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Berlinle Londra arasındaki diplomatik 
diiello en hid safhasında 1 · 

Almanya Romanyayı lngiltere Sovgetleri 
kandırmıya çalışıyor kandırmıga çalışıyor 

. Bitler, Gaf enkodan 1Muss0iini Ruzv81te Rusyanın diin gece 
lngiliz -Rumen ittifakını cevab yeriyor kat'i kararını vermesi 
reddetmelerini istemiş "Teklif edilen büyük bekleniyordu 

konferans muhakkak 
Alman ricalinin, Romanyanın komşuları tara- surette akim kalacak,, 
tından yapllacak toprak taleblerina muzaheret 
•tmiyecekleri hakkında söz verdikleri bildiriliyor Roma."° - Mussoıini, 1942 Roma ıer-

fiaine iftirak edecek olan yabancı mem-
Gafenko dün Berliaden aynldı, Almanyanın lebtlerin mümeumeri ve serıi1ı 1ıazır-

Sovgetlerin A lmanğaga Jıarıı olan /nglllz -
Fransız anlaşmasına lltlhalı için Uzakıarlı "a 
Japongaga karıı kendlBin~ gardım etmelerinl 

Romanyaya 30 senelik teminat verdifi söyleniyor lı!anlar önünde irad ettil'i nutukta ez şart koştuğu anlaıılıgor 
c:ıümle deınift1r ki: 

- Kundalı yakmak niyetinde olsay
d*, taarruz hedefieri besleseydik, fimdf 
yaptılmm tekilde dünya serpini tertib 
etmek eibi ıbüyük mikyasta bir i§e .karar 
vermezdik. 

Bu hal. bili'kia hi91>ir' kimseye taarruz 
etma Wtemediji.mizi gösterir. 

Fransız · İngiliz • Rus 
anlaşmasının maddeleri 

neler olacak ? ı 

Varşova. 20 - Leh gazeteleri. aiyul 
komitenin bu akşam SlaHnin riyaseti al-

(Devamı 11 tnci ıa.yfadaJ tında ve Sovyetlerin Londra, Pariı ve 

B I• R t 1 b• Berlindeki diplomasi mümessillerinin iter ın ve omanın a e 1 tirakile bir toplantı yapacağını haber • b• _J fil vermektedirler. Komite. Sovyetleri mü-
DZ8rln8 ır 'JBpon OSU tecavize karşı vncude getirilecek bir ııı-

• • llflar ve garantiler sistemine ithal etme-
Yugoııao h.arıcs~ nazın .Rumen Mrictyc IMmn Btılgar BaıvekiU Akdenıze gehyormuş ğe matuf olan İngiliz - Fransız teklifleri 

Markovıç GofCfllco , K&mxanot karşısında Sovyet Rusyanın ittihaz ede-
Berlin, 20 _ Havas ajansı bildir" . . . Paria, 20 - Komtinıst Humanitı gazt"- ceği 'hattı hareketi takarrür ettirecektir. 

Rornanya baıieiye nazırı B. Gaf ıy:r. ..Emin bır ~b~dan te.mın olm_ıduluna tesi, 1~ Mayısta Akdenize bir Japon filo- Konferansı, siyasi büronun fevkallde 
du""n Httl t fı d kab en o. gore, Alman ricali, Romanyadald Alınan 8Wlun aönderilmesi hakkında İtalya hü- bir içtimaı takib edecektir. (a a) 

· er ara n aıı ul edildikte k ili ti · ıla · · 1 • · · 
IOnra Al . li .

1 
la n : 1 ye erme yap n ıyı muame eden ldllneti ile Japonyanın Roma ıefiri ara- İngiliz gazetelerinin verdikleri 

içe . :na? .rıc~ . 1 e 0 n resmt müza. ~1~ Gafenkoya memnuniyetlerini bil- ıında müzakerelere başlanılm11 olduğunu malfunat 
relerını bıtırmıştır. dirmiflv ve Romanyayı karşı yapılacak ha.be ktedir 

A. Gafenkonun, ecnebi memle-ketlerdeJd toprak metali>at:ı.na müzaheret etmiye- Bur g= bu Ja~on filosunun Roma ve R Lonf a~ ç~n Deyli Mey~ gazetesi, 
~ hnan ekalliye' leri meselesile meıgul cek?erini ibaae eylemi§lerdir. Berlinin taİebi üzerine gönderileceğini 1 :s ğ- ng~ ız ika . aşt mafsının n~tıceye yak-
Oıan Hess ·ı d ·· ·· .. 1 . a'i.ı ını, er ı ara ta da yuzde seksen 
dihnekt .ı e e goruşmuş o dutu kayde- Transılvanyadaki Almanlann vaziyet! ilAve etmektedir. (L a.) niısbetind' bir yakınlaşma vücude geldi-
- edır. (Devamı 11 inci sayfada) (Devamı 11 tnci aayfada) ğini bildirmektedir. 

SULH KURTARILMIS MiDiR? 
iri& 

Aynca, Fransız - İngiliz -Rus üçüzler 
anlaşması da neticelı?nmiş gibidir. Anlat
mada şu iki madde vardır: 

(Devamı 11 nci sayfada) Stc.ılin 

Bugünkii vaziyette 
vaziyet 

lehine 
Büyük devletler, 

,bir zamandanber1 pek 
•ııkar büyük bir si-
l'as~ savaşa girişmiş 
bulunuyorlar. Bu va
Jn&n mücadelede ya
kından veyı,. uzaktan 
ilgili bir takım kü~ük 
\'e o lt rta devletler var 
i başlar ·· ı·· d d"" ı us un e o· 

ilen tehlikeleri göre
reı 
\t « ne yapacaklarım 

11
c kırne sanlacakla· 
nı bilenıiyorlar. 
3·4 yıl oluyo:- ki 

~beşistan, gösterdi-
1 lllukavemete ve a-

ktthğı bunca kanlara 
tağrnen b" b"" · · (A . ır uyuıı: 

Vrupa - Akdeniz) 
devı t· ... 

1 
.e ı tarafından e. M"Ua1 .w..,.,,. 

1 "'! t~ ,,, 
·eıt yutuldu. Oııa 

bitcok b"" .. JUU•&.ı ro~I 
ltu .. . uY'.ık. orta v~ ..• . • .. . . . 
t · ÇUk Avrup;ı devle- ılvrupıı devletlf!f" nıı:ı a.akerı,]cuvveı ve sıUihw&nm gosterır bar grafik 
t. Milletler f"l'mivcti çpı·çevesi iç nd" ı,,1 bir sürü dev!;f,.on• yalnız zayıf birlmamışlardı. 

hr:h n ve taraftarlı'~ ta etmişlerdi: f ı l ~anın ucıle 1Ü1tukıan için, kurtara- (Devcımı 7 nci •llfada) 

Türkiyenin rolii 
Von Papen'in Ankara Büyük Elçiliğine tayini müna· 
sebetile Alman matbuab hararetli neşriyatta bulunuyor 

"Türkiye bizzat kendi kuvvetinin yarattığı b ·r 
eser oldı1ğunt!an onun tam ue mut/alı IBllkllill 

enternaflgonal kanunun eBasıdır •• 

Hıtler Vem PapenZ. göriqımcen (\:azısı 11 inci sayfada) 
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Her gün ' 
Mesaj dedikodusu 

.· 
- Yaıu: MwlıılHk 911• _J 
l'O.i. ay Roosevelt'in mesajı etrafın-
~ dakl dedikodu devam ediyor. 

<Zaten de !bunu bekliyorduk. 
Bir görüşe nazaran. mesaj, Amerika 

Cümhurre.iSinin dunya sulh4 millet
ler anlaşması lchınde yüksek ve iyi ni· 
yetlerle yapmış oldugu b r müdahaleden 
başka b'r şey degıld.ı ; e0 cr bu müdaha
le, aynı derecede yu .;,ek ve iyı duygu· 
'hırla karşılanır \ c cıynı tarzd'l mukabele 
gorürse, bu mesaJın çızd 10 1 hu~udlar ~
ras..nda dunya sulht..ne on senelık bır o
mür daha ilavesi :nümkün olur. 

Bu goruş. İngılız ve Fransız görUşüdür. 
Her ilci memleket te dünya statükosunun 
muhafazasında b rhıc derecede al:ıkadar 
oldukları için, mesajı bu gozle görmeleri 
gayet tabıidir. Fakat, ac:ı.ba, bu mcsaJın 
ruhu içmde bir dunyu anlaşması müm
kün olduğuna hak kalen inanıyorlar mı? 
Bu hususta kat'i bir şey söylenemez. çün
kü, 'bir şey istemek başka, tahnkkuk et
tirmek ve billiassa bu tah kkuku temin 
edecek vasıtaları bulup bulmamak baş
kadır. Onlar, şimdiki halde bahsin bu ta
rafı !.le me.şgul görünmüyorlar:. hatta gö
ninmek te istemezler. Zira, mesaj, arzu 
edilen gayeyi temin etmese bile hiç ol· 
mazsa Almanya ve İtalyayı, dünya efkl
rı huzu~nda fena bir mevkie qüşürmek 
bakımından bir fayda verır. Bu faydayı 
bozmamak için, onların rnesa3ı olduğu 
gıbi kabul etmelerı lazımdır. Onlar da 
böyle yapıyorlar. 
Diğer bir görüşe nazaran da, mesaj, sa

dece Amerika CümhuITeisinin Amerik&
klri bir cjesb inden ıbarettir. Bunlar, 
me.!ajın başka hedefıerini ya hiç görmi
yenler, yahud da aramaya dahi lüzum 
olmadığı fikrin<le bulunanlardır. Bunlar, 
mesajı hafif surette mütaleaya meyyRl
cllrler. Do~nu söylemek lazım gelir
ae, biz şahsa.İl bu likirdeyiz. 

* Totaliter memleketlerin mesaja karşı 

aldıkları ıtavra gelince, bu, almaları bek
lenilen tavırdan başka bır şey değildir: 
Dudaklan JSlfarak ancak zaptedilebilen 
bir hiddet. Çünkü onlar, bu mesajın ken
dilerini dünya efk.fırı karşısında sulh 
düpnanı, cebır ve tahakküm kuvveti ola· 
rak teşhiri maksadı ile yapılmış olduğu 
kanaatindedirler. 

Filha!ltika mesajın şekli de bu görüiii 
U!yide çok müsaiddir: Mesaj her memle
kete ayni tanda gönderilmiş değıldir. 
Mürselünileyiı olarak sade Hitler ve Mus
solinıye gönderilmiş ve onları, ısirnleri me 
sajda yazılı memloke le~. karşı taarruz 
etmemeği taahhüd eylemeğe davetten 
ıonra bütün ihtılAfların halli içın bir kon
ferans akdi fikrini ileri sürmuştür. De
mek oluyor ti. Amerıka Cümhurreisi 
dünyada yegane cebtr ve taarruz taraf. 
tan olarak bu iki Führeri görmektedir. 

Alman ve İtalyan matbuatını hıddet
lendiren ve hatta bazı gazetelerin Roose
velt'e .karşı küfür savurmaya kadar git
melerini mudb olnn sebcb de budur: Ne 
hakla., diyorlar, Amerika Cümhurreisi 
Ahnanya ve İtalyayı birer cebir ve ta
hakküm ocağı olarak teşhir ediyor? 
Eğer Amerika Cümhurreisi, hakıkaten. 

mesajın sahneye atılması şeklinde bu 
noktaya bilhassa ehemmiyet vererek ha
reket ettiyse ötekilerin de hiddetlenıne
leri bir dereceye kad:ır ızahı mümkün bir 
hadisedir. Şekle aid bu hususiyeti böyle~ 
ce kabul ettiğimiz takdirde Amerika 
Cümhurrebi, dünyayı on senelik bir sul
he götümıek teşebbüsünde bitaraf olarak 
harcltete geçmiş değildir. Fakat, biz zan
nediyoruz ki Amerika Cümhurreisi bunu 
bu kadar muayyen bir m ksadla yapma
mış, belki de kend görü üne nazaran. 
daha ıiyade gelişi güzel b"r şekil içinde, 
ortaya atmıştır. 

* Fakat, Roosevclt'in m k adı ne olurs 
olsun, bugün meydana at\lmı" olan rnc 
ıaj, her taraftan ge en tf ırler ve aks· 
tesirler arasında, tar hl v zifo ni. yapa
caktır. 

Garb dernokrasi1erl, hu me ajdan istı 
fade ederek. gelecek harbin bütün ma
nevi mes'uliyetlerini totaliter devletlere 
yüklemeğe çalışacaklar, yani dünya ef
kAruıı kendilerhıc çekmek için bu mesaj. 
dan bol bol istüade edeceklerdir. Bunla 
ra mukabil de totaliter devletler, mesa. 
jın klh bir 1~liz oyunu, kah bir Yahud 
telkini olduğunu söyliyecekler, Ameriko 

-- ------- - -

SON POSTA 

Res1rnll Makaleı Kuvvet fayda, şiddet zarar verir .. -= 

Şiddet, senlik ve 
ret kaynağının bir 
ruz kalandan ziyade 
rır. 

zulüm enerji dediğimiz kud
karikatürüdür, hnksızlığ..ı ma
haksızlığı yapana zarar ve-

İnsan ayak iızednde durabilmek için bitmiyen bir kudret 
ve kuvvete maiik olmalıdır, fakat taşlanmamak için d~ lr.ı 

kuvvet ve kudre:ti eldivenle kullanması lAzım geldiğini unut
mayınız. 

Jrahın kLçük Kralı 
llabasının ölümünden 
Haberdar değil I 

Uç yaşını doldurmakta olan yeni Irak 

kralı ikinci Faysal, gelecek ay dördüne 
basaoakıtır. Babasının feci ölümünden ha

beri ydktur. Kendisine seyahate çıktığı 

söylen.miftir. Resimde yeni kralı, Irak or

dusunun Cll büyük üni.formasile uörü

yorsunu.z. 

,,.--.. ................................................. ,~ 
ff cr ün bir ft ra 
Ebediyen susan 

. . 
: 

~ . . 
: 

Adamın birin n kaynanaS?. ölmii§. ~ 
mezarını yaptıracakmış, bir tanıdığı- i 
na gitmi§: ~ 

- Benim okumam, yazmam kıttır, E 
demi§, kaynanam:n t4§ına 1ıcikkedıLe- E 
cek kitabeyi sen yazar mısın? ~ 

~ 
- Hayhay yazayım, fakat kaynana- ·ı 

nm adı nedir, nasıl bir kadındı? 
1 

- Adı Fatmadır, çok konuşur, çe
nesi hiç durmazdı. 

- Peki yazarım. 
Ve şunu yazm'l.§: 

cEbediyen au.san Fatma 
ruhuna fatiha.> 

1ıanımın i 
: 
i 
l 

\.. ___ _ ______ .,,, 
"Kadın ca.~11slaraarı 
Sakınınız!,, 

Amerikan dahiliye nezareti, ülkede 

müstevli bir surette çalışan kadın casus-

Cümhurreismin bu mesajla bir demago- lara karşı tedbir almak mecburiyetinde 
jıden b~ bir gayw takib eylemediğini kalmış ve a'haliye ckadın casuslardan sa
anlntacaltlar. HüJAsa, delU gösterecekler kınınız. kendilerine bir ICY söylemeyi
ve ısbata çalışacaklar kı mesajın gayesi 1 niz~ sükUt emniyeti hazırlar!> şeklınde 
kendilerme karşı bir propaganda kun- yazılarla dolu ilanlar dağıtmıştır. 
dakçılığı yapmaktan başk:ı bır şey değil-
dır. H uA d..ıı.. il · 'd kl Ih Yukarıdaki resim bu il!nlardan birini . a~ı.a. a:ua en gı ece er, su un 
himayesi davasını Amerikanın demokra- okuyan bir kadını göstermektedir. 

si memle.'.ketlerinin değil, bizzat kendi
lerinin müdafaa ettiklerini isbata kalkı
şacaklar. 

Hü.lasa, mesaj, geni.ş mikyasta bir f;. 
kir, bir diploma.si, bir propaganda sporu
nun vesilesi olacak. Sağdan söyliyecekler, 
soldan söfliyeodklar, ortadan söyliye
"ekter; dünyada ba söylenenleri dinlıye. 
cek, biz de dinliyenler arasında buluna

Sabık Arnavudluk Kralı 
Amerikal/a gidiqor 

Atinadan bildirildiğine göre kral Zogu, 
iyileşmekte olan kraliçe Gernldine ile 

birlikte İngiltere yolu ile Arnerikaya gi
decektir. 

cağız. Netice? Ona gelince, gene hayat derat ki. günün birinde, Avrupanın gö
bildiği gibi akacak, gene insanlar, şüphe beğinde ateş ve duman halinde patlamak 
ve tereddüd için~. gilnlerinı geçirip mu- suretile kendisini gösterecek! 
kaddcratlannı bekllyecekler. O mukad-1 Muhitti:ı Birgen 

IS TER 1 NAN, 1 STER 

Amerikada garib 
Bir dans 
Balık yutma dansı 

Amerika Oniversıtelileri araaında diri 
diri balık yırtma müsabakalannın yapıl-

dığını ve bir talebenin %9 tane canlı balık 
yuttuğunu bu sütunda yazmıştık. Bu mü-

sabakada dMıiyane (?) bir ilham kaynağı 
bulan bir bestekar ve dans profesörü, 9 

figürden ibaret olan cbalık yutma> d:ın

sını icad etmiştir. Resmini gördüğünüz 

figütr, 'balığın mideye indik.ten aonra'ki 
kıvranışını temsil etmektedir. 

Amerikan radyolarına 
dair bir istatistik 

Amerikan posta nezareti Am~rikan 

radyolarının faaliyeti hak.kında bir ista -

tistik neşrettirmiştir. 

Bu istatistiğe nazaran 1938 senesi için

de Amerikan Birleşik cümhuriyeti arazisi 

dahilnde bulunan 618 aded difiizyon mer

kezleri 4,300,000,000 frank tahsil!t yap -

mağa muvaf:f ak olmu~lardır. 

Bu merkezlerin bu müddet zarfındaki 

masraflan 3,600,000,000 frangı bulmuş -

tur. 

Programların masrafı 1,230,000,000 
frangı, memurların maa§lan 770,000,000, 

nakiller için telefon hatları kiraları 

280,000,000, elektrik. teshinat vesaire 

180,000,000 frangı bulmuştur!.. 

1 NAN Al 
Gazeteler Belediyede memur sayısının çokl'uğundnn bah

s ttilcr: 
yer açJJdıkça oralara yollamak daha inslni bir hareket olur. 

Haziranda yapılac.ak kadroda 80 kişinin açığa çıkarılacağı 
'ıabc>rlni okuduk. Fakat bir rneslekdaşın dün verdiği malfı
mata bakı"acak olursa bu miktar 80 değil, 250 dır. 
Düşününüz bir defa: 250 aile reisini geçim vasıtalarından 

ınahrum !>ır kmak kadın ve çocuk belki 1000 kişiyi sefalete 
mahküm et:Jn(>k demektir. 
Bır müessesede memur adedi çok o?abCir, eksiltmek !çin 

bır kısmına iz!n vermek kolaydır, fakat ba~i<a müesseselerde 

Bir müe&c;escr.in varidatı mernurlarıns yetişmiyebilir, ye· 

tışmesı için bir kısmını çıkarmak basit bir işdir. fakat tasar

ruf için mutlak bir zaruret vursa 250 kişiyi tamam hır sefa

:c:te mahkum etmektense tasamıfu istenilen parayı umum

dan yüzde birer, ikişer kesmekle temin etmek daha munsı
fane bir harek'ettir. Binaenaleyh biz gazeteJerd<? çıkan ha

berlerin doğru olabıleceklerine inanm!yoruz, fakat ey oku· 
yucu sen: 

iNAN, iSTER INANMAI 

Nisan 21 

Sözün kısası 
-····-

Sivas yolunda 

E. Tatu -
t?:::!!!,, eçen hafta Ankaradan Siva:' 
~ gittim. Eskiden Sivass sürguıı 

gidilirdi. Saray, dilinden ve fikrindeı:I 
kucunduğu adamları, uzaktır.. bir dah• 
dönemezler diye oraya sürerdi. NitekiıXI 
meşhur Keçecizade tzzet Molla ile hassas 
ve müteverrim şair İsmail Safa, menfa• 
ları olan Siv::.stan dönemeyip orada top• 
rağa girdiler. 

Ben, Ankaradan sabah binelim, geco 
yarısı Sivasta idim. Ve beni oraya ulaş-. 
tıran tren Malatya, Elazığ, Diyarbakıll 

ve Erzincana doğru yoluna devam etti. 

Her sınıftan kompartirnanlar ağız ağı~ 
za yolcu dolu idi. Bunlardan bazılarile 

konuştum. İçlerinden bir ikisı Erzincanb 
oldwk~arını ve daha geçen hafta oradan 
İstanbula gidip şimdi geriye döndükleri-. 
ni söyledikleri vakit, aklıma, birdenbire 
mahud yanık türkü geldi: 

cEzirganda bir kuş var, kanadında g{l.. 
müş var.. yarim gitti, gelmedi.. elbet 
bunda bir iş var!.> 

Filhakika, bir çeyrek asır evveline ka .. 
dar Erzincana giden, gehnezdi. Orası btr
ordu merkezi idi. Bir ordu ki, erkan vd 

sübaylannın yüzde yetmiş, yetmiş beşl 

padişahın çekinip te nefyettiği kimse.. 
lerdi. 

Bugün Ezirgan yolculuğu o vakitki E
dirne yolculuğundan hem kolay, hem de 
ya.kındır. Cii.mhuriyetin azim ve lradesile 
mübarek topraklarımıza döşenen demiraA 
vatanın her bucağını biribirine yaklaştır .. 
mış, hasret ve gurbet sözlerini milli leh-o 
Qeden silm~tir. 

Yurdumuzda bilhassa on beş yılduı 
ayni hızla devam eden kalkınma hamı~ 
sinin mes'ud neticelerini gelip te İç Ana .. 
doluda ve İç Anadolu trenlerinde gör.. 
meğe herkesi davet ederim. Yaylı araba .. 
yı bir vakitler lü'ks sayan zihniyet şimdi 
yataklı ve yemekli vagonlarda konforu-. 
nu arıyor Önceden tedarikli davranmaz .. 
sanız, yataklıda yer bulmanız şüphelidiI\ 
Restoranda ise, biraz geç kaldınız mı id'
karşı karşıya yomek yiyen bayan öğret .. 
men Jle Şarkışlalı tüccarın, ve genç mü .. 
hendisle eşinin kalkmalaTinı bekliyeccJC.. 
siniz. Medeni konfora karşı bu tehalü~ 
bana Yataklı Vagon ~irketinin bu hatları 
servis yapması teklü edildiği zaman gös .. 
termiş olduğu zarar etmek endişesini ha .. 
tırlatıyor. 

Demiryolu. geçtiği yerlere bereket ge .. 
tirmiş. Ondan şikayet eden yalnız bir sı~ 
nıf var: Hancı ve kervancılar. Lakin köy. 
lü memnun, rejime n:ısıl dun edeceğini 
bilin yor. Bizim trenin üçüncü rnevk~ ko. 
ridorunda, yer bul::ımayıp ta geçidi tıka· 
mış on kadar köylü vardı. Bunlar İzmire 
çalışmağa gitmişler. Altı aY orada kaldık· 
tan ve epeyce bir para biriktirdikten so:ı. 
ra sılaya geliyorlarmış. 

- Tren olmasaydı, nereye gide::ektik? 
Açlıktan ölürdük köyümüzde!. Allah 
devlete millete zeval vermesin! diyor
lardı. 

Köyler arasındaki mesafenin uzunlu• 
ğuna rağmen seyahat iç sıkmıyor. Durak
lann çoğu kalabalık. Hareket var. İki ta• 
rafta örnek köyler, birkaç yıl içerisinde 
yerden bitme ~irin ve mamur kasabacık .. 

lar; maden cevheri nakleden yUk katar
ları; asker ocağında medeni terbiye gör· 
müş temiz pak insanlar; işlenmiş tarla' 
lar .. hepsi Cümhuriyetin eseri! 

S~vas yolunda duyduğum kıvancı p~ 
nadır duymuşumdur. Eminim ki benim 
gözümle bakanlar da ayni his ile müte-. 
hassistirler. Demiryolu politikamızı tem-

(Devamı 10 uncu sayfada) 
······································-·······--········-
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21 Nisan 

Hitlerin ylldönümü 
Dün Berlinde 4 saat süren muazzam 

bir geçid resmi yapıldı 
Hitler Dançig heyetini kabul etti, kendisine Dançig 

fahri vatandaşlığı diploınu takdim edildi 

Berlin 20 - Führer'in 50 nci yıldö-
""'hümü bütün Alınanyada parlak bir su
rette tes'id edilmektedir. Berlin sokak 
ları gamalı bayraklarla ve Hitler'i gös 
ter<'n muhtelif şeki! ve renkli resimler
le doludur. 

Saat 8 de saray pencereleri önünde 
nıızıka çalmağa başlamış, saat 9 da Füh 
terin önünde muhafaza alayının ilk res 
llligeçidi yapılmıştır. Muhafaza alayı -
nı muhafız polisi geçidi takib et -
tniştir. Bunu müteakıb tebrik merasi
lni başlamıştır. 
Yabancı misafirler, bu sabahki as -

keri g(>çidi iki geni.5 tribünden seyret
ıni~Ierdir. 

Geçidle birlikte, birçok askeri tay -
Yareler şehir üzerinde uçmağa başla -
lnışlardır. 

Tam 4 saat süren bu geçid resmine, 
ınotörlü kıt'a lardan maaija Alman or
Clusu nun bütün teşekküllerlni temsil 
~en 5 5 bin asker, alay sancaklarile iş
tirak etmiştiı. 

Hitler, yüksek bir tribünde, ayakta 
olduğu halde geçmekte olan bütün 
kıt'aları selamlamıştır. 
Doğum yıldönümünün münasebetile 

Hitler'e binlerce hediye gönderilmiştir. 
~ . 

Nıui partisi de, Büyük Frederik'in elile 
yazılmış bazı tarihi mektubların bir 
koleksiyonunu Hitlere takdim etmiş -
tir. 

Berlin 20 (A.A.) - Hitler bugün 
geçid yerine gitmeden önce Danzig'de
ki milli sosyalist ~fi Forsteri ve Dan -
zig hükılrn~ti azasını kabul etmişti~· 
Forster, Führere serbest şehrin fahri 
vatandaşiık diplomunu tr.kdim ede -
tek, bunun Danzig şehrinin büyük 
minnettarlığını arz için olduğunu, ge
çen 20 yıl zarfında Vistül mansabının 
önkarakolu vazifesi gören ve Alman 
mahiyetlerini muh&faza etmiş bulu -
nan Danziglilerin Führerin bu {ra tan -
daşlık sıfatını kabul etmesile bahtiyar 
olduklarını bildirmiştir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Hitlerin harici siyaseti 
kat'i olarak çizildi 

?' Biltan vasıtalarla Komilnistllğe karşı mi:ca
'dele etmek, ispanya ve /talga ile müşterek 

ve ıntlstakar bir siyaset takib eylemek,, 
Bertin 20 (A.A.) - Nacht Ausgabel o zamanlarda bile iyi niyetler besle -

li:ttl~n b.ayraını dolayısile V?n N~u - mediğini isbat eylemişti. İngilterenin 
rath ın Hıtler tarafından takib edılen hakikatte istediği bizi çember içine al
barici siyaset hakkında bir mülAkatını mak için birçok taraflı muahedeler ak-
neşretmektedir. di idi. 

