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Hitlerin , Ruzvelte 
Mukabil Teklifler 

Yapması Bekleniyor 
Amerika, teşebbüsleri akim kalırsa, 
demokratlar ceplıesine iltilıak edecek 

Hitler 

Rayhstag . 
toplantıya 
çağırlldı 

Ruzveltin, teklifleri 
reddedilse dahi, yeni 
teşebbüsler yapacağı 

haber veriliyor 
Hitlerin mukabil 
teklifleri neler 

olacak ? 
I • Sovyetlerin bulunacağı bir 

konferansa iştirak edemem 
2· Konferansta müstemleke 

meselesi de görüşülmelidir 
3- Avrupada nüfuz mmtakam 

saydığım memleketlerde 
iktısadi serbestim tanmmah 

RuzoeU 

Londra 17 (Hu ·) B . . . !IJ· • susı - erlınden bıldiriliyor: Rıyhstag, f 
ısnnın 28 incı Cuma .. ·· . . . ler b gunu .toplantıya davet edılmı§tır. Hıt-

b
.ld' u toplantıda, Ruzveltin mesajına Almanyanııı cevabını 
ı ırecektir, 

bulurunuıtur. Bu tekliflerin ehemmiyet.ini nazan itibara a
lan Hitler, bunlar hakkındaki cevabını Alman milletlııta 
mümeYllleri huzurunda bildirecektir.> 

b' Rayh~tagın toplantıya daveti münasebetilı neıredll~n 
ır teblığde, ezcümle deniyor ki: 

' •Amerika Cümhurreisi Ruzvelt, Hitlerı bazı tekliflerde 

Salihiyettar Aman mahfellerinde söylendiğine ı~re mı. 
ler, Rayhatag toplantısında yapacağı beyanatla Ru.zveltiıı tek 
liflerini reddetmiyerek, bazı mukabil ~kllflerde bulun~ 
caktır. (Devama 11 inci ıayfadcı) 

Fran;;;-J;;;;;;;ması 
Cebelüttarıkta! 

Sovyet-i.ngiliz müzakereleri ilerliyor, Romanya 
harb halında Sovyet ktıvvetlerinin toprakların

dan geçmesine razı oldu 
\' ugoslavya, ltalya ve Macaristan arasında yeni 

bir aniaşma yapılacağı söyleniyor 

Ramen Hariciye Nazırı Leh Hariciye Nazıtile görUştU 

Vaziyet 
Almanya il• lıalya haTIHı 
mutlalı aırett• lıarar vermif
ler•e Ruzvelte lıaçamalılı birer 
cevab gönJerecelıler, ,,.,.,,.,,.. 
miıleru behemehal miUalı,,.. 

reye yan"f'lcaklarJır. 
YAZAN 

Emekli General 
H. Emir Erkilet 

Ruzveltin Hitler ve Mussolıniye 
gönderdiği phsl mesajdan müsbet 
bir netice çıkacak mıdır? Ve ban§. 
Birleşik Amerika başkanının um
duğu gibi muayyen bir müddetle 
garanti edilebilecek midir? 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Türk - İngiliz 
muzakereleri 

lngiliz Başvekili bugüa 
Avam Kamarasında 

beyanatta bulunacak 

Londra, 17 - Türkiye ile İngiltere ara
sında cereyan eden müzakereler müsbet 
bir şekilde inkişaf etmektedir. 

· ı Bu gün 16 sayfa f 

Milli Müdafaa 
bütçesi artırılıyor 

Karar, bugOnl<D Parti 
Grupunda görüşDlecek 
Hukometin Meclise vermiş olduğu yeni 
harb mükellefiyeti kanununun esasları 

Ailli Şef, nt1elkl gün An karada 19 Mayıı ıtadında 

Ankara 17 (Telefonla) - Parti gru-i tin Büyük Millet Meclisine tevdi etmi~ 
punun yarınki toplr.ntısında Milli Mü- bulunduğu harb mükellefiyeti kanunu Jl. 
d:ıfaa bütçemizin artırılması mevzuu-ı yihasını tetkike memur edilen üç encü
nun görüşüleceği haber verilmekUt - menden müteşekkil muhtelit encümen bu 
dir. gün toplanarak t 5 azadan mürekkeb * bir ihzar! komisyon ayırmıştır. Bu ko-

Anbra 11 (Telefonla) - Hilkfune- (Devamı 2 inci ıcıyfada) -···-··· ···- ........ ·-··- ·--· .... ········-····························· ·····················--
Mahkeme sabık avukatın 

sırtından paltosunu 
çıkarttı ve müsadere etti 
Dün Aaliye 3 üncü ceza mahkemesinde dine aid apartımana girip, içerdekı efY&ra 

bir sirkat davasının rüyeti arasında, çok çaldıklarını iddia etmektedir. 
prib bir hAdise olm\lftur. Bu iddia etrafında yapılan adli tahkl-
Davacı Yani, adlt bir me&eleden &>layı kat neticelenmiş w vak'anın suçluları 

evvelce mevkuf bulunduğu sırada. k~- Asliye 3 üncü ceza mahkemesine verile
disiyle karabeti buhman Nikoli. karısı rek. muhakemelerine başlarunı,tır. 
Te<>nosya, sabık avukat Gülbani ile karısı Suçlular mahkemede yapılan sorgulan 
Kiryakiçenin kapıyı kırmak ııuretile, ken- (Devamı 2 inci aayfada) 

Hatay Devlet Reisi ile Başvekili 
dün Antalya meb 'usu 

sıf atile Mecliste yemin ettiler 
Hatayda Cümhuriyet Halk Partis teşkilih kuruldu, 
dün Antakya ve lskenderun kaza kongreleri toplandı 

l> . Fransız cfonanm.amuı aid btr g6rilnflı Başvekil Çemberlaynin yann, gerek 
?tiz. ~ıs, 17 (Hususi) _ l<"'ransanın Akde- Cebelüttanka var~Iardır. 'bu müzakereler, gerek umumJ vaziyet Hatay Devlet Reisi Ta.yft.ır Sökmen Hatay Başvekili Abdurralmuın Melek 
g<.>ın· ~nanrnasına mensub 13 parça harb Gemiler, methali barajlarla kapalı bu- hakkında Avam Kamarasında izahat ve- Ankara. 17 - Büyük Mille~ Meclısinde devlet reisi Tayfur Sökmen ile Gazian-
ta q~1' aralarında cBretagne> ve cFan- lunan barb limanına giremed~klerinden, receği anla§llmaktadır. bugün celsenin açılmasını müteakıb An- tep meb'w;luğun:ı scçılcn Hatay Başve-

e. zırhlılan da olduğu halde. bugün (Devamı 11 inci sayfada) (Devamı 11 inci sayfada) talya meb'wıluğuna seçilmiş olan Hatay 1 (Devamı 11 inci sayfada) 
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Türkiyenin 
Sulh politikası 

Yuaa: 11.wttla Bllı• ...J 

O 
kinci Refik Saydam hükumetınin on 

gün evvel Büyük Millet Meclisinde 

okuduğu programın harici siyasete dair 
olan kısmı. Türkiyenin sulh politikası ü • 
zerinde ehemmiyetle ısrar eder. Dünya
nın bugünkü vaziyetinde Türkiyenin mev. 
kimi ve muhtelif harb ihtimalleri ara -

Sözün ltısası 

Yazı Çok O/autu için 

Bugütt Konamadı 

.............................................................. 
Mahkme sabık avukatın 

sırtından paltosunu 
çıkarttı ve müsadere etti 

sında onun tutacağı yolu iyi tetkik et • (BCl§tarafı 1 fact sayjada) 
meğe, hesablarını tamam yapm1ya vakti sırasında, h~anndaki iddianın hilafı 
olmıyan veyahud bu gibi işlerde geniş bir hakikat olduğunu söylemişlerdir. 
görüş ve hesab melekesi bulunmıyan in· Davacı Yani ise, iddiasında ısrar etmiqt 
sanlar, programın bu kısmını hakkile bu sırada suçlulardan Gülbaninin sırtınıo 
anlıyamazlar. Hatta, zannedebilirler ki, 1 da.ki pardesüye dikkat ederek: 
bu sözler, bu gibi ahvalde, hiç bir §ey - İşte, bay ri!is demL~ti:r. Bu zatın sıN 
söylemek tstemiyen bir siyasetin, bir şey- tındaki pardesü, apartımanımdan çalı-
ler söykmek mecburiyetinde bulunduğu İnsanın ömrü iki liman arasında geçen bir vapur seyaha- Hayatın başlangıcında ve Hk ıenelerfnin iyi geçıp geçme· nan eşyalardandır. Bu pardesilyü evvel• 
zaman, gelişi güzel kullanabileceği, iyi tine benzer, ilk liman beşik. ikinci liman mezardır, insan bu mesinde hiç roiümüz yoktur, esasen bunu hia te etmeyiz. Bi· ce 44 liraya yaptırmıştım. Bunu pardesüit 
kelimeli bır tekerlemeden ibarettir. iki liman arasındaki mesafeyi hazan dümdüz bir deniz üs- zim ~çin büyük muamma hayatın çocukluk kısmını müteakib ~j diken terzi ve diğer şahidlerle isbata 
Halbukı böyle zannedenler aldanırlar. başlar, sonunun iyi gelip gelmeme.si de bu kısımlarda alaca. hazınm. 

Bilakis, Türkiyenin, o programcin sağlam tünde, ekseriya da coşkun dalgalarla sarsılarak, fakat her ğımız tedbirlere bakar. Vazifem.iz kısa olan bu yolculuğu ıü- Bu söz üzerine iddia makamı söz al~ 
ve kabil olduğu kadar vazıh kelimelerle iki takdirde de ilk ve son noktalarını hissetmeden geçirir. kfın1a, uyuyarak değil, her dakik.uını hissederu geçirmektir. rak, ezcümle: 
ifade edilen siyaseti, biz"m vatanımızın ~~~=.===::====::=-===::==::==::==:==:==:=========~======~~==~~====-=~~~~~~~~~~ - Davacı bu pardesünün kendisinden 

§:~~;:s~;;.;:~~[;~?: ~::~11~;t::~;r~r: 
yaya karşı ifasile mükellef olduğu vazi- Amerikanın lı'·--····--····-·-·-···· .. ····--°'\. Aile h mahkemece hıfzedilmesine karar ver. h • • ce ava . a 1 !:~!;:~ ;;: ~~~b Ye:1:d;e:U~ki;e: 1 numaralı kadın j HergOn bir fıkra ~ Segahatin11 ~~ara~ ~::U:e ~~~~~üy!e:~~;:~n: 
nm ifa edebileceği hızmetıeri gözönüne Haydudu yakalandı 1 : Bıkanlar kalmıştır. 
getirip siyasetinin esasını tesbit etmiştir. :Çamaşırını değiştirecekti1: Duruşma, hadise şahidlerinin celbi ic!Di 

talik edilmiştir. · * Bir mizah muharriri banliyö tre • 

Bu siyaset hakkında şu mülahazalar ü- ninde bir kompartimana oturnıU§tu. Mı.ili Müdafaa 
zerinde düşünmek her Türk vatandaşı Karşısında oturan zat a7'ka51ndan ce-

~:~~ :."!:ı~:~~:·~:ir mem- ! ~~ı;.::.:ıe!n~:·;:~;~ir ;:;.:: bütçesi artırılıyor 
lekettir. Hiç kimseye karşı taarruz fikir- : Fanilayı aldı ve giydi. O giyini7'ken (BCl§tarafı 1 inci sayfada) 
leri bulunm.ıyan bu memleket, sulh için· mizah muharriri de dikkatli dıkkatıi .misyon reisliğine Diyarbakır meb'~ 
de, inkişaf tekAmülünü takib etmekte bakıyordu. General Kazım Sevüktekin ve mazbataİ 
kendisi için büyük faydalar görüyor. Şu Adam onun kendi!ine baktı~ının muharrirliğine Erzurum meb'usu Fu.-
halde Refik Saydam hükfimetinm Tür - farkına ııarmııtı: ad Silmen seçilmişlerdir. 
kiye için bir sulh siyaseti yapması kadar - Galib"7 benim bu halımi garı'b • İhzari encümen haftada en az üç d~ 
tabii biT şey olamaz. Herhangi bir deli buluy01"sunuz, dedi. fa toplanmak suretile layiha üzerin .. 
çıkıp ta Tü:rkiyenin bayat haklarına, em- Mizah muharriri cevab verdi: de tetkiklerirıi en kısa bir zamanda ta· 
niyet ve selfunet şartlanna taarruz et • - Hayır, üşümüş olduğunuza şük- Amerikanın (Uçan ailesi) diye m~ruf mamlromığa çalışacaktır. 
meğe kalkışmadığı müddetçe Türkiye, rediyonım. Ya terl'emiı olsaydınız.. olan tayyareci Haçino.s ile kanst ve Yaz tatilinden evvel Meclis umumt 
evvelA kendisi aullıçu-dür. \. iki kı d ür kk b N - 1-1 ·1e heyetinde müzakeresi ve kanun olma· '---·--·------·' zın an m e e evyoıll\. u aı 

Ancak. bugünkü dilnya içinde bugün- ~ Dogv dugv U günden beri takriben ı oo bin kilometrelik bir seya- sı mukarrer bulunan bu ldyiha umu • 
kü Türkiyenin vaziyeti öy1edir ki Türki.. hate çrkmıştır. 68 memleketi ziyaret mi ve kısmi seferberlik ilAnı halinde 
ye, mukaddes bir hodgamlıkla, keni sul- Sıı dan etmek tasavvurunda bulunan Haçinos ordu ihtiyaçlarının temini için harl:J 
hünü temine çal~ırken bu vazifeyi üzeri- Çıkmıyan "OCUk ların küçük kızı tayyarenin telsizcili- tekaJiünin nasıl tarhedileceğini göste-
ne alan siyaset, ayni zamanda, dünyanın Amerikanın 1 numarıµ,. kadın haydud ~ ğini yapmaktadır. ren ehemmiyetli esaslan ihtiva etmelÖ 
sulhüne de hizmet edebilir. 16 yaşlannda Estel Dikson Nevyork po- tedir. 

Asıl l·ah edilecek nokta burasıdır: lisi tarafından yakalanmıştır. Haydud J Layihanın birinci maddesine göre U• 
u. k d b k l ·· 1.. ·· r k sveçte doktorların -Avrupayı arada bir buhranlarla sar • a ın an a nr 90ymu§. tur u tür u • a- mumf veyrt kısmı seferberlik halinde 

san ve daha da mütem::ıdiyen sarsacak çakçılık vak'alan yapmış, dağa adrunlar paraşütçülük ögrenmeleri ve fevkalade hallerde yapılacak sefer· 
olan hastalık sebebi. Alm '\.Va ile İngil - kaldırmış. ve kendı.I gibi bir haydud o- emredildi bcrlik hazırlıkları ile kıt'aların tecem· 
tere arasındaki dünya mücadelesidir. Bu lan, ve geçenlerde de öldürülen kocasile milleri esnasında d1el8de vasıtalarla el • 

birlikte birçok cinayetler işlemiştir. d d'l · b"'t"' k A ih mücadelenin hududu çok geniştir ve mc- =============== İsveç huk\ı.meti tayyare kumpanya • e e ı emıyen u un as en tiyaçlan 
selft, Almanyanın şunu, İtalyanın bunu siyaseti taklb etmekle biz, evvela kendi • lan ve teşkilatına ınensub doktorların vey~ hizmetleri bu kanun hükümleri 
yapması ve İngiltcrenin de şuradn şunu, mize. bizce kıymetli olan sulhü temin e- behemehal paraşütçülük öğrenmelerini dairesinde vermeğe veya yapmağa he? 
burada bunu istemrsı gibi, bir takım te- deriz. Bu sulh, her şeyden evvel bir Türk emretmiştir. vatandaş borçlu olacaktır. 
ferrüata aid hadiseler arasınd:ı değu. bil- sulhüdür. Bundan sonra. Türkiye sulhçü Hükümetin bu husustaki emrinin esası Bu mükellefiyetlerin Türk toprakla 
tün dünya çerçevesi içinde mütale:ı edil- olunca, diğer memleketler de harbe ka • fUd'ur: İsveçin fimalinde bulunan mınta- 1 nnın hep~i veya bir kısmı üzerinde tat· 
mek icab eder. MeseHi, Arnavudluk hn - rar vermek için çok düşünmeğe mecbur kalara kış mevsimlerinde tayyareler se- bik.ına ba~lana~nğı zmna~ı İcra Vekil~ 
disesi. İtalya için bir toprak knzancı olsa kalırlar; bu sayede Türkiye dünya aul • ferler yapmamaktadırlar ... Çünkü kona- lerı heyetı ta~ın edecektir. Devlete bu 
da, Almanya ve İn'{lltere bak1mından hüne de dolayısile hizmet etmiş olur. cak yer yoktur. Her taraf kalın kar taba- rnaksar.lla venlen herşey veya yapılan 
Hindistan yolunda mühim b r köpnibası Türkiye, kendi siyasetini iyi idare ettik- kalan ile mestürdur! her hiznıd için sahibine kıymeti tu ~ 
demektir. İngilterenin, uzun· bir gevşek· çe ve rolünü hesabla oynadıkça, hiç kim- Bu yüzden oralara gidecek doktorlar tarınca tazminat verilecektir. 
likten sonra nihayet gayrete gelmiş ol - se. hiç bir büyük dünya kuvvetı Türkiye- tayyarelerden paraşüt ile atlıyacaklar- Layihad~ harb rnükat1efiyeti yolile 
masının sebebi de budur. Bu iki memle - ka Ş1Sl d tlukt b k b' h tedarik olunacak maddeler, harb mü • nın r na os an aş a ır çe re dır... k 
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ketin, yakın ve basit hadlseler arasında. ile çıkamaz. İşin buraya kadar olan kısmında bir ~e t- iyetin~n tatbi şekli, miri miikel-
hiç bir :r:aman gözden kaçırmadıkları bir Vatandaşlanm, bu hakikati iyi bilme- fevkaladelik yoktur. HükOmetin emri lefiyeti yolile iskan ve konaklama, ha-
takını hedefler vardır ki aradakı rnücn • lidirler. Ben h ... kesi rahat rahat uyumıya makul görülmektedir. Fakat allikadar zar ve seferde kara nakil vasıtalarına, 
dele de hep bu hedeflere bakılarak yapı- davet ederken, son günlerde, yalnız e- doktorlardan biri hükumete hitaben bir deniz ve h<~va vasıtalarına harb mü -
lıyor. debiyat yapmış değilim. Dünya hadise • açık rnektırb neşretm!§tit'. Doktor diyor kellcfiycti tatbiki. mahrukat maden • 

İşte, bu dünya mücadelesi içinde tarih tk k lcrine ve sınai müesseselere aid baro !erini iyice te i eden ve her ihtimali ki: cDoktor her yere gitmeli! ... Doğru ... 
ve tabiat Tüt.kiyeyi öyle bir yere oturt- gözden geçiren bir hesabdan sonradır lti Fakat tayyareden paraşüt ne Laponyaya mükellefiyeti, gümrük ambarlarında 
muş ve onu öyle bir m;lletle iskfın etmiş herkesi rahat olınıya &eV'kcttim. c Yangın Gördüğünüz çocuk Con Sefild ismini atladık! ... Hastaları tedavi ettik ... Fakat ve antrepolarında, silolarda, umumt 
ki, işler dönüp dolaştıkça, 'l'ürkiye politi- var!• diye yaygara yapanlar, ya politi • taşır. 6 yaşında olmasına rağmen, Tar - sonra nasıl avdet edeceğiz! ... İlkbahar ve mağazdlarda ve saircde bulunan tile .. 
kada da, silfıhlı maçta da daima hakem kanın a'mali erbaasından bihaber insan- zanın oğlu filminde: Vaysmüller'in çocu- yaz gelinciye kadar burada mahsur mu car mallarına hcrrb mükellefiyeti tat .. 
mevkiinde bulunacaktır. Coğrafya bakı- lar. yahud samimi olmıyan yaygaracılar- ğu rolünü yapacaktır. Con, doğduğu gün- kalacağız? . .> biki hakk)nda gen~ hükıümler var .. 
mından, Türkiye. Avrupa ile Asya ara • 1 dır 

d 
A kö .. b ki d dır. denberi balık gibi sudan dışarı çıkma - Hükumet timdi bu meseleyi hallede- .... : ...................................... ·-·-· .......... . 

sın a yegane pru aşı mev i e~ildir; Muhittin B;rgen mıştır. cektir. T A K V 1 M 
fakat. milletler bakımından, yani de • 
moğrafi itibarile Türkiye, müdafaa için 
de, taarruz için de her büyük kuvvetin, 
kendi yanında görmek ist('diğl, dostluğu
nu aramıya nnıtlaka mecbur olduğu bir 
ort kuvvettir. O kadar kı. şöyle b"r düs
tur bile vabiliriz: cHer kim, Türkiyeye 
taarruz t rse, kendi kendisine, yani 
kendi muvnffakiyet şanslnnna kendi cli
le taarruz etmiş olur!• 

Bu düsturda ne müb:ılfığa, ne de eksik 
\ cya fazla bir unsur vardır. 

Şu halde, Türkiye bu vaziyetinden ve 
bu kuvvetinden, -hem kendı hesabına, 

hem de dünya hesabına hesabsız faydalar 
çıkarabilir. Bir sergüzeşt politikası değil, 
bir nizam ve intizam, bir sulh ve sükıln 

IS TER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
İstanbnla Türk idaresine geçtiği gündenberi, 496 yıl için

de muhtelif ısımler altındn 150 den fazla Belediye reisi gel
di. birkaç düzünesinin resimlerini Belediye saionunda gö
rürsünüz. 

Fakat bütün bu eslaf arasında İstanbul şehrine en fazla 
hizmet eden bir Belediye reisi değil, bir devlet adamıdır. 

Ona evvelce Naf1a Vekili diyorduk, bugün Münakale Vekili 
adını veriyoruz. 
Tramvayı alan odur, elektriği alan odur, telefonu alan 

odur, ve bütün bunları kısa bir müddet sonr:ı ş~hre terkede-
• 

rek şehrin varidaunı artırmayı v!deden de odur. 
Sonra meşrutiyetin ilk günündenberi bahsedildiği halde 

b;r 1ürlü yapılamıyan bir teşebbüsü başararak Eminönünü 
genişleten. Gazi bulvarını açmayı temin eden, Boğaziçi yo
luna el koyan genE' odur, ve yarın Sirkeci, Silleymaniye bul
varları açılırsa. yeşil saha tanzim edilirse gene onun yardı
nıını göreceğiz. Şüphe yok ki İstanbul Ali Çetinkayaya min
nettardır. Fakat Ali Çetinkayanın damgasını taşıyan eser
lerden bir•ne onun adını koymak suretile bu minnettarlığını 
henüz ızhar eunemiştir. 
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TELGRAF HABERLERi 
Heyetimiz Tahranda 1 Yugoslavyanın 

dahill vaziyeti 
merasimle karşllandı HükUmetle Hırvatlar lideri 
lran V ı· hd" · • · d k" k l ·· Ü .. ._e ıa ı de Prenses Fevzıye Tahrana evvelkı ar~sın a_ ı ~nu~ma ar mu-
i n og,eden sonra coşkun.tezahürat araslnda vardılar saıd şeklide ınkışaf ediyor 

bütün lran bayram yapıyor Belgrad ı 7 (Hususi) Başvekil 
Tahran, 17 (A.A.) - Pars ajansı bildi

rıyort İran imparatoriçesi ile Mısır krali
~sı, ran vcliahdi, Prenses F.cvziye dun 
Öğleden h • sonra ususı trenle Tahrana va:--
nuşlardır. Daha şafak sökerken ı:ehirde 
tavsif· · ı.~-- ı.-

ı ımAaJ:.ı.:;ız bir şevk ve heyecan ve 
huını~alı bir faaliyet görii:mekte idı. Tah
ran pıtoresk bir manzar.ı nlmı;;. her ta-
raftn b k . ayra lar dalgalanıyor, zengin tez-
Yınat umumi hayranlığı çekiyor bütün 
~:~relerde sevmç eserlerı görülilyordu. 

ınçten taşan hır kalble mutaddan ev-
;eı uyanmış olan bütün halk veliahdini 
arşılamak için sokaklara dökülmüş h"'r-

kesı · ' · n elınde ıstikbal programı bulunu-

r.ordu. Alayın geçtiğı bütiın "ÜZergahta 
çıçek b k l . b 

u et erıle talebe ve izcıler yollar
da '-'en· ı·ı . 

' " 1 ev ı en alkışlamak için memJe-
ketın he b w b r ucagından gelen ziyaretçilerle 
"ır kat daha kesafet peyda eden ahalinin 
onündc dizilmişti. 

b ~inland.iya ve Norveç heyetlerı dün sa
ma ~clmış ve hariciye bakaniığının mü-

essıllcri tarafından selamlanmışlardır. 

Drağişe Zvetkoviç ile Hırvat lideri Dr. 
kiye askeri heyeti de akşam üzerj Tah- Maçek arasında Zagrebde yapılmakta 
rana muvasalat etmiştir. olan m\lzcl{ereleı, her iki taraf için de 

* memnwıiyetbahş bir safhaya girmiş 
Tahran. 17 (A.A.) -Anadolu ajansının bulunuyor. 

hususi muhabiri bildiriyor: BS§Vekil, bu sabah Zagrcb vilayet 
Dün öğle vakti Kazvine muvasalat e- binasında tekrar Dr. Maçek ile görüş -

den Türk heyeti Türkiye büyük elçisi t:ı· müştür. Bu görüşme iki saatten fazla 
rafından karşıl~ ve saat 17 de Keme· sürmüştür. 
ceye varmıştır. Türk heyetini, Hariciye Bilahare neşredilen tebligde, her iki 
Nazırı B. Altım. Kolordu Kumandanı Ah- tarafın kat'i tekliflerinin tesbit edildi
medi ve t~rifat müdürü B. Foruhan ile ği ve müzakerelere <levam etmek üze
mülakatian çok samimi oimuştur. Nazır re hafta içinde tekrar bir toplantı ya -
Alam, Majeste Şahinşah ve İran hükfı· pılacağı bildirilmiştir. 
meti namına heyete: cHoş geldiniz:. de- Siyasi mahfeller, müzakerelerin tar
miştir. Müteakiben yüksek zıraat mckte- zı inkişafından çok memnun ve ümid
binde çay içilmiş ve samimi hasbıh~ldc \'ardırlar. Taraflar arasında kat'i an -
bulunulmuştur. B. Tarhan Türkiye heye- lasmava \'arıldıktan sonra Hırvat ve 
tine karşı gösterilen •htimamdan dolayı. m~halif Sırb partisinin i.ştirakile yeni 
B. Alama teşekkürlerini bildirmis ıve he- bir milli kabinenin kurulacağı tahmin 
yetin kendisini kendi memleketinde his- d"l ekted" 

•w c l m lr. 
settıgini kaydeylemiştir. -------

Heyet Tahrana saat 18,30 da varmıştır. Maarif Vekaleti ve 
mekteblilerin 111açlart 

Sayfa 3 

Sovyetler, Mitlerin 1 S ' 
doğum gununde Ballıkta A~E 
manevralar yapacaklar '-

Deyli Ekspresin Vaf§ova muhabirinin 
gazetesine telefonla bildirdiğine göre 
Stalin, Hitlerin doğum gününe tesadüf 
eden 20 Nisanda Baltık denizinde Rusya
nın bahri .kuvvetini göstermek üzere tay
yare gemilerinin de tştirakıl~ büyük bir 
deniz manevrası yaptırmaya karar ver
miştir. 

Yunanistanın 
ingiltereye teşekkürleri 

Atina 17 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: 

Metaksas, diin İngiliz orta elçisini 
davet ederek kendisine Yunanistan 
hakkında Çemberlayn tarafından A -
vam Kamarasında yapılatn beyanattan 
dolayı Yunan hükumetinin hararet.:li 
teşekkürlerini bildirmiş ve bu teşek -
kürlerin İngiltere hükumetine ibiağı
nı rica eylemiştir. 

Metaksas, bu beyanatın Yunan hü -
kumeti tarafından fevka%de bir mem -
nuniyet hissile karşılandığını ve bü -
tün Yunan milletinin bu hisse iştirak 
etmekte olduğunu ilave eylemiştir. 

Yunani~tan f'ransa hükllmetine de 
te~ekkiir etti 

Atina 18 (Hususi) - Fransız sefiri 
dün Hariciye Nazırını ziyaret ederek 

Fransanın Yunanistan Yunanistan ma-

e londra - Paris mihveri 
niçin zagıf görünüyor? 

Yazan: 8eUm aapp 'Em.. , 

erlin - Roma mihvcrının karar• 

larında ve bu kararların tatbi· 

c·· " 
Ta umruk ve İnhisarlar Vekıli B. Rana 

rhanın başkanlığında 14 k' "d .. 
rekk b b ışı en mu-

e ulunan Türk heyeti dü ··wı d sonra Tah n og e en rnna vannH ve h . . 8 Aı · ,. arıcı ye nazırı 
. am tarafından .karşılanmıııtır. Tür. 

Pehlevi caddesinin methalinde heyeti bir 
askeri müfreze karşılamış ve lki kardeş 
memleketin milli marşlan çalındıktan 

sonra B. Tarhan aske.-i müfrezeyı tefti§ 
eylemiştir. Civarda toplanan halk Türki
ye mümessillerini hararetle alkışlamıs
lardır. 

Heyet. kendisine tahsis edilen güzel 
bir otele inmiştir. 

Ankara. 17 (Hususi) - Mektcbler ara- suniyetini garanti ettiği hakkında Fran 
sı maçlarında sporcu talebeden bazıları- ı sız BaşvekHinin geçende söylemiş ol -
nın müsabaka heyecanının tesiri altınd~ duğu nutku resmen tebliğ etmiştir. 
b!rbirlerini rencide edecek tarzda, hatta Yunan Hariciye Nazın teşekkürleri
bazan çirkin sözlerle sabadaki arkadaş- nin Fransa hükfunetine iblağını sefir -

' !arına bağırdıkları nazarı dikkati ceibet- den rica etmiştir. Son Dakika 

Ankara ve Moskova ile · 
yapılan müza 

Bugün Fransız Cü h ... 
nan nazırlar 

1
. !11 urreısının riyaseti alhnda topla-

mec ısınd r·· k" .. e ur ıye ve Sovyetlerle yapılan 
muzakerelerin son safh . h d"ld" 

p · ı 8 ası ıza e ı ı 

l 
.. arıs (Hususi) - Nazırlar mec -
ısı bugün cümhurreisi M Lob Lübnanlıla~ Fransız başkumandanı -

riya eti altında toplandı. · ronun na bir heyet göndererek Lübnanlılar 
~~ toplantıda Başvekil M. Dalad e arasında bir gönüllü teşkilatı yapılma

Mıllı mudafaanın takviyesi için al Y sını istemişlerdir. 
rnış muhtelif tedb:rıer hakkınd . ınh -t llitler bugiin bir nutukla Amerikan 
verdi. a ıza a tekliflerine ccvab verecek 

Bu izahati müteakib Hane· N Berlin 18 (Hususi) - Alınanyanm 
1'vt Bo A k ıye atz.ın Amerik<ln teklifine vereceği cevab Jfit
Y~n ~e k n ara ve Moskova ile cere- lerin bugün saat 15,30 da söyliyeceği 
s~f e me te olan ıniızakerelerin son 

P' 
... nh~sın1 ?~]atmış, ayni zamanda İs _ nutukla anlaşılacaktır. 

