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İngiliz, Fransız ve Leh gazeteleri haber veriyorlar: "Hitler, 
Avrupa statükosuna karşı yeni bir darbe hazırlıyor 1 " 

Almanyanın gelecek 
hafta Danziği ilhak 
etmesi beklenivorl 

ParistP., ve Londrada soruluyor: "Bitlerin karar verdiği 
meseleleri uzatmak adeti aeğildir. ~uzvelte cevabını 
niçin geciktirdi ? Demek beklediği birşegler var!,, 

Almanya Lehistanı 
ınüzakereye mi çağırdı? 

Leh - Alman. hududunda Leh bt10etlmnm J&&rekatı 
Londra, 18 (Hususi) - Berllnden alı- News Chrcmiele ıazetesinia tahmin it-

ilan .. haberlere göre, bir taraftan Hitle.riıa tifine göre. Al..rıwı7a. Danzie :meaelHiııl 
Ylldonümünü tes'id etmek üzere mun- kendi bildJll fibi halletmeğe huırlut· 
zaın hazırlıklar yapılırken. diger taraf- maktadır. B\a ıazetı, Vartovanın azim. 
lan bazı endişe verici hareketler de röze karanı tarza hametine rağmen ıerbut 
~?maktadır. (Devamı 11 nci aayfada) 

--
Berlin ve Roma 

Ruzvelt e _ayn ayn 
cavab verecekler 

Alman, ltalyan matbuab
nın neşriyab Amerikada 

bedbinliği arbrdı 

ispanyaya gidecek 
Alman donanması 
dün hareket etti 

İngiliz - Fransız filoları Londrada hazırlanan 
plana göre Cebeluttarık ve Manşda toplandılar 

lspanyolların Cebelüttarıka yeni kuvvetler 
gönderdikleri haber veriliyor 

CebeHlttanktatl bir tMftZ4ra 

. Londra, 18 (Husuat) - İspanya 1Ulann- Londra, 18 (Hususi) - Madridde yapı· 
da manevralar yapacak dan Alman do- lacak olan zafer geçidinın mütemadiyen 
nanmuı bugün Kieldea hareket etmiftir. (Devamı 1l inci ıayfada.) 

lngilterede mühimmat ve 
iaşa nezareti kuruluyor 

Yeni tesis edilecek nezarete Eden ve yahud Çörçilin 
getirilmesi ihtimalleri ileri sürülüyor 

Londra, 18 (Hususi) - Baıv•kll Çem- bir mühimmat ve iaşe nezareti wcude 
berlaynin Avam Kamarasındakı beyana- getirilecektir. 

B l • t M. • t Mare,.,ı Ganng IOft seyııtıatl emannda 

u :garıs an, acarıs an 1"ndr:u:;ı~:::ıri4U•~u sabah Esr· r ve kokain satan 
tın.dan anlatıldığına göre, yakında yeni (Devamı l1 inci 8CJ.yjada.J 

ve Yugoslavya arasında :~~.:n~.~~~~.~~~~ v:irG:~t k il ı .dd ti 
b b 

katta bulunmuşlardır. ve . u anan ar şı e e 
geni ir lok mu? -;.;;;;-ş~;fç~~I;;0~;;- tecziye edilecekler 

Romadan bildiriliyor : " Balkan Antantını dağıtmak 
ltalyan politikasının hedeflarinden biridir" kerimesi vefat etti Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 

ve yeni hükümler ilavesine dair layiha Meclise verildi 
Romaya giden Macar 
.Nazırları bunu mu 

görüşecekler 1 
Bulgaristanın vaziyeti ve 
düşünceleri ne.erdir? 

Roma, 18 (Husu.si) - Bu 11bah Pette .. 
derı hareket eden Macar baıvekill Kont 
Ve Kontes Teleki ile Kont Csaky ve mal
'! t1 ri saat 11,50 de saraya gitm!§lerdııı. 
lı.facar b .. şvcktlf ile hariciye nazırı kral 
tarafından, Kontes TeJekl de kraliçe ta
tafından kabul edilmişlerdir. Saat ı 1.30 
:~ hükümdarlar misafirlerin §erefine 06 
~·1 k bir ziyafet vermişlerdir. 

(Devamı 11 nci sayfada) Bulgar Bqvıkili Köseivanoj 

Haber Ankarada teessür 
uyandırdı, Milli Şef 

Mareşali taziye etti 

Ankara, 18 (Husll5i) - Ceza kanunu
nun bazı maddelerinin değiJtirilmeai hak
kında hükumetçe hazırlanan llyiha Mec
lise verildi. Layiha, kanunun 159, 160, 
403, 404 ve 526 ıncı maddelerinin delifti-

Fevzi Çakmağın kızı. Güzel San'atler rilmesini teklif etmektedir. Türklüiü, 
Akademisi Müdürü Bürhan Toprağın etı Cümhuriyeti, hükfırnetin ıahsiyetini ale· 
Ay19 Muazzez velat etmiştir. Mareşal nen te~yif ve tahkir ed~~ler hakkında tat-

(Devamı ıı ftCi sayfada) bik edılecek cezayı gostercn maddeye 
- --- cİcra Müesseseleri> tabiri de Ulve f!dil-

Von Papen m::~~r ve kokain gibi maddeleri izinsi.2 

Almanyanın Ankara memlekete soka·nıarıa. izınsiz .. t.nlar 
hakkındaki madde genişletilıniı •• ıu 

elçl·ı·ıg"""ı·ne tay·ın ed·ıd· hükümler ilave edilm'ştir: 1 1 cBu suçları işlemek rnaksadile bir te-
Berlin, 18 (A.A.) - Hıtler, büyük elçı şekkül vticude getıren!erle. idare edenler 

Franz Von Papeni, Allll!lnyanın Ankarn bır sc>nf'd<>n dört seneye, mücerred böyle 
büyük elçiliğine tayin etmiştir. bir teş('kküle intisab ,...denlere altı aydan 

Hitler bugtln Von Papeni kabul ederek iki sene.} e. teşekkülü vücude getiren ve. 
kendisine yenı vazifesindJ muvaffak.iyet ya ıdare edenlerle teşekküle intisab e-
temenni etmiş•ır. (Devamı 2 incı sayfada) 

\ 

Adliye Vekili Tevfik Fikret Sılay 



2 Sayfa 

Her gün 
-·-·-

Balkan Antantı 
Ne halde? 

- Yasan: Jılahltt• Blırı• -J 
IA\ ünya politikasının i~k~ş~fları a-
ll::&f ra.sında bir arahk sıvrılip çıkan 

SON POSTA 

Restrnıı Makaleı = Kısa sürencinnetler .. -== 

Nisan 19 

Sözün Kısası 

Yazı Çolc Olauıu için 

Bugütt Konamadı 

............................................................... 
Esrar ve kokain satan 

ve kullanan'ar 
tecziye e ~ilec kler 

( Baştanıfı 1 inci yfada) 

denler, ayni zamanda bu maddeleri ha· 
riçten gizli getirerek gızli satacak oluJ:'ll 
larsa dört seneden yedi seneye kadat 
hapse mahkf:un edileceklerdir.> 

1 
Bu maddeleri mekteb talebeleri ile or• 

du ve clımanma mensublarımı ve devle• 

Balkan Antantı bir zamandanbcri de faal 
ve kuvverli bır rol oynaıruyor. Bunda 
hayret edılecek bır şey yoktur. Çünkü. 
Balkan Antantı bır dünya po:ıtikası aleti 
deg ı. belkı de esas ıt barıle yanlız Bnl -
kanlar statükosunun muhafazasını gaye 
edınen bır teşekku!dü Kendi ara.arın · 
daki g ç.ıms zlıge n ayet vermek veya 
Balknn arda daımi surette cBalkanlılar 
ı;ullıtinu. muhafazaya çalışın ktan ıb:ıret 
o vaz fesım B .k n Anta u rıukem· 
me en fa etmıştır. Ara yerde. bazı mem· 
leketler, bu antantı k mii umumi politı
kalarının manevraları ıçın d kullandı • 
lar. Fakat, umumi polıtıka bıuımından, 
Balkan Antantı muess r bır aıet değıldı; 
bunun içın umuini po t.k:ı hareketleri 
Avrupada had ş kıl er gir'nce Balkan 
An'antı bı.yuk b r rol oynı) mı,> an, ses
s z ve g v ek bır cam a ha ın gelıverdL 

Hiddet kısa zaman süren bir cinnettir, uzayınca tam bir Çabuk kızan ile arkadnc:lık etmeyın· iz, be.klenmtıdik bir 
• tin inzibat ve asnyişile mükellef olanlara 

.,. ve mevkuf ve mahkfunlara satanlar, t(!4 
hnstalık halin, alır. hem tehlikeli, hem de sa- feveran karşısında yapacağınız hareket ise muhatabınu'l ce- darik edenler. verenler ve kullanmağ8 
rıdir. vah vermemektir. 
===:::ıcı:===:::ıc:::::ıoc::::===========================-:ıa:::ıı:::ı:=:==--=====-== teşvik edenler hakkındaki cezaların üçte 

birden yarıya kadar arttırılacağı layihada 

Balkan Antantı etrafında, Balkan mat
buatı ve Balkan d p.omatları hay'i ede
bıyat yaptılar ... Nılekim, bir haylı seya
hat yapıp, bir hayli zıyafeı sofrnsında O· 

turduklan gıôı! Fak.at. ara ,Yerde. asıl 
Balkan Antantı. Balkanlılar arasmd asıl 
el bırl ği ve 1§ bı:r ığ ? Bunu yapmayı g:ıı
ye ed nen hiç kim e çıkm dı; ya çıktı da 
b z bı~yoruz, 'J ud da bunlar, benim 
gıbı ~ler uz.erind hukum ~ karar sa -
hıb olmıyan fikir adamlarından ıbarettir. 

Siyamlı yapışık (·---·-....... .. .. -"-\ 
Kardeşlerin vasiyetleri~ Hergon bir fıkra ~ 

Köçeklik eden 
Bir prenses 

O uyuculaTun p •Yl ha ırl r ar 1d 
yenıd n }azı hay ına g rd ğim tarihten· 
berı. ben ne zam n Balkan An'antından 
bahsettımse b _n ke imeler uzenne ku,. 
rulan b:.r sıy et toplanması değı.. mad· 
deler uzenne kurulan bir hayat anlaşması 
fikrını mudaf.aa ettım. Ancak. bcnını za· 
yıf sesun, Balkan memleketlerinin bir· 
birlerinden dağhır ve neh"rlerle a)>Tılan 

bududlan arasında, derın akisler yapa -
m~ olan seslerden b"ri oldu. Bugün 
ayni ruh ıle bu bahse avdet edıyonım Bi
ziın gibi fikir adamları iç"n, söylemek 
vazüesi, her uıman faydaıı olması müm
kun hır borcun ödenme:.ı demektir. 

Bundan sekiz yüz sene evvel. İngilte-

rede Kentte Biddender kasabasında, 

"* cBiddender kızlanıı diye maru.f olan Si· 

Evvela gunu söyliyey.m: Balkanlarda yamlı iki yapışık hemşire bulunmakta 
Balkan Antantına ıştirak etmiş olan dev- idi. Yapışık hemşireler 1100 senesinde 
letlenn, Balkanlılık bakımından ve Bal • ölmüşler ve arazileri :iJ.e mülklerinin ıe
kan Antantını samimiyette istemek ba · lirinin fakirlere dağıtılmasını vasiyet et
kıınından kusursuz olarak çalışmış bulu-, mişlerdi. Vasiler, her yıl paskal-Yanın 
nan~ yoktur. Balkan .Ant~ntının faydalı, ikinci günü köyün her fakirine iki somun 
hakikaten Balkanlar ıçın ışe yarar b,~ a- ekmek, yanm kilo peynir, bir bısküvi 
let olması ıçin, her şeyden evvel samımı . .. " . 
b. h h b' lın b'"t·· B Ik 1 ve bır küçuk kese~ para vermeğı karar-
ır ru sa ı ı o ası ve u uıı a an ı-

ları hududları içine alması lazımdı. Bul- laştırmışlardı. Geçenlerde ayni şe~ilde 
garist&n.sız bır Balkan Anlantı manasız fakir köylülere erzak dağıtılırken Sıyam 
bır şcydır. Antantın. hep hahıki B lkan kralı, bu merasimi filme almıştır. 
Antantı olmak bakımından, ilk esaslı ku- tabii ne tasavvur edil~bilir? 
suru budur. .._, 

İkinci kusuru şudur: Balkan Antantı • Şimdi vakit ge~ midir? Zannetmi • 
nın iktısadi mahiyette h"ç bir temeli yok- yorum. Balkan memleketleri bırbirleri 
tur. Yahud böyle bır temel hiç duş.mu}. için kuvvet olmak ve kendi coğrafyalan· 
mcdı. Halbuki. Balkan Antantına mensub 
olan devletler, arada Bulgaristar1 da da-

nın hududlan içinde, birbırlerini iktısad
• ca ve askerlikçe tamamlıyan, geniş bir 

h~l ~lduğu . halde, iktısadı ha.yaITarına. cBalkaniılar hayat ve emniyet> sahası 
bırbırlerı ıçm yavaş yavaş inkışaf ede • ·· d tlr k .ı.-'--·-cla akit hi b' . .. vucu e ge me uet.A.1'.ulllı n v ç ır 
bilir bir iç piyasa vücude gctırmek uzere . tir H tt• ·· ·· ·u . . , zaman geçmemış . a a, gunan ırı u-
bır iktısad programı yapmıy mecburdu- faklı h"d'-ı . "zle . . k k . 1 a lll~€nne go nmızı apıyaca • 
lar. M:5el~, R~any~.ve Y~goslavya var- olursak. vaktin hiç bir zaman geçmiş ol -
ken Türkıyenın İzmı...te ı~ağıd fabrıkası. mı'-·aca""'nı g" .. .. y 1 b h · · 

J 5• oruruz. a nız, u ru ıçın· 
Yunanistan varken de 1stanbulda şışe de 1·o:::e gır· ı:ıın· ek k.f.di H ·· l w w a ı r. er zaman soy e-
f a brikası yapmasının manası yoktu. Buna 1 dun' . Balkanlılar 0 1 · t l . . . . · sınan ı ırnpara or u -
mukabıl, hır takım sanayı vsrd. kı onu ğunu cOsmanlısız İ t .. . . , ıı ve c mpara orsuzıı 

da Türkıyenın yapması, Balkanlar bakı- tekrar kurmıya me..'L. d ı B · . . İ ı;uur ur ar. u ışe ne 
mından hesabsız faydalar verırdı. ktı • kadar çabuk baclarlars k d b k 

d b. birin" ikın 1 d . b" b" . w a o a ar ça u ve 
sa en ır ı a e emıyen, ır ırı· o kadar hayırlı neticeler alırlar. Bu • 
ne el uzatamıyan rnilletl~r arasında~ ~i - günkü Antant, 0 Antant değildtr. Bu An
yaseten dostluk yapmak, ımkônsız degııse tantın yegane kıymeti d" 1 tl t • 
b"l k " küld- • ıp oma nr ara 

1 e, ço muş ur. fından hakiki bir antant namına yapılmı§ 
Fakat, bütün bunlar da kafi değildi. zayıf bir propaganda ol.maktan ibaret ka

Balkan memleketleri arasında, Balkanla- lır 

l\fuhittin Bırgen 

{ ~-' Şekspir bile : , 
Kendi eserini yalnıı kendi metheden E 1 

tiyatro muharriri söylüyordu: 
- Eserimde bilhassa iki sa1ıne var 

ki, böyle sahneleri Şekspv bile ibda 
edememiştir. 

Eseri tiyatroda seyredenlerden biri 
hak verdi: 

- Evet, tayyarede geçen sahne ile, 
trende geçen aahne de!7il mi? \. ___________ .) 

1 

Amerikarun en komik 
Adamı ,,..,.., .. ~am 

Amerikanın en 
komik adamı ola .. 
rak seçilen film ve , 
radyo komiği J ak 
Beni N evyorkta 
vergi.sini sakla
maktan suçlu ola
rak mahkemeye 
verilmiş ve 12 bin 
Türk lirası para 
cezasına ~nhkfun 
edilmiştir. 

lspirtizma yapmak için 
diplomatlıktan vazgeçen 

adam 

Kendisine prenses ııtı.ü veren ve aile· 
sinin Türkle.r tarafından katledildiğini 

iddia eden (f) Bedirhanilerden Leyla, 

uydurma rakıslar yaparak. köçeklik ede

rek safdil Avrupalılan kandırmaktadır. 

Resimde kendisini gfiya ıarkın dini dans· 

larını oynarken görüyorsunuz. 

27 karılı b;r Çin Generali 
Çin • Japon muharebe.sinln akln gelmi

yen bir cihetini bugün öğreniyoruz. J a -

ponların ileri harekatı sırasında Szechuen 
mıntakasında müstakil bir hükOmet bul • 

Vak'a hakikattir. muşlarou. Bu hükftmetin reisi bulunan 
İsveçin en parlak diplomatlarından bi- General Yang Sen ile görilşen Japon ku· 

ri olan Baron Erik dö Palmstl.erna sırf mandam hayretler jçinde kalmıştır. 

ispritizma tecrübeleri yapmak, vaktini bu Bu generalin tam yirmi yedi kansı ve 
tecrübelere hasreylemek üzere diplomat- kırk çocuğu varmış ... General Japon ku-

. ·r 
1 

iş • mandanına §Unlan söylemiştir: 
lıktan istı a ey em tır. 

. .. . . - cMesele zannedildiği kadar fevkala-
Baron Enk do Palmstıerna dıplomat • de değildir! Kırk çocuğa sahib olmak 

lığa 1917 senesinde başlamıştı. O vakit "b" b " lm G 1 k mu un ır şey sayı az. e ece on se-
bahriye nazırı bulunuyordu. Bilahare ne içinde sağ kalacak olursam yirmi ço -

hariciye nezaretini deruhde eylemişti. cuğum daha olacaktır! .. Yalnız oğulları • 
En son vazifesi İsveçin Londra sefa • mın asker olmalarını istiyorum ... Fakat 

reti idi. Londrada bulunduğu son sene - bunlar arasında tüccar olmak istiyen de 
lerde vazifesini bırakarak hep ispritizma vardlr. Canunı sıkan işte bu noktadır .. » 

ile uğr~mağa başlamıştır. Generalin bir de bandosu vardır. Ban-

Şimdi Avrupada ispritizma sahasında dosunu teşkil eden mızıkacılar hep oğul

hatın en fazla sayılan istadlardan biri landır ... 
olmuştur .. . 

Uğraştığı ruhlar arasında bilhassa mu

siki üstadlarmın ruhları büyük yer tut

maktadır. 

Eeki lnf.!;liz Başvekili 
Baldvin Kanadaua gidiyor 
Eski İngiliz başvekili Lord Baldvin Ka-

Robert Schumann, Bach, Liszt, Wağ - nadada Toronto üniversitesinde üç kon -
ner. Strauss ile her daim temasta ... ferans vermek üzere Kanadaya gitmiştir. 

nn müdafaası bakımından • hep Bulga- · 
ristan da arada bulunmak şart le • müş
terek tedbirler alınmak fcab ederdı: Me
selA, hazari sevkülceyşini. her mmc! yal
nız kendı mılli politıkasına göre değ~l, 

ayni zamanda bütün Balkanların ihtiyac
larına göre tanzim ile mükellef buluna • 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

cak ve sevkillceyş yollarını da ona gö
re tayin edecekti. Evet, R lkan Antantı 
yetmiş milyonluk bir milletler kütlesi 
temsil edebilir. Ancak stratejı bakımın
dan bu yetmiş milyonun otuz milyonluk 
kıymeti yoktur. 

Siyasi hlidiselerin son günler içinde birçok kişileri endi
şeye düşürmüş olduğu inkar edilemez. Bu endişe muhtelıf 
yerlerde muhtelif şekillerde tezahür etti, bazılarını şahsan 
gördük, bazılarını da görenlerden işittik. Bunlardan bir ta
nesini .ıöyliyelim, bir ev tellalı anlatıyordu: 

c- Nisan ayının Hk haftasında bir köyde 9 tane köşk ki
ralamıştım, kirnhyanlar birer pey bırakmışlardı, borçlannın 
üst tarafını Mayısta geldikleri zaman verecekıerd.. fakat 
Avrupada harb tehlikesi çıkınca bu 9 kiracıdan 7 tanes; ya 

şahsan müracaat ederek veya haber yollıyarak peylerinden 

vazgeçip anlaşmayı feshettiler. Ev sahibleri müteessirdi. Fa

kat bu hafta harb tehlikesi geçince vaziyet değişti. Bu Pazar 

mukaveleyi bozmuş olan yedi kiracının yedisini de gördüm. 

Hepsi de eski enlaşma)'l yenile.meyi istediler, :fakat bu defa 

peyi cebe indirip daha fazlasına yeni bir kiracı bulmak 

ümidine düşen ev sahibleri anlaşmaya yanaşmadılar. İhtilaf 
devam ediyor.> 

iSTER 1 NAN, iSTER INANMAI 
Bahriye bakımından da ayn~ şey, müş

terek bir program rnııbnımıyeti göze çar-ı 
par. Şu halde, biıgiln Balkan Antantının 

pek alçak bir perdeden konuşması kadar '-'-------------------------------------------.J 

tasrih edilmiştir. 
Kanunun ammenin nizamına mütealtm 

kabahatlar kısmıtıda :ırapça ezan ve ktı· 
met okuyanların yedi günden üç aya ka' 
dar hafif para cezasile cezalıı.ndınlacakla• 
n tasrih edilmiştir. 

/f R/ga kara ordusunu 
Takviye ediyor 
Roma. 18 (A.A.) - Resmi gazrtede 

neşredilen bir kararname ile kara ordur 
sunun muharebe kabiliyetini artırmak ft.. 

: zere 1938-39 senesinden iUbaren 10 srne 

1 
müddetle harbiye nezaretinin bü tç o::: in( 
500 milyon liretlik munzam tahsisat ve-
rilıniştir. .J. 

Selanikte konsolosumuz 
şerefine bir ziyafet verildi 
Selanik. 18 (A.A.) - Anadolu ajansı .. 

mn hususi muhabiri bildiriyor: 
Evvelki akşam Türk • Yunan Muhad~ 

net Cemiyeti tarafından konsolosumu.t 
İdris Cura ve refikası şerefine Meditera .. 
na otelinde bir ziyafet verilmiştir. 

Çok samimi bir hava içinde geçen bu 
ziyafe{te, refikalarile birlikte Makedon .. 
ya umumi valisi nazır Kirimis, üçüncft 
kolordu kumandanı General Politis, U" 

munı siyasiye işleri müdürü Lekkos, ü .. 
çüncü kolordu kumandanıığı erkAnıhar
biye reisi General Hrisoohu. General 
Kavrakos. belediye reisi hazır bulunm~ 
lardır. 

Şiddetli bir zelzele 
kaydedildi 

İstanbul. 18 (A.A.) - Kandilli rasad• 
hanesinden bildirilmiştir: Bu sabah saat 
8 i 37 dakika 32 saniye geçe şiddetli bif 
zelzele kaydedilmiştir. 

Merkez üstünün 1stanbuldan 12.900 kf .. 
lometre mesafede olduğu tahmin cdi.U 
mektedir. 

Van da 
Van 18 (A.A.) - Bugün saat J 1,2( 

de buracia birkaç saniye devabı eden 
orta şiddetle bir harcketiaırz olmuştun 
Hasar yoktur. 

Ankara caddesinde elektrik tesisatı 
patladı 

Sirkecide Ankara caddesinde 138 ntı 
maralı Ifaydar Karacanın tütüncü dük .. 
kanı önünde bulunan yayakaldırımı a1 
tındaki elektrik tesisatı ani olarak in • 
filak etmiştir. 

Tesisatm kapağı parçalanmış, başk$ 
zayiat olmctmıştır. 

İnfilakın neden ileri geldiği tahkllC 
edilmektedir. ........................................................... .-

TAKViM 
NİSAN 

W.uı:or •ene 19 Arabi HDO 

1.355 l!l,8 - Resmr sene -NıPD Kıwın 
6 H~39 163 - CARSAMBA 

~ÜNEŞ 
~ 

Sefer İMSAK 
S· . . s. o . 
o 11' 29 8 28 

.o 2l 8 34 

ÔQ'lo hcınc!I Alctarn Yat•• 
~. 1), s. o. s u. ::ı. D. 

z. ı:.ı 13 16 00 ıs tı3 20 30 

1!.· 6 22 9 Ol 12 - 1 38 



.,_ 18 Nisan 
Sayfa 3 

İki buçuk lirahk yeni banknotlar 
ayın 25 inde tedavüle çıkarılacak 

ı
r-.. · .. ···-··---......................... ~ 
ı Milll Şef Hatay 

Devlet Reisini 

Tıb, fen ve tarih 
fakültelerinin 

yeni dekanları 

Bir liralık banknotlar beş sene içinde 
peyderpey tedavülden kaldırılacak 

dun kabul ettiler 
Ankara 18 (Hususi) - Cümhur

reisi İsmet İnönü bugün öğleden 
sonra Hatay devlet reisi Tayfur 
Sö1onen ile Abdürrahman Meleği 
kabul ettiler ve kendilerile yarım 
saat kadar görüştüler. 

Ankara Üniversitesi Tıb Fakültesi 
dekanı profesör A. Berkol ve Fen Fa
kültesi dekanı profesör Ali Yar istifa 
etmişler ve istifaları kabul edilmiştir. 
Tıb Fakilltesi dekaın'.lığıtıa aperaror 
Ken1al Atay ve Fen Fakültesi dekanlı
ğına profesör Fahir Yenican tayin o -
lunmuşlardır. 

• Hadiselerin inkişafı ve 
Ruzve/t:n me.c:ajı 

Yazan: s~um Raırıp Em9' 

. Ankara, 18 (A.A.) - Türkiye Ciımhu-
11'1.Yet Merkez Bankası hakkındaki 1715 
nul rnaraiı kanunun 17 inci maddesinde ya
zı ı sal·h· 
13 

a ıyete istinaden 30 Kanunuevvel 

Banka, şimdilik yeni harfli bir liralık 
banknot tedavüle çıkarmıyacak ve 21h 
liralıkların tedavüle çıkarılacağı yukarı-

ki tarihten itibaren halen mütedavil bir 
liralık ban.knotlan peyderpey tedavülden 
kaldıracaktır. Bu tarihten itibaren bir li

ralık banknotlar beş sene müddetle mec
buri olarak tedavül, edece::t ve bundan 

'························································J 

Dört yıldanberi münhal bulunan E
debiyat Fakültesi dekanlı~ına ve ta -
rih profesörlüğüne Yüksek Öğretmen 
okulu direktörü profesör Hamid On -
gunsu getirilmiştir. Doçent Sabahad -
din Rahmi Eyüboğlu onuncu sınıf mü
fettişliğine nakledildi. 

S iyasi hadiselerin inkışafı o ka

dar süratli oıuyor ki bunları. 

çok defa fikren dahi takib etmek güçle, 
şiyor. Birkaç gün evvel hava bir hayli 
kapalı idi. Son günlerde ve bilhassa Balı 
kan mıntakasında bulutların yer yer da· 
ğıldığına şahid olduk. Buna mukabil. bi~ 
kısım Alman filosunun Atıas OkyanU• 
sunda manevraya çıkmasından ve Septe 
boğazı civarında bazı askeri hazırlıklar 
yapılmasından dolayı f ırtma sahası teb-

41 t ih b" ar ve 701 numaralı kanun muci-

1 uıce basılmış olup haien tedavülde bu
unan k.ğ d 

di . . . a 1 ~ara~arı tebdile karar ver-
.~~.ı ve beşliklerın 15 Teşrinievvei 1937, 

Ytizluklcrin l Mart 1938 elliliklerin ı Ni-
:a~ 1938 ve onlukların da 16 Mayıs 1938 
arıhlerinden itibaren tedavüle çıkıırıl
rna~a başlandığını bundan evvel tebliğ 
etınış idi. 

21~5 .Nisan 1939 tarihinden itibaren yeni 
b lıralık kupürler tedavüle çıkarılmaya 
~şla:ıac~k ve evvelki kupürler için ya
~ dı&'l gıbi çıkarılacak miktar mukabi
t nde mütedavil banknotlardan ayni mü
a.r tedavülden çekilecektir. 

sonra kanuni müruru zaman müddeti ni
hayetine kadar yani beş sene daha Mer-

kez Bankası gişelerinde tebdil edilecek
tir. 

Diğer kupürlerin tebdiline başlanma 

tarihleri ay;rıca 'bildirilecektir. Bankno
tun aslını görmek istiyeni.er Merkez Ba11-
kası ve diğer bankalar gişelerine ve ban
ka bulunmıyan yerlerde ~almüdürlük1e
rine müracaat edebilirler. 

Askerlerimiz Tahranda 
tezahüratla karşılandılar 
Tahranda yeni evliler şerefine binlerce tak inşa edildi, 

· şehir lran - Mısır bayraklari!e süslendi 

n Tahhran, 18 (A.A.) - Anadolu ajansı-j Tahran. 18 (A.A.) - İran imparatori
ın ususi rn h b' · b.ld' · ı Dü u a ın ı ınyor: çesi ile Mısır kraliçesini, İran veliahdwı, i 1 n, Tahran için bir milli sevinç günü Prenses Fevziyeyi. Mısır ve lran pren-

Hariciye Vekili 
Parti Grupunda 

izahat verdi 
Ankara, 18 (A.A.) - Cümhuriyet Halk 

Partisi Meclis grupu bugün 18/4/939 saat 
15 te reis vekili Hilmi Uranın reisliğuıde 
toplandı. 

Söz alan Hariciye Vekili Şükrü Sa
racoğlu, son hafta içinde cereyan eden 
siyasi hadiselerin akisleri hakkmda ge
çen haftaki toplantıda verdiği malCımab 
itmam eden beyanatta bulundu. 

Birçok hatiblerin suallerine tatmin e
dici cevablar verdi ve Hariciye Vekilinin 
bu izahatı umumi lıeyetçe tasvib olundu. 

Alman - Rumen 
müzakereler; 
dün başladı 

BUkreş, dus kıt'alarmm Rumen 
arazisinden geçebileceği 
h.aberini tekzib ediyor 

:ıı~~J: z~~nde Mısır ve İran bayrakları sesleri ile maiyetlerini hamil bulunan 
tak .. ır şekilde dalgalanan bınlerce hususi tren dün saat 18,15 te Tahran ga
aes ı; S~lediği ~ehir, bugün güzel Pren- nna varmıştır. Gar, zengin bır surette 
dostıue;'~Y~yi. karşıladı. Türkiye - İran donatılmıştı. Mısır krallık ailesini karşı
len b arıhıne altın harflerle kaydedi- Iamak üzere Şehinşah hazretleri, hükfı- Berlin, 18 (Hususi) - Dün, Katoviçte 

lEbediuŞnı~s'~d gün, Majeste Şehınşah ile met aı.ası. daireler erkanı, yüksek rü•b~- Bek ile Gafenko arasında cereyan ede:J 
nu .. cf ~~ız tarafından kardeşlik yolu- li zabitler de garda bulunuyorlardı. Tren 1 mı.izakereler esnasında Leh hariciye na 

n çızıldıgı tar"hi yaşıyan ve Türk müf- durduğu zaman her tarafıan şevk ve he- zın Bekin, Romanyanın Sovyetler birli
rezesinin kardeş İran payitahtına muva- yecan sesleri yükseldi. ğile herhangi bir askeri anlaşmaya gir
s~latında hazır bulunmak saadetine eren Bir taraftan Şehinşah, misafırlerine mesi için Gafenkoya ihtarda bulunduğu 
bızler için unutulmaz b!::- hatıra olarak h 
k oş geldiniz derken, diğer taraftan da anlaşılmaktadır. alacaktır. ahf 11 h b mızıka Mısır ve İran milli marşlarını ça- Bükreşteki salahiyettar m e er, ar 

. Bir İran müfrezesinin Türk kardeşleri- lıyor, 21 pare top atılıyor, tayyareler uçu- vuku unda Sovyet kıt:aıarının. Ron:anya 
~: b:kl•diği Pehlevi caddesınin methali yor ve müthiş bir alkış ve yaşa sesleri topraklanndan .geçebileceklenne daır ve-

cıvan kalagalık bir halk kütlesi ile göklere çıkıyordu. rilen haberleri kat'iyetle tekzib etmiş-
~lolu idi. Türk heyeti de mihmandarları lerdir. 
leb']'k z· Bak 1 ır ı te hazır bulunuyordu. ıraat n 8SI ye S BankrSI Romanya hariciye nazırı- Gafenko, bu-

Saat 18 de otokarlar birkaç yüz metre "d I" • gün saat 13,40 da Berline gelmiştir. Bu-
uzakta durdular. Türk askerler! indiler 1 ara mec iSİ reisleri rada üç gün kalacaktır. Nazır istasyonda 
~e başta bayrak ve mızıkaları olduğu hal- Ankara 18 (Hususi) - Denizbank Von Ribentrop tarafından karşılanmıştır. 
.e İranlı kardeşlerini ;;elamlıyarak geç- Umum Müdürü Yusuf Ziya Erzin, Zi- Bilahare iki nazır ilk temasiarına ba~la

tıler. Şimdi iki şalnı kardeş ordunun mü- raat Bankası idart: meclisi reisliğine ta mışlardır. 
ll'leSSilleri karşı karşıya dizilmiş iki ban- yin edilmiştir. Berlin, 18 (A.A.) - Hariciye nazırı 
~o tarafından çalınan iki milli marşı din- İş Bankası idare meclisi reisliğine de Von Ribentrop bu.gün öğleden sonra Ro-
iyorlar, iki albay hararetle birbirlerinin esbak hariciye nazırlanndan Ahmed manya hariciye nazın Gafenko ile iki 

ellerini sıkıyorlar ve hat"<: sürekle alkış- Nesimi seçilmiştir. ınemleketi alB.kadar eden meseleler hak-
lıyor. kında uzun oir mülak'.ı.tta bulunmuştur. 
b Bundan sonra, önlerinde albay Kaya- lçticaret Umum müdürlüğu Enternasyonal meseleler, Almanya ve 
ali ve İranlı albay Aria bulunan Türk Ankar 18 (H .) İ . Romanya siyasetlerini a18kadar ettikleri 

hlüfrezesi halkın sami.'Tl.İ tezahüratı ara- Umum ~üdürlüguv~,1 
- ç Tı:.adı:t nisbette dostluk zihniyeti içinde tetkik 

~nda. Tahran sokaklarını geçerek ikame- muavini Cahid Kerim ~um ~u ur edilmişt_i_r. _________ _ 

tesis ed;liyor 1 
Zağreb, 18 (A.A.) - Tsvetkoviç ve Ma

çekin hafta sonunda müzakerelerine de
vam etmeleri muhtemeldir. Her ikisi de 
arazi meseleleri yani Hırvatlara vadedı
len muhtariyetin hangi böigelcre şamil 
olacağı hakkında müsbet teklifleri hamil 
bulunmaktadırlar. 
Zannedildiğine göre, Belgrad hükume

tinin projesi, Hırvat toprağınm save ve 
sahil vilayetlerini ihtiva etmesinı ve bu
na Bosnanın Noyvodinc'in ve Dubrov
nık n bazı kısımlarının ilavesini derpiş 

etmektedır. 
Tarihi esasa dayanan Hırvat projesi 

ise, aşağıdaki beş mıntaka ile bır nevi fc. 
derasyon tesisine matuftur: Slovenya, 
Hırvatistan - Slovenya - Dalmaçya, Bos
na-Hersek, Voyvodin, Sırbistan-Karadağ. 