Von Neurath, Hitlerin 6 senedenberi Bitler buna 1935 Martında Alman -
rnütemadiyen çember siyasetine kdrşı yanın a~keri hürriyetini ilan etmekle 
~uvaffakiyetle mücadele ettiğini söy- mukabele eyledi ve bu suretle de Al -

Yerek diyor ki: manyanm diplomatik vaziyetini kur -
c Daha 1933 te, Litvinof Londrada tardı. 

birçok devletlerle demokrasileri Al - Müteakıben Von Neurath, 1935 Mar 
nıanyaya taarruza icbar için müzake - tında Hitler'in Rayiştağ'da ileri sürdü 
~~erde bulun~uş~ur. Almanya buna ğü 13 preru;ipi hat1rlat•.rak şöyle de -

ılletıer Cemıyetinden çekilmekle mu mektedir: 
kabele etmiştir.» Eğer diğer devletler Hitlerin bu tek 

Von Neurath Polonya ile 1934 te liflerini kabul etmiş olsalardı dünya -
a~tedilen dostluk muahedesi hakkında yı birçok endişelerden. sıkıntıılardan 
§oyle demektedir: kurtarmış olurlardı. Halbuki aksi ya -
. Eğ<.?r başkalar: kör olmamış olsalar _ pıldı. Fransa, Moskova ve Pragla itti
aı bu hadise Hitlerin niyetlerini anlat- fak eyledi. 
lllnk için onlara kafi gelirdi. Mezkftr Şimdi Bitler harict siyasetini kat'i 
~u~hedeye halk hiç te taraftar değil - olarak çizmiş bulunuyor: Her tarafta 
dı ve Almanya ağır fedakArlıklar yük- ve bütün vasıtalarla komünistliğe kar
!iyordu. şı mücadele etmek ve binaenaleyh İs -

Eden'in 1934 te Berline yaptığı zi - panya ve İtalya ile müşterek ve müs -
Yaret bu İngiliz devlet adamının daha takar bir siyaset takib eylemek. 

Ruzvelt 
lindbergle 
Görüştü 

Balkan Antantı 
Konesyi 
Toplanıyor 

ı Londra, 20 (Hususi) - Sovyçt Ru!ya, Bükreş, 20 (Husus!) - İyi haber alan 
! lAiınanya ve İtalya da dahil olmak üzere bir membadan öğrenildiğine göre, Bal
~irÇok Avrupa memleketlerini ziyaret e· kan Antantı konseyi önümüzdek; Mayıs 
l:lerek, :havacılık hakkında etildlerde bu- 17 de toplanacaktır. 
ıunınuş 1 L. db b ·· V · gton 
:A_ o an ın erg, ugun a~ın .. • Romanya hariciye nazın Gafenkonun 
"""l Rtızvelt tarafından kabul edılm~tır. . . nu.z 1 h 1 rıyasetınde cereyan edecek olan bu top. 

ve t ile Lindbergin mülakatı ay i U· " . . 
ıun sürm·· tü' lantının yeri. henuz tayın edılmemiştir. 

uş r. --------
Ticaret gemilerinin gaze 
karşı korunmasına dair . 

./BON POSTA 

F ransada yeni 
Mali tetbirler 
Alınıyor 
Paris, 20 (A.A) - Yarın saat 16 da E· 

lizıe de mühim bir nazırlar konseyi top -
lanacak ve mühim kararlar Cümhurrel-
sinin imzasına arzedllecektir. 
Alınacak mall ve ekonomik tedbirle

rin şimdiye kadar alınanlardan çok daha 
geniş ve ehenuniyetli olacağı zannedil
mektedir. 

Bu ted'birl~r Fransaya vaziyetin icab 
ettirdiği teslihat masraflarını karşılamak 
imkanını verecek ehemmiyette olacaktır. 

Yeni kararnameler Cumartesi günkü 
resmi gazetede intişar edecektir. 

İtalyan 
Yugoslav 
Müzakereleri 

Buhran karşısında 
Fransa Suriyedeki 
siyasetini değiştirdi 

Sayfa 3 

e "Mecnunane yarış,. 
nasıl durdurulabilir? 

E 

Yazan: Selim Ragıp Em•t 

rc::5) ir Fransız gazetesi cFelakete 
Şam, 14 (Hususi muhabirimiz yaz.ı- :ıg) doğru> başlığı altında siyasi 

yor) - Avrupa ahvalinde vukua gelen d ·· le anlatıyor: 

istiklal muahedesinin 
tasdiki lehinde cereyan 
gittikçe kuvvetleniyor 

··h· t b dd"ll bur d b" "k '-=- urumu ~oy mu un e e u er, a a uyu .l\ıu:ı· b .. 1 dikt ı·· 1 · · mecnu-1 . . . . cBundan oy e a or er ıçm 
er. ydaptı. üh~~ akisıe.:ınl Sunye bh~lyatığ.u~ nane yarışlarını durdurmak bir hayli 

zerm e m ım tesır er yapa ı ece ını .. nkü. b 1 b' · a tcmsi-
tahm' k . . zordur. Çu un ar, ır sınem 

ın etme yanlış değıldır. . . ıcında, aktüalite filmini gös-
Her şeyden evvel Fransızlnr tarafından lin~ başlang 

1 
h lkı seyretmek s i .. terdıkten sonra ası a :ı 

ur ye ve Lubnanda alınmakta olan as- . . . . . ... k filmi östermek iste· 
keri tedbirleri zikredeylın. Geçende cie ıçın geldığı buyu .. d!' .. ·yet"nde 

· miyen bir sinema mu uru vazı ı 
bıldirdiğim gib~ Fransızlar, hınihacette. ert 
bütün Suriyeyi değilse bile, Lübnanı ol- buhınuyorahlar.dYda ~~lkın plaornausı::ın ;ah. 

.. d f · hk" k d vermek. y u a ::ıınema sa sun mu a aa !çın ta ımat yapma ta ır- . . im k J. M'l !arca 1·n 
la . rıbıne razı o a azım. ı yon -

r. Bundan başka, Fransadan ve Afrıka-, h hrumiyct 
d · sana senelerce eyecaıı ve ma 

an getirdikleri yeni kuvvetlerle levante 1 . h tt h k tleruı' : .. 
d · . . . tahmil ettıkten sonra a ı are e '" 

or usu dediklerı ışgal ordularını takvıye .. .k h d b' "'kA 
ed· ı hem musbct vesı ası, em e ır mu • 

ıyor ar. b.. "k 
fatı yerine geçecek olan uyu macerayı 

Akdenizde zuhur edecek bir harbin tah kik k ttirmemek nasıl olur? 
Fransa ile Lübnan ve Suriye arasındaki a u e 

Maamafih Rooseveltin mesajı bu mec.ı 
muvasalayı uzun müddet keseceğ~ şüphe-

nunane yarışı durdurmak ıçin pek güzel Venedik, 20 (A.A.) - Cumartesi sabahı siz olduğundan Fransız kumandanlığı bu-

l bir vesiledir. Acaba Her Hitlcr yirmi se-Venediğe gelecek olan Yugoslavya hari- ralarda uzun müddet askeri takviye kıta-
kiz Nisan için toplantıya çağırdığı Rayhş

ciye nazırı Markoviçe Yugoslavyanın atı almaksızın yaşamak mecburiyetinde 
k tag önünde bu fırsattan istifade edecek 

Roma elçisi ile kalemi ~ahsus müdiırü 
1 

.nl~cağını h:s~~ ett~.ği ~ibi yiyecek teda- midir? 
ve İtalyanın Belgrad elçısi refakat ede- rıkınde de buyuk muşkulılta uğrıyacağını 
cektir. Nazır, Venedıke ihtımal tayyare 

1 
biliyor. Bunun için gerek ordunun. gerek Roosevelt'e karşı cevct. demesi pek 

ile gelecek olan Kont Ciano tarafından halkın iaşesine yardım e~ck üzere za· beklenemez. Fakat chayırı. dıyecek yerde 
istasyonda -karşılanacaktır. hire ve 'konserve stokları vücude getir- chayır, çünkü> şeklinde bir ceva:b verme-

me-k maksad•le mühim tedbirler alın- si mümkündür. Yani k:ıpıyı açık bırak-

Al f•ı mıştır. mak ve konuşmak .. ve böylece dövüşmek· 
man 1 :JSU gece Fakat, asıl mühim olan hareket, siyac;i ten kaçınmak. 

Atl~nıı·ı, O'.<v no Utl·" faaliyet sahasındadır. Avnıp'l iş1er'nin Maamafilı milıver matbuatı mütecaviz 
""' ~'\ 1..i çok karışması ve Akdenizde bir harb çık- vaziyetini aynen muhafaza etmektedir. 

1 
ması ihtimalinin çok kuvvetle gözönüne Hatta Roma matbuatı. Berlinin dün ynp-

t:_ Ç 1 1 alınması keyfiyeti, Fransızların Suriye tığı gibi, lısanını tahkir edecek kadar U 1 

Lond'ra, 20 (Hususui) _ İspanya sula- mes~lesinde siyasetlerini dcğiştirmele.rini zatıyor. 
, 1 mucıb oldu. Yakın zamana kadar Sunye- Halbuki ilk çarpLŞmanın harb sahnesl-

rında manevra yapaca;c .01~n dAlman d~ nin isteklerinden herhangi birini kabul ni teşkil edecek olan İtalyanın gözü ka
nanması, bu gece Duver onun en geçere etmek şöyle dursun, bilukis onu kat'i sn· palı bir dünya harbine sürüklenmesi iti~ 
Atlantik Okyanusuna açılmıştır. Alınan re'te parçalamak•~ ve S h"k"· ti · zar kabul eder şeylerden değildir. 
d .. .. .. kk btl """ .,.am u ume nı onanması 40 cuzutamdan mure e ·r. h' · d' kt b k b. d .. ·· · 

ıçe ın ırmc en aş a ır şey uşunmı- Berlinin bu mesaja karşı gösterdiği ka-
Diğer taraftan, manc>vra yapmak iize-

yen manda idaresi, son günlerdr> birderı- bul şekli, İngilterenin Rusya ve Türkiye re Gal:1bi Atlantikte toplanmış olan 120 
. b;re havavı degyicl'rdi ve mahud muahe- ile yapmakta oldugyu müzakerelerı· hız-

par93 Amerika harb gemisi, evvelce bıl- d . 'k d:-'1" . · · · 
d . ·ıa·ği !\..il b .. P 'f'k ki .. 1 enm tasd e mesı gecıkmıyeceğınden }andıracaktır. Ayni zamand~ bu devletin 
ırı ı veçıı e uı:un ası ı te us e- y 

1 
b-ıhse'nın<ıo b"'sladı Bu arada Şnmda mühim askeri tedbirler al'makta olduğu 

rine hareket etmişlerdir. b't f E "b B h : · · ı: d b d' İ 
İ . . ı ara yu u arının rı) asf' ın e ır e da görülmektedir. ngilterenin alabilece-
ngıltcrcnın Akdeniz donanmasına men kab· e t k·ı· · F 1 k l 1 şt d . .. ., . n eş ı •nı ransız a: o ay a ır ı- ği en mühim karar, taraftarlarının her-

sub bır kruvazor w ıKı muhrıb de tekrar )ar. Yen· tesPk'kül fld b k b" . d. 
b .. ıur 1 d C b 1.. k . . ı e!l u a ıne, şun ı, gün bir parça daha arttığı görülen .mec-

1 
ugud. n, .mata an e e uttarı a gıtmış- mu··zakere yol:ıe Fran'"' ı'le anlaşmayn 

xo .. huri hizmeh usulünü kabul ve tatbik et-
er ır. ff k ı y •• ı muva a o acagını sov emeğe başladı. mesidir. Harbe hazır olmayı ilan etme

nin kafi olmadığı anlaşılıyor. Bütün bir 
Tay.mis nehri 'boyunca chazır olalım, ha
zırız• gibi lewıı:ılar asmakla iş bitmiyor. 
Tayyare, gemi ve bilhııssa asker bakımın
dan da hazır olmak lazımdır.~ 

Bulgaristanın 
dış vaziyeti 

Sofya, 20 (A.A.) - Havas: Köseıvanof 
tarafından dış vaziyet hakkında bu sa
bah yapılan beyanat parlamento mahfel
lerinde çok iyi lbir jntıba tevlid etmiştir. 
Hükumetin yabancı memleketlere hiçbir 
taah'hüdle .bağlı olmadığı hakkındaki te
minat ıbilhassa muhalefet üzerinde bir ya. 
tışm.a hasıl eylemiştir. Muhalefet mahfel
lerine en ziyade huzur veren şey, hüku
mete meclise sormadan gizli anlaşmalar 
akli saltıhiyetini veren 17 inci maddeden 
istifade edilıniyeceği hakkındaki beya. 
nattır. Filhakika Köseivanof, hükumetin, 
bazı mühim kararlar vermeye mecbur 
kaldığı takdirde, meclisin tavsiyelerini 
gözönünde tutmaktan hal; kalmıyacağını 
bildirmiştir. 

Şehinşah dun ecnebi 
heyetleri kabul etti 

Tahran, 20 (A.A.) - İtalya, Türkiye, 
Mısır, Afganistan, Fransa, Norveç ve 
Finlandiya heyetleri dün saıbah Majeste 
Şehinşah tarafından kabul edilerek iti
mad mektublarını takdim etmişlerdir. 
Heyet azası birer birer Şehinşaha takdim 
edilmiştir. 

Bu heyetler müteakiben veliahd tara
fından ikabul edilmi~ ve hilkUmetlerinin 
gönderdiği düğün hediyelerini vermiş

lerdir. 
Papanın mümessili de veliahdi ziyaret 

ederek Papanın gönderdiği hediyeyi tak
dim eylemiştir . 

Diğer taraftan Pariste de değişen bir 
hava var. Halk cephesi hükumetlerinde 
hariciye nazırlığı yapmış olan Delbos, 
Sur'iye istiklfJU muahedesinin şimdiye 
kadar tasdik edilmemiş olmasına. kn:şı 
şiddetli bir mücadeleye girişmiştir. Bu Fransız matbuatı. umumiyetle vaziye.-
muahedenin biran evvel tasdik ed!lmesi ti, bugün, böyle tasvir ediyorlar. 
lehinde açılan bu mücadelenin pek çok 
taraftar kazanacağı ve nihayet Suriycnin 
isted.'ldcrinin krloul edileceği hakkında 
şimdi Şamda büyük ümidler peyda ol
muştur. Her ne kadar Akdeniz Cemiyeti 
ismini taşıynn -ve Fransanın en müfrit 

fD~vnm1 10 uncu savfada) 

Selim Ragıp • 

Vali Ankarada 
Ankara 20 (Hususi) - İstanbul va. 

lisi Lütfi Kırdar geldi, temaslarına baş· 
hıdı. 

······························································································································ 

Evlenmek, ayrılmak 
Adliye Vekaletinin noterlere gönderdiği sirküler .müh•m bir içtimai derci! 

kurcafamış oldu. Medeni kanunumu? birden fazla kadınla hayat arkadaşlığı 
etmiye müsaade etmez. Bütün medeni cemiyetlerin nizamı da budur. Fikh 
seviyesi kemalinı bulmuş insanlar için bunun aksini d:.işünmlye de imkao 
yoktur. Fakat bazı ahvalde öyle zaruretler hası'! Ôlur ki bunlara kanunu11 
çerçevesinde yer bulunamaz. Mes'ud bir istikbal ümidile başlıyan kan ko 

calığın hazan tşhammül edilmez biı işkence halinde tecelli ettiğine şüphe 
yoktur. Bu gibi ahvalde erkek içtimat vaziyetini, .malt kudretini hesab ederels 
talihini bir ikinci münasebetle tecrübe etmek istediği zam.an önüne bir çolt 

kanuni müşküller çıkar. Fakat zaruretler her müşkülü yenecek çare ve ter • 
'birler doğurduğu içın bu ihtiyaca da lmkan bulunmuştur. Noterde tanzim 
edilecek mukavele ile bırleşmek. 

Bunun ahllıkt tarafını münakaşa etrnek manasızdır. Kanuni tarafı ise sadece 
bir muvazaadır. Yalnız böyle muvazaalı münasebetler tabif §ekildc kalmaz. 
Araya çocuk, ölüm ve miras gibi hadiseler kar!Şır. İ~e böyle vaziyetler mu • 
vazaayı da, noter mukavelenamesJni de altüst edebilir. Çünkü artık söz kanu. 
nundur. Bu mühim noktayı düşünen Adliye Vekaleti noterlere bu şekilde mu. 
kavel~nameler yapmak için müracaat edenlere karşı müteyakkız olmalanm 
cmretm!ştir. Danzigta bir hükamet 

darbesi hazırlanmış 
Danzig, 20 (A.A.) - Danzigdeki Leh 

~ahfellen, serbest şehirde bir hükumet 
dal'besi hakkında yabancı gazetelerde çı· 
kan haberlerin doğru olmadığını, Polon

~a ile Danzig arasındaki münasebetlerin 
llornıa1 bulunduğunu bildirmektedirler. 

nızamname 
Tahran, 20 (A.A.) - Fransız bahriye 

Ankara 20 (Hususi) - Hava tm:ı.rruz heyeti de diın Ta:hrana varmıştır. 

Vekalet endişesinde haklıdır. Yalnız medeni kanunumuzun evlenme ve ay
rılmayı tam bir inzıbat altına alabıJdıği ve ferdleııin hürriyeti ile cemiyetin 
hukuku arasında nazım vazifes! görebildiği de iddia edilemez. Vak'alar, hadi
seler bu hususta bize kafi kanaat vermiştir. Şu halde kanunun evlenme ve 
boşanmayı güçleştiren maddeleri ü2erinde durmak ve ahlak kanununa aykın 
hareketleri önlemek için evlenmeyi olduğu kadar aynlmnyı da kolaylaştır

!arına karşı korunma kanununun 12 . Tahran, 20 (A.A.) - Pars ajansı b!ldi-
. .. . nyor: Lord Athloneun başkanlığındaki 

nci maddesıne gore hazırlanan tıcaret t gil' f . .ıı. JAd h ı· dil t 1 n ız ev'l\.a u e eye ı n saa 1,30 
gemilerinin gaze karşı korunmasına da tayyare ile Tahrana gelmiş ve Altes 
dair nizamn~me Heyeti Vekilece tes - Şa'hpur Ali Rıza i'le hariciye nazırı tara. 

mak f aydah olur fikrindeyim ... 

dik edilmiştir. f ından karşılanmıştır. 
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Yeni sene kadrolarmda Belediyede 
mühim değişiklikler yapılacak 

, 
\Levazım müdürlüğü lağvedilecek, muhasebe teşkilahn-
' da ve umuru hukuki yede de mühim tebeddülat olacak 

Yeni sene kadrosunda Belediyede mü
hiın değişiklikler yapılacağını yazmıştık. 

Yeni .kadro hazırlanmış gibidir. 1939 kad
rosunda Belediyede baı.ı memuriyetler 
lAğ'vedilmekte, bir kısım ıube?er tevhid 
olunmaktadır. Vali ve Belediye Reisi Lftt
fi Kırdar ·bu husum uzun müddettenbcri 
yapmakta olduğu tetkiklerini bitirmiş, 

tBelediyedeki yeni değişHtliklerJn esasla
nm tes'bit etmiŞtir. Belediye teşki1Atı, ye
ni şekli He şehrin ilıtiyaçlannı karşılıya
bilecek hale ifrağ edilmi§ bulunacak. tah
rilAt yüzde doksan beşe kadar çıkarıla
caktır. 

Kadroda en mühim değişiklik muhase
be teŞkilatında olacaktır. Uzun ~neler
denberi Belediye hesab işleri müdürlüğü
n.ün faal'iyetinin istenilen netiçeyi verme
diği kanaatine varılmıştır. 

Yeni kadro ile Belediye Levuım Mü-

~ zabıta vukatı 
yüzde 50 azaldı 

• İstanbul vilAyetl hududlan dahilinde 
bu sene işlenen cürümlerin azaldığını 

yazmıştık. Emniyet Müdürlüğü nezdinde
ki tahkikatımız. bütün cürümlerin Adi 
mahiye't'te olduğunu ve zabıta teşkilAtı 

sının içindeki vak'alar adedinin günde 
2-3 taneyi tecavüz etmediğim göstermişti. 

Jandarda mıntaka!ı dahilinde bulunan 
f.stanbul villıyeti mülhakatında da. cü
rümlerfn azalışı bakımından, bariz bir sa
lMı vardır. 

Bu tıusu81a bir :fikir ve mukayese im
k§.nı verebilmek için, Yalova, Fatih, Sa
rıyer, Beykoz, Bakırköy, Çatalca, Silivri, 
'Osküdar, Şile, Eyüb ve Kartal jandarma 
ınıntakalannda 937 ve 938 senelerinde 
vukua gelen cürümlerin miktarını tesbit 
ettik. 

938 yılinda 7($ hırsızlık, H dövmek, 70 
yaralama, 23 kız kaçırmak, 8 yangın, 3 
hayvan hımzlığı, 3 izaleibtkir, e kadına 
taarru3, 56 hakaret, 8 emniyeti suiistimal, 
T zina, 1 zehirlenme, 1 suda boğulma, 1 
kumar, 16 katil, l filif8lll, 2 vesaitinakllye 
tte kazaen ölmek, ~ vesaitı nakliye ile ka
zaen yaralarunak. 2 kazae-ıı ölüm, 7 teşhiri 
.U!h, 3 ÇOCU'k düşürme, 13 kaçakçılık, ı 

dolandırıcılık, 1 çocuk atma, 2 falcılık, 1 
orman yangını, J nehirde 'boğulma vak'a-
11 olmu§'tur ki mecmuu 305 adedine bahğ 
olmaktadır. 

Halbuki 937 !eneslnde ayni mahiyette 
olan Yaık'aların yektlnu 640 a varnuı idi. 

Aradaki azaltış miktarının yüzde 50 
den fa.ala olması bilhassa ıayanı dikkatUr. 

Şehir işleri: 

Barbaros tDrbesl etr~fında 
24 bina yıkılacak 

Beşfktaşta Barbaros Hayreddin tifr
ıbesintn etrafında 24 parç~an ibaret 
yıkılacak gavr!menku1 hakkında Dahi
Jiye VckAletfnden menatıi umumiye 
karan ahnmıştır. Binaların tapu ka -
yıdlanna göre tesbft muamelesine b~
lenmı.,tır. 

Galatasaraylılar bu~ün 
bir çay veriyorlar 

İnhisarlarda çalışan Galatasaraylılar, 
bugün saat on dokuzda Galatasary Spor 
Klü'bümm Beyoğlunda Pannakkapıdaki 
lokalinde bir çay ziyafeti vereceklerdir. 
Bu ziyafette g~n aene pilAvda alınan 
fibn de gösterilecektir. Biltün Galatasa
raylılar davetlidirler. 

-·····-····················································· 
Kiloluk gazete 

istiyenlere 
Madrabaz tavassutuna lüzum kal

madan kiloluk iade gazetelerine ih
tiyacı olanTar id!lremize müracaat 1 
edıp arzu ettikleri kadar iadelik ka
ğıd alabilirler. · 

dürlüğü lağvedileoaktir. Müdürlükten a
çıkta kalacak memurların ::nünhaHit nis· 
betinde başka memuriyetlere nakillerine 
çalışıhıcaktır. Levazım Müdürü Zeki Co.ş
kunun Şehir teyatrosu veya Mezbaha ~ü
dürlü'klerinden birine tayini muhtemel
dir. Memurlan te!Aşa vermemek için llğ
vedilecek diğer aervislerin isimlerinde 
ketumiyet muhafaza edilmektedir. 

Umuru Hukukiye işlerinde tebeddülit 
yapılac&ktır. Bu .servisin adı Umuru Hu
kukiye ve Mı.ı'hasebe Amirliğine tahvil 

edilecek, kadr<mı on memurdan yediye 
indirilecektir. Müdürün maaşı ücrete tah
vil olunacaktır. Umuru Hukukiye ve Mu
hasebe Amirinin baroya kayıdlı avukat
lardan bulunması lbımdır. Eski müdür 
kayıdlı olmadığı için kadro harici kala
cak ve bu vazifeye Müdür Muavini Eşref 
getirilecektir. 

1 e~ıta limanı bir mesire 
haline getirilecek 

İstinye - Bebek ufaltı yolu üzerindeki 
inşaat bir hayli ilerlem~tir. Baltallına

nında yapılacak beton köprünün infaatı
na İstanbul Nafıa Müdürlüğü büyük itina 
göstermektedir. Nafıa Müdürü sık tık 

teftişler yapmak suretile inşaata nezaret 
etmektedir. 

Belediye Ba!talimanında bır ot.el ve 
gazino yapmak tasavvurundadır. En iyi 
mesire mahallerinden biri olmağa nam
;ıcd bulunan Baltalirnanına verilecek ,ek
le ehemmiyet atıfedilınek.tedir. Buranın 

mesire yeri şekline ifrağı için hazırlana
cak proje ile, bizzat şehircilik müteha.s
sısı Prostun meşgul olması temin edile
cektir. 

Baltalimanındalrl iil§aata Şirketi Hay
riye de yardım edeooktir. Emirgbla Bo
yacıköy arasındaki Şirketi Hayriyeye aid 
vapur iskelesinin Emirgi.na nakli ve·Bal
talimanında yeni bir iskele yapılması t•
min edilecektir. 

Şirketi Hayriyenin Küçüksuya yaptıra
cağı p!Aj Balialimanının tam karf1S1na 
isabet etmektedir. Şirketi Hayriye pllj ve 
gazinoya gelip .gidenler için hu.sus! va
purlar tahn1k edecektir. 

Mil tef errik: 

GllmkDkler Umum MDdDrD dDn 
t•hrimize geldi 

Londradaki turizm kongresine işti -
rak eden Gümrükler Umum Müdürü 
Mahmud Nedim, dün şehrimize dön • 
müştür. 

Mahmud Nedim, turizm kongresin -
den sonra A vrupanın muhtelif şehir -
le.rinde de gümrükçülük hakkında tet
kiklerde bulunmuştur. 

118 ceza zaptı tanzim edildi 

Beyoğlu kazası dahilinde zabıta\ be
lediye talimatnamesi ahkamına muga
yir hareket eden 118 kişi hakkında ce
za zapn tanzim edilmiştir. 

45C0 Hukuk tılebesi Buraaya gidiyor 

Üniversite Hukuk Fakültesi talebe -
~eri 600 kişilik kafile halinde P~ar gü 
nü Bursaya gidecek, şehrin şayanı te
maşa yerlerini gezdikten sonra döne
ceklerdir. 

Muhafaza Umum KuınandenlıOı 

Mardin saylavlığma seçilen General 
Seyfiden inhilal eden Muhafaza U -
mum Kumandanlığına, Tümgenera1 

Lutfi Karabinar tayin edilmiştir. 
Yeni kurnandan vazifesine başlamış

tır. 

Bir otc bOs; bir ta f~ya çarptı 

Tarı vapuru tayfalarından Rizeli 
Şevkiye, Rıhbm caddesinde şoför Ah
medin kull<tndığı otomobil çarpmış -
tır. 

Şevki, sol b~cağıpdan yaralanmış, 
tedavi altına alınmıştır. 

Şoför Ahmed yakalannu.ştır. 

SON POSTA 

Gazeteci, dairelere 
girip çıkmakta 

serbesttir 
Tahmlnlmb; dotnı çıktı: 
Dün, hü.kümet merkezimlzde ıat -

blk edilmekte olan usulün tamamen 
aksine olarak lstanbolda bütün res
mi denir kapılarınm razeteclye ka
patıldığını gördüğümüz zaman hay -
ret etmittik. İstanbolun, içinde esra
renıiz bidlseler cereyan eden bir te
hir oimacı.tma bakarak, yanlııı a.ala -
tılmış bir emir karşl."ıında kaimi.!} o -
laıbilece,!imizi dü.,ümn.iiştük. Jlidl -
seter mülibazamızm doğm oldulu -
DU rösterdi. Anlaşıldı ki ortada rer
çekten yanlllj an184ılmış mahalli bir 
emlr nrdır ve ranlışlık düzeltilmiş

tir. Şimdi başta polls olmak üzere İ!l
ta.nbıdun resmi dalreleri matbuataı 
tekrar açıktır. Ve temin edildi ki rü
nün haberlerini ötrenebiliriz, tahkik 
Te tetkik edip yazabiliriz. Bfııa.ena -
Ieyh meseleyi bitmiş olarak kabul Te 
alikadıarlann gösterdikleri ali.kaJ'& 
teşekkür edebiliriz. 

