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Neşriyat kongresi dün Başvekilin nutkile Ankarada a~dı. Resimlerde Maarif Vekili ve kongreye iftirak edenler görülmektedir. (Tafsilit 10 uncu sayfamızda) ... . ... ···················· .................... ··············-..................... _.. ..••.............. -······------··································· ............................................ -...................................................................................................... -.. 
Eski Arnavudluk Kral Poı~!'Ya Alma~yaya 

K 1. · · h-• • d uç maddelik ve ra ıçesı şe rımız e bir teklifte bulunacak 
K.ral Zogu ile Kraliçeyi getiren hususi Bir Leh gazetesi Silezga ve Şarki 

tren sabaha karşı geldi Prusganın Polonyaga ilhakını isliyor 

:Es1oı Ama~ krcıl ve knılıçeıi Sirlceci genndatı çıkarl<ıncen 
t eEski Arna~dluk. Kralı Zogu, Kraliçe trenle Yunanistandan şehrimize gelmif • \tren saat 19 da Türk-Yunan hududundaki 

raldf_n, Velı~hd küçük İskender ve Kra- lerc:Ur. Sellnik tarikile İstanbula hareket \ Pitiyon istuyonuna v~~tır. 
bn rnaıyetı dun gece sabaha karıı husuat eden kral ve 70 kişilik maiyetini hamil (Devamı 3 uncu ıaJ/fa.4a.J 
_ _.. Kral ve Kraliçenin indikleri otelde neler gördüm? ( Yazısı 1 O uncu sayfada) -. 

Cii;·b~;;;;i~i-dii·;-··G;;;;;;ı·-···;::··;:·:~~·~:···~:~--~~~~:··-
bir siyası yazı sılsılesı 

Veygand'ı kabul ettiler Balkan 
Antantı 'Mareşal Çakmak misafir 

General şerefine l ir 
öğle ziyafeti verdi 

t ~~~ara 2 (A.A.) - Reisicümhur İsmet 
nonu b~n saat 17 de General Vey • 
gandı kabul buyurmuşlardır. Kabul ea -
~asında Hariciye Vekil; Şükrü Saracoğlu 

b
e Fransız büyük elçisı Massigly haıır 
uı · unrnuşlardı r. 

Maraşalın ziyafeti 

k Ankara 2 (A.A.) - Genel Kurmav Ba3 
an !\ v 

raı \ iareşaı Fevzi Çakmak bugün Gene-

----
Nasıl hazırlandı, nasıl 

kuruldu, bugün 
ne halde? 

Me,lear Alman aiya•; muhar • 
rirlerinJen Egon Heymann'ın 
BallıanlarJa 1 sene tetk ikler 
yaptılıtan aonra hazırladığı e-

serden ilttibaılar 

ı••••••••••• ÇEViREN · ··········: 
1 EMEKLİ GENERAL i 
i H. Emir Erkilet ~ . . . . .......................................... 

,., ....... Varşova hükumetinin teklifleri ........ ~ 
1 - Dançig üzerinde Polonya himayes:nin te~isi. 
2 - Dançiğin Polonya tarafından askeri işgali, 
3 - Dançig senatosunun karar/arz i. zerer ·nde 

Polonyanzn ( Veto) hakkının tanınması '! 

'····················································································································' 
Londra 2 (Hususi) - Siyasi mah • 1 - Dançig üzerinde Polonya hiına-

feller, Polonya hariciye nazırı Bek'in yesinin tesisi. 
Cuma günu mecliste söyliyeceği nutku 2 - Dançig'in Po1onya tarafından 
merakla beklemektedirler. askeri işgali. 

Bu nutkun, Hitler'in son nutkuna 3 - Dançig senatosunun kararları ü-
cevab teşkil edeceği ve mukalbil teklif- zerinde Polonyanın (veto) hakkının ta-
ler ihtiva edeceği anlaşılmaktadır. nınması. 
Varşova gazeteleri, Bek'in Dançiğ Tekrar matbuatın aldığı haberlere 

hakkında Almanyadan kat'i teminat göre Alman muhtırasına Polonya tara
istiyeceğini yazdıktan maada, şu üç fmdan verilecek cevab hariciye nazın 
şartın da ileri sürülmesinin muhtemel Beck'in diyeL meclisinde beyanatta bu 
olduğunu bildiriyorlar: (Devamı 10 uncu sayfada) 

ALMANYA NE 
YAPMAK İSTİYOR. 

Arkadaşımız 
Muhittin Birgen 

An karadan 
yazıyor 

Berlin, Balkanlarda dost ara
yorsa dostluljun silAh kuvvetila 

tedarik edilemiyaceOini da 
bilmeğe mecburdur 

Almanya ne yapmak istiyor? Şu da -
kıikada bu bir muammadır. Buraya ka -
dar yaptığı şeylerle kendisine birçok 
iyilikler temin etmii olan bu memleket. 
bundan !böyle ne yapmak fikr indedir? 
Dançiğ, şarki Prusyaya geçid yolu, 

müst-emleke gibi hedefler Almanya."1..ıı 

yakın istıkbal için kE'ndısine tayın ettiği 
müsbet hedefler midir? Bu hedeflerin 
elde edilmiş olduklarını farzedersek bun
dan sonrası için Almanya ne düşilnO -
yor? 

Alman politikası - buna Mihver politi-
1 kası da diyebiliriz . O nevi bir siyaset 
kuvvet!dir ki mütemadiyen genişleme • 
d~kçc yaşıyamaz; çünkü, o bır dünya po
tWkasıdır ve onun geniş1eme hududu İn
giliz hudududur. Bu siyaset, İngiliz si
yasetinin, o çok seyyal çiz.gisi gayri mu
'lyyen hududlarına kadar g .. ni§lemete 
mecburdur. Hududları, bu suret1e, İngiliz 
polit ikasının hududlarile mah<htd olan 

1 Alman s iyaset i, acaba. bugün hangi he -ö~ı \1~ygand şerefine Ankarap&!asta bir 
bü e_.zıyafeti vermiştir. Zıyafctte Fran&ı:ı 

Yuk elçi.si Massıgly, Hariciye Vekili 
(Devamı lO uncu ıaufod.tı) 

[İlk yazıyı bugün 7 nci sayfada def peşindedir ve yarın kend. ufkunda ne 
bulacaksınız.] ı görüyor? 

~ııııı,ııı.-ııı.--...-.ı.~~~~.....__,...,~~ (Devamı 2 ci ıayfad.o. Tlerg1.in sütununda) 1 
.H ic~ '°" nutkırn.u ıöylerken 

, 
1 
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Her gün 

Almang ne 
Yapmak istiyor? 

Yuaa: Muhltda Maıe• 
(B<ı§tarafı l i~ sayfada) 

Acaba, bu politikanın bugünkü lbu ~ 
dı.şi. rast;ge~ bir gidiş midir? Acaba, Al • 
manya. sırf eüJıden güne artan kuvve • 
tinın manevi cazibesine kapılarak, kan 
d"o1oncksizin ileriiyen fütuhat yolunda, 
p.linsız, hesa.bısız bir gidışlc mi gidiyor 
ve bu esnada günün binnde Ingilterenla 
kurabileceği pusuyu hiç düşünmüyor 
mu? Yoksa, kendisi için uzun uzadıya he
Hblanmı.ş ve bir plan üzerine kurulmUf 
bir siyaset var mıdır? 
Avus'uryanın ılıhakından ve Süd'etler 

davasından 80flra umuınt Avrupa vazi • 
yetm.n ciddt bir tahlilini yapanlar, Al • 

Rss1mll Makale ı =- Hak kaybolmaz = 

manyanm esaBlı bir Asya politikası oldu- Hak iluybolma:ı, derler, aadir i$tisnalarıa doğrudur, fa • Haksızlık ka~lSlnda sabrebn8ini bilmek llluhakkak bır 
ğu kanaatine V'lsıl olabilirlerdL Fakat, kat zamanında ek flÇBliy.m hakkın QOk kereler fayda ver- haslettir, :fakat haksıdı'k lk.aıvmnda tewekkAle dilfmeden 
ayni Almanyanın, Balkanlara doğru yap- medıği de doğrudW'. evvel hakkı aJmıya çalıpnak daha büyük bir haslettir. 
tılı 11yasi alan, lbu mem!eketin esaslı bir -=:==-=-=====-:::ıı:a-=========--==================~==z-=-=====::::ıı:=====-==== 
polittka sahibi olduğuna inananlan şüp.. 
heye düşür<M. Çünkü Balkanla..'"! terrör 
altına alıp aiyueten kendısine ramet • 
me'k i6'tiyen bir Alman politikası, çok kı
sa görüş~ v çok kendisinı kolay fütu.
bat tikrıne kaptırmış bir siyasettir. 

* P'llhakika. dünyada İngıltere, ·Fransa, 
Rusya ve ~rlka diye biret' büyük kuv
vet bulundukça, Almanyanın bugünkü 
hududiantltiaricinde kazanacağı her şey 
manuızdır; bu tarzda her kazanç, bir 
gün içınde yok olmıya mahkumdur. Bıl • 
hana, Çekinaın ilhakından sonra kifi 
derececk? büyümiş olan A..man kuvveti. 
artık kü~k ftler peşmd~ koşamaz. Bu 
kuvvet için orada oturmak, yahud da bil

. ere g'lripnek zamanı gelmiştir 
BOyil'k ifler bahsinde-ise, her şeyden 

evvel Balkanlarla ve Balkanlann arka • 
smdan T\lrld;re ile Almanya yalnız tabi! 
prtlar içinde sağlam dostluklar yapmı-
7a medburdur. Çünkü büyük işlerin. ilk 
,.artı, bu kıilç(lk ve gayet tabii iyi temin 
etmekle b8.flar. Balkanların Almanya ile 
yapacağı tabii dostluk, Aimanyaya, bir 
taraftan bu Hhada sulh ve dostluk, diğer 
tar fı.n da yiyecek ve ham madde veren 
bır ııry ettir. Tabii surette bOyle bir si
y t varken bunu bİrakıp ta Balkanlan 
terrlb- altında ıiyaseten istilfı etmeği dü
fUnme'k ve bu esnada Türkiyeyi, kendi 
emniyet sahuı ibakımından endışeye dQ
filrmek., hiç bir suretle anlaşılması müm
kün bir gidiş olamaz. Böyle bir politi • 

Bitler 
Nu tuh /arını 
Nasıl hazırlar?. 

kanm tek bir izaıhı olur: Almanya, kuv- Bu kliie, Hitler'ia bundan evvelil 
vetJn verdiği ~unlukla ne yapacağını nutuklarından birinin notlarını goote
tayin edemlyerek. rastgele siyas! fütuha- riyor. Führer, nutkunda tebarüz ettir· 
ta doğru gidiyor ve yarını hiç düşün • mek istediği noktalan, gördüğünüz gi-
müyw. bi altlarını, ka~ın çizgiler çizmekle i.şa-
Alınanyayı bu kadar düfJncesiz farze. ret etmektedir. 

deblJir miyiz? Ben l:>u suale kolay cevab ========~======== 
veremiyorum. Eğer Romanyadaki poli - hayrete d~yoru.z ve Almanyanın yan
tıkası, Yugoolavyadaki ve Macaristan • lışlıkla saptığı çılrmn bir yoldan geri 
d ki harek-tleri olmasaydı bu suale cha. ctönmekte çok a<)ele edeceğini zannedi • 
yır. cevabını vermekte treddüd etmez • yoruz. 1 

Kırık sürahi 
Arkadaşının düğü.nüne davet ~di

len ha.sis adam, bir hediye gönder
mek mecburiyetinde kalmıştı. Biltur 
sürahller tabaklar satılan bir malja-

zaya girdi. Ne sorduysa pahalı idi. Ni
hayet dört parça olmt'I br sürahi gör
dü.: 

- Bunu ka.ça verirsiniz? 

Mağaza sahibi, gayet az para istedi. 

Ha.sis bu az parayı da çok görmüştü. 
Pazarlık etti. Uyuştular; kartını ver. 
di. 

- Bu kartı rirahiyi •ardığmız pa· 
ketım içine koyarsınız. 

Ve bir kd~ evlenen arkadagıntn 
adrerini yazdı: 

- Bu adrese gönderirsiniz. 

M~azadan çıktığı t:aman memnun
du; kendi kendine: 
-Arkada§ım sürahinin yolda kırıl

mıJ olduğunu zannedecektir diyordu. 

Bir hafta sonra arkadafından fU 
mektubu aldı: 

cKınk parçalannı ayn ayrı kt!~ıd
lara aanp göndermi§ olduğumız dört 
parça.ya aynlm&f sürahiyi a.ldım. T~
ıekkiır ederim. Ham olduğunuzu bi
lirdim amma, bir arkada,ınızın t1esa
ire.. vesaire ..• 

Haı:tasını, acı 
Çektirmemek için 
Öldüren doktor 

İngillerenİJl tanınmq doktorlarından 
Sir Purver Stıewart (Kolay ölfim) cemi· 
~tinde yaptıfı bir tebliğde şöyie demiş
tir: 

cBir gün. pyet gilzel ve kültür sa • 
hin bir kadın dostumun hasta olduğunu 
haber verdiler. Gittim, bu kadın dostum 

\.._, ___________ ./ kanserden mm:tarfudi. Kurtuhıf ümidi 

2500 Türk lirasına yoktu. Ölüm halinde bulunuyordu. Ba-

Satılan tablo na: 
- Sen benim en samimt ve hakiki ar-

kadaşımsın. Bana büyük ve son bir iyi
likte bulunmam istiyorum. Öyle bir ilaç 
ver ki. uykuya dalayım ve bir daha u • 

d k. Bu siyaset gözönünde durduğu için • Evet, Balkanlarda terrör yolile siyad 
dir ki, chayu-. diyemiyoruz; şu kadar fütuhat yapmak tqebbüsü • eğer h ki -
vaı· kı ceveh cevabını vermek için. de katen böyle bir tefeb1:MU varsa • çıkmu; yanmıyayım. 
hf'?lÜlz reredd'Od ediyoruz ve daha bazı a- bir yoldur. Bu yolun. duvarla kapalı du- Ona: 
lAmetler bekliyoruz. ran çıkmll tarafı. Tnrkiye hudududur. cSevgili d08tum. <!Jye cevab Terdim. * Her neVi tarih ve 11yuet terrörüne karp Sana ne kadar bağlı olduğumu biliyor-

Balkan devletlerinin son beş sene için- kabadayıca göğ& vermiş olan Tilrk du- sun. Onun için de elimden gelen yar -
de tedrici surette taayyün eden politi • vanna kadar gelip te yolun çıkmaz ol • dımda ıbulunmak istenm. Fakat söz ve • 
kalannı ve hiç d ğilse politika temayül- du,ğunu o zaman anlaması için Almanya- remem. Allaha emanet ol. .. 
}erini fil suretle hulllsa edeb·l;riz: nın ancak kör olması icab eder. Buna Çok meııbut bulunduğum hastaya ne 

1 - Balkan Balkanlılanndır. Balkan çdk kuvvetle kani bulunduğumuz cihet- gibi bir iyilikte bulundu~u ~yliye • 
devletleri ne İngiliz • Fransızların, ne ledir ki Ahnanyanın Balkanlarda dürllst mem. Fakat hastam kendisini ziyaret et-
pansilA.vistlerln,, ne de panccretıstlerin bir politika yapmıya, mümkün süratle tiğimin ertesi glinil bir daha uyanamadı. 
politika aletleri olmsk istemezler. Kendi avdet -edeceğinden blll emin olmak iB • Belediye doktoru da tabii ölüm raporu 
hu<fudlan içinde, sulh yolunda çalışıp tiyoruz. verdi. Kadın benim çok sevdiğim bir ar-
nerlemeği ve her tarafa karşı müstakil Alr.ıanyaya karşı hiç bir fena ni~ti Son günlerde Londrada açılan resim kadaşımın kansı idi, uğradığı mühlik 
bır ıiyaset yapmayı tercih ederler. olmıyan, 'bilAkis onunla dostça ve sulh sergisinde, gördüğünüz cNeden harb k -th· b 

2 - Balkan devletleri, Almanya ile içinde yaşamak istiyen, Almanya ile a • anserden mu ış ıztıra çekiyordu. Bu 
olsun?> isimli bu .tablo iki bin beş yüz ıztırabı, bir doktor olmak sıfntile, din • 

olan iktısadl münasebetlerinin ehemmi • ralarında hiç bir ihtiW sebebi bulun • Tü"ı,k Jir"sına •atılmıştır. A dı 
0 ~ _. dirunem lazım . nun için, onu k-olay 

yetlerlni müdri.ktirlet'. Bu münasebetler- mıyan Balkanlarda tel'T'Ör yapma syiase- ============::::İl::====== 
de, kendileri için fayda bulunduğunu da ti öyle akılsızca bir i§tir ki o memleke- kısa söyiliyelim: Almanya. BalkanlaTda bir ölümle, en büyük ifkencesinden kur • 
pek gllzel bilJr~r. E~er. Almanya, Balkan tin bu kadar gafildn.e bir harekette bulu- dost arıyorsa, do.!tluğun ıilAh kuvvetile tardım. Beni mahkemeye verseler, bu -
devletlerınin milli varlıklarına hürmet e- nnlbileceğbıi b"r tilrlü kabul edemezsek tdarik edilemiyeceğini de bilmeğe mec - günkü kanunt mevzuatla beni mahklım 
d r bunlarla olan .rrunaseb'.!tler"n iki ta- elbet haklı oluruz. burdur. edebilirler. Fakat ne beis var. Vicdanım, 

rafın da lhnkild menfaa tlerinı göze ala- ~M::;;a;:d:;em;;;k;;i ;;d;;o:;stç~a:::;;:ko;;;:nu:;ş;;;u;;yo;;;,;ru;;;z;;;,::.;;;;;;d;:ah;;a;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.l\::;Z uh;;;i:;tt;;in;;;B;;ı;;· r;;ge:;n:;:;;:b:;en;:i;:h;:e=;:r=:;;h:;al:;de=aff=e=d=e=r=. ·=··======~ 
rak tam bır dürilsti "ç"nde hıtmak isterse .... ; 

kend si ile bu meml ketlC'r arasında ga-1 f S T E R 1 N A N 1 S T E R 1 N A N M A 1 
yet tabii bir d~luktan ve pek uzun SÜ· ' 

re<>ek bir ..sulhten başka btr şcym hüküm 
ırurmesıne imk!ın yoktur. 

Bu iki es.ıs, gayet açık b:r surette ken-

dis"ni göstermekte olduğu bır sırada. ba
sılı tahsıl kabfiinden olarak, Balkanlnn 
Almnnyanm ten-ör içine alıp czorla dost
luk> tesisine gitmesi cidden manasızdır. 
Bundan dolayıdır ki son b;t' ay içinde 
gözümüze çarpan hadiselerden dolayı 

Aşağıda ckuyacağınız satır1an bir okuyucumuzun bize 
yolladığı mektubdan çıkanyonız: 
.şapkamı ütületmek ÜEere Galatasaray civarında bır şap

kacıya g;rmişthıı: 

- Biraz bekliyeceksiniz, dediler. Otut"dum. Aradan üç beş 
dakika g€çmemi;ti ki kapı açıldı, iÇErlye orta yaşh bir zat 

girdi, elinde b!r çanta vardı. Masanın üzerine koyarak açtı. 
içınden ıyah bir cübbe ile bir mum ve bir buhurdanlık çı . 
kardı. Cübbeyi sırtına giydi, mumla buhurdanlığı yaktı, ben 
hayretle seyrediyordum. Derken cebinden hır de haç çıka
rarak bir elinde o, diğerinde buhurdanlık ma~azayı dola~ • 
mıya koyuldu. Şapkacı kadın da arlcaıından gidiyordu .• 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

r 
Sözün kısası 

Ankara 
Neşriyat sergisi 

E. Tala -
le=' vvelisi gün, her taraftan da· 
~ vetli gelen kültür ve fikir ~ -

damlarının huzurlarile Ankarada açı
lan neşriyat sergisi önce rejim, sonra 
da sırasile Maarif Vekilimiz, Maarif 
Vekttleti, Derleme Direktörlüğü, Ya -
yın Direktörlüğü ve tabilerimiz için 
büyük ve önemli lbir muvaffcikiycttir. 

Ebedi Atatürkün, sevgili milletine 
Saray'burnn parkında ilk dersi verdiği 
gündenberidir, harf inkılabının, mes'· 
ud semereler vermiş olduğunu, nasıl 
yürüdfığünü v..e kökleştiğini, onun sa • 
yesin<ie neler başarmış olduğumuzu bu 
sergi gözlerimizin önünde canlandın • 
yor; ve eserin azametine hayran olu .. 
yoruz. 
Atamızın o örneği gelmemiş deha.sın· 

dan doğan her inkıl81b gibi, harf inkı -
labının da, bu milleti ileriye ve aydın
lığa çabuk ulaştırmak için ne derece 
!Azım o'lduğunu, bu sergiyi görünce da
ha iyi anlıyoruz. 

Burada Ara'b harflerinin mahsulle • 
rinden de nümuneler var. Binbir mulb
telif şeklile, yazılışında, dizilişinde ve 
basılışında çekilen ağır zahmetlerin i'l}o 
lerini taşıyan bu eserler, yeni harfler 
sayesinde bfüfuütün medeni, zarif, se • 
lis, sehil bir manzara arzeden inkılA.b 
neşriyatının vanında ne kadar cılız, 
ne kadar ıa\· ... ıı görünüvor! 

Harf inkılabı ne riratımızu umul • 
madık bir hız vermi~ · ı .. ıabı rnütea
kıb, yazanlarda d.,. "nlarda da, o • 
kuy,.,nJ~rda da, yepyeni bir hevc<;, 
şevk uyanmış olduğu, koca salonları 
dolduran her kıymette eserlerin çd'.ıt • 
luğundan ve tenevvüünden belli olu • 
vor. 
• Serginin tertibinde. Hasan AH Yü • 
ce'l ile arkadaslarının büyük ve suurlu 
emekleri var. Bu emekleri takdir ve 
tebcil etmemek kadir 'bi1memeılik o -
lur. Bilhassa Ynyım ve Derleme Di .. 

re'ktörleri F<lik Resid ve Selim Nüzhe· 
tin ancak hakiki meslek aşkı ile bu ne .. 
ticeye varması müm\kün olan bu mu
azzam işi bu mükemm~likte lbac;armış 

olmaları kendilerine karşı 'bütün ziya· 
retçilerde hayranlık uyandııınıştır. 

Kültür tarihimizin neşriyat ve bilb • 

liyoğrafya faslında nam bıra1omc; es • 
lafın isimleri a 1tın harflerle ser~nin 
duvarlarına nakşedilerek. ziyaretçile .. 
rin tevkir nazarlarına arzedilmPk su· 
reti1e, ha~larında kadirşinaslık göste
rilmiş. Cümhurivet rejiminin bu ali -
e<>nabane hareketine ~aşmamahyız. 

Devir değişebPir .. Lakin Türkün mad
di ve manevi varlığına gerçekten hiz -
met etmiş olan1arı unutmamak e-;asen 
bugünkü rejimimizin şiarındandır. 

Evvelisi günden'bcridir, yü:ı'lerce halk 
Sergievine bu başm-ımızı göıımek. on
dan ibrı:?t almak üzere taşınıyor. Stand
ların önünde en uzun duran ve en dik
katle bakıp havN1n~ıP1nı gizlemiyen 
ynbancı1ar, yab::ıncı dipı'omat1ardır. 

Bunlardan bir tanesi. ilk gün yanıma 
sokulup, içten geldiği, sesindeki ihti -
zazdan be11i olan şu samimi sözleri 
söyledi: 

- Que1 admira'ble peup1e vous etesl 
cSiz ne hayran olunacak .bir millet

siniz! .. ı> 
Evet! Tevazua lüzum yo'k .. Öyleyiz! 

Buna bir de1i1 daha istiyenler Ankara 

neşriyat sergisini gidip görstinler. 

E. 1alu ......................................................... _ .... 
TAKViM 

MAYIS :J 
Kımıl hile 3 Arabi llDO 

1J5~ 1.55~ - Ru:nr ıı"n• -Maan Kuın 

20 1G39 177 
~ 

,.MBA 
-==-

ul.INt:Ş 
R~biülevvel 

IM.>AK 

1 ~· o. :). D. 

4 66 13 8 00 

9 49 7 53 

Ô~I• il: indi Aıc9am 'l at11 

~. 1.). :). IJ. ..) l), ..>. D. 

1.. 1'1 11 16 os .'J 0'1 lJ ısı 

;,İ 03 8 56 .l 44 



---------------- - - --------

3 Mayıs 

Kont Ciano - Gaf enko 
mülakatı nihayet buldu 

Romada Macaristanla Romanya arasında 
anlaşmıya varmak imkanı Jtraşbnldı 

bir 

SON POSTA 

-........ ._ ........ , ~······· ........................... ~ 

~ Hariciye Vekili siyası ~ 
~ hadiseler hakkında 
1 Partide izahat verdi 
: Ankara 2 (A.A.) _ C. H. Partisi 
; meclis grupu bugün 2-5-1939 sa~t 
: 15 te reis vekili Hilmi Uranın reıs- ! 
ı: 

Roma 2 (A.A.) _ Gafenko, Papa tara • J cereyan etmiş~: . . _ ~ liğinde toplandL . . .. .. : 
fınd k bul ecl"lmiı::tir. Gafcnko. bari - ı - İtalya ıle Romanya arasındaki sı : Söz alan Hariciye Vekılı Şukrü 
ciye a:azı~ Kar~nalı; Maglione ile görüş.- yasi ve iktısadi m_ünasebetier ve bunla • i Saraooğlu, son hafta z~rf!~a ce.:e~ 
rn·· .. nn inkişafına şahıd olmak arzusu. : yan eden dünya siyası ~a?ıse1erını UŞ1ur. M · t rasında : d b"lh a bızı entere-İtalya ile Romanya arasındaki görüş - 2 - Romanya ve ~carıs an a • ~ ve bunl:ı'r an ı ass 
ıneler bilamel hitama ermiştir. ki münasebeUer ve Bukreşle Bu~ap~şte ~ se eden kısımları çok canlı ve vazıh 

İtal~an mehafili. bu görüşmelerin pek arasında bir anlaşmaya var.~ak ımkanı, E şekilde izah etti. _ _ 
dostane bir şekilde cereyan etmiş ve Ro- 3 - Polonya - Almanya munasebatı, bu i Saracoğlunmı izahatını buyuk a
tna ile Bükreş arasındaki münasebetlerin babda Romanın Gafenkoyu Polo~yanın E laka ile dinliyen grup, lıu beyanatı 
· · t w eda Dan'ia hakkındaki Alman metalıbatını : tamamile tasvib etti. Ve nıznamede ınkişafını itimadla derp~ e mege m r -D • • • • ü : . a<dd 
olınuş olduğunu beyan etmektedir. dostane bir surett'e teUdk etmesı ıçm ~ : müzakere edilerek başka bır m e 

İyi malılmat alırrtikta olan mehafile na- dahalede bulunmağa iknaa çalıpnış 01 u i bulunmadığı için reislikçe celseye 
zaran, görüşmeler şu noktalar hakkında ğu tahmin edilmekledir. "; nihayet verildi. 

lngilterede askerlik ''"Aiman .. -:····Macarj 
Serbest İrlanda Cümhuriyeti mecburi askerliğin Şi~ali dOSf IUg"' U 

lrlandada tatbik edilmesine itiraz ediyor 
1 A 

Londra 2 (Hususi) - İngiltereye bağ 4beyanatta bulunarak, ~ngil!z mecbun 
lı Şimali İrlandanın (Ulster) başve - askerlik kanunun~ Şım~lı İrlandad~ 
kili Lord Grigaven bu sa'bah Londra - tatbikinin serbest c~unyete ~k n~ 
Ya gelmiş ve Başvekil Çembe.rlay ile hoş bir tesir. bıı·a~gıru ve ~lın 
Yarım saat süren bir göriŞnede bulun hükı'.imetile Ingilterem~ d~s_tn; ~u -
ınustur. nase'batmı ihla'l edeceğim ::vy•ıemış -

Bu görüşme esnasında, mecburi as - tir. 
kerliğir. şimali İrlandada da tatbiki me Devalera, mecburi askerlik kanunu
selec;i tetkik edilmiştir. Lord Grigav~, nun Şimali İrlandada tatbikine karşı 
merkezi hükfunetin bu Juısusta vere- Londra hükumeti nezdinde protestoda 
ceği ka-ran tatbike hazır olduğunu bil - bulunduğunu aynca ilave etmiştir. 
dirmiştir. Dublin belediye reisi de Çember -
Diğer taraftan serbest İrlanda cüm- layn'e bir telgraf çekerek, kmtun~~ Ş~

huriyeti Başvekili Devalera da, İrlan- mali İrlandada tatbik edilrnemesını rı
da meclisinin bugünkü top1antısında ca etmiştir. 

Eski Arnavudluk Kral ve 
Kraliçesi şehrimizde· 

(BCZ§tarafı 1 inci sayfada) otomobile götürüldü. Bilahare .ıtraliçe 
Kra! Zogunun geleceğıni haber alan bir- üzerinde kralın ayni renk de bir manto 
çok kimseler kendisıni, kraliçeyi ve ve- olduğu halde başı açık, Zogonun kolunda 
liahdı görmek üzere saat yirmi birden iti otomobile dokr'u ilerlediler. 
ba Hususi trende bulunan kralın maiyeti ren Sirkeci garını d'oldurmuşlardı. 

de onları takiben gardan çıktılar. Evvela 
.. Dün saba~ ş~imize gelen _haberlere kraliçe ve kralı hamil 2177 numaralı t:ıksı 

«ore kralı hamil trenın Sırkecıye muva- p lasa do~· hareket etti. Bilahare 
salat ı· . . - b • l k b"t erapa 5• .. 

saa ı yırmı uç UÇUK o ara tes ı . et· erkanı ikişer üçer gar kapısında edil "şti n·1· h k lı . . maıy 1 • • 
m . ı a are ra n saat hırı on ge- b kl t'len otomobillere binerek kralın 

~ g l ~. · 1 di F l h • e e 1 
e e:egı soy en . a ~t ususı tren 1 otomobilini takı"b ettiler. 

Yolda rotar yaptığı için Sirkeciye bu sa • Kral hfımil otomobil Sirkeciden ayrı!-
atte gelem ict" H - el 1 ı 

em...,.ır. avanın guz o u - dıktan sonra Paket postahanesine doğru 
§undan da istüade eden meraklılar kral, saptı, oradan Eminönüne çıktı, Köprüyü 
krnl çe ve maiyetini muhakkak gör~k geçtikten sonra tramvay yolunu takıben 
~ar.ırıle gardan dağılmamış, bilakis bek- Perapalasa geldi. Vaktin çok ilerlemiş ol
lı~enlerin sayısı çoğalmıştır. Eski kral masına rağmen Perapa!as otelinin önün
içın Sirkecide hiç bir merasim hazırlığı de epeyce bir kalabalık bırikm.işti. Kral 
YapılrnamıştL Halk garın dış kapısının ve kraliçe Perapalasta doğruc:ı kendilc
Önünde yer almış. vaktin geç olması hase- rine tahsis edilen dairelerine çıktılar. 
bile bütün kapılar k lpahlmıştı. Kralın Kralın maiyeti de birer birer otele gele
~rent:fen indikten sonr-ı gardan çıkması rek dairelerine yerle,tiler. 
ıçin yalnız garın m0 !"J:;im salonu açık bı- Kralı ancak uzakta41 görmeğe muvaffak 
rakılmıştı. olan Sirkecideki merakıılarırı uzun müd-
Açık kapının tam öniind" kral ve mai- det daha burada kaldıkları ve krala aid eş 

Yetini misafir olacağı Perapalas oteline yanın kamyonlara yükletilmesini seyr~t
göturecek olan 28 taks; bulunmakta idi. tikler görüldü. 

Berlin müzakereleri bitti, 
Nazırlar Peşteye dönduler 

Berlin 2 (Hususi) - Hariciye nazırı 

fon Ribbentrop tarafından Macar nazır
ları şerefine ve.rilen ziyafet es~asm~a, 
Alman - Macar dostluğunu tebaruz ettı • 
ren hararetli nutuklsr teati edilmiştir. 