Aııkar Bu vaziyete göre ihtilaf bilhassa Sırb 
~ıltrk ada yeni Devlet D~m~y~llan U~um Müdürlüğli ~inasını~ :e~eller. J.a- ve Hırvat unsurlan~.ın karışık bu1unduğu 
\reru: ham petrola rasgelınmıştır. Key fıyct Maden Tetkık Enstıtusune ha Der Voyvodinle Bosna uzerindedır. Bununla 
ola .. ş ve derhal sondaj amelıyesine başlanmıştır. Neticenin memnuniyetl.ıahş ı beraber Za~b ve Belgradda halli icab 

;agı tahmin edilmektedır. eden orlukları müdrik b.r nikbinlik 
Ukarıdaki resim yapılmakta o1aıı sonda..i ameliazesmi aöstec=e.ktedir. ...__,. mevcuddur. 

İtalyanın İngiltere ve 
F ransaya karşı siyaseti 

Roma, 18 (Hususi) - Faşist korporas
yonlar meclisine hitab ettiği yeni bir be
yannamede, İtalyanın diğer devletlerle 
münasebatına temas eden kral - impara
tor Viktor Emmanüel, hüküm süren bü
tün m~küllere ve gerginliğe rağmen 
İtalya ve İngiltere arasında dostane bir 
anlaşmanın mevcud olduğunu ve bu dost
luğu daha fazla inkişaf ettırmenin imkan
ları bulunduğunu söylemiştir. 

Kral, Frans12 • İtalyan münasebatına 
da temas ederek. bu rnünasebatın ne sulh. 
ne de kavga kelimelerile münasebatı tav
sif edilebileceğini beyan eylemiştir. 

Türk - İngiliz 
müzakereleri 

Londra, 18 (A.A.) - Türkye büyük el
çisi tekrar bu sabah hariciye nezaretine 
gitmiştir. 

İngiliz diplomatik mehafilinde beyan 
olunduğuna göre, Londra ile Ankara ara
öında müzakereler faaliyetle devam et
mektedir. 

Hatay Devlet Reisi 

dili mevki etmiş oldu. İspanyada dahill 
harbin kat'i surette hıtamına işaret ede
cek olan büyük resmi geçidin yapılma 

tarihi de vaziyetin üzerinde tesir göst~ 
riyor . . Çünkü İspanyada harbetmiş olan 
İtalyan kıt'aları da bu geçide iştirak ede. 
ceklerdir. Sonra memleketlerine dön~ 

ceklerdir. 
Geçid resmi ne kadar erken yapılırsa 

İngilteer o kadar memnup olacaktır. Ak1 
si takdirde ve bildirildiği gibi eğer bu 
resmi geçid on beş Mayısta yapılacaksa 
İngilterenin şüphe ve endişeleri de arta .. 
caktır. Zira İngiltere, bundan, İtalyan 
!ut'alarının İspanyada ikametlerinın 
temdid edilmek istendiği manasını çıka
racak ve Cebelüttanka karşı her zaman 
için bir kasid yapılmak istendiğıni farzey• 
liyecektir. Maaına!ih şimdilik ihtimal ol
mamakla beraber bir harb vukuunda şl· 
mal denizini boş bırakmak suretile AJ
manyanın deniz kuvvetlerini İspanya kJ. 
yılarına göndermesi, elbette ki hesablJ 
bir hareket sayılamaz. Çünkü bu takdir• 
de İngiliz deniz kuvvetlerinin açık kalaQ 
Alınan sahillerini yakıp yıkması işten bi. 
le değildir. Bu sebebledir ki bu donanım 
manevrasının mahiyeti, elan dah anlaşıl, 
maz bir muamma halinde kalıyor. 

Son günlerde Amerikan Cümhurreisl 
M. Roosevelt tarafından Hitler ve Mus. 
soliniye yollanan mesaja gelince; gazete 
sütunlarının açık name üslfıbunda neşro· 
lunan bu mesajın matlub tesiri yapabil. 
mesi, bir şartla mümkündü: Ileri geri a· 
çık tefsirlere tabi tutulmaması. Halbuki 
İngiliz gazeteleri bu mesajdan başka tür. 
lü bahsetti. Fransız gazeteleri de başka. 
Hepsinin ittifak ettiklerı nokta ise, mesa • 
jın tehdidkar bir mahiyet arzetmekte bu. 
lunması idi. Almanya ile İtalyaya, istek· 
lerini tehdid yolile tahakkuk ettirmeme
rerlni istiyenlerin, merdud saydıkları bı. 
usule baş vurmamaları fcab eder. Bun. 
dan dolayıdır ki bu mesaj, bir parça dı 
intizar hilafına, bu iki memlekette menfi 
bir tesir husule getirdi. Eğer yarın, Hit. 
lerle Mussolininin cevablan ınkisar u. 

~
yandıracak bir mahiyette çıkarsa, bunuıt 
mes'uliyeti, bir hayli de karşı taraf mat. 
buatına isabet etmek lazımdır. 

ıyi sözler, tatlı bir hava içinde konu 

H t D ı t R . . T yf Sö:ı-- 1 iUlabilir. Amerika Cümhurreisine güzeı a ay ev e eısı a ur uuuen ,ı • 

A k ld·~· . t, R . H hır cevab verilmesi matlub ise . ki mede n araya ge ıgını yazmış ıA. esun ı .- . 
t D 1 t Re. . . ist d k 1 nıyetfn ve beşerin menfaati namına öylt ay ev e ısını asyon a arıı anu-
k .. t ekt dir olmalıdır - bu hava bozulmamalı idi. sun en gos erm e . . . 

Arnavudlukta faşist 
· teşkilih 

ıçın olsa dahi el uzatan bir adamın elin 
hissi nefretle uzattığını hissettırmesi veyı 
herhangi bir manyerle karşısındakine ar 
zusuzluğunu izhar eylemesi, bu jesti yap 

Roma, 18 (Hususi) - Faşist partisinin mamasından çok hayırlıdır. $imdiye ka. 
umum katibi Staraçe bu hafta sonunda dar hep ekilen biçildi. Bari bundan son· 
Arnavudluğa giderek, burada da parti ra biraz temkinli davranılsa. 
teşkilatı vücude getirecektir. Selim Ragıp Emeç 
-········································ ·················································································· 

Sıbahtaa aabeha: 

Köşe kapmaca 
Harb ve politika san'atı meraklı fey. Kuvvetleri yerinde kullanmak. plAnı 

karşı mukabil plan kurmak çok heyecanlı. Fakat bu hareketleri uzaktaıı 
seyretmek herhalde daha keyifl;. 

Son hadiseler netice itibarile dünya için tehlike işareti göstermekle berabeı 
strateji hünerleri noktasından adeta bir futbol maçı kadar heyecan verici. 

İ~gilizlerin can damarı Cebel:.ittarık olduğu mahJm ya. Alınan ve İtalyan 
erkanıharbiyesi herhald~ bu noktayı s •kıstırmak ve fngilizin Akdenizle irti· 
batını kesmek maksadıle buraya karadan İspanyol ve İtalyan kuvvetlerile 
tazyık yaptıkları gib ı küçük fakat tehlikeli bir kuvvet olan Alman donanma. 
siie d~ İngilterenin ana fılosunu meşgul etm k istediler. Buna karşı fnciliJ 
harb ustadları derhal mukabil bir hareket vaptılar. Cebelüttank boğazınıq 
muhafazasını Fransız filosuna bırakar.ık kendı Akdeniz filolarını Maltada top. 
}adılar. Bu suretle şöy1e bir vazı) t ortaya çıktı: 

Ana filo Portekiz sulnr·nda tophın n Alman donanmasının ricat hattında 
kaldı. Cebelüttank Fransız fıJosunun topları altında mahfuz kaldı. İngilizin 
Akdeniz fiJosu da İtalyım donanma,,ını Adriyatikte mıhlıyacak vaziyette Ak· 
dcnıze hakinı kaldı. 

Üstadane bir stratejı hüneri. Adeta bir köşe kapmaca oyunu. 

l~5~ ... e:;'ACZi)-. 
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!Yeni belediye hastanesi M m eketi izden Almanyaya domates Gayrimübadiller cemiyetinin yılhk 
kongresi dün· yapı ldı ' vıı~!~~~!J!~!~:~~6 bin ihrac~ müm~ün görülüyor 

Bugünkü tevziat şeklinin gayrimübadilleri mütezarrır 
ettiii ileri sürülerek hükumetin müzaheretinin 

istenmesi karar albna alındı 
/ 

lira ile şehirde bir hastane yapılacaı -
ğını ve bu hastanenin Beyoğlu B€le -
diye hastanesinin yanında yapılması 

dilijünüldüğünü yazmıştık. Dün, bu ~
le bizzat meşgul olan Vali ve Belediye 
Reisi Lfıt!i Kırdar, şehirde hastane 
yt4pılabilecek yerleri aiakadarlar<lan 

Komşumuz Bulgadstan bu imkanlardan istifade 
ederek bir yılda 1.199.ooo mark değerinde 6 

milyon kilo doma es .hraç etti 

Şehrimizdeki Gayrimübadiller Ce • ı dukları tebarüz ettirilmiş ve ~vvelce sormuştur. Belediye, yeni hastanenin 
miyetinin yılbk kongresi, dün saat 14 yapılmakta olduğu gibi, bugünkü ba- Şişlideki Bulgar hastanesile şehir ara

Almanyada iklim şartl :ırı dolayısile ye. , müstehlikin zevkine uygun. şekil ve ne
tişmiyen veya az miktarda yetıştırilip da- fasette ve muayyen ambalaJlı muayyel! 
bili istihlaki knrşılamıyan meyva ve seb- bir tip üzerinde tecrübelere başlanmallı 
zelerin ithali için uzak ve yakın memle-I dır. . . . . . ı 
ketler bu memlekete meyva Vf: sebze ih· r İhraç domateslerı lÇID, en iyı ihraç dO
racı için hususi teşkilatlar vücude getir· 1 mat esi yetiştinneğe muvaffak olan H0t 
mişlerdir. Bu teşekküller uzak mesafa· ' landa tohumlarının tecrübe edilmesi el• 
lerden dnhi bozulmaksızın taze meyva ve tavsiye edilmektedir. 

te CelAl Galibin reisliği altında olmak 
üzere Eminönü Halkevi binasında ak
tedilmiştir. 

Kongrenin açılmasını müteakıb ruz
namede y<tzılı hususların müzakeresi· 
ne başlanmıştır. 

İdare heyeti raporu okunmuş ve 
bir yıllık vaziyet hülasa edilerek ce • 
miyetin bütçe vaziyeti göı:iişülmüş ve 
cemiyetin ayda 30 liralık sarfiyatı ve 
Ankaraya heyet gönderildiği takdir -
de masrafının bu sarfiyr&tan haric 1u· 
tulması aynen kabul olunmuştur. 
Müteakıben söz alan azalardan Şe -

hab Tayfur, avukat Kadri, Şevket 

Tunçdağın mütale.ı.ları ayni noktada 
birleşmiştir. Bu da, gayrimüoodillere 
yapılan tt'vziatın bakiyei istihkak üze
rinden yapılınıyarak, esaB hakları ti -
r.erinden yapılması hususudur. Bugün
kü tevziat şekline göre, gayrimübadil
lerin bilyük mikyasta mutazamr ol -

Deniz işleri: 
Şlrketihayriye Boğazi~inde gezinti 

postalan ihdas etti 
Şirkctihayriye Boğaziçi ilkbahar ta

rifesinin tatbikına anümilzdeki Cuma 
gilnünden itibaren başlanacaktır.. Ye • 
rıi tarifeye kış postalarından fazla ola
rak ilave seferleri konulmuş, Cumar -
tesi ve Pazar günleri için gezinti pos
talan ihdas edilmiştir. 

Cumırrtesi günü akşam gezinti pos • 
taları Köprüden 21, 1 O, 21, 1 S w 22 de 

kalkacak, Boğaz sahilindeki bütün is
kelelere uğradıktan sonra Köprüye dö
necektir. Pazar günleri sabah gezinti 
postalan da saat 7 ve 7,30 da Köprü -
den k(ll.kacak, 'keı:a bütün i.!ıkelelere uğ 
nyarak Köprüye gelecektir. 

1 Gezinti postalarında, gidiş ve dönüş 1 • 
biletlerde yüule 50 nJsbetinde tenzilat 

~apılacak, bu biletlerin dönüş müd -
iSıetleri Pazartesi günleri aaat 12 -ye 
kadar muteber olacaktır. 

kiyei istihkcik üzerinden yapılan tev -
ziatın değiştirilerek esas üzerinden tev 
ziat yapılması için hükumetin bu hu
susta müzaheretinin istenmesi karar -
laştmlmıştır. 

Bundan başka, Zonguldakta, gayri -
mübadillerin hisseleri bulunan ma -
denlerrlen istifade ettirilmeleri için de 
teşebbüste bulunulrn.ası meselesi Uze
rinde ~örüşülmüştür. 

Müt~akıben, ruznamenin 2 nci ve 
son maddesi mucibince idare heyeti 
intihabına geçilmiş ve kısa bir 1.aman 
sonra seçim bitirilmiştir. Yeni idare 
heyeti şunlardan mürekkebdir. 

Cafer Tayyar. Salih, Cevad Meruş, 
S<?dad Berkan, Osmm:ı Faiz, Hami Dün 
dar. Kadri, Şehab Tayfur, Sadi Galib, 
Cemal Kozpançer, Hilmi Ulu, Bayan 
Suad Çaysar. 

Seçimi müteakıb kongreye nih~yet 
verilmiştir. 

1 
Gümrüklerde: 

Gümriik ithal beyannameleri ciro 
edilecek 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, güm 
rük ithalat beyannamelerinin ciro ve 
devri hakkında şehrimizdeki alfı.kadar
lı:ka yeni bir emir göndermiştir. 

V ekfüet bu emirde, memlekete ithal 
edilmek üzere, gümrüğe beyannamesi 
verilen fakat henüz muayene ve ta -
hakkuk muamelesi ikmal edilmiyen 
eşyanın ticari sebebler dolayısile baş -
kasına satıldığı zaman, beyanna'meyi 
veren taraf tan beyannamenin beyan 
tablosuna başka.c:ına devredildiği ya -
zıldığı ve bu şeklin glıya mes'uliyeti 
bertar~ ettiği, bazı gümrüklerin de 
bu yoldaki muameleleri kabul ettikle
rinin görüldüğünü bildirmiştir. Güm -
rük ithalat beyannameleri ciro yolile 
devredilen ~ned ve ticart kağıdlardan 
olmadığından, beyannameler üzerinde 
herhangi bir ciro muamelesinin güm -
rüklerce kabul edi~mesini istemiş • 
tir. 

llkmekteblerin ders kesimi ve 
imtihan günleri-tesbit ed'ldi 

Başöğretmenlere veri:ecek makam ücret' eri de , 
vilayet ilk tedrisat meclisince karar!aştırıldı 

VilAyct ilk tedrisat meclisi diln Vi - 19 39 - 1940 ders senesi kayıd ve 
IAyette Vali muavini Muzafferin riya· ~bul muameleleri Eylfılün 18 inden 
setinde roplanmış, ilkmekteb~rln ka· Birinciieşrinin 18 ine kadar sürecek, 
panma ve açılına tarihlerile başmual • Birincite.şrinin 18 inden itibaren ders

sındaki arazide yapılmasını düşünmek 
tedir. Dün Lfıtfi Kırdar ViJfıyct Sıhhi
ye Müdürü Ali Rızn ile bu hususta ko
nuşmuştur. Hastane yapılmak istenen 
sah~, Bulgar hastanesine aiddir. Ya -
kında Ankaraya gidecek olan Vali, 
Sıhhiye Vekaletne de temas ederek bu 

sibze sevkini etüd etmişler ve diğer mem- Müstahsil ve tüccar elinde 
hususta izahat verecektir. 

leketlerin tatbik ettikleri usulleri örnek k 1 f 1 t 1 
tutarak veva az çok tadil ederek muvaf- a mış a yon ar sa '" a ımyor ------ ·----

Boyah ve karışık s~rke 
satılmas ı mene~ilecek 

fakiyetli n~ticeler elde etmişlerdir. Ankara, 18 (A.A.) - Afyon mübayaa 

Şehir Meclisi dün de toplantılarına 

Birkaç yıldanberi memleketimizden de planına ve usullerine uygun hareket et• 
Almanyaya meyva ve sebze sevkine baş- rnediklerinden dolayı İnhisar İdaresince 
lanmış ise de, bu daha ziyade uzun'müd· malları şimdiye kadar satın alınamaır.ı3 
det bozulmıyacak olan portakal ve ka- bulunan müstahsil ve tüccar ellerinde 
vun gibi şeylere münhasır kalmaktadır. kalmış afyonlann muayen bir plAna göre devam etmiştir. Belediye zabıtası ta -

Mesafe itibarile memleketimizle ehem· satın alınmasına karar verilmiştir. Bu sa• limatnamesi maddelerinde bazı deği -
miyetli bir fark arzetmiş Bulgaristan da- tın alma işinin tabi olacağı şartlar ve ti! 

şiklik yapılması için sıhhiye ve mül - h: bu imkanlardan istifade ederek en ça- suller toprak mahsulleri ofisince ayrıca 
kiye encümenlerinin müşterek rn~f~ -

buk bozulmağa müstaid taze üzüm ve çi- ilan edilmiştir. batası kahul edilmiştir. Değişen mad -
delere göre, ayrıca bir vasır uave ediı- ıek gibi meyvaıan dahi muvaffakiyetıe Almanyava tiftik ihraç edildi 
meksizin satışa çıkarılacak sirkeler an- ihraç ç.a~elerini. ~ulmuştur. . Dün Almanyaya 32 bin lira değerinde 
cak ihtimarı tamam olmuş tabii üzüm Son ıkı s~~e. ıçın~e Bulgarıstanda~ Al-, 25 bin kilo tiftik ihraç edilmiştir. 
sirkeleridir. İhtirnarı tam~(n olmamış manyaya muhım mıktardn domates ıhrs- Yerli fabrikalar da Anadolu malların: 

cına başlamış ve bu gecen yıl 1.199,01)0 . . 
üzüm sirkelerinin satışına müsaade e - k d ğ . d 

5 948 200 
k'l b 

1 
dan ve 52-53 kuruştan 45 bın kılo yapak 

dilmivecek ve bunlar ihtimar tamam - mar e erm e ' ' ı oyu u muş. mübayaa etmişlerdir. 
lanın~ıya kadar mühür altında; sakla- tur. 
nacaktır. Sun"i sirk~ yapmak için sir - Almanya dahilinde 68 milyon kilo do
ke ruhundan başka uzvi ve yahud rna- mates istihsal edildiği halde dış piyasa
deni hP-rhangi bir asidin kullanılması lardan da 95 milyon kilo domates ithal e· 
gerek tabii ve gerek sun'i sirke!erin ne dilmekte olduğundan, başta italy:ı olmak 
suretle olursa olsun boytlnması ve bir- üzere sırasile Holanda, Kanarya adaları, 

Bulgaristan. Macaristan, Yugoslavya, ts. birine karıştırılması yasaktır. 
Ruznamenin müzakeresi bittikten panya ve MLı;ırdan 20,372.000 mark değe-

sonra Maanf Müdüril Tevfik Kutun rinde ihracat yapılmaktadır. Bulgaristan, 

b. t k · k nmuştur Bu tezke _ bu ihraç işine yeni başlamış olmasına ve 
ır e1 eresı o u · ı 1 ğ d"' d" cü 

rede 1932 yılı mesken bedellerinin mesafenin uzak ığına ra men or un 
1938 bütçesinden yapılan tasarruftan dereceyi almıştır. 

·ı · · t kt "d" Maarı'f Mu" Memleketimizin hemen her tarafında verı m",?sı ıs enme e ı ı. • · . . . 
d.. .. .. t k · t tk"k edilmek ü _ mebzulen domates yetıştırılmekte ve bu urunun ez .eresı . e ı . . . ·ııt· 

b ··ı ·· · e kedı' lmı'c:tı'r bazı yerlerde gerek renklermın güzellıısı, zere u re encumenıne s v -ı • • .. .. 

B d · 5 ı · tası'-'an b·ır gerek hacimleI'inin büyiıkluğu ve gerek-un an sonra 1mzayı . " . y. • • • 

k · k t Eli" b" ~h·r mec se lezzet ve az çekırdegı ıhtıva etmesı ve ta nr o ·unmuş ur. ı ır r ı - w .. .. 

Breslav sanayi meşheri açıhyor 
Breslav sanayi meşheri Mayısın 10 un· 

da açılarak 14 üne kadar devam edecek· 
tir. 

Sergide elektrik. buhar ve gazle müte
harrik makineler ve fabrika makineleri. 
otomobil, traktör, hurdebini alat, musiki 
alatı, boru makineleri ve kristal mamu· 
latı teşhir edilecektir. 

Sergiye gönderilecek eşya için Alman 
demiryollarmda yüzde 60, Bulgaristan, 
Romanya ve Çek arazisinde yüzde 50, 
Türkiye ve Yunanistanda yüzde 25, Po
lonya ve Macaristanda yüzde 33 tenzilat 
yapılacaktır. ............................................................... 1. · t k · d 19 39 belediye büt _ dayanıklıgı bakımından busbutün husust 

ısı azası a nr e f d t ist'h 1 d'l k d' 
çesinden Şehidliği İmar Cemiyetine 5 evsa ta oma es 1 sa e 1 me te ır. ~--•••••••••••., 
bin lira verilmesini istemekte idi. Bu Berlindeki Türk Ticaret Odasının yap- BQytlk Macera Filmleri Yıltlızlannın 
takrirde bütç~ encümenine sevkedil _ tığı tetkikler ve aldığı malumat memle- Kralı 
miş. meclis toplantısına nihayet ver • ketimizden de muvaffakiyetle domates 

ihracının mümkün olduğu neticesine var HARRV PIEL! •• 
miştir. 

------- mıştır. Esrtnengiz bir hayduta karşı polis 
hafiyelerinin mücadelesini tasvir 

eden 
Üniversitede imtihan ha1J ·fM ~arına 

lın~)anıldı 

'Üniversite Hukuk 1 ve 2 nci sınıf .. 
1arının eleme dersleri kur'ası dün çekil 
miştir. Bu kur'a neticesinde, 1 inci sı
nıf için hukuk baş~an~ıç ve 1arihi, 2 
nci sınıf için idare hukuku dersleri isa
bet etmiştir. 

İnkıiab tarihi derslerinden yapılacak 
olan imtihana, M~yıs ayının on beş ve 
on altıncı günleri başlanacaktır. Ya -
bancı Dıller mektebinin programı da 
tesbit edilmiştir. İmtihanlara 4 Mayıs 
Perşembe günü yazılı olarak b~lana
cak ve 1 1 Mayıstnn itibaren 16 Mayı
sa kadar söz!ü olarak devam edecek -

İlk safhada hatıra gelen transport güç
lükleri, bilhassa memleketimizin garb 
mıntakaları ve yukarıda zikredilen en iyi 
evsafta domates yetiştiren Tarkya için 
muvaffakiyetli neticeler alınmasına hiç 
te mani değildir ve Bulgaristan buna bir 
misal teşkil etmektedir. 

İlk tecrübelerde muvaffak olunabll· 
mesi için derhal küllt miktarda ihraç he
vesine kapılmayıp 10-15 kilo ihUva eden, 

JJIUSlKJ ••• DANS ••• 

iKi VüZLü ADAM 
BUyük macera ve ıergUzeşt filminde 

Bu Cuma matinelerden itibaren 

Taksim Sinemasında 

ŞARKI ••• CAZ ••• 
Sinemanın en gOzel kadınları ... 
Şık giyinen kad1:ular ... 
Dekolte giyinen kadınlar ... !!imlere verilecek makam ücreti m1k _ lere başlanacaktır. 

~rlarını tesbit etmiştir. Talebe miktarı 200 ü bulan ilk mek· tir. 

Ş·ı . Ağv h' sini k" k" tebler<leki başmuallimler 1 O lira, ta - Bir ayda ınuayene edilmiyen gemiler 
l şte yarın akp m 

SARA V Sinemasının 1 enın.. 8 na ıye n se ız 0 
- le be miktarı 400 ti bulan ilk mekteb seferden menedilecek 

.,nrıde muşterek mekteb açılması ka • lliınl . 12 11 t 1 b 'k'-
l t başmua en ra, a e e mı L<1'1ı Deniz Ticareti Müdlirlüğü al!kadar-

ra~"aşmış flır. k" bl ri M 500 ü bulan mekteblerdeki başmual • lar~ bir tamim göndererek henüz mua· 
uç sını ı oy mekte e ayısın . 14 r t ı b ·kta 'lOO ·· b • · 

13 ilnde derslere nihayet verecek ve lımler ıra~}kie. ebmı rlılim u ul; yenesini yaptırmam1' <ilan gemiler.in 

Göstereceği Fransızca sözlQ 

Artistler ve Modelleri 
Zengin ve emsalsiz filminin bat rollerinde 

TDA LUPINO 
ve R 1 C H A R O A R L E N 

ı . . lan mf!kteblenıe aşmua ler ~ ve diğer küçük deniz vasıtalarının he
bn~ıha;ılarını Maıyısı~ 20 sıne kadar Ura ve daha ziyade talebeli mekteb - men deniz ticareti fen heyetine mftra
~tırmış olacaktır. Dört ve beş sınıflı ]erdeki bışnuallimler de 18 lira> ma • caatle muavenelerini yaptırmalarını 
köy okulları 21 Mayısta kapanacak, kam ücreti alacaklardır. Şehir yatıla • bildirmistir. Bir ay içinde mua!yenesinJ 
f Hazirana kadar imtihanlarla meşgul rile p~nsiy~nlu köy mekt~~leri?in baş· yaptırm;yan gemilerin ve diğer de~z 

~m~~~u~~~~§eh~~~l~Mm~~ ~~o~~v~ill~~~~m~~a~~~ ~============================: '&ki ilk mekteblerde ders kesimi Ha • yirmişer lira tah~is edilm~tir. Maarif vecek, aynca cezat takibat yapılacak - ııııı1 
rirarun 12 inde yapılacak, imtihanlar memurlc1n yirmişer lira, yatı mek - tır. 

2 bOyOk Caz OrkeıtrHı ve Şen Mevzu •. 

Haziranın 26 sına kadar devam ede - teblerindeki yardirektörler de 15 er ......................................... : ·:····· .. ·-···-· 
cektir. lira makam ücreti alacaktır. TEŞEKKUR 

VEFAT 
Büyük ErkAnıharbiyc Reisi Mare§al F evzi Çakmağın kerimesi ve Gilzel San'at

Mır A\ademisl Müdtlrll Bürhan Toprağın refikası Bayan Ayşe Muazzez uzun za-
mandanberi müptelA olduğu hastalıktan kurtulamıyarnk 17/4/939 Pazartesi 
günü Aaat 22 de rahmeti rahmana kavuşmuştur. 

Merhumenin cenazesi 19/Nisan/939 Çarşamba güiri1 saat• 11,30 da GUlhanc 
hastanainden kaldırılarak namazı Beya zıd oamilnde kılındıktan sonra Eyübdeki 
ailesi makbereabıde ebedt istirahatg&bına 14:ıvdi Glunacaktu. -2666. 

Sevgili küçük oğlumuz EDİS PEKİN'in 
ölümü münasebetiyle bizzat cenaze me
rasimine iştirak veya Jifahen ve tahriren 
beyanı taziyet lut:funda bulunmuı olan 
bilcümle akraba ve do.itlanmıza ayn ay
rı 1eşe.kkü.N teessürümüz mAni olduğun
dan en har ve samirnt te,ekkürleri.mizin 
ib!Ağına sayın anzetenisln tavassu1unu 
rica ederiz. 

BiTMEMiŞ SENFONl'ye nasire olarak 1apılan ...... 

D A N 1 E L L E D A R 1 E u X•nun ıüzel ıeıinden ilham 
alan bir nagme : 



Mersin Halkevinin 
/agdalı çalışmaları 

7 inci yılına basan Halkevinde bütün komiteler faal 
b. b ır alde bulunuyor. Temsillere ve konferanslara 

çok ehemmiyet veriliyor 

Borsada yeni spor 
meydanları açddı 

Küşad resimlerine binlerce 
halk iştirak etti, müsaba

kalar yapıldı 
Bursa (Hususi) - Geçen Pazar gü. 

nü, şehrimiz halkı çok güzel bir spor 
hayatı geçirmiş, Havanın sıcak olma • 
sına rağmen binlerce seyirci halk ö -
nünde canlı spor hareketleri yapılmış
tır. Atdtürk stadyomunda yeni yapı -
lan mükemmel bir futbol sahasile, 
koşu pisti ve Atlı spor klübünün keza 
gene yeni yapılan Manej meydanının 
resmi küşad törenleri, spor meraklıla
rının ve halkın, sporcuların faaliyeti -
ne vesile olmuştur. 

Stadyomun kapılan, yeni yapılm:ı 
yerlerle diğer kısımları Türk ve Parti 
bayraklarile süslenmiş, şehrimizde bu
lunan bütün sporcular formalarile ve 
bayraklarile yeni sahanın kapısında 
mevki ilmışlardı. 

:Vali Şefik Soyer; yanında Tümgene
ral Ekrem Baydar, Vali muavini, Be -
lediye Reisi bulunduğu halde sporcu -

Mersin Halkevindc bir temsilde 9 örülen sahne: EBki m.ekteb ları teftiş etmiş, bundan sonra Şar ban-
Mers· (H dosu tarafından çalınan istiklAl marşı 

ta ın ususi) - Geçen 19 Şubat-, h<'yır cemiyetlerinin tertib ettikleri mü 
açılışın - · . dinlenmiştir. Bunu mütea'kıb Vali, spo-

sin li Ik 
1~ ~ ıncı yılı kutlanan Mer - samere ve balolarda her türlü yardımı run kıymet ve ehemmiyeti hakkında 

,,,... a evının fa~liyetini şubelere a - yaprm~Jardır. Sahne dekorlarında bü -
" uarak ı ··--s bir söyJev vererek, ezcümle: cBizim bu 

rı...1 ,.. sıra. ayabiliriz: yük bir isiina göstermişlerdir. Bu kola 
uı ad b çalışmamızda tek düşüncemiz, sizi ebe-

tası b' e ıyat Tarih Komitesi: 136 a- mensub olanların sayısı 152 dir. dt Şef Bü.vük Atatürkiln, crençligw e ver-
. ulunan bu komite· Türk dil" ·· eı 

l'inde çal İ ' 1 uze- Sosyal yardım komitesi: 172 azalı o- diği emaneti koruma kabiliyetile yetiş-
g~a d ışmış,. çel tarihini hazırlama- .... 

evam tm lari:l'15 çalışan komite; okullarda bulu - tirmektir.> dem~tir. Sık sık ve devam-
"'-~rk . e. ış, eski asar, adet, ve 4 u len t nan kimsesiz çocuklara elbise, kltab ve lı alkışlarla kesilen söylevden sonra, 
le,.;n .. opırunış, Eti m&~allatı ve köy 

4ı e m t dd para yardımları yapmış, öğle yemekle- Tümgeneral Ekrem Baydar. bu şerefli r k . u en id geziler tertib oluna _ 
a Etı ta ·h· · rini ve yatacak yerlerini temin etmiş, vazifenin kendisine ba~edilmiş olma-b rı ının kaleme alınmasına 
aşlanılmış d bi bir çok yoksul vatandaşlara nakdi mu- sına teşekkür ederek sahanın kapısın -

nınu • e e geceler tertib ve 

mı. ı· bayramlar heyecanla tes'id edil _ avimetlerde bulunmuş, muatyene evin- daki kordelayı kesmiştir. Sporcuların 
ş ır. de binlerce hastaya parasız bakılmış, geçid resminde:ı sonra, evvelce yapıl-
Ar Konı't · 11. bir aş evi açılarak fakir vatandaşlann rnış müteaddid müsabakalarda derece 

aun· k 1 esı: l\'fuhtelif müzik ve re- k k 
ursları açın .. "kl" sıca. yeme ihtiyacları temin edilmiş, alan gençlere madalyalan verilmiştir. 

lantılarına devarnış, t m~zı ~ll~e.: top - işsizlere iş bulunmuştur. Bundan sonra da atlet, bisiklet ve 
larda şchrt 5 .. ı e mış, mı 1 yrarn- Köycülük komitesi: 303 az~a sahih futbol müsdbakalan yapılmıştır. Niha-
gilerde · .. 1 us ~iş, evde açılan ser - t Ati kl .. b 
do ork sus eme 1şmi üzerine almış, ban bulunan komite; köyJl.ülerin şehirdeki ye ı spor u ünün pansiyon bina-

Aksaray Ağırceza 
teşkilô.tına muhtaç 

Her yıl sekiz bini bulan adliye işini, iki hakim 
tedvir ediyor. Ağırcezanın Aksarayda bulun111aması 

halk İçin bir çok müşküller doğurmaktadır. 