Şakir T urah Toprak 
Mahsulleri 

Umum MüdUrU oldu 

Şakir Turalı 
Hamza 06rnanın Afyon meb'usluğuna 

seçllme&Ie inhilAI eden Toprak Mahsul
leri Ofisi Umum Müdürlüğüne, mezkUr 
Ota ikinci Müdürlerinden Şakır Turalı 
tayin edi~tir. Şakir Rifat Turalı 
gerek Af yon İnhisarında, gerek yeni O
fisin teşkili sıralarında cidden kıymetli 

hizmetleri ge~. genç, faal, çok temiz 
bir memleket evladıdır. Yeni vazifesinde 
de muvaffak olacağını §Üphesiz sayar, 
kendisini tebrik ederiz. 

Deniz işleri: 
Denizbank kooperatifi 'A~vec'llmlyor 

Bir müddettenberi Denizbank koo -
peratüinin lağvedileceği hakkında ya
pılan neşriyatın tamamen asılsız oldu
ğu anlaşıimıştır. 

Hali faaliyette bulunan kooperatifin 
kurulduğu gündenberi daima bekle -
nen faydayı temin etmiş olduğu ve bu 
kooperatifin Denizbank mensubları i
çin faydalı bir teşekkül olduğundan 
lağvedileceği haberlerinin hiç doğru 
olmadığ! öğrenilmiştir. 

Kooperatif umumi heyetinin içtimaı 
8 Mayısta yapılacaktır. Evvelki içtim~ 
da, hesabatı tetkik için teşekkül eden 
komisyon, 8 Mayısta yapılacak olan 
ikinci içtimaa katlar çalışmalatını de -
vam ettirecektir. 

Askerlik işleri: 
Kısa hizmatlf ehliyetnamealzler 

çaOırıllyor 
Emlnön!l Askerllk Şubesinden: 334 do -

ğumlu ve bunlarıa muameleye tabi Te daha 
evvelki doğumlulardan herhangi bir aebeb
le henüz scvkedllmemlş kısa hlzmelli ve as
keri ehliyet.sizler 1-5-939 da hazırlık kıt'a • 
sında bulunmak fizere 29 Nisan 939 da nü -
fwı cUzdaninrlle blrllkte 4ubeye mtlracaat • 
Ierl llln olunur. 

* Fatih Askerlik Şubesinden: Yedek lilbay 
~eraıtinl haiz muhtelif doğumlu ehliyetna -
meslz kısa hizmetlller 1 Mayıs 939 tarı -
hinde hazırlık kıt'asında bulunmak mecıbu
riyetındf'dir. Şubemize mensub bu gibi kısa 
h1zmeUllerin sevkleri ya.pılmak üzere 30 Ni
san 939 ıab:ıhı saat 9 da oubede ha.zır bu -

Nisan 21 

Seçinı Mayıs sonuna kadar ikmal olunacak, seçilen 
işçi mümessilleri, 15 Haziranda faaliyete geçecekler 

İş daireleri iş ıkanununa tabi it yerleri
ne tebligat yaparak mümessil iş.çiler seçi
mine başlanılması lüzumunu bildirmiş

lerdir. 
Bu tebll€at üzerine it verenler veya 

vekilleri işçilerinin okuma yazma bilen
lerinden kıdemli ve tercihan tahsil ve ya
şı fazla olanlardan ifÇi adedıne göre 4, 6, 
10 kişilik birer seçim heyeti ayıracak

lard:rr. 
Bu heyetlerin seçiminde i§çilerin hoş

nudsuzluğuna meydan vermemeye çalış
mak ve hüsnüniyet göstermek icab et
mektedir. 

Bundan sonra 11 Mart 939 tarih ve 
10565 numaralı kararname ile mer'iyet 
mevkilne girmiş olan il ıhtilafla'nnı uz
l~tırma ve tahkim nizamnamesi hüküm. 
!erine göre işçi mümessillerinin seçimine 
bqlanacaktır. 

Nizamnamede !fçi mümessillerinin 
Mart !bidayetinden Mayıs sonuna kadar 
seçilrni§ bulunması tasrih edildiğine na
zaran, i§ yerlerinde hazırlıklar süratle 
bitirilecektir. 

Türkiye Cfünhunyeti tabiiyetinde bu
lunup 18 yqı doldurmuş olan ve dolan
drrıcılık. emniyeti suiistimal, hırsızlık, 

aatıtekArlık, yalan yere yemin ve şeha
det, cürüm tasnü ve iftira suçlarından bi
rile maıhkfun olmıyan ve bunlardan başka 
ıruçlulardan da üç aydan fazla hapis ce
zuına mahkilm olmamış bulunan her iş
çi mümessil olaraık seçilebilecektir. 
Yalnız tş verenin vekili vaziyette bu

lunanlarla, iş verenin, vekilinin, müteah
hidinin akrabası olan veya iaşesi bunlar 
tarafından temin edilenler mümessil sc
çilemiyeceklerdir. 

İşçi sayısı 50 ye kadar olan ve iş kanu
nuna tA.bi ıbul'unan 1§ yerlerindeki işçiler 
5, 200 işçi çalışan yerlerdeki işçiler 9, 1000 
işçi çalışan yerlerdeki işçiler 12 ve daha 
fazlası 15 mümessil ifçi seçece-klerdir. Bu 
milmessiller lbu yılın 15 Haziranından itl
baTen faaliyete başhyacaklardır. Bu mil
mesillerin müddeti iki senedir ve seçim
ler her ?ki senede bir tekrarlanacaktır. 

Kışhk mahsulat normal şekilde 
inkişaf ediyor 

Trakya, Ege ve Eskişehir mıntakaların
dan alınan maltimata gör!? kışlık mahsu
lAt normal tartlar dahilinde inkişaf et
mektedir. Zamanında yağan yağmurların 
yesirile mahsulatın vaziyeti iyidir. 
Yalnız devamlı rüzga.rlardan dolayı 

Konya ve Akşehir mıntakalannda top
rağın rütubeti zail olmuş bulunduğun

dan, yağmura ihtiyaç vardır. 

Şimal memleketleri için 400 
bin kilo çavdar salll dı 

On beş gün evveline kadar ihracat ya
pılammnası dolayıgile 3, 75 kUI"Ufa kadar 
düşmüş olan çavdar fiatlan 4 kuruşa 

yükselmi~tir. 

Dün şimal memleketleri için 400 bin ki
lo çavdar satılmıştır. 

Yumurta fiatları dUştU, 
ihracat fazlalaştı 

Yumurta fiatlan mevsim ve paskalya 
dolayısile fazla miktarda ihraç edilrnit 
ve fiatlar 24 liraya kadar yükselmifti. Bu 
ar da İtalyaya da mühim miktarda ihra
cat yapıl.nuf ve İtalyanlar yumurtaları 
buzhanelere koymUflardır. 

' 

Mevsim dolayısile istihsalin artması 

fiatların ·17,5 llraya kadar düşmesini iw 
taç etmiş ve bu düşüklük ihracatın dahi 
ziyade artmasına sebebiyet vermiştir. 

Bir gün içinde 2000 sandık yumurtanın 
ihraç edilmek üzere kontrolü yapılmıştı• 
ki, bu miktar nonnal vaziyette bir haf. 
talık ihraç kontroluna rnuadiJdir. 

Sovyotlere mühim miktarda 
tiftik ve yapağı sallldı 

Son günlerde tiftik plyasasile alakadaJ 
olan Sovyetler piyasadan 100 bin kilo tif. 
tik almışlardır. 

Gene Sovyetlere 52-53 kuruştan 50 bin 
kilo Anadolu yapağısı satılmıştır. 

Yerli fabrikalar da piyasadan ayni :fJA 
atla 45 ·bin kilo yapağ mübayaa etmifl 
lerdir. 

Fmdık ve ceviz ihracatı 
Hafta zarfında Amasya ve Tokat mal• 

!arından 7750 kilo işlenmiş ceviziçi 74 ku'4 
ruştan ve Ordu malı 5040 kilo sıra malı 
iç fındık 90 kuruştan satılmıştır. 

9300 kilo ceviziçi Hamburga, 9200 kila 
iç fındık Kopenhağa ihraç edilmiştir. ................................................. ·----···-

Bir kayıp 
Almanyada, Sü

merbank hesabına 
dokuma sana' 
mühendisliği ta& 
etmekte olan Su
ad Yarar, uzun sfr. 
ren bir zatürrie so
nunda hayata göz~ 
}erini yummuştur. 

Suad Yarar-, · 
Zonguldakta şahst 
teşebbüsile ilk de
fa maden ocağı a· 
telyesi açan Osman Nuri Yararın oğlu .. 
dur. Zonguldağın yetiştirdiği değerli 
gençlerdendi. Genç yaşta ve memleketin 
kendisinden büyük hizmetler beklediği 
sırada vukubulan ölümü büyük bir tees-
sür uyandırmıştır. 

Hazin bir ölüm 
T. Umumi Müfettişliği memurlarında 

Muammer Balcı oğlunun kainbiraderi vı 
General Süleyman Faiğin oğlu Ankara 
merkez piyade alayı sübaylanndan kı • 
demli yüzbaşı İhsan Gürkanın grip has" 
talığı ihtiUtatı neticesinde yakalandılJ 

zatülcenbten kurtulamıyarak genç yaştı 
hayata gö2llerini kapadığını teessürle ha .. 
ber aldık. Arkadaşımız Muammer Balcı • 
oğluna ve kederdide ailesine b~ağlığı 
dileriz. 

Franaız yıldızlarının en gDzeU ... 
Fransız artlstlerinin en kudretllai: 

DAN/ELLE 
DARIEUX 

Senenin en bllyllk Fransız filmi 

ŞAFAÖA 
DÖNOş~ 

BUGÜN 

LALE Sina- F L.MK 

masında 

Daimıt muhterem mQşterilerini memnun etmeh emelinde bulunan 

TAKSiM SiNEMASI 
Bugon matinelerden itibaren 

DOUGLAS FAIREANKS va ERROL FLYNN'ın Rakibi 

H A R R V P 1 E L'i 
1938 • 39 da çevrilen en mükemmel bir 

iKi YUZLü 
za bıla macera filmi olan 

ADAM 
Emsalsiz faheserlnde takdim edecektir. 

Barselon'un eırarengiz haydudu ..... Milyoner katil ..... ı numaralı Gangs· 
ter ... Macera •.• Serguzeşt .•. 1001 Heyecan ... LUks ..• Aşk ... 

tıaveten: EKLER JURNAL'da Arnavudluk hadıseleri vesaire 

lunmalan tlAn olunur. -.ıı••••••••••••••--------.... --•••••" 
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İzmir Şehir Meclisinin 
Yeni ve faydalı kar~rları 
Aıaıardan biri Şehir Meclisi için ayrılan 7500 

hakkı huzur parasının tayyını istedi 
liralık 

:Jehır meclisi topla'lıh h.cılinde 

İzınir (Hususi) - Şehir Meclisi, 9391 sırf turistik servisler için 24 - 40 ve 
~ .~ütçe müzakerelerine başli.'mıştır. 60 ar kişilik otobüsler sipariş etmiştir. 

ugunkü toplantıda azadan Haydar Bunlar Mayıs ayı içinde İzmire gele -

~Ya~n verdiği bir takrir okunmuştur. cekt~r. . .. . . 
aknr sahibi, masraf bütçesi fasılları- İkı katlı olan tunst otobuslen, turist 
~ Şehir Meclisi azalarına huzur hak- kafilelerinin emrine tahsis- edilecek ı ve 
b· olarak 7500 lira ayrıldığını, şehrin komple olarak kilometre hesabile 60 
ırçok ihtiyaçları önünde azalara hu - kuruş alınacaktır. Turistik otobüsler 

: ~ak~ı ~'<~ri~esine imkan olmadı - her türlü konforu, espratör, kalorifer 
f ı ılen surmuş, Meclisin bu haktan tertibatını haizdir. Her yolcu için bir 
ibe~ragat etmelerini istemiştir. Takrir, 

Utçe encümenine havale edilmiştir. koltuğu vardır. Hazırlanan tarifelere 
oto~~.günkü toplantıda, riyasetin yeni bazı ilaveler yapılması muvafık görül
tob"us h~tları tesis için hazırlalıığı o - müştür. 
y u.s tarıfeleri müzakere edilmiştir. 
e,n~ hatlar şunlardır: 

y, Konak - Karantina Güzelyalı 2 -
.n.onak t . ' ' 
nak _ t~ .kıçeşmelik, Eşrefpaşa, 3 - Ko 
Be cırRltı, KaplıcalaT 4 - Konak -

ğ rgarna harebeleri S - Konak - Alia-
a nahiv · 6 ' rı 7 · esı, - Konak - Çeşme plajla-

}{' • Konak - Selçuk harebelerl. 8 -
B onak - Şa~al icme suyu. 9 - Konak -

Uca. l O - Konr:ok - Burnova. 
. İlk üç haı şehir servisleridir. Bu ser

\1i~~r daimi surette faaliyet göstere -
~ tır. Di~er yedi servis, turistik hiz -
de tler; ~iddir. Şehirde ve vilayet için-

turıstık faaliyeti ıtanzim etmeğe ka
~ veren İzmir belediyesi Almanyaya, 

c Bünyan Halkavi 

~ .. 
~ unyandan yazılıyor: Bünyanm genç 
6cie hnakaınının teşebbüsft ve belediyeden 
bir n~eık üzere (3040) lira sarfile modern 
b~ına inşa edilmiş ve partile H.alkevi 
'9irı· 1 ittihaz olunmuştur. Bu yeni Halke
rrı:: açılması geçen nylarda yapılmıştır. 
~e memurin ve vilayetten gelen da-

Zonguldak Halkevinde konferans 
Zonguldak (Hususi) - Bugün Halkevi 

salonunda saat 18 de C. H. P. merkezinin 
tertib eylediği konferanslar seris!nden 
olmak üzere dün şehrimize gelen sıyasal 
bilgiler okulu profesörlerinden Kazım 
Atıf Koyucan cDünya para meselesi kar
şısında Türlciyenin mevkii. mevzulu bir 
konferans ve.rıni'§tir. Konferans Parti, 
Halkevi teşldlltı, m\lU cemiyetler, te -
şekküller, resmt ve husust müesseseler 
mensublan, muallimler, hekimler, hu -
kukçular, mühendisler. talebeden mü -
rekkeb kesif münevver hır halk kütleai 
tarafından büyük alaka ile dinlenmiştir. 

faaliyete geçti ) 

vetli, köylü ve kasabalı yüzlerce vatan -
daş iştirak etmiştir. 

Bünyan gençliği bu yeni çatı altında 

bütün kuvvetlerile çalışmaktadır. Halke
vi kasabada yeni bir hayat yaratmış bu -
}un.maktadır. Resim Evin açılış gününde 
bulunan davetlileri göstermektedir. 

Bursada zehirli gaz 
kursları 

Bursa (Hususi) - Hava taarruzla -
rına karşı korunma kanununun yedin
ci maddesi mucibince, icdb eden vatan
d~ların havaya karşı korunma bilgisi 
edinmek ve bazı tedbirleri bilmeleri 
lazım gelmekte olduğu malumdur. Bu 
maksadla v:ilayetimizce evvela henüz 
hiç kurs görmemiş memurlar, öğret -
menler, doktorlar, dişçiler, ebeler, a -
vukat ve mühendislere mahsus olmak 
ve ayın 15 inden itib;ııren başlamak ü -
zere 4 grupluk zehirli gaz kursları 
tertib edilmiştir. 

Kurslar muhtelif dört yerde birden 
başlamıştır. Birinci devre on gün de -
vam ettikten sonra diğer devrelere ge- ı 

çileC€ktir. ı 

Kurc:u idare edecek memurlar dok -
tor Lutfi Korlava, doktor Hüdai Rona, 
teğmer. Recai, Birinci orta okul müdür 
muavini Muhtar Aykuttur. 

Kurslardan soııra' şehrin muhtelif 
yerlerinde, muhtelif vasıtalarla bu hu
susta konferanslaı verilecektir. 

(i~~~·;·~;d~··k;J;"k··~p~;·j;;~·j 

Erzurumdan yazılıyor: Erzurumda kış 
sporlan bitmek üzeredir. Son defa yapı
lan bir kayak müsabakasında birinciliği 
Erzurumgücünden Lutfi Noyanu, ikinci -
liği Sabahaddin Ayan, üçüncülüğü de 
Nevzad Ayaş kazanm~lardu. Resimde bu 
üç sporcu ile Erzurumgücü başkanı İh -
san Yavuzer, aSb~kanı Vehbı Türker, 
ajan CelAI İmre görülmektedir. 

Kütahya Halkevinde aile 
toplantıları yapılıyor 

Bu toplanblar aileler arasında samimiyeti artbnyor, 
müsamereler, konferanslar da alaka ile takib ed,liyor 

Kütahya Parti <De Halkevi btnası 

Kütahya (Hususi) - Şehrimiz Halkevl Bundan başka, her on beş günde bir, 
yeni idare heyeti bundan bir müddet ev- Cumartesi akşamlan Halkevi salonunda 
vel işe başladı. Heyet altı aylık mesaisini, (aile geceleri) yapılmaktadır. Bu geceler
tatbiki mümkün ve özlü bir programa de aile eğlencelerine tahsis edilmiştir. Bı 
raptettl Programa göre her hafta Çar - toplantıların gayesi. hem aileler arasın· 
şamba akşamlan evin salonunda halka da samımiyeti arttırmak, hem aile mua -
(saz ve söz .gecesi) yapılmaktadır. şeret kaidelerini yaymaktır. 

Bu gecelerde alaturka, alafranga mü - Evimizin gösterit komitesi. her ay mtın-
zik ve Kütahya havaları dinletilmekte, tazaman bir müsamere vermek için lB"'ım 
mahallt oyunlar gösterilmektedir. ~len hazırlıklarını tamamlamıştı.r. Se-

Halkevi ar kolu, bu geceleri çok zengin çilen· eserler, san'at, zevk ve muhabbe -
ve muvaffakiyetli programlarile canlan- tini arttıracak ve milli gayeleri temin e
dırmaktadır. Alaturka ve alafranga saz decek mahiyettedirler. Yaktnd'l bu, .seri 
arasında. yarım saat kadar devam eden, müsamerelere de başlanacaktır. 
muhtelif mevzulu konferanslar da veril- Gene program icabı, evimizde., kadın ve 
melctedir. Bugüne kadar dokuz konfe - erkeklere okuma - yazma öğretmek irin 
rans verilmiştir. halk dershaneleri, meraklılara fransızca, 

Bu geceler çok rağbet görmekte, hattA almanca, ingilizce kurslan açılmak üze • 
salon dar gelmektedir. Her zaman. her redir. 
vesile ile bbıanın ihtiyaca kafi gelmediği Bu dersleri idare edecek elemanlar ha-
nazarı dikkati celbetmektedir. zırlanmıştır. 

( Küçük Memleket Haberleri ) 
:lzmıt Ulaırad CJ!(uhıncta müsamere Birada on binden fazla fidan dikildi 

Ulugazl ilk okulunun küçük yavruları ta • Meyvalı ve meyvasız olmak üzere bu senı: 
rafından çok güzel bir müsamere verilmiş- kaza ve mülhakatmd:ı 10.000 den fazla fidan 
tir. Miis2mere;ie, küçük okullular büyük bir dikilmiştir. Bunlaıın içinde Bursadan celbe
muvaftaklyet göstermişler ve uzun uzun al- dilmiş birçok cins ve aşı meyva fidanı vnr -
kışianmışlar, birçok sahneler tekrarlanmak dır. Karga ve canavar mücadelesine devam 
mecburiyetinde talmmlftır. edllmeJı:tedlr. 

Konya maiyet memurtuta Birada ilkbahar hışaatı 
Şamlı nahiye müdürü Faruk Önder, Kon- Blgada bir haftadanberl soğuklar kırılmış 

ya vllAyetl maiyet memurluğuna tayin edil- ve bir ilkbahar ha\'nst başlamıştır. Müsald 
ml§Ur. havalardan blllstifadc birçok kimseler bina 

Balıkesir 939 yılı varidatı inşasına hız vermiş ve bu yüzden adeta dül-
Balıkeslr belediye meclisi ~hrln 939 yılı ger ve doğramacı buhranı başlamıştır. 

varidat bütçesini 167,900 Ura olarak tesblt Kı~hir elektriJe kavuşmak üzere 
etm)4tJr. Kırşehlrde elektrik santralı sona ermiş • 

Kmlcahamam ilk yata okulunda tir. Mahallelere direkler dikilmektedir. Mü -
Kızılcahamam ilk okulu yatı kısmı tale - teahhld bir aya kadar tesisatı belediyeye tes

besi Etlmes'ud nahiyesindeki yatı mekte - llm edecektir. 
bine nakledilecek. okul yalnız niharl tala - Dl(:ı Umumi !\ledls azaları 
caktar. Yıllık l:ongrede bulunmak üzere Çanakka-

Trabzonda K.ızalay balosu leye gitmiş olan kaza Umum! Meclisi azala-

Adana mensucat fabrikasında 
teknik amele yetiştiriliyor 

Adana (Hususi) - Şehrimizde men
sucat fabrikaları teknik m~•mulatı a -
mele yetiştirmek için faaliyete geçmiş
lerdir. Birçok vilayetlerdeki Çocuk E -
sirgeme Kurumları himayesindeki ye
tişmiş çocuklar Adana mensucat fab -
rikalarına getirilmekte ve bunların her 
türlü ihtiyaçları karşılrı!Jlarak vaziyet
leri verilmekte ve ayni zamanda kurs 
gösterilmektedir. Bu cümleden olarak 
Adana Milli mensucat fabrikası Anka -
ra Çocuk Esirgeme Kurumu himaye -
sindeki seksen küsur çocuğu buraya 
celbederek fabrika· kadrosuna almış -
tır. Bunlar teknik işci olarak yetiştiri
?eceklerdir. 

