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Amerikanın yalnız iktısad ve tahdidi teslihat işlerint 
karışacağı siyasi kon/eranslara girmigeceği anlaşılıyor 

Almanyanın sesi 
" Almanya müzakerelerin feci bir 
vaziyete müncer olabileceğini, kendi 

zararına olarak tecrüb~ etmiştir,, 

Paris 16 (Hususi) - Berlinden buraya gelen haberlere gôN 
Ruzveltin me:,ı:tjı Almanyada fena bir surette k.arfllanmlf • 
tır. Siyasi mehafilde hüküm süren kanaate göre Almanya • 
nın cevabı, kat'i bir mahiyette olmamakla beraber, menfi 
olacaktır. 

Amerikanın bir ihtarı mı? 
Nevyork 16 

ol - Gazeteler, Ruzveltin Httler ve M olintye 
an mes jının bir .. . b 

add d ~ • muracaattan zıyade ir cihtar. olars.k 
<' ı esı lazım geldığıni kaydediyorlar (AA.) 

A lmanııanın tecriibelerl 
~erhn 16 - ,Deutcher Diensı, gazetesi B. Ruzvelttn me • 

SaJı hakkında şöyle diyor: 

B C'~vvela tahrik ~.tmek,·v~onra barlJ peygamberliği oyıumak ... 
u ılk defa tesaduf ettıguniz bir poliıti'ka değildir. 
Gnzete, Ruzveltin bu teşebbüsünü tereddüd ile karpla • nitler "e Mussolinl 

makta ve· 

J'iatı • Kuruş 

7"'"'ca ,ehrin den bir görilnilf 
Bir takım garantilerdMl ve yeni bir sından sonra. Avrupanın doAuatmda ve 

İngiliı • Fransız • Sovyet Rusya ifbirU • Ballwılarla Akdenizde yeni bir mtıva • 
ğinin imkan dairesine girmeğe başlama- (Devamı 7 nci 60.1/fa.da) 

• 
lktıs d, Ticaret, Nafıa ve 
Mü akale Vekaletlerinin 

adro ve bütçeleri cAl · . 

1 
bir vaziyete mü:ncer olabileceğine, '.kendi zararına olarak tec-......... ~.~~:.:1: .. !!!?.~~~=.:~!.::.~ .. ~e adaleti beklemenin. feol bir rübe etmı,tir.> demektedir. (Devamı 11 mci sayfada) 

Asker ·~-i-·····:~······i;;~·d; ....... _ ............. _.Mi"ii·;····ş~f ····d~~··· .. ·-· =::~ !ii!::~~=.&:·;:::ü:~~ =~,.:~~i::~J~~~:;r.f: 
tezahüratla karşılandılar Beşiktaş - A. Gocu Amerika, Fransaya 
~ün ö:le v.k

1
u Kermanşahtan tezahiirat m!~!,~.I }!~~!ı~en~~~~! kendisinin ilk müdafaa 

rasın a ayrı an heyetimiz Tahrana vardı cümhur ismet !nönü bugün Cdün> hattı nazar·ıe bakıyor 
,. Ha~edan 16 .~ An~~olu Ajansının Türkiye heyetini hamil bulunan 8 o- 19 Mayıs stadında yapılan Beşik -
1 hd~~usı surette gonderdigı muhabiri bil- tomobil saat l 4 te Kerrnanşaha varmış- taş - Ankaragücü maçını §Cref - M •h k d . • • • d b 1 
\ ~nyor: (D~amı 11 inci sayfada) Jendir7n~:· z ind sayfada) Unı e a ar seyırcı vazıyetın e u unan 

Sa 1 ~ ı r~ Y eni zait ·····e;Şikt~ş··A~k~-~~d~····· v en~a~~"~~ya de!~e:1::!h~~~~m~~eri~~!ıa~~a" 
gemımız gece geldi ikinci maçını da kaybetti umumiyesindekibüyükdeğişikliğihayretlek.ırşılıyorlaı 

Yen~ denizalh gemimize bugünlerde meras:mle sancak Vefa, Doğ'ansporu 6 - 2 
çekılecek, diğer 2emi1erimizin inşaab süratle ilerliyor yendi, yağlı güreşlere 

Tekirdağlı gelmedi 

... .. 
Saldırayın sür.at tecrabe Zeri yapılırkmt. cıh ~ Wr r~J 

l 
A 

1 ınanyı:ıda Krup J ermanya tezgah • , niıaltı gemilerimlt bi.rin<!isi olan 
arın (D o • " yf-.3-) a ısmarlnnmı~ olan av sınıfı de- • avamı .6 '1ıp sa ~ 

.... " ~ I 

Vefa - D~ampM ~ 
heyecamı bir safha. 

k.'. ,.,.,.,. 
~ 

...+-: 
~ 

~ 
~.....t""" :PiÇ' 

--k--
~ 

-u ~ 
~ 

~:~r:n::,.: ~~ftaDll&D Am.erlkcı /Cuvvstlenmek için bütün. huile çalışıyor. Tayyareleri adedi 6000 olacaktır 
famuda buJacak&ın12..l ,,.. [Yazısı 7 inci saşlmıın 4 iincii ve 5 inci sütunlarmdadırl 



1 Sayfa 
_,_ __________ ._.., __ , 
' .. 

' 
Her gün 

lolitika ve kelim~ 

Yuaa: MllMtda Blrozr 

R ~t, Führerle Duceye bir 

mesaj gönderdi ve bunları. 

isimleri mesajda zikredilen 32 memleke
te karşı taarruz politikasından vazgeç
mek taahhüdüne mukabil, bütün enter
nasyonal ihtilafları halletmek üzere bir 
konferans toplanması f1krine muvafaka
te davet etti. Londra ve Parb bu mesaj
dan memnundurlar; Berlin ve Roma, 
yüzlerini buruşturdular, konuşuyorlar. 

Bizzat Roosvelt'in mesajına gelince, 
bu. Amcrıkakiri bir politika vesikasıdır. 
Nitekim, Wilıionun meşhur sulh prensip
leri de böyle bir ves ka idi. Galiba. A
~rikalılar, enternasyonal politika mü
cadelelerinin çok dışında yaşadıkları i

çin. bu alemin asıl karakterini iyi tanı
maz görüntirler. Avrup'l için, iki kuv
vetli politika aleti vardır: s·ıah ve hile. 
Halbuki. Amuikalılar, politikada cfikr• e 
daha fazla kıymet verıyorlar ve her sa
bah kal'kıp, bol sayfalı gazetelerini o
kurken A vrupada insanlann akıllarını 

SON POSTA 

Reslrnll Makaleı 

Meşhur F'rarsı.z muharriri cLa Fontaine> e 1'"ran:nz klasık 
külübh~nesin:n temellerinden birini te§kil eden. cmasah la· 
rında en ziyııde neye ehemmiyet verdiğini ıormuşlardı: 

- Müırahedenin kuvvetini ve sabır ile geniş zamanın kıy. 

metini anlatmaya. genç nesillerde bu üç esaslı ômili inkişaf 

ettirmeye, dedi. La Fontaine'in bu cümlesinde insaıılar için 
çok kıymetli bir nasilıat mevcuddur. 

Tetkik, müşahede kabiliyeti :::::ıı -

Tetkik ve müşahede kabiliyeti insan için tükenmek bil -
mez bir hazinedir. Fakat bu hazineden istifade edebilmek 
ıçm insanın büyük bir sabır ile geniş bir zamana 
malik olması da lazımdır. Bu üç hasletten ilk ikisi tahsil ve 
itiyad ile elde edilebilir, fakat üçün<:üsünü getiren tesadüf
dür. ''7e üç amili bir yere getirebilmek güç olduğu içindir ki 
bir kmm ınsanlar muvaffak olabilirler. bir kısmı da 
ola.pıazfor. 

