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Yug slavya da Roma - Berlin 
iltihak edecek? 

1 Yazan: Muhittin Bir•n 

i
l 

Buhran bitmemiştir, 
1 daha böyle çok 
: fırtınalar göreceğiz 1 

D.iinyatla laarb olabilir, lu-
1""!1ar ltopabiliT; la/tat iyi bi- • 
lel~ iri Türkiye, lrentlui iate-I 
ntedı~e ne bu harbe İftiralı! 
eder, ne de onrrn bir cebir ue ı 
t~y "lı lrarıuıntla lıalmaı ih-
tıntali ""'""'· ----

Son buhran esnasında, dünya-
dan olduğu kadar Türkiyeden de 
bihaber levantenler, İstanbulda 
bankalara koşıı.:-ak gişeler önünde 
saatlerce bekleştiler. Bankalar ka
salarını açtılar ve milyonlar öde
diler, hükumet te bu manzaraya 
karşı uzaktan lakayıd bir seyirci 
g bi baktı. Demek mevcud kuvvet
lerimize bir yeniiini ilav~ ebnek 
lazınunış: Türk iktısadiyatının 
Yiiksek kudreti. 

(Yazısı ı ncl sa)'fada) 

~""" 

Dünya Vaziyeti 
-.NTiZAR 
~~"'4·f?S~ 

mihverine mi 
ltalyan ve Yugoslav 

Hariciye Nazırları 
Venedikte buluşuyorlar 

Macaristanla Yusoslavya arasında 
da bir ·dostluk muahedesi aktedilecek 
Belgrad gazeteleri Romada Macar Nazırlarile yapılan 

müzakerelere büyük bir ehemmiyet atfediyorlar 

..... ..._. ······----·····-·---···-··-,-----
Alman - Rumen 

müzakereleri 
Hitler Gafenko ile uzun 

müddet g6rDştD 
ROMANYA HARiCiYE NAZIRI CUMARTESi 

GÜNÜ LONDRADA BULUNACAK 
Berlin 19 (Hususi) - Dün Fon Rib-1 

bentrop ile mühim müzakerelerde bu -
!unmuş olı!n Romanya Hariciye Nazı -
rı Gafenko, bugün öğle zamanı Hitler 
tarafınd'an kabul edilm~tir. 

Hayli uzun süren bu kabulde, Fon 
Ribbentrop da hazır bulunmuştur. 

Bilahare, iki hariciye nazın öğle ye
meğini beraber yem~lerdir. Gafenko, 
öğ~en sonra Rudolf Hessi ziyaret et
mi§ ve daha sonra Ribbentrop ile tek -
rar görüşmüştür. 

Romanya hariciye nazın, dün geceki 
ziyaret esnasında Ribbentrop'un söyle
diği nutka cevaben, Almanyaya olan 
itimadını ve iki memleket arasında en j Ya~ : Selim Rafiıp Emeç 

İ Butün dünya şu üç 

McwJcoviç Kont Ciano iyi anlayış lüzumunu kaydeyledikten 
Roma, lt (Husu.t) - l4ussolini n başlıca mevzuunu tefkil etm.iftir. sonra son ticaret muahedesine işaret 

1 

feJİ bekliyor : 
1 - ltalyanltıT l•panyatlan 

-.,.,ellerini ~lrec.ltler mi 
felrmiyecelrler mi? ' 

Kont Ciano ile Macar baıvekili Kont Te- Bir taraftan bu milwere.ı.. cereyan edere}(bunun haklı ve tam bir kıymet 
leki w hariciye nazın Şaky ara.andaki ederken. diler taralfın cl'a Cmau1esi 8'1· tktlsab edeceğini bildirmiş ve muahe -
görüfmelere bugün de devam edilmiştir. nü Vened'ikte Kont Clafto ile Markoviç denin P.hemmiyetini bilhassa kayıd ve 

İtalya - Macaristan Te Macaristan • Yu- aruında İıtalyan • Yuıoslav ı~Ie:i işaret eylemiştir. 
goslavya miinaaebetı. bu ıörÜflllelerin· (Devcıtna 11 nci •11/adtı) Gafenko, Hitler idaresinde Alman - Ribentrop 

ı - lnailtere Berlin • Roma 
ınihverine lıarıı irili derecede 
ınii~r bir cephe viicrrtle adi· 
re~ılecelr mi, getiremiyecelı 
ın . 1 

Londra ve Pariste siyasi 
müzakereler ilerliyor 

. 3 - Rasveltin tetebbüii ne-
:~; oerecelı mi, vermiyecelı Bone, Fransanın Türkiye ile daha dostane münasebatta 

i Bekliyelim. fakat fazla ümide bulunmak arzu ve ümidlerini izhar etti 
j .kapılmıyarak! 1 Jnglllz •~'iri gakında h erllne dlJnilgor l (Yum S inci 9&7fada) 1 1 

M
\ ................................................... İ Londra. 19 (Hususi) - Bu sabah, bat- Çörçil kabineye abııacaktır. Maahaza. bu 

::11 Ş9fin porfırelerı· vekil Çemberlaynin riyasetinde haftalık takdirde Çörçilln bahriye nazırlığına ve 
mutad toplantısını yapmış olan kabine, halen bahriye nazın bulunan Çetfildin 

Ankara, 19 (Hususi) - Cümhuriyet bilhaua askeri imalltı kontrol etmek il· de mühimmat nazırlıJuıa tayinleri muh-
:•lk Partisi ~ekreter lijince memur edi· zere bir mühiımnat nezaretinin ihdua temeldir. 
r n ressamlarımızdan İbrahim Çallı ve meselesini ıörümüşt;ır. Lagiliz aefiri Berline dl11Gyor 

eyhaman Duran uzun zamandanberi ça- Parlamento mahfellerinde IÖylendiğme Londra. 19 (Hususi) - Lordlar Kama-
.,. (Dncımı 11 inci sayfada) göre, bu yeni nezaret kurulduktan sonra (Det1e1ma 11 inci ırıyfada) 
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CEBELOTTARIK 
Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 

Kubilay ihtifali 
"Onun gibi kahraman bir 
yavru doturdutum için 

seflincimdem aılıgorum ,, 

yayı yenileyen muazzam eserlerin kıy- Gafenko, bu aıyın 22 ainde raıcırayı 
metini takdirle yldetm~tir. ziyaret edecektir. 

CMESELELER::J 
lstanbul, içinde esrarengiz 

hadiseler cereyan 
eden bir şehir değild·rı 

Dün sa:bah Polis Müdüriyetine giden kendi vasıtaları ile derinleştirmek için 
gazeteciler istihbarat odasının kapısını hadise yerine muharrir ve fotografçı gön-
kapalı buldular. derirdi. 

Guete 24 saat içinde olup biten vak'a- Birdenbire haber kaynağını kurumuf 
lann hüllsuını buradan öğrenir, IODI'& göriince sebebini anlamak istedik. ö~ :m· 
bu vak'alann içinde mühim gördüklerlni dik ki: (Devamı 11 inci ıa11fada) 

. 

Mareşal Çakmağın kızı 
merasimle defnedildi 

Dünkü cenaze mercuiminden bir ;ntıba [Köşede Mareşal s•viL eıtnse ııe 
görünmektedir] 

Genel Kwmay Başkanı Mareıal Fevzi Ayşe Muazzezin ölümünü büj ilk bir tees-
Kubı1ciyın 4ftCUI ve ,ocuklan cal>ide .. akmajın kızı ve Güzel San'atler Aka- sür ile yazmıştık . . 

Cebeliittankın karadan görilntıp (Y•-r. DJf'Üıı ..,.._._, 6tıincle (Ya1111l1Dol aJfamı1Cfadır> ' ~ DinJctCfrü Bürhan Toprağın eşi (Devamı 2 itte sa~ ·ac!a) 



r 
Her gün 

-·-
Fırtına geçtikten sonra ... 

_ Y uaa: llllblttla Bks 

!e on buhran günlerinde, dünyada 

~ umumi bir telaş ve heyecan u-

yandı. Hemen her taraftan gelen haber
lerden oğreniyoruz ki Avrupa, bir aralık. 
buyük bir harbin başlaması ..dakikası gel
d ğınc inanmış ve batmakta olan sulh ge
mısinin ani bir tayf una uğramış yolculan 
gıbi. hulk kutleleri, her tarafta panik yap
mıştır. 

Reslrnll Makaleı = )ki hareket arasındaki fark .. -=-= 

Maa c f, şimdi ôğrc"l yorum ki. bizde 
de p n k psikolojisindrn kendisini kur
t ramı) n insanlar bulunmuş, bizde de, 
halkın b r kısmı banka gışeleri önünde 
saatlcrcr nobct beklıyerek paralarını gerj 
e:ınıya ~ bbus etmı!';lerdir. B rkaç gün 
denberi Avrupanın büyük merkezlerin -
den gf en haberler daha sakın olduğu 
ıçin, hal n bu teıas durmuş görünüyor. 
Fakat, ar.ı yerde bank;tlar, kasalannı a
çarak öde-mişler, ödem•şlcr ve hiç ses çı
karmamışlardır. 

ınsan en ziyade kendisinden bulunnuyan hasletten bahse

der, kuvvetini ileri sürüyorsa zayıf, bilgisini öne atıyorsa 

cahil, cesaretHe övünüyorsa, hükmedebiltrsiniz ki kor
kaktır. 

Söz zayıfın, fiil kuvvetlinin eseridir, birinde harekete ge
len dudak, ötekinde koldur. Birincisi muhatabı müdafaa ve 
tahaffuza sevkeder, ikincisi ise gafil avlar. Yapmak istedi
ğintZ şeyi söylemek yapmamak, yapamamak demektir, bu
nu unutmayınız ... 

Avrupanın bir kısım memleketleri için 
b'r dereceye kadar anlaşılabılen bu he -
yecanı bizim memleketimiz için anlamak 
kabil değ ldir. Bunun için, bu telaşa düş
rr.üş ve saatlerce banlta kapılanndlt nöbet 
beklemiş olan insanların akılsızlıklannn 
hayret etmeme'k kabil de~ıldır.Fakat, sade 
akılsızlıklaıfrıa değıl, göğüslerindeki duy
gulann zatına da şaşmak Hizım geldiği 
için, bu kı ım insanlann, bılhassa en çok 
telaş göst ren İstanbul muhitmde-, daha 
zıyade, Türkiyenin hfılis Türk olan ço • 
cuklan olmadıklarına ınanmak zaruri o
luyor. Çtlnkü, korkak V 3 dünyadan oldu
ğu kadar Türk.iyeden de b h ber 1 van • 
ten, iki buçuk liralık servetinin yongası 
na sarılmak için bu derece teltış gösterir
se insanın o kadar canı yanmaz; fakat, 
bu kafile araS'lnda aziz Türkiyeniu hfılıs 
Türkleri de bulunursa bu gaflet veya zfıf 
duygusu karşısında yüreğimizin sıf.!ama
ması kabil değildir. 

Koşu yapan (·----·--·-·--.. ··--, Hapishane dlJnllşilnde 
Mihraceler 1 HergOn bir fıkra iki thtigar karı koca 

= . 1. 

* 

Tedbirli adam 
Kocası ölen kadın ağltyordu.: 

- Ah, diyordu, 'loocam çok akıllı idi. 
Çok tedbirli hareket ederdi. Böyle ol

masına rağmen gene öldü. 

Teselli etmek için kadının. etTafına 
toplananlardan biri sordu: 

- Hanım 'loocan nasıl oldu da öldtl. 

- Sokağa. çıkcıcaktı. Kardeşi: cA-

Dünyada büyük bir harb patlarsa ne o
labilirdi? Her şeyden evvel şunu bilme
lidir ki, Türkiye. büyük tecrübeleri, in· 

man çıkma, dedi, hararet bugün göl

gede kırk derece... Kocam akıllı a-
damdı dedim ya, biran düşündü: cBen Resmini gördüğünüz 72 lik İngiliz 20 

torun sahibidir. Oturduğu evin sahibi ile 
de gölge yerlere sokulmadan gider münazaalı olduğu için aylıklarım verme-

kişaf etmiş siyasi kiyaseti ve güvenmekte Hıncııstanda Lfilıorda Ayitçison kolleji 
haklı olduğu milli kuvvetlcrilc. memleket 

eski mezunlan senelik ziyafetierinde 

geliri11Wo dedi. Evden ~ıktı. l§te şimdi diği, bu yüzden 60 lira borcu biriktiği 
.ölüsünü eve getirdiler. için. ev sahibi mahkemeye müracaat et-

dışında pathyacak olan bir fırtına karşı • 
sında, Türk vatanını, en şiddetli dalgala- an'anevi yüz metre loo§ularını yaparlar. 

\. ____________ .;/ mif, gıyabında karar alarak onu bir ay 

ra karşı muhafazaya kadır bir sulh men· Resimde kollejin eski tıb talebesinden Pa Bebekler vaktinden 
d"reğidir. Bugünkü Türk hükumeti. dün- liala mihracesini gülerek bu yarışı kaza- Evvel gürülü le billrmi? 
kü Osmanlı hükfuneti gibi, her rüzgarın 'nırken görüyorsunuz. 
tesirine maruz, tecrübesiz. kU\1vetsiz, si • =============== 
:yasets'z bir varlık değild:r; o, kendisini 
her nevi rüzgarlann tesirinden uzak tut

masını bilen. her türlu kuvvotlerl·~ mü · 
c hhez ve her türlu tecrübelerden ders 
alını bir m llet n uJanık sulh bckç's'dir. 
Dünyanın hıç bir rüzga!'ı yoktur kı bu 
bekçiyi korkutab.lsin ve cıhanır. hiç b'r 
cebir dalg sı yoktur ki, Turk devlefnin 
Turk vatanını fırtınalara kar ı korumak 

ğer anlamıyanlar varsa, zaman onlara da 
bu hakikati g&sterecektir. 

Saniyen, Türkiyenin coğrafi vaziyetı. 

Ona hiç kimsenin kem gözle bakamıyaca
ğı ve herkcsın ondan dostluk istiyeceği 
mümtaz bir mevki veriyor: bu da tera -
ziye konulduğu zaman pek çok ordunun, 
pek çok harb gemisinin ve pek çok para 
kuvvetinin muadilidir. 

üzere yaptığı sulh mendireğ ni aşabilsin! Salisen, Türkiye politikasına nizam ve 
Türk vatandaşlarının bu hakikati böyle- istikamet veren Millt Şef, Türk devleti
ce. tam olarak bilmesi Ummdır. Dünya. ninen büyük memuru, otuz senelik haya
da harb olabilir: kıyametler kopabilir, fa. 'tını, ımasa başında, millet kuvvetlerinin 
knt, Türkiye, kendisi ıstemedıkçe ne bu hesabım yapmakla geçirmiş, harblerin ve 

sulhlerin bütün tecrübelerinden geçmiş, 
harbe iştirak eder; ne de, hatta onun her 

tam manasile k8.mil ve tam mana.sile he
hangi bir cebir ve zor karşısında kalması 
ihtimali vardır. Bu gibi ahvalde. Türkiye !mbını ve işini !bilir bir ins:ındır. O, ne bir 

politika manevrasile o mevkie gelmi§, ne 
b'r harbe girmeğe karar verdiği zaman bir sergüzeştin peşinden koşarak yüksel
da, o mutlaka bunu en iyi şartlar içinde 

miştir. Adım adım, normal bir yürüyüşle, 
yapaeak, harbin bu memleket halkı için hesab içinde, harb ve sulh mücadeleleri 
ağır bir yük olmamasını temin hususunda arasında, Türkiycnin bütün tecrübelerini 
bütün tedbirlerini almış bulur.acaktl!". şahsında toplıyaraktır ki İsme~ İnönü 
Otuz seneden fazla bir zamandanberi bü· Cümhurreisi oldu. Bu Cümhurreisi, Av. 
tün siyasi hareketlerini b;ldiğim ve bü

rupanın ve Amerikanın hemen her ye • 
tün kuvvet ve zU noktalarını tanıdığım rinde olduğu gibi de değildir: Ne bir 
vatanımın bütün bünvesini ve karııkte - - t mleke ;ı::letme tirketi · rt ğı 
· · b ·· nk- .. . b" .. h . t1 mus e -s nın o a , ne 

rını. ugu u re1ımın utun ususıye e- d b' h b maız .. ~1· fab ika k · . . . . . . . .. e ır ar "<Jm . ., r sının a sı- f d 
rıni ıyıce tanıdığım ıçındır kı. bu sozleri .d. 0 yalnız mı'llet' . ku tl Bir İsviçreli mühendi.s tara ın an ya-

yüriiyebilecekleri iddia olunmaktadır. 

yonerı ır. • ının vve e-
bu kadar kuvvetle ve emniyetle sövlüyo- . . h b cd k ~u kuvv tl . Ih . . pılan ve bebekle, annesinin bacaklarına 

~ rını esa e:re , ıu e en su ıçın. 

rum. Hattn, bunu o kadar kuvvetle söy- de arttırmaktan b., .. ı..a bir şe dii .. . • takılan dört değnekten ibaret olan bu a r bilin k . . k d' d k d b" "k ~ y şunmı 
ıye e ı~n ~n ım e 0 11 ar uyu yerek ve otuz senelik mücadele hayatının Jet sayesinde çocukların vaktınden evvel 

bir cesaret hıssedıyorum kı benimle be • 
(Devamı 10 uncu. sayfada) 

hapse mahkfun ettirmiştir. Ada."llcağız 

52 senedir bir arada yaşadığı karısından 
ilk defa olarak ayrılm!J. hapisaneyi boy
lamıştır. Müddetini bitirerek hürriyetine 
kavuştuğu gün de 70 lik karısı ile gördü
ğünüz şekilde hararetle öpüşmüştür. 

K<>ylü arkada§ları şerefine büyük şcn
liker yapmışlar ve cfena ruhlu insan> di
ye tavsü ettikleri ev sahibini bu ziyafet
lere çaırırmamışlardır. 

lrlandada bekarlar belediye 
tarafından zorla 

evlendiriliyor 
Irlandada West Meath'da sıhhiye i -

daresi, şehrin bütün bekarlarına bir 
ihtarname göndererek 6 riy zarfında 
evlenmedikleri takdirde, oturdukları 

pansiyonlardan zorla çıkarılacaklarını 

bildirmiştir. -------
lngiliz kralı Amerikada 

nasıl gezecek? 
Kral beşinci Corcun biyoğrafisini 

yazmış olan, meşhur muharrir Hek -
tor Bolito, Amerika seyahatinden İn -
giltereye dönmüştür. Vaşingtonda bu -
lunduğu sıralarda Ruzvelt kendisini ka 
bul etmiş, ve muharrire şöyle demiş -
tir: 

- İngiliz Kralı memleketimize gel -
diği zaman, cıyaklarına eski bir fanila 
pantalon geçirtecek, eski Ford otomo -
bilime bindireceğim. Böylelikle her 
türlü teklif ve merasimden uzak olarak 
gezecel=, tozacağız!» raber buna inanm yanlan ancak Türke 

yakışmıyan ibir zaf ile itham etmeğe ka- ~=======:=====================================:;;:========' 
d r gidebilirim! 1 S T E R 

Biz Şu hakikati artık iyi bilmeliyiz ki, 
Türkiye, bugünkü dünyanın en kuvvetli 
varlıklarından biridir; evet, a k rimiz Al
man askertnden, İtalyan veya Fransız 
veya Rus askerinden azdır; sıliıhlarımız 
onlarınkinden zayıftır; bunl..ın bilme:: de
ğılim. Fakat, bildiğ m birkaç şey vardır 
ki bunlar çok büyük. kuvvetlerdir: 

1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Dün çıkan gazetelerden birinde: 
- Londra. 19 (Hosusi) kaydını taşıyan bir teglraf vardı 

ve dünya vaz;ycti karşısında Tür'kiyenin durumundaJ1 bahse
diyordu. 

Bizim ı;ildiğ'mize göre Türk.iyeye yabancı memleketlerden 
haber ancak telgraf. telef on, ajans veya radyo vasıtasile ge
lir. Halbuki bahsettiğimiz gazeteye yalnız dün değil, fakat 

hiçbir zaman Avrupadan telgraf veya telefon haberi gelme
miştir, vasıta hükumet elinde olduğu için kaydını bulmak 
kolaydır. Ajansla radyoya gelince, dün bu bahse dair ajans
ta tek kelime yoktu, Londra radyosu da tek kelime söyle-

ıl memişti. 
/ Şu halde biz bu haberin tamamen uydurma olduğuna ina-
nıyoruz, fakat ey okuyucu sen: , 

fSTER iNAN, iSTER INANMAI Evvela, Türkiye, hiç bir millette mev-ı 
cud olmıyan bir ittihad ile müttehiddır. 

Bunun ne büyük bir kudret olduğunu e- '---------------------------------------------

----~---

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduıu için 

Bagütt Ko11ornaclı 

.............................................. ·--········ ... 
Mareşal Çakmağın kızı 
merasimle def nedi idi 

(Da~tarnfı 1 inci sayfada) 

Bu acıklı haberi alan Mareşal Çakmak, 
dün sabah 8.30 da şehrimize gelmiş bu
lunuyordu. 

Cenaze Gülhane hastanesinde idi. Saat 
1 t ,30 da yapılan bir duayı müteakib 
cenaze mevkibi Beyazıda ıııüteveccıhen 

hareket etti. 
Aziz ölünün tabutu, ayeti kerime ya .. 

ulı bir örtüye sarılmış ve güller ile süs .. 
lenmiş idi. 

Önde askeri mızıka gidlyor, arkadan 
bir piyade müfrezesi, çelenkler. polis 
müfrezesi geliyordu. 

Tabutun arkasından Mareşal Çakmali 
ve Bürhan Toprak cenazeyi takib ediyor
lardı. Mareşal Çakmak sivil bir elbise 
giymişti. 

Cenazede bulunan zevat arasında Ordu 
Müfettişi General Fahreddin Altay, c .. 
mekli General Ali Said, Harb AkademJsf 
kumandanı General Ali Fuad, İstanbul 
kumandanı General Halis Bıyıktay, Seli· 
miye kumandanı General Osman Tufan, 
Vali Lfıtfi Kırdar, kaza kaymakamları. 

ordu erlcanı, Polis Müdürü Sadri Aka,· 
Vali Muavini Hüdai Karataban, Tıb Fa .. 
kültesi ve Gülhane profesörlerı, şehrimiz 
hastaneleri hekimleri ve büyük bir hallt 
kütlesi vardı. 

Reisicümhur İsmet İnönünü de yaver .. 
leri Şükrü temsil ediyordu. 

Cenaze mevkibinin etrafını askeri ve 
'mülki okullar talebesi kuşatmışlardı. 
1 Rcisicümhur İsmet İnönü nilüferler ve 
. kırmızı karanfi11erden yapılmış büyük 
: bir çelen'k göndermişlerdi. Bundan başka 
Başvekil Refik Saydamın, Büyük ı.ır:ııet 
Meclisi Reisi Abdülhalik Rendanın, Millt 
Müdafaa Vekaletinin, Generaı Kazım 

Özalpm, Maliye Vekili Fuad Ağralınınl 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlunun.

Milli Müdafaa Vekaletı Deniz Müsteşar
lığının, Harb Akademisinin, piyade ve 
atış dkullarm1n, Milli Müdafaa Vekaletl 
Hava Müst~anğının, İstanbul Belediye .. 
sinin, Vali Kırdarın, tstanbul kumandan .. 
lığının, hava okulları kumandanlığının, 

Güzel San'atler Akademisi tedris heye1i· 
nin, Güzel San'atler Akademisi talebesi· 
nin, Cümhuriyet polisinin, İzmir ta ryare 
alay kumandanlığının, birinci ordu mü
fettişliğinin, heykeltraş profesör Bel
lingin, Askeri Tıbbiyenin, ÜnivPrslte 
Rektörü Cemil Bilc;elin, Abdurrahmnn 
Nacinin, General Sabit Noyanın, Şişli Te
rakki lisesinin, kitabcı Haşetin çelenkleri 
vardı. 

Cenaze mev'kibi saat 12 dP Beya7.ıdsı 
varmış bulunuyordu. Mareşal Çakmağın 
da iştirak ettiği cenaze namazını mütea• 
kib camiden gene eller üstünde çıkartı
lan tabut cenaze otomobiline kondu ve 
cenazeye iştirak eden bütün zevat otomo· 
biller ve otobüsler ile, Edirnekapı tariki 
ile Eyübsultana gittiler. 

Muazzez ölü ebedi makherine tevdi o
lundu ve hazırun büyük bir teessürle o
radan ayrıldılar. 

Sayın Mareşal Çakmağa ve Bürhrut 
Toprağa taziyetlerimlzi sunarız. 

ispanyanın Ankara sefiri 
Burgos, 19 (A.A.) - Lopez Doriga t~ 

panyanın Ankara elçiliğine tayin ediJ .. 
miştir. ........................................................... .,_, 
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ZO Nisan 

Fransanın 34 bin tonluk 1 

Paris transatlantiği 
yangın neticesinde battı 

B. Hitlerin 
yıldönümü 

Almanyada şenlikler gece 
başladı, bugün muazzam 
bir geçid resmi yapılacak Vapurla beraber Nevyork sergisine aid 25 milyondan 

fazla kıymette eski san'at eserleri de mahvoldu 
Le Havre 19 (A.A.) - cPctcis• va -

Purunda gece saat 22 de çok büyük bir 
Yangın çıkmıştır. Vapur, içinde Nev -
York sergisine giden birçok şahsiyetler 
bulunduğu hald~ bugün hareket ede -
Cekti. Bundan başka vapurda değeri 
25 milyon frankt~n fazla tutan san'at 
eserleri de mevcud olduğundan emni
yet tedbirleri iki misli arttırılmış bu
lunuyordu. 

Saat üçte ateş ikinci ve üçüncü ba -
calar aıasında mütekasif bulunuyor -
du. İtfai)e mürettebatından bir kişi ya 
ralanmış ve emniyet servisi şefi ölmüş
tür. 

2 2 5 metre boyu olan vapur 
tonluktur. 

Vapur battı 

34.569 

I..e HAvre 19 - Paris vapuru saat 
9. 1 5 de borda üzerine 1 t metre de -
rinliktc batmıştır. Arka kısımdaki Ium 

Bir tınınaıatlantik batarken 

suya boğmuştur. Vapur bu sabah saat 
9 da batmıştır. 

Vapurla batan eski eserler bize 

aid değil 

bar deliklerinden henüz duman çık _ Son Posta: Yukardaki telgraf üzerine va
maktadır. Paris'in uüzdürülebilecegıw · purda kıymeti! eski eserlerin memleketlmiz-

J den Nevyork sergisine gönderilen eşyalar ol-
zaıı ıedilmekte ise de. enkaz vaziyeti - ması iht.lmallnl düşündük. Bazı şayialar da 
nin halen kızakta bulunrt1 Normandie bu dü,üncemlze inzimam ettl. Keyfiyeti a -
Vapurunun çıkmas•na mani olacağın - llladarlardan tahkik ettik. Bize: 
dan korkulmaktadır. - Müzelerlmlzdeu gönderilen eşya Nev -

Bahriye nezareti, "d b york serglslr.~ c;evkedllen diğer eşyalarımızla 
du..... . t f'l .gemı en an ara beraber Exch:;te:- vapurlle Amerikaya sevke-

~0n emnıye şe 1 e ıtf · f. · · 
öld\' . . . . . . aıye ne ennın dllmlştlr. Bir hafta evvel bu vapurun saıı -

klerını bıldırmıştır. hlen Amerlkaya muvasalat ettili ve ~ya -
Nezaretin teknisyenleri, yMgın hak- ıarımızın da tabliye edlldltl hakkında malQ

kında acele tahkikat üasına başlıya _ mat aldıt. Bu lttb&rla Par19 vapurundaki eş
cak'ardır. yalar diler hf\lc6metıere atd olan barı atl

Emniyeti umumivc servisleri iki gün 
ev\ el kumpanyaya· ve hükumete mü -

ta olmat gerektir. 

Şu vaziyet karşısında da gazerelerde bu 
gibi eşsiz eserlerin -herhangi blr kaza ihti
mali karşısında tekrar yerlerini doldurmak 
lmkArunz olması dolayıslle- gönderilmesi -
ntn doğru olamıyacatı ve sergiye bunların 
Reprodükstyonlannın gönderllmesl yolun -
daki neşriyata hat ...ermemek kabll olına -
dı.tı bir kere daha tezahür ettl. 

rac at ederek Le Havre'de bir Yapura 
kar ı suikasd ihtimalini haber vermiş
ler \ e bu sebeble de kumpanya vapur
lan'! ziyaretcilerin girmesini menetmi§ 
bulunuyordu. Kızakta bulunan Nor -
mandie'ye suikgsd daha kolaylıkla ya -

pılabileceği için, bu vapurda bir kat Ticaret Vekilinin 
daha kuvvetli emniyet tedbirleri alın-
mıştı. Parls vapurunda yangın saat teşekkürleri 
22,30 da vapurun çamaşırhanesinden Ankara. 19 (A.A) _ Tıcaret Vekili 
Çıkm;ştır. Kaıpı anahtarla kapatılmlf Cezmi Erçin Veliletin uhtesine tevdii Ü· 
oldugundan emn· t · · · ' ıye servısının me - zerine tebrik etmek ve muvaffakiyct te-
ınurları kapıyı balta ile kırmağa mec - menni.sinde bulunmak suretile şifahen 
bu~ kalmışlar ve gecı1ane ate§in sira - ve tahriren taltif eyliyen zevata teşek· 
Jetıne sebeb olmuştur. kürlerlnhl iblağına Anadolu ajansını tav. 

İtfaiye bütün gece çalışarak vapuru •it buyurmUflardır. 

Berlin 19 (Hususi) - Bitlerin yıl -
dönümü şenliklerine bu akşam bilfiil 
başlanmıştır. 

Bu münasebetle propaganda nazırı 
Göbbels radyoda bir nutuk söyliyerek, 

1 
Avrupadaki yeni nizamın en kuvvetli 
garantisi Hitler olduğunu kaydettik -
ten sonra, Hitlerin muslih*ıe fütuha -

1 tını zikretmiş ve A vrupanın eski sis -
temile Almanya tarafından tesis edi -
len yeni sistemi mukayese eylemiştir. 

Göbbels, bir millet ne yaptığını bilir 
: ve kendisine büyük bir vazife verilir -
sc, o milletin katlanrnıyacağı fedakar -
lık olam:yacağını söylemiş ve demiş -

ı tir ki: 
Bu vazife şu kelimede mündemiçtir: 

Tek bir millet, tek bir Al.manya; tek 
bir Führer .. 

Nihayet Göbbe]s demokrasilerin bed 
bahtlığını tebarüz ettirmiş ve bunla -
rın artık sonlarının geldiğini beyan et
miştir. 

Gece Hitler, Berlinde yeni inşa edil
miş olan muazzam otostrad'ın küşad 
resmini yapmış ve bu asfalt yolu ka -
pav~1 kordelay1 kesmiştir. 

Biitün şehir baştanbaşa bayrak ve 
yeşilliklerle süslenmiştir. Her tarafta 
Hitlerin methü senasını yapan levha -
lar göz~ çarpmaktadır. 
Yarın Hitlerin ve bütün ecnebi mi

safirleri~ de huzurile muar•zam bir 
geçid rf'smi yapılacaktır. Geçid resm~ -
ne 5 5 bin asker ve rnotörlü kıt'alar ış
tirak edeceklerdir. 

Bcrlin 19 ( A.A.) - Hitlerin mua -
vini Hess bugün nasyonal sosyalist par
tisi erkanının başında olarak Hitleri 
ziyaretle doğumunun ellinci yıldönü -
mü müncr-,ebetile tebrikte bulunrn~ -
tur. Bu münac;ebetle= söylediği nutukta 
demistir ki: 

Bu tarihi anda, Tanrının size ağır va
zi fcnizi yapabilmeniz için sıhhat ve 
kuvvet vermesini dileriz. Almanyayı 
hürrivetine siz kavuşturdunuz. Alman
yayı yeniden siz dirilttiniz ve dün~a -
nın en büyük devletleri derece~ın~e 
cihansiimul bir kuvvet haline getirdi -
niz. Şuna kt!t'iven kaniiz ki. sizin .. s~. -
venizde vatana tevcih olunacak ?uAtun 
suikasrller akim k:.facaktır. Tah:ıkat -
cılar bir dünya harbini çıkarmaga ça -
ı1şırlarsa bu nivefler n!hayet . o.nların 

T- k 1 • T h hüsranını mucib olaca~ına emımz. Bu ur tayyare erı a ran imanımız, sizin eserinize, Almanyanın 
ordusuna ve milletimizin manevi mu -

Üzerinde muvaff akiyetli k•ve~Hi;İ~ri'~ Turk 
uçuşlar yaphlar dostluğuna verdiği 

ehem:ı.iyetin bir delili Heyetimiz Meb'usan Meclisini ziyaret etti Berlin, 19 (A.A.) - Von Papcnln An-
. kara büyük elçiliğine tayinin· mevzuu. 

Tahran 19 (A.A.) - Pars ajansı bO- mın Tahran büyiit elçisi Yusuf Zülfi- bahs eden Völkischer Beobachter diyor 
İliriyorı kar pqe., Gölüstan sarayında Majeste ki: 

7 tayyareden mürekkeb olan Tark Şehf.npba itimad mektubunu takdim cVon Papen Ankaray~ Aımanyanın 
lıosu dün Tahran tayyare meydanına eylemifttr. büyük elçisi olarak gidiyor. Von Pap1;>n 
huniştır. Filo, Zancan'da bir ~ tllo- Yeni Efgan biiyük elçisi B. Moham- Türkiyeyi çok iyi tanır, bu tanıması bir 
IU t*afından karşılamµıştır. İnit es - med Nevruz Han da ayni sarayda Şe _ turist sıfatile değil, Büyük Harbde Türk 
llasında askeri merasim yapılmıf ve h~ Hazretlerine itiınad mektubu _ milletile teşriki mesai etmiş olan bır n-
hariciye nezaretinin mümessilleri Tnrk nu ve~tir. 'dam sıfatiledir. 1917 de binbaşı olan Von 
tayyarecilerine choş geldiniz• ~mlş - Fransız heyeti Papen, General Von Sandersin kuman-
!erdir. dası altında bulunan dördüncü Türk or· 

Tahran 19 (A.A.) - Anadolu ajan - Tahran 19 (A.A.) - Pars ajansı bil- dusunun erkAnı'harbiye reisliğini yaP-
Bının hususi muhabiri bildiriyor: diriyor: mıştır. 