Akıaray adliyecileri adliye müfettişi Nazif Akanla bir arada 

. Aksaray (Hususi) - Üç sene evvel 1 yol bulunmaması birçok güçlakıere se
~ırkaç yerle birlikt(' Aksaraydan da aıı. beb olduğu gibi Akt:araydan bir şahi -
gırceza teşkTt l". d.lmi · a·· . ı a ı agve ı ştı. un geç din Niğde Ağırceza mahkemesine gi -
~ık?e kAzamızda. bu teşkilata kat'i bir dip gelmesi cıı a~ağı sekiz günlük bir 
ıhti.?'aç bulundugu daha çok hissedil - meseledir. Herhangi bir davada t:r 
mege başlanmıştır. . . .. w 
Aksar~ İ A d 1 h . t şahıdın uç defa Agırceza mahkemP -

< Y ç na o unun mesa aı sa . •tm . b . . d .. .. 
hiye ı" tibarı·ı k . . b" sıne gı esı u zatın ışın en ve gucuıı-e ço genış ve zengın ır . . . 
kasabası olup yıHarca vilayet merkez- <le~, çıft 'c çub~gunda~ hır n ·a Avakln 
liği yapan bu yerde Ağırceza teşkilatı gerı kalmasım ıcab ettırmekte, amMe 
hakiki bir ihtiyaç halini almıştır. 300 e hakları ve halkın hukuku bu cephed n 
yakın köyü olan kazanın merkeze 100 çok müteessir olmaktadır. Bilhassa Niğ 
kilometre uzaklıkta köyleri olduğu gi- deye giden yolun Hasandağı etekle -
bi ~dli iş noktasından iş çokluğu gün - rinden ge\.nıesi ve kışları fazla yai!fln 
den güne bu zaruri ihtiyacı meydana karl~rla kapalı kalması başlı başına bir 
koymaktadır. dcrddir. 

Yıllık istatistiklere göre her branş - Ad1iyc Veki!i Tevfik Fikret Sılaym 
da işler gün geçdikçe artmakta ve dar saiahiyPtini istimallt. çok iyi tanıdığt 
bir kadro ile adliye cihazımız hakim -
}erimizin ve adliye memrublarınm çok 
fazla mesailerile muntazam yürümek
tedir. 

Aksarayda mevzii ve miiretteb Ağ'ırce
zayı kurmasını Aksaraylılar dört göz -
le beklf'mektedirler. 

Aksarayın bağlı bulunduğu Niğde A 1 k . b r 
vilayetinin Ağırceza işlerile birlikte yva 1 ta temız ~üt U unamıyor m~ E'stra ve caz kollan faaliyete geç işlerini takib ve intac etmiş, muazzam sı ve manej yeri açılma törenleri yapı-

T r. ~u kolun aza sayısı 304 tür. köylü kütlelerinin iştiraki.le bir çok larak nutuklar irad edilmiş, sahada bt-
bir e~ll komit.-.si: İnkılib piyeslerinin köylerde şenlikler ve kaynaşma hare _ niş göste.riş:ieri yapılmıştır. Bunu mi1-
Qa ÇOgunu ve müteaddid defalar oy _ ketleri yapılmış, hemen her hafta tek- teakıb Atlı spor klübü rnensub1arı baş
.Jan komite gençleri mekteblilerin ve. . ta Vali olmak ve crralarında bayanlar 
-7~~~~~Ş~~~~~~~~~~==~<D;~~a;m;ı~1;2~n;o~u=~=~~)-&~lu~~ü~~~le~~~ 

bütün mahkemelerinde cem'an 1000 iş 
bulunduğu VP. bu işler altı hakim tara
fından tedvir ediliyor. Bu ölçüye göre 
Aksarayın adli işleri Niğdeden yedi se 
kiz misli fazla olduğu halde gene ba -

Ayvalık (Hususi) - Şehrimizdeki 

süt derdi sürüp gitmektedir. Halkımı
zın temiz ve bol süte kavuşması maa -
lefsef im.kansızdır. İstediğimiz zaman 
ve arzu ettiğimiz gibi bol ve temiz süt 
bulmak adeta bir talih işi olmuştur. 
Buna :ebeb de şehrimizi çerçeveliven 
zeytinlikler arasında kovun c:ürüsü bu
lundurmanın vac;ak cdilmesiclir. Yüz -

Ada d b• • l" l . .. . ) gezinti yapmışlardır. na a ır ıs am eser erı muzesı açılıyor 
Bergama da 
Atatiirk giinil 

bir ~a~a (Hususi) - },..danada ikinci 
1izrı uze kurulmaktadır. Bu müze ch-

0 .est>rleri müzesi> olacaktır. 
~tu:ıuz. beyl~rinin Adanayı ilk işgal 
l'tnd ert sıracıa camisiz kalmış olmala
h i~. Akçamescid ismindeki, Agoaa
l'i ta 1ndeki, Yüreğir Ttirklerinden bi-

t~f • 
~l ındarı 81 ı de vani 542 sene ev-
dıtrev~Ptırılfm cAkçamescid> Evkaf i -

sı 1a f ra ından depo olarak kullanıl-

dığından, anıdları koruma komisyonu
nun verdiği karar üzerine İslam müzesi 
haline getirilmek istenmiş ve bu taleb 
Evkaf Umwn Müdürlüğü idare meclisi 
tar~fından kabul edilerek bina Adana 
Müze Müdürlüğüne devredilmiştir. 
Yakında binanın tamiri ile müze ha

line getirilmesine başlanacak ve mu -
bitimizin bütün İslam eserleri bu tari
hi binaya yerleştirilecektir. 

Bergama (Hususi) - 13 Nisan Ber
gamalıların Atatürk günüdür. Bu mü
nasebetle bütün kasaba baştanbaşa 
bayraklarla süslenmiştir. Atatürkün 
askeri kıt'alara yazife verdiği spor sa
hasında büyük tören yapılmış ve bir -
çok hatibler nutuk söylemişler, Ata -
türkün hatırası anılmıştır. Törene Hal
kevi bondosunun İstiklal marşı ile b~
lanmıstır. 

Bütün halk ve rnektebliler merasi -
me iştirak t?tmişlerdir. 

Bahkesirde spor karşılaşmaları 
Balıkesir (Hususi) - Alaşehir Hal

k'.evi futbol ve voleybol takımları Hal -
kevi futbol ve voleybol takımlarile bi
rer maç yapmak ilzere Cumartesi gü -
nü şehrimize gelmişlerdir. 

İki şehir Halkevi sporcuları arasın -
da Pazar günü Alihikmetpa.şa stadın
kla saat 1 O da voleybol, saat 16 da da 
futbol maçı yapılmıştır. Çok samimi ve 
alakalı geçen her iki maç da Balıkesir 
Halkevi takımının galibiyetile sona er
miştir. 

Pazer C"la Hasen Bey Diyor ki: 

...... ti 
OlQ.ıd asan Bey gazeetlerde 
ttiıt U~ı, Amerikalı bir elek

tnuhendi · sı, 

... renklerın insaniar uze
rinde büyük tesiri oldujunu 
iddia ediyorm\lf. 

... Acaba bu d.ojnl mudur? Hasan Bey - Her halde 
doğrudur. doğru olmasaydı, 
bizim kırklık bayan birkaç 
renk boya sürünüp on beş yaı 
eençlepmndl 

şarılmiktadır. 
Ağırceza mahkemelerinin bir kıs -

mının kaldırılması belki hakim kadro
sunda tasarruf maksadına matuf olabi
lir. Fakat Aksarayın bugünkü adU teş
kilAt kadrosu hukuk ve cezai hakimle -
rile bir de hakim muavininden ibaret
tir. 3119 numaralı kanunun Adliye Ve 
kiline verdi~i salahiyete binaen bu üç 
hAkirn tarafından ınahalU Ağırceza iş
lerinin tedviri imkanı mevcuddur. Bu 
suretle Aksarayın hakiki bir ihtiyacına 
cevab verilmiş olur. 

Aksaıayla Niğd<: arasında muntazam 

., 
den fazla koyun sahibleri sehrimiıdrn 
çok uzak olan çiftliklerde sürülerini 
beslemeğe mecbur olmaktadırlar. Bu -
nunla beraber elde edhen ~üti.i zama·
nında şehre nakletmek imkansızlaşın -
ca bu sefer akşam ve sabahları ancak 
saat 11 de şehre getirmek kabil olu -
yor. Bu saatte ic:e süte ihtivac olm~vın
ca sütçüler halka keçi sütünün kilosu -
nu 1 O kuruştan satmaktadır. 

( Zonguldakta şair Abdülhak 1-iamid gecesi 

Zonguldaktan yazılıyor: Büyük Şair 1 }atmış, dershaneleı ve kl• · · ı · 

A?.<1ülhak Hfunidiıı ölümünün yıldönü- si Başkanı Sedat Atu:nan H ınıd~n e -
mune rastlıyan 13 Nisan Perşembe gü- serlerir..den parçalar -Okumuştur. 
nü ~kşamı Zonguldak Halkevinde zen- Bundan sonıa Hamidin p1ak'a alınan 
gin proğramlı bir toplantı tertib edil - eserleri dinlenmiş. projekc:;ivonla re • 
miştir. simleri. el yazılım öslcrilmi~tir. 

Halkevi Başkanı Akın Karauğuz, bir Ayrıcs Hfunidin e erlerinden bazı 
söylevle toplantıyı açmış, Büyük Ha - parçalar tem~il edilmistir. 
midin ruhuna savaı olarak ayakta üç Sedat' Atnman ve Şadi Varhi1ın bu 
dakika susulmuştur. temsilde PÖsterdikJeri büvük muvaffa-

Dil - Tarih - Edebiyat komitesi Ba ·- kivet, ~ürekli alkışlarla umumi bir tak
kam Hilmi Uluğ Hamidin hayatını ve clir ifadesi toplarnı~tır. 
gösterid şubesi Başkanı Şadi Varlık Resbnleı· Sedat Atamanı ve temsil . 
Şairin dehasını ve san'at felsefesini an- den bir sahneyi gösteriyor. 
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Ona acıdılar: 
- Zavallı, dediler, 

oekti? 
bunu mu göre -1 cArnavudluk "Kraliçesinin h<tyah> 

cArnavudluk Kraliçesinin güzel bir 

. . . Arnavudluk tahtına bir veliahd 
hediye ettiği günün ferdasında yur -
dundan cüda olması çok acı! 

... Bir saraydan çıktı, bir küçük ev
de yasıyor. 

... Bir günlük bir çocuk kucağında 
giderkPn kimbilir içi nas 1 a•)ardı. 

... Daha evlene1i de ne kadar ohnuş
tu. Kraliçeliğine bile doyamadı. 

* Ona acımadım. başkalarına acıdım: 
- İnsanlar öldü, kan döküldü. 
... Bir krallık bir günde çöktü. 
... Bir memleket hEiritai alemden si

lindi. 
. . Bir günlük çoruğu olan kaç tane 

kadın, çocuklarını korumak için ken -
dilerini siper etmek istediler. 

... Evlerinde rahat yaşıyanlar dağ -
lara düştüler. 

* Günler geçti. Gazetelerde yazılar ya-

pozu> 

cArnavudluk Kr.aliçesinin gülüşü> 
cJeraldin, Zogu ile evlenmeden ev -

vell 

* Konuştular: 

- Çok güzel kadınmış. 
•. . Gözleri fevkalade güzel! 
••. Ne güzel giyiniyormuş! 

.. . Saçlarının tuvaletine dikkat ettin 
mi, fe,kalade. 

.. . Dişleri inci gibi! 

. .. Cok muntazam bir bo u var
. . . Yazık böyle bir kadına .. 

* 
Kraliçeye çok acldım; çünkü ona a-

cıyanlar, bir film çevirirken bacağı 
sıyrılan Greta Garbo'ya acıdıkları gi -
bi, attan düc;üp kolu incilen Doroti La
mur'a ;ıcıdıklaıı gibi ac·yorlardı. 

SON POSTA 

Otobüs davası 
Dün dinlenen otobüscüler meselenin içyüzünü anlı" 
tarak şayanı dikkat itham ve iddialarda bulundular 

zıldı, resimler neşredildi. İSMET HUI.:Ost 

C Bun lan . bi iyor mu idiniz ? =1 
Koyu renk görünen yerleri laciverd 

yündendir. Çizgili yerler: Laciverd -
beyaz - yeşil - kırmızıdır. Yakasındaki 
lfistik y~il, y .. prak demeti; dört renk
tir. 

Şahidler dinlenirken 

Memuriyetlerini suiistimal iddıasile cıoğlu da, eski itadesinı 
tahtı muhakemeye alınan eski Vali Mu- şunları anlatmıştır: 
bittin Üstündağ, Muavini Ekrem, Bele- - Bizim İzmirde otobüslerimiz va 
diye Varidat Müdürü Neşet ile fen heyeti Sonra, otobüs işletmesine belediye va 
Müdürü Hüsnü haklarında Ankarada rü- yed edince, otobüslerimız muattai ka • 
yet olunan davanın İstanbulda bulunan Biraderim Etem, Kadri isminde biri va 
şahidleri Asliye 3 üncü ceza mahkemesin- tasile, Sabur Samiyle temas ederek b 
de, istinabe tar'kiyle, dün dinlenilmişler- mukavele yaptılar. !stanbula geldik. 
dir. Başta Sahur Sami olmak üzere bir yazıd - Kurtuluş hattında otobüs işe 
kısım şahidler dün mahkemeye gelme- cektik. Fakat, ruhsatname Sabur S 

Bahklarm uyuduğunu 
samr mısmız? 

Güzel bir modeldir. Dikkat edilecek 
tek mahzuru kollarındaki çizgilerin ve 
açık rengin omuzlan geniş göstermesidir. 
İnce siliictıerde bu genişlik, belle hoş 
bir tezad yapacağı için güzel görünür, 
modaya uygundur. Fa4kat şişmanlarla 

omuzları geniş olanlar bluzun bu kıs
mını düz iaciverd örerlerr;e isabet eder
ler. 

Mevsimlik rob 

mişlerdir. 1 nindi. İşletme hakkı bizım. Bu hattn Ş 

Celsenin açılışı 

Efsanevi yıldırım ilahının ismine iza
feten cZ<:>us, adı alan bu gemi, bir yıldı
rım isabetile İngiltere limanlannllan bi
rinde batml§tır. 

Balıklar uyur mu? .. Balıkların göz 
kapakları olmadığından, göz kapakla -
rını kapıyamaz, binaenaleyh uyuya -. 
mazlar. 

* Vagunun ced~i nas•I işlerdi? 

Başta kadife ol -
duğu halde bütün 
yumuşak yünlü -
lerden bu modeli 
yapabilirsiniz. Sa. 
bahm dokuzun · 
dan akşnm ycd'ye 
kadar da her han· 
gı bir yere giyme. 
nizc bir mfuıi yok
tur. Bu kndar çok 

Mahkeme saat 15 de celseyi açmış ve 
ilk olarak elektrikçi Dursun ile Mustafa 
Gülseren. Emir Hasan, Ali Pcksoy, İbrc:
him isımlerind'eki otobüsçüler ile şoför 
Kemal ve Avni dinlenilm~lenlır. 

Bunlar, Üstündağın vali bulunduğu za
manda muhtelif vesilelerle otobfü. ruh-
satiyelerlnın ellerinden aıınarak, veril· 
mediğini, resen vaki isteklerinın de na
zarı itibara alınmadığını söylemişlerdır. 
Şahidler, bazı kimselcruı ise kolayca ruh
satiye alabildiklerini ilerı sürmüşlerdir. 

yecek 12 araba iç'n, Sabur Samiye a 
500 lira verecektık. Biliiha e ben Ş Ii 
Fatih hattında otobüs ışle m k ıçin. Ref 
isminde bir zatla, aynı şekılde bir mu 
vele tanzim ettim. Re! ete ayda l 50 lı 
verecektim.> 

Komisyoncu Kadrinin mukabelesi 
Bundan sonra dinlenilen Şahın d. ot~ 

büs işlerinde Sabur Saminın, komusyon 
cu Kadrinin rollerinden, bahsetmişt r. * Anne ayı, yavrusunu nasll 

gezdirir? 

: ~~ 
Avrupada vagonun <:eddi 1832 de kumasa Ye çok ye. 

döşenmiş hatta· işlerlerdi. Ve atla çe-. re uyan bir elbise, 
kilirlerdi. elbiselerin hemen ... 

900 senelik bir ağaç 
en pratiğidir. Za
ten her şık kadı -
nın gardrobu bu 

İııgiHerede Montgomerişir'de res - tarz bir elbisesiz 

«Snbur Samiye 750 lira verdim!' 

Bunlardan sonra dinlenen otob:.isçü 
Bahaetti.n, müfet.işlere vermış olduğu a· 
şağıdaki ifadeyi tekrarlamı~tır: 

Ben evvelce, Bakırköy - Sirkeci hat
tında otobüs işletirdim. Bilahare, Beya

Komüsyoncu Kadri ise sorgusund:ı, bil• 
liısatan: 

Siyah ayı yavrusu doğduğu zammı 
çok küçüktür. Ancak bir libre gelir. 
Anne ayı, yavruyu ağzina alarak dolaş 
tırır. 

m1, t.3rihi kayıdlarla sabit olan 900 se - olmaz. B::ıstgele bır 
nelik bir ağaç, kökünün çürümesi ne - günde, rastgele 
ticesinde, muazzam bir gürültü ile ye-' bir münasebette 
re yıkılmıştır. Parçalanan :ağaçtan l 5 giyecek bir şey a • 
çeki odun çıkarılmıştır. radınız mı bu az 

- Benim kanaatimce, davamn suçl1Y 
lan bulunan eski vali ile arkadaşı~ 
memuriyetlerini suiistimal etmışlerdilJ 

Ben ış takibcisiyim. Bu arada bilhasSl 
Karaeftimoğlu ile Sabur Samınin iş' riJlf 
takıb ederim. Hadisede isimleri g çeılı 
Sabur Sami ve Refet nüfuzlu kim elet 
değ.ldiler. Sadece ellerinde otobüs i~let
mesi ruhsatiyeleri vardı. Ben de ko~ 
yon almak için, mukavele yaptıklar: ki.JrY 
sclerle, aralarında vasıt.ı oldum. taluni• 
nen 2000 lira kadar da kazandım, demit' 

zıd - Maçka hattına geçerek, bu hatta o
tobüs işlelmeğe başladım. Sonra, otobü
süne 18 yolcu bindiriyorsun d ye, ruhsa
tiyemi elimden aldılar. Halbuki, resmi 
muamele ile, otobüsüm 18 kişilik olarak tir. 

Eski bir belediye mühendisinin tesbit edilmı .. H. Bu suretle, sebebsiz 14 
~
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söyledikleri ny seferden menedildirn. Bakırköy hat----....... .._.._....... .. ._ ...... ..__ ___ , --
'-----------=---==-------==------==---ıııa- süslü, ne günde -

tından, Beyazıd hattına geçmek te, pek Dün mahkemece dinlenen şahidlerdeJI 
kolay olmadı. Bu hatta üç arnba tahs:s Refet te. şunlan anlatmıştır: 

Patronunun kızını 
Seven memur 
Ankarada oturan Bay cİ.S.> büyük 

bir müessesede küçük bir memur -
dur. Hikayeyi belki siz de hatırlar -
sınız. Bir müddet evvel bana yaz -
mı§: 

- Müessese müdürünün kızını se
viyorum, onu da bana karşı pek mül
:tefit görüyorum, demişti, benden 
de: 

- Fena bir yola ayak basmışsınız, 
şeklinde bir cevab alınıştı. 
Şimdi önümde bu gencin ikinci 

bir mektubu duruyor: 
- Nasihatinizi dinledim, kızla te

ması kestim, fakat bu defa <>, muğ .. 
ber oJdu, sebebini sordu ve bu mu -
havcre neticesinde aramızda bu de -
fa itiraf edilmiş bir aşk başladı. 
Yekdiğerirnizi seviyoruz, çıldırası .. 
ya seviyoruz. Ne yapalım'? diyor. 

Göze çarpmış bir hareket, kulağa 
gelmiş bir cümle, kafada uyanını~ 
bir şüphe, sonra hizmetine nihayet 
verilmiş genç bir memur, batıra ge
JcbiJecek tabloların bir kısmını teş
kil eder. Yüzde doksan dokuz mu -
bakkak netice budur. Geriye kalan 
yüzde bir ihtimali de isterseniz ih -
mal etmiyelim.; 

Fevka%dc müstaid görülmüş, yük 

.seltilmesine karar verilmiş, evlad e
dinilmiş bir genç, mes'ud bir aile 
yuvası, uzun ve çiçekli bir istikbal 
yolu. 

Fakat ben piyango biletlerini mun 
tazaman almaklığıma rağmen bile -
ie dahi istinad etmiyen hayalleri hiç 
sevmem. Okuyucum benden ne yap
ması lazım ge'leoeğini soruyor. 11k 
cevabımda fikrimi söylemiştim. Ma
demld tesadüf onu, arzusuna rağ -
nen bu tavsi) eyi takibden alıkoy -
muş, tehlikeyi göze almakta serbest
tir. Nihayet gençtir, bir yeri kaybe
derse jJtincisini bulabilir, diye de 
dii,,c;üne biliriz. 

* Bay •H.K.,, a: 
- YıUa<rdanberi hayalimde bes 

]ediğim yuvayı kuramadım. Bunun 
yegane sebebini kimsesiz1iğimde bu
luyorum. Ne annem, ne babam, ne 
ailem, ne de tanıdığım var, diyor • 
sunuz ve: 

- Müjdeyi sizden bekliyorum, 
cümJesini ilave ediyorsunuz. 

Affedersiniz, maksadınızı anlıya -
madım. Mektubun uza sarih bir ad -
res ilave ettiğinize göre samimi o -
lac#ksınız. Fakat benden istediğiniz 
ne? Görücülük yapıp bir .kız bul 
mak mı? 

Güzel teklif cloğrusu. TEYZE 

lik. ne pek ağll' 
.rob derhal imdadı· 
nıza koşar. 

Onun bir başka 
pratik tarafı da şu. 
dur: Biçimi fevkaHide bir maharete 1ü 
zum göstermed;ği için ucuzc:ı dıkUrivc .. 
rebilirsiniz. Hatta isterseniz ve biraz alı
sıksanız kendiniz de dike bilirsin· z. 

Hemen he.men kapalı denecek kadar aı 
açılmış sivri bir yaka ... Hafü kabartma-

lı, kapaklı, kısa kollar ... Düz hır arka ... 

Önde iki kes1k .. Tam göğüs hizasında yu
varlak birer ceb şeklinde klvnlan bu 'ke-

edC>cektim. Bunun için muhtelıf kereler - Ben, üç sene evveline kadar Beledi• 
Sahur Samiye cem'nn yekiın 750 lira pa- ye fen heyeti mühendislerindendim. SoOti' 
ra verd'm. Kadri ism'ndr b'ri bu işlere ra ayrıldım. Benim bulunduğum zama11" 
tavassut etti. Sonra, gazetelerde görülen !ar, keyfi şekilde ruhsat'ye alınmamıştı. 
neşriyatı müteakıb, mülkiye müfettişle- Sonra, kendim de otobüsçü olunca, bıl
ri gelerek, işi tahkike başladılar. Biz, S:ı- işlerde birinci safta rol oynıyan zatın 5'" 
bur $aminin i!Ski Dahiliye Vekil;nın ada. bur Sami olduğunu anladım. 
mı olduğunu işittiğimız içın, müfettişleri Muhiddin Üstündağın vekilinin talebi• 
tesir altında kalac::ıklar, zannediyorduk. le şahide şu sual tevcih olunmuştur: 
Halbuki, serbestçe ifade verdik. - Peki, Sabur Sami bu kuvveti nerr 

Otobüs işlerindeki usulsüzlük hakkın- den almaktaydı? 
da valiye de müracaat :'?derek. şikayette Şahid cevaben burada .cfaha ziyade nı.,. 
bulundum. Suçsuz olduğumu bildırerek, avin Ekremin rolü bulunduğunu, Muhicl
ruhsatiy~mi tekrar iade etmelerin! iste- din Üstündağın ise dahı1 ziyade alet ~ 
d:m. Buna cevab olarak cveremem•, de. d'ğini iddia etmiştir. Bu arada, fU vak'W sikler düz olarak beli geçtikten sonra yı da nakletmi§tir: 

kalçalarda ayni biçimde birer ceb teşkn di. - Sahur Samiyi şikayet etmek üzelf 
ediyor ... Bundan sonrası pli halinde... •Ayda 500 Jirı>ya Sahur Sami ile bir gün Muhiddin Üstündağın makam~ 
Sol ceplere ufak, beyaz birer mendil iliş- bağlandık!» gittim. Fakat, benim girmeme imkAJI. 
tirilmiş. Müteakıben dinlenilen Riföt Kantar- (Devamı 12 nci aayfada) ---......... .....,. ... ----. ....................... ·-····-...... ···-----······-····-············------·····-· .. ---·._._.--~-·-··.... . .. ~ 

Bacaksızın maskaralıkJarı: Gaz maskasf 

--- ,, 
-· 
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·Tarihte ·benzeri 
olmıyan bir Kadı Efendi 
(·················-······· 

ı Genç kızlarımız "Son Posta,, nın 1 
'--sualine cevab veriyorlar __ 

Kadının yeri evde mi? 
iş hayatında mıdır? Geceleri H~;i;ii;·;~ .. ;;i;;i~i·d~·i;;~;;·k··h;;··ı;·i;i·~·d;·bi·;k·;~··k;·d~h·i~ki .. i.~i;~;d~:·~ 

Lınahkemeyi meyhaneye döndürmüştü, adamlarına kadın hamamlarını bashr· ~ 
~~!.or, kadınları dışan athktan sonra saz takımlarile içeri girip zevkediyordu j ............................. ·--······-·· .. ..-.-............... -......... ...__ .. ··-·----....................................... -.--......... ·-· ·' 

[ Son Posta'nın tarihi bahisler muharriri yazıyor] 
Üniversite talebesi bir genç kızın cevabı : " Kadın iş 
hayatına çıkınca kadınlığını kaybediyor. Kadınlığı 11 

kaybeden kadın cemiyete zararlı bir mahluktur,, 

On c-ek· .. 
ıınd "' . 1zıncı asır muharrirleri ara -
fe d~· Mırza zade Mehmed Salime -

e .. ~ .
1
' yazdığı cŞüera tezkeresi> He bu 

~rın· 
<fi ın pek çok noksanlarına raWııen 

Van edebiyatı tarihi'ne b"' .. k h" 
~~ , ~u ~-

~ er~e Abulunrnuştu. • 
leı !?1slarnlprdan Mirza Mustafa e -
fen~~nın oğlu olan Mehmed Salim e -
Rah .~. ~akkında «Osmanlı müellifleri> 
i 

1 ı Ursalı Tahir merhum şu satır-
~ı yazıyor: ' 
«Faııl " · I 

dir İ t baır erden vekazaskerlerden -
Iu ~ s an uUudur: Mesnevileri ruh -
~ ... _ e revnakhdır. 1 ı 56 tarihinde Trab
"·••>~aın ile Şam ara d ··1rn .. ı·· Şeb 2ad . • m a o uş ur. 
b tt e cı~arında Bozdoğan kemeri kur -
ı:;dekı Kalenderhane sokağında ba -
btr ının kabri yanına namına mensub 

lllezar taşı dikildi.> 
~?~lirn tezkeresi>, 1315 de İkdam 
~bı ~med Cecdet tarafından İk -
kita ku,tubhaınesi neşriyatının 15 inci 
lbn hı Oıarak basılmıştır. Mehmed Sa -
il efendi, eserinin bu matbu nüsha -
~ın 33 7 inci sayfasına düşen bir ye -
va de de kendi tercümei halini, kısaca 

Yle anlatıyor: 
'1s~.;sıı a~ın1 Mehmeddir. Babam Şey
~ ~rn .. Mırza Mustrııfa efendinin ye -
'1 cı o~luyum. Fakat bizden evvel o -
t!!S n. evladının, kız erkek, mürüvvetini 
ite r:ınerni~, üçer dörder yaşında hepsi 
~-01rniiştür. Kimin yanında sekiz on 
"~1nda bir çocuk görse ağlarmış: 
~ «I097 tarihinde Mekkei Mükerreme 
~ dısı olmu~. Şevk ve garam ile 
~ eyt'e yüz sürmcğ~ giderken, Şama 

~ardıfunda, evindından bakiye kalan 4 

lndaki kızın• da· orada gömmüş. 
l .. 

ak Vozierinaen ('vlad hasreti yaşlannı 
h ~arak Kabei !\~ükerremede Cenabı
e~an bir erkek evlad niyaz ve istida 
Reı s ... ~eyhlerden biri benim dünya•ya 
tuı~cegırni tebşir etmiş. Mekkeden ma
hirk olup da İst.anbula döndüğünden 
~aç ay sonra İstanbul Kadısı o1duğu 
~~n, 1099 Cemaziyern.hirinde ben 
ra d uşurn. Dört yaşında iken, ilk de -
b~h e~in meşhur ulemasından Yeni -
Jcu '-'eh Çel1>bi cfc>ndi merhumdan o -
lıo l'tln.i!a basladım .. Ondan sonra hususi 
bi~C:llar tavin edildi. Bir çok ulumu 

t~-ıt balmn taJim etti. 
~ltn IQ4 tarih'n-1.o l)('S vaşmd3 müHi -
Siy ~1dum 1 16 n l 7 va~ında Eviibde 
<!um ec- pac;a medres<-si müderrisi ol -
te}t 1 Srnra derecf' der<-ce ter~kki ed~ 
deh 12

5 dP &ııani': k~im oldum, 1127 
de~ e~ke navesi aldım. Avni vıl için -
ı-aı." hıd Ali pac;amn gazabına uğrav -
ile . :?anı~a beraber Trabzona sürMi 
~l ~. n. r,i n l~adar onra İ t·•1 -
urı w • vi .. w.. üzd İstim ede Emir -

<hı 0° lu ~ l1nh n i mec;kenimiz ol -
. r d 

~an 1 la'bnınh otururken bana Ke 
~d 1~~<iı1ı w ı 'c>rildi. 1132 de İstanbul 

tf ~ Pavc~ine nail oldum.> 
e ':11.ed s~lim efendi yukarıdaki sa-

Ev mi. iş mi. kadının mevkii neresidir? 
Niçin okuyorsunuz? Bu birbirinin içinden r 
çıkan üç suali, bir tek mesele halinde yük 
sek tahsil yapan genç kızlarımızın önüne 
koyduk. Üç gündür topladığımız şayanı 
dikkat cevablan neşre devam edi.,..oruz. 

Bütün dünyanın ik.tısadi. içtimai, ah -
laki bakımlardan endişe ile takib etmek
ten kendini alamadığı, kadının iş saha
sına hücumu meselesini, genç kızlanmızın 
ağzından dinlemek hakikaten enteresan 
ve .istifadeli oldu. Münevver genç kızla -
rımızdan pek çoğunun, hemen denebilir 
ki kısmı azı:ı.mının evi müdafaa etmesi, 
ehemmiyetle kaydedilecek bir neticedir. 

Bugün de Üniversite Edebiyat Fakül -
tesi. tarih şubesinin muhtelif sınıfların -
daki genç kızlarımızın cevablarile bu ne
tice daha iyi tebarüz etmektcdır. 

e Belki• Ka:unoğlu (Edebiyat 
F akiilten tarih fUbeıi ikinci aınıl): 

c- Ben liseyi bitirdikten sonra, yüksek 
tahsili de elde etmiş olmak için Üniver -
siteye devam ediyorum. Bitirince hayata 
atılmak, çalışmak niyetinde değilım. 0-

tırlan 1133 yılında, tezkeresini yazdı - saat frenklerle şarap içmiş. Vakitsiz kumak kadar ev işlerine de büyük bir 
ğı sıralarda kaleme alınıştı. kadınlar hamamına varıp t.\:lamlarını sempatim var. Halkın ekserisi zannedi-

Bfr şair olarak, tezkere sahibi Mirza kadınların üzerine saldırtıp kadınları yor ki, yüksek tahsile devam eden genç
zade Mchmed Salim efendi, asrının mu cebren hamamdan çıkartarak kendisi ler yalnızca ihtısaslan olan tarihçi, hu • 
hakkak ki güzide ustalan, hassas, içli ve adamwn saz ve şarap ile hamama kukçu. filan gibi yalnız meslek adamı 
şairleri e.rasıncia sayılamaz. girmiş. Yapmadığı fisk ve fücur kal - yetişiyorlar, ev işlerinden, daha başka bir 

mamı.ş. Ekser rezaletlerin yazılmasın - tabrile ev kızlığı vasıflanndan tamamile 
Fakat, onun hayatını, bugün bana aridir. Kendim de dahil oldugvum halde, 

b. t "h k ı -•- dan hicab olunur. Şehrin içinde dışın -ır arı onuşması mevzuu o ararA seç bütün arkadac:larım için böyle olmadıgvını 
t . v b b d' h"" "k da 'bir ferdin rahatı kalma~. Şehir -w ırmege se e , ıvanı umayun vesı a- söylyebilirim. Yani Üniversite tahsili ile 

halkı feryad edip evlad ve ayaUmizle ları arasında bulunan şu şayanı dikkat hiç bir zaman bir kısım halkın bizi ta-yurdumuzu bJrakıp perişan olmamız 
vesikadır ki, on sekizinci asır üslubu nıdı~ gı"bi maddi, sinema asıklısı, biraz mukarrerdir diyorlar. c;• • 
üzerinde ufak bir rütuş yaparak aynen hoppa meşreb oluyor değiliz. Bunlar ge- ı ek çalşnasını doğru buluyorum. 