başlarından kaçırdıklarını gördükçe, bu -==-==-==-==ıı=============================o::::aı::====-ı:::=::====-=== 

~~~i~f ~~g~~f~~~). 
Wilwn, mistik ve iyilik ıstiyen protestan hir hırsız la ~·---···-··-·········-·--······-"'\ Yeni saç modası: 
~~:ıi~~ :~anv~r:~ie~:sı~~· ~~~h:; Ev&enen artist HergDn bir flkra ~ Saçlar lcinde ampul 
kadar dua e~ti. Roosvelt te, tuzu kuru : 
Amerikanın. dünyada sulh istıyen iktı- Haşlanmış bahk ~! 
sadcı kafa.,ile ne kadar zam:mdanberi kah Mübalağacı biT Marsilyalı anlatı • !I 
nutukla, kMı mesajla, kah projeyle, Av- yordu: 
rupanın iyiliği için. yahud Yahudiliğin - Bir tarihte ben bir göl kenarın -
ıztıra-bına .mini olmak üzere. elinden ge- daki bir şehirde idim, günün birinde, 
len gayreti sarfetmekten ~ekinmiyor. Ö- 6yle ııcak oldu ki öğle tizeri göl ta • 
teki de iyi bir insandı, bu da ivi oir in- mamile kııru"'U§tu, ve ıehiT' halkı, ku-
aandır. nıyan gölde Jcalan balıklcın topladılcır. 

* Brr baıkcı MaTaiZycılı da mılattı: 
- Ben de, dedi, biT tarihte bfr göl 

Avrupalı afatile. Amerika camnurre- kenanndak; biT ıehirde idim. 0Tada 
lainin kıt'amız hakkında gösterdiğı iyi da ııcak bir gün olmUftu. J'akat o Jca. 
niyetli alakadan dolayı müteşekkir ol- 'flli/fllr da,. ncaJc olmu,tu lci, göt- kunımadmı 
mamak kabil değildir. Fakat, biz bu Av- •

1
: kaynamıya ba§lam.qtı. Göl kurudu _ 

rupa dünyasının binlerce senelik tecrü- Otı zcmwm da ıehf,. halkı kunıyan göı. 
beleri içinde kavruJmu~ kafamızla biliril ! den balıklcırı ha§lanfR&J olaTalc. topla· 
ki bizim kıt'amızın mantıkı, kelime ile 1 d , __ 

Sözün KısUI 

Yazı Çok O/dutu için 

BugÜll Ko11tunaJ1 

Millt Şef dun 
Beşi' ~taş - AnkaragucD • 
maçını şereflendirdi 

(BQ.§tarafı l inci saufada) 

Birinci devrenin 3'I inci dakita.sınd• 
.stada şeref veren Milli Şef, coşkun al • 
kışlarla karşılanmış. alkışlar famet İn5I 
nünün yerlerine oturuncıya kadar de • 
vam etmiştir. Milli Şef maçı büyük btt 
dikkatle tak.ib etmişler \•e oyunun so • 
nuna kadar stadda kalmışlardır. Maçııl 

hitamında Reisicümhurumuz gene alkJlt 
lar arasında stadı terketmişlerdir. 

iktısad, Ticaret, Nafıa ve 
Münakale Vekaletleri· 
nin kadro ve bütçeleri 

(Başıarafı 1 inci .ayfadtı) 

ki İ'ktisad ve Nafıa VekAletlerine ate! 
masraf fasılları ve kadrolan, yeni ihdd 
olunan Ticaret. Münakale ve Muhabere 
Vekaletleri ile müştereken tetkik ve y .. 
nidcn hazırlanarak Kamutaya verile • 
cektir. Bütçe Encümeni, dört vekfileUıl 
bütçesini yeni şeklile müzakere edece~ 
tir. 

İktısad, Ticaret, Nafıa, Münakale ve 
Muhabere VekAletJeri yeni bütçelerini 
hazırlamağa devam etmekte. diğer taraf
tan da kadrolarını tanzim ile meşgul ol
maktadırlar. Her dört vekAleU:n yeni tef' 
kil!t kanunu projelerinin öntımüzdekl 
lınfta ortalanna doğru Kamutaya veril " 

r miş bulunacağı haber verilmektedir. Heı-
1 nüz tesbit edilmiş bir vaziyet bulunma• 
maltla beraber her dört veklletin yeni 
kadrolarında mühim değişiklikler ola • 
cağı anl&§llmaktadır. Bu arada Türkofi.,. 
te üçüncil bir reis muavinliği de ihq,.
olunacaktır. 

• ıı.ur. 

po!i~-~.a yapmayı. yahud bu usul ile '---------------~ Saldıray denı·zaltı musud netiıceler elde etmeği bir türlQ 

::~::ı:~ ;.aı;,:~b ı::.~~~:İer, n;~u~ö~ Siyamda selam gemimiz gece geldi 
başkalarına harb ettirmelidırler. Birinci 
usuUln bugünkü mümessili Mihver ikin- (Bıtşfarafı 1 inci sayfada) 
cl usulün de dünkü ve bugiinkü rnümes- ve inşacttı bir müddet evvel biten Sal• 
sili İngilteredir. Mesela, daha dün, kaçın- Viyanalı qpera llrt19tlerınden Maria Amerika.ela yenı saç moaası hot bir çı- dıray denizaltı gemisi dün gece ]ima • 
cı defa olmak üzere, Mussolinı de harbin Elıner Avusturyanm Almanyaya ilhakı in" açtı. Kadmlar aaçlanmn her buklesi nımıza gelmiştir. Gemi, Deniz Komu • 
medeniyet için faydalı b:r zaruret old~- üzerine Belgrada kaçınış, hudud harici arasına birer renkli ampul yerlqtirmek- tanlığı sübayları :tarafından karşılan .. 
tunu ilan etmedi mi? İngiltere de bugün edilmemek için de, bir hırsıza 50 İngiliz te, ceblerinde bulundurdukan pili yakın- mıştır. Saldıray denizüstü sürati 21 
yeni polifka diye ortayn attı !l fikır'eri, lirası vererek onunla kanun nazarında ca, ampuller türlü lf1k oyunlan vücude mil olan mayin dökücü bir denizaltı 
bundan evvel de ilan C'd bTrken onu evlenmişti Evlenirken de, hırsızın ken- getirmektedir. gemisidir. Motörleri iki zamanlı ve çoJi 
bugüne kadar saklamadı mı? Bugu-n de ğ k E'~ h b kudretlidir. di...:ni bir daha ıönniyece ini §art Of- 1 endiJine a er 'Vermeden 
bu siya eti hattA türlü turlü dolambaçlı muştu. Fµat hıraız artiste Aşık olmuı, Saldıray bugün Deniz Komutanlığ'I 
tek Ilerle ortaya atmıvor mu? kanun nazarında me§TU olan karı.mı işinden çekilen hizmetçi kız erkanı tarafından gezilecek ve gemiye 

Maalesef, ihtiyar A vrup ya çok ihtı- her gün görmek ısrarında bulunmuştur. Berlinde bir hizmetçi kız efendilerine yakında merasim1e sancak çekilecek • 
yar olduğu için çok tecrübe!" ve realıst, haber vermeden işini terkettiği için iki tir. 
yahud da çok haris olduğu için, hain ve insanlığmın gönlünde beş on gün parlı- ay hapse mahkftm edilmiştir. Bu kara - Saldırayın eşi olan ve geçenlerde .Al-
menfaatsever bir kıt'adır. Sam"mi fikir- yan bir ümid şule& olacak ve sonra ılS- rm bu suretle. bütün hizmetçi kızlara manyada denize indirilen Ba~ ıray vfl 
lerin peı::'ne .takılarak herkes için müsa- necektir. 'bir ihtar tef]dl elliği söylenmektedir. Haliçte Valide kızağında yapılmakta o-
Vi bir sulh prensipine, bu Avrupa, bir Bugünkü teknik vasıtalar. sUrat saye- lan aynı tip diğer iki denizaltı gemisi--
türlü yanaşamıyor ve bu yolda karşısına ıinde, Amerikayı Avnıpaya yaklaştır- Meşhur bir zabıta romanı nin de inşaatı süratle ilerlemektedir. 
çıkan bütün fikirlere karşı ya cepheden makta ne kadar ileri giderse gitsin, A- Siyamıııar resimde gôrdüğünüz şeJtil - muharriri öldü Batıraym yaz mevsimi içinde lima\11-
hilcum ederek, yahud da yandan bır çe- merika, Avrupayı anlamaktan henüz çok de büyüklerini ael!mlarlar. Bangkok'a n· mü.st f.smil b" k b mıza gelmesi beklenmektedir. 
vinne har~ketl yapar:ık sabotajla mu - uzaktır. Bizim kıt'amızın hamuru cebir gelen meşhur otomobil meraklılarından Van ıne earlan e ırço 

1 
zaAı • Saldıray Çanakkalede teıahüratla 

kabele ctmeğl seviyor. ve tahakkümden w rubu da hile ve fe- ta hikaye ve roman YBZIIllJ o an - ı.--1--..a_ 
Prens Birabongııc, istasyonda amcasının merikalı muharrir Willard Hunüngton .... ,....... 

Şlmdıden neticevi görebili .. iz·. fnaı"lte- saddan yapılmıştır. Bunun için, Avrupa ö · d t ak k d" in l*-lı Çanakkale 16 (Hususi) - Saldıra .. ~ !'> nun e yere ya ar en ıs i se um - Wright Nevyorkta vefat etmifilr. Van T 
re ile Fransa ve onların arkasından Rus- politikayı ancak kuvvetle yapılır bir if denizctltı gemisi saat 11 de llmanımıd 

,_ li d ln b h yor. Dine 51 yapnda bulunuyordu. Holivu • 
ya, Roosveltin bu mesahnı gayet genf!ll olarak tanır ve 11.e meyi e ya ız ir i- gelmiş, deniz süba11larımız tarafındall 

7 
\ 1 t '-·11 B h k""" u dun en büyük sinema kumpanyalarından ~ bir g6ler yüzle karşılıyacaklar ve onu le vasıtası 0 ara a.u anır. u a ıa.a J karşılanmıştır. Llınanda bulunan bü .;. 

mili-''-- ,_ ngilterede takılması birisine çok kuvvetli btr ese.r hazırla -Mihvere karşı mükemmel bir propagan- iyi bilmiyen 11:'•.llCr, ya Aendilerine tün gemiler düdük çalmak sureUld 
da aleti olarak kullanacaklar. M"h,•ere çevrilmiş olan hilekar sözlere inanırlar memnu . o/an ciçek makta idi. Saldırayı selAml&JDJflardır. Saldıra1. 
gelince, o da, e-'er bunu Avnıp, reali•- ve tesPm olurlar; yahud da, vaktinde u•t ı • • [' k ı saat 11 30 da limanımı d •-tanb·--

6 ~ .... tngı"lterede Belfastta 8 kadın, kanunen nı ıer ıçın pu car Çl arıa_qor ' z an ıa ıa-mine büsbütün muhalif görüo b"r ham- kuvvet toplamayı ihmal ettikleri için, . m-cl ld .. il _ " b hareket e~. 
lede reddetmezse, rnes1j etrafında bo? ve gilnün birinde. başlarına men . da.rbeler memnu olan bir nevi çiçekler takarak Hitlenn e.u.uı yı on mu munase e - .................. ·--···-··---···---

] da 1 k ı l . . <tile Almanya hususf bir pul çıkaracak - T A K V 1 M tatlı kelimelıerle dolu b r muhab r~ dos-ı a tı~ sersem e~re y~re. ~~ ır. e:. . sokağa çıktıkları ıçın para ve hapis ce • tır. Pulda Alman Ba•vekili, do"du~· ve 
yası vücude getirecekt"r. N·havet Am • Türkiye bu hakıkati ÇOK ıyı bıld ğı içın t -s g gu 

. e zasma çarptınlmışlardır. rlAndl\ cümhu- 12 Mart 1938 de Viyanaya gı"derken u"' -rika cevab vermekten bık1cak, dünvada Roosveltin aulh mesajına acı acı gülüm- s 
herkes bu vesikaya da"r .,.,,. elerd"' ha- seyerek bakar! riyetçileri bu çiçekleri Dublinin 1916 ln- radığı Braunau ,ehrine girerken göste -

Yadls ve mütalea okt ~ kt n uc; rıacak -=========M=w=Jı~:ı~t~iıı:B:u:·q=en==y=a=mı=n=ın=re:mzt:=:o:l:a:ra:k=k:ab:u:l:e:tmiş:=;·;:1;:er:d:i:. ::::ril:e:c:e:k:ti:r.===========' 
ve bu suretle, me~'lj c p·om S1 t r h"n- -:: 
de, Wil~ n prens"plerinin yanına g"d p 
oturacaktır. 

* Wilsonun sulh prens"pleri, iyil"k ara-
yan safdil insanlı-· n etı kar,,nlık bir ge
cesinde. göklere dofu-u atılan bir hava 
fişeği id': Uzun bir nur cız!{isi ile y:iksel
di ve karanlıklar içind0 , rengarenk, kan
dil kandil, dağılarak yok oldu. Roosveltln 
mesajı da, günün birinde silah borulan
nın davetile uyanmamak :istiyen Avrupa 

IS TER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Arnavudlukta sözüm ona, bir cMüessisan mecl;sis toplan

dı Arnavudhık tacını İtalyan kralına teklif etmiye karar 
verdi, kararını da tatbik etti. 

Dün gazetelerimizden birinde gördük. Muhterem ve eski 
bi.r profesörümüzfin hukukçuluğu tutmUJ: 

c- Arnavucllukta birçok hususları karar altına alan Mü-

essisan meclisi ne zaman intihab edildi? Klm intihab etti? 
Ortada ne intibah ne meclis. ne de içtima olmadığı için 
bu suallere biç kimseden cevab alamazsınn.• diyor. 
Doğrudur. Fakat atı alan °1teldidara geçtıken sonra bu 

suallere cevab alınsa da alınacak cevablann faydalı olabile
ceğine: 

iSTER 1 NAN, IST&:R INANMAI 

. 

N ·ISA N 
K11.J .... 17 Arabi ... 

!365 WB - R .. .r ., .. -Niaan Kaam 
4 1939 161 

PAZARTESi 
uONEŞ Sefer lllsAJC 
~· LJ. s. D-
6 18 27 • ,. .o 28 8 40 

Otl• bıiadi Alıt- Y•t. 
~. D. s. o. s o. s. D· 

z. 1:.l 14 11 60 ld lil :ıo 26 

c:. ô 2' ' O> ı2 - ı 38 
-



~ 17 Nisan SON POSTA 

Hatayda iktısadi hayat l Yurdda yeni telgra~ 
.. •• ve telef on merkezlerı 

gunden gune canlanıyor tesis ediliyor 
Hükumet ihtikarla mücadele için ciddi tedbirler aldı, Posta vagonlan seyyar 

postane haline 
getirilecek 

Türk parasının kıymetini koruma · 
ha~kındaki kararnameye ek bir kararname neşredildi 
· Antakya (Hususi) - Anavatan ile 

t-Hatay arasında pasaport tekayyüdatı -
anın kaldırılması çok ivi netice1er ver -
nıiştir. Anavatandan hergün yüzlerce 
·Ytırddaş buraya gelmekte, Hatayın her 
tarafını gezdikten sonra yerlerine dön
me~tedirler. Bu yüzden bütün HaWy 
ş~hır ve kasabalarındaki otel ve pan -
şıyonlar tıklım tıklım doluyor, ekseri -
Yetle yer bulmak mümkün olmuyor. 
Çarşılarc1a hummal.i. bir alış veriş ha -
r;keti göze çarpıyor ve evvelce işsiz -
lıkten şikayet eden Hataylılar şimdi 
memnun ve müsterih mükemmel para 
kazanıyorlar. 

Ana\·atandan Hataya gelen yurddaş
l~r ~rasında tiiccar ve komisyoncu gi -
hı bırçok iş adamları da vardır. Bun -
l~rın her biri kendi işi bakımından tet
kıklerde bulunmaktD ve bazıları da İs
kenderun ve Antakyada şubeler aç -
ltlak için mağaza ve yazıhrtneler kira -
lamaktadırlar. 

Suriyeden başk:ı bütün Cenub vila
Yetleri tTansitinin İskenderun limanı 
V~s:tasilc yapılacağına göre, yakın bir 
Atı~e hur..,~ının pek ziyade inkişaf ede:
C:gı .ve- Yakınşarkın en ehemmiyetli 
hır Jımanı haline geleceği muhakkak 
ad<ledilmektedir. 

İhtikirla mücadele 

. 1skenderun (Hususi) - Hatayda, Su
~e parasın·.n tedavülden kaldırılarak 
1 .. rk parasının kcibulü üzerine bazı 
uccar ve esnaf tarafından yapılan ih -

tikara mani olmak üzere hükumet mü- P. T. T. Umum Müdürlüğü bu yaz i\;e· 
essir tedbirlere tevessül etmiştir. risinde telgraf hatlarımızın ıslahı, yeni 

Bu tedbirler cümlesinden olarak, hatlar tesıs, telefon şebekelerini tevsi ve 
Türk parasının kıymetini koruma hak- ıslah için bir program hazırlamıştır. Ay
kındaki kararnameye ek bir kararna - ni programla iktisadi ve içtımai hareket 
me neşredilmiştir. Kararnameye göre, ve muamelelerin artması dolayısile ye
isimleri gösterilmiş olan gıda madde - ni telgraf merkezleri ve telefon santral • 
!erile halkın muhtaç olduğu eşya ve ları da tesis edecektir. Programa göre 
emtiadan nezdlerinde stok bulundu - Balıkesir - Çanakkale, Ankarn - Kayse -
ranlar. bunları bir hafta zarfında bir ri ikinci devresi, Sivas - J<:J-zurum - İran 
beyann<'me ile Maliye Vekaletine bil - hududu, Nazilli - Dinar, Konya • Ulu -
dirmeP,e mecburdurlar. kışla, Ulukışla . Adana, Çorlu Yunan hu 

Maliye Vekaleti lüzum görürse, bu dudu, fkinci devresi hntları yapılacak 
eşyayı maliyet fiatlarına yüzde .. 5-f 5 Eskişehir. İzmit, Samsun. Bursa. Ada • 
nisbetinde bir kfrr ilave ederek muba - na, Mersin. Tarsus, Zonguldnk şebeke • 
yaa edecek ve halka sermayesile sat - leri tevsi olunacak, bahçeli evlere tele • 
tıracaktır. fon kablosu yapılacak, Manisa, Balıke • 

Listeye, benzin, gaz, mamu~ ~'e ~a~ - sir, Afyon. Adapazarı ve Kayseri dahili 
rimamul 1.ütün ve tömbeki gıbı buyuk telefon şebekeleri kablo haline getirile -
ecnebi şirketlerin elinde bulunan mad- cektir. Bundan başka Sarayburnu ile Sa 
deler de dahildir. lacık ara.sına telefon kablo.su dökülece!<, 

Bu kararnamenin n~ri derhal tesi~- Beşiktaş, Tophane, Karaköy Voyvoci.3 
ni göstermiş, ve fiatlarda ma;hsus bır caddesi rnıntakalannda mevcud telefon 
tenezzül görülmeğc bdşlamıştır. tesisatı genişleti'~cektir. Ayrıca Ankara 

Hatay Devlet Reisi Ankarada ve İsta~_bul telefonu için üç kanallı ku • 
İskenderun 16 (A.A.) _Antalya meb- ranportor alınacaktır. ~amsunda ~ru • 

1 w ·1m· lan Devlet Reisı Tay- lan telefon santralı faalıyete geçmış bu • 

f
us uS~kma seçıil ışA ot mebusluğuna se • Junmaktadır. Şişlide yem tesis olunan 
ur o en e nep . . . . d kı d 
çilmiş olan Başvekil AbdutTahınan Me • ikı bın abonelik santral a ya n a ça • 
lek Ankaraya hareket etmişler ve Pa - lışmaya başlıyacaktır. . 
ya; istasyonunda Vekiller, mebuslar, kon P. T. T. idaresi posta vag~nlannı bırer 
soloslar, zabitan ve mülkiye erkam tara- seyyar postane haline getırmeğ.e karar 
fından uğurlanmışlardır. vermiştir. Bunun için, idare yenıden se-

Devlet Reisine Meclis Reisi, Başvekae kiz posta vagonu rnübayaa edecektir. 
de Adliye Vekili vekilet edecektir. ---

Rumen Hariciye 
Nazırı dün 

Yunanistan İngiltere 
ve Fransayı 

minnetlerini bildirdi 
Atina 16 (A.A.) - Metaksas, Yu -

nanistan hakkında Fransa ve İngilte -
re tarafındC?n verilen teminatı aldığı
nı bu iki memleket elçilerine tebliğ et
miş, Yunanistanın derin minnetarlığı
nı bildirmiştir. 

Almanya 40 bin tonluk 
bir harb gemisi 

inşa ediyor 
Londra 16 (Hususi) - Gazeteler İ -

talyan menabiinden al<lı.kh t ı haber -
lere atfen Almanyanın '40 bin tonluk 
muazzam bir harb gemisi inşa ettir -
mekte olduğunu ifşa ediyorlar. Gaze
telere göre İtalyan Bahriye Nezareti 
geçen hafta çı.kmı yıllığında bu harb 
gemisinin inşa edilmekte olduğu açığa 
vurulmuştur. 

·--------
/ngiliz - Rus 
Müzakereleri 
Moskova 16 (A.A.) - İngiliz büyük 

elçisi ile Litvinof bugün mülakatta 
bulunmuşlardır. 

Görü~me hakkında sıkı bir ketumi -
yet muhafaza edilmektedir. 

Belçikada bir katolik 
kabinesi kuruluyor 

Brüksel 16 (AA.) - Sosyalistlerin 
hüsnüniyet göstermemeleri üzerine, 
Pierlot üç taraflı bir kabine teşkilin • 
den vazgeçerek iki gün zarfında bir 
katolik kabinesi teşkiline teve5Nl et -
miştir. ----

Polonya Cümhurreisi 
İran Veliahdine 

bir tayyare hediye etti 

E 
e Harb psikozu 

Yazan: Selim RaKtP Eme' 

A vrupad.an gelen bazı haberlerin 

~ arzettikleri mahiyetten çok da· 

ha ağır bir şekilde tefsir edilmeleri v_e 
anlaşılmaları, memleketimizde. yakın bır 
harb tehlikes:nin mevcud olduğu zehabı· 
nı uyandırdı. Umumiyetle maneviyatları 
bozuk olan bazı kimselerın telaş verici 
hareketi de buna inzimam edınce, nıan -
zara değişti. Bu telfış ve endişeden, bu 
zayıf kalbli insanları münhasıran mes'ul 
saymak insafsızlıktır. Yukarıd:ı da kay .. 
dettöğim gibi. ahvalin bu şekli almasında. 
gelen haberlerin de büyük bir hisscs.i 
vardı. Bundan dolayıdır k: harb psikoz.~ 
hakkında bir ilQ,.söz söylemek yerinde • 
dir: 

Cereyan eden hadiseler karşısında in
sanların kulakları o derece harb lakırdı • 
larile dolmuştur ki, bir taraftan sadır olan 
bir hareket, he.men bütün Avrupanın si
lahlarını birden patlatacakmış gibı bir. 
his uyandırıyor. Halbuki bu, içinde ya .. 
şadığımız ahvalin husule getirdiği hava
nın ~iridir. Filvaki bugün Avrupa si • 
Iahlı bir kampa benziyor. 

Umumiyetle bütün memleketler sefer· 
ber kadrolarının iskeletlermi taır.amlamış 
vaziyettedirler. Fakat bu tedbirlere rağ
men Avtupa hali harb vaziyetini takın -
mamıştır. Çünkü buna, bugün, tam ola -
rak, hiç bir memleket hazır değildir. Al
manya ve İtalya da dahil olmak üzere. 
Bundan dolayıdır ki, bugünden yarına si· 
liıh gürültülerinin işitUeceğinı sanarak 
sinirinden dişlerini sıkan insanlann ku
lağına mermilerin donuk vızıltıları ak .. 
sedecek yerde, diplomatların hadiseleri 
şu veya bu şekilde tefsir edıci tok sesleri 
işitiliyor . 

Yurddaki mütekaid ve 
yetimlerin maaşları 

Tahran l 6 (A.A.) - Rwd t 3 adın -
Berline gitti daki Polonya tayyaresi Tahranda ka -

_ raya .inmiştir. Bu tayyare, Polonya Re-

H~rbe karar veren bır Almanya veya 
İngilterenin bu kadar hay ve huy arasm
da sakin durabileceğini sanıyorsanız çok 
aldanıyorsunuz. Harb belkı olacaktır. Fa
kat geçen bütün hadiseler. bize, ahvalin 
buna daha müsaid olmadığını gösteriyor. 
Çünkü bir taraf iptidai maddesini toplı· 
yamamış, öbür taraf ise hazırlığını ta "I 

mamlıyamamıştır. Onun için fazla telaşa 
lüzum yoktur. Sözlerim bir kehanet sa ~ 

yılmamak şartile bence bu yaz dah~ harb-. 
siz geçecektir. Devlet her sene maaş olarak 17 milyon 

132 bin 877 lira ödüyor 

Bükreş 16 (A.A.) - Dün saat 17 de sa- isicümhuru tarafından düğün hediye -
rayda Kral Karol'ün reisliğinde bütün si o1arak İran velıahdine gönderilmiş -
Krallık müşavirlerinin, Başvekilin \'e 1 tir. 
Hariciye Naunnın ~irakile brr k~fe -·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rans akdediıliıiştir. Hariciye Nazırı B. (Kraıı·çe 

Selinı Ragıp Emeç 

Gafenko son zamanlarda sarfedilen dip - Jeraldinin dairesi yağma edildi 
Ankara (Hususi) - Maliye Vekaleti 

l Haziran 1938 tarihinde hazineden ay • 
lık alan askeri ve mülki tekaüd dul ve 
Yetimlerle 1937 yılı içinde bağlanan ay -
lıklardan toptan verilen on senelikler ve 
ikramiye alanlarla bu aylıkların ve ik -
rarniyelerin miktarlarını tesbit etmiştir. 

1938 Haziranında hnzineden maaş alan 
askeri yetimler 21.037, askeri mütekaıd
ier 23.322, mülki yetimler 14.060, mülki 
hıüteıkaidler de 10.096 dır. 1937 Hazira -
tıından 1938 Haziranına kadar ikramiye -
leri ve on senelikleri birden verilmek 
suretile hazine ile alakaları kesilen as -
keri dul ve yetimler sayısı 1636, mülki 
dul VE' yetimle~ sayısı da 18:9 olmak ü -
Zere hepsi 3465 kişidir. 

Devlet hazinesinden tekaüd ve yE'tim 
lllaa ı alanların sayısı da 63 515 kişidir. 
llaZine bir ayda askeri yetim ve tekaüd 
lnaaşı olarak 976.075.86 lıra. mülki ye -
~ ~e tekaüd maaşı olarak da 451.663 
. a odemektedir. Devletin tekaüd ve ye
~rn maaşı olarak verdiği para 17.132 877 

adır. Mülhak bütçe ile idare edilen 
d~let dairelcrilc sermayesinin tamamı 
Veya bir kısmı devlete aid bulunan dai -
~lerden muhtelif şekillerle verılen paratt. ile Vilayet Hususi Muhasf'be ve be· 
l edıye bütçelerinden muhtelif isimler • 

1 e tekaüd ve yetim masşı alanlar!! veri-

ten Paralar bu rakama dahil bulunmak
adır. 

\'lla_yetlerdeki mütckaid yetimler 

y ~er Vilayette ne kadar mütekaid ve 
etım bulunduğunu sırasile yazıyo -

~.~; .;fyon vilayetinde 449 askeri, 146 
ti ~kı olmak üzere 595, Ağrı \ilaye -

1 ;, e 5 7 askeri, 64 mülki olmak üzere 
t 60• A.~asya vilciyetinde 214 askeri, 
vı • rnulkt olmak üze.re 3 7 4, Ankara 
_ ıayetinde 25 1 4 askeri 1322 mülki ol-
.. 1ak .. ' h 1 uzere 3836, Antalya vilayetinde 
'.A: askeri, 264 mülkt olmak üz re 595 

· Ydın VilAyetinde 418 askeri, 189 mül-

ki olmak üzere 60,.1, Balıkesir vilaye -
tinde 921 askeri, 443 mülki olmak ü -
zere 1364, Bilecik vilayetinde 245 as· 
keri 78 mülki olmak üzere 323, Bit -, 
lis vilayetinde 30 askeri, 107 mülki ol
mak üzere 13 7, Bingölde 1 7 askeri, 
30 mülki olmak üzere 47, Boluda 513 
askeri, 221 mülki olmak üzere 734, 
Burdurda 162 askeri, 68 mülki olmak 
üzere 230, Burs<'da 1816 askeri. 819 
mülki olmak üzere 2635, Çanakkalede 
637 askeri, 300 mülki olmak üzere 937 
Çankmda 369 askeri, 141 mülki ol -
mak üzere 51 O, Çoruh ta 84 askeri, 84 
mülki olmak üzere 168, Çorumda 466 
askeri. 141 rnülk1 olmak üzere 60 7, 
Denizlide 409 askeri, 1 65 mülki ol -
mak üzere 574, Diyarb .. ·ırda 232 as -
keri, 259 mülki olmak üzere 491, Edir
nede 397 askeri, 226 mülki olmak ü -
zere 62 3, Elfızığda 3 18 askeri. 2 19 mü 1-
ki olmak üzere 537, Erzincanda 338 
askeri, 120 mülki olmak üzere 458, Er
zurumda 500 askeri, 223 mülki olmak 
üzere 723, Eskişehirde 5 33 askeri, 15 7 
mülki olmak üzere 690, Antebde 381 
askeri, 164 mülki olmak üzere 545, 
Giresunda 209 askeri, 187 mülki ol -
mak üzere 396. Gümüşanede 1 31 as -
keri. 89 mülki olmak üzere 220. Hak -
karide 3 askeri, 1 1 mülki olmak üzere 
ı 4, İc"lde 411 askeri, 227 mülki ol -
mak iiz('re 638, İspartada 331 ar~keri. 
141 mülki olmak üzere 4 78, İst nbulda 
16370 askeri. 10038 mülki olmak i.i -
zere 2R408, İzmirde 1901 a keri, 1294 
mülki o1mak üzere 3195. Kar~ta <>4 as
keri, 50 mülki olmak .. ere 144. Kas -

lomatik faaliyet ve elde edilen neticeler 
hakkında izahat verrni§ ve bu izahat u
mumi tasvib ve memnuniyetle karşılan
mıştır. 

Bukreş 16 (AA.) - B. Gafcnko Ber • 
line hareket etmiştir. 

Musolini - Göring 
mülakatı 

Roma 16 (A.A.) - B. Göring, dün 
akşam Vencdik garayında Düçe ile gö
rü~müı:tür. Bu görüşmelerde B. Ciano 
da hnır bulunmuştur. 

Ankara radyosunda 
Amerika için bir müsaha be 

Ankara 16 <Hususi) - Amerikada 
Kolombiya Erotkasting sistem müra
caat ederek dünya hadisatı önünde 
Türkivenin vaziyeti hakkında Ameri
ka erkiırı umumiyesini tenvir etmek 
üzere ingilizce bir musahabe yapılma
sını istemişti. Alakadar makamın en 
maruf siy<1.:;i muharrirlerden birine 
tanzim ettirdiği bu musahabe dün 
gece Türkiye saatilP 21, 1 5 te başlayıp 
bir çeyrek saat de,·am etmek surctile 
Ankara radyosu tarafından yapılmış -
tır. Bunun Aır.edkada iyi dinlenmesi 
için diın a'kşam 31,70 metre yerine 
19,74 metre kısa dalga çalışmıştır. 

it lya Kralının 
Ünvanı 

tamunuda 853 a kerl, 386 mülki ol - Roma I6 (AA) - Façyolar ve K:>r • 
mdk iizer: 1239, Kav.~rid 509 aske - porasyonlar meclısi ile ayan meclisi, 
ri, 194 mulki olmak uı<>re ~?3·. Kırk - Kralın cİ alya ,.e Arndvudluk Kralı 
larelinde 2 t 5 aske_rt, 129 mulkı ?lmnkl ve Hab-şh,tan İmparatoru'D ünvanını 
üzere. 344, K~:şehırde 246 ask~n, 98 k<>nriisi ve halefleıi için kabul etmiş 
mülkı olmak uzere 344• Kocaelıde 942 

0 du.:funa ır olan kanunu a. ~ı arla 
(Devamı 11 hıcı sOJLic.:da) • • E'' _ r. ~ 

l'iranada Kraliçe .1eraıdinin i§gaLden Iar giymiş bulunan ~ Anıavucı asken. 
az •vvel yağma edilen dairesinin 1ıali ne dayanarak kocasını takib etti. Arka. 

D ~·li Ekspres gazetesinin Yunanistan sından da çocuğu taşıyan mürebbiye gel
ınuhı.t>irinin Yugoslavyadan verdiği ma- di. 
!Umab. <;töre Arnavudluk kral ve kraliçe- Kabine azalan, muhafızlardan ve dl
si Larisada münzevi bir hayat gFçirmek- ğer hanedan ailesinden mürekkeb olan 
te, kimse He temas etmelerine müsaade 135 zat bir gece evvel Florınaya gelmiş
edilmemcktedir. Jerse de. kendilerine trenden dışanya 

Ayni muhabire göre hasta bulunan kra- çıkmak izni verilmemiş, süngü takını~ 
!içenin Atinaya gitmesıne de n•üsaade c- Yunan nöbetçileri treni beklemişlerdir. 
dilmemiştir. Ancak ertesi gün, otele gitmelerine mü

Muhabir kral Zogu ve kraliçe Jcraidi- 1 saade edilmiştir. 
nin Larisaya ne suretle rnuvaaslat ettik- Arnnvudluk tacı 
lerine dair şu tafsilatı verınektC'dir: Romu 16 (A.A.) - Arnavudluk he • 
Larısaya vardığım zaman. kral n lesi vPti, prenslerin, Mussolininin hüku • 

de henüz otellerine yetişmişlerdı. met \'C kordiplomatik azasının iştiraki-
Si\.il giyinmiş oran kral Zogu, ot 'ın ie cereyan eden sembolik bir merasim 

holün vurudü. Kraliçe JC'raldın İtalyan csn..smda Arnavudluk taclllı Krala 
tln furmas nı andıran ve yeşil üni!oıma- t:f~dim etmiştir. 



... ,. 
• 
lstanbul 50 yılda • 

ımar 

edilmiş olacak 
Tramvay ve Elektrik idareleri de şehrin imarına yardım 

edecekler. imar tahsisab artbnlacak 

.. SON POSTA 

Çamhcada bir dağ 
oteli yaptırllacak 

Bu yıl Boğaziçine halkın 
rağbetini artbrmak için 
yeni kararlar alınıyor 

Nisan 17 

• 

Hafta zarfında piyasa durgun geçti ve dünya 
vaziyeti ihracat işleri üzerinde müessir o:du 

Şirk.etihayriye idare meclisi yarın Hafta zarfında siyasi vaziyette gergin- KUŞYEMi : Son günlerde kuşyemi pt-
mühim bir toplantı yapacaktır. Bu top- liğin artması üzerine piyasada bir dur- yasasile İngiliz firmaları alakadar ol .. 
lantıda önümüzdeki yaz mevsimi için gunluk başlamış ve bu vaziyet bilhassa makta iseler de, verilen fıatlann düşük· 
halkın Boğaziçine karşı rağbeti d~a ihracat işleri üzerinde müessir olarak lüğü dolayısile satış yapılamamıştır. Bir 
ziyade artırmak maksadile yapılacak ihracatçılarımızın yeni teklifleri kabulde kaç yıldanberi devam eden kuşyernı fiat
olan yenilikler görüşülecektir. Şirke _ tereddüdlerini mucib olmuştur. larındaki düşüklük dolayısile, esasen yut 
tihayriye bu sene Boğaz tenezzüh se _ Buna rağmen evvelce dış piyasalara dun mahdud mıntakalarında yetişen bu 
ferlerini artıracak ve geçen yaz, bir _ sevki taahhüd edilen siparişlerin sevkme ürünün bu yıl noksan ekildiğı anlaşıl c 

kaç vapurda tecrübe edilen radyo ter- devam edilmiş ve piyasaya gelen ihracat maktadır. 
tibatından iyi netice alındığı için di _ emtiasmdan fiatlan müsaid görülenlerin Fiatlar Trakya mallan yeni çuv;-ı!\J 
ğer vapurlara da radyo koyacaktır. Ay- mübayaasına devam edilerek bunlar stok Fob. Tekirdağı 5,25-5,50 kuruştur. 
nca yazın Boğazda mehtab alemleri edilmiştir. Haftanın son günlerinde bu MISIR : Son haftalar zarfında ehem • 
yapılacaktır. kararsızlık salaha yüz tutmuştur. miyetli miktarda satışlar yapılmış olan 

Şirketin her sene halkll' gösterdiği BUÔDAY : Anadoludan ve muhtelif mısır piyasasında hafta zarfında bır dur• 
kolaylıklar sayesinde varidatı gittikçe limanlanmızdan piyasaya 1491 ton buğ -1 gunluk başlamış ve bu sebeble fıatlar bef 
artmaktadır. Bi1hassa ge~en yıl temin day gelmiştir. Mevrudat şehir ganlük ih· para kadar düşmüştür. Fıatlar san Ban• 
edilen varidat evvelki yıllara nisbetle tiyacını karşılıyacak miktarda olmamak- dırrna ve Karabiga malları çuvallı Fob. 
çok fa1la olmu:ıtu-. 17aridat fazldlığının la beraber, gene Anadolunun yakın mm· 4,30-4.32, satı Adapazarı mallan çuvallı 

Ş~hin:lc ycıpılcı" yent bin414rd4n btrı mühim bir kısmı Boğaziçinde yapıla - takalarındaki değirmenlerden gelen e - Haydarpaşa teslimi 4,20-4,25, beyaz 4,ıo .. 
BelecH1@ler Bankasından alınacak bütçesinin on üç milyona çıkarılması, cak olan yeni inşaata sarfedilecektir. hemmiyetli miktardaki un He bu ihtiyaç 4,14 kuruştur. 

lıeş milyon lira ile neler yapı1aeağını Belediyeler bankBl!mdan beş milyon Şirketihayriye önümüzdeki yaz mev telifi edilınlştir. Umumiyetle buğday pi. TlFTlK : lhrac maddelerimizden ola~ 
yazmıştık. Diğer taraftan Vali ve Be _ lira istikraz yapılması kifayet etmiye- siminde Bcığaz yolcnlarını yalnız bir yasası isteksiz ge91Diştir. tiftik piyasası hemen hemen tamamen 
lediye Reisi LGlfi Kırdar Belediye bilt ceği muhakkaktır. Hükfunet, İstanbulu yerdeki eğlene; yerine tekisüf ettir • Fiatlar 1-2 çavdarlı ekstra ekstra Polat- hareketsiz geç~ ve ehemmiyetli satıı 
çesine de bir miktar zam yaptırarak biran evvel imar etmek istediği için mek istememektedir: Bu maksattla lı mallan 6,2~30. 4-5 çavdarlı Ankara muameleleri olmamıştır. ihracatçılar v•• 
imar hareketlerinin 1939 senesinde di- terilbat alacakt>r. Şehircilik mütehas- muhtelif yerlerde yeni eğlence yerleri ve ayan mailar 5,33-535. 9-10 çavdarlı ziyetin inkişafını beklemektedirler. İti • 
jer senelerin hiç birine benzemiyecek sısı Prost'un hazırladığı müstakbel i • vücud• getirilecektir. Bilhassa Balta- konya ve ayarı mallar 5,25-5,30, 1-2 çav- bari fiatlar oğlak malları 130-135, Kara• 
derecede tezayüdünü temin etmiştir. • . . limanında bir e~lence yeri yapmak Ü· darlı ekstra Anadolu sertleri 5.20-525. 9_ hisar. Kütahya ve ayan mallar 115-117 •. 

fstanbulun imar hareketlerine azami m~r ~l~nı n~rmal. şeraıt altı':da tatbı~ zere tetkiklere başlanmıştır. Burada 10 ça\ &arlı Trakya malları 5,08-5,13, 14- Ankara, Bulvadin, Polatlı ayan mallar 
yardım gösterilmesi ve Lôtfi Kırdıora edıldıgı takdırde lstanbulun unan elli aynca bir asri otel inşası da düşünül • 15 çavdarlı Jrutlca 5,15-5,25 kuruı arasın- 110-115, Kastamonu, Safranbolu malları 
elden geldiği kadar müzaheret edilme- senede tamamlanacaktır. Hükfunet, bu mektedir. Yürükali plôjının inşaatı SÜ· dadır. ly5-116. Konya damğalı ve Ilgın ayarları 
oi bütün Vekiiletlere bildirilmiştir. İs- işin daha evvel bitmesini istemekte • ratle ilerlemektedir. Temmuzda halka ARPA: Dış piyasalardan vaki taleb ve 107-110, Çengelli 100-105, muhtelif dert 
tanbul Vali ve Belediye Reisi Liltfl Kır dlr. açılacak olan bu plij çok modern bir teklifler ihracatçıların yeni taahhüdlere malları 70·

75 kuruştur. 
darın şehrin imarı için çizdiği Jll'Ograın Tesbit edilen son şekle göre Tram • şekilde yapılmakt2dır. girişınelrteki kararsızlığı dolayısile kar • YAPAK : Diğer ürünlerdeki hareket • 
hük~t tarafından tasvib edilmiştir. vay ve !:lektrik idareleri İstanbulun i· Çamlıcada da ya1 mevsimi için bazı planmamıştır. Havaların müsaid gitmesi sizliğe mukabil, yapağı piyasasında hafta 
İmara ziyadesile muhtaç bulunan İs • manna azami şekilde yar<lım edecek, yenilikler vücude getirilecektir. Şir • de fiatlann yükselmesine mlni olmakta- içinde ehemmiyetli satışlar olmuştur. lh· 
tanbulun güzelleşmesi faa~iyetinin sek meydanlar ve yeni yollar bu idarele - ketihayriye. geçen yıl Üsküda\' tram- dır. Hafta içinde piyasaya 359 ton arpa racat için Karacabey mıntakası yarım 
teye uğramaması, ayni program dahi - rin paralarile yapılacaktır. Tramvay vay idaN'Sile müştereken Çamlıcaya gelmiş ve dahili istihlik için satılmıştır. kan mallarından 750 balye satılmış, yerli 
l!nde ilerlemesi için. LGtfi Kırdara ge- hallan elektrik kablolan yeni meydan gidip ~elme biletle< ihdas etmişti. Bu Fiatlar Anadolu malları dökme Hay • fabrikalar da Anadolu mallanndan 200 
niş salMıiyet verilmiştir. '. 11 te did edi'. k biletler sayesinde Çamlıcaya geçen darpaııa teslimi 4,13-4,14, Marmara Trak· balye miktarında mübayaat yapmışlar ~ 

vde yem Y0

11 
ar . m t d ıır enk"m~yd - yıl gösterilen rağbet her senenin fev -

7 dır. 
Her tarafı bir harabe olan şehrin gü- aın ve yo arın ınşaa ı a mez ur ı a- ki d 1 . ya malları çuvallı iskele teslimi 3,35-3.38 . zelleşmesi için 1939 senesi beledı"ye 1 t.4 f d t aml kt n e o muştur. Camlıcada Şırketihay- kuruc: arasındadır. Fıat1ar: Trakya, Bandırma. Bursa ve 

re er ara ın an am anaca ır. · ·ı ç 1 a·· :ı nye ı -c am ıcayı uzelleştirme Ce - ayarı mallar 63-65, Çanakkale, Gelibolu, 

istanbulun susuzluk 
derdi hallediliyor 

Şehir suyu terşih havuzlarının yeni 
makinelerle tevsi edilmekte olduğunu 

yazmıştık. Vali ve Belediye Reisi Latfi 
Kırdar yakında havuzlara· tekrar gide -
rek yeni kanalı tetkik edecektir. Yeni 
makineler sayesinde şehre isale edilen 
IU miktarı tezayüd ettikçe tesisat geniş
letilecektir. 1stanbulun Anadolu yaka -
nndaki !:imalı suyundan her semtin is -
tifadesi temin edilecek bu su yakında 
Bostancıya kadar temdid edilmiş olacak
tır. 

İstanbul ve Beyoğlu cihetini sulayan 
tehir suyu borulan peyderpey uzatıla -
cak, kenar semtlere kadar sokulacaktır. 

Sular idaresinin eski hesablannı tet • 
kik eden, şehir suyunun isale şeklini de
liftinnek üzere incelemeler yapan hey • 

19 Mayıs jimnastik . 
şenlikleri 

19 Mayıs tarihinde yapılacak olan 
büyük jimnastik şenlikleri için şimdi
den hazırlıklara başlanmıştır. Yakında 
Vilayette Vali muavininin reisliğinde 
bir toplantı yapılacak, bu toplantıda 
maarif müdürü, liselerle orta okullar 
direktörleri hazır bulwıacaklardır. 

Jimnastik şenliklerinin yapılacağıı 

yere halkın ve talebelerin kolayca gi -
rip çıkmaları meselesi üzerinde de du
rulacak, program çok zengin bir şekil
de hazırlanacaktır. 

Poliste: 

rniyeti müştereken Belediyenin müza - ÇAVDAR : Uzun müddettenberi gev • İzmir, İzmit mallan 58-60 kuruştur. 
heretile bir dRğ oteli yapmak tasavvu- şek olan çavdar piyasası hafta içinde bir AV DER1S1 : İhraç mallarından olan 
rundadır. Bu dağ oteli yapıldığı tak - canlılrk göstermiştir. Çavdar için dış pi· av derisi üzerine piyasada hiç bir faaliyet 
dirde Çamlıcaya akın bu yıl daha faz- yMalardan talebler vuku bulmuş ve fiat- olmamıştır. İtibari fiatlar Karadeniz ,,e 
la olaacaktır. Şirketihayrive, Kadıköy, larda hafif bir yükselme kaydedilmiştir. havalisi zerdevalar çifti 53-55, sansar 
Adalar ve civarından B~aziçine Pa - Fiatlar Anadolu mallan dökme Hay- çifti 43-44 lira, porsuk çifti 380-400, darpaşa teslimi 3,35-3,38 kuruştur. d 1 tav-
zar günleri geznıeğe gelen veya hafta şan eri eri adedi 17-18 kuruştur. 

~~~f!~~§~E~~I~t~~ ~ 
Milte/errik: 

Köylüye el dokmna tezgihlan 
dağıtılacak 

da bulunacak ve bu suretle Boğaza bir TÜrkiye radyo difüzyon postalan 
A k 

Hükumet, memleketin muhtelif yer· 
miktar daha rağbet temin edilecek - n ara radyosu !erinde başka maişet vasıtası olmıyan 
tir. D 14 d k 1 ALGA UZUNLU"'U 

4 
ve o umacı ıkla ülfeti olan köylüye 

Şirketihayriyenin Boğaziçi ilkbahar tılmasını kararlaştırmış ve bu husus .. 
tarifesi hazırlanmıştır. Yeni tarifenin 1

• • · ı• Kes. ı• Jrw. I' .A.CI. ıt,H •· 11111 K•. 11 ICW. meccanen el dokuma tezgahları dağı .. 
tatbikma önümüzdeki Pazar gününden 'r.A.P. 11,11 a. Met :s.. 11 ICW. ta alakadarlara icnb eden emirleri ver· 
itibaren başlanacaktır. Yeni tarife tat miştir. l 
bik edilinceye kadar kış tarifesine ila· PAZARTESi - 1'1/t/39 El dokuma tezgahlarının hazırlan • 

Saat alma yüzünden çıkan kavp veten hergün ilave seferleri yap 1 12.30: Protram. 12.35: Ttlrlt mtısıll - Pl. 
Dün, Eminönünde, Hasan ve Cemal caktır. 1 a - 13: Memleket saat Ayan, ajana Ye meteoro- masına şehrimizdeki sanayi müfettiş • 

adlarında iki kişi arasında saat almak lojl haberleri. 13.15 - H: Müzilı: (Sentonıır liği memur edilmiştir. Sanayi müfettiş· 
yüzünden kavga çıkınu:, muna·· ~ ..... ne - müzik - Pl.> ıuo· Protram. 18.35: Miiz1Jı: ligıv· b k dl .. ...AhJ -ı uaa KaralllJgdekl adanın (Cevad Memduh teman ve literatürü konut- u ma sa a numune teZga arı 
ticesinde Cemal, kundura bıçağile Ha- ma.> Pllklarla mlsaller. 19: KonUlllla <Dok· hazırlamıştır. Bu teıglhlar 30 - 60 li·

1 

sanı yaralamıştır. Yaralı Cerrahpaşa Kaldırı/maaına torun aaatı.> 19.15: Tilrt müzıtı <Halt tür - raya mal olmaktadır. Bu nümuneler 
hastanesine kaldınlmış, suçlu Cema' v L "J b l killeri n 0111n havaları.) 8ad1 Ya.er Ata - İ 

k la k ki 
• anınua BŞ anıyor man tarafından. 19.35: Tilrt mtı-ııM (Faaıl ktısad Vekaletinin tasvibine arzedil ·, 

ya a nara ta ·bata başlanmıştır. 
0

&&• 

Vaponm pervaneeine takılan bir Bir .talebe otomobil altında kaldı k f.~rim~e hge:e~i :~~n:ı. Mçü~a - :::~ K~!;,ri~~r::,mıİ~~a~~er~ı:n~ dik:n s~~ra derha~ siparişler verilecelf 
u.elenin bacafl kesildi Gazı Osmanpaşa mektebi talebesin - ka a ;e .u a rTüa.. le ı\ ı Jet~. - dl Totay. 20: Ajaruı, meteoroloji haberleri v~ ısa ır zaman a hazırlanarak Ve .. , 

Diln limanda bir kaza olm~ Hüsnü den Nuri dün Beşiktaşta bir kamyonun aya ramvay, ne ş etme ennın .ıraat borsası matJ 20.15: Türk müzltİ kaletin tayin edeceği viliyet ve kaza • 

etlerin işleri bitmiş gibidir. Sular idare
~nin elde edeceği kardan İstanbul be • 

ledireaf i~fadelenecek. bu para1arı 

111uhtelif imar işlerine sarfedecektır. 

ismind• çatal kaşık fabrikası işçilerin- arkasına takılmak isterken düşmüş bu faaliyetini gözderı geçireceği gibi bil • (Kllalt protram.ı Ankara '""'°"' tlbne !ara gönderilecektir. ' 
den biri Beşikta~ önlerinde Şirketi esnada ar~adan gelen bir otomobilin hfSsa İstanbul Vali ve Belediye Reisi heyeti. İdare eden: Mes'ud Cemil. (Hicaz Şarki Erdün Bqveklll bugtbı pdiyor 

H 
. l tl"t d k la k l t T ~tf• K d . te d k hri ltöçetlerl.) 1 - Acem kızı. 2 - İndim oıt - 1 aynye vapur arından birinin perva- • ın a .a ra yara anmış ır. .LAl ı ır arıa mas e ere şe n i - tim 3 Baha .. ,. .. Londrada toplanan yuvarlak mas• 

· t k ı k y ı t d · lt l . . - rın zamanı. -s - Gu:ael gel ak-nesıne a ı ara ayağı kesilmiştir . arA ı e avı a ına a ınmış, suçlu marı ıle yakından meşgul olacak ve ıımı aldın. 5 - Gönüller ta.pıcı. e _Bir ıtev- konferansında Şarki Erdünü temsil eden 
<O n vapurun - bazı k~rarlar alınacaktır. lk iş olarak da ıeldl batıma. 7 - Şuhl aitemklr. 8 - Yi- ve üç gün evvel şehrimize gelen Şarki Hüsnü sanda1la ge"'erke şoför vakalanm·stır. İ 

kendilerine doğru gelmekte ve müte _ Denizde bir resed bulundu tünelin Karcıköy cihetindeki adanın ne yeflllcndl. 9 -·Yalvarırım 1'uzum sana. Erdün Başvekili Tevfik paşa Ebülhüct• 
madiven düdük çalmaktaı olduğunu gö- Dün Kasımpaşa· önlerinde denizde .. 10 - Oyun havası ve devri Turan. 21: Mem- bugün Toros ekspresile memaetine ha-
rerek sandala çarpacağını zannederek bir ceEed bulunmuştur. Deniz kuman- kaldırılması ve Ataturk bulvarının a - ıetet saat lyarı. 21: Konuşma. 21.15: Esham . 

d l 
çılması için bir formül bulunacaktır. tahvillt, kamplyo - nukut borsası mat.>' reket edecektır. 1 

telaş etmiş ve kendini denize atmıştır.' an ığı önlerinde denizde bir erkek ceHüsnü dalgaların tesirile vapurun" sedinin yüzdüği\ görülerek sahile çıka- Yakında Vekiller Heyetinin kararile 21.25: Neş'ell plaklar - R. 21.so: Foltıor çey-
pervanesine dogru· dürüklenmiş ve bu nlmıştır. Cesed hüviyeti tesbit edile - İstanbul Beledivesine mühim miktar ret saati - Ham Bedi Yönetken. 21.45 : Mü • para t~"llin edil~cektir. zlk (Türk müzik birliği korosu.> 1 -· Mo _ 
sırada pervane ay~ma çarparak bir rniyecek kadar t:ıgavyür etmiş oldu - .............................................................. zart _ S&bah prtısı. 2 - Schubert _ Ihla _ 
bacağı kesilmiş ve baygın bir halde ğundan, epey bir müddet evvel denize mur atacı. s - Weber - Barkarol. 4 - Men-
Beyoğl•t hastanesine kaldınlmıştır. düştüğü tahm:n edilmektedir. NaOmeden... Şiir ve afkdan dels.sohn - Demirel. 5 - Mendels.sohn - tıt. 