Dün şebi:' üzerinde uçan Türk tay - Paristen Bağdada tayyare ile gelen Von Papenin §imdi Ankaraya gönde. 
Yareleri, Türk - İran milli renkleri i1 - Fransız fevkalAde heyeti 16 Nisanda rilmesL Hitlerin genç Almanya ile genç 
zerine basılmış ve üzerinde Türkçe ve Husrevt'de hududa varnll4 ve hariciye Türkiye arasında dostluk münasebetleri· 
F~rsca aşağıdaki cümle yazılı bulunan ve harbiye nezaretlerinin birer mil - nin devamına ne derece büyük bir ehem-
kiğıdlar atmışlardır: messili tarafından karşılanmıştır. Bir miyet verdiğini isbat eder.~ 

•Güzel vatanınızı ziyarete ve sevinç- müfreze tazim merasimi yapmış, İran Paris, 19 .A.A.) - Gar.eteler, deınok-
l gününüze iştirake gönderilen Türk ve Fransız mıllf marşları çalınmıştır. rasilerin yapmakta olduklan müzakere. 
tayyarecilerinin vürekleri dostluk ve Müteakiben heyet Kermanşah - Hama- !erin gidişini ve bwıun Almanyadaki a-
kardeşlikle doludur.» dan - Kazvin yolile Tahrana hareket kislerini tetkilk ediyorlar. 

Türk heyeti dün Meb'usan Meclisi - etmiştir. Petit Parisien diyor kl: 
~ ziyaret etmiş ve ikinci reis tarafın- Heyet 18.30 da Tahrana gelm~ ve Bu mahirane diplomatik hareketler 
dan kAbul edilmiştir. burada bir müfreze t~afından askeri Berllnde ciddt endişeler uyandırıyor. Her 

Mısır ,.e Efgan büyük elçileri merasimle karşılanarak Fransız ve İ - halde buna mAni olmak içindi!- ki, Hitler 
,.ahran 19 (A.A.) - Dün sabah Mı- ran milli marşları çalı~t11 Von Papenl .Ankaraya tayin etti 

Adliyenin 
noterlere mühim 

bir tamimi 
ikinci defa evlenmek 

imkanını bu ·amıyan!arın 
muvazaa! hi2met akitleri 

Ankara, 19 (Hususi) - Matbuatta in
tişar eden yazılara ve Vekalete vukubu· 
lan müracaatlara nazaran kanun hüküm
leri müvacehesinde ikinci defa evlenmek 
imkanını bulamıyan bazı vatandaşların 

bu arzularını temin gayesine matuf ola· 
rak muvazaalı hizmet akdi mukavelesi 
tanzim ve tasdik ettirmekte oldukları an
laşılmaktadır. 

Adliye bu gibi münasebetsiz hadiselere 
meydan verilmemesi hususunda alaka
darlara bir tamim yapmıştır. Tamimde: 
cAncak hizmet akdi mukavelesi tanzim 
ve şartlarını tayin hususunda taraflara 
tanınan serbestiden istifade etmek ;sti· 
yen bazı vafandaşlann hakiki arzuları 
böyle bir nnıkavele yapmak olmadığı 
halde bu nam altında muvazaalı muka· 
vele ıtanzim ettirmeleri düşünülebilece
ğinden hizmet akdi mukavelelerinin tan
zim ve tasdiki sırasında tarafların hal ve 
vaziyetlerine göre hakiki arzularının iz. 
barına gayret ederek ahlak ve adaba mu
gayir muvazaalı mukaveleler tanzimine 
meydan \•ermemelerinin bilumum noter 
ve noter vekillerine tamimen tebliği te. 
menni olunur> denilmektedır. 

H. tayda Hal~ Part!si 
kaza kongreleri 

Antakya, 19 (A.A) - Anadolu ajansı· 
nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Kırıkhan ve Reyhaniyede Cümhuriyet 

Halk Partisi kaza kongreleri aktedilmiş 

ve her iki kongreye de halk ve köylüler 
kes;f bir surette iştirak etmişlerdir. Bu 
münasebetle her iki kaza da Parti ve Ha
tay bayraklarile .süslenıni§tir. Kongrede 
Cümhuriyet Hallt Partisinin altı umdesi 
hakkında izahat verilmiş ve kaza idare 
heyetimizle vilayet mümessilleri seçil· 
miştir. Şimdiye kadar Hatayın be~ kaza. 
sında Parti kongreleri nihayet bulmuştur. 

Bütün kongrelerde deği§rnez Genel 
Başkan Milli Şef İsmet İnönüye kar~ 
candan tezahürat yapilınıştır. 

Almanyanın Varşova 
elçisi kaybolmuş 

İngilterede çıkarı Sandey Ekspresin 
Varşova muhabiri yazıyor: Varşovada 
günün mevzuu, Almanyanın Polonya 
elçisi Fon Moltke'nin kayboluşu ve 

e Bekleme devresi 
Yazan: 8ellm Karıp Emet 

Ş imdiye kadar görü~egeldiği veçhlı
le dünyanın sıyası durumu yeni 

bir intizar devresine ~irmi.ş bulunuyor. 
Öyle bir devre ki, bunun sonunun nelelt 
getireceği ta.mamile meçhuldür. İspanyol 
cephesinde vakfe vardır. Çünkü dahili 
mücadelenin hitamına işaret edecek olan 
büyük zafer resmi geçidinden sonra 1taı.. 
yanın gönüllü kuvvetlerini çekip çekmlıı 
yeceği anlaşılacaktır. Bu. bir. 

Parisle mütabakat neticesi Londra hD. 
kumeti muhtelif devletlerle müzakert 
halindedir. Bu müzakereler, demokrat 
devletlerin, mütemadi hareket halinde 
bulunan Berlin • Roma mihverine karp 
kafi derecede müess;r bir mukavemet 
cephesi tesis edip edemiyeccklerini gös • 
terecektir. Bu da iki. 

Amerika cümhurreisi Roosevelt Hitler 
ve Mussoliniye yelkmeal ve metin bir me. 
saj yollamıştır. Esas hatları neşrolunaD 
bu mesajın ileri sürdüğü teklif, taarruJ 
fikrinden va7geçilmek şartile Berlin • Ro. 
ma mihverine iktısadi zorlukların izale. 
sini temine matuf beynelmilel bir konfe. 
ransın toplanmasını vad ve bu konf eran9t 
ta. dünyayı buhran içinde yıpratan mese
leleri halletmeyi taahhüd eylemektedir. 

Bu da üç. 
Bunun haricinde rnevcud meseleler e. 

sas davanın teferrilatından ibarettirler. 
İtalyan . İngiliz anlaşmasının akibeti ile 
pek yakından al~kadar olduğu için t.. 
pa.v.yada İtalyanın vaziyeti ne olacaktır! 

Londra, muhtelif devletlerle yap~ 
müzakerelerden ne netice alacaktır? 

Ve nihayet Roosevelt'in mesajına AJ4 
manya ile İtalya ne cevab vereceklerdir!. 

Bu meselelerin ardı alınmadan dün,_ 
siyasetinin iktisab edebileceği yeni veç. 
he hakkında esaslı surette bir şey söyle. 
miye imkan yoktur. Maamafih şimdiye 

kadar cereyan ede.gelmiş olan vukuatın 
aydınlığı da şunu gösteriyor ki geçirdi • 
ğimiz intizar devresinin bınnetice bize 
fazla müsbet bir şey getıreceğini bekle • 
mek hata olur. İtalyanın Fransa ile mual
lak duran meselelerini halletmeden İs • 
panyadan elini çelonesi de pek beklene • 
miyeceği gibi Amerika cümhurreisine ve. 
rilecek cevabdan da bir hayıra intizar o
lunamaz. Alman • İtalyan matbuatın)1' 
dili o derece keskin ve serttir. Bu itibarı.. 
ümidle beklerken menfi bir vaziyet kar • 
şısında inkisara dü.fmek mevzuubahs da 
ğildir. Bekllyelim aıruna, neticenin fe114 
çıkabileceğini de hesaba atalım. 

SeUm Ragıp .!met 

İngiliz Kralının 
Amerika seyahati 

bunun etrafındaki eaardır. Londra 19 (A.A.) - Kral ve KraH. 
Alman elçisi on gün evvel Varşova - çenin Amerikaya 7 Hazirandan 11 U. 

daki sefaret binasından !fynlırken me- zirane kadar resmf ziyarette buhına ' 
iyetindekilere üç gün içinde döneceği- caklan ve bu müddet zarfında Rooıse • 
ni söy\emiş, ve bir daha da avdet et - velt'in davetlisi sıfatile Amerika hft • 
rnemiştir. Sefarethane mehafilt, elçi - kUmetinin misafiri olacaklan dün B110o 
nin yaziyeti ve hareketleri hakkında a- kingham sarayından resmen bildiril • 
demi malUmat beyan etmektedir. miştir . 
..... .... ·····················-······························ ···············-··············-·----······················ 

s.bahtu ul.laa: 

Siyasi doktorlar 
Ateı otuz sekizi geçtL Nabız yüz yirmiye doğru gidiyor. Tenefflis cibazlao 

rı işlemez oldu. Avrupa ağır hastadır, 
Doktorlar şüpheli hararetlerden e ndi,e ederler. Kan ve idrar tahllllerintt. 

müsbet bir teY görülmez, radyogra filer de mühim bir netice \•enııeue sebebi 
meçhul kalan fiyevri daima tehlikelidir. Muhakkak vücudiln b1r noktasında 
iltihaıb yapan bir mikrob yuvası olacaktır. 

Halbuki Avnıpanın ateıl gizli değildir. Vücudiln bir tarafı açtır, bir tarafl 
toktur. Aç taraf tok taraf hesabına doymak iatiyor. Yirmi yıldır bu mücadele 
devam ediyor. Şimdi vaziyet o hale gelmiştir ki açlann hangi noktada tevak,. 
kuf edeceği meçhul iştihalannı tahd id etmek zarureti hAsıl olmuştur. 1nsua 
vücudünün birbirine muvazı gittikçE.' sıhhat ifade eden emoğlobınleri Avruo 
panın bünyesinde tevazün gösteremiyor. Bu nisbetsizlik harareti ve naba 
arttırıyor ve Avrupa buhranlar, kibuslar içinde çırpınıyor, bu fizyolojik hl 
diseyi ortadan kaldırmak için cRulvelb, selefi Vilson gibi beyhude uğrap. 
yor. Tarih önünde mes'uliyeti kabul ederek kat'I ameliyeyi yapacak bir opeo 
ratör Avrupayı kurtarabilır. Yoksa bu oyalanma ve uğraşmalar Avrupanıa 
havasını ve Avrupa milletlerinin bünyesini yavaş yavaş, için için zehirlemeı.. 
ten ve ictinabı kabil olmıyan daha ani ve mühlik neticelere dayanmaktan 
kurtulaımıyacakl 
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Şehirde et buhranı başladı' Denizhank kooperatifi 
. .. .. , umumi heyeti toplandı 

artıyor 
Kuzu etinde nark bulunmaması yuzunden kasablar On yıl içinde memleketimize 772 bin kilo ve 

3 milyon lira değerinde radyo ithal edildi yalnız kuzu eti satıyorlar 11,000 lira zararın sebebini 
araştırmak için bir heyet 

seçildi 
~irde et buhranı başlamıştır ve bir 1 fak olamamıştır. Bu işe müstahsilden, 

kaç gündenberi kasablarda kuzu etinden ı yaui kasablık hayvan mıntakalarından 
başka et bulunmamaktadır. Bu vaziyetin 1 başlamak icab ederken perakendeci ka-
6nüne geçilmediği takdirde et ihtikarı sab dükkAnlanndan başlannu~tır. Eldeki 

başlıyacaktır. Alitkadarlar, Belediyenin elemanların işden anlamıyan kımseler
derhal meseleye vaz'ıyed etmesini iste- den mürekkeb oluşu, beri tarafta celeb
mektedirler. leri ve toptancı !kasablan harekete getir-

Et buhranı ve dolayısile et ihtikiırını miştir. 

Son yıllarda memleketimize radyo it
halatı mütemadiyen artmaktadır. Bu ar
tış son yıl zarfında 1,172,000 liralık bir 

uenızbanıt kooperatifi umu.mi heyeti miktarı bulmuş, bir evvelki seneye naza. 
dün öğleden sonra eski Denizyollan bina- ran bir misli ve daha evvelki yıla göre 
sı muhasebe salonunda toplanmıştır. Top- üç misli bir artış kaydedilmiştir. On yıl 
lantı Denizban'k Umum Müdilr MuavL-ıi içinde muhtelif memleketlerden radyo 
Hamdi Emin Çapın riyasetinde yapılım~ ve radyo malzemesi ~thalatı 772 bin kilo 
ve katibliklere Denizbank kamara servisi miktarında ve 3,213,000 lira değerindedir. 
Şefi Fethi Atalık ve Denizbanktan Cemal Radyo sanayiinin son zamanlardn. bü
seçildikten sonra, idare meclisi raporu yük bir terakkiye mazhar oluşu, radyo
okunınuştur. nun bütün dünyada halkın belli başlı ih

gibi maddeleı:ümizin standardından alı· 

nan iyi neticeler peyderpey bütün ihraç 
ürünlerimizin muayyen tiplerde ihracın· 
dan büyük faydalar temin edileceğini 

göstermiş ve Türk mallarına karşı rağbet 
ve itimadı büyük mikyasta artırmıştır. 
İhraç vasıflarını tayın edecek kontra• 

lörlerin yetiŞtirilmesi için açılan kurs· 
lar da bitmiş olduğundan, mütehassıs 
kontrolörlerin nezareti altında ve önü
müzdeki ihraç mevsiminde bu dört mad· 
denin standardize edilmiş olarak ihracı .. 
na başlanacaktır. 

doğuran sebebler muhteliftir. Alakadar
lar belli başlı sebeb olara!;: Belediyenin 
bu işde nazım rolü oynamayışını göster

Devlet Ziraat Kurumu pek az bir para 
ile şehrin et satışını eline almak istemiş. 
fakat karşısında büyük sermaye ile çalı
şan ve bu işde ihtısas sahibi olan cı>leb 
ve kasabları bulmuştur. 

mE"ktedirler. 
İstanbula kasablık hayvan en ziyade 

~aradeniz kıyılarından getirilmektedir. 
İstanbul et istilılakatmm yüzde sekseni 
bu suretle temin edildikten sonra. yüzde 
yirmisi de Ege havzasından getırilmek
tedir. Vaktile 250 bin liralık bir sermaye 
ile ve Belediyenin de i~tiraki ile vücude 
getirilen şirket, Orta Anadoludan ve A
danadan kasablık hayvan tedarikine kal
kışmış ise de, muvaffak olunamamıştır. 

Şehirde et buhranının başlıca sebl'b1e
ri şöyle htu,.asa edilebilir: 

Devlet Ziraat Kurumu İstanbulda et 
işine nazım olmak istemiş, fakat muvaf-

Şehir işleri: 

Beleciye Şefkat SandıOı~ın 
bir aylık fza!iyati 

Belediyenin neşrettiği bir istatistiğe 

göre bu yılın ilk ayı zarfında mezad i

daresinde 10096 lira kıymetinde 350 

parç<f altın ve gümüş eşya ve kıymet -

tar taşlnr, 5687 lira değerinde 4~ par

ça halı, 6497 lira değerinde 1044 par -

'ça muhtelif esya satılmıştır. 

Gene ayni aty zarfında belediye Şef
kat sandığı rehin bırakılan 276 parça 
muhtelif eşya mukabilinde halka 3742 

lira ödünç para vermiş ve bir ~ zar -

fında da evvelce verilen parala!'dan 
3509 lira tahsil edilmiştir. 

Vali dOn Ankareye gitti 

!sta;ıbul Vali ve Belediye Reisi L1lt

fi Kırdar Dün akşam'ki ekspresle An
karaya gitmiştir. Vali, Ankarada şeh -

re aid işler hakkında alakadarlara iza

hat verecek, hükfunetten qirektif ala -

caktır. Bilhassa Belediyeler Bankasın

dan almacak beş milyon liralık istik -
rctz imzalanacaktır. 

Maili inhidam binalar yıktırılacak 

Kazalardaki belediye mühendisleri 
maili inhidam bina, dükkan vesair in -

şaatı tesbit etmekte, yıktırılmaları için 
sahiblerine tebliğat yapılmaktadır. Bir 
müddet sonra şehirde maili inhidam 
bina bırakılmıyacaktır. 

Belediye ete nark koymuş, Devlet Zira
at Kurumu İstanbula et getirmeyince şe
hir etsiz kalmış, nark gene ipka edilince 
kaçak et satışı başlam1ştır. 

Celeb ve toptancı kasablar bu hareket
leri kendilerinin ortadan kaldınlması i
çin bir hamle olarak telakki etmiş, piya
sadan çekilmişlerdir. Devlet Ziraaı; Ku
rumu kasablık hayvanı bizzat müstahf.il
den almadığından, celF:?bler Kuruma hay
van satmamışlardır. 

(Devamı 10 unC!L smıfada) 

DPniz işleri: 

Trak \'~purunun t miratı 

ikrre1 ediliycr 
G€çenlerde Mudanya civarında Tril

ya mevkiinde karaya oturan Trak va -
purunun tamiri işi bitirilmek üzere -
clir. Vapurun hasara uğrayan saçları 

de~iştirilmiştir. Tr~ Cumartesi günü, 
Deniz Ticareti fen heyeti tarafından 

muavene olunacak ve Pazardan itiba -
ren Mudanya hattı seferlerine başlıya
caktır. 

İdare meclisi raporunda 938 yılı bilim- tiyaçlarmdan biri halini almasım intaç 
çosuna göre kooperatifin 11,222 lira 69 etmiştir. 

kuruş zarar ettiği bildirilmiş ve bu za- Medeni milletler arasınd:ı layık olduğu 
rarı tevlid eden .sebebler uzun uzadJya ehemmiyeti tekrar iktisab etmiş olan ve 
izah olunmuştur. asırlarca evvel yüksek milli bir musiki 

Rapora göre 938 yılında kooperatif me· ibda etmiş bulunan memleketimizin bun
murları maaşlarında evvelki seneye na- dan müstağni kalmasına esasen imkan 
zaran 3789 liralık bir fazlalık olmuş, su yoktu. 
ve gazoz işinde Kocataş fabrikası 20 bin Yalnız radyo ücretlerinin pek yüksek 
lira kadar zarar etmiş, satışlar 937 yılına olması ve memleketin her tarafında he
nazaran, 6295 lira noksan olmuştur. Ka- nüz elektrik tesisatı mev.cud olmaması, 

rakulak suyu faaliyeti de Beledıyece dur- radyonun daha geniş bir süratJe memle
durulmuş olduğundan, bu varidatın da 1 ketimizde yayılmasına mani olmuştur. 
evvelki yıla nazaran noksanlaştığı anla- Fakat hükumetçe alınan esaslı tedbir
şılmıştır. Bu sebebler ve evvelki yıllara ler ha}km radyodan faydalanması imkan
aid vergi vesair pürüzlü borçların öden- larını artırmıştır. 

mesi, vapurlarda konsomasyonun azal- 1 - Etiıne.s'ud radyo istasyonu kurul
mış olması ve emtia ambarlarının hakiki du'ktan sonra radyo memleketin her ta
vaziyete ircaı gibi sebebleı· yüzünden, rafına süratle yayılmıştır. Nitekim bir 
937 yılında 40 bin küsur lira kar temin yıl evvel 25 bin radyo abonesi bulundu
eden bu kooperatifin 938 yılında zarar et- ğu halde bunun bu sene 46 bine yüksel
tiği ortaklara anlatılmıştır. miş olması bunu göstermektedir. Yapılan 

Gene idare meclisi ı·aporurıda koopera- tahminlere göre memlekette 60 bin rad
tifin kuruluşundan itibaren muhasebe iş- yo vardır. 
!erinin çok bozuk bir şekilde görüldüğü, 2 - Son Türk - Amerikan anlaşmasile 
kayıdların karışık olduğu tebarüz ettiri- radyo gümrüklerinde yüzde 70 ve yedC'k 
lerek, muhasebenin bu yıl içinde munta- parçalarında yüzde 88 nisbetindP. bir güm
zam bir hale getirileceğı ve kooperatif rük tenzilatı yapılm~sı radyonun mem
varidatının artırılması makc;adile bu yıl leket dahilinde süratle yayılışında ikinci 11 vapur siparişi!"& zid mukaveleler içinde yeni bir takım tedbirler almaca- bir amil olacaktır. 

MOnakele Vel iletin• Ql!nderildi 
ğı bildirilmiştir. Bu cümleden olarak 23 3 - Hükfunetçe azami 311-35 lira değe-

Denizbank tarafmdan evvelce müza- b' ın liraya baliğ olan kooperati! kadro- rinde hal'k tipi radyo!ar temin edildikten, 
kere!eri yapılan ve mukaveleleri ha - ~unda yüzde 50 nisbetinde bu tasarruf muhtelif mahallerde ak~mülatörleri 
zırlanan İngilterede yapılcı.t::ak 11 va - yapılacak, kooper.'ltif ihtiya,t paraların- şarj ede~k tesisat vücude getirildik
pur işi, bugünlerde kat'i neticeye bağ - dan faiz temin edilecek, vapurlarda kon- ten ve buna muvazi olarak alınan diğer 
lanacaktır. Siparişlerin verileceği İn - soıiıasyonun artması için tedbırler alına- muhtelif tedbirlerden sonra, memlE'keti
giliz Sıwan Hanter mümessili dün öğ- cak ve sermayenin tezyidı için koopcra- mizde radyo kullananların nisbet kabul 
leden sonra Denizbc.nk Umum Müdü - tife deniz müesseseleri haricinde hususi etmez bir miktara yükseleceğı muhakkak 
rü Yusuf Ziya Erzini ziyaret etmiş ve ve resmi dairelerden ortak kaydına baş- görülmektedir. 
bu hususta görüşmelerde bulunmuş - lanaca'ktır. Diğer taraftan dahilde de bir radyo 

tur. Ayrıca Kocataş su ve gazoz işinde kAr montajı ve mobilya sanayii başlamıştır. 
Vapur siparişine ~id mukaveleler temini çareleri araştırılacak, idare mas- Bu gibi mamulatın gümrük resmi sıkleti 

Denizbankın Muhabere ve Münakale raflan asgari bir hadde indirilecektir. üzerinden alınmakta olmasından ve rad-
Vekaletine bağlanması üzerine tetkik İdare meclisi raporundan sonra mfrra- yoların da mobilya aksamı ehemmiyetli 
edilmek üzere bu Vekalete gönderil - b' w 1 k tt· w • d b f' 1 kıb raporu okunmuş, bunu müteakib or- ır agır ı arze ıgın en, az. ırma ar 
miştir. Vekalet kat'i kararını bugun" - k r d bil l d h'ld t kt ta lar riyaset divanına bir takrir vermic. a yo mo ya arını a ı e yap ırma a 
lerde verecektir. s ı· ·1 d ı dah 1 !erdir. Bu takrirde 938 yılı bilançosun- ve ge ırı en ra yo parça arını ide 

Yeniden kırk esnaf ceza!ıındırı•«fı 
Belediye mürakıblarile İktısad Ve -

kaletinln kontrolörleri müş-tereken yap 
tıkları teftişlerde pazarlı'ksız satış ka -
nununa aykırı hareket eden kırk kadar 
esn~a ceza zaptı kesmiştir. 

daki 11 bin küsur lira zararın nereden monte ettirmektedirler. 
geldiği ve ·kooperatif muamelatının ince- Bu suretle hazırlanan radyolar da ev
den inceye tetki'ki için ortaklar arasın- safından bir şey kaybetmemekte ve daha 
dan bir heyet seçilmesi ve bu heyet tara- ucuza malolmaktadır. 
rından verilecek raporun heyeti umu- Buğday, arpa, yapak, tiftik 
miyede görüşülmesi istenmiş, bu teklif • h · 1 · D I 

Mısıra tütün ihracı 
kolaylaştırıldı 

Takas yolile Mısıra ihraç edilen tütün
lerimizin sevk ve ihracını kolaylaştırmak 
üzere yeniden bazı tedbirler alınmıştır. 
İhracatın teshili maksadile alınan ted· 

birler Ofisçe tütün ihraç firmalarına bil
dirilmiştir. 

lzmir fuarı komitesi toplandı 
Dün İzmir enternasyonal fuarı komitesi 

Türkofiste toplanarak fuar hazırlıkları 
etrafında bazı kararlar vermiştir. 

Bu sene fuar için gene muhtelif lisan
larda broşürler basılmıştır. 

Broşürlerin geçen yıllardakilerden gü
zel olmasına bilhassa ehemmiyet veril
miş ve yurdun tarihi ve iktısadi bakım· 
dan karakteristik husı.ısiyetlerini canlan
dıran resimlerle süslenmiştir. 

Fuara iştirak eden hükumetlerin bu yü 
iştirak nisbetlerini artıracakirm haber a
lınmıştır. Bu cümleden oiarak Franscı bu 
yıl daha geniş mikyasta ~tirak edecek
tir. Fuara iştirak için müracaatlar gün 
geçtikçe artmaktadır. 

Milteferrlk: 

GllmrOkler Umum MOdOrO 
Yf rın geliyor 

Beynelmilel hava turizm kongresin
de memleketimizi temsil etmek üzere 
bir müddet evvel Londraya gitmiş oları 
Gümrükler Umum Müdürü Mahmud 
Nedim Gündüzalp, yarın şehrimize ge
lecektir. Gümrükler Umum Müdüri: 
kongreden sonra- İngiltere ve diğer 
memleketler gümrüklerinde tetkikler 
yapmıştır. Bu tetkikler neticesi gümrük 
işlerimizde bazı yenilikler yapılacağı 
anlaşılmaktadır. 

Askerlik işleri: 

Şubeye davet 
Beşiktaş AskerUk Şubesinden: Şubemizde 

kayıdlı süvari yedek sübay Ahmed oğlu Sü
leyman Cevad şubey~ vermiş olduğu adresde 
bulunmamıştır. Şubeye müracaatı ntn olu -
nur. ekseriyetle kabul edilmiştir. Bunun üze- 1 raç nızamname 8rl 8V Ot 

rine ortaklardan Şerefeddin, Abdullah, ŞQraSmCa tasdik edildi 
B_a~~· S~di ve Cemalden müteşekkil beş İhraç mallarımızın dış piyasalarda sü-
kişılık hır heyet seçilmiştir. rüınünü artırmak ve müstehlık memle-(Veni 2 1ı2 liralıklar tedavule çıkarılıyor Toplantılar: 

, .. «\. .... .. . 
• • •• . ..... . . . •••• 

Ayın J~ inci gününden mbaren 1ıeda-l faJt madalyon ıçertstnae 2~ rakamları 
vül mevkiine konacak olan yeni ikişer vardır. İki üst köşesinde madalyonlar 
buçlilt liralık banknotlar dün Cümhuri- içerisinde de rki satırda c1h Türk lirasb 
yet Merkez Bankasına gelmiştir. rakam ve yazıları vardır. 

Bu paranın eb'adı 6,5X14,5 santimet- Orta zeminin sağ tarafında Atatürkün 
redir. Başlıca evsafı, ön yüzü zeytuni ye- resimleri, rozetin ortasında 2ıh Türk li
fil renkte, zemin rengi ortadaki rozetin rası rakam ve yazıları ve bunların altın. 
etrafında açık sarı, diğer kısımları açık da iki satırda cll Haziran 930 tarih ve 
mordur. OI'tasında kırmızı san, eflAtun 1715 numaralı kanuna göre çıkarılmıştır .. 
renklerinden milrekkeb bir rozet var- ?haresi vardır. 
dır. Kenar çerçevesinin üst ortasında Yukarıdaki restmde, yeni 2lh liralık-

Tet'kik heyetinin bir ay içinde hesabatı ketlerde rağbetini temin etmek üzere 
tetkik ve raporu hazırlaması için heyeti hükfunetçe ihraç mallarımızın muayyen 
umumiye toplantısı 19 Mayıs Cuma gü- evsafta ve muayyen hükümler dahilinde 
nüne bırakılmıştır. ihracı düşünülmüş ve bu maksadla birer 

Denizbank yakın sahiller tarifecl 
ay sonunda tatbik edilecek 

Denizbank Haydarp<.(Şa - Kadıköy, 
Adalar ve Yalova hattı ilkbahar tari • 
felerinjn 30 Nisan Pazar gününden iti

ihraç nizamnamesi hazırlanmıştı. Bun
lardan .buğday, arpa, yapak ve tiftik ni
zamname projelerinin de tetkikatı ikmal 
edilerek. Devlet Şurasınca tasdik edil
miştir. 

Şimdiye kadar yumurta, üzüm ve incir 

Kadık6y Halkevinde konreranı 
Kadıköy Halkevlnden: Cuma a~amı saat 

8,30 da Evlmlz salonunda. Bayan İ!fet Oruz 
tarafından (Sosyal siyaset) mevzulu bir kon
ferans verilecektir. 

Beyoğlu Halkevinde konferans 

Beyo~lu Halkevlnden: Bugün saat 18,30 da. 
Evimizin 1.'epebaşmdakl Merkez blnasınd:ı. 