Trabzon Kızılayı yıllık bir balo t.ertlb et- n vazifelerini ikmal ederek merkeze avdet 
m~tlr. B2lo Halkevl sinema binasında ya - etmişlerdir. Bunlardan Dlmet.okalı Ahmed 
pılmış ve davetlller burada neş'ell bir gece Uygur, daimi encumen azalıtına seçllm)4 ve 
geçirmişlerdir. vllAyet merkezinde kalmıştır . 

~~~~-~~~~----

Edirne kozacıhk kursu 
Edirne (Hususi) - Edirnedelti koza -

cılık kursu açıldı. Üç ay devam edece;c 
olan ve Ziraat Vekaletinin plan ve bütçe
si dahilinde bulunan bu kursa Trakya 
Tarımbaşı kursundan 20 genç dahi devam 
etmektedir. 

Yurdda spor faaliyeti 

Pazer C"la Hasan Bey Diyor ki: 

' lfasan Bey artık ilkba
ildaınakılh girdik... _ 

... Kitablarda okudlWWDa 

&öre-

... ilkbahar, yani haşeratm 
uyanma mevaimi .•• 

Hasan Bey - Haşerat dedi
ğin tayyareler, tanklar, zehir
li eazler, zırhlılar, toplu mı 1 

İzmit (Hususi) - İzmitte mıntaka spor menfaatine tertib edilen ve Kızılay ta -
faaliyeti devam etmektedır. Bu hafta vo- rafından ortaya konulan kupayı kazan
leybol, futbol ve -bisiklet müsabakaları mak için çarpışan bölgemiz spor klüplPri 
yapılmıştır. arasında yapılan müsabakalarda İdmar.-

Futbolde Gölcük takımı Kağıdsporu gücü ve Trabzonspor finale kalmışlardı. 
5-2 sayı ile mağlub etmiştir. f dmangücü Trabzonsporn 3-1 sayı ı lc 

Voleybolde İzınitgücü Kağıdsporu yen- yenerek Kızılay kup ısını knzanmı ' ır. 
m~tir. Bisiklet müsabakaları çok heye - R . t "tt b ' "kl t 

esım · zmı e · ısı · e mü .:-, b k ı 11 a 
canlı olmuştur. * iştirak edenlerle Trabzon İdm.mgı.i cü • ..ı 

Trahzon (Hususi) - Kızılay Kurumu kımını göstermektedir. 



6 Snyfa 

1 HAdiıeler Karıııında 1 

Meraklıyı gördüm ... Sakalı uza-ıhem. s:nin için iyi olur, hem de cemi -
. . . .. go··zü eli avag!ı kir yet ıçın' 

mış, yuzu , J • t · ? 
içinde idi. Elimi sı1anak için elini uza- - N.e. ya~~amı ıs ıyors~nt . B k k"" 

· i eriledim· - SırKecı ıstasyonuna gı , a ır o-
tırket ~ar:~i~~ ge~ dedi ~lini sı _ ye bir bilet al, Bakırköyde trenden in'er 

- Y1 _ı 1 
' ' ve dosdoğru akıl hastalıkları hastane-

Juı:_ı)t~a~~lına geldi, dedim, yoksd sine gidersin... Orad~· seni ~öre: gör -

k
. yı· lin1e ellini sıkman hi~ hoşu _ mez, tanırlar; izzeti ıkram ıle bır yer 

bu ırıe ··t ·1 
ma ~~Jyecekti. gos_e~:~~ cebinde beş kuruş var mı? 

Oüldü: . . ? Bu sefer de 0 bana bir tavsiyede bu-
- Nt? gülüyorsun. d . 
- Senden iğı·endiğim için elini sık- lunacaktı. Cevab ver im. 

·b· -Var! 
ı madığımın farkmda değilmişsin gı ı - Varsa şuradan bir gazete at, ve 
'konuşuyorsun? 

ktu 
oku .... 

Bu küstahlığına diyecek yo : _ Gazetede mühim bir şey mi var? 
- Bir kendi eline, bir de benimkine _ Daha mühim ne olsun, senin elini 

bak. vüzünii yıkadığın suyun ~ldiği Ter -
_ Benimki zahiren kirli gibi, senin kos gölüne dört insan düşmüş, ikisinin 

ld de zahiren temiz gibi görünüyor. cesedleri bulunmuş, ve ikisinin cesed-
- Z~hiren ne demek? }eri henilz bulunamamış. 
_ Yci'ni sen elini yıkadın, ben Y'ka- Meraklı elimi sıkmadan yanımdan 

madım. ~yrılmıştı. Kendi kendime: 
_ Evet sen yıkamadın elin kirli kal- - Lüzumundan fazla meraklı! 

dı, ben yıkadım temizlendi. Dedim, etrafımn bakın<hm. Bütün 
_ T11mamile aksi, ben yıkamadım e- gördüklerim yüzleri yıkarunı.ş, elleri 

Um temiz kaldı. Sen yıkadın kirlendi. yıkanmış insanlardı: 
_ Birader sana ufak bir hizmette - O. lüzumundan fazla meraklı am-

bulunmak isterim. Yanında paran var ma galiba biz de lüzumundan fazla 

mı? meraksızız! 

getir, 
Demekten kendimi alamadım! 

İSMET HULlJSİ 

bi iyor mu idiniz? =ı 
] Kundura ökçeleri ne vakit 

icad edildi ? 

SON POSTA 

Daima genç 
kalabilirsiniz 

Günde kim bilir ka~ kereler farkına 
varmadan yaptığınız basit hareketleri bir 
usule uydurur ve her gün onar, on be .. 
şer kere tekrar ederseniz ne yüzünüzün 
biçimi bozulur, ne göz kapaklarınız dü
şer, ne buıınunuz etlenir. 

Burun kanadlarmızın kalınla~maması
nı isterseniz pa.nnağınızın ucile yuvar • 
lak çizgiler çizerek pek hafif oğunuz. 

\ 

Pariste ayı eti yenmeğe 
· başlandı ! 

Geçt'n ayın son günle>rinde Pariste bü
yfik hallerde :ıyı eti satılmağa başlanmış
tır. PaTisin büyük kasablnrından biri bir 
gtın evvel Karpatlarda vurulan ve he • 
men Parise eönderilen ıki ayıyı satın al
mıştır ... Halde memur bulunan veteriner 
etin ekle saUh bulunduğu'lu bfldırmcsi 
(izerine satışa başlanmıştır Ayı eti kilo
ıu 15 franktan satılmıştır. İki buçuk saat 
ıonra da etten bır gr:ım b·ıe kalmamıştır. 

Kundura ökçeleri İranda icad edilmff· Afnıruzın !buruşmaması için parmak-
tir. Eski zamanlarda f randa ökçeler tahta- larıruz.Ia ortasından şakaklara doğru gene 
dan olarak sandallcın altlarına çivile • hafif hafif oğunuz 

Fransada ne kadar sporcu var? 
Fransada spor işleri ile uğraşan teşek

kiillerin sayısı 27,026 dır. 
Bu teşektkünerden 23,500 ü bir nevi 

nirdi. 
!randa kullanıldığından birkaç sene son 

ra İtalya.da Venedik şehrinde kullanıl · 
mağa başlanmıştır. !randan Venediğe na. 
sıl intikal ettiği ise anlaşılamamıştır. Ve
nedikliler bu ökçelere Şapiney ismini 
vermişlerdi. Şapineylerin yüksekliğı ka
dının asaletine göre değişirdi. Kibar me
hafile mensub kadınl.ıı.r o kadar yüksek 
oKçeler takarlardı ki yürüyemez hale gel.r 
mişlerdi. 

1p<>r. 3299 u ıfki nevi spor; 644 dil üç nevi Jimnastik 1,020,000, futbol 600,000, tor 
500,000, endaht 500,000, bisiklet 35o;oor spor; 308 i d6rt nevi spor, 86 sı beş nevi 
rügbi 200,000, tenis 130,030, atletizm 

spot; 26 sı altı nevi spor. 25 i yedi nevi 120,000, avcılık 115,000, boks 90,000, de-

-

,olda: Burnunuz.. ..ıeyziliğini muha -
1uza etmek için çenenizi resimdeki vazi
yette tutup (X) harfini birçok defa tek -
rarlayınız. (İks, iJcs) deyiniz. 

Nisa 2?-

17 .500 liralık suiistimal suçlulanmn 
tecziyeleri istenildi 

iddia makamı suçun deliller, sahte makbuzlar ve 
şahidlerin ifadelerile sabit olduğunu bildirdi 

İş Bankası Beyoğlu şubesinde vuku- ı larını hazırlnmalc1rı için talik edilmiş ~ 
bulan 17,500 liralık suiistimal hadise- tir. 

sının muhakemesine asliye 1 inci ceza Eminönü malmUdUrlUğU 
mahkemesinde dün devam edilmiştir. • • di 

Dünkü celsede müddeiumumi Orhan muhasebe Veznedarı fBVklf edıl 
Köni iddianamesini okumuş, dava son Dün, adliyeye mühim bir ihtilas hl· 
safhaya varmıştır. Müddeiumumi mü- disesi intikal etmiştir. 
taleasında, ezcümle şunları söyllemiş- Hadisenin suçlusu Eminönü Malmil• 
tir: dürlüğü muhasebe veznedarı Kazım .. 

- Suçlulardan İş Bankası Beyoğlu dır. Veznedar hakkındaki iddia ve ye. .. 
şubesi hesabı cari memuru Müşfik, ter pılan tahkikat sonunda anlaşıldığırJ 
zi ve diğer bazı yerlere 600 küsur lira göre, 4,400 küsur lirayı ihtilas et.nrlŞ 
borçlanarak, icradan ödeme emri gel - bulunmaktadır. 
miş ve bu hal kendi.!ini tazyike başla - Müddeiumumilik smj1uyu sorguyg 
mıştır. Nejdet ise, Almanyada tahsil - çekilmek üzere ikinci sorgu hakimi 
de bulunan bir arkadaşının apartıma - nin huzuruna çıkartmıştır. Hakim, ya,A 
nından vekili sıfatile yaptığı tahsilat- pılan isticvabı müteakıb, Kazımın te~ 
tan 450 kü.rur lirayı zimmetine geçir - kifine karar vermiştir. 

miştir. Bir rüşvet davasına bakıldı 
Nihayet, her ikisi de bu borçlarını 

Miyemiyecek hale geldiklerinden; bir- Dün asliye ikinci ceza ma%.kemcc;itı• 
mcte buldukları bir hile sayesinde, de bir irtikab hadisesinin duruşn~a 1 " 

Necdet bankaya 90 lira yatırmış ve al- na başlPnılmıştır. 
1ığı ta~arruf hesabı cüzdatnmı Müşfi - Suçlu, Şile Tapu memuru Seyfi hak .. 
<re vererek, o da nasyonal makinesi va- kındaki iddiaya nazaran, bir tarla me .. 
sıtasile bu mevduab 20 bin küsur li - selesinin hanini kolay aşıt.ırmak için 
raya çıkarmıştlr. Suçluların bu mik - Ahmed isminde bir köylüden iki ki .. 
tardan J 7 bin küsur lirayı 15 defada lim, yatak, yastık ve saireden ibaret 
bank~dan çektikleri, ikrarları, 15 a- bazı eşyayı rüşvet olarak almıştır. 
ded sahte makbuzun elde edilmesi, şa- Seyfi, dün mahkemede yapılan sor .. 
hidler ve diğer delillerle sabit olmuş - gusunda bu iddianın kendisile araları 
tur. Her ikisinin ere ceza kanununun açık olan köylüler t~afından tertib ~ 
64 345 ve 60 inci maddelerine tevfi - dilmiş bir iftira olduğunu söylemiştir· 

', tecziyelerini taleb ederim. Muhakeme, bazı şahidlerin celbi içiı1 
luhakeme, maznunların müdafaa - talik edilmiştir. 

23 Nisan çocuk 
bayramı proğramı 

hazırlandı 
23 Nisan Hak.imiyetlmil:lıye ve Çocuk 

Bayramı iı9in yapılan hazırlıklar ilerle
miştir. Bayramın her senekinden parlak 
olmasına çalışılacaktır. 

On dört yaşında 
bir çocuk elektrik 

cereyanile parçalandı 
Silnhtarağada feci bir kaza olmuş, 14 

yaşında bir çocuk elektrik cereyanına ka
pılarak parça parça bir hale gelmiştir. 

İki ay evvel Çanakkaleden gelen yapı 
ustası Mahmudun oğlu Mehmed, AlibeY' 
köyünde Necati Karakaşın yanında ço-o 
hanlık etmeğe 'başlamıştır. ı;por: 16 sı sekiz nevi spor, 4 dü dokuz niz sporları 80,000, otomobil 70,000, tay -

nevi spor ile meşgul bulunmaktadırlar. yare 70.000, basketboll 25,000, patinaj 
Fransada bulunan sporcuların sayısı da, 25 000, dağcılık 20,000, kemankeşlilt Sağda: Gözünüzün etrafındaki adale -

ıınıfianna göre şöyledir: · 10,000 baseball 1,500. leri kuvvetlendirmek için parmaklan .. 

Beyoğlu kazası dahilinde o gün yapıla
cak merasimin programı hazırlanmıştlr. 

23 Nisan Pazar günü saat onda Beyoğlu 
kazası daihi?indeki resmi ilk okullarla, 
hususi okullardan seçilen bm çocuk 29 un 

cu ilk okulda toplanacaktır. Bilahare bu
radan Taksim abidesine gidilecek ve bu 
esnada bahriye ban.d06U da abide civa
-rmdn yer a1mı.ş olacaktır. Saat on birde 

Koyunları gütmek için 'kırlara çıkan 

Mehmed, Silahtarağada, Kemikli dere.d
nin, Ramize çıkan boğazın içinde bulu
nan 8 numaralı elektı··k dıreğ nin üstüne 
çıkmış ve yerden 8 metre yükselmıştir. 

---·--···-···------·--·-· .. _ .. _,, ___ .. _··------·---- nızın ucunu şakaklarınıza doğru iyice 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ba~ınnıL Götlerini~ ~kı ınkı kapayınıL 

Annesine bak, 
Kızını al 
Bir okuyucum, Bay Hikmet bana 

birçok noktalan müphem kalmış bir 
gençlik meselesini anlatırken ken -
disini biraz dedikodu yapmak heve
sine kaptırmış. Genç bir kadını tah-
1il ettiği sırada diyor ki: 

M S€Ia daha geçenlerde «İsken -
derun• d~ gelmiş bir hanımla ko -
nusuyordunı. Bir aralık yüksek rüt
beli bir Fransız zabitinin kansından 
bahsPtti: 

- Hem de şahsan çok zenginmiş. 
Buna rağmen neferine de emniyet 
etmiyerek bütün alışverişini bizzat 
yapaı. Sabahları çarşı pazar gezme
di!rt. bit' demet sebze için uğramadı
ğı yer yoktur. Fakat onu öğleden 
sonra görmelisiniz, bir şıklaşır, bir 

şıkla~ır ki.. Doğrusu bu kadar zen -
gin olduktan sonra bu cimriliği an -
lamam, diyordu. 

Sonra alnbildiğine açınız. Bu hareketleri 
yaparken parmaklarınızın altında adale
lermizin Jumıldayışını duymalısınız. 

... 
cGencim, daha böyle şeyleri düşünme

me ne kadar vakit var. demeyiniz. Genç
liği gençlikte muhafaza laumdır. Bu ted
birler yalnız yaşlıların değil, sizindir de. 

Yemek bahıi: 

Şekerli çörek 
Altı !kişilik: 250 gram un, 3 yumurta, 

10 gram ekmekçi mayası. 125 gram tere
yağı, 5 gram tuz. 15 gram şeker. 

cTi> bonısİle selam vaziyeti alınacak, 

bando İstiklA? marşını çalacak: Türk bay

rağı direğe çekilecektir. Müteakiben ab1-
deye çelenkler konacak. hatibler nutck
lar söyliyecektir. 

Şişli Halkevi 23 Nisal\..Pazar günü saat 
on birde Halkevi binasının önünde bir 
toplantı hazırlamış, bir balo tertib etmiş
tir. Buradn da nutuklar söylenecek. şiir

ler okunacaktır. Şehrimizdeki Halkevle
ri kendi yerlerinde o gün merasim yapa
caklar, gece çocuk temsilleri verecek
lerdir. 

Ekmekçi mayasını yarım çay fincanı sini birden karıştırınız, kalıbı yağlayıp 

ılıksütte eritiniz. Un ile yumurlayı içine içine dökünüz. - Bu kalıp hamurun iki 
katınız. 10 dakika ıvice yoğurunuz. 45 da- misli büyüklükte olmalıdır - 15 dakika 
kika dinlendiriniz. Terevağı eritip şeker- da böyle dinlendirdikten sonra soğuk bir 
le tuzu da içine il~ve ettikten .sonra hep- fırında bir saat pişiriniz. 

Bu sırada elektrik cereyanına tutuJruı 
Mehmcdin cereyanın şiddetinden karnı 

açılmış, barsakları dışarı fırlamıştır. 

Cereyandan ikurlulmak için çırpınan 

Mehmedin vücudünün muhtelif yerlerf 
parçalanmış, et parçaları tellerde kal" 
mıştır. Bu sırada sol ayağı da kopmuştur. 

Mehmed ümidsiz bir halde hastaneye 
kaldırılmı~tır. Kazazede çocuktan ü:nid 
kesilmiştir. 

Parkta kumar <.ynıyan d6rt kişi 

yaka'andı 

Üsküdarda Hakimiyetimilliye cad • 
desinde Yeniçeşme parkında kumar oy 
nıyan Suad Mutlu, Mehmed Özpar ~ 
mak, Hüsameddin Şeker ve Ekrem Ke
tenci adlı 4 kişi l!Urmümeşhud halin • 
de yakalanmışlardır. Suçlular mahke< 
meye verilmişlerdir. 

- Teyzeciğim, üstelik bir de ha -
dsliği var. Hem de ne kadar! İki 
günde bir arkasına eski bir manto 
takar, eline bir ağ torba alır, paza -
rın yolunu tutar Halbuki iki hizmet 
çisi ile bir aşçısı var. Sonra bir elbi-
6e mi yapacak, onu mutlaka şeh{in 
bütün mağazalarını gezer bulursu -
nuz. En ucuz kumaşı aramaktadır. 

Buldu· u zmmm da terzi ve model 

Dikkat ediyor musunuz, okuyu -
cumur. mektubunda olduğu gibi bu 
dostumun sözleı;nde de başlıca derd 

............. ·-·-··--·········---···-·····--···· .. ···--···· ............. -···-········-···-······· ... ~-·····-·----· ........ - ................. ____ __ 
peşine düşecektir. · 
Eğer ben bu aileye intisab ede .. 

cek olursanı biraz geniş ya.şamaya 
alışmış olduğum için ... > 

Fakat mektubu aynen istinsah et
meyi.:? lüzum yok. Bence en esaslı 
noktaları okuduğunuz satırlardadır. 

Ve okuyucumun düşüncesinin aksi
ne olr.Tak kadının kusurlarını değil, 
meziyetlerini göc:termektedir. Fakat 
ne hazindir ki meziyeti kusur ola .. 
rak görmek hastalığı sadece bu o .. 
kuyucuma inhisar etmez, maalesef 
muhakeme yarflışlığına düşenlerin 

sayısı pek çoktur. 

kadın telakkisinin yanbşlığın<ladır. 
Onlar kadını eski devrin paşa ko .. 
nak}armda görülen bir «Zevk aleti>, 
yeni devrin saionlarında dolaşan bir 
süs, bir obje dö luks sanıyorlar. Ben 
ise kadım evinir hem hanımı, hem 
de hizmetçisi olarak görüyorum. Bü .. 
tün mesele buradadır. 

Okuvucum: 
· - Ben bu kadının ailesine intisab 
edecrk olursam ... diyor. Ben de o -
na şu cevabı Yeriyorum: 

- Eğer kızı da kendisine benzi -
yorsa mes'ud olursun. 

TEYZE 

bEcE ksızın maskaralıkları: Taklid 
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Sulh kurtarılmış mıdır? c:= TARiH• TETKiKLER ı 
Geçen asırların en 

·Totaliterlerin plllnı bozuldiı, vaziyet hoş ev ve kahve 
tekrar Demokratlar lehine eğlencesi: Bilmece 

döndü, diııebilir mi,,iz? ,,.. .......... _·-····-··-.. ---.. ·-·-- .... --., 
':I ':I 1 Tarihi bahisler 'mukarririmiz okugucularzndan 1 

.Yazan : Emekli General H. Emir Erk ilet beş bilmecenin hallini istiyo:, doıru halledene 1 
\. _ hi'--~~-~~-~-... ~=-~~!!.:.._:.~=-~~~!.--...................... J 

R~eltin Berlin ile Romadan topraklanna tecavils etm.iyecekl.?rine dai" söz isted"ği memleketleri gösterir hanta 

(Ba.ştarafı ı mci sayfada) muhkem bir ağın içine düşürmeğe bakı- lar? Bunlar az çok sarih görülüyor: Tes-
~- te, bütün dünyanın heyecanlı gözleri yorlardL Bu, mükemmel bir siyaset idL lihata devam. Almanya ile İtalyanın ye

önunde, ve yakında cereyan eden iki fa- Fak.at neye yarar ki Fransa, iç ihtillfları ni bir istila ve işgallerine mümanaat. 0-
ııUı Çek.oslovakya dramı.O, sözde kendini yüzünden, bir türlü toplanamıyordu. Sov- nun için Lehistan - Romanya ve Sovyet 
~t.ınerli ittifak ve itilaflarla temin etmiş yet Rusya da, son zamanlarda, çok geniş Rusyadan mürek!keb yenı bir grup 18.zım· 
idi: Fransa - Sovyet Rusya - Çekoslovak- dahili tensikat ve temizli~ sebebile faal dır ki Almanyanm doğu ve cenub doğu 
Ya ve Çekoslovakya - Romanya _ Yugos- bir kuvvet olamıyordu. istikametinde melhuz bir hareketi ebe
ı:vva ittifaklan. Bu sonuncunun adı Kü- Bundan başka, totaliter devletler silAh· diyen durdurulsun ve bu cihette barış 
ÇUk İtilaftı ve 0 da Fransanın himayesin- }anmakta demdkratl:an takaddüm et- korunsun. Kezalilc Balkanlarda kuvvetli 
~e sayılırdı. Fakat bu muahedeler ve it- mişlerdi. Japonya deniz teslihatında çok bir grup teşekkül etmelidir ki Almany:ı 
tıfaklar işliycmedi, ve Çekoslovakya. tek ilerlemifti. Almanya ile İtalya büyük bi- ve İtalyanın bu clhette yürüyüşü durdu .. 
harb olmasın diye, dosUarı ve müttefik- rer kara ordusundan başka İngiltere ve rulabilsin! Ondan sonrası kolaydır, çün
leri tarafından feda edildi. Fransanınkine üstün birer hava armada- kü İngiliz - Fransız donanmaları Akde-
. İki hafta evvel de, Arnavudluk, herke- sına sahih idiler. Bundan başka İtalyanın nizle Fransayı koruyabilecektir. Ve işte 

sın gözü önünde işgal edildı ve bu suretle, çok kalaıbalık bir muhrib ve denizaltı do- Birleşik Şimali Amerika da, bitaraflık 
A_:rrupa ve Afrikada, 3-4 yılda, istklal ve nanması vardı. Onun için, demokrasi cep- kanununa rağmen. Avrupa demokrasi 
hurrivetlerine son verilen küçük ve orta hesine karşı. artık mukabil taarruza ge- devletlerinin yanında mevkt alınağa ha· 
devletlerin snyısı ü~e varmış oldu: Ha- çebilirlerdi. zırlanıyor. 
be.o:ıistan, Çekoslovakya ve Arnavudluk. Almanya işe Lehistanla anlaşmaktan Neticede görülüyor ki totaliterlerin 

Bilmecenin tarifine hiç bir yerde 
rastlamadım. Bugün bilmecenin tari -
fini yapmak tecrübesine girişmek niye
tinde de değilim. Çocukluğumda bu en 
çok sevdiğilll şeylerden biriydi. Bula -
madığını zamanlar soranın insan dere
cesine göre, kayık, vapur, dağ yahud 
deniz diyerek ne olduğunu öğrendiğim 
bilmecelerde, eşya ile hassaları, vasıf -
lan, ve benzerleri arasındaki münase
betlerin güzelliğine Myranlığımı, ha -
zı yerlerde katıla katıla gülüp ilAn e -
derdim sanıyorum. 

Küçücuk arabcık 
Başındadır tablacık?! 
Gözünün önüne evvell peri masalla

rından öğrendiği bir dudağı yerde bir 
dudağı gökte olan zenciyi, sonra, eğer 
varsa, evlerindeki zenci kölelerden 
Mercanları, Beşirleri, Bilalleri getiren 
bir çocuk, başında tablası olan küçü -
cük arabcığ·n nalın çivisi olduğunu öğ
renince, bu bilmeceyi kuran karikatü -
rist zekasına nasıl hayran olmaz ve ka 
tıla· katı1a gülmez? 

Bilmece, muhakkak ki bir kültür 
zenginliği eğlencesi, ansiklopedik va -
kit geçirmedir. Fakat, dönüp dolaşıp 
esasen malfunumuz olan noktalara çı
kan bir yoldur. Bilmece ile uğraşmak, 
serseriyane bir cevelandır diyebilirim. 

* 1289 senesinde basılmış 32 sayfaqık 
cBilmece-. adını taşıyan manzum bir 
risaleyi, bugün, gene büyük bir heye
can ile karıştırıyorum. Fakat bu heye
canım, rubu asır evvelki çocuğun he -
yecanlarından ne kadar farklıdır. 

Asrın büyük icadJanna, memleketi
mizd.eki azim inkilablara, bu arada 
zevklerin, ceğlence• anlamının ve 
cvakit geçirme• şartlarının süratli ve 
kökten vaki olmuş de~elerine !a -
dece işaret etmek kAfidir. 

1289 da basılmış manzum bir bilme
ce mecmuası, bugün eski bir edebi çe
şid, adet ve cm'an'? bakımmdan bir ta
rih vesikasıdır . 

İçinde 172 tane bilmeCe bulunan bu 
risalede cidden nefis, bila tereddüd, 
san'at eseri diyebileceğim parçalar var: 

01 nedi" kim hem ldlçüktilr, hem 
büyük 

Arkasında var amn bir özge yük? . ~u~ların başlarına gelen bu belaların, başladı. İtalya da Yugoslavya ile olan planı bozuldu. ve genel durum tekrar de-
ıstıkiaı ve hürriyetten mahrum olmak b-tü ·1· "kl .. d-zeltınic: ve bu dev- mokratlar lehme döndü. Fakat acaba ha. Bilin bakayım nedir? 
a:.ı.· u n ı ışı erını u -ıı • • - 1 midir A d" 
"'Q,Jı en büyük musibetlerin, acaba husu- letle uyuşmuş idi İşte totaliterlerin mu- kikat tamamıle böy e ve vrupa Bu beyit, insanı günlerce düşün u -
~i sebebleri var mıydı?: Ve o devletleri kabil siyaset oyu;unda ilk ileri sürdükle- ile .dü~ya ~rışı bu kadar kolayca kuru- rebilir; işte halli: Gönül! 
u:tarnıak ihtimali var iken acaba ihmal ıi mühim iki taş bunlar oldu. labı~ı.ş ~-idır?!. . • . . Evet, cGönülıı Ü anlattirt bu bilmece, 

edılrniş çareler mevcud muydu?! diye ın- Lehistanın Almanya tarafından ve Yu- Bızce, ı:şın bu dereces_ın_ inanmak bıraz muhakkak ki bir tefekkürün mahsulü
li~.n .. d.üsünmf'kten kendini alamaz. Evet goslavyanın İtalya cihetinden kazanıl- fazla. bir Btical olur. Çünkü karp tarafın dür. 
~-rııltiyor ki, Habeşistanın lng:ltere ile malan Romanyayı ve dolayısile Çekoslo- da .hı_ç durouğu yoktur. ~şte İt~lya asker~ Karilerim~n zevklerine tahakküm et
d ıl ı>tler Cemivetine; Çekoslovakyanın vakyayı yalnız bırakmıştı. Sovyet Rusya ıe:ını İspa~yada~ hAIA ç~~e~- ve bunu_n mek istemem. Fakat ben şu parçalan 
a s;ıyd•ğımız bunca kuV\·etli (!) ve sa- da harekete geçemiyecek bir halde idi. içı~ ~adrid geçıd resmı gıttilcçe tehır bilmece san'ati bakımından güzel bul-

dık (!) dost ve miittefiklere güvenmesi Artık Almanya müsaid bir fırsatta Avus- edildı. dum: 
~er n(' kı:ıdar onların feHike~ ve idbarla- turyayı işgal edebilirdi Almanya, elbet. bir taraftan Lehistan. 
b nın baı::Jıca sebebleri olmadıysa da her- Müsaid fırsatı bizzat Fransanın dahill la Romanyayı tatmin ederek, kendi ta. 
alde en büyu .. k ha•alan olmuştu. b" b h d" A rafına celbe ve bu suretle. demokratlann 