I
." \a sefırıle dün \"apmış oldugw .. Gerek Almnn ve gerek İtalyan mat-
akat d · • u mu- buatının neşriyatından arı'laşıhyor ki, 
ın .~~asın a Jspanvadaki Fransız bu cevab sarih surette menfidir. 
k enafunın tamamen korunacağı hak-
~nda tatmin edici cevablar aldığını Radyo konferansı nihayetlendi 

sovlemi~,ir. Montro 16 (Hususi) - Radyo konfe-
Leh rans~ mÜ7.akerelerini dün bitirmiştir. 

ve Rumen Hariciye Nazırlan Mazbata Türkiye de dahil olmak üzere 
uzun lıir miilakat yaptılar bes hükumetin muhalefetine karşı otuz 

. "Yar~ovn 18 (Hususi) - Lehistan Ha- bir hükumetin muvafakatile imzalan
tıcı\ e Nazırı M. B<.>k Almanvava git - mıst•r. 
mek .. · .J 

no uzere Le~. topraklar~ndan geçen Maamafih mukaveleyi imzaı etmemiş 
manya Harıcıye Nazırı ıle uzun bir olan bu be~ hükumet de, mevceleri ye-

s}(;.evahat '""apmı" ,.e yolun bı"r kısmını, · t k · ' ı· .J '"' nı a sım şeK ınc fiilen mümaneat et-
ra k · . ovıden Kataviçeye kadar mu - miveceklerini ihsas etmişlerdir. 

nıaıl<'vh" d . . 
ın yanın n katetmıştır. Eski mevce programı 1936 senesin-

h .. ~~ m~Iak?t esnasında iki müttefik denberi cari idi. Yeni 4 Mart 1940 da 'u urnctt alakada .. eden bütün mesele- tatbik mevkiine girecektir. 
er göl.den geçirilmiş Katonko'nun Teknisyenler yeni taksim şeklinin 
~Uhtelif ecnebi Haıici~e Naıwları ile eskisinden çok ivi olduğu iddiasındadır. 
el ~rnış olduğu mfüakatlarda armış ol-
t ugu nf'ticeler lizerinde konuşulmuş -ur. 

letk:f~~ko yann Berlinde Alman dev
a~ eısı tarafından kabul edilecek ve 
Jı ·ın Yirmisıne kadar orada kalac·fdır. 
d~: an, .. Hariciye Nazırı Berlınden 
~· 1 u.-~ Parı gide<'<>k 2 5 Nisan ı 1t' 28 
"İ~ n C1rasınd:-1d zamrı.unı Parbtc e-
l' k~ir. 

Liihnanlı1ar gönüllii teskilatı 
' Yapılmasını istediler 

tJ,in: ut 18 (Hususi) Lübn n mec
ra}· F'e sabık Hariciye Nazırı söz ala -
kı~ raıısız himavcsinde bulunan ya
dalo. şarkta yapılmakta olan propağan
ntlin ra nazarı dikkati celbebniş ve Lüb
der 

1 ~1 rnukadderaftnın Fransız mukad-
a ına bağlı olduğunu söylemiştir. 

Mareş 1 Göring 
Roma 1 7 (Hususi) - İki gün Ro -

mada misafir kalmış olan Mareşal Gö
rin~. bugün önledcrı sonra Berline ha
reket f"ltmiştir. 

Kont Ciano ve diğer hükumet erka -
nile Alman büvük elçisi fon Welzcrk 
Maı't"c;'-' lı ucrurlamışlardır 
Mareşal G ·;.,.ing varın Berlıne mu _ 

vas::ılat etmi buluna k r 

Tunusta bir hadise 
Roma 17 (AA.) - Stefani ajansı -

nın Tunustan ö ~ ı enildiğine göre dün 
gece İtalyan tivatro.rnna tecavüz olmuş 
ve bes el silfıh atılmıştır. İki İtalyan a1ı
lan kurşunlardan yaralanmıştır. Tunus 
taki İtalyan kolonisi infial içindedir. 

mi§tir. Vekalet mektcb müdürlerine bun
dan böyle bu gibi münasebetsizliklere 
meydan verilmemesini. talebenin irşad 

edilmesi lüzumunu ileri sürerek gönder
diği bir tamimde şöyle demektedir: 

cTürk çocuğuna yaraşan yiğitçe duygu. 
ların ve kardeşlik sevg"sinin tezahürüne 
vesile olması icab eden mektcb sporunun 
kendi asil karakterini kaybetmesini mu
cib olacak bu nevi hadiselerin önüne ge)
mek için mekteb idarelerinin miisabakn· 
!ardan evvel talebeyi irşad etmeleri ve 
spor talimau hükümlerinı kendilerine 
hatırlatmaları lüzumlu görülmekte<ilr. 
Gerek müsabık sıf atile sahaya çıkan, gc. 
rek seyirci olarak etrafta yer alan talebe
nin istenilmiyen hadiselere sebebiyet 
vermemeleri ;çin mekteb müdür muavin-
lcrile beden terbiyesi muallimlerinin 
kendi rnekteblerinin müsab:ıka günlerin
de sahada ve talebeleri arasında bulun-
malannı dilerim.> 

lngiltere teslihat faaliyetini 
bir kat daha hızlandırıyor 

Londra l 7 ( A.A.) - Daily Telegra
ph'ın yazdığına göre 1939 senesi için 
insası mukarrer 16 destroyerden seki -
zi~i hükiımet sipariş etmiştir. Bunlar 
18 av içinde bitecektir. . -

Nist~ki müsabakaf ar 

T erkosda bir kömUr 
kayığı battı dört kişi 

boğuldu 
Dün Terkos gölünde feci bir kaza 

olmuş bir kömür kayığı batarak içinde 

bulunan dört kişi boğulmuştur. 

Çatalcanın Balaburun köyünden kö
mürcülükle iştiğal eden dört köylü or

manda yaktıklcrrı kömürleri sahildeki 
bir kayığa yüklemişler ve karşı sahile 

nakletmek istemişlerdir. Sandal gölün 
ortalarına geldiği zaman su almağa 
baş!~.rnış ve kömürün fazla alınası do
layısile sür'atle batmıştır. 

İçindE' bulunan dört kişi suların ara
sında kaybolmuşlardır. 

Hadiseden haberdar olan jandarma 
tarafındr:n derhal araştırmalara baş -
lanmış ve Hüsnü ve Hüseyin adındaki 
iki kardeşin cesedleri bulunmuştur. 
Boğuldukları sanılan diğer iki kişinin 
cesedlcn aranmaktadır. 

Bunlarm isimleri Şevket Kuzucu ve 
Şevki Yılmazdır. 

Kazanın sanda'lm uzun müddet kul

lanılm•yarak kalafatıarının açılmasın -

dan dn:ayı su alarak battığı ta!tmin e
dilrr.ektedir. 

ı:o Laha: 

Üç dün1Ja 
Yeni dünya denile:1 Amerika, kana susamış eski dünyaya, yani Avrupayı 

yolladığı mektubla milletleri sulhe. sükunete davet edıyor. Sefih ve sefil bir 
babaya temiz ve uyanık evladının nasihat etmesı gibi bir şey. Eski ve yent 
dünya arasında bu muhnberF> devnm ederken daha eski dünyada, Asyanın 
sakın hır köşesinde b'.nbir gece hayatı başlamıştır. Tahran sarayları neş'e vo 
kahkaha içinde yüzüyor. Sadı. nin Şiraz bahçelerinde güller açarken tKasn 
şiıın. de. Mazandranın mermer scır3ylarmda Şarkın iki genç evladı balayına 
girıyorlar. 

Dünyanın her tarafından kucak kuc k. vagon vagon hediyelerle gelen -he. 
yetler ziyafetten ı:iv<1fete, eğlenceden eğlenceye -koşuyorlar. Avrup:ı cınsanıt 
katliamına hazırhınırken 1rnn saraylar,nda bir.lerce davetliyı doyurmak 
için üriıler boğazlan•y.Jr. T:ırlar çalınıp Şehnameden beyitler söyleniyor. 
Şarkıfı meşhur gül ve bulbul mevs.mı ~erde ve çil.iv ile tes'id edilıyor. 