Mchmed Salim mahkemede gece gün ki 1 · 'h al naklediyorum, ve bu şayanı dikkat ve- lip Üniversite muhitini görseler, istirahat K dın hayata atılma a as a evmi ı m 
düz sarhoşmnc:. Kola binip şehir içinde ı ı k b · t" d k sikaya hiç bir mütalea ilave etmek is - -.... anlarında birçok talebeyi gayet ince ve etmeme i, ça lşma mec urıyc ın e a · 
Çarşı ve pazarcia yapmadığı rezalet ka~- 1 b"l · h d k temiyorum: zarif el örgülerile me~gul bulurlar. Hat- ırsa ı e, evıne asre ece zamanı ya · 
mazmıs. Kelomeriye kulesinde birkaç t ı d 

cSabık Seliinik kadısı olan Mehmed • tA bu yüzden lisan hocası, münekkid Nu- ra ma ı ır.> 
mahpusları kulenin üst tabakasına çı -

Salim ile Selanik ahalisinin davala\'ı · · b" rullah Atanın bile tenkid!ne maruz kalan e Hikmet Onay (Üniuernte ta· 
karmak için dizdarına emır vermış, ır birkaç arkadaşımız olmuştur. Nurullah 

için mübaşir tayin olunan dergahı mu- ~ gün sonra bir cambaza da izin ve - Ataç diyor ki: rih ıube•i birinci nnıl): 
allam kapıcı başılanndan Daya zade rek h.. .. termek üzere mez, ..... r 

re uner gos r..u c- Kuzum kızım, Üniversiteye gel • c- Evi tercih ediyorum ve her kadı · Mustafaya hüküm ki: . k 1 • - t k t "ıkartm1s Mahp s 
u enın us a ına ~ -ı:· u - mişin, hala mı, yün işlerini ev kızları gi- nm mümkün olduğu takdirde, iyi bir ev 

«Bundan evvel Selanik kadısı o1an Jar cambazın bağladığı iplerden kaç - bi çantanda taşıyacaksın? Mektebde yün kadını olabilmesi için tahsil görmesini 
Mirza Mustafa efendi zade mezldlr mışlar. Ertesi gün sarhoş olarak cam - öreceksin? Size hiç yakıştıramıyorum doğru buluyorum. Mecbur kalmadıkça 
Mehmed Salim, beş aydanberi Selanik- baz seyrine gelen Mehmed Salim mah- doğrusu! ... > Bu itabı hepimiz şiddetli ve hariçte işlerle meşgul olma'lt istemem. Ka 
te bazı kimselerden cürümsüz, şer'işe- pusların k~tığını işitince «getirin diz- makul fikirlerle müdafa etmiş, işlt!rimiz dm fıtratan ev diploması ahnağa müsaid 
rif hilafına otuz beş kese miktarı akçe dar bozmasını cambazın ipine asayım!> kadar der.ı;lerimizi de sever ve ihmal et- ve mecbur bir mahluktur. Lüzum gör • 
almı.ş. Nahiyelerde zabitleri ve raaya- demiş. meyiz, cevabını verm~tik. Binaenaleyh medikçe kadın hayata çıkmamalıdır. E • 
yı her suretle inci~, cezalandırmış. Mehmed Salimin bütün ahvali gizli hülasa olarak söyliyebiliriı ki, Türk kızı vinde birinci derecede işlerı. kendisınf 
Bundan maada kendisi mahkemenin i- ve aleni olarak tahkik olunup yaptığı mensub olduğu cemiyetin istediği gibi beklerken. ikinci derecede, daha az en. 
çini, haşa sümmc haşa meyhaneye dön rezaletler kaleme gelmiyecek kadar hem kültürlü, hem de iyi bir ev kızı ola- teresan işlerle uğraşması doğru değildir. 
dürüp geceleyin kefere evlerine varıp çok olduğundmı, Mehmed Salimin Se - rak yetŞnektedir-> Ben tahsıli eve iyi hazırlanmak içil\ 

reze Su .. rmln edilmesine, hempalann - e B · H "l (EJ b k · E k d ·· h · k gece yarısına kadaı şarab içmiş: Balyo- n• eırre aaırcıog a e iyat yapma istenm. v a mı şup csız :ı 
su ve metrepolidi ve birkaç kefereyi dan Küçük Ahmed nam şakinin de Lim Fakültui üçüncü sınıl): dınlığı daha çok yükseltir. Kültürlü ka • 

ni adasına sürülınesine fermanı alişa - kl d h f l ı · toplayıp hemmeclis olmuş. Bundan c- Çall§an kadın, başlıca vazifesi olan dının yetiştirdiği çocu ar a .ı azi et ı. 
başka gemilere erzak verip hayli para nım çılonıştır. ev işlerini halile ihmal edecektir. Hal • ahlaklı olurlar. Bu çocuklar, harici ha • 
almı.ş. Sonra kendisini gizlemek iç.in Sene 1 126>. o ...... d Ekrem buki kadının ilk vazifesi ev kadtnı olmak- yattaki muvaffakiyetlerile takdim ede • 