ŞAFAGA DONOŞ 1 
Çigan MOziklerlnden et•f 

elen bir film 

Yakında LALE'de 
11 1 

Bu meçhul şahsın cebinde 189 lira 6r01m0f efslz bir senfoni bahar. 8 - Zeki - Kemanım. 7 - zeki - Af-
er 18' ~n~a üç sablkah yankesici para bulunmuş olduğundan, bir kaza G " o tını. 8 - Huan Ferit - Bahçe duvarı. 9 -

Fenerde tutu.!1 deposunda ka'tıtarcı - eseri denize düştügv ü a'nlaşılmaktadır. ŞA FA A Do N ş UlYi Cemal - Atlama ylr. 10 - Cemal Retid-lık İb ntmfn b Çayır ince. 11 - A. Adnan Saygın - And. __.. 
. yapan ra ce inden yanke - Cesedin elbiseleri cebinde Kadir na - 22.10: Mü:ıik <Küçük orkestra - Şef: Necib --ı 

.tcilfk suretile '.so kuruş çalan 15 ya - mında birine aid bir de makbuz bulun- Yakında LALE'de Aştın.> 1 - zıehrer - Şet.emayı.ster opere - deri - Viyana ıarltıaı. e - Volllraf - JUlbllOı 
pda Kemal, Zıya ve Emin adında üç muştur. Zabıta ve adliye tahkikata baş- tinden Yala. 2 - Llneke - Kaprl İtalyan se - atkı harareti• betler. 2s: Müzik <oa.ı>and • 
abıkah çocuk yaka1anmıftır. lamıştır. ""••••••••••••si renadı. S - J. Strauaa - Hayatın aevtıerJ Pl.) 23.46 - H: Son aJana habeılerl w JI> • 

" "fil.al. t - Noaclt - Köy hlklyeleri. a - Fö- rınt1 protram. 
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... 
Mardin gü .engüne 

terakki ve inkişaf ediyor 
Şehirde, kaza ve köylerde kültüre büyük bir 
eheınıniyet veriliyor. Bu yıl bir lise ile yeniden 

on beş köy okulu açılacak 

T rakyada kıdem 
zammı alam 

muallimler 
Edirne (Husus!> - Vilayetimizde kıdem 

zammı alan mualllmlerimlzln adlarını bildi
riyorum: 

C Yurdda resiml' h her er~ 
Milasta yeni hafriyat yapıhyor 

İzmir, (Hususi) -
Upsa!a Üniversitesi 
tarihi k.admı profesö. ı 

rü arkeoloğ Mr. Pel" ( 
son'un riyasetinde do. 
kuz kişilik bir arke. 
oloji heyeti Ankara. 
dan §ehri.mize gel. 
miştir. Heyet, K:iltür 
Bakanlığının müsaa. 
desile Milasın Gencik 

Fevzlpaça. muallimi Hulüsl Altay, İpsala 
merkezinden Salih Tanrr 3000 den 3500 ku -
ruşa, İstlkllıl başmualllml Hultisl Meriçoğlu 
2500 den 3000 kuruşa, Cümhuriyet başmu - tepesinde asarı atıka 
alllml Cemal Fenerci, İsmetpaşadan Nevzad araştırmalannda bu. 
Ertunç, Lala Şahinden Can Kammer, Hav - Junacaktır. Heyete 
sndan Niyazi Tülümen. Merlçten Sabri Kut
sal, Keşandan Atıf Erkan, Hacıllbcyden Ne- ressam, mimar va 
flse Dlnçel, :lsmetpaşndan Seher İren. Sırp- 1 restüre mütehassıs 
sındı~ından Harall Görgün. Kurtuluştan }arı dahildir. 
Murad ÖzgUn, Istiklalden Şemsi Peker, M. Profesör Person 
Necatlden Nazmiye Altay, Lala.,ahinden 
Hayriye özülkü 2200 den 2500 kuruc;a, Lala- bana şu izahatı vernııştir: 1 aevırlere aid Karya eserleri cidden kıy. 
şahinden Mihriye Soykan. İsmetpaşadan Bl. c- Geçen sene de memleketinize gele- metli eserlerdir. Bunlar İzmire nakledıl
can Blcloğlu, Cümhurlyetten Mes.erret Ka - rek Miüıs cı"vannda hafriyat yapmış ve miştir. Bu eserleri, İzmirde bir müddet 
yaş, Gazi Mnhmuddan Resmiye Ü~eı, MI - cidden kıymettar neticeler elde etmiştik. kalarak restüre edeceğiz. 
mar Hayreddlnden Hüsnü Taner, Ipsaladan Tü ki d k 1 .. . 
Hamdi sayın, İ.sttkl~lden Mebruke Altay, !'. ye. e ar eo OJı ve tarihi araştırma- Arkeoloji sahasında Türk - İsveç işbir-
Keşan iı önünden Nureddin Kılıç, İosaladan l~ra verilen ehemmiyet, yeni Türkiyenin 
Nurlye Sayın. Gazi Mnhmuddan Rıza Alkan, fıkır sahasındaki çalışmalarının güzel bir liğinin bu güzel tezahürlerine memleke-
Pilevneden Hüsnü Öğe. Keşan Zaferden Mak tezahürüdür. Tarihin eski devirlerinde tiınizde de ·büy-'Jk bir ehemmiyet veril
bule Kalyoncu, İnönünden Sabri Kalyoncu, sayısız medeniyetlerin beşiği olan Ana- mektedir. Tilrkiyedeki ikametimizden is-
KeçklnUden Kadri Yaman, Lalaşahlnden dolu topraklan halk iht• ·ı b 
Makbule Deremen, Kadlrpaşadan Huriye . • mızın ımamı e u 
Yüksel, Hncıllbeyden Kadriye Toksuzlar, e~erlerı cidden iyi muhafaza edebilmiş

, tüade ederek Sart harabelerinde de tet
kikler yapacağız.:. 

Keşan İnönünden SUreyya Tuncer, 1750 den tır. 
Mardin 2000 kuruşa. Uzunköprü Şehsüynrdan Melek Meydana çıkarılan, miladdan önceki 

Resim profesörle asistanı İzmir Müze 
Müdürile bir arada gösteriyor. 

1 orta mekteb talebelerinden bir grup milli kıyafetli bir müsamerede Sungur. sarcalıdan Al! Altan, Merlçten Mu-
SUr~ardin (Hususi) - Cenubdn Irak ve · seler vücude getirdiği gibi halkı temizli· znffer Darcan. Ectlrne M. Nec9:tıden Mü~es -

Ye hududlarına kadar uzanan geniş ğe de alıştırmıştır. Yeni memleket hasta. ser Atnç, Kurtuluştan Sabiha Iscan, Dilaver
ve ?nahsuld b' . ·· beyden Fnhriinnisa Önder, Sloğlundan Mu-
ların k ar ır ova, şunalde Dicle \)oy- nesinin temeli atılınl§. trahomla muca • ff Özböl\ık Sandanişmandan Hadiye 

n adar ula . , 1 b ğ ilm. . ı za er , ve b h şan zengın mera ar, a deleye ehemmiyet ver' iştır. Gündar, Tnslı~eyrnenden Behl~e Yendöm, 
layet~n~el~rlc kaplı bulunan Mardin vi • Eski Mardin, en bü~".ik bakımsızlığa B::ığcılıdan Meliha Çulpah, B. Döllüktet? Ay
~ıl k ın ~tısadi durumu hudud, kaçak- kültür sahasında uğramıştır. Bir sultan Ee İrfan Korol, Çavuşludan Emine Içten, 
li~d' krcdı. ve ~muıni buhran vaziyetle- fermanle temiz alnına Arab damgası vu- ~arcalıdan H. Yı~maz Kurdol"lu, Pilevne~~~ 
te d:nh;k~ye ~ts~ctle kısmen gerilemiş- ruıiın bedbaht vilayetimiz cümhuriyetc ~hsank5a~ı~~~ı~s:g:nıa~~:r:;ıye~~l~ellk 
birler u ur:rıetımı.zce ittihaz olunan ted- intikal ettiği gün türkçe bilenler yüzde o"l 16z;0n k:~stan 1750 ~uruşa. 
hık fsayesınde günden güne terakki ve nu dahi teşkil etmiyordu. Bugün ise o - İskenderknyden Abdülkadir, Uzunköprü Ye 

ışa a doğ - .. k · Ali ba lıc ru y~ururne tedır. Mahsulatın kuyup yazmak bilenler yarıyı geçmiştir. nlköyden Kirami Englnaıev, Kavncıktn~ 
tuş ahırını bugday, arpa, darı, pirinç. Merkezde bir orta dört ilk kazalarda bl- Çeki~. Şehsfivnrdnn Mahmud Tezcan, Cnm -

ln:~rn,bmtercimek, nohud. pamuk, üzüm, rer ilk okulla, yir:ni köyde, üç sınıflı köy hurlydeittc>n Hı uriyMe ıBakaHözy~ae~dlnd~~c~ı~~ 
• u um bade · .. .. . Ham Dem rer. ınar n 

kil etmekte' k.. . m, ~evız ve tutun teş- okulları açılmış, bu yıl on beş koy oku • Bll.,.lner, Sakrıryadnn Şadiye Özkırımlı. oı-
canlı h ' ullıyefü miktarda kavak, lunun dahi küşadı ve merkezdeki orta lherbeyden Enver Özalp, Yusufhocadan Zeh 
tnaktad~;v~n ve mahsu!Utı ihraç olun • mektebin liseye kalbi takarrür etmiştir. ra Gök<'e. Knrtuhı~t.an Fatma Bingöl, Kur -
snd ğİ falcb hndidi namile anılan Halen mevcud 32 mektebde 71 öğretmen tuıuııtan Feriha Orunç, M. Necııtıden Fehmi 
b c yı:ı arı meşhurdur. Dokumacılık sa- çalışmakta ve bu mekteblere üç bine ya- lnubllgtn Sakaryadan Rüveyde, Çamıı:adan 

unculuk, debağat ve ku . ' . Şevket Gürkan, Pllevneden Afife Erozkan, 
lem.iş san .d yumculuk ıler - kın talebe devam eylemektedı.r. Gaziden Nüzhet Karaman Mimar Hayred-

ayı endir. Dokuma t ahl . A • 

nın adedi b·n ki ezg arı • Vilayet ve kaza merkezlerinden bir kıs- dinden Nimet Taner, Yusufho<'.adan Ferdane 
birine· ~-.: :a aşmakta ve Türkiyede mında açılmış olan Halkevleri kültürel Özgiln 2000 den 2200 kuruşa terfi etmişler -1 mev-Kıı ışgal eyliyen kuyum 1 k dl 
gittikre daha ter kk. 1 k cu u sahada hissedilen büyük bır ihtiyacı kar- r. 
la ~ a ı ey eme tedir Vi • 1 . 

Yette 231 067 ko 376 000 k 1 · . . şı amışlardı!'. Bu müessesatın başardığı 
keçi, 1500 'deve i4~n. d S.: ve tütık d~valar arasında dil meselesi üzerinde 
kısrak, 3729 kat' 285:n ak 

41 a~ ve bılhassa durmak isteriz. Bir münasebetle 
iır ır, eşe ve 56,0a5 sı- işaret ettig~ imiz veçhile Mardın, bundan 

sayıma dahildir. 
Mard· ·· h üç yüz sene evvelden saraydan çıkma bir 

en b 
1~ cum uriyetten evvel hastalığı fermanla ana dilden ayrılmış ve alnına 

Barf 
01 hır mıntaka idi. On beş yıldanberi Arab damgası vurulmuştu. Bunu, Irak ve 

...._ olunan gayretler, bazı sıhhi müesse-
(Devnmı 12 nci sayfada) 

Trakya meyva ve sebzeciler birliğinin toplantısı 
c.. 

Edirne (Rus ·) M b ·ı b. ı·~· b .. fettişı·· · . usı - eyva ve se zecı er ır ıgı uguıı Trakya Nrnumi Mü-
d~ .ıgı Iktısad Müşaviri Mes'udun riyasetinde toplanmış ve İstanbul ile 
şuır:ıyas~ya gönderilecek sebzeler, çeşidli ve kredi ile tohum işleri konu -
tind Uştur. Meyva ve sebzeciler 60 ~iye yakın olup en az 2500 dekar üze • 
bir ~ ~alı~aktadırlar. Toplantı Umumi Müfettişlik salonunda yapılmış ve 
Sebl r .... lık General Kazım Dirik dahi konuşm::tlara iştirak etmiştir. Resim 

e ve ıneyvacılardan bir grupu gösteriyor. 

Bursada bir UfUrUkçU ve 
btıyucu yaka'andı 

Bursa, (Hu.susi) - Zabıtanın ver.Jiği 

ehemmiyete, halkın uyanıklığına rağ· 
men hala büyücülük ve üfürükçülüğe 
yeltenen gafiller bulunmaktadır. Bunlar
dan gene ikisi yakalanarak adalet pen
çesine teslim edilmiştir. Kamberler 
mahallesinden Seyfullah kızı Pembe, Ha
lil kızı Fatma geçen gün üfürükçülük. 
büyücülük ve bunlara müteallik aıat ve 
edevatile zabıta tarafından yakalan -
mışlardır. Kendilerine büyü yaptırmak 
gafletinde bulunan birkaç kişi şahidler 
arasındadır. Yakında muhakemelerine 

başlanacaktır. ·----
lzmirde muazz(lm bir tutun 

derosu inşa edifecek 
İzmir (Hususi) - İnhisrlrlar idaresi 

Alsancakta 740.000 lira sarfile muaz -
zam bir tütün deposu inŞa ettirmeğe 
karar vermiş; depo ihale edilmiştir. İn
şaatına ay sonunda başlanacaktır. 

l\fatkarada fidancılık 
Bu senek! ekim mevsiminde Malkarada fi

dan ekimine ~k ehemmiyet verilmiş, birçok 
koylerde yenlder. fidanlıklar ve meyvnlıklar 
tesis edllm!ştlr. Ayrıca merkezde mevcud 
kollektlf fldan:ığı da ısl!h edllmlş, fidan -
lıkta yeniden iki dekarlık bir nümune ba~ı 
ue ipek bör.eğl beslemek için iki dekarlık bir 
dutluk tesis edilmiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

[] 

o 
o 

Tar ... ··"'ta kooperatifçilik işleri 
Tarsu'!lan yazılı-

yor: Memleketimizdt
ilk tudanda sebze ve 
yaş üzüm istihsal e
den Tarsus bağcıları 

ve bahçelerı namına l 
Tarsus Ticaret Odası
nın teşebbüsü ile ku
rulan Satış Koopera. 
tifi bu sene Ankara, 
İstanbul, Samsun, si. 
vas. Malatya, Diyar. 
bakır, Konya, Niğde 
ve Zonguldakta satı~ · _________ ~-·---- '"".....,..,. .... 

yerleri teşkilatını ik· 
mal ederek faaliyete geçmiştir. Devlet 
z ·raat İşletmeleri Kurumunun Tarsus 

Çiftliği nümune tarlalarında yetiştiril
miş ilk sebze mahsulü kooperatifm resmt 
satış mağazasının resmi küşadı münase
betile Ankaraya yapılan ilk sevkiyata 

(Küçük Memleket Haberleri ) 
Arton ınaliyf' sandıkenıinlif I 

Artova maliye sandıkemlnllğlne vilayetçe 
tnyln edllen Ahmed Arat vazifesine başla -
mıştır. 

Çatalcada bir elektrik santralı yapılacak 
. Çatnlcnda bir elektrik santralı inşa edl -
JP.cektlr. Mahallt belediye reisliği bu ı~e İs
tanbul belediyesinin müzaheretlnl istemiş -
tir. 

hasredilmiştir. Bu hayırlı teşebbüse Tar. 
susun münevver zenginleri fahriyen biz.. 

mette bulunmakta ve idare heyetini teş
kil etmektedirler. 

Resim kooperatif azalarından bir kıs 
rnını gösteriyor. 

Trakyada yeni yıl mahsulünün 
bereketli olacağı tahmin . 

ediliyor 
Edirne (Hususi) - Bahar tam manası

le girmiş bulunuyor. Sobalar birer bire11 
kaldırılmağa, paltolar ağır gelmeğe ve 
nihayet güneş tesirini göstcrmeğe başla
dı. 

l\lalkarada muzır hayvanlarla mücadele Geçen kış mevsiminde havaların çok 
Mnlkarada son günlerde muzır hayYnn _ müsaid gidişi. bilhassa çiftçiye çok fayda

lardan domuz, fare, ve karga mücadelesine lı olmuş ve bundan hakktle istıfade e~en 
sıkı bir ırurette hız \'erllmiştir. çiftçilermiz istediği kadar tohum atmış • 
_Mart ayı lçlnfll' 20 yaban domuzu öldü - tır. 

rülmüş ve 150 hektnr fareli tarla temizlen - Gene bu ilkbahar mevsiminde de hava-
mlştlr. Bir ayda mfikellefier tarafından öl- .. . . . . ,. 
dürülen knrga miktarı 1000 ı tecavüz et • ların musaıd gıdışı yazlık zer ıyntın vak-
mcktedlr. tinde yapılmasına im.kan vermiş ve çiftçi 

İnebohıdn Abdülhak Hamid ihtifali mız bu fırsatı kaçırmamıştır. Mevsim 
Halkevlnoe, Büyük şair Abdülhak Hfunld yağmurları da vaktinde kafi derecede dü
Tarhnn'ın ölümünün ikinci yıldönümü mil- şer ~ herhangi tabii bir afet zuhur et • 
nnsebettıe Orta okul Türkçe öğretmenleri mezse yeni yıl mahsulünün gerek ekim 
Muammer Balta ve Veysel Göktürk tarafın. 
dan üstadın hayatı, eserleri hakkında kon- gerekse kalite bakımından diğer yıllar • 
feranslnr verildi ve şiirler okundu. dan daha çok iyi olacajı muhakkaktır. 

Turgudluda emniyet işleri inkişaf ediyor 

- ltasan Be .. tUn b Y gorsen bi -
ay Vehb' · ıyı ..• 

... Dört beş gün içinde mü
kemmel boks öğrendi .• 

... Hele ciir~in envaını bi
liyor ..• 

Turgudlu, (Hususi) - Kazamızda al- büyük yardımran olmuştur. Her haf ı 
tı aydanberi polis teşkilatına fazla ehem- mesleki toplantılar yapan zabıtamız ka 

l 1!1ıye~ v~rilmiş. emniyet komiseri Rasi:ı snbanın emniyeti üzerinde ehemmiyetle 
Hasan Bey - Demek her!Erdog bırçok vak'aların Vt. itıyadların o-

1 1 
kt d R . . 

· k ı 1 · ·· · b.. .. h 1 b k .1 . mcşgu o ma a ır. eı:;m mız emn•yet akşam ya vapuı.- ıs e e erın - nune geçmış, utun ma al e e çı erını . . . .. 
de bilet alıyor, yahud tram- yeknesak kıyafete sokmuştur. Bu :şdc komıse~ı ıle mesaı arkadaşlarını gostcr 
vaya biniyor!... kaymakamımız Salahattin Kıpçakın da J mektedır. 
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~Adi.eler Karıııında 1 
- OllO~CSDE: 

K araköyde otobüs bekliyordum. 

Otobüs durdu. Otobüs kondük

törü kapıyı açtı, bağırdı: 
- Haydi gidiyor Fatihe kadar! 
Otobüse girdim. Bir kişinin zor sığa -

blleceğı iki kişilik koltukların hepsinde 
birer k~i vardı. En zayıf gördüğümün ya
nına oturdum: 

- Vay sen misın? 
Zayıf adam bızinı meraKlı imfş: 
- Benim ya! 
- Kalb kalbe karşı olurmuş. } 
- Öyle derler.. ..,, 
- Şimdi ben de seni batırlamıştwı, so-

racağım bir şey vardı da .. 
- Gene mi soracaksın? 
-Evet, otobüse bindiğim zaman §U 

karşıdaki ılfinı o'kudum da .. 
- Nedir o ilô.n? 
- Sen de oku! 
tıam okudum: 
cYcre tükürmek. sigara içmek beledi-

yece yasak edilm'ştir.> 

- Okudun mu? 
-Okudum. 
- Belediyece yasak edilmecrcn evvel 

herkes yC>re tükürür, sıgara içerler miy
miş? 

- Düşünmek Iarundı. 

- Evet, gerçi öyle amma. 
- Şu ilanın yazılış tarzına dikkat et-

tin mi? 
- Kaligrafisi bozuk biri yazmış. 
- Onu söylemek istemiyorum. Yazılı~ 

tarzından ne mana çıkarılır? 
- Yere tükürmeyin, sigara içmeyin. 
- Hayır öyle değil.. bir kere de bera • 

ber okuyalım .. 
- Okuyalım. 

Beraber okuduk: 
c Yere tükürmek. sigara içmek bele • 

diyece yasak edilmiştir.> 
- Şimdi ne mana çı'khğını anladın ya? 
- Demin söylediğim gibi. 
- Hayır, hayır_ Sen anlayışı kıt in -

sansın. 

- Benden fazla anlayışlı insansan, sen 
izah et. 

- İzah eder.eğim. Daha iyisi kısa cüm
leyi biraz daha uzatnrak söyliyeyim, ha • 
.kiki manası tebarüz edecektir. 

- Söyle bakalım! 
- cEy otobüs yolcuları, biz, otobüs sa-

hfbleri sizin otobüste yere tükürmenize, 
sigara içmenize hiç karışmayız amma. şu 
belediye yok mu. işte o karışıyor. Ve ye
re tükürmeyi, sigara içme)'i yasak edi -

/SON POSTA 

· Kışlık elbisenizi 
hu jile il~ ~a~~rlık F ansızların yeni ve genç 

f;&;~~~ .. ~1'.~ • ~~~'f.-..· .. ~~~:; ~ san'at hayali içinde bulunmaktrıdır. Altı gaşında:ı 

\ ............ ·-·-··?.:!. .. ~~~ .. {!.~-~-~.~ ... ~~~~:. .. :..?.~.!!..~1:?.'!!.~~.~~:. ..................... .J 

Gördüğiinüz (jile-jabo-yaka) ayn 
ayn dört parça olarak örülmüştür. Bir 

yaka, iki jabo, bir ilik düğme bandı ve 

birer tane j&bo aleti (bu kısım iliklerin 

bittjği yere kadar iki parçadır. Oradan 

aşağısı birdir. 

Meşhur Fransız san'atkarı Jean Gn-ı 
bin'ın yıldızı sönmek üzeredir. 

Talih. şimdiye kadar rakibsiz bir san'at-ı 
kar olan Jean Gabin'in karşısına 5on za. 
rnanlarda bir rakib çıkardı. hem de cid
di bir rakib .•. 

Tıknaz. koyu kestane saçlı. par!ak 
cıldli, siyah kirpikli, mavi gözlü olan bu 
san'aıtkfırın ismi Rene Darydir. 

Rene Dary dededen, soyca bir san'at
kfirdır. Ta küçü'k yaşındanberi san'at ha
yatı içinde bulunmaJ...~dır. Altı yaşından 
on iki yaşına kadar sahnelerde rol ydp-

- Her halde öyle olacak. 
- Belediyece yasak edilmeseydi, gene yor.> Her parçanın, üstünüzde kağıttan bir 

Yüzüme ba'ktı: 

mıştır. O sıralarda ısmi Bebe Abelard idJ 
ve çok büyük şöhret kazanmıştı. 'Herkes 
onun ilerid:? büyük bir san'atk.llr olaca
ğım tahmin ediyordu. Bu tahminler hiç 

herkes :.ere tükürerek, sıgara içece!\: miy· 
dller? 

_ Nasıl kısa cürnıeı1en bu mana çık • kalıbım çıkarırsınız Sonra örmiye baş- te boş çıkmadı. 

Harbi Umumiden evvel o vakit günün 
meşhur film kumpanyaları olan Gaurnont, 
Pa1Jhede birçok küçük komediler çevirdi. 
Filmdeki isrn ihep Bebe idi. Filmleri cB""
be booyoda>, cBebe yan~larda ... ıı gibi 

- Zannederim. 
- Sen belediyenin yasak ettıği için mi 

yere tükür mü yorsun? 
- Hayır! 

- Ben ömrümde sigara içmedım. fa • 
kat belediye otobüste sigara içmeyı ya • 

sak etmemiş olsaydı, ben de bilmecburiye 
sigara içecektim. 

- Neye bilmecburiye? 
- Herkes sigara içerken, ben içmez -

sem ayıb olmaz mıydı? 
- Bunu hiç düşünmedim. 

maz mı? 
- Çıkabilir. 

Yüzünü buruşturdu. Canı sıkıldığı bel.: 
}j idi: 

- Biz, dedi. medeniyet kapımıza gel
diği zaman çok kere ona kapıyı istemi • 
ye istemiye açarız. 

Meraklıya. evet dememek için fazla 
düşünmedim. Esasen otobüs te ineceğim 
yere gelmişti. 

- Allaha ısmarladık, ben gidiyorum. 
Dedim. ve otobüsten indim. 

ismet Huttlsi 

C Bun arı biliyor mu idiniz ? =ı 
Z ve C harflerini doğru 
telaffuz edemiyen kral 

1 OlümU de, doğumu da Cuma 
olan ressam 

1519 da hükümdarlık eden İspanya 
kralı beşinci Charles Z ve C harfler!ni 
doğru dürüst telaffuz edemediğmden, 

mabeyincileri ve yakınında bulunanlar, 
krallarının hatırasına hürmet ederek o
~un gibi konuştuklarından, bu lldet kök
/eşerek bugün de İspanyollar Z ve C 
~arflerini türkçedeki Ş harfi gibi söy
lerler. 

16 mcı asırda yaşamış olan meşhur t. 
talyan .ressamı Raf.ael Cuma gününe te

sadüf eden Nisanda doğmuş ve gene N i· 
san ayında bir Cuma günü ölmüştür. '-------·--------·-----·---·-· -··-···-··-··-· ---·-....... -............ _ 

Okuyucularıma 

Cevablarım 
cM. R. U.> ya: 
Kızım, 

Çok dikkatle okuduğum ve beni çok 
düşündüren mektubunu, arzunu yC>ri -
ne geçirmek için nakletmiyorum. M:ı
demk.i benden sadece cevab istcdm, 
ben de sana cevab vereyim .. 

Mektubunun 'birinci kısmında b:ıh -
settiğin aile vaziyetleri maatteessüf 
çok kere vaki olmaktadır. Bunun önü
ne kolay kolay geçilmez, fakat zaman
la bir kaynaşma, anlaşma hasıl olur ve 
ancak böylelikle halletlilebilir. Hem 
bu üzerinde durulacak bir mesele de 
ğildir. 

İkinci lasma gelince, güzel düşün • 
.müşsün. güzel hareket etmişsin. Ve 
sana tavsiyem, bundan böyle de ayni 
tarzda hareket elmendir. Sevdiğin ko. 

cana karşı daima güler yüzlü ve iyi ol, 
onun kusurlarını yüzüne vurrnamıya 

ve bilhassa kendisinden şüphelendiği
ni sezdirmemiye gayret et. Bu bir ruhi 
hadist ' r. Erkek karısını kaJ'ŞlSında 

temiz. iyi giyinmiş, derli toplu görür
se memnun olur, bu hususu hiç ihmal 
etme, kocanı söylediğim tarzda hazır
lanmış olarak, güler yüzle karşıla. Gö
receksin. kocanın huyu değişecektir. 

Mademki seviyorsun, kızım, madC'm 
ki çocukların da var. Yuvanın yıkıl .. 
ması çok acı olur, onun sağlam kal .. 

ması için muvakkat bir zaman olsun 
katlanman fcab eder. İleride gene ba. 
na mcktub yazıp vazıyetın nasıl bir se 
yir takib ettiğini anlatırsm. O zaman 
tekrar düşünür, tekrar sana bir cevab 
yazarım. 

* lzmirde cT. S.> ye: 
Bana yazdığın nıektub tarzında bil 

mektub ta Onl! yaz ve vaziyeti olduğu 
gibi anlat. Ben bundan ba§ka çare ol . 
duğunu zannetmi_Y.orum. 

TEYZE 

}arsınız. 

Seyrek bir kı~e örgüsü yapmalıdır. 

Mesela: Örümcek örgü. Sık örgüler ka

tı düşer. Hdlbuki bilhassa jabo'nun dü
şük durması l.azımdır. 

Böyle beyaz bir jile laciverd, siyah, 
koyu yeşil hLr türlü kışlık robları şen
lendirir. Ve tam bir baharlık elbise ha-

line koyar. 

Pratik güzellik bilgileri 
Pudra!'ızı sürdükten sonra, saçları -

nıza dokunan yerleri alkole batırılm!§ 
pamukla silmeyi unutın&-yınız. 

* 
Makyajınız bittikten sonra kulakla-

rınızın yumuşak uçlarını yüzünüze sür
düğünüz ruj ile pembeleştiriniz. .. 

Burnunuzu ufak göstermek için, kaş

larnızı alırken aralarını mümkün olduğu 

kadar az açmıya dikkat ediniz. Çünkü : 

kaşların başlangıcı birbirinden ne kadar 

uzaklaşırsa burun o kadar uzun ve ir.i 

görünür. G€rçi çatma kaş moda değil, 

yüze de sert ve haşin bir mann verir; fa. 

kat bizim söylediğimiz çatma kaş değil, 

aralan az açık kaştır. Bu da ne modaya, 

ne de çehrenin tatlılığına .zarar getirmez. 