Tarih dolusu harb felaketleri geçıren Şark bu saadeti hakketm..ştır. Yeter kf 
hadiselerden ibret 'llıp rnucadcl 0 devrinın bir gun gene şarka döneceğini he. 
sab ederek uyanık ve hazırlıklı durulsun. 

~~~~~7;;)~ 
Düzcede Tevfik Akay imzalı mekt ub ahıbine: İltifatınıza teşekkür ederim. 

Bursa. Çekir2ede Emın Karahısara: davetinize ve teveccühünüze teşekktlr 

ederim. B. C. 



4 Sayfa 

Üç senede hastane, yol, mekteb, stadyom, tiyatro gibi 
inşaat ve tesisata 6.800.000 lira sarfedilecek 

VilAyetin fevkalade bütçe varidatı 

1,302,000 lira, Belediyenin fevkalbde büt· 
çe varidatı 2,348,264 lira olarak tesbit C· 

dilm~ir. Umumi fevkalade varidat ye
kunu 3,651,149 liradan ibarettir. Fevkala
de muhassasat yekunu da 3,651,149 lira
dır. Yeni Eminönü meydanında açılmac;ı 
icab eden yerlerin ve Eminönü - Eyüb is
tikametinde açılacak yolun istimlaki kar
şılığı olarak alınacak paralarla istimlfık 

olunacak bina enkazı bedelleri, bir taraf. 
tan fevkal€ıde bütçede ı:ıçılan tertibi mah
susa irad ve diğer taraftan fevkalade 
masraf bütçesinde açılan tertibi muhas
sasat kaydile sarfolunacaktır. 

Fevkalade bütçede üç senelik taahhüd 
ve mesai programı mevcuddur. · Bu prog
rama göre 1939 senesinde bir milyon üç 
yüz ibin lira yol, dört yüz otuz bin lira 
hastane,t!iki yüz bin lira mekteb, üç yüz 
bin lira stadyom, üç yüz elli bin lira Şe
hir tiyatrosu, Konservatuar, gazino, otel 

Şehir işleri: 

vesaire inşaatına tahsis edilmiştir. 
1940 senesinde ise yol için b:r milyon 

lira, hastaneler için üç yüz bin lira, mek
teblere iki yüz bin lira, stadyomn üç yüz 
bin lira ve Şehir tiyatrosu vesaire inşaa
tına da üç yüz elli bin lira ayrılacaktır. 

1941 senesindeki inşaat masrafı digcr 
senelerden farksızdır. Böylece inşaat ve 
tamirata fevkalade bütçeden 1939 sene
sinde iki milyon beş yüz seksen bin lira. 
1940 senesi ile 1941 senelennde de iki 
milyon yüz elli ;biner lira ayrılmıştır. 

Fevkalade bütçelere üç sened0 hastane, 
yol, mekteb, stadyom, Şehir tiyatro~ 

Konservatuar, gazino, otel vesair inşaata 
altı milyon sekiz yüz seksen bin lira tah
sis edilmiş bulunmaktadır. 

Belediyenin üç senede yapacağı inşaat 
bunlardan ibaret değildir. Bu inşaata Be
lediye bütçesinden mühim miktarda yar
dım edileceği gibi, hükumetten alınacak 
paralar da buralara harcanacaktır. 

Mil tef errik: 

Floryada yepılacak gazino Dç ayda Kaçekç h ın ~nOne geçmek lçrn 
ikmel edilecek tedbirler alınıyor 

Floryada yapılacak gazinonun inşa- Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti şeh-
sı 65,532 liraya müteahhide ihale edil- rimizd€ki alakadarlara yeni bir emir 
miştir. Müteahhid, inşcıatı 3 ay zarfın- göndererek, her ne suretle olursa ol -
da ikmal edecektir. sun memleketimize girerken ve girdik-

Yeniden iki yalı iatlmlAk edildi ten sonra yakalanan veya memleketi-
Bebekle istinye arasındaki yolun in- mizde yetişip kaç:h suretile sarf ve 

şaatı devam etmektedir. Yolun geçe- istihlak edilirken tutulan gümrük ve 
ceği sahada yeniden iki yalı istim13k inhisara tabi maddeler için munta-
4'Ciilmiştir. zam surette kaçak cetvelleri dolduru -

DDtkDnlerevl teftif adlldl larak Vekalete gönderilmesini bildir -

İstanbul Vali ve· Belediye Reisi LUt- miştir. Ayrıca kaçakçılıkla mücadele 
fi Kırdar, dün sabah Düşkünlerevini tcş-kilatumzın kaçak ve kaçakçılığa· 
teftiş etmiş, müdürden muhtelif işler karşı devamlı tedbirler almak ve ka .-
hakkında izahat almıştır. çakçıhğm kökünü kazımak için kaça -

SON POSTA 

Beyoğlunda tam 
teşkilatlı ,bir hastane 

yapılacak 
Sıhhiye Vekaleti, memlekette mevcud 

hastanelerin, hasta adedine karşı kıfayet
sizliği yüzünden yeniden hastane tesisi 
ve mevcud hastaneleri tevsi etmeğe ka
rar vermiştir. 

Bilfı.hare yurdun her tarafında tatbik 
edilecek olan bu karar, İstanbulun nüfus 
kesafetini ve hasta adedi gözönüne alına
rak ilk olarak şehrimizde tatbik edilmesi 
daha muvafık görülmüş ve yapılacak '>
lan işler tesbit olunmuştur. Bu şekle gö
re, ilk iş olarak Heybeliada sanatoryo
munun darlığı ve hasta kabul edememesi 
dolayısile, 100 yataklı bir pavyon, ayni 
zamanda, Haydarpaşadaki Nümune has
tanesine de 100 yataklı bir verem pavyo
nu ili\ve olunacaktır. 

Burulan başka, Beyoğlunda tam teşki
latlı büyük bir hastane vücude getirile
cektir. Bu hastanenin tesisi için vilayet 
idarei hususiyesinden 436 bin lira ayrıl
mıştır. Bu yıl içinde inşasın:ı başlana

caktır. 

Sıhhiye VeUleti ayni zamanda, mev
cud hastanelerin tahsisatını da bir miktar 
ç-oğaltacak, doktor ve asistan bakımından 
da hastaneleri takviye edecektir. 

Vali bugün Ankaraya 

Nisan 18 • 

İhrac waddelerimizden A 1manya, Fransa, İngiltere ile 
diğer mem eketlere ehemmiyetli partiler sevkedildi 
Nisanın ikinci haftası içinde lımanımız- ı ri emtia olup siyasi vaziyetteki kararsıı• 

dan mühim miktarda ihracat yapılmıştır. lık dolayı.sile yeni siparişler kabul edJ.lıo 
Yapılan ihracatın mühim kısmı Almanya. ' memiştir. 
ya sevkedilrniştir. 

Almanlar bir hafta içınde İstanbul pi
yasasından 21,199 liralık 33,924 kilo tif
tik, 19 bin liralık 60 bin kilo yün eskisi, 9 
bin liralık tilki derisi, 6 bin liralık bar
sak, 2200 liralık porsuk derisi, 1400 liralık 
pestil. 4400 liralık siyah havyar, 4 bin li
ralık balmwnu almışlardır. 

Fransaya da mühim miktarda ihracat 
yapılmış, bilhassa 105, 786 liralık 91,275 
kilo yaprak tütün, 25,562 liralık 30,937 ki
lo tiftik, 15 bin liralık 2433 kilo ham af
yon, 3300 liralık kamçıbaşı ve 1500 liralık 
ip kırıntısı satılmıştır. 

İngiltereye 10, 792 lira değerinde yapak. 
1395 lira değerinde sigalayağı, 5 bin lira
lık kepek ihraç edilmiştir. 

iç pıyasalarda muameleler 
normal şakı~ue devam ediyor 
Anadoludan yeni kırkım tiftik ve ku

zu, oğlak deriler müvarıdatı devam et
mektedir. 

İç piyasalarda muameleler normal şc• 
kilde yapılmakta. ihraç emtiaları da mü .. 
said fiatlarla satılmakta ve sevkedilmek .. 

tedir. 
Dış piyasalar için durgunluk devam et-

mekte ve ihracat için yapılan teklifle\' 
henüz karşılanmamaktadır. 

Bu kararsızlığın hafta içinde tavazzuh 
ve y.eni bir vaziyet hasıl olmadığı takdir· 
de salah kesbedeceği ümicl edilmektedir· 

Kahve ve gaz:nolarm mahiyeti 
teshil edildi 

Bu meyanda İtalyaya ~ bin liralık taze 
balık, 2300 liralık yumurta, Danimarkaya 
54,200 kilo 1600 liralık ayçiçeği küspesı, 
2224 liralık iç fındık, İsveçe 1380 liralık Mali vergilerin tahsil ve tahakkukunda 
tatlı çekirdek. 10970 liralık kirli yapak, kolaylık olmak üzere kahve ve gazinola• 
Yunanistana 1100 liralık yurnurta, 1050 rın mahiyetlerinin tesbitine lüzum ·görül .. 
liralık taze balık sevkedilmiştir. müştür. 

Gene hafta içinde Mısıra da mühhr. Alakadar ma.kamat hangi müesseselere 
miktarda yaprak tütün sevkedilmiş ve kahve ve hangilerine gazino denilebüece .. 
bunun miktarı 43,542 lıra değerinde ğini Ticaret Odasından sormuştur. 

Vali ve Belediye Reisi Latfi Ktrdar bu 50,992 kiloyu bulmuştur. Cezayire de bir Oda bu hususta tetkikat yaparak yalnı3 
akşam Ankaraya gidecektir. Lıitfi Kırdar miktar zırnık ve rastık taşı gönderilm4· kahve, çay, lokum satan yerler.:! kahve .. 
Ankarada Belediyeler Bankasından alı- tir. hane ve bunlardan başka her türlii. alkol· 
nacak beş milyon liranın nelere harcana- Bir hafta zarfında yapılan ihracat ev- lü ve alkolsüz meşrubat satan yerlere de 
cağını alakadar makamlara izah edecek, velce ihracatçılanmızın taahhüd ettikle- gazino denilebileeeğini tcsbit etmiştir. d 

gidecek 

v~~~l~e~ma~uya~rak ~~b~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~===~=~~ 
imar işlerinde muavenetıerini istıyecek- = Halkımıza müjde = 
tir. -------
inhisarlar idaresinin yeni 

kadrosunda mühim 
değişik ikler yapılacak 

Trakyanın güzel yollarından istifade 

etmek istiyenlere Silivrinin deniz kena
rında, deniz gazinosunda behemehal din~ 

lenmelerini tavsiye ederiz. Bu güzel ga

zino açılmıştır. 

ALKAZR 
sineması 

Y A R 1 N Matinelerdeıı 
itibaren 

Yepyeni bir mevzu dolu bir 
film olan 

Mezarlıklar tamir ediliyor ğın hudud ve sahillerimizin neresin - İnhisarlar Umum Müdürlüğüne bağlı --------------- ASLAN ADAM 
Belediye şehir içindeki mezarlıkları den geçtiği ve memleket içinde hangi fabrika müdürleri arasında bazı değişik

esaslı şekilde tamir ettirmektedir. Ba- yollan takib ettiği sorulmuş, !buna dair likler yapılmış, Cibali tütün fabrika51 
kırköy mezarlığının dahili yollarının bir rapor istenmiştir. Müdür Vekili Sami Samsµn fabrikası 
ve bir kısım duvarları, Merkezefendi Şithane maliye şubesinin Müdürlüğüne, Samsun fabrikası Müdü-
mezarlığının duvarlannın tamiri bit - lnt~ustı curduruldu rü Ekrem İzmir fabrikası Müdürlüğüne, 
mek üzeredir. Merkezefendi mezarlı - Şişhane karakolunda yapılacak ma- İzmir fabrikası Müdürü Kemal de Cibali 
ğının iç yollan yapılm~tır. Mezarlık - liye şubesinin inşaatı belediye tarafın- fabrikası Müdürlüğüne tayin edilmişler
l:Pra servi ve mazı ağacı dikilmiştir. Di- dan durdurulmuştur. Belediyenin id - dir. 
ğer mezarlıklardaki tamirat işleri d€ diasına göre, binanın arsası eski bir İnhisarlar İdaresinin yeni kadrosunun 
ilerlemektedir. mezcırlıktır. Eski mezar1ıklar ise be - hazırlanması işi bugünlerde bitirilecek 

Mektebler için bOtçeye lediyeye devredilmiştir. Bu bakımdan ve Umum Müdür Adnan Haiet Taşpınar, 
tahsiaet konuldu DefterdarJığın bu arsayı beiediyedE!Il birkaç güne kadar bu hususta Vekaletle 

Maarif Vekaleti, Fatihteki 25 inci satın alması iktiza etmektedir. Dün ı:ma.slar~a bulunmak üzere Ankaraya 
illanekteb binasında bir ortamekteb Defterdar Kazım belediyeye gelerek gıdecektır. 
açmağa. karar vermiştir. VekAlet, mek- izahat vermiştir. İnhisarlar İdaresinin yeni kadrosunda 
teblerl kira ile tutulan binalardan kur- BugDn 350 seyyah geliyar mühim değişiklikler yapılacağı anlaşıl-
tarmak için yeni sene bütçesine tahsi - Bugün bir İngiliz seyyah gemisi ile maktadır. Bu arada bazı servisler birleş-
sat koymuştur. şehrimize 350 seyyah gelecektir. tirilecek ve inşaat şubesi kadrosu daral-

Zabıta teşkilitı modern 
vasıtalarla techiz edilecek' 

• 

Motörlü ve atlı polis kadroları genişletilerek deniz vası
taları artırılacak ve motörlcre telsiz telgraf konulacak 

Aldığımız malWn.ata nazaran, yeni se
ne bütçesinde Emniyet Umum MüdürW
ğüne munzam tahsisat verilecektir. 

Bu tahsisat ile 'birinci derecede ehem-

miyeti haiz bulunan viU.yetierin poiiı 

bdroları takviye dilecek, yen! polis bü
roları açılacaktır. 

Bu meyanda polis mekanızması tama
men modern bir hale ürağ • edilecektir. 
Türk polisi. ecnebi memleketlerden bir 
90klannda yeni tatbik mevkiine konan 
yeni teknik vasıta ve .&istemlerden istifa
de ettirilecckitr. 

Bilhassa bu takviye ameliyesi yapılır
ken İ.!tanbul zabıtasına mühim bir alAka 
gösterilecektir. 

Yeni sene bütçesinde İstanbul Emniyet 
teşkilatı kadrosu tevsi edilmektedir. Son 
eylar zarfında hırsızlık vukuatınm ta
mamen denecek kadar önüne ıeçllmi§ 

bulunması. yeni tatbik edilen usullerin 
müsbet neticeler verdiği kanaatini tevlid 
etmiştir. Ayni metodlar dahilinde olmak 
üzere, hırsızlığın önüne geçmek için daha 
cezri tedbirler ittihaz edilecektir. Ayni 
zamanda motörlü polis kıt'aları, atlı po
lis kadrolan ve deniz polis vasıtaları ge
nişletilecektir. Polis motörlerinin telsiz 
telgraf ile techiz edilmesi için incelemeler 
yapılmış. birkaç ecnebi firma ile temasa 
geçilmiştir. 

Müzakerat neticesi Dahiliye Vekaletin
ce de tetkik ve tasvib olunmuştur. Polis 
motörlerinin telsiz aletlerilt! techızine ye
ni malt seneden itibaren başlanacaktır. 

Emniyet Umum Müdürlüğünce, zabıta 
kuvvetinin daha fazla vilayet merkezlerin 
de teksif edilRıesi hak.kında tetkikler ya
pılmaktadır. Bu husus hakkında yakında 
bir ırapor hazırlanarak Dahiliye Vekale
tine tevdi olunacaktır. 

tılacaktır. İnhisarlar memurlan arasında 
müddetleri biten 40-50 kadar memur da 
Temmuzda tekaüde sevkedileceklerdir. 

Yugoelavyanın Graç Jenerel 
konsolosu 

Bay Yabomir Hadji - Cercaviç, İs -
tanbul konsolosluğuna tayin edilmiş -
tir. 

Geçen İlkkanundanberi Yugosla._, -
yanın İstanbul konsolosluğunu veka -
leten idare etmiş olan Vichaçki, Yu -
goslavyanın B.ükreş sefareti başkA -
tibliğine tayin edilmiştir. 

Şehir haberlerimizin devamı 
10 uncu say/ adadır 

.................................................. -....... .... 
Müessif bir vefat 

Galatasaray lisesi sabık müdürlerinden 
ve Mülkiye mektebile Kuleli ve Halıcı
oğlu Askeri liseleri sabık hocalanndan 
Salih Arif Potamos'un oğlu Şerif Pota
mos kısa bir hastalığı müteakib pek genç 
bir yaşta dün sabah vefat etmiştır. 
Namazı bugünkü (18 Nisan 1939 Salı 

günü) ikindi vakti Yenicamide kılınarak 
Eyübsuhanda Bahariye caddesindeki aile 
kabristanına defnedilecektir. MevlA rah
met eyle.sin. (Çelenk gönderilmemesi bil
hassa rica olunur.) 

TURAN Tiyatrosu 
Bu gece 

( PÜSK0LL0BELA ) 
vodvil 8 perde 

Konya milli Çiıhacı oplJ.rı 

lıüyük ıa:ı h~yeti 

Atila Serç ve Miçe varyete gruplarl 

• Yarın matinelerden itibaren , 

Şehzadebaşı F E R A H ·~~=~:-

T;;~ş.;r·~·~ t;~vü ~rül 
RAY VENTURA CAZININ i9tirakile büyük 

mm DOKTOR SOKRAT 
POL MUNl Heyecan ve 

dehşetler filmi 

MACERALAR PEŞiNDE 

25 kısım tekmili birden 
l\ahramanlar Kahramanı Genç ve 

Sportmen artist 

FRANK MERRlWEL tararınd6n 
Baştan başa heyecan, Spor Gençlik 

Filmine başlıyor. , 

IMPERIO ARGENTINA'YI 

Yann Akşam 

MELEK 
Sinemasında 

Karmende Dana edip 
farkı aöylediğini görmilfUlnüz. 

Yarın Akşam: 

s c M E R Si::::~ 
Ruhu okşayan İspanyol şarkılarlle <.lolu 

MORENA 
KLARA 

ISP ANYOLCA sözlü ve şarkılı rllminde 
Tekrar görecek, dinleyecek ve oandaıı 

alkışla yaoaksınız. 

EKLER JURNALda Arnavutluk Hl· 
manzaraları ve lıkbaher modaları 

Seven bir kadının müessir aşkı 
~üyük fedakarlığı herkeai' ,heyecan ve 

merakla ıaracak bir film. 

KiRiK HAYAT 
(SON PUSE) 

Fransızca sözlU, Baş Rollerde : 

HERBERT MARSHALL - BARBARA STANWICK 
Aynca: Paramunt Dünya havadi11leri. 
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J?oğunun en güzel / 
ıehırlerin en b · i: Mardin 
Cünıhuriy tt 
arıed e e? evvel bakımsız bir köy manzarası 

en Mardın birbirini takib eden imar hareketleri le 
hergün biraz daha inkişaf ediyor 

Mardin ıH .) r:ak ususı - Masosun 12 1 O 
llllı1ıdaki t 

Yaslanın ser ve yalçın tepesine 
l"Uınd ış v: ovayı tekmeliyerek uçu-
bir ~~ aşn~ı a~ınış gözüken Ma\"din, 

ç tabıat gu··z,.11.kl · · .. · d 
toplamı . . . "' ı erını ,:uzerın e 
dan j•·ı ~. şırın bır beldedir. Istasyon-
~;k 1 arc:.n 1 1 OG küsur metreye kadar 
.J... Si' "'n ·,raz· t 

On beş Cümhuriyet yılında yapılmı~ 
ol~n işleri şöylece sıralayabilirib: Fen
ni tesisatı muhtevi. bir mezbaha, kasab 
çarşısı. hayvarı pazarı, üç aile parkı te
sis edilrnış, bilfunum çarşı ve pazarlar 
yeni baştan ıslah ve tanzim olunmuş, 
ana cadde yirmi metre genişliğinde a
çılarak parke döşenmiş., kaldırım ferşi-itib3rı ' ~ amamen arızalıdır. Bu 

a Mard·n t~biat ·· hk bir nıev' . · " en musta em yatı devam etmiş, umumi helalar açıl-
<ı manzarası arzeder ş h · Ulnunıi manzarası h :. rın mış, kanalizasyon şebekesi ilerlemiş, 

labiid· •· gayet oştur. Göz a- K 1 -· · h · k 1 ·mh 
h 

ır<ır.c ar•tan püru·· .. 'lkb . a e etegındekı te likeli aya ar ı a 
ard . ' zsuz ova ı · aL 

lard a P'l.~ın bir denizi andırır. Uzak _ ve medhallerdeki prüzler bertaraf edil-
bu an. vuz V('rcm bodur dağlar sanki mis, te.'T?lizlik işleri için 120 bin lira har-

Vflı:ı ı dPn; dadı _ z~ uzanmış birer yarım a- ı canmış. parke cadd€ üzerinde modern 
lar ~:'li T)lo[l u ve batı yönlerini uludağ - bir çarşı vücuda getirtilmiş, şehrin da-
~ ") amış Qlan Mard· · k · · hi · · · · 1 gorrn ~ .. .. c mm uzeyını l ve harıcıne aıd harıtalar ya~tın -

de de av~ıu::~n ol~az .. Toprak şehir- mış, elektrik fabrikası kurulmuş ve bu 

ta
lar elli der;ce ı::v~~s~arlı:k· t~azBı ~ok1ak- sayede şehir baştanbaşa medeni ışığa 

şt:ı ı ır. ına arı 
ve.ıs n. ~ıhhi ve ttihel manzaralıdır. Ha- kavuşturulmuş, ayar saati dikilmiş, yat.. 
het~ ~~vet gü?eldir. Bağları ve arka ci- pılan teşvik ve gösterilen kolaylıklarla 

ı ır COk 7.('nl'Tifl baL- } • f d" • • • • b' lerln k 
1 

rn.;e er ve mesıre- er ı ınşaat memnunıyet verıcı ır 
" a11 ıdır ı 
E~k· .' manzara arzetmiş ve nihayet Mardinin 

?ni \ 0~. Mk abr?~n beledi vesi ismi var, cis- ezeli ve hayati ihtiyacı olan su işi ele 
· a ılınden bir tesekk .. ld" T h sılat nisbetini- b u u. a - alınını& ve projeler münakasaya kon-

tard · az1 seneler fazla mik- muştur 
h' ıı artmış olma~ına rafunen umumi ------
ız""0tle d b' · · 

bel . r <?n ır tekı gıderilmerniş bir 
"d•ve d . . ' 

b aır<?sı ve vali konafundan 
ast-'l ese .. d o 

Kırhlarelinde 
Hiimid ihtifali C"' . r vucu a getirtilmemistir. I 

un--hvrıvetten Ik' k evve ı Mardini ba _ Kırklareli (Hu-
ınısız bir köve benzetebiliriz. susiJ - Pe;şembe 

h ~hrl harabi ioerisinde bulan C"' günü büyük şair 

: SOI'J POSTA 

Adana da 
Belediye seçimi 
Adana (Hususi) - İyi bir kaynaktan 

aldığım malfınıata göre, ihtilaflı olan 
Adana belediye seçimi için şu suretle 
bir sureli t.a~ bulunmuştur. 

Yeniden yapıiacak belediye seçimi 
için '34 namzed gösterilecek ve tam 
bir serbesti içindP. halk bu 1 34 namzed 
içinden belediye meclisini teşkil ede
cek 33 kişiyi seçecektir. 

Bu 134 kişilik namzed listesini C. H. 
P. genyönkurulu tesbit etmiştir. Liste 
yakında tebliğ edilecek, ağlebi ihtimal 
belediye seçimine önümüzdeki hafta 
başlanaraktır. İntiha'b hazırlıkları ta -
mamlanmı§tır . 

------·---
Kızılcahamamda l!azaen 

vurulan bir keç·n1n 
karnmdan diri bir oğlak çıf<tı 
Kızılcahamam. (Hw.-usi) - Merkez ka· 

zasına bağlı Karacaören köyünden Mus
tafa isminde nişancılıkla maruf bir avcı 
geçen gün köylerinin civarındaki orman
da avlanırken birdenbire karşısına bir 
tavşan çıkmış, tüfeğini derha~ boşalttık· 

tan sonra yanına gidince tavşanın biraz 
ilerisinde yaralı bir keçinin yerde yuvar. 
lanarak can çekiştiğini görmüş, hemen bı
çağını çekerek keçiyi alelacele keserek 
yüzmüştür. Karnını yarınc:t doğmak Ü· 

zere bulunan canlı bir oğlak çıkmıştır. 

Avcı Mustafanın attığı kurşun tavşanı 

yaraladıktan sonra bir tesadüf eseri ola-/ 
rak orada otlamakta olan keçiye isabet 
etmiştir. Mustafa tavşanla keçiyi sırtına 
vurmuş, henüz canlı olan oğlakı da kol· 
tuğunun altına alarak köyüne dönmüş

tür. Fakat oğlak çok yaşamtyarak biraz 
sonra ölmüştür. 

Veni Aksaray kaymakamı 
vazifesine başladı 

urı · ·~:. ~lcdiye!':.i 15 yıldanberi um~ Hfımidin 3 üncü ö
eyk ı. ı r.~vretlcr1e umumi hizm t~a lüm yıldönümü 
den ~nr çogunu gidermiş yeni ve e .. er-

1 
münasebetile Halk 

eserlt'r ~ d . . ' guze l Aksa (H ·) Ak k Mdrdin d;~ nna getı~ıştir. Filhakika evı sa onunda ih- my ususı - saray ay • 
a sayısız umran eserlerin~ tifali yapıldı. makamlığına tayin edilen Namık Ka -

muhtactır. Sonra, Mardin top kl Bu toplantıda Qr- rayel vazifesır.e başlamıştır. 
dak' · · ra arın- ta k ı . ı arıza ıtıharHe iman güç bir şehir- 0 u türkçe öğ. Yeni kaymakam çok genç ve enerjik 
dir. B~na bir de bütçe darlığı inzımam retmeni İbrahim bir idarecidir. Çok \'asi olan kaza işle -
~er ~ı, şehrın imarı işi büsbütün müş- Gürtuncer Hami- 1. Gürtuncer rini hemen kavramış ve ön sat:ta gelen 
kul ~ır safha içerisinde yürüm~ de _ din doğumundan ölümüne kadar bütün işlerden belediye vazifelerile alakadar 
nıektır. hayatını izah etti, eserlerinden bahsett., olmuş, halk·n sıhhatile ilgili yerleri 
..,.( Makber ve Fintenin mevzuunu anlattı. kontrol, sıhhi sartlara uygun olması ve 

K 1rk1 1
. 4 gıda maddelerinin kapalı camekanlar-

ar e ı Halkev·ı ) ~======~~~~~~~~~~~~i~n~ş~a~a~t~•---~ ~~ın~~h~surmt~nile~ - başlamış ve bu hm·usta icab eden ka -

'Kırklar ı· C<ığını e ı, (Hususi) - İlkbaharda Halkevi inşaatına büyük bir hızla başlana· 
Yaznw::tım R · d ·· ··ıd .. ğü. 'b H Lk · b" ltıiiş v .. ~ . esım c goru u gı ı a evı ınasının beton kısmı dökül-

On gü e uzerınde taksimat yapılarak birinci katın yükseltilmeıine başlanmıştır. 
Yiİkl\i:~ kad~r bu hızla binanın bırlnci katı ikmal edilecektir. 180 metre bü
~Ç•lına~ndekı gazino jkmal edilmiştir. Bu arsanın yanı başında bir arteziyen 
llıildiğ· ~~ır .. 40 metreye kadar inilmiştir. Daima sert taşla mücadele edilerek 

l ıçın ış biraz güç ve ağır gitmektedir. 

rarları almıştır. 

Rumen matbuat mümessili 
Adanada 

Adana (Hususi) - Bir müddet ev -
vel memleketimizden Halebe geçen 
Rumen matbual umum müdürlüğü şef
lerinden Emil R:egher Dinu Adanaya 
gelmiştir. Emil Şehrimizde tetkikl~rde 
bulunmuştur. Rumen matbuat mümes 
silinin Türldye seyahati cModem Tür-
kiye» hakkmrla yc.ı1zacağı kitabın ~nkiki 
bir etüci mahsuli.i olması içindir. İlk de-
fa memeleketimize gelen Emil gör -
düklerinden hayranlık ve zevk duydu
Pv"tı samimi bir lisanla izhar etmek-

tedir. 

Aksarayda hukuk hAkimligi 
Aksaray (Hususi) - Aksarayın adU 

bakımdan ehemmiyetini göz önüne a
lan Adliye Vekaletim iz S S lira asli ma
aşlı Akşaray hukuk hakimliğine Kırk
lareli azası Şevki Eğemeni tayin etmiş· 
tim. Hakim henüz gelmemiştir. 

Pazar rıa Hasan Bey Diyor ki: 

-Has 
te .. , an Bey işittiğime gö- . .. Şirketi Hayriye bu yaz 

vapurlarındnn cskilerinL. 
... çürüğe çıkaracakmı§ ... · Hasan Bey - Eyvahlar ol

sun .. güzelim Boğazi.çine bun. 
dan sonra ne ile gidip gelece 
tiz.-.. 

Snyfa 5 
-. .. ·-

L Aksaraydan resimt= h~bar er 
Aksaray halk dershaneleri 

Aksaray ( Hususi ) - Aksarayda okuyup yazma bilmiyen 48 vataındaş 
Halk ?ershan:ıerine layık olduğu e -ı devam etmiş, bundan 2 1 ine diploma 
hernrnıyct verılerek her yıl muntazam verilmiştir. Bu okuldaki B dersanesine 
kurslar açılarak bu suretle bir çok va - ise 23 vatandaş devam etmiş 17 si dip· 
tan dasın okuyup ya ·· - · t . ~. . zma ogrenrnesı e- loma almıştır. Cev.t evindeki A kursuna 
mm edılıyor. 

Bu hayır·ı · ·· . d lrn k .. SO m~hkfım iştirak etmiş 20 sine diplo-
ı ış zumresın en o a u -

zere Zafer ilk okulunda A ve B namla- rna verilmiştir. 
rile iki aershane ve ceza evinde de bir Gece dershaneleri Zafer ilk okulu 
dershane açılmıştır. baş öğretmeni Emin Sakaryanın de -

Zafer okulundaki A dershanesine hiç vamlı mesaisile vücud bulmaktadır. 

Z
. ~"""~..,... 

ıraat Bankasının köylüye Aksaray tarım kredi 
vardımlan .. "kooperatifi 

Aksaray (Hususi) - T. C. Ziraat 
bankt'..sı Aksaray şubesi bankanın köy
lünün bankası olduğunu Aksaray mu
hitinde isbat etmiştir. Tam bir istihsal 
merkezi olan Aksaray köylüsünün kre

di ihtiyacı temin edilmektedir. Dört beş 
rnıntakada yeni kredi kooperatifleri de 

.ı..;ılmak Ü?eredir. Diğer taraftan koo -
peratif bölgesine dahil olmıyan mın -
takaladaki köylünün tohum ve sair 
zirai ihtiyaçlarını karş.ılaması için mü -
hiın miktarda kredi açılmış ve kısa bir 
zamanda 41 köy halkına 60 bin liradan 
fazla bir para verilmiştir. 

ResimJe ziraat bankası me.murlarile 
müdür Hamici Beşkardeş görülmekte
dir. 

Mal karada pamukçuluk 
Malkara 1a ötedenberi ekilmekte olan yer

li pamuk tohıımları bu sene tamamen imha 
edilerek hall-:ı:. Devlet Üretme çiftliğinden ge 
len 3 ton cAkala'I> cinsi pamuk tohumu tev
zi edllm!şttr. Bn tohumların eklllşlerını ve 
bakun usullerlr.i knıa zirant muallimi çift
çilere ve halka ameli ve nazari surette öğ -
retmektedir. 

Aksaray (Hususı) - Aksaray tarım 
kredi kooperatifi yıllık kongresini yap
mış ve bu toplantıda idare heyeti yeni
lenerek kooperatifin bir yıllık hesabla-. 
rı tetkik edilmiştir. 

Elde edilen neticeye göre kısa bir 
zarnancia ortak adedi 5 00 ü geçmiş ve 
ortak kaydı için binlerce müracaat kar
şısında kalınmıştır. 

Kooperatifin idare heyeti reisliğine 
çiftçi Hamdi Yapılcan seçilmiştir. Re
simde kooperatifin eski ve yeni reisle
ri görülmektedir. 

Adana Valisin=n Ankaradaki 
ten·as 1Prı 

Adana. (Hususi) - Bazı işler hususun· 
da Dahilive Vekaletile temaslarda bulun· 
mak üzer~ Ankaraya giden ve oradan İs
tanbula geçen Adana Valisi Ali Rıza Çe· 
vik bugünkü Toros ekspresile şehrimize 
dönmüşlerdir. 

Valinin maarif, nafıa ve ziraat mesele. 
leri üzerinde Vekaletlerle mühim tem:ıs
lar yaptığı ve salahiyetler aldığ. anlaşıl· 
maktadır. 

( __ l_n_e...;;g;_ö_l_h_iı_· k_u_m_, _e_t_k_o_n_a..:ğ::..ı_n_ın_t_e_m_e_l_i _a_tı_d_ı __ ,_, 

İnegöl, (Hususi) - Bir buçuk aydanbcri hafriyatı yapılan lnegöl hüklımet ko
nağının temel atma merasimı yapılmıştır. Merasimde Bursa Valisi Şefik Soyer 
bulunmuş, Hk taşı yerine koymuştur. Bu arada nutuklar sövlenmış, Bursa Valisi 
de buna cevab vermi§tır. Resim telınel atma merasimindn bir intıbadır. 
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1 Hı&eler Kartınnda 1 

Ecnebi -Yerli 
'M ağazaya giren müşteri raflarda ı Müşte~ kumaşı eller: 

ki kumaşlara göz gezdirir.. - Halıs Alman malı olduğü nereden 
.. .. 1 .ar· belli? 

İşlemeli şık 
pulover 

'kurnaz tezgfilitar guler yuz e sor · Ok 
? - uyun. 

- ~: e~rediyorsunuz. 1 Topu çevirir, top kenanndaki v:azıyı 
- Iyı bır kumaş. işaret eder: 
- Yerli mi olsun? _ Okuyun, okuyun. 
- Hayır! 
- İngiliz vereyim mi.. amma hak.iki 

lngiliz.. 
- Hakiki İngilizse islerim. 
- Buyurun! 
Raf tan indirdiği kumaşı tezgahın üzeri

ne koyar. 
- İşte sizin aradığınız kumaş. 
Müşteri kumaşın kenarındaki yazıyı o

)kumak ister. Tezgahtar daha evvel dav· 
r:ınır. 

- Tam en ... İngiliz kurruışlannın en 
iyisi orada yapılır. 

- Tam en mi? Hiç duymadım. 
- Nasıl duymamış olabilirsiniz.. İn-

gilterenin garbına düşen bir şehrin ismi, 
coğrafyada okumuş olacaksınız .. bilhassa 
kumaş fabrikalarile meşhur. 
Müşteri bir şey diyemez. Kısa bir pa

zarlıktan sonra kumaş kesilir, paralar 
ı;ayılır. 

* İkinci müşteri bol paralı değildir. Esa-
ten paraW.olınadığı giyimşinden de anla
fılır .. kurnaz tezgahtar onu karşilar kar
şılamaz, ne istediğıni, ne verebilec~ini 
tahmin etmiştir: 

- Kumaş istiyorsunuz.. 
- ENet! 
- Yeni Alınan kumaşlarımız geldi. 

Hem iyi, hem ucuz. 
Bıraz evvel gelen müşteriye verdiği ku

maşın bir iki derece aşağısı bir top ku
maşı raftan indirir: 

- Buyurunuz hem sağlam, hem iyi .. 
halis Alman malı! 

- Tam en. 
- Tam ~ şehrinin Almanyada ofduğu. 

nu tabii biliyorsunuzdur. 
Müşteri: 

- Bilmiyorum! 
Diyemez! Fakat gene mütereadfddir, 

düşünür .. kurnaz tegahtar iddiasını tev
sik etmek ister: 

- Gazetelerde okumuşsunuzdur. Hit
[er son nutkunu orada söylemişti. Bilrii
niz değil mi? 

- Bildim evet! 
- En iyi Alman kumaşları yapan fa~ 

rikalar işte o şehirdedir. Siz kumaşı be-
ğenin. 

Kumaş beğenilir, kısa bir pazarlık olur. 
-Kaç metre keseyim? 
Kumaş kesilirken, paralar da s~yılı

yordur. 

* 1h bar ederler : 
cFilan mağaza yerli malı kumaşları ec

nebi malı diye satıyor.• 
Sorarlar: 
- Sen yerli malını ecnebi malı diye sa-

tıyormuşrun öyle mi? ' 
Cevab alırlar: 
- Ne müna~ebet efendim, yerli malını 

yerli olarak satarız. Yerli mau kumaşlar 
için ecnebi malı dememize esasen imkan 
yok, bütün kumaşların kenarlarına türk
çe olarak Tam en yazılıdır, yınıi eni tam .. 
biz, ecnebi malı desek bile türkçe tam en 
kelimesini top kenarında okuyanlar ku
maşın yerli olduğunu•anlamazlar mı? .. 

ismet Htıliı.si 

I 

Pulover mevsimindeyiz. Bu giyecek 
hiç bir va'kit bahardaki kadar işe ya
ramaz ve bu kadar şık durmaz. 

İnce görünmek istiyenler onu jersey 
örgüsü örmelidirler. Bu örgü -her za-
man söylediğimiz gibi- örgülerin en za
rifi ve en elverişlisidir. İşlenmiye gelir, 
biçime uyar. Isıttığı halde delikli ör -
güler kadar yumuşak durabilir. Dikkat 
ederseniz, en şık modellerde bu örgü
den başkasının kullanılmadığını görür
siinüz. Garnitür kabilinden diğer ör
gülerden de karıştırıldığı çoktur. Fakat 
esası hemen daima jerse örgüsüdür. 
Bugünkü modelimizde olduğu gibi. .. 

bi iyor mu idiniz ? =ı 
Bevaz vünden vapılan bu yeni mo

delin~ çiç;kleri siyah yünle işlenmiştir. 
Siyah-Beyaz birbirine yaraşan renkle
rin en kibarıdır. Simdilik siyah bir e
tekle, gelecek aydan itiba'ren de beyaz 
etekle giyebilirsiniz. Maamafih renk -
leri değic;tirmek elinizdedir. Daha çok 

Çin pehlivanları nasıl 
göreşir1er ? 

Bir masamn etrafmda sekiz 
kişi nasıl oturabilir? 

Bir masa etra -
fında sekiz kişinin 
nasıl oturabilecek
lerini merak eden 
bir adam üşen -
memiş, hesabla -
mış, ve kırk bin 

• sevdiğiniz, daha fazla yara~tığını gör
düğünüz başka bir rengi de seçebilir -
siniz. Yeter ki üstünün çiçekleri çiy 
düşmesin. 

Yakası. kol ve kenarları bir ters -
bir yüz lfıstiktir. Pek sık örülmüştür. 
Tabii. arkadan iliklidir. Kemeri siyah 

- süettir. İstiyen örebilir de. muhtelif şekilde oturmanın kabil o 
lacağı neticesine varmış! 

* Altı buçuk milyonluk şehir 

Bilmem dikkat ettiniz mi, kolları 

- omuzları genişletmeksizin - knbank 
göster<>bilmck için bir kurnazlık yapıl

Nüfus bakımından dünyanın üçüncü mıs. Kolun yukarı tarafı - elbiselerdeki 
derecede en kalabalık şehri olan Tokyo gibi- penslerle kabart.1lmam~. AHma Çin pehlivanları güreş yaparlarken 
bu yıl 184,958 k~i daha kalabalıklaşmış. tele ve sairede konulmamış. Sadece 

başlarında maske, vücudlerinde korsa altı buçuk milyonu aşmıştır. Londra korsajın omuzları tr..':>iiden daha dar ö-

~:..~~~-~~!!~.1~:..:~~2:::_ ___ , ~~~:':.:?~:9!.~::~~~~~!~~ rülmüş. Bu sayede kollar omuzlara faz-
la geçiyor.. ve genişmiş gibi duruyor. 
Halbuki hakikatte vücud hiç genişle -
miş olmuyor. Şişman görünmeyi dü
şünenler için bu da ayrı bir kazançtır. 

Yanıklara karşı tedbirler 

.... il 

Beşiktaş iskelesindeki deniz kazası 
yeni bir saf haya girdi 

Vapurun pervanesine takılarak bacağı kesilen gencin 
ailesi kazanın, vapurun sandala çarpmasından 

ileri geldiğini iddia etti 

Evvelki gün !Beşiktaş iskelesinde ı lıda çalışan diğer amelelerden Ali Os· 
Hüsnü isminde b~r gencin bir bacağı - manın odasına girerek, çekmecesindeıl 
nın parçalanmasilc neticelenen bir ka- 1 O Urasını çalmış ve doğruca gene iç • 
za vukua geldiğini dün yazmıştık. meğe gitmiştir. Akşam, sarhoş olarak 

Hadi!'e etrafmdu .:Cjli tahkikata dün döndüğü zaman Ali Osmana: 
de devam edilmiş, tahkikat yeni bir . - C;mım içmek istedi, senin 
safha arzetmiştir. ram aldım, demiştir. Ali Osmanın şi " 

Hüsnünün ailesi, gencin kendisi kor- kayetçi olmasile, hadise polise ve ni • 
karak denize atlamayıp, o sırada iske- havet mahkemeye intikal etmiştir. 
leye yanaşmakta ola.1 5 3 numaralı Beyoğlu sulh ceza mahkemesı yapı· 
vapurun sandala çarptığını, bu müsa- lan duruşma sonunda, suçlunun 3 ay 
deme s;rasında Hüsnünün denize düş- müdde~le hapsine ve tevkifine karar 
tüğünü ileri sürmüşlerdir. Böylece şir- vermiştir. 

ket vapuru kaptanının kazada mes'u - Tuğla hırsızları tevkif edi diler 
liyeti bulunduğu iddia edilmiştir. Ad
liye bu iddiayı natz.arı dikkate alarak 
tahkikatı bu cepheden genişletmeğe 
lüzum görmüştür. 

Dün, Deniz Ticareti Müdürlüğü ta -
rafından teşkil edilen bir ehlivukuf he
yeti tarafından Beşiktaş sulh ceza ha
kimi huzurund:ı vak'a mahallinde bir 
kesif v::ıpılmışhr. 

Tetkikat mütehassısların verecekle -
ri rapcra göre hadisenin mahiyeti ta -
vazzuh edecektir. 

Neticede, herhangi bir kimsenin 
mes'uliyeti görülürse. suçlu hakkında 
cezai takibat yapılacaktır. 

Sultanhamamı yangm1mn 
dikkatsizlik ve tedbirsizlikten 

çıktığı anlaşı'dı 
Sultnnhamamında Atabek hanında 

vukua gelen y~ngın etrafında yapılan 
adli tahkikat neticeye varmıştır. 
Müddeiumumiliğin çok etraflı ola -

rak yaptığı bu tahkikat sonunda, ~an -
gının zuhur ettiği Fahriye aid trıko -
taj im:llathanesinin idare memuru Su
avinin hadisede mes'uliyetini görmüş
tür. 

Surfvi hakkınd<:, dikkatsizlik ve ted -
birsizlikle yangına sebebiyet vermek 
suçundan 2 nci sorgu hakimliğince ilk 
tahkikat nçı1mıştır. 

Kasımpaşada denizde bulunan 
cesed morga kaldırı1dı 

Haliçte bulunduğunu dün yazdığı -
mız cesed etrafında zabıta ve adliye -
ce tahkikata devam edilmektedir. 

Hadise, heniız karanlık mahiyetini 
muhafaza etmekte ve cesed teşhis için 
Morgda teşhi'r edilmektedir. Müddei -
umumi Fehmi, 1ahkikatı ehemmiyetle 
t i"db etmektedir. Hadisenin bugün 
avdınlcnması muhtemeldir. 

içmek ve eğlenmek için para 
çalan bir Macar tevkif edildi 

Gülhane parkından evvelce fırın o
lan bir binanın tuğlalarını çalan Os " 
man ve Mehmed isimlerinde iki kişi 
dün adliyeye teslim edilmişlerdir. . 

Suçlular. Sultnnahmed 1 inci sulh 
cezc; hakiminin kararile tevkif edilmiş
lerdir. 

Bir fabrikrtörlln Uç 
par magı koptu 

Bergama, (Hususi) - Bergamada mo
bilya fabrikası sahibi Bay Fehmi çalışır• 
ken sağ elini pilanyaya kaptırmış ve üO 
paramğını .kaybetmiştir. 

Ayvahk Halkevinin yardım!arı 
Ayvalık Halkevi sosyal yardım kolu tah -

slllnl ikmale iml~ii.n bulamıynn fakir talebe
lerden U 1) ı Ali bey nahlyeslndekl yatı oku• 
luna yat•r:.lm1~. büttln mıısrafları kabul edl• 
lerek ve ayrıca da elbise, ayakkabı ve bllO. " 
mum çamaşırları tedarik olunmuştur. Gellf 
fazlıılaştı~ı takdirde daha birçok muhtaO 
yavrulara el uzatılacaktır. 

iki esrar s11tıcı yakalandı 
Sabıkalı esrar satıcılarından Koço • 

nun, kansı Çiçek ile beraber esrar sat
tıkları ikinci şube kaçakçılık bürosu 
memurları tarafından hı.\'Jer alınmlŞ 
ve kaçakçı1ann Kurtuluşta bulunan e1/• 
leri aranmıştır. 

Bu arama neticesinde yarım kilo es
rar ile, esrar fartmağa ve sc.' nağa 
mahsus olan teneke kutular, teraziler 
elde edilerek müsadere olunmuştur. 

Suçluların cürüm ortakları bulunup • 
bulunmadığı hakkında tahkikat yapıl~ 
maktadır. 

Suçlular bugün Adliyeye verilecek
tir. 

Bir sarho• rretreslnl yaraladı 

Akbıyıkta C~nkurtaran caddesind4 
oturan Ali Birsen. sarhoş olarak bera "' 
ber yaşadığı Melek ile kavga etmiş ıTd 
'Kadının başına demirle vurmuştur. 

Melek tedavi altına ;ılınmış, suçld 
yakalanmıştır. 

Basit bir hikaye forken günün birinde kadınd~n bir 
mektub almış. Bu bir aşk mektubu
dur. Bay A. S. mektubu yırtmış, fa -
kat bir ikincisini, bir onuncusunu, 
bir ellincisini alınış ve nihayet ka -
dınla münasebete girişmiş .. Onu çıl .. 
dıranya sevmeğe başlamış. 

Patates lapası: Bir patatesi soyup ren- Meşhud suçlara bakan Beyoğlu sulh 
deleyiniz. Bir gaz bezinin nrasınn koyup ceza mahkemesinde gı1rib bir hırsızlık 
yanık yere tatbik ediniz. Ynnık ağrımaya hadisesinin duruşması yapılmıştır. 

Y~pı1an tahkikatta hadisenin kıs "' 
kançlık yüzünden çıktığı anlaşılmış "' 
tır. 

Bay crA.S.» bana yolladığı mektu~ 
bun başına: 

- Okuyucularınızdan dinlediği -
niz dcrdler arasında benimkine ben~ 
ziven bir tanesine tesadüf etmemiş
c;inizdir, cümlesini koymuş. 

Beni mera'ka sevketmek için dü -
r;ünülmüş bir tedbir olacak, dedim. 
Maamafih mektlibunu tamamladık
tan sonra kanaat getirdim ki, hika -
yesi, Pnder görülen cinsten olmasa 
bile, pek sıra malı da değil. 

cBay t:A.S• in bir hemşerisi yedi 
sekiz sene evvel evlenmiş, bir de 
çocuk babr.ısı olmuş, fakat sonra e -
vini ihmal etmeğe 'başlamış, bu a -
rada zevcesini büsbütün bırakmak 

için bahaneler aramaya koyulmuş, 
nihayet Bay cA.S.> i gfıya karısile 
münasebeti olım .. "kla itham etmiş ve 
çekilip gitmiş ... 

cBay A.S. tabii kızmış ve hemşe -
risile olduğu gibi kansı ile de mü -
nascbeti kesmiş .. Hikaye bu noktaya 
kad~r tabiidir. Gayritabiilik sonra 
bru;lıyor. 

Bay A. S. artık bu sıkıntı veren 
ailede:ı kurtulacağı için memnun o~ 

Anlaşılan bu temeli çürük aileye 
biraz hayrlt eksiri vermek için bu 
harici müdahaleye ihtiyaç varmış 
ki, bir müddet sonra karı koca ba ~ 
rışmışlar ... Bay cA.S.• diyor ki: 

- Bir gün kadını buldum. Niçin 
böyle hareket ettiğini sordum. Cevab 
vermedi. sadece •biraz sabret» de ~ 
mekle iktifa etti. Faikat ben şimdi 
çok betbahtım, ne yapayım?• 

Bay cA.S.• bana darılmasın, fakat 
mesı>lede fazla safiyetle hareket et -
miştir. Karşısına çıkmış olan kadın 
fazla maddi düşünen bir kadındı. 
Koccısı 1arafınd&n terkedilince ken
disini yaşatacak bir vasıta aradı ve 
bu vasıtayı tanıdığı ilk erkeğin şah
sında buldu. Bugün kocasile barış -
mıştır. V~sıtaya ihtiyacı yoktur ve 
evine <lönmüştür. 
Yapılacak ş(fy: Sergüzeştten aki .. 

lane bir ders çıkarmaya çalışmak .. 
1an ibarettir. TEYZE 

başladıkça bunu tekrar ed;n:z Suçlu Macar tebaasından Yano.ş Bir saat tamlrcloıl bir genci yaraladı 

Hasırcılarda saat tamircisi Cemal i1d 
20 yaşlarında Hasan arasında, saat a• 
Iıp vermek yüzünden mün~ çık "' 
mış, az sonra münak~a kavga şeklinf 
almıştır. Cemal. Basanı kunduracı bı" 
çağı ile boynundan yaralamıştır. 

Cemal yakalanmıştır. 

Çay lapası: Altı kahve kaşığı çayı, altı Şmib, bir müddettenberi Kuruçeşme -
çay fincanı kaynar suda on dakika ısla- de Cemal isminde birine aid yalıda, be
tınız. sonra .çay yapraklannı bir gaz be- ledive müsaadesi olmadığı halde çalış
zinin arasına koyup yanılt yere kompres maktarlır. Suçlu, bir gece şehirdeki eğ
yapınız. Kompres yaranın üstünde iken IJence ye:nkrinde saba.ha kad:ar ge -
vakit vakit üzeri.ne geriye kalan !:aydan zip içtikten sonra yalıya dönmüştür. 
döküp ıslatınız. Fakat, suçlu eğlenceye doyamamış, ya-
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SON POST"' Sayfa 7 

Genç kızlanmız "Son Posta,, ya cevab veriyorlar 'Elsiz bir adamın ,, ~ 

Kad · d · ,garib hatıraları 
ının erı ev e mı, ," . .. . 

ış ~ aya ın a mı ır . ,, tn!!!!!~EM~!:!!m~~ 
•• olan Elroy yazıyor: 

' memnunum.,, 

Unive •t f l b • b • k k b l ·· " V d EkDersis yaparken E!Lleriıni 'Salda -rsz e Q e eSl lT genç lZln mU Q e eSl: l\.Q lR makta olduğumu sananlar var ... Hayır 

yalnız hoca olabilir. Erkeklerin işlerine göz dikmesi =:1~:;~~ saklamıyorum. Çünkü el

"en f • l f z ·d f k b k b • • I Elleri olup da ayaklan ile bütün işı,1 ı a ne ıce er ev l ~ me ten aş a ır ışe yaramaz.,, leri mükemmel surette görebilen adam 
var m1dır bhlcren başka? 

Bir Başka Cevab 
. adm mecbur kalmadıkça 

çalışmamalıdır,, 

~en elsiz olarak dünyaya geldim. 
Uç yaşında iken ebeveynim beni di

~er çocuklarla mektebe gönderdiler. 
ilk taaccüb anları çabuk geçti. 

K dının iş sahasında müstemleke kur
n s lenti ı d e ce enen harb sonu cilvelerin-

! 
n birinin dedikodusu üzerindeyiz. Hi

Ayakların: ile yazı yazmağı öğren -
dirn. Kalemi ayaklanmm parmaklan , 
arasında elleri olan çocuklar kadar 

tt turı ·· b u akımlardan mahzurlu gör1le • 
l'ck ın.. ka una şası yapılan, kadının çalış • 
ınası meselesi son :zamanlarda muhtelif 
~.e.mleketleri ve bizi de meşgul ediyor. 
hız bu defa ckadın evde mi kalmalıdır iş 
ayatında mı rol almalıdır?• sualini biz

zat evle · n • ış arasında bulunan, daha çok işe 
a;nzed genç kızlarımıza sorduk. 

kı Ik yazımızda Hukuk Fakültesindeki cEv i§lerile uğrapnak daha cnzibdir. 

B 
2 

talebenin cevablannı neşretmiştik. Çalışan kadının evle olan alakası dağıl • 
ClQ ~gun de Üniversite Edebiyat Fakültesi tedir. Fakat bu nkibetlerin mualllmlik 1 maktadır.• 
rı:.rafya şubesi talebelerinin düşüncele - mesleğinde tecelli edeceg~ ini zannetmem. e Emine Altınel (Edebiyat fa • 
• . ı okuyacaksınız. Sualimiz birbirinin 
ıçınden çıkmak üzere üç taraflıdır! Hülasa olarak şunu söyliyeb!lirim ki. evi kültesi coğralya fUbesi üçüncü sı • 

- Ev mi · ., N' . ihmal etmemek şartile dışarıda çalışmak I). B· • ışrru... ıçm okuyorsunuz? ist" nı • 
ıuie kadınm yeri neresidir?.. ıyorum.. c- Benim okumam, sırf arzum ve he· 
Genç kızlar bize §U cevabları verdiler: e Selamet Banıt ( F.clebiyat Fa • vesim olduğundandır. Arkadaşlarımın söy 

• M ~~eJ Emin BID'a (Edebi- kiiltai coiralya fGM$İ iiçiincü sı • ~di~leri gibi ben ~~ bU: ev. kadını olmak 
>'at Falriiltaı coirafya fUbe.İ ihin . nıl) • isterım. Çalışmak ıçın hıç bır gayem yok. 
*ınıl ): cı • Yalnız dünyanın gidişi bizi de uyanık ve 

c:- . Fikrimce kadının yeri evdir. Fa • c:- Ev ile meşgul olmağı, ev kadını tedbirli bulunmağa mecbur ediyor, bu 
kat bıtaraf olarak düşünmek 

1
• kalmağı isterim. Bence lise ve Univcrsitc yüzden azami derecedı? h!lzır bulunmak 

lirse, onun ev dışında da yeri ;:~:r g~~ tahsili bir kadın için -çok fazladır. Bir ka- lazım. İnsan istikbali göremiyor. Hayatın 
!kadının vaziyet"ne ve iht • _ · dın orta tahsili bitirdikten sonra. san'at fena sürprizlerini düşünerek okuyorum. 
ğişir bir keyfi~ettir B 

1~ acına gore de- mektebine g'.rerek eksik kalmış olan ev Bu arada da ev işlerini ihmal ediyor de " 
~~~en alır, dış hay~ta ~~:~kler "~~~nı aile bilgilerini tamamlamaltdır. Fakat ğılim. Tamamen bir-ev kadını olmak ga • 
uoyle bir .nıecb · go urur. be k lib arzumdur.• 
kadınım" h unyet karşısında çalışan n o uduğuma hiç bir zo:ıman nadim de -
. ua aze edemeyiz. Ancak ev işle- ğilim · çünkü okumuş bir kadın daima e Rük•an Yiicebay (Edebiyat Fa-

~nd~n kaçarak. eğlence için, süs içm, evinin hakimidir. Kültürlü kadının uka- kültesi coğrafya ıubesi ikinci sınıf): 
•Uva. et masrafı için çalışmağı tercih et. la olduğu şeklindeki :.ddialara hiç bir za. c- Tabii ev .. Tahsilsız ev kadını ola • 
men~n ben de aleyhindeyim. Ben yüksek man hak vermem. Okuyan kadın hiç bir maz. Çocuklar üzerinde en fazla tesir sa• 
~~ıle d~vam ediyorum amma, bunu fev- zaman kaybetmez. 'Üstelik te cemiyete hibi annenin olduğunu düşünürsek, bil • 

de bır vaziyet karşısmda kullanmak kazandırır. Benim okumamda hiç bir gili bir ananın yetiştireceği çocukların 
:ksadile yapıyorum. Esas gayem ev ka- mecburiyet yoktur. Her hang! bir vaziyet daha iyi olacağı kendiliğinden meydana 
rn ı ~lmalctır. Diğer taraftan kadının ta- karşısında kaldığım zaman gerek ailem, çıkar. Böyle bir ana memlekctın istediği, 
m~~ı~e iş hayatından çekilmesini ıste - gerek kendim için işe yarar bir vücud ol- bekledig~ i "'ocuğu verir. Ben okuduktan 
~ msafsızlık olur Bunu 'ht. . . .,. 