Ev • . ır u ranı ver ı. vmturyayı alan Al· doğuda yapmak istedikleri yeni bloku rr et, bir .tarafta demokrat. f ngıltere - ~a?ya ÇekoslovakyaJ'l iyice sardığı bozma w a bütün kuvvetile çalışmaktadır. 

.. ansa ve d ğer cephede totalıter Alman- gıbı Yugoelavyaya da kom§U olmuştu. G . ~ n nın Çinde tamamile 
" 8 • İtaly k ·k~ "k" · • ·· d l B rta d let · di - •-f''- k erçı apo ya meşka a, pc aş• ar ı l sıyası muca .. e e u. son o . ev f1IIl mutıc uı.. i i to- gul bulunması Sovyet Rusya için müsaid 
l' ?tıpına ayrılmış bulunuyorlar. İki zum- talıter devletın doğrudan doğruya temas b" d um<l Fakat 0 Avrupad b" 
ed n ih . d h f 1 f "k" d "eli O Fr 1 ır ur ur. ' a JJ' ınij1ı . angıs· a a az a tara tar yani ve tazyı ın e ı . nun . ansa i e bağ- harbe giriştiği taıkdirde Japonlann, Çin 

\1irl)"l::ık kuvvPtle>r edinir ve diğerini çe- ları zaten. çoktan g~vşemış ve essasen A- lilerle uyuşmak veya onlara karşı kafi 
... ,c muvaffak olursa partiyı o kaza- wsturya ıle Mncarıstana karşı olan Kü- b" t d r· ikuvvet bırakaraı. R 1 ·•ac ı t . İ lfıf t .... 1 - ..... B ır e a uı At us nrın 
oyı ırv ~a~1hr: fakat vaz:yet. tamamı le çük tı a çozu mu~.u. u itibarla Çe- Uzakdoğu eyaletlerine taarruz etmeleri 

.. l . •ıld r. Manevrada mehnretle be- koslovakya artık 7~nmeğe hazır pişmiş ve bu suretle onları istemedikleri iki cep. 
r ·n. u t lıkla azm·n ve nih'"'i t bir aştı. O halde nıçın yenmemeli idi? heli ıbır harbe mecbur etmeleri kabildir 

v kuvvetin rle büyük rolJerini tes- Avusturyadan sonra Çekoslovakyanın Bund n ba ka Lehistan] Sovyet R . 
m r d h d a usyı:ı 

ı kırpılması, a a sonra a parçal n r k ı m kte h rb için anlaşmalarında cid. 
yutulmsı, badehu Memel ve Arn vu uk eli mü ul r v rdıT. Hiıl • a Sovye• Rus. 

al v 'alan bıribırini b k nın B r b mn Rom nyaya ilh kını 
darb ı ibi takib ett 1 r. N t Ro. hal· ta ı d nı da hatırlamak icab e-

Minare 
01 nedir kim daiına ttryandır. 
Tacı başında acaib sultan dır. 
Cam yok iken gıdası oldu can, 
Bülbiil eyler idemi bazı zeman?! 

Gülabdan 
Nedir ol ~dmesi altınılu bir yir, 
Velakin aybı !Ukim bir gözü var. 
Acayib macerası vartbr onun, 
Kime hemdem olursa halin ağlar. 

Kahve 
Ol n.-dir kim bir gü-ıel esmer civan, 
Ra11ati ıuhu hayat efzayı can, 
Anın içün meyledip erbabı dil, 
işıi nuş eyler anınla her zaman. 

Kayık küreği 

Ol nedir kim takılıp bir yere anınla 
manya ve Yun n tanın d tla ed lm k d r. F t buna rağm n Rumenlerin Rus 
ihtimal ri İngıl reyı hızla ay kal- ordularının di topraklarından, ehvc. Ba.c;ı mcyy:ıli ha~ elleri 
dırdı. O z ten Mıinihte uyanını. ve uste- n~er olarak, geçmelerine razı oldukları 
Jik Leh· anın Danzig rnes lelerindelti anlaşılıyor. Bununla beraber bu cephcdo 
yeni du um ve mukavemeti ile Roman- her şey mis gibi kolaycs halledilmiş ve 
yanın g istcrdiğ" az ~k dirilik demokrat- yukarıda bahsettiğimiz doğu bloku yolu-

gezer 
deryada 
yil7:er. 

ları harekete getirmifti. na konmuş değıldlr. Bu kadan gösteriyor 
Bugün demokratlar ne yapmak istiyor. (Devamı ıo uncu ıayfa.da) 

Bu yiiz yetmiş iki bilmecenin içinde 
öyleleri vardır ki, bugün hayat şart -
lan için tamamen meçhul, unutulmuş 
şeylerdir: Top fitili, tuğ, tavanlara süs 
diye asılan deve kuşu yumurtası, rah-

le, sürmedan, mum mak~ı, divit, rıh .. 
dan, surguç, vaşak kürk gibi. 

Geri kalanı oldukça zengin bir çeşid 
arzetmektedir: 

Üzengi, bez tezgahı, güneş, timsah, 
istakoz, kebab şiş;, terazi, sancak, göz
lük, maymun, mektub, b~ik, balta, 
merdiven, dizgin, iğne, altın, deniz kı
zr, mangal, salıncak, bayram salınca -
ğı, nalın. sel, gül ve bülbül, körük, sar
mısak, tavşan, elek, gergef, göz, fişek, 

yarasa, yaz. d·i.,~·a, tüfek, peştemaI. 

zümrüdüanka kuşu, zambak, küfe, ker
tenkele, boyacı tokmağı, mısır kabağı, 
sümüklü böcek, çiriş, cıva~ uçkur, ter
zi maka~ı. muşmula, pestil, dolab bey
giri, ibıik, şatranç, zülf, dudak, yaban 
kedisi Uh .. 

Sinemaların, tiyatroların, klilplerin, 
yazın plaJJar•n bulunmadığı bir devir
de, kahvehanelerde ve konaklann se
lamlık toplmıtılarmda, hiç şiiphesiz ki 
fıkra ve hikaye ve dedikodu arasında 
bilmeceler <le mühim bir yer tutmUŞ4 
tu. Bilmece risaleleri, aranılan kitab -
lardan olmuşlardı. 

Bu yazıma nihayet verirken karile -
rime. bilmece risalesinde bir iki bil -
mece soruyorum. Merak edip uğraşan
lar çıkarsa, Son Postada adresime bir 
mektub!a bildi!'ebi1irler. Doğru cevab 
verenlerin adını, gelecek hafta içindeki 
yazılarımın birinin altmda ilAn eder 
ve birinciye güz,,l bir tarih kitabı bP 
diye edeceğimi vadedebilirim: 

-1-

Nedir ol kim vücudü iki şak (yank)
dır. 

Velakin baştanbaşa ayaktır? 

-2-
Ned.ir ol nt bıyıklı çapa dişli, 
Yeşil boynuzludm hem acı işli? 

-3-
01 ne deryadır ki çoktur cevheri, 
Bir ayakludur J\Dın dalgıçlan. 
Akçesiz pulsuz dalarlar daima, 
Çıkanrlar lial ve yakut bi baha?! 

-4-
01 nedir kim flstii başı pek sarar • 

mışhr aman, 
Meskeni de gice gündüz tuzlu bir 

deryadır heman? 

-S-
Oi nedir kim ağzı yayvan bir kan, 
Vardır anın çok sakallı bir eri, 
Bulduğun yer açdır ol binevi, 
KocaSt hizmet eder daim ana?! 

Re.şad Ekrem 
----·---··--------········· .. ·-·--·-

iki kadının efyzıları ara11nda 
kaçak ipekli tu'undu 

Birkaç gün evvel limanımıza gelen 
İtalyan bandıralı Adriyatika vapuru 
yolcularından Leoni, ve Sultana adla· 
nnda iki kadının vaziyetinden şüphe • 
}enen gümrük muhafaza memurları. 
bu iki kadınm eşyaları arasmda yap -
mış oldukları sıkı bir araştırma neti -
cestnde 2 kilo ipekli kaçak kumaş bul-
muslardır. 

Kaçak kumaş müsadere olunmuş, her 
iki suçlu hakkında tahkikata başlan -
mıştır. 

Meçhul bir otomobil bir hdınw 
çarptı 

Samatyada oturan 50 yaşında Mü • 
ncvver, Laleli caddesinde meçhul bir 
otomobilin sade1ll€sine maruz kahır k 
vücudünün muhtelif yerlerinden ya -
ralanrnışur. 

Münevver, Haseki ha~tan ine kal -
dırılm1ştır. Kazayı müteakıb v k'a 
mahallinden uznklr an otomobil sof ö
rü aranmaktadır. 

Hlmid gecesi 
Şişli Halkevlnden: 21 Nisan 1939 Cuma gft

nü akşamı saat 21 de Halkevimlzde bir HA.
mld ıeoesı 1apılacaktu. a 
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1 SERBEST SüTUN 1 

Maarif ve terbiye işlerinde 
öğretmenliğin s1rrı nedir? 

IUlllllllllllllhk General Cemil Conkun hatıraları : 20 .. 1111m111111111111~ Viktor Hügo der ki: Fransız askerleri Estaru şehrinde Adeta 
bir katliam yapmışlat"dı. Bunun ilzerin• 
hükfunet bir darülitam açmış ve bunUJI 
başına da Pestaloçiyi geçirmişti. Pr>sta• 
loçi dileğine kavuşmuştu. Az zamanda öy• 
le çalıştı ki yetimler babası, ismini aldı. 
19 uncu asır mektebi Estans facialarında# 
çıktı, diyenler oldu. Fakat b'J şehre as • 
ker gelip itamhanc askere devredilin • 
ce gene açıkta kaldı. Maamafih tecrübe 
ve mesaisini Berto mektebinde isbat ede• 
rek hükumet tarafından takdir ve ora • 
daki şato kendisine verilmiştir. Artık 

Pestaloçiyi tecrübeler yapan, muallim • 
ler arasında dersler veren bir terbiye 
enstitüsünün başınd:ı görüyoruz. Burası 

Mua!H.m mektebidir. Fakat 3 sene sonra 
değişen hükumet, şatonun tahliyesini enı• 
retmiştir. Bunun üzerine büyük müre~ 
bi kadirşinas bazı kantonlar tarafından 
davet edilerek İverdon müessesesini kur• 
muştur. Pek temiz, çok içli olan Pesta -
loçi ömrünün son se:ıelerinde bazı küs • 
tahlar tarafından birçok isnad ve iftira• 
lara hedef olmuş, hundan çok müteessif 
olan üstad, doktorların menetmesine rağ• 
men kalemi elme almış ve fakat daha faz. 
la hastalanarak 81 yaşında ölmüştilr. 

cBirinin yanına gidersiniz; bir takım 

Boğaz boğaza 
..., araba tekerle'kleri yaptığını görürsünüz: 

b •ı r do-g u•• ş içinden ne faydalı insan, dersiniz. Başka 
birinin yanına gidersiniz; bu da bir çul -

l 
ne gönderdiği -ki 3-9-1915 taırihli hadır; bez dokuduğunu görürsünüz: Bu 
Taymiste intişar etmiştir- bir mek _ değerli bir adamdır, dersiniz. Bir demirci 

_ yi de gördüğünüz zaman onun yaptığı s:ı-

Kaymakam H~lid bey de Anafarta - ' 
\].ar muharebesinde şehid olmuştur. 

Evvelce, yani Halid beyin şehade -
dnden önce, Kanlıderede bulunan sar
gı yerini görmeğe gitmiştim. Orada, 
varalıların arasında Hadid bey de var
dı. Kendisi, sağ cenah mıntakasında ol
duğu için yaralandığından malumat a
lamamıştım. Bir düşman kurşunu yü
zünü sıyırmış idi. Sol yanağında, teda
viden sonra bu kurşunun bıraktığı iz 
kalaca't idi. 
~ Halid bey ile görüşürken: 

c- Yaran, bir asker için en büyük 
nişandır, demiştim. Bu şecaat madalyaL 
sı, herkesin gözü önünde. Madene ne 
lüzum var? Sana gıbta ettim. Ne olur -
<iu, benim yaram da ( 1 ) vücudümün 
Böz ile görülür bir yerinde '!~aydı! İf
tihar et...• 

İşte, evvelce yüzünden yaralanan 
ve bu sözlerime muhcıteb olan kıymet
li arka'aaşım Halid bey de, bilAhare 
'Anafartalar muharebesinde şehadet 
mertebesine yükselmişti. .. 

General Cemil Conk, bütün Çanak -
kale şr.hidlerinin ruhlarım taziz eder 
gibi başını önüne eğdi ve sustu ... 

Sonra, c:ğır nğır şunları söyledi: 
- Conk bayın muharebelerini ftn -

lı:l..ırken, bu harbin ilk ve en buhranlı 
gününde takviye k:rt'alan gelinceye 
kadar ne yaptığımı soran silAh arka -
daşlanma: 

c- Duroum!• cevabını verdiğimi 
söylemiştim. 

Fakat, bu kısa ve kolay söylenen sö
zün, hakikatte pek güç ve iktihamı 

müşkül şartlara tercüman olduğunu 

bilmelisiniz. 
Bu duruşum, 2S inci ve 6.ıf üncü a -

laylanmızın, o mmtakadaki topçuları
mızın ve karargahtnki silAh arkadaşla-

Çcmak.kale .ıperlerinden biri 
nmın kahramanlığma istinad ediyor· -
du. 

Atatürk, cTürkilm diyene ne mutlu!> 
dem~ti. İşte, ben de bu vecizeye imti -
salen cTürk askerine kumanda etmek 
ne mutlu!• diyorum. Çünkü, bu mut -
luluktur ki Conk bayın muharebele -
rinin o ilk ve en buhranlı gününde, ha~ 
ncı, cdtırdum!• kelimesini söyletmişti! 

Conk bayın muharebelerini, Gene -
ral Liman Fon Sanders'in yaveri 
Prigge yazdığı eserle bitaraf olarak an
latmış ve Türk askerinin yüksek harb 
kabiliyet ve şecaatine tercüman ol -
muştur. 

Düşrmın da, Cor.k bayırı hakkında 
yazı yazan müteaddid kalem sahible -
rinin eserlerile, ayni meseleyi müev -
velen de olsa itiraf etmek mecburiye
tinde kalmıştır. 

Misal olarak, Taymis gazetesi mu -
harriri Aşmet Bartlet'in (2) gazetesi·-

' 

tubdan aşağ1dakı parçaları gösteriyo 
rum: pan, kazma, çekiç gibi aletlere bakın -

ca: ne lüzumlu bir insaı1 demekten ke!'l
cGelibolu y<rrımadası üzerinde vu - dinizi alamazsınız. Bu iki kalbli, gayret-

kua gelen muharebelerin en kanlısı \'e li insanları selfımlar ve seversiniz. Şayed 
en büyüğti olan bu muharebenin hita - bir de öğretmenin yanına uğrarsanız, da
ma erdiği 15 Ağustos 191 5 akşamın - ha büyük bir ihtil:am ilt' eğilirsiniz. Çü -
danberi her iki taı af ordusu da işgal ey kü bu zat ne yapar, bilir rnısiniz? Akılla
ledikleri mevldlerirı tahkimatı ile sar - rı ihzar eder .. .> 

fettikleri mühimmatın yerini doldur - M;lletlcrin saadet ve istikballeri mek
makla ·ve dağlık arazide birbirine ka• - teblerinin hal ve ~ekillerine bağlıdır. Ya
rışan kıt'aların yeniden tam.im ve ten- rınki Türklük, bug-'.inkü mckteblerd~ ha-
sikile meşgul bul unmaktadırlar. zırlanacaktır. 

Son raporumu kablo ile verdiğimden Her çocuk yeni bir ümiddir. Bir dahi o-
beri dört gün fasılr..sız imtidad eden labilir. B;z Türakler kadar buna şahid 
harikulade bir gayret ile Anzak (3) olmuş ibir millet var mıdır? İşte '}tatürk, 
kolordulctrının vasıl oldukları Sanba- işte İnönü! 
yır (4) tepesine kadar olan araziyi ge- Yukarıda, başlıkta arıettiğim (Öğret -
zip görmek içi:ı vaktim müsaid idi. Bu menliğin sırrı nedir?. mevzuun:l bugün 
tepe, Çanakkale boğazına haklın olup. tedris ve terbiyenin çok namlı bir üstadı 
bütün tepelerin en yükseği ve meş'umu olan Pestaloçi He, onun hayatı ve yılmaz 
olan ve büyük biiyük dereler ile birçok gayret ve eserlerile ba~lamak benim için 
parçalara ayrılan Kocaçimen tepesinin hem bir arzu, hem de bir borçtur. 
medhalidir. Pestaloçi İsviçrenin ZUrih şehrinde, 

Nivzey1ant piyade efradı, Gurkas1ar 1746 yılında doğmuş. 5 yaşında iken ba
ve diğer bazı taburlar hakiki maksada hadan mahrum kalmıştı::. Kollejde tahsi
vasıl olmuşlar ise de işgal etmiş olduk- lini ikmalden sarıra siyasi hayata atılmak 
lan araziyi kendi dahlü hataları ese - istemiş ve bu hususta yazılar yazmıştır. 
ri olmaksızın muhafaza edememişler - Fakat bilahare çiftçiliğe başlamış ve pa
dir. mtrk bükme'k için aldığı fakır çocuklar -

(Taymis muharriri, bu son cümleyi dan mürebbilik işine adım atmıştır. Son
kapalı y-ıznuştır. Aldıkları yerleri ge- ra halktan gördüğü yardımla bir terbiye 
ri vermelerindeki saiki, belki arazinin evi açmış ve burada çocukların ahval ve 
manialı olu una, ilerlemedeki giidüğe lemayüller"nden halkı haberdar etmeğe 
ve a~kerin lıunlardan doğan yorgun - başlamıştır. Bir taraftan da ticaret işle • 
luğuna atfetmek istcmistir. Bu muha- rile uğraşmıştır. Fakat bu kacbr işleri 
rebeye 'lair rapor ,·eren İngiliz ku - başaramadığından iflas ettiği gibi sefale
mandanlanrıdon biri İ5e, kendi topçu te düçar ve istihzalara da hedef oldu. Mu
ateşlcrinin tesiri altında kaldıkların - harrJrliğe başladı, romanlar yazdı. Bu 

(Devamı 10 uncu sa11fada) mesai Pestaloçinin §Öhret kazanmasın~ 

Pestaloçinin öhminden sonra ne oldu
ğu anlaşılmış, namına heykeller dikilmi~ 
tir. Hayatının 40 yılını mesleğe vakfe • 
den ve bugün İsviçredc mekteblerin6 
(Pestaloçi Şöle) ismini verdirecek kadar 
büyük hizmetler ifa eden bu büyük in· 
san, temizli kadar da mütevazi idi. En 
yüksek devrinde yazdığı bir mektu bda 
bakın ne diyor: 

cEserimi tetkik edince, teslim ederinı 
ki, bunu vücude getirmek için benden ik· 
tidarsız kimse tasavvur olunamazdı; bu• 
nunla beraber ben bunu yaptım. Muv:ıf· 
fakiyeti.min sırrı ona karşı olan sevgim ·• 
dir.:. 

Demek ki Pestaloçinin mesleğine karşı 
olan sevıgi ve bağlılığıdır ki onu bu 'ylik· 
sekliğe ç~armıştır. 

İşte ibenim öğretmenliğin sım hakkın· 
daki mevzuumun cevabı da budur. 

(1) General Ccmll Oonk'un da alny ku - (2) A.şmet Bartlet, 1897 Tilrt - Yunan mu-

(3) Anzak. Avustralya -Nlvzeylant - Ar -
mekor kelimelerinin baş hnrrıerlnden teşkil 
edilen bir isimdir ki Avustralya - Yeni Ze -
landa kolordusu manasına gelir. 

hizmet etti. Fa'kat tekrar mürelıbi olmak 
iç:n tam 18 sene be.kle<li. Bu emeJine İs -
viçre inkılabı sebeb olmuştu. Bazı kan
tonlar halkı, yeni hükumete karşı isyan 
etmişlerdi. Kıyamcıları bastırmağ.ı gelen 

Her şeyin, her muvaf fakiyetin sırrı 
sevgidir. Bu, öğretmenin mesleğini sev • 
mesi. talebesine kendi.sini sevdirmesi. 

(Devamı 10 unc1L sayfada) 

aıandanı iten s:ığ bacaR-ından yaralandıtı - harebeslnde de bulunmuş ~ bu harb hat -
nı 13 numaralı tefrtlı:amızda yazmıştılı:. 8. A. kında bir eser yamııştır. (4) C<>nk bayırı ve clvnrı. 

- Altın gibi mi? Neresi altın gibi? 
Bir fcıhişe kalbi.. dediğiniz gibi kıyme
ti olsaydı, kırmazdınız onu. 

Füruzan sabırsızlanıyordu. Gene a
yağa kıı \kıp, otlanır. içjnde gezinmiye 
koyuldu. 

- Öööf! Uf acık bir meseleyi lüzum
suz yere büyütüyorsun. Senden af di
leyorum. Sana tarziye veriyorum. Her
kesin bir sinirli dakikm;ı o1maı mı? 
Herkes, sırasına göre hata işlemez mi? 
Benim melek olduğumu sana kim söy
ledi? Sende insaf yok mu, Hürmüz? 
Seni nac::ıJ sevdiğimi, senden ayrılma
nın benim için öli1mden de beter olduğu
nu bildiğin, gördüğün halde, bana iş -
kence etmekten lK' haz duyuyorsun? 
Hani. beni seviyordun? Seven affeder, 
zulmet.ır.ez. 

Hürmüz kanapenin üzerinde d<>ğrul
du. 

- Öyle mi, Füruzan bey? Seven 
zulmetmezmiş madem ki, siz bana ne
den zulmettiniz? 

- Anlattım ya? Bir o1n için asabf 
idim .. yan mecnun gibi idim .. bir hata
dır oldu. Bir defa sürçen atın başı ke -
silmez. 

Bir iki dakikaı karşılıklı !ustu1ar. 
Füruzan, affına şiddetle intizar ediyor, 
Hürmü:r de, çoktan karar vermiş oldu
ğu bu affını geçiktiriyordu. Nihayet: 

- Vaziyeti olduğu gibi muhafaza e
delim de, herŞ€yi zamana bırakalım, 
dedi. 

- Şüphe ve tereddüd içerisinde ge
çecek olan o zaman beni öldürilr. 

- O ha'lde? ... 
- Şimdi .. şu dakikada bahşalım. Ve 

geçen çirkin htıdisenin üzerinden bir 
sünger çekelim. 

- Birinci kısım kolay, 1Akin ikincisi 
güç. Kalbim kırık haıa. 

- Uz.atma, canımın içi! G<>rüyorsun 
ne türlü muztaTibiin. 

Ban~tıfar. Hürmüz ısrar etmemişti. 
Gönlü kırıktı. İlk defa içine doğan ma
sum bir em~lin önüne birdenbire sed 
çekilmesi oradn pek güçlilkle unulacak 

Son Posta'nın Romanı : 108 - Hani ya, affetti idin?. 
Hürmüz başını salladı. 

ın bakışın var' 
. VA"'Z.AM 

- Evet! dedi. Affettim. Sizin kalbi· 
niz rahat olsun! Lakin beni gönül ra .. 
hatma bir daha kim kavuştur~ak? 

-Ben! 
50 
YIL . 

~WELKI 
ls1N48UL 

• ı• ' E RC.Ül'\ENO a be~az şemsıY_e ı.,,ı E~:ctJ. - İnşallah, Füruzan Bey! 

-10-

bir yara açm~t!. 

Fakat içinden güç
beıa kurtulduğu se
fahat Memihe dön
mekten ürküyordu. 
Füruzanı eski ha -
raretle attık belki 
scvemiyecekt;. Bu
nunla beraber o -
nun cennhını 9er -
best ve sefil hayata 
müreccah buluyor
du. 

- Nikfillımız ne 
vakit kıyılsın? 

- İstemem, Fü -
ruzan Bey! Demin 
de söyledim size: 

rim. Sen aşkın ne 
demek olduğunu, se 
ven insanın nelere 
kadir 1:rulundtuğunn.ı 
bilmiyorsun. Aşk, 

adama, sırasına gö ... 
re her yiğitliği yap-
tırdığı gibi, her zille 
ti de kabul ettirir. 
Maamafih, senin hu 
zurun<la zayıf gö -
rünmeyi ben zillet 
telAkki etmiyorum. 
Sen benim ruhum • 
sun! Ruhun önün • 
de insan hiçbir va
kit, hiçbir hareke -
tile alçalmış sayıl -
maz. 

Kış gelmişti. 

İstanbulun kışı o tarihlerde pek .hil· 
zünlü olurdu. Kardan, yağmurdan, so· 
ğuktan korkan insanlar evlerine ka -
pamrlar, zaten sönük olan sosyal ha -
yat büsbütiln cansızlaşırdı. Gündüzle .. 
ri sokağa çıkanlar, işgiiç sahibleri idi· 
Geriye kalan kadın, çoluk çocuk, ihti .. 
yar ve işsizler nar gibi ateş dolu man .. 
gallarm başında, tandır altında, pen .. 
cere öni.indeki köşe minderlerinde, şal
lara, pamuklu hırkalara, kürklere bil .. 
rünmüş otururlar, kısacık g..inlcritı 

monotonluğunu kuru yemiş gevele .. 
mek, Duduname, Aşık Garib, Leyla i
le Mecnun nev'inden masal kitabla'fJ 
ve şayf'd sofu iseler Binbir Hadis. De· 
laili Hayrat, Muhammediye nev'indeJl 
dint eserler okumakla avuturlardı. Çlındiye kadar na

sıl yaşadıksa, gene 
öyle yaşamağa ~ -
vam edelim. 

Hürmüz, başka Kadınlar ve çocuklar ekseriya üm " 
ı·uruzan: cNikdhımız ne vakit kıyılsın!. dedi vakit olsa, bu heye- miğ oldukları için mangal başında' kat" 

emin olamıyorum. canlı sözlerin Kendi kalbinde mutlaka helvası yapmak, kestane kavurmal<ı 
öyle diyorsun, Füruzan kalktı. Asabt asabi, çırpınır akislerini duyar, bir nevazişle, bir tat- mısır natlatmak, altıkol iskambil, fil " 

gibi jestler yapıp tekrar oturdu. lı bakı.~, yahud ki lltif bir tebessümle can, balık kaçtı oynamak, maı;al söy " 
- Bana darıldın da 

değil rr.i? 
- Hayır. Niçin darılayım? Bana tek

rar ettiğiniz şeylerin hepsi doğru. Bu
nu biliyorum. Gücüme giden bunları 
bana söyleyiş tarzınızdı. 

- Değil, Hürmilzcüğühı! Hiçbiri 
doğru de~l! Hepsini geri alıyorum. Sen 
benim altın gibi, cevahir gibi tertemiz, 
bir tanecik sevgilimsin. 
Hürmüı gülümsedi. 
- Ne zayıf bir insansınız, Füruzan 

Bey! Beş daki~a evvel söylediğiniz şey
leri beş dakika sonra geri alıyorsunuz. 
Ben de bunu görünce, gene biraz sonra 
fikk ve lisan de~irmiyeceğinizden 

- Ne yapgyım, Hürmüz? Seviyo - mukabele ederdi. Fakat şimdi onları lemek, bilmece çözmeğe çalışmak , ger .. 
rum. Aşkın biraz da delilik olduğunu bir yabancı gibi dinliyordu. Hiç cevab gef işlemek, yün eğirmek gibi işlerle 
bilmiyor mu.sun? İradem elimde değil. vermedi. Füruzan dizlerinin dibine o- vakit gqçirirlerdi. 
Seni kayhe<leceğimden korkuyorum. turdu. Sokaklar büsbütün ıssızlaşır, orta " 
Böyle feci bir ihtimal karşısında şaşı _ _ Hürmüz! ları çamur deryasına döner, civarda e.o 
rıp kalmışım. Senin bana velev ki şu _ Ne var? ğer ufak bir yokuş varsa, evden mer " 
kadarcık olsun kırılmana tahammülüm - Bana acımıyor musun? diveni kapan afacnnlar orada kızak ks· 
yok. Bana zrtyıf diyorsun değil mi? _ Nenize acıyım, Füruzan Bey, bu- yarlar, türbe bahçesinde, cami avlu • 
Ben yslnız, yalnız senin yanında zayı- rada acınacak siz değilsiniz... Benlın. ııunda. kartopu oynarl;::or, akşam ezanı 
fım. Seni kaybedecek olsam. Hayır, i- Alnımdaki damgayı silinmiş, yara ka- okunmadan da, babalarının, ağabeyle~ 
fade edemedlın .. Kaybetmek tehlike - panmış biliyordum. Birdenbire can - rinin korkusi1e, yüz, göz, eller, burllıı 
sine maruz kalsam, seni benim elim - landırdınız, kanattlnız. Acıyan hançer mosmor olmuş bir halde eve dönerl9 

.. 

den almağa teşebbüs etseler, Hürmüz, değil, yaradır. Siz hıı!ncer vuifmini di. 
işte ben o zaman kurt, kttplan kesili - gördünüz. (Ar kası var) 
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istanbulda 
yaz hazırlığı 

Sayfa 9 
• 

Adolf Hitler CEDrE:IBÖVAT:=J 
Mecmualarımız 

Hangileri satıhr, hangileri satılmaz, 
ihtiyacımız hangilerinE.dir? 

bizim 
Sayfiye yerlerine köç 

başladı, gazinolar 
hummalı bir faaliyet içinde 

Ellinci 
Alman 

gıldönümü münasebetile 
Devlet Reisinin hagetına 
kısa bir bakış 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
· Gazete, mecmua. mm ve san'at.. hepsi ı kfıyeler, yahud şiirler yazarlar ve baıka 
teıniyetin ifadesi h iç bir mecmuada neşredemiyecekleri he· 

Gazete, yalnız siyasiyattan ve günde- veskarlık yazılanm kendi mecmuaların