Doçent B. Yavuz Abadan tarafından cTürk: 
te§kllAtı esasiyesl bakımından hürrlyeb me1' 
zuunda mühim bir konferans verilecektir. 

baren tatbik edilmesi kararlaştırılnuş- -=====================-==--=-ıı::::::========== 

tır. "' 
Yeni tarifede, Adallar ve Yalova hat- Sinema dünyasının en çok sevdiği en yükıek yıldızı 

larında kış tarifesinden farklı olarak D A N İ E L L E D A R J E U X'un 
ilAve seferleri ihdas edilmiştir. 
··H-A····Z····ı··N ........ 8 •.... 1 .. R .•••••• O.:·:··L···u·:·;-M·-·- Bu güne kadar eıi görülmemif en mükemmel şaheseri 

Macar Çigan Müziklerinden Ateş Alan Film. 
İş Bankası İstanbul Şubesi Müdür Mu

avini Bay Salahattin'in on dört yaşındaki 
biricik oğlu Çetin Kaya uzun müddetten. 
beri devam eden rahatsızlığından sonra 
dün gözlerini ebediyen yumm~tur. Ce
nazesi bugün saat 11 de Alman hastane-
9inden kaldırılara'k namazı Fatih cami
$inde kılındıktan sonra Merkezefendi ai
le kabristanına defnedtlecektir. Ana 

v •• •• 
ŞAF AGA DONUŞ 

BU AKŞAM 9 da 
Müıteına bir müsamere iie 

c'.l'ftrkiye COmhuriyet Merkez Bankası:. lardan bir tanesinin resınini 
ibareai yazılıdır. Alt fki köşesinde iki u- nuz. 

görüyorsu- ve babasına taziyetlerimizi sunar. yav~ LALE SiNEMASINDA 
· !Ucuğa Allahtan rahmetler dilerb • 

• 
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Kubiliy ihtifali 30.000 
kişinin iştirakile yapıldı 

l<uhilayın abidesine başını dayayarak ağlıyan ihbyar 
•nası: " Onun gibi kahraman bir yavru doğurduğum 

için sevincimden ağlıyorum ,. dedi 
1 ~enc-mf'n (Hususi) - Kubilay ihti -
; .. ı. bu sene bir hadisenin yıldönü -
lin~nden ziyade gençlik tezahüratı şek
lik ; ~arlak surette kutlulanınış, genç 
~ abıde öniinde and içmiştir. İzmir ı 
~ Manjsa Vilayetlerile tki vilayetin 
le ~alarmdan dört hususi trenle gelen-, 
"Mtın vekfın!ı 30.000 kişiyi bulmtı§tu. 
la e;~nıen köylüleri yaylı ve kağnılar- ' 
~ oren yerinde toplanmıştı. j 
. fonemen halkı, Men~enin güzide 

b~ıs firlerini tren güzergahında büyük 
ır ·ev . h' likt .. "ı ıssile kar.şıladılar. Hep bir -

la ; toren yerine gidildi. Bu sene ağa~ 
ru~ kırı 1 mış olan abidenin etrafı bir ko-

u halini almışh. 
T" ...... orene bac:;lanacağı sırada hazirun 

••ıUes . . 
kıl' b Slr ~ı~ sahne ile karşılaştılar. İn -
si a . şf'ludı Kubilayın validesi ve hem 
z ~sı Yaslandıkları abide tc#.şlarının ü
~~~~'i_c sessizce gözyaşı döküyorlardı. 

ılaym ihtivar anası: 
B - •Onun ö1iimü icin ağlamıyorum. 
ru Unlar rfüva~1 arı deöil. sevinç ve gu

t vaslarıdır. Böyl<:' kahraman ve nü
ınune· · · . ı ımtısaJ bir yavru doğurduğum i-
Çın sev· · d T" ıncırn. e~ ~lıyorum> diyordu. 
ııu frc~e İstıklal marşile başlandı. Bu
ad zmır ve Manisa Parti teşkilatlan 

ır.a verilen sövlevler takib etti. Kıt
a~ın el' ı?cnç sübayı İbrahim Öktem 
!öyle konuşuyordu: 
h .. ·~ubi~av. medeni insanlığın vicdan 
d u~~tınf koruy<trak öldü. Yüzyıllar-
:~ .M_ di;ki.ilen vatandaş kanlarına bir 

Y sını daha ilave ettı· Atatü· k'' · 
~ bu d · r un ışa-
düşün:~ ~~ları .~bi imkAn ve şeraiti 

sınn ode . b ~ 
yaptı. Bu ü . vın uyrugunu 
yu.. b' g n sehıd Kııbilayın yerine, 

z ınJerce K bT fern · d K u i ay yaşıyoruz. Vazi -

1Cubil4y abid'esf 

sonra bir manga, ihtir~m vazıfesini 

yaparak havaya üç el ateş etti. Sonra, 

Atatürk Abidesi önüne gidildi. Atatürk 
abidesi önünde yapılan tezahüratı ke
limelerJe ifade' etmek cidden müşkül -
dür. Gençlik burada, At,.ürkün çizdi
ği yol üzerinde ş~adan, tereddüd et
meden yürüyeceğine bir defa daha and 
içmiştir. 

. ~z C ubilivın kahramanlıp laepl-
ıtıızın am~cı olacaktır. Konyada Mimar Sinan gor o 

lier nutuk sövlenirken gençliğin yap Konya (Hususi) _ Burada büyük 
~ığı .Parlak tezahürat çok şayanı dik - Türk mimarı Sinanın ölümünün yıldö
at~ı. Uyanık f!ençlik inkilab ve yurd nümü münasebetile bir merasim ya -

Yazıfcleri 1 k b'' .. k b' h anı ır en uyu ır eye - pılmıştır. Mimırr gençlerimizden Şa -
:nıa: •Hep beraber> sözünü tekrar e-' habeddin Uzluk Sinanın hayatını ve e-

}~~1.~!"dbı. serlerini anlatan faydalı bir konferans 
.., ı a abidesi önündeki törenden vermiştir. 

SOR POSTA 

Konyada bir sarhoş 
bir hapishane 

kA.tibini öldUrdU 
Konya (Husust) - Konya ha~isha -

nesi k8tiblerinden Yusuf Kenm ev -
velki akşam öldürülmüştür. 

Cinayet bir hiç yüzünden vukua gel
miştir. 

Katil sabıkalılarmdan İsmail katib 
Yusuf Kenanla Yıldız kahvesine git -
mişler ve bir rakı ziyafetine tavla oy
n<lnışlardır. 

Parti sonunda İsmail mağh1b olmuş, 
ikisi beraber meyhaneye gidip geç 
vakte kanar içmişlerdir. 

Bu arada İsmail fazla sarhoş olmuş, 
Yusuf Kenan da kendisini evine gö -
türmek istemiştir. Fakı:Şt bu sırada İs -
mail birdenbire kamasını çekerek Yu -
suf Kenanın kalbine saplamış, cansız 

olarak yere sermiştir. Katil biraz son -
ra yakalanmıştır. 

Coşunca rakı 
' Kadehini parçalayıp 
Yiyen sarhoş 

Anteb Halkevinin 
f agdalı çalışmaları 

Yedi yıldanberi faaliyet halinde bulunan Ev Tür
kiyede neşriyat birinciliğini kazanmış bulunmaktadır 

Anteb Halkevi bahçesi ve trazıanteD met>'um VTneT .n.nm AQO'JI 

Anteb (Hususi) - 932 Şubatında açıl- Memleketimizin ileri bir kültür haline 
mış olan şehrimiz Halkevi, başardığı da- gelen Gazianteb Halke\•i bu muvaf!aki • 
valar ve gösterdiği muvaffakiyetle mu- yeti Gazianteb meb'usu Ömer Asım Ak -
bitte hissedilen boşluğu tamamile doldur- soya borçludur. Dört sene müddetle Par
muştur. ti ve Halkevi başkanlıklarında kalan Ak-

İzmir (Hususi) - Eşrefpaşada Ha - Gazianteb Halkevinin faaliyet ve ba • soy, evin muvaffakiyetini temin için bü -
sanağa sokağında oturM Yusuf oğlu şanları yalnız bir sahaya inhisar etmiş de- yük bir ferağat ve fedakarlıkla çalışmış, 
İsmail, dün gece fazlaca sarhoş olarak ğildir. Dokuz şube de deruhde eylediği va Halkevine kendi evi gibi bağlanm • s <'t
evine gelmiş; rakı kadehini ağzında zifeyi hüsnü suretle intaç ve vatandaşlara rafına topladığı enerjik gençlerle başa • 
parçalıyarak sırça: parçalarını da mide- faydalı olmak yolunda elinden geleni rıların en yükseğini temm etmiştir. 
sine indirmiştir. y~pmış ~e .mutlak bir muvaffakiyet te -1 İkinci defa meb'us seçilmesine rağm"n 

Bu garib mezeyi midesine indiren mın etmıştır. 1 Halkevi işlerile pek yakından alakadar ol-
adam bir müddet sonra ba!ılmıştır. Bura Halkevi emsali arasında neşriyat makta ve inkişafının devamını temin ey • 
Hastaneye ka1dınian Yusuf oglu İsma- birinciliğini almış, Dil Kurumunca kuru- Ieyici direktifler vermektedir. 
ile mide ameliyatı yapılmış ve sır~a ima en çok faydası dokunan Halkevi ola- -------
parçahırı çıkarılmıştır. Hayatı henuz rak ilan edilmiş ve mesaisi genel mer • lzmir fuarı hrz·rhkları 
tehlikededir. kezce arkadaşlarına örnek gösterilmiş • d 

tir. Çarşaf ve peçenin kalkmasında, Ga· devam e JOr 
Beşinci Samsun yerli mallar 

sergisi 
zianteb hayatında başlıyan ve süratle te- İzmir (Hususi" - 939 İzmir fuan 
rakki eyliyen kalkınmada yegine rolü münasebetile Fransa trenlerinde yüz • 
Halkevi oynamıştır. ı de 50 nisbetinde tenzilat yapılaca1!ı 

Ulusal Ekbon~m,i9vMe ArttdırmabKu1rumku Görülen işlere kısa bir nazar atalım: Haricivc Vekatetimizden Fuar komit~ 
Samsun şu esı ayıs a aş ama . . _ 

b .. d tme'k - Be Gazıanteb tarih ve mudafası yazılmış, sine bildirilmistir. Yunanistan, Bulga -
v.e 0.n y eş/un llevam e. . . ~~~ c t - eski asar, kitabeler, türküler, halk adat ristan ,.e Romanya trenlerinde de vüz
şıncı er ı ma .a

5
r sergısıdnı• lan, 

1 ey - ve an'anatı toplanmış, dil üzerinde umu- de 50 - 62 nisbetinde tenzilat kabul e-
miştir. Bu sergı aınsun 3' açı c er ı takdiri' lbe ı-ı.. k'ld ı 1 d'l . ti 
!i mallar ser 'si• nin beşincisi olacak - m ce Y•~u·~ şe 1 e ça ışı m~ ı mış r. 

S dgı 1 1
. 11 caz ve orkestra kollan :faaliyete geçmış, * 

tır. amsun a açı an yer ı ma ar ser- ı mt k . .. d d·~· . 1 .. 

gı·ıeri bir ihtiyaca cevab vermekte ve umu . mer ezın gon er 161 pıyes. er .mu- Belediye ve Fuar komitesi Reisi Dr. 

k 
_be .. ktedir teaddid defalar oynanmış, muhtelıf lısan, Behcet Uz da !=\ehir Meclisi toplttontı • 

ço rag t gorme · ·ki ' t 1 k k ., 
Samsun _ Sivas Kayseri hattı üze - musı 'dsan a ve ~s e ursları. okuyup !arını müteakib An karaya giderek fu-

' . yazma ershanelerı açılmış, sporun her h kk d M'll. Şef 
rinde ve civarında: ve Karadeniz sahıl- . b'' "k . . 1 ar hazırlıklaı ı a ın a ı ı ve 

.. .. .. nevıne uyu yer verılmış ve bu vadide · R f'k s d · h t ]erinde bulunan bütün buyuk ve ku - lı ffak' 1 . . . .. Başvekıl Dr. e ı ay ama ıza a ve-
esas muva ıyet er temın edılmıı: nu . · · f h 1 k 

çük ııehirlerimizin tacirleri, sergiye k" .. 1 k 
1 

:.-~ • recektır. Fuar komıtesı, uar azır ı -
istirak edecek sanayi müesseseleri - mh u~ kıo~ 0 

afrad el e ılınan ~n koyde lt!rının biran önce yapılabilmesi için, 

C J 
. , er a m an ay aı eserler vucucie ge- ''k" l k d H · 

Çanakkalede Ml·mar sı·nan gecesı· mizle bu suretle yakından temas ede - t• ilin' h . t . . . ht1 umctçe yapı aca yar ımın azı -.. ır ış, e emmıye verılen koy gezilerile 1 l · t - k 
---~--------~~~~~~~~~~~~~-~ ~~~~~~~~~m~ak~~~~~~~~irw~~l~~~~~~ıIB~~~ 

yaatta bulunmak ve siparişler yapm deki hastalar kimsesı'z'er fak 1 k' 1 rar vermıştır. · d ' .ı , ır er ya ı- - -
kolaylık ve imkanım ııcazanacaklar ır. n~n ~ıaka görmüş, yirmi üç kitab neşre- Af on o. o. y. 7 nci 

d·ı • dilmış, gazete ve radyo neşriyatı ön pli- Y. , 
Denizlide bir sağır ve 1 SIZ, na alınmış, okuma odasının kitab mev- iŞ etme mUdUrU 
koca bir evli beraber yandı cudu üç bine yaklaşmış, müteaddid ser- Afyonkarahisar Devlet Demiryolla · 

De 
. li H .) Evvelki gece sa- giler ve müze açılmış, muhtelif vesilelerle rı Yedinci İşletme Müdürü Süleyman 

nız ( ususı - müzikli ·1 ı ü t 21 1 da Denizlinin Karamın . ~ı e. gece eri, edebi toplontılar Savcı, açık bulunan Balıkec:ir çüncü 
~ahall~~i~~:n Binbaşı oğlu Alinin e _ 

1 ter~ıb .ed~lmış, sayısız konferans. konser j İşletme Müdi.irliiğüne tayin edilmiş 
verılmiştır. gelmiş ve yeni vazifesine başlamı.ştır. 

vi yanmıştır. . . 
Ev içerisinde yatmakta olan Alının 

dilsiz ve sağır oğlu 16 yaşlarındaki 
Mehıned de kurtarılaınıyarak alevler 
içinde fecı bir surette can vermiştir. 

c lzmit Halkevinde resim sergisi ) 

Yangın evde Mehınedden başka kim
serun hulunmadığı, ana ve babanın 
komşuda olduğu esnada zuhur etmiş -

Ç tir. Ocaktan ~ıçraıyan ateş evi çok ça -
Oa a.nakkale (Hususi) - Halkevi Ko - n~e .~ğü •. Nal·ı·a Müdürü Tevfik İleri, buk tutuşturm~tur. İtfaiye v~ halk 
~ına?ın ölümünün y,ıldönüınü mü - Kültür Dırektorü Utif Öğnem söz a _ yefü;mişse de geç haber alındığından 
lanı bet.~le bir gece tertib etmiştir. Top !arak Koca Sinanın hayatını ve eser _ ve ;teş de her tarafı sardığından bir 
l>ı~ Turk Sporgücü salonlairında ya - lerini anlatmışlardır. şey kurtarılamamış, dilsiz Mehmedle 
~ ıştır. Halkevi Başkam Halil Dil • Resimde toplantıda bulunanlardan beraber bütün ev ~ası yanınış kül ol
......,r;, orta mekteb muallimlerinden Mü bir grup görülmektedir. muştur. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

'~&sa~ Bey öyle cevval 
&orsen.. 

• . , eskiden yerinden Jmtııl
damasını iltemezc:U-

... fakat şimdi pire &ibi ol· 
du .. adeta cambazı 

Hasan Bey - Tanıdım. •• 
Tabil canını. asfalta çevril
mek üzere delik deıik edilen, 
BabıAU cadtieslndeD yirmi 
C(indür .. llp l~iJOI". 

İzmit (Hususi) - Müstakil Ressam-, Müstakil Ressamlar ve Heykeltraş · 
1ar ve Heykeltraşlar Birliği 23 üncü !ar Bir:iğinin ::02rgisinde alaka topla • 
sergilerini şehrimiz Halkevi salonunda- yan eserler arasındrı bilhassa Edib Kö
açtılar. se<'ğlu, Ercümen<l Kalmık, Sabi h~ Boz· 

Serginin küşadı Vali ve Parti Baş - ct.lı. Kemal Zeren, Mahmud Cuda, İl· 
kanı Ziya Tekeli tarafından yapılmış - hami Demirci, 1. Hakkı Oygar imza arı 
tır. dikkati çekecek bir mahiyet arzetmek

Halkevi salonu çok küçük \'e dar ol- tedir. 
masına rağmen 100 kaJdar eserle süs - Resim açı iış merasiminde hazır bu 
lenmi§tir. lunanlan göstermektedir. 
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ı_ Hldiaeler Karıınnda 1 

Kabahat kimin ? 

1 ~ •
1 

~~~-mrr------::--:----.--:-----:r-· N-isan--,2~ 

~~'7~ 

Aşağıdaki satırlar bir gazetede çıkan - Ya sorma kardeşciğim .. henr a -
bir yazıdan aynen kopye edilmiştir: zıttı. 

cArtık kabahat bizimdir: Gene meydan - - Ne yaptı, kimle ne yapıyor? 
Jarda, caddelerde boş paketler, buruşm11.1 - Ah onu bir anlas&!.n, yapacağımı 
kiğıdlıır, tramvay ve otobüs biletleri, ka - ben bilirlm. Bizimkinin işi Galatada; 
b'uklar... oradan hergün tramvaya biner, nah 

Esldden aıaydl oluyOTdu: «Ne ysı.palım'l suracıkta tramvaydan inerdi. Üç gün -
Nereye atıılımT11 deniyordu. • 

llmdi, Belediye mükemmel demir sepetler dür, tramvayla Sulblnahmede kadar 

Kırmızı - Mavi 
pulover Çırçır cin ay etinin 

muhakemesi başladı 
Katil verdiği ifadede genç mektebliyi öldürdüğünil 
tevilen ikrar etti: "Ben kendimi müdafaa ettim!,, dedi yn.ptınıı. Her tramvay durak yerbıde bun - gidiyor. Orada iniyor. Ve ta oradan 

lardan var. Battı bazı yerlerde ikişer, üçer buraya kadar yürüyor. Bunda muhak-
ıane ... Bundan sonraki savruklutun, pislltfn Bir müddet evvel Fatihte Çırçırda ı Mahkeme, suçu sabit olaltı ŞükrüyU 

kak bir sebeb var. 
kabahati blı.dedlr. _ Nos;l sebeb olur ki? işlenen ve Sam:yi mektebi talebesin - 2 sene, 5 ay 23 gün müddetle hapse 
Hemşerlmtz medeni lnsanJardır. Yere at - den bir gencin ölümü ile neticelenen mahkUın etmiştir. 

mak ahşkanhklannı elbette yeneceklerdir; - Sultanahmed civarındaki evler - A ld' 
yenmeleri de elzemdir.• den birinde muhakkak birile aşna fiş - !eci bir cinayetin muhakemesine - Hırsız bir odaCI adliyeye veri 1 

d nası vardır. Oradan geçerken kim bi - ğırcezada başlanm1ştır. 
Bu yazmın bir de hikayesi vat ır: Mahkemede okunan son tahkikat 

· · dak' lir 18.f mı atıyor, mektub mu bırakıyor, 
Adli Tıb müessesesının yanın ı so- j ,ı_ı / açılması kararına ve yapılan tahkikata 

kak b S lki sabah ben ne bileyim? ta oturan ayan · evve go"re, vak'a <:öyle cereyan etmiştir: 
B n k - Hakkın var Mınışire, Allah kim - .. erkenden komşusu ayan .1.1'- mn apı- Suçlu Rıfat bir ak<:am yanında Niya-

ld K ı 1m yla a- seyi doğru yoldan sapıtmasın .. bizim - r.. .. 
sını ça ı. apı açı ır açı az ag m - · ~~ zı, İhsan ve Hamza isimlerinde üç ar -

y b 1 d kine bu ~i açsam nasıl olur. I~ 1 W ya, bag1rmaya aş a ı: k' A-ı kada<:ı olduguy halde, Şehzadebaşında 
y h ı· · h' - Senden çok rica ederim. Bizim ı " - Ah komşucugum, a ımı ıç sor - Ferah sinemasına gı'trnişlerdir. Maktul 

1 nl · b' b·ıs b a onu cok srtvar .. şu kadar senelik kom -ma, başıma ge e en ır 1 en ana - \ Hasan da, Makbule isminde bir kızla 
şuyuz, yaşca da büyüğü......... J 

<u.rsın.. birlikte ayni sinemaya gitmiştir. Sine-
Bctyıın R. merak etmişti: * malda Rıfat, Hasanı arkadaşlarına gös-
- Ne oldun hemşire, nen var .. doğ - . tererek: 

rusu meraklandım. O günün akşamı Bayan R. nın :ıevcı, Koyu gorunen yerler mavi öuür ta - c- Şu genci görüyor musunuz?, Bu 

Postane gelir dairesi odacısı Ömetı 
dört kilo ağırlığında kurşun münüt 
sirkatinden adliyeye sevkedilmiştir. 

Müddeiumumilik suçluyu, Sultan .. 
ahmed 1 inci sulh ceza mahkemesine 
vermiştir. 

Adliyede yeni tayinler 
Ankara Asliye Ticaret Reisi Mi.inür, 

münhal bulunan İstanbul 2 nci Ticaret 
Reisliğine, Ayvalık Asliye ceza hakimi 
Şem'i İstanbul azalığına tayin edilmiS" 
}erdir. 

_ Ah hemşire ah, başıma geleni bir Bayan S. nin zevcini görür: raflar kırmızı - mavi karışıktır. Bu iki benim ölen kl.z kardeşimle, nişanlıydı. 
B . k. k - Birader söylerneğe dilim varmıyor renk birblı'ine çok yara<:ır. Fakat tabii bu, b k d l h t .. .. K zı Ko·· y kaA ı·ıbler·ın·ın söylesem, yüreğin yanar. enım ı yo amma, bugün bizim refılka anlattı. Siz '$ Şimdi, u a ın a aya suruyor. ı 

mu .. benim ki? .. 
1 

d b' değişmişsiniz her kırmızı, her maviye uyar demek de· bu akşam onun elinden alalım da, sa -

1 
. 

1 ~ Kocaııtrnı? son gun er ~ ıraz.. bet i' d _ ğildir. Hangi renklerin bır arada güzel baha kadar eğlenelim• demiştir. bi gisı artırı dı 
_Kocam ya! Y• - .Ben n:11: :ıe ?munase ' nası e görüneceğini bilseniz de açıklık, koyuluk Sinema bittikten sonra, Makbule ile 

gışmış olabıl.~rn~. S" h . l'b 

1 

derecesinde yanılmamak için her halde Has~n eve dönmek üzere yola çıkmış - köylerde muhtarlara yardımcı mevki• 
K cana ne oldu, işinden çıkardı - N ı }ıueyim up eyı ca ı 1 -' - ;ı soy J • Mesela i dö _ yanyana tutup uzun uznn gözden geçirme lar, ve dört arkadaş da onların peşle - inde bulunan köy katiblerinin bilgilerhJJ 

lar, yok"la hastalandı mı? bazı vazıyetler var da ... h d ~ dar lisiniz. Bunu herkes bilir amma, nc>dPnse rine düşmüşlerdir. Yolda, Hasan arka- artırarak umumi malumat sahibı bir ha• 
- K ]ke işinden çıkars&.\ydılar, keş - nüı:ü tramvayla Sultana ;.e .~ a herkes yapmaz. Yakışacağını umduğunuı l ıarından gelmemesini suçluya söylemiş le getinnok suretile daha faydalı ve ve-

ke hastalansaydı. Daha fena, daha fe- gidivor, oradan eve yaya onuyorsu - renklerin hazan çiy düşmesine sebeb de ise de, Rıfat takibP devam etmiştir. Ni- rimli bir şekild~ vazife görmelerini temin 
na! nuz. ıea· t _ bu ihmaldir. I hayet. Çırçır mevkiine geldiklerinde, maksadile şehrimizde bir köy katıblerJ 

- Söy1emeğe dilim varmıyor, başına - ~u rn~. ~a evet.. ~ ıy:ı ra~. Modelin mavi yerleri bir ters - bir yüz yanfarma sokularak, münazaaya bas - kursu açıldığını dün yazmıştık. 
bir kaza mı geldi? vav bıletlerınm yere a:ı ~am ar~:j~n 'lastiktir. Karışık tarafları şöyle örüle • lamış ve yanında bulunan makasla Ha- Bu kurslar ·bilahare memleketin bütün 

_ Keşke başına kaza gelseydi de bu kutular vaptırdı ya.. hızım ;e~ ~ e 
1 
cektir. Lastik örgünün üstüne bir kır - ~anı muhtelif verlerinden varalıyarak, vilayetlerinde açılacak ve bu kurslardaıı 

b~i crbrmcseydim. bu ~ut~lardan yok. Tramvay an ~~ı; 1~ mızı (yüz ilmik), ikinci ilmiği örmeden Bldürrnüştür. İkisini ayırm;k üzere or- mezun olanlar köy katibliği yapacaklar• 
- Şimdi merah.-tan çatlıyacağım. Ne ce b1leh .~ere atm.~k da cezayı ~u~ - (ters örüyormuş gibi) bir şişten öbiirane taya ahlan Niyıtziyi de, ayni makasla dır. Bu defa şehrimizde 44 üncü ilk okul· 

old1ı kuzum? zim olabılır. Bu .vu~d:n Sulta;.a k ~ 
1 

geçiriniz, yani bu ilmik mavi kalsın. Bun- varalamıştır. da açılan köy kfitibleri kursuna İstanbul 
- Daha ne olsun; bizimki bu yaştan. de iniv_orum ... ~:ıetırnı orada 1 u uya dan sonra hep bu iki ilmiği yani bir kır- · Katil Ağırcezada yapılan sorgusun - vilayetinin kazalarına bağlı bütün köy-

60ll a azıttı. atıp evıme donuyorum. . 1" • mızı yüz ilmikle örmeden geçilen mavi da surunu tevilen ikrar etmiş ve: !erin 70 kadar katibi iştirak ettirilmiştiı"1 
- Üc:tiime iyilik sağlık.. ismet Hu usı _ ilmiği tekrarlarsınız. Dönerken gene kır- ~ Kadın sinemadan çıkarken ken - Bu kursa ayni zamanda, hariçten de 
~~=~=~=~~~~~~=~==~===========~~~~l~m~~n~~ncöre~mavi~ti"vclkiın· a·· 'tk'~e~emiç~.gHili~ebmJ~rm~~ti~nl~nb~hlbrarlqtm~ 

C Bun arı bla •ıyor mıı i i ·11 ? tadaki gibi Örmeden Şişten şişe geçirir· isl:~~ e~\c:;ti. 13P'!'l, bunun Üzerine peş- mıştır. ~ariçten k~y kfıtib! kursunu iJt-
J L ..<G 1 M ... i siniz. Bundan sonraki sırayı mavi yünle 1 . t kıld . Hasan voltla peşle - mal etmiş olanlar, ihtiyaç vukuunda her 

erme a ım ~ ' h · b' k.. kAt•bu~· t 'h lı örünüz. Bu sefer kırmızıları örmE:'den ge- rinden eelmernem için. bana söylendi. angı ır oy a ı gıne ercı an a na· 

1 

Bazı hayvanlar neden çiniz. Mavileri yüzüne 5rers;niz. Döner 4 Sonra rla. cebinden sustalı çakısını çı- caklardır. 
Tirol köylülerinin şapkaları 

nasıldır? 
ken de avni şekilde örersiniz. Sonra ni . kardıe'nı farkettim. Nihayet, üzerime Şehrimizde açılan ku~ bir hafta de-

\OS\Opar lak olup yatarl~r?.. havete kadar ;ık sıradan itib:ıren bu dört hücum edince. cebimdeki makası çı - vam edecektir. Tedrisata ayın on yedin-
h ı uy sırayı tekrarlatsınız. kardım. Kendimi müdaf•'l için onu ya- ci Pazartesi günü başlanmıştır. Bu şekle 

Tirol köylüleri, Kedi, köpek gibi bazı ayvan ar, - göre kurs yarın nihayet bulacak ve köY 
Pak ve Noel yor • kulan geldiği vakit toparlanıp yattık - raladım. demiştir. A Yemrk baf,si: Muh,"keme, şahı'dlen·n celbi için, ta _ katibleri vazüeleri başlarına gidecekler-
tult nndcı ve bay • ları malfımdur. Bunun sebebini öğ - " dir. ~ 
ram günlerinde re· renmek istediniz mi?... Bu gibi hay - lik edilmiştir. Kursta. tedrisat köy kanunu, nüfus iŞ-
sımde görduğu • vanl:lrın burunları en hassas noktala - Zeytiny?ğh bakla en iyi Bir sah'ek~rlık davası leri ve umumi devlet mevzuatı hakkın .. 
niız gibi 3 mctr9 ndır. BurunlarJna hızlı bir surette vu- nasıl pİŞİrİIİr? ne'İce1endİ da yapılmaktadır. Bu dersler, konferans 
yüksekliğind~ şap- rulduğu takdirde derhal ölebilirler... şeklinde pratik olarak verilmektedir. 
kalar gıyerler. Bu Uyanrk oldukları vakit kendilerini ko- Yemek pişirip te bakla pişirmeyi bil - Ağırceza mahkemesinde, dün bir Kursta öğretmen vazifesini, bu işlerde 
.:;.kr·a'-ı nasıl ta~ı. b'l b h l duklar va miyen olmaz. Yalnız her pişiren de iyi pi- sahtekaArlık davası neticelenmiştir. b 1 l A r- r- J s ruya ı en u ayvan ar uyu ı - . . d' i gi eri olan vilayet köycülük bürosU 
' Llllt't.r diyecek4 ki b l t hl.k d korumak ı· şırmcz. Baklanın bır der ı vardır. Rengi Suçlu Şu"k'"u" evvelce Harbiye rnek - f 1 ·1 flA ü ~ t u aza arım e ı e en - . . • • şe ve memur arı e, v· cı.yet nüfus müd .. 
cın12.? Gayet basit· . ,~ l t l 1 kararıverır. Bır çokları buna rnan. olma~ tebı·n.:ı~.n ihraç edildigı· · halde, başka - - B k k ., · · çın ""par anıp Ye/ ar ar. . . . . k ~ ru ve a ır öy 'kaymakamı görmekte• 
Du çeşid şapkalar ~ y l ıçın bakla tenceresının apağını açmama- sına aid bir hüviyet cüzdanı kulla!nmak dirler. 
iç ~ıincle çıtalar vardır. Ayni zamanda 

1 
de bulundurduğu bir sopa ile daimi şe • yı tavsiy.e ederler. ~~· ~i~ t: ~ratik . bir ve sahte rapor ve tasdikname ıtanziın Köy kanunu ve emsalı bilgiler, köycü .. 

hepsi ele mükemmel şekilde kolalnrunış. Ik lde şapkanın müvazencsblı temin et - usul değıldir. Yemegın ıçı gorunmeyınce etmek suretile Maltepe askeri lisesine lük bürosu şefliği, nüfus işlerı, vilayet 
tır. Tirollü bu şapka başında iken elin- mek ile mükellef bulunmaktadır. suyunu kararlamakta aldanmak ihtimali girmiştir. Bilahare iş anlaşılınca, mek- nüfus müdürü, umumi devlet mevzuatı, 
_.. .,_, • ... .. .. ·--· .. ·-·--·---........ __ ................................ artar. Hatta ölçü ile konulsa bile ... Bazı +ebden fı'rar etmı'şse de, yakalanmıştır. 

Okuyucularıma 
Cevablarım 
Bay z. A. bana Hopada!ı yazdığı 

mektubda: 
- Son Postanın cGönül işleri> sü

tununda birçok genç kız ve kadın .. 
ların lkoca aradıkları haberini gör .. 
dfun. İşte ben bunlardan birini ala .. 
bilecek bir erkeğim, yaşım 25, bo -
yum 1,72, ağırlığım 67, diyorsunuz. 
Hoşuma gitti. Öyle ya, nihayet bu, 
bir alış veriştir, bazı hallerde neden 
panayır alım satımlarını andırma -
sın! Mektubunuzun sonunda: 

- Hakiki adımla adresimi ikinci 
mektubda bildireceğim, demişsiniz. 
Merakla bekliyorum• Fakat yolla .. 
yacağınızı vadettiğiniz mektuba mad 
di ve manevi vaziyetinizle tahsiliniz 
hakkında da biraz malfıınat ilave e
derseniz pek memnun olurum. Kol
leksiyonda boş yerler var. Onları 
doldura{!ağım. 

* A. E. ye: 
Hafızamın yavaş yavaş zfıfa uğ -

ramaya başlamış olmasından kor • 

kuyorum. Meseleyi hatırlayamadım. 
Fakat ne olursa olsun, matlemki ö -
zür beyan ediyorsunuz, hadiseyi ka
panmış telakki edelim. 

* Bayan .n. t.. ye: 
- Erkek yoldan çıkmış bir genç 

kız için hiç bir mazeret tanımaz. 
Hatta eski zamanlarda olduğu gibi 
bu genç kız efradını tanımadığı bir 
çete t<'rafından dağa kaldırılmış 01 .. 
sa dahi. 

Erkek fazla hodgamdır, diyecek -
tim, fakat kadınların arasında da 
ayni damga ile damgalanacak olan -
ların da az olmadığını düşündüm. 
Şahsen size acırım. Kabahatinizde 

suçun derecesini hafifletecek sebeb
ler ararım, bulursahı memnun olu -
rum. Fakat ayni tarz hareketi her -
kese knbul ettiremezsiniz. 

- Ne yapmalıyım? diyorsunuz. 
Size ilk ve son tavsiyem muhiti -

nizi değiştirmelmr. Eğer şu veya bu 
sebeble terkettiğiniz yola tekrar dön 
mek arzusunda .MUX1lınl iseniz. 

TEYZE 

~ na aid malfunat ta Bakırköy kaymakP 
bakla geç pişer, tahmin ettiğinizden çok mı tarafından verihnektedir. 
su lazım oluverir. Bazısı bilakis umuldu- unlu suya atılır. Sudan çıkarılınca çen · 
ğundan erken pişi verir. Bu sefer su çok tilmiş soğanla iyice oğul ur. Hep bir ara
gelir. Arasıra kapağını açıp yemeğe bak. da, _ yakılmış - zeytinyağına atılır. Birıtz 

makla bu suyu kah azaltmari:, kfıh çoğalt- d:a un scrpiştidrir. Tencerenin dibinin 
mak mümkün olur. Bizim tarif edeceği ., büyüklüğünde kesilmiş bir yağ kağıdil~ 
miz baklanın üstün:i • karar.masından üstü kapatılır. Kapak ta örtülür. Kendi 
korkmadan • açabilirsiniz. İyiliği bura • suyunu salıverince lüzumu kadar su ilave 
da. edilir. Şekerler de içine atılır. Yemeğin 

1 kilo bakla • orta büyüklükte iki so- üstü daima Uğıdla kapalı kalacağı için 
ğan • bir demet dereotu - üç buçuk kris· arasıra tencerenin kapağını açıp kena • 
tal çay bardağı dolusu zeytinyağı. (Fazla nndan suyuna, pişip pişmediğine bakmak, 
yağlı istiyenler dört bardak koyabilirler.) rengini hiç bozmaz. Dereotunun bir kısmı 
- dört tane çay şekeri - ve tuz. tuzla berabeT' yemek ateşten ineceğine 

Yıkanıp ayıklanan baklalar limonlu ve yakın, bir kısmı da iner inmez serpilir. 

Egede bağlar kırağıdan 
müteessir 

İzmir (Hususi) - Alaşehir, Kasabı:J 
ve Salihli bağlarından sonra Kemal -
paşa bağları da kırağıdan müteessir ol
muştur. Vilayete gelen haberlere göre 
dün gece Kemalpaşa ba4jla'rına düşen 

kırağı üzerine zarar bazı yerlerde yüz
de 15, bazı yerlerde de yüzde 80 dit· 
Üzüm rekoltesinin yüzde 25 nisbetin .. 
de müteessir olacağı zannedilmekte • 
dir. ---. .-..... ................. _.._ ....... _····-·····-····--···-._... ..... ---·······-·······-----····-· .................... _.... ........ _____ ...... ., 

Becsksızın maskaralıkları: Saksıları sulamak için 

' ·-
\ """ ' . 

.. 
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( __ G_u_ze_ı _F_ık_ra_ıa_r __ J 
Merak ediyorum 

Genç erkek, nişanlısile kıra çıkrnıştıJ 

BOrdu: 

Bir ağaç altında O· 

turuyorla.rdı. Gen~ 
erkek nişanlısına 

baktı: 

- Kalbime bir 
şeyler cluyor. 

Dedi. Nışanlıst 

- Bana karşı olan aşkından mı? 
Genç erkek mütercddicldi: 
- Bc:ı de onu merak ediyorum. San;,ı 

!( ırşı olan aşkımdan mı, yoksa öğle ye · 
:n eğinde fazla pilav yedim ondan mı? 

*** Müteessir olmayın 

A_~ ğümden bin kat 
'"\~ yaşlı gördüm! 

• ' .. Dedi. Yaşlı ka -
i!uı müteessir olmuştu. 