Yapanların hakk ~ 1 ı~aç ıçm mak istiyorum. Okumakla hiç bir zaman sonra çalışmak niyetinde değilim. Ka • 
her şeyden ı~ı nı.maııyız. Bir kadın kendimizin hakim olmasını istiyor deği- dm yalnız hoca olabilir. Erkeklerin iş sa-

elışmalL İy~vb~e evk kadını olmak içın liz. Evin idaresinde daima ve muhakkak halanna gözlerini dikmesi fe!1a neticeler 
. ı ır ev adını olmak . . d t - . k h. b" . anı bir kült·· ah" . • ıçın e sure te erkek bakım olmalıdır.• tevlid etmekten baş a ıç ır ışe yara • 

Bö 1 ur s ıbı olması lazımdır ! maz. Belki fikirlerimi geri bulacaksınız. ur:.; b~ kadın eve daha çok hakim olur: e Fahrünni•a Can (Edebiyat Fa- Fakat söylc-mek istiyorum ki, kadın iş ha-
be~ ed~yorum ki, diğer arkadaşlarım da lriilte•i coğralya pbesi üçüncü sı • yatında erkek ile yarışınağa kalktı mı 
d.. rn gıbi düşünüyor ve bu gayey· g·· nıl) • Ak ıu K dı k kl UJ'orJa Ak . ı u- 1 • garib bir mahlu o yor. a n er e e 
cl.ıı- r.. sı kanaatin bizim tarafımız- .. . - "dd" t eı· 
cı.. ... 1 ceınıyete zarar olacag~ını m- cYuksek labsıl yapmak, muhakkak ça- hiç bir zaman musavat ı ıa e mem ı • 
uir g unevver 1.~-ğ dir. Okumasının aleyhinde değilım! Ka • 

enç kız elbette takdir eder.. ;•14 a. matuf değildir. Ben bır mecbu· e /( - ... . rı!et hıssetmezsem kat'iyen çalışmam. dınları yükselen cemiyet yükselir.:. 
ltiil cunran Ulag ( Edebıyat Fa • Lıse tahsilini b k dı . . kAf" b 1 * te•i co... f b . .. .. .. ır a n ıçın a ı u u • 
ltı/): ' gra ya fU csı uçunca •ı · rum. Çünkü asıl kültür lise tahsili ile ya- Yarın da Edebiyat Fakülteleri tarih ve 

pılınış .oluyor. Üniversitede daha ziyade felsefe şubesi talebelerinin cevablarile 
z· c- Bu suali yüksek tahsi yap:ınlardan meslekı bilgiler öğretiliyor. Mecbur kaı- anketimize devam edeceğiz. 

1Yade h ·· ı · m dık k SQ? enuz ısede bulunan genç kızlara a ça adının çahşması aleyhindeyim. Nusret Safa Coşkun 
hp~k~~u~u~z~~b~ b~ll-~~~~~~=~=~==~~==-~==========~ 

anlar ist S 
Ze(ld er .istemez L5 hayatma nam • aldtray d8RİZCİl8rİmİZ farafmdan tetkik edildi 
Pat ırler. Bu itibarla evden çok işe sem-
herı gosterebilirler. Maamafih bir kadın 
ana 

0
eYden evvel bit ev kadını, iyi bir 

:Bı.ı.gü lmalıdır. Nıçin okuduğuma gelınce .. 
~ız ! nun Yarına benziyeceğini umama -
seye iuhtemeı hadiseler karşısında kim -
hibi ~Uhtac olmamak için bir meslek sa-

Oılllak b" ~Vd ır nevi hayat sigortasıdır. 

ha C~z~tu~nıak, ev işlerile uğraşmak da -
~ bcıır. alışmak esas gayemiz olamaz. 

tn~~~ kendi hesabıma mecburiyet hisset
Sll.i de~?1.h~mam. Bir kadın için lıse tnh
lcal'§ı ın afıdır. Her hangi bir fena netice 
~ırıanıa~ ~a ~~lışabileceğim sah:ıyı ha-

• .. çın yuksek tahsil yapıyorum.> 

ltiilte ~ııkr~ye Aybar (Edebiyat Fa· 
t'ltrrıd._ )cografya fube•i jeoloji ku • 

an : 
'-Bu .. 

lf0ca 0~ ıçın ben ;~i tercih ediyorum. . 

~~ra~ınağı d ~rzus~dayım. Çocuklarla Evvelki geca limanımıza gelen Saldıray denizaltı geminıiz 
11lle.tine a a cazıb bulmaktayım. Ev "'" 
Ve ha kendi hesabıma, alışık değilim Almanyada ınşa edilerek evvelki gece lcrde merasimle sancak çekilecektir. 
ht1 cl~a zevk vermiyor. Halbukı iş ha • Iiman~za gelen Saldıray ydenı~ltı ge· H~liçte ~alide. kızağında Alman Kr~p 
\adını . hareketli ve heyecanlıdır. Belki misi dun Deniz Komutanlıgı erkanı tara- tezgtıhları ıdaresınde yapılmakfa olan ık! 
~~Una~ ış sahalarına hücumla, iktısadi fından tetkik: edilmiştir. Dolmabahgo ö- denizaltı gemuniz de sonbahara kadar 

ı, ahlaki tehlikeler husule gelmek: 11iWıde dGllÜrli bulwıan gemJY,e bu.giJ.n. wvise gı.recek bir bıUe getirileoekl~rdJr. 

süratlc oynatıyordum. 
Başlangıçta miişkülat çekmedim der 

isem yalan söylem~ olurum. Her iş gi
bi bunun da başlangıcı güç idi. 

Tatil çanı çaldığ! vakit diğer çocuk
lar gib1 oyun oynamağa çıkardım. El
lerle oynanan oyunlat-dan gayrisinde 
pekaıa muvaffalt oluyordum. El şakası 
yapma fenadır derlerdi. Ellerim yok ki 
şaka yapayım diye cevab verirdim ve 
gülüşür idik. Talihim varmış zahir ... 

Herkes bana karşı çok terbiyeli idi... 
Muallim dif.er çocuklan elleri ile yaz
dıkları halde fena. bir surette haşlar -
ken ayaklarım ile yazmağa muvaffak 
olduğumdan dolayı beni tebrik ederdi. 

On altı yaşına katlar mektebde kal -
dım, arb~ bana aldıran olmuyordu. Di-

Elsiz adam düşünüyor 

ğer çocuklardan hiç farkım yok idi. 
Ha unuttum ... Bi: farkım vardı. O da 
ayaklarımı mctısanın üzerine koyabili
yordum .... 

Sık sık hana sorarlar: 
- cAyaklarınızı bu derece maharet

le kullanmağı. nasıl öğrenebildiniz?• 
Bu suali daima ayıb buluyordum ve 

halfı da buluyorum, aca~a bir adama: 
- cEllerinız ile iş görmeğe nasıl a

lıştınız?• diye sorabilir misiniz?. 
Ellerim yok .. Fakat ayaklarım var .. 

Binaenaleyh ayaklarımın ellerimin iş
,erini görmesi icab ediyordu, Bunu 
yapmnğa muv~ffak oldum. İşin bütün 
sırrı bundad1r işte ... 

Mektebten çıktıktan sonra bir iş a
rarnağa koyuldum. Hakkak oldum. 

Belki gnr;b gelir . .. Elleri olan insan
ların bi!e zor muvaffak oldukları bir 
san'at idi bu ... 

İki sene elektrikle müteharrik bir 
oyma mah.'inec:ile uğraştım. Muvaffak 
oldum. İşe baş1adım ... 

Bu sırada on sekiz yaşında idim. Der
ken bir e.rnprezaryo'nun teşviki ile mü
zik hollerde numaralar yaprnaığa, yani 
artist o1mağa karar verdim. 

Muvaffak oldum derneği fazla bulu
yorum. Çünkü karar • erdikten sonra 
muhakkak muvaif~ olurdum ve olu
yorum hala .. 

Taaccübümü mucib olan bir nokta 
vardır. Benimle görüşen adamların si
malarında daima bir hüzün eseri görü
rüm. Buna inanınız ... Acınaıtak hiç bir 
tarafım yok ... Böyle elsiz olarak o ka
dar mcs'udum ln elleri olan adamlar 
benim kadar mes'ud olamazlar muhak
k.1~ .. . 

Çok neş'eli bir adamım. Keder nedir 
bilmem ve kederden hiç hoşlanmam ... 
Müzik hollerde numaramı yaparken 
daima güler yüzlliyüm ... Bu güler yüz
lülüğümü sahte sananlar vardır. Fakat 

Elsiz adam şanıb içiyor 

bunlar ald~y:")r'Pr ... Ben hakikaten 
ve içten gelme L. urette güler yüzlü-
yüm ... 

Herkes gibi olaydım belki •le bir bü
roda memur olarak kalırdım... Belki 
de alelade bir amele olarak kalırdım. 
Halbuki. şimdi artistim ... İstediğim ye-1 

re gidiyorw11. Vaktim seyahat ile geçi-· 
yor ... Hem de bavulsuz, çanta.gız seya-: 
hat. . 
Bazı adamlar bana sıkmak için elle

rini uzatıyorlar Ufoii dalgınlık ile .. . 
Onların bu hallerine o kadar gülece • 
ğirn geliyor ki... O sırada onlar da u
tançlarından yerin dibine geçiyorlar ... 

Bu anlattığım şeylerden sonra mağ
mum bir ddam olmadığıma kanaat ge
mişsi nizd ir ... 

Ben kendimi Cliğer adamlardan ta " 
mamile farksız buluyorum. Kendimde 
bir eksik bulmuyorum. Diğerlerinin el· 
!eri ile yaptıkların! ben ayak1arımla 
mükemmelen yapabiliyorum. Hem de 
onlard:'tn üstün de yapıyorum. 

Bir de gençlik hatıramdan bahsede -
yim: 

Bir endaht talimi sırasında bir mü • 
kfıfat kazanmış ve bir diploma ile tal tiJ 
edilmiştim. Atışlardan büyük bir zevk 
duyarım. Bir gün İngilterede iken bir 
atış müsabakası yapılmakta olduğunu 
duydum. Hemen müracaatte bulun -
dum. Ben.im rnüracaatim anında jüri 
heyeti azalarının takındıkları tavırlar 
görülecek şey idi. ... 

Müsabıklardm:t bazıları benim mü .. 
sabakaya dahil edilmeme itirazlarda 
bulunmuşlardı. .. İtirazda bulundu ben 
de ... 

Bu müsabakanın birinci mükafatını 
kazandım ... 

Ellerim olsaydı belki dördüncü, be -
şinci olurdum. ayaklarım sayesinde bi .. 
rincili~i kazandım. 

Evlenmememe sebeb elsizliğim değil 
dir. Bekaı;ıktan büyük bir zevk duy .. 
maktayım. 

Hem farzediniz ki evlendim. Müs • 
takbel ve muayyel zevcem benim a • 
yaklarımı masanın üzerine koymama 
müsaade evliyecek mi idi? Tabii hayır ..• 
Halbuki .şi~di o cihetten rahatım ... İn
san her ce·;e itimad etmeli fakat kadına .. . 
asliı .. . 

Kendimi etrafil" aınlattım . .. Şimdi 
artık siz h;ık \'e" · z ... 

Bu va7iyet karsısında ellerim olma • 
dığına ~ükredeceğim geliyo_r. .. Ellerim 
olsaydı ne yao3caktım? ... Işte bundan 
dolayı Cenabıhakka hamdediyorum ..• 

Elroy 

Adana (Husus:) - Çukurovada pa -
muk eki-:n faaliyeti hararetle devrim E>t
rnckterlir. Son ay içinde bölgede yağ • 
murların fazla <ilişmesi, ekime sekte 
vermistir. Şimdiye kadar pamuk ziraa
ti sah~sınıo ) üzdc aitmışı ekilmiş bu
lunuvor. Ekim mevsiminin kapanına -
sın<t ·daha 20 gün vardır. Bazı tarlalar
da erken ekile:ı tohumlar toprak üs -
tüne çıkmağa başlamıştır. 

Arpa, buğday mahsulleri normal bir 
halde neşvünema bulmaktadır. 

MuhteJ;f vaziyetler karşısında ya
pılan tahminlere göre Çukurovada pa
muk mahsulü ancak geçen sene rekol
tesini bulabilecektir. Bu yıl ekiminden 
rekolte itibarile bir fe\•kaladelik umul
mamakta'dır. 
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= CANAKKALE I 
a 

ııııuıuuuıııı.. General Cemil Gonkun hat1ralan : 17 .. 1111111ııııuıııııl 
Conk bayırı ate$ altında 

Çanakkalec:U ıtcıralanan se haıtala nan lngilU a.ıkarleri mavnalarla açıklardaki gemilere nakledilfrlerktn 

B(,ylece Conkbayınnda ilerliyen İngi-ı Kannengisser beye verilmiş olan emir- ı nan alay 14 dün 1 inci taburu il• bir oep
liz1ere karfı ilk '!ürk maniuı kurulmUf de tafsilitı kafiye vardır. Bu tafsilit ve be tewkil edilm.İf. 
ve düşmana karşı ilk ateş <ııJçı.lmı.ş olu- kıtaatın mevki ve vaziyetleri ve dÜf - III - Besimtepe (hariç) -Conkbayırı.. 
yor. manın vaziyeti hakkında fırka erkanı- bu bayırın cenubundaki 261 rakımlı tepe 

Az sonra, Kocaçimen dağı lıizasından harbi olup el' an kumandana vek!let şimalinde bulunan boyun noktasına ka
hnrb sahnesine gelen 1 '4 üncü alayın etmekte bulunan binbaşı Hulusi bey - dar olan mıntakaıun müdafaası alay 26 
birinci taburu da t 9 zuncu fırkadan den malfunatı laziİneyi alırsınız. ile temin edilmif. Bu sabah Abdürrah • 
müfrez iki bölüğün yanında mevki a- IV - Anafartalar mmtakası kuman • man bayırına ihtiyat olarak sevkedilen 
lıyor. danlığı da baemıi müşiri emriniz altın • alay M dahi aol cenaha gelerek 25 ind 
İngilizler, Şahinsırtta bulunan ma - dadır. Mezkfır mıntakaya verilmiş olan alayı takviye etmesini ve Şahin aırtında 

kineli tüfek ile Conkbayınna ateşe baş- vazüe de Kemikli ile Azmakdere arasın· bulunan düşmanı tardeylemesi emri ve· 
hyorlar. Kann€ngisser, f:ırwını yay- dan şarka ilerlemekte bulunan dü~a • rilmif. 
mak ve vaziyet almakla meşgul iken nın ilerlemesinin w Ece limanına kacfar iV - Ece limanı • A.zmakdere mınta
göğsünden yaralanıyor. yeni ihracatın sureti kat'iyede men'i ve kasını müdafaa eden Vilmer Bey müfre-

9 uncu fırkanın kumandasını, fırka Geliboludan bugün hareket etmiş olan zesinin ise gerek kuvvet ve gerek vui .. 
erkruuharbiye reisi HulUsi bey veka - 7 nci ve 12 nci fırkalann muvasalatına yetine dair bir malfımat yoktu. 
leten eline alıyor. kadar lazım gelen zamanın kazanılma - 6-7/8/915 ve 7 günü öğle vaktıne ltadu 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • sıdır. düşmanın Ağıldere ve Conkbayınna kar-
Sözü tekrar general Cemil Conk'a V - 9 uncu fırka kararglhı Conkbayın il yaptığı taarruzlar, birbirmi mttteaklb 

bırakıyoru;n: ile Kurt geçidi arasındaki tepededir. He- bu mıntakaya gekn kıt'alar ile durdu • 
- 7 Ağustos 1915 sabahı alaylarımı men hareket ile kumandayı deruhde edi· rulmU§ ise de; düşman gerek Anafarta • 

cepheye yerleştirmek, yeni yerlerimiz- niz ve mallı.mat veriniz. lar ve gerek Arıburnu mıntakaıına karşı 
de mevzi almakla meşgul idim. Alay- VI - Bugün öğle vakti B18alıya on iki mühim bir . vaziyeti olan Şahin tepeyi kl
larım saat 7,30 da cephe civarına gel- adcd makineli tüfek gelecektir. Mürette· ınilen elde et.mif! 
rniş bu~unuyorlardı. Fakat saat t O da bat ve zabitanı Almandır. Bunlar mınta- Bu ma!ı.ımatı HulOsi Beyden alırken, 
11 inci alayımı Düztepeye, 19 uncu kanızda istihdam olunacaktır. Şimdiden etrafı çıkıp görmek imkanı yoktu. Bu • 
fırka emrine göndermem grup kuma'n- onlarla irtibat tesis ve mahalli maksuda lunduğuınuz yer, yani Conkbayın sahası 
danlığmdan emrolundu. Az sonra, Sed- sevkleri Iazımdır. 0 kadar şiddetli bir topçu ateşi altında 
dilbahirde bırnktığım 12 nci alayımın Şimal anıpu kumandanı idi ki yere düşen cdane> ler, en yalayıcı 
da şimal grupuna gelmekte olduğu bil- Esad» piyade ateşi gibi tesir yapıyor; mtlarm 
dirildi. Amma bu zamana mütevakkıf General Cemil Conk: \Utünü ve gerilerini allak bullak ediyor. 
bir iş idi. Diğer alayım aa -yani t O uncu - Bu emri aldıktan 10nra.dedi, alaylara du .. · 
alay- grup ihtiyatını teşkil ediyordu. yeni yerlerine gitmelerini emrettim ve Bu kadar fiddetli bir ateşi, cenub mm-
Bu surdle kumandanı olduğum 4 ün- emir zabitim ve seyisim ile 9 uncu fırka takasında görmem~ idim! 
cil fırkanın alayları dağıtılmış bulunu- karargahına doğru hareket ettım. Grup Hattı karargfilı civarında bile zayiat 
yordu. Topçu kuvvetlerim, zaıten ce _ emrinde sözü geçen Almln makineli tü- veriyorduk: Nitekim, düşman cdane> !ıe· 
nub cephesinde ate~ hattında idi. Ade- fekleri için de Bigalıya bir zabit gönder- rine on nefer ile bir düzüne at hedef ol
u bütün cephede tek b~ıma kalmış i- diın. 13,10 da Kördere membaında bu • muştu! 
dim! lunan 9 uncu fırka kararg~hına gelerek Ateş, biraz gevşedikten aonra Bigaliye 

Grup kumandanlığından .saat 11 30 kumandayı deruhde ettim. Eurada fU gönderd'iğim z~it ile genç bir Abnan 
da şu emri aldım: · mühim noktaya nazarı dikkatinizi celbe- mülAziıni; tüfeklerin geldiğini haber ver .. 
Beşinci ordu 'imal fl'UpU deceğim: Gerek Türk, gerek ecnebi ka- diler. Fakat, Alman mülizimi kendiain • 

Kavakde.te 4 iincü fırka kumandam le.mlerden çıkan bütün Çanakkale mu _ den başka bir de küçük zabitin berabe • 
kaymakam Cemil Beye harebesine aid eserlerde, benim Conkba _ rinde bulunduğu ve bu on iki tüfekten 

yınna gelmem. bu mıntakanın 4 üncü fır- ancak .sekizinin faaliyete geçebi!Ecejini 
Kemalyeri-25·5·331 ( 7.s.9 ıS) kaile takviye edildiği. şeklinde yazılmıı- söyledi. Dört tüfeği, bu .zabit ile 25 inci 

Saat: 11,30 tır. Halbuki, bu yanlıştır. Conk bayınna alaya. diğer dört tüfek ile küçük zabiti de 

« 1 - Dokuzuncu fırka kumandanı muhaberenin bu çok şiddetlı ve buhranlı 14 üncü alaya gönderdim. 
mir<ilay Kannengisser bev mecruh o - arlında 4 üncü fırka değil yalnız kuman· Ben de etrafı görmek üzere (yani ge• 
btrak cepheden in!ikAk et~iştir. danı gelmiştir! rek Anafartalan ve gerek Conkbayırıru) 

II -:- Ko~açimen civarında ve miri HulUsi Beyden vaziyeti ıorduın ve ıu Kurdgeçidine doğru ıitti.m. 
mumaıleyhm kumandasına tabi bulu- mal...._atı aldım·. t ih b wıı nt" a ettiğim mevziin rüyet aahası 
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B~şyüz kadının ta·ş 
ve sopalarla 

öldürdükleri adam 
Hlndlatanda 500 •uçlu muhakeme edlllrlerlıell 

alınan ıaganı dllılıat resimler 

BaıçluL:ır açık haua mahknw:. ~ 

Mah1odmı<ınn parmak izleri cıınıyo,. SUçlulann BMgulan yapılıyor 

Ôldü~n adcım tq ve ıopa yığını altında 

Geçenlerde yazmıftık. Hindiatanda Na- tenis kordunda hususi bir açık hava ma1t.4 

talda bet yüı kadın. kabile reislerine te- kemesi kurulmuş, kadınlar sorguya çe" 
oavü.ı etti dly., bir yabancıyı ıopa ve tq- kilıni§ti. Netic~ 11 kadın üç sene hapie 
larla ~ aıuçile :muhakeme edil· mahkfun e~er, 46 sı beraet etmiş v• 

geri kalanlar da üçer ay hapis cezası ye
miflerdi. Bu kadar mçluyu istiab edecek mi.şlerdi Re.simlerimiz bu hadiseyi tesbft 
bir aalon bv.lu.n.amadığından metruk bir etmektedir. 

( Mardinde Trahomla mücadele ) 

• 
Mardin, (H'Wil.18i) - Trahoınla müca· 

dele faaliy•ti ehemmiyeUe demav eyle
m&ktecl.ir. Açılan on yataklı hutane ve 
dispanserden azami fayda görülmii§ ve 
hastalık n.ia~i gittikÇ4t awınakta bulun-

Dnlflur. 

mıntakada ibu teşki.lAt ve kadro ile ra.~ 

dımanın elde edilme.si elbette gayr1 mi1J1l' 

kündür. 

nan Ağıldere müfrezesi Ça1ay l '4 ile I _ 6-7 /8/915 gecesi baskına uğrıyan gayet iyi idi. Fa.kat ka!fıma çıkan man-
1 adi cebel bataryası, 1 sen sahra ta - alay 14, iki taburu ile epeyce zayiata uğ- zara da hiç iyi değildi: Conkbayınnda 
kımı ve alay 25, alay 6'4 ve topçu ala- nyarak ve ayni gece Anafartalar mınta- düşman taarruzu §imdilik durdurulmUf 

Cizre, Midyat ve Nusaybin gibi kaz'• 

larda da trahom dispanserleri acılmasııı• 
fiddetle lüzum vardır. Resim dıspanseıi 
göstermektedir. yı 5 ten bir cebel bataryası ve topçu a- kasından gelen alay 32 nin binnci taburu ise de, Ana!artalar tarafında İngilizle _ Ancak mevcud 1efkil!t ihtiyaoa hiç te 

lay 1 den bir cebel bataryası) ile bü - ile takviye edilerek Asmadere garb sırt- rin aeyrek avcı hatları ile Mestantepeye klf.i değildir. Bir defa bina gayet dardır. 
tOn kuvvetlerin kumandası şi.ıOOi tara- larına çekilmiş ve bu sırtlarda düşmanı (Devamı 12 nci sayfada) Müracaatlere 14yıkile cevab verebilmek Kırklarelinde peynircilik 
fınızdan deruhde edilecektir. 1 1 İnci durdurmuş. ••-•u••--••-•••••••-•-••••-••••••••·---- W-ın" bınanın" ahndikin" d L:- 1.. t .11-h d 
1 K l d 

·:s r-·· en uu A& u. a Kırklareli (Hususi) - VilaAyetiJniZ 1 

a ayın ema yerin eki iki taburu Ko- n - Kurdgeçfdi - Aptalyan - Besimtepe 1 T 1 z A R genq olması lbımdır. ooO 
caçimen mıntakasına gidecek ve 1 o hattında l9 uncıı fırka tarafından 7_8_915 ,,,. "' geçen yıl içinde peynir istihsa!Atı 29, 
uncu alay onun yerine 14'4 raklmlı ma- 1abahı kendi topçusunun muhafızı olarak Arkad~ımız Ercümend Ekrem Talu Sonra. doktor ve memur kadrosu dol- tenekeyi bulmuş olup bunun 17.000 tene' 
halle gelecektir. Siz derhal hareket e- gönderilen a1'ay 72 den iki bölük ile 

1118
• hasta olduğunu bildirmektedir. Buse- durulmamış. bir seneye yakın zaman- kesi harice sevk ve istihlAk edilrniştit• 

diniz. sen Ağıl~e müfreze.sine mensub iken bebden iki günditr romanını ya.zamı. danberi göz mütehassısı gönderilmemi§· Ayni yıl içinde 774 çuvalda 50 ton kaşet 
111 - Vazife, düşmanın Ağıldere §imal grupu tarafından 6-8-915 te Arıbur· yor. Özür dileriz. Ur. Hutane ve dispanser bir tek dokto- peyniri istihsal edilerek bunun mühjjj) 

mıntakasından tardıdır ki bu bdbda nuna celb ve Y-8-915 de tekrar iade oıu.. ı.. run elin.dedir. Mardin gibi trahomlu nis- bir kısmı da İstanbul ve sair yerlere ihraQ 
~-----------J' beti oldukça mühim bir yekWı arzeden edilıniftir. 
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Yarın giineş tutulacak c:ocşc~cE~~R::J 
______ · Avrupadakı gergınllkler 

Küsuf Amerika ve Garbi Avrupadan . e~ !a~I'! silah , 
g •. ··ı k T" k. d ·· .. 1 . k tacırlerının ışıne yarıyor. 

OrU ece ' Ur IYC CD gorU MIYCCC Fransada baıgösteren bir cereyan:" Silih fabrika

Yan.&ki kü-·f .,... esnasında dünyanın alacağı vaziyeti gösterir tem.fili rerim 

törlerinin kazancını, harb zamanında olduğu gibi su' h 
zemanında da tahdid etmeliyiz ,, 

Sil4h f abrikalarınd4n birinin deh.ili 

Bugün seferber edilmemif, yahud da la.ra ancak bir direksiyon hizmet ücreU 
seferber olacak hale aetirilmemlf bir ek.o- ve sermayenin faizi olacak miktarda bir 
nomi mevoud mudur? para verilecektir.> 

Sınai faaliyetin her zaman devletçe ha- Thıkat, yalnız F"ransada değil, bugün 
z:ırlanınJ.f b;r plan dahilinde ve birind harb sanayii kendi memleketleri dahi • 
derecede ~keri ihtiyaçlara göre idare e- linde çalışan daha bir sürü memleket • 
dildiği Sovyet Rusya ve totaliter rejimli lerde de sulh zamanında ve bilhassa böy
memleket1erden bahsetmeğe lüzum yok- le gerginlik ve buhran zamanlarında bu 
tur. Bunlar haricinde kalan bütün Avru- nevi Urların ortadan kaldırılmasının 
pe memleketleri, ya istihsa: kuvvetlerini doğru olduğu düşünülmemekte ve bu za~ 
millt müdafaaları için seferber etmiJ, ytı· manlarda yapılan siparişlerle yüz binler
hud da seferber etmeğe hazırlanmış v~ ce insanın ölümü için hazırlanım bu si
ziyette bulunuY,orlar. 11hlan imal eden müesseselere, müthiş 

Ekonomik faaliyetin harb ihtiyaclan - paralar kazandınlınaktadır. 
nın tahtı teıirinde kalışını vasıflandıran Ş imdiki halde silah fabrikatörlerinin 
iki esas preru1lb ınevcuddur: k!rını ortadan kaldırmagı kimse düşün -

l) SilAhlanma işinin sıvil ihtiyaclara mediği gibi, onları tahdid etmek te mev-
tercih edilifi. zuu bahsolmamaktadır. 

2) Si!Ah müteahhidl&ri menfaatlerinin Bütün beşeriyet bir harb korkusu için· 
tahdidi veya ilgası. de tir, tit titrerken, dünyayı kasıp kavu-

* ran bu ölüm tehdidi bir kaç insanın ek .. 
SilAhlanma i§inin birinci pUna alınışı, meğine yağ sürmü§ ve dünya yüzünde, 

mahdud miktarda olan istihsal vasıtala • bir takım insanların servetinin yekunu
nnm evvelemirde harb sanayiine ve bu 1 nu inanılmıyacak bir Jrtifaa yükseltmi§ 
sanayii besliyen yardımcı sanayie tahsi· bulunuyor. 
sini icab ettirmektedir. Fransada son zamanlarda harb sana • 

a) Bunlar dahili bakımdan evvelemir- yiini millile§tirmeğe doğnı kayan bir ce
de maddi vasıtalardır: Fabrikalar, atel • reyan vardır. 
yeler, madenler, nakil vasıtaları, mena - Fakat henüz bunun tatbik edildiğine 
fii umumiye hizmetleri ve nadir bulunan §ahid olamıyoruz. 
iptidai mevad. Bütün sanayii devlet için ve harb için 

Saniyen: İşçiler, mntehassıs iıçiler ve çalışan totaliter memleketlerde bile bun-
tek.nisyenler, lan imal eden fabrikaların karına bir zin 

Salisen, mail vasıtalar, sermaye piyasa- cir bulunamamıştır. 
ları, borsa piyasaları ve banka k.redilerı Bugünkü dünyanın ahvalinde görülen 

Kflnf enaea"<.fa güneş Ala k gibi. gerginliğin bunun yarattığı silAh yarışı • 
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Sah _ . 8 adan (sa.ğda) ve lngilterederı. (solda) yukandaki ıekillerde görünecek · B) Haricl bakımdan ise bu vasıtalar na şahid olanlar için, bütün bu harb po ~ 

uncu fUnü, yani yarın gü t 1 fÖyle hi..ilasa edilebilir: Harıçten tedarik litikasının, harblerde ölüp harcanacak 
d.isesi akfam ilstii, günqUı batmasına · ne§ utu acaktır. Ayın güne§le arz arasından geç.meıi demek olan küsur hl- edilecek malzemenin ithaline yarıyacak insanlar nerine değil, bilhassa ve bilhassa 
Ga..ı..~ ... _ ........ A.... anrüJec , eml keya. kı.n olacaktır. Kandilli rasadhanesinin bildirdi,.ine göre kii&uf Amerikadan ve la lt.h ah ud - ı 

•Ul ~ ..... ~ a- eI m t a o n ·ve ihracat vasıtasile memlekete gı· • JU si cı satan rn d zumre erJn men· 
.... ' e ımızden görüleıniyecektir. -.... ııa:ıı:::--------==-----~===::::::~ ... -===-==-=-=-=--ı::-=--=ıı:=--~--a:=== ren dövizlerin tercihan milli müdafaaya faatine yaradığını dü§ünmemek bira::ıı 

tahsisi. müşkül oluyor. Ve bu vaziyet karşısında 

Dünyanın en bUyUk tayyaresi Avrupada 

Aın .lira .. ... 
ltıı er hlann me,ı.v n' toıaluk Jankiı lunmaJdadır. Bu ,.yahat, 6nümUsd.ekJ Bu nrv.fa .,_:er tayy&Nai 1011 ıiinJarcie AtlaM Ok· yaz açılacak olan Avrupa· Amerika hava mütenu.ıalarm 

oauııu ~ AYrllpa7a &elmif bu- ticaret 70luııuı:ı Wtkikl lçiıı yçılmıfhr. •1mıpir. 

