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londra Danzig lı.a ında Varşovanın Fransızlar Suriyeye, 
hakiki niyetini öğrenmek istigor • Lübnana harb 

malzemesi yığıyorlar Lehistan Almanyaya 
Bir Arab gazetesi Hatay hakkında Fransa ile 
Türkiye arasında cereyan eden müzakerelerin tam 

bir anlaşmıya müncer olduğunu yazıyor varın cevab verecek 
Vatani kütlesi 

tefessüh ediyor Almanya ile Lehistan arasında tekrar 
müzakerelere başlan.acak mı? .............................................................. 

Eski Başvekil Cemil 
Mardam, siyasi 

hayattan çekiliyor mu? • 
lngiliz kabinesi bugün 

bir toplantı yapıyor , 
Hitlerin nutkundan sonra yapılacak olan bu 

toplantıya büyük bir ehemmiyet veriliyor 

FOhrer'in 
nutkunda~ 

sonra 
Balkanlar 
Bizim hududlarımızın emniyet 

sahası kısmen :&lh'kan1ardadır .. 
Halbuki, biJhassa bir ayda:nberi 
cereyan eden hAdiseler arasında 
da Balkanlan bqtanbaşa telq 
içinde görüyonız. . 

Balkanlard::hi huzursuzluk bi
zim emniyet sahamızın da hu -
zursuzluğu demektir. 

Almanya, Balkanlara ve Bal
bnlar dolayısile de Türidyeye 
huzur ve emniyet vermek için 
mutlaka başk~ bir yoldan gitme
ğe mecburdur. 

Yazan: Muhittin Birgen 

Şam 26 (HuS'Usi muhabirimiz yazı • 
yor) - Son günlerin burada en ziyade 
göze çarpan hactise?eri §unlardır: 

Lübnan ve Suriyedt! Frans:ı ordusu ta
rafından müdafaa hazırlıkları bütün ha
raretile devam ediyor. Mütemadiyen 
Fransadan harb malzemesi stoklan ve 
yiyecek gelmektedir. cPassif müdafaa. 
usulü denilen tayyareye ve gaza karşı 
müdafaa tertibatı için Suriyede büyük 1 
bir propaganda yapılıyor. Her tarafta hal 1 

(Devamı 11 inci sayfu.da) 1 Cemil Marcıam 

Macaristan Slovakyayı 
ilhak mı edecek? 

Macar Başvekili Musso!ininin muvafakatini istihsal 
etmiş, Bratislava sokaklarının duvarlarına " Anşlus 

istiyoruz,, cümlesi yazılı kağıdlar asıldı 

Bratfslava 30 - Havu: Slovakyadaki Alman organının bir · 
Bu gece Bratislava şehrinL"l duvarları, denbire lisanını değiştırcrek Macarista-

············-············· .. ···············-·· .. •• ... -..... üzerinde cAnşlus istiyoruz:. cümlesi ya • na karşı dostane bir tavır takınması sıo. 

B
• F h t' zılı kiğıdlarla örtülmüştü. Bir çok yer • vak endişelerini daha zıyacle artırmakta-. 1 r r an s 1 z eye 1 lerde bu kağıdlar ~lovaklar t~rafından dır. Bu endişeleri; yatıştırmak için, Slo • 

Cümhurreisi Mosciki Marqal Smigly kaldırılmıştır. Aynı gece yahudı mağa • vak hükumetinin organı Hitlerin nutkun-

Ra;rı:gr'~a3~ö (~usud ___ si) - Illtler'in büyük bir ehemmiyet at.fedilmekte - Bu .. kreşe g'ıd'ıyor ;;~a~ı:::nduva;ıanna ~yağlı:oya ile da Slovakyanın Alman. Leh dostluğu i-

kab
. . Y e ıgı nutuktan sonra dir. Kabinenin aşağıdaki meseleleri h" t,a M yazı ar yl azı ışBtır. 1 . u tezha • çin olan hayati ehemmiyetini kaydetmiı 
ınenın yarın akded - . ura acar nazır arının er ın seya a- . . . .. 

1::ı:::: ecegı toplantıya (Devamı 11 inci sayfada.) . · M t" t . . ti ile hasıl olan endişeleri artırmıştır. bulunduğunu bildırıyor. Bu munasebet • 

Saadabad paktı konseyi 
toplantısı nihayet buldu 

Resmi tebliğde umumi ~aziye~i gözden geçiren dört 
memleket mumessıli arasında 

tam bir görüş mutabakab tesbit edildiği bildiriliyor 

k 
Tahrıın 30 (A.A.) - Saadabad paktılyeni haricive ne ti b. da ons . . .. .. " . .J zare ınasın yap -

....._ eyının uçuncu devre toplantısı dün pılıntftır. (Devamı 11 incı sayfada) 

fTürk-Rus görüşmeleri 1 

r~~1~t Hariciye Kt>miseri Potemkin fle H.ariclye v~ıbmz arasında gö
~. a: :r. devam etmekıtedir. Yukarıdaki resimde .Ahkaiiada verilen ziyafet-

rıcıye Vek·ı · · d ı·ı ·· ..::ı--1·tedirl ' 1 ımız ve avet l' er eonıuı~ ... "" 
' . .., . 

P~ıs 30 (Husust) - : ın gazeResuıın İsrarla dönen bir aayiaya göre Csaky lerin ise çok iyi olmadığı ileri sürülebı· 
wrdıği malftmata g&-e .-.ı.ansız • umen ~ , . . . 

"'rü eleri i i bir netice vermiştir. Ay. ve Teleki, Slovakyamn Macaristana il . ı:ceğinden, gazete Slovaklara ıst~lalle· 
!; :::te bir ~ansız heyetinin ıo Mayıs. bakı için Mussolini'nin muvafakatini j5. rı hakkında resmen leminat vermış olan 
t ~kreşe gideceğini yazmaktadır. Ga • tilhsal etm~lerdir ve Mussoliniden Hitle- Hiilerin sözüne karşı itimadını ilave et-
~te Tahrandan dönmekte olan General re bir mektubu hfunil bulunmaktadırlar. mektedir. (A.A.) 

Veygandın da Bükreşe uğrıyarak heyetin 
vazife salAhiyetlerini sarih bir surette 
tesbit edeceğini il.Ave etmektedir. 

Filistinde harb 
ihtimaline 

karşı hazırlıklar 
Kudüs 30 - H~as: 
Filistin bir harb ihtimaline karşı tet

kilatlanmaktadır. Bilhassa Hayfa, Sa -
(Devama 11 inci ıa.yfada.) 

Nevyork sergisi 
Ruzveltin 

bir nutkile açıldı 
Ne~rk 30 - Beynelmilel terfi bugiln 

açılmıftır. 
Ru:ıv•lt açılı§ nutkunda Amerikanın 

(Devamı 11 nci sayfada) 

·····················································~ 
/ Birkaç gune kadar 

. 

'' Karlı dağa 
güneş vurdu,, 

Ostad ErcUmend Ekremin 
en güzel eseri 

'111111 .......................................... -. ••••••••• .,, 

Fener - Demirspor 
maçında dövüş oldu 

Hadise zabıtaya ve adliyeye intikal etti, m' ç 
Fenerbahçenin galibi!~- ,i ile neticelendi 

Fenerin Demfnpora attı~ı dördüncü gol 
(Diıalli 8_,.r hareketler..e ömer Besim in Oslo'dım ıönderdifi Anııpa preş bırıncI-
1111 •iialtakaJarıaa ald .-Wba Ye resunlerinl 8 inci !.ayfanuıda bulacaksınıa) 
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•• He gun 
1 R8s1mll Mak e ı s Kin bir hastalıktır ~ il 1---... -------------- Sözün ısası 

Führer'in nutkundan 
Sonra Balkanlar 

Yaz.an: MuMtda Blrf911 

M ademki, Führcr her milletle 

ayrı ayrı konuşmak ve her mil

letle ayn ayn anlaşarak. Alınanyanm bu 
mi11~1erle olan münasebetlerini karşılıkh 
b;r teminat altına almak istiyor; madem
ki. Führer'in bu hususta söylediği sözle· 
rin samimiliğine inanmamak için hiçbir 
s~beb yoktur; fU halde, biz de. Türk mil
letinin bu bahiste nasıl düşündüğünü. 
kendi anlayışımızın çerçevesi içinde, açık 
ve samimi olarak ifade edebillriz. 

Türk milletinin büyük dünya davala
rile hiçbir alAkası yoktur. Bu millet, ken
di miPi hududlarının emniyet ve selamet 
duygusu içinde uzun bir sulh hayatı ya
şamak istiyor. Bu uzun sulh duyrusunu 
rahatsız edebilecek yegfınc ~nsur, hudud
larımızın emniyet ve selameti bakımın
dan endi eye ve ba•ta s· pheyc dil me
mid icab ettirebilecek herhangi b'r vazi
yettir. Bövle bir vaziy<>t tahaddüs etme
d ği müddetçe h~b·r büvük me elemiz 
yoktur; ister askeri, ;s•er ~·vasi, hududla
nmızın emnyetini ihliil eden had'seler 
karşısında ise sulhün b·zim için hiçbir 

manası olamaz. 
Bizim hududlarırnızın emniyet saha51 

kısmen Barkanlardadır. Halbuki, b'lhassa 
bir aydaıttb ri cereyan eden hfıdisele: a
rasında da biz Balkanları b-ıştanbaşa te
l.Aş ve endişe içinde p:örüyoruz. Bilmeyiz, 
acaba Balkan devletlfT1nin mes'ul slya-
8et adamları Alman devlet adamlar le 
konuştuklan zaman n l 0 r sövlüvo"lar; 
fakat. şunu iyi bilivoru"! k bü+ün B:ılk'.ın
larda hakild bir end· e Yardır, h'çb•r 
Balkan devlet adamı vol·tur ki her nk
şam yatağına tam bir 'hıızur vP emnivC't 
duygusu ile yatsın. Bunu b;z pek gü1el 
gfuilyoruz. Balkan devletieri, kend•lC'ri
ni her vakit gelmesi mümkün siyasi ve 
hattA ırskerl blr taarruzun tehdidi altında 
hi!'sederek huzursuzluk icindc vaşarlar
sa bizim bu vaziyett.en dolayı Mihver po
litikasına teşekkür etmemiz kabil değil
dir 'Balkanlarda.'ki huzursuzluk bizim 
emniyet sahamızın da huzursuzluğu dc-
ın.elttir. · 

Bırçok insanlar vardır ki, yaradılışb:ı kincld:rler, doğru Kincilik manevi bir hastalıktır, .zararı hem hastanır. ken-
bu!madıltları bir harekete maruz .k.aldıklan zaman o hare- disine, aem ele kar§ısındakine dokunur, ted~visı imkan ha. 
ketin ıntikamını almaya çalışırlar, fırsat gözetirler ve ilk ricindedir. Çabuk kin tuttuğunu bildiğiniz bır adamın zara-
iır.kanda ileri 8lı1ırlar. 

=-~~~~~~::=;:.=::;;;:=:;~:=:;~;:==::=::==::==::==::=::=::==:=::=:===~n~n~d~a~n=k~u~rt~u~lm~a~k~~~ti~y~o~rsa~n~u~on~unl~a~t~e~m~as~ı~k~eslniz...~~·;;==== 

J 
Kocasından ayrılr::ak !( ___ .............. =-·~ 
isteyen yıldızın s er Un ır fi ra ~ı Deanna Durbin 
Mfdafaası Çok fark var ~ Aşık 1 

·-:----~--~~.......-~~~~~ 

Sevişerek evı.endiği «ideal eşini bııl -
dum. Bir daha ayrılmak. boşanmak yok!. 
ded ği kocası Fr&nJO Tondan arası çok 
geçmeden, kendisine zulmettiği iddıasile 
ayrılmak üzere mahkemeye müracaat e • 
den, ve sonunda da boşanma kararı alan 
Oon Kravford mahkemetle, res1mde gör
düğünüz şekilde kendisini müdafaa et -
miştir. 

olabilecek şartların mahsulüdür. 

* 

Bir kadın., sigaramn bırini söndü- ~ 
rilp bir ötekini 11aka.n kocasına: ~ 

- Artık k4fi, dedi, sabahtan ak- ~ 
§ama kadar karşımda oturup sigara i 
içmenden üzerime sıkıntı bastı. 
Kadın bu.nu .!Öylcrken elindeki ör

güye devam edıyordu. Erkek: 
- Peki amma, dedi, ben de ıöyli

yeyim, sabahtan akşama kadar kar-
• şunda yün örmen benim canımı sık

mıyor mu? 
Kadın düşündü ve cevab verdi: 
- ikisinin arasında çok fark var. 

Benim yuma{1ım yere dü§ersc halılar 
kirlenmiyor, ammcı, ıenin sigaranın 

külü ikide bir yere düfii11or, bu JIÜ.Z· 
den halılar kül içinde! Sevimli yıldız Deanna Durbinin 8.ŞJk 

'. , olduğunu ve film kumpanyalarından bi-

1-7·-·-·-- - ·" 1 ritıin müdür muavini olan Vanghan 
n g l {fere 1( T h f l ll I n Paul'u sevdiğini yazmıştık. Resmimiz ar-

J z ivacının tisti sevgilisi ile dansedcrkcn gösteriyor. 

En mühim dava: 
Çorap 

E. Tela 

<§. a'ka söylemiyorum: Bugünün 

ı::v1' en mühim davası çorap oldu. 

1914 Dünya Harbinm beşeriyete yadıgfü 
bıraktığı en büyük yara bu. Kainat. mü· 
tarekedenbcri, yirmi scnedır kadın çora• 
bile uğraşıyor. Milletlerin istikbali, istik· 
lfili. beşeriyetin selameti ne kadar tehli
keye girerse girsin gene bu çorap dava" 
sile meşgul olmaya vakit bulabiliyoruz. 
Silahlan azaltma, b:taraflığı temin. ordu• 
lan tensik, mihverleri tesbit gibi işlerle 
uğraşan milli. beynelmilel komisyon1arın 
yanında ayni ve belki de daha ziyade e
hemmiyeti haiz bir de çorap komisyonu 
var. 

Gazeteciler seferber .. elde bloknot, oto
matik kalem, omuzd:ı fotograf makinesi• 
komisyonun faalıyetini, kararlarını sıkı 

sıkıya takib ediyorlar. 
Kom'syona memur olanlar da, yurdun 

müdafaa tedbirlerile meşgul bir e~ kanı
harb ketumiyeti, esrarengiz bir tavır, Ö· 

nemli işler başaranlara mahsus bir gu
rur var. 

- Bugün mühim kararlar aldık .. fakat 
henüz yazmayın .. 

- Öyle mi, efendim? 

- Evet. Kadın çorapları dört kaliteye 
aynlacak. 

- Ya! Aman çok iyi. efendim! 
- Birinci ve ikincisi has. üçüncü V( 

dördüncüsü sun J-ipek.. selüloz. 
- O da nedir? 
- Ya? Anlamazsınız, işte! Bizim iş " 

leri kolay sanırsınız. İstandardizasvcm .. 
- Leppey? 
- Biraz da ispesyalizasyon isidir .. 
- Acaib! 
- Tisaj makinelerınde .. 
- Evet!. 
- Muntazaman e.galiznsyon 

bulunmuyor. 
- Vah, vah' 

- Anlı •orsunuz, değil mi? 

1mki'lnı 

- Tab'i, efendim. Anlaşılm1yacak ne 
vıır? 

-+ Bu gösterdiğimiz yol, bulunabilecek 16 11 cı yıldönümü 
- Hasıh: Çok güç bır mesele. 

İngiliz Kral ve Kra/:çesini - Allah asanlık versin, efend'm! Şu halde. her milletle ayn ayn anlaş- yollann en basiti, en ipt1daisidir. Bunutf 
mak ve aradaki münasebetleri hak. ada- daha milrekkeb, daha kuvvetlı olanları 
let, hayat hürriyeti ve milli istiklal prcn- da bulunabilir. Bütün Merkezi ve Şarki 
sipleri dairesinde ke .. ı:tiıklı dostlukJara I Avrupayı BalkanlarlR birlikte bir takım 
bağlamak ;stiyen Führf'r, kendisin' Bd- yeni ihak prensipleri üzerine oturtacak 
kanlardaki bu huzursuzluğu izale ile ne yeni bir Avrupa hukuku dahi vücude ge
mükellef tutmak meoburıyetındf'dir. Za-ı tirmek ve bunun hududunu, bütün Avru
ten o da bu mecburive~i pe'k J?ilzel h•sse- paya şamil olabilecek bir dereceye kadar 
dıyor olsa gerektir 'it;; son nutlrurıda, bu 
b;:ıkımdan, pe'k ~z"'T sözln sövlemistir. 
Fa'kat. bunların hepsi de söz ür: bu ~·bi 
a'ı-ıvald söz kfıfi deli .. ldir Ma 1 <>f, v kın 
bir gcçmış te bu küav ts'7}'ııt· artı .. dı: 
Südet vukuab e nas nd'l c:benim Avru
p da son arazi idd' m bund n ;bar tt r!> 
diven Führer altı av so .. 1 Cekistanı or
tadan kaldırıverdi De""lek ki söz kfıfı de
ğıldlr; söz kUi olmadığı gibi. entC'rııasvo
nal mOnasN>etlerd"', imzanıvı da kifovet 
etmedil'i'i"• hE'p b'Jivorı.ı.,. 'llf'ec;"'ii A l"":m. 

yı:ı ile İngiltere arasındı deniz itilafı, gene 
Almanya ile Lehistan ar"c;ınd~k· nd<>mi 
tecavüz paktı bunların bırer delilid•r. 

Blitün bu sebeblcrden dol vı Alman
ya, Balkanlııra ve Balkanlar oola 'ls>l de 
Türklveve huzur ve ell'nıve• V<'rrnek '<'in, 
mutlaka başka bir yoldan git.m"' w e mec
burdur. 

Acaba bu başka vol hal"!n:s· olabi''r? 
İtiraf ederiz ki bunu bıılmnk b:rı,. @ç
tnr. Faka•. bulunmaz bir sev a" d 0 iT ld•r. 
M~eIA. M'hvt'rfn B1lk111 politık~c::ı. Bal
kanlan. kendi alevhinde olmamak üzcıre 

her nevi B:ılkan anhımıalarınd 1 tama"ll<'n 
serbest bırakmak ve bunu pren ·p halin
de koyduktan sonra t" kiFt h31ınd" h~.

yata g çmesini men'e çalısmak şövle dur
sun bll!k's onun ınkic;:ıfın m .. sa'd b"::
pollt'.ka hav yap k, r.ok ·.,,.· 1 ·r 1 ul 

olur. Bu ~akdirde A' an • B 

genişletmek imkfınlannı. kapıyı herkese 
açık bırakmak suretile, temin eylemek 
kabildir. Fakat, işin bu derecesinı sonra
ya bırakıp şimdilik işe Balkanlardan baş
lamak 'bile maksadı temine kafidir. 

Fakat. bu tarzda yollardnrı gıdilecek 

yerde, Arnavudluğun iş~a'indf'rı sonra, 
Alman ve İtalyan matbuatında cBalkan 
Antantı vefat etmiştir> tarzında neşriyat 
yaparken Balkan devlet!e~inin mümc!
s'llcrini avrı avn Romaya ve Berline da
vet edip bunlarla ayn konuşmak, Bal
kanlara huzur ve emniyet vermek değil
dir Evet, R-oosevelt'in II!esaiın~. Wil
son'un duasından fazla kıymet vennemfk 
doğru ohbilir: anoak. cBalkrın An~antı 
vefat etmişi•r!• diye sevinip Balkan dev
letlerile teker teker konuşma usulü üze
rine yeni bir huzur ve emnivet sistemi 
kurmak ta öteki sistemden daha gUzel 
bir usul değildir. 
Doğrusunu söylemek Iazım gelirse, Bay 

Hitlerin nutku, Balkanlar için huzur ve 
emnıvet bakımından olarak. ortav yeni 
olarak hiçbir şey atmış değild'r. Türkive, 
kend" coğrafi vaziyetinin ve mım bütUn
lüğünün verdiği büyük kuvvetlere gü
vendiği için. dünkü vaziyetin bugün de 
de\·amını istiven yeni nutuk karşısında, 
hiçbir te.JAş ve heyecan .duymaya lüzum 
görmez. Bunun için. hiçim polemik ruhu 

r 

Geçen Çarşam • 

ba günü, İngiltere 

kral· ve kraliçe -

sinin evlendikle ~ 

rinin 16 ncı ıeneıd 

idı. 16 senedir 

kraliçe her yıldö • 

nümünde kocası • 

na, beyaz güller • 

der. mürekkeb bir 

çiçek demeti verir, 

kral da ona mü -

cevherler hediye 
eder. 

günkü Resmimiz kraliçeyi evlendiği 
gclin elbisesile gösteriyor. 

======= 
taşımaksızın, sadece, saırumiyetle, açıkça 
bu vaziyeti ifade ediyoruz: Führerin kar
şılıklı anlaşma usulü dediği şey. bir ta
rafta söyliyen Mihver ve öbür tarafta 
söyliyen de ya1nız 'başlarına, teker teker 
Yugoslavya ve Romanya olurlarsa bu 
konuşma iki taraflı değil. yalnız bir ta
raflı bir konuşma ve anlaı:madan başka 
bir şey değ"ldir. Hiç olına7.5a Almanya. 
Balkanlarla toplu bir halde konusm.ayı 
tercih etmeliydi. Bu konuşmalara uzak
tan şalıid olan Türkiye namına ilave ede
lim ki, gittiğimiz yol. huzur, emniyet, a
dalet, hak ve nihayet sulh yolu değildir. 

Yegane ümidimiz şuradadır: Henüz, Al
manyanın - Miıhverin fleğil. bilhassa Al
manyanın - vaziyetteki bu hususiyeti ar.
laması ve politikasını ona göre ayar et
mesi }Çin vakit henüz geçmemi!':tir. 

Muhittin Birgen 

IS TER 1 NAN, 1 STER 

A nzerikaya Oradan haydi matbaava! KAğıdlar ya-
- _ _ yılır, kalemler yontulur. üzerin° iri pun-

goturecek kruvazor I to işa~ti konarak .. başhkları tertib edili!\ 

Önümüzdeki ay içinde İngiltere kral elbette. Mesele muhım: Kadın çornbı .. a.
ve kraliçesi Amerikaya Repulse kruva- ~ ilelerin dirliğine tnallukıı var. 
zörlle gideceklerdir. İngilizlerin en seri 1 Döşen, bay muhbir! Mürettlb VE' mu ' 
harb gemilerinden olan, saatte 30 mil ya-ı s~hhihlerin .. de himmeti ile sunğipek ==-
pan ve 4 tane 15 pusluk, 12 tane 7 pusluk sunepe. sC'luloz Kıtıpvoz, tisaj ma· 
toplarla :mücehhez bulunan bu geminin saj çıkacakmış. Var!ıt", çıkı:ın! BunalmıŞ 
İngiliz sularından dışarıya çıkmamasını kari kütlesi birazıcık ferahlamak için bU 
istiycn Deyli Ekspre8 gazetesi, efkiırı u- kabil havad·si dört gözle beklıvor. Tak" 
mumiyenin de bu kararın aleyhinde ol- c::·m helaları bir, bu "k''. r han m vaz&
duğunu. kral ve kralıçeye pekula ticaret nesinde erı birl'lci amillc>r .. 
filosundan blr geminin tahsis edileb'le- Amma. sözü b:r parça d'l. tam m nıısf
ceğini yazmakta, Almanlann üç ceb kru- le avağa düc;ürmüş olt voruz. N çık r? 
vazörüne karşı koyabilecek 3 İngiliz kru- H n 17i kafanın, bu~ünkü durumda aysk 
vazöründen bir tane.sinin de Repulsc ol- kadar olsun kıymeti kaldı?! 
duğunu bildirmektedır. 

Oglunu hırsızlıga 
alıştıran kad1n 

Liverpullü bir İngiliz kadını oğluna , 
hırsızlık öğretmek ve onu fena yollara 
teşvik etmek suçile mahkemeye verilmış 
ve bir sene ağır hapu; Ci!Zasına çıarptırıl
mıştır. Kadının beş çocuğu vardır. Hapi
saneye de iki aylık bebeği ıle birlikte 
sevkedilmiştir. 

}aponqada S;f!OTa k1tl1f!1 
Japonyada sıgara kıtlığı baş gösterdi • 

ğinden beş büyük siggra fabrikası ilC' 
hüktımet inhiMr idares: atelyeleri gece 
gündüz çalışmak mecburiyetinde kal -
mıı:lardır. 

Maliye nazın, ah linin istediği kac:ır 

sif.ara bulab'lecr-kl ~nı beyan etm' 'r. 

iNANMAI 

E. Tala ............................................................ -
Hitlerin nutku (sviçrede 
memnuniyetle karşılandı 
Bern 30 (A.A.) - Bütün gazeteler, H1~ 

ler tarafından söyrenen nutkun bazı mab
fellerde yapılan tahminlerin hilafına o J 

!arak vaziyeti vahim:eştircceğtne bilfi'ldl 
b'rçok imkanlara yol açtığını kaydetmeJc
tedirler. 

Hitlerin İsviçreyi Almanyanın iyi mil
nasebetler idame ettiği memleketler ar•· 
sında sayması bilhass!l memnuniyetle &st 
şılanmakta ve arhk İsviçre için korkulı
cak bir şey kalmadığı ilave edilmekte " 
dir. ........................................................... .--

TAKViM 

t\umf ... 
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MAYIS 
Arabi .. ıı.ı 

1!5:1 -Kam 

şövlC' söyliyebillr: cAramz h ,. n ı 

lhtnMlan halledip anbşınız ve kuv,.:et
lerinizi birleştirmek ÜZP.r" n ist rs niz 
yapınız. Yalnız, bu kuvvetler· ben·m a
levhfme ku 'lanmıyara~ınız:ı söz veriniz.> 

Filhakik • Balkanların Almanya ve 
mihver aleyhine m:iteveccih h•çb'r poli
tikalan olamıyncağına göre, Almanyanın 
böyle geniş bir görüşle bu tarzda hareket 
etmesine ~1 plabilecek hıçbir scbeb 
yoktur. Balkanlar. ancak bir müdafaa 
anlaşması yapabilirler; halbuki Mihver, 
h er istediği zam:ı.n bir teı-.avüz kuvveti 

Gazetelerde okumuş.sunuzdur: Çorap endüstrisinin bah
t~y r sahib eri toplanmışlar, kadın ço:ap!arını sağlamlaş

tırmak gayesile alın~ olan tedbirlerin beklenen neticeyi 
vermeyişinin sebeblerini araştırmışlar... Ara~tırma sonun
d3 vardıklan kanaat ne olursa olsun bizim gördüğümüz 

hakikat şudur: 
- Türkiyede kadın çorabı yapan Türk ve gayn Türk 

başlıca 12 fabrlka vardır. Bu fabrikal'arııı kullandıkları ip-

tidai maddenin tamamı A\ rup dan g hr. yaptıkları , rol 

yek(ınu Avrupı:ıcian gelen iptidai maddeyı mamul hale koı. 

mak mukah:llnqe azamı 500 işçiyi geçindirmek. mükafat 

olarak ta !ıer Türk ailesinin bütçesind~ müh·m bir yekun 

tutan çorap masrafını kendi kasalarına •ndirmektir Şu hal

de biz vaz!yeti bu cepheden görmedik~ incelemelerden 1yi 

bir netice nlınabileceğine inanmıyoruz, ey okuyucu ı;en: 

l\isan 
18 170 
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Rusva ve Polonya BaltıklSovy~t _tayy~recilerinin 
d · I I . . . . . geçırdıklerı kazanın 

Alriıan orduları 
Başkumandanı 

Trablusta 
Roma 30 (A.A.) - Alman orduları baş 

kumandanı General Von Brauchitsch. 
yarın İtalya kurmay reisi General Razi -
ani ile birlikte Trablusa gidecek ve ora
da beş gün kalarak askeri tesisatı ziyaret 
edecektir. 

Hava seferlerine 
bugün başlamyor 

Seferler İstanbul - Ankara, 
Ankara - İzmir ve 

Adana arasında olacak ev et erının emnıyetını sebebleri anlaşıldı • d • 1 Mcmcton 30 (A.A.) - Başmühendis, 
garantı e ıyor armış PeterBaronovileNcw-Yor~'d~.gelen 

Dr. Speeter S-Ovyet tayyarecılermın bu-
Amerikadaki 
Yugoslavların 
Bir nıitingi 

lngiliz - Sovyet müzakereleri ilerliyor, Halifaks tekrar 
Rus sefiri!e mühim bir görüşme yaph 

Parls 30 (Hususi) - Lı Jour gazetesi- yet teklifi hakkında Polonya ile Sovyet • 
tn aldığı malfun~ta göl'e Lord H~l:faks- ler Birliği arasında bir prensip anlaşma-

~oskovadan dônen Sovyet se!ırı Ma- 61 yapılmıştır. 
lakı hl"asmda mühım bir mutakat yapıl -
rıı~ır. Gaz.etenin ihtiyat kaydile verdiği Gazete İngiliz - Sovyet görüşmeleri -
Ur habere göre Baltık devletleri emni - n1n mahsus bir surette ilerlediğinı ilave 
retinın garanti edilmesine dair olan Sov- etmektedir. , 

İngiltere ile Almanya 
arasında temas. başlıyor 

lngiltere Hitlerin nutkunda bahsedilen yeni müzake~e 
tekliflerinin şümulünü anlamak istiyor 

lunduğu mahalle 8 kilometrelik bir me -
saf ede karaya inerek tayyarecilere mü -
laki olmağa muvaffak olmuşlardır. 

Kokinaki'nin kaburga kemiklerinden 
ilcisi kırılmıştır. Gordienko ise hafif bir 
sırt ağrısından muztaribdir. 

Kokinaki, Royal Canadıan Aır Force 
idaresi pilotunun teklifini :-eddederek Ha 
lıfax'a gitme~ istememiş, kendilerini 
herkesten evvel builnağa muvaffak olan 
tayycreci Joe Anderson'dan bugün Monc
ton'a nakledilmelerini istemiştir. 

Belgrad 30 (A.A.) ·- Amerikada bu1u
nan en mühim Sırp, Hırvat ve Sloven te
şekkülleri 7 l4ayısta Pittsburg'da büyük 
bir milli Yugoslav mitingi tertib edecek
ler<lir. Mitingde müşterek vatana ve o -
nun hürriyet ~ istiklaline karşı Yugos
lavların sarsılmaz hisleri izhar edilecek
tir. 

· Tayyareciler buradan New - York'a gi
deceklerdir. 

Koklnaki rüyet kabiliyeti sıfıra indiği Bu teşekküller, Amerikada bulunan 
• bütün Yugoslavlara hitaben bir beyan • için karaya inmek mecburiyetinde ıtal -

dığım söylem~ir. name neşre~ece~er v_e Yugoslav vata -
8000 metre yükseklikte tayyareci şid - n~mn daha ıyi b": i~tı.kbale k~vuşmasına 

detli ıiizgarlarla ve 48 santigraddan aşa- ugraşac~~arını bıldıreceklerdır. 
ğı bir suhunetle karşılaşmıştır. Tayyare- Bu nutıng, Am~rikad~ki Sırp. Hırvat 
· t" 1 · -k 1 surette ı'şledı' 1 ve Sloven teşekkullerinın uzun seneler -cı mo or erın mu emme - . . . . 

