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• 
iltere '. ·aıyay ota verdi 

navatan filosu Akdenize geliyor 
Havas ajansının Berlinden aldığı habere göre, İtalya Arnavudluktan sonra Yunanistan 

ve Yugoslavyayı nüfuzu altına alacak, Almanya da ıarka doğru uzanacakmış 

Türkiyeye karşı 
. alika arttı 

• 
ltalya lngiltereye derhal 

kat'i teminat verdi 
· lngiliz matb~alı Türkige ile bir lngilizler Korfu adasını 
anlaşma yapılmasını istiyorlar işgale mi hazırlanıyorlar? 
Fransızlar İtalyanın Rodos ve 12 adada hummalı Dün /ngiliz, Fransız Milli Müdafaa 

hazırlıklarda bulunduğunu söylüyorlar Komiteleri mühim birer toplantı yaptılar ,, ....................................................... , \ 
.. Yugoslavgaga da bir j Harbin önüne Lehistanda askeri 
ıı.ltimatom verilecekmiş ı geçilemiyecek hazırlıklara hız verildi 

1 Arn vudl · lile 

1 1 bugün ortaya ablan 
meseleler 

-- YAZAN --

1 
Emekli General 
H. Emir Erkilet 

İtalyan kıt' alan Elbasanı da al ·: 
mı§"lar, uçak ve mat&r, as kert hareklt~ 

: gereği gibi hızlandıracak vasıtalardır.i 
1 (Devamı 11 inci sat/fada) i 
\ ......................................................... .! 

Londra 9 H Kor/u. ada!t7' cıan b"ir g6ri17'1lf Roma -Beri .. n 

SOn hadiseler de "EylUle kadar 
gözde · ·ıd· herşey bitmiş · n geçı rı 1 ı kt Ingilf.t bahriyehlm Kraliçe Elizcıb.t zırhluı1ıı selamlıyorlar 

T ebı·,.... d.I....... o aca ır '' Lond! a 9 (Hususi) - Bu sabah Yu-,derek yarını saat konuştü. Bu mIDAka 

R g neşre 1 dı, nazırlar şehrimizden ayrıldılar Berlln 9 - Havas: Hitlerln WilheJm... nan setıd Hariciye Nazırııu ziyaret.. (Deoomı 11 
inci ıa!/lad•) 

omanga Harici N . '' haven'de söylediği nutukta nasyonal IOS• DA b. T.. k . 
el sık ile azırı dıyor ki: Bu defaki yalist partisinin Nürnberg'de yapacağı a ı ur mımarı 

lŞlmız bilhassa kuvvetli olmuştur kongrenin bir cSulh kongreıl• olacatma 

!:---------...-~iiiiililiii~"- dair geçen sözler hakkında Alman aiya • s • h d •• ıd mahfellerinde beyan olu~du.ğunA gö- ınanın atırası un 
re. c:Syltlle kadar her şey bıtmıf olacak-

lforiei11c Vekilimiz Ankaraua hareket ederken do... ..,.__ ,,._ d ... ~ . .._... ııeu.u e ıyor. 
(Yazısı 11 inci sayfada) 

tır.• <D•oom• 3 üııctl '"llf•da> merasimle taziz edildi 
Vaziyet 

karşısında 
Türkiye :······-· ............................................ : 

: Türkiyenin bir ideolojisi : 
1 vardır: Türk olmak, Türk İ 
i kalmak ve ancak Türk için i 
i yaıayıp Tiirh için ölmek. 1 
~ ..... ················································ 

l 
Yazan : uhittin Birgen 
[Yazuıı Hergün sütunumuzda) 
~~ 

Büyilk Sinanın mc.zan ba şında nutuk söylenirken 
(Yamı fı ünci aa1fanın (1) n (!) nci sütonlarında) 



1 Sayfa SON POSTA 

--Resıınıı Malraleı = Hem çiçekli, hem meyvalı agaç :-lergün 
-····__,... 

Bugünkü dünya 1 
Karşısında Türkiye 

Y uaa: ll•hMt• .,..,_ _J 

IS TER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Gazeteciler Perapalas otelinin hölünde pusu kurmuş. iki c- Hep:n:z de yanılıyorsunuz dedi. Ben iti Har!çiyı Ve-

Hariciye Vekilinin ıaatlerdenberi uzayıp giden mı.izakcrcyi kilinde Ingiliı nazırlarının Humtını olup olmadığını bilmi
bitireıek salondan .. çıkınnlarmı bekliyorlardı, ne konuştuk- yorum. Fakat şayed varsa sualinize gülerek fU cevabı veıe
larını soracaklardı, Romanya Hariciye Vekilinm Berline da- ceklerdir: Ikimiz de tavla meraklmyıı. ve en rlyad~ karşı 
vet edilmişken, oraya gitmesi beklenirken ansızın 1stanbula karşıya oynamaktan zevk alırız. Burada buluşu§urnuzu11 ye
geliveri~ınin sebebini anlamaya ça1ıpcaklardı, taba haki- ganc sebebi de bir parti çevirmekten ibarettir.> 

' 

katle JlAk:ısı şüpheli bir cevab alacaklardı. Şımdilık tııhmin Dünyanın bu ka~ık vaziyetinde bu cevabın n gaıeteclyi, 
üzerine yjiriluneye ça~yorlardL Fakat içlerinden biri nıha- ne Je okuyucuyu iatmln etmiyecefini biliyoruz, yalnız en 

1 yet sabırsızlandı: IS TER f NAN, I ~·;:; ;b olaı•::;•;;; ~ka; ey okilyucu oen: 
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ır::::: 
10 Nisan 

· Nevyork sergisinde 
Türk paviyonunun 
inşaatı ilerliyor 

Türkiyeye karşı 
alaka arttı 

(B(J.ftıımfı 1 inci sayfada.) 
yanın kıskaı a1tma alınmlf olduğunu 
kaydediyorlar. Kıanaat.ı.erlne &öre ikinci 
hedef Romanya taıi'.kile Karadenize çık
mak. Bal'kanlan mutlak bir nüfuz altı • 

Sayfa S 

e Vaziyetin bu şekli 
almasında Garb 

merika 3yanında 
bitaraflık kanununun 
liğvine itiraz ediliyor Nevyork sı CA.A..) - Oec!lcm1.şt1r. na almaktır. 

demokrasilerinin 
mes'uliyeti var mıdır? 

Amerika etrafında ticari bir '' Çin seddi ,, tesis 
ederek kendi membalarile mi yaşayacak? 

Anadolu AJa:uının husust muhabirinden: Londra 9 (Hususi) _ Observer gazete-
Nevyork sergi.si Türk Wıyeti reisi Vedad Yazan: Selim Ragıp Emet 

Nedim Tôr ve arkadn-"lan ,,_.en Per-"embe sinde bir vakit1er memleketimi.%1 ziya - ld ..... ..~,, .,, erlin • Roma mihverinin Şar 
günü Queen Ma.ey vapurlle Nevyorka gel - ret etmiş olan siyasf muhaITıri Garven § 
ml.şler ve Ne'lyorkta bulunan Türkler ta- İngilterenin Avrupada. Afrikada ve Ak- Avrupa .istikametinde göster• 

Vaşington 9 (AA.) . 
nununun tadT h ·k - ~ıtaraflık ka-\ cÇin seddi~ tesis ederek kendi memba-

rafından karşılanmıtlardır. denizde tehh'lcede olıduğunu söylüyor. meye başladığı faaliyete bakanlar, bu fa· 
Şimdi artık orijinal hatıarlle tamamlle Garven Türkiye ve Romanya ile yapıl- aliyet;in sıklet merkezini tC§kil eden 

nin hariciye ıeı .~ kında a~an meclisi- larile yaşaınağa uğraşmak. 
de .. ncunıeninde cereya~ e - . • . k 

meyda.na çıkınlıf bulunruı pa'fty<mlarımızın makta oluğunu sandığı müzakerelerin Garbi Avrupanm mühim bir tazyikten 
inşaatı, pek çoklanndan sonra işe gırtştı - _ 

. n muzakereler uyanda Bo eh' • 2 - Hayat standardını ınaırme ve 
tırazını mucib olmu...+ur nBo rah ın ı- yevmiyelen azaltıp iş saatlerini çoğal-

~imiz halde büytlt bir hısla lntJ.şaf ederek mümkün olduğu kadar süratle bitiril - kurtulınu§ olduğuna şahid oluyorlar. Bu 
programa uygun bir aathaya varmış bu - mesine ve bunu müteakib totaliter, dev- tahavvül, bir zaruret mahsuın müdür? 
iunmattadır. Bizim önümllzde gMerken ge- Iet?ere karşı mümkün olduğu kadar ge- Yoksa ahvalin tabii bir neticesi midir? merik d >i• • rac A - · t · · tat an evlet adamlar A ' tarak bunları mübadele sıs emını -

~akaşalarına- iştirak ede~ vru~~ mü btk eden memleketlerdeki seviyeye ge
tı harbe sürükletmek tehl"k~m e - tirmek suretile dünya piyasalarında 

r!de kalan memlelı:etıerin sayı.~ yedi, seklz1 niş bir cephenin kurulmasına taraftar<i;r. Bu suale cevab verebilmek için hadi· 
bulrnakta.ciır. 'Nrlı: sergtslnln, SO Nisanda 60 Londra 9 (H··-·,j) _ G t 1 b ··n dikka tm k Jtafdir" 

ruz b km ı esme ma - ~ k 
mlllet arasında Nevyorktn vukubulacak şe. ı.&O>~ı aze e er ugu selerin seyrine t e e 1 

' 

ret müsabakasında pal1yonumuzun iistün Arnavud meselesinin, Yugoslavya, Yu - Münih anlaşmasından evvel ve bu an
blr yer alacağını n umumun dikkatini ü - nanistan, Romanya, ve Türkiye üzerinde laşmayı müteakıb Alman devlet reisi ta
zerlne toplıyacağuu kuvvetle tahmin et - yaptığı tesirleri anlatıyorlar. rafından vukubulan beyanata göre Al· 
mekteylz. Bu münasebetle billıassa Türkiyenin manyanın itti.sa meyli şarka teveccüh C· 

ıra akl.:ı. itham etmişt· rekabet ya'pmaga çalışma . 
Anı .k ır. 

V er:ı ·nnın emniyet ve hu 3 - Milli mahsultıt için tahsisat a -
armsprings 9 (AA ) Be zuru yırmak vP bu usulü sistematik bir şe-

l'ayın fikirl . · · - yaz sa -
baz . enne makes olan bir zat, kilde tatbik etmek. 
yap:l mılletler 

4 
tarafından mütemadiyen Beynelmilel vaziyetin Amerikan mil 

nın an ?skerı taarruzların Amerika _ letine bildirilmesi lazım gelen ilk saf
ğını ~m~ıyet ve huzurunu zfıfa uğrattı- hası budur. Çünkü bu vaziyet Ameri -

Macar Başvekili 
Berline gidiyor A ~J an etmiştir. kan endüstrisini, amelesini ve ç~ftçi1e-

ynı ınernbada ·· • · · · kt di re mu·· t n ogrenıldiğine gö _ nnı mutazarrır etme e r. 
ecavıller t f d 

rına tahmil d"l ara .~n an kurbanla - Ayni zat, Arnavudj:uğun isti!lasıntn 
Buctapeşte 9 (A.A.) - Alınan haberle

re göre. Bafvekil Tefeki ile hariciye na
zın Csaky, Berline yapacaklan ziyareti 
Hitl'erin ellinci yıldönUmü §enliklerine 
tesadüf ettireceklerdir. 

Ruıvelt Arne 
1
.:n ınubadele usulünü Avrupadaki asken tecavüzlerin ikinci 

Jdlden birini eknb·ayı aşağıdaki üç şe - safhasını teşkil ettiğini, bu halin dün -
ti d a uı etmek mecb · · · · · · dah h' b" n e bırCı"'kan b" . urıye - ya tıcarettnın vazıyetını a va ım ır 
tel<lkki etmekt dı;. tehdıd mahiyetinde şekle soktuğunu ve Nazi ve Faşist mil-

'J'icari ~.ır. . Jetler tarafından tatbik edilen milbade- Heyetimiz bug ·· n 
Tahrana gidiyor 

- Amerik ır .. çın seddin le usulünO.n nüfuzunu artırdığını ilave 1 - anın etrafında ticari bir etmiştir. 

rak hükUınefnin Suri e 
lehinde yeni bir teşebbüsü 
Başvekil Nu · p _______ _: 

Ankara. 9 (HU5USi) - Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu siyasi vaziyet icabı bu
gün Tahrana hareket edecek olan hey -
etimize Gümrük ve İnhisarlar VekUı Ra
na Tarhan riyaset edecektir. 

tr! aşa Fransanın Bağdad sefirini kabul 
Şa 

4 
e tı, muahedenin tasdikini istedi Roma - Berlin 

mihverinin planı 
m (Hususi muh b" . 

yor) - Bütün S . a ırunu yaxı -
unyede h .. k .. 

perişanlık hali de ~ ·um süren 
icrn sallıhiyet.ler· vam ediyor. Bütün 
ı · 1 m&ndn id~· . 
me geçtiktenberi h .. ının e -

bii hale dönın kt enuz memleket a
kın Fransaya ~ en çok uzaktır. Hal -
I7yan i~inde bual~~dne. derecelerde ga -
çın henu··z ·· . ugunu anlaın&.k 1· _ 

numayışl · 
görmek k:- f"di _erın devam ettigı· "ni 
H a ı r. Bır a d b . 

1
. nma ve Homs nyakta y a~ erı Şam, 
ınd<XJir y 1n .. ve numayış· ha ... 
Ş · a ız uç d .. 

Rrnda kısmen ç la çrt günd~mberi 
ne tamamen ~rşı r açıldı, fakat ge-
Difi:er şehirlerde ~panmaları yakındır. 
kapalı ve nu·· . ıse çarşılar 1.atnamen 
·ı mnyışler h . 1 e berdevamd 

1 
ep _aynı heyecan 

şekline tahav 1::i Ier dakika bir ihtilal 
bu nüınav-' 1 vu etmesi mümkün olan 
d k . ış ere karşı F 

ı ları askeri t db" rnnsızl~m al-
vam ,.,ı: e ırler ayni halde d 

'-v..ıyor s h" e -
altında bul~ • e ~·~e hayat, muhasara 
askeri inzib ntan ır şehrin UJ.namen 
t a altında b 1 
' ~ benziyor. u unan haya-

aha ne kadar el 
Olmıyan bu f A evaın edeceği belli 
ki Arab muh~vl k~l~de vaziyet, etrafta-
d" F· . erını de harek t ı. ılıstin Yüksek - e e getir-
Fransa yük k Mudnfaa Komitesi 
şiddetli prot~~to komiserliğine gayet 

Ierine gönderdiği telgraflarda da Frttn
sızlara karşı muka~emet ve hatta mu-
kabele tavsiye etmektedir. (B~tarafı l inci sayjcıda) 
Diğer taraftan, Bağdaddr.tn gelen ha- Müşahıdlerin kanaati şudur k., bütün 

berlerde orada Irak hükumetinin Suıi- etrafilc düşünülerek söylenmiş olan bu 
Ye lehinde harekete geçtiğini göster - nutuk. Cermen sulhünün kat'i olarak te
mektedir. Başvekil Nuri Paşa Essaid, sisine mani olan bütün meseleleri Al • 
Fransanın Bağd~ sefirini kabul ede - manyanın Eyllılden evvel halledip bitir
rak kendisine Suriye ile Fransa ara - mck azminde bulunduğunu gösterir. 
sında mün'akid muahedenin tasdiki Zannedıldığ ne göre. Almanya ile İtal
Irak hükumetini çok memnun edeceği- ya arasında müştereken tesbıt edilm~ 
ni bildlrmi~tir. Irak hükumeti Başve - bir planın tatbiki mevzuubahstır. Şim -
kili, bu müdafaa için sebcb olnrak Su- d,lik hareket İtalyaya nıddir. Fakat Al
riye vaziyeti hakkıııda gelen haberle - manyanın italyaya harb levazımı ve as
rin Irak efkarını fevkalade bir heye - keri mütehassıslar göndererek yardım • 
cana ~~tirmiş bulunmasını ileri sürmüş da bulunduğuna daır uzun zamandan • 
ve bu vaziyet devam ettiği ha1de bir beri ver len haberler teeyyiıd etmekte • 
tak1m müessif hAdiselerin zuhur etme - clir. 
si ihtimali bulunduğunu da ilave eyle- Bu p?an mucibince, Avrup.ı şu suretle 
miş+ir. iki memleket arasında taks.m edilmek • 

Nuri Paşa Essaid, ayni zamanda İn - tedir. Arnavudluk ile Yunan.stan doğru
gilterenin Bağdad sefiri nezdinde bir I dan .doğruya ftal~an nil:uz m~ntakası ve 
teşebbüs icra etmiş ve Fransanın dos - , hcıtta İtalyanın hımaye ıdarcsı olarak ny 
tu sıfatile İn!!ilterenin bu hususta ta- rılmıştır. Yugoslavya ile İspanya gene 
vasc;uttn bul~~masını rica eylemiştir. İtalyanın siyasi nüfuzuna tabi olacaks:ı 
Bağdad gazeteleri Suriye işlerile pek d.1 ekonomik sahada Almanya faık b:r 

har~et1i surette meş~ldürler. Bura- vaziyette olacaktır. 
da cereyan eden bütün hadiseleri en Almanya Cermenl ğin bin scnedenbe
küçük tefen-üatınn kadar yazmakta ve ri beslcdıkfen Şarka d'oğru gcni§leme 
Suıiyenin feci vaziyetini tasviren ma- s.yasetini tekrar ele alacaktır. Almanya 

~r~~~~~~~;~~=~~~k~a~l~e~~~r~~~ş~r~e~y~ı~~e~k~t~e~d~ir~le~r~.~~~= 19~E~Qlli~bdark~d·~~s~~~-ıer Birliğınden ayıran bütün memleke.t-

1 Ieri boyunduruk altına alacağını ümid e-

An.karada ilk def:a olarak ka ctl 
Yapıldığını dünkü nüshaınızd p ı y:iııne haVU%Unda su sporlan müsabakaları 
ve müsabakaları seyreden n yazrnı~ık.. Yukandald resim merruıimde bulunan 

zevatı göstermektedir. 

diyor. (A.A.) 
Polonya ne olacak? 

Polonya bu sahada bir;nci numaravı 

teşkil etmektedir ve siyasi Alman me • 
hafili. Polonyanın şu iki şıktan birini in
tihab mecburiyetinde olduğunu ·açıkça 
söylemektedir: Ya siyasetini Roma - Ber
l'in mihverine uyduracak yahud da Av • 
rupa haritasından si?inecektir. A!man -
lar maksadlanna harb etmeden varacak
larını ümid ediyorlar: Polbnyadn ekal -
JiyeUer arasında bir hareket uyandırıla. 
cak ve Polonya hududlarmda da dırhni 
huzursuzluk ve end'işe yaratılacaktır. 

Ekonomik muahedelerle Al'manyaya 
bağlı bulunan Romanya daha sıkı bir 
tarzda Alınanyaya tabi kılınacak ve Ro
manya üzerinde tazyik yapmak için de 
Macaristan ku11anıracaktır. Alınan zih -
niyetine gdre, Orta A vrupada eh silfilı tu 
tar yegAne mlllet Almanlar Qlacak ve 
on'ların etrafında askerlikten tecrid edil
miş zirnat memleketleri bulunacaktır. 

Bu memleketlerin vazlf esi Almnnyaya 
iptidai madde?er vetiştirmek o1acaktır. 

adını sık sık zikrediyorlar ve Amavuci- decekti. Filvaki Orta Avrupada yapılar. 
luğun bu defa mazideki alAkası, sonra harita tadilatlarından çıkan mana da bti 
da İtalyanın Balkanlara ad'ım atması merkezde idi. İtalyanın Arnavudluktı 
münasebetile hadisenin Türkıyede çok tesisi teşebbüsünde bulunan himaye dı 
fena tesir yaptığını söylüyorlar ve bu gene bu noktai nazarı teyid eder. 
arada Türk gazetelerinde çıkan başına - İspanyada cereyan eden dahili harbin 
kalelerin hüllısala.nnı nakledıyorlar. doğurduğu gavail arasında. zaman za 

Faris 9 (Hususi) - Fransı:ı: matbuatı- man, Garbi Avrupanın vaziyeti de bl! 
İun kanaatine göre totaliter devletler hayli nazikleşmemiş değildir. Fakat bu 
üç hedef tesbıt etmektedirler: • mücadele hitam bulup ta Franko İspan· 

1 - Balkanları nüfuz alunn alacak - yası hareket kabiliyetini bir parçacık ol• 
lardır. Göz d1iktiklerl birinci memleket sun artırma imkAnlarını buluncaya ka· 
Yugoslavya, ikincisi Romanyacıır. Yuna- dar geçirmesi zaruri olan dinlenme ve 
nistan da tazyik altına düşecektir. teşkilatlanma devrsi içinde, o mıntak.anm 

2 - Akdenizde mutlak bir hakimiyet 1 zahiri bir sükun geçirmesi tabiidir. Yok
elde etmek tasavvurundad'ıri:ar. Tunus sa, Berlin • Roma mihverinin şarkta 
ikinci bir hedeftir. meşgul olduğu sıralarda garbı tamamen 

3 - Avrupada ise b 'rinci merhale ihmal ettikleri kabul olunamaz. Çünkü 
Danzig, ikinci Ho1andadır. bu mihver, iddiasına göre. önüne çıka-

Fransız matbuatı Almanyanın Bavye· cak bütün maniaları silindirinden geçir
rada. İtalyanın Brendizt ve Bingazide ve mek azmindedir. Şimdilik sük\lt ile kar· 
12 adada yapmakta oldukları tahşidat ii.- şıladığı noktalar. İngiltere ile Fransanın 
zerinde ehemmiyetle duruyorlar. yakın menfaatleridir. Fakat Franko İspar 
İsviçrede vazi··eti nasıl RÖrüyorlar.:? yası lazım gelen hazırlanmasını ikmal et. 

Cenevre 9 (Hususi) - İngiliz ve l<'ran- tikten sonra İngiltere ve Fransanın ra. 
sız matbuatının siyasi vaziyeti fevkal~- hat bırakılacaklarına ihtimal verileme& 
de mühim görme erine 1sv~çre gazete - Bundan dolayıdır ki ötedenberi Makya 
leri de 'ştırnk e.tmekle beraber önü - velik mahiyeti daima bir kaypaklık ör
müzdeki haftalar içinde yeni bir hadıse neği olarak ileri sürti1en In~iliz siyasetl
çıkabileccğ'ne ihtimal vermiyorlar. nin mihver tehlikesini garbdan uzaklaş. 

Roma 9 (Hususi) - Stefani ajansı - tırıp şarka yaklaştırmaya muvaffak al
nın bir tehi ğine göre Arnavudi.uğım iş.1 duğunu sanmak hatadır. 
gali tamambmmıştır. Dağlarda çete har-I Mihver siyasetinde göze çarpan husu· 
binin cereyan etmekte olduğu hakkında siyet, İngiltere ve Fransa ile behemehal 
Belgraddan akseden haberler asılsızdır. hesablaşmnk azmidir. Fakat bundan ev. 

İtalya ne yapmak istiyor? vel, bu devletlere müzahir olmuş veya o-
Paris 9 (A.A.) - Arnavudluğıın ital- labilecek diğer ikinci derecede devletle· 

yan kıtaatı tarafından işgalini Fransız rin hareket ve mukavemet kabiliyetleri· 
gazeteleri şiddetli bir lisanla mevzuu • ni kırmaktır. İngiltere ile Fransanın en 
bahsetmektedir. büyük hataları. bu tane tane avlama si-

Petit Journal diyor ki: yasetine karşı bigane kalmaları ve her el 
İtalyanın yapmak istediği veya yapa _ atılan yeni mevzu knrşısında cOrada bl

bil'eceği zehabında bulunduğu şey. Yu _ zim hnyatl menfaatimiz yoktur. Burada 
goslavyayı parçalamak, SeMniğe doğru vardır amma bir defa düşünelim:. gibi 
kendis;ne bir yol açmak ve Makedonya avutucu sözlerle vakit geçirmeleridir. 
ile Dobriccyi istiyen Bulgnrıstan.a yak • İngiltere ile Fransa bQyQk bir inkisar~ 
l'aşmaktır. doğmasına sebcb olmuşlardır. Bu vazi· 

12 adada hazırlıklar yetle.ri devam ederse, bunun maddi ne-
Jour şöyle diyor: ticelerini görmek ve çekmek zamanı ge-
Mussolininin Hitler kadar şansı yok. cikmiyecektir. - Selim Rapıp Emeç 

Hitler henüz kana bulunmamı~ bir el gös miştir. 
terebilir. Halbuki Mussolini kendi hesa- İkinci ordunun bütün bu hareketleri, 
hına mukaddes bir günde yaptığı bir ka- Münihteki yedinci kolordunun ve Salz • 
saplığı kaydetmiştir. İtalya Berlin tara· burgdaki Alp kıtaatının seferber edilme-
fından kend ne gösteri?en mıntakada sile tamamlanmıştır. 
Balkanlarda yer almlf bulunuyor. !tal - Asker sevkiyatı dolayısile dün Berll • 
yanın yeni komşuları oran Yunanlılar ve nin blr çok mahalleri geçilmez bir hale 
Yugoslavlar üzerinde derhal şidtletli bir gePmişt"r. 
tazyike g rişeceğine şüphe yoktur. Di - Londra 9 (A.A.) - Sunday Dispat<"h 
ğer taraftan İtalya Rodos v~ 12 adada da gazetesinin b'ildirdiğine göre, Lord Ha • 
hummalı hazırlıklarda buıunmaktadır. Iifaks. cİntelligence S'ervice'in Almanva 

Figaro diyor ki: ve Holand'adaki ajanl'annın göı:ıderdi~ 
İngiltere artık hakikate göı yummaz. malömata istinad ederek 1..alyan ceb1r 

Arnavudluğa indirHen darbe 12 adada hareketinin bir cgösteriş ve ald'atma ha • 
ve Trablusta yapılan tahşidat ve İtalyan rekti:. olôu~nu ve diktatörlüklerin ha • 
kuv~'etlerinin İspanyada ipkası Akdeniz kiki maksadlannın Holand3ya bir t:ı.ar • 
statukosunu tarsin edecek hareketler de- ruz olduğunu bugün arkad'aşlarma bil • 
ğ. l~ır. İng ltere faşist devletlerden gi -

0

d"recekt-ir. 
r~şt.ıkleri hareketlerin neyi istihd'af ettı - Yugo!lıtVY"Y" illtimetom 
ğmı artık açıkça sorabilir. Bunlardan gö Pariıı 9 (A.A.) - Gt-nevfeve Taboufı 
ze batar sebeb rudur ve birdir: Askerl ve cOeuvre• ga;.:etesfnde yazıvor: 
bahri menfaatleri. Rorr.a~a dolaşan bazı h~berlere göre, 

Hola.,,tl hudu-:llerında Arnavudlulhın i§gall tftmamlanır tamam.-
Pa.ris 9 (A.A.) - Birçok gazeteler, Al- lnnmaz Belgrad hükumeti Romadan ve 

manyanın askerl hazırhklan hakkında Bf'r1"nden a\-n! -ıamanda birer ültimatom 
endişelerini ızhar ediyorlar. aTnc:lktır. Yu(!oslavya tıpkı Macaristan 

Figaro şu malfunatı vermektedir. ~Ibi hiç de~ bıe Almanya ve 1talyayu fn-
Wippertal ve Eherfeld Alman zırhlı fır ki)vad ettlril'eeeld1l'. E er mukavemet 

kaları kısmen Rur v~lni terkederek gösterirse, rnı>s'ul faşist mehafil\nde id .. 
Holanda Limburg'una doğru yaklaşmak- dia olundt iruna göre, iki nilfuz mmtaU.., 
tndır. sına aynlncak ve belki d parçalanacak,. 
Alınan erkfi.nıharbiyesi Crefeld'e gel • tır. 



4 BaJ& SON POS'.ı-

1 ı<a:· ya ctnran T rak 
uapuru kurtarılemadı 
Dün 'l'rily~ sahillerinde karaya otur-

Nisan ıo 

Dahi r··r m$marı 

Sinanın hatırası dün 
merasimle taziz edildi 

duğunu yazdığımız Deniz bankın Trak T•f •k k • d • • • d 
vapuru evvıelki gündenberi yap lan ı tı ve yapa pıyasaları urgun geçmıştır, fıatlar a 
l:urtarma çalışmalarına rağmen henüz ehemmiyetli bir değişiklik olmamışhr 

Koca s:nanın ölümünün 35lnc1 yıldönümü münasebetile 
dün mezarı başında hararetli nutuklar söylendi 

Dün. Koca Sinanın hatırasını andık. ! Hatib, nutkunda Osmanlı imparator • 
Büyük Türk mimarının 351 inci ölüm luğunun Kanuni Süleyman devri gibi en 
yıldönümü münasebetilc saa:; 14.30 da Sü parlak bir devrinde yaşamış olan Dahi 
leymaniyedeki mezarı başında bir ihtifal mimarın Kayserinin cÇizlavuk. but.in
yapılmıştır. kü adile cSinan köyli> nde doğduğunu 

Eminönü Halkevi tarafından tertib o- .söylemiş, Osmanlı İmparatorluğunun ge
lunan bu ihtifale rnuallimlerile birlikte niş hududlan dahilinde dolaşarak, Arab, 
orta mekteb ve lise talebeleri, Ünivers1- 1 İran, Selçuk ve Yunan eserlerini titiz 
teli gençler. Yüksek mühendis, Güzel bir dikkaUe tetkik ettiğinı tebarüz ettir
San'atlar Akademisi talebelerı ve büyük miştir. 
bir halk kütlesi iştirak etmişlerdir. Fakih Özlenden sonra, Üniversite E • 

İhtilalden evvel saat 13.30 da Evkaf debiyat Fakültesinden Ekrem Üçyiğit 
mimarlarından Mustafa Rona tarafın • kürsüye gelerek, Sinanın büyüklüğıinü 
dan Süleymaniye camiin<\e toplanan tebarüz ettirmiş ve şunları ilave etmi§ • 
gençlere dAhi san'atkarın hayat ve eser- tir: 
lerine dair izahat verilmiştir. cSen İstanbulun çehresini değl§tirdin; 

D<Wa saat 14 de Sinanın mezarının et- ona Türk ruhunun orijinalitesıni ve asa
rafı san'atsever bir kalabalıkla çevrilmi~ Jetini getirdin. Onu Türkieştirdm. Bu • 
bulunuyordu. gün surlarımız dışında kalan eserlerin, 

Mezan İstanbul Belediyesl. C. H. Par- oralarda Türk devrinin hatıralarını ya • 
tisi, Halkevleri, Güzel San'atlar Akade- şatıyorlar.> 

misi, Yüksek Mühendis ve tekmil okul • Sular İdaresi direktörünün nutku 
lar, Vakıflar Başmüdürlüğü, Yüksek mi Gençlerden sonra kürsüye Belediye 
marlar birliği, tekmil okullar mezunları Sular idaresi direktörü Yusuf Ziya Er · 
birliği tarafından gönderilen çelenklerle dem gelerek, Mimarlar ve Mühendisler 
bezenmiştir. namına söylediği nutukta Osmanlı h:ır • 

Nutuklar ' sının Atmeydanı sarayında yetiştirdiği 
Saat tam 14.30 da gençler ve halk ta- Sinan yüce şahsiyetini tahlU ederek, de

rafından hep birlikte söylenilen İstiklal miştir ki: 
marşıl ie ihtifale başlanmıştır. Biraz evvel söylediğim gibi Sinan, Hk 

Bundan sonra, Yüksek Mühendis mek- san'at ilhamlarını. Acem, Arab, eskı Yu
tebi son sınıf talebesinden Fakih Özlen nan ve Garb medeniyet eserleri gibi bir
kürsiye çıkarak, güzel bir nutuk söyle • birlerinden tamamen 'başka sat'at eser • 
di. (Devamı 10 uncu sayjada) 

Bir adamın sırtındaki 
ceketi ile birlikte 

91 lirası çahndı 
Müddeiumumiliğe garib blr sırkat vak

ası intikal etmiştir. Mimar Sinan ihtüa • 
lini seyretmeğe gelen Ali Adında birinJn, 
kalabalıkta sırtındaki ceket ile cebinde 
bulunan 91 lirası kaybolmuştur. Ali, cpa
ralanm!:. feryadını koparınca hadiseye 
zabıta memurları vaz'ıyed etmişler ve 
Alinin etrafında bulunan 20 den :fazla 
adam kısmen suçlu ve kısmen de şahld 
olarak adliyeye getirilmişlerdir. 

Ali, kendisile beraber adliyeye getiri • 
len şahıslardan hiç biri hakkında cf aH 
budur!> diyememİş ve: 

- cAllahtan korkarım, ceketimle pa
ram çalındı amma bu adaınJardan hiç bi
rinin bu işi yaptığını iddl..n edemiyece • 
ğimıı gibi sözler söylemiştir. 

Neticede, Ali §ikayetinden feragat et
mi§, AliQin parasını ve ceketlni kaybet
mesi yüzünden adliyeye getirilen phıs -
lar da serbest bırakılmışlardır. 

Bir Ermeni vatandaş 
Bulduğu 120 lirayı 
Polise teslim etti 
Osmanbeyde Kır sokağında 47 nu

maralı evde otu..an Beruhi Ha-çadur -
yan, dün, saat 11 de Osmanbeyde çi -
çekçi Nacinin sergisi önünde 120 lira 
bularak polise teslim etmiştir. Paranın 
.:Sahibi aranmaktadır. 

Dun bir otomobil bir 
çocuğu 

çiğn :yerek kaçtı 
Şehrimizde dün feci bir otomobil ka • 

zası olmuştur. Kasımpaşada Dereboyun • 
de 13 numaralı evde 0turan ve Beyoğlu 
beşinci ilk mekteb talebeierinden olan 
497 numaralı on yaşlarındakı Hamid, 
Gümüşsuyu caddesinde karşıdan karşıya 
geçerken bir otomobil sademesine maruz 
kalmıştır. Şoförü meçhul olan ve yalnız 
numar~ tesbit edilen 2045 numara lı o
tomobil zavallı çocuğa çarpmış ve çocu
ğu bir müddet sürüklemiştir. Baygın 

bir halde sokakta yatan çocuğun bu ha
linden istifade eden şoför otomobili dur
durrruyarak vak'a mahallinden kaçmış -
tır. Kazayı uzaktan görenler çocuğun 

imdad'lna koşmuılar ve zavalhnın Bey -
oğlu hastanesine nakledilmesin.? yardım 
etmişlerdir. Kaçan şoförle otomobili a -
ranmaktadır. 

Dün Şehremininde bir 
genç yar::ılandı 

Dün a~am saai. 21 de Şehremininde 
bir yaralama vak'aıs:ı olmuş 16-1 7 yaş-
1arında beş altı genç kavgaya tutuşa -
rak, bu kavga esnasında• Emin edında 
bir genç bıçakla ağır surette yaralan
mıştır. 

Şehremininde Taşmekteb tramvay 
durağında henüz mahiyeti mr..~um ol
mıyan hir meseleden dolayı Cemal, 
Emin ve arkadaşlıtrı arasında kavga 
cıkmış ve altı aırkadaş birbirlerile bo
ğuşmağ::ı başlamıştır. 

kurtarılamamıştır. 

Deniz br,tnk gemi kurtarma idaresi • 
ni.n gönderdiğı Hora tahlisiye gemisi 
Trak vapurunu yüzdürmek için büyük 
bir mesai sadet.mi~. müsbet bir netice 
almamamı ştır. 

Bu vaziyet karşısında Çanakkalede 
bulunan Alernd~•ı tahlisiye gemisinin 
de kaza mnhallinP. giderek kurtarma 
ameliyat;na iştiraki bildirilmiştir. 
Kazanın vukuu akabinde rnotör \'e 

sandJllarla sahile çıkarıldığıını bildir
diğimiz yolcıılar o\obüslerle Bursaya, 
gitm~ler ve ilk defa kurtarma işile 
meşgul olau Us .vapuru seferine devam 
etmiştir. 

Fırtırın çıkmadığı ve deniz sakin ol
makta devam ettiği t~dirde Trakm 
bugün kurtarılmasına imkan elvereceği 
tahmin edilmektedir. 

Poliste: 
24 saaite 6 kaza oldu 

Dün. şehrin muhtelif yerlerinde -4 
çocuğun ve bir amelenin yaralanmasi
le netirelenen 6 kaza olmuştur. 

İstanbul Bahkpazannda Kaırıaat ha
nında 1 6 numarada demirci Bedrosun 
oğlu 12 yaşında Hayık Perapalas ar -
b,J,"ln<la, Cümhuriyet bahçesi yanın -
dan Tozkoparan uçurumuna yuvarla -
narak ağır surette başından yaralan ·
mıstır. 

e Fındıklıda Kazmıcı mahallesi Pür 
telaş sokağında 28 numarada oturan 
inşaat ka!fası Artinin oğlu 13 yaşında 
Markiz yolda koşa,.ken ayağı kayarak 
düşmü'ş, yüzünden ve dudaJdJ:ırmdan 
yaralanmı~tır. 

e Kuledibinde 32 numaralı evde o
turan terzi Menahim oğlu 12 yaşında 
Leon Luna Parkta oynarken. salıncak
tan düşerek. vücudüniin muhtelif yer
lerinden ağır surette yaralanmıştır. 

e Büyükderede Dere mahallesinde 
l O numaralı evde oturan gemici Galib 
oğlu 1 O yaşında Ali de, sokakta düş -
müş v" sağ kolu kırılmıştır. 

e Fener caddesinde Bedrosun 236 
numanılı kereste deposunda çalışan 
Osman oğlu Bekir, rıhtıma yanaşan 

motörden kereste taşırken ayağı kaya
rak iskeleden düşmüştür. 

Bekir baygın bir halde Cerrahp~a 
hastanesine gönderilmiştir. 

e Şişli - Tünel hattına ~liyen ve 
vatman Ademin idaresinde bulunan 
1-45 numara'lı tramvay, şoför Haçiğin 
kullan<lığı 3450 sayılı kamyona çarp -
mıştır. 

Hırsızlıklar 
Göztt-pcde Bağdad caiddesinde 254 

numaralı odun deposunda yatan Yu -
sufun pardesiisünü, iskarpinini ve bo -
yunba~ını çalan sabıkalı hırsız Edir -
neli Niyazi yakalanmıştır. Niyazi mah
kemeye verilmiştir. 

e Kadıköyünde Söğüdlüçeşme cad -
desinde 312 numaralı Necatiye aid bi -
sikletçi dükkanından bir aded Alsyon 
marka bisikleti çalan Fikret adlı bir 
çocuk yaka~anmıştır. Yapılan araştır -
ma sor.unda Fikretin çaldığı bisiklet 
bulunmuştur. 

e Uzunçar~ıda 2 72 numaralı Meh -
medln tornacı dükkAnının kilidini kı -
rarak sirkate teşebbüs eden 15 yaşın
da Hasan aodlı bir çocuk yakalanmış -

yangın esnasında bir berber 
kalb sektesinpen öldü Bir araiık Ceınalin arkadaşlarından tır. 

biri Eminin ellerini tutmuş ve Cemal , ...................................................... , Dün Balurköyüne b:ığlı Mahmudbey 
nahiyesinde bir yangın olmuş, Yuiiuf 
Kocanın kahvehanesi yanmıştır. Yangı

nın zuhurundan haberdar editen itfaiy~ 

ateşin etrafına sirayetine mahal bırak

madan yaTnız biT dükkan yandıktan son
ra ateşi söndürmüştür. Bu sırada yanan 
dükkanın karşısındaki dükkanda berber
lik yapan Kadri Turan adında biri büyük 
bir telq ve heyecana kapılmış ve birden
bire yere ~rek <Simüttür. 
Yapılan inuayenedt? Kadrinin kalb has

iabğma milpte?A olduğu ve kapıl~ he
yeoanm te.hile kalb Nkteıinden öldü~ 
tefb't edilnıJtttr, 

de bıça~ını çekerek arkci:;ından ai!ır vr 1 S t 1 k t 
te'H1ikeli rurette yaralarnıştıJr. HadiP a 1 1 apar ıman ve 
mahalline yetjşen zabıta memurlar• arsa istiyorum 
F.mini Gıp·r>b ı hasü .. ne<>inc kaldırmıs - Taksimden Şişliy~ ve .Maçkaya ka-
lar Cemal ve arkadaşlarını vakalıya dar tramvay yoiund"l veya nihayet 
rak tahk;k:ıtel bac::lamışlardır. lk inci caddede b"ri çif~ da•reli, diğeri 

Y~diği baldan zehirlendi tek dairel' iki tane apartım;m ile iki 
Üsküdar<la Harıcafer mahallec::inrl tane arsa istivorum. 

Bostan sokağında oturan AllaGtverrH Apartımanlann tn'Tl konforlu. mo- ı 
Üsküdar \'tıpur isrelesinde dolaşırk"n dern olması. arEalaı·ın geniş yüzlü ol-
bir kutu hal bularak yemiştir. malan ıa 71 mdır. 

Az sonra, Allahverdi zehirlenme ala- Son Posta idaresi nsıtastıe Ynr~o 
imi gfütiermiş, hastaneye kaldınUmış- l'tlişelidis adre.ine yaunız ;, 
tır. Tahkikat yapılmaktadır. \...,... _____________ .,; 

Hafta içinde piyasa umumiyetle sakin ı al~kadar olmaktadırlar. F!atlar oğlak 
geçmiş, muhtelif emtia iiatlarında ehem- mallan 133-135, Karahisar, Kütahya aya
miyetli bir deği§iklik olmadığı gibi kay-ı rı mallar 119-120, Ankara ve Bolvadi.11 
da değer mahiyette bir muamele de ol- ayarı mallar 117-118. Konya damgalı ve 
mamıştır. Ilgın ayarları 110-115, Çengelli 105-lO'ı, 

BUGDAY: Geçen hafu zarhnda devam muhtelif deri mallan 75-78 kuruştur. 
eden fiat yükselmeleri sebebile 1stanbı:l YAPAK: Hafta içinde ihracat için sa• 
değirmencileri~in vaki müracaatları ü- tışlar olmamış, yerli fabrikalar 400 balya 
zerine Toprak Mahsullerı Ofisinin piya- miktarında mübayaatta bulunmuşlardı~ 

saya şehrin ihtiyacını karşılamak üzere Bu mallar ince Anadolu ve Trakya ay:ırl 
700 ton buğday arzetmes ı ndenberi fiatlar mallardır. 

istikrar peyda etmiştir. Bilhassa yumu- Fiatlar Trakya, Bandırma, Bursa ayarı 
şak buğday fiatlarında 15 pan kadar bir mallar 63-65, Çanakkale, Gelıbolu, İzmi1'a 
gerileme kaydedilmiştir. İzmit ayarı mallar 58-60, Karahisar, Kiiıı 

Ofis 4-5 çavdarlı yumuşak buğdayltır tahya ve benzeri mallar 52-53, yıkanmll 
için 5 kuruş 30 para ve sert buğdaylıır yün 75-78, tabak yünleri 53-56 kuruştu!\ 
için 5 kul'Uf 20 para liat tesbit etmi~tir. DERiLER: Yeni mevsim için ihracat 

Hafta içinde piyuaya 1350 tol: buğday alıcıları kuzu ve oğlak derilerile alAka• 
gelmiştir. dar olmaktadırlar. Meşin ve sahtiyanlaı 

Fiatlar 1-2 çavdarlı ekstra ekstra Po- tizerine de muamele olmakta ve yüzde 20 
!atlı malları 6,10-6,15, 4-5 çavdarlı Anka- lkinctli mallar kilosu 103-100 kuruştan 

ra ve ayan mallar 6-. 9-10 çavdarlı Kon- satılmaktadır. 

ya ayarı mallar 5,25-5,30, 1-2 çavdarlı Keçi derisi çifti 190·200, oğ~ak çifti 123'ı 
ekstra Anadolu sertleri il,10. 9-10 çav- 133, kuzu çifti 140-150, sığır kuru kilos\1 
darlı Trakya malları f>,05-5,10 kuruştur. 57-60, sığır salamura kilosu 40-42, koyun 

ARPA: İhracat az miktarda yapılmak- hava kurusu kilosu 55-60, koyun tuzlu 
ta ve Anadoludan gelen mallar dahili is- kilosu 43 kuruştur. 
tihlAkAt için satılmaktadır. • .................................................. ,._ .. .. 

Fiatlar Anadolu mallan dökme Hay
darpaşa teslimi 4,15-4,17, Marmara ve 
Trakya malları çuvallı iskele teslimi 15,20 
kuruştur. 

PlRiNÇ: Piyasa durgun geçmi~. kayda 
değer muamele olmamıştır. 

Fiatlar Orhangazi mallan 29-30, mak~ 
neli Tosya malları 26,5, Mersin cinsleri 
22-23 kuruş arasındadır. 

TiFTlK: İngiliz ihracatçıları f1atlan 
yüksek gördüklerinden mübayaata de
vam etmemişler ve piyasada durgunluk 
hAsıl olmuştur. Hafta içinde 780 balya 
tiftik satışı olmuştur. 

Ankara ve Bolvadin mıntakalarının 

yeni yıl kırkım malları !lzerine satışlar 

olmuştur. Alınan ve Sovyetler piyasa ile 

KEŞİF 
ALAYI 

Tarihten bir altın sayfa, en kud

retli aşk, en büyük hareket kaynağı

dır. Milyonların hazırladığı san'atın 

yarattığı bir şaheser, tarihte parlı

yan zafer destanı, kalblerde gizlenen 

bir aşk hasreti, yıldızların yarattığı 

bir san'at eseridir. 

iktısat VekAleti Murakip Komiserliği imtihanı 
Teftiş ve Mürakabe Hey'eti Riyasetinden: 

Teftiş ve Milrakabe Hey'eti kadrosunda münhal mürakıb komıserlikier için 
20/Mayıs/1939 Ç8.Ifamba gi.ınil müsabaka imtihanı yapılacaktır. Bu imtihanda ka· 
zanarak murakıb komiserliklere tayin edilecek olanlara ayda cl50. lira ücret 
verilecek ve bunlar, münhal v·ıkuunda ayrıca imtihana tabi tutulmadan ve mu
rakıb komiserlik ' imtihanındaki muvaffakiyet derecelerine göre c35ıt lira maaşlı 
İktısad Müfettiş muavlnliklerine tayin olunacaklardır. 

Aranılan şartlar şunalrdır: A - Memurin kanununun c4• üncü maddesinde ya
zılı evsafı haiz olmak; B - Yaşı yirmi dörtten Bfağı ve c30> dan yukarı olma

mak: C - Mülkiye mektebinden cSiyasal Bilgiler Okulu•, Hukuk Fakültesin· 
den, Yüksek İktısad ve Ticaret mektebinden veya bunlara muadil derecedeki 
ecnebi mekteblerinin birinden mezun olmak; D - Yapılacak tahkikat neticesin· 
de şahsi vasıflan ve seciyesi müsaid bulunmak. 
İmtihana talib olanlar 20/Nisan/1939 tarihine kadar Ankarada lktısad Veka

leti Teftiş ve Mürakaba Hey'eti Riyasetine arzuhal ile müracaat edeceklerdir. 

Arzuhale şu evrakın bağlanması lazımdır: A - ·Nüfus hüviyet cüzdanı ve ad· 
res; B - Kendi el yazılarii.e tercümeihal hülasası; cMemuriyette bulunanlar 
müddet ve sureti hizmetlerini! dair resmi vesika. müesseselerde bulunanla!.· ora
dan alacakları bonservisleri raptedecek!erdir•; C - Askerlik vazifesini yaptığına 

daiı resmi vesika; D - Mekteb şahadetnamesi veya tasdiknamesi; E - Sağlam 

bünyeli ve yolculuğa dayanıklı olduklarına dair hükılmet tabiblnin raporu. 
Talihler tahriri ve şiiaht olmak üzere iki imtihana tftbi tutulacaklardır. Gerek . . 

tahriri ve gerek şüahi imtihanlar Anhra'da yapılacaktır. 

İmtihan progranu: 
1 - İktısad ilmi cİstihsal, tedavül>. nakid, itibar, banka, borsa, inld.lam ve ıs • ·, --tihlak bahisleri.; 
2 - İktısadi meslekler tarihi cUmumf malfunab; 

3 - Ticari hesap, basit ve rr.ürekkep faiz, iskonto, faizH hesabı cariler; 
4 - Hendese cSatıh ve hacim mesahalan•; 
5 - Usulü defterl cTicari ve sınai muhasebeler hakkında nazari ve ameli ma~ 

lumah; 
6 - l!mi mııli cUmumi mallımat.; 

7 - Huku ilmi: A - İdare hukuk cldarf kaza dahildir•; B - Ceza hukuku 
cesa.slar ve memurinin vazifeden mü lP.ve llid suçlarI>: C - Ceza muhakemeleri 
.ısulünden esasa müteallik hükümler ile hazırlık tahkikatı ve ilk tahkikata aid 
kısımıar, memurin muhakematı hakkındaki kanun hükümlerile cl609> numaralı 
kanun hükümleri; Ç - Medeni hukuk ckanunu medeninin umumi hükümleri, 
hükmi şahıslarla feri aynı haklara müteallik hükümler ve borçlar kanunu ah' 
kamı üzerınc umumi mal{ımatıı; D - 'l'icaret hukuku cKara ve deniz ticaret ka" 
nunlarının ah kamı esasıyesi:.; 

8 - Ecnebi lisan c Fransızca, İngilizce, Almanca lisanlarından biri>. 
Müfettiş Muavinliğinden sonra bilimtihan isbatı ehliyet edenler İktısad Mü· 

fettişi tayin olunurlar. cl043~ cl953:t 



.. 10 Nisan 

Cenubun gü~el ve şirin 
bir nahiyesi : Kazanlı 

Nahiye ve kö ı · d k'' . Ter·r y Y erın e oy kalkınmasına çok ehemmıyet 
1 ıvor. ollar, mektebler, telefon şebekesi yapılıyor 

Edirnede Mimar 
Sinan ihtifali 

ihtifal çok parlak oldu, 
Koca IV1İmarın büyük
lüğü iftiharla yadedildi 

Edime (Hususi) - Irkının tarihine şe
refler yığarak bilhassa güzel Trakyayı 
en yüksek eseri Selimiye ile köprüler, 
kervansaraylar gibi müstesna san'at e • 
serlerile süsleyen Büyük Türk mimarı 
Koca Sinanın 351 inci yıldönümü mü -
nn.sebetile bugün Selimıyenm hariminde 
büyük bir ihtifal yapılmıştır. 

İhtifale tam saat 11 de başlanmış, baş
ta Trakya Umumi Müfettişi General Ka
zım Dirik olduğu halde, Umumi Müfet-

1 
tişlik başmüşaviri Sabri Öney. Edime 
Valisi Niyazi Mergen, komutanlar. Be -

1 lediye Reisi Şerif Bilgin, L~se, kız öğ • 
Kaza z il retmen. erkek öğretmen, orta, san'at o • 

n ı ı k m.ckteb · ı l b 1 · b'· .. 1 Kazanlı (H A ı ve nahiye müdü.rü Saldhattin Tuncal ku lan ta e e erı, utun r.1emur ar, es • 
ınetre ın~ ususı) - Mersinin 10 kilo ı naf teşekkülleri, halk iştira~ etmiştir. 
kain olan ~fesind~. ve cenubugarbisind~ yardd~!le. modern bir ilkokul binası fn- İstiklal marşile başlanan ihtifalde Türk 
ziye sahibd·azanlı uç yüz senelik bir ma- ~a e ~ ı~tır. Okula 125 ç~c~k dev~m ey- ~an'at ve yapıcılık kudretine yi.ıce örnek
dan buraya ır. /050 hicri yılında Hatay- e~e b'edır. Karaduvar koyunde dort ~~- ler yükselten Mimar ve eserler! hakkın
obasının baiı~ ~n bir ~~ti kaf.lesi Mersin ~ı ~ ~~ ~~ ... kteb mevc~d . olup bu. yı~ ~ır da öğretmen Osman Nuri Peremeci, Li
ağasına -u"r ulun:luğu Gökcelı' ko'·,_.;, Me k ebar ogretınen ev ınş=t edılmışhr. se edebiyat muallimi Ziya Somer ile ta-

"' acaatla k · J"' e te e 114 "d d Ad cak b' endilerine b yavru mu avım .r. ana- !ebeler tarafından nutuklar söylenmiş -
tlınd'kı~ yer verilmesini rica ed 

1 
arına. lıoğlunda mevcud üç sınıflı köy okuluna ti 

ı mevki' .. er er. O da d ed 1 . r. nın. y . ı gostererek: (Gid' k . evam en ta ebe adedi 81 dır. Karaca- Törene Cümhuriyet marşile son veril-
eyın) der K" ın, aza- ılyasta h ·· kt b ı ...., deki h;ı .. _ . .: oye Kazanlı , enuz me e açı mamıştır. our;ı- · ve gece Koca Sinanın ruhuna saygı 
1.A.1I1etı böyle · aenrnt>sın- da geceli ·· d" 1'· l b' h lk d :mış D . rıvayet ederi • gun uz u ça ış:m ır a ers- olarak Selimiyenin minareleri elektrik -

eruıe yakı er. hanes· d l - ·.. 46 kü. ··k içer· · d n mesafede v . . 1 mevcu 0 up gunauz çu • le tenv'r edilmiştir 
ıl'tıi 15

1
1n e kurulmuş olan Ke Yeşıllıkl~r gece 40 büyük vatandaş devam etmekte-

1 
- • -

" ... ze ve ide ı b' azanlı cidd d. B d d · tnuh ~ ır köydür 93 en ır. ura a a bır mekteb açılması mu- K ıuıfa bir kam ııon 
tarlıkJa ıdare ~·ı · k 7 Ye kadar karrerdir 

zum üze · · ı ır en gö .. , - · D ild i iki yolca dilmiş rıne ~ahiye merkezi hal_ru.en h.ı- 937 Haziranında köylükten çıkanlarsk " l'r ' · 
bağlanı:ştcvıanrıdaki üç köy ı~=n~~l~c- nah.iyeye kalbedllen Kazanlıya ilk ırön- Öl•iii, 12 .fll paralandı 
inak üze.r ır. Kazanlıda 600 zü k d ısıne derılen nahiye müdürii Salahattin Tun- Kaş (Hususi) _ 20 yolcu ile Fenikeden 

e 1130 nüf a ın ol- 1, 855 evde ot US vardır. Bu -fu ca dır. Bütün arzusunu çahsmak ve na- Elmalıya hareket eden Hacı Bekir a:hn-
K urur Köyl . nu s h. . f nraduvnnn ··r· en.nden 23:; e 

1
. ıYesıne aydalı olabilmek teşkil evliven dakı' c::oförün idaresinde bulunan bir 

nu usu 1 - " " ı S . ~ -s halıoğlunun n··r 23'1. 135 evli Ada · Tuncal, bulduğu imkAn nisbetinde ça- yolcu kamyonu, Elmalı - Fenike arasın-
il h u usu 700 57 - 1 .. -Yasın nuf usu da 

160 
· evli, Karaca- ışarak dort koyde de es~r verrrıı;;"' gay- da yoluna devam etmekte iken şosede 

re 359 dur. Dört kö ş~ kııdın olmak üze- ret etmiştir. Ezcümle: 130 lira ile santral vukubulan bir yıkıntı ile devrilmiş ve 
teşkil eder. Y alkını da Etiler makinesi alınmış, Kazanllda üç köprii taşlıklara yuvarlanmıştıt. Burada. hadi-

. Halk çok çalışkandı ... En . yapılmış, nahiyeyi Mersin ve Tarsusn se çok feci bir netice vermiş; yolcular -

• ·Sayfa ~ 

Mersin gittikçe i ~ ~ işaf 
eden bir şehir oluyor 

Köylerde de köy kanununun tatbikı ile imar faaliyetin~ 
geçildi. Şehirde ekonomik inkişaf 

.&!errinin umu.mı gorünil§il ve Vali Rükneddin Nasuhwntu. 

Mersın, (Hususi) - Cenubun incisi Kanalizasyon, su ve elektrik gibi belc-
vasfına bihakkın liyık bir şehir olan diyeye aşağı yukarı 1.250.000 liraya malo
Mersin, her yıl biraz daha güzelleşmekte. lan toprakaltı tesisatı. binlerce metre U· 

biraz daha terakki ve inkişaf eylemekte- zunluğundaki yol. on binlerce metre mu· 
dir. Ku1:1luş tarihi yüz ~ılı geçmiyen gü- ı rabbaı kaldınrn, kışlık yazlık parklar, 
zel şehrı esasen tabiat üstün bir itina ile yeni iskeleler, hastane, nümune okul ku
ı.l' slemiş, buna cümhuriyet devrinde rağlan, dlc;panser, çocuk bakımevi, darJ. 
snrfolunan gayretler de inzımam edince laceze, fidanlıklar, asri mezarlık, p13j, 
Mersin, şimdiki modern çehreyi iktisab t:ehir imar planı ve haritası, Hatkevi bi
eylemiştir. nası, vali konağı, ihracat hangarı ve itfa. 

Mersin geniş hinterlandının ihracat ve iye teşkilatı gibi her birisi başlı başına 
ithalatını yapan işlek bir iskf>ledir. Bu büyük bir kıymet ve mana ifade eden e
hinterlUnda. on bir vilayet dahil olup se- serler hep değerli Vali Bay Rüıaıedı1:n 
nelik ithal ve ihracatı dört yilz bin tonu Nasuhioğlu zamanında, onun alaka \•o 

aşmaktadır. Onun içındir ki, Mersinde direktiflerinin inzımamı ile meydana ge, 
nüfusun % 20 sini teşkil edecek kadar tirilmiştir. 

ecnebi kesafetine tesadüf edilir. İk\.ısadt Yukarıda da ~aret ettiğimiz veçhilc hu 
hareketlerin geceli gündüzlü devamı şeh- alaka yalnız Mersin şehrine ve Mersin 
rin imar ve inkişafında en büyük rolü şehrinin imarına inhisar etmiş değildir. 
oynamıştır. İçel merkezi sıhhat, kültür ve iktısad ba 

İçel vilayet merkezinde bilhassa son kımlanndan da ayni inkişafa mazhar ol
yı11ar zarfında kayde şayan işler görül- muş ve bu saahlarda da kıymetli eserler 
müştür. İstanbul vali muavinliğinden vücude gcrrilmiştir. 
naklen tayin edilldiği İçel valiliğini ü9 !çele bağlı kasabaların genel görünüş· 
senedir muvaffakiyetle başaran Riikned- leri üç yıl içinde farkedilir şekilde değiş
din Nasuhioğlu zamanında göriilen işler tiği gibi. köy kanununun tatbikı saycsın
ehemmiyetle kaydedilmiye değer mahi- de köylerden bir çoğu da tanınamaz hale 
yettedir. ge~iştir. 

~ıraati ile işt•gal ede~!er ~Yade pamuk bağlıyan yollar tesviye olunarak munta- dan ikisi ölmüş, 12 si yaralanmıştır. Beş 

kue~~ttfubrb~maftu~d aq~dab~ ~mb~h~erob~u~b~kank~bma- k~~~för Arıu~ brl~mu~~~~ ~=============~~==============~ 
vvetindek· f b ur. On bey . sı i Adliye işe el koymuş ve Hacı Bekir tev- Bursada kanii bir cinayetin Sa dıkzade vc: puru bir tur'U 

ihtiyacı .1 a rikasyon nahi . gır 
1 

nŞa edilmiş, telefon şebekesi tamam- kif ed1lmiştir. 
ned nı gıderir. Yalnız K yenın un anmış. Karacallyasta bir köv fieanlılh - --------- önüne geçildi kurtarılamıyor 

e Yetmiş be t azanlılar se tesi d.lın . ., f derler Port ş on pamuk istih 
1 

• 5 e 1 iş. dört köyde de birer cüm- Zirai . kredi kooperati 'erinin Bursa (Hususi) - Dün satıt 13.30 da Kaş (Hususi) - Fenike açıklannda Ad 
cilik ~on akalcılık ve turfanda 8\ e- huriyet meydanı açılmış. yollati ağaçlan- I I Atatürk caddesinde. Hükumet civa - rasan kıyılar•nda fırtınanın şiddetile kn-
ınuştur. zamanlarda ehemmiyet se b~~: ınıştır. top an ti Si yapı IJOr rında büyük bir cinayet işlenmesine raya oturan Sadıkzade vapurunun ak'be-

Nahi""" Henüz iki senelik ömrü olmıyan nahi- Edirne (Hususi) - · Birkaç yıl önce ramak kalrryşken bir tesadüf cinayete ti çok ümidsiz görülmektedir. Son iki 
"'" lnrkezinde y · · d f li ·1 · t hars komite . i 1 enın yakın bir atide büsbütün yeni bir Trakya bölgesın e aa yete geçin mı.ş mani olmuştur. Söylendiğine göre s - haftadanberi devam edegelmekte olan 

K t 
s,n n ınanzara taşıyacağında fU-phP. yoktur. ve mesailerinden iyi neticeler alınmış tanbullu Hasan oğiu Süleyman atim -as am d k ffl . 11 k fırtına denizde bilhassa ~iddetini arttır • 

onu a köy "o"g"'retmen olan zirai kredi oopera l en, yı ı da bir asker kaçağı refikası yüzünden l lı Okulunda çalışma'ar topl<'ntılarını yapmaktadırlar. Köylü - Asker Mehrned namile anılan Bursalı mnkta olduğundan mahalline ge en tn -

Kastamonu (H 
d usus") 

en açılan henüz· . 
1 

- Bu Yıl eğit 
etmektedir. Bur ıkı sınıfı bulunan (Kö tlı~ kursunun bulunduğu yerde yeni-
den seneye falda ıneccant yatılı ky ogretmen okulu) tedrisatına devam 
ı sını arı t se sen köyl.. v k 
erile birlikt •. . amaınıana•.!akt R . u çocugu o umaktadır. Sene -

...___ e gostenyor. ır. esım bu okul talebelerini muallim -

}erimizi mürabahacılardan kurtarma - birisine bir zamandanberi kin besle _ lisiye ile Dumlupınar, Konya ve Mersin 
ğa çalışan ve her türlü kolaylığı gös - mekte iken, dün yuka• ıda söylediğim vapurlarının mütemadi gayretleri, Sa • 
teren bu kooperatifler çiftçinin en ile- cadde üzerinde karşılaşmışlardır. dıkzndeyi kurtaramamıştır. 
ri gelen bir mesnedi haline gelmiştir. Evvel5 ağızla baglayan kavgayı mü- Sadıkzadenin yolcuları 

teakıb Süleyman bıçağını çekerek Meh 
medin üzerine hücum etmiş, tehlikeyi 
gören Mehmed de selameti kaçmakta 
bulmu~tur. Fakat Süleyman peşini bı
rakmamış. yetişmek üzerevken o ci -

ve hamulcsl 

Konyada bir kamyonet şoförü 
bir çocuğu çiğneyip öldi1rdU 
Konya, (Hususi) - Çumranın Kuzu • 

cu köyünden Ömer oğlu şoför Mustafa 
kamyonile Konyanın· Aslanhkışla cadde
sinden geçerken yolda oynamakta olan 
7 yaşında Nazmiye isminde bir kıza çarp 
mış ve öldürmüştür. Şoför Mustafa yaka
lanmıştır. 

diğer vapurlar tarafından yerlerine ta -
şınmı:J ve Akdeniz sahillerındeki nakli • 
yat bu yüzden ehemmiyetli bır inkitaa 
uğramıştır. 

varda bulunan bir yazıhaneye Mehmed Artovada bir berber bir 
k "ndisini dar atabi1miştir. Süleyman 
d~ arkasından dalını~ . ::..uradn iki ha - köylüyü öldürdü 
sım bir müddet boğustuktan sonra Sü- Artova (Hususi) - Mer;ceze bağlı Ho-
leyman bıçağını hamle etmiş ise de bı- day köyü berberi Mehmed Köyden di -
çak duvara rastlayarak kıvrılmış As - ğer birisini, aralannda cıkan mtinazaıı 

lzmirde tecziye edilen esnaf ker Mehmed muhakkak bir ölümden neticesinde, sopa ile öldürmüş ve jan -
İzmir ( Hususi ) _ Son yirmi dört kurtulmuştur. Bu zamana kadar da za- dannalnrın önünde kelepç" ile kaçar k 

saat zarfında belediye nizt-tınnamesine bıta yetişmiş her ikisini de götürmüş - ertesi günü kendiliğinden Cüm..'lıuriy ~t 
aykırı hnreket eden 93 esnaf belediyece Jerdir. müddeiumumiliğine teslim olmuştur. 
~ra~Mi~~~~~~iş& cc~==~~~===~=~~-=======~=====~== 
Belediye zabıta memurları ayni müd- _ Çandır Kültür Faaliyeti ) 

det ~inde 678 kilo gayri mhhi yiyec~ ~~~d~d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
dd J 

• • .. ~.l imh t . <,:an ır an yazılı, 
ma e ennı musmıere ve a e m~- D" t .. ğ • yor: or o retmenli 
tir. bulunan Çandır ilk O• 

Diyor ki : kulunda gayeli vo 
müsmir bir faaliyet 

Paz a r Bey C' la Hasan 

~\\il!/? 
---= _,,,,.,.,---% 
~//ı)\\ 

- lias B ınis· ? an ey dikkat eder 
ın" Masala başlarken ..• 

... Bir varml§ ••• •.. Bir yokınu&, derler ..• Hasan Bey - Yava~ söy
le aziı:im. seni Orta Avrupa
daki memleketleri ıayıyor 

zannederler!. 

göze çarpmakta, öğ. 

renciler olgun bir şe
.kilde yetiştirilmek· 
tedir. 

Okulun maddi ve 
manevi durumu ile 
pek yakından ilgile• 
nen başöğretmen Ali 
Rıza Özeke'in gayrct
lerile talebelerde kı 
yafet birliği temin 
edilmiş, bir de kooperatıf kuruımuştur. 

Himaye heyeti ve kooperatifin yardım

ları ile fakir öğrencilerin elbise, k.ltab 

ve kırtasiyeleri de ternın edilmiştir. Yu· 
kandaki resim, Çandır ilk okulunu göc:
termektedir. 
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• Sarfa 

B eş ç~uklu kadın dileniyordu. { - Sen dileniyorınupun? 
. - .. - Evet dilenirim. , 

Polis gordu. _.Doktor rapor yazmış, çalışmaya 
- Dileniyorsun? ı kudretin var! 
Kadının ne söylediğini bilmiyorum. Fa· _ Ben çalışmaya kudretim yok deme· 

kat tahmin ediyorum. Belki inkar etti; dtm ki. Bq çocuk anasıyım. Çalışmaya 
belki de inkar bile edemedi Sadece: gidersem onlara kim bakar? 

- Bırak beni, dedi, kocam yoıt. Beş _ Kocan yok mu? 
çocuğum var .. onlar ekmek isterler. _ Yok! 

- Seni bırakamam, dileniyor5Un. Di· Hakimin elinde kanun varciL mınun 
lenclllk yasak. yürü benimle. dilencilik: edeni mahkftm ettiryiordu. 
Beş çocuk anası polisle birlikte yürü. Hakimin vicdanı vardı. Vicdan beş ço-

df.l. Soluk ttnii bir kat daha solmuştu. cuk anasını mahk<lln edemezdi. Rakım 
Çelimsiz vücudü korkudan titriyordu. Fa· kararını verdi: 
kat korkusu ne polistendi, ne mahkeme· - Beraet ettin! 
dendi, ne de hapisten; o beş çocuğunun Beş çocuk anası mahkemeden çıkar· 
o gün aç kalmalarından korkeyordu. ken; memnundu. Bet çocuğunun ekınek~ 

Be§ çocuk anası karakola girdi. Sorgu lerini tdarlk edebilmek için kendisine ce· 
sual uzadL KAğıdlar yazıldı. Saatler geç· miyet büyük bir mükifat vermişti: D.le· 
ti. Gene biT polis onu sokak sokak dolaş· ncbilecekti. 
'tırdı. Jlikimin karşısına çıkardı: ismet HulUsi 

C Bunlan bi iy r mu idiniz ? ~ 
Bahriye neierlerinin içkisila 

meşgul_ olan adam 

SON POSTA 

Havalar ısındıkça -bilhassa sabah
ları- ceketleri fazla bulEkaksınız. Böy 
le bir şömizie - etek o vakit pek hoşu
nuza gidecektir. Yürürken terletmez, 
hareketlerinizin serbestliğine engel ol
maz. Külfetli değildir. Size süslenmiş-
siniz hissini vermez. Buna mukabil 
şıklıı{ına diyecek yok. , 
Başka bir iyi iği de genç gibi yaşlıya 

da uymasıdır. Bluz etekle kıscl görüne
ceklerinden endişe edenler bluzu ka -
reli kumaş yerine eteğin kumaşınd.an 
yahud renr,i ona en yakın bir kumas -
tan yapariar. O zaman bütün robdc.t.rı 

Nisan 10 

Akademi mükafatını 
Bette Davis kazandı 

Holivudun en iyi erkelc san'atkarı Spencır Tracg, igl 
parlak küçük yıldızı Deanna Durbin, en geni ve en 

genç gıldısı ise F ag Bainterdir 

HoUvwoodu.n n parlak Jdlçiik yıldızı Deanna Durb&ı 

• bir farkı kalmaz. Boyu' kısa dc!!i.1 bila-

cAcademy of Cinema zz Sinema A- 1937 senesinde kazanmış olduğu mil 11 

ka~ınisiı> nin san'atkA.rlara, ytldızlara, lliattan maada geçen sene İtaly<klıı 
sahne vazılann.a müklfat olarak dağıt- Venedikte toplanmış olan be~lmileıl 
tığı küç~k altın heykelciklere Holi - sinema sergisinde Volpi kupasını eld• 

6 İkinciteşrin da Hong.Kongdan 
lngiltereye müteveccihen hareket eden 
tru ~ yelkenlili yanlışlıkla 10 Temmuz 
!1847 de Nevyorka vardı. Ve bu h5.dised"n 
il sene sonra da ıene 19 Temmuzda A • 
merlkah tayyareci eski püskü bır tayyare 
Be yanlışlıkla İrl&ndaya indı. 

"Kralın eli sıracaya ş:fadır ı ,, 
ıe aı.cı uarda 

Franıada sıraca -
ra tutulan bir 
kimse bu hastalı -
ltn Jifasını Kralın 
tendi.sine el .Or -
mestnden bulur -
4u. Bu yilzdeıı her 
sene birkaç defa 
kiı:t.lerde krahn kiliSeye geleceği, hns
lal.ara el sürecetı il.An edilirdi ve bin • 
lel'C9 hasta da toplanır, k.raıı beklerlerdı. 

ltral ıeldiği zaman ise her hastaya ıki 
anttm bdar para da venrcli. 

İngiliz amirallerinden Vernun, İngiliz 
bahriyesinde neferlere dağıtılan içkinin 

miktarının dörtte birinin su olınası esa· 

suıı kuran denizcidir. 

* DUnyamn en suratli t~yy resi 
21 yolcusu ile birlikte Azore yolile 

Atlas Okyanusunu aıan bu 3 7 tonluk 

muazzam Amerikan hava ejderi saat -
te 11 O dan 160 mile kaddr bir süratle 
uçarak Sutompton'da denize 4nmiştir. 
Tayyarede -40 yatak vardır. Kanadla
rında da her iki buçuk satıtte bir nöbet 
değiştiren 1 O tayfa barındırmaktadır. 

-----····--- ··········-

Okuyucularıma 
Cevablarım 
BtJtl cA. C .• ye: 
- Umumun teyzesi olduğunuza gö

re YlflJU1ln ilerlemi§ olduğu anlaşılı-
7or, diyorsunuz. Teşekkür edet.llll, pek 
l~tut'drsınız. Fakat !:Qıkkımda tevec· 
eüh ibzal etmeden önce evli olabilece
limi de düşünmeniz lazımdı, bir me
nle hakkında tam malfımata maiik ol
madan yürütülecek muhakeme dalına 
7anbf netice verir. 

* Birıcikte B~ cM. C.~ ye: 

Bu .sQtunda gördüğünüz cmuhabere> 
lbi altkadar etmiyen bir meseleye 
nıtıtealliktı. TUU.ttnize cevab gelme· 
Jnişttr. 

* 
T 

Kcmyad4 Btıymt. ,Jşı]e> a: 

iki arkadaşla tanıştınız, bır tanesini 
tevmiye b~ladmız. Fakat bir- başka 

meml•kete tayin edilip gitti, ikincisi 
harekete geçmJfti, ailesini ailenizle 

tanlfhrmıştı. bu sayede sinizle de ko· 
nupnaya muva!talt olmuştu, baktınız 
ki, onun hakkında edinmiş olduğunuz 
ilk lntıba" yanlıftır. Birinciyi unutarak 
ikinciyi sevmeye başladınız. O da sizi 
ailenizden istedi. Şimdi müşkül vazı. 
yetteyim. diyorsunuz. 

• 

Müsaade ediniz söyliyeyim. Müşldi· 
Ltt bu vaziyetin nereaindedir, göremi· 
yorum. 20 inci asır kw ber şeyden ön
ce pratik olmalı. Atiyi görmesini bil· 
meli. yani her gönül iflnde bir evlen· 
me hedefini gütmelidir, birinci erkek 
size kendisini belki ıevdırmişti. fakat 
evlenmekten bahsetmiyordu. elbette 
ona s:ırt dönecektiniz, evlenmeyi tek
lif eden ikinciye bahcaktınız. Siz de 
bwıu yapmışsınız, doğru yolda yürü
müşsünüz. Devam edini:z. 

* 
Bayan cÜmiih e: 
- Evinizin lSnünden seçen btr gence 

g~zünüz takıldı, hergiln galgesinı bek
lemeye başladınız. İçinizde ona karşı 
derin bir atk var. Bundan onun 
hiç haberi yok. Fakat biliyor musu. 
nuı, bu vuiyette sizi ftlm yıldızlarını 
.even çocuklara benzetlyorum. Hoş. 

Y8fUUZ da onlarınkinden pek uzak de· 
lt1 ya ... 

Fakat acele etmeyiıüı. o güzel sima· 
:un, mevzun yilrüyilfan. dalgın nazar· 
lama altında hangi 1tfıllıtrin .eaklı ol1 
duklannı da bihnek lbun. Belki içi 
dışına uygundur, o zaman hislerinize 
Mrbest cereyan vereblHrsini7.. beliti de 
abi çıkar, o zaman kendi kendinize 
gOlersiniz. Herhalde tanıpnak için g:;. 
ze batacak bir tesebba.t ı.e yapmayınız. 

TEYZE 

kis uzun gösterir. Bilhassa plilerinin 
buna büyük bir yardımı olur. 

Ör~ü jile 

vudda cOskar• adı . verilmektedir. etmeğe muvaffak o:ımuştu. 
Bunlara Oskar adını takan ,ıüzel si-· Güzel Bette Davis pek yakında ya • 

nerruı yılı Claudette Colbert'tir. kışıklı san'atkttr Errol FJynn ile birUll 
Academy of Cinema'nın 1938 senesi te cBalo gecesi> adında büyük bir filJn 

için hazırladığı rnükAfat listesi illn e - çevirecektir. Halen iki büyük !ilmi ik· 
dilmistir. MükAfat kazanan filmler ve mal eylemek üzeredir. 
san'atkarlar sırasile şunlartlır: Biri Paul Muni ile birlikte çevimılf 

1 - En iyi san'atkar kattın: Bette olduğu cJuarez>, diğeri George Brenf 
Davis. Bu san'atkarın mükafab kazan- ile birlikte çevirmiş olduğu cAğır za 1 

masma saik olan film cJ ezebeb dir. fer> filmidir. 
Bette Dav:is ikinci defa olarak, 19.'7 se· Bundan sonraki aylar için beş senatw 
nesinde dahi bir mükafat kazanmıştı. vova angaje edilmiştir. Bu filmlerin i f 

2 - En iyi erkek san'atkAr: Spencer simleri şunlardır: 
Tracy. cİhtiy~r kız• - Partonerlerl: Geor .. 

3 - F.n iyi senaryocu: George! Ber- ge Brent ile Myriam Hopkins'Ur. 

nard Sh2w. Senariit en .!K>n çevirmiş cŞövalye ile kansı• - Partoneri: 
olduğu cPygmalion> filmi yüzünden Errol Flynn'dir. cSiz ne kadar güzav 
bu mükôfntı alrnı!'tır. siniz!,., Ayna, Güzel Menfis. 

4 - Henüz yıldızlık :mertebesine e • 
rişmemiş olan kad•n san'atk!r: Fay Ba
inter. 

(JezPbel filmindeki ikinci derecedeki 
rolü için) 

5 - Henüz sinemaı san'atkarlık sı -

Leni R;efensthal Avrupaya 
dönüyor! 

Alman sinemacılığının en mümta?. si • 
ması olan Leni Riefensthal Holivuddatı 

fatmı kazanmamış olan aktör: Walter ayrılmak üzeredir. Los Angeles Almall 
Breman, konsolosluğu tarafından verilmi~ olaO 
(Kentucky filmindeki rolü dolayuile) mükellef bir çay ziyafetinde demiştir ki: 

Model yün bukle\.ten yapılmıştır. 6 _ Senenin t".n iyi filmi: - cl936 olimpiyad oyunlarını kazan • 
Fak3t siz ihtiyacını.GJ göre düz veya cYou can't it Wit you• mış olan Amerika; bu oyunlar hakkın " 
fantezi bir yünden, ıpek bukletten, hat- da vücude getirmiş olduğum muazzaııt 
tA keten iplikten yapabilirsiniz. Yeri- Frank Capra'nın .şaheseri telAkki e - filmi göremiyecektir. f"'l;nkü bugu··n A " 

clilmektedir. ..,. .. 
ne göre hepsi de işe yarar. merikan sinema sanayHnin baııında bu " 

Bu türlü jilelerin en büyük iyiliği 7 - Scrıenln en parlak küçilk saltı • " 
atkarlan: Deanna Durbin ve Mickey lunanlar Almanyanın şimdiki idare.sin• 

modalarının geçmemesi ve kolsuz ol • tnuhalif zümrelere mensupdurlar. Sırf 
duklan içln mevsimlik tayyörlerle man Rooney. spora mütea?lik olan ve her yerde em • 
toların altına uyınalm-ıdır. 8 - FevkalAde seriden büyük mü - salsiz rağbet gören bu filmi Amerikalı " 

Cebler, yarma: olacaktır. Gördüğü - kAfat aıan san'atkAr: Walt Disney. lardan esirgemek bilmem doğru mudur! 

nilz üç köşeler kapaklarıdır. Maamafih ( cPamuk Prenses ve Yedi cüceler• fil- Ben san'atkinm, siyasi işlere karışmaJIJı 
bu şekUde kapaksız ceb örüp üstünden minden dolayı.) fakat karan hiç de doğru bulmadım., 
dikmek de mümkündür. * Bu film Amerikan gazetecilerine v• 
Düğmeleri kendi ipinden örülürse En iyi kadm san'atk!r milklfatını sinema münekkidlerine hususi seanslar" 

-matnto ve· tayyöriln düğmelerine ay- kazanmiŞ olan Bette Davhı adeta mü- da gösterilın~ ve fevkal~de takdirler il" 

kın düşmiyeceği için- daha iyi olur. kafat kollcksiyonu yapıyor denilebilir. yandırmıştır. 
____ ........................................ _••••-••••••-••---••••••••.W_,..N•••••• .... ••-••••••-ww-•••••-•N•-•••••••••••••••• ....... • .. •••••• ... ...-

Bacaksızın maskaralıkları; Agaçtan sukut 
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............................. R Ç h . Bü "k t k ......... :·: ...... : .............. - ............ __ ,, ... _ ......... --········· ...................... , ... _____ ,,....... essam allı ve Feyhaman'ın tablolarından angı· 
soÖU \ ~ en~er ıle cıhan hakimiyetinin ne demek olduğunu gören Arnavudlar, ~sinin daha muvaffak olduğunusan'atkirlarımıza Sorduk 
iç. ~ once s

1
kender Bey adlı bir reisin idaresi albnda istiklallerini kazanmak j 

ın . 5~~~t. mp~ratorluğuna meydan okudular, bugün de gene lskender ! " 
............. ~~~~ .. ~ ...... ~r velıahdlerinin doğduğu gün düşman istilasına uğrayorlar ~ ........................ , 

( S 
... -----········--····-----· .................................................. -.--... . ........ " 

, • . on Postanın Tarihi Bahisler uh rriri yazıyor J 
sı evvela arkamdan ıu:.liyor -1 1 d b" ber islam dini de giriyordu. Arnavud-
u, yanımdan uçar gibi ı· yalınayak, esmer pirpiri b" geç ı, !ar, kabile kabile islam dinini kabul e-

Koltuğunda gaze'tel k ır çocuktu. diyorlardı. Bu dinl bağlM da Türk ile 
- İkinci tabı! .. İk~~ci °ı:~or: Arnavudu birbirine yaklaştırıyordu. 
Gazeteler, İtalyanın Ar ı... , HattA Akçahisar beyi Yani Kastriyoti 

gale başladığını navudluğu iş- dört oğlunu ikinci Muradın sarayına 
en azlık bir mm!:zı.y9r... Avrupanın gönderdiği zronan, bu çocukların islfun 
yor: «Kad·n erk kının Kralı ilan edi - dinine göre yetiştirilmelerini kabul et-
ınızın son• damı e ' çoluk çocuk, kanı - mişti. İkinci Murad, bu çocukların en 

asına• kadar d kü' .. w .. zu ve i ·tiklalim· . .. yur umu - çugu ve en zeki ve cesuru olan Yor-
0 Kral ki ik~zı .~udafaa edeceğiz!:. giye,Büyük Makedonya Kralına nis -

liahdi~ b ' .. gun evvel doğan ve _ betle «İskender:ı> adını vermişti. İsken-
' eş yuz sen arnavııdluk istiklali . e. e~:l gene bir der bey, çocukluğunda. Türk sarayında Milli Şefin iki ressamımız tamJından. av n ayn ya.pıl4n portreleri: Sold.a: 

~ş bir adam h ıçın silaha sanı - bil!hare İstanbul fatihı olacak Şehza - ı F-ıhcmıa. • ğda· ç n, 
1

__, 

Isk d 
ın atırasına h"' tl d M hm d .1 b b b .. ··t··ırn·· . -· ~ ın, sa • a ı nın eser~ 

en er adını ko unne e e e e ı e era er uyu u uş ı- p r . . . ymuştu. di. Fakat, babasının ölümü ve Akça - ar 1' tanınmış ıkı :ressamınııza, Çal-ı haız olması itibarile budur. ÇaUınmk:S 
BugUnkü Arn *. hisar beyliğinin kendisine verilmeyip lı ve Feyhamana, Milli Şef İsmet İnönü daha çok İsmet İnönüdür. ·· 

rım adasının avudluk, Balkan ya - devlete doğrudan doğruya ilhakı, bu nün birer portresini yaptırdı. Bunlar- Mnbmud Kıbç 
'iıt~Iık bir .,ll~bı'!da, Balkanların en Arnavud Prensinin memleketine kaç - dan Çallının eserinin birinciliği. kazan- ("""am. ..ı .,,,...,. Beı.saıııı!U 
metrede dotaı;a~~~~~arı 2300-2500 masını ve 1443 de büyük bir isyabın dığı yazıldı. Bi!filıare bliyle bir tercih . 

8

"111'. ....,.! . 
en büyijkleri 1İskü garın arasında elebaşısı olmasını lntac etti. yaıpılmadığı bildirildi . :--Benı~ kıınaatıme go": bu~~· şıyan göller P ve Ohri adını ta _ 

1 
.. .. · ıkı naktaı nazardan tetkik edllebılır. 

k 
1

. vardır B d .lık skenderbey, butun Arnavud beyle - Bunlardan hangı'sinin daha muvaf- Vr&. ı1. b" · ,_ · 11 ....Krmü· 
e ın suları km · u ag memle- . . t fı d t 1 k östak"l b" <tKla ız resım~nn ası arını s" 

luk dağları~ı: ·~· ç~i'ılıtr. Arnavud- nnı e ra n a op ayara ~. ı. ır fak olduğunu ıan'at.kfu\lara sorduk. yoruz. Yağhboyadaki duruşlar ve renk 
et~kleri, gı"rintı~lidriyatik sahiline inen dArnaTü~dkl~kl.kl~rmakk hay~Arnaını besdlılyo;- Tanınmış ressamlarımız bize bu iki ler hakkında bir kanaatimiz yok. Hu -

ıbo- çık t lıd u. r ıs ı asına arşı, vu ugu tatblo hakkındaki fikı"rlen·nı· so"yledı· ·1 kl" ·1·· i · b k rla gazlar lim 

1 

m ı ır sayısız . . . . · • susı e ışeye geç. gı çın azı rusu r 
Arnav~dlukanb~r, körfezler ;ıralanır. hır dkalbka~ gıbı kt u11~knmd~ ısteiykeen Pda- ler. da taşıyor. Bu iki resmi duruş noktai 

'lidir. SahHlerindıre hAkdeniz memleke _ r pa . a u ısyam E!_ŞVl e ıyor, s n er Bedri Rahmi nazarındECn tetkik edersek Feyhama -
lan ububat t beyı mukctvcmete zorluyordu. Fakat [Ressam, Gıizel San'atlaı' .... ft .. --ı...ı-de k' . .. 1 b ·ş· olduguw nu 
. çınar, kestnne v ye işir. Dağ . . . ~~- nın ının guze ,.., enzeyı ı 
ile kaplıdır. Yaulllla e dcevtz onnanlan Yorgı Kastnb!odi~ı, aT~:3kk t 4d671 yılıkna ka- muallim] söyliyebiliriz. Yalnız. vaz:iyetl itibarile 
l'lnda at, ölniz ko" nn a ve mer'ala _ dar daya".a ıl ·· ur or u arı a~ - •- Bence de Çallının ki daha gü - biraz dlkçedlr. Artistik cihetleri iyidir. 
'!aşır. Bu -lek!~n, keçi Sİİrilleri do 81,?d~ hezımete ~~Y!P .~açarken. ol - zeldir. Kompozisyon itibarile diğerine Callınınkine gelince: Heyeti umumiv• 
Pek az biliniyor F_!D tabii servetleri du. lskender beyın ölumu, müstakıl Ar çok faiktir. FeyhB'Illan figürü tam orta- itibarile gerek ellerin ve gerek dlzle-

rınd · · U'ttnt V. 1 navudh:k hayalini, yirminci asır başı-a demir k" n a ona civa - ya koymuş. Halbuki Çallı biraz daha ke rin duruşu, çehre.<inin anfas g5rünü 

görülmüştür'. +.omlimr, . petrol ve bitüm na kadar geri attı, uzaklaştırdı. 1 k d h h t F k 
1

K J ırtif 
1 1 

İskender beyin ölümile 250.000 ka _ mmı a ara·, a a ra at ve serbest bir 1 şünde nöııünün asil hali daha ziyade 

aım -" d A d ı k tl ını· terket vazıye vermıc:. ı a ı otogra tan e- tebarüz et.mi•tir. Ben kendi hesalbıma a at maamaf"ıh d · a ara degı"·şı·r. · t · B"tt b" f w f t 
vas

1 
vc::rdır a sağlam bir ha- a.ır rr.av~ m~ e e er . - s ~ Bundan ···t·· _ . Tiran.ada Amavud ktıhramanı hkender\miş, Kalabır ve Sıcllya taraflarına hıc- ferrüatlarını tesbite imktm yok. ASll- Çallıyı tercih ederim. Diğerinde eller 

kilometre 
0 

urudi!r ki, bugün 
30 540 

beyin heykeli ret ebnMerdi. Bir kısmı da Venedik. l~~ıb~~crinde hüküm daha isabetli ve- çok hata'ıdır. Dül'menln !llldi oluşu 
lunan b kn;:u:.abbaı genişliğinde b' 1 n üçüncti devlet .J- "lk R . t·1~ Cinevi7, Marsilya ve İspanYaYa kadar n e ı ır,. Çallı he5abına kaydedilecek blr kaz.an,. 

' u uçuk Kr 
1 

• . u - ..., ı oma ısı• Elif Naci • !angıç devirlerinde~ '{f.n .. tanhe baş - orduları için çetin bir düşman olm~- gidip yerleşmişlerdi. [ll<s"UD] br. 
rasında gelip b d Uyuk göçler sı- tu. * 
:lkı bu topra~ı:::~ ~a?-~leşm~ olan ka İskenderin ordularile Babile, Hind Osmanlı impatatorluğuna muhtelif 
u r~pıl~: güçlü kuvvetli ı .. sahıbleri, P1Ia_nnı sulayan İndus kenarına ka - asırlarda 20 tane sadrazam yetiştiren 
. ' ıyı dovüşen, gözü k gu_zel, sıhhat- dar gıden ve cihan hakimiyetinin ne Arnavudluk, istiklfıl davasını, bir kere 
~?aklarına çabuk ~d pte ınsanlardır. demek olduğunu gören Anıavudlar bu daha. ancak Balkan harbi içinde halır-
rurler ·· ' e a sekerek ·· günk" A ' ' sozlcıinin eri . Ytı - u rnavudluk sekenesi, Roma ]adı. B~ş asır içinde, nesil nesil milyon-
sa. ~~Her mi, baz~ ~an:ardır, ebe - ~onsül'ü Pol Emil memleketlerini is - !arca Arnavud, dağlık yurdlarında mn
çif olumu göze alırl u bır tek söz i- tılaya geldiği zaman cKadın erkek, işet darlığına düşilnce Osın.atnlı impa -

h ~t: zaten bu mcz~;~tl . çoluk çocuk~ silaha sarılmışlardı. Pol ratorluğunun dört bir tarafına yerleş -
ru ıdı ki, Arnavudlar erınden Ötü - Emil o zaman Arnavudlukta mevcud tiler. San'atkar, tüccar, işci, asker, janw 
~l Türk milletine t ' ancak büyük ve olan 85 kasabayı yakmıc yıkmış 300 darına ve kolcu olarak hizmet ettiler. 
nsıı b" · arn beş - bin A ~· ' b ır ıtaat ile ttıb· ld Ytız sene rnavudu zincire vurarak Roma - Meşrutiyeti milteakıb t 908 de Ma• -

Vcdad Ar 
rGu7.el San·atıar Akademl!ıl Tezyini 

San':ıtlar muallimi 

- Benzeyiş her ikic;inde de harikulA-
de .. Çallımnki, fotoğraf ıribi değil, ha· 
yatiyeti, canlılığı vo.ır. Renklisinin da · 
hı:ı güzel ve daha ranlı olduğu muhak
kak. F~toğrafta böyle durursa.. Çallı· 
nınkinin Feybamandan kompozisyon i

t.!_barile çok üstündilr. Faft.at benzeyi.f 
her ikisinde de aynidir. 

Bayati Görkey 
[Akademi dahHt te"Zylnııt muaUimf] 

1 

u ~bcbledir ki 2~tıı 0 ular. Ve gene ya götürmil~tü. Geri kalanlar da sahil- nastırda, 191 O da Elbüstanda birer dil 
miz A ' ;,ı ve necib ·11 · • leri d'l · · rnnvudu kah . mı etı - • va ı en terkederek sarp dağlara kongresi akdedere1t Arnavudca için La 
kadası gibi gördü. raman bır silah ar- çekilmi~lerdi. tin ~mı.besini kabul eden Arnavud mü 

Bundan sonra_, Arnavudlar toplu bir ncvverleri, Arnavudluk istiklaline ilk 
hey' et, bir devlet kurmağa asla mu - adımı ata<nlardı. t 9 t 2 Balkan bezime -
vaf~ak olamadılar. Dağlar, bu milleti ti bu istiklali tahakkuk ettirdi. 1920 de 
kabıleler halinde parçalanmış ola~ak kurulan bir sefirl~r konferansında da 
Yaşamağa icbar etti. HattA Arnavud bir Arnavudluk Cümhuriyetinin haki
kabilelerinin Romanın inkir~ından k1 teskil3tı yapıldı. Cümhurreisi Ah -
sonra, birbiri arkasından bu topraklan med Zo~o, Krallığını ilful ile bu küçük 
~alayarak geçen Hün akınları, Avarr a- devlete bir meşrut! krallık şekli verdi. 

* Arnavudlar k . . 
farına «Arb ' endı dıllerinde yurd -
navudcad. anya> derlerdi. «Ax:ı. Ar 
cB a: «tarla> ' -

an. ynpıcı dem m~asma gelirnıİfi. :a Yapan, çiftçi v:~ş. «Axban>, tar
Ulkec;i demckm: banya, çiftçiler 

F"f ış .. 

c- Bur.ların asıllarını, hattA birer 
fotoğraf kopyalm-ıııı bile görmeden, i
kisi hakkında bir fikir sorulsaydı, ge -
ne Çallmın resminin diğerlerine faik 
olduğuna cevab verebilirdim. Çünkü, 
Çallının san'at kudretine ezeldenberi 
inanını~ bir adamım. Onun talebeliğini 
ya!ptım. O, yalnız benim üstadım de -
ğil, bütün resim aleminin hocasıdır ve 
beynelmilel bir şöhrettir. Bunun için 
Feyhaman. Ayetullah Sümer gibi fır
çalarından hiç de muvaffak bir tek eser 
görmerlığim adamlarla zaten mukaye
se imkanı yoktur. 

Elverirki Çall1nın eseri gördüğüm 
fotoğraf kopyalarına nazaran kompo -
zisyon itibarile di~er1erine faik olsun. 

l\fi\nif Fehim 
("Ressam, (Sem Postal ailesinden] 

c- Asıllarını görmeden birşey söy
lemek <loğru olmaz. X.,pya insanı <!a-
1ma saşırtabilir. Asıl olan renktir. Bir
çok şartlar vardır ki, bunlar an~ak aslı 

- Bu hususta kat1 bir kanaat söyU

yebilecek durumda değilim. Ya,nız 
Çallının eserinin duruş vaziyeti Fey -
hamana nisbetlı? daha iyi seçilmiş. Sı
c..i'klığı ve hayatiyeti var. Maamafih 
Fcyhamanınki de gayet muvaffaktır. 
Renklerini görmeden fazla birşey söy· 
lemek doğru olmaz. 

'A enklcr bu kelim . 
~banya demişler B eyıyi bozmuşlar, 

Yan Rurnlar d~ « > c V • gibi o -
lBer. Buradan e.A ~anya> demiş -

i d rvanıh · . z e «N:ıt ile V . ısını çıkmış 
illi « >nın · · · ş, Arvaniti Arnavit yerını değiştir-
nuşız. • Axnavud yap _ 

Ben i .. tikak B ~ mesel ı · 
. u~lar1, meşhur Tü:;nni hiç sevmem. 

lıını Şemseddin s . Arnavudlan a -
sül~lamında y~zıy:ı ,:1'~ri Kamu _ 
devırlerinde, bugün · İ anhe başlangıç 
bombalarına hedef tal lyan top ve 
gelip l o an meın1 k 
n yer eşen Arnavudl t . e ette 
:tedon T ar llirp M va, rakya ve F 'k a, a'-
aslı O l n yada ye 1 
b" r a Asyalı bü '"k . r eşen 
ır kolunu teşkil di yu bır kavmin 
Bu b" .. e yorlardı. 

·· uyuk kavim ki 
uç büyük d ' es zaınaınıard evlet ku v a 
mustu: rınaga muvaffak ol-

Birhcisi Maked 
mu tu. Büyük 1 konya Krallığı ol -
krallığı bir cih s. enderin kılıcı, bu 
betrni~. Fakat ~ unparatorluğuna kal 
luğ-uııun öm .: t akedonya imparator -
rabe-r p k ru'.. skenderin ömrü ile be-

ık . . e az sunnfiştü 
'nC'isi y · 

de kurulan ~7;'n tarafl~r~da, Epirler-
Pirnız b" devlet ıdı. Epir Kralı 
titret~iştı.r zamanlar Romalıları tir tir 

ı ı. 

llirya'<i İ k a, ş odra taraflarında kuru-

~ ınları, Arnavudları gene da~lanna sı- * 1 

gınmış bıraktı. Bu istilAları Bulgın- is
t11Ası ve Slav istilas• takib etti ... Arna
vudların bir kısmı Yunana, Moraya 
hicret ettiler... Adalara sığındılar. Ar
navudluk, orta çağlmı.n devamınca Bi
zans imparatorluğuna yalnız ismen ta
bi bir memleket old~. Bu memleketin 
ha~iki sahibleri, Arnavud kabilelerinin 
reısleri, beyleri idi. 

- Üçüncü tabıL Üçüncü tabı!... 
Önümden uçar gibi geçen, ya!ınayak, 

esmer, pırpırı bir çocuktan, kara çar -
şaflı, ayağı kundura ve yün çoraplı, 
elleri kınalı bir Anıavud kadını bir ga
zete alıvor. Bu kadının kocatı, ya bir 
fırın h;murkfırıdır, yahud blr ciğerci -
dir. Okııma yazın& bilmiyen bu cahil 
kadm elindeki gazeteye niçin me1ftl 
melfıl bakıyor? 

Reşad Ekrem 

Arnavudların böyle dağınık yaşama
sı: onların bir edebiyat uyandırıp milli 
bır yazı dili kurmasına mani olmuştu. 
İçlerinden yetişen büyük adamlar, baş- ........................ ---··-·-.. ··-·--........... -

kabir lisan tıe talısn ediyorıal·, yazıla- Bir alacak güzünden 
rında da o dili kullanıyorlardı. Ama - i f . vudların mazbut bir milli tarihleri Çıkan c na ye 

Dün akşam geç vaktt Cibalide bır ci -
nayet olmuştur. Fatihte Haydar cadde -
dinde taşcı Yahyanın medreseıinde ika • 
met eden Sami il Hüseyin Cibalide bir 
kahvede oturduklan esnada bir alacak 
yüzünden kavgaya tutUfIJlU§lardır. Bir 
aralık kavga bilyOırdlf. Sami bıçağını çe
kerek Hüseyinin imırine yürüm:lştür. 
Sami Hüscyini tam kalbinin üstünden a
ğır surett yaralamıltır· Yaralı aldığı de. 
rin yaranın tesirlkı derhal bayılmı§, im· 
dadı sıhht otomob'fll ile haıtaneye kal -
dırılmış, suçlu Saırı1 d.e bıçağile yaka -
lanmıştır. Sami~ Adliye.Ye teslim 
edilecektir. 

yoktu. 
Türkler Rumeline ayak bast1klaı:rı za 

man, Arnavudlar işte bu halde idiler. 
hk Türk orduları Amavudluğun sınır
larında göriinilncc, bazı kabile reisleri 
sil!hlarına sarılıp karşı durmak istedi
ler. Fakat, Türklerln kahramanlığı on
lan bu yeni kuvvete boyun eğmeğc 
sevketti. Amttvud beyleri TUrk impa -
ratoruno itaatlerini arzettiler. Arnavud 
luk fatihi ikinci Murad da Arnavud 
beylerini, bütün eski an'an~ v~ adet -
lerini muhafaza etmclt üzere yerlerin
d bıraktı. 

Arnavudluğa. Tnrk askeri ne bera -

görüldükten sonra aranabilir. Ve gene 
öyle renkler vardır ld, kopyada g<Sr -
düğümüz manayı siler, yerine bam -
başka bir ifade koyar. Kopyalanndat i
ki resmin de hususiyetleri olduğu gö
rülüyor.> 

Edib Halda 
(Ressam, Güzel San'&Uar Aka.4fllltlslnde 

muaIU:m] 

- İkisi de muvaffak olmuş eserler .. 
Fakat bilhassa Çallınınki fevkal!de .... 
Poz itibarile canlılığı vdr. Renklerini 
görmedik. Muhakkkek ki, fotoğrafa 
nisbetle aslı daha güWdir. İki resim a
rasında Çallı lehine azam! bir fark W!'

dır. Esasen bu netice de gayet tabii -
dir. 

Sabri Berb! 
(Ressam, Gmd San'atıar Akademisinde 

m11aJHm] 

- Resimlere bakarak, Çallmın yap
tığı tablonun daha' mvvaffnk olduğu
nu söyUyebillriz. Bende büUln resmin 
bıraktığı empresyon, daha bC.yOk por
tre traclisyonlanna dayanaraktan ya -
p~, geniş çalı;ıt tan:ile Reisi
cümhurwnuzun büttm karakterlerini 

Orhan Ural 
[Son Posta kulkatfiris~ .. 

Orijinaller görülmeden katı bir hü

küm verilemez. Çünkü klişe renkleri 
belU edemez. Yalnız dikka t1i bakılın -
ca Çallının renklerinin daha• mahirane 
ve san'atkArane olduğu seziliyor. Fey
hamamnldnde daha ziyade bir efe var

dır. 
Nusret Safa Coşkun . .-.. __.. ........ __. ............................... ..-

Edirne mezbahasmda 
tadilAt yapıhyor 

Edime (HUi'Ud) - Beiedlye mezbaha
da icab eden fenn1 tad.ildt ve tesi.ııatı yap· 
mak üze.re faaliyete geçmiştir. Ezc~mle 
et dindirme yerleri bu ay sonuna kadar 
ikmal edilecek ve gene bu ayın yirmi be· 
şine doğru !hal~ icra edilecek olan so· 
ğuk hava deposu ile buz fabrikası inşaatı 

en kısa ı:amanda bitirilecektir. 
Belediyenin yapacağı soğuk havn de· 

posu muhitin en mütektımil bir müessese· 
si olacaktır. Bu iş için bütçeye 70,000 kü· 
sur bin liralık bir tahsisat koymuştur. 
·-··························································· 

Çocuk bir cihandır. Çocuk F.slrgeme 
Kuruma blnleru cihanı kucatmda ~ 
şıyıuı bir ın:ı.bedcllr. l!'dda Bir lira TerlP 
sis cıe üye olaıım: r 



1 Sıyfa • POSTA - - -
: 

- -.~·. ~ .. n .o· ::n:\~<fi.B'!~C 
. ~ -. ,-~. . . """' .: ~ ~--~ - · ... · . . . _: __ _:..Ş ··- • 

Milli sporumuz 
olan güreşi 

kepaze etmiyelim! 

Nisan 10 

T ekirdağh Hüseyin ile. Manisalı 
Halilio yaptıkları danışıkh güreş: Be§ikta§ for..,etleTınden biri Fener kalesinde 

" yıbdır ! ,, sesler:le karşılandı 
Milli Küme Maçlan 

r····················-·························· .. ···································· .... . : Seyirciler, bir saat süren cambazlık ) 
J sonunda:." Para!arımızı isteriz!,, ~ 

\. ........................ ~~!.~ .... ?..~ ş; ~.:.~ ~ .~~-~ ~ ~ .......................... ) 

Fener dün eşikf aşa 
3 - O mağlii.b oldu 

gilreşln aktôrln~-ı ğunu bildiği halde gider, seyreder. 
nü Tekirdağlı Hü· Fakat onlar bu i§de ustadırlar. Halkı 

seyın 11• Manila . heyecana sevketmenin yolunu bilirler. 
h Halil becerik . Türlü tilrlü oyunlar gösterirler. Bızdeki 
sizce yaptılar. Bu profesyonel pehlivanlara acaba onlan 
güreşleri kim ter. seyretmeyi mi tavsiye etmeli? 

Oyunun büyük b:r kısmı Beşiktaş'ıların hakimiyeti 
altında geçti. ·Fenerliler çok kötü bir oyun çıkardılar 

tib etti. bibnlyo . Bizi.mkileT, dün tam bir saat birisi alt-
M illi kümenin en mühim maç

larından biri olan Fener-Be
fiktaş karşılaşması dün Şeref stadında 
yapıldı. Stada pek çok seyirci toplan -
mıştı. Çırağan sarayının beyaz duvar
ları kesif bir kalabalıkla adeta ilınsi -
yah kesilmişti. Bu maçtaı 2649 lira gibi 
mühim bir hasılat elde edilmesi kala
balığın derecesini gösterir. Yalnız ge
rek teşkilatın, gerek stad idares~nin 

büyük bir ihmalini kaydetmeden ge -
çemiyeceğiz. Sahada gazeteciler için 
ufak bir yer bile ayrılmamıştı. K.8.ğıd, 
kalem elimizde, o mahşeri kalabalığın 
ortasında ayakta kaldık. Bu mühim ma 
çı spor efkarı umumiyesine bildirecek 
olan gazetecilerin aya!kta not tutmağa 
mecbur olmaları herhalde acı bir ha -
kikattir. 

ruz. Bizim bildi • f De-vamı 10 uncu sayfada.) 
timiz ,ey, bu or· 

Tckmlağtı Manisalı Halil ile d.anıtıklı gil Te§t çıkmadan evvel ganizatödeıin, ga. 

M anisalı Halil on gün kadar evvel ı zeteleri bir reklAm vasıtası O• 

gazetelere başvurarak Türkiye larak kullandıklan gibi halkı da aldat • 
başpehlivanı Tekirdağlı Hüseyıne mey- maktan çekinmediler. Aldatmak.tan de • 
dan okuduğunu söyledi ve bu meydan o- dim, fakat aldanan kim? Spor muhar • 
kuyuşunu gazetelerimızde yazmamızı rirlcri deği1. halle da değil. 
bizden rica etti. Sahanın ortasına ffrilen yırtık bir ça-

Gau?teler, Türki'ye ikincısinin mey - dır bezin.in üzerinde Tiirkıye başpehli -
dan oku~nu tereddüd etmeden say .. vanına yakJimayan acemice hareketler • 
falanna geçirdiler. Tekirdağlı Hüseyin le yalandan itişmek ve gene yalancıktan 
de bu meydan okuyuşa l!S?ne gazeteler berabere kalmak spor muharrirleri gibi 
vasıtasile cevab vereli: halkı da sinirlendirdi. Seyirciler arasın-

- Hay hay güreşirlm, dedi. da ikide bir: 
Böylece bu iki güreşcınin 9 Nisan Pa- - Cambazlık yetişir! Güreı istiyoruz! 

zar günü Taksim stadyomunda güreşme- - Ayıbdır yahu, size yakışmıyor! 
leri alakadarlarca kararlaştırıldı. - Türkiye başpehlivanına bak! se.sle -
Görünüşte buraya kada!" gayritabii hiç ri yükseliyordu. 

bir şey yok. Fakat ... Evet işin bir fakati Halkın, güreş bittikten sonra da: 
var ... Bu fakat de şudur: - Paralan gerl isteriz! dlye bağırma-

Dün, ben, diğer gazetelerin spor mu .. ları aldanmadıklarını ne güzel isbat 1 • 

lıarrirlerj olan arkadaşlarım ve dört bi - diyor. 

Sahada yapılan diğer maçlar bittik
ten sonra takımlar göründüler. GüMş
li İbrahim de Beşiktaş takımında yer 
almıştı. 1 7 ye 1 O kala Beşiktaşın akını 
ile maça başlandı. Fener haf hattı bu 
hücumu çevirerek forve<le gönderdi. 
Fenerin üstüste yaptığı iki akın neti
ce vermedi. Arkasından Beşiktaş lehi-

ııl mütecaviz bir seyirci kalabalığı danı- Avnıpada ve Amerikada danıııklı IÜ-
§ıklı brr güre§ seyrettik. Bu danışıklı reş yapılır, halk bunun danı§ıklı oldu _ Manısaıı Te11.trd4gııyı guya. 

' 

ne olan bir frikiği yakalıyan Nazım ka
sıkıştınyor/ leye atamadı. Beşiktaşın enerjik hü -

~ rkekliğmin ve genç1iğinin 

~ muktezası olarak arada sırada 
ktıdın ihtiyacı duydukça kah yalnız, 
kah en samjmf arkndaşile şuraya bura
ya, giz'ice gidiyordu. 

Hürmüzün evine de öyle gelmişti. 

Bu kadmın nasıl bir afet olduğunu işit
miş, biliyordu. Onun içindir ki. mace
radan da daima müctenib bu1unduğu 

cihet.le, tuzağına düşmemek azmile 
gittiği bu sefahathanede, fettan ev ıa- dıktC:ı!n sonra, Füru
hibesine öyle soğuk davranım r•ı. zan bu defu yalıuz 

O gece, Hünnüzü yakından ilk defa olarak Hürmüziln 
görüyordu. Kendisini hakikateı:ı dediklt>- evine gitti. Terbly~ 
ri kndar güzel, cazibeli ve ta\.n mana- si ile, sakinliği ile 
sile kadın bulmuştu. A vakibinden kork pek. hoşlandığı Se -
masa onu intihab edecek, onunla gece- ~~rı memnun etmek 
liyecekti. Fakat, Beyaz Şemsiyelinin, ıçın o sabah Beyoğ
ahlak ve adat bakımındaın fena bir şöh- luna çıkmış, Pig -
reti vardı. Füruzan ise öyle muaddal n.ıal~ondan ona za .. 
muaşakaiardan hazzetmiyordu. Seheri, nf hır el çantası sa-
basitliği ile beraber tercih etmişti. tın almıştı. 

M amafih, Hürmüzün sofra başında Kapıyı açan Fı.t. • 
ve ondan önce çevirdiği manevraların nat hanım, kendm .. 
mahiyeti ile gayesi nazarı dikkatinden nı yukarı od~·a aı .. 
kaçmış değildi. O sözü de o gece Sehere dıktan sonra: 
o sebeble söylemişti. -- .Ah. bey~ğizim! 

Sabahleyi k w d'" d .. wil k" dedı; Seher ıçın teç-
n onaga on ug va ıt, 'f ttin" d ğil mi? ·· d b' d 1 w n e ız e . cuz 001ının ce ın e o madıgını farket - E ' N 

- Bilmem. Size 
sormalı. 

Lll rengi atlas
tan bir mahfaza i -
çerisinde bir dizi in
ci gibi duran düz -
gün ve bembeyaz 
dt,ıerini !yan eden 
ııeni.ş bir tebessüm
le gülümsüyordu. 

- Biz Kuş bey 
tıeğ1l misiniz? diye 
sordu. 

Füruzan da, gayri 
ihtiyari gülümse -
dl .. 

- Geçenkl sözı. -
rimden kinaye mi· ? 

- Bilmem. Dü -
şO.nün helel mişti. Aklına ilk gelen şey, bunun Se- ki;- vet. e var 

h<?r tarafından cebinden çalınmış oldu- · "'" . . 
~"nu zannetti Sonra k t•· tl . - ustünilze şifa • 

- Öyle olacak.. 
- Her ne ise. Ev-

Hürmüı dikkatle Seheri dinlemeğe hazırlandı. 
5 u • , a ıye e emın 1 "k' ·· d.. h t 
olmadan zavallı bir kad gi1 h ar, 1 1 gun ur as a .. yatıyor. , ının na ına y ? V h h 1 
girmeyi nefsine yakıştırmadı. Oraya ne - Ha· ~ .' va 

1
· .ı_ b..ıı-li d 

. . . . - em sızı nası ~ c::A. yor u, bil-
kendı uşaklarından bınnı, ne de odacı- · ., 

.. d .ı· B' senız. 
sını gon erernezııı. ızzat gidip arama- B h t 1 - H.. ·· t fı d . .. . u as a ıgın urmuz a~:a n an 
vı da fotemedı. Boyle bır tehalük ona• k 1 . · · · .. 
k
• ib l ğ .. f' ö .. d .. n·w uru muş bır tuzak olabıleceğinı Fu _ 

ar ı a muna ı g run u. ıger taraf- b kl ı· · d . ruzan ey a ınn ge ırmıyor u. 
tan, şayed bulunmazsa, Sehenn ve ev- N 1 , d d" G · lı 1 
deki sair kimselerin utanmalarını ve B - .de y.apa !m

1 
· . e ı. eçmış 0 un. 

• ··lm ı · 1 en gı eyım, oy e ıse: 
uzu e enn rnucib olmaktaın çekindi. A b' 1 · b · ? B - , ıç o ur mu, cıvan eyun. u-

Zaten e~esi haf ta, Cuma. gec~. tek- ralt'fra kadar zahmet etmişsiniz bir de
rar gelmeyı Seher<: vAdetmışti. Cuzda- fa. Size başka arkadaş buluruz. Hele 
nını bulurlarsa o vakit verirlerdi. Yok, istirahat edin .. bir acı kahvemizi için. 
lakırdısını eunezler.se o da ağız açmı - Ne olur? 
yacaktı. - SeMr hanım yatakta mı? 

Hafta çabuk geçti. Perşembe günü - Evet. Zavıilhcık yar.un .dö.s.ek ya-
geldi, çattı. Akşam üzeri, sular karar - wor ... 

- Şu hediyemi kendisine verir miai~ velA, burada unutmuı olduğunuz fU 
. ? ruz. cüzdanınızı vereyim. 
- Başüstline vezirzadem! Hem gali- _ T~ekkür ederim. 

ba burada sizin de bir emanetiniz var. 8o d ·· aad .ıı:;..ı_ bi 
H ·· r . d T . . - nra a, mUJ e euı.w.z. r şey 

t
. ~unu so~ ıyeyırn e teşn mızı, ge - sorayım: Benim kuı eti yemeğe merak-
ırsın, versın. h ld ğ ed h''km ini 

Fü h Ü b
. ö 

1 
w o u wna ner en u ett z? 

ruzan en z ır Jey s y emege va- . . .. . 
kit bulmadan, karı odadan çıldL İki da- - Bılmem .. öyle bir şohretinız var. 
kika sonra, içeriye Hürmüz giriyordu. Halk arasında söylenip duruyor. 
Şuhane bir eda ile: - Acayib! Ben meğer ne imifim de, 

- Safa geldiniz Kuş bey! dedi. haberim yok. 
Genç, ayağa kalkmıştı. Bir peri kra- Bir iki dakik&: karşılıklı sustular. 

liçesi gibi, hüsnünün bütün şqctısile Hürmüz, manidar btr tebessümle Fti -
göz kamaştırarak karşısında dikilen ruzanın gözlerinin içine bakıyordu. 
nefis mahlUktan nazarlarını ayıramı - O, bu bakıftan sinirlendi. 
yordu. - Pcld amma, hanımefendi, bu mü-

- Ku.s bu mi? O da ne demek? Jdlemeden malaadmız ne? dedt • 

cumlar yaptığını görüyoruz ve 3 üncü 
qakike!da Beşiktaş lehine korner oldU· 
Hayati topu tam kalenin ortasına gön· 
deriyor. Nazımın ufak bir kafa darbe· 
sile top, Fener ağlarına takıldı. İlk da· 
kik8larda kazand1klar1 bu gol Beşik .. 
taşlıların maneviyatını yükselttiğin "' 
den sıkı hücumlarla Fener kalesine in .. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Dünkü maçtan heyecanlı bir saf1uı 
?" 

- Hiç!. Aleyhjmde bir söz sövlenit 
de, niçin söylendiğini soramaz ~yıJl'l? 

- Sorarsınız .. fakdt uzatmakta nıa .. 
na yok. 

- Uzatmadım ki! Size bir şey de de~ 
diğim yok. Sadece benim hakkırndB 
vermiş olduğunuz bir hükmün neye 
gayandığını sordum. 

- Seher .. hasta im~. öyle mi? 
- Evet. Ona bu derece düşkün mii ~ 

sünliz? 
- Düşkiln oJsam da ne çıkar? pe1' 

hoşuma giden, terbiyeli, tertemiz bit 
hanım. 

- Sizi gören hiç de buna inanrnaı-
- Hangisine? 
- Yani, demek isterim ki, sizi birtıj 

daha zevk sahibi, titiz bir zat saı:ııt' 
Halbuki alçak gönüllüslinüz. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
-Hiç. 
- Yok. ! \... ı• laka-, dilinizin a1tı11d6 

bir ,ey var. Açık söyleyin, canım! 5r 
heri bana l~yik görmüyor musunuz? 

-Hayır. 

-Neden? 
- Siz, en müşkülpesend bir kadıll~ 

bile tahayyül edemiyeceği kadar gil;, 
bir erkeksiniz .. Seher, çok iyi bir 
olmakla beraber küffünüz değil. 

Füruzan güldli: 
- Bn tuhaf! dedi. Erkeğin krJÔ1~ 

kompliman yaptığını bilirdim a~rtl 
kadının erkeğe kompliman y.aptıS" 
ilk defa gör!lyorum. ~ 

- Bunda şaşacak ne var? Kom Pli 'f 
m&na lAyik olan erkeğin sayısı çoK 11 

dır da, onun için rast1'amamışsınız. e.ı 

- Demek, beni o kadar müstı:~1 
Ahını şah ın1 bir mahluk gibi görıt) 
gözleriniz? \1' 

Hürmüz ciddileşmiş, bakışların~Jl Jl ef' 
fuz kudreti avdet etmişti. Haris bır 5 

le cevab verdi: 
-Evet. 

( A rkaıı vcıf) 
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eve erı uyu 1 ÇANAKKALE 1 
gemilere büyilk toplara ~ıııııııııı.:Generaı Cemil Conkun hatıraları: ıo . .ıoııııııı-

tekr r ~vdet et iler j~~~lın~~!:.d~~~ top düellosu 
"S D f • M h dan birinin ban~ mahsus ol -on ros a,, nzn Deniz işleri . üte aSSlSl yazıgcr '' duğunu telefonla söyledi. 12 nci fır -

~18~n~~~~~~M~kH· -ı~-----------------------------, brun,~rmg~e 2 ~ifıtla~-
·oe takaddüm eden senelerdek· .1.h. ar D . d ı~tıe ı·n·ın yenı· 35 OOO to 1 k e ·ıe 1• dan değiştirileceği emri ~ıdi. ı ınci 
manın _bilançosunu yapmağa ~:~l:d:~:~ enıl 8\f ":. r 7 c n,U g mı r fırka kumandanı Hasan A"keri bey ile 
S~rd~dılen mütalealann çoğu bil k e- crkanıharbi, tayyare ile Kahire seya -
n>\14r n aleyhine idi. yu g ~ batini y~pan yüzbaşı Kemal bey akşa-

Lı::niyordu ki: . ~ ma doğru !ırka karargAhına geldiler. 
~ Rus - Japon harbinden sonra her Q.._~ · Mıntakayı kendi!erine gösterdim, ll -

millet milyarlar sarfile muazzam gemiler ,;:~'.:=:!' / ""'~"· t 1.ıea•ı) zım gelen izahatı verdim. 
Yaptı, bu gemilerin hüsnü suretle kulla- 13 - 6 - 915: Sabahleyin 4.30 da mev 

;~1:~s~-~ç~ birçok insanlar yetiştirildi. J ~ zii ikinci fırkaya teslim edip Domuz -
lar uyu Harbde bu servet ve ınsan- dereye hareket ettik. Grup& uğradım. 
~ mu~ttal kaldılar, büyük gemiler dö- ~ t1ff::. LE Daha herkes yatıyordu. SalAhaddin A-
~:~~ ~ ~~.nlarda kap:ılı kaldılar. ..~.~.,,,...m:~~~?;Ji~~0:~~Z,,~~~~;0~~~~~~~~~~'Z~~~$;~4~1 ~~~-...---:77 lf9" ... ,,_,,. .. •) dil beyi uyandırdım. Biraz görüştük -
nıiyetindek· uyu~ gemilerin denız haki ten sonra, alaylann ordugAhlannı ~-
Yerine d .1 rollerı kaybolmuş ve bunun reN'k Melekhamm çiftliğindeki ordu 
nelerden e~:_!tı.. tayyare vesair ufak teli. karargahına geldik. Cenub grupunun 

zı.yade i&tüade edilmişti. Salim.bey çiftliğincie yeni intihab ve 
Bu mütalea * •ıwfl•~ { A. 1 ,, u) tanılın ettiği karargAh çok hoşuma git-

.göründ"" f'..': 0 zamanlarda pek parlak ti. Çağlayanlar, koca çınarlar pek ll -
u . ..-wnkü B"" -k f . de deniz ha b" uyu Harbde en ziya- ı ti . Burası, Domuzdere gibi de değil, 

zinde bile :rnar hınde sahne oian şima. deni. ~ ~· sıcak. Çanakkale siperz.nnae mermi ta§lytın 
ud kuvv tl ~ kahrama?ı Mehmedcikler Akdenizde da Fr e er çarpışmıştı. Ô 0 ~ ,,,,,e Akşama doğru Kiremiddereye gittim 

tkurylnua filoları lim:~İatabl~ab~et .. Avw.- .E!'E 
0
:;; ;;:, I ,.,... ( luLyı•J Gruptan aldığım madalyaları alay l4 İkmal tfrad~zm bir an e~elkgo1"n-a ştL us u un atı l ··- - . ve 36 zabitlerinden lA.yık olanlarına derilmeai için Izmire, dördüncu o ~ 

Bereket ki d'" ~ merasim.le verdim. Kısa bir nutuk söy- ordu kumandanlığına bir telgraf daha 
:tıin tesirind unya, bu yanlış düşüne?- ! )edim ve şehidleıimizi hatırlattım. O- çektim. (•) 
liarb hakkı:;a çabuk kurtuldu. Büyük ~ ~~ radan grupa geldim. Liınan Paşanın Akşama doğru Veber paşa geldi, ha• 
rneydana çıkardYapılaıı tahhller hak.kati f?i \~~ J ~1, 1119 ( AMllH• Erkanıharb Reisi Kazım Bey (merhum tırunı sordu ve: 
şudur: ı. Bu \ahlil~erin hülasası C ~ general) orada idi. K:ı!ymakam Hüse - - Rahata hak kazandınız, biraz din 
İNG1LTERE; _ K • .... - .... ~ yin Salfıhaddin beyi, grup erkanıharb leniniz, dedi. 

atnıak istemem· . uvvetıerıni ortayo nin harb gemilerinin kullanılmasında çok· rin toplan, ~azı gemi:.e~n ~ırht~n, _ba- reisi olarak getirmiş. Veber paşa: ile tabur mevcudları hak 
ınası Alnıan d ıştU'. Çünkü butün donan. faydalı olacağını meydana çıkardı. zılarının da suratleri huyuktur. Şımdı u~ kında konuştuk. Kendisine: 
luk ~ız ticaretin u kt Bugu"n tayyareler büyu""k gemileri kıy- fak bir cetvel çıkararak_ m __ uhtelif mem- 1 Kazım bey, bana şunları söyledi: .:ı a etmiştir. Bin ı za an ab - Geçenlerde, karargahı umumi, - Gayri muharib askerleri de ka~ 
muharebe yapın k aenaleyh İngilız filosu metten düşürmemiş, bilakis onların e- leketlerin hangi vasıfta tıstun olduklannı roya koyarak beher taburun mevcudu" 
dalı olınncl Ba sızın memleketine fay. hemmiyetlerini arttırmıstır. Çünkü, aşa- tetkik edelim: orduya. s.z bize ma'lumat vermiyor - edi -ı•Ur. u hal b" "k • B s··r t Top Z h sunuz. Biz, malfunatı düşmandan alı - nu 450 ye çıkarabileceğimi söyl ·m. 
çarpışmasa dah· uyu• gemilı:!rİ?ı P,ıdaki cedvelde de arzedildiği veçhile, 1 oy u a ır Gurup zamanı SalAhaddin Adil bey Ça· 
lüzunııu birer ~~ meınieketı.er iç"n çok bir harb gemis"nden havaya makineli, İngiltere + yoruz, işte bir nümune, diyerek düş - nakkaJeden döndü. Anadolu sahi~ine 
..... ı.<:tı"r. sıta oldu~unu go··ster _ Fr + man re<:mi tebliğlerinden birini gös -
.. , :ı a makinesiz 40 ton atış kabil olmaktadır. ansa yeni toplar konduğunu bildirdi. Fırka-

ALMANY A Ka Bu kı:ı.dar kesif, cehennemi bır atış altın- Amerika + + termiş. Bunda, hdilşmançın, b~~ 7a~v ve yı tekrar ona teslim ettim. Alayın_ 
J:nasını, ordunu- yze:- Vilhelm donan- da tayyareledin muvaffakiyetle hücum İtalya perisan ettiği, emen ana a eyı zap geldim. 
?nesinden 

80 
n Fransn.lan ınağlUb et· ~tmesi, hayalden başka bir ~"Y olamaz.. Almanya + - tedeceği, yazılı imiş! Fakat ayni res - 18-6-91 S: Sabah karanlığında düş • 

Bu hal Alınanra, kul.lanmak istemiştir. Ancak ~~yyareler don:ınmalar." du-şmanı Yani gemi boyunda Almany:ı. üstün- ! mi tebliğin nihayetinde cTürkler sa - ~ bo b l ·1 n h b d w:ı •• ikl · man tayyarelerinin attıgı m a ar ı • 
bir hiıkünı o ar ı ~resınin al:.:!yhınde ta uzaklardan haber vermek; topcu me'!"- dür. Fransa ise en süratli g~milere ma-ı ~~hleyin. muka~il _taarruzct geçt • en uyandım. Bugün de taburların silah • 
kat bu don !arak tarihe geçmiştir. Pa- m;ıerinin düşmanın neresine düştüğünü liktir. Amerika topta faiktı.r. Ingilterenin l ıçın, eski yerler~mıze çekilmeğe mec - !arını .verleştirmek ve temizlemek ile 
ka Yap- annıa, İngiUzlerın yakın ablu- · ise en mukavim gemileri vardır. bur olduM-:!• denıyormuş. Liman paşa, 
t 

uıasına mani ol görmek; denizin içine da}mı-; olan tah'el· b .. . mesgul olduk. 
elbahirleri.:n· mu' ve Alınan tah- bahirleri evvelden göstermek gibi fay- Bir zırhlıdan ilk olarak onun, alac~ğı' unun uzennc: 19-6-915: Öğleden sonra Melek ha· 
masını teın~n se~b~stçe denizlere çık- dalan vardır. Binaenalevh tavyareıl": hü- yaralara rağmen, yüzmesi rekıenir. Bü- - Pek güzel .. Bizden ne diye haber rum çiftliğine gittim. Hamam y~pa.ıı 
nıllerj alına etmıştır. Alman büyük ge. yük gemilerin J...-udretini arttırmış adde- yük Harbde üç torpil yarası alan Alman istiyorlar. İşte düşman, olduğu gibi ya- birinci tabur. sahra etüvlerinde elbi 
fezinde ""~ ~aydı, İngilizler Alınan kür- dilebilır' . gemileri batmamış ve top muharebesi zıyor, cevabım v~ınıic! •• .... nıalar yapa 

1 
d t . . B k "i ~elerini ve bitlerini temizliyecekler idi 

açık denize ka r ar, denıza!tılnrını * yapmağa. e~am e mıştır. u hal mu a- 14 6 6 - 91 5: Öğleden sonra, fırka İki bölük temizlenmiş, diğer iki bölilk 
hüyijk genıil~'"'-rmazlardı. Bı.nacııaleyh vim gemııe:ın ne kadar faydalı olaca_ğın~ erkfınıhm-biye reisi Süleyman İlhami tünınüşw.r. '""aı faydası burada da gö- Bugün, büyük gemilerin ehemmiyeti- gösterir. Bınaenaleyh İngiliz gemılerı Be ·ı 

1 
k .. hl dik A yarına kalmış. Kazanları toplamışlar 

~u ni takdir etmiyen hiçbir demz devleti d .b. . ... k.. Y ı e a ay ararga arını gez . - dönüvorlardı. Halbuki saa't henüz 1' 
A 'n'S maksa a en uygun gı ı gozu ur. "k" ~ 

v u TURYA B Jk.aimamıştiır. Zırh1illarm gu'"nden güne F .1 ~ . d d lay ve tahur kumandanlarını alıp ı ın- idi. SuU' zamanında bile olsa, vakte ge-
'7e idare neti . - u filo yanlı' sevk .. .. . A •• •• Fakat r.ansız gemı erı uzerm e e . ""d f h-ıt d 1 t k h b 1 k cesı ola k 

1
. buyumesınde yegane saik te bu buyuk d k 

1
A 1. Ç"" k. b .1 cı mu a aa m.arını o aş ı ve ar ne yazıktır, dedim. Ka1..an arı te ·rar 

tır. Bü"'~k H ra ırnanda kalmıcı. urma azım ge ır. un u u gemı er . . 
e 1_,, .J.. arb arife!lnd Tü" , " kıymetin anlaşılmış olmasındadır Cet- d'ğ d 1 tl · ge ·1 • e tedbırleı ı etrafında konuştuk. yaktırdım. Akşama kc!dar temizlik faslı 
r"4lnıharbi . . e rK denb · · ı er ev e erın mı.erm nazaran B .. t . ld 21 kullanı1nıa:esı bu. fılonun Marmarada vel<le bütün devletlerin (35,000) tonluk bambaşka bir şekildedir. Bu gemilerin. - ugu~ epe~ce. top a eşı . o u. e bitirildi. 

kabul edit-~ teklif etıni§tir. Bu teklif ~odern gemileri gösterilmıştir. Gerçi İn- diğerlerile mukayesesi faydalıdır: dogru şıddetlı p1yade ateşı başladı. (Bereket) ile sahil boyunca Kilidül .. 
rebeıeri ~lın·~ olsaydı Çanakkale muha gı.~tere ve Amerika (35,000) den de bii· Başa kaç Arkaya kaç Yana kaç Gruptan, 3 - 4 t~bur yoru~~ış as. - bahre kadar gittim. Mes'udiye istih .. 
A 0 az \7e Türk k · yuk gemiler yapıyorlar. Ben bunları. top atar top atar t t ker h:fzırlamaklıgım emredıldı. Her ih karnmda bulunan bahriye zabitlerin • 
"rupanın d"ğ ara kuvvetleri h op a ar t• 1 34 ·· ·· 1 h l 1 b t 1d -lırdı. Tek b ı er cephelerinde kul1anı- :u telif devletlerin gemileri arasında İngiltere 8 2 10 ımı8 e ka~r{;r a· uncu a aya azır an - den (Mes'udiye )nin nası a ırı ıgml 

ların Karad a~a Yavuzumuz bile Rııs ır mukayese yapmak için, cetvelten h:ı- Fransa 8 o 8 ma arını 1r nn. dinledim. Düşmanın donanma, hücu 
1 

?neleri enız !'ahillerine asker .:ı··· • ric tuttum. Bakalım ayni cesametteki ge- Amerika 6 3 9 15 - 6 - 915: Fırka kumandanı Sa - munda garkedilen zırhlılarının nere• 
ne nıAnı olınu~tur. ".ıt- 111 "lerden hangileri, hangi noktada kuv- İtalya e 3 9 lahaddin Adil bey, grup erkanıharbiye !erde denizin dibine indiğini öğrendim * Vetli ve hangi niktada zayıftır# t·. Cetvel- Almanya fS 2 8 riyac;etini Babııfilili &lfıhaddi!n beye Mes'udiyenin üç topu bu tabyada imiş. 

Hakikat böylece de bir de Yavuz görülmektedir. Yavuzun Cetvelde de görüldüğü üzere bütün devretmiş. Fa'kat kendisi de Anadolu - Gemide kalan dokuz topu da çıkarma·l 
sonra, büyük ·ıe.:eydanu çıktıktan c~sameti 23,000 tondur. Onun bu cetvele devletler baş atışına ehemmıyet vermek- daki bataryalarla ate.şi tevhid için Ça - ğa uğraşıyorlnrm;~ı 
nıAni de den=.ı ve ta karşılaştığı ikincj ırthatinden maksad. okuyucularıma, bu tedirler. Fransızlar ise bu hususta büsbü- nakkaleye geçeceğinden, yarına kadar Düsman t~yyareleri, iki defa tep~ 
rının ortaya attık! YY&re taraftarla- geminin yerine daha büyük bır tekne tün mübalağaya kaçmışlar ve büttın ağır vekAletinde kalmamı söyledi. mizde. döndüler. Biı defasında bomba· 
tayYarecUe.r, nıüb:~tlrazdır. Bilhassa yaptınlınasınm lüzumunu anlatmaktır. topları başa koymuşlardır. Topların bu Harbin bütün şiddetine ve yorgun - lar Soğanlıdercye düştü. Tam gece ya• 
ile deniz kuvv tı lı propagandaları Hema_lde Yavuzun dahn modern bir ha· suretle inşa edilmesindeki faydalar şun- lugu· na ragm· en, silah arkadı:ıcfarımın rısı, bir dlişman zırhlısı Saros tarafın·. 
tediler. e erlnın .Yerini almak 

1
-
8

_ ı """' d 1 bo F' e getırilmesl ve hattA yeni bir Yavuzun lardır: ve askerlerimin ne.fesi yerinde. Hatt.A dan bir çeyrek ka ar yan altımızı m-. 
yon:ats:::ı~ deniz kuvvetlerinin m·ı yaptırılınası Türkiye siyaseti için başlı ı _ Gemi :zırhlarından istifae etmelt. bu akşam, 2 nci tdbur, bizi ve tekmil bardım~m etti. ' 
yarelerin bü • Yaptık.lan tecrübe! · 1 • başına bir kuvvet temin ede.r. 2 _ Cep1ıane deposu ve konuşma bo- alay zabitlerini kuzu ve helva ziyafe _ 21-6-9 t 5: Gece yarısından itibareıt 
dfi..:ı Y1ik Beınllert 

1 
er tay. * rulannı çeviren :zırhları daha kalın yap- tine davet etti. Gittik. Gece, gu·· zel bir devamh topçu ateşi başladı. Saat 3 de 

li'"renıtyecetmı t•'--ı haas a kıymetten Cetveldeki b""tü ·1 . 6 30 d"' t ' ......... Ya ku 
1 

u n gemı enn sıkleti mak. ay vardı. Yemekten .90nra tabur imamı ateş şiddetlen<Ji. . da' uşmanın a.. 

Buyuk deniz dvevvetleerıt·-,e35r.:ıono ·,tondur. Bu:a r3ağm5 eonoboazı tgemil,e- k (Devamı 12 nci sayfada) ~~f~n~~~ed efendinin muhrik sesi - :::~e~~:~:~rbi~~~~~~i. ~Z:m~~~= 
·ıerinin evsafı 16 - 6 - 915 - Sabahaı kadar top, tt1- 34 üncü a-lay Domuzdereye gitmif, 

fek sesi eksik olmach. Top düellosu öğ- Grup kumandanı, fırka kumaniir.1'1'.lllJ 
leye kadar devam etti. 31 Mayıs ta _ Alçıtepeye tarassud mahalline çağırt • 

n yanı 
' 

onu gemı 

Geınt Geminin • llr'aı AGır topları 
adedi be}'U deni:r; 

Orta topları -...._ 
nıili adedi biiyüldütü adedi büyülı:liti 

lngiltere 
Metre 

ı .. ntimtere) (Hntimetre) 
5 226 30 Fransa 10 35,6 16 13,2 
4 

Amerika 
242 32 8 38,1 16 15,2 

ltaıya 
6 219 27 9 40,6 16 12,7 
4 23o 30 9 38,ı Almanya 12 13,2 
3 241 

_Yavuz ? 8 38 12 15 
1 186 *l'1 10 28 10 15 

Tayyare 
topları 

odedi 
büyük-

IBtü 
kut•tın· 

da 

( unti • ( untl • 
metre) ıuh'•) 

32 4 «J,6 

20 (1~-8) 40 

36 ( +2) 40,6 
32 (12-2) ı6 

p p ' ? ' ' 

Zırhları 

topların· flver· 
da teainde 

( .. oti • ( ıaoti -

metre) metre) 

? ? 

? 20 
p 25,4 

p p 

? p 

' ' 

Tayyareal 

adedi 

4 

4 

3 
4 

? 

' 

rihli gazetelerden birinde, 19 Maya mış. 
muhareb~ hakkında Taymtste çıkan Tayyareler, gene tepemizde dolaşı. 
bir yazının terctime8ini okudum. Bun- yorlar. 
d3 İngilf zler, iskoçyalılar, Irlandalılar, Öğleaen ~onra, ateş, mütemadi bir 
Avusturyaılılar, Yeni Zelandalılar, Gur gökgüriiltilsü şeklini aldı. 
kaslar, Cığlar, Pencabiler ve Fransızlar ı .:?.45 de, alayın, Küçük Mehmed bey 
Gurubbalar ve Senegallllerin omuz o- tepesine, grup ihtiyatı olarak hareket 
muza TUrk~rle yaptiklan muharabe etmesi emroiundu. Atımı ileri sürdüm. 
tasvir ediUyor w Çanakkale melhame- (ATkası var) 
sine cmuharebei akvam• adı verlliyoı-. Yazan: Sabih Alaçam 

Gene bugünkü gazetelerde bizim 
crnlllt ajalll• ın 4 Mayıs muharebesi 
hakkındıiki tıebltğlerl vardı 1d JMuad ha 
ınatten uzak .. )'BI 

<•> General Cemll Conk, alay kadr06unuı( 
İsparta, Burdur Te civarı halkından teşek oe 

ktll ettt11nı ve hepsinin aslan yapılı blrel 
uhra.man oldulunu IÖyled.1. 
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ıo la,ı.. 

·ııi küme maçları 
(Baştara'fı 8 ind gayfada) 

meğe başladılar. Fenere tekrar korner 
oldu. Atamadılar. Pek bozuk oynıyan 
Eşref iki defa çok müsc!d vaziyette al
dığı topu beklere kaptırdı. Arkasından 
iki beki ae vücud çalımı ile geçen Şe -
refin nefis bir şütü avuta gitti. 

Fenerliler Basri vasıtasile yaptık.la~ 

rı hücumlarda muvaffak olııımadılar. 

Şaban, aldığı her pası kaptırıyor. 25 
bıci dakikada kale yakınında müsaid 
bir fırs~t yakalıyan Basri gene bir iş 
göremedi. 30 uncu dakikaya doğru 
Beşiktaşm yava~adığım g(5t-(lyoruz. 
Buna mukabil Fenerliler de bir t11rlü 
toparlanıp hakimiyeti tesis edemiyor -
far. Beşiktaş defansında Hilsnü, mü -
kemmE'l k~fa vuruşlarile her akını ke
siyor. Ortada cansız bir futbol oynan
maö-a başladı. Bozuk vuruşlar, yerini 
bulmıyan paslar birbirini kovalıyor. 
Devrenin bitmesine 5 dakika kalaı Fe
nerliler hakim oynamağa başladılarsa 
da forved hattı o kadar beceriksiz ki 

klüplerden Beylerbeyi - Anadoluhi -
'* takımlan maçı Şeref stadında ya -
pıhnıştır. 

Beylerbeyi takımı bu maçta Anado
luhisan· 1-0 mağlf.tb ederek kazanmış -
tır. 
Knsımpaşa, Gala~r muhteliti 

gallb 
Topkapı, Arnavudköy muhteliti, Ka• 

sımpaşa, Galataspor muhtelitleri maçı 
da Şeref stadında yapılmıştır. 

Maç çok zevkli ve oldukça hrkraretli 
olmuştur. Kasımpaşa, Galataspor muh
teliti flk devreyi 2 - O galib olarak bi
tirmiştir. İkinci devre hemen hemen 
Topkapı - ArnavudklSy muhtelitinin 
hakimiyeti altında· geçmiş ise de ancak 
bir sayı yapabilmişlerdir. Kasımpaşa 

muhteliti kaleciri bu maçta birçok sa
yılara mani olmuştur. Oyun 2-1 Ka! -
sımpaşa. Galataspor muhteltinin gali -
biyetile bitmiştir. 

Bisiklet yarışları: 

devre 1-0 Besiktaş lehine bitiyor... Yedinci bisiklet müsabakası Top kapı 
ikinci devre Be SllhTi arasında· dün yapılmıştır. 125 

İkinci devreye Fenerliler gayretli kilometrelik yarışta SUleymaniye klü
basladı1ar. Fakat forved hattının bo _ bünden Haralambos birinci, Feneryıl
zuk oyunu devam ettiğinden hiçbir şey mazdan Niyazi ikinci, Halil üçüncü gel 
~."apamadılar. Şaban sağ açığa, Nati sağ miştir. Bisikletçiler bu mesafeyi dört 

swt 20 dakikada katetmişlerdir. içe geçti.tlŞabanın bir iki güzel akınını 
santrfor Yaşarın ağır oyunu öldürdil. Ankaragucu Dogansporu 
Fırs.•tlardan istifade etmeyi daha iyi 4 _ 1 yendi 
bilen Beşiktaşlılar 20 ncl dakikada bek 
Yaşanu boş bıraktığı yerden Nazınıın İmıir 9 (A.A.) - Milli küme maç
çok yakından attığı ikinci golle galibi- lanna bugün de devam olunmuştur. 

Ankaragücü bugün Doğansporla yap -yeti sigorta 1adılar. 
Bu g<llden ~onra Beşikt~ş ağır bas- tığı ikinci maçını da bire karşı 4 sayı 

mai>:a başladı. Üstüste kazandıklan Hd ile kazanmıştır. 
İlk devrenin 1 O uncu dakikasında 'korner netice vermedi. Beşiktaş tama-

men hakim . .. 30 uncu dakikada ooldan Muzafferin uzaktan attığı bir go1den 
gelen bir pr ,ı Hakkı çok güzel bir sol sonra Ankaragücü 25 inci dakikaya ka 

dar hakim bir oyun oynadı. Fakat, 26 vuruşla Fener kalesine soktu. 3-0 ga -
lib vaziyete veçen Beşiktaş Fener ka _ ncı dakikada beraberlik sayısını yap -
lesine yerleşti. Fener taraftarlan bQ - mağa muvaffak olen Do,ğ'anspor devre 

sonuna kadar haklın oynamasına rağyük kafileler halinde stadı terketme -
ğe başladılaır. Son dakikalarda Fenerli men .r.ol çıkaramadığından haftnym 

1-1 berabere bitli. ler sıkı hücumlarla şeref sayılarını at-
İkinci devre bnşlar başlamaz, Do -mak için g~rete geldilerse ~ muvaf-

fak olamac1ılar ve maç Beşikt<.tşın 3-0 ğanspora oyununu kabul ettiren An -
karaı:;;cü, tesis ettiği hakimiyetle ha-

açık galebesile bitti. sım kalesini tEtzyike başladı. Hamdi 2~ 
Nasıl oynadılar '? inci dakilrnda Vehabdan aldığı pas1a 

Forved hattı çok kuvvetli olan Be - ikinci ve bir dakika sonra da üçüncü 
şiktaş üçüncü dakikada yaptığı golün goUl yapmağa· muvaffak oldu. Üstüste 
verdiği enu;ıiyetlc soğukkanlı bir o - yapılan bu sayılardan sonra bocalama
yun oynadı ve yakaladığı fırsatlardan ğa ba~lıyan Doğ'arupor karşısında1 ta -
azami istifadeyi temin ederek bu ne - mamen htıkim bir oyun tatbik eden An 
ticeye ulaştı. Bilhassa ikinci devrenin karalılar 38 isci dakikada Abdülün a-
30 uncu dakikasında çok hakim oyna- yağile bir gol daha yaparak maçı 4-1 
dılar. Fenerbahçenin f~rved hattı ta - kazandılar. 
mamile bozuk bir oyun çıkardı ve takı '(1çok, AJsancağı yendi 
mm mağlubiyetinde Amil oldu. Oyun Bundan evvel Üçok ile Alsancak a -
umumi)'l:?t1e zevkH olmadL rasında yapılan m&çı, çok heyecanlı ge 

Galib Besiktaş takımında müdafaa- çen bir çarpışmadan sonra, Üçoklular 
(fa Hüsnü başlıbaşına bir varlıktı. Sağ .f-f ka7.andılar. 
hru Hüseyin ve santrhaf Bedii, çok iyi ---------

oynadılar. Forvedde Eşref ve Hayati Milli sporumuz olan 
bozuk, üç orta netice alıcı iyi bir fut -
bol teknlği gösterdiler. •• • kepaze 

Fenerbahc<.>den iki yan haf AH Rı - gureşı 
za i1e M. Reşad mükemmel oynadılar. t • ı· f 
Diğerleri, hele forved hath hiç muvaf- C mtye lffi • 
:f2k olamadı. 

Beşiktaş: M. Ali - Hüsnü, İbrahim -
Hüseyin, Bedii, Feyzi - Hayati, Hakkı, 
Nazım, Şeref, Eşref ... 

(B~tarafı 8 inci ~ayfada} 
ta. diğeri tistte sözüm ona, şike güreş 
yaparak halkı güldüiiip durdular. 

Bu vaziyet milll sporumuz olan güreş 

SON POSTA: 

Olduğundan başka turlu 
görllnmege özenmiyen bir genç 
MU1t<ın Muzaf

~er Güngör, karak. 
terini soruyor: 
Yaşına göre men 

faatlerini hesab 
etmesini bilir. Mal 
ve para hususunda 
tutumlu davranır. 

Hareketlerinde a
cele yoktur, daha 
ziyade ağır ba§lı 

ve ihtiyatlı olur. 

* Laubalilikten hazzetmiyen 
bir tip 

Babaeskiden Sııb· 
ri Gü.çlüer, karak
terinin tahlilini is
tiyor: 
Tuttu~u işin mu

ayyen kaideleri dı
şına çıkmaz, kcn• 
diliğinden bir şey 

ilave etmez. Mü
nasebetlerinde a. 
ğır başlı davranır. 

İğbirarım çabuk unutmaz. tok.sözlü oldu
ğu vakidir. 

* 
izzetinefis mesere!erinde 
kıskanç davranan bir tip 

Babaeskiden Ah
med Hamdi Guçlt.L
cr karakterinin 
tahMini Utiyor: 

Üzerine aldığı it 
üzerinde becerikli 
davranır, çetin va. 
r,ıyetlerde müna
kaş!l ve mücadele 
yapar. ztı! göster
mek istemez. izze
tinefis meselelerinde alıngan olur ve iş 

yumruğa dökülürse kaçınmaz. asabi ham
}elerle mukabelede bulunabilir. 

* Kendini meydana vurmayan 
bir tip 

Babaeskiden Sa
lahattin f otografı• 
nın tahlitini isti· 
tJOr: 
Etrafında oluı:ı 

bitenlere karşı la
kayd kalmaz. dik
katli ve gözü açık 
davranır, yalnız 

blr ~de önayak o
lup mes'uliyetler~ 
zararlara katlanmak niyetinde değildir. 

Arkadaşlarile alaylı ve şakacı hareket
lerde bulunur. Kadın mevzularını ihmal 
etmez. 

* 
Konuşkan bir tip 

Fenerbahçe: Hüsameddin - Yaşar, 

Lebib - Ali Rı1a, Ar.gelidis, M. Reşad -
Naci, Şaban. Yac;ar, Esc.<l, Basri ... 

için ne acı bir şey değil mi? Tekirdağlı Babaeskiden. Sa· 
Hüseyin, böyle kötü bir harekette bu - lim Yıldınm, tah .. 
lunmakla, halkın kendisine karşı besle - lfüni istiyor: 

Hakem: Şazi Tezcan 

Kadıköy maçları: 
M. T. Ö. 

dlği sevgiyi öldürmüş olduğunun acaba İşini ve hesabını 
farkında mı? 1 bilen insanlar gibi 

Bu güreşten evvel yapılan güreşlerde hareket eder. Kar-
Malkaralı Mustafa Çatalcalı Recebı 13 fısındakini ikna 

Demirspor l O - Kadıköyspor O dakikada tuşla yendi etmek için sözleri-
Kadıköy stadınada yapılan bu maç Tokadh Mchmed Bulgaryalı Mehme - ni tartarak söyİer, 

çok hakim oynıyaıı Dernirsporun 10-0 di 15 dakikada gene tuşla yendL fikirlerin~ itiraz e .. 
galibiyetile bitmiştir. Servet, Hayrebolulu Pomak Mustafa - denleri tatmin için 

Y cfa 1 - Hilal 1 nın sırtını 6 dakikada yere getirdi. 1'ara· uzun uzu konuşmaktan usanmaz. 
İsfanbul şild maçları dömifinali dün mürselli Ahmed de Tekirdağlı Bekıri 12 

Kadıköy stadında Vefa ile HilAl arasın- dakikada tuşla yendi. * B;r tür'U konuşan bir tio da oynandı. H. B. 
Milli kümeye ayrılan Vefaya muka- ·····- ·· ·························-·························· 

bil, son zamanlarda ciddi bir faaliyet • 
gösteren Hilfıl tak;mı, çok parlak bir DOYÇE ORİENT EsAl ı{ 
oyunla ilk devreyi f-0 galib bitirmiş -
tir. 

~inci devre oyun azamt derecede 
hev canlı ve güzel olmuş, Vefa takımı
nı Sulhinin yaptığı bir sayı ile bera'ber
liği temine muvaffak olmuştur. 

Bu maç, müsaid bir hafta tekrar edi
~ecektir. 

Şeref stad ı maçları : 
Beylerbeyi 1 - Anadohıhisar O 

İkinci altı klüp arasında bulunan 

Dreıdncr Bank Şubesi 

Merkez.i: Der!i.:ı 

Tiirhiye -ubeleriı 

Galata - 1st.ubul - İzmir 

Deposu: Ut. Tütiin Gümrüğü 

* H er türlü banka iti * 

Baba.eskiden Em· 
nıllaJı, fotograf ı· 
nın tahlilini isti-
yor: 

Bir işin muhtelif 
safhaları hakkında 

düşünmek ve ko· 
nuşmak yerine bir 
şekli gözönünde 
bu 1 un dur a .. 
rak~an kontl§ur. 
Hareketlerinde çabukluk vardır, Blif o-

larak çalışmaktan uyade direkti!lere ta
bi olmakta daha cok muvaffak olabilir. 

NiS&ıD 10 

Dahi Türk mimarı Sinanın hatırası 
dün merasimle taziz edildi 

(.Ra§tarefı 4 üncü sayfada) Kemal Altan, bu konferansında Selçu~ 
lerlnden alınıf olmasına rağmen hiç bi - Türkleri zamanında Alp Aslan ve Melek 
rlsinin esiri olmamış ve kendisi hepsin - Şah devirlerine aid Anadolu, Suriye. 1 • 
den başka ve onlardan daha güzel Abi • :rak ve tA Hindistan fçerileride kadar 
deler yaratmıftır. Hiç bir eserinde ilk yayılan Türk medeniyeti ve ederlerlnt 
san'at ilhamını aldığı milletlerin ererle- hülAsa ettikten sonra. Binanın san'at §&b

rindcn hiç bir iz göri1lmez. Ancak dAhi - siyetine geçmiştir. Koca Sinanın Şehza • 
n1n kendi h1.L!\.1.lt ve azam.etli zevki ya • debaşında Kıanunidin şehza.de.9i Sulta 
şar, o takl1d etmedi. yarattı. Bn büyük Mehmed için yaptığı cami ile birlikte i • 
kuvveti de bu. noktasıdır.• maret, tabhane, ve medreselerden m41 • 

Hatib slSzlerinL Sinanı.n ebedi varlığı- rekkeb olan ilk eserinde en kudretli bir 
na hitab eden fU cümlelerle bitirmiştir: teknik ortaya koyduğunu şaretle, bunma 
Vatanına bıraktığın muazzam Abide - kubbeler teşkiline mahsus tertibatı ili 

nin mütevazi bir kö§edlnden ayıramadı- şa~ .?ri o1an Süleymaniyede tekAmtd 
ğın aziz: vücudün rahat etsin, müsterih ettiğini söylemi§tir. Ortaya çıkardığı e • 
olsun. Bir gtin de gelecek. Türk gençli - serlerde orijinal tipler veren Sinanm 
ğinin arnsından çıkaracatın dahi hlyrill- dehasıdın, nihayet Selimiye camiinde bQ 
halefid senin azamet ifade eden müte - tün ihtişamile ytlksel~inl anlatmıştır. 
vazi kabrinin önünde sana hitab edecek- BüyiikçcJaneccdc 
tir .. • cSinan> ın 351 inci yıtdönümti müna • 

Gene hep birlfkte ~ylenilen milll mar sebetile dün Bfiyükçekmecede de bır ti). 

şımızla, ihtifale nihayet verilmi§tlr. ren yapıldı. Bu münasebetle Sinanın b&-
Halkevlnde yük eserlerinden biri olan Büyükçeımı.. 

Dün akşam saat 20,30 da Emin6nd Hal- ce köprüdü donatılınl§. Parti binası ilıt 

kevi salonunda eski eserler müzesi' mi - mektebler de süslenm.i§ti. Sinanın ha • 
man Ke-mal Altan tarafından Sinan ve &- yatından ve eserlerinden bahis konfe • 

: meri hakkında güzel bir konferans ve- rans1ar verildL Törende büttln mekttlt 
rilmiştir. talebeleri de hazır bulunuyorlardı. 

Bursada en besili Merinos 
kuzusu müsabakası yapıldı 
Bursc: (Husust) - Merinos koyunu 

yetiştirme müfettişliği tarafından et 
verimi noktasından bir kesim müsaba
kası yapılmıştır. Müsabaka mezbahada 
yapılmış, Bursa· merkezi ile Yenişehir, 
Karacabey, M. Kemalpaşa kazaların -
dan yüz otuza yakın yetiştirici iştirak 
etmiştir. 240 Merinos kuzusu kesilmiş
tir. Kuzular evvela canlı iken ~tıl -
mış, kesildikten sonra tekrar tartılarak 
verdiklf>ri et randımanına göre derece
lere ayrılrn~lardır. Bu müsabaka yal- 1 
nız h~' k yetiştiricilerine mahsus oldu
ğundan Karacabey harası iştirak etme
miştir. Müsabakaya giren 70 kuzu de -
rece almıştır. 

1 O kuzu birinci1 14 kuzu ikinci, 20 

Nöbetçi eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan eczaneler şwa -

tardır: 

istnnbul clhctlndekller: 
Aksa rayda (Şeref), Alemdarda (Ab -

dillkadfr), Bcyazıdda (Cemil), Snmatya. 
da (Rıdvan), Eminönünde (Bensason), 

Eyübdc (Arıt Beşir), Fenerde (vt -
tali), Şehremininde (Hamdi), Şehzade -
başında (Asaf), Karagümrükte (Artf), 

Küçükpaznrdn (Necatı Ahmed (Bakır -
köyünde (Hllfil). 
.Be~oj?ln elhetindekDe.r: 
Tüntlb:ışınc'.a {Matkovi9), Yükse~ 

dırımda {Vingopulo), Oalatada (Mer -

kez> , Taksimde <Kemal - RebUl), Şişli -

de (Pc=tev>, Beşlktaşta <Nail Halid). 
Boğaziçi, Kadıkoy ve Adalard&ldler: 
Üsküdarda (İttlhad), Snrıyerde CN• 

rt), KadıköyilnC.:e (BQyttk, 'Oçler), Btı -
yükaö.ada (Halk), Heybelide (Halk). 

kuzu üçüncü, 26 kuzu dördüncü dere - ===============-
ceye ayrılmışlardır. Birincilik ile otu -
zar lira müklim alan kuzu sahibleri 
şunlardır: Çalış köyünden Mehdi kah
ya, M. Kemalpaşadan hyas Öz.soy, Bur 
sa Paşa çiftliği sahibi Muhiddin Dinç
soy, Karac<ibeyden Nail, Sultanköyün
den Ali, Köprübaşı çiftliği sahibi Sü -

reyya, Yenişehir Koyunhisardan Md
med Pomak, Minare Uça vuttan Ta.hm 
Güney. 

İkincilere -yirmişer, üçüncülere GD 

beşer, dördüncülere onar lira müklfat 
tevzi roilmiştir. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARi Hi 1 863 

Sı•Of,,.; ~ Tı1rkiv, Comhurip,ti ıle mün11kll mukctvef,n.,mes7 
1292 Numar11h 10/6/1933 t11rihli kanunla tudilt edilmipir 

( 24/fl/ 19.JJ farih/i 243.'1 Numaralı R,sml Oaıet' J 

Sermayeaı : 

ihtiyat akçesi ı 

10.000.0 00 i ngUlz Lirası 

1.25 0.000 1 ngUlz Lirası 

TGrkiyenin ba•lıca Şehirlerinde 

PARtS. MARSI LYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MtSI R, K 16RIS, YUNAN iSTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSLAVVA. RUMANVA. VUNANfSTAN, SURiYE, LÜBNAN 
ve HATAVda 

x ~ilyalleri ve bQf ün Dünya da Acenta ve Muhabi rleri va rd1r 

~ 
Her nevi Ba n ka Muameleleri yapar 

Hesabt carı ve mevduat hesaplan kOsadı. 
Ticari kreJıler w "esaılcfi krediler küşadı. 

Türlıiye ~ Ecnebi memleketler (lzerine keşıde senedat ıskonıosu. 
Bana ~ırlen. 

Esham 11t" tahvtUı. altın ~ emıaa Ozenne avans. 
Senedat ıahsililı "e saire. 

fil yüksek emniyet $artlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

1 
1 
m Piyasanın e n müsait ıartlarile ( kumbarah ~eva 
~~ .. ,..... kumbaras~z) tasarruf heı;apları açılır. ~ 

ın~~-~:tt:?.d~~~ . 
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rb. n ö .. ç. e e it 1 ingilterey derhal 
, . . 1 at'" tem· nat verdi 

( Bc.ş.arafı 1 ıncı sayf rıda) 
1 

. k . . 1• rında takribPn 
Bunları brr hiçe karşı bol bo' ku ian nnS 1 a)ırma. ıçınh~la ~ .. . d N c·n (Bll§tarafı. 1 inci sayjadil) 

· • · • ava ve Dnna ne ır erı uzerm en ı~ı .. . . 
makta olan ltnlyanlar tekerleğ n v Şe _ ı b d V -d bovunca Se- tı muteakıb Harıcıye Nazırı cDovnıg 

• 1 ... 1 • . 1 at ısın an geçen ve a. ar J S . "d ki Çembe 1 nılin geçclJı ecegı yer erden elb tte S'.ır 1A ·- • b" h tt h d d larak tf'sbit etrıb e gı erek Başve 1 r ayn 
tl ·ı leyecekle . - 1 an ge ın n ır a ı u u o f d k b ed" d. So 1 a e ı er . r ve musaıi yol'ar bo _ t 1 rd B tr b h ttm doğu • tara ın nn a ul ıl ı. nra na%U' ar 

yundaki şe}}ır ve k b , e mı e r. u sure e u a ı· . b. k il b" to l tı .. .. asa aıan düşurerek R B 1 . t Yuao~·,vya • mec ısı ır ısım azas e ır p an 
kuçuk Arnavudluğun b il b su o.manya, u garıs an. ,., t 
rini birka ünd e 1 aşlı yerle - tım Şimaldrn Cenuba kadar batı kısmı yap ı. . . . . . 

k b
. ç g e ışgal edeceklerdır Fa- Ş .. y ist d ~u kısm• (ya- Nazırlar Meclısının mitzakeresinden 

at, ır memleketi as' • h · ve ımn ı unan anın 05 • 1 k b h . b" . . 1 d iş 
l t k Ken arekat ile ış- . Bat T k ) Al teşebbüs ve nü _ ayrı o ara a nye ınncı or unun -ga eme ve onu kü .. k nı ı ra yn man . . . h ku 1 b ·kta . çu hır garnizon ve f t k . ekte Tuna bovlu ' tırakile denız, kara ve ava vvet e-

d~Umı kr Jandarma ve polis ile id re e- buz mın ab aı;;A·n:_ gırı;:ehn 'olmakta ve ü- ri kumnndanlan arasında kısa bir 
ece surette ra t ovurıca ır u11< n 1 ld 

b~ ba k .P ve tedıll!r etmek üncü Ravs bö-; lece Karadeniz ve E~eve top anh yapı ı. 
ş a şeylerdır. ç 1 Gece yansı ana vatan filosunun 

İşte İtalyan d inmek hü yasına kapılmaktadır. Bun ara . 
,..,k or usunu haylı uğraştıra- k b'l B lk yarım adasını!l batı va- Portsmut'tB' bulunan bır fırkası liman-
..... şey de Ama dl . mu a a an . . ek i t ki 
kald VJl •ıgun bir daha baş nsı ile Adrivafk ve Akdeniz • 1ta1yaya ?an. ~yrıldı. Fılonun har et an o u-

B ıramıyacak surette te~hırid·r b k 
1 

· 1 gu ıçın mezunen karada bulunan er t 
~nun pek yalnn iki örneği Ö .. ·· ırn ı ıvor. ve c::übavlar ~iren ile (düdük çalarak) 

dedll': İtalya Babeşistanı zaptod:~~~;; B"vle olunca İtaıanın Aı;av~~ıu;ta filova iltihaka davet edildiler. 
ıene~e yakın bir zaman olduğu.-halde bu sapl '1lp kalmı~c:runı v~!~d.ın k r d·ır- Bu~ün Pazardır. Fazla olarak pas -
rası enüz tamam tedmir edilm sattı Preveze, o ve •rı m en ı • kal'Jvenin mukaddes güm.ine mnsadtf
tarafında sükün ve a . ş ve her sine harbsiz terki için Yunanistam taz - f B .. ~" 1 k t mutlak bir tatil-
dcğildir sayış tesıs olunmuş y'k rdeceğini ve İngiltere ile Fransanın ır.. u.un m~~ e e .... 

· . . dedır. Bunun 1çın Londrada gorulen bu 
Keza Çı d J I den·z kuvvetlerini' bırle~tırerek bıına A • 

ri n e apon mü ellah kuvvetle ka d sivası ve askerl faalıvet fevkalA.de ı6-
nın hAk rniyet . • • mi;man~at etmelerine rşı a nasyona-

gal altın , ancak bılful askerı ış- list t ( . . ~nc>rrıl Franko) le ze carptı. 
ve nehir ~:ııa~lboundlurab•l~ıkl.eri demir birliks;;n~:ıbel~~~~nk boğazını kapatma- İngilizler Kodrfu kaldn~nı işgal mi 
ted Y arına ınhısar etmek . b k 'kt" e ece er. 
tnışır~ sebeble silahşorluklarile tanın~ ğı:ı tec:c>bbüs edeceğmi ka ut etır.e 1 ı· LondrH 9 (Husust) - İtalvanın Kor-
ğı ·erı avudlann da motörün sekmedi· za edc>r. 1 fu adasını işl!al etmek arzusunda oldu-
bı/. erde ve her taşın arkasında ufak Şu birkaç sen mrfmda olagelen şey • ı ğu, bu ma'ksadla hazırlıklar yaptığ1 
ku .ıstihklım kurarak bü~.icek İt l lere bakılma bunların olmıyacak şeyler 1 sövlenmektedir. Bu münasebetle İngil-
larıV:tle~ni uzun müddet oyalaya~:ıca~ ı olmadığına da hil~ediiebillr. ~ te;enin İtalyaya tekaddüm ederek Kor 

R.r beKlem<'kte haklı),Z. Cebelüttank bogazını kapatmak ıçın fu'ya bir filo gönderdiği ve karrıya M -

b ra~l Zogunun mPmleketinı yüzüst:.i İngilterenin elinde bulunan Tan~'ın ker çıkar<l (Tı şayi 0ımu~tur. Fakat 
tiliyo; y~~~n stana g çtiğ haber ve • kayalıklı dağ nı mutlak. zaptetmek ıC'ab Rövter Ajar"' bu haberin İn(1iltereye 
k dar ·~onul ısterd· ki o, neticeden :ıe e~ez ve zat.en bu mev'kı boğazın en dar mütecflik k'c;mını tekzibe mezundur. 
Sırb~nı d _ız ol a dahi, Büyük Ha:bdc yerme (14 kırometre) kumanda eden Ta- Bu tekzibe rağmen Yunan sefirinin 
nun n iht yar kralı bırincl Petro • rıfa mevkiinin çok doğusunda kalır. müteandi.d defalar Lord Hallfaks'ı zi -
lAlız./•P 1 lrn1 b ask :inı.n ba~md n bir Bu kısa iz.abattan anlaşılır ıd Tarifaya yaret (>tmesi manalı görülmektedir. 

ayn ıya k k dar ad ra memleketini sonur~a kon cak brrkaç ağır top bataryası, kuv - Pariste 
hürriYet ~m .ad_nn müdafaa etsin. Çünkü vetlı bir bombardunan fılosu Te bir talı- p ris 9 (Hususf) - Yunan c;efirl Ha.-
karış to re istı~lfıle aşık Arnavudlar bir telbahir ve torp·ı üssülharekesı. hatt! riri.:r. Nazm Bone'yi zivaret ederek u
lrı<'sinı ~il~~ d~şmana pahalıya mal et- şimdilik karşı tarafta Sirıs bumuna top zun müddet fikir tettti etmistir. Bu mQ
ınan bir ınillelen gıbi tarihce de kahra- yerleştirilmes: bile, boğazı ~paya~ili~. - lfıkatı milteakıb Bone B~şvı:~nl:t dai
arnafiJı bi b t ~larak tanınmışlardır. Ma ler ve harb ilan etmeden İngıltereyı muş resinde Mösyö Daladye'yı gormüş, ak
l"llınış bu~ ugun Kral ne suretle ay -ı kül bir mevkie sokabilirler. Zaten batı şaın Elize sarayında Cfünhurreisi ile 
lun daı.l unursa bulunsun Arnavudlu- Akdenizdeki Dalear adalan İtalya ile İs· Ba.::vekll ve Harici'74'> Nazırı arasmdEi 

ıs arını m .. d • -< J-
den sonra b 

1 
u afaa edecek ve işgal- panyanın elmded'ir. Ve işte nasyonalıst bX- içtfma yapılmıştır. 

cak num kah e hasmını hay11 uğraştını • İspanya da antikomünist pakta girmiş Londra ile Parl! mütemadi bir temas 
larını iltnid e~~manların ortay.ı çıkacak- bulunuyor. Bu suretk Tnrifa batarya • halindedir. 

İtaly nl ıyoruz. lan, Balearlar. Sardunya, Sıcilya Ye Vazivet vahim 
kalan} a ar 'l'ıranada ve surada burada Pantellaryndaki deniz ve hava üsleri Londra 9 (H~sust) - Bütün İngiliz 
:ra içhıarh~rasında elbette kendilerine pa Cebelüttank ve S"cUya boğazlan ile be- mabuat.ı siyasi vaziyeti büyük mi.lta
lacak.lar. ~:et edebilecC'k ~imseJC'r bu _ raber. ~ütün batı A~~e.niZ'i İngiliz -. Fra~ rekedenberi misli görülm~iş ~erecede 
Y<'rli hükfıın bunlarla ke.ndı,erin~ uygun sız denız kuvve~Jen ıç.ı:ı ç.ok çetın bır vahim telakki etmekte muttefıktir. 
kat bu . e:ler kurabıleceklerdir. Fa- harb sahası halıne getırebıllrler. Taymis gazetesi hadiseleri t&hltl e-
blr Yerd. glbı . kı~ler hiç bir zaman hiç Prevezeye kadar uzatılabi?ecek Ama- derken diyor ki: 
1fl §eren: .rnılletı temsil edebi!~cek vasıf- vudluk sahillerile beraber Kodu adası _ İtalyanın Arnavudluğu işgal et -

Biz.z ınsnnlar olmamışlardır. Adriyatiği ileriden korumağa yaraya • rnesinin başlıca sebebi İngiherenin k11-
liyece~ Arnavudluk içın şimdilik söy • cakları gibi Yunan denizini d'e ,çeyredil - çük deYletleri bir araya toplıyarak o -
l(>ler ;z bunlardır. Fakat birçok kim- mez bir hale getirebilirler. Rodos ve di- toriter devletlere karşı bir sed teşkil 
Baikanıa~al~an.ın Arnavudluğu mahza ğer 12 İtalyan adalan ile bE>raber Girid etmek istemesine karşı cevab vnnek 
ları.nı akı sıyasi ve askeri maksad _ adası hem Egeyi kapar ve hem de Akde· arzusudur. Doğrudan doğruya bir mu
Yoliıe ~luna . koymaK ve Yunanistan niz yolunun doğu kısmını kullanılmaz kabele<ledir. 
GSSülha ge den~zine iruneğe yarayan b:r bir hale sokabilir. Tehlikeye doğru 
hattA ı reke edınmek için işgal ettiği ve 1 Hülasa İtalya l\faltaya kall1 bir Pan- Deyli Telgraf diyor ki: 
'\re A.Iın?:nya,dan geri alınmıyan İtalyan t~~arya yapmış' ve Kıbnsın vazUe ve te· - Avrupa artık ~ayale. kapıla.mu. 
curn edece kıt ~l~rının Ceb~lüttanğa hü • sırıni imha için 12 ad.atan tahkim etmiş· Büyük tehlikeye dogru .süratle yak -
Yanın Ro klerını .. ve ~u meyanda Alınan- tir. Onun Adriyatlği ileriden müdafaa l~ştığımız muhakkaktır. 
rıece~İni manya uzerınden Karadenize i- etmek ve Ege secMml de tamamlamak i - Dcyli Niyuz diyor ki: 
deeeğtni v~ hatta Holandnya taarruz e _ çin Yunanistandan Korfu ve Preveze ile - Diktatörlere sergüzeşt kapısım •-

N soylemektedirler. beraber Giridi dahi istemesı mwteb'ad çan tn~ltuenin betaeti, karar vermek-
Yon: ~~rsa ol~n İtalvant'a Enformasi- olmadığı gibi İngiltere üzerinde en şid - te fazla teennisidir. • .. 
fU sat tplomatikn gazetesinın nesrettiği detli bir tazyik yapmak ıçin Cebelütıa- İngiliz ve Fransız mılH mudafaa 
hıy~~n fevkalade dikkate değer bu- nk boğazını Franko ile müşterek sedtlet- komiteleri toplandılar 

•İ · nıek tehdiıdind'e bulunması ve bunun i- l'aris 9 (A.A.) - Havas •Jnnsı acele 
lerin~giltere bütün Şarki Avrupa devlet- çin de daha evvel Tarifaya en ağır top - kaydile bildiriyor: . . 
rn 'k 1

• nıfhvcr aleyhine harekete get· lar yerleştirilmesi olmaz şeyler değil - Milli müdafaa komıtesı bu akşam aa-
Z::a ıstıyor. Fakat Arnavudiug~ . ır - dir. at ı 7 de ve Daladye'nin riyaseti altm-

cn sonl'a D ~. un ışga • f d t l~ .+. ... h"ıukadd of§U Avrupa devletleri Bunlar olabildıği takdirde Yunaııista- da Harbiye ~e~re ın e op r .unı'l ....... 
rin b eratının Berlin - Roma ·h nın tamnmile İtalya nüfuzuna girmesi ve Bu içtimadakı mfüakerata Bahnye Na-

B
e ağlı bulunduğunu öğrene mk•t. ve - dolayısile Balkan ittifakının Yugoslavva zırı Campinchi, Hava Nazırı La1 Cham-
undan b ce ır.» J • b.,.,,,. r--

EÖil aşka Tevera . . ile beraber Yunanistanı d'a kaybetmesi bre Genel Kurmay ayn.anı U't!neral 
~dikkatimizi lAyı"k"l gazektesının şu hatıra gelebilir. Bundan sonra Bulga~- Ga.:nlin Vic;amiral Darlan, General 

··<cı.nıavudl ı e çe mel"dir· ' 
h" uk işgalinin k d · tanın durumu gelir ki eğer bu devlet Villemin "e müstemleke ordusu umum 
bım bir hndiS(! okluğu ne a ar mü • kendini korku ve cereyana kapıırmıya - müfettişi General Bufrer iştırak etmiı,-

ulacak hadiseler isbatn~d~akın.clıı vuku- rak Romanya ve Türkiye ile birleşirse ]erdir. 
İtalyan gazeteler· . c-ektır.> bunların Sovyet Rusya ve Lehistanla H~ririye Nazın Bone beraberlnde 

liş' ...n ı ının bu Ya 1 b" · • k"t·b· Al · 1 6uze savrulmuş tehd'd zı arını ge- ırliktc teşkil ed'ebilecek'eri muazzam hariciye nezaretı umumı a ı ı exıs 
addetmek yanlış olur. Re~n palav:,alnn bir b.lok yalnız yakın doğuyu kurtarma- Leger o!duğu halde caç~lışından bir -
ıebet}e tekrar edıp d d _ her muna - ğa 'kıfnyet etmekle kalm:varak belki kaç dakika sonra> bu müzakerata tlti-
rıavudl ur •ıgumu "b A . uğun işgalini d t z gı Ar- vrupanın barışını da koruyabilecekler - hak etmiştir. 
güze} .mecnunane bir ~ taıvanın gelici dir. Bu toplantıva riyaset eden Baİ vekil 
A.rnavudlu~1U alnı - areketı yahud sırf Bütün bu iht maller içinde Yugosln\· • ve milli müdafaa nazırı Daladye, top -
eti olarak telakk· a a matuf bir tec:Pbb:1. yanın Hırvat·sıan Sırbistan Slcıvrnyn llnntıdan sonra Haricive Nazan Bon'J? 
\ıak'nların künhlı ~tmek__ hatalı olur. 'Bu Bosna ve HersEk, .Dahnacv'.l,, Makedon ~ d~ hazır oldu-hı halde 1n~1tere büyük 
llıucn erme nufuı ea ' 1 O k"k ·· ·· .. t .. y•an g<'lece~i k Fre '= 0 - va VE' illı ... p1r<'alanna :ıvr11ması ve bun elçic;i ile 2 fl3 ı a goruşmuş ur. 
Al:rnanya ~le İt 1 eşf Potml'k içın da 'l'Tıa lardan kiminin yutulın 51 e kimine de Milli müdafaa komitesinin toplantı -
isterse şfmd·k· a yihanın ıste,. mut lıid ve 'nah 11i muht r, t ve si d• vardır. sı hakk1rıdn hiçbir tebliğ neşredilmedi-
u ' m ver c=-k·1 İ Ygun büyük bir t 

1 VE' f'S s•na c:te Arnavudlu l 1 bugun ort v wtj "hi naı rlar da gav(>t sıkı bir ketu-
dt'niz hnparat 

1 
Orta Avrupa ve Al, - atılan me wi' , 'P"'Jh .. f za etmislerdir. 

bulunduklarını or uğu !-~:rnak a7m;nd n b + r G cek w rın geb~ ol • Londra q ( A.A.) - f mpni·atorluk 
"a ve bu buvuk ta "l n:ır ~ k · h · · t t l k J ~ Pnrça Ynratm k . . • u n şup e yoktur. A~cnk ne do • müd f a komi'teın. mpanı or u genl' 
tü . • a ıçın onu cvv<'l<i b"" k? n teferruatı ile i lcd'kl . en u- ca an bd ı olın 'Ti kla beraber kurmrıy reisi Gen€ral Gort ile deniz er-
lllak lAz.ımdır. ş ennı hatırla • ı md dı:>n bdl olan tek hir şey vardır ki kfınıharbiye reisinin iştirakile toplan -

Görfılüvor ki Al t 0 d ma ' c>f harbin önüne geçilemiye - mıstır. 
AL> d manvn ve> • ::ı lva h<'r ce d • 

Snrla 1 t 

1 

s er de 

Şii.krü Sarcıçoğlu ve Gajenkcı gazetecı1ere beyanat verirlerken. 

Lost ve müttefik Romanyanın Hari - rindeki görüş birliği tam bir ahenk1~ 
aiye Nazın Gafenko ile Hariciye Veki- devam etm€ktedir. Bu ~ıengi bir k~ 
llınlı Şiikrü Saracoğlu arasında! şehri- daha miişahede etmek fırsatını vermit 
mir.de yapılan görüşmeler dün akşam oı1an arkadaşım Mösyö Gafenko'~ 
ı:oona ermiştir. ayrılırken bu ahengin devam ed~ 

Evvelki geceyi Perapalas otelinde ne kana~t etmekte olduğumu söyleme 4 

geçiren her iki nazır dün öğleye doğ- liyim.> 
ru ayni otomobile binerek Park Ote- Müteakıben Şükrü Saracoğlu Peraı-
1 gelmişler, bir müddet görüştükten palastan ayrılmış, Beşiktaşla Fcnerball 
sonra öğle yemeğini gene Pat:k Otel- çe arasındaki futbol maçının C€reyan 
de beraber yem:islerdir. Bu esnada her etmekte olduğu Beşiktaştaki Şeref 
iki devletin sefirleıi de yemekte hazır dına gitmiştir. Romanya Hariciye' Na
bulunmuştur. zırı da otomobille şehirde bir g zinti 

Saat 15 buçukta misafirmiz Gafen - ye çıkmıştır. Mr:.~tan dönen Hariciye 
ko ve Şükrü Saraçoğlu Perapalasa Vddlimizi misafir Romanya Nazın 
danmüş1cr ve gazetecileri kabul ede - Haydarp~şaya kadar teşyi etmek ne ' 
rek ayrı ayn beyanatta bulunmuşlar - zaketinde bulunmuştur. Her iki nam 
dır. ayni motörle Haydarp'~aya geçmif, 
Romanya Hariciye Nazırının bcynnntı eksprese eklenen hususi vagonla Anka-

Dost ve müttefik Romanya hükf:ı. - raya hareket eden Şükrü· Saracoğlu 
metinin ~enç ve sempatik Hariciye Havdarpaşada dost ve müttefik Ro -
Nazın Gafenko gazetecilere şu beya- m:o1nya hükı'.lmeti Hariciye Nazırı Ga
natta bulunmuştur. fenko, Vali ve Belediye Reisi LUtfi Kır 

Teb1i(!'i gördlinilz Buna ilAve edecek dar, Rumen ve Türk sefirleri, şehrimiz 
hiçbir şey voktur. Amerikalı bir mes - deki Rumen kolonisi ve kalabalık bir 
lektaşınıza da söylediğim gibi. Türki - halk kütlesi teşyi etmiştir. Şükrü Sa -
ye Haricive Vekili ile benim aramda racoğhıpu teşyi eden Romanya Hariciye 
müzakerC'ler olmamı~tır. Çünkü mü - Nazırı rnüterıkıben Galatı:ı rıhtımına 
zakere. biribirinc aykırı veya hiç de - yana~ış olan Romanya bandırah Daç
~lse biribirine benzemiven menfaa'ı. - ya vapuruna gelerek memleketine mü
lerin telifi yolunda bir gayreti tazam- teveccihcn yola çıkmıştır. 
mun eder. Biz aram1z<la asla bö,·le bir Resmi tebliğ 
aykınM{ müsahedı'e etmedik. Dostum İstanbul 9 (A.A.) _ Türkiye Harl-
SaracoP.lu ve ben karşılıklı maluma'.. ciyc Vekili Şükrü Saracoğlu ile Ro -
almak ve istişarelerde bulunmak için manya Hariciye Nazırı Gafenko ara -
buluşuruz. Ve tam fikir ve duygu mu - sında yapılan müluka(t neticesinde aşa
tabakatini müşahede ederek de bu an- ğıdrıki tebliğ neşredilmiştir: 
tantı k11\·vetle birbirimizin elini sıka - Türkiye ve Romanya Hariciye Na -
r~ mühürleriz. Sizi temin edebilirim zırları İstanbuldaki teHikilerinden is -
ki bu ~ferki el sıkışırnız bilhassa kuv- tifade ederek son hadiselerin ışığı al -
wtli olrrıus!ur. tında. nıem1eketlerinin Balka•.1 A"'ltan· 

Hariciye Vekilimizin beyanatı tının çerçevesi içinde müşterek ve mü 
Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğ - tesanid menfaatlerini tetkik etmic;ler -

hı besuş bir çehre ile ecnebi ve TUrk dir. İki Hariciye Nazın, Balkan Antantı· 
gazetecilerine şunları söylemiştir: nın, hedefi dost Ye müttefik milletlerin 

•- Do<=t ve müttefik Romanyanın emniyet ve istiklalini takviye etmek "9 

Hariciye Nazıril~ rnemleketleriınizi ve komşu milletlerle olan bağları Selanik 
Balkanl~rı alakadar eden meseleler et- paktı zihniyeti icinde sıkıl~tırmak o -
rafında çok favdalı görüşmeler yaptık. lan sulhçü ve azimkar siyasetinin a • 
Gfüüsmpl 0 r bir ker{: daha gösterdi ki zimle devamı Iazim geldiği hususun .. 
iki mell"lei{et ricalinin bu mesele üze- da mutabık kairnışlardır. 

te münkerelerin<' devam etmiştir. I Bone ile yaptığı mülakat Fransız ve 
J..ondrada neşredilen tebliğ İngiliz hüklımetlerirıin bu meseledeki 

Londra 0 (A.A.) - Lord Halifaksın görüş birliklerini bir kere daha tatma -
İta1yan maslahatgüzan ile yaptığ} ko- mile teh::ırüz ettirmiştir. 
nuşmalnr neti~sinde aşağıdaki tebliğ İngilterenin İtalynya notası 
ve_rNıic:~ir: Roma o (A.A.) -- İngiltere büyük 

İtalvanın Arnavudluktaki h· reketi elçisi bu~n hariciye nezaretine gele • 
neticesinde hasıl olan umumt vaziyete rek hükumetinin bir notasını bırakmış-
dair ah=-an endicc verici bazı haber ~ t ır. 
ler dolayısile Hariciye Nazırı Lord Ha- İngiliz kabinesi bugün fevkalade bir 
flif·hs. bu~n İtalvaın maslahatgü~rı toplantı yapıyor 
ile üç dE:fa ıtörüşrnüs ve Büyük Bri - Londra 9 (A.A.) _ İngiliz kabine.si 
tanya hükumetinin mezkCır hareketi varın saJ.•ah fevkalade bir toplantı ya.-
çok vahim bir tarıdR telakki ettiğini J _, 

ve bu hususta İnailt€'redeki azimkar pacaktır. 
d Kont Cinno'nun teminnh 
u~lcm hiçbir üpheye mahal bırak-

mıyacak tarzda ifade eylemiştir. Roma 9 ( A.A.) - ·Hariciye Nazın 
İtalvan ma~lahatgüzan İtalvanın Kont Ciann, İta'yanın hah şayialar hl

Arnavudluktaki hareketinin\ kat'iyen lafına olar-ak Kodu ad0sına karşı hiç -
ortfya inhisar ed~ğini mutlak bir su· bir harekette bulnnmıyacağını ve Ar· 
rette tell'in eylemiştir. navudluk devletinin hakimiyetini ih -

Lord Halifakc:: bll teminatı sened itti- ıaı eylemivcceğini İngiltere büyük el
haz etmi~ ve kevfiveti İnı:!ilterenin Ro cisine kat'h'cn temin eylemiştir. 
ma büv"ık elçisine de bildirmi~tir. L<!.histanda hazırlıklar 
Londr~ C) - Lord Halifaks. İtalvan Varşova 9 (A.A.) - Bugün resmi ga· 

..... y en evvel nüfuz v f r l Lord Halifaks ile Cadogan saN. 16,30 
• e aa ıyet sahalı:ı - Emekli Gcnera.l H. Emir Erkilet da toplantıdan aynlımşlarsa da komi-

maslahat!!iizarma, tnciiltere hükume - zetede neşredilen bir emirnamede, hü· 
tinin Akdeniz statükosunun ve bilhat- kfımete bır Eeferberlik veya müstaoel 
sa Yunanistan ve Korfu adası bakı - z.1ruret halinde milli müdafaa ihliyaç
mmdan JTIUhafaza edildiğini görmek Jarı içir.. her türlü bUSUSl nakliye Va -
hususundaki azmini kat'i bir lisanla ta~ sıta 1arma Ye altmış yaşına kadar bütün 
rlh eylemiştir. naklıyat memurlarına vaz'ıycd için sa • 

İngiltere büyük elçisinin Da1adye ve lfıhiyet veı ilmektedir. 
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1 HAYIR OYLE DEGIL i L-••••H-MW •· Çeviren : Faik Bercmen ..-...fn 
Grasyöz adındaki iyi yetiştirilmiş bir - Hayır öyle değil! den bir santim bile - Hayır öyle değil, öyle değil, benim 

katırın muntazam tıns bir yürüyüşle çek- ne geri ve ne de ileri giderdi. dediğim doğru ... 
tıği güzel bir köy arabasmın içinde iki ki· Bu vaziyet karşısında Fransuva hldde· Bu cevab üzerine gözü kararan Fran-
fi vardı. Erkek o civarın çiftçilerinden tin evci balasına çıkar, gözü kızarır ve suva bir cinayeti bile göze alarak kan· 
Fransuva Lömaşon, yanındaki de cKeçi• karısına yaklaşarak onu omuzlarından sını çal yaka arabadan alaşağı etti. Evi
iikabile anılan karısı Leokadi idi. • yakalayıp sağa, sola. öne, arkaya ite ka- re çevire bir güzelce pat:ikladıktan sonra 

Bu, çok yerinde bir lakabdı. Çünkü Leo
kodi inadcılık vasfını eksiksiz. olanca te· 
'ferrüatile kendi nefsinde cemetmşi bir 
'tipti. Kafasına yalan yannı olsun, ters ol
sun bir şey yerleştirdi mi, artık bitti; dün
yanın en makul. en mantıki ıtirazları, mu
hatabının gösterdiği bütün gayrete rağ

men onun inadı karşısında erir, kaybolur
du. 

Ailesi, komşulan ve bütün kasabalıların 
5.çinde onun inadını bilmlyen yoktu. Umu
mi ve hususi toplantılarda herhangi bir 
münakaşaya mevzu teşkil edecek söz söy
lemekten. Leokadiye sual sormaktan her
kes çekinirdi. Bir yanılıp sorsun da bakın; 
ıayed bu. Leokadinin hoşuna gitmiyecek 
bir mevzusa karşısındak'ni sinirden çıldır· 
tıp helak edinciye kadar uğraştırırdı. 

Evlendiği zaman hiç kimse, bu rnahllıktı 
tahammül edecek olan kahramana sabır 

ve tahamınCH eylemekten başka bir tebrik 
veya saadet temennisinde bulunmadı. B;r 
talihsizlik eseri olarak kocası Fransuva da 
asabi, çabuk hiddetlenen bir adamdı. 

Birbirine zıd tabiatte olan bu kar! kocn 
evlendiklerinin haftasından itibaren incir 
çekirdeği doldurmıyan hadsiz, hesabsız 

meseleler yüzünden her Allahın günü on 
nöbet çekişmeğe başladılar. 

İlk günleri hiddetini yenerek karısını 
uysallıkla ve sükiınetle yola getirmeğe uğ
raşan Fransuva başa çıkamıyacağını an
layınca işi küfüre, hatta dayağa kadar 
vardırdı. Fakat nafile!. Leokadi, gene 
herkesin bildiği keçi inadlı Leokadi idi.. 
Fransuvayı en çok çileden çıkaran şey 

de, kansının kendi hiddetine karşı gös
terdiği soğukkanlılık ve sükuttu. Kansı 
küfüre küfürle muk.apele etse, onun gibi 
bağırsa. çağırsa Fransuvanın içi rahat e
decekti. Hayır, o, odadaki alçak iskemle
lerden birine oturup, ellerile diz]erini 
kucaklamış b 'r vaziyette, gözleri yerde 
sabit bir noktaya dikili, iradesini pek 
belli surette gös1 •ren sivri çenesi ileri 
fırlannş bir halde daima ayni tonla ağ
zından dökülen: cHayır, öyle, hayır öyle 
değ I:.! teranesini biteviye tekrarlaıt ak 
sı-ı tile ağzını açar, kapardı. 

Fransuva isted'ği kadar: 

ka. hazan da süpürge sopasını kavrny1p iki dizi üzerine yere çöktürerek: 
onu susturmağa uğraşırdı. 1 - Şimdi ben sana inadını gösteririm, 

Fransuvada hiddetin tezahürü başka dedi, yaya olarak çiftliğe varmağa daha 
başka şekiller aldığı halde, karısı hiç de- ,I üç saatlik yol var. Akşama kadar da ar
ğişmez ve: tık buradan araba geçmez, seni katır ka. 

- Hayır öyle değil, öyle değilden baş- · falı, keçi inadlı seni! Bu üç saatlik yolu 
ka hiçbir kelimeyi ağzından almanın ve- tabancıklarınla yürü de nasıl inad edilir 
ya söyletmenin imkanı olmazdı. öğren! İstersen eve varıncıya kadar mil

Katill iğe pek az istidadı olan Fransuva yon defa chayır öyle değih diye tekrar 
karısını yola getiremeyince kendisi yola et. dur!. Hiç olmazsa ben akşama kadar 
geldi. senin bu pis, çirkin sesini duymaktan 

Sırasile. boğmak, kafasını ezmk, ge- kurtulurum. A'lla!ha ısmarladık, hoşça 

bertmek, parçalamak derec~lerine vanp kal!. 
karısının bu inadının, aşk gibi ölümden ' Tekrnr arabava atlıvarak yerine otm·
kuvvetli olduğunu anlayınca işi oluruna 

1 

du. Dizlerini de örttükten sonra karısını 
bıraktı.. artık zerrece umursamıyarnk dizginleri 

Bu vaziyet karşısında Fransuva karı- eline aldığı gibi kısl'ağı kamçıladı ve tek
sile olan muhaverelerini zıd bir zemine rar yola çıktı . 
sokmaktan kaçınarak bu suretle hiç ol- 1 Bir buçuk s~at sonra. karısına oynadığı 
mazsa büsbütün aynlmak mecburiyetin- ! oyundan ve onu yola ııetrrıi iğınrl"n em n 
den yakasını kurtarmıştı. Çünkü bu müt- kevifP. sen. ~vkrak çiftli~;n avlusundan 
hiş ve insanı öldürücü inadına rağmen keri ciri;vo,.du · 
Leokadi eşine ender tesadüf edilir mü- - Bu sefer herhalde dinsi~ kanyı yola 
kemmel bir ev kadını olduğundan çiftli- getirdim, artık çencsi:ıi tutmayı öğren
ğin idaresi hususunda hemen hemen ko- rnistir. 
cası kadar ihtimam. kabiliyet ve gayret Dlve mırıldıın•rken b;rden :ıJbndan 
gösteriyordu. okkalı bir küfii ... cıkh F.Pnrl"' cöıülü kıs-

Yalnız bugün bilinmez neden, herhalde rak ahıra dClf'r,.ıı arab:ınm arkasından ge
pek kurnaz bir ihtiyar olan baba Sokijöre 1 çrrkPn, sıvalı bnvalı tn.,1

11 arka'ılTm tam 
ineği satabilmek için kafayı bir hayli ort-ı V"rinde. knr-: in:ınh L('oked•nin ace
tütsüliyen Fransuvanın kendisini idare le. faklit p('k b., ... :., bir <:ur('tte: 
edememesinden olacak Ormyelden Flanş- cH:ıvı'" övle ciPitih rlive tn111n iic;'iire 
vile araba ile gelirken b;r aralık gene bir p:ırnıı>IHJe yazmış oldu~u cümle gö:ı:iine 

hiç yüzünden atışmağa başladılar. Mü- ilismi§ti.. 
nakaşa ve kavganın neden ve nasıl çık- r--------------~ 

Yannlci ni1du~m17dı.: 1 
Sah:bsiz köp le 

Yazan: Muazzez Tahsin Be'l'kand 

tığının karı koca için pek ehemmiyeti 
yoktu. Elverir ki, içki He kızarmışken 

hiddet yüzünden büsbütün kanı başına 

fırlıyan Fransuva. nokta~· nazarını mü

dafaa ederken karısı, eller göğüste ç:ıp- \,_,--------------~ 
raz. gözü kısrağın yuvarlaK ve tomb:.ıl ····························································-
kalçalarına takılmış bir halde dişleri ara- Bir çocuk yanarak öldü 
sında mütemadiyen: 

- Hayır, öyle değil, öyle değıl, diyor~ 
du. 

Bu şekilde çekişe çekişe bir hayli yol 
gittiler. Nihayet hiddet ve sinirden ba
yılma kderecesine gelen Fransuva kısra
ğı durdurarak yere atladı: 

Adapazarının Söğütlü nahiyesinde 
Şükrü kızı K:ıdriycnin S yaşlarındaki 
Muhsine <~dındaki kızı yanarak ölmüş
tür. T2hkikat için mahalline giden 
müddeiumumi Ahmed Tevfik Tonçok, 
tahkikatı yapmış ve 3 defa evi önünde
ki su arkına düşerek görenler tarafın -
dan muhakk~'k ölümden kurtarılan 

Nisan 10 

Deniz devletleri büyük gemilere, 
büyük toplara tekrar avdet ettiler 

(Baştarafı 9 uncu sayfada) 1 yaptığı zırhlılardır. Gerçi Fransız gemi· 
1 - Topları bir araya koy!ll'ak mermi· lerindeki tayyare dafi topları büyük ce· 

lerin bir araya düşmesini temin etmek. samettedir. Fakat müessir bir hava mü· 
Fakat bu faydalara mukabil esaslı dafaası için topun cesameti değil. adedl 

mahzurlar de mevcuddur. Mesel! taret- makbuldür. Bunun iki sebebi vardır: 
lerden bir tanesi bir düşman isabeti alır- 1 -. Ufak toplar daha çok ve çabuk 
sa dört top birden atıl kalır. mermi atar. 

İngilizler, Büyük Harbden sonra yap- 2 - İsabet ihtimali daha fazladır. Çün· 
tıklan, Ne~on tipinde toplan hep başa kü top ve dolayısile nişancı adedi çoktur. 
koydular. Fakat, bilahare, bu şekl; rnah- A. T. 
zurlu telakki ederek bütün topları başa ===ı 
koymaktan vazgeçtiler. Nitekim bütün lzmird8 İki kadm gayri meşru 
devletler de top merke~ sikletini başa yavrularım SOl{aga atblar 
vermek1e beraber arkaya da birkaç top 
koymaktadırlar. İzmir (Hususi) - Çeşme ka~asının 

Acaba Fransızların, bu hususta, ısrar Neptinler köyünde 20 yaşlarında bir 
etmelerindeki sebeb nedir? İşte bunu, kız, gayri meşru olarak doğurduğu ço-1 
bize. müstakbel bir deniz muharebesi cuğunu bir sepet içine koyarak evin 

gösterecek. 

* Cetveldeki hususiyetlerden bir tanesi 
de devletlerin hava korunmasın:ı verdik
leri ehemmiyettir. Bakınız muhtelif dev
letlerin gemilerinde kaç tane tayyare da· 
fi toxm var: , 

Aded 
İngiltere 4'! 
Fransa 20 
Amerika 3ô 
İtalya 32 

Demek oluyor ki havnya karşı en ziya
de tehlikeye maruz gemiler Fransanın 

ahırına bırakmıştır. Yavru orada öl • 
müştür. 

Suçlu kız ifadesinde, çocuğunun gay 
ri meşru olduğunu, dünyaya ölü olarak 
geldiğini, bu itibarla hadiseyi gizleme
ğe mecbur kald1ğmı söylemiş ve tevkif 
edilmiştir. 1 

* Namazgaht~ İnkılab sokağında otu-
ran cN» adında evli bir kadın, üç aylık 
çocuğur.u düşürerek evinin bahçesine 
gömmüştür. Yapılan ihbar üzerine evin 
bahçesinde cenin bulunmuştur. Adliye 
hadiseye el koymuştur. 

1 Devlet demirvolları ve limanları işletmesi Umum idaresi illnları 1 ................ .._. ........................................................... ..... 
Muhammen bedeli 10.000 lira olan 244 kalem Havshalter ve Rezsny sistemi 

sür'at kontrol saati teferrüatı 25/5/1939 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zart 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (750) llrahk muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiğ' vcsikaJan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (2368) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıb Fakültesi çocuk hastalıklan ve bakımı kliniği asistanlığı açıktır. Asistan

lık tar rnatnamesinde gösterilen şartlan haiz olanların Tıb Fakültesi Dekanlığı· 
na müracaatları. c2369:& 

- Öyle değil mi? Öyle ' değil mi? Bir 
daha söyle bakayım! diye hiddetlensin. 
köpürsün, kökresin?. 

- Beni dinle Leoksdi, sabrımı tüket
rie!. Bu defa benim hakkım var: daha 
ne diye inad ediyorsun? Sen de görüyllr
sun, ki iş benim dedii:m gibi olmuş. Bir 

Muhsinenin bu ker~ de gene yaramaz- a -' u ' Ne...: e, Grip, Romatizma, 
lığı neticesi ocakta yanan ateşten tutu-
şarak yandı~ı ve bu yanma' Reticesin- f'-evralji, klflKllk Ve bÜıUn ağnlarınlZl derhal keser. 

O ille de: defa olsun hakkımı teslim et . .. de de öldüğü tesbit edilmiştir. - - lcal ın 'a günde 3 kaşe alınabilir. - -
-=============::ıc=-=-====ıı:======================================~====~ 
"Son Posta,, nın İkisi de kork.muşlar, ikisinin de reng; 

sapsarı olmuştu. Edebi 
Romanı: 43 

Bir kaç ay evvel başlayıp ani olarak 
Beykozdan gitmesi ve sonraı da Avru
paya yaptığı seyahat yüzünden yarıda 
kalmış o·an ·Güzel Fatma• romanına 
ve onun vesilesile yaptığı tarihi ted -
kiklere yeniden ve bu sefer kfı,.'i bir 
şekilde başlamıştı. 

Fakat bundan evvel bütün eserleri 
için katibini çalıştirdığı halde, bu ki
tabı , her nedense, yalnız Muallan·~ 
yardımile başarabileceğine ve kendisi
ne ancrık onun yaTdımı dokunabilece -
ğine inanıyordu. Bu sebebten kansın
dan hergün bir kaç saatini ona hasret
mesini rica etti. 

Kütüphane lodo~a nazır olduğu için 
Cevadın yazı odc<smda çahşmağa ka -
rar vermi~lerdi. Ancak, sert kokulan 
Muallaya ba~ ağnsı veren ç.içek1er bu
radan ka1dırıJmıştı. Bu sebebten Mu -
allanın kocac;!nın teklifini reddetme -
sine hiç bir bahane kdlmamıştı. Maa -
mafih, böyle bir bahane mevcud olsa 
dahi, genç ka·dın vicdanen kocasına 

yardım etme~e kendisini borclu bili
yor, onunla çalışmakta-n zevk duydu -
ğunu da gizliyemiyordu .. 

Binaenaley hergün bir kaç saat ko-

--casının rahat ve aydınlık yazı odasına 
gelmeğe, onun ye>:nma oturarak onunla 
beraber çahşmağa başlamıştı. Yarı inik 
perdelPrin mahrumiyeti altında geçen 
bu saatle>r ikisine de pek hoş görünü -
vordu. Bazan başlarını önlerindeki ka
füdl~rdan kaldırarak konuşmağa başlı

yor]ardı. 

Cevad karısına bir çok projelerinden, 
bilhassa hazırlamak istediği romandan 
uzun uzun bahsediyor, ona aid planla
rını anlatıyor. hattft bu projesi hakkın
da onun reyini ve fikrini ısrarla soru
yordu. Halbuki o vakte kadar bu, Ce
vadın romancılık hayaıtında vakı olma
mış bir şeydi. Bir kadının fikrini ı::or
mak! Mağrur Cevad Kartalın bir kadı
nın fikrini sorması ve kendi fikirlerini 
böyle genç ve tecrübesiz birisi tarafın 
münakaşa edilmesine ta'hammill etme
si ne hariktilad<? bir hftdise idi? 

Fakat bu kızın benzerine pek az te
sadüf edilen çok manalı bir çift gözil 
vardı ve tatlı bir musikiyi andıran se
sile s~ylediğf kelimeler, crerinlikleri, 
manalm'ı ve yliksek bir ruh taşıyan lfa
delerile en meşhur bir muharririn bile 
naı.arı dikkatini celbedecek derecede 

enteresandı; işte bu sebebten Cevad 
yeni romanı için onun fikrini sormağı 
Y)ek"iabii bulmuştu. 

Hergiin bir kaç &aat haşhaşa· oturup 
çalışmı>larma ve uzun fikir münakaşa

ları yapmalarımı rağmen Cevadın ilk 
fTiinlerdeki vaziyetı değicmcmişti. Ya1-
nız karısına karşı olan hürmetinde bi
raz daha derinlik, ona bakan gözlerin
de, genç ka-dını iliklerine kadar titrc-
1<.>n bir sıcaklık vardı. Lakin bu tireyiş 
eskiden olduğu gibi korkudan değil me
rak hPyecan ve isimsiz bir duyğudan 
gelen bır titremrı idi. 

Kocasının bu yen; tavrı karşısında o
na karf} ı olan uzak ve çekingen hali he
men hrmen kaybolmuş gibiydi ve iki
si de bundaın pek memnundular; çünkü 
aksi takdirde müşterek hayatları de
vamlı bir didişmeden ibaret olacaktı. 
Halbuki şimdi, hususi hayatları müs -
tesna, haricen normal bir ka\-ı koca 
ömrü sürüyorlardı. Koodilcrini ziya
rete gelen ailelere beraôcr iadei ziya -
rete giıiiyor]ar, yaz münasebetile Bey
kozda çifthk civarındaki köşklerine ta
şınan ve Kartal ailesinin ötedenberi 
dostu olan ailelere birlikte safa geldine 
gidiyorlardı. 

Bundan rnaada Cevad ata binmesini 
çok sevdiği için Muallayı da bu spora 
alıştırmaık istemiş, karısı için kendi eli
le güzel bir at seçmişti. 
İlk günler ata binmekten korkan Mu

alla yavaş yavaş genç vücudünü buna 
alıştırmış, kocasile birlikte gezintiler 
yapmbğa başlamıştı. Hatta ilk zaman
ları sırf Cevadm teklifini kabul etmek 
için kabul ettiği bu gezintiler, yava., 
yavaş onun &tefli vt genç kalbini dol-

durmağ::ı, itcndisini rüzgarlara bırakıp 
at sırtında koşmaktan büyük bir zevk 
duymağa başlamıştı. 

Bu gezme.lerin onun sıhhati üzerin
de de faydası olmağa başlamıştı. İzmit
tc faal bir hayat yaş~dığı halde çiftliğe 
geldiği gündenberi kendisini kısmen 

mecburi bir gevşekliğe bıraktığı için 
bir parça zayıfiamı§ ve sararmıştı; hal
buki kocasile birlikte dağ1arda~ bayır
larda koşmak ve genç kuvvetini sarf 
etmek onun yanaklarına kan getirdi. 
İzmitteki rengini bulmağa1 başWıdı. 

Bir gün bu gezintiler esnasında baş
ı anndan geçen bir vak'a ikisinin de ha
yatını yeni bir safhaya sokacak mahi
yette idi; faıkat ikisi de birbirinden 
mağrur oldukları için bu vek'a onları 
birbirine yakla~tıraqak ~ aralarında 
tam bir anlaşma tesis edecek yerde bi
lakis onlfil"ı birbirinden hafifce uzak -
laştırdı. 

Bir sabah bermutad erkenden atla
rına binip gezmeğe çıkm~lardı. Ağaç
lıkların arasında ağır ağır giderlerken 
anfa.şılmıyan bir sebebten Muallanın 
atı birdenbire şahlanıp kOŞTnağa başla
dı. Bu o kadar ani olmuştu ki Cevad 
elini uzatıp hayvanın dizginlerini tuta
c.lk vakti bulamadı ve kendi atını da 
daha fazla koşturarak onu önlemekten 
başka çare olmadığını anladı. Eğer Ce
vad mükemmel bir binici olmasaydı 

Mualla ogün müthiş bir kalzaya kurban 
gidebilirdi; fakat bir saniye içinde va
ziyeti kavnyan genç adam öyle bir ma
nevra c:evirdi ki bir iki dakikalık bir 
mücadeleden sonra karısını kolla!-! a
rasına alarak bir ağacın dibine ın:atma
ğa muvaffak oldu. 

- Çok korktun mu yavrunı? 
Cevadın kendi yüzünden yaralanıp 

ölebileceğini tasavvur ederek bir iki 
dakika müthiş bir heyecan geçirmiş o
lan genç kadın, onun muztarib gözler
le yüzüne doğru eğildiğini görünce 
kalbinin isimsiz bir saadetle çarptığıru 
duymuş, gözlerini kapamıştı. Omın 

kendisine ilk defa «sen> diye hitab e
den tatlı ve sıca~ sesi, içinin heleca
nını bir elektrik kuvvetile dişan ver
diği için, birdenbire soğukkanlılığını 

muhafaza edememiş, ayni zamanda ve 
üstüste gelen bu sarsıntıları yenemiye
rek, korku ve dehşetJe kucasına bak -
mıştı. 

İşte onun bu bakışı Cevarlın damar
larında kaynıyan kanı birdenbire so -
ğutmu~lu. Demek Mualli hfüa ondan 
korkuyor, hala onun, eline geçecek ilk 
fırsatta kendisini müşkül bir vaziyete 
sokacağını dü~ünüyordu. Demek bü -
tün gayretlerine rağmen ha.Ja o kendi .. 
sinden ilk evlendikleri gün gibi nefret 
ediyordu! Faka!t niçin? 

Genç adam kar1smdan bir kaç adım 
arkada ve dalgın dalgın köşke doğru 
dönerken bunu dü~ünüyor, bu ezici ve 
hırpalay!cı hissin kalbini kemirmekte 
olduğunu duyuyordu. 

Halbuki ttyni zamanda· Mualla da 
muztaribti. Onun bir saniye için göz -
!erinde ve sesinde duyduğu yakınlığın 
geçici bir his olduğunu, kocasının b11 
bir saniyelik samimiyetine pişman o • 
larak det·hal kendisini geri çektiğini 
wııne<lh•ordu. 

( A rkcın utır J 

• 
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Son Postanın tariM romanı: 37 
Son Poeta'nın tefrlka11: 81 .. 

BATtAL GAZI 
ırrc~n: #1~g~r~,r.;g:J~i 

Battal karargaha dOnÜY·O~! 
ta Ha~a:etten içi yanıyordu· Su 

Osmanh ordusu yürüyor! 
Ordu Tunaya yaklaşmak üzere lstanbuldan harekete 
hazırlanıyordu. Kerim girag bile zevkusafa arasında 

geni asker toplanmtısını emrediyordu n dılı damağı b" b" . . suzluk-1 Bir .. b"" 1 . r V .... 
F:!kat b l ır ınne yap~ıyordu J gun, oy e geçmış ı. e, o gunun 
mümkf u undu~ Yerden kınııldam k gecesi, yatsı namazı vakti gelmişti. Ça-

an k 
•n. değildı. Çünkü kendisin· da dırların önlerinde, Arab müezzinleri 

en ellı adım ··t ' en tiz . .. o ede bulunan sur} yanık seslerle ezan okuyorlardı. Her 
gö eı;;.~:. goz gezdirdiği zaman, ar: -taraftan tekbir sesleri yükseliyor .. ge'bi; ~gu asker kalabalığı, ona b~~-·~ I cenin süki'ıneti içinde, dalga dalga yük
kurl ayr:ı venniş'ti. Bizans ok -~u selen bu füıhi sesler, Bizans ~urlarına 

arııı UZerine Çuııan, k k 1 b 1 ·· · d ·· ler ' omuz omuza di ilin. çarpara , a e urc arının uzerm e no-
ti~~/~Ylarını gererek oklarını z 

1 
ış- bet bekliyen düşman askerlerinin kalb-

arası~de:-~· Batta'l Gazinin, ka::1:: lerini titretiyordu. / 
Bu . çıkmasını beklemekte! d" Kuma'ndan Müslime de, abdest alını-

sınd""'-vazıknıyet karşısında kayaları er ı. ya hazır!anmıştı. Her tarafı ipek ve sir-
...... çı ak .. ' n ara- . d 

ölüme tnı • goı göre göre k d"ni ma ı.şlf'melerle parıldayan çadırın a, 
tal Gaz~ d ak dem:kti. Onun içi enB ı t- soyunnııya başlamı~tı... Köleler, altın 
lenıiy kaı e ortalıgır, karannasınn, beak soavaklı gümüş leğen ve ibrikler getir-

e rar verd" ı - · ı Ça ·· ·· d"zil Hara t 1• mış er, dırın kapısının onune ı -
f"in "'g"re ve susuzlu)l.,·-u gı"d ,_ mişlerdi. Mızraklarına davanan muha-

:r • tf zına k .. Ü öWl ermen • 
Bu küçilk uç k bir taş parça ld fız askerler de, nöbet beklemektelerd!· 
epeyce iş taş Parçasının soğu~] a .. ı. Karanlıkta , sendeliye sencı.eliye ge
:lanmıs le Yaradı. Sağ omuruna ugu, len bir gölge, çadırın kapısına yaklaş-

. o an ok d h sap • t y . . Yordu B ' e şetli ıztırab . L an çıplak bır halde bulunan bu ın-
raştı. ·Fa~;~.,_ çıkarmak için tekraırv~ı;: san gölgesi, birdenbire nöbetçileri kuş
~ğİnfn ıete~uvaffak olamadı. Gör!. kulandırdı. Bunu, düşman tarafından 
yarayı sardı ~arak, baceğıındalJd 
kumların öz.erine Y~ların arasındaki 
akş~nı olup ortalı Yllltlstfi uzanarak, 
leınıye başladı. ğln kararmasını bek-

klJMANnAN *. 
(BA'J'T <M'OSLfME) İLE 

Kumandan 'M" ~ GAZI) 
~n 3nüne geldi~ me, Bizans surları-

aha evvel ora zamMı, kendisinden 
Ga,j ile görü~~ gelm~ş olan Battal 
Ondan mE#Ium~ ' vazıyet hakkında 
gönderdi~i ad t almak istemişti Fakat 
gelınisler· anılar çarçabuk . d"" ·· ' . . onup 

- Ya Emfr!.. Ba 
telxit.ı etnıiş.. giz}i:taı Gazi, kıyafetini 
girmış... e Bizans kalesine 

Diye habe 
I<u.ına d r P.Örı~fo~erdi 

n an Müsı· b 
'1Sında 0 '- d ıme, u haber kar-• Aıa ar b-
let?nişti ki· uyUk bir hayret his-

- Alıabn Ekb , 
!iane bir h er .. Bu kadar cür'ctka 
sa ku arekette blıhı -

n 'VVetftıın Us nmak için, in-
Dlye, hilrntşu tüne çıkmak lazımdır. 
Battaı · 

rek Gazinin bu ltahr 
fınaeti, çarçabuk ordu amanca ha • 

YayJlınıştı Nl gA}ııcn her tara-
llüz MüsU . tekim, o zaman he-
lekAr cı.e:;:)enin yanında bulunan bi-

l{ un kulağına• da a 
lllnandan M.. Ç rpmıştı. 

~ Varıncaya k u~lümeden, at uşakla
B nete büyi}k b"a ar, ordunun her fer
attaıaan bah.! ı~ merak uyanmıştı. 
_ A. se enler: 

llt&e nCüba o, dönüp gelecek mi? ,..._ 
nı' ~ıl gelecek?. · · ""-... 

Ye bırbirl · A.rada . ennc soruyorlardı 
•..ı. n Yınni d.. . 
~ı ~lrne i o~ saat geçip de Ba't-
efıd~ beıi~~· butün ordugffüta bir 
Çince bu d şti. .. Kırk sekiz saat ge 
kestn' kalb~n iş~ büsbiitU artmış her~ 
cU - ne bfr acı ginn· . ü' 

Pirinç 
Mercimek 
Bezelya 
Yulaf 
Pirinç nişastası 
Kornflör 
(Mısır hülasası) 
Bakla 
Fasulya 
Nohut 
Arpa ve sair 
Hububat unları 

gönderilmiş (bir fedai) zannettiler. 
Derhal mızra!k!arınm ucların:t ileri 
doğru çevirerek: 

- HE>y! .. Kimsin? .. Yaklaşma ..• 
Diye, seslendiler. • 
Batta~ Gazi, bu tehdidlere ehemmi-

yen vermerli. Açlıktan, susuzluktan, 
yorgW11uktan, çok fazla kaıV kaybe~ 
mekten barab ve bitab bir halde, sarhoş 
gibi sarsıla sarsıla ilerlemesine devam 
etti: 

- Ben .. Battalım .. çabuk, Emtre ha
ber verin. Kendisi ile acele görüşmek 
istiyorum 

Dedi 
Battal Gaziyi, daima Devzade Aşka

rın ilzE>rinde dimdik görmiye.. onun, 
parıl parıl parhyan altın işlemeli sil&h
larını büyük bir hayranlıkla seyretıni
ye alı4mış olan nöbetçiler, bu sözlere 
inanmadılar.. mızraklarınıın us1}arı 

ileride olduğu halde koştular, Battal 
Gazinin etrafını kuşattılar. Arkası 1'ar, 

Tercüme eden: HUsayin Cahid Yalçın 
Kazasker: rasında bile yeni asker toplanması hak 
- Vicdanlarını teskin için onların da- kında emirler vermişti Veziriazamı 

ha iyi bir çareleri var. Bakınız nedir: Bir Cotchin taraflarından uzaklaştırmak Ü· 

genç kızın kuvveti onlara §iipheli görün- zere oraya bizzat gitmeğe lüzum görü
dü mü, darılır gibi davranırlar, onu kor- yordu. Filhakika bu sadrazamın müsta&ı 
kuturlar, kaçmağa mecbur ederler. Kız rak olduğu cehalete Kam kadar kudretli. 
kaçmağa başlayınca kül&hlarından birini ve münevver bir zat tarafından sed ~ldı 
arkalarından fırlatırlar. Bunun darbesi meğe ihtiyaç vardı. Emin Paşa hakkında. 
tehlikesiz obnakla beraber, kız zayıf ise, ki hissiyatının hiç te müsaid olmadığı gö. 
kendisini yere sermeğe kafi gelir. Bu rülmüştü. Hissettiği memnuniyetsizlik i• 
takdirde, gençliğe hürmet ederler, dür çlnde daha basiretli davranan ve bu mem 
tüğünden dola,Yı kızı teselliye kalkarlar nuniyetsizliğini izhar vasıtalarını gizle. 
ve bu imtihana dayanacak kadar kuvvet meğe mecbur bulunan Emin Paşa bütün 
peyda etmesini beklerler. bütün tehlikeli bir düşman sayılabilirdi, 

Baron: Bu meşguliyetler arasında Krim Gue. 
- Bilmem ki bu kadarı Wi midir? ray maruz bulunduğu cipokonuryak~ 

Fak.at lböyle olsa bile bu usulü istimal rahatsızlıkları sık sık hissediyordu. Sa· 
edenlerin hüsnüniyetine tekeffül ede hırsızlıkla katlandığı bu rahatsızlık ham. 
bilir misiniz? lelerinden birinde kendisile yalnız bulu. 

Kazasker verdiği cevabda baıit bır mil- nuyordum. Onu rasgele bir takım ilaç· 
lette usul, ve adetlere daha sadıkane ria· lara müracaattan vazgeçirrneğe çalışıyor· 
yet edileceği daima tekeffül olunabile- du.m. Bu sırada Siropolo isminde biri içe· 
ceğini, mütemeddin milletlerde ise en riye girdi. Korfoda do~an ve Rum mez. 
şiddetli kanunlara o derecede hürmet O· hebine mensub bulunan bu adam büyüli 
lunmadığını söyledi. bir kimyagerdi, Ulah prensinin doktorı 

Bu dakikada üzerimde bir rahatsızlık ve onun Tataristanda ajanı idi. Bu itibaı 
hissediyordum. Ben bunu kazaskerin o- ile hanın yanına girebilirdi. Fırsattan is 
dasmın boğucu sıcaklığına atfetmekte i- tifade ederek san'atının yardımını arz idi 
dim. Bu sebeble evime avdet etmek üze. Lezzeti hiç te fena olmıyan bir mayii 
re kazaskerin yanından ayrılmağa karar bir kere içilmekte kendisini tamamen iyJ 
verd.im. Fakat böyle bir havadan gayeı edeceğini söyledi. Prens: 
şiddetli bir soğuğa çıkış bende öyle bir - Bu şeraitle razı olurum. dedi. 
tesir yaptı ki kendimden geçm~ bir hal- Doktor ilAcı getirmek için dışarı çıktı 
de karın üzerine düştüm. Bir müddet <Sy- Ben o ·kad"ar bariz bir surette titredim ki 
le kalmışım. Nihayet kadının adamla· Krim Gueray bunu gördü ve gülerek: 
rından biri beni görür ve efendisine ha. - Ne o, dostum? dedi. Korkuyor mu. 
ber verir. Eğer başıma gelen anzayı·ha- sunuz? 
her alan Krim Gueray içoğlanlarındaıı Birdenbire: 
birile cLuce> suyu yollayıp ta bana kok- - Şüphesiz, dedim. Bu adamın getire 
lattırmaml§ olsaydı kazaskerin yardımın· ceği ilacı tetkik ediniz. Hakkım var mı 
dan hiçbir fayda hRsıl olmıyacaktı. Bu yok mu görürsünüz. 
muavenete rağmen, eve gidemiyecek ka· - Ne delilik! Böyie bir tetkike ne ın. 
dar mecalsiz idim. Dört Tatar beni taşı· zum var? Bir nazar kAfidir. Ona bakınız, 
dılar. M . Russin ile M. Constelli&r'in ltia- bana bakınız, o zaman, bu kafirin cUret 
settikleri korku ve tellş hassasiyetimi edip edemiyeceğine kanaat getirirsiniz. 
tahrik ederek beni kendime gelmeğe Ben boş yere ısrar edip durdum. TA 
sevketti. doktor avdet edinclye kad-ar bu çekişme' 

Ertesi günü Bentlere vAsıl okluk. Şe· devam etti. Kamın rahatsızlığını çarça.t 
hirden biraz mesa1ede bulunduğumu:. buk izale etme.si benim korkularımı bü·· 
sı.~ada valinin bizi istikbale geldiğini gör. tün bütün artırch. 
duk. Kam yaklaşınca, arkasında büyük (Arkası. var) 
bir heyet bulunan bu vezir askerlerile ·-········· .. ··-···• .. •••• .. •••••·· .. •••••• .. ••••• .. ······-
beraber attan indi, prense doğru ilerledi, ~ 
yerlere eğilerek onu selamladı. Sonra, ö- 88fl ağrıdan 
nünde yayan yürümeğe başladı. Fakat çathyacak gibi 
bu hürmen nişanesinden sonra, atına tek: 
rar binmek müsaadesine nail oldu. Krim 
Gueray'a kaleden blzi ayıran Niester't 
kadar refakat etti. 

.,. 

ha gun tamam ol ı.ştı.. . çün-
?rtada gö~~ da, Battal Ga,.li da

kemlıniş .. bütün Y1nce, artık ümidler 
ess-ij Ordugüu 

r kaplayıvennıştı derin bir te-
.Kalbinde en · 

ri de, kunıanda~k ~cı duyaırıJardan bi-

Bu mükemmel ve eşsiz m:istahzarat 
ihtiyacımızın hakiki karşılığıdır 

Tarihi tesisi: 191t5 M. N U A İ Ç A P A 

tabii 

O zaman. paşanın gayet höyük bir 
zahmetle inşa ettirmiı olduğu bir köprü 
gördük. Bunu kayıklardan yapmışlar ·ıe 
nehrin üstünü kaplamış olan buzlan kır· 
mışlardı. Tatarlar .hükümdannın gör.ine 
girmek için göster~i gayret pek az mu
vaffakiyet temin etti. Vezirin biltfin ıs
rarları prensi o köprüden istifadeye 
meylettiremedi. 

-:-- Ben nehlrleri daha muktesidane gf!. 
çerun, dedi. 

NEVROZiN 
En şiddetli baş ve di~ 

ağrılarını dindirir. 

NEVROZiN 
:: ~~:~t~~}:f ~ 
de durup otu ' hır ttirlü Y . 

ranııyofdu: enn-
d - Koca Türk kahrarna / 

usunun zaferini te nıı. İslam or-

Tem tarihl : ısaa 

• da, kendini mahvet:111 ~t.?nek uğrun. 
arkadaşından rnaıuıu:n Böyle bir sililı idare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 
feY... kalınak, ne acı 

Diye söylenerek 
rı~a geziniyordu.' mütemadiyen çadı-
1 unıandn'n 'M" 11 
Unan Arab us ~yanında bu-

GZaltrnak . • heylen, onun kederini 
ıçın türlil l5 1 - Dost ve .. . s z er söylüyorlar: 

kale k muttefiklıniz (Leon) b" 
!'er . apıiarını açtığı zaman hre, ıze 

TiirlriyeJelti Şabelmı 

lSTANBUL (Galata ve Yentcaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yanani•tandalri Şubelmı 

' girmez ilk ı ' şe gi-
l'lin .tnüba ' ş olarak Battal Gazi- ~ 
Şehid e . r~~ cesedini arar buluruz. 
ttlrbe y~~i yerde, şerefine lAylk bir 
tffe:rntz· f1a rız. B~ylece, ona karşı va-

6ELAN1K - AT1NA 

• 
Di 1 etmiş oluruz. 

Ye, teselli veriyorlardı. 

Her nevı banka muameleleıt 
ltiralık kasalar aervill 

ilan Tarif em iz 
Telı:: ıtıtıın a.ııUma 

Birin~i «ılaile 400 lnmıı 
llrinci Nhile 250 » 
Vp;nca «ılıil• 200 • 
04TdindJ eaJaiJe 100 » 
ı, «ıhileler H » 
Son «ılaile 40 • 

Muayyen bir müddei zarfında 

fazlaca mikdarda illn yaptıracak
lar aynca tenzlllth tatlfeınJ.zden 
iltUade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa illnlar için· aJn 
bir tarife derpif edilın1ftlr. 

Son Potta'mıa tıcart !llnlanaa 
ald ffler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

Derhal hayvanını tıruıı kaldırdı ve b)I 

muameleden titremeğe başlamlf olan pa. 
ıayı arkası şıra gelmete mecbur etti Fil
hakika, ayaklarımmn altında parçala. 
nan buzların gilrültt1sü k~den il· 

ed"ğ" . . vp• u geç 
m ı. ı ıçın onun içinde bir e1ef uyandır. 
mak ıcab ederdi Ancak ka~ kı · -,,- yıya geç. 
tfkten sonradır ki köprCnttn lhumauılu-
ğuna kanaat getirmif olacaktır. Biz bu
rasını geçerken kaledeki top sellma baf. 
lamıştı. Kriın Gueray büttin toplarının 
giirültüsü arasında Bendere girdi Vali
nin nezdinde yerleştt Askerlerini dağıt. 
mak ile me~gul oldu. Saray ise Caouchan 
da kendisini 1stikbale haZtrlanıyordu 
Hepimiz. s~ferin yorgunluklarını çıkara~ 
cağımızı düşünmek memnuntyeU içinde 
Oaouchan'a vbıl olduk. 
Osmanlı ordusu Tunaya yaklaşmak üze.. 

re İstanbuldan harekete hazırlanıyordu. 
İstanbuldan aldığımız haberler Tatarlara 
uzun müddet Atıl du:nnayacaklannı an
latıyordu. Krtm Gueray yorgunluğunu 
çıkarmak için koyuldufu zevk ve safa a-

Bütün aGrı, sızı ve 
sancdarı keser. 

NEVROZiN 
Nezle, grip ve roma

tizmaya karf ı çok 
müesslrdır. 

-- Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

BeJııopklllf9 -.. ihtilatlarına karıı pek 
teairll " taııe qıcLr. DlnAyolu Sııltan 

Malımud tiirbe9i No. 113 

TllRAN Tiyatro&u 
Bu alcşam Halle gccui 

Erhtrul Sadi Tek n 
arlcada~lan 

Yalan Fabrikası 
Vodvil 3 P. 

(Sa) Atila Rniiııil. Mi90 Pençef varyetMl 
Localaı 10() Her )Cr 20 Paradi 10 k.urUf 
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-LnANYAVA 
BiR iNGilil CASUS 25 Mart tarihli · 

lng 8 1iz Kralı kendi elile O :,, ... u-_.._.,.,a... bilmecemizde kazananlar ' g g su m e 25 Mart tarihli bilınecemizde kaza- Beken, Malatya orta okul sınıf 1-B de 111 

b . ya kat ada 1 y s t k kt nanları aşağıya yrh;ıyoruz. İstanbulda Salih, Safranbolu Kale llk okulu ııınıf 4 de a 1 a a ca 1 bulunan talihli küçük okuyucularımı- lll Zehra Tek, Adana erkek lisesi sınıf 3 dt 
zın Pazartesi, Perşembe günleri öğle- 86 Kemal Ö"!türk, Tokad orta okulu sınıf 2-.& 

Sonraları bütün bunları öğrendiğim 1 den sonra hediye! .. b' t 'd h da 268 Kemal Kovalı, İstanbul 45 inci okut 
zaman fena halde sinirlenmekten ken- . ennı ızza 1 

are a- sınıf 4 de 37t Ekin, Sivas orta okulu sınıf 2-• 
.. nemızden almaları l~zırnd~r. Taşra o- de 731 Türkft.n, Niğde orta okulu 190 Nihad. 

a 
dimi alamadını. Oylc ya, sinirlenmekte kuyucularımızın hediyelen posta ile samsun orta okulu sınıf 3-C de s HalOk, Ma-
haklı idim; Ben Alman ihtiyaUarının adreslerine gön<lerilir. latya lise.si ~nıf 5-A da 410 Yaşar Gürso1 
vaktinde muhJrebe sahasına gelmele- Bir kol saati Ankara Tl~nret lisesi .sınıf 2-A da 71 Türkb. 
rine mani olmak için hayatımı feda e- Çorum hütftmet karşısında tfitün bayii Sıd• 
decek kadar ileri gitmiştim. Fakat gel İstanbul Yü~ Ülkü lisesi sınıf 10 da 312 dık o~lu Mu~tafa, Ankara Ulus Gazi Uk otu• 
gelelim, münhasıran ihtiyatlanmızın Hömü. lu sınıf 5-A da 500 'l'urgud Kileci, Atyo• 

f · ·· ·· d h ·MUHTIRA DEFTERİ ~umlupır.ar ckulu sınıf 5 de 325 Hüseyin. 
ye ışememesı yuzun en mu arebeyi (Son Posta hatıralı) Istanbul Hayriye lisesinden 442 Mustafa. 
kaybetmiştik .. Bu hakikatleri söyle - Buru Hisar Oruçbey cadde.si Gürann ao-
mek suretile o zamanki harekAt şube- kat No. 17 de Altan, İ3tanbul Beşiktaş va-

KART 

mizi tcrıkid ediyorsam, kimse bana kız- llde oeştnMI Aktarlar sokak No. 18 de Diler, 
mamalıdır. 8&m8un beledl)'e zabıta memuru Fehmi Ay

İzmir Gündoğdu Ali Çetınkaya bulvarı sı 
de Ceyh<ın özıer, Ankara Atatürk ilk okul• 
sınıf 4.C de 507 Bedriye, İstanbul Beyoğl• 
Anndolu sok.alt Aliye apartımanı 23 numara
da Şükran, Bandırma komisyoncu Salih ya• 
nında Şaban Dönmez. İstanbul QengelkOJ 
Kalantor ~okak No. 22 de Tank, İstanbul ~ 
fnh sokak no. 11 de Fahriye, Çorlu kolordG 

İKİ. 'Cİ KISIM 
Beni Kaleye C1Ötürmekt~ olan tren, 

sarsılarak ve muttarid se5Ier çıka!"a -
rak ahf'ste aheste Fransız toprakların
dan geçiyordu. Ben, trenin içinde de -
rin b'ir düşiinceye da~tım. Dilşün -
dfüHim şeyler, hiç de başımdan geçen 
hadiseler dei!ildi. Benim düşüncelerim 
maziden zjyade istikbale aiddi. 