Janlri 

Bu tercih vaziyete göre §iddetli veya düşünen başlar bu suali soruyorlar: 
hafif surette tatbik edilebilir. Müdafaa - Harbi istiyenltr, bunu kimin için 
için sarfı icab eden kuvvet memleketin iltlyorlar? .. 
umumt faaliyetine nazaran ehemmiye' 

1 
lresbettikçe bu tercih daha tiddetle tat . 
bik edilir. 

* KArın tahdidi meseoleıine gelince: Bu it 
manevi ve maddi bakımdan mülahaza e -
dilebilir. Müdafaa malzemesinin sipari~ • 
lerindeki fazlalık tabii ki bunları imal e
den müesseselere müthi§ bir kazanç te • 
min edecektir. Bu kazancın makul haddi 
tecavüz ettiği görülünce, hükftmetin bu 
fazle kazanca v:azıyed etmesı pek tabiidir. 

Bu suretle manevf bakımdan da bir ta
kım insanlar silah altında, vatan için can 
verirlerken, diğer taraftan onların ölümu 
yüzünden ve ölümüne sebeb olan 4letle -
rin satış kArile bir takım insanlann akla 
sığmaz bir zenginliğe kavuşmasına mani 
olmak. elbette ki normal bir harekettir. 
Ve bunu herkeı tuvib eder. 

* 

·-SilAh tacirlerinin muazzam menfaatle· 
rine gem vurulmadıkça silah yapmaja 
mahsus olan ham maddelerin istismarı 

devletler tarafından milllleştirJJmeuikçe 
ve bu ticaretten bir tek ferdin, bir pan 
kazanmadıjı iki, iki daha dört eder ka • 
dar açık bir surette meydana çıkmadıkça 
dilşünen başların içindeki bu istifhamı 
silmek pek müşkül olacaktır. 

(Mananne - Foberj 

····························································-Burs veren •!nemalara 
RekUlrDn tefekkOrD 

Alemdar, Alkazar, Asri, Azak, Hi -
1&1. İpek, Kurtuluş, Lale, Melek Milli . ' ' Sakarya, Saray, Suoopark, Sümer. Sü-
reyyapaşa, .. Şark, Şık, Tan, Taksim si -
nemaları Universitenin geçimi olmı -
yan çalışkan taleıbesi için her yıl birer 
burs vermek suretile, yÜce bilgi evimi
ze hayırlı yardımda bulunmu.şlM·dır. 

Üniversite Rektörü adları Üniversi .. 
te şeref defterine kaydolunan vergill 

zerinde yapac•Jdan ldnn ortadan tama- linem3cılarunıza Üniversite adına a • 
mn. kaldınlmaa takarrür •tmiftir. cOn- leoen tefekkür etmektedir. 

MeselA Fraraada, ancak harb zamanm
Kliper da ordu m!Meahhidlerinln ıilAh Atışı t1 • 

tey.id 



Beceremezler 
Bir muharrir, ti • 

yatro rejisörüne bir 
piyes götürdü. Piyeı 

on aayfalıktı; reji -
eör piyese göz gezdir. 
dikten sonra: 
· - Bu piyesi oynı -
yaeak aktörlerimiz 
yoktur, dedi. Muhar • 
rir ıordu: 

' - Niçin, ıoizin ti -
yatrodaki aktörler 
bunu oynıyamazlar 
mı? 

( Hoş Sözler ) 
Taze mi? 

Mera1dı Balikpazanndakl balkıçıya 

eordu: 
- Bu balıklar tau mi? 
Balı.lc.çı kızmıştı: 

- Artık çoli oldun, dün geldin sordun 
taze dedik.. Evvelki gün geldin sordun, 
taze dedik.. Bir hafta evvei de gene taze 
demiıti]t.. Daha kaç kere soracaksın? 

*** Rovelvercide 
Rovelve.rci dükkanına giren kadın milş

teri bir rovelver istedi. Dükk.in sahibi 
_ Bizim tiyatroda . sordu: 

bir piyes en aşağı üç - Bir cinayet mi işliyecelWniz, yoksa 
saat sürmelidir, bu müdafaainefs için mi alıyorsunuz? 
piyesin üç saat sil .. Kadın müşteri güldü: 

b·ım · · · d bil - Ne o, ne de öteki. yastıtunın altına re ı esı ıçın e · 
tün aktörlerin keke • koyacağım da... * 
ıne taklidile konuş - * * . 

-;:... Yemeklerin iyi pifmeılnt, miıafWlere 1osfJ' mahcub maları lazım. Bizim- Bana da hır yer 
kalmamamızı istiyoncın, CIK'm&IUl aifQ"l""'' da davet et- lciler iJte bunu bece • Hasia adamın bir uşağı vardı. Uşak altı 
meyi ihmal etmemeıiaiAI remezler. ay çalıştığı halde daha ilk aylığını bile 
--=---------------------------- alaın8Illlitl. Günün birinde uıak. hasta

( __ G_Oz_eı_F_ık_ra_ıa_r _ _,) 

Bahane 
l\yyaşın ağzı kokuyordu: 
- Gene mi içtin? 
Dediler. Ayyaş. dili dolap dol.ta cevab 

Terdi: 
- - Hava çok sıcak. b\ru HriJıli.J•Jim. 
iedlın. 

- Kışın içmez misin? 
- Ha, kışın mı? •. Kışın da içerim am • 

pıa.. ısınmak için içerim. 

*** Uyandırmamak için 
İlk defa konf crans vereceğe, nuıl söz 

söyliyeceğini öğrettikten aonra: 
- Konferans bittikten ıonra dediler. 

balkı selfımlar ve ayaklarının uçlarına 

basa basa gidersin. 
- Niçin ayaklarımın uçlarına basaca • 

tun? 
- Kimsel'i uyandırmamak ~in. 

*** Kan nakli 

landı, yattı. Hasis adam çarnaçar doktor 
çağırmaya mecbur kaldı. Upk.la doktor 
yalnız kaldiklan zaman uşak, doktora: 

- Ben hasta değilim, dedi. yalandan 
yapıyorum, efendim altı aylık maaşı.mı 

vermedi Bu parayı verinciyc kadar da 
hastayım, diye buradan kımıldamıyaca
ğım. 

Doktor düşündü: 
- Bana da yanında bir yer ayırsan Jyi 

- cBiT mqcı alacağım, jakat tecrübe edersin, dedi, ben de altı senelik muaye-
etmeden almam• dedi de._ ne ücretlerimi alamıyorum. 

Denize girmiyor 
- Mahzun mahzun 

n.t dü§iinüyorsunuz? 
- Ilk karımı düşü. 

nüyorum. denize gir
miş. yüzmek bilme • 
dilinden boğulup git 
mifti. 

- Öyle amma son
radan evlendiniz, i · 
kinci karınızla bir -
likte yaşıyorsunuz. 

Bu ge~cn şeyi unut · 
maruz lazım. 

Mahzun mahzun 
'- Hususi hastanelerden birine m'lracaat içini çekti: 

'eden bir adam: - İkinci karım, ba. 
- Vücudüme kan naklettiimek. Wtiyo. na bir türlll ilk.ini u-

rum. nutturamıyor. 
D.?dl Hastanenin nöbetçi dolrtonı ıor. - Demek 0 kadar 

au: çok ıeviyordunuz? 
- Kanınız mı az? - Böyle bir ıe1 
- Hayır, kanım az delil fakat bir yat 

ahiım. Bunun için vücudüme gemici tam 
llaklettirmeyi istiyorum. 

demed:ın. lkinci ka • - Bana beğendiğim şııpkaı,"ı almıya!!ak mısın? 

Ne bekliyorsun? 
Balık avı meraklı • 

larının balık tutmak 
istedikleri yerde du -
ran balığa, bır başka 
balık sordu: 

- Burada ne bek • 
flTorsun? 

- Ne bekliyece • 
tim. balık tutma me
raklılarının balık tu
tamıyncaklarını an • 
ladıklan zaman hid • 
Cfe.tlenmclerini, ve ol· 
taya takmak için top. 
ladıklan böceklerin 
heps'ni birden kaldı 
np denize atmalarını 
bekliyorum. 

Nasıl 
yüzebiliyorlar ? 

Yüzme muallimi 
anlatıyordu: 

- Insan. kollannı, 
b caklarını hareket 
et eden yüzemez 

Yüzmek öğrenecek 

olın rlüşündü: 

' - Ne düşündünü.ı? 
• - Balık1ar nası] 

yft:zeb:!iyorlar, onu 

nm hiç denize girmi. - Ne demek .. senin en küçük arzunu bile bir emir telak-
yor da... ki ederim. Şu var ki, emredilmiye tahammül edemem! 

- (Kmdi kendine) - yanım

dakinin gcızetuirıe bir göz ata
bil.!em. 

. 
- Okuyabiliyorum. işte bu 
çok iyi. 

- Ne ne, gayet enteresan biT 
haber ... 

m.. ıa 

Balıkesirde bir kireç 
kuyusundaki feci kaza 

Üç amele çöken kireç kuyusu içine düştü, içlerinden 
biri kireç ocağı altında kaldı ve yanarak öldü 

Balıkesir (Husust) - İvrindi nah! - Nebi ve Osmmı oğlu Ali yanmakta o -
yesinin Bozviran köyünde kaçak ola- lan kireç kuyusunun içine düşmüşl~ 
rak kireç ocağı ydlqlırken feci bir ka - dir. Bu suretle Yusuf belden qağı, N• 
za olmuştur: Bozviran köyü muhtarı J bi ell~rinden, bellndm ve sol J&zOn • 
Mehmed, ruhntname almadan ldSy el- den ağır surette y&mmflar, AB de ~ 
varında bir kir.ç ocağı yakmak üzere kılan ocağın altında b1mıt w yanatak 
köyden beş, altı kişi ~plamJ4 ~ gece ölmüştür. 

saat 20 sıralannda ocağı yakmışlar, o- Yaralılar Balıke.tr Memleket huta-
cağin kenarına oturarak konuşmağla 
başlamışlar. BöylecE: iki saat kadar geç nesine getirilmişler W tedavi altma • 
miş. Bu sırada kireç kuyusu birdenbl- lınmışlardır. Adlfyw vak'a hakkında 
re çökmüş ve bun1ardmı Bozviran kö- tahkikat yapmaktadır. Muhtar yaka -
yünden Hasan oğlu Yusuf, Arif oğlu lanmıştır. 

Poliste: 

Çimento çalıp lebteblciye aatan 
d5rt çocuk yakalandı 

Erenköyünde KokM"pınarda 20 nu -
marada oturan Kazımın bodrumunda 
bulunan çimentolar çalınmıştır. 

Tahkikat sonunda, bu sirkati ayni 
mahalde oturan Kemal, kardep TalAt, 
Emin ve kar<iep Saim adlı -4 çocuğun 
yaptığı anlaşılmış ve suçlu çocuklar 
yaka lanmış 1 ardır. 

Bu dört küçük hırsız, verdikleri ifa
dede çimentolan leblebicilere sattıkla
nnı söylemişlerdir. 

Çimentolarm bir kımıı elde edil -
miştir. Bunları satın alan leblebiciler 
aranmaktadır. 

11 aylık bir çocuk kaynar au 
tenceresini devirdi 

Şişlide HalAskArgazi caddesinde 1 18 
numaralı evde oturan İsrnailin 11 ay -
lık Ayan adlı çocuğu mangaldaki kay
nar su tenceresini devirerek vücudü -
nün muhtelif yerleri yanm~tır. Ayan 
hastanı::ye kaldırılmıştır. 

t-'a uzlzrca çalışan il<I amele dDşDp 
yerElandıler 

Tersanede, havuzlard~ çalışan Ali ve 
Ahmed adlı iki amele bulundukları is
keleden yere yuvarlanm~lardır. 

Alinin kalçası kırılmış, Ahmed de vü 
cudünün muhtelif yerlerinden ağır su
rette yaralanmıştır. 

---=-==-----------------h ültür işleri: 

Neşriyat kongrealne tekllf proJ•• 
hazırhyacek bir heyet ee9lldl 

Ankarada toplanaaak olan nıeşdyat 
kongresine Üniversite namına yapı -
laeak t~rin projeaini hazırlamalı 
(izere bir heyet teşkil edilmltttr. He -
yet, profesör Fahreddhı Kerim, do -
çent Yavuz Abadan, doçent ömer ~ 
kan, profesör Hlmid Nafiz Pamir, do .. 
çent Sadi Irmaktan mdteşekkildir. 

Doçent Dr. Yavuz Abadan, HU.kut 
Fakültesi namına cll'!krf haklann ta -
dili• mevzulu bir proje hazırlamak -
dır. Teli! haklarına taallQk eden ba 
teklifin çok t!!lteresan oldufu ~ -
lenmekteclir. 

lık tedrisat mDfefflf lerl 
dOn toplandılar 

İlk tedrisat müfettişleri, diln Ktıl -
tµr Diı1ektörlüğiinde ay!lk toptanb -
lanm yapmı.t'lardır. Toplanbda, mc 
tedrisat vaziyeti üzerinde görilşülmilf 
ve bazı karm-lar verilmiştir. 

Coörıfya fUbHI telebelerJnln 
tetkik gezlı.tial 

Üniversite Edebiyat Fakülteei ool -
rafya şubesi talebeleri fzmir - Ay -
dın - Denizli - Pamukkaleye bir tetkik 
gezisine 'çıkacakJardır. Talebe, 7 Ma -
yısta hareket edecek, seyahat 9 p 
sürecektir. · 

DPnlz lılerl: 
Ahmed ile AU Şişli Tedavi Yurdu - Denizbank Umum MOdGrG 

na kaldı'rılmışlardır. Ankaredan veldl 

iki adam blrblrlerlnl yaraladılar Ankarada bulunmakta olan Deniz _ 

Silivrikapıda oturan Mustafa, bir bank Umum Müdürü Yusuf Ziya Erzin 
hayli içmiş ve Şehremininde Uzunyu - dün şehrimize dönmüştür. 
suf mahallesinde Halilağa sokağında Muhabere ve Münakale Vekllethdn 
Sadriyenin evi önüne ielip oturmuş - daveti üzerine Ankaraya giden ve Ll -
tur. manlar Umum Müdürlüğüne tayin o -

Bu sırada YaşaT adlı birisi Musta - ıunan Raufi Manyas da, şeJırimbe ~ 
fanın karşısına gelerek yoluna gitme- m.İltir. 

sini, başkalarının kapı.mıa oturmama- Muhabere ve Münabla Veklletinbl 
smı söylemiştir. t~kilAt projesi bir iki güne kadar 

Bu yüzden Yaşar ile Mustafa ara - Büyük Millet Meclisine verilecektir. 
sında kavga çıkmış ve Yaşar eline ge- Yeni kanun çıkıncaya kadar Denizbank 
çirdiği bir odun ile Mustafanm başına bugünkü halini muhafaza edecek ve 

vurmuştur. Ziraat Bankası ida're meclisi reisliğine 
Mustafa da bıçağuu çekerek Yaşan tayjn olunan Umum Müdür Yusuf Zl

vücudünün muhtelif yerlerinden ağır ya Erzin de Denizbank lağvedildikten 
surette yaralamıştır. sonra, yeni vazifesine başlıyacaktır. 

Suçlular tedavi altına alınmışlar -
dır. Giimrilklerde: 

BDyDkadada fundalıklar tututta 
gg59 ki'o aahlbalz ••ker .. tılacell 

Büyükadada eski Yağköprüsil civa - Gümrük antrepolannda mevcud 
rına tenezzühe gidenler tarafından ya-

müddetleri bitmiş 99S9 kilO u.hibsls 
kılan ateşten fundalıklar ateş almış -

şekerin satılmasına ksar verilmiştir. 
tır. 

Bu ~ekerler bu günlerde satışa çıkarı -Vak'a mahallfnE yetişen itfaiye ta-
rafından, yangın büyümeden söndü - lacaktır. 
rülmüştür. Gümrükler Veklleti aahtbslz sıfatml 

g yatında bir kıza otomobil çarptı iktisab edecek şekerlerin de memle -
Cagw aloğlunda oturan Afifin kızı 9 kete ithalini kararlqtumış, keyfiyeti 

Gwnru.. ··k t-.t..HAtına w~; ...... ;.+4 ... yaşında Necll, Koska1 cadduinden ~ -.uuoı-

geçmekte iken 2007 sicil numaralı şo - Aakerll'L 8ıı• .. I.• 
för Nureddinin kullandığı atomobiJin B •· .,. · 

sademesine maruz kalmıştır. 
Necll, vücudilnün muhtelif yerle -

rinden yaralanmış, müdavatı yapıl -
mıştır. 

Suçlu şoflSr yakalanmıştır. 

Yeni neşriyat 

Askere çaO•ılanler 

Bakırköy Askerlllı: Şubesinden: 1111 ın.a 

celbinde 316 - m (dahil) dotumlulard&D 
İ.slAm plyadelor de hemen ıtTteclllecetı. • 

rinden 21 Nisan 939 CUma silnil •babı b._ 
vlyet cüzdnnlarlle blrllkte ıubede bulunma· 
ları l!zımdır .Bunlardan bedel venıceklerlA: 

bedelleri 20 Nisan 939 Peqembe aqamıoa 
icrada Islalıaı Dütüncfllmt - İ.stan.bul bt.- kadar knbul edllecektlr. 

1 1 
~ündüm; ne kolları - Şu gcızeteJli bana vnseni - - Bu ne nzalcı. Bu ne kepır 

nHJa.. 
....................................... rosundan avukat Al1 Şevat BrltWı. bu 11lm- AIAtadarların buna aöre hareket etm~ 

var. ı:ı e de bacakları_ ze .• , deki e.ııerlnl neoretmıştlr. r11lf.n olunur. 
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Bitlerin, Ruzvelte mukabil teklifler 
yapması bekleniyor 

·Vaziyet 
( Baştarafı l inci ıayfada) 

Günün en mühim dünya meselesi olan 
bu ,SOrillya cevab vermeden iki şey yap· 
mağa mecburuz: Birincisi Ruzveltin bu 
mesajı yapmasında saik olan hakiki ıebe, 
bi bulmak, ikincisi de mesaja başlıca mu
hatab olan devletlerin son niyetlerini tet, 

Fransız donanması Cebelüttarıkta ! 
(BG.§tcırcıfı 1 inci sayfada) 

cenubda dalgakıranın yakınnda demirle
mişlerdir. 

Bek, bilahare Varşovaya dönmüştür. 
Yarın Berline muvasalatı beklenen~ 

fenko i.se, Alman hariciye nazırı ile 11114 
teaddid görüşmelerde bulunacaktır. B1a 
meyanda, İngiltere ile Fransa tarafındau 
Romanyaya verilen son garantınin dtı 

mevzuubahs edilmesi muhtemeldir. 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) 
Bu mukabil teklülerin üç esasa istinad 

tlınesi muhtemeldir: 

Italyan gazetelerinin neşriyatı 
Roma, 17 (A.A.) - İtalyan matbuatı 

bugün Ruzvelthı tekliflerıne karşı vazi
yet almıştır. 

Filo kumandanı visamiral Vale, Cebe
lüttarıktaki 1ngiliz kumandanını ziyaret 
etmiştir. l - Sovyetlerin bulunacağı bır konfe

ransa iştirak etmemek. 
2 - Konferansta, Almanyanın müstem

~ke taleblerinin de görüşülmesi. 
Bu teklifler, kaba b.ir iddia, gülünç bir 

küstahhk ve müth!J bir cehalet tezahürü 
suretinde tavsif olunmaktadır. Gazeteler 
Ruzveltin bizzat şahsına da hücum eyle
mekte ve mesajını dahili mülAhazalardan 
mülhem bir tahrik ve harbcilik olarak te
lakki eylemektedir. 

kik etmek .. Diğer taraftan Ak.denizdeki İngiliz do
nanması da, Malta adası civarında tahaş
şüd etmiştir. 

fu3 
- Almanyanın, Avrupada kendi nü

z mıntakası saydığı bütün memleket
lerde, hiçbir tahdide tabi tutulmaksızın. 
iktısadi serbestisinin taninması. 

Hitler Berline dö ıdü 
Bertin, 17 (Hususi) - Berline dönmek 

U~ere Münihten ayrılmış olan Hitler, bu
gün Avusturyaya varmış ve hudud mın
takasını ziyaret etmiştir n· . 
~ itler, A vusturyada ordu kumandam 

neraı Brauhiç tarafından karşılanmış 
ve Ştyryada yapılmakta oian askeri ma
nevz:aları seyretmiştir. 

liıtıer, yarın sabah Berltnde buluna
caktır. 

Amerika ne diyor? 
Nevyork, 17 (A.A.) - Alman ve 1tal

Yan tefsirleri üzerine Amerika mahfelle
li Berlin ve Romanın Ruzvelt teklif inı 
reddetmelerinin muhtemel olduğunu kay. 
dediyorlar. 

Ayni mahfeller, mesaja göre, Amerika
~ın siyasi meselelere karışmamak niye. 
tinde olduğu kanaatindedirıer. Nihayet 
bazıları, mesaj diktatörler tarafından reel. 
dedildiği takdirde, mesajdaki bnzı fikir-
lerin - 1 nıusa cmetperver milletlerın top. 
lanmasına vesile teşkil edeb·ıecegv ini zan-
ned· 1 ıyor ar. Bundnn başk::ı saraya yakm-

lı.ğı olan mahfellere göre, mesajl.'l gönde
rılmesi sebcblerinden birı de b:tarnflık 
kanunu etrafındaki m~z3kere yavnşlığı
nuı ve karışıklığın di!ctatörleri tccerrüd 
taraftarlarının Amerrkayı mefluç bırak
tığını zannederek cesaret bulmaları en. 
dişesidir. 

Va· gt şın ?n, 17 (A.A.) - Avrupa buhra-
nı dolayısıle hariciye nezareti 24 saat de
vamlı surette faaliyette bulurunuşt 

Cordel Hull, dün bütün h b 1 ur. 
nıf ederek R . . .. a er erı taSs 

eısıcum.hur:l arzetmi t• 
Vaşington, 17 (AA) .. ş ır. 

reti Kanadad · · - Harıcıye neza-
an ve Baiti, Honduras Gua 

tamaıa .. v_e Paraguay müstesna o~ak ü: 
r.ere butun Amerika hükumetlerinden 
Ruzvelt mesajına iltihaklanıu ve ban ın 
nnıhafazası için müzaheretlerinı bildır~n 
telgraflar almıştır. 

lovyet Rusyanın Ruzvelte telgrafı 
~oskova, 17 (A.A.) _ 'J.'ass ajansı bil

dirıyor: Sovyetler Birliği yüksek Sovyct 
meclisi divanının reis Kalinin 16 Nisanda 
Ruzveıte aşağıdaki telgrafı çekmiştir: 

Ruzveltin teklifini istüıfafla red için 
ileri sürülen diğer bir sebeb de Avrupa
nın kendi işlerine Wilsondan sonra Ame
r:kamn bir daha k.anşmasına müsaade e
demiyeceğidir. 

Nihayet gazeteler gerek Mussolinin, 
gerek Hitlerin ayni mihver zihniyetile 
hareket edeceklerini yazıyorlar. 

Popolo di Roma gazetesi, Ruzveltin 
manasız hareketine karşı Kont Cianonun 
azimkar, dürüst ve açık nutkunu çıkar
makta ve bu nutku hakiki bir sulh ma
nası taşımakta olduğunu beyan etmek -
tedirler. 

Ruz· eltin m!snjınm ıretin 
Ankaraya geldi 

Ankara, 17 (Hususi) - Amerika Ciim
hurreisi Ruzveltin mesajının metni bu
gün Amerika büyük eıçiliğine gelmiştir. 
Büvük elçi mesajın bir suretini Hariciye 
Vekaletine takdim etmişttr. 

Ruzvelt kendisini Hitler ve Mwısolini
ye şahsan müracaate sevkeden sebebleri 
gene bizzat kendisi bildirmekte ve bu hu
susta başlıca iki esasa dayanmaktadır: 

Birincisi Amerikanın A vrupadaki ihtilaf
larla alakadar olmadığı, ikincisı de yeni 
bir harbin bütün dünya için tamiri kabil 
olmıyan bir felaket teşkil ettiğidir. 

Fakat Birl~ik Amerika acaba Ruzvel
tin dediği gibi Avrupadalti ıhtilaflarla a
lii.kadar olmıyabilir mi? Fillıakika işin 

resmi cephesi böyledir, hatta Birle§lk A
merikayı taraftarlıktan meneden bir ta
rafsızlık kanunu bile vardır. Fakat bu ka
nun ve dolayısile Amerikanın Avrupa
daki ihtilaflarla alfıkasız.uğı ilAnihaye 
sürmiyecek ve nasıl ki bir gün İngilter('s 
de mecburi askerlik kanunu bir zaruret 
olacak ise Amerik.ada da tarafsızlık ka
nunu böylece lağvedilmeğe :nahkfun oJa. 
caktır. 

Uçakların henüz saatte yüz elli kilomet
re bile yapamadıkları ve Okyanusu aş
mağı düşünemedikleri, bundan 20 küsur 
yıl evvelki Büyük Harbde Avrupaya 40 
fırkalık bir ordu gönderen Amerika istik
balde Avrupada çıkacak ihtilaflarla ye
niden alakalanmak için kendinde kuvvet-
li sebebler bulacağı ve bu ihtimallerin 
Hitlerle Mussolini tarafından en geç bu

Güvem nahiyes:ndeki meşhur gün hesablandığı JÜphesizdir. Onun için 

• S3y k2phcası yapılac .. k b~z ~erikanın Avrupa ihtilatl~~a f~i~ 
bır mudahalede bulunması ıhtımahnı 

Kızılc~~:1ıanı (H~su~i) - Evk~.f "?- ı Ruzveltin ifade etmek istediği tarafsız. 
mum Mudurı,; Fahn Kiper ile mudı - lıktan daha kuvvetli ve barış için daha 
riyct mühendis]erinden iki zgt kaza tesirli buluruz. 
m~za gelerek Güvem nahiye~ine git - Ruzveltin mesajına bugün kuvve~ ve
mışler ve orada: bulunan tamıre rnuh- ren diğer bir amil de şüphe yok ki, Ame
!aç .Evka~a aid Sey kaplıcasını tetk~ rikanın günden güne ıilihlanmıw ve 
tmışlerdıl. Burada kaldıkları kısa bır kuvvetlenmesidir. 

İngiliz - Sovyet müzakereleri 
Londra, 17 (Hususi) - Mütecavize kor

§1 müdafaa cephesi kurmak üzere Lon
dra, Paris, Moskova arasında yapılan 
müzakerelere devam edilmektedir. 

Sovyet sefiri Maisky ile Fransız sefiri 
Korben, bugün hariciye nezareti daimi 
müsteşarı Kadogan ile uzuı1 boylu görüş
müşlerdir. 

Sovyet sefiri, vaziyet hakkında etraflı 
malumat vermek üzere yarın Moskovaya 
hareket edecektir. 
Bükreşten bildirildiğine göre, Sovyet

lerin askert yardımını kabul etmek husu
sunda şimdiye kadar mütereddid bir va
ziyet takııunIJ olan Romanya, harb vu
kuunda Sovyet tayyare ve malzemesin, 
den maada. Sovyet kıt'alannın da kendi 
topraklanndan geçmesine muvafakat et.. 
:miştir. 

Polonyanın da ayni şekilde bir karar 
vermesi beklenmektedir. Bu husustaki 
müzakerelere devam edilmektedir. 

Romanya hariciye nazın Berlin 
:ırn1unda 

Bükreş, 17 (Hususi) - Hitlerin ellinci 
yıldönümü merasiminde Romanyayı tem
sil edecek olan hariciye nazın Gafenko, 
Berline gitmek üzere Polonya toprakların 
dan geçtiği sırada, bu sabah Krakovide 
Polonya hariciye nazın Bek tarafından 
karşılanmıştır. 

İki hariciye nazın Katovize kadar be, 
raber seyahat etıni~ ve siyasi vaziyeti."l 
son inkişaflarını gözden geçirmişlerdir. 

Yugoslavya, İtalya ve Macarista~ 

arasında yeni" bir anlaşma mı? 
Budapeşte, 17 (Hususi) - İngilter ::! 

Fransanın mütecavize karşı kurmak 
dikleri bloktan bahseden cPeşter L y~ 
gazetesi, Bulgaristan ve Yugosla ayıı 

da bu bloka ilhak etmek üzere Lon , ve 
Paris hükfunetleri tara.Undan sark len 
gayretleri tebarüz ettirdikten sonra, ,... 
rck Bulgaristan ve gerek Yugoslavya~ 
bu mütekabil teminat sistemine iştiral 
etmek istemediklerini yazıyor. 

Ayni gazeteye göre Yugoslavynnın .,. 
rek dahili, gerek coğrafi hususi vaziyetfıt 
ni nazan itibara alan İngiltere, Bel.gracl 
hükfunetine teminat vermcğe pek te m5o. 
ternayil değildir. 

Diğer taraftan, Macaristanın da iftlra4 
kile Yugoslavya ve İtalya arasında yeni 
bir anlaşmanın akti için müzakerelert 
başlanacağı söylenmektedir. 

Macar nazırlarının Romada bu meaeltı 
hakkında görüşmeleri çok muhtemeldir. 

Budapeşte, 17 (A.A.) - Macar ajau 
bildiriyor: Teleki ve Csaky. Romaya '
reket etmişlerdir. Yanlat'ında İtalya ortt 
elçisi Vinc ile hariciye yUksek memurlan 
vardır. İstasyonda Romanya ve Yugos
lavya orta elçileri tarafından selftmlan; 
mışlardır. -

Frnnsız kabinesi 
Paris, 17 (Hususi) - Kabıne, umwnl 

vaziyeti gözden geçirmek üzere yanıt 
toplanacaktır. 

Hariciye nazın Bone, bugün Amer!Q 
büyük elçisini kabul etmiştır. 

Hatay Devlet Reisi ile Başvekili. Antalya 
meb'usu sıfatile Mecliste yemin ettiler 

müddet esnasında Husust Muhasebe - Birleşik Amerika teslüıatının hedefi 
ye aid kaphcalan da gözden geçirdik - müdafaadan başka bir şey olamaz. Fakat 
ten .~nra An~araya avdet etmi~lerdir. en müessir ve en iyi müdafaanın icabın-

Guv<:m nahıyesi kaza merkezıne on da taarruz olduğunu Amerikalılar bil- (BG.§tarafı 1 inci sayfada) yükseliş ve medeni .ilerleyiş savaşındt 
beş kilometre mesafededir. Yazın bu - mez ve Bay Hitlerle Mussolinı düşün- kili Abdurrahman Melek Meclism sürekli kendisine rehberlik eden Cümhuriyet 
rava {{c1enler şifalı suyu ile maruf bu mez değillerdir. Amerika tıpkı İngiltP.:e alkışları arasında birbirını takiben kür- Halk Partisinin Hatayda da köylerden 
k~phcaya da mutlak ı?iderler ve bir iki ve Franaa gibi tok devletlerdendir. Bu süye gelerek and içmişlerdir. başlıyarak kademe kadem teşkilatının 
gun olsun orada kalarak istifade etme, suretle onun teslihatı sırf korunmak için- Antakyada vücude getirilmesi övülecek mutlu 11111 
ği adet edinmişlerdir. Epey u..tnan - dir. Yani Birleşik Amerika İngiltere ile Antakya, 17 - Anadolu ajansının hu- hadisedir.> 
danberi tamir görmemesinden harabe Fransadan ayn olarak harb istemiyen ve susi muhabiri bildiriyor: Hamdi Selçuk Partinin büyük hizmet.. 
yüz tuttuğunu haber alan Evkaf Mü - harbden fayda ararnıyan bir devlet sa- Cümhuriyet Halit Parti.c;ı Antakya ka- lerini ve altı vasfını da izah ettikten ~ 
diri Umumisi bizzat bu hamamla a - yılır. • za kongresi, Parti binasında merasimle ra sözlerini §U cümle ile bitirmiştir: 
lakadar olmuştur. Bu şifa kaynağı cid Onların kafi toprakları ve her şeyleri açılnuştır. Bu münasebetle teşkilatı ku-
den güzel bir şekle ifrağ edilecek olur- vardır. Onun için Ruzveltln bugün yakın ran Tekirdağ meb'usu Rahmı Apak bir c- Halk Partisi, bir fikirdir, Atatürldhl 
S<1 ragbet bir kat daha fazlalaşacak, bu ve muhtemel gördüğü bir Avrupa ve bir müsahırbe yapmış ve Partinin altı vasfını ateşledi~ bu fikir mütemadıyen büyüyor. 
yüzden Evkaf varidatı tezauf edeceği dünya harbini men ve hiç olmazsa gerl halkın gayet kolay anlıyabileceğı şekilde En uzak köylerdeki ocaklarımız bu fikrla 
gibi nahiye ahalisinin de menfaatleri o bırakmak için harekete geldiğini görü- izah etmiştir. Bundan sonra kaza idare ateşiyle daima yanacak ve bizi ısıtıp b· 
nisbette artacaktır. rüz. Çünkü bu, Birleşik Amerika siyase- heyetile vilayet kongre mümessilleri se- ranlıklarımızı aydınlatacaktır.> • 

tinin başlıca bir hedefidir. çilmiştir. Kongr,? azasının müttefikan ve Almanya ve İtalya hükfunetlerine yap. 
tığınız asfüıne rnüracaatten dolayı derin 

•empatiıni ve samimi tebriklerimi bildir- Ankara, 17 - Kızılay Cemiyeti 1939 

ınek benim için zevkli bir vazüedir. Te- yılı kongresi bugün saat onda Büyük Mil
ıebbüsünüzün cüıan barışının muhafaza- let Meclisi iknicl reisi· Aydın meb'usu 
•ını samimi surette arzu eden Sovyet Sos· doktor Mahzar Germen'in reisliğinde 
Yalistler Birliği milletlerınin kalbinde merkezi umumi binasında içtima etmiştir. 
en derin bir akis bulmakta olduğundan Kongre şimdiki vazifesi dolayısile Ce-

Kızılay Cemiyeti kon11resi İşte Ruzveltin gönderdiği yeni mesajın sürekli alkışlarla kabul ettikleri bir tak
hakiki sebebini bu suretle tesbit ettikten rire göre. Partimizin Genel Başkanı Milli 
sonra Amerikanın istemedi~i bir harbi Şef İnönüne, kongrenin saygı ve bağlı
mene'mek veya geri bırakmak tesebbüsü lıklannın arzına karar verilmiş ve kon-

:ı. kadar tabi! bir şey görülemez. Bahusus gre dağılmı§tır. 
İngiltere ve Fransa ile beraber Amerika- Kongre münasebetile Parti bina51 Türk 
nın henüz teslihatlannı bitirmedikleri ve ve Parti bayraklarile donatılmıştı, kon
tam bir hazırlık için en az bir iki seneye greye bütün köy ve ocak mümessilleri 
muhtaç oldukları düşünülürse Ruzveltin iştirak etmişlerdir. 

Türk - İngiliz 
muz.akereleri 

(BCJ.ştarafı l inci sayf adcı) 

Paristc dünkü müüıkat 

•ınin olabilirsiniz.> miyet merkezi umumisi rei.diğinden isti-
Dünya matbuatının tefsi leri fa etmi§ bulunan Başvekil Doktor Refik 

Londra, 17 (Hususi) _Dünya matbu- Saydama Cemiyete 1925 yılındanberf 
ltı, Ruzveltin mesajı hakkında tefsirler- yaphğı büyük ve değerli hizmetlerine bir 
d b mukabelel şükran olmak üzere nizamnae ulunmakta berdevam.dır. 

Düne kadar muhteriz bir vaziyet takın- mei esasinin 50 nci maddesi mucibince 
- 1 1 fahri reislik ve azalık ünvanlannı tevcih .. ,ış o an talyan gazeteieri, bugün Ruz. d 
\' 1 ve iplomdonör itasını ittifakla kabul et-e te karşı şiddetli bir hücuma başlamış- miştir. 
larcıır. Bu gazeteler, mesajın İtalya ve =============== 
~lınanyaya karşı bir haka'l"et ve bir ilanı 
~b olduğunu yazarak, Almanya ile 

lrıuttenkan mesa3·a red cevabı verilmesi
ni · ıstemektedirler. 

Alman ve İtalyan matbuatının itilfıf. Tesis tarihi : 1888 

• 

mesajının hakikt manaları daha iyi sezi- İskenderunda 
lebilir. İşte Almanya ile İtalyayı bu me-
saj dolayısiJe kuşkulandıracak olan bfr 
amil de budur. 

İskenderun. 17 Anadolu ajansının hu· 
susi muhabiri bildiriyor: 

Paris 17 (A.A.) - Diplomatik bala
mından dün mühim bir hadise olına
mıştır. Hariciye Nazın Bortıe yal -

nız Türkiye büyük elçisini kabul edereli 
Paris ve Londranın Ankara ile yaıptık-

ları müzakereler hakkında görüşmü "" 
tür. Bu müzakerelerin yakında muva ~ 
fık surette neticeleneceği teeyyüd et 1 

mektecUr. 

Sovvetler Birliği ile yapılmakta olaQ 
müzakerelere gelince, ki bugünkü di?ı 
lomatik müzdkerelerin düğümünü t~ 

kil etmektedir. Fransı.z nıns'1ahat~ .. 
zarının bugün Moskovnda Litvinof i1-

Rirlz neşriyatını mevzuubahs eden •Ti
ınesa gazetesi de, bu gibi neşriyata fazla 

thernrniyet verilmesinin doğru olmıya
~ğını ve bunlardan, Almanyanın red ce
~abı 

Hitlerle Mussolininin mesaj:ı karşı c~
vablan müsbet olmak icin onların daha 
evvel Danzi.g, Ukranya, Romanya. Kara
deniz. Ege, Korslka. Tunus vesaire gibi 
planlarından vazgeçmiş olmaları ve yu
varlak masa başında İngiltere ve Fran~a 
tarafından terkedilecek birkaç ufak çap
ta kazançla iktifa etmeleri Jcab eder. Fa
kat onlann dilekleri öyle man başında 
elde edilecek şeyler değildir. O halde e
ğer taleblerinde mu~r iseler, vani harbi 

İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) göze almışlarsa onların fimdi yapacak-

Cümhuriyet Halk Partisi İskenderun 
kaza kongresi, Halk sinemasında büyük 
merasiınle açılmıştır. Merasime alay ban
dosunun çaldığı htiklM marşile başlan
mıştır. Kongreyi vilayet teşebbüs komi
tesi başkanı meb'us Abdullah Mursaloğlu 
açmış. yolkama yapıldıktan sonra kaza 
idare heyetile vilayet kongre mümessil
leri seçilmiştir. Kaza idare heyetı reisli
ğine seçilen meb'us Hamdi Sf'lçuk bir mı
tuk söylemiş ve demiştir ki: 

c- Büyük milletimizin kurtuluş "e 

aörüşmesi pek muhtemeldir. Hariciyt 
Nazırı Bone de yarın Sovyetler BirliJI 
elçisini kabul edecektir. 

lll'l vereceği manasının çıkarılamıyaca-
ı Yazmaktadır. 

D ·ı c\ın aı .Y Express gazetesınin Londrada~ 
~ e.rik_a mahfellerinden öğrendiğme go
~ Ruzvelt Cumartesi günkü teşebbüsü
~evarn niyetindedir. Teklifleri redde, 

rak ~ahi, diğer bir teşebbüste buluna
a5 butnn memlekletler için 10 veyahud 
lir. s;ıelik bir mütareke aktini istiyecek
takd· ihayet plAnı büsbütün akiın kaldığı 

ırde Cüm.h llJtıer ' ur Başkanı Amerikayı ta-
•rru 2 ?bfm.seşı 
tasnıa karşı tek bir cepho içinde demok-

ere iltihaka davet edebilecektir. 

-
TürlıiyeJeld Ş.belerlı 

1STANBUL (Galata ve Yenicaml) 

MERSİN, ADANA B'1roau 

Yanani•tanJalrl Subelerl ı 

SELANfıt - A TİNA 

• l 
Her nevf banb muamelelert 

ıtiralık tualar aervill 

ları şey pJ.Anlan için zaman· kazanacak 
.surette kaçamaklı cevablar vermek olur dan başka Akdenizdeki İtalyan hava kuv
ve bu takdirde mesajdan artık müsbet ve vetlerine karp çıkanlacak İngiliz - Fran
bımşa faydalı ·bir netice beklemek muhal nz uçakları yeni bir üstünlük temin et-
1 mekte ve İngiltere artık kendi adalarına o ur. 
Fakat diğer cihetten fngı1iz , Sovyet karfI bir hava iefevvukundan fazla kork· 

Rusya müzakerelerinin hayli ilerledi~ mamaktadır. 

ve Romanyanın. mukaddema oldu~ gıôl, Bütün bunlar Berlin • Roma mihverine 
yalnız Sovyet uça.ltlannm değil, ayni za. yeni tecavüz yollarını ve muvaffakiyet 
manda ordulannm da topraklarmdan ihtimallerini kapamak için müessir ted· 
geçmelerine nza g&terdiği anl8§Jlıyor. birlerdir. Japonya dahi şu anda Çinde 
Bundan başka İngiliz Akdeniz donanma- büyük müşküllerle karşılaşmaktadır. O· 
sı büyük ltısmı ile Maltada ve kuvvetU nun için totaliter devletlerin oldukça 
bir Fransız filosu da CebelOttarıkta bu- çıkmaz bir durumda olduklarını kabul e· 
lunmaktadır. Bu, deniz kuvvetleri !tal- dersek onların ifin içinden kabil olabile

~ 1 . ~ ~ yan cbwım.a3ıııa kat kat Oltündür. Bun. cek bir kazanç De çıkmajı düşünme erJ 

ve Ruzveltin mesajına vercceklel'l cevab. 
!arla, Amerikanın da iştirak edeceği bh! 
konferansı mümkün kıimalan tabiicHa 
Çünkü bu konferansı akim bırakacak her 

cevab Almanya ile İtalyaya aynca bft
tün dünyanın önünde pek büyük rnecbu· 
riyetler yükletip onları tamir olunma.1 
bir infirada sürükliyebilir. 

Netice olarak görülüyor ki bir harbi 
yakın ve dünya için tehlikeli gören Ruz. 
veltin mesajı büsbütün faydasız değildiıt 
ve Almanya ile İtalyanın harbi hakiG 
ten istememeleri halinde ondan tam bl.l' 
istifade etmeleri kabildir. 

H. Emir Erkıte& 
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1 ÇiÇEKÇi KIZ 
ınHRı•ı Çanakkale: f oı:ık bayırı 

1 ateş ~~hnda 
S! '(&~t:ırRf1 g inci ~vfada1 rüştüm. Mumaileyh, cKocaçimen mınta· 

mllllffii taarruz ettikleri görülüyordu! kası kumandanı• namı ile kendi emrine ~, ...... llUllllK .. IOll.. Yazan: Muazzez Tahsin Berhand 
her sabah bana bir demet taze çiçek ge • 
tlriyor ve verdiğim para için yüz defa te
şekkür ederek sevinçle gidiyorlardı. 

Halbuki bu mıntakanm kumandası da verildiğimi; 8 Ağustosta 7 nci ve 12 nci 
Bizde sokak satıcılığı umumiyetle' veriyor, insanda isimsiz bir takım arzu

erkeklcre münhasır olduğu için bir gün lar yaratıyordu. 
penceremin önünde otururken genç bir 1 Asfalt yolu bırakmış, bastonuma daya -

' kızın. tatlı ve sıcak bir sesle: narak otların arasından ilerliyordum. Me Şimdi o zavallı kızın akibetini düşünü· 
yorum da. onu devamlı bir işe yerleştir
mek için uğraşmadığımdan ve yaz so -
nunda seyahate giderkn ona birkaç para 
vermed iğimden dolayı kendi kendimi af
fedmiyorum; fakat insanın kayıdsızlığı -
na ve hodbinliğine hudud olur mu? Bazı 
günler kendi kendime: 

bana verilmişti! 
Gelgelelim, elimde hiç bir kuvve~ bu

lunmadığı için - ne topçu, ne de piyade! -
vaziyeti soğukkanlılıkla seyretmekten ve 
civardaki kıt'aları teşciden başka yapa • 
cak bir şey yoktu! 

fukalar ile Anafartalardan düşmana taar
ruz edeceğini, bana da 33 üncü piyade a· 
layı ile topçu 11 inci alayın 5 inci bölü • 
ğünü gönderdiğini söyledi. (Arkan var) 

Yazan: Sabih Alaçam _ Güzel kokulu menekşeler, sümbül • cidiye köyü arkada kaLrnış, evler seyrek-
ler, mimozalar... leşmiştL BirdenJ;ire uzaktan bir takım 

··············••••••••t ••C•••• • •• ••• •••• 

Diye bnğırdığını duyunca, bilaihtiyar sesler geldi: İmdad istiyen, çırpınan ses
başımı pencereden dışarıya eğerek bak· lerle kar~~ kahkahalar ... Adımlarımı 
tım. sıklaştırarak gürültünün geldiği tarafa 
Güneşlerde yanmış, açık havada yürü- doğru yürüdüm. On iiçle on altı yaş a

mekten incelerıık uzamış, on yedi, on se· rasında birkaç çocuk, on beş gün evvel 
kiz yaşında bir kız, boynuna tablaya ben- penceremde durduğum sırada bana çiçek 
ziyen bir sepet asmış, çiçek satıyordu. satmak istiyen genç kızın etrafını almış
Çıplak ayaklarına rağmen öyle mevzun lar. binbir taşkınlık ve muziblik yapa -
bir yürüyüşü, yırtık esvabları içinde rak onu rahatsız ediyorlar, kızcağız dn, 
öyle 'kendine hnkim, hatta mağrur bir kendisini bu çapkınların elinden kurtar
hali vardı ki, onunla alfıkadar olmaktan mak için çırpınıyordu. Benim yakiaştığı-
kendimi alamadım. mı gören çocuklar güleTek kaçtılar, çi • 

- Sümbüller .. mimozalar ... çekçi kızla, yanındaki yaşlıca kadın da 
Yalvaran, dilenen gözlerle apartıman bu fırsattan istüade ederek acele adım

pencerelerine ve sokaktan geçenlere ba- larla yanımdan geçip Mecidıye köyüne 
kıyor. bir buketini beş kuruşa sattığı çi· doğru yollandılar. İşim olmadığı için, ben 
çekleri verecek müşterı arıyordu. de arkalarından gittim ve iki kadının, 

köyün ilerisindeki bir bahçeye girdik -
!erini görünce, kendime bir müşteri sü
si vererek ben de arkalarından girdim. 

Beni gördü ve gözlerinde ümide benzi. 
yen bir parlaklıkla sordu: 

- Çiçek vereyim mi beyim? 
Birkaç demet alarak o zavallı km 

mes'ud etmek elimde iken, tahteşşuu -
rumdan gel~ ve sonradan beni isyanla 
titreten soğuk bir sesle cevab verdim. 

Bahçe sahibi, ihtiyar bir Rum, beni 
görünce, yağlı bir müşteri bulduğunu 

zannederek kadınlan bırakıp bana yak • 
laştı, fakat asıl maksadım bu çiçekçi kı
zı tetkik etmek olduğu ~çin: 

- Adam sen de, benim birkaç kuru • 
şum da onu kurtarmağa kufi gelmezdi. 

Diyerek omuzlarım üzerindeki mes'u
liyet yükünü atmağa çalışıyorum. 

Evet, yaz bitmiş, sonbaharın üzüeü ve 
sıkıcı günleri gelmişti. Her sene olduğu 
gibi 'kışı sıcak memleketlerde geçirmek 
için hazırlanırken, çiçekçi kıza karşı yük
lend iğim taahhüdü tamamilc unutmuş • 
tum; nitekim, altı ay kışı Mısırda geçir
diğim sırada onu hatırlamadım. 

Fakat gene bir bahar günü Mecidiye 
köyüne yaptığım bir gezinti, bir sene ev· 
velki vak'ayı tekrar gözümün karşısında 
canlandırdığı vakit, birdenbire kalbimin 
üzerinde derin bir acı duydum ve ihmal 
cttiğ'm o zavallı çiçekçiyi sorup aramak 
ve ona bir yardımda bulunmak istedim. 

İhtiyar Rum bahçıvan beni tanımadı. 

Hatta, bilahare, bana: 
c- O buhranlı zamanlarda ne yaptın?• 

sualini soran arkadaşlarıma şu kısa ce • 
vahı vermi§tim: 

-Durdum! 
Fakat düşmanın ilerlemesi de, benim 

durmamdan pek farklı değildi! 
Bu civarda bulunan 5 inci fırka karar-

gahını da yanıma aldım ki bu fırkanın er
kanıharbi Arif Bey idi. (İzmir suikas -
dinde idam edilen.) 
Akşama doğru 11 inci alayın 3 üncü ve 

4 üncü taburları ile iki makineli tüfek 
geldi. 
Sağ cenahı zayıf gordüğüm ve düşman 

da bu cenah üstüne Kemıkliden uzun yü
rüyüş kolları ile ilerlediği için, 3 üncü ta
burla iki makineli tüfeği Asmadel'edeki 
14 üncü alaya gönderdim. 

Burasını bu suretle takviye etmekle be
raber, 4 üncü taburu her ihtimale karşı 
elde bulundurdum. 
Yaptığım işleri ve gördüğüm vaziyeti 

de şimal grupuna bildirdim. 
Saat 19 da Anafartalar müfrezesi ku
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Son Posta - Hayır •.. 
- Üç kuruşa al .. iki demeti beş kuru -

- Sen onlann işini bitır, rahatça ko -
nuşuruz. 

KPndimi hatırlatmakta bir hayi müşkillôt 
çekt;kten sonra sordum: mandanı Vilmer Beyin emir zabitı süvari l================t 

mülazimi Ekrem Rüştü Bey nezdfme ge. Yevmi. Siyasl. B_a~~~-ıa_n Balk ıue'811 
şa al... 

- İstemem ... 
Güneşlerde yanmış Y:Jzünden, siyah 

kirpikler altında g~zlenen yeşil gözlerin
den, hırçın ve ısyankar bir alev taştı. Bu 
alevin beni nasıl yakmadığına, onun sım 
sıkı kapanan dudaklarının birdenbire a
;ılarak. nasıl beni tahkir etmediğine hfl. 
ıa şaşıyorum. Hayatını namuskarane ka
zanmak için sabahtan akşama kadar ya
Iınayak sokaklarda dolaşarak çiçek sa -
tan, bu güzel kızı himaye etmek, sattığı 
{;içekleri almak surctile onun hayat yü • 
künü hafifletmek bir insan sıfatile, bo:-
cum değil miydi? Bunu ,Yapmadığıma de
rin bir azab duyarak penceremi kapadım 
ve kızcağızın uzaklaşan sesini hicabla din
ledim. 

- Sümbüller .. mekenşeler ... 
Aradan bırkaç gün geçmişti. Bir sabah, 

ılık bahar havasını yakından teneffüs et
mek, tablatin bahar bayramını yerine.le 
ıgör.mek arzusile Mecidiyeköyüne doğru 
yürüdüm. Kırlar yeşil. ağaçlar yeşil, yer 
yer biriken sular yeşildi ve bu sonsuz 
yeşillikten sarhoş edici bir buğu yükse
lerek kalbe çarpıntı, sinirle~ gerginlik 

•' Son Posta,, nın 
Edebi 

Romanı: 51 

Diyerek bir sandalyeye oturup bahçeyi 
seyre daldım. Hakikatte gözlerim ve ku· 
!aklarım çiçekçi kızını takib ediyordu. 

- Beş demet fülya ... On demet süm
bül. .• On demet menc~<:e ver. 

Bir kuş kadnr çevik adımlarla çiçek -
rer arasında yürüyerek buket yapan ih -
tiyar bahçıvana yardım edıyordu. 

- Bugün az çiçek alıyorsun kızım? .. 
- Ne yapayım; satamıyorum .. kuruyup 

ziyan oluyorlar. 
Bu sesin, azab ve ihtiyaç içinde ezi • 

len namuslu bir ömrün bütün acısı ve ha
sis ıztırabı gizli idi. Bilaihtiyar ona yak
laştım ve birkaç gün evvelki haşinliğimi 
affettirmek istiyen bir sesle kendısine 

her gün bu bahçeden büyükçe bir buket 
çiçek alıp, vereceğim adrese getirmesini 
teklif ettim. 

Bu bekJenilmiyen sipariş, karşımdaki 

üç insanın yüzünden büyük bir hayretıe 
karışık bir sevinç rüzgarı geçirdi ve çi
çekçi kızla yanındaki yaşlı kadının bah· 
çeden çıkarken çok heyecanlı olduklarını 
gördüm. 

O günden sonra, isminin Ayşe olduğu
nu öğrendiğim kızcağız veyahud teyzesi, 

- Çiçekçi Ayşe ne oldu barba? 
Hiç beklemediğim halde, adamcağızın 

yüzü karmakarışık oldu. 

- Bırak o lUfı açma beyin1 ... 
- Ne oldu? Yoksa kötü yola mı saptı 

kızcağız? 

Bila.htiyar, beni en çok meşgul eden 
bu şüpheyi açığa vurmuştum. 

- Keşki öyle olsaydı; bu zamanda na-
musluluk beş para etmiyor. 

Alaka ile tekrar ısrar ettim: 
- Söyle ne oldu? Yoksa ... 
Bahçıvan, çok yaşamış ve çok şeyler 

görmüş bir insan tevekkülile anlattı: 
- Kış gelince fabrikalarda bir iş a!'n

dı, bulamadı. Zaten yazın çiçek satmak· 
la güç geçinirken büsbütün sefil oldu. 
Çok defa benden aldığı krizantemleri 
satamadan geri getiriyordu. Karda, ça -
murda yırtık pabuçlarla, ince entarile 
gezmeden hastalandı, kendisine bakama
dı, öksürüğü arttıkça arttı. 

Bir akşam bahçe kapısını kapamak için 
yaklaştığım sırada, onun karlar içinde 
yattığını gördüm. Geri getırdiği krizan • 
temleri iki kolile göğsüne basmıştı. Yak· 
laştım. Zavallı kızcağız orada can ver -
mişti. 

lerek, fıkibetleri hakkında hiç malfuna • 
tımız bulunınıyan bu müfrezenin kuvvet 
ve vaziyetine dair şu mallımatı verdi: 

c- Müfreze Gelibolu ve Bursa jandar
ma taburlan ile alay 31 in ikinci ta.Curu 
ve alay 32 nin birinci taburundan bir bö· 
lük ve bir sahra bataryası ve hır cebel 
topundan mürekkebdir. Kıreçtepe, İs • 
mailtepe elimizdedir. Gelibolu jandarma 
taburu Kireçtepede, diğerleri lsmailte • 
pededir. Bulunduktan mahalleri miida • 
faa etmektedirler.» 

Bu esnada lll€Vziimden iyice görül • 
me'kte olan düşman hareketlerim, Ekrem 
Rüştü Beye de gösterdim ve dedim ki: 

c- 7 nci ve 12 nci fırka gelinciye ka-
dar, yerlerinizi muhafaza edeceksiniz! Şa
yed, püskürtülecek olursanız, bizim ce -
nahımıza doğru toplanacaksınız. 14 üncü 
alaya da İsmailtepe ile keşif kollan va
sıtasile irtibat tesis eylemeleri emredil • 
miştir .• 

7-8/8/915 de düşman fasılalı surette 
bütün C€phede topçu ve piyade ateşi yap
tı. Gece yansından biraz evvel Anafar • 
taya, Geliboludan gelmiş olan Saros gru
pu kumandanı miralay Feyzi Bey ile gö-

- Baba. siz piyano çala!'ken annem o ğü kimselere surat eder ve içine ufak b'.r 
kadar dikkatle ve dalgın dalgın dinli • şüphe geldiği dakika hemen ona ıiklyet 
yor ki benim içeriye girdiğimi bile duy. eder, ağlar, bayılırdı. 
muyor. Bu ahlakta bir kadının Cevad gibi bir 

İşte şimdi de ayni zevkle titriyerek bu insanı anlıyabilmesi, ona kendiSini sev. 
musikiyi dinliyor ve kulağına gelen has- direbilmesi imkansızdı. 
sas nağmelerden bu parç:ıyı çalanın ru- Şımdi artık Mualla kocasının - evlen· 
hunu anlamağa çal~ıyordu. dikleri günkü ve onu takib eden aylar. 

Uzaktan derin gök ğürültüleri gelme- daki hattı hareketini hali anlıyamadığı 
ğe başlamıştı. Bir kaç irı damla ağır ağır halde - iyi kalbli ve hassas bır \nsan ol· 
bnlkonun taşlarına düştü. duğunu anlıyordu. Keodisıne karşı olan 

Mualla Belkis hanımı düşünüyordu. muamelesi bunu ispat ediyordu. 
Ne fena ruhlu ve şayanı nefret bir ka- Bir kaç zamandanberi, Cevadla arala· 

Genç dul, şarkı söylüyormuş gibi hırsından dişlerini gıcırdatarak tekrar dındı o! Biraz evvelki imalı sözleri ne rmdaki manianın hergün biraz daha Yl· 

Yerebatan, ÇatQlçeımı tokak. • 

İSTANBUL 

Gazetemizde ı;ıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize dddir. 
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için elinden gelen her şeyi yapacak ve 
sonra senin hislerini bir romanında tah
lil ederek sizinle alay ettiğinı göstere .. 
cektir. 

Ah, eğer cidden böyle ise .. eğer Ce
vad onun hislerini öğrenirse! Hayır, 
bunu bHmiyecek, bu büyük sırrını kal
binin en gizli bir köşesinde sa4tlıya -
caktı; ta kalbini helecanla çarptıran o 
tatlı bakışların arkasında neler gizlen
diğini tama mile öğreninceye kadar .... 

Genç kadın ıztırab ve saadetle kaırı
şık bir heyecan içinde kendi kendine 
tekrarladı: 

kelimelr>ri uzatarak .şımarık bir sesle salona döndü. terbiyesiz, ne manasız şeylerdi! Onun kılmakta olduğunu, anlaşmak ve buluş-
k 1 

- Onu seviyorum .. onu seviyorum. 
on..r hitab etti. Mualla odasına çıkıp bır aspirin al- kocasına karşı yaptığı koketlikleri, ona ma yo unun hergün biraz dahl açıldı-.. · d o Dişal'Jda bardaklardan boşanırcasına 

- Çabuk kendinizi tPdavi ediniz ha • dıktan sonra tekrar aşağıya indi; fakat yaklaşmak için tertib ettiği manevraları ğını goniyor u. nun mavi göz bebekle-
nunefendi. Cevadın sözüne bakmayır.: sinirleri o kadar bozulmuştu ki misafir- görmemek çin kör olmnk lfızımdı; fakat iri kendisine bakarken öyl~ acayib, öy1t yağmur yağıyor. serpinti halinde içeri-_. ı k lb b ıI ye giren daml<ı. .':'lr . farkında olmadan 
onu siz benim kadar bilmezsiniz. Hasta le .. rin yanına gidecek. yerde yandak: k.ü- I Ccvadın da b~" çocukluk ark.a.daşına. kar- .at ı .ve a e giren ir par tı alıyorlar· - d k pembe ipekli esvabını ıslatıyordu. 
kadınlara tahannnül edemez. Zeynebin çuk beyaz salona gırcU. Burası tamamılc şı takındığı soguk tavırlar. soylediğı ağır ı ı ... 

""b t · t• z Ilı k B k birci b Şimdi İzmitte kocasına onu hiç bir annesi bunu tecru e e ::mş ı. ava g. kendisine mahsustu ve boş vakitlerinde sözler cidden göze batacak kadar artmış· ir §imşe · en ire genç kadını sar. 
dıncağız sık sık hasta olduğu için koca. gelip burada otururdu. Kocası bunu bil- tı. dı ... Uzun ve boğuk bir gürültü camları zaman ~evemiyeceğine dair söylemiş 
sının kendisini bırakıp gezmeğc, köylere. diği için bahçıvana bu salonu daima en Bir müddettenbcri Mualla Cevadın ılJc sarstı. olduğu sözlerin genç adamın üzerinde 
hatta seyahatlere gittiğinı bile görürdü. taze çiçeklerle süslemestnı tembih et - kansına karşı olan hatalarının evvekP, I Mualla bilfühtiyar bir adım ger· çekil· yaptığı tesiri anlıyordu. 

Biçare Müzeyyen ise kocasından ayn mişti. yani evlendiği gün !zmitte kayinvalirle· 1 ınişti. Ayni dak•kada heynin içinde baş- Cevad gibi bütün kadınların kele -
yaşavamadığı için o yanından uzaklaşın-, Mualla balkonun kapısını açarak eşik- sinin söylediği, sonradan da bu Belkis ka bir şimşek çakarak ona Cevada karşı bekler gibi etrafında döndilğü mağrur 
c b liıkis daha çok hastalanır ve ıztırab te durdu. Hava. nefes alınamıyacak ka- hanımın imalı ve kinayeli cümleler al _ olan hislerini ve kalbindeki bütün duy- ve güzPl bir adam için, taşradan gidip 
çekerdi. Ah şu erkkler! Şu erkekler! 

1 

dar boğucu olmuştu. Kapkara bulutlaı tında sakladığı kadar büyük olup olma- guları apaşikar gösterdi: Kocasını o ka- S-.."'Çliği basit bir kızın bu intihabından 
:\foall~nın ince kaşları çatıldı, sesinde alçalmış, denizin üstü korkunç bir st • dığında .şüphe etmeğe başlamıştı. He:r. l dar seviyordu ki onun hala kendisinden dolayı büyük bir ~aadet duyacak yer· 

soguk hır ahenkle cevab verdı: yahlığa bürünmüştü. Bir yaprak bile halde Müzeyyenin de bir çok suçları ol-1 uzak durmasından fevkalade ıztırab çe· de kendisine hakaret etmesi ve ademi 
- Geçimsiz bir ailede karı ile kocadan kımıldamıyor, ortalık müthiş bir dur • malıydı ve bu suçlar Cevadınkileri büs. k iyordu. . tenezzülle muamele ı>tmesi kirnbilir ne 

hanı(sinin ha klı olduğunu tayin etmek gunlukla kapacak fırtınayı beklıyordu. bütün ortadan kaldırmasa bile çok azal· Evet, biraz evvel düşündüğü gibi onu kadar izzeti nefsi yaralayıcı bir şey ol-
e iden güç bir şeydir efendim; bahusus İçeride çalınan piyanonun sesi kapalı tabilirdi. Cevada bağlıyan yalnız vazife hıssi de- muştu. 
u aktakiler için ... Bu sebebten bnşkala- 1 kapıların arkasından biraz boğuk fakat Şimdiye kadar yalnız küçük görüm • ğildi. Bu esrarengiz adam: çekıngen vo Gururu karı..sının bu sözlerine ba~ 
rının hususi han;y1~le m"~gul olmamtk güzel bir nağme halinde gelıyordu. Mu- cesi, Müzeyyeni şöyle tat'if etmişti. Hop- korkak bir aşkla, fakat bütün kalbile se. e~nıcktrn onu menetmiş, Mualla da 
ve hizumlu lüzumsuz fikirler beyan et- alla bin kişinin içinde kocasının hass:ı.s pa ve sinirli, az akıllı, cevad gibi bir er- viyordu. Lakin, alçak bir elm akıttığı I acemiliğinin ve fazla açık kalbliliğinin 
m mck daha münasib olur. ve sert pannaklarile çaldığı piyanoyu keği anlamıyacak yaradılıştn, hasta de. zehirden hala ruhunda ince bir iz kaldı- cezasını çekmişti. 