lik ıhadiselerden bahseden bir topluluk da pekala neşretmek hakkına maliktir • 
bağı de~ ayni zamanda. küçük mik • ler. Üstelik para kazanmak ilmidleri de 
)asta bir bilgi ve gn'at dünyasıdır. Fa- sonsuzdur. hem yukarıda kaydettiğimiz 
kat ekmriyet.Ie hit.ab ettiği okuyucu gib i müth~ para! Eh, artık bu mecmuaya 
llimrestne göre bütün bu hizmetll?rini de- yardım edecek olan diğer yaz1cı eleman -
rece derece yükseltip, yahud sadeleşti • ları da siz düşünün! Ancak şunu da söy
rerek yapar. Çünkü her gazete anlMıl . liyevim ki, baıı tanınmış imzalan da böy
r.ıak. sevilme'k ve cemiyete verdiği f:kir- le b irkac: nüsha çıkıp ta batan mecmualn
ler kadar cemiyetten aldığı fikirlerle de rın her hangi bir sayısında görebilirsiniz. 
b..•slcnmeık için çıkar. Bütün bu saraha - Kimine o az !'Prmay~li mecmua hesabınrı 
te rağmen her han~i bir gazete güçl:.i kle mecburivetle büvük bir fedakArlığa kat
ha· ratını devam ettirebi!lyor ve nihayet ]anılarak mesela beş lira kadar bir ya7.l 
!Önüp gidiyorsa muhakkak ki hata. oku· hakkı verilmistir. kimi de parasız bir de
Y'Uculanndan ziyade bu gazetenin yaıı:•cı faya mahsus olarak böyle bir yardımı e • 
ve idare edicilerindedir. Organında giı:ll sirgememiştir. Artık mecmuavı idare e
bir hastabk var demektir ve 0 hastnlık denlerin zekası. bu parasız meşhur imza • 
bir ölümn intaç etnilştir, tıpkı uzvi ha _ ları şu veya bu niSbette temin edebildiği- Sayfiye yerlerinde günün manzaran 
Yatta olduğu gfbi... ne nazaran. iş. bir nevi parasız yazı av. -

'Yazıma neden. ~ir malQm olan bu ha- lama Eıafhasına dökülmüş demektir. Esa • 
klkati ha""""rl tm kl b 1 .ı ? ("" ,__ sen ortada muayyen bir program da ol· 

u a ıt a as auım. urı ... ıı, d ğ 
bir .n;n.ı ... r;,_ t tn · ff ki tl ma ı ından, tabiat;}p saqdan. soldan bir-

"'" {iç 1\ J?&Ze t>n muva a V<' e b' . 
bir 'haftalrk yahud avltk mPcmmı.mn mu- , ırmi tutmaz, alacalı fikirler. karma ka-
vaff~kiyetf ~rasmoda fark .1?5rmivenlnr • rısık yazılar toplanır ve bun lıır mP"mua
deıı biri a ... ~nim Cünkü h ,. ;ki 1 .. 1" nın ı;avfalarını süsler. Sonunda, bütün o 
ııe~iv""'ın d d. ictnd e.l ur u yaldızlar do"kfrlecektir ve o mecmua na . 

en a yur e vavı mac:ı, sa • 1 

· :ıcılanmn coltaJmagı: okunnlarla okutan- mm.a bu kubbede sadece ho~ bir sada bile 
1 bakı kalamıyacaktır 
ar. yani va1.dı'klannı okutmasını bq,.n - · 

1er arasında anTasma ba~lannın ı;ı'khıc; • Gelelim. nisbeten geniş bir sermave !le 

Bugün hava biraı. serince esiyor. Pa
zar günkü sıcağa benzer bir sıcak yok 
amma... Bostanlarda marullar serpi -
lip şişmanlamış! .. Domateslerin itiban 

düşmeğe başladı... Daha bir ay evvel 
dört yüz kuruşa iken şimdi yüz kuruş
tan aşağı satılıyor. 

Ayaklan rahatsız olan kadınların i -
çinde -tabii şıkların değil- sandal 

giyrneğe başlayanlar görülrneğe b~ -
lcbdı. tı~nı an1a•- Bu .ar.. • k''lt'' il cıkan mecmualara ... Bunlat da iki kıs1m. 

U"r. Ud, UTnUmt "U 11n n • • 
ta:ferinecf1r. Bu zaferi M kadar cok ga _ dır:. resımlı ve . resımsiz. Resimliler ma • Beyoğlu dükkanlarının camekanları 
ıete ve ~ kadar colt mecmu:ı ka7anı _ g~zın tarzı~da ıseler (ki ekseriyetle övle- erguvani, pembe ve mavi renklerle do
'e>rsa mllH külU!r d"' o derece ilerleme~e d ırler) bns•t. fakat meraklı vazılar. rö • nanmış, ne güzel emprimeler, ne yeni 
b~lanııstır. BuTl'U özlemlyecek 'bir tek portaHar. söyle bövle hikayt"]er. rnfisa - ve görülmedik ipekliler, ne parlak 
\latand~ var mı? bakal~r. bilmecelC'r ve sinema sayfaları renkli yünlüler var. Viyolet dö parm 

Rurada gıızere ne mecmmı. arasındıki ?e ragbe~ u;andınrlar. B~tün bu savdık- rengindeki süet çantalarla ayni renkte 
blrJe~me Ye avrılm3 noktalarım arastır. ;rı~ızl ahs ıc.a :nalzeme~ıdlr. bunların! eldivenler bu yazm en hoşa giden mo-
nıak lA n az a e emmıyet verd •klerı, renkli ve 0 
h 

zım gellyıor. GazE>te. malOm. az cok muhakkak niize! kad . 1. b' k k da akscsüvarı yeniliği olacaktır. n -
"r ll"ıesl ~ ...A.. b 1•k d d n~ ın resım 1 ır rlpa • l t h" a· 1d · •· d""kk" kA-

h eıı; eılUa ını n ti a ar e eC'ek ve sonra sayfaları çevird"k .. 1 . 1 . arın <'Ş ır e ı . ıgı u an came wı-erkes""" . ı çe goz erın zı ova. 1 J. 

ilk .,,"' anlasılabılece'k bir çehrP"" ma- lıvacak olan bol bol . a· R . 1 · arının önü pek kalabalı-1'. oluyor. 
olacat...ı , J resım ır. esım er ne 

hı .!\.Ur: Usan huınısunda, vak aları, kadar çok mürekkeb k d . . . Şık bayanların hepsi başlarında bir 
ttdiselerı umumn r.; k 1 t h • ne a ar ıyı ve mı-

lttnda w nihavet l'-~-.r;dre b a~ a ıfkcı • usu- zanpnj. ne derece cazibse bu mecmua la- çiçek saksısına benzeyen şapkalar ta• -
· =~ en erı cc arı tı· ·· ·· .. d . Şlyorlar. İlkbahar kornpleleri yazın ilk 

tn.nm4ut• denilen elle tut 1 f k rın surumu e o nısbette emin dernektir. 
btıtün 'k:aftlllı VPva .,.,'- h u kmatlz, ·1 a at Nitekim bu suretle mükemmel para ka • müjdecileri. 

ı- ~ a.., .ıı. are e erı c var hn...ı . . k f b olduğu !Tluhd'ka1ı: bt Jrud b . zanan ve sa >u e!'ıne parlak gelı& ve a . Kalın kür paltolar, na talinlendi i-
- r ret! ellı edıs partım t · ed s ı· M k T k · da tıUsusun<.fı. M . an emın e!'l mecmualarımız mn- le. .. . iş.ı, aç a ve a sım arasın 

d h ··· ernıuaya gel•nce. bura - şallah eksik değil! c~ddelPr çocuk arabalarile dolu ... Tak-
a. er şeyden evvel aktilalitenin ı1c;tüne G 1 . . 

~kan, hMiseleri dah::ı Tiiksek bir rrn _ e elım, gcn~ş sermaye ile başarılmış sim bahçesinin açılacağı günü bu ~t 
~ş1e tetki1t ed n. . .1 i k ve yaşatılmak ıstenen sırf san'at ve ilim sabırsı7lıkla bekliyor. 

· en ve cr"'cın umum W! a- 1 1 • 
dar ve be!k' d f _, f d~ k" mecmua arına ... a.1 ı:ıtc asıl yara da bura. Taksimde Talimhanede Şişlide Ni -

ı on an aua er zc> ava dad B 1 d"" 
Yer ve~n ........ L t ö " B ır. un arın un gibi bugün de bir ço- s.antaşında. ve Beyoğlunda birçok a -

uu· ııususıye g nıvoruz. u ğ b"t"" k" 
ferdii.ik btr der~ m&411Priie~tirilemez ve u;n, u .. u~.:~ a ve enerji israfl:ırına partırnanların üzerinde şöyle levhalar 
ınecmua fhnf ya-hud artt..-·k t "t . . ra en, guç u e yaşıyabildiklerini elem- görmek mümkün ... 
"- , :nı. o on esını le görü K ' k b"l . 

aVbetmeme"ltle bcrabP-r br dE>rece hal • yo~z. ımı ço 1 gıli kafalar ve cKiral1k mobilycllı apartıman• 
kın zevklerine de v ki d h · ık ellerde yogurulınaktadır. fakat mağa • Go-ç me,•sım· i geldi. Aileler şun· diden 

- a aşmazsa a a ı zinler gib. ln h k" . 
ntıshalanndan okuyucularlle başl1van an- . ı ya . ız · oş va ıt geçırtici kolay sayfiv. elerde ev aramağa kalkışıyorlar. 
laşanıamadı,., çok CH> d . k .ıa ve hafıf neşnyata alışan halkı bu ciddi 

,.. ::.-Çme en mu ~'1 er mecmualara a.kl t ~ b" .. . Bu sene Suadiye ges.'ell seneki kadar 
acı neticeyi doj!urur: satımsızlık ve iflfıs y aş ırmaga ır turlü mu. 
l-litekim 

1908 
den bu....n .,,, d k ·· vaffak olamıyorlar. Buna, yayın işlerın in itibardn değilmiş. Yeşilköy tarafına 

1;une 11.a ar çı '1'1J Ş " l~ • ·· · · k d h "bet Fl 1" · ~ batmı• nı- mecm 
1 

b h . guç ugu ve şımdı ki iptidailiği de ilave C· ço a a rag varmış. oryaı p a3ı 
ınaC(>r y t~~- t h uat arın u az·n dilirse mesele büsbütün cidd iyet kesbe _ bu sene diğer plajların hepsinden da -

;ısı. ma •uua ava ımızın en !l "Jkıl d" d k . l - b . ta...n.. ·a· B d bız 
1 

' ıyor eme tır. Neticede, en fnydalı mec- ha moda o acaga enzıyor. 
•

1 111 ır. u ne en vy e olmm; VC' bövle h k" .. .. · d"d 
oluvor? <'.'....&....1..J • 1 " lT d b b mua en a ır gorulen neşriyat sırasına ı Ada vapurunda şım ı en tek, tük 

• • ..:Jlt'~ erm l'>e n e era E'r a- · Ö 1 . . .. .. ·· ~ b ra~ıralım Be._i b t t ,_ geçıyor. Y e kı sırf ıdeal aşkın:ı. bu işte goç esyası gorunmege aş1amış, hava-
• 111. u araş ınc; an, ya.ı<ında de cd b"l 1 d · 

Ankaracta t.Nnlanacak olan Neşriyat K .. vam e 1 en eri e art.ık parmakla 1arın bir hcntadır birdenbire ısınması 
~ı- on. göstermeğe başlıyoru B"" l l · ı· d gresi hesabma bı:ZJ haldkatleri ortava cı- b z. oy e erı, mat • sayfiyeye gitmeğe te aş e en sabırsız -

karabilir ve derdin devasını •imdiden ı'lü .
1
uat hayatının hem zekfı. hem paraJnrı ları harekete geçirmiş bile ... 

~ Y - ı e fedaileri sayılı-la N · t K ı1unebıllrtz. . · r. eşrıya ongre. Bütün şhirde bir yaza hazırlık göril-
Önce sermave meselesi... Bu noktada ~ı~~: ~arif Vek:letinin yardımına bıl- 1üyor ... Boğazda sahil boyunca hum -

hatıralarunı t~lama~a çglışıyor ve 28 için didm" mecl ~ual~rın v~. ~u mecmualar malı bir faaliyet hükilm sürüyor. Kah-
.... 11 en erın ayık gorulmeleri cid · 1 t · t b 1 "'. ık tecrQbeJerimin verdiği az çok bir den özlenir. - veler, gazıno ar amıra a aş adılar ... 
bılgi ile mcm1e'kettmizde çıkan mec - HükCırr et Y d .

1 
Parmaklıklar, salaşlar, iskemle, sıra ve 

Jnu 1 • ar ımı ı e çıkan mecmuala te t 1 h 8 an en fazla fU ftç sıra dahilinde rın çeşidleri vardır Muh . • masalar boyanıyor, n e er azırlanı-
topıuyorum . rin meslek me ·, btelıf Vekaletle - vor. Şimdiden Pazarları akın eden hal-

ı cmuaıarı u meya d ' lk • 
- P~ t'fiçQ'k btr sermaye ile çıkan akla gelenlerdir M f"h n a 1 kın isteklerini tatmin edecek tertibat 

~ualar . · 3ama ı bunlardan M d 
2 

· hır kısmının gene Vekfı!etıcr tarafından almışlar ... Şişliden, eci iyeköyün -
\.. - Ntsbeten gentş btr sermaye ile çı- muhtelif meslek sahibl . '. den, Maslaktan geçerek boğaza giden 
~an · erıne ve muhtelıf 

mecmualar. teşc'kküllere dağıtılabilmesı' . d yolların her iki tarafındaki kahveler, 
3 Hü ' sayesın e 

- Jdmıet yerdımı lle çıkan mec- masraflarını açıksız kapadık! h k gazinol<'lr, hazır bir vaziyette ... Cu -
ınua1 k arı mu a • 

ar. aktır. Bir :kısmı da esasen, madd. k rnartesi, Pazar günleri şimdiden ora -
Pek Jrll~ bir sermaye ile çıkan mec- §Ilığı düşünübneden ve açığı bil 

1 
~7' · larda oturacak yer bulmak güç olu -

llıua sahibler:i hemen ~kseriya şöyle dil- alınarak çıkarılmış rnecmualard e ;,oze yor. 
IGntırler: Elimde !'ki yüı lira açıktan bir cak, hükumetin ya-rdımı ile çıka~~İdik~ : tstanbulun hemen her semtinde te
~ar~ var. Bunu her hangi bir şeye sarfe- r ine göre, ferdi sermayeierin bu işi b e nis kordları düzeltilmekte ... Moda De-

bılirim. Fakat bir mecmua çıkarsam kilde göze alamıyacaklannı da du" ~ şe. tıası1 şun - niz klübü, Galatasaray denizcilik şu -
6h olur? Hem az zamanda matbuatta mek lazım gelir. O h alde, m ddi her tür. besi ve diğer spor klilplerinin denizci • is ret alının. hem de belki müthiş para lü imkana fazla:sile malık olan bu üçüncü lik şubelerinde haıreket başladı. Ta _ 
tanırım! nevi mecmuaların gerek şekil , gerek mirler, boyalar yapılıyor. HattA ufak 

-,o Evet, bu kilçilk sermayelerin sahibleri. mündericat itibarile çok mütekamil ol • gezintiler dahi başlamış deniliyor. 
it Zde seksen matbuat hayatında düne ması da arzu edilebilir. Yalnız çok kere, Fenerde, Kalamışda yaz uyanışının 
h ndar meçhul şöhretlerdlr. Şöhreti bir bunun a'ksini gösteren nümunelerle de izleri var. Modada, Mühürdarda ve KID
l llınlede elde etmeği kafalanna bir kere karşılaşılmıyor değil: gerek yazı, gerek dıköy iskelesinin yanındaki kumlukta 
t~~şlardır. Maamnlih, edebiyat ama- imza ve bilhassa mizanpaj cihetinden... gezintiler başlamış ... 
Otiidurle!' de! Söade ilm1 makaleler~ hl· (Devamı 10 uncu sa··ça"""' ı.u ......, (Deva.mı 10 uncu aa.1/Jcıda) 

A lınan Devlet Reisi Her Ifitle

rin dün ellinci doğum yıldö -
nümü idi. Bu hAdise, Almanyada, mı. 
li nadir görülür bir ihtişam ve te7.ahür 
içinde kutlulandı. Birçok devletler, ,. 
rek Alınan Devlet Reisinin bizzat da -
vetile, gerek Alınan hariciyesinin ree -
mt çağırışile temsil edildiler ve Alman
ya, bu münasebetle, iftihar duyduğu -
nu her an ilAn etmekten ~kinmediği 

kuvvetini teşhir etti, milletinin inti -
zamseverliğini bir defa daha lleme ta
nıtrn}f oldu. 

* Aşağı Avusturyanın ktiçük bir hu -
dud kasabasında doğan ve Avwıtur -
yalı bir gümrük memurunun oğlu olan 
Hitlerin hayatı, müselsel bir uğraşma 
ve vatan kurtarma milcadelesile dolu
dur. Bu hayat, muasır tarihin büyük 
bir kısmını işgal eden büyük bir va -
tanseverlik örneğidir. Büyük Harbe 
Alman ordusile beraber girerek gaz -
!Mla zehirlenen bu Alman vatanper -
verini, harb sonu devresi, ngkAm kal
mış milyonlarca i11Eandan biri olarak 
kaldırımlar üstünde ve işsiz yakaladı. 

Hitler için bu tartlar içinde pek çok 
harb mağduru gibi, adedi mütemadiyen 
art<'n komünist saflarını zenginleştir -
mek pek alA. mümkündü. o, bunu yap
madı. Büyük Harbin husule getirdiği 
büyük ruh değişikliğini anlamayan Al
man burjuvalarile bulanık suda balık 
avlamak isteyen komünistlere karşı 
mücadele açmakla davasını görmeye 
başladı. 1930 da Münihde General Lu
dendorf ile beraber vukua getirmek il
tediği hUkfunet darbesi teşebbüsü, Gö
ring'in yaralanması, kendisinin de hao-

Hitler hapiıanede 

se atılma.sile neticelendi. Bütün dün -
yada endişe ile kaqılandn iki cildlik 
cKavgam:. kitabını, Hitler Münib ha -
pishanesinde iken yazdı ve bu eserin 
birinci cildini, teşebbüsü uğurunda ha
yatlarını feda eden cemiyetin rnuhte -
lif sınıflarına mensub yirmi kadar ar
k..ıdaşına ithaf etti. 
Yabancılardan ziyade Jl88yonal soa -

yalist partısı mensublarına hitab eden 
cKavga.m - Mein Kamf•, kuru bir i -

Bıtler 

viyesindtın ele alınarak tetkik edilııÜf. 
ve cevabı verilmeğe çalışılını.ş1ır. Bu 
mücadele ve yorulmak a:zımin ilk tesirle
rini hisseden geniş Alınan kütleleri, o
nun Hindenburga karşı Cümhur riya• 

setine koydu~u namzedliğine, sembol!K 
bir remiz olarak ~ayanı dikk~ bir alA
ka göstermiştir. Birkaç sene sonra bir 
kaç sene evvelki siyaset rakibinin da .. 
vetile Başvekalete gelen Hitler, azim 
bir ekseriyetle develt reisliğine yük .. 
selmeyi müteakıb hiç bir Alınanın ta .. 
hakkuk ettiremediğ! pek büyük işleri 
başarmış, Almanygyı askeri kayıdlar i· 
çinde bırakan Versay muahedesini fes
hetmiş, askerlikter. tecridi gene bu 
rnuahede ~cahı olan Ren nehrinin sol 
sahilini ~gal etrruş. Sar reyiammı te ~ 
min eylemiş, demokrat devletlerin be-
ceriksizliğjnden istifade ederek Ber • 
lin - Roma mihverini kurmuş, Anşlusu 
tabakkuk sahasına geçirmiş, Almanya· 
nın en tehlikP.li düşmanlarından Çek<r 
Slovakyayı silAh patlatmadan dünya 

haritasından kaldırmış ve Memeli Al • 
man hududları içine. almıştır. Hitlerin, 
bugünkü şctrtlar içinde bir sulh veya 
harb amflt olup olmıyacağı ise, içinde 
bulunduğumuz Nisan ayının yirmi se
kizinci gijnü Rayştag Meclisinin top ~ 
lanması münasebetile irad edeceği ntıı
tuk bize gösterecektir. 

S. R. E. 

* Bir İngiliz gazetesinin neşriyatı 

c'Üçüncil Alman imparatorluğunun kUt 
rucusu 20 Nisanda 50 yaşına bastı. İktidaı 
me~itnde bulunduğu beş sene zarfında1 
Alman ülkesine iki bilyük halefi, büyü}( 
Fredrik ile Bismarktan daha fazla top
rak katmış bulunuyor, Sar, Avusturya, 
Bohemya, Maravya. Memel, Slovakya 
bugün Alınan idaresinde bulunmakta
dır.• 

deoloji zübdesi olmaktan ziyade hAdi- Bu .watm yazan bir İngiliz gazetesi. fa. 
selefin rneş'alesile büyük Alınan dal - tfhlerin elli yaşlarından sonra muvaffa~ 
vasını aydınlatmaya çalışan bir mü.sa- kiyet g6't.eremedikteriru söylemekte. bt. 
habe ve muha&ebe kitabıdır. naenaleyh Hitlerln de bundan böyle es• 

Bu kitabda, Almanyaya atfolunan 1ti& gibı zaferden zafere koşacağını şüp .. 
bütün noksan ve kusurlar ve muahe - heli görmekte, tarihten misaller ge1ir
de tecavüzleri. mwavyen bir rüyet za - mektedir. 

lliiler w Hindeııbtırg karr. WfıJI" 



ıo Sayla 

Sulh kurtarılmış mıdır? 
(~afta.rafı 7 mel ıa.yfa.do.) ihtillflarllı meşgul iken. kendine ve js-

rk! Alırumyanın Danzig meselelerinde Le l iklAline tam.amile sahih ve dış siyase
lııstanla uyuşmak ve bu vasıta ile. zaten tinde serbest olması çok güç bir §eydlr. 
henüz tamam teşekkül etmif sayılmıyan Bundan b~ka Macarlstanı Macarlarla 
bu siyasi ve askeri cepheyi ıimdiden az meskfuı bazı yerler dolayısile tatmin et· 
~k bozmak veya gevşetmek ihtimali da mesine karp kendisine Makedonya ve 

vardır. SeUniı1c istikametinde vadedilecek bir 
Bir cihet daha var ki. 90k ehemmiyet- tevessüü reddetmesi de belki pek müşkül 

lidir. Bu da Lehistanla Romanyanın neti- olacakbr. Berlin - Roma mihverinin Bul
cede Sovyet Rusya ile Almanya arasında garistanı da Dobrice ve Ege cihetinden 

·ezilip fakat yalnız biri tarafından yutul· tatmine çalışarak bu her iki Balkan dev· 
malandır. Bu halde, mesele kimin tara- Jetini kendi menfaatlerinde kullanmak 
fından yutulmağı tercih ettikleri haline :istemesi ihç te müsteb'ad değildir. Fakat 
irca ed~ olur. Görülüyor ki küçük ve neye yarar ki biz Balkanlılar, her türlü 

1orta devletlerin durumu büyüklerin ya. dış tesir ve .!liyasetlerlne kapalı bir Bal
nında her zaman için birçok müşküllerle kan Birliği kurmak istiyorduk. Bugiln de 
doludur. 

Balkan cephesine gelince, harice karşı 
Balkanları sıyanet edecek bir ittüak Bul· 
garistansız kurulamaz. Bu devlet ise te
reddüd içindedir ve Almanya ile İtalya. 
nın bu şayanı teessüf ..durumdan istifade 
etmek istiyecokleri aşikardır. 

Takdir etmeli ki Almanya ile İtalyanın 
komşusu lbir Yugoslavyanın, bahusus iç 

ona kanilz ki Balkan lan kurtaracak b:ış
ka bır çare yoktur. Hatta bugün o fikir. 
deyiz ki şimdilik Yugoslavya olmadan 

bile Romanya - Bulgaristan • Yunanistan 
ve Türkiyeden rnürekkeb bir Ba1kan blok 
ve cephesi dahi Balkanları kurtarabilir 
ve bu iş gene Bulgaristanın dirayetine 
bağlıdır. 

H. E. Erkilet 

Buhran karşısında Fransa Suriyedeki 
siyase·tini değişUrdi 

pla§tarafı 3 üncü sa11fa.da) 
müstemlekecilerinin fikirıerini temsn 
eyliyen cemiyet, gerek bu muahedenin 
tasdiki ve gerek Hatay hakkında Türkiye 

Ue Fransa arasında bir anl~a hazırlan· 

makta olduğuna dair şayialar aleyhinde 
§iddetli bir muhalefet yapıyorsa da, Del-

bos tarafından temsil edilen hareketin 
daha !kuvvetli olduğunda hiç fiiphe yok
tur. 
Şamın siyasi mehafiH, bu ahvale baka. 

rak, Akdenizde bir harb patlaması ihti· 
malinin Fransada ehemmiyetle diltkate 
lalınma-kta olduğuna kanaat getirmekte-

dir. 
Bu kanaat, Suriyellleri aynca bir der

de sevkediyor ki o da fUdur: Her ne ka
dar Fransa, gayet müşkill bir vaziyette 

bulunduğu için Surıyenin istiklfıı mua

hedesini tasdike meylediyorsa da Akde
nizde çıkacak bir muTiarebe neticesinde 

Suriyenin ne olacağı malıim değildir. 
Böyle bir har.bin, Suriyeyi yeniden meç· 

bul mukadderata doğru sürükliyeceğini 
düşünenler. istiklal muahedesinin tasdıki 
ihtimali ile memnun olurlarken bu meç
hul mukadderat karşısında da derin derin 
endişelere dalıyorlar. 

EDEBİYAT: Mecmualarımız 
(Baıo.tnraf ı 9 uncu sayfada) 

Halbuki daha iyi bir teknik, muhakkak 
ki daha iyi randıman elde edilmesine jm
kan verirdi Vaktile Maarif Veknletinm 
yüz kırk nüsha kadıır çıkanp sonra a -

çıkla kapadığı ve çıkımnaktan vazgeç • 
IUği (Hayat) mecmuası bu tecrübenin hü
rzünlü bir nümunesidir. Mecmuacılık nok-

.tasından dnha mükemmel bir teknik ta
kib oluna.bilseydi o mecmua muhakkak 

Ot1 bugün de çıkmakta devam ederdi. Ni -
tekim hfilA o kıratta bir fıkU: mecmuası-
nın hasretini çekiyoruz ve hattA bir za
manlar Ziya Gök Alpın nezareti altında 
çıkarılan (Yeni Mecmua) kadar bile bir 

canlılık gösteren bir mecmuayı ortada 
göremiyoruz. 

Netice olara'k şunu söylıycb"liriz: Ge -
niş mikyasta muhtelif halk zümreler"n.:? 
hitab ve hepsinin ayn ayrı kültürlerine 
hizmet edecek olan mecmualara ihtiya ~ 
cımız gittikçe ziyacfeleşmek!edir ve mcv
cudların ıslahı, bir kısmı için yazı, bir 
kumu için baskı ve hemen hepsi için tek
nik noktasından düşünülmelidir. Hele 
yenilerini ise da.ha mütekamil ve asri bir 
zevt: ve bilgi ile tesise çalışırsak. mec -
muacı1ık bakımından en iyi bir yola p,i -
:receğimizi fimdiden kendimize müjdeli
yebiliriz. 

Hcılid Fa7ır~ Ozansoy 

Çanakkale: Boğaz boğaza bir döğ=1ş 
(Baştarafı 8 inci ıayjada) 

lan dolayı ~ekildiklerini iddia etmiş • 
Ur. 

su aslanlar gibi muharebe etti ve tepe
lere tırmanırken bir misline daha te -
sadüf olunarnıyacak bir harikuladelik 
ile silahını kullandı Fakat, daha şi -
malde Anafartalar tepelerinde bulu -
nan efradımız.n mevkilerini muhafaza 

SON POSTA 

Serbest sutun 
(Baftarafı 8 inci 1ayfada l 

sonra da dersleri ta le besine sevdirmesi ile 
hülba edilebilir. Herkesçe malfun olan 
bir hakikattir ki bir i§in güzel olması. 
muvaffakiyetle yapılınnsı ancak ıevile • 
rek yapılınası ile kabildir. Yüztı daima 
g'ülen., talebesine ıefkat gösteren, derıle
rini talebenin anhyacağı bir ıeviyede Vf'· 

rerek hiç bir müphem nokta bırakmıyan, 
dersin cazip olmasına ve ncı'eli geçme • 
sine çalışan öğretmen muvaffak olmUf. 
deın.C'ktir. Ekseri arkadaşlar talebenin ça 
bşmadığından bahsediyorlar. Çocuk ak
şama kadar beş saat ders, ödev, müza -
kere vesaire ile yorulmuş bir halde evi • 
ne dönmektedir. Dinlenmesi için oyna • 
mağa ihtiyacı vardır. Bu istirahat anında 
tekrar çalışması, onun asabını bozuyor. 
Fikrimce ders. ancak ders saatinde öğre. 
tilir. Öğretmenliğin Slrrı. belki en önem· 
lisi budur. Sonra terbiye ve tedriste gaye 
çocuğun uslu ve mahçup olması, dersine 
çalışması, hatta zeki ve malUınatlı olması 
da değildir. Bütün manileri ezen bir a • 
zim, ölümü istihkar eden bir yurd cesa -
reti, çocuğun muhakemeli, müteşebbis. 

hassas alınası, doğnı ve açık kalbliliği gi
bi vasıflar derslerimizin amaçlarıdır. Öğ
retmenlik yalnız ders vermek, ertesi ders
te ders almak. deği!dir. Çocuğun kim ol
duğunu bilmek lazımdı!". 50 kişilik bir 11-

nıfta bilfarz 50 karakterin mevcud oldu · 
ğunu düşünmemek ve bunlara ayni tPr
biye sistemini tatbik etmek ne dereceye 
kadar doğru olabilir? 

Bence muallimliğin meslek haline ko • 
nulmasına ihtiyaç vardır. Öğretmen ye -
tiştiren mÜe$eseler muallun mekteblerf. 
dir. Muallim mektebleri yalnız öğretmen 
yetiştirmekle de kalmaz. Mevcud mual • 
limler için de bir tecrübe yeri, bir Jabo . 
ratua't' vazifesi görür. İlmt ve mesleki 
konferanslar verlHr. Mecmualar neşredl· 
lir, kurslar açılır. Hülasa öğretmen okul
ları terbiye ve tedris aleminin bir feyi:a 
kaynağı olur. Esasen meslek hakkındakJ 
tnaruzatım Maarif Vekilletimizce de • se
nelerce evvel - düşünülmüş ve Üniver
sitede pedagoji şubesi açılmıştır. Ancak 
bu .şubenin de mesa;sine hız vermek. maa 
rif ve terbiye işlerinde şümullü hizmet -
lerine şahid olm k temennıye şayandır. 

Beykoz ortaokulu direktörü 
Cevarl Palandöken 

Sözün lusası 
(BG.§ tarafı 2 nci sayfada) 

kid etmek snobluğunu irtikab edenler 
tamamile haksızdır. Şimendifer bu yurdu 
ihya etti ve ediyor. Siyasi ufuktaki bu· 
lutlar daha da karanrsa, o vakit Cümhu· 
riyetm bu eseri vücude getirmekteki isa
betini daha da iyi anlıyacak ve takdia 
edeceğiz. 

.............................................. ·-········--
60 yaşında bir l rdın tramvaydan 

c OştO 

Mecidiye köyünde Bürhan sokağında 
2 numaralı evde oturan 60 yaşında 
Lutfive, Şişlide tramvaydan inerken 
yere düşmüş, kalç<ısından yaralanmış
tır. 

Lfıtfiye tedav~ altına alınmış, yapı

lan tahkikatta hadic:ede kimsenin suçu 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Tnymis muhanirinin fikri, tefsiri • 
lnİz gibi ise makul olabilir. Fakat, İn -
giliz kumandanının sözü, askerlikte 
mazeret teşkil edemez. Çünkü muhare
bede. hl'r nskcr, kendi topçu ateşinin 

tesiri altında 1 alabilir. Bundan kurtul
manın biricik carcsi ise, mevkiini hı • 
rakıp geri çekilmek değil, bilakis iler -
leınektir!) 

edemeviı:: eri hasebile, düşmanın ate - 1 ~-·------.....,...,. ___ _ 

Gurkaslardan bir tabur tepeye kadar 
çıkmıstır. Fakal o zaman, Türkler, bi
ztın karmakarışık bir halde olmamız -
dan hakkile istifade ederek büyük bir 
kuvvet ile mukabil taarruza geçerek 
cesur efradımızı bayırdan aşağı doğru 
stirmü lerdir. 

ri, bilyük tahassür 
i 1 bu suları görecek 

• k m sonra orayı bı -
cı bir inkisar olamaz! 
"ım ·i b~ka türlü ha -

reket e.mck m mkiln değil idi. 
De\ er muharebe i: Anzak kolordu-

şini akrıımcte uğratamadı. An 't:ra l:crs.,sı 
(Tnymis ınnharririnin bu iddiası dn -····-

doğru dei:ildir. CiinkU İngilizler, Ana • } rTh•· T r,...- .. 1, iı tJ'l 1 2) - 4 - 939 
farta1nr tcı>eJerine hiç bir zaman yana- 1----·---=
şamamışlnrdır.) 

Bu karışık ve muğlak harb hareket
lerinin bütün tafsilatı toplanıp iyice 
tetkik edilirse. heyeti umumiyesi itiba
rile bu hrrrbin en güzide ve renkli bir 
sayfası vücude getirilmiş olur. Bu mu
harebe, devler memleketinde devler 
muharebesi idi. Harbde, Avustralya ve 
Yeni ze·aıı1a efradı şayanı havret e -
caat ve metanet göstermiş ve hakika -
ten ölümü i~tihkar etmistir. 

( A rkaS1 var) 

Yazan:Sabih Alaçam 

Doktor Hafız Cemal 
(1..okmaiı Bekim) 

mvanyolunda 104 numarada ı:ıcrgün 

hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 
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• 
Istanbulda yaz hazırlığı 

(Baştarafı 9 uncu sayfada) 
İstanbulun bllAistisn.a her tara!ında 

ayni hareket, ayni uyanış, süsleniş ve 
hazırlan~ görillüyor. Sarayburnundan 
itibaren Floryaya kadar uzanan bütün 
sahilde görünen manzara şu... Saray
burnundaki gazino hazırlanıyor. Kum
kapıdaki sahil kahveleri ve gazinoları 
tamir ediliyor. Kış rüzg!rlarile devril
miş tahtaperdeler dikiliyor. 

Geçen Pazar bazı İstanbulluların de
niz banyosu yapmış olduklarını biliyo
ruz, fakat henüz deniz banyoları ku -
rulmuyor. Sahilde bir yerde günlerden 
beri belki yirrrJ kadın kocaman bir ba
lık ağını tamirle uğraşıyorlar ... Sahil
de birkaç adım ara ile sandallar görü -
yoruz.. Sandalcılar ellerinde ufak bo -
ya kutuları, boya fJrçdlan sandal boya
makla meşguller. 
Sandıkburnu büyük faaliyet içinde, 

bir taraftan bir gazino baş-tan aşağı ye
nileşiyor, diğer taraftan bir başkası sa
hilde yer kazanmak için denizi topr.ak
la dolduruyor. ötede bir gazinocu ten-

tesini tamir ediyor. Biri de camekAn • 
lan, daha kenarda bir b~ka gazinodA 
iskemleleri boyuyorlar. Bir taraftan Jo. 
şın biriktirdiği molozlar sahilden teke 
rar denize dökülüyor ve orada grup ht 
linde sandalcılatr, kadınlı erkekli kAli 
şakal~arRk, kAh kavga ederek, kah da
lıp susarak sanddllan çiy yeşile, bavaJ 
maviye, sarıya, kırmmya boyuyorlar. 

Bu faaliyet aynen Sarnatyada aynen 
Bakırköy sahillerinde ve aynen Y~
köyle Florya civtırın<hl görünüyor. t. 
tanbulun hiç bir köşesi yok ki ge1en ya 
za hazırlanmamış olsun. Saytıyelerde
ki evler de temizlenip boyanmakta. ... 

Tellallar şimdiden ev arayanları ka
p1, kapı dolaştırmakt&. 

Hani muharebe olacakmış diye halk 
endişe içinde imiş?! .. 
İstanbulun yaz hazırlığını görenle • 

rin İstanbullular içinde ölümü bu yaz 
bekleyenlerin pek az olduğunu, hattl 
hiç bulunmadığını anlamamcısına im -
kAn yok. 

Hatice Hatip 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari t.er nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarntt hesabla.nnda en u 
50 lira3ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plaı:a 
göre ikramiye dağıtılacaktır. 

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

40 ,, 100 n 4,000 n 

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

DİKKAT: Hesablarındakl paralar bir sene içinde 50 liradan qağı 
düşmiye nlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'nlar senede 4 defa, 1 EyJuI. 1 Birincikfınun, 1 Mart vo 1 11.uinua 
tarilıkrinde çekilecektir. 

Karoseri imali. 
Adapazarı Tohum ıslah ve deneme istasyonu 

direktörlüğünden 
1stanbulda bulunan bir tonluk bir Ford' kamyonetine on ki§iUk bir karoser 

yaptınlınası kapalı zarf usulile e~lltmeye k~nulmuştur. Muhammen kı.!metl 
800 lira ve muvakkat teminatı 60 lıradır. Eksiltme 27 /4/939 Perwembe gilnu saat 

14 te Adapazan Belediye toplantı salonunda yapılacaktır. İstekliler şartnamesini 
Adapazan Tohum ıslah Uıtasyonu müdürlüğünden parasız alırlar. c236h 

Nafıa Vekaletinden: 
27/4/939 Perıembe günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti binası içinde 

Malzeme Müdürlüğü odasında toplanş.n Malzeme Eksiltme Komısyonunda Bolu 
Vilayeti Düzce kazası Pomaklıdede Devlet Ormanından veya hususi mukavele
si ormanlardan kesilmek ve ana hat üzerinde herhangi bir istasyonda te lım 
edilmek şartile 8900 lira muhammen bedelli 1000 aded meşe köpri1 travers nin 
kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme §artnamesi ve teferrüatı bedel.sD olarak Malzeme :Müdürlüğünden 

alınabilir. 

Muvakkat teminat 667 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublannı muvakkat temlnat ve şartnamesmde yaz.ılı ve

saik ile birlikte ayni gün saat 14 e kadar mezkOr komisyona makbuı mııkabi. 
linde vermelert lhımdır. cl265• c2420> 
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21 Nisan 

Hitler, Gafe. kodan İngiliz - Rumen 
ittifakrnı re detme erini istemiş 

(Baştarafı l inci sayfada) 1 durlar. Bu mahfellere göre, Gafenko R.a-
ha'kkında Alınan ricalinin memnuniyet toviç mülakatı esnasında Beke Romanya
röstermesi, Romanya mehafilinin nazarı 

1 

nın bitaraf kalmak arzusunu bildirmiştir. 
dikkatini celbetmiştir, çünkü 'l'ransilvan- Gene Alınan ~ahfellerinden bildirildi
Ya Macaristanın Romanyadnn yaptığı ta- ğine göre, Ahnan ricali. Romanya, Al
leblerin mevzuunu teşkil eylemektedir. manyaya karşı hasmane addedilecek 
~Diğer taraftan gene temin olunduğuna kombinezonlara girdiğ1 takdirde Alman

rore, Gafenko, Polonyanın nokati nazarı-1 yanın hattı hareketi ne olacağı hakkında 
nı da Berllne bildirmıştir. Faka! gerek hiçbir tereddüd bırakmamışlardır. 
Alınan, gerek Polonya mehafili Gafenko. Paıiste endişeler 
il~ Polonya hariciye nazın tarafından Paris, 20 _ Stebni ajansı bildiriyor: 
böyle bir vazife ile tavzü edilmiş olduğu- Bütün akşam gazeteleri Berlin - Roma 
~ kabul etmemektedir. mihveri tarafından açılan fid'detli diplo
BIJ' Fransız gazetesinin verdiği -haber rnatik mukcrbil taarruzu kaydetmekte ve 
Par~. 20 - Petit Journal dıyor ki: ıbunun hedefi hakkındaki endişelerini 
cAinıan rical'i Romanya hariciye nazırı gizlemektedirler. Temps gazetesi ltalyan

~~f enkodan kral Karola hakiki bir in- Macar görüşmelerinin ehemmiyetine ifa
rilız - Romanya ittifakını kabul etmemesi ret ederek bundan öyle herkesin Maca· 
\'e Londra tarafından verilen bir taraflı ristanı kat'i .olarak totaliter devletler ya. 
raranti ile iktifa eylemesi tavsiyesinde nında yer almış olarak addetmesi lazım 
bu_lunmasmı istemişlerdir. Gafenko çok geleceğini söylüyor. 
&zinıJcAr davranmış ve Roımmyanın AI- Gafenko. Pazar giinii Londrada 
lnanya ile büylik ekonomi menfaatleri ol- Londra, 20 (Hususi) - Bu ayın 23 ftn. 
ınakla beraber siyasi istiklalini tamamil de buraya muvasalatı beklenen Romanya 
ınutıafaza edeceğini b'ldirm;ştir. hariciye nazın Gafenko, Pazartesi günü 

Resmi Alman gazetesinin makalesi öğleye kadar Lord Jialifaks ile müzake
Berlin, 20 (A.A.) - Romanya hariciye relerde bulunacaktır. 

•anrı Gafenkonun Berlini Zij nreti mU'la- İki nazır öğle yemeğin: beraber yedik
:7betile" cDiplomatische Korrespond nz> ten sonra, Gafen.ko Çemberlayn tarafın. 

Yor kı. dan kabul ed lecektir. 

SON POSTA 

Bugünkü vaziyette 
Türklyenin rolü 

Berlin, 20 - D. N. B. ajansı teblij edi
yor: Börsen Zettung, Von Papenin Anka
ra büyük elçiliğine tayıni hakkında fUn
ları yazıyor: 

Von Papen, .on zamanlarda fevkalade 
enternasyonal ehemmiyet alan bir vazi
feye gitmektedir. 

Von Papen, eski Türkıyenin meselele
rini bildiği için eski Türkiye ile genç 
Türkiye, Atatürkün yarattığı bu mükem
mel genç devlet arasındaki farklan kav
rıyabilecektir. 

Türkiye bizzat kendi kuvvetinin yarat
tığı bir eser olduğundan onun tam ve 
mutlak ist:kıali enternasyonal kanunun 
esasıdır. Dünyanın mühim bir mevkiin
de oturan Türkiye bugünkü karışık vazi
yette ehemmıyetli rol oynamaktadır. 

Coğrafya, tarih ve kendi menfaatleri 
Türkıyeye, başkalarının teşebbüsleri kar
şısındn. bazı esaslı prensipler tahmil eder 
ki bu prensipler kendisini umumf vaziye
tin çerçevesi içinde tutmaktadır. 

J;3örsen Zeitung, 'lürkiyenin ihyuı ese
rinde iahsl meziyetlerinin mütebariz bu
lunduğu Reisicümhur İnönünün kıymetli 
arkadaşlarının, modern Türkiyenin müm
taz mümessillerinin Berlinde, Hitlerin 
ellinci yıldönümü merasimine iştirak et
m kte oldukarını kaydeylemektedir. 

.Avrupanın cenubu şark'sind"'. mr.:'ud Salı sa:bahı müzak.ere!ere devam edile-
bır istikbalin ancak bu mıntakad-ı o•uran cek ve bilahare Gafenko, kralın misafiri ı· • R it 
b?tün milletlE.'r arabmdn sıkı ve itimadlı olar.ak öğle yemeğinı sırayda yıyecektir. i uss nı 1 zve e :?' teş~ki m s1i ilt> kall'l olabi'eceğ'ni Roman va harıci) e nazın. Çar.şamba cevab _V rı°"'Of 

(a. ı.) 

~r ırkôr ederroz. günu Pari:: e hareket edecektır. _ J 
afenkonun, Alman - Rumen iktısad an Alm:mva Romnnyaya 30 senelik ( Baştaraf 

1 
ı inci sayfada) 

~~asının aktindrn sonra Berlini ziva- • 't"minat vermiş I3iına binaen bizi müttehimler iırasın-
~tı bunu bk kere dalta !sbat etmic;tir. Bu • lkrlin. 20 (AA.) _ n. Gafenko bu ak- da oturtmak teşebbüsü haksız ve müda-

mleden olarak Macar stanın ve Bulga- ~am Berl'nden hareket etmiştir. faa edilemiyecek bir harekettir. 
~anın mnı;er d:vJ.etl~rln" ol~~ d st- Sö\ lendiğ:ne göre, kendisi Almnn rica- ı Avrupa vaziyeti hakkmda en iptidai 
h klannı ~e ınyasetı hıçbır terecldude ma- lile yaptığı görüşmP.,erder çok memnun- malumatı olmıyan bazı kimselerin d!iş
aı. ver.mıyen Yugoslavyanın hattı h re- dur. Milli sosyalist ricali de Romanyadan t"kl · ı.·· "k cogwrafi hatalar bir tarafa ketın' d 1, r c A 

0 0 

u erı vuyu 
G ı e unutmaman.. lzım ır. alınan teminattan n.ş'.kar hır memnunıyet bırakılırsa dahi on senelik karşılıklı ga-

afenko, Almanyava vaptıii1 zivır-..t"n, göstermektedirler. t• k ;~ası bundan daha az batıl her ·~-· .. b 1 . 1 k ran ı me an,.., ... 
1 ıl\1 memleketin munase Pt er•n sı 1- Henüz tah.k"kine imkf,,, olınıvan bazı b.r şey değildir.> 
a~ak ve hem Almanya vn Romanya sav:nıara gört> Almanya ila memleket ıvrussoHni, teklif ed'Jen büyük konfe-

içln, hem de Avrupa sulhu için frvizli vr- ~r ırd ki ekonomik m;~n:ısebt>tlrrin in- ransın muhakkak olarak akim kalacağını 81 
bir ticaret mübadelr~i sivasptini terrı;n ki ıfını tl'min için Romanyaya otuz sene- scyledikten sonra sÖZlcrini şu suretle bi· 

•Ylerneğj istihdaf cttiğıni açıkça söyl mis- 1 k bir garanti vermistir. f işt' 
tir. ırm ır: 

İtnl:vn ve Yu,..f'c;lavya cMaliim mesaja herhangı bir cevab ve-.Romanya hariciye nnnrı B('rlirıd" bu
lunurken Macar dev1ct adamlarının Ro
mayı ziyaretleri ve Yugo!'lavv1 h:ır'C'ive 
nazırının da b'rkaç güne kadar İtalyan 
hariciye nazırı ile görüsmesi isb:ı~' · ·ki, 
btr asırlık hatalardan sonra Merkezi Av
rupa devletleri ara -ında yeni bir teşriki 
lnesai devresi açılmaktadır. Dünya bu 
hakikatleri anlamalıdır, bazı büvük d0 v
letıerin hegemonva hülyalarından vaz
geçmeleri icab etse bile ... Amerikan mil
letlerine uzun zaıııarıcJanberi kendiler'pi 
istedikleri gibi tensik etmek ve başkala
l'Uıın nıüdahnlesini reddetmek hakkı ta

Londra, 20 (A.A.) - 'l'imes gazetesi ya- r'lsin verilmesin Roma ve mihver politi
zıvor· Verilen mahlmata göre son gün- kasının barış ve teşriki mesaiden mülhem 
]erde İtayan hiiıkfuneti Belgrad hükfune- bir politika olduğunu bir kere daha teyid 
tmi Hırvatlarla olan ihtil§flannm halli- için zuhur eden bu fırsattan istifade et
ne teşvik etmiş ve kendisine Roma için rnemezlik yapamazdım. Almanya ve İtal
kuvvctli bir Yugoslavy3run Adriyatikte ya bunu çok müsbet delillerle isbat et-
bir meslK'd olduğunu bildirmiştir. m~lerdir.> (a. a.) 

Gazete ilave ediyor: Bu malftmat İtal- Bone'nin sözleri 
yanın kendis'ne has bir politika güttüğü- Paris, 20 (A.A.) - Amerikan Klüpte 
nü gö~ermektedir. bir nutulı: söyliyen Bone ezcümle demiş-

Jtınnıı§ bulunuyor. 

Pamu'< ziraatinin fenni 
şe il ,~e ya~ı!rnası için 

Macar başvekili Kont '!'e1eki, Romada 
)'aptığı beyanatta. Macar siyasetinin baş-

ka bir devlct tarafından yanlı~ aksettirfl- Ankara 20 (Hususi) _ Pamuk zira
trı.esini kabul edemıyeceğini sara1'.atı-n atinin fenni bir şekilde yapılmasını 
beyan ey1emi~ir. Tuna havzasındakı ~il- teşvik içm Ziraat Vekaleti yeni tedbir 
tiln tnillcUerin kendi aralarında Amcrıka lm lAk d 

1 
l" ıu tebli 

tedbirler t:hndı 

kıt'a:, ndaki devletler derecesinde dostluk a ttış bvel a a a tuar ara. uzum -
ınu k isted"kl i n 1 ga a u unmuş r. nasobetlcri kurma ı er ne şup- z· 1 V kAl t' 'd w kın' e 
h 1 . b Ih ıraa e a e ıne: aı egme ma -

e Ydktur. Başkalnrının iş ı?rne, 1 assa leri bu yıl Seyhan ve Ege bölgelerinde 
hayatı menfaatleri hulunmadığı verlerde k . t' d k 
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d k · . pamu zıraa ın e u am a ı . 
e anşma'k Adetini bırakmak istemıyen V kAl ı· Am 'k d t' tt•W• yu"k b w d e a c ın erı a an ge ır ıgı -~devletlerin halt\ bulunduguna a ke- k v fi 10 t ... 

1 
am k tohu 

ta ~' h . t 1 . se ası ı on orı1ına p u -
Y"P e yoktur. Bu devletı~ :eç~ e e;:ı mu Mersir gelmiştir. Burada dezen -

-.ıı al&kadarların menfaatlermı hıç g~ fekte •·ı t h _.1. M.alat a c.<- -' 
letın . . .. eQJ,en o urrııar y , oa 

. eksızın stat~koyu ~uhafaza etmek- karya ve Nazilli pamuk üretme mü-
tedır. Bu temayuller nı~ayet cebren Ye- esseselPrinde teksir edilecektir. 
lllyet altına alınanlan bıle usandırır, he- . . 
l~ bu manevralar sul'hu bozmak ve millet- Bu suretle Amerika hükO.metı Tilr-
lert birlbirine düşürmek için yapılırsa... kiye cın:,ınk unk·y€tinne bir cemile ol~ -
J.tazinfn tecrü'belerf. bu müdah 1 t b- rak en vu sc vas1 ı tohumların gon-

a e eşe • .. d . b 1 k 
bijglerinin hakitki hedeflerinin ne oMu- derilmesme musaa e etmış u uruna -

tir ki: 
- Ruzvelt çok muğlfık olan beynelmi

lel ihtılAflan bir darbe ile halletmek id
diasında bulunmadan ve ani bir fiddet 
hareketine lüzum kalmadan btltün iyi 
niyetlı insanlann noktaı nazarlarını de
ğıştırmeye çalışıyor. Ruzvelt bütün hü
kümlerden muayyen bir müddet zarfında 
taarruzda bulunmamak vadıni is~emi§tir. 
Bütün hükWrıetler, otorite ve prestijle
rinden hiçbir şey kaybetmeden bu teklifı 
kabul edebilirler. 

Ruzveltin sesi derhal duyulduğu tak
dirde. insanları ıboğan sıkıntı ortadan kal
kacaktır. 

Amerikanın vaziyeti 
Vaşington, 20 (A.A.) - Hitlerin Ame

rika Reisicümhuru Ruzveltin mesajına 
ne vakit cevab vereceği hakkında Berlin
de resmi bir g(ina malCUnat yoktur . 

Diplomasi mehafili, Amerika hüöme
tinin, timdiki a!hv&l ve şerait dahilinde 
sefirini Berline göndermif olan İngilte
renin hattı hareketine imtisal etıniyeceği 
mütaleasında bulunmaktadır. 

ingilterede akisler 

Sayfa ti 
J 

Hitlerin yıldönümü 
(Bqtarafı 3 üncü sayfada) 

Ecnebi heyetler 
Berlin 20 (A.A.) - Hitler'in doğu -

munun 50 inci yıldönümü münasebeti
.le Berliue ge1miş olan ve en azı 23 
memleketi temsil eden resmi misafir -
ler arasında bilhassa İspanya namınd 
Alcazar kahramanı General Moscardo, 
Visamiral Estrada, İtalyan ordusu er
kiruharbiye reisi General Pariani, fa
şist milisleri erkanıharbiyesi reisi Ge
neral Russo, sabık Macar nazırların -
dan Daranyi ve İmredi, Bulgm milli 
müdafaa rüesası Yugoslav hava ordusu 
başkumandanı, Türkiye, Yunanistan, 
İsveç ve Litvanya mümessilleri bulun
m<iktadır. İngiltere ile Fransa henüz 
resmi heyetler göndermemişlerdir. Ma
amafih Lord Brocket ile İngiliz gene -
rali Füller, Führer'in misafirleri ola -
caklardır. 

İngiliz Kralının t ebrik telgrafı 
Londra 20 (A.A.) - Kral, doğumu

nun 5 O nci yıldönümü münasebetile 
Hitler'e bir tebrik telgrafı göndermiş -
tir. 

Göring'in m akalesi 
Berlin 20 'A.A.) - Alman gazete -

leri bugünkü yaz11arını Hitler'in 50 nci 
yıldönüır.üne tahsis etmişlerdir. 

Gazeteler dün Hitler'e yapılrln teb -
riklerin tafsilatı Hitlerle nasyonal sos
yalistlikin başardığı eserleri anlatan 
makalelerle doludur 

i g]tere SJ yeteri 
k' n · ırmıya çahşıyor 

<Ba~taTafı 1 inci sayfada) 
1 - Bir hava paktı yapılması. Buna is

tinaden Sovyet Rusyaya, Şarki Avrupa
nın bazı mın't.akalarına askeri tayyare 
göndermek salahiyeti verilecektir. 

2 - Romanyaya Sovyct harb malze
mesinın sevki. Bu malzemelerin bedeli
nin tediyesini Fra'lsa ve İngiltere hükli
metleri tekeffül edeceklerdir. 

Cesaret verici cevab 

Londra, 20 - Times gazetesi, İngiliz -
Fransız - Sovyet mukarent>tinin iyi yolda 
ilerlediğini müşahed' rdPrek Moskovanın 
Fransız - İngiliz tek1lflerine cesaret ve
rici bir cevab gönde:diğini yazıyor. 

Daily Telegraph, I,ord Halifaksın dün
kü nut1rnndan İngiliz - Sovyet anlaşma-

sının Asya ve Uzakşarka da teşmil edile
ceğini ist;hraç ediyor. 

Daily Mail, P aris muhabirinden aldığı 
bir haberde Sovyetlerin İngiltere ve 
Fransadan bir Japon taarruzu karş~ınd:ı 
yardım istem~ olduğunu bildiriyor. 

İngiltere ile Çin arasında müzakereler 

Çunking. 20 (A.A.) - İngiltere b:iyük 
elçisi Kerr tayyare ile dün buraya gel-

miştir. Mareşal Çankayşekle önümüzdeki 

günlerde mühim müzakerelerde buluna
cağı ta'hmin edilmektedir. 

Amerika donanması U7.akşarka gidiyor 
Paris, 20 - Republique şöyle demek

tedir: 

60 parça Amerikan harb gemisi sefer
ber bir halde meçhul bir tarafa hareket 
etmiştir. Fakat biz iyi bir membadan öğ
rendik ki bunlar, Japonyanın Cenubt Çin 

denizinde !ngiJtz, Fransız veya Holanda 
topraklarına karşı melhuz bir hareketi-

ne oralardaki filolar1:ı teşriki mesai ede
rek mani ohnak için Pasifiğin öte ucuna 
gitmişlerdir. 

l n{lilter etle 
M #himm at nezareti 

1 Völkischer Beobahcter, Mareşal 05-
ring'in şu yazısmı neşretmektedir: 

Alman milleti bugün'kü vaıilılmı 
borçlu olduğu büyük adama derin hür .. 
met ve sarsılmaz bir sedakatle ve müt
tehid olarak tazimatını bildirir. Al .. 
m<.rayayı uçurumdan ve zilletten kur .. 
taran onun azmi o1muştur. Afmanj ayı 
yükselten o olmuştur. Eğer bugün /11. 
manyaya tekrar dünyada ihtiram r 
kiini elde etmişse, bu, milli kuvve 
rinin müessir himayesi sayesind lir. 

Bütün bunlar dünyanın en yükse' a • 
damı olan Hitler'in eseridir. Bize a • 
bancı olan alemin hücumlarını ıiçıe 
sayarız. Aleyhimizde beslenen kinl~ ~ 
den bize ne, bizim için Hitler sözi.i 11 • · 
zımdır ve kafidir. 

Prng'da 
Prng. 20 (AA.) - Havas ajansı bidfrl,. 

yor: B. Hitlerin yıldönümü Pragda •~ 
kunet'le tes'id edilmiştir. 

Sabahleyin kalabalık bir halle kütleal, 
15 inci asırda Alınanları Prag üniversite. 
sinden kovmuş olan Jean Huss abideslu 
giderek abide)ti çiçek!e doldurm\]ftm\ 

Ekseri !kimseler 'tatil günü olmasından a. 
tifade ederek şclıri terketmişer ve bu m,. 
retle askeri geçidde halktan hemen hiçbll 
seyirci bulunmamış gibidir. 

Berlin, 20 (A.A.) - B. Hitler mütead
did defalar Şansölüri balkona çıkard 

halk tarafından thararetle alkışlanmııtır. 