Macar başvekili Teleki, Ribbentrobun 
nutkuna cevaben ezcümle demiştir ki: 

cBiz ancak teşriki mesai ve Berlin - Ro
ma mihverinde birleşen c:iostlarıınızın yar 
dımı sayesinde eski Macaristanın toprak
lanna kavuştuk. Macar hükiırneti, mih
ver devletlerile bu emniyetli birlik siya
setine devam etmeğe kat'iyetle azmetmiş 
tir. Ve ayni sükunet ve doııUuk hislerini 
izhar edenlerle birlikte çalışmağa hazır 
bulunmaktadır. 

Japonyada şiddetli bir 
zelzele daha oldu 

1000 ev yıkıldı, ölenler 
ve yaralananlar var 

Tokyo 2 (A.A.) - Japonyarun şimal 
batısındaki Akita'da vuku bulan zel -
zelede birçok kimseler ölmüştür. 50 
kadar yaralı, 13 ölQ. vardır. 1000 ka-
dar ev yıkılmıştır. . . 

60 bin kişi geceyi dışa'Mda geçırmış-
tir. 

Amerika da 
Redding ı (A.A.) _ -Amerikada

Saat 2 I S3 te şiıruil Kaliforniyasında 
"ddeili •bir zelzele olmuştur. Birleşik 

fil d • 
Amerika devletlerinde rnevcu yega-

yanardag~ olan Lavvenden sıcak du-ne ... 
manlarm Çlktığı görülmiıştür. __ • __ 

In(Jiliz - Alman 
~ünasebatı 

Nafıa Vekilinin 
Berlin seyahati 

intıbaları 

Sayfa 3 

E 
• Leh _ A iman münasebeti 

Yazan'. Selim Ragıp Emet 

S on günlerde Almanya ile Le • General Fuad Cebe soy 
lhıstanın :ırasını gün geçtikçe a-

Ankaraya döndü çılmakta göruyoruz. denilebılir kı b r 
. _ .. romatızma sızısı gıbı Avrupanın muh 

Evvelki gün Berlinden şehrımıze do - telif köşe ve bucağını doiaşan siyasi 
nen Nafıa Vekili General Alı Fusd _Cebe- nevralji nıerkezı, ou defcı da sahnsını 
soy, dün akşam refakatinde !1ususı ka ·, tebdil etm ş ve Alnı;ın • Leh hududunda 
lem müdürü Ziya Merıç oldugu halde An l«arar kılmıştır. Bazı Avrupa kaynakla • 
karaya hareket etmiştir. Alı Fuad Ce • ı rmın verdıkleri haberlere istınad ederek 
besoy dün hareketinden evvel P~rapalas bugünden yarına bir Leh - Alman harbi
otelinde kendisini ziyaret eden bır_ mu. - ne intizar etmek doğru olur mu. olmaz 
harririmize, Alman devlet reis~ Hıtlerın mı? Bu suale. bana ka11rsa kat'ı bir ce • 
doğwn yıld-Onümü merasimi munasebe. • vab vermek henüz mevsımsızdir. 
tile Berline yapmış .Jlduğu seyahate daır Almanyanın bugün Leh6-tanın eıınde 
intıbalarını şöyle anlatmıştır. bulunan bır takım kb-ımları vardır ki bu 

c- Almanyaya girışimizde ve orada devlet bu toprakla~• ister. Lehistan. Al
ikarnetimizde olduğ'J kadar, Alma~y~yı 1 manyanın bu hakkını münkir değıldir. 
terkederken de her taraftan heyebmıze ' Fakat bir ıadeden ayade bir hukuki an
karşı gösterilen büyük hüsnü kabul ve laşmıya mütemayıldır. Bu arada, Alınan· 
dostane muameleyi bilhassa kaydetmek 1 yanın muhtelif dav:ılannda ileri sürdüğü 
ve hakkımızda gösterilen b~ duygula~ • I bir tez.i ve bir formtilü benimsiyerek 
dan dolayı müteşekki!" oldugumuzu soy- buraların Leh hayati menfaatlerınin ta -
lemek isterim. Nisanın 20 ~~ ~nü öğle- t alluk ettiğı topraklar olduklannı bildir
den sonra Alınan devlet reısı HıUer. do • mek sureWe bir nevi siyasi istihzada bu
ğumlarının 50 incl yılım kutlulamıya ge- lunur. Leh • Alman münasebatı. şimdi
len misafirlerini kabul ettikleri sırada, lik bu umumi çerçeve dahilind mütalea 
heyetimize karşı hususi bir alaka ve ne- edilmek lazı,m geliyor. Filvaki HiUe.nn 
zaket göstermişler ve sözlerinin arasın.~ nutkuna bugünlerde Leh hariciye nazı -
milletimize, ebedi Şef Atatürkc ve Mıl!ı nnın bır cevaıb hazırladığı meçıhul bir ŞR'Y 
Şefimiz İsmet İnönüne karşı birçok vesı- değildir. Fakat miralay Bekin bu husus
lelerle takdirkarlık ve hayranlık duygu- ta söyliyeceğı şeyler ne olursa olsun. e
larını tekrar eylemişlerdir. saslı bır uzlaşma zihnıyet 1 ile meşbu de-

Şerefli milletimizi!ı ve büyük şefleri • ğilse. vaziyetın değişmesine imkin yok
mizin yabancı bir memleketin dostluk hn tur. Kaldı k ALmany::ı ile Lehısıan ara -
vası içinde büyük bir devlet reisi ağzın - sında mevzuu bahsolan mesele, yalnız 
dan samimi ifadelerle takd~ri heyetimi- Dançiğ ve onun koridoru değildir. Al -
zi pek mütehassis etmıştir. insan; Türk- manya şarka uzamak azmindedir. Bu u
lüğünün ve Türk olmanın §eref ve .ifti. - 1 zanış Romanya istikametine teveccüh 
harını böyle vakitlerde ne kadar genış bır etmiyebilir. Fakat. Almanya. bütün ha -
vüs'atle hissediyor. reket ve faaliyetle Sovyet Rusyaya ta • 

Yeni Alman devlet ricali, hususile ha · karrüb etmek ve onunla hemhudud' ol -
riciye nazırı Fon Ribbentrop memleketi: mak gayretindedir. Onu bu hududdan a
mize ve milletimize karşı ol.~n p~k s~m~- 1 yıran Lehıstan .gibi koskoca bir mnnıanın 
mi hislerini ifade etmeklt- Führerın hıssı- nasıl aşılaıbileceğlni soranlara, işte asıl 
yatına ayrıca iştirak etmiş bulunmakta • davanın da bu olduğu söylentırek cevab 

dır. verilebilir. Almanyanm idd•asma göre, 
Merasimden sonra Almanyarun birçok onu, içine hapsedilmek istenilen çcmber

şehirlerini gezip dolaştık. Devlet merke- den ancak böyle bir şarka uzanış kurta • 
zini olduğu .gıl>i, oralrırda dahi mubah- rabilir. Çemberden kurtulmak demek 
bet ve hüsnü kaıbul gördük. Esasen ben ise, onun için ilk madde kaynaklarına 
ve arkadaşlarımın ekserisi Almanyayı kavu.,.cınıaktır. Şu vaziyet gös~criyor ki 
pek eskiden tanınz. Fakat bu defa gör • dava, zanııedildiğind<?n çok daha büyük-. 
düğümüz Almanya, üçüncü Rayşh idare- tür. Bu mudal meselcyl nasyonal sosy~
si altında da!ha geniş ve şümullü bir te - list Almanyanın nasıl halledeceğini sor
kamül ve faaliyet göstermektedir. Bu mak zamanı henüz gelmemiştir. Alman
değişiklikler esnasında nskerin, partinin ya, ister istemez bu emeline varmak için 
ve milletin kaynaşmgsına ve tek bir var- Lehistanla anlaşacaktır. Anlaşmıya mec
lık haline gelmesine vesile olacak mu - burdur. Veyahud kendisi için çizdiği bü
azzam müesseseler meydana getırmiştir. yük bir istfkbalden feragat etmek ıztıra-

Sanayi, inşaat ve imar işleri her taraf- rında ıkalacaktır. Bütün zevahir, şimdilik 
ta büyük bir inkişaf göstermekte olduğu Almanyanın fböyle bir feragate kolay ko
gibi yeni otomobil yolları şebekesinin mü lay razı olmıyacağını gösteriyor. 
kemmeliyeti ve hava münakalltı faali • Selim Ragıp Emeç 
yeti ve dizel motörlerile işliyen trenler, 
Almanyada misaiır ve zaman mefhu -
munu ortadan kaldırmlJlU'. 

Almanyada gördüğümüz bu gen~ tekA
mül, burada bir iki satırla anlatılamaz. 
Bunu elbet siz de takdir edersiniz. Fakat 
Ankaraya hareketim dolayısile bu ka • 
darla iktifa ediyorum.. 

Londradaki Almanlardan 
bazıları h udud harici 

ediliyorlar 

İngiliz, Fransız, Rus 
Hariciye Nazırları 
toplanıyorlar mı ? 

Beraberlerind<> derhal goturülccck eşyayı Kral ve maiyetini İstanbul:ı getiren hu
nakJetmek üzere de iki kamyon ayni • susi ka1 ar 5 yolcu 3 bağaj 2 otomobil va. 
?l'lıştı. Kralın otele gideceği yol boyunda gonundan müteşC'kki!di. Kral ailesine aid 
Polis teşkilatı icab <;)den tertibatı almıştı. 4 otomobil de beraber get:ri!miştir. 
Sirkeciye gclemiyen b:rçok kimseler yol Kralın bir müddet Perapalasta ikame! 
boyuna dizilmişlerdi Bilhass Perap:ı1as ettikten sonra Büyükada veva Büyükde· 
otelinin önünde dah:.ı ziy de b r kalaba- rede yerl('şeceğı söylenmektedir. 

Alman büyük elçisi de 
.. •• Londra 2 (A.A.) - Mareşal Göringin 

Londraya donuyor gazetesi olan Nationaı Zeitungun muha: 

Londı-a 2 (A.A.) - Dafly Express 
gazetesi, Sovyet Rusyanın sulh cephe
sinde çalşnası için 15 Mayıeta Cellffo 
rede İngiliz, Fransız ''41! Sovyet Ha • 
riciye Nazırları arasında m~ 
olacağını haber alıruştır. 

lık gbrülınekte idi. ----

Balk trenin gecikme.~'nden cabırsız -
lanınakta ve vakit :::ab~lha ) akt ştıkça 
kala balık azalmakta idi. Niha) et kralı 
haınu trenin düdüğu a L üçü on h{'Ş 
gl'ÇC' uzaktan işitildi. Bu <'sn da I! n 

ihata edenler ar< !>11lt', bir kavna~
nıa oldu. Herk s bu tarıhi .sımal rı yakın
d~n örmek istivordu. Tr :ı gır "'ır gara 
gırdi ve durdu. Va('l'ond n cvve • lrral a
§ağıya indi. Kcndı.sin. k ıl. n k uzt re 
Pero da bulunanlar il~rl~Mc>r. t"Ter nde 
açık renk bir palto bulunan kral ha-
fif"e Yor:gu ·· '"k"" d K d" · k -r n gozu ·ııyo" u_ er ıs nı "r-
§ılıyanlara kbPssüm e•ti. Sonra krali -
Çenin inmecıi için kendic;"n"' elmi uzattı. 
bı l!:vvQJa müre>bbiyen ., koca~ında mavı 

r kundağa sanlı bulunan küçük vdıa~d 

Fi1isf nde ç~rp1şmalar 
Hayfa 2 ( A.A.) - Evvelki aksam bir 

askeri karakul ile bir Arab çet~i a<ra
sında ateş teali, edilmiştir. Atılan rner 
milt>rckn biri civarda bulunan bir ma
nast rın pen<'eresind€"n ırirerek bir i -
talva'1 rahibec;ini yaralamıc;tır 

Cetclcrin ıuiihim bir tanrnızu 
Havfa 2 < A.A ) Ar b ce ewri Kar 

melda w c-iv"rn la İn ı ı ıta t·nı mu 
hasara etmi E:' ·r Ç<"•e <>r Nasıra' a 
hücum ederek s hre girmişler ve İngi
liz tarrıftarı o rıon Arab areJerinin ev -
lerlne :::teş verdikten sonra şehirde i -
ki saat kalmışlar ve bilahare İngiliz 
kuvvetlerinin muvasalatı üzerine çe -
kilmişlerdir. 

biri Londradaki Alman istihbarat büro-
Londra 2 (Hu~usi) __ - Ge~en. hafta sunun şefi von Rosele on beş gün içinde 

vazifesi başına donm~~ o~an In?ilte.re- İngiltereden çıkması için dahjliye nezarc
nin Berlin büyük elçısı Sır Nevıl J:f ~n- tince emir verilmiştir. 
derson, bugün ilk defa o~ara'k .. ~~ne.~ - Diğer taraftan tngilterede misafirper -
ye nazırı fon Ribentrop ıle goruşmuş- verlikle telif götürmiyen faaliyetlerde bu 

tür. . . lunan diğer bazı Almanlann da bir liste-
Dığer taraftan, emın hır membadan si Alman büyük elçiliğine tevdi edilmiş-

bildırildiğine göre Almanyanın Lon - tir. Bunlar da on beş gün içinde İngil -
dra büyük elçisi. fo~ Dirksen, ~afta so- tereden ayrılaeaklardır. 
nuna kadar vazifesı bac~ına donecek - Almanyanın mukabelesi 

tir. Berlin 2 (A.A.) - 1ngilteredc bulun -

Alman ordulan 
Paşkumandanı Libya'da 
R ma 2 (Hususi) - Alman or~uları 

kumandanı G0 nera'J Brauşiç ile !tal -
yan Erkanı Harbiye Reisi General Pa
riani, bu"tin hava yolu ile Libyaya va
sıl olmuşlardtr. 

Diin yapıJmas• mukarrer olan bu se
y .. hat, h~va şartlarının fenalığı dola -
yic::ilc rreri kamıştır. -

makta olan Almanlardln 9 kişinin hud:ıd 
harici çıkanlmasını mevruu bahseden 
Völkischer. Beobahter gaz,,.tesı dıyor ki: 

cEcneıbi tebaalarına insani buyük bir 
milletin yapması yakışıksız olan bu mua
meleyi Almanya ocvaö.sız bıralmııya. -
caktır.~ 

Londra 2 (A.A.) - Londra sosyetesinin 
tanınmış simalanndan olan Alman Bayrın 
von Griesheime İngiltereyi terketmesi 
drıhıliye nezaretince tebliğ edilmiştır. 

Heyetimiz irandao 
dun hareket etti 

T.ahnm 2 (A.A.) - Anadolu Ajan • 
sının hususi muhabiri bl1dtriyıor: 

Türk heyeti Rana Tarhan riyasetin· 
de Başvekili, meclis reisini ve Harlcl • 
ye Vezirini ziyaret ~rek veda eyle • 
miştir. 

Orgenenrl KAzım Orbay ayrıca as • 
keri makamata da veda etmiştir. 

Askeri kıt'amız bugün saat 14 te, 
heyetimiz ise saat 1 S te otomobillerle 
Tahrandan aynlmı~r. 

Alman filosu lspanyol 
sularını terketti 

Cebelüttarık 2 (A.A.) - Tanca, Ce
uta, Cadix, Algeziras ve Malagada bu
lunmakta olan Almctn ıbarıb gemileri 
buraları bugün terkcdcrek boğazı garb 
btikametinde geçerek uzaklaşmışlar • 
dır. 



4 Sayfa 

Süt içip zehirlenenlerin 
sayısı 40 ı ·buldu 

Zabıta, adliye ve belediye teşkilatı hadise hakkında 
tahkikat yapmakta olup bozuk süt satanların 

hüviyetlerinin tesbitine çalışılıyor 
Baher bayramı mtinaaeb&tile. evvelki 

gün. eski bir an'aneye uyarak ıüt içen .. 
lerden birçoklarının zehirlenme allimi 
güsterdiklerini ve bunların gerek Cer • 
rahpaşa ve gerek Haseki hastanelerinde 
tedavi altına alındıklarını y&mllftık. 
Cerrahpaşa hastanemnde tedni altına 

alınan ve yatırılan biri erkek, dlleri ka
dın olmak üzere iıki kifidir. Zehirlenen • 
lerin çoğu Haseki hastaneainde ted&Ti 

edilmif ve yatırıl~ır. Bu mdracaatler 
tevali ede ede otuzu aşmıfhr. Gerek hıa
tanede yatanlann, gerek ayakta tedaTt 
edilenlerin mecmuu 40 a balii olmakta • 
dır. 

Zabıta tarafından yapılan tahkikatta, 
sütten zehirlenenler.in 1liYiyetleri Mıblt 
olunmuftur. 
Şimdiye kadar mhlrlenme arazı göate

rilerek tedavi altına alınanlar tunlardır: 
Şehzadebafında Kovacılar oaddesi.nde 

oturan Dimotrola. kaymvalidaı Porieil 
ve akrabalarından Piro; Fatihte Hoce • 

(Devamı 11 iftOi .ay/ada) 

MiJtef errlk: 

Tahla edil1"M ture mtıhürltmn ıüt 
Mlmu.ncleri 

Deniz tıl~rl: 

SON POSTA 

Şehirler arasında 
hava yolcu seferleri 

don başladı 
Havanın muhalefeti yüzünden evvelki 

gün yapılamıyan İstanbul - Ankara. 
Ankara - İzmir ve Ankara - Adana şehir
leri arasında tayyare ile yolcu nakllya -
tına dün sabahtan itibaren başlanmıştır. 
Devlet Havayollarımn bir tayyaresi dun 
saat 9,30 da yedi yolcu ile Yeşilköyden 
Ankaraya hareket etmiş ve 11,30 da An
karaya varm~ır. 
İstanbuldan İzmir ve Adanaya giden -

ler Ankarada tayyare değiştirmişlerdir. 

Dün saa·t 14.45 te Ankaradan Adanaya 
ve 15,05 de de İzmire birer tayyare kal -
dırılınıştır. 

Devlet Havayolları idaresi yakında İs
tanbul. Ankara, İzmir ve Adanada tenez
Dlh UÇU§ları tertib edecektir. İdare 1s -
tanbuldan kalkan bir tayyarenin hem An 
kara, hem de İzmir ve Adana yolcuları 
için klfi gelemiyeceğini hesablıyarak 

icabın.da faızla tayyare kaldırmak için 
tedbirler almıftır. 

Tep~başında bir tiyatro 
ve bir bar binası 

yapılacak 
Tepebaşındaki Gardenbar binasının Jl· 

kılmasına pek yakında başlanacaktır. Be

Vali bugtiB Silivriye ılcliyOI' Bugün 400 eeyyah gellyor 
, lediye yeni bir gardenbar yaptıracakb:r. 

Va'li Kadıköy ve Boğaziıçiııin yolla
nnı teftiş etmiş, Baltalimanmda yapı
Jecak gazino işlerile me«ul oJ.muştur. 

Valf ve Belediye Reisi Lt\tti Kırdar 
bugün Silivriye gidecek, kükMıet ko· 
nağınm temelatma met"&imi~e bu1u
nacaktır. 

Yunan !bandıralı Andros vapurile 
bugiliı limanımıza mlllhtelif milletlere 
mensub 400 seyyah gelecektir. Seyyah 
lar şehrimizde f gün kalacaklardır. 

Çöp mamasından denize düşen bir 
amele boğuldu 

Evvelki gün Yenikap! açıkllar.n<la 
deniz.de lbir kaza olm1.ı.,1 Belediyenin Vali Anbraya ıtcleeek 

İstanbul VilAyet ve belediye bütçe - çöp mavnasından .<!€-nize çöp. dökmekte 
le · Ank l5nde "ldi~ ada V _ olan Rece-b adlı bır amele, bır mavna -

n araya g n ~ .. esn ' 8 <lan diaer:ine atlarken müvazenesini 
Jt de Ankarada bulunacak, Yun gelen •- "--..J k d · d" ~.. boA-w•l . . Aay~ere enıze uşm""i ve 5 .... -
makamlara şıfaht ızahat verecektir. mustur. Amele Recebbı cesedi bulu _ 

Arkeoloji m0teha98181 ıeltyor na~a.mıştlr. 
Sultanahnıed camisinin arltMmıdaki ------

tabada hafriyat yapmak tbere davet inhisar/arda: 
OlW\an arkeoloji müteıhıaMısı Bak.ster, 
birkaç güne kadar §elırimi• gelecek - Tüttlnlerimiı hakkında bir kitab 
tir. 

Sık sık hafriyat yapdmakta olan 
8ultanahmed camişinin arkasındaki 
aha, badema bir arkeoloji mahal! it • 
tihaz ecblmek iizere bu saha ü~rlndeki 
buı anaların iıltbnllkme baflarunq 
tır. 

hazırlandı 

İnhisarlar İdare!li tütünlerirniz hak -
kmda ingilizce bir eser hazırlamış ve 
bu kitab iyi bir şekilde tabettirilmiş -
tir. Bu eser •beynelmilel Nevyork ser • 
gisinde ve İngilterede de dağıtılacak -
tır. 

Dış piyasalarda tütün, sigara ve 
şarapların sürümü artınlaca~ 

inhisar maddelerinin dış piyasalarda rağbet ve sürü· 
münü arhrmak için bir faaliyet programı hazırlandı 
İn'hiaarlar umum müdürlüğü ibiltçesi • 

nin Büyük Millet Mecfüi ibtitçe enc!lme
ninde müzakeresinde hazır bulunarak 
phri:mile dönen inhwrlar umum müdü
rü Adnan Halet Taşpınar. Ankara temas
ları hakkında dün fUbe müdürlerile gö
rüşmelerde bulunmuştur. 

Haber aldığımıza göre, inhisarlar ida • 
reainln laaliyetini arttırmak ve inhisar 
maddelerimizin yabancı memleketlerde 
aürlimilnü çoğaltmak maksadile yeni 

İdare, muhtelif tütün mıntakalarında, 
tütün hastalıklarile de esaslı bir müca -
dele yapmağa karar vermiı ve bu mak
sadla mücadele tahsisstı tezyid olunmuş
tur. 

Bu iş mimar Gotyeye verilmiştir. Fransız 
mimarı, şe'hireilik mütehassısı Pr~tun 

fikrini aldıktan sonra projesini hazır}a -
mağa başlıyacak:tır. 

Belediye, Tepebaşında şimdiki tiyatro 
binasını yıkarak burada muazzam bir ti
yatro binası yapmak ıstemektedir. Böy -
lece Gardenbarla tiyatro binası yanyana 
bulunacaktır. 

Vali ve belediye reisi Llıtfi Kırdar Şeh
zadebaşuıda yapılması kararlaşan kon -
servatuvar binasının ayni yerde inşasına 
muvafakat etmiştir. Yalnız yeni bina ev
velce hazırlanan bir buçuk :r.ıilyon lira -
lık projeye göre yapılmıyacak. yeniden 
bir proje hazırlanacaktır. Yeni projede 
Şehzadebaşında bir konservatuvar mek
tebi ile buna mücavir bir tiyatro 1alonu 
bulunacaktır. Binanın beş yüz bin lira • 
dan daha aza çıkarılmasına çalışılacak -
tır. Bu işlerle meşgul olmak üzere bir is
tişare heyeti teşkil edilmiştir. Heyet dün 
Lutfi Kırdarı ziyaret ederek direktif al
mıştır. ----.----

Kilosu 100 paradan 
fazlaya buz satanlar 

cezalandırılacak 
İstanbul Şehir Meclisi dün toplanmış. 

bütçe haz~rlıklan tamamlanmadığı için 
toplantıları ayın on beşine kadar temdid 
etmiftir. Vali ve belediye reisi L\ltfi Kır
darın riyaset ettiği dünkü toplantıda, 

1939 belediye adi masraf bütçesile mül • 
hak varidat ve masraf bütçeleri hakkın
da bütçe encümeni esbabı mucibe layi
hası müzakere ve kabul edilmiştir. 
Mezbahanın 1bü*si müzakere edilir • 

ken azadan biri şehirdeki buz satışına te
mas etmiş, bazı semtlerde yaz günlerin
de bu-z bulmanın kabil olamadığını ve 
buzların tesbit edilen fiatm fevkinde sa
tıldığını anlatmışbr. Azanın bu flkAye
tine Lutfi Kırdar tevab vererek. 

c- Bu hususta tetkikler yaptırmakta
yız. Yaz günlerinde hemen her tarafta 
buz !bulundurulması temin edilecek, bu
zun kilosunu yüz paradan fazlaya satan

Mayu S 

Yerli malların sağlamlığı hakkındaki kanaati sarsacak 
mahiyette olan bu iş etrafında tetkikat yapılıyor 

Bazı firmaların yerli fa~rikalara si - ı gelmekte ve bu yıl havaların müsaid 
pariş ettikleri kumaşlara ya'bancı mar- gitmesi sebebile hayvanlar iyi şartla! 
kalar koydurduklarını ve bu sureHe dahilinde yetişmiş olduğunrc.!1, sık • 
yerli kumaşları Avrupa kumaşı diye !etleri fazla olan lbu mallar derhal müf 
sattıklar·nı ya'Zlllıştık. teri bulmaktadır. 
H~ber aldığımıza göre İktısad Veka- teessüs etmiş bulunan yerli eldivencfııo 

leti bu mesele ile yakından alakadar Birkaç senedcnberi memleketimizde 
olmuş ve şehrimize İktısad müfettiş - lik sanayiinde kullanılan lbu cins mal• 
!erinden birini göndererek tetkikat yap larm birincileri çifü 150 • 160 kurllf 
tırmağa ıbaşlamıştır. Halkın yerli mal- arasında satılmaktadır. 
}arının sağlamlığı ve zarafeti hakkm -
daki kanaatini sarsacak mahiyette gö· 
rülen bu mesele, ayni zamanda haddi· 
zatında bilfarz 6 liralık ~ir kumaşın 
metresinin 1 ı liraya sa'tılması gibi bir 
şekilde de tezahür ederek ayni zaman
da müstehlikin aldanmasını da intac 
etımektedir. ' 

Birkaç firma İngilterede mevsimin 
en son desenlerini ve karakteristik mo 
dellerini seçerek bu nümuneleri yerli 
fabriluJlara örne'k diye vermekte, ve 
bunlara yabancı memleket mamulatı 
markası vurdurarak 'büyük parti sipa
rişlerle bu desenlerin yalnız kendi fir
malarına yapılmasını temin etmekte -
dirler. 

Fev'kalade cinsler müstesna' olmak 
şartile, dahilde iyi cins Avrupa ku -
maşları deree€sinde kumaşlar yapıl -
makta olup, bunların ecnebf mamu -
lAtı giibi gösterilmesinde geniş bir müs 
tehUlk tabakası fiat bakımından fevkat. 
lAde aldanmaktadır. 'Buından, sipariş 
verenlerle, toptan satış yapanlar bir 
hayli milstefid oldukları groi, bl1ha~a 
perakendeci ve terzilerde bir misline 
yakın 'hir miktarda ve yabancı marka
vı halkın aleyhine istismar ederek ka
~anç temin ettikleri tahaıkkuk etmiş bu 

lunmaktadır. 
Bn usulün gitgide diğer sanayi şu -

belerine de temas ederek, yerli mamu
latın mcse!A Fransız k&eloo ve Ame
rikan videlası diye satılmağa başlana
cağı ve bundan gerek halkın ve gerek-
se rnillli sanayiin zarar gö~ de ımu 
hakkak bulunmalktadır. 

İktısad Vekaletinin bu şekil~ hiç de 
meşru görülmiyen bir usulün genişle -
mesine mAııi olacak tedbirleri derhal 
ittihaz edeceği muhak'kaktır. 

Fransa rejisi mühim mıktarda 
tutun alacak 

Fransız rejisi memleketimizden mü
hlm miktarda tütün alrnağa kara'r' ver
miş ve şehrimizdeki mümessili vasıta
sile bir münakasa açtırmıştır. Münaka
sa şartnamesi ala'kadaırlara gönderil -
miştir. 

Kuzu derileri musaid fiatlerle 

Şehrimizde bir seyyar sergi 
açılacak 

Letonya hüklııneti mem1eketlerimiS 
arasındaki iktJSadi münasebetleri inki
şaf ettirmek maksadile şehrimizde se1. 
yar bir sergi açmağa karar vermiştir. 

Letonya ihracat mallarının bazı n~ 
munelerini ihtiva edecek olan bu sergi 
1 O Mayıs tarihinde Tophanedeki De • 
nizbanka aid yolcu salonunda açılacali 
ve iki gün devam edecektir. 

Sergiye Letonya harici ticaret şub~ 
si müdürü de refakat etmekte o1duğUD' 
dan Letonya ihracat maddeleri hakk.ıll 
da malumat ve izahatı da öğreneıbile • 
ceklerdir. 
_. .......... -.. ........ _. .... -....................... -

" 
Şehzade başı 

TURAN Tiyatrosunda 
Bu gece oiiny•c• 

tanılmıı mefhur piyea 

(SAMSON) 
ok-oyucu bayan Aywel Atllla reVÜ•Ü 

Bugün 

AL KAZAR 
Sinemasında 

TA~ZAN ve TRADER HORN 
filmlerine nazire olarak 
yapılan harikalar filmi: 

KAPLAN ÇOCUK 
Tim Taylcr tarafından çevrllmlş 

her sahnesi binbir heyecan ve satıhyor 
. sergnzeşt dolu bir şaheser 

_f~~~.~~!.~-l.~~! .. !!!~~~ .. ~--~~!:!!~.~~ "--------------" 
Kadındar sevecek ••• 

A R & E N L U P E N'i Erkekler gıpta edecekler... Centilmen 
Karmanyolacılann en sevimlisi ve en zarifi AR&EN LUPIN'in 
YENi MACERALARI ve AŞKLARINI MEL V:YN DOUGLAS ve 

VıRGINIA BRUCE tarafından yarablan Fransızca sözlü 

A R S E N L U P E N'in O O N O Ş O 
Filminde ıözleriniz önünde canlandıracaklardır. 

Yarın akşam SARAY Sinemasında 
tedbirlıer alınmıştır. Bilhassa önümilz,. 

deki malt yıl için geniş bir faaliyet 
programı hazırlanmıftır. İdarenin yeni 
bUtçesinde eksper. harmancı gibi tütün 
teknisyenleri ve mühendisler ve diğer 
teknik elemanların kadroları takviye e-

Memleketimizin kıymetli ihrac madde
lerinden biri olan tütünü layık olduğu 

takayyüd ve ihtimamın gösterilebilmesi 
için tütün yetiştirilen mıntakalarımızda 

köylülere küçük yaştan itibaren tütün -
cülüğün fenni esaslarını öğretmek mak
sadile idare tarafından, köy mekteble -
rinde okutulmak üzere herkesin anlıya
bileceği sade bir lisanla yazılmış küçük 
bir tütün bilgisi kitabı hazırlanmıştır. 

ıabedilmekte olan hu eser bugünlerde 
köy mekteblerine tevzı edilecektir. Bun
dan baŞka tütünün kurtlanmaması için 
fenni temizliğin nasıl yapılacağına dair 
de tütün ekicilerine bir kitab şeklinde ö
ğüd hazırlanmaktadır. Bu kitablar da, ya 
kında tütün müstahsillerine dağıtılacak
tır. 

ları cezalandıracağız.> 

&zha~m~~ajp~~u~reAv·'••••••••••••••••••••~•••••••r 

dilmiştir. Bu suretle tütün harmanları 
daha iyi bir {lekilde yapılacak ve yeni t ip 
ıigaralar v\icude getirilecektir. 

Aynca yeni bütçeye yaprak tOtnn ve 
ıigaralarımızın dı§ memleketlerde satı-
11nın arttırılınuı için mühim bir propa
ganda tatısi.satı konmu§tur. Şarab ihra -
catınL tefVik için ötedenberi ihracatçı -
lara verilen prim tahs;satı da arttırılmış
tır. Yeni mali sene içinde bilhassa tntün
lerimtzin çok rağbet gördüğü Amerika 
ve Avnıpanın ·büyük merkezlerinde p • 
llJf proPaıanda ')ra,pılacaktır. 

Geçenlerde bazı gazeteler inhisarlar 
kadrosunda değişiklikler ve tayinler ya -
pılaca,!tını ve bu arada reklam şubesinin 
IAğ'Vedileceğlni • yıızmı§lardı. İnhisarlar 
idaresinde yaptığımız tahkikata göre 
böyle bir teY mevmubahs değildir Te a -
çlkta memur bırakılmı,...oakb.r, 

rupaya .gönderilecek talebenin tahsili için 
üç senederıberi belediye bütçesine 3400 
liralık bir tahsisat konmakta idi. Bu 
miktar bu sene 2000 liraya indirilmiştir. 
Azadan biri bu para ile Avrupada bir 
makine milhendisinin ~hsil edebilece • 
ğini söylemesi üzerine, münakaşa mev -
zuu açılmış ve neticede bütçeye paranın 
konmasına rağmen henilz tahsil için Av
rupaya kimse gitmediği anlaşılml§tır. 