Bunu söyledikten sonra hafifce başım tanırdı. Onun sevdiği ve her zaman çal- necek kadar kıskanç... ğı için bu sevgisini ona gösteremiyordu. Acaba Cevad da sonradan bu vak'ayı 
eğerek merdivenleri. çıktı. Belkis bu so- dığı bu parçaları ne büyük bir zevkle Hatta bu kıskançlığı o kadar müthiş Hala .kayinvalidesinin sözlerı kulağında düşünmüş müydü? Acaba 0 da unut -
ğuk cevabtan ve bilhassa kendisine veri-ı dinlerdi. HattA küçük Zeyneb bile bunun miş ki Cevadın her hareketıni tecessüs çınlayordu.: I mak ve affetmek istiyor muydu? 
len dersten fena ihalde s.a.sır.u> kalmıstu farlaııda olmUf ve bir sün göylc demi§ti: eder, sokakta onu takib ettirir, aörUltü- - Belki de seni kendisine bdlamak ( Arkaıt t>11.r} 
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BATTAL GAZI 
1~ron #e1~~g~ı~C:::1;i 
Seferde Osmanlı ordusu 
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Ya-. ZIYA iAKb 

Geceleyin gelen güzel misafir 
~asya ~ aözlerini birer birer 
IOrı .. den geçınyordu. Bilhassa onun 
geli SOzleri; B~ttal Gaziye Ç<>k manalı 
ler ~~du... Bızansm iç yüzüne lanet
rine b Yan bu kadın, işi Allahın takdi
m.işti? ~kla a~ ne demek iste
tevekk. · .. 

1 
u s~~ler, yalnız dindarane bir 

Orduga sadrazam kumanda ediyordu. Biitün vezirler 
kendisine refakat etmekte idiler. Sadaretin de/terlıri 

bile orkflları sıra geliyordu 

U le soy}PnlT'lico .. ı d · · baretf? --·-ı soz er en mı ı-

so,. 1 ı. · Yoksa, husud bir maksatla mı 
Y ennu_.., 

,~ı .. 

Battal Gazi bu!.n ..ı;;...:;.. d" ·· 
Yenı k , v""'l.u~e uşune 

80 
e yeyip biraz da mirahat ettikten 

ıa:"· artık çıkıp gitınek istedi. Fakat, 
t' kıhcını takıruya hazırlanırken ih-
ıyar keşiş ~ri girdi: , 

Arı - Kahraman misafirimiz!. Aspasya 
doı:· ınanastı:ımı~ ~erdiğiniz şereften 
an r teşekkürlennı beyan ediyorlar .. 
d c k, bu şerefin arttınlması için siz-
en ayrıca bir ricada bulunuyorlar. 
Dedi. 

fif.Battaı Gazi, bu manalı sözleroon ha
ce §&Şa!ıyarak sordu: 
-Ne gibi? 

- Bu geceyi burada geçirecek olur-
sanız, çok memnun olaca!ar. 

Zeki kahraman, Aspa.çya Ananın bu 
arzUsunda mühim bir ma~ad olduğu
nu hissetti: 

- Mademki MyUe arzu ediyorlar .. 
hay hay . kn1ayıJL. 

Diye, cevah verdt ... 

* .Gece.·· her taraf, derin bir sükunet 
iç~de idi. Gece yarısından iki saat ev
ve yapılması mutad olan Ayin bitmiş 
9an ve filhi sesleri kesilmi ti .. 

Aytnt ınüteakib rahi ş · 
relerine çekildik beler derhal höc-
a~ta bir ~ri için koca manastır 

K.a ;:ıezar gibi sessizdi. 
pıcı .a~ de -.ı:_.n .:,_ . b' 

ıtt k ~ • -=uau '-U.enne ır 
y a serdikten sonra çekilip gitmişti. 
. .Battal Gazi, bütün bu ölü sükl'.itu 
ıçın?e yalnız kalmıştı. Fakat, başrahi
benm, kendisini bu gece manastırda 
a~akoymasında bir sebeb olduğunu dü
ıundü4i1 için yatmamıştı. Ve hatta, el
biselerini bile soyunmamıştı. 

Ocs'kta, roçinalı çam dalları, tatlı çı
!ı~dılarla yanıyordu. Ocağın rafındaki 
ıkı balmumunun titrek ışıklan odayı 
lıafifce aydınlatıyordu. Açık ~cere
den serin bir rüzgAr giriyor .. çamlardan 
Relen çir çir böceklerinin sesi, uzaklara 
kadar ıfüi1kleniyordu. 

B;jttal Gazi; dirseğini pencerenin ke
narına dayamış. genf: bir takını hayal -
lere dalmıştı. Evvell, 'köşkün avtluya 
açılan kapısı gıcırdadı. 

Battal Ga2i, bu gıcırtıyı duyar duy
ınaz, geri çekildi. Başını, aralık duran 
Oda kapıCJJna çevirerek dinledi. Sofada 
bir kumaş hışırtm işitti. Ve sonra, oda 
kapısı, P.ğır ağır itildi ... İçeriye, etekle
ri yerI-crde sürünen geniş ve siyah bir 
harınanı ve bo.yına, göğsüne kadar si
Y'h bir kukuleta giymiş bir insan gir
di. OdanlD sessiz1iği içinde, tatlı ve ber
rak bir ses yükseldi. Bu sesin sahibi, 
Aspagya Ana idi. 
\._Baş rahibe, Battal G1lzinin önünde 
qfUce ba.f:nı e~rken: 

- ~rüyorum ki, lmlerim beni al -
~tınıyor ... Bu gece misafir kalmanızı 
!'ica etmekten ma~dımı, anlamış gö
~k!\üyoıınınuz... Zannederim ki, beni 
~ llyordunuz. 

Iledt. 
Battaı Gam de, bat rahibenin önün

de, Vekar ve hürmetle hafifce eğilerek: 
~ - lvel. benimle mahremce görüş -

k iatedi~zt t.ıhmbı etmiştim. Al-
daıunaınışım. 

Diye, cevab V@rdi. 
~hibede, yabancı bir erkekle, 
~ın bu vaktinde böyle tenha bir 
'l'<le göıilpnekten hUBUle gelen bir 
~g9ııilk Yoktu... Battal Gazi de, 

llnüle byidfliı pünüyordu. 

0~'Ya Ana, ledire ilerledi. Köşede 
Jt~ ı için Battal Gauye rica etti. 
l'ah de ka~na geçerek, mindere 
~atça Y•lefti. Soara, bqındaki siyah 
bt~~t~yı çekti çıkardı. Battal Gazi, 
--~ lataladı. Bat*', irlıdeline 

Tercüme eden: HUssyi11 Cahid Yalçm 
Burada bütün esnaf heyetleri seyir • ıteferrüat !kabilinden istihdam etmeğt 

ellere birbiri ardınca kendi san'atlarınm kalkmış olması da tahmin edilebilir. En 
mekanik ta·tbikatını gösterirler. Çiftçi hakiki mahzur. en az akla getirilen ci • 
sapan ta§ır. Dokumacı mekiğinı atar, doj bet, yiyecek tedariki hususunda gösteriıı 
ramacı rendeler. Zengin surette süslen - ~n gaflet ve ihtiyatsızlıktır. İhtiyatın ye. 
miş arabalar üzerinde yükseğe çıkarılan rini tahakküme müracaat ile dolduraca. 
bu muhtelif levhalar alayın önünden ge- ğını zannetmek istibdadın mahiyeti ik "' 
lirler ve Muhammedin sancağına takad - tızasındandır. 
düm ederler (1). Zaferi Osmanlı asker- Orduya sadrazam kumanda ediyordu.. 
lerine tembı için bu sancağı orduya gö - Bütün vezirler kendisine refakat etmek.. 
türmek üzere saraydan çıkanrlar. te idiler. Sadaretin defterleri bile arka 11 

Türklecin cSancağı şerif• adını ver - lan sıra gidiyordu. Ne muvaffakiyet haJİ1 
dikleri bu bayrağa o kadar hürmet ve ta- kında bir şüphe besliyorlardı, ne boll~ 
zim eseri gösterirler ki, ıöhretini sön • hakkında. İtimad ne kadar körü körj~ 
düren muhtelif mağlubiyetlere rağmen, ise o kadar da umumi idi. 
hala yegane inandıkları ve ·güvendikleri , Bu büyük rical İstanbuldan uzaklaşıl'll 
şeydir. Hepsi bu kudai timsal etrafında ken imparatorluğun payitahtını da ber&• 
birletirler. Her teY bu bayrağın kudsi - ber götürür gibi olduklan halde her maa 

Ba,mt arGlı1c duran oda kcıpınna ,.ınrerck cfinZedt yetine bir delildir. Ona dokunmak ıala • kam için tayin edilen vekiller payitahtı. 
hakim olamıyarak, küçük bir hayret 1 mahl\ı.k var ki bugün bir hapis köşe - hiyetini yalnız Emirler haizdirler. San • kalıyorlar ve müstebidin iradelerini deDı 
nidası koyuvermekten, kendini alama- sinde, belki de büyük bir ıztırab ve cağın etrafında yürüyen kuvvet Emirler- bal infaza gayret ediyorlardı. (2) 
dı. mahrumiyet içinde inlemektedir. Siz _ den terekküb eder. Bayrağı Emirlerin ıe- HükUnıetin zembereklerınin nasıl işledi 

.ı fi taşır. Alelade müslümanlar gözlerini ğini göreceğiz. Birbiri ardınca kendilerın• Çünkü, karşısındaki genç ködın, a- den, bunun kurtarılmasını rica ederim. 
· ona kadar kaldırabilirler. Ba§ka eller o- gösterecek teferrüat bu babda bir hü • 

kıllara durgunluk verecek kQclar giı - Beşeriyet hissine kapılan Battal Ga- nu telvis eder, b~ka nazat'lar onun kud· küm vermemize kafi geiecektir. MüpheJD 
zeldi. Battai Gazi, çelik kadar. sert. ~ir zi, kalbinde, garib bir eza ve kıskanç .. siyetine tecavüz eylerler. Sancağı en bar· vakıalara istinad etmiyecek mütalealarlı 
kalbe malik olmakla beraber, bır an ıçın hk hissetti. Karş!sındakine bu emsal - bar bir ta~b ihata etmektedir. bunu yapmağa imkan yoktur. 
bütün metanetjnin sarsıldığını hissetti. siz der('cede güzel kadının, sevgilisini Uzun bir sulh bu merasimin bu gülünç- Ben İstanbula muvasalat edeli çok o]... 

Bereket versin ki, bu sarsıntı uzun kurtarmak için kendisinden beklediği lüğünü ve bilhassa tehlikesini maattees- mamıştı. Kınında ve Besarabyada bıra'Mıo 
sürmedi. Battal bir düşmatn memleke - hizmet, ona, pek garib geldi. süf unutturmuştu. Hıristiyanlar alaya mış olduğum e.şyamın gelmesini temiD 
tin~e ve rnühin~ bir vazife peşi~de o~- Basını, ağır ağır kaldırdı. Mumların koşup gitmek ihtiyatsızlığında bulundu • için icab eden tedbirleri henüz almışt~ 
d.~gunu ~at.ırlıyarak, derhal kalbıne bır ışığı karşısında bireı siyah keh1ibar gi- lar. Evlerin vaziyeti dolayısile, pence • Bu sırada. padişahın baş doktoru akşanı 
şuphe gırdı: • . . . bi parlıvan genç kadının gözlerine bak- releri kiraya verilen Türkler bu halden saat on birde birini yolhyarak kendisini 

- Acaba bu kafır kızı, benı desıse tı Adeta istihza eder gibi bir ses1e, istifadeye başladılar. Sancağı şerifın ö - kabul edip ederniyeceğimi sordurdu. Ay .. 
ile aldatarak ehli islam aleyhine bir ~ ~ırıldandı: önünden giden bir Emir yüksek ıesle şu ni zamanda işin gizli tutulmasını şidd• 
mi edecek?. Hey Ulu Tanrım!. Sen be- _ Bınıa edeceğiniz hizmete mukabil, düsturu haykırdı: 1ıe istemesi, bu adamın sultan nezdind" 
ni şerre alet oJmaktan esirge... benden beklediğiniz hizmet, pek hafif Hiç bir kafir vücudile Resulüllahın aan. gayet gözde olması hakkındakı. mallı " 

Diye, k~lbinden dua etti. Ve sonra, görünüyor ... Ancak; size söz vermeden cağının kudsiyetini ihlal cür'etini gös - matıma m.zlınam edince ben~ çok mera~ 
kaşlarım çatarak, büyük bir ciddiyetle, termesin. Bir kafirin vücudünü farkede· ta bıraktı. Bu ziyaretimin doğrudan do~ 
As A .. ba 1 b k evvel şunu Ja öğrenmek istiyorum. Si- .-

pasya nanın soze ş amasını e - cek her müslürnan derhal bunu haber ,ruya .... ..,.ı;.,.,ı.. tarafından tevdi edilmic b.11 led' zi, bu kadar büyük bir fedakarlığa t-w.&9"'u ., 

~~nç .. 1 k d tatl ve ahenk sevkeden bu bahtiyar mahlukun kim versin. vazife olacağına ihtimal veremedim. 
ve guze a ın, ı - ~ Artık hıristiyanlar için sığınacak bir Maamafih, doktorun bana söylediğina 

tar sesı'le .. ı konuşmıya başladı· oldugw unu söyJer misiniz? ı 
• şey ece · ev kalmamış dernekti Evlerini kiraya göre, avdetimi haber alan Sultan Mus • 

- Bugün, sizinle k~fes arkasından Genç ve dilber rahibe, derin derin vererek cürme ortak olmuş olanlar bile tafa bunun sebebini anlamağa kendisinJ. 
konuşurken, yanımda başka rahibeler içini çekti. Ve, kalbinin titrediğini his- muhbirlik ettiler. Zihinleri hiddet bil _ bilhassa memur etmişti. '\ 
vardı: Düşündüklerimi, size tamamile settiren bir sesle cevab verdi: rüdü. Eller silaha gitti. En müthiş cina- _ Eğer birisinden bir şikayetiniz v~ 
söyliyemedim: Onun için, manastırla- (Arkcu.-ı uar) yetler en takdire layık görüldü. Ne yaıa, 88 derP,al hakkınız yerine getirilecektil\ 
rın usul ·;e kanunlarını çiğniyerek giz- ne cinsine bakıldı. Gebe kadınları .saç • Şimdi sultanın yanından geliyorum. Baı. 

lice buraya geldim. Sizinle serbest ko- [J!~~~-}~~~~-~~~~~ ~~~~~~:~9~~~~] larından sürüklediler, kalabalığın ayak- na sizden çok bahsetti. Sizin aslınızı bi ı nuşmak istedim. " ~ UJ lan altına attılar. Bunlar feci bir surette liyor, (3) Sizden hizmet ve himmet gö•' 
Bu sözler o kadar dürüst ve pürüzsüz öldüler. Bu canavarlar hiç bir ıeye hür- meğe hakkı olduğu kanaatenide bulu ı 

bir ifade ile söyienmişti ki; Battal Ga- met etmediler. İşt@ Türkler harbe bu nuyor. 
zinin kalbine biraz emniyet verdi... Türk.iye radyo difiizyon postalan tarzda başladılar. Doktora minnettarlığımı padişaha arı 
Hafifce baş·nı eğdi. Anka ·a rach•o' u Harbi ilan eden hattı ıerif mutad .. • ve temin etmesi için rica ettim. DoktorWI 

- Hay, hay ... Büyük bir dikkatle si- kilde yazılmıştı. Sillh taşıınağa kadir bu teşebbüsü §ahsıına m!inhasır bir ha • 
zi dinliyorum. DALGA UZUNLUCU -'- bütün hakiki müminleri illlmiyet bay- reket gibi görünmekle beraber, ordulan 

Dedi. H'9 m. 18' Kes, ıte Kw. rağı altında toplanıp düşmanlarla harbet. harb halinde bulunan bir hükümdar111 
Aspasya Ana, gündüz olduğu gibi, bir f' A Q, ıt ?4 •· tl!!tl K... to Kw. meğe davet eyliyordu. Böyle nefiriim yegAne düşüncesi phsımdan ibaret kale. 

daha derin derin içini çekerek sözleri- 'l'.A" 11 ' 11 m. t4el Ku. • xw. suretile asker çağırılması kalabllık bir mıyacajını pekilA takdir ettim. Filhaıı 
ne devam etti: ordu teşkil edileceıw ümidini veriyordu. kika, cevabımı götürme"'e memur olaa SALI • 18/t/39 &• IS 

- Beni, milletini sevmiyen bir his- Fakat bu ordunun iyi kuvvetlerden te • doktor ertesi günü gene aynl saatte geL 
siz .. ve,·ahud, memleketine ihanet eden 12,3o: Protram, 12

'
35

: Türk müziitl - P1, rekküb ebnesi çok uzak bir ihtimaldi. Ce- d.i. fakat fiındi daha fazla talimat alınıı ı 
" 13: Memleket saat Ayarı, ajan.9 ve meteoro -

bir hain zannetmeyiniz ... Ancak, kgl - loJi haberleri. 13_15: Müztt <Karışık prot _ halet ve hasislik harbden son1'8 yüzüstü LI. (Arkası var) 
birni yakun intikam ateşlerini nazarı ram _ Pl.l 13,f5 - 14: Konuşma <Kadın aaa- terked'ilecek bu gönüllü kalabalığını i• ı 
dikkate alarak, bana hak veriniz ... Bu ti _ EY hayatına atd,l 18,30: Protram. 18,35: tihdam ebneyi tercih eyledi Bütün Ye- (2) Mıamanh, sadaret defterlerinin bu • 
intikamın sevkile size bir hizmet ifa Müzlt {Oda müziği - PU 19: Konuşma <Tür niçeriyi toplamış olsa idiler, a•lıklan ve lunmamuı icruı bul tetlllere tlbi olan .. 

üztği ıı h " mirlerin lcraaını geelttlrdlli göıie çarpU. ~ edeceğim. Bunun mukabilinde de, siz- tiye pmtası.) ı9,l5 : Türk m <Fas ey- mütalibeleri daimi surette artmq olacak· tat bu türlü ifler müstebidi nadiren allka 11 

den bir hizmet istiyeceğirn. Acaba, an- etU Tahsin Karakuş ve arkadaşları. Hattı tı. Padişahın, pederini kurban etmiJ o • dar eder. Allkadar etaelerdl ıetınere ebeO 
laşabilir miyiz? Derman, Eşref Kadrl, Ha.un Gür, Hamdi lan Yeniçerilere enerjilerini iade etmek- mlyet nrllmezd1. 

Totay. Ba..rl 'Öfler. 20: Ajana, meteoroloji ten korMuğu için. bunlan ancak orduda (3) Yutandad~ .nyledilim veçhlle, ba ,. 
- Sizin hizmetiniz .. ve benim hizme- haberlerı, ~raat borsası {fiat.> 20.15: Türk bam Macardı. Prena Rol<>tzJ Ue beraber geı. 

t~ .. · Bunlann ne olacağını bilmeden, müziği. Çalanlar: Vedhe, Refad Erer, Ruşen (1) YeıU lpekU hınqtan Jll>ılmlf olaa mlftl. Babıt.11 bu prensin ve refatatindel il 
sıze nasıl cevab verebilirim?. Kam, Cevdet Kozan. Okuyanlar: Muzaffer bu aancak hazinede muhafaza olunur. Ora. terin tmparatorluta lltlcalannı kabul e • 

- Hakkınız var ... Şu halde, evvela tıta.r, Safiye Tokay. 1 - ......... - Buaellk dan aancatı ancak harbe gitmek 19ln çıta - mlftl. 
peşrevi, 2 _ .......... ftrt Buselik makamın- rırlar. Maamatıh, Sultan Ahmecll lıal'etmll _ ...... -·-· • 

size, benim hizmetimden bahsedeyim... da beste _ He: gördüğü. 3 - Şakir atanın - olan Aallere kartı aancatı çıkarmak mev _ 
- Buyurun. Buselik makamında ,arkı: Sünbi11lstan etme zuu bahsolmuştu. Bu bt1kü:mdann veziııf 
- Son zamanlarda, Bizanstan gelen etrafı. 4 - Reşad Erer - Keman takslml. 6- gayri memnunların hırı wı hiddetlerine llt 

havadislerden .. ve bugün de sizin söz- İshatın - Buselik makamında şarkı: Gönül kurban gidenlerden blı1dtr. Matt>nu bu aan
vermez. 8 _ ın Selim - Buselllr: makamında catı çıkarmak tavatye.stnde bnlnninuttu. An

lerinizden ~unu anlıyorum ki,. ordu - şa.rkı: Bir pür cefa. 7 - ......... _ Busellk saz calt yalına ememe blrlepnlf olan Asiler San-
nuz, büyük bir kıtlık kaıtşısındadır . .semal8t. 8 - NeşettArın - Mahur şartı: Oü- cağı terlfln kendlleri aleyhinde toplıyacaıtı 

- Vakıa, öyle... cendlm bPn sana. 9 - Faizenin - Nihaftnd kalabalık tarafından datıiııacatıardı. Jla _ 
_Size, külliyetli miktarda bir erzak 4a.rkı: Kız aen geldin Çerteşden. 10 - Sa - ztnede Muhammedin diler bir mübarek e _ 

. d dettın Kaynağın • Nihavend şarkı: Kirplt - maneti d:ıha muhafua. olunmaktadır. Her 
deposu göstenrsem, ne ersiniz?. lerlnln gölgesi. 21: Memleket saat Ayan, 21: aene bunu bir mlttar ıuyun içine batınrlar, 

Battal Gazi, karşısındaki kadına da- Konuşma {Hukuk Umi yayma Kurumu.) padişah sonra bu suyu lı:Oçtlk ti4eler 19ıncı. 
ha hal8, tamamile emniyet edemiyor - 2ı.ııı: Esham, tahvllltt. kambiyo - nukut bor- 1mparatorlututı rlcalbıe dafıtır. :kıtatmzıar 
du. Onun için ihtiyatlı bir lisan ile ce- sam <flat.) 21.25 Neş'elf plAklar - R. 21.30: • çünkil hntild müminler araaında blle böy
vab verdi: Müzik (Radyo orkestrası - Şef: Praetorıus,) leleri va:-dır _ bu mftbaret emanetin Pey-

1 - Henry Rabaud - Eglogue op. 7. 2 - W. gamberin eskl bir t9ıotu oldulun11 iddia e-
- Böyle bir hizmete, ben de elim - A. Mozart - Senfoni sol minör, op. 183. a> di:vorlar. Fakat muhakkak olan bir ff!Y nr

den gelen bir hizmetle mukabele et - Allegro Con Brio. b) Andant.e. c> Menuetto- sa bu mübarek: suyun bedi,w edlldllt ttm -
mek isterim ... Fakat, benden beklenen Trio. lb) Allegro. 3 - Jan Bra.ndta - Buys - selere pek pahalıya mak>lmuıdır. Bu 16tfe 
hizmetin ne olduğunu, evvelden bilme- •Balzburg. l!renadı, op, 51. a> Allegro Moı. nan olanlar bu dtınya aimeUertnct.n de, a-

to, b) Larghetto. el Adagio AasaL d> Allegro hlret seJlmetinden de Qlli '.WUNtıe mtıatetld 
liyirn. Molto. 22.so: Mözlk (Opera aryalan - Pl.) olDlat tsterlor ve aııım ..ı1met1nl ıatlhaal 

- Pekôla .. size, bunu d3' söyliye - 23: Mtızıt <Cazband - Ptl 13.46 - M: 1on a· ıçın dtirı:ra ntmetlertnden fok eıe ceoırts> 
yiın ..• Ha_yatımda en gok sev~ bir jan1 haberleri Ye yanntl P1"0lram. onu temin et.mele çabfıdar. 

Nöbetçi eczaneler -----
ludır: 

İstat1bal eUaetmdeldlerı 
ı)ebadebe.fında: (t JlaW), Em1nö -

ntınde: <Yorı1>. AU&rayda: (Şeref), A .. 
ıemdarda: < Abdtllkadlr ), Beyaı.ıdda 2 
ceemıı>, J'atlbte: (Vltali), Bakırköyün .. 
de: (Merkez), Eyübde: <Arif Be4lr). 

BeJolla clhdlndekller: 
ta~ oaddealnde: (Delluuda), Da .. 

1.Nck: <Oiln8§), Taksimde: (Ltmonci .. 
yan), Pangaltıda: (Na.rglleolyan), Kara. .. 
köyde: <11ü.aeyin Rüımtt), Bef).ktaşta ı 
{Nail Halid). Bol••· KadıköJ" .,,. Adalanlakllv: 
Kadıtöytinde: (Bfianil, Rifat), tis -

kttda.rda: <İtlmad), 8a.nJWde {Nurl), 
BilJ'Clbdada: (Halk). 
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BiR iN6ilil CASUSU' 
_] 2 

TercOme eden: B. .Alu 

Fransa ve ·eelçikada çahşan 
casuslara itimad edemiyordum 
Hiç beklenmeden bazı aksiliklerden ı 

çekinmeseydim, İngiltereye yığınla ha
İberler uçurmnk mümkündü: Çünkü bu ı 
lııaberlf'ri gönderenden şüphelenmek 
hiç kimsenin ak'.lına gelmezdi: Fakat 
ben Fransa ve Belçikada ~lışan ajan
larımızdan pek azına itimad ediyor -
dum: Bunlrtrdan -ister erkek ister kadın 
olsun- belki her üç kişiden ancak bir 
tanesi samimi olup casusluğu fn.giliz 
altınları için yapmıyordu: Fakat bu ü
çünden hangisinin samimi olduğunu 
bana kim söyliyebilirdi?. Bu rabıta işi 
casusluğun en güç, en tehlik.helt ~le
rinden biridir. ( 1) 

Ben burada bir defa daha, basma ka
lıb casusluk romanları aleyhine itiraz 
sadası yükseltmek istiyonmı:, Bu gibi 
romanların muharrirleri, umumiyetle, 
fevkalade kurnaz, hattA tasavvurun 
fevkinde_.kurnaz bir takım usullerle 
m~·urnat ekle edildiğini ballandıra bal
fandıra anlatırlar; F.akat oasuslu~ 
daha mühim ve daha güç bir şubesi o
lan bu eide edilen malUmatı istenilen 
yere ulaştırma işinden pek satht olara~ 
bahsederler ... 

Ben daha işe başlarken, pek nadir 
vak'alarda, hususi olarak casusluk iş -
lerinde kullanılmak üzere elde edilmiş 
«kuryeler> den istifade etmeğe ve bas
ma kahb casusluk romanlarının kul -
!anmasını pek sevdrkleri gizli mürek
keblere, şifrelere falan kat'iy4ro itibar 
etmemf'ğe kat't olarak karar vermiş -
tim. 

Benim kendime göre, bizmt buldu -
ğum, fantasUk casusluk.romanla\'ında

Umumt HarbM. GarD cephesindeki Amerı1ca askerlerinden. bir kıt'a 

mek, yapılan t.oplanttlara bu orduların miyet verilmesine rağmen ehemmiyet 
maruf kumandanlan değil de, erkanı itibarile ikinci derecede geliyordu. 
harbiye reisleri gelirlerdi. İngiliz ordusu istihbarat kısmının da 

Hindenburg ile, onun erkanıharbiye çok büyük işler yapabileceğini ve bir 
reisi olan Lüdendorf arasındaki müna- çok hAcliseleri önceden haber verebile
!ebet, bugün, artık herkesçe malfun - ceğini kendi tecrübemle gördilm. Fa
dur. (2) kat bütün bunların büyük bir kısmı 

Talihimin her hususta yaver olaca- harekAt şubesi tarafından kat'iyen naL 
ğını ummak, tabiatile yanlış bir hare- zarı itibare alınmazdı. Bu sahada Fran
ket olurdu. Beni. umduğum gibi, hare- sız ordusundaki vaziyet İngiliz ordu -
kAt şubesine değil de istihbarat şube- sundaki vaziyetten daha kötü idi. 
sine verdiler .. bu şube, bilhassa Alman Bu yeni vazifemdeki doğrudan doğ
ordusunda, f evkaJAde inkişaf etmiş ol- ruya amirim albay ( 3) Nikolaydı. Al
masın<r 'e istihbaratın verdi~i malftma- bay Nikolay, 0 devirde harbeden ordu
ta, itilaf devletlerinkinden faz1a ehem- !arın içinde en kabiliyetli, en göze ba

kinin tamamen aksine olarak çok basit (2) Bu satırlar yazıldıRı zaman Hinden -
fakat buna karşılık ç~ emin ve Alman burg Ue Lodendorf Rwı cephesinde bulunu
sansörümin keşfetmesine hemen he • yorlardı.. Daha sonralan Hlndenburg, U -

mum Alma:ı ordulan başkumnndnnlığına 

tan bir istihbarat şefi idi. Nikolay beni 
büyük bir nezaketle yanına kabul etti. 

(Arkası var J 

men imkan olmıyan bir takım •Haber tayin olunı.nt'a, tablatııe bütün Alman ordu- (3) Albay Nlkolay: Büttın harb devamın
gönderrr.eı. usullerim vardı. Bu usulle- ıan umumm erktmıharblyesi reisi de o oldu. ca Alman istihbarat şubesinin başında bulu
rin muvaffakiyeti benim buluş kabili- Hakikatte Alman ordularının asıl tuman - nnn, Almanynnın ıCasusluk ve mukabil ca-

d d t •-a ı karar sushıb teşkllfıUarını ldare eden çok tamn-yetime ve bu haberleri alacak olanla- danı olım Lu en or ..., o zaman ar . -
• ph kumandanı ünnrunı halz.dl. mlf blr tlpidlr. 

nn ~ekasına bağlı idi. Maamafih o za- :.;~~;;,:;;.;;;;..;;.;,;;~;..;,,;...;.~:=s=-=--..--=---=-..... .,,_=---=------
nutnlar mevcud olan umumt kanaate 
rağmen o devirdeki İngiliz Milli Mü
dafaa Vckale•i hiç de ba.ştanbaşa aptal 
insanlaröan mürekkeb değildi. 

Çi.lnkü o zamanlar benim, kendi evi
me gönderdiğim haberlerin istisna~ız 
olarak hepsi de gayet doğru bir şekil
de deşifre edilmişlerdi. 
İznim bittikten sonra bana, sabık Al

man umumi erklmıharbiye reisi, yani 
fiili olarak bütün silahlı Alınan kuv -
vetlerinin başkuma'ndanı olan general 
Fon - Falkenhayn'in erkAnıharbiye re
isi Hva generali Zelner'e müracaat et
mekliğim bildirilmişti. Maltim olduğu 
üzere o zamanlar ismen umum Alman 
ordularının başkumandanı Alman im
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~ • i. • • • parc1toru idi. Fakat bütün harb deva - loldan sata .,. yatandan qatı: 
mınca Alınan imparat.<>nınun, ordunun 
sevk ve idaresindeki rolü daima ikinci 
aerecede kaldı. Ordunun sevk ve ida -
resine aid ana meseleler halledilirken 
imparatora müracaat etmek kimsenin 
~lına bile gelmezdi. 