1 L9rd Halifaksın Lordlar 
Kamarasında beyanatı 
Londra 20 - Lordlar Kamarasında, ha -

t1blere cevt-b veren Hariciye Nazın Lord Ha-

lltaks, İspanya hakkında ve bllhassa ltaı -
yan gönüllülerinin ge.rl alınmasındaki teah
hur, yeni İtalyan askerlerinin vürudü, Ce .. 

belüttarık'ın tehdid edllcilğine dair çıkan h&
berlere pek o kadar ehemmiyet verilmemeli 
IA.zım geldiğini İngiltere bfikfunetınln eu
ternn.syonaı vaziyet hakkında Amerika Re • 

1slcümhuru Ruzvelt lle yeni fikirde oldutu
nu söylemiştir. 

Halifaks demiştir ki 
c Eğer harb dünyayı saracak olursa. 

bu, biz İngılizler için, hayattan da da
ha kıyn.etli olan mühim davaları mü

dafaa için başka bir çare kalmamış ol
duğuna delalet eder.> 

Cephe, Uzakşarka da teşmil 
edilecek mi? 

Londra 20 (A.A.) - Yorkshire Post 
gazetesi, mütecavize karşı teşkil edil -
miş olan cephenin Uzakşarka teşmili 
ihtimaJinden bahsetmektedir. 

Bu gazete, bu meselenin - iptidai bir 
safhada öa olsa - evvelce Çin sefiri ile 
Lord Hdlifaks arasmda müzakere e • 
dilmiş olduğunu ilave etmektedir. 

Posta memurları 
Arasında tayinler 
Ankara, 20 (Husust) - Postada yeni 

tayin ve nakilleri bldiriyorum: Aksaray 

merkezi "eSki şefi Sırn İstanbul paket 

posta servisi şefliğine, Balıkesir merkezi 

şefi Tevfik Afyon merkez şefliğine tayin 
edihn~lerdir. 

Tavşanlı merkez şefi Hüseyin Nazmi 
muameUt müdürlüğü memurluğuna, 

tunun, i§ lşden qeçmcdPn, anlaşılacağını tadır. 
Gtrı.Jd ederiz ve bu teşebbüslerin sulh fa- Diğer t~raftan Ziraat VekAleti yağ -
rıı~ri de gayretlerinm boşluğunu anlıya- mur ve doludan zarar gören Seyhan ve 
'lkla-r ve BUFh düsmanı olarak mütemn- İçel çiftliklerine saf klevland tevzia -
diyen ortaya çıkmanın hiçbir faydası oJ- tından hariç olarak ayrıca taviz sure -

Londra, 20 (A.A.) - Akfalll gazetelc>ri 
B. Mussolininin bugünkü nutkunu büyük 
harflerle ne,şredlyorlar. Gazetelerin baı
lıklarında, MUllOlininin Ruzvelte cevab 
verdiği n fakat mesajdaki teklifi kabul 
etmediği bildirilmektedir. 

Londra 20 (Hususi) - Başvekil 
Çemberlayn, bugün Avam Katinarasın 

da beyanatta bulunarak, bir mühim -
mat nezaretinln ihdasyıa karar veril -

Bursa memurlarından Reşad İstanbul 

mes'ul muhasrbliği memurluğuna, TekiJ'le 

dağ memuru Atıf Kocaeli memurluğutla( 

Unkapanı eski memuru C~mcoz Erzur 1lll 

memurluğuna, Sivas orman memunı Sa. 
bit posta işleri reisliği memurluğuna, Pa. 
zarcıkta Tevfik Dinçer Jslahiye muhabeı. 

re memurluğuna, Tekirdağda Mchmed 
Ali Çorlu muhabere memurluğuna, Bey. 
oğlu eski memuru Arif Hikmet İstrnıbuJ 
posta memurluğuna tayir. ve nakledil,. 
mişlerdir. 

llıtyacağını görect:"i,erdir.> tile 600 ton verli tohumu tevzi etmış 
b ~ • • bulunmalctadır. Bu bölgede VekAletin 
Q.Otnanya, Frnnsız - İngılız - Sovyet tohum tevziatı bu yıl hemen hemen ild 

kombinezonu dışında kalıyor milvon kiloya yaklaşmıştır. 
Berltn, 20 (A.A.) - Havas ajansı bıl- ·---

dırtyor: İyi rnalfunat alan mahfellere gö-
1'9, Gafcnkonun 7.iyarctı Romanyanın 
>'ranaız - İngiliz garnntisine rağmen, her 
tth-ıu Fransız - İngiliz - Sovyet kombine
tonu dışında kalmak hnkkmdaki kat'i 
•rzu.sllllu tebarüz ettirmiştir. 
.Alınan ma'hfclleri Gafonko ile yapılan 

lo~elerin neticesinden çok memnun-

Yl'nl Büyilk Millet 
Meclisi bina1ıı 
Ankara 20 (Husutt) - Devlet ma -

hallesinde kurulacak yeni Büyük Mil
let Meclisi binası münakasaya çıkarıl
mıştır. Muhammen kıymet S,779,659 
lira olarak tesbit edilmiatir. 

Gazeteler, MU880lininin bQyük bir .sft
k!inetle IÖı söylediğim kaydetmektedir
rer. 

Amerikada akisler 
Vaşing'ton, 20 (A.A.) - B. Hun. B. 

Mussollntnin nt6u hakkuufa tefmattı 
bulun.ınll.mlftır. Romadaki Amerfb elçf
ırine bu hususta laiıçbfr tebligat meveud 
olmadığından, bu nutkun Ruzveltin. me~ 
•ajına verilecek yeg!ne cenıl> olup olma
dığı harictJe DaUe~Qlt medıul lmhm
maktadır. 

diğini bildirmiştir. Buna dair kanun 
lAyihası yakınd~ meclise tevdi edile -
cektir. 

Yeni nezaıret, Harbiye Nezaretine i
cab eden harlS levazımı ve mühimmat 

temin edeceği gibi, bu levazımın ima -
1tne mahsua iptida! maddelerin tedari

ki ve stok edilme.!lle de rn~gul olacak 
tır. 

Şimdi md.nakalAt nazırı Lesly Ber -
g1ıı, bu yeni naıerte tayin edilecektir. 
Bergin'in yerine kimin ~ttdleceiti he 
nıb belli delficlir. 

----
Berlin ve Romanın taleM 

Uzerine bir Jrpon filosu 
Akdenize geliyormuş 

(Bııştaraft ı inci sayfadıJ) 

Paris, 20 (A.A.) - Stefani ajansı bildf· 
riyor: Fransız harbcu mahfelleri, 1ngiliı 
ve Fransız filolarının toplanmalarına bir 
mukabele olmak üzere Japonyanın 13 
Mayısta Akdenize 35 harb gemisınden 
rnürekkeb bir filo göndereceii sal .asını 
yaymaktadır. 
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Çeviren: H. Alaz 
V asya, Lizayı derinden derine sevi -

yor, fakat kızın gidişatını beğenmiyordu. 
Liza son zamanlm'da b~ hayli değişmiş -
ti: Üstüne .başına çeki düzen veriyor, 
1,pckli çoraplar satın alıyor, insanın ba -
şmı döndüren tuhaf tuhaf bir takım e -
sanslar kullanıyor, penceresinde boy boy 
çiçekler yetiştiriyordu. 

sen hepten gitmek istiyorsun?. Bari 
fincan çay iç te öyre git!.. 

bir di. Üzerlerinde Vismutofun el yazıSU.e 

Vasya· acı acı gülerek: 
- Sen beni anlamıyorsun Liza, dedi. 

Ben artık buraya ayak bile atmıyacağı.m .. 
- Canın isterse bel!. Bıktım senin bu 

manasız nazariyelerinden 
Vasya ayni dargın tavırla: 

'düzeltmeler yapıHığına gör~ bunların 
bizzat Vismutof tarafından yazılı..iıkları . 
na hiç bir şüphe kalmıyot'du. Vasya yük
sek sesle: 

Vasya bir gün gene Lizayı ziyarete gel
mişti. Lizanın .kıvır kıvır saçlanna. yu -
varlak omuzlanna, geniş kalçalarına ba
karak derin derin göğüs geçiren Vasya, 
kaşlarını çatarak dargın bir sesle: 

- Tekrar ediyorum: Bütün bu manası:r. 
adetlerinden vazgeçersen bana haber gön
der, o zaman tekrar seni görmeğe geli • 
rim .. Yoksa evine ayak bile atmam .. 

cMaşallah, dedi, bizim cazimkar>, cme
tin .. delikanlı da bak nelerle uğraşıyor • 
muş!• kitabı yerine korkE"n gözüne kü • 
çük bir ş işe ilişti. Bu, cley;ak. etiketli bir 
kolonya şişesi idi. Vasya şişeyı de yerine 
bıraktı. Cebinden defterin: çıkardı. İçın
den bir yaprak kopardı ve şu satırları ka-

- Bana bak Liza, dedi, ben senin gi
dişatını beğenmiyorum! Sen bütün bun
lardan, bu züpeliklerdcnp vazgeçsen da
ha iyi edersin!. Sen bir işçi kızsın!. Sana 
bu kadar şıklık yaraşmaz!. 

Liza, ince, kumral kaşlarını çatarak: 
- İşçi isek ne yapalım. dedi?. Bir iş -

çinin makine yağı veyahud katran, kok • 
ması şart mı?. 

Vasya nyni dargın tonla sözlerine de • 
vam etti: 

- Doğrusunu istersen senin §U ince ço
raplannı da hiç beğenmiyorum! .. 

Liza. hafifçe eteğini kaldırarak. hari
kulade güzel bacağını ileri uzattı: 

- Nesi var hu ayakların, dedi? .. An
lamıyorumfbunların nesini beğenmiyor
sun?. 

Vasya, uzun uzun baktı ve derin derin 
fçini çekti. Bu şeffaf çorapların içinde 
ki bu düzgün bacakları, bu incecik bi -
lekleri. bu minnacik ayaklar: münakaşa 
mevzuu yapmak hakikaten saçma idi. Fa
kat Vasya, inadçı. azim.'lt:ar bir delikanlı 
idi. Fikrinde ısrar ettl Bilgiç bir tavırla: 

- Bir genç kız böyle ince çoraplar giy
meğe başladı mı, artık ondan insana ha
yır gelmez. dedi. Bugün ipekli çorap, ko -
lonya: yarın şu. bu derken iş çığırından 
çıkar .. bugünden itibaren derhal !bütün 
bunlardan vazgeçceksin . 

Ertesi Pazar Vasya, J,izayı ziyarete git
tiği zaman genç kızı bir şiir kitabı üzerjn. 
de yakaladı. Vasya bir tek kelime bile 
konuşmaksızın kaşlarını çatarak sert ve 
kat'i bir sesle: 

- Ben gidiyorum, dedi. 
Liza, Vasyanın sesindeki bu sert ahen

ge. bu acayip başlangıcn hayret etti: 
- Sen daha şimdi geldin ayol; dedi. He

mencecik nereye gidiyorsun? 
Vasy.a ayni çatık yüzle eski söz!erini 

tekrarladı: 

- Gidiyorum işte. Hem hepten gidiyo
rum. Bir daha hiç gelmemesine gidiyo • 
rum. 

- Ya, öy!e mi?!. Ben de z~nnettim ki 
bir iş için gidip geleceksin!. Demek ki, 
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Liza aylacı bir çehre ile: 
- Olur. ded;. Karanmı verirsem sana 

takseli bir mclctub gönderırim. 
Bu konuşmadan sonra Vasya kızı se • 

Himlıyarak odadan çıktı. Kendinı sokakta 
bu1unca içine bir acı çöktü. düşünmeğe 
başladı: cBu benim yaptıklarım hakikaten 
manasızdır. Belki de bunların hiç birisi 
lüks değildir. Acaba dönsem m;'!.> 

Vasya tekrar kızın yanına dönmeği kib
rine yediremedi: 

cHayır, dedi. dönmem. İyisi mi arka -
daşım Vismutofun yanına giderim. O, 
ciddi. azimkar bir çocuktur. Şayed fikir
lerimden caydığımı duyarsa ba!la aptal 
der!., 
Vasyanın gözünde birdenbiTe Liza. Lt

zanın kokulu ve temiz odası canlandı. 

Teessüründen ağlıyaca~< gibı oldu. Kendi 
kendine: 

cİster misin, ded;, Vismutof bana ta -
mamen aksini söylesin? .. Yani Lizaya 
böyle muamele etti~im için bana aptal de
sin? Ah eşek! .. Keş'ki böyle bir şey dese 
de ben de koşa koşa Lizanın evine git • 
sem .... 

Vasya Vismutofun kapısı önüne ge -
lince korkmağa. ka1bı heyecandan hızlı 
hızlı çarprnağa başladı: 

c Ya Vismutof bana: Aferin Vasya. iyi 
yaptın derse?. Hayır, hayır, böyle de • 
mez .. böyle dememesi Hızım.> 

Vasya bunlan düşürıerek Vısmutofun 
kapısını çaldı, bekledi. Ses veren olmadı. 
Bir daha çaldı.. gene ses veren olmadı. 
To'kmağı çevirdi. kapı açıldı. Fakat oda
da kimsecikler yoktu. 

Vasya etrafına bir göz attı. Vismütofun 
yatağı ucunda bir buket çiçek durduğu
nu hayretle gördü. Dişleri arasından: 

cÇiçe'k diye mmldsndı, demek o qa 
dasında çiçek bulunduruyor. Maşallah!., 
Odanın orta yerindeki masanın üzerin

de bir kitab duruyordu. Vasya kitabı eli
ne aldı: Bu A.Blo'kun şii:' külliyatı idi. 
İçini biraz karıştırınca kitabın arasın • 
dan, ince ince yazılmış. uzun bir takım 
kAğıdlar çıktı. Bunlar, Vismutofun el ya
zısile yazılmış a~ka ve sevgiye aid şiirler-

raladı: 

cPlehanofun onuncu cildini almak için 
gelmiştim .. Fakat seni evde bulamadım. 

Dikkat et dostum. gidişatını beğenmiyo

rum: Şiirler. çiçekler, kolonyalar ... Bü
tün bunlar fena alô.metleı· . .. Bu gibi şey
ler bize yakışmaz. Vasyh 

Vasya tekrar sokağa çıktığı zaman ar
tık iyice akşam olmuştu. Biraz d'-'!aştık • 
tan sonra farkına varmaksızın ken:lini 
Lizanın evi önünde buldu. Lizanın pen • 
cerlerinde ışık vardı. Vasya: 

cDemek sevgilim evde ... Bir yere git
memiş> diye düşünd~. 

Gayri ihtiyari mcrdiven!erden çıkmağa 
başladı. Genç kızın kapısı önüne geFnce 
kalbi şiddetle çarpmağa başladı. Nihayet 
bütün cesaretini toplıyarak kapıyı ç.qJdı. 
Tanıdığı bir erkek sesi ona cevab verdi: 

- Giriniz!. 
Vasya kapıyı açtı ve içeri girdi. Gözü

ne ilk çarpan şey Lizanın ancak bir e1i . 
nin boş olduğu keyfiyeti oldu. Kızın ikin
ci eli Vismutofun omuzunda idi. 

Vasya boğuk bir sesle mırıldandı: 
- Ben de şimdi senden geliyorum, Vis

mutof. Şey canım... Şu Plehanofun o • 
nuncu cildini istemeğe gelmiştım .. Neyse 
rahatsız etmiyeyim ... 

Liza lakayd bir eda ile: 
- Otur canım. dedi. Nereye gidiyor . 

sun?. Biz Vismutorıa şiir okuyorduk. fs. 
tersen sen de dinle! .. ay ister misın? 

* Bir saat sonra Vasya ile Vismutof kol-
kola eve gidiyorlardı. Vismutof şen ve 
mes'ud bir sesle: 
~ - Vasya. dedi. Sen gelmeseydb, ben 
de seni aramağa, bir mesele hakkında se
nin fikrini sormağa gelecektim. Biliyor 
musun, kardeşim. Liza benim çok hoşuma 
gidiyor ... İnce. zarif. şık bir kız! Sen tec
rübeli, azimkiır. metin bir arkadaşsın!. 
Halden anlarsın!. Nasıl, iyi seçmiş miyim? 
Susuyorsun, sükut ikrardan gelir.. Şu 

halde sen de tasvib ediyorst.1n dcmekt;r. 
Teşekkür ederim kardeşim. 

Visrnutof bunlan söyledikten sonra 
Vasyanın titriyen elini dostça sıktı. 

sdkin ve durgun yüzü arkasına gizle -
nen derin acıyı farketmediler. 

O Slrada Ahmed beyin nişanlısının 
sesi işitildi: 

- İşte geliyorlar. 

~Jedenı 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;iiiiiiiiiiiiii;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;; MuazzezTahsln __. 

Filhakika. Cevadla Nimet hanım a -
ğaçlar ar?nndan onlara doğru geliyor
l~rdı. Genç dul tarasaya yaklaşınca, 
gözlerinde muzaffer olmuş bir kahra
man ne.!/csile elindeki gül dalını başın
dan yukarıya tutarak oradakilere gös
terdi. 

- Tabii sen ... Çünkü bunu ancak 
sen kolaylıkla alabilirsin. Cevad bana 
karşı her ne kadar çok na>zik davranı
yorsa da ondan bir şey istemekten çe
kiniyorum. Sonra da, sen istersen, bu 
para - bin lira - onun narzarında çok 
ehemmiyetsiz bir meblağ haline düşer. 
Bugün göC1sündc taşıdığın bu iğne bi
le o kar!ar eder. 

Mualla ti triyerek yerinden ka~ktı. 
- B;n lira' Bunu kabil değil ondan 

istivem~m! Bahusus onun aileme yap
tığı bunca iyflik1erden ve fedakarlık
lardan sonra .. 

- Haydi canım, bu kadarcık şeyin 
onun için ne ehemmiyeti olurmuş. Böy
le küçük şevler için neden helecanla -
nıvorsun? Bilfik!s Cevad, seni memnun 
etmek fırsc:~tını elde ettiği için sevine
cektir bile ... Lfı.kir. ben de bundan böy
le kumar oynam1yacağuna sana söz ve
riyorum. Talihsiz olduktan sonra buna 
ne lüzum var? 

- Ondan bir şey istemenin benim i
çin ne demek olduğunu bilseniz bunu 
&öylemezıfüıiz baba ... Siz kendiııU is -
tesenize ...• 

Nedim bey hiddetle yerinden kalktı: 
- Doğrusu babanı fenaı bir vaziyet

ten kurtarmak için cidden tehalük gös
teriyorsun kızım .. teşekkür ederim. 

Mualla ellerini iki yanına bırakarak 
acizle babasına baktı: 

- Peki baba .. ona söylerim. 
Nedinı bey kızının ellerini tuttu: 
- Gördün mü ka<rar vermek ne ka

dar kolaymJş .. . Böyle küçük şey için 
amma da nazlandın. 

Mualla babasına cevab verecek kuv
veti bulamadan önüne bakılyordu. O 
uzaklaşt•ktan soı'.lra zile basarak gelen 
hizmetçiye mcktu bunu verdi ve ağır 
adınilarla yürüyerek tarasaya çıktı. 

Burada kayınvalidesi, görümceleri ve 
birçok misafirler, sonbahar güneşi al
tında oturrnuş1ar, kon~uyorlardı. 

- Cevad burada değil mi? 
- Cevad mı? O, kış bahçesinde Ni -

met hammla oturuyor. 
Bu sözleri söyJiyen JroyınvaUdesinin 

sesi, gurur ve zaferle titriyor gibiydi. 
MuallA bir damlr. ~hirln kalbine aktı
ğını duydu fakat bunu belli etmedi; 
ne Nalına hanım !Mi de diğerleri onun 

- Güllerime bakıruz, ne güzel değil 
mi? 

Naime hanım memnun bir tebessüm
le ona ccvab verdi: 

- Ceva<l gibi çiçeklerine karşı fev
kal8.de kıskanç bir adamın size bu kıy
metli gülleri vermesi ne büyük bir şey! 
Tarasanın merdivenlerini çıkmakta 

olan Cevad birdenbire durarak anne -
sine baktı ve soğuk bir eda ile: 

- Benden çiç~k fstiyen bir kadına 
red cevabı veremiyeceğimi siz pekalA 
bilirsiniz anne .. dedi. 

Birdenbire orta~ığın havası değiş -
mişlti. Cevadın cevab1, yalnrn Nimet 
hanımı değil, diğer misafirleri bile ü
şütecek kadar ağırdı; fakat gepç adam 
bunu hiç mühimsemiyormuş gibi alelil
cele merdivenleri çıkaTak Muallayn 
yaklaştı. 

- Hava çok gilzel; biraz parkta do
iaşalım mi? 

- Peki ... Ben de Zeynçbi bu sabah 
görmemiştim; bu fırsattan istifade e
derek görürüm. 

- Fakat evveıa şu güzel gülü göğsü
ne tak MuallA .•• Rengi tam &enin sev-
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Gayrimenkul satış ilftnı 
fstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bayan Medihanın 16340 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı (1350) lirayı 
karşı birinci derecede ipotek edıp vadesinde borcunu vermediğinden 3202 No. lu 

kanunun ~ cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icab eden Bo • 

cazi9inde Anadoluhısan eski Hamam sokağı, yeni Körfez caddesinde eski 10, 

yeni 1/1. 1/2. 1/3. 1/4. 1/5. 1/6. en yeni 15 No. lu iki masura suyun nısıf hisse-
sini şlmil dört dükkanı olan maabahçe ahşap sahilhanın tamamı bır buçuk 
ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmak tadır. Arttırmaya girmek istiyen (610) 

lira pey akçesi verecektir. MilU bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye, resimleri ve vakıf icaresi ve 
taviz bedeli ve telllliye rüsumu borçluy ya aiddi:r. Arttırma şartnamesi 25/4/939 

tarihinden itibaren tetkik etmek istiyen lere Sandık hukuk işleri servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu s;cn kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takib 

dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 

çıkarılan gayrimenkul hakkmda her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 9/6/939 tarihine müsadif Cuma günü Cağaloğlunda kain Sandığı

mızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 

teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefıyeti 

ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıra • 
nın taahhüdü baki kalmak şartile 26/6/939 tarihine ınüsadif Pazartesi gü
nü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 

gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu baklannı ve hususile 
faiz ve masarife dair iddialannı ilAn tarihinden itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile beraber dairemize bild1rmeieri lazımdır. Bu suretle hak.lannı 

bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicill erile sabit olmıyanlar satı§ bedelinin , 
paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malUınat almak istiyenlerin 938/1532 

dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

** 
DiKKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenle

re muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz etmemek üzere 
ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. 

(2685) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör
lüğünden: 

1 - Kurumumuz tal~be ve müstahdem.ini için aşağıda isimleri yazılı eşyalar 
üç grupa ayrılarak açık eksiltmeye konu lm~tur. 

2 - Eksiltmeler 22/4/939 Cumartesi günü ve hizalanndaki saatlerde Rektör· 
lük binasında müteşek!dl komisyon tara fmdan yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin enstitü daire 

müdürlüğüne müracaatlan. (2285) 

Cinsi Miktarı Mubam- Tutarı Teminatı lhale gtınQ ve saati 
men 
fi atı 

Yoz havlusu 605 adet 45 kur. 272,25 22/4/939 Cumarteıd 
gono sttat 10 da 
açık eksiltme 

Banyo havlusu 457 adet 170 ~ur. 742,90 92 lira 
Beyaz gömlek 60 adet 350 kur. 210,00 

Beyt1z ıa.stik ayakkabı 25\J çirt 225 kur. 562,50 21/4/939 Cumartesi 
Fu bol ayakknbı 60 çift 615 kur. 312,50 76,15 gnntı saat 11 de 

açık eksiltme Atletizm ayaklrnbı 25 çift 600 kur. 150,00 

Hademe elbisesi 
1ş tulumu 

20 takım 22 lira 
25 adet 6,50 

<:liğin gibi olduğu için bilhassa koparıp 
getirdim. 

Elinde tuttuğu kayısı rengi bir gon
ceyi karısına uzatırken göz ucile de 
annesine ve Nimet hanıma bakıyordu; 
iki kadın sapsarı olmuşlardı. 
Karı koca yanyana yürüyerek misa

firlerden uzakl~~mca Cevad karısına 

baktı. 

- Benim kışlık bahçede olduğumu 

bu Nimet hanıma h.im haber verdi? 
- Bilmiyorum. 
- Bunu mutlaka öğrenmeliyim; çün-

kü her gittiğim yerde birisinin peşime 
takılmasına tahammül edemem. 

Sesi hiddetleniyor, kaşları çatılıyor
du. 

O sırada karşıdan Bülendle Feridin 
geldiklerini gördüler. Monden hatyata 
henüz alışamamış olan Bülend, vakti
ni böylece parkta ve ormanda gezmek
le geçiriyordu. Kaymbiraderinin mah
zun mahzun dolaştığbıı gören Cevad 
sordu: 

- Babanızı hala razı edemediniz ga
liba ... Kabil değil Bülendin t~areci 
olmasına izin vermiyor. 

- Maalesef bu hususta babamı çok 
inadcı bu1uyorum ve Bü1endin onun 
sözünden dişarı çıkacağından korku -
yorum. 

- Hakkınız var. On beş gündür onu 
tetkik ettim. Tam manasile güçlü kuv
vetli bir genç ... BabM1ızın Myle ısra
rına şaşıyorum. İstersenlı bir defa da 
kendisile ben konuşayım.? 

MuallA sevinçle kocasına döndü: 
- Ne iyi olur Cevad. Babam sizden 

hiç bir şey reddetme.ı. Kaç defa bunu 

400,00 40,50 
137,50 

L.2/4/939 Cumartesi 
gOntl saat 12 de 
açık eksiltme 

sizden rica etmek istedim takat içiniz 
sıkılır diye korktum. 

- Lüzumsuz yere korkmuşsunuz; si
zin ailenizi kendi ailemden üstün tut
tuğumu pekfiia biliyorusnuz; fakat siz 
simdi bu sözleri bırakın da bana üzün
tünüzün sebebini söy'leyin... Göileri· 
nizin etrafı morarmış. 

Mualla kızardı. Cevadın nafiz na • 
zarlarından hiç bir his ve düşüncesi • 
nin kacamadığmı birkaç kere daha tec
rübe etmişti. 

- İyi anladınız Cevad; hakika .. en ü
ıfilntü ve endişe içindeyim. Babam 

klüpte J..-umar oynadığını ve kaybetti
ğini söyledi. 

- Biliyorum ... O mesele çoktan ka

pandı. 

- Sizitı füicenab!ığınız ve cömerdli· 

ğiniz sayesinde ... Fakat bu bahsettiğim 
yeni bir vak'adır. Tekrar oynaımıs ve 

büy~ik bir para kaybetmiş. 

- Ne kadar? 
Mualla gözlerini indirerek ve kızara

rak kekeledi.: 
- Bin lira ... 
- Buna üzülmeyiniz MuallA; onu bU 

borctan kurtarmanın çaresine bakatrıZ· 

- Üzülmez olur muyum? BabamıP 
ailemizi harab eden o fena hırsına tek· 

rar mağlub olmağa başladığını görü • 
yorum. Bundan başkcJ, sizin, aileme 
karşı bunca fedakarlıklar yaptıktan 

sonra babamın kumar borclannı öde -
mekte olduğımuzu d~ünmek te beniı11 
için pek acı ... 

(Arkaa VG") 
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BATTAL GAZİ 
Yuan: ZIYA iAKlB 

Battal gazinin kalbindeki 
Bunun üzerine beyıerl, ağalan, ihti

Jarları ko4up, Battal Galinin karar -

sızı 

~~a eeldiler. Türk kahramanının e1-
rııu ve dizlerini öptüler. 
- Tek, aen bize aman ver. Tarlalan

~ız~an ve çiftlerfmizden kalmıyalım. 
o1:o111rıne, daima hazır ve D8ı2tnