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-.rna dl * * * vu uk limanlarına aevte<1Uen :heı -

kanlı İtalya, üç limanı 
çarpışmalarla işgal etti, 

bir limanda hô.lô. çarpışılıyor 
Payitaht Elbasana nakledildi 

Arnavudlar ı1ddetle ,mukavemet ediyorlar, yüzlerce lta!yan tayyaresi ve 
harb gemisi Arnavud topraklarına ateş yağdınyor 

/lrnavu~luk mukabil teki itler yaptl, fakat neticeden haber yokl 
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cSt;n Posta• run askeri muharriri 

Ssferberı·ık IY&n harb rem.ııerı-
. nln aayıaı 1'11 dur. Büyük bir devletin sayıca kendinden 
1'tırak f-den İta! bıraç haret.ettne A"'4~ ve ttalyatdar t&ra.fındn tnal tdılm Utnanlannı ga.terif' harita 43 defa daha küçük olan bir millete 
tıöre 35, dlRcr bir yan kuvvet.len bir h&bere Arnavudlut meb"uan ~ evvelld olunamıyacaimı ı6rerek reddetmifllr. Bu aale blklfllUflardır. durup dururken top ve tüfekle hücum 
ilden ibarettır A habere ıöre ele ıoo btn ki- akşam İtalya Mrafmdan verilen tıltima • nun üzerine ltalyanlar dün ıabah dört U· Va.Uy.un bundan tonraki inkipfını ettigı· · hakkındaki haberlere gönül bir 
de Arnavudluk "!:1rtca 400 İte.Iyan tanaresı --'-dır. ou.e nde uçutlar )'apm1.4lar _ tamdaki prtlan htir bir millet için kabul mana asker çık.ar&ı:aA Arnavudluju 1f • . (Devamı 11 inci ıaJlfa.d.a) türlü inanmak ic;temiyor. Bunun sebe-

itaJyanın b ~~ bi şüphesiz haberlerin doğruluklarına 
lukta yaı u kuvvetlne karfl ArnaTUd 1 b b ft 1 itimad olunmadığından değildir. Ve da-
tır. nıı 25 

bin klşt slllh aıt;na alınmıt: şg 8 1 e 5 e e ne -r A K 1 S L E R ha iki gün evvel veliahdinin doğuşunu 
MU$te * * * tes'id t:den zavallı Arnavudluğun İlal-

vıı kuvvetler ger~k n • 

1 
y 1 y • I ya tarafından istilaya• başlandığı artık 

Mukav!ımet lon:..~ç'r!:~e~~?: ıta ya, Arnavudluğu, ugos avya ~8 unanıs an Londra, Parla, Belgrad, bir hakikattir. Ayni zamanda ve birknç 
'V ttkaranta limanla- .k . . . . 1 d ? Barlin na diyorlar ? ay evvel İspanya Katalonyasının Ge-

::::::~---1 tazyı ıçın mı ışga e ıyor . nerdl Franko tarafından tamamile zap-
tnultaveınetıe ka 1 Mnda tkideUJ bir tedlldiıM ve günlerdenberi İtalyanın 

İtalyan de ı ~ aşmışlardır. f t 1 Y 1 6• 
dan mnıem'lnd~cv~ ::va tuvveııerı tararın • ltalyanlara göre işgale sebeb bazı Arnavud va.ta.n- a yanın ugoı avyaya ispanyadan dönecek kıt'aıarıa Arnavud 
limanlarda, Arnavudlmbardım.an edllen bu z M ı lşkodrayı teklif ettiği tuğu işgal edeceği havadisi yazılıp dur-
Jan 8.8kerlerını mUte:~d~:ırayıı. çıkan İtaı. perverlerinin taleb~eri ve Kral ogunun usso ınıye duğu için yeni Roma İmparatorluğu-
nıöşıer ve ııe:nıı ... detaıar Püskürt- 1 l •k t • • • şayiaları · h b h k ı· h"çbir kim ınlşlerdlr. . eune çekUınete icbar et - kızıp talyan arı tazyı e mest lmlŞ nun bu yenı ar are e ı ı -

D 
(Yazısı 3 ünetl -..e.....1-) (Devamı 11 inci sayfa.da) 

raç'da ve Şinkln'd Ro 7 (H t A dl k 11 1 ~&·-
lar olrnu,tur. e Pek kanlı çarpıtnıa- ma usus ) - rn~vu u -

manlarının İtalyan askerlen tarc.~ın -
İtalyan :me b * * * dan işgalini haber veren cCiornale d'İ-

l 
m alarına .. İ l bb .. - gore, talyan heye _ talyaa gazetesi, taly":)'ı bu teşe use 

İşgal ıtı sefertyesı dün at sevkeden amiller hakkında Gaydanın 
lanı Draç, Avlon • dikkate şayan bir makale.ini d. ~r& 

"e;;'.sa:":n:-:c::ı-ov..,;:.ı..._ __ Ya, Bantıkaranta mektedir. 
lıun••t an Umanlarının ı .. 

.,. ır. uıKallni tamam- Gayda bu makal~inde diyor ki: 
Aynı rnemb:ııa .. halkı üd' inde .. 

navu4 kıt••ı.. • · n ve nıuntuam A cKral Zogu'nun su ares n m\.14-
te • .. rının hl bir r -Mlledilı:lerını "n kç :mukavemet ıöa _ teki olan bıJ"Lı Arnavud vatanpervet" -
Yanla ' .. ca bazı ç ~ • 
ler ra karşı ı:eldlklertnı ; llerln ltaı - ler, bu vaziyete bir nihayet ~rtımesı~ 

· lldlrnıettedlr - için ltalyaya müracaat etmişlerdi. 

.................................................. -............ --·-·---··············································-
( _____ M_i_llt~Ş_ef_in~p_ort_re_le_ri ____ J 

Diln tıı.suasız * * * Bunun üzerine Kral Zogu da !tal --M surette Kral Zogo'nun rlva- :ıan - Arnavudluk dostluğunu takvi~ 
Uzakere 1 cu altında top _ etmek/.arzusınıda·-fulunduğunu Roma-

hntnış olan Arna. ya bi!"irmiş Ye Yugoslavyaya karşı kul 
rn~u~ha.s:::a-n:'a:".'t-ı '4'."dt-ır_d __ vudluk kabinesi, lamı · k i.ızere, ~vudluğıa 1ta.1yan 
Itnler hanrlamış v~rm~k üı re muknbl! tek- kıt'alarını ' Ö deX"lmesini istemiştir. 
m ı kc'"e u teklifler h ~ Olrmtştır, ye glrtşnıek lstedlğlnl Ro akkında Bu te • c abı alan Kral Zo-

.. maya bll - n~~ h'"1.~ t~ ·b 1 k .-fozakere tcı.:·ı gu .a.vuıııa U4~JJne r-·e mug er o ara , 
edllmLttır. Mü;.~ Ro

1 
nıa tarafından kabul ArnaVt,tdluMu ·İt8:_11,yanlan "tazyik ve -ı Zo Itat11 h rici .... - d,._ . 

Draç'da b ı ~ e.r &ece • ' - . b ,,. ! Tııu gu. ue :ta a Y• ·-·" uw 
at ıya\:akf.ı .• ' saat ıo da ız aç etmege • aşıa~ır. talya da bu birbirlerinin kar§U'nda böJlle sa ıamiml 

(1)~mt ı~ ind aayfcıdaJ 1 .• .n.ı_ ~Ab " -.ı: 1 • ....ı. ı.. • .Jı-• ~ . ıe- ,- eıaum ~t/07'.wnlH, '"uıı-.. 
lımet ln6na Çallının eserini tetkik ederlerken CYa:r.ısı ıı tnd sayt-ada) 



! frıvfft 

H •• rgun 

Yeni kurban 

\.. Yı.ıan: M hltt1 
• 
~ irmı senedenberı ilk defa ola -
l/ rak Avrupa kıt'asındıı b1r mil ; 

ıefn hududu, diğer bir milletin top ateşi 
altında kaldı ve gene ilk defa olarak bir 
mılletm askeri, başka bir milletın top -
rağına, top at~inın himaye~ altında 
aynk baslı. 

ArnavudJuk hükUmeti, Tırana radyosi
le bütun dünyaya hitab ederek uğradığı 
taarruzu haber verdı ve İtalyan askerine 
karşı Arnavud askerlnın mukabele etti • 
ğıni, kanlarının son damlasına kadar Ar
navudların mücadele edecekj('rini bildir
dı. O mukabele de, bu mücadele de sem
bolik bir mukabele ve mücadeleden baş
ka hır şey değıldır. Arnavudluk küçük ve 
zayıf, İtalya büyük ve kuvvetli, ve ma&
lesef, dünyada da bugüne kadar hüküm 
süren nizam, kuvvetlinin zayıfa karşı iste
diğini yapabilmesine musaid olan bir m
zamdır. 

Enternasyonal hak ve ad;ılet bakımın
dan Amavudluk birinci kurban değildir. 
İlk kul'ban Habeşistan oldu. İkıncı kur -
bam Çeko-Slovakya teskil etti. Üçüncü 
kurban da Arnavudulktur. Mademki dün
ya kuvvet üzerinde duran bır dünyadır, 

halde İtalya haklı, Arnavudlu.!:. ta 
haksız dernektir! 

* Yeni kurban karşısında lıJiz Türkler iç;n 
bir taraf tan hazin ve bir taraftan da ibret 
verici. bir sürü düşüncelere dalmamak 
kabil değildir. 

Hazindir; çünkü, bir milletin bir sabah 
uykudan uyandığı zaman d ğer bır mil
letin savurduğu gülleleri ve gökten dök
tüğü bombalan kendi başının üs
tünde hissedivermesi, insanlık bıı-
kımından yürekler içiıl acı ver 
mekten hali kalamaz. Bir mil -
Jetin, kendi dilini söylemiyen, kendisine 
yabancı bir kan ve tarih sah.bi olan baş
ka bir millet tarafından idare edilmesi. de 
çok fena bir şeydir. Bundan dolayı Ar
navudlara acını. 

Fakat, içimizdeki bu ncı duygusu, bizi 
maziye döoorek. bir takım hatıralar ara
sında, uzun uzun ve ibret verici düşün -
celere dalmaktan da mencdemiyor. 

İttüıad ve Terakki, Türk yüreğ nde tu
tuşan bir ateşle, Osmanh imp:ı.ratorluğu
nu parçalanmaktan kurtarmak üzere son 
hamleyi yaptığı sırada, Arnavudluk bu 

imparatorluk içinde en mutena bir mev
ki işgal ediyordu. Abdülhamidin son .sad
razamı Ferid Paşa bir Arnavuddu; saray 
kısmen Arnavudların muhafazası altında 

idi. Küçük Arnavudluk, büyük impara • 
torluğa yüksek saray adamı. askeri ku -
mandan, politikacı vesaire gibı mevkile-

re sahib pek çok insan vermişti. Biz ga
zetccıler Türklere sadece cTürk> dediği· 
mız halde Arnavudlara, Arablara ya 
ckavmi necıb• derdık. yah•ıd da bunlar -
dan bilinin veya diğerin:n «Osmanlı ta -
cının en büyük pırlantasb olduğunu söy
lerdik. HattA bana Türk edebiyatı öğre -
ten hocam, bilahare Arnavudlukta başve
kil olan bir Arnavuddu. Ben Türk ede -
biyatını ondan değil, kendi kendime öğ· 
renm;ştim! 

fstanbulda ve devlette Arnavudlarm 
mevkileri çok yüksekti. Bununla beraber, 
İttihad ve Terakki devri imparatorluğu 
tesellüm ettiği günden itibaren, Am:ı -
vudlan karşısında düşman olarak buldu. 
Niçin? Sadece şunun için: Arnavud b.?y
leri, ötedenberi bir ellerini saraya, öte -
kini de kah ftalyaya, kah Avu'sıuryaya 
uzatırlar, bugün nereden para alırlarsa 

o gün onun nam ve hesabına söyle:-lertfi. 
Her gün bir taraftan almak ta işlerine 

gelmezdi. Her gün başka bir taraftan al
malıydılar ki her gün söyryecek sözle:-i 
olsun! 

Arnavudluk ta bu beylerden veya pa • 
şalardan ibaretti: Esad Paşa Toptani, Av
lonyalı İsmail Kemal Bey, PriştinE' li 
Hasan B y vesaire vesaire .. Bi.ıtün bu 
paşalar ve beyler, kah aramızdnk' entti
kafar le, kah ımparatorluk d;.i~manla!"l -
nın aleti olarak, bize kı:ı."l kusturdular• 

Kimin için? Kimin hesabına? Yalnız 
kendi şahıslarının hesablanna! Ne Arna
vudluğun, ne de Arnavudun menfaati b:ı
his mevzuu değildi. Onla: yalnız kendi 
ceblerini düşündülar ve bu ceblerini ol
durup doldurup yediler: Kah İs-
tanbul civarını süsliyen büyük 
köşklerde, kfilı Viyanı>nın barla -
rında. kah Niste ve kah Venedik ve -

slmll Makaleı 
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-==- Sulh beşeriyet tari:.. ie bir ef5anedir 
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Nisnn _!::ı 

Sözün kısası 

Atapakus ve Arapios 

E. Talu 
a 

O 
sanın yeryüzüne geli~inden bin beS 
yüz yıl evvel, Mısır ülkesinin mukad• 

deratına Atapakus adındn bır dilaver hi' 
kimdi. 

İnsan da!ma huzuru, sükfuıu, sulbü arar. ke:ıdi aleminde 
kaygısız yaşamak hevesindedir, onun için sulbü daima bır 

mekk olarak tasavvur eder. Fakat tarih yaıılmıya başla • 

dığı günden itibaren insanı dövüşte görür, s'ayfalaıının 
yuzde doksan dokuzu harb hikayeleri, harb menkibelerı ile 

Atapaku.s ecdadının postuna geçip ov: 
turduğu gün memleketi, ucu bucağı bEY 
lirsi'z bir virane halinde bulmuştu. }Ial6 
bugün, o bölgeye son:.-uz bereket saçtı~ 
için cmübarek> sıfatını taşıyan Nil neıırf 
halkın tedehhüş eylediğı bir felaket kayıt 
nağı idi Sina tarafından İsrail ev lfıdJr 
Libya cihetinden kara dgrili adamlar ?JY. 
sırı tebdid ediyorlar, akınlar yaparak ;. 
çeriye dehşet salıyorlardı. 

1

. Ahali açtı. Ekmek bulamayınca biff"' 
Suıhü sevmekte, ısıemekte, ner feyin O.zerinde görmeKte birlerini yiyorlardı. İnsanlığa ~ref vef4 

devam edelim. Gayemiz, hedefimiz her vakitki gibı sulh 

1 

mek için yaratılmış manevi hasletleı't 
olsun, fakat bütün kuvvetimizle yarın harb çıkacakmış, kullanılmış eşya gibi satışa arzedil.Jnii, 
bizı de arzumuza rağmen ateşin içine alacakmış gibi hazır- pazara düşmüştü" 
lanalım, bu uğurda gidecek paraya da, emeğe de asla acı- 1 Atapakus yurduna nizam verdi. Yülv. 
mıyalım, zira bugünkü gibi serbest yaşamamızın yegane ça.. sek bır dehanın eşsiz bir mertebeye va1"1 

~~~~~~~~~~~~~~;::=:::;;::=:::;;.::;::=.:;;::=:::==:::==:;::=:~:::=::==res;:~i.,:b~u~d;:u~r~. =================== dırdığı hüküm ve nüfuzuna hem tabiatı 
doludur. 

E~;1 bi.~;~~5;1;t2:f~ 
Jngilterede geni ı·--............ ·-·-·---······-.... Ç l"k i.., •• d kildi. Yerli ahali bol buğdaya kavuştuı: 

~ e l c ger ıçın e ahenk ve vi!ak içerisinde yaşarnağa, fa .. 

Bir şapka daha ' ergOn bir flkra Yaşayan delikanlı znete yıkmct vcrmeğe başladı... • 
Son günlerda Atapakus büyük adamdı.. senelerce hWı 

Londrada senenin Uç yıldır çelik küın sürdü ve bu müddet zarfında beı'I 
en büyük kayık Çam diyecek ciğerin içinde ya. yıl milletine yeni ve faydalı hızmetle~ 
yarışı yapıldı HCl§metin, her ne zaman konU§Sa pyan, eller.inden gördü. 
Kembriç lle Ob muhakkak bir çam devirt.>n bir tanıdı- maada, boynundan O ölünce, Mısırlılar, adetleri veçhill!I 
ford Üniversitele- ğı varmış. Bir gece Beyo~!u dönü§i.1 qağısı felce uğra- ölüsünü tahnit ettiler ve şanına layı~ 
ri çarpıştılar. Kem kayikla lstnbul tarafına geçiyorlaT• mış bulunan Flo- muazzam bir anıt yapıp, altına gömdü1 
briç takunı üç se- mıJ. Haşmet oturduğu. yerde rahat ! ridalı milyonerler- ler_ 
nedir, arka arkaya rahat sigarasını tellendirirken öteki i den birinin oğlu Atapakus, sağlığında, milletini cehai 
kazandıiı ~pi. de kayıkçıya sualler ıormava ba§la- Snite, bugüne ka- !etten ve taassubdan kurtarmak. hüra!e~ 
yontuğu, gene an'a mı§: dar sun't olarak lere bağlılığın mazarratını bertaraf et'I 
nevi rakibine kap· - Sen nerelisin? 23,673,600 defa ne· ı mek maksadile, yurddaki bir takım ök~11 
tırmadL Bu yarış Demiş. fes almıştır. Deli- eşek, katır, sırtlan heykcllcrmı yıktır-i 
münasebetile, futah fapkalar pek revao - Bu sandal aenin mi? ,_ 1 h tal ğı mıştı.. bundaki isabeti takdir eden hauıt 

D . ~an ı as ı nı k d. . b h 
bulmuştur. efm§. b" "k b' t ek 1 ta en sıne u ususta müzahir olmuştu. uyu ır ev · .. .. . . , 

- Kaça aldın? '-"l .1 k 1 kt h -ı- kt Gunun bırınde Atapakus un ta: Hınde~ 
R l . hd" "lıl Au ı e arp am.a a, ep gu urnserne e, s· M A omonga ve ıa l tarı e Demiş. Tam bu sırada Het§met elile tra . k :ı..u kt 1.k .• ınde, ayalar ve Mular dıyarına yayı1 

şa nç, ıs amu oynama a, çe ı cıge. .. . . . ~ 

meş·nu/ onun ağzını kapamı§: . . 1 . d ld 1'-,, b Jd b bol lan haklı şohretını, Arapıos adında ma5 
F> nnın çın e o u6 .. a e eyz maç· . 

R liahdi 
- Kafi, §imdi adama bu sandal 1 • 1 .t kted· rur ve ahmak bıri benimsemek iddiasına 

omanya ve · Mişel, yamıa nüs· ha anna ve a. yanş anna gı me ır. 
ngi ağaçtan yapılır, diye de sora- düştü .. Atapakusun abidesıne el uzatıp. 

halardan, eski tarihi okumakta, bu mü· caksın, o da, çam; diyecek, gen de onu yıkmak istedi. Lakin onun tecavüz• 
nasebetle de müzeleri, eski bınalan ziya- Çok "k b · h d d I 
ret ederek tarih bilgisini . arttırmakta. 

duramıyacak devlreceknn. Deni2de nazı ır ag U • k5r parmakları oraya dokunur dokunma1.I 

kuvvetlendirmektedir. boğulup gideceğiz. • Hongkongda bir otelin yedinci katına bütün Mısır ülkesinde bir vaveylndı11 
================ \.. ____________ .,; isabet eden odasında oturan bir İngiliz koptu .. Sinada ve Libya tölilnde sirunii 
ya Napolide! İsrail evladları ile kars derili adamlar4 

İ B 
kadını. bir gece yansı, hafif bir tıkırtı ile 

şte, Arnavudluk denilen 800,000 nü - u go··rdügwu··nuz ned" ? Afrikanın bütün aslanlarını isyan eyle-
fuslu vatanı bu tarzdaki insanlar kurdu - · • lr . uyanmış, pencerenin önünden bir haya- miş sandılar. 
lar. Bu vatan bugün ha.rab olursa, hayret lin süzüldüğünü, içeriye girdiğini gör- Arapios ürktü .. ilmi ile, tecrübesile ve 
etmeğe hiç te sebeb yoktur. ~ müş, bir müddet şaşkınlıktan ne yapaca- muhakemesinin dürüstlüğü ile tnnınmı~ 

* ğını şaşırmı§. derken, insiyaki bir hare- muhterem bir ihtiyar olan Patr'otns'~ 
İtalyanın Arnavudluğa karşı yaptığı ketle elektrik ltımbasının düğmesini çe- 'gitit, danıştı: 

bu hareket, enternasyonal bakımdan ne vinni§, karşısında, elinde tabanca tutan, - Atapakus, birçok esek, öküz, Strt" 

gibi neti<:eler doğurabilir? 

1 

yüzü mendil ne sanlı bir Japonu görrn:iş. lan, katır heykellerini yık ığı zaman kim.• 
Zihnimizi geçmişe aid düşüncelerden Feryadı basın~. Bunun üzerine. Japon se ona bir şey demedi. Ben onun hatıra" 

kurtarıp kendi kendimize bu suali sora- sına dokununca yer yerınden oynuyor. 
k ı yüzünden mendili sıyırarak gayet güzel 

ca o ursak ona da fU tarzda cevab ve - Bunun sır ve hikmeti aceb ne ola? diye 
rebıliriz: bir ingilizce ile: sordu. 

Bu yeni İtalyan. taarruzu, Avrupanın - Bağırmayınız. Size bir şey yapacak Patriotas bembeyaz saknlını avucunuJl 
umumi vaziyetinde mevcud olan perigan- değilim. Buraya yanlışlıkla girdim. içine aldı- hiçbir fena duygunun puslan" 
lığa ve gerginliğe yeniden çok bir §ey ilA- Demiş, gayet kibar bir tavırla reverans dırmadığı arık bakışlarını Arapiosun yü-
ve edecek değildir. Avrupa için mukad • züne dikti ve hem ezel\, hem de ebedf 
d ı Dı., ... , .. atli bakınız? .... Buna bı'r krokodil yaptıktan sonra: b. h k er o an büyük çarpışma, Amavudluk AA ır ü mü tekrar ediyormuş gibi, ağır 
yüzünden çıkamaz. Mihver, şimdiki hal - mi, yoksa tarihten evvel yaşamış bir ca- - Ben bize fenalığı dokunan bir Çin- ağır: 
d d b b lm 

liyi öldürmek için buraya geldim. Odayı 
e mey anı oş u uş. bu işleri yapıyor navar müstehasesi mi dersiniz? .. Hayır, - Çünkü .. dedL Atapakusun abidesf 
Şu dakikada mihven· bu h k tt yanılmışım. Şimdi müsaadenizle, sizi boş ·11 t· · k ıb· ·· · d k 1 d 0 • are e en hiç biri değil, bu, son günlerde İngiltere. mı e ının a ı uzcrm c uru u ur. na 
menedecek bir kuvvet manzumesi teşek- yere ürküttüğümden dolayı özür dile- el sürmek istediğin dakikada sade 0 kalb-

de York civarında bir fırtınada asırlar 
kül etm ş değildir ~ bu işler bu tarzda rirn!» diye söylenmiş, geldiği gibi sessiz- ]erden müteşekkil kut.si kaide değil, ar" 
tutulmuş bulundukça bu manzumenin ne görmü§ bir ağaçtan kopan bir daldır. ce pencereden aşarak karanlıkta kaybol- şüf erşin de senin aleyhine dönmek jhti"' 
zaman teşekkül edeceği de bilinemez. muştur. mali vardır 

Arnavudluk dolayısile harb ~ıkacak de- Nobel sulh mükafatı İnsanları şöhrete ubştıran kin, hased.: 
ğ"lcHr; fnkat, bu hô.dise, Avrupayı büy-:ik Garib bir talebe garez değil .. bilakis sonsuz aş..'lt ve fera-
mu··cadeleye do~· go··t·· ı 1 hAd 40 k~.d:ır tanınmış İnrı41iz profeso··r 6'.. urece t o an a · - 6'"' gattlr. Atapakus eriştiği mertebeye btl" 
seler zincirinin yeni bir halkasıdır. Bun- ve edebiyatçısı, Nobel sulh mükafatı İngilterede Glaskov cfvannda bir or- nunla ulaştı. Beni dinlersen, sen de 0 yoJ... 
da da şüpheye mahıı.1 oiamaz. Meğer ki komitesine bir takrir göndererek 1939 ta mekteb talebesi kabil değil tarih dan yürümelisin oğlum! 
son dakikada İngiltere siyasetinı deği: • senesi sulh mükafatının eski Çeko-Slo
tirsın ve Avrupa milletlerine hakiki'. bir va>kya Cümhurreisi doktor iBeneş'e 
anla.,ma imkiınlannı verecek bir siynse- verilmesini teklif etmişlerdir. 
tin elebaşılığını yapmıya kara: versin. 8500 İngiliz lirası miktarında olan 
Şimdıkı halde böyle bir siyaset için mey- bu mükafat geçen sene, yilz binlerce 
danıia alArnet görmüy<>ruz. mülteciye yardım eden Cenevredeki 

Muhittin fü,.gen Nansen bürosuna verilmişti. 

STER 1 NAN, 1 STER 

dersini sevememek1e, tarih olduğu gün 

ler mektebe gitmemektedir. Di~r 

derslerinden sınıfın birincisi olan bu 

talebeyi .şehrin muhtelif doktorları 

muayene etmişler, ve raporlarını mek

teb idaresine vermişlerdir. 

AN Al 
Dün gece bir mecliste, birçok kişi radyonun başına çev

relenmiş, Tirsn istasyonunu bulmıya çalışıyorlardı. Ar: -
navudlukta son vaziyeti anlıyacaklardı. Aradıklarını bula
madılar. O zaman içlerinden biri akıl etti: 

- Bir cakika müsaade edinJz, anyalırn, cevabını verdi. 

- Radyoyu s&tan müesseseden soralım, dedi. Telefonu 
açarak sordular. Konuşan zat: 

iSTER i NAN, 

Ve bir değil, üç, beş. yirmi dakika aradı. Bulamamış ola • 

cak ki şu l'Ümle ile işi tatlıya bağladı: 

c- Nafile aramayınız, bu dakikada bir tayyare bombası 

ile anteni yıkıJmıı olacaktır.> 

i S TE R iN ANMA 1 

E. Talu .............................................................. 
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Çinliler Japonlardan 5 1 

şehir istirdad ettiler 
Son muhareb l d J .. 

1
.. e er e a ponlar zabit ve nefer 15 bin 

0 u verdiler, 1 tayyare düşürüldü 
,,, HoııgKong 7 (AA.) _ . . . . 

"Btriyor: Çın aıaıısı bil-1 IllllJ ve diŞnan 15 bin zabit ve nefer ölü 

Bir düşman tayyare fil<> . . vermiştir. Yaralıların adedi belli de -
~yetindeki F su Kimıgsı ğildir. 
baskın yapmıştı:~~ ve F:n~Ni'ye Şungking 7 (A.A.) - Çin ajansı bil-
milştür. yyare duşürül - diriyor. 

Hongkong 7 (A.A.) _ . . Kiangsi ve Hupeh vilayetleri içinde 
nhiyor: Çın a3ansı bil- f&liyete geçen Japonların bu suretle 

C?phedcn gelen habe 
1 

. . şimal Çinindeki mevzilerini zayıflat -
Na~ang muharebes' d r er Çınlilerın mı.ş olmalanndan istifade eden Çin 
kahramanlık göster:kle ~e~ka~a~e bir lot'aları taarruza geçerek Anhuei vi
~r. Muhar<?belere e= bıl~~ l~yeti içinde Lunghai demiryolu üze
kı§i tutan dört Japon l:ka ~ ~ bın nnde mühim beş şehri istirdada mu -

51 ~tırak et- vaffak olmuşlardır. 

SON P OSTA 

" Orta Avrupa Orta 
· Avrupahlarındır ,, 

Hitler, Monroe prensibini 
ilan edecekmiş 

Londra 7 (A.A.) - Daily Mail gazete
si, Berlin muhabirinden aldığı aşağıdaki 
haberi neşrediyor: 

Almanya. bütün orta, ve p.rki Avru -
pa için muteber bir Monroe prensib:n 
ilan etmek niyetindedir. 

AKiSLER: Londra 
Paris, Belgrad, 

Berlin ne diyorlar ? 
Londra 'l - AlAkadar ıiyasi mahfelle· e ita/ya, Arnavudluga 

neden asker çıkarmış 
deniyor? 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

re göre Akdenizdeki cStatuko• nun mu· 
hafazasile yakından alakadar olan İngil
tere, bu denize bağlı bulunan Adriyati • 
kin vaziyetine karşı likayd kalamaz. Arna 
vudluk limanlannın ışgalı. Adriyatik 
denizini tamamen bir İtalyan göfü hali· a 
ne komaktadır. o talyan kara, deniz ve hava kuvvetleri 

İngiliz bahriye erkaru ve müdafaa na· tarafından Arnavudluğa karşı yapılan 
zırları yarın bir toplantı yaparak. ta - ve silfilıla mukabele gören hulıil hareketi 
haddüs eden vaziyeti görüşece,kıerdir. İs· I nin arzettığı manzarayı görenler bırden
koçyada bulunan başvekil Çemberlayn, bire hayrete düşmüş olabılirler. Esasen 
hariciye nezaretile daimi surette teması Berlin - Roma mihverınin bır taraftan 
muhafaza etmektedir. orta Avrupada, diğer taraftan Akdenizın 

İngiliz parlamentosunun içtimaa da - cenub kıyılannda meşgul olduğunu sa -
vet edilmesi ve Çemberlaynin de bu sa - nanlar içın bu tahayyür yerindedır. ~'a
balı gitt iği İskoçyadan geri çağırılması kat hadisatın seyrini daha umumi bir 
ihtimali vardır. gözle takib edenler. tarafların oynamak
Londranın Paris ile sıkı bir temas ha- ta oldukları s.yas1 şatranç oyununda yek-

linde bulunduğu öğrenilmektedir. diğerini mat edecek mütekabil ve müte-
Yugoılavyada madi hamleler iç.nde uğraştıklarını mü • 

Leh Hariciye Nazırı 
·Londradan ayrıldı 

lngiliz. Leh h , 

Almanya, bu suretle, hariç devletlerin 
buraya lier türlü müdahalesinin karşı -
sına geçecektir. Almanya, garbde Sieg • 
fried hattından, şarkta Sovyetler Birliği 
ve Karadeniz hududlarına kadar uzanan 
sahada hürdür. Nasıl Amerika reisicüm • 
huru Monroe Amerika Amerikalılann • 
dır dediği gibi Hitlerin hükô.meti de or
ta Avrupa orta Avnıpalılarındır diyecek
tir. Bazı profesörler, bu doktrinin ana 
hatlannı tcsbit için Hitler ile konferans 
halindedir. Bu doktrin mucibince, Al • 
manya, dünyanın bu kısnund:ı en esaslı 
milleti teşkil eylemektedir. Hitler. bu 
doktrini Almanyanın genışleme hareke
tini meşru göstermek için yakında dün

Belgrad 7 (A.A) - Nazırlar meclisi şahede etmeleri lazımdı. Mesela bir taraf 
Prens Polun huzurile içtima halinde - garbi Avrupanın her hangı bir noktasın-
dir. Arnavudluğa karşı İtalyan harekatı da bir muvaffakıyet mı elde etti, d ğer 
üzerine Yugoslav menfaatlerinin korun • tarafın bir başka noktadan bu muvafia.
mnsı için kararlaşan tedbirle!' hakkında kiyetin mukabelesinı yapacagına intizar 
bir tebliğin neşrine intizar edilmektedir. etmek lazım gelirdi. &asen bir kaç gün

Krnl Zogunun Arnavudluk milletine denberi Alman Generali Kaytel ile İtalyan 
hitaben neşrettiği mesaj slyas\ mahfel .1 erkanıharbiye reisi Pariyani'nir.. İnsbury'-

--------... -- !erde derin bir intıba hôsıl etmi§tir. Kral dt: yapmakta olduklan gizli görü~melcr yaya ilan edecektir . 
mua · '"' lngilt R edesı kat ı surette akdedildikten sonra 

ere oman ·ı .. k ya ı e muza ere/ere başlıyacak 
Amerikada bitarafl ık Zogu bu mesajında, İtalya ile bır anlaş· Berlin - Roma mihverini teşkil eden dev• 

ma akdine hazır olduğunu ve fakat İtal· letlerin Londrada Lehistanla yapılan 
kanunu aleyh ·ındek·ı yan isteklerinin memleketin hürriyetini görüşmelere bir karşılık tertib etmekte 

Lontlra 7 (AA.) 
Polonvaya ha. k - Bek bu sabah 

Lo .d re et e1miştir . 
n ra 7 (AA) · 

•-· · · - Alınan t ........ uzuna karş h yanın a-
mütekabll ı azırlan~ İngiliz - Leh 
'"' yardım muahed . . ıvarşovaya avdet esının Bek'in 
kümetile n inden ve Polonya hü _ 
:.,.. azırın yapa <[ . . 
'l\:Il sonra kalen· c ~ ıst~areler -
mahfellerde sö ·~ a1macagı .salahiyettar 
~h muahedesiy k~ek1edır. İngiliz -
&kt<.>n sonra İn ilt ı ~urette aktedil -
•ında İngiliz ~ {;~ ı1e ~omanytı ara
benzer iki taran .. muzakerelerine 
nal::ı~ttr. ı muzakerelere başla -

yı haber nlan mahf 
ğine ı:röre, İngiltere hü:~lerd~ söylendi-
ra Yunanistan ve Tü :.metı daha• son
şeki'<l~ anlaı:::mal r ıye ile de bu 

l 
ar akd· · · re ere girişmek h • ı ıçın müzake -

~raflı bir gara~U atta Macaristana bir 
'1adır. vermek tasavvurun-

İnniltere hük:'I.- . . 
h d

. lunetının p 1 u ıl{'rin bir k . o onyalı Ya-
~k ısmının I ·ı· 

elerine yerleşt'ril ~gı ız müstem-

Gazeteler, yeni itilaftan Polonya için 
.ioğacak tehlike üzerine ısrar ediyor
lar. 

Ahnanyn 25 senelik bir garanti 
mukabilinde Danzig'i istiyor 

Berliıı 7 (A.A.) - Völkischer Beo -
bachter gazetesinin bildirdiğine göre 
Almanya Polonyaya 25 senelik bir ga
ranti mukabilinde Danzig'in Almanya 
ya devredilmesini ve Şarki Prusya ile 
Alınan toprakları arasında irtibat te -
sisini teklif etmiştir. 

Varşova memnun 

Varşova 1 (A.A.) - Bütün gazete
ler, Londrada tahakkuk sahasına isal 
edilmiş olan Polonya - İngiltere itila -
fının yük.c:ek ehemmiyet ve şumulünü 
tebarüz ettirmektedirler. 

Express Poranny, gazetesi diyor ki: 
Leh - İngiliz beyannamesi, çok mü -

hirn bir htıdise te~kll etmektedir ve ge
rek Taymis, gerek Vistule kıyılarında 

tehlıkeye koyduğunu bildirerek Arna • olduklarını anlatmak icab eylerdi. Fil • 

Cereyan kuvvetlenl
·yor vud milletini kanının son damlasın:ı ka- vaki bu görüşmelerin hedefi. zaruret kal'

dar mukavemete davet eyleme'ktedir. şısmda Alman ve İtalyan ordularını bir 

Vaşington .7 (A.A.) _ Ayan mecli- Söylendiğine göre, Yugoslav mahfel • kumanda altında toplamak olduğu söy 
si hariciye encümeninin bitaraflık ka _ leri Adriyatikte Yugoslav menfaatleri lenmemiş değildi Fakat gizlı siyasi bir 
nununun yeniden gözaen geçirilmesi l- h_akkında _Roma tarafından Belgrada ve- görüşmenin açığa vurulan maksadUe ha
çin akdetmiş olduğu ikinci celsede Ba- rılen tem nata rağmen Arnavudluktaki kikt vaziyet arasında tam bir tezad bu • 
ruch'un beyanatı dinlenilmi§tir. İ~alyan. harekatının ln~fından büyük lunmak l.Azım geldiği de unutulmamak 

Baruch, Pitbnann, kanun projesine bır endışe hissetmektedirler. icab ederdi. Zira Lehistanla Londra mil-
müz3heret etmiştir. Mumaileyh Ame- Alınan bazı malıimata göre, İtalya Yu zakereleri cereyan ett~i sıralarda Ro . 
rikanın muhariblere esliha ve ~ühim- goslavyad~ .Arn_avudluğa karşı icraa - mad.an tereşşuh eden haberler, İtalyanın 
mat satmaması takdirinde bu işi diğer tında kendısıne iltihak etmesini istemiş U:hıstana verilen teminata müşabllı te • 
milletlerin vapacaklarmı söylem'şf ve yugoslavyaya İşkodra şehrini teklif mınatların Adriyatik deniz.ile alAkadar 

Vaşı· ngto • 7 
(A A) _ S l1;.h.1 ıtrt. ctmıştir. devletlere de verilmesinden endl§e etti • 

0 .n,. a Q lYC ar D"g~ b }" •• ği ' ı "lt " LX mehaf"l h"'k" t" b·~~~ · f1 k k 1 er azı ma umata gore de, Arna - nı, ngı erenın uuyle bir teşebbUsn iyi 
ı , u ume ın ı"".a ı anu - dl k y 1 d -rml Y• • t 

nunu t d·ı· h li d k d' . k vu u ugos avya an yardım istemiş • go yecegını, bunu, talyayı çember 
n a ı ı a n e en ısıne anunu t" • · esasi dairesinde ·ı ek h.. . t' ır. ıçıne almıya matuf bir hareket sayarak 

kullanmak hususu vdenhec t.. l~rrı~et 1 Belgrad 7 (A.A.) - Siyasi mahfeller- derhal harekete geçeceğini bildirlyordtL 
n a er ur u suı e- d ·· 1 d · • · ·· ı 1 Be N" ihl Fr fehhümleri izale arzusunda bulundu - l eğsoky en ıgıne g~ret ta yanın Arnavud- ş ısan tar i ansız gazetelerinde 

ğu be t ktedi 
u a arşı hareketı, talya ile Yugoslavya Romanın noktai nazannı ifade eden bu 

nu yan e me r. a · · · -__ _ _ _ arasın a unza edılen taahhüdlerl geride kabıl haber ve mutalealara tesadüf etmek 

S
i. d f b •k ı d bırakmıştır. mümkündür. Bu vaziyete bakarak İtnl l\O a a rı a arın an Yugoslav hükıimeti hattı hareketini ve yanın Arnavudluğa asker çıkarmasının 

ke ·d 1 ecegınrı. d · vn lerde bulunduv . ~ aır Be -
Jnahfcllcre bey ~ ıyı haber alan 

an edılmektedir 
l
•talyaya harb malzemesı· Adriyatikteki Yugoslav menfaatlerinin İngilterenin böyle bir teşebbüsünü 6nle. 

müdafaası için alınnuw lftzım gelen ted- mek maksadile yapılmış olduğunu kabul 

lk-k, Mnyısta Parise gidecek •• d ., k birleri bugüne bırakmıştır. etmek lbım geliyor. İtalya anlatmak j_, -

Faris 7 (A.A.) - Dün akşam harici- gon erı ece Roma ile Belgrad, devamlı surette te- tiyor ki Otrant kanalından iç tarafta, Ad-

memnuniyet1e karşılanacaktır. 

' Alınnnlar nasıl k 1 . 
arşı adılar 

~r1in 7 ( A.A.) _ 
leler, dün Polon Bu sdbahki gaze-

ye nazın Bone ile Polonyd sefiri Lu - Vatikan 
7 

(A.A.) _ Osservatore Ro _ mas halindedirler. riyatik denizinde bir Qçünci\ devletin 
kasciewiez arasında vapılan mülakat Bclgrad 7 (A.A) N ib P p ı• 1 yerle · f k t tm k f"krl d "' mana gazetesinin bildirdiğine göre Ma • · - a rens o u::ı şmesıne muva a a e e ı n ı 

bakkında resmi ı:~ -. İngiltere itiltı.fı 
l'edilmiş olan deli~ a.fıl .tarafından neş
rtedirler. en gözden geçirmek 

dolayısile iyi haber alan mahfeller, reşal Pietro Badoglio İnnsbrllck'te ynpı _ iştirak.ile aktedilen nazırlar meclısinden değildir. Arnavudluğa yapılmış olan ibra~ 
Bek'in gelecek M..rryı.s bidayetinde Pa- lan İtalyan • Alınan askeri görüşmelerine sonra hiç bir tebliğ neşredilmemıştir. hareketi de bundan ileri gelmiş gbrünU • 
rl~ ziyaret edeceğini teyid etmekte - iştirak etmektedir. .Yugoslavyanm bir intizar siyaseti tnt- yor. Arnavudların böyle dostane bir hu-

E 
-:-.~-:;-;;-:--::---.!~dı~·r~le=r~. --------- Berlin 7 (A.A.) _ Emin bır membadan bik ederek Arnavudluk vaziyetinin in}Q- lıilü (!} kabul edip etmemelerı ise ayn mtr Abdullah Irak bildirildiğine göre İnnsb:iick görüşme - şafını yakından takib edeceği zanne - bir meseledir. İtalya, Arnavudluğa asker 

K 
ç ember l ayn !eri esnasında Çek harb malzemesinin dilm~ktedir. ç>kararak kendi iddiasına göre. kendisi 

~al naib•ı • ılAn ed·ııd·ı İtalya ile Almanya arasında taksimi ve Atına 7 (Hususi) - Kabıne. bu akşam için, bir nevi teminat meydana getirmit-
B . Cl Bal ık avın da Skoda fabrikalarından İtalyayn harb General Metabasın riyaseti altında top- tir. Bu teminatın kendi zaranna elde • 

1 agdad 7 (AA) p 

1 

malzemesi gönderilmeııl meseleleri mev- !anarak, Arnavudluğa karp yapılan İta!- dilmesini istemiyen Amavudlar da sill -
lll1nıış ve Em!~ İı.b; 

1 

ar amento top- Londra 7 (A.A.) - Başvekil ~ - zuu bahsolmakta<hr. yan tecavüzünden mütevellid vaziyeti ha sanlmışla1'lır. Allah. zayıf ve haklıla-
lıısVib <yleınişl!r N u_ Iah~ niya!ıel!ni berl~yn _bu sabah lsıroçyada Aberdens- Roma 7 (A.A.) - ~neral Parianı. tetkik etmtıı ve bu vaziyetin icab ettirdi- nn yaroımcısı olsun. 
b!n..,i, kanunu . un Saıd Paşa ka - bire dekı Forbrs ploouna gelıniıılir. O- İn51lbrück'dan d&m dönmez, Gencrol ği tedbirleri almııtır. Selim Ragıp Emeç otmtş, fakat ye :asi mucibince istifa rada Lord ve Ledi Forbes'in misafiri von Keitel ile yaptığı görüamele.· hak • Başvekil Meta.ksas, kabine içtimnın - ================-~ckkeb olarr11. tn en 

8 
•• Yni zevattan mu··_ ı k ~ da ı 1 · 1 Arnavudluğa kara yapılan aske 1 hare 

_ a~ eşekkuı eyleml.+tr. ~ara balık ırvına çıkacaktır. kında raporunu vermek üzere Musso!in;- n evve ıııı>ltere, Fransa, talya Tür- ·r r • - "'i~ ------ nin ne.zdine kabul edilmiftir. kiye, Yugoslavya, Lehistan, Roma~ya ve ~et. geniş mikyasta bir diplomatik faa -

/talya bir h Aydında tarihi bir laht • Bulgaristan elçilerini kabul ederek va -ılıyete sebeb olmuştur. J IS ım J d ziyet hakkında görüşmüştür. Haricıye 'nazın Lord Halifaks bu sa -

S~tiyat zab/f /er/ni bulundu spanga Q Atina ile Tirana arasındaki telefon mu- bah Fransa, Türkiye ve Leh stan büyük 
ı l/ih I . Aydın 7 (A.A.) _Aydının Mestiye A •k • haberesi kesilml§tir. 

1 

elçllerfle İtalyan maslahatgüzarını k!ı • 

a lın11 Çağırdı cıvarında bir tarldda toprak altından nfl omznfern A lmanyaJa bul ebnıştir. ' 

Roma 7 (A.A. _ . t 'hi bi B lin 7 zetesinin bild· d) ır. Gıornale d'İtalia ga- ~n r lAhd meydana çıkanlınış ve k d . er (A.A.) - Neiredilen bir teb- Diğer taraftan hariciye nezareti daimi ır ı6ine h bır heyet mahalline giderek tetkikatta Da la gı•r ı• liğde İtalya tarafından Arnavudluktaki müsteşarı Gadogan da Romanya, Ama -

zaretı bir gore harbive ne . b 1 r ~ İt 1 ay müddeU • . • u unmuştur. LAhdln içinde bir sandu- ayan menafiinl muhafaza için yapılan vudluk, Yugoslavya, Yunanis!an ve Bul· 
zere piyade, sOvıırı e tahm gormek ü - kn ve bunun içinde de yüzüne altın va_ BerUn 1 (Hususi) - Franko hükll _ hareketin Almanya tarafından tamaınile gaMstan elçilerile görüşmüştilr. 
Gınıflarına _ ' t.ı:ıpçu ve istihkAm &k.l · takdir d ·ım k b ... ensub lhtı . r ar yapıştırılmış bir kadın iskeleli met4 antıkomıntem pakta iltihak et - e 

1 
e te oldutu beyan edilmek- Ecnebi mümessiller, Amavudluk hl -

~zılarını •IIAh altına ai:.'..ğzabıtlerinden ile şamdan ve bakır vazo gibi birkaç !iğini bugün resmen bildirmiştir. ted!r. Almanya. Arnavud!ukta hiç bir diseleri hakkmda kendi hükQmeller!n•n 
Dliftir. Bu b' • karar ver- tıarÇa eııya vardır. Sanduka ve iskelet Franko'nun bu pakta iltihakına dair ~enfaatleri olmıyan garb demokrasile - noktai nazannı lngiltereye bildirmişler -

lllinliik iki ;' aylık talim müddeti ı~ zamanla çilrümüştO.r. ilomalılar veya protokol, bugün Burgoo'ta hpanya Ha- nnin hukukan itiraz edilmesi kabil ol • dir. ~evre, ı den";;~: ayrılacaktır. Birinci Bizanslılar devrine a!d olduğu tahmin riciye Nazırı tara'!ından imzalanmış _ mıyan İtalyan hareketine karş. mOda - Pariste de baıvckll Daladye. Bone Ilı 
ucccktır. Y'Sa kadar devam e- edll<ııt lftlıd hilkllmetçe muhafaza al _ tır. İmza merasiminde AJma.ıı ve !tal _ halede bulunmak tecrübesine kıyam et- vaziyet hal<kmda görüşmüştür. Booe. 

Fransız H .. 
P · arıcıye N azrrı 

ans s fi · . e rımızle g·· ·· t-
Paris 17 (AA oruş u 

hariciye nazın B) - Daladye bu sabah 
teak"ben Bone one ile görüşmiij. mil -
Ye Atnerlka bü~zetıer Birllğ:, TOrkiye 
~tir. · :.ı:v..ıı. elsllerlni kabul et • 

tına aMınlmış, ~al.aı.r merkeze getiril- yan sefirleri ha:ıır bulunmuşlardır. melerıni a~lıyamadığı gibi ta.svib de et- bilahare İngiltere. Türkiye ve Sovyet se-
miştlr. mcmektedır. İtalya. Arnavudlukta. umu- firlerini kabul et.nıl§tir. 

mi n.iz~ı~ ve orada mukim İtalyanların Roma 7 - Ciano ile Lord Perth bu sa
emnıyetının İtalyan aahlllerı karşısında I balı gör~üşlerdlr. Bu görüşme hak.kın
~~lunan v~ ~talyanın hayati menfaatleri 1 da neşredilen resmt tebliğde §Öyle denU.. 

B ı · t 1 • İki İngiliz harb gemisi 
u garıs an zmır fuarına S d . . anremo a 

ıştırak ediyor t · 
7 

(A Millno 7 (A.A.) - Waraplle ve Aber-00: nal .A.) - Bulgaristan en - deen İngiliz gemileri San-Remoya gel • 
ceğini yo İzmir fuaruuı iiÜrak ede - mi§ ve limanda demir atmı~tır. İngiliz a
nin ~tir. Belediye sergi evi- miralı ile San-Remo ve İmperia İtalyan 
tedbirler 

1 
...... ~nı süratl~ek için makamlnn a.rnsında neznka t ziyafetleri 

a .... ~""itır. teati edilın~· 
' 

ıçıl\ çok muhım olan bir memleket te teh- rnektedir: 
likeye maruz kalmasına müsamaha ede -
ınezdi. 

Bu tebliğ, birçok defalar Alman rad • 
yosu tarafından ne§redilmlştlr. 

Diplomatih faal;yet 
Londra 7 !Hususi) -1ta1Ya ta.rafından 

Lord Perth, Amavudluk vaz.lyeti halt· 
kında nazıra bir nota vermiştir. Kont Cia
no, Lord Perthe beyanatta bulunmu~ vı 
teminat vermiştir. Kont Ciano, Yugoslav 
sefirini de kabul ederek, ayni teminatı 
vermiştir. 
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Şehrin çöp işini halletmek üzere 
bir toplantı yapıldı 

1 Muhabere ve ünakale 
Vekilinin bir tamimi 

a 
Belediye .sular idaresi şehrin su ihti 414,542 metre mikabı 2,5 kuruştan halk 

yacını ka.I'§ılıyabilmek içın ilk kurulduğu çeşmelerine, 13,378 metre mikabı 7,5 kU· 
gündenberi bir program dahilinde sar • ruştan sokak ve parkları sulamak içill 
!etmekte olduğu mesaiye devam etmekte- belediyeye, 16,194 metre mikabı o,75 

Muhabere ve Münakale Vekili Ali Çe- dir. kuruştan umumi heHl.lara ve 7.653,419 

Valinin de iştirak ettiği toplantıda çöplerin imhası 
hakkındaki muhtelif teklifler gözden geçirildi 

tin Kaya dün Denizbank, Deni~ Ticareti 1938 yılında Terkos fabrikasında metre mikabı 15 kuruştan a • 
müdürlüğü, Yüksek Deniz T;caret mek- 8,855,252 kilogram kömür harcanmıştır. ,bonlere verilmiştir. 420,904 met " 
tebi. Tramvay ve Tünel muvakkat idare Bu yıl içinde fabrikadan 13,445,199 metre re mikabı karakollar, meccani çeşme• 
heyeti reisliğine, elektrik, posta, telgraf mik5b su basılmış olmasına göre, beher Jer ve idare mücssesatında kullanılmış • 
ve telefon, Devlet demir ve hava yolları metre mikab su başına 0,6582 kilogram tır. Abone miktarı 24,016 yı bulmuştur. Belediye riyaseti şehir çöplerinin imha 

tarzına son şeklini vermek üzere tetkik • 
tere başlamı§tır. Bu tetkikler kısa bir 
müddet zarfında tamamlanacak ve bele
diye bu hUBUsta son .kararını vermiş o!n
caktır. Belediye fen heyetinde vahnin iş
tiraki ile bir toplantı yapılım§ ve fen !ıe 

yeti müşavirlerinin bu husustaki müta • 
lealan dinlenilm~. evvelce hazırlanan ra 
porlar gözden geçi~tir. 

Belediye, çöp imha ifi için muhtelıf 

teklifler karşısında kalmıştır: 
1 - Evvelki sene Çeko-Slovak fabri • 

kalarına aid bir firma ~ümessilı bele • 
diyeye müracaat etmiş, İstanbulda çöp 
fırınları inşasına tallb olınuşttL Çek fab

~aları halen Almanyaya ılhak edilmiş 
olduğundan vaktile yapılan teklif şirndl 

nazarı itibara alınmamaktadır. Yalnız bu 
firmanın bir mütehassısı ıehrin çöp işle 
rini tetkik etmiş. Beyoğlunda, İstanbulda 
ve Kadıköyünde olmak üzere üç çöp fuı-

200 lira kapıp kaçan 
bir adamyakalandı , 

İstikltıl caddesinde 142 numaralı apar-
tunanda oturan ve Cihangirde Rus apar 
tımanının sahibi bulunan Dunitri, yanın
da vekili Manok olduğu halde Cihangir • 
deki apartımanına gitmiştir. 

Dimitri ile Manok kapıcılan Kasım A 
liyi çağırmışlar ve vaz.if esine nihayet 
verdiklerini söylemişlerdir. 

Mal sahibi ile kapıcı arasında takarrür 
eden şekle nazaran, Dimitri, Kasım Alıye 
200 lira da para vermeği kabul etmiştir. 

Sıra, paraların sayılmasına gelmiş ve 
Dimitri cüzdanından ayırdığı dört tane 50 
liralığı Kasını Aliye uzatmlştır. Bu sıra
da kapıcı da mal sahibine scned vermiştir 

O ana kadar ortaya çıkmıyan ve bir 
köşede saklı duran kapıcı Kasım Alinin 
arkadaşı Şerü birdenbire Dimitrinin üs
tüne hücum etmiş, hem 200 lirayı ve hem 
de Kasım Allnlı\ verdiği senedi kapıp 

kaçınağa başlamıştır. Şerif, bu kadarla da 
kalmamış, kaptığı senedi de yır~hr. 
Şerifin peşine d~n Dimitri ile Mano -
1run feryadlannı duyanlar da Şerifin ar
dı sıra k~ağa başla:rnışlardl!". Bu sıra 
da suçlunun takibine gelen zabıta me -
murlan, elinde paralar da olduğu halde 
Şerifi yakalamışlardır. 

JIDt"f~rrlltı 
Milletler Cemiyeti afyon bDrosu 

mDdürO Pireye gitti 
Bir rnüddettenberi memleketimizde 

afyon mevzuu üzerinde muhtelif mınta
kalarda tetkikler yapmakt:ı olan Millet 
ler Cemiyeti uyuşturucu maddeler büro
su müdürü Ekstrand ve muavini Remberg 
dün Pireye hareket etmlşlerdir. 

Afyon Reisi Ankaraya r itti 
Türk • Yugoslav afyon anlapnası mü

aakerelerinde hükCımetimizi temsil eden 
ve evvelki gün şehrimize dönen heyet 
re.isi İktısad Vekaleti teşkil!tlandırma mü 
dürü Servet Berkin dün akşam Ankara
ya hareket etmiştir. 

Heyet azasından eski toprak mahsulleri 
umum müdürü. Afyon meb'usu Hamza 
Osman Erkan dün bir müddet toprak O· 

fis 'nde mşgul olmuştur. Hamza Osman 
Erkan yarın akşam Ankaraya gidecektir. 
•····························································· 

Satlhk apartlman va 
arsa istiyorum 

Taksimden Şişliye ve Maçkaya ka
dar tramvay yolund:t veya nihayet 
ikinci caddede biri çift daireli, diğeri 
tek daireli ikl ıane apartıman ile iki 
tane arsa istiyorum. 

_Apartımanlann tam konforlu, mo
dem olması, arulann geniş yüzltt ol
malan l!zımdır. 

loıı Posu. ldU'fld 'TUltadle Yorso 
Mlfdl4b a4reslne J'UIDlS 

nına lüzum hasıl olduğu kanaatıne var • umum müdürlüklerine ve deniz tarife he- kömür isabet etmektedir. Bu sene içinde Belediye sular idaresinin nakid mevcu 
mıştı. Her üç çöp fırınının işletmıye açı- yeti reisliğine bir tamim göndererek Mu- klrkçeşme sularının kesiımesi vesilesile du 199,579 lira otuz yedi paradır. Umurrıf 
labilmesi için bir milyon dört yüz bin li- habere ve Münakale Veka!etıne bağlan şehrin muhtelif semtlermde yeniden 112 işletme varidatı bir senede l.G06,347 lira 
raya lüzum vardır. Firmanın mütehassısı dıklannı bildirmiş, bu idarelerdeki me • terkos çeşmesi açılmıştır. Bu suretle ha- altmış iki paradır. Bu miktarın 1,358,244 

0 zaman tetkiklerini rapor halinde bele • ~urla.rı. selamlamış ve muvaffakiyetler len şehirde işliyen terkos çeşmelerinin sa- lirası 1erkos işletmesinden, ve 248,103 li· 
dılem.iştır. yısı 196 yı bulmuştur. rası da Elmalı işletmesinden elde edil " 

diye reisliğine vermişti. Diğer taraftan İktısad VckAleti de De. 1938 yılında şehre 15,256,187 metre mi- miştir. Bir sene evvelkine nazaran 111,67·1 
2 - Avrupa §~irle.rinden bir çoğu nizbank, Deniz Tjcarcti ve Yüksek Deniz kAb su verilmiştir. Bu miktar geçen se lira iazlalık vardır. 

çöplerini karaya gömme tarzını ihtiyar Ticaret mektebi müdürlük!erine bir veda neye nazaran 1,156,435 metre mikab faz- Terkos işletmesi için 1938 yılındıı 
etmektedir Vaktile bizde de buna teşeb • tamimi göndermiş. Muhabere ve Müna- ladır. 1938 yılında şehre verilen suyun 673,525 lira. Elmalı işletmesi için 140,t94 
büs edilm~e de, muvaffak olunamamı~ kale Vekaletine bağlandıkiannı bildir • 295,047 metre mikAbı parasız olarak kış- lira ki, ceman 814,420 lira işletme ve idil" 
tır. Avrupa şehirlerinin bu hu,usta a1mı~ miştir. lalarla, askeri mekteb ve hastanelere,• re masrafı yapılmıştır. 
oldukları tertibat ve vücude getirmiş ol- Muhabere ve Münakale Vekaletine bağ 

lanan dairelerin idare şekli bugünlerde 
dukları tesisat gözden geçirilecektir. teşkilat kanunile tesbit olunacaktır. 

3 - En son şekil çöplerin halen oldu- SAR,AV Sinemasında 
ğu gibi denize dökülmesi keyfiyetidir. 
Modern şehirlerde çöplerden ıstifade yo

lu da gözetildiğinden çöplerin denize dö
külmesine müsamaha ediJmemekledlr. 

Belediye fen heyeti müşavirlerinden 

Mustafa Hulki bu vazife ile tavzif edil -
miştir. Belediye, bu şekillerden en mü • 

said geleni ihtiyar edecektir. 

Antrepolarda hırsızlık 
yapanlar meydana çıkarıldı 

Bir müddet evvel Denizbankın 1 ve 2 
numaralı antrepolarında vukua gelen 
hırsızlık hadiseleri hakkında yapılmakta 
olan tahkikat ikmal edilmıştir. 

Zabıta tarafından evvelki gün antrepo
larda bir hırsızlık tatbıkatı yapılmış ve 
evrak tekemmül ettirilerek adliyeye tev
di olunmuştur. Tahkikat sonunda hırsız-
lığın haricden ve üç k~şı tarafından ya 
pıldığı tesbit olunmuş, 5uçlulnr yakalan
mışlardır. Aynca gümrük memurlarından 
birisinin de bu hırsızlıkla alakası gö • 
rül.müş, hakkında takibata başianmıştır. 

Yugos ı vyalı talebeler dün 
memleketlerine dlhdOler 

Yeni teşkilat kanununda, Denizbankın 
banka şeklinden çıkarılarak bir umum 
müdürlük haline getirileceği anlaşılmak
t~ı-. 

Şehir eclisi 
dun toplandı 

Şehir meclisi toplantılanna dün de de
vam edilmiştir. Dünkü toplantıya aıd 

ruznamede en mühim müzakere mevzuu. 
nu sular idaresinin faaliyet raporu ve 
bilançosu teşkil etmekte Jdi. Umumi mec
lis faal;yet raporu ve bilançoyu tetkik 
için tetkikı hesab encümenin~ havale et
miştir. 

Bnkırköyüne bağlı Kalikıratya çütliğı, 

Resne çiftliği, Papazköy-:i, Güneşli, Pan 
deniça çiftliği, Uğurlu çiftliği, Papa -
narva çiftliği Kutlular adını almıştır. 

Mazbatalar aid oldukları encümenlere 
tevzi edlld kten sonra toplantıya nihayet 
verilmiştir. 

Sehir tiy trof u,a 80 bin u ~alık 
bir yardım yapıl .. c k 

Belediye bütçesinden Şehir tiyatrosu
. nn bu sene aynca 80 bin lirahk bir yar-

-
2 -

2 BUyOk ve çok gnzel film birden : 

Venedik Treni 
Mr. MOTONUN YEMiNi 

Kalabalığa maruz Jcalmamak içln lOtten tam seans zamanlımnda teşrif 
edilmesi hassaton rica olunur. 

Seanslar: 2.30 ve 6.26 de Venedik Treni, 1.20 • 4.20 ve 7.16 de Mr. Moto
nun Yemini Suarede saat 8.30 da her iki film birden. İlAveten: FOKS 

JURNAL: Mösyö Daladyenln Nutku ve Madridin zaptı 
Bugün saat ı ve 2.80 <fa tenz l!tlı matineler. 

ANNA BELLA - TYRONE POVER • LORETTA YOUNG 
gibi 3 Büyük Yıldız ve On binlerce figüran tarafından yaratılan 

senenin en muazzam, en güzel şahe.ı:eri 

Türkçe sözlü 
nüshası 

Fedaileri 
Fransızca sözlü 

nüshası 

iPEK 'te ELEK'te 
Bugnn saat 12,45 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 

Dikkat: Tenzilatlı biletler saat 2.30 a kadar verllir. 

# Şehzadebaşı Gedik paşa 
r 
dım yapıl.maktadır. Yeniden bir jüri he. 
yeti teşkil edilecek, eserlel' arasında mil-

Bir kaç gündenberi şehrımizde bulu • sabakalar açılacaktır. F E B AB Sinemada il Az A Sinemada 
tel : 21359 Tel: 23542 nan dost Yugoslavyanın Güzel San'atlar ···········•····•··············••••·••••••·•••·•···•··•••••••· 

hALK ... Pc:Rc.TI 
Akademisi mimari şubesi talebeleri, dün 
şehrimizde yapmakta oldukları tetkik ge
zintilerine devam ederek Süleymaniye 
camisini, Mimar Sinan türbesini. İstanbul 
Üniversitesini ziyaret ettikten ::ıonra sa
bah saat onda Galata rıhtımından va -
purla memleketlerine hareket etmifler 
dir. 

Teşyi merasiminde, İstanbul 1..tniversi-
1 tesi, Güzel San'atlat Akademisi ve diğer 
yüksek tahsil gençliği bulunmuş ve sa
mimi tezahit'!'at içinde vedalaşılm.ıştır. 

Profesör Pif tard 'Üniversitede 
konf crans verecek 

Cenevre Üniversitesi profesörlerin -
den Pittard Ankara ve İstanbulda kon-

feranslar vermek üzere Maarif Veka -
letince memleketimize d~vet edilmişti. 

Profesör İstanbul Üniversitesinde 1 O 
Nisan Pazartesi günü 18.15 de Avrupa 
ırkları ve menşeleri, 12 Nisan Çarşam
ba günü Age de la göl havzalarında 
yaşjyan insanlnrın medeniyeti, Merke
zi A vrupada cilalı taş devri, ı 3 Nisan 
Perşembe günü Fizik Ant:ropolojisi, ilk 
insanların işleri. pedagoji ve spor, 14 
Nisan Cuma günü Asyada yaşayan be

şerden evvelki bir mahluk, Pithecatıt
hrope ve Sinanthrope mevzulu konfe
ranslar \'erecektir. 

Üniversite konferans salonunda ve
rilecek olan bu konferanslara herkes 
gidebilecektir. 

·---
Emln6r0 Halkevinde çocuk 

bakımı dersleri 
Eminönü Halkevlnden: Sosyal yardım tu

bemlz tarafından beş hart.o., her Çarşamba 
Evfuıtzın C'a~dğlundatı salcınunda çocuk 
bnlrunı der.elcrt açılacaktır. Bu dersleri Dr. 
Naci aomer~n yerecek n çocuk hnftesına 
nı.slıyan !6 Nisan 930 9a11amba günü saat 
W te ba§lla1acaktır. 

Bııgnn 16 da 
Akşıım 9 ela 

Yeni operet 3 perde 

ZIR LELILER 
ZOZO OALMAS 
Şarkılar snyllye

cektir. 

TURAN Tiyatrosu 
Bugün 111at lS de talebeye 

gece 20,30 da umuma 
Ertutrul Sadi Tek 'ft 

arkadeı an 
Gündür: 

Türkçe ıözlü YAŞASIN AŞK ABDOLVE-
Arabça ıarkılı Ş~b~~~~ .. 

emsalsiz ve görUlmemış muvaffakiyeUerle devam ediyor. 

FERAHTA 10
; 0° 9~4:·:~ .es il AZ AKTA 12·3~ 8.i0• :~so 

Yer bulmak Te geri dö1ımemek için tam ıeans saatinde teşrif olunması 

lki gündenberi 

L A L E 
nin salonlan TINO ROSS1NIN ateşli sesinin ahengi bıtlkın 

Karanlıklar içinde 
Bnynk aile faciası vodvil 3 P. 
gece Beşte Gelen vodvil 3 P. 

PARiS.,ı.IŞri<LARI 
illve: RENKLi MiKi ve METRO JURNAL 

~-~ Her Cumartesi saat 1 Te 2.80 da tenıilAtıı halle mntineleri ..... .,, ( Scı) A•ila ReviUü. Mıçc Peaçcf varyetNI 

TA 

Fran1a ihtilllinin bütün feci hüyü~lüğünü ••• Zaferin hakiki filmi 

TA KSi M SİNEMASININ 
BugOn takdim ettiOi 

FRANSA İHTİLALi 
Muazzam; Muhtefem ve tarihi miz•naen film. 

Bq Rellerde: LiSE DELAMARRE • LOUIS JOUVET • PIERRE RE· 
NOIR 40.000 Figilran, 600 Top, 3 SilYari alayı mfttbit bir Mizansen ..• 

lı&veten EKLER JURNAL Son dDnya haberleri 
Bugnn saat. ı •e 2.30 da tenıllAtlı matineler. 

I 
Yann aaat 16,30 da MATİNE ve 21 de SUV ARE .. •• 

ASE Feerl ve • A B s ı • D E numaralarına 
RevD Trupu batlı yor 

MIA APOSTOLESCU • LISETTE VEREA • LIANA MIHAILESCU - STROE ve VASILACHE veHire ile 
GO dan~z 20 Rakkaae • 80 Yıldızm lftlrakile 

TANASE - ISTANBUL 
2 perde 56 tabloluk revtiaQntl oynayacaklardır. Konaomoayon mecburi değildir. HusU1i mevkiler içln 

biletler eYvelden aldınlmalıdır. ~' ___________ ,,,. 
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Sivas umumi meclisinin 
çalışmaları neticelendi 

Manisa pek yakında 
elektriğe kavuşuyor 

Denizlide elektrik 
tesisatı genişletilecek 

Tesbit edilen 750.000 liralık bütçeyle vilayetin kültürel 
ve bayındırlık ihtiyaçları karşılanacak 

Belediyeler bank d . . . . . asın an yapılan 40 hın lıra ıstıkrazla 
elektnk santralının inşaab ikmal edildi 

Maniı;a (H • .Manisadan umu mi bir görii.nii§ 

Denizli (Hususi) - Denizlide ev -
velce yazdığ:mız vechile elektrik mo -
törünün infilakı ve bir ölüme sebeb ol
ması üzerine, yalnız yolları tenvir i -
çin küçük bir rnotör çalıştırılmaktadır. 

Belediye, Uncu şirketi Tavasliğil fab 
rikasının vaktile getirmiş ve henüz fa
aliyete sokmadığı 100 beygir kuvve -
tindeki makineyi ayda 800 lira muka
bilinde kirahyarak ınemlek--et tenvira -
tında kullanmağa karar vermiş ve Ta
·ıaslığil ile anlaşarak motörün monta -
j ına başlamıştır. Diğer taraftan mem
leketin kendi Yesai t ile tenviratını te -
min etmek için yeni bir tesisat yapıl -
:nak isteniyor. Belediyeler Bankasın -
nan ikraz edilen 60 bin liranın üzeri -
ne gene istikraz tarikile 140 bin lira 
daha katnrnk Denizlinin 12 kilometre 
ötec;inde Gökpınar şütünden istihsal 
edilecek kuvvet icin evvelce mevcud 
olan 200 bin liralık projeyi tatbik et
mek istiyor. 

Bunun için evve1ki gün bir heyet An 
karava ı::ıitmi stir. İcab eden makamlar
la lC'mAsta bulun::ıc::ı ktır. Belediyenin 
üç aydnnberi muhtelif sebeblerle An -
karava gönderdiği heyet bununla üçe 
baliğ olmaktadır. 

Denizlı 4 - 5 bin haneli 17-18 bin 

lllanında ihmU:ıu:ııill :ki idareler za- bugünkü vaziyeti arasında dağlar ka ' -
0:-an Manisa ş~hri ~ d .. ~~s:z kalmış dar fark vardır. Bugün caddeler tretu
sınde .gittikçe güz~ı1or u~u ı~ma saye- .varlı ve ağaçlarla· süslenmiştir. Mani -
di!enın, Belediyeler Tek tedır. Bele - sanın mühim bir. ihtiyacı da sudur. Bu 
tıgı kırk bin lira istik an ~sından yap- da halh•dildikten sonra cidden çok gü
te nurlu bir hayat ve r.~~le. m~lek:- zel bir şehir olacaktır. Su işi için. şim
ıştk altına~ bul n i.ştır. Gur bır dilik hiç bir teşebbüs yoktur Mevcud 
um unan Mani k · · anda nurlu bir . sa ya ın bır su şehrin iska işine kafi gelmemekte -
Elektrik santralı bi:ıyaya . kavuşu~r. dir. Suvun içimi leziz ve kireci de az
~Ur. Makinefeıin :om: .ınşaatı bit - dır. F,..,ı::at evlere verilmekte olan su -
si ında başlanacaktır. El~kt~na da ya : dan alınmakta olan para halk için çok-

nüfuslu bir kasabadır. Bu kasabada an 
<'ak elektrikle tenvir edilecek sarf ma
halli olarak ancak bin - bin beş yüz ha
ne çıkabileceğine nazaran 'e mevcud 
fabrikalar ise biJabedel su ile tahrik e
dilmekte bulunduğundan, belediye 200 
bin lira istikr2z ederek faiz ve ana o -
larak bütçesinden yılda 36 bin lira öde 
!Ilek mecburiyetinde kalacaktır. Bu 
sebeble memleket halkından bazıları 
Belediyeler Bankasından istikraz edi -
len 60 bin lira üzerine 15 - 20 bin lira 
daha ekHyerek lokomobille yapılacak 
tesic;atın daha faydalı olacağı kanaa -
tin dedir. 

de yakında ikmal ed"Im" k şebeke - tur. Abonmanların sarfedecekleri su -
Putreı direkler getiril ı ış olacaktır. dan ton üzerine parn ~·mak üzere saat-
d"l mış ve te h" 1 en mahallere ko s ıt e - ler konmuş ve tonu da l 5 kuruş (be -
l'eycrnının da t . nmuştur. Gündüz ce lediye encümc.n kararile) tesbit olun -
tısadiyatı .. .emınt memleketimiz ik-. U7.<?rındc müh" . muş idi. Yapılan sarfiyat belediyenin 
nayacaktır. ım bır rol oy - varidatı üzerinde fena tesirini göste -

Belediyenin başladığı . rince de,.hal tadilen eski vaziyete rü -
da kayda deaer h" . bu ışler arasın- cu edilmiştir. Vaziyet şudur: Kışın ne 

,., ır ış daha .... 
tedir. O da tem· ı·k gozukınek- miktar su sarfedilirse edilsin 1 nüfus -

· 1. ız 1 m-abaland T 
mız ık el arabaları umumt ır. e - tan 4 nüfusa kadar bir lira ve daha 
caddelerde daima t · yollar ve fazlası için de bir kişiye 25 kuruş. Yaz 

EfUrnei'e mimar 

1 

' 

S~vas hükil met konağı 

Sıvas (Hususi) - Sıvas vilayet U -
mumi Meclisi bu devredeki çal~ala
rına son vererek dağılmıştır. Umumi 
Meclis bu yıl vilayetin kültürel, sos -
yal, ve bayındırlık ihtiyaçlarını büt -
çe imkanları dahilinde karşıİanmak 
rnretile bütçeyi 750.000 lira' olarak ka
bul etmiştir. Bu tahsisattan 141.896 li
ra 80 kuruş hususi muhasebeye, 
242.473 lira nafıaya, 208.898 lira . 44 
kuruş maarife, 10.20 7 lira ziraate , 
6680 baytarı işlere. 5000 lira yeni açı
lacak halı atelyesine. 23.139 sıhhat iş
lerine, 6475 lira vilB.yet matbaasına, 

39.721 muhtelif ve müşterek masraf -
lara verilmiştir. Nafia' kısmına ayrılan 
t.ahsisGıtla vilayetin kara yoHarı üze -
rindeki düzensiz yolların esaslı bir şe
kilde tanzimi ile köprüler ve menfez
ler inşaatı ikmr.:1 edilecektir. Maarif 
bütçesinde de bu yıl yeniden çevre 
kövlerinde köy okulları yükseltilecek 
ve eğitmen okullarının intizamlı bir 
hale Netirilmesi icin calısılacaktır. Ay
nca Divrik'e bağlı Timsi ve Suseh -
rinin Ak~ar kövleri ile daha mün&'ı;ib 
üc köv okulunu bes smıfa ibJağ ve te -. . 
melleri atılan Sarktsla ve Merkezde 
Cümhuriyet, İstiklfıl okulları ikmal e -

- -

dilerek modern bir hale getirilecek ve 
şehrimizde bu yıl açılacak Sivas ka -
dınlığının ve ev kızının büyük bir aUi.
kasını kazanan ve ona büyük bir iş ) u
vası ve çalı.,c;ma: kaynağı olan Akşam 
Kız San'at okulunun yanına bir pavyon 
ilfıvesile burası gelecek yıl bir san'at 
enstitüsü haline ifrağ edilecektir. 

Vilayet dahilinde ağaç ve hubu' • 
hastalıklnn ile mücadele yapmak ve 
halka fenni ziraat usullerini imkan da
hilinde öğretmek ve Suşehrinde pa -
muk tecrübelerine deval'l) etmek başlı
ca çalışma esasları içerisinde yer alan 
işlerdendir. Ayrıca kadroya iki ziraat 
fen memuru tahsisatı da konmuştur. 

Vilayetin baytari çalışmaları da yıl
dan, yıla büyük bir inkişaf halindedir. 
Hayvancılığın ıslahı yollarına gidilmek 
ve çevrede bulunan sıfat istasyonları
na ilaveten bu yıl da iki münu3ib •er
de sıfat istasyonu yanılacaktır. 

Vilayet sıhhat işleri de çok normal
ciir. Bu yıl da kaza dispanserlerine ıa-
11m ge1en yardım yapıla\';aktır. 

Bu vılki daimi encümene Kamil Ki
tabcı (Sivas). Sakir Tuna (Gürün), 
Ali Durgun (Kangal). Tahir Dlvrik 
(Divrik) seçilmislerdir. 

ta<lır. em.ız bulundurulmak- t~rifesi ise tonu yirmi beş kuruştur. Bu 

~u yıl. ~ehre yüzlerce muhtelif • ~~1 halk için bir külfettir. Temizlik işi 

Sinan piinü 
Edirne (Hususi) - Asrımızda bile a • KırklarAlinde VP, LU ebu,.aazda 

yeni mektebler ya"ıh 'Or 
0U?S?da ~ir k11dnz köpek 

öt-'UrU'dft 
~ lıniştır. Manisa gı•ttik agaç ıçın bu suretle vapılan takayyüdün ne 

zum .. d çe Yeşil b · "' • ru e benzemektedir Eski ır dereceye kadar doğru olacağı muhtacı 
· ha•li ile tetkiktir. 

Malatyaya yeni belediye reisi seçildi 

Malatya (Hususi) 
sened - Malatyad.:ı dört ·ı ·· ku n fazın bir rnudd t b . 1 yon rul azasından Said Fırat reisliğe 
liğinde bulun T e eledıye rels- intihab olunmuştur 

an evfik T l . . nıeb'usluğun . eme lının Biths Beledıye reısimizin büvük ve faydalı 
a seçıhn . .. . , . l . 

ta şehır m 
1
. . . esi uzerıne 29 Ma:-t ış er ve eserler başaracağına eminim. Re-

ce ısının fe ,' ı· sim esk· b leci" · · · ·· ·· sında yeniden . \ l{a ade toplantı _ ı e ıye reısını butun belediye 
pılmış v b . beledıye ı eısliği seçimi ya. rnemur~an arasında (X) işaretile göster-

e u ıntıhabda c H p . rnektedır. Portre resim yeni belediye re-
. · · Maıatya • isirnlz Said Fırattır. 

kıllara hayret veren sanat eserlerini ibda 
eden büyük Türk miman Koca Sinanın 
yıldönümü 9 Nisan Pazar gününe rastla· 
maktadır. 

Bu münasebetle başta büyük sanat Abi· 
desi Selimiye olmak üzere eserlerile E ~ 
dirneyi süsliyen dahi sanatkarın ölmez 
hntırası sonsuz sevgi ile anılacaktır. O 
günün canlı bir şekilde geçmesi için Halk 
evj tarafından bir program hazırlanmak
tadır. 

Edirne (Hususi) - Bu sene Lülebur- Bursa. (Hususi) - Dün şehrim=zde, 
gaz merkezinde yeni plan üzerinden ı dağ k~ylerindcn .. gelmiş .ılması muhte· 
bir orta okul yapılacaktır. Bu okulun mel b•r kuduz kopek; zabıta ~e":'urlan· 

. . . mızı bir hayli yorduktan ve uzerınt? atı· 
yapılması 1çın mahallınde kurulaccJ.ı< 1 60 k d ·tı·r d"l b·ı ı . . . . an urşun an sonra ı a e ı e • mış-
cemıyet venmlı bır tarzda çalışmakta- tir. Ufak bir mC'rkeb cesametinde bulıı· 
dır. nn bu köpek Sedbaşı civarında bır ka· 
Ayrıca Kırklareli umumi meclisi pa· dınla bir çocuğa saldmmş. kuduz olduğu 

ra yardımına karar vermiştir. Bundan nnlaşılarak zabıtaya haber verilmiı; ve 
bşka Babaeskide beş dershaneli yeni beş polis memuru peşine düşmüştür. Ar
bir okulun başlanması ve iki senede bi· kasından kovalıyan ve gittiği istikamet-

Bir genç kıza tecavüz eden te karşılıyan pofülerin kurşunlarile TP· .. I tirilmesi de kararlaştıTılmıc:tır. · k- kü' koylU yaka andı " men yerindek· Cümhurıvet os cıva~-
.. Haber aldığıma göre Çorlu, Mo.~kara, na kadar sürülmüş ve orada öldürülme-

İzmir (Hususi) - Odemişin Kiraz • ve Vize merkezlerindeki beşer dersha- sine muvaffnkiyet hasıl olmuştur. Vücu
nahiycsine bağlı Çaybaşı köyünden 15 ı neli okullar da bu sene tamamlanmış di.ine 30 kurşun isabet ettiği tesbit edil-
yaşmda Ayşe, dağda kestiği odunla'rı olacaktır. miştir. 
köyüne getırirken yolda Mehmcd oğlu 
Mustafanın tecavüzüne uğramıştır. Za 
vatlı kız ölüm tehdidi altında, orman -
lık içinde kirletilmiştir. Suçlu yakala•n-
m1ştır. 

~~~~~~~~-. 

Beş yaşında bir kız muhtelif 
yerler·ndan haşlandı 

!zmir (Hususi) - Güzelyalıda 1105 
sayılı evde Yıldız adında beş yaşında 
bir kızcağız. mangal üzerinde duran 
asure tenceresinin devrilmesile vücu -
di.iniin muhtelif yerlerinden başlana• -
rak yanmıştır. Yaralı kız hastanede te
davi altına alınmıştır. 

(Yeni Tekirdağ meb'usu Ma!karalılar arasında 

Pazc-r Ola Hasan B ev Diyor Ki: 

- Hasan Be ş h. 
!'Osuna . y e ır tıyat-

Yenı bir bına 
ınevzuubahs 1 yapmak 

o uyor ..• 

··· Yani artistierimizın sı
fatlarile mütenasib bir tiyot-
ro ..• 

. . . Bunun için de para 1!· 
zımmış amma, nereden bula· 
\un dly~ düşünilyorlarmı~··· 

Hasan Bey - Ne düşünü

yorlar azizim ... Yeniden ope
ret oynamays. başlasınlar ..• 
KAfi!. 

Malkara (Hususi) - Yukarıdakı resimler Tekirdağ meb'usluğuna seçiie.ı \fal· 
kara ilçe yönkurul başkanı Nazmi Trak ın müntehibi sanilerle beıediye önünde 
ve kendisini t~yie gelen okul talebelerile beraber olarak göstermektedir .. Köşe
deki poı1.re resim de Nazmj Traka aiddır. 
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1 Sarfa 

M atbaada çalışt1ğım odanın ka -1 dın çorabı imal eden fabrikaların hep-
pısı açıldı: einin muhtelif mmıaralı makineler ça-

- Nihayet seni bulabildim. lıştırıldığı. .. 
Meraklı matbnay1 da öğrenmiş, ora- - MUtehassıs bunu mu tesbit et -

ya da gelmişti: · miş .. Binıder ben de baksam bunu ~-
- Gene mi merak ettiğin birşey var? lardım. Nwnara bu; 1, 2, 3, herkes ibı-
- Evet. lir. 
Bir gazeteden kesilmiş bir parça u -

zattı: 

-Oku şunu! 
Serlevh~ı okudum. 
- cÇoraplann çürüklilğiı» 
- Daha oku bakayım! 
- cİkhsad Vekaleti tarafından cel-

bedilen çorap mütehassısı .. > 

- Bu adam çorap örmekte mi mü -
tehassısm ış. 

- Belki! ..... . 
- Hele bir~z daha oku! 
- c$ehrimizdi?ki çorap fabrlka1ann-

da tetkikatını bitirerek raporunu ver -
miştir.• 

- Dur, IAlını kestim, birşey soraca-
ğım. 

-Sor .... 

- Bırak da okuyayım. 

cFakat bu numaralı makinelerin ay
ni numara ipliklerle çalışmaması yil -
ziinden ipliklerin aşınmasına sebeb ol
duğu bit edilmiştir. Çorabın çürük
lilğü daha ziyade buna atfedilmekte -
dir.• 

- Demek çorapların çürüklüküne 
sebeb bu imiş ha! 

- Bu imiş işte. 
- Sen buna inandın mı? 
- Bir cümle daha kaldı, onu da oku-

ynyım: 

cBazı fabrikatorlar makinelerini de
ği.ştirrneğe başlamışlardır.> 

- Onlar makinelerini değiştirir de
ğiştirmez piyasada çürük çorap ka~ -
mıyacak mı~ 

- SON POSTA 

Eski robunuzu 
yenileyiniz 

Sa.00, düz si .. 
ynh bir robunuz 
vtır da giye giye 
bıktınız.sa, az pa
ırn J!l€ y~ek 
için size bir iki 
kol.aylık hatırla -
tayım: Düz siyah 
yünlü rob şu son 
6ellelerde kadın .. 
lar arasında he -

Ağırcezaya nce 
d v 

Karakolda dövüldüğü ileri sürülen üç kişiden 
birinin ölümünün mahiyeti araştırılıyor 

Dün. Ağırceza mahkemesinde Siliv- haklarındaki iddialan inktır tmişlet' 
rl jandarma karakolunda geçtiği iddia• dir. J. 
edilen mühim bir işkGK"e ve ölünre se - Bunu müteakıb mahkeme şahiciI 
bebiyet hAdiae&nin muhakemesine baş dinlemeğe başlamış, bunlardan ~ 
lanmıştır. Kemal: 

men hemen wnu Hadiscnın suçluları Silivri jandarma - Bir akşam muayyen vakitten e1' 
mlli!ştlği, çoğa ı.. karakol kumandmıı Kasım çavuş ile, vel, memlekette sanki örfi idare ili1' 
nun biçimi de sa. jandarma Mustafa onbaşı, bekçi Ha - edilmiş gibi kahveleri kapattılar. SO ' 
de olduğu için ha lbn ve Yusu!la, halen firari bulunan kaklarda kimse kcllmadı .. Bu, Rama~ 
brlatacnğımı.z ye Şevkid~n mürekkebdir. nın karakola götürüldüğü sırada ı 
nilikler çoklan - İddiaya göre bu feci hMisenin ma- Kasabada dolaşan tev::ı.1.ürlere göre, ti 
nın işine yarıya • hiyeti şudur; ' rakolda fena halde dövülaı Ramaztı?Jı 
caktır. 1.. - k k kendisini görenlere: 

1. 130 eninde Yakub isminde biri ,,,ir gun ara o- c- Beni buradan kurtarın. Eğer 1>" 
gn"li kırmızılı, ka la müracaatle kendisine aid bir taban- d • 

canın Ramazan ve Said isimlerindeki gece de kalırsam, öldürecekler> e 
reli bir kumaş - şahısl~r tarafmd11n çalındığını ileri sür miş. Yüzü gözü kan içerisinde, ay~· 
tan bir metre a .. müı:: bu ihbar üzerine her ikisi de ka- ları şişmiş bir halde imiş. Fakat, ~ 

- Bu adam 90rabm. nesini tetkik et-
- Herhalde! 
- Buna da inandın ha! 

hr, robunuzun ö- ... , ' bunları kahvede başkalaTından işittiJSJ 
ı nüne jile, arkası- rakola getirilmişh?rdir. Bunlar taban - . . .. 

cayı kasab Vitaliy<.: sattıkla~ını söyle - baMy rheıks> dcmdı~_tıı. ah.dl . eıb· ·"41l mek içir geUrtlmiş olabilir: 
- Çorapların çürüklüğünden şika -

Jet edillyordu ya! 
- Biliyorum, bir çordp yarım gün 

bile dayanmıy<Jr deniliyordu. 
- JWet. öyle idi 
- Milyonlarca insarun sözüne inan-

madılar da, bu bir tek adamın fehade
tfne mi lüzum görilldü. 

- Bırak canım yazının sonunu oku
yahm, b<1mt da merak oldu. 

- Oku, dJnllyorum. 
- Söylendiğine göre şehrimizde ka-

- ! ! ! ! ! 
- Aklıma birşey geldi, makineyi de 

~tiren ipliği de değiştirir, gene çürük 
çorap imaline devam edemez mi? 
-??? ?? 
Merd'.ıtlı, merakını halJJi?Pernemişti 

Kapıdan çıkarken· 

- Nafile. dedi. Bu işe benim aklım 
ermedi. çürük vessellm. 

- Çorap'ar çürllk demek istiyorsun 
değil mi? 

- Ha)'lr, bu iş çürük. 
tsMET HULfJSf 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =1 
Bir günde .. otuz saniye ,, iş göre 1 san'atkar 

Hollywoodun küçücük san'atkArlan marn olduktan sonra henüz on altı gün -
4tlnyada en fula para alan san'atkarlar lük bir nevzad ile oyuna ba§larlar. Fakat 
dır. bu bir kaç sa.niyelik rol için stüdyoda fılm 

.KaU!omiyada cari bulunan iş kanunu 9E;?Vrilirken i§ ve Slhhat müdürlüklerinin 
mucfblnce ktıçQk yaşta •)lan san'atkArlar birer mümessili bulunur ... Süt nine ve 
ıftnde ancak otuz saniye iş görebibnek • 
tedlrl.er. Bu 80 saniyelik milddet içinde 
110 TO.rk llruı ticret almaktadırlar ... 

validesi dahi haurun meyahmda hazır· 
dırlar. Projektörlerden zarar görmesin 

diye çocuğun gözlerine bir kaç damla yağ 
damlatılır ... Rol tam on saniye sür.eri.. 

Rolilnü yaptıktan aıonra süt ninesi ço 
cuğa süt verir! ... 
Diğer taraftan annesi de cçocuğunun 

nac roba, etekleri- . 1 v·~ftu d lbedllmic::tir. Sonra a eme, ıger ş ı erın c ı l'r"'"" 
nin plilerinin a - mıs er, ıı.n c ce "' tal"k a·1m·şı· 

Ka . .1 h ü ı e ı ı ır. 
rasına da birer sım çavuşun emn ı e er ç suç - . -----
parça geçirirsi - luya da işkence yapılmış, bu~~rda~ Arkadaşım öldüren garson 
niz. Yürüdükçe görünsun. Ramauın o kadar daya~ yem~.tır .. k~: v • • 

2. Robunuzu belinden k~rsWz. vücudü ve ~ya~l~rı ~ş. yüzu gozu agırcezaya V8rıldl . 
Boylar kısaldığı için etek kısmını biraz mosmor kesılmı.ştır. Hadısenin bund~n Bundan bir müddet evvel Sirkecıd• 
yukarı çekrn~milde bir mahzur yoktur. soı:rası, ~ki d~a!et. ve bu rivayetlenn Şen Cümhuriyet lok~ntasında, iş yii ~ 
Çekince üstiine bir kadife ku.şak bağ - dogurdugu iki ıddıaya dayanmakta - zünden çıkan bir kavgada arkadaşı :Itr 
Inrsını.z. Yukar1sını da bolero gibi ya - dır. nanı bıçaklıyarak, ölümüne sebebiY•

1 

parsınız. Altından beyaz bir bluz gi - , Bu vak'~an 20 gün sonra Raınaz~ - veren garson Ahmed hakkındaki acJlf 
yersiniz. İşte size (bolero - etek) şek _ nın denizde cesedi bulunmuştur. Bı - tslhkikat neticelenmiştir. 
linde bir takım. Bunun eski robla ne rinci iddiaya göre, Ramazan karakolda Suçlu ceza kanununun 448 inci mat' 
benzer1iği kalır? dayak yedikten sonra kaçmış ve sonra desine göre muhakemesi taleb edile "' 

3 ön·· · h · kl'd b'· · .. 1 .. gene yEdiği dayağın tesirile lSlmüştür. rek 4 üncü sorgu hakimliğinin karari"' . une sıya ıpe 1 en uzgu u . . . d b 1 w • • ' 

bir parca geçirirsiniz. Bu parça ta ya- Falkat. cesedi nıçın .denız e u unmuş- le Agırceza mahkemesıne verılmiş 
kadan başlar. Eteğe katlar iner. Başla- tur? Bu cihet tesbıt olunamamakta - tir. 
dığı nokta da birkaç c:antimetre enin - dır. . . . . Etini makineye kaptıran 

bir amele öldU dedir. Bitti -i yerde bütün eteğin üçte Sadece nvayet şeklınde kalan ı~n-
biri ka6ar genişler. ci iddia ise, korkunçtur: Yapılan ış .-

4 S. h · kl · · kence tf'siri1e ölen Ramazanın cesedı, . ıva ıpe ı yenne ernpnrne veya . Şevki 
d b. k k · kl. k d k bir çuvala konulm-ak, bekçı tara 

zı ır açı ren ıpe ı umaş a o - • . . tı 

yabilirsiniz. O vakit robu bu p~!.:çanın fmdan <ıe~~z: atumış r. .. . .. 
üstüne bastırır, dikiş yerlerine de bir Fakat butun bunla~ go~lenle goren 
brode geçirebilirsiniz. Aşağısile vuka- olmamı~tır. Cesed uzennde yapılan 
rısının l!enişliğini öbürü kadar farklı fethi meyit d_e .. bu ~oktal~rı aydın1at~
yapmazsınız. mamıt5t1r. Hadı~ın b· • ıcıı deUtlen, 

riva •etler ve bu vak'a ile günlerce 

Yemek bahıi: 

Evde pandispanya 
r;asll yapıhr? 

meşgul olan kasabt halkı arasında do
ıa~an dedik0dudur. ~ncak, şahidlerin 

Eyübde Tersane fabrikasında eunl 
makineye kaptırdrak ağır ynrnlanaJJ 
Ali Rız:ı isminde bir amelenin Beyoğ" 
lu hastımesine kaldınldığını dünkü sn" 
yımızda yazmıştık. 

Ali Rıza dün ölmüş ve cesedi mu&; 
yene eden adliye doktoru Enver Kars.ti 
defnine ruhsa't vermiştir. 

/l eniz işleri: 

Doöu vapurunun makine aks mı 
~c.nuyor 

Hollywoodda son çevrilmekte olan 
(Abraham Belin hayatı) adındaki :filmin 
bq rollerini yapa.p Loretta Young ile Don 
Amedıenin rol icabı olarak birkaç sa • 
ntyeHJc bir müddet için kucaklarında !:ur 
9(>0Uk ıaşımalan icab eder. Provalarını 
b!r yapma bebek ile yaparlar. Prova ta-

ücretini> ta~il ile meşgul olur!... On altı 20 yumurta, yarım kilo un, yanın 
günlük san'atknr 350 liraya yakın para kilo şeker. Şekerle yumurtalar, bem -

bu b~r:la söyledik1eri ve di~er bazı de
liller, suçu sübut mertebec;inde göster
mis kasabayı saran dedikodunun aksi 
de ispat o1unamam1şttr. Böylece vak'n
nın dört suçlusu da tevkif edilerek, A
ğırcezaya sevkedilmiş1erdir. 

Denizbankın Almanyada yaptırmak-t• 
olduğu Doğu vapurunun inşaatı ilerle ' 
mektedir. Vapurun makine aksamının ko
nulmasına başlanmıştır. Temmuz ayındB 
teslim alınacak olan bu vapurun inşaatı"' 
na nezaret etmek üzere Denizbankm ~ 
mühendisi bugünlerde Almanyaya gi 
decektir. 

alır! .. _____ , .................... ·---····-·· .. ··· ........ ·---

Okuyucularıma 
Cf'vablarım 
Ankarada oturan genç bir kadın, 

Bayan cA.K> yeni evl~, ben .. 
den tavsiye bekliyor, iki üç kelime 
ile söyliyeylm: 

- Herşeyden evvel koca~ıı sıkmı .. 
yacaksın. Hoşuna gitmese ~ ufak .. 
tef ek kusurlarına bakmıyacaksın. 
Evi onun için her zaman istenilecek 
bir yuva halhıe getireceksin, bir 
cazibe merkerl yapacaksın. Bunla -
nn haricinde ilk hedefin yuva için 
bir ihtiyat akçesi kasası yapmak ve 
direk olarak da bir çocuk dünyaya 
geUrmek ola~ktır .. Eğlence. zevk, 
hayattıın hisse almak kısımlan bu 
programın ruuı hatlarını ihlfil etme
mek şartile ötesine berisine serpi.şti
rebllfr. Bunun meharetıe idaresi ar
ttık becerikliliğinin derecesine boğlı .. 
4ır. 

* 
Amasyada Bay «B. İ.• ye: 

- Kanın İstanbulludur, burada 
sıkılıyor, halbuki İstanbula gidip o .. 
rada yerleşınekliğiıniz imkan bari .. 
cindP., ne yapaylill? diyorsunuz?. 
Eğer serveUniz müsaid ise sene .. 

de bir defa on, on ~ gün için bir is .. 

tanbul seya'hati yapınız, sonra ya .. 
vaş yavaş iki seyahat arasındaki fa
aılayı genişletiniz. Bu arada da ka\. 
rmız için Aınasyada bir dost muhfü 
yapın1z. Eğer servetiniz müsaid de
ğil ise bütün kuvwtinizi ikinci mad
dey€ verirsiniz. Bu arada bir iki Ü" 

' J ır 
çocukla kmınızı İstanbulu düşüne -
miyecek bir meşgale içine sokarsı .. 
ruz. 

'* 
tisküdarda Bayan •R H.• ye: 

Qüç, he:e tehlikeli bir ameliye de
ğildir, doktorun fikrine iştirak ede .. 
rim. Azami bir hatta hastanede kal
malk suretile koOM.Wl baba olmak 
~vkir.i verebilirsiniz. Vakit geçir -
meden yaptlnruz. 

* Bayan Ştikriyeye: 

- Sahte elmas her vakit bellidir, 
~ze çarpar, diyorsunuz. Ben böyle 
dilşünmöyorum. ~r inanılınzya .. 
cak kadar ~k, hele büyük olursa e
vet, f aküt altın veya plAtin halka ü
ı:erinde küçük bir mercimek büyük
lüğilndekini anlıyabflmek için mü -
tehassrn. olmak IAzım. Tabü çok iyi 
cinsini kasdediyoruın. 

TEYZE 

beyaz köpürünciye kad<l: çalkalana -
cak, sonra unu karıştıra karıştıra içi-
rilecek yağlanmış tepsiye konulup fı

rına yollanacaktır. Kızarıncct çıkarıla

cak. Tepsi haZJrlandığı zammı fırın da 
hazır olmalıdır. Yumurtalan fırın ha
zır olmc.dan kırmamak şarttır. 

Mayonez 
Mayonezi muvaffakiyetle yapmak i

çin: Yumurta s<ırısmı kaseye koyunuz. 
Üstüne bir çimdik tuz, büber, bir kü -
çük kahve kaşığı sirke katınız. Kase -
yi bir tabakla kapatıp beş <1akika bek-

Dün, mahkemede yapı la'n sorgusu sı
rasında suçlulardan Kasım çavuş vak'
ayı söyle an1atrnıştır: 

- Topkapı ve Edirnekapı clvarla -
rındaki asfalt yollnrın yapıldığı sırada 
idi. Ameleden Yakub bize mftracaat -
le: 

Dlirt Sovyet torpidosu Akdenlze geçti 

Sovyet Rusya filosuna mensub dört tor; 
pido muhribi dün saat 9 da Karadcn~ 

c- Cadmmdan tabancamı çalmış - Boğazından geçerek lirnanımızch dur ,. 
Jar. Bu i~i Ramazan ile Said yapın~ o- nıaksızın Akdenize gitmişlerdir. 
l~caklar• dedi. Biz ~ bunlan bulup -·----- -
karakola çağırdık. Önce inkAr, bilAha- iki intaet amalesi yaralandı 
re ikrar ederek tabancayı Vitallye sat- Baltalimanında, yol !nşaat yerinde bit 
tıklarım söylediler. Onu celbettilt. Fa- kaza olm~ ameleden Hüseyin ve :Mu• 
kat, kimseye işkence yaıpmathk. Döv - hiddin adlı iki kişi yaralanmıştır. 
medik. Ertesi günü, Ramazan neza - Bal.talimanmdaki köprü kazıklarınJ 

letiniz. Sonra yumurta sarısını kaşık - rethane bahçesinden firar etti. Ara - vinç üzerinde suya çakan bu iki ameleye 
la çeviı meğe b~layınız. İyice karışın- dlk, bulamadık. 20 gün sonra deniz- vincin kolu çarpmıştır. Hüseyin bacağın; 
ca önce azar azar zeytinyağı damlatı- den cesedini çıkardılar amma, denize dan, Muhiddin kolundan yaralanmıştır. 
nız. Sonra bolca (istediğiniz kadar) i- nasıl düşm~, bilemem. Her ikisi de Beyoğlu belediye hasta " 
lave ediniz. Diğer üç maznun da ayni şekilde nesine kaldırılmışlardır. 
__. ...... _.... . .._.. ...... 9'W--·······-.. ············-··-···· ... ··---·-··-·· ... ········· .... ----····· .. ·-·-···········-· .. -· ... ·········-----·...--

l._B_a_c_a_k_s_ız_ı_n_m_a_s_k_a_r_a_ı_ık_la_r_ı = _________ S_u_v_e_b_e_n_z_in_J_. 
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c: M Ö ZAH :::ı 

ğişik i v at a m 1 
Yazan: ismet HulOsi 

askeri neticeleri 
C Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet .::J 

L. elı.istanın dış işleri bakanı Mi- Lehistan da, ekonomi. ziraat. enattstri, 
ralay Bek, 1ngilterede, büyük kültilr ve ümran sahalarında pek ileri 

bir devletin nazın gibi büyük merasim gitmiş ve artık intikal devre8ini atlamış 
ile knbul gördü. Gazeteler onun Fransa- bulunuyordu. Bunun için Lehistanın. her 
ya da davet edildiğini yazmı§lardı. Fakat hangi diğer bır büyük devletin himayesi-
Bay Bek, bu sefer Paris denuryolu dura- ne muhtaç olmaksızın, kendi mukadde-
ğ~nd n, bundun yedi yıl evvel olduğu gi- ratını kendi bildiği gibi ve büyük dev-
bı sa lece F,.... h · ıet1-rle mu··savi haklar dairesinde, idare • ... nsa arıcı ye nezaretinin rt: 

~?bıne §cfi tarafından alınıp oteline g5. zamanının artık geldiğin~ hükmolunabi-
turu cek dcğıldir. o muhakkaktır ki lirdi. Mareşal Pilsudski de bunur. için 
bu d fa, Fransızlarca dn, parlak yalım: münasib fırsat bekliyo:::-du. 
lıırb karşılanacaktır. Lehistanın Fransa ve İngiltere ile ara-

h 
Lc-.h S:~~-a bugün Londra ve Pariste ve Iannm bozulmasına ilk defa Lokarno mi-
~tta butun dünyada hususi hır ehem- sakı sebeb olmuştu; çünk~. karşısında Çat çat kapısını çaldım. Pencereden 

mıyet Verd" rbir Leh - Alınan cephesi görmek ihtima- bnktı: ile Do ıren şey onun, Orta Avrupa 

d 
ğu Avrupa arasında bulunmasın- linden çekinen Fransa T..ehistanı Loknr- - Siz kimsiniz? 

an doğan y ı noya çağırmamıştı. Bundan başka, Al- _ Benim, dedim, bir yabancı; siz.inle a nız askeri ve siyasi coğraf-
ya durumu ,,..ftrı.. ,.ı •• • manya kuvvetlendikçe Fransanın Sov- tanışmak isterdim de ... 

bir araya toplanmasından husule gele-ı 
cek çıfıt çarşı.c;ında bu batıra ıa.lo~unda 
bulunan eşyanın k~ğını. ı.nsıcam

sızlığını görmek mümkün olamazdı. 
- Burası hatıralar 1alonu mu? 

n • J cuıu..._ mutecanıs olmaması- b 
a rağmen ""k yet Rusyaya meyletmesi Lehlilerin sa • - Ya demek siz. bir yabancısınız.? b" mu emm.eı bir teşkilat ve sıkı ' d · ı 

dır zabıt ve rabıt sayesinde yu""ksek bir rını tüketmişti. Fransızlar ayni zam:m n - Evet, henüz tanışmadığımız içın. 
eğerde olan 3-4 mil Leh hartcıye nazırı .c:Jetc Lehistanın harici politikası ile harb plan- - Biraz sonra tanışacağız., tanışma-

d • yonluk seferi ordusu 
l'gıl, ayni Mareşal Pilsudski Danzig koridoruna lannı bizzat kendileri dikte etmek isti- dan evvel sizden bir hatıra elde etmek 

ve hiıdisele~~a~~aHOrta Avrupa vak'a taraftar olmamıştı. O, Heriyi ve ta bu- yorlardı. İşte Mareşal Pilsudsklyi Varşo- isterdim. Bastonunuzu bana atar mısı-
Ycm Alnı ır 1

' ab<:!ş harbinden ve günleri gören bir devlet adamı ve büyük' vadaki Fransız askerl he_y etine. yol ~er • nız? 

_ Evet, size kendime aid hatıralarunı 
mı göstereyim.. yoksa. mütenevvi hatı• 
ralann hepsini ıörmek; neler olduğunu. 
nerelerden alındığını, tarihlerini, men• 
kıbelerini öğrenmek mı istiyorsunuz.? 

anyanın ve Yeni Alman ordusu- 1 d t ta 
nun kurulırı .1 R bir kurucu düşüncesile, Rusya ile A maıı- meğe ve Lehistanın ış sıyase ıne mus · - Ne yapacaksınız? 
1936 da · a~ e en eyaletinin 7 Mart ya arasında, Ruslarla Almanların ayni kil bir cereyan verdirmeğe başlıca sebeb - Hatıra olarak saklıyacağım. sizinle 
he.r d ışgalındenberi tevali etliler ve zamanda duşm" anlıklannl hedet olmak ve amiller bunlar olmuştur. tanıştıgımv gu"nün tanşnadan evvelki ha-efasnıda Avru h .. 
harb u ' payı, atta dunyayı istemiyor ve bunlardan birinı tercih et- Fakat Lehistanın dış politikasındd tırası olacak. 

ÇUrumunun kenarına ktıd " ·· 1932 d ~-diller. ar gotur- mek lüzumunu duyuyordu. O bilhassa kat'i değisiklik ancak sonu~ a - Peki amma ben bastonu attı5 ... • za-
Avıu d hissediyordu ki doğu İslavları. Ruslarla Mareşal Pilc;udski tarafından, Parıste mnn baston cama çarpar, cam kınlır, 

pa a ve dünyad lh • - ' · B k G 1 k"' · 1 " " - 11 · · ba 

- Birkaç aylık erzakımm yanımız• 
almış bir halde çoluk çocukla berabeı 
gelmlş olsaydık. mütenevvi hatıraların 
hepsini görmek. onlar hakkında verec• 
ğiniz izahatı dinlemek ısterdiın ~~ı 
şimdilik bu mümkün değil. ya~ız sızın 
ve daha iyisi sizin hayatınızın bırkaç yı, 

.. . k1-
dan başka bir e a s_u. v~. sükun Cermenler arasında, her ıkı tarafın ~az- ataşe bulun~n. Mıralay. e a ~ .ı ~ı~ cam parça arı yuzunuze, e erınıze · 
nııyan İn .11 ş Y lstemedığıne §Uphe ol- ~erine maruz b1r Leh,istan dauna verine hariciye nezaretine getinldıgı tarsa. 

lına aid toplanlill§ hatıraları gore~ . • 

gı ere ile Fra A, b · · Leh h · · N · · 1 
fi! 

doğuva ve nsa 1manyanın Fransanın himayesine muhtaç ve u se- zaman vaki olmustu. Yenı ancı- - e ıyı o ur. 
cenub doğuya d ğ . . 1 • • -~ t 1 ' na kar . 0 ru ta~ması.

1 
beble onun dış politikasının esı.rı ka aca:ı::- ye nazırı, 0 zaman Fransaya yapmag - yi mi o ur. 

rl'kk"b ~ILehıstan .. ne Roman yadan mü- tır. Halbuki. mar~alin hayalındeki Le- lüzum gördüıTü ilk zivaretinde Faris - Evet onlan da birer hatıra olarak 
bütün kur duva: orıne'k istıyor ve bıına histan büyük ve müstakil idi ve onun Al- 1 gannda, 0 \'akitki Fransa hariciye n~- ilelebed. saklarım ve ben ~ldükten sonra 

- PekilA, baştan bqlıya~ 
Bir fes gösterdi: 
- Bu pederin fesi! 
Bir başörtü gösterdi: 
-. Bu da validenin başörtüsü. 
- o kadar geriye aitmesek iyi olur, 

mes vvk edtlerıle çalıpyorlar. Fakat manlarla iyi geçinerek doğuya ve şima1c ı 7ırı Bnrthou'nun yerine sadece onun ahlfıfa bırakınm. 0 a nr bn "t k ~ - b t 
ÇünkU bu "ki d sı ve olay değildir. doğru genişlemesi llzımdı. kabine '"efi tarafından kar~ılandu~ını - Öyle amma ben dijşündüm. as onu 
yet e+m.ed"~l . evlet'. evve1emirde, em:-ıf- Galib devletlerin düşünceleri ise bnşka aörünce~ tabiatile çok sıkılmı~ f~.frnt atmayı rnünasib bulmadım. 
:ı:.i " kı . erı ~v:yet Rusya ile işbirJi- idi; onlara göre, biliikis. A!manlarla uyu-I ruc;rruc;' u. Cünkü hadi5at, ertesı sene, _ Siz 5:gara içer misiniz? 

size aid hatıraları görmem kAfi! 
- Oraya geleceğiz. 
- Birkaç fasıl atlayıp hemen orayq 6 

J anma ıstC'ınıyorl · · ""k 
bnşln ınn ku ar ve sonra, ya~nız şamaz bu- Lehıstan gerekti. Onun ıçı:ı Bav Bek'e meslekdaşmdan mu em • _İçerim. sigaranız mı bitti? 
Onur için ~~etlen Almanyay.ı yetme7.. genç Lehistanla Almanyanın arasına yal- tm>l bir intikam aldırmak için, gene ay- _ Hayır. sigaram var, onun için söy-

gelsek. 

Romonya; ~anyanın T..ehistan, yahud nız Danzig koridoru zehiri ekilmekle ka-

1 

ni Bart}\ou'yu Varşovaya getirtec.ck ve lemiyorum, 5 :gara içtiğinize göre herhal
memlekeU:nn :ı::;.uzu halinde bu lınmadı, ayni zamanda zengin maden kö- 0 tıpkı. bir sene evvel, Bek'~ :ariste de yanınızda kibrit te taşıyorsunuzdur. 
Rusy:ısız, fak 't L; . un ~ertebc Sovyet nıür ve ocaklarile meşhur ooğu Yukarı j vaot,ğı gibi, Lehistaın ba~şehnmn ga - _ Bir kutu kibritim var! 
askeri yardını~a il giltere ı!e Fransanın Silezya Alman eyaleti de, hem de Alman-1 rında. Lehistan Hariciye Nazırı_ tara : _ o kutudan bir tek kibrit çıkarın! 
min etmek r e, mukavemetlerini te- lann lehine netice vermiş bir pleb:sitten fınd::ı.n rleğil. sadece onun kabıne şefı _ Bir tek kibrit çıkardım. Ne olacak? 

mcvzuubah3ur 1 1 ı ,./' t 
Car bdir ki . · sonra, Lehistana bıraktmidı. Bunlara 1 tarafındr,n karşı anac .... < 1• • • _ Ben şimdi aşağı inip kapıyı açaca-

Orta A Lehıstan, Büyük HarbdP ve Posen eyaletile Leh idaresinin altırıa 1 Bu vak'a o zaman, matbuatın dılıne x-.m, fakat daha evvel siz kapının anah-vrupa devl tı · -· · F d · 6 • 
Türkiycnin G . e eri tarafından, hatta ayni zamanda bir milyondan fazla Alman 1 pek dü~ntC'mcklc beraber. ransa a ıs- tar deliğinden kibriti uzatmız alayım, 
dermek gibi :~çyaya ~ir kolordu gön. halkı da geçmişti ki. bütün bunlar bugün, t~:mcn te:;iri yapmı~tı. Fclkat her ş.~~- " kapıyı o kibriti aldıktan .90nra açanm. E
bir Yardım"! ç R de~erli _ve ehemmiyetli Lehistanla Almanya arasında halli çok den ev\'el Fransa ~le. ~raber. bu tun vime girmeden evvel sizden muhakkak 
mış ve t~e~·i h us ışgalınden kurtarıl- güç ve kanşık birer mesele teşkil etmek- dünyaya gÖ'·;terilmıştı kı, .. L~ı~tan ar- bir hatıra elde etmek en büyük eme
PilsudskJ tarafın o.rbden evvel Galiçyada te ve Avrupanın ve bütün cihanın huzur tık himaye isteyecek v~. tabı bı~ dev - limdir. 
ristanın Yard il dan Avusturya - Maca- ve rahatını kaçırmaktadırlar. let şeklinde muamele gorecek bır dev- _ Peki! 

nüUü kıt'ala~moe atılmış olan Leh gö- Lehistan. uzunca bir müddet. Fransa- lct değilclh'. . Kibriti kapının anahtar deliğinden i-
nin muharebe. rtfla Avrupa devletleri- nın vesayetinde kalarak idare. sanayi ve O nıman1-ınben M~reşal PildsudLeski reri soktum. O çekip aldı ve kapıyı açtı. 
savaşmışken V sa arında Ruslara karşı bilhassa ordusunu fevkalade bır suret~e acrçi ö1dü; fakat, bucrun_. ~ndra a - Kapıyı açar açmaz. da beni tepeden tır
da İtilaf de;l tlersay barı~ konuşmaların- tanzlın ve takviye etmiş idi. Ben 1927 yı- histanın garantisini 1ngılız devlet a - nağa kadar süzdü; şaşırmıştım, sordum: 
ki e erince b"r m-tt f"k • lı .. . ·ı - kert ederken Kralın , ed lrnış v . u c ı tetik- nda Lchistanı ziyaret ettıg~m znman damlan e muza v • - Halimde bir gayri tabiilik mi var. 
hen iki ınak: ~e~ıd:n k"llrulırıasmda baş. henüz, memleketin dış işler ni, Fransız sofrasına davet olunmaga kadar haP1: - - Ne münasebet halinizde niçin gayri 
elsi, Romany: n:ki~ o~u~mu~ idi: Birin- muhıbbi ve taraftan sayılan, Zaleski ida- kında her türlü n_ezak~t ve saygı gos~ tnbiil"k olsun, yalnız. şunu soracaktım, si
bolşC'vfkliğe ka kubırlikt~, Avrupa için re ediyor ve Fransız askeri heyet! Leh terilmekte olan Mırala) B~k, yaşamak zin iskarpinlerinizin ökçe1erinde çivi bu-

- Ona da peki, bu pakete bakın! 
- Gördüm. muskaya benziyor. 
- Muska defil, doğduğum zaman e 

bemin kestiği göbeğim. paketi açayım m11 
göbeği daha yakından görmek belki ho, 
şunuza gider. _ _ 

- Pek zannetmiyorum. gormu§ kadıu 
oldum. Onu geçelim! 

Bir dolab açtı. Sara~ bezler vardı. 
- Benim bez.:lerlın. 
- Bu bezlerle ne yapıyorsunuz, renk. 

!erinden, anlaşıldığına göre, kapı 
topuzlarını parlatmak için filin kullan
dınız galiba! 

_ Ne münasebet; birer hatıra olara1r 
sakladım. Bu bezleri yeni doğduğum za
man kundağımın içine koyarlarmış. 

_ İşte sübeğim! isterseniz· onun d~ 
lik yerine konulan oturalı da göstereyim. 

- Yok yok. Bunu gördüm kafi! He"' 
birkaç sene sonraya aid hatıralan gör
sem daha iyi olacak! CUd . rşı VV<'tli bir d ·· A · 1932 d<?nben acaba ne - 1 ., e getırmek· ikin . . uvar vu. ordusunun yetişmesile uğraşıyordu. Sa- +adır. ncaıc. . .. .

11 
.. d unur mu. 

istikb:-ılde knlk cısı, ~imdi zayıf, fakat yın hariciye nazın beni, pek eskı hır kr oldu ve ne gibi Y~~ı amt er vu:u " - Hayır, iskarpinlerimin 
k ınacak olan Al . Leh; tan polıbkasmda yen den arşı. doğuda. csk· ç 1 1 manyaya dost memleketin generali sıfatile, m:ıkcı- geldi kı s • v }"" •• k ltıstik koydururum. 

- Hatıralarım sizi alAkadar etmiyor .. 
ökçelerine lar galiba! 

- Bilakis alakadanrn. Fakat pek fazla 
rJ.ni tutacak kuv•~tliabr. ı t Rusyac;ının ye- mında kabul ettiği zaman cTürkiyen;n, değic;iklıkler vapmaga uzuml gorrnel - - Ne iyi! 

k. '" ır m""ttef"k b ·· kuru masma ça ı-
tna u 1 kazan- Lehistanın taksimini tasdik etmiyer. ye- tedir?! Keza, ugun - Çivi olursa halılannızı yırtarım di-

İkinci ınaksad ib"lh gane devlet olduğunu Lehlilerin hiçbir sılnn yeni ittifaklarla AI
1

manykn ecallba ye mi korkuyOl'SUnuz? 
.. ı ass F · be içine a ınara eme e-oncm VCrdiğ• b" a ransanın çok zaman unutrnadıklannı ve unutrruyacak- yeniden çem r b - O aklıma bile gelmedi. Evime ayak 1 ır askeri · · ·ı b"lecek mi ve u su-
Yordu: Almanyayı d . sıyasetten doğu. lannı. ifade için kullandığı kelimelerle rinden vazgeçın e ; b"l k i?l attığınızın bir hatırasını saklamak istiyo-
hnrbc mecbur ve nınhaınık~ iki cepheli bir milletinin sevgi ve minnetmi söylıyeıı retle barış temin ° una ı :Ceb mk. · nım da .. hemen şu kapının yanındaki is-
. · um t k l · bac:ka yazıycr ıra ıyo - ,_ 1 ıçın Fransanın dnh . e me · Onun sesini ben hw unutmadım Gene o zaman Bunları nr "" 11.em eye oturun ve ID:çelennizdeki lfıs-h" • a ılk gu- d . ·ı: • 
iStarıın biran evvel ku n enberı, Le- Fransız askeri heyetinin baskanı general ruz. tiklerden b:rini söküp bana verini~. 

r ima · B. E. Erkilet v~ silah vermek ve Va u sına, para bana, Leh ordusunun bilhassa yürüyüş ................................ - Onn da peki! 
hır gcnernlin başkanı ~ovaya,_ mukted:r kabiliyeti ile dayanıklığını methetmiş i:ii. ·············ÖÖ~ .. tÖtÖ~~Olıtr birliDi Gösterdiği iskemleye eturdum. İskar-
~~Y<'t göndermek il~ ın~, _bır askert Bir yıl önce hükumet başkanlığını askeri bir ' oplantı yaptı pinlerimden birini ayağımdan çıkardım. 
fiılen ve ihtimamı .. g bı vası*alarla bir darbe ile ele alan ve dostu Profesor n·· Ticaret odasında tütüncüler bir- Ökçesinde ki lastiği sBküp uzattım. 
.... --:z ,. -hl.i cı Yardım ettiğın· h •• M · k" · Cü h . . . . k un 1 t pmut ve tütu··n ı"hraç ç k t kkür ed · b h .. "' · ~ lerin 11..kr ı goru- oscıc ıyı m urreıslığ"n~ geçırme liği b!r top an ı ya .. ::S _ .. .. - o eşe erım, unu ayatı-
~e Pılsudski ile Ukr anyahl rla bırlikte gibi emsalsiz bir feragat gösteren Mar?- cleleri etrafında goruşülmuştur. mın sonuna kadar saklıyacağım. Şimdi 
Juranın kuman dal anvalı Ha tınan Pctı- şal Pilsudski de, o sırada istirahatte bu- m;u arada Amerika ile yeni anlaşmada sebebi ziyaretinizi sorabUirim ... 
ya~ rşı, _nçtıkları ~~~~-'l, S~vyet Ru~ya. lun~u~ları ':7ilnadan, Varşovadakl ika- t kas yohle ihracatın kalkacağı ve ser • - Bana sizin hatıra meraklısı olduğu
ıre ıke!l bt.iyiil· 0 · ı. kal betmek uze- metunı on gun uzattığım takd.rde ge'ıp :est dövizle iş yapılacağı ~abe~leri v? bu. nuzu söylediler. Şimdiye kadar ne gibi 
yı~ını Ağust().) ır şans es ri olarak. 1920 benimle görüşeceğini bildirmek nezake- nun tütün ihracatı üzerındeki tesırlerı hatıralar saı",{ladı4lmızı merak edip bu-
Vıstiı1'!e kazanı:a~nda Varşova önünde tinde bulundu. Fakat seyahatimin d ğcr tetkık edilmiştir. raya kadar geldim. Onlan görebilir mi-
,_.ard 1 arın da Fran b ı k · ·· Am "k t"" t"" 
" 

1 arının büyiik b"; . anın u meme etlere ad kısmı hhdıd edılm"ş Haber a!mdığına gore erı a u u ~ yim? 
nıu? knktır. G nç ~h· tes rı olduğu bulunduğu için bu fevka b er adam i e nün beher !ibresinde yüzde 30 nisbetinde - Hayhay görebilirsiniz.. Ben de bun-
net ce ·. 1921 Riga b st n, bu zaf rin ı konuşamadan Lc>hıstanı rke mecbur ol- bir tenzilfıt yapacaktır. lan, me.raklılanna göstermek için sakla-
Yanın ziynnına ol arık ında, Sovye~ Rus- duğuına hA14 m.utcessifı.m. Deri fabrikatörleri toplandı rım. Buyurun, sizi hatıralarla dolu salo-
Rus · ara · dog~ uy b . -!1.~ ö 1 · s · B" 1i l ve Ukranya içeri}" . 11 eyaz Benım 1927 de gördüğüm Leh ordusu, Dün deri f bıl.ıuı.t r erı anayı ır • nunuı çıkarayım.. 
nraz· knzanmı ve bu rıne doğru hayli teı;killlt, teslilıat, talim ve terbıye harbe ğmde bır toplantı daha yaparak hariçten Hatıralarla dolu salon dediğ. yere gir-
4oo o ') 'V- suretle tak "b h 1 k • d ·ı trafınd bir g""rü dlğ" bir d b 1 d ""· ~O ' ., ·~n. muro.bbaı b"r to , .. ~~ en azır ı ve talim görmftı erlerinin ye- ithnl edilen erı er e a o Ş· ım zaman, an nel'e e u un u15-..· 

ll' V!lnluk bir nüf h"P~aK usb.ınde ktllıları itibarile o zaman için Avrupada me yapmışlardır. mu nnlıyamadım. Bitpazarındakt hırda-
Leı. 1

- d us s ıbı olmuş idi Fr d rı ·-ı1- • • t tç d""kk11-1 hl bir" d ah d ~n. nha Vers ı · ansız ordusundan sonra gelen en kuv- Hafta içinde e sanayıl,;UUrının op • va ı u ı.uı annın ç ın e, y u 
ayaa kurulurken, vetli bır ordu sayılabileceği gibi bizzat lantıları devam edecektir da hepsini bir araya toplasanız, onların 

olduklan için! 
- Fazla mı, bilAkis pek eksik. MeselA 

sü beğimin örtüsü yok. · 
- Eksikl~k o kadar o1sun, birkru: .sena 

sonraya aid hatıraları görsew 
- Peki! 
Bir deynek parçası uzattı: 
- Babam beni bu deynekle döverdi. 

Ç k .. , - o ıyı. 

- Babamın beni bu deynekle dövmem 
için mi çok iyi dediniz. 

- Hayır laf olsun. diye söyledim. 
Kemik parçasına benzer ufak bir ..sey1 

clile tuttu: 
- Yedi yaş dişimi 
- Geçelim! 
- Amma çok atlıyoruı. 
_ Zarar yok. mektebe gittiğiniz za. 

mana aid ... 
_ Evet onlar pek fazla. hele mekteb

den çıktıktan hayata atıldıktan sonrııki 
ler. saymakla bitmez.. İki ve Uç numarn1ı 
hatıra salonlarına. gidelım, onları da o
rada görürüz. 

- Burada değil mi? 
- Ne münasebet,, burası bır numaralı 

hatıra salonu. Burada bulunanlar mekte
be b~lamadan evvele aid hatıralar. 

(Devaım 10 uncu sayfada) 



g Sayfa 

Tyronne Power ·ile Annabella'mn 
evlenecekleri tahakkuk etti 

Güzel Fransız yıldızı Fransız gazetelerine gönderdiği 
bir mektubda diyor ki: " Power ile nişanlandım, 

yakında evleneceğiz. Çok bahtiyarım 1., 
Güzel Fransız yıl
dızı Annabella ko -
cası sana tkAr J an 
Mürat'tan boşan -

dıktan sonra hemen 
Holivuda gitmişti. 

Bir kaç aydanberi 

orada film çevir -
mektedir. Sana-tkl -

rın Holivudda bu -
lunması dolayısile 

hakkında bir çok · 
rivayetler çılanak -
tadır. Bazıları Ame-
~kalı sanatkar Ty .. 
rone Power ik ev -
lenmek üzere oldu
ğunu, bazıları ise 
Amerikal ıtabiiyeti -
ne geçeceğini, bir 
zümre ise artık 

F ransaya avdet ey -
leIJ1€'k niyetinde ol
duğunu iddia eyle - Annabella nişanluı Tyronne Power ile Riya de Janeyroda 
~ektedirler. otobüste 

Bu a:?~a sana.tkann .Tyrone Power le ı muhab.bet .eseri ola~ak değil, fakat rne
ıvlendi~ habeıı gelmiştir. Hakkın<ln rak saıkasıle yaptıgınıza kaniim. Bun
bu kadar bol dedikodU çıkdn Annabel- da da çok haklıyım. Çünkü ha~dı oldu
laya Fransız gazetecf1eri müracaat et- ğumu suallerinizden biri meydana çı
m.işler ve bu dedikoduların ne dereceye kannaktadır. 
kadar doğru olduğunu sorm~lardır. Deveran edip duran haberler doğru-

Annabella kendilerine şu mektubu mudur? diye sual edip duruyorsunuz?. 
göndermiştir: Bilmek mi istiyorsunuz bunu? .. 

c Bayım-, Pekalil cevab vereyim: Evet bu ha-
c Vatanından uzak düşmüş olan bir herler doğrudur. Nişanlt1ndlll1. Yakın

kadını hntırladığınızdan ve kendisinden da Tyrone ile evleneceğim. Bundan do
malfunat istediğinizden dolayı cidden layı çok bahtiyarım. Şimdi rahat etti-
naziksiniz. niz mi?. 

Fakat ben bu teşebbiisünüzü yal!nız ID~vanu 10 uncu 'sayfada) 

- Füruzan bey! dedi; Simanız bana 
hiç yabancı değil. Sizi, şurada burada 
çok gördüm sanıyorum. 

Füruzan dudaklannın ucile ve muha
tabının yüzüne bakmad~n cevab ver -
dl: 

- Belki ben de görmüşümdür am -
ma.. dikkat etmemişim zahir. 

Bu sözler, mağrur kadına bir kam -
çı darbesi gibi tesir etti. Yan müsteh-
zi bir eda ile: yarak uyanıyor, ür-

- Tabii! dedi; dikkati celbedecek ne- kek nazarlarile o -
rem var? Belki, şöhretimden dolayı danı..rı karanlığını 
merak etmişsinizdir diye sordum. deşmek, orıfda, ara-

Delikanlı ~ne başını çevirmedi.. <lığı hayali bulmak 
- Hangi şô1ıretiniz? istiyordu. 
- Bir şarkı rnilnasebetile .. Beyaz O dakika, b irisi 

Şemsiveli şarkısı.. kendisine bu buhra-
- Ya? O şarkı sizin midir? Beste - nın saikini soracak 

kAr mısınız, ayni zamanda? olsa, öfkesinden, ki-
Bu cayni zamrmda .. > nın ne mana i - ninden bahsedecek

fade etti~ini Hürmilz pek güzel tefeh- di. Hislerinin haki
hüm eylemişti. Bir hıçkırığı gizlemek ki mahiyetini ken • 
isteyen hafif ve raşeli bir ~le: disi de bilmiyordu. 

- Yok .. hayır!. dedi; benim üzerime Onun öfkesi, beğen-
çı'kmış lıir şarkıdır da.. diği erkeğin kendi -

Hırsından, utanmasa, ağlayacakh. sine yüz vermeme -
Füruzan bey mütemadiyen sofraya sinden ileri geliyor, 

ve karşısında oturan Sehere miltevec - kin zannettiği şe -
cih, bir yandan rakı içiyor , meze atış- ~·in birdenbire gön-
tınyor, diğer yandan da hep onunla lüne, bir yıldınm 
konuşuyordu. hızile girip aheste 

Hürmüz yerinden kalktı, laübaliya- aheste işleyen ~k olduğunu tahmin e -
ne gelip sofranın başına• geçti oturdu. demiyordu. 
Füruzan bu hareketi de lakayd kar - Gün ışımağa başlarken bitab kala -
sıladı. Hatta, o esnada nazarı dikkati rak daldı. Vücudünün yorgunluğu di
kendi üzerine çekmek için Hürmüzün, mağının teşennücüne galebe çalmıştı. 
paketten alıp ağ:zına• götürdüğü siga - Öğleye kadar uyudu. Fitnatın sofada 
rayı yakmağa bile davranmadı. ayak seslerile gözlerini açtı. Başı ağ -

Artık istic;kalin bu derecesine daya- rıyordu. Ayın muayyen günlerinde ol
nılmazdı . Öfkesini gizlemiverek sofra- duğu gibi bütün her tarafında kesiklik 
dan fırla'dı, odasma gitti. Ve orada, ya- hissediyordu. Kendini dinlemeğe te -
tağının üzerine kapanarak, biltün hır _ şeb'büs eder etmez, Füruzanın hayali 
sile yastıklarım ısıra ısıra ağladı. gözlerinin önünde yeniden canlandı. 

Artık ona karşı duyduğu öfke sönmüş-
~ tü; )'erine şiddetli, yenilmez bir arzu 

Geceyi, sabaha kadn'r buhran içinde kaim olmuştu. 
geçirdi. Sinirlerinin gevşemesile dal - Elini bir aralık alnına götürdü, ateş 
dığı derin uykudan ikide birde, sıçra - gibi yanzyordu. Dudakları kurumus. 

SON POSTA Nisnn 8 

C KİT ABLAR ARASINDA :J 
~~~~------~~~~~ 

A Ç 
Yazan: lbrahim Hoyi 

Türk hikayecilerinin arasında gör.işü, Said Faik teferrüata ehemmiyet vcrd · 

İstanbul yeni ve büyük 
bir sinema kazandıl 

Evvelki akşam Beyoğlunda küşad res
mi yapılan cLale• sinemasıle İstanbu1, 
yeni, çok modem ve büyük bir sinema 
kazandı. Bu küşad resmi seçme davetlı • 
ler, çok kalabalık bir halk kütlesi önün
de yapıldı. 

mevzuunu işle~i. renklendi rişi, resim- ği kadar realist olmasını da seven bir yr-· 
ley~i itibarile başlı başına bir hüviyet zıcıdır. Her nedense, mevzularını hep a· 
arzeden cSemaver• müellifi, denebilir ki şağı tabakadan, kuvvetli muhitlerden se· 
hikAyeciliğimizin Yahya Kemalidir. Üs- çiyor ve garib bir reybilikle bize anlatı• 
tad şair, nasıl za mahsul verirse, Said Fa- yor. (Sarnıç) ta toplanan hikayeleri a)rfl 

ik te ancak ilk eserini yarattıktan birkaç ayn okuyunca büyük bir zevk duyu)'O' 
yıl sonra bize taı.e çeşnili (Sarnıç) ını ruz. Fakat bunları bir clld içinde. a)'ııl 
g&teriyor. zamanda okumak, naaıl anlatayım, jnsıı• 

Şehrimizin en büyük sinemalarından 

biri olan cLAle. sineması ferah ferah 

HikayECinin garib bir zevki, önüne bir nın ruhunu sıkıyor ve gayri ihtiyari: 
türlü geçemediği,. kendisinin ahmadığı - Muharrir daha neş'eli, biraz da çıı• 
bir zifı vardL Hikayelerinde çok garib mur, servi, minare, mezardan uzak yer
isimler .seçiyor: Semaver, Sarnıç, Kalori- lerden bahsetse olmaz mı?~ diyeceğı ge· 
fer, Gaz sobası gibi. liyor. 

(1200) seyirci alabilmektedır. * * Büyük bir İngiliz muharririnin dediği 
Değil yalnız şehrimizm, hatta dünya - Hiç şüphe yok ki, Said Faikte zeki, 

nın en modern sinemalarından biridir. uyanık, içli bir san'atk§.r bulan edebiyat 
cUJe. nin inşasında sesin en mükem - çevremiz, (Sarnıç) la büyük bir destek 

mel bir surette akseylemesi için fennin daha kazanıyor. İhtimal k ı (Sarnıç) ta Ji. 
en son terakkiyatındnn istifade edilmiş - san biraz pürüzlüdür. Laübali gibi görü. 
tir. Aksi sadayı kolaylaştırmak ve düz • nür. İfadl'ler san'at ütüsünden geçme -
(..inleştirmek için sinemanın duvarlarına miştir. Hikfıyeyi açan, genişic•en fikirler 
Avrupada hususi surette imal ettirilmiş ustaca istif edilmiş değildir. Fakat buna 
kumaşlar kaplattınlmıştır. Ses hususun- rağmen. hikayecinin muvaffakiyeti. 
da cLAle• çok zep.gindir. Mikrofonik deni san'atkarlığı işte bu ihmahnde, <>debi 
len en son sistem projeksiyon nıak inesi 1 dcrbede.-liğinde, daha Beriye gideyim 
ile sesler sinemanın her tarafından çok ta· ı sa11apatiliğindedir. 
bil, çok kuvvetli bir surette işitilmekte- Said Faik, hikayelerinde bir ressam 
dir. kadar muvaffak olmayı sevıyor. Bır lev-

Sinema geniş ve rahat koltukları ihtl- hayı çizer ve boyarken teferrüata verdi· 
va eden bir parter, bir hususi mevki bal- ği ehemmiyet ile, içli bir sar.'atkardır. 
konu, b ir de dühuliyeli balkonu ihtiva Satıhtan ziyade (öz) il ara!'. Onun için de 
eylemektedir. Sinemanın ön tarafından belki daha güzel yazabilirken aldırmaz. 
ekran mükemmel surette görülebilmek - O anda ruhundan kopan, beyninde hüvi
tedir. yetlenen imajları hemen kağıd!l geçirir! 
Yazımızın başında Lalenin en modern Sarnıçtan şu satırları nkuya1ım: 

bir sinema olduğunu yazmıştık. Sözümü- cKış geceleri dar sokaklar birbirine ya
zü tevsik eylemek için ~unu ilave ede - pışır, bir ölü aydınlık sokaklara siner; 
Um ki LAle, otomatik teb<Pli hava tesisa- yalnız türbenin içinden ılık b1r ahiret ve 
tını havi ilk sinemamızdır. sakin ölüm havası eserdi. Sokakiarda çıt 

Seyircilerin adedi ne kadar fazla olur- yoktu_. 
sa olsun sinemanın içerisinde daima te- Eski zamanların İstanbu1unu hatırla
miz hava bulunacakhr. Bu sayede sinema yınız, kış gcııelerini düşününiiz... Ayni 
hıtvanın tebeddüiatından zerrece mü - hissi duymaz mısınız?.. Bu muhitlerde 
teessir olmıyacaktır. Hatta müsaade e • yaşıyan insanlar, nama7.dnn dönecekler, 
dildiği takdirde Lalenin dahilinde sigara evlerine gideceklerdir ... Bakınız, san'at
içmenin de hiç bir mahzuru olmıyacak - kAr bunu nasıl anlatıyor: 
tır... c ... Sonra birdenbire insanla: yatsıdan 

İşte bundan dolayıdır ki bütiin ~ine • dönclrerdi. Ke~kin bir öksürük sesı du
malar yazın takarrübü dolayısile faali - yardık, kulak verirdik. Kdrian bir la!Etilc 
yetlerini azalttıkları bir sırada cL~le:. ezer; odada başörtülü, rastıklı bır taze bir 
çok zengin yeni programı ile yaz arife • sakız patlatırdı .... 
sinpe ve yaz içinde faaliyet~ geçiyor.. . Tablo ne kadar canlı. ne kadar reel de-

fDevnmı 10 un<'u sayfada) ğil mi? ... 

iJ.bi uyumuştu; ve 
bu son fırsatı da bu 
dala gibi kaçırmış

tı. 

Acaba bir dah a 
gelir miydi? Evden, 
Seherden memnun 
kalnıış mı idi? Kal
dıysa bir türlü, kal
madıysa bir tür lil i
di. Memnun kalmış 
olmasını hem isti -
yor , hem de aksini 
temenni ediyordu. 
kısitanma~ ba.şl~ -
mıştı .. dernek sevi -
yordu.F\\ruzanın sı 

cak ba~ları, bu 
kalbin ezell buzları
nı eritmiş, yumuşat

mıştı. 

Bu zatı kendi de 
dili damağına y~pışımştı. Kollan, mü - his.setti. Kalbini yokladı. 
temadi bir dayağın altında ezilmiş gibi - Acaba sevly<>r muyum? suali şu-
tutmuyordu. urundan bir ş~k hızile geçti. Gene 
Şimdi kapı açılıp da Füruzan bey an- kendi k endine hitalb ederek: 

sızın içeriye girse bunların hiç biri, - Hayır! dedi; sevmiyorum! Sev -
hiç biri, kalmıyacElktı. Fakat acaba ne- miyeceğim!. Sade, berilin kafa tutması 
rede idi? Akşamki telfış içerisinde hil- gücüme gitti. Onun için, ona galebe 
viyetini, kimin nesi olduğunu bile iyi- çalmak için kendisini ayağıma getir -
ce tahkik edememişti. Muhakkak Se - mek istiyorum. 
herle gecelemişti. Ve şüphesiz, sabah- Gerçekten sevenler, bazah aşkı tıp-
1eyin erkender. fırlayıp gitmişti. Hür- kı böyle inkar ederler. Bu, bilhassa 
müz kendi kendine kızıyordu. Bu saa- ümidsi:z aşklar için şifa vereceği zfun 
te kadar ne diye uyumuştu? Erken edilen bir nevi özel telkindir. Aşkın 
davranmış olsaydı, onu gitmeden ev - mikrobile ma-101 olan biçareler bundan, 
vel bir kere da1ıa görür, belki de sa - bu teildnden boiuboşuna meded umar
bah kıyafetile nazarı dikkatini c(>lbet- lar. Zira: cSevmiyorum.!:ı. demekle, 
meğe muvaffak olurdu. Halbuki leş kalbe yerleşmiş sevgi ora'dan kat'iyen 

gibi bir hikaye yazmak, 300 sayfalık bit 
roman yaratmaktan daha gü9lür. Dar bif 
saha içinde okura vermek istcdiğinlJ 
mevzuu her cepheden ustaca işliyecel<• 
bütün molozlarını ayıkhyacaksınız: öyle 
ki hikayenizi okdyup bitiren karHniıi'll 
kafasında en küçük bir istifham çengel· 
lenmiyecektir. Bundan dolayıdır ki, ede• 
biyat çevres inde kuyruklu yıldız gibi çı• 
kıp, sönen hikayecilerden ancak okuyıı· 
cunun tenkid süzgecinden sıyrılahilC'll 
tal:hli muharrirler kalbur üstü kalırlar·· 

Gene bundan dolayıdır ki, Ömer ser· 
fettin ismini ebediyete perçınlemiştit• 
Sadri Ertem en kudretli hikayecilerinıiı' 
den biri olarak tanılır. Kenan HulUsı bıl 
çağın olgun ve ümidli hikave san'atkB' 
rıdır. 

İ'Şte 16 h ikayesini bir arada topladığı 
Sarnıcı ile de Said Faik bize hikAye edı!' 
biyatının en ışıklı bir muharriri olare~ 
görünüyor. Bazı hikayeleri bizi pek fazl8 

kandırmıvor. yazımın başında bclirttiğif11 
gibi, bunlara ihmalciliğinin gadrine uğ' 
radıklan için cmükemmch vasfını ve.rlY 
miyoruz. Fakat hepsinde de gittikçe ol• 
gunlaşan. terkibleşen cKemah in izlerin! 
buluyoruz. 

Bana öyle geliyor ki, Said Faik lisanı· 
nı biraz daha işlese, realist temayülleritl6 

b:raz daha gem vursa, ve bnzı Iüzuıns~ı 
kelimeleri dağarcığından büsbiltün uııd 
etse. b:raz da (Aka Gündüz) taklidcil;ği 
yapmasa. h ikaye edebiyatı tarihirı16 

genç nesı:n en usta hikayecilerinden biri 
olarak anılacaktır. 

lbrahim Hoyi 

Sarnıc, H hikaye, basan Çığır Kltnt>e"1· 

uzaklaşmaz. Sevdazedenin dili başl;9• 
gönlü başka türlü söyler. Ve hakikat 
gönlün ifadesindedir. 

Hürmüz mü Füruzanı sevıniyordtıf 
Bilfıkis, öylesine sevmeğe başlamıştl 
ki onun bir tek tath hihfoına, maddi• 
manevi bütün varlığını kayıdsız şart • 
sız tem~tk etmeğe hazırdı. 

Civar minarede öğle ezanı okunduğt' 
ha1de hanımının meydana çıkmama ' 
sından rnerıha dü~en Fitnat hanı.1111 
hafifçe, oda kapısını tıkırdattı. fçın&ı 
18.hzede, türlli türlü ümidler doğeJl 
Hürmüz h evecanla seslendi: 

- Ne va;? Kimsin? Ne istiyorsun 1 
Fitnat dışarıdan cevab verdi: 
- BE-nim, güze1im! Öğleler oldıl·' 

kahveni pişireyim mi diye sormağa gel 
dim. 

- Gel içeriye! 
Esirci eskisi, rom"tizmalı kalçaları • 

m yuvarlaya yuvarlaya girdi. 
- Bu ne uyku, cicim? dedi. Yatır' 

ken yemliha m~ okudun? Yoksa dö~e ' 
ğine ölü !opra~ı mı serptiler? 

- Misafirler gitti mi? 
- Çok ... daan!. Gelmeleri yakın. 
- Memnun kalmışlar mı? Bir şef 

söyledilu mı? 
- Yok, bir şey demediler amına, of 

haniya bir tane acayib adlısı yok JJ'l" 

O pek kibar, pek cömerd bir bey. ~9.; 
bahlevin kahvesini götürdüm .. tepsıJ1.l 
içine .çil bir lira çeyreği bırakl\1erı1ltŞ· 

d .. 1 . . dı.J dtıı A:z kal ı, goz erım seçemıyor 

çöp tenekesine atacaktım. ol• 
- Gene geliriz, falan .. gibi sözler 

madı m1? cıeı 
- Kendiliğinden söylemedi. Ben f 

koskoca vüzera z.ide ile oturup yıır~t 
lik edemezdim a?! Belki de Seherle# 
şey konuştularsa onun orasını bilJ'l'\J'll 
gayri. Daha kızın yüzünü görmed 
Ortalığı topluyorum. ) 

(Arkası var 
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Bay Keramettinin heykeli 
Bay Keramettin günün birinde hir ı 

heykelini yaptırmak merakına d- .. ı·· 
~ uşmuş u. 

~ Keramettin §ehrin bir heykeltraşına 
glttı. Arzusunu anlattı. 
Heykeltraş: 

~ Hayhay, dedi, heykelinizi yaparıtn. 
y Keramettin paralı b. . d 

Heyk lt 1 ır ınsan ı. 
. e raş a uzun uzadıya pazarlık et

nıedı. 

- Siz heykelim· Ona 1 yapın, bana benzesin. 
ted ~-n .s~nra parayı hiç düşünmyein. İs-

ıgını21 veririm. 

H Heykeltraş yağlı müşteriye çatmşıtı 
eınen o - B · 

oturtt S ı:u:n ay Keramet tini karşısına 
u. evmçle iCJ"> b ı d dar ı ~ aş a ı. Akşama ka-

cudeça ~~~ış •. h_eykelin lalba taslağını vü-
g ınni§tı. Bay Keramettine: / . 

- Artık sizin gelip nı d lr . şa muhtelif pozlarda çıkmış bırkaç fo-
lüzum yok, dedi B :a e ık etmenır.e tograf gönderdi. Artık heykeltraş bütün 
den çekilıniş bir. iki~nfa ştan ve prof 1-1 işler'ni bırakmış. Bay Keramettınin hey-
ti · otografınızı gönde • 

nız, esasen siman•.,. h f • kel le meşgul olmaya haşlamıştı. 
._ a ızamda gayet j . 

~3~--r--,....::;::::.~::· lleykclı yaparken: 
- B n liradan aşağı istemem, o da pa-

iyi zapt tt· e ım. Fotogran 
ben heykeli tanı . arınız da olunca 
de sıze be 

yaparım. nzıyen bir şekil-

rayı verir. 
Diye d:işünüyor, bin lıra ile yapacak· 

larını hesablıyordu. Nele: yapmıyacaktı, 
neler ... Bin lira bu, bin lira ile neler ol
mazdı ki!. Kendine birkaç kat elbise yap· 
tıracaktı. Birkaç gün gezecek, eğlene
cekti ve mevsim ilkbahardı. Yaz nerede 
ise gelmek üzere idi. Her yaz parasızlık 
yüzünden şehirde kalmaya, sayfiyeye gi
dememeye mahküm olurdu. Bay Kera
mettinden alacağı paralar sayesinde bu 
yaz gönlünün beğendiği sayfiyede bahçe 
içinde ufak güzel bi:r kö~k tutacak ve ya
zı orada geçirecekti. 
Heykeltraş bunları düşündükçe daha 

şevkle çalışıyor. heykeli b·ran evvel biti
rebilmek için geceli ~ndüzlü hiç dur
muyor, dinlenmiyordu. Ve nihayet hey. 

Ertesi gün Bay Kerıuncttı keli bitirdi. Bay K€ramettıne bir mek-
n hcykeltra- tub yazıp. gelmesini ve heykeli almasını 

• 
iZ 

., •' ·~ • 

"ç 
•••• 

SAHİBİNİN 

bildirdL Bay Keramettin mektubu alır 

&lmaz heykeltraşın atelyesine gitti. Hey
kel bir köşede duruyordu. Üstü örtülü 
idi. Bay Keramettin: 

- Hele •çın da bir göreyim! 
Dedi. Heykeltraş, elleri titreye titreye 

heykelin üzerindeki ört:iyü aldı. 
Bay Keramettin heykele baktı, yüzü

nü buruşturdu: 
- Bana benzemem!ş! 
Dedi ve ilave etti: 
- Pazarlığımızı biliyorsunuz, heykel 

bana benzerse ne kadar para istiyorsanız 
verecektim. Fakat bana benzemediği için 
almakta mazurum. 
~eykeltraş h ç bek!emediğı bu söz 

karşısında ne yapacağını şaşırmıştı. Hey
kele başladığı gündenberi kurduğu ha
yaller b·r anda mahvolmuştu. Üstelik o 
kadar gün başka bir işle de u,ğraşmamış
tı. Fakat elinden ne gelerdi. Hıddetle ge
ri geri çekild:, yumruğunu sıktı: 

- Beğenmediniz demek, peki öyle ise! 
Heykele doğru hızla iki adım attı. Ni

yeti bir yumurkta heykeli parça parça 
etmekti. Yumruğu heykelin burnuna :n. 
dirdi. 

Heykel kırılmamış, yalnız burnu yas
sılaşmıştı. Bay Keramettin heyitcle b!r 
kere daha baktı. yüzü gülmüştü: 

- İşte şimdi bana benzedi, ciedi. Siz 
hakikaten çok kab·liyetli bir heykeltraş
mışsınız: bir vuruşta heykehn burnunu 
vassılaştırıp benim burnumun aynini 
yaptınız. Meğer burunda hnta varmış. 

1 

Heykeltraş şaşırmıştı: 
- Kaç para istiyorsunuz? 
- Bin lira! 
- Buyurun bin lirayı. 
Day Keramettin bin lirayı heykeltraşa 

uzattı. * * * ... ··························································· 
Geçen bilmecemizde 

kaz:nanlar 

~ .. --. 

Sayfa 9 

l ~' 
1 C Tatlı mı, değil mi? =1 

Bal y~mek isteyen 
başına neler 

obur civcivin 
geldi? 

Civciv bal çanağını gör

müş, çanağın üzerindeki 

cBal kadar tatlı bir §ey 

yoktur. yazısını okumtL§• 

tu. Kendi kendine: 

- Hele ru.ndcın ben de 

biraz yesem! 
Diyerek çanağın kenarı

na zıpladı ve gagasını ba
la soktu. 

...... , 

Ev sahibi, civcivin b4l ça- Civciv df4'ii.nüyordu: 

Mğma ııçradığmı gör- - Şu baldan bir türlü t~ 

mü§tii. Kof" koga yanına tamadım. Fakat canım dcı 
gitti, ka.nadıa.nndan ya- o kadar istiyor ki, dedi, 

kaladı. Kapı dışarı attı. ne yapsam, nasıl bir yer. 

Vstelik arka•ından da bir tunu bulsam da tatsam. 

tekme vurdu. ' Böyle düşıiniirken ak]ınq 
bir $eli gelmişti: 

Kovana girer, balın asıl sahiblerine· Civcivin kovana ba§ını sokmasile çı-

- Bana lütfen bir~ ba.1 verir misiniz? 

derim, onlar, kovan dolu.su balı ne ya
pacaklar, 1ıerlıalde büyiLk btr parça 

ayırır: Buyur civciv; derı.r, ben de 

tatlı tatlı y erim. 

tz' 
\ 

karmaaı bir oım~ Çünkü o kovana. 

başını ıokar sokmaz kovandaki anla· 
nn ~ birden hücum ettiler. Civciv 

bağıra. bağıra kaçıyor, faka! anlar bi11 

türlü pepıi bırakmıyorlardı. 

Fılin aahi1Ji - Fil b . . 
i1tm, fırıattan istif~ en. ftmdı sokağa çıkaca
me, bak resmi . . cdıp muzları 11111cyim, de· 

mın gözlen sendedir. 

Fil - Ilakıkatcn sahibimin resminin gözleri 
bende. Fakat bu muzları 'Jlemeği canım da iati· 
11or ne yapsam. 

Fil - Aklıma bir çare geldi. Ş1k saphyı alır, 
sahibimin vüzüne 1capatırı~ o da beni göremez, 
muzları gflzelce yerim. 

Filin ıahibi - Bak obura, resmimin yüzüni 
kapamış ve muzları yemi§, bana bir tane bile bı.

rakmamış. f şte bu aklıma gelmemişti. 
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ADV 
Türkiye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 

Bir aftahk 

P~O~~ --MU 
sik program.> İdare eden: Mes'ud Cemil. loJI haberlftrt. 18.15 - 14: Mtızlk (Senfonik 
Ankara Rady03U küme heyeti. 1 - Neyzen pldklar, opera aryaları vesaire - Pi.) 18.SO: 

s erlik işleri 
ASKERE ÇAGIRILANLAR 

G 
DALGA UZUNLUCILJ 

ım ısı Ke.a. ı Kw. 
.A.Q. 1'1,14 m. HlH JC•. IO Kw. 
.AP. 11,79 m. HM Ku. IO XW. 

CCI\IARTESİ 8-4-89 
13 30 Program 13.35 Muzlk Csollstler - Pll. 

14 00 Memleket, saat ayan, ajaruı ve mete -
orolojl haberleri. 14.10 Türk mQztği Cbalk 
türkilleri ve oyun havalan). Qalanlar: Hak
la Derman, Eşref Kadri, Hasan Ot\r, Hamdi 
Tokay. Okuyan: Mahmud Karında.o. H.40 • 
15.30 Mmlk ccazband - Pn. 

Osman dedenin - Muhayyer stınbille peşre - Proğra.m. 18.85: Milzik CN~eıı plWar.) 19: Beyo~u Yerli Askerlik Şubeshıden: 
vı. 1 - Varda Kosta Ahmed Ağanın - Mu- Konuşma CZlree.t .saati.> 19.15: Tür1t müziği ı - Deniz eratından 334 doğumlular da 
luı,ner SünbüJe ıarkl: Ey nlhall ~e. B ' - (Fasıl heyeti.) Çalanlar: Haktı Derman, Eş- dahil olduğu hnlde hentiz a.&kerllğ1.nl yapma
m '. Selim - Muhayyer Sllnbüle ~kı: Ey r.ef Kadri, Hasan Gür, Ho.lilk Recai, Basri mış olanlar, derhal askere sevkedllecekler
gonoeı nazik. 4 - Nllı:ogo., Ağanın - Muhay- üner, Hamdl Tokny. Okuyan: Tahsin Kara- dlr. Bunlardan natcll bedel vermek ıstıyen
yer Xfirdl 3arkl: Var mı hacet. 4 - Rahmi kuş. 20: Ajııns, meteoroloji haberleri, ziraat Ierln bedelleri 14 Nisan 939 akşamına ka -
beyin - Muhayyer Ktlrdt p.rlo: Yetmez m1 borsası (fl!l.l) 20.15: Tilrk müziği: Qalaruar: dar kabul edlleeektlr. Bu eratın 15 Ntsan 
sana. 6 - Reşad Erer - Keman taksimi. 7 - Vecihe, Cev:iet Ça~la, Refik Fersan, Kemo.1 939 sabahı askere 8evkedllmek üzere htlvi -
Şevt1 be~n - Uşşak. şanı: Oillzara nazar Niyazi Seyhun. Okuyanlar: Mahmud Kann- yet cli:ııdanlarile blrllkte fubemize müraca-
kıl. 8 - Rah..-nl beyin - Bayati şarkı - Gi.ll ha atı ı _.. bfil 1• d~, Melek Tokgöz. 1 - ......... - Karcığar er · 
ztn nun per"lan. 9 - Mastara çavuş - Ba- peşrevi. 2 - SaUl.haddln Pınar - Karcığar 2 - Harb sanayU ve gümrük koruma sı-
yo.tı şarkı: Sebeh ne bakmıyor. 10 - Divan: şarkl: Sanl'. gOnnı verdtın. 3 - Udi Ahmed. nıflan eratından (133) doğumlular da da -
Ok gibi hnplar beni. 21: Memleket saat A - Karcı~ar şarkl: Elimde iken senin. 4 _ Şllk- bll olduğu halde hentlz askerliğini yapma -
yan. 21: Konu~a. 21.15: Esham, tahvilô.t, rQnftn - Karcı~:ır şarkı: Hasta bir timldle mış olanlarla gayrllslA.m piyade erattan ke-
kambtyo - nukut borsası Cfiat). 21.25: Neş - bekledim. 5 _ ......... _ Halk türküleri: Urfa- za henftz askerll~lnt yapmamış 316-831 Cda-
ell plWar - R. 21.30: P'olklor - Holll Bedi lıyım ezelden. 6 _ Cevdet Çağla _ Keman bil) doğumlular 28 Nisan 939 güntl Mke • 
Yönetken. 21.•~: Müz.lk (Keman resitali - taksimi. 7 - Raif beyin - Karcığar şarkı: re sevkedlleceklerdlr. Bunlardan nakd1 be -
Profesör Necdet Atak.l 1 - Corelll - La Fo- Gülüyor sevdl~I:u. 8 _ Bedrlyanın _ mcaz del vermek ıstıyenlerln bedelleri 25 Nisan 
lla (Varyasyonlar.) 2 - Ma.theson - Arle. S- şarkı: Mümteı:iç a"kmla. 9 _ 8adett1n Kay- 939 akşamımı. .ııkadar kabul edllecekt1r. Bun
Korsakow - ~e~ler - •Scheherazade• ba - • lann dn 26 Nisan 939 sabahı hüviyet cüz-
lesinden bir parça. Piyanoda refakat eden: nağın - Hicaz Ş:ırkı: Işte seni seven benim. d 1 ril b'""lk' b d b 1 1 . ana e .ıı .e şu e e u unma an. 
U1'1. Cemal Erkin. 22: Mtlzlk (Küçük orkes- lO - ........ . - Hlı3evnl saz semais1. 21 : Mem- S - Deniz eratından nakdt bedel verecek 
tra - Şef: Necib A"lan.) 1 - Paul Llncke - leket saat ~yarı. 21. Konuşma (Mizah santl.l olanlar 15 Nisan 939 da ve harb sanayll, 
Danlma CFantezt.l 2 - Brehms - Macar 21.15: Esham. t~hvlll'ıt; kamblvo - nukut bor gümrük koruma ve gayrllsldm piyade era -
dansı No. 8. 3 - Recktenwald - Viyana mü- sası Cflat.> 2 ı.2o: Neq eli plAklar • R. 2 ı.3o: tından nr..kdt bedel verecek ol1ı.nlar dıı 26 
zllı:leri • Potpuri. 4 - Ckrhard W1nkler Don- Müzik CKliçük Orkestra - Şef: Neelb Aşkın.) Nisan 939 da sevkedlleceklerlnden, bunla _ 
na Çtklta - İ.spanyol tnvtürU. 5 - Mlchell - 1 - Dohnanyi - Rnpsodl. 2 - GJesc;mer - rın da vaktinde şubeye müracaatlerl UAn o
Qoeuk oyunlan. 8 - Xat.eeh - Çigan fant.e- Kırlangıçlnnn vedaı. 3 - Borchert - Bir ge- lunur. 
zL~. H.05: Müzik CCaııbe.nd - PI.l 23.45-24: cenin romanı - Vals. 4 - Leopold - Karls -

* So- a•ans· ha"·rlerl vt -P'lnkf pro~ram bad hatır.,•ı. " - Künneke - Mn-' elblsell .. ı ın: J-~ l!I • ..., u n Fatıb Askerlik fJuht'.Sinden: 1 - 318 - 333 * hemşireler operetinden. Marş - flno.1. 6 - (dahil) doğumlulardan ve bunlarla muame-
SALJ: 11 - C - 39 HanM Löhr - Tempo! Tempo! Oalop. 7 - leye tA.bl yoklamıı. kaçağı bakaya ve saklı -

12.30: Program. 12.36: Türk miizlğl - Pl. Pa•hernegg - Viyana sfiltı. 1) Küçük geçld !arla hiç askerlik etmemiş gümrük ve harb 
13: Memleket saat Ayan, alaru ve meteoro- resmi. 2) Operada balet mfizlğl. 3) Graben. sanayii sınıfma mensub erat ve gayrlmlis _ 
lojl haberler!. 13.15' Müzik (Ka~ık prog - de gezinti. O Prnterdc a.tlı karıncn. 22.30: llmlerder. 316 UA Slll Cdahlll .,e 332 - 333 do
ram - Pi.) 13.45 - 14: Konuşma <Kadın san- Müzik <Solistler - PU 23: Müzik <Cazband- ğumlulnrdan cezalı olanlar bu kere sevke -
tı - ET hayatına ak1.) 18.SO: Program. 18.35: Pil 23.45 - 21: Son ajans haberleri ve ya - dlleceklerdlr. 

ı - Şu!>ede 1çtıma gllnü 26 Nlsan 939 Qıı.r· 
fnmba sabahıdır. 

S - Bunlardan bedel vermek istlyenlerln 
bedelleri 25 Nls:ın 939 Salı akıjamına kadar 
kabul edlllr . 

f - Yukanda doğum ve mnıflan yazılı e· 
ratın tayin edilen gün<ie fubede bulunma -
lan, gelmlycnler hakkında k.anun1 takibat 
yapılacnğı ilan olunur. 

* Kadıköy Askerlik Şubesinden: Kadıköy as
kerlik şubesinde kayıdlı ve aşağıda doğum 
ve sınıfları yazılı erler askere gidecekler -
dlr. 

1 - Hıo askerllk yapmamış olan 816-333 
(dahil) doğumlu deniz. 

2 - Hiç askere gitmemiş olan 316 - 333 
Cda.hll) doğumuna kadar gthnrtik harb sa -
nayll sınıfı. 

3 - Hlç askoıllt: etmemif !16 - SSI Cda
hll) doğumlu gayrıtsıam piyadeler. 

4 - Deniz erleri lçln şubede toplanma gü
ntı 15 NtFa:-ı 939 Cumartelıt sabahı saat 9 
dur. Deniz erl~rintn bedell H Nisan 939 Cu. 
ma gün{} akşamırıa kadar kabul edilecek -
tir. 

5 - Gümrük harb sanayU sınıfından olan 
İslflm ve piyade gayrUslA.m erler ~ın çubede 
toplanma günü 26 Nisan 939 Çarşamba sa
bah saat 9 dur. 

6 - Gümruk, harb sanayU ve g&yrUsll'uq 
piyadelerin bedellerin 25 Nlaan 939 So.lı gtlnO 
akşamına kadar kabul edllecelı:tlr. 

7 - Yoklamal:ın yapılmak üzere al!ka -
darlann bugünden ıttbaren Şubeye gelme • 
lerl ilAn olunur 

17 30 Program. 17.35 Müzik (daruı saııtl -
PI. ı. 18.15 Türk mUzlğl (!asıl heyeti - karı.şık 
pro'"'ram). Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 
Kadrl. H'l.c;an Gür, Hamdi Tokay, B:ı.srt Uf
ler. Okuyanlar: Celll.l Tok.ses ve Tahsin Ka
ra.kll'~. 19.00 Konuşma (dış politika hMlse -
lerlL 19.30 Türk müzt&l. Çalanlar: Veclhe, 
Re d Erer, Zu1ltü Bardako~lu, Ruşen Kam, 
Refik Fcr!l~m Okuyan: Muzaffer tıkar. ı -
Numan Ağanın - Şevkefza peşrevi. 2 - De
Cienln - Şevkefza b"ste - Hüsnli zatın gibi 
b1r dilber slmln endam. 3 - Suphl Zlyanın
Şevkefza şarkı..sı - Şlmdl ey bir servü Gnıln
d.lr cıuda. 4 - Lemlnln • Şevkefza şarln.!ı -
Şlkfıyet etm~ cananım. 5 - Raşen Ferid 
Ka.m - kemençe taksimi. 6 - n. Mahmud -
Şevkefza şark1 - Ey servU gtllZan vefa. 7 -
Dedenin - Şevkefzn yürük scmalsl - Bert z1ll
fü amberlnln. 8 - Said Dedenin - Şevkef • 
za s semaW. 20.00 Ajaru, meteoroloji ha
berleri, zira:ıt borsası Cflatl. 20.15 Tem.ili 
(Kral e~lcnlyorl Rlgoletto). Yazan - Vlctor 
Hugo. Turcüme ve radyofonik montaj-Ek -
rem Reşid. Temstlc küçük orke.rtm Neclb 
Aşkının idaresinde Verdlnln Rlgoletto ısım-
11 operasından parçalar çalarak iştirak ede
cektir. 21.15 Memleket, saat ayarı. 21.16 Es. 
bam, ıa.hvllfıt, kambiyo - nukud boraa.!1 Cfi
nt>. 21.25 Neş'ell p1Aklar - R. 21.30 Konuş -
m:ı csu .sporlan hakkındal. 21.45 Müzik (o
per aryo.ları - Pl.) 22.00 Haftalık po.sta ku -
tusu 22.30 Müzik (operetler - Pll. 23.00 Mü
elk <cnzband - Pl). 23.45 - a4 Son aJan.s ha -
berlerl ve yarınkl program. 

M~k(~MmlirlITT-~.>~:K~u~a(~r rm~proğrnm. =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kiye po.!ttı.sı.) 1915· Türt mtızığı cFası1 hey- T p ·ı A t ·ı ' 1 ta b 1 e · bu Uk 
eti.) Çalanlar· Hakkı Derman, Eşref Kadri. yronne 0W8r 1 0 nna 8. Cl nlR S fi U Y nl V8 Y 
HM&n Gür, Halt\k Recai, Basri Üner. Hamdi CUl\fa\: H - 4 - 39 evlenecel<leri ft.hakkUk 8\tİ bir Sinema kazandı 
Tokay. Okuyan: Tah.!Jn Karakuş. 20: Ajans, 
meteoroloji haberleri. ziraat borsası mat.) 12 :tO: Pro~am, 12·35: Türk milzlll Pi. 13: (Baştarafı 8 inci ı::ayfada) <Ra..,farnfl 8 inci sayfada) 

Memleket saat lly,,n, alans ve meteoroloji 
20.15: Türk mü:7lğı: Çalanlar: Vecihe, Re,,ad haberleri. 13.15 _ 14: Müzik <Karışık pro~ _ Bundan sekiz gün evvel Metro Gold- Bu yüzden de şehri.mlz bir yenlllk ka • 
Erer, Cevdet Kozan, Kemal Niyazi Seyhun. ram _ Pl.l 17.30: Konuşma cinkllll.b tarihi wyn Maycr hesabına çevirmekte oldu- zanmış bulunmaktadır Çünkfi sinema 
Okuyanlar: Sadi Hoşse.-ı, Müzeyyen Senar. dersleri - Hnlkevlnc!en naklen.) 18.30: Pro~- ğum filmi bitirdim. Foks :kumpanyası mevsiminin gelmesi artık bir kıymet ifa. 
1 - ............ - Tahir Pusellk peşrevi. 2 - ram. 18.35: Müzik CBir kuartet - PU 19: Ko. b · M G M ··a · · 'd' de etmı'yecektlr. 
Ded 1 T hl P lllı: ..n "k ısı o em . . . e o iınç verrnış ı ı. 

en n - a r u.ı; , .. ru !ema : numıa. 19.15: Türk mfiz!ğl (Fasıl heyeti.) 
gQI endam 3 - Kfwm U.s - Tahir Pusellk Partönerim olan Robert Yaung cid - Sinema müdürlüğü ilk program olara) 

Çalanlar: Hnkk1 Derman, Eşref Kadri, Ha -

* 
csarkı: Görme.~em ctu yüztınü. 4 - Rahmi san Gilr, B:ı.srl Üfler, Hamdi Tokay. Okuyan: den hoş bir arkadaştır. Kendisile oyna- meşhur Tino Rossinin en son çevirmiş oJ. 
bey - Tnhlr Pruellk şarki: Geçti o gamlı ey- dıgımv darı dolayı çok memnunum. Çe- duğu (Paris Işrkları) filmini takdim et. 

PAZAR 9 4 39 h 1 k kı Celtll ToksM. 20: Ajan.!I, meteoroloji haberle-
• • yamı. 5 - KAzım Us - Ta lr Puse l .şar : ..... ;.,+ir. Film hakkında diyeceğimi• yok. 

hı r!, zlrnat bnrsaı>l rfınt.) 20.15: Türk müziği: virdiğim filmin ismi «Maiden Voyage> ··~· .. 12 30: Prn6nm, 12.35: Müzik (Kllçtık or- Ben sıma mecbur. 6 - ............ - Ta r pu. T R · ı h" di 
kestra _ Şet: Ncclb Aıo:kın.) 1 _ Brwısel _ sel1k 8aZ semalsl. 7 _ o.mıan Nlhndın _ NI- Çalanlar: Veclh.e. Fahire Fersan, Refik Fer- dir. Beğenileceğini umuyorum. no ossın n tes ır e 'ci sesi gene pre51 
mans - Felemenk süitinden CMk gölü.> 2 - ha-rend şarkı: Körfezdek1 dalgın suva gir, s::ın. Okuyanlıır · Necmi Rıza Ahıskan, Ra - Biraz ic:tirahat ettim. Sirralarda ski tişkArlarını cezbedecektir. 
Leopold _ Yeni dünyanın eski şarkllan. 3 - bak. 8 - Şevkl beyin - Hicaz şarkı: R.,~la- dlfe Neydik 1 - ....... · - ~le.az peşrevi. 2 - yaotım. Bura-::ı bu mınta'rnnın en yük- Son Posta yeni açılan L9.leyi tebrik & 

Pi chernegg - Vlyananın cazibesi. ıs: Mem- nıp zülfü hezaran. 9 - Şükrünün - Hlc:ız Sadullnh A~ımın - Hicaz Yurük semalsl: NI- sek yeridir. Bol bol temiz hava aldım. der ve muvaf!akiyet diler. O. T. 
leket saat Clyan, ajans ve meteoroloJl haber- şarkı: Bir bakıqta bıml me.-ıt etti. 10 - ...... -,deyim. 3 - Hacı Arif beyin - Hicaz şarkı: ••••••••••••••••• .. ••••• .. ••••• .. •••••••••• .. ••••••••• .. ••••"' 
teri. 1315: Müz!k (Küçük orkestra_ Şef: Ne. Türk _ Alıverin bnlfüı.mamı. 21: Memleket Benim halim flrnklnln 4 - Retlk Fers::ın - Şimrfi Brentwood'da bulunan yeni cvi-
clb Aşkın.) 4 _ Shllk _ İspanyol dansı. 5 _ saat Ayarı. 21: Konuşma CHukuk llml vayma Tanbur tnkırtml. 5 - Blmen Şen - Hicaz şnr- mi dösemek eme gulüm. Bu eve ·"kiden .,, ... T •t · 
Hnnns Löbr - }ı.1emleketten memlekete - Muh kunımu.l 21.15: Esham. tahvilft.t, kambiyo - kı: Yülar ne c:ıbuk geçti. 6 - Dedenin • m- Grac0. M00re'c aid idi. Eşyalarını Fran- an arı emız 
tellf memleketlerin melodileri fizerlne Rap - nukut borsıu:ı <flat.l 21.25: Neş'ell plAklar-R. caz şarkı: Şu kar.şıkı dağdn bir yeşll. 7 - ... c::adan getirfüm. Burad~ Fransız muhi-
sodl. 6 - Arno1d Melster - Bohemya rapso- 21.30: Milz\k <Senfonik pllklar.) 22.30: Mü - ...... - mcaz saz :;emalsl. 8 - Saltıhaddln . . . d b 1 v 1 Fr 
(llsl 7 - Heuberger - earkda 1shnll süitten zlk CRonıarular, ~alre - Pl.l 23: Müzik Pınar - Hüzzam S!lrkı: Aşkınla sürünsem. tı ıçın e u unmaga ça ışıyorum. an-

Tek atıtun untıını -
crÇe,mede• parçası. 13.50: Türk müziği: C-· (Cazb:ınd - Pi.) 23.45 - 24: Son ajans haber- 9 - SalAbnddln Pınar - Hüzzam §arkı: Se- sız dostlarımı unutmu~rum. Onlar da 
tanlar: vec-lhe, Raşcn Kam, Cevdet Kcrzan. leri -re yarınki proğram. vlyordum onu. 10 - Faiz Kapancı - Hüzzam peni unutmasınlar ve sevgilerini ben-

Birinci aahile 400 lrrmıı 
l lıinci aahile 250 ,, 

Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan. 1 - o.mıan * şarkı: Büklüm bUklüm sırma saçın. 21: Mem den esirgemesinler. Üçüncü •ahile 200 ,. 
beyin - HlcazkCır p~revt. 2 - Lfttfl beyin - ÇARŞA."l\mA : 1! _ 4 _ 39 leket .saat Ayarı. 21 · Konuşma (Haftalık spor Hepinize sei8.rn1ar.> 
Hic.ızkllr $:ırkı: Sana noldtı gönill. 3 - Ra- 12_30 : Proğram. 12.35: ~rk müziği: Çfl _ servls1.) 21.15: Esham. tahvilM. kambiyo -

Dördüncü •ahile 100 ,. 

lamın - Hlcazkdr şarkı: Bekledim t1 fecre lanlar: Refik. Fer!an, Fahire Fersan, Zühtü nukut bor.sa..~ı mat.> 21.25: Neşeıt plft.klar-R. 
knd:ır. 4 - Hııcı Ari! }leyin - Nlbıı.vend §ar- Bardakoğlu. Okuyan: Melek Tokgöz. 1 _ ... 21.30: Müzik (Senfonik :plfıklar.) 22.30: Mü
kı: Ben buy! vefa. 5 - Nuri Halll Poyrazın- :zlk (Melodiler ve solistler - Pl.) 23: Müzik ...... - Kürdlllhlcazk~r peşrevi. 2 - Rnhml 
Nlhtn'end şarkı: Bir goncel terdir o peri. ~ beyin _ KürdlllhlcazkA.r farkı: Sana ey cıı.- CCazband - Pi.) 23.45 - 24: Son ajans ha -
Faize Kapancının - Nihavend .şarkl: eki gü- nnnın canı efendim. 8 _ BalO.haddln Pınar- berlerl ve yarınki proğram. 
zellm. 7 - ........... - Nihavend saz semaisi. Kürdlllhlcazkd.r .şarkl: Nereden sevdim. * 
14 20 - 14.3C: Konumıa (Kadın saati - Ço - "" ıl 4 - ......... - Kürdlllhleazkur şarkı: Ç gın. CUl\IARTESl: 15 _ 4 - 39 
cuk •erblycs•ne dair.) 17.30: Program. 17.35: ca ıtevlp. 5 _ Zühtü Bardakoğlu _ santur 
Müzik <Pnz2r çarı - Pl.) 18.15: Konuşma ...,._....,. 1 1 1 13 30: Program. 13.35: Müzik CNe.,'ell mü -

taksimi. 6 - ••• .. •••• - J. U.Ul.U: Ben ly adım fk l t t A j 
(Çot'ıık sn'ltU 18.:45: Mfizlk (Şen oda mnzt- kaçaktan. 7 _ ......... _ Tilrtü: A benlm mor l - P.) 14: Memleke .saa uyan, a ans, ve 
ği .. - İbrah:m Öz"ur ve Ateş böcekleri.) 10.15: çiçeğim. 13: Memleket saat A.yarı, ajans ve meteorolC'jl haberleri. 14.10: Türk müziği: Ça 
Türk müz!C;i (Fasıl heyeti). Çalanlar: Hak • meteoroloji hnber!ert. 13.15 _ l4: Müzik CRI- Janlar: Vecihe, Reşad Erer, Cevdet Kozan -
~ Dı>mum, Evef Kadri, Hasan Gür, BnsrJ ya.setlcünıhur Bandcsn _ Şef: İhsqn Kün _ oğlu. Okuyan: Muzaffer İlknr. 1 - ......... -
One", Hamdi Tokay. Okuyan: Celdl Tokses çer.) l _Marş _ Frlç. 2 _ p Llncke _ Aşk Eviç peşrevi. 2 - Cemil beyin - Eviç .şarkı: 
20· Ajans ve mctcoroJoJl haberleri. 20.15: valsi S _ Mercadıınte _ cEl~a ve Claudlo,, Bir nlgA.hın kalbimi etti esir. 3 - Sadettin 
Turk müzl~i: Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer. Cuverli1r.) 4 _ T. w. Tuhrban _ Afrlka sül- Knyna~ın - Eviç şarkı: Doğuyor ömrfime bir 
Ru en Kam, Ce•dct Kozan. Okuyanlar: Mus ti. a> Mar~ hl Berenıı.d. el Eğlenti. 5 _ H. yirmi .sekiz yaş gfine~ı. 4- - ......... - Eviç çar 
tar:ı Çağlar. S:ıflye Tol ay. 1 - ............ - o. Amers _ Skoçya fantezisi. 18.so: Proğ _ kı: Gözlerim knn n~lıyor. 5 - Vecihe - ka -
Muhayyer pe revl. 2 - Hacı Arif beyin - Mu nım. 18.35: Müzik (Dans müziği _ p}.) ıo: nunla - F'crahr.Alt t:ıkslml. 6 - Şakir Ağa -
ha -.;er şarkı: Human yok 3 - Hacı Arif be- Konuşma CÇoeı.k Esirgeme Kurumu.> 19.ı 5 : nın • Ferahndk Yürük semaisi: Bir dilbere 
yln - Muhayyer ~nrkr İltimas etmeee. 4 - Türk müzl"I CFM•ı he~tı l Calanbr: Hak- dil düştü kt. 7 - ........ - FeratnO.k saz se-
.... ·:. .... - Muhayyer sarkı: Efem şimdi el- kı Derman, Eşref l{adrt, Hasan Gür. Basri maisi. 14.40: Müzik <Bale müziği - Pl.) 15.30: 
ler o~ne. 5 - Ruşen ~am - Kemençe tak- Üfler, Hanıdl Toitay. Okuyanlar: Celiil Tok- Konuşma CHukuk ilmi yayma kurumu - Bay 
simi 6 - ........... - ~rkü: Bahçe duvannı ses, Sat!ye To1r.ny. 20: Ajans, meteoroloji ha- Schwars.) Mukayeseli hukuk bakımından 
tıfh'll 7 - ............ - Muhayyer saz semai- berleri, zlrar.t bor.sası mat.) 20.15: Türk mü- İngtllz borçlar hukukunun ana prensipleri. 
si .. 8 - Nasibin - Mehmed • Hlcazka.r şarkı: zlğl: QalaI'lar: Fahire Fersan, Refik Fer _ <4bu konferans Halkevlnden naklen radyo
Oorn.ıezsem <''er. O - Lavtacı Ovrlk - Hl -ı san. Zfihlü Bard:ık'>ğlu Okuyanlar: Semahat muzla ne._"U"edllecekt.lr.> 17.30: Program. 17.35: 
cazkar şarkı: Mestim bu gece. 10 - ............ - ÖZdenses. Haluk Recai. 1 _ ......... _ Mahur Müzik (Dans s:ıntl - Pl.) 18: Konuşma <Ço-
Hal" türküsü: Karstd:ı kRra yonea. 21: Mem peşrevi. 2 __ Dedenin _ Mahur şar~ı: Snna cuk Esirgeme Kurumu.) 18.15: Türk müziği 
Ie~et saat dyar;. ~1: Ne'l'ell plfıklar - R. 2110: lfıyık mı. 3 _ Lfttlf Ağanın _ Mahur şarkı: (Fasıl heyeti.) Çalanlar: Hakkı ?erman, Eş
Muz k <Rll'ase lcumhtır Bandosu - Şet: İh- Aldı aklım bir gonce leb. • _ Neyzen Rıza • rer Kadri, Hasan Gür, Basri Üner, Hamdi 
san leünçer.l 1 - · Walter Meler - Mıı.rş. 2 - Suzinak ııarkt: Çaldınp çalgıyı. 5 _ ...... _ Tokay. Olcuyanlnr. Tahsin Karakuş, Safiye 
J. S .. auss - M'lvl Tıına <Val'J.l 3 • M. Mo - Kdrdlllhlcazkf\r şarkı: Gönlümü başka. 6 _ Tokay. 19: Konuşma CD~ politika MdlseJe
u orrtcıky - Çıplak daMa bir gece. <Senfonik Refik Fer.sar. _ Tanbur taksimi. 7 _ Lem'l- r!} 10.15: Türk müzl~i (Halk havalan - Sl
p r ) 4 - O Pucc'J:'i - •La To'!ca. adlı o. nln _ Hicaz· şarkı: Sorulmns:ın bana yelslm. vnslı A.şık Veysel ve İbrahim. Takdim eden: 
per ~ındnn SPlr.k!!Von. 22: Anadolu ajansı 8 _ Şevki t-cyln • Hlca~ şarkı: Demem cana Sadi Yaver Ataman. 19.35: Türk müzlğl 
CSp .. servisi l 22 10: Mı lk rcazband - Pl l ~nl yfıdet 0 _ Hatır Yusufun _ Hicaz şar- (Eski ~rlerden müteşekkil program.) Ça • 
22 45 - 23: son ajans haberleri ve yarınki kı: Sevdayı ruhun aşk eline. 10 _ ......... _ lanlar: Fahire Fers:m. Refik Fersan, Cevdet 
p o rnnı. Saz semaisi 21 · Memleket saat lı.yan. 21: Ko Cağla. Okuyan: Muallim Nuri Halil Poyraz. * nuşma. 2J.15: E ham, tahviJA.t, kambiyo _ nu 20: Ajans, meteorolopt haiberleri, Elrnt bor-

PAZl\RTESİ: 10 - 4 - 39 kut borsaı-ıı mat.) 21.25: Neşeli plAklnr - R. s:ısı (flntı. 20.15: Temsll CPelea.s ve Meli -
21.80: Temsil (İki kadın tıpı _ Komedi.) Ya- zand.) Yazan: Maurlce Maeterllnk. Tercfıme 
zan: Ekrem Reşid. 22: Müzik (Küçük orkcs- eden: Ekt'em Reşid. Te1Jl811 esnasında Cemo.1 
trn _ Şef: Necib A~kın.) ı _ J. strauss _ sn- Reşid Piyanoda Claude Dobussy'nin opera -
bah havacJlslerı. 2 _ Tomnn _ Viyana hül _ sından .tntı!rlude• ler çalacaktı:r. 21.15: Mem 
yalan s _ znnder _Polka. 4 _ Blzert _ Ar- leket saat Ayarı. Sl.15: Esham, tnhvlln.t, kam 
lezlyen sU!t No. 1. a> PreIUd. b) Menuet. c) blyo - nukut borsası Cflat.) 21.25: Neş'ell 
Adac1yo. dl Kartyon. 5 _ Hanns Löhr _ DU- plfı.klar - R. 21.30: Ml1zlk (Küçük orke.strn. -
~lln marşı. 23: Mtızlk ccazband • Pi.) Şef: Necib Aşkın.> 1 - Ganglberger - Efsa
ıs.~ _ 24: son ajana haberleri ve yarınki neler ormanında. 2 - Schnelder - Meşhur 
proğrnm. röfrenlerden - Potpurt 8 - J. Stra\1.!3 - Ne, 

12 30: Pro~ram, 12 35: Türk müzl~ - Pi. 
13: ~"mlekeı:. saat !ıyarı, nlnm ve meteoro
loji h::ıberlerı. 13.15 - 14: Müzik <Eğlenceli 
p'A ' ") rn.:ıo Prorram. 18 35: Müzik <Dans 
m - Pi) 19· Konvcımn (Doktorun snatı.> 
1 ı Türk mlızlğl fFasll heyeti - Karışık 
p O" am.) Ilakkı Derman, Eşref Kadri, Ha
s n Gür, B:ur! Üfler, Hamdi Tokay. 19.4.5: 
Turk müzııoı <Bayan Feyha Talay - Tanbur 

lo l 1 ,;_ T Ttburl Cemil - HlcazkA.r J>(l4re
vJ.. 2 - Tanburl Cemil - HlcazkAr saz scma
t 1 3 - Tanbu"i Cemil - Suzldllfıra saz se -
m ı ı 20: Ajans, meteoroloJl haberlerl, zı -
ra t borsa.g W.ı~l. 20.15: TQrk müziği (KIA-

* 
eli val! operetinden • Brueler vaısı. 22: Haf
talık posta kutusu. 22.80: Mftzlk (Operet -

PERŞF..M:BE: 13 • 4 - 39 ler _ Pl.) 23: .Mfiz1k (Cazband _ Pl.l 
12.SO: Proğram. 12.85: Türk müziği - Pi. 29.45 - 24: Son ajans haberleri n ır.arınld 

13: Memleket saat C4yan. ajans ve meteoro- proğram. 

Annabella 

Mizah : Haflra meraklısı 
<Rastarafı 7 inci smıfıırur ı 

Bir numaralı hatıra salonundan bera
ber çıktı"k. Hatıra meraklısı ben. bir kat 
yuknrdaki iki numaralı hatıra salonuna 
götürmek isterken, ben aşağıya inip biran 
~vvel kendimi kapı dışan atmayı tercih 
ettim. Fakat tam kapıyı açacağım sırada 
aklıma geldi. Giderken de bır hatıra bı
rakmam hatıra meraklısının hoşuna gi
decekti. Tek iskarpinimde kalan tek las
tik ökçeyi kapının yanındaki iskemi.eye 
oturup söktüm: 

I ç •ah ileler 60 » 
Son ıahile 40 • 

Muayyen bir milddet zarfında 

fazlaca mikdarda flln yaptıracak· 
Iar ayrıca tenzi1Atlı tarlfemlzden 
istifade edeceklerdir. Tan:, yanın 
ve çeyrek sayfa UAnlar için ayn 
bir tarife derpi4 edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari :.Iıinları:ıa 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

bAncdık B:olleku.t 61rbU 
llahramaıuade Haa 

Ankara eadde.J 

- Bu da hatıralarınızın bir kısmır.ı .nuna kadar saklıyacağım. 
gğrdükten sonra evinizden çıkarken bı- Kendimi sokakta bulduğum ~amnn ra-
raktığım hatıra olsun. hat bir nefes almıştım. 

- Çok teşekkür ederim, hayatımın 50.. ismet HulUsi 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs yol
larile geçen hastalıklardan korur, grip 
v boğaz rahatsızlıklnnnda, ses kısıklı
ğında pek fay dalıdır. 

GİL u 
• lst nbul 
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Arnavudlukta Arnavudluk haritadan silinirse 
i a a neler kazamr? (Baştarafı 1 inci sayfada) 

aşağıdaki telgraflarda takib edelim: 

barb 

1 

medeni milletlere blr hitabe neşretmek -
tedir. 

Gerek kralın beyannamesi. gerek me • ltalyanlara göre dün 
sabahki vaz. t deni milletlere kendi dıllerinde yapılan 

ıye hitablar, fakir surette silAhlı, donanma -
. Roma 7 (A.A.) - Stefani ajansı bildi- sız ve bir tek tayyaresiz: bir milyon Ar -

rı"'or· J • navudun mutlak surette haksız ve sebeb-
A İ~lyan kıtaatı, bu sabah iecır vakti siz b'r tecavüze maruz kaldığını tebarüz 
Av onya, Draç, Saınt-Jean-de-Medua ve ettirmektedir. Kralın beyannamesi, er -

:aranda limanlarında karaya çıka kek, kadın ve çocuk bütün Amavud -
n ıştır. - !arın son nefeslerine kadar, bir tek insan 

rü~na':1~lann hiç bir aksülamclleri gö- gibi memleketlerinin ve milletıerin'n is
eıntştır. Yalnız Draç'da mü ll"h tikial"ni muhafaza edeceklerini ve İtal -

~:~elpue_:skü~'urtk~v1 eı:?ete kalkışmışlar v:ed:r. yanlar hücuma geçer gçmez: drha! bütün 
. u muşlerdir. kuvvetlerile vatanı müdafaa eyliyecekle-

le~:~an.u" kıta.Datı, JIMmıleket dahilinde iler rini bildirmektedir. 
zere raçtan h k Kral Zogu bugu"n İngiltere. Fransa, 

dir. are et etmışler - Tür-kiye, Yunanistan, Yu~oslavya, Po -
Arnavudluk halkı "k" lonya ve Romanya elçilerini kabul ede -

faza ve dost . • su unetini muha • 
mekted" ane hır hattı harekt takib et- rek. İtalyanın Arnavudluk topraklarımt 

ır. tecavüz ettiğini b"ldirmiş ve bütün Ar -
400 tayYareden mürekk b f navud milletinin bu tecavüze karşı a • 

ca> hava f"l A e olan talyan 
1 osu rnavudlult " . d zimle mukaveme~e karar vermiş olduğu-

uçmuştur. Bu filo • uzerm en nu ilave eylemiştir. 
boınb rd ya meskun merkezlerin 

a ıınan edilm · Kral, elçilerden bu vaziyetin kendi 
;;;,nnıası için icab ~:.e~~~~alkın·ı!: • hükumetlerine bildirilmesinı de ayrıca 

· verı ~- rica etmiştir. 

İtalyan tayYarelerı· t S b L b k"l" M l" · karaya ih • ta1yan kıtaatının a IR afVe ı ın UHO ınıye 
racından e l l I atmışlardır vve beyannameler le gra ı 

Bu beya~amelerd " Sabık başvekil Mehdi Fraşeri, Mı,tsso -
dir: e <:ıoyle denilmekte- liniye aşağıdaki meG&jı telgrafla gönder-

•Arnavudlar to , 
1 

miştir: 
çıkan İtalyan ~sk pra~ annızd1 karaya cBenito Mussolini. 
tunuı: olan v b erlen as'rlarc.;ı s;zin d"s- Biz biliyoruz ki sizin toplannı7., tay -
b 1 e u dostlu" u unan bır" :mili gunu isba~ etmı·ı ı · · 1 b. · · et · yare erınız ve gaz arınız var ve ızım ısc 

fi muhakkak olan ~:e;.subdur. Ezilece- yalnız cesaretimiz ve zulma kurban vazi- 1 

allaşrnay:ınız s· . ş ır mukavemete yetie bulunanlann kırılmaz ruhumuz 
zl şimdi bo · ızı :mahvetmiş ola!" ve si. var. Siz asil İtalyan milletı 1 namına, 20 

k ş Yere kan d""k:rn 
me arzusunda b 0 eğe sevket - inci asnn ortasında ilk çağların barbar-
dinlemeyiniz. Kral ulun~n hükOmetinizi lığını mı temsil edeceksiniz? 'l'amiri ka -
kerleri nizam ve unparatorun as - bil olmaz had•r-0 lerin vukuundan evvel, 

k ı, adaleti · ,...... 
me için geliyor] ve sulhü tesis et- Arnavudluk istiklAlini tanıyınız .• 
için icab ett~i :r ve bunlann teessüsü Benito Mussolini bu hailevi dakikada 

a ar kalacaklardı'".~ A . , Yorgi Kastriota'nın cİskender Beyinıt 
rnavudlara göre dU ruhu yeniden uyanıyor. Ben, bu dakikada 

Sabahki Vaziyet O bütün müttehid Arnavud milfetinin his • 
riran 

7 
siyatına tercüman olduğuma eminim. 

bildiriy:: (A.A.) - Arna\'Udluk ajansı Memleketi işgal edebilirsinlz, fakat yal-
Dün saat 

4 45 
1 nız Arnavud erkeklerinin değil, fakat ny-

millet ve h .. k:... de, nıeb'usan :rne 1. • ni zamanda Arnavud kadınlarının da ce-
u umet ta f c ısı, dl . ~ . 

surette roddediim· ra ından :müttefik se en uzermden geçerek. 
tomu hakJtında k ış olan. İtalyan filtıma- Mussolıni cevabınızı bekliyonıın., 
tere lçti:rn at't vazıyetini almak n 
rinde mnea ~t:rniş buıunan hükfunet üze: Dun akş1rrki vaziy9t 

ssır olmak mak d"l Yan hava filosu sa 1 c, iki İtal- Londra 7 (Hususi) - Bu akşam, Arna-
rin<Je uçmuştur. Arnavud!uk arazisi üze- vudluk elçiliği tarafından neşredilen bir 

Bugün d t tebliğde Draç. Şikit, Avlonya ve Santi -
~lerı A e ta1yan bombardıman ta karanta limanlannın İtalyan askerleri ta-
mu~Jar :avudluk arazisi üzerinde yya- rafından işgali itiraf edilmektedir. 
dır. Bu be Yl're beyann'Jmeler atın ulç • Ayni tebliğ, Arnavud kuvvetlerinin 
rının Ar:YannameJerde, İtalyan k ;şl ar· milli topraklan adım adım müdafaa et
dirtlınekt avudluğa ihraç edileceğiı ~!~ : mekte olduklarını ve müstevlilerı mü • 
etmeme~ e, dArnavud m"lleti muk teaddid defalar püskürttüklerini de bll • 
d 5e avet ~.:s·ı avemet d" kt 
e Ç'Ok ağır a '""ı m:kte, aksi takdir- ' ır~e edir. .. .. 

tar E!dilın k s~eri tedb·rler alınacağı ih Yuzlercc İtalyan tayyareıri bütun gun 
\rud ınaı~· tedır Beyanname1er A • Arnavudluk üzerinde uçarak, kah beyan-

qJni sulh . . rna . k~l... 
\7e Rabe . · getı:en f talvan k name, cuı bomba atmıştır. 
daveı et:rnş kımparatoruna inkiyad t r~lı Kral Zogu, hükfunet nzalarile b1rlikte 

e tedir e me5 e T' . . . 13 1 ıranayı terkederek, Elbasana gıtmıştır. 

Rem~ ~abah saat 4.30 da 
170 1 

İki gün evvel bir erkek çocuk doğuran 
n" sı muhtelif Arnavu~ r talyan harb kraliçe Jeraldin de, Yunaniıtana hareket 

7 
une gelmiştir. A ımanlar•nın ö- etmiştir. • 

5, Avlonya ön·· vasaırandamn önünde . 
~alnt-Jean-de-M~de 4~· ?raç önünde 38, Son vaztyet 
hplas önünde de ~Oa konunde 28 ve Bıs. Londra 8 (Hususi) - Arnavudlukta, 
Vardır. adar harb gemisi İtalyan kuvvetleril• yerli kıt'alar arasın-

Draç limanı 4 ke da şiddetli çarpışmalann devam ettiği 
mlşttr. re bombardıman edil- bildirilmektedir. -

S&'int-Jean-d" M Bilhassa Şinginde (San Ciovan: di Me-
olınUŞ'tur. " edua .tamamile harab dova) Arnavud kuvvetlerı anudane bir 
İtalynnlar üç ke mukavemet göstermektedirler. Burada 

mkü~~a teşebbüs et~; lDraçta karaya çık- bir köprü berhava edilmiştir. 
d ~~l:rniişlerdir. İta: ers1~ de gerı. püs • uz~::n Yugoslavya hududundan on :r.il 
e-JYıeudadn geri .. Y?n~r Saint-Jean-
A ı PUskürtülmilşl d" Diğer taraftan kral Zogunun ik~ kız 

v onya bü"t.r. er ır. k rd b un g a eşi de bugün SelAniğe gitmişlerdir. 
ardıman altında k ece dinmfven bom -

bulunan askerler j almıcıtıı-. Avlonvada 
}{j lat'alaıı ile tı' 1andarma1ar ve gönül-
dak· ü ıı van kı+' ı 

ı :m cadele b"th . a arı arasın • 
mektedir. u un ~·ddctilo devam tt-

Şinginde deı şidd 
rnekte ve kan ö etıı mukaveme4 edJI 

A- g vdey· h " • • 
~avud kıt' 1 

1 gotürmektedir 
kahr a an ve A . 
d amanca nıukav rnavud milleti 

e:çe a.~ olınalan emet etmektedir. A
kıt alannın ve Ana rağmen, Arnavud 
rnaneViYatı Ç'Ok m~avu.:ı gönüllülerinin 
Nazırlar ın cı· u emmeldir. 

it•ti h e ısı daimi 
~ ma alinded' surette sarayda 

ır. 

Kralın be 
'l'ırıına rad Ycınnamf'.si 

telif lisanlarlyoksu, bu sabahtanberi muh 
· a ral Zo ' • 

sını verınekte ve gunun beyannam'!-
genc muhtelıf lisanlarla 

Arn!:! vudlugun teklifleri 
Londra 8 (Hususi) - Arnavudluk iktı

sad nazın Gera ve yüksek bir Arnavud 
sübayından mürekkeb bir heyet refa • 
katinde Tiranadaki İtalyan a.s'kert ataşe
si de bulunduğu halde kral Z<lgunun yeni 
tekliflerini Draçta bulunan İtalyan as .. 
kert işgal kumandanı General Guzzanl -
ye tevdi etmiştir. 

Bu yeni teklifln- etrafında dün gece 
saat onda tarafeyn arasında Draçta mü
z~kereler cereyan edeceği de bildırilmlş
tı. Bu müzakerelerin baıladı~na dair ge
ce yarısından sonraya kadar buraya ma· 
lfunat gclmemi.ftir.. 

Diğer bir habere göre iae bu teklifler 
İtalya generali tarafından derhal Roma~ 
ya bildirilmiştir. 

Romanya Dış Bakanı 
istanbulda 

CBastara(ı 1 inci sayfada) 
.derhal İstanbula müteveccihen yo
la çıkmıştır. Nazıra hususi kalem 
müdürü ve diğer bazı zevat refakat 
etmektedir. 

B. Gafenko. İstanbulda Türkiye 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 

ile görüşecek ve ağlebi ihtimal mü
ltikat bir gün devam edecektir. 
Bükreş siyasi rnehafili İstanbul -

da yapılacak olan mülakata husu
si ve büyük ehemmiyet atfetmek -
tedir. 

Hn;riciye Vekm şehrimizde 

Ankara 7 (Hususi) - Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu Romanya 
hariciye nazın B. Gafenko ile gö • 
rüşmek üzere eksprese bağlanan hu
susi bir vagonla bu ~kşam İstan -
bula hareket etmiştir. İstanbul 
mülakatına hususi bir ehemmiyet 
atfedilmektedir. 

Siyasi vaziyet kabı Şükrü Sa • 
racoğlunun heyetimizin reisi ola -
rak önümüzdeki günlerde Tahra
na gitmekten sarfı nazar etmesi ih
timali vardır. 

Seyahat son hadiselerle alakadar 
değil 

Bükreş 7 (A.A.) - Romany~ ha
riciye nazırı B. Gafenko bu ak • 
şam bir Rumen harb gemi.sile Köt.
tenceden İstanbula hareket etmif -
tir. Orada Türk devlet adamlarile 
görüşecektir. Nazır, birkaç gün 
içinde Bükreşe dönecek ve mütea
kiben Berllne gidecektir. Nazırın 
İstanbul seyahatinin uz:un müddet 
evvel hazırlandığı ve son h~dile • 
lerle bir münasebeti olmadığı ha • 
ber alınmıştır. 

Misafir nazrr İstanbulda 
Ankara 7 (A.A.) - >.nadolu a -

jansının haber aldığıM gört>, Ro -
manya hariciye nazın B. Gafen -
ko Hariciye Vekilimiz: Şükrü Sa -
racoğlu ile görüşmek üzere yann 
İstanbula gelecektir. 

Miilakat bir gün sürecek 
Öğrendiğimize göre bugiin şeh

rimize muvasalat etm\ş bulunacak 
olan dost Romanvamn hariciye na
zırı ile Hariclye Vekilimiz Şilkrll 

Saracoğhı arasındaki mülAkat bir 
gün devam edecektir. 

Galib bir ihtimale göre niliıaflr 

nazır bu akşam Bükreşe mütevec
cihen şehrimizden ayrılacaktır. 

MülAkatı milteakib bir tebliğ n91-
redilmesi muhtemeldir. 

Milll Şefin portreleri 
Cümhurreisimiz İnönünün, yüksek 

müsaadelerile, Partinin Ankaraya da
vet ettiği ressamlarımızdan Çallı İb -
rahim ve Feyhaman, vücude getirdik
leri portreler üzerinde, çalışmatannı 
ikmal etmişlerdir. Bu :iki portreden 
Çallının eseri birinciliği, Feyhamanın 
eseri ikinciliği kazanm.~ı.r. Çallının 
tablosu Almanyaya gönderilerek mat
bu kopyaları çıkartılacaktır. 

işgale sebeb ne? 
(Bo.rtarafı l inci lfaııfadcı) 

vaziye1in önfine geçmek için Arnavud
'luğa karşı askeri tedbirler alffil.Jbr.• 

Arnavudlar ne diyorlar! 
Tirana 7 (A.A.) - Arnavudluk hO -

kCımeti Arnavudlukta oturan İtalyan -
lara karşı Arnavud1ann hücum ettik -
}erini bildiren Stef ani tebliğini kat'i 
surette tckzib etmektedir. Böyle bir 
hücum esasen mümkün de~ld.ir. Çün
kü bütiln 1talyanlar üç gündenberi 
memleketi terkelmiş bulunmaktadır 
lar. 

İııgillzJere gtire 
Londnr 17 - Sal~hiyettar mahfel -

ler, Arnavud.luğun İtalya tarafından iş
.,.ali suretile Roma - Berlin mihverinin ,... 
Yugoslavya ve Yunanis'tanı tazyik et -
mek istediğini söylemektedirl.r. Bu 
tazyikten rnaksad Belgrad V€ Atina hü
kfunetlerini, İngilterenin totaliter dev

'(Bastarafı 1 inci sayfada) 1 hissedecektir. Çünkü o, .cenubdan da 1-
sede bir sürpriz hissi uyandırmadı.! talyaca ihata edilmiş bir vaziyete dü • 
Yalnız haıyrete değer bir cihet var şecektir. 
ki, o da Arnavudluk zaten nev'ama i - Adriyatik artık bir İtalya!n gölü ol· 
talyanın askeri, siyasi ve iktısadi vesa- muştur. Çünkü, zaten, Dalınaçya sa -
yetinde bulunduğu halde onun bataklık hillerinde bile Zara ve Lagosta gibi ba· 
sahillerinin ve yolsuz fakir dağlarının zı yerler ve adglar onun işgalinde ıdi1 
İtalyaca bu suretle ve bir sürü kan dö - simdi de bütün Arnavudluk sahilleri 
külerek işgaline liizum görülmesidir. ~nun eline geçerek Otrant boğazı ar -

Her ne olursa olsun bugün Arnavud- nk tamamile kapanabilecektir. İtalyo 
luğun İtalyanlar taralfından askeri bir Akdenizin içine girmiş uzun ve dar biı 
işgal altına alınmağa başlandığı bir ha- yarıma'da olduğu için müdafaası ~ 
kikattir. Keza İta'iyanın daha evvel güçtür. Bu sebeble Adriyatiğin tama -
Yugoslavyanın muvafakatini aldığını mile bir İtalyan gölü olması şüphesi2 
~e İngiltereyi de haberdar ettiğini bi- İtalya yanmadasmın doğusunu muha
Iıyoruz. Çemberlayn'in bu husustaki faza bakımından sevkülceyşçe pek kıy· 
beyanatı da küçük devletlerin mü- metlidir. 
daiaası yolunda gönille kuvvet verecek Arnavudluğun kafi hareket tarzın~ 
bir ifade değildl. Çünkü o, ' sadece Ar- gelince; bu. ancak bu gece Draç'ta ya -
navudl~lrta İngilterenin doğrudan doğ- pılacak müzakerenin neticesine bgğh
ruya bu· menfaati olmadığı ve ancak dır. Eğ'cr Arnavudluk mukavem€te ka 
Akdenizdeki vaziyetle al~kalı olabile- rar veriıse bunun 3 fırkadan ibaret se
ceğini söyledi. Bu, İngilterenin ArnaL feri muntazam ordusunun İtalyanlaq 
vudluğun işgaline göz yumacağını söy- sarp dağlarda hayli uğraştıracağı aşi
~emekle ~rdir. Fransanın Anıavudluk kArdır. İtalya bu takdirde Arnavudlu
ıçin, İn~ılteresiz harekete gelmiyeceği ğu inkiyad altına almak için en aşaITT 
ve belki de İtalyanın Arnavudluk dağ- yüz bin kişilik bir ordu ile aylarca uğ
lannda vakit ve kuvvet sarfetmesini raşm~ıdır. 
kendi siya.Setine uygun bulacai'ı aşi- Bence İtalyanın Arnavudluğu işgal~ 
kArdır. Dernek oluyor ki Arnavudluk kalkışmasından şimdilik doğması muh1 
da Çeko - Slovakya gibi yakında bir temel olan neticeler şunlardır: 
devlet _olmaktan fariğ olacak ve A vru- t - Arnavudluğun mukavemete k~ 
pa han tasından silinecektir. rar vermesi halinde her ne kadar kü • 
İt~yanm Arnavudluğu ~gal etmek- çük ol~a da Avrupada yeni bir harb a· 

ten .maksadı acaba nedir? Sadece ora - teşi yanacaktır. 
dakı petrol kuyularına sahib olmak mı- 2 - Balkanlarda sükfınet ve mü va• 
dı~? Yoksa BalkanlaTda tasavvur ettiği zene bozulacaktır. 
musta.kbel tasarlara bir temel atmak 3 - Muhtemel görüldüğü üzere İn 
mıdır? Bunu ancak hAdiselerin seyri !!iltere ve Fransa Iakayd kalacaCklm 
yakında gösterebilecektir. Fikrimce Arnivudluk devleti A'TUpa haritası~ 
:Arna~dluğun İta lyanlarce işgalinin dan silinecektir. 
ılk agır tesirini §Üphesiz Yugoslavya H. Emir Erkilet 

T.C.Z~ 
Kurulut tısrlhl 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai \e ticari t.er nevi bank• mu•meleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besablannda en a:ı 
SO liras? bulunanlara senede .f defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 ,, 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 ,, 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 " 50 ,, 5,000 " 
120 ,, 40 ,, 4,800 " 
160 ,, 20 ,, 3,200 " 

DİKKA'f: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşrniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasıle verilecektir. 

Kur'alar aenede 4 defa, 1 EylUJ, 1 BirincikiiJJun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

letlere karşı YÜcude geti~k btedlği -------..:...--------------------
bloka iştirakten menetmektir. 

Avustralya Başvekili UldO 
Sidney 7 (A.A.) - Baıvekil Liyons 

dün akşam almüştür. 50 yaşında idi. 
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- Bana hakika
0

ti söylemıyorsun, ben· Dudaklarım titriyordu. Ağlamamak i- mizden başka bir gölge kımıldamıyordu. 
den bir şey gizliyorsun. çin kendimi zor tutuyordum. İçimde ağ- İkimiz de susmuştuk. İkimiz de aramızda 

Korkarak sararmış çehresine baktım. lamak, ağlamak, saatlerce ağlamak ar- daima yaşıyacak ve kalblerimizi hafif 
Bakışları hakikati keşfetmek ister gibi zusu vardı. Ferruh için, belki de daha zi- bir acıyla sızlatacak olan Ferruhu düşü
ısrarla üzerime çevrilmişti. Parmakları yade kendim için ağlamak istiyordum. nüyorduk. 
arasında tuttuğu küçük bir papatyanın O akşam onunla eve döndüğümüz za. - Zavallı çocuk dedim, ona çok acı· 

yapraklarını sinirli hareketlerle kopara • man hava epeyce kararmışt1. Ayrılacağı- yorum SabrL 
rak yere atıyordu. Ne diyeceğimi şaşır- mız dakikaya kadar tekrar tekrar saa- - Evet acımamak mümkün değil. Fa
dım, onun halindeki acı mana bana ha· detindcn. saadetimizden bahsetti. Niçin kat bu uğurda saadetimızi Zcda etmemiz 
kikati söylemememi ihtar ediyordu. Kııı::- ona yalan söylemiştim. Nicin onu tekrar mi Hizım? 
şunda şüphe içinde kıvronan bu erkeğe yalanlarımla sonunda ·feci bir sukut olan - Bu hasta arkadaşımın saadetini dü
artık onu sevmediğimi nasıl söyliyebilir- hülyalara sevketmiştim bilmem. Korku- şünmem lazımdı. Onu:ı saadet: benim 
dim. Bu ıztıraba onun zayıf ve hasttı vü- ycrrdum, aramızda uzun senelcrdenbcri saadetim olmalıydı. O benı hiçbir zaman 
cudünün ve ruhunun katlanabileceğini bir kardeşlik, bir arkadaşlık ve nihayet affetmiyecek, bunda hakkı da var. 
hiç zannetmiyordum. ince temiz bir sevgi vardı. Ferruhla ço- - Niçin hakkı olsun? 

Beraber büyümüştük, beraber okumuş· cuklukta başlıyan arkadaşlığımız seneler - Onun temiz sevgisini kırıp parça 
tuk ve senelerce ayni mekteb sıraları Üs· geQtikçe bu icli sevgiyle karışmıştı. Ge· parça ed;p ayaklar altına aldım. 
tunde yanyana çalışmıştık. Bu uzun se- çen günler hatıTalanmızla doluydu. - Bu sevgiyi siz uyduruyorsunuz. Sizi 
neler bana Ferruhu o kadar iyi tanıtmıştı Bahçede ihtiyar çam ağacının gölge· yakınlaştırmış olan hislere sPvg. dPnmrz. 
ki hislerini ve düşüncelermi tamamifo sinde hergün saatlerce yanyana oturup Yolun köşesine gelmiştik ki yeşil a. 
yüzünden ol-uyordum: Tztırab içındeydi kitab okurduk Fıskivenln sesı. 'kuşların ğaçlann arkasından Fe:-ruhun bir ok gi: 
ve bütün şüphelerinin yersiz olduğunu cıvıltısı birbirine kanc;aralt kulnklanmız· bi fırladığını gördüm. Ferruh, benim uy. 
söylememi bekliyordu. Bu teselli ve tc· dan ruhumuza dökülürdü. Arad:ı sırada sal ve yumuşak ahlfıklı arkadaş1m. o içli 
min edilmek arzusunu gözlerinde görü- basımı kaldınp onu seyrederdım. Bakış- ve çekingen insan .sanki çıldırmıştı Saç
yordum. Fakat böyle olduğu halde artık larımın üzerinde dolaştıgını derhal hisse- lan dağılmış. çehresi yemyeşil olmuc:tu. 
ona başka kimseyi sevmemi~ olduğumu der ve gözlerini kitabc1an ayırarak bana Gözleri o zamana kadgr hiç gönnediğım 
tekrar söyliyemiyordum. bakardı. Gülümserdim ve beJki dakika· korkunç bir şekilde parıldıyordu . 

"'erruh öldürücü bir heyecan içinde larca hiçb·r şey söylemeden böyle kalır- Sabri ve ben ne yapacağımızı, ne söy-
ağzımdan çıkacak bir tek sözü bekliyor- dık. Hatta bir gün o kadar dalmıştık ki liyeceğ:mizi kestiremedc:ı olduğumuz 

du ve ben susuyordum. Ferruhun dizlerinde unuttuğu kitabın ye- yerde sessiz kaldık. 
- Söyle dedi. ne olursa olsun hır şey re yuvarlandığının bile farkına varma- O seri bir hareketle elini cebine soh-

söyle, susma. mıştık. rak bir şey çıkardı. Hayret ... Bu bir ta· 
- Ne söylememi istiyorsun? Bütün bugünleri şevkle yaşamamış bancaydı ve namlusu b;ze dol{nt çevriJ. 
- Doğru mu? Senin onu sevdiğın mıydım? Onu daiına yanımda bulmak, mişti. Sabri onun elinden silahı almak 

doğru mu? sesini duymak. daima bakışlarının tize· için ileri atılacaktı. Kolunu tuttum: 
Yalvarır gibi mırıldanıyordu ve adeta rimde dolaşbjiını hissPtmek beni mes'ud - Bırak Sabri. Ferruh hiçbir insanın 

sesinde: c Yalan, yalan değil mi? Hepsi etmemiş miydi? O halde simdi. . Bun fan üstüne silah çekemez. Bun:ı imkan yok
yalant der gibi bir mana titriyordu.•Buz nasıl unutabiliyordum. F.ve~ böyle dü- tur bırak. 
gibi parmaklarile elimi tutmuştu. Vücu- şündü~m halde ondan uzsklaşmakta de· Tabancayı tutan elinin tltrcdiğin:, göz. 
dünün ihtizazlarını bile okuyordum. Ar· v.am ediyordum. Çünkü karsıma yeoveni lerinde yaşların panldadığını goruyor 
tık boş yere inkar etmemeye karar ver- bir şahıs çıkmıştı ve beni bilmedi~im, dum. Tetiği çekemiyordu. Esasen onun 
diğiın halde meçhul bir kuvvetın tesirıle: tanımadığım bir yere cfo~ru süriikHitrnr. böyle bir şeye eli varamıyacağınt biliyor-

- Bunların hepsi uydurma şeyler Fer. du. Hislerime kapılmış bir hald~ Sabri- dum. Bu hareketi sadece siddctli bir si-
ruh dedim. nin arkasından gidiyordum. Demir n:bi ı nir buhranının neticesi id .. 

Bu yalanı söylerken kendi kendimden ~ir el bileklerime yapışmış bırakmıyo:-- Yanına yaklaşmak için bir adım attım. 
iğrenmiştim .. Fakat o çılgın bir sevince 1 du. Arkamda Ferruh un tesellisiz bir a- Kir.piklerinden yaşlar damlıyan gözleri
düştü. Donuklaşmış gözleri parladı ve ız. cıyla kıvranacağım bildiğim halde bu e1i ni birdenbire gene o korkunç pırıltılar 
tırabla gerilmiş çehresindeki keskin hat. koparıp atmadım, atamsdırn. Artık Fer- kaplamıştı. Yüzüme, göz!erime baktı. 
lann kaybolduğunu gördüm. rubla beni yakınlaştırmış olan ~hislerin baktı ... Silahı kat'i bir karar vermis gibi 

- Sana inanıyorum Leyla. Bir tek sö· sadece senelerin ahşkan1ı~ından ibaret kaldırdı. Adeta korkmağ1 başlamşıtım. 
zün şüpheler içinde boğulan kalbime olduğuna kendi kendimi inandırmıştım. Kımıldayamadım. Haykırı şım boğazımda 
hayat verdi Onu hiç düşünmüyordum, l)att3 biran kaldı. 
İnsanlar öyle tuhaf mahhikıar ki... evvel hakikati öğrenip kendini alıştırma. Bir silah sesi... Sükun içinde uyuyan 

Belki Ferruh o dakikada bu sözüme inan- sını istiyecek kadar katı yürekli olmuş· yeşil ormanı titreterek oyuklara doğru 
madığı halde bile bile kalbim aldatmak twn. uzandı ve ince bir vücudün sallanarak 
fsteın~tı. Çünkü buna ihtiyacı vardı. * yıkıldığını gördüm. Ferruh bizi değil. 
Çünkü çocukluk arkadaşı Leylanın, rü- Sabri ile yanyana yürüyorduk. Güneş kendini vurmuştu. 
yalarını siisliyen ·sarışın genç kızın kal- batmak üzereydi. Yeşil sırtlar, yollar Onun zevklerim uğruna b ile bile ölü
binde bir başkasının sevgisinin bulun- ve deniz renkli bir gö!lük camından gö. me sürüklediğim aziz vücudünün üstüne 
duğunu düşünmek bile onu çıldırtabi- rünür gibi kızıllaşmışlardı. Asfalt yolda yıkıldım. Fakat heyhat... Göz yaşlarım 
lirdi. bizden başka kimse yoktu ve gölgeleri· cinayetimi temizliyemedi.. 
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Cevad Bey de, gerek Avrupa -
da gezdiği yerlerden, gerekse getirtti· 
ği kila blardan · • dığı yeni fıkirlerle 
bahçıvan yol gösteriyor. 

Böylrce konusarak bahçeye doğru 

yürüyorlardı. Önlerinde beyaz esvabi
le Zeyneb gidiyor; Belkis hanım vakit 
vakit dur~rak beğendiği bir çiçeğe dik
katle bakıyordu. 

- Ah, işte meşhur o:Güzel Fatma» 
gülleri.. . Bu nadide ve çok kıymetli 
çiçekleıe Cevad Bey, büyük annesinin 
ismini vermişti. 
Açık pembe renkte, saten gibi par

lak güllerle süslenmiş büyük bir fida
nı parmağile işaret ediyordu: 

- Bu güllerin dünyada• emsali olma
dığını rivayet ederler. Cevad bunları 
taparcac:ına sever ve çok ender olarak 
cidden sev<liği ve hürmet ettiği misa· 
firlerine bir tane hediye eder. Bu fi -
dandan bir gül koparmağa cesaret ede
nin v;ıy haline! Hala hatırımdadır, bır 
defa Müzeyyenle ben böyle bir ha~ke
te cesaret etmiştik; fakat bir ciefa daha 
ru::lımıza bile gelmedi; çü~U Cevad 
bey, her ne kadar bir kadına bir çiçeği 

reddedecek kadar kaba bir adam değil
se de herhangi bir şeyden memnun ol
maz veya canı sıkılırsa insana öyle bir 
ha kış bakar ki. . . 

Yalmz ben değil, o günden sonra Mü
zeyyenin de bir tek defa cGüzel Fat -
rnaalan kqparmağa cesaret etmediql -
rıe eminim. · 

Üvey mmesinin yanında yuruyen 
Zeyneb başını Belkis hanıma doğru 

kaldırdı: 

- Şimdi babam onları koparmağa 
müsaade ediyor. Biraz evvel nnnem o 
güllerden büyük bir buket yapıp salo
n:? koydu. Hepsini alması için babam 
çok zorladı; fakat annem bütün giille
ri koparmanın yazık olacağını söyliye
rek öir kaç tanesini sapında bıraktı: 
Belkısın yüzünden bir ihtilac geçti; 

kin dolu gözlerini yanında vakur ve 
ahenktar adımlarla yürüyen Muallaya 
dikti. Gi\neş genç kadının kumral bir 
ipek çilesi halinde baışının üstünde dal
galaı:ıan saçlarının arasında okunuyor, 
altın ışıltılarla bu saçları parl~tıyor, 
pembe tenine çok taze bir revnak veri
yordu. Sade bir elbise içinde ince vü-

cudünün bütün çizgileri fark edilen bu 
kadından, isimsiz bir gürellik intişar 
ediyordu. 

Belkis, şemsiyesinin sapını şiddetle 

sıktı. Elinden gelse, bu sinirli ellerile 
yanındaki güzel kadını tokatlıyacaktı . 

- O halde artık bu güllerden gön • 
lünü almış olacak ... Malfun ya, Cevad 
Kartal bir dalda durmıyan bir kuştur. 
Kadınl.ırdan nefr:et etmesine rağmen 
tabiati güzel bir kadın gibi hergün baş
ka bir fantazi, başka bir kapris arka -
sından koşar. Onun gibi insanlığın üs
tünde bir nı:ihlfık için kadın, bir saniye 
gözlerini oyalıyan, alelfide ve üzerinde 
durulmağa değmez bir kukladan başka 
bir şey değildir. Bize bunu bizzat ken· 
disi, gayet ciddi bir tavırla söylemişti. 
Hiç unııtamar.n, Müzeyyen o vakit sa·ğ
dı. Zavallı kadın kocasının bu sözlerini 
büyük hir şiddetle protesto etti o, söy
lediği sözü gen almak şöyle dursun, 
karısının dediklerini dinlemedi bile!. 

Böyle yüksek .şahs'iyet'I!, erkeklerin 
karşısında maalesef bizim hiç bir değe
rimiz yok hanımefendi! 

Belkis gülüyordu; fakat yam gözle bu 
sözlerinin yanındaki kadında yapmış 
olduğu tesiri tetkik ediyordu. Onun 
hafifce titrediğini gördü. 

- Böyle bir erkek bir gün, kendisini 
çok seven, bütün varlığiJe kendisine 
bağlanan çocuk denecek kadar genç ve 
tecrübesiz bir kadına rastlarst:, ara -
larında çıkacak suilefehhümleri siz 
'tasavvur edmiz! Ah, yaşadıkça insan 
cidden f Pci vak'alarla karşıl~yor! 
Muallanın sakin ve ağır sesi cevab 

verdi: 
- Evet çok feci! Fakat affedersiniz 

Nisan 8 

1 Devlet demi'!!lları ve limanları işletmesi Umum idaresi ila 11arı 1 
Muhammen bedeli 10464 lira olan 801)0 metre 60 m/m Jik ambuvatmanh eksis 

çelik boru ile 30 aded ambuvatmanh çelik dirsek, 20 aded ambuvatmanh font 
vana. 10 aded ambuvatmanlı çelik T. dirsek ve 4 aded de ambuvatmanh S. deve 
boynu 25.4.39 Salı gümi saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki .tomia
yon tarafından kapalı zari usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 71:!4 lira 8U .kuruşluk muva~kat teminat ve kanu~ 

nun tayin ettiği vesaikle birlikte teklif mektublarını muhtevi zarflannı eksilt
me günü saat (14) on dörtle kadar kom•syon reisliğine vermeleri lazundır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl.makt~dır. (219') 
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Kat'ı Tesir 
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efendim, zannederim k i bu yoldan gi
dersek kış bahçesini:? daha çabuk varı-
rız. 

Zeyneb bırdenbire b&ğırdı: 
- İşte babam! 
Kadınları görünce Cevad adımlarını 

sıklaştırdı. Belkısın gözleri, genç mu
harriri her defa görüşünde olduğu gibi 
hususi bi parlaklık alınıştı. Köşke dö
nerlerkEn ona, bahçede yaprnik istedi
ği değişikliklere dair sualler sordu, or
kideleri hakkında malfunat istedi. 

- Osman çok güzel bir cins orkide 
yeti~tirmeğe muvaffak oldu. Bu ada· 
mm asılarhr vücuda getirdiği hari:kuHi· 
::le çiçeklere hayran oluyorum doğrusu; 
fakat şimdi, her yeni çiçek için olduğu 
gibi, bu yeni cins orkideye de bir isim 
bulmak lfızım. İsterseniz bunlara sizin 
isminizi vereliM MuallA. 

Belkısın dudakları blr saniye titredi; 
fakat Muallanm cevalb vermesine mey
dan bırakmadan atıldı: 

- cGüzel Fatma> gülleri gibi bu çi
çek tc bir kaç sene içinde şöhret saça -
cak, İstanbulun her köşesinden arana
cak .. Yalmz birincilerden pek çabuk 
bıktığinız halde bundan bıkmıyacağı
nizi ümid ederin. Cevad. 

Genç muharrir soruC'U nazarlarını 

misafire ka:ıdırdı: 
- Ne demek istediğinizi anlıyama-

dım. 
- Güllerinizi eskiden yaptığınız gi

bi kıskarııp herkesten esirgemediğini -
ze ve ortalığa dağıttığınıza bakarak bu 
na hüküm verdim. 

- Dağıtmak söıü biraz mübalağa -
lıdır. Fakat bu çiçeklerin kanının m- -
tist ellerile salonun vazolarına konun-

ca bahçedekinden daha çok hoşuma gl• 
tiklerini gördüğümden onları dallatl 
üzerinde kurum<rğa bırakmaktansa gö
zümün karşısında bulundurmağı ter .. 
cih ettim. Bu da bana mahsus bir hod
binliktir ve «Güzel Fatma> lara eherıı

miyet veımediğime değil, bilakis on .. 
!arı çok sevdiğime delAlet eder. 

Bu sözleıi söylerken Cevadın gözbe" 
beklerinde, Belkisin çocukluktanberi 
pek iyi tanıdığı müstehzi bir ışık yaln .. 
mıştı. Bunu görünce, hiç bir kadın si .. 

lfıhının, hiç bir koketliğin titretemedi
ği bu erkeğin karş1sında Belkis bir de
fa daha başını eğdi, sustu ve hem Ge
vada hem de sağında yürüyen bu gi1 .. 
zel ve wrif kadına tebessilm cdere1' 

n~'eli göriinmcğe bütün kuvvetne c;&'" 
lıştı. Hakikatte ise, çocukluğundanbe .. 
rl sarsılmıyan bir ac;kla sevdii'i bu a .. 
damı kendisine cektiği icin MuaU81' 
karsı bütün me~cudiyetinden şiddetli 
bir kin tac;ıdığını ve bu kinin her sani"' 
ye biraz drıh~ artmakta olduğunu biS"' 
sediyordu. 
Asağı kattaki beyaz salon Munl1An.I0 

hus~si misafir odası olmu.ştu. Kendin "' 
den eV\·el buradan geçen kadınlarıl' 
(renginin nankörlüğü yüzünden) o "' 
turma<dıkları bu odayı. o, kendi ar~ .. 
suna göte sade ve zarif bir surette stl~ 
lcrniı::ti. Kendisini orada daha tabii dU "( ·11 
yuyor ve etrafındaki beyaz renklerl ... 
genç yi.izüne çok iyi yaraştığım anlı 
vordu. 11 
· İçeri girer girmez Belkis de burı tı 
fıfrkında oldu ve hırsından dtşıeril' 
dudaklarını ısırdı. 

B 

l 
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Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Battal Bizansta uzaklaşıyor 
.Fakat k::tleden nasıl çıkacak? K 1 -----------Bıuıns şehrini çepeçevr k ·· oca Battal yarım saat kadar bekledi. Son 1 kat o oraya gelinceye kadar güneş de 

o yüksek surları nasıl e u.şaktmış olan ra, kapıyı açarak, ihtiyar kadının oda- doğmus, hatta bir hayli yükselmişti 
taraf k ' aşaca tı? Her smdan ta f k 1 k a· TT..id t k · · ı, as erler sarmışt B · .. ra a u a ver ı. .lMi' ın, e - Burada, Battal Gaziyi bir düşünce 
ca'del . . ı. unlarla mu- rar u d w . . h" b" . ·t ed" ld eY€ gırış:rnek, hiç ü h . . yu ugu ıçın ıç ır ses ışı m ı. a L Marmara sahilini takib eden sur-
hud~ olacaktı. § P esız ki bey- .. Yavaş _Ya~aş avluya çıkarak etra~a 'arla, Yedikule surlarının birlestiği 

Bın!erce askerle çarp k .... goz gezdırdı. Sdbah, yaklaşıyordu. Dık noktada. denize tamamile hakim olan 
n~ ellerinden sa~ sel .. ~mtakuve onla- katli bir bakışla, her şeyi seçebiliyor - köşede, Bizans askerlerile dolu bir ta _ 
ınumk"" 5 wııe rtulmak d . un değildi. Halbuki be h d u. rassud burcu vardı. Temelleri denizin 
re Bız" k ı ' Y u e ye- Batta] a l d d 1 b 1 d · · d b ı ·· uns ı ıçlarının altınd , v u a o oışrnaya aş a ı. ıçın c u unan bu burcu yuzerek ge _ 
ndıtrak cnn vermek ne kend· 8

1 
parçala- Birdenbire kalbinde büyük bir sevinç çecek oiursa. artık surlar haricindeki 

e g""'l l , ıs ne ve ne ve ··mı·a u d b • 
b
. ".ı. 1 av anan is1Arn ord h" u yan ı. ser et topraga aya~ basacak .. kuman-
ır fayda t · usuna ıç Dt-ışu··ncemde~ ld B d 1\/f" ı· · d k 

d 
emm etmiyecekti Ş h 

1
_ - . a anrnamışım. a- an 'JUS ımenın ça ırma oşmak için, 

e '-'ap 1 · · u a lık · d • ·ı ·? 1 b" • · la• • ı acak bir şey varsa d. b" çı evı egı_ mı... şte, ır yıgın ıp... hic bir mani kalmıyacaktı . 
. ~ı~ı bulartt'k şu koca dü~ a, ırk beo- Diye, mırıldandı. Fakat.. güpegündüz buraıdan denize 

t 
sessızce çıkıp gitrn kt "b r a u ıp erin en ·alın ve en sağ a ı ma . yuz erce ızans sakerlerinin rı ıçınd<>11 · ~ .. an çem - De h ı b · 1 k t l k ·· l n· 

~ti. e en 1 a· l 1 d k b" b" · b ·ı d b l d • k"" d k" b ·· B am arın an seçere • ır ınne aıı a ı. u un uQI o oşe e 1 urcu yuzerek 

k d
attal Gazi, böylece düşün k h"l Bir hamlede, avlunun duvarını tırrna- dolaşmak. nasıl rniimkün olacaktı? Çok 

a ar geıa· s ere sa 1 e -11. d t b"" "d" k" k 1 d ,_. 
la 

ı. urların di'bin k d k naı.ö'r. ora an kale bendinin üzerine a ıı ı 1 
·1. a e P-:ı askerler kendic;ini 

sarak va . e a ar ya - d ı· .. .. .. d h h K . zıy.etı yakından tetkik etr· sıçra ı. pin ucunu surun üzerindeki gorur ııormez er al er tarafa ok yağ 

V t 
alevı denııden tehdid ed b" kı. dendan ( 1) lardan birine bağladı. Ö - dıracaklar .. belki de denizde i:ç bes ku-

e olmadı~ı . . en ır uv- tek" • l tm d b ""t "" .. a·· .. lar k " ıçın, snhll boyundaki ı ucunu aşagıya sarkıttı. Görülme - aç a n an. u un vucu unu oklarla 
b l,kara larafındakı surla k d ks~r miş bir cesaretle, hiç tereddüd etme - parça1a:·acak1ardı. 

a ı deı\olıa· y r a ar a•ıa· d . 1 B tt l G . -tk ö 1 ı. alnız burçl b" en, ıpe san a sarı1a aşağıya doğru kay a a ..Tazı acı ncı gülüP'lc;edi. Du -
~.. tar muhafız ara, ırer w b ı d d kl d h t ·1 ·ı · "b" · B asker yerleşm· r magc:. aş a ı. a nrm a, aya ı e eg enır gı ı ga'T'lb 
biri attal Gazi, evv~A bu ibu ışı \-a Ortalık, henüz tarnamile aydınlan _ Ye h<1zin bir tebec;süm belirdi. O anda 
l•l"f ne dalarak, oradaki muh f ıçl a kan ma<lığı için, Battal Ga>Zinin bu cür'et _ aklına anne<;i Saide hatun ile sevf'ili 
-s•an g""irm . a ız an ı- kA 1 Ze b" 1 . ı· Ew bula k-"J eyı .. va sonra bir k 

1 
ar hareketini gören olmadı. vne ı ge mış ı. .ger onun yerinde 

Varı;:a~: !alçın kaya gibi yüks~:y~~~ Koca kahraman. ayağı yere basar ba~ka 'birisi olsaydı. hiç ruohesiz ki da-
bira d ınıneyi tasavvur etti F k t basmaz Nrafmı dikkatle gözden geçir- ha ihtiyatlı hareket eder.. orada bir 
geçt~. Ç~~ndükten sonra, bundan a v:ı. di. Kale bcndlerinin diplerini takib e- kuvtu yere sinerek hiç olmazsa ~eceyi 
'trra k kti, burctaki muhafızla b derek. şimdikı Yedikulc c;urlarınm de- bekler .. aıncak ortalık karardıktan son-

ra bir h ,· d n as- . d . bird k am e e sessizce h ,......; . nizle birleştigı·· yere kadar geldi... Fa _ rtı. sess
1

zre emıe atılarak o tehlikeli 
en ılıçtan · e"'_....m kt ·· 1 w ·· kada .. k geç:reb11se bile mina no ayı oy ece geçmege teşebbus eder 

den ~ ~ sek ola4n o kale bede 
1 

.re m Surla"ln üzerindeki dişler.. okçulara di... 
lnmıy-e çalı~m k n enn· mahsus siperler... (A 1. ) ~~~~i ınom~n~ka, aç~M açı~~~~~~~~~~-~--=~=========~~r~~;n~v;a~r~ 

mekti UQakına atmak de- ~-· ..................... IE! 

Ballal, ne yapacağı d. . 
ralarda dolaşıp d nı üşünerek o-
k

.. .. Ururken k 
uçuk hir knlllbenin ' aranhkta -···--

bahk a~lan dnmından sarkan Bu gece nöbetçi olıın eczaneler şunlar. 

lUbesi, 'kale~:t1dneenl11tşti. 'Bu balıkçı 'Ku- dır: 
ut" ne bttı lkt· D istanbul cıııetlndekiler: 

na çıkıldığı takdird ş. ı.. amı- Aks:ırayd.1: (Ziya Nuri), Alemdnrdn: 
layca ~1 b" e, surun üzenne ko-,..,~,.. ~ ılecekti (Eşref Neş'et), Beyazıdda.: (Haydar), 

Battal Gaıtnin d~..n . S:ımatyad:ı.: (Erofllos), Emtnönünde: 
lll~i. Kulüb ~unceSj uzun sürw CMehmed Kazım). Eyübde: (Arif Beşir), 
ctnın ktıbzas~nir.b,lkapısına giderek kılı- Fener,,e: mmllyndl), Şehreınlntnde: 
sonra, kaba e. r kaç kere vurduktmJ <Hamdil, Şchzadebaşmda: ci. Halil), 

Bıznns ~ 
1 

Kar:ıgumrükte: <Fuad), Küçük.pazarda: 
ederek ~rt bt as r erini taklid <Hulfuıl), 'Bakırköyün<le: (Merk.e-z). 
Kapıyı'. ihtı r b sesle içeriye seslendi. Beyoğlu cilıetindekiler: 
llTnda, Bıttta~b !r 

1 
kadın açtı. Karşı • İstıkl~l caddesinde: (Dellasuda>, Te -

ıaliın ve . f az Y görür görmez onu peb:ı.şındn: (K!nyom, Karaköyde: <Hü-
bi msa sız Bizans k ' seytn Hüsnti), İstlklO.l caddesinde: CLt -

ti zanned k as erlerinden 1 dırdı·. ere , ellerini semaya kal _ monc yanl, Pa.ngaltıdn: (Narglleelynn), 
B~lkt:ı.şta: (Ali Rıza) . 

eczaneler Nöbetçi 

-Dı· Kirye Eleyson. .. Boğatlçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Ye, mınldanarak :fisküdarda: <İskeleba.şı), sanyerde: 

sonra. a~la non.. • haç çıkardı. Ve C~no. Kadıköyünde: (Moda, Merkez), 
_ Muht r 6•ui bır sesle: Buyiikadnda: (Halk), Heybellde: {Halk). 

rıi biliyo erem P~tlryotl. Niçin geldiği- \.. ) 

le!lin gib~· Qün'ldl; ak.şamdanbe!' -·····-·· .. ···························-.... ··--··•·· 
ki on muhterem ti 

ge L Ve hepsi d boş pa ryot daha İstanbul İkinci iflas l\'lemurluğun -
Y8.hud domuz su e - gitti... Şarap ve-
rnı?. r_,_,. k ld çugu istiyeceksin değil dan: 

h 
"''-11 a ID, yavrum E d B aa epgtni dl · v e, ne var- ir müflise aid manifatura eşyası (eski 

Cçeri gir H ıp gatfirdtner. İnanmazsan Topalyan hanı civarında Sultanhamamın-
Di 

· er tarafı ara 
Ye ba""'rdı ··· ı.;ı da Küçük Handa en üst katta) pazarlık 

Battal Gazi, .lı:adınm . suretile ve alacaklılar mümessile:::inin 
Derhal aert t ~ halıne acıdı: 

dınJe konuınn avnnı değiştirerek ka _ tensibi dairesinde parti parti satılacak-
't""'ıya baışladr ' t s .. .. - Aldanıyol'SU ben· ır. at~ gunu 17 /4/939 Pazartes: saat 14 

Giren yere, Grip, nez
le, baş ve diş ağrıları . 

gırmez 

GRiPiN 

Soğuk algınlığından 
muztarip bir aileyi ih
yakar tesirile iyi 1

eştirir 

Daima yanınızda bulunursa ken • 
dinizl gripc, soğukalgınlığına, nez
leye karşı sigorta etmiş olursunuz. 
Aldanmayınız. Rağbet gören her -
şeyin taklidi ve benzeri vardır. 
GRİPİN yerine beşka b!r marka 
verirlerse şiddetle reddediniz. 

ne de domuz suC::ğu ' ne şarap ve olarak tayin edilın;ştir. Mallan görmek 
dlm. · · Kıyafetimd latern~e gelme • fstiyenlerin 13/4/939 Perşembe ve 14/4/ 
ıehtrU de~ltm Kö~Q de anlıyorsun ki, 939 Cuma günü saat 16 dan 18.30 kadar 
g6rür ~nneı ls Y yilm. Tehlikeyi 
olarak asker~rşe re ~ldim. Gönüllü mahallinde hazır bulunmaları ilan olu-

bı·...ıı bt arasına '"rdlın nur. (16772) .._ ___________ ,,,, 
1""'en re hastalandım ~· . Fakat, .., 

dar rahat edecek . Birkaç saat k:. 
b1rkaç Bftat m~afl:~ an~rum. Beni 
da \"e~bilfrim ersen, sana para 

- H~ geld1n S fa 
Sentn gibt insafİı ~ gıeld1n, evladım. 
ban olsun. Gir 1 ama, canım kur -
Uralıat el B llrlçert. İatedtğtn kadar is-

~rop da bul:bıU::' birkaç yudum 
- İçerde, aenden . 
- Kimse k başka kimler var? 

korkularından ~ . Ôğlum ne ~linim 
tiler. yasofya ldllaesine git: 

Batta 1 Gazi ~ 
içen girdi. ' kısa keeti. Derhal 

Kulübe, ortada bir t 1 
ta iki odadan ibare aş ık-la, iki taraf-
ıelinlne aid olan ıx:· Kadm, oğlu ile 
dye *k.eckıreıc k ....... ~,~~yı Battaı Oa
di. ~ odasına~-

Cağaloğlu Erkek Orta Okulu Satınalma 
Komisyonundan : 

Okulumuzun 2180 lira 40 kuruş keşif bedelli tamiratı eksiltmesinde verilen 
fiat yüksek görüldüğünden 18/4/939 Salı günü saat 14 de İstanbul - Beyoğlu 
İstiklil Caddesi 349 numarada Liseler Muhasebeciliğinde toplanan okul komis
yonunda ihalesi yapılacaktır. Şartname ve ~if okulda görülür. Teminat 164 li
radır. Bu işe girecekler en az cl000> liralık i§ yaptığına dair eksiltme gününden 
8 gün evvel İstanbul vllAyetlnden almış oldukları ehliyet ve Ticaret Odası ve· 
.sikalarlle komisyona müracaatlan. c239h 

lnönü Kız Lisesi Sabnalma Komisyonundan : 
950 lira bedel tahmin edilen 10 aded dolabın yapılan eksiltıneslnde tekli! edi

len fiat yüksek görüldüğü cihetle bunların açık ihale.1 13/Nisan/939 Pertembe 
günü saat 14 de Beyoğlu İstiklAl Caddesi 849 numaradaki Liseler Muhasebecili
ğinde toplanan Okul Komısyonunda yapılacaktır. İetek:111erln Tl Hra 25 ku~ te· 
minatı ve Ticaret Odasının 939 yılı vesikası ve aynca doğrama işi yaptığına dair 
vesikalarile birlikte belli gün ve saatte ko:mJ.yona gelmeleri ve şartnameyi gör-
mek için de Kabataştaki Okulu.muza miiracaat etmeleri lAzımdır. c2STh 

Snyfa 13 

HASAN 
KUVVET ŞURUBU 
8fı umumi, kansızllk, 

o at·zma, sıraca, 
kem·k, sinir 

hastalıklarına, cılız yavrular, yurumiyen, diş 
çıkaramıyan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, 
solgun kızlar, vereme istidadı olanlar Hasan 
Kuvvet Şurubu'ndan içmelidir. Kanı arttı
rır, iştiha verir, şifai tesirleri çoktur. Fenni 
s~rette ima~ edilmiş, içilmesi kolay ve lezzetli 
bir şuruptur. Küçük büyi.k her yaşta istimal 

edilebilir. 

Em~~k ve Eytam Bankasından 

Satı ık Emlak 
Esas Yerı 

678 Beyoğlu, Emekyeme?. Malı. Şiş
hane sokağı No. eski 27. Yeni 
31 taj 31 

820 

496 

730 

726 

Sarıyer Büyükdere Sevimli •O

kak No. eski 22 yeni 22. 

BeylerbeYi Bostancıbaşı Abdul-
lahağa Mah. eski Aziziye yeni 
Arabacılar sokağı No. eski 7 ye
ni 17, 19. 

Fatih, Sofular Mah. Sofular 
Cad. eski 50-52 yeni 66-68. 
Kadıköy Caferağa Mah. Mura
diye sokağı No. eski 34 yeni 42, 
44, -ta. 

Kıymeti Nevi Mesahası 

7031.25 Apartıman 

15/16 hisse 

1000.- Bir ev yan 
bi$eıi 

1430.60 Tarla 1 hektar 
4306 M:l 

482.- Hamamın 

3/28 hisse 
1537.50 iki ev ve bir 

dükkan 9/120 
hiase 

Ev 

Depozito 

1406.215 

200.-

286.1~ 

96.40 

807.f>O 

200.-796 Beyoğlu Hüseyina~a Mah. Kilid 1000.
sokağı N o. eski 8 yeni 8. 

Adresi yukanda yazılı gayrimenkuller açık arttırma usulile faizsiz, sekiz ta~ 
sıtle satılacaktır. İhale 12/4/939 Çarşaıııba günü saat ondadır. İsteklilerin bildi· 
rilcn gün ve saatte nüfus tezkeresi ve üç vesikalık fotografla §Ubemize gelme· 

leri. (1979) 

u. Müdürlüğünden: • 
inhisarlar 

I - Şartname ve nüınunesi mudbince 20.000 Kg. kalın kınnap kapalı zarf 
usulile mübayaa olunacaktır. 

II - Muhammen bedeli 17,000 ve mvvakkat teminatı 12'16 liradır. 
III - Eksiltme 14/4/939 Cuma gQnü saat 15 de Kabatafta Levazım vubeal, 

müdüriyetindeki alım komisyonunda )l&pıiacaktır. 
IV - Şartname ve nümuneler her güa sözü geçen §Ubeden parıuıız alınabilir. 
V - Mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik U. "' T.~ gdvenme parası mak

buzunu ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 1' de kadar 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verllmesi !Amn<br. c2015> 

I - MatlUba muvafık çıkmadığından dolayı reddedilen ve yerine başkaca 
mlibayaa edilmiş olan 48 aded Dekovil arabası ve tekerleli farkı fıatm tahsilini 
temi.nen ınüteahhld heaabma ve pasarlıkla satılacaktır. 
ll - Muhammen bedell 120 Ura ye% 15 teminatı 18 liradır. 
m - Pazarlık U/4/m tarihinde ıaaı 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat 

fUbesindei:.1 satlf koın:iayonunda yapllaca.ldır. 
IV - Mallar her gQn yukarıda .azn geçen §Ubede görülebilir. İsteklilerin pa· 

r.arlık içtn tayin edilen gün. ve saatte 1' 16 tıamtnat paralarile mezkftr komiı-

yona gelmeleri. cJ06'h 



14 Sayfa 

Tercüme eden: B. Alal 

Baş mın üstünde havayı yaran · 
bir tayyare gördüm 

r 

SON POSTA 

Yarınki spor 
hareketleri 

Nisan 8 

"I Beden Terbiyesi Genel 
Direktörü dün spor 
idarecilerile g "rüştü 

General Cemil Taner, spor muharrirlerine bütün spor" 
lardan ayni ehemmiyetle bahsetmelerini tavs·v ~ etti 

kat'iyen eminim ... > 

Spor teşkilAtınuzda urun müddet ça ' 
lışmış olan Bay Fethi Başarana yeni v• ' 

f Şehir stadı komisyonu toplandı 1 



8 Nisan 

Ankara 

Ada paza!'\. 

Baudırm9 

Bartın 

SON POSTA 

AN, KUVVET, İŞT.HA URUBU 
Umum doktorların müttefikan takdir ve milyonlar

ca vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri en mükemmel 
ibir kuvvet şurubudur. Daiına k.anı·tazeleyip çoğaltır. 
Tatlı bir .i§tiha temin eder. Her :zaman gençlik, dinç
lik verir. zeka ve hafıza kudretini yükseltir. Sinirleri, 
adaleleri kuvvetlendirerek, uykusuzluk. halsizlik. fe. 
pa düşüncelerı giderir, vücud makinesine lôzım olan 
bütün enerji ve kabiliyeti vererek daiınn azim, irade, 
neş'e sahibi eder. Mide, Barsak tembelliğinden ileri 
gelen muannit inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi 
iktidan:!a şayanı hayret faydalar temin eder. 

FOSFARSOL'u Diğer bütün 
Kuvvet ilaçlarından ayıran 

başlıca hassa 

devamlı bir surette kan, kuvvet, ~iha yaratması ve ilk kul· 
!ananlarda bile, mucize tesirıni derhal göstermektedir. Tifo 

• ve saır 

roıu 

Et.rsa 

E~kişehir 

Gemlik 

Gr"p, Zatürree, Sıtma ve umum kansız
lıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların 
nekahat devrclerınde en mükemmel bir 
derman şurubudur. Sıhhat Vekaletinin 
resmi müsaades·ni hafadir. 

Her eczanede bulunur 

, 

1 tanbul 

iz mit 

~afranb )Iu 

f'ekirdağ 

Dahilde ve hariçte muhab rıe 1 va dır. 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük: TO ANK - Şubeler: TiC ET 

8 nkemızın 1 tenbul şubesinde tesis edll n 

" c KASA 

• 
1 

PATI 
ile ted i ediniz. 

1 " 

BAKER Ayakkapları 

Rohal ve sağlamdırlar. 

Bu ayakkapları almakla ikbsad 
etmlt olacaksınız. Halihazırda 
yerli ve ecnebi malı Zen~in 
çeşitlerimiz vardır. Gelinıı, 
gortınnz ve intihap ediniz. 

ZAYİ _ Emniye\ 6 ıncı Şube.cıtndeıı aldı
ğım 1621 numaralı bWklet pıntamı myı et
tim, yer.ısını alacağımdan ht\kınü olmadı -

~ını nrı.n ederim. "---
Yeşllköyde: Btilm4 unnı - ............. -.... .-......... ..._._. .. _. ..... 

Sayfa l 

Kadınlaraa Asabi Baş ağrıları 
ve 

Aybaşı sancıları olanlara hayatı zindan eder. -
Kaşeleri bntnn aıtnlnr1, sancıları giderir. 

Sıhhnt ve neşelerini iade eder: 

NEOKÜRIN BAŞ1 DIŞ, ROMATiZMA 
Ağn:arı için de birebirdir. GUnde 2 - 3 kaşe alınabilir. 

Tek kaşe 6 kuruş altılık ambalAJ 30 kuruş. 

Dünyanın her 
tarafında taniJmış 

MARANGOZLARA AJJ 
Tahta boyaları 

Tahta ve kumaş 
toz boyaları 

ARTi BOYALARI 
Her kadana yarayan kumaş 

bc.yalarıdır. 

Roblnrınız - Bluzlnrınız sökmeye ba
cet kal'lladan boyanması kabildir. 

YOn - Pamuk - YarıyOn ipek 
ve ac.lre boyar. 

ARTI BOY ALARJ ıada ve lı irtoda •rir. lııp!rtoda 
eriyen ARTI tabta boyaları NcfJ; vo Çin vernik· 

lcrc reılc verir. 

A Ti BOYALARI Şehrinizdeki 
satıcılardan isteyiniz. 

SPORCULAR 
Düotünfiz yaralandınız 
Mikroplar üzerinde 
Öldürllcü tesiri haiz 

ViROZA .~:U~~z. 
ve Tekrar Oyuna Başlayın 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Tıb Fakültesi 90euk hastalıktan ve bakımı kliniği asistanlığı açıkt~. Asistan· 

lık talimatnamesinde gösterilen şartlan haiz olanların Tıb Fakültesi Dekanlığı· 
na ınüra~aatları. c2369. 

Romatiznıa, Nezle, Baş, Diş 
Ağrılarını bir anda keser, sıhhatinizi iade eder. 

Bahçekapı Salih Necati 



Tane Kuruş 

Samsun 25 (Madeni kutu) 45 
Samsun 20 30 
Salon 20 35 
Çe$it 100 145 

SON POSTA: ~ 

Tane 

Sip&hi 25 
Sipahi 20 
Yaka 20 
Çeşit 50 

Kuruş 

(Madeni kutu) 50 
35 
30 

72ı5 