Sırası gelmişken burada, o devirdeki 
~an ordusunun yüksek idare kadro-

. su hakkında biraz maltlınat vermek 
herhal~ faydadan hali değildir. O za
manlar her Alman ordusunun başında 
ya Alman prenslerinden biri veyahud 
yüksek rütbeli bir general bulunurdu. 
Ordu Kumandanlarının maiyetine de, 
yardımcı olarak birer erltanıharbiye 
reisi v<>rirlerdi. İşte Alınan ordulannm 
fiili kumandanları bu erklnıhaırbiye 
reisleri idi. Nitekim, meseli, Alınan 
ve Bavyera veliahtı olan prem Rup -
reht'in kumanda ettiği grupa mensub 
ordular bir taarruza hazırlanırken, bu 
taarruza aid muhtelif meseleleri g5rüş-

(1) Umum! Harb e.muuıdıa İngllterede 
rakalanan Alınan cıısualannd.aıı hemen h•. 
men hepsi de. tatbik etmekte oldutıan ha
talı irtibat usulü yftzünden yakalanmışlardı. 
Oorc Aston bu keyfJyetı cuı.Wutun en gtıo 
'ff en tehl1kell işlerinden biri olarak say -
maktadır. Corc Astonun: c~ Semoe. 
ı.,ımıı cok enteresıı.n e.ser1nt b&bla . 

"9llanlr 

ı - Baharda açan mor çlçek-aynl. 
._ Amirin MSzü-bıMetttrme. 
1 - Yarım-çabuk. 
t - Nefer-p.lr-aonunda bir «R• ol.sa 

ıaokaktan aldım blr tane, eve ge. 
tlrdtm bin tane• bllmeceslne ceT&b 1 
olan meyn. 

ı - Coşmak. 
e - Kendl ıecaatlnden bahaetme. 
T - Yıtuıt.ı-beyu. 

ı - VUl:yet-İmılrll tıs lsmlle Türkçeye 
adapte edilen piyesin haldkl ~mlnde 
cİmılr• yoktur. Bu vardır. 

t - Bl.flllda cH• olsa §lmdlclk-tavla oy
ruyanlann attıtıan. 

ıo - BJ>()l'cu &It111-a11tıamak maataruı -
dan müzar1 - üçüncü tah.ı.s müfred. 
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Bir doktorun günlük 
notlarından 

Yumurta 
Son senelerde büyük ve kllçllk blr çok

larında yumurtadan bir korku blr tahafl 
hall &örülmektedir. Küçüklerde karaci
ğer f\7.erlne olan bazı muzır teaırlerden 
ve clld hastalıkları hwıulü korkuslle blr 
çok ailelerde çocuklara yumurta yedlrll. 
metten çek in ilmektedir. Büyüklerde de 
ktml.!1 böbroklerlnden, klm1sl kara.el -
ğerinden bahsederek kendllerlne yumur
tanın muzır olduğunu iddia ederek ye -
memektedlrler. Bu suretle bu gtlzel gıda 
dan adeta uzakla.tnıa hali nrdır. İşte 
bizim burada dokunmak iatedillmlz nok
ta bura.sıdır. Demek llzımdır k1 yumurta 
taze olduğu mfiddetce cldedn çok nens 
lblr gıdadır. İçJndekl vltaminlerlnden ma
ada fosfat, demir kalsiyum, ar.ot ve aair 
uuı tekilde blrleşmlf mevaddı madeniye 
lle Q<,k kıymetli blr kuvvel gıdalyey1 ha
lidir. Taze olduğu zaman hazmı QOk Jı:o -
JaydlT. Bilhassa kemllt hutalıtı olan oo
cutlara, dlllerlnl geç çıkaranlara, kan
sıs n ıayif olanlara yumurta vermek 
ook lbımdır. 
Yumurtayı ancak doktorlann menetti. 

it saman yememelidir. Bazı hut&lıt1 
-.ardır ki bazı gıdalan menederts. Bt ırtbl, 
glbl n aai.re, fakat bunları her aman 
yemeyiniz demde bakkunıı JC)kWr. 

zaman yemeylnis demete hakkı JOtiqr. 
Yumurta da böyltdlr. Bu meTlimd• ço1ı: 
ta• yumurta vardır. Memleketimiııd• çıoJr: 
ucus n mebzuldllr. Bu eü-1 cıdadan bu 
hilesiz nefla maddeden ı.,tttadt etmulııl 

bilelim n yumurta ylyellm. 

~ Wi1• ek1Q'9e111anaaa .,.... 
,... 1ol•··•••nR• de& ....... Alııll llM· 
...... lltMI•I müabelelll hleMUr. _ 

, _____ _ 
U Nisan Balk Salta.natmm lmnıldaP 

ıGadllr. Bunun Içln ((ocak bayramı n 
banu takib eden Çoeuk ha.ftasmda 9ocak 
..ıta.naıı tes'it edllmektedlr. 

Çoollk Bslrgeme K1U'1UIUI Geul Merbd 

Nlan •• 
d 

-

Milli güreş takımımızm Norveç ve 
Finlandiyada alacağı neticeler 

Bütün ümidlerimiz Ankaralı Celal, Mersinli Ahmed 
ve Çoban Mehmeddedir. Her üçünün bu seferki 

karşılaşmalarda iyi derece almaları beklenebiliı 
Uzun bir hazırlık devresinden sonra/ 

milli güreş takımımız Cumartesi gece
si Romanya yo1ile Norveçe ha~ket et
miştir. Avrupa güreş şampiyonası 25 
Nisanda Norveçte Oslo şehrinde başlı
yacak ve 28 Nisanda bitmiş olacaktır. 

Spor muharrirlmiz 
Gür~s takımımızla 
Norveçe gitti 

Milli takımımız bir hafta sonra FinlA.n- Eski atlet ve Son Postanın 9por 
dfyaya giderek FinlAncliyalılarla ara - muharriri Ömer Besim evvelki ak· 
mızdald şildin son karşılaşmasını ya - şani millt güreş kafilemitle birlik· 
pacaktır. Bundan evveı Fin1Andiyada te Norveçe gitmiştir. Arkadaşı:mız 
y~pılan müsabakayı Finlandiyalılar, Norveçte yapılacak Avrupa şampi-
Ankarada yapılanı da bizimkiler ka - yonasını ve 1'.,inlindiyaı karşılaşma· 
za~lardı. Bu sene kazanan şildi a - larmı günü gününe takib edecek ve 
lacaktır. Güreş kafilemiz başkan Veh- muntazam tir şek~d~ gazetemize 
bi, asbaşkan Tayyar ve antrenör ,Pel - yazacaktır. 
!inen tarafından glStilrülmektedir. Gi -
den güreşçilerimizi ve son vaziyetle -
rini sırasile yazıyoruz: 

56 kiloda Kenan: Oldukça tecrübeli 
ve teknik bir güreşçimiz olan Kena -
nın formu da yerindedir. Kendisinden 
iyi neticeler beklenebilir. 

yonasında üçüncü olan Çobanın karşı " 
sında Estonyah Palusaudan başka cid .. 
di bir rakib yoktur: Kendisinin tldnd

1 olması kuvvetle muhtemeldir. 1 
Güreşçilere bu çetin çarpışmalanJl1 

da muvaffakiyet dileriz... ' 
M. T. Ö. 6 t kiloda Ankaralı Mustafa: Asıl 56 

kilo güreşçisi iken 61 kiloya elemah 
bulunamaması yüzünden bu sıklette Türkiye bisiklet birincilikler~ 
güreşmPğe mecbur k.aıa.~akt1:. ~imalin 8 haftadanberi yapı:lmakta olab bal • 
bu sıkletteki kuvvetlı gur~çılen kar • ge bisiklet müsabakaları bu hafta btt
şısında Mustafadan bir şey beklene - miş olacaktır. Bu haftaki müsabaka ge-t 

mez. ne ı 50 kilometrelik mukavemet yaıra-ı 
66 kiloda Ankaralı Yaşar: Bu sık - şıdır. 

lette de ümidimiz yoktur. Yaşa!'ı An - Türkiye bisiklet birinciliği bütila 
karada mağlub eden ve hakikaten kuv- bölgelerin iştirakile 19 Mayısta İstan -. 
vetli bir güreşçi olan fstanbuldan Yah- bul _ Ec~irne arasında gidiş - geliş o • 
ya anlıyamadığımız bir sebebden do - larak yapılacaktır. Yarışın favorisi t... 
layı götürülmemiştir. ttınbulda Haralambo ile Ankara~ 

72 kiloda Ankaralı Celal: Bu genç Orhandır. 
ve çevik güre§çimiz son senelerde ge - -------
rek İstanbulda, gerek Ankarada yaptı- Kırkpınar güreşleri 
ğı, ecnebi temasları da dahil, bütün Çocul: Esir~me Kurumu menfaati• 
müsabakalarda yüzümüzü ağartmıştır. ne yapılacak olan meşhur Kırkpınar a
Avrupa şampiyonasında iyi bir dere - laturka güreşleri Mayısın s, 6, 7 sin .. 
ce almak şansı fazl~r. de Edirnede, Sarayiçinde icra edilecek. 

79 kiloda Mersinli Ahmed: Güreş bu müsabakalara bütün meşhur pro • 
takımımızın yıldızı olan Ahmed, bu se- fesyonel pehlivanlarımızın girme.si i • 
ne çok iyi bir forma sahibdir. Güreşin çin Mayısın birinden on beşine kadal' 
başından sonuna kadar cıva gibi yap - başka yerde pehlivan güreşi tertib e • 
tığı hücumlar karşısında dayahabile - dilmiyecektir. 
cek güreşçi azdır. Eğer bir şanssızlık -------

olmazsa takımımıza en iyi dereceyi ka- lngiltere - lskoçya milli maçı 
zandırması muhtemeldir. 

79 kiloda Adnan: İhtiyat olarak git - İngi1tere - İskoçya milli takımlall 
mektedir. OJaskov şelırinde karşıılaşrrudtardd'· 

87 kiloda Mustatfa: Takımımmn en Müsabakayı 130 bin kişi seyretmiş, 1 J 
kuvvetli güreşçisi olan Mustafadan, bin İngiliz lirası hasılit olın°'tur. Bt • 
Avrupa şampiyonu Kadya'yı İstanbul- rinci devre İskoçların güzel oyunu * 
da mağlub ettiği de gözönünde tutu - geçmiştir. İskoç Dougal, blr gol atmll. 
]arak, parlak bir netice beklenlnte de ve birin~i ~evre . •-O İskoçya lehine -: 
kendisinin bundan evvelki şdmpiyona- ticelenmıştır. İkinci devrede İngilk 
!ardaki gibi büyük şassızlıklara uğra - ~r mükemmel bir futbol g&term.9' "' 
ması, hastalanması, hazan da kendi o - lerdir. Sol iç bırrab~rlik srJ1ısını yap • 
yununa kurban gitmesi ihtimalleri bizi tıktan sonra devrenın 90nlarına doğrtl 
düşündürmektedir: İngiliz milli takımının yeni ve . geDI 
Ağırda Çoban Mehmed: Tecrübeli a" santrforu Lawton kafa ı.ıe galibıyet 'İ 

ğır sıkletimizin kazanma şansı daha fu lünü atmıştır. Maç, İngılterenln 2 -
ladır. Bundan evvelki Avrupa şampi - galebesile bitm~ttr. _ 

r An karada kız talebeler voleybol müsa ~akası 

Ankarada Gazi Terbiye Erıstitwdle Hukuk Fakültesinin kız talebeleri r 
rasındı voleybol mibabakuı yapılmıştır. AlAka ile taldb edilen bu karflltl" 
mayı iki devrede de gallb çıkmak sure tile Gazi Terbiye Enstitüsü ~ 
tır. Rea~ o_yundan heyecanlı bir safhayı pteriyor. 
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OSMANLI BANKASI 
inhisarlar U. Müdürlüğünden : ı: BANKA 

KOMERÇiYALA 
ITALYANA 

Cinsi Miktan Muh. bedeli % 7,5 te- Eksiltmenin ~ 
Lira Kr. minatı Günü şekli Aail TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
~ 

SıatOfprİ 11t T ürkİVI' Cıimhuriveti ıll' mıinakil mult.aueltnamrSI 
2292 Num11rah 10/6/1933 tarihli kanunla ıasdilt «lilmlşıir 

I 24/6/ 19.13 tarihli 24" Numaralı Rl'sml Oauıe) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

t0.000.000 lngllla Lira•• 

1.250.000 lngllla Lirası 

Tamamen t.ediye ed1lm1f aennayeıd: 

7 00.000.000 ltalyan Lireti 

Merkezi: MİLANO 
Btmın italyada, İstanbul, İzmlr, Lonara 

ve New-York'ta Şubeleri vardır. 

Jlariçtckl Baııkalanmn: 
BANCA COMMERCİALE İTALİANA 

Amerikan bezi 10,000 metre 2200 - 165 - 4/V /39 A. eksiltme 16 

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

1 - Şartnameleri mucibmce yukarıda cins ve miktarı, yazılı ıki kalem malzeme 

hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminat paralan ve eksiltme saatleri bJ.. 
zalnnnda gösterilmiştir. 

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

IV - Şartnameler ve Amerikan bezi nürnunesi her gün sözü geçen şubeden pa· 

' 

TOrldyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

<France) Parls, Mıır eUle, Toulouse, Nice, 
Ment-0n, Monaoo, Mont.ecıırlo, Cannes, Juan
les - Plr.s, Vlllefranche - sur - Mer, C9.-'ab

rasız nlınabilir. \ 

1 
MISIR, KIBRIS, VUNANISTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 

ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

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

filyalleri ve bQtQn Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesaplan küsadı. 
Tıcari kredıler w "esaıkli l<rediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebı memleketler Ozcrıne keşıde senedat ıs.JcontOlll. 
Borsa emırlen. · 
Esham vt> lahvılaı. altın ve emıaa üzerıne .vans. 
Senedaı ıahsılatı ue saire. 

En yüksek emniyet ~artlarını haiz kiralı.il 
Kasalar Servisi vardır. 

' 

ın 
Piyasanın en milsait tartlarile ( kumbarah veya • ' 

kumbarasız) tasarruf hesapları açılar. 9 1 

\ ~~~\.2f:*~~~~~:±a9§!~)ti 

lanca <Maroc>. 
B~r.A <'OMMERCİAL'E İTALİANA !! RO

MENA: Bucıores~. Arad, Brnlla, Brasov, CluJ, 
cc.,tanze. Gnlnz;, Sibiu. Tımlchoara. 

BANCA COMMERCİALE iTALİANA E 
BULGARA, Sofln. Burgns, Plovdiv, Varna. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA PER 
L'EGITI'O, Alexnndrtc d'Egypte, Elkahlre, 
Port - Said. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA J: 
GREC':A, At na, Plre. Selfı.nlk. 

'BANCA COMMERC'İAT.'8 İTALİANA 
TRUST co:MPANY, Plhilııdelphla. 

BANCA COM:MERCİALE İTALİANA 
TUUbT COMPANY - New-York. 

Miisterek Bankalar 
'aanque ırranç;ı. .. c et ltatıenne pour l'ame
rtque du sud, Parl.s. 

Ar~antJnde: Buenos-Alree, R°"arto de 
Sa.nta. f~. 

BR'ESil..Yl .. <ia: &Lo-Paulo ve başlıca tehlr-
Jerlnde tubeler. 
cHİLİ'de: Snntıago, Valparaiso. 
COLOMBİA'da: Bogota, Barrancıuına, Me-

deJlln. 
URUGUAY'da: Montevldeo. 
B .\NCA DF.J,LA SVIZZERA İTALİANA: 
Lugıı.n'>, Belllnzona, Chtıısso, Loca.rno. 
Zurlch, M •ndrlslo. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 g-:ivenme p&• 

ralarilc mezkl.ır komisyona gelmeleri. (2614) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Adanada Seyhan nehri üzerinde inşa edilmekte olan regülatör kapak ve 

teferrüatının imali ile monta] ışı keşif bedeli .t650,000> liradır. ı 
2 - Eksiltme 2714/939 tarihine rnsılıyan Perşembe günü saat 15 de Nafıa 

Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı :ıı:arf 

usul le yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksı1tme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işlen genel: 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri c32> lira c50, kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c29,750> liralık muvakkat teml• 
nat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde 

bulunan b~tün vesikalarla birlıkte bir istida ile Vekalete mürncant ederek bu 
işe mahsus olmak üzere vesika a!maJ:ırı ve bu vesikayı ibraz etmeleri §arttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye ıştirak edemezler. 
5 - İsteklilerin tekH mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev. 

veline kadar Sular Umum :Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c82h .t1555ıt 

" 
SJltanahmed Bölge Sanğat Okulu satın alma HANCA UNGA.RO - iTALİANA S. A. 

• p~~te ve bs..şlıca Şehirlerde Şubeler: 
IJllllllllllllllllllllllllll~!'''llllllllllllllllllllllHllllllllJlllJllJlllllllllllUllllllllllHllUllllllllllllll~ llRVATSKA BANK D. D. 

komisyonu Başkanlığından 

1§ Turk Hava Kurumu § BAN~~ı.;A~~~ - uMA Ceket:pantoı --
25

-
0

- -3 L-1-.75Kı~.-2_0_/-4/_3_9_.P_e_r_şem_b_e _1_o_L_i_-s-1-Ku-.-a-çık-
1::: 2 · T "b Uma (Perou> da b~lıca Şehirlerde fube-

7 cı erti := ler: saat 14 

B .0. Yu .. K Pı. YA c·osu=-=== ;;_ R.\NCA İTALIAKO _ GUAYAQUJL 
_ auayaqufl İstanbul Bölge Sanğat okulu parasız yatılı talebesi ~in mckteb içinde giy • 

&taab.ı Merkest: mek üzere pantalon ve ceketten ibaret elbise yaptırılacaktır. 
Galata. Voyvoda Cadde.!l, Karaköy Pala.9. C ~al vl el& 

Telefon 44845• Miktar ve muhammen bedeli yukarıda gösterilmiştir. Eksiltme a5 og ~ 
Birinci Keşide: 11 / Mayıs / 939 dadır. ~ İstanbul Bürom: Yüksek mektebler muhasebeciliği binasında toplanacak komisyonunda yapılac~ 

Bü 4 = A1alemcla"1 Han. Telefon 22900 / 3/ 11/ 12/ 15 tır. Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun iStediği şartlan haiz olmaları 
yük ikramiye: • Liradır ... =-= Bryoğlu Bürosu: ve Tı"c"ret Odasının belgeslnı taşunalan lazımdır. fstiklll C:>ddesl No. 247. TelP.fon: 41048. ... 

20 000
Bundan

1
ba9ka: lS.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle § veK:=tı~~~n~e~::i'avev~.MC:.cİ.r~~ İstekliler belli gün ve saatte sözü geçen muhasebecilikte bulunmaları ve Uca .. 

Nev'i Miktar Mu. Bedel Eksi1tme T. G. S. İlk. T. ıeW 

• ve O.OJO liralık iki adet müklfat vardır... e LER'S çeklert. rethane namına girecekler vekaletnameyi ibraz etmeleri gerekti~. Şartnameyi 
Yeni tertipten bir bilet alarak i'tirak etmeği ihmal etmeyiııb. Siz de § görmek istiyenler mekteb~ baş vurmaları ilan olunur. (2251) 1 

ıııııiı:U~lıiıiıüüüııIBHi;ıiifıııHiııı~~:unı~ıüııôm~ııl~Bı~üiıiıui ~~--------=---------==~---;::--=---------:-:-=~ 
· - Nafıa Vekaletinden: 

27/4/939 I'e~be günü saat 15 de Ankarada Nafıa Veklletl binuı içinde 
Malzeme Müdürlüğü odasında t ~ nan Malzeme Eksiltme X:omisyoıı.und Bolu 
\rillyeti Düzce kazası Pornaklıdede Devlet Ormanından veya husus! mukavele
li ormanlardan kesilmek ve ana hat üzerinde herhangi bir istasyonda teslim 
edilmt>k şartile 8900 lira muhamm n bedelli 1000 aded meşe köpra traversinin 
kapalı zarf usulü ile e~iltmesi yapılacaktır. 

EksiltmP şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malıeme Müdürlüğünden 
•hnab l'r. 

Muvakkat teminat 667 lira 50 kunıstur. 

1steklil nn teklif mcktublarını muvakkat teminat ve ıartnamesinde yazılı ve
ıatk ıle birlıkte ayn· gun saat 14 e kadar mezktlr komisyona makbuz mukabi-
linde ,ve>nneleri lAzımdır. .tl26!h .t 2420> 

--------
•11 

Olçü üzer·ne 
Fenni Kasık tag:arı 
Mide, barsak, böbre;< 

dl\şkOnlUğOne 

remli 
Korıaıu 
lıtiycoler ~ ölçu 

ta?ife.i röoderılır. 
l111lnön U 
1Zmır sokeğı 
leı. 20219 

ZAHARYA 
Oreopulos 

TakHtçilerden 
sakınınız. 

:--:::::~~~~~!~~!~'-~~~~-
DOYÇE ORIE ~T BANK 
Dreıdner Bank Şubesi 

Merkezi: Derluı 

Türkiye fUbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İit. Tütün Gümrüğil 

* Ha türlü 6anlca İfi * 

Hendek Asliye Hukuk mahkemesinden: 
Hendeğln Dereboğazı mahall~lnden Halll 

obJu Hasan tarafından bllfl huım ikame o
lunan, mahalle! mez~rde vll.kl 'Ye sağı evvel-
ce Akbc-yun oğlu Mehmed ve halen yol, solu 
Akboyun o~lu Yusuf haneal, arkası gene 
Akboyun oğlu Yusuf bahçe.si w cephesi yol 
ile mnhdud lkt yüz arşın metre murabba 
bahçey\ müştcmll fel'kanl üç oda l'e tahtanı 
bir oda ve 350 lira lnymetıı blr bab haneyi 
tahminen ell! sene eneı milcecldeden inşa 
eden Yoldaş oğlu Ha.sanın uzun müddet n1 -
zasız tahtı tas:ı.rrutunda iken 335 senesinde 
teferru eyl'-'dlğl ve tarihi mezktirden beri n1 

1 

zasız zllllyedl bulundutu hanet mezkUr milş
temUA.tı olan arsada tapu Jı:aydma göre fa-
riğ Hasanın !tızkardefl Ayşe ve ıene ölü kar
deş! Emtrcnln kocası Ahmed Ye kızı Havva 
tadının .nlssedar oldukları yazılı ise de bu 
hJssedarların kimler olduğu Te halen nerede 
bulundukları malClm olmndı~dan bunlara 
n 1 tebllğat lcrulle dl 'er aIAkndaranın 
dav va müdnh le ederek hane kıymrtınln 
z m ninclen fazla olması hasebUe t nat 
mulc bilinde me unun namına t llne 
dair olan davasu k:ra kılınmak 

muh kcmes1ndc: 
K yfiyetln hukuk usulü muh k mel rl K 

141 ve muten'·lp madd lerl muclbln e te 
ne ve bir suret o.'l mahkme dlvanhan~ ine 
ve mah llel m zküre t 1 ki suret le illnen 
tebliğine t ro.r verllmiş olduğundan ala.ıta-

dııranın illin tarihinden 1tlbaren on beş gün 
zarfında müracaat etmeleri w muhakeme-
nin 3/Mayıs/939 Çarşanıba gtınt\ saat ıo a 
mualllk bulunduğu 11An olunur. 

Asl.ls• .. 938/III ıco. 

ı1 ııııı 1 
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Hazımsızhk, Şişkinlik, Bulantl, Gaz, 
Sancı, Mide · Bozukluğu, Barsak 1 

ataleti, i N K 1 BA z, 
Sarıhk, Safra, Karaciğer, 

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

zukluklarında kullanınız. 

HOROS markasına dikkat 
Son derece teksif edilmi~ bir tuz olup yerinı tutamıyan mümaıil milatahzarlardan daha çabuk, 

kolay ve daha kat'i bir tesir icra eder. 

Şi ETi YR.YE • • 
Boğaziçi vapurlarına mahsus ilkbahar tarifesi 

21 Nisan 939 Cuma sabahından itibaren tatbik edilecektir. 

'~Hasta Son Derece 
Muztarip İdi,, 

Hastabakıcısı, bir knç gnn zarfında ılyatiki 
deffetti. Hasta bakıcı B yan M. Yazıyor: 

Hustaya bakmak üzere dttvet edilmi~tim. Has
tanın muztarip bulunduğu SiYATİK'e karşı su 
banyolarile tedavi edilmesinden dolayı kuvvetli 
bir soğuk algınlığına yAkalanmış, Daima yanım-

. · dtt bulundurduğum sizin kıymetli ALLCOOCK 
ZIATIX ! DERHAL DEF'EDİLİR!! yakısını tatbik etum. Ağrılttn snktln • bulmuş ve 

bir gnn sonra siyatik zail olmuştur. 
Siyalikten muztnrip iseniz mOz'iç ıancılanndan kurtulursunuz. Delikli 

ALLCOOCK ynkısını tatbık ettiğinizde, hemen sıhhi bir sıcaklığın OTOMA
TiK BlR i\ ASAJ gibi a~rıyan yerin etrafına yayıldığı ve ağrılan defettiğini 
blssedeceksıniz D~likl ALLCOOCK y1tkısı adaUlta yorgun asaba tam bir sükQn 
ve ağrıyan mahalle yeni kanın cevelanını temin ed r. 

DELiKLi ALLCOOCK VAKiSi Fiatı 27 1 /2 kuruştur. 

SIRT - GOaos 
KALÇA - ARKA - BEL 

ROMA Tİ ZM A -LUMBAGO -SiYATiK -ve bntnn 
ağrılara 

karşı 

merhemi ile masaj yapınız • 

SANCILARI DAiMI ve ÇABUK GEÇiRiR -
Kadıköy Vaklflar DlraktörlUğü llAnları 

Alem.dağında Sultan çütlik köyü önündeki vakıf çayınn bu seneki otu açık 

artbrmaya çıkanlmıştır. İhalesi 29/4/939 Cumartesi günü saat 10 dadır. İstekli • 
lerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. (2615) 

GÜZELLiGiNİZ 
İÇİN 

Bütiln dlinyaca takdir ed.ilmlt ııh· 
hi güzellik kremleridir. Gece için 
yağlı, gündüz için yağsız ve halis 
acıbadem çeıidlerl hususi vaw ve 
tüplerde ~tıhr. 

İNGlıJz KANZUK ECZANESi 
BEYOÔLU - İSTANBUL 

Nisan il 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarihi 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk LiraSJ 
Şube ve ajam adedi: 262 

Zirai ve ticari t.er nevi banka mu.melal ıri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
SO lira:;ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşajıdaki plAna 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2, 000 " 
4 " 250 " 1,00() " 

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

DİKKA'f: Hesablarındaii paralar bir sene içinde SO liradan ..,..gı 
düşmiyenlere ikramiye çdrtığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar r.enede 4 defa, l Eylt\I, 1 Birincikinım, 1 Mart ft 1 lluiıu 
tarihlerinde çekilecektir. 

1939 modelleri gelmiştir 
Lünyanın en •ilam ve en acm, 

M i ELE 
SIT llAldnLEUDla. 

1 _slanmaz, lekelenmez ve boznhuz. 
Yedek akıamı daima meTcuclclar. 

Anadoluda acenta aran11111ktachr. 
Taşra Sabş yerleri : 

Konyada Katıkçı Necati, Lanı.da 
Neı'et ..ıolalıcofl• 

TÜRKiYE ÜMUM DEı-OSU: JAK DEKALO ve Şsi lstanbulda Tahtakale No. f>1 
Ankal-a acentamı.z : Yusuf Esendemir ve Oğullan 
Adana ı Ömer Başeğmez 
Konya ı Mehmet, Şükrü, Necati Kqtkça 
Ceyhan » Sait Akman 
Gaziantep • Mutafoğlu M. Şakir Öıpbr 
Erzurum ı Neş'et Solakoğlu 

Polatlı ı Süleyman Uzgeneci 

T rq olduktan ıonra cildinize 
krem sürmeyiniz 

Kadıköy!~~~u~aşa ~~!~Minin Na- ~=================== 
zJ! bey sokağında (31) numaralı ve Söfüdlü EVı* ıs Nisan SayıSI 

Her yerde p 

POKER 
T raı bıçakları cildi yumuıatır 
ve yüzünüzü pamuk gibi yapar. 

O K E R traı bı~akl~r~nı 
urarla ısteyınıL 

Na~ı1 Vekaletinden 
Açık arttırmaya konulan iş: 
1 - Çubuk barajı gazino ve müştemilatının biltimum demir baş eşyalarile bir

likte icara verilmesi tahmm edilen senelik icar bedeli 1200 liradır. Üç sene 

müddetle icara ver.i:lecektir. 

2 - Eksiltme 12/5/939 tarihine rastla yan Cuma günü saat 15 de Nafia Veka-
leti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu odasında açık arttırma usu
Iilc yapılacaktır. 

3 - Arttırmaya girebilmek için istekJil erin (270) liralık teminat vermesi ve 

arttırmanın yapılacağı qünden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün . 
vesikalarile birlikte bir istida ile Vekfılete müracaat ederek bu işe mahsus olmak 

üzere vesl«a almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şartiır. Bu müddet içinde 
vesika tdebinde bulunmıyanlar arttırmaya ~irak edemezter. 

4 - İstekliler bu iş için hazırlanmış olan mukavele ve şartname projesini Sular 
Umum müdürlüğüne müracaatla görebll:rler. cl397, c2589> 

istasyonuna iki dakllı:a mesafede bulunan 
(257) mimarı at§lll murabbaı sırt mülk arsa yarın çıkıyor 
satılıktır. Almak lstiyenlerin Haydarpaşada • 
İbrah1mağa mahallesi imamı İ.mıaU Hakkı Y kacak Olaft 26 "ıca" 
Özgörenc müracaat eylemeleri. arm çı 1 

İlan Tarif em iz 
Telı: ılltıın aantımı 

aahile 400 lıuruı 
aahile 250 n 
aahile 200 » 

DörJünca aahile 100 ,. 
l, ıahilcler ~O » 
Son aahil• 40 » 

Muayyen bir müddeı .zarfında 

fazlaca mikdarda ilin yaptıracak· 

Jar aynca tenzilAtlı taıifemizden 

istifade edeceklerdir. Tarr.. yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayrı 

bir tarife derpiş edilmiştir. 
Son Posta'nın ticari :.JanlarL1a 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

llancılık ltollektU ŞlrlleM 
K&hramam:ade llaa 

&ıılla1'a caddea.l 

sayısı hem Jübile hem 3 ncu yıhn ilk sayısı olduğu içiı 

56 sarıa, amca ı ı, Paltaıı 
Fiyatı yine her yerde 15 kuruş. 

Y A Z G R i Ş 11... l 
Alman B A L D A 

Fototr•f Malı.i eleri 

1: 3,8 - 1: 2,9 - 4,5X6-6X9-6X6 
6 AY VERE!ilYE 
Komple Bi•ikld er 
6 AY VERESiYE 

lsviçre Ceb ve kol kadın, erkek •atleri 
ve he~iyel leler 

6 AY VERESiYE 
Ev elcL-trı aletleri ve aviıeler nr .. iye 

OSMAN ŞAKAR 
Galata : Bıınlralar Cıd No. 7 Voyvoda 

han Zcmın lat 
Beyazıt : Üniv.: ıı'te Cad. No. 28 

K11dılcoy : lalcelıı C•d. AA. ,.. •-' 

Minimini yavrunuzun 11hbatinl dD· 
şnnonnz. Onlarıa çocuk arabalannm 
kraliçe'fi olan ve en iyi imal ecaı
m it, en r 7.la tekemmlll ettirilmit 
en sıhht r bayı alınız. Yeni ıel•D 
1939 n.oıı •• ıım 50 den fazla ~dl 
vttrdır. ller y~rden ucuz ftal Y8 
mOsaırl şartlarla yalnız, 

BAKER MAGAZALARINDA 
bulub.lırsiııiz. 

······································-······· .. --
Sen Posta Matbaam 