Her kadın bilmelidir : 

Leke çıkarmak usülleri 
En ince ve kolay yıpranan kumaşlar

dan bile leke çıkarılabilir. 

isimleri ~şırdı. 

Kazandığı para hürmetli idi. Bu pnrn
dan istifade eden bittabi anası ve baba
sıydı. 

Aradan çok geçmedi. Küçük bir kar
deşi dünyaya geldi. Üç dört yaşında film 
çevirmeğe başladı. İsmi de Bout de Zan 
idi. 

Bout de Zan'm ortaya çıkması ile Be
benin pabuçları damci atıldı. Bundan 
bilistüade mektebe yazıldı, çalı§tı. Meş-

hur 63.n'atkar ve muharrir Lucien Guitry 
bir piyesi için küçük bir san'atk!ra ihti· 
yacı vardı. Onu tavsiye ettiler. Lucien 

Guitry ondan çok haşlandı. Ona aylarca 
tiyatro ve san'atkarlık dersleri verdi ... 
Çocuk bu derslerden ço'k büyük istifade
ler edindi ..• 

Bugün Rene Dary hAlA Lucien Guitr~· 
den büyük bir hürmet ile bahseder ... 

Bir tiyatro kumpanyasile Afrikaya bir 
truneye gitmiş idi. Oradan çok hoşlandı, 

yerleşti. On sekiz a~ kaldı. Rüzgarlar ile, 
kuraklık ile, müthiş sıcaklar ile mücade
lelerde bulundu. Nihayet parasız, pulsuz 

kaldı ve hükfunet tarafından vatanına 

inde edildi. Fransada bir aralık sokak
larda, sonra kafeşantanlard.a şarkılar 

söyledi, boks yaptı, bir hayli muvaffaki
yetler kazandı. Fakat bir maçta bilekle
rini kıroı ve bu suretle boksa tövbe etti. 

Güç hal ile iyi oldu. Tiyatro kumpan
yalarından birine intisab eyledi ve vil;i
yetlerde dolaşıp durmağa başladı. 

Nis şehrinde Harry Baur'a rasgeldi. 

Evlerinizde elinizin altında daima bir 

şişe Bisulfate de soud bulundurunuz. Bu
nunla kumaşlar üstündeki bütün nebati San'atkar onu candan teşci eyledi. Pari
(şarap, kahve, çiçek, meyva) lekC'lcrini se döndü, bir hayli sıkıntı çektikten son
çıkarabilirsiniz. Bu ilaç bütün eczaneler- ra nihayet Bouffcs tiyatrosunda küçük 
de mayi halinde satılır. 'bir rol alabildi. 

Rene Dary 

rnağa başladı. Pek yakında çevirecel' 
cSidi Brahim>, cNord AUantique> fı~ 
lerine çok ehemmiyet verilmektedır. 

Bunlardan sonra da meşhuT sinema yıl• 
dığı Edwige Feuillere ile birlikte Moultıı 
Rouge adında büyük bir film çevir~~ 
tir. 

Genç san'atkann istikbali çok parlak• 
tır. 

Jean Gabin'den çok daha yakışıklıdJJ"• 

Çok sevimlidir. Jean Gabm gb somurt
gan değildir. Her vakit neş'elidir. He~ 

kes ile iyi geçinir. 

Birkaç senedenberi bir İtalvan kızı il• 
evlidir. Sinema muhitlerinden uzak "J"fl• 
şama.ktadır. Fransanın en güzel kö~le

rinden biri olan Vareceved~ küçük bfıi 
bahçeli ev sabn almıştır. İsmini de c Villa 
Nous =Bizim villa> koymuŞıur. 

Sinema meraklıları Rene Dary ism;ne 
herhalde mim koysunlar ... Göreceklprdit 
ki pek yakında en büyük san'atkfirlat"' 
dan biri olacaktır. 

Bette Davis ile Georges 
Brent evlenecekler ... 

Kocası meşhur kompozitör ve or " 
kestra şefi Hırrmon Nelson'dan geçen" 
!erde yn1mış olan sinema san'atkid 
Bette Davis, yakında partöneri Geol'" 
ges Brent ile evleceneceğini ilan eyle " 
miştir. 

• • Bıyık bırakmız ve uzadığı 
vakit hemen geliniz... ,, 

«Bıyık bırakınız ve uclan dudakla • 
rınızın hizasına ge:ldiği \'akit h€:nell 
Ho iYud'a geliniz.• 

Lekeyi çıkarma ameliyesi basittir. Bir Bu arada kendisine filmlerde rol tek-
litre suya 0.02 santilitre bisulfate de lıf edildi. Bu cümle Varncr Bros film kumı aıı-

y'J ı tarafmclan Honolulu'da istira!'a • 
soude karıı;tırarak lekesini çıkaracağınız cSidonie Panache> - cHelene>. 
kumaşı içine daldırınız. Bir çeyrek kadar cS. O. S. Sabora> filmlerinde roller 
kalsın. Sonra adi su ile çalkalayınız. Bu yaptı. Fevkalfıde beğenildı. Kuvvetli bir 
sayede sofra örtülerini peçeteleri, çocuk şahsiyete malik bulunduğu hemen ortaya 
elbiselerini, hatta kostümlerinizi kolnyc.'.l çıktı. San'atkar Jean Gabin'den daha tis
lckeden kurtarmış olursunuz. 1 tün rol yaptığı anlaşılınca tcklıfler yağ-

te bulunan Erroi Flynne çekilen telı' 
graftır. 

Bu kumpanya \ Dodge City) ad·ndll 
büyük bir film çe\jrmektedir. Bu fi!JD" 
de başrol Errol Flynn tarafından yr 
pı ac..<ıktır ---... ·-··········----·····-.. ····-·························--··································-············-··--.._ _____________ ___ 

becC?ksızrn .maskaralıl"l0 r•: 



,!7 Ni~n SON POSTA 

• Amerika~ 
kendis·ni il 

Sayfa 7 

r nsaya 
müdafaa 
b~ kıyor hattı nazarile 

.Cebelüttarık tehdid altında 
Münihe kadar seyirci vaziyetinde bulunan 
halk ilk defa olarak korkmıya başiadı 

.İngiltere harbe mecbur edilmeden Akdenizin kapısını kapama~ 
İtalya - ispanya işbirliği için mümkün olacak mıdır ? 

Yeni dünyaya gıden mla~ahidler, Amerıkan efkarı 
umumiyesindeki büyük değişikliği hayretle karşılıyorlar 

YAZAN ................................................ . 

f '"E;;.·~ ... İÜi .... G~~eral H. Emir Erkilet j . . 
\ ........................................................ -... · ... -·-····· .... ·····--··--·· ... ·······························' 

, (Bcıştarafı 1 inci sayjadü) 
:neye dayalı nisbi bir emniyet ve ~.ikttn 
~vresinln geleceğine artık inanılabilir • 

· Fakat aradan gu·· n1 1 ··ı "l b"l ek kad f er e o çu e ı ec 
Akdar ~zla bir zaman geçmeden Batı 

k 
enız e tehlikeli bir takım yeni ha • 

re etler iht' 1 d 
ladı: un ahiline girmeğe baş -

General Franko İspanyayı son günler
~e Kadiksden Lalea'ya ağır top, tank 
ilh ... sevkediyor ve Septe boğazının bte 
t~rafına İspanya Fasının Ceuta ve Melıla 
rzn:ınlanna askeri kıt'alar gönderiyor; 
ngıh~re Ccbelüttarık kalesini yeniden 

tahkım ve tarsin ediyor: Fransa Marsil • 
Ya bolgelerindc müdafaa tedbirleri alı _ 
~?r, 4cı parça harb gemisinden mürekkeb v: tlman donanması Portekiz, İspanyol 
k PanyoI Fası limanlannı ziyarete çı-

1Yor ilh: 

8U B~ askeri tedbir ve hareketlerin bahu
rn 

8 
talyan 'kıt'alannın İspanyayı terket

sıreınektc devamları sırasında türlü tef • 
V(' "l·~t. ti nıu wıazalara meydan vermemele-

ne ve ... bu :meyanda, Cebelüttaı.:ık aleyhi • 
iHldınuteveccih görülmemelerı kabil de . 
Ya r. Fakat daha dün Lehistan, Roman
l'an~<' 'Yunanistan gibi uzak yerleri ga • 
İn , etmek kudretini kendınde gören 
Cid~· ·~<'nin bugün Cebelüttarıktan yana 
hır 1 

b r <mdiseye dü~mesi acab varid o -
keril"tı? Ancak Avnıpanın siyasi ve as • 
llıu ınuvazenesi bu kadar fazla bozul
llaın ve dünya siyasetinde adab ve usul 
insa •na. o der ce hiç bir şey kalmamış ki 

n duna~ b ~d b' gının ir and:ı taban tabana 
rnası .r takım fikirlerin hücumuna uğra
lllı~ artık şaşı1ncak bir mahiyetten çık • 

ıı•ır. 

:Selki d 
l>any e ortada bir şey yoktur ve 1s -

ada ş· tarık b ~ ıınalden Cenuba ve Cebelüt • 
doğru ogazı Üzerinden İspanya Fasına 
hnrb:n;l~n . askeri harekat İspanya dış 
tın l'sk· ıştırak etmiş olan Faslı kıt'ala -
tir l'> 

1 Yerlerine dönüşlerinden ib:lret-. ~u h 
\>e İt 

1 
aldc İtalyan askerlen ve Alman 

bala Ynn uçak1arile uçakçıları neden 
llıeını Panyada bulunuyorlar ve bunlnr 
taı~ a, t~tlerine dönmüyorlar?' t . 
ta b 8Panyada döktüğü bunc;ı kanla • 

ır taviz l 
Olan ıt' 

1 
° arak gCıya oradan denecek 

l'ecekt· ; anna Amavud"uğu işgai.. etti -
ba kn 

1it akat Arnavudluğu işgal den 
:a alyan kıt'aları oldu. 

Undan b k 
sının h as a Cebe1üttnnk İngiliz Fa-
t•- eınen şiın ı· d '-l"ilrn kt a ın !!ki Lalilea'ya ge • 
lüttarı·~ ~ ola~ ağır toplar acaba Cebe • 
oraya d ~ ak>sıni dövmek için mi? Bır de 
donarın ogru gelmek üzere olan Alman 
dir aSlnın · ı · ? Ve b gız 1 maksadı acaba ne • 

u ınaksad Akdenizin doğusun· 

Cebetilttankta l ngiliz donanması 

da toplarımı~ olan İngiliz. r""'ransız Akde
niz filolarını batıya, yani Cebelüttarığa 
doğru çekerek İtalyayı bunların tazyi • 
kinden kurtarmak mıdır? Ve bunlıınn 
neticesi acaba bir harb mi olacaktır? 

İşte bir sürü sorgu ki, emsali bir sene
dir sorulur, cevablan verilir, seferber • 
likler ve hazırlıklar olur, fakat netice -
de Berlin - Roma mihveri gene bildiğini 
yapar. İşte alem bunla!"l gcirdüğü için 
Şimdi fena halde kuşkudadır. 

İngiltere daha Süveyş kanalı açılma -
dan 1704 de Tank'ın da!:rını, 1800 de Mal· 
tayı. 1839 da Adeni, 1857 de Perim'i iş • 
gal etmiş ve nihayet 1869 da açılan Sü • 
veyş kanalına da kuvvetli elini koymuş 
tu. Onun bu suretle Akdenizde Hindis • 
tanın kısa yolunda tesis ettiği hakimiyet 
1935 yılına kadar ciddi rekabet ve muka
vemete uğramamıştı. Bu denizde. Fran • 
sa mesaisini Şimali Afrika kolonilerine 
giden yolu tesis ve temine hasretmişti. 

Ayni zamanda İngiltere iie sıkı bir işb!r
liği yapıyordu. 

Fakat İtalya, Mussolininin idaresinde 
Habeşistanı zaptedince. bir orta Akde -
niz devleti olarak isteklerini ortaya at -
rnıştı. İtalya o vakittenberi Akdenizde, 
ağzı kapalı bir çuvalın içine tıkılmış gi· 
bi, boğulmak istemediğine şüphe bırak -
mamıc;tı. Mussolini 1 İkinciteşdn 1936 
da, Milanoda: cİtalya Akdenizin iç"ndcn 
yükselen bir adadır. Bu deniz Büyük 
Britanya için, uzaktaki müstemlekeleri -
ne giden yollardan birJ, ve belki de en 
kısası olabilir. Fakat bir diğeri için rota
dan ibaret olan bu deniz bizim için biz. 
-zat hayatın kendisidir'> diye bağırmış 
ve Büyük Britanya derakab: cAkdeniz, 
imparatorluğun şah damarı olarak ka -
lacaktır• cevabını vermişti. 

İşte büyük İngiliz - İtalyan Akdeniz 
mücadelesi bu suretle l:laşlaınış ve 
bunun i~k neticesi İngilterenin, Akde
nizde, Italyaya kendisile tamamile 
müsavi haklar :tanıması. demek olan 
16 Nisan 1938 muahedesi olmuştu. 
Arnavudluğun İtalya tarafmdan iş

gali Akdeniz müvazenesine doğrudan 
doğruya dokunmuyordu. Fakall Ro -
manya He Yunanistanın mihver tara -
fından işgal olunmak ihtimalleri Ak
deniz muvazenesjne şiddetle dokuna -
caklan için İn~lt re yeri den oynıya
rak malfun gar"'ntileri vermekle an'a
nevi siyasetini bırakmıştı. 

Bütün mesele Akdenize tekrar ha -
kim olmaktır. Şımdi de Cebelüttarık 
tehdid olunuyor. f ngilterenin burada 
hiçbir şakası olmadığı malfun olınakla 
beraber acaba İngilterenin CebelüttaL 

Amerika donanM. asına bir bakış 
Elyevm Amerikada bulunan bir ve Cermen muhalefeti mevcoddur. Bu 

Fransız muharriri yazıyor: esasen Amerik:ı için yeni bir şey de .. 
Amerikada vc..purdan ineli on beş ğildir. Amerikaya vatanından ayr.1Il"nk 

gün geçtiği halde buraya geldiğim gün mecburiyetinde kcfunı.ş bir çok demok· 
denberi edindiğim şiddetli ve birbiri - rasi göçmenleri hicret etmişlerdir. Bun 
ne uymaz intıbalara kafamda bir sıra lar, tefekkür ve matbuat hürriyetinin 

nk kayalığına dokunmadan, yani İngil- vermeğe ancak yeni yeni muvaffak o - içtima serbestisinin, mevki~ iktidarda -
tere harbe mecbur edilmeden Akdeni- Iabiliyorum. Zengin bankerler, amele ki hükfuneti her dakika tenkid ve ica .. 
zin kapısını kapatmak, ft:ılyan - İs - liderleri, talebe gibi birbirine hiç uy - bında onun yerine geçebilecek muhalif 
panya işbirliği için mümkün olacak mayan bin bir sınıf halkla dolu olan bir parti bulunrnasmın medeniyetin te
mıdır? En dar yeri yalnız 14 kilomet- New - York'da birkaç gün kaldım. Son- melini teşkil ettiği kanaatindedirler. 
reden ibaret olan bir boğaz~ i~ taraf ra Vaşington'a geçtim. Orada Bankhe- Bu hissiyat son uylar zarfında daha 
kıyılarına sahih olan kuvvetli bır dev- ord, Senato hariciye komisyonu reisi ziyade tebellür etti ve daha kuvvet -
let için (ki, bu şimdi Franko _İspanya - Pittmann, Utah, Senato az<ı~ından Tho lendi. Zira. Almanyada Yahudilere ya
sıdır) elbette burala_ra en agır topl~r mas gibi Ruzvelt taraftarları Taft, A - pılan eziyetler, İtalyada ırkcılığm iler
yerleştircrek, uçak ıstasyonları tesıs ustin, Vanderbergh gibi infirad siya - leyişi, Hitler tarafından Protestan ki .. 
ederek, seri hücum botları bulundura- seti taraftarlarile temasa• geçtim. İti - lisesine karşı açılan mücadele burada 
rak, hülasa elektrikli torpil hatları ku· rafa mecburum ki bu saydığım insan - çok fena tesirler uyandıran hadiselcl' 
rarak, yahud demirli ve seyyar torpil ların hepsi beni Amerikan misafirper- olmu tur. Bu düşmanlığın daha kuv -
dökerek boğazı düşman zırhlılaırına verliğinin en büyük tezahürü olan bil - vetlenmesi sebeblerinden biri de şu -
geçilmez veya güç geçilir bir hale ge- yük bir nezaketle kabul ettiler. dur: 
tirmek elbette kabil olur ve bu da İn- Benim gibi bir senedir Amerikada Münihtenberi i1k defa olarak Ame • 
giltere üzerinde en müthiş tazyiki yap- bulunmıy<tn bir ecnebinin ilk nazarı rika korkmuştur. 
mış olur. dikkatini celbeden şey muhakkak ki Ckçen sene, haı:liseler dünyanın bir 

İşte bugün mihverin elinde yegane Amerikan efkarı umumiyesinin bir se- ucundaki Avrupa kıt'asında cereyan 
mcvcud koz budur. Ve onun bu kozu ne zarfmdaki büyük değişikliğidir. Ge- ettiP,i icin Arnerikıt sadece prensibe a 4 

gene bir harb çıkarmadan ne zaman çe~ ~ış mucız~ bir. ekseriyeti inf~r~d id bevanat. manevi ithamlarla iktifa 
Ve nasıl O"'nı.vacag·mı ve bundan daha polıtıkasıru 1ervıç ediyordu. Bu polıti - · hh "d . k ta f 

J ediyor ve bir taa i.ı e gırme ra • 
neler kazanacamnı tetkik etmek elbet ka kabul edilen birkaç kanunla resmi-

n• tarı gözükmüyordu. 
günün en meraklı bir işidir. le~?1~şti. ~u. kanunlar. meyan1;11~a.' en Bugün Amerika Birleşik Cümhuri -

Emekli General H. Emir Er'kilet muhımmı hır harb halinde her iki mu- vetlen· kendı"ıerini dog-rudan dog-ruva 
• ••••••••.....•.....••••...•.••...•.••••.•.••••••••••••••••••. • harib de\1lete gönderilmesi icab eden 1 .,, k" • tehdid altındcr hissediyorlar. Japonya • Egede çeltik e ımı esliha ve mühimmatı harbiyeye ambar- nın Uzeıkşarh.-ta ilerleyişi, Amerikalı ... 

t . (H usi) - Ziratat Vekfıleti go konulması hakkındaki (Neutrality- lar ı"çı·n daı·m·ı bı"r endı"ce kaynaaıdır. 
zmır us bitnraflık) ks'nunu idi. "' ı-.. 

çeltik ekimi mütehassısı H~ru.nun ba~- Bu kanunlar şimdiye kadar hiç bir Nazi propagandası Cenubi Amerikada 
kanlığmda bir heyet şehnmıze geldı. fayda temin edememişti. Ambargonun, mühim i~ler rörmcktedir. Bu bilha ;sa 
Torbalı havalisinde tetkikat yaparak küçük devletlerin müdafaa imkanla - Lima konferansında nazarı dikkati cel
buradn pirinç ziraatine müsaade edi - nnı el1erinden almak suretile mütear- betmisti Birlesik Cümhurivetler için-

1 
V• • k arl~tırdı. Heyet Denizli rız de\rletin işini kolaylaştırdığı görü _ drki (Deutsche Bund) Nazi teşkilatı 

ecegıru ar -:ı k 
1 

d d el lüyordu. Nitekim Reisicümhur, ha~t - içtimalarırı sıkl~tırıvor ve infirad !\i -
ve Antalyaya ~e~ere . ora ar a .a ç - bin ilan edilmemiş olduğu bahanesile yaseti taraftarlarını tutuyor. bu sebeb
tik ekimi işlerını tetkik ederektır bitaraflık kanununu Çin _ Japon mu _ den efkarı umumi,·enin hiddetini ve 

harebe~inde tatbik ettirbnedi. infialini kazmımalarını mucib oluyor. 
Maili inhidam evler tesbit ediliyor ·'d 

Amerikada bilhassa efkarı umumi _ Müttehidei Amerika A vrup~ an ve 
Geçe~erde Yenişehirde yıkılan ve 

birkaç vatar..daşın ölümüne sebeb olan 
apartımanın enkazı henü~ kald~rı~a
mıştır. Belediye fen heyeti bu gıbı ka-
zarlara bundan sonra meydan verme -
mek için tertibat almıştır. Fen heyeti 
mimar1an İstanbulu baştanaşafil do • 
}aşmakta, sokak, ev ve apartımanla -
nn variyetlerini incelemektedir. Be .. 
lediye reisliği kaZa!lara yaptığı bir ta
mimde kazalardaki mühendislerin bu 
işlerle yakınd~n meşgul olmasını iste
mi tir. Maili inhidam binalar derhal 
tesbit edilecek ve yıkılacaktır. 

ye o kadar değişmiştir ki bugün dün _ Asyadan ayni zamanda gelecek hli -
yanın başka hiç bir memleketinde A _ cumlar kar~1sında istila edilmekten 
merikada olduğu kadar kuvvetli, anti- korkuyor. 
faşist ve Alman aleyhtarı hislere tesa- Buna mani olmak için Amerikan ef-
düf etmek adeta imkfınsızdır. kan umurniyesi iki hareket yolu dü -

Ancak bununla Amerika efkarı u - rünmektedir: 
mumivesinin büyük bir Fransız ve İn- Evvelô, kuvvetli olmak: Ruzvcl! biı
giliz dostluğu tahtı tesirinde olduğu _ tün memleketin müznherctile denız ve 
nu zannetmeK doğru değildir. BilhaSS<\ hava silahlarını (6000 t~' . ıa~} rnuaz
Ruzvelt, Fransız matbuatının kendisi - zam surette çoğaltmak ıçın bır pro~ -
ni büyük bir Frmısız muhibbi olarak ram ortaya atıyor. 
tanıtrnalanndan hiç de memnun gö _ Saniyen: Dcmokrasi~ere he~ türlü va 
rünınemektedir. sıtaya müracaat suretıle muzaherelte 

Fransa ve bilhassa İngiltere, son Mü bulunmak. ,. . 
nih anlaşınasmdanberl Amerikadaki Bu hususta Ruzvelt ın Senato ko::rıs-
prestiJ"lerinden ehemmive"'i surette '·onu huzıırund'l söylediği özler bi.ı · 

Eınnl··.··et l\ııu· dürii Anknrndnn döndü J u • kaybetmi~1erdir. Amerikadaki bütün yük bir ehemmiyeti haizdir: Mevzuu -
Emniyet Müdürlüğüne aid işler et

rafında Ankaradn temaslarda bulun -
mak üzere birkaç gün evvel Ankaraya 
gitmiş olan Emniyet Müdürü Sadri A
ka dün şehrimize dönmüştür. 

partilerin umurnt kmıaati Hıtlcrin Ey- bahs olan bı~ Amerikan - Fransız \ eva 
h1lde bir blöf yaptığı rnerl-.czindedir. Amerikan - Ingilfa dostluğu, yahud da 

Bugün Amerikada büyük bir Fran - şu veya bu devlet rc>isine karşı b(><)le -
sız muhibliği yoktur. Ancak buna mu- nilen sempati değildir. Ancak Am ı ıka 
kabil ehemmiyetli bir derecede Hltler (Devamı 10 uncu sayfada) 



8 Sayfa 

Mlllf kDme maçları 

İzmir birincisi Doğanspor 
Vefaya 6-2 mağlôb oldu 

SON POSTA 

Ankaragücü dün oONKo v AGu GÜREŞLR 

Beşiktaşı 1 • O Tekirdağlı hastalığını ileri 
mağlQb etti . sür~rek güreşlere gelmedi 

Maçta 25 bin seyirci bulun- Başa güreşen beş güreıçiden Babaeskili lbrahimla 
du, maç heyecanlı oldu Pehlivan köylü Mustafa berabere kaldılar 

Ankara (Huaua!) - Milli küme maç • 
lanndan Beşiktaş - Ankaragücll karp -
lqmMI bugftn ~ bin .eyirci ~nünde ya
pıldı. Ve Beşiktaş 1 - O mağlQb oldu. 

Oyuna 4.25 de hakem Muzafferin tda • 
resinde bqlandı. BirgQn evvel mağlub 
olan Beşiktq bugün maçı kazanmak için 

olanca kuvvetile oynamağa başladı. An -
karagücü :ise maçı mutlaka kazanmak ar
zusile oyuna devam etti. Dolayısile iki 
taraf da gilzel bir oyun tutturdular. Ve 

birinci devrede iki takım mütevazin bir 
oyun çıkardılar. İki tarafın kalesi de za. 
man zaman tehlikeler geçirdi, fakat An
karagilçlüJerin daha ağır bastıklan gö • 
rüH1yordu. 

Muhtelit takımlar arasındaki bu mü 
sabaka Hilll, Eseyanın 9 kişi çıkara -
mam11S1 yüzünden Kurtuluş, Beykozun 
hillanen galibiyetile neticelendi. Ese -
yan1ılar oyuncu göndermemiılerdi. 

&fUeJmanlJe, ljlfli • l.Spor, Pera 
mubtelltleri 

Muhtelitler arasındaki bu mühim 
karşılaşma çok heyecanlı ve güzel ol -
du. tık dakfkalarda seri akınlar yapan 

Babaeskili lbraınm oa§a gfi.re§tiği 
nıkiblerinden birile 

Süleymani7e, Şişli ağ açığın ortum - An.karada mek.tebler ar111 futbol vı voley
da Diranın mkı bir kafa vunlflle kale- bol müulMkalan bGytlk bir intizam ve a• 
ye dmıulle ilk ıolil yaptı. İ.8por, Pe- J&1la ile devam etme'ktedir. Yukandakl re • 

. nl 40 ncı ~ bir penaltı kula- mnl.r Beden Terbi,- - Dil Tarih Faldll • 
1 dıJ• da Blrlnoıı111l filtlni fttU kale- tlml 'Dlrhkeemdan 8'iM1 iki ıörilntlftür. 



17 Nisan. 

Bu&s o •• guze 
ölümile ad Dl 

netice enen facia 
Fatma cançekişirken kolu kendisini öldüren sevgili

sinin boynunda bulunuyordu. 
Bursa, (Hususi) - Bundan üç ay ev-ı 

vel. Antalyalı Naciyenin idare ettiği u· 
murni evlerden birinde Karacabeyli Fat
ma isimli çok güzel bir kadın öldürülmüş
tü. Bu cinayetin muhakemesine dün A
ğırceza mahkemesinde başlanmıştır. Mu· 
hakeme safahatına nazaran h'Bdi.se çok 
feci ve şayanı dikkattir. Anlatalım: 

Artvin makinist mektebinden mezun 
Mevlud oğlu Dursun Tekin şehrimizde 
b' . ır şırkette 150 lira maaıla çalışmaktadır. 
Bu genç çok halQk v terbiyelidir İçki 
~~le kullanmaz, çapkınlık yapmaz .. Evli-

ır, kansı Zehrayı çok sever. Hal böyle 
iken, hadiseden üç dört ay evvel iş arka. 
d~şlarının ısrarile bir gtın lJPlUmi bir eve 
gıtmiştir. Orada bir arkadaşı tarafından 
kendisine facia kurbanı Fatmayı nasıl 
bulduğu sorulmuş. beğenmediğini ima 
eder bir vaziyet alarak: (Boyu kısa!) de
~iştir. Fatma bu sözil 1.§itmiş. alıngan 
bır hal ile: 

- Ya ... Öyle mi? Gel odama gidelim, 
is'ka:pinlerimi giyeyim, beni o vakit gör!.. 
Dıyerek koluna girm~. Dursunu oda

sına götürmüştür. O günden itibaren de 
d~l:kanh bu umumi evin sayılı müda
vıml · b' A erı arasına girmş, Fatmanın çılgın 
ır aşıkı olmuştur. Bu vaziyet devam et-

mek+ "k · t e ı en aıle ef:radı. bilhassa kansı 
arafından, Dursunun a~lt ve alakası })a

ber alınmıştır. Haber Dursunun genç ka-
rıs ·· · ı uzennde fena tesirler yapmı!':, hatta 
~adın asabi hastalıklara tutulmustur. 

ursun he.men kansının sıhhatile alaka
da~ olarak krndisini do'ktorlara muayene 
ett•rmiş u~ 1 l . . ' aç ar a mış. dok~orun tavs;ye-
sını Yerine t• 'L • .ge ırmel§. ıçın z.,hrayı 1stan-
bula gezmey ··t·· - -da Du e go :urmuştur. Ayni zaman-

tu .. kl rsun annesnin ve kansının dök
eri ·· 

ma 
.
1 

goz Yaşlanna iştirak erlerek. Fat-
ı e kat•· 

S
- ıyen alakasını kescceğ;ne dair 
oz verm· d . ış. yeminler etmiştir. Bursaya 

av etınden sonra bir ay kadar Fatmayı 
aramamış, yanına gı"tmemı·ş b · u suretle 
verdiği sözü tutmu~+ur. Fakat çıleın acı-
ğın sabn nihayet tükenmiş b" .. , ır gun Fat-
~ava telefon etmiş, bu muhaverede Çe 
k·r~ede bir banvolu otelda b" 1 , . • 
sebeb 

1 
~ ır esme erme 

nın o _mustur. Fatma bu randevuya ya-
da hır kız arkadaşile gelmiş. hep be

ra her banyoya · · ı lerdir. gırmış er, içip eğlenmiş· 

Fatma. 

- Defol. seni de yakarım ..• 
Demesi üzerine iki silah sesi daha du-

yarak merdiven başına koşuyor, vaziyeti 
ev sahibine anlatıyor. Ev sahibi Naciye
nin kocası Nuri ve diğer hizmetçilerle 
yukarı koşuyorlar, kapıyı kırıp arkaya 
deviriyorlar. İşte bu anda gördükleri 
manzara çok fecidir: Fatma yüzüstüne 
içerisi ateş dolu mangala düşmüştür, bu 
sukuttan dolayı yerlere fırlıyan ateş 
parçalan halıları yakmaktadır. Fatma· 

nın başından aldığı yaradan kanlar ak • 
makta, yüzü de yandığı için dumanlar 
çıkmaktadır. Bayılmış olan Dursunun ha
şı mangalın mukabil tarafımı düşmüş, 

sağ eli Fatmanın omuzunda, Fatmanın da 
sağ' kolu aşıkının boynuna dofanmışhr. 

