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• Türk 
Vatandaşı 
Ralı.atugu 

lngiltere ve Fransa, Romanya 

e Türkiy ili v ti· . e m et olaralı kuo-
e ı, ııyaıet olarak lı ıı· co ~ 1 uvve ı, 

te ~a Ya olaralr kuvvetli, ıtra
ıı olarak lıuvvetli, hiila.a her 

•uretle kuvvetli J• 

ile Yunanistana saldıracak 
devletlerle harb edecekler 
• . "'"· Enternaıyonal • . • b · va.zıyetımı.z 

b ~rçok ı~beblerden dolayı tam 
lngiliz Meclisinde Çörçil: "Yeni kollektif emniyet 

t 
ır emnıyet ve itimada layılı
ır . 

• H .. k A 
a·hk u umet ahvali tam bir 

sisteminin içine Türkiyeyi de almalıyız,, dedi 
ı ~. .. at le takib etmekte, göu 

orunen ve hatt .. .. .. • 
l a gorunmıyen 

fart ara ·· T . ıore ürk gemiıini 
ÔNGİLİZ · BAŞVC:KÖLÖNÜN BEVANATB 

emın b' . 'k 
._ A ır ııtı amele doğru •Ü· 
Runet v . 
.. e emnıvetle ıevketme • 
; muvallak olmaktadır. 

Şu zamanda manen de 
Dlrtddet d ' en e uyumaması la • 
Zl!'t 0 l ı · , 
6. ısC en erın, İcab ettilıçe 

rr clakik .. l • · ' ,, ._ a goz erım kırptıkları 
,,oRtur. 

(Muhittin Birgen An karadan . 
bildiriyor) 

Y azısın: n.. . 
.. t ~ıncı sayfada (Hergü.n) 

sutununda bulacaksınız!! 

''B 1 e graddan Selaniğe 
uzayan bir Alman 
yolunun haritasını 

gördumt,, 
Yugoslavyadaki Hırvatlar 

reisinin beyanatı 
8i Deyli Ekspre - · 

n Zagreb mu ~ 
ha biri yazıyor: 

• - iaıw.e lıiiki9'e$1; Aluhilm ... 
lllaUaıtı ~ ~ etlb
ren ·.eya eeblr leladldl altuıda detlftl
nı...ıae mbl el•ap mml ellemml-
7.U -..mek&edlr .. 

Fransız Başvekili dün 
bir beyanname neşretti 'da. c. Yugoslavya • 

U kı Hırvat ekal-
Yetlerinin reisi Beyannamede Romanya ve Yunanlstana 
~~t<>r Maçek, ten:inat verildiği bildirilmekte ve Fransız -
llni'~~nney~;;;0: Polonya itti/ allı tegid •dl im ektedir 
~Yayı iki nü _ Londra 13 (Hususi) - Avam Ka • 
tak . mıntakasına marasının bugünkü toplantısı, tarihl 
ti sun etmek fik Maçek ehemmiyeti haiz bir toplantı olmuş -

to~d~ olduklarm1 inanmaktadır. Dok - tur. . • 
nı· . nçck bu münasebetle .. 1 d _ Başvekıl Çemberlayn, bu fevkalade 

ıştır: şoy e e toplantıda, bir h aftadanberi merakla 

11 .ıı Anladıitımr. göre Alın . • beklenen sözlerini söy'liyerek, Ama -
ı, ~lgradla cenub k~nyanınkpla- vudluğun işgalinden mütevellid son 

~r kendi mıntakns~ şa; 1 
;

11
: ~sı - hadiseler karşısında İngilterenin vazi-

en Belgradd S • ?.ara a a tır. yetini iznh etmıştir. 
tıan büyük bira~l elanıge kadar uza - Avam Kamarası, misline az tesadüf 
~a'rı~ı bütün tefe~~~ti~ol \~~ demiryo~- edilen kalabalık bir dinleyici kütlesile 
ll~rıtayı görmüş b 

1 
e gosteren ~ır dolmuştu. Diploma'tlara mahsus loca-

' Alınanların b.~ ~nuyorum. Sela - da Fransız büyük elçisi Korben, Ame • 
~ı olarak kullanm::~\ ~~en!zrlima- rika biıyük elçisi Kenedy, Türkiye bü-

ır. ıs e 1 en ıman- yük elçisi Rüştü Aras, Polonya, Arjan-

(Devamı 11 nei sa fada) tin ve Brezilya büyük elçilerlle Yuna -
- _ Y nistan, Romanya, Macar , Yugoslav, ts-

• _ Yalnıs kendımıd mücla.faa lç1D 
delil, laiirft7eUerinl ka7betmemell. be
re kendllerinl m üdafaa7a bral' nre. 
eeklerin yaalbda yer almak için de da
ha fada k•nttlenecetb!• 

11 _ Sulhun mubafazaaı yolundaki 
pyi'etlerlmbd e ;flmcllye b4lar ııallır 
r öaterdik Buıün ufak karanlık oJmelrta 
ibttal>er bütün ita p;rretlerin sanse
sis kalac~tına inanmak lstmalyo1'1111U 

Artık Endişe Ve 
Telaşa Lüzum Yok! _____ ... 
İngiltere ile Fransa Romanya ve Yunanistan 
için " Harb edeceğiz ,, diyorlar ve bunu 

demekle sulhu temin etmiş bulunuyorlar 
Belki lngilterenin Romanya ve Yunanistanın yanında niçin Tür· 
kiyeyi de garantiye kalkıfmadığını merak edenler bulunacaktır. 
Tiirlıiyenin bugün garantiye muhtaç bir ciheti olmadı~~ ~eydan
dadır. Doğrudan doğruya hi~ bir tehlikeye maruz degıldır. 
İngiltere. birinci y A Z A N bir tecavüze karşı 

nazın ile hariciye müdafaa ve muka -

nazırının dilinden, Emek ıı· General vemete mecbur bu -
F d lunurlarsa İngiltere 

ransa a başveki - H E 1 E k· ı t ve ayni zamanda 
lin ağzından, dün ffi r r 1 e 
Romanya ile Yuna- • Fransa ellerindeki 

bütün vasıtalarla 
nistana garanti ver- «Son Posta• nın askeri 
diler. Bu garanti onlara yardım ede -

bahisler muharriri _ ceklerdir. 
Lehistanınki gibi !----------- - · 
şimdilik bir taraflıdır. ı İngiltere ile :F'ransanın ellerindek1 

Buna göre Romanya ve Yunanistan (Devamı 11 inci sayfada) 1800 Y d k viçre, Bulgar ve diğer ecnebi devlet e e su~ aya elçileri hazır bulunuyorlardı. 

d" dun merasimle Başv~r=~~ Er Wya- Dc~ye • --söıya·;···"'Bt'fiiil"d'ôii'"'"lkti-S8iir .. üffiiö8iiiiii"-
de y~:~~~~~~~~~nd~ne~!~~~ _ Büyük faşist meclisi de mu aldı? 
d .. \1 olan subayların diplomalan ı d 
0~.n .~ııbah mt>rasimle dağıtılmıştır. d •• ce top an } Deyll Telgraf gazetesi Bükret muha-
~nku ınerasimde tstiklal marşı ile U 0 g e birinden haber alarak şunları yazıyor: 
b şlanmış, okul komutanı kurmrıy al- .. • • • • • c Burada hüküm süren umumi ka -

b?Y ~ırrı $ener genç1eri selfımlamış \·e Muss olini hitabesinde: 0 Günlük büyuk ışımızde hızı naate göre Balkanların mihver devlet-
ır hıtabedc buiunarak t b ·k • d. d d• · ' ' · i 

\'affaki •et te . . . e rı. ~·e ı;nu - raha t bırakmasını dünyadan nca e ıyoruz ,, e 1 lerı arasında· . paylaşılması ameliye: 
B .) mennılerını hıldırmıştir. pek yakında başlıvacaktır. Mevcud pla-
v u~~a~ sonra !!ençler and içmişler, Roma 13 - Büyük faşist meclisi bu Faşist meclisinin bu toplantısından na göre, Makcdo~ya hariç, Yugoslav -

eB ıp omalnrını almış1drdır. ~ce saat 22 den 22 25 e kadar toplan_ sonra Mussolini ve Strace Venedik sa- ya, Bulgari.::ltan ve Romanya Alman nü-
1 80~ dO\:rede mez~n .. olan süba.~lar mış_ve İ nlyn .Kralı~ın ken<flsj ve ha - rayının balkonuna çıkm~lar ve Str~e (uzuna girecek; Makedonya, !~n~vu~
ıle . ~ad<1rdır. Yem subavlar bugun#- efleri için Arnavudluk tacını kabul ~t- meydanına toplanmış olan kırk bın luk ve Yunanistan İtalyan hakimıyetı-
1~ n .ıtıbaren Jnt'slarına hareket edecek- t\ği ll~kkm4a1ti kanüh ,ayihalarını tas· kisinin · önünde meclisin aşağıdaki ka- ne geçecektir. 
• rdır. dik etm'\ştil". ·~ · • (Devamı 11 nci sayfada.) (Devamı 11 nci ıcıyfadcı) 

~ )ı • ..... ~-

Doktor Fu1lk 



H er gün 
- ····-

Türk vatandaşı 
Rahat uyu! 

Resimli 

SON POSTA 

Makateı Japonlarda ata sozu =-

YUUl: HuhHtla Nwa• 
~ ünya vukuatı kafi derece • 
lbJI de karışık görünmekle be • 

rnbe.r önümüzdeki günlerde daha ka· 
nşık saflıalar geçirebileceğini tah • 
mın edebiliriz. Dünyanın büyük kuv • 
vetleri arasındaki mücadeleler devam e
d p giderken, küçük kuvvetlerin ezilme 
tehlıkeleri geçirmekte oluşu ve Mihverin 
Balktınlara ayak sabarak nüfuzunu art
tırmıya çalışması, bütün Avrupada bü • 
yiık bir telaş, endışe ve hatta heyecan 
uyandırdı. Bu heyecana kapılanlara hak
sız dıyemeyiz. Meselô., İngiltere ile Fran
sanın heyecanları çok haklıdır. Balkan • 
larda kendisini gösteren endişelere de 
bir dereceye kadar hak vereb'liriz. KıTmak kolay, yapmak güçtür. Bir dakikada yıkılan bü- Maddi veya manevı ney1 olursa olsun yıkmad'.an evve1 

Fakat, eğer Türk.yede heyecann düşen ::. =tü=n=b:::ııir=öm=ü=r=içın=:=d=c =y=a=p=ıl=m=a=z·=============d=ü=şü=nm==ey=i=bğr==e=n=. =====::ııa:ı-=====-==:::a:::ıı-=-ıc== 
olursa, telaş eden bulunursa ve hatta hA-
diselere karşı sukiınetini ve sevgilı Tür-
k iyenin büyük kudretlerine karşı da hu-
dudsuz itimadını muhafazada tcreddüd 
eden bulunursa böyleleri için sade '.?3Ş • 
m:.ıkla kalmayız. hatta onların böyle bir 
ruh zMı taşımalarından dobY\ Türk na
mına teessüf ederJıZ. Çünkil, dünyanın bü
tün gfirültülerine rağmen, ortada Tür -
kiye içl,? herhangi bir heyecanı ve iti • 
madsızlığı haklı gösterecek sebebler yok
tur. Bunu, dünyanın bu karışık gılnle -
rinde Türk okuyucularına kat'i bir ifade 
ile temin etmeği bi.r vnife biliyorum. 

* 
Türkiye, h!diselere tam bir sükun ile 

bakabilir; çünkü her şeyden evvel kendi 
kuvvetlerinden emindir. Tepeden tırna

ğa kadar sil!hlanmış olan Türk mille -
tine herkes hürmet ediyor ve herkes bu 
hürmeti göstermeğe, kendi hayati men • 
faatleri bakımından mecburdur. Tarıhin 
biltün fırtınalaına karşı göğ~ gerip bu 
fırtınalara tahakküm dahi etmiş olan bu 
milleti bugün herkes biHyor, kimse ona 
kem gözle bakamaz, kimse onun hakkın

da bir fenalık düşünemez. Böyle bir şey, 
kimsenin haddi değildir. 

Sonra, Tilrkiyenıin gerek enternasyo
nal politika, gerek enternasyonal strateji 
ve jeopolitik vaziyetleri, Türkiyeyı bu • 
giln o halde bulunduruyor ki büyük veya 
küçük bütün devletler ona karşı düş -
manJı.ğı değil. ancak dostluğu düşün -
mekle mükelJeftir. 

Zaten, bunun umumi tezahürlerin: her 
gün görüyoruz; Türkiyenin kapısını ça • 
lan hiç bir siyaset yoktur ki, ona kapı -
mızı açıp misafir severJiğim'zi gösterd~ • 
ğimiz zaman, ilk sözü Türkiyenin yar • 
dımını \ evahud da do luğunu is'emek 
olmasın. Evet, Türk'y€'n'n vazh'<'h bu 
kadar iyı, sakı n ve E'm'nd'r. Her Türk bu
nu ı•'i bilme! ve b rbır 1 hep bu b:lgi ve 
şuur içınde konuşmalıdır. 

TilrkiyE:, mıllet olarak kuvvetli, 'yaset 
olarak kuvvetli. c0ilrafya olarak kuvvet
li. sttratejı olarak kuvvC'tr, hul"s:ı her 
suretle kuvvetlidir. Vat nda larırn, Tür
k'yenin bu bilyük kudre tlerire ne kadar 
inanırlar ve gecelt'ri uykularını ne kadar 
rahat uyurlarsa o kadar haklı olurlar. 

/rakın h üçük /ıralı 

Jılidilli ile 
/·- --.......... ·-·········--····-, Lebrön'un ikinci 

n bir fıkra 
Şehri geziyor 

j Defa CiJmhurr('.lBl 
I Seçilişi 

Balmumile kapardım ı 
• ı ~~~~ 

er 

Mübalağacılar kontıfuyorlarda. Bi· 
rinci mübalağacı anlattı: 

- Ben, dedi, Parbte Ucen öyle z~ 
yıf imanlar görmil§tüm ki.. vilcudle· 
rinin kalmlığı bir soba borusu. kadar 
bile değildi. 

!kinci mübalôğacı güldü: 
- Bu. bir ıey mi, dedi, ben lapan

yada iken geceleri yattığım odanın 1 
anaht~r deliğini balmumiıe kapar-
dım. ! 

Birinci mübat4ğacı ıordıı.: 
- Niçin? 
ikinci mübalağacı cevab verCiı: 

Babasının ölümünden ıonra, ı.ıtlh.!i _ Ora halkı o kad4T zayıftırlar ki, 
Faysal namile tahta eetirilen Gazi'nin ilç anahtar deliğinden bile ıığabili1'ler.. : 
yaşındaki oğlu, feci hadiseden üç gün gece odama hınız gireT, diye korkar- i 
evvel Bağdadda midillisi ile şehri dolat- dım da.. i Mösyö Lebr&ı ikinci defa olarak Fran-

_
- --------. ..-- . \. ) sız Cümhurreisliğine leÇildl. Ruim.de, 

'-- -·· ····-·-·------· .... kendisini Eliu sarayında l yan reai Je. 

mıştı. 

M iss "Oui et Non,, evten iyor 
' 

"İngiJterenin en yüksek aiJelerinden bi-
rinin reisesi bulunan düşes de Northurr ; 
berlandın kızı güzel Lady Diana Percy'ye 
İngiliz yüksek mehafilince cMiss Oui et 
non> lakabı verilınişti. 

Bu lakabın verilme~ine sebeb Diana 
Percy'nin bir türlü evlenrneğe karar ve • 
rememesi idi. 

Deanna Durbin .... 
Aşık! 
Deanna Durbinin 

çalıştığı f illn m:i
essesesinin sahib-
leri derin bir en
~e içindedirler. 
Dünyanın bu buh
ranlı anlarını U• Vikont Brackley'ye nişanlı bulunan Dia 
mursamayan müna 1938 senesi Teşrlnievvelinde bir se -
dürler, artistleri· beb dermeyan eylemeksizin nişanını boz-
nin uğradığı fel!

muş. bunun sebebini öğrenmek için bü • 
ketten dolayı zlya

tün Londra bırbirine girmişti. 
desile müteessir

Şimdi ise cMiss Oui et non> Nisanın d" l z· D 
.. .. . ır er. ıra ean-

29 uncu gunu Vikont Brackley ıle ev • D b' ~ k 
1 . . D" .... .. d' t na ur ın aşı o• 

lt'nmE'ğe karar venniştır. ugunun ın I t D 'ld'»ı,. 
merasimi Londranm en büyük kılisesi o- muş .~r. d enı ıt 
lan Westminsterde yapılacaktır. ne g':,e e ı:avgı • 

Bu suretle aylardanberi cSociety> yt ıidi,di ır ço artrı~n 
. asınca us•e 

işgal edip duran dedikodulara da nıhayet .. :ım ir' k h 
L.l çev ır en e-

verilecektlr. yecanlı sahnelerde 

anneneyin tebriklerini kabul ederken 
görüyorsunuz. 

/ngilterede yeni bir meslek 
icadedildi: 

Maiyet memurlugu 
Bekham adında genç bir Amerikalı ye

ni bir teşebbii"se giri§JDi.ftir. Bu delikanlı 

birçok kadınların sırf yalnızlıklarından 
dolayı sinemalara, tiyatrolara, konserle-

re, barlara, dans salonlarına gidememek
te olduklanııı nazarı dikkate alarak bun-
lara refakat eylemek üzere cmaiyet me
murlukları. ihdas eylemiştir. 

-..Amerikalı ilk dai~sini Londrada aç • 
ınıştır. Bu dalrenin ismi cMonden maiyet 
memurluğu bürosu> dur. 

Şunu da söyliyeyim: yetle sevketmeğe muvaffak olmaktadır. ilham kaynağı olan 

Yalnızlıklarından dolayı bir yere çıka
mıyan madamlar. yahud kocalannın meş
guliyetleri y<lzünden evlerinde kapan r 

mağa mahkfun bulunan kadınlar muay -
Dune kadar .ben bu gazeten n okuyu • Hülasa, ben vaziyetimızi o kadar iyi 

culan iç'n hAd i.Selcri uzaktan seyir ve 1 görüyorum ve hükllmetin bu vaziyet iç!n
mütalea eden bir Türk münevverı idim; de her şeyi derin ve uzak görerek, her 
halbuki bir müddettenberı Türk milleti. şeyi iyice yakından tetkik ederek, o kadar 
n n vekili olmak şerefim üstümde taş• • hesabla ve emniyetle yürüdüğüne şahid 
yorum. Bugün, bu şerefin nynı zamanda oluyorum ki vatandaşlarıma ancak şunu 
benim omuzlanma yüklemış olduğu söylemek isterim: Geceleri yataklarınız
mes'uliyeti dE- bütün şuurumla m~drik o- da rahat uyur ve gündüzleri de işlerinizle 
Jarak söyliyebihrim ki Türkiyen n enter- rahat rahat meşgul olabilirsiniz. Şu za -
nasycrnal vaziyeti. birçok sebeb'erden do- manda manen de, maddeten de uyu:ıruı. • 
layı, tam bir emniyet ve ıtimad:ı layık bir ması lazım gelenlerin, icab ettikçe. bir 
mertebeded r. dakika bile gözlerini kırp• ıkla;ı yoktur! 

HattA. şunu da ilave cd yim: Bn sözle- Muh'ttin BirgPrı. 

Univarsal film kumpanyasının müdür 
muavinlerinden 23 yaşlannda bir deli
kanlıd,ır. . -----------~""--------
li .. an Harveq Fransayag'tti 

Çevirmiş olduğu filmler her tarafta 
büyük bir rağbet kazanmış olar.. sevimli 
Alman sinema yıldızı Lilian Harvey Fran 
saya gelmiştir. Haziran ayı içinde Fran • 
sada çevirecı>ği bir film için kumpanya ile 
bir mukavele tmzalamıştır. Jı'ilmın ismi 
Serenaddır. Musikişinas Schubertin ha • 
yatına temas edecektir 

yen bir ücret tediye ederek kendilerine 
bir maiyet memuru seçmektedirler. Bu 
maiyet memurları çok namuslu. ciddi a
damlar arasından seçilmekted;r. 

Maiyet memuru olacak adam uzun boy
lu, endamlı, kıvrak, mükemmel surette 

dans bilir. Yirmi b ir ile elli yaşlan ara -
sındadır. Maiyet bedeli .ise 200 ile 400 

frank arasındadır. 

Bekland bu büronun bir şubesini de 
Amcrikndn Los Anceleste dahi ııçmıştır. 

rim, rastgele yazılmıs cüm 1E'ler dPğ ldir. ~::;:;:=:=::::=:==:::;=::;:::==;:;;:===:=:==.:=========:=:;:;:=;:;::;:=:==::=:======' 
Bu s3tırlan Ankarada yazıvorum ve Tür-
kiyenin umumi vaziyetin: cok iyi tetk;ke 
mfisald bir muhit içinde buluna.-:ık, bir
çok mnlumnt unsurlarını !".Özümün önün
de tutuyorum. Türk·ye. bu' umunıi dün
ya vazıyetinde ancak iyi ş yler dü ün • 
melde mükelleftir. 

* Türk milletinin büy-:ik kudretlerindPn 
bahsederken bugünkü Türk devletinin ve 
Türk hükfunctinin de bu kudretl~re tam 
bir dikkat ve itina ile tasarruf etmekte 
bulunduğunu söylemeği unutmamalı. 
Hükfunet, ahvali tam bir dikkatle takib 
t..'1.mekte ve göze görünen ve hatta görün· 
miyen şartlara göre, Türk gemısini emin 
bir istikamete doğru sükunet ve emni -

1 STE R 1 N AN, 1 S T ER i N A N . A l 
İstanbul şı>hrinde c bakırcı esnafh eski zamanlarda ken

di adlannı 1aşıyan ,-geniş bir caddeyi ~gal ederlerdi. Bu 
cadde yavaş yavaş kendilerine dar gelmiye başladı, yan 
sokağa ımptılar, mahalle içine girdıler, evin altında dük
kan tıçtılar. 

Bacasız ocakta yakılan taş kömürünün san dumanı dük
kanın kepenginden sokağa çıktı, zehirli gazi ortaya yayıldı, 
ev pencercs ni açamaz, nefes alamaz oldu. 

Gür:iltünün önüne get;mek için iskelede vapuru düdük 
çalmaktan, sokakta otomobili "kilakson öttürmekten ml•ne
d'yorduk. 

Fakat b·akırcı yavaş yavaş sokulduğu mahallede tahta 

iSTER j NAN, 

tokmakla bakır kazanı incelteceğim diye yQz otomobilin ve 
bir düzine vapurun gürültüsünü bir arada yaptı. 
Şimdi i itiyoruz ki, İstanbul belediyesi bakırcıları §ehir 

dışına çıkaracakmış. Bakırcı zekidir, i§i sürüncent~ye dn
küp unutturmanın yolunu bilir. Nitekim bunn mümasil 

teşebbüsleri akim bırakmanın çaresini şimdiye kadar dai 
ına bulmuştur. 

Binaenaleyh bir doktor olan belediye reisimizin sıhhi 

mahzuru gördiikten sonra ortadan kaldJrmak istiyeceğin . 
den emin olmaklr. beraber Bakırcılar semtinde oturanlann 
medeni bir şehirde oturdukları kanaatine erecekleri zamn
nın yakın olduğuna inanmıyoruz. fakat ey okuyucu ıen: 

iSTER iNANMA! 

Nisan 14 

Sözün kısası 

Biraz insaf 

E. Telu 

K ıyrnetli Muhabcrat ve Müna .. 
kalat Vekilimiz Ali Çetinka • 

yanın Allah için dağ devirecek kud • 
retteki himmetile en m odern radyo is· 
tasyonlarınd&n birine sahib olduk. Bu• 
raya memur edilen kimselerin nasıl 
canla başla çalıştıklarını, Ankara rad• 
yosunun dinleyicilerini elden geldiği 

kadar tatmin için ne türlü can tüket • 
tiklerini pek yakından görüyorum. 

Bazan oraya uğrar, onlarla hasbıhal 
ed€rim. Dünyanın yedi bucağından 
hergün yığınla gelen mektubların 
münderecatma vakıf olurum. S evinçle 
ve iftiharla müşahede eylediğim biı.1 
şey var: Yabancı memleketler rad • 
yomuzdan memnuniyet beyan ediyor .. 
lar. Sesimiz, Türk sesi, en akla, haya• 
le gelmiyecek yerlerden al~a ile din• 
!eniyor. Cenubi Afrika, Malezya, A • 
vustralya, Kanada.. günün muayyen 
saatlerinde düğmeyi çevirip Türkiyeyi 
arıyorlar. Bunlarm içinde makul eli • 
lekler serdedenler var. Radyo idaresi 
hepsini yerine getirmeğe gayr et edi • 
yor, ve teşekkürle mukabele görüyor. 

Gelgelelim, bizden, bizim yurdu • 
muzdan da idareye dilek mektu blan 
geliyor. İdare bunları dd şüphesiz ki 
nazarı dikkate abnak istiyor. Fakat ig., 
!erinde öyle şeyler var ki! 

MesPJa, radyomuz için bir nimet o • 
lan Mes'ud Cemilin cansiparane gay • 
retlerile ortaya çıkan ve yarı ölü bir 
haqde iken canlanan ve y~amak ka -

biliyetine kavuşan klasik Türk musi • 
kisinin muhalled parçalarını dinleme-
ğe tahammül edeıniyen Bay Zeyd ulu 
orta emrediyor: · 

- Bunlar la kafamızı şişirmeyin! 
Sarı kordela ayarında türküler isteriz! 
Arkasından bir başkası: 

- Geçen gece cSarı koroelA> yı çal'
dınız. Onun yerine Nişaburek faslını 
dinletseydiniz ne olurdu? Biz, radyo .. 
muzun klasik eserlerden başka bir şet 
ne.şretmemesini istiyoruz .. buyuruyor. 

Derken bir diğeri: 
- Monşer bay! diyor .. modern ve 

Avrupa\ müzik dururken bu alaturka 
kepazeHğe tahammül edilir mi? Sen • 
fonik lronserlere daha fazla· yer ver • 
menizi rica ederinı. 

Bir de bunun aksi var: 
- l\ıfi'rim! Ay1b değil a? Tam kcra • 

het vakti, kafayı kirişlerken o frcnM 
havaları bizi sarmıyor. Saz faslını actlt 
daha temdid imkanı yok mu? İçinizde 
halden anlayan vardır elbette. O. size 
Betoven ile Altınbaşın pek de imtiza9 
eylemedi 1ini c:.:öyler ... 

İmdi, siz radvo idaresinin yerinde o· 
lun da bu yekdi~erile taban tabana zıd 
istekleri telif edin! Ne mümkün? İşi 
bir parçacık insaf ile mütaqea edecek 
olursak ve !iımarıklığı da bir tarafa bı• 
rakırsak, bütün başka memleketler 
proğramlrırının da, herkesin arzusuna, 
mizacına hizmet etmiş olabilmek için, 
her şeyden bir parça ihtiva eden ma • 
cuncu tablasına benzediğini ve bunun 
da başka türlü olamıyacağını görür ve 
teslim ederiz. 

Frenklerin meşhur bir sözü vardırl 
İnsan hem kendi babasını, hem de her .. 

1 

kesi birden memnwı edemez! 

--........................................................... ~ 
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~lmanya on beş Nisanda!· Trablusda isyan 
olonya Üzerine yÜrÜmİye Mısır ile Trablus arasında 
hazır bulunacakmış :.~=:k<:~: İn~a~M'::~~ 

P aris 13 (A.A.) _ Oeu . sinin Kahire muhabiri, Amavudluğa vu-
linden istihbar edi . vre gazeteın Ber-ı zig parlbıaııtosunım nasyona.l sosyalist ku bulan taarruzun yerli ahalide uyan -
Alınanyanın y~r. m.b'uslan; o gün bir toplantı yaparak. dırnıış olduğu infial yüzünden Libyada 

ren Polonya ü 15. Nıaan tarihinden itiba- 1 - Milletler Cemiyeti Ali komiseri • bir isyan çıkmış olduğunu haber vermek.-
zenne yü .. tedir. Mısır ile Libya arasında bütün 

cağı ve diğ rumeğc hazır ola- nbı ı.tifamu. il kal§. 
nin Frank er taraftan Berlin hükUıneti • ! - Danzigin Ruhen Almanya ile bir- m na t, bil!ınel inkitaa uğramıştır. 
dilcblleceıo.~ya .. mutlak surede emniyet • Uk olduğunun tı!nım istiyecektir. Libyadan gelen Bedeviler, ltalyanın 
nün olurun6 mutaleasında bulunduğu talı.- Berliıı 1! (A.A.) - cGarb Polonya bir- hazırlıkları ve İtalyan kıtaatının dahile 

aktadır. liti- nin ltisaflanndan kaçan Polonya • doğru yapmakta oldukları harekAt hak-

Varşova 13 (A.A.) _ Hitl . d da.ki Alman ekalliyetinden 100 kadarının kında bir takım malumat vermektedir -
nun yıldö .. ü erın oğumu- D ·~ h ler. ıind n~m milnasebetile bu anzıe;e iltica etmif oldukları aber ve - Ö 
la e Danzıgde mühinı. nüm . 

1 
ayın 20 rilmek:tedir. Polonyadai.i Almanların bir ğrenildiğine göre Tibesti hudud mın-

caktır. ayış er yapı- çok hakaretlere maruz kalın\§ oldukları takalan ile Mur:ruk mıntakasında karga. 

Kurjox Polskinin öğrendıır.:- . ve hatt! bunlara aid emlakte yangınlar şalıklar çıkmıştır. 
'61.Lle göre Dan- çıke.rılmıf olduğu bild1rilmekted.irı - ---- -----p Heyeti Vekile 

, arti n·zamnamesİ Toplantıları 
tad·ıat projesi 

Kurultaya arzedı"lecek Partı" nizamnamesinde 
geniş mikyasta deg" işiklik yapılacak 

Ankara 13 (H 
Fısa kadar büt USU~) - Meclis !8 Ma- zinde kurulan bir komisyon tarafından 
lnı§ olacaktır ~ muzakeresini tamamla- hazırlanmaktadır. Komisy'on Ankara 
, ~acak olan. p ~uretle 29 Mayısta top- meb'usu Mümtaz Ökmen relsliğinde Ra -
ııralannda Mecı~nin. büyük kurultayı aıb Akça (Kocaeli), Mehmed Ali Yü -
lunacaktır. 18 faalıyeti hafıflemicı: bu-, rüker (Samsun), Adnan Menderes (Ay-
Kuruıtaya . • d ) d 

'inesi t d'l~ arzedilecek Parti . ın an mürekkebdir. 
a 1 ut projesi Pa . ~ızamna- Öğrendijime göre nizamnamede gen;ş 

1 
- rtı umumı me k 'k • r e- mı yasta değişiklik mevzuubahstir. 

rana oıden heyetimiz ve askerlerimiz 
Musulda tezahüratla karşılandı 

Musuı 13 'AA) An 
nıt hususi muhabi; bildi a~olu Ajaruı-1 d İrak hükı1met ve ordusunun se -
iie :n Vel~ahdi~ izdivcıc~~~~ . . llin ve muhabbetlerini bildirmiştir. 
D::'ürk ~mlek~~ızi temsil edece~n- Saadabad paktına dahil iki devlet or 
hus i ?etın~. ve aııkeri kıt'asını h olan dUBUnun mümessili kıt'alar, karşı kar
rak.Ius ren dun sabah kardeş t amıı fly&. dizilerek dost ve kard~çe birbir
Bula a~ma girmiş ve Telkösekt ran top. lerini sel!mlamıştı:r. Heyetimiz reisi 
hükfun ad~r yolda, istasyonlar:n Mu- Ali Rana Tarhan mutasarrıfın evine ve 
hık t etı~.' gerek h<ılkın sam· at gerek heyetimilin di~r azaları da Resthouse 
11.ud ezahurlcrile karşılanmı ~ dost- oteline misafir edilmiştir. Askeri kıt'
ılus yakınl~~ında heyeti ve ;;·k Hu - ~ız kışlada Irak agkerlerinin misafi
lordunun rnurnessıu kıt'ayı M I' or • ndlr. MutaRamf tarafından dün akşam 
luf ~ kunnay başkanı binb usul ko- heyet şerefine bir ziyafet verilmiştir. 
<ie . yln riyasetinde Musul aşı lisYu - Musul 13 (A.A.) - Anadolu Ajan-

t
:11?0lları_ müdür muavi ~ . ve ımın hususi mu~biri bildiriyor: 

re keb bır heyet k:ı,.., lamın ~den Tahran&: gı"tınekte olan Türk heyeti 
•yer --ı1 ş v Tü k · ıne ve ordusu müm .