Bundan sonra beni ne bekliyordu? 
İzinden döner döıunez tekrar Alman 
hatların1n geıisine gitmemi rica ede -
cek erini kat'iyen ummuyordum. Böy
le bir sf'yahatin -son defa olduğu gi -
bi- hayatıma m&1 olmak ihtimali bu
lun?uğunu hiç kimse aklına bile getir
miyecekU .. Bizdeki amirler, kendlleri 
için, devede kulak kabilinden o1an bu 
gibi teferrüata ehemmiyet vemıeğe a
lışık değillerdi. Vakıa bu sahada ·bana 
yapılacak teklifleri reddetmek hakkı -
na da maliktim. Malfun olduğu üzere Mütevefftı lngillz kralı Corc garb cep hesinde ha.re'IWt sahaaını dolaşırken 
bu gibi işlerde mecburiyet y<>ktur. neral, Londranm hudu&uz imkan - zura kabul edildik .. Kral bana, harbde 

Çünkü, böyle bir ~e zorla sevkedilen !arını benden iyi biliyordu. Bana, gösterdiğim yararlıklara milkAfaten 
bir kimsenin karşı tarafa geçer geçmez bu gibi merasimlerde kullanılan her cHarb liyakat madalyası• verdi. 
düşmana teslim olması işten bile değil- türlü elbiseleri kira ile bulabilec~ğim Liva genera~i, onun evinde bir gece 
dir. Sonra bu çeşid iş1erde çalışanların bir yığın mağaza ismi ~rdi .. arzu etti- daha kalmaklığım için ısrar etti.. iz -
tek başına düşman hatla'rının tA içeri- ğim. takdirde kira ile saray elbiseleri nim oldukça uzun olduğu için, kezalik 
lerine kadar giderek kellelerini koltuk- bile tedarik edebilecektim. Ben bu gibi bu arnJsunu yerine getirmekte hiç bir 
lan altına alanların, cephede toplu bir şaı.fatlı elbü;trlerln hiç <\ıe riıeraklıst mahzur görmedim. Bahusus gener~ 
halde, arkadaşlıfrile beraber d~ana değildim; bu gibi şeyleri biraz da mas- bu gecil memlekete dönüşü şerefine ka
karşı harb edenlerden büsbütün farklı karalık teH\kki. edenlerdenim. rısmın bir ziyafet verdiğini, bu ziyafe
bir cesarete sahih olmaları icab ettiğini Liva generali~in be~i götürdüğü ma- te bir ~k tanınmış askeri ümeranın da 
de herkes pekalA bilir.. Bunun için, ğa~, bana .henuz terzı~en ç.ıkınış. Y~P- geleceğini söyleyince, gece kalma da
istihbarat işinin en lehlikellsi olan düş- yenı. merasını elbl~le~ ternın ettı. Üs- vetini seve seve, kabul ettim ... 
man içerilerine ginn<?k işi, dalma arzu- tümütli başımı.ı1 düzdükten sonra hu- ( A"kası vart 

ya tabi gönüllü bir iş olarak yapıla gel
miştir. 

Yolcu1uğum devam ettiği müddetçe 
ben hep bu çeşid düşüncelerle ~gul 
oldum. Acaba son vazifemi 1Ayfldle 
yapmış mı idim?. Benim bildiğime göre 
bu ana kadar hiç bir İngiUz bu sahada 
benim yapbğımı yapmamıştır. Fakat 
ne olursa olsun, harb devam ettiği 

müddetçe, diğer istihbarat zabitlerin
den yüzle:rcesi gibi ben de elimi kolu
mu bağhyarak tembel tembel oturacak, 
sadece esirlerin icticvabile mi iktifa e
decektim?. Halbuki ben de, diğer l!tih
barat 7.abitlerinin çoğunda bulunrnıyan 
ve düşman hatlarının gerisinde çalış -
mıya yarıyan bir çok munzam kabl -
liyctler vardı .. Bu kablliyetlerimden 
istifade etmemek günah olurdu ... 

Ben bütün bu meseleleri enine bo
yuna düşünüyordum. Fakat ufltkta 
DmT'un eski tarihi şat-Osu belirir belir
mez, dü~üncelerimi bir yana bıraktım. 
Her şeyden önce bana veriıen izinden 
istifade etmek lazımdL 

En bliyük arzum, derhal evime ka
vuşmakb. Fakat Duvr'dan Londranın 
cViktorya> garına kadar olan tren yol
culuğum esnasında, son muvaffakiyet
lerimi işiten, ve beni çok iyi tanıyan, 
mensuh olduğum fırkanın liva genera
:lile karşılaştım.. Londraya vanp da 
cViktorya• garın11 çıkar çıkmaz, ikimiz 
de, İnf{iltere kralının hemen yarin bizi 
huzuruna kabul ederek göğsümüze 
kendi dile birer nişan takacağını bil
diren birer telgraf bulduk .. ben bunu 
öğrenir öi!rcnmez fena halde heyecana 
düştüm: Çünkü üstüm başım pek ber
battı ve böyle bir kabul resmine müsa
ld değildi. Liva generali büyük bir ne
zaket göstererek bu akşam onun evinde 
gece, mem hususunda ısrar etti.. Ge-
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Soldan ata ve yvkand&». aş&p: 

1 - Hoşnudsuzluk. 

ı ...- Adalardenlzi-her lA.hze. 
S - Kabir - rabıt edatı. 

4 - P'akrüdoeuı - çok olmıyan. 
5 - Alırı:te aıô-üyı. 

8 - İ8Ufhaı:ı nldası ~ örnek. 
7 - F.beveyinden oocuğa lntlkıal eden -

başıboı. 

S - Hayret nidası-Aha. 
9 - Yıkıntı-lfaret.. 

10 - Büyültme. 
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IPııtlld bulmac:cım" uUecUlmü ııkll 

Bir doktorun gDnlUk 
notlarından 

Burun arkasındaki 
Etler ve büyük 
Bademc:kler 

Çocuklerda bademcikler bazan çok bü. 
yür. Böyle çocuklar ıık sık anjin olur
lar. Sık sık lltlhab geçtikçe bu iltihabın 
bakayası kalır ve uzuv büyür, Dahame 
kesbedcr ve böylece bademcikler bazan 
boğazın deliğin! kapıyacak kadar büyük 
görülür. Adeta boiazda ikl küçtik doma
tes gibi durur. Şüphesiz bu kadar büyük 
bademcikleri bbylece terketmekte mana 
yoktur. Bu glbilere ameliyat lflzımdır. 
Ancak her zaman as çok büyüyen ba
demciklere ameliyat lA.zım mı? Ve ame
llyat yapılırsa artık bademcik büyümez 
mi? Bu münakaşa edilecek bir mesele
dir. Küçükl,.rde bademcik nmellyatı sU
ra tıe yapılmak icab ettiğinden esaslı o
larak kökünden qılwarılnm~or. Bu ee
beble yeniden bilyüyor ve böylece birkaç 
defa amrllyat olo.nlara tesadüf ettik. İ· 
tinci münak(11'a edilecek nokta badem
clklerln bir nevi süzgeç vazifesini ifa et
meleri mestlesldlr. Haklkat bademc.lkle
rln l>Jfawar. bedene dahli olan birçok 
mlkroblım hı.pis ve tevkif eden ve vü. 
cude st~r olan esaslı bir süzgeçtir deni
liyor. BhacnaJeyh vücude faydalıdır, za
rarlı bir uzuv dc~lldlr. Çıkarmakta mana 
yoktur dcnlllyor. Son senelerde tıb mat
buatında bademcikleri çıkarmak ve çı

karmamak arasında birçok yazılar ya
zılnınktadır. Taraftar olanlar Tar, olmı
yanlar var. Biz herhalde mutedil olarak 
pek bariz büytlmüş olnn ve teneffüse 
üsret veren badt:mclklerln çıtarılmMını 
muvafık görüyoruz. 

(Devam edeoeğiz) 

Vnab t.tt1n onrua.lanmın posta 
•Dl• 10Uamalaıun rlea ederim. Abl taJt-
4lr4• 1.atül•l ;makabelMb JulabWr. -

dın ~u Ahmed, Konya 11.<ie.!i sınıf 3-A da 
784 Necatı Erol, t!tanbul Moda Mekteb so. 
kak No. 20 de Alls Tarak, Diyarbakır lise 
inglll!!Ce mualllm1 Nezihe kızı Yuı-danur. 

YUVARLAK DtiNYA KAI ... EMTRAŞ 
(Soa Posta hatıralı) 

İstanbul Kuıntapı Nlşancası Çeşme sokak 
No. 27 de Hatice, İstanbul Aksaray Selimpa
şa sokalc No. 19 da Recai, İstanbul İstlklfll 
ll.ses1 sınıf 2 de Hüsnü Böylemezo~lu. İstan
bul ~al(\~lu orta okulu sınıf 1-C de Faik 
Duru, İ&tanbttl Kiıçfik Ayasotya Kaleci so
kak Mo. ı de thıcn. 

l\fÜREKKEBLf KALEM 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Cihangir Asrnalıme.cıctd sokak No. 
8 da Leyıt\, İstanbul kız lisesi sınıf 3-D de 
210 Nimet. icıtanbul Fatih MaJtaçarşun Sür
reemla M>kağı 5-1 de Fikret, İstanbul Mah
mudpaf9. Yeşlldlrelt Cafera~a soknk No. 15 
de Zekiye, İstanbul Sarıyer Ortaçeşme cad
desi No. 108 da Celltl Akarçay. 

DİŞ FIRÇASI 
(Son Posta hatıralı) 

Tarauıı. Duatepf Uk okulu sınıf 5-B de 244 
Orhan, İstanbul Oed1kpaşa Tatlıkuyu Ha
mam sokak No. ıs de Mustafa, Knyserı Ah
med.paşa ilk okll~u sınıf 5 de 264 Cahid, İs
tanbul !'dlrnekapı Acıçeşme Hatlcesultan 
sokak No. 12 d' Tall\t. Kayseri lisesi sınıf 
2-E de 14föl Kadriye. 

DİŞ MACUNU 
Uşak orta okulu .ııınıf 1 de 62 numaralı Ni

had Burs'llı. Antalya lise son sınıf 692 Sakıb, 
Ankara Dumlupınar ilk okul sınıf 2-A da 385 
Suzan, İstanbul 'Ô'sküdar Toptaşı 401 numa
ralı evd~ ömer. Eskişehir Hoşnudlye Sök
men sokıık N'.). 10 da Necdet. 

Al,ÖMİNYOM BARDAK 
{Son Posta hatıralı) 

b~eczar:.c;• f"<ı~:r kızı Dllei:, İstanbul 45 lnd 
okuldan 8?" Orha:ı Trçman, Bursa btrtncl <11"" 
ta okul sıl"·f 1-F de J64 B"rhan, Çorlu Cürtl"' 
hurlyet okulu sınıf 5 de 549 Fuad, fstanbııll 
Samntya İ3ak:tpı Etyemez Tekke sokak NO· 
72 de Mes'ude, Kartal Ankara cadde.si No. 14 
da Fahrilnnlsa, Yalova Atetilrk caddesi No. 
40 da Lfıtlfe, Yoıgad ll.ııesi sınıf 3 de ıst 
Behcet Şı>ngöz, Ankara erkek lisesi sınıf 4-lt 
da 1371 Mltat Gülenç, Çankırı asliye ced 
hlıklml Sııdık ~ıı:ı Sabahat Şimşek, MerSIJI 
Mahmudiye mahr.llesl İnönti Mekteb sokal 
No. 2 da Nureddin, İstanbul Beşiktaş Aka-

retler Spo::- caddesi İskeçeH apartıman No. • 
rla Nimet, İstanbul Ortaköy Dereboyu No. 11 
de Hay!m, Adapazarı Karaosman ille ok\1111 
sınıf 5 taleb~lnden 326 Nldai, Ada.pazarı <11"" 
ta okulu sınıf 1-G de 483 Nureddin, istar 
bul Beyoğlu Bostanbaşı caddesi No. 20 dl 
SalA.hattln kızı Emel, İstanbul Ktiçükpa_, 
caddesi No. 48 de Kemal, Tokad orta okul9 
sınıf 2-B de 488 Fevzi Yl~t. 
··············································--·-····...-

Tiirkiyc radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 

DALGA UZUNLUCU ~u 
ı• a. 181 Kea. llD ıcw. 

l'A.Q. lt,74 •· lllH Xa. 10 Xw. 
T A7. 11,'Tt m. Mel Xca. IG ICw. 

PAZARTESİ: 10 - 4 - 39 

İstanbul Bevlerbeyl Çamlıca caddaod No. 
58 de Sadiye. Tutanbul Bakırköy Kıztaşı Yalı 
sokak No. 42 ~e Mükrime, İstanbul 4ı4 üncü 
okuldan 425 tİlker. lıtanbul Beyazıd Kimya
ger Dervlşp::ı.şa sokak No. 3<l da Leman, İs- 12.30: Proğram, 12.35: Türk müziği - p&. 
tanbul Ortaköy Mecidiye camı sokait No. 22 13: Memleker. saat flyan, ajans ve meteol'O" 
de Rukiye. lojl haberlerı. 13.15 - 14: Müzik (Eğlenceli 

KOKUI ... U SABUN plA.klar.> 13.SO. Program. 18.35: Müzik coanl 
CSon Porta hatıralı) müzl~I - Pl.) 19: Konuşma (Doktorun saati-> 

İstanbul naıırl:rt' lı.,e.,t sınıf 2 de Muam- 19.15: Til:ıt mütl~I <Fasıl heyet! - Karıfll 
mer Yolgn, İstanbul Oivanyolu Ali Faik a- program.> IIak.tı Derman, Eşref Kadri, 11.
partunanı No. 1 de Necmi, İstanbul "4 üncü san Gür.: B:ıı;ri Üfler, Hamdi Tokay. 19.4': 
okuldan TürkAn Aker, İstanbul Fatih Fer- Türlı:: muzl~l <Bayan Feyha. Talay - Tanboı' 
hadda Mekteb 80kak No. 2 de Yılmaz, İs- solo.) 1 - Tanburl Cemil • mcazklr pefl'r 
tanbul Cağalcığlu Hlmayeletfal ~ak No. 1 vi. ı - Tanburı Cemil - mcazUr aaıı seııır' 
de Metin. isi. 3 - Tanburi Cemil - Buzldlllra saz - -

maUrl. 20: Ajans, meteoroloji ha.berlerl, z1 -
ALBÜM 

<Son Posta batırahl 
re.at borsası (fla~l. 20.15: Tftrk müzı.tt oo•
slk program.> İdare eden: Mes'ud ceıntı 

Mardin orta olmJu ~ınıf 3-A da 31 numa. Ankara Radyosu tüme heyet!. 1 _ Neyıe0 
ralı İh.c;ım, htanbul kız U.sesl 4-F de 8M E. "-an ded ı M h ..ıı. bfil .. 

1 
U<>uı en n - u ayyer oun ı peşre 

m ne. Payas gftmrllk memurlarından Esad vi. ı _ varda Kasta Ahmed Ağanın _ MU'" 
o~lu Rona, Ankara Yenl.şehlr mimar Kemal hayyer Sünbiile şarkı: :sy nihall l.fve. s ...
llk okulu sınıf 2-C de 797 Orhan Özgün, Çan- m . Selim _ Muhayyer Sünbüle §arkı" tJf 
kırı Mkerllk f\lbeslrt muamele memuru Avni gonoel nazik. 4 _ Nlkogoe Ağanın _ Muha1'" 
Pehllvanoğlu kızı Yucel. Kürdt it v h t 4 · __. yer şar ı: ar mı ace . - Ra?UJ>" 

BOYA KALEMİ beyin - Muhayyer Kürdi şarkı: Yetmez ıı' 
Zonguldak Knmıkkemal okulu talebesin- sana. 6 - Reşad Erer - Keman taksimi. 7 .,... 

den 391 Nazi:, İstanbul Sulta.nahmed eakl Şevki beyin - Uşşalı. şarkı: Gülzara naz-' 
Zaptiye çıkmu:ı No. 29 da V. Gürelli, Akhisar kıl. 8 - Rahn1I beyin - Bayatı şartı - Gtıl llf 
İsmet İnönü okulu sınıf 3-B de 845 Ayten zin stınbfil perlsan. 9 - Mustafa çawş - U-'" 
Tan, İstanbul ~eynt-bsultan Camı sokak No. yati ı,arkı: Sebch ne bakmıyor. 10 - Divan: 
19 da Ergiin, Malatya lise sınıf 2-A da 685 Ok gibi hııplar ben!. 21: Memleket saat A .. 
M. Oürd'lğfl.n. yarı. 21: Konuşmcı. 21,15: Esham, tahvili." 

AYNA kambiyo - nukut borsası cna.t). 2I.2S: Nt-t .. 
(Som Posta hatıra.ıı> ell p!Aklar - R. 21.30: Folklor - Halil Bedi 

İ.<Jtanbul vemf'cller zeynebkA.mll sokak Yönetken. 21.•5· Müzik (Keman rMltall -
No. 23 de Muammer, İstanbul Şf.şll Terakki Profe<Jör Necdet Atak.) 1 - Corelll - La YtY 
lise$\ sınıf ı de Sabahattin Gökçe, İstanbul !la <Varyasyonlar.) 2 - Ma.theM>n - Arle. '"-:: 
Samatya A~açkni:an No. 17 de İh3an, fstan- Korsakow - Kt'eL<!ler - c8cheherazade:. b• 
bul Clball Sallhpaşa caddesi No. 2 de Hasan. lesinden bir parça. Piyanoda refakat ede-' 

KİTAB UlTi cemal Erkln. 2!: Müzik CKüçilk orker' 

Ycrıgad orta okulu sınıf 2-A .da 183 İbra
him, Uşak orta okulu sınıf ll-C de 527 Sıtkı 
Btike, Samsnn orta okulu :sınıf S-A da 661 
Bahriye, Yozgad Ctlmhurlyet okulu sınıf 1-A 
da 167 Orhan, htanbul Davudpaşa orta o
kulu sınıf 7 de 128 Ekrem, İstanbul Sul
tanahmed Yegen BOlı:alt No. 19 da Necatı, 

Ankara Altmdal caddesl 881 numaralı evde 
Nahid T>ı~aç, Zlle orta okulu sınıf 2-A da 
21!1 P'atnıa, ~bul Hayd&q)aşa ltsesınden 
1715 Httsnll. Afyon l\eesi sınıf l-B de 1097 
KA.zını. 

RESİMLİ ELİŞ MODELİ 
Samsun İnönll okulu smır 1 de 823 inci 

tra - Şef: Necib Aşkın.> ı - Paul Llncke .. 
Darılma. CFantezi.l 2 - Brn~ - :MncJI 
dan.!l No. 8. 3 - Recktenwald - Viyana 1116-
zlklerl • Potpuri. 4 - Cli!rhard Wlnkler l)01>"' 
na Çlkıta - İspanyol nvertürft. 5 - Mtchelt .. 
Çocuk oyunları. 6 - Kutsch - Çigan fantr' 
ztm. 23.05: Müzik CCaZ'band - Pl.) 2S.4S-tt: 
Son ajanB haberleri ve yarınki program. 

···························································--
Doktor Hafız Cemal 

(l..olnnan Hekim) 
Da.vanyolunda 104 numarada bcrgll• 
hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 
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AKiNELERi 
1939 modelleri gelmiştir 
Cünyanın en sağlam ve en ucuz, 

E 
,~w.•N L BIDIB. 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozulmaz. 
Yedek ak amı daima mevcuddur. 

Anadoluda acenta aranm ktadır. 
Taşra Satış yerleri : 

Konyada K~"ılcçı Necati, Envwada 

TÜBJ<)yı: U •ı 'M N f et olakotlu 
.._ A k DE uSU: JAı<. DEKALO ve Şsi İf.t nbuıda 'fahtakale No. ol 

n ara acenta . Adana nuz Yusuf Esendemır ve Oğullan 
Ko :t Ömer Başcğme~ 
Ceyn~a :t Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 

c:ın » S · km Gaz· aıt A · an 
ıantep • M v • Ö Erzu utafoglu M. Şakır zşeker 
ıum :t N ' S l k vl Pola·ı eş et o a og u 
• ı Sü:eyman Uzgenecl " 

l elediyesi • an.ara 

Senelik muhammen İlk teminatı 

Büyükd k rası 
rcde Maltız k v - ----

karşısınd 225 so :ıgında 219 numaralı dükkan 
Eınirgfında M metr~ murabbaı arsa. 30,00 2,25 

5 uvakkıthane k v d 
3 metr<" mu bb so agın a 2 yeni numaralı 

.Rurneı kavag:~d aı yol fazlası. 45,00 3,38 
B.. ·· a Kuvait dd UY\J.kderedc Büyukd ca Psinde 4 N o. dükkan. 24,00 1,80 
karşısında 400 rn t ere cadde inde tuğla fabrikası 
Rurnelikavağınd: r~ mu,..abbaı yol fazlası. 75,00 ~.63 
ralı dükkan. avak caddes·nde 2/1 ve 2 numa-

Yukarıda semt· 48 00 3~60 
haren b rer Se>ne' seneli t muhammen kiralan yazılı yerler teslim tarihinden iti-
nuım muddetıe k · ·· k uştur. Şartname! ıraya verılmck uzere ayrı ayn açık artırmaya o-
nnda Yaıılı ılk tern crı Levazım Müdürlüğünde gfü-iilebilir. İstekliler hizala
~ l4,30 da Daiıni E~c~ makbuz veya m·e ktubile beraber 21/4/939 Cuma gUnü sa-

- umende bulunmalıdırlar. (B.) (2279) 

Münaı..,. ~ııh t Beled"ye§ den: 
nam · ya onuldı:~u evvel ·ı· esindC' ya-.tl d ~. . ce ı a!l edilen kasabamız elektrik tesisatı şart-

.t' an egış kı· .. . . 
meye konuhnuşt ıx uzerıne Lu defa yeniden kapalı zarf usulilc eks:lt-

l ur. 
. :-- Natıa Vt>k:ı\Trıd 

Jnakine tes satı 
11

.._ h .ı • f''l musaddak projesi mucibince yaptırılacak elektrik ve 
2 ·• t'·!el: k f 

· - Eksılt!nP l7/4 . • eş ' 18963 ı:ra 49 kuruştu:. 
diYesinde topla 

19~9 tarih ne müsadi f Pazartesi günü saat 1~ d~ Suhut Bcle-
3 nan enclimen t f 

· - Muv,1:tkctt ara ın:fan Y apı1acaktır. 
4. - ,., temınat 1422 lira 26 k t . .ou ışe d . uruş ur. • 

Babat ve mü ka oı .. n proje hüliısaı;ı keşif malzeme montaj şartnameleri he· 
n1 nsa şartna 

llaınes· hır lir mes. mukavele projesi, bavındırlık işleri eenel şart-
5 a mukab lindo Şuh B • 
· - İstek} 1 . - ut elediyesinden alınacaktır. 

ltll1.ın.as 1 ~rın Nafıa V k • · . il tes sat ya tıv e. aıetı:ıden alınmış ensteletorluk vesikası ve buna 
\rel Be~ıye E . p g.ın.n daır alııımış bonservislerile münakasadan bir saat ev-
- .-nc:umeııın,.,. m .. 

"" uracaat eımesi lüzwnu ilfın olunur. ,2190> 

11111111111 

SON POSTA 

AÖARAN 
SAÇLARA 

UMRAL v SiY 
renkte sılınt s 1ç boyul ırıdır. 
INGILIZ KANlUK ECZANESi 
BEYOGLU - tsr ANBUL 

ta 
Ynml. S1y"81. Havadis n Halit ıas.eı.uı 

Yenbat.an, Çatalçeşme sokak. U 
İS TAN BUL 

Gazetemizde çı.ı;an yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize Eiddır. 

ABONE FıATLARI 
c:ı::: 

1 1 b 3 
t.i Ay Ay 
Kr. Kr Kr. 

TÜRKİYE .4 J • .. vı.1 <j..J\J 

YUNANİSTAN _...,aJ : __ () '110 

.:.CNEBİ 8Jl.) 

Abone bedeli peşindır. Adreı 
değıştırmek 25 ıtuc .ştur. 

i 
A; 
Kr. 

ı.,v 

27.J 
1Ll J 

Gelen eora gt!ri v"rilmes. 
llanlardan mes'uliyet alınm~ 
Cevab ıçın mektublara lO kuru§luk 

Pul ilavesi IazımJır. 
A·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ., 
: Posta kutusu : 741 f ı.tanbul • 
~ Telgraf : Son Pıısta ı 
: Tele/on : 20203 · .............................................. _./ 

• 

Sayfa ', 

• 

Çünkü ASPİRİN seneler~. 
den~~ri her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ in tesirinden 

emin olmak icın tüften EEY mar•· 

kasına dikkat edinız. ~ 

i>~~~ 

Kuruluş t. rihi ~ 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve Ucıırt t.er nevi banka muameleleri 

AA 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesablarında en az 
SO liras• bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
iÖre ikramiye ·dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralı~< 4,000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2, QOO ,, 
4 " 250 ,, 1,000 ,, 

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

DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmıyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasıle verilecektir. 

Kur'alar ~enedc 4 defa, ı EyJUJ. ı Birincikiınun, t l\fart ve 1 Haziran ) 
tarihle.rinde çekilecektir. \ 

~ 

.E}JI il 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

§' ürk ava Kurumu = -----= ---------§ ---

Altıncı Keşide : 

Büyilk ikramiye: 

11 /Nisan / 939 dadır. 

Liradır ... • -§§ Bundan başka : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık 
g ikrnmiy lerle ( 200.000 ve 50.000) liralık iki adet mükAfnt vardır. 
§ D 1 K K A T: Bilet alan herkes 7 /Nisan/939 günü akşamına 

\ıııı~ô~Uı:ı::~;~i:ıııfıiı~~:ııii:ıiu~ü;üôüiı~:;ı~ı'ı~iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1' 



11 Sayfa · 

' ____ _...., . -- . -

ile SABAH- OGLE-AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde 3 defa muntazaman dişlerinizi f ırçalaymız • 
.• ~.... , ...... t--t. . .,,. "l • ' •• ,_.ıv.:.._ ·~."".C..,.--",, il .ı:· 

l\'ıotosiklet Amatörlerinin Dikkatine! ! ! 

DÜN.YANIN 
EN MEŞHUR 

MOTOSİKLETLERİI 

PEk VAKINDA 

J. Ni Ki Ti T S ERBEN Ticarethanesinde teşhir edilecektir. 
Adres : lshınbul - EminBnO Telefon 22876 

EH::~ızlık, Şiş!!ı~ Bulantı, Gaz, 1 
Sancı, Mide Bozukluğu, Barsak 

ataleti, i N K 1 B A z' 
Sarıhk, Sc.f ra, Karaci~er, 

M İ D E ekşilik ve yanmaların
da ve bütün M i O E, Barsak bo

zukluklarında kullanınız. 

HOROS markasına dikkat 
Son derece teksif edilmiş"' bir tuz olup ye ini tubımıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha 

' • kolay ve d:.ha kat'i bir tesir icra eder. • .. _mi! _______ , 

6/J--·-----·-------~------.. ı Fi ... 
~ .. ~ . ,. 

Avrupada en çok il V AZ G· RIŞ ... 
kullanılan 1 Alman 

PO K ER !o~f~a~ee 
Tıraş bıçakları memleketi- 1

: 
3

'
8

-
1
: 

2
'
9 

-
4

'
5
X

6
·
6

X
9

-
6x6 

mizde dahi en çok sevilen 6 AY VERESİYE 
Poker tıraş bı,.ağıdır Komple Bisikletler 

y 6 AY VERESiYE 
MEKTEP VE HASTANELERiN 

15VlÇHE CEB VE KOL 
KADIN, EHKJ.~K SAATLERi 

ve HEJ>lYELlKLJfü lhtıyacı olan Battımiye, Yalak, Yorgan, Çar~arı ve 
Hııvluları lst1tnbui Sultaıbtımam 

BURSA PAZARI HASAN HüSNü 
• 

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

Bahçekapı Salih Necati 

APARTIMAN DÖŞEYECEKLERE: 
Sanc!alyalar, Karyolalar, Porlmantolar 

vesair her nevi vo şık mobilyalar. 
FABR KA FıA. INA SATILIYOR 

Asri Mobilya Mağazası: Ahmet Feyzi 
latanbul, Rızmpafa yokutu No. 00 lel. 234'07 

6 AY VERESiVE 
Ev elektr ık aıeueri ve avizeler 

VERESİYE 

Osman Şakar 
Galata : B::nı<aler Cad No. 47 

Vo}voda han Zemin k•t 
Beyazıt : Onivaralte Cad. No. 28 
Kadı 'tiy: lak ele Cad. 33/2 

SUT· MAKiNESi · ~ ---
Toptan alıcılanna 
VhdNG ) Markalı 
8.l.LTIC) 
S VECIA ) Makina· 
!ardan mevıim ih
tiyacınızı ıimdiden temin ediniz. 
Türkiye Umumr Acenteliği ve teptan 
salış yeri ! TQrk - Avrupa ltd. Ş. 

Galata Perf&mbepazdr 61 

·-·· .. ····················-··-·························· ... 
Son Posta Matbaan 

Neıriyat Müdürü: Selim ltcgıp Em .. 

&AH1PLEBI· s. Ragıp •MEÇ 
' A. ftNtA V3AKLlalli 

toptan ve perakende satıf yeri : l•t..nbul Sultanhem•m 
Hô•· dl bey geçidi No. 48 - 56 Tel: 21295 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 
10 Nisa ı an/ 17 Nisana kadar muhtelif hatlara kalkacak Yapurlann 

isimleri, , kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları nbbmlar. 
Karadeniz hattına Salı 12 de (Ege), Perşembe 12 de (Cüınhuriyet). Pı· 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandınna hattına 

Karabiga hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

zar 16 da (Aksu). Galata rıhtımından. 
Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ülgen). Sir· 
keci rıhtımından. 
Salı. Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğurl. Tophane 
rıhtımından. 

Hergün saat 9 da (Sus) sistemi vapurlardan biri. ay· 
rıca Cumartesi 13.30 da (Trak). Tophane nhttmıJl· 
dan. (15 Nisandan itibaren sabah postaları ıaat 8.~ 
de kalkıtcaklardır). 
Pazartesi. Çarşamba ve Cuma 8.15 de \ Trak). aynca 
Çarşamba saat 20 de (Ülgen), Cumartesi aaat 20 d• 
(Antalya). TQPhane rıhtımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane nhtımından. 
Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 te (Saadet). Cuma:-tesi 15 te (Bartın). 
S 'rkeci rıhtımından. 

İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ankara), Galata rıhtımından. 
Mersin hattına Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Dumlupınar). Slr· 

kec-i rıhtımından. 
Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malUınat aşağıda telefon numara• 

lan yazılı acentelerden öfrenillr. 

Karaköy acenteliği - Kar•k6y, KöprObaşı 42362 
Galata acenteliği - Galata, Deniz Ticareti Mnd. 

· binan alhnda 40133 
Sirkeci acenteliği - Sir',ed, Yolcu salonu 22740 

TüRKiYE KIZILAY 
SATILIK 

CEMiVETiNDEN: 
2 HANE 

Büyükderede Hançerli Ye Boıtan 5okaklarında kiin eski 9 ve yeni 
yeni 1, 5, 11 numaralı iki bab hane bu kere açık arttırma auretile 
Kızılay Cemiyeti tarafından ıatılacağından talih olanların % lS 
pey akçeıile birlikte Nisanın J 2 sine müsadif Çarıamba günü aa•t 
10 da lıtanbulda Yeni Poıtane karş11ında Kııılay hanında sahi 

depoau Direktörlüğünde hazır bulunm:Jan 