İçeri girenler derhal her ikisinı ateş

ten ku11tanyorlar, Fatmanın yüzüne ya
pıı.mış olan ateş parça lannı alıyorlar, 

haberdar edilen zabıta memurları, biraz 

sonra da diğer alakalı memurlar hfidise 
yerine yetişiyorlar. Fatma bir iki nefes 
alabildikten sonra burnundan kan boşa
narak hayata gözlerini yumuyor. Buna 
mukabil Dursunda hayat eserleri görün
meye başlıyor ve başı altına bir yastık 
istiyor, (Zehra ... Zehra ... ) diye inleme
ye başlıyor. Memurların sorgularına: 

- Ben bunu çıldırasıya severim... E
vimde karım bu yüzden deli oldu. Yap-

Bu konusma ve birlesrno Du tığım hareket çok çirkindir. Bundan do-
ask ateşini tekrar alevle~d;nn·ı... rseunk~~ layı hem onun - Fatmamn - hem de be-
ıfb' '" s ısı 1 ı gene Fatmanın evine devama ba!':la- nim ölmemiz lazımdı. Bunun için başka 
;~sttr. Son vazivetten haberdar olan hiçbir maksad ve teşvik olmaksıztn onu 

rsunun kansında tekrax: asabi ve di- vurdum. Ben de yaşıyamıyacaktım. Baş-
magf hastalıklar ba göstermiştir. ka cevab veremiyeceğim, beni sıkmayı-* nız. Sedbaşında kahvede Mehmedde 

t 
mektublar vardır, onu okuyunuz ... 

de r- 1 u şeraıt ıçin· ursun hastaneye kaldırılıyor. Hasta-şte facianın son n..rdes· b · · ' D 
açılıyor. n-.::ı- h t d ·· "d k · · Huz . L"Ut;! aya ın an umı esılıyor. Zabıta 

u uru hikım~~· _mı_ v:ziyeıtten dolayı memurlarının ve müddeıumuminin müş-
~n r~nu ~at~bğinı soylı.y~m: ~atil Dur- klilatıa alabildikleri ifadeye göre, Dur-

eya 8 e arar verd•~ını 1ddia edl- sunun bu hadiseyi tasmim ve tasavvurla 
~~ve bu maksadla da bir tabanca teda- işlediği kanaatine 1 
rıkıne tevessül ediyor. 17-1-939 günü bir van ıyor. 
arkadaşından emancl biT Brovnik taban- * 
cası alıyor. Sedbaşmda bir kahvede, dl- Nihayet Dursun iyileşmiştir. Yüzünde 
ğer bir arkadaşına ailevi vaziyetini an- yanık yerleri, sol gözü sargı bezi ile sa
latarak fiç mektub tevdi ediyor. Bunlar- rıh mahkeme huzurundadır. Hakimin 
d~n birisinin müddeiumumiliğe, birisinin suallerine karşı §U • cevabları veriyor: 
aılesine .r. - cü - n d - Benim hiçbir şeyden haberim yok. , uçun sun n e gazetecilere ve- H 
rlhnesini tembih ediyor. l\1'Pk.tt1biar he- astanede vak'adan üç dört gün sonra 
m h haberdar oldum. . 
ben . emen şu mealdedir: (Yapılan bu iş 

- Amma verilen raporlara göre ve 
vak'ayı müteakib verdiğiniz ifadelerde 
akıl ve şuurunuzda hiçbir eksiklik olına
dığı anlaşılıyor. 

lr ctnnet mahsuın değildir. Mahiyeti 
meçhul nıht bir hddisedir, beni ayıbla
nıavınız ... ) 

AUesine yazdığı mektubda da şunlar 
\Tardır: 

CZe?ranın da bunda bir hisse~ var ... ) 
Katıl mektublan verdikten sonra saat 

18 de wnumt eve giriyor. Fatmnnın rr \.~
~ul olduğunu duyunca ı:alonda oturuvor. 

atma misafirini savdıktan sonra Dursu
nu odasına alıyor. Dursun da şen. Fatma :a şendir. HattA FErtmanın arkadaşlann-

t 
an Süreyyaya iltifat ederek ha ve ha-
ır soruyo d -kik r ve o aya girdikten 10-15 d:ı-

a sonra, adalan Fatma ile karc;ı karşı-

~ b~lunan Süreyya slHh sesınc benziyen 
hı gilrUitü duyuyor. Koşuyor. fakat Fat
(k~~ın oda kapısını arkadan surü lmüş, 

itli) buluyor. Sesleniyor, Fatmadan 
eevab alamıyor Jso de Dummun: 

- Sevdim, çok sevdim. kendimi Bur~ 
sadan harice atmak için karar verip e
vim.den ağlıyarak ayrıldıktan sonra ne 
olduğunu bilmiyorum. Verdiğim ifadele
ri de hiç hatırlamıyorum. 

- VRnporlar, sizin tam akıllı ve şuurlu 
oldugunuzu gösteriyor. 

Şahidler dinlendi. Dursun hepsine 
(bilmiyorum, bir diyeceğim yok) ceva
bını verdi. Müddc'umumiliğin talebine 
uygun olarak gelmiyen iki şahidin celbi
ne ve maznunun İstanbulda Tıbbı adli 
müessesesine gönderilmesine, vak'a es
nasında haleti ruhiycsinin ne halde oldu. 
ğunun tet~ik.i i~ verilecek rapora göre 
hareket edilmesıne karar verilerek mah
keme bnjka bir güne talik edildi 

SON POSTA 

Kaçakçılık yapan 
bir hakim karısı 

Alman hizmetcisini kov
duğu için bütün foyaları 

meydana çıktı 

Adeta delilik derecesine varan kap
risleri ve ~ık giyinmek iptilası yüzün
den Nevyork yüksek ş\ırası hakimle -
rinden birinin kansı, gümrükten ka -
çak eşya kaçırmak suçundan 3 ay hap
se ve .f bin lira para cezasına mahkCıın 
edilmiştir. Kı1dm, kararı dinledikten 
sonra, kocasına gözlerini dikmiş, arka
sından da bayılmıştır. 

Madam Lauer isminde olan bu kadı
na kaçak elbiseleri kaçırmak hususun
da yardtmdcrn suçlu Nikaragua ticaret 
ataşesi de 5 sene hapis ve 8 bin lira pa
ra cezası yemiştir. 

Sayfa 9 

Naşi 
' 
piysı.ngo bay ·i! 

Maruf san'atkar "Kayserili Ligorla, Arnavud Sadıkla, 
kuyumcu Onnik ile onların anlıyacaklan gibi konuşaı 

bilirim. Bu itibarla müşterim çok Q}acak! ., diyor 

Bu işten kArlı ç!kan kaçakçı hAkim 
karısının Rosa adlı Alman sofra biz -
metçisidir. Rosa, bir gece hanımile mi
safirlerine hizmet ederken A vrupaı me 
selelerine dair konu.şan misafirlerin 
dolayaile, Hitlerin de aleyhinde bu - N(Jfid, açtıbı piyango gi§esinde 

lunduklarmı duydnca day\lnamaınış: S , , A 

- Bu şekilde konuşmaya devam e - ... ~n.~t san atkann ruhunu, halkın da hemen onunla Acemce görüşmeğe baş.. 
derseniz, hizmet edemem demiştir. Bu- gozU'll~ doyurur amma, bu doyuruşa larım. Kapıdan bir Arnavud mu geçi • 

Madam Lauer 

mukabıl halkın kesesinden çıkan san - yor, hemen ArnCiVudca seslenirim: 
atkarın cebine girmez. Bunun böyle ol- - Geçmiş olsun be more, fakat efen .. 
madığının pek çok misalleri vardır. dim sen sağ ol! Cenabıhak büyuktur\ 
Ben bizden sadece Hazimle Naşidi mi- Sana bir bilet vereyim, hem talihini de 
sal göstereceğim. ner ve hem de efendim havadan gele .. 

Dostum bana, ha!talığı sıralarında cek tehlikeleri önlemiş olursun!. Bir d~ 
bir piyango gişesi açmaktan bahsettiği baktım, Çarşıdan kuyumcu Onnik e .. 
zaman hiç de şaşmadım. Çünkü üç bu- fendi çıkmış geliyor. Derhal sesleni .. 
çıık yıllık mesailerin apartıman şeklin- rim: 
de tecelli ettiğini gördüğüm halde, Na- - Acep ne kusur etmişizdir ki, se .. 
gidin 35 yıllık fasılasız emeğinin kulü- iamsız sabahsız geçeorsun, komşu gel· 
beleşmiş Nr sembolüne tesadüf edeme- dikise, uğrayıp bir hatır a'.mak yok .. 
miştim. Nihayet Türkiyenin maıruf tur. 
san'atkarı belki bu 7.8.ruretle de değil Kayserili Ligor muhakkak başını u• 
de muhte1if sebeblerle, halka yalnız zatıp içeri bakacaktır. Hemen yakala-

neş'e değil, biraz da talih dağıtmağa rım: 
karar vermiş bulunuyor. - Bağa hah .. ben senin dukgana na .. 

Bundan birkaç gün evvel Beyazıd sıl bastırna, sucuh i~in uğrayorsamJ 
meydanındaki küçük fakat kendi ka -1 sen de bağa öyle aşinalık ideceğsin. 
dar sevimli kişesinin mütevazı bir tö- LAz, Kürd herkesle kendi şivesil~ 
renle resmi küşadını yapan san'atkar konuştuğum için daha çok alaka gös .. 

nun üzerine hanımı, kendisini kovmuş Naşid etrafını saran gazetecilere de kil terecekler. 
tur. çük bir beyanat vermekten kendini a - - Peki akşama kadar böyle yorul .. 

lamadı: mıyacak mısın?. 
Ro6a yememiş içmemiş, doğru güm -

rük idaresine giderek o gece işittikleri- c- Şimdiye kadın- güldürdüğüm se-
. _ .. .. . . yirciler, biraz da talihlerinden güldür-

- Sahnede yorulmuyor muyum? Bu 
daha< k~rlı .. hem de memlekete yardım 
sayılır. nı anlatmış, gumnık mufettişlerı de c- mek istiyorum. Elimin uğuru denen • 

- Sahne ne olacak? vi basarak 16 iffildık kaçak tuvalet eş- miştir. Asıl marifet böyle güldürmek
yası. bu~uşlardJr. . . w. te.. bakalım sahnedeki muvaffakiyeti-

Şımdı Rosa, kaçak eşya ihbar ettıgın- mi bu sahada da elde edebilecek mi -

- Yakında temsillerime de başlıya• 
cağım. Bu işlerin biri diğerine mani deı 

ğil ki.. Gündüz talih, gece ne.ş'e dağı • den dolayı epeyce bir para alacaktır. ' yim!• 
Gişenin dört bir tarafına san'atkAnn tacağım. Şimdi farzet ki ben tekaüd ol• 

muhtelif rollerdeki resimleri ası1m1ş - dum da bir tiltüncü dükkanı açtım. 
.... -----···· ......... ····-
Napolgon ve Jozefln 
Adında llıl maymun 

Amerikada Flori dada cN apolyonı. ve 

cJozefin> isimlerini taşyan bu iki felll· 
panze maymunu halkın adeta göz bebe-

ğidir. Tuhaflıkları herkesin hO§una gider. 
Muzib bir Amerikan tayyarecisinin. yat

tıkları kulüben.in üzerinde gazı açması 

üzerine vaki olan gürültü. iki maymunu 

fena halde ürkütmü~ür. Resimde gördü
ğün<1z gibi birbirlerinin kucağına atıl-

mışlardır. 

_. .... ._. ........ ------·-···· ..... -·-.. -·-··-
lzmirde bir yaralama vak'ası 
Bayındır (Husus!) - Ortamahalle -

de İsmail oğlu Hüseyin, kardeşi Musta
fayı uykuda bulunduğu sırada muh -

telif yerlerinden tahra ile yaralamış -
tır. Ağır yaralı olan Mustafa hastane • 
ye kaldırılını.§ ve suçlu tevkjf edilmiş
tir, 

tı. Onun on sekiz kı!dem boyundaki Kapının önünde bir hayli kaf.abalık 
hususi katibi de gişede yanıbaşında .. toplarunıştı. San'atkarı yakından gör • 
Tezgaha ancak ayak parmaklarının 1i - rnek isteyenler, bilet almak bahanesilo 

zerinde yükselebilen küçük kAtibin da- içeri giriyorlardı. 
ha ilk dakikalrı4rda müşteri bolluğun • - Bu işde dedim, belediye talimat • 
dan terlediğini görünce: namesinin dışına çıkıyorsun gibi geli • 

- Maşallah işler yolunda! dedim. yor. 
Naşid güldü: - Neden? 
- E olması lbırn! İstanbullu olsun - E baksana, tiyatroda en pahalı yeı 

olmasın bilitefrik cins ve mezhep her- 35 kuruş. Halbuki burada SP.ni giirmel! 
kesle hemşeriyim. için liraya kıymak lazm')'· 

Mesel! dükk!na bir İranlı mı geldi, Nu - Sa • Co. 

(!-dirne Tarımbaşı kursu talebelerinin gezisi ) 

Edirne (Hususi) - Edirne Tarunhaşı talebeleri bu sabah muallimlerile 
birlikte Uzunköprü üzerinden K~ana hareket etmişlerdir. Kurs talebesi 

Uzunköprü ve Ke.şanda on gün kadar kı:4larak ahlat aşısı yapacak ve bun , 

da~ ~nra ~a~an ze~in ~ı~ı için GeUboluya ineceklerdir. Zeytin aşısı mu .,. 
allunı kendi ış grupıle Geliboluya gelmiştir. Resim kurs talebesini hareket ... 
ten beş dakika evv~l gösteriyor. 
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İ ÇAN~KKALE I 
Amerika, Fransaya 

kendisinin ilk mudaf aa 
hattı nazarile bakıyor 

1 Fotoğraf _tahlilleri .. 

iiii111111mh. General Cemli Conkun hatıraları : 16 .do1111nırra ., (B41taro.fı T lncl ıo.yfada) 

Fransayı totaliter devleUerle dernok -
rasiler arasında: çıkacak bir ihtilAfta 

Amerikanın ilk müdafaa hattı olarak 
tellkki etmektedir. 

Kaide ve nizam dışma çıkmıyan J Kendisine ehemmiyet verilmesini 
bir tip istiyen bir tip 

"Şimdi orduda iki sakallı var,, 
Saat 17 de Uzunköprüye geldik. Nok 

ta kumandam: 
c- Ancak yarın araba verebllece -

jiz!» sözünü söyledi. 
Geceyi, eski birinci ordu menzil mü

fettişliğine aid olan yedi direk üzerine 
lrurulmu~ Simen çadırında geçirdim. 
Menzil mülhakı Cühlst efendi, bol bol 
ikramlarda bulundu. 
t Ertesi sabah, yani 29 Temmuzda a -
raba ile Geliboluya hareket ettiın. Am
ma ne yol! Üstelik hayvanlar acemi ve 
koşumlar da eski. Arabayı Keşahda bı
raktun. Uzunköprüden çektiğim tel -
graf üzerine, müstakil süvari livasın -
dan gönderilen ata bindim ve süvari a
fay karargahma geldim. Geceyi orada 
geçirdim. 

30 Temmuzda: cYerlisu:t dald müs -
takil süvari liva karargAhmdan hare -
ket Pttim. Saat 2 1 de Eksamile g~ldim. 
Orada 6 ncı fırka bulunuyordu. Gene 
geceledim. Ertesi sabah tekrar yola çı 

!tarcık saa't 11 de Söğüklüderede bulu -
nan evvelctkumandanı olduğum 36 n
cı alny karargahına vardım. 

olan bir vadi için<M bulunan bir talbu
run üstünde dönüp dolaştığını gördük. 

Tayyareler, ertesi günü de bizi rahat 
bırakmadılar. Hattl, düşen büyük bir 
bombadan 6 tehld, 31 yaratı verdik. 
Müteakib iki gün de bu gibi hAdiseler 
ile geçti. 6 Ağustol günü, saat 20 de 
ikinci kolordudan {Faik paşadan) bir 
emir geldi. Bunda, 1 S inci ve 1 1 inci 
alaylar (2) Sebikbar (3) olarak şi -
mal grupu ihtiyatım teşkil etmek üze
re hemen Kocadere cenubundaki Çeş
medereye hareket etmekliği.m ve 1 2 nci 
alayı şimdilik yerinde bırakmaklığırn 
bildiriliyordu. 

Alayları yola çıkarttım. Ben de şi

mal grupuna doğnı atımı sürdüm. 
Ertesi günü - 7-8-915- saat 2.5 da 

(Kemal yerin)deld şimal gurupu ka -
r:argahm~ geldim. 
Aldığım haberler pek hoş değildi. Er

kAnıharb reisi Fahreddin bey (Şimdi 
generaldir ve ordu müfettişidir.) şu 

rnalUınatı ~rdi: 
I - Düşman bir gün evvel Kanlısırtı 

iyice bombardımandan sonra hücumla 
zabtetmiş. 

JI - Sağ cenah civarından yeni aı
ke ihrac edip ilerlemekte imiş, 

IlI - Soldan da ihracta bulunması 
muhtemel imis. 

A. Şen, karakte
rini soruyor: 
İşinde diirOA ve 

ciddt davranır. Ak 
lı ermediği ıeyl•r· 

Bugün Amerikayı işgal eden en mü- le uğraşmaz. Bi • 
him dava bu ilk rnildafaa hattını müm- lip anladılmdan 
kün olduğu kadar talkviye etmek ve bu caymaz. Kaide ve 
sırada da kendisinin bir Avrupa harbi nizam dışına çıka
içine sürüklenmesine imklıı dahilinde rak mes'uliyet da
meydan bıralmıamaktır. vetind.en çekinir. 
·--·-··· .. -·························· .. ··--····--- Sözlerini eairpm.ez. Şalcacı ve alayh bı· 
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Soldan sağa \'e yukarıdan aşağı: 

ı - Yakında çirozu çıkacak balık - Nefer. 

2 - Sorgu - Az iyi. 

3 - Kavun satan - Emıek masdarmda.ıı 
emrlhazır. 

reketJerde bulunmağı sevmed.ili için a-
laya. f8kaya pek tahammülü yoktur. 

*** 
lnadmın enerjiye tahvili 
IAzımgelen bir çocuk 

lstanbuldan Er· 
doğan karakterini 
soruyor: 

Sık fikir değif

tirmemek ve bq
kalarına uyma· 
mak. makul sebeb
lere dayandıkça 

ve inad çerçev~ 

sinden lrurtanlmıı 
oldukça makul O• 

labilir. 

*** 
Muayyen bir işe bağlanmak 

kaydile 

Eski siluh arkadaşlanm ile görüş -
tüm. Benden ayrıldıklarına müteessir 
olduklarım söylemekle beraber, fırka 
kumandanı olmamdan ayrıca da sevinç 
auydul:!annı c1n1attılar. Bu çok sevgili 
arkadaşlarıma teşekkür ettim ve epey 
zamandır hasret bulunduğımı atlarımı 
gördüm. 

IV - Solda~ 9 uncu fırka (kuman
danı Kannengisser) sağ cenaha sevke
dilrnekte imiş. 

4ı - Çok büyük - Pratik. 
1- Hüllsa. 
ı - Yalvarmak. 

' Kayseridcn Der 
\ vi§, hayatta mu· 
1 

Evvelce, bir kaç kere bahsi geçmiş 
'bulunan (Bereket) iJe karşılaşır karşı
faşmaz güzel kısrağım uzun uzu!! kiş
nemeleri ile, beni aıdet1 sdıArnladıll 
(Bereket)in neş'esine eşi (Oğuz)da iş
tirak etmekte geçikmedi! 

Alaydan ilmühaberlerirnl aldım ve 
arkadaşlarıma veda ettim. Bölayir is
~elesindeki 12 inci frrka karargahına 
Üa uğradım ve Sa'at 19 da Gellboluya 
geldim. Bu civarda toplanan fırkaların 
fani Saros grupunun kwnandanı mira
lay Feyzi beye misafir oldum. 

1 Ağustos 915 sabahı Geliboludan 
hareket ettim. Bugün, 40-50 bin kişi ile 
i:l.üşmanın, yeni bir ihrac yapacağı söy
leniyordu. Bu yüzden, Saros grupuna 
6-7-12 inci piyade fırkaları ile müsta
kil süvari livasmı vermişler. LAkin, 
cephede yeni bir hareket ~rülmedi! 

16.30 da 5 inci ·ordu karargAhına gel
fürn. General Liman Fon Sanders, beni 
güz~l karşıladı, ikramdd bulundu, ni
şanlarımı taktı ve: 

c - 36 ıncı alayın kahramanca vazi
fesini ifa ettiğini işitince hiç taM:cüb 
~tmedim. Memnun ve mftftehir oldum. 

V - Hal ve v2Ziyet henez tavazzuh 
etmemiş. 

Bu va~iyet karşısında bir alayımı 144 
rakımh noktaya, diğerini 83 rakımlı 
nokta ı:ıarkına koymam, benim de Ka
vakder~de 83 rakımlı nokta şarkında 
bulunmam ve her ihtimale karşı hare
kete hazır olmam emredildi. 

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

7 - Uyumak ın zıddı 
8 - İnce kalbur - Yemelı: mudanndan 

emrlhazır. 

9 - Öltlriı - Tar&f. 
10 - Rezalet yapan - İyl olmıyan. 

1 2 ı 4 [ 6 ' 8 9 10 
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l 
General Cemil Conk'un kumandası 4 

altında bulunan kuvvetlerin çok krıhlı ~ l 
muhar~beler yapacağı bu mıntakalar- ıı.:.._ı.:;::.ı..:..:..ı.::=.ı-:::...ı 
da cereyan eden ahval hakkında şu t 
izahatı vermeği lüzumlu görüyorum: · ~ 
Yukarıda adı g~ 9 zuncu fırka 

kumandanı miralay Kaunengisser (bil
lhare paşa olmuştur ve Çanakkale mu
harebeleri hakkında ceklibolu:t adlı 

l 

bir eser yazmıştır.) emir almak için l.veUd bulmaccm&a h4U.cWml.f ,.idi 
gnıp kttrargahına gelm..iş ve orada ge- -··· .. ···································-·············--
oelemiştir. 

Sabaha karşı Kaunengissere Koca -
çimen ile Conkbayın arasını tutmasını 
ve burada ihrac kuvvetlerine karşı bir 
müdafaa vücuda getirmesi bildirilmiş
tir. 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Tansiyon 
Dilsüklüğil •• ~imdi kumand1 edeceğiniz 4 üncü fır- Kaunengisser emrinde bulunan kuv

ka Sogw ~nlıderede, ihtiyatta bulunuvor. vetlerin başın&: geçerek vazifesine baş-
J S 5 30 d TallSlyon düşüklüğü, fazlalıRı, çokluğu 

:Su fırkayı da, yakın zamanda mükem- larnak üıere yola çıkmıştır. aat · a kadar korkunç değildir. Bazı kimselerin 
mel bir hale getireceğinize eminim.> Conkbayırı yamaçlarına varan Kau - tansiyonu çok duşük olur. Ve kendile -

Dt di. Sonra, yerime kadar kendi o- nengisser ve kuvvetleri yukarıya doğru rinde hlç blr hastalılı: yoktur. Bu o ta -
ıtomobili ile gönderilmem için emir çıkınca şu manzaraı ile karşılaşıyorlar: dar ş.ıynnı ehemmiyet bir şe1 değlld1r. 
ıverdi. BüWn sal.il boyu ihrac kuvvetlerile Fakat tansiyon düştlklüğü bir talb ha.s-

2 3 d ·· talığına, bir vereme veyahud herhangi 
. Gece ynrısı. Salim bey çlftli~nde bu- dolu. Suvla koyunda ise parça uş- esaslı bir hastalığa merbut 1ae o zaman 
aunan cenub grupu karargAhına gel - man gemisi mevcud. tabll çok ehemmiyet kesbeden blr A.raz-
aiın. 2 Ağustos snbafhı grup kumandam !ncrilizler, cenuba doğru ilerliyorlar dır. Umumlyetie .zayıf ve kamız olanlar-

b b t · 1 A a da, vereme müstald olanlarda, veremll -

~
ehib pasa. ( ı) ve erkanıharbi Nihad ve Lala a a epesıne_ varmış ar. .n -d lerde, ilerlemiş kalb hastalıklarında, ba. 
ey ile görüştüm. Vehib paşa da sakal farUflarda bulunan Türk kuvvetlen .. e zı alnlrll in.sarılarda tansiyon dftfUkltıttı 

l>ırakmıştı. Benim de sakallı olmamı ştmalde bu!Junuyoı'Jar:.. U"akat h.enuz çolı: görülür. Tansiyon diişiitlütfi de fu-
telmih ederek: muharf>be başlamış degıl. ıaııtı glbl baf dönmesi ve çarpınb ve bq 

c - Şimdi orduda iki sakallı var!ı. Kaunenırrisser, Conkbayınnı tutma - a~rıları yapar. Hattl ufak tefek aebeb-
r.• Ierle baygınlık geçlrirler ve dllferler de. 

Dedi. Vehib paşa- ile konuşurken, te- lan için kuvvetlerine emir veriyor. Bu Ta.ns11onu düşük olanlarda perhiz yapıl-
i>emizde bir düşman tayyaresi dolaş - sırada Arıburnu sağ cenahında bir çe- maz, bllCıkls, hattA Jaşıı dahi olsalar bol 
&ıağa başladı: üç bomba attı. İki nefer virme hareketi yapmakta• olan düşman bol besleın!k lAzımdır. TaMI10nu :rttt
fehid oldu, iki nefer de yaralandı. Ben avcı hatian Kaıunengisser'in pek ya _ aeıtmet !çın vücude fazlaca kilo vermet 

k lft.zımdır. Birçok düşük tansiyonlu hasta-i:le fır aya tayinim hakkındaki emri a'- kınındadır. Fakat, 9 uncu fırkaya men- ıar gl)rdük ki şişmanlayınca tanslyonıan 

vaffak olup ola· 
mıyacağını '°""" 
vor: 

Tutulan. it ve 
meslekte gösterile
cek sebatla muvaf. 
fakiyet teminine 
dalına imkan var· 
dır. 

*** 
Bedeni faaliyetlere mukavemetli 

bir tip 
K. S. P. k4raJcte

rini ıoruycrr: 
Beden yOl"guıı

lukla rına taham
mül gösterir. Ra . 
batına pek dütkün 
değildir. Boğazını 

sever ve iştihumı 
muhafaza eder 
Nümayişh hare • 
ketlerde bulun • 
maz. Elbise ve eJYasım iyi ve temiz kuJ. 
".Lanma'k istfr. İda.reoi olmaktan ziyade 
aksiliklere ayni 11Uretle mukabelede bu
lunur. 

. *** 
Duygulu ve zarif bir tip 

Samsundan Ek-
,.em, karakterim 
soruyor: 

İyi giyinmek ve 
intizam kayıdlan· 

na dikkat etmek 
ister. Muameluin
de cidd:yet ve za
rif hareketler var
dır. Kazandığı iti
madı bozmamala 
gayret eder. İlın1 mevzular üzerinde mü-

nakap yapmaktan akılh ve mal1lmath 

olanlarla beraber bulunmaktan hazzeder. 

*** 
Gergin bir tip 

llıP So~anhdere mansabında bulunan sub kuvvetler daha aşağıda b~lunduk- da yükaelmlş, normal bir hal almıştır. 
~~argahıma vardım, vazifeye başla - lan için düşmanı durdurmak imka.ns. ız Tansiyon düşüklüğü eğer uzvt blr an -
wıu zaya, hastalığa merbut değilse mühim A-'·arada Hay · - . . gı·bı·dır· . İmdada 19 uncu fırka yetışı - ~ n -3 A - t t ht dtt b 1 blr haatalık sayılmaz, asla endl§e etme- · S f 

gus as a l ıy a u unan fırka- İki . d bölüğü Musta~a melldlr. İcab ederse tansiyonu yüt.seıt- n ongur otogra.-

'

ardan rnüretteb kolordunun kumanda- yor. ( 4) pıya e . ' .. . fınm tahlilini üti-
ıklan mek 1çln aile doktorları icab eden bazı 

bı olan (eski ikinci kolordu kumanda- Kemal beyden ald emır uzenne, UA.çlıırı verirler. Fakat buna ilıtıyaç hJa- yor: 
~ı) Colak Faik paşa (bilahare prlr: cep Sırt üstünde bulunan bataryayı muha- sedlldill vo.k'alar çot azdır. Serbest ve girgin 
!ı "nde şehid olmuştur) fırka karar - faza etmek için gelmektedirler. 1--Ce-n_b_lstf_y_en __ oı:-.-711-e-alanmın----.,...--11 tavırlıdır. Toplan-
gtı ıa geldi. Beni tebrik etil ve kıt'al (Arkası var) pala Jollaaalarını rtea ..mm. .&kal tak· tılardan hazzeder. 
1 rı t kdim etti. Yazan· Sabih Alaçam diril• latek.lerl makabel-.la ke••bW.. Neş'ell hareketle-

F, ik paşa ile beraber fırkanın alay- · ', I rile etrafını sıkmaz 
larm gez€rken, 4 ta.yyareli bir düşman (2) General cemn COnk'un kumandasın- ve arkadaşlan ta. 
ffiosunun, b:lhriy~lilerden müteşekkil da bulunan 4 Uncu fırka ıo.11-12 inci piyade 23 Nisan rafından aranır. 

alaylarından müteşekkil idJ. Çocuk bayramı ve haftasının ilk gilnii- Muameelsinde müşkül:pesend davranmak 
U) General Cemli Oonk yaralandıktan 

ıonra cenub gnıpu kumandanı olan Veber 
paşa b.1şkn ve 1fcyc vcrllmlş, yerine Veh1b 
paşa CŞ1md1 fırarldir) tayin edllmlşt.t. SA. 

(3) Ağırlıksız, oldu~ gibi ve hemen hare- <?.ür. Çocuk Esirgeme Kurumunun o gt1ıı 

ket etmek. dağıtacağı rozetlerle Yoksul Yavruların istemez. İntizam ve giyinmek kayıdlan-
l4> ıs unca fırka_ya. Atatürk kumanda. et.. sağlığır.a bakılacaktır. ,._ _____________ _. .na alAka g~. 

mat.ed.lr. •· 

Ankaradan Ha • 
cil karakterini so

l n.ıyor: 
"'\ 

Baıkalarınm e 
mir ve kumands· 
sınıia hareket e • 
derken kendisin• 
ehemmiyet ven. 
rici muameleler 
.,apılmasını ister. 
Hovardaca yqa • 
maktan, keyifli bulunmaktan. hu duy• 
Ba§kalanna boyun efmekteıı ft kayıd ıı 

lara bağlanmaktan hazzetmez. 