ı;.ı • f k t 1 d yu"zu··nden denberı ıl'k defa olarak terti:b ettıklerı 6.nı a a , pus anın onması b' 
. d' ,,.. . .. 1 . t' ır toplantı olacaktır. yere ınmeğe karar ver ı6ını soy eınış ır. 

Fransız işçileri 
1 MayıCJ tatili 

Alman filosu 
İtalya ya g· diyor 

İstanbul - Ankara', Ankara - İzmir ve 
Adana hatJarı arasında tayyare ile yol
cu nakliyatma bugünden itibaren baş
!anac11ktır. Her satbah Yeşilköyden sa
at 9,30 da hareket edt<l:k bir tayyare 
1 l,30 da Ankaraya varaca ·: ve saat 
16 da Ankara!dan kalkacak tayyare i & 
de Yeşilköye r,elecek!.ir. 

İstanbuldan İzmir ve Adanaya ya -
pılacak seferler Ankara üzerinden o -
lacaktır. Ankaradan hergün saa.t 15,05 
te hareket edecek to.-vysı.re 1 7 ,5 5 te İz
rnire varacak ve gene ~ 4,45 te Anka -
radan kalkacak olan tayyare 16,5 5 te 
Adanaya muvasalat edecektir. Adma
dan 9, 1 O da kalkacak tayyare de ı 1,20 
de Ankaraya ~lecektir. 

Devlet HavayolJan İdeı~·esi bu !tal -
larda bugC.nd<.>n itibaren tatbik edilınek 
üzere fevkalilde tenzilatlı bir tarife 
kabul etmiştir. 

Londra 30 (A.A.) - 1ngilterenin Ber -1 malleyh, tarafından yapılan yeni müza • 
lin <>lçisine, Hitlerin nutkunun bazı kı -ı kere tekliflerinin şumulünün anlaşılma· 
61.nıları hakkında malumat edinmek üze- sı için temaslar yapılacağı muhakkaktır. 
t~ Alınau ihükumetile temasa geçmesi i • Almanya hükfunetinin yalnız deniz 
ç1n t.41.iınat verildiğine dair dolaşan şa - kuvvetleri meselesıni mi müzakere et -
11aların :mevsimsiz olduğu yarı resmt mek istediği yoksa silAhlar hakkında da
:ahfellerde söylenmektedır. Bu mahfel- ha umumi mahiyette bir itilafa varılma
k rde ıbeyan edildiğine göre Hitlerin nut: ıını arzu ettiği bu temaslar neticesinde 

Bu tarifeye göre Ankara - İstanbul 
gidiş bi!etleri ücreti 21 liraya ve gidiş 
geliş ücreti de 29 lira 7S kuruşa indi -
rilmiştir. Ankara - Adana gidiş bileti 
30 lira, gidiş geliş bileti 42 lir8 35 ku -
rÜş. Ankara - İzmir yalnız gidiş bil~ti 
35 fira, gidiş geliş 45 lira 1; kuruş, Is
tanbul - !ımir 33 lira. gidiş ve ge1iş 46 
lira 5 5 kuruş, İstanbul - Adana 35 1i -

Yapmıyorlar Roma 30 (A.A.) - Bazı Roma mahfel-ı ra gidiş geliş 49 lira 35 kuruş, İzmir -
. lermde dönen bir şayiaya göre, hnlen İs- Adana 34 lira, gidiş ve dönüş 447 liraı 

Paris 30 (A.A) - Populaıre gazetc~ıı , panyol sularında oulunan Alman filosu 95 kurm olarak kabul edilmiştir. Dev
mutad hilafına olarak yarın intişar edece Şimal denizinde üslerine dön - Jet Hav~yolları İdaresi tayyare sefer -
ğini bildirmektedir. Zira umumi iş kon - meden önce İtalyan limanlarını zıyaret }erinde nidiş ve dönüş biietlerini bir 
federasyonunun kararı üzerine bugünkü edecektir. Bu haber, şimdiye kadar teyid a\' icin ~uteber addedecektir. 

unun. tetkiki henüz bitmemişse de mu- anlaşılacaktır. 

Rumen Hariciye Nazırı 
Kont Ciano ile görüştü 

Paristeki Çek ve 
Slovakların kongresi 

vaziyet dolayısile bu sene 1 Mayıs tatili edilmiş değildir. 

Nafı:ı Ve~ili Bertinden 
şehrimize geldi 

yapılmıya-caktır. Ve sol cenah gazetele- ---

öğ~rna 30 (A.A.) - B. Gafenko bugün Pariı; 30 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
l'Ond e~ sonra Romaya varmış ve ista<i - Fransada mukim bulunan ve adedi kırk 
ve p ~ 0 nt Ciano ile Türkiye, Almanya bin kadar olan Çek ve Slovakların kon -
ya v~ ~nya b.ilYiik elçilerini ve Yugoslav- gresi bu sabah açılmıştır. 
fl) unanıstan elçileri tarafından kar- Kongre, Beneşin lıir telgrafı okunduk-

aıırnıştır. tan sonra O.suski'nin raporunu dinlemiş-
JJ B. ?a-fcnko akşama doğru Kont Ciano tir. 

e mulakat yapmıştır Bu raporda ezcümle deniliyor ki: 

Paris 30 - Romaya hnreket eden Ru Vatanımızı her zamandan ziyade sevi-
:~n hariciy~ nazırı B. Gafenko, matbua; yoruz, zira şimdi bu vatan bedbahttır. 
tur~ıessıUerıne ~ bayenatta bulunmuş _ B~n lbiz bir tek hule mütehassis bulu

nuyoruz. Ve o da, Fransaya, İngiltereye, 
m; T~mamile açık ve müstakil olan Ru- Amerikaya ve Sovyetler Birliğine ilhakı 

n sıyaseti, sulha derin bir merbuti _ tanımadıklarından dolayı olan minnettar 
~~tle bağlı bulunmaktadır. Romanya, sul lığunızdır. Hitlerin Çeko - Slovakyayı 

tarsıne matuf olan b"t" i~"'al elinde idi, fakat onu Avrupa hari -ınüı h u un gayretlere n> 

barı: eret etmeğe azmeyiemiştir. Bu iti- tasından beynelmilel bir surette kaldır -
ti. . memleketimin beynelmilel vaziye- mak elinde değildir. 

zıyaret etmiş oldug·um b··ı·· . Rapor şu suretle bitiyor: 
Wıtı d u un payı -

ar a takdir edihni§tir. Son günlerin verdiği ders çok ağırdır. 

* Roma 30 (AA) 
· · - Kont Ciano bu akşam Gaf enko şerefine bir kş . 

lafeti vermiştir. a am zı-

Gafenko, Salı günü Romad 
lacak~· an ayrı -

ı..ır. 

Çinlilerin yeni 
ınuvaffakiyetleri 

Çunkfng 30 (A.A.) - Çın ajansı bildi -
rlyor: · 

Fakat Orta Avruparun genç milletlerine 
tesanüdün kıymet ve lüzumunu öğret -
mek ıgLbi muazzam bir faydası vardır. 

Heyetimiz yarın 
Tahrandan ayrıhyo~ 
Tahr~n 30 (A.A.) - Anadolu a~an -

sının gönderdiği hususi muhabiri bil -
diriyor: 

Prensip itibarile Türk heyetinin Sa
lı günü Tahr<mdan ve 5 Mayısta da 
Musuldan hareketi mukarrerdir. He -
yet bu takdirde 7 Mayısta Ankarada 
bulunacaktır. 

ri de dahil olmak üzere bütün gazeteler 
çıkacaktır. 

* Moskova 30 (A.A.) - Üçüncü en -
ternasyonal, 1 Mayıs münasebetile yap 
tığı bir müracaatte, bütün dünya işçi 
~ekküIJerini bir araya toplıyacak bir 
konferansın içtimaını istemekte ve 
charb amilleri> ne karşı zecri tedbir -
ler tatbikini teklif etmektedir. 

Hatay Başvekilinin 
Ankara intıbaları 

Antakya 30 (A.A.) - Başvekil Doktl)r 
Melek Hataya dönmüş ve gazetecilPre 
vaki beyanatında demiştır ki: 

Milli Şefimiız ve Reisicümhurumuz İs
met İnönünün ve kendilerile beraber bü
tün Türk milletinin Hatay hakkındaki 

sevgi ve alakaları pek büyüktür. O dere
cede ki anavatanımız: 1ürkıye Cümhuri
yetile Hatay tek bir kalb olarak çarp -
maktadır. Hataylıların bu bahtiyarlığa 
mazhariyetlerinden dolayı bir kat daha 
müftehir ve mes'ud olacakları şüphesiz
dir. 

Amerikanın" Sivris~nek ,, 
is· mli yeni fiJosu 

Vaşington 30 (A.A.) - Harbiye neza
reti dokuz tahte~bahir ve tahtelbahir av-

' layan gemi inşası ;çin keşifname taleb 
etmiitir. Bu gemiler. sahıl müdafaasına 
mahsus ve cSivri sinek• ismini taşıyacak 
olan yeni filonun ilk gemileri olacaktır. 

Çin kııvvetleri Kantonun seksen kilo • 
~etre cenub batısındaki Sunvui'yi zap • 
etrntşlerdir. 

·di~ungking 30 (A.A.) - Çin ajansı bil -
rıyor: 

§id~nıaı Çininde muharebeler gittikçe 
bat etienrnektcdir. Çinliler demiryolunun 
lar ısına uuınan bölgeye şiddetli hücu'll
Öl" Yapıyorlar. Japonların Uensi'de 1000 

Yenj evl:Jer 
Tahran 30 <A.A.) - Veliahd refika- / ·ai/iz BSkerİ 

sı Prenses Fevzıye ile birlikte Na~en - 1·a' ıım kanunu 
derana hareket etmiştir. .. 

~verdikleri lbUdirilmektedır. 
bild~~king 30 (A.A) - Çek ai aj3nsı 

~ıyor: 
!(· 

IDt ıatıgsu Vf> Çekiang viJayetlerınin do-
\1e ~ep'hesinde Çinliler T ençin - Pukeu 
tası ~nghan demiryollarının teliiki noic
airn °1 an Rstıçeu'nun civar mahaPeler·ni 

lŞ ardır 

, d.~ungkı~ 30 (AA.) - Çin aJ·ansı b:I-
1.rıyor: 

"skerl h 
arru~ı ma f eller, mevzii mukabil ta . 
Şal'l.!i a~n başlan.gıcındanberi Çinlilerin 
'hnıı.. ' ~uangtun,,. K' . 
~""'ı, leıa ""' ıangsı, Hunan, Hu-
\Pe ltona~~· Çekiang, Anhuei, Hopei 
tlrdad . vıliyetierinde yetmiş şehir is-

ettıklerizıi bildirmekt.;ıdirlar. 

Kralke Nazı 1·ı t Londra 30 (A.A.) - Hukı'.imet, aske -
, ı e ran ve Mısır Pren · ı~ 'h 

sesleri de bi ... likt N . ri talim hakkındakı kanun •Y• asının • e c;zenderan~ gıt - k · 
mişlerd'r. 1 metnini yarın parllmentoya verec.e . tır: 

Kont Athlone ri t· d . · . . 1 Bu metnin Avam Kamarasında ıkıncı 
yase ın ekı Tll':rılız b .. ·· ı k 

heyeti Türki\·t:' volile İngiJ•ereye dö _ müzakeresi Perşem e gunu yapı aca -
nect:'ktir. Hcvet ~ Mayıc:ta Tor~s eks _ tır. 
presile A11k~ 1·adan gecece-ktir. d d 

Dlik dö Spolette riyasetindeki İtal- Norveç Groenlan a asını 
van he~ eıi .ie Toros ekspresile pek Danimarkac!an istiyormuş 
rnuhternt'l olarak 7 Mayısta Ankaro -
dan geçerektir. ----
Alman şimenlfifer 
MPnnırları Romada 
Roma 30 (A.A.) - N'apoliden hareket 

eden 400 Alman şimendder memuru, dün 
akşam Romaya gelmişler ve istasyonda 
hükt1met ve İtalyan şimendifer memur -
Iarı teşekküllerinin müe.:;sisleri tarafın -
dan har.araUe braılanmıı:.l~rdır. 

Kopenhag 30 (A.A.) - Norveçten alı

nan haberlere göre bin senedenberi Da -
o.markaya aid olan Groenland ve Farol 
odaları gibı Danimarka müstemlckeleri
ni taleb etmek üzere Norveçte yüksek 
şahsiyetlerden mürekkeb bir hareket vü
cudc getirilmiştir. 

Norveç sekiz sene evvel Lahaye mah -
kemcsinde Groenland'ın bır kısmının kcn 
dıne vcrılmesini istemişse ıfo hu tQklifi 
ittıfakla reddedilmiıtir. 

General Veygand 
Ankara da Alman Devlet reisi Hitlerin doğu -

rnunun ellinci yıldönümü münasebe -
A~ana 30 (AA.) -. General Veygand, tile vapılan :merasimde hazır bulunmak 

bugun, Toros ekspresile Tahrandan şeh- r w B 1. g·den 'heyetimiz reisi . . ,ızere er ıne ı 
rimize gelmiş ve Ankara va geçmiştır. ı N f V k·ı· 1 Al. Fuad Cebesoy . . · • a ıa e ı ı genera ı 
Veygandı Adana Valısı karşılamış ve u- bu sabah 7.25 de semplon ekspresile 
ğurlamıştır. h . . d.. .. ı·· 'l\l!af a Vckı·ı1· se rım1ze onmus ur. n. ı ·ı 

Erdün Emirinin 
~ğlu Ankarada 

Adana 30 - Erdün Emiri Abdullahın 
oğlu Prens Naili ve yaveri bugünkü 'fo
rosla şehrimize gelmiş ve katara takılan 
hususi vagona geçerek Ankaraya doğru 
seyahatine devam etmiştir. (A.A.) 

lngiliz harb gemileri 
Hayfa lill'anında 

Hayfa 30 (A.A.) - Dört İngiliz destro
yeri buraya gelmi§ ve bir beşinci destro
yer de meçhul bir istikamete doğru geç
miştir. 

Sovyetler Birliği 
Bahriye komiseri 
Moskova 30 (A.A.) - Nikola Kus -

netzof. Sovyetler Birliği bahriye ko -
rniserliğine tayin edilmiştir. 

Sirkeci garında v:?ıi ve belediye reisi 
Lfıtfi Kırdar ve nafıa erkanı tarafından 
karşılanmıştır. .:.._ ___ _ 
Beylerbeyinde bir konak 

yandı 
Dün akşam üzeri Beylerbeyinde bir 

vancrm olmuş, yangının çıktığı bir ko
;.ıak., tamamen yand:ktan sonrac itfaiye 
tarafınden söndürülmüştür. 
Akşam saat 18,30 da Bevlerbeyinde 

Eski Çınar sokağında 52, 54 numaralı 
büyük ahşab konağın üst ka• ından du
manlar çıktığı görülmüş ve hadiseden 
derhal itfaiye haberdar edilmiştir. 
Yangın bu tkonak tamamen yandık -

tan sonra söndürülmilş ve kaplamalan 
tutuşan iki evin yanmasına m&~ıal bıra
kılmamıştır. 

Yangının evde oturan kiracılardan 
Aleksandra adında bir kadının dikkat
sizliğinden ileri geldiği anlaşılmış, za
bıta ve adliyece tahkikata başlanar;tk 

kadının ifadesine müracaat edilmiştir. 

Fon Papen itimadnamesini verdi 

Alman büyük elçisi Fon Papen'in Cüm hurreisi İnönüne itimadnamesini takdim : 
ettiğini dün bildirmiitik. Yukarıdııki re simde büvük el~i P'on Papen Çankayada 
askerleri.miz.i selamlarken görülmekte dir. 
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Ormancılığımızın ıslahı 1 "Hiddetle kalkan 
· . ) . h ·ıd· . zararla oturur,, 

ış erıne iZ' verı . 1 Evinin balkonundan has· 

8elgrad ormanları içinde birçok yollar açıldı, köprüler mının üzerine ~tılan 
kuruldu, ileride şehir halkının ziyaret edebileceği mara~gozun bacagı kırıldı 

.. • Evvelki gece Taksimde Yağhane soka-
guzel hır yer olacaktır ğında oturan Emin isminde bir marango

zun, sinirlenerek, tehevvüre kapılması 

Orman kanununun tatbikine başlanıl • i diden orman dahilinde birçok yollar a • bir bacağının kırılmasile neticelenmiştir. 
dığı tari.hten itibaren ormancılığımızın çılrnış. köprüler vücu<.le getirilmiştir. Arkadaşı kömürcü Ömer Eminin evine 
ıslahına hız verilmiştir. Kanunun laylki- Orman ileride tatil günlerinde §ehir giderek kendisinden aiacağını istemiş. 
le tatbik edilebilmesi için fazla miktar • halkının ziyaret edebileceği en güzel bir bu yüzden aralarında tiddetli bir kavga 
da orman mühendisıne ihtiyaç hasır ol • yer olacaktır. geçmiştir. Kavga sıra<Jında Ömer, Emine 
muş. o maksadladır ki Büyükderedeki ! Orman Umum Müdürlüğü memleket bir de yumruk atarak. gözünü fİ§irdikten 
orman mektebi tevsi ve ısıah olunmuş • ı dahilinde mevcud bilıimum ormanlarda - sonra, çıkıp gitmi.§tir. 
tur. İstanbul ve civarı ormanlarile ve bir 

1 

ki ıslah hareketlerini ziyadeleştirecek - Fakat, aradan kısa bir zaman geçince 
çok cins ağaçlarile nam alm14 bir yerdir. tir. Yer yer her ormanda muhtelif ıslah tekrar, gelerek kapıyı çalan Ömer, o sı • 
Orman mühendisi olacak gençlerin bu istasyonları vücude getirilmekte, ağaç • rada evin ikinci kat balkonunda bulunan 
zenginliklerden azami şekilde istifade • lan ısla:h için yeni vasıtalar tedarik e • Emini o derece sinirlendirmiştir ki. ma • 
lendirilmeai için her çareye baş vurul • dilmektedir. rangoz Emin: 
ml,Jftur. Büyükderedeki orman fakUltesi tale • c- Dur, ben sana gösteririm• diyerek, 

Büyükderede Bahçeköydek.i orman beleri tekmil kadrolarile ve yanlarında kendini kaldırdığı gibi balkondan aşağı 
mektebi teşkilatı tevsi edihniJ. yeniden profesör ve asistanları olduğu halde a • atmıştır. 
güzel binalar yapılmış. ta1ebe miktarı ço- yın yedisinde Trabzon tarikile şark or • Neticede ayağı kınlan ve ağır yara • 

manlarını tetkike gideceklerdir. Bilhassa lanan marangoz, imdadı sıhht ile Bey • 
jaltılm!itır. Talebeye ılajlan için Bel • Ladin ormanlarını istila eden haşeratın oğlu hastanesine kaldırılarak, tedavi al • 
grad ormanları tahsis edilmiştir. Ziraat imhasına hep beraber çalışılacak, haşerat tına alınmıştır. 
Veldle~n her sene görülecek yardım- itlaf şekilleri talebeye gösterilmiş olacak- ·--------
Ja talebe bu ormanda hem staj görecek tır. Seyahat bir ay kadar sürecek. dönüi- General Asım Gonduı 
ve hem de ormanı ı&lah edecektir. Şi?n • te imtihanlara başlanacaktır. 

Berlinden döndu Enginar hırsızları 
Üçer ay hap'le 
Mahkum oldular 
Sebze halinde İsmail Hakkı imıinde bi

rinin dük.kanından bir çuval enginar ça
lan BilAl ve Abidin isimlerinde iki ki~i. 
yakalanarak, dün adliyeye teslim edıl • 
m~şlerdir. 

Müddeiwnumillk suçluları Sultanah -
med 3 ilncü sulh ceza hakiminin huzuru-

D11nlzbankın 

ilkbahar tarifesinin 
Tatbikine başlandı 
DeniZbankın şehir hattı, Adalar ve Ya

lova hatları için hazırlanan Ukbahar ta • 
rifelerinin tatbikine dünden itibaren baş
lanmıştır. Yeni tarifede Yalova hattı te· 

ferleri günde birden ikiye çıkanlınlftır. 
Sabahları Yalovaya kalkan vapur ak • 
şamları kış tarifesinden daha geç kalka • 
rak Yalovadan dönecektır. Akşamlan A
dalar direkt postasını yapacak olan va • 
purlar Yalovaya gidecek ve ertesi sabah 

Ruslar mühim miktarda yapak satın aldılar, mısır piya· 
sasında canlılık başgösterdi hararetli muameleler oldu 

Hafta zarfında borsada ihraç emtiası 
üzerine ehemmiyetli muameleler olma
dığından piyasa sakin geçmif, yalnız 
Sovyetlerin mühim miktarda yapak mü
bayaa etmiş olınabrı yapak piyasasını 

sağlamlaştırmı~tır. 

BUGDAY: Hafta içinde buğday fiatla
rında bir değişiklik olmamış, piyasa sa
kin geç~. Gelen 1147 ton buğday nor
mal fiatlarla satılmıştır. Almanyadan 
sert buğdaylar üz!!'I'ine talebler vukubul
muş ise de, fiatların müsaadesizliğ! dola
yısile ihracat yapılmamı,tı'l'. ts!anbula 
yakın mıntakalardan ehemmiyetli mik
tarda un gelmekte, bu da buğday 1arfi
ya tını azaltmaktadır. 

F.iatlar 1-2 çavdarlı ekstra ekstra Po
latlı mallan 6,25-6,30, 4-5 çavdarlı Anka
ra, Yerköy ve ayarı mallar 5,55-6,05: 9-10 
çav~arlı Konya, Ilgın ve Alqehir ayan 
mallar 5,26-5,32, 1-2 çavdarlı ek!tra Ana
dolu sertleri 5,20-5,30, 9-10 çavdarlı Trak
ya malları 15-5,02, Anadolu ve Trakya 
kızılcaları ~.30-5,35 kuruştur. 

ÇAVDAR: Muhteltf limanlardan 1tal
yaya 600 ton miktarında aevkiyat yapıl
muı :tiatlara tesir etmiş iken, taahhüdün 
tk:mal edilmesi ve y!m.iden ihracat yapıl
maması dolaYJSile piyasaya eski vaziye
tini almıştır. Gelen mallar dahnt istihlak 
için 3,35 kuruştnn aatılmaktadır. 

ARPA: Hafta içinde dış piyasalar için 
ıaw~ yapılmamış, piyasay:ı gelen 135 ton 
miktarındaki mallar dahilt istihlak için 
normal tiatlarla .<Jatılmıştır. 

Flatlar, Anadolu arpaları dökme Hay. 
darpaşa teslbni 4,10-4.13, Marmara, Trak
ya malları çuvallı iskele teslimi 4,14-4,16 
kuru§tur. 

Mllteferrik: 

MISIR: Alman permi dairesinin mısu 
fiatlannı artırması üzerine piyasada biı 
canlılık başlamış ve müsaid fiatlarla mu· 
amele olmuştur. 

Fiatlar sarı Bandırma ve Karabiga 
malları F. O. B. çuvallı 4,25-4,28 sarı Ada· 
pazar malları çuvallı Haydarpaşa teslimi 
4,22-4,25 kuruştur. 

TlFT!K: Hafta içinde piyasada ihracat 
için muamele olmamıştır. Anadolunun 
her tarafında kırkımlar müsaid şart lar 

içinde devam etmekte ve piyasaya yeni 
mahsul gelmektedir. Bazı ihracat tacir· 
leri eski taaıhhüdlerini ikmal JçJn 250 bal· 
ya tiftik mübayaa etmişlerdir. 

İtibari fiatlar oğlak mallan 120-125, 
K.arahfsar, Kütahya, Eskişehir, Yozgad 
mallan 180, Ankara, Bolvadin, Polatlı. 

Beypazarı malları 103-105, Bolu, Gerede, 
Çerkeş malları 95-100, Kastamonu, Saf· 
ranbolu malları 105-110, Konya damgalı 
ve Iligın malları 100-105, Çengelli 100-102, 
deri mallan 70-75 kuruştur. 

YAPAK: Hafta zarfında Sovyetler kıs· 
mı azamı Anadolu mallarından olmak ü· 
rere mühim n(ıkta.rda ıyapak müıbayaa 
etmişler ve bu 8500 balyayı bulmuştur. 

Yerli fabrikalar da piyasadan muhtelif 
miktarda mübayaat yapmaktadırlar. 

Fiatrar Karahisar, Kütahya, Yozgad, 
Bolvadin ve Eskişehr malları 51-52, An· 
kara, Polatlı, Konya. K'rşehlr malları 

48-49, yıkanmış yün 70-75, tabak yünleri 
50-55 kuruştur. 

AV DERiSi: Hafta zarfında av derileri 
üzerine ehemmiyetli muamele olmamış 
ise de, sansar ve zerdeva derileri istekli
dir. Fiatlar zerdeva çifti 40.43, sansar 
çifti 34-36 ?ira, porsuk eski mallar 440· 
450, tavşan adedi 17 -17. 50 kuruştur. 

Poliste: 

na çıkartmış, yapılan durufI11aları ıo • 
nunda her ikisinin de ü~r buçuk ay ha
pislerine ve derhal· tevkiflerine karar 
vermi§ti.r. 

Bugiln Bahar 
Bayramı 
Bugün 1 Ma~ Bahar bayramıdır. :Bu 

münasebetle bütün resmi daire ve mües

seseler, Üniversite ve mektebler tatildir. 
Mağaza ve dükkAn.le.r kanunen bu tatil • 

den istisna edilmi.Şlerdir. 

Adalara uğrayarak Köprüye gelecektir.' 
Bu suretle Yalovaya hem saıbah gidip ak
şam dönmek, hem de akşam gidip bir ge
ce kalmak mümkün olacaktır. 
Akşamları Büyilkadadan son vapur 

saat 19.30 da ka11tacaktır. 

BugOn f&hrimize 800 seyyah gellycr 
Alınan bandır~ı Milvoke vapurile 

Hitler'in 50 nci yıldönürnü münase- bugün muhtelif milletlere rnensub 500 
betile Berline ~den heyet azaaından Er .. seyyah limanımıza gelecektir. Seyyah
kanıharbiye İkinci Reisi General &un lar şehri gezdikten ~nra yann lima -

Gelecek ay başından itibaren ilhbahar Gilnd.. d"- nımızdan ayrılacaklardır. 

MDaaadesiz 810 tahnit leden 
bir e(•m yakalandı 

Mişe1 isminde biri Yeniköyde Fran.J 

sız mezarlığında Fransız tebeasından 

64 yaşlarında Pol Sadi isminde bir ö-
tarifesine bazı llAveler yapılacak ve 18.30 uz wı sabahki ekspresle şehıi-
da Köprüden bütttn Adalara ve sabahla- mize dönmüştür. Resimde Asım Gün _ Kad1n yOzDnden cinayet lüyü tahn1t ederken, bu işi müsaade • 

siz yaptığından ya'kalanmıştır. n 7 de Büyükadadan kalkarak Heybeli dilz~ kendisini karşılıy~n bir ienera _ J?iln G8!atada eski Parma'kkapı so • 
ve köprllye bir vapur kaldırılacaktır. limizi görüvorsunuz. ktuagında bır yaralama hadisesi olmuş -

Toplantılar: 
İlkbahar tarife.sinde Pazar günleri için • r. NAra atan sarho9 kadın yakalandı 

birçok ll&veler yapılmıştır. Köprü.den Bir otomobil kazaar Terzi Mığırdıç oğlu Kancabaşyan, Evvelki gece Emine isminde bir ka-

Toros Gençlerblrllölnln tenezzdhO 7.30 da telonil Adalara sefer olduğu glbij Diln, Üsküdarda Hfilrirni eti M" . Sahak 
0.ğlu d.~irci Agob ve gene A - dm, sarhoş olarak Sultanhamamı ca'd • 

Toros Gençlerbirliği azalarından ayrıca 8.30, 9.30, 10.15, 11.15, ve öğleden caddesind y ıllıye gob ismınde uç arkadaş evlerinde rakı . 
SOO kişilik bir kafile dün $1rketi Hay • sonra 13.40 da doğTu seferler konulmUJ • . . en geçmekte olan Sabahat içip eğlenrniş1erken , vaktile aralann - desınde nara atarken zabıtaca yakalan 
riyenin M numarah vapurile bir te - tur. Adalardan aqam 15.45 den 20.30 a ~nde bir kıza, numarası tesbit edi - d':! geçen bir kadın me~le!i tazelen • ııuş ve hakkında takiba4ta geçilmiştir. 
nezzilh tertib etınJşlerdir. Vapur sa - kadar yedi seter vardır. Bunların üçü lemıyen husust bir ot.omobil çarparak miştir. Bu suretle iki Agoblar kavgaya ............................................................. . 

dö il t B ğ isk 1 1 lS.. Ka kerek arkadaşını sol kalçasından ya - r. · a 1 
bah saa.t 9 da Çınarlıya haTe_ b!t etmilJ Büyükada-Heybeli-Kop·· rüdtir. Pazaı nnn. yaralam1ştır. tutuşmuşlar, demirci Agob bıçağını ~- r;.,. Dokto 1 Z 1· Oget 
ve n ş e 0 az e e erme de uğ - leri Adalarla Bilyilkada • Maltepe • Bos- uryı yapan otomobille, şoförü za- ralamıştır. Belediye karşısındaki mun.yeneha· 

:::~:n sonra saat 22 de Köprilye gel :;;cı arasında bir vapur sefer yapacak •• ~~-?.~~~~1::~~!~:. ................. ·-··--· Suçlu yakalanmış, hAdlse etrafınd.-i ,nesfnrle öğl:den sonra hastalarını 
Rigoletto Operası zabıtaca tahkikata başlanmışhr. ~ . abul eder. 

c Çocuk Hnftasının Son GünU ) 2 Mayıs Sah günü akşamı Beyoğlunda 
-----~------------~-~~~~----~ ~~ti~~aru~~ ~"~I s~~~~~zd .. n~~ükfu~zfilmp~~ 

Çocuk haftasının son günü milnasebe • vermişlerdir. 

tile dtin okullar& muhtelif eğlenceler Kabala§ lisesindeki rn.ilsarnereye İstik • 
terti'b edllmi§ ve tezahürat yapılm1ştır. lAl marşile başlanmış, müzik ve oyunlar-
' Alemdar semtindeki 1 ve 44 ilncü o • dan sonra (Nakliye katan) adlı iki per
kullarla 49 ve 69 uncu okul talebeleri delik bir piyes temsil olunmuştur. Dün 
Gülhane parkında toplanmı~ar, parkta bütün okullarda küçükler toplanarak ç0 • 

açık hava milsameresJ vermiJler v~ muh- çuk haftasının son günilnil neş'e ve te • 
~lli oyunlar oynamı~lardır. 69 uncu o • zahürat iç'inde geçirmişlerdir. 
lrul tal~eleri öğle.den sonra İstanbul ll- Resim dtin Gülhane parkında eğlenen 
teSinde, Kabataş lısesi son sınıf talebe - yavrularımızdan birkaçını a;östermekt • 
leri de Kabataş lise&inde birer müsamere dir e • 1 

~----

değerli müzisyenlerimizden ve çok kıy- V J V J AN R OMA N C E' ın H Brik 88 ı 
metli elemanlarla ve yetışmlş mükemmel K d 1 ~~tı;;ro heyetinin iştlrakile temsil edile.

1 
a ın ar Hapishanesi 

Bu temsile opera san'etkarlarındnn El- pek yakında L AA L E de 
YoS EkomoinJsdJs :litırak edecektir. 

ru~kfu~~n&a~~r~~n~:=:::::::::::::::::::::::::::: 
relünd alnuştır." ~ 

ABSENE LUPIN'ın Dinlşii 
MELVYN DOUGLAS - VIRGINIA BRUCE f J 

" 
Şehzadebaşı 

TURAN Tlyatroııunda 
Bu feCe Halk i•CHİ 

ber yer 20 paradi 10 
localar 100 

Yalancmın Mumu 
TodYil 8 p. okuyucu Ayuıl Atilla roiiıü 

Pek yakında SARA V Sinemasında 

Bugün matinelerden itibaren B A H A R B A Y R A M 1 ıerefine 

A L K A Z A R Sinemasında 
TARZAN ve TRADER HORN 
ve filmlerine nazire olarak yapılan harikalar filmi 

KAPLAN ÇOCUK 
Tim Taylor tarafından çevrilmit her ıahneıi bin bir heyecan 

ve aerg-Uzqt dolu bir pbeıer 
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Kazanın Estele nakli kararlaştırıldı. Bu suretle 
Estelde yepyeni bir şehir kurulacak 

Samsun (Hususi) - Samsunun en 
mühim noksanlarından birisi, P. T. T. 
binası idi. S<!msun gibi her bakımdan 
ehemmiyetli bir vilayet merketinde 
posta ve telgraf daireleri, şehrin güm
rük tarafında ve bu işe hiç de elveri~li 
olmıyan bir binaya sıkışmış bulunu -
yordu. Samsun şehri, sahil boyunca in
ce bir ~ekilde uzanmış bulunduğu için 
halk, şelııin öbür ucunda bulunan pos
taneye kadc?r gitmek hususunda zah -
met çekiyor, şubeler ihtiyacı gidere -
miyordu. 

Bu hafta Samsun, hem bu ihtiyacı 
karşılamış, hem de çok güzel bir bina 
kazanmıştır. Şehrin merkezi bir yerin-

Bergam a kermesi haz rlıkları 
büyük bir hararetle başladı 

Ruyıl kermes, diğer yıllardan daha güzel olacak, bele
diye ziyaretçiler için birçok kolaylıklar temin etti. 

.. ~ '-

de ve Cumhuriyet meydanının yakl. - etmek için büyük bir temizlık faaliyetine 
nında bulunan yeni posta binası, cid - başlaml§lardır. Dükkanlar boyanıyor, ev-

Geçen seneki Bergama kcrm . ; ...,.ı. 1 c 

okçular ve bengi oyunculan 

den nafıc!cıl1ğımızın zarif bir eseridir. ler badalanıyor, çarşılar süsleniyor. Bc-
~n Pazar günü, saat on birde . ·~diye lAzım gelen yerlerde göze çarpan 
büyük bir halk kütlesi binanın ö- ' oksanlıkları tamamlıyor Velhasıl Ber-
nündeki sahayı doldurmuştu. Sam- Bergama, (Hususi) _ ~tt sene Berga- gamada umumi bir temizlik seferberliği 
sun Valisi ve ilyijnkurul baş-kanı rnamn üçüncü büyük kermesi hazırlıkla- var. 
rua.d Tuksal,. askeri erkan, memleketin rına başlanmıştır. Kermesin diğer yıllar- Her sene yirmi b~ bL'l seyirci toplıyan 
ılerı gelenlen hep hazır bulunuyorlar- dan daha canlı ve hararet} olmasının te- Beııgama kermesi haftanın dört gününü 
dı. İstiklal mar.şrnı müteakıb Samsun minine çalışılmaktadır. 1 

kasaba dahilindeki mahalli mahs•ısunda 
P. T. _T· mü~ürü ~fb Diztel bir söyleT Bir hafta sürecek ve geceli gündüzlü icra eder. Beşinci günü Kozak günüdür . 

.Midyattan bır g6rünti§ ve Atatürk bii.stil vermış, • Cümh~.nyet . telgraf. ve neş'e ile geçecek. ofan biiyük Bergama Kozak dünyanın hiç.bir yerinde emsali 
b" Midyat (Hususi) - 1070 rakımında' düdüğü getirtilmiş, güzel bir Halkevi ~s.tacılıgının guzel hır tarıhçe: kermesi Ege bölgesinin ı.rihl medeniyet bulunmıyan bir tabiat şaheseridir. Üç 
dır dağın hafif meyilli sırtlarında İsa - binası kurulmuş, belediyeler bütçesin- sını yaptıktan 90nra Samsuna bu gü eserlcrile dolu olan kasabasında Roma milyondan fazla fıstık a~acile gölgelenen 
.an Yiiz yıllarca evvel Komuk Türkle- de iki yılda on bin lir~ık bir fazla va - zel •binayı kazandırmak hususunda yük Yunan, Selçuk ve Osmanlı mede~iyet e~ bu şiir d!yan başt3.nbaşa hayat kaynağıtı !arııfından Mallyana adile kurulmuş ridat temin edilmiş ve on iki bin' llra sek ilg!leri~J esirgemiyen sayın Vekil serlcrini görmek ve tetkik etmek hrsa- dır. Sulan çok leziulir. Zergamaya munv~ Mardin - Cizre - İrak umumi güzer- sarfolunnuyarak bankaya yatırılmış - Ali Çetinkayaya şüktan ve minnet hlı- tını <-erecektir. tazam bir şose ile bağlıdır ve sırf kerme-

~:~~ ve Suriye - Nuseybin - Siird yo - tır. !erile nasıl meşbu bulunduğunu söy • Birçok sürprizlerle hazırlanan bu bay. se gelecek misafirlerin is!ırahatlerlni kar. 
t uzeıinae bulunmuş ohfa Midvat ik- Midyatta daha birçok asar meydana lem~, bu işlerde her türlü kolaylığı w ramda ziyaretçileri hayrete düşürecek ye. şılamak maksadile 27 bin liraya malolan 1ıi~n !Yi bir mevkie sahibdir. İhraca- geiirileeek iken görülen lüruın dolayı- himayeyi gösteren valiye de aynca te- nilikler vardır. Mtlli ve an'anevi rakslar- büyük bir otel kurulmuştur. Otelin her 
z·' •!atından yüz bin lira fazladır. sile keza merkezinin evvelce köy iken şekkür etmiştir. Posta müdürünün söy dan bengi. Kozağm menekşe, dörtlü ve türlü asri tesisatı •kmal edilmiştir. 
1 ;~a~~'n her şubesinde ileri giden ve belediye intiha!A yüzünden zuhur eden !evine V>Ii Fuad Tuksal, veciz ifadeli harmandah oyunları mllli kıyafetlerle Kozakta geı;«ek kermes gününde milli 
d .. ~~ kndar hayvanatı besliyen kaza- ihtilaf üzerine .Midyata mahalle olarak bir söylevle mukabelede bulunmuş, temsil edilecektir. Kalkan oyunları he- rakıslardan badlra yalnız Kozağa has olan a uzum ··ı··k j ... 

i.iz" · . cu u çok ileridir. Senelik ya-ş bağlamm F..stele nakli tekarrür etmiş Cümhuriyetin başarı<!ı hamlelerini ve yecanla doludur. Okspor ve Atlıspor te- (Kebe) oyunları gösterilecektir. K~brlcr u-~~ IstlhsaJiıtı otuz milyon kiloya ba- ve bu sebeble kasabada i~aat dur - büyük varlığ>nı andıktan sonra Ebedi ııekkülleri o gün için muntazaman ç•lıt- vasıtasile çamdan çama athyan dinç ih· ı-a~~i~a~tad.ır. Sanavide de mühim te- muştur. 939 ça'lışmaları Estelde tekA - Şefe bağlılığımızı ve Milli Şefin etra - maktadırlar. tiyar1ar görülecektir. 
lalı b.\':. lnkışaf kaydedilmiştir. Mamu- süf edecektir. Kır1<: odalı olarak kuru - tında, daha birçok başarılar görmek i- Bergamalılar ziyaretçiJerini memnun (Devamı 13 üncü sayfada) 

·· u un şnrk vilayetlerinde rağbet lacak hükumet binasına aid in<Uıat iler- manile nasıl bir sevgi ve saygı ile toplu goren <loku ·-:r 

"h macılık bugün dört yüz tez- !emiştir. Bu sene zarfında '&telde bil'- bulunduğumuzu söylemiş, bina'ı.1ın ka-
ga a Inaliktir. pısındaki kordelayı kesmiştir. Bahkesir öğretmen okulu talebe ve muallimleri Çanakkalede 

Midvat .. f birini kateden iki cadde açılacak, bele-
kalabalık ' nu us.bah~unında~ şarkın en diye binası ve reis evi yapılata'k, güzel 

· ve genış ır kazasıdır Kasa 
hada b" b " ka · - bir park tesis olunacaktır. Mevcud nü-

on ır ın, zada elli bin insa . . -
Yaşaınakt d F ı n mune J~r.darma karakolumm böluk ~ a ır. a·Kat bu rakamla 
!tl'lektumı d h" .'. . ra mutanhğı binai! haline ifrağı mutasav-
n ar a ıl degıldı r. Tahminlere verdı·r. a7.aran n · ı · ··f 

• ._ız ı nu us sayısı otuz binden 
aşagı <leği'dir. Halk maarifseverdir Bu Kanunu tıttbik suretile yarıdatn farla 
:n~ bir kö:vde daha mekteb açılc.•c~k _ kövde birçok faydalı tesisat meydana 
CUdl:r <lu.yulan ihtiyaç karşısında mev- getiren ve biltiln Midyatlıların içten 
G hıç mcsabec:inde kalmaktadır sevgi ve saygılarını kazanan kıymetli 
k ec~:n Subatta faaliyete başlıy<tn Hal~ ve güzide idareci Bay Akif Rahmi Ko
lue:'1 muhitte hissedilen büyük bir bo~- camımoğlu Esteli yakında temiz suya rn:Uı .doldurmustur. Sıhhi durum nor _ 

Davetlileri müteakı-b binlerce hallr 
yeni binayı gezmiştir. Memurlar, her 
daire hakkında ayrı ayrı izahat vermek 
te idiler. Yeni binada her türlü ihtiya -
cat dilşünülmüş, en mükemmel terti -
bat göıe alınmıştır. Alt ka't po!ta ser -
vislerine, üst kat muhabere, telefon da 
irelerine tahsis kılınmıştır. Zemin ka-
tında da mükemmel sığınaklar vardır. 
Mefruşat tamamile yenidir. Mektub -
ların w. telgrafların üst kata~ bava bo
ruları vasıtasile gönderilmesi için ter -
tibata varıncaya kadar her şey tam -

bu dır. Beledi hastalık yoktur. Fakat da kavuşturacaktır. 
tn~a~~~~~~~d~a~·~=====================~~=~==~~ 
b~~bı~~"r ittiha~ına ve nihayet sekse~ Samsun zehirli gazlerden korunma dersleri 

dır. 

Çanakkale (Hususi) - Balı.kesir Öğ nın 1apıldığı sahilde Çanakkale Orta 
retmen okulu direktörü Reşad Tardu- okul direktörü Kemal Batu tarafındaı 
nun başkanlığındaki 9 öğretmen ve 20 18 Mart deniz muharebeleri ablatıl 

4 

talebelik kafile, 22 Nisan akşömı şeh - mıştır. Oradan Truva harabelerine gi
rimize gelmi.şler ve orta o.kulda misafir dilerek Truvanın tarihi, 7 yıldanberl 
edilmişlerdir. Bu kafile 23 Nisan gü - devam edegelmekte olan tetkikat ve 
nü havanın muhalefetine rağmen Geli- bundan alınan neticeler hakkında ge
bolu yarım adasına geçerek Mehmedcik ne Kemal Baıtu tarafından izahat ve _ 
anıtını ziyaret etmiş ve l#ıııta çelenk 

h nuf usluk hır kazada dispanser ve 
Zi~stanc açılmasına lüzum olduğunu 

retmek isteriz. 

1• Mi~yat, kaymakam ve belediye rei
r' Akıf Rahmi Kocamanoğlunun gay _ 
~t Ve himmetilc birçok yeni ve güzel 
c·?raı 'kavuşmuc:tur. Merkezde; açılan 
J\~01.?urivet mevdnnına Ebedi Şeflmiz 
da atur~iin büstleri dikilmiş, bu mey -
'ttıu~ a·d zengin bir plan yaptırılmış, 
l'ak t"şe~ bir belediye binası kurula • 
tıa .. e~. guzel şekilde tefriş edilmiş, bi
g(Sı 0~~n~e bir park vücude getirilmiş, 
tan. . llkumet binası, çarşı ve pazarlar 
l~re~ını .edilmiş, iki mez~rlık tesis edi -
tıı v hır şehidlE:r hbidesi kurulmuş, a
~u € <ıhırlar şehir haricine naklolun -
lar 

8
' ca_aaeıer açılmış, bir kısım sokak

işıe~enışletilmiş. tenvirat ve tanzifat 
n" ehemmiyet verilmiş, canavar 

Samsun (H~susi) - Halkevin& son h~ta içinde gazden korunma hak • 
kında muhtelıf dersler verilmit ve alAka ile dinlenilmiştir. Resmimiz, gaz -
den korunma konferanslarından birisinde dinleyicileri göstermektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey D iyor k i : 

... bu sırada köhne evler 
şehrin manzarasını lloldulu 
için.. 

. . . hemen. iatimlike basla.. 
aııcakmlf. •• , 

Hasan Bey - Hemen keli
mesi sene manasına JJU Hlir, 
asır manasuıa mı? 

koymuştur. Kafileye refakat eden pi _ rilmiştir. Kafile burada kaldığı müd -
yade alayı emir sübayı Kadri, Anafar- de~e orta okul binasında misafir edil· 
talar muharebesi hakkında izahat ver- miş ve tetkik.atından pek memnun o · 
~tir. Ertesi sabah Erenköyüne gidil- !arak Çanakkale~>·· ayrılmı.ştır. Resin 
miş ve oradd. da 18 Mart deniz savatı- kafileyi göstermekted!J·. 

l ___ I n_e_b_o_ı_u_s....;;p:...o_rc_u_ı a_rı_A....;;y .... a_n_c_ık_ta __ J 

İnebolu (Hususi) - İnebolu Spor İnebolusporun galibivetii · ~ı .. t;.:-e1en -
klübü takımı ile Ortaokul izcileri 22 - di. Müteakiben de '"• · . :<;:° , ·. rır1 ta • 
Nisan günü Ayancığa gitmişlerdi. kımı ile İnebolu Ortaokul talebelerin -

23 Nisan günü orada' İnebolusporla den mi.irekkeb bir takım ar<ı'.3ında ya • 
Ayancık klübü takımları arasında ya- pılan rliğer bir mac da 1-1 berabere o
pılan ve cok heyecanlı iecen maç, 5-1 !arak bitti. 



S Sayfa ~SON POSTA 

Hldiaeler Karıısında 1 

Radyo din erken ~ Hem kışa hem 
~ adyonun düğmesini çevirdim, 
~ Ankara alaturka çahyordu: 

cBu yaz geçen g'jnlerirniz hatıramdan 

çıkmıyor.> 

- Acaba hangi yaz? dedim, geçen yaz 
mı, evvelki yaz mı? Ha geçen yaz. ha da 
evvelki birbirinden ne farkları vardı ki! 

Tozlu sokaklar. kalabalık vapurlar, a
teş pahasına sayfiye kiraları. bir evin en 
az .bir haftalık yiyecek içeçeck paraSln· 
dan fazla tutan p!aj masrafları. Ayni şar
kıyı ben de söylemiye başladım: 

c- Bu yaz geçen günlerimiz ...... > 

* 
Şarkı bitti. Bir başka şarkı başladı: 
cHaniya sen 'benimdin? .. > 
- Acaba bu şarkının güftesi kimindir? 

Son günlerde isimleri resimleri gaze-
telerde 5Jk sık görülen Arnavudluk kralı 
Ahmed Ztgu ite kraliçe Jeraldini hatır
ladım; Avrupa haritasındaki Arnavudluk 
parçası gözlerimin önüne geldi: 

- Güfte herhalde Zogunun, yahud da 
Jeraldinindir. dedim. 

* Üçüncü §arkının ik!nci mısramı duy-
fom: 

cGel benim ahtı bakışlım yanıma .. > 
Gözlertmi kapadım. Kendimi köprü üs-

tünde tasavvur ettim. Köprüye yanaşmış 
Denizbank vapurlannın bacalarından 
cD. B.> ler sökül'iiyordu. Nasıl oldu bil
miyorum. Bacalar rüyada görülen şekil
ler gibi bir anda canlanıverdiler. Birer 
ağızlan peyda oldu ve hep birden radyo
da duyduğum şarkı mısraını tekrarladı
lar: 

cGel benim ahtı bakışlım yayayanıma.:ıt 
Uzaklan çifte çapa görünmÜ§W. Baca-

lara doitru ikrliyordu. \ 

* .; 

Şarkılar şarkılan takib ediyordu: 
cGöste.r~p ağyare liltfün bizlere biga

nesin.> 
- Acaba kim söylüyor. kime söylüyor. 
!stanbulun kenar semtlerinden çıkan 

bir sesti lbu .. bu ses bakımsız kalmış cad
del<'rden, çöpçü u~amaz sokaklardan 
geçiyor, ve İstanbulun göze görünür yer
lerini imar için çalışan Belediyeye yalva
rıyordu. 

* Son dinlediğ!.m şarkı şu oldu: 
cSeni gördilkçe titriyor, yüreğim.> 
Radyo parazit yapmaya başlamıştı. Tit. 

riyen yürek değil. radyonun hoparlörü 
idi, daha fazla dinllyemedim. Düğmeyi 
çevirdim. Radyo susmuştu. 

lsmet Hulılsi 

bahara uyan manto 
Velur dö len

dendır. Önünde ro
ba gibi başlıyan 

bir kesik pl:ıstron 

şeklini ah yor. Kol
larında da buna 
benzer birer parça 
var. Bütün dikişle· 
ri pikürlü. Etek· 
lerı aşağıya doğru 

genişliyor. Beli sı
tı, kalça kısmı da 
vücudü sarıyor 

Ensiz bir bilezikle 
büzülen kollar ol· 
dukça bol. Bilhas. 
sa bilek tarafları. 

Kürk yakası iğ

·rctidir. Soğuklar 

geçince çıkarılır, 

mevsimlik bir man 
to yerine giyilir. 
Bu hem güzel, hem 
de ekonomik biı 

giyim olur. Kış ve 
bahar ayni manto 
ile idare edilebili-
yor. Bu manto hep 1 l 
iki mevsimd~ de j !t_ --güzel oluyor, güzd 

C Eunf arı bi iy r u id'niz ? =ı 
görünüyor. Bundan daha iyi, ne olabilir 
ki! 

Her kadın bilmelidir 

Den·z kazalarında 
köpeklerin yardımı 

Fransızların en 
büyük ve en yeni 
transatlantikleri o
lan Normandi'de 
hır kazf. vukuun • 
da köpeklere ta • 
kılmaK için yapıl -

DUf cankurtaranlar vardır. 

* Çörek kalıbı olan şapka 

Tayyare suratinin yeni 
bir numunesi 

AUıskada bir tay ' 
J yare köpekle ko - l 
şulrnuş bir kızağın 1 

bır günde katetti· 
ği yolu yedi daki • 
kada katetmıştir 

Bu da gösteriyor 
ki 20 ncı. asırda 

sürat. her şeyin 

fevkındedir. Gün-

Erkek pantalonlannı ü tüledikten sonra 
açık havada - kışın boş bir odada, bir 
balkonda - asıp havalandırmalı ve ta bü
tün nemi kurumadan içeri almamalı. 

Çünkü: Pantalonlar daima üstüne ıslak 
bez koyarak ütüJendikleri için ütü bittiği 
vakit az çok nemlidirler. Asıp iyice ku
rutmazsanız ütüsü çabucak bozulur. Ku
rutursanız uzun zaman ütülü kalır. 

* Şemsiyelerin - bilhassa erkek şemsiye
lerinin - yağmurdan bozulmamaları için 
eve döner dönmez kapayıp bir yana as
mamaya, kuruyuncaya kadar açık bırak-

lerce karlı ve buz maya çok dikkat etmelidir. Kapatıldıgıw 
l 11 d ·· ·· kl kt n usanan Alac;. u yo ar a suru enme e ~ vakit te çubuklarının sapa temasını mu-
kalı tacirler bütün seyahatlerini böyle vakkaten menetmek üzere ikisinin ara
tayyare!erle yapmaktadırlar. sına ufacık bir lfıstik parçası koyuver

* 
Burunlarına halka takan kadınlar 
Burunlarına hal

ka takan kadınlar 
yalnız zenciler a -
rasında bulunmaz. 
Şimali Hind ka • 
dın!arı da burun • 
lanna böyle hal • 
kalar takarlar. ve 

melidir. 

* Yakında kışlık elbiselerimizi bütün 
bütün çıkaracağız. Gelecek k1şa kadar 
onları güveden korumak için şu basit 
tedbiri unutmayınız: Ceplerine, kat yer
lerine taze veya kurutulmuş mürver yap
rakları koyunuz. 

* Erkeğinizin şunları ıhmal etmesine ra
zı olmayınız: Her sabah saçlarını kıninll 

Mayıs 1 

En çok b ğendiğiniz birkaç 
yıldızm kısa tercümei hali 

Lionel Barrymore - John Barrymore - A nnabella -
Charles Boy er - john Boles - H arry Baur - Maurice
Chevalier - Şarlo • Madeleine Carrol - Marlene D "et • 

rich - Garg Gooper - Claudette Colber 

AnnabeUa 

Annabella Fransız sinema yılclızları 

içinde müstesna bir mevki işgal eyle -
mektedir. Şimdiye kadar çevirmiş ol -

duğu filmlerde büyük muvaffakiyetler 
göstermiştir. Son zamanlarda Fransız 

sinema muhitinden uznklaş:mağa ve bu 
hareketi hoş görülmemeğe başlanmış -
tır. HaJtm Holivuddadır. 

Bir aşk macerası neticesinde evlen -
miş olduğu san'atkar cJan Müra> dan 
aynlrnıştır. Geçenlerde Holivudda 
genç Amerikan san'atkan Tyrone Po -
wer ile resmen evlenmiştir. 

John ve I~ionel Barrymore 

Lioncl Barrymore bu sülaleden olan 
sinema san'atkarlannın reisi bulun -
maktadır. 1878 senesinde cFiladelfiya> 
da doğmuştur. Kudretli bir san'atkar
dır. 

mi Greta Garbo'nunk1nden aynlmı ., 
yordu. 

Clıar1"5 Boycr 
t 

Şimdi Holivudda bulunan bu Fran " 
sız san'atkan Fransız sinemacılığının 

iftihar eylediği en büyük simadır. Ho
livudda güzel Amerikan sa~ı'atkat1 
Pat Paterson ile evlenmiştir. 

Filrn1erinin ekserisinde pek büyülı 
bir muvaffakiyet kazanmıştır. Herke! 

tarafınnan 1'evilmektedir. Çok cana ya· 
kın bir san'atkarclır. 

MndeJeine Carrol 
Bu güzel yıldıza «Amerika•.1 sincr.rıa .. 

cılığmın sefiresi:> sıfatı verilmiştir. As· 
len İngilizdir. >Dokuz basamak> fil · 
minde unutulmnz bir şahsiyet yarat .. 
mış idi. 

Charlie Chap1in (Sarlo) 

Portekiz balıkçılarının şapkaları re • onların taktıkları su ile ıslatmak, her traştan sonra biraz 
J ohn Barrymore de Lionel'in ka'l.·de

sidir. 1874 senesi:ııde Nevyorkta doğ -

muştur. Sinemaya intisab eylemeden 

evvel Şekspirin eserlerinin temsilinde 

Şarlo 1890 senesinde Pariste doğ .. 
muştur. Fakat çocukluğundanberi Lo!\ 
drada bulunmuştur. Zamanının en bil .. 

simde gördüğünüz biçınıdedir. Bu şapka- halkalar başları kadar büf.iktüt. krem sürünmek. yüzünü yıkadığı suya 
lar tenekeden yapılır .. Gündüz balıkçılar ===============.:: arasıra b irkaç damla benjoin damlat
giyerler, geceleri de evde kanları bu şap. çörek yapmak için kalıp yerine kullanır- mak ... Ucuz ve lbasit şeyler amma bir ke
kalan orada çok !azla beğenilen bir nevi lar. re itiyad halmde tatbike başlandı mı bir 
~~~~~~;;;;;;::===-~~·~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~··.-m-.·.··~--·-.-.-.- e~e~n genç ve itin~ı g&ünme~ne ~k 

yardım eder. 

vük komedyeni sıfatını kazanmıştır· 
en fazla muvaffak olan bir san'atkfır Filmleri hep şaheserdir. Sesli film .. 
idi. Filmlerdeki muvaffakiyetleri had- lerden hiç hoşlamr.amaktadır. Fakaf 
siz hesabsızdır. ilk ve gon olarak 1'Csli filmlerde bir 

SLER 
Okuyucu farıma 
Cevablarım 
Okuyuculanmdan cM. O. P.w ye: 
- Kızım, mektubunun yazılış tar-

ımdan anladığım şudur: Senin ona 
karşı olan hislerin gün geçtikçe daha 
zayıflıyor. Bunun böyle olrnaSl 
gayritabii bir hal değildir. Cknç 
ya.ştn birbirlerile sevişen, birbirle -
rile nişanlanan genÇlerin sonradan 
böyle vaziyetlere düştükleri çok gö
rülmüştür. 

Şimdi kızım sen beni dinlersen bu 
işin üzerine fazla düşme. Bir nişan -
!ılık resmi bir bağlılık ihdas edil -
mesjn. İ~i olunma bır~, bakalım i: 
leride ne olacak! 

* S. O. it. ye: 

- Kızım, evvela sana şunu söyli
yeyim ki, ben derdli okuyucuları -
mm mektublannı okumaktan yo -
rulmam. Özür dilemene hiç lüzum 
yok. Hayat•.a bnşından büyük bir 
felaket (!ccmis .. Ve bu felaketi mü-

teakıb güzel günler gorunmüş, sen 
bu güzel günlere giden yolda bir -
dcnbire duruyorsun. Çünkü açık ve 
aydınlık gördüğün yol birdenbire 
ka"rarıyor ve kapanıyor. 

Bu hadiı;eni:'ı tesiri altındasın, 
şimdi ne yapmalı? .. 

Belki kendi kendine soruyorsun
dur: 

- Bu tarzda cevab vermekle ha
ta m1 ettim? Belki de bu sualine ken
din kat'i bir cevab veremiyorsun. 
Ben sana yardım edeyim. Hata et -
rnedin. Hareketin çok doğrudur. 
Düriist bir kadın dcfıma senin dü -
şünrlüğün gibi düşünür. Senin söy -
lediğini söyler. 

Fazla üzülme kızım. Eğer o senin, 
düŞüncenin ve hareketinin kıymeti
ni takdir etmedise sana layık olacak 
bir 'koca değildir. Fazla düşünmeye, 
onun ayrıhğma üzülmeye değmez. 

Temennim, seni anlıyacak, tak -
dir edecek bir erkekle evlenmen ve 
mes'ud olmarn~ır 

TEYZE 

Losyon ve J:ivanta yerine, erkeğin ça. 
maşırlarının arasına kuru lavallta çiçek
lerile dolu minimini bezden torbacıklar 

llarry Baur tecrübeye girişecektir. Şimdi (Dikta "ı 
Bu büyük Fransız smı'atkan her ta- törler) adında bir film çevirmek ii:r~ .. 

rafta takdirler ve «Koca aslan• Jaka - re hazırlık yapmrı'ktad1r. 
koymak kfıfid•r. * bını kazanmıştır. Sıhhi ahvali dolayı - :MaurJce Chevalier 

Uzun bir yürüyüşten eve döndüğünüz sile son zamanlarda az film çevirmek- 1894 senesinde Faris civarında Me ' 
vakit eve gelir gelmez baldırlannıza 37 tedir. nilmontant'da doğmuştur. FransanıJ 
derece ıhlamurlu su banyosuna daldın- John Boles en büyük fantezi san'atkfırıdır. Gerel 
nız. Sonra biraz limon suyile uğuşturu- 1900 senesinde Texas City'de doğ - müzikhol sahnelerinde, gerek sinema 
nuz. Ne kadar yorulmuş olursanız olu- muştur. Amerikan sinemacılığının ya- da sonsuz muvaffakiyetler ka~anmış 
nuz ayakJannızda oğr1 ve yorgunluktan k.ışık11 delikanlısıdır. Filmleri büyük tır. 
eser kalmaz. bir şöhret kazanmıştır. Bir vakitleri is- (Dcyamı 14 üncü sayfada) . 
···------... ........ ;... ...... -.................... -.. ···-···· ........... ....-............ -................... -.......... -.-· ... ··-··-· .................................... ...,,, 

Bacaksrzrn maskaralıkları: Uçurma-, 
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.. 
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Niçin. dünyaca 
• ressam, mı ar, 

• • or ve 

SON POSTA 

tanınmıs 

edib, 
• yok? z 

Sayfa 7 

Bir Yahudi sarraf, 
sadrazamdan nası 

inti am ahr? 
17 yaşındaki Padişah birinci Ahmed hançerin! 
sıyırmış, gözünün önünde boğdurttuğu Derviş 

Paşanın boğazını elife kesmişti 
[ "Son Posta,, nm tarihi bahisler muharriri yazıyor] 

Güzide/erimiz: "Neden yalnız beynelmilel şöhretli 
asker geliştiriyoruz da diner sahalarda bu muvaf-

5 Hicri 1015 yılındayız. Osmanlı tahtında -'ak. t. .. t ld k? ı· b veriyorlar 17 yaşında 'bir çocuk. birinci Ahmed var-'~ ıge l gos eremez 0 U 11 SUQ zne ce.VQ dı. Avusturya ile on altı senedenberi de-

Nilıayet padişahtan emir geldi: cHe· 
men Üsküdara geç ve git!> 

• vam eden harb devleti yormuş. hazine 
boşalmış idi. Anadolu ise. celfıli eşkiya e
linde, kan ve ateş içinde çırpınıyordu. 
Kara Yazıcı'lar, Deli Hasan'lar, Şah Ver
di'ler, Yular Kaptı'lar, Poyraz Osman'lar, 
Öküz Mehmed'ler, Tepegöz Rıdvan'lar, 
Kazaz Ali'ler, Burnaz Mehmed'lcr, her 
biri bir afet olmuş. köyleri. kasabaları 
yakıp yıkmış ve nihayet her biri yüzler
ce ayaktaşları ile bir fırsab düşürülüp 
ele .geçmiş ve kelleleri uçurulmuştu. Fa· 
kat. yere yuvarlanan bir celfıli kellesine 
bedel, beş on kişi türemiş. Anadolu halkı, 
bir taraftan devletin insafsız tazyiki. di
ğer taraftan oelıilinin tecavüzfl ile inle~ 
mekte devam etmiştt 

Bu kat'i emri aldığının akşamı, sara· 
yında ikindi divanına riyaset ederek dev. 
let işlerile uğraşırken başında bir sıcak· 
lık hissetti, üstüne inme indi. Ağaları ku· 
caklayıp hareme göt~rdüler. Padişaha da 
haber verdiler. Dervış Paşa Ahmcdin ya• 
nında idı: c Yalandır! Mahsus hastalan
mıştır!> dedi. Bunun üzerine padişah 

şöyle bir hattı hümayun gönderdi: c Ya
landan hastalığı bırak .. hemen Üsküdnra 
geç... Yoksa ... > 

Lala Mehmed Paşa ağlıya ağlıya şu 
cevabı gönderdi: cEn ziyade itimad etti
ğiniz bir adamı gönderin de ne halde ol
duğumu görsün. Hakikati padişahıma bil· 
dirsin. Eğer sedye ile de olc;un Üsküdnra 
geçmemi emrederse"liz, geçeriz.> 
Padişah kapı ağasını gönderdi. Lala 

Meh.med Paşa kapı ağasına hiıngür hün· 
gür ağlıyarak: 

Mustafa Şekib Cemil Bilsel 

Beynelmilel şöhrette asker yettştiri - ni görüyoruz. Bence beynelmilei şöh -
rruz .. Fakat, beynelmilel şöhretli mü- retler bugünden ziyade yarından bek
e:ekkırfmiz, mütefennfoimiz, alimi - lenecektir. Çünkü bu işe henüz pek ye-
~~?.. heykeltraşımız, sr.in'atkanmız pi gebe ka1mış bulunuyoruz.> 

Hamid 

Aslan ve Sultan Süleyman ordulan -
nın devamı fasılasız olarak gelmekte -
dir. 

1015 de Kalenderoğl.u ile Kara Said 
Aydın ve Saruhan tarafiarmı viran et
mekte idi. .Bir taraftan Tavil Halilden 
ümmeti Muhammed kan ağlıyordu. Saçlı 
adile anılan bir şakiden, 1stanbula for
yadnameler yağmakta idı. 

Sadrazam Lala Mehmed Paşa. devlete 
hizmet etmiş, namuslu ihtiyar bir vezir 
idi. Vüzeradan Murad Paşanın Avustur
ya ile cenkeden orduya. Nasuh Paşanın 
Anadolu ve Şark ordusuna serdarlıkları
nı padişaha arzetti ve kabul ettirdi. 

- Bu de-vleti aliyeye ettiğim hizmet 
bilinmedi. Halirfıe itimad olunmadı. Öle
ceğim. Altı yetimim var. Onlara her ne 
ihsan ederlerse Allah ta kendilerine mü-
kafat eder .• 

Niçhı?.. • HAmid : 
Bu niçine iki gündenberi cevab arı _ (Edebiyat Fakültesi Dekanı) 

Yoruz. Bug" d b k un e u me\•zu etrafında «Bugiinfuı genÇJeri arasında yarının 
1 onuşan entellcktiieller bize su cevab _ beynelmllel şöhretleri yetişecektir.1> 
arı veı diler: c- Beyne] 1 şöhrette asker ve 

• Cemi( Bilsel: kwnandan yetiştirmemizin sebebi, Tür 
U kün tarih başlangıcından itibaren dai-

( niversite Rektörü) mi askerlik mücadelesi içinde bulun -
dlrYncJrnu"ı kudrette at.imimiz çoktur.» ması ve bu suretle an'anevi bir asker-

ku<d- ~e.vnelrnilel şöhretle beynelmilel lik ruhu ve kabiliyeti kazanmasıdır, 
r€tı birb· · a 

B ınn en ayırmak lazımdır. diyebiliriz. Bilhassa son asırlarda Türk 
.. evne~mil~l kudret seviyesinde olup ta milletinin milli varlığını koruyabilmek 

§öhretı olmıyan bir çok kıymetler var _ k 
dır. için en müşkül şartlar dahilinde ve ~ 

disine daima faik düşmanla~·la dalını 
_Bizim beynelıni1el kudrette alimi - surette çarpışmak mecburiyetinde kal-

~ız çoktur. Beynelmilel şöhret ecnebi ması bu sahadn büyük gayretler ve 
dıUerdP. neşriyatla olur. Büyük ilim a- hamleler sarfctmesi ve bu suretle rnil
da.~Iarımız ecnebi dillerini bu dillerde !i dehanın bilhassa askerlik saha'.5ında 
etud yapacak kadar iyi bilirler. Fakat inkisafını temin etmiştir. 
Pek ÇORU bu dillerde yazı yazacak ka - Fikirle san'at sahasına gelince: 
~~r dil<> hakim olmadıkları fikrinde - Osmanlı devletinin son inhitat asır -
/rler. Bu sebeble yazıları kendi dille- larında 0 zamanın rejimi ve diğer şera-
~nde basılmaktadır. Bu itibarla da kem iti dolavısile garb alemi ile münasebe

dı.l~rini iyice tanıtamrunaktad1rlar. Ye-
tini haddi asgariye indirmiş bulunma -nı. yeticştirmekte olduğumuz alimleri - sı kültür sahasında milli dehanın bil -

Inız ecnebi dillerde de etüd yapacak ve yük eserler vermesini ve beynelmi1el 
Yazacak kudrettedirler. Bu itibarla ya- şöhretlc>r yaratmasını güçleştirmiştir. 
tının beynelmilel söhretleri ilim saha _ Beunelmilel sa. hsiyetler bütün dünya 
tnııda <laha çok rörüleccktir.> J 

çapında sıkı temaslar ve sıkı münase -
Mustafa Sekib Tunç: betlerle tebarüı~ edebileceğine göre bu 

(Profesör) 
oBizde beynelmilellik ideali henüz 
yeni 1esf'ltkiiJ etmiştir.» 

~- Oc;rrıan!ı İmparatorluğu zuma -
nında idc>al, ümmetti. Ümmet adamı 
~hnaktı .. Ancak ümmette beynelmilcl-
ik, ic;lam aleminde tanınmak bir ide -

aldi. H"ni.iz virmi senedenberi Avru -
Paca d:ı tanıı~mak ideali basla.'11ış buJu
~UYor. Evet yirmi f'.ene .. Ta~zimata ka-
.ar gidemeviz. Zira tanzimat sadece 
~Y?si olmuŞ, içtimaı ve kültürel tesir
ka l"i P.e-k zayıf ka~mıştır. Beynelmilele 
ın ~ ırnd<mıizi. zekamızı, hissimizi aç -
~ ~<-:1üz yirmi senelik bir işdir. 

hl • u ıt.ıbar]a biz bu idea1in daha ye -
~«ıyiz. 

a~c;kiden bevnelmilel olmak gibi bir 

ci. u Voktu. 13u bir kıvmet ifade etmez-
ı. M k • 
~ki a .b.ul olan bunun tam aksi idi. 
~ı'nı.,,devırcfo beynelmilel normal sa -
dibı 

1

°'~· hatta giifünç addedilirdi. E -
erı!"liz · ı · · d ·· h"tab eıın .: · Mır eıımız unyaya ı 

Jtu e 1 <>.kıllarına f!etirmemiş1erdir. Bu 
ş~;;rdlerin değil, cemiyetindir. 

ltıi Sn 
1 bevneimilel söhretleri bu yir-c-n!' • • • 

l'a :ver ıçınde yetic:en ve bundan son-
nt>vneııcı".ce~Ier arac:ında görebiliriz. 
lh_."'<!~k ~ı'c ın ihtirasını cemiyet körük 
lleıll'ıil ,.h17: v~recek, besliyecektir. Bey 
lih)İZci e 1n ıhtırası bütün penç alimle -
~inin d~. tnemnuniyetıe görülüyor. Hep
<lun":ı;~nyava hitab etmek istediğini, 

- kı·•tnet kaza'n.mak istedikleri· 

münc.'2 ebet ve temaslann ancak son za
manlarda genişlemesi karşısında bu 
şahsiyetlerin şimdiden mütebariz bir 
şekil almamış olmasına hayret etme • 
melidir. 

Kanaatimce Türk milletinin dehası, 
kabiliyetleri, meziyetleri, ecdaddan, aı. 
talardan aldığı miraslar beynelmilel 
şahsiyetler ve eserler yaratmasına pek 
müsaiddir. Eminim ki, bugünün genç -
leri arasında ymının beklediğimiz bü -
yük ve beynelmilel şahsiyetlerinin ilk 
kıvmetlerl mevcuddur. 
Yarın için bu klyınetlerin beynel -

mile] şahsiyeU<?r olmasına intizar edi -
lebilir. İnhitat asırlanndan evvelki a -
sırlarda fikir ve san'at aleminde bey -
nelmilel denebilecek büyük şahsiyet 
ve dehalann yetişmiş olması bize atiye 
bu hususta nikbin!ikle bakmamı2'..:l mü
saiddir.> 

• Mükrimin Halil: 
(Üniversite tarih do~enti) 
«Br.ynelmllel şöhrette adam :yetiştir -
melde acele etmıyelim. Denüz ilmin 
çırağıyız.» 

c- Beynelmilel şöhrette adam yetiş
tire bilmek için ilmimizin büyük bir 
mazisi olmak laz·mdır. Halbuki bizim 
eski ilmimiz A vru~ ilmi karşısında 
yıkılmıştır. Garb ilmi ile henüz yeni 
temas etmekteyiz- Bunun için çok şey 
beklemek şimdilik n~emahaldir. 

Askerliğimizin mazisi eskidir. Alp 

Elbette beynelmilel şöhrette asker -
lerimiz olacaktır. Avrupa askerlerine 
faik asker yetiştirmemiz kadar tabii 
bir şey olamaz. 

Beynelmilel şöhrette adam yetişti -
rebilmek için yeni ilmin temeli kurul
malı, metod girmeli, riyaziye. tabiiye, 
hayati ilimler hazım edilmelidir. Sonra 
bütün bunlardan feyiz alardk içtimai 
ilimler girmeli ... 

Bizim ilim müesseselerimiz Avrupa 
üniversiteleri gibi medreselerin teka -
mülünden vücude gelmiş olsaydı tabii 
en yüksek ilim ocaklarının bizde de bu
lunması zaruri olurdu ve l 000 seneden 
fazla ilim an'anesine dayanan rnekteb
lerimiz ve bittabi alim ve kaşiflerimiz 
h~dsiz hesabsız olurdu. Ne yapalım ki, 
bizim medreselerimizi garb ilmi yık -
mış ve biz ister istemez garb ilmini a
dapte etmek mecburiyetinde kalmışız -
dır. Bunun tarihi de çok yenidir. 

Mazi tam manasile bir asır bile de -
ğildir. Tıb nihayet bir asır tutar. Mü -
hendishane biraz memleketimize A vru 
pa riyaziyesi getirmiştir. O da bir a -
sırlıktı1-. Çok kuvvetli bir riyazive fa -
kültesi değildir. Halbuki asıl ilimlerin 
ocarp olması !azım gelen edebiyat fa -
külteleri daha pek yenidir. Harbi U -
muminin başında başlam1ştır. Harb do
l:1yısile vüri.iyememiş talebesi asker ol
muş, ak~amıştır. Daha henüz .mm rn?
cssese1erimiz teessüs halindedır. Henuz 
böyle bir halde bulunan müesseseler -
den bundan büyük işler beklemek, bü
yük kaşifler, alimler aramak herhal~e 
muhal şeyler istemek olur. Şayed orı -
jinal bazı münferid adamlar varsa bun 
lar doğrudan doğruya şahsi kudretle -
rinin, manilerinin neticesi olarak ken
dilerini yetiştirmiş olan1ardır.:. 

• Sadi Irmak: 
(Dofent Joktor) 

cıSize birçok beynelmilel şöhrette Uim 
adamlanmızı sayabilirim. .. 

c- İlim adamları Beyazıd meyda -
nındaı, eben varım!> diye davul mu çal-
sın?~ . 
İlim adamı kimdir, miyar1arı neler -

dir?. İzah edeyim: 
ı - Neşriyatı gar? mecmualarına 

kabul edilmiş olmak. 
2 - Bu neşriyat tamnmış müellif -

lerce mehaz olarak kabul edilmek. 
3 - Beynelmilel kongre1erde akisler 

ydpan tebliğlerde bulunmak. 
4 - Kendi ismile anılacak şekilde 

bir usul, bir alet, bir yenilik bulmuş 
olmak!. 

Miyarlar belli başlı bunlar olabilir. 
Bunları tetkik edersek beynelmilel 

ndantlarımız vardır. Ve size birçok 'bey 
nelmilel ilim adamlarımızı sayabili -
r~~ liemen aklıma gelenler şunlar: 

(Devamı 10 uncu sayfada). 

O sıralarda idi iti, vazifesi icabı hemen 
he>r{!Ün padişahın yanında bulunan bos
tancıbaşı Derviş ağa, ki fevkaltıde harts, 
hilekar, yalancı, hasis ve gaddar bir a
damdı, genç padişahın göziine girmeğe 
muvaffak olımı§. Kaptanıderya Çağale

zadeyi azlettirterek vezirlik rütbesi ile 
kC!ptan olmuştu. Kaptan p:ışahk ile devlet 
er'kanı arasına karıştıktan sonra da gözü. 
nü sadaret makamımı dikmiştı. Bunun 
için, devlet erkanı arasında doğruluğu ve 
namusiie tanınmış simaları birer bırer 
uzakln.ştırmağa başlamıştı. Evvela. A
vusturyalılardan Esterzon kalesini fet. 
hetmiş olan yeniçeri ağası H!iseyin ağayı 
vezaret ile Haleb valiliğine tayin ettirdi. 
Biçare Hüseyin ağa, paşalık ünvanını 
çok taşıyamadı, Adana civarında celali
lerden Ce~id adındaki bır şakinin pu
su.suna düştü, telef oldu. 

Derviş Paşa bundan sonra, padişa..lıı 
şark serdarının tebdiline tc>şvik etmeğe 
başladı. Muvaffak ta oldu. Bir gün, bir 
meseleyi padişaha arzetmek için huzura 
g·ren Lala Mehmed Paşaya. birinci Ah
med: 

- Senin serdar olup §arka' gitmen J{ı. 
zım gelmiştir, hemen tedarikinı gör! 

Dedi. 
İhtiynr Lala Paşa şaşırdı: 
- Emir padişahımındır .. amma .. Nem· 

çe ile sulbü kararlaştırıyorduk ... Nasıl 
olur? .. 

Diye ke~elccli. 
Genç hükümdar kızdı: 
- Emrim üzere hazırlığmı gör! 
Dedi. 

Sadrazam sarayına geldikten sonra, 
padişaha, vaziyet hakkında mufassal bir 
rapor yazdı, sadrazamın İstanbulda bu
lunması lüzumunu izah etti. Derviş Pa
şanın teşviki İl<'?, sadrazamın bu raporu 
da fayda vermedi. Sadrazam kendisine 
vurulan darbenin nereden geldiğini pek 
iyi biliyordu. 

Kendisini ziyaret eden Nasuh Paşaya 
kaptan paşadan acı acı şikayet ederek 
c bu kadar yıllık emeğimiz heba oluyora 
diye ağladı: cBari beni Avusturya sefe. 
rine serdar yapsın, varıp gidip sulbü ta
mamlıyayun. dedL Bu hususta padişaha 
ikinci bir mektub yazdı. Fayda vermedi. 
Bunun üzerine otağını Üsküdara geçirip 
kurdurdu. Sadrazamın eli ayağı yerinde 
Mustafa ağa isminde rnutcmed bir adamı 
vardı. Derv~ Paşanın ameli ile Mustafa 
ağaya da Kastamonu sancnkbcyliği ve
rildi. Zavallı Lala Mchmed Paşa padişaha 
bir mektub daha yazdı: cBari bu adarm 
benden ayırmayın. dedi. 

Ahmed, paşanın mektubunun arkasına: 
cİhsan ettiğimiz sancağı beğenmez mi?!• 
diye tehdidkar bir cevab yazdı. 

Vezirin haline kapı ağası da ağladı. 
Gördüklerini ve p:ış:mın vasiyetini padi· 
şaha oludğu gibi söyledi: cPadişahım.ı 
haline merhamet edın, belki bugünlerde 
ölür ...• dedi. 

Ahmed omuz silkti: 
- O giderse yerme bir başkası gelür! 
Dedi. 

Kapı ağasının tahmini doğruydu. i}. 
çüncü günü Lala Mehmed Paşa ikinci bir 
felç darbesile öldü. Ülema ve devlet er
kanı naşını kaldırıp namazını Fatih ca
misinde kıldılar. Eyübe götürüp gömdü
ler. Kaptan Derviş Psşa da cenaze mera
simine iştirak etmişti. Dönüşte tersaneye 
uğradı cMübrü hümayuna u orada ken. 
disini bekler buldu. Nihayet muradına 
ermiş, sadaret mevkiine kavuşmuştu. 
Divanı hümayunda sadrazamlnrın ma

kamına oturduğu gün çavuşbaşıya ilk 
emri şu oldu: 

- Divan memurları, katibler, beni sair 
vezirlere kıyas etmesinler, kım bugünün 
işini yarına bırakırsa başını keserim!.. 

Bu tehdidi •biti§ik dairede işiten kfıtib
ler: 

- Bu dediğin inşallah kendi basına 
gelir!.. 

Dediler. 

Derviş Paşa, o günkü icraatını, beyler. 
beyilikten mütekaid bır ihtiyarı, oğlu .. 
nun işlediği ufak bir suçtan ötürü divan 
önünde (idam etth"mel<le ~apadı. •Kan 
katilde kalmaz. ve cdinsizin hakkından 
imansız gelir> derlel·. 

Büyüklere hizmet eden Yahudi sarraf. 
lardan biri, kaptan paşa olur olmaz Der. 
viş Paşaya da arzı hizmet etmişti. Fakat 
bu Yahudinin adeti idi, hizmet ctt•ğ! e. 
kabirin namına ne kadar para sarfederss 
bir deftere kaydeder, sonra ona kendisin. 
ce münasib bir faiz ilave ederek efendi. 
sinden alırdı. 

Derviş Paşa, saraya yakın olsun diye 
Demirkapıda bir arsa sahn almış, ve ken
disine bir saray yaptırmağa baŞlnmıştL 
Yahudiye de: cSeni bu binaya mutemed 
tayin ettim. Bitincyc kadar ne kadar pa. 
ra giderse bir deftere kaydedersin. So!lrı 
benden istersin!> dedi. 
Sarayın planını. taksim~tını d:ı. tnmaı 

men Yahudinin zevkine ve reyine bıraktı.. 
Sarayın bitmesine yakın bır gün Ya. 

hudiyi çağırttı ve saroyın masraf de>fte.. 
rini istedi. Deftere:> goz gezdırdi, kaıı Jrı~ 
çatıp dudak büktü. Yahudıye tuhaf tu 
haf bakarak: 

- Acaib ... Çok para gitmiş!. 
Dıye homurdandı. 

Yahudi hiçbir şey söylemedi. Pac:anın 
tllmahkfirlığını, hasisliğın., gaddnrlığını, 
edebsizliğini biliyordu. Bu parayı kendi· 
sine vermemek için bir bahane ile kendi· 
sini öldürteceğini de pek güzel anlamıştı. 
Yahudinin can başuıa sıçradı. He.men 

(Devamı 13 üncü sayfada) 
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• 
l k k r ılaş a arda Yaşar, Mersinli, 

ügük Masta/ a nasıl alib geldiler? 
(Güreş kafiles· ıe G:den arkadaşımız Omer Besim yazıyor) 

por 
tti 

Oyun Fen erin hakimiyeti altında cereyan etti. Ma9 
sonunda oyuncular kavga etti ve hadise zabıtaya aksetti 

reMr kaleıinde kesi len bir Demirspor akını 

Ostad Ercümend Ekremin 
en güzel eseri ) 

····' ~-················································· 
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HAFTANI AR ATÜRLERI C ~DE 18\ tl VA ir=:J 

- f.' uıt.. . K ı,şt ..• 

(Çiçekli şapkalar moda oldukt.nn sonra ... ) 

Coetık - A baba balı, annem gidiyor! 

,,_.;mlttekl tnblola.rın müstehcen oldukları ıta.bul edJJ.toydi ... l 
Reıaaın - Balı caWın, Banyo yapan leaJın» oalı aeriml. 

(GbstermeUk perdei ibretten kaldırılırken .. ) 

Silahlanma yarışı 
devam ederse ..• 

Çiftçi toı>rakt:ı elıecelr yer bulamıyacak 

Kuşlar havad:ı açacak yr:r bulamıyacaklar 

Balıklar denizde yüzecek yer bulamıyacaklar 

Atatürk için ... 
• lsmail Habibin hahraları • 
Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

T ürk edebiyatına, ilk defa, Te

ceddüd Edebiyatı Tarihi ile gi

ren ~ail Habib, muhakkak ki bizde, 
tenkidi bir san'at haline getirendir. Üs
lfıbunda.ki heyecan ve kıvraklık. daha o 
ilk eserinden belli olmuştu. Nasıl ki. onu 
takib eden diğer edebiyat tarihi kitabla
rında da muharririn bu hususiyetini faz. 
!asile bulmuşuzdur. 

Fakat İsmail Habib, yalnız tenkidci ve 
edebiyat tarihçisi olarak kalamazdı. Kal
binden yüksek memleket ılhamları taşı
yordu. Bir şair, bu ilhamları ateşten mıs
ralarile ve bir romancı, mahalli levha1ar 
tasvir ve tahlili ile bir çerçeve içine sığ
dırırdı. İsmail Habıb ise bu yolda ne onu, 
ne ötekini yaptı. Nesrini, bütün kıvnmla
rile hatırat dilinde kullandı. Evet, sadece 
hatırat.. fakat ne canlı ve ne güzel! 

İyi amma neden yalnız hatırat? İsmail 
Habibin cTunadan Batıya> ve c Yurddan 
Yazılar> serisi hatırattan ziyade seyahat 
edebiyatına girpıez mi? Evet, görünüş 
odur, seyahat edebiyatıdır, fakat dikkat 
ederseniz görürsünüz ki bu iki eserde de 
hakim olan, milli ruh ve tarih an'ancsi, 
tarih sevgisidir. Seyahatte Macar ovala
rından geçerken, bizi tabiat levhaları ar
kasından daima tarihin, Türk tarihinin 
şanlı ve zaferli devirlerine sürüklüyor, 
geçmiş asırları göğsü iftiharğan kabara
rak hikayeleri. tahassüsleri, renkleri ve 
hakiki 'kıyınetlerile gösteriyor ve bazan 
bu intibaların arasına. sonradan elimiz
den giden s~gili topralkarın acısını ka
tıyor. Bunun içindir ki, İsmail Habibin 
Tunadan Batısında çağlıyan milli gururu 
bile, içindeki suyu acılaş~ş bir toprak 
bardaktan içiyoruz. 

(Yurddan Yazılar) da da Anadolunun. 
anayurdun destanıdır okuduğumuz ... 
Dağ, ova, nehir, bütün tabiat, Türküm 
diye haykırıyor ve İsmail Habib, bize bu 
kahramanlar ve kahramanlıklar diyarı

nın şiirini her cümlesi alev kesilen ro
mantik bir coşkunlukla anlatıyor. 

Muharririn, bu son eserine gelince, ay
ni milli ruhtan ilham almıştır. Hem bu 
sefer mevzuu, Türkün en büyük harikas\ 
olan Atatürkün şahsiyetidir. Bütün eser, 
Atatilrkün sa~ıkta yazılmış ;parçalarla 
ölümünden sonra yazılanların bir yere 
gelmesinden vücud buluyor. İsmail Ha
bib, milletle millet Atasının arasında, ta
lih ve tesadüfün yardımı ile karıştığı h!
diseleri anlatırken, hissediyoruz ki, orta
da gönüllü bir müşahidclir. 

derin intıbalar da naklediyor. Bir misalı 
Mersinde, bir bahçede toplantı var. Gaz5 
gelecek! Ve geliyor. Bir de bakıyor ki, 
bahçenin bir köşesine kendisile refikası 
için yaldızlı yüksek iki koltuk koymuş. 
lar. Büyük vatan kurtarıcısı, her şeyden 
evvel, büyük halk adamıdır. Derhal hid· 
detleniyor ve oradaki tahta iskemleler· 
den birisine oturuyor. Onu anlamıyanla. 
ra ne bel!gatli bir ihtar! 

(Atatürk için) yazılan bu hatıraların 
içinde bir Sakaryadan geçiş parçası da 
var. Enfes! Sonra, tarih noktasından mil· 
him otan ilk Mill~t Meclisine aid hatıra
lar! Milli Kahramanın. gerı düşüncelerle 
mücadelesi. sarıkların eğilışi ve sanklı
ların susması ... Burada, Milli Şefimiz İs
met İnönünün yüksek zekası ve tam vak
tinde harekete g~e::-ek milli hakimiyeti 
sağlamlaştırmaktaki mühim rolü de teba
rüz ettirilmiştir. Öyle hissediyoruz ki İs· 
mail Habib, son devir Türk tarihinin ve 
Türk inkılAbının kurtuluş hamlelerinde
ki ana hatlardan hiç birini kitabında u 
nutmak istememi§. Ne doğru! Atatürkün 
hatıraları içinde, bütün bunlan tekrar 
hatırlamak ve yakından .görenler ağzın
dan ve kaleminden dinlemek ne zevkli! 

Atatürkün ölümünden sonra İsma!l 
Habfü tarafından yazılan makalelerin so
nuncusu, Ebedi Şefin ölümüne aid olan 
acı, çok acı sayfalardır. Büyük bir kalem 
üstadlığile yazılan o par\ayı gözlerim 
tekrar yaşarmadan ve boğaZlma bir ıztı
rab düğümü tıkanmadan okuyamadım. 
fsmaiJ HaQib, bu yazısında, bütün yazdı~ 
ğı nesirlerin en harikuladesini yaratm1s. 
tır. Son sözüm, üstada tebriklerimdir. E
seri. bütün samimivetimle okuyuculanma· 
tavsiye ederim. Çünkü bu. öyle bir eser1 

ki. Atatürk için yazılan eserler arasında 
b.i1hassa kütübhanemizin itinalı blr köşe. 
sınde her zaman elimize yakın durmıtlıdır. 

Halid Fahri Ozansoy 
............................... ·-···························· 

Samsun park gazinosu 
ihale edildi 

Sam.c;un (Husust) - Yaz mevsimin-' 
de Samsunun en belli başlı eğlence 
yerlerinden birisi olan Park gazinosu 
ihale edilmiştir. Yalnız, ihale esnasın
da, müstecire bazı şartlar dermeyan e
dilmiştir. Bunlardcın birisi, Park gazi
nosunun etrafının zarif bir tarzda ka -
patılması ve bahçede birinci ve ikind 
sınıf yerler ayrılmasıdır. Samsunun en 
mühim bir eğlence yeri olan Park gazi .. 
nosunun bu sene her vakitkinden da • 
ha muntazmn olacağı anlaşılırtaktadır. · 

Samsunda C. H. P, 
tanışma töreni 

Samsun (Hususi) - Partiye yem 
kaydolunan veya diğer şehirlerden 
naklen gelen üyeler arasında tanışma
yı teminen geçen Salı günü C. H. P. ta
rafınd~n Halkevi salonunda bir tanış • 
ma töreni yapılmıştır. Bu tören, Vali 
ve C. H. P. ilyönkurul başkanı Fuad 
Tutsalın bir söylevile başlamış, toplan· 
tı çok samimi bir hava içinde geçmiş .. 
tir. Toplantıda 300 den fazla PartiH 
bulunmuş, Halkevi bandosu ve caz ta .. 
kımlan tarafından müzik parçaları ça
lınmış, davetliler büfede izaz edilmiş ... 
!erdir. 

İsmail Habilb, İstiklal Harbı esnasında, 
Anadoruda muallimlik etmiştir, Kastamo
nuda (Açık Söz) gazetesinı çıkarmıştır ve 
bu vesilelerle Atatürkün huzuruna birçok 
def al ar girmek ve onunla konuşmak im
k5nını bulmuştur. Hatıra~arının bir kıs
mında bunları okuyoruz. Sonra, zaferin 
arkasından, Atatürkle beraber on dört 
gün trenle, kurtulan toprakları ziyarete 
gidişi. .. Her şehirdek: intıbaları.. Şefin 

nutukları.. eski kafalıl'arla açık ve yan
dan tabiyeli mücadeleleri ... lsmail Habib, 
bizzat şahidi olduğu bu vak'aları anlatır
ken öyle coşuyor ve biz! de coşturuyor 
ki... Atatürkle birçok mükalemeleri de 
bu kitaıbın içinde yazılıdır. Hatıratın bu 
kısımlannda biilıassa Atatürk ağzından 
(dediler) le başhyan ve biten cümlelere 
derin bir alaka ile bağlenıyoruz. Yalnız 
araya ~;ren (dedim) lerde, muharrir ta
rafından biraz fazla kendini de ileriye ırü
riiş var. Kitabın bence, biraz tadile muh

taç kısımlan yalnız bunlardır. Diğer ta-
raflarına gelince, sadece hayranlığımı Sams:ında Yerli Ma ltar Ser gia 

Samsun (Hususi) - Yerl,i ma\lar 
sergisinin hazırlıkları tamamlanmak • 
tadır. Sergi, şehrin en işlek caddelerin
den olan Mecidiye caddesindeki sergi 
binasında hazırlanmaktddır. Bu yıl. 
serginin çok mükemmel olmasına çah• 
şılmaktadır. Evvelce de bildirdiğim ü • 
zere sergi 19 Mayıs Atatürk günü açı .. 
Iacaktır. 

Samsunda fırtma 

bildiririm. Ne canlı tarih hadiselerini an
latmamış! Mesela, 1 Teşrinisanı 1922 Cu
ma günü saltanatın lAğvi.. Mecl~teki ha
raretli konuşmalar .. Atatürkün sözleri ve 
jestleri. .. Sonra mesela. Adanada Ata
türkün refikasını bir kadın meclisine da
vet ediyorlar. Memlekette içtimai haya
tın uyanmasını istiyen Atanın sözü şudur: 
cBeni.m bulunmıyacağun yerde kanm da 
bulunmaz.> .Yalnız bu kadar mı? Adana
da İskenderun levhasını taşıyan matemli 
Antakya kızlannın mevkibi ve Atatürkün 
Antakyayı Türk vatanınır. parçası diye Samsun (Hususi) - Geçen Salı gü
ilk müjdeliyen sözleri ... işte bütün bu hA- nü Samsunda şiddetli bir sam rüzgarı 
dlseleri, İsmail Habib, yakından görmü~ esmiş ve bunu bir sağanak takib et • 
ve o yakınlığın kalbinde bıraktığı izleri, miştir. Bu· fırtına limanda hayli tel8.şı 
sönmez bir ll!ıamla anlatnıuım bilmiıtir. mucib olmuştur. Hasara uğrıyan direk.. 

Ve daha 80lll'a baaitllti niabeti.nde ne ler derhal tamir edilmiştir. 



f ] 

ıo Sayfa SON POST~ .. 
ume m Oslodaki Güreşler 

ener bahçe 
4 - 1 

Demir sporu 
mağliib etti 

dün 
(BCl§tarafı 8 inci ı:avfada) 

iken Yqar, burgu künde tecrllbcleri 
ynptı. .A\Yağa kalktıklan zammı daha 
Mkim htkuın yapan Ycışar ekseriyetle 
kaz.and.1. 

CBaştnrafı 8 inci sayfnda l 
15 inci dakikada Fikret ıroldan mflkcm

tnel çalımlarla indi ve sağ ayağına oturt
tuğu top üçüncü deb Demlrspor kalesi· 

e girdi. Bu golden sonra iki tarafdıı 

a sertlik baş gösterdı. Oyunun tadı kaç
tz.. Demirsporun tek tük yaptığı akınla • 
ı-ın birinde sol açığın ortasını Ari! güzel 
l>1r kafa vuruşile Fener kalesine sokarak 
l>emirsporun yegane golünü yaptı. 

26 ncı dakikada Rebiinin kaleye çekti • 
şüt beke çarpıp kaleye doğru yuvar -
nırken Basri yetişerek dördüncd gold 

de yapmış oldu. 
~ Oyunun son dakikslnn çok sert oyna -
nıyor . .Bu müddet zarfında sol açık Fik
ıretin yaptığı .harikulade akınlardan Fe ~ 
nerliler istifade edemediler. Ve maç Fe
nerbahçenin 4 • 1 galibiyetile bittL 

1 Nasıl oynadılar? 
Fenerbahçe birinci ve ikinci devrele • 

dn ilk nısfında cidden güzel ve hakim 
oynadı. Fırsatlardan mükemmel istifade 
etti. Takımda bek Lebib, sağ haf Acll Rı
za, forvedde de Rebü ve Fikret çok gü • 
tel oynadılar. Demirsporlular G. Saraya 
karşı oyna~arı oyundan daha iyi oy -
namakla beraber forvedlerinin çok dur • 
gun ~ !beceriksiz oyunundan dolayı ne
tice alamadılar. Bütün yük müdafaaya 
yükleıµnişti. Demirspordnn iki bek ve 
bilhassa Şevket, santrhaf İbrahim, yan 
baflar Maraton İbrahim ve Kamil iyi idi
ler. Forvedde yalnız Arif ça~ 

DemirEpo.r: 1mıan • Gazi, Şevket - İb
rahim. İbrahim. KAm.ll • Zekeriya, Arif. 
İskender, Orhan. Zeki. 

Hak.cm: Halid Galib. 

79 kilo 
Mersinli Ahmed - Letonya]ı 

~sene de beraber g(lreşnişler
di. Mersinli tuşla mağlôb olmuştu. Bu 

M. T. P· maç çok heyecanlı oldu. Mersinli bi -
Dün yapılan diğer futbol maçları dayette gnze1 bir saıto yaptı ıse de min 

Taksim stadında: Sabah saat 11 de Pe- der harf cine düştüler. Mersinli, Leton
Ell • Kurtuluş aralaruıda hususi bir maç yalıyı altıncı dakikada altına aldı. Tu
yaptılar. Saha okiukÇa kalabalıktı. Baş • şa girmek üzere iken kaçırdı. İki defa 
tan sonuna kadar güzel oynayan Kurtu • rakibini köprüye getiren Ahmed çok al 
luşlular Perayı 6-3 mağltib ettiler. kışlandı. Devreyi ekseriyetle Ahmed 
Şeref stadında: Beşiktaşla, Şişli takı • kazandı. Ahmed ayakta güreş istedi. 

mı sa'bahleyin hususi surette oynadılar. Çok hırçın ve sert 'başladılar. Birbir -
Oyun çok heyecnnlı oldu. Aralarında üç lerine fazla oyun tatbikına imkAn ol -
de Süleymaniyeli oyuncu bulunan Şiş:ii madan müsabaka Ahmedin ekseriyet.
güzel oynamasına rağmen rakibine 3-2 le kazanmasile bitti. Ahmedi bu zafe-
matlffi> oldu. rinden dolayı çok alkışladılar. 

Fenerbahçe lrtadında: Milli küme ma • 87 kilo 
çından evvel yapılan iltinci lig karşı
laşmruıında Anadoluhfsar çok faik bir o
yunla Kadıköysporu '1-1 mağllıb etti. 

Demirspor - Fenerbahçe ınaçından ev -
vel oynanan muhtelitler müsabakası 

çok zevkli oldu. Daha hakim oynayan 
HUM, Kurtuluı Hakkının yaptığı iki mü 
kemmel golle de~yi 2-0 galib bitirdi. 
İkinci devrede Topkapı, Arnavudkö -

yQ.n bir golüne karşı Hakkının attığı ü -
çündi golle cevab veren Hilil Kurtuluş 
maçı 3-1 kazandı. 

l\fustafıı - Estonynlı Neo 

Çabuk ve sıkı başladılar. Kafakafaya 
sarıldılar. Birbirlerini yokluyorlar. 
Mustafa bel sarma-sını kolluyor. Birbir
lerini çok iyi tanıyan iki güreşçi oyun 
vermemeğe dikkat ediyorlar. Birer ih
tar aldılar. İttifakla berabere bitti. Neo 
altta .. Mustafa künde tecrübeleri y~ -
pıyor .. Kuvvetli hasmını fa:ıdıt zorla -
madan üç dakika bitti. Mustnfa altta .. 
Mustafa adeta yere kilidlendi. Yerin -
den kıpırdamadan bu müddet bitti. 4 
dakika ayakta uğra~tılar. Adeta sarmaş 
dolaş bu müddeti bitirdiler. Mustafa ek 

Ma7U 1 

eşriyat ongresi yarı 
or A arada çı 

I 

Kongreye şehrimizden iştirak edecek murahhaslardan 
bir kısım evvelki gün, bir kısım da dün akşam gittiler 

Y arm Ankarada Başvekil Refik Say -
damın bir nutkUe açılacak olan neariyat 
kongr~ine şehrimizden qürak edecek 
murahhaalardaıı bir kı.mıı evvelki gün, 
bir kısmı da dün e'ksp le Ankaraya git
mişlerdir. 

Kongrenin tk1nci reisi Üniversite Rek • 
törü Cemil Bilsel de dün akşam Anka • 
raya hareket etmiftir. • 

Ün?versite Hukuk Fakilltesı adına Do
çent Doktor Yavuz Abadan, İktısad Fa. 
kültesi adına da Doçent Ömer Lütfi kon
greye :iştirak edeceklerdir. 

Maarif VekAleti tarafından harf inkı -
labının onuncu yılı mü.nasebetlle hazır • 

mı encümeni. terclime ~eri encümeni ol 
mak üzere yedi encümene ayrılacaktır. 

Bugün açılacak neşriyat sergiai de a .. 
yın yirmisine kadar devam edecektir. Ser 
gide her türlü resmi vı hususi neşriyat 
te~ir edilecek ve bunlar arasında beğ .. 
nilenler yüzde yinni tenzilRt ile satın a. 
lınabilecektir. 

Ayrıca sergide günlük matbuat ve hat 
talık mecmuaların teşhir edileceği bb 
pavyon da bulunacaktır. Meınleketıı 

muhtelif yerlerinden neşriyat kongren 
ne gelecek mürahhaslar sel'giyl ziyaret 
edeceklerdir. 

* lanan sergi de bugün Ant.arada açılacak- Ankara 30 (A.A.) - Türk harf inkılA. 
tır. hının onuncu yıldönümtı münasebetilc 
N~yat kongresine ıeJırimizden i§ti _ Maarif Vekilliği tarafından Ankararu 

rak eden zevat vuruardır: Sergfevinde hazırlanan cOn yıllık Türf 

Ahmed Halid Yaşaroğlu, AIAeddin neşriyat se~, 1 Mayıa 1939 Pazartd 
Kral, Cellıl Ergun. Fanik Gürtunca, de>k· gfinü saat 11 de resmt davetlilere ve U 
tor Hafız Cemal. Halid Fahri Ozans~y. den itibaren de umuma açılacaktır. 
İbrahhn Hilmi Çı,ğı İl B Sergide, resmt ve busust müessesele • 
R Ki raçan, yas aya}'., rin ve teşekküllerin son on yıl fçindt 

emzi tabet. Semih L~tfı, Hakkı Ta • Tnrk harflerile yaptıkları neşriyatın 5r-
rık Us, Tahsin Demiray, Velid Ebüzziya, kl r1 tnAı.. d'l ktir S fd 
İsm ne e "'S'~ e ı ece . erg e ayrı . 

ail Hakkı Baltacıoğlu, Peyami Safa, ca bir satış yeri bulunacak ve her türl~ 
Hakkı Süha G~. Bürhan Cahid. Na- kltab ve mecmualar yüzde yirmi iskonu 
dir Nadi, Etem İzzet Benice, Orhan Sey- De satılacaktır. 
fi, SelAmi İzzet. Osman Engin, Sadred - Sergi üç hafta müddetle her gün l 
din CeW. Ramız Gökçe. Cemal Nadir, dan 13 buçuğa ve 16 dan 19 za kadar a c 

Refik Ahmed Sevengil, Asını Kültilr, Na çık bulunacaktır. 
Fenerbahçe: Hüsameddin • Yaşar, Le

bıô • Ali Rıza, Esad, Reşad • Fazıl. Naci, 

BarutgUtU sahasmdaki maç'ar 
Bakırköy Halkevi futbol takımı Fatih 

Halkevine 3-2 galib gelmiştir. Barutgücü 
B. takımı., Fatih Halkevi B. takımını 11-1 
mağlfıb etmiştir. 

seriyetle k~zandı. 
· ci Açıkel. İzzet Melih. Sergide bir de okuma salonu ayrılmış. 

Rebü, Fikret, Basri.. 
Ağır sıklet / Neşriyat kongresi yarın umuml heyet tır. Sergiyi ziyaret edeceklerden duhulJ. 

Çoban Mchmcd - İsveçU Nyınan halinde açılacak ve intihabla encümen • ye alınmıyacaktır . . 
----~ -~ 

Kurd ere i ehli an için 
b .. tün memlekette 

mer si 1 yapılacak 

İstanbul - An?<ara 
eskrim musaba< ları 

e ecanh oldu 

Geçen sene İsveçliye ~la mağldb lere ayrılacaktır. Görüşülecek mevzular ----------
olrın Mehmed, mactan evve1 epey kor:; Samsunda mekteb mUsamere'eri 
ku geçirdi. El enseler bir müddet de - evvela encümenlerde müzakere oluna • Samsun (Husust) - Orta Ticaref 
vam ettı. İsveçli Mehmedin beline sa- cak ve alınan kararlar birer raporla u - mektebinin bazı sıruflan bir müsamere 
rıldı ise de Mehmed bundan kurtuldu. mumi heyete verilecektir. tertib E.derek çok muvaffak olmuşlar · 
Birer ihtar aldılar. Bu dev cüsselerln Kongre basın, yayın ve aatış i§leri en- dır. Gündüz ve gece verilen bu müsa . 
mücadelesi heyecanlı olmağa başladı. cümeni. dile~er enc:nmenl, edebt mülki- merede genç mektebUlerimiz güz 
İsveçli bir sarma va teşebbüs. etti. Meh yet encümenı; gençlık ve çocuk edebiya- danslar, piyesler \•e jimnastik hareket. 
med tetik da\Tanıp yakayı kurtardı. tı enciimeni. mtikAfat, yardım ve propa- !erile herkesin takdir ve tebrikleriru Ayrıca bu meşhur peh

livanımızın ismine bir de 
kemer tahsis edilecek 

Müsabakalardan ikisini 
Ankara , birini de 
İstanbul kazandı 

İlk on dakika içinde birer ihtar daha al- ganda işleri encümeni, neşriyat progra • hak kazanmışlardır. 

ıı Nisan Salı günü saat 24 de Balıke- Ankara 30 (Hususi) - İstanbul • An-

dilar. Mehmedin bir sarması içinde 
devre bitti. İsveçli altta. Mehmed bir 
iki burgu icin teşebbüs etti. İsveçli mü 
dafaada. Mehmed sıra ile kilnde ve 
kieye teşebbi.is etti. Mehmed altta. İs
veçli soldan tek kle için uğraşıyor. Lı
veçli de birkaç oyun tecrübe etti ise de 
muvaffak olamadı. Son dört dakik'<II' i
çin aya~a kalktıJar. Fazla hücum ya -
pan ka::rnnacc:k. İsveçli hakiki bir fal -
kiyet elde etti. İsveçli ittifakla kazan

tlrde Vefat eden koca Türk pehlivanı kara temsili eskrim müsabakaları Cu -
Kurddereli Mchmed pehlivan için yur. martesi ve Pazar günleri Millkiye mek • 
a.un her tarafında me:asım yapılması ka- tebi salonunda yapıldı. Maçları Eskrim 
rarlaştırılmıştır. Federasyonu Reisi Rıdvan Korıı idare et

. Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü ti. Seyirciler arasınclıı Hariciye Vekili 
Türkiyeye şeref kazandıran bu kıymetli Şükrü Saraçoğlu, Dahiliye Vekili Faik 
Türk pehlivanının ölüm haberini alır al- Öztrak. Beden Tenbiyesi Genel Dlrektö-

dı. maz Balıkesir bölge başkanlığına çektıği rü General Cemil Taner, birçok meb'us. 
bir telgrafla merhu'llu.::ı kederli ailesine lar ve feder~yonlar erkanı hazır bu • 
taziyetlednin bilcl!.rilmesine memur et- lundular. 

Ömer Besim ······--··--·····-······ ................................ _ 
Niçin dünyaca tanınmış ressam, 

mimar, ed·b, doktor ve 
Alimimiz yok ? 

ıniştir. 

Merhumun ailesine bir miktar nakdi 
yardım yapılmıştır. Beden Terbiyesi Ge
nel Direktörlüğü büyük pehltvanımız 

hakkında gerek spor gazetelerinde ve ge
rekse radvoda yapılacak neşriyat için en 
emin membalardan mufassal malOrnnt 
toplamıştır. 

Radyoda en kısa zamanda Kurdderell 
hakkında esaslı bir konferans hazırlan
)nıştır. 

Her sene Nisanın 11 inci günil Balıke
sir bölgesi sporcuları tarafından merhu
mun hatırasının anılmasına karar veril· 

miştir. 

Büyük Türk pehlivanının kabri Beden 
Terbiyesi Genel Direktörlüğü tarafından 
yapılacaktır. 

Cumartesi akşamı yalnız flore müsa • 
bakası yapıldı. Ankara tabmı İstanbul 
eskrımcilerini 9-7 mağlQb ettiler. 

Pazar günü saat 16 da müsabakalara 
fBa.starafı 7 in{'i $4tffadnl 

Salih Zeki (Asarı bakiye) isimli ese-
devam edildi. Epe müsabakasını gene rile, Akıl Muhtar, Santonni usulü ve 
Ankaralılar 11-5 kazandılar. Son yapılan ··1.. k 1 'k t' 1 · 'le K""mal c b _ vu~se azvı ıp en ı , "° ena , 
kılıç musabakasını çok güzel bir oyun - h' h · · h rmonn Sehretin ıs uzmesının o . me-
dan sonra İstanbul takımı 14-2 kazanma-, selesi ile; Neş'et ömer, Muzaffer Esad, 
ğa muvaffak oldu. Maçlardan evvel b:ı- tifo teşhisinde adrena~in zerki ile; Fu
yanlar arasında yapılan eskrim gösteri ad Köprülü, beynelmilel bir kamusa 
m~abakalan da zevkle seyredildi. yazdı$ Türk edebiyatı tarihi ile, İhsan 

Şükrü, Bevnelmilel bir treteye husu -
Karşılaşmalarda Zihni, Mustafa, En • si bir ibahi~ yazması itibarile,KAzım İs-

ver, ~an nazarı dikkati celbettiler. mail, son beynelmilel cerrahi kongre -
Müsabakalardan sonra flore ve epeyi ka sine reis seçilişile beynelmilel şöhret -
zanan AnkaraWara Dahiliye Vekilimiz tirler, daha bunun gibi beynelmilel 
Faik Öztrak şild verdi ve şunları söy • kongrelere reis seçilenler vardır ki, 
ledi: bunları ilmi bir Uvakatten başka bir 

Diğer taraftan Genel Dlrektörlükçe E- - Çalışmalarınızı gördüm: Neticeyi surette izaha imkAn yoktur. 
Bununla beraber, memlekette ilmin 

köklesmesl için tedbirler alınma'sına ih 
tiyaç yoktur, demek istemiyorum. En 
başta P.kla l!{'len nokta: İlim adamını 
hiç bir sebeble kürsü ve enstitüsünden 
ayımuımnlıdır. Bu hususta devletce 
maddi ve manevt fedaktırlıklan göze 
a1mak yerinde bir hm-eket olur. 

<iirnenin Sarnyiçinde her sene yapılmak- galfb ve mağlfıb dlye ifade etmek iste • 
ta olan Kırkpınar güreşlerinde başpeh1i- mem. İki taraf da güzel oyunlarile bize 
vanlığı kazanacak obn güreşçide bir se- heyecanlı dakikalar yaşattılar. Ve istik • 
ne kalmak üzere bir Kurdderell kemeri bal için ümid verdiler. Hepinizi tekrar, 
ihdas edilmiştir. Kemerin halkalarına tekrar tebrik ederim. dedi. 

Sellin Tezcan 
zincirle asılı on yazısız madalya buluna
cak ve bunlara her sene kazanan başpeh· 
'1ivanın ismi yazılacaktır. Bu kt'mer 10 
sene nihayetinde en az Qç defa ismini 
yazdımıağa muvaffak olan başpehlivana 

Fenerbahçe - G. Saray Çünkü orijinal mm adamların .. a ma -
lik olımyan bir milietin istiklali tam 

Bugün karsılaşıyor/ar sayılamaz-> hediye edilecektir. 
Nusret Safa Coşkun On .sene nihayetinde üç defa birinciliği Aralarında yaptıklan anlaşma ile iki 

alamıyan olursa madalya kordonu Genel maç yapmağa karar veren ik: güzide ta- - Ak-·b·· .. ···-k;t-···b·--:·-··--
Dırektörlük mÜZ"sine gönı;lerllecek ve kımımız Fene.rlbahçe ile G. Saray ilk maç ~ a 1 a 9VI 
yeniden on boş ma1alya bu zincire takıla- lannı bugün saat 17 de Taksim stadında .p HH

0
eerrSTdAU,den Akitkab, gbazeiltedl TeU SdON 

. İkin l nın n ara ay r. n er-
rak müsabaka yemden on sene devam yapacaklardır. Ci karsılasma Tem • vud rnaklneı6rJnln de acentasıdır. 
edecektir. muzda olacaktır. 

T. C. ZiRAA T BANKASI 
Kuruluf tarihi t 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve ticari t.er nevi b•nka muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf beiablannda en u 
SO lirası bulunanlara sened 4 de fa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna 
eöre 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 ,, 

DİKKAT: Hesablanndald paralar bir &-ene içinde SO liradan aşağı 
diipniyenlere ikramiye çıktığı takdirde ?"o 20 !azlasile verilecektir. 

Kur'alar Mnede 4 defa, 1 EylQ.J. 1 Birincikiınun, 1 Mart ve 1 B.aziraıl 
tarihlerbade çeldleeeldir. 



l Ma~ SON POSTA Sayfa il 

Londra Danzig hakkında Varşovamn 
hakiki niyetini öğrenmek istiyor 

Fransızlar Suriye ye, 
Lübnana harb Saadabad paktı konseyi 
1 

• .., ı lSıı.ıtara!ı 1 inci sayfada.) ma zemesı y~gıyor ar Anadolu ajansının gönderdiği husu-
kardeşlik masasının etrafında toplan .. 
maltla beni bahtiyar kıldıkları bu d1 -
nede, sun günlerde yaşanan mes'ud hA
diselerden sonra kalblerimizi dolduran 
sevinç hlssiyaıtını ifade için söz almak 
imkanım bulduğumdan dolayı kendi -
mi bahtiyar addederim. Bu mes'ud hl
diseler arasında, pakt konseyinin Al
tes Veliahdin evlenme şenliklerile ayni 
zamana tesadüfünü bilhassa kaydet • 
mek isterim. Bu evlenme ile iki şanlı 
hıfuedan!Il birleşmesi temhir edilmiş, 
bu t-0plantJda da dört dost memleket 

(Başta.rafı 1 inci sayfada) 

tetkik edeceği kuvvetle söylenmekte -
dir. 

meseleler meyanında bulunmamakta -
dır. Yalnız Fransızlar, Alınanyanın 
hattı hareketi ne olacağını beklemek -
tedirler. 

. (Başta.rafı ı iuci sayfada) si muhabirinin konferans muhitinde 
ka gaz maskeleri satılmakts ve bunun 1- öğrendiğine göre, İrmı Hariciye Nazı
çin taksitli tediye usulleri tatbik edil • n konseyin açılış celsesinde söylediği 
mektedir. Fakat, garibi JUradadır ki, nutukta, izdivaç şenlikleri dolayısile 
Fransa bu vaziyeti. Suriyenin müdafaa- KAbil toplantı.sının da Tahranda ya -

1 - Almanya tara":fından İngiliz -
Alman deniz itilatırun feshi, 

Lehlilere göre İtalyan ve Abnan noktai sından ziyade, bir ticare! vesilesi olarak pılması hakkındaki teklifinden dolayı 
2 - Alman - Leh ademi tecavüz pak 

tının Hitler tarafından hükümsüz bı -
rakılması, 

istismar etmekte ve rransız firmalan ta· da diğer heyetlere teşekkür etmiştir. 
rafından yapılıp Fransada ucuz bir flat • Nazır. dört devlet arasında~ daima 

Varsova 30 (A.A.) - Hitıer'in irad la satılan maskeler burada bı·r buçuk meucud 1 l - .. b. l•v• . • o muş o.an goruş ır ıgını ve 

nazarlan arasındaki farklar 

3 - Askeri mükellefiyete müteallik 
alınacak ilk tedbirler ve mecburi as -
kerlik dolayısile İrlrt'nda ile olan mü -
nasebetler. 

etmiş olduğu nutkun hariçteki tesir - misli bir fiatla halka dağıtılmaktadır. bu milletlerin büyük şeflerinin idare -
Ierini büyük bır alaka ile takib etmek- Yeni Buhari kabinesı ile Fransa hükQ- leri altıfüla istikbalde daha ziyade kuv 
te olan Polonya gazeteleri, İtalyan ef- meti arasında Suriye istiklali meselesi vet bulacak olan kardeşlik münasebet
kfırı umumiyesinin biraz ihtiyatlı dav- hakkında bir taraftan müzakereler de • ]erini kaydeylem;sttr. 

arasında mütcsanid menfaatlerini ya
kından alakadar eden meseleler hak -
kında mevcud tam görüş mutabaka\f 
müşahede ve tesbit edilm~tir. İran 
hududuna girdiğimiz dakikadan itıba

ren gördüğümüz hararetli kabulden V'I 

Tahrandaki ikametimiz müddetinct 
hakkımızda' ibzal edilen çok kard~' 
ihtimamdan dolayı ekselanslanna a 
s'aminıi teşekkürlerimi bildirmek be • 
nim için zevkli bir vazifedir. 

Lehisfanın Danb.ig hakkındaki 
niyeti nedir? 

İyi mali'ımat almakta olan mehafil, 
kabinenin İngilterenin Varşova sefi -
?ini Polonyanın Dantzig hakkmd· f i 
hakiki niyet ve tasavvurlarının ne ol -
duğunu öğrenmek üzere Varşova hü -
klımetini skandil etmeğe memur eyli -
Ye~ği mütaleasında bulunmaktadır. 

ranmakta olduğunu gösteren İtct1ya vam ederken bir taraftan da hükt1metle Nazır. bu vaziyetin dünyanın endi _ 
haberkrini kaydetmektedirler. parlnmento arasında ciddi bir mücadel~ şede olduğu bir zamanda bilhassa 

Gazeta Polska'nın Roma muhabirJ cereyan ediyor. Parlamentoda Vataniler mes'ud bir şey olduğunu ilave etmiş -
Hitler'in nutku ile Mussolini'nin nut ~ I hakiı:r1 oldukları için: h.ü~ume~ bir türlü tir. 
ku arasındaki benzeyiş noktaları ile md' eclı~ ıhd~zurkunda geblıp kıtımald isteyemde • Aiam, bütün aza devletlerin Irakın 

1 k l ·· - 1 1• Şım ıye a ar u arp aşmayı a • müellim matemi önündeki samimi a-ayrı ış no ta arını,. gosterrnege ça ış - ima tehır· eden hu .. ku~ mete parlAmento 
k dı Be 1 cılarına tercüman olmuştur. 

m' ·ta r. nzeyi.~ noktalan, şun ar- son defa bir haftalık kısa bir müddet da- İran n~ınnrlan sonra sırasile Türk, 
dır: Her iki nutuk Ruzvelt'in beyanna- ha vermişti. Hüktimet bu müddet zar - Afgan, Irak mümessilleri söz alarak .A
mesine verilmiş olan menfi bir cevab - fında da parlamentoda kendisine bir ek- lam'ın his ve mütalealarını paylaşmış
dır ve her ikisi de muhtelif tabirlerle seriyet temin edenuyeceğıni bildiği için }ardır. 

Varşova, Berlin ile müzakereler ya -
Ptldıktc:m sonra serbest şehrin şimdiki 
rejimi yerine yeni bir statü ikamesine 
taraftar bulunmaktadır. 

Roma - Berlin mihverinin tesanüdüne nihayet. Cümhurreis;nin ernirnamesile Müteakıben delegeler, samimi bir ha 
işaret etmektedir. meclisi bir ay müdd~tıe tatil etti. Bir haf va içinde ve müşterek menfaatlerin tam 

İran Hariciye Nazırının cevabı 
Bu nutka, İran Hariciye Nazırı Alim 

şu suretle mukabele etmiştir: 
Kendi adınıza: ve Saadabad pakti 

Polonya gazeteleri ise, Almanvaya 
Şarki Prusya ile irtibatını temin edecek 
bir mahreç itasını istihdaf edecek mü
zakere icrasını da ihtimal dairesi ha
ricinde b1rakmaktadır. 

Gazetelerin neşriyatına rai!men dip
lomasi mehafil, müzakerelerde bulun
mak ihtimalinin hesaba katılabileceği 
nıütaleasını ileri sürmektedirler. 

Vnrşova yarın cevab veriyor 
Varşova 30 (A.A.) - Dün akşam Ri

raseticümhur şatosunda Reisicürnbur 
Sgn~ce Mosciki ile Mare.!jal Edouard 

1 
rnıgly ve Beck, bir görüsme yapmış

hardır. f yi malumat almakta olan me -
afile nazaran bu görüşme Hitler'in 

ntautkunun tetkikine ve önü~üzdeki haf 
b.d . 

Leh· ı ayetınde Almanya metalibatına 
b ıstan tarafından verilecek olan ce

~ ;:1 ihzarına hasredilmiştir. Bundan 

ıtayş 8 'Beck'in 2 Mayısta bir nutuk söy 
ece~· 

rrıa P.ı. ve bu nutkun Polonyanın Al-
ce~nyh~va vere~eği cevabı ihtiva ede -

5 ' nbC'r venlınektedir. 
İngiltere VaTŞOvaya muhtıra vermedi 

Var~wa 30 (A.A.) _ cHavas ajan _ 
!Uıdan'E Y~n resmi Pat ajansı, İtalyan 
Ye Alman menabiinden gelen ve İngil
tere hükumetinin Polonyaya bir mub
~ra vererek İngiliz - Leh itilafının Po
onyayı «Almcrnyanın haklı ve makul 
rnetalibntı» karşısında itilrugiriz dav-
tanmagva t ·k t eşvı etmemiş olduğunu h<t-
!L.1:1atmış bulunduğuna dair olan ha -
'~rleri tekzib etmektedir. 

Pat öjansı şu cihetleri tasrih etmek
tedir: 

. 
1 
.- Polonya hükumetine bu kabil 

hıcbır muhtıra verilmemiştir 
2 - Polonya - İngiltere itllan. Po -

'.lonyanm Dantzig'e ve Leh koridorun
dan ı?eçecek otomobil yoluna• müteal _ 
lik olan Alman metalibatı müvaceh _ 
lfndeki vaziyeti mallım olduğu bir =n
da akdedilmiştir. 

Fransa ''e Roınanyanın vaziyeti 
Paris 30 ( A.A.) - Salahiyettar me

h~fil. Hitler'in iracl etmiş olduitlJ nut _ 
k~n Frans1zlarla İngilizlerin beyne} _ 
ll'lılel bir or~anizasyon vücude getir _ 
ll'leği istihdaf eden gayretlerinde hiç -
bir deği~iklik husule getirmemiş oldu -

lunu ve Fransızlarla Romanyalılar a
tasında yapılan müzakerelerin iki ta -
~~ mütekabil memnunivetini cel -
'-"=O~k surette ve her noktada tam tr uzlaşma ile hitama ermiş olduğunu 

Yan etmektedir. 
Ela, edilmiş olan netavicin neden i

:r,t olduğu hakkmd~ ketumivet gös-

Fakat iki aynhş noktası vardır: tadanberi meclia içtimalannı tatil etmi§- bir anltlyışile siyasi meseleleri tetkik 
1 - Mussoiini'nin nutku, İtalyanın tir. Bu müddet zarfında Vatani kütlesi etmişlerdir. 

muslihane temayüllerinden nişan ver - içinde büyük bir tahammür vukua geldi. Resmi tebliğ 
mekt<Xiir. Halbuki Hit'lerln nutkuna Birçok ileri gelen simalar Vatani kütle - Tahran 30 (A.A.) - Saadabad pak-
. sinden Mıtifa etti. Hatta Cemil beyin bi • tı konc::eyinin toplantısı niha" et bul 
Ingiltere ve Polonya ile serbestçe ak - le siyasi hayattan ayrılarak inzivaya çe- " 

l muş ve aşaqıdaki tebliğ neşredilmiş -dedilmiş olan itilafların feshi hakim o ' küeceği 3öylenilmektedır. Şu halde, par- tir : 

muştur. liimento yeniden içtimaa başlayıncaya Saadcıbad paktı ko:ıısevinin üçüncii 
2 - Muc;so"ini , İngiltereninı İtalyan kadar Vatani kütlesinin tamamen tefes- devrec;i 28 ve 29 Nis<4 da İran Harici

menafii muhitinde Yunanistana garan- süh etmesi mümkündür. ye Nazırı Alamın baskanlığ:ında ya -
ti bahşedilmesi suretindeki harekete Gazeteler de Hat.ay meseles: etrafın • pılmışt·r. Dört mPmleketin mümessil -
!.arsı bir akc;iilamelde bulunmamakta- daki neşriyata devam edıyor. Elifba ga • leri umumi sivaseti gözden geçirdik -
dır. Bilakis İtalya, bizzat kendisi bu Zı:>tesinin Londradan alıp neşrettiği ma • ten sonra kendi1erini yakından alaka-

;ıı. b himnta göre Londra mehafilı, Paristen dar edıın meselel""n· tetkı·k ' 'e her nok-memlekPte paranti vermehe şita et - "" 
t al.dıkları malfımata atfen, Frans.a ile Tü,r. tada tam bı"r go··ru··ş mutabak,"tı· mu··şa-mistir. Hitler ise ngilterenin diploma- .. 

tik hareketine iki muahedeyi feshet - kıye arasm~a Hatay meselesınin ka:ı , hede ve tcsbit eylemişlerdir. Gelecek 
mekle mukabeie eylemiştir. surette hallı zımnında cereyan eden mu- topl<!ntı sonradan itilafla tesbit edile -
.............................................................. zakereler nihayet tam bir anlaşmaya va- cek bir tarihte Kiı.bil'de vapılacaktır. 

sıl olmuştur. Esaslara taalluk eden bu AI·ı Rana T h tk Filistinde harb ihtimaline 
karşı hazır'ıklar 
(Baştarafı 1 hei sayfada) 

rafand ve Kudüste kamplar ve kışlalar 

_ .. ar anın nu u 
anlaşmadan sonra Jimdi bazı kuçı.ık te - Tahr" 1 30 A d ı Aj 
r _ .. . .-ı1 - na o u ansmm 
crruat uzerınde konuşulmakta imif. Ga. .. d d . - · h • h b. · b'ld. · 

A.. • gon er ıgı ususı mu a ın ı ırıyor: 
zctcler ıuU haberleri si.ıkunetle kavdedi • D.. k Ra T h s . d b d 

l A · d S . h .. ~ . un a şam na ar an, r~ a a yor nr. ynı zaman a, urıye ukfunetı . . . 
t f d " a·ı b' lA paktı devletlermm murahhas hevetlerı 
ara ın an geçen gun neşre ı en ır i t\D· f. Tü. k' b.. "k 1 ·ı · -'d - b .. 

Yapılırken dig-er tardftan da Hayfa, da bundan b" 1 H t 1 1 k ti şere ıne r ıye uyu e cı ıgın e u-' , . oy e a ay a yapı aca - .. . . · · z · f t 

memleketlerinin mümessilleri namm1 
söylediğiniz güzel sözlerden dolayı ı. 
şekkür ederi~. Pah.-t konseyi toplantı 4 

sının veUabdin izdivacı ile ayni zama• 
na tesadüfü, aziz misafirlerimizin lnı· 
rada mevcudiyeti dolayısile hisc:etti .. 
ğimiz sevinci arttırmıştır. Payitahtı • 
mıza g€lmekle, yeni bir dostluk deli • 
li gooterdiğinize bunu zıyadesilc takdir 
ediyoruz ve size derin bir surette min
nettarız. Ekselansınız, franın muf ah • 
ham hükümdarJm Majeste Şehinşahm 
idaresi ve yüksek direktifleri altında 

başardığı terakkilere işaret ettiniz. 
Aramızdr'ki ikametinizin ve bu gay

retlerimizi müşahede ve tesbit etme -
nizin dostluğumuzu daha ziyade tak • 
viye edeceğini ve sağlam kardeşlik zin
cirim~ bir halka daha ilave edeceğlni 
ümid ediyoruz. Bu sabah bizi yakından 
alakadar eden meseleleri gözdt:n geçi
rirken ekselansınızın işaret ettiği v~ 
hile, dört memleketin mümessillerin -
de her 1.aman -0lduğu gibi tam bir gö -
rüş birliğine tesadüf ettik. 

Senjan, Dakr gibi stratejik bölgeler teç caret muameleleri için Hatay hükOme _ yuk hır .zıva~et verm
1
. ıştı~.. ıya ette -

·a 1 ı· · 'Iü ki d ted' .. . . ran Vezırlerı, mec ıs reısı , saray nazı- Dünyanın en nazik bir devre g~ir -
hiz edilmekte Sina'dan Mısıra gı en ının r ye e ıye re3ınıını tatbik h . . k. Af I k d l dı·gıv· şu sırada bu go··ru··ş b~·ligı-· cok ra .. ' · - kt ld v . rı, ancwe er an1, gan ve ra e e- ..... 
yolla petrol borusu bovunca giden Bag etme e 0 ugu beyan ve tıcaret erba • ı · T:. k h ı· t ·1 · h hat verı·cı· ,re kıvmetlı· bı·r w:.ydı'r ,_ 

v b b k d'k . . . ge erı. :.ır eye ı ve gaze ecı en a• - ., ~- ..... 
dad yolu insa edilmekte ve sahil bo - t ı~~n u no taya 1 katlerı celbedılmek- "Ir bulunmuştur. Ziyafeti, samimi bir bilhassa kayıd ve işarete !&yıktır. Bu 
yunca Karmel dağı tepesine bava ba- e ır. hava iç!nde geç vakte kadar sür~n bir dostluk ve bu kardeşliğin daimt1 sağ • 
tarvaları yerleştirilmektedir. Ankarada çocuk haftasının suvare tcıkib eylemiştir. lam ve sarsılmaz bir şekilde kalması 

Hükumet BağdMi yolunu süratle Ziyafetin sonlarına doğru Rana Tar- temennisinde bulunmakla, burada tOJ 
yapmaktadır. Bu yolun 430 kilometresi son gÜnÜ han, bi 1• :ıutuk ~öylemiş ve demiştir ki: lanmış olan bütün mümessillerin his· 
vapılmıştır. Geri kalan 65 O kilometre Ankara 30 (A.A.) _ Çocuk hafta - SaacH'>ad paktın ı imza etmiş olan 1 si va tına tercüman olduğumu zannede. 
Irak hiiki'tmeti tarafından yapılma'.t - sınuı so ngünü olan ~ll\in saat 15 te ~c;t !Y'l' mleketler mümessillerinin bu 1 rim_. -===========---"!:"'" 
tadır. Ankara Halkevinde umumun isteği ü

Nihayet. hüktımet, memleketin iaşe
si işile de meşgul olarak bu işe bir ko
misyon'.l memur etmiştir. Altı memur
la İngiliz, Arab ve Yahudi cemaatleri
nin üç mümessilinden müıt.e:şekkil -0la
cak bu komisyon stoklar teşkili ve bu 
stokların tevzii ile ~tiga'l edecektir. 

(A.A.) 

Nevyork sergisi Ruzveltin 
bir nutkile açıldı 

(Başta.rafı 1 inci sayfada 1 
barışı kolaylaştırmak arzusunu paylaştı· 

zerine bir kere dahn tekrar edilen Kü
çük Yaman ve Hayat Halkaları piyes -
leri gene pek çok alkışlanmış ve hafta 
böylece kapanmıştır. 

Evvelki akşam Keçiören Anakucağı 
miniminilerinin yıaptık1an radyCYfonik 
temsil de memleket icinde biiyük ala
ka uyandırmış ve Kuruma takdir ve 
tebrik telgraf ve mektublan gelmiş -
tir. 

Memleketin her tarafından alınan ha 
herler bu yıl çocuk haftasının pek can
lı bir surette kutlandığını bildirmek -
tedir. 

ğını kaydetmiş ve bütün Amerika namı- Romanvanın Atina 
na gelecek yıllar Avrupa milletlerı ara • 
sındaki engellerden büyük bır kısmınır. büyük eç= si 
ortadan kalkacağı ümidinde bulunduğu· Atina 30 (A.A.) - Romanyanın eski 
nu söylemiştir. Berlin orta elçi!i olup Atinaya büyük eJ-
N~tku? büyük bir kısmı Amer:kanın çi tayin edilen Dzuvara, bugün Atinaya 

bugun yüz ellinci yıldönümü tes'id edil . 1 g~lm~ir. Kend~i. Romanyanın ilk A • 
mekte o~an ilk Cümhurreisi Vaşington - tina büyük elçisidir. 
dan bugune kadar olan tarihçesine hasre- -------
dilmiştir. İran mahsulleri sergisi 

' / 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 

5ıaıo/,ri ut T ürkivt> C11mhuri11eıı ile mıinakit mukavelt>n.11nesi 
2292 Num.ıralı 10/61193.1 rarihli kanunla tdsdik ~dilmiştir 

( 14/6/ 1913 tarihli }435 Numaralı Rt>sml Ô.nt>t') 

Sermayesi: 

ih~ akçesi: 

t0.000.000 ingUlz Lirası 

1.250.000 1 ngmz Lirası 

Türkiyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
lONORA ~ MANÇESTER~e 

MISIR, KIBRIS. VUNANISTAN. IRAN, tRAK, FiLiSTiN 
~ MAVERAVI f RDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA, RUMANVA. YUNANiSTAN, SURiYE. LÜBNAN 
ve HATAV'da 

filyalleri ve bQtün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 
f?nekt.e olan ayni mehafil, bu neta -

Yici Sovyet Rus~a ile yapılmakta olan 
~nuıkerelere bir istikamet vermeğe 
Ufld' 

Cümhurreisi sergiye iştirak eden bü Tı:furan 30 (A.A.) - İran mahsuUe-
tün milletlere teşekkü:r ve yabancıları ri sergi~i dün Şehinşah tarafından a -· 
bu sergi ile s.anfransisko sergisini ziyare-

d t çılmıştır. 
te avet e mış ve sergiyi beşeriyete ithaf 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevdual hesapları küşadı. 
t.ı ını olacağını beyan etmEktedirler. 

eylemiştir. (A.A.) T ıcarl krediler Vt' vesa ı klı krediler küsadı. 
.. : Rorn.~~:a, ne de Frtnsa. Hit.ler:in 
~ tku yuzunden bir tek meselevı bıle Şehinşaha gönderilen 
~ ~iden mevzuu bahsetmek mecburi -

Macar Nazırları Berlinde 
Berlin 30 (A.A.) - Csakay ve Teleki 

bğle yemeğini Göring ile yemi§lerdl.r. 

Türk~ ve Ecnebı memlel<eıler üzerıne keşıde senedaı asS.onıosu. 
Boru emırlerı. 

E.sharn vt' tahvılaı. allın ve emıaa Ozerıne avans 
Senedal l.ıhsılatı ve saire. fte nde kalmış dei!ildir. Tecavüze kar- tebr"k telgrafları 

""1~d~ . ~tirilmek istenilen cephe Tahran 30 (A.A) - İran gazeteleri 
dahılınde tese..~kül etmektedir. veliahdin izdivacı dolay1si.le Ala Hazre~ 

lf f nti7.ar ti Şehinfah ile yabllllCı devlet reisleri a-
la althazırda Fransız mehafilinin na- rasında teati edJl.eıl telgraflan neşret . 
~ rı dikkati, Polonya üzerinde temer- mektedir. Gazetelerde Refsicümhurumuz 
l1 ı etmektedir. Bunı..m sebebi, Dant- İmnet İnönü ile Al& Hazret araaında tea
~eselesi. değildir. Bu mesele Fran- ti olunan telgraflar bunlarıa en basında 

sallhıveti dairesine dahil olan yu •lmıf bulunmaktadır. 

Bursa P. T. T. idaresinde teff ş 
Bursa (Hususi) - Muhabere VekA -

leti müfettişlerinden bir zat Ankaradan 
şehrimize gelerek Posta, Telefon ve 
Telgraf dairelerini teftiş etmiştir. Tef
tiş hitam bulduğu cihetle müfettipn bu 
günlcrds avdet edecek! söylenmekte -
dir. 

l
>E En yüksek emniyet şarılarını haiz kiralı}( 
{ Kasalar Servisi V&ırdır. 

~ Piyasanın en müsait şarflari1e ( kumbarah veya 

~~ kumbarasız) :asarruf hesapları açılır. _ ~--·~" 

ın~;®~~~~~~~~~ 
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1 B A B A M 1 K A Y B ET T İ M 1 Dünyanın 
iE 

inı .. 111111 .. UllllU .. lllh.. Yazan: Muazzez Tahsin Berhand .... lllfi: 

Beynelmilel Endüstri Alemi 

Babam dünyada <:!n ço'k inandığım, en 
çok saydığım ve sevdiğim adamdı. Onu 
manen kaybettim; artık o benim için ya
bancı bir kimse; onun gözlerine bakarken 
içimde sızlıyan bir tel var. Fakat bu, es
kiden olduğu gibi, bir şefkat teli değil; 
kaybettiğim adamı bulamamaktan gelen 
.bir huysuzluk, bir kırıklık... Keşki öl
seydi o! Keşki onu manen kaybedecek 
yerde, benim için f eda'kfır olan, beni çok 
seven babamın ölümüne ağlasaydım! Hiç 
olmazsa ona karşı içimde ebediyen temiz 
bir sevgi yaşatır ve onun ark:ısından ken
disini dünyada en çok sayan müşfik bir 
kız .gibi ağlardım. Bugün kalbimde bu 
teselli bile yok! Babam sağ iken onu kay
bettim ve -0nunla birlikte, bütün inan
mak kabiliyetim, hayata karşı bütün iti

bile g-Orürdü. Fakat babam geldi mi her 1 t!ğı~ı. söyliyen Nuri> cümlesini bilerek 
şey deği,şir, elektrikler yanar, sofraya ve ıstıyerek yazdırdı. 
fazla tabak konur, bütün gün bir k~ede Yirmi senedir karşımda bana (jlümsi
duran çiçek vaZ06u yemi.şlik.le bi.tfiikte yen bu resmin birdenbire gazetelere g~
masa üzerine yerleştirilir, o vakte kadar çerek herkesin maiı olması ve bu resmın 
neş'esiz gibi görünen annemin yüzü g.i- üzerine c'karısına ve çocuğıına hiyanet 
ler, evin havasında bir hafiflik. bir sevinç ettiği elvermemiş gibi kendisine emanet 
teneffüs edilirdi. edilen devlet parasını da çalan adam> 

İşte o zaman ben de keyiflenir, onun yaftasının yapıştırılmış olınası bırknç sa. 
kuvvetli kollan arasında gevrek kahka- at içinde zavallı annemin ve benim, hat
halarla güler, onun getirdiği oyuncağa ta, evet hatta, zavallı babacığımın haya
sevinir ve onun ağzından çıkan en küçük tını zehirledi. Babacığım derken o ada. 
bir kelimeyi, ibadete benziyen bir dik- mı değil. benim sevdiğim ve bu sabahtan
katle dinlerdim. beri kaybettiğim adamı kasdediyorum, 

Babam bana karşı her zaman için an- binlerce nüsha halinde dünyanın dört bu
nemden daha geniş davrandı. Kırdığım cağına yayılan o damgalı resmin sahibim 
bir oyuncak yüzünden beni bir defacık değil... 

madım da mahvoldu gitti. 
Çocukken dünyanın babamın etrafında 

döndüğünü, her şeyin ona olar. münase
beti bakımından mühim veya ehemmi• 
yetsiz olabileceğini zanneder ve buna 
bütün samimiyetimle inanırdım. Annem 
benim için iher zaman müşfik ve candan 
bir ana oldu; fakat öyle iken ben .. sabah
tan akşama kadar yanımda durmıyan ve 
benim her işime karışmıyan babamı on
dan çok seıerdim. Onun sabahleyin er
kenden ka!'kıp meçhul diyarlara gitmesi 
Ye ta karanlık basıncıya kadar ortalıkta 
görünmemesi çocuk ruhumda esrarengiz 
bir roman örerdi. Gözlerimi yumduğum 
zaman onu, annemin anlattığı masallar
daki kahraman şehzadeler gibi uzak 
memleketlere, evin dışındaki acaib aleme 
gitmiş farzeder ve ona aid bin bir hfüya 
kurardım. Babam, benim için, hergün, 
sabahtan akşama kadar binbir kahra
manlıklarla dolu bir ömür geçirdikten 
sonra mucize kabilinden bizim yanımıza 
avdet eden harlkulfıde bir adamdı. Nite
kim, onun gelmcsile evin dümdü; haya
tında bir başkalık olması da bunu isbat 
etmez miydi? Yataktan kalktığım daki
kadan itibaren nkşama kndar evde an
nemle otururdum. O, çok deh beni bıra
kıp mutfağa gider, öteki odalarda meşgul 
olur, yanımda otursa bile eline bir dikiş 
alır ve yt;mek saatlerinin dışında beni 
kendi oyuncaklanmla başbaşa bırakırdı. 
Başbaşa fnkat serbest değil; gözü daima 
üstümde olur ve en ufak bir ihtiyatsızlığı 

azarlamadı, dersime çalışmadığım ıçın Dün akşamdanberi annemle ben ölüm 
kulağımı çekmedi ve büyüdüğüm vakit işkenceleri içinde yaşadık: ömründe ilk 
te, istediğim bir ipe'kli elbiseyı veya bir defa olarak babam haber vermeden ge
çantayı almak için beni üzmedi. Anne- ceyi dışarıda geçirmişti. Bitme tükenme 
min muktesidane fikir ve prensipleri ba- bilmiyen soğuk ve yağışlı saatleri soba
bamın bana karşı olan zfıfımn karşısında nın i'ki yanına koyduğumuz iki koltukta, 
ayakta duramıyarak yıkılırdı. bir şey konuşmadan, birbirimizin yüzüne 

İ~te bütün bu sebebler ve babamın yl.i- bile •bakmağa cesaret edemeden geçirir-
zünde, gö:zılerinde okuduğum dürüst ve ken, ikimiz de en feci düşüncc1er içinde 
namuslu adam duyguları beni ona var- çırpınıyorduk. Mutlaka babam bir kaza
lığımın en kuvvetli bağlarile bağlamıştı. ya kurban gitmişti! Mutlaka şafakla be
Babam benim için dünyadaki adamların raber onun ölüm haberini alacaktık! 
en temizi, en doğrusu, en dürüstü jdi ve 
hayalimde yaşattığım ideal erkekti. İlk Keşki böyle olsaydı! Kcşki sabah gaze-

telerinde onun resminin altında cfeci bir genç kızlık hülyalarıma daldığım zaman, 
müstakbel sevgilimi veya kocamı düşü
nürken herkesten evvel babamın hayali 
karşımda canlanır ve bana gülümserdi. 

Yirmi senedenberi benimsediğim ve 
içimde yaşattığım bütün bu güzel duygu
lar birdenbire müthiş bir tarrake ile yı
kıldı, yirmi senedenberi görn1eğe alıştı

ğım sevimli bir resmin ters tarafından iğ
renç bir fotografı çıktı. Gözlerlmi yumu
yorum; bütün ömrümce görrneğe alıştı
ğım o sevimli yüzü öldüren iğrenç resmi 
görmek istemiyorum. 

Evet, babam meğer bütün alçaklıklan 
nefsinde toplıyan 'bir adammış. Bunu 
kendi kendime bile itiraf ederken nefesim 
tıkanıyor, yüzüm alev alev oluyor. Fa
kat bu sözüm bir yalan değil, bir iftira 
ve bir masal değil; bunu babam bütün 
dünyaya bizzat ilan etti. Bu sabahki ga
zetelerde çıkan resminin altına cmetrc-

kazaya kurban giden> cümlesini görsey
dim! 
Şimdi anneme şaşıyorum. Yüzünde de

rin bir tevekkül ve sükunet var. Belki 
de .. belki de gözlerinde gizlı bir zafer ve 
intikam ışığı bile yanıyor. Benim birden
bire kırık bir 'Oyuncak gibi yere yıkıldı
ğımı, beni ayakta tutan makinenin bozul
duğunu görünce sükunetle şu sözleri söy
ledi: 

- Akıbeti böyie olacaktı t1bii... Bunca 
sencdenberi o müstekreh kadın için ne
lere katlanmadı! 

Hayretten buz gibi donup kalmıştım. 
Demek annem bunu biliyordu: babamın 
yuvamıza hinayet ettiğini benim gibi ga-

zetedcn öğrenmemişti. O halde buna na
~ıl, nasıl tahammül etmişti. Kendisinden 
bunu sorduğum vakit ayni tevckkü11c şu 
cevabı verdi: 

sine para yetiştirmek için suiistimal y3p- - Senin için, seni anasile babası ara-

ıSon Posta» nın edebi romanı: 2 

Yazan: GÜZİN DALMEN 

Dün çıkan kısmın hUIAsası : de bir iki defa gördüm fakat hiç içim 
Hatice Hanım, yüksek oir maliye memuru ısınmadı. Yııari gibi soğuk bir yüzü 

olan kocasından dul kalmış ve sefalete düş- var. Hele azameti, hele servetile gu _ 
müş bir kadındır. Kısa, fakat güzel bir ev- ı 
Jlllk bayatı geçirmiştir. Kocası ölünce Ernnt. rur anması... Yarabbi, onlara muhtaç 
yet Sandığına yatırılmış olan apartıman bir olın~, öyle bir kimseye avuç açmak 
hlç pahnsın'.l .satılmış, eline az bir para kal- için ne günah işledim ben?• 
mıştı. Hatice Hanım kızı Ner1ıne ne birlikte J Kadıncağız bütün bu şeyler· h · 
bu para ile bir müddet idare oldu. Fakat bir hazin düşünürk kş k 

1

1 
~ a:ın 

lfin elinde avucunda blrşey kalmadı. Bir .. .. .. e,? a am aran ıgı çok-
mekteb arkadaşı ona ötedeberlde birkaç ders muş, gunduz ı.şıgında bile buz gibi oo
buldu. Fakat hastnlık bu kazancına mani mık olan od:i büsbütün soğumuştu. Dı
oldu. Beslktaştn büvük bir konağın bir oda- şarıda kuvvetli bir rüzgar esiyor, buz 
sına yerlestı, mağazalardan ellşt alıp çalış- taneleri camlara çarpıyor ~~· ı k k 
mağa başladı. Fakat bu, onları geçlndlrml- v 

1 
d h ' cı ... a ı apı 

yordu. Hnlbukl kızı Nerime gün geçtikçe bil- e pencere er en sızan ava iÇ€ride de 
yüyordu. Birkaç sene sonra genç bir kız o - vamlı bir cereyan yapıyordu. 
lacaktı. Hatice hanını iliklerine kadar titre -

Bunun üzerine Hatice Hanım İzmirde bu- df~ni hissederek hırkasına daha sıkı 
lunan kocasının amcası o~lunun karısına bir sgrıldı ve kızına seslendi: 
mektub yazdı. Cnlnrla araları eskiden açık- N 

- erime, yavrum,· gel art-'-, u"şu'· -tı. Bir miras meselesinden dolayı SüheyHi CA 

Hanım ile kavga ebnlşlerdl. o gilndenberl yeceksin ... 
kon~uyorlardı. İşte Hatice Hanım bu mü- - Çorbayı ısıttım, şimdi geliyorum 
racaatı zaruri bir .şekilde ve göz yaşları için- anneci~im. 

de yaP.,ıyordu. Küçük kız, bir kuş kadar çalak ve 
(Roman devam ediyor) hafif adımlarla koşarak geldi, annesi-

._ nin önfüıdeki masa üzerine bir peçeta 
Mektubu göndereli bir ay olmuştu; yayar~ karşılıklı iki tabak koydu. Ak

zengin akrabadan ha!A bir haber çık - şam karanlığı altında ince vücudü bir 
mamıştı. Onlara müracdat etmek mec- gölge gibi narinlesmiş, yüzü büsbütün 
buriyctindf' kaldı ~ı için üzülen Hatice 

1 

solgunlaşmışt;· H.atke hanım, daha b.u 
hanım, şimdi kendi kendine daha be _ yastan fedakar hı:- kalb taşıyan ve bır 
ter bir ümidc;izlik içinde çırpınmağa kaıd~n glbi derin düşünen kızını yaşlı 
başlamıştı. gözlerile süzüyordu. 

- cAcaba mektubum kayıb mı ol - Odanın sessizliği içinde, kapıya vu -
du? Tf>krar yazayım mı? Yoksa' onlar rulan bir darbe ikisini de garib bir 

feryadıma cevab vermiyecek kadar ha
in midirler? Zavallı kocam, Süheylfı 
hanımdan bahsederken her zaman 
kalbsfE bir kadın oldu~unu söylerdi. 
Bunda hakkı varm1s. O kadını ömrüm-

korku ile ürpertti. 

Nedme elindeki bardağı masaya ko
yarak güliimse~i: 

- Gene komşunun küçük oğlu ol -
malı.: kaç defa ona böyle vakitli vakit-

siz gelmemesini tembih ettiğim halde 
sözümü dinlemiyor. 

İş görmek için beline sardığı eski ön
lüğü çı'\.:armıya lüzum görmeden kapı
ya doğru gitti. Fakat kapının arkasın
da, komşunun küçük oğlu değil:, siyah 
kürkten bir manto giyinmiş, ~işman, 
uzun boylu, asık ~uratlı bir kadın du
ruyordu. Sert ve kuru bir ses sordu. 

- Hatice h~nım burada mı oturuyor? 
Nerime tela~la kekeledi: 
- Evet efendim. 

- Ben Süheylfı hanımım, kendisini 
görmek istiyorum. 

O vakte kadar başını çevirip ziyaret
çiye bakmamış o1an Hatice hanım he
lecanla yerinden fırladı, zayif bacak -
htrının bütün kuvvetile kapıya doğru 
ilerledi: 

- Buvurunuz yenge; buraya kadar 
zahmet etmek lfıtfunda bulunduğunuz 
için size nasıl teşekkür edeceğimi bil
miyorum. 

Kuru ve ahenksiz bir ses ceva'b verdi: 
- Ben işlerimi mektubla değil, şifa

hen halletmeği tercih ederim. Fakat 
eviniz ne kadar uzak; od~ız ne kadar 
yüksekte! Anaht'!n ki halA bacakları
mın kuvveti yeri.nde ... 

Siyah eldivenli bir el Hatice hanıma 
doğru uzandı. Zavallı dul, bu zengin 
akraba karşısında büsbütün şaşırmış, 
böyle fena lıir odada kendisini kabul 
etmek mecburiyetinde kaldığı için on
dan özür dileyordu. 

- Sizi görmiyeli on sene oldu. Bu 
on sene içinde ileri gidecek yerde ge
risin geriye yürümüşsünüz. İnsanın 
kendisini böyle sefalete düşürmesini 
anlamıyoru~ kat'iyen anlamıyorum. 
Süheyıa hanımefendinin ha~in sesi 

istihfafla titriyordu. Hatice hanım işi
tilmiyecek kadar hafif bir sada ile mı
rıldandı: 

- Tı:ılihsizliğimizden ... 
- Talihsizlik mi? Zannetmiyorum. 

İşini bilmemezlijin, l.ikayid:liiin, ted -

Çapa Markanın 
Erişilmez bir kuvvet olduğunu (HORS CONCOURS) 
mükafatı vermek suretile tasdik ve kabul etmiştir. 

ÇAPA MARKA HUBUBAT UNLARl 
Sıhhatinizin yardımcı kollan 

Nefis Baharab: 

Yemekleriniz lezzet ve iıtiha kaynağıdır ••• 

Tarihi tesisi: 1915 M. NURi ÇAPA Beşiktaş 
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-- . 
sında parçalanan bir kız olarak görme- \ Hayır, hayır, buna tahammül edemi· 
mek için senelerdenberi bu vaziyeti ka- yorum. Pencereyi açıp avaz avaz bağır. 

bul ettim. mak, sokaktan geçenleri çağamak, on. 
Zavallı fedakar anacığım! Fakat içimde lara: 

vahşi bir isyan var, onu da şimdi affede- - İmdad! Burada bir hırsız var, baba 
miyorum, ihatta benim için bile onu hain mı çaldı götürdü, yerine iğrenç ve na. 
bir adam olarak kabul etmesine rıza gös- mu.ssuz bir adam koydu ... diye haykır. 
tere mi yorum. 
Babamı bugünkü gazetelf'rde, alnında 

namus.suzluk ve hainlik damgası vurul
muş olarak görmektense onun annemin 
elile, hatta benim e1imle ölüme kavuşma
sına bile razı olurdum. 

Bu akşam gene ayni resim gazetelerde 
çıkacak: belki de yanında o Adi kadının 

da bir fotografisi olacak! Ki>n bilir, belki 
de bir çocuk ... 

birsizliğin ve müsrifliğin ismini şimdi 
ctalihsiz1ik» koydular. 

Nerirne lfimbayı y~mak için mut -
fağa gitmişti. Aralık kapıdan bu sözle
ri işitiyor, hassas ve mağrur kalfbi bu 
haşin hakaretlere, anasının zayif omuz
larına yığdırılan bu acı sitemlere karşı 
isyanla kabarıyordu. 

Elinde lamba ile odaya girdiği zaman 
iki kadın pencerenin yanında oturmuş, 
alaca karnnlıkta yüzyüze bakarak ko
nuşuyorlardı. 

Süheyla hanım efendi başını biraz 
eğerek küçük kıza baktı: 

- Çocuğunuz mu? 
- Evet. küçük Nerimem, dünyada 

biricik ümidim ve tesellim ... 

Sert bakışlarile kızcağızı tepeden tır-
nağa kad<fr süzen zengin kadın sordu: 

- Kaç yaŞlndadır? 
- On üç .. . 

- On üç mü? Hiç belli değil; ne ka-
dar zayif ve cılız- Yeğenim Nesrin de 
bu yaştadır amma öyle gürbüzdür ki 
görenler onu on besinde zannederler. 

Hatice hanım çekingen bir sesle mı
rıldandı: 

- Yavruca:ğım bir kaç senedenbE:ri 
pek düştü. İyi g1da ve iyi hava almadı
ğı elvermiyormuş gibi bir de mektebin 
dönüşü ev ve el işlerimde bana yardım 
etmiye çabalıyor. Fakat Allaha, ~kür 
o'lsun, zayif olmakla beraber Nerime 
sıhhatsiz değildir ve nadiren hasta o -
lur. 

- Talihi varmış ... Yoksa hem fakir 
hem de nazlı ve şımarık olsa hali neye 
varırdı? Ne ise, bu sözleri bırakalım da 

maksaı:t1m1za gelelim şimdi; duracak 
vaktim yok benim ... Dün İzmirden gel
dim, yarın avdet edeceğim. Oğlumun 
bazı siparişlerini de yapacağım. 

- Fabrika ile oğlunuz mu me,gul o
luyor? 

- B~bagmın vefatından sonra o ida
reyi eline aldı. Yirmi üç yaşında bir 
gen9 olmasına rağmen koöıooa fabro-

mak istiyorum; tıpkı kıymetli bir mah

faza içinde sakladığı bir elmasın sar.tr 

bir taşla değiştirilmekte olduğunu gören 
bir insan gibi. .. 

O hırsızı, o alçağı zindanlara atın, asın, 
kesin; onu tanımıyorum ben; fakat bana 

babamı '\'erin, yirmi senedenberi kalbi· 
min en sıcak köşesinde ya.şıyan babamı ... 
Onu kaybettim. 

kayı fovkalc'tde muntazam bir şekildt 
çevırıyor. Feridun harikulade akıllı, 
azimkar ve irade sahibi bir gençtir. O
nun sayesinde işlerimin şimdiye katla· 
olduğundan çok daha parlak bir su · 
rette inkişaf edeceğine eminim. 

Söylerken, Süheylfı hanımın sert se
si mağrur bir ahenkle titriyor, çirkir 
yüzü canlanıyor, soğuk bakışlan par· 
lıyordu. 

- O~lumun göriiş ve anlayış kudreti 
fevkaladedir. Onrı danışmadan ben bile 
hiç bir şey yapmam. Es1sen aile reisi
miz odur ve İspartalı ailesinin cesim 
serveti tamamen ona intikal etmiştir. 

Sizin yardım istiyen mektubunuzu 
aldığım vakit Feridunla konuştum. 
bahsettiğiniz minıs meselesini tama • 
mile k;rpıyarak o gülünç masalı unut
manız şartile sizi ve kızınızı evimize 
almıya muvafakat ediyoruz Mektubu • 
nuzdan anlnrlığıma göre hiç bir geli · 
riniz yoktur değil mi? 

- El imcleki beş on liradan başka bir 
şeyimiz kalmadı. 

Süheylfı hmıımm ince dudakları is· 
tihfafla büküldü, kaşları alnına doğru 
kalktı: 

- Kendinizi ne güzel bir vaziyete 
sokmuşsunuz! Buna hayret etmemek 
elimden gelmi~1or amma artık olan ol· 
muş, _E!erisin geri 'P dönemeyi:r. ... He
men hazırlanıp İzmire gelin; konak1ıi 
size bir oda veririz, bizimle beraber 
yer, içer.,iniz. Bu çocuğu da bir mekte· 
be yo11arız: çünkü bir an evvel basınt 
kurtarmak ve hayatını kazanmak içirı 

onun okuması Hizımdır. 

Hatice hanımın ka.İbi stkışıyor, bU 
hakaret sözleri altında izzeti nefsi is· 
yan ediyor, bütün varlığını bir öfke 
dumanı kap1ıyordu: fakat bir söz söY .. 

!ese, ufak bir kelime telMfüz etse, Ner~: 
mesinin hayatile OYi11JSacağın1 bi1di!.!1 

için tırnaklarını e1ill€ batırarak tahar1' .. 
mül etmiye çalışıyordu. · 

( A t'kan fHJf') 
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Kızkulesindeki dövüşmeler 
Diye, mırıldandı. 1 bi üze.rinde büyük bir tesir husule ge-
~öbetçi; bu hileye inanarak, boş kılıç tirdi. 

İçlerinden biri.: 
- Teslim ... 
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Son Poata'nın tefrikası: ıoo 

ı~ro" ~fı 1~t~;J;::ıg:::J;I 
Bir Veziriazam dUşOncesi 
Veziriazama a&kerden mahru;,, bir kumandana güven· 
menin mahzurlarını sögleditim zaman: ,. O düşünsün. 

düşman karaya çıl arsa başı gider!,, dedi 
Tercüme eden: HUsıyi ı Cahid Yalçın 

kınını almak için Battal Gaziye doğru - ~kolsun, kumandan!. Sen, haki
eğildi. Fakat o anda, şah damarının ii - katen doğru sözlü bir adamsın ... Sana 
!erine yediği müthi§ bir yumruk daır - ve arkadaşlarına bir teklifte bulunı:t -
~sile, yıldırımla vurulmuş gibi, biruh yım. Beyhude yere, birbirimizin kanı
bır cesed halinde, kayığın içine yuvar- na girmiyelim. Bana, itaat edin. Emir -
lanıverdi. lerimi dinleyin.Buradaki işimi gördük-

Diye baığırdı. Elindeki yalın kılıcı 
demirinden tutarak Battal Gazinin ö
nüne fırlattı. Bir saniye sonra, koca 
kahramanın önündeki kıltçlar, bir yığın 
halini aldı. 

Maama.fih, tecrübe edilen batar- ka bir silAh olmamasına rağmen filonun 
yayı tercıh ettikleri göze çarpıyordu. Fa· alelacele demir alıp uzaklaşmaktan başka 
kat diğerlerinin de ayni surette tehlike- bir şey düşü.nıniyeceğine emin olmalı i· 
siz olduğuna çarçabuk kendilerini kan· diler. 

dırmak mümkün oldu. Ben İstanbulda bu projenin aleyhinde 

Fakat bu konuşmalar, kuledeki iki ten sonra, sizi de beraber alıp bizim 
katlı binanın alt odasında yatan ku - ordumuza götüreyim. Hem, hayatınızı 
trıandanı, uymıdırmıştı. kurtttnrsınız. Hem de> daha büyük bir 

Battal Gazi, bu kılıçları toplatlı. Ko
ğuş kapısından, denizıe fırlattı. 

B:ığızan ağzından son bataryaların bu· 'bulunmayı bir vazife bilmiştim. Fska1 
lunduğu Nara burnuna kadar istihkim- veziriazam. ile münakaşa ettiğimiz za. 
ların vaziyeti düşmana çaprazlama bir man bana aoğukkanlılıkla şu cevabı ver. 
ateş arzediyordu. Yedi fersaıhlık bir me. d.i: 

l<umandan, yatağından fırlıyarak refah ve saadet içinrle yaşarsınız • 
- Ben emretrnedikÇE dişarıya çıkan, 

ölüme mahkumdur. 

Pencerenin önüne gelmiş, bakmıştı. Bu. Dedi. 

ÖJ'le bir zamana tesadüf etmişti ki. t<Ml Zabit, başını iki tarafa sallıyarak: 
0 

anda, kafasına yumruk yiyen nöbetçi, - Bu, ihanettir ... Halbuki bf:z, bu 
kayığın içine yuvarlanmıştı. vazifeye memur edilirken, mukaddes 

Kumandan, bu hali görür görmez, salib üzerine yemin ettik. Bu yemin, 
~rhaı bağırmıya başlSrnıştı. anca'k ölümle nihayet bulmalıdır. İşte 

Diye, tehdidle karışık bir tembi~t.en 
sonra. koğuşun kapısını dişarıdan kılıd
ledi. Anahtarını aldı. Sonra; koşa koşa 
yandaki iki katlı binaya geçerek pren
ses Eleonarayı aramıya başladı. 

safe dahilinde bu ateı hiç kesilmeden de
vam eyliyordu. Boğaz müdafaasız bulun
duğu zaman hile bunu zorlamağa kalk· 
mamış olan Rusların bu projeden vaz
geçtiklerini tahmin edebilirdim. İstanbul

- Hannın teklif ettiği planın bütün 
gülünçlüğünü takdir ediyorum. Fakat 
dört bin edebsizden kurtulmuş oluruz. Bu 
bir zafere bedeldir. 

da bulunmamın Çanakkale müdafaası i- İşte bu mü talea neticesindedir ki onı 
çin daha faydalı olabileceğini düşündüm. bildiği gibi hareket müsaadesi verildi. Bl 
Çünkü orada kundakların ~atını te- kadar noksan vasıtalarladır ki bahtiyaı 
kemmül ettirebilirdim ve topçu mektebi Hasan imkansız bir ~yi imkan dairesinı 
açtırabilirdim. Bu işl~rin ildsi de ayni de- IOktu, yahud kendiliğinden böyle oldu1 

recede mühimdiler ve ayni derecede ih- ğunu gördü. 

Bu telaşlı ve hevecanlı bağırma o ka- ben, ölüme atİlıyorum. 
dar şiddetli idi ki, bt\tün muhafızlar, Diye cevab verdi. Ve sözlerini biti • 
Yataklarından sıçramışlar .. yan çıplak ıir bitirmez: 

bir halde kılıçlannı kaparak, o dar ka- - Yarab!. Sen bsna merhamet et. 
Pıdan ~işarıya fırlamıya başlamışlardı. Diye, bağırarak Battal Gaziye hücum 

Battal Gazi, metanetini kat'iyen boz- etti. 

lı'ıadı. Elinde, enli yiızlü Bizans kı.lıcı İlti sert demir, birbirine çarptı. Bir 
Olduğu halde, bir s~ra~a, rıhtıma kaç saniye, bu demir sesleri, ko~un 
atladı. Muhafızlar kapıdan fırlarken, ölü sülrutu içinde korkunç akisler 'yap
Otıları karşıladı: tı. Vazifesine ve yeminine sadık kalan 

Bu araması, uzun sürmedi. Altkatta
ki kumandana mahsus odanın bir köşe
sinde gözüne küçük bir merdiven ilişti. 
Bu mr.rdiveni çıkar çıkmaz karşısına 
küçücük bir kapı ile karşılaştı. Fakat 
kilidli olduğu için, kapıyı açamadı. o 
zaman: 

mal edilın1ilerdi. Padip.ha Çanakkale toplarını ikma1 

Altmıştan fazla Avrupalı gemin.in top- etmeyi, daiıa iyi yapılmı~ kundaklar ve 
lanmış olduğu küçük Nara koyu bir daha mahir topçular temin eylemeyi an. 
Fransız gemisi kiralamak kolaylığını ba- latmak içhı kendisine takarrüb etme) 
na temin ediyordu. Bu gem!ye bindim. maksadile gizli vasıtalara müracaat et· 
Beni İstanbula iki fersah mesafeye ka- tim. Craoul muharebesinde mahvolaı 
dar götürdü. Orada muhalif rüzgAra te- yahud tamamen dağılan Osmanlı orduSll 
sadüf ettik. Fakat mesaime devam içln padişıbta Rus topiannın sürati askerle. 
pek sabırsızlandığımdan bu zorluğa bo- rinin manevi kuvvetlerini tahrib husu. 
yun eğemedim. Dört kürekçisi bulunan aunda en 'büyük imli olduğu fikrini za. 
bir Rum ıgemisi tedarik ederek İstanbula ten uyandırrnı~ı. O zamana kadar Tür~ 
gittim. ler için meçhul kalan bu tarz talimlen 

_ Elconora .. Kirya Eleonora! 
Diye, bağırmıya başladı. . 
Kapmın arkasından, hazin ve. narın 

bir ses, korka korka. cevab verdi: 
- B~na seslenen kimdir? 
- Bir dost... 

- Ne istivorsunuz?. 

- Geri köpekler!. Geri, hürmet bil - kumandan, kafasını iki parçaya ayıran 
~fyen serseriler... Haşmetli\ impara - müthiş bir kılıç dru-besile, kanlar için
or hazretlerinin emir zabitine · silah de vere vuvarlandı. Vücudü, bir kaç 
~ekmek, ha ... Eğer bu gece sizi, birer ke~ uza~dı, kısaldı. Sonra, bir tesbih 
ıa°;;uz gibi gebertmer.:!em .. yarın mut- böceği gibi büzülerek hareketsiz ka~ -

_ Sizi, ku~tarmıya geldim ... Çabuk, 

8 haşmetlu imparator hazretlerine dı. 
arıecit>ce~- h i . . trr ,

kapıyı açınız. 
_ Beni kurtarmıya gelecek dost kal-

İlk işim hükfunete payitahtın artık Rus topçuları alıştırıp ahttıramıyacağımı ben4 
filosunun görünmesinden korkusu kal- den sordu (1). Verdiğim cevab üzerine:: 
mamışsa da şehrin sükfuı ve emniyetini sadrazam ve nazırlarına bu mevzua daiı 
elde etmek için düşmanın İnoz körfezin- benimle görüşmelerini ve faydalı bulaca; 
de yapabile<:eği küçük küçük ihraç ha- ğım bütün çareler hakkında bana kolay., 
reketlerine meydan verilmemesi faydalı lık ıgöstermelerini emretti. 

dımı ?. Ge . f'ı.ın., ep nı:ıı M ae<. !{Ull • · • Muhafızlar, bu manzaranın dehşeti 
- Kirva Eleonora!. Uzun konuşacak 

kadar, v~ktimiz yok. .. Çabuk kapıyı a-
11 rı .. hepiniz, geri ... Doğru, kovuşu - karşısmpa evvela taş gibi donup kaldı
~a .. kumandanınız olacak herif ne - lar. sonra. korkudan büyüyen nawrla
l~ ;?. Onu da buraya getirin. Hasmet- rını, y<'rdeki cesetten kaldırarak. Bat- çınız. 
~~~p~~~~u~erln~~fuhl~i~b ~~l~G:a:z~in~~~h:e~y~b:e:t:li~~:··:zb;'n:e~b:a;~;ı;Ja;r~.~==~~=~===z~=~TJs:a=n=v=Mz)~ ~ı t~bli~ edeceğim. • 
~ıye, bağırdı. 

lı-.. attaı Gazinin, daima emretmiye a-
""'111ış olan gtir ~ milee&ir sesi, tesirini 

0 
derere gösterdi ki; yarı çıplak asker

ler,. kıl•çlannın uçlarını derhal yere 
9~\rirdiler. birer birer tU katlı binaya 
iirdiler. 

}{oca kahraman, omuz başında yalvat. 
?an bir ses işitti: 
le - Ah, zabit efendi!. Aldığımız emir

rin ne kadar kat'! olduğunu bilirsiniz. 
idi~u sözü söyliyen, kulenin kumandanı 

Battal Gazi, sert vaziyetini, değiştir
nıt edi. Hatta sesisiııi biraz daha yüksel
er~k: 

- Hıışmetın imparator hazretlerinin 
'~ir zabitine hürmet etmek vazifeni
!~ i~sına mani değildir... siz de iÇEıi 
~rinız. Tebliğ edeceğim, emri dinleyi
l'lız. 

Dedi. 

Q }{~~andan, e1indeki kılıçla Battrll 

1 azıyı seliımlıyarak, derhal kapıdan 
Çeri girdt 

. l{urnandamn arkasından, Battal Ga
tı de içeriye daldı. .. Evveltı, kapıyı ka
~adı. sırtını kapıya dayadı. Sonra, bu 
n zunca kovuşun karşı rephesine sırala
~n tnuhafızlara dehşet veren bir na -

rla baktı. 

tu~irdf'nbire, buşmdaki Bizans zabiti 
ası:asını çıkarıp yere çaldı. Güi{remiş 
:ta n s:ıdasını andıran bir heybetle nA-

atarak: 

l3i- J.Jey, gafiller!... Ben, Battalım ... 
si]~~r birer yaklaşınız. Ellerinizdeki 
l-'<:ık hırı, ayaklarımın dibine bırakınız. 

J)~a. hepinizi lararım. 

13 
1Ye, ba~rdı. 

'l'a lr an, derin bir sükOt içinde geçti. 
"~ ~:n~an sarkan yağ kMıdilinin titrek 
ei fit ışıklan altında, askerlerin ren-
,l3~aPsarı kesilmişti. 

ltıı1 nlardan, en başta bulunan asker. 
ta1 ~nı .tmn ortasmdan tutarak, Bat
da, za~.ı~e dogru ilerledi. Fakat o an-

- ıtın sesi, yükseldi: 
liın_ ~ker, geri! ... Şimdi silahını tes
aıt111~ ersen, yarın imparatorun kılıcı 
kere ~, .. can vereceksin ... İnsanlar, bir 
lıllı. ... 0~r. Ölmek ISzımse, şimdi öle -
~atcak urada, hiç kimse sağ kalmı -

lıu ~Ô Ne biz.. ne Battal... 
ıler. Battal Gazinin hassas kal-

Bergama kermesi hazırlıkları büyük 
bir hararetle başladı 

(Baştarafı 5 inci sayfada) 1 binin eşeğine biner ve v~r kuvvetile eşe· 
Altıncı gün Çandarlı plaj günüdür. Bu ğin koşmasına ça.h~lr'. ~~ sur~~le en ge

tarihi nahiyenin berrak sularında kuru- ride kalan eşek bırıncı ılan edılır. Bu ko· 
lan plajlar son yıllarda çok rağbet gör. §Uda mükafatı alan eşek sahib'. ~sevinirken 
mekte ve Bergamanın deniz ihtiyacını da zavallı e.şek ise koşudan yedıgı dayağın 
kar.şılamaktadır. Bergama kermesinin bu- acısile çıkar. . v 

gününde Çandarlıda hem denizden isti· Belediyenin kerme'i ıç:n aldıgı tedbir· 
fade etmek, ihem de milli zeybek oyun. leP şunlardır: . 
ları ile pehilvan güreşlerini seyretmek 1 - Ot'Wnobll ücretlerinde tenzılatlı 
mümkün olacaktır. tarüe. 

Son gün gene Bergamada geçecektir. 2 - Otellerde banyo tesisatı ve tenzi. 
O gün büyük spor oyunları, ciridler, ok l~tlı tarife. 
atmalar, cub kaldırnular, koşular yapı. 3 - Bilumum gazino ve kıraathaneler
lacaktır. Bu koşuların en enteresan tara- de, lokantalarda ve mümasili yerlerde 
fı eşek koşusudur. Eşek koşusu şu suretle son derece temizlik ve azami tenzilat. 
yapılır: En geride kalan eşek. birinciliği 4 - Gelecek yabancı misafirlerin ihti
kazanacağından eşek s~hibleri kendi e. karla karşılaşmamaları için maktu fiat 
şeklerinin 'birinciliği ka1.anması için raki- usulü. 

Bir Yahudi sarraf, sadrazamdan 
nasıl intikam alır ? 

('Baştarafı 7 inci sayfada) 
paşadan defteri aldı. Gözünün önünde 
parça parça etti ve ateşe attı: 

- Ben bu parayı sultanımdan almak 
için kaydetmedim. Siz emrettiniz diye 
yazdım. Benim malım efendimin malıdır, 
kapında nice bu kadar mal kazandım. 

Diye ayaklanna kapandı. Fakat paşa. 
nın huzurundan çıkar çıkmaz doğru yapı 
yerine kuştu. Arnele'oaşı kendi adamıydı. 
Onun vasıtasile birkaç ameleyi elde etti. 
Birkaç gece içinde, Derviş Paşa sarayının 
mahzenlerinin birinden sarayı amirenin 
duvarı altına kadar, yer altında gizli bir 
dehliz yaptırttı. Sonra mahzendeki afzını 
taş ile ördürttü. Bu iş bitince, sadrazamın 
can düşmanı olan kapı ağasına koştu. 
Kendisine birçok hediyeler verip: 

- Vezirin padişahımıza suikasdi var. 
dır. Sarayının mahzeninden sarayı Amire 
duvarı altına gizli bir yol yaptırttı. Beni 
öliirn ile tehdid etti. Başımı koltutum al· 
tına alıp arza geldiml 

DedL 

Kapı ağası birinci Ahmede koştu. Bi
rinci Ahınedin kan başına fırladı. He
men yapı yerine mutemed adamlar gön
derdi. Yahudinin gösterdiği yer yıktırıl. 
dı. Gizli yol meydana çıktı. 

Netice malfıın: 
Veziriazam sa.raya davet olundu. Ya

hudinin yaptıklarından haber: olmıyan 
Derviş Paşa birinci Ahmedin ayağını op. 
mek üzere eğilirken bostancılar col gul
yabani. nin üstüne ~ullandılar. Padişahın 
gözü önünde boğdular. Genç padiıııh, iti
nınd ettiği adamın kendi hayatına k~det
mesinin sebebini anlamağa çalışır ve göz
lerini, Derviş Paşanın önünde uzanmış 
dev gibi vücudüne dikmiş iken, cesed, bir 
sinir gerilmesi ile bir bacağını oynatıver
di. 4te o zaman, birinci Ahmedin tüyle. 
ri diken diken oldu. San.ki, Dervtı Paşa 
ayağa kal'kıp gırtlağına sanlacakmıı san
dı. On yedi ya§Indaki çocuk padifllh han
çerini sıyırdı ve kendi alile Dervif Paıa
nın bofazını k•ti 

Reıad Ekrem 

olacağını anlatmak oldu. Filhakika, bu 
sahili muhafaza için hiçbir tedbir ittttıaı 
edilıneınişti. Oraya yapılacak akınların 
birkaç köyü tahribden başka bir gaye.si o
lamaua da zihinler o halde idi lti iki yüz 
~inin karaya çıkması haberi İstanbula 
gelinciye kadar düşmanın miktan büyü. 
yecek ve !stanbulda büyük bir heyecan 
tevlid edecekti. 

Benim tarafımdan pad~aha arzedilen 
bu mütalea onu silruıtarını o sahilde 
serasker ünvanile üç tuğlu vezir payesine 
çıkarmağa sevketti. P'akat biraz sonra öğ
rendiğime göre, tayin edildiği yere gi. 
den bu adamın etrafında ancak birkaç u
şaktan 'başka kimse yoktu. Bunlar da 
memleketi müdafaa etmekten ziyade hal
ka zulınetmeğe daha ka.biliyetli idllar. 
Veziriazama askerden mahrum bir ku
mandana güvenmenin mahzurlannı izah 
ettiğim zaman, bana sakin sakin fU ce
vabı verdi: 

- O düşünsün, dedi. Sahlli müdafaaya 
o memurdur. Eğer düşman karaya çıka
cak olursa başı gider. 

Bir devlette bu türlü teminat kAfi gö-
rülürse hiç ~phe yok ki o memleketi 
harbin fel~ketlerinden vekaye edebile. 
cek yegane şey düşmanlarının ihmalin
den ibaret olabilir. 

Osmanlı donanmasının batması üzeri~ 
ne İstanbulun düştüğü yeis ve ıztırab i-: 
çinde Türk nazırları padişah tarafından 
haklamda büyük bir itimadı tazamınu~ 

1 

eden ve kendilerinde bir hased hissi uı 
yandırmıyan bir vazifeyi kabul etmemi 
memnuniyetle teJAkki etmişlerse de ayn~ 
itimadın gerek kendileri, gerek himayt 
ettikleri kimseler için istifade membaı o., 
labilecek hususlara da şamil olmasından' 
hiç memnun kalmadılar. Fakat Sultan'. 
Mustafa pek mutlak ve müstebld bir hü.: 
kilmdar olduğu içın bana karşı taassub: 
kanununu ileri süremediler. Hakikt mü. 
minlerin bir hıristiyanın hizmetinde bu" 
lunmasını tecviz etmiyen Adetten istüa .. 
deye kalkamadılar. Zaten, ilk adımlar 11) 

tılınıŞtı. 

(Arkası var) 

(1) Topçuları o tadar cahil idi k1 Türkleı, 
tarafından gönderilmiş olan bir muhasarc; 
ruznamesinde, bütün geceyi toplarını dol ı 
durmakla geçirdikten .sonra, sabahleyin blı 
cehennem ateşi savurmağa muvaffak olduk~ 
lannı mağrurane yazıyorlardL 

--················································---... -r 

Bir doktorun gUnluk 
notlarından 

Hasanın ilk muvaffakiyetlerini de Ba- l===============I 
bıali böyle bir sebebe borçludur. Çanak-
kalede bırakmış olduğum bu Türk. ma
lOm olduğu üzere, mekanik kuvvetlere 
pek az ehemmiyet verir bir adamdı. 4 bin 
fedai ile küçük gemilere binerek, biç top 
almıyarak Limnosa çıkmayı ve muhasa
rayı defettirmeyi, Rus filosunu uzaklaş
tırmayı düşünmü~ü. Bu proje bana bir 
çılgmhk gibi gelınişti. F!lhakıka, sahil 
muhafızı hiçbir cfr.Sgatc, ın bu macer:ı. 
perestlere tesadüf etmfyeceji Qmidi tize. 
rine böyle bir teşebbüse girişilebilirdi. 
Bundan başka, karaya çıkına ameliyesi 
muhasara ile meşgul kuvvetler hiç farkı
na varmadan yapılabilmeli idi. Hasan ta
rafından gafil av}anacak bu kuvvetler S. 
Antoine limanına doğnı reziline bir fi. 
rardan başka bir şey d!işünmemeli idiler. 
Sahile kadar takib edildikleri halde, filo
larının yardımı onlan mukavemete sevk. 

Yılancık: 2 
Kadınlarda hwn.mayı nlfasl denlleı' 

lohusa hastalığını tevltd eden gene bu 
mlkrobdur. Fakat başka başka clnsler
dendlr. Yılancığı süratıe ~his edert 
tedaviye mfisaraat etmelldlr. Çünkü bn 
zan bütttn vücudil kaplıyarak hastay. 
cidden çok tehllkelt ve endişeli dakikalar 
günler geçirtebilir. &kiye nazaran yı
lancıktan şimdi o kadar korkmuyoruz. 
Son zamanlarda ketfolunan pron§VÜ ve 
roybazol bu hwusta fevkalAde hüsııil ne 
tice temin etmektedir. 
Yılancık saridir, fakat bilhassa yarası 

olan vficudündelti çıban yeri olanlara da. 
ha 9abuk atrayet eder. Dikkat etmelidir. 

Vücudünüzde herhangi ufak bir sıyrı
ğa blle çolt ehemmiyet vermek lfl.zundır, 
derhal tentürdiyot koymalı ve biran ev
vel ıyiteımcs!ne bakmalıdır. Bazan küçük 
bir sıyrık hayatı tehlikeye sokacak sari ı ı 
hastalıkların dühulüne bir tapı teşkl1 

edecek yerde bilakis gemilere ilticaya L--------------..,. 
teşvik etmeli 'idi. Nihayet, Hasan f!e ar-

edeblllr. 

kadaşları Rus kuvvetlerini karmakarışık 
bir halde temilere çekilmeje mecbur 

en.~ .... ,.. ...,..lllanmm ~ 
,.ıa ,..UU.alamu .... .-.... Alıill tak · ..,.. ...... ........... ... ...... ·-

ettikten aonra elılerinde tabancadan baş· '--------------J 
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BiR, iN6ilil CASIJSU 
- ·---l -

Tere~ eden: B. AIU 

Vakıa ben ·-AdolfuR babasına kendimi oğlu diye 
yutturmuştum. Ya annesi beni teşhis etmiyecek miydi? 
• ~ 

\ 

Umumi Harbde tngiliz askerlen siperlerde istirahat ~derken. 

Doğrusunu isterseniz buna mahrumi - ediyordu .. kendisinden çalınan bütün babasın,dan; bu çift bab<lların, çift an
yet bile demek caiz değildi. Çünkü A- bu evrakın, resimlerin benim cebimde nelerin birçokların1 şaşırtacağından 

Bolfu rnektub yazmaktan mene~ de- bulunduklarını, ve bunların tasavvurun korkuyorum) bir telgraf aldım. Babam 
ğillerdi. Fakat onun yazdığı ınektub - fevkinde bana yardımı d<>kunduklannı bu telgrafında, annemin ağırca hasta 
!ardan hiç birisi evine gitmiyordu. mektublnrından, yazısını taklid husu - landığmdan, kendisinin, annemin ya . -

İngilterede bulunduğum esnada, icab sunda istüade ettiğimi; cebinde bul - nına gitmek üzere izin aldığından bah
eden müsaadeyi aldıktan sonra Adolfu duğum fotograflanndan, Adolf'un şahsi sediyor ve benim de, izin alarak bera -
hapishanesinde ziyaret ettim. Zavallı dostlarından bir çoğunu tanımama yar- berce gitmek üzere Liyej de buluşma -
'.Adolf ba~ına gelen bu halin sebebleri- dım ettiğini Adolf kabil değil aklına mızın mümkün olup olmıyacağını so -
ni bir türlii anlamıyordu. Onu ne diye getiremezdi... ruyordu. 

münferid bir hapse mahkfun etmişler - Adolf'la bu mevzu üzerinde kon~- Bu telgrafı alınca bir dakika bile te-
ai! Tabii ben ona bunun hakiki sebeb - mak benim çok ~ime yarıyordu. Çün- reddüd etmedim. Bu, adeta Allah ta
lerini söyJiyemez?im· Sadece ona: kü bunun bana bir başka faydası daha rafından münhasıran benim içir hazır-

- BPlki de sen kampda bulunduğun dokunacaktı. Adolfun cebinden aldı - !anmış bir fırsattı .. bir annenin, babasi
esnada kamp nizarnatını bozacak bttzı ğırn resimler are?Sında, grup haliıı.de le birlikte gelmiş bir oğuldan şüphelen
hareke+lerde bulunmuş olacaksın., de - çıkmış bir takını resimler vardı. A - mesine imkan v<ff mıydı ?. Bundan baş
dim .. Mesela kaç.mağa teşebbüs etmek dolf'un bu resimlerdeki silfıh arkadaş- ka, annemin hastalanması, onun birçok 
veya buna benzer diğer hareketlerde :arının isimlerini teker teker ö~nmek dikkat hassaiarını da mutlaka zafa uğ-
bulunm:ı.k gibi?. benim için fevkalA<le faydalı bir şey ratmıştı .. herhe1ngi bir hastahğın pen -

Ado1f. büyük bir saffetle: olacaktı. .. Çünkil günOn birinde bun - çesindP inliyen bir insanın, sıhhatte 
- Evet, dedi, ne y:: an sl5yliyeyim, Jardan birile karşılaşmam ihtimali her iken gösterdiği dikkati ve hassasiyeti 

her esirin gibi benim de böyle bir ni - dakika mevcuddu. göstermesine imkfın var mı idi?. 
yetim vardı. Ammer'le ilk karşılaştığım zaman ( Arka.tı var) 

Ben onµn bu itirafından istifade e - geçirdifim heyecanı, uğradığım şaşkın- ......................................... ·-·-··-·········-
aerek: 1ığı bugün bile unutamıyorum. İşte, 

- Şu halde, dedim, sen herhalde çe- bütün bunlan düşündüğüm için A -
neni sık1 tutmamıs. gevezelik etmiş o- dolf'un cebindeki resimleri teker teker 
lacaksın!. Bun'.l işitenlerden birisi de tedkik etmiş, bunlan adeta ezberle -
hapishane idaresine söylemiş olacak - miştim. Bu resimleri kendisine iade et
tır. İşte, senin tecrid edilerek hapse a- tirmiye çalışacağunı Adolf'a sıkı sıkıya 
tılman bununla bağlı olsa gerek... vadettim. 

Adolf başını kaşıdı; ve daha esaslı Adolf'u ikinci ziyaıretimde bütün 
bir takım sebebler aramıya lüzum gör- bunları, koskocaman bir paket halinde 
medcn, meselenin dedf ~m ~kilde ce - ona getirdim... Adolf kendisinden alı
reyan ettiğini kabul etti .. Alman umu- nan sevgili resimlerini görünce bir ço
rni karargahmda onun yerine kaim ol- cuk gibi sevindi. Bunları getirip ona 
Ciuğumu, yahud Almanyada onun şah- teslim etmeden önce hepsinin bir kop
siyetini benimsedi$mi kendisine söv- yesini çıkarttığımı söyl€1Tliye tabii 1ü -
leseydim acaba Adolf ne derdi? Mutia- zum r,örmüyorum. Adolf, hissettiği 

ka öfkesinden deli olurdu. büyük sevincin 'he~anile resimleri 
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Soldan sağa ve yukarıdan aşatı: 

1 - Boyu uzun olmıyan. 
Z - Aydmlık. 

MaJD l 
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15 Nisan tarihli 

bilmecemizde kazananlar 
1 S Nisan tarihli bilrnecemizde kaza

nanları aş~ğıya yazıyoruz. İstanbulda 
bulunan talihli küçük okuyucularunı
zın Pazartesi, Perşembe günleri öğle
den sonra hediyelerini bizzat idareha
nemizden almalan !Azırndır. Taşra o
kuyucularırnızm hediyeleri posta ile 
~eslerine gönderilir. 

Bir kol saati 
Tarsua ha.staneat baştabibi Dr. KA..,lf Baş

tul ollu Server ~tuğ. 

MUHTIRA DEFTERİ 

la yilzbaşt Hllml Elçi kızı özden Elçi, Antal· 
ya lise son sınıf 692 Sakıb. 

RESİMLİ ELİŞİ MODELİ 
İstanbul 44 üncü llk okuldan 360 Haydar. 

Bor Cümhurlyet ilk okulu sınıf 4-B de 511 
Nihal, Zıle orta okul sınıf 2-B de 197 zetc 
ÜstünbaŞ, Zonguldak Namıkkemnl ilk okult 
391 numaralı Nazlf, Çorlu orta okulu sını 
5 de 55 Orhan, İzmit orta okulu sınıf 1-C dl 
904 Handan, Kastamonu llsesl sınıf 3 de 2" 
Lfttfi Okur, Zonguldak Namıkkemal okulı 
sınıf 4-A da 409 Yakub, İstanbul Clball Na 
lıncı sokak No. 14 de NeclA, Konya füest or 
ta kısım sınıf 3-A drı 784 Necati Erol. An· 
talya orta okul sınıf 1-C de Emine TufaJI 
Adana inhisarlar Başmüdürlüğü muhasebı 

(Son Posta ha.tıralı) memuru Rüştü F..şoğlu Hilmi, Sivas Emniyeı 
İstanbul Davudpap orta okulu sınıf 7 de Müdürlüğü komiser Bekir Çevik ye~enl P'lk 

128 Ekrem, İstanbul kız lisesinden Mehlika, ret, Adana Sugedlk mahallesi 54 numaral 
Erzincan Kurtulu• ilk okulu sınıf 4 de 117 evde İbrahim. Ankara birinci orta okul sınr 
Bun, Diyarbakır Clhan ec7.&neslnde Behçet, 2 de 783 Necmeddin Aksoy. 
İstanbal Beşiktaf Köyiçl Mekteb sokak No. KART 
'l de Mete Toraman, Bafra Merkez okulu ta- Balıkesir lise sınıf 3-D de 67 Tahsin, e&k 
lebesinden 54 Nebahet. Foça nüfus memuru Galib kızı Jale, Dtyar-
YUV ABLAK DÜNYA KALEMTRAŞ bakır orta okul sınıf 2-B de 52 Yunm, b• 

(Son PMta hatıralı) tanbul Topane Örtmealtı sokak No. 1 d• 
t.stanbnl Beyotlu Parmakkapı Bursa Ana- Memduha, Kayseri lise sınıf 1-D de ıtf 

dolu sokak No. t de bmet, İstanbul Hayriye Mahmud, Samsun İstlklA.1 ilk okulu sınıf 2 d• 
lisesinden 231 Nejad, İstanbul Selçuk kıa 29 Servet, Diyarbakır San'at okulu sınıf 1 df 
enstltas11 sınıf 1-B de 29' Meziyet, İstanbul 86 Süleyman, Ankara Denizciler caddesi No 
Cağalo~u Nuruosmaniye caddesi No. 58 de 30 da Mehpare, Kayseri hukuk hAkiml kili 
Mehmed, btanbul 27 nct okul sınıf 5-A da Mübe~şir eski Foca merkez ilk okulu sınıf 

5 de 65 Türkft.n, İstanbul Tepeba.şı Toz • 
174 Fahri. koparan İbrahlmbey apartımanı No. 2 de 

MÜREKKEBLİ KALEM Metin, ic;tanbul 44 üncü okul sınıf 5-A d• 
(Son Posta hatırah> Perihan, Çorum orta okulu 126 Galib, Ball-

İstanbul Hayriye lisesinden 770 Suphl Al- kesir Ziraat Bankası şubesi memurlannda1' 
bayrak, Elazığ mütek9ld varidat memuru Alt Saim oğlu Özhan, _Balıkesir orta okul• 
Necib tızı Müşfika, İstanbul Vefa erkek ll- sınıf 1-E de 684 Visali, Izmlr kız llsest 93 n• 
sesi talebesinden 364 Kemal, İstıınbul Yüce maralı Seniye. Tokat orta okul sınıf 2-A dl 
tJıkü Uses! sınıf ıo de 312 numaralı Hüsnü, 268 Kemal Kovalı. Kütahya Yeni okul sınıt 
İstanbul Çapa kız orta okulu sınıf 2-c de 5-C de. 509 Öı.can, Malatya orta okulu KtnJ 
153 Edibe. 1-B de 135 Salih, Tokat orta okulu ınnıf ı-J 

da 226 Hahik Heklmoğlu, Tokııt orta otol 
3-A da 504 Necme:Jdln, Ankara Oebect n.n
yeri sokak No. 27 de Meral, Bursa 2 inci orts 
okul sınıf 3-A da 37 M. Rasih, Alaca mall'9 
tahslIAt kAtibi M. İlter kızı Gilrel. 

YAPI TAKJI\R 
İstanbul 61 tncl okuldan 533 Sedad, İstan. 

bul Ca~aloğlu kız ortıı okulu sınıf 1 de 45 
Nermin, istanbı:l Nlşantaşı 15 inci okul sı
nır 4-B de 380 Bülrnd, İstanbul Sultanah
med Yerebatan Muhnrreme!endl sokıık ?jo. 
6 da Doğan , İstanbul Galatasaray liMsi sı
nır 5 de 705 Vedad. 

nts FIRÇASI 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul üçüncü ilk okul sınıf 3 de Raşan 
Karaca, İstanbul Havrlye llse.cıi sınıf 6 da 87 
Mustafa. İstanbul erkek lisesi sınıf 5-C de 
129 Vahdet, Adana icra Mklml Sıtkı oğlu 
AUIA., Samsun inhisarlar ziraat memuru Ce
mll oRlu Bilgi. 

niş MACUNU 
İstanbul Sultanahrned Kilçükaynsofya Ka.. 

leci sokak No. ı de ihkü, İlıtnnbul Boğıızlçi 
lisesi sınıf 3 de Orhan Klper, i">tanbul snn'at 
okulundan 376 Yaşar, Kayseri orta okulu 81-

nır ı-B de 737 Saadet, Çanakkale İstlklAl o
kulu sınır 1 de 59 Necdet Aydın . 

ALÜMİNYOMBARDAK 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Cağaloğlu orta okulu sınıf 1-B de 
s İbrahim, İstanbul 47 lncl okul .sınıf 1-B de 
55 Hüseyin, İstanbul Samatya Aıtaçkakan 
No. 17 de İMan, İstanbul 414 üncil ilk okul
dan 314 TürUn, İstanbul Tepeb~ Şişhane 
caddesi Mekteb !lokat No. 31 de Ahmed. 

KOKULU SABUN 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Vefa erkek IL-,cs1nden 433 Muam. 
mer, t,tnnbul Kurtuluş Baruthane caddesi 
No. 100 de Orhan, İstanbul Onğaloğlu orta o
kulundan 567 Faik Duru, İstanbul kız lise
sinde sınıf 3-D de 210 Nimet, İstanbul İ3tik
m lisesi sınıf S de Oe!IU Sözer . 

ALB'ÜM 
<Son Posta hatıralı) 

İ">tanbul Karagftmrük orta okulu sınıf 1 de 
29 Yahya, İstanbul Hayriye Usesi llmıf 9 da 
442 Muc;t:\fa, Diyarbakır lise tngillzoe mual
Uml Nezihe kızı Yurdanur, Kastamonu Sim
sar sokak Çıkmaz aralık No. 37 de Babahat, 
İstanbul Süleymanlye kız orta okulu sınıf 

2-C de 128 Jale. 

BOYA KALEMİ 

........................................................... ...-
Sinema : En çok begendiginiı 
birkaç yıldızm kısa tercumei hali 

(Baştarafı 6 ncı sayfada) 
Claudette Colbert 

Claudette Colbert 1905 senesind• 
Pariste doğmuştur, Arnerikada büyü ", 
tülmüştür. Brodway'da san'at hayatın• 
atılmıştır. Fakat sinema onu süratl• 
kendine çekmiştir. Kadın sinema san· 
atkarları içinde en şirin bir simadır· 
Her filmde muvaffakiyet kazanmıştı!'> 
En fazla Üzerlerinde durulan film1eıi 
şunlardır: Ave Cesar, Kleopa•.ra, Ne\f'· 
york - Miarni. 

Gary Cooper 
1901 senesinde Helena'da doğmuş ~ 

tur. Amerikan erkek sinema san'atkAr
lan içinde en yakışıklı bir stmadıt· 
Şöhreti kadınlar üzerinde ço'k büyük " 
tür. Onun güzelliğinde cerkekllk• bil' 
yük bir rol oynamaktardır. Merd bir , .. 
damdır. Filmleri hep güzeldir. Muvaf ' 
fak olmadığı filmleri varsa da bun1ıt' 
arzusu hilafına zor ile kendisine çe~ 
tilrni.ş o1anlardır. 

l\farlene Dictrich 
Marlene Dictrich 1902 senesinde Be' 

linde doğmuştur. Sinema Aleminin B'I' 
büyük simasıdır. cCinst cazibe•nin rıııı: 
cidesidir. As1en Alma'ndır. Birkaç ~ 
nedenberi Amcrikada bulunmakt.!~ 
Büyük bir otoriteye maliktir. Şöhre , 
bir kat daha temin eden belki de ~ 
vırlarındaki eksantrikliktir. 

Ado1:C'u ziyaretten b~şhca maksadım, teker teker tetkik ediyor, resimlerdeki 
onun ~ğzından, ailesinin son devirlere her şahıs üzerinde ayn ayn durarak, 
aid vaziyeti hakkında biraz; daha tafsi- bana onların her biri hakkında bir yığın 
lat almaktı .. sözü bu rnevzua intikal et- izahat veriyordu. Tabii ben de, kurnaz
tirmek benim için hiç de güç olmadı. ca bir takım suallerle noksan kalmış 
Çünkü Adolf son ilç ay içinde ailesin - bazı noktaları kurcalıyor, ve istedii'rim 
aen bir tek berber alamadığı için şid - cevabları ondan alıyordum. Bu suretle 
öetli bir merak içinde idi .. bu da gayet Adolf'la haşhaşa geçirdiğim üç saat, 
tabii idi. Çünkü Adolfun evinden ya- bana tahmin ettiğimden de fazla fayda 
zılan biitün mektublar otomatik olarak getirmiş oldu. 

3 - sısı..a-ufuklar. 

4 - Beyu koyun. 
5 - Ayağa giyilen. 
ıs - İkl ~- ·ukalA.İıın başı-aceleci. 
7 - Hükfun_,t merkezimiz. 
8 - Söz-acaba manasına gelir amma 

hartı noksandır. 

9 - Bir şeyı az bulana ne derler? 
10 - Beyaz-az ılık. 

İstanbul ısı tnct okul sınıf S-C d~ 531 Ne
jad, İ.!tanbul 49 uncu okul 8'1nıf 1-B de E
mel, İstanbul Hayriye ll~nden 423 Orhan, 

bir Samsun belediye zabıta memuru Fehmi Ay
dın oRlu Ahmed, Merzifon orta okul sınıf 
1-B cı. 154 Sara. 

San'at hayatında ~kimiş bulu~ : 
sına ra-ğmen şöhretini muhafaza eyle , 
meğe muvaffak olan kadın san'atklt 

!!!.1!1..~!.:!~!_r;:; .. ______ ~ 

Nöbet_çi__.~czaneler 
bana gclivordu. Bana öyle ~elivordu ki. Bütün bunlara rağmen, herhangi bir 
ben adPtA bütün hayatınca Adolf'un bir tereddiıd göstermeksizin izinli o1aralk 
gölgesi idim. 

evime gidebilir mi idim? Vakıa ben ba-
Adolf, ailesi hakkında ne mümkünse bamı aldatmış, ona kendimi oğlu diye 

öğrenmek için onu nasıl didik di<lik et-
tiğimin tabii farkında değildi. Belki yutturmuştum; fakat bir anne gözü, bir 
annem vasıtasile Alzastan bir haber anne duygusu baba gözünden baba duy
alırız diye, ona ailesine dair sormadık gusundan çok daha keskindi.. hatta : 
sual bırakmıyordum. Bu suretle, esa _ cİnsan herkesi aldatabilir, fakat anneyi 
sen bir yığın mahirnat sahibi olduğum aldatamaz!> sözü bir darbımesel haline 
'.Aifolfun ailesi hakkında öğrenmedik bile gelmişti .. izinli gitmek meselesi her 
hiç bir şey bırakmamıştım. Zavallı mevzuubahs oldukça daima bu nokta 
'.A<lolf, İngı1izlerin, cebindeki bütüR guzümün öpüne geldi ... 

~ p 4 f' fi 7 g 9 10 

1 
ı 

sahsl evrakını bu arada bütün aile re- Almanyaya dönü~ümden takriben iki 
ı ;imlerini çaldıklarından acı acı şiklvet hafta sonra babamdan (Tabii Adolf'un ~tHJclki bulmaccını" hcılltcfüm41 ııJcl 

AYNA 
<Bo• Posta hatıralı) 

İstanbul veznec:Uer Zeym:bk~n 110kak 
No. 23 de Muammer. İstanbt?l Aksaray Ke. 
malpaşa cadde.!i 110 Berin, Istanbul Hay
dnrpaşa lisesinden 1715 1'1l!nti Zeki Söyle
mezoğlu. İstanbul İstiltlM ıt.sesl sınıf 2 de 
Hikmet Fırat. 

KİTAB 
htanbul Mahmudpaşa Mahkeme aokak No. 

37 de Sabahat, Malatya ftrldat mftdtir11 ol
lu SııJA.ha.ttln, !:lazı~ Atatftrk llk okulu sınıf 
4-B de 422 İhsan, Malatya lise.si orta kısım 
sınıf ı-A da «3 Mallb!, 'Ö'rgftıp İntı1&b okulu 
sınıf 2 de Nurten, Zonguldelt Namıkkemal 
uıc okulu sınıf 5 de 160 Mftbeccel, Ankara İ
nönü okulu sınıf S-A da 612 Şerife, Aydın 

Gazi bulvan No. 2 de Hanilnntsa Uluz. Muf-

Bu rece nöbetçi olan eczaneler fllO 
lardı: 

İstanbul cihetindekiier: 
Şehzadeba§ında: CRamdU, Emtnono;: 

de: (Hikmet), Aksarayda: (8a.rlllll(s'l, 
lem darda: (Sırrı Asını l, Beyazıdda =-...u1ı: 
tb), Fatihte: <Emllyadl), Ba.kırttOyu-
<istanbul), Eyübde: (Eyü.bsultan). 
... Be) otlu cihetlnclekller: , 

Tünel başında: <Matkoviç), Kalyone"__, 
daı: <Znflroıpuloo), Te1mhn~: C ~: 
Rebul), Şişlide: (PerteT), ~~ 
(Vidln). ı 

Botazlçi, Kadıköy ve AdalardAld14;o , 
Kadıköyünde: <Hüsntl Rıfa.t), 'Ca-~"· 

darda: CAhmediye>. S~rde: <~· 
Büyilkadada: (Şinasi Rıza). 



J Mayıs SON POSTA 

Hazımsızhk, şişkinlik, bulantl gaz, 
sancı, mide bozukluğu, barsak ataleti 

y 
iNKIBAZ 

Sayfo 1; 

sarıhk, safra M •DE ekşilik ve yanmalarında ve bütün Mi DE, 
karaciğer 1 BARSAK bozukluklarında kullanınız. 
H O R O Z markasına dikkat. 

Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzar
~~~~~~~:~~~mi~~~~~ lardan daha çabuk, daha kolay, daha kat'i bir tesir icra eder. 

h iar.L ul l e~ec..ir·esi İ an.arı 

K.eşu bedeli 2975 J ·a 65 kuru~ olan Beşikt.aşta Köyiçi ve Ortabahçe parke kal
dırımının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrak.ile şartnamesi Leva
ıun Müdürlüğünde görülcbilır. f stek1i1er 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan 

başka bu i• için Fen İşleri Mildiırlüif.ind en alacakları fen ehliyet vesikasile 223 
lira 17 kuruşluk ırk teminat makbuz veya mektubile beraber 8/5/939 Pazartesi 
i'Ünü saat 14 bucukta Dairri Encümende bulunmalıdırlar. (&) (2770) 

Bek diye ·çin lüz ımu olan iki tane seyyar etüv maKınesı 2400 lira tahmin be
delUe çık ek .ltmevt. konulmuştur. Şart namesi Levazım Müdürlüğünde görüle-

bilir. İst klı er 2490 sa~ılı kanunda yazılı ves ka ve 180 liralık ilk teminat mak
buz VEVa mC'ktubi <.' bn-- her 9/5/939 Salı günü saat 14,30 da Daimi Encümende 
~ulunmalıdırlar. (B.) (2789) 
-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Muhabere ve Münakale Veka eti İstanbul 
E e1 trik İşleri Umum Müditrlüğünden : 

l - İdaremiz ih~iyacı için muhammen bf'delli c23450> yirmi :iç bin dört yüz 
. lllı lira tutan 350 ton mazut kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Eks" tme 26/5' 39 Cuma gü'1ü saat 15 de idarenin Tünel başında Metro 
han hına ının 5 ncı k tında toplanae<:ık artırma. eksiltme komisyonunda yhpı
lncaı tır. 

3 - Bu e ald sa!"tnamcler idarenin levazım dairesinden parasız olarak te-
darik <'dile.bilir. • 

4 - Muvakkat temina~ mikt~rı cl758.7 5> bin yedi yüz elli sekiz lira yetmiş beş 
kuruştur. 

6 - TEklif mektuhlannın 2490 No. lu kanunun ahkamına uygun olarak ve ek
liltnıeden en az bir S3at evvel komisyon reisliğine makbuz mukabilinde veril· 
ınesı lazımdır. c2818.& 

lst::tnbul Üniversitesi A. E. P. l' omisyonundan 
liaseki hastanesi tedavı klir.iğindc yapılacak 3305.38 lira keşifli harici tesisat 

~inuı 8.5.1939 Pazartesı günü saat 15 de rektörlükte açık eksilL-nesi yapıla -
il". 

d İateklılcıin en az 3000 li~ahk bu gibi işler yaptığına dair İstanbu~ vilayet~.n
hıe::._ VEsıka almaları ve 248 ıırahk teminat vermeleri, Tıcaret odası vesıkasını gos
"'-'ılllesi lfızımdır. 

UR Gişesi 
UÖUR Gişesi 
Daima piyango 

biletlerinizi 

ğur g~ş sin en ahnız 
Galata Kıırnköy Postane karşısı 

No. 23 Te : 40021 

Göz ıı_, mu 
Dr. MURAT RAHMi AYDIN 

Ttıksım - Talimllane. Tarlabaşı 
caddesi No. ıu Urfa apt. 

Klmllll ___ • Tel: 15453 

İlan T arifeıniz 

Birinci aahik 400 
I kinci •ah ile 250 » 
Üçüncü aahile 200 » 
Dördüncü aahife 100 >) 

iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müdde' .zarfında 

fazlaca mikdarda illin yaptnacak· 
Jar ayrıca tenzilatb tuifemizden 
istifade edeceklerdir. Tan:, yanm 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarife derpiş edilm 1ştfr. 

Son Posta'nın ticari Janlarcıa 

aid i§ler için fU adreH müracaat 
eaılmelidir: 

Dincılık Kollelttlt Şlrkot1 
Iahramaıuade Haa 

.Ankara eaddeal Liste ve şartname her gün rektörlükte görülür. c2706> 

...___ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Ankara radyosu 

DALGA UZUNI .. Ul':U "] 
ım m. ıaı Kcıı. tiO Kw. 

Q. lll,H aı. IS19li Ke.. !O Kw. . 
.P. 11,"l'D m. !HM R::ca. 20 ıcw. 

PAZARTESİ - 1/5 39 

denin - Rast Yürük semaisi: Gelse o fub 
meclise. 6 - Basri Üfler - Ney taksimi. 7 -

Mustafa İzzet efendinin Segah şnrkı: Doldur 
getir. 8 ·- Dedenin mahur Yürük semnis.1 .. 
Ylne zevrakı derunum. 9 - Ş:ıkir ağanın .. 
Rast şarkı: Hl~ bulunmaz böyle dilbaz. 10 -

Dedenin - M:ıhur şarkı: Gonül adlı bülbii .. 
lüm var. 11 - Be:ı.lf H an a~anın - Rasi 

22.30: Proğram. 12.35: Türk müziği • Pl. saz sem:ılsf. 21 Konuşma. 21.15: Esham, tab 
13: Memleket saat ayarı, ajans ve meteoro- vllat. knmblyo - nukut ve ziraat borsası (fi· 
loJt haberleri. 13.15 - 14: Müz.ik CNeş'ell pUi.k- at.> 21.25: Neş'eli plfiklar - R. 22.30: MüzJk 
hır.) 18.30: Proğram 18.35: MüzJk (Müzik ve .. .. . 
raks - Cevad Memduh ta f d k 1 <Kuçuk orkestra - Sef: Necib Aşkın.) 1 -

ra ın an - onuş - Lautenschlager - Prlmavcra • Arjantin sere
ma.) Plaklarla misaller. 19: Konuşma (Dok- nadı. 2 - Schrader - Akşam üzeri (Hnzln 
torun saati> 19 ıs· Türk '"z.iıor.i 

ıor. ) H. kkı. · mu 6 <Karışık parça.) 3 - Aubert - Gobeklller re ml gc -
proöram. a Derman, Eşrcr Kadrl, Ha -
san Gfir. Hamdi Tokay B 1 u··rı . çidi. <Komik marş.) 4 - Bccthoven - Menu .. , a.sr er. 20. 
Memleket saat Ayarı, ajans ve meteoroloji etto (Sol majeur.l 6 - ChrJstian Rymtng -
haberlerl. 20.15: Türk müzlğl (Klfislk prog _ Entermczzo. 6 - Lehar • Eva operetinin vw 
ram.> Idare eden: Me.<ı'ud Cemli. Ankara lerl. 7 - Schmalstlrh - Kupldon ve 5 tı -
Radyosu küme heyeti. 2 - Rnur Yekta be _ sunlık aşk hikayesi. a> Yaklaşma. b) Aşk 
ytn - Mahur peşrevi. 2 - İtrlntn - Pençg~h, valsi. c) Başbaşa. d) Gezinti. e) Kavgacık Ti 

bestesl. 3 - ··••····· - Rast şarkı: Hatırımdan bar~ma. 22.30 Müzik (Şan san'atkar rı .. 
çıkmaz asla. 4 - Hafız Postun - Rast nğır ı Pl.) 23: Müzlk (Cazband - Pl) 23 45 - 24• 
semaisi: Biz alQdei sağan badeylz. 5 - De- Son ajans haberleri ve yarınki program. . 

• 
1 alına v . k g r 

4skeri Fabrikalar Umum Miidiirlüğünden : 
Küçük Yozgat'ta çalıştırılmak üzere kimyager 

ile Umum Müdürlüğe müracaatları. c2953» 
alınacaktır. isteklilerin istida 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Ankara belediyesi su işleri idaresi aboneleri için su saati alınacaktır. 
2 - Bu gibi su saatleıi imal eden falı rika ve mümessillerinin saatlerinin ev

saf, şerait v~ ~iatlarını gösterir teklif mektublarile birer saat nümunesipi 15/Hazi-
ran/939 tarilıme kadar Ankara beledJyes ·ne göndermeleri. (1363) (2565) 

BAN~~ASI 
Teıb tarihi : 1888 

• 
fdare Merkui : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

lSTANBUL (Galata ve Yenicamt) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Y ıınaniatanclaki Şrıbeleri ı 

SELANİK - ATtNA 

• 
Her nevı banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

RIZA ASLAN~ 
Divrigide Son Postanın bayiidir. I 

Mecmua, kitab ve kırtasiye işlerile 
de meşguldür. Gazetenızi oradan a
rayınız. 

~ ............ llm! __ .,,., 

Doktor Hafız Cemal 
(l..okman Hekim) 

D~vanyolunda 104 numarada ':ıergün 

hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 

Dreıdner B nk Şubesi 
Merk.ezi: Berlin 

Türkiye ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: ht. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka ifi * 

Son 
Yevml, 6iyasJ, Havadis ve Halk 1taze~ 

Yerebatan, Çatcılçeşme sokak. 25 

İSTANBUL 

Gazetemizde ç>.kan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize ciddlr. 

ABO E ARI 
1 3 1 

:-ene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr, 

TORKtYE 14UU 700 4.UO lb~ 
YUNANİSTAN 2JiJ l~u 710 ~ıU 
ECNEBİ 27 J ı . .JOlJ 

Abone bedeli ~mdı.r. Adreı 
değiştirmek 25 kunıtur. 

Gel•n evrak geri verilmez. 
ilanlardan meı'ııliyet alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımjır. 

/9'""P~~·t·~·k~~~··:··74j·ı;~~b~ .. ·1 
1 Telgraf : Son Posta 
! Telefon : 20203 
\ ................................................ / 

.............................................................. 



ıe Sayfa SON roz5TA 

ZAFI UMUMi KANSIZLIK 

ROMATiZMA 

KEMiK 
Si RACA 
SiNiR 

Hastahklarına 

Cılız yavrular, yürümiyen, diş çıkaramıyan çoc.uklar, dermansız ihtiyarlar, 
solgun kızlar, vereme istidadı olanlar 

A u , nda 
içmelidir. Kanı arttırır, iştiha verir, şifai tesirleri çoktur. Fenni surette 

imal edilmiş, içilmesi kolay ve lezzetli bir şurubdur. Küçük büyük her 
yaşta istimal edilebil:r. 

~-.-. ARADIÖINIZ GiŞE : 41< ---.., 

• Bankası karşısında 15 Numarada İstanbul iş 

Tayyare bileti ıihi geoiı bir ilmid kap·11 dururken; Yese 
kapılmak doğ. u olur mu ? Bir bilet alınız. lsrarla takip 

L ediniz. Elbet ~ünün birinde aiz de zengin olursunuz. 
ı 

Devlet demiryolları ve liman,arı işletmasi Umum ·dara3i il3 
1 - Devlet Demiryollannın istasyon ve gar işlerinde çahştınlmak ve yetiı • 

tirilmek üzere aşağıdaki şartları haiz olanlardan yüz memur alınacaktır. 
2 - Şartlar şunlardır: 

A - Türk olmak. 
B - Faal hizmetlerd:! çalışmasına mini sıhhi h ir arızası olmadığı İdarenin 

sıhhat kurulunca tasdik olunmak. 
C - Yaşı otuzdan yukarı olmamak. 
Ç - Askerliğin i yapmış olmak. 
D - L iseden mezun olmak veyahud lise derecesinde tahsil gördüğünü Maa -

riften tasdik ettirmek. 

E - İyi huy sahibi olduğunu ve hiç bir şekilde mahkumiyeti olmadığını tev -
sik etmek. 

F - Bu ilanda yazılı şartları kabul e ttiklerini mübeyyin bir t aahhüdname ve 
noterden musaddak kefaletname vermek. · 

3 - İstiyenlerin istidnlarını ve yukandaki şartları haiz olduklarım gösterir 
vesikaları Ankara, Afyon, Izmir, Adana. Malatya Balıkesir, Haydarpaşa, Sirke
ci, Kayseri ve Erzurum İ~letme Müdürlüklerine ve Mudanya, Trabzon İşletme 
amirliklerine tevdi edeceklerdir. 

4 - SJhhi rouayenelerınin yapılması için istidalanndaki adreslerin i vazihan 
yazacaklardır. • 

5 - Fazla tafsilat için İş1etme MC'rkezlerindeki garlarda asılı bulunan ilAnları 
okumaları ve müraraa ~lannı ona ıöre yapmalan ilin olunur. cl3M. c2588. 

AGARAN 
SAÇLARA. 

KUMRAL ve SiYAH 
renkte sıh tıt suç boyal ı rıdır. 
ING1LIZ KANZUK hCZANESl 
BEYOGLU - lSTANBUL 

.......................................................... ._ 

Son Poıi1A Ma!haası 

.Ne•r.yat Müdürü: Selim Ragıp ım-. 

SAHİPLEllt· S. Ragıp ~Mıç 
. .t. ~le,... UŞAKUGll. 

" 

MaJJS ı 

Neden 
'Aspirin ? 

Çunkü ASPIRfN seneleM 
denberi her türlü soğukalt 

gınlıklarına ve a~rıfara karJI 
fesiri şaşmaz bir ilaç olduOunu~ 

lsbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi marka~ 
sına dikkat ediniz, 

------

Yaz mevsimine mahsus olmak üzere Yalova 
hattı tenzi lath bilet ücretleri 

1 Mayıs 939 tarihinden itibaren Birinciteırin aonuoa kadar 
muteber olmak üzere Yalova hattı yolcu vapur ücretleri qağıda 
yazı'ı miktarlara indirilmiştir : 

Köprü ve Birinci mıntaka iskelelerinden Yalovaya ve mütekabilm 

Yainız gİuİf Gidiş - dönüt 
~rutt Kuru• 

30 60 Birinci mevki 
20 40 ikinci 

" 
Adalardan Yalovaya ve mütekabilen 

Y r lnız gidiş 
Kur uf 

20 
12.50 

DiKKAT: 

Gidiş - dönüt 
Kur uf 

40 Birinci mevki 
25 ikinci " 

Gidiı - döııüş Biletleri alındığı gün için muteberdir. 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 
l Mayıs . an 8 Mayısa kadar muhtelif hatlara kalkacak vapurlann 

isimleri, kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları nhbmlar. 

Karadeniz hattma 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattınn 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 de (Ege), Pa
zar 16 da (Cümhuriyet). Galata nhtımından . 
Salı 18 de (Antal'ya) , Cumartesi 18 de (Ülgen). Sir
keci ı ıh1ımından. 

Sah, Perşembe ve Pazar 9.30 d:ı (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

Hergün 8.45 de (Trak) sistemi vapurlardan biri, Cu
martesı syrıca 13.30 da (Sus) . Gaht a rıhtımından. 
Pazartesi. Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus). Aynca 
Çarşamba 20 de (Ülgen), Cum:ırtesı 20 de (Antal
ya). Tophane rıhtımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Bursa) . Tophane rıhtımından. 
Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophant.? rıhtımından). 
Çarşamba 15 de (Saadet), Cum..ır!es1 15 de (Mel'IİD)· 
Sirkeci rıhtımından. (Cumartesi postası bu baftadaıı 
itibaren yaz tarifesi mucibince Dikiliye kadar gidip 
dönecektir). 

İzmir sür'at hattına - Pazar ll de (Ankara). Galata rıhtımmdan. 

Mersin hattına Salı 10 da (Dumlupınar), Cuma 10 da (Konya). Sır
keci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda telefon numara
lan yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy acenteliği Karak6y, Köprilbaşı 42361 
Galata acenteliği Galata, Deniz Ticareti Müd. 

binası altında 40133 
Sirkeci acenteliği Sir

1

(cİ, Yolcu salonu 22740 

,------------...--------5 ü M ER BANK 
Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi 

Müdürlüğünden: 
Fabrikamız mamulatı kösele ve muhtelif deriler jnin satış yeri 1935 ,e

nesindenberi İstanbulda Sirkecide Sansaryan hanının altındaki mağaza -
da, 19 38 senesinin nihayetindenberi de Sirkecide Köprülü hıma naiıedU
miş olduğu ilan olunur. 