Mariyüs farkına vardı: 
- Müteessir olmayın, dedi, siz de bi~ 

~iz, ben daima mubalağalı söz söy • 
ICI"lın. Bin kat dcdimse muhakkak mü -
balağa etmişimdir. Hakikatte sizi bir ev
l\Tellti gördüğumden beş Y:.iz kat yaşlan • 
~görmüşümdür. 

*** 
Çaresiz kalınca 

- Yeni bir daktilo almışsın. 

/- İşine nihayet 
glbniyordu. 

- Evet! 
- Eskısi ne ol • 

du? 
- Tembeldi, ya. 

zı yazmıyordu. 

- İşine nihayet 
mi verdin? j 

verm"ştim amma, o 

1 - Ya sonra nasıl gönd"rebildin? 
- Çaresiz kalmıştım. Kcndısıle evlen

~· Yerine de bu yeni daktiloyu aldım. 

*** 
Ayni şey 

iki esk'i dost sokakta karşılaştılar: 

- Ne dediler? 

- Nereden ge • 
liyorsun? 

Hastaydım, 
iki doktora muaye
ne oldum. İkis1 de 
aynı şeyi söyledi -
ler: 

- Beş lira vizite alırız! dediler. 

:-ım'l gös ermeden 

bana ver'r n ay

da sana bir l'ra 
:<C". 

~.b'~~. · ~~!..) bahşiş, kanma ga. 
t~ tnoda mecmualarını da kendisine ver-r 
thez, bana verirsen bu hizmetın için de 
'lnıca ayda on lira veririm. 

~lacaklı - Borçlularını maske takın
:: kcndilai i'TU yaka.lıyamıyacağımıı 
il 11"1ediyorlar amma, yanılıyorlar, ben 
~ ?naske takınca onlar beni tanıyıp 

~a.tıııyorlar. 

SON POSTA 

/ 

- Bir dakika daha durun, şu yemeğimi ısıtayım, soğuk yem.ek yemek hiç 
adetim değildir. 

Hastabakıcı - Gerçi kolunuzda ufak . \ 
bır sıynk var amma, makasımı kay-
bettiğim için sargıvı kesemedim de ... 

Hoş Sözler 
,.. 
Adeti deği~dir 

, Rıhtımda Karadenizden gelecek vapu
ru bekliyenler konuşutlar: 

- Vapur .geç kaldı. 
- Ben geç kalacağını esasen biliyor -

dum. 
- Nereden biliyordunuz? 
- Karım vapurda .. Şimdiye kadar hiç 

bir zaman söz verdiği saatte söz verdiği 
y rde bulunmak kanının adeti değildir 
de .. 

*** 
Öğretiyordum 

Polis, gece bir evin penceresine merdi
ven dayamış. merdivene çıkan iki kişiyi 
yakaladı, karakola götürdü komiser istic
vab etti: 

- Siz hırsızlık edecektiniz değil mi? 
Biri cevab verdi: 
- Hayır komiser bay, böyle bir niyeti

miz yoktu. Gerçi ben evvelce bir kere 
hırsızlık suçundan malıkCım olmuştum 
amma o zamandanberi tövbeliyim, bu ya
µundaki arkada§ıın evlidir, ona .karısını 
uyandırmadan gece evine nasıl gireceği
ni öğretiyordum. 

Sayfa 7 

nema yıldızı ortta 
Y oung bir " gazel ik 

nezareti ,, ihdasını istiyor 
Böyle bir nezaret kurulursa kadınların 

hepsi güzelleşecek, dolayısile aile 
geçimsizlikleri, talaklar azalacakmış ! 
( "Son Posta,, nın sinema muharriri yazıyor ) 

.. 

J 

Loretta Y ou.ng 

Sinema yıldızları içinde gerek güzel -
liği, gerekse san'at kabiliyeti dolayısile 
pek meşhur olan Loretta Young bır İn· 
giliz muharriri ile görüşürken behemehal 
bir .güzellik nezareti teşkili lüzumun • 
dan bahsetmiştir. 

Şoför - tki dakika l'Onrtı gelirim, de· 
mi§, otomobilden inmi§ti. Kadm de
ğil mi, muhakkak bir yerde daldı kal
dı. 

*** 
lktısad 

• 
1 

Muharrir sinema yıldızının bu talebini 
Evlı erkekler arasında: hayretle karşıladığından san'atkar şu be-

caddeleri genişletmek, güzelleştirmek lçlıı 
köprüler kurmak için milyonlarca dolar 
sarfetınektedir. Bu tedbirlerin çok fay .. 
dalı olduğunu muterifim. Fakat simaları 
güzelleştirmek ve dolayısile saadet yu • 
vaları vücude g€tirmek bunlardan daha 
mı az ehemmiyetlidir? 

Senede boşamna davaları için sarfedi ,. 
len milyonlarca dolar acaba nazan dik -
kate alınıyor mu? .. Ağlıyanlar, sızlıyan -
ların derdlerine çare bulundyor mu? .. Ne 
gezer? .. 

- Benim karım, çok muktesiddir. Kra- yanatta bulunmuştur: 
vatlanmı hep kendi eski elbiselerinden 
yapar. 

- Benim karım daha ~ok muktesiddir. 

1 
Elbiselerini hep benim eski kravatlarım· 

o O 
· dan yapar. 

o O 
a oo O 
oO Q 

- Şimdi hatırladım, dti.ıı gece ka • 
nmla aramızda kü.çü.k bir münaka§a 
olmU§tu.. 

Komşu. bayan - Kırk bir kare maşal· 
Zah, şükür yeti.gtıirene, biraz evvcı de 
babasını gördüm. Y_ü.zü tıpkı_babasının 

IJÜZÜI \ 

*** Uoutturmıyayım 
Erkek, sevgilisini görmiye gelmişti: 
- Senin yanında iken her §eyi unutu

yorum. 
Dedi. sevgilisi hatırlattı: 
- Öyleyse ben unutturmıyayım, bana 

bir pırlanta yüzük vAdetmiştin. 

*** 
Garib kadn~ 

- 'lır daha Neclaya hiç bir sırrımı 
söylemiyeceğim .. 

- Herkese anlatıyor mu? 
- Hayır canım, ben böyle garib kadın 

görmedim. Hiç kimseye söylemiyor. 

*** 
Bulunamamışhr 

Çok zayıf bir kadını gösterdiler> 
- Kalbsizin biridir. 
Zayıf kadına baktı: 
- Olabilir, dedi, vücudünde bir kalbin 

sığabileceği yer bulunamanuştır da .. 

*** Evimi büyüttüm 
- Evimi büyüttüm. 
- Demek eski küçük evinden çıktın 

ha? 
- G€ne o evdeyim amma, bir odayı 

üçe bölmek suretile odalan çoğalttım. 

*** 
Doğru 

Fılfınca hakkında dedikodu yapıyor

lardı. 

- Bütün servetim başımdadır dıyor .. 
halbuld hiç zeki değil 

.- Fakat gene yalan söylememiş ki. ağ
zında tam l'irmi tane altın ~ ll~ 

•- Bir güzellik nezareti teşkil edilmesi 
lüzumu hakkındaki fikrimin hayretinizi 
mucib olduğunu .görüyorum. Bu hususta 

sizi tenvir etmek isterim. Elbet te bana 
hak verirsiniz... Fikrimce herhangi bir 

kadın bazı basit ihtimamat sayesinde gü

zellik elde edebilir ... Fakat bu ihtimam at 
pahalıya malolmaktadır. Milyonlarca ka
dın vardır ki güzellik enstitülerine gide
cek, orada kendilerini tedavı ettirecek pa
ralan yoktur. Hükfunet bu tasavvur ey. 
lediğim nezareti tesis eyliyecek olursa 
mesele kolaylaşır ... Hiç şaşmayınız ... 

Elyev.m hükfunet sokakları, yolları. 

Dediklerim yapıldığı takdirde aŞk her 
tarafta hakim mevkie geçecektir. Bütün 
kadınlar güzel olacaklardır. Bu sayede 
dünya cennetten farksız olacaktır ... > 

* Loretta Youn.gun düşünmediği bir nok· 
ta var ... Acaba bütün kadınlarııı güzel 
olmaları saadet temin edecek mi? .. Ka -
dınlann güzellikleri hep ayni ayarda :mı 
olacak?.. Güzellik derecelerindeki fark. 
lar nizalan, rekabetleri davet etmiyecek 
mi?. 

i ema san'a kir rına 
eVlenme ya amıyor! 

Ev/ener~ yıldız mutlaka söhretini kaybediyor~ 
bazan da büsbüti:n unutuluyor 

Son haftalar zarfında Hollywood bir 
evlenme dalgasına maruz kalmıştır: 

Hedy Lamarr, Clark Gable, Carole 
Lombard, Lyun Bari, Nclson Eddy sıra
sile evlenme memurunun huzuruna çık -
mışlardır ... Bunlardan maada evlenecek 
olan bir kafile daha vardır ... 

Sinema san'atıkflrlarının bu ardı arası 
Jcesilmiyen evlenmeleri bazı sınema me
raklılarının hiç te hoşlinna gitmemekte
dir. Bunlara göre sinema san'atk5.rlarının 
evlenmeleri san'at kabiliyetlerine nakise 
vermektedir. 13ekar bulunan sinema 

san'atkarları ister erkek olsun, ister ka • 
dm, halk tarafından daha fazla sevilmek· 
tedir. Evlenmeleri bu sevgi ve alakayı 
derhal kesmektedir. Buna misal olD.rak 
sinema san'at.karlannın almakta olduk • 
ları mektublar gösterilmektedir. 

Bckfıl' bulunan bir sinema san'atknrı 
hatırı sayılacak derecede mektub alırken 
evlendlltten sonra bu mektublarm sayısı 

göze çarpacak derecede azalmaktadır. 
Bundan maada, şahsi misaller de zikre-. 

dilmektedir: 
Mary Pickford büyük bir şöhrete ma· 

lik bir sinema yıldızı idi. 
Douglas Fairbanks ile evlenir evlen -

mez şöhreti bir hayli azalmıştır. Sonrı:la
rı bu şöhretini büsbütün kaybeylemiştir. 

Lily Damitayı hatırlamıyan yoktur. Bu 
~en, şuh Fransız yıldm Errol Flyun He 
evlendıkten sonra şöhretini 'tamamen 
kaybetmiştir. Huş Lily Damita bu hale 
bugün memnun bulunmaktadır ya ... 

Dougias Fairbanks Junior ile evlendik
ten sonra Joan Crawford pek parlak ol:ın 
şöhretini tamamen denecek yerde kay • 
betmişti... Kocasından ayrıldıktan sonra 
pek çabuk eski şöhretine sahih olmuş • 
tu ... Fakat ikinci defa Farancho;: Tone ile 
cvlendikte gene şöhreti husufn uğradL 

Şimdi Frauchot Tone ile de boşanmak ÜZP. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
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~ · . i Kadının yerı evde mı? 
5TI111111111111111nh. General Cemıl Conkun hatıraları: 19 .dn1111111111111111iii • h t d d ? · 

ış aya ın a mı ır . 
Biribirini takib eden taarruzlar lkhsad Fakültesinden bir genç kızın cevabı: 

Anafartalaraa Türk kuvvetlerine karşı yapılan bir düşman hücumu 

. Bu münasebetle hatırıma gelen hoş ı peyda oldulc=.r ve uzun bir zaman üs-ı yahlığı içinde düşman tüfeklerinden çı
b~r vak'ayı. anlatayım. Bu hadiseyi, bel tümüzde dolaştılar. Donanma da, bire& kan hafif duman, bizimkilerden ziyade 
ki pek garıb o~.asından dolayı bira2 ateş etti. onların mevkiini be1li ediyordu. H~r 
da hayal mahsulu zannedenler bulun~- Ortalık karar1rken, cepheye yeniden iki taraf arasında 3-4 yüz metre geniş-
caktır. Fakat, mevzuubahs ~akıa baki- sükunet çökmüştü... liğinde K~yacık A "ılı vadisi bulunu -
katen olmuş ve garb cephesınde cere - yordu. g Gece yarısı gelen bir emirde, takvi
yan etmiştir. 

MütE',~ddid hücumlara rağmen, İn -
gilizler. bir Alman siperini zaptroe -
memişler. 

Nihayet, hücum eden askerlerden bi
ri, ber:ıberinde taşıdığı futbol topunu 
Heri atmış. İliklerine kadar spor aşkı i
le yufhırulmuş bulunan İngiliz asker -
1cri. topun arkasından fırlamışlar. Bir
birlerine pas vere vere, Alman kur -
şunlannrı hedef olup zayiata uğramala
rına rağmen, düşman siperlerine ka -
dar ilerlemişler! Bu orijinal ve mu -
vaffakiyctli hücum tarzının mucidi o -
lan İnviliz askeri, Alman siperlerine 
topla beraber girince b<lğırmış: 

«-Gol!• 

Gelelim bahsimize: 9 Ağustos saba
hı, daha ortalık aydınlanmadan 
kalktım. Herkese cişbaşına!• emrini 
verdim. Ben de topçu tarassud mevkii
ne gittim. 

Şafak sökerken ateş başladı. Önü -
müz, düşmanın nakliye ve harb gemi -
lerile dolu idi. Solumuzdan Conkba -
yınnda yapılan taaTruz daha çabuk in
kişaf etti. Düşmanın oradan aşağıya 
püskürtülmesi ve süngülenmesi, bizim 
de topçulamnızla, gerikyen düşmanı 

yan ateşine almamız Jezzetıi bir sabah 
kdhvesi yerine geçiyordu. 

Sağımızda bulunan 7 nci fırka da i -
lerlemeğe başladı. 

Düşman donanması da büyük ve kü
zük Anafartaları yakıyordu. 

İngilizler, Conkbayırmda mukabil ta 
3rruz iğin yukarıya, yani sırta doğru 
çıktılarsa da tekraı tekerlendiler, aşa
ğıya doğru kaçtılar!. Bu firar sahnesi -
n~. t~r~ssud mahallinden seyretmek, be 
nım ıçın çvk keyifli bir hadise idi! 

Bir yandan 7 nci fırka ilerlemesine 
devam ediyor, bir yand~ da bizim sağ 
cenahımız, hareketlerini bu ilerleyiş i
le birleştiriyordu. 

Artık, düşmanda büyük bir şaskmlı-. ~ 

ga benzer bir durgunluk görülmeğo 
başlanmıştı. Hatta, düşman topçusu, 
sanki yokmuş gibi susuyordu. 

Biz, istediğimiz gibi atıyor ve vuru
yorduk! 
Öğleden sonra, düşmanın Kemikliye 

obüs bataryası ve piyade kuvveti çı -
kardığını gördük. A~ama doğru bu 
piyadeler, seyrek avcı halinde 7 inci 
fırkanın sağına doğru ilerlemiye baş -
!adılar. Burada da düşman tayyareleri 

ye edilmiş 8 inci fırkanın fecir ile be-
raber, Conkbayın ciheti:nd"Cn düşma
na taarruz edeceği ve bu zamana kadar 
hiç bir taraftan ateş edilmemesi emra
lundu. Atatürk, bu taarruzu bizzat ida
re etmiştir. 

Buna göre tertibat aldım. Sabaha ka'"
dar düşmanın asabiyetinden doğan, va
kit vakit yaptığı. piyade ateşinden baş
ka bir şey olmadı! 

Fecir zcımanı, tarassud mahalline 
geldim. Saat S.30 da 8 inci fırka taar
ruza geçti. Ufuktan yükselmekte olan 
güneşin ışıkhıı ı. sırtların gerisinde top
lanmıs olan asker1erimizin süngüleıini 
parılda tıyordu. 

Bu kıt'aların ön}erinde ilerliyen kah
ramanlaıın düşman nazarından sak -
lanmasma da, tepeciklerin ve funda -
lık'ların düşman Cihetine mfrtevecci!h 
kısımlarının gölgesi sebeb oluyordu. 

Muhııırehe olanca• şiddetile cereyana 
başladı. Düşman, müthiş topçu ateşini 
hücum eden kıt'alarımıza çevirdi. Biz 
de, tuplanmız ne on1arrn piyadesini 
dövüyorduk! Bu karşılıklı topçu düel
losu içide düşman geriliyor, biz ilerli
yorduk! 

Ne kadar yazık ki. adi cebel toplar
mızda zuhur eden bazı arizilar dolayı
sile ateşe fac;ıla verrniye mecbur kalı -
yor ve sabırsızlanıyor idik ... 

Bu s•rada İntepeden gelen adi ateşli 
dört obüs tonunun Malik deresinde be
şinci fırka karargahı önüne vardığını 
haber aldım. Batarya kumandanına 

hemen c Anafartaikebir • cenubunda 
mevzie girmesini. Ağıldere ile Damak
cılk sırtları gerisini dövmesini emret
tim. 

Bizim cephenin ilerlemesini kolay -
Jaştlrmak ;çin ihtiyat taburunu öne 
sürdÜ]n. 11 inci alay bataryat;ından iki 
topu, yedjnci fırka mıntakasını da ge
çirterek İsmailtepeye yerleştirttim. O
radan, düşmanı, daha müeesser bir su
rette ateşe aldırttım. 
· Sağ cenahta, akş~m 18 e doğru, 7 nci 
fırka kıt'alarmın yaptıkları taarruz ha
kikaten ateşli bir sulh manevrasına 

benziyordu. Bizim tarafta, biçilm~ ve 
demetlenmiş bir ekin tm-lasının kena
rında ilerli~,.:m avcı)anmız yatıyordu. 
Düşman da karşıdaki fundalıkta müda
faada bulunuyordu. 

Batan güneş. her iki tarafa yandah 
ışıklarını gönderiyordu. Fundalığın si-

Ate~, böylece karşılıklı devam edi -
yordu. Ve hava kararıncaya kadar da 
kesilmedi!. 

Ben de, böylece, nadir tesadüf olu
nur ve seyredilir biı muharebe manza
rası görmüş bulundum. 

Saat 19 a doğru yer muhcJrebesi ha

fifledi. Fakat, bu hafifliği, hava muha

rebesinin şiddeti takib etti. Tepemizde 

dolaşan tayyareler bomba atmağa baş
ladılro-. Lakin, topçularımızın fırlattık-

Jarı şarapnellerin pek yakınlarında pat
lamasından dolayı, bir müddet sonra 
onlar dn kaçtılar! 

Ve sükunet, hafif piyade ateşine rağ
men, t~krar bütün cepheye hak.im ol-
du ... 

Bu sükiinet ertesi günü, yani 11/8/ 
91 S de de deva'll etti. 

12/8/915 de mevzileri düzeltmek ile 
mesgul oldum. Tarassud mevkiinden 
sağ ve sola doğnı bütün harb sahası 

pek güzel görüldüğü için, fırkalara ve 

grupa verdiğimiz krokinin manazırını 
istediler, gönderdim. 

Düşman topçusu, bugün, düne nis -
betle faal idi. Hatta, donanması da va
kit vakit mevziimizi dövüyordu. 

12/8/915 tarifi bayrama tesadüf e
diyordu. Fakcıt, ben, bunu unutmuş -

tum bile!. Bazı arkadaşların gönder -

dikleri tebriklerden hatırladım ve gül

düm: Bence. asıl büyük bayram, mu
harebe kaza'mlması idi! 

A~ama doğru küçük Atıaiartayı, 
düşman donanması ateş altına aldı, kö
yü yaktı. 

13/8/91 S de düşman donanması sa

bahleyin tekra4r bombardımana başla
d1 ve ateş fasılalı surette devam etti: 

Bugün gruptan gelen esir ifadelerine 
göre, düşmanın Anafartalarda yaptığl 

ihraç hareketinde 40,000 kişi varmış. 

Fakat düşmanın za'Yiatı o kadar fazla o

lacak ki, bir kaç gün evvel karşımızda 
bulunan 6 hastan<.3 gemisinden, bugün 

ancak bir tane kalmış idi. Diğarleri, 

asgari 15,000 yarab ile yola çıkmış bu
lunuyorlar idi!. 

Yaralt yekı1nunun bu miktara baliğ 
olması, hakikatten uzak ve hayali bir 

rakam zannedilmesin. Çanakkale mel

hamesi, bütün de,~mı müded.Hnce o 
kadar kanlı ve okadar şiddetli bir seyir 

"Erkeklerle müsavat iddiasile, iş hayatına ahlmış 

kadınlara karşı antipati duymamağa imkan yoktur,, 

Yüksek tahsil gören genç kızlarınızı rum. Ben ıler~e çalışmak için değU, kültüt 
muhatab tuttuğumuz, cEv mi, İş mi ?• yapmak 1-;in Unlversiteye devam edlyorunı· 

ank t
. .

1 
bl - .. d'" cKadın hlç bir zaman kadınlığını unutma .. 

e ıne verı en ceva arı uç gun ur 
. . malı• IMtyac bclld onu yakasından tutarak. 

neşre devam ediyoruz. kendi işinden alır. Bu çalışmaya hürmetk~ 
tiniversitenin hukuk, edebiyat fakül- olmak lazımdır. Fakat erkeklerle müsavat 

telerile, coğrafya, tarih, felsefe şube- iddiasile, hiç lüzum yokken iş hayatına atıı
lerinde okuyan genç 'kızlarınızın cevab- mış kadınlara da antipati duymağa imkıl.n 

yoktur.• 
lcfrını bugün de ikhsad fakültesi tale-

e Hamdiye Gersu (lktuad Fa• besinin verdiği cevablar takib etmekte
dir. Genç kızlar, ankdte samimiyet1e külte•i ikinci aınıl ): 
cevab vermekte devam ediyorlar: 

e Sevim Levend (Uniueraite lel· 
c - Ben çnlışrnak için iktısad fakültesini 

tercih ettim. Fnl:at düşüncem tamamen bU'" 
nun aksinedir. Bir genç kızın yüksek tahsil 

•ele pıbeıi ikinci sınıf): yapması Uizımdır. Fakat herhalde, hukuV. 
c - Ben evimi tercih ederim. Kadının, iktısad branşlar•"lı değil meselO. edeblyatt. 

münevver olsun olmasın, ancak ihtiyacı ol- felsefe kı. .. ımlanm tercih etmeleri doğru O'" 

duğu tnkdirrle çalışmasını doğru bulurum. lur. Ben de çalış:nağn mecbur olmasaydutı 
Blr genç kız yüksek tahsUl çalışmak gaye - muhakkak yr.. edebiyat, ya felsefeden birini 
sile değll, bilgili bir insan olmak için yap. tercih ve tahslllml müteaklb de kendimi 8" 

malıdır. Ben felsefeye bu nrzu lle devam vime hasrederdlnı.,. 
ediyorum. bitirdikten sonra çalışmak nl • 
yetinde değlllml ötedenberl zaruret karşı-

sında kalm1yan kadının l.ş sahasında erkeğe 

e Meliha Tayşı (lktısad Fahül • 
tesi üçüncü sınıf): 

,.ıılr!b olmasını bir türlü aklım almaz. Koca- c - Tnm manasll'.! bir ev kadını olabilmeJ 
•• çalışan bir kadının sırf daha ly1 giyinmek, için okumak lnzımdır. Hayatın zaruretleri'" 
daha ıyı hayat şartlan temin etmek için gi- ne göre, Herde bu tahsilden yardım bekl~ • 
dlp bir erkeğin yerln1 işgal etmesini doğru mek lcab edcbUh'. İcab ederse çalışırım. th'" 
bulmuyorum.ı tıyac duymazsam, bu kazanç yanıma kalıt• 

İş hayatına atılmış bir kadının tam blr ef 
• Güzin Tınç (/ktıaad Fakültesi kadını olması imkansızdır. İkisi birden teUf 

edilemez. Bir 1toltuğ:ı. !ki karpuz sığmndığ1 
gibi.. bunlardan birini muhakkak düşüre • 
cektir ... 

ikinci ıınıl): 

c - Elbette bir kadının kendisini münha
sıran yuvasına vermesini doğru bulurum. 
Ancak, iyi bir aile kadını olmak için iyi bir e Neriman Hikmet (/ktısad Fr 
tahsH sahibi de olmak l!zımdır. Tahsll gör- kültesi talebesinden): 
dükten sonra eve çekilmek hell\, kadın, hem 
çocuklar ve hem de memleket hesabına bir « - Kadın evde mı yakışır, i§e mi? deme• 
kazançtır. İhtiyacı olmıyan kadının çalışma- bugün biraz tuhaf olur. Onu yaratılışı 15tt-
ın bence doğru değildir. Neticede bütün dad ve kal'lllyett bakımından tetkik etmel 
memleketleri düşünceye sevgeden bir ta - ve netice çıkarmak istenirse bence, muhak'" 
knn buhranlar meydana gelir kl, bunları dü- kak kadın da hiç aksaksız tıpkı blr erkek gi" 

şünerek. ben de kadının iş hayatına atılma. bl çalışabilir. O da bir erkek kadar metin 1f 
ması tezini müdafaa ediyorum. LAkin kadı - cesurane haynt mücadelesinde muzaffer O" 

nın lstlkb:ılln türlü ihtimallerini düşünerek lur. Bu, fazla münakaşa kabul etmez bir ıne
yüksek tahsil yapmasına hlç bir mani yok- seledlr. İşte her sahada kadını görüyoruz. 
tur.• Eğer kadının çalısması cemiyete zarar ıııl 

e Müte"el Çallılar (lktı•ad Fa· verir, fardamı? şekllnde düşünürsek bunun 
cevabı da şüphesiz müspet olacaktır. 

kültesi ik:nci •ınıl ): Yalnız. şu muhakkak ki, bugünkü hayal 
c _ Ben yüksek tahslU ıbltırir bitirmez ça- içinde kndın sırtına çok ağır yükler almıştıt• 

lışmak arzusundayım. Mademkl yorucu bir Eskiden kadınla. erkek işi ayrılmıştı. Erke• 
mesai n'!tlce.::ılndc elde ettiğim bir meslek işi ayrılmıştı. Erkek dişarda, kadın da lçerde 
vardır; şu halde bundan lstı!ade etmek, çalışırdı. Halbuki b\lgünkü cemiyetlerde bd 
kendimi ve memleketimi bundan faydalan- iş bölü.mü çok değişti ve genişledi. Bunun içi.O 
dırmak hakkımdır. Fakat bununla hlç bir ~imdi o hem hayatta hem evinde bulunuyor• 
zaman evı ihmal edece~m manıw çıkmasını Evet bugün o anadır. Evini tanzim etmek, ço
Dış hayaLm yanı sıra evi de ayn! ehemmi - cuğunu yetiştirmek, kocasını memnun etnıeİ 
yette tutmak L'!terlm. Evle işi telif edebil - ve vatana, cemiyete faydalı olmak mecbll'" 
mek .. işte asıl kadınlık buradadır. İhtiyacı rlyetındedlr. Ayni zamanda ihtiyaçlar, zar\l" 
olmıyanlann çalışmasını do~ru bulmuyorlar. retler onu çalışmağa da .sevkedlyor. Artıl 
Haksız değlller .. fakat ben bir müddet ça - kadın evde mt yakışır, hayatta mı yakışır f 
Iışmağı, haya~ı yakından tanıma~ı lüzum- diye sormanın manası kalmıyor. o bugünltO 
suz bulmuyorum.» cemiyette bir sfuı değll, kuvvetli bir uzu1 

e Emine Gürol (/ktıaad Fakülte- mahiyetinde bir kuvvettir. Ona ne taraftl 
lhtıyac h1ssedllirse o, o tarafa yetişir ve yel' 
kışır. ıi ikinci •ınıl): 

c- Ev kadını olmak isterim. Yüksek tah- * 
sil görmek te buna mani değildir, sanıyo • Anketimiz yarın da devam edecektir. 

~akib etmiştir ki m~vzuubahs 15,0001 General Cemil Conk bir an düşündi1• 
ınsan la~ey mesabesınde kalır! Sonra, mavi gözlerine bir kara bulut 

Münııısebet düşmüş iken söyliyeyim gibi inen bariz bir kederle: 
ki, dünya coğrafyasına nazaran küçü- - Biliyor musunuz, dedi. Çanakk9." 
cük bir saha olan Çanakkaleye, İngiliz- le melhamesinde can veren zabit ·~ 
ler, ana vatan ve müstemlike halkın - askerlerimiz arasında benim de ne kB"' 
da'n olmak üzere 460,000; Fransıızlar daır candan arkadaşlarım vardı. 
79,000; Türkler ise 31 Obin zabit ve as- Evvelce, sırası geldikçe sqyaediği11t 
ker yollamışlardır. vechile, Nail bey ve saire gibi, bir ço1' 

Bu kuvvetlerin, ölü, yaralı ve aki - sınıf arkadaşlarımın aras,na iki sınıJ 
betleri mechul olmak üzere zayiat ye- arkadaşım daha iltihak etmiştir: 1 7 inci 

kunu ise şudur: alay kurnand~nı kaymakam Abdüllt&" 
15 5 bin İngiliz, 25 bin Fransız.ve 186 dir bey ile 21 inci alay kumandanı kai"' 

bin Türk zabit ve askeri. makam Ha!id bey:. 

Demek o1uyor ki, Çanakkalede Bu iki muhterem ölüden kaymakaıi' 
949,500 :nsan (bu yekunun 500 ü Al - c.~ 

Abdülkadir bey, askeri tesci ve te'1 
mandır) döğüşmüş; 3661044 (bu ye - için, ilk hatta bulunan mazgo.\ lard~ 
kunun 44 il Almandır) insan ölmek, birine girmiş ve düşmana ateş etJYle11-
yaralıanmak veya kaybolmak s~tile :rıı 
harcanmıştır! istemiş. Tlifeği omuzuna dayayıp ta 

Zayiat miktarının, harbeden kuvvet- ateş edt3ceği sırada, düşman tarafınd~; 
Ierin üçte birinden fazla olması, mu - siperlerinde bulunan aymJlan göri.l 
harebe şartlarmrn ne kadar aman ver- müş ve alnıncian vurularak ölmüş! 
mez bir şekil aldığını pek güzel göste- (Arkası var) 
rir kanam.indeyim. Y"azan: Sabih AlaçaJJI 
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C E BELÜTTARIK 
Boğazın tarihi, coğrafi

1 

ve askeri vaziyeti 
Cebelüttarıkı buhran 
günlerinde gezdim! 

Bu harb kayasında lngilizler daha 1936 da akla v 
hayale sığ111az müdafaa tedbirleri almıya b1şlam 

in illere bo ~azın en k uvvetli noktasını ele geçirmekle Iardı, bugün bu muazzam vo' kan ki~ ~il'r ne ~aldedir 
g ' ıg .. . . k · · . . · Yazan: Meşhur Fransız muharrırı Maurıce Praır: ikti/a etmemiş, boğaz uzerındekı ha ımıgetını tesıs ve Bugün bütün tngnterenin gözü ce- j 

• • • d h b • k l b f belüttarık üzerine çevrilm~tir. Boğa-ıd ame lÇln a a l TÇO çare ertJ aşvurmuş UT zın mavi sularına bakan bu kara kaya 

. E k·ı parçası muazzctm bir volkandır, her ta-V 8Z80: Emekh General H. Emir r ı et rafından ateş fışkırmağa hazır bulun -

A kd~ ~üttarık boğazına gırilirken, aajda, denizden 
(425 metre) yükselen .heybetli bir kaya 
kütlesi göıe çarpar. Bu, 1299 yıl önce, 1 
karşıdaki Geutadan ufak bir kuvvetle ge
lerek Elcezireye i\izel ve muvaffakiyetlı 
bir baskı.n veren ve dolaylarını talandan 
a0nra gene Afrikaya dönen Arab Emiri 
Zeyyad oğlu Tarıkın dağıdır. Otunnu§ 
bir aslanı andıran bu kayalığa, Tarıkın 
ebedileşen adının verilmesine sebeb o
nun, Tankın çıktığı Elcezirenin hemen 
önünde yükselmesidir. 

Cibelüttarığır. ka radan görünüfil. 

• 

Boğazın haritası 

maktadır. Her tarafında toplar atışa 
hazırd•r. İçerisi akıl ve hcrya1e sığmı -
yacak derecede büyük cephane depola
rile doludur. 

Bütün İngilterenin gözü Cebelüttan
ka çevrilmiştir demiş idim. Halbuki o
raya çevrilen gözler yalnız İngiltere -
ninkiler değiJdir .. . Almanyanın da göz
leri belki oraya çevrilmiştir. İtalyanın 
da gözleri belki oraya çevrilmiştir. 

1936 senesi şubatında Cebelüttarık
ta bulunuyordum. Rock Hotel'e inmiş 
idim. O vakit te Avrupanın her tara -
fında harbten bahsediliyordu... Bey -
nelmilel vaziyet bir hayli gergin idi... 
Habeş meselesi, zecri tedbirler mesele
si vardı ... 

Daha o vakitten İngiltere hükfuneti 
icai> eden tedbirleri almağa başlamış 
idi. 

Prensip itibarile İngiltere sahillerin 
den uzaklaşmıyan «Ana vatan» filosu 
gemilerinden otuz parça Cebelüttarıka 
gönderilmiş idi... 

Bu gemilerin arasında Nelson; Rod
nev Hood. Renown hattı harb gemile-
ri; ~ F ve V serisinden on sekiz torpido Cebelüttarık dağı ile §ehir ve lif".anlarınt 
ve tahtelbahirler valrdı. gösterir harita 

Daha o vakitten C€belüttarık tehlike 
ha1inde idi. O vakitki «tehlike> hali, 
çok sükfınet ile İngilizlere hAs olan sü
kftnet ile karşılanmış idi. Tehlikeli va
ziyet ortaya vurulmayordu. Gündüz 

nın bu en cenub meskUn yeri bugün e- işlerini ikmal eden zabitler, sivil elbi
hemmiyetli bir mevki sayılmaz. selerini giydikten sonrl'i tenis oyna -

Daha şarkta ve boğazın doğu methali- mıya. yahud Rock otelinin barında kok
nin şimalinde, Cehelüttarık kayalığının teyl içmeğe gidiyorlardı. 
vücude getirdiği uzun dil ile yarım ay l 936 da Cebelüttarık'm sivil nüfu
şeklini almış olan Elcezire körfezi ile bu- sunun sayısı 18.000 idi. Bunların bü
nun batı kıyılarında kurulu ayni addakı yük bir kısmı yerlilerden ibaretti. Ay
şehir ve bunun mukabilindeki Cebelütta- da bir defa halk müdafaa tertibatında 
rık kasabası tarihte daima ehemmiyetli kendisine tevdi edilecek ho.t-ekatın ta
rol oynamış olduklan gibi bugün de bi- limindp bulunurdu. 
rinci derecede ve alemşümul birer vazife İşaret düdüğünün ötmesi üzerine 
görmeğe namzed bulunmaktadırlar. şehrin bütün ışıklan söndürülür ve 
Boğazın cenub sahili ise hemen hemen halk. kadınlı. erkekli, çocuklar olmak 

yeknacıaktır ve burada ehemmiyetli ola- üzere kayaların ta içerilerinde kazılmış 
rak, doğu methalde ve garibdir ki hemen olan barınma mahallerinde toplanırdı. 
hemen Cebelüttarık kayalığında olduğu Cebelüttarık'ta prensip itibal-ile ec
gibi, uzun bir dilin üzerinde kurulmuş, nebilerin hakkı ikametleri yoktur. İn
Geuta ve batı kapıdaki Tanger yahud giltereden gelen halisüddem İngilizler 
Tanca liman ~birleri vardır. bile ancak hüktırnetten alınan husust 

Cebelüttank boğazı, tabii ve coğraft o- müsaadeler sayesinde Cebelüttarık'd 
larak, onun bugün şimal ve cenub sahil- gelebilirler ve muayyen bir müddet i
lerile hinterlAndlanna hükmeden İspan- çin ik(\met edebilirler. 
yollara aid olmak iktiza eder. Fakat bo- Cebelüttarık bir cHarb katyası>dır. 
fazın iki tanf sahillerinin bugünkü siya. Fakat gizli bir harb kayasıdır. Kimseye 
si durumu hiç te böyle değildir. Şimal görünmek istemiyen bir harb kayası ... 
sahilde, Cebeiüttarık kavalı~ı. yanı boğa- Cebelüttarık'taki harb ilahesi taarruz 

sindeki ağaçlar flrtınaya tutulmuş p 
bi sallanıyorlardı ... 
İnsan kendisini o sırada başka, bamı 

başka bfr alemde sayabilirdi. 
Bu filemi yaratan İngiliz kuvvet ve 

kudreti idi!... 

Atış talirrıJeri biter bitmez şehir heJ 
günkü halini iktisat. eylemişti. Herkeı 
işine devama başlamış idi. Sanki hli 
bir şey olmamış gibi. 

Açılmış olan pencereler kapatılmlf 
tı. 

Zabitler hemen smokin.glerini giye • 
re1k cRoch>dci.ıd tedansana koşuyorlaı" 
dı ... 

Bugün Cebelüttarık'taki İngiliz kuv. 
vetlerinin miktarını lbilmiye imkiı 

yoktur ... 
Bugün vaziyet bir «hali harb arif& 

si:tdir. 
l 936 da orada müdafaa tertibatı ile 

mükell~f 12,000 bahriyeli vardı. 
İki piyade taburu va\-dı. Bu piya~ 

taburlarını-ı isimleri şunlardı: 
l - cKings own Yorkshire Lighb. 
2 - cGordon Highlanders:t. 
Bu kuvvetlerden maada mühim mik· 

tarda topçu ve istihkam müfrezeleı1 
mevcuddu. 

Cebelüttarık'ın kendisine has adet • 

Zamanla. batı el adamlarının dilinde 
Gibraltar halini alan Cebelüttarık, denize 
inen yamaçlarının dikliği dolayısile ha
kikatte olduğundan çok daha yüksek gö
rünür ve insana heyecan veren heybetli 
bir görey yaratır. Ondan başınızı, sola 
çevirince uzakta, Afrika kıyılarında di
ğer bir dağın daha, mütehakkimane yük. 
seldiğini ve gilya Afrikanın vaktile Av
rupanın batı cenublarma olan egemenli
fini hatırlatmak için, başını yukarılar~ 
(850 metre) 'kaldırdığını görürsünüz. Bu 
da, Tankın Amiri, Şimali Afrika Arab 
ıenel vali ve komutanı Musanın dağıdır. 

Septe boğazının doğu kapısını şimal ve 
cenubdan çerçeveliyen bu ik' dağa, eski 
batı masallarında Herkülün direkler; der
ler ve onlann •birer kapı sürgüsü ~ibl 
karşı kal'Jlya durumlan, fıısana boğ azın 
en d'ar yerinin burada olduğu aldatırı 
hissini verir. Halbuki Cebelüttarık kava
lıih. Avrupanm hiç te en cenub noktası 
değ;ldir ve bu nokta, hakikatte 30 Km. 
daha batıda Tarifa kasabasının yanı ba
tındaki Punta Marraqui ve diğer adla Ta. 
rif a hurnundamr. 

zın anahtan, bilindiği iizPre, içindeki za- niyetleıi besliyemez ... Sırf müdafaaya 
ne de insanda onların yarattıklan dertn yıf bir İspanyol garnizonunun elinden, mevcudiyet hasreder .. . 
tesiri hasıl eder. İngiliz amiralı ~ooke'nin kumanda ettijti Cebeliıttarık sdetA bir kannca yuva

leri vardır. 
Her gece saat onda kalenin ağır ita. 

pıları kapamr ve ancak sabahleyin saat 
altıda açılırdı. 

Bundan başka Avrupanın en cenub 
noktası, Afrikanın en şimal yeri olan Mu
sa dağının hemen önündeki Puntu Leona
nın tam l&rflsına düşmiyerek, bu iki 

nokta biribirinden, pl'k - garb vaziyetin
de, takriben 20 Km. aykın bulundukla
rından, boğazın 13-14 Km. den ibare! olan 
en dar yeri, §imalde Cebelüttarık ve ce
nubda Cebeli Musa tle çerçevelenen bo
hzın dolu bp111 gl>t ne göıe çarpar ve 

Bir kere de haritaya bakalım: Denize 
uzun bir dil gibi uzanan Cebelüttarık 
kayalığından Tarafalgar burnuna ve ce
n u bda ~utadan Spartel burnuna kadar 
karşılıklı sahillerden vücud bulan Septe 
veya Cebelüttank boğazının boyu 65-70 
kilometredir: suları (300-1000 metre) de-
rindir. 

Boğazın cenub sahili boyunca yükselen 
dağlar iç tarana olan muvasalayı güçleş
tirdiği için, şimal sahili, tarihte, daima 
daha üstün ibir rol oynamış ve ayni se
beble daha meskOn ve mamur olmuştur. 
Orada, boğazın batı kapısının fimali ile
risinde, Guadalquivir'ın denize döküldü
ğü yerde, vaktile Fenikeliler'n kalay, ba

kır ve gümüş getirdikleri Tartessos ıehrJ 
vardı .ki bugün onun yerinde Gadiz li
man ~ehri bulunur. Buradan boğazın do
ğu kapısına doğru haritayı takib eder
sek Tarifa kanbasına raslanı ki A'Yl'Upa-

bir donanma tarafından 1704 te zaptolun- sı gibi delik deşiktir Kayaların tA içe
muş ve İngiltere, boğazın bu, sevkulceyş- rilerinde en ağır toplardan tutunuz da 
çe en ehemmiyetli, noktasının, Tankın en hafif silahl:!r:ı kadar muazzam ve 
muazzam kayasının bugüne kadar sahiıbi müthiş bir kolleksyon vardır. Cebe -
ve efendisi kalabilmiştir. Bu kaya, Akde- lüttank'ın kayalıklannın en üst nok -
nizin AtlSB Okyanusuna çıktığı ve Avru- talarında her an atışa müheyya on altı 
panın Afrikaya en çok yaklaştığı, dünya- pusluk toplar nöbet beklemektedirler. 
nın Alemşümul bir noktasında, İngiliz Bir gü.n bir r.tış taliminde hatzır bu -
hakimiyetini temsil ettiği kadar İspanya- lundum. Halk evvelden haberdar edll
nın daima gözüne batan bir diken ol- miş idi. 

muştur. Main Streel ve İrish Tawn'daki ev -
İngiltere, boğazın mukabil Afrıb sahi- ]erin bütün pencereleri arkalanna ka

lini f§gal edemediyse de, İspanyollann dar açılm\Ş idi. Toplann endahtla\"ında 
bu sahile tamamile hükmetmelerine mA. camlan kırmaması için ... 
ni olabilmiştır. Burada İspanyol olan yal- Top ateşi başladığı vakit insan kendf
nız Geuta vardır; çünkil Fasın en mühfm sini bolkan<la samr ... Sahne tasvir bile 
limanı Tan.ger ile dolayl:ırı milletler ara- edilemez ... Sanki yüzlerce ve binlerce 
sı bir hale getirilmlf ve Büyük Britanya, yıldırım Ur anda düşüyordu sanılır ... 
FTansa, İspanya ve İtalyanın müşterek o muhke.."ll kayalıklar yaprak gibi 
idare ve ikontrolu altına konmuştur. fn- sallanıyor, yer yerinden adet! oynu -
gilterenin bundan maksadı, §Üphesfz, bu yordu. 

(Devamı :U nci ıa11Jadcı) Mef}ıuruAlem olan Alacuede bahçe -

Polisl~r büyük bir dirayet ve kiyat " 
setle vazifelerirJ ifa eylemekte idiler .•• 
Müsaadei. mahsusa ile ecnebiler bilt 
gayet mükenmıel bir surette cgöz hapsi .. 
ne> alınmışlardı. Fakat bu göz hapsi 
çok nazik Hr surette yapılıyordu. 

Pasaponsuz Cebelüttarı~'a gi1rme~ imkansız bir şeydir. Cebeluttank a gı• 
ren adıını cebinde değil bir rovelver, 
hatta b;r sustalı çakı bile gizliyemez. 
Yakalanann derha! ağır cezalara' rnah
k<im edilir. 

Cebelüttarık! Bugün bütün İngiltere
:lin gözü bu küçük fakat kudretli kaya 
parçasır.a çevrilmiştir. Fakat buna raığ
men İngiltere vaziyetine emin olarak 
hiç bir endişeye kapılmamaktadır. 

Cebelüttarık'ta hemen her yerde şu 
levha gö1eçarpar: 

cNo Entrmıce> 
(Devamı 12 nd s.yfada) 
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F o oğraf tahlilleri Hergün : Fntma geçtikten sonra ... 
Olabileceğinden fazlası.ili 

istememek şartilı 
An1caradan Be • 

~r muvaffak olup 
olaınıyacağını BO• 

ruyor: 
Hayatta az çok 

herkes için bir mu 
vaffakiyet yolu 
vardır. Bunu göz 
6minde bulundur· 
duktaln sonra olabil~ğinden faz -
Wuıı istememek Iftzım<ht 

* Ağırbaşh bir tio 
Bıırsadan Ce .. 

dlal karakterinin 
taht Zıni istiyor: 

Hadise yarat · 
mıyan sakin bir 
hali vardır. Bir iŞ· 
te önayak olmaz. 
İdare edici baı 
mevkilerinde bu" 
lunmaz. Menfaat
lerıni dağıtmak hu 
susunda pek cömerd davranmaz. Mal ve 
para kıymeti bilir ve tutumlu olur. 

.,. * 
Konuşkan bir tip 

Jınıalyadan or. 
han karakterini 
soruyor: 

::Neş'eli ve konuş.. 
kandır. Bır hadi -
seyı bütün tafsila
tile yorulmadan ve 
il~nmeden anla -
tır. Pürüzsüz ko -
nuşur. intizam ka
yıdlarına pek bağ-
lanmak .istemez. 

* I 
Gösterişi seven bir genç 

Düucdcn Os • 
man Bar.ut k ara"Jv. 
terını soruyor: 

Fen:ı. muame .. 
leye karşı devam11 
bir igbirar duya 
bllir. Tenkide, ta , 
hakküme pek ta , 
hammülü yoktur' 
Gösterişi sever ve 
kendisine ehem • 
mi yet verilmesini ister. 

* 
Dikkatli bir genç 

ts1 anbulda1t Hay 
dar karakterini 

lsoruyor: 

Zeki ve dikkatli 

hareketleri vardır. 
Z"Orlukıar karşı -
sın da mücadele 
yapmak ister. Da . 
ha az ınadcı olma

sı lazımdır. 

')ı( 

Hayal ve heyecana fazla yer 
veren bir tip 

Okuyucularımızdan Orhan, fotğrafı • 
hm dercedilmemesini istiyerek karakte • 
rinisoruyor: a 

Neş'eli ve duygulu hareketler! arasın· 
da hayale ve heyecana daha fazla yer ver. 
miştir. Eğlenceleri ve toplantıları sever 
Menfaatlerine karşı tok g~lü davrana . 
bilir. 

* Sadeliği seven brr nenç 
1stanbuldan S. Tekin fotnğrafının cZer

cini ıstcmiyerck karakterini soruyor: 
Sade ve zariftir. Giydiklerini yakıştır

nıakta dikkatli davranır. Arkadaşlarile 
çiddi ve samimi münasebetler tesis ede -
bilir. Serbest hareketlere karşı sıkılgan 
~ e çekingendir. 

* Alıngan bi'" tip 
1stanouldan B. H., (fotoğrafının. der • 

cini s"stem"yer k) bir kadmı mes'ud ede
bilip cdemiycc-cğirJi soruyor: 

Bu soruş. özden gelen bir dilek ise kuv
vet!" niyetler kadar iyi neticelenir. Yu
va ku mak ve iyi bir eş seçmek arzuları 
~aadcte hazırlanmak manasınadır. 

Anlaşmaga mütemayil 
olmak kaydile 

Ankaradan 1b -
rahim Çıni mu.va/ 
fak olup olamıyıı
ca~ını soruyor: 
Anlnşmağa te -

mayül etmek v' 
daha yumuşak dav 
TD>;.:nak, küçük 
sebeblerle bozuı • 
maktan ve minnet 
etınez obnaktan 
daha iyi olabilir. 

* Çevik bir tip 
A nt:aradan Ha • 

dika karakterim 
sonıyor: 

içi dışı birdir. 
Nasıl görünüyorsa 
öyledir. Kayıdlara 
bağlanmaktan, hır 

yerde uzun müd -
det kalmaktan sı • 
kılır. Değişiklik -
ten ve serbestlik -
ten hazzeder. Bece.rikll hareketlerde bu -
lunur. 

* Zorluklara karşı koymak şartile 
lıtanbu.1· 

dan (Yıırd Kaya), 
muvaff a1:. olup o • _, 
lamıyacağım so -
royor: 

Zorluklardan yıl 
mamak ve her de-
fasında yeru ham
lelere yer vermek 
§artile muvaffaki· 
yeti yaratmak dal-
ma mümkündür. .. 

Becerikli ve çalışkan bir tip 
Okuyucu la• 
nmı?dan Hasan, 
karakterini soru • 
11or: 
Teşviklere uy .. 

sallık gösterir, e • 
linden iş gelir va 
becerikli davranır. 
Methedil· 
mekten, şöhretten 
hazzeder. 

* laubaliliğe yer vermiyen bir tip 
Bıırsadan (681), fotoğrafının dercini is .. 

temiyerek ka.rakteritıi ıoruyor: 
Menfaatlerine yaramıyan işlerle uğraş

maz. B~kaları hakkında mes'uliyetlere, 
zararlara katlanmak niyetinde değildir, 

Hayat endişeleri karşısında tedbirli dav
ranır. Elbise, para ve eşyasını iyi kulla • 
nır. 

~on Posta 
FotoGraf tahli.i kuponu 

Lsim • • • • • 

l\dre. • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahlili 1çln bu kuponlardan 
ı adedinin gönderllmesı ıarttır. 

... _ ................... ·-·-..... -.................. _. __ 
Adana Ulus okullarmda 

diploma dağıtıldı 
Ada~a (Hususi) - Adana hars ko

mitesinin açmış olduf::;l ulus okulları

nı bitirenlere merasimle diploma ve -

rilmiştir. Tören çok aHikalı bir şekilde 
ölmuştur. 

Evvelii gt!nçlik Asri sinema safonun

da toplanmış. orada Adanaya aid milli 

filmler gösterildikten sonra talebeler, 

davetliler ve kalabalık halk kütleleri 
Halkevi bandosu önde olduğu halde 

Türkiye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 

(BCI§ tarafı 2 nci sayfada) heyecan insanları gibi, beklemekten va:s-
bütfin teerilbelerini hep bu gaye için geçip evlerine döndüler! 

- DALGA UZUNLur.u .. 

lnt a. 181 K•. llO JCW. 
T A.Q. 11,'4 & 11111 X•. IO JCw. 
TA.P. 11."rt a. Mel X... IO JCw. 

kullanaraktır ki Türk siyasetine istika • Demek oluyor ki, yukanJa saydığım 

met vere<:ektir. O, ne .ihtiyatsız bir kap- Türk kuvvetlerine birisini daha ilave et.
tandır, ne de teref meraklısı bir sergü- mek lazımmış: Türk İktlsadiyatının bu
zeşt adamı. Onun bütün bu kumanda me- günkü yüksek kudretini! 
zlyetlerine, Türk milletinin buhran za - 914 de Avrupada top patlar patlamaz. 
mantarında gösterdiği büyük kudretleri Türkiyede bankalar da bir moratoryom 

PF..RŞIDIBE _ 20/4139 de ilave edecek olursak. görürüz ki mil- karan ile gişelerini kapamışlardı. 939 da 
12.30: Proğram. 12.35: Türk müzl~ - Pl. !etimizin hayaıt.ı. bugün de, yarın da ene- halk kütle halinde banka gişeleri önün •. 

13: Memleket sant t'ıyarı, aJnruı ve meteoro- min garantilerle, her tehlikeye karşı mah-
1 JI h be 1 r1 den .geçtiler, geçtiler, bankalar da müte-
0 a re . lS.45 - 14: Müzik (Kan~ı'k fuzdur. şu halde niçin telnş etıneli? 
pro~am - Pl.) 17 30: Konuşma (İnklll'ı.b ta- madiyen para ödediler. İşte, çeyrek asırbl; 
rlhl dersleri - Hrukevlnden naklen.) 18.30: * bir zaman arasındaki fark! 

. Proğrnrn. 18.35: Müzik (Neş'ell müzik _ Pl.) Bununla beraber, b!.r müşahededen do-
19: Konuşma (Ziraat saati.> 19.15: Türk mü layı çok memnunum: Dünyayı, kendile- Bu hMisenin herkese bu kudreti fillen. 
zlğl CFasıl heyeti.) cern.ı Tokse.cı ve nrkadıış- tine aid olarak bankada oturan iki buçuk isbat etmiş olduğunu görmek güzel bir 
lnn. 20: Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat liradan ibaret zannederek cAman, benim müşahededir. Bununla artık millet gar. 
borsası (flat.) 20.15: Türk müziği. Çalnnlar: .. d"" m~ oluyor ki Türkiyede korkacak. tell; 
Vecihe, Fahire Fers:ın, Refik Fers:m, Kemal param!> diye bankalara koşanlar gor u -

1 k . ba k ta k al t ı edecek hiç bir r::1>y yo'ktur. Nlya'7.1 Seyhun. Okuyanlar: Müzeyyen Sena.r, er ı. n a r, as arını aç ı ar, para- r 
M h d K d 1 -1-_f h ı ··a dil öded"l bir rok milyonları İlave edeyim: Dünyanın buhranı bit • a mu arın aş. - .......... L:> n an peş arı o e er, ı er, ~ 

revf. 2 - İshakır. - İsfahan şarkı: Canda hn sahihlerinin korkak ve haris avuçlarına memişiir. Daha böyle fırtınalar görece • 
slyet mı var 3 - Mahmud CelO.leddln pa - d 1 H:~,-"'- t t b k ğiz. Gönlüm istiyor k1 böyle fırtınale 
şanın - İsfahan şarkı: Dlll bl"are senin lçtn. say ı ar. UAwııe e u manzaraya ar-

"' ı::ı uzaktan l*kayd bır' seyır· c· gibı' baktı çıl"iıkça, her Türk, Türki.yenin her dal ., 4 - Kemal Nıynzl Seyhun - Kement'C tak - :.-·• tt 
1 • 

simi. 5 - Rahml beyin _ fsfahan şarkı: Et- Nihayet, paracıklarının derdile banka ka- gaya göğüs veren kayaları üstüne çıksm 
me beyhude figan. 6 - İsfahan şarkı: l"es- pılannda nöbet bekliyenler de. içinde san- ve çubuğunu tellendirerek, sükftneU.. 
llğen ekdlm. 7 - ........ - İsfa.han saz sema- sasyon aradıkları halde bulamadıklan tarllıin fırtınasını seyretsin! 
tsı. 8 - ......... - Hüseyni türkft: Esmer bu- için ellerindeki romanı bir tarafa fırlatan Muhittiıı Birgen 
gün ağlamış. 9 - Sadettin Kaynak - Tür - -======----=.....::ı:ııı:::::==-==::;:==-===-~===-=-=-==--=::::.::ı==:z::====--
kü: Senin yazın kışa benzer. 10 - ......... - ' 

Türkü: Kevengln yolu 'bu mudur? 21: Mem- Şeh•ırde et buhranı 
leket saat !yarı. 21 · Konuşma CMlzab aaa -
ti.) 21.15: Esham, tahvildt, kambiyo - nukut başladı 
borsası {flat.) 21.25: Neş'ell plt'ıkla.r • R. 
21.30: Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necib 
Aşkın.) 1 - Glessmer - Sar kenarlarında. (BCl§tarafı 4 üncil sayfada) 
2 - Frles - Esir. 3 - Blume - Val! enter - h 
mezzosu. 4 _ Ltncke _ Şen marş. 5 _ Nle _ Bu vaziyet karşısında kasablık ayvanı 
mann - Arab dansı. 6 - waıter _ Kukla _ elinde kalan müstahsile celebler şöyle ce
lann danın. 7 - Llncke - Ollmplyad köyün- vab vermişlerdir: 
de. 8 - Valente - Kırmııı ışıklar saçan ya- _ Belediye 1stanbulda ete nark koydu. 
kut. 8 - Dohnnnyl - Düğün valsi. 22.30: Mü- Bu nar.k karpnnda kir edemediğım.iz i· 
z1k CRomnruılı.r vesaire - Pi.) 23: Müzik ~r 
CCazband _ Pl.) 23.45 _ 24.: Son aJan.s haber- çin senin hayvanını alamıyoruz. Bu ~ 
lert ve yarınkl proğram. Devlet Ziraat Kurumuna verilmiş, malın 

s:nema san' atkarlarına 
evlenmek yaramıyor 1 

l Bastarafı 7 inci sayfada) 

redir. Bakalım bu defa da eski şöhretine 
kavuşacak mı? .. 

Bir de işin ters tarafı vardır: 
Meşhur sinema yıldızı Jeanctte Mac 

Donald san'alkiır Gene Raymond ile ev
fenir evlenmez kendisinin değil, fakat de
likanlının şöhreti zail olmuştur. 

Bir zamanlar pek çıok beğenilen sine -
ma yıldızı J oan Blovdell gene şöhret sa
hibi bulunan Dick Powell ile evlendiği 

vakit her ikisinin de şöhreti kaybolmuş-
tur ... Filmleri para etmemeğe başlamış-
tır .. . 

Son zamanlarda Annabella ile Tyrone 
Power; Robert Taylor ile Barbara 
Stanwycke'in evlenmelerinden sık sık 

bahsedilrnel.."iedir. Bu evlenme haberleri 
üzerine; kararlarından vazgeçmeleri için 
kendilerine her gün yilılerce. mektub ve 
telgraf gelmektedir ... 

···························-· ... ···········-······ ... ··-· .. 
Edirne erkek talebe 
yurdunun kır gezisi 

Edirne (Hususi) - Edime ziraat kur
sunun Keşana bir gezi tertib ettiklerini 
yazmıştık. Edirne Erkek talebe yurdu ta
lebesinden 50 kişilik bir grup ta başların

varsa ona sat.> 

Halbuki Kurum İstanbul haricinden 
mal alamamakta, müstahsilin malı elinde 
kalmaktadır. Bu hususta oelc'bler şun
ları iddia etmektedir: 

c- İstanbula ancaık bir hnftalık istih· 
Iaki karşılıyacalk miktarda hayvan geti
rebiliyoruz. Daha fazlasını getirmek bi
zim ziyanırnızadır. Fırtınalı bava1nl'da 
Karadeniz postalarının iskelelere uğra
mayışı yüzünden İstanbula getirilen hay
van miktarı azalmaktadır. Belediye İs-

' 

1 
1 

tanbula getirilen kasablık hayvan s:ıtışı-
na göre fiatlan değiştirmelidi:r. Bu da 
narkın kaldınlmasile kabildir.> 

Toptancı ılcasablar §Unları söylemek
tedir: 

c- Herhangi bir teşekkül et işine el 
uzatınca bizimle teşriki mesai etmelidir. 
Belediye şehre hizmet etmek iıtiyorsa 

bizzat mütehassıslarile bu ışe çare bu
lur.> 

Belediye iBe fU iddiadadır: 

c- Biz pahalılıkla mücadele halinde
yiz. Ekonomi istişare heyeti halen süt işi
ni tanzim etmekle meşguldilr. Bu iş biti
rilince ete vaz'ıyed edilecektir. Biraz sa
bırlı olunmalıdır.> 

Ankara borsası 
Af,tlıt· kapanıt fiatları 19 - 4 - 939 

Ç E K L E R 

Açılış Kapanış 

IAHM 
1 6.93 .S.: 8 ..._y_. 126.7075 126.7075 .... S.!iMO !.3550 

lılUAoe 6.6650 l,665() 

o. ••• U.40 6 l8.4075 

AIM'-4 .. 67.26•6 61.~676 .... 60.7!l7S 60.1275 

llrDllall 21.8000 21.80.:>0 

Mim 1.<ı9J6 l.0125 ..... ı.66 I.66 .... - -...... 14.035 14.085 
YUID'"a 28.7875 28.7876 

·~ 
4.4.!167G 24.9.ı/15 

•ttnt OJJOOO 0.0050 .. _... l.892S 2.89215 
'lcılıM ....... 84.6J 84.62 
~ 80.65 80.SS ....... ,. . 28.0025 •3.9026 

da yurd idare memuru Sabri Meriçle ol- l--------.-------.--1 
duğu halde geçen Pazar günü Arnavud l Açılıı ısrtXBA&LAa 

Kapeıııı 

köyüne kadar bir kır gezisi yapmışlar - Tilr<A ıtonı• 1 ,... -

dır. : : ~ .:ı.u : 
Kıyık yolunu takiben ne~'e ile ilkbaha-

nn yeşillikleri arasında Arnavudköy su- ...... ..._ ____________ _, 

Ankara - Zonguldak· 
arasında yeni istasyon 
Çatalağzmdan yazılıyor: Yumurta ve 

sebze ihracatı ile U..runrnış olan Bartın 

kazası, kara yolile yaptığı bütün mua· 

mele}.eri kendisine 35 kın. mesafede ve 
demiryolu üzerinde olan Kokaksu va • 

sıtasile temin ediyordu. Burası yalnıı 

bir durak olduğundan bilhassa kışın 

güçlükler çekiliyordu. Devlet Demir • 
yollan bur~ya bir istasyon inşasına ka· 

rar vermiş, inşaata da başlanmıştır. 

Bartınlılar sevinç içindedirler. 
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Yugoslavya da Roma - Berlin 
mihverine mi iltihak edecek? 
1 

SON POSTA 

Milli Şefin 
portreleri 

Sayfa 11 

Londra ve Pariste siyasi 
müzakereler ilerliyor 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) Berlin politikasının kiyasetine en iyi bir 
(Baparafı 1 inci sayfada) 

lışara.ıt Milli Şef İnönünün portreler..ni 
ikmal etmişlerdir. 

(Baştaraf & l inci sayfada) 
rasının bugünkü toplantısında beyanatta 
bulunan hariciye nazırı Lord Halifaks, 
Berlindc#ki İngiliz sefiri Nevil Hender
sonun hükUmeti ienvır etmek üzere ha
zırladığı raporun tamamlanmış olduğu.,u 
ve lazım gelen şüahi izahatın da kendi
sinden alındığını söyliyerek, sefirin ya
kında Berline vazife.si başına doneceğini 
bildirmiştir. 

Nazır, Fransanın girıştiği son taahhücl
leri ve .sarfettiği diplomatik faaliyeti an· 
!attıktan sonra. Fransnnın Türkiye ile de 
dalına daha dostane münasebetlerde bu· 
lunmak hususundaki arzu ve ümidlerini 
izhar eylemiştir. 

başlıyaca'ktır. Bu müzakerelerden mak- delildir. 
•ad İtalyanın arzu ettiği Macar - Yugos- Macar hariciye nazırının beyanatı 
lav yakınlığını temin jçin hali hazırdaki Roma, 19 (A.A.) - Macar hariciye na-
1talyan - Macar görüşmelerini tamamla- zın Kont Csaky, Stefs.ni ajansının bir 
ınaktır. muharririne beyanatta bulunarak Ruz. 

Parti Genyönkurulunca tetkik edilen 
bu portrelerin ikisinin de muvaffak ol
duğuna karar verilmiş ve bu tablolar alı
narak bu iki kıymetli san'atkara Partice 
altı bin iki yüz ellişer lira verilmiştir. 

Tablolar yakında Alm:ınyada renkli ola
rak tmi:r ettirilip her tarafa dağıtıla

caktır. 

İyi ~aber alan mahfe!lerde söylendiği- veltın mesajının Macar milleti üzerind~ 
ne göre Macaristan ile Yugoslavya ara- hasıl etmiş olduğu tefsirden bahsetmiş 

Eında bir yakınlık husuie gelmesini te- ve şöyle demiştir: 

Nihayet, Sovyatler Birliğı ile in' · 
eden müzakerelere temas ederek Fra 
nm, bir tecavüz takdirinde Rus) 
komşu devletlere yardımını temin ·IQ 
yaptığı tekliflerin tetkik edilmekte lo. 
ğunu ve memnuniyeti mucib bir net ,,_ 
varılmasının muhtemel olduğunu .si ı... 

miştir. 

illin etmek üzere İtalya ile Macaristan a- - Amerika Reisicürnhurunun mesajı, 
rasında yapılan müzakereler müsaid bir hakikaten nahoş bir sürpriz tevlid etmiş
hava içinde inkişaf etmektedir. tir. Müteveffa Wilsonun 14 prensipinin 

Parti ve hükiiınetimizin güzel san'at
lar mensubları hak.kında her vakit olduğu 
gibi bu defa da gösterdiği bu yüksek hi
maye ve tezahür .bütün san'atkarlaruruzı 
bihakkın sevindirecek ve daha çok çalış
mağa ve yetiştirmeğe seV'kedecek yilksek 
bir teşvik eseridir. 

Lord Halifaks aynca, İngilterenin kat'i
yen Almanyayı çember içine almak ni
yetinde olmadığına dair alenen teminat 
vermiştir. 

Bu müzakerelerin yakında netıcelene- tarihini unutmuş hi9bir Macar yoktur, 
ceği ve mütea.kiben Macaristan ile Yu- zannederim. 
goslavya arnsıncla bir dostluk muahede- Sulh içinde evvel~ cihan harbinin ve lngiliz • Rus müzakereleri 

Londra, 19 (Hususi) - İngiltere ne 
Sovyet Rusya arasındaki müzakerelere 
devam edilınektedir. 

Bone bugünkü vaziyetin çok vahim ka.o 
rl§lklıklar gizlemiş olduğunu da ilave eı. 
miştir. 

sinin a'ktedileceği anlasılmak!adır. müteakiben başkalarının ademı salahiyet-
Bazı mahfellerde ileri sürülen tahmin- lerinin ve anlamamalarının bais olduğu 

lere göre, Mıcaristan ile Yugoslavya mü- hasarları tamir edebilmemiz için rnücer
nasebatı t~nzım ve Hırvat meselesi <le 1 reb dostlarımızın" yanı başında asude bir 
halledildikten sonra, Yugoslavyanın ge- surette çalışmamıza müsaade edilmesini 
tek Roma - Berlin mihverine, gerekse istiyoruz ... 
antfkomintern pa-kta iltihak etmesi MuSSf'lini hir nutuk daha söyliyecek 
kuvvetle muhtemeldir. Roma, 19 (A.A.) - Mussolini Mayıs a-

Roma, 19 (Stefani ajansı bildiriyor} - yının ilk on bes günü içinde Torinoya gi
Venedik sarayında Macar misafirlerln derek mühim ~ir nutuk söyliyecektir. 
şerefine verilen ziyafette Düçe. Macar - Yn!!oslavyada 
İtalyan milletleri arasındaki dostlu~u Belgrad, 19 (A.A.) - Macar devl~t a-
hatırlatarak demiştir ki: damlarının Romayı ziyaretleri ve orada 

- İtalya, Macaristanın kendisine aid yapılan müzakereler Yugoslav matbunh
olan topraklan tekrar ele geçirmesi su- nın nazan dikkatini celbetmekted"r. Bu 
retile adalet prensiplerinin Macaristan müzakereler gazetelerde tobarüz cttirili
lehine tahakkukunu memnuniyetle kar- yor. 
şılamaktadır. Politika diyor ki. 

Macaristanın antikomintcrn pakta tlti- . Bu münkerelerin asıl ehemı'niveti, Gö
hakı, mihveri ve İtalyan _ Yugoslav an- r•rg'n Re. )ı z"yaretini takib etmesinoe 
laşmasının mülhem olduifu adale't ve ha- v: Venedı~te .Yakında Yugoslavya hari
rış arzusile hareket eden İtalyan politi- cıye nazır~e Ttalya haricıve nazırı ara
kasının hedeflerine uygun olarak Orta sında ynp• k konuşmalara takaddüm 
Avrupanın ve Tuna havw h ' eylemesindpdir. 
ve · • sının uzuruna 

?ı~ası ve içtimai istikrarına hizmet Res nokta 
etmıştır. Budape<1". 19 (A.A.) - HilkOmetin ga-

Bu nutka italyanca olarak b zeksi ol"n F;ti Ujsagın Roma muhabiri 
Ko t T ceva veren M t • 
d n eleki, gösterilen çok güzel kabul- acar W' •alvan devlet adamlarının ara-
en dolayı teşekkür ettik+.... b k c:ında vapılnn rnüzakore]pr'n şu beş nokta 

buJü k · ... -n ve u ıı- _ . 
old n ı i millet arasındaki dostluğa delil uzerınde cereyan ettiğini yazmaktadır: 
ki· uğunu kaydeyledikten sonra demiştir 1 - M:ıc.~r·~an ile ttalv:ı arasındaki si-

. ya et ve kü11ur münasebetleri. 
- Mihver Pol .. k 2 - Macaristanın Berlin _ Rnma mih-

Macaristan kc> ~t·ı ası~~r:adık bulunan ve.; ile o ..,n miinasPbetleri. 
devlet t ·, n ı prı ' 

1 !;Jnın hiçbir 3 - Macaristanla antik.omintern paktı 
sir ednı:~ ından yanlı§ bir şekilde tef- dev1etlerir.in münasebetleri. 

. es·ne milsalldı> edemez. Budapes-
te ıle Belgrad arasında g'ıt''k 4 - ?I O<'aric;-tan. Yu~oslavya ve Al-h" ı çe artan 
==urmet ve riayet Roma, Budapeşt~ ve ınanyamn rnü~erek meseleleri. 

Cenubi Afrikada 
flluhtemel karış(,h!dara 
karşı teclbirler alınıyor 
L~ndra, 19 (Hususi) - Cenubugarbt 

Afrıka polis teşkilatı Cenubi Afrika itti
h?dının polisıle tevhid etmek hususunda
~ kan~n layfü:ı-smı, bugün Cenubi Afr:ka 

cclisme teklü eden adliye nazın Ge
neral Smuths. mühim bir Hşaatta bulun
muştur. 

Nazır, memleketin bazı rnıntkalarında 
sabotaj yapılacağına dair haber alındığı
nı ve bu gibi sabotaj harc>ketlerini önle
rnek fizere Cenubugarbi Afrikaya takvi
ye ~vvetleri gönderildiğini söylemişt'r. 
Hatıb, buradaki polis kuvveti mevcudu
nun ancak 280 kişiden ibaret oldu~unu da 
ilnve etmiştir. 

Ckneral Srnuths, her sene Afrikadan 
YÜzlerce genç Alınanın Ahnanyaya gide. 
.tek askeri talim gördüklerini ve harb bil
gilerini tekemmm ettirdikten sonra tek
r~r Afrikaya döndüklerını bildirerek. bu 
gıbı unsurlann faaliyetine meydan ver:ı
:tnlyeceğ' · ·· ı · A ını soy emış ve demiştir ki: 

• vusturyada dahili karışıklıklar çıka
cağı ile . .. "l . rı suru erek. bu memleket işgal 
edıldi Afr'k · · d · · · · ı a ıçın e aynı ıddıanın yapıl-
:tnasına müsaade edemeyiz .• 

5 - M 'l ar - Romanya münasebetleri. 

Çirr'eki J1pon 
ordu, unun rnc. nevi yatı 

bozulmuş 
Şangşa, Hl - Cepheden gelen haberle

re göre Kiangs.inin şimalinde hareket e

den Japon ordusunun maneviyatı bozul
muştur. E.<:kiden Japonlar mevzilerin! şid 

deUe müd".lfaa ede..."ken şimdi Çin kıtaatı 
taarruz eder etmez derhal mevzilerini bo
şaltıyor, ölüleri harb meydanınd~ bıra-
kıyor, ele geçirdikleri yeni bir şehri tah
k'm etmiyorlar. 

Honghon.g. 19 (A.A.) - Çin kuvvetleri 
çok 'kanlı göğiis göğüse bir muharebedm 
sonra Kaifeng şehrine girmişlerdir. Bu 

muharebede Japonlar 3400 ölü vermiş
lerdir. 

Şeiyua'da bu hafta 500 Japon askeri 
Çinlilere tesllın olmuş ve diğer 800 ki i 
de ölmüştür. ş 

30 fngiliz tayyaresinin 
Y unanistana geldiği 

doğru değil 

ing:lizler 3 bin Alman 
casusunun isimlerini 

ele geçirmişler 
The People gazetesinın ''erdiği malu

mata göre İngiliz ve Fransız gizli polis 
teşkilatı, Alman casus teşkilatının hariç
te çalışan elemanlarının isimlerini elde 
etmiş bulunmaktadır. Bu da garib bir te
sadüf netice.sinde olmuştur. Bir şoför, 

yolda bulduğu, Bitlerin meşhur (Kav
gam) isimli bir kitabını kaybolmuş eşya 
dairesine götürüp teslim etmiştir. Haddi 
zatında, aleiade bir kitabdan başka bir 
şey gibi görünmiyen bu eseri. almanca 
bilen dairenin Alzash tasnıf memuru ki-, 
tabı açınca yalnız kapakların Kavgam i
s;mli esere aid olduğu ve eseri teşkil eden 
diğer sayfalarda, İngilterede, Fransada. 
Be_lçikada, İsviçre, Lehistan, Romanya, 
Holanda ve Amerikada yaşıyan bir takım 
Alman erkek ve JcadınJnnn isim ve adres
lerini hayretle okumuştur. 

Vesikada 3 bin kadar isim rnevcud ol
duğu görülmüştür. He:- ismin karşısında, 
sahiblerine verilen vazifeler yazılmış bu
lunmaktadır. 

Ayrıca bir de talimatname vardır. Ta
limatta şöyle denilmektedir: 

Bir harb vukuunda şifre ile haber ve
rilir ver:ımez. köprüleri ve diğer seyrü
sefer yollarını berhava edecek olan ca
sus sınıfı, en tehlikeli vazifeye ayrılmı!J 
olan sınıftır. 
Diğer memurlar, gün tayin edilince, 

Alman olmıyan llınanlardaki Alman ge
miler; kolaylıkla kaçabilsinler diye ihta
ratta, ihbaratta bulunacaklardır. 

lng·ııerede Alman ya hesabına 
ça'·ş"'n bir casus Y' kalandı 

Londra t 9 (Hususi) - Lankaşirde 
bir devlet mühimmat fabrikasında ça·
lışırken, fabrikanın gizli planlarını ça
larak Alınanyaya satmış olan Jozef Kel
ly isminde bir amele, Almanyadan tek
rar İngiltereye dönüşünde tevkif edil
miştir. 

Kelly'nin Liverpooldaki Alınan kon
(!olosile temasta bulunduğu, Holandada 
mukim bir Alman ajanından mektub 
aldığı ve bilahare içinde çalıştığı fab
rik~ya aid iki mühim planı çalarak Al
manyada sattığı anlaşılmıştır. 

Kelly, yaptığı bu hizmet mukabilin
de otuz f ngiliz lirası almış ve Alınan 
istihbarat dairesinin yeni talimatları -
nı hamilen tekrar İngiltereye dönmüş
tür. 

Kelly, Mançesterde bir bankatian 20 
liralık bir çeki tahsil ettiği esnada tev
kif edilıniştir. 

Casus, polis merkezin~ götürüldüğü 
sırada, yanında bulunan bir kağıdı ağ
zına atarak yutmak istemişse de mu -
vaffak olaımamıştır. 

Moskovadaki İngiliz sefiri, bugün Lit
vinof ile uzun boylu görüşmüştür. Müza
kerelerin pe'k yakında neticeleneceği ve 
Sovyat.lerin de mütecavıze karşı kurulan 
cepheye iştirak edeceği anlaşılmaktadır. 

Stokholın. 19 (A.A.) - Sovyetler Bir
liğinin Londra -büyük elçisi Maiski dün 
buraya gelınif ve bu sabah tayyare He 
Moskovaya hareke tetmiştır. 

Lehistanda 
Varşova, 19 (A.A.) - Hariciye nazm 

Bek, dün İngilterenin Varşova elçisini 
kabul et~ir. · 

Salfıhiyettar mahfcller. İngiliz • Sovyet 
müzakereleri h~ında büyük bir ketu
miyet göstermekte ve bu müzakereler'..n 
İngiliz - Leh itilafının çerçevesi haricinde 
cereyan ettiğini beyan etmektedirler. 

Ayni mahfeller, Polonya hükumetinin. 
İngi.ltere ile Sovyetler Birliğı arasında 
bir itilaf aktedilrnesine intizaren vaziyet 
almadığını ilAv eylemektedirler. 

Fransız Hariciye Nazırının beyanatı 
Paris 19 - Hariciye nazırı Bone meb'u

san meclisi hariciye encümeninde ente;-
nasyonal vaziyet hakkında uzun izahat 
vermiştir. 

MESELELER: lstanbul, içinde 
esrarengiz hadiseler cereyan 

eden bir şehir değildir! 
(BCJ§tarcıfı l inLi sayfada) 

- Bundan sonra şehirde en basit bir 
tokatlaşm.a hadisesinden. en mühım bir 
.suiistimal veya beceriksizlik meselesil'le 
kadar şehrin hayatını alakadar eden bü
tün vaık'alar gazeteciye sadece vilayet 
makamı tarafından söylenecektir. 

Valiyi aradık, bulmak mümkün olma
dı, muavinlerine mür3caat ettik, salahi· 
yet sahibi değillerdi. Öğrendik ki: 

- Vali haricinde günün haberlerini 
verebilecek tek bir zat daha vardır o da 

' maiyet memurudur. 
Maiyet memuru yerinde idi. Fakat po

lis raporlarını henüz almamıştı, alsa da 
hangilerini verip hangilerini vermiyece
ğinde tereddüd edecekti. 

Vazgeçtik. · 
Öğleden sonra vaziye~ biraz daha ay

dınlandı ve öğrenildi ki: 
- Vilayet, Belediye ve şubelerine ;ıid 

haberler de sadece maiyet memurundan 
alınacaktır. 

' Ve maiyet memuru elimize iki haber 
~tuşturdu, ikisi de Belediyenin faaliye
tmden bahistir, birincisi pazarlık kanu
nuna muhalif harekette bulunan birkaç 
dükkancının cezalandırılaığına. ikincisi 
de yıkılınak tehlikesme maruz birkaç ku
lübenin yıktı.rıldığını anlatıyordu. 

Bone, bu izahatı verdikten sonra, ken .. 
disinden sorulan birçok suallere cevablu 
vermiştir. 

Danzig hakkında, bazı yalan haberle. 
rin tehlikesi üzerine encümenin nazan 
dikkatini celbetmiştir. 

Türkiye hakkında, Bone, Türk hük6ıı 
metinin Hatayı cebren işgal etmek niye. 
tinde olmadığına dair teminat vermiş oı. 
duğunu söylemiştir. 

Sovyetler Birliği hakkında, Rusyanm 
Polonya ve Romanyaya karşı girişeceği 
taahhüdlerin şümulü hakkında şimdiden 
bir şey söylemeye imkan olmadığını ve 
maama'fih müzakerelerin basit bir hava 
paktından çok daha geniş esaslar üzerin· 
de cereyan etmekte olduğunu kaydet
miştir. 

lngiliz ordusunda Ç-ekler 

ve lspan yollar 

Londra, 19 (A.A.) - İngiliz ordUSll 
Çekoslovak ve İspanyol mültecilerinin 
orduya alınma taleblerlni kabul etmel• 
başlamışb.r. N amzedler İngiliz lisanı, teJI. 
nik bilgiler imtihanına tabi tutulmakta. 
dır. Bunlar müstakil cüzütamlar halinde 
hizmet etmiyecckJeI", muhtelif alaylara 
takslın edilerek bilhassa levazım hizmet. 
lerinde kullanılacaklardır. 

Ruzvelt Japonyaya da 
bir mesaj gönderecek 
Tokyo, 19 (A.A.) - Aşahi gazetesinin 

Amerikan kaynağından aldığı ma!Cımata 
göre, Ruzvelt bu ayın sonunda Japonya
ya da bir barış mesajı gönderecektır . 

Hariciye nezareti bunun için ya Mus
solini ve Hitlere yapılan müracaat gibi 
bir metin veyahud Uzakdoğuda alakadar 
devletler arasında beynelmilel bir kon
ferans akdi için bir tavassut teklifi d Tpif 
etmektedir. 

Ayni gazeteye göre, Japonyanın cevabı 
şimdiden hazırdır ve aşağıdaki noktalan 
ihtiva eylemektedir: 

l - Japonya Hitler ve Mussolini tara,. 
fından verilecek cevabı benimsiyecektfr. 

2 - Japonya. Uzakdoğu hakkında her.. 
hangi bir beynelmilel konferansa iştir~· 
ten imtina edecektir. 

Türkiye için radyo 
konseri 

Ankara 19 CA.A.> - Diğer memleketler • 
de kültür münasebetleri için t~kll edllelr 
cVoksD So\'fı>t cemiyeti, Türkiye için bir ra,d. 
yo konseri tertlb etmişlerdir. Bn konser U 
Nisan Cuma günil, Türkiye saatile tam auıl 
21 de 1210 dalga Klev, 1060 - Tibllsl, 349,2 • 
Blmteropol ve 309,9 - Odesa radyo istasyon • 
lan tarefındnn neşrolunacaktu. 

Konserin programında, Türk kompozitör " 
lerlnln aşatıdakl parçalan vardır: 

Necll KAzım Aksey - .Şprte plano için 5 m.. 
el minlatilr.» 

Ulvi Cemal - Beş damla 
Hasan Ferid - eŞark rüzg!n, deniz kena J 

İşte Türkiyenin en kalabalık şehrinin 
~4 saa~lik hayatı hakkında - vilayet dili 
ıle - soylenen malumat bundan ibarettir. 

rında .• 

fs·anbul ve fzmir 
Türkofis müdürleri 

.An'kara, 19 (Hususi) - IstanbuJ. Türk
tfis Müdürlüğüne İzmir Müdürü Avni 
Z:tnir Tiiırkofis Müdürlüğüne de Nev~ 
~rk !ticaret ataşesi Muzaffer tayin edil

ler. 

Atina 19 (A.A.) - Atina ajansı, Yu

nanistana otuz İngiliz tayyaresinin gel 

diği hakkında yabancı kaynaklardan 

verilen haberi yalanlamaktat:hr. 

Kağıdı e!de eden polis memurları, 
bunun bir şifre anahtarı olduğunu gör
müşlerdir. 

* Türk gazetecisi her zaman içın memle
ketin en yüksek insanlarından itimadla 
muamele görmüştür, bunun en son hür
hanı masamızın üzerinde, iltifatkar bir 
kaç satır halinde duruyor. 

•Heyecan, dans parçası .• 
Ekrem Zeki - eYunusun mezarında.. , 
Bıı patçalar Moskova müzlsyenlerJ, Edel • 

man, Llhnev.!kl, Rlvsun ve Valter tarafın • 
dan çalınacaktır. 

Panama kanalının 
genişletilmesi için 

d \T~şington 19 (A.A.) - Kongrenin 
enız ticaret komisyonu. Panama ka -

llalının genişletilmesi ve isJahı için 2 7 7 
:tnilyon dolarlık bir tahsisat kabııl et -
%ttr. 

Parti Genyönkurulunda 
Ankara, 19 (Husust) - Cümhuriyet 

HaJ.k Partisi Genyönkurulunda münhal 
bulunan üyeliğe Genhaşkan kararile Er

zincan rneb'usu İskender Artun seçilıni 
b 

.. ş 
ve ugun toplanan Genyönkurulda ken .. 

disini tüzük hükmü mucibınce muhasib 

üyeliğe ayırmıştır. İskender Artun uzun 
yıllardanberi Partiniıı 'IRnhaseb,a islerini 

idare etmekte idi 

Kelly'nin çaldığı planlardan biri, 
mühimmat fabrikasının boınbardıma -
mm kolaylaştıracak mahiyettedir. 

Kelly'nin muhakemesi h<Mi olarak 
cereyan etmektedir. İddianame okun _ 
muş ve suçun bütün delilleri meydana 
konmuştur. 

O halde hükUmet merkezinin böyle 
düşündüğü, böyle hareket ettiği bir sıra
da İstanbuıda gazeteciye karşı alınan bu 
çekingen vaziyetin sebebini nası! izah 
etmeli? 

* Kmlcahamaın Ceam hışaah Gazete hallkın gözü, hükfırnetin yar-
Geçen .sene inşasına başlandııtı halde tış dımcısıdır. İyi yapılım!: bir eser görür-

dolayı.slle çatı ve .saire gibi bir kısım nok - :.-
.sanlan ikmal ettırllemlyen Cezaevinin telr:- sek, fayda verecek bir tasavvurdan h:ı-
rar 1noaatma devama baf}anmlŞbr. Bina berdaır olursak bunu yazmaktan büyük 
Hazirana kadar ltmal edilerek mahpuslar bir zev.k duyarız, buna mukabil fena bir 
derhal Jeni binaya nakledlleceklerdlr. hareketi, yanlıJ atılmış bir adımı yaz-

mak -bizi üzer, fakat yanlışlığın tashilf 
edileceği emnivetile onu da kaydeder~ 
Biliriz ki bu hükfunetin, bu halktan gizH 
kapalı hiçbir şeyi yoktur. 

İstanbul. içinde esrarengiz had'ı;t>ler 
cereyan eden bir şehit değildir, 0 halde 
bu tahdide ve bu indi karara ne lüzum 
var? 

Temenni edelim ki bu tedbir, yanlış an. 
la~ı~ış ~ir talimatın gene yanlış tatbik 
edılmış hır neticesinden ibaret olsun ve 
bu da anlaşılarak derhal ger' , 
Ç

.. .. ı ınsın. 

. unku, hükumetin vuzuhu ile vilayetin 
ıphamı birbirini tutmuyor 
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i - KLEOPATRA iN KOKUSU 1 L---DllHllll.... Nakleden : Hatice Hatib .ı111111-I 
Meşhur müverrih Bay Hasan Bilir, çok Fakat karısının her soruşta, menfi cevab 

nazik bir koca idi. İdeal bir koca. alınca: 
Bunun için kansı küçük Meliha fran • - Zaten sen ne işe yararsın? .. Sen ne 

sızca bir moda gazetesini. okurken, bir • bilirsin? Gıiya müverrih ... 
denbire başını sayfalardan kaldırıp ta Filan gibi tezyifkar mukabelelerlne uğ-
kendisine: ramamak ve onun gilnlerce süren surat -

- Hasan, Kleopatranın parfümleri pek sızlığına bir nihayet vermek için günün 
sevdiğini şimdi okudum. O kendisine birinde karısına hattı mihi ile yazıl -
bağladığı erkekleri kendi güzelliğ kadar mış eski bir kitab gösterdi. Ve: 
kullandığı parfümlerin harikuladeliği ile - Buldum. dedi. Kleopatranın kuUan
teshir edermiş... Sen müverrihsin, elbetl diği kokuyu buldum. Onu sana yaptıra -
te bilirsin ... Söyle bakayım bana ... Kleo- cağım. 

pat.ra nasıl bir koku kullanırdı?. Meliha, kocasının yanaklanndan, al • 
Dediği zaman müsbet bir cevab vere - nından. yüzünden, gözünd~n öptü. 

mediği için pek üzüldü: Bay Hasan Bilir, o gün büyük bir la -
- Vallahi karıcığım, dedı bilmiyorum. vantacıya girıdi. En pahalı lavantalardan 

Şimdiye kadar okuduğum kitablar ara - beş şişe seçti. Onların hepsini birbirine 
sında Kleopatranın nasıl bir koku kul - karıştırdı. Ve bu lavanta kokteylini gene 
}andığını yazan satırlara tesadüf etme • beş muayyen büyüklükte şişelere ayır -
diın. dı. Hepsinin içine iki damla amber, iki 

Meliha kaşlarını kaldırdı. damla servi esansı koydurdu. Onları ka-
- Evi toz, toprak içinde bırakan. ma • pattı. üstlerine etiket yapıştırdı. 

hallenin farelerini bizim odalara doldu - Mark Antuvan. 
ran şu kitablar bu işe de yaramazlar, bu- Ve bunları güzel bir şekilde bağlatarak 
nu da yazmazlarsa bilmem ki ne işe yarar, o akşam kansına götürdü. Ve ona: 
ne yazarlar dedi. Ben Kleopatramn kul- - İşte dedi, Kleopatranm bütün er • 
!andığı kokunun ne olduğunu bilm'ek is - kekleri baştan çıkaran müthiş parfümü! .. 
ti yorum. Dedi. 

Bay Hasan Bilir, dalgın dalgın önüne 
baktı. Bir müddet düşündü ve sonra: 

- İppolonius İterophilusun bir kitabı 
vardır. 

Diye söze başlarken karısı sözünü kes
ti: 

- Oh çok şükür hele dilin çözUlmeğ~ 
başladı. 

Dedi. Kocası sözüne devam ediyordu. 
- O kitabında şipr esansından bahse • 

der. Fakat ... 
Meliha artık onu dinlemedi. 
- Şipr daha fazla erkeklere yaraşan 

bir kokudur dedi. Ben şimdi kendıme gö
re, kendime uygun bir koku arıyorum 

anlıyor musun? .. yeni bir koku, hiç bir 
kadının kullandığı kokuya benzemiyecek, 
şahsıma yakışacak, güzel bir koku .. Me
sela Klcopatranın kokusu... Aç kitab -
larını araştır, bul reçete.sini... Onu isti -
yorum anlıyor musun? •. 

Meliha incecik burnunun incecik şef • 
faf kanadları sinirli. sinirli çırpınıyordu. 
Kocası: 

- Peki, peki şekerim, sen üzülme, dedi. 
Ve fırtınanın önüne geçti. 

* Bay Hasan Bilir. soyadının Bilir olma-
sına rağın€n Kleopatranm vaktınin za -
rnanında kullandığı parfümün ne oldu • 
ğunu bilmiyordu. Ve bunu hiç bir tarih 
kitabında da bulamıyacağından erninrlı. 

"Son Posta,, nın 
Edebi 
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Ben ilk günleri onun annesile abla -
sına karşı takındığı bu sert t~vırları 
biraz .rnuahaze ediyordum amma küçük 
ablasını eskisi gibi, hattA eskiden da -
ha çok severek şımarttığını gorunce 
bü) tiklerin haksız olduklarına kanaat 
getirdim. 

Benden Belkis hanım hakkında ma -
JUmat istiyorsun. Çiftlikten ayrıldığı 
yok diyebilirim ... Hele Cevadın etra -
fında bir pervane gibi dolaşmaktan, o
nu cezbetmek için bin bir kadın hile -
sine bnşvurmaktan bıkmıyor, usanmı -

vor. Cevad ona soğuk muamele ettik -
çe, o bilakis daha çok yılışıyor. Hatta 

Mu:; lanın bile bunun farkında oldu -
ğunu anladığı için, geçen gün tenisten 
donü5tc Cevad ban::ı şöyle dedi: 

- İlk fırsatta Belkis hanımı artık da
vet etmemesini anneme söyliyeceğim. 

Bu sözü söylerken o kadar soğuk bir 
hali vardı ki annesinin bu ihtardan son 
ra Belkis hanımla bir daha görüşmiye
ceğine, beni derhal inandırdı. 

Bu ham.mı evinden uzaklaştırmakl~, 
ayni zamanda Mualfayı da sevmediği 
bir kadına karşı hoş yüz göstermeğe 

Bundan bir hafta sonra idi. Günün bi -
rinde Hasan Biliri, Atıf ziyaret·~ geldi. A
tıf genç bir çocuktu. Müverrihin eski bir 
meslekdaşının çocuğu idi. Arkadaşı öl . 
dükten sonra Bay Hasan Bilır bu çocuğu 
kendi öz evladı gibi sevrn~. ona daima 
bir baba şefkati ve ihtiyacı olduğu zaman 
bir baba yardımı göstermişti. 

Atıf daima para sıkıntısında olduğu 

zaman gelir Bay Hasan Biliri ziyaret e
derdi. f 

Bay Hasan, Atıfı görünce: 
- Açıkça söyle dedi. Uzun liifa, mu • 

kaddimeye hacet yok. Gene kaç paraya 
ihtiyacın var? 

Atıf kıs, kıs gülüyordu. 
- O kadar çok değil, ded'i, Atinaya ka

dar gidip geleceğim, az bir şey ... Beş yüz 
lira ... 

- Beş yüz lira mı? ... 
- Şimdi pamuklar satılınca siz kendi -

niz, elinizle o parayı hesabımdan alırsı • 
nız ... Zaten bütün hesablarınu siz almı · 
yor musunuz? .. Onlarla siz meşgul: olu -
yorsunuz ... 

- Bu gidişle bir senelik değil .. iki se • 
nelik pamuk satışlarını bana bıraksan, 

borcunu ödiyemiyeceksin. 
Atıf, onun her zaman böyle söylediğini 

ve her zaman istenilen borcu verdiğini 

biliyor: 

-
katlanmak külfetinden kurtarıyor. 
Zavallı kızcJ~ız! Etrafında öyle düş
man ve kıskanç kadınlar var ki ... Fa
kat kocasının gözleri hep onun üstün
de, her zaman bir kalkan gibi onu mü
dafaa ediyor. Onun göründüğünden da
ha iyi bir ad~m olduğunu söylemekle 
yanılmamışım Naile ... 

Hele onun ban~ karşı gösterdiği mu
habbet~ ne dersin? Amcası olduğum 
için beni her zaman severdi amma 
!::İmdi bu sevgisine biraz da minnettar

lık karışmış. Mutlaka ona Mualla gibi 
kıymetli bir inci bulduğum için ola -
cak ... 

Sözün kısası, Cevad bana karşı böy
le minnettar göründüğüne göre karısı
na tam&mile aşık. .. 

Ya o? Onun da kocasını sevmediğini 
nasıl tasavvur edebiliriz? Cevadın ona 
karşı mükemmel bir koca olduğuna, o

nun gözleri içinde yaşadığına, bakıp da 
bundan şüphe etmek kabil mi? Fakat 

o, bütün hislerini gizlemekte mahir. 
Hatta bizim yanımızda bile Cevad& bir 
adım y2klaşmıyor: Onun hepimize kar
şı bu kadar candan muamele etmesine 

- Beş yüz veremem, dedL Üç yüze ne 
aersin? 

-Az derim. 
- Dört yüz kafidir. Seni zaten bu ka-

dınlar yeyip kül edecek... Bu deli saç -
maları. 

- Bu defak.i bir deli saçması değil, diye 
delikanlı Hasan Bilirin sözünü kesti. Bu 
defaki hakiki ıbir a§k, hakiki ve iki taraflı 
bir aşk!.. 
Yalnız müverrih değil, yalnız profesör 

değil ayni zamanda da zengin bır adam 
olan Bay Hasan Bilir, cebinden çek kar -
nesini çıkardı. Ve üstüne dört yüz lira 
yazdı. 

Ve delikanlı çeki elinden almak için o
na biraz daha yaklaştığı zaman Bay Ha
san Bilir kuvvetli bir parfüm duydu. Bu 
parfüm kendi elile hazırladığı parfümdü. 

Mark Antuvan!.. 
Kleopatranın kullandığı koku .. 

- Atıf nasıl bir lavanta kullanıyorsun 
böyle? 

- Ben mi? .. Ben parfüm kullanmam, 
yalnız kolonya sürerim. 

- O halde biraz evvel s!?vdiğm kadına 
fazla sokulmuş olacak.sın ... Onun kokusu 
sana sinmiş. 

Atıf güldü: 
- Mümkündür, dedi. 
Hayır, Hasan Bqir ald2nmıyor<lu. Bu 

Melihamn kullandığı kok•ı idı. 

Akşam Meliha eve pc!t geç döndü. Ve 
kocasına damdan düşer gibi· 

- Ah Hasan, dedi. düşün bir kere ... Ne 
iyi.. ne iyi bir şey olacak. fakat tabii sen 
müsaade edersen b!Z'm ... v'szıln yok mu?. 
Fazıla canım mektcb arkactaşım ... it al • 
yaya .gidiyorlar. Beni on beş gün için bir
likte götürmek istiyorlar... Senin içın 

mümkün değil, biliyorum, ımtihan!arın 

var ... Ne olur bana müsaade et, beş yiiz 
lira bol, bol yeter ... Müsaade ette ... Yol
la ... 

Meliha kocasının kaşlannı hafifçe çat . 
tığını gördü. 

- Atinada kalmıyacak mısınız? dedi. 
- Bir iki gün de elbette orada kalırız .. . 
- Peki .. peki, dedi. Haydt hazırlan .. . 

Pasaportları.mızı yarın \ıkartırız .. 
- Ne o ... Sen de beraber mi gelmek is

tiyorsun? 
- Hayır sevgilim ... Üzülme ... Sen ar

kadaşın Fazıla ile, yahud daha acıkça söy
liyelim. bizim Atıfla ister Atinaya, isteı· 

Roma ya, nereye istersen git... Ben de bir 
kaç hafta için Bükreşe gideceğim. Geldi
ğimiz zaman, evde bir tek eşyanı görmi -
ycyim. Bir daha karşıma cıkrna ... Biz bo
şandıktan sonra Atıfla ~vlenmeni tavsiye 

rağmen kocasından böyle uzak dur -
rnası h?!if tertib zihnimi kat·ıştırmıyor 
da değil doğrusu! 

Sen huna ne dersin Naile? Burada 
olsan kadın gözile onun kalbini daha 
ivi "'Örebilirdin.. bahusus ki senin ak
rc:ıban.. mutlaka sana hislerini söyler
rii. Çeşmeden bıkmışsan birkaç gün 
için burı:ıya gclsenE' ! 

Bu son cümleyi yalnız kendi namıma 
vazmıyorum. Cevad da Mualla da bir 
düziyc seni dm·et edip duruyorlar. 

Muallanm babas. ile kardeşi de dün 
geldiler. Nedim bey görsen nrı.511 değiş
miş! Geançleşmiş dersem bana inan! Bu
rada bir rüyada yaşıyormuş gibi mes
ud günler geçiriyor. Damadı onun için 
fevkalbeşer }.ir insan ... 

Zavallı adamcağız, her zamanki gibi 
kuş beyinli; fakat hamdolsun ki oğlu 
Bülend ona benzememiş. Ne güzel ço
cuk .. Ahl:lkan tıpkı ablası gibi... 

Gelelim av eğlencelerine... Her se
neki gibi bu sene de parlak bir şekilde 
devam ediyor. Ce\·ad her zamanki ateş
li avcı; soyumuzun bütün l?rkekleri 
ı:ıibi... Ağabeyimin sağlığında da bu 
ciftliktP ne kadar av eğlenceleri yapıl
rıığını sana anlatmıştım. 

Ceva'da gösteriş olsun diye bir sabah 
Güzide ile Belkis hanım da erkeklerle 
beraber c1va çıkmak istemesinler mi? 

Mualla hayretl~ onlara bakarken Ce
vad soğuk ve mağrur tavrile şu sözle
ri söyledi: 

- Kadınların daha hassas ve ince 
olmaları yakışm~z mı? Bence kadınlar 
çok heyecanlı oyunları sevebilirler; fa
kat gözlerinin karşısında zavallı bir 

Nisan 20 

Boğazın tarihi, coğrafi 
ve askeri vaziyeti 

, 
(Baştara(ı 9 uncu sayfada) te 16,000 kişiye inmiştir. O halde, normal 

çok ehemmiyetli sevkulceyşi yeri herhan- olarak, ( 4000) askerden ibaret olan mu
gi bir devlete ve bahusus Almanyaya kap- hafız kuvvetle beraber mecmu nüfusu 
tırmamaktı. Boğazın cenubunda kusur bugün ancak 20,000 raddelerinde addolu· 
kalan yerler İspanya Fasını teşkil eder-

1 
nabilir. 

ler ki buralarının, İngilterece daima za- İngilizler burasını zaptettikleri zam:m 
yıf bir İspanyanın elinde kalmasına ve vatansever İspanyol halk hemen tama
Fransızlar tarafından Fransız Fasına ek- mile kaçmış, yahud da göçmüş olduğu 

lenmemesine dikkat olunmuştur; çünki\, 
kuvvetli bir Fransanın buralara hükmet-

mesile, bir .gün, İngilteren\n Cebelüttarık 
hakimiyetine gelebilecek zarar pek bü
yük olabilir idi. Onun için bu sahiller 

hem ona verilmemeli, hem de Fransa 
Fası ve dolayısile Fransa. icabında İspan
yol Fası tarafından istila veya ihtilal ve 
istiklal propagandalarile tehdid olunabıl
meli idi. 

Görülüyor ki, İngiltere, Septe boğazı
nın tahiatça ve sevkulceyşçe en kuvvetli 
b"r yerini almakla iktifa ~tmemiş, bu bo
ğazın üzerindeki hakimiyetini tesis ve 

idame için daha birçok çarelere başvur 
muştur. 

İngiliz Cebelüttarıkına gelince, burası 
boğazın doğu kapısının şimalinde, İspan-

ya topraklarından uzun bir dil halinde 
den;ze, cenuba doğru uzanr:. Dilin boyu 

6 Km. ve en dar yerindeki genişliği 800 
metredir. Dilin berzahında, İngiliz ve İs-

panvol sınırları arasında 600 metre geniş
liqin<le bitaraf bir mıntakfl bırakılmıştır 

ki bunun İngilizler tarafınclakı demir 
parmaklıklı kapısı her akşam kapanır. 

Cebelüttarık kasabası dağın batı yama
cın•n eteklerinde yani Elcezire körfezine 
karşıdır. Limanın rıhtımından kademe 

kademe 80 metreye kadar yükselir ve ka
dim Benberi kales1nin altınd1 kalır. Kör
fezin doğu kıyısile dağ arasındaki yer dnr 
olduğu için 6u şehir ancak pek az geniş
lemek imkanına malik olmuş ve 1840 yı
lında ancak 15,554 ten ibaret olan sivil 
nüfusu 1911 de 19,600 kişiye çıkmış iken 
bundan sonra cksilmeğe başlıyarak 1934 

ederim ... Fena çocuk değildir. Biraz ha • 
valdir. 

Nezaketle karısının önünde eğilerek: 
- Kleopatranın kokusunu kullanarak 

elde ettiğin bu muvaffakiyeti tebrik ede
rim, dedi ve sonra gülerek ilave etti: 

- Senin ihanetini meydana sıkaran şu 
parfümü icad ettiğim için de ayrıca ken
di kendimi tebrik etmeme müsaade et... 

Ve başka bir söz ilave etmeden odadan 
çıktı. 

Bay Hasan Bilirle kansı Meliha bir 
daha yüz yüze gelmedHer. 

havvanın öldürülmesine tahammül et
mek için onların kendi cinslerine mah
sus olan jnc<>likten mahrum ol.rnc'!arı 

lfizım gelir. 
İki hoppa kadınırı bu sözler karşısın

da ne h&le geldiklerini sen tasavvur et! 
Bahusus Muallanın yanında iken. 

Bize gelince, bütün ate.ş ve belki de 
vah~etimizle avfamakta devam edi -
yoruz ... Bu hafta, birkaç gün kalmak 
üzere Polonez köyden ileriye yahud 
Alemdağına gideceğiz ... 

Mektubum hep buraya aid havadis
lerle dolu; sen ne yapıyorsun? ilh ... 

* Mudil;. aşağı salonda oturmuş an -
nesine göndereoeği mektubun zarfın~ 
yazıyordu. Babasının, ceketinin iliğine 
bir gül iliştirmiş, on yaş gençleşmiş bir 
tnvırla gelip yanına oturduğunu gör -
dü. 

- SPninle konuşmak istiyordum kı
zım; fakat pek meşgulsün galiba? 

- HP.yJr, mektubumu bitirdim. Bu
vurunuz, sizi din1iyorum baba. 

Nedim bey etrafına haıyran gözlerle 
bakarak koltuğunu kızının yanına çek
ti. .. 

- Bütün bu giizel şeylerin sahibi 
benim !{ızımdır: Bunu düşUndUkçe i -
cim açılıyor. Cevadın seninle evJenmek 
teklifini yaptığı zamanı ·hatırlıyor mu
sun? Şimdi ona vardığına pişman mı
sın? 

Ellerini uğuşturarak gülüyordu. 
Mualla yeisle başını öteye çevirdi. Fa
kat babası onu görecek halde değildi. 
Sözüne de\·am ediyordu. 

- Sen buranın kraliçesi.sin ve ben 

için buraya büyük kısmı İtalyan ırkından 
olan yeni bir halk gelmişti. Zamanla ge~ 

rck evlenme ve gerek muhaceret yolile 
İspanyol unsurlar da çoklaştığı için bu
günkü Cebelüttarıkın karışık halkı üre
miştir. Kasabada iş ve halk dili ispanyol-

cadır. Umumi manzarasında bir Cenubi 
İspanya şehri karakteri varsa da resm! 
lisan tabiatile ingilizcedir. Ayni zamanda. 
halkta derince nüfuz etmiş b:r İngiliz in· 
tıbaı görülür. 

Bu ha1k, az çalışmalarına rağmen çok 
iyi yaşarlar ve garibdir ki kendilerini İn
giliz hissederler, halbuki hemen hiç biri 
ingilizce bilmez. İyi bir vatanperver ol
duklarını göstermek için mümkün olanı 
yaptıkları gibi her sene bur:ıya gelen 
~00,000 seyyah ile her yıl burada iki defa 
karaya çıkan 40,000 İngiliz bahriyelisi
nin, ve garnizon zabitlerinin paralarını 

almak için her türlü şaklabanlığı yapar, 
lar. Kezalik, Cebelüttarık ile İspanya ve 
İspanva Fası arasında tütün, silah ve her 
türlü eşya kaçakçılığı yaparak fazla par~ 

kazanırlar. İçlerinden en namusluları hiç 
olmazsa hergün motorbotl:ı İspanya Fası 
cihetinden gelen balıkçılara doğru gid!?· 
rek onlara Cebelüttarık gazetesinin bir 

başlığını bir duro mukabili satarlar. B;ı 
başlık İngiUz armasile beraber Cebelüt. 
tank serbest limanının da markasını ta

şıdığı için okumak bilmiyen Faslılar bu 

nu. balıklannı satabilmek için, limanı 
girmek vesikası telakki ederler. 

(Sonu. var) 

H. Emir Erkilet 

Cebelüttarıkı buhran 
günlerinde gezrlim 1 

(Ba.\tarafı 9 uncu sayfada) 

Bu l~vhanın yerleri sık sık değişir. 
Herkes bu levhadaki yazılara son de
rece riayet ey !er ... 

İçer:cieki lev'hcJ.1ar gibi Ce~üttarık 
Boğazının cephesine hakikaten : 

No Entrance! 

Diye bir levha asılabilir ... Çünkü 
dünyanın en mlıst~kem mevkii olan 
bu kaleye kim~e giremez ... 

şimdi senin kudretinden istifade ede · 
ceğim. Kızım. Bu yaz İstanbula geldi· 
ğim zaman klüpte biraz kumar oyna · 
mış ve talihsizlikle kaybetmiştim. Ce· 
vada bir mektub yazarak bize her ay 
ı:;önderdiği para üzerinden bana bir 
miktar avans vermesini riccı ettim; fa· 
kat asıl sebebini sö'l'!eme<lim. Cevad 
derhal cevabını gönderdi ve (ailemizı 
bağladığı maaşa dokunmamak üzere, 
bu parayı bankaya havale ettiğini bil· 
dirdi. 

- Ne yaptınız babacığım? Bunu na
sıl yaptınız? 

Mualla babasının yüzüne acile, ız · 
tırabla. şikayetle dolu nazarlarım çe· 
virdi. 

Nedim bey kızının bu bakışlan aq 
tında sinirlenerek bıyıklarını di.~lerilE: 
kemirmeğe başladı ve ağ-.llnm içind'! 
mırıldandı: 

- Evet hakkın var, diişüncesizlik et· 
tim. Bahusus ikir.ci defa ... 

- Nnsıl? İkinci defa mı? 
- EYet, iki gün evvel tekrar klübl 

gittim; tekrar kaybettim. 

MuallFının titriyen dudakldrından bir 
feryad çıktı. 

- Alacaklı kibar bir bey olduğu için 
bana bir iki gün mühlet verdi; fakat 

onu bundan daha fazla bekletemem ve 
beni bu müşkül vaziyetten kurtaracak 

t~ kocandır. Ondan bu parayı isteme -
lisin Mualla ... 

Genç kadın iki elini uzatarak itiraz 
etti: 

- Ben mi? 
(Arkası var) 
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BATTAL GAZİ 
Yazan: ZlYA ŞAKIB 

Bizansa gOnderilecek erzak Her gün orduya iltihak etmek üzere karadan ve deniz;. 
den gola düzülen ışkıgalar lstanbulu dolduruyorlardı 

Bir gilıı de, Aspadya ananın kendisi- / . . 
ne yaklaşmak istediğinin farkına var -
ınış: 

Tercüme eden: HUs9yi il Cahid Yalçm 

- Geri.. geri çekil, sarc.~ kuklası ka
rı.·· Eğer arkandaki elbiseye, boynun
:aki haça hürmetim olmasa, seni şu an 

a boğardım. 
Diye, bağırarak hücresine kaçmıştı. .. 

Battal Gazinin manllStıra geldiği gün, 
0 fena halde öfkelenmiş: 

- Eyvah! ... Ne felaket? Hazreti Mr r 
Yemin mukaddes evine. bir din düşma
nı erkek ayak bastı ... Bu, kıyamet ala
ınetidir. 

.Diye, bağıra bağıra hücresine gir -
ınışti. 

8 
.. Eğer ~11 ~öz; er, başkaı bir manastırda 
?Ylenmış olsaydı, cahil rahibeler üze -
~nd~ ~o~ mühim bir. tesir husule ge -
rebılırdı. Fakat, (Kırk bakireler ma -

~astın) çatılannm altında yaşayan kız 
ar ve kadınlar, Aspasya anaya karşı 
~ kadar büyük bir emniyet ve itimad i-
e bağlannuşlardı ki.. Bizans ülkesin -

deki bütün Hıristiyanlan korkudan tit
reten Battal Gazi gibi bir adamın ma _ 
nasttra gelmesini ve başrahibe ne ko
nuşmasını hiç bir mes'um ve menfur 

ıınana ile tefsir etmemişler .. Manastır -
arın usul k . h . ve anununa tamamıle mu -
alıf olan bu hareketi ho .. k ş gorere : 
- Aspasya Ana, hiç bir zammı hata 

etmez. Elbette bu hareketinde de bir 
&ebeb ve hikmet vardır 

DeınJ~!erdi. ' 

* Gecenin ka 1 • d 
nayı takib ran~r,gın a, Aspasya A-
Çünkü M eden, (Cadı Marya) idi. 
manası ary~· Battal Ga~inin o geceyi 
duğu ınn koşkünde geçireceğini duy-

Gecenin karan.lığında, Espasya anayı 

B_ütün kuvvetini sarfederek koca taşı 
bır ~ayli müşkülat ile yerinden ka~dır
dı. ününde, bir delik açıldı: 

Battal Gazi, hemen diz çöküp elle -
rini deliğin iki tarafına dayıyarak bak
tı. O anda, büyük bir sevinçle titriye
rek: 

- Yaı:a. Aspasya ana!... Hayatımın 
sonuna kadar, sana minnettar kalaca-
ğım. 

Diye baj!ırdı ... Çünkü, delikten gö
rünen o bi.iyük oyuk içinde, bir buğ -
day hazinos.i vard,. 

VeziriAzam talebi ne kabule ce- larına ge~ bulunuyorduk. Birdenbire. 
saret edebiliyıordu, ne de bir uzlaşma sefarethane cihetinde, denizden doğrU 
çaresi bulmak lazım geldi. Bu kuvvetin şiddetli tüfek sesleri işittik. Ne olduğunu 
Hisann önünden geçmesinc,kapıya kurşun tahmin için durduk. Bize doğru gelen bir 
atmasına, Hisar kumandanının bu h3s - adamın feryadı M. d'c Samt - Priest'i a 
mane bereket dolayısile guya hakikaten tarafa yürümeğe sevketti. Bu şerirlerden 
mecbur olımı~ gibi mücrımleri tahliye ve 1 bir kısmının sefarethaneye hücum etınif 
teslim etmesine karar verildi. Bundan olduklarını haber aldık. Cür'etkarlıkları· 
evvelki örnekler bu gülünç çareyi muhik nı tedib için adımlarımızı sıklaştırdık. Fa.. 
gösterebilirlerdL Fakat mutlak bir su - kat vaktinde yetişemedik. Kayıkta idiler., 
rurette bunun göze çarpacak bir cibanet Oradan sefarethaneye ateş etmişlerdi. 
dclili teşkil ({ttiği aş!kardlr. İst'ibdadın 

1 
Kayık uzaklaşmış bulunuyordu. Sefiı\ 

hiç değişmez vasfını bu harekette müşa • pencere kapaklarının delinmesi ve sa • 
hede etmek kabildir. Müstebidin elinden londa bulduğumuz on beş kadar kurşWl 
nüfuz ve iktidarın bir parçası çıktı mı. ile: camların delinmesi ile işin içinden 
derhal kütle onu kendi elıne geçirir. kurtuldu ise de bu hakaret kendisine 

Hükfunetin zafı, zaptü raptsız bir as- Babıfil.iye şikayet etmesinı icab edeceiı 
ker .güruhunun ta§kınlıklarına göz yum- kadar vahim göründü. 
durduğu gibi, vezirler de imparatorluğu Bu hususta Babıaliye gönderilen bbı 

takib eden. (cadı. Marya) idi. tehdid eden bir deniz harbi tehlikesi bu- tercüman vak'ayı Reis efendiye anlattı. 

- Gidin köylerde ve kalelerdeki lunduğunu anlamamazlığa geliyorlardL O da gayet derin bir aldka zevahiri ilı 
halka ilan edin ... Her kim ki, bu er _ İstanbulda henüz hiç bir Rus gemisi gö- kendisini dinledikten sonra: 
zakın Bizans şehrindeki islam ordusu- rünmemişti: Binaenaleyh, Ruslann ge • - Nasıl, dedi, bu edebsizler Fransız se. 
na taşınmasına yardım ederse, on,aJ mileri yok demekti. Yahud. kazara, bir farethanesini tahkire cür'et ettiler, hal 
(A.ıııan) veriririm. Şayed bu hizmet sı- gemileri olsa bile Türklet'e bir şey yapa .. demek çıldırınıştırlar! Cezadan kurtula. 
rasında, hayvanı 'telef olursa bedelinin mazdı. Çünkü Baltık denizi ile Adalar mıyacaklarını nasıl akıllarına getirmi 

iki. · 
1
. ' denizi arasında hiç bir ittisal rabıtası yok- yorlardı? İlk şikayet üzerine aleyhlerİ.D.4 

mıs mi öderim ... Bu sözü tutaca - ..J_ • tu. Bayrakları türklerce malftm olan Da- ue takibat yapılacağını bilmiyorlar rnıy1 
gım ve bu işde çalışanları, dost ve kar-
d 

nimarkalılar, İsveçliler onların zihnin • dı? Doğrusu çok hayretteyim. Bu gerçek~ 
eş makamında: sayacağıma, Allah hu- den bu muhakemeyi söküp çıkaramıyor- ten bir cinnet. Fransız sefarethanesint 

zurunda. dört kitab üzerine yemin e- h" lardı. Gözlerinin önüne arı1a:l harltala _ ucum etmek! Yollan üzerinde kafi dereı 
diyorum. :s 

Dedi. rm da hiç hükmü olmuyordu. Divan .he- cede Rum, Yahudi. Ermeni evi yok muyt 

T 
A nüz böyle bir işin imkanına kanaat ge • du? Bizi böyle müşkülAta sokacak yerde 

ellallar gittiler. Köyleri ve ka1e1e- tirmemiş olduğu bir sıradadır ki Coron'un onlara tecavüz etseler olmaz mıydı? 
ri gezerek Battal Gazinin bu emrini t bu muhasara edildiğini, Moramn Jstilılya u"- şte nazır halkın sükun ve huzurunQ 
her tarafta ilan ettiler. (Arkası. var) 6 f'-..J .............................................................. radığını, on iki düşman saffı harb gemı • eua etmeyi pek tabü görürken bir sefiril) 

sinin görüldüğünü haber aldı. (1) sükfuı ve huzurunu temin lüzumunu b1' 

Bir doktorun günlük 
girın. ~:n1~ kalbinf: garib bir şüphe 
len ış . .nnca~ menutın t.eftite ge-

ba1 rahıblerln, ve piskoposlann 

Batta'} Gazi, derhal öteki taşların Ü

zerlerine de atıldı. Onları da birer bi
rer kaldırdı. Ve her taşı kaldırışında, 
ayrı bir ~evinç duyarak, artık orada 
duramıyacak derecede coşkun bir hal 
aldı. Süı 'atle yokuştan inerek Devzade 
Aşkarın üzerine atladı. Dört nala, sür
miye başladı. 

Maamafih, nazırlann tereddüdü biraz suretle reslim ediyordu. Yeniçeri mira 
bahri kuvvet hazırlanmasına mani olma- laylanndan birine kuvvetlerile berabCl 
rnıştı. Otuz kadar harb gemisinin tesli • gelip M. de Saint - Priest'in köşkünü mu. 
batını tacil ettiler. Çok geçmeden, bahri hafaza etmek için emir verildi. Ayni za • 

r-=:=:~=============' kuvvetin bariz üstilnlüğünü Tuna üze _ manda mücrimleri, Vamaya kendilerini 
Müznıin mu/sal rinde uğratılan felAketlerden Adalarde - nakledecek geminin azimeıinden evvel 

notlarından 
Y~tmıya salahiyettaır olduklan bu 
k~şkte Battal Gazi gibi bir yabancının 
ıni~afir edilmesini Aspasya Ananın hu
~1 bi!" maksadına atfetmiş.. bunu an
t amak ~çin, gecenin karaınlı~da bir _;;ara 5ınerek, neticeyi beklemişti. Ve, 
k Pasya Ana, Battal ile o gizli .müla _ 
ı:ttan avdet ederken, dişlerini gıcırda-

gıcırdata: 

-:- Hayasız kciltak... Mukaddes evi _ 
lnlzın r.amus ve ismetini lekedar et _ 
tin ... Sen ve Battal.. her ikiniz de ölü-
ıne mahkumsunuz. ' 
• Diye, söylenmişti. 

PİSMİŞ KALESt VE BATl'AL 
GAZİNİN SEV1Nct 

ka Kırk Bakireler manastırına üç saat 
h dar mesafede, ve Doğanlı yaylasına 
~nı olem küçük tepe üzerinde, bu 

itin bile adına (Pişmiş kale) denilen 
~r harabe vardır. Bu harabenin bu -
k nduğu tepe, büyük kıt'ada yekpare 

&yalardan mürekkebti 

Tepeye çıkabilmek için, tek bir yol 
~ardır; Kayalann üzerine merdiven gi
~ 0Yllbnuş olan bu yol, o kadar sarp 
ıı:: ~tindir ki, ancak bir adam çıkabi -

c Battal Gazi, manastırda kaldığı ge
ı:ntn. erteaı günü, tam zeval vakti, bu 
)l Penin eteklerindeki zümrüd gibi ça
di rlı~a gelerek, Devzade ~kardan in
ıu' ~er zaman olduğu gibi; sevgili atı
~ endi haline bıraktı. O dar ve çe
!lıı Y<>ldan, yavaş yavaş tepeye tırman
llıı: başladı. Bu yol, harabenin orta -
lan ' henüz kemerleri yıkılmamış o
'ka~ir kapıda nihayet buluyordu. Bu 
ırıeya: geçilincıe, oldukça gıeniş bir 
a 1 giriliyordu. 

~attaı Gazi, bu meydana girdiği za
'1uhte'!trafma sür'atle göz gezdircıi. 
lndı IH yerlerde, değirmen taşlarını 
ıı.~ ran . bir takım yontuhnu., taşlar' 
ln~--; dikkattnt celbetti. Hafifce gü -
·""llStyerek: 

ti-. 'raınam. Aspasya Ananın sözle-
·~ofru imiş. 

Bu erzak hazinesini BaU~ Gaziye 
haber V(•ren Aspasya Ana, ayni zaman
dQ ~u izahati de vermişti. 
Doğanlı yaylasmda, oldukça büyük, 

dokuz köy bulunuyordu. Bu köylJer, 
muhtelü zamanlarda yangın felaketi 
geçirmi~lerdi. Hatta bir defasında, o • 
rad?ki çam ormanları da tutuşmuş, a~ 
deta alevden bir çemberle çevrilmiş -
!erdi. 

Bu yangınlar, köylülere büyük za -
rarlar vermişti. Sonra.. düşünmüşler, 
taşınmışlar; bir daha böyle bir tehli -
keye maruz kalmmnak için, bütün er
zaklarıt'ı, Pişmiş kalenin altındaki bu 
mağaralar Ja ~aklamıya karar vermiş
ler; hatta taşlıırı oyarak kendileri de 
bunlara bir çok höcreler ilave etmiş -
lerdi. (Bugün bile, bunlar mevcuttur.) 

Dokuz köyün halkı, erzaklarını ka
milen buraya depo ediyorlardı. Arala
rı_nda bir ahdnamE. yapmışlardı. Hiç 
~mse, kendisine aid olrnıyan erzakta •. , 

.. r a~ç bile aJmıyacaktı. Hırsızlar, 
koylennfn ortasındı:t, diri diri ateşlere 
yakılacakt1. 

. ~u ahdna~, hırsızlığın önüne geç
mıştı . Hırsızlık olmadığı için de, bu 
yeraltı ~~barlarında pek çok miktat'da 
erza~ bınkmişti. · · Görülüyir ki, Battal 
~~zı o kadar sevinmekte haksız değil-

* O .~vinç ile Devzade Aşkan dört na-
la sureu Battal Gazi, karargfilıına g 1_ 
di. Silah arkadaşlannı etrafına top~a
dı. Meseleyi on.lan anlattı. Onlar d 

· d'l a sevın ı er: 
- Bunca erzakı, Bizans diyarına na

sıl taşıyacağız?. 

Diye, müzakerelere giriştiler. 

Vakıa, bu mesele mühimdi. Çünkii 
herkesin binek atmdan başka, elde hi~ 
bir vasita mevcud değildi. 

Böylece düşünüp dururlarken bir 
denbire Battal Gaziye bir fikir geldi: 

- Varm .. bana şuradan bir kaç telli! 
tedarik edin. 

Dedi. 
Mücahidler, gittiler.. Rum köylerin

den bir kaç tellal bulup getirdiler. 
Battal Gazi bu tellAllara Dara ver • n":· IÖylendl 

haı bu tatJardan bfrtne yaklqtı. dl: ·, 

Jftihab/arı nizinde intikam almak için bir imkin di- tevkif etmek üzere Boğaz medhaline za • 
ye düşünerek memnun oldular. tmpara _ bitler gönderildi. Biraz sonra bunların ya.-

Yaşlı kadınlarda flşman ve yağlı klm
aelerc!c tagaddi betaetinden mütevellld 
romatizma arazı bilhassa diz mafsalla -
rında fazla tezahürat ile kendini göste
rir. Diz kapa~ı mafsal şlşer deforme olur, 
harekat çok gıiçleşir. Çok ıztırab verir ve 
muayene edildiği zaman adetA kıtır kıtır 
öter ve bunu hastalar da duyarlar. itte 
böyle vazlyeUerde mafsalın müzmin U
tlhabı yerleşmiş demektir. 

Bu çok ehemmiyetli bir §eydir. Çünkü 
tedavi l'dilmezse veyahud ilerlemesine 
manı olunmazsa insanları son zamanla
rında kötürüm eder. Böyle vak'alan da 
hergün görmekteyiz. Bu gibi hastalar 
evvelemlrde şişmanlıktan ve fişmanlığın 
tevlld ettiği umumi betaat tagaddi vazı -
yetinden kurtulmaları lAzımdır. Yağlı 
yemekler, eUer salçalı feylerden uzak • 
lqmak mecburidir. Daha ziyade y~ 
sebzeler, meyvalar, süUü şeyler esas gı 
dayı teşkil edecelı:tlr. Bundan aonra mev
zll tedavi ba§lar. Bu glbl müzmin mataaı 
romatizmalarına altın tedavi81 çot tyt 
neticeler vermelı:tedir. 

Güne§ ve lı:um banyoları, lı:aplıcalar Te 
dahilen romatlmıR Ulçlanna devam 18• 
yealnde ba.stalıltn fifaaı pelı:All mtbnlı:ilıı 
olmaktadır. 

Ceft~ ....,.. • .,.......... ...... 
,.aa Joll•••hran rlta ......_ Alılııl ... _ 
...... lattllled ........... ... ••••• 

Nöbetçi eczaneler - -····-
Ba rece nöbetçi olaa ecuneler tmıJar

dll': 
t.&anbul clhetlndekller: 
Şehzadebapnda: (Üniversite), Bminö

nilndl': < Ha.san Hultiai ) , Akaarayda : 
<Pertev>. Alemdarda: <Etret Net'ıt>, Be
yazıdda: <Haydar>, Patlhte: (Htıaamed

din), Batırlı:öytlnde: CBllll>, etlbte 
(Eyübsultıın>. 

lleyotl• cibetiııdMD..: 
tatıtıll caddealDde: <Kanzut), Yilt -

aelı:lı:aldınmda: CVlncopuio>, Taksimde: 
<Tablnı>, Yeıılfehrlde: <Parunatyan), 
01.fllde: CBaJlı:), Galatada: Cİamet>, Fın. 
dılı:lıda: CMuatafa Nail), Beolttaota: cso
lQman Receb>. 

Botulçl, Ka4ıü1 n Adalardakller: 
Kadıköyilnde: <Hallı:, Hultiat Olman) 

ti'slı:ildarda: <İmrahor), 8anyerde: (0.: 
man>, Adalarda: <llalk>. 

torluk defterlerinde, Rusya ile son harbin kalanarak denize atıldıkları temin edildi. 
yüz elli yanm cgalere> den mürekkeb bir Fakat hükfunetin zafı o derecede idi Jti 
filonun hazırlanmasına lüzum hissettir • yalan olan bu vak'a ihtimale yakın bile 
miş olduğunu buldular. Bunlar Zabache görünmedi. 
denizine girmek için yapılmışlardı. Mas- Bir müddet aonra, ayni cinsten, fakat 
raf defterlerinde mukayyed tafsilAt bu sebebi daha az ciddi olmakla beraber e • 
hazırlığa lüzum göstermis olan sebeblere peyce muzır neticeler tevlid edebileceli 
dair hiç bir malfunatı ih.tiva etmiyordu. mahiyette bulunan bir vak'a benim ka • 
Onun için, o zaman münazaa halinde bu _ punda cereyan etti. Büyükderede M. de 
lunan Aıak ve Taganrog limanlanmn Vergeunesin sefareti esnasında inşa et • 
şimdiki harbde hiç bir tesiri olmadığını tirmiş olduğu köşkü işgal ediyordum. u~ 
unuttular. Galiottelerin inşası emredildi muma 701 hizmetini gören bir rıhtım bu 
ve inşaat büyük bir süratle devam ettl köşkü denizx:len ayırıyordu. 

Bu hazırlıklar iki deniz orduslına tahsis (Arkası var., 
edilmiş ol·an askerlerin ve gemicilerin ta- ................................................ - ...... ...... 
tanbulda çoğalmalannı intaç etti ve ıer- ,. 
bazlığı o kadar arttırdı ki her gün ~ni B o D p o 1 ta 
bir felaket vukua geliyordu. Mevsim ha. 
sebile Boğazdaki yalısına gttmi§ olan t====------==----=---.. 
Fransız sefiri Com de S!lint • Prfest bfr T•Yml. 8l.1ul. ~~-Ye Balk .... 

taraftan ~nezzüh r.evkini feda etmek ıs • Yereb&tan, Çatüçqmı IODk. • .1· 

temediği gibi, diğer taraftan, bir kerede 1 S T A N B U L 
ıt----------------------------------1 araba ile ge7Jerken başına geldiği üzere bu 

askerlerin hakaretine manız kalmağa da 
tahammül edemediğinden, tüf eğe süngil 
takınak karannı verdi ve yanındaki a • 
damlara da böyle yaptmh. 

Her giln orduya iltihak etmek ~zere 
karadan ve denizden yola düzülen eşktya 

Gazetemizde çıkan yazı w 
...ım1erlD b(ltfln haklan 
aıahfua" gazetemin ı.iddir. 

ABONE FıATLARI 

1 e a 1 
f ene Ay Ay A ·• 
Kr. Kr. Kr. J( ' 

kuvvetlerinden sefirin şahsını muhafaza 
ede'bilmek için bu yegA.ne bir emniyet 
tedbiri idi. Köydeki Fransız sefaretfnia =TAN 
vaziyeti o halde idi ki Boğazdan yukan • scNEBI 

1'00 760 fOO 1 Ot, 

2B4J l2:M> 710 2'ı J 

27M t 400 800 IJO 

-

ya doğru çıkan bütün gemiler onun pen
ceresi altından geçmeğe mecburdular. 
Deniz tarafındaki pencereler dikkatle ka
palı tutuluyordu. 

Yemekten sonra, her zamanki tenezzil
hümüz içhı dışan çıkıniştık. Tarabya 11rt-

- -

Abone bedeli pe,tndir. Am. 
del1lthmek • kur,JftUr. _ .. _ 

G..... ..,,..A •m onilma. 
,,.,,.,,,,,,. ,...,ıılq., alınma. 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul flaveai llzım.:iır. 

r
··;;;·=·;·:;ü·~~b;a·· .. , 

Telgnlf : Son POlta ! 
Ttı.tofi : 20203 i 

\................................... I •••••••••••• 

(1) TörtlerhJ cotrafyadaltt cehaletleri 
bundan daha garlb misaller arzeder. Bir Ve
nedlk sefiri lti harb gemi.sil~ i.stanbula ıe -
llrlı:en, Adalar denizinde padlf&bm donan • 
muına tesadOf etti. Donanma, sulh zama -
nmda, her .sene Adalann vergisini topla -
malı: bere oraya çitar. Türlı: amlrall aenre 
llı:ram lçln onu remlllnı dnet eder. Muba- r---------.;;;,,;;;;;;;;;;;;;;~:ı·::=· -_.. 
vere esnasında, Venedtlı: otlmhurtyett deYle. t.&ikbaUıı şalülaruu narha rönıı-;;;-
ttnln Ru.tlarla lı:OlllfU olup olmadtlmı aorar. llı&IJonana Çocü haftuuula Çoeü E-
Bu cehalete hayret ve wt l9!Me lı:a1an Ve- •ı- lllll'1llllıma uamt JVdmda h-
nedlkll ullzadı f1l enabı ~: ır.et arala - lan--! 
nDd& ,.ıms ()emaah ~ ftl'dır. :---------------J 
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BiR iN6ilil CASUSU 
_; --

Tercllme eden: B. Mu 

Ammer'in Vazifesi en mahrem 
sırları öğrenmeğe müsaiddi 

Anc::ık işe başladığımın ikinci hafta- ! 
sı sonunda oldukça büyük bir heyecan 
geçirdim. Bir gün öğle yemeği yemek 
\için işimden çıkmış, Şarlevil yolunu 
takib ederek evime gidiyordum. Bir -
denbirP, arkamdan acele acele gelmek
te olnn bir takım ~yak sesleri duydum. 
'.Arkamdan kimin koştuğunu anlamak 
üzere haşımı geri çevirdiğim zaman, 
heyecandan yüzü pırıl pırıl yanan genç 
bir "übayla burun buruna geldim. Bu 
genç sübay elini uzataırak benim elimi 
yaka adı ve o kadar samimi bir surette 
f;ıktı ki parmaklarımın birbirine geçti
ğini zannertinı. Genç sübay, ilk heye -
can anırıdan "Onra: 

- Ne güzel bir tesadüf, ne enfes bir 
tesadüf! diye söyfondi. Ben seni gökte 
ararken yerde buldum .. 

~ 

Vakıa Adoifun ağzından, arkadaşla
rı ve arliıadaşlarile münasebeti hakkın
da bir yığın malumat almış, buna aid 
bir yığın fotoğraf seyretmiştim; fakat 
buna rağmen hu genç sübayın kim ol -
duğunu bir t ürlü hatırlayamıyordum. 
Beıı bu adamı hiç, amma hiç tanımı -
yordum. Bildiğim biricik şey bu adaı -
mm, Adolfun Baden arkadaşlarından 
biri olm::ıdığı keyfiyeti idi Çünkü böy
le olsaydı, onu mutlaka tanımam ve 
harbden önce herhangi bir şekilde o -
nunla karşılaşmam icab ederdi... Maa
mafih hu gibi vaziyetlerde tatbik cdi -
len pek eski bir usul vardır. Ha;•atta bu 
gibi scyler sık sı~{ vaki olmaktadır: Gü 
nün birinde yolda giderken, birdenbi -
re k::ırşınıza bildik bir çehre çıkar .. si
ze c~ndan nşinalık eder. Bütün gayre
tinize r::ığmen onu bir türlü tanıyamaz
sını z~ Bu gibi hallerde yapılacak en ta
bii r:('y muhatabınızın sözünü kesme -
mektir: çünk ü muhatabınız söyliyece -
ği bir yığın 1fıf arasında size bir ip ucu 
vermcJrte gecikmiyecektir. Ben de böy
le hareket ettim. M uhatafbımın sözünü 
hiç lce~medim. O, vaziyetimi gazeteler
den öğrendi iini söyledi; beni maka -
mımda tebrik ebnek istediğini, fakat 
tam o sırada mezun bulunduğu için bu 
nu yapamadığını anlattı; izninden ge -
leli henüz 'birkaç gün oluyormuş ... Bu
günlerde beni ziyaret ebneği düşünü -
yormuş .. fcJkat şimdi ne iyi tesadüf, be
ni karşısında görüyormuş!. 

Garb cephesinde Alman askerleri istirahat halinde 

Ben tabii h~ç renk vermemeğe çalı -
şıyordum .. Ben de onun kadar fevka -
lade memnun ~örünüyordum. Mümkii;., 
mertebe hiç bir isim zikretmemeğe dik 
kat ediyor, sadece umumt şekilde bir 
K'orı 11şına ile iktjfa ediyordum. 

Bütiin bu konuşmalar bittikten son -
ra ben ona: 

- Halli eski vazifenizde misiniz? di
ye sordum. 

Muhatabım ayni heyecahla: 

f 91' yılı b~langıcmdaki harekatta bilecek, hayati ehemmiyeti haiz bir 
oldukça tehlikeli bir yara almıştı. De - haber elde etmem, vaziyetim icabı ~ 
mek ki ~imdi o da umumi erkanıhar - te mümkün değildi. İşte bunun ıçın 
biyede ;alışıyordu. Hiç şüphe yok ki Ammer'den, onun çalıştığı büro.d~n ?.~ 
vazifesi enteresan değildi, sonra şahsi zı malfunat elde etmek çarelennı du -
k<'.fbiJiyetlerinin tezahürüne de bir ve - şünmeğe başladım. 
sile veremezdi· fakat buna karşılık Al- Her şeyden önce Ammer'le sıkı, bat
man yüksek k~manda kadrosunun en ta diyebilirim ki cidden samimi, bir 
gizli, en mahrem sırlarını öğrenmeğe dostluk tesis ettim. Ammer hakikate:ı 
pek müsaiddi.. Böyle güzel bir tesadüf- iyi bir çocuktu. Günde hiç olmazsa b~r 
den miim. ' l olduğu kadar fazlaca is- defa onun bürosuna gitmeği adet halı
tifa~ etmek mutlaka• lazımdı.. Derhal ne getirdim. Bu suretle, onun bürosun
hemen o akşam buluşmak üzere Am - da çalı~mah.'ia olan on beş-on altı kişi, 
merle ~özleşmiştik. beni k<'ndi bürolarında görmeğe tama-

Günün mütebalti kısmını, okumağa men alıştılar. (Arkası var) 
mecbur olduğum cepheden gelen ha -
berleri tetkik eder görünmekle geçir -
dim. Hakikatte, önümdeki kağıdları o -
kumuyor, bu mes'ud fırsat1an azami o
larak nasıl istifade edebileceğimi dil -
şünüyprdum. Fuıkat kat'iyen acele et -
ınemek lazımdı. Bu sahada ilk ataca -
ğım adımları gayet iyi hesablamak 
mecburiyetinde idim. Harbin uzun sü
receğine artık ben de iyiden iyiye ka -
naat getim:iştim. 

Jofr ile Foş'un tamamen aksi kana -
atte olduklarını, ve bu fikirlerimi duy
salar buna şiddetle itiraz edeceklerini 
biliyordwn. Halbuki General Fon Fal
kenhayn onlar gibi düşünmüyordu. İş
te bundan ötürü, esaslı bir haber al -
mak için her şeyi göze alırsam belki o 
an için ben kazançlı çıkardım. Fakat, 
harb daha iki üç sene devam edecek o
lursa o zaman bundan büyük bir fay -
da çıkmıyacağı aşikardı. Bilakis bu şe
raitte esaslı bir fayda temin edebilmek 
için mümkün mertebe kendimi ele ver
memeğe çalışmak lazımdı. 

.............................................................. 
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SOLDAN SAÖA: 
ı - Sarih olarak. 
2 - Belll - Döşek. 
3 - Et satan - Hayvan otlatılan çayır. 
4 - Akar getiren - PJsllk. 
5 - Gelecek mevsim - Sonunda bir cM• 

olsa yarım. 
6 - En çoğun zıddı - Bir nota. 
7 - Tanesi çok olan - Genişllk 
8 - Akabinde. 
9 - Bir nota - Vii.detme. 
ıo - Geç olmıynn - Rüzgarlı soğuk. 
YUKARDAN AŞ.'\ÔI: 
ı - Çlrklnllk - Nehi llı.hlkası. 

• 
lngiltere lig maçları 

sona do.ğru yaklaşıyor 
Bu haftaki maçlarda birçok klüpler milli takıma 
oyuncu verdiklerinden zayıf kaldılar, fakat maçlar 

gene zevkle seyredildi 
İngiltere lig maçları sonuna yaklaş -

maktadır. Cwnartesi günü 40 mcı hatr-
ta karşılaşmaları da yapılmıştır. Mü -
him maçların neticelerini yazıyoruz: 

Everton O - Preston O 
Lig lideri Everton ile, geçen senenin 

Kral kupası galibi Preston arasında oy
nan~n bu maç baştan sonuna kadar bir 
çekişme halinde devam etmiş, fakat i
ki taraf da birbirine gol atamamıştır. 
Maçı 35 bin kişi seyretmiştir. Everton 
5 7 puvanla birinci, Preston 39 puvan -
la 1 1 inci vaziyettedir. 

WoJvcrlıampton 3 - Charlton 1 
Ayni gün İskoçyayıl karşı oynaya -

cak İngiliz milli 1akımına santrhafı 
Cullis iıe kıymetli müdafii Morris'i ve
rerek eksik çıkan \Volves birinci dev -
rede rakibine gol atamamış ve devre 
0-0 bitmiştir. 

İkinci devrede pek parlak bir oyun 
tutturan \Volve.5 forvedleri üstüste üç -• 

Wolvcs - Cahr1ton. 11uıçımia.n heyeoanw gol atmışlar ve penaltıdan bir gol ye. - • bir safha 
mişlerdir. Maç Wolves'in 3-1 ga':ebe~ı: 
le bitmistir. Müsabakayı 20 bın kışı 
seyret,nll'Ştir. Wolverhampton 51 P~ -
vanla ikinci, Charlton 46 puvanla dor
düncüdür. 

Ar~enal 2 - Manchcstcr U. l 
25 bin kişinin seyrettiği bu maç ~ah-

minin fevkinde sıkı olmuştur. Lıgde 

2 3 üncü vaziyette olan Manchester 1!· 
kıymetli rakibine çok iyi. dayann_ıış, bı
rinci devre 1- f bedl:ıerlıkle netıcele~
miştir. İkinci devrede bir gol atmaga 
muvaffak olan Arsenal güçlükle maçı 
2- t kazanmıştır. Arsenal 43 puvanla 
altıncı ,·azivettedir. 

Boİton W. 3 - Aston Villa 1 
Milli takım için iki oyuncu ayırın~ : 

ğa mecbur kalan Aston Villa rakıbı 
Bolton \Vanderers tarafından böyle bir 
sürprize uğrahlmı~tır. 

Maç başlar başlamaz rakibinden ?i~ 
gol yiyen Aston Villa bir daha ~elını 
doE!rultamamış ve birinci devreyı l -O 
m~ğıub bitirmiştir. İkinci devrede fri
kikten beraberlik sa'Yısını yapan As -
ton Villa Bolton W. in üstüste iki go1i-
le karşıi~şarak sahayı 3 - 1 mağlfıb :er
ketmiştir. Maçı 2 5 bin kişi seyrebnış -
tir. Ast<•n Vi11a 40 puvanla f O uncu, 
Bolton w. 42 puvan1a yedinci vaziyet
tedir. 

Portsmuth 2 - Stoke City O 
Bu senenin Kral kupası finalisti o -

lan Portsmuth ra!kibini 18 bin seyirci 
önünde 2-0 yenmeğe muvaffak ~lmuş
tur. Portsınuth 3 5 puvanla f 7 ncı, Sto-
ke c. 14 puvanla 9 uncu vaziyettedir -
ler. 

Bu haftaki milli kUme maçları 
Bu haf ta ki milli küme maçlarından 

şehrimizde Pazar günü iki yerli takı -
mm Galatosar~la Vefanın maçı var -
dır. Müsabaka Taksim stadında yapı -
lacak, maçı Refik Osman idare edecek-

4 - Bu yarışa iştirak edecek olan b!.rlıı
ci sınıf bisikletçilerin yarış saatinden ev
vel hazırlanmış oldukları halde Topka'Pl 
sahası önünde hazır bulunmaları ve isnn4 

lerini hakem heyetine kaydettirmeleri 11-
zımdır. 

Cumartesi günü yapılacak 
atletizm müsabakaları 

Beden terbiyesi İstanbul bölgesi atle • 
tizm ajanlığından: 

1 - 23/4/1939 tarihimle yapılması la • 
zım gelen koşu müsabakalan Çocuk Bay. 
ramı dolayısile 22/4/1939 Cumartesi gilnO. 
Fenerbahçe stadında saat 1 t,30 da başlı· 
yacaktır. 

Müsabaka programı şöyledir: 

14,30 100 metre seçmeleri, 14,50 400 
metre seçmeleri, 15 800 metre final, 15.10 
100 metre final, 15,20 110 metre seçme • 
leri, 15,30 400 metre final, 15,40 200 met
re seçmeleri, 15,50 50 metre seçmeleri 
K. IV., 16 110 metre final, 16,10 200 met. 
re final, 16,20 50 metre final,16,30 10,000 
metre, 17,10 4X50, 17,20 4X100. 

2 - Aşağıda isimleri yazılı hakemlerin 
gelmeleri rica olunur. 

Doktor Nuri, Semih, Adil Giray, 1'ünı· 
zan Tekil, Hikmet Feridun, Arat, İhsan 
Belor. 

Beyoğlu Halkevinin tertib ettiğı 
atletizm ınüsabakalan 

Beyoğlu Haqkevinden: Evimizin spor 
şubesi yıllık cHalk Atletizm~ müsaba .. 
kalarmı 29-Nisan-939 Cumartesi gü .. 
nü Fenerba'hçe stadında yapacaktrr. 

Bir kategori üzerinde yapılacak olaıs 
bu mü.sabakdlar sunlardır: 

100 metre, 200 ~tre, '400 metre, 
800 metre, 1 mil. 

100 metre bayan 
Gülle, disk, cirid. 

2 - Yürümeğe yarayan uzuv - Az bulunan 
s - Ra.sndla meşgul olan müeMese. tir. k 

İzmirin Ateşspor takımı da An ara .. -

Yüksek atlama, uzun atlama, sırı) 
ile atlama, üç ad:m atlama. 

Müsabakalwra dahil olmak isteyen "' 
lerin 25-Nisan-939 akşamına kadat 
Beyoğlu Ha1kevi spor şubesine milra .. 
caat eylemeler~ rica olunur. ı 

4 - Hatırlar - Düğünlerde yenilen tat.lı. 
5 - Knpora - Bir nota. 
6 - Kamer - Bir nevi araba. 
7 - Bütün - Başında •A• olsa üye. 
8 - Damen - Hisse. 

·a giderek Cumartesi günü Ankaragu
)' .. Pazara da Demirspor ile karşılaşacu, 
caktır. 

- Hayır, dedi. oradan ayrıldım. A -
yağımdaki ec;ki yara bana yeniden ıztı
rab vermeğe başladı. Bunun üzerine 
bir büro işi kabul etrneğe mecbur ol -
duın. Şimdi ben şefin ( J ) büro amiri -
yim. Mühim bir mevki; fakat gel ge -
lelim sizinle birlikte ilk defa• olarak 
Şarlrua muharebelerine iştirak ettiği -
miz zaman konuştuğumuz şeylerle hiç 
bir münasebeti yok.. Öyle değil mi? 
Hatırlar mısınız, o gün sizinle birlik -
te, «Demir Salib> nişanı almak için bü
tün gayretlerimizi sarfedeceğimize and 
içmiştik. Siz sözünüzü tutarak nişanı 
aJ.abildıniz! Halbuki talih bana güler 
yüz göstermedi; ben hiç bir şey alama
füm. Fakat kadere rızadan başka elden 

Artık bundan sonra hiç bir İngiliz a
janının. şimdi benim bulunduğum mev 
ki C1ibi mühim bir mevkie geçmesi im
kan ve ihtimali yoktu. Alelade bir caı -
susluk işi yüzilnden böyle mühim bir 
mevkii kaybetmek delilik olurdu. Be -
nim aklımı fikrimi kurcalayan şey, mü
him ve büyük iş yapmaktı .. Fakat beni 
meşgul eden şeyin, alelSde bir plan çal
ma veyahud buna benzer bir şey oldu -
ğunu zannetmeyiniz!. Beni meşgul e -
den nokta Lidel - Hart'm: «Muharebe -
nin hedefi - Düşman başkumandanı -
nın dimağıdır> sözleri idi. 

Böyle esaslt ve derin bir maksada 
ulaşmak için, ihtimal ki çok uzun bir 
zamana ihtiyac vardL Fakat ben bunun 
er geç olacağına kani idim. Bu esaslı 
mruksarıa ulasıncava kadar, şimdilik, 
oldukça fayd~lı ba~zı malumatı herhan
gi bir t<>hlikeye maruz kalmadan bi -
zimkilere göndermekle iktifa edecek -
tim. Bizim ordunun işine yarıyacak 
bu şekildeki haberlerden bir tanesi, 

9 - Az narin - Nehi lAhikası. 
ıo - Okuyan • Çok olmıyan. 

1 p 4 f ~ 7 8 9 10 

1 ~ E L .h M E T • B ı 
-ı 

Ankaradan şehrimize gelmekte ola~ 
. Gençlerbirliği de ilk . ma~ı. C':martesı 

günü saat 17 de Şişli ıle, ıkmcı :naçını 
da Pazar günü saat 11 de Pera ıle ya
paca'ktır. Her iki müsabaka da Taksim 

Kurddereliye mev Od 
Balıkesirde vefat eden namlı pehll "' 

van Kurddereli'nin ölümü münasebe .. 
tile arkadaşımı tarafından bu Pazsl 
!!Ünü Sultanahmed camisinde bir me..
lud okutturulacaktır. MevIOdu oku)'1l"' 
caklar Haf lZ Bürhan ve Hafız Mecdi .. 
dir. Pehlivanm eski arkadaı bay Mı.ıl" 
tafri Kömürcü dost ve ahbablarını Y~ 
dığı bir manzume ile mevluda dav 
etmektedir. Bay Mustaf anın yazısıJıl 
asağıva kaydediyoruz: 

ne gelir? 

Aradan takriben iki dakika daha geç 
tikten sonra ben, muhat&bımın kim ol
duğunu kıt'i olarak tesbit edebildim. 
:Muhatabımın ismi Konrad Ammer'di.. 
Kendis1 cSalıb nişanı> hakkındaki bu 
son söz:cri söyler söylemez, ben der -
hal Adolfun bana bu vak'adan bahset
tiğini h~tırladım: Ammer, Adoifun ma
iyetinde çalı~an genç bir teğmendi. 
- -------
o> Yanı umum erkft.nıharbiye reisinin. 

E M N E • A. M A L 
ı-

,_ -. K A T • D .A. L y A ( 

lı N A L A R • ş E N -
t M E K A N T A M • ( E • A R I~ 
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1915 yılının noel yortuları arifesinde hcıl'-dlı-ı. ı•kll 
&"uclld '"bulmacam" .. .._ elime geçmişti... . ...................•.•..•.••••.•••.•••••••..••.•..•.......••. 

N" t -t L A ,. N E • L 

Umum erkaınharbiyenih ha•rekat 
şubesinde değil de, istihbarnt şubesin
de çalı~tığımı yukarıda da söylemiş -
tim. Bu itibarla, bizim işimize yaraya-

Ailede çocuk hayatlarını blıtılrlne ek
llyen en sağlam düğümdür. 

ismet İııönü 

stadyomunda olacaktır. 

Seri bisiklet yarışlarmın sonu 
Pazara yapıhyor 

Beden terbiyesi İstanbul bölgesi bi -
siklet ajanlığından: 

1 - Yapılmakta olan seri bisiklet ya -
rışlarının sonuncusu 23/4/1939 Pazar gU4 
nü sabahı yapılacaktır. 

2 _Yarışa tam saat 8,30 da başlanacak-

tır. .. 
3 - Yarı§ yolu: Topkapı sahasının o -

nünden bqlamak ve ayni yerde bitiril • 
mek üzere Silivri kasabası ilerisindeki 
75 ncl kilometreye kadar gidip gelmek ol
mak üzere 150 kilometredir.· 

·Kurdderell Koca Mehmcd pehlivan, 
Özfi doğru e;&ıü dolru kahraman .. 
Bu dünyad:ı :ror bulunur bir eşi, 
Bir zamanlar oydu gilreş güneşJ 
Hindli Gu1an1 bile ona yenildi. 
Yoktu1· onu yenecek er denildi. 
Sultanahmed camllnde bu Pazu, 
Okunacak me'llUduna hep dostlar. 
Gitmeliyiz onu biz ylidetmefe: 
Duamızla ruhunu şldetmeye. 
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20 Nisan SON POSTA 

11111111111 .-

Türkiye Climhuriyet Merkez an kası 
A KTtP 

kasa: 

Altın: Snfi kilogram 17.162.832 
BANKNOT 
Ul'AKLIK 

Dahildeki Muhabirin : 

Türt Uram 

Darltteki Muhabirle.r: 
Altın: Safi kilogram 9.054.614 

Altına tahvlll tabll geı but 
dOviEler 
D!Rer dövizler ve Borçlu tUrlnı 
baktyelerl 

Rnzine Tahville?'l : 
Deruhde edilen evrakı nalı:d.Jve 
karşılığı 

Kanunun 8 - 8 tncı maddele
rine tevfikan haıtne ıarafınd.uı 
lltı tedlyat 

Senedat Cüzdanı: 
11CARİ SENEDAT 

l'.abam ve Tahvilat Cüulaw : 
<Deruhde ~llen evrakı nalr:

A - 1dlyenln karşılığı ~ham ve 
<Tahvll~t ltlbarl kıymetle) 

il - Serbest uham H tahvllAs 
Avıuısfar: 
IIazıneyc tıaa vadeli avaıv 
Altın Ye Döru lb.erlne 
TahYUtt üzerine 

hiasednr lar : 
tduJıtelif: 

15 - Nisan - 1939 Vaziyeti 

24.140 896,07 
17 163 808,--

1.274.302,02 

573.405,21 

12.736.038,33 

10 356,72 

15 762.941,44 

158.748 563,-

115.479 770,23 

41.553.0U,sı 
7 .944.39'1,05 

7.913.000,-
230.525,32 

7.900 129,12 

Lıra 

42.579.006,09 

Sennnve: 
İhtiyat Akç~i: 
!dt ve fcvkalllde 
Husus! 

PAS 1 F 

573.405,2l T~aviildcki Banknotlar: 
Deruhdc edilen e' :-nkl ne.Jı:dtye 
Kanunun 8 - 8 ıncl maddeleri 
ne tevfikan hıız4.ne tarafından 

vAkl te<ilye. t 

28.509.336,49 

Deruhde edilen tnatı nakdiye 
baktye..ı 

Karşılığı tamam~n nltın olaralı: 
Uheten tedavfile •uedUen 
Reeskont mukablll UlYeten teda. 
va.zecL 

Türk Lirası Mt"·ıduntı: 

142.271.357,- Döviz taahhildntı: 
Altına tahYUl tabll dövWer 
Diğer dövU.ler Ye atar.Aklı ıllr-tnr 
baklyelerl · 

115.479.770,23 Muhtelif:\ 

49.497 .439,86 

16 043 654,44 
4.500.000,-

12.499.636,84 

"eh" .. _ 411 943.606,16 
.& IUI •-=-........,.=-= 

2.712 234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

16.477.206,-

142 271.357,-

19.000.000,-

75:000.000,-

3.875,22 

30.686.959,50 

Ye'kb 

1Temmuz1938 tarih!nden itibaren: 

L:ra 
15.000.000,-

8.712.234,11 

236.271.357,-

21.569.1 lu,97 

30.690.834,72 
99. 700.063,36 

411.943.606,16 

lıkonto haddi % 4 Ahın üzerine avanı o/o 3 ._____ _______________________________________________________________________________ _ 

Sayfa 1~ 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 9071 lira 20 kuruş olan çelik çekme boru, bakır çekme bo
ru. çelik saç, yuvarlak, bakır çubuk, bakır levha, pirinç çubuk, pirinç levha.: 
çinko levha. külçe çinko, :ılümiııyüm demir ve galvanize tellerle yay teli, gal· 
vanize kablo, bakır tel. pirinç tel, sinek teli. pirinç kafes teli, bağdadilik kafeı 
teli gibi malzeme 8/5/939 Pazartesi günü saat 15 on beşte Haydarpaşada gar bi-

nası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulü ile satı nalınacaktır. 
Bu işe girmek istiycnlerin 680 lira 34 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 

tayin ettiği vesaiki ve tekliflerim muhtevi zarflarını eksiltme· güni.i saat 14 on 
dörde kadar komisyon reisliğine vermcieri lazımdır. Bu işe aid şartnameler ko-
misyondan parasız olarak dağıtılmaktad:ır. (2529) 

l - Devlet Demiryollarının istasyon ve gar işlerinde çalıştınlmnk ve yctiı • 
tirilmek üzere aşağıdaki §artları haiz olanlardan yüz memur alınacaktır. 

2 - Şartlar şunlnrdır: 
A - Türk olmak. 
B - Faal hizmetlerde çalışmasına mani sıhhi bir arızası olmadığı İdarenlh 

sıhhat kurulunca tasdik olunmak. 
C - Yaşı otuzdan yukarı olmamak 
Ç - Askerliğini yapmış olmak. 
D - Liseden mezun olmak veyahud lise derecesinde tahsil g6rdüğünü Maa • 

riften tasdik ettirmek. 

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

F - Bu ilanda yazılı şartları kabul ettiklerini mübeyyin bir taahhüdname ve 
noterden musaddak kcfi'ıletname vermek. 

3 - İstiyenlerin ist:dalannı ve yukarıdaki şartları haiz olduklarını gösterir 
vesikaları Ankara, Afyon, İzmir, Adanf'. Malatya Balıkesir. Haydarpaşa, Sirk~ 
ci, Kayseri ve Erzurum İşletme Müdürlüklerine ve Mudanya, Trabzon İşletme 
am 'rliklerine tevdi edeceklerdir. 

4 - Sıhhi muayenelerinin yapılması için istidalanndaki adreslerini vazihaıı 
yazacaklardır. 

5 - Fazla tafsilat için İşletme Merkezlerindeki garlarda asılı bulunan ilanlan 
okumalan ve müraraaUannı ona göre yapmalan ilan olunur. cl364> c2566,. 

1 lsfanbul F e!ediyesi ll<inları 1 
Beher metre murabbam.ı ·1 lira bedel tahmin edilen Beynzıd Aksaray yangın 

yerinde Balabanağa mahallesinde Büyük Reşitpaşa sokağında 9 uncu adada 

373.374 harita numaralı arsanın arkasında yüzsüz 30 metre murabbaı arsa aJaka .. 

darlan arasında satılmak üzere açık nrt tırmaya konulmuştur. Şartnamesi Leva .. 
Dm Müdürlüğünde göriilebilir. İstekJiler 9 liralık ilk teminat makbuz veya mek .. 
tubile beraber 4/5/939 Per~embc günü saat 14 buçukta Daimi Encümend<.? bu "' 
lunmalıdırlar. (2628) (B.) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
1 - Ankara radyosu ıçin birı (200), diğeri (125) lira ücretle iki spiker alına-

1 

caktır. 

2 - Talihlerin lise mezunu olması ve telaffuzlarının, düzgün seslerinin mikro .. 

fona müsaid bulunması, bilhassa dilimizi çok iyi bilmeleri ve konuşmaları la .. 
zımdır. 

3 - Ayni evsafta olanlar arasında yabancı dil bilenler ve yüksek mekteb 
mezunları tercih edilecektir. 

4 - Talihlerin 1 Mayıs 939 tarihine kadar istida ile P. T. T. Umumi müdürlü-
ğüne müracaatları. (1408) (2651) 

~~~~@:~~ .. ~~~~~~ 

1 OSM~~K~N~Nf~Ş~K~KASf 1 
~ TESiS TARiHi 1863 

1 
SıatD/t>rİ 11t Turkİlll' Cumhuripeti tle mıinakit mukaveltmımtsi 

~ 2292 Numua/ı 10/6/193.1 tarihli kanımla tasdik edilmişti; 
f 24/6/ 1913 tarihli 243.5 Numaralı Rt>smı uazeıe J 

1 Serma,esf: 

· ihtı,at akçesi : 
10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 lngllfz Lirası 

Tilrkiyenin başlaca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILVA ve .NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS. VUNANISTAN. IRAN, IRAK, FfllSTfN 
~ MAVERAVI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURIVE, LÜBNAN 
ve HATAV'da 

Filyalleri ve bQtOn Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesapları lcüşadı. 
Ticari kreJıler w 11esaıl<lı kr('diler küşadı. 

I~ 
~~ 

Türkiye ve Ernl!bı memleketler üzcrıne keşıde senedaı ıskonrosu. 
Borsa emırlerı. 
Esham ve tahvılaı. altın ve emıaa üzerınc avans. 
Senedar tahsılci lı ve saire. 

1 
fn yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 

~ Kasalar Servisi vardır. 6 

Piyasanan en müsait sartlarile ( l<umbaralı veya 
ı kumbarasız) tasarruf hesaplar1 ac;ıfır. 

ın~~~~~~.-°'~ .. ~m ... 



J6 Soyfa 
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Almanyada yapılan ve 

aağlamlığı b6t6n dtln • 
yaca tanınmlf 300 defa 

çalmakla bozulmadığı 

tecrübe ile aabit olan 

R 
,• 

BAYAN NEDiME BIRSES 

8 051 İncitti soznm (karacıg. 
8061 

Ayrıldım gülüm senden 
şarkı) Kalk gidelim dağlara 
Seni ancl\k (Uşak şarkı) 

BAYAN NEVZAD 0RB0PL0 REFiK BAŞARAN 
8052 Şiddetli hıcan ile 8060 Kız senin adın Emine 

Rast gazel Aman Allah 
LAlemisin (Neva TOrkO) 

BAYAN BELMA ZARALI K0Ç0K HALiL 
Gözyaşlarım (Uşak ıarkı) 

8054 Saçlarının her teli 8059 Pencerende perde ben 
(HOzam şar.) Kaşlann ba~ka başka 

Oramofonculardan ıararla lıteylnlz. 

100,000 lerce 
Kadının 

Nazan dikkatini 
celbeden 

Edirne belediye riyasetinden 
Edirne Belediye mezbahasında yapılacak olan 71832 lira 61 kuruş bedeli keşifli 

soğuk hava deposu ve buz fabrikası 45 gün müddetle kapalı zarf usulile müna
kasaya çıkarılmıştır. Talihler şartname proje ve keşifnameyi İstanbul ve Edirne 

Belediyesinde görebilirler. Ve 360 kuruş bedel mukabilinde Edirne Belediyesin· 
den tedarik edebilirler. İhale 25 Nisan 939 tarihine müsadif Salı günü saat 15 
te Edirne Belediye Encümenınd2 yapıl:ıcakbr. Talihler 2490 sayılı kanuna göre 

hazırlamış teklif mektublarını 2-1 ~isan 939 Pazartesi günü saat 17 ye kadar Be· 
lediye Encümenine makbuz mukabili tevdi etmiş olacaklardır. Bu saatten son· 
raki teklifler ve posta gecikmeleri mute bcr değildir. (2390) , 

SPORCULAR 
Düştünüz yaralandınız 
Mikroplar üzerinde 
Ôldürllcü tesiri haiz 

ViROZA .~~~~z. 
Te Tekrar Oyuna Baılayın 

"' 

Muhabere Şef Muavinliği 
Zonguldakta mühim bir kömür müessesesinin Muhabere servisinde 

Şef muavinliği açıktır. Talihlerin Türk olmaıı; tahıil itibarile lise ve· 
ya bir yüksek mekteb mezunu bulunma11, askerlik hizmetini yapmıı 
olmaıı; İngilizce, Franıızca ve Almancadan en az biriıini muhabereyi 
idare edecek kadar bilmesi; reımi veya hususi müeıaeselerde muha • 
·bere itlerinde çalıımıı olması ve sıhhatinin yerinde bulunması ıarttır. 

Taliblerdcn yükıek mekteb mezunu olanlar ile birden ziyade lisan bi· 
lenler tercih edilecektir. 

Hizmete alınacak kimseye ev veya ev kirasından batka ehliyetine ve 
tecrübesine göre 150 ile 200 lira arasında aylık ücret verilecektir. İs • 
teklilerin tahsil ve aile vaziyetlerini, bulunduklan hizmetleri ve bu hiz. 
metlerden ne sebebe mebni ayrıldıklarını bildiren kısa bir hal tercü • 
mesini; kendilerinden ileride aııllan veya musaddak suretleri istene • 
cek diploma, tasdikname, ıehadetname, bonserviı gibi vesikaların bi
rer suretini ilittirccekleri biı· yazı ile İstanbul Tophane posta kutuıu 8 
adresine 10 Mayıs 1939 tarihine kadar müracaat eylemeleri ilan olunur. 

PO TASI 
21 Nisan Cuma günü Mersin hattına kalkacnk olan (Tan) vapuru 
yalnız bu sefere mahsus olmak üzere Cuma günü saat 17 de Ga· 
lata nhhmından kalkacak ve Pazar sabahı İzmir'e Yaracakbr. 

SON POSTA 

SELANIK BANKASI 
2'eıı. tarihi ı 1888 

r ' • 
idare Merltezl ı tsTANBUL (GAlıl\TA) 

TÜf'lılyetleld $abefmı ~, 

İSTANBUL (Galata ve Yenlcamıf 

MERSİN, ADANA: BOroıu 

J'ananiatanJalri $ab~lerlı 

SELANİK - ATlNA 

• ..... 

Ser nevı banka muameleler{ 

Kiralılc kasalar servisi 

, BAKEıl mağazalannın ıattığı 

1 
kostnm ve pardesnler, emsalsiz 

bir biçimdedir. 

SAGLAM 
ŞIK 

ucuz 
Hali h11zırda piyasamızın en zen
gin çeşitleri, her yerden ucuz fiat 
ve mOsaıt şartlarla sıttılmaktadır • 
....................... .,., 

Dr. IHSAN SAMI 4m-llb. 

BAKTERiYOLOJi 
LABO RATU ARI 

Umumi L:an tahlilatı, f engi nolctal 
net.arından W eaııerman ve .._aho tcnmül· 
!eri, kan J..üreyvatı ıayılınaaı, Tifo ve 
ııtnıa haııtelıkları kıhiıi, idrar, bıı.lgam, 

cernhnt, kazurat ve IU tııhliliitı, ültrft 
nıihoıkopi, huı~i aşılar Urt:ihun. Kanda 
i.ıre, teker, Klorur, Kolleııterin mil-tarları• 
DID UyİDİ, 

Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 

Satıhl< ev ve dükkan 
Balatta Ayan caddesinde 102-104 numaralı 

bir ev lle Dalat Karabaş vnpur iskelesinde 
(2) numn:alı hir aşcı dükkfmı acele satılık
tır. Almnk istiyenJertn Balatta Ayan cadde-
sinde Eczacı Hüsameddin nezdinde Sabriye 
müracaatlerl ilan olunur. 

• DO'ı Çt. G ıat:. T l:.~ ı< 

Oreıdner Bank Şubesi 

Merkezi: Ber!uı 

Türkiye fUbeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: ut. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka iti * 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun -

dan: 
Müflis İsmail Hasana aid olup satışı 

ilan edilen ~yayi beytiyenin satış günü 

müflis tarafından vaki zaruri eşyanın 

tefrik ve eşyanın toplanması hakkındaki 

talebi üzerine tehir edilen eşya satışı 

22/4/939 Cumartesi saat 12 de Aksaray 

Sofularda sinema yanındaki mahalde 

yapılacaktır. İstiyenlerin mahallind~ ha-

zır bulunmaları ilan olunur. (17064) 

Nisan 26 

ÖKSURUK ŞURUBU 

''Sirop Pectoral,~ 
Eıki ve yeni bütün 6kıilrft1deri 

geçirir, bala-anı ıöktürllr, broD.flan 
temizler, nezle ve gripten korur, 

a-öğiilleri zayıf olanlara bilhaua 

fa7anı tavıiyedir. 

1 NGILIZ KANZUK ECZANESi 
BeyoGlu lstanbul 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi t 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Ziral ve ticari t.ar nevi banka muameleltrl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
SO lira31 bulun&nlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina 
eöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Ac' ed 1,000 Liralık 4,00{) Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 ,. 250 " 1,00{) n 

40 " 100 tt 4,000 " > 
100 " 50 " 5,000 ,, 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 ,, 3,200 ,, 

DİKKA'f: Hesablarındakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşalı 
düşmiyenlere ikramiye çı\ttığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar sent!de 4 defa, 1 Eylfıl, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Huiraa 
tarihJE.rinde çekilece.ldir. 

---~~~--~------------------------------------------------

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi Miktan Muhammen B. % 7,5Te. 

······························································ --------- Lira Kr. Lira Kr. 
Eksiltme 

şekli saati 

İlan Tarifemiz 
Tet ailtıın aanumı 

Birinci ıahil• 
/irinci ıahile 
U,üncü ıahile 
Dördüncü ıahil• 
J, ıahileler 
Son ıahile 

400 
250 
200 
100 

60 
40 

)) 

» 
)) 

» 
» 

Muayyen bir m<idde~ ıarfında 

fazlaca mlkdarda iltın yaptıracak· 

lar ayrıca tenzilAtlı tatifemlzden 
istifade edeceklerdir. Tarr., yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar i~in ayrı 

bir tarjfe derpiş edilmiştir. 
Son Posta'nın ticari JanlarL"la 

afd i§ler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlhcıhk Kollektlf Şlrkc&i 
.Kalı.ramaıuade liaA 

4llkara caddeü 

Yangın söndürme levazımı 
Yangın tulumbası 

Hortum 
, 
> 

Yangın söndürme aleti 
Kum torbası 
Yangın eczası 

13 kalem 
5 aded 

400 metre) 
3t , ) 

455 , ) 
105 aded ) 

64 > ) 
95 , ) 

614 92 
595 
674 15 

671 50 
1383 90 

46 13 
44 62 
50 56 

50 36 
103 74 

Açık E. 
, , 
, , 

H 
14.30 
15,30 

16.30 

I - Şartnameleri mucibince satın alınacak olan yukanda miktarı yazılı yangın 
söndürme levazımı hizalarınd~ gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli. muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 2/V /939 Salı günü Kab ataşta Levazım şubesi müdürlüğündeki 
alım komisyonundıı yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sııatte % 7,5 güvenme parn· 

larile mezkfu komisyona gelmelerl (2586) 

~ Doktor. 1. Zati Ogel 
Belediye karşısındaki nıuıtyeneha
nesinde öğleden sonra hastalarını 
•••• kabul eder. 

Son Po~tn MA'baa<111 

Neir.yat MüdUrü: Selim .P.agıp ımeı; 

AHİP t S. Ragıp EMEC 
S LER : A. Ekrem UŞAKL1ül1' 