*** 
Guruıtucu ve kavgacı olmaktaı 
ziyade antaşmağı istiyen bir tip 

Ankaradan Kah 
raman karakteri , 
ni soruyor: 

Elbise ve eıya • 
sını yakıştırarak· 

tan kullanır. Kar • 
§ısındakinl sıkı<:j 

bir ağırlığı yoktuı 
Sevgi ve macer 
bahisleri üzerinde 
durur ve kıskan9 
davranır. Gürültü w .avgayı davet edeııl 
çetin işlerden uzak kalmak ater. 

*** 
Hareketlerinde samimi davranaı 

bir çocuk 
Kadınhan 

dan Sabri Karate. 
kin karakterini so. 
ruyor: 

İşlerine hile ka-
rıştırınasını pek 
beceremez, samimi 
ve olduğu gibi ha· 

l 
reket eder ve uy • 
sallığı ile kendisi· 
ni sevdirebilir. 

*** 
Yürüdüğü muvaffakiyet 
yolunda sebat etmesi 
IAzım gelen bir tip 

Konyadan Ali, 
hayatta muvaf f alo " 
•Jlup alamı.yaca • 
ğını soruyor: 
İntizam kayıd -

lanna riayet et • 

mesi ve ihtırastan 
ziyade lüzumu ka. 
:tar kanaatkar ol • 
masmı da bilmesi. 
- sebat kaydile • 
muvafiakiy~ vadeden hallerdendir. 

*** 
Yumuşak başh bir tip 

lıtanbuldan Hak-
sever, ka1·akterini 
ıonıyor: 

Daha ziyaJ 
kendi halinde v 
yum~ak başlıdır. 

Mücadele ve mü
nakaşadan ziyade 
anlaşmağı tercih 
eder. Bu hareket
lerile kendisini 
sevdire bilir. 

*** 
Zeki ve duygulu bir tip 

An.karadan M. T. AbdU1TGhmaa (,. 
tografının dercini iltemi11enktn ~ 
terini soruyor: 

Kafasile çalışmakta muvaffak ohm 
Zeki ve duygulu harebtlerlle kolayhkla 
bir muhit yapabilir. Kendisine k:ıynwt 
vermesi. baıkalannı gllcendl.recek mahi
yette olmaz. Husuaıyetlerinı belli etmek 
:istemez. 

Son Posta 
F otograf tahlili kuponu 

lıim • • • • • • • • 

Adres • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahlW için bu kuponlardaD 
t adedlnln ıöndertlmest earttır. 

' 
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Tayyarecilik Bahsi: 

Havacıhkbakımından 
Pra" ı e emmiyeti 

Askerlerimiz iranda 
tezahüratla karşılandı Almanyanın cevabı 

Prag şehrinden kalkan bir tayyare düşman şehirlerine 
akın etmek veya düşman tayyarelerine hücum eylemek 

için ancak yarı yanya benzin almak ihtiyacındadır 

(BCJ.§tarafı 1 inci sayfa.da.) 
tır. Bütün güzergahta süvari, jandar -
ma ve şehir ve köylerden askerl müf -
rezeler, bütün resmi binaların önünde 
Türkiyenin k~rdeş İran milletine ve 
onun şanlı Şefi Maj'eSte Şehinşaha 
Türk milletinin ve onun Şefi ile hüku
metinin tebriklerini götürmekte olan 
heyetimizi selAmlrun~lardıır. 

Mükemmel olan yolun kenarların -
da Pehlevi idaresinin maziye malet -

' tiği şark kervansa'l'aylan yerine benzin 
depolan, fabrikalar ve silolar g5rü -
lüyordu. 
Kermanşah'da heyet öğle ye!lleğini 

hükfunet konağında yemiş ve Kerman
şahtan ayrıbrken muvasalatında ol -
duğu gibi geniş caddelerde ve hükfi -
met konağı önünde toplanan halk ta -
bakası tarafından hararetle alkışlan -

menfi mi 
(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 

Ccvab menfi mi olacak? 
Berını 16 (A.A.) - Deutcher Di -

enst gazetesinin dünkü resmi tefsiratı 
ile Alman gazetelerinin umumiyetle 
y3ptık!an tefsirat, Alman siyasi mah
fellerinin Ruzvelt mesajı karşısındaki 
menfi hattı hareketlerini sarih bir su
rette göstermektedir. 

likaydi 
Münih 16 (A.A.) - Nasyonal sosya

list mahfelleri, Ruzvelt mesajı hakkın
da manalı bir Iakaydi göstermektedir. 

Yugoslavyada 
Belgrad 16 (A.A.) - Ruzvelt'in me

sa~ı, Yugoslav mehafilinde ve eTharı 
umumiycsinde derin bir intiba hasıl et-

mı.ştır. . miştir. 
Heyetimiz, akşamüzeri geç vakıt 

Hamedana vmmı~ ve geceyi valinin Bu jP .. tin Çemberlayn ve Daladyenin 
nezdinde geçirmiştir. Tahrana varmak son beyanatlarım vazih bir surette ta
için önümüzde 350 kilometrelik, yani maınladı~ı ve beynelmilel vaziyette 
bu sabahtanberi geçtiğimiz yol kadar yeni bir dönüm noktası teşkil ettiği ka
bir mesafe var. Dün öğle yemeği Şa - naatı E!Österilmektedir. 

-f Diğel' taraftan sivaı.;i mahfeller ve ha'bad'da yenmiştir. h,skeri mu reze -
rmi 1 efkarı umumiye, Amerika Reisicüm -

miz geceyi Kermaınşahta geçi şer - burunun bu kadar nazik bir anda mil-
dir. Müfreze bizden bir gün sonra Tah-

h leti namına müdaha1ede mülh~m oldu-rana varacaktır. Müfrezemiz. er ta -
. . .. .. rafta İran ordusunun hususi bir ih - ğu insani hisler bilhassa kaydedilmek -

Prag §Ch1•:-ı den bir göruntL§ timamma mazhar o1makta ve halk ta- tedir. 
T ı M 4.... l b.. u"k ıı· t ah" Moskovn tasvib etti 8yYaredlik bakımından cPragıı şeh - duğu Avusturya acar wp a~ uy rafındmı dostane ve barare ı ez ur-

rı çok mühimdir. Bugün Avrupa hava •
1 
bir şöhreti haizdiler. Skoda'nın imale! lerle karşılanmaktadır. Moskova 16 (A.A.) - G .'Leteler, 

larında nakliyatı -temın eden tayyare hat !emiş olduğu 305 tikler; Verdun'da, Lı- Veliahd Tahranda Ruzvelt mesajını tamamen tasvib edi-
l~nnın hemen hepsi Pragdan geçmekte - ege'de; Anvers'~ çok milhim1 iş gör - Tahran 16 (A.A.) - Pars ajansı bildi- yorlar. 
dirler. Pragın ehemmiyeti askeri tayya- müşlerdi!. .. riyor: . , Amerika siyasi müzakerelere 
ı:cılik bakımından da müb!.ındir. Bu şe- Gene Avusturyalıların 88 milimet- Dün saat 10 da Mohammed Ali El - Ke- girıniyecck 
hır bır platform .gibidir. Çünkü Varşo • reliklerini hatırlamıymı eski muharib 1 bir gemisi içinde İran Veliahdi, Mısır Vaşington 16 (A.A) - B. Roosvelt, 
v~ - Strasbour.g - Bükreş • Belgrad şe ·- yoktur diyebiliriz. Kraliçesi. Prense.s Fevziye ve malyetle • bir mesaj göndermek suretile beşeri -
hırle-rinden hemen hemen 500 er kilo - İngiJizlerin yukarf<lh zlkreylıediği - ri olduğu halde Benderşapur'a vannıı ve yeti yeni bir harb felaketinden kurta -
nıetre mesafededir. miz siparişlerinden başka Fransanın İran İmparatoriçesi tarafından aellm • racağını ümid etmektedir. 

Vaktile bir Fransız hava kuvvetleri er.

1 

dahi mühim miktarda tayyare motör- lanmıştır. Mesajın okunması esnasında Ruz -
kfinıharbiye reisi: ~Prag şehri muazzını leri siparişi vardı! Liman ve civan donatılmı' ve her ta· velt, galib ve mağlfıb milletler ya:nın
b~r tayyare gcmisidirı> demi:;ti ve fılha- 1 Gene Fransa, Moravya'da bulunan 1 rafta İran ve Mı.sır bayrakla?.' çekilmif • da cbitaraf milletlerin de ıztırab çeke
kıka bu şehir Şarka doğru mühim ve ye- gaz maskesi fabrikasına mühim sipa-

1 
tir. Kesif bir halk tabakası yuksek mlsa- cekleri» noktasında şiddetle ısrar et -

iAne istasyondur. rişler yapmıştı. Bugün gaz maskeleri firleri alkışlamıştır. . . miş ve kendisini böyle bir mesajı gön-
~.nubi şarki yollarına kumanda eder. imalinde Mcravya'daki fabrikanın a - Ve1iahd ve misafirlerile maıyetlen ~ dermeğe sevketmiş olan amilin dilrüst 
D~an tayyarelerine hücum için em- yarım! yetişmiş fabrika yok gibidir. gün Trans İranien hattının hususi bır bir surette tefsirinin kendisinin bita -

olacak? 
Ruzvelt, şimdiki buhrana müdaha 

lede bulunmasının sebebini izah et.miş• 
tir. Müşarünileyh, demiştir ki: 

Amerika, harbin önüne geçmek için 
hiçbir fır<;atı fevtedemez, Hitler ile 
Mussolini'ye mürac~t etmeğe karar 
vermi~ olduğundan dün Hull ile göı , ~ 
mek ve mesajı tanzim etmek üzere ~ 
vet elrııiştir. Gerek kendisi, gerek H l1i, 
dün gece her zamankinden ziya<::" c-
danları müsterih olduğu halde t • 

muşlardır. 
Mesajı tasvib 

Vaşington 16 (A.A.) - Hariciye .Ne
zareti, Cenubi Amerika mJlletlerınin 
dokuzundan Ruzvelt'in teşebbüsüni! 
tasvib eden tebligat almıştır. Harici .. 
ve N eza re ti, bu milletlerin hangilerl 
~ldui'{unu tasrih etmemiştir. 

Fransız g.azetolerinin mü~a~ealan 
Paris 16 (A.A.) - Bütün gazeteler, 

B. Roosevelt'in teşebbüsünü büyük btr 
memnuniyetle karşılamaktadır. Gazete • 
ler. göstermiş olduğu cesaretten dolayı 
Amerika Reisicümhurunu tekrlm et • 
mektedirler. 

Muhtelli gazeteler. Amerika Rel.tl • 
cümhurunun bu teşebbüsü hakkında mil 
talealar yürütmekte ve diktatC1rlerin tt • 
mid edilen yolda yürümelerinden şilph• 
etmektedirler. Mnamaiih gazetelerin u • 
mumi iddiB.Sl. iki diktatörün kaçamak:ı. 
yollardan gidemiyecek bır hale gc tirU ' 
miş oldukları suretindedır. 

Kaçamaklı yollnr kapandı mı? 
Petit Parisien diyor ki: 
Roosevelt, vaktile Vilson'un yaptılı 

gibi, Almanyaya maskesıni indırmesiaJ 

ihtar etmektedir. 

La Victoire. yazıyor: 
Mesajın uyandırdığı en büyük alna_ 

iki diktatörü kaçamaklı yollardan gıde • 
miye • 'k bir hale getirmesi ve onlana 
ceveb veyahud chayır» derneğe mecb~ 
etmesidir. •alsız. bir merkezdir... Moravya fabrikasından maada, Fran - treni1e hareket edecek ve yann öğleden raf memleketlere karşı olan alakasını 

Çil kl d Petit Journal gazetesinden: d.. nkü Pragdan kalkan bir tayyare sanın Fatra fabrikasına 250,000 aded sonra Tahrana varaca ar ır. tebarüz ettirmesi lazım olduğunu tas-
tışnan fehirlerine akın etmek veya diiş maske sip~rişi vardı! Dii:'er heyetler rih eylemiştir. 

tnan tayyarelerin~ hücum eylemek için Fatra fabrikası Napajedla şehrinde Tahran l6 (A.A.) - Pars ajansı bil- Müşrırünileyh, milletler de dahil ol-
Rncak yan yarıya benzin almak ihtiya • bulunmaktadır. Fransanın siparişlerini diriyor: rnak üzere bütün milletlerin harb teh -
cındadır Benz·ın· f ·k1 · Fevkalfıde yabancı heyetler bırbiri ar- k d kl · ın nısı sı etini tesliha- kontrol eylemek üzere bir Fransız za- likesinden korkma ta ol u arı nok -
ta boınb 1 t h · 1ı b ·d·ı kasından muvasalat etmektedirler. ' a ara a S\S ey ye ilır! Bu nok- biti bu şehirde ikamet eylemekte ı ı. tasında ısrar etmiştir. Ruzvelt, muta -
tanın pek büyük bir ehemmiyetı vardır. Almanların t..'nsızın gelmeleri üzerine Heyet Tahranda savver konferanslara müteallik o1an 

Prag Çek Sl k .. Tahran 16 (A.A.) - İmparatoriçe ile ık ld -0 • ova yanın elinde bu - bu Fr:msız zabiti onlara esir düşmuş f raya ge :gi zaman Amerik~nın ik-
lunduk A d Mısır Kraliçesi, İran Veliahdi. Mısır ça vrupa a tayyarecilik de Fran bir ya7:yette bulundu! tısadi konferanslarla teslihatm tahdi-
ıız ve 1 li 1 h Prensesi Fevziye, bu sabah Tahrana mu 

ng• z er avaya hakim bulun - '"'"'ko _ Slovakyanın, Bohernyanın d' dine müteallik konferaruılara iştirak 
ınn 1"""n ı'dı.ler ·~ vasalat etmişler ır. ed - · · · t k . . k Aı. ••• · ı · . ' eceemı SJvas onferanslara ıştira Almanların eline geçmesı as rnrı ve Tü kiye heyetı murnhhasası da bu ak-

1 
• ' ,. 

DGnkü Çeko • Slovakyanın 1500 tay • bilhassa havacılık bakımında'1 bu Al - r k h + 1 . h etmıyerek hudud meseleleri ve sttire -
Yare.si d B şam Tahrana varaca ve eye. çın u - 1 .. k t k h d ~ var ı. u tayyarelerin 750 adedi manya lehine çok büyük, hatta muaz- 1 in ektir Y muza ere e me ususunu ogru -

Büyük Amerika Cümhuriyetinin Reist_ 
yapmış ve tamamile yapmıştır. 

Le J ournaldan: 

Sulhu istemek kafi değildir. Sulhil 
yapmak lazımdır. 

• 
Ordre gazetesinde Pertinaks. şöyle dı. 

yor: 
Bir ademi tecavüz taahhüdünün. bü .. 

tün dünya tecavüzün tarifinde mutabıll 

kalmış olmadıkça, hakiki bir ehemmi • 
yeti olamıyacağını unutmamak 1: ıın • 
dır. birmcı· sınıf makuı· elerdı·ı sucıi surette hazırlanan ote e ec . d d ~ 

b. k çtır• an ogruy. a alfıkadar memleketlere 
l3 zam ır azan ·· ·· La Populair'de Le-0n Blum. ıoyle di .. 

undan maada dünkü Çeko • Slovak_ Fransız Hariciye bırakacağını beyan etmiştir. 
Yanuı çok mühim bir harb sanayü var - y dd k. Uteka·ıd ve Bu beyanat. derhal Amerikanın Av- yor: 
dı. Avrupada üçüncü dereceyi işgal et • ur a 1 m J\lazırı diJn rupadaki herhangi bir mes'uliyet ka - Rooseveli'in mesajı, takdire şaynndıı\ 
Jndkte idi! 

50.ooo amelesi bulunan Skoda yetı• tnler·ın maaşlc.rı S:-flrimlzle görüşfD bul etmesinden korkan infiradcılı!rın Dünyayı maruz bulunduğu felaketten 
•lltıh fabrikası Avrupada Krupp ve Sc - n 1 Paris 16 (A.A.) _ B. Bonnet. Türkiye endişelerini t~kinc matuf olduğu su - kurtarmağa matuf kahramanane b.r h.,. 
hneider'den hemen sonra gelmekte idi! d ) ·· ·· c retinde tefsir edilrnişt,ir. reket ve gayrettir. 
Son seneler içinde silahlanan milletler (B~tarafı 3·!lncii sayfa a Büyük Elçisile gönışmuş ur. 
t...· d askeri. 392 mülki olmak üzere 1334, ••k --sın e Çeko - Slovakya fabrikalarından J panyada büyu 
lnUhinunat ve silah almıyan memleket Konyana 1029 askeri, 416 mülki ol -
hiç kalmamış gibidir. Skoda'dan başka mak üzere 1445, Kütahyada 5 71 as - Bir geçid resmi 
Ceko • Slovakyanın 50 ye yakın silah. keri, 178 millki olmak üzere 794, Ma- Madrid 16 (A.A.) - General F.ran -
tank, gaz maskesi fabrikalan vardı! le:,., yada 3 36 askeri, 282 mülki olmak ko Seville'e gitmek üzere buradan pç 

TayYare malzemesi bakımından Çeko _ üzere 618, Mc.nisado 596 askeri, 302 mi,ştir. General, Seville'de 80.000 kifi-
Slovakya sanayii tam manasile muhtar mülki olmak üzere 898, Maraşta 250 ye bir geç.i.d resmi yaptıracaktır. 
bir vaziyette idi. ask;:>ri, 16 7 mülki olmak üzere 4 1 7, 

Ç k Mardinde 82 askeri. 103 mülki olmak Bursa elektrik fabrikasmın işi "• e tayyarelerinin güzel motörleri 
YValter ve Skoda fabrikalarında, tayya _ olmak üzere 183, Muğlada 308 askeri, Bursa, (Hususi) - Şehrimizde bul\1Jl8n 
!'eler: Avia, Letor, Aero fabrikelarmda, 198 mülki olmak üzere 506, Muşta 1~ elektrik fabrika ve tesi&atımn hilkOmet
Yapılınakta idi. askeri. 86 mülki olmak üzere 104, Niğ - çe satın alınması kararlafiırılmıf olctufu 

Çeklerin iki tayyare nakliyat kumpar.- dede 358 askeri, 224 mülki olmak üze- malfundur. ötedenbe~i devam edefel· 
~ası v~rdı Birinci sınıf bır sınai techiza. r<' 582, Orduda 228 ac;keri, 152 mül - mekte olan bu teşebbüs hayll lledemif 
L_bugu.n dünyanın en yüksek tayyare ki olmak üzere 380, Rizede askeri 90 bulunmakta. pek yakında intaç ec!ibMsl 
... u~t mü!ki o'm!"lk üzere 181, Samsunda 386 umulmaktadır. Haber verildiğine ,ere, 
lin ıne malik bulunan Alımmyanın • 249 il k leri 
~ e geçmiştir!. .. Almanyndan gayrı yPr a kerı, mülki olmak üzere 635, ge>çcn sene başlıyan satıı m z.a ere ne 
k rde yapılmakta olan tayyarelc:: hak _ SC'v handa- 4 7 3 a~keri. 348 mülki ol - yeniden An karada başlanmak üzeredir. 
,..ı~~e takdirlerıni esirgem ş olna mareşal mak üı~re 821, Siirdde 4 7 askeri. 142 I Bu şirketin murahhası olarak Loremo 
'-tvruı Çe mü1ki olmak üzere 189 Sıvasta 505 as- Bertola ile şirke.tbı sermaye merbtd ~ 
idil ..• i k fobrıkalarının takditkdn kert 3 71 mülki olmak üzere 876, Si - lan Milanodan Nerinln ftç dört ıGıa .,.. 

nobda 372 a~keri, 175 mülk! olmak ü - vel bu maksadla Ankaraya gittlklel'l bQ.. 
zere 49 7, TC'kirdağda 285 ~kert, 161 dirilmektedir. Ayni zamanda Nafıa Ve. * 

(_K_ır_kp_ın_ar_gu_re_şl_er_i _M_ay_ıs_ta_ba_şl_ıy_or_) 

l@~k silah fabrikaları~dan bahsey -
:rn· k. Bu fabrikaların fevkalade ehem
,. 

1

1Y~ti hakkında bir fikir vermek için .,a nu . h t •u ıza atı verelim: 
ba ~giltz ordusunun yeni kulla.'ınıağa 
v~~ adi ığı .hafif mitralyözler Çek brö -

n haız idi! 

mülki olmak üzere 446, Tokedda 416 kaletinden geleıı bir if'ar tlzerine. Bana :Edime (H\llllDf) - Edirne ÇocuJc E- Kazım Dirlk güreşcileri hlınayesı at • 
askeri. 214 müUd olmak üzere 630, Belediyeı~i te:nwilen Belediye bkuk slrgelll<? Kurumu geçen aene olduğu tına almıştır. An'ane mucibince, İbra • 
Trabzonda 337, 346 millld olmak üzere müşaviri Kemal Ziya Demirel; dan teh· ıtbi bu aene de Kurum menfaatine him pehlivan ile Osman Doksaltı K·rkı-
688, Tuncelide '8 askeri, M mülkt ol- rlmizden Ankaraya müteveccihen bare- Kırkpınar iÜfttleri hazırlıklarını bi _ pınar baylıklarına seçilmişlerdir. 
mak üzere 123, Urfada 180 askeri, 98 ket etmi.Jtl:r. tinnek üzeredir. Hakem heyeti Kırklareli Mcb'usu 

Çek siJ:.h f b ., 1 . . . hl' b '1 a n ;:a arı Jngıliz ordusu 
s-. ına çoJ ··h· . husu .

1 
_ { mu ım mıktarda hafif ve 

Sk 
8~ c, a ,ır !oplar sipariş almışlardı! 
0 anın Pılsen'de imal eylem~ ol-

mülki olmak üzere 278, Vanda 67 as - da bir lu . Mayısın beşinci Cuma gilnil açılacak Şevket Ödülün reisliğinde Tevfik ${1 .. 

kert, 141 mülki olmak i.lzere 208, Yoz- Sultana~.!::: :sıedrete ::ında otu- ve yedinci Puar akşamı sona erecek ~ün, Ş~zi Kıvanç, ~Ta Emin ve isma-
gadda 294 askerl, 103 rnülld olmak ü- . . olan Kırkpınar gtirqleri Tilrk sporun- ıl pehlıvanlnrdan murekkebcllr. 

397 Zonguldakta• 501 askeıi 243 ran hamal Hıdınn odasına gırıp pua ve- da R · d 
ze~~ı..c 'lmak üzere 744 mütekaİd ve saire ~alan 16 yaJlllda İbrahim ,.kalan- çok eskiden.beri yer almış bulunu - esıın e geçen seneki güreşler" gi -
mu~ı o d mıştır. Zabıta qlu hakkında tahkfkaıa -yor. ren pehlivanlardan bir kısmı göı ülü • 
yetım var ır. , baş1.amıfbr. · Trakya Umum! Müfıettişi General yor. 



SON POSTA Nisdn J7 

nın Hikayesi _AR,, . Mardin günden güne· 
AVUSTRALYALI DAYI.. i terakki ve inkişaf ediyor 

" Son Pusta ,, 

m111u1111---... Çeviren : Faik Bercmen _._ (Baştarafı 5 inci sayfada) arasındaki başkalıklar kadar azlnı fark· 
Suriye toprakları ortasında bulunması Iar Iıusule geldiğini müşahede eyliyece • 

Nişanlısı Mister Potterle bitişik odada Kan kocanın kor.ktulu başlanna gel • ı ' - Damadımız Avustralyadaki ahbab • 
l k b ·1 · İ • 1 d k k b' lir 1 k d ve çöllü Arab ve Bedevilerle sıkı ticari gviz. Bunun ifadesi hiçe ka_. her -ydit. vedalaşan Etil bir türlü ge me ı mıyor- di. ki giın sonra kız ve nişan ısı ev e ı larımdan, senede ır ın · a ı ira ı O· ·y· y-

du. Kızın 'babası olan Mister Sprig ise yokken Arnold çıkageldL Evden içeriye lan birinin oğluna benzıyor. münasebetleri takib eyledi. Binnet;ce, bir On beş cümhuriyet yılında; 67 +869 ki • 
kızının bu gecikmesine müthiş içerliyor- girer girmez bir kanapeyc çö"kerek: - Öyle mi dayı .. yani senin iradın ka· müddet sonra herkes öz dilini unutmuş lometre şose, 250+965 kilometre toprak 
du. Bir yandan dik kolalı yakasını yok • Ben geldi.m. dedi. o kadar hastayım, dar mı? bulundu. Halkevliler kendilerine her ŞCY· ı tesviyesi yapılmış. birçoğu yeniden ve bir 
luyor, bir yandan da söyleniyordu: ki... - Ne münasebet kıZlDl; benim iradım den evvel bu milli davanın bir vazife ha • kısmı da tamiren olmak üzere 63 beton. 

_ Bu ne bitmez tükenmez Allaha ıs - Karı kocanın az kalsın akıllan başla - hamdolsun onunkinden çok daha fazla - linde tertib ettiğini gördüler ve büyük 129 kagir, 32 ahşab ki cem'an 441 metre 
marladık kuzum.. rından uçacaktı. Mister Sprig· dır. 

Dikişinin üstünden başını kaldıran ka • - Nen var, diye sordu? Damad hayretten az daha küçük dilini 
ruı atıldı: - Canım çok sıkılıyor da... yutacaktı. Duvarcı ustasına gelince pi • 

_ Pek tabii ya. bu kadar uzun uzun Bu fırsatı kaçırmıyan Sprig birkaç defa posunu· tazelemek üzere şömineye yak • 
vedalaşmağa hakları yok mu? Sen de öksürdükten sonra: !aşmıştı; dayının sözlerini duyunca pipo
pek iyi hatırlarsın ki.. - Vah Arnold seni misafir ectemiye • sunu ateşin içine yuvarladı. Etrafa ku • 

_ Ben hiç bir şey hatırlamıyorum. Bil- ceğimize üzülüyorum, dedi. bilirsin, ki lak asmıyan dayı palavralarına devam e
diğim biT şey varsa o da rahmetli baba • hastalıkla başımız pek hoş değildir. İle • diyordu: 
mm benim uğruma şu dik kolalı yakayı ride ivileşirsen. .. - Para dünyada her şeydir; yalnız ka-
biç bir zaman takmamış olmasıdır. Val- - Şimdilik yerimden kımıldıyacak ha- zanıldığı gibi harcanması da bilınirse .. 
lahi düğün olsun da bak... lim yok .. Hem nereye gidebilirim? Etil söze kanştı: 

Nihayet oğlanla kız kapıda göründü- - Daha iyi ya, yerinden kımıldamıya- - Peki dayıcığım, nasıl oldu da böyh 
ter. Ve delikanlı kemali nezaketle müs - cak kadar hasta isen burada kalman hiç ansmn geldiniz? 
takbel kaynanasına ve kaynatasına Allah te doğru değil. Bir iki güne kadar Etili - Sizleri çok görecağ!m geldı de .. Öl -
rahatlık versin diyere!<: çıktı. evlend:rivoruz. ~n. bu sıralarda ölür- meden evvel gideyim de bır defa şunları 

Gözlerinde saadet ve neş'enin pınltı • sen evimizin hali nice olur? göreyim. dedim. Niyetim üç dört gün o-
larile odaya g:ren kızını gören baba biraz - Bakılırsam belki iyileşirim. turmaktı. Fakat annenle baban o kadar 
evvel çektiği sıkıntıyı unuttu. Hemen ko- - Belli olmaz. Hem seni yeni damada ısrar ettiler ki dayanamadım. 
lalı yakasını çıkarıp masanın üzerine nasıl tanıtacağız? Adamı benim duvarcı * 
attı. İskarpinlerini de bir köşeye fırlatıp ustası olduğuma ahştınncıya kadar akla Yemekte ştmdan hundan konuşuldu. 
rahat bir Illtles aldı. Babasının bu hare - karayı seçtik. bir; ikincisi Etil seni A • Söz arasında dayı, damadın bir hayli dün-
btlerinl .gözden kaçırrmyan kızı: vustralyada biliyor. yalığa sahib olduğunu öğrendi Bu itibar-

- Baba, dedi, evlendikten sonra bize - Pekala, öyleyse Avustralyadan dön- la dayı hemencecik damada ısındı. 
misafirliğe geleceğin zaman gene yakanı düğümü söylers1niz. otur b:ter. Aradan birkaç .gün geçti. Avustralyaya 
takacaksın ve pabuçlarını giyeceksin de- - Etil seni Avustralyay& zengin olmak aid kitabları gözden geçirmek üzere kü • 
fil mi? için gitti biliyor. Bu kılıkla para tutar bir tüphane kütüphane dolaşan dayı Avus • 

Mister Spring derince içini çekti ve adama ne de benziyorsun ya.. traJyaya aid epey malumat toplamı~ı. 
müstakbel damadın yanında kullanılma- - Kolayı var, gider bana yeni bir el • Dayı okudukça palavralann bini bir pa-
sı şiddetle menedilmiş olan kalay pipo • bise alırsınız! Bir çift te güzel sarı is • raya çıkıyordu. 
IWlU çıkanp tüttürdü. karp;n. Bir gün hep beraber otururlarken da-
Yarım saat sonra başbaşa kalan karı Karı koca birbirlerile bakıştılar: yı: 

koca ahbablığa başladılar; Mister Sprig: - P"ki paran var mı? - Bu sabah Avustralyaya telgraf çek -
- Etil çok mes'ud görünüyor, dedi. - Paramın he~ini Avustralyada bı- tim, dedi. 
- Evet. bir aksi tesarlüf ile bu iş. bozu- raktırn. Damad sesinde garib bir heyecanla sor-

lacak olursa Etilin gülümsiyen yüzünü Mister Sprig ağır bir küfür savurmak- du: 
bir daha göremeyiz. Düşünüyorum da tan kendini alamadı. Sonra: - Benim para işi için mi? 
korkudan içim titriyor. Bir ikı. güne ka- - Bana bak Arnold, dedi, on tngilize - Hayır .. Burada size münasib bir he-
dar da Arnold hapisten çıkacak.. sulh olamaz mıyız? Şu parayı alda bu - diye bulamadım da, katibime düğün he-

Bir genç kız hiç bir zaman dayısının radan çek arabayı. diyesi yollaması için tel çektim. 
hareketinden mes'ul t\ıtulamaz. Şayed - Kat'iyen. Sevgili yeğenimin saade • Para sözünü duyan duvarc1 damadına: 
Alfred kızımızı ahnakt:ın vazgeçerse ben tini gözlerimle görmeliyim. Yok doğrusu - Ne parası oğlum, dedi. 
ele ona erkek demem. ben o kadar katı yürekli değilimdir. ~ Hemen day.ı atıldı: 

- Canım oğlanın ne kadar mağrur ol- * - Hiç .. hiç aramızda bir mesele ... 
duğunu biliyorsun! İki saat sonra Amoldun kılığı kıyafeti - Acaba Arnolda para mı ikraz ettin 

- Çayı görmeden sen de paçalan aı • değiştirilmişti. Yeni kılığı çinde çenesi de oğlum? 
vamasana ya .. Arnold belki uğramaz bi • düşmüştü. Bereket versin, ki o aralık kız.. Bu sefer Etil karıştı: 

•••• 
- Nasıl uğramaz. görürsün! Doğru bu

raya gelir. 
- 'Üzülme, üzülme. yüzü kızarmadan 

buraya gelmeğe kalkışırsa AUred de onu, 
Etilin Avustralyadan dönen dayısı diye 
tanıtırız. olur biter. 

''Son Posta ,, nın 
Edebi 

Roman ı : 50 

Genç adam kızını sükunetle yere bı
rakarak ablt>sına baktı: 

- Bu söz.eri ne münasebetle söylü
yorsun abla? 

- Senin birdenbire milşfik bir baba 
olup ortaya çıkman münasebetile ... 
Benim elimde doğup büyüdün gibi bir 
feY·· şimdiye kadar senin böyle duygu
lu olduğunu hiç görmemiştim. 

Cev?.d müstehzi bir kahkahaı attı: 
- İltifata çok teşekkür ederim. Kar

deşin hakk•nda çok iyi fikirler besli
yorsun abla. Demek benim babalık 
duygu.c::undan mahrum olduğumu, bu 
husust ~ !d vazife 1 erimi takdir etmedi -
jimi VP sırf bir fantazi olarak çocuğum
la me~~uı olduğumu zannediyorsun 
6yle mi? 

- Sen bizi böyle ahştırrnıştın yav -
rum. 

Cevad cavları hazırlamakla meşgul 
olan Mualladan uzaklaşara'K ablasının 
karşısındaki boş koltuğ'a oturdu ve sa
kin, so~uk bir Iakaydile diz diz üstüne 
koyar:tk sordu: • 

- Bu sözlerin; lutfen izah eder mi -
lfn? 

Genç adam ne zaman bu müstehzi ve 

la nişanlısı çıkageldiler. Takdim merası - - Aman baba, dayımın bize ihtiyacı mı 
mini Misis Sprig yaptı: var?. Alfredin parasını işletecek; bize iyi. 

- Dayınız Arnold! Avustralyadan he· ltk olsun diye .. 
nilz geldi. * 
Kızla daınad fevkalAde sevindiler Te Gece herkes yerli yerine çekildikten 

hemen dayılarının boynuna sarıldılar. soııra dayıyı bir tarafa çeken Mister 
Kucaklaşma bi:ttikten sonra, dayı: Sprig: 

nakleden : 
M••zzez Tahsin iiiiiim 

mağrur tavrı tdkınır ve bakışının ya -
kıcı kıvılcımları altmda karşısındakini 
ezerse, muhatabı mutlaka sözünü şa
şırır kekeiemiye başlardı. İşte Güzide 
hanım da böyle olmuştu. Küstah de
necek kadar cesur olmasına rağmen 

kardeşinin bu tavırları karşısında o da 
şaşırmı~tı. Cevadm, bir ~k def\llar 
yaptığı gibi, böyle vaziyetlerde kendi
sini hırpalayacağını biliyordu. 

- Sende her şeyin o günkü fantEazine 
ve o günkü görüş ve duyuş tarzına gö
re deği~tiğini bir gün kendin söyleme
miş rnivciin? 

- Sahi mi? Belki de bu sözleri ben 
söylemiş olabilirim. Filhakika ben ~k 
garib ve kararsız bir adamım ... Yalnız 
sefkat ve sevgim bu kararsızlığırnda bir 
istisna teşkil eder. 

Biraz ileride oturan ve Cevaliın en 
samimi dostu olan Ahmed bey söze 
karıştı: 

- Dostluk cihetinden bunun canlı 
misali benim ... İşte aşağı yukarı yirmi 
senedenberi Cevadla arkadaşız. Bana 
karşı olan muh~beti azalmak şöyle 
dursun, hert;?ün artıyor bile ... 

- Onda hiç şüphen olmasın Ahmed; 

fakat ablama sorarsan bu dostluğun de
vam etmesi sı:rf senin yüz\indendir. 
On yaşından itibaren, ta mekteb sırala
rındanberi aramızda teessüs eden bu 
samimiyetin eksilmemesi, mutlaka be
nim huysuzluklarıma, sebatsızlığıma, 

hodbinliğime rağmen senin bana karşı 
olan muhabbetini muhafaza etmeğe 
muvaffak olmandandır; çünkü onun 
nazarında ben böyle derin his ve rabı
taları duymağa ve muhafaza etmeğe 
muktedir olmıvan hafif, hercat bir in-.. 
sandan başka bir şey değilim: 

Cevad bu söz1eri söylerken gülüyor
du. Misafirierin bir çokları da bu sözler 
altında ezilmiş olan Güzide hanıma göz 
ucile bakaıak gülüşmeğe başladıla!'. E
ğer, çay saati geldiği için bahçede dola

san misafirlerden biı kısmı içeriye gir
memiş olsalardı iki kardeş arasındaki 
bu iğnPli sözler belki de daha çok de -
VMil edecekti. Fakat onların gülerek, 
konu.şarak salona girmeleri herkesi a
yağa kaldırdı ve çay sofrasına doğru 
yürüdüler. 

Mualla. küçük görümcesi ve Ahmed 
beyin nişanlı!':ı ile birlikte çay dağıtı -
varlardı. Zeyneb bir iskemle alarak ba
basının yanına oturdu. Cevad kızının 
uzun buklelerile oynuyor ve ne yapıp 
yapıp yanındaki sandalyeye oturmuş o-

lan Belkis hanımla dalgın dalgın ko -

nuşuyordu. Belkis. belli etmeden onun 
gözlerile takib ettiği yere bakınca, 

genç adamın bir düziye karısının bir 
gruptan ötekine gidişine, şuna buna1 jk-

ram edişine baktığını ve onun cazibesi
le büyülenmiş gibi bakışlarını karısın
dan ayıramadığını anladı. 

bir iman ve enerji ile çalışmağa başladı
İar. Bugün alınan netice çalışanların gö
ğüslerini iftiharla kabartacak mahiyette
dir. 

mecmu açıklığında 224 köpril ve menfn 

inşa olunmuş ve bu inşaat için '12.'i.985 U
ra harcanmıştır; Merkezde fenni ve asri 

bir serom dairesi, modern ve muhteşem 
Kızılay, Çocuk Esrrgeme ve Türk Hava bir Halkevi binası, vali konağı inşa edil-

gibi diğer faydalı kurumlar da faaliyet • miş, memleket hastanesinin inşasına baş
lerini ve gelirlerini her sene muntazaman lanmış, diğer kazalarda bir çok resmi 
arttırmakta ve muhite gittikçe daha fay- mebani inşa ve eskileri tamir olunmufıı 
dalı olmaktadırlar. sekiz ja·ndarma nümune karakolu tesis e. 

Cümhuriyetten evvel Mardinde nafia 
eseri olarak yalnız bozuk bir Diyarbakır 
yolu ~vcuddu. Vilayet hududlarını kate
debilmek için aylarca yol almak lazımdı. 
Çünkü, bu keçi yollarından değiı teker-

lekli vasıtalar, hayvanlar bile geçme~ im 
kanını bulamazdı. Menfez, köprü, şose bl

linir şeylerden değildi Devlet binası ola
rak ta bize intikal etmiş hır eser yoktur, 

denilebilir. Cü.mhuriyetten evvel ve son

raki Mardini bu bakımdan mukayese e • 
decek olursak muhakkak ki, köyle şehir 

dilmiştir. 

lzmir belediyesi seyyah 
otobüsleri getiriyor 

İzmir (Hususi) - İzmir belediyesi 
Alrnanyadan 6 aded turistik otobüs 

ce1bedecektir. Bu otobüsler, İzmire ge
lecek seyyah kafilelerine tahsis edile -
cek ve İzmir - Bergama, İzmir - Efes, 
ve İzmir - Çeşme hatlarında işletile -
cektir. 

- Bana bak. dedi. Artık fazla kaçıyor-1 Arnoldun yüzü bembeyaz kesildi. Sprig 
sun! Oğlanı bayağı dolandırıyorsun! susmadı: 

- Sen karışma! Batacak para senin de- - Bilin anlattığına bakılırsa işin asıl 
ğil ya .. Asıl sen fazla kaçıyorsun! Sonra hoş tarafı şu: adliye bu işlerde çok has .. 
ağzımı açar, hepsini anlatırım. sas davranırmış. Suçlu dolandırıcılık ol· 

Zavallı duvarcının yüreğine inecekti. duktan sonra değil, daha evvel yakala .. 
Bu işten nasıl çıkacağını bir türlü kesti • nırsa cezası daha şiddetlenlrmiş.. Bilmem 
remiyordu. Uyku. yemek haram olmuş - kaç sene hapiste yatarmış. Haydi Ar • 
'tu zavallıcığa.. Bir iki gün geçti gene.. noldcuğurn bir trene atlatıp Avustralya 
Birden adamcağızın kafasında bir proje yı boylasan fena olmıyacak. 
belirdi. Ve bunu tatbika karar verdı. Bu Dayı titrek bir sesle sordu: 
karar onu tabii haline döndürdü. Eoiş · - Mektubu saat kaçta postaya verdin! 
tesinin neş'esinden kuşkulanan Arnold - İkide Arnoldcuğum. 

hemen: Dayı odadaki saate bir göz atınca he -
Ne var Sprig, diye onu istintaka çek- men yerinden fırladı, gitti. 

mekten kendini alamadı. Bir vurgun mu? 
- Hem de ne vurgun! Bundan en çok 

istifade edecek sensin Arnoldcuğum!.. Bu 
sabah işimi güoümü bırakıp bir ahbaba 
gittim. (Karısına dönerek) sen de tanır • 
sın onu.. Polis taharrilerinden Bil! İşte 
bu çapraşık işi ona anlattım; akıl damı • 
tım .. 

Bu ismi duyan dayı kaskatı kasıldı. Du
varcı sözüne devam etti: 

- Onun tavsiyesile müddeiumumiliğe 

bir mektub yazdım. Arnold Prays dolan
dırıcının yeni bir dalavere çevirmekle 
meşgul olduğunu anlattım. 

- Bir buzlu limonata içer misin Ce
vad? 
Mual~a1 elinde küçük bir gümüş tep

sile kocasına yakla..~mıştı. 
- Evet, ne olursa olsun .. ne verirsen 

içerim Mualla ... 
Onım sesinden, içeceği şey1e değil 

karısile meşgul olduğu besbelli idi. 
Filhakika Cevad karısının herkesin 

içinde kendisine hitab ederken, ilk de
fa olarak esen• dediğini ve bununla a
ralarındaki sırrı kimseye belli etmek 
istemediğini gösterdiği için birdenbire 
fevkalade müteheyyiç olmuştu. Onun 
tarafından her zaman böyle çağırılmak 
ne büyük bir saadet olurdu! 

Belkis hanını sahte bir kahkaha ile 
güidü: 

- Ne uysal koca! Kendisine zehir 
gibi acı bir şey ikram etseniz de gene 
ayni tehalükle ve tereddüd etmeden 
alıp İÇ<'Cek! 

Cevad soğukkanlılığını bulmuştu. 
Belkise istihfafla baktı. 

- Tcfuii! O zehir gibi acı şeyi karı -
mm benim iyiliğim için bana içireceği
ne eminim. 

Bu sözlerden sonra sesisini hafifçe 
alçattı ve yüzünde ciddi bir merak ve 
endişe ile Muallaya hitab etti: 

- Y.ırgun görünüyorsun Muall~? 
- Bir şey değil.. biraz başım ağrı -

yor. 
- Hemen bir aspirin almalısın ... 

Bu fırtınalı hava: baş ağrısını arttırır 
~ksiJtrnez. 

- Evet, bf raz sonra, çay içilip bitince 
odama çıkacağım. 

- Şimdi hemen git... Yüzünün sol
gunluğundan ve kaşlarının hareketle-

Karı koca. kapanan kapının arkasından 
bakakaldılar. O vakit Mister Sprig güle • 
rek: 

- Şu Bil yaman adamdır vesselam; AJ
lah razı olsun ondan. dedi. Yok canım Ü· 

zülme, müddeiumumiliğe mktub filan 
yazmadım. 

Yarmld nflshanuzda: 

Çiçekçi kız 
Yazan: Muazzez Tahain BnJeatıd 

~------------------' 
rinden bu baş ağrısının öyle alelade 
bir şey olmadığını anlıyorum. Ablam -
l~ Ahmedin nişanhsı misafirlerle meş
gul olurlar, sen hemen yukan çık. 
Karı koca arasında geçen bu muhave

reyi dinliyen ve kıskançlıktan dudakJan 
titriyerek nefesi kısılan Belkis. gene söze 
karışmaktan kendisini alamadı. 

- Sizin hasta adam görmekten nefret 
ettiğinizi de niçin ilave etmiyorsunuz 
Cevad? Doğrusunu söylesenize ... Bir in· 
sanın tam sıhhatte olması sizin için en 
büyük bir ihtiyactır; yoksa karşınızda 

hasta görünce Bağdada kadar kaçarsınız. 
Cevad kuru ve mağrur bir sesle cevab 

verdi: 
- Affedersiniz. beni yanlıı anlamışsı

nız! Bir kadının durmadan yalanC! has
talıklar icad ederek kocasını kendisile 
meşgul etmesini. hergün baı afnsından, 
sinirden falan şikayet etmesini tahammiil 
edilmez bir işkence olarak görllrüm. 
Ancak hakiki acının ne demek olduğunu 
anlar ve onu dmdirmenin, azaJtman•n 
çaresine bakarım. Sizim Alıcenabane! bit 
fikirle düşündüğünüz gibi bir canavar 
değilim Belkis. 

Müstchziyane bir tebessüİnle yerinden 
kalktı ve kendisini ça~ran annesine 
yaklaştı. 

Naime hanım, oğlunun hill kendı nü· 
fuzu altında olduğunu ve onu büsbütün · 
elinden kaçırmadığını göstermek için. 
kendilerine biraz piyano çalmasını Ce· 
vaddan rica etti. 

Mualla yavaşça çay masasına yakla!:• 
mış. kimseye işittirmeden görllmcesinin 
kulağına biraz yukan çık~cağını fısılda· 
mıştı. Fakat tam kapıdan çıkacalt sıra· 
da Belkis hanımla karşılaştı. 

( Arkaa fl4'f) 
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GAZI BATTAL 
:laron ~*~~t~!!~a~ıf::J;q 
Hacı olan Kırım Hanı 

Yazan: ZIYA ŞAKIB 

Aspasya Ananın maceraları · 
Selim Giray A 'manların, Lehlerin ve Moskofların 
müitehid kuvvetleri karşısında ezilmek üz.ere bulunan 

Türk ordusunu cesareti sagesint..·e kurtarmıştı 
- Muhterem misafirim!. Zekanızın 1 Kadının sesi, derin biı;, kin ve gayz ile 

~~esine, cidden hayran oldum.Bu su titriyerck, yükseldi.: 
~zle ka~biınin yarasını deştiniz. Çok _ F&kat .. Kostantaniye .halkıı:ıı, b.ir 
ra d ~derun ki, ayni zamanda, bu ya- türlü affetmiyorum... Cahıl keşışlerın 

Ya §ifa da Wrirsiniz. ihtiraslarına alet olan bu kudurmut 
D:edi. halkı cezalandırması için, gece gündüz 

G Şı_ındi de hayret etmek sırası, Battal Allaha dua ediyorum... Ordunuzun, 

:rn ~ı.~~ gelmişti... Henüz yüzünü gör- Kostantnniye surlarını muhasara etti
d@e dıgı bu derdli kmciına karşı, kalbin- ğini işitti~im gün, benim kadar sevinen 

0 crhal derin bir alaka husule geldi. olmamıştır... Magumların masumu, 
"'asnu da~a iyi dinlemek için, sandal - Hazreti Meryem üzerine yemin ederim 
" ını bıraz dah kaf · ıt kf 
Aapasya Anan a _ ı::ı~l a . ~a b~~ .. ~ ki, hiç kimseye karşı, şahsen intikam 
bir <'Wk • ın soy ı erını uyu hissi beslemiyorum: A~cak, Bizans sur-
aükut~W: ıle din}~··· Kadı~, kısa bir !arı içinde, dini ihtirasa alet ederek, 
v .. - . sonra, sozlerine şoylece de- kendilerine menfaat temin etmiye ça-
-.ı etmışti. • 
- Ben. · ' . .. . lışanlar<lan nefret ediyorum ... Ve .. bu 

· ımparator ikinci Justinya - f d b" 
llua'un 1...... vezı· • Akrita , kı . imansızlığın Cenabıhak tara ın an ır 
d:- ...,... rı s m zı ı - bekr ' 
'4Ull ••• Bu müstebid hükümdar, halkın an evvel cezalandırılmac;ını . . ıyo -
llefr~tini celbetmişti. Günün birinde. rum .. . Şimdi. siz bana söyleyınız, muh
~ ihtilAl zuhura geldi. Halk, saraya terem misafirim!. Acaba, Cenabıh~~' 

ucurn ettl İmparator, ele geçirildi. bu halisane duamı vkabu1. ed~ce~ mı .. 
~ından indirildi. Ve, burnu kesildi. Bizans, Jfıyik oldugu akıbeti gorecek 
k attaı Gazi bu sözleri dinlerken az mi?. 
'-~Isın kendini zaptedemiyerek k~tıla Bu sefer ~e. derinden bir (Aaaah ... ) 
~tıla ' 1 

• 
ka . . ~l~kti. Çfuıkl1 - muhterem çekmek sırası, Battal Gaziye gelmış -
d nlerıınızm hatırlanndadı.r ki- b1r- ti... Kadının sözlerinden zaten heyeca
kıenbire bu ihtilali vücuda getiren, hal- na kapılmış olan kcfuraman. adeta inler 
b saraya hücum ettiren, imparatorun _gibi bir sesle, şu cevabı verdi: 

bı~nıunun kesilmesine !ebebiyet veren, _Ah o hain Leon ... Ordumuz, eğer 
ızat kend· • 'd· . , 

hiç bir e ısı 1 .1··· Fakat. ~at:ıl~ sanki onun ihanetlerine kurban olmas~ydı .. 
J'ek, Asş Y bilmiyormuş gıbı .~ku~ ede- şimdiye kadar, Bizans rn~lar.:nın uze -
ınekı ~ya Ananın aözlennı dınle - rinde, çoktan ezan seslen yukselecek-

e iktifa etti ti 

y=aia ~a, gittikçe artan bir he- . Dedi. Ve sonra, Leonun ihanetlerini 
e soz er:tne devam ediyordu: birer birer nakletti. 

9 a-ln B
1
u meselede felA.ke~ uğrıyan, 

" ız rn Battal Gt•zi burrlan na~l.ederken, 
da bab Parator delildi. Ayni zaman- Aspasya Anadan büyük bir iyili'k ve 
dilmiş ~da halk tarafından tevkif e- yardım göreceğini , zerre kadar aklın
tırl ·· arnıara ~alanndaki manas-
raa:r~~: ~ aııönder.,.lmi.şti. Bu a- dan geçirmiyordu. Hatta ondan, bir te
tün . 1ı m ıwnağımız da basılmış .. bü- selli bile beklemiyçırdu. Yalnız, insan-

. aı.e efradımız dağıtılmış .. eşya ve lık hisleıine mağlfıb olarak, kendisile 
ha2!'neleriıniz, kudurm~ lıalk i\ e aç hem derd olan bir kadına\ içinin hic
Jleşı~~er tarafından yağma edilmişti... ranlannı dökmek istiyordu: 
~~· .~yle. büyilk bir fırtına idi ki, eğer Nitekim, Aspasya Ana, bu sözleri 
uyuk hır mucize imdadıma yetişme _ büyük bir sessizlik içinde dinledikten 

~eydi, bir kuru yaprak gibi, ben de bu sonra, kısa bir cevab vermiş: 

nırlar ... Sabredelim. Allahın takdirini 
bek liyE> lim. 

Demekle iktifa etti. 

BATTAL HAZİYF. HAYRET VEREN 
BİR GECE ZİYARETİ 

Batta.i Gazi, Aspasya Ananın son 
sözleri üzerine. artık kadının fazla ko
nusmak istemediğini hissetti Derhal aı.. 
yağa kalktv Kafese doğru dönerek, sağ 
elini göğsüne koyub başını büyük bir 
hürmetle eğdi. Böylece selam verdik
ten sonra, büyük bir vekar ile kapıya 
doi!ru ilerledi. 

İhtiyar keşiş. kapının dışında bekli
yordu. Battal Gaziyi görür görmez, 
yerlere kadar eğildi: 

- Buyurun .. mcrnastırımızın, fakira
ne bir yemeğini yeyin. 

Dedi. 

Tercüme eden: HUsJyi 1 Cahid Yalçın 
Bu prenslerin serveti birbiri ardınca 1 piyade takımları .birbiri ardınca. zabi~ 

Kınında ifa ettikleri vazife ile de bir kat / ıiz ve disiplinsiz. orduya iltihak ediyor• 
daha artmaktadır. Fakat Babıi.linin yal- !ardı. Tesadüf ettiğimiz küçük kuvvetleı 
nız Selim Gueray :ıürriyetine hasrettiği yalnız birbirlerile kavga etmek, sağa '°' 
bu menfaatler onları ailenin diğer dal!a- la ateş etmek. bu yüzden çıkan kazalara 
rından servet ve haşmet itibarile temey- eğlenmek. zavallı birkaç hıristiyam öl • 
yüz ettirmişlerdi. O valların sultanların dürmek ve bunu yapmakla düşmanları • 
yalnız haslarile iktifaya mecbur olduklan nın kökü kazınmış olduğunu zannetmei 
için bugüne kadar adi bir vaziyette mev- için birl~iş gibiydiler. Yolda giderkenı 
cudiyetlerini idame edebilmişlerdi (1). adeta. kaldırılmış mahsul arkasından ba.· 

Saraydan haıreket ettim. Buraya git - şak toplar vaziyette bu\ıınuyorlardı. Faı 
mek üzere yolu sapıtmam, ,Türk ordusu- kat ordunıın kuvvei külliyesi mahsulü ~ 
na Pazarcıktan harekef için zaman bı • kadar güzel kaldırmıştı ki bu müthif 
rakmıştı. Bundan dolayı, İstanbul yo • mahsulün enkazı tA İstanbul surları1l4 
luna eriştiğim vakit ancak arkada kal - dayanıyordu denilebilir. Yangın her şeyi 
mış perakende kuvvetlere tesadüf ettim. 
Fakat yolun üzerine serpilmiş olan nAş· 
lar, tahrib edilmiş köyler ve her tarafın 
müstağrak olduğu yeia ve harabi orduya 
giderken refakat eden müdhiş kargaıa • 
lığı haber veriyordu. Küçük süvari ve 

tahrib etmişti. Biz hayvanlarımızı men · 
zillerde men.ıilhanelerin küllerJ üze • 

rinde değiştiriyorduk. Yedikuleye kadal 
bu yol üzerinde hiç bir sığınacak binı 

bulamadık. Yedikulede hayvandan ine 
rek Pera varoşuna denizden gittim. 

Bana bir kayık aradıkları ve biz- parı 
O) Son asrın sonlarında n bu asrın baş- ç~ık eşyamızı kayığa yükletmek ıç• 

Battal Gazi, ihtiyar keşişi takib ede- langıcıncta hükümran olan Sellin Oueray, hazırlandıkları sırada, mahallenin yazı 
Almanların, Lehlllerln ve Moskotıann mllt-

Bu da' et, Battal Gaziyi bir hayli 
memnun etti. Çünkü, sabahtanberi he
nüz bir şey yememişti. Yiyeceklerini 
hamil o1an at uşağı da, yakın bir yerde 
değildi. 

rek avluyu geçti: Meıonastlrın yüksek tehld kuvvelteri karşısında ezilmek ü?.ere cı6ı bir Türk bana refakat ederek kin 
duvarları üzerinde ve gün batı tarafı- bulunan Türk ordusunu cesareti sayesinde olduğumu mihmandara sordu. O: 
na nazır olan küçük bir köşıke girdi. kurtardıktan sonra, milisler kendisini Os- - Bir Mirza. diye cevab verdi. 

Meraklı adam derhal yanıma sokuldUı 
selam verdi ve bana biır şey ikram etmeJ 
istedi. Kabul ettim. Civarda bir kahveye 

Köskün sedirleri, kıymetli kumaşlar manlı tahtına çıkarmak: Lstedlklerl halde bu-
. k ·· f "l J d'" · f y 1 nu reddetmişti. Padişah halA.skUının Uya-

ve ıpe o:: u er e osenmış ı. az ? - katine ve gösterdl!U feragate müUfat ola-
masına ragmen mermer ocakta reçına- ıak onun vezirine ssir cengiz Han evlld -
lı çam nallrt:-ı hafif çıtırdılarla yanıyor- ları zararına olarak Tatarlar tahtını bahş 

girdik. Verdiği bir i§aret üzerine. en şe 
du. Ocağır. sedef gibi parlıyan oymalı ve temin etti. Selim Oueray Mekkeye hacca refli mevkii bana terkeyledi. Kahvede 
taş'ları üzerindeki a'ltı'n iş.IJemeli bir gitmek müsaadesine de nail oldu. o hane-

d b 1 rd hl bl i kiler ay"ı.a kal'ktılar. Gayet vakar v4 bohurdand;ın insanı mestedcn bir koku ana mensu prense en ç r o zamana cae 
kadar böyle bir müsaade Lstihsal edememiş. ciddiyetle yirmi çubuk sapının üzerin 

dağılıyordu. 

Sedirln önüne, büyük bir sini içinde 
zengin bir rnfnı hazırlanmıştı. Bu sıra
da, hakikaten nefis bir çok yemekler, 
çörekler \'e çeşid çeşid şa~:aplar vardı. 

Battal Gazi. şarapları derhal sofra -
dan kaldırttı. Kılıcını çıkararak yanı
na dayadı. Sonra, sofranın başına geÇ€
rek büyük bir i~tiha ile yemiyc başladı. 

Yemek yerken. yanındaki pencere -
den bakıyordu. Gözlerinin alabildiğine 
görünen hnrikulade manzara, onun dı
mağında, 1'ir çok ha'Yaller uyandırıyor

tı. Filhakika, Babıali, o kadar U7aklara gide- den geçtim. oturdum. Aynlacağım za 
cek prenslerin halkı kendi lehlerinde isyana mana kadar daiınt surette ikram gördünı 
sevketmelerlnden korkablllrdl. Faltat Selim 
hiçbir emnlyetslzllk hl.ssl telkln etmezdi. Bu ve suallere maruz kaldım. Sorulan sual· 
dlndarane seyahati yaptı. Evlld •e ahfadı lere gayet .kısa ~elimelerle ceva~ veri • 
bütün aileler için müşterek olan cÇoban• yordwn. Sıyasetçıler bundan derın ma ~ 
ünvanının yerine cHacı. iinnnını llı:ame et- nalar çıkarıyorlar ve pek memnun olu · 
tiler. Alle::ıln diğer vanan ise Çoban ünn- yorlardı. Ben de Beyoğluna gitmek üzer~ 
nını muhafaza eylediler. 

kendilerinden ayrıldığım vakit memnun 
Tataristanda saltanat süren preruılerln ta- v 

fıdıklan oueray lakabının da nereden gel- oldum. Beyoglunda derhal arkamdalq 
diğl merak edlleblli.r. An'aneye nazaran, ne Tatar kıyafetini çıkardım. 
imnl, ne irtlkAb ettiği clnayetln zamanı sa- Yolda karı.şıklıklann ve Türk ordusu • 
rih surette malüm olmıyan büyük va.sallar- nun İstanbuldan çıkınca yaptığı zulüm , 
dan biri metbularının tahtını gasbetmek . .. . . .. .. 

F:tına içinde mahvolup gidecektim. - Hangi din ve mezhebten olursa 
b" ~at, babamıı. sadık at uşaklarından olsun, Cenabıhakkın varllğına iman 
t ırı, beni ihtilalcilerin ellerinden kur- edenler, onun mukadderatına da• ina- (Arkam var) 
anrA~~al~rb~~b~irdi.~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

du. tasavvuruna dü~tükt~n n bunun çarelerini lerın yalnız kuçilk bır kısmını gormu§ : 
hazırladıktan sonra, Cengiz Han prensleri- tüm. Fakat payitahta vasıl olunca, her ~ 
nln hepsinin katıedUmesını emretti. Fakat kesi müthi§ bir manzaranın hala tesirf 
sadık bir adam, kargaşalıktan Lstifade ede- altında buldum. Bu babda tafsilftt almaM 
rek, bu prenslerden henüz beşikte olan birini benim ~in kolay oldu. 

:ado~u toprağına gıeçirdi. Oradan da 
endı köyüne götürerek, gizledi. 
. ~pnsya Ana söyledikçe Battal Ga
~nın !1ıerakı artıyordu. Gittikçe artan 
ır alaka ile dinliyordu. 