·~ t B k cekleri eserlerden daha kıymetlidır., ehli islamdan bazılarına ütira ederek .................... ·-··-···············-····· .. ···- ır. en adının yalnız kendisini eve 
cezalandırmı.ş. Şehir dışında kefere Saldıray Halice girdi hasretmesini doğru bulurum. Ben, ttni- e Nebahat (Üniversite tarih fU • 
bağlarına ve mesirelerine çıkıp feseka yeni Saldıray denizaltı gemimiz ev- versiteyi bitirdikten sonra çalışmamak besi ikinci sınıl): 
ve kefere ile horoz dövüştürmüş. fngi- velki gece Halice alınmıştır. Gemi Ha - kararındayım. Yilksek tahsili malOmat 
liz ve Felemenk gemilerine vanp zur- liçte temiz~necek, bayrak çekme me- sahibi olmak için yapıyorum. Kadın, iş 
na ve nekkarc ile mecWı kurup dört beş rasimi birkaç gün sonra yapılacaktır. sahasına çıkınca kadınlığını kaybediyor. 
~~~~=======~==~~~===~~=======~~~&nl~nıb~~~k~n~m~~u-

( Köy katibleri kursu açıldı l rar~ b; =~~~;11.lin (Onioerait• 

Vilayet kazalarına bağlı köylerdeki köy katiblerinin bilgilerini artırmak üzere 
bir köy katlblt?ri kursu açılmıştır. Resim Sultanahnıeddeki 44 üncQ ilk makteb.. 
de köy katfbleri kursu.na devam edenleri ders esnasın.da söatermaktedir. 

tarih fUbe•i ilrinci nnıf): 
«-Ben evi tercih ediyorum. Tahsil ya

pıyorum, fakat çalışmak gayesile sanma-
. yınız. Ancak şu kadar var ki, yüksek tah

sil görmüş bir kadın yuvasını, erkeğini. 
her şeyini daha yakından anlayıp, tahlil 
ederek daha temiz bir yuva kurabllir 
Münevver bir kad'n;ı, erkeğini daha iyi 
anlar ve mcs'ud •debilir. Aile saat'. •tinin 
başlıca sırlarından biri kadının erkeğı 
anlamasıdır. Münevver kadın bunu daha 
sühuletle yapabilir. Kadın yuva kurmağı 
daima işe tercih etmelidir. Biz nilfus sJ. 
yaseti güden bir ınmetiz. Buna Türk kı. • 
dınının bütün gücile katılması lnzımdır., 

e Seniha Demircioğlu (Oniverai
te tarih şubesi ikinci sınıf) : . • • • .• 

c- &ki zihniyetle. eski f8J'tlarla ev .. 
Fakat bu.günkü hayat prtlan bizden ev .. 
den uzalrlapmftır. Ben vbkle kadının 

c- Elbette ev .. Yüksek tahsil yap • 
malda bu cevab arasında bır tezad bulur-
sanız, diyebilirim ki tahsil muhakk:ık 

çalışmak için lüzumlu değildı:-. 
Bir erkek okur da. bir kız niçin oku . 

maz? Yüksek tahsil yapmı~ olmak bir ev 
kadını olmağa mani değildir. Bir kadın 
ne kadar malumat sahibi olursa o derece 
iyi bir ev kadını olur. Benim esas fikrım 

şudur: Kadın evde, erkek dışanda .. Ka · 
dın hayata çıkınca endişe edılmekte hak. 
1ıdır. Birçok zararları oJuvor. Ben vtik· 
sek tahsil yapıyorum, dah:ı d~ büyük b r 
tahsil gene olsa yaparım. Fakat evım 

için .. > 

* 
Cevabları yann da neşre devam ede

ceğiz. 

Nusret Safa C~kun .............................................................. 
Diin 350 seyyalı geldi 

İngiliz bandıralı Lettitia \ apuru ile 
dün şehrimize muhtelif milletlere m<'n 
sub 350 scyyih gelmiştir. SC'yyahlar 
şehri gezdikten sonra, g~e limanımv· 
dan ayrılmışlardır.· 
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CANAKKALEI .-·············•····························································· ~,·········-··········· ... ··-········· 
f Avrupawn en göz.de gıda maddelerinden biri olan patatesin, bizim köyleri· 
f mizde de yayılmasına çalqılıyor. Patates yalnız yiyeceği çeşidlendirmekle 
i kalmaz, girdiği yerlerde ziraatin diğer mahsullerini de daha bereketlit 

11111111111111 llh •• General Cemil Conkun hatıraları : 18 .1111111111111111111~ 

Biribirini takib eden hücumlar 
1 daha ka7.8llçlı bir hale g8tirlr. . 
\. ,, ·········-··---....................................................... . ............................ ._.. .............. . 

Yazanı T tırlDUJMln 

Feyzi Bey, telefonla konuşurken düş
manın vaziyetini de sormuştu. Kendisine 
şu cevabı verm~tim: 

c- Düşman, ağa dokunan kılıç balığı 
gibi, küstürülmüştür. Tekrar toparlanın· 
cıya kadar, bizim için vakit var, demek· 
tir. Kanaatimce, sükunetle tertibatımızı 

alabiliriz.> 

Gece yarısından biraz sonra, Conbayı • 
rını görmek üzere o tarafa gittim. 

64 üncü alay kumandanı Servet Bey ile 
beraber, vaziyeti tetkik ettim. Fasılalı 

surette devam eden ve arasıra §iddetlenen 
ateşten, düşmanın taarruz niyetinde ol • 
duğunu, ondan evvel bizim taarruza geç
memiz lazungeldiğini ve taarruz hazırlığı 
,·aparak şafakla birlikte hücum et -
melerir.i emrettim. 25 inci alayın üçün
cü ta~urunu da ileriye aldırttım. Düş
man. gün ağarırken Abdütrahman 
bayın cihetindeki 14 üncü alay cephe
sine taarruz etti. Fakat bu taarruz püs
kürtüldü._. 

Sol cenahtaki alay 6-4 de verilen emir 
mucibince düşm~a taarruzda bulun
du. 25 inci alayın tarassud mahalli ve 
düşman eline geçmiş olan bazı siperleri 
istirdad edildi. Lakin, siperlerin bir los
mından düşman tard olunamadı. Bu 
taarruzun sabdha karşı tekrarlandığı, 

düşmandan üç hafif ve yedi ağır yaralı 
esir alındığı, 64 üncü alay kumandanı 
kaymakam Servet bey tarafından bilft.
hare bildirildi. 

Bu çarpışmalar esnasında, 25 inci a
lay kumandanı kaymakam Nail beyin 
yaralandığı haberi geldi. (Mumaileyh 
ımıf arkadaşımdır ve aldığı cerihadan 
b11Ahare ölmüştür.) 

Bugünkü Conkbayın hücumlarından 
birinde de erkaruharb Hul-nst bey ba -
tından yaralanmıştır. 

Bu cephe, Saros grupunun gönderi
leceği bildirdiği 30 uncu alaydan gelen 
bir tabur ile takviye edildi ve tekrar 
Çonkbaymna taarruz olundu. 

- Vah, vah! Ne kadar d~ rakik duy
gularınız varmış. Dokunmağa gelmi -
yor. 

- Ya, bir de yıkılan binanın azame
tini dlişilnün. Onu hiç kale almıyor 
musunuz? 

Füruzan ric'at etmek istiyor, tutuna
cak bir nokta arıyordu. Bula bula şu -
nu buldu: 

- Ben size ne dedim .ki? 
' - Şu dakikada, bana sen değil de siz 
diye hitab etmeniz kafi. Birbirimizden 
Mr saniye uzaklaşıyoruz. Bana demin
den söylemiş olduğunuz ağır sözleri de 
i'ize ben hatırlatacak değilim. Böyle 
sözler. zehirli ok gibi, işlediği kalbde 
ebedi bir yara açar. 

- Farzedin ki.. farzet ki söyleme
dim. Hepsini geri alıyorum. Fakat sen 
de bir daha bana öyle ham tekliflerde 
bulunma. 

- Ham teklif, öyle mi? Peki. Bir da
ha bulunmam. Zaten bir daha beni gö
recek değiJsiniz. 

- Uzatıyorsun, Hürmüz! Çocuksun! 
- Hayır, Füruzatı bey! Çocuk deği-

lim .. lakin kadın'ım. Çocukla kadın a'
rasındaki farkı takdir etseydiniz .. ka -
dının bir çiçekten daha hassas, bir sır
ça camdan daha rakik olduğunu dil -
fiinseydiniz, deminden ettiğiniz mua -
meleyi etmez, beni, benim kalbimi bir 
d~a tamir olunamıyacak gibi kırmaz, 
ezmezdiniz. Kadın bir oyuncaktır. Fü
ruzan bey! Uslu ellerde kaldıkça vazi -
lesini görür. Fakat hırçın bir el onu 
kırdı, patlattı mı, geçmiş ola! Artık o 
hırçın sahibine hayn yoktur! 

Füruzan, aşkın zebunu olan bütün 
Jnsanlar gibi derin bir nedamet duyu -
yor ve ric'at etmek istiyordu. 

- Şimdi bmıa sen kırıldın, öyle mi? 
diye sordu. 

Hürmüzün minimini elini avucunun 
içine almış okşuyocdu . Hürmüz de bı -
rakıyor, geriye çekmiyordu. 

- Evet, Füruza:ı bey. dedi. Maa]esef 
kalbimin üstüne bir hazine dolusu so -

Saat 9 da beşinci ordu kumandanlı- pılacak taarruz için emir verdikten 
ğından şt: emri aldım: sonra, Abdurrahman bayırındaki 14 ün 

c ICQcaçimen dağı civarında Cemi] cü alay karargahında geceyi geçirdim. 
bey kumandasında tecemmü eden 9 ncu Birkaç gecedenberi uyku uyumadığım 
fırka ile kıtaatı saire ve Anafartalar için, o kadar deriu dalmışım ki nal ses
müfrezesi Saros grupu kumandanlı - leri duyduğum ve emiraltısının cdör -
ğında bulunan Feyzi beyin emrine tev- düncü f.rka kumandanı nerede?• gibi 
di edilnılş ve Conkb~ırına hareket i- sözler söylediğini işittiğim halde başımı 
çin mwmaileyhe emir ve talimat veril- kaldıramadım! 

:niştir. Yanımda yatan erkanıharb Arif bey, 
Feyzi bey kumandasında bulunan iş- beni: 

bu kıtaat cAnafartalar grupu> namını c- Kumandan bey, kumandan bey!• 
taşıyacaktır.• diye sarsmağa başladı. Evvelce, birkaç 

O andaki muharebe vaziyeti şöyle kere de söylediğim vechile, uykumun 
idi: çok hafif olmas:na ralğmen , o gece (sa-

Düsrnan Conkbayınnı işgal etmişti. at 2 ye doğru) hemen kendimi topar -
Fakat 6-4 üncü alayın taarruzu ve tek- layamamaklığımdan yorgunluğumun 
rar takviye olunarak yaptığı taarruzlar müfrid derecesini anlamışsınızdır zan
ile tepeden biraz geri atılmış ve cHattı nındayun ... 
bala• arada kalmak üzere her iki taraf Nihayet, topraktan yatağımda doğ ~ 
yerinde seb<rt etmiş idi. ruldum ve gelen emri okudum. Bundi, 

Saat 13 e doğru Anafartalar grupu kumandayı Feyzi beyin yerine Musta
kurnandanı miralay Feyzi beyden gelen fa Kemal Beyin deruhde ettiği ve ya -
bir emirde, 7 nci ve 12 nci fırkala\'ın rınki taarruzun evvelce verilmiş olan 
bu grupa ilhak edilerek yaklaşmakta emir vcchile yapılacağı bildiri1iyordu. 
oldukları ve bunlardan 12 nci fırka - Bu noktada, Atatürkün ne kadar a -
nın Mestan tepeye ve 7 nci fırkanın meli ve isabetli bir görüş ile hareket 
Damakcılk bayırına taarruz edeceği; ettiği tebaırüz eylemektedir. Çünkü, ve 
Kocaçimen mınt~asının bu taarruzu rilmiş olan emre göre tertibat alınmış 
kolaylaştırmak üzere düşmanı cephe - idi. Bu emri değiştirmek, boşu boşuna 
den ovalaması ve 7 inci fırka kuman - bir yorgunluk verecek ve işin karışıp 
danın~ vnziyet hakkında malumat ver- gecikmesine sebeb olacak idi. 
mek üzere. benim, saat 14 de Dağçeşme Kalkınca, Liman Fon Sanders'in 
civ~rmöa 7 nci fırka kumandanı ile yaveri Prigge'nin de gelmiş olduğunu 
buluşmaklığım bildiriliyordu. gördüm. 

7 nci ftrka kumandanına lazım gelen Yarınki taarruza, O:mkbayın cihe -
izahatı verdiktt-n sonra, 5 inci ordu ya- tinde 8 inci fırkanın da iştirak edece -
verliğinden telefon]a alınan emir vec - ğini öğrendim. 

hile, 9 uncu fırka kumandanlığını der- Bugün, iki mülazım ile 23 nefer esir 
uhde etmeğe gelmiş olan kaymakam edilmişti ki bunlm-ın hepsi de Avus -
Bötrich beye bu sırad<11 devir ve teslim tralyah idi. 
muamel€si yapılamıyacağından Koca - Esirlerden birine. Avustralyadan ni-
çimende beklemesini söyledim. _çin buraya geldiğini sordum. Şu ceva-

Bana verilmiş o1an Kocaçimen mm - bı verdi: 
takasile 9 uncu fırkanın ara hattını ta- c- Spor için!> 
vin ettim. 

8 / 9 - 8 - 91 5 gecesi, ertesi günü ya -
(Arkası tıar) 

Yazan: Sabih Alaçam 

Memleketimizin bir çok yerlerinde köy. 
!ünün gıda maddeleri pek mahdud bu • 
lunmaktachr. Çok yerim.izde tarhana, bul
gur ve yufka ile, biraz da süt. yoğurt 

gibi şeyler köylünün esas gıdasını tefkil 
eder. Sebzeyi ancak kır otları ıeklinde 
gören; eti ancak fedayi nefs eden öküzün 
himmetile tadan köylerimiz az değildir. 
Şüphe yok ki, bu mahdud yiyeceklerle 
geçirilen bir hayat, lüzumu kadar zinde 
olmaya kafi gelemez. Bilhassa ağır işlerle 
uğraşan tamnmanları daha sıhhatlı biı 

duruma eriştirmek için, ~şidli gıdillara 

kavuşturmak kat'i bir zarurettir. Bu da, 
her şeyden önce o yiyecekieri bizzat bul
makla, yani geçim vasıtası olan ~raatini 
ilıeri götürmekle mümkün olacaktır. 

Köylüye şimdi ekip biçmekte olduğu 
ıeylerden başka. şu ve bu sebı.eleri de ye
tiştirmek yolunu öğretir; azıcık bağ - bah
çe yapmak kolayını gösterirseniz, sofra -
sındaki gıdalar kendiliğinden çeşidlenir 

Ve hiç şüphe yok ki bunlardan azami de
recede faydalanması sırrını bellediği gün 
de, daha müreffeh bir hayata nail olur. 

İşte patates, bu maksadla köylüye su
nulabilecek çok değerli bir maddedir: Bir 
yerde ziraat edilmesi, oranın gıdalan a . 
rasına hem sebze, hem kuru yerine geçen 
bir çeşid kattığı gibi. gıdai kıymetçe de 
sahiden kuvvetli bir yiyecek ekler. Pa
tatesin bir yerde ekilip biçilmesi: o yer . 
deki toprakların hasıllanmasına, bu se -
beble de arkasından ekilecek mahsulatın 
daha fazla verimli olmac;ına hizmet eder. 
Bizzat da verimli olduğundan, köylüye 
ayni topraktan daha çok kar elde etmeği 
de mümkün kılar. Patates sanayide is • 
pirto ve nişasta ihracı için elverişli bir 
rnadde olduğu gibi hayvan yemi de ola. 
bilir. Kısacası patates köylü için her ha • 
kımdan değerli bir nimettir. 

Zaten onun bugün yer yüzünü kaplı • 
yan şöhret ve kıymeti de bu hayırlı ha
linden ileri geliyor. Önce Amerikada tü
reyen patatesin hikAyesi de pek hoştur: 
Avrupaya ilk geçti~ yıl halkın ekseriyetı 
bunun yenecek yerini bilemıyerek hig 
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.. Ah ne bay ın bakıfın var. 

ğuk su döktünüz. 
- Allah Allah! 

Nikah etmek iste
medim diye mi? 

- Hayır! Gördü -
nüz mü, kadından, 
kadın ruhunun in -

a beıaz •emsireli 1" 
_ EL! 

VA~AH 

lQ(Ö~NO 
EkAEH 
TAL 

• 
.tım.a rehber et

mek isterim. Hayal
den zarar gördüm. 
B'w zararı hakikatle 
kapatmağa ç~ışa -
cağım. 

- Hülasa .. ne de-
celiğinden ne az an- mek istiyorsun? 
lıyorsunuz? Ben o - Bana izin ve -
nikah bahsini unut - rin de yann evime 
tum bile! İnsafsızca. döneyim? 
sına ayaklar altına al- - Mutla.ka mı? 
dığınız, hırpaladığı· Füruzan ayağa 
ruz, zedelediğiniz iz. kalkmış, kanapenin 
zeti nefsimin, ka - üzerinde mahzun o-
dınlık gururumun turan sevgilisinin 
ve zavallı duygula · karşısına dikilmiş -
rımın enkazı önün.. ti. Titreyen elleri 
de ağlıyorum. heyecanını belli e -

- Peki. Affet be - diyordu. Hürmfu, 
ni Hürmüz! Hür azmını ifade eOOıı 
müzcüğüm! Fanı.zan ric'at etmek Wtiyor, ııutunacok bir t1<>Jcta anyordu bir eda ile: · 

- Af. söylenmesi ne kolay bir ke - de, biribirimizden bir an evvel uzak - - Evet! dedi.. mutlaka. 
lime! İki dudağımı kımıldatmağa bile laşmağR bakalım. Yol yakın iken dön - - Hiç teessür duymıyacak mısın 
hacet göstermez; fısıltı halinde, ken - mek kolaydır. bu ayrıJmadan? 
.iiliğinden kolayca çıkıverir. Lakin gön - Belki 18na kolay geliyor. Genç kadın başını meraretle salladı. 
lüm affeder mi? Unutur mu? Tamir - Sizin için de öyledir. Epey ıarnan _Siz beni hiç anlamarnışaınız, Ett -
olur mu? İşte bunlar güç, Füruzan bey! beraber hoşca vakit geçirdik. Aşka, sa- ruzan bey! Sevgimin derec~ini, aşkı • 
Ve ben sizi affettiğimi söylesem de, siz adete incnıdık. Tatlı bir rüyadan bugün mm şiddetini şu kadarcık bile hisset -
bana inanmazsınız.. inanmamalısınız! birdenbire uyanmış bulunuyoruz. O - mernişsdıiz ki bu suali soruyorsunuz. 

- Dileğini yerine getirir, nikah eder- nun rüya olduğunu bilmiyor, hakikat Elbette teessür duy~ağıın. Elbette 
sem? sanıyorduk. Şimdi, mahiyetini bile bile kalbim en şiddetli elernlerle çırpına -

- Yok! Şjmdi artık bunu hiç iste - ·yeniden dalacak olursak o acı bir kA - cak, yırtılacak. Fakat bu, ergeç, nasıl 
mem. Size yalnız sevgimle bağlı iken bus olur. İçinde eski zevki bulamayız. olsa olacak de&;.l mi? Seven bir insa -
bana reva gördüğünüz muamele, ni - - Sen meğer şair mişsin, yahu! nın sevdiğinden 8yrılması bir nevi a -
kah ile bağlandıktan aonra mutlaka iş- - BHAkis. Şairler hakikatten ınak meliyat gibidir. Duyulan am. o Ana 
kenceyc kadar ağırlaşır. Biz artık bir- yaşamayı .!everler. Öyle bilirim .. ben münhasır kalır. Semra yavaş yavaş ge
birimize daha %i.Yade yaklaşrnağa değil ise hakikati, bütiln acılığına rağmen, çer, wıutulur, ve ..acudde o ntırablı a-

Patateı mak"ine ile ekilirken 

rağbet etmemi§lerdi. Hatti bir çoklaı1 
yapraklarını yiyerek zehirlen~ler de
Neden sonra zamanın Alman imparatorO 
sarayının ·bahçesini baştan aşağı patateıi 
ektirerek ıher tarafa (köklerindeki yunı ~ 
ruları yenen pek kıymetli bır nebatın s$i 

ray bahçesine ekildiğini) işae etmiş. N 
damlarına da açıktan (sakın çaldınnayl' 
yınız) diye tenbih ederken, gi7lice (geld 
olursa görmeyiverin!) de demiş. Nihayet 
mahsul kemale gelip te rneraktan çatla ' 
yan ahali bahçeye koşunca, birer ikişel 
patatesleri hep aşırmışlar. Ve böylece ,. 
şırılan patates yumruları da kısa bir zaı 
manda bütün memlekete yayılmasın:ı klı 
fi gelmiş. 

Bugün Almanların ekmeği mesabesiıf 
de olan patates, en gözde bir mahsul ol,,.. 
rak yetiştirilmekte olduğu gibi, dünyanı.JI 
diğer yerlerinde de ayni kıymet ve ehe!O 
rniyetle ziraat edilmektedir. 

Türkiyede de patates oldukça ekilme.Jıı 
te ise de, arzulandığı kadar memleketitl 
her köşesine yayılmış d'eğildır. Diğer U' 
raftan bizde patatesin verimi başka yer
lerde olan verime nazaran pek aşağıd1' 
Binaenaleyh biz hem patates ziraatini ya' 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

meliyat ancak bir iz bıralor. Bugün bii
tün cesaretimi toplayıp da ameliyat 
masasına kendiliğimden yatmıyacak O"' 

lursam, hekimin n~terinden bin ksi 
daha ızt1rablı olan derdimi yıllarca sii~ 
rüklemeğe, o derdle her saat kıvran • 
mağa mahkum olacağım. 

- Ben vadediyorum ki, derdin am8" 
liyatsız geçecek ve bir daha da nükset• 
miyecek. 

- İnmımam, Füruzan bey! Bakın. bll 
sözüm için de ben şimdi sizden af dili• 
yorum! Gözlerinize, muhakemenize na· 
sıl hakim olacaksınız? Yanınızda da ~ 
ima bir fahişe görecek, çamura yuvat" 
!anmış bir kadının çamurdan, çirkefteıl 
kurtulamıyacağı düşüncesini zihniniı'" 
den söküp atamıyacaksınız. Siz de, ö .. 
tekiler gibisiniz. Paraınızla bir kadınıı1 
sade vücudünü değil, manevi nesi va~ 
sa, onları da satın alabileceğinize kaiısl 
niz. Bırakın, bir defa da sizi yalancJ 
çıkaran, size aldandıemızı isabt edeıı 
biri bulunsun. Bır.,kın, zavallı kadın .. 
lık da benim delaletimle, yüzlerce yıl
lık intikamını a l~ın! 

- Bu intika.'l1 benden mi alınacak? 
Bu suali sorarken öyle komik bir ~ 

vır almıştı ki, Hürmüz gülümsemekt ı 
kendini alamadı. 

- Ne yapayım, Füruzan bey? Top~ 
ağzına siz geldiniz. Hem de kendi ay• ı 
ğınızla.. ~ 

Fırtına diniyor gibi idi. Füru 
can gözleri ufukta bir eleğim sama ~ 
rüyordu. Hürmüzün yanıbaşına otur r 
du; sokuldu. Elini tekrar eline aldı. S • 
si bir yalvarış gibi, hafif ve tatlı çıl< 
mağa b;ışlooı: 

- Hürmüz! Canım! Affet beni!. 
- Ne olacak? ~ 
- El<.'mim dinecek.. emin ol ki b 

senden daha muztaribim. ıf 
- Olabilir. Lakin sizin ıztırabırı 

benimkini gidermez ki.. rıitl 
- Bu kadar kotı vürekli olına! Se tJ.f' 

altın gibi kalbine b~ hodgamlık yar 
mı yor. 
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Greta Gar~ı mu? Ko11it StaR Lıurel mi ? Elizabeth Bergner mi? 

Sayfa 9 

Dünyanın en kUçUk memleketlerinden biri 

LUKSEMBURG 
istiklalinin güzüncü gıldönümünü 

büyük şenliklerle kutlulagor 

Löbemburr büyük fiblıimm merb d Ltlbemburr tehrfnden bir görüııtff 
[Lubemburg büuü dükalıOı ietikJalf. ı 
nin 100 "ncü ~mtl"4 ınıtıuıo. 

maktadır. Afcz#ada g6recc~J&fz mtıT'larl 
nze d«ttJPm" m küçük memleketle· 
rin.dn biri ola '* ~ hakkında 
çok enteraan moıamatı ~Jctır.] 

Fra.naada Enatit<t uumdan J'unk Bran· 
tano yazıyar: 

Luksemburgun tqrak aat.hı JeOO kilo
metre murabbaındm l>arettir, nMusu • 
nun mıktan ise mesel! cLyoa., yalıud 
Marailya gibi ikinci muf bir Avrupa feh· 
ri nüfusunun yarımu bile bulmaz. Bu • 
nunla beraber Frana, Belçika ve Almu· 

n ... or• Arı·ıss m·ı? Robrt Donat mı? Hayır, Gabriel isimli aakyat üstadı bir ı.,m. ya hududlan arasında. tıpkı bir müaellea 
Da 11"" revü artittiDiD maJate if rcıaimJerô 

!IP------------------=:ııı-------------=--===ıı-------· ,eklinde haritan ile, ctna cina iflal ve »- ~ • 
lstanbul halkı, buhran 

nasıl geçirdi? günlerini 
Bir kadınının Eski bir askerin Bir • • 

kızın iŞÇi 

cevabı cevabı cevabı 
'' ( A....,., çocrıian paraaınr ban- uEalıi bir ~it çi~em rH1Tdı. Son uS.nede lıaç lıere maharebe ola-
lıaya yatuacalı, saman mı?) de- muharebede onlarla çalı rahat calı diye haber oeriliyor da hiç 
diler. Muharebe olar•a devlet etmiftim. Balap tamİT ettirdim. bir ıey çıkmıyor, ben kendi 
alırrn1f. (Deolflt iater•e leda ol· F alıat hazırlıiun bopına İmİf, heaabıma ba halta muharebeyi 

tOOara raimen iatiklAHnl muhafazaya ll'Mıf,,,,,.~:!W~~ 
muvaffak oımu,tur. 
80 Mayıs 1814 Viyana muahedesi Ulbem· 1 · 
burgu Pıı.ı&yanın hAkimiyeti altına ver • ' 
ınifti. HaJ..bu.ki mefhUI' Viyana kongre.at 
bu memleketi büyük c:tnkalık payesine 
çıkararak Felemenk idaresi altına koydL 
Fakat bu garabet n4munesi olarak, bu Bı'lymt dÜ§eı şarıot tMsaı oaasınaa 
memlekette ıene bir Pruaya kıt'uınm .lllllinde lıtiyar, emekli bir askerdi. 
kalma.anı fart ittfhaz ettL LObemburı fehrln1n aayfiyelerincm. 

1830 tarihinde Belçtkada Holanda hl • Klausen köyünde otururdu ve orada de• 
kimlyeti ale;,lıhıe btr isyan patlamıttı. C:. min kmnfusu ve kiracısı id1. 
MUM bir kongre Felemenk hanedanı olan Çocukluk :batıruı olarak elin gözleri-ı 
Orang Namau ailesinJn hakiınJyetini red- min öndndedir. Bir gün annem beni bir il 
dede.rek Belçikanm ı.tiklAHnı ilh etti. için milatıecirlerine göndermişti Majes~ 
O sırada tabil Fran.11zJar da f.fe brıfa:-ü Holanda kralının muhterem mümessili 
Anvers limanım zaptettiler. Felemenk bir ihtiyar albayın refikasını mutfakta gör .. 
taraftan harici mfid•Nıle, bir taraftan da düm, bol 11U ve sabunla döşemeyi yıkı "" 
!ayan kar§lllllda blmca boyun efdl. yordu . 
Luksemhuf1ı dilbhfı layan hareketine Bununla beraber umumun hürmetini 

Geçen hatta dünyamn eeçirdiği en he-ı devletin parasıdır. Eğer harb çıkar ve ı se airiftik. ben kazandım. Şimdi arkadaı kerhan iftirak etım,u. Uyan 80llwıda Bel. kazanan Van Gogh ailesi Felemenk hü-
yecanlı ve en buhranlı haftalardan biri devletin ihtiyacı olur da paralarımızı a- bir akşam beni bira ziyafetine götürüyor. kümdannı çok vakurane temsil etti. Ge-. 
idi. lırsa biriktirdiğimiz paralar memlekete Bayan Fatma (Şifli): ııe hatırlıyorum ki, Holanda kralı son de. 

.... ) cnabını verdim.» çiçelılerime döndüm.» hiç diifiinmedim.>> 

HattA bazı İstanbul ıazetelerinir. bazı feda olının, biz bugünler için yaşıyoruz» - Beyaz bir yastık yüzü ifllyordum. rece serbe.t bıraktığı tebaasının arasınd• 
muharrirleri de bu haftaların memleket dedim. Bankada benim para götürdüğüm Gilıel bir gırland. birini bitlrmittiın, df. bir müddet vakit geçirmek istiyerek Luk .. 
içinde dahi oldukça heyecanlı bir vazi- gün benim gibi para götürenler de gör· ğerini de bitirmek için bütün hafta bir aemburga geldiği zaman beledıye derhal 
yette geçtiğini yar.dılar. düm. Alanların pek farkında değilim •.• yerlere çıkamadım. Gazete filAn da oku· bizim en haber yollar, .kralın oturması. 

Bir rnuharririmis politika adamlarının Belki onlar başka veznelerden almışlar· madım. Harb .CSzlerinin farkında bile cı.. Jl8 lAyık gördüğü büyük bir koltuğu ge. 
göz kırpmadıkları, gecelerini. gündüzle- dır. ğili.m. tirtirdL Biz bu koltuğa kralın koltuğu a" 
rfni uykusuz geçirdikleri buganler içinde Bayan Sabiha (Laleli): Bay Hayri (Bomonti): dını verirdik. Şimdi Ünıversite sokağın. 
İstanbul halkmın neler yaptığını merak _Geçen hafta mı? .. Geçen hafta ne mi _Hastam vardı. Geçen haftayı hasta. da kardefimin evindedir. 
Mm~ re halk ar~sı?da ~~laşarak . ge~en yaptım ilahi kızım dur ... Hatırlıyayım... rnın başucunda geçirdim. Ondan baıka * 
1laftayı nasıl geçırdiklennı k~dılerıne Ha .. yaz temizliği yaptırdım .. evi sildir- hiçbir veyle mefgu1 olamadım. Kimse 1le Holanda kralı üçüncü Giyom öldüğfl 
90rmuştUI'. Aldığı cevablan sıra ıle yazı- dlın, süpürttüm .. daha halıları kaldırt- görüşemedim. Hman Orang - Nassau ailesinde car~ vera .. 
yoruz. madım. Sobaları söktürtmedim amma.. Bayan Hilrmet (Talebe): eet kanununa göre büyük dükalık tacı * inşallah bu hafta da onları yapacağım... - Bir haftamız gayet heyecanlı geçti. pal1ıtin 18 kont (Adolf dö Nassau) a geç. 

Cemile (KarlıılaJ, labrilıa iıçiıi): Muhareb~ mi .. yok canım .. devletin ordu- Fakat bu bizim için bir korku ve tellı ti. Bu zat ta 17 İkinciteşrin 1903 te öldii. 
- Geçen haftayı da her hafta gibi fob- su. asken yok mu? ... Elbette devlet harb meselesi değildi. Mühim tariht anları id· Kendiafnhı Giyom isminde hastalıklı, ya. 

rtkada geçirdim. İşime güdme çalıştım. olmasın diye sonuna kadar uğraşacak, o· rak edecek bir yaşa geldikten ıonra ilk n meflOç bir oğlu va .. rf·. bu zat dükalı• 
Arada bir muharebe olacak diye kulağı- lursa da ordu onlann hakkından gelecek, defa yaşamanın heyecanıydı. Meınleke- tahtına 19Ç'lnce erkek varisten mahrwq 
ına bir şeyler çalındı aıruna. inanmadım. kızım: ~~ seksenimi geçtim, Rus muba. timizin, belki de bizim hizmetimize ihti· olduğunu düşünerek o zamana kadar aı. 
Senede kaç kere muharebe olacak, mu- r~.be~ını bıJe bilirim... Kaç muharebe yacı olacağını dü§Ünüyor ve bir harb ol· lesinde oari olan veraset kanununu 11 
harebe olacak deniliyor. İşin bır sonu, gordu~. ~epsinden sağ çıktık. Muhare- masını hiç te temenni etmemekle bera- Nisan 1907 emirnamesile deği§tirdi. KıZJ 
bir neticesi çıkmıyor ... Ben kendi hesa- beyi gormıyenler bir §ey zanneder ... Bi- ber bu fikirden gurur duyuyorduk. Çün· Mari Adelaydi veliahd yaptı. Nitekim 
buna hafta tı0nunu iple çektim. Muhare- ze vız gelir? kü himen evvelki ne8iller vatan muhal>- babasımıı vefatında tahta o geçti. Faka1 
beyi düf(lnmedim. Terziye esvab vermiş- Hüuyin Çava, ($itli): betlerini ve merbutiyetlerini isbata nyı- .:.ü::. ~ nt1d " çocuklan tı. az sonra kız kardeff Şarlot lehfne hak • 
ttm. ipekli elbiae. bu haftalığımla parası· - Ben geçen hafta bizim odayı a sız imklnlar bulmuşlardır. Bizim için bu !1.....: _1 __ ~_:~~ Memleketbı mer • kından vazgeçti. 
• ip al akt H d"şü d.. sıv • b Ik h 1 ak a. .. .w uuu.a -..uvu.&• tehri mtlltesna o- Büyttk I>Oşes Şarlot 1896 tarihmde dol• ı ver ac mı. ep onu u n um. dBeım .. Tamki~ e~ilecek şeyleri tamir ettim. iür t akimtila ank oçıkmakac tı ve bb~ndan yüzü. larak _,_ Holaııda a.a..~inde ~-1ac-~ ve 
P.evabım -ıı: mizel ohnu._ Pazar gun·· u·· de m es 1 m z o ra -ynk li 0

-.. ~ a.u a.a. mn• 1919 tarihinde Dük dö Burbon • r- e- ,. nı ı çızme er vardı, son harbde . en u eme • içinde ene bir 'O.o..- , -r 
fiyip gezdim. onlarla çok rahat etmiştim. Onlan çıka. mızdi. Yanlış anlaşılmasm, harb iste~ fi ..... ... 3 • kıt ası oturacaktı. Parru ile evlenmiftir. Şimdi yanm düzil. 

Bayen Malıbale ( K.adıltöy): rıp tamir ettirdim. Çoluğun, çocuğun eksi. yorduk. Fakat vekanmızla, disiplinimizle İlk ~fta ıarı'b ~en bu idare tek· ne çocuk aahibidil'. 
- Geçen hafta kızım Aynur için birik- ğini filan aldım, baktım. harb sözü gene ve devlete merbutiyetimiz, askerlere a1- ~ 19 Nısan 1839 tarihine kadar devam et- * 

tfrdiğim parayı gidip tı Bankasına yatır- kof çıktı. Şimdi bahçeye küpe çiçekleri kımızla bütün dünyanın geçirdiği bu tı ve ~~ ~ ~ Lond.ra muahedesi Lubemburglulann milliyet bakımın .. 
dım. Benim için en milhim i§ 

0 
oldu. Her diktim. Onlarla uğraşıp duruyorum. tehlikt!Ji günlerde devlet büyüklerimize ile değiftiril~ ~ ~ubemburgun bugil.n dan vaziyetlerine gelince, Almanlar bu 

aaınan İstanbula inmem. Bunu Kadıköy Bay Said ( Kartulaı e 1t1· ~atanperverliğimizi ve olgunluğumuzu kutluladığı hadise .lfte budur. milletin Alınan menşeinden oldugunu 
' me 1 me- ısbata çalıştık. Her dakikamız radyo ba. Londra muahedesi bütün Luksembur- söylerler. Filhakika kullandıkları dil a~ 

tubesine vermedim. Gezmeğe bahane ol- mar): §lnda ve gazete okumakla geçtı ve hAlA .gu tekrar Holanda hanedanının hakımi • mancaya çok benzer. Fakat Fransızlar 
atın diye İstanbula geçtim. - Geçen hafta, bermutad eski bir ar- büyQJı: bir aoğukkanlılıkls ve bü "kleri· yeti altına vermişti, fak.at Holandanın aksi iddi~adırlar. Luksemburglulann 

Sonra bir komşu bana: cAyol ne diye kadaşla. tavla partilerime devam ettim. mize kar§ı duydutumuz ıonsuz ~ir iU· ha~yeti ıaıdece hükümdar.~ın şahsı- Selt menşemden geldiklerini, binaenaleyl{ 
bankaya J*'• yatırdın. herkes muharebe Gazeteleri okuyup ağız politikası yaptık. madla vaziyetin meınlek t ·sı·kb lin na munhuırdı. Holanda huklimetinin Fransızlarla akraba olduklarını ileri sil .. 
atacak diye bankadan parasını alıyor- Ben Arnavudluğun işgali vUzünden de b' kilde e 

1 1 
a e en Luksembur.ga müdahale hakkı yoktu. rerler. Dil bahsinde iddıaları ise LukseJ'lh 

J • UY..iUD ır ~ inkipfını beklıyonız. Holanda kralını Luksemburgda ilk ola- b d 'l 
lnUf dedi, ona da: cBu milletin parası bir harb çıkmıyacağmı iddia ettim. Bah· H. H. rak temail e+n-ıia olan Albay Van Gogh ~g 1 

inin almanca ile kardeş, fakat. 
--., müstakil olduğu merkezindedir 
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l~otoğrafJahlilleri-~ Ziraat: Patates ziraati 
Fikirlerinin kabulOnde ısrar 

eden bir tip 
1stanbutctaa O. 

r. kgmktcınn' ıo
ruyort 

Tenldda, tabak .. 
knme pek taham • 
lbUlD yoktur, ça • 
buk lJıyan eder. 
Mucad12lo vo :mü • 
nakagadan k:ıç • 
ttı.az. tlklrlcrtnJn 
bbul odlliııeıinJ 
ister. 

*** işe okumaktan baştamak 
IAzımdır 

ÇiçeJ..:da
Otndan K. J{ızıl • 
tan, hangi i§lcrde 
muı;aff ak olacağı

'" soru.yor: 
Şimdilik: işe o • 

kumaktan başla • 

malı. sonrasını da 

as.ırana terkctme. 

lldir. 

*** 
luvaffak olmak için llzım gelen 

vasıf ara sahip bir tip 
Tophanedcıı A. 

KU?.ey muvaffa~ 
olup olamıya~ 
•soruyor: 

Bir iş hakkında 

fi.kir yormek ve 
brar vercbilmu 
ve zorluklar karşı. 
llllda tedbirler al
n:ıa.k ~arelerini bul 
.mak gibi halleri 
JZUJvııifakiyet vadeden vasıflardandır. 

*** 
Çevik bir tip 

Kayseriden Ha
lim Mekik karak
terinı soruyor: 

Daha ziyade keo 
di fılcmind~ bulu, 
nur, her şeye ka
nşmaz. Az konu
p, şen ve şakacı 
hareketlerde bu
lanmaz. Eline va 
9ağına çabuk 
davranır. - - ..... 

*** 
Sakin bir tip 

Giresondan HU • 
tni Aral karal:te • 
rini soruyor: 

Sakin ve içli bir 
hali vardıır. Ener

jiye bağlı işlere 

rana~maz. Tehlike 
• cesaret davet e
den şeylere k~ı 
mak kalır. 

*** 
Çabuk inanan bir tip 

lsrcınbulda-ı Fu-
ad, 'lcarakterini so
ruyor: 
Başkalarını kan

cJırnıakta ve inan
!khımakta ileri git
~z. buna muka -
t:ı:ııO. çabuk inanır ve 
'bağlanır. Kararla
rında acele var • 
dır. l<.,ikirlerıni sık 

~il edebilir. Üstüne başıM dikkat e • 
:dlı- ve ~yalarını iyi kullanmak i&t.er. 

*** 
Sıkılgan bir t:p 

Ankaradan is • 
1cencfor, karalcte • 
rini soruyor: 

Muhitinı bul • 
ttu zaman ser • 
b ..,t tavırlıdır. 

onu kandır. Bir 
~ere ·ık gırd ı za. 
nıan sıkılg n ve 

· gen olur. El
lfusesıni temi~ kul-
JPnır ve iy1 gıyinlr. Sevgi Vı:? heyecan 
~vzulan üzerinde durur. 

Batıl itikatlara inanmamak 
IAzlmdır 

lıtanbuldan Y o
pr A.ltındil, iıtiJc.. 
halinin nanı ola • 
cağını sanıyor: 

Bu hususta ce • 
vab vermek me. • 
zuumuz dı§ında • 
dır. Batıl iükad • 
lara bağlanmak ta 
doğru değildir. DaJ 
ma müsbet hare • 
ket ve tqebbüslere yer verilmelidir. 

*** 
Çabuk bıkması ve cayması 

lazımdır 
Çorumdan Se • 

lim Tok. karakte • 
rim soruyor. 

Söz anlar ve ku
surlarının belli ol
masmda n utanır. 

Bu iyi halı.erine ça 
buk bıkmamak ve 
caymamak gibi 
hallerin de ilavesi 
lhımdır. 

*** 
Neş'eli olması IAzımgelen 

bir genç 
ZafranboJud= 

M. Ünver, karak
terini soruyOT: 

Durgun halile, 
ne§' e ve canlılığı 

davet etmektedir. 
Srlalganlığını ser
best tavı':." ve hare
btlerle değiftfr. 

mesı faydalı o
lur. 

*** işe yararhgmı telkin eden bir tip 
Afyondan Fev2' 

Ôzdoğan karakte· 
rmi ıoruyOT: 

Tertib ve tanzim 
bidelerin• dik.kat 
edeı-. Sıkıcı bare
ketl&rde bulunınu 
n hadise vesilele
ri yaratmaz. Ka
iuını yormaktan 
tıkılır, daha ziya 
de ifi noluruna baflanır. 

*** 
Durgun bir tip 

• 1'.tan.buldaııı Ha.· 

Mftaktaı: 

Durgun ve neş'• 

siz halleri vardır. 

İvfnden pazarlık -
bdır. Kendi ile • 

minde seL'dz ve 

hldisesiz yaıamatı 
tercih eder. 

*** 
Zeki ve sevimli bir genç 

Bursadan Su.hen. 
dan f otol}rafını• 
tahlilini istiyor: 

Zeki ve sevimli 
hallerile kolaylık.. 

la kendini sevdi • 
rebilir. Hareketle
rinde, muamele -
sinde hile ve ıey. 
tanlık yerine ço • 
cukça bir safiyet 

vardır. Fena muameleden çok çabuk alı

nır ve tee~ür duyar. İğbiran kinsiz ve 

devamsız olur. 

Son Posta 
Fotograf tahliıi l·uponu 

isim • • • • • • • 

Adres • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll 1ç1n bll"'tuponlardan 
l adedlnln ~önde.rllmesı farttır. 

Türkiye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLt7C11.J 

(Bqtarafı 8 inci sayfada) 
mak, genişletmek. hem de daha verlmlJ 
bir hale getirmek durumunda bulunu • 

halde taze gübrenin ban hastalıklara 1' 
ezcümle Danaburnu gibi haşerelerin tl 
şü.şmesine sebeb olacağını bilmelidir. 

yonız. 

1111 a. ın K-. t• K'w. 
I' .A.Q. il,,. & lllH Ku. il K'w. 
T ~:I'. 11,ı't m. HM Jtu. • rw. 

Patatea ziraatini genlfletmek. onu ev
veli köylüınümn yiyeceğine katmak ve 
kıymetlend:irmekle; saniyen geçer bir pa
zar malı yapmakla mil.mkün olaeaktır. Bu 

Patates saban arkaaına atılarak sıra,. 
ekilebileceği gibi, ocak ocak ta elrlleıı. • 
lir. Avrupada münhasıran patates eke111 
makineler de vardır. (Resme bakınıll 
bunlıarla ekilen patatesler bittabı dahi 
muntazam ve sıralı dü§tüklerinden, daha 
iyi yetişir. daha güzel bakılabilirler. ~ 
tatesin çok güneş görmesi. fazla hava al
ması, yu.mrulannm teşekkülü için ınzuıa 
lu bulunduğundan ne kadar düzgün eBı 
lirse o kadar fazla mahsul alma). kabil., 
lur. 

ÇARŞAMBA • 19/lı/19 nun için bir yandan köylümüzü teşvik ve 
12.30: Proğram. 12.8:5: Türk müziği. Qa - tenvir etme~ bir yandan da patatesin SÜ· 

lanlar: Fahire Fersan, Refik Fersan. Kemal ıümünü ve kıymetini arttıracak ted
Nlyazl Seyhan, Zühttı Bardatotıa. Okuyan: iirlere b~ vurmak gerektir. Bilhassa çe-
Müzeyyen Şenar. ı - ......... - Hlcazklr peş- "dlerini 1.ı.. tm k. · · ted'1n 
revl. ! - Lemlnfn - mcazkA.r ıarkı: SOn aş. şı ıs öoll e e pıyasanm ıs le;• 

kımı canlandıran. 3 - Suph1 Ziyanın _ m- tip ve evsafta mal yetiftirmek bu ted • 
cazkrır şarkı: Ehll zevkin. 4 - Kemal Ntya- birlerin ilkidir. Verimin arttınlınasında 
z1 Seyhun - Kemençe takshnt.. 5 - Şükrü - da önce ıslahın. sonra iyi ziraat şartla - Patates çapasız yetişemez. Mutlaka btı 
niln - Muhayyer şarkı: Yadında 0 sevdalı nnm tesiri var<br. Yani iyi bır toprağa iki kere çapalanmak, kemaline yakın bOı 
yeşil. 8 - Sadettin Kaynak - Muhayyer şar-
kı: Sürmeyi göz öldürür. 7 _ Bal!hadd1n1n. vaktinde sürüp, vaktinde ekmek lazım ğazı hafifçe doldurulmak ister. Amma ,.. 
Muhayyer şarkı: Gökler perlst gtbl. 13: Mem olduğu kadar, iyi bir tohum atmak ta e- rek çapasını, gerek bu doldurmasını çiçel 
lcket saat Ayarı, ajan.s ve meteoroloji haber- sastır. açıncıya kadar bitirmiş olmalıdır. Ona 
ıert. 13.45 - 14: Müzik fRlyasetıcllmhur Ban- Onun için köyhlmilze patates ziraatin- için patates ziraatini diğer çapasız etm.. 
dosu - Şf.'1: İhsan Künçer.> 1 C. Urbln1 - de vereceğim ilık öğüd, iyi bir cins pata • lerle bir tutmıyarak bu hizmetlerini de 
DliğUn marşı. 2 - G. Pares - Mazurka. S - t 
Keler Bela _ Macar uvertürü. 4 _ Gounod _ tes tedarikidir. yi bir patates çeşidı inti· peşinden göze almak IAzımdır. İyi bir top. 
Faust operasından fantezi. 5 - R. Wagner- hab edilmeden. rastgele seçilecek biri ile rağa, iyi bir ç~idin tohurnile. biru da~ 
Lohengrtn opernsınm marşı. 1'7.!0: Konuş • ziraatine kalkışmak doğru olmaz. bakılarak yetiştirilecek patates zira~ 
ma <İnklltıb tarihi dersleri - Halkevlnden Türkiyede en eski ve en genif patates köylü çin daima iyi bir kazanç olur. 
naklen.) 18.SO: Proğram. 18.35: Müzik <Kir- sahası Adapazarıdır. Yurdun sair yer • Tanf111114a 
tüozlar - Pl.) 19: Konuşma (Çocuk Esirgeme ......................................................... .... 
Kurumu.> 19.15: Türk müziği (P'ası1 heyeti.) lerinde birçok iyi çeşidler varsa da. ora-

d b 1 ı d h .. .. ft d 1 Denizbank ve deniz ticareti ~ ceı~ Tokses. Tcıhsln Karakuş, ve Safiye To- a u unan ar a a üstun evsa a ır ar. 
kay. Çalanlar: Hakkı Derman, ı:.,ref Kadri, Bunun da sebebi Adapa:ıannda patatesle• lannın sicilleri 
Hasan anr, Hamdi Tokay, Bam ttner. 20: ri ıslah eden bir müessesenın bulunuşu • 
AJans, meteoroloji haberleri, ziraat bor.sası dur. 1926 da kurulmuş olan bu devlet 
mat.) 20.1~: Türk müziği. Çalanlar: Fahire 
Fcrsan, Refik Fersan, Cevdet Çajila. Oku _ müessesesinde mahsuldar, hastalıklara 
yanlar: Badi Hoşse.s, Semahat Özdemea. daynnıklı, gıdat kuvveti çok, hülasa her 
l - ......... - Se!!Ah peşrevi. 2 - Kemanı Sa· veçhile (iyi) çe.şidler bulunur. 
dinin - Begtih şarkı: Rumumd& ölen nağ - Türkiye haddi zatında cihandaki en 
mede. 3 - Snlfthadln Pınarın • Hüzzam tar- müsaid patates sahalarının haricimle 
kı: Bilmem niye. 4 - Ahmed Ras1m1n - Be- • 
gft.h şarkı: Benim sen ne~n. ı _ Cevdet kalmakla beraber gene kazançlı bır pa -
Çağla _ Kemaıı taksimi. 6 - ......... _ Tftr - tates memleketi olmak istidadındadır: A. 
kü: Boşan dağlar boşan. 7 - ...•.•••. - Tllr - dapazanndaki o kıymetli müessese, yap
kfı Oört-stn mi geldi. 8 - Udi İbrahlmtn - tığı tecrübel"erde ıslah edilmiş çeşidler 
Kiirdlllhtcazklh şarkı: Sineler &§kınla inler. kullanmnk şartile Türkiyenin diğer (mü-
9 - Kemanı Sehııkln - Kilrdlllh1cazklr pr. . . 
kı: Çılgınca sevip. 10 _ ......... _Türkü: Ak- saıd patates meınleketlen) ayarında pa • 
.şnm olur kervan iner yokuşa. !1: Memleket tatesçi olabileceği neticesine varmıştır. 
saat Ayarı. 21: Konumıa. 21.l~: Ec;hıım, tah- Türkiyede patates ziraati en çok Kara· 
vlltıt, kambiyo - nukut borsıı.sı (fiat.) 21.25: deniz sahilleri ile, Ege bölgesine ve Ak
Ne 'ell plA.klar - R. 21.30: Tem.sn (Vapurda ... deniz kıyılarına ~ktedir. Müstahsil 
piyes.) Yazan: Ertutnıı Şevket. 22: Müzik . . 

Muhabere ve Münakale Vekileti ta 
rafından istenilen Denizbank ve De 
niz Ticareti Müdürlüğü memurlarımıı 
sicil, kıdem tablo'!arı ve mat:ış miJrtar ı 

lannı gösterir cetveller hazırlana"' 
Vekfilete gönderilmiştir. Yeni t~JM 
kanunu projesi Ç1ktıktan sonra, De 
nizyolları ve Limanlar Umum Müdtı.ı 
lüklerinin ka<irolannın tesbiti işindl 
memurların ehliyet ve kıdemleri w 
maaş miktarları ehemmiyetle nctzaııı 

dikkate alınacaktır. 
Denizyollan ve Liman'lar Umun 

Müdürlükleri ve hAlen Deni~ 
bağlı bulunan diğer teşekküllerin yeri 
kadroları, Hazirandan itiMren tatbQ 
rnevkiine konulacaktır. 

<Küçük orkestra • Sef: Necib Aşkın.) 1 _ memleketlePUı başında senevi 17 mılyon 
Thaler _ Kukub. polkası. 2 - Rochmann - kilo ile Adapazarı, sonra 6 milyon kilo Tirhan vapuru HaZirandn limanımnıl 
Ebed! arkadnşl.k marşı. 3 - Leu.ı;chner • ile Manisa, 4 milyon kilo ile Çorum, en ge1ccek 
Mazurka ranteZJ,Sl. 4 - J. StraUM - Hızlılq- sonra 2-2,5 milyonar kilo ile de Antalya Alınan tezgahlarında yaptırılan vıı1 
mn valsl 5 - Kiınneke - Dans ııtıltlnden an- İzmir, Kütahya, Samsun ve Kastamonu Etrüsk'ün Psi olan Tirhan vapurund&ı 
dnnte. 6 - Sorge - Işıklnr yanıyor. 7 - Mun l:i K 1 1 t t ilikt -ı; 
kel _ Polka. 8 - Frick - Rende tendi evım- g~ yor. a an. ~er er pa ~ esç e ya bir müddet evvel şehrimize gelen Al • 
de giOlylm 9 - Trapp - FuJLsan etrafında hıç, ya pek gendırler. Yanı buralarda, bu man hcyetile yapılan müzakereler S()o 

armoniler. 23: Mllzlk (Cazband • Pl.) saydığımız yerlerden çok patatesi yayma- nunda tesbit olunan esaslar dahilin~ 
23.45 - 24: Son nJaM haberlerl ve yannkt ğa ihtiyaç vardır. tadilAta başlanm1ştır. 
pr.oğram. Bizde~ ?~nüm başına elde e~ilen hasılat Gemiye bir üçi\ncll kazan ilAve edfl. 
--·······---······· .. ·-··············-········- p~k degışiktlr. Mesel~: Manı~a~a 2500 'mektedir. Vapurdaki tadilat, Almanya. 

Ankara borsası 
kılo, Antalyada 2000 kilo. Denızlıde 1200, da bulunan deniz mütehassıs1arındab 
kilo, Adapazarında 1000 kilo, Samsunda üt kkil fen hevetlnin nezareti al • 
700 kilo, Çanakkalede 370 kilo, Bursada ~ <i eşe lmaktadı~. 

Arılı•· kapanıt ıi;tla ı 18- 4 • 939 300 kilo, Edirnede 230 kilo. Artvinde 120 mB: ~afı~at önümfizdeki ~v içinde ik • 
kilo alınmaktadır. Halbuki Avrupada ıs- mal edilecek ve Tirhan Haziran orta • 

,._ ____ ç~ı:-··_K--.;-L_ı~_R ____ --1 lah edilmiş cinslerin iyi §Srtlar altında larına doğru limanımıza gelmiş bulu • 
Açılış Kapanış yetişen mahsulü bu vasıtalardan çok üı · nacaktır. Tirhandan sonra KB.deş w 

Lond1' 
Nn-Yo~ 

6.~s 5.JS tündür. Oralarda asgarl had 2000 kilodan Şa1on vapurlarında da ayni tadHAt ~ 
126.70 126.70 başlıyor. 

Pırtl ~. fi60 ~ .s55o U Türki ec! 50 .1 'L.ıl k pılacaktır. 
6•6626 < •6626 mum y e mı yon &1 o a • ------

".tlllno 
C"tnıne 

Am.shrd•• 
Pkrlla 
Brtık.Ml 

H.·O 
61.2621> 
ıı,.1:a.s 

21.80 

JS.41 dar patates istihsal edilmekte olup 929 ı 
6· .'626 kadar hariçten de bir miktar geliyordlL 
60 •. 276 O yıldan sonra hükumetin patates ziraa • 
2ı.so timize verdiği ehemmiyet inkişafına funil 

AUna 
Bot1• 
Pnı 
Mıadrld 
Varf(>Ta 
ftoıdapeftl 

:Atlkret 
nıtırad 
Yok.ohMU 

],(.9.li 

ı.U6 

ı.OJ:ı6 

1•66 olmuş ve ıslah ile randıman da artarak 
artık gelmez olmuştur. Henüz istenilen 

14.0Sli 
:.-.B.1876 

14.oss dereceyi bulmamış olmakla beraber, pa. 
28.ı876 tates ziraatimizde görülen inkişaf ümid 

..... ıı675 ~"1.9.ı. 5 b R d b kt d 
O.liOSO 0.0000 ahıştır. an ınıan nis eti artma a ır. 
~ .892S 2.81125 Türkiyede vasati randıman 500 kiloyu bul 
84.~ 84.62 duğu gün, 100 bin dönilm olan bugünkü 
80.U6 S0.56 zeriyat sahamızın çıkan ihtiyacımıza kll· 

._M_os_t:crr_• ______ 28_JJ_026 ___ ~ s_._uo:_26__. fi gelecektir. 
Fakat biraz yukanda söylediğim g;bi 

1--------.-------1 bu miktar ötedenberi p!ltates istihlôk e-
Açılı~ K•pa:ııı 

t&TlKBAZLAB 

19 476 19 476 
• • • vadeli 

öbetçi eczaneler 
Bu gece nöbetçi otan ecza.neler şun -

!ardır: 

İstanbul clhethıdek.iler: 
Şehzadebaşmda (Asaf), Bminönünde 

(Bensason), Aksarayda <Barım>, Alem. 
darda <Sını Asım), Beynzıdda CBclk.ls), 
Fntlht.e (Emllyndl), Bakırköyilnde (İ8 -
tanbul), Eyubt'ie (Eyüb Sultan). 

Bcyoflu cllıelind~kller: 
İstlkl~ caddesinde <Galatasaray, Ga

rib), Kurtuıu ta <Kurtul~), Ma.çkad.a 
(Maçka), Galatnda (İk.lyol), Beşiktaş -
ta (Vid1n), 
B~zlçi, Kadıköy T& Adalardaldlerı 

Kadı.lrDyiinde (Halk, HulQııi o..mı.an>, 

Üsküdardı CAhmedlye), Sarıycrde CA -
san, Bilylltadnda (Halk). 

den yerlerimizin sarfiyatı olup henüz gir 
miyen yerlerimize geçerse yetişmez. Ga· 
yemiz yiyeceği mahdud olan köylerde pa. 
tatesi tanıtmak. ektirmek ve her ekildiği 
yerde azamt randıman aldırmak olduğu
na göre mevzu açıktır. Kaldı ki patates 
bizde bir ihraç mevzuu ve sanayi maddesi 
de olmalıdır. Ereğlideki patatesleri o yer
deki dokuma fabrikasının nişasta ihtiyacı 
için işlemek mümkün ve lAzımdi.r. 

Patates ziraatinde tohumluğun cınsı 

kadar, hastalıksız olm~ı da pek mlJhim 
bir noktadır. BiThassa patatesi çürüten 
ve mahsulden ahkoyan (Mildlye == 
Phytophtora İnfestans) a karşı mfiteyak
kız bulunmak gerektir. Her ihtimale kar
şı patatesleri ekmeden l>nce 24 saat Bordo 
bulamacında tutmak, bir o kadar da acil 
suda beklettikten sonra ekmek faydalıdır. 

Patates ziraatinde milhim noktalardan 
birisi de toprağın iyi işlenmesi, iyi ha . 
sıllanınasıdlr. Bu maksadla tarlaya güb
re verilecekse bu gübrenin iyi çürOmü~ 
olmuına d.iklW ••lilmek aeruur. Aksi 

Bir sigara yüziinden iki kişiyi yara1ıut 
Evvelki akşam, Galatada bir sigan 

yüzünden çıkan hôdise sonunda, sal»
k~lı Abdülkadir iki kişiyi yaral8.llllf ~ 

tır. 
Abdülkadir, kafayı iyice tiltsületik • 

ten sonra, Galatada Necati bey cadd• 
sinden geçerken, marangoz Kamil U. 
çırağı Muraddan sigara istem.iştir. M. 
rangoz Kamil siga'rası olmadığı ceva .. 
bını vermiş, bundan hiddetlenen Ab • 
dülkadir yanında taşıdıgı kundurae1 
biçağı ile KAmili sağ kolundan yara • 
]amıstır. Murad. ustasını kurtarmak ı. 
tem~, Abdülkadir onun da üstüne hft
cum ederek sol böğründen ve sa~ bt .. 
]eğinden yaralam1ştır. 

Muradın yaraları ağırdır. Mecruh 
lar, Beyoğlu hastanesine kaldırılmış • 
lar; Abdülkadir yakalanmıştır. 

Bir csrarhane meydana çıkarıldı 

Kurtuluşta Karlık sokağında arat.
cı İsmail Hasan oğlunun birçok es~ 
k~lere nargile ve kabak ile esrar içiı1 
tiği Emniyet Müdürlüğil kaçakçılık bft 
rosu memurları taırafından duyularak 
tertibat alınmıştır. 
'Dün akşamilsti.l yapılan ani bir ha. 

kın il€ İsmail ile beraber esrar içe:a 
Vangel, Sami ve Haçlk adlı üç kişi da. 
ha yakalcınmıştır. Ayni zamanda bb 
esrar nargilesi, iki lüle, bir miktar töm 
beki ile esrar ve avnca torbalar için • 
ae 4 kiio ince esrar bulunarak müsa -
dere olunmuştur. 

Suçlular hakkındaki takibat devam 
etmekte ve suç ortakları bulunup bu -
lwıınedıjp~. 



...... 
lspanyaya gidecek Alman donanması 

dün hareket etti 
Mareşal Çakmağ111 
kerimesi vefat etti 

(Bo.ıtanfı J inei ıcıyfadcı} 
cenaz~ bulun?Mk llzere fehrimize gel-

.... 11 

Berlin ve Roma Ruzvelte ayn 
ayn cevab verecekler 

(Ba,tcırafı 1 inl."i saufadcıJ 
tehtrtnı ve bu arada A1man donanmarı
ıtın da İspanya sularında manevraya Çl· 

kacağını nazarı itibara alım' olan İngiliz 
alAkadar makamlıan, böyle bir vaziyetin 
c!oğurabıleceği muhtemel sürprizleri ön
lemek üzere, lAzım gelen btitün tedbir 
leri alınış bulunmaktadırlar. 

sının yeni cüzütamlanntn 
tizar edilmektedir. 

eelınesme in- miştir. Vali ve Belediye Rei.t Ltltfi Kır- (Ba~taraft 1 inci tıayjad.ı) ha had bir şekil almış olan gerginl!li 
devresinden sonra muvakkat bir süldbl 
temin edeceği mütaleasını ileri sürmek 
te müttefiktirler. Hitler'in yakında ve
receği cevabın ne olacağı hakkında bm 
~k faraziyeler ileri sürülmekWir. 

Daily Herald gazetesinP göre, İngiliz 
~ Fransız donanmalarının hareketleri 
Londrada hazırlanan plana tevfıkan ya
pılmaktadır. Bu plıina göre, Fransız da
llanması tamamile Garbi Akdenizde Tou
lon, Bızert ve İngiltere tarafından bu 
ınünasebetle Fransaya bır kılan Cebe üt. 

tarık üslerine nakledilecektir. Maltada 

1ah8§Ştid etmiş bulunan İngilıı donanma. 
il ise Şarki Akdenize ~ezaret edecektir. 
Anavatan filosu şimal denizile Manş de
lll'Zını kontrol edecekti'f. 

Daha şimdiden 16 Fransız harb gemisi. 
Cebelüttanktaki İngiliz filosuna iltihak 
•t~tir. Bu tedbirler, İspanyaya gönde
rilıniş olan İtalyan - Alman kuvvetlPrile 

General Franko üzerinde yapılan tazyıx 
.kar:şı.mıda bir muvazene temini maksa
d.ile ittihaz ~dilmiştir. 

Parisin iyi malfunat almakta olan me
hatili gerek Tanca, gere~ Cebelüttarık 
boğazı statükosunun her ne suretle olur-
1a olsun ihlal edilmesinin Fransa ve İn· 
.Utercn·n hayati menfaatlerine karşı 
doğrudan doğruya tecavüz telakki edılc
eeğini beyan etmektedirler. 

Bu mehafil. böyle bir ihtimal'n tahak
kukunu tahmin etmemektedirler. Fakat 
İtalya ile Almanyanın Frankonun askerf 

bır ıttifak akdi maksadile komintern a
ley'hlndeki misaka iştiralt e•mesine temi
ne çalısmakta olduklan mütaleasında bu
hınuyorlar. 

Diğer taraftan Fransa ile İspanya ara
sındaki diplomatik müzakereler devam 

etmektc-dir. İspanyanın Par·s sef ri Le
querica, yeniden Boneye İspanyanın ta-

lnaınıle müstakil kalmak arzusunda ol
duğu hakkında teminat vermiştir. Bu-
11unıa beraber, Paıisin iyi malümat al
makta olan mehafili. tapanyarun ı mdiye 

kadar İtalyan - Alman müdahaJesir.dca 
kendini kurtaramamış olduğuna ışarct 
etmektedirler. 

Amerikanın karan 

Vaşington, 18 (A.A.) - Ailantlk deni
zinde daııni surette 60 kadar harb gemisi 
bulundurulacaktır. Bu gemiler, 1932 se
nes'ndenberi şark sahillerine gönderilen 
filoların en kuvvetllııini teşkil edecekler
dir. Bu filo, üç zırhlı. 4 ağır kruvazör, 5 
haf f kruvazör, 1 tayyare gemisi. 25 des
troyer, 20 tahtelbahir ve bir tayyare mu
avin gemisinden ibaret olacaktır. Bu ge
milerden iki kruvazör, 10 destroyer ve 10 
tahtelbahir en son sistem gemilerdir. 

Bu gemilerden başka 10 tahtelbahir da
imi surette Panama kanalının methalin
de durmakta ve ilci gambotla iki muhrib 
orta Amerika sahillerinın açığında bulun-
maktadır. " 

Londra, 18 {Husı.isi) - Bir Amerikan 
kruvazörünün bu ayı::ı sonunda Maltayı 
ziyaret edeceği bildirilmektedir. 

İngilizlerle Mısırlılar aruındaki 
anlatma 

Londra. 18 (Htısual) - Filistin ve Irak
tan mühm'.ı :miktarda İngiliz kuvvetleri 
Portsaide gelmişlerdir. Ayrıca, hafif bir 
filo da İakenderiye limanında bulunmak
tadır. 

Mısırda intişar eden cHavadıs, gazete
sinin istihbaratına nazaran. İngiliz erkA
nıharbiye mümessillerile Mısır askeri 
makamları arasında cereyan eden müza-

ı 

kereler neticesinde, bir harb vukuundn 
Mısır ve İngiliz kuvvetlerinin tek kuman
da altına verilmesi kararla§tırılmıştır. 

PolonYa ile müzakere 
Londra, 18 (A.A.) - Reuter ajansı Ber

lin muhabirinden aldığı aşağıdaki telgra
fı ne~tmektedir: 

Resmen tekzib edilmiş olmasına rağmen 
civarda ısrarla dola§An haberlere gl5re 
A:Lmanya De.m!dn Hitleritı y:rldönümü 
hediyesi olarak Almanyaya geri gebnesi
ni Polonya ile müzakere etmiftir. 
AJman dorummasmın ziyant edeceği 

limanlar 
Berlin, 18 (A.A.) - Resmen bildirildi

ğine göre, Alman filosu İspanyanın Ca
dix. Algesiras. Malaga, Centa ve Tanca 
şehirlerini ziyare tedecek ve oradan da 
Ferrol ve Lizbona fidecektir. 

n ·iline FransuJ .. nn tec1b?rleri 

dann dftn akşam Ankaraya hareketi mn- ~g, Romada Mussolini ve Kont 
karrerd'i. Cenaze merasiminde bulunmak Ciano ile yaptığı görüşmeler hakkın
üzere LOtti Kırdar da seyahatini bu,One da Hitlere ~iimat vermiştir. 
tehir etmiftir. Ane Muauezin cenazuin- BerlirıJn iyi haber alan mahfellerin
de babası Marepl. Fevzi Çakmak, Gene· de aöylerıdiğine göre, Ruzvelt'in me -
raller, İatanbul Vali ve Belediye Reiaı sajına Almanya ile müştereken bir 
Lutfi Kırdar, Güzel San'atler Akademi&i cevab vermek hususunda Mussolini'nin 
profesör w talebeleri bulunacaktır. Mareşal Göring \·asıtasile Hitlere yap

Bilgisi ve ahllkt faziletlerile tanmmıı tığı teklif, Führer taraf ndan tasvib e
müstesna bir şahsiyet ol.sn Ayşe Muu- di~tir. 

zezin ölümü memleket için büyük blr Almanya ile İtalyanın mesaja vere-
ga 'bdir. ceklerl cevabda müşabehet olacağı mu-

Kendisine rahmet diler, babası Mareıal hakkak sa} ılmakla beraber, bu ceva -
Fevzi Çakmağa ve zevci Bilrhan Toprağa bın ayrı ayn bildirileceği anlaşılmak-
en derin taziyetlerhnizi sunarız. tadır. · 

Reisidimhuron taziyetleri Amerikada 
Ankara, 18 (Hususi) - Cümhurreisi Londra: 18 (Huscsi) _ Vaşington -

İsmet İnönü bugiln Mareşal Fevzi Çak- dan bildiriliyor: 
mağı Erklnıharbiyede ziyaret ederek Ruzvelt, bugün mali ve siyasi mü -
kerimesinin vefatı üzerine taziyetlerini savirleıile uzunbovlu görüşmüştür. 

Maear1ar ne diyorlar? 
Budapeştc 18 (AA.) - Ruz\ t 

teşebbüsüne me\.·zuu bohsedcn P~ 
Llovd gazrtes:i diyor ki: 

Afman - İtalyan taarruzunun te 
didi altında buiunan devletler ar 
da Ruzvelt Macaristam da zikretm • 
tedir. Halbuki .Macaristan. mihver d ~ 

!etlerine karşı olan samimi dostluk si• 
yascti sayesinde mevkiini diğ.ar her • 
hangi bir usulden daha müessir biı 
tarzda temin eylemiştir. Binae.naleylt 
Macaristan garanti prensiplerile Al • 
manya aleyhindeki bloka sokmağa im 
kiın yoktur. ------beyan etmişlerdir. Bu görüşme~n mevzuu hakkında 

Sayın Mareşal Fevzi Çakmak ailesinin hiçbir malumat sıımamıştır. ı·ng·ııterede moh·ımmal 
uğradığı felaket tehrimizde umumt bir Van SHart Pariste 

teessür uyanclı.nnıftır. Hük.1lmet Halan l Londra 18 (Hususi) - İngiliz hükô- ·aşe nezareıı· 
Mareşali 1.stanbula hareketınden evvel m~tinin diplomatik başınüsteşarı Van ve 1 
ziyaret etmişler ve taziyetlerini beyan Sitart, bugün Parise gitmiştir. kuruluyor 
et~lerdir. Van Sitart'm Fransız hükiımct rica-

Mar•l akşam iatasyonda bü ü t ve li ve bilhac:;sa hariciye erkanile temas- (Baştarafı 1 inci sayfada) 
güzide bir kalabalık kütlesı tara ı .. dan larda bulunaC'ael anlac:;ılmaktadır. hu nezarete Eden veya Çörçllin tayla 
teşyi edilmi.ştir. Benes~in teşekkürii edilmesi kuvvetle muh!emeldir. 

Şika ao 18 ( A.A.) - Benec; Cümhur- Başv~ile, ha~ ci siyasete mü tealllli 
Bulrı~ rİ"t~n, M ~c ... r~s 3'1 reisi Ruzn•lt'e bir tel!!rcıf çekerek me-1 birçok sualler sorulmuş ise de, Çeın,_.. 

sajından dolayı te kk'.r]erini ve hür layn son beyanatına ilave edecek h'çhe ve Yug s:av _'a ar r :a Çeko-S'm akvan•n me dida derpiş e - ş y olm dı- nı söylem' ır. B şvekil ı.. 
- dilen bcırı~ lehindeki bütün gayretlere g..l ere tarafından İsv'çrc, liolanda • 

Yeni tir h ok r { 1 ic;•irak C'de-ceITT 11i bil<lirmiştir. Danimarkaya da h çb'r t minat veri.hmıo 
Bedbinlik d"ğini aynca tasr.ih etm:ştir 

'(Baştartıfı 1 incı ıa11fada) Vaşinrrt<m J 8 (AA ) - Rmvelt'in Hariciye müsteşarı Butler ıse. yeni ı.. 
Roma, 18 (A.A.) - Resmi :maJıfeller, rnesajm·n Alman ve fta1ı.:an ma bua - panya kuvvetlerinin Pir ne veya Cel»ı 

Macar nazırlarının ziyaretlerin"' buyük tında husule getJ'rclii!i aki ler1€ buraya lüttanık mıntakala.rında t haşşüd etUltı 
bir ehemmiyet atfetmektedirln. Bu mah- gel~ ha!)erler dinJomatik mnhfe11er - lerine ve buralarda istihkfunlar yapılıllıt 
feller bu suretle iki mem1eke: ar '.llndald de hakim olan bedbinliği a'·ttrmıştır. ğına dair hükllınetin hiçbir haberi olma,. 
bağların takviye edileceğiru zannetmekte Mesai n diktatörlüklere bir ihtar rna dığını söylemi§tir. 
ve Roma - Berlin mihveri ~erçt'v ı da- hivetinde oldu~u VC' a~arr daki nokta - Başvekil bu sabah Lord Halifaks ft 

hilinde w Romanın idaresinde DoğJ-Ce- }arın k-:ninini ic:tihclaf C'tti(!i gün geç - müteakiben de harbiye nazın Hor Belip. 
nub Avrupası or.ganizasyonu ıç·n milsbet tikce d:ıha ivi anl"'c:ılmaktadır: ile görüşmüştür. 
neticeler ummaktadırla;. .. 1 1 - 'Luhtemel Yeni taarruzlara kar- -------

Balkan Antantını dagıtmak uzcre, Ma- sı bir Emnivet cenhesi te~kil etrneğe BUtün gec'iklil re şamil 
caristan, Yugoslavya, ArnavudiUK ve ~ !neb'r.is bulunan bütin milletkrin 

Bulgaristandan mürekkeb b r b tesisi .arasındPlci tesanüdij tak\ive etmek, bir barem teshil edildi 
İtalyan politikasının hedefiennd n bıri- 2 - Bjtarafük hakkında kon~enin 
dir. Roma, İtalyan - Macar .göı ü melerı semere vernrlyen müzakereleri neti -
sırasında Yugoslavya ile MacansUın yak- cec;indP volunu ~aSJrmıs olan Ameri -

Cebelüttank ye i lın.nyol Londra, 18 (A.A.) - Bugün gazeteler 
r- İngiliz ve F.raıwz donanmalarının Akde-

laştırmak emelindedir. kan efkarı umumivesini tenvir etmek 
Ed ari:,tanın ~aziye•-i Efkarı umuınivenin büvük bir kıs -

Ankara, 18 (Hususi) - :Milli Müdafaa 
Vekaleti kara. deniz, hava, Jandarma. 
gümrük. orman muhafaza teşkilatlarında 
müı.tahdem bulunan gedikli erbaşlarm 

hizmet müddetleri. maaş ve muayenat 
vesair hususlarına aid olan kanunlan cl9o 
ği§tiren bir kanun projesı hazırlamJ.lbL 
Bu proje bütün gediklilere şamil bir ...... 
rem tesbit etmiştir. V:ekfilel mevcud -. 
nunlarda bulunan aile zammı, tayın am
mı gibi munzam tahsisat usullerinı de ha 
suretle kaldırmaktadır. 

kuvvetleri g6,deriliyor nizde tahaşşüdünü ilk .;ayfaıarında göze 
Cebelüttar.ık, 18 (AA) - Laliena ci- batacak bir surette yazmakta ve Alman 

1 'Wlrına mühim miktarda yenı İspanyol donanmasına menaub bazı gemileri.r.. 1s
takvıye ict'alan gelmekte devam etmek- panyol sularına hareketine telmih ederek 
tedir. Fransız ve İngiliz donanmuının bu ta. 

Newı Chronicle'in Sofya muhabıri bil- mı buE!fin Ruzvelt'in te.cıebbüsünü tak-
diriyor: dir etmekte ve bu teşebbüsü sulhe a -

Bulgar efkan umumiyeıi kahir bir •- zirnkarane bir davet mahiyetinde te -
rette Alman aleyhtarı olmasın r ;,:>men, lakki evkmektedir. 

Emin bir membadan bildırildiğine gö- haşşüdünü Alman manevralanna cevab 
re bu sabah Sanroque ismmaeki İspanyol teşkil ettiğini ihau eylemektedır. 
~v~lne bir lilvari alayı gelmiştir. Bu- Daily Heralduı aıtyuf muharriri, deniz
ıun öğleden aoınra da diğer bır .süvari a- de alınan ihtiyat iedbirlermden baskaca 
layınııı .Algeairaa'a gelmesi beklenmek- gizli olarak karada ve havada da ic~b e
tedır. den tahaffuz tedbirlerinın alınmış oldu. 

Bulgariatan Alınanyaya 'kar§ı Balkan Ameriku •İrdeahire tenkidlere başladı 
cephesine girecek değildır. Vasington f 8 ( A.A.) - Bugilnkü öğ

Bunun için de üç başlıca Rbeb var ti· le ga~tekri, Re~cümhur Ruzvatt'in 
bi görünmektedir: hareketini bidayette rnüsaid bir tarz -

1 _ Bulgariatan refahı bakımından ta- da karşılıyan efkarı umumiyede bir _ Proje esaslarına göre bilılınum gcd1kll 

Bugün Cebelüttanka Fransız donanm•- ğunu kaydeylemekted.ir. 

mamile Almanyay.a bağlıdır. İhracatımn denbire bir değisiklik hasıl olduğunu erba~lann asli maaşlan şöyle tesbit e. 
yüzde 75 ini Reiche satmaktadır. Bu ti- gösteren makaleler neşredivorlar ve dil~ir: Gedikll erbıiflar lO, gedikli ~ 
caret yolu kapanacak oluna zarara uğrı- Ruzvelt'in mezkur hareketini tenkid ta çavuşlar 15• başçavuşlar O, başgedik· 
yacak, milli iktı.sad makinesini ifletemi- eyliyorlar. liler 25. her rütbede nsgarl terfı müd· 
yecekti1". Tekzlb deti üç sene olacaktır. 15 sene hizmetten 

2 T- But .. an.tamn ko111Juları onun ıara- V . ..+. 18 (AA ) H~ . e sonra sicilleri iyi olan gediklilere terhitı 
-e aşını;~on · · - = ıcty dild=1- 1 • takd' d 300 ı· "'kf<f · · · ı...-;. bu'.lunmaktadırlar Bul N •. Alın t 1 · d . ti e .LA.len ır e ıra mu ıı at v• zısıru gu ........ ._, · - ezare~1, an gaze e enn e ın şar il ktir 

İngiliz.L Fransız ve Leh gazeleleri 
garistan nüfusunmı beşte biri kadar bir eden vP Ruzvelt'in mesajı hakkında r ~ikli· b 

1 
d d 'kli lu"'-

ahali kütlesi, mücavir topraklarda .,,sa.,.._ I d p · M s'k l 1 er aş ar an ge ı çavuş a• ., _,,_ ..on ra. ans ve o ova va evve ce bol 1 b tarihi' d 'tib .,. 
maktadır. İddialarına göre, mes-1~ Dob- • .1 . ld w ·d . lan nas unan ar nas n en ı aren -

c..ı.a malumc>t verı mış o uguna aır o 
haber veriyorlar: ... 

(Bqtarafı 1 inci ıayfada) 
tehrln mukadderatı hakkında bir karar 
Verilmek üzere Almanyanın Polonyayı 

.ınüza.ke.reye davet ettiğine dair ısrarla 
bazı şayialar dolaşmakta olduğunu illve 
eylemektedir. 
Diğer taraftan 20 N~ands Bitlerin Dan

li,g 1erbest §ehrinin hem~ehriliğine tayin 
edileceji öğrenilmektedir. 

rj·ce, l..;..:bır' haı-~- istinad etmeden _,,_ sene hizmetten sonra arzu ederlerse te. 
~ -. ~ haberleıi tekzib etmektedir. 

Jeri: Gueteler, Hitlerifl Runelte 28 Ni- rinden ,ahnmqlır. Bundan dolayı milfte- FTilnMzlar ne diyor? kaüd kanununa göre tekaüd edilecekler.. 
.&anda Rantaada eevab vermek hakkında rek bir ~.,,.,..2TI ,tıa .... c.n•da bile Bul-..._ 8 . de Do dir. Tekaüd edilenlere ayrıca nakdı mi.• 0 

uuy-- -..- •--- Pe1ris 1 - Figaro gazetesın r-karannı tahlil w tehir edi-lar. tan ı.-.1anna '99T'chm etmek .. -.-;..d... kafat verilecektir. 50 yaşını doldurduk-o 
,,_. ~ ,,_ ~J~• "' messon diyor ki: 

Le .Jour. guet ıil:sde Pietri diyor '-•· d-ıı.:1dir. tan sonra tekaüd olanlara 700 lira mütl-
AX; ~.AA Hitler, Ruzvelt'e Alman milleti na -

cHW.nn. ~.ar veni;.ıw JDeleleleri uzat- 3 _ L-._Bİll ukeri -ı·Jl·· :ı..--....ı- !at verileceği gibi vefat halinde tekai1d 
mak _ "t§• ;a;.uau&C.&c r"'"·~• -- mına c~vab vereceğini bildinnektedtr. idetı değıldir. Buna JlUU'aD. .henu"z p-,_ ...... ~. t-=ıit>erin, ı..-..a· ;.,_"""- maa§lan ve mükafataln kanuni mıra.sı> 
'---- ıı:a. ara- ..- ·~ -·..-- Führerin hakikaten milleti namına söz 
~-u- vermemiftir w bu karar önimdz- torlaldanm Curtamıak j"'°"' dal!i ~.-ı....-~ lara verilebilecektir. Gedıklı erbaşla!"9 
de,_, ll ·· -r- ..--.--uu.n söyleseydi, ne sbvliyeceğini çok iyi bi- ahhüd -~---"UL.. h' d ~ IUD zar'-da zuhQr edecek hidi- --'--H&ı kabul etme• ---•meları, f ta ~ıuı:ri ızmet mü detleri 1 • __ ,_ ba.ı..ı. ~..... a~ ,,--r----·-- liyoruz. Cünkü talyan halkının oldu-
M:M;n! au. bul~.. Bulgarlaıa fnpifterin iti •adece dekla- sınıf ve ınel!Slekte gedık1i erbaş oldttkt• 

Gaz.ete. . ler.m :ser. tindHi -.ıhabırlerinin ras~ clöktıilderi hi&sını wr-.o.t;.... ğu gibi Alman halkının da hakikf ha- sonra 9 sene olacaktır. Hemşehrilik diplomui mumaileybe 
Berlinde Danzig Nazi partisi şeflerinden 
Albert Forster tarafından tevdi edHe
oekür. 

ek b ;ı--_ ,,_ • ....,_. leti ruhiyesine tamamen vakıf bulu - Den' :ı... il • ~ !.'!..} 1 .-
serm ~ gec-yi 28 Niunda Danzig Bulgarlar, ayni samanda Rusları •• a- ız ve na\"ft e san atkar gedın. ı e.na 

meseles~m .?~?1 V%Uaile iaM etmekte lelU.m.uıı ıSlavlan •vmektedirlıe!'. nuyoruz. Faltat bu milletler için at>ıl hizmet müddeti 12 sena olaark tesbit .. 
ve bedbin go.nınmrktediris. feci olan şey, djktatörJüğün kendileri- dilmiştir. 

Lela l'Uetelerine pre Alınan zim•mdarluuJ.a abi.DC9, 18 Tunceli defterdarlı.X.. le beynelmilel hüikat ara51nda IOk - Gediklilerin azami ya§ haddi projecl9 
V 18 Kury W ıki _ Nisan JWtku AYnlpa atatilJıra.una brp ıs• tuğu pe1=zlerin talunialeri fU suretle teklif edilmektedir: 

._.ar;:a,ı.n~ı~»ü.e :W.e ::u: kır.- yeni. b,ir darbeııia Jirduındıa iDi ~ı..- Ankara, 18 (Huuat) - Tunceli defter- Gedikli çavuşlar 40, üst çavuş.lar a. 
~""'"6»· ır· eektır darlıluıa 1.tanbn1 tahsilit kontrol ıne- Londra '8 (A.A.) - Fntlerin Rttt - gedikli bqçavufln 45, başgedikli1er ita 

lan tefi Bedia, Danzig hücum kıt'alan- · muru Oftri1 On.- tayin ecltbni§tir. velte verece~ ~vabm şimdiye kadar Bu proje ile ted:rit edilen barem tatbQi 
lbn Jihilrüf talimlerinde Auır 'bul•- Le Jodmaldea: teahhur etmeın için hiçbir sebeb g& - edildikten SGD!'a mükteseb haklar maı,. 
lllak bere 9el"Dest ffhn &elmiftir cŞimdi ilk bedel n......,. Geleeek terflmemektedlr. Bu cvab, herhalde fuz tutulacaktır. f 

Danzig fe}ıri halla. Milliyetleri. ae o- hafta reni bir emri ftki ~ bu- karp llllrsf te41ıblwi ,..fWWWEdilml 7•· Reisdhteig'1n tçtimar ~nü verileeek-

hına olsun. yeni bir kararname muıeibln- lunmılr~lun•z """:""ndilr-> zıyor. 1 ____ n___ tir. Kanum1 eMBf mucibince Rantag. Sıhhat Vekalet Müstecar 
ee ecnebi memleketlerindeki mevduatla· E~elaior gaze&.ınd.e Pa)'I, I>.nzic '" ~ harekltı on günden evvel içtimaa davet edile - Y 

n ile dövizlerlııi Danzig bankasına yatır- kor.idordan geçecıd bir oıomat aıe1eleJe. Cebdlttank. JI (AA.) - Gay9* ..m mez. Bununla ~aber İngiliz ve F'ran- muavinliği 
ınağa mecburdurlar. Buna mukabil bil- ri hakkında Berliıı:ı ile Varpa arllln.da bir =-Jwha lııOdlrildilfm lire. lıılr ı... az müşahidler, bu mühletin Avrupa - Ankara, 18 (Hususi) - Sıhhat VekU.. 
dilertne tedricen mahalU paralar verile- müzakere imklıwu JD1lhal addetmemet- panyol man .ı&yı CebeMlUuıkın JO .k,i... mn muhtelif mıntakalannda askerl fa- ti Başmüfettişı Süleyman Enver Komaa 
eekt!r. le beraber Varpada eııdlplmin btlJQk lometı.. paUnde buluıwı San-Boaue'ya ali~ yapllmakta okluğuna dair or- Vekalet Müsteşar MuavinlğınE: 
~ 18 - Bu sabahki gazete teflfr· oldupau Ye PGimpmn bir ibttıqılt plndptı: taya çıkmış olan ıayialar yüzünden da dilmiftir 
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1 KASABANI HIRSIZI i 
Mersin 
faydalı 

Halkevinin 
çalışmaları 

......... llffffDIUI ._ Çeviren : /brahim Hogl .a..wl (Baştarafı 5 inci sayfada) müteadclid ulus dershaneleri, ceıaevin-
rar edil~n gezilerle köylüye faydalı o- de Türkçe ve aydınlatma kursu, zehirli 

Kasabanın ihtiyar hakimini herkes se
verdi. Kendisini görenler daha uzaktan 
hürmetle karışık bir sevgi ile ona: 

- Merhaba bay hakim. Sağ ol, varol 
bay hiıkim! .. diye seslenirlerdi. Zira ka
saba mahkemesinin biricik hakimi dün-
1yanın en insan adamı idi. Davalarda dai
ma maznunun lehine hareket eder, onu 
kurtaracak yollan araştmr, pek mecbur 
olmasa mahkum etmezdi. .. 

İşte bu yumuşak başlı, merhametli hl
kımin bir gün damarı tuttu. Ve huzuruna 
çıkan suçluya akla karayı seçtirdi, Fakat 
sonunda da pişman oldu ... 

* Hadise geçen senenin Temmuzunda ol-
muştu. Kasabanın sivrilmiş de1ikanlıla -
nndan uzun boylu, kumral ve asabi ya • 
radıuşlı M.anncrs, adi sirkat suçile ya -
kalanarak mahkemeye getirılmişti. Po -
li.sin tuttuğu zabıt okunduktan sonra ha -
kim, kaşlarını çatarak karşısında duran 
delikanlıya homurdnnır gibi sordu: 

- Bir diyeceğin var mı Manners? .. 
Delikanlı chayır!> demek istiyormuş 

g bi başını salladı. Mahkeme katibi hay
retle hakime baktı. Zira 15 senedir ·hiç 
bir canlı kul, bu yaşlı hakımin böyle hı
şımlı hışımlı konuştuğunu ne görmüş, ne 
de onun ağır yılabilecek bir ceza ver
diğine şahid olmuştu. Hakime ne olmuş
tu böyle?. 

Filvaki hakim yaşından umulmıyaca'k 

bir şiddet ve hiddetle, boğazını paralı • 
yacakmış gibi delikanlıya bağırdı: 

- Mahkememizin dinlediği iddia ve 
şahadetlere göre. bütün deliller aleyhin
de Manners .. şu haJıde bu son işte suçlu 
olduğun sabit görünüyor .. dedi, arkasın -
dan iüi.ve etti: 

- Maamafih, hak ve adaletin tam ve 
lUytk.ile tezahürü zunrunda, hemen bir 
karar vermiyeceğirn. Komisere bir te:i • 
kere yazılıp. kasabamızda son altı ay zar
fında yapılan, fakat failleri bir türlü ele 
geçmiyen hırsızlıklar hakkında da sor • 
guda bulunmasını istiyeceğim ... 

* Birden, kasabanın biricik gazetesinin 
bıricik fahri muhbirinin kafasına bir ıey 
takıldı. Suçluya dikkatli dikkatli baktı .. 
hayır!.. Aldanmıyordu. Bu Manners de -
nilen adam, bundan altı ay evvel de gene 
ayni hırsızlık suçundan hakimin karşısı
na çıkmıştı. O vakit. merhametli hakim 
bütün deliİ ve isbatlara rağmen maznu • 
nu mahkum etmemiş, bazı hususi incele
meleri doğrudan doğruya kendisi yaptık
tan sonra Mannersi karşısına almış. ona 
aynen: 

"Son Posta,, nın 
Edebf 

RomanJ: 52 

- Delikanlı, demişti, Çok okuyan de- zilyor. hep kaçamaklı cevablarla başın- lunrnıya çalışıımış, hastalaıra bakılmış, gazden korunma, bando, Türk işçileri 
ğil, çok g~n. çok gezen bilir .. derler. dan' savıyordu... köylüye umumi sıhhati anlatan bro - yapı, ve meslek kurslan açmıştır. 
İşte ben de. bu sakalımı bu adalet değir· Delikanlı sustu. Bir şeyler daha söy- şürler dağıtılmıştır Spor komitesi : Aza sayısı 211 dir. 
meninde ağarttım. Ve nıce insanlarını lemeğe çahştı. Kendi kendisine mırıl - Kitabsaray \'e yayım komitesi: Aza Komite: Sporun hemen her nev'ine ge
hayat kervanına ayak uydurmamak na • dandı. Hakim kös dinlemi.şlere has bir e- mevcudu 162 dir: Kitabsarayın kitab niş yer vermiş ve muhtelif kollarda ça
sibsi:zliğme uğradıklarını gördüm. Bir da ile: mevcudu 2 700 zil bulmuş, halk dilile lışan gençler büyük muvaffakiyetler 
çok bahtsızlar talihsizlerle karşılaştım, - Atma delikanlı .. bunlar hep beylik yazılnm; faydalı broşürler tertib edil - göstermişlerdir. Kolla!r, tertib edilen 
fakat senin grbisine asla rastıamamıştım.

1 
sözler.. dünya aleyhinde... Elbette ola- miş ve halka parasız dağıtılmış, bir çok maçlardan çoğunu kazanmaktadırlar. 

Bu dünyaya yanlış gelmişsin dostum. cak. Yapmasaydın .. insan böyledir zaten kıymetli eserler neşredilmiş, yüzlerce Denizde ve karada mükafatlı yarış ve 
Yanlış yerde doğmuş, yanlış insanlara iyilik et kemlik gör ... Bana bak Manners .. konferans verilmiş, İçel adile neşredil- müsabakalar tertibine devam olun • 
karışmış, yanlış dersleri öğrenmiş, ve huy canın altındadır, derler .. sen de ku- ınekte bulunan derginin intişarı devam maktddır. 
yanlış işlere koyulmuşsun. Anan baban ruyası huyundan vazgeçemedin, çaldın. etntiş. gazetelerle faaliyet ve gençlik Miize ve sergi komitesi: Aza sayısı 95 
sana örnek olmamışlar, yol gösterme - Çaldın, 'Zira hiç çalışmadan, terlemeden. 

1 

neşri~~h. hoparlörJ.erle müzik, havadis olan komite: Eski ve tarihi asan topla
mişler .. Onun için de tabiat harici hare _ yorulmadan para kazanmak hoşuna gidi- ve musahabe neşrıycitı yapılmış, oku- mış, bunları tasnif ederek hususi dolap
ketlerde bulunmuşsun Mnnners... yordu ... Mademki uslanmak isi.emiyor • I ma adcı sına rağbet gittikçe artmakta lara vaz ve yurddaşların istifadelerine 

Fakat ben sana bir yardımda. iyilikte sun .. o halde ben icabına bakayım .. ş1>ylt.• bu1unmu~1ur. arzet.miş, eli~leri, rJ~sim, yer1i mallar 
bulunmak istiyorum. Fakat bu bir taraflı b"r sene hapiste kal da aklın başına gel- Halk dershaneleri ve kurslar komi - ser~leri açılmış , etnoğrafya müzesinin 
olmaz. Sen de hissene düşeni yapacaksın. sin .. dedi, ve katib'ne sesl\!nerek emrettı: tcsi: 19'3 azalı calısan koroitc: Her sene ihzaratı bitmiştir. -======""========================= 

keme erde: O obüs davası 
Seni serbest bırakıyorum!.. - Yaz .. icabı müzakere edildikte: cSuç 
DeHkanlı ağlamıya başlayınca da, ha- lu Mannersin hırsızlık suçu sabit oldu -

kim sert bir sesle: ğundan bir sene ağır hapse mahkfım edil-
e- Yoo! .. diye çıkışmıştı .. göz ynı:mıı bı- miştir ..• > 

rak şimdi.. Seni .serbest bırakıyorum. Zi- ı Delikanlı haf fçe gülümsedi. Derken (Baştarafı ~ ı~cı ~ay[ad.a) 
ra bu ana kadar yaptıklarından sen değil, olduğu yerde sallandı, ve bir külçe gibi kalmadan ?abur Samı ıçerı gırdı. B7n 
cemiyet mes'uldür. yere yığıldı. girmedim. ikinci gün. gene öyle oldu. Ü1 

Sonra delikanlıyı adeta okşar gibi ko • Had:seden ~a~ım saat sonra da, kasa -1 çüncü ~n •. k~za: Artık: dayan~adım. 
nuşarak: banın yaşlı hakuni dünvanın en kederli ben de ıçerı gırdım. Valıye, kendısıle yal-

- Artık hırsızlığa töve etmelisin. Bir adamı olmuştu. Zira öniindc duran res-1 nız konuşmak istediğimi söyleyince, Sa-
iş bul, bir baltaya sap ol. İyi insanlara ka- mi doktor raporunda şunlar yazılı idi: bur Sami için: 
nş, muhitlerine gir, çık, geçmiş· unut ve - Maznun Manners n:ım müddetten • c- Yabancı değildir, söyle!. dedi. 
farzet ki hayata yeni atılmış bamb3ska beridir gıdasızlık neticesi umum\ zafa Cevaben: 

* 

bir insansın.. haydi göreyim seni Man- müpteladır. Btı hastalık zi~ıade::ile ilcr - c- Efendim, esasen benim şikAyetim 
ners .. demişti. lemiş olduğundan kurtul··ı~ ihtimal ve 

1 
de ondan> dedim. Sabur Sami, beni sus

imkanları azdır. Btından ijtii.rii de maz .1 turmak istedi. Vali de işimi halledeceğini, 
nunun bir kaç ay daha yaşrı;aca{iı şüphe- söyliyerek. bahsi kapattı. 

Ve İşte şimdi de gene ayni delikanlı, 
ayni mahkemenin çatısı altında daha al
tı ay evvel kendisine b:ıba nas;hatleri ve. 
ren ayni hakimin karşısında bulunuyor
du. Bu sefer bir dükkandan bir şişe sütle 
bir somun ekmek çalmaktan suçlu idi. 
Haklmin bütün ga;Tetlerine, iyiliklerine 
tağmen, Manners huyundan vazgeçme . 
miş. döneklik etmişti... 

lidir.> 
Mark Ilellingerden 

Bunlnrdnn başka dün Hilmi, Kemal, 
D"kran, Rafet Tekin, Karaeftimoğlu Re

"' fik, Ali, Kemal, Musa ve daha birçok o-

Yaşlı hakim gene o sert, haşin sesile 
tekrar etti: 

- Bir diyeceğin var mı delikanlı? 
Manners başını kaldırdı. dudaklarını 

k•"Ylirdi: 

- Evet .. diye mırıldandı .. evet bay ha
kim... Söylemek istediğim şu... Vallahi 
billahi elimden geleni yaptım ... 

Hakim jnanmadığını gösteren bir ta • 
vırla başını salladı. Delikanlı devam etti: 

- Sizin gösterdiğiniz insaniyetin al • 
tında kalmam.41ıyım.. dedim.. her yere 

Yannki nfü;hnm12da: 

K1eopatraom ko~usu 
Nakleden: Hatice Hatib 

~----------------~ ····•························································· 
1 oplat1 tıl r: 

Ilalkevindc derslere bada11~yor 

Emlnörı ü Halkevindcn: Açılacağı evvelce 
ilim edllE'n A ve B kurslarile ilk tahsil imtl -
hanlarına girmek lstiyenler, yetiştirmeye 

mahsus derslere yazılmış olanların derslere 
başlamak üzere 21-4-939 Cuma günü saat 
18 de Evimizin Ca~aloğlundnkl salonunda 
hazır bulunmaları ilfm olunur. 

Berberler Cemiyeti dün toplandı 

baş vurdum. Her taşın altını yokladım.. Berbe!'ler Cemiyetinin toplantısı dün Tür
'Fakat yok .. yok .. bir iş bulamadım. Kirli bedeki cemiyet merkezinde yapılmıştır. Top
b" · dı K' b . ı lantıda, geçen defa yarım kalan idare heye-
ır mazım var · ımse ana ış ver.mi • ti intihabı tnmnmlrı.nmış ve toplantıya ni -

yordu. Herkes şüpheli şüpheli beni sü- hayet verUmlştlr. 

- Mademki ısrar ediyorsunuz, bon
suvar Cevad, yatmağa çıkıyorum. 

Parır.akları onun dudaklan altında 
titredi. 

- Bonsuvar Mualla. İyice dinleniniz 
ve yarm bize baş ağrısız, tamarnile iyi
leşmiş olarak geliniz. 

tobüsçü, şahid olarak dinlenmişlerdir. 

Bunlardan bazıları Sahur Samiyi, Kara
e!timoğlunu itham eder mahiyette şeha
dette bulunmuşlardır. 

Bir şahid ise, otobüsçülerden hoşlan
mıyan sabık valinin huzuruna girebilmek 
için, pehlivan kıyafetine girdiğini; fakat 
iş anlaşılınca gene kovulduğunu söyl~

miştir. 

Celse, d ;ğer şahidlerin de celbı için, ta
lik edilmiştir. 

Haliçte buiunan cesedin 
hüviyeti tesbit edildi 

Haliçte bulunan cesedin, mavunacı Ka
dire aid olduğu kat'i ola't'ak tesbit edil
miştir. 

Fakat, ölümün bir cinayet veya kaza 
eseri olınası ihtimalleri henüz neticeye 
varamamıştır. 

Yapılan otopsi de bu ciheti aydınlata-

tımı anlatmaktan ziyade Mualladan 
bahsetmek için yazıyorum. 

mamıştır. Adli tahkikata devam edilmek
tedir. 

Okmeydam cinayetinin faili 
suçunu inkar ediyor 

Okmeydanı cinayetinin mtlhakemesine 
Ağırcezada dün de devam edilerek. Em
niyet ikinci şube komiserleri şahid olarak 
dinlenmişlerdir. 

İhsanın katili Arab Murad. bermutnd 
hazırlık tahkikatındaki itiraflannın taz
yik ve dayak tesirile olduğunu iddia et
miş, şahidler bunun yalan olduğunu söy
lemişlerdir. 

Duruşma, diğer §ahidlerin celbi için, 
talik edilmiştir. ····························································-
Çalınan 950 lira meydana 

, çıkarıldı 
Sabıl:alı dolandırıcılardan Uz laka .. 

bile maruf olan Koçonun, metresi Ke
tiye aic 950 lir~yı çaldığını ve Koça -
nun yakalandığını yazmıştık. 

Zabıta memurları Koçonun evinde 
yaptıkları arama sonunda çalınan 950 
lirayı tamamen bulmuşlar ve Koç<ı 
cürmünü itin\'f etmiştir. 

Koço, bugün Adliyeye verilecektir. 

A .~kerlik işleri: 

K198 hizmetli ehli)t tnamesi7Jer 
çnğırılıyor 

Üsküdar Aslı:erllk Şubesinden: Kısa hlz -
met şeraiti kazanmış olup aslı:ert ehliyetna
meler! olmıyaıı ve bu yıl sevke tAbl olan 
gençler ı Mayıs 939 gününde Yedek Bübay 
okulunda bulunacaklarından sevlı: pusula -
!arını almak üzere 31l Nisan 939 gününe lı:a • 
dar şubeye müracaat etmeleri. 

ğil, Nezihenin çocuklarına' bile büyük 
bir muhabbe-t ve şefkatle muamele ~ 
diyor. Onun soğuk davrandığı kimse -
1er annesi, büyük ablası ve çocukları, 
Belkıs hanım bir de annesinin bu se • 
ne beraber getirdiği genç bir dul... 

~~-----~~----'~Zl•d•n, - Muazzez Tahsin -

Karısının uzaklaşmasına uzun uzun 
baktıktmı sonra ağır adımlarla gelip 
masanın yanına oturdu ve alnını iki el
leri arasına alarak acı acı düşündü: 

- Halfı benden kaçıyor ... Gözlerin
de de yaşlar vardı. Nesi var onun? Te
miz ruhunu bir aynada gibi gözlerinde 
okuduğum bu kadın, içinin sırrını ba
na verrr.iyor. Fakat ben artık onsuz ya
şıyamıyorurn. Onun bu sevimli itaati, 
bu cazih tevazuu altında gizli olan duy
guları görmem, bilmem lAzım. Onun 
beni se\"ip sevmediğini anlamam lazım . 

Emin ol ki Naile. Cevada bu kızı tav
siye ederken biz de onun bu kadar mü
kemmel bir kadın olacağını tahmin e
dememiştik. O, dü~manlarının bile ö
nünde eğilmeğc mecbur olduğu kadar 
güzel, kibar ve sevimli. Hele ev sahibi 
sıfatile gösterdiği nezaket bütün tah
minlerin üstünde ... 

F<!kat İzmitteki Mualla ile buradaki 
arasında ne büyi\k değişiklik var! Onun 
eski püskii esvablarını hatırlıyorum 
şimdi.. . J...fıkin nf' dersin, kızcağız bu
günkü yeni ve liiks hayatında da o va
kikit k~ kadar tabii değil mi? Bütün 
ailesini. bir kaç ay geçindirebilecek ka
d:~r kıymetli olan bu esvablarmı, vak
tile giydiği alelade entariler gibi sade 
bir tav,rla ve mühimsemeden giyiyor. 
Esasen ona en çok yakışan da bu haller 
değil mi? Elbiselerini hep Cevad seç
miş ... Bu da Muallanm güzelliğini bir 
kat daha arttırmak vesilesi.. . Ya tak
tığı elmaslar, inciler? 

Naime yengemin ve Güzidenin hid -
detini görsen . Onlar her sene olduğu 
gibi bu yaz da çiftlikte istedikleri gibi, 
istedikleri kimselerle gülüp eğlenecek
lerini, erkekler ava gittikleri zarna'!l 
kendi başlarına kalıp safa sürecekleri • 
ni zannederken bu sene Cevadın böy -
le ağır başlı bir jnsnn oluşu hiç de hoş
larmn gitmedi. Bu değişikliğin müseb
bibi olarak bittabi Muallayı görüyor -
l~r ve onu düşman belliyorlar. Halbu
ki kızrai!ızın bundan haberi bile yok ... 
O, her sene burasının, Cevadın anne 
ve ablası ile misafirleri sayesinde ade
ta bir sefahat yeri haline geldiğini ne 
bilsin! Fakat Cevad artık bu hayatta•n 
bıktığını her halile ve sözlerile belli e
diyor. Annesile ablasının fazla eğlen -
melcrinin önüne geçmek istiyor, bu -
mm için elinden geleni yapıyor. 

Bir iki dakikadanberi piyano dur • 
mu~tu; fakat Mualla başını kapının ke
narına dayamış, dünyadan haberi yok
muş gibi kendi düşüncelerine dalmış, 
hıç hır şeyin farkında değildi artık. 

Bir şimşek genç kCl1Clını aydınlatırken 
arkada, açık kalmış bir kapının eşiğin
de bir erkek gölgesi görünrnü; ayni sa
niyc<le Cevadm endişe ile titriyen sı -
cak sesi duyuldu. 

- Böyle dalgın dalgın ne düşünil -
yorsunuz Mualla? 

«O• nu bu kadar candan ve yakın bir 
tarzda düşünürken birdenbire karşı . 
sında görmek Muallayı yıldınlmla vu
ı ulmuş gibi titretmişti. Gayri ihtiyari 
bir surette bir adım geri çekildi. 

Karısına yakin ırken onun dehşetle 
erilediğini gören Cevad da ani bir te

r rfdiidle odanın ortasında durdu: 
- Sizi korkuttum mu? 
Sesi so_ğuk ve uzakt1. Mualla kıpkır

m ıı olrnu"tu. 
- H~yır... Fakat sizin geldiğinizi 

dU\ mamıştım .. hem bu fırtına asabımı 
pek bozdu. 

Cevad ayni su~uklulda cevab verdi: 
- Affedersiniz, habersizce gelmiş -

tim. Fakat siz bu ince esvabla nasıl bu
rada duruyorsunuz? Yağmurdan hava 
birdenbire serinledi: Bahusus ki biraz 
hastacasmız... Ba~ınız hala ağrıyor 
mu? 

- Evet .. 

- Bütün bu patırdılar, alışmadığı -
nız bu geliş gidiş sizi yoruyor sanırım? 
Bu akşam erkenden od~ıza çekilip is
tirahat edin. Ben misafirlerin yanında 
kalır, c;izin hasta olduğunuzu söylerim. 

Sesi hafifce tatlılaşmıştı: 
- Bir baş ağrısı için yatağa yatm"1< 

mı? Yok canım; ben öyle nazlı değilim. 
- O halde bana itaat ebnek için is

tirahat edeceksiniz ve ba9ka defa yağ
mur yağarken açık pencerede durup 
ıslanmnmağa gayret edeceksiniz. 

Mualla esvabına bakarak hafifce ke
keledi: 

- Sahi mi? Islanmış mıyım? Hiç 
farkında degt'ldim. 

Elini başına götOrerek btr saniye 
durdu. Sinirleri o kadar bozulmuştu ki 
gözleri yaşla doluyordu. Kocasının ağ
ladığını görmemesi için a1ıel.Acele orıa 
elini uzattı: .. 

Bu dürıist ve nmnuslu kadının haya
tındaki her şeyi biliyorum, sade bana 
karşı olan duygulan önüne siyah bir 
tül gerili... 

Acaba o da kendt hislerini tahlil ede
miyor mu? Benim için bir sır olan bu 
duygularını kendisi de tayin edemiyor 
mu? 

XVJI 
MÜFİD BEYDEN NAİLE. HA1''1MA 

l\IEKTUB 
Benimle Beykoza gelecek yerde Çeş

mede hemşirende gidip kalmayı tercih 
ettiğine pem miltee!s1fim. Bu sene son 
bah~r pek güzel, Boğaziçi her zaman -
dan daha şirln ... Kalabalıkta sıkılırsan 
sen de MuallA gtbt hazan kaçamaklar 
yapar, misafirlerin araısından sıvışır 

kaçard·n. 
Sana bll mektubumu burada.ki b~a-

Fakat Mualla, bütün bunlan doğdu
ğu gündenberi kullanıyormuş gibi, ta -
bil tavırlarını hiç bozmuyor. HattA., sa
na diyebilirim ki kocasının fazla müs -
rifliği onu biraz müteessir ediyor ... ~ 
çen gün bir vesile ile bana bunu sC5y -
Jedi; ben de o iterse koca~nnı değiştire
bileceğini kendisine anlattım. 

Hakikatte Cevad öyle de~ti ki gör
c:;en ... Onun karısını hergün biraz daha 
fazla sevdiğine eminim artık. Eski a -
laycı hallerini bırakıp ciddt ve durgun 
bir adam oldu. Bundan başka, onun ne 
kadar müşfik bir baba olduğunu gör -
sen ~aşarsın. Yalnız Zeynebe karşı de-

İki kadının can düşmanı ise Mualla 
Cevadm ona tnmamile ve değişmiyecek 
surette bağlanmış olduğunu anladık · 
larından mı nedir, kızcağızı kabil olsı. 
çıy çıy yiyecekler. Onu Cevadın gözün
den düşürmek için, ne entrikalar, ne 
manevralar çeviriyorlar gl5rsen, fak~t 
yağma yok! Ce\•ad artık onların elin • 
<len tam<tlmen sıyrıldı, bütün varlıC'ile 
karısına bağlandı. HattA onların. sÖ"
de havırhahan"' bir "Urette Mualla h 1< 
kında söyledikleri sözlere bile itiraz e
diyor. 

(Arkası ı·ar) 
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BATTAL GAZİ ı~ron u;.1;tt:-,r:ı::•; 
Saray kapısında vez:r başı 

Bakireler 
Yuan: ZİYA ŞAKlB 

cadısı manastırının 
- O mahlruc .. etddert tevilmiye ve 1 

.ber türıa fedakArlık ,astermiye layık
tır. Adına. Teodora derler. İmparator, 
ılüstinyano.un kızıdır. Ve, bJoasının 
IÜnahlanntıı eezasmı, hallsız olarak o 
tekınektedtr. 

Padişahın emirlerini gerine getirmegen Emin Paşanın 
başı nihrıyet koptu ve saray kapısına asıldı. 

Tercüme eden: Hosayin C:.hid Yalçrn 
Bu İtalyan doktoru türkçeyi zahmetle dığını sakin bir gözle seyredebilmesi zor• 

konuştuğu için, bana irad edeceği ıual • du. İlk müsademede ezebileceğini zanneı.. 
leri tahriri olarak eline verilmifti. Ben tiği dii.ş.ırumlar Tuna üzerinde galib gel • 
de cevablanmı yazdım. Pad~hm be - mişler ve Akdeniz toplu adalarında ye. 
:nime bu muhaberesi hakkımda itimadını ni bir istila tehdidi göstermişlerdı. Bu sözler, Battal Gaziye hayret var

di: 

<u.°7" Nasıl?. O kadar sevdiğiniz bu mah
ıUJt, bir kız lfyle mi?. 

- Evet, bir kız .. . Onunla, Bizans sa
l'aylarının yaldızlı kubbeleri altında, 
&eneler~ beraber yaşadık... Ve sene
aerce, beraber gfildük, beraber ağla -
dık ... Bütün hayatımızda, birbirimiz -
den ayrılrnamak için ahde1miştik. Fa -
'kat, talihin acı ve kahir datrbesi altında 
~le ezildik .. ve, o kadar birbirimizden 
ayrı düştük ld; bu ahdimize vefa gös -
tererne-:JtJC. 

BatU\I Gazi; genç rahibenin sözünü 
keserek, acele acele 110ıdu: 

- Bu kız, nerede hapeedilmiştir? 
- 'Osküdann k8J1ıstnda.. Damalis 

lı.ııestnde ... ( 1) 

Battal Gazi; kaşlfAinl çatıp gözlerini 
Ye~ dikerek, kısa bir <fdtün~ geçirdi. "e sonra, hafifce başını sallıyarak me-
t!n bir sesle cevab verdi: · 

- Pek lll.. söz vertyonım ... Arka • 
daşınızı alıp getirecelfm. Ve size teslim 
edeceğim. 

Genç rahibe, birdenbire o kadar bü -
11ik bir ıev:lnce kapıldı ti; ellerini yü -
itine kapayarak hıçkıra hıçkıra ağla -
lnaktan, kendini menedemedi. .. 

Battal Gazi f le A.spasya ananın ko -
•UŞınalan, geee yarımıdan biraz evve
line kadar devanı etti. 

Rahibelert, g~e yansı duasına kal -
dıran ç~n eealeri başlar başlamaz, genç 
~ güzel kadın ayafta kalkarak avdeti -
"' nıü~aade istedi. Gene, geldiği gibi 
lessizce çıkıp glttf. 

Dnber rahibe, Baıttal Gazinin ve.rdi
diği teminattan o kadar büyük bir se
Vfnce dalmıştı ki; kendisini gizlice ta -
kıb edE-n simsiyah bir gölgeyi bile fark 
edemedi. 

Yanm aııdanberi manaatın~ kapıcılı~ını ~cıpcm kelifler bıle onu bilmtıto-rlardı 

sin gayrimeşru münasebet mahsulü ol- lisede, en tenha köşede ibadet ~derdi 
duğundan bahseyliyorlardı. Birkaç ih- Hatta yemeklerini bile, daima hücre -
tiyar rahibe ise, sihirbazlık ve büyü • sinde, tek başımı yerdi. 
cülük töhmetile diri diri ateşde yakıl • İşte, Cadı Maırya, manastırın derin 
mış olan dinsiz bir keşişin kızı olduğu- sükftnu içinde böylece yaşayıp durur • 
na kanaat getiriyorlardı. ken, Aspasya ananın manastıra gelme-

Kendisinc, Cadı Marya ismi verilme- si üzerine, birdenbire sinirlenmişti. 
si de sebebsiz değildi. Çünkü, altmış Kısa bir zaman sonra, genç ve dilber 
yaşı~ı bir hayli geçti_ği ha~de, vücudü kadın başr-ahibelik mevkiine geçer geç 
bir genç kızın vücudü kadar sağlam ve mez, Cs.ı :h Marya, büsbütün değişmiş -
çevikti. Onun, bir kere bile başının ağ- ti. Adet<ı cinnet getirmiş gibi bir ha~ 
rıdığı görülmemişti. gelmişti. 

Rahibeler, onun bu halini tabii telak- Aspasya ana ile hiç kar.şılaşmamak 
ki etmivorlar; kendisini sihir ve büyü istiyordu. Onun riyaset ettiği Ayinlere 
ile tedP~vi ettiğine, atfeyliyorlardı. iştirak etmiyordu. Hatta, manastınn 

Marya, daima herkesten ayrı yaışı - roş dehlizlerinde ona rastgeldiği za • 
yordu. Gündüzleri, daima kırlarda do • man. derhal haç çıkarıyor, ve söylene 
laşıyor: bir takım otlar ve kır çiçekle - söylene geri dönüyordu. 

ri topluyor. Bunlan manastıra getiri - Manastırda ya.şayan bütün rahibele
yor.. hücresinin ocağında kaynatıyor re kendisini sevdiren.. bunun için de, 
ve bunlıtrdan, muhtelif sular çıkarıyor- adeta (azizler) derecesinde hürmet ve 

du. muhabbet gören Aspasya ana, bu ga -
Bazan da hücresinde, yüksek sesle, rib kadını ıslah etmek ve onu arkadaş -

anlaşılmaz bir lisan ile ilahiler okuyor, lanna Eevdirmek için, ne mümkünse 

şarkılar söylüyordu. yapmıştı. Fakat, bir tll!j kadar katı olan 
Bu manastırcı, ne zaman gelmişti? bu kadı.1 üzerinde, en küçük bir tesir 

Bunu bilen yoktu? Yarım asırdanberi husule getirmeğc muvaffak oamamış -
manastırın kapıcılık vazifesini ifa eden 

b. 
keşişlerin hemen hepsi; onu burada . HattA bir paskalya günü, Aspasya a-
gördüklerini iddia ediyorlardı. na, bütün arkıfdaşları içinde ona nasi-

davet etti. Fakat padişah benden artık Padişah faaldi. Her tarafı dolaşıyordu; 
gizli tutuıamıyacak hizmetler taleb edin- her an yeni yeni suiistimaller keşfediyor. 
ciye kadar vezirlerden bile gizli kaldL du. Bundan vezirlerine şikayet ediyor ve 

Emin Paşa vezirilzaınlık ve kuman • onlan korkudan titretiyor, fakat hiç bil: 
danlık için icab eden ehliyet ve iktidarın semere hasıl olmuyordu. Vezirler cidden 
hiç birine malik olmadan, sırf şahsl men- arzu etseler bile intizamı ve işlerin yo • 
faati uğurunda, hareket edpi duruyor, lunda gitmesini temine muvaffak olamaz. 
veziriazamlığı rahat rahat muhafaza ve lardı. Ta Asya içlerinden orduya gelen 
başkuınand"11lığı da harbe başlamadan yeni kuvvetler Boğaziçlnden geçiyorlar• 
sulh yaparak şan ve şeref ile ifa edebi • İstanbulda tevakkuf ediyorlardı. Bu Ba
leceğini zannediyordu. Mütaassıb müs • bıaliye milzaheretten ziyade onu tazyj]f 
lümanarın ilhakile ordusu her gün daha içindi. Bu gönüllü mil!sienn şefleri se• 
ziyade çoğalıyordu. Biraz sonra ordu im- fer için abcakJ.an tahsisat hakkında mü· 
paratorluğun en tehlikeli bır düşmanı ha- zakere ettikleri sırada. payitaht sokakla· 
line geçrnifti. Yiyecek kıtlığı, bu aç ka • nna yayılan tepeden tırnağa kadar mü • 
labalık içinde mutad hale gelen kanşık· sellAh ·bulunan bu Asyahlar, gece gün • 
!ıklar, yiyecek tevzilerini takib eden yağ. düz, dörtyol ağızlarında gelen geçeni so
ma, bundan tevellüd eyliyen kital, idare yuyorlar, böyle ,erirlerden kurtulma • 
aşikar surette berbad olunca, gittikçe a- mn müstacel bir lüzum teşkil ettiği k~ • 
zalan ve muhkir bir hale düşen oto • naatini vererek müzakereleri tesri edi • 
rite, hasılı her şey bir mağlubiyet vu • yorlardı. 
kua geleceğine del8let ediyordu. Ordu • Bunların küstahlıkları~. tedib ed~mi . • 
larının muvaffakiyetine yegane hakikJ yecek kadar zayıf olan hukOmet hıç hır 
bir aaka gösteren padlşah vezirine yeni fayda olmadan pazarlığa kalkıyor, sonra 
bir tedbire tevessül etmesi hakkında e • hiç sıkılmadan onların arzularına boyun 
mir göndermişti. Emin Paş:ı buna itaat• eğiyordu. 
sizlik etmek mes'uliyetini üzerine alma- Birbirini müteakib payitahta gelen bu 
ğa cesaret etti. Onun yanlış siyaseti bO§a haydudlar arasında, Lazlar (1) memle • 
çıktı, ordusu mağl(lb ve perışan oldu. ketinden yola çıkmış bir kuvvet, kendile. 
Biraz sonra, daha harfi hc;ı.rfine tatbik vı rine mensub bir kaç Yeniçerinin (2) Bo
icra edilmiş bir emir Emin Paşanın başı- ğazda Hisar kalesinde (3) mevkuf bulun~ 
nı saray ka:pısında teşhir etti. üzerinde duklarını İstanbula geldikleri zaman ha.ı 
şu levha vardı: her aldılar. Bu kuvvete verilecek para 

D ~- . .ı d ğ d. h ta f da kararlaşmış ve tesviye edilmişti. Fakat ogıuuan o ruya pa ışa ra ın n . . . 
- d ·z f 1.! • d '"' mevkufların tahliyesı talebim de ortaya gon en en ıe er pwınnıı ıcra etme ty.n • _ d .. 

1 ~~~ ~u~ 

Onun yerine Moldovancı geçti. Bu ye. 
:ni vezir daha mahir olmamakla beraber 

( A rlccuı var) 

d h ··t bb' f ı ·· ·· dü 0 dl (1) Llzlar tllkesi Karadenlzln cenub kıyı-. 
a a Amu eşe ıs ve aa gorun · a m boyunca ımtidad eder, ve Sinob, Trabzon 

mağlub oldu. Fakat vüzeratı kaybeder • tehirlerin! ihtiva eyler. 
ken yüksek olduğu kadar tehlikeli olan (2) Otuz beşinci orta oldulunu zannetti • 
bu mevkii elden kaçırmaktan başka bir ltnı bu kunet çok kalabalıktır. Çünkü LAz,. 
felakete uğramadı. Veziriazam olacak ıca.. lar hiç btr saman bqlı:a bir ortaya glrmezlerıı 
bil . tt h. b. k. d d .ıı.·ld. Sayılan otus bine lı:adar çılı:ıyor. ıye e ıç ır ımse mevcu e5ı ı. (S> Tecziye edllmelı: yahud bolulmak ıs • 
Kumandanların mağrurane cehaletle • tenllen Yeniçeriler buraya hapsolunur. Bun• 

rine, madunların manasız azametleri in - dan dolayıdır k:1 buraya atılmak çolı: milf • 
zimam ediyordu. Arkalarında büyük bir tül bir n.ziyete dtlfmektır. .. .. 

Bu gfüge, Ba.ttal Gazinin misafir ol -
, chığu ~şke kadar, onunla• beraber gel
lllişti. O, k&§ke girdikten sonra, karan
lıkta bfr ~eye sinerek beklemişti . Ve 
fh!ıdi de onu, manastırın küçük kilise
ltne kadar teki b etmifti. 

Bu kadım!l en garib tarafı şurası idi hat vermek istemişti. Fakat, bu tok 
ki: Ne kendisi başkasını seviyor .. ve ne 
~ kimseden muhabbet bekliyordu... sözlü kfldın: 

topçu kuvveti sürükliyen Türkler her ve
silede düşman toplarının ateşile yıldırı

ma tutulmuşa döndüler. Uğradıkları fe
laketin acısını yalnız Rusları suiniyet ile 
itham etmek suretile anlıyorlardı. Kendi 
topları iyi tertib edilmemişti. Topçular 

TURAN Tlyatroıa 

Bu taraftan .. Battal Gaziye gelince .. 
O, Aspa!ya anadan daha büyük bir se
l'fnç içinde idi.. . Genç rahibe, erzak de 
Polarının yerini kendbtne tafil etmiş -
tt Bu tartfe bakılırsa, Bizans surlan 
!nünde, bfiyftk bir ihtiyaç ve mahru -
Rt~t içinde bekleyen orduya külli -
Yelli miktarda yiyecek gönderebilecek 
"'e böyleoe de, mühim bir hizmet ifa e-
dlleaektt. 

* tADI MARYA 

ManRatırda, biltiln rahibelerin nefre
tini kazamnı.ı olan bir kadın vardı ki 
buna (Cadı Marya) derlerdi. HattA bu 
kadını birlraç kere manastırd81D çıkanp 
'tnıak tsterrıı.ıerdl. Fakat, kadınlık şef 
'8tt ~ manastırlann usul ve an'anesi 
buna 1111taid oJmadıtJ için, bu fikirden 
-~ltflerdi. Fakll ona, manastınn 
~larmda, herkesten uzak bir 
'11cre vermişler, kendlsfle alAka ve mü 
ileaebett bsJM4lerdl. 

Bu kadm, ldmdf? 
~ye kadar bu saaıle, hiç kim -

le, dotru bir cevab verememişti. Çiln
~ bu eerarengtz kadın, herkesin şid -
detıe merama rağmen hiç bir kimse -
~;kendi hayatı hakkında bir tek ke ; 
~e bile aftyle:m~mişti. 
Bazılan onun, btr Mecus! hilkümda

tuıın kızı olup, küçük ya~ında kaçırı -
laraır buraya getfn1diğini ve bu mana.c;
tırrn ktlisesfnde vaftiz edildiğini iddia 
ediyorlardı. Bar.ıları ise, Bizans sM'a~
larında btr hsvli aşk macerası yaşamı~ 
oları, Patrik Nfkef'oros tle bir Prense -
-------

... (l> kumandan (Karee> ın -~ (Dama· 
) 1n llMlları olan <Km t;uled) ••• 

~kada~larile kavga etmek, Adeti de - - Sen .. sen mi bana doğru yolu gös
ğildi. FRkat. hiç bir kimse ile de hoş tereceksin? Sen, kendi yolunu görmek
geçindiği görülmemişti. Sert yüzlü ve ten bile acizsin. 
katı sözlü idi. Bi:- kaplan kadar vahşi Dive mukabele etmişti. 
ruha ma!ikti. Kalabalığa girmezdi. Ki- ~ ' (A .. kcuı var) da iyi değildiler. 

Türklerin sözlerine göre, Ruslar topla-

,, Bu ,ece 
ZOZO DALMAS n HALK 

OPERETi tam bdroaile 

(ZIRDELiLER) 
Operet 8 perde Ka.,..1 

orlc"str"• -.. bale. Fiatlarda zam yoktar. 

rının üstünlüğüne güveniyorlardı. Fllha -

1 İstanbul ı elediyesi uan!arı ) k:ka. ateş açtıkları zaman kendilerine 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~qma~~~~t~F~dh~ebk 

Senelik bu ateşi kessinler, cesur bir adam gibi 

Yatak, yemek ve çahfmı 

odalarile Alon taln••an · vel
buıl her aeri mobilyalar.; 
BAKER ( eaki HA YDEN) ma

tualannda tethir edilmekte 
ve ber 1n.. ucu fiat •• 
m&uid prtlarla ublmaktachr. 

mubam. ilk kılıçlanna sarılarak bfllmıza çıksınlar, 
kirası teminatı o zaman bu kAffrleriıı müslilman kılıcuıa 

AmavudkOyOnde Lot~tye mabıılleslnde Elçi sokaatnda 82-61 
numaralı ey 

• • • • Arka • 12-27 N. Ev 
• • • • KOçDkayazma • 1 t-13 • • 
• • • • • • 4-41 • • 

• • • • orta • 7- 9 • • 
• • • • KOçDkayazma • 11-17 • • 
• • • • .Elçi • 80-65 • • 
• • • • • 2J-47 • • 

" • • • • KQçQkayuma • 13-19 • • 
• 1 • • • • 8().63 • • 
• 1 • • Aralık • 12-26 • • 
• ,, 

" ., Koçnkayazma ,, 16-43 ,, ., 

" " " " ., " 8-5 " " 

" " " " " " 14-46 " " 

" " " 

72,00 

86,00 
60,00 
80,00 
60,JO 
48,00 
48,00 
48,oo 
48,00 
n,oo 
66,00 
60,00 
72,00 
72,00 
'8-00 ., On ,, 4-81 ,, ,, 

,, KtıçQkayazma ., 1·3 ,, ,, 
120 00 1\8 dQkkln ' " " " 

Topkapıda Fenal mahalle ve sokağında 2 N. SerçavUf Yuıuf 
aaa mektebi 48,00 

48,00 

C>,40 

2,70 
,,50 
6,00 
4,50 
8,60 
8,60 
S,60 
S,60 
5,..0 
,,95 
4,50 
5,-W 
5,..0 
8,60 

9,00 

8,00 

8,00 

Oalatada Arap camii mıahalleslnde Boğ!uoa sokağında N. ' 
Sım Emine Hatun mektebi 

Kocamustafapaşada Kocamustatapafa medre8"1 940- Mayıı 
sonuna kad•r 150,00 tı,25 

Yukarıda semti. senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller birer sene 
müddetle kiraya verilmek üzere ayn ayrı açık artırmaya konulmUftur. IJartn•· 
meleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İlteklller hJzalannda Pterflen .ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber f'J/'J/919 Cuma 8'lntl aat 1-t bQukta 
J>aimf Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (ıllD) 

mukavemet edip edemiyeceklerlni görQ -
rüz diyorlardı. Ahmak mutausıblardan 
mürekkeb bir silıil kalabalık Rualan 
mübarek Ramazan ayında hücuma kalk-

tıklanndan doıayı mtıahaze:re bne ken • V 
1 

K I N a 
dilerinde hak g6rllyorlan:lı. 

Padifah düpnan oba.lerinln Tnrlı: lfl- Markalı 
varflerini iz'aç etmif oldulı:lannı duyunca SOT MAKINALARI 
benden bu topların retimlerini t.tetti. (). Hea tok 11' M• tok ...... 
büsler İstanbul 1çin henOz yeni bir tcad Ostellkte lkramlplldlr 

idi. Avrupada kullanılan muhteltf topla- ":!: :""=· !· 
n lSğrenmek için izhar t!'ttil! merakı tat- _: ___ .,......:._..:.._ ________ , 
mın etmek ilzere padtpha Saint • Remy
nin hatıralannı gt;nderdtm. Bunlann an
cak resimlerini tetkik edebilirdl Saray
dan çıkacağı vakitler bunlan maiyetin -
deki adamlarmdan biri tapyordu. 

İlk ttinamıı maliye iflerine tevcih ~ • 
tiği yukanda glrtılmftı olan Sultan Mus. 
tafa, hiç btr muvatf aklyet elde edemeden 
birçok para aarfettfkten .aonra, wzirlerfn 
teklif ettnderi ,,.eni ma.-atlarda pazarlı
ğa ka!kma19 bef!adı. Vezirler onu llı • 
sfallltJe itham ettikleri halde o da etra 4 

fındıki ecteblfzlerl .englnleftirmekten 
bafb bfr feY9 yaramıyor dedfl1 uysal
lıfmdan dolayı kendi tendtstni mOaheze 
ediyordu. 1'1lhaldka, bu hftldlmdann ha
zbıelertnhı aza?dıfım, orıtu.umuı dibi • 
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BiR iN6ilil CASUSU ANKARADA SPOR HAREKETLEI 
TercOme eden: B. Alu 

Alman istihbarat Şefi ile konuştuktan sonra kendi Mektebliler arası voleybal ve 
futbol müsabakalan yapıldı ~rnmleket:m aleyhine çahşmakhğım icabedeceğini anladım 

lve, değil yalnız iki üç h~alık esaret 1 
'hayatım do!ayısile, fakat harbten ön -
ccde bir çok defalar akrabalarımı gör
mek vesllcsile İngiltereyi çok iyi tanı
yan bir insan olduğum için beni bilil-

Seri bisiklet ve atletizm müsabakalarıde çolı 
güzel ve hegecanlı oldu 

t tizaın maiyetine aldığını söyledi.. Ni-

l 
kolay laf aTasında, benim çok iyi İngi
lizce bildiğimi işittiğini de ilave etti.. 
bütün bunlardan sonra beni İngilizce-
den imtihan etti .. bu sahadaki muvaf
fnkivetlerimi çok beğendi ve beni teb
rik etti .. 

A man istihbarat şefi Nikolay ile 
bu mü!aka tmdan sonra, korktuğum şe
yin ~ıma ~eldiğini, yatıi doğrudan 
do~ ruya mcnsub olduğum memleket a 
ncyhine çahşmakJı.ığım icilb edet'('.ğini 
anladım ... Fakat vaziyet bu safhaya 
geldikten sonra yapılacak hiç bir [iey 
yoktu. Verilen işi kabule mecburdum. 
F:i'Jrnt, ~bii, memleketim hakltında g.e
fon bir çok haberleri görmemezliğe gel
mek, bazılarını nazarı itibare almamak 
da b<>nim için her zaman mümkündü ... 

İlk bir kaç gün benim acemilik dev -
rem olarak geçti. Vaziyeti kavraymca
y:t \re yeni vazifemin ana hatlarını öğ
reninceye kadar geçece'k bu bir kaç gün 
için beni, benden maada daha üç Al -
man zabitinin bulunduğu küçük bir o
daya koydular ... Bizim buradaki işi -

miz , İngilizlere kar~ harbeden AJman 
fırkalarınd~n. Alman kolordularından, 
:Alman ordularından gelen ve istihba
rat işlerile ili~iği olan bir yığın jurnali 
tasnif ~tmekti. Bu bir yıgın evrak ara
sında: Ele geçmiş İngiliz emri yevmi
leri, muhtelif mev~ilerdeki İngiliz or
ausunun vaziyetile altıkadar bir sürü 
jürnaller, esirlerin isticvabına aid za
bıtlar ve daha buna benzer bir çok şey
for vardı. 

Almnn erkanıharbiyesi istihbarat 
ftibesinde bulunduğum ilk aylar zar -
fındaki şahsi vazifem, Almanların kar
şısında bulunmakta olan İngiliz kuv
vetlerinin muharebe cedvelini cgrafi -
kini> yapmaktı. Bir b~ka tabirle, ben, 
in~ltereyi ve İngilizceyi bilmekliğim 
<folayısile İn'{ilizlere aid gelen evrakın 
mütalcası neticesinde edindiğim malu
mata istinaden, cephede, Alınanların 

karsısında bulunmakta olan muht'2lif 
İngiliz fırkalarının sarih olarak bulun
<luklan yerleri, kabil olduğu takdirde 
bunların miktarlarını, kuvvetlerini tes
bit etmeğe çalışacaktım. 

Bu işimi hakkile ve sarih olarak ya
pabilmek için elimde geniş sarnhtyet -
ter ve imkanlar vardı. Bu işi görürken, 
şu veya bu İngiliz fırkasının bulundu
ğu yer hakkında en ufak bir tereddüde 
kap(ldığım takdirde, o chlardh. hare
katta bulunan Alman ordusundan, en 
kısa bir za-manda buna aid kat't haber
ler getirmesini taleb edebilirdim. Ta
bii bu mutad olarak düşman siperleri-
ne baskın yapmak suretile bir kaç esir 
almak şeklinde kabul ve tefsir edilirdi. 

Harb akademisinde okumamış bu -
Iunmamın, günün birinde benim için 
çok meş'um akibctler doğurabileceği 
hakkındaki ilk korkularım derhal zail 
oldu .. çünkü Alman istihbaratında şim
diye kadar gördüğüm bütün bu işleri, 
ben bundan önce İngiliz istihbarat ser
visinde, hem de büyük bir muvaffa~ -
yetle görüyordum. Bunun için, bu işi 
burada da ayni muvaffakiyetle yapa
cağıma kat'i olarak emindim. Nitekim 
hakikaten de böyle oldu; yeni işime 
baslıyalı henüz iki-ilç hafta olmadan 
bir kaç takdirname aldım. Bu keyfiyet 
beni pek sevindirdi: Çünkii albay Niko
Iay, olur olmaz muvaffakiyetler için 
sağına soluna «çiçek buketi> serpen bir 
adam değildi: Bizzat kendisi de, fevka
lade çalışkan. çok azimkar, her ~i ba -
şarabileıı bir iş adnmı idi; maiyetindeki 
bütün memurların da kendisi gibi ol
ma~ını isterdi: Tembel ve avare insan
lar 1rnt'iycn sevmezdi: Onunla beraber 

Garb cephumde 1,5 luk Alman top lan mevzi almak üure ileri hatlara 
nakle dilirken 

çalışacak kimselerin müsbet ve faal in- telerinin kaba kfığıdlan üzerine bası -
sanlar olmasını isterdi: Bu şeraiti haiz lan fotoğraflarım, bana ve Adolfaı ben-
olmıyanlarJb en uiak bir merhamet zedikleri kadar her erkeğe de benzeye- Kızlar arcısındaki voleybol mtüa.bakalanndan bir safha 

göstermeksizin fırlatıp atardı. İşte bu- bilirlerdi. Bütün bunlar kafi gelmiyor- Ankara (HU:SUsi) _ Her hafta oldu- iç sahada devam edildi. Hukuk Fd1dll • 
nun içindir ki, bu yaradılışta bir adam muş gibi (ve sanki bir başka müeyyi - ğu gibi bu hafta: da Ankaranın, gene tesi ve Konservatuar takımları arasJJI 
üzerinde bu kadar müsaid intıbalar bı- deye ihtiyacım varmış gibi), izninden canlı spor günlerinden biri oldu. Miill da yapılan maçı Hukuklular 6-2 kazd 
rakabilmem beni fevkaliıde se\ indirdi. dönerek VilhaJmshafen'deki denizaltı küme maçlan haricinde mekteblilerin dılar. 
Ben, her şeye rağmen bu entresan va- filosunun bulunduğu deniz üssüne git- futbol maçlan bu harekete bir kat da- Bisiklet seri miisabakaJan 
zifede kalmak arzusunu besliyordum; mekte olan esaretten kaçış a~kadaşım ha ~anlılık verdi. Bu maçlardan Maa - Diğer taraftan bisiklet seri yarıp • 
bu da ancak Nikolay'ın gözüne girmek- Frayberg de beni makamımda ziya - rif Cemiyeti lisesi - Ticaret lisesi mü - nnın se:kizincisi Ankara Kalecik ara -
le mümkün olabilirdi. Fakat her şeyin rete geldi. Burada yaptığımız kısa ko- sabakctsı mektebl(ier arasınrlil. büyük sında ve 150 kilometre mesafe n.zerm.. 
böyle vağ gibi gitmesi mümkün değil- nuşma neticesinde Frayber(in, umumt bir alaka uyandırdı. Bu karşılaşma Ti- den 12 bisikletlinin iştirak.ile yapJ}cb. 
di; günün birinde bazı aksilikler çıka _ karargaha merbut askerl şimendifer- caret lisesinin 7-1 galibiyetile netice- Baştan sona kadar çetin bir mücadelıl 

~ h kk k ı di ile geçen yarış neticesinde, birinci Qroo ca51 mu a a tı. ler müdürü general Grener'in akraba- en · -~ 
B ·kt D · millt küıne ma han 5 saat 39 dakika 20 saniye, tkfDP İşe başladığımın ilk haftalarındaı ra- sı olduğunu öğrendim. Bu hususiye - eşı aş - emırspor -

h k k b h ,. ı . . . çından evvel 19 Mayuı sahasında Mül- Hüsnü, üçüncü Hasan, dördüncü Na»-
atımt açırabilece hiç ir adise o - tınden1 ıkstüadeAheden Frabybeb.rg, k yükb.~ kiye mektebile, Dil, Tarih, Coğrafya mi, be~inci Hi?San gelmişlerdir. 

madı. Kendilerilf' ayni odada çalıştığım umum ararga a mensu ırço - Fakültesi futbol takımları karşılaş _ Yüksek mcktebler voleybol 
bu sübaylar, bana olduğu kadar ~si: sek rüt~li ~irnselere ~nıttı. Onlara tılar, baştan sona kadar haklın ve gü- müsabakaları 
yetini benimsediğim Adolfa da yaban- benden sıtayışle bahsettı: zel bir ovun tutturan MülkiyeliJer iki Diğer taraftan yüksek mektebler vo-
cı kimc;elerdi; bu itibarla hakkımda en Frayberg'in umumi erkanıharbiyeye devrede de yedişer gol atarak maçı leybol karŞ"Ilaşmalarına bu hafta da 
ufak bir şüphe beslemeksizin beni p.ra- gelerek beni bu ziyaretinden sonra, va- 14-0 gibi, çok açık bir farkla bitirdi - Mülkiye kapalı salonunda devam edil-
1arına aldılar .. Esaretten kaçış şeklimi ziyetim o kadnr kuvvetlendi ki, erkA - ler. mi[itir. İlk olarak Millkiye, Dil, Tarih. 
bütün Almanya öğrenmiş bulunuyor - nıharbiye, benden önce Fratyberg'den Maarif Vekfiletinin geniş bir prog - Coğrafya Fakültesi voleybol maçı ya~ 
du. Çünkü maceram, resimlerimle bir- şüphe edebilirdi de benden asla etmez- ramla tertib etmiş olduğu müsabaka' - pılmış, neticede Mülkiyeliler kazan ~ 
!ilde hemen hemen bütün Alman ga - di. lardan kızların vo1ey'bol müsabakala- mışlardır. 
zetelerinde neşredilmişti Alman gaze- (Arkası var1 rma bu hafta 19 Mayıs stadını doldu - İkinci maçı Hukuk Fakültesi, Kon .. 
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Bir doktorun günlük 
notlarından 

ran binlerce seyirci önünde başlandı. .servatucr voleybol takımları arasında 
Zir~at Enstitüsü takımı gelmediğinden yapılmış, neticede Hukuk Fakülıesf 
Dil. Tarih, Coğrafya Fakültesi kız vo - kazruımıştır. Selim Tezcan 
ıey~ı takımı hükmen gaub addedndı Türkiye güreş birincilikleri 
ve bu takım Beden Terbiyesi Enstitü- Türkiye Greko-Rumen güreş şampi-
sil takımile hususf bir müsabaka yap- yonası 2 7 ve 26 Mayıs tarihlerinde A»t-

=Ç=O=C=U=k=l=a=r=d=a=======I tı ve 1\laç Enstitünün g~ibiyetile neti- karada 19 Mayıs stadında yapılacak -
celendi. tı 

Fazla asabilik Atletizm müsabakalan rThrkiye serbest güreş şampiyonast' 
Evvf"Iki hafta başlıyan atletizm teş- nın da sonbaharda: gene Ankarada ya

vik müsabakalarına bir haftada devam pılmasma karar verilmiştir. Müsaba.k9 
<?dildi. Alımın teknik neticeler şunlar- müddetleri şimdiye kadar 20 dakfka 

Bazı küçüklerde pek fazla sinir halleri 
ve asab111k görülür. Gerçi bu umumiyetle 
sinir ve asabilik meselesi biraz da irsi 
ve allerl bir Jştlr. Çocuklarının fazla hır
çınlığından "e sln1rlnden ş1klyet eden 
ana v~ babaların biraz da kendilerini 
ölçmelerini ve kendilerinin ne kadar a.: 
sabi olduğunu haddeden geçirmelerini 
hatırlatırız. Fakat bunun haricinde gay
rltııbll bir şekilde görülen asabl hallerde 
barsak turdlnnm düşünmek lazımdır. 
Solucan, oerlt ve bir de peynir kurdu de
nilen ve on:ı benzJycn okslyorlar. 

Böyle çocukların herşeyden evvel blr 
defa mevaddı galtelerlnln tahlili Ifwm -
dır. Buyüt abtestlerlnden bir nı1ktar at-
zı açık bir şişeye ve yahud kavanoza 
koymalı ve bakterlyoloğa göndermen ve 
solucan yumurtaları mevcud olup olına
dıtını araştırmalıdır. Mevcud !se der _ 
hal llAcını vermell ve kurdlar dfiştilkten 
sonra asabl ha.ilerin derhal zail olduğunu 
müşııhade edersiniz. Çocukların karınla
rında böyle kurdlar olduğu zaman tarın 
ağrısı, ağız sulanması, salye akması, bu
run taşınması, fazla lşt1ha.sızlık ve ya -
hud pek fazla 1ştlha ve renksizlik glbl 
şeyler de nazarı dikkate alınacak şeyler -
dlr. 

Ceftlt ı.tlyen okaTGealanmm ...._ 
.-J• rollamalarun rtea ed..tm. Abl tıü
ür•• la'8klwl makabeleab blabWr. 

Yurdda 8!5 milyon Türt ne büyük kuv
vet 'Te saadet kaynağıdır. Çocuk F.sirge -
me ~kll!tını yardımınızla kuvvetlen -
dlrmek bu aaadett bir batında temin et... 
mete kAfldir. 

Çocuk füılrgeıne Kurunuı Genel Met"k · 

dır: dlarak hesab edi1i~rdu. BeyrıelırnnfJ 
1000 metre, birinci Galib 2,43,4,2, i- güreş ;federasyonu son top'Iantırsın<ll 

kinci Ökkaş ... 200 metre birinci Muh- bunu ı 5 d~kikaya indirmiştir. Tür ki,.. 
sin 24. 7. ikinci Şevki··· 3 adım atla - güreş şampiyonası da bu esas üzerlll' 
ma, birinci Abdürrahman 13,60, ikinci yapılacaktır. 

Galib ... Cirid atma birinci Mustafa lstanbul tenis aı"anlıg'\ 
Özçelik 46,65 (yeni Ankara rekoru) i-
kinci Mustafa Kaplan ... Yüksek atla - İstanbul tenis ajanı Ali Sermed A,g
ma. birinci Jerfi 1.65, ikinci Rahim ... karada vazife aldığından ajanlıktan tr 
rno metre, birinci Ethem 11.8, ikinci tif.ı etmiştir. Yerine henüz kimse ta -
Fikret ... 400 metre, birinci Galib 5 3,6, yin edilmemiştir. 
ikinci Hakkı ... 3000 metre, birinci Mus Ankara .Gençlerbirligi geliyor 
ta!a 9,40,4, ikinci Edib ... 75 metre kız Şehrimizde beklendiğini bildirdiği -
Iar, birinci Perihan, ikinci Bihter ... miz Ankara Gençlerbirliğinin bu baf-
200 metre manialı, birinci Hayri 28,3, ta gelmesi takarrür etmiştir. Gençler -
ikinci Ziya ... Disk atma, birinci Yu - birliği gayrifedereler~ iki maç yaptı' 
suf 37,83, ikinci Mehmed ... Tek adım caktır. 

kızlar. birinci Bihter 3,30, ikinci Peri - Zenci boksör Joe Luisin 
han ... 400 X 300 X 200 X 100 bayrak koşusu, 
birinci Demirspor takımı, ikinci An - bir galibi yeti daha 
karagücü takımı ... Pazar günü Ga1zi Los Angelcs 18 (.A.A.) - Joe ı..ooif 
Terbive Enstitüsü ile Hukuk Fakülte- dün J O ravundluk bir müsabakanın 1* 
si kız° talebeleri arasınd~ yapılan· vo '- rlnci ravundunda nakavt etmiş oldll -
leybol müsabakası çok hararetli olmuş ğu rakibi Jack Raper'e karşı ağır s~ 
ve neticede Enstitü maçı kazanmış - Jet dünya boks şampiyonluğu ünvant' 
tır: nı muhafaza etmekte asla müşkülAtl 
l\fektcbliler arası futbol müsabakaları uğramamıştır. Maç, bilhassa sineııı' 

Diğer taraftan 19 Mayıs stadı antren yıldızlarının ve eski meşhur boksarl~ 
man sahasında mektebliler arası fut - rin de dahil bulunduğu 25.000 kişi 
bol maçlarına devam edildi. Gazi Hse - bir seyirci kütlesi huzurunda yapıl • 
sile San'at okulu arasındaki maçı 2-0 mışbr. 
Gazi lisesi takımı kazandı. Mııç, 2 dakika 22 saniye sürmill 9' 

Günün ikinci futbol karşılaşmasına zenci rakibini nakavt et:miitir. 

-- -- ~ -
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-- İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Mikdarı Muhammu Muvakkat T. 

B. Cif 
Türk Li. Tirk Llrua Şekli Tarihi Saati 

755 56.63 Açık 2414/939 14 
----:-:------
Adi taptt ıo.ovo paket 
Tttkırn yağlı tapa 5.000 • 
Afatıent Av kovanı 25 

1572 117.90 • • 14,15 

Uoıaıa tntek kapsOlll .00.000 kuta 
88 6.2S • • 14,30 

25.878 194ô. 70 Kapalı • 15 :•06 kovan kapsQlQ 20.000 • 6.313 473.48 • • 15.30 
9.351 716.38 • • 16 
3.650 273. 75 A.çık 251"989 14 
8. >50 64!.25 Kapalı • 14,3 

l:ı 1 Pala kapsnt 20.0 O • 
inaınJt • No. 8 600.UOO adet 
• • • 8 1.000.000 • 

56.300 4222.50 • • 15 ;
1ektrlk • • 8 1.5 o.ı 00 • 
avJkJı e ektı- 10.000 • 

tık ka s. No. 8 
)toveı r r şen-

9J0 71.25 Açık • 15.30 

aı cM Leııf cıos
t lllJ kdarlı 

290.000 • 6.371 492.83 • • 16 

I - Şartname, müfr d t l'stesi ve nüm n eri mucib'nce yukarıda yazılı av 
malzemesi ve mev ddı inf • k ye e m " konmuştur. 

II - Her birer'Nin 'n muh '.llTI.Jtlcn b d c ri, temJıat ,akçeleri, ihale ıekH, tarih 
~e sa atı hızalarınJa gö t r lm · şt r. 

fil - Eksıltme Kaba a t.ı L zım ve J\. ubayaat Şubesindeki Alım Komisyo -,, 
bunda yapılacaktır. 

IY - Dolma tu ek kap,,ü e şartname · 149 kuruş ve 8 No. hı elektTikli kap
l'Ül şar.:n mesi c282 k b ae mukab linde ve d ı1crlerine a'd p.rtnameler 
Para ız ol rak h ,. gün dı ge n şub den v~ Izmir, Ankara Başmüdürlüklerınden 
ılınab lır. 

V - Kapalı .za~a ih n palı fiat teklif mektublannı her bi-
terlenn eks itme sa t c n hır r saat evvel ne k dar Alı,m Komisyonu Baş • 
kanlıgına makbuz m'Jxab 'nde vermeler· Iazımdır. · 

VI - İstek! lerin tem'na~ ak el rı ve kanuni ves kalarile birlikte Alım Ko ·' 
lniayonuna gelme.en ilan olunur . c2167> 

..,.... 
Mu ham- % 75 

CJnsf Mik. men bo. tenırn ıtı Eı s'ltme 
Lir Kr .... Lır ı Kr}. -- ---y ıngın s nJnrme 13 kalem 531.4.! 40.0d 

lev tLınıı 

şeklı Sf\8tl 

Açık eksiltme ı 14 

Y ngın nletı ve 2 • 10 Ü. 7) 82.25 • • 14,30 
eczası 

Ya ıgın tulu ıb sı 5 • 6 J .~ 44 . .? • • H,45 

• Horluuıu 75 mette 1 ı~. 7 91 P z rlık ı::> 
~smyun 2 adet S 48 0.- 36 .- açık ekııltme 15.3J 

to ıluk 
• 1 adet 5,5 40 O.- aoo.- • 15.45 

e ton.ok. 
datış kamyonu 1 Hdt>t 2 8100.- 233.- • • 16,30 

tonluk 

l - Şartname!eri mucibince yukarıda cins ve m ktan yaıılı 7 kalem malzeme 
hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

U ...... Muhammen bedelleri, muvakkat te.m'natları, eksiltme sa~tleri hizaların
cte göstenlmi.ştir. 

lII - Eksiltme 21/4/939 Cuma günü Kabataşta levazım şubesindeki alım ko
lnisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen fUbeden alınabileceği gibı kapalı 
latış kamyonu plfını da göıiilebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
Paralarıle mezkur komisyona gelmeleri. (2172) 

Muhammen % "l/J teminat Eksiltme 

bedel!i Lira Kr. Şeklı Saat 
Cinsi Miktarı Lira Kr. 

Xalın çivili kayış 1606 metre sif 2803.27 210.22 Açık Eks. 15 
Rapıt ve ckselsıyör 
ince çıv r kayış rap t 600 > » 807.30 60.54 • > 15.30 

I - Şartname ve nüm e1erı mu n e yukarıda miktarı yazılı ince ve kalın 

!ivili kayış açık ekst lrne usuli'e mübayaa olunacaktır. 

n - Muhammen bed ı;. mu kkat temınat paralan, ebiltme tekil ve saat
lert hizalarında gösterilmiştir. 

III _ .Eksiltme 26/4/939 Çarsamba günü Kabata~ta Levazım ve Mübayaat 

lubcsı Muduriyetındeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV _ Şartname ve nümunelcr her gün sözü geçn şubeden parasız alınabilir. 

V _İsteklilerin eksi1+m~ için tay'n edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-
lariıe birlikte mezkur kom syona gelme:eri. •2340> 

lstanbul Orman W üdürlüğünden : 
Florya Teşçfr sahasında yapılacak galvaniz borularla 1U teıriaatı açık wiltme-

re konulmuştur. 
ı _ Tesisatın muhammen bedeli 3939 lira 54 kuruştur. 

2 - Muvakkat &emin:ıt c2SHJ. liradır. 
3 _ İhale l/Mayıs/1939 tarihine müsadif Pazartesi günii saat cH• de Villyet 

Onnan Müdürlüğü bmasında Orman Alım Komisyonu tarafından yapılacaktır. 
4 _ Tesisata aid proje şartname ve evrakı sairesi Orman Müdürilltflnde gö

l'Olebilir. 
Talihlerin teminat mektublanle birlıkte ihale gününde saat H den evvel komi8-

)ona müracaat etmeleri lazımdır. c2568, 
...____ ~~~~~~~-:~~~~~~~~~--

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
ı metresınin Tahmini ,, 7,5 muvakkat 

Mktan tahm i be. fiatı teıninatı 

CUt bezi 2'l10 Met. 46 K. 1016,60 L. 76.~ L. 
mune r enk ve mı tarları evsafı aairesile ıartnamesinde ev mız ç n nu. , 

)azılı 2210 metre dört renk cild bezi a ık ek.cı ltme ile satm alınacaktır. Açık ek-

llltrne 2..5-1939 Salı günü 5 a• 15 de B sımevımizde yapı1'acağından isteklilerin 
% 7,5 muvakkat teminat akçesiru. muayyen vaktinden önce Basımevımız vez • 

Sll.A N ii< BAN .• ASI 
Tesı. tarihl : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Tirltiyedelıi Ş•belaiı 

ISTANBUL (Galata ve Yenlcaml) 

MERSİN, ADANA Bilron 

Yunani.tanJaki Sabelerlı 

SELANİK - ATtNA 

• 
Her nevt banka muameleleh 

Kiralık kasalar ~rvisi 

---···----······· ....... ·-······-....... -............ . 
Boa Posta 

--·-
Yırebatan, Çat9.lçeşme ıotaıı:, U 

ISTANBUI. 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin biltiln haklan 
mahfuz ve gazetemize &iddiw. 

ABONE FıATLARI 
1 • a 

'ene AJ A.1 
Kr. Kr. Kr. 

TURıttn 141.1J 'ıw ~ 
YUNANİSTAN :l.i>lJ ::...:u 710 
l:CNEBİ 2.i ) 1 4 ı(l 800 

Abone bedeli pefindir. Actre. 
clefiftirmek JG kur!Jfhır • --

1 
Ay 
Kr.· 

lÖü 

27u 
000 

G.ı.. ..,,. •-' Hrilma. 
llanlartlan ..-rı1;~ al111111G& 
Cevab için mütublara ıo kuruflu 

Pul oav.ı llzım.Dr. 

r .. ;;;;;~·~··1•1~·1 
İ Telgraf : Son Posta 
! Tclcj°" : 20203 

'··-····---······· .. --....... ) 
ll@sine yatırmaları. . 
Şartnanıe Direktörlükten parasız olarak alınabilır. (2555) ·-·· .. ·····-···· .... ·--· .. ················--·---· 8cH1 Peeta Mat1>US1 

..___-------~~~~-=--~~~~~--::-:,-~~~:-::----:-~----

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığından : 
lJ.ey'beliada Deniz lisesine 180 lira ücreUe bir co~afya öjretmeni almacaktır. 

OltuJa müracaat edilmesi. (2548) 

Jfefl'irat MiWtrO: Selini ıtagap •tUf 

... .,..., .. -·- s. Ragıp •11.; 
DA.D.IC........: ~ ..._ vı•xı.ıoı&ıı 

111111
1 

İmııı 
11111111111 

Satış ilanı 
lstanl-ul Döraüncü icra Memurluğundan: 

Nebil Ziya tarafından Vakıf Paralar idaresinden 21137 ikraz No. sile borç alUWI 
paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesin • 

den dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tara:f:ınııı 
dan 6885 lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda Firuzağa mahallesinin 
Beyoğlu caddesinde eski ı. 3 mükerrer, 5, yeni l, 3/1 No. lı sağ tarafı borçlunwa 

ifrazen uhdesinde bulunan üç harita No. lı arsa ve bazan Fatma hane ve bah • 

çesi ve arkası 9 metrelik tarik. sol tarafı Firuzağa bostanı ve bazan ismai! Hakla. 

Hayriye, Hatice ve Mehmed arsası ve ce phesi 12 metrelik tarik ile çevrili 1, 1 
ve 4 harita No. lı üç parçadan mürekkeb ve bir tapu senedile tasarruf olunm 

Cihangir yangın ye.rinde 458, 75 metre m urabbaında ve derununa cari mai leztzl 
havi bir kıt'a muhterik hamam arsası (Fi ruzağa hamamı arsası) nın tamamı aça)I 
arttırmaya konmuştur. 

1 - lşbu gayrimenkulün arhrma şartnamesi 24/4/939 tarihinden itibara 
935/1334 No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen numarasında her .. 

kesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla maliımat alınal 
Wiyenler, itbu şartnameye ve 935/1334 dosya No. sile memuriyetimize müracaa• 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetınde pey 
veya milli bir bankanın tem'nat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahibleri .. 
nin gayri menkul üzerindeki hak.lannı hususile faiz ve masrafa dair olan iddia .. 

larını ifbu ilAn tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsb'telerile bir· 
illete memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu sicili ile 

sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşın asından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 24/5/939 tarihinde Çar§amba günü saat 10 dan 12 ye Jia. 
dar lstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok 

artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin '1ı 75 şini bul· 
nıaz veya satıf istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta be· 

del bunların bu gayri menkul ile temin edilmi§ alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmamt en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırm:ı 15 gün da· 
ha temdid edilerek 8/6/939 tarihinde Perşembe günü saat 10 dan 12 ye kadar fa-
tanbul dördüncü icra memurluğu odasında artırma bedeli satış istiyenin alacalı· 

na ıiiçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilml7 alacak· 
lan mec.muundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin % 75 şin! tutmak f8l'• 
tile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaa 

ve satış 2280 No. lu kanuna tevfikan geri bırakılır. 
6 - Gayri menkul kend'sine ihale olunan kimse derhal veya verilen ~~hlet 

içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvrl en yuksek 
teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı o1ursa ona, razı ol
maz veya bulunma7.Sa hemen 15 gün müddetle artırmaya çıkarılıp en ~ok arttıran• 

lhale edilir. İki ihale arasındaki fark Ye geçen günler için % 5 rlen ~esa~ olu
nacak faiz ve .diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalıtıaksızın memurıyetımizce 
alıcıdan tahsil olunur. (Maddi? 133). 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarr;k yalnız tapu ferağ harcını yirmi se
nelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe mecburdur. Müta. 
takim vergiler, tenvirat ve tanz'fat ve tellaliye resminden müetcvellid beledi· 
ye rüsumu ve müterakim vakıi icaresi alıcıya aid olmayıp artırma bedelinden 
tenzil olunur. İşbu gayri menkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü 
icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen artırma şartnamesi dairesin· 

de aatılacajı ilan olunur. (2642) 

J 
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Merkezi: ANKARA 

biyo • 
1 eri 

Ankara 

Adapazari 
Bandırma 

Bartın 

• ve saır 

m a 
ŞUBELER 

Eolu 

Bursa 

Eskişehir 

Gemlik 

ıa 

lstanbuJ 

lzmit 

Safranbolu 

Tekirdağ 

Dahilde ~· hariçte muhablrlerı varaır. 

Telgraf adresi : 

µmum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TiCARET 

8a11kamızın lstanbul 'ubeslnde tesis edllen 

'' G E C E K A S A S 1 ,, 
Çok mOaald ıartlarla ıayın mD§terilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

izahat alınmak fizere giıelerimize müracaat olunması 
SAÇ EKSiRi 

Saçlan beıler, köklerini kuvvetlendirir, dökülmelih 
önler, kepekleri giderir. INGILIZ KANZUK 

-.Ö-·k_s_ür_e_n_Ie_r_e_:_K __ A~_R __ ~N __ H __ A ______ l_E __ K~R __ E_M~'====Ec:zA:N:Es:ı:eey:oğ:1u:·ı:.ta:nb:uı===~ 

BA 
Kurulu' teri hl ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirel ve ticari tıer nevi banka muamele! arı 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECE< 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
50 liras• bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralı~( 4,00) Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 ,, 1,000 " 

40 " 100 ,, 4,000 ti 

100 " 50 " 5,000 " 
120 ,, 40 " 4,80J ,, 
160 " 20 ,, 3,200 ,, 

DİKI{A'f: Be~db.a-mdaki paralar bir sena içinac 50 liradan aşağı 
duşmiy nlere kram \ e ç.I{ ığı takdırde ~ 20 faz a le verilecektir. 
Kur':ılur scnrdc 4 cfefo, 1 Eyllıl, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran 

tnrihlcrforlc çek ile ektir. ~ 

iŞ ADAMLARININ 
% 80 i 

SiN iRLiDiRLER 

Bu sinirlerden kurtulunuz. 

bir kaşık 

.-1(ğnları, lt.Sabt OksUrOkler, 
Baş dönmesi, Bııygınlık, Çarpın-

tı, ve S 1 N 1 R O E N ileri gelen 
bntnn rahatsızlıkları 1Yt EDER 

~~ 

~~ 
~ 

Bu 25 nci ıayı 3 ncü cildin baılangıcı olduğu için bir kat daha 
zengin ve sayfaları çoğalmq olarak fevkalade bir güzellikte çıkmıftır. 

Bu güzel ve eısiz eserin eski sayılanm alamadıkları için müteessif 
olanlar yeni baılıyan 3 ncü cilde hu sayıdan devam edebilirler. 

~ Asıl sayfa, 8 sayfa ek, 
1 Büyük iş örnekleri paftaslle 

beraber. 
15 Kuruttur. ,, ________________________________ _ 

Yeni zenginler meyanına dahil olmak isterseniz? 
Bu Defa; yani tertip T&yyare Piyaogo biletinizi 

YU 
• 

1 a~ra ıipariıleri ıeri ve muntazam gönderilir. 
Adrese dikkat : Babçekapı İt Bankası karıısında No. 17 

Mehmet Kıvanç , 

.sUllllHlllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUUllllJA 
~ Türk Hava Kurumu ii - -

~UÖ-UR-Oi-şesi....,i BÜYÜK PiYiNGOSU 1 
uGUR Gişesi § Birinci Keşide: 11 /Mayıs/ 939 dadır. 1 
Daima ply ngo - 40 a 

biletleri izi : Büyük ikramiye: • Liradır ... ~ 
w • • d f := Bundan başka : 15.000, 12.000 , 10.000 liralık ikramiyelerle § gur g ışesın en a nız = 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... ii 

Galata füıraköy Postane karşısı Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeği ilımal ehr Eyiniz. Siz de §! 
No. 23 Tel: 40021 = piyangonun mes'ud ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz. aa 
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