11 
.e r v askPrl kıt'ası bu sabah otomobiller-

Evvelki günkü içtimaa 
lnönü riyaset ettiler 

Ankara 13 (Hususi) - Dün Cümhur -
reisi İnönünün reisliğinde bi.r toplantı 
yapan Heyeti Vekile bugün saat on beş
te Başvekil Dr. Refik Saydamın r eisli • 
ğinde toplanmıştır. Toplantı geç vakte 
kadar sürmüştür. 

ecliste iki encümen 
daha kurulacak 

Ankara 13 (Hususi) - Meclisin İkinci
teşrin toplantısında yeni Vekaletlerle 
mütenazır olarak iki encümen daha ka -
rulacaktır. O zamana kadar Ticaret Ve -
kaleti işlerine iktısad encümen;, Muha -
bere ve Münakale Vekaleti işlerine de 
nafia encümeni bakacaktır. 

ürk - Amerikan 
ticaret anlaşması 

Ankara 13 {A.A.) - Türkiye ile Ame -
r ika birleşık devletleri arasında 1 N:san 
1939 da Ankarada imza eclilmı.ş olan tica
ret anlaşmasının ana hatlarını evvelce 
bildirmiştik. Mezkıir . anla§ma esasları 

hakkında bu kere yeniden elde cttiğuniz 
teferrüatlı malCımatı aşağıya dercedıyo-

ruz: 
Anlaşma muvakkaten 5 Mayıs 1939 da 

mer'iyet m evk.iine girecektir. Tarafeyn 
malları şartsız en ziyade müsaadeye maz
har millet muamelesi kaydından istifade 

Arnavudluğun 
işğaline aid resimler 

Sayfa 3 
• 

Loyd Jorj, Rusya ile 
bir ittifak yapllması 
lehinde bulunuyor 

Çörçil diyor ki: ''Yarı yolda 
durmamamız lazımdır,, 

Pwllehli - Pays de Galles - 13 (A.A.) -
Lloyd George, dün akşam burad3 bir nu-

tuk söylemiştir. 
Mumaileyh, Sovyet Rusya ile askeri bir 

anlaşma akdi lehinde bulunmuştur. Ha· 
ı tib, böyle bir anlaşma aktedilmış olsa idi 
1 iki diktatörden hiç biri kıpırdanamazdı. 
' demiştir. Mumaileyh Çemberlaynin ken· 
disine Arnavudluk statüsünü değıştire • 
cck hiç bir şey yapmıyacağı hakkında te
minat vermiş olan Mussolininin vlidlerine 
- Arnavudluk işgalinden sonra dahi -
itimad etmesini tenkid etmiştır. 

Lloyd George, ilaveten demiştır ki: 
cFransa ile İngiltere tarafından veri .. 

lecek olan kat'i teminat. llft an ıbaret kal· 
mıyarak icraat şeklinde tecelli etmldikçe 
Sovyet Rusyanın bize iltih ak etmiyeceğı. 
ne kanüm. Sovyet Rusyanın daha geçen· 

"-:....--"=::i:iillaıiıı--.:orm-ır:.::ııa.--..-ııııi ı lerde gördüğümüz ittifaka benzer bir 
ckaçanlar· ittifakına iştirak etmiyeceğı
ne eminim. Mütecavizlere karşı Sovyet 
Rusya ile ittifak etmek demek arkasında 
namütenahi menabi ve vesaiti bulunan en 
büyük ordusunu ve bizim varabileceğimi .. 
zi ümid edemiyeceğimiz hududlarda ha • 
reklt icra eden kürei arzın en muazzam 
tayyare kuvvetini vücude getirmek de • 
mektir. Size şunu söyliyeyim ki böyle bir 

Tiran sokaklat'\nda ftaıyan tanldan 

1 

anlaşma vücude getirild iği takdirde di~ 
tatörlerden hiç b iri kıpırdanamaz. 
. HükOmet, üç batıl farazıyeye istinad e-

diyor: 
1 - Doçenin mihvere ıachk kalmıya • 

cağı, 
2 - Frankonun, kendi zaferini yegane 

medyun bulunduğu diktatörlere ihanet 
edeceği. 

I 3 - Akıdenizin tamamile kontrolümilı 
1 altında bulunduğu. 
1 Bizimle alay edenler bulundu. Şimdi de 

Büyük Britanyanın ve tngiliz i.mparator-
1 ıuğunun mukadderatı ellerine tevdi edil· 
miJ olan kimselerden dah a zeki insanlar, 

bizimle alay ediyorlar. 

lşgal kuvvetltti Tiranda 

Litvanyada bir komplo 
meydana çıkarıldı 

Varşova 13 (A.A.) - Polonya matbua

tı, Litvanya memurlannın §imdiki Cer -

nins hükumetini devirmek ve yerine Tu

belis'in riyaseti altında Alman taraftarı 

bir hükfımet getirmek maksadlle Berlin 

tarafından tertib edilıniJ bir komployu 

ortaya çıkarmış olduklarını haber ver • 

mektedir. 

Çörçll'in sözleri 
Londra 13 (A.A.) - Dün akşam Ep • 

p ing -Essex- de bir nutuk sövlemış olan 
Wintson Churchill. ezcümle demiştir ki: 

İngilterenin yeni harici siyaseti. azim· 
karane takib edilmek icab eder. Yan yol
da durmamamız lbımdır. 

Hamid ihtifali 

~ f essı enne kar le Kerküke hareket etmiştir. 

.t' a ıa Vekili /zmirin 
e tmekte devam ekeceklerdir. Amerikaya bir ayda idhal 

Amerika bırleşik devletleri muhtelif ih • . 

Büyük şair Abdülhak Hamidin üçüncü 
ölüm yılı münasebetile bugün Üniversite 
gençliği tarafından bir ihtifal yapılacak· 
tır. Tören saat 15 de ve Üniversite kon .. 
ferans salonunda başlıyacaktır. Toplan • 
tıya İstiklal marşile başlanacak, şairin 
hatırasına hürmeten bir dakika silkilt e
dilecek, doçent Ali Nihad Tarlan ve dok
tor Sadi Irmak tarafından birer konfe -
ran.s verilecek, gençler tarafından şiir • 
leri okunacaktır. 

\'ehrimizde 1 . . 
Ankara 13 marı. ışlerı 

G€neral Ali Fuad C b a ıa Ve - İzmir 13 (A.A.) - Belediye reisi Dr. ~
U (HUAus1) _ N ! 

eraı Pertev Berline gi~~Y .. Ve Ge - Behçet Uz. İzmirin imar işleri, limanın 
rn~~l ~kspresle istanb 

1 
kh uz.ere bu tevsi ve nakli yeniden yapılması muta -

~-""'l erdu· u a areket et- _ . .. · savver mühım işler ve bu sene fuarda vu-

Bir Arnavud haYeti 
Tır.~~ ~~-~~ ~idiyor 

Pazar gunü b' A Ögrenıldiğine go·· 
id ır rnavud h re 

' erek majeste kral • ; eyeti Romaya 
wdluk tezini takd· unparatora Arna

un edecekt' - ır. 

Mareşal Göring T rablus 
Romaya dönüyor tan 

Trablusgarb 13 - Go"ri 
~apurije İtalyaya hareke ... t ~i~;~serrat 
· Romada iki ·· ~ '"""~ tl gun kalacak ve resmi . 
... .-e erde bulunacaktır. zı-

Mısırda suikasdciler 
Kahire 13 (AA ) D h'l · · - a ı i N 

cude getirilen yenilikler hakkında Ana • 

dolu ajansına beyanatta bulunmuş. ez • 

cümle demiştir ki: 

İzmirin imar işleri yangın sahasında ve 
yanmamış kısımlarda olmak üzere iki 
noktadan ilerlemektedir. 175 hektarlık 
yangın sahası son sekiz sene ?adında sar

fedilen büyük gayret neticesi mevc:.ıd 
imar planına göre bugün hemen hemen 
imar edilmiş vaziyettedir. 

Bu yıl dokuzuncu defa açılacak olan 
İzmir enternasyonal fuarın:ı geçen yıllar
dan çok fazla rağbet gösterilmektedir. 
Bu sene yeniden birçok ecnebi devletlerin 

resmen fuarımıza iştirak elmekte olduk

lan gibi yabancı ve yerli firmalar adecii 

de geçen senelerden çok fazladır. 

Arnavudluk Kraliçesinin 
sıhhati 

raç mallarımıza değişık nisbetlerde ten- edılen altın mıkdarı 
zil:ıt yapmış ve bu tenzilatı, anlaşmanın 1 Vaşington 13 (A.A.) _ Ti t _ 

•· · "dd · h f care nezare 
mer ıyetı mu etınce mu a aza edeceği- t ' · . t t; t'kl · ·· . k l 'd t . t' ıuın ıs a s ı erme gore Mart ayında A..-
nı onso ı e e mış ır. 'k • 
Amerıka birleşik devletleri, Türkiye _ merı aya yapılan altın idhaHitı, 

den ithal edeceği mal bedellerini serbest 365•436,•137 dolara baliğ olmuştur. Bunun 
dövizle ödiyecektir. 250 milyon dolan İngiltereden idhal e • 
Anlaşmanın, münasebat hacminı, iki dilmiştir. Mart ayı idhalatı. Çeko-Slovak 

m emleket nef'ine olarak daha ziyade ge- j buhranındanberi yapılan idhalat arasın

lngi'teren ·n yeni Roma sefiri 
Londra 13 (A.A.) - Lord Perth. siyasi 

hayattan çekilmek üzere on güne kadar 
Romadan ayrılacaktır. Mumalleyhın ye • 
rine Sir Percy Loiraine tayin edilecektir. nişleteceği kuvvetle tahmin olunmnkta - dn b ir rökordur. 

dır. 

Parti programı 

Halılı. ında Vekalellt>r:n 
Miitalra !arı soru lt'11 
Ankara 13 (Hususi) - Parti umumi 

merkezi vekaletlere birer tezkere ile m:i
racaatte bulunarak Parti programı hak • 
kında mütalealarını, tadilat veya ilave 
hakkında bir teklifleri bulunup bulun • 
madığını sormuştur. 

Ticaret Öe lktısad 
VP/ıalelleri 
Müsteşarlıklar .. 
Ankara 13 (Hususi) - İktısad Vekaleti 

müsteşarı Halid Nazmi Keşmirin, te!tiş 

heyeti reisi Hakkı Kamilin Ticaret Ve • 

··=·························································································································-
ut.aha : 

Zaptısabık 
Evhamlı, sinirli olanlar fena bir bahara giriyorlar. Yaygaracı bir sokak 

satıcısının sesinden irkilip sinirlenen ler, gazete sayfalarında patlıyan havadis 
bombalarile kim bilir ne hale geliyorlar. Büyiik Harbden aonra Avrupada akıl 
ve sinir hastaları birdenbire artmıştı. Cephelerde ve cephe gerilerinde ı:ay1f 
ruhlu, gevşek sinirli milyonlarca insan arasında JUurlarını kaybeden biçareler 
pek çoktu. Mütehassıs doktorların müşahedeleri ve raporlan göst~rdi ki 
dört yıl süren Büyük Harb o devrin neslini birkaç batın sarsacak kadar harab 

• etmiştir. Bünyesi en kuvvetli milleti erden sayılan İngiltere ve Alınanyada 
bile harb nesli ruh! ve dimaği buhre nlar neti<:esi normal insanlık evsafıuı 
kaybetmiş ıayıldı. 

Ruhiyatçılann ifadelerini zabıta raporlan da ikmal ettiler. Bilhassa Fran
sada harb sonunda görülen cinayetlerin Şt>kli ve şeraiti bu ruhl ve diınağt teşev 
viişlerin şiddetini gösterdi Mütemadi top seslerlle dalmt ihtilAca tutulanlar ' 
bomba tarrakelerinden felce uğrı:ıanlar. kan ve barut kokusundan şuurlanru 

~na karşı bir suikasd ha 1Ye a -i zır amış 0 _ 

~
an genç Mısırlılar cemiyeti mensub _ 

Atina 13 (A.A.) _ Havas ajansının ktıleti müsteşarlığına ve teftiş heyeti 
hu'> us i muhabiri bildiriyor: rcislığine nakilleri kararlaştığındar. İktı-

kaybedenler ve nihayet sefalet, yorgun1uk. perişanlık yüzünden muhakeme 
ve iradelerini elden kaçıranlar arasında hAla ömürlerinin sonunu hastane .. 
!erde geçirenler pek çoktur. 

rından 6 kişi tevkif edilmiştir. Birçok 

~banca ve infilAk maddeleri ele geç _ 
.ştfr. 

Arna dl k K . . . ~ sad Vekaleti müsteşarlığına Türkofisi 
zi . vu . u rnlıçesının sıhhı va - muavinlerinden Nihad Odabaşı oğlu, tef. 

yeti ~nd.4e verecek mahiyette değil- tiş heyeti reisliğine de deniz müsteşarı 
dir. Mustafa Nuri Anıl tayin edilmişlerdir. 

O bir Afetti Ya kopacak kıyamet acaba neler yapacak? 

,,r;;J ~-. _.....,~ 
~v ~-<~ ~~~., 



4 Sayfa 

Dökmecilere yer bulmakl 
için tetkikat ·yapılıyor 

Dökmeci. bakırcı ve kalaf atçıların Haliç sahillerinde 
bir yerde teksifi istenildi 

Jtcııdınlman llOt'arfqttnla n dökmeci dükk4ntan 

Beyuıdda Bakırcılarda J'uadpap. ve \yer gösterilmesi istenen tmkmecilerin 
Mimanrinan caddelerindeki dökmeci müracaatı belediye rei81.iğinden sıhhat 
ctnkk.Anlannın tktısad ve &h.kıt Veka - müdürlüğüne, oradan da belediye imar 
letleriııin emri ile buradan kaldınlması işleri müdürlüğüne havale edilmiştir. 
kararlqmıştı. Belediye, dökmeciler• teb- İmar ifler.i müdürlüğü şehrimizdeki bih1-
lil'at yapmış ve ilç ay zarfında bulun • mum dökmecilerl bir araya toplıyacak 
duklan yeri terketmelerini bildirmiştir. yer bulacaktır. Dökmecilerin Halıcin iki 
Bu civardan kaldırılması iatenen dök - tarafında veya Yedilrule civarında top -
mecilere ayn bir yer gösterilmemektedir. lanması daha muvafık olacağı ileri SÜ -

Dökmeciler aralannda ııeçmiJ oldukları rülmü§'tilr. 
heyeti vali ve belediye reisine yollamış Galatadaki Balıkpazarı ile Atatürk köp-
ve key!ıyeti anlatmışlardır. - rüsü arasındaki Kalafat yerinde bulunan 

Şehrimiıxl<e beş yüzü mütecaviz dök - dükkAnlann sahiblerine tebliğat yapıl -
meci vardır. Bakırcılarla Galatada Ka· mış ve bulundukları yerleri terketmele • 
]afat yerinde toplanan dökmeciler bele - ri bildirilmiştir. Kalafat yerindeki dük -
diye reisine: kfınlar istimlak edilecek ve bilahare yık.ı-

Dökmeci dükkanlarına davlonbaz deni- lacaktır. Bu suretle Halicdeki çirkınlikle
ıen alet konduktan sonra dumanın etrafa rin kaldınlmasına başlanmış olacaktır. 

sirayetine mlni olunduğunu vt bu ıarna- Dökmeciler, Haliç kıyılarında kendile, -
na kadar civar halkından bir tikiy&t vi- rine dört dönümlük bir yer verilmesini 
ti olmadığını ııöylemi§lerdlr. ve buraya kalafatçılann da alınmasını ıs-
Sıhhat ve İktısad Veklletlerinin bu hu- temektedir. Ayrıca Ticaret Odası ile Cürr.

ruıtaki emri yerine getirileceğinden, döi<- huriyet Halle Partisi vilayet merkezine de 
ıınecilerln bulundukları verlerı terket - birer müracaat yapılmış, keyfiyet anla
ırıeleri ıanırl görülmüştür. Xendilerine tılmıştır. 

. 
Vall dOn Adalarda tetı.r at yısptı 

İstanbul Vali v~ Belediye Reisi Lutti 

Kırdnr su variyetini tetkik etmek üze
re dün Adalara gitmiştir. Adalara ve -
rllecek au işindeki faaliyet ilerlemek
~r. 

'f enlctml avlusunda &5 dOkkln 

it timllk edilecek 

Yenicami avlusunun arkuındaki '5 

Bir lngl'lz Lordu ,ehrlmize geldl 

İngiliz lordlarmdan, Lord Adalan ve 
refikc.t31 Prenses Eliza Adalan bu sabah 
Semplon ekspresile §ehrimize gelmiş

tir. 

Karısı a~am trenile Iraka gidecek -
}erdir. 

Killt6r tılerl: 

tadar dükkAn saıhiblerine tebligat ya - Dört mekteb bahç'3si genişletilee&ek 

pılın14, dükk&nlnrının meydanın açıl -
ması münasebetile istim!Ak edileceği 

bildirilmiştir. Bele~iye bu dUkkAnla -
rm istimlfik bedellerine tekabül ede -
~ek parayı tedarik etmiştir. 

İstanbul 1 inci, Fatihte 40 ıncı, E -
yübde 36 ncı ve Üsküdarda 22 nci ilk 
mekteblerin bahçeleri tevsi edilecek ve 
birer çocuk bahçesi şekline sokula -
caktır 

( ___ A_lm_a_iı_N_a_z_ır_ı_d_iı_· n __ g_e_zı_· n_t_il_e_r_y_a_p_tı __ _ 
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EKONOMİ 

Yenikapıhların 
bir derdi 

B1r okuyucumuz yazıyor: 
Ben Yenlkapıda otururum. Bu satır -

larla Yeııik&pı ve clvannda oturan bü
tün halkın mühim bir derdine tercüman 
oluyorum. 

Me.scle ıudur: Yenikapınm Sandıkbur
nu denilen noktuındıı. terkedllmlş eski 
bir hamam nrdır. Sahibi belll değildir. 

Zaman zaman bu kıyılar çöp ve moloz 
getiren arabaların hayvanlarına ahırlık 
vazifesi görür, yersiz, yurdsuzlara melce 
olur. 

Muhtelif memleketlere yapılan 2 milyon lira değerinde 
zeytin ve zeytinyağı ihracatının birkaç sene zarfında 

bir misli arbnlacağı muhakkak görülüyor 

Hamamın nzlyeti üç noktadan clvar 
halkı için tehlilı:elldlr: 

1 - Burada barınan hayvanların pls
llkl«rl arasında toplanan karasinek aü -
rülerl umumJ sıhhati ihlfil eder. 

2 - İpsiz, sapsız adamların bannma
lan halkın emniyetini giderir. 

Memleketimizde zeytin istihsalatını 
en az bir misli arttırmak, ayni zaman
da topraksız köylüye geçim vasıtası te
min etmek !çln hükı1metçc esaslı ted -
birler alındığım ve bir kanunla devle
te aid ve geniş sahı:ıları kaplayan yaba
ni zeytinliklerin ıslah edilmek şartile 
halka tevzi edileceğini yazarak, tafsi
Jat vermiştik. 

3 - Bundan başka hamam malll inhi
dam bir haldedir. Hem sıhhi, hem ahlft
kt, hem de emniyet bakımından mutlak 
mahzurlu olan bu hamamın yıktırılma -
sıru, bu her türlü plsllk yuvası enkazının 
ortadan kaldırılmasını alA.kadarlardan 

Marmara havzası, Çanakkale, Ege ve 
cenub mıntakalaırında yabani zeytin -
likleri imar için birçok müracaatlar 
yapılmış ve halka verilen zeytinlikler 
temizlenerek aşılanacak bir hale geti
rilmistir. 

.J Aşı. mev.simi de gelmiş olduğu için 
"llllııııı------------- bu hava~ide geniş mikyasta aşı ame -

rica ediyoruz. 

23 Nisan Çocu!< liyesine başlanmıştır. Alınan tedbirler
le birkaç sene zarfında bol miktarda 

Bayramını zeytin, zeytinyağı ve mamulatı istih -
sal, dahili istihlake mevcud rekolte de 

Programı hazırlandı kafi gelınekte olduğundan, istihsal faz 
• lrı~ının tamamen ihraç edileceği şüp -

23 Nisan çocuk bayramının bu yıl yur
dun her tarafında fevkalade bir şekilde 
tes'id edilmesi için Çocuk Esirgeme Ku
rumu İstanbul vilayeti teşkilatı icab e -
den tertibatı almıştır. 

23 Nisandan itibaren başlıyacak olan 
çocuk haftasında kimsesiz ve fakir ço • 
cuklara yardım edilmesi ve fakir annelere 
yiyecek ve giyecek tevzi olunması için, 
Çocuk Esirgeme Kurumu kazalar teşki· 
latı faaliyete geçmişlerdir. 

Çocuk bayramı için hazırlanan progra
ma göre, 23 Nisan sabahı saa~ onda, için
de ilk mekteblerden seçHmiş çocuklar ol
duğu halde bir otomobilli kafile hareket 
edecektir. Kafile, Şehzadebaşı, Beyazıd 

yolunu takib ederek belediyede belediye 
reisliğini, Parti merkezini, Çocuk Esir -
geme Kurumunu. Halkevini, vilayeti, İs
tanbul kumandanını ziyaret edeceklerdir. 
Bilahare Taksime gidilip abideye çelE'nk 
konulacak ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
namına nutuklar söylenecektir. 

Bundan başka kazaların münasib mey
danlarında muhtelif oyun ve eğlenceler 
tert;b olunacaktır. 

Tral< varuru tamir 
• 

ediliyor 
Trilya sahillerinde karaya oturan ve 

yüzdürülerek havuza çekilen Trak vapu
runun tamirine başlanmıştır. Gemi SÜ -

varisi kazanın ne suretle vuku bulduğu
na dair Deniz Ticareti müdürlüğüne ve 
Denizbank idaresine bir rapoı· vermiş~ir. 

Süvari bu raporda, Mudanyaya gider
ken Katırlı mevkii önlerinde kesif bir si
:;e tesadüf ettiğini ve Bozburuna do~ru 
ilerlerken süratini evvela 10 mile ve dal]a 
sonra 6 mile indirdiğini, Mudanyaya yak
laşırken sisin açıldığını ve TTilya önlerin
de tekrar kuvvetli sis bastırarak sulann 
tesirile vapurun karaya doğru sürüklen
diğini ve tornistan yaptığı halde kazanın 
önüne geçemediğini bildirmiştir. 

Deniz Ticareti müdürlüğü fen heyeti 
bugün havu:dafda vapuru tetkik Ye ha • 
saran tesbit edecektir. 

Geminin karaya oturmasında süvarinin 
bir mes'uliyeti olup olmadığı tahkik e • 
dtımekted\r. 

Deniz Ticareti müdürlüğü bu hususta 
tahkikatını birkaç güne kadar ikmal ede
rek raporunu V.ekAlete g6nderecektir. 

Bir sandalla beraber Dç klfl 
kayboldu 

Evvelki gün öğle üzeri Y.enikapıdan 
sandala binen 3 kişi kaybolmuştur. 

Aktama kadar müşterilerinin dön -
Jftelini bekllyen sandalcı Halim ıabı -

hesiz görülmektedir. 
936 y!lı içinde memleketimizden dört 

buçuk milyon kilo sikletinde bir bu -
çuk milyon liralık zeytinyağı ve bir 
buçuk milyon kilo sikletinde 2 70 bin 
liralık zeytin ihraç edilmiş ve bu mik
tar diğer yıllara nazaran ehemmiyet
li bir inki~af göstermiştir. 
Zeytinyağlarımızın başta gelen mü~

terisi İtalyadır ve bir yıl içinde 720 bin 
lira kıym~tinde 2 milyon kiloyu müte
caviz zeytin yağı almıştu. 

Bundan sonra sırasile 650 bin kilo 
ile Breıilya. 5 60 bin kilo ile İngiltere, 
340 bin kilo il~ Arjantin, 203 bin kilo 
ile Japonya gelmekte, Mısır, Romanya, 
Fransa ve Almanya da müşterilerimiz 
ar2!~ında bulunmaktadır. 

Zeytin müşterilerimizin başında ise 
Romanya 835 bin kilo ile birinci gel -
mekte. bundan sonra 255 bin kilo Mı -
sıra. 226 bin kilo Rusyaya. 66 bin kilo 
Bulaaric:tana sevkedilmekte ve İngil -,... 
tere dP. mü~terilerimiz arasında bu -
lunmaktadır. 

Memleketimizden ihraç edilen zey -
tin 2 70 bin lira kıymetinde ve bir bu
çuk milyon kilo sikletindedir. 

Birkaç senedenberi zeytin ve zeytin
yağlarım1zın iyi bir şekilde ve matlub 
evsafda standardize edilmekte Qlması 
bilhassa Cenub Amerikası memleket -
]eri, İngiltere ve Mısır da Türk mamu
Jatına rağbeti arttırmaktadır. 

Yalnız fiafümn ucuzluğu itibarile 
Yunanistan zeytin ve ~eytinyağlarım1-
1a rekabet etmekte olup. istihsalatın 
tezyidile ucuzluğun da temin edilece -
ği muhakkak görüldüğünden, ihraca -
tımızın en az bir misli artarak bu iki 
maddeden memlekete 4 milyon lirayı 
mütecaviz bir para gireceği temin e -
dilmektedir. 

iş i htilaflarmı uzlaştırma ve 
tahkim nizamnamesi 

tebliğ edildi 
İktısad Vekaleti tarafından hazırlanıp 

İcra Vekilleri heyetince tasdik edilen i§ 

ilıtiltıflarını uzlaştırma ve tahkim nizam
namesi dün alakadarlara tebliğ edilmiş -
tir. 

Bu nizamname i§ kanununa tabi i§ yer
lerinde if verenlerle işçiler arasında zu
hur edecek tek başlı ve topluluklu iş ih
liltıflannı halletmek üzere !Azım gelen 
ahkiımı ilıtiva etmektedir. 

lerlne müteallik anlaşmazlıkları ihtiva 
etmektedir. 

Emniyet Sandıgmm 
yeni nizamnamesi mer'iyet 

rnevkiina girdi 
lktısad Vekaleti tarafından hazırlan ,1 

ve Devlet Şurasınca görüldükten so ·a 
İcra Vekilleri heyetince tasdik cdile. t·lt 
mer'iyet mevkiine konan İstanbul En ü
yet Sandığının yeni nizamnamesi alaka
darlara tebliğ edilmiştir. 

Bu nizamnameye göre Emniyet Sandı
ğı, Türkiye cürnhuriyeti Ziraat Bankasına 
bağlı ve onun teftiş ve mürakabesine tfıbi 
ve hükmi şahsiyeti haiz bir müessesedir ve 
3202 sayılı kanunda ve bu nizamnamede 
yazılı hususlarda hususi hukuk bükümle• 
rine göre idare olunacaktır. 
Sandığın faaliyet merkezi İstanbulda 

olup, kuruluş maksadlarına airl faaliye .. 
tini temadi ve inkişafa yaramak üzere 
Türkiye cümhuriyeti Ziraat Bankası ida• 
re meclisi kararile, İstanzulun muhteli~ 
semtlerinde ve memleketin diğer şehir 
ve kasabalarında şube ve ajanslar aça • 
b:lecektir. 

Son hafta zarfında 36270 kilo 
fmdık ve ceviz ihraç edHdi 

Nisanın ilk haftası içinde Almanyaya 
16230 kilo ve Bretislava 3000 kilo iç ccviJ 
ile. gene Almanyaya 15040 kilo ve Ko • 
penhağa 2000 kilo iç fındık ihrllÇ edil .. 
miştir. 

İç piyasalarda 3625 kilo İskilip malı i9 
ceviz kilosu 73,5 kuruştan depo teslimi, 
1700 kilo Bursa malı harman esmer cevi2l 
içi kilosu 64 kuruştan ve 3400 kilo 65 ku
ruştan. 1980 kilo beyaz karışık 65 kuruş· 
tan, 272 kilo beyaz 67 kuruştan, 362 kilo 
69 kuruştan, Ordu malı 1000 kilo natürel 
68 kuruştan ardiye teslimi satılmıştır. 

2960 kilo Akçekoca sıra malı tombul iç 
fındık 86 kuruştan, 1200 kilo çürüklü 60 
kuruştan depo teslimi satılmıştır. 

Fazla miktarda yapak 
satışları yapıldı 

Karacabey yarım kan yapaklarından 75 
bin kilo 71,25 kuruştan Almanya için sa • 
tılmıştır. İzmir fabrikaları için de şeb • 
rimizden 50 bin kilo 53, 54 kuruştan sa • 
tışlar yapılmıştır. 

Çanakkale mıntakasında kırkım baş • 
lamış ye ilk gelen mallardan 2500 kilo 
miktarında bir parti 62.50 kuruştan satıl
mıştır. 

neniz işleri: 

Denizbarık va Şirketi Hayrlyanln 
ilkbahar tarifeleri 

Denizbank ve Şirketi Hayriyenin ilk 
bahar tarifelerinir. titbikına yarından 
itibaren başlanacaktır. 

Şirketi Hayriye tarifesinde, kış ta • 
rifesinden fazla bir değişiklik yapılma .. 
mış, bazı postaların saatleri değiştiril· 
miş ve son posto:lara iki sefer ilave e .. 
dilmiştir. 

Denizbankın Mudanya hattı tarifelE?"' 
rinde de mühim bir değişiklik yapılma 
m1ştır. Gerek Dcnizbank ve gerekse 
Şirketi Hayriyenin tarifelerinde, ya2l 
tarifesi hazırlanırken geniş değişiklilt 
ve ilaveler yapılacaktır. 

DOn 400 seyyah geldl 
Yugoslav bandıralı Kraliçe Marya 

vapurifo dün lim:ıruınızn muhtelif mil"' 
Jetlere mensub 400 seyyah gelmiştir. 
Şehre çıkarak camileri, müzeleri ve J{a 
palı Çarşıyı gezen seyyahlar, bugün Ii· 
manımızdan ayrılacaktır. 

Mermara gOmrOk idaresi 
yediden ihdas edildi 

Doktor GöbPls Aya.sofyad4 • taya müracaat etm~tir. 

Bunun için her yılın Mart iptidasından 
Mayıs sonuna kadar işçi mümessilleri se
çilecek ve bu mümessiller 50 işçiye kadar 
2, 200 e kadar 3, 1000 e kadar 4 ve 1000 
den yukarısı için 5 kişiden mürekkeb ola
caktır. Bu nizanmameye mevzu teşkil e
den iJ ihtilMlan, ceza kanunu faslında 

yanlı olmıyan ve ceza müeyyidelerine 
ba#lı bulunmıyan ve if verenle veya ve
kfü il~ ifçiler arHında her hangi bir şek
le bağlanması ser~ olan urnuml veya 
ferdt Jtıı aartlanna w tgi hak ve menfaat-

Gümrük ve İnhlsarlar Vekaleti tare.ı
fından bir müddet evvel IağvedileJl 
Marmara gümrük idaresinin görillel)
lüzum üzerine yeniden ihdasına karat' 
verilmiş, gümrük idaresi faaliyete bnS'" 

Evvelki gün fehrimfze gelınif olan Al- çal'§lyı vesait pyanı tema,a yerlfff gez. Yapılan ara,tırmalara rağmen bu t1q 
man propaganda nazın Dr. Oöbels dün miı olan nazır çarpdan bazı mübayaatta miltterfn1n ner~ye gf.ttilderi, bir ka~ 
ıehrimizde husu!l mahiyette gezintiler bulunmUJtur. Dr. @bels bugün huausl ya kurban olup olmadıkları ve hüvi -
1ap11Uftır. Bu arada mü:ıeleri, Kapalı tavva.resile mıtmlek:ıatine dönecektir. ,etlıeri hentu anlqı.lamamıftıır. 

eoe1di. ~u- t aup tt-ı~ -· 

mıştır. 
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Miiaddan asırl 1 ·· • fı d k 1 arca cvvc Komok Turklerı tara n an 
uru an Mardin s b.. ..k . "l"l .. tı ayısız L vu ıstı a ara ugramış r 

-... 

Mardin <H • Tariht Mard.inden bir yörünüş • 

ve İrak şark~~u~~.; Cenuben Suriye Türkleri tcfrafmdan kurulmuş ve Şi -
bakır v~ garben Uıırf ' şlınalen Diyat' - mali Dicle kıvılarmı kaplıyan, Fırat or 
h r a topr kl ·ı · · udud bulunan ,..1 d' a arı e hem talarım asan Mazı dag·ından, Batman 

., ar ın v'l • · "' • tul, 36-38 arz d . 1 ayetı 40-42 ve Savur sularından Maraş yanlo.';ına 
S h" erecelerı ü · d dir . at ı mesahası 16 b" . zerın e . varan ve Derin cenubundan Mıdyat 
rabbaı olup bu m'kt~n kıl~.metre mu - dağlarının uzandığı yere kadar geniş -
ro t{! 1 arın dortte ·· .. · a eiverişli, müt b k' . ~çu zı- leyen Komok medeniyetinin e~ par -
kayalıktır. İklimi d:h a 

1~1 daglık ve lak ve muhteşem devirlerini yaşamış 
tır. Hararet der . a zıyade sıcak - ve bu medenivetin mühim bir parça -
bul k ecesı Yazın kırk d"" d" • .. ma ta, kışın nadir or u sını temsil etmiş olan Mardin Komok-
duşmektedir. Belli ba ~ ~eşe kad~r ların bir aralık Asur hakimiyeti altı -
Jnetre rakımındaki c ş 1• dagları t 900· na girmeleri üzerine Madi Türkleri e
kımındaki Masustur. ~.~ ~e 121 O ra - line geçmiş ve bundan sonra hayli ka
lıur akar suları yoktur U~k ve meş - nşık günler yaşamıştır. Burada İran -
potaınyayı teşkil eden M ~~arı Mezo- Jılar, Kiyaniyanlar, Sasaniler, Romalı
topralk kudretinin şayan ~ ın ovası, la-r, Arablar hüküm sürdü. Hemedan 
rnunesidir. Vilayet on kı ayret bir nü ve Mervan oğulları gelip geçti. 4 76 de 
te 960 ~Öyden müteşek~~~· on ~ahiye Artık oıruıııarına intikal ederek 333 yıl 
te 270 hın. Mardin şehrind ıri Vı~ay~t- bu idare elinde kalmıştır. Mardin, en 
ımn yaş~mak+adır. Suriye e ı4 bın ı~- vüksek şöhretini bu devirde yaptı. U
hudud bulunmasına ra. ve rakıa bır 1Um, fünun ve san3yide ileri bir mev
v~k'nları en aı. bir vila :~n zabıta ki aldı ve 811 hicri yılında son Artık 
~tıbar PdHen köylerde k~a~~i !!ıntab hükiimdan Şahabeddin Ahmed tara -
:a_n şebekesi, kaza merkezleri d tele - fından Tebriz hükümdarı Karakoyun-

d - telP,r~f te!ikilatı mevcuddu~ He Pof s- lu Yusufa temlik edildi. Karakoyun -
a altı ~n po ta · a ta- ıuı d ~f d' !ted" s gelmekte v "t . ar an Akkoyunlulara geçen J.• ar ın, 
~· • e gı mek- hır müddet de İran Safevilerinin bük-

• ıladdan asırlarca mü altında kaldıktan sonra hicri 923 
evvel Komok c (Devamı 10 uncu scı11fada) 

- Tr~3onda muhtarlara kurs ) 

Dağda odun kesen köylü 
&naymu~un yarasını tedavi 

c tti ve iki tene~~e ha: 
l\.azand1 

.. 

lzmirde bir adam eski 
111;:"~;~~~HUSUst> - Muhtarları id karıs m bı;akladı 
itin Vertını· ve yapacakları k" ~ ~- kınınası ve idaresi etrafında, köy kanunu İzmir (Hususi) - Karısı Gülsüm 
lllUhta ı...~ 0lınası için Halk ~Y ışlerı- çerçevesine dahil hizmetlerle köy bütçe- hakkında ayrılma davası açu\1 Veli oğ-

r .... u.:rsu l evınde b"r . . d - b 
evinde a Ll açı 'lll!itır. Merk d 1 sının sureti tatbik1 ve Vekaletın bu hu- ıu Hasan, Gülsümü tanıma ıgı ir er-
liı1işür. iö an ~Uhtar kursu faa~~ e Halk- s~sa dair direktifleri anlatılacak ve bil- kcğin refakatinde ve kolunda görünce 
ine""--'' Y burosu Ş\!fi z ~ete geç-1 gıler artırılacaktır. hiddetlenerek bıçağını çekmiş ve iki 
_ ""ı.t.'Ul.r, Bu k ıya ıdare et R · 
--==z:;~~urs~ nıuhtarlar k" - esım muhtarları vali ile beraber gös - yerinden yaralamıştır. Suçlu yakalM1 -

~oy kal- termektedir. mıştır. 

- lfosan l:ley 
au.voı:sun.. nereye ko. 

Pazar rıa Has~n Bey Diyor ki: 

Hasan Bey - B nl lafa tu
tayım, dem . acele işim var. 

- Dur Hasan Be) ilu ışm 
nedir soyle. 

Hasun Bey - Benim oğlan 
co&,rafyaya aid bir sual sor
du.. gidip öğrendim, eve ça· 
buk döneyim de ona da öğre
teyim. Geç kalırsam. değiş:. 

verir. 

( 

~.yf. s 

edilecektjr. 
Yeni vıl Romımya ve Bulgaristandan 

gelecek~ göçmenlerden Tr~~vaya .bir 
kısım muhacir dahn yerleştırıler.ektır. 

Uzunköprü, İpsala , Kesandaki rn~ -
hacir evlerine aid işleri gözden geçır -
mek ilzere bu havaliye giden iskan 
merkez fen memuru Nevzad Artaın bu 
sabah şehrimize avdet etmiştir. 

Vezirköprüde toprak bayramı 

Vezirköprü Halkevinin tertib ettiği toprak bayramı bu yıl çok güzel olmuş, 
binlerce kavak dik.ilmiş, halk ve köylil tarafından oyunlar oynanmış, şarkılar 

okunm~ur. Resim toprak bayramında bulunan .kasabalılarla köylüleri bı.r ara
da göstermektedir. 



• 6ayfa 

[ Hadi.eler Kartı11nda J 
ilhak siyaseti 

IE5} ay Hüsameddinin bahçesine ı -NeclAnın kumaşını da alır, benim-
19> bitişik bahçe. Bay Keramcddi- kine clderiın~. kendime bo~ bo~ rahat, 

nin batapu mülkü idi. Bay Hüsamed - rahat ~!.ecegım bir rob dikerım ... 
din daima bahçesile m~gul olurdu, Verdigı ~aran kendi de begencll, 
Bay Kerameddin ise bahçesini alaha - ~~a~ Necl~ın ~ını da _aldı: Her 
lihi bırakmıştı. Bay Hüsameddin, Bay ikısını de bırleştirdi ve kendine uıte • 
Kerameddinin bahçesine baktıkça: diğinden iyi rob biçip dikti. 

- Şu bahçe de benim olsa, onu da * .. 
beller oraya da çicekler ekerdim der- Bakkal Bay Kemalin, Urfa yagı a -
eli. ' ~ ' zalmıştı. Buna mukabil vejetalinleri 

Günün birinde Bay Hüsameddin, 
Bay Kerameddinin bahçesi1e kendi 
bahçesi arasında bulunan duvarı yık
tı ve Bay Kerameddinin bahçesine sa
hib çıktı. 

* Bay Sühanın karısı çirkin, hizmetçi
ıi güzeldi. Bay Süh&, karısına karşı ne 
kadar lftkaydsa hizmetçisine karşı da 
o kadar alakalı idi. Bir akşam karıko
ca odalarına çıktıkları zaman düşün -
dü ve kararını verdi: 

- Hizmetçinin odasını da bizim oda
:ya ilhak etmeliyiz! 

* Baytm Selma ile Ba •an Necla iki 
kard~tiler. Bayan Selma büyüktü. 
Bayan Necla küçük .. Bayan Selma ile 
Bayan neclAnın birkaç ay evvel alm
mış ve ayni toptan kesilmiş üç metre 
robluk kumaşları vardı. Bayan Selma 
kwnaşmı gardrobdan çıkardı. Ölçtü, 
biçti. Kumaş eksik geliyordu. Biran, ne 
yapsam, diye düşündü ve kararını ver
di: 

teneke teneke duruyordu. Bakkal Bay 
Kemal düşünda: 

- Şimdi ben ne yapmalıyım? 
Yüzü güldiı. Çünkfi aklına dhlıiyane 

bir fikir gelmişti. 
Koştu. Vejetalin dolu tenekeleri Ur

fa yağı fıçısına boşalttı ve üzerine: 
cHalis Urfa yağı• 
Etiketini koydu. 

* Bayan Mediha; Bay Nihadla tanış .-
mıştı. Birbirlerini seviyorlardı. Ba -
yan Mediha Bay Servetle de tanıştı. O
nunla da seviş1iler... Tam bu sırada 
karşısına Bay Sacid çıktı ... 

- Ne ısrar var, dedi. onunla da se-

vi~iriz ... 

* Siyast hAdiselerin siyaset dünyasın -
daki akislerinden başka bir de içtima! 
hayatta doğdukları neticeler vardır. 
JGm iddia edebilir ki yukarıda sırala
dığım vak'alarm kahramanları totali
ter veya demokrat devletlerin hareket
lerinden ilham almamışlardır. 

İSMET HULUSİ 

C Bunrarı bi!iyor mu idiniz ? ~ 
Kendi icadı olan kafese . 

gıren nazır 

17 00 senelik · 
bir şarab 

Almanyada bir 
Romalının. meza • 
nndıı bir fişe için
de 1700 senelik 
bir şarah bulun • 
muştur. 
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~~aJı,~ 
Çocuk bakımı o· 1 ..· 

Gözu ağrıyan bir çocuğun gözlerini te· 
davi etmek hususi bir dikkat ister. Ço
cnık çok küçük. canı tez ise ilacını koy
mak için iki kişi meşgul olmalıdır. Birjsi 
çocuğu dnlerine yatırıp ellerini tutar, ö
teki çocuğun başını dizlerinin arasına a
lır. Gözüne konulacak ilicı koyar. 

Uslu bir çocuğun gözlerine ilaç koymak 
için şöyle yapmalıdır: Arkası üstü yatı

rıp tavana baktırınız. Gözünün alt kapa
ğını hafifçe aşağıya doğru çekiniz. Açıla
cak çukura ilacı damlatınız. Yarım dakl· 
ka öyle beklettikten sonra göz kapağını 
yavaşçe kendi haline bırakınız. 

Kirpikleri birb'rine yapıştıran çapaklı 
göz hastalıkları sari olduğu için böyle 
gözlerde kullanmış olan gazları ve pa
muklan yakmalı ve elleri ıyice yıkama
lıdır. 

Hastalık çocuğun yalnız bir gözünde 
ise çocuğu ağnyan gözünün tarafına ya
tımalı ki gözünün akıntıları öbür gözüne 
de bulaşmasın. 

ıp omasız tayyare m hendisi 
k fal e tahl'ye ed' • 

1 
Şahidlerden biri suçlunun İsviçre Federal hükumeti 

namına kağıdlar oastırmak istediğini söyledi 
Dün, 3 üncü asliye ceza mahkeme -

sinde sahte diploma kullıınınak ve tay
yare imal etmeğe salAhiyeti olmadığı 
halde kendisine tayyare mühendisi sü
sü veren Ernest'in muhakemesine de
vam edi1miftir. 

İlkönce, Emniyet Direktörlüğü 1 in
ci şube müdür muavini Zekinin şeha
detine müracaat olunmuştu. Şahid: 

- Bu h~dise bize aksettiği zaman, 
meselede siyut bir renk var mı, yok 
mu diye tetkik ettik. Müracaatte bu -
lun~ Ustiç tirketine, isterseniz ken -
disile mukavele yapın dedik, sözlerini 
söyledi. 

İkinci şahid Beyoğlunda kitabcı 
Kapps idi. O da verdiği ifadede 4unla -
rı söylemişti: 

- Suçlu 938 Teşrinisanisinde dük -
kanuna geldi. Otomobilinin direğinde 
İsviçre federal hükfuneti diplomatla -
rına mahSU! bayrak vardı. Bana, fran
sızca ve u1manca üç tayyare mecmua -
sına abone olmak istediğini söyledi ve 
para vermek istedi. Bu mecmuaların 
bede!lerini bilm€diğim için paralan 
almadım. <> da gitti. 

Suçlu, şahid Kapps'ın sözlerine ş'lJ 
cevabı vermiştir: 

c- KaTim İsvicrelidir. Ona hürme -
ten İsviçre lıayra°ğıru taktım!> 

Bilahare mahkemeye bir istida ve "' 
ren suçlu, şu itirafta bulundu: cBeıl 
değildim. Ben ne pilot ve ne de inşaat
Ustiç şirketini dolandırmalk niyetind<J 
çıyıın. Şirkete pasaportumu göster .. 

dim. Onda diplomalı yüksek mühendis 
kaydi vardır. Vakıa, Münihte bulunnıi 
teknik mektebinde okudum. Fakat ai
levi sebebler yüzünden imtihanlanınJ 
veremedim. Bu yüzden teknisyen ola· 
rak kaldım. Şirkete bu vaziyeti bildir· 
sem, bana itimad etıniyeceklerdi. Mec-

buren sustum. Ustiç şirketine otomobi
limi garanı.i edeyim. Bana verdikleri 
635 lira'Jı ödeyince, onlar otornobi -
timi iade etsinler. 

Pasaportumda eskiden şef dö orkestı' 
yazıyordu. Bunu sildirdim. O sırad& 
fabrikam vardı. P~saportumu değişti • 
rirken cdiplom enjeniyör• diye yaz .. 
mıslar. Hatam, bunu tashih ettirme • 
mektir. 

Müddeiumumi Orhan, suçlunun Tü~ 
ceza kanununun 503 üneü maddesi ınlıl 
cibince tecziyesini istedi. 

Bir hafta sonrd tekrar geldi. Bu defa 
İsviçre f ederai hük1lmet1eri nlbnına 
3000 tane antetli kağıd bastırmak is -
tedi. İsviçre hükumetine bir cemile ol-
mak üzere, matbaa işlerile meşgul ol- Mahkeme, keyfiyeti müzakere ede 

4 

madığım halde talebini is'af etthn. rek suçlunun 50 lira nakdi kefalet ver-
Birkaç gün sonra gene geldi. O günü rnek suretile tahliye edilmesine ve ya:Pı 

Eğer çocuğun gözüne 'kompres yapa- dükkanımda Nesib Erzan adlı bir ah - tığı planların kıymeti ilmiyesi olup oı..: 
caksanız pamuğu doğrudan doğruya gö- babım vın-dı. Bana: cBu adam. dolan - madığın~n müddeiumumilik makamın
zün üzerine koymayınız. İki gaz parçası- dmcıchr. Kredi açma, dikkat et!> de - ca teşkil ettirilecek ehlivükuf marife *' 
nın arasına koyup gözüne tatbik ('d!· di. Bildiğim bu kadar. tile tesbitine karar verdi. 
niz. Her def asında damlalığı kullanın~- - -------..- ..-------
dan önce kayna tınız. Bazım damlalıklı iki za iıta memuru i ·tikAb 1 iki mahkOm hapishaneden 
şişeler bulunur. suçundan tevk f edildi kalas çaldılar * Temizlenmesi güç olan ve çok defa bu Rüşvet aldıklarından dolayı bakla - Dün, Sultanahmed birinci sulh ceza 

Fransa kralı on birincf Lüinin dahiliye 
nazırı J ean de Balue kendi icadı olan vı 
içlııde ne oturulabilen, ne de ayakta du
nılabilen, demir kafese hiyaneti vataniye 
1UçU. ilk defa kendisi sokulmuş, ve öm -
rilııibı yirmJ yılını bu hapishanede geçir • 
miftir. 

Çocuksıız aile 
Neye yarar? 
Ankarada oturan cA. İ.> hemen mfin

hasıran baba olmak arzusile evlcnmış. 
karısını seviyor, onun tarafından se • 
villyor, madd! vaziyeti de yerinde, fa
kat bütün bunlara rağmen mes'ud de • 
fil, çünkü tabiat ve kader ondan en 
çok istediği ,eyi esirgemiş, bir türlü ço
cuk nhibi olamıyor. Acaba kabahat 
kimde? Doktorlera baş vurmuş. Bir ra· 
hlın anzası yüzilnden karısının anne o
lamıyacağı cevabını almış. ayrılmayı 

düşünmüş, fakat bu d!işüncesmı açtığı 
dakikada kadın intihar etmiye teşebbiis 
etm.1§, şimdi hastadır ve okuyucum da 
benden tavsiye beklemektedir. 

Vaziyetin nezaketi meydandadır, 

her şeyden evvel çocuk sahibi olmanın 
kadın ve erkek herkeste en tabii bir ar· 
zu ve en mukaddes bir hak olarak ta· 
nındığını kaydedelim. Çocuk yapamı· 
yacak vaziyette olmanın his bakı • 
mından bir çoklarınca talak sebebi o
larak kabul edildiği de muhakkak. 
Yalnız knrarda fazla aceleye lüzum 
g8rmem. Öyle rahim hastalıkları var
dır ki. kadını zilrriyetten mahrum bı -
rakır. Fakat küçük bir ameliyat ile tas-

· b ' laşık kalan böyle şişeleri kulıanmayınız. En uzun pusa mUsa akas1... . _ -~ rında takibat yapılan komiser muavini m~kernesinde, bapisanede yapılması : 
Pratik güzellik bilgı"lerı" u.ıvi. ile polis m.emu.wru· Cemalin dün bi- na teşPbbüs cdi1en bir hırsızlık dav~ 

Gün geçmiyor 1d yeni bir müsabaka h~1-:-li 1 rıncı sorgu iUU.111 gınce sorgu an ya - rüyet olunmuştur. 
haberi alınmasın ... Şimdi de Amerika- Aşağı.ya doğru sarkan kaşları nasıl dü-t pılmış ve iki maznunun tevkifine k" - Hapisancde mahkfımlardan Hasan ve 
da Coney İsland~da en uzun sürdürüle- zeltmelı? rar verilmiştir. Hamdi, helanın damı üstündeki kala .J 
bilen nuse müsabakası yapılınıştır... Kaşların aşağıya doğru sarkması yaşlı y 1 t-'-ı.:k t Kü~·k . km- l h . . r- x - • 'lk . 'd' B .. .. apı an aıJ.AJ ·a a nazaran, '$'4 - sı yerinden sö uş er ve apısane ÇS~ 

M
.. b k . . 

1 
t b 'ft gvrunmenın ı ışaretı ır. unun onune d h b , Al' k . be d . tm '"' usa a aya gırışen er o uz eş çı e k . . k 

1 
pazar a anı uıunan ıye omıser maşırc1sı Rece , o un yenne sa a.a 

baligw olmu8la\"dır. geçme ıçın aş arınızı akşam ve sabah muavini Ul · ·1 lb m C al ı'stemı'şierdir. Receb, bu kalasın mirl 
- müsavi miktarda Vaseline liquide ile 90 .. t dvı 1 

ke poh em.uruld e:rı 
Hakem heyeti üçü kadın, üçü de er- d l'k Ik .. muracaa e ere , a'nının pıs o ugu - malı oiduğunu farketmiş, hapisano 

erece ı n olu kanştmp yapacağınız k d'l . d .. ;. takd' d • . 
kekten tıe~kil edil~tir. mahlfıle batırılmış bir di~ !ırçasile her nu, en ı enne :ısra ve~. ı~ı.,ı ır e müdürlüf.riine malt1mat vermıştır. 

Üç çift ayni dereceyi almağa muvaf- kaşınızı her defasında yırmi defa fırça- ~ez:a y~zrnıiaC: arım aoy ~·"'1 er ve Mahkemede suçlulardan yalnız Ha· 
tak olmuşlardır... !ayınız. lıra a mı.ş ar ır. san isbatı vücud etmiş, Mahmud. ara • 

Bunlar tam bir saat altı buçuk da- . • . Suçlular, ikinci defa para almak için dan geçen müddet zarfında mahku:rnı.. 
Kaşların lıu hahnı makyaJla müracaatte bulundukları zaman cürmü yetinı' bitirdigı" · için U!hliye edilmış· tiJ'i 

kika öpüşmeğe muvaffak olmuşlardır... cl nasıl giz1em i? meşhud yapılmıştır. Hasan. hakim Reşidin sualine karşı: -

hlh. tedavi edilme.ti mümkündür. Her 
ıeyden evvel bu noktayı anlamak la . 
sım. Benim bildiğim Ankara Nüınune 
tıastanc.cJinde çok iyi mütehassıslar var
dır. Bahsettiğim ameliyeyi de birçok 
defalar muvaffakiyetle yapmışlardır. 

Onların da fikirlerini alınız. Müsbet 
bir netice çıkarsa ne iyi. Aksi halde bir 
evlfıdhkla iktüa edip edemiyeceğinize 
bakınız ve kararı en 10nraya bırakınız. 

* Bay cS.• e: 
Yaşı 18 i geçmiş bir kız ailesinin mü. 

saadesini almadan hayatına istedığ: is. 
tikameti verebilir. Bu cihetten endışe
ye lüzum yoktur. Fakat bahsettiğıni.1 
hareket tanını tervi9 edemem. 

Bence kız derhal evine dönmeli, ai
lesinin affına iltica etmeli ve mesele 
de bu halde kapatılmalıdır. 

Aile reisi ilk müracaatınızı reddet, 
miş olabilir, fakat kısın size bu derece 
meylini gördükten 1ıonra karannda se
bat etmesine ihtimal veremem: Kendi
sine mektubla, aile dostlarınızı gönde
rerek ye nihayet seyahatten avdeti -
nizde bizzat müracaat ederek talebi • 
nizi tekrarlayınız. En kestirme yol bu-
dur. q.EYZE 

Kaşlarınızı altından alarak knşmızla Hadise, adliyece irtikab mahiyetin - _ Ben, böyle birşey yapmadun, di " 
gözünüzün arasını açınız. Yüzünüzün de görülmüş ve tahkikat bu bakımdan yerek suçunu inkar etmiştir. 
pudrası açık ren kalmasa bile buraya, ilerletilmiştir. Muhakeme, Hamdinin aranılması \it 
nisbeten açık renk bir pudra sürünüz. Dün bir sabah gazetesinde 7 memur mahkemeye getirilmesi için talik ollll>'
Akşamları; gözlerinizle kaşlarınız arası· hakkın:la takibat yapıldığı yazılıyor : muştur. 
na biraz ruj dokundurunuz. bu tedbirle- d H 1b ki b · 1 değild' u. a u .. , ~ yenı mese e ır. Ustasmm parasmı çalan 
rin sayesinde kaşlarınızın kavsi yüksek Evvelce. gumrükten hırsızlık yapan ve • • 
gibi görünür. Düşüklükleri bellı olmaz. bu malları satan baıı qhas meV2Uu _ bir Çlrak mahkum 8dtldl 
Çehrt:nızin gençliği artar. bahs meselede adı geçen bqkomiser Dün. Sultanahmed birinci sulh ce~ 

Yemek bahai 
Mısırlılann salatası: Su buharında haş

lanmış bir çay fincanı pirince, rendelen
miş soğan ve zeytinyağlı altı sardalya 
balığını karıştınp iyice yoğurunuz. Haş
lanmış pancarla. haşlanmış yumurtayı 

halka, halka kesip tabağın etrafına di-
ziniz. 

Ömer ile memur Emin ve komiser mu- mahkemesinde sirkatten suçlu Zeki 4 

avini Bürhan, İsmail ve Halline iftira nin muhak€mesi yapılmıştır. 
etmişler ve aralarında mesruk mana - Zeki, Uzunçarşıda dükkanı bulunan 
rın parasını paylaşamıy<1rak: kunduracı Kirkorun çırağıdır. Ze1dı 

- Memurlara verdik, deın.itlerdir. ustası dükkanda bulunmadıgı bir sıra ~ 
Bu iddia tahkik edilmekle beraber, da Kirkorun altın yüzüğünü ve bir m~ 

hMiscde adı geçen memurların suçlu tar parasını çalıp kaçmıştır. Mahkem8' 
olduklarına dair bir delil bulunamamış Zekinin suçunu sabit görerek maznu 1 

tır. nu 25 gü nhapse mahkfun etmiştir. ....... - ... - .............. -. ..---............. -............... --···--··------·---·-----·····-·-...... ----........ -· .. ····· ·--
1 bacaksızın maskaralrkları: Şoförü taklid] 

... su·t aup .. , .... 
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İspanya ve Çin harhleri bize tayyarenin söy endiği kadar 
korkunç bir silah olmadığını isbat etfler. akat bu hal 

onun yapacağı hizmetleri kıymetten düşürmemelidir 
[ " Son Posta ,, Deniz işleri mütehassısı yazıyor ; 1 

lnsanı çok rahat•ız eden bu luıfıntı zahireyi biT takım ha~relerin 
sarmıı olmanndan ileri gelir. Bir tu~lu su banyom ka§lntıyı kuer, , 
fakat zahireyi bu dadden kurtarmah için mutlaka t rtibli blr ambara 

v lenni tedbirlere ihtiyac varda. 
:.. . ..--..-·-" 
~ .. ··················-----···---· ········································-·--·---· ... --.... Yazan: T arımman 

Geçen yazımda Merdtvenköylü 'Mch· J 
mcdin, Cüınh~i.mıir.e derd yandığı• 

(Kızışık kaşıntısı) nm neden ileri geldi-' 
ğini anlatacakkeıaı önce (Hububatın kı· 
zıpnası) sebebini incelemeye giripnif ve 
- pekfilA hatırlıyacağııu.s aıoi • pı neti
ceye varmıştım: 

Buğday, arpa n beıızui hububat: on· 
lan sarmış olan bir takım haşerel r yü
zünden kızışırlar. Bu haıereler bilhassa 
mazbut olmıyan ambarlarda çokça tutu
narak tanelerin içini kemirirler ve böyle 
güve istilasına uğrıyan zahireler, artık 

haşerenin çokluk derecesine göre bazan 
yan yarıya, hatU b\bbütdn yenmez, e· 
kllmez bir hale girditinden köylü pek 
büyük zarara düçar olur. 

Bizim ekser köylerimizde zahire mu
hafazasına tahaia edilea yerler, fennin 
istediği (anbar ,eraitl) ni haiz olmadı
ğından kızışıka ~k rastlanır. Fa.kat çok 
kimseler • asıl derdin bap olduğu halde · lkinci noua. Söyle uyıun yapılıflakl 
kızışığı ikinci pllna alarak bilhas.sa böyle anbarlann her yıl mutlaka eöz taşılı ve 
kızışık zahirelerde rasladıklan o kaşıntı- kireçli su ile badana edilmesi ve .zahir~ 
dan şikayet ederler. Yanı onlara göre yi koymazdan öneia de bir defa bolca ku~ 
Ekinin Kızışması değil. kızı,mıı eltinin kürt dumanile tütsülenmesıdır. BadaRQ 
bize Kaşıntı vermesi, çare aranılacak 

1 

ve tütsü, köyleriml.Z de kolaylıkla yapı. 
derddir. Halbuki if tamamen bu dil§iinü- Iabılir .işlerden olduğu halde, nedense 
şün aksinedir. Zahirden gelen kaşıntı. o dauna ihmal edilir. 

1 zahirenin kızışmıı olmasındandır. Üçüncü tedbir: Anbann iyi yapılı ~ 
Bakınız bu nuıl oluyor? temiz bulunması zahirenin güvelenme· 

• 
Ambar güvelerinin aardı~ hububatta mesi için kafi değildir. Çünkü evvelco 

çok defa kırmızı renkli ve gözle g1'rill- anlattığımız veçhile haşere tanelere daha 
rniyecek mertebede küçO.cilk bir takım tarlada iken giriyor. ~una mfın~ ol~a
bitler de peyda olur. Bu bitler toz gibi yız. Fakat harman yenndeki zahıreyı çoll 
hafiftirler de ... En küçilk bir esinti veya iyi kalburlayarak ve çarpa çarpa akt~a .. 
silkinti ile buradan oraya, oradan buraya rak içindeki güvelerden kurtarmak mum· 

T ayyareıer, he.men · · .ıı- b. t temin ede· uçabilirler. Eğer bu sırada insanın bir kündür. Harman makinelerınin bir iyili• 
dl.len nemen. icad e- ı çolr: tayyarel hazırlıyordu. Sanki hava ı gemileri bu ihtiyacı ua ızza d b d b . ib 1 harb vasıta! 1 yerine konmuıı: bulunurlarsa, derhal ora- ği c işte u tarz a ır ıst sn e yarama-arının en so kuvvetleri. dQnyaya öldürücü bir kuv- mez er. :r d ~ lm 1 

!~~cHusaudbudr. Her ne kadar, bu silfilı, Bü: vet getirmişti •.• Bilhusa Amerikadn, bu * sını sokarak derimize bıraktıkları zehir- larıdır. Şimdilik biz e ço6a BllUJ o an 
,_ r n evvel k f d·ı 1 b. k t t lld d 1 Ö 1 harman makinelerinın yerine, hiç olmaz.. 
Balkan harbı d d eş e ı di ve hattl .u ha mda yapıl mübnlAğalı neş- arb gemilerinin stırat "e görü§ ~ yam~n ır a~ ı. ev e er er. y.e sa tınaz makineleri kullanmakta mak-
1914-1918 nr n ed e kullanıldı ise de, riyat ve n~edilen resimler dünya efk!. mesafesine ne ihtiyacı var? Şım- ki, zehırlenen yenmız hemen kızarır, . ~ Tı ak 1 . b 

asın a geçen m , . ,... . . k b t .b. b 1 B sada hız.met e.,.er: naz m ıne en ar-
lerde tayyare! . eh eş um sene- n umumıyeıini bu ılllh üzerıne çekmış d. bu ihtiyaclan ll!'alı•alım· a arır, a eş gı ı yanmaya aş ar. u d d "" 1 döm;ı ki 1 . p 

C'rın emnf ıı· 1 
J • k t k d f b. tu 1 .1 k 1 man a uven e 6~ en e n erı savuru 

düğü kayd dilin . . ıye ı bir iş gör- v. hısanlan hayran etmişti. Deniyordu ı _ Düşmandan çabuk ve ur.aktan ha- aşın. 1 dço e 8 ırd ı; ı..~ su ı e ü~h~lnmla 

1 

kalburlayan makinelerdir. Köylüyü rilz-
Harb e emı.ştL Gerçi B:iyük ki: sayesın e geçerııe e, UtlZS.n m ıı ı a . . . 

ın en kanlı cephes·ı olan Ç her almak. . b tt• k k d .1 . bl h 1 d gAr beklemekten kurtardığı gıbı, az e-v anakk ı H 11 bi · mayı ıca e ırece a ar ı erı r a e . . 
eş mal denizinde k k a e - avadaıı geliyor ... Sürat r SJ· 2 _ Limanlarm içerisini . taharri et-, 1 bir 1 mekle az vakitte temiz ve seçgın bır ta-

lanı1mıştır H w ~ sı tayyareler kul- l!h ... Şehirleri yıkacak. neşrettiğ: gazle mek. a ~ ır. neye de ka~turur. Bu makine ile hem 
ler, gerek ingi~izlnere anveakkaledk :? tayyare- inaaıılan 5ldürecek... Bunun kar§J.Sında uzaktan k şte bu ufacık kırmızımtrak bitleri kt tasarruf edilmiş hem 
ehemmiyetlı keş·r h b ~ere Almanlara ne ordu, n de donanma durabilecek... : - ~üşmar;:ak. atıf açma . mikroskopik bir lup altına koyup ta tet- :n;v::~~:ra::ın temadisinde~ kur· 
Bununla beraberı t a er eri taşımışlardı. :z ... Bunu mazur n-Krmelidir. A "ağı yu- - ıs yap kik ederseniz, görürünüz ki bu bitler Ö· 
,. 1 • ayyarele.r ne ·ıt f k k "'" ~ A 5 - Sevk ve idare. r .. mcek gı·b· b. t k k 1 d" b tulwımuş olur. 
l;ı ara ve ne de itilaf ıla .. a • . ı ı a • an her silih yapıldığı zaman efkfirı U· u ı ır a mı ene er ır ve un. A b d k 
cey rC'nginı değ·.,.+· ç • h~rbın sevkul- ınumiyeye bir baskın verir. Büyük Harbin bapndan seneler geçti· lnrın haşerat ilmindeki yeri de örümcek Son bir tedbir daha: n ar n . ızışaıı 
ed ııı.11-ecek bır hi if ği halde Almanlar, bir türlü. İngiliz filo· sınıfıdır. Yani bunlar da eQveli nhirede ekinleri vakit vakit tarar maklne.sıne ko-

C'monişlerdır. zrnet a Fatihin İstanbulun zaptında top kul- sunun nerede olduğunu anlıyamamı~- bulunan bamb.,...'\.-n böcill nt· B 
1 

yup savurmak. aktanp havalan~ı:ınaıı 
Kara h lanına.sı B l h dü t-..:1 d k ~ e ır. un ara kır O ıçm bu . cep C'S ne pek tem - ıuruı arı az mı eyecana • dır. Buna mukabil .u1t;ul..z on~~ ~· 1 !en dilinde (Pedıkülaida Dantrikoz:.iı) haşe:eyi yan yanya ar. nun 

lıın Fakat denız cepb . : edecek deği- şurdü? Yelken devrinde meydana gelen mutanı da, Alman ticaret itemtlerını şı- derler. tedbıri sık sık tekrarlamakta fayda var· 
ınevcudiyeti filoların :~:re. tayyarelerin ı>ervaneli 'ft demirden Fran.;ız vapurla- mal denizinden Atlantiğe geçmesini Bu etrefil adlı mini ik bö .. 

1 
. k dır. Amma hastalık alınış yürümüşse t 

bıl fayda tirmc:mı r etıne bır gram n. Xırımda u mı deh§et saçtı ... Nihayet menetmek için yüzlerce harb ıemisi kul- ~ ç c cu er anca zaman ekinleri azar azar bir fıçıya koya. 
tak harb·ndP t ş ır. Mesela İskaje- Büyük Harbin denir.altı.lan... lanmıştır Halbuki gerek Almanlar ve ~ve s~rrnış ekinleri arayarak tanelerin rak (Sülfür dö karbon) veya buna ben· 
:,_1_1 donanmas~~narheakiu~kiu~rulmukş .. ve Al- Fakat topa karrı zı...a. """miye karı:ı tor- k t . ·1· 1 bu..r. .. lr4\ hava kuvvet. içme gırer ve orada buldukları kurdların zer öldürücü gö:ı tütsüsünden geçirmeli· 
tr•UI' rnev nı r nı. (>~ :r gere ngı ız er, a~.. kanını emerek arl Az d 
Unk~ olaydı; İng lız amiralı h u ~ a- Pil. denizaltılara da birçok mukabiı sil.ah lerine malık olmut olo.salardı bu vazife. k d 

1 1 
Y~ ı:ı· zaman a 0 dir. Fıçıda 24 saat kalan taneler onlan 

(ç , ninrını hulabılecekti. Fa' as:ru ı~ha bulundu ve ortalığa sükfınet avdet etti. yi ne kadnr az kuvvetle yapacaklardı. G~. arı çoğakiır ar kil a. la.ra hayret verir. saran güvelerden kurtulur. G:.ıveler ol· 
c lto) A ıta~ amıral t<-+ t ---ıı. uve er e n tane erınin içinde tılerini k 1 il uı . 1man donan ....... ~ . y• ayyare de böyledir. Gerek zengin Gerçi 0 zaman da tayyare YtuUL. Fakat bT . b 

1 
da . mayınca da kaşıntı veren ene er reye. 

ı nn dıyor, nııcak bırk ...... sın~ . lunan<ıa ınllletlerin yaptıkları tecrübeler ve gerek luf. b gü k.. ·hı ı ırmce un ar çıkıp anbann öteınn- mez. 
ere a •ı!d aç g!:>nı nın den· 1 ee h k t 1914•1918 in tayy~ b. ka~il" n t u g;ik de berisinde kıflarlar ve bitabi zahire 
ı· d 1 ını b li;yordu B· ız. son, a ild boğuş sahnesi olan spanya Atlantikleri geçecCA ır ıye e mn olmadığı zrunanlarda dahi ruladıklan Sözün kısası. Merdıvenköylil Mehmedl 
nı~d bulun n en ser· ku. ınacnaleyh e- l ve Çin harbleri tayyarenin sanıldığı ka- dc>ğillerdi. İşte bu hal. donanmanın bu. · tedı' rgı·n eden (Kızı.,,'!. kac:•ntısı), (Hubu· 
ız b ı ı VVetl · · d d ınsanın canını yakmaktan ıeri kalmaz- S'~ :r-

1 u unan, bu Al _ .. ermı, C· ar dehşetli bir silllı olmadığını göster • gu .. nden baı:layıp. ebede kadar gidecek bir 1 (Y batın kız.ıc:ması) nd<>n llerı gelen bir me-
sn dırtt F nıan cuzuta ı eli. :r nr. ani kaşıntıya, kuıpk zahire yok- r·· .._ 
ı · ı. ılvaki bu rn anna ihtiyacıdır. Çok tayyaresi olan donan. ..eledır" . Hububatın kızıc:ması ise, onları erın k suratlı İng·ı kcn de yakalanılabilir.) ., :r 

um rıda d ı ız gemi. * malar du·· c::nıandan daha evvel haberdaı b d B. ind la c: l'n am· ı :.-··· ş· d saran haşerelerin bir ica ı ır. ır en rı '\akaladı ,,. k ıra Biti Alman- olacak ve onunla ~-ı..a müaaid ... ..+Jarla un i (kaşıntı veren) ekinlerin bu ka- 1 k. b 
k ~ ··· .ı a aladı B 1 k ~ ~" t r. u· kurtulmak için ötekini ön eme unun en ne Y5r ol amma, talih de umınl berabe!' tayyare er ara- şın ı um· ıne naml tutuldukları anlaııldı 
ral B·rnin gC'rn~~dı .. İlk mermiler ami- da ve denizde yapılan muharebe- dövüşecektir. * değil mi? Dernek güveler uhireye mu- için de fenni ziraat bilglaine ayak uydur-

lenn budadı v sı olan (Layn) ın direk lere büyük yardımlarda bulunmaktadır- sallat olurken. bu ken ' de güvelerin maAktageo:.e:.tdirü.dur-.· Rahat olmak istersen 
veA_rr._iral Biti eç~~~~~~~~ veremez oldu~ lar. Alınanların, harb gemileri katalo- L imanların içini taharri etmek te başına tebelleş oluyorlar ve bu bir ba- 6 w 

~ ıvı gcınil<'ri batı 'I u. durumda idi kunda deniz tayyarelerine, gemiler ka- milhimdir. Bunun da evvela bir kımdan bizim himiı:e oluyor. Binaen- i.§ini bütün yap! 
1~· hüvük aıniralın:o:d~. Lakin bir tür- dar hemmiy t verdikleri görülmektedir. hikayesini yapalım: 1914 senemnde Çin aleyh işin başı zahireyi hzıştınnaınakta-
nik1. anlatamadı ... İşte aozıyet ni ve derdi- Dünyada hemen hemen tayyare taşımı- sularında bulunan iki büyük Ahnan ge. dır. Bunun için de güveleri ortadan yok - ................ ·--·-·-··-.. ··················-

- b Bir genç kız sinemada tecevOze n~ t-ıne tayyare olaydı İ za~.ıın. elde bir yan gemi kalmamıJtır. Acaba bn tayya- misi, itilAfçılann ticaret gemilerini atır. etmelidir ki, kqmtı bitleri de Yafaya- uöramı 
nnıası harb . ' ngıl•z büyük d reler, harb gemilerine ne şekilde bir yar. mak üzere Amerikaya gitmişlerdt Filva· masın. • 

ve h e vaktınde h o. 1 · d t _ _,,. 1 ın Aksarayda oturan 16 y~ında bir Imı 
nsırnlarını Yok ~ mudahale eder dım yapabileceklerdir?. Şüphesi%. ilk ola. ki Kfınunuevvel ayı çın e ~uız er O halde ne ya.palım? Yapılacak ıey ba-

..-uerdi b" .,, imh ttil zabıtaya müraocaat ederek birkaç ay · rak, akla tayyarenin fU iki vasfı gelir: burada bulunan ır .ıuosunu a e er. sittir: Güvelerin geQen yazımda tetkik 

I-1 U
h 

1
• * 1 - Çok siiratli btr vasıta. Bu acı gaibden dolayı ticareti bir hayli tt•ğ· · h t1 önce tanıştığı Sakib tarafından bir si • 

a •- c ı ımız aya an, on.lan körlemek için nemada kendisine tecavüzde bulunul-
. tııyYare ·ı ! - Görlif mesafem çok uzak. zararlanmış olan wgilten hileye müra. yapılması gereken ~ıeıi w tedbiri--' za. 

bl . linrb...:ı,,n. P k 61 fıhı, Büyük ~ c.u d ğunu c:ikayet etmktir 
r n tır 1 '

1 e mem . Bugün tayyarelerin s5rati (850) kilo- caat ederek; iki kocaman gemisini, gizli- ten açığa vurmaktadır • .Madem ki bu gü- u s .,. · 

cfk· 1 ~ çıktnadı ... Çık;u~ıyetbahş metreyi bulmuştur. Şöyle b'r dOşünüle- ce Falkland adasına g6nderdi. Bu gemi. veler anbarlann kırık dnük. çatlak v Saktb tutulımlf ve tahkikata b~lan-
f k 1 ri umiYcnin bu snatı a 

1 
amma; celı:: olursa harb gemilerinin ba g{1rati el· ler, Alman zırhlılarından h büyük. aarlık yerlerinde qlıyor ,.. ancak bura· mıştır. 

ki, Pl 2'i~ ~ r, niş idi. Sırf b hakk~ndakt de edebilmeleri asırlarm tt>mm edemiye· hem kuvvetli ve hem de aö.raW idi. Iarda tutunabw,orlar; 0 halde zahireyi Vapurdan deniz c'.Oşen 
göti -t hava kuvv ~ g n 1 ktir ceği kadar, zaman meııelesidır. BilAkis Falkland adası Cenubi Am&rikada1d mutlaka dört ta.adı da --t mamut y • bir yolcu kurtarılc 1 

h u 'B ı ı n l etlerını P k ileri .-,, -
mm v t rn 1 tle>r t trıyy:ı.reler harb gemtl~ri aragındakf tngiliz üss{l bahrlJd id1. İki İngiliz gemi. pılı yerlerde sa'Jdamak pruini düşijmne· Şirketi Hayriyenin 60 numaralı va-

ni <' b ı" tııt'l)lr r ve ha::~ le~~ e- sOrat nio;bett, gQnden gQne artmaktadır. sinin buraya ge1d1 haberdar ola- lidir. Her köyiA oluna olaun puru dün ıabah Köprü - Boğnz.içi se -
d s• 'nU<' b l"re> u orıaraL Ver ay vve eri- 1918 de tayyareler hal"b r,emtlerlnin s mıyan Alınan amirah buraya taarruz vo yıllık zahiresina .ıv btiyOkl<l.kte ferlni yaparken, vapurun baştara!m -
mnk·~n m n d·ılll:i (llUh tayY rnuahc- mbli fu1a gidiyorlardı. Fakat bugün, bu tekmil tesisatını imha etmeğl dtişündtı. havadar, rütubetsb. deıfkah bir da bulunan yolculardaın Ahmed ismin-
bava O?St Pn A 1nı are yan- nisbet, yedi mtııltne kadar çoğalmı§tır. Fakat adaya yaldqtı~ zaman düştüğO anbar yapmalıdır. Bu betoııde da de birUi Salıpaıarı önlerinde kazaen 

nsı. nanıı altına anya b·le sivil Görüş mMafesinln çoktux..· tayyarele- tuzagınw vehamethıi müadı. ~ amma1 olabilir, "ır.a,..ı..,... da at.bilir: Rlvertr ld deniz dn ....... n. derhal yeH.,en san -
a. semalarına bir s... "'6 ~- ~·~ ~ 

rln havalarunuından ilen gelınlştlı'. Harb (Daıımııı J0 qfa.da) 7çılıgındı iyilA t.J.bı~ Bv bb.. dalcılar taratından kurtarılmıştır 

Tan mm.an 
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C Serbest f'kirler ~ 
Siyaset dünyasında 

satranç oyunu 
= = ::::::ıı = 
~ıuıı111111111111h.. General Cemil Conkun hatıraları : 13 . .ı1111111111111111~ 
Harbde yaralanan bir kumandan 

Yazan : Ekrem Rize {Eski R ize meb'tAsu} 
Bugünkü siyasi ve askeri vaziyet, o menfaati yok. İki sene sonra Prus1' 

satranç oyununa benziyor ki satranç A vusturyaya taarruz ettiği zaman FraJI 
tahtasının brujında, satranç oynundan saya gene teminat veriyor ... Kendisin• 
anlıyan seyirciler, taşlar sürülüp de tevcih edilmiyen bir taarruza karşı ha' 
kırışmadaın, şahın esir olacağını ve rekete gelmek kolay değil; gene ba-n' 
hangi tarafın kazanacağını tahmine ça- ne diyor .. Nihayet 1870 de FransanıJI 
lışırlar. Yanlış hamle yapan taraf eli üzerine çullandığı zaman kafası~ 
çenesinde beyhude yere çareler düşü - dank ediyor, fakat iş işten geçmiştir. 

Fakat, bu sözler daha ağzımda 
iken, düşman, sanki beni tasdik et -
mek fikrinde imiş gibi ani bir makineli 
tüfek ateşine başladı. Bizi, Fransızvari 
pusuya düşürdü! 

General Cemil Conk'a sordum: 
- Neden Frctrısızvari, diyorsunuz? 
- Anlatayım: Umumi Harb başladı-

ğı zaman, Fransızlar, kendilerini sak
lıylı bilecek her vasıtadan, mesela bir 
tümsekten, bir ağaçtan istifade ederek 
buralar-et sakladıkları münferid tüfekli
ler ile. mevcudiyetlerinden ha beri ol
mıyan düşman askeri ü<Jtüne yandan ve 
arkadan ateş açıyorlardı. Bu suretle 
Almantarn epeyce zayiat ta verdiriyor
l<frdı. Umumi Harb başlangıcında bu 
tabiye Fransız icadı sayılmıştı. 

İşte, ben de bu suretle yaralanmış 
idim. Bir makineli tüfek kürşunu sağ 
oyluğumdan girmiş ve çıkmış idi. Fa
kat, gene şansım varmış! 

- ftem varalanma'k, hem de şanslı 
olmrf.<? Bu~u anlıyamadım Generalim? 

- Pantc:.lonumun sağ cebinde, ma -
nevra sandığ1mın anahtarı vardı. Kur
şun, anahtara raslarnış ve onu kırmış. 
Fakat, bu me!nia yüzünden kurşunun 
da seyıi değişmiş' Böylece şiryanım ke
silmemiş ve oyluk kemiğim kırılmamış! 

Esasen, vurullmakl•fumı i~'ac eden 
hatalı vaziyet, bana atd bir kabahatin 
neticesi idi: Arkadaşlanma1 siperleri ve 
tabiyemfzı göstermek için, bulunduğu
muz sırt:n arka~ınds durmamış, tepeye 
çıkmış idim! Bu suretle düşmana mü -
ltemrne1 bir hedef olmuştum. 

Yaralandıktan sonra, siperin arkası
na topallıya topallıya indim ve alay 
karargAhına, yerime geldim. Saate bak

tım! 16 idi. 
Doktor varamı sardı. Fırkaya telefon 

ettim h~diseyi bildirdim. '\'f erime 
34 ü~cil alay kumandanı Yümnü beyi 
vekil tayin ettiler. Saot.21 de mıntaya
yı ona teslim ettim. Sedye için<le 90ğan
lıderedeki sıhhiye bölüğüne geldim. 

Kadınların ete-klerinin bir .. parmak 
kısalığına dahi tahammul ed~ 

mediklerlni iddia eden rnürailer bu izdi· 
hamdan ve bu sıkışıkl1ktan ısti!aôe ede
rek, 0 ayni kadınların kollarını. budlan· 
nı çtmdiklemekten haya etmezler. 

Arada bir boğuk bir çığlık duyulur .. 

-·tıa.hi. kör ol. e mi? İçim ıızladı! E
tim koptu sandım. 
Arkasından, küt! diye bir ıu. Herhan· 

gi bir kafaya indirilen bir iemsiye dar
besinin sesi.. 
Arabaların içindekiler de karşıdan kar· 

flYa işaretleşmektedirler. Peçeler iner, 
kalkar, yüzler pembeleşir, kızarır. piya· 
delerden bin, sokulduğu bir arabaya laf 
atar: 

- Brze iltifat yok mu, sultanım? 
Arabacının yanında oturan ağa hid· 

dctlenir. Mütecasire öfkeli bir nazar fır· 
Iatmak ilzere döner, fakat herif çoktan 
uzakla~ış. başka kadınlara sırnaşma· 

dadır. 

Gızliden gizliye randevular alınır, ma· 
ceralar hazırlanır. Ramazan sankı ibadet 
ayı değil de, aşıkane fırsatlar mevsimi· 
dir. 

Vaizler, kürsülerden haykıradursun

iar: 
- Kanlar! Namahreme göz koyanın 

yarın cehennemde zebaniler, durmadan 
gözlerine erimiş kurşun akıtacaklar' 

diye .. 
Kim dinliyor? 

On bir ay haremlerde, kafes arkasın· 

dan silzülen loş bir ışığın altında gergef 
l§liyerek. ud veya kanun tıngırdatarak. 
can sıkıntısından durma ha tıkınarak. 
cahil ve sırnaşık ektılerin dedikoduları· 
nı dinliyerek. soğuk şakalarına tahammü, 
ederek geçen bir ömrün, bir esaret öm
rünün acısı ancak razamanda, bu Şehza· 
debaşı - Direklerarası piyasasında çı-

kardı. • 
Tıkabasa yenen sahur yemeğinden son. 

ra dalınan ağır ve ıztmıblı uykular es
nasında kadınların rüyalarına hep kay. 
t an bıyıklı, mavi gözlüklü, setre panta· 

. ou- ' "'" " ...... ., -

ÇanakkaleıU Türk zabitleri 

Beni taşıyan emir neferlerim, bir yan
dan yol yürüyorlar, bir yandan da: 

- Sizden aynlacağunız için çok üzü
lüyoru:r, kumandanımız, diyorlardı! 

İse, neferlerimin bu sözleri, bana, 
maddi değil, frı!kat, manevi büyük bir 
acı veriyordu! 

Vakit, gece yarısını geçmişti. Sıhhi
ye bölüğü kumandanı Hamdi ve ikinci 
fırka b&şhekimi Ziya beylerin çadır -
larında misafir edildim. Yarama tekrar 
pansıman y~ptılar. Sabah olm~tu. 

Saat 11 de sıhhiye bölüğünden bindi -
rildiğim araba ile, göğsümde yarah 
yaftası olduğu halde, Kilidülbahir civa 
rındaki seyyar mecruhin hastanesine 
vardım. 

Mecruhin hastatnesi büyük büyük a
~aclann altına kurulmuş çadırlardan 
ibaret idi. 

General Cemil Conk'un, yaralı ka -
ğıdını ~örmek istedim. Bizler için meç
hul bir varaka olan bu yumuşak ve be
yaz mukavva pm-çası 12X5 santim 
eb'adında. Üst kenarında zım~1ı bir 
delik var ve orayı. geçirilen kaytan ha
ıa yerinde duruyor. Üstünde şu satırlar 
yazılı: 

İki kırmızı kenar· Hasta nakloluna• -
maz. 

Bir kırmızı kenar: Hasta na.kloluna
bilir. (Generalin yaralı kağıdı bu cins
ten). 

Kırmızı kenarsız: Kendi kendine xü-
rüyebiPr. 

İsim : Cemil bey. 
Rütbe : Kaymakam. 
Kıt'a : 36 ncı alay kumandanı. 
Yarası yahud hastalığı: Sağ fahzin 

kısmı ulvisinc kadar ünsiden dühul 
vahşiden huruc eden kurşun ceri -
hası. (Ünsi, vücudün hattı mutavasS1-
tına yakın o1mak; vahşi, vücudün hattı 
mutavassıtına uzak olmak demektir.) 

İcra olunan tedabiri sıhhiye: Pansı
man. 

Nevi ve tarihi: 11-12 Haziran 331 
(24-2S Haziran 1915) 

Esmark sargısı konu1muş ise: (Tarih, 
saat. dakikası). . 

Müessir bir ilaç verilmış ise: (İsmi, 
tarihi. miktari), 

İmza 
On ikinci sıhhiye böliiğü 

Hamdi 

Seyyar mecruhin hastanesinde. beni, 
71 inci alay başhekimi Moiı bey karşı· 
ladı. Hazret, 24 saattir yemek yemedi
ğimi bilmiş gibi et, yoğurt ve kayısı 
konservesinden ibaret mükellef bir öğ
le yemeği ikram etti! 

Az sonra, dlay karargahından gönde
rilen eşyam geldi. Saat 1 S de Şirketi 
Hayriyenin 60 numaralı vapuru ile Ça
nakkaleden hasta alınacağını ve bu va
purla benim de tstanbula gideceğim 
Akb· ~tan bildirildi. 

Yara1ılrır, Değirmenburnundan va -
pura bindirildiler. Bu sırada düşman, 
Sarostan aşırma ate~ ile on dakika ka
dar Çanakk~leyi topa tuttu Kasaba, 
yeniden yanmağa başladı. Artık. vapu
rumuza 260 yarah bindirilmiş, saat te 
17.45 oimuştu. 

(Arkası var) 
Yazan: Sabih Alaçam 

nür: Ah keşki şu taşı sürmesine mey - 90 milyon Alman, 40 milyon İtalya!I 
dan vermeseydim; keşki... nüfusunun yaptığı ordular, Majino bat 

. -Ve hazan oyunun gidişine nazaran tını bir ta'I'afa bırakarak bu hattın Ş1 
mağlubiyet tahakkuk edince, beyhude mal ve bilhassa cenubundan Fransa~ 
yere taş kırışıp vakit geçirmeden mağ- yürüyerek. Fransanın cenubdan Akd~ 
lub taraf itiraf eder, sulh olur. 11izle muvasalasını kesmek isterse, _., 

Satrmçta oyunun kazanılmasile a - milyon Fransız nüfusunun vücude ge' 
Iakadar değilmiş gibi görünen mühim tirdiin ordu, arkalarında bir de 20 rnil
bir iki taşın iler: sürülmesile, nasıl ycı'1'uk hasım İspanya• olduğu halde b'J 
karşıdaki gaflet uykusundan uyanarak 1 taarruzu nasıl karşılayabilir? Sıkıntıll 
vaziyeti bütün acılığile görmeğe bruj - bir sevkülceyş meselesi; Napolyon ol.d 
lıyorsa, politika da böyledir. Yalnız şu acaba buna nasıl çare düşünürdü? Na
farkla ki, ileriyi görememezlik, poli - polyon böyle bir vaziyete daha evVal 
tikada bir dev1etin mukadderatı paha- düşmemeğe ça<1ı<ıırd!. Düştüğü takdir • 
sına oturur. de o da çareyi güç bulurdu. Nitekiıtl 
İspanya artık İngilterenin elinden öyle oldu. 

çıkmıştır. Portekiz zaten F~isttir. Bi- Franc:anın imdadına İngiliz ordul~~ 
naenaleyh Cebelüttarık kapanmak teh mı koş;ıcak?! O daha mecburi askerJ.l.Jli 
likesindedir. Ve kapatılabilir. Şarkta münakaşasında ve Habeş meselesin~ 
Almanyanın, Sarka yürümesine karşı olduğu gibi konfermıslarla uğraşıyor. 
birinci çelik bir sed olan Çcko - Slo - Polonya ve Rus orduları mı Şarktad 
vakya çoktiın Almanyanın elindedir. tazvik yapacak? Bunun için Rus ord11-
Satrançtaki hamleler yapılmıştır. İtal- !arının Polonyada şimdiden tecemrntMI 
ya Arnavudluğu işgal etti.. Roma asır- baslaması Iazım ... 
larca evvel hep Şarka bu iskeleye a - Çünkü ~azete sütunlarına kadaı; si ' 
yak bas:n-ak yürümüştür. Maamafih rayet ettiğine ba'kılırsa, Alman ordll ' 
İtalya İngiltereye. Arnavudluğu yal - }arı Cenubi Almanyada tecemmüe b sf" 
nız bir merak saikasile işgal ettiğine Jamıştır. Halbuki Rus ordularının bö::Y"' 
dair teminat verdi O-da bu teminatı le bir şey yaptığına dair henüz habe1 
sened ittihaz etti. Zaten İngilterenin e- vok. Zira (Tas) ajansının söylediğin• 
linde Miinih anlaşmasına ve Akdeniz göre Fransa ve İngiltereyi ciddi bul ' 
~ılasmalarına dair İtalyanın senedleri muyor. O halde Fra'nsa için burada y91 
vardır. pılacak yegfme taktik: Hasım1arını11 

Bu vaziyet bana 1864 - 1866 sene1e- kat'i bir muharebe kazanmasına meY' 
rini tarilıte hatırlatıyor. O zamanki dan vermiyerek zamanla onların ken • 
Prusya hükumeti. Danimarkaya taar - di kenöi1erini eritmesine intizar et ' 
ruz edip işgal ettiği zaman Fransa'ya mek. İyi amma onl:ır buna fırsat ve • 
teminat vermişti; Fransa da o zaman rirse! 
sened meraklısı!. Prusya Danimarka - Fon Klukun Büyük Harbde birind 
ya taarruz ederse bana ne diyor... Te- Marhda yaptığı gibi bir hatayı Almaill 
min~t alınası kafi; Fransamn orada bir (Devamı 10 un@U sayfa.da) 

Son Posta'nın Romanı: 104 -------- kalmamış mı ortalıkta? Gitmiş te bu orU 
malını bulmuş. bula bula!. ".'Ah ne bay ın bakışın var, 
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lonlu, cbira franca
lası. kıyasına liyır 
pembe beyaz, sülün 
gıbi delikanlılar ai· 
rer, erte.si sabah çar
pıntılar içerisınd~ U· 

yanmalarını mucib 
olurdu. 

Memlekette ,Uya 
koyu bir din ve ahlAk 
taassubu hüküm sür
mekte idi. Hakikatte 
ise. halkın hiç değilse 
yarısı her iki huıus-

- - -
- Ne bileyim. ben? 

Hayvanlara baksana! 
Mazhar Pa§anmkile
rin eti. Belkı de on· 
lar. 

- Değil. Rusyadan, 
Cambaz Mustafa va
n tasile yeni getirtti. 
Tam 800 altın değer
leri var. 

- Vay canına! A
rabasile beraber, şöy. 
le böyle bin beş yüz 
desene! Kim bu, ka-

ta mübalBtsızdı. İtina patmasıfun altına bin 
edilen yalnız cephe bef yüz liralık araba 
idı. Cephenin arkası çeken enayi? 
ise tazyik gören bir - Füruzan beye. 
buhar makinesi ıibi fendi! 
için için kaynıyor, a. - Hangi Füruzan 
labildığine ınbisat e· bey? Tanımıyorum 
dıyordu. Gizliden gizliy'l randevular ister, maceralar hazırlamr ben. 

O akşam piyasanın müstesna bir kalabalıkla dolmuş caddeye zibüfer ver- - Canım, nasıl tanımazsın? Hanı, La-
revnakı vardı. fstan'bulun en kibar ve en melde idiler. mia sultanla evlenecek diyorlardı. Tel< 
güze) kadınları oraya gelmek için sanki Şimdiki Letafet apartımanının bulun· atlı bir arabası var, kenai kullanır. P'e
sözbirHki etm~ gibi idiler. Yağız, kır, duğu noktadaki çaycı Reşidin dükkanı nerbahçede kim bilir kaç defa görmüş. 
demiri kır. bakla kırı, al, doru, kula hay· önünde, yaya kaldırımın üzerinde du.r· aıündür .. 
vanların. kuyrukları yerlerde sürünen, makta olan iki arkadaştan biri, dijerini _ Ha, anla .. dı .. ı . .m! Gayet pk gezer. 
yeleleri kız saçı eibi lüle lüle boyunla- dürtttı: Bilmem ne paşanın oğlu imiş. ' Hariciye 

- Bak! Kim geliyor!. nazırının da mühürdarı idi. 
nndan aşağıya sarkan, güçlü kuvvetli a· Bu ihtara muhatab olan adam caddeye - t-t4! o! 
rabacılann zor zaptettiklerı Orlofların .1.-9 

blr nazar fırlattı. _ o herif zengin mı bu kadar? 
çekmekte oldukları zarıf kupalann için· _ Hamamcının Hürmüz.. delil mi? 
de rengarenk fcraceleri. billur yaşma~ın _ Ta kendiai! - Ba'baaı zengin. Bu da onun biricik 
altından sezilen oyalı hotozları, som ipek _ Maıallahl Bu ne saltanat. böyle? otlu. Baba veriyor, mahdum bey de bu 
çarşaflan 'l:e şeffaf peçelerile, SadAb!id Miras mı yed~ yok.ta yeni bir w buldu bupaya yediriyor. Müthiş aurette abayı 
şairinin: cŞehinşinler ziyneti .. ağuuuşlar da. ~luyor mu? Yakmıt· HatU. aralarında gWi nikah var 
pirayesi..> diye tavsif eylediği cinsten - Mir~ı kimden mecek? Pqa baba· diyorlar. 
güzel güzel hanımefendiler, hayran bir ımdan mıT - Yuıklar o~ bel Namualu kadın 

- Ne yapsın? Gönül bu! Kimi severs• 
sultan odur. Malum ya? 

- Yazık delikanlıya! Kimi istese ah 
maz ki!. Gençlik, asalet, servet, mevldı 
istikbal.. 

- Tuhafı nedir? Füruzan beyin bu ka• 
dmla muaşakası duyulmuş. cKapı> dl 
kendisine ihtarda bulunmuşlar. Terfiiıl 
geri kalır, yerinde sayarsın, demişler d& 
o, bu halisane ikaza kat'iyen aldırış et< 
memiş. 

- Vah, vah! Bir karıya koca bir istilt• 
bal feda edilir mi? 

Bu aralık, yanlarına daha yaşlıca biri 
sokuldu. Bunun, canciğer bir ahbab ov 
duğu laübaliyane tavrından belli. idi< 
Sordu: 

- Ne o? Ne konuşuyorsunuz? Mutlak• 
beyaz şemsiyelinin ihtişamlı geçişi göt
lerinizi kamaştırdı, dillerinizi çözdü. ~· 
kadın, ne kadın! Hele o dudaklarının kı\"I 

nmına bakın, o simsiynh ben yok nııı1 
Acem şairinin beyti, onu her görüşünıd8 

aklıma gelir: cSenin o Hindkari benin• 
Semerkand.Ja Buharayı bağışlardım! .. ,. 

İki arkadaş ne konuştuklarını anlattı• 
Iar ve kendisini hakem tayin ettiler. fe• 
leğin çemberinden defaat ile geçmiş, es• 
ki kadın avcılarından olan bu zat: 

- Böyle kadın, insana değil istikbailıı1 

feda ettirmek, dinden, imandan bile çı• 
karır .. dedi. . 

Öbür arkadaşı da baş sallayıp bu bil~ 
mü teyid edince, demindenberi şelt1 

Füruzanı ayıblıyan adam da sustu. 
Hürmüz birkaç aydanberidir gerçekteJI 

bir efsane hayatı yaşıyordu. Füruzan111 

kendisini nikahlamış olduğu hakkında~ 
şayiaların aslı yoktu. Lakin vnziy('tlet'I 
ondan pek te farklı de~ildi. Ve hnki1'81 

ten nikahlı olsalardı, bu kadar sevişl11~ 
yeceklerdi. i· 

Füruzan Nlşantaşı taraflarında ve b 
naenaleyh İstanbul muhitinden uzak b~ 
ev kiralamış, Hürmüzü, orada otur 
muıtu. 

( Arkaı.-ı vcır) 



i4 Nisan 

Amerik~nın en yakışıkh 
erkegı: Errol Flynn 

l5ıuıneyız, Errol Flyyn bır plm çevirirken 

Flynn ismini h~~yucı.darınu'z Ef'!'Ol yüksek kudretini müttefikan tasdık ~ 
n~ evvel cSar ~rlar mı? Birkaç se- diyorlar. 
Blood:a isimli <ryb.»· sınemasında «Kaptan Meşhur İngiliz şairi ve muharriri 
r"l · ıı macera rıım· ·· 1 nuş, orada bu rol- ı g?ste - Tenison'un 600 süvarinin şecaat ve ka~ 
rnuzıu ""k u yapan genış o - ramanlıg· mı tasvir eden· 

- • v· manalı yü 1" · · ~uzel bir genç herkes· z u, asıl ~avır~ı cThe Charge of the light brigade> 
hni ~!betmişti. ın nazarı dıkka - eserinin filme çekilmesi kararlaştırıl -

Sonra bunun E dığı vnkit yüzlerce san'atkar arasında 
ÇQk asil ve •Por ~l t Flynn adında en evvel hatıra gelen Errol Flynn ol -
ğunu, d.-lha sonra C:: ır rlan.dalı oldu- muştur. 
ta'nın kocası bulun~ a~teşli ~:ly Dami - Errol Flynn bu filmde mükemmel 
Şimdi bütün sin ugunu ogrendik. rol yapmağa, daha doğrusu yaratmağa 

temadiyen onun h:~e~~z~te.leri ~ü - muvaffak olmuştur. O suretle ki filmin 
diyorlar. Ruhunda geniş e~~ltakib e- eserden daha çok kuvvetli olduğu bak
mak. kudurmuş denizlere u u ~rı aş - kında fikir beyan edenler bulunmak -
kumak korkunç 

1 
mey an ° - tadır. Bu filme verilen ehemmiyet hak 

• macera ara ··-- k mek ihtiyacile van b k gogu_s ger- ında kısa bir fikir vermek üzere yal-
ıtkar dah b' k~ aın_ u ıymetlı san - nız şu kadar diyelim ki bunu 50 opera-

a ır aç gun evvel üç · r· b" mi dost'l h . . samı- or ırden çevirmiştir. 
ı e ususı yatına bınerek binbir M . 1 1· 

macera saklıyaıı enginlere a 1 arıe Beli stanbufa pe ıyor 
rede ld ~ çı mış, ne-d 0 ugunu günlerce kimse bilme_ Bugün Parisin en mühim tiyatrola-
en seyahat etmiştir. rından birini idare etmekte olan san -
Bu uzun ~ilkut b,.,...,. atkfu- Marie Bell şehrimizin yabancısı 

flzere b''t- _ ' u.ı- kansı olmak d -· hır km u un duny;fyı endişeler içinde egıldir. 
a 1ştı Nih t Son senelerde tiyatrodaki ehemmi -

ııhbatte 1.d • aye annesi oğlunun yetli meşguliyetinden dolayı film çe-
d.. 0 ugunu bir telgrafla b"'tü· unyaya mü'd 

1 
dl u n viremiyen san'atkar bu yaz mevsimini 

ı J e e . Şte çok kısa b" şark memleketlerinde geçirmeğe ka -
rihine sığın ır zamanda sinema ta- rar vermiştir. 
ref ve öhıyacak kadar büyük bir şe- Marie Bell Haziranda Paristen ha -
«Kaptan ş B{et k&Zan~ Errol Flynn rcket ederek. İtalya, Yunanistan, Mı -
rna filemi .ood:a filminden sonra sine- sır, Suriye, İzmir. İstanbula gelmek 
Atnerikan::n parlak_ güneşi olmuştur. arzusun<la bulunduğunu arkadaşların
tanınrnış sah en bilyuk rejisörleri, en dan birine bildirmi~tir. İstanbulda 20 c n~ı:::ıa;~:ıld;~ ;;;;rl•;k~·~:~~;~rundad) 

Yukarıda resimlerini gö dü - ·· ·· 
1e:nileridir Yeni olmalar r ~nuz iki kadın, Alman film yıldızlarının en 
defa cBüyÜk oteb Wınli : ~~env: ü~k bir şöhret kazanmı.lardır. Son 
dan soldaki Sybille Shmitz ğdaçkie. d m

0
ege 1'a~&nll4 olan bu iki san'atkAr-

' sa e Uy Holzmann'dır. 

SON POSTA Sayfa 9 

ŞEHiRLERiMiZiN ESKi ~1ANZARALARI 

Geçen 
Kütahya 

asırlarda 
nasıldı? 

"Bir okka has ekmek bir kuş gözü akçeye, ·bir okka 
koyun eti iki akçeye verilirdi,, 

("Son Posta,, nın tar~ht bahisler muharr~ri yazıyor] 

Kiltalıyanın tarVıt kaleıt 

Kütahya, büyük Anadolu eyaletini~ ı BilAhare Mimar Sinan bu abideyi tecdid 
merkezi idi Anadolu paşası, beylerbeyı- ederek tamir etmi§ti. 
si Kütahyada otururdu. Kütahya paşaSl Kütahyada 7 ·medrese, 6 tekke, 9 ha· 
Mısır, Bağdad ve Bodin vezirlerinden mam vardı. Hamamlarının en mefhuru 
sonra, bütün vezirlerin üzerinde idi. ' Jstempaşa bama.mı idi. 

Büyük Anadolu eyaleti on dört sancak- Kütahyalılar bu hamama Balıklı ha-
tı: Kütahya merkez sancağı idi. Diğerle- mamı derlerdL Bulunduğu mahalle de 
ri Saruhan, Aydın, Kastamonu, Bursa. ayni adı alm~tı. Hamamda bır havuz 
Bolu Menteşe, Ankara. Afyonkarahisar, vardı. Havuzda cGümüş balıklan 
Teke' Çankırı. Hamideli. Sultanönü ve ve ink malikleri klküllerini tarumar kı· 

Xütahya afçılan bir tandır kebabı ya .. 
parlardı ki, şöhreti cihanı tutmuştu. 
Kütahyanın 1anıyiinden kiı.s'! ve fin· 

canı ve g(lııagQn maşraba ve testilerı ve 
çanak ve tabaklan bil" diyarda yapıla· 
mazdı. cİlle ki kasei İznik ola!> 

Ab ve havasının letafetinden. halkı 
tendürüst, kanlı canlıydı. Şeci ve baha
dır olurlardı. Hattl Kütahyalı şair Firath 

Ey Firatt ıehrimiz şahin yuvasıdır bf .. 
zim 

Kare~i idi. lıp telleri ile uşşakın ıönlünü kayıd ve 

K
-tah . ,__, ı. bi te e üzerinde bendederlerdi Huten ahusu gBzlü, mü- Anın içün anadan doğanımız §ahba2 
u ya ıç .ıuues r p ·· lü · li.#'t b ahb b dtl l 

yüzük taşı gibi durur bir kale idi. Hen· nevver yuz pençeı -:11 8 m_ u u - o ur 
deği yoktu, zira uçurum kayalar üzerinde b:ranlar bu havuz i.ç~de m~a~an~ın Demişti. 
idi. Aşağıdaki yeni kale, bu yukarı eski go~ ~aşı ununanın~a. flllaverlık edip zulf- Kütahyanm halkı safa ve zevk ehli fdi. 
iç kalenin şimal tarafına, alçak bir yere lennı s~~ra .ağ gıbı atarak dalgıçlık •· Maarif erbabı da pek çoktu. Asken tay· 
d.. kt 'd' derler> ıdı. ( ) fasının da başlıca meşgalesi de küheylfm 
uşme e 1 ı. . . Kütahyada 70 sübyan mektebi. 2 ima- atlara binip ava çıkmak idi. 
Şehil" 34 mahalle ıdı: ret, 17 han vardı. Hanlarının her biri ka· Kütahyalılar çuha ferace ve kontoş gi· 
Saray mahallesi. .Gökçem.~n .. malı.alle!i, le gibi metin binalardı. En meşhurları yerlerdi. Kadınlarının çoğu başlarına al· 

Böğrükük mahallesı, Sarakustu. m~alle- Kapan hanı idi. İki yüz ocaktı. Diğerleri tın ve gümüş tas giyip Üzerlerine çuha 
si, Orta mahalle, Lala mahallesı, Ahı E~· Çaşnigirbaşı hanı, Bolvadinli hanı Bos- ve beyaz car bürünürlerdi. Ayaklarına 
rasan mahallesi. Ah~ Mustafa mahallcs~, tanefendi hanı, Osmanpaşa hanı, ' Rüs- kadife çalqır, üstüne sarı çizme giyer. 
Kancık mahallesi, Bôrekçiler mahalles1• tempaşa bam, Serdar ham A h lerdi. · c 

1 
• h 11 , cem anı Kadışeyh mahallesı, ema ettın ma a e- idi. Kütahya gayet ucuzluk bir yerdi. Bir 

si, Çukur mahall~, Analice .JT'.ahallesl, Kütahyada 40 sebil, 30 çe~e vardı. İki okka haa ve beyaz ekmek bir kuş gözll 
Meydan mahallesı. ~acHı ~bra?ım !11ahal- kartr bedesten vardı. Büyük bede.itenJ akçeye, bir okka koyun eti iki akçeye idl. 
lesi, Dibek mahallesı, use~mp_:ışa ma- Fatih devri ricalinden Gedik Ahmed Pa· Mesirelerinin meşhurları Sultanbağı 
hallesi. Yeni mahalle, Çerçı Suleyman şa hayratı idi. ve Aksu teferrücgahı idL 
mahallesi. A:h~~·rin :ı~~:;· 11M~m;.u· Kütahya çarşısı 800 dükkandı. En mü- Kütahyanın şimalinde, şehirden bir sa• 
lar mahallesı, 1 zz a esı, ır- zeyyen çarşısı haffaflar içi idi. at mesafede bulunan ılıcalar, Anadolu• 
ler mahallesi, Cinci Kefereler mahallesi, Kütah ~b h 1/i. 11 nun en meşhur ılıcalarından sayılırdı. · Akı h . yanın tt ve avaaı ıat Te .suyu 
Bezciler mahallesı, ntı ma allesı, Çu- da ~b h t · 1 d" · ·· cYoncalı> derlerdi. Bütün Kütahya halla h r · . cu 1 aya mısa > i ı. Ylrmı dort çe-
kur mahalle. Balıklı ma a ıesı, Buladın tid armud · ·ı.J 1 d y eli 1 kiraz mevsiminde çadırlar ile buraya ge~ . h 11 · A k N ki u 8ıcı ue yazı ıy ı. e tür Ü 
mahallesi, Se~ ma a esı, s_a a kirazı olurdu. Çar§wnda cpaçacb lan lib beşer onar gün kalırlardı. Dört tarafı 
mallallesi Ycnı İshak maha1lesı, Maruf meşhurd b b k . . da~lık, ormanlıktı. Köc:e köc:e ulu agva". • • .. u, c eyaz ve erra ve leziz ılık e> ~ :.- x 
ma~allesi. Bunlar~. ~ç ma~allesi ~u~, gibi paça> yaparlardı. !ıklar içinde akar sular kenarında herkes 
üç mahallesi Ermem ı6ı. Eskıdenberı Ku. yaranı ile zevk ve 1afalar ederdi. 
tahyada Yahudi taifesi yoktu. Yahudiler (•) Evliya Çelebi.. Reşad Ekrem 
KüUhy~ati~Ht~nplip~derlerfü. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bütün Kiitahya şehri 7000 toprak örtü Ke 1 b 
evcji. On yedinci asır ortalannda Kütah- n er ury Başpiskoposu Patrikhanede 
yada ancak yetmiş yedi tane kıremid Ör· 
tülü konak ve saray vardı. 

Kütahya saraylarının en meşhuru paşa 
sarayı idi. Eski Anadolu beylerinden 
Germlyan oğulları binasıydı. Üç yüz alt
mış odası ve divanhanesi vardı. Hamamlı, 
bahçeli müzeyyen bir eski saraydı. Çatm 
toprak örtülü idi. 
İkinci büyük &aray Osman Paşa sarayı 

idi. Sultanbağı deresi kenarında, ıehr:n 
cenubunda, bir yüksek yerde idi. 

Bunlardan sonra tlftadlı oğlu sarayı ve 
Snçlızade sarayı da Kütahyanın en bü· 
yük binalarından idi. 
Uzunlamasına kurulmuş olan Kütah

yanın içinden Sultanbağından şimal u
cundaki köprü başına kadar dereden, iki 
tarafınaki bağlı. bahçeli, kat kat şahniş· 
lerle tezyin edilmiş evlere birer ark ile 
sular alınmıştı. 

Ki1tahyada 32 cami ve mescid vardı. 
Camilerinin en müzeyyen ve mükellefi 
\re cemaati en çok olanı Yıldırım Beyazıd 
'tarafından yaptırılmlf olan Uldcaml idi. 

Dr. Lang dunkü gezintileri esnaıında 
Korser yatile phrimize geldiklerini bil dlrmiş olduğumuz Kenterburi başpisko· 

posu Dr. Lang ve refakatinde bulunan ınaje11te İngiliz kraliçesinin hemşireleri 
fcllrimizde gezintiler yapmlflar ve müze leri gezmiflerdir. Dr. Lang dün patri)c.. 
haneyi de ziyaret etmı,ur. · 



10 Bayta 

SERBEST FİKİRLER 

Siyaset dünyasmda s tranç oyu u 

BON POSTA 

Türkiye radyo difüzyon postalan 

ar in·n e ·k· ve ze 
bir tarihi vardır 

Nisan 14 

• 
gı 

(Baştarnfı 8 inci sayfada\ 1 Polonya kendisine taarruz edilirse Ankara radyosu (Bqtarah 5 ind sayfada) dakarlıktan çekiruniyen yiğit bir şe • 
'!arın bu sefer tekrarlamadığına ve ay- müdafaa edeceğini söylüyor: Hücuma ' DALGA UZUNLUCU yılında Yavuz Selim zamanında Di - birdi Nitekim, ne hayal ve ideallerle 
ni zamanda o vakitten farklı olılrak bu uğramadan taarruza geçmes:. · · O, bun G; .. yar bakır valisi Bıyıklı Mehmed paşa gelmiş olduğu bu şehirde altı saatlik 
<iefa beraberlerinde bir de İtalya ve da çok mütereddid!. 1 

· 
1 

Kea. 
190 

Kw. tarafından alınarak Osmanlı İmpara - bir misafiretten sonra canını zor kur -+_ nd ,._,,.,... .. M · • İ T ·n f b' t'.A.Q. ıt,74 •· Hl~ Xu. IO K'W. 
J.::ipnnya ordulan bulu U5o.u.ıa gore aamafıh eger ngı ız mı e 1 

A ıraz T.A.P. ıı,ıt m. Net Xca. • x:w. torluğuna ilhak edildi. tarabildi. 
Fransaya yapılacak bu taalJTUzda en rahatını feda edip çoktan mecbun as- Birçok istiWara uğraydn ve sayısız Mardine niçin bu ismin verildiği 
fena ihtimal Rus ordusu tesirini gös - kerliği kgbul ederek 45 milyonluk n~- CUMA: H - t - 19 tarih! devirler yaşayan Mardin, Türk- hakkında muhtelli rivayetler vardır. 
termeden belki Fransanın Jıaffıharb ha fusunun ordusunu Fransaya akıtmaga 12.30: Pro~am, 12.35: Türk mtızlği Pl. 13: lügun·"· ü büyük" bir kıskançlıkla müda - Arab mu'"verrihlen·nden Vakıdi Fü'tü-

İn b ı d d · · t b ka Memleket saııt ay:ırı, ajaM 'W! meteoroloji 
rici kalmasıdır. O zaman giltere ne ~ asay 1• zanne enm vazıye aş . haberler!. 13.IS • 14: Müzik (Ka~ık prot: - faa ve muhafazg eylemiştir. Nitekim, hüşşamda c.Rum sergerderi Ersusun 
yapar? Onu bilmem fakat Alman ve türlü olu~.d~. ~ 0 bununla hıç ram - Pl.l 17.30: Konuşma (İnkllft.b tarihi milli mücadele günlerinde üzerine dü- kalede tahassün eden Din isimli rahi ~ 
İtalvan orduları mühim lru;ımlarile mesgul gorünmuyor. Yalnız ufak dev- dersleri - Hnlkevlnden naklen.) 18.30: :rok- şen vazifeyi büyük bir kahrmnanlıkla 
serbest olarak Şarka dönebilirler. !etlere teminat vererek onları tahrik ram. 18.35: M~ <Bir _kuartet - Pl.l 19. Ko- başarmış, vilayeti işgale gelen Gene _ 

Çünkü Büyük Hnrbde, Almanyanın 
tek başına F aya taarruz ettiği hal
Cle bilfilıare orada sahra istihkA.ınatın -
aa müdafaada kalarak Şarka dönmüş

etmek niyetinde... nuşmn. 19.15: Türk muziğt (P'Mıl heyeti.) 
1 

N lind ki . 
1 

b v 

Fakat tarihi harb gösterir ki irili u- Çalanlar: Hnkkl_ Derman, Eşref Kadrl, Ha - ra ormanı, e e ışga ayragıru 
. . _ san Gür, Basri Üfler, Hamdl Toka.y. Okuyan: yırtmak suretile sekiz saatte geri çe -

faklı devletlenn bır arada muşterek CelAl Tokses. 20: Ajan~. me~roıoıı haberle- virmiştir. Normana göre Mardin Suri-
tecemmilü koiay değildir. rı, ziraat b!lrsa.<rt <flat..) 20.15: Türk milziiti: yeden bir parça v~ Mardinliler özbeöz 

Bundan başkn Habeş ve Çeko - Slo- Çalanlar: Vecihe. Fahire Fer~an, Refik Fer- Ar~dılar. Bu itibarla yanına asker al-

bi öldürerek burada: tahassun eyledi .. 
ğini ve şehrin, ölen rahibin ismi olan 
Din kelimesine Süryanice aziz mana .. 
sma gelen cMar> kelimesinin 11.Avesile 
bu adı aldığını•, esbak Mardin müftü
lerinden Abdüssel§m cİran Prens\eri.n-

tü. vakva memleketlerinin akibeti gibi san. Okuysnlıır: Necmi Rıza Ahı&kan, Re. -
Şarkta bunları karşılayacak kimdir? b" . 

1 
d d d 1 dlfe Neydik 1 _ ......... - mcaz peşrevi. 2 - mağa lüzum görmemiş, Cenubt Fran -

acı l.I'('r mıc;a e mey an a 0 ursa::· Sadullah Ağımın - mcaz Yürük semaısı: Nt- sanın bir şehrini, yahud bir Suriye ka-

den Mardinin burada ifakat bulmasın
dan şehre prensin isminin verildiğini•, 
Said paşa da cKiyaniyan devleti seras
kerlerinden Mardinosun ismine iıo:afe 

edi!Oiğini> iddia ve rivayet eylerler. 
Bize göre Mardinin asıl ismi halk m. 
sında kullanıldığı gibi Merd in o~ 
gerektir. Merdlerin ini manasına gelen 
bu isim Mardine en çok yakı.şan bir l • 
simd1r. 

Rusva, Polonyn, Balkan Antantı mı? B"t" bu kansık vazı'yetlerde Tür .; u un ., - deyim. 3 - Hacı Arif beyin - mcaz şarkı: sahasını ziyarete gelmiş gibi Mardin -
Balkm1ara İtalya ayağını basar bas- kiye Cümhuriveti ne yapmalıdır? Bu Benim hallın flrnkınla 4 - Refik Fersan - de trenden inmişti. Halbuki, Norma _ 

ınaz, Yugosln.vyanın müttefiklerile bir- k~ran \ erm€'k şilphesiz mes'ul k"mc;e- Tnnbur takFıml. 5 - Bimen Şen - Hicaz iar- nın kafası sertin serti bir kayaya çar -

likte seferberlik ,. .. apacal'h sanılırken o lere aiddir. Yalnız benim düşüncem, ln: Yıllar ne çabuk ceçtı. 6 - Dedenin - Hl- pıv:ordu. Cenubt Fran-Lın herhangı' 
J 5• . . c:ı.z ş:ırkı: Şu karşıkl da~da bir yeşll. 7 - ... J 1 san 

hiç bir askeri tedbir almadığına ve al- acele VP. sanh cephe almakla tavsıf o- ...... - mcaz saz semalsl. a - Salllhaddin bir şehri veya bir Arab kasabası diye 
mağa lüzum görmediğine dair Faşist lunabilccek hareketlerden sakınmak - Pınar - Hüzznm şarkı: Aşkınla sürün.sem. geldiği Mardin, binlerce senelik , koca 
d.ev1etlerini iknaa uğraşıyor. · tır. 9 - SaJA.haddln Pınar - Hüzzam şarkı: se- bir Türk medeniyetini içinde müzeleş
~;.;;;;;;;;;~;;;;;;,,.;;;g;;~~==---=:::==-========-======:===== vtyordum onu. 10 - l"atz Kapancı - Hüzzam 

Adliye sarayı enkazının 
dl'rhal kaldırılması 

temin edilecek 

BabaStnl V8 kardeşini öldüren şarkı: Bfiklfim bfikllim &ırma saçm. 21: Mem tiren ve Türklük bahsinde hiç bir fe -
~~n"~n.2ı·~~~~~~~r~~~~~~~~~==d====d======~-·ı~=k===~~ 

katilin muhakemesine servtsı.) 21.15: Esham. tahTIIA.t, kambiyo - Den. z ve en ı· z cı· ı· 
devam ed'ıld.t nukut borsam (flat.) ~1.25: Neşell plA.klar-R. 

21.30: Müzlk (Senfonik plA.klar.) 22.30: Mll-

Geçenlerde yanan Hasan ecza deposu -
nun arsasındaki enkazın süratle kaldırıl· 
ması için alakadarlara belediy riyaseti 
tarafından tebl'ğat yapılmqtır. 

Dün, • ağırceza mahkemesinde baba -
sı Hacı Sevketi ve kardC'Şi RaıJiyi Ku
ruç~mede öldüren Zekinin muhake -
mesin€' devanı olundu. Geçen celsede, 
ölü Hacı Şevketin İstanbul Ziraat Ban-

:dk <Melodl'er ve solistler - Pl.) 23: Müzik İn 
CCnzb:ınd - Pl l 23.45 - 24: Son aJaruı ha - (BCl§ tarafı 7 inci ıayfadtı) İskajerak muharebe.sinde 37 gili.J: P 
berlert ve yarırıkl pro~ram. ·ömrü de vefa etmedi, Alman filosu misi birbiri peşinde gidiyordu. Gemiler 

Bekdıye, şehre çırkinlik veren biçimsiz 
ınanzaralıırı kaldırmak için faaliyete geç· 
miştır. Bund:ın sonra açılacak meydanla • 
~ tanzimi esnasında enkaz yığınlarının 
uzun müddet yerde kalmaması temin e
dilecek. tamir ve inşa edilen yollardaki 
toz ve toprağın halkı rahatsız tmeme!l 
için 'cab eden tertibat alınacaktır. 

Belediye. Ayasofya müze!inin pek ya
kınında, yanan adliye binasının yerinde
ki molozların henüz kaldınlrnamıı oldu· 
ğunu görerek alak~darlarla temasa geç
miştir. Halkın gözüne he>§ görilnrnıyen bu 
molozların derhal kaldırılması temin e • 
dıl<.'Cektir. 

lngilterede tedhişçilerjn 
suikasdları 

Londra 13 (A.A.} - İrlAndanın cüm • 
huriyetçi ordusunun tedhişçileri, dfin ge
ce hepsi de abdesthanelerde olmak üzere 
11 suikasd yapmışlardır. Bunlann 6 sı, 

Londrada, 4 dü Coventry'de ve biri BiT
mlnghamda yapılmıştır. Tedhişçiler, 

karbür dö kalsyüm esanslı bombalar kul· 
lanmışlardır. Hasarat müh;m değildir. 

f~at birçok yaralı vardır. 

Almanyada maden 
ocağında iştial 

Berlin 13 (AA.} - Sak onyadıı Alten· 
bur ,da kfün bir kömür madenınde vukua 
gelrn bir grizo iştiali neticesinde 14 ma
den amelesi ölmüş ve birçok amele de 

t~ ... ~~~~~.ı.ı_ı:: ••••••••••••••••• _ • ._ •.•• ---····· 
Bir amele, ka '" yDzOnd n 

rkada ını bıçakla yaraladı 

Askerlik işleri: 
kasında bulunan kasasında, Radi ile Askere çııerılanlar 
Sıddıkı mirasından mahrum ettiğine Beyoıtlu yabancı Mkerlik şubesinden: Be:r-
dair vasiyetnamesi bulunduğu iddia o- o~lu yabancı askerlik ~ubeslnde 70.b:ıncı ke.
lunmuştu. .. yıdlı yoklama kaça~ı olarak muamele gör -

Keyfiyetin tahkikine başhyan Be - mıiş ve tekemmül etmiş ve askerllğlnl yap -
mamış 316 Cdııhlll 333 Cdahll) doğumlu pl • 

~iktaş 2 nci sulh hukuk hakiminin mah yade İslAm erleri askere sevkolunacaktır. 
kemeye verdiği fezleke okundu. Bun - • Bunlann nakcll bedelleri 20 Nisan 939 
da mezkur kasanın açıldığı ve böyle bir Perşembe günü akşamına kadar kabul olu -
vasiyetname zuhur etmediği yazılmış- nur. 
tı. Toplanma ve sevk günü 21 Nısan 939 CU-

mıı günil saat 9 dndır. 
Katil Zeki, Beyoğlu müfetti~i ile bir * 

zabıta memurunun müdafaa şahidi o - Eminönü aakerllk ~be,.,"1nden: 316 - 833 
lm-ak dinlenilmesini istedi. Mahkeme (dnhm bul"ftne kadar askerlik etmeml.ş pi -
bu talebi kabul ederek muhakeme}i vade Müslim erler bu kere celb Te sevkedl-

leceklerdlr. 
talik etti. Bunlardan vazlyetıerl normal olanlann 

Bir sandalcı muh., kemeye bedelleri 20 Nisan 939 akşamına kadar ka
bul edilecek ve 21 Nisan 939 sabahı saat 8 

getirilirken bayı!dı de şubede toplannrak sevkedlleceklerdlr. 
Kanuni davete icabet etmlyenler şiddetle 

Dün ağır ceza mahkemesinde bir ö- tnklb olunarak kıınunt cezaya çarptırılacak-
lüme sebebiyet davası rüyet olunmuş- ınrdır. Buna meydan verilmeden her m1l -
tur. 'kelletln vaktinde fubeye miiracaatlerl UAn 

Bir müddet evvel Haliçte Mehmed olunur. 
kaptdnm idaresindeki motör. içinde TOtOn vesikaları verrtyor 
sandalcı Fethi ile Mustafa ve Hacı ad
larında iki müşteri bulunan sandala 
çarpmış ve bu kaza yüzünden Hacı bo
ğularak ölmüştür. 

Geçen celsede müddeiumumilik mo

Kadıköy askerlik şubesinden: Kayıdlı bu
lunan bllfunum şehld yetimlerin ıo senelik
lC'rlnt almış bulunan şehld yetimlerin bir 
h'.:ıftn rnrfında bütün nııatklertı. müracaat
lerl. 

tfü kaptrou Mehmedin beraetini ve Fatih Sulh 3 üncü Hukuk HAkhnliğinden: 
yanlış manevra yüzünden kazaya se - M:ıhk•memlzin 927-590 sayılı 1ld.rnlle Şeh
bebiyet veren sandalcı Fethinin teczi- remini Defterahmedab M. Camı S. müker-

. · · t · f rer 8 num r d oturan Zuhtü oğlu Seyfed-
yesını ıs emış 1• . • 1 dlnP. baba a.n ... ec;l Fn tmn Peyma! vru i tayin 

Sandalcı Fethı, dün mahkemeye RC- edilmiş, bu kere vasılik müddeti hltnm bul-
tlrildii'i zaman korkudan sar'nc;ı tuta- du~undan yeıılt' n mahkememlzln 39.509 
rak kapı önünde ba4,Yılmıştır. Bu h" di- yıı He 15ml r: t"'"l Sev!eddlne ayni yerde o
se yüzünden duruşma yapılamıvarak turan baba ann si Fatma Peymalın 10-4ı-939 

h 1 · .t 'ıfa a 'talikim• karar t rıh nde va tıı_y.:l ed.Id. l iUın olunur. 
mu a tcmcnm n yıs 93!!-509 
verılmi -tir. Dün ak run Ga' l ada bir yaralama 

vak' ı olmu tur. I;K>nizbank a~lesin-
G- 'tlane tıb mOsam,,releri 

den münaferE-t bulunan amele Rizeli 
· Oülhane Ta•b1 tı:1t mekteb ve kliniğinln se- ~.r:.~ara ~crsası den Ilyas, aralarında bir kadın yüzün- nellk mtisamerel<'rlnln yedlncl ı cuma gunü 

Aslana raslamış ve ikisi tı1rasında baş - saat 17 ~o da OfılhaM konferans salonunda 
lıyan kavı;a yaralama ile neticelenmiş yapılncaktır. 

tirflyas, ynn.nda tasıdığı bıçağı Asla - ====--İ-=r=Ç=O=C=U=k=l,=a=y=b==:d=U== 
nın vücudüne müteaddid kereler sap
lamıştır. 

A~ın yaralan ıağırdı):'. Hayatın
dan ümid kesilmiştir. 

Suçlu İlyas tutulmuştur. 
Bir amele ark2d2şını bııfından 

yaraladı 

Dün. Balat çivi fabrikasında bir ya
ralama vak'ası olmuştur. Fabrika ame
lesinden Seyyid oğlu Ahmed, gene fab
rikada çalışan Mustafayı, kavga neti -
cesinde bir demir parçasile başından 
yaralamıştır. 

"',. ustafanın müdavatı yapılmış, suç
lu Ahmed yakalanmıştır. 

Şn mektubu aldık: 
c.Aslen Tiırklstanlı olup t:ı.hsll aşldle 

ntana gelen ve 
Ankara Halkevt hi
mayesinde olmak ü
zere, Türk Ma.nrlf 
Cemlyetı Kadlrga 
Talebe Yurounda 
bannan Tt! Kumka
pı orta okulundQ 
okuyan Abdullah oğ 
lu Ekber Yılmı&Z 10 
gündcnbıerl galbJl.lr, 
Bir hafta önce, bl -
simle beraber all -

ana 

ka ve gayretini eslrgemfyen, yurdumuı ıda -
rest tarafından zabıtaya maHimat vertlın~
ae de, şimdiye kadar ldmse3lz olan bu arka

/rıh•-· A" "'IJ hatla ı 13 - 4 - 9J9 

r .e11d" 
Nn-Yort 
'arla 
• ·11 ne 
Cene,.,.. 
Armterdallıı. 
Berlla 
BrOklel 
AUna 
Bor,. 
Pr•ı 
Madd4 
VllfO'Ta 
lııda~ 
B kr'q 

tlsrad 
Ydo 

tokbnlm 
Moakofa 

( 1 1\ J. l. " 

Açılış 
L.ı3 

:.ı.6.ö9 
•• 6rl0 
6.6621 
a.•ı 
0.2616 
l.().7ll2S 
21 .8".t2ö 

ı .l9l6 
ı.t.6 

14.036 
28.90215 
~.9676 

0.9050 
1.8925 

84.6i 
80.61511 
28.9026 

Kttpıınış 
!>,•8 

:26.69 
~ .S550 
1 .6625 

fS.41 
61,:..oııs 

60.19;.ıc; 

21.8~26 

1.o~:ıı5 

1.ö6 

14.085 
28.9026 
24.9,,/6 
0.9050 
2.89.26 

84.62 
80.SM 
~S.0026 

iki hırsız yakalandı 
Fatih~c Malta çarşısında bakkal O.s

maııın dük :anına anahtar uydurmak 
surctilc giren sabıkalı hırsızlardan Ce
mal ile Kamil yakalanmı.şlardır. 

dqmıız hakkında bir ımılfunat elde edile - '1---l---t----------1 BAZLA memlftlr. ll'ototrafmı tatdtm ettlğlmlz, bu ._ ___ a_T __ --ı;;-------1 

Suçlular, bugün Adliyeye verilecek -
lerdir. 

artadatın bir defacık da muhterem gazete
niz vasttBAlle • aranmaıını blz hemşerller1 in
saniyet namına rica ediyoruz ... 

T.M 0. Ks.dtıva Talebe Yurdunda 
Türldst nıı Abdtuvehlıab ve 

Mahmed Ekber 

Aqılıı Kapaaıı 

Ttlrlıı ~ .. r ııe.-

• • ıu • 
• • 1 vadeli 

mahvoldu. arasında da. hemen hemen yarım kilo-
İşte. orada, Alman amıralınm tayyare· metre mesafe vardı. Böylelikle İngiliz .. 

teri mevcud olsaydı! Böyle bir tuzaktan miralı 13 kilometreyi görmek mecburi
evvelce haberdar olur ve tehlikeye gır· yetinde idi. Eğer onun elinde bir ta~ 
mezdi. Buna mukabil İn.giliı.ler de bu Al· resi olaydı harbi daha çok iyi idar • 
man filosundan daha evvel haberdar o- derdi. 
lıırlardı. Bu da ayrı mesele ... 

* 
T ayyareler, gemilerin düşman ge· 

milerini bombardıman etmesine 
de faydalı olmuşlardır. Büyük Harbin 
bombardıman mesafesi 10,000 metre idi. 
Halbuki modern bahriyeye malik devlet· 
lerin gösteriş ve talim bombardımanlan 
25 ve haWi 30 kilometreden yapılmakta
dır. Şimdi bu mesafe meselesini an • 
lnmak için bir ölçü verelim: 

Büyükadadan Sarayburnuna olan me
safe 18 kilometredir. Adaların tepeledne 
çıkanlar Sarayburnunu görürler. Lakin 
Ada vapuruna binen bir yolcunun bura
yı görmesine imkan yoktur. Şu halde 
modern harb .gemileri dÜJillanlarını, he· 
de!lerini görmeden toplarını atıyor de· 
mektir. 
İşte bu iş tayyarelerin yardımı ile ol· 

maktadır. Tayyarede bulunan bir alet 
güllelerin, dü§lllandan ne kadar uzağa 

düştüğünü ölçüyor ve telsizle, otomatık 
olarak. bombardıman gemisine bildiriyor. 

Tayyarelerin bu yardımı da, harb ge
milerinin kendi kendine yapamıyacakla. 
rı bir hizmettir. 

* E n mühim mesele de şudur: Do. 
nanrna komutanı tayyare ile ha

valanacak ve ıe.nki şatranç oynarmış gibi 
m sunu havadan kullanacak ... 

Fen. bugün için, bunu temın etmiş de
ld r F ıkat yannın harb.nde muhakkak 

surC'tle komutanlar, donanmalarını ha
vadan idare edeceklerdir. Bu ihtiyaç şu
ı adan doğar: 

* • 
1 ~e hava kuvvetlerinin, bugün, vAsıl 

olmuş olduğu teknik kudret donanma 
zabitlerinin arzularım ifa edecek hald 

dir. Ancak onun yapabileceği bu işler. 

yukarıda sıralandığı kadar da basit de

ğildir. Mesela Mussolininin Atlantiği ge
çen tayyareleri, bir senelik müıemadi ça· 
lışmadan sonra, ancak bil'biri peşine ta
kılmakla muvaffak oldular. 

Bu vak'a meselenin güçlüğünU anla~ 
mağa kafidir. Buna rağmen yapılacak 

vazife, vatan müdafaasının. icab ettirdili 

en mühim hizmetlerdendir. 

A. T. 
•-•••HHOOo•••••••o•ooooa•ooo--OOOOHH-O•OHOO-;ı 

Nöbetçi eczaneler 
Ba gece nöbetçi olaıı eczaneler tu.n1.ar • 

dır: 

İstanbul clhetinılekDtt: 
Şehzadebaşında: (İ. Hakkı), Emlnö -

nünde: (Yorgll, Ak.sarayda: (Şeref), ,Jy. 

lemdarda: (Abdülkadir), Beye.zıdda: (Ot 

mil), Fatihte: <Husameddin), Bakırkö -
yunde: CHllAl). Eyübde: (Eyüb Sultan). 
Beyoğlu cihetinclekHer: 
İstlkHU cad<leainde: (Galntasaray, O&· 

nh), Cümhurlyet caddesinde: (Kiir~ -
yan). Flruzağada: (Ertuğrul), Şl.şlid 

(Asım), Taksimde: (Keman, Beşlkt~: 
CSüleyınnn Receb). 
Boğaziçi, Kadıköy T Ad:ılardakllerz 
Kadıköyde: ıYenlmoda, Merkez>, 'Os -· 

kUdarda: (İmrahor), Sanyeroe: C0.'1 -
man), Bilyükadada: (Halk). 

Nafıa Vekaletinden: 
27/4/939 Perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafıa VekAleti binam içinde 

.Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunda Bolu 
Vilayeti Düzce kazası Pomaklıdede Devlet Ormanından veya hususi mukavele-
si ormanlardan kesilmek ve ana hat üzerinde herhangi bir istasyonda tcsliıır 

edilmek şartile 8900 lira muhammen bedelli 1000 aded meşe kl5prü traversinin 
kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Malzeme MüdürlüjündeD 
alınabilir. • 

Muvakkat teminat 667 lira 50 kuru§tur. 

İsteklilerin teklif mektublarını muvakkat tem.inat ve şartnamesinde yazılı v• 
saik ile birlikte ayni gün saat 14 e kadar mezkfir komisyona makbuz mukabi· 
linde vermeleri ltızımchr. cl26S. c2420> 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedeli 10.000 llra olan 244 kalem Havshalter ve Rezsny sistenı! 

sür'at kontrol saati teferrllatı 25/5/1939 Perşembe günü saat U,30 dn kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (750) lJrnlık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğfJı.9 

vermeleri JAzımdır. 
Şartnameler parnmz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden. Haydarpaşada 

TesellUm vı Sevk Sefl.Jkindeıı dağıtılacaktır. (2368) 



• 

1~ Nisan 

• • in i t re e r n a, a a ı e 
u a ist a a 

e le ere rb sce r 
(Baştarafı l i:ıc! sayfada) 1 . . -. natta parlamentonu . t' retlerımıze devam edecegız. 

icab ~ttiren son ha~s 1~ ~aa davetini Bu babdaki azmimizi yalnız kenctimızi 
ve bilha s::ı Şarki Akd:r:nn '::vr.~pa~a daha iyi müdafaa iç_in, daha ziyade kuv
encii:~e uyandırdığı _ zde ~u_yuk bır vetlenmek üzere degıl, aynı zamanda ta· 

Başvekil 8 N' nı ..l~oylemıştır. arru1a uğnyacaklann ve hürriyetlerini 
' ısanuu Arna dl w k Londra elçisınin B.. .. . VU ugun • ybetmemek içm mukavemete arar ve-

kfunetindm kendis~y.u~. B.rı1?nya hü - re<'eklcrin yanında yer alarak vazıfemizı 
daf-aa eden kü ük bı.nı ~dsizce mü - vapftb lmC'k için de kuvvetlendınneliy:z 
çin elinden g~l . ır mıllete yardım i- '3u azm m zde ve aldığımız tedbırlerde ve 
oldu~nu sö 

1 
e~ yapmasını istemiş bu tc>dbirleri daha müessır kılmak i!:;n 

fk
.. Y emış ve· «Bt'.ıtu··n d.. ı ·d - · b.. .. k · r e arı umumi . b. · unya r c vereceg.mız utun aranarın pa · 

balık tez~h .. Y:sı kır defa daha bu zor- lamento memleket ve bütiın imparator · 
rnütee . uru arşısında fevkalade ugun tasvib etmekte olduğundan ve ola-

sc;ır olmuştur d . . w Çemb > emıştır. agına kanaatim wırdır.> 
erlayn. Büyük B . . dım garant· . . ntanya yar - Teııkidler 

ısını11 Yuna . t manyaya F nıs ana ve Ro - Avam Kamarasında Çeınberlaynin nut-
rnnsa ile t b teşmil edilm' • mu n ık olarak kunu müteak b söz alan muhalefet işçi 

Başvekil A1!n~~du~unu bildirmiştir. parf si reisi Attlee başvekilin nutkunun 
baasının z~lm ~ uktaki İtalyan te- kendisini sukutu hayale uğrattığını söy • 
kındaki h·ıka· 1\~gramış olduP,u hak - lemış ve demiştir ki: 

yel\:ro · kaydettikten .. ... İ ınanılamıyacağını cArnavudluğun ortadan kaldırılmast 
.,.onr:t ngı·ıt . Akdeniz a 

1 
ere - ltalyan herkesin emniyetine karşı bır darbedir 

ne zarul'E'tn al ŞJndas~nın şimdilik feshi - Arnavudluğa karşı yapılan bu hareke-t, 
o ma 'mııı .. 1 t İ n nistan ile R •t,• soy emiş ve Yu- ng liz - talyan anlaşmasile giriştiği ta· 

ti hurusunda ~m~nya~a verilen garan- nhhüdlerin Mussolini tarafından ihlalin
rnıştır: şagıdakı beyanatı yap _ den başka bir şey değ'ldir. Çemberlay · 

- İnnHtere h .. k.. . nin bu felaketli siyasete devam etmek is-
Balkan vanm d u .umeb, Akdeniz ve ed•ğini söylemesi teessüfü mucibdir. Ga. 
ren veya· ceb· a a~ı statükosunun ceb- rantiler siyasetini kollektif emniyeti t:ı
lü değlştiri1~;~~hdid! ~ltında her tfir- hakkukuna kadar idame ve büıün mern-
henımiyet v e manı olmağa azami leketlere teşmili Iazımdı:-. Fakat, hilkfı • 

B' ermektedir metin böyle bir yola g;receğinı gösterir 
ınaenalevJı İ . · Rom ol • ngiltere hüku t• hiç bir şey yoktur. İngiltere. Fransa ve 
anya ve y . rne ı. 

sarahaten tehd· ~anıstanın istiklalini Sovyetler Birliği arasınd:ı tnm bır an . 
Ye Yunan bük~ ede~~ ve Romanya laşma tesis etmek lazımdır. Bu üç hükü· 
kuvvetıerile kar m~tlennın buna milli met diğer sulhçü memleketler·n de ntı. 
faatleri iktızası:a oymayı hayati men . hak noktası olabilecek bir tesanüd dek!a· 
febbtls vuku d an bu1acakları bir te. rasyonu yapmaları §arttır. 

Utün kuvve~~ ~ onlara iktıdarındak: Bundan başka. kabinenin de milteca . 
lendini müke;ı:r ~:;aı yardım yapmakla nis olması icab eder. Şimdiki hükumet. 

B ı ır. memleketi layİkile idare edemiyor. 
u, beyanatı, bütün al~ M h 1 ?netlere ve diğerl i «kada'" hüku • u n efet liberal partisi reisi Sinclair 

nistan ile sıkı m"er ne ve b'lhassa Yuna mihver devletlerinin dünyayı taha'kkürr.
Turkiyeye b·ıd· unasebetler malfım olan leri siyaseti altına almak hususunu takib 

F:r 
• receğiz. ettiklerini ve bilhassa Büyük Britanya 

ansız hükumeti de b - - t kl beyanatta bul k ugun mumasll opra arını istihdaf eylediklerini sövle-
B unaca tır.. mi§ ve o da Atlee gibi Sovvetler Birliğile 

Akd::ekil müteakıben İngiliz - İtalyan teşriki mesai istemiştir.> • 
dilik ız anlnşması hakkında, bunun şim- Çörçil'in beyannamesi 
:ral..- fdesh~d'lrniyeceğini slylemekle be • M'"t ~r emıştir ki: u eakiben söz alan muhafazakar li-

cli'akat t 1 ~~rlerinden Çörçll. herkesin hayreti 
tne ten,·· ta yan hükiimetı, son hareke- ıçınde, Çeınberlaynin ilan ettiği siyasete 
<>ld~;atının samimiyetini ihlal etmi~ t~:Sftar olduğunu söylemi~ ve İtalyan 
\beyan et an . d.olayı teessüflerimi açıkç; 

1
hukfunetinin bariz suiniyetine rağmen 

Çeınbe~~~17·\ talyan milletinin Akdenizde İngiltereye 
Marne et ta ya ile iyi milnasebat karşı bir hayat w memat mücadelesine 
he..nunty ~ek arzusunu bir kere daha e . g!rişmek istediğini zannedemiyeceğinı i-

•l•-ı e e kaydettikten sonra· lave etrnt..+ır· . 
loCl Yan hük . . ~· 

ıtuna lşUrak ~~t~den benim bu aT- Çörçil, bunun içindir ki, İngiliz - İtal • 
rurn. d tni ett:ğinın delilini bekliyo _ yan deniz anlaşmasının feshinin doğru 
lrı~:r: ş ve sozlerine şöyle devam et- olamıyacağı mütaleasındadır. Hususile 

c- Mu ki bu anlaşmanın feshi Almanyanın icine 
SSolini Mad id o:. 

aonra lspany d k' r geçid resminden yanyacaktır. 
gerı Çekeceği~\ a ~ gönüHüleTıni derhal Çörçil, Sovyetler Birliğile tam bir teş
eylemlştir. A~~ı~atını 9 Nisanda teyid riki mesai istemiş ve dört Balkan milleti 
llazı:rı Ront c· 1 gunde İta.yan hariciye arasında birliği knt'l olar.ık teeis için ted
"erdiği temına~~~o Romadaki elçimiı.e birler alınmasını tavsiye etmiştir. 
tayyare ve tnyY · ~spanyndaki İtalvıın Muhafazakar lideri her şeyden evvel 
9ekilir çekil artecıleri:ıb de gönüUUln yapılacak şeyin Romanya ile Bulgaris • 
bUdı m<?z talyay d'· t nniştir. Bü "k . a onecekler·ni an arasında dostça bir anıaşmanın elde 
bu teınfnatı sen:: itt~rıtanya hükumeti, edilmesi olduğunu söylemiş ve kollektif 
Brttanya hükumeti t ıhaz eder. Büylik emniyet s·stemine Türkiyenin de alın -
lertn geri alınması~ı ia~~acaki gönüllü. ması faydalı olacağını ilave etmiştir. 
denıı anlaşm ngıhz - İtalyan Ak Fransız bn~vekı"lı"nı·n beyannamesı· 
larak telnkk· ~nın hnyaıi b·r unsu . ~ s 1 '-"'Uegelnı· · ru O· Pnris 13 (A.A.) - Bu akııam başvekil 

Ulhü :muh f ~tır.t ~ 

SON POSTA, 

Sof y , Berlinden 
i ısadl ültima om 

u aldı 1 
(Ba§tarafı 1 ind scı11f adaJ 

İlk adımlar atılmıştır. Yugoslavya e
oeyce zamandanberidir Alman iktlsa
ji nüfuzu altında bulunmakta~ır. Ro
manya - Alman anlaşması da bu hare
ketin başka bi.:- cepliesini tec;kil etmek
tedir. 

Sofyacia rivayf't edildiğine göre, Kral 
Boris'in yakın dostu ve Bulgaristmun 
Berlin sefiri olan Draganof. Hitler'in 
bir ültimrtt•lmunu hamil olarak Sofya
va gelmistir. Guya Hitler'i bu ültlma
tomile Bulnaristandan Alman, Bulgar 
ic:lreti hakkında Dr. Funk'un ser~t -

•ii{i tekliflerin mevkii tatbika konulma
·mı istemist·r. 

Gen"' Sofvadan bildirildii!ine göre. 
Yugoc;lavya yak1 nda Almany_adan bir 
iiltimatom alncaktır. 

Ribentrob'rm Romaonya Hariciye 
~azm G~f('nko'yu Berline davet et -
'1lesi endişe'er uyandırmıştır. 

"B · lg .. ~d~an Se' Aıif.e uzayan 
bir Alman yo'unun haritasım 

.. dU 1 gor m.,, 
(Baştarafı 1 inci sa11facüı) 

HırvatistanlR Yngoslavyanm Adri -
yatik sahilleri İtalyayaf kalacaktır. 
\'lussolmi Adriyatikte, Almanyanıı'ı te
"avüzüne maruz kalmıya<:aktır. Bitta
bi bu plan Yu~os!avyanın istilası, ıap· 

ı manaı::ını da ifade etmez.> 
Doktor Maçek'in kanaatince, mih -

ver devletleri bu durumu diplomaı::· 
•i.ifuzlarilc elde etrr.eğe çalışacaklar. 

beri yandan da ülkenin istiklaline do 
t~unmıvacaklardır. 

Doktor Maçek. Alman v<'va İtalyan 
'arın kendic:i]e temasa geçmek istedi 
;;;ni şiddetle r<>ddetrniş ve şunlan söy 

'emiştir: 

c- Bize hangi devlet müracaat ede· 
de. rnuhtari\·Ptimi7i temine çalışacair• 
nı söylerse. hepsini kabul edeceğiz. F< 
kat bir şı:ırtla. Hırvat muh+ariyeti Yu 
~os,!vva dahilinde olacaktır. Haricin 
de değil.> 

··································-················-... ··· 
Buyuk Faşist me"rs· de 

dün gecCl toplandı 
(Baştara(ı 1 inci sayfada) 

rannı okurn~tur: 
Arnavudluk tacını İtalya Kralın. 

teklif eden Arnavud müessesan me<:li 
sinin müttefik kararına muttali ola 
büyük f.ı~ist meclisi, İtalyan milleti 
I).İ.n mukadderaunı Arnavudluk mil 
}etinin mukadderatile asırlık dost ba! 
ları esasında birleştiren bu tarihl hA . 
diseyi sevjnçle selamlar.• 
Müteakıben Mussolini şiddetli allrn 

lar arasında şu kıseı beyam~ ta bulun 

muştur: . 
c Son günlerin tarihi hadiseleri bi 

zim azmimizm, imanımızın \·e kuvve: 
mizin bil' neticesidir. 
Dost milletlere karşı dostçn ve dtŞn~ 

milletlr:re karşı.da gayet açık olarr 
kararlı ve azimli dü~manca hareket c 
deceği7.. Günlük büvük i~imizde bi 
rahat bırakmasını dünyadan rica ed 
voruz. Dünyn bilmelidir ki, dün ve d:
ima okluğu gibi yann da yolumuz 
da ~aşmadan yürüyeceğiz. 

Mussolini nutkunda cdüşman mill<> 
1er- den bahsederken ha!k şöyle ba lertmlz.de ve ~Yi?za. hususundaki navret Daladye Fransız milletıne hitaben metr.i 

b nıvetıe · h • Fransn ve İngiltere tarafından müştere -
mız irçok ?nuvaff.:ıki runizde uğradığı. ken tesbit olunan qağıdaki beyannameyi 

ğırmıstır : 
c Kahrolsun Fransa ... Parise, Kor 

rnen .snbır VC' t<ıhaının~~ts·~liklere rağ • 
g(ln ufuk karanlık , go~erd:'k Bu 
tQ oıınakla b . • 

n gayretlerin semeresiz k eraber bü • 
mak istemiyorum , alacağına inan :e . 
S u arada muhalefet sıra~rı 

O\ryetler Birliğini n ndan •Ya 
ı sleri ,,;;k 1 . e yapıyorsunuz? 

,, ... e mı.ştiT. · > 
Çernberlayn ·· 1 •!~ şoy e mukabelo etmişt; . 

dl . er Sovyetler Birliğinden bahset:rm. 
ısenı de S . e· 

lttasta bul ' ovyetıerm elçisile daiına te-
1311 .... ekı'lu~~ktan fariğ olmadım., 

...., " sor.serin· ·· 
,_ Yap 1 ı şoyle bitirmiştir· 

-- ı acak çok z b. · 
·••. Yalnız b' or ır vazifemiz 
di~e.r mille ız kendi isteklt>rımizi değil. 
tinı :ıtıUt 

1 
tlertn de ne yapmak istedikle-

1\i:uı a e.a etmek mecburiyetmdeyiz. 
aun s:tlerın ideolojilE'ri hc.r ne olursa ol
b<ıtü llı lehinde ve taarruza karşı olan 
lttn ~kuvvetlerin .bu husustaki ernelleri-

akkuk edebılmesi için bütün gay. 

neşretmiştir: 

•Fransa hükumeti, Akdeniz ve Balkan 
yarımadası statükosunun cebren veya ce
bir tehdidı altında her türlü değiştiriı • 
mesine mani olmıya azami ehemmiyr:t 
vermektedir. 

Son harta hadiselerinin doğurduğu b5-
Yfik endişeleri nazan itibara alan Fran -
sız hükumeti, Romanya ve Yunanistanın 
istikbalini sarahaten tehdid edecek ve 
Romanya ve Yunan hükumetlerinin bu· 
na mim kuvveUerlle karşı koymayı ha -
yati menfaatleri i.ktizasından bulacakları 
bir teşebbüs vukuunda Fraruanm onlara 
iktidarındaki bütün .muaveneti dc:hnl 
yapmakla kendini mükellef bildiğine dair 
Romanya ve Yunanistana kat 1 teminat 
vermiştir. 

Büyük Britanya hükfuneti de ayni hat· 
h hareketi ittihaz tmıştir. 
Fransız hükCımeU. İngiltere ile Polon-

sikaya, Tunuse.> 

yanın doğrudan doğruya veya dolayısi 
tehdid edildiği takdirde istik1:illerini m 
dafaa hususunda karşılıklı yardımda b 
ıumna için akdettikleri anlaşmadan d 
layı memnundur. 
Diğer taraftan Fransız - Polonya itti 

fakı da Fransız - Polonya hükfunetleri t 
rafından ayni zihniyet dairesinde teyid ' 

tekıd olunmuştur. 
Fransa ve Polonya, kendi hayatı me 

faatlerini doğrudan doğruya veya do 
layısile ihlU edecek her tehdide km 
derhal ve doğrudan doğruyd birbirler' 
müteakiben garanU ederler. 

Bugün elçile.rimlz bu beyımah bnr.i 
alakadar hükfunetıere ve diğederine ' 
bilhassa Yunanistan ile sıkı milnuebet 
leri malQm olan Türklyeye bilclirmifk -dir.:t 

Sayfa 11 
• 

' 1 

(Baştarafı 1 inci sayfadn) radenize geçmelerine müsaade ettiğı tali-ı 
yardım vasıtalarının ne olduğu tabintile dirde bizzat kendisinin harbe g'rmesı lft.. 
malWııdur: zım gelmez. 

Kara, deniz ve hava harb vasıtaları - Hülfısa: Bilinmeli ki Türkiye her türHl 
dır. ihtimalleri Çok evvel düşünmuş ve b~ 

Bunlarla yardım etmek te şüphesiz Iaı:a .göre şimal. doğu, cenub ve batı kom-
harbetmek demektir. 1 şularile ve daha uzaktaki dostlarile icab 

O halde Nevil Çemberlayn ile Lord cdc>n görüşme ve anlaşmalan vaktilc yap~ 
Hallfaksın Avam ve Lordlar Kamarala - mış bir devlettir. Bunun için bugün Tü.rıo 
nnda, Daladyenin de Fransada vakı be- kiyeyi bir sürprize uğratabılecek her h ' -
yanatlannın ~ticesi şudur ki her kim g· bir mesele yoktur den"lebilir. 
Ro1?anya ve Yunanistana taarruz ede_:se 1 Tabiatile sonsu: bir. ba~ş mevzuub 
İngıltere ve Fransa ile harbetmcği goze de:udir. Fakat eger bır gun g rek k n -
aldırmalıdır. mizj müdafaa için. yahud başkalrı 

Büyük Britanya ile Fransayı idare e - rilmiş sözler dairesinde bir harbe girrn 
den adamlann bu kadar büyük mes'ull- mecburiyetinde kalırsak. bütün, dünya f 
yet ve vazifeler taahhüd eden sözleri şeye şahid olacaktır ki, bunlardan bir -
sövl<>mek icin, yani tehdide maruz addo- cisi. Türkiye harbe istiyerek değil, fa'knt 
lunduklan bir sırada Lehtstanın gı..:ne na- severek girmiştir. Yani harbi istemiye -
\ ten Romanya ile Yumınistana dahi ga- ceğiz, fakat harbedersek bu harb çetin o
ranti vermek için elbet çok düşünmüş - Iacaktır. Diğeri de, böyle bir harb onu 
!erdir. istemiş ve tahrik etmiş olanlar için fev • 

İngiltere ve "Fransa Romanya ile Yu - k:.lade müthiş ve felaketli olacaktır. 
nanistanı garanti ederken onların bir te- İngiltere ile Fransanın verafkleri ga • 
cavüz ve taarruza maruz olmaları halinde rantilerin fiili kıymetine gelince, bu hu
mukavemet etmelerini tab atile Jazım gö- susta uzun uzadıya hesab ve ôlçülere gi
rerek şart koşmuşlardır; kendi kendini r.işrneğe lüzum olmaksızın diyebiliriz ki 
teslim edeni elbet müdafaa edecek kimse bugün İngiltere ve Fransa ile harb neti
bulunmaz. Fakat bu, o devletleri harbe cede Amerika ve Rusya ile harb demek • 
eşvik ve te.rgib etmek değildir. Biltıkis tir. Bundan başka İngiltere artık bir kag 
ki büyük batı demokrat devletınin bu sene evvelki ve battA geçen yazdaki İ:n
ğır garantileri vermeleri daha ziyade ba- giltere değildir. Onun hava, deniz ve kan 

"lŞı temin !çin bulunduğu meydandadır. kuvvetleri kat kat arttıktan başka bugün 
Okuyucular belki İngilterenin. Roman- Londrada her bir nezaretin ve iş daire • 

va ve Yunanistanın yanında niçin Tür - sinin altında. yani yerin içinde en ağır 
\(iyeyi de garantiye kalkışmadığını me - bombalara karşı mahfuz nezaretler ~ 
·ak edeceklerdir. Yahud mc<' düşünenler daireler vardrr. Bundan başka halkın dO,. 
..,o~azlardan serbest geçmek için Türki - man uçaklarına karşı muhafazası için 
•enin muvafalrnti olmaksızın İngiltere- yüz binlerce k'~ alabilecek mahfuz yer
in Romanyayı garanti edemıyeceği ve ler yapılmıştır. 
u yüzden Tilrkiyenin behemehal bir har Birçok metrük kömür maden: kuyula· 
" gireceği net;ces;ni çıkaracaklardır. nnda yüz binlerce ton buğday vesaire 
Bu merak ve düşünceler şüphesiz ye - yiyecek yığılmıştır. Onun için Londra 

'ndedir. Fakat Türkiyenin bugün garan- bombaırchmanının İngiltereyi titre.tece.11 
ve muhtaç bir ciheti olmadığı meydan - günlerde değiliz. Bir de diişünmelidir kt 

'adır; çünkü doğrudan do~ruya hiç bir İngilterenin uzun müddet h.arb kabillye-
hlikC'ye maruz değildir. Eğer müttefik· ti olduğu gibi uzayan bir harb İngiltere• 

"'ri bir tchlikeve düserlerse o. şüphesiz, nin yalnız kuvvetini arttmr. Keza Fra.n
.., larla akdetmiş olduğu anlaşmalar dni- sa da geçen yazdaki Fransa değildir. O • 
"sinde hareket edecektir. rada da saymağa lüzum görmediltimiz bh-
İngil;z ve Fransız harb gemilerinin Bo· çok şeyler yapılmıştır. Hülfısa İngiltere 

ndan f!ecmeleri keyfiyetine gelince m:ı- ve Fransa ile harbi göze aldırmak kolay 
;mdur ki Lozan muahedec:indf' Boğazlar değildir. Bütün bunlar Fransa ile İngil • 
·in konan hükümler 5 Temmuz 19:10 terenin verdiği garantilerin yalnız kıy " 
.. ih:nde Montröde değistir lmişti. Bu ye- metini göstermez. ayni zamanda bu ga

. rnil'et1Pr aras.1 Montrö anlaşmasına rantilerin barışa da hizmetlerini ifade e
;re Türkiye tarafsız kaldı~ı halde dahi derler. Netice olarak bugün için söyliye " 

<Ja7Jn .. dan rnuharib taraflarn aid harb ftPğimiz şudur: Mahalli mukavemetlere 
mil,,rinin geçmesine, lterıdi lüzum gö • katılacak İngillz - Fransız garantisinin 
('~ğ; cek;lde. müsaade etmek hakkına Tllanalan harbden ziyade barış olsa ge • 

·-:ıliktir. Bundan da şu net:ce çıkar ki .. ektir. Bu sebeb1e de ben dünyanın bu-
"'iirkive, mesela 1nı(1iz harlı gemilerln;n aünkü te13şını fazla görenlerdenim. 

"' hn'"b kuvvetlerinin Bol'ıa1lardan Ka· H. Erııir Erkilet 
----~=-=:=--------J..---------=-=-....,..,,==============~========---"""="~ 
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Ben üzülrniyeyim de kimler üzülsün~ miz yaptim. Ben elimdeki elektrik sü

ben ağlamıyayım da kimler ağlasın .. ba- pürgesile çalışırken sanşın hanım da ya
§una gelenleri düşündükçe ne yapacağı- nımdan hiç ayrılmıyor: 
mı, bundan sonra nasıl yaşıyacağııru ak- - Şuraya da dokunsanız. 
lım almıyor. Hem yerden oldum, hem 1 - Şu perdenin tozunu da alır mı aca-
yardan. Yerden olmama yar sebeb oldu. l ba? _ . 
Yardan olmama yer sebeb oldu ve işte - Karyolanın ayak ucundaki kuçuk 
ben böyle yersiz, yarsız ortalarda kaldım. j halıyı unutuyordunuz.. 

Tozkoparan elektri k süpürgeleri fab- Gibi ikazlarda bulunuyordu. Berı bu 
rikası İstanbul mümessilliğ:nin seyyar tecrübeden büyük bir zevk duymuştum. 
satış memuruydum. Kırk l!ra maaşım Hatta: 
vardı. Aylığımdan maada sattığım her - Karar verdiniz mi, süpürgeyı ala-
süpürge için ayrıca beş lira alırdım. Ay- cak mısınız? 
lık gelirim yüz lirayı geçerdi. İşim pek 1 Sualini sorduğum zaman, onun bir
müşkül değild i, apartıman apartıman do- denbl.re muvafakat edip paraları sayma
laşıyor, kapıları çalıyor. Ev sahibine .. sından korkuyordum. Çünkü bır daha 
Tozkoparan marka elektrik süpürgeleri- onu göremiyecek. güzel yüzünü çerçeve
nin muhassenatı hakkında dilimin dön- leyen. bukleli sarı saçlannı hır daha 
dilğü kadar izahat veriyor ve daima bir seyretmek zevkinden mahrum kalacak
kağıda sanlı olarak elimde gezdirdiğim tım. Talihim varmış. korktuğum gibi oJ-
süpürgenin kağıdını açıyor: madı. 

- İşte, diyordum; bu Tozkoparan, siz - Eve alınacak şeylerin parasını ko-
dc gözlerkıizle görün. tecrübesini yapa- cam verdiği için bir kere de onun fikrini 
lım, beğenecek, bayılacaksınız. 1ptidat almak mecburiyetindeyim, dedi, yarın da 
süpürgeleri kullanmak zamanı artık geç- gelmeniz mümkünse ... 
rniştir. Temizlik. sıhhat, saadet, refah, _ Hayhay hanımefendi. yann da ge. 
konfor, İdnOmetri, ikronoloji, ideoloji, l' · ırım .. 
konjestion, velhasıl bütün bunları bir- Ertesi sabah gene gittim. Meğer kocası 
den elde etmek elektrik süpiirgesile ka- gece eve geç gelmişmiş, sarışın hanım 
imdir. elektrik süpürgesinden bahsedecek vakit 
Söylediğim kelimeler arasında mana- bulamamış. . 

- Zarar yok, dedim. buraya kadar gel

Sanşın hanım mütebessim bır yüzle. Mehmed 4,54 Z 
- Size zahmet olmaz mı? 5,04 B 
Dedi. Zahmet mi, neye zahmet olacak

tı. Zahmet değil. rahmetti. Hemen işe 

başladım. Apartımanı baştan aşağı ter
temiz yaptım. 

Ertesi gün gene gittim, o gece de te
sadüfen misafirleri gelmiş, gene kocasiie 
konuşamamıştı. Velhasıl o bir ay kocası
le süpürge işini konuşamadı. Ben de blr 
ay apartı.manı can ve gönülden çalışa

rak temizledim. O memnundu zannedP-

Mehmed Mustafa Kahvehane Valdei atik çeşme 1 

Mehıned Koçeren Kasap 

Ethem Oktay Manav 

Selamiali Resülküttap 
No. 1 

Murad reis Allime 75 

935 

937 

937 

,83 K 
,15 z 
,17 B 

5.23 K 
l,05 B 
,94 z 
,63 K 
,13 B 
,11 z 

rim. Ben de memnundum; hergün onu 937 2,60 K Nuri oğlu Emin Aşçı Çengelköy pazar kayı-
saatlerce doya doya seyredeblliyorduIJl. ğı No. 11 ,52 B 
Fakat aksiliğe bakın ki bir ay içinde be-

,47 z 
nim bir tek süpürge bile satamamış ol-
mam, bizim patronu kızdırmıştı. Bana a- Arif oğlu Kadri Bakkal ve Bürhaniye A. ağa 937 4.69 K 

15/30 

15/40 

15/60 

9/42 

7/46 
yın sonunda muhasebeci vasıtasile şu kömürcü C 137-1 ,9-t B 

tebligat yapıldı: '--------------------------·-84_z ___ _ 
- Bir ay içinde bir tek süpürge sat- Sami Olcay Sobacı Çengelköy mahalle ve 938 3,70 K 8/63 

maya muvaffak olarnadığınızdan işin ;ze 1 caddesı No. 64 ,74 B 
nihayet verildi. ,67 z 

Bu yetişmiyormuş gibi. üstelik, elim- ,5!) K 1/7? 
deki tek süprgeyi de geri aldılar. Şimdi ,12 B 
işsiz gfiçsüzüm. Daha fenası sanşın ha- } ,11 z 
nımı her~n birkaç saat gö~eme ve~Je ----.------------~·-----------~----
olan elektrik süpürgesi de elimden gitti. Huseyın Kahvehane Reşadiye Y. mahalle 27 938 2,93 K 8/57 
· Dedim ya, hem yerden oldum, hem de Bayraktar ,59 B 

d ' ,54 z yar an .... 

~ M. Şerif Doktor Gülfem H. milliye 100 938 7/65 
Yarınki nttshamızda: 

sızlan, elektrik süpürgesile hiç alakası 

olmıyanları bulunurdu amma, ağlz kala
balıklığına getirince ev sahibi onların te
ker teker manaları araştırmaz. hepsini 
birden elektrik süpürgesinin muhassena

Cesur Kovboy 
mişken. süpürgem de yanımda, emreder- Yazan: Petcr Paul Bertran 
seniz apartımanınızı bir kere daha s:.ipü- Tercüme eden: Hatice Hatib 

12,00 K 
2,40 B 

14.40 z 
3.00 K 
,60 B 

7/66 

reyim. süpürge hakkında daha iyi bir fi- l ı Nurı Güldağı 

kir edinmiş olursunuz. '----------------' 
Kahvehane Ümraniye Kuyulu S. 13 938 6,70 K 

1,34 B 
1.21 z 

15/73 

tı olarak telakki ederdi. 
Kovulduğum çok vakidi. fakat on ka

pıdan kovulursam, on birinci kapıda hiç 
olma?..Sa tecrübe imkanı bulur, ve yir
mincide olmasa bile otuzuncuda badet
tecrübe bir elektrik süpürgesi satmaya 

........................ 
J 

10 .. SENE GARANTiLi 
SUT MAK.NASI 
SVECiA 

--~------------------------------------- -------Ali Güler Kahvehane Ümraniye Kuyulu S. 13 938 

Marlrniıdır. 
muvaffak olurdum. TOrk - Avrupa Ltd. Ş. 

11, l 8 K 
2,24 B 
,93 K 

,19 B 
,17 z 

15/72 

15/71 

* Bir sabah bir apartunan kapısının zili
ni çalmıştım. Evin hanımı olduğunu der
hal anladığım, sarışın ve güzel bir kadın ı 
kapıyı açtı. Ben derhal malUm formüJe 
başladım. Söylüyordum, fakat söylerken 
de gözümü evin hanımından ayıramıyor
dum. Ne yalan söyliyeyim, sanşın gör
düm mü birdenb:re gözüm takılır bir da
ha ayıramam. 

Gaht•ı J'crşunı· 
bepıızar 61 Yukarıda adı ve eski adresleri yazılı Üsküdar şubesi mükelleflerı, yeni ad

reslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmalarda da bulunamamı~ olduklarından 

hizalarında gösterilen senlere aid kazanç, buhran vergilerile zamları havi ih

barnameleri kendilerine tebli~ edilemem iştir. Hukuku usul mahkemeleri kanu
nunun 141, 142 inci maddeleri hükmün~ tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere 

Dreıdner Bank Şubeıi , keyfiyet ilan olunur. (2516) 

Merkeu: Bed.llı 

Türkiye ft1beleriı 1 istanlul l elediyesi 1 
Sarışın hanım benim sözümü baştan 

sona kadar d1nledi. Elektrik süpürgesini 
gördü. Tecrübesini yapmama m:.isaade 
etti. Evvela antreyi Süpürdüm. temiz!e
dim. Salonu süpürdüm, tem.i.z!edim, sa
lonun temizlenmesi bitince kütübhane o
dasına geçtim. Velhasıl evin için! terle-
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teklifi karşısında da kalm1yacaktım... m-ekten ayırmıyorlardı. Fakat ihtiyar 
Hakkqıız v~r, onu kabul etmeliyim; amca ile karısı bilakis pek neş'eli idiler. 
fakat... Mallarını istedikleri gibi taksim etmiş· 

- Fakat... ler, Cevada ve onun sevgili kansile kı-
- Kendim ıçın değil, fakirler için; zına bile hisse ayırmışlardı. Şimdi ar -

onun gelirini bir hastaneye veririm. tık Adamrya dönüp ölümü rahatça bek-
Serbest kalmağa gelince... liyebilirlerdi. 

Cevad kalbinin birdenbire ağzından Nitekim bir kaç gün sonra, bir kuy-
fırlıyacakmış gibi çarptı~nı hissede- ruklu yıldız gibi birdenbire hayatları
rek gözlerini kapadı. Mualla cümlesi - na giren iki ihtiyar, gene ayni sükfınet 
nin sor.unu bitiremeden boğuluyormuş ve sessizlikle çekilip gittiler. Arkala
gibi duruyordu. rmda kalan genç kan kocaya gelince; 

- Sizi dinliyorum Mualll ... Niçin bu misafir!ik Muallad~ rüyaya benzi -
- Fakat bu birisi değil, sizin amca- sen ~gin etmek hevesine düştüler sustunuz? yen şa~kın, acayib: sevinç ve acile kan-

ruz... demek... Bu sesteki yalvaran, ıztırab çeken in- şık bir hatıra bırakmıştı. Fakat Cevad 
- ??? - Bundan hiç bir şey anlamadım ben leyiş genç kadını altüst etti; birdenbi- amcasile yengesinin onun hayatında 
- Bir gün sizin olacak bir malı ba- Cevad ... Bunun için bu teklifi kabul re başını h~vaya kaldırıp yıldızlara, kimsenin görmediği sırn keşfettiklerini 

na vermiş olmaz mı? etmiyeceğim'. göklere çıktı; sonra gözlerini Cevada ve kendisine olan muhalbbetleri sarsıl-
- Hayır; malı kendisinindir. Onu - Or.lar1 çok gi.ıcendinniş olursunuz. çevirdi. madan karısına hak verdiklerini ve 

istediği gibi kullanmakta, satmakta, - Hakkmız var ... Yengeniz bunlan - Size Allahın ve insanların karşı- Muallayı hiç olmazsa maddi ihtiyaclara 
yakmakt:ı, yıkmakta serbesttir. söylerken adeta yalvarıyordu. O halde smda bağlandım; bu bağı kendi iste - karşı vikaye etmek için böyle bir çare-

- Fakat... ne yapayım? ğimle çözmeme imkAn yoktur. ye başvurduk!arını anl~ıştı. 
- Beni dinleyjniz Mualla; yengem - Ne yapacr.CJcsınız? Kabul eder ve Bu sözleri söyledikten sonra ağır a - Demek kabahatli olan kendisi, yal -

size bu teklifi yaparken ne dedi? artık set"best olursunuz... ğır, arkasına ba'kmadan yürüyerek eve nız kendisi idi.. demek Muallaya karşı 
Genç adamın sözlerindeki alay ve geldi. Cevadın başını bir ağaca dayıya- haksızca hareket ediyordu öyle mi? 

acı ile karışık ahenk MuallAyı titretti. rak uzun zaman öyle kalıp düşündü - Bu düşünce Cevadı uzun, uzun gün-
- Benim fakir bir kız olduğumu, 

belki de kocamın servetinden hazan is
tifade etmek istemiyeceğimi, dünyanın 
halinin mahim olmadığını, mutlaka bir 

- Serbest · mi olurum? ğünü görmemişti. Jer ve gecelerce rahatsız etti, ona yürü-
- Öylı:> ya, benimle sırf ailenize kar- Bu vnk'adan sonra, gene arafarında yeceği yolu gösteren bir ışık oldu. 

şı bir fedakarlık yapmak için evlenme- hiç bir şey geçmemiş gibi sakin ve tabif * 
köşede bir gelirim olmasının muvafık diniz mi şimdi kendi iradınız olunca, hayatlAnna devam ettiler ve ikisi de Naime ha'Tlım efendi her sene Ağus-
olacağmı, bu hediyeyi evleneceğim za- artık bu sevmediğiniz ve bir türlü seve- Mustafa beyle kansının projelerinden tos sonuna kadar Büyükadadaki köş -
m1n babamın bana vermiş olduğunu miyeceğiniz ooamın yanında durma - birbirine bahsetmediler. Yalnız Cevad künde kalır, ancak Eylül iptidasında, 
farzetmemi, onların da bunu Nermine nıza bir sebeb kalmaz. bir gün bnhçede dolıişırken bir noter oğlunun av arkadaşlarile kanlan çift-
veriyormuş gibi vermekte olduklarını İkisi de müthiş blr an y~ıyorlarm14 memurunun içeriye girdiğini ve başka liğe gelecekleri zaman, sırf onları kar-
ila .. söyledi. gibi yüzyilze bakmadan bir iki dakika bir gün de amcası ve yengesi ile birlik- şılamak ve oğlunun evindeki mevkiini 
Ceva:dın dudaklarında çoktanberl gö- mehtabın deniz.deki altın IŞ'lltumıa dal- te Muallanın İstanbula indiklerini gör- onlara göstermek için Beykoza gelir -

rünmiyen müstehzi bir tebessüm belir- dılar; sonra MuallA ağır a~ bqıru kal- dü. di. 
di. dırdı: O akşam karı koca sofrada yüzyüze Halbuki bu sene mutaddan çok evvel 

- Sizi benim karım olduğunuz için - Bu para ne de olsa sizin ... Sizi ta- bakmadılar. İkisi de karşunndakine çiftlikte görüldü. Kendisine cDüşman• 
değil, kendinJz için sevdiler ve sizi ph- mmam11 0111.Jıcbm 11JW11>1zm b&fle bir k.*p kabahatli imif gibi gö%0Jıl ,_ • addettW kadınla karplapak, onu 7a-

kından görmek, onun Cevadın hayatın 
daki mcvkiini ölçmek, onu istediği gib' 
ele almak için telaş ediyordu. 
Cevadın bu sene bir gün bile Adada· 

ki klüpte görünmemesi, günü birlik ol· 
sun, muşla Aday:ı gelip annesini gör · 
memesi ve il~ zamanlan ademi tenez
zül ve istihfafla karşıfadlV., aylarla 
yaln1z bıraktığı karısının ayakfarınm 

dibine gelip yerleşmesi Naime hanımı 
çileden ç.1kArmışlı. Oğlunun şöhreti yü
zünden eve gelip giden misafirler ya · 
vaş yavaş ondruı uzakla~mağa başlıyor

lar, Naime hanını, eskiden olduğu gibi 
salonlarda bir kraliçe gururile dolaşa· 

mıyordu. O, bütün bunları evvelceden 
bildiği için kendisini bir kenara fırla -

tacak ve solduracak olan bir gelin is
tememiş, bunur ... için uğraşmıştı. 

Ancak, kıskançlıkla gözü ne kadnr 

kararırsa kararsın, gene oğlunun, aşklo 
değilse de, hiç olma'lSa bu güzel kadı
nın kocası olmaktan gelen bir gururla 
Muallaya yaklaşmakta olduğunu görü· 
yordu. Doğrusu, herhangi bir erekek de 
onun yerinde böyle hareket ederdi. 

Lakin, şimdiye kadar oğlunun evin· 
de daima bir yıldız gibi parlamış, ya•Ian 
veya geıçek, bütün iltifatları toplamış, 

Cevadın misafirlerinin yanında bir kra· 
liçe gibi hüküm sürmüş olan Naime 

hanım, art•k yıldızının sönmekte oldu
ğunu, herkesin genç ve güzel gelinin 
karşısında eğileceğini anlamağa başlı· 
yordu. 

(Arkan var) 
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BATTAL 
• 

GAZI Bir TOrk kalesi önünde 
Yuan: ZIYA ŞAKIB 

Battal d.. d Mnksadıburalanlakibüyük e. uşmanlar arasın 8 
Ormandan geçerken, Tatar bize dikkatli bulunmayı 
tavsiye etli. Sözlerine bakılırsa valinin oglu ve kendi 
yaşında bazı kibarlar yolcuları soymakla eğleniyorlardı 

ieleri basarak buld ~ § hır ve ka j 
' ugu erzak v ah· 

reyi, Bizans surları önündeki . e. z ı -
tiusuna göndermekt" ıslam or

ı. 

Battal Gazi, bu maksad . 
vel . muvaffak olmak i i ~a bıran ev
durup cünlenmivord çHn, hıç bit.. yerde 

A.. ~ u. astalığın ğ 
men, ,~karın sırtından . . a ra -

Her geçtiği yerd llllniyordu. 
kerler bırakıvor· e~kım takun as _ 
bula gönderiİm~s~~ in toplayıp İstan
kı cmir!er veriyord ç , bunlara da sı-

Battal Gazi böyl~e K" 
digi zaman, yanında utahyaya gel-
mıştı. Fakat o bu kk· az asker kal -
rek derhal işe' başı as en de kafi göre
küçük kaleyi ha amıştı. Hatta, birkaç 
ğu buğday ıtrp smış .. bunlarda huldu-
h ' a, yulaf mb· · ayvan yiyeceklerin' b. ı ınsan ve 
la yollamıştı. ı, derhal İstanbu -

Batta} Gaıi b * 
disinin Biza~ u işleri görürken, ken-
kib edildiğinin c;s~sları tarafından ta-

Yeni Biz&~s tr ında değildi. 
(Leon), islttm ord mpsratoru, hilekar 
tırdıktan lılOnra busunun erzakını yak
hal ve vaziyet 'alau ?rdunun nasıl bir 
l\lrlnrın haricin .caglnı anlamak için 
takım casuslar e •.. ıslAnı kıyafetinde bi; 
suslar, Müslimeg~~dennişti. Ve bu cal 
f~ndan al:nan te~b~r Ba~~~ Gazi tara -
lip Leona habe len ogrenerek ge-

Leon B r vermişlerdi. ' 
tarda ' k attaı Gazinin mühun" m'k 

ruı erle A ı -
çıktığını ve ~ nadolu sahiline nasıl 
çarçabuk ··• e Y~P~aı'k istediğini de 
ö. ogrenmıştı Ve b 

f?'enrnez, Battalın · .• ~nu öğrenir 
Bızans kalele.rine . ~tıgı yerlerdeki 
dermiş .. onlan ik gızlıce a.damlar gön-

B az elmiştı 
at"tP l Gazinin .. h . . 

Jan halk şo retınden yılmış o 

Tercüme eden: HUS91İ 1 Cah"d Ya1çm 

Sırtüstü. uzanıp yatarak, saatlerce istirahat ediyordu 

tıyorlar. Ve dinleyenlere de hayret ve
riyorlardı. 

* 
Bunlar da Battal Gaziye rast geldik

leri zaman, derin bir hayret ve korku
ya kapılıyorlar.. oldukları yerde taş 
kesiliyorlardı. Battal Gazi, artık Doğanlı yay1Asına 

1 
Bunlar, Battal Gaziyi tanımıyorlardı. geln\işti. Burası, cennetten bir köşe, 

Fakat. onun kılık kıy af etinden, par - denilerek kadar latifti. 
lak silahlarından, heybetli çehre ve Koca Battal, manzaranın bu ıatafet 
vücndündcn, Devzade kjkarın altın ve haşmeti karşısında, öyle ruhani bir 
gibi parlıyan renginden şüpheleniyor - zevk duymuştu ki, gönlü adeta bir ço-
yorlard1. et.ık ruhu gibi hafiflemişti. 

Vak1fı Battal Gazinin bu taraıflara Aşkardan inmiş.. onu, yemyeşil çi-
gcldiğini duyup işitmiyen kalmamıştı. menler üzerinde kendi haline terket
Onun için herkes kalelere kapanmış, miş .. kendisi de, eflake ser çeken çam
ortada gezinenler. son derecede azal - !arın nefti gölgelerine uzanıvermişti. 

Buraya yakın bulunmalarının tesirin1 

daha şimdiden farkediyordum. Tatarlar· 
la Türkler arasındaki ticaretın merkezi 
bulunan şehirde Tatarların mümeyyiz 
vasıflarını teşkil eden açık sadelikten ve 
saffetten eser yoktu. Burada şehirli ve 
mültefit ev sahibleri görülmez. İnsan ha
ris Yahudilerin eline düşer. Nerede ken· 
dilerinin vücudlerine tahammül edilirse 
kar hırsile hemen oraya dolarlar. 

İsmail §ehrinin Tuna tarikile buğday 
ticaretine merıkez hizmetini görmek gibi 
muhassenatına hususi bir sanayi de in· 
zimam ediyor. Bu bizim Türkiye cchag
rin> i dediğimiz cchagrin> derileri ima
Iatıdır. Şehrin etrafında bu derilen ima
le mahsus büyük yerler göze çarpar. De
rileri ipti<la bir parşümen gibi işlerler. 

Dört deynek ile ufki surette derileri ha· 
vaya gererler ve Üzerlerine küçük diş 

diş iz bırakacak surette bir baskı basıl· 
ması imkanını tem.in ederler. Bır müddet 
sonra, cchagrin> denilen bu diş diş izler 
hasıl olmuş ve deri tamamen hazırlan· 
mış bir hale gelir. 

Kalll kıyıya vasıl olmak için nehrin 
iki ~olunu geçmek lazımdı. Ortadaki ada
ya sal bizi götürdüğü zaman güneş yeni 
doğuyordu. Bu dört fersah süren bir ku· 
tur istikametinde adayı geçtik, Tolça 
karşısında nehrin ikinci ayağına v,As11 
olduk. Tolça nehı'e iltihak eden ayağın 
biraz aşağısında bir Türk kalesidir. Ora
da dinlendikten sonra, bir orman içinde 

mıştı. Bunlar da, çok mühim işleri o- Hayalinde, tatlı hayaUeı: canlanmıya · li yolumuza devam ettik. Ormandan ge-
lan ihti'-•arlardı .. . Bu ihtiyarlaır, gerek başlamıştı. Dımağı, birdenbire sevım J çerken, Tatar bize dikkatli bulunmayı 
Battal Gazinin Ye gerek Türklerin, si- yurduna, Malatvaya kadar kaymıştı. t . tti s·· l . b k 1 ı · . . . ~. . . .. . . avsıye e . oz enne a ı ırsa va mm 

ra kendilerinin gayet müthiş oldukları 
kanaatini veriyordu. Bu garib cenk ha• 
ztrlıklarına şüıphcsiz korkak kimseleri 
tethiş etmek ve hücum etmek lazım mı, 
değil mi diye bir karar verdirmek için 
küstahane bir tavır da inzimam ediyordu. 
Yanımıza yaklaştıklan zaman keneli· 

lerine nazikane selam verdik. Gösterdik· 
leri ilk düşmanca hareket bu selama mu· 
kabele etmemek oldu. Bir nevi hakaret 
teşkil eden bu muameleye kolayca ta• 
hammül ettiğimizi görerek şüphesiz cÜ· 
ret:karane tavırların bizi bütün bütün 
yumuşatacağına hükmetmiş olacaklar k1 
amir vaziyetinde olan herif eline bir ta• 
banca aldı. hayvanını hızlandırdı ve et· 
rafımızda dolaşmağa başladı. Bu çapkı" 
nın bizi korkutmak istediğim görerek ve 
halimizdeki korkaklığın onu bazı hare• 
ketlere sevkedebileceğini ve bizi de ken· 
disini öld'Ürmeğe mecbur bırakacağını 
düşünerek fikirlerini tashih suretile ba· 
şımızdan defetmeyi münasib buldum. 

Bunun üzerine, bizim gruptan aynl
dun. Tabanca elimde, o herifin karşısına 
geçtim. Bu hareketten hayrete düşerek 
atını yavaşlattı. Gülerek: 

- Hayvanınız gayet iyi terbiye edilm~ 
gibi görünüyor, dedim. Çok cins bir at. 
Ateşten korkmaması icab eder. Bakalım, 
bir görelim. 

Derhal, hayvanın kulaklarının yanın
da silahı boşalttun. Beygir şahlandı, üs
tündlt~i si.i,l\Tarl yelesine tutunmak .için 
silahını attı, serpuşu düştü. Onu böyle 
bir perişan vaziyette kendi haline bırak· 
tım. Kafi bir ders alınış olacaktı ki bize 
yolumuzda rahat rahat devama müsaade 
etti. habe ' onun tekrar oralara geld" •. : 

r alır alma k ıgını rni z, orkularından titre-
~ Ye başlamışlardı. Derhal kale k 
ıarını k k apı-

lahsız adamlara ilişmediklerini biliyor- Şımdl, oradakı o şırın bag evını:: an- oğlu ve kendi yaşında \azı kibarlar yol· 
lardı. Onun için. işlerine gidip gelmek- n esi Sai.de hatunu .. candan ve yurek- cuları soymakla eğleniyorlardL Fakat 
ten çekinmiyorlardı. ten sevdiği -Ze~:b~~~:· s~d:k ve vefa- bizim gibi beş Tatar onların hırs ve ta· Dobrogan (1) ovasını geç.tikten sonra, 

B k~r lalası Tavabılı gorur gıbı oluyor. Ve mahını tahrik edemez zannediyordum. bizi Trakyadan ayıran dağlann eteğine 
ı. sımsı 1 apam~lar, müdafaa a 
azırlanmışlardı. Y 

de!~k?t, hilekar Leonun istediği bu 
gıldı. Onun tek b" 

hiç bir k ır maksadı varsa 
kAn olın uvvetıe mağlUb edilmesine im~ 
?nekti. ıyan Battal Gaziyi ele geçir -

Batta1 G . * 
man d azı. tam manasile bir düş _ 
du. F':kryatasın~n içine daldığını biliyor-
h ' Bızans .. ·· d ayatını k onun eki ordunun 
k.eye eh~~armak için, hiç bir tehli-
Böy]~ E ıyet vermiyordu. 

rnlştl, Buİ b~ki~:hir ovasına kadar in
Artık '/Üre:. ıl~ıği erı.akı g6ndermişti. 
Vardaki gı bıraz ra'hat e~rek, o ci -
istirahat Yaylaların birinde, bir kaç gu"n 

'ti'! eve avla 
.r..vveıce bur nmıya karar vermişti. 

laman, <Doğa ~lnrda gezip dolaştığı 
vak senasını i ~tı)'. ( 1) yaylasının bir 
vası ve suyu ş. mışti. Bu yaylanın ha-
hayat Veriyo~~nsa~ara ve hayvanlara 
~ac.ı.ı . da.R keçisr ibi nra da.. giyik, ka-
erının lezzett ilg av hayvanları, et

Battnl Ga . kc meşhurdu. 
!aylada kol;~ca ivb~ttiği. kuvveti bu 
adı. Askerlerini o~ ıyabıleceğini an • 
a~asındaki sulak Kutahya ile Eskişehir 
bır tek at uşag~ı aolvada bıraktı. Yanına 
sına ·'~- al'ak no~ Çf.A.lıuya başladı , gan}ı yaıyıa. 

'L.. Manzara, ha'rikuilftde .. 
rdrın yam l gu~€ldi D ~ 1 . aç an, yemye n . ag-
arıle bezenmişti. Bu 

8 
~ çarn orman-

:ındak~ rengarenk çiçe~;ların arala -
. msalsız bir haşmet ve l•t ,!manzaraya 
lnran1 ° a et Veri 
G . rnestcdcn çiçek kokul Yor .. 

azıvı adeta sermest ed" • darı, Battal 
Aylnrdnnbc . ı)or u. 

hastalık i . d rı heyecan, yorırunluk Vf' 

ola-n koca ç~n he yuvarlanmnktan h ara b 
~t ve l"" af raman, tabiatin bu süku 
bi "' ~a etine k -
.. rdenbire de . . avıu r kavuşmaz 

lu açılıverdi. ğıştı. Adeta, gözü ve gön-

Pınar ha la 
buz ıribı· k ş rında, A .. k~·dan i . 

e;,• ayrı kl '~ nıvor .. 
~Çlari!e içiyo: ardan taşan suları, a
tınde, sırtüsta .. hazan da çnm gölgelc
lerC'e istir h uzanıp yatarak saat _ 

Yollara ıı at ediyordu. , 

1 
unlardan, Battal Gaziye rasgelen - sanki, ta. t.lı b.ir rüya .görüyorrnu.ş .gibi, Böyle bir ... ., "adan kendimi masun bili· doğru yav~ yava§ yükselen toprak her 

er, vrr'k1a ondan şüpheleniyorlardı, fa- 1 h ı d l d ~ 
k 

bu sevgı ılerın aya ıne a ıp gı ıyor- yorduk. Fakat, birdenbire, ormandan çı- tarafta mermer tabakalan arzediyordu. 
at onun, bu ıssız dağlarda, tek ba~•lla du. karken tem.iz giyinmiş. iyi bir ata binmit Bunlar Balkana (2) temel hizmetini gö-

dolaşacağına da ihtimal vermiyorlardı. Bird<>nbire, Aşkar kişnedi. Ve bunu bir süvari gördük. Arkasında haydud kı· rüyor denilebilir. Bir boğazdan bu dağ· 
Yalnız, gördükleri şahsın heybetinden müteakıb de, Rum lisanile: lıklı biri de vardı. Gerçekten gülünç gö- lara girdik. Kamçı suyu buradan kaynar. 
kalblerinde bir korku ve ürküntü his- - Can kurtaran yokmu .. İmdad!.. rünecek bir fazlalıkla müsellah bulunu- Memba aularile daima beslenen bu sel, 
sediyorlardı. Kalelerine ve köyllerine Diye, bir ses yükseldi. yorlardı. İki karabine, üç çift .tabanca. akarken, bir kayadan diğer kayaya çar .. 
döndükleri zaman, g~rdüklerini aınla - (Arkası va,.) iki kılıç, üç dört büyük bıçak bu adamla- parak yılankavi uzanır. O surette ki bo-
-===================================ıı=======~==~==::::ıı:== ğazın nihayetine vAsıl olmak için çayı on 

yedi defa geçmek lazımdır. Boğaz bittik· 

BAHAR KOKULARI 
Ciğer~ imizi nasıl yıkar, neş'emizi artb rır, zevkimizi tazelerse 

Nefis ve mükemmel bir gıda da 
Ömrümüze ömür, kuvvetimize kuvvet katar. 

ç PA MARKA 
Pirine ve hububat 11nlan 

Sıhhat ve neş'e kaynağıdır 
Kuruluı tarihi: 1915 M. Nuri Çapa Beşiktaı Kılıcali ÇAPAMARKA Tel: 40337 

ten sonra gayet sarp yollardan dağların 
üstüne çıkmağa başladık. 

Geceyi geçirmek için orta havalidc bir 
köyde durduk. Biraz istirahat ettiğimiz 
ıırada, kalabalık bir süvari kuvvetinin 
çıkardığı gürültü kulağımıza geldi. But 
Devlet Guerayın kardeşi yeni Cnlga suı .. 
1anıydı. BabıB.li Krim Guerayın yerine 
Tatarlar tahtına Devlet Guerayı çıkar" 
auştı. Beni hAIA Caouchanda zanneden 
bu prens ayni köyde bulunduğumu haber 
alır almaz ziyaretine gitmemi rica ettirdi, 
Osman1ı ordusunun yürümekte olduğunu 
ıöyledi. Yollarımızın ayrılığından dolayı 
esefini beyan ettikten sonra, Saraya (3) 
gitmek üzere yolumu biraz değiştırmemi 
rica etti. Biraderi yeni Kamı görmemi 
tavsiye ediyordu. Biraderinin oradan ha· 
rekete hazırlandığını ilave ettikten sonra: 

- Ümid ederim ki rizi bizimle beraber 
gelmeğe ikna edersem biraderim tamir 
kabul etmez zannettiğiniz bir ziynı siı 

unutturacaktır . 
Doğrusu, Krim Guerayin yerine o ka· 

biliyette birini getirmek kolay olacağm.ı 
emin değildim. Fakat Tatar milletine tr 
allQk eden ıeylerin hcpsıni görerek on
ların Rumelide ne tarzda yaşadıkla ı 
hakkında tam bir fikir edinmek maksa
dile Tatar sultanlannın hasları dahilin. 
de bir cevelan yapmaya kolayca razı 

oldum. 
(Arkası var) • 

(1) Tuna Ue Tra~ya dağları arasında Avr 
rupa TUrkiyeB1nln bir villiyetı. Küçük blr 
beygir ırkı yetiştlrmekle meşhurdur. Türk. 
ler bu btYSlrlero pek rağbet ederler. HepSl 
rBhvandırlar. 

<2> Türkler Trakya dağlarına ve umum -
yetıe, en yüksek sır:ı daAlara bu ismi ve
rirler. 

den başka'\~ck .tük ihtiyar köylüler -
ru-;-~e görürrunüyordu. 

ua1lıı bu 
l'ıı1ıa, bu Sırml tıafımaktadır. 

<3> Saray, Tatar sultanlarının tıııslnrı cıa .. 
hlllnde bir Rumeli ııehrldir. 



1 

l 

14 Sayfa SON POSTA 

.s ·ı Posta• nın tefriltaaı: 33 

BiR, iN6ilil CASUS • 
Ingiltere lig maçlarının 

TercDme eden: B. .AIU 

Esir zabit bir tahtelbahirin 
bekliyeceğini haber almıştı 

otuz yedinci .haftası 
Aylardanberi karşısına çıkan takımlan mağlôb edd 

Kral kupası finalisti Walverhampton takımı 
fena bir ma2lubivete uiradı 

Bu malıkaneye aid g~ parkın 
bir kı5mı, esir zabitlerin tAınef -
füs ve gezinti yeri olarak ay
rılmıştı. Malikanenin etrafı, birkaç kat 
telörgü ile çevrilmişti. 
Buradan kaçışımız - Lüzwnu halinde 

milli müdafaanın göstereceği kolaylık
~ara rağmen- giiç kaçışlardan biri o -
iacaktı. J.<"akat ben milli müdafaadan 
herhangi bir y<trdım istemek taraftarı 
deği dim. B<:;n, münhasıran kendi ve -
saitinıizle Vf' normal yollarla kaçmak 
istiyordum. 

Tahmin ettiğim gibi, çok geçmeden 
Fra:> berg, kendi kendine kucağıma a -
tıldı. Bir gün sabah gezintisi esnasın
da, tesadüfen yalnız k~ışimızdan isti
fade ederek yanıma sokuldu ve, biraz 
sonra, diğer zabitler yemekte iken ken 
'disirff görmek1iğimi rica etti. 

Tabii ben Fraybcrg'in ricasını lı'af 
etmekt~ gcçikmedim. Bu gBrüşmemiz
<!e Frayberg, gayet ihtiyatlı bir dil kul
lanar;;K, kaçrnağa niyetim olup olma
dığını iskandil etmeğe b~ladı. Ben, 
gay<.>t açık olarak, böyle bir arzu bes
lediğimi ona bildirdim; ve buna aid bir 
tasavvuru olup olmadığını sordum. Fil
hakika Frayberg'in, hem de yepyeni, 
bir kaçış planı varmış. Kamptan kaça'r 
kaçmaz, Frayberg, sahildeki tenha bir 
noktaya gidecek ve kendisini orada 
bekliyecek olan bir tahteloahire bine -
cekmiş .. bu benim için yepyeni bir ha
vadist i.. işin bu safhasından benim ha
berim yoktu. Doğrusunu isterseniz 
ben, böyle acınacak bir karar plarule 
'karsı 1aşacağımı· ummuyordum. Fray -
berg'in sonradan bana arnlattığına naza
ran buna benzer bir kaçış teşebbüsü, 
bundan bir kaç hafta önce, Denbiğ ci
varında bulunan Dilfrineyled kampın
aaki Tolens isminde bir Alınan zabiti 
la.rafından yapılmış, fakat müsbet bir 
netice vermemişti. Frayberg bundan 
önce Denbig civarındalki bir kampta 
bulunuyormuş .. ve bu kaçış planını son 
radan tek başın~ hayata tatbik etmeğe 
çalışırken yakalanan bu Tolens is -
mindeki Alman zabitile beraber çizmiş. 

Fraybeı:g'in hazırlıklM'ı oldukça iler
lemisti. Bundan bir kaç hatta önce has
talığı dolayısile bu kamptaki esir Al
man zabitlerinden biri tahliye edilmiş 
Ye yarah, esir bir İngiliz zabitile müba
aele edilmişti.. Frayberg bu Alman za. .. 
'biti va~ıtasile Alman başkumandanlığı
ba yazdığı bir tezkerede, Tolens'in kaç
mağa teşebbüs ettiği ( t ) ayni yere, ya
ni Lımdudno civarındald Hreyt Orms 
Red'e bir tahtelbahir gönderilmesini 
rica etmiş .. Fra<yberg bu yeri bililtizam 
seçmiş.. çünkü İngiliz hükfımetinin, 
ayni yerden ikinci bir frar teşebbüsü 
yapılmasına ihtimal vermiyeceğini tah
lmin ediyordu. 

Frnyberg, kızkardeşinin ağzından al
<3.ığı bir mektubda, imalı bir takım ke-
1imelerle, planının tasvib edildiğini ve 
!9 Teşrlnievvelde bir tahtelbahirin 
kendisini bckliyeceğini öğrenmiş.. Bu 
ırnektuba ncnaran Alınan tahtelbahiri 
ya 29 Teşrinievvel günü veyahud o ge
~ tavin edilen yere gelecekti. Şimdi 
f'rayberg'in bütün dtişUil<.."esi geç kal -
~aktı. Çünkfi günlerden Te.şrlntev
~lin 20 si idi. Frayberg, kaçış için icab 
iden her şeyi haz?rlamıştı. H&ttl, Al -
hıany~dan bir peynir parça..• içinde 
f8nderilen, telörgülerl kesmeğe mah -
eus maııtas bile vardı. 

Fakat İngiliz hUkl\meti Frayberg'in 
.arkadaşmı tutup da ha~ka bir kampa 
sevkedince, Frayberı!"in bütün plAnlan 
altüst olmuştu.. cünkil Frayberg, he
men hemen hiç İngilizce bilmiyordu. 
'.Bunun i~in, kamptan kaçmağa muvaf
!flık bile olsa, Landud'no'ya gelmeden 
yolda yakalanırdı. İşte, Fray~rg'in 
tnal bulmoş mağrebi gibi bana sanlma
$1 bundan ötürü idi... 

O> Qok heyecanlı olan bu fra.r ~ba -
IOnü blltün tafsll!tlle, Herman Tolens'tn 
c!!seape Alı. adlı eserinde okuyablltrstnlzl 

mirimin, amirallıkla ciddi surette mü
cadele etmesi icab etti. Bizim amiral -
lık, Alınan tahtelb~irlerinin sahille -
rimize kadar sokulmasını çok tehlike
li buluyordu. Amirallık, vaki olan ih
baratundan istifade ederek, sahilleri -
mize kadar sokulacak olan bu Alman 
denizaltı gemisini, plarumın Jltilst o -
lacağını nazarı itibara almaksızın, ya 
batırmak veyahud esir almak niyetin -
de idi. Hiç bir manie uğramadan plA-

nımı hayatta geçirebilmek kararını al -
mak için, işe, çok yüksek bir .ıiyas! şah 
siyetin müdahalesi lazım geldi. Mu -
vaffakiyetle kaçtığımız takdirde -ki 
buna şüphe yoktu- diğer Alman za -
bitlerinin de ayni usulden istifadeye 
kalkışacaklannt ve o zama!ı bir diğer 
Alman deniza~tı gemisini esir etmek 
mümkün olacağını bütün belAgatimi 
kullanarak anlatmağa çalıştım. 

En uf ak bir tereddüd bile göster -
meksizin fikirlerini. kabul ettiğimi gö-
ren Frayberg, fevkalfıde sevindi. Her 
şeyd~n evvel halledilmesi lazım gelen 
nokta benim elbisem mesele.c;i idi. Fray 

Bilyuk Harbin üç maruf sıması: JJOyd. berg için böyle bir şey varid değildi. 
Corc, GeMral Jofr ve General Hayg Çünkü Alınan deniz zabitlerinin üni -

formasile İngiliz deniz zabitlerinin ü
Ben tabii Frayber(in teklifini kabul niforması arasında hemen hemen hiç 

ettim. Frayberg, keşfedilmemizden ve-
ahud yanlış bir iş yapmamızdan pek bir fark yoktu .. Son dakika~a onu:ı el-

~orkuyor, müthiş heyecan çekiyordu._ bisesinde yapılacak ufa~ ~ır to.liılAtla 
Ben, tabii, teşebbüsümüzün muva'ifa - her şeyi halletmek kabıldı._ Fakat be
kiyetle neticeleneceğinden emindim. . nim vaziyetim ona benzemıyordu .. ~e: 
Planımı hayata geçirirken bizim a - nim sivil elbisem. yoktu. Pa~tal~n ışını 

mirallığın şiddetli bir muhalefetine de kısmen halledıyorduk: Çunku Fray
uğradı~ımı söylemeğe de mecburum:. berg'in yedek bir panta1onu vardı. 
Bu muhalefeti bertaraf etmek için a - (Arkası var) 

Bir doktorun nünlU~< 
~ 

~p4f;( 78ill0 
notlarınc~an 

Ingil tere lig maçı arının J 7 nci haf -
tası oyunları çok hararetli bir ıekilde 
geçmiştir. 

Aylardanberi karşısl.M çıkan takım
ları mağlU.b eden kral kupası finalisti 
Wolverhampton takımı Preston North 
Fnd tarafından fena bir mağlubiyete 
uğramıştır. 

Lig maçlarının, son oyunlarına doğ
ru her takun ligdeki yeri için azamt 
kuvvet ve enerji sarfettiğinden birçok 
oyunlar sert bir hava içinde cereyan 
etmiştir. Sıkı oyunların birinde bir ki
şinin di7l, diğer birinin de burnu kırıl

Charlton • 
Aston -Villa 

maçmda 
sakatlanan 
Charlton 
kalecisi 

Aston Villa 
muhaci mlerl 
önünde baJ· 
gm bir hatdı 

yatıror 

Charlton 44 puvanla beşinci, Ntl1I 
Villa 39 puvanla Mlrizincidir. 

Anenal 2 - Bonbıfham ı 
Arsenal takımı bu maçta en ıenç o• 

yunculuğu ilk defalar tecrübe 
ve sağ iç yerini on ıekiz y·uı.DCI ... ~ 
Si<lneye verm~ti. Bu genç oyuncu -
çın onuncu dakikasında harcanmlf 
takım on kişi ile oyuna devam etmifdll 
Birmingham t~ımınm üst~te yapO 
ğı atakları atlatan Arsenal yirminci 4' 
kikada ilk golünü yapmıştır. 

İki dakika sonrn yapılan bir aayıdlll 
sonra oyun gene berabere olmuştur. 

mıştır. Arsenal iki dakika 1<>nra yaptığı ~ 
Everton 2 - Chclsea O sayı ile Drake'den olmak üzere dün rıl 

Chelsea oyuna pek sert bir şekilde him bir fırsat kaçırmıştır. 
baslam1ştır. Everton buna mukabil Arsenalin harikulade güzel oyun
u.z~n ':: ku~etli şiltlerle hasım kale-ı karşı o derecede güzel oynıyan Bir " 
sını mutemadıyen zorlamı.ştır. mingham fazla sayı yemekten ıcurtıal

Top kontro1ünü pek pn~·lak bir şe - muştur. 

1 

F - - - - -
NPzleler, gripler, kilde yapan Everton, merkez muha- Arsenal 39 puvanla 9 uncu, Bir .. 

cimleri Lawton sayesinde oyunda ha - mingham 24 puvanla 22 ncidir. 
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Jl Oğaz ağrı la Ti kimiyeti temin etmiştir. Maçta 40,000 kişi bulunmaktadır. 
Bu UÇ hastalık gene çoğaldı. Son haf- Şidd~tli bir mü:ad:le ile geçen ilk o rtaokuHa rın atletizm 

talar zarfında gündüz dereceı hararet - devre sıfır sıfıra bıtmı.ştir. 
ıerlle ak§arn derece! hararetleri arasında Harikulade bir müdafaa yapan Chel- çahşma programı 
büyiık farklar yapnu.ştır. Gerçi bu mev- sea kal<>cileri meşhur Woodley sayesin- Maarif Vekaleti tarafından meıcte1"' 
simde bu vaziyet her sene vak.1 olursa da 
bu a1 zarfında çok bariz bir fark gösteri- de bir müddet mukavemet etmiş, 70 lerde tatbiki kararlaştınlah beden -
yor. Vı bunun netıcesı biz zavallı thtı - inci dakikada mükemmel hir kombine- biyesi için hazırlanan spor büroları ti" 
yatsız in.'B.nlar bu dlkkatsizllğimtzln ce- zonla inen Everton birinci, iki dakika limat:name5i alakada•ara tıebliğ edO' 
zasını çekmekte geclkmlyoruz. Son birkaç sonra ikinci golü yapmıştır. miştir. Bu talimatnameye göre, orta r 
gün içinde gripler, nezleler aldı, yürüdü. Lawton iki gole vesile olan bu hü - kulların atletizm Ç81"'·""""alanna dal Bir e'Yde üç dört basta gördüğümüz çok U9'.. _ _, 

SOLDAN SAÖA: olu1or. olindllzlln güneşin ısıttığı muhit cumları fevkallde güzel idare etmiştir. bir program tanzim edilmiş ve bu ın~ 
ı - Yaklaşmak. güneşin kavuşmaslle birdenbire soğuyor. Everton 14 puvanla lig lideri, Chelsea ram mucibince hare-ket edilmesi bildi• 
ı - Gayret - Galataaaray formasUe, Fe - ve o oıamaıı ceketle gezenler, pardesüle - 28 puvanla yirminci vaziyettedir. rilmiştir. 

ncrbahçe formMında. bulunan renk. rlnl atanlar bu !ni teslratı hariciyeden ! 1 r 
• - Sadık olmıya.n. derakab müteessir oluyorlar. o halde ya- Preston 4 - Wolverhampton Matbuat tak•mı zmite gidiyi 
' - Birdenbire - Hayret nidası. pılacak şey ço!~ basit: Hiç olmazsa daha ~Wolnes. takımı üçüncü ddkikada yap İzmit (Hususi) - Matbuat 
ı - Dil - Beyaz. bir ay kadar pardesüler çıkmamak, ak - tı~ı savı 1le gol kapısını açmıştır. Kral M . 'n<l ehrim" geıecekdt• 
t - Hevwenen - İlln. ııamlan n geceleri mftmkün mertebe tyi k · f" li t' · t ğı bu sayı ayıs ayı ıçı e ş ıze 
'1 _ Kaçmak - İnanmak mudanndan upası ına s mm yap ı Mütekaid matbuat sporculan bud 

gipnnıek, cereyanı hnaya marus kal - Preston takımını Adeta kamçılamak ve d t "t .. .. - Ut kaid ----·1• 
emrl hazır. mamak:. nezlcl1lertn ve grlplllertn evle - . . ,.. a zrm gucunun m e O~Uü'O-

• - Sonunda •L• olsa hükümdar. ted bl ı + .... ~. devrenın sonuna kadar bır sıfır, ma5- 'l k 1 ki d M tb t ... _ .... rıne gttmemeıe: esas a r ""'l~ eder. ğm hü d h"" ne arsı as~a ar ır. a ua ~ 
9 _ varaklar _ Hayret nidası. Her ihtimale kar ... ı her gece bir ıhlamur lub olmasına ra en cum an ucu- f ·k 1·Ad b. ldld k _,_,_ . . mını ev a a e ır şe e aınnı•---~ 
ıo Bir notn - Yalvarmak.. almak veyahuJ sıcak ayak banyosu yap- ma g.eçm. 1ştir. ve izaz etmek için .-nnr n-ı.tmenı 'l'J 
yUKARDAN AŞAÖI: 1r b b k•""' muzadı taaffün aul"• İk d Prest ke muha -r-- "'5""" ma..., aa a a -r-· ... ıncı evre. on m.er z - hir Düzgören ile futbol ajanı M 
ı _ RasUama!t - Nefer. Ue biç olmazsa biraz tentiirdtyodlu ıu cimi oyunda bır yıldız gibı parlamış ve S h 

1 
kl '-••lam•..+ır Gel 

ı - İstlmdad nıdası - Tepe. veya oksijenli su lle llık ılık gargara . . · aner azır ı ara u..., "ı~ • 

ı - Kedinin cem'i. . etmek muvafık olan 1htıyatl tedbirler - karşısınd~~ı hmıbmdtakımb. meki~kldez mua- gazetecilere belediye gazinosundW 
f _ Bir muharrlrlll ısını - Itimad eden. dendir. vini Cullısı ar e er ır şe e ora - . f t ktir 

ul ıl zıya e verece • 
1 _ Tahta yontmak için k lan an ııe1 - 1---------------1 dan oraya koşturmu~r. -····-···········-···-·-·-

Rabıt edatı. Ce.U tsuy- •kQW.ıan.ua ..... Neye uğradı!hnı ş~ıran Wolver - Egv lence yerlerinin 
~ : ~~'::~ _ Hayret nlda.n. ::. =~;:.:un:...~;..:,~- hampt<>n müdeffaası fasıla ile dört gol : = ~!~a~c;ı~ntL ye~~1~:·s takımı bu gol panayırında t- tarifelerinde 

lO _ Karda kullanılan tıekerleltslz araba - ·-··---··--··-····--··•••······-·-····-·--· kinci golünü gülçüle yapabilmiştir. esash tenzilat yapılac 
Mektub.. HALK OPERETi Wolverhampton 46 puvanla ikinci, Pres 

1 2 8 4 5 e 7 8 9 ıo Bu akşam 9 da ton 36 puvanla on ikincidir. Gazino, lokanta. pllj ve emaall • 
Zoıo u.ı.u ı•c .. ı Maçta 30,0000 kişi bulunmuştur. yerlerinin tarifelerinde yeniden 
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ISTANBUL KIZI Charlton 1 - Aston Villa O tenzil~t yapılması brarlapnlftır. Bir bll 
Operet ı perde Baştan sona kadar heyecan taşıyan yutan itibaren tarifelerin tatbikin9 ,_ 

HALK ŞARKILARI oyunu olmuştuı. !anacaktır. Evvell vali tarafından ...-1. 
Müdafaa plA.nının daha geniş bir şe - makamlar bir toplantıya çalınlac~~ 

bu taraf için daha ziyade bir müdafaa hususta kendilerine 1lzım ıelen ~~ .... 
kilde ehemmiyet veren Charlton ilk verilecektir. Kaymakamlar kaz_,_,,..~,-

ye 

kıymetli ıu'etUr 

E. S.cll Tek 

.. -_··_·-----·-_-_._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·.:_:.:.:~ devrede yaptığı tek sayıdan sonra ka- bu gibi yerlerle yakından meşgul 0 ~ 
Çocutu refah& ka.TUŞturmat ıat1yorsanız lesini 3'za.mt .surette müdafaa etmiş - her eğlence yerinin sahibini çatır~ ,.,.r 
Çocuk Eıl.rgeme Kurumuna yılda bir llra oyuncudu sağ açık ve sağ için tama- ni tarifenin hazırlanmasında bi.zZ8t 
~ ıı,., oıwıuzı tir. Aston Villa hücum hattının iki gul olacaklardır. BilAhare beledfyıe l]ttl 
Çocnk mllletın en kıymetli buine&dtr. tamamile marke edilmesi Cbarlton ta- sad ~leri rnüdilrltli(l tarifeleri te~ 
Çocak .PAlrıem• K.anm• O.- Merbsl ..._ ___________ __. kınunın "zaferile yaprılmış. t~ edecektir • 
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Kolinos'la 
n· . Dişleriniz pırlanta 

ışl ... rıniz çllrnmez sağlam k 
çl~·kın, &nrımtırnk l~kEılerı izale e~lır, 
Dışlerin çllrOmcsine seb er. 
mikropların lohumlannı imbea.p dolan 
di ı · 0 e erek 

ş tm eyazlaur ve gUzeııe ·tirir. 
KOLINOSLA G0L0ŞON0ZON 

PARLAKLlGINI Y0KSELT1Niz. 
Macun tebsit edil
miş o~mukla btr 
top ıhlıy ıcıııızı 
uzun müddet 
temı ı eder. 

Al • 

gibi parlar 

Büyük tiibü 40 

K.içiik tlibü 22,6 Kr. 

an~ n lınar ve G·· ll . uzc~r K 
t 1 - il' :ır v gu elleştınn ırıne urumu nizanınnmesi : 
eşkll edıl c ktır. e Kurumu namlle merkrzl Alanya olmak üzere blr cemiyet 

~ - C'cml3etın toplanma , 
ali - C'cmlyctın m<'vzuu· S~erl Alanya Hnlkevl binasıdır. 
vü'5 UE'rln! \e ynrdımları~ı Ynsetıe hiç bir alakası yoktur. Gaye.si cemiyet azasının fn-

;uda gctırmektır. lılrleştırcrek Alanynda ilmi, sıhhi, bedll, tesisatı medeniye 

M. 1 l"ri· T 
lesinden 3c~ · ır\tlye Ctitı•h ı 
SlO do 1 doğumlu dava Vekili' ~r Yeti tebaasından Alanynnın Keller Pınarı mahnl-

Umln AvnJ .Kahv c ğl Husnü Şlfa ve Alanyanın Keller Pınarı mahallesinden 
Fuad s 'ur .. mezıtltr m h. u, Şekerhane mahallesinden ticaretle meşgul 322 doğumlu 
Şakir oğul al'ed"n 310 rın:t:ı.n 310 d do"'uml•t ŞukrU Ulusoy ve mezkilr mahalleden 

5 o umıu Bu.s ın.. . ~ 
- C mı te c rmek 

1 
e., .... Gucoglu. 

mek 1~2 cLr Cemı) en ç~~ ehlklyetı kanunlyeyl haL" olmak ve nizamnameyi kabul et-
: ııyrıc Y ., ı t dl 

1 
ma ıçln nlzamnrunenln koymu'1 olduğu aylık taabhü<llerl 

u ımdır ld l er odC'rnck tll mi he r 1t"H ı kara 11 şar e bir y evvel ld.:ırc hevetine haber vermek 

6 
Yet. kararııc remıyettcn c, knızamnameye muhallt hareket et.ti(;! anlaşılanlar umu-

SON POSTA 

~~ 

SE.LANlK BANKASI 
Tesis tarih! : 1888 

• 
fdare Merkezi : İSTANBUL (GAı..ATA) 

Tiirlıiyedeld Şabelniı 

tSTANBUL (Galata ve Yenlcaml) 

MERSİN, ADANA Büron 

Yunaniatandalıi Şabelerlı 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevı banka muamelelnt 

Kiralık kasalar servisi 

Purlsirı en son model kadın 
şaplrnları f3eyoğ!u:ıda 

DA 
mağazııf1ınnın ye'li 

şapkaları 
daıresınde teşhir edılınektedtr. 

Geliniz, int'hab edirıiz. 
- Ccm.h tın ŞimdlUk çı anlır . 

• ~1 -- <' m. rt umumi h t şubesi bulunm yncaktır. · ~E~C::i!IE~m••nm•••wl 
""'1' anm. ınd eye 1 ınukayyed • da bu 

1 
:ı.n tcşckkul eder H azn nın tamamının veya en aşağı üçte ildslnln 

8 
11 P buıunm a 1 lncİ 1 

e.r nzn yalnız kendıslnl tcmsll edeblllr. B1rlncl içtima-
... _ - Umumı hcvrt n vn ·r 

1 
çtımacta mukayyed azanın ekseriyeti ile JÇtlma eder . 

....... nameyi t l • zı " eri. Ek i ' 
ııunu te· k . :ıcıı ctmrk, ccmıyctİn b. er c • fır ile ld'lrc heyetini seçmek, icabında nl-

U • cemıH in ga~ esi et utçeslnl tanzim, Idar".! heyeti hesabını ve bll~nço -

1 
mumi mukarrc.ntın rafında mukarrerat lttlha:: eylemektir. 

arı, uır m ı mevcudun kserl 
ti nıümı u malı l ıı ı ve .. 

1 
e etı lle ıttıh:ız c:;ler, uınuml heyetin karar -

h1ll Ue • ne U ş h t t b 1 ıo; suar~~ U"ınd~ lçt mada bulu mıyanlara lüzumunda, vesal
rlne f ' Yln olunur ı re h ne bJdi .ıec kUr. İçtima ramnnları nizamname! da-

evk 1 1e 1 t eyetı VE'ya m" kıb lnnır T ç !ar yapar R ura lann mliçtemıan yapacakları davet ü c-
mak 1~ e ııncr e • idare h · uzname mu .a idare heyeti tarafından hazır-

ııın ır e;etıne y o _ ld · ap mak ve o vn ıta lle ruznameye ithal olun -

l:ı r he u . 
1r vezncd umumı heyet ta 

İdare h ~ ~r, bir k~tıb ve Uç nza::fınd~n .rey! harı lle seçUecek bir reis, bir muhaslb 
ta giriş • ~ i tı numı heyetin n mute ekkll ohnak uzere yedi kişiden ibarettir. 
bütün ~~ı: a

1
m ve k bza m:::;rreratını icra ve gaye etrafında her türlü tanhhüdn-

10 r taate mecburdur ur. Ve g ye etrafında ittihaz edeceği mukarreratn 
h - TcberrlUer müs . 

Üd eder. tcsna olmak üzer 
ıı li e her aza ayda ylrml kuruş vermeyi taah -

- "'Sn.blar um 1 edllcccktır Sur um heyet tarıı.fınd 
rllccektır · etı mUrakabcnın n an seçilecek fıç rnürakıb tarafından mürakabc 

12 
· e ~urctıe yapılacağı dahili nizamnamede göste -

- Ana nizam 
rcyJJe d "1 + naıne umumı he t eı; ş lrllebıllr. ye in üçte blrlnin talcb ve iiçte 1kls1nln muvafakat 

13 - CC'mlycu 
DlahJteın .. taraf~n~cshı halinde nıaııan Kızıl 

14 c 
1 

n YllPılacaktır. ay Kurumuna devredllecektlr Te tasfiyesi 
nı yet a larının t 

reyanı ve mUrnkab:ıtı anılyet ve defterleri s 
15 - Nlzarnn n suretı terası hakkında b uretı tanziını ve muameUı.tın şekli ce -

arzolunur ameı dahuı idare heyeti ta f lr nızanınamci dahili yapılacaktır. 
i 

· ra ından h 1 da.re n " ti· nzır anıp umumi heyetin tasdikine 
fJ{lı...:-' ,,e · Reis· Ala 

.... u lılu oy vezn . nynda dava vekili a- " 
men Hakkı Uğur edar: Alanyada tücl'ard usnu. Şifa, muhasib: Alanyada tüccardan 
~azını Doğon ' .nzıı · Alanynda tüccarda ;n IIuseyın Okan, kCıtlb: Alanynda öğret
_____ ::_ _._nzn. Alanyada -tüccardan Fun tevki Azakoğlu, aza: Alanyada tüccardan 

n Salur. • 

11111 l lllU 

Yırebatan, Çat~lçeşme sokak. M 
İSTANBUL 

Gazetenuzde çı"rm yazı ve 
. resıınleriiı bütü:ı hakları 

mahfuz ve gazetemize dddir. 

ABONE FıATLARI 
·ı 6 3 
t-n. Ay Ay 

Kr. Kr Kr. 

rüRKİYE 14 J -si/O 

YUNANİSTAN .. ...,i~ ı10 

t:.~NEBİ - ' , I 800 

Abone bedeli peşindu. Adrel 
değıştirmek 25 kur .~1.ur. 

1 
J..y 
Kr, 

1-N 
'J.7.J 
flw 

Gelen euraA geri v-rilmn. 
ilanlardan m••'uliyet alınnuu. 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul iliveai lbımjır. 

t•··;·~~~·~··bı~~~··;·;4;··;~~~~b:ai"' 
~ Telgraf : Son Posta ı 
: Telef on : 20203 
\ .............................................. ,.) 

Sayfa l; 

lürariğer, böbrek, taş ve kumlann· 
dan mütevellid sancılannız, damu 
sertlikle'rl ve §işmanlık şikftyeileıi • 
niı.i U B t N A L ile geçiriniz. 

UR 1 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir, kanı te
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yarım bar
dak su içerisinde alınır. 

lNGi iZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOÔLU - tSTANBUL 

• 
inhisarlar U. Müdürlüğünden : 

Mu ham· % 75 
Cinsi Mık. men be. teminatı Eksiltme 

Lirn Krş. Lira Krş. şekli saati 

Y ungın söndOrme 13 kalem '634.42 40.08 Açık eksiltme 1• 
levazımı • 
Y ımgın aleti n 2 • 1006.70 82.25 • ıt 14,80 
eczası 

Ya gın tulumbası 5 • 695.- 44.62 J) • 14,'5 

• Hortumu 75 metre 118.87 8.91 P'\z&rlık 15 
Kamyon 2 udd S 4800.- 86l).- açık eksiltme 16.80 

to l.ıllk 

• 1 ndet 5,5 40JO.- 300.- • 16.'6 

6 ton.uk. 
Sabş kamyonu 1 11det 2 3100.- 233.- • • 16,80 

tonluk 
Kamyonet 1 adet 1 8000.- 225,- açık eksiltme 16.~ 

tonluk 
I - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yanlı 7 kalem malzeme 

hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizaların· 

da gösterilmiştir. 
1Il - Eksiltme 21/4/939 Cuma günü Kabataşta levazım şubesindeki alım ko

misyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen .şubeden alınabileceği gibi kapah 

satış kamyonu planı da görülebilir. 
V - Yavşan tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek istiyen • 

lerin kataloklarile karoseri şekli ve dahili taksimatını gösterir bir plan ile ben· 
zin sarfiyatını gös~erir fenni tekliflerini ihale gününden 5 gün evveline kadar 
İnhisarlar Tuz fen şubesine vermeleri lftzımdır . 

VI - İsteklilerin ekc;:!tme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
paralarilc mezkur ko:ınisyon~ gelmeleri. (2172) 

Cinsi Miktarı 

Muhammen 

bedeli 
Li a Kr. 

% 7,5 tem~nat Ekı;iltm! 

IJira Kr. Şekli -Saat 

Kalın çivilı kayı~ 1606 metre .sif 2803.27 210.22 Açık Eks. 115 

Rapit ve ekselsiyör 
ince çivili kayış rapit 600 :a • 807.30 60.54 • • 15.30 

I - Şartname ve nümunelcri mucibınce yukarıda miktarı yazılı ince ve kılın 
çivili kayış açık ekstilme usulile mübayaa olunacaktır. 
il - Muhammen bedeli., muvakkat teminat paralan, eksiltme şekil ve saat. 

leri hizalarında gösterilm\ştir. 
Ill ,,_ Eksiltme 26/4/939 Çarşamba günü Kabata~ta Levazım ve Mübayaat 

Şubesi Müdüriyetindeki Alım KomLc;yonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçn şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para· 

larile birlikte mezkur kom.syona gelrne!erL c2340> 

~111111111111111il11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
=-§ Türk Hava Kurumu 
:: 27 ci Tertib 

Birinci Keşide : 

= Büyük ikramiye: Liradır ... - . 
§§ Bundan başka : 15.000, 12.00(), 10.000 liralık ikramiyelerle 
:= 20.000 ve 10.000 liralık iki .adet mükafat vardır •.. 
~ Yeni tertipten bir bilet alar~k iştirak etmeği ihmal etmeyiniz. Siz de 
S piyangonun mes'ud ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz. = 
~il l l l il l l il l llllllllll il il l l lll l l l l l l l l l il l il l l l l l il l il l l l l l il l il l l il l il l il l l l il il l il l l l l il l il ll l l l l l il l l l l l l l l l il lW 

Son Posta l\lr.fbaası 

Nei.fiyat Müdürü: Selim Ragıp ETMj 

SAHİPLERİ· S. Ragıp EMEÇ 
• A. Ekrem UŞAKL1G11' 
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OLDUG.U ANLASILIR 

VER.ESiYE 
' SATIŞ 

; Sütçüler A:eminde Bir Hadise ... 

ie J e 1~3~Tmo~e~~JN~e~~~~ir 
'- ünyanın en sağlam ve en ucuz, 

Mi ELE 
SGT llABINELEBIDIB. 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozulmaz. 
Yedek akaamı daiına mevcuddur. 

Anadoluda acenta aranmaktadır. 
Taşra Satı~ yerleri : 

Koayada Ka~ıkçı Necati, ErxwıamJa 
Nq'et w olakot:ıı 

T0RKIYE UMUM DE.'OSU: JAK DEKALO ve Şsi lstanbulda Tahlakale No. 51 
Ankara acentanuz Yusuf Esendemir ve Oğullan 
Adana > Ömer Ba~eğmez 
Konya > Mehmet, Şükrü, Neca~i Kaşıkçı 
Ceyhan • Sait Akman 
Gaziantep • Mutafoğlu M. Şakir Öışeker 
Erzurum > Neş'et Solakoğlu 
Polatlı Süleyman Uzgeneci 

Müthiş Sırt Ağnları 
ALLCOCK bütiln ıztırablara nihayet verir. Bay 

T. 1.. ~nzıyor: cHarpte çoic defalar çamurlar üzerin
de .kal:yc.rdum. Neticesi olııra.ct dehşetli sırt aı:'nsına 

BEL ACRllARI ! ZAİL OLUR 11 

müpteia oldum. Bilahare l§irnin başında iken bu af
.r:lıırla kıvranıy,Prdum. Nihayet sizin kıy.metli 
ALLCOCK yakılarinı tecrübe ettim. Aru tesiri sa
~ <'sinde sğnlanm zail oldll. Ve bu illetten tamamen LUM84QO 
kurtuı.clum.> · 

Siz de arka ağrılarınızı ALLCOCK ya.kı~ı ile dindiriniz. Saçtığı sıcaklığı 

OTOl\IATIK BİR MASAJ, gibi ağnyan yerin ~trafına yayarak teskin ve 
bütün ağTıları defeder. ALLCOCK mafsalların yorgunluğunu izale eder ve 

LUMBAGO, SİYATİK veya iltihabı asap hatatında dahi ALLCOCK yakısı 
wi n müessir bit- devad&r. Fiatı: 27 1 /2 kmuştur. 

llON POSTA: 

'°2 İSTİKLAL CAD. 
SEYOGLV 

İlan· Tarif em iz · 
Tek ılltun ıantlınl 

Birinci eahil• 400 
/irinci eahile 250 » 
U ~üncü eahil• 200 • 
Dördüncü eahile 100 • 
iç eahileler 60 • 
Son eahil• 40 • 

Muayyen bir mQdde' .zarfında 
fazlaca mikdarda 1.lln yaptıracak· 
Jar ayrıca tenzilltlı tllrifemtzden 
istifade edeceklerdir. Tarr., yarım 
ve çeyrek ıayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpif edilmiştir. 

Son Poata'nın ticari .:.IlnlarL"l& 
aid itler için fU adrese müracaat 
eciilmelidlr: 

tlhcahk S:oUekUI lirbU 
Aahr•maıuade ll&a 

Nisan 14 

,,. ....................................... , 
Bundan Sonra Kadınlar için Ayın Her 

Günü Birbirinden Farksızdır. 

FEMIL 

FEMIL 

FEMIL 
FEMİL 

FEMIL 

load edildikte sonra birçok üzücQ meşakkatler or
tadan kalkmıştır. 
Kadınlara (Aylık temizliklerinde) kullandık.lan bez 
·ye pamuk tamponların felaket yuvası olduğunu o~

retmiftir. 
Ve Batı kullanan her kadın lbtlk top gibi çevik Y• 
ıerbeat bir harekete kavuşmuştur. 
Bilgili bayanlan rahim ve tenasOl haıtalıklanndan 

kurtarmıttır. 
En ince elbiıeler altında ve dar mayolar içinde bile 
ıezilmlyen eayet ufak, ınbbt, yumuşak, mikı'op1uı, 
el çantaaında taşınması kolay, ııhht adet bezleridir. 

ve BAGI 
Bnynk ticarethanelerde bulunur. Toptan satış yeri : lıtanbul iş Bu
kaaı arkasında RahTancılar ıokak No. 5 CAN LABORA TUARI 

.-:=:;::;;;;;;;;;;;;;;;; _____ ..... ______ ~~· 

.. , VENÜS kadar güzel olmak isterseniz .... ! 
Maıhur Alman güzellik mütehauııı Profeaör Doktor E.: WINTER 

tarafından formülü yapılan ve dünyada mevc_ut ~uıtahza
rabn en mükemmeli olan VENÜS rzellık 

mü.stabzarab kullanın&L 

Umumi depoıu: Nureddin Evliyazade Ecza, alAt ve 
ltrıyat Deposu İabmbul 

CiLDiNE KIYMAYAN 

POKER 
Tıraş Bıçağını 
KULLANIR . 

Her yerde POKER traş bıçağını arayınız 

iş Bankası karşısında 15 numarada ... 
L L 

GiŞESİNE UÖRA YINJZ. 
GQnün birinde sizde ~kalan gibi hayatınızdan memnun bir 
iman olabilirainiı. Binlerce yatandaıın Tayyare Piyanp 
Biletini alırken 

Ma~QI Cemal Gişesini 
~-----.. • ıeçmderi ıebebıiı değildir. ·-----_,, 

PATl'nıo 
DEVAMLI TA TBlKI 

ILB 

ŞiFAYI 
'l'EMİN EDER 

CemiyetindeJI : 
Cemiyet. elli senelik Türk tababet hayatını ya~ayan J!l~ 
lP.ktaşların senei devriyelerini tes·id etrr.eğe karar verdi; 
ğinden mektebden neş'et tarihi (305) e kadar olan (36 

dahil) İstanbulda ve Anadoluda mevcurl meslekteljlarıfl bi· 
rer fotoğrafilerini ve kısa tercümeihallerini en kısa bir -· 
mancla Cemiyetimiz merkezine göndermeleri rica oıuoıat 