DarülAcereye Dü§künlerevi denilmesi 
tasavvur edilmekte idi. Şehir Meclbi bu 
adı beğenmem.iş, Darülacezenin Yardım 
Yurdu olarak kabulüne karar verilmiştir. 

Büyfik Muharrir FRANCIS CARCO ya 
bOyOk Akademi mükAfab kazandıran •••• 

Ateşli VIVIANE ROMANCE'a Zafer taCI giydiren .... 

Kadınlar Hapishanesi 
Yann Akaıam LAA LE Sinemasında 

saat 9 da .. 
Namer•h koltuklermızi IOtfen evvelden aldırınız. Tel : 43&96 
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Sayfa S 

Kızı/tepede imar 
faaliyeti arttı 

Kazanın en mühim sekiz köyünü teşkil eden Orta
iursta tütüncülük ilerliyor, ancak tütüncülere bir 

ekisper gönderilmesi beklenivor 

İzmit içindeki ahırlar 
kaldırılmalıdır! 

hmittcn yazılıyor: Şehir içinde n 
mahallr.ler arasında birçok ahırlar 

mevcuddor. Belediyeye ya.pıla.n mü -
teaddid şikayetlere rafmen umwni 
sıhhate ~olr mu:tır olan bu ahırlar, şe
hirden ve mahalle azasından bir tür • 
Iü kııldırılamamıştır. 

Bundan başka, başıboş olarak at, 
inek, öküz, merkeb, koyun cibl bazı 
hayvanların maJJalleler arasında ve 
arsalarda dola.~akta oldo.tu ve 
bilhassa Kozluk mahallesinde bunlııra 
daha sık ıastlandığı ileri süriilmekte
dir. 

1.'enl belediye he1ettnin nasan dik· 
katine ıırzederlz. 

Pezer \le H~san Bey Diyor ki: 

ak~ Hasan Bey sen benim 
4a.1 hocnmsın, sana bir şey 

tıtşacağım .. 

... Beş yüz lira kadar bır 
param var ••• 

... Bunu nasıl harcede -
~ımi bilmiyorum.. Ne 
yapayım? .. 

Has::ı.n Bey - Sayfiye 
zamanı ge1di.. Beni dinler
sen ya Adada üç aylığına 
iki oda kirala. yahud Bo -
ğaziçnde sekiz odalı b tr ya
lı satın al!-

Ayancık Kaladeniz·n en 
uyanık kazası oldu 

Belediye faaliyeti arttı, kasaba yepyeni bir çehre arz 
etmiye başladı. Halkevi çalışmaları da devam ediyor 
, TQ.•• ;es; cw - Ji + :; \ MC U 4&0 :W 

Aydın mua!l: mlcr i n~n mesken 
bede · ıeri iş i 

Aydın (Hususi) - Aydın vilfiyet 
mec1isi öğretmenlerinin kanuni hakkı 

olan me~ken bedellerini bu yılki top -
lantısmda kabul etm~ti. Bu kararla 
mesken ücretleri şehir ve kazalar için 
(7) nab;ye ve köyler için (5) lir~ üze
r inden tesbit edilmiştir. 938 yılının 

mesken bedellerinden ( Haziran ve 
Temmuz) aylarmki bu av içinde veril
mistir. Mütebakisi Q39 bütçesinden be
kaya olarak ödem~c~ktir. 939 mec;ken 
bedelleri ise Haziran 939 dan itibaren 
mi;""l•anman verilece'ktir. 

İlk okul öğretmenleri niha'yet bu ka
nuni haklarına da kavuşmuslardır. 

Divrikte yoksul çocuklara sıcak yemek 

D. ·k (H susi) _ Ka7..amızda fakir ve yoksul 300 e yakın 90Cuğa sıcak 
ıvrı , u b" k ·· k edi yemek ven lmektedir. Resim bu çocuk lardan ır ısmını gostenne t r. 
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Boyah makarna ~ID1i0fı Yemekyemeyen iiiiiiii•.iiiiiii.._-=:=;.iiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiirJiiiiiiiiiiiiii-

M eraklı elinde bir paket bakkal-ı - Bilmiyorum. 
dan çıkıyordu: - Boyasız ols~ tadi fena mı olurdu? 

- Dur dur! ' - Bilmiyorum. çacuğa ne yapmalı? 
Dedi. Etrafıma baktım: 
- Neyi durdurayım; geçen otomobili 

mi? 
- Hayır canım.. sana dur dedim. 
- Durdum. süyle! ,,,-
Elindeki paketi 9ÖZI1leye başladı: '; 
- Neye çözüyorsun? 
- Bir şey var göstereceğim.. 
- Ben yiyeceğe. içeceğe pek düşkün 

bir insan değilim .. onun için boşuna yo
ruluyorsun.. ne ucuza aldığın Trabzon 
yağından bir parmak tatmak, ne de halis 
Kayseri pastırmasının sırt tarafından bir 
dilim yeme'k .iıSterim. 

- Hayır, makarna var. 
- Anladım. Biz o oyunu çocukken oy-

nar<h'k. Saplan kıvrtk düdük makarnala
nnın bir ucunu dolu bir bardağın içine 
dalrırırdık, öbür ucuna ağzımı d()kundu
nıp çektik mi, makarna mükemml bir si
fon olur ve bardaktaki su musluktan a
kar gibi bo~alırdı. 

- Haydi b.oyadıiar, neye boyadıklan
m etikete yazmışlar. 

Birçok anneler 
ayni derdden şi • 
kayet'Çidirler: cÇo 
cuğurn yemek ye.
:mek istemiyor, a • 
caba' neden?> İş p 

- Boyadıklarını müşteriler de bilsin). 
lcr di~ir. 

- Şecaat arzederken .•.•. 
- Alklım ermez. 
- Acaba bu boya ne boyasıdır? 
- Ne bileyim? 
- Boyaların bir çoğu sıhhate muzır-

dırlar değil mi? 
- Evet! 
- Makarna da bu cins boyalardan bi-

rfle boyanmışsa.. 
- Kim bilir? 
- Ya Cben, çoluk çocuğum, zehirlen:p 

ölürsek? 
- Kim bilir, belki ölürsünüz! 
- O zaman kim mes'ul? 
- Hiç kimse, boyalı olduğu ÜStvrıdc 

yazılı; yemeseydin. 
- Bu hiç hoşuma gitmedi. 
- Neye? 

1 tihasızlık muhte • 
lif selbe.blerden ge 
lir. Ve bu sebeb. 
lerc göre tedavi 
edilmesi lazım .. 
dır. 

İlk aylarda: Ço
cuğun sütünü em 
mek istememesi -
nin belki de cid .. 
eli bir sebebi yok .. 
tur. Sadece ken • 
disi için yeni olan. 
bu ~e iyi alışma -
rnıştır. Genç an • 
ne endişeye ka -
pılmadan önce 

~ 

Blf. genç Kasımpaşada sarhoşluk 
yüzünden arkadaşım öldürdü 

Rasgele attığı kurşunlardan biri de kendine isabet 
eden katil, dün tevkif edildi 

Evvelki akşam Kasımpaşada, sar -ı Bütün bu evler zabıta tarafında!: 
h~luk yüzünden bir gene ölmüş, di - mühürlenmiştir. 

ğer .~i~ d~ y~ralanmışt~r. . . Adliye ve zabıtaca fuhuşla mücade-
Tütun Inhisarının Cıbalı fa'bnkasın- leye şiddetle devam edilmektedir. 

da garsonluk eden evli ve iki çocuklu T · .... . .... 
Şerefeddin, karısının kendisini terket- remn çıgnedıgı kadmm 
mesi üzerine müteessir olmuş ve bu hüviyeti tesbit edilemedi 
teessürün tesirile evvelki akşam Ciba
Iide 'bir meyhanede fazla rniktar<ia ra
kı içmiitir. Bilahare Kemal, Hadi ve 
Ni~azi isminde 3 arJrndaşile birlikte 
sandalla Kasımpaşaya geçm~lerdir. 

Sarnatyada tren altında bacakları 
kesiler~k ökn genç kadın hadisesi etra 
fınd~ adli tahkikata devam edilmek .. 
tedir. 

- O da değil, benim merak ettığim 
büsbütün başka şey .. hele bekle .. 

- Bekliyorum. 

~ Sinek küçük amma mide bulandı
nr. Keş.ki etikete yazmasaydılar. 

Önümüzden geçen kızıl saçlı iki kadmı 
gijsterdi: 

yavnısunu muntazaman fasıld ile em -
zirmeğe dikkat etmelidir. 

Kasınıpaşada dar bir sokaktan geç -
tikleri sırada, içkinin tesirile birdenbi
re coşan Şerefeddin, tabancasını çe -
kerek, rasgele ateş etmeğe ibaşlamtş -
tır. Çıkan kurşunlardan lbiri kaza ile 
kendine, ikinc.i kurşun ise ar.}rn1,faşı 

Kemal<? raslamıştır. Karnından ağır 

Tahkikata el koyan müddeiumumi 
mua'\'ini Turgud, !birçok !kişiyi istic • 
vab etnuş. elde edilen delillerle kazayı 
yapan trenin 49 numaralı katar oldu
ğu anlaş1lmıştır. 

Fakat kadının hüviyEtile v<ı'.<'anııı 
sureti cereyanı henüz tesbit edileme ' 
miştir. 

Paketi çözdü. Selofan kağıddan yapıl
mış torbadaki fiyango makarnaları gös
terdi: 

- Ha biliyorum, fiyanı:rn makarna .. gö-
riinüşü ~ hoş. 

- Etiketi oku! 
- cTürkiye mamulatı.> 

1 - Alttaki yazıyı da oku.• 
- 1rmiikten ve ... 
- Daha oku .. heps~ni oku! 
- ıİrmılcten ve boyalı! 
- Boyalı ne demek? 
- Ne demek olacak, boyamı~lar. 
- Neye boyamışlar? 
- Ben ne bileyim. 
- Makarnaları boyamak şart mıdır? 

- Bunlar kızıl c;açlarının üzerine cbo
yalh etiketi 'koyarlar mı? 

- Koymazlar. 
İki kadın daha geçiyordu: 

- Bunların da beyaz yüzlerinde, lal 
dudaklannda cıboyalı> etiketi yok. 

- Yok işte. 
- Boyalı makarnalara cboyalh etiketi 

konuluyor da.. neye boyalı saçlara, bo
yalı dudaklara konulmuyor? 

- Bilmem .. -·-
- Ben de seni bir şey bilir sanırdım. 
Meraklı çözdüğü paketini yeniden bağ

ladı. Düşüne düşüne yüriidü gitti. 
ismet Ruhi.si 

İki yaşına kadar: Bnzı çocuklar yara
dılışta esasen boğazlarına düşkün de
ğildirler. Büyüdükleri va'kit de öyle 
kalırlar. Sıhhatleri, ıneş'eleri yerinde, 
renkleri iyi ise, kiloları arbyorsa endi
şe etmemeli. Tabi! bir haldir. 

C Bunrarı bi.iyor mu idiniz ? =1 

Dikkrıt: Eğer çocuk her vakit iştiha 
ile yenıek yiyor da bir gün birdenbire 
yemek istemezse o vakit dikkatli bu -
lunmalıdır. Ya bir rahatsızlık başla -
mak üzeredir. Yahud sadece bir mide 
ve barsak dolgunluğu yüzünden mu -
vakkaten iştihası kesilmiştir. Yemesi 
için zorlamayınız. Bıra;kınız, midesi 
barsakları dinlensin. İkinci yemeği ge
ne istiha ile yer. Yemezse o zaman is
teksizliğini bir hastalık başlanğıcı diye 
kabul ı;.ıme~idir. 
Şayed emzikle ve anne sütne besle -

nen miıımini bebek süt emmMnekte bir 
defa ifo kalmaz da ısrar edE'l"S€ bunun 
:nutliika bir sebebi olmak lazımdır. İh
timal ai'!:zmda veya burnunda emmeyi 
güçleşt!ren bir arıza vardır. Çocuk süt 
C'merken burnundan nefes almıya mec
burdur. Burnu nezle, vejetasyon ve 
saire giL! bir gayri tc.'biilikten tıkalı ise 
süt almak istemez. (ve~tasyonu derhal 
aldırmalıdır.) ağzında iltihab, sivilce 

Kör bir nebatat mütehassısı Kimler ap,ndisit olurlar? 
Londrada neşredilen bir istatistiğe göre 

apandisite tutulan zenginler. fakirlerden 
ziyade ölmek tehlikesine maruzdurlar. 

Kocası olmıyan kadınlar da evlilerden da
ha fazla apandisit hastalığına tutulabi • 
bilirler. 

betmesine raftınen harikulade kuvvet- nevinden .şeyler olunca da süte yanaş
li olan duymn. tadına ve dokunma has- maz. Bun lan ehemmiyetli 'bir hal alma
saları sayesinde ar<?"tırmalarına devam sına meydan verrreden dO'ktora göster-

surette yaralanan Kemal, derhal öl -
müş, bu suretle hadise bir facia ile 
neticelenmiştir. Şerefeddin de göğsün· 
den yaı ~lanmıştır. 

Şerefeddin.ı dün vefata sebebiyet su
çu ile adliyeye teslim edilmiştir. 

Müddeiumumilik suçluyu Sultanah
med 1 inci su1h ceza hakimi Reşidin 
huzurumı çıkartmıştır. 

Sınjlu, yapılan isticvnbı sırosınd'a, 
çok meyus 'bir tavır ve vak'anın verdiği 
şaşkınlıkla, hadiseyi yukarıda ya'ldı 
ğımız ş~kilde anlatmıştır. 

Hakim. Şeref eddinin tevkifine ka -
rar vermiştir. 

20 randevu evi meydana 
çıkarıldı 

Randcvuculara ve gizli fuhuş yaptı
ranlara karşı zabıW. ve adliyece açı -
lan müradeleye son günlerde hız veril· 

miştir. Son bir a'Y içerisinde ~yoğlun
da bilhassa Taksim havnlisinde bir -

J 

çok evlerde zabıta tarafından arama -

Cesed teşhis için, Morgda teşhir e • 
dilmektedir. 

Kaçakçı bir kamarot yakalandı 
Konya vapuru kamarotlarından J{o

ço o~lu Kemalin İskenderiyeden kaçak 
mendil Ye çor~p getirdiği öğrenilerek 
suçlu yakalanmış ve adliyeye verilmiş• 
tir. 

Poliste : 

Bir amele .kalaysız kabdan yemek 
yedi, zehirlendi 

CibaUde Halidin odun sergisinde ça .... 
lışan Hüseyin oğlu İsmail kalaysız ten"" 
cerede kaian yemekten zehirlenmiş, 
baye:ın 'bir ;halde Cerrahpaşa hastan~ 
sine kaldırılmıştır. 

Bir inşaat ustası iskeleden diiştü 
Dün saat 14 te Balat vapur isketıesl 

caddesinde 20 numaralı evde tamirat 
yapan ustalardan Ahmed, kalasın u .. 
cunun kurulan iskeleden kurtulm.aBl 
üzerine yere düşmüştür. 

Vücudünün muhtelif yerlerinden a· 
ğır surette yaralanan Ahmed, sıhhi iJn 
dad <>tomobilile Balat hastanesine kav 
dırılmıştır. 

Sigortalı bir evden yangın cıktı 
etrniş, muvaffakiyetinden dolayı da I mC'lidir. • 

22 ya-ş·nda iken kör kalan Con Vik - Leeds üniversitesi kendisine fen üstad Cocuk knprıse ahsmam:ılıdır: Çocuk 
linson, İngilterenin meşhur nebatat lıfu payesin! vermiştir. Yalnız 5 bin 1 iştihasızlığmın bir se'bebi de> huysuzluk 
mütehassıslarındandı. Gözlerini kay- nebatı, lezzetlerinden bilirdi. tur. Ona :iaha doğdu(ru gün<ien itaati 

lar yap1larak, suçüstü yakfiianan ran • 
devucular adliyeye, evlerde yakalanan 

kadınlar da muayeneye sevkedilmiş -
lerdir. Bir ay zarfında bu şekilde ara· -
ma yapılarak mühürlenen evlerin sayı
sı 20 den fazladır. 

Tarlabaşı caddesinde Tanaşın otur
duğu ve Ahen-Münih sigorta şil"ketine 
eşyası ile beraber 4,000 liraya siqorta
lı olan 13 numaralı evden yangın çık
mıştır. 

• .--. ..................... ·---···-.............. - .... ·······-·-············-·········--- ötfretmC"li. hayat111.1 1c:tnıim etmelidir. 
Bu cümleden olmak üzere en son ad

liyeye üç hadise intikal etmiştir . 

Halli güç bir mesl'le 
İstanbula yakın küçük şe'hir1erden 

birinde oturan bir kadın okuyucum, 
bir ev h<tnımında aranabilecek bü .. 
tün vasıflara malik bir anne lbana 
hayatının hikayesini anlatıyor. Bu, 
uzun bir faciadır ki henüz son per -
desi açılmamıştır. Mektubunu okur
ken çizdiği leviha gözlerini -
z.in önünde canlanıyor, müteessir 
oluyorsunuz ve şu, yahud bu şe'kil • 
de bir müdahale ile son perdeyi hiç 
değilse kısmen k-hte bitirmenin im
kanı olup olmadığını düşünüyorsu -
nuz. 

Okuyucum mutlak surette menet
miş. hayatının hikayesini bu sütun .. 
larda tafsilatill.? anlatamam, fakat 
bir kısmını tek bir sual haline kal -
betrnek mümkündür: 

- Kocasında umdu~nu bul.mı -
yan. vefa görmiyen. ümidini de kay
ıbed~n bir genç kadın. kollan arasın· 
da birkaç yavru !bulunur, üstelik 
hastalanma tehlikesine de maruz 
kahrsn ne yapmalı<iır? 

İşte size bir sual ki. anl&,.ı lan fa -
cianın hiç değilse bir kısmını hulasa 
eder, fakat kat'f 'bir ceva'b ile ha1le -
dilmesi mümkün değildir. 

Bir defa muadeleden caşk> bahsi
ni tavvedelf m: 'Kocasında umduğu 
gönül bağını bulmıyan kadın heyal 

sukutunun tese1lisini çocuK.larında 
arıyacaktır. Bu caşk> ı onlarda bu • 
lacaktır. Ve bu hem mümkün, hem 
de nic;beten 'kofaydır. Mesele bu şe • 
kildP. mütalen edilince muadele tek 
meçhullüye irca edilmiş değildir. 
Artık iş tanmmen maddidir. Bu nok. 
tada hükmü hemen hemen mutlak 
bir kaideden b<!hsedeceğim: 

Bir erkeğin 45 yaşından sonra da 
haşan kalması mümkün değildir. 
Ayyaşlığı 50, 55 i bulabilir fa -

' ka1 bu da sıhhatinin derecesine ta .. 
bidir, tedricen, fakat mutlak suret· 
tc azalır. Diğer taraftan ayyaşlığı ve
ya haşarılığı dev-arn etsin, yahud et· 
mesin. Çocuklarına karşı Iakayd 
kalması, 'kalmamakta devam etmesi 
tabiat haricidir. Şu halde ımuadele
nin lehte haUini sabrede'bi'lrne im -
kanının 'bulunup bulunma~ında 
görmek icab eder, diyeceğim. 
Ayrılmayı tavsiye etmem, hastalı

ğın nüksetmesi tehlikesini doğura -
caksa müşterek hayata devam etmek 
de olmaz, fakat bu noktada ailenizin 
havatta> ve «Ölümünden sonra da> si 
ze wırdımda devam edip edemivece
ğini kestirebilmek lazımdır. Müsbet 
cevab halinde bir müddet için baba
nıza iltica edebilirsiniz, aksi halde 
yapacak bir şey .yoktur. 

TEYZE 

Kendi haline -kaiırs<-', uvhll saatinde 
kucağınızdan iıımeı. dolaşmak ister, 
mama vakti bin türlü titizlik yapar. 
Siz de cocuğunumn iı;tihac;ı yok dive 
üzülür durursunuz. Halbul·i ilk gün -
!erde zayıf davranmsz. onu k<'ndi makul 
arru1annı7a uydurmaktan vaz.l!<'Ç -
mrzseniı, inadının beyhude olduğunu 
çabucak sezer. Ve c;;i7.e uyaT. Sefkati hiç 
hir vakit zaaf dt"rec.esine vardırmama
Jı.dır. Bu hem annenin rahr1'i. hem de 
çocui"tun <:1hhati icin elzemdir. 

Her kadın bilmelidir 
Lahana kokusunun mutfağa - hatta 

bazan bütün eve - ya'Vllmarnası için 
- ne türlü rı;şirirS<'niz pişiriniz - suyuna 
biraz el:mek kapujhı atınız. 
Balık kızarthktan sonra da etraftaki 

kokuvu almak için oca'kta biraz şeker 

Taksimde Mari So'lrnaz isminde bir 
kadının evini gizli randevu yeri yalp -
tığı ö~renHmiş. tarassud neticesinde e
ve girilerek Mari suçüstü yakalanmış
tır. Suçlu derhal &~ğlu rnüddeiu • 
mumiliğine sevkcdilmiştir. 

Ge-ne ayni mmtakada Vasiliki ismin 
de ibir kadının evinde gizli fuhuş yap-

tırdığı haber nhnarr..t, tertib edilen 
cürmümeshud sonunda evde 21 yaşın-

dan kiiçük kızlar yaka1anmışt.ır. Suçlu 
kadın adliyeye verilere'k, soııgu ha -
kirnliğince hakkında ilk tahkikat açıl-
mıştır. 

Bundı•n başka gene Taksimde 'bu şe
kilde 20 den fazla sabıkası bulunan E -
!eninin de evinde arama yapılarak 
birçok kadın elde edilmiş ve Eleni ye

Ateşin büyümesin" meydan veril "' 
med€n yangın söndürülmü.ştür. Yapı -
fan tahkikatta. yangının, soba borusU" 
nun parlamasından zuhur ettiği anla • 
şılrnışt1r. 

Otomobil kazasında bir adamın iki 
bacağı yaralandı 

Dün sabah Aksarayda bir otomobfl 
kazası olrnuc:, Mollacı:üranide oturn1' 
Ali Seyid, Lalelid<' Alibey apartıma ' 
nına ça1Jşma~a giderken, Ak~aray'd• 
bir otomobil tarafJından çiğnenmişt.il\ 

Seyid, her iki ayağından tehlikeli Sf 
rette yaralanmış VP sıhhi imdad ot.o · 
mo'bili ile Cerrahpaşa hastanesine }tav 
dırılmıştır. 

vakmayı unutmayınız. 

Kazaya sebebiyet veren şoför vak'• 
yı müteakıb kaçmıştır. 

...._.. .... -.............. -..... ..--........ ._ ___ .. _______ ..... ______ ............ -...................... - ............... _....._... ___ _... ...... ______ __ niden adliyeye sevkedilmiştir. 

Otel kapısında-, ~acaksızın maskaralıkları: 
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Balkan Antantı C· Geçmiş Günler :J 
Sakal ve bıyığa dair Nasll hazırlandı, nası~ kuruldu, bugün ·ne halde? 

Bir zamanlar erkeğin vekan, hatta içtimai mevkii 
sakalın şeklile ölçülürdü . .Erkek sakal bırakırken 
karısından izin alır, bundan sonra sakal duası yapılırdJ 

Meşhur Alman •i11asi muharriri Egan Heymann'ın 
(Balkan) isimli esrlnden iktıbaslar 

Roma 
Türk 

-
-

Ati na 
Yunan 

- Ankara ve 
anlaşması 

Esk,i devrin erkek tuvaletine dair biri' 
~a~ ~azmağı tasarladığım zaman, aklıma 
ilkoncc sakal geldi. Hani, nerede o, aza
metli sakallar ... diye düşündüm. Bir za
manlar, erkeğin vekan, hattft içtimai 
mevkii sakalının şeklile ölçülürdü. Çe
şid çeşid sakallar vardı: Çember sakal, 
tahta sakal, tonba sakal, kaba sakal, gö
bek sakal (g-Obeğe kadar inerdi), zülfi sa
kal, ibunlann başlıcaları idi. Taze yüzler
de yeni çıkan sakala da menekşe sakal 
denilirdL 

Çeviren: Emekli General H. Emir Erki/el 
i talyanın küçük Asyadaki emelleri ta-1 Başvekil ile Hariciye Vekili taraflarından 

imza edilmesile belli olmuştu. 
Milletini, 16 sene evvel cbüyük Yu

nanistan» cMegaludea:> sı ile heyecana 
getiren, Bizans imparatorluğunun ıh;, sı 

ümidile üç harbe sokan Venizelosu.~, şır~_: 
di de, verilen ka!"ann acıklı ve- şunıu u 
mahiyetini tamamile müarık bir hnldc, 

maziyi en evvel-gene kendisınin tasfiye 
etmesi daima hakiki bır devlet adanu 
muvaffakiyeti olarsk tel.B.kki olunur. O, 

Sakallı, yataktan kalkıp elıni, yüzünü 
yıkadıktan sonra, doğruca aynanın knr
şısına ge-çerdi. Sak.ı lırun, yaşına göre, 
ı:ıklan ÇO'ksa, karalarını, karalan çoksa 
aklarını cımbızla birer birer yolardı. İn
ce bir dikkat istiyen bu işi, meraklı sa
kallılar, kendileri yaparlardı. Gür ve sık 

ha'kkuk ed<'mediği halde Musul me· 

seıes·nin, İngiltere lehine, hallolunması 
hiJL: llinin ·n si} asetini değ•ştirmesint? se
beb oldu. Turkıyeyi kendi sistemine sok
lnak, Roma • Tırana hattını Ankaraya ka
dar uzatmak, bunu Bndapeşte ve Atina 
lle bağlamak ve bu suretle Yugoslavynyı 
aa dizine (manzumeye) sokmak onun u
ta'k. hedefi idi. M:ıamaf\.h, İtalyan politi. 
kası, Balkanlar için büy!ık hır önemi O· 

lan ve Balkanın manzarasını esaslı su· 
:rette değiştiren Türk - Yunan harışına 

' Temmuz 1928 de Setaniktc-, t~m firari , .. 
sakalların b"r kadın saçı gibi itina ile ta
ranması lazımdı. Hergün yıkanıp taran
mıyan sakallar çab:.ıc..ık kirli yapağı man

zarasını aldığı için, sakallı, bu işi, kendi

ne başlıca meşgale edinmek mecburiye

tinde idi. Sakalın bir büyük derdi de, ça

buk bitlenmesi idi. Bu mahzurundan do

layı. her önüne gelen ve hele bulaşıcı 
hizmetlerde bulunan kimseler, sakal sa
hibi olmak şerefinden mahrum kalır
lardı. 

Gaik oldu. 

· İtalyanın Türkiyeye yaklaşma gayret. 
leri 1927 de başlar; onun bu temayülü 
~nkarada iyi kabul gördii ve Lozandan
beri vücudüne inam1an İtalyan tehlike
sinin izalesine imkan verecek gibi görün· 
dü. Tüı'kiyc DıŞbakanı Tevfik Rüştü, İ
talyanın talebi üzerine, tahdidi teslihat 
konferansından dönüşte. yolunu değişti- Venizelos 
terek Nisan 1928 de Milanda. 'Mussolinı · . 
ile gö h şı·· .. . .1 İtal Venırelosun bunu - Yu!la!l - Italyan MU· 
l"a ru u. 30 Mayısta, Turkıye ı e • ahedesi mucibince - reddettiğim yazmış. 

.arasında lb.itaraflık, uzl~m:1 ve ha- lardı. 
kıenı muahedesı aktolunabild·, kı bunlarla 
Eaten cmevcud dostluk bağları kuvvetle- Yıınanistanla Yugoslavya arasında 27 
neceka idi. En mühim nokta • 1. madde. Mart 1929 tarihli dostluk, uzlaşma ve ha. 
he "k kem muahedesi aktolunabilmek için daha ...._ r 1 i devletin, diğerinin aleyhıne m:'.i-
~veccih n..i rı... d" k lYirkaç aylar geçmek lazımdı. Bu antlaş-kU . u 9uir siyasi ve iktısa ı teşe · 
Tüle €lr~meği taahhüd etmeleriy<li. rna, h.€r ne kadar nıedhall itibarile, Yu-
kıı rkiyenın, İtalyanın cenub politikasına nan • İtalyan muahedesinin başlangıcımı 

rşı herhangi bir hareketinin menedil· benzerse de, bir tecavüze karŞ'. otomatik 
ılllesi İtalya için kafi gelebilirdi ve gel yardım tedbirlerini ihtiva eden asıi. mü
ıtleli idi. Diğer cihetten Türkiye de, mu- him madde yoktu. 21 Mart 1928 tarihli 
elıedenin 1. maddesinin istediği vadi ve- Yunan • Rumen muahedesi, ki hakikatte 
l'ebilirdi: çünkü, büyük devletlerin men. hemen Milletler Cemiyeti taahhüdlednin 
f~atlerile kurulan bir Balkıın ordugflhına bir lropyasından ba~ bir şey değildir, 
lirınemek onun dış politikasının esasla- on sene sürmek üzere aktolunmuşkcn, 
l'ındandL Tevfik Rüş.t.ü, Ankara ile Atina 
ar Yunan - Yıurgoslav mukavelesinin müd-f tasında tavassut edilmesi hakkındaki deti yalnız beş sene !dl 
. ıclyan teklifine karşı da Türkiyenın is· 

tikliılini korudu; bu hususta dahi İtalya İtalyan tesiri ile aktoJunan muahede
l'alnız. Türkiyenin prensip itibarile Yu. ler dizininde, teaknb eden iki hareket da
tıanistanla ve kezalik Bulgari.sinnla bita. ha olmuştur ki bunlar Türk - Macar ve 
~-~ık muahedeleri aktinn hazır bulundu- daha sonra Tüt.le - Bulgar bitaraflık mua
gu.nu beyan etmekle iktifaya mecbur ol- hedeleridir. Bu antlaşmaların her ikisi de, 
tlu f•ftl ih · · bu memleketler arasında evvelden mev-. .... yan ancıye nezareti müstesarı 

~randi, İkincikanun ayında Ankarayı, 0 • cud ve iıkidler aleyhinde chiçbir siyasi 
adan Atinaya seyahace devam için zi- ve iktısadi anlaşmaya girmemek. vadle

l':ıret ettiği.zaman dahı, Ankara ayni va- rini ve karşılıklı bitaraf!ık taahhüdlt>rini 
~Yeti muhafaza ettl İtalya - Yunanistan ihtiva ede~ muahedeleri ikmnl ediyordu. 
aostluk, uzlaşma ve hak<'m muahedes· 23 Bu inkişaf, 30 Birinciteşrin 1930 Türk -
tylulde aktolunmuştu: bu defa, !nceden Yunan muahedeslnLrı lmzasile rnuvakka-
cher "k• J k t• ' d b" 1 · 
Ce ı ı mem e e ı mes u ıme ır eşt re- ten nihayete erdi. Bu muahedeni:ı ehem-
b k samimi dostluk ve karşılıklı itimad 1 mi~U. onu imza için Yunan başvekili 

göçmenlerin ortasınds, Yunanistanm o.r 
cintikam harbi> fikrini terkettiğini ve <>1-

de ettiği hududlardan memnun olduğunu 
beyan etmişti. işte bilhassa Türkiycye 

müteveccih olan bu nutuk yeni muah~
deye temel oldu. 

Gerçi bu muahede:ıin - eğer her iki dev
letin c'herhalde> bir iyi geçim politıkas.ı 
takib ettiklerini ifade eden mukaddime

sine hususi bir ehemmiyet verilmek is-
tenmez.5e • diğer 'rürk muahedelerinden 
bir farkı yoktur; fakat ayni zamanda 
aktolunan deniz teslihatı protokolu onu 
ehemmiyetçe diğerlerinin üstüne çıkarır. 
Bu protokol, her iki mem!eketin dostlu
ğunu ameli surett~ kuvvctlendirnıektey
di. Buna göre, Tür!dye ve Yunan:stan, ede 
niz teslihatı masraflarını faydasız yere 
arttırmaktan ictinab arzusile harb kuv-

vet1erini müvazeneten tahdid hususunJa 
müşterek hareket etmeğb ve c.her iki hü
kumete. dostane fikir teatisile, muhtemel 
bir deniz teslihatı yarış1nın önüne geç
mek fırsatı verilmek için> kuvvetl~in 

tasmim olunan her hır arttırılmasını yek
diğerine 6 ay evvel hcıber vermeği taah
hüd ederler. 

Fakat bu paktın bu derece esaslı an
laışmalar temin etmesı ile, ayni zamanda 
anlaşılıyordu ki, burada İtalyan ittifak 
sisteminin tevsüne çalışılmıyor, bilakis 
yeni Türkiye, bu paktla Yunanistanı da. 
yabancı müdahale teşebbüslerinden kur
tarmak için kendi tar:ıfına çekmeğe gay
ret ediyordu. 

Bu, her tarafta sarih anlaşılmamıştı. 

Roma Arnavudluk. Macarıstan, Roman
ya. Türkiye ve Yunanistanla muahedeler 
aktini temin ettikten, ve bu devletler a
rasında da bir talnm anlaşmalar vücud 
bulduktan sonra ~embe:i hemen kapat
mış addedebilirdi. Onun gözlerini, şimdiye 
kadar Avusturya cih~tinden de çevrilmiş 
olan komşu devlet Yu.goslavyaya çevir

Vaktile, uzun sakallıiardan birinin, ge
ce yatarken, bu bir kucak kılı, yorganın 

altına mı. yoksa üstüne mi koyacağını 
düşüne düşüne uykusu kaçtığı meşhur
dur. 

Sa'kal; herkesin içtimai seviyesine gö

re, şekiller alırdı. Vezir sakalı ile esnnf 
sa'kralını, ilk bakışta bıribiruıden ayırd 
etmek mümkündü. 

Mesela, ülema sınıfı, rütbeli hocalar, 
mollalar, kazaskerle. hazan kısa, yu. 

Denebilir ki sakal ahiret içinse oıyık ta 
dünya içindi 

varlak, fakat çok defa totba ve tahta bi
çimi sakal salıverirlercü. 

Sakal :bırakmak ta merasime tiıbidi. 
Buna sakal başı çevirtmek denilirdı. 

Çeşid çeşid sakallar vardı 

lll('zlerdi. Sonııaları, (keçi) de de sakal 
bulunduğu hatırlanarak sakallılara kar§! 
gitgide eSki hürmet kalmadı. 
Kadınlar arasında: 

cSakallıyı nitmeli; 

Pencereden atmalı!n 

Kabilinden 'bir takım manalı şarkılar, 
laı1aktan kulağa duyulmağa başladı. 

Aklı başında olanlar, sak'l1 \.ıırakacak. 

lan zaman. işi hatunlınna · ·1e bir çıt. 
latırlardı. Hatun razı olmacı',ça sakal bı
rakmama'kı, peygamberin emri iktızasın
dan olduğu için, buna, riayet etmek 
şarttı. 

Anoaık, kocasının sakal bırakmasına 

itiraz etmek, her kadının haddine düş
memişti. Böyle bir teklif karşısında ka
lan kadın, •boynunu büküp müsbet cevab 
vermeğe kendini meobur görürdil. 

Erkc'k tuvaletinde; bıyık ta ihmal edi 
lir bir kuvvet değiltli: Vakıa sakal kadar 
heybeti yoksa da, 'kadın gönüllerini ken. 
dine çekmek bususund.ı, birkaç tel bıyı. 
ğın. bir torba sakaldan daha müessir ol
duğu da muhakkaktı. 

Bıyıklar da sakallar gibi, bıçimlerine 
göre isimler alırlardı: Pis bıyıktan pos 
bıyığa kadar... Pek gençler, kaytan bı
yıklı olmakla iftihar ederlerdi. Bir de sa
kaldan Have edilmek suretile beslenen 
vastık bıyıklar vardı. Kayse:- (Vilhelm) 
İstanbula ge1'dikten sonra, burma bıyık 
moda olmuştu. 

Dudak hizasından bıyıklan kesmek, 
hem sünnet, hem de makbul bir ~detti. 
Buna kat'ı şevarib derlerdi. 

Sakalım yok ki sözüm dınlcnsin .. diyen 
erkek?er arasında, ne yukarı, ne de aşağı 
tükürememek mecburiyeti ile, ne yapa
cağını şaşıranlar, pek çoktu. 

ıt ağlarh ndan bahsolundu. Bu bir ~sivasf Ven· 1 1 ha · · kil" M" h ı k 
'dbirı }:.• . . ~k'dl d · ıze os a ncıye ve ı ıc a a opu-

ı;h munhedesıdır; a ı er nn biri- losu Arık 1 1 . Tü k" . ( • .!lrkası ':Jar) 
stni.n emniyeti ve menhatı ccebri ve dı- heti~de :aya g~ ~e e_rı ve . r ·ıye t~ı-

mesi artık tabii idi. 
Sak.al .başı çevirtecek delikanlı, tayin 

edeceği bir gün, berberi evine çağırırdı. 
Ailenin ihtiyarlan, yakın ve uzak akra
ba, eş dost. o gün, hep bir araya gelir, 
sakal bırakaca'k gencin etrafında, salahi
yet. kıdem ve itiıbarbrma göre yer alır
lardı. 

Bıy:ıık beslemek. bıyık büyütmek. bıyık 
kıvırma'k. ayrı ayrı birer meşguliyetti. 
Geceleri kalamis vağına bulanarak, cen. 
dere İ\'ine hapsedilen bıyıklar, büt:in gün 
dimdik dururdu. Bıyığın erken çıkmnSJ 
için de koımıatik sürerlerdi. 

Bıyığını eline nlma, bir nevi imtiyazdı 
Vaktind~n evvel, öten horozlar için: 
- Da'ha yaşı ne.. başı ne .. hele biiyü. §~an ~~~~ü~~e~M~~unu~===n===m=u=a=e=e•n=ı=n~,=a~y=n=ı=~=r=e=P=,=======~===H=.=E=.=E=r=k=il=~= 

8at, bu takdirde Yunsmistan ve İtalya, 
~bu t:hıdidin sebeblerini izale için-., b=ri
b frlel"'ne siyasi ve diplomatik yardımda I 
Ulunacaklardır. 

1 

~urada, ancak nasıl bir ctecavüz-. ün 1 
~uu'bah; olabileceği meydanda idi; 
~ezaı;k bir İtalyan • Yugoslav ihtilafında 
t Uııarıistanın İtalyaya karşı hayırhah:ıne 
~~~t>ızlığının temin edilmek istendiği a
lı tlrdı, Bu da Selaniğin ehemmiyetli 
arb {' t· d lllcıkti rn ınsına karşı kapatılması e-

~ 
tos ~~an liariciye Nazırı Midıalakopu-

c Samsunda biçki, dikiş sergisi 

J,., ,, 
\ \ •\ 

) 
Evvela, hoca, bir sakal duası okur, her

kes ellierlni açıp amin dedikten sonra, fa
aliyet ısırası, berıbe~e gelir, sakal sahibi 
olacak gencin o güne kadar el dokundu
rulmıyan yumuşak tüylerden ibaret sa
kalcığına, ustura ile bır hudud çizerdi. 
Artı'k sakal başı çevrilmis demekti. İkin
ci tra.şa ka<:Jar, - bu, ekse.riya. bir aydan 
evvel olmazdı - delikanlı, sakalına kim
seye el sürdürmezdi. 

Yeni sakal bırakanlnra, csakal delisi-. 
olmuş denilirdi. Bunun da sebebi vardı: 
Ellerini çenesinden bir türlü ayırmıyan 
genç sakallılar, bıraktıkiarı sakalın, her. 
gün ne kadar boy att1ğını anlamak için 
adeta delicesine bir meraka kapılırlardı! 

ııe~ bı nomanın .;ık gelE'n b"r misafıridir, do; ında, Y~oslavyava karşı bir stirü 
tuıt ç 0lınıyan sözleri havi, açık bir nu
t>tr ~ovıemişti, ki bu nutuk ayni zamanda 
!>lan' •lknn Pa~tıtını ve bütün Cenubi Slav 
1928', rını redd~diyordu. Bırinciteşrin 
tltoı k •rihli Yunan - Yugoslav Belgrad 
buıa~. '>lu işte böyle bir durumda vücud ~ 
\>ela,,, b~ ProtokoL müzakerelerine ev-

Bu merak, ba?.llarmda 40-50 gün, bazı
larında, üç dört ay sürerdı. 

Sakallı erkeklerin kadınlar nezdinde 
de itibarı vardı. Fakat bu itibar, sakalın 
hoşa gider bir nesne olmasından ileri gel

,-n cır· ·ı . 
sına 1 ışı nıış olan Se!Unik anlaşma -

erneı olınuştu. 
\>un1n 

~1?1 h'lrb matbuatı, o vakit Yugoslavya· 
'11n selib zamanlarında harb mnhemesi

est Ceçrnesini taleb ettiğini, fakat 

mezdi. 
Samsun (Husust) - Son defa açılan na.ktş, dikiş, e~leri sergisi burada Kadınlar, satkallının he)"betinden çe

büyük bir rağbet ~rm'ilştür. Yüzlerce Samsunlu bu sergiyi ziyaret etmiştir. kinlr, sakah, ruhani bir alAmet saydık
Resim sergiden bir tmşeyi gösteriyor, ları için: sakallılan beğenmemezlik ede-

sün, bıyıklarını, eline alsın bnkalım!. 

derlerdi. 

Bıyıklan terlemeğe başlıyan çocuktan, 
konu komşu: 

- KÖskoca adam olmuş ayol! teliışile 
bucak 'bucak saklanmağa başlardı. 

Sakala, bıyığa minnet etmlyenler, gö. 
rülse bile. bu karar, ekseriya son meyus 
dakikalarda verilirdi. 

Yoksa. satral da, bıyık ta. ihmal edil,.:ı, 
minnete değmiyen ~~y1er değildi. 

En büyük yemin, bıyık üzerine edi
lirdi. 

Bir şeye hiddet cfüği zam:ın: 
- Şunları kazıtırım! diye haykıran bir 

crke'k, dediği yapılmazsa, her ŞC"Vi göze 
aldığını anlatmış olurdu. 

Sakal cennet içinse denilebilir ki bıyık 
ta dünya içindl 

Hacca gidenler, yaşı kırkı geçenler, 
mutasarn!Uık, valilik gibi yüksek d<'v1C't 
mansahlarına eren'ter, sakal bırakmağa 
hemen de medburdular. 

Sakal,, perhizkarlığın bir nevi işare>ti 
idi. Sakallı adamın, hiçbir günahı ~ff e
dilmezdi. En küçük itab; böylelerine: 

(Devam1 15 ind sayfada) 
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1 Sayfa SON P08TA 

Kasımpaşada Pazar 
günleri nasıl geçe·r? Cins tavuk ve yerli 

davası ,. tavuk 
Daha ileride bir agacın altına salıncaklar kurulmuş, ' çocuklar salıncakta salla
nıyorlar. Bu eğlence gerinin yanında asri küçük arabalı dondurmacı ile, an'anevi 
macuncu rekabet ediyorlar. Dikkat ebiyorum, kızlar dondurmaya ragbet edi
yorlar. Bir de pis bir tavanın içinde köfte kızartan bir satıcı görüyorum amma, 

,,. .......... -....... ·-··-··· ....................................................................................... . 
f Zaman zaman münakaıa mevzuu olan bu meaelenin halli için kiiçiik 
E çapla bir konveye ihtiyaç varda. Ancak o zaman, tetkik ve tecriibe
i lain ortaya konulma•ı ve en müsoid ıeklin tebarüz ellirilmeai il• 
! dava hallolunmuı olacalıtır. . 

L··rıun, akşamın beşind~ /Jurada işi ne? \-. ... ..-.............................................................................................................. . 
Yazan: Ta nnımu 

-Il-
Geçenk:i yazımda tavukçuluğumuzu f. 

leri götürmek için, her §eyden önce elde
ki tavukların yabancı cinslerle değiştiril· 
mefilne lüzum görenlerin fikirlerile, bun
ların yanı sıra, yerli tavuklarımızı büs
bütün atmaya kıyamıyarak, sadece cins 
tavuklarla melezleştirmeye taraftar olan
ların fikirlerini anlatmıştmı ve en son 
demiştim ki, bu iki şekli de beğenmiyen, 
c- Hayır. hayır! Bize en elverişli cins, o 
beyenmediğiniz yerll tavukl•rdtr• diyen 
bir grup vardır. Bugünkü yazımda işte o 
grupun fikirlerini tetki'k edeceğiz. 

Kümeslerimizde beslediğimiz cıns 
tavuklardan ikisi 

kendi yerlerinin ta ... uklarıd1r. Be!li ve 
fenni bir yetiştirme ve ıslah sayesinde 
mahallerinin ideal t.Jvuğu olmuşlardıt• 
Bizim memleketimizin ideal tavuğu eli· 
mizdedir. Lazımsa onu ıslah edelim, o ta· 

Yerli tavuk taraftarları chiçbir tavuk 
cinsi kendi yurdundan gayn memleket- • 
ler için ideal olamaz~ diyorlar. cÇok yu
murtladıkları, iyi aemirdikleri söylenen 
oinsler, bu neticeyi ancak yurcllarmdaki 
beHi şartlar altında vermişlerdir. Esas 
yurdundan ayrılan her tavuk cinsi, git
tiği yerde mutlaka aksamış, sağ ve ve
rimli kalabfunclt i~.ln türlii ihtimama 
muhtaç olmuştur. Bizde tavuklnrın adetA 
hüdayinAbit yetiştiği, henüz köylümüzün 
kümes nedir? Yem nedir? Hastalık nedir? 
bilmediği düşünülilrse; bu şerait altında 
yabancı ırklarra ne dereceye kadar mu
vaffak olunacağı takdir edilir Nitekim 
bunların şöhretlerine aldanarak üretme
sine girişenlerin % do'ksanı inkisara uğ
ramışlardır: 

nınmış cinslerin birer benzeri yapalım· 
h) Melezleştirmeye gelince: bu tezi gii· 

denler kümes hayvanlarını d:ı iri hayva:ı• 

lar gibi sanıyorlar. Düşünmilyorlar ki, sı· 
ğırlardaki gibi melez ferdleri kontrol et• 
mek elde değildir. Babanın kızına, koca 
veya oğlun anasına koca olmasına (yanf 
karabeti demeviyeyc) mcydar. \'eren ba .. 
şıboş bir melezleştirmedc umulduğu gibi 
iyi netice alınmaz. Bilakis iç:nden çıkıl
maz nümuneler belirir ki, böylelikle elde" 
ki iyi tavukları da berbad etmiş oluruz. 
Atlarda, sığırlarda, biraz da koyunlarda 
bu mahzurun önlenmesi mümkün olul 
amma, tavuklarda - hele bizdeki şeklile .. 
bu imkansızdır. Binaenaleyh melezleri'" 
mizde çarçabuk bir kırılma (ademi ınu .. 
kavemet). bir gerileme (tereddi) baş _g69" 
terecektir. Nitekim iki senede bir yeP" 
yeni damızlık babalar getirmiyen Legorn 

Kasımpaşadan bir gl>rünü.ş a) Ekseriyetin ilk kar~laştığı müşkül, 

Şehrin tA ort.aaında bir yoL.. Bir ucu ı Sağ tarafta ~ye doğru sınırları bir-, ğın köpe~rden korktuğu yok. Köpekle- ciruı tavukların, biz.im memleketin iklimi 
Kasıınpa§a iSkelesine dayanıyor, bir ucu birleri içinde kaybolan ~çük evler, kü- rin ıboğazına kadar elini daldırarak kap- ile barışart1amasıdır. Bu yüzden yn has
Panıgaltı hamamının arkasından çıkarak çük kulübı;!ler .birbirlerine dayana daya- tıklan ekmeği boğazlarındaD geri çıkar- talanını~. ya mahsullerini azaltmış. yahuJ 
tramvay yolunda nihayet buluyor. na Beyoğluna doğru tırmanıyorlar. mağa uğraşıyor. da bir iki nesil katlandıktan sonra soy" 

İstan'bulun içinde bu kadar uzun bır Bostanlann açık kapılenndan küfeleri Biraz daha yürüdük.. üstleri teneke tereddiye (=-== yozlnşmağa) bnşlamışlnr-
mesattyi bir hattı müstakim halinde ta- marul yüklü. beygirler çıkıyor, beygirler kaplı dkJ kulübenin önünde iki kadın kav- dır. 
«ib eden yollar pek az bulunur... marulların yü'kü altında ihtiyar kadınhır ga ediyorlar. Ortada akan ldğınun ya- Her bölgesi ayrı bir ikhm arzeden 

. Fakat ydl dedimse, bu yolun ~~k.fkaten gibi öfleye, pilfleyc yürüyorlar ve ayni nında i'.ki sıska at oUuyor. Bir kısım ço- memleketimize bunları yaymak, belki a
bır yol olduğuna da pek fazla ıtımad et- yerde sağ taraftaki bir arsanın çöplükle· cuk.lar uçurtma uçuruyorlar. Uçurtmaları matörler için hoş görülecek bir şey ola
m€'yiniz. Burası yol ismini biraz da bizim ri arasına oturan sıska bacakiı sapsarı ohnıyan 'bir ıkısım çocuk ta bu uçurtma- bilir. Fakat iktısadi manada üretilmesini 
hüsnüniyetimizden kazanmış oluyor. İs- yüzlü çocuklar görüyoruz ... Bu' çöplerin lan delmek için t~ atıyorlar. istemek, hüsrandan başka bir netice ver-
keleden başla~p Kasım~aşa~ın ortasın- arasına atılmış yeşil salata kabuklarını Etrafı bir dl.iman. bir balık kokusu ve mez. İzmirde, Gaziantebde, Bursada, An-
dan geçen genış sokak bır mud?et. sonra gübrelerin arasından çekerek yiyortar. bir şarkı seei kapladı: karada, Yalıovada alınan tecrübeler bunu 
kaldırımdan mahrum ve medenı bır şeh· Daha ileride bir ağacın altına salıncak- cEmine, Emine Çakır Emine. isbat etmiştir. Halbuki yerli tavukları-
rin belediye h~ud~a~ı ıçin~e ba~ı arazi lar kurulmuş. çocuklar salıncakta salla- Diye öten ve en meşhur hanendeleri- mız, iklimin türlü mihnetine katlanmak-
aksamına sokak JSilllnı verdıren bılUmum iııyorlar. Bu eğlence yerinin yanında asri mizi bile kıskandıracak kadar tatlı ve ta eşsiz bir kabiliyete maliktirler. 
evsaftan ari kalıyorsa da genişliği ve 'küçük arabalı dondurmacı ile an'anevi kıvrak olan bir kadın sesi işittik, bir el b) Cins tavukların ikllmimizle uyuşa-
müstakim bir hat üzerinde devam edip macuncu rekabet ediyo:-lar. ' şakırtısı... maması, onların bedeni mukavernetleri-
gidişine halel ,gelmiyor. • Başımızı yana çevirdiğimiz zaman, bir ni de asgariye indiriyor. Ana yurdların-

Yolun Kasıınpaşa iskelesi tarafın~n Di~aıt edi~rum. kızlar dondurmaya sürii çingene kadıınl:in gördük... da şu ve bu hastalığı kolayca atlatabil· 
başlıyan kısmı lstanbulun zengin olmı- rağbet ediyorlar. Küçük delikanlılar ara- Alçak evlerinin önüne maltız.Iarını çı- dikleri halde - ihtimal ki sıhhi şerait bu
yan diğEr semtlerine benziyor. Sokağın sında macuncuyu tutanlar var ... Bir de karmışlar, maltızlann üstünde birer ta- lunmadığından - çarçabuk kırılıyorlar. 
ortasında basma entarileri soluk. ağızla- pis bir tavanın içinde köfte kızartan bir va ... Tavanın içinde pis bır yağ ve yağın Bilhassa civcivlcrinin beyaz ishalden. ye
rı sakızlı, ayaklan takunyeli kız çocuk- c;cıtıcı görüyorum amma, bunun akşamın içinde kızaran palamut balıkları ve pa- tişmi.şlerinin koleradan kırıhnası bu cüm
ları ip atlıyor, sokağın ortasındaki dere- beşinde burada işi ne? Anlıyamadım. A- Inmut balıklarının başında, başlarıha !edendir. Salgın bir hastalık zuhurunda 
nin QStilnU kapayan yolda çıplak ayak- caba köftelerini kime satıyor.. . Caddl? dal., dal mor salkım1ar takmı.ş şen çinge. asilzadelerin hemen ölmesine mukabil, 
lan, tozdan kurşun rengine girmi~ erkek çoktan lbitlti, hududları Belediye tarafın· ne kadınlan ... Şarkıyı söyliyen, İzmitte yerli~.e:~ sapasağla~ ka~dı.k:arı, yahud 
ÇOCtJtklan bir deynek parçasını ık· bacak~ dan değil. hak tarafından çizilmiş olan teşhir edilen tablolar gibi değil, hak ika- da cuz ı. telef :t" verdı~lcrı ~aıma .. hayret 
lan arasına almışlar, bir deynek parça- yoI devam ediyor. Kenarda ne yaya kal- ten müstehcen bir gilfteyi, hiç sıkılma- ve takdirle gonılın.üşt~r. Eger boyle za-
sile havayı kamçılıyarak: dırınu, ortada ne bir kaldırım tası var. dan bağırıp duruyor. man1arda katlanabılmışler varsa. bunlar 

_ Deh! ... Dehh!... Tam manasile bir arsa ... Fakat kuruluş- T z.l 
1 

k k1 
1 

da mazhar oldukları feV'kalade ihtimamla 
Diye koşup duruyorlar. lannda nasıl bir intizama ve projeye tabi 

0 arı çıp a aya ari e dağita, dağı- bu vartayı atlatmışlardır. 
ı.:r kl ,,._.1 1 ta şıkır şıkır oynıyan on, on iki yaşında 

Kaldırımarlda kolko!a gırmlş genç işçi f) :.ıu an meçıru o an binalar buraya c) Cins tavukların bizde çokluk üretil-
t 1 G ..:ı....- bir çingene krzı .. ve bir de oturmuş el rır-

klzıları dolaşıyorlar. 'Üzerlerinde çiy aşmamış ar. iut:u gelen ayaklar bura- ~ meğe çalışılan Legorn, Rodeyland gibi 
d l d pan bir J'htiyar acuze ... Arada bir sert 

renklerden, yahud dallı basmalardan ya- a ~ in ir vaiifesi görmüşler. Biz de bu örnekleri. küçük yumurta verirler. Ra-
. ti bir sesle kıza bir şeyler söylüyor. 

pılmış fazla süslü elbıseler var. Saçlan •şııre eri takib ederek ilerliyoruz. kib memleketler iri, taze ve temiz devşi-
Arkadaşım: 

ıtaranmlj, omuzlara doğru salıverilmiş. Evvela yolda tiksind;ric; bir koku. son- rilmiş yumurtalarla piyasaya çıkarken, 
Bu saçların arasınd:ı ufak kır çiçekleri ra kirli bir su peyda old'u. Dikkat ettik, - Galiba lbu es1d bir bale hocası! dedi. biz.im bu ufarak yumurtalarla müşteri 
bulunuyor. Kaldırımda kendileri gibi do- Pangaltının. Kurtuluşun kanalizesyonla· Şimdi bir küçük r;arşıya geldik. Pembe bulmamıza imkan var mıdır? lfalbuki 
laşan kıvırcık saçlı, bol pantalonlu kü- nndnn akan çirkeflerinin herhalde bir bir kilise, kapalı bir iki dükkfın. İyi yüz- yerli tavukların ekserisi ve bilhassa Af
çük delikanlılar kendilerine dirsek vu- verele patlamış bir .kısmı buralara doğru lü, Şişman bir ıiadın palamut satıyor. Kı- yon, Bolu, Denizli .gibi tiplerı iri yumur
rarak geçerlerken, genç kızlar kahkaha- ~,,liyor. Allah acısa da bunların ucu bos- sa boylu zayıf tir erkek palamut satıyor. ta vermekle tanınmıştır. Bugünkü ihracat 
lar atıyorlar ve bu kahkahalar sakız çiğ- tanlnra kadar uzanmasa... On beş yaşında çil yüzlü bir çocuk pala- nizamnamesi de bunu istiyor .. 
nemeğe alışık ağızlarda yayvanlaşıyor. Acaba bu <taraflardan Beledıye müfet- mut saıtıyor. d) Cins tavukların ekserısı, memleket-
Sokağın bir kenarında bir çınarın al- ti_;leri hiç geçmiyor mu? Ve ilerde küçük bir maltızın üstünde lerlnde'ki çeşidli yemlere, hem de ayak-

tında tahta parmaklıklnrln çevrllmiş bit Nereden ıııeçsinler! ... Öyle sapa bir yer palamut kızartan bir seyyar atçı onların lanna getirilmiş hazır yemlere alış'kın-
kahıve var. Kahvede cıtWk binanın du- ki... dilimini yüz paraya satıyor. dırlar. Muhtaç oldukları gıdayı serbestçe 
varının içine garib bir şekild~ yerleştiril- * Biz palamutun hakim olduğu bir di- gezip a'rayacak yaradilışta değildirler. 
miş bir radyo çalıyor. Yolun ortasında toz duman birbirine yara gelmişiz... Halbuki bizde, ne çeşidli yemler kolayca 

Cadde Pazar gu-nü aezme1re gı"d"nlerı·n * kabili tedariktir, ne de daha böyle bir lü-
., 6 , karışıyor. kalkan tozların bulutu arasın. 

kalabalığı ile dolu. Arada içi saksı, saksı zuma köylümüz inanmıştır? O, tavuğun-
da iki köpeğin ve bir çocuğun boğuştu- Yol sonuna yaklaştı. Biraz evvel çok d k d" · 1 k 

ortanca. küpe, sardon.va ve şebboy saksı- an en ı yemın endisinin bulmasını 
ğunu .görüy-0ruz. Küçük çocuk pek mini- ilerde gördüğümüz büY:.ik apartınıanlara k B l h 

lan, topra'klarile dolu arabalar, şık bı"r be ler. inacna ey cins tavuklar bizim 
mini 'bir şey ... Annesinin yesin diye el!ne yaklaşıyoruz. Şimdi sırt biraz daha dik- fl 

bayanın son moda c"pkası gibı" renk renk t kı t dığ kmerfi k" kl . 1 için masra ı tavuklardır. Halbuki yerli 
:.-- ı .. ş ır ı e 6~ öpe ere ~aptırmış. eşti. Bütün apartunanların kiri, çöpü t 'kl f k l•d 

,.i....lrlerin! tenı.ir ederek geçt"p gı"dı"yorl•ır. K k? k avu anınız ev a u e cevval ve bece-
.,. ":ıı"A ~· • opc erin i isi ve kendisi tam bir mü- buralardan mı dökülüyor?. Bu yol artık kl d ı B h 1 

Yolun bozulduğu noktada sol tar"'fta d l h 1 d ri i ir er. u al eri dohyısile de kuv-.. ca e _e a in e yerlerde yuvarlanıyorlar. yıolluktan da çıktı. Kalorifer külleri, tli b" h 
~nllf ~nlar var. Ü .. ve ır azma ve iyi yumurtlama ikti-

B 
ç, uç buç1* yaşından fazla büyük cıl- mutfuk 9ÖIJ1erj dökülmüş muazzam bir darına maliktirler.:. 

ostanlann içi marulların, salataların, mıyan kıoyu esmer vücudünün alt kısmı meılbele oldu ... 
taze sebzelerin yesillifile örtülü... t lak HülAsa diyorlar: cNe Legorn, ne Ro-

amamen çıp olan bu küçük oğlancı~ (Devamı 11 inci sayfada) deyland. ne Minorka? Bunların hepsi 

veya Rodeyland melezcilerinin: c- Sır• 
tavuklardan pek farkı yok? Hatta kötülii• 
yorlar bile!> demeleri bunu teyid edet• 

v) Bu tezin müdafileri diyorlar ki: Me
lezleştirme filhakika birçok memleket• 
lerde almış yürümüş bir usuldü. Faka• 
bugün iflas etmiştir. PolOnya gibi killlY 
yetli tavukçu olan bir memleket (Yeşil 
ayak) dedikleri yerli bir tipi benimse
miş. yabancılann topuna birden veda et .. 
tiği gibi melezleştirmeye de yanaşmarnır 
tır. Bugün külliyeHi yumurta ihraç edeJJ 
Bulgaristan; Legomların, Viyandotıarıt' 
hiç te kendisine elverişli olmadığı netice
sine varmış ve melezleştirme yolile dl 
yerli tiplerin bilakis soysuzlaşmakta ol" 
duğuna şahid olarnk münhasıran (Siyıı.l> 
Şumnu) ismindeki yerli tavuğu bı:ığrırı• 
basmış bulunmaktadır. 

Bu örnekler meydanda dururken biıitıSr 
en kötü şartlar altında dahi yumurta j}ı• 
racatımıza irnkfuı veren yerh tavuklaı1" 
mızı ihmal etmemiz hoş görülemez. yerV 
tavuklarımızın bir kusuru varsa. orı nır 
ziyeti vardır. Usu1iinde bir ıstıfaya ve Jll!" 
le fenni bir bakıma mazhar kılırunalaP 
kusurlarını yok edeceği gibi, meziyetle' 
rini de bir kat daha arttıracaktır.> 

Sözün kısası (İlle de yerli tavuk!) dJ• 
yorlar.• 

Şimdi okuyucularımın: 

- Peki Tarımman! diyecc!<lerini u~ıı: 
yor.um. Her üç grupun iddialarını da d~. 
ledık. Sen bunların hangisine hak ..;et 
yorsun? 

- Ben hangisine hak ve:-diğimi so)'~ 
miyeceğim. Yalnız diyeceğim ki, bu . 1 
tezin miidafileri arasında yüksek ihtısl 
sahibi olan, bu işdeıı sahiden anlar adil~ 
lar vardır. Eğer küçük çapta bir }toJl!Y 
toplanmasına imkan verilir de. tec~?~ 
ler, tetkikler, iddialar ortaya dökil)ı.ıt ~ 
haklı ile haksız ayırd olur ve meJ1'l~e1' 

9
, 

tin tutacağı en selametli yol kestiril1P 1'' 
tılır. Aksi halde kimin haklı, kimin Jı9 1, 
sız olduğunu, eyi veya fena neticeler 
ancak zaman gösterecektir. 

rarı1111110 .. 
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r--ı~-Haftada 
1 1 Bir GOn nl ... ,_, RES MLE TARiH 

Amerikanın is iklili ilan edilirken 
aııo~ altıncı asırdan 1tf.be.ren İngiliz, Fran - rikalılar, medeniyet alanında dev adımı neJ ·--···· .. ------·-·-,----
:n e İspan701 balıtçııan ŞlmaU Amerika - Uerlemeğe başladılar. ' -~-.,...--~-... 
ıa% Ş:ı.rt aahJUc.rinde yer}efmeğe başlamış - Birleşik devletler 1861 de dahll1 bir teh - ı 
kıt·:~aO~yedlncl amr ~mda, İngilizler bu 1 tike geçirdi: Şlrnal' hükftmetıerlnde. ı cs:ı:ret 
rerek kaıa::~btre büyiik bir ehemmiyet ve - ilga edildi. Ccnub hükftmetlerl bunu kabul 
tond<'nne k kafileler halinde muhacir ctmedller Bunun üzerine ~ yıl süren da -
let 1 ğe ve Şimall Amerika.da müstem - hlli bir harb başladı Şimal hükümetlerl ga-e er kunnaıta ba§ladıl&r · 

1607 Ue • lib geldiler. Bundan sonra, Şimnli Amerika 
Atı 1731 arasında Şlmall Amerikanın Blrl"slk Devletleri büyük bir müstemleke im-n.s sahJUnd• il +--nız üsteml kesi kuruıd . on ç .uıg m e parntorluğu kurdu. 
llOd ~· Vlrıiniya, Manaçuzet, Marlland, 
rıekti-klslıınd, Nev _ Yort, Nev _ Jersey, Kon- Dah:ı evvel, 1848 de Meksika.dan Teksas, 
Un Ceut, Ney _ Hrunpşir, Men, Şimali Karo- Yeni Meksika ve Kallforniyayı zaptetmişler-

İq•e nubt Ko.roıın, JOl'gi, Pensllvanya. dl. 1898 de İspanya ile yaptığı bir harbde 
tlne !·abu nıüstemlckelerln Londra hükftme- Porto - Rlko ile Flllptn adalarını nldılnr. 
lcştk ~ rşı isyan etmestıe flmall Amerika Bir 1903 de yalnıt Panama Cilmhurlyetinden ka
rUt~r cvletıc.rınin tarihi başlar. 1775 de İn _ nalın geçti~i araziyi aldılar ve Panama ko. -
blr g~ntn~ bu ınüstemıeteleıre koyduğu nğır nalını açtılar. 
de Yer':!rut. tar1fe.oıi üzerine mllstem~ekeler - Bugün Şlmnll Amerika Birleşik Devletle -
t.na'Vat ::şrnif ve Amerikahla.şınış Inglllzler rl Federatif bir Cilınburlyettir. Federasyonu 
Jc sektzanıann1 tarf) isyan ettiler, bu suret- teşkil eden devletlerin mümessillerinden mü
başlad Yll süren <1775 - 1783) bir dahlli harb rekkeb bir meclis ile bir ayan meclisi var -
leke 

1
• 

4 Temmuz 1778 da on ftç müstem - dır. Bu federasyona dahil olan devletlerin 
tlkll} BtrIC4ik Amerika hh1bnetıert adile ıs - sayısı 48 dir. Bu devletlerden maada blr Ko-

v 1e.rtnı DAn ettller. lumb!ya federatl! mıntakaslle Alaska ve Ha-
topı:Şington'un )'Ük.!ek tumanda.ı;ı altında vat arazileri vardır. Federasyonun bfttün me 
, _ nan değl'rli askerler, bunlann arasında sahai sathiye.sl 7 839 000 kilometre murabbaı-
... Faye+ ' ' 
ltrı i • ve Roşambo gibi l"raıu1' general - dır. Nüfusu da 123 milyondur. Mülhak ara -
k.u n n de :r&rdımı ile Amerikalılar İngUlz zllerle bazı adalardan mürekkeb müstem -
•h:etıerlne galebe çaldılar. 3 Eylfil 1783 mu lekeleri 1se 1,844,700 kilometre mürabbaıdır. 
Jerın ~c Londra hükftmet1 Birleşik devlet - Ve buralarda da 15 milyon nil!WJ bulunmak
hu ..,tıklA.Iinl tanıdı. 'Yqlngt.on ilk Cüm _ tadır 
:nu r~t &eçlldl Te 1787 dt Federal bir kamu- R~lmde 4 Temmuz 1776 da Amerika isUk-

ka.buı edlld1. Bundan aonra, Ame - Jfılinin ilftn edildiği toplantıyı görüyorsunuz. . 

• 

Buyuk ressam 
Rafaelin en guzel 

eserleri 
Rafaello Saırtl, İtalyan Rönesansmın 

en büyük ressamlarından biridir. Yaptığı 

tablolar arasında en büyük bir yekônu 

cMeryem resimleri> teşkil ettiğinden Ra

iaele Mery-e:m :ıı:::a Madonna re~amı deni

lirdi. İşte bu ~:ıide san'atkAnn en çok 

beğenilmiş bir Meryem tablosu., bugün 

Almanyada Dresd m:lzesinin resım gale

risini tezyin etmektedir. Ressam, bu ese

rini. İtalyada Pezansta Sen-Sikst manas

tırının m'iillra.bına konmak üzere yaptnı§· 
tı. Sonra Saıksonya kralı tarafından 

250,000 franga satın alınmıştı. Renklen

nin ışıktan lbozuhnaması için daima kalın 

bir perde alıtında örtülü duran bu şahese

rin yüzünden örtüsü çekilince, müzeyi 

geZıenler nefh bir ahenk ile remnedilmi.ş 

bir sahne ile karşılaşırlar: 

En geri plAnda, böl ışıklı bir ıema par

çası içinde birçok melekler uçuşmakta· 

dır. Onların ortasında, kucağında çocuk 

İsa i}e Meryem vardır. Bir tarafında, Pe

zans manastırını yaptırtan Papa Sikst, 

~11._ ilAnın me· rmer .,atedralı :r:~~:;~~: ha:;a~ı::ah:::t: 
'"' ~ ~ Ba:rbe, bu. iWıt sahneyi tema§aya lAyık 

ttııaele.rın ltatedraıı Avnıpanm en muhteşem mnın en büyük §Ohretle.rinden blrt 1 h olmadığ'ını anlatmak istıyen bir küçülüş 
llatı. __ , den blrldtr. Got.it mimarinin bir keltrq Kanova (Canova) mn elln~-~nçıkey_- · :...+· E ö d 
~ Ul&fllın ~ ile gözlerini yere çevırm~.ır. n n c hlır :e • lf en 11lbet bir noktası sa- mıştır. Bu mabede, bazıları •Dünyanın se _ 

..__ · u biıYilt tlltse 'hn.+..M·b,.•a beyaz mer ldzl ı lb ı ma"'""' ı·ıtı· melek: vardır. Çocuk !sanın ~den • ._-.... '"Y ne ac e.s • adını vermişlerdir. ....u .. 

bnda ıı:aPılınııtır. Bllhaasa geceleri ay ışı- Bu heykeller, kilise tarihinden alınnn .. bir gözlerinde, tabiatin üstünde kuvvetli bir ~a~ erfne gümüş esvabh binlerce in.san - ....... 
tltıattanıı, g{lrnüı bir dal gibi görünür: Bu takım melekleri, azizleri, kralları göstennet- Jbakış vardır. Bu bakışlardan, daha küçü-
'1er heyk trıabedın yalnız dıfı, tam 4800 mer- tedlr. Şunu llfıve etmek lft.zımdır ki bu kill _ cük iken ba§ına konulacak dikenden çe-

llu hey:l Ue ııüsıenm1ştlr. senin içi. dışının lhtlşamma uygundur. BU- Jenıgi Getsemaninin bahçesini ve dikilmiş 
'11Jtsek b ellerden çoğu, r.emhıden bir hayli hassa camlarının renkli tezyinatı birer ne - . 
"1ennılş ~lunduklarından ötürü, kabataslak flse teşkil etmektedir. Bu camlardan kWse- .üç çıarmıhı görür gıbi olduğu anlaşılıyor. 
beeeıni g{lrıcr sanılm.amaiıdır. Millin ki - ntn mozaytklcrine akseden güneş, sonbahar Meryemin simasında ise, Rafaellonun bü-
llQ • n 

4aoo h 1t • tü" M 1 · d k" ilın t klid n at e&el'idlr ey •linin he,psl, nefis birer yapraklarından serpilen yakut v~ altın çll _ n eryem erın e ı erış ez, a 
· 8unıarıfan b1r oom zama - tere benzer. edilmez bir sihir ve füsun gizlldir .. 

ŞAÖR OMÖROS 
tge A.lemlnln İlyada v. Odi.le adındaki en 1 Tabloda, Omtros, kendisini elinden tutup 

eak.l ikl destanını yaroıtı aöylenen tAfr Omt- dolaştıran Jı:üçük bir oocuk lle b&aber, de -
ro~· mllMdan evvel dokuzuncu asırda dol - n1z kenarında, kayalıtların üstüınden ·tir -
m\1o,,tu. Egenin yedi meşhur 81~. Omtrosun .Leyen dalgalara karşı destanlanndan blı pat 
teı."11 hemwertıerl olduğunu iddia ederek ö - 99. okurken görülüyor. 
vünUrlercll. 

Nı kleclllen rivayetlere göre, Omiro,, 0 met- Om.irosun destanlarını . ve hayatını tetkik 
hur destanlıumı y9.2ıd.ı1ı zaman ihtiyar ye eden bazı lllmlere göre, Dyada ve OdJse, l -
kör MI. Şehir tehir gezip dolaşır 11e destan - almlerl meçhul şAirle.r tarafından parça par
larım okuyarak geçin1rd1. Destanlarını a:rnı ça yazılmlf, terennüm edtlın~ :birer Da.ı;Itan 
saınat ıta beateıemlft1.. Okurken, b1r taraftan ıar mecmuuı ld1. Omtros, onları belki de 
da Lir fll}a.rdı. aadeae tıoolı1&n bir saz tairl olmuetur . 

1 

BDyOk ehramın yapllışı 
Bu resim, geçen asrın en büyük Alman resi vunlara payitaht T9.Zifesinl görmüş olan 

.samlarından Gustav Rlhter'ln en güı.el tab- Memfis oehrtn1n ytrm.1 - yirmi beş mu çev -
!olarından biridir. resi, ehramlarla bezenmiş bir mezarlık ha • 

Zengin renkleri ve çok kuvvetli çhıgllerile Jindedlr. Fakat, bugün, bu ehramların bir 
tanılan ~an•atklr, Ftranıı, ehramın yükseli- riu yıkılmıı. yok olmuştur. 
finl büyük bir gururla seyrederken tasvir et- MllAddan evvel 2000 yılına doğru, Mısırda 
mlştir. hAkimiyet, Cenubtakt Teb beldesi prensle • 

Ehramlar Uk Firavunların mezarlarıdır. rine geçince, ehram şeklinde m le 
Bir Firavun tahta çıkar çıkmaz Uk işi, ~n - ezar yapma 
dlııine bir ehram mezar yaptırmağa başla - A.detl de terkedlldt. Bundan sonra Mısır F1 • 
malt olurdu. Baltanatın devamıhca da eh - ravunları muhteşem mezarlarını yerin altın
ram mütemadiyen yapılır, büyürdtı. İlk F1ra- da yaptırttılar. 
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Neşriyat kongresi dün açıldı 
hükumetin bir Başvekil nutkunda 

program hazırlıyacağını söyledi 

SON POSTA 

Kral ve Kraliçenin 
indikleri otelde 
neler gördüm ? 

Yazan : Suad Devriş 

Mayıs 3 

Polonya Almanyaya üç maddelik 
bir teklifte bulunacak 

(B(Jftanıfı l inci ıa.yfa.da) 

Ankara 2 (Hususi) _ Neşriyat kongre. 

S• bu sabah .saat onda İsmet İnönü Kız 
nü niyetlerin eline bırakarak yarınki 

Türk nesillerinin irfan yapılarını kura • 
cak eserleri hazırlamakia vazifemizi tam 

lunacağı günü yani gelecek Cmna gü
' Önümde siyah esvablı genç bir a • nü tevdi edilecektir. 
dam yürüyor. Onu taıkib ettim. Asan- Polonyanm milli müdafaası 

Pol<>nyarun itiraz ettiğine dair yaban· 
cı memleketlerde çıkanlan haberler -
le Polonya - Sovyet komşuluk müna • 
sebetlerini bozmak için yapılan teşe • 
büslere cevab veren Kurjer Polski di
yor ki: 

l ~~t..>1 Enstitüsü konferans salonunda Ba~voı;A.U 
doktor Refik Saydamın bir nutkile açıl
mıştır. Açılış merasiminda Vekiller. Par
ti genel sekreteri İngiliz büyük elçisi. 
Bulgar sefiri 'Ve Ankaranm ileri gelenleri 
hazır bulunmuşlardır. 

ifa etmiş sayı~ilir miyiz? 
sörün önüne geldik. ecli 

- Asansöre buyurunuz! dedi. Varşova 2 (AA.) - Nazırlar m -
Bu esaslı dava. Maarif Vekilliğinı mem 

leket kültür hayatının terakki ve inlrl· 
şafı için yapması lizım ge!en esas vazı -
felerinden biri olan neşnyat işi üzerinde 
ehemmiyetle d\ıl.I'durmu.ş ve çevresinde 
toplanan meselele:in her birini ayrı ayrı 
mütehassıs ve alil'.adarlatjie birlikte göz 
den geçirerek, alınması lıiz:ım tedbirle=i 
beraber düşünmeğe ve bulmağ:ı sevket • 

Birkaç kat. çıkacağımızı zannediyor- si, bir kanun lityihası kabul etmi.ştir. 
dum. Asansör bir kat çıktı, durdu. Bu kanun Ia_Y~· Re~~a par-

B • 1 Iamentonun onumuzdeki adi ıçtima dev 

cÇok iyi bir membadan aldığıınıJ 
malumata göre Polonya mezkiır mü -
zakerelere iştirak etmeııM?ktedir. Sov • 
yet - Polonya münasebetlerine gelince, 
bu mesele münhasıran Polonyayı a1A
kadar eder ve onu Polonya biz.zat ken· 
disi balJcdecektir. ' 

- uyurunuz. 'resinin k~dına kadar milll müdafa-
Asan..c:örün açılan kapısından yol ha- aya maJi ve iktısad.i iş'lere müteallik Ba.,,wekilin nutku 

Ankara 2 (A.A.) - Birinci T-~rk neşri
yat kongresi bugün saat 10 da Ismet İn
önü Kız enstitüsünde ilk toplantısını yap 
rnış ve Başvekil Refik Saydam kongre 
mesaisini şu nutukla açmıştır: 

tısı döşeli ~iş bir koridora çıktık. kar~rnameler neşretmek salahiyetini 
Koridorda beyaz önlüklü, beyaz bo-. vermektedir. 

miştir. 

neli uf ak bir fam dö şanibr bize bir •Polonya Çeko - Slovakya değildir» 
kapı açtı. Küçük bir an.treye girdik. Nevyork 2 (A.A.) - Polonya bü -
Solda duyarda pirinçten bir port man• yük eı"'isi Potocki şu beydnatta bulun-

a . .... 
to ve antrenin yanında ve karşısın a ı- muştur: ~. . BJ"inci Türk neşriyat kongresinin iç· 

timaını açıyorum. Neşrıyat kongresin"n 
s n üyeleri. arkad m Maarıf Vek li 
Yucel n ve onun çalışkan arkadaşlarının 
hazırladıkları bu kongre)'l teşrifinizden 

dol yı hepinize ayn ayn teşekkür ede • 

Maarif Vekili nutkunun bundan sonra· 
ki kısımlarında kongrenin tetkikine ar -
zedilen me ->lelerin her biri üzerine de • 
lcgelcrin dıkkatlerini çekerek irfan ihıi

yacımızı eldeki maddi imkanlardan en 
geniş bir ş~kilde faydalanma )'Cilannı bu 
larak karşılamak mecbuireymde olduğu-

ki kap!. Polonya, Çeko - Slovakya degıldir: 
Almanyanın Danç.ig'e karşı herhangı 
bir hareketi bir haı b sebebi olarak te
lakki edilecektir. 

rim. muzu kaydeylemiştir. 
Truk kültür davasının mühim bir me- Gençlik kütübhanesi 

Fam dö şambr sağ taraftaki kapıyı 
açtı. Zemini ncl"ıs bir Tebriz ha
lısile örtülmüş geniş bir salondayız. 
Duvarın ve tav nm çiğ beyazlığını du
vann sol kısmın1 tamamile örten geniş 
bir Çin örtüsü kapıyor. 

Hitler'in J<oridordan geçen bir şe -
rid talebine gelince, bu taleb Polon -
yanın denizle irtibatını kesmek, eko
nomik ve belki de politik istiklfılini a
zaltmak arzusudur. 

sefesi olan bu meseleyi mütalea etmek Gn.t"b kültür ve tefekkür camiasının 
için 'e onu programlnndL'IIlak için sizın seçkin bir uzvu olmak dilek ve azminde 
yüksek ihtısasmızdan. görgünüzden isti - bulunan cümhuriyet Türkiyesi için me • 
fade için neşriyat kongresini topliıyoruz. deni dünyanın eski ve yeni fikır mah -
Cümhuriyet hükıimeti bütün işlerinde ih sullerini kendi diline ~virmek ve alemi.'l 
tısas eıfuabınm tecrübeli arkadaşlarımızın duyuş ve d" üşü ile benliğıni kuvvet
bıze verec leri bilgili direktifleri bir a. lendirmek zaruretini billıassa işaret e • 
raya getirerek öyle bir program vücude den Maarif Vekili. yainız Türk harfler:ıe 
getırmeyi ve mesaisinin heyeti umumi- okuyup yazan ve yüksek tahsil sınıflarına 
yesıne bu programı esas yapmayı daı.ma kadar gelmiş bulunan gençliğin sadece 
umde edinmiştir. ders muallimlerinin dar kadrosu içinde 

Sızin geçirdiğiniz tecrübeniz ve ilmi • bırakılmıyacağını. her ilim şubesinde on
nız bize ibu programı v~recektir ve b;z lann bilgilerini genişletecek., his ve fikir 
bunu zamanla mevcud maddi vesaiti • dünyalarını aydınlatacak. onlan cümhu
mizle takib edeceğiz. riyet rej!minin temiz ve idealist havası 

Ben ,şahsan ıgün1ltülü p_rogramsız işten içinde y~atacak zengin bir gençlik kü • 
zaten hoşlanmam. (Bravo sesleri). tüpbanesinin bir an evvel memleket ço • 

Esaslı bir programa tabi olarak geç te cuklannın istüadesine konulması liizım 
olsa daima rnüsbet gaye üzerinde yü • geldiği noktasında bilhassa ısrarla dur -
rümeyi kendim için şiar edinmişimdir. muş "Ve sözlerine devam ederek demiştir 
Arkadaşlarım da bu esasta ozuma benim- ki: 

le beraberdirler. Zaten bir miitcarifedır. <Dillerin zenginlik miyarları nasıl lu -
Nihayet esaslı bir progrsm safahatını ta- gatleri ise milletlerin ansiklopedileri de 
kib ederek onu yavaş ta olsa tahakkuk kültür seviyelerinin birer timsali sayı • 
ettirmek atiyen bozul~~ta::ı k~ardığı lırlar. 20 nci as)rda bir mmet için bir an
gibı yapılacak herhangı b.:r te~ube ha~- siklopediden ve muhtelif ilım şubeleri 
kında başlangıcı ve esası malum oldugu için hazırlanmış ihtisas l\ıgatlerinde..-ı 
için b:ze daima yolda kolaylık verecek - mahrumiyet. lehe sorula.bilir bir yoksul
tir, o k~dar. Me~le~ette bir milli kütü~· luk sayılamaz. Bu eksikliğimiı.i bir an 
hane vucude getırdik. Bunu en uzak ko- örn:e tamamlamak ve her münevver Tür· 
ye kadar götürmek. yalnız götürmek de- kün yuvasında bulunduracağı bir bilgi 
til. okutmak zevkini daimi surette idame hazinesi olan milli bir ansiklopediye sahib 
etmek bu kongrenb yapacağı programa 1 olmak yolunda atılabileo!t:. en müsbet a
labi olaoaktır. Si7in ilminizden, tekrarı dımlan değerli kongrcnizin bulacağına 
ediyorum, sizin ilminizden ve tecrübele - ve memlekete ~tereceğine kuvvetli bır 
rinizden istifade edeceğiz .ve progra'lll itimad beslemekteyım.> 

Kenarda, birçok otel odalarında bu
lunan malfun ve muayyen eşyalar, 

hikmeti vücudleri anlaşılmıyan bir ta
kım konsol, masa, dolab ... G<ıniş, rahat 
'bir kanape... Geniş ve rahat birkaç 
koltu'k. .. 

Otel odası ... 
Birinci sınıf bir otel odası amma ... 

Gene bir otel odası .... 

Bütün yabancı!ığı ile hiÇl:>ir şahsiye
tin izini, hatırasını taşımıyan Berlin, 
Paris, Londra, Tokyo vıey..a Bom ~ 

baydaki otel odalarının eşi olan bir 
oda ... 

İ.şte bu oda; löhusa döşeğinden sed -
ye ile kaçırılan Kraliçe Jeraldinin gu~ 
bet günlerinin ve tahtını tacını ikay~ 
den bir kralın azablı saatlerinin ağır, 
ağır geçirileceqi köşe olacak .. Tavan -
da bronzdan •bir lambanın donuk cam
lanndar. hafif bir ışık süzülüyor. Per
dcler kapalı .... 
İki kapalı perdenin birini bir el açı

yor, bir erkek sesi: 
- Buı-..nın manzarası da güzeldir, 

diyor, bakınız!... 

Aralanan pencereden dışarı baktım. 
iki apartıman arasından Halicin avuç 
kadar bir kısmı ve tam Süleymaniye 
görünüyor. 
Şimdi fam dö şambr yan kapıyı aç

tı. 

- Burası da yat&.k odası! .. 

vücu~e getireceğiz. Onu tatbik şerefini Hasan Ali Yücel, memleket~e muhtelif 
kaz~na~ilirsek atiyen ~eticelerini gör - ilim ve ihtisas şubelennd~ orijina! tetkik 

duğumuz zaman da sevıneceğız. mahsulü telif eserlerin doğrudan doğru- nel kurmay başkanı Mareş:ı: Fevzi Çak. 
Tekrar sizi selfımla:ın1. İ~m ilmi teknik ya yazıldığı lisandan muvaffakiyetle ya • mağa riyaset divanı vasıtasilc saygı ve 

k_ısmını ~~adaşım Yucel _sıze ~ec~k- pılmış tercümelerin ve günün tekniğine sevgilerinin bildirilmesini tasvib eyle -
tir. İşlerınizde muvaffakıyetler dılenm. göre güzel basılmış kitabların neşrin. teş. 

Duvarları yaldı7.lı çilek rengi kağıd 
ve verlcr ayni renkte frenk halı -
sı dÔşeli bir oda! ... Sarı, kahverengi ce-

(Alkışlar~. _ \ik için telif, tercüme ve r.eşir mükiı - rn:~dan sonra muhteli! haübler söz al-
Başvekıl Refik Sayd:ım surekli alkı§ - !atlan karşılığı ol'4-ak mütevazı de olsa mışlardır. 

larla karşılandı. başlangıçta kmi sayılabilecek bir tahsi • Enclimenlerdc 
Maarif Vekilinin nutku satın 1939 bütçesine konulduğunu izah Ankara 2 (Hususi) _ Bırinci Türk ncş 

Ankara 2 - Başvekili!l nutkunu mü • eylemiştir. riyat kongresi encümenle=ı öğleden son-
teakıb kürsüye çıkan Ma:ırif Vekili Emin Maarif Vekıli gazete ve mecmuaların ra toplanarak reis ve raportörlerini seç -
Ali Yuccl kongrenin rnaksad ve gaye:ie - bu neşriyatı okuyucu!anna tanıttırmak mişler ve çalı~malarına başlamı"Şlard•r. 
rini ızah ctmi$Jr. hususund ki :büyük vazifesine de temas Maarif Vekili Hasan Ali Yücel encümen-

Hasan Ali Yüceı nutkuna başlarken. ir ederek Türk matbuabnın büt:in memle - }erin çalışmalarına iştirak etmiş ve her 
fan hayatımızda ehemmiyetli v:? tesırli kcı i.şler'nde olduğu gibı bu r:oktada da bir encümene uğrıyarak münakaşa ve mü 
bir hareket uyandır-dca.ğı muhakkak o • yardım b:rliği ve candan bir alaka göste - zaker~lere L.c;ürak etmiştir. 
lan bir teşebbüs etrafında toplanan iyi !s- receğine büyük bir ümid besled ği;ıi bil- l\luhfcJif «:>n<:iirnmlerin reis ve 
teklerin ve en güzel düşüncelerin hikim b~ kaydetmek isted ğ:Oi söyl!yerek raportörleri 
olduğu samimi bi? hava içinde birinci sözlerini bitirmiştir. Basım, yayın ve satış işleri encüme -
Türk neşriyat kongresinin tnlışmalarına Maarü VcltiJ.ın·n alkışlarl:ı karşılaMn nine reis AJ'ımed Halid Yaşaroğlu, ra • 
başlamış olduğunu kaydetmiş ve demiş- bu nutkunu müteakib. Reis Başvekil portör Veciihi Körk, dilekler enciimenine 
tir ki: doktor Ref k Saydam on cak"ka istirahat reis Erzurum meb'usu Nakive Ergün, ra-
Ncşr·yat işlerinde de tam demokrnt bir iç;n celseyi tan et.m:§tir. portörlüğüne Mecdi" Sadreddin, edebi 

ruh ve tam realist bir düşünce ile çalış - Kongrenin ikınci celsesı açıldıgı zurnan mülkiyel encümenine reis Muvaffok 
mak, ancak cümhuriyet rejimind.? kabil riyaset mevkıini Maır:f Vekilı Hasan Ali I Münc"oğlu. raportör Server İsgit. genç -
olabilmiştir. Cümhuriyet tarihindedir ki Yüccl işg l etm~ ve riyaset divanı inti-ı lik ve çocuk edebivatı encümenine reıs 
bir taraftan bütün devlet organlarifo kuv habı yapı' rak re s vekiU"klt!nn" İzmir İsmail Hakkı Baltacıoğlu, raportör Sezer 
veli b r neşriyat hareketine gir~iş, dı- meb'usu Hüsnü K tabcı. Ün'versile r k - Taşkıran, mükafat yardım ve propagan. 
ğer t '" ftan ıhususi basım ve yayım ku - törü Cemil Bilsel ve Hakkı Tarık l's ın- da encü~·ne re;s doktor Hafız Lokman 
rJml rının emeklerine imkan nisbetin - tihab edı rnıştir. hekim. raportör Be~çet Kemal Çağlar, 
de ı t r k edilmiş ve çalışmaları böyl~e Encumen ere aza seçiminden sonra ve- ne>şriyat programı t?ncümcnine rejs Eri -
takvi ,,. olunmuştur. rılen b r takrir ile ebedi Şef Atatürkün şirg l, raportör Naş'd Uludağ, tercüme 

On ıldanbcri sevgili ve ebedi Şefimiz aziz hatırasını taziz için beş dakı"ka ayak- işleri encümenine reis Etem Menemenci. 
Ata~ · r\cün yaratıcı dehasile Türk mi!le:i ta sü~ut edilmişt"r. oğlu, raportör Mustafa Nihad seçilmiş -
için n ]anan bu sah:ıda gerek devlet Kongre alkışlarla Reisicümhur fnön:i. lerdir. 

Büyük elçi. Polonyanın Dançiğ me
selesini müzakereye amade bu1undu : 
ğunu ve fakat kuvvet önünde boyun eg 
miıyeceğini kaydetmiştir. 

Siyasi oyun 
Varşova 2 (A.A.) - Gazeteler, 1934 

denberi Almanyanın Po1onyayn karşı 
siyasi bir oyun oynamış olduğunu is • 
bata çalışıyorlar. 

Polska Zobrojna diyor ki: 
Almanlar, Cicspynde Polonyalılarla 

Çek1erin arasıtıt bozmak için ellerin -
den geleni yapmışlardır. Berlinde ve 
Danzigde Ukranya teşekküIIeri vücuda 
getirmişler ve bazı Litvanyalıları .. hü -
k~t merkezi Vilnada olmak uzere 
bir Litvanya devletinin kıtrulmasmıı 

isteme~e te~vik etmişlerdir. Bugün de 
Slovakları Polonya ve Macaristana kar 
şı tahrik ediyorlar. 

So"•yet - Polonya münnscbatı 
Varşova ı (A.A.) - Fransa - İngil

tere v.e Rusya arasında bir anlaşma ak
di için yapılmakta olan müzakerelere 

vizden modern geniş bir do1ab, yuvar
lak aynalı nlçak bir tuvalet masası .... 
Ve yanyana korunuş alçaık iki karyo -
la ... 
Karyo1aların üzerinde düz ibeyaz ke

tenden örtüler .. Ve üstlerinde bir el i
si bir dantel dahi bulunmıyan basit - ' . 
keten yastıklar var. .. 

Komodinlerden birinin üstünde tu
runcu abajurlu bir lfunlba, ötekinin üs
tünde bir şehir telefonu ve telefon reh
beri. 

İleride kahverengi, bej yullu lbir se
dir, odanın tek penceresinde ayni renk
te perdeler var. 

İşte bütün bir krallığı kaybeden, 
memleketlerini kaybeden bir çiftin e -
Jinde kslan fil em hepsi bu!... Bir 
kraliyete sahih olmak hulyasile daha 
2 sene evvel istikbalini genç bir mille
tin başında bulunan bir kralın parlak 
zamınttiği bahtına bağlıyan genç kra -
liçenin bütün 8!emi... 

- İşte buradan da çocuğun odasına 
gidilecek. 

Ço w r cugun .... 
Amma da, dalgın lbir insanım ... Kra

liçeye kader bütün kaybettikleri şey
lerle pahası mukayese edilmiyecek en 
büyük saadeti ·bütün o şeyleri kaybetti
ği günlerde vermedi mi? ..• 

Onun anne olduğunu nasıl unuttum!. 
Onun bütün alemi! .. Yepyeni, tap -

taze ve parlak kainatı, işte şu Hind iş
lemesinden bir paravan duran kapının 
öte tarafında başlıyor. 
Paravanı cekiyoruz. Kapıyı açıyo -

ruz. ~yaz duvarlı. tek pirinç karyola· 
lı, JJeniş lbeyaz dolab, beyaz tll'Valetli 
bir odadavız. Kenarda açık bej renlrin
de iki koltuk. bir kanaPe var .. Ortada 
üstü dantelfılı güzel 'bir örtü ile örtül
müş yuvarlak bir masa ... 

- Çocuk beşjği nerede? .• 
- Birazdan koyacağız!... 
Odaya şöyle bir 'bakıyorum. Biti"?ik 

odada geçecek elemli günlerin, teselli
si, saadeti olacak bu odaya bir kere 
daha bakıyorum. 

İngiltere ile münascbat 
Varşcva 2 (A.A.) - Matbuat, ala • 

kadar İngiliz mal'ı.fellerinin beyanatın~ 
dercetmektedir. l\jatbuata göre 'bu mah 
fcller, İngiliz - Leh münasebetlerinde
ki berraklığa işaret etmekte ve Polon • 
ya kendini tehdid altında hisseder et • 
mez İngiltere ile Ji'ransanın yardımı • 
na kosacaltlarına dair yapılan vadlerln 
gayet ·sarih olduğunu kaydeylemekte • 
dirler. 

Alman gazetelerinin başlıklan 
Berlin 2 (A.A.) - Gazeteler, Po • 

lonyayı harbe teşvikte bu1unmakta ol
makla itham etmektedir. 

Gazete başlıkları manidardır. 
Hamburger Fermdenhlatt, B<t<nl .. 

yanın Almanya aleyhindeki tabrika • 
tından bahsetmektedir. 

Zeit gazetesi şöy]c diyor. 
Polonya, vaziyeti anlamamazlıktan 

geliyor. 
Essen'de çıkmakta o1an National Z& 

itung, şöyle diyor: 
Polonya bize hakaret ediyor. . ' . 
Borsen Zeitung, yazıyor: 
Varsova kılıcını çekiyor ve harbe . ' 

teşvik Nliyor. 
Bir leh gazetesinin talebi 

Varşova 2 ( A.A.) - İllustrowanny 
Kurjer Codzienny «Bugün yazdığı bir 
makalede Silezya ;1e Şarki Prusya mın 
takalarının Polonya ile olduğunu ileri 
sürerek bur~darın Polonyaya ilhakını 
istemektedir. 

Comhurreisi dün 
General Veygand'ı 

kabul ettiler 
(Bastarafı 1 inci sayfada) 

Şükrü Saracoğlu, Milli Müdafaa Vektn 
Naei Tınaz ile milli müdafaa ve geuel 
kurmay. Hariciye Vekfileti ve FransıJ 

büyük elçileri erkanı hazır bulunmuşlar· 
dır. 

Fransız Büyük Elçiliğinde 
Ankara 2 (A.A.) - General Veygand 

şerefine bu akşam Fransız büyük elçisi 
Massigly tarafından bir ziyafet veril • 
miştir. Ziyafette Başvekil Refik Say~ 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, Mılli 
Müdafaa Vekili Na~i Tı::ıaz ile İran, İn
giltere, Polonya, Romanya büyük elçile· 
ri, Yunan elçisi ves!l'r zevat bulunmuş
tur. 

Ziyafeti parlak bir suvare takib etmiş
tir. 

si kralın maiyeti tarafından tutuldu. 
Elli kişi bizim otele geliyor- Yirmi ki
şi de başka otellere inecekmiş ... 

Geniş merdivenlere yaklaşıyorum ••• 
Ve birkaç saat sonra güzel kraliçe Je -
raldin'in solgun yüzünü, ince endamı
nı aksettirecek geniş aynalarda kendi 
hayallerimizi seyrederek merdivenler
den aşağ~ya iniyoruz. Bura-dan ayrılır· 
'ken, birkaç saat sonra Kral Zogu, Kra· 
liçe Jeraidin, dadısının kollan ara~u~. • 
da taçs•r. ve memleketsiz bir kuçuk 
veliahdin ve bütün eski bir sarayın es· 
ki rical ve bendegan kalabalığının ay
ni mcrrlivcnlerden yu.kan çıkacakları-
nı düşünüyoruz. H. 11-

Bir otobüs diğer bir otobüse çarptı 
Kurtu!uş - Beyazıd arasında işliyen 

şoför Oı;man~n idaresindeki otobüsten 
Türbe durak yerinde müşteriler iner:· 
ken, arkadan gelen şoför Mehmedın 
kullandığı Fatih - Şişli otdbüsü durma• 
mış ,,e ilerideki otobüse çarpmıştır. 

m<>kan•zm::ısının, P.erek tUbi ve naşirleri- ye kongrenin en demn tazim ve bağlılık Kongreye İstanbul Üniversitesinin çok 
mizin nç Türk neslinin istüadesine koy hislcrin'n iblağını karar :ıltma almış ve iyi hazırlanmış temenni ve teklifleri ih -
dukJarı eserler bıze istikbal için ümid gene okunan takr·rlerle B. M. Meclisi Rc·i tiva eden raporu tevdi olunmuştur. Bu 
\•erici bir kemmivet ve keyfıyet arzet • si Abdülhalik Rendaya ve kongrenin açı· rapor bugün dilekler encümeninde okun
mektedir. Bununla beraber unutmamalı- !ışına riyaset etm~k suretile neşriyat da- muş teksirine ve bütün encüme:ılerin is
dır ki bütün bu e>mc~ ve sermaye ı:nah- vasına yakın bir alaka göstermiş bulu • tifadele.rine arzedilnıesine karar vermiş
ımller'nı scıdece tcs3düflerin ve ıarf bü~ nan Başvekil doktor Refik Savdam ve P.e- tir 

Sonra a°Çılan kapıdan koridora çıkı • 
yorum. Rehberim elile koridoru gös -
tererek: 

- İşte diyor. Bütün bu odaların hep 

Müsademeden, yolculaT heyecana 
kapı1mışlarsa da, insanca zayiat olmn • 
mış, yalnız her iki otdl:ıüs basari 
u~amı~tır. 
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E"elki riiıı Aııkaraya ~len Fransız Generali Veypnd kendisini kal'Şllı~ar1- Mr ~ 
(Sivil sat Genen1 V8JPDd'clu-.) 

8a.tvekıı 1nıiliz sefirile birlikte 
llC§riyat scr~ini ıeziyor 

Blıtveidl aepi)rıılıt wıtmd aovor 

ılaarif V.W neşriyat wgWnde 
nutuk söylerken 

ra - Sayfa 11 

Binlerce talebe yetiştirerl 
bir hocayı kaybettik 

Salih Arifin cenazesi 6ugün Galatasaraylıların 
omuzlarında kaldırılacak 

Bütün hayatını merrileket maarifi -
nin hizmetine vakfetmiş, birçok talebe 
yet~tirmiş olan çok kıymetli maarif • 

çilerimizden Salih Arif Potamas, pek 
az zaman evvel ölen oğlunun a't'kasın
dan dünyaya gözlerini kapamıştır. 

Salih Arif Potamas, 18 72 senesinde 
İstan'bulda doğmuştur. cMektebi Sul -
tanb yi (bugünkü Galatasaray) ve 
mektebi Hukuku ikım!l ettikten sonra 
bir müddet Adliye Nezareti ınııbkemei 
muhtelife ticaret zabıt ltitaıbetinde ça
lışmış, 1892 de Maarif Nezaretinde 
mttteşekkil mekatibi gayrimüslim ve 
ecnebiye müfettişi umumiliğindeki 
mekatibi rumiye rr..üfettişliğine, bun· 
dan sonra sırasile encümen teftiş ve 
muayene azalığına, Nümunei Terakki 
idı!disi lisan muallimliğine, meşrutiye-
ti milteakıb de maarif umumiye mü -
fettiş muavinliği~ ve mekatibi husu -
siye müfettişliklerine tayin edilmiştir. 

1908 senesinde Mektebi Sultani il· 
mi e.._qya muallim'Iiğinden tan1ı mual -
limliğine tahvil edilmiş, bundan iki se
ne sonra mektebin müdür muavinliği
ne ve 19 J 2 de de M~tebi Sultani (Ga· 
latasaray Lisesi) miidürlüğüne ve ta-
rih hocalığına tayi.rı edilmiştir. Daha 
sonraları Mektebi Mmkiye; Kuleli ve 
Halıcıoğlu Askeri Liselerinde lisan 
muallimliği yapmıştır. Bir ay evveline 
kadar da Şişli Terakki Lisesinde ça'~ı -
şı~rdu. Türk maarifine uzun seneler 
hizmet eden Salih Arif, binlerce talebe 
yetiştirmiş bir hoca ve iyi 'bir mektebci 

Merhum Salüı Arij 

idi. Fr~.nsızcayı ise ana lisanı 

bilirdi. Allah rahmet eylesin. 

* Galatasaraylılan da'\·et 

kadu 

Galatasaraylılar Mezunları Ceıniye

tinden: Galatasaray mektebi müdürle· 
rinden sevgili hocamız Sa1ih Arifin e
bedi ziyaı ile müteellimiz. Cenazesi 
Nişanwşı Sıhhat Yurdundc.h 3/ 5/9.39 

tarihine müsadif Çarşarn'ba günü öğ -
leden evvel kaldırılarak namazı Teşvi· 
kiye camisinde kılınacL.t:"'tır. Bütün Ga
fatasaraylı arkadaŞlann mcrbumtfu 
cenazesinde bulunmak suretile son ra
sirnei ihtiramı ifa etmelerini dileriz. 

Süt iç· p zehirlenenlerin 
sayısı 40 ı buldu 

(Raştarah 4 üncü sayfada) ı ğuna nazaran, süt meselesinin ıslahı btr 
üveyz mahallesinde oturan Mihrib~n, 1 gün meselesi olmuştur. Bu gibi hadise • 
Hayriye, Şükrüye, Fatma, Leman, Meli· lerin tekerrür etmemesi ıçin sıkı idari Ti 

ha. Hasan; Yedikulede Imrahor mahalle- sıhhi tedbirler de alınmıştır.> 
sinde oturan Mustafa, karısı Ayşe ile, Dört kişi de peynirden zehirlendi 
gene ayni .emtte Sava, Yorgi, Sofi, iki Dün Bakırköyünde İkitelli köyünde de 
çocukları, Yedilrulede Çeşıhe sokağında bir zehirlenme hadisesi olmuş, köy aha· 
oturan Saniye. Eleni; Fatihte Sinanağn lisinden Osman Toprak. kansı Seher, lnD 
mahallesinde Fenerci sokağında oturan Sadıka ve oğlu İsmail yedikleri peynir • 
Feh.imc, Nazik, kızı 7 yaşında Kıymet, 4 den tcsem.müm alaimi göstermişlerdir. 
yaşında Neriı'M, Hilmi, Muhiddin, Zeh· Yapılan t~ikatta peynırin bakkal AA 
ra. Cemal, Fatma, kunduracı Ahmed, E- medden alındığı anlaşılmıştır. Bakkal 
mine. Ahmed de. ayni peynirleri köyde man • 

Gene o civar halkından olan ve hafif dıra ve koyunları olan diğer Ahmedden 
btr surette zehlrlenme alametleri göste ~ mübayaa ettiğini ifade etmiştir. 
ren daha birkaç kişi vardır. Jandarma, peynirlerin yapıldığı kab· 
Yapılan tahkikata nazaran. sütten ze. ları müsadere etmiştir. Osman Toprak H• 

lUrlendikleriıU i1ade edenle= arasında, oğlu İsmail Gureba hastanesine. Seher il• 
balık yiyenler de vardır ki, bunların ı Sadıka da Haseki hastnnesine sıhhi im
hutanelerdeki ifrazatı tetkik olunmak- dad otomobili ile kaldırılmışlardır. Bun· 
tadır. lardan Sadıkanın vaziyeti ağırcadır. Tab 

Zabıta tarafından zehirli sütler satan kikat devam etmekte?dır. 
Bfttçüler aranmaktadır. Ayni zamanda K ---
belediye sıhhat ifleri müdürlüğü de ha· asım aşarla pazr,r 
diseye vazı.yed etmiştir. Kaplar, mandı • 1 
ralar, hayvanlann taayyüş ettikleri ot • g Ün c r i nas~ 1 geçer ? 
lar üzerinde de tetkikat yapılacaktır. Ad-
liye de i§e el koymuş ve tabibı adil, hns
talann ifrazatını adli tıb kimyahanesine 
göndermiştir. 

Zehirli .UUeri satan sütçülerin adedi 
bet veya altı olarak tahmin edilmek!e • 
dir. Bunlar yakalandıktan sonra, hAdise· 
ntn tıli>i ve dıhf :nahıyetinin tamamen 
aydınlanması imkAn dahiline girecek ve 
MJÇlulann sOtçöler mi, yoksa mandıra 
Nlıi:bleri mi olduğu taayyün edecektir. 

H-Adise etrafında belediyed~ salAhiyel· 
tar bir zat tarafından bir muharririmize 
fU izahat verilmittir: 

cSOt haddi utında çabuk bozulan bir 
maddedir. Ayni zamanda, fstanbulda süt 
Mlfl 8•yri athht bir haldedir. On saat 
zarfında kaynatılsın, kaynatılmasın bo • 
ıulması mümkiin olan bir maddenin, gay 
ri sıhhi bir IUrette satılması da buna in· 
ı:ımam ettiğine nazaran, mesele esasın • 
dan JıSla1ıa muhtaçtır. 

Belediye, bu hususlar ile zaten meşgul 
olmaktaydı. Sıhhat işleri müdürünün ri
yaısethıdeki on ki~Uik bir heyet silt işini 
tetkik ile meşguldü. Ayni zamanda, süt 
ı.tDısalini, satışını ıslah etmek üzere de 
'Olr rnütciıa&'llB!n celbi dilşünülmüş ve 
bu husus için fl<lk1lmet merkezine müra. 

J 
caatta bulunul.muştu. 

Tetkikat. 90l1 safhssına ielmiş oldu • 

(Baştarafı 8 inci ı:ayfada) 
Sonra yerleri Arnavud kaldınmile d8-

şenmiş iki sıra muntııznm binalarla çn. 
r.ilmiş dik bir yokuşu çıktık. 

Yol bitti. 
Hamamdayız! ... 
Şimdi önümüroe başlırrı beyaz örtüUl 

kadınların s-Jrdükleri aerodinamik (!!.) 
çocuk arabalan. içhıde gürbüz çocuklar .• 
Ve en son haftamn Mari Kler mecmu ... 
sından fırlamış kadar modaya uygun tıl· 

yinmiş genç ve güzel bayanlar, her blrl 
bir başka filın artistini hatırlatan sevimli 
delikanlılarla dolıu olan geniş bir cadde 
var. 

Şişl.i, Halaskarıgazi caddeSi .. 

* Bir ucu .buraya, bir ucu Halic~ bağla .. 
nan uzun yol iki kainatı b rbirine rapt._ 
d~n b'r köprüye 'ben7.iyor. 

Suad Dcı-vif ------·-- ---
Ticaret VPka'eti Müstesar . 

Muavini şehrimize ge:di 
Ticaret Vekiileti must~r muavmJ 

Mu.stafa Nuri An:.l, d ün .şehrimize gel· 
miştir. 

Müsteşar muavini şehrimizde bir 
müddet kalacak ve Vekalete aıd bazı 
tetkiklerde bulunacaktır. 
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BARBA VORGi 1 
Zonguldak Halkevinin 

köy gezileri 

· Barba Yorgi birer kaplumbağa yavrusu
na benziyen y.amn yumru parmaklarına 
doJaşhrdığı eski balık ağını, havasında 
küf kok.an 'karanlık meyhanenin tezgah· 
tarma doğru uııattıktan sonra iri yuvar· 
lak burnunun deliklerini açarak etrafa 
yayılan keskin alkol kokusunu derin bir 
iştiha ile içine çekti. 

Tezgahtar eline tutuşturulan eski ba
lık ağını gÖ7.den geçirdikten sonra bir 
kenara koyarak yanı başındaki fıçıdan 
doldurduğu irice bir rakı kadehini Barba 
Yorginin önüne doğru sürdü. 

İhtiyar balıkçı sarsak kolunu titrek 
bir iharekette uzatarak yakaladığı kade· 
hi, basık ve perişan vücudümi büsbütün 
titreten bir ihtirasla bir saniyede boğa
zına boşalttı. Kocaman, paslı ve şerha 
şerha dille. kapkar:ı kabuk bağlamış çat
lak dudaklarını yaladıktan sonra örüm
cek bağlamış ~üzük gözlerin! yalvaran 
bir bakışla kayıdsız ve dimdik duran tez. 
gah'tara kaldırarak: 

- Bu kadarcık mı?! der gibi baktı. 
Te:?Jgahtar lbtiyarın ne demek istediği· 

ni anlamıştı. EI:ni tezgaha vurarak: 
- Bu kadar! dedi, fazla etmez. 
Barba Yorıgi ısrarın beyhude olduğunu 

bilirdi. Çü~ü bu birinci defası değildi. 
Boynunu ıbükerek yürüdi.i, yırtık ve ya
malı elbisesi demir iskemlelere takıla ta
kıla 'kapıdan çıktı . Oh panayamo!! ... 

Üç ay evvel dünya yüzünde tek sevdi. 
ği. tek varlığı olan kızı Katinayı kaybet
mişti. Güzel ve temiz Katinacık nişanlı· 
sının hiyanetine dayanamıyarak on do· 
kuz yaşında kara topraklara girince Bar
ba Yorgi şirin kızını mezara gömdüğü· 
nün ertesi günü bu perişan haline gir
miş, ihtiyar olmasına rağmen dinç olan 
vü(udü birdenbire çakerek bir harabe 
olmuştu ... 

O, eSki sandalının hergün bir tarafını 
tamir ederken kollarında, sevgili Katina-
9llltn güler yüzünden gelen bir kudret 
duyar, kıyılarda tuttuğu beş on balığı ye
şil taze yapraklarla süslediği sepetine di
zerek başına oturtur ve mahalle arala
rında tok s~le neş'eli bir şarkı söyler 
gibi balıklarına bir destan uydurarak sa
tardı. 

Artık ne her.gün bir yeri kopan eski 
sandalını tamir edecek kuvveti, ne de 

•Son Posta» nın edebi romanı: 4 

1 Bir iki saniye ana kız susarak kendi
lerini dinlediler. İkisinin de acı d~n
celer içinde ıztırab çektikleri belli idi. 

Biraz sonra Hatice ihanım köşede du
ran lküçük oymalı yazı masasına uzun 
uzun baktıktan sonra birdenbire ken -
dini toplıyarak büyük bir azimle kızına 
döndü: 

- Yarın gider, Mevhibe teyzeni gö
rür.3Ün Nerime, kendisine İzmire gidip 
yerleşeceğimizi anlattıktan sonra, şim
diye kadar bana ders ve iş bulmak için 
yaptığı iyiliklere bir tane daha ilAve et
mesini, son bir yardım olarak bize bu 
masayı satabileceğimiz namU61U bir 
tüccar bulmasını rica edersin ... Ne ya
palım yavrum, son hatıra olara'k elim
de kalan bu küçük şeyi de satmak nasi
bim imiş. 

Kızının ses çıkarmadığını görünce 
kendi kendine mırıldandı: 

- Halbuki bu küçük masay.ı satıştan 
kurtarmtik SüheyJa gibi zengin bir ka
dın icin ne küçük bir fedakarlıktı! Hain 
ve mağrur fkadın! 
Allahım sen bize merham~ et; sen 

lfıtuf ve inayetini bizim üstümütden 
uzak etme! 

n 

Yazan : Nezihe Muhiddin .... _. Zonguldak (Hususi) - Halkevi köy
cülük şubesi tarafır.dan otuz Nisan Pa
zar günü büyük bir köy gezisi tertib e
dilmiştir. Gezide şu!benin üç aylık proğ 
ramıncı giren Elvan, Pazarcık, Çeğli, 
Hüsünler, Olukyanı, Ta.şmacıköyleri 
halkile temas edilmiştir. Böl'ge merke
zi olan Gaça köyü baştanbaşa bayrak
larla süsler.miştir. Köylerden akın e • 
den yüzlerce yurddaşla şehirden gelen 
kafilenin lbirbirile kaynaşmaları büyük 
bir bayram manzarası vermiştir. 

hayalinin tecessüm ettiğini, bize gü • 
lümsediğini göreceğiz.> 

balık tutup satacak neş'e ve ümidi kal· 
mıştı! Sığda yan ölü bır hasta gibi yan 
yatan kaburgaları delik deşik emektar 
sandalını sattığı gece titrek ayaklarının 
üstünde sendeliye sendeliye küf kokan 
karanlık bodrum meyhanesine dalmıştı. 
O gece Barba Yorgi sabah ışığına kadar 
kMı demir masaya kapanı,!> hıçkırarak, 

kah tçten bir taabbüdle şiş göz kap:tk· 
Lannı yumup istavroz ~ıkararak içti, içti.i 

Sabahleyin sallana ~ilana izbe odasına 
döndüğü zaman onun sarhoş olduğunu 

gören alacaklı cadaloz ev sahibi kapının 
önünde cıyak cıyak bağırıp çağırarak ba· 
şına üşüşen komşularının önünde, borcu
nu vereceğine meyhaneye para döken 
Barba Yorgiyi. eline birkaç voltasile yır
tık halik ağlarını verip pırtı yatağını ah· 
koyarak kapı dışarı etm;şti. 
Komşuların hepsi c;.!acaklı ev sahibtn;n 

taraflısı o!muşlar, eline geçirdiği para
larla zavallı kızının mezarına Pazar günü 
çiçek götüreceğine i-tki içen bu hain ba
baya hep birden düşman kesilm!şlerdi. 

Barba Yorgi kendini müdafaa etmcğe 
lüzum görmeden, eline tubŞurulan ağ· 
larla voltaları sallaya sallaya titrek a· 
dımlarile yola düzüldü. O gece balık vol
taıl.anna mu'kabil hem biraz içti, hem ne 
geceyi meyhanenin peykesine kıvrılarak 
geçirdi. 

Bu, bir iki gün böyle devam etti. Yüre
ği her saniye taze bir yara gibi yanıp ka
nayan ihtiyar lbahkçı gündüzleri mahal· 
ledeki küçük kilisenin kapısında sevgili 
ve şirin Katinasının hasretile için için 
hıçkırarak 'büzülüp kalıyordu. Uğulda

yan çan sesleri, papazın ağır ve uhrevi 
duasını buhurlayan günlük kokusu, Bar
ba Yorgiyi üzerinde büzüldüğü kara top
rakların bağrından çekip, mukaddes 
urucu andıran mavi ve berrak bir aleme 
yükselterek hep sevgili Katinasının yü
züne benziyen beyaz kanadlı meleklerle 
çevreliyordu. Barba Yorgi için, kilise, 
mihrab, uruç ve bütün mukaddesat yal· 
nız Katin anın aziz ölüsüydü ... 

... Artık meyhaneye verecek voltalari
le balık ağları tükenince, bir gün kendi 
de farkına varmadan, bir kaplumbağaya 
benziyen avucunu açıverdi. Büzüldıiğü 

yerde açık kıllı göğsünü kabartan hıçkı
nklarla, kırmızı bir ~iy yaraya benziy~n 

Yazan: GÜZİN DALMEN 

örümoekli .gözlerinden beyaz sakalına 
da'mlayan göz yaşlarında, şimdi Katina
nın hasretinden ziyade günlerce süren 
açlığın dayanılma2l ıztırabı feryad edi· 
yordu. 

Fakat kiliseye gelen mahalle halkı kı· 
zımn mezarını ihmal eden bu hain ve 
sarhoş babanın dilenen eline başlarını 
çevirip geçtiler. 

* Batiba Yoııgi uzamış sakalının ve peri
şan saçlarının beyaz uzun telleri ve elbi
sesinin sallanan yırtık parçaları Şubat 
rüzgarına karışıp uçuşarak mezarlıktan 

içeri girdi. Kalın sopasına dayanarak aç• 
lığın verdiği son bir hamle ve şeytani 

bir zeka ile etrafa göz gezdirdikten sonra 
ihtiyar yüzünde feci ve korkunç bir gü· 
Iümseme ile mütevazı, ve küçük bir me
zann başucuna yuv:ırlana yuvarlana ge
lerek çömeldi ve cebinden çıkardığı paslı 
ve kalın bir maden parçasile bir sırtlan 
g'bi homurdana bomurdana kızının me
zarını kazımağa başladı! 

Akşam m~'um 'bir kararh ile mezarla
nn arasına çökerken yüzünde açlığın 

vahşi ıztırabı burkularak, ruhunun \'n 
mukaddes kabesini kazıyan bu uğursuz 
ihtiyar baıba, !beşerin ne müthiş bir tim· 
sali idi!!. 

Barba Yonginin acıdan ve açlıktan 

ponsuyan etleri, şimdi, ölümden korka
rak hayata yapışan o kudretli sevki tabii· 
nin verdiği hamlelerle adaleleşerek kı7.ı· 
nın mezarına hücum ediyordu. Mezarın 
baş tarafı epeyce kazılmıştı. Şubat rüz· 
garında uçuşan uzun saçlarının beyaz 
t-elfori terliyen alnına yapışarak küçük 
Katinanın mezarını didikleyen sırtlan ba
banın omuzuna bir el çökünce iri ba~ını 
kaldırdı!. Mezarlık bekçisi açlıktan deli
ren ihtiyarın kolunu tutarak sordu: 

- Ne yapıyorsun bur3drı hortlak? 
İhtiyar lbalıkçı kolunu kurtarmak ıçın 

çırpındı ve burun delikleri canavar gibi 
soluyarak homurdandı: 

- Bırak beni! Bırak beni!. Kızımın me. 
zarını kazıyorum! 

Sonra göğsüne bir yumruk atarak: 
~ - Açım!.. Açım be!'l! .. diye haykırdı. 

Bekçi ürkerek sarsıldı: 
- Ölü eti mi yemek istiyorsun sırt

lan!?! 

Sıhhat, kültür. bayındırlık, nüfus, ve
teriner, ziraat ve Ziraat bankası direk
törleri. taıpu sicil muhafızı, orman çe • 
vir.ge mühendisi, iş 'bölgesi Amiri, hu -
kukçu1ar, köylülere aytlın1atıcı sözler 
söylemişler, aralarına karışarak, açık 

konuşarak derdlerini, ıztırablarını din
lemisler, isteklerini, ihtiyaclarını so -
rup öğrenmişlerdir. Halkevi hekimle -
ri 35 3 hastuya bakmışlar, parasız ilac
larını vermişlerdir. Doksan evde 248 

nüfusa tuz, sabun, 200 asker ailesine 
mektubluk ikağıd. zarf, kalem, 140 ta -
!ebeye kağıd. kalem, defter, qtıstik, ka-
lemtraş, çocuk dergisi; çocuklu on beş 
aileve çocuk oyuncakları. iki yüz köy
lüye Ulus g<:ızetesi dağıtılmıştır. Bir 
kısım Halkl'vi kolla'rı temsil, konser, 
spor hareketleri. yerli çalgılar; oyunla 
tabiat, tarih, folklor etüdlerile zengin 
faaliyet örm~kleri göstermişlerdir. Ça • 
lışmalara bandonun çaldığı İstiklal 
marşile "oayrak çekme törenile başlan-

mıştır. Köycülük şufbesi baŞ'kanı Ah -
med Gürel köycülük calışmalarının a
na çizgilerini, hedeflerini anlatmıştır. 

Halkevi başkan! Akın Karauğuz köy -

cülük ülküsünii aydınlatarak demiştir 

ki: cKöyli.iye hizmet ettikçe 'köycülük 
ça1ışrnalarımız güzel neticeler verdikçe 
yüreğimiz sevinçle dolarken gözleri • 
mizin önünde Atamızın elbedi ve kudsi 

Barba Yor,gi beyaz uzun saçlı iri ba· 
şını bir selvi kütüğüne çarparak inledi: 

- Onun!.. Katinanın! Yavrumı.ın!l 

Parmağındaki altın nişan halkasını çala
caktım! ... 

* Şimdi mezarlığın önünden geçen her-

Vali ve Parti başkanı Halid AksoY 
Halkevjnin köycülük şulbesinin muvaf • 
fakiyetini takdir, tebrik etmiş ve: cKÖY 
!erimize düzenlik. bolluk, refa-h, köy • 
lülerimize iyilik sa'ğlılk, bahtiyarlık di-
lerim.> demiştir. , 
Öğleyin köylü, şehirli bir arada Hal· 

kevinin tertib ettiği kır şöleninde top
lanmışlardır. 

Köylülerle konu'!5an müteh~ıslar 
etüdlerinin sonuçlarını Halkevine ibil • 
direceklerdir. 

Halkev1iler Gaça köyüne otomobil -
ler ve otobüslerle gitmişler, akşam geç 
vakit emsalsiz bir muvaff<Jdyet neş • 
esi ve heyecanı içinde dönmüşlerdir. 
····························································-

Maliye Vekaleti kırtasiye umum 
müdürü şehrimi7.e geldi 

Maliye Vekaleti kırtasiye umum mil 
dürlüğüne tayin olunan Denizbank u -
mum müdür muavinlerinden Hamdi 
di Emin Çap, dün Ankaradan şehrimi
ze gehniştir. Hamdi Emin Çap, Deniz· 
bank işlerini devrettikten sonra yeni 
vazifesine başlamak üzere Ankarav~ 
gidecektir. -------

Yeşitay Kurumunun toplantısı 

On dokuz yıldanberi çalışan Yeşilay 
Kurumu ülküsünü yaymak ve fikir ar· 
kadaşlarını bir araya toplamak gaye • 
sile önümüzdeki Pazar günü saat 14 
te Fransız Tiyatrosunda bir toplantı 
tertib etmiştir. 

Beşikta~fa iki ~ocuk bahçesi yapılıyor 
Beşiktaşta çocuk bahçesi olark yeni, 

den tesis edilmekte olan Abbasağa me 
zarlığından !başka, gene Beşiktaşta Viş
nezade semtinde münasib bir saha üze
rinde 40 metre en ve 40 metre boyun
da yeni bir çocuk bahçesinin inşasına 
başlanmıştır. 

kes, kapının önüne biizülmüş uzun beyaz 
saçlı ve iri kafalı, perişan kılıklı bir ih· 
tiyarın Katinamo ... Katinamo! diye için 
için inlediğini görürler ... Artık kimsey6 
avucunu açmıyan Baı~a Yor.gi her sabah 
ve her akşam mezarlık bekçisinin verdiği 
birer dilim ekmekle karnını doyuruyor. 

nakta birçok değişiklikler yapmışlar, taraf fevkalade temizdi. Feridenin bü- Bu sözler, civar halk için büyük bir 
hatta. kendi hissesini a1ıp İstanbula yük annesi gibi annesi de, içinde yaşa- felaket müjdecisi demekti. Binaena • 
gitmeden evvel, Hacı Osmanın pek ho- dıkları evi bir asker gibi intizam ve 1eyh kimse ağzını açamıyor, memnun 
varda ve müsrif ofan bir oğ1u, bu bü- sertlikle idare etmeği kendilerine pren olanlar gibi olmıyanlar da fikir ve dil
yük bahçenin bir köşesinde, büyük çam sip ittihaz etmişler ve sayısız denecek şüncelerini söylemekten çekiniyorlar • 
ağaçları arasında, fevkalade süslü ve kadar çok olan hizmetçilerin ve ev - dı . Feridunun ne kadar inadcı olduğu
itinalı bir daire de inşa ettirmişti. Bü- Iadlıkların vazifelerini taksim elmiş - nu ve demir gibi elinin, acımadan ve 
yük masraflar ve emeklerle yapılmış lerdi. Herkes. günün muayyen saatin - titrem~den herhangi bir kimrenin üze· 
olan bu arabkari oymalı ve sedef kak- de, muayyen işini görmekle mükellef - rine, bütün ağırlığile düşebileceğini 

Talihin ve ~ bilirliğin yardımile, beş mal, dairenin dışı gibi içi de fevkalade di ve bunun haricine çıkanlar en sert herkes bilir ve bundan korkardı. 
on sene içinde Hacı Osmanın serveti güzeldi. Fakat sonradan, Feridunun ba- cezalaıra çarpılırlardı. En küçük ameleden, en büyük me -
dillere düşecek kadar artmıştı; Fakat bası, daha ziyade maddt işlere, para ka- Evin yanındaki dar, karanlık ve kal- mura kadar herkec; bu genç cefendi:. 
faltir bir aile çocoğu olan bu tüccar, zanmak ve fa'brikayı yükseltmek işle- dırıms1z yolda, yü!ksek ibir duvarın or- nin zeki ve kıvılcımlı gözleri karşısın· 
paranın getirdiği bin bir rahatlığı te- rine ehemmiyet verdiği için !bu güzel tasında büyük bir araba kapısı açılır ve da boyun eğer, onun müteazzim bakış
min edecek yerde son gününe kadar evceğiz yavaş yava~ harah olmağa baş- buradan kumlu bir avludatn geçiler~ ları 'kar~ısında bir çocuk gihi titrerler· 
hasi.! ve çetin bir ömür sürmüş, mil - ]amıstı. fubrika binasına girilirdi. Avludan, hu di. 
yonlara baliğ olan servetini üç oğluna H~cı Osman ağanın inşa ettirmiş ol- susi bir yol vasıtasile konağft geçmek Yirmi üç yaşında, henüz çocuk deni· 
bırakarak ölmüştü. duğu konak ise, tam es'ki zı1man siste- kabildi; bu suretle ~fendiler- günün lecek kadar genç olan Ferldunun böy-
Babalarının ölümünden sonra üç kar- mi, geniş sofaları, büyük odaları, bir her saatinde isi kontrol edebi1irlerdi. le zalim bir insan olmasına sebeb ba -

deş arasında nifak çıkmış, ikisi hisse - çok girdileri çıktılarile ucsuz bucaksız Efendi. .. Öt~denberi fabrika amele - bası ve 'bilhassa anası idi. Her hususta 
!erini alarak ayrılmışlar, !stanbula git- bir evdi. si, hatta memurla-rı. fabrika sahibleri- mtistaid olan bu ~uk ruhunda, onlar, 
mişlerdi. Yalnız Feridunun büyük ba - Ancak Feridunun babası 'bu evi, bu- ne bu ismi verirlerdi. Senelerdenberl 
b fena telkinlerile, çok gayri insant bir 
ası, bir çok rnüşkülAtla karŞJlaşmasına gün oturulabilecek şekle sokmağa mu- verilen bu isim, babadan evlAda inti • 
rağmen, imalathaneyi işletmekte de - v~ffak olmuş, sofaların arasına ve mer- 'kal ediyor ve hiç değişmiyordu. HattA takını duygular yaratmışlardı. Daha 
vam etmişti. diven başlarına !bölmeler yaptırarak pek genç olmasına rağmen hrtduna mekteb sıralarında iken, kendisinin in· 

Fakat, cHacı Osman zatleler> firma- ve büyük salamandıra soba1an koydu- bile böyle diyorlardı. Fakat bu ~ir - sanlardan üstün bir zekA ve kabiliyete 
sını asıl yükselten ve canlandıran, Fe- rarak ·evi 'kışın oturulbilecek bir hale rde. sıınıimt ıbir ifadeden ziyade bir kor- sahih olduğunu, binaenaleyh i.Manları 
ıidunun babası olmuştu. Bir çok se - koy'bilmişti. • ku gizli idi. Çünkü fabrikaa:!a çalışa!'1 - bir koyun sürüsü gibi idare etmesi, on· 
beh1er1e ilerliyemiyen. hah imalAtha- Konağın heyeti umum1yesi gayet lar, memur olsun, amele olsun, Amır • 1 1A 1.d" .ıwni - 1 • 

I b. d ed . )ro-'- 1 d ara acımaması liZim ge~ ı5• 9CJY e neai yer ne ır okuma fabrikası kur- ciddf ve ağır bir manzara arz iyordu. lerıni sevmezler, ondan ı~r ar ı. , . . . " _ 
muş ve bu fabrikayı, tam mMıasile mo- Genls ve yüksek pencereler, çift ka- Y.üz seneye yakın bir zamandanberi bu ye söyleye Ferıdunun kafüındeki bü 
dem bir şekle sokmuştu. HattA harb nadlı. kapılar bu eve, hattA esrarengiz yerlere hakim olan cİ9J)ftrtalt> ailesi, 'tün sevgi ve hisleri körletme~ rnuvaf
ve yangm felAketleri bile onun fahri- bir hal bile veriyordu. hemen bütün civar halkını fabrika1ari- fa'k olmu~lar, onu tam manasile mad • 
kasının vaziyetini bozmamış, onun ser- Buna mukabil, dahilt tefrişat fevka- le yaşattıkları halde kendilerini anla - dt bir insan olarak yetiştirmişlerdi. 
vet ve ısamanına dokunrnam~tı. İşte, JAde mükemmeldi. Fertdunb~ .. kbüyüd k ra sevdirmeğe muvaffak olamamış - Hele iyilik etmek, fakirlere yardırt1 
balbasının ölümünden sonra da, henüz babası bu geniş sofaları ve uyu o a- lardı. . . a.tc 
yirmi üç yaşında• olan Feridun, lbu ce- 1arı çok kıymetli eşyalar ile döşetmişti. cİspartalı>lar hilkaten çok mağrur etmek, çocuklara ve ihtıya~lara a~un 

Bu,gi.in cİspartalı> ismini taşıyan fa
kat senelerdenberi Hacı Osman zadeler 
diye tanınmış ohm aile, seksen seneden 
fazla bir zamandanberi İzmirde yer -
leşmiş bir tüccar ailesidir. 

sim fabrikanın yegAne Amiri olarak Öyle salonlm" vardı :ki, en müş'külpe- ve sert kimselerdi. iyilik yapmasını gibi duyguların onun kalbınde hıç ~c
kalmıştı. send kimseler bile, burasını süsliyen sevmezler, etraflarındaki khnaelert ken ri yoktu. Feridun yalnız vazifesini bı : 

c!spartalı> ların fabrikası, İzınirln seçme antika eşyaya hayran olurlardı. di köleleri addederler, onlara bir insan lir ve yapar, herkesin de kendisi gibl 
bir ban1iösil olan cBayraklı> mevldinde Dolablar ve vitrinler en kıymetli gt1- muamelesi etmezlerdi. vazifesile meşgul olmasını ~terdi. 
idi. Esasen Hacı Osman ağahın kurdu- müş, çini ve çeşmi b~lbül takımlarla Feridun blr gün, Avrupe.deki grev. - Ev er zavallı Hatice hanım bütün btl 
ğu ilk halı iınaUthanesi de orada idi ve dolu fdi. Perdeler vt! döşemeler, her o- lerden bahsederken, yanındakilere şöy ~.. . rktl 11e 
yapılan bütün değişiklikler gene ayni da için ayrı renklerde ve birbirlerinden le demişti: tafsılatı bılmfş olsaydı, zaten 1ro c: Hacı Osman a{{a, İspartadan ufak bir 

sermaye ile İzr-i-e gelmiş, burada, ev
velA küçük bir ha'lı imalathanesi açmış, 
sonra yavaş yavaş bu imal8thanenin 
tezgahlarını arttırarak işi i~rletmiftir. (Arkan fld} 

mevkide yapılmıştı. Hacı Osman ağa, kıymetli kadife veya ağ':ır ipekli ku- - Bizde böyle bir ~olursa fabri - heyecanla ve bir tehlikeye atılıyorJTlılf 
zengin olduktııtı sonra, yegA.ne aTzusu maşlardan yapılmıştı. kayı 'bfürbütün kapatırım ve Mç bir gibi geldiği bu yerlerden bfuıbUtün ııe 
olan cesim konağı inşa ettirmişti. ~nağın her k6şesi bu kadar nadide kuvvet beni, kapılarımı tekrar açmağa ret ederdi. 
Ondan sonra ıeluılerin hepsi bu ko- eıyal&rla dolu olmuma rajmen. her mecbur .ıem-. 
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BATTAL GAZİ 
ıaron ~x ~tr~~~~~~:::J;g 

Yazan: ZIYA SAKlR Domuz kılları ·ve halk 
(iüzel rahibenin beklediği kız 

Başrahibe Aspasya Anaya gelince .. , niş gö~üslüğü, güneşin bol ışıkları aı- j re kadar eğilerek ihtiram eserleri gös
onun düşünceleri. büsbütün başka nok- tında parıl parıl parlıyordu. Koyu renk teren ihtiyar kapıcıyı görmemiş.. o -
~la~ ilzerinde toplanıyordu... Battaı li bornuza sarı lrtlış olan bir atlı, Battal nun: 

Etraf,mızı saran ve boguk boğuk mınldanmıya başlamış 
olan kalabalıktan: " Allah saklasın! ,, sesleri yükseldi 

Tercüme eden: HUsl ıj 1 Cahi J Yalçı 1 

azı, henüz tamumile kuvvet bulmadan ile at ba~ı beraber ilerliyordu. Tepele- - Hoş geldin, koca kahraman! .. 
Çıkıp gittiği için, her şeydc-!l evvel o - rindep t1rnaklarına kadar si'lfilılıı •beş Diye, bağırdığın: bile işitmemişti. 
nun sıhhatini düsünüyor .. bütün dua atlı da, bunları tu'ldb ediyordu. Kırk Bakireler manastırı, kurulduğu 

Babıali vezirlerinin yürüyüşleri hak- ı rın korkl.Jfiu biraz yatışmış idi. !şin içJ.n. 
kında takarrür etmiş usule göre, bütün I den ku_rtu~~k . için nak~tan istifade 
mndun memurlar veziriazamın arkası sı· etmek istedıgımı anlıyarak onu yakla§: 
ra ,gelirlerdi. İptida defterdarı görünce 1 tırdı ve doğru cevab vermesini emretU 

"~kitlerinde, yapılan avinlere bizzat İlk defa. Battal Gazinin gür ve tan- Ç'iindcn bugünr kadar, bu derecede işin ıçinde bir şey olmnsından şüphelen- Baron (ressama hitaben): 

tıyaset edcrt>k, mutad olan ibadetten nan sesi yükseldi: roc>s'ud bir ~ün görmemişti. dım. istikbal için ilerledim. - Higbir caminin içmi boyadınız mı? 

~onra, kilisenin mihrabını bir müddet - Sc-ıam .. muhterem baş rahibe!.. Kilisenin ve manastırın bütün_ ~an-
k aha terketmiyerek orada tek b~~ına Cenabıhakkın inayetile .. aciz Battal, ları çahr:ıyor .. rahibelerin. ikişer ıkışer 

Endişeli bir tavırla: Nakkaş: , 

aı!Yor .. Türk kahramanının sıhhat ve ahdine vefa gösterdi... Işte, prenses kiliseye gitiikleri görülüyordu. Baş ra
S(!larnetinc uzun uzun dualar ediyordu Eleonora ... Kendilerini,' sıhhat ve se - hibe A'-pasvs Ananın riyaseti altında 

- Hazırlattığınız ıop1ar nerede? diye - Çok, lıem de büyük camileri. 
sordu. Baron: 

_ Şurada, dedim, kalabalığın orta· - Boyamak için hangi aletleri kullan-. 
dınız? 

sın da. Sonra.. bu genç ve hac;sas kadının Himetle buraya kaöar gefr·dim. Size, büyük bir ruhani ayin icra olunaca~·· 
kalbin~ öyle bir ateş düşmüştü ki: bu- tes1im ediyorum. yolcuların selfimetle gelmesini t.~ın 
nun ,gittikçe büyüyen bir yangın haline D 0 di. Battal Gazının bu sözleri ara : eden (aıizler)e. kırk bir kere (Şukran 
g~Jdi~ne ve, bu ateşin ~olay kolay sön- sında, iki genç kadının acıklı, hazin, duası) okunacaktı. 

Nakkaş: 
Filhakika top atmanın bu yenı tarzını _ Renk renk. 

görmek için şelıirden on bın kişi buraya 
kadar .gelmişlerdi. Hürmet ne olduğunu 
bilmiyen ve ancak cebir ve şiddet karşı
sında geri çekilen hir avam halk kalaba. 
lığının içinden geçerek ilerledik. Defter
darın ilk sözlerinden bana ne türlü bir 
müşkülat çıkarılmak istendiğım anladım. 
Topları temizlemek içın fırçalar yerleşti
rilmiş aletleri göstererek: 

ll'lıveceğine hükmediyor .. fakat bunu gin·enak sesleri, hiı1>irine karışarak, Battal Gazi. köşkün avluya nazır 
~fsine karşı bile ifo:a etmekten çeki - büvük kaomın \·e m:ınastırın duvarla- penrerC'si önünde, ayakt~ duruyor. 
tıerek, sık sık hazreti Mt>rveme'in mu- rında akis'er huc;ulC' e-etirdi: Djlber bacı rahibe ile konusurken, dal-
kaddes ta~viri önünde .. di~ çi5küvordu. - Kardeşim .. Aspasya. .. gın ve düşünceli gözleri, kiliseye giden 

- Ey Betf.ılu Azra!.. Beni ve kalbimi. - Sevgili Eleonora... rahibekrin üzerinde dolaşıyordu. 
ancak sen anlıvabilirsin. Üzerime. be- Kapırım öniindeki mermerlikte, atla- Battal Gazi, birdenbire sözünü kes -
Y~z ve masum kanatlannı f!er. Beni, bir rın nal sesle!i birbirine karışıyor .. at- ti. Aklına mühim bir şey gelmişti. 
Fnah uçurumuna düşmekten sen sak- lılar, büyi.ik bir tehaJükle, birer ikişer - Bak:nız, az kalsın, unutacaktım. 
a. ·· yere sıçrıyordu. Artık, o zctvallı kadını serbest bırak -

- Bunlar nedir? diye sordu. 

Bu sualden maksad ne olduğunu anla
mamış gibi davrandım. Diye, yalv:1rıyordu. İki genç kadın, birbirine sarılmıştı. rnalıy1z. • 

Battal Gazi, Kırk Bakireler manastı- Hıçkıra hıçkıra alğlıyorlar .. bu bıçkı - Dedi. - Fırça. dedim. 

~?~an ayrılalı kırk beş, elli günü geç- rıklar arasında. anlaŞ"Jlmaz mırıltılarla, Aspasya Ana da o kadar dalgındı ki, 
ıgı halde, kendisinden henüz ·bir haber rnütem?diyen öpüşüyorlardı. Battal Gazinin sözlerini bir anda kav • 

- Anladım. Fakat üstündekiler nedir? 
- c.Ecouvillon>. 

~rneınişti. Buna binaen: baş rahibe Battal Gazinin ç(:hresi, memnun ve rayarnadı. Sormaya, mecbur k~dı: 
asya Ana, gittikçe artan bir merak mağrur bir tebessümle gerilmişti. Ren- - Hangi kadından bahsediyorsunuz, 

- Size bunu sormuyorum. Adeti türk-
çeyi unutmuşsunuz denilebilir. Size daha 
açık söyliyeyim. Bu fırça neden yapıl· 
mıştır? 

~e ~ndişe ile. bütün günlerini ve gece- gi sapsarı kesilmiş .. ve, z&.tptolurunaz aziz dostum? .. 
r:~~· kalbinin büyü.k sevgilisine has- bir hey<>can içinde idi... Baş rahibe As- - Canım.. şu bedbaht kadından .• 

. ışti. Çok wmanlar, mana~tırın kö- pasya Anayı, şimdiye kadar bu derece Cadı Maryadan ... 
~sındeki yüksek kuleye çıkıyor .. yeşil hareketli ve ateşli görmemişti. Şu an- Aspasya- Ana, korkunç bir şeyden 
~Mrn ağaçlarının, :ren~Arenk çayırların <la lhis.o:c.~tiği oo~unluklerın içinde bahsediliyormuş gibi, birdenbire titre
Bi asından, dolana dolana uzayıp giden sermest olan genç ve dilber kadın, Bat- di. İri ve siyah gözlerini, iztırablı bir 
a "..ans Yolundan, saatlerce gözlerini tal Ga:ıjye 0 derece sehhar, o derecede ifade ile, manastırın sivri çatısı ve yük "!1

::n:;Yor .. bu yoldan, kendisine ürnid dayanılmaz bir cazibeye malik görü - sek kuleleri üzerinde gezdirdi. Sonra 
1 t a ~t tnüjdeliyecek olan bir toz bu- nüyordu ki: koca Türk kahramanı derin derin derin içini çekerek: 

Baron: 
- Sözünüzü anlıyamailll§ • olabilirim. 

Fakat bunların kıl olduğunu gözlerinizle 
g.örüyorsunuz? 

Defterdar: 

u unun kalkmasını bekliyordu. bir hayranlıkla onu temaşa ederken, - Hakikaten bedbaht kadınmış ... 
- Bunu da pek güzel görüyorum. Yal· 

nız acaba bu ne türlü bir kıldır? 
Baron: 

,. adeta kendinden geçmiş .. önünde yerle- (Arkası var) - Mademki iamJıi öğrenmek 
sunuz, söyliyeyiım: Domuz lulL 
ancak o yarar. 

istiyor. 
Bu i§e ru Gene bir ITTln; 'böylece bekleyip du -

di .. ~k:n. uzaktan birkaç athnm belir
I Rinı hissetti. Büvük bir ümide kapı
b~ra~. heyecanla titredi. Adeta, manevi 
ır ılhaın ile: 

li - Azizlerin. mukaddes isimleri üze-
ne Yernin ederim ki; gelen Battaldır. 

n-ı Dedi. .. Ve, derha~ kuleden inerek, 
ti.an~~ı-~n geniş avlusunu sür'ati~ geç
y Buyuk kapıya doğru ilerledi. Ihti -
ar keşişe: 

Jtı - Kapıyı aç .. öyle zaıtınediyorum ki, 
]~ ~na~tırımıza şenlik verecek rnisafir
rırnız geliyor. 
Diye, emir verdi. 

1 Aspasya Ananın (ermiş) bir kadın 
0

• duğuna hiç şüphe etmiyen ihtiyar ke
rş, dindarane bir hürmet.ile e~Ierek, 
d aıe _kapılarına benziyen büyü'k kapının 
~~ır sürr;ilcrini çekti. Ellerini cüb -
ll sınin geniş yenlerine sokttrak kapı
r ın kenarına çekildi. Baş rahibenin ke
na~etini gösterecek olan bu sözlerin 
etıcesini bekledi. 

lt Aradan çok geçmed~, DeV?:ade J).ş
\> arı.n uzun kişnemesi işitildi. Bu zeki 
~ hasaas hayvanın bu neş'eli kişneme 
~ ~ilyük bir müjde mahiyetinde idi. 

<li. tıyar rahib gözlerini kaldırarak 
ba~~arane bir hilrmetle baş rahibeye 
~ad ~· 'Ve sonra, derin bir iman ve iti-

l le haç çıkararak: 
......... ~. A 

lkı~r ltyamo .. Aziz ana! ... Senin kera'-
bar~~e inandım, iman getirdim ... Mü
l'abı rnanastır1mızın kilisesinin mih -

n~k· . salib .. ı ardıç ağacından mukaddes 
)(!.. Uzerıne kasem ederim ki, kişni 

..._at A~ 
dır. ' ·~kardır. Ve gelen de, Battal -

l)· 
(} 

1
Ye. bağırdı. 

~y~~~ b~e dilber baş rahibe, o kadar 
&öyliy ır h~yecana kapılmış idi ki; 
~elif~~ hır tek söz bile bulamadı. 
~arı ren g~bi parhyan çehresinde, argu
~alı. 00 .• 61

1 

nde kızıllıklar dalgaqandı. Si
t ı_ c:. zer· · ı<cttı ının sevinçle kaynıyan pırıl-
~:ıoıa doğru uzandı. 

"~ıı a~~nda uzun bir t02 bulutu bı
~l.1lal'd ıJar. artık tamarnile yalklaş -
iti~eltı. Battal Gazinin başındaki altın 

rnttrer, ıırtındaki zırh~ ge _ 

Ankara radyosu 
DAf,GA·UZUNLU~U ,.-

ınt •· 111 Ket. 111 Kw. 
!' .A.q. 11 H a. lltH Xu. IG Jt'.w. 
T.AP. 11,"lt •• HM Xu. IO J[w. 

" " Bir doktorun gDnlUk 
notlarından 

Şelıer hastalığı 
Şeker hastalığına duçar olanların bil -

hassa dikkat edecekleri şeyler derUe -
rinde yara .r ve tırnak batıkları vesa
ire glbı bozuklukların tevlld edeceği fena 
Aldbetlerdir. Çünkü şekeri olanların ya -

ÇARŞAl\IBA - 3/5/39 ralan çok güç kapanır. ve birçok defa da 
12.30: Proğrn.m. 12.35: Türk müziği <Se - gangrene doğru gider. Ayağın veyahud 

çllmlş kld.cıik eserler.) Çalanlar: Vecihe, Re - elin ve kolun, kesllnıeslne müncer olan 
~ad Erer, Fahire Fersan, Refik Fe.rsan. Oku- felAketıer ve hazan da bütün bunlara 
yan: Muallim Nuri Halil Poyraz. 13: Mem - rağmen ölüm faclalnn vaki olur. 
leket saat Ayan, nJans ve meteoroloji haber- Qerç' ensülln'in lleşfinden sonra şeker 
leri. 13.15 - B: Müzik (RlyMetı Cümhur Ban hastalığı bir dereceye kadar öldürücü ol-
dosu - Şef: İhsan Künçer.) 1 - P. Lincke - mak mahiyetınl kaybetmiştir. Eskiden 
Viyana kadınlan (Marş.) 2 - Chopin - Vals koma dlyabetn:. ve gangrenler Adeta gün
(Do dlez minör.) 3 - Buppe - Eşkiya oyunu lük vak'alar mahiyetinde iken ensülin 
<uvertür.) 4 - Bizet - Karmen operası üze- denilen şeker Hacının k~finden sonra 
rtne fantezi. !! - J. Ed. Barat - Tunusta <En bunları artık görmez olduk diyeblllrlm. 
termezzo.) l7.30· İnkllflb tarihi dersler! - Fakat buna rağmen nadir olmakla bera-

Defterdar: 

- Halbuki lbiz kat'iyen böyle bir ıey 
kullanamayız. 

Baron: 

- Maamafih, buna katlanmak !Azım· 
dır. Bu lbabda size salfilıiyet vermek için 
müftünün fetvası elzem ise fetvayı JJl'tih· 
sal etmeyi ben d&ruhte eylerim. 

Etrafımızı ihata eden ve boğuk surette 
mırıldamnağa başlamış olan kalabalık
tan: Allah saklasın sadası yükseldi. Def. 
terdar sa~an kesildi. Kolumdan tutarak, 
titrek bir sesle: 

- Ri<:a ederim. dedi, müftünün adını 
telaffuz etmeyiniz. Bizi parça parça ettir
mek mi istiyorsunu2J? 

Fakat ben bu kadar manasızlığa karp 
o kadar kızmıştım ki bu mütaleaya ehem
miyet vermiyerek yüksek sesle şu cevabı 
verdim: 

Halkevlnden naklen. 18.30: Program. 18.35: ber gene şekerin tevlid ettiği çıbanların 
Müzik <Neş'cll müzik Pl.) 19: Konuşma. 19.15: ve yaraların gangren yaptıkları ve bun _ - Domuz kılı için bu kadar gürültü 
Türk müziği <Fasıl heyeti.) cem TokseS ve 1 dan birçok fena neticeler meydana gel _ patırtı etmenirr manası nedır? Sizin bü
arkadnşları. 20 Memleket saat ayan, ajans diği görillnıektedlr. vücudünde yara olan tün camilerinizin domuz kılı ile dolu ol· 
ve metenroloJI haberleri. 20.15: Türk müziği. çıban olanlar eğer bu çıbanlar muanntd duğunu unutuyor musunuz? 
Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Retlk Fer - bir şekilde devam ediyorsa derhal 1drar-
san. Okuyanlar: Mustafa Çağlar, Müzeyyen lnrını tahlll ettirmelidirler. Eğer şeker Kasden söylediğim bu son cümle hal-
Sennr. 1 - ......... - Acemaşiran peşrevi. 2 - varsa derhal tedavi ve perhize başladık- kın heyecanını ve defterdarın korkusunu 

1
1 

Dedenin - Acemaşiran şarkı: Dinle sözüm ey lan gibi çıbanlar da sür'atle kaybolur. son dereceye vardırdı. O daha şimdiden 
dllrüba. 3 - İsmaU ağanın - Acemaşiran şar 1---------------...1 
kı: Yanar sinem. 4 _ Nikogos ağanın _ Şev- Ce.al> fstfrn oh711nl&naun ~ ortalığı kana boyanmış bir halde görü-
kefza şarkı: Geçip te karışma. 5 _ Refik pal• 1olla111aıanıu rtea ederim. Abl tq. yordu. 
Fersan - Tanbur taksimi. 6 - ·······•• - Hu-z- dlr•• llteJı..lorl mukaboıl..U kalab&IU. ı n:... h l n.. k ~ k l ~ ~r a ·.1.1ir topun unda6ı üzerine çı • 
zam şarkı: Akşam oldu Y1ne de basdı kare- '-, ______________ ,, tım. Oradan, müteassfüane mırıltıları 
ler. 7 - Şevki beyin - Hicaz şarkısı: Bllml - r"'--------------... 
yorum bana ne oldu. a _ Şemseddin Ziya '\ artmış olan halka bakarak hızlı bir sesle 
beyin - Divanı - Dün gece Y•lle 9 - Nöbetçı· eczaneler sükut kelimesini telUfuz ettim. Halk 
Eviç tUrkfi: Elveda dost de11 gö~üJ. ıÖ··:_··:.~ hayrete düştü. Ben de bunu halka hakim 
...... - Halk türküsü: BülbüJ ne gezersin çu- Bu gece nö_lı_e-&ç-i ·:;.-n-ec-z&neler tan _ olmak için bir hak diye telakki ettim. Te-
kurovada. 21 · Haftalık posta kutusu. 21.15: lardır: min ettiğim muvakkat sükılndan derhal 
Esham, tahvllCıt, kambiYo - nukut ve ziraat İstanbul clhetlndekiler: istifade ederek: 
borsası <f!at.> 21.25: Neş'eli plA.kJar _ R · 
21.30: Müzik <Keman soloları _ Orhan Bo _ Şchzacleba§ında: <I. Hakkı), Emlnö - - İçinizde hiçbir nakkaş yok mu? de-
rar tarafından.) 1 - Corelll - Adagio ve Al- nünde: (Yorgl), Aksarayda: (Ziya Nu - dim. Çıksın meydana da bu meselede bir 
la.aro. 2 - Brahms - Vals (La majo"r.) 3 - rl), Alemdarda: (Esad), Beyazıdda: CA -
"b sad ) F tth•A hüküm versin. Dwrak - Krelsler - Slav dansı No. 2 CMI mı- or • a ...,; <Vltall). Ba.kırköyünde: 

nör.> 4 _ Rles _ La caprlcclosa 5 _ Cho _ <Merkez>. Eyübde: {Eyüb.sultan). Bunun üzerine pıuhterem bir ihtiyar 
Beyoı;lu ciltetindekiJa··. sesı·nı· yu·· ı- "t". pin - Mllstehı - Nocturne. 6 - Hubay _ HeJ- İs ~ N>ea ı. 

re Kati CCardaş.) 21.55: Müzik <Melodi Pl.) rıh) tl~Al ~adde.sinde: COalataaaray, Oa- - Ben nak'lcapm, dedi. Ne istiyorsu-
22: Mfizlk (Küçük Orkestra - Şef: Necib Aş- ' ur uluşta: <Kurtul~), Maçkada: nuz? 
kın.> 1 - Thomsen • Dua. 2 - Oolwyn-Cam (Maçka), Oalatada: <İklyol), ~iktaı :. 

ta: (NaU Halid). - İyi bir mü.slüman iseniz dojruyu bazlar (Fokstrot.) 3 - Komzak - Viyana aş- Bofa:tlçf, Kadıkö• _ .. da•--ctaL"-.· 
k (potpuri) 4 Wlnkler Kemanın aaı. ,, H> n - .......... söylemenizi istiyorum. Size şimdi bazı IJU· ı · - - ....,... Kadıköyfinde: <Hüsnü, Rıfat), ttaktl _ 
şarkısı. 5 - Dietrtch - Fifreler <Marş.) 6 - darda: CS.llmiye), Sarıyercleı CJılurl), A- aller soracağım. Ona dosdoğru cevab ve-
Gebhardt - Mnskarade (Konser val!!I.) 23: dalarda: (Halk>. !'iniz. 
Müzik <Cazband - Pl.) 23.45 - 24: Son aJam "'- Bu vak'a cereyan ederken, kendisini 
haberleri ve yarınki program. _ , de hayrette bıraJmııf oldufum defterc:la-

Baron: 
- Unutmayınız ki bir müslümansınız, 

doğru söylemek vazifeniulir. Neden JA. 
kırdıyı böyle dolaştırıyorsunuz. Renk bir 
alet değildir, bir vasıtadır. Fırça kullan· 
madınız mı? Bu büyük fırçalar neden 
yapılmıştır? 

Nakkaş: 

- Beyıaz 'bir fiyden yapılmışlardır, 
Bunları biz hazır yapılmış satın alınz, 
kendimiz ya:PJnayız. 

Baron: 

- Maamafih hangi hayvanın tüyleri 
olduğunu bilirsiniz. İşte bana bunu söy, 
leyin iz. 

Defterdar (nakkaşa hitaben): 
- Evet, hakikati söylemelisin. Bunu 

bilmenin ehemmiyeti vardır. 
Nakk~ (.se<iini yükselterek, defterda. 

ra): 

- Öyle ise, söylerim efendim. B~ 
bütün fıı-çalanmız domuz kılından yapıl. 
mıştrr. 

Barem (nakkaşa): 
- Pekfila. Fakat iş bu kadarla bitmez. 

Fırçalarınızı kullandıktan sonra fırçalar 
ne olur? Caminin hoyanması bittikten 
sonra eve ne götürürsünüz? 
Nakkaş: 

- Vallahi. fırçaların sapından başka 
bir şey kalmaz. Bütün kıllar duvara 7a. 
pışır. 

Baron: 
- Görüyorsunuz ya, domuz kılı cami. 

leri telviB etmiyor. Binaenaleyh onu dü§
manlarmıza karşı kullanmakta hiçbir 
mahzur yoktur. 

(Arkası uar) 
-··········· .. ····························· .. ············--

Ankara borsası 
-····-

Açılq • Kapanış fiatıan 2- 5 - 939 
~ 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 
Londra 5.93 5.93 
Nev - Yorll 126.6760 126.6760 
Parls 8.3!>60 3.3660 
Millno 6.6621.1 6.6626 
cenevre 28.4300 28.4860 
Amesteradm (,7 .öl 61.t;ı 

Berlln 60.8350 60.8350 
Brüksel 21.65 21.56 
Atına ı .0925 l.0926 
Sofya l."6 1.66 
Madrld 14.vSOO 14.0850 
Varşova 28.8-160 28.8450 
Budapeşte ~4.~611.1 24.9671 

Bükreş 0.0050 0..0060 
Belgrad 2.8925 2.8921,1 
Yokohama 84.62 84.62 
Stokholm 80.5475 80.5'75 
Moskova 23.00"l6 23.9026 

İSTİKRAZLAR 

1 
Açılıı 

Türk borcu ı peşin 19 70 
~ • .n • -
, 11 ı vade -

Kapaaıı 

19 70 

Kolaylık-$İklı 
He• t•r .. • evvel kolarhlıt a ,. •• , ............ e., .... ~. o"'' 
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Bi/2 iNGilil CASIJSU 
_§ - -

rerctlme eden: B. Alaa 

Bir gün istihbarat şefimiz bana : 
cephesine hareket ediniz ! 

" Derhal Şark 

" dedi 
Dokuz tankla bu kadar iş gö -

rüldtiğüne göre dokuz yüz t&\1kla kim 
bilir neler yapılmazdı?. Bu münakaşa 
buglin bile tievam etm€ktıedir. Bu sa
hada bir çok fikir1er ileri sürüldü. Ba
Z)larmın kanaatine göre fazla bekle -
miyn lüzum görmeden Almanlara My
le :• 1i darbeler indirmek çok yerinde 
olmuştuı. Diğer bir kısmı i!e, tank ade
dinin yüzlere baliğ oluşundan sonra on
ları harb sahnesine solonanın daha mu
vaf ı '• olacağını iddia ediyotlardı. Be
nim sahsi kanac:füme göre de, bu sırrı 
bir müddet daha, biç olmazsa birkaç 
yüz ank sahibi oluncaya kadar, muha 
faza eciebilseydik o zaman bunl~1a 

Almanlara indireceğimiz ani darbe, 
belkı de .kat'i bir darbe mahiyetini haiz 
olabilirdi... 

Tek~nr ediyorum: Bu askert müte -
hass·slardan tutunuz da bu işin cahili 
ol<:' ı1arına varıncaya kadar herkes bu 
işe burnunu soktu .. münakaşa, insana 
bulantı verecek kadar uzadı .. bütün bu 
münakaşalar esnasında üzerinde en 
faz!.1 durulan nokta şur~.:>ı idi: Alman
lar ctank• denilen bu silahın mevcudi
yetini bilfiil gördükten 80nra, b<itün 
bir sene içinde nasıl oluyor da bunlara 
karşı en ufak 'bir tedbir bile ittihaz et
miyorlar ve takriben tank'ın kadından 
bir sene sonra Kambre önünde öyle ga
fil avlanıyorlardı? Münakafaya ~tirak 
edenlerden 'hiç birlsinin bu haktı suale 
makul bir cevab verdiğini µnnetrniyo
rum. Şimdi, aşağıda anlataca'ğım şey
lerin bu bakımdan fevkal!de alAka u
yandıracağını wnnediyorum. Cepheye uvkcdllmek üzeTe Londra ao leaklanndan. geçen ln.gitiz taıık'la.n 

1916 yılının yazı imtidadınca, Almatı tün itimadı sarsılmıştı. (hatırladığıma yi bir tesir bırakrnağı arzu ettiğim için, 
başkumandanlıf{ında harikulAde mühim nazaran, o zamanki İngiliz gazetelerin- bütün meziyetlerimi ve en iyi tarafla
bazı d~ğişiklik1er oldu. Bu değişiklik - den bazılan Falkenhayn'in gözden dü- rımı ona göstermeğe çalıştım. Küçük 
lerin. eerck benim vaziyetim üzerlnde, ~üşünfı İngilizlerin Soınm'da'ki galibi- rütbeli tabitlerin böyle başkumandan
gert"kse İngilizlere faydillı olmam im - yetl~rine atfetmekte idiler.. Hdtbuki larla başbı:rşa konuşmak fırsatı her za
kanları üzerinde müessir olma.lan mu- bu, doğru değildi. Falkenhayn, Alınan man ele geçmezdi. Sonradan cereyan 
kaddermiş. müdafaasının pek milıkemmel olduğu eden hAdiseler, bu arzumda, yani Lü -

J 916 yılının bir Ağustos sabahı idi. Somm muharebeleri neticesinde değil, dendorfun üzerinde müsaid bir tesir 
Alman umumi karargahı istihbarat şefi Almanların Verdün de uğradıkları mu- yapmak işinde, adamakıllı muvaffak 
albay Nikohry, ben~ çal:ıştı.ğım odaya vaffakiyetsizlik neticeSnde sukut et- olduğumu göstermektedir. 
gir~ek mişti.) (ATkaaı va.T) ........... _ .............................. -............. . 

- Yüzbaşı Nevman, dedi, derhal eş-
yanııı hazırlıyarak şark cephesine ha
reket etmeniz 15.zırn!. 
B~n Albay Nikolayın bu ant ~mrin

den fena halde .şaşırmıştım. Şark cep
hesine gönderilmemin sebebleıini !;ir 
türlü anlıyamamıştım. Bu fikrimi albay 
Nikolaya da söyledim: 

- Efendim, ~edim, ben hiç Rusça 
bilmiyorum. Binaenaleyh o cephedeki 
istihbarat servisine benim ne faydam 
aokunabilir? 

Tabii ben ona, şm-k cephesine git -
mek1e İngiliz istihbarat servisine yap
tığım işlerin vüzde seksen nispetinde 
azalacağını söyliyernezdim. 

Albay Nikolaym benimle milnakaşa 
etmiye lıiç de vakti yoktu. Sadece: 

- Şimdil~k size hareket emrini ver
me1de iktifa ediyorum, dedJ, mütem -
mim talimatı trende alacaksınız!. 

P'alkenhayn'in başkumandanlıktan 
azledilişi. hakikaten doğru idise, bunun 
yerine gelebilecek yegAne adam Hin -
denburg'tu. Bizler, yani işi yakından 
taki'b edenler, Hindenburg dernek Lu
dendorf demek olduğunu çok iyi bili
yorduk.. halbuki o umanlar Alma'1ya 
da bile Ludendorf'un ismini duyanla -
nn üç kişide bir kişiyi geçmediğine 
kat'iyetle emindim. 

Trende bu malômatı aMıktan sonra, 
Şark cephesine olan bu seyahatimin 
manasını kısmen anlamağa başladım. 
Hinderr'burg tM! Lüdendorf'un, şarkta 

kumanda işini bir başkasına deVTet 
tikten sonra, başkumandanlık karar .. 
gahına gelecekleri aşildrdı. Tabii on -
lar, garb cephesindeki vaziyeti de rnu
fassalan ö~nmek istemişlerdir. İşte, 
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SOLDAN SAÖA ve TUKARDAN AŞAÖI: 

1 - Bata~at cnehı hallndh. 
ı - Anasonla yapılm1'. 
1 - Anlatmak - çızgl. 

4 - İsyan eden - özrtı olan. 
15 - OtomobJl tull1ı.nan - Blr nota. 
8 - cMıt harllle sonra ge~n - Harb saha

sında kazllmıt çukurlar. 

-

Oslodaki GOreşler 

2 • • 
ıncı gün güreşçilerimiı 

nasıl güreştiler? 
Oslo'da en çok sempati uyandıran güreşçimiz Mersinli 
Ahmed oldu. Takımır;ıız ise lsveç ve F :nlandi_gadafl 

sonr'l nazarı dik ~ali celbe lerıler .'n b ışılda geliyor 

(Güreş kafilemizle giden Omer Besim yazıyor) 
Oslo 27 - Avrupa güreş şampiyonası ! dakikada kafa kol kaparak 

en hızlı bir devresine girdL İlk gün pu- dı. 
tu§la k.aJ" 

van kaybedenler. son şanslarını feda et· 87 kilo 
memek için azami gayret sarfcderek gü · Mustafa _ Norveçli Hansen 
reştiler. Bizim takımda, Kenanla Ahme- Bir iki el enseden sonra Mustafa güref' 
din müsabaka harici ka~asma ~ukabıl hakim oldu. Çapraza girebılmek için ça • 
derece alacaklar arasına gırmek uzere O· lı N 1. b" ."1.ta ld Musı-f• 

şıyor. orveç ı ır m r a ı. 

lanlar vardır. . ı güzel bir salto yaptı, dışarı çıktılar. ~ot· 
Mustafanın müsabakaları ıyi gidıyur. 1. d b" lt ..., M tafa bir telt' veç ı e ır sa o yapu. us 

Çoban da işi düzeltti. Burada en ,çok sem ı·k tl tt 0 b b b·ıtı 11.ıut • . .. . . . . r e a a ı. evre era ere ı . ra 
patı yapan gureşçırmz Mersınlı Ahmed- t f ltt H · d b'l kıpırd• • " .. . a a a a. asmı yerın en ı e 
dir. ~esur ~e atak gureşçi halk uzerınde tamadı. Mustafa üstte. İlk gündeyi ati'" 
çok 1Yi tesır yapıyo~. Mustafa tutturamadı. İkinci künde Not' 
İsveç w FinUndiyadan sonra nazan 

d'ikkati ce1bedenlerin başında Türk ta • 
kımınm geldiği muhakkaktır. 

Takımın kuvvetli ve teknik eleman -
!ardan teşkil edilmiş olduğundan bahse -
dilmektedir. 

* Şimdi i.k.inci gün müsabakalarını takib 
edelim: 

56 kilo 
Kenan - Norveçli Stakk:e 

M.üsabakaya çok süratlı başladılar. 

Kenan iyiıce hlkim güreşiyor. Norveçli 
fazla müdafaada. Kenan bir salto yap • 
mak isterken Norveçli bir bel sarma.sı ile 
Kenanı yere vurdu. Kenan. iki dakikada 
tuş olarak müsabaka haric oldu. 

79 kilo 
Mersin1i Alımcd - İtalyalı Gallegati 

Müsabaka son derece sert ve süratli 
başladı. Adeta birbirlerini kovalıyorlar. 
İtalyan .bele, Aluned kafa kola ehemmi • 
yet veriyor. Ahmed mınd~ kenarmda 
kafa kol kaptı. Devre berabere bitti. hal 
yan altta .. Ahmed künde yaptı. İkinci bir 
defa daha tecrübe etti, devre bitti. Ah -
med altta iken İtalyan üstüste burgu tec
rübe etti. Ahmed müdafaa yapmadan 
bul'gu veriyor. Devre bitti. Ayakta İtal -
yan sayı kazanmak için fazla gayret sar
fediyor. Nitekim ekseriyetle İtalyan ga
lib €eldi. 

st kilo 
Ahmed - Alman Schmitz 

Sıkı 'başladılar. Alman bir sarma ile 
hemen Aih.medi alta aldı. Burgu, kravat 
gibi bütün oyunları talbik ediyor. Ah -
med kendinden geçmif bir halde müte • 
madiyen oyuıı veriyor. Bütün kuV'Vetlni 
sarfederek kurtuluyor. Ahmed bir ara • 
lık ayağa kaldı. Kafa kol kaptı ise de 
kendi alta düştü. On dakika Almanın le
hinde :bi<tti. Ayakta çalıştılar. Ahmed sat. 
to yaptı, yere düştü. Alman on yedinci 

Ankaradaki spor 
hareketleri 

Ankara (HUIUSİ) - Bu Pazar mekteb
ler arasındaki futbol voleybol maçları· 

na devam edildi. Ankaragücü stadında 

ilk karşıllLŞill8 Mülkiye ile Koruıervatu -

var arasında oldu. Birinei devre golsüz 
beraberlikte bitti. İkinci devrede Mülki-

veçlinin sırtını yere getırdi. .. 
Mustafanm bu oyunu alkışla katfl ' 

landı. 

66 kilo 

Ankarab Yaşar - Estonyah To«' 
Suratlı oyunlarla b irbirlerini yo'kltl · 

yurlar. Yaşar, her oyuna çevik hareket· 
lerle mani oluyor. Estonyalmın yaptıl' 
saltoyu köprü ile savuşturan Yaşar 1"' 
tehlike atlattı. Ayağa kalktılar. Müs• • 
baka sert cereyan ediyor. Estonyalı dl 
dakikayı ,galib bitirdi. Güreş ayakta baf ' 
ladı. Kıncı hücumlar iki güreşçiyi de tııf' 
paladı. 

Estonyalı daha çak hücum yaptığı itİ' 
galib ilan edildi. 

72 l:ilo 

Celal - Norveçli Larsen 

Celal henüz ilk müsabakasını yaP1 ~ 
yordu. Yavaş güreşiyorlar. Norveçli se 

k t• harekete 'haşlayınca Celal de hare 8 

geçtL Norveçli tek kol kaparak Celali 1" 
re aldı. Celal hemen kalktı. Norveçli t" 
ne kafa kol ile Celali yere aldı. Celll -,/il 
rüyü yaparak kurtuldu. Norveçli de~ 
yi ittifakla galib bitirdi. Celal altta, ?'f~ 
veçli birkaç defa burgu yaptı. Notv 
altta. Celal künde tecrübe ettl dört d•~ 
k.ika ayaktalar. Norveçli daha hAkıın b 
cumlar yaptı ve ekseriyetle gallb illrı " 
dildi. 

Ağır sıklet 

Çoban Mchmed -Danimarkalı~ 
Danimarkalı bir akşam evvel Nof"'f' 

liyi tuşla yenmişti. G<lreş yavaş ve ıe: 
kinli başladı. Danimukalı salto tec~ 
etti. Mehm<?d, bu oyundan istifade ed 41' 
rakibini hemen yere aldı. Norveçli bu ,t 
meden sarsıldı. Birkaç dakika istlrab ,# 
ten sonra tekrar müsabakaya baf ,J 
Mehmed yerde ters bir burgu yaps.f' 
cfört dakika içinde t~la bu maçı kaza" 

Ömer BesİJI' 

Bu haftaki Milll 
Küme maçları 

Bu hafta şehrimizde gene mühiı:ıı ~ 
küme maçları yapılacaktır. Ankar~ 
takımı lstanbula gelerek Cumartesi ~ 
Beşiktaşla, Pazara da Galatasarayla ttl_ 
şılaşacaktlf'. Galatasarayı da, Be~ Albay Nikolay bunları söyledikten 

sonra, :beraberimde götürmem lazım 
gelen C\Tak ve vesikaların da bir liste
sini verdi .. ve derhal, kendine hAs kat'i
~·etıe, oradaki memurlardan birine oo
nerek, listesini bana verdiği evrakın a~ 
ramp bulunması ve hazırlanmaSl emri
ni verdi. 

başkumandanlık karargahının muhte -
lif şubelerini temsil eden bizler, bunun 
için şark cephesine gidiyorduk. Ve ıher· 
halde haftaya kalmadan, hep !beraber 
geri döneceğimiz de mabakkdktı. 

Hindenburg ile Lüdendorf'un vazi -
yetleri ve karşılıklı münasebetleri hak
kında, bende ufak bir tereddüd mevcud 
idi!e hile, şark cephesine gelir gelmez 
bu tereddüdden eser kalmadı. 

7 - Kırmızıya benrer ırenlt - Ummak - Ne 
h1 llblkası. yeliler yalnız müdafaa yapan Konser · 

da Arrlcarada yenmış olan Ankat' ti• 
Ankaranın en teknik futbol oynıyarı 

11 
• 

kımıdır. Bu maçlar Demirspor :rrıaÇ 
nndan daha fazla ulAka toplıyacalct~ 

Bu konuşmamızdan bir iki saat son
ra, ben şark cephesine giden bir trenin 
kompartimarunda oturuyordum. Tren
de, umumi karar"ahe rnensub üç-dört 
zabit daha vardı. Bunların ekserisi 
benden yüksek rütbeli idiler .. bunlarla 
yapt•ğım konuşma neticesinde vazife
min mahiyetini kısmen anlıyabildim. 
Benim anladı 'fıma nazaran, Alman or
(iuları umüm erkanıharbiye reisi, yani 
'.hakikatte Alman orduları başkuman -
~anı general Fon-Falkenhayn gözoon 
atişmilftü. İmparatorun ona olan bü -

Hindenburg bizi, büyük bir sevinç -
le ve kollektif olarak huzuruna kabul 
etti .. Ve derhal yemeğe davet etti. Ta -
bii Hindenburg ile olAn bu mülakatı -
mı~. umumi ve Bfa\ô mahiyette idi. Fa-
kat karargaha aid illeri konuşmak sı -
rası gelir gelmez, bizi Lüdendorf'un 
çalışma odasına götürdüler. Lüdendod 
hepimizin ol"aporlarını ayrı ayrı, ve u • 
zun uzun dinledi. Şahsan benim Lü -
dendorfla olan millAkaıtım üç saatten 
fazla sürdü.. Lüdendorf'un üzerinde i-

a - Tahrlb eden - Ba§kan. vatuvarı 3-0 mağlub ettiler. Bundan son-
9 - Kırmızı - Arzwıu. 
ıo - Fena - Arkada.t. 
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ra yapılan Erkek lisesi - Maarif Cemi -

yeti lisesi ~ı tamamen hikim oynı

yan Erkek lisesi 5-0 kazandı. 
VoleybQl maçlınnda: Mülkiye, Kon -

servatuvara , Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Hukuk Fakültesine galib geldiler. Mül -

kiye, Ziraat Enstitüsü voleybolculan 7 

Mayısta finali oynıyacaklar, ka-zanan 
yüksek mektebler voleybol ıampiyonu 

olacaktır. 

Atıf mUsabakalan. 
Bölıge teftif at~arının soounouıu bu 

hafta yapılarak amatöl-lar arasındaki a .. 
tış müsabakaları bitmiı oldu. Derece a .. 

tmıird€ de, iki yerli takım, Doğarı f • 
la, Ateşspor. milli küme için kal'!ılll!..ııf 
caklardır. Ankarada bu hafta milli ~ 
~ıyoktur. ~ 
=================-=-
lanlar şunlardır: ;ı 

1 - Seyid, 2 - Yılmaz, 3 - Ad'Jl 
Atletizm milsabakalan ili'' 

Bölgenin tertiıb ettiği atletimı Jil 1 ' 
bakalarına 19 Mayıs stadında de'Vaıtl 
dildi. Alınan neticeler şunlardır: . ,.,. 

110 manialı da, 1 - Faik. 2 - Zi1 
200 metre: 1 - Şevki, 2 - EteJXl-, 
5000 metre: 1 - Muıtafa, 2 -
800 metre: l - Galib, 2 - ,Mttat--' 

• (Devamı 16 inci say,_ı.) 
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SON POSTA 

A ara raketleri BAN~~ASl 

Tesis tarihi : 1888 l (Baştnrafı 14 ilncii sayfada) 1 Atlctizm bayramına hazıt·lıklar 
Olcmpık bnyrak yarışı: 1 - Demir - İstanbul bölgesi atletizm bayramı ter- \ 

9
llor takunı 3.51.6 dakıka (yeni Ankara 1 tib heyeti b~anlığmdan: !star.bul atle

t{!koru) , 2 - Ankaragu.cü takımı. tizm bayramı onuncu yılı bu sene Beden 
Dısk atma: 1 - Yusuf 41. 10 metre (ye- Terbiyesi Genel Direktörlüğünün hima-

• 
ni Ankara rekoru), 2 - Zıya... ye ve yardımlarile 28/5/1939 tarihinde 
Sırıkla atlama: ı - Muhiddm 3,30 met- yapılacaktır. Bu müsabakaların seçme • 

~C leri 14/5/1939 tarihinde sabah saat 9 da 
lrıd atma: 1 - Mustafa. Bebekte Kolej sahasında yapılacaktır. 
Rızhır arasındaki atletizm Müsabakalar umuma açıktır. Müsabaka 

8 
müsabakaları proı:rremı aşağıda yazılıdır. 

S 
1
° :metre: 1 - Mel h:ı. 11.9 san·ye, 2 - K <='Jlar: 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 
:naz .. · 1 \'C 100 manialı. 

'lon. · 2 K: . 1 ~ at~ı. ı - Behıre, - arnıran... Ati 1 y··k k k 3 rl 
tı Yra yıtrışı: 1 - hız lıses•, - At 1 . Gü'l . 'd d' k b k 

Ba k ~ . 2 

1 

"ma ar· u se •. uzun, sırı . a ım. 
1:.rı.stıt . ma ar • e. cır , ıs , ayra ya-

'I'eku. rl 
1 

S 1 A 
03 

r1şı, muhtelif takımlar arasında. 
a •m < tı .. ma: - o rnaz ,, 

ıı 'r 2 s d &çmC'lere girecek atletlerin isimlerini e, - Me ıha, 3 - • aa et... 
Selim Tezcan 10/5/19'>9 tarihine kadar tertib heyetine 

p zar C'ün' ij kOŞ I 1 h'r €Cİ di :7::u~y Naili Morana bildirmeleri rica 

1 
13 

d n T l ı İst bul Bol esi At • 10/Ş/1939 tarihinden sonra müracaat e-
r< 

rn A• n1 ı nd n 7 • f )IS 193'> P zar d nler müsabakalara i~irak edemezler. 
t u ~ ı ı 'T S m ~nü sabah saat 9 da sahada bu • 

aları 6 M 
t 15 15 d 

rr k . 
1::::::: uz.ere) 

lunmıvan atlc>tler imale gırmek hakkını 
k d r'rr Bır atlet iki müsabakadan 

r ,. . .. ll}{'Z, 

İdarct Merkezi : İSTANBUL (GALATA1 

TiiTkiyedelei Sabelerlı · 

lSTANBUL {Galata ve Yenlcamt) 

MERSİN, ADANA Bür0.9U 

SELANİK - A TtNA ; 

• 
Her nevf banka muamr "'erl 

Kiralık kasa ı · SE'rvısı 

nı:ıımımc::;;}> Göz h ;ı i rn i ... , ~--~ 
Dr. URAT RA.!Mi AYDIN 

Taksım - J ııı. n ı ı ıe. '1 tlrh.ıbaşı 
cnd,1es No. ı Urfn ııJJt. 

Tel: 15435 

- ---
Sav fa 1 a 

inhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
Cinsi Miktan Muh. bedeli % 7,5 te

Lira Kr. minatı Günü 

Eksiltmenin 

şekli saati 

Amerikan bezi 10,000 metre 2200 -165 - 4/V /39 A. eksiltme 15 

Bergamut esansı 250 kg. sü 2275 - 170 62 8/V/39 pazarlık 14 

1 - Şartnameleri mucibtnce yukarıda cins ve miktarı, yazılı 1 ki kalem malzeme 

hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminat paraları ve eksiltme saatleri hf .. 
zalannda gösterilm~tir. 

III - Eksiltme hizalarında yazılı günlerde Kabataşta levazım şubesi müdürlil.· 
ğündeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler ve Amerikan bezi nümunesi her gün sözü geçen şubeden pa· 
rasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiJtme için tayin edilen gün ve saatte "b 7,5 g-:ivenme pa-

ralarile mezkur komisyona gelmeleri. (2614) 

1 htarbul t anları J 
Beher metre murabbaına ik! lira bedel tahmin edilen Çırçır yangın yerinde 

Sinanağa mahallesinde yeni ders nazm sokağında 45 inci adada 60 sant;m y.lılü 

6 metre 29 santimetre murabbaı sahalı Belediye malı arsa s.ıblmak üzere açıi 
artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Lev nzım Müdürlüğünd0 göriilebilır. İstekli· 

!er 94 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 15/5/939 Pazortest 
günü saat 14,30 da Daımi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2927) 

ihracat çın ICO b'n k'lo 
yapak <'ali r'ı 

tı.Li. ·m rr:tk a da il.r:cat 
yrpı'ıyor 

1 1 !:evlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idarasi il:hları 

Yereba an, Çatr., • me ıokaıı:, ti 

b· Dün p,c-ç vakit Tr 'ı;:v:ı. cinc;i büvük Evve1ki ründenberi siyasi vazivetin 

6 r Yapak partisi atı 1mıc;t r. Kilo~m itidal ke betmesi üzerine piyasamız -5 5 hıı u •an c:a+ılan ve ı 00 lbın kilo dan vaki ta 'eblere revab verilmiş ve. 
h1ıktırınrta ohn ~u parı inin, bır ihra • ıruhtelif memleketlere mühim mık • 11 '----G----------v-e-ı azetemizde ı;ılun yazı ~ f rrrı ı taı ... n n n1 TJması. "e1ıi'e tarda C'mtia ihracım· 'başlanmıştır. 1 resimlerin büfü:ı hakları 

İS TAN BUL 

lrn n a \'C\ ,... '" • Ru a · ... ·n oldu Bu mr' anda Amerikaya şarab, Ka- mahfuz ve g:ı et~nıze udd.r. 
' ' hmı eti t d'r. r d \~ av derisi, Almanyaya yumur -

Ticaret at şem'z tug"n Par're . 'll'I 'lleyva, fasu1ye, barsak, İtal· 
'a ,. Yu'11nistamı 'balık, Polonvaya 

oid'yor m m mıktarda tütün gönderilmiş -

d İ' .t ad Veka E'1 i · ticarrt umum mü tir .. 

ı .:u Munıt< ı R ı. p r· tican t ata e
'"ın t · <' nyın edı n İ""lir. Geçmiş günlqr 

r DJn c:ehrimiı... C'dmiı:: olan veni tica-
df't atac;emiz. bupün Paric:c harekC't e • - Sakalından da utanmaz mısın be a-
""tktir. 

t Hastarafı 7 inci sa1tf ado > 

dam! diye hay'kırmak olurdu, 

Bir Almqn iktı~ad heyeti ge'i1or Bana bunları anlatan yaşk dostuma: 

Bir ll\ .. el 
1 

k . . - Pe'ki, üstadım .. ded;m. ya kadın tu-
fe'<'r •.. l d€'t cvvcıl men' c> etırrııze va'eti ... Biraz da ondan bahsetmez mi.>i· 
i r 1• ını '· nr c: ~·duii'u111uz A1ıran . ? 

B "' + P "rni rl ·r <'. umum müdürü nız · .. 
r ' • Gü!'dü: y1 ., c•. n ri• 'nd ki hevet Ma • 

1... t- I'\ i ün" r'miıe muvasa - - İk'nc· 'b'r tes.,düfümüzde de> kadın-... et · 
'
1 bulunac .r.tır. ların nasıl süslenrliklerini anlatırım! .. 

ha lievf>•. schtimil piyasalarında bil - Ali Akıncı 
ka~<:;a ihracat emtirıı:;ı üzerinde tetki • ------ ,. 

l?id vanacak ve JY'Üteakıben Ankaraya Ömer Scyfeddinin kabri Asri 
C'CPktir. mezarlığa nakledilecek 

_ lie
1
vetin devlet mcrkezimizdeh'i te -

·•1 1.'1~ a <l İstan'bul Matbuat Cemiyeti namına 
vı: d< r an onra avni rnaksadla İrana Valiye müracaat edilmiş. Ömer Sey • 
d ahn bazı "cırk mE-m1eket1erine gi -
l:Ceği <.>Ö\ lenmektcdir. f eddinin Kacl köyündeki mezarının pa-· 

'Vnnn.. - -
O\'<h• ınnili inhidam c razi görüldü 

1<ıı1 li ı' " \7 'k" d . .. ze . "" an ov ara ·n akı şose u 
edi~n~e maı'i nhiCl· m araziy<- te adüf 
~· tetkikata ba lanın ştır. 

rasız o1arak Asri mezarlığa naıkli rica 
dilmiştır. Vnli ve Belediye Reisi Lfit-

f Kırdar, bu müracaatin derfua1. yerine 
etirilrnE"si !çin lazım gelenlere emir 

Na'ı-ı Vekaletinden 
Açık arttırmaya konulan iş: 
1 

- Çubuk bnrajı gazino ve müştemilatının bilfunum demir baş eşyalarile bir-
lıkte . ·ım . t h ıcara verı csı n mm edılen senelık icar bedeli 1200 liradır. Üç sene 
lnüddetıe icara verilecektir. 

2 
- Eksiltme 12/5/9 J9 tarihine ras+Ja van Cuma gün il saat 15 de Nafia Veka-

leti Suı U M"d 1" .. S ks. lıl ar mum u ur ugu u e ıltme komisyonu odasında açık arttırma usu-
e Yapılacaktır. 
3 

- Arttırmava g.rebılm k için isteKlilerin (270) liralık teminat verme.si ve 
lltttırrn ı "' .. d k. ·· anın yapı acngı ~un en en az se z gun evvel ellerinde bulun4'n bütün 

~esikalarııe bırlikte bir st;da ile Vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
bıere · 'k b vesıka alma:arı ve bu vesı ayı ı raz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 
\'es'--

"<l talebınde bulunmıyanlar arttırmava ~tirak ~demezler. 
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-1steklifor bu ış iç'n 'ıazırlarmış olan mukavele ve şartname projesini Sular 
llıu:rn tniır!ürluf'üne müraca::ıtla görebi r·er. ..1397:. c2589.a 
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-----------= -Birinci i' eşitle: 11 / ı ıayıs / 939 dadır. ~ -~ 8 lig ·:h il~ra11 ~·ye: Liradır ... ~ -~ 20 ~undan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ~ 
~ye .. vo ve 1 .O u liralık iki adet mükafat vardır... := 
~ n~ tertipten bir bi!et alarak iştkak elmeği ihmale tmeyiniz. Siz de 5E 
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Abone bedelı p.~.ndı~. Aareı 

değıştırmek ::!.> x.ır .ştur. 

Gelen e11rak geri ll~rilmes. 

ilanlardan mes'uliyet alınma~ 
Cevab ıç•n mektub.ara 10 kuruşluk 

Pul ila\'C;il azımJır. 

(· .. ;~;~~·;.:;:;~~··:··;~;·ı~~~~t;t~i"' .,, 
i Telgraf : Son . l'ı..ata I 
i 7 eıeıcm : 20203 İ .................................................. 

Kendir tohumu 15/5/939 tarihinden itibaren D. D. 106 No. lu tarüeyc ithal 
edilm~tir. 

Fazla tafsillt iç.in istasyonlara müracaat edilmesi. (1594) (3005) 

Muhammen bedeli 5577 lira 68 kuruş olan muhtelü miktar ve eb'adlarda vagon 
camı, arnavo cam, Duble bma camı, vagon için çerçeveli çerçt:vesiz mustatil 
ayna ve markiz camhrı 22.5.1939 Pazartesi günü saat (15) on be •e Haydarpnşada 
Gar bınası dahilinderl:i komisyon tarafın:bn kapalı zarf usulile satın a' n caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 418 lira 33 kuruşluk muvakkat teminat. ka nun 
t.ay'n ettiği vesikalarla teminatlarını muhtevi zarflarını aynı gün sa t (14) on 
dörde kadar Komisyon Reisliğıne verme?eri lfiz.ımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3021) 

Şuhut Be' ediyesinden 
Kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu evveke ilan olunan 1896.':J lira 49 

kuruş b.-delli keşifli Şuhul kasabasının Nafıa Vekfiletinden musaddnk proje.si 

mucibince yaptırılacak elektr;k ve makine tesisatına talib zuhur etmediğinden 

bu defa 3/5/939 gününden başlıyarak bir ay zarfında işin pazarlıkla ıhalesine 
!talar verilmiştir. 

1 - İhale Şuhut Beledıyesinde toplan an encümen tarafında!! yapılacaktır. 
2 - Muvakkat teminat 1422 lira 26 kuruştur. 
3 - Bu işe aid proje hülasası keşif, malzeme montaj şartnamelerı hesabat ve 

münakasa şartnamesi mukavele projesi bir lira mukabilinde Şuhut Belediyesin. 
den alına'bilir. 

4 - İstıekli olanlar Naüa Vekaletinden alınmış enspektörlük vesikası ve buna 
mümasil tesisat yaptığına dair alınmış bonservislerle bu müddet zarfınd1 hergün 
Şu'hut Belediye E!lcümenine müracaat edecekleri ilan olu.nur. (3001) 
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Et ve Sebzelerin iyi pişmemesin en, meyvaların guzeloe yıltanmamasm an, lçilen su arın temız ta saf olmamasmaan hasıl olan so ucan edigimız ~arsak 1 
= Kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar, ince barsağın io zarma yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 1 1 Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık._ karın afirıları, karın şişmeleri, burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dDnmesi, salya akması, sar'aya benzer 1 
1 sinir halleri gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk hep bu kurtlarm tesiridir. ( iSMET SOLUCAN BISKOVITI) Bu kurtların en birinci l!i 

devasıdır. BUyUk ve kUçUklere emniyetle verilir. Her çocuk seve seve yer .. Çocuklarımza senede birkaç defa ihtiyaten mutlak veriniz. Kullandıktan yirmi n 

l
r= dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. Sıhhat VekAlelinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutular I 

içinde yazılıdır. • 1 
IJlllUIMIHIUlll• Dikbt ~ya taklld olarak başka aolucan bJakilviUeri çıkınıştJr. Lfttfen kutulann üurinde (isMET) markasını arayınız. Fiat her eczanede 20 kuru.~. ~lllllllJIUUUIJfii 

ADEMi iKTiDAR 
ve B E L G E V Ş E K L t G İ N E K A R Ş 1 

EKSİRI 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM KOM OJEN 
T. C. ZiRAAT BANKASI 

K11ruıu, tarihi 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirat ve iicarl tıer nevi b•nkı mu•m•l•lırl 

PARA ~iRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsı:ı tasa.rru.f huablarında en u 
50 lirası bulunanlara senede 4 de fa çekileceit kur'a ile aşağıdaki p1ana 
ıör. ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralı,, 4.00Q Lira 
4 ,, 500 ,, 2,000 " 
4 ,, 250 ,, 1,00D ,, 

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

Dl.KKAT: Hesablanndakl paralar bir senıe içinde SO liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çLlttığı takdirde 9'ı.ı 20 fazlas:le verilecektir. 

Kur'alar aenede 4 defa, 1 EylCU. 1 Birincikanun, t Mart ve 1 Huiru 
tariJalerinde çekilecektir. 

Her yerde 

E 
traı bıçakları en 1ert sakalı 

bile yener Te cildi yumuıatır. 

KOLINOS 
antisetJtik 

DIŞ MACUNU 

. 

traı bıçaklarını 

ıararla isteyiniz. 

kullaııınız, lezzeti 
hoş, dişleri inci 
gıbi parlatan Ko· 
linosu dünyada 
milyonlarca zevat 
s~ve seve kullanır
lar. Tüpün mubte· 

ylyab Le~sir edilmiş ol \u ~und ıın uzun mULldetle ihtiyacınıu temin eder. 

Bııytık tüpü tO, küçük tüpi !ı,5 kwu.ftur. 

TASFİYE HALİNDE 

ISTANBUL TÜRK EMLAK 
ŞİRKETİ IIİSSIDARLARINA 

Tasfiye halinde bulunan İstanbul Türk 
Emlt\k Şirketi hissedarlarının fevi:alA.de u -
mumi heyeti, 10 Haziran 1939 tarihine ra.a -
lıyan Cumartesi gilnü saat 11 de Tatslmde, 
Cümhurlyet meydanında t. T. B. Ş. hanında 
Uin idare merkeılnde toplanacafı tıAn olu
nur: 

MÜZAKERE RUZNAMESİ: 

1 - Tasfiyenin intacı haki:ında tasfiye me
murlannın tekliflnln müzakeresi. 

2 - Tek!lflnln kabulü halinde tanzim olunan 
mukavele metninin ta.sdlk ve kabulü ve 
şirkc-t mevcudatı ve gayrtmenkullitının 

toptan devir ve !üruhtu ve !erağlarının 
terası hakkında wflye memurlarına sa 
llhtyet itası. 

3 - Tasfiye memurlarlle murrı.klbların ve 
şirket llW!murlarının ücreti Te 1kram1-
yelerlnin tayin ve takdirleri. 

Ticaret kanunu ve şirket nizamnamesi hü 
kümlerlne göre rey hakkı olanların mezktir 
10 Haziran 1939. tarlhlnden en geç blr haf
ta evveline kadar §irket merkezine müracaat 
edllmek lAzım gelir. 

İstanbul. 3 l\layıs 1939 
TASFİYE HEYETİ 

OOYÇE ORlENT BANK 
Dreıdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türlriyct ıubeleriı ' 

Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: lst. Tütün GümrüN 

* Her türlü banka iti * 

İlan Tarifemiz 
Tek atltıın nntlD\l 

Birinci aahil• 400 laıruı 
/irinci aahil• 250 » 
Üçüncü •ahil• 200 • 
Dördüncü 10hil• 100 ,. 
ı, .ahi/ela 10 • 
Son t1ahil• 40 » 

Muayyen bir müddec zarfında 
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak· 
Iar ayrıca tenztlltlJ tatilemizdeıı 
istifade edeceklerdir. Tarr., yarım 
ve çeyrek sayfa tllnlar için am 
bir tarife derpif edilmiştir. 

Son P01ta'nııı ticari :llnlarua 
ald itler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıineıbk &ollektU llrUM 
~ll&a 

.&Dkan caddeel 

································-···························· 

Saçlan besler, köklerini kuvTet• 
dirir, dökülmesiDİ önler, kepek· 

leriai aiderir. 

lNGILIZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu • l.tanbul 

VENÜS kadar güzel olmak isterseniz ... ! 
Meşhur Alman rüıellik mütehauıaı Profeaör Doktor E. WINTER 

tarafından formülü yapılan ve diinyada mevcut müıtahza
ratın en mükemmeli olan VENÜS güzellik 

müıtahzaratı kullanınız. 

lat.ınbul 

8 ... 
g 
Q 

Mevcut nOmune•I vec;hll• 

5000 ADET CAN KURTARAN YELEGI YAPTIRILACAKTIR· 
• tsteklilerin numuneyi görmek ve şeraiti öğrenmek Qzere bergtın fi 

pazarlığa girmek için de 15 Mayıı 939 gilnU saat 14 de Alım tatım -· 
vialne mUra~aatlarL 

Şehir hatlan vapurları kahve ocaklan 
1 Haziran 1939 dan itibaren bir ıene mQdd&Ue açık arttırma ile ktr•Y' 

verilecektir. Arttırma 18/5/939 ıaat 14 te Denizbak Kamara Sem..ıod' 
yapılacaktır. (1500) liralık teminat lbımaır. ŞarUan Oğrenmek i('in bertOJI 

roezkür stırvise ıanracaat edll~btlir. 

ŞU ADRESE DiKKAT EDiNiZ: 
iş Bankası karşısında 15 numarada 

ALO CEMAL 
GiŞESi 

Her köşede bir Piyango bayii peyda oldu. T aliiniıi ba ) 
~eıriyat Müdürü: Selim Rcgıp ım., kargaıalıktan kurtarmız. Biletinizi bu uğurlu ve nam 

w -• S. Ragıp BMEÇ Teren gifeden alınız. 

SAHİPL.UU: A. ftrm. VŞAKLZOlJ. '----------------------*!"' J 