G :- Bu köyde, ttltı ay kadar kaldım. 
ilnlerimi boş ve beyhude yere geçir -

~ekten bıktım, usandım. İşte o zaman, 

• ' ' ' ' < 
' ' - f 

Dünyanın Beynelmilel Endüstri. Alemi 
katnıerıı~ ıttılaından kaçırmağa muvaffak 
oldu, bu hazineyi ve bu sırrı oueray isminde Ne sebebi. ne menşei malQm olmıyan 
bir çobana tevdi ettl. Çobanın do~uluğu eski bir ldet, büyük bir imparatorluğu"

düşmanlarına karşı kuvvetlerinin top 
!anması gibi ciddt ve heybetli bir man ~ 
zaraya en adi palyaçolultlan da karıştı ~ 

nyor. Türkler bu gülünç halitaya, calay• 
1 

~ rnanastın hatırladım ... Babam, bü
tün ikbal zamanında bu manastın hi
~aye etmişti. Annem de her sene, bir 
d:Yli erzak ile kıymetli hediyeler gön-

herkesçe malftmdu. Oueray 1sm1 altında bü

yüyen genç Cengız kendi mirası olan iilke. 
nin Lstlbdad içinde kaldığını görüyor ve bu
nun kendls1ne ald oldutunu bilmiyordu. Ba
bası zannettl~l adam 19e çlftçlllkle meşgul 
olmakla beraber haJlrtati memnunlyetslzll
tın ve kinin ga.sıba h"1 bir 18ya.n teTlfd e
dllecek dereceye varmuını bekliyordu. Bu 

adı veriyordu. Alay denilen §ey bir nevi 
karnaval kalabalığıdır. t 

( ATkası var) 

. rirdt. Onun için, bu manastın ken -
~için yabancı bir yer bilmedim . 

lktun, buraya geldim. 

au Ası>asya Ana, san1ri )'(>rulınuş g!bi 
ha S?nuştu. Hiç filphesiz ki mazinin bu 
~ hatırası, onun kalbinin en hassas 
~ıalanna dokunmuştu. 
~al Gazi de susuyordu. Hatta, bu 
lebeb n felAketine biraz da kendisinin 
<>na olduğunu dÜ.fiinerek, kalbinde 
du karşı bir nedamet ve mahcubiyet 
te:'1Yor .. onun hissiyatını hırpalamak
~rk ko.rkın-ak sözü tamamile kendisine 

A ediyordu. 

du ~aya Allanın leSi, tekrar duyul
tııti 9 şimdi, dah:ı derin bir hüzün ile 
edJ"Yo~du. Ve, sözlerine §Öylece devam 

,,oruu: 

!ika Burada bulunmaktan, zerre kadar 
deJetçi değilim. Çünkü, sarayların 
nutı ebe ~e tantan~annı çarçabuk u
Çok um. Şımdi, etrafıma topladığım bir 
tabı za\•alh kadının kalblerindeki ıztı-

art teski ı lHla~ . ne ça ı,ıyorum.. ve onları, 
kad keştşl.-rinin açtıkları batıl iti -
kikatollaıından çevirerek, hak ve ha
duyu e kaVUşturmaktan büyük bir zevk 

As Yoru.~ ... Fakat. .. 
aQköfa~ya Ana, birdenbire durdu. Bu 
benıi' tıpkı bir fırtınanın başlangıcına 

Yordu Bu ·· ı-·.ı .. di · • • SU&u , uzun surme . 

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

ÇAPA MARKA HUBUBAT UNLARI 

Nefis Baharah : 
Sıhhatiniıio yardımcı kollan 

Yemekleriniz lezzet ve iftiba kaynağıdır .•• 

Tarihi tesisi: 1915 M. NURi ÇAPA Beşiktaş 

• 

vak'a zuhOr ettftı zaman prene yirmi J&tına --········--··-•••••••••-••••••••••••••••••• .. ••••• .... •-
gelmişti. Hallı:ın hürmet "" emniyetini git-
tikçe daha çok kazanan ihtiyar QOban 1.sya
nın tevelltid ettlğtnl gördü, lsllere cesaret 
verdi, hfiktimdarını onlara takdtın etti ve Son Posta 
mtıstebl.öin -.efatından sonra delllı:anlıyı ba- i--===---=-----::=~=ı:m~71 
balarının tahtına çıkardı. Y•TIDI. -ua. Baftd.1.1 n Balk ıueıul -·--O zamana kadar yeni Kam kavminin na- Yereba\an, ÇataJıoefDl• .otak, il · 
zarında kendilerine lıükfi:mdar olmak lçln 1 s T A N B U L 
yalnız muhterem bir ihtiyarın tehadetınden 1-----------:-------. 
başka bir delile malik değildi. Fakat ne ta- Gazetemizde çıkan yazı ve 
dar mu1't~reın olsa da bu adamın btr hırsı- ntimlertn blltiln hakları n 
cah sevkUe hareket ettlftnden f~he oıuna. mahful •• gazetemize &iddlr. t 
blllrdl. Falı:at menfaat flkrtne dü.tkftn olma- 1 
ması bfttün fttpbelert bıale •ttı. En bllyilk ABONE-FtATLARI ı, 
bir hizmetin mülı:Atatını almak bere hü-
.lı:tlmdann huzuruna oatırıl•n ihtiyar ken- 1 • a 1 1 
dLslne tekllf edilen bftt1\n :vftk:sek mntııerı Etme AJ AJ AJ 
reddetti ?e namını ebedi kılmak auretıle Kr. Kr. Kr. Kr.f ı 
gayret ve fedaklrlıtını ebedt kılmak ı~tfftn- ~-+-~:-t--~-ı-1 .... 1 den başta bir Ultilf kabul etmedi. Ondan l'UlUClD 1400 760 .6'JO vv 

80nra gene ailrülerını muhafazaya doodfi. YUNANİSTAN ~ 1~ 710 270 t 
Kam Çoban Oueray namı altında aaltanat J:CNEBI 2700 1400 800 aoo 
sürdü. Oueray llkabı Ta\ar hilktimdarlan-
nın hepsinde bugüne kadar denm ettiği gt
bl Çoban lllı:abı da kalmıttır. Ttlrll mUver
rlhleri bu no~tada lhtll&.f ediyorlar. Onlann 
topladıkları malftmat Tatar an'anealnt meş-
tak göaterlyor. Faka' en yem Osmanlı ta
rlhMrinde göze oarpan yan114lıklar TDrk 
müverrlhlerlnln fiklrlertnl reddetmek için 
bir sebeb te§kll ederler. Onlarm kldluına 
göre, Oueray adını Oengis Hanın tftqtıt ev. 
lA.d allelorlnden biri ta.tun•.ır. Pata' tu"&D

ması Ibım olan nollta bir Jısmibaam :mente-
1nden ziyade tQoban. J&tabuım JMDf8kllr. 
Bunu l8e yalnıs 'bame"'itm an'anede l>\llu-
JOl'\IL 

Ahon• bedeli pefindir. Adıw 
detiftirmek 20 kuruftur. 

G.,_ ..,,.aı 6eri verilmea. 
llônlarJan me.'uliyel alınmm. 
Cevab lpn mektublara 10 kurUjluk 

Pul illve.1 lizımdıı. 

Poda Jn.ınuu : 7ü lıtanbul '\ (
····--····································· 

. .. ~;.;..:..;:: ........ _,J 
- . ----~---- --- - -- -- - ... - . ---· 
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. cf:: -ın Po.stıı• nm tefrlkaaı : 36 
'~~~~~~~~-...--~ ........ 

BiR iN6ilil CASIJS 
.. --, 

TereOme eden: a. Alu 

lngiliz Kralından sonra Alman İmparatoru da göğsümün 
aym noktasma "Demir salib,, nişamnı takti 

U> cDemlr Sallb nişanı. İnglltereden kao
mış olan bütün Alman zabitlerine, hemen 
'hemen otomatik olarak verlllrdl. Bu firar 
dıMiselert hiç şüphe yok ki, İngtltzlerln Al
qıınnye.dan kaçışlarından çok daha güçtü. 
Çtinkfi İnglllz zabltlert için, İsvlçreye veya
bud Holandnyn geçmek işten blle değtldl 
&rubukl İngiltere blr ada olduğuna göre o
tadnn ynknyı sıyırmak çok daha gil9tü. İn
glltereden blr denizaltı geml&t ile kao11ımız. 
bu şekildeki knçı~ların ilki ve sonu Jdl. 

l\luharrir 

Nisan 11 

9'-• 
1 Nisan tarihli 

bilmecemizde kazananlar 

• 

SELA NIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merked r tsTANBUL (GAU1'~ 

TiirlılyeJelıl Şabelnb 

lSTANBUL (Galata ve Yentcaııd) 

MERSİN, ADANA BOrOIU 

. 
Yanani•tand akl Şubelal ı 

SELAN1K - ATİNA 

• 

Doktor Hafız Cemal 
(J .. okman Bekim) 

Ddvanyol'unda 104 numarada ber,cı 
hasta kabul eder . Telefon 21044-~ 



17 Nisan 

Demir 
Nafıa 

köprü inşaatı 
Vekaletinden 

.. 
1 

- Bnlıkesir vilayetinde Balıkesir - Kepsut yolundaki cSimav> ve cKille> 

koprülerinin kennr ayaklan kagir, orta ayak ve kirişleri demir ve döşemesi be
tona~ıne olarak yeniden inşaatı (92500) lira keşü bedeli üzerinrlen kapalı zarf 
usulıle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 
- Eksiltme 2-6-939 tarihine müsadif Cuma günü saat (16) da Nafia Vekale -

tinde Şose k.. "l . 
ve opru er rcıslıği odasında yapılacaktır. 

li ~ - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (463) kuruş mukabi· 
n e adı gC'çen re'slikten alınabilır. 
4 
:- 1 tekliler n eksiltme tarilıinden en az sekiz gün evvel bir istida Ue Nafia 

Vekaletine .. ··t hh'dl'k k muracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair mu ea ı ı ve-
sı ası almaları lazımdır. 

d 
5 

- El< itmeye girec~ klerin 4 üncü maddede bahsedilen vesika ile Ticaret O • 
ası ves k sını ve (5875) liralık muvakk at teminatlarını havi olarak 2490 sayılı 

kanunun tarif atı dairesınde heıırlıyacak tarı kapalı zarflarını ikinci maddede ya-
zılı va'k tl(' b' b·ı· d ver n •r saat evvPlıne kadar kom syon reisliğine makbuz muka ı ın e 
- melcrı lazımdır. el365. c2567ı> 

Edirne bele. ive riyPsetinden 
~~Ed~rnP BelE'd ye m"'zbahn mda ynpı 1 1cak olan 71C32 l'ra 61 kuru~ bedeli keşifli 

· k u lıavc:ı deposu ve buz fabr k, sı 45 gün muddc le> kapalı zarf usulıle müna
Basaya c ıkanlmıstır. T l"b'cr şa tnamc proj ve kf'<;İfrrameyi İst ınbul VE' Ed·rne 

d ell'd,yc nde görcb'Iırler. Ve 360 kurus b del m kab'linde Edirne Belediycsin
tee~~E'dar k edc>~ıl'rler. İhale 25 Nısan 939 tar h'n müsad'f S. lı ~ünü saat 15 
h rn(' Belcdıye En<'ümen nd" yapıl:ı caktır. Tal b'er 2490 savılı kanıma göre 

lead~ırlamış tPklif mc>ktub'arını 2t :\'is .n 939 Pazartes günü saat 17 ye kadar Be-
~<' En~ · ' taki menıne makbuz mubb.l tevdi etmı" olacaklardır. Bu saatten son-

.___ teklıfler ve posta gecikm~lerı rnute ber değ ldir. (2390) 
~~--------'--~~~~--

Tuz' a e havalisi içme N e~e .. snhrı is!"s111arı T. A. Ş. nden 
Şirketım · h · d • 

t ız ısse arlar umumi heyeti 9 Mayıs 1939 Salı günü saat 10 da Gala-

~~. 6 cı Vakıf hanında G No. da şirket merkcz.'nde fevkalade olarak içtima ede
.... .,,ı.ur ş· k 
h f · ır et esas mukavelenamesi mucibi bilfımum hissedarların ictima1dan bir 
ata evvel h. . • 
k ısse sened~ rıni şirket mrr kez ne tevdi ve duhuliye varakası ala -

ta Yevmı mezkurdo ıçtimada bulunma! rı rıca ve ilan olunur.' 

Rumnmei mibnkerat: . 
1 

- Şirket es~s mukavelenamcsinin ye d.ncı maddesinin tadili. 
Yed· · 

ıuu ınnddcnin eski metni: Yedinci maddenin muaddel şekli: 

ileri 
7 ~ .. mad.de - Şir~< t·n sermayesi be- 7 ci JT'adde - Şirketin sermayesi be. 

hisse ( uz .. Turk) lirnsı kıymetinde (bın) heri yüz Türk lirası kıymetinde bin his· 
d ye nıunkasim (yüz bin) Türk Urasın- seye miınltnsim yüz bin l"'ürk lırnsmdan 
u;~nd ibarettir. Bu hı ·sse S"nedat1r1ır1 ,, .. z e elli b '" bareWr. Bu hisse senedatınm hPpsl 
lere aid rı nama muharrer ve Tuık- ham Hnc aid olacaktır. Bu hissch r 
aid olac kolacak ve nıutebakisi hamiline mecmuunun mevaddı atiyede münderiç 

a tır. :a h' 1 . . . 
nıevaddı u ıss er mccmuunun şek l dahılmde hıssedar sıfatile işti • 

at yede> .. d .· k . 
de ni"'""'d mun euç ş ıl d:ıhılın- rak edecekler tarafı'ldan :ştirasının -= ar sıfat le ı ı· k 
tarafından ışt ras• ş ıra.. edecekler laahhüd ve unza ve bedellerinin tesviyc-

nın ta:ıhhud ve imZl 1 . ve bedellerinin tesv· . sı meşruttur. 1J r.s meşruttur .. . 
Bundan başka .. . 

1 
· Bundan başka muessısler arasında 

te\12i olunmak u"z mb~el~bsıs er arasında tevzi olunmak üzere bilabedel nama 
L_ ere ı a edel nam · .. 
uarrer yu· z nded .. . . a mu- muharrer yuz aded muessıs hıssc sene . 
n._ mues:ı.s hısse d. d AU.Caç olun.acaJt sene ı atı ıhraç olunacaktır. 

k ır. 1 
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SON POSTA 

BANKA 

KOMERÇiYALA 
ITALYANA 

Tamarnen tediye Milmlş scrmayeat: 

700.000.000 lta;yan Lireti 

Merkezi : MİLANO 
t3{Jt,Qn İtalyada, İstanbul, İcnlr, Londra 

ve New-York'ta Şubeleri vardır. 

Jfariçtckl Bankalanmız: 
BANCA COMMERCİALE İTALİANA 

(Fı-cncel Parls, Marsellle, Toulowıe, Nice, 
Menton, Monaco. Montecarlo, Cımne.s, Juan
les - Pir..s, vınetranche - sur - Mer, Oasab
lanca <Maroc). 

BANCA C'OMMERCİALE İTALİANA E RO
MlmA: Bu<'~·:es~. Arad, Braila. Brasov, Cluj, 
Co,,,+anz", Galaz. S!b!u. Timlchoara. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
BULGARA. Sofla. Burı;ruı, Plovdlv, Varna. 

B!\NC.'\ COMMERCİALE İTALİANA PER 
L'EGITfO, Alexandrle d'Egypte, Elkahlre, 
Port - Said. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
GREr.A, At na, Pire, seıantk. 

i3ANC \ COMMERCİALE İTALİANA 
TR.t.'ST co:MPANY, Pihlladelphla. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUST COMPANY - New-York. 

Müsterek Bankalar 
B.ınquc Franç~ısc et İtallenne pour l'ame
ıique du c;u~, Parls. 

Ar'I'! nttnde: Bucnas-Aire.s, R06Mio de 
Sa.nta f6 

BRESTL Y ! ,da: Sao-Paulo ve başlıca tehir
lerlnde ~ubcler. 
CHİLİ'd•" Santiago, Valpara1so. 
COLOMBİA'da: Bogota, Barranqullla, Me-

dellln. 
URUGUA Y'da: Montevldeo. 
B\NC4. DELLA SVJZZPRı\ İTAIJANA: 
t...ugs.n,,, BelllnZ1:'mı, Chis ;so, Locarno. 
7nrlch M•ndrMn. 
tHNCA UNGARO - İTAJ,İANA S. A. 
p te vP ha lıı:., Seh!rlerde Şubeler: 
lffiVA'N=ıJrA BANK D. D. 

Znır"e):\ Sucı!l.k. 

KANCA İTAJ,hNO - UMA 
L.•na (Pe:-ou> da başlı<'a Şehirlerde ŞNbe· 

(er: 
P. •\1\JCA İT.\l,J!\'!IJO - GUAYAQUIL 

Gusvoqutl . 
J .,tan bul l\ erke7.i: 
G lata Vnyvoda Caddesi, Karaköy Pala.!. 

Tt.'lcion 44845. 
ı~tanhul Rürogg: 
A .ılemcıa·· Han. Telefon 22900 /3/11/12/15 
H .. , or.ııı Riiroso: 
J<:t klil Coddest No 247. Tel"fon: 41046. 
Kasalar trarı: it lva ve 1acarlstan 1çln 

\(' Tourlstıque çekleri ve B. c. i. TRAVEL
ı l<.."R'S crklert. 

" Akba ki•abevi ~ 
H<'r <! lrl n ı ıt ıb, rnu·t' ve SON 1 
POSTA'ııııı Anl\ara lutyıid;r. Under· 
'u ı 'hİ'lC. ri · "" ,. ntısıdır. 
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OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 

51111ı1/eri "' T ürkİVP Cıimhuripetı tle mıinakit mukavelenamrsi 
2292 NumtJralı 10/6/193.1 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

f 24/6/ 1913 t.ırm/i 2435 N.ımaralı Rt'smi Gazete J 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

10.000.000 inglllz . Lirası 

1.250.000 lngiliz Lirası 

TQrkiyenin başhca Şehirlerinde 

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

MISJR, KIBRIS. YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
~ MAVERAVI ERDUN~e 

m 

1_ , Merkez ve Şubeleri 
9Il: VUOOSLAVVA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURIVE, LÜBNAN 
ai.fı ve HATAV'da 

91j filvalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 
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Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
Tıcari kreJıler Vt' vesaıldı krediler küşadı. 
Türkiye ve Ernı?bı memlekeıler üzerıne keşıde senedal 
Borsa emırlerı. 

Esham vt> tahvılaı. allın ve emıaa üzerıne avans. 
Senedaı ıahsılaıı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi Vilrdır. 

ısl<onıosu. 

1« Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
~1B kumbarasız) tasarruf hesapları açılır· 

};:(~iqc~~~~~~~~~~~t:F<~ 
~ 

In.ıisar ar U. Müdürlüğünden: 1 
I - Nürnunesi mucibince 12'>8 adet tuz küreği mübayaa olunacaktır. 
II - Muhammen bedeli c943.50» l'ra muvakkat teminatı 70,76 liradıı 
III - Eksiltme 20/4/939 Perşembe günü saat 14 de Kabataşta Levazım şube. 

sindek· alım komisyonunda yapılacaktır. Nümuneler her gün sözü geçen §Ubedea 
alınabilir. 

IV - istekliler n eks ltme için tayın edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-1 
ralarile mezkur komisyona ge:meieri. (2234) 

i aroseri imali. 
Adapazarı To."um ıslah ve deneme istasyonu 

r' irektö .. liiğ ·· nden 
İshınbulda bulunan b r tonluk bir Ford kamyonetine on kişilik bir karose11 

yaptırılması kapalı zarf usulılc eksıltmeye konulmuştur. Muhammen kıymeti 
800 ~ ra ve muvakkat tem natı 60 liradır. Eksiltme 27 /4/939 Perşembe günü saat 

14 te Adapazarı Belediye toplantı salonunda yapılacaktır. İste1diler şartnamesini 
~pazarı Tohum 1slah is~asvonu müdürlüğünden parasız alırlar. c2361> 

fiet. .et demiryoi arı \B ı manJarı işletmesi Umum idaresi ilan trı ....... _,,.._...,._. __ 1%11 __ .-,._. ______________ ..., ______ ....., .... ~ 

1 - - Devlet Demiry :ı::ırının istns) on ve gar işlerinde çalıştınlmak ve yetiş " 
tirilm k üzere aşağıd1kı ŞJrtları haiz olnnlardan yüz memur alınacaktır. 

2 - Şartlar şunlardır: 
A - Türk olmak. 

B - Faal hiz.metlcrd2 çalışmasına mani sıhhi bir arızası olmadığı İdarenin 
sıhhat kurulunca tasdik olunm k. 

C - Yaşı otuzdan yukarı olmamak. 
Ç - Askerliğini yapmış olmak. 
D - Liseden mezun olmak veyahud lise derecesinde tahsil gördüğünü Maa • 

rüten tasdik ettirmek. 

E - İyi huy sahibi olduğunu ve hiç bir şekilde mahkfuniyeti olmadığını tev • 
sik etmek. · 

F - Bu ilanda yazılı şartları .kabul ettiklerini mübeyyin bir taahhüdnamc V6 

notcrdeh musaddak kefa!etn"me vermek. 
3 - İstiyenlerin istidalarını ve yukandaki şartlan haiz olduklarını gösterir 

vesikaları Ankara, Afyon, İzmir, Adan?, Malatya Balıkesir, Haydarpaşa, Sirke
ci, Kayseri ve Erzurum İşletme Müdürlüklerine ve Mudanya, Trabzon İşletnw 
Amirliklerine tevdi edeceklerdir. 

4 - Sıhhi muayenelennin yapılması için istidalarındaki adreslerini vazihm 
yazacaklardır. 

5 - Fazla tafsilat için İşletme Merkezlerindeki garlarda asılı bulunan ilanlan 
okumaları ve müraraaaannı ona göre yapmaları ilan olunur. cl364, c2566a --Muhammen bedeli 10.000 lira olan 244 kalem Havshalter ve Rezsny sistemi. 
ıür'at konlTol saati teferrüatı 25/5/1939 Perşembe günü saat 15,30 dn kapalı zari 
asulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (750) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğin& 
\1ermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden. Haydarpasndı 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (2368) 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kıymeti 

Lıra Kr. 

410 26 

Pey parası 
Lira Kr. 

28 97 
Tahtartale Balkapanı han üçüncü katta 29 ve 30 No. lu iki odanın tamamı 11 

gün müddetle satılmak üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. !halesi 21/4/988 

Cuma günü saat 14 de icra edileceğinden talihlerin Çemberlif.aita Vakıflar Bu-
müdürl!.ğü Mahlftlat kalemine müracaatları. (2263) 



16 Sayt .. 

Neden· 
'Asp7riiı; 

CuiılCu ASPTRTN ·sene er-; 

denberi her türlO so(iukal 
gınlıkfarına ve ağrılara kar 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduOun 
lsbat efmiştir. 

A S P 1 R 1 N in testrindeQJ 

emin olmak için lü.tfen ~ marka.?-J 

sına dikkat ediniz. 

Henüz hiç b :~ey kazanma ... ım diyenlere : 

YENi TERllB BİLETLERiNi 

E 
almalannı tavsiye ederiz. Tal' h:i bılet alını ve lıu suretle bahtiyarlar 

serisine dahil olmuş O!urı r. 
Tafra •ipari,ıeri muııtôZam ve s ür' .. t le g8nderilir. 

'9ı•--------. Mehmed Kıv. nç 

YENi EVLENECEKLERE: 
Sandalyalar, Karyolalar, Por.mantolar 

vesnir her nevi ve şık nı obiıyalar 

FABR:KA FıAflNA SATILIYOR 

Asri Mobilya Mağazası : Ahmet Feyzi 
i&tanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66 ·, el. 23407 

SUME K 
Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi 

Müdürlüğünden: 

, 

.' SON POSTA 

KURU SİSTEM 

~\ V.Oltl'Ql)J ~ . ,' 
~ L!!i ~ 

. "'"' :..\.. ,~ 
~Ki\'E .\S't.._\\v 

KURU SiSTEMLE 

yapılan KELEBEK Mttrka 

Kontr • Plaklar 
Çarpılma, Çatlama, Kabartma ve 
saire gıbi hiç bir arıza g;)stermez 

• ••••••••••• 
Kontr Pj4klar bu gibi arızalara 

ku~ı garanti ile satılır. 

KIZIL, KAYIN, 
KARAAGAÇ'dan 

Mamul Kontr Pl4klar Stok ola-
rak her zum.ın mevcuttur. 

Her yerde satıf yerleri vardır. 
Yazıhane adr ~ si: Sirkeci MühOr· 
darzade Han: No: 5 

AÖARAN 
SAÇLARA 

ı-onkte sınııt sıç lıoyuJ . rıdır. 
1NG1Ll7. KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - İST ANBUL 
Fabrikamız mamulatı kösele ve m uhtelif der ilerinin satış yeri 1935 se

nesindenbcri İstanbulda Sirkecide Sansaryan hanının altındaki mağaza - ı 
da, 1938 senesinin nihayetındenberi de Sirkecide Köprülü h~na nakleclil- 'n:=========== 
miş olduğu ilan olunur. 

~------------------------------' Evlenecek Bayan ve Ba ıaıra: 
Yatak takımı ve çamaşırlarınızın en ~engin 

çeşitle rini İstanbul Sultanhaman 

Bursa Pazarı H~san HUsnu·da 
l:ulabilirsiniz. 

.I' 1111111111111111111111111111111111101111111111111111111nm111ııı11111111111111111111111111111111111111111111111 l!ır:. 
Türk Hava Kurumu ~ 

27 ci T ertib ~ ------------------------
Liradır ... ~ 

BüYüK PIY NGOSU 
Birinci Keşide : 

Büyük ikramiye: 

11 /Mayıs/ 939 dadır. 

40. o 
Bundan başka: 15.000, 12.00J , 10.COO liralık ikramiyelerle ~ 

El 20.000 ve 10.0,JO liralık iki adet mükafat vardır... := 1 Yeni tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeği ihmal e~meyiniz. Siz de ~ 
- piyangonun mes'ud ve bahtiyarla-ı arasına ıirmı~ olursunuz. ES 

"811 l l l l l lll l l l l l l l il l l il l il l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l il l l l il l l l l l l l il il l l l il il il il l l lll l l il il I Hll l l l l l l il l l l l l l l IW 

1 lsh nbul l eledi~·esi 
A • 

anaarı 1 
Yedek Sübay okulu duvarının geri çekilerek yolun tevsii inşaatı 12330 lira 91 

kuruş tahmin bedelile ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 28/4/ 

939 Cuma günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartname ve projesi 

62 kuruş mukabilinde alınabilır. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ile 

~ollar Şubcsı Müdürli.iğünden bu işi yapabileceklerine dair alınacak ~esikayı 
Fen İşleri Müdürlüğüne tasdik cttırdikten sonra 939 yılı Ticaret Odası vesikasile 

924 lira 82 kurı.ışluk ilk teminat, makbuz veya mektÜbile beraber teklif mektub

larını havi kapalı zarflarını yukarıda yaz.ılı günde saat 14 de kadar Daimi Encü

mene vermelidırler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 
(B.) (~505} 

(;0 Y Çt. Ui'Ut ~ f BANK 
Drcıdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye !' beleri: 

Galata - İstanbul - lzmlr 

Deposu: 1st. Tütc.i.a GümrüğQ 

* Her türlü banka iti * 

İlan T arifemjz 
Tek aııtıın aantıını 

Birinci •ahile 400 lturuı 
ikinci •ahile 250 » 
Üçüncü . uıhile 200 » 
Dördüncü uıhil• 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son •cıhile 40 » 

Muayyen bir müdde' zarfında 

fazlaca mikdarda illn yaptıracak· 
tar ayrıca tenzilAtlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Taır., yanın 

ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derplş edilmiştir. 

Son Poata'nın ticari :llnlarl!la 
aid işler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

Dıncılık K.oUektU Şlrket.a 
Ka.ıır•ma.ruau Ha.o 

Ankara cactd.U 

······························································ bon Posta Ma! baan 

Nc§rıyat Müdürü: Selim Ragıp Emt~ 

HİP • t S. Ragıp EMEÇ 
SA LER : A. Ekttm UŞAKUGll. 

Nisan 17 

' 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 
17 ~!ıand~n / 24 Nisana kadar muhtelif hatlara kal.<acak vapurlann 

ı11mlerı, kalkıı gün ve saatleri ve kalkacakları nhhınlar. 
Karadeniz hattına Salı 13 de (Güneysu) , Perşembe 12 de (Karadeniz), 

Pazar 16 da (Ege) . Galata rıhtımından . 
Bartm hattına Salı 18 de (Antalya), Cumartesi ıs de (Ulgen). 

Sirkeci rıhtımından. 
İzmit futttma Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğur). Tophane 

nhtımından. 

Mudanya hattına Her gün saat 8,45 de. Pazartesi (Konya), Salı, 
Perşembe, Cumartesi ve Pazar (Sus), Çarpmba, 
Cuma (Anafarta). Cumartesi ayrıca ıa,30 da (Ana· 
farta) . Tophane rıhtımından. 

Bandırma hattına 'Pazartesi. Çarşamba ve Cuma 8,15 de (Sus), aynca 
Çarşamba 20 de (Ülgen) ve Cumartesi 20 de (An -
tal ya) . Tophane rıhtımından. 

Karabiga hattına Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane nhtımından. 
İmroz hattına Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 d~ (Bar -

tın). Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına · Salı 10 da (Konya), Cuma 10 da (Tarı). Sirkeci 

rıhtımından. 

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

Karaköy acenteliği - Karaköy, Köprübafl 42362 
Galata acenteliği - Galata, Deniz Ticareti MUd. 

binası alh~da 40133 
Sirkeci acenteliği - ~ i i ~eci, Yolcu salona 227 40 

T. C. ZiRAA T BANKASI 
Kurulu• tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve tic•rl t.er nevi b•nka muamele) ırl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
50 lira3! bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina 
'öre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DİKKA'f: Hesablanndak.i paralar bir sene içinde 50 liradan aşalı 
düşmiyenlere ikramiye çılt.tığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylôl, 1 Birincikiııun, 1 Mart ve 1 Buiraa~ 
tarihlcrinde çekilecektir. · 
~ ... 

BüYüK KAZANÇLAR TEMiN EDEN : 
lstanbul iş Bankası karşısında 15 numarada . ... u MAL 

G 1 Ş ES İ'dir 
Niçin yese kapılıyorsunuz. Mezkur Gişeden bilet 
alınız. Kendinizi müstakbel zenginler arasında 

görebilirsiniz. 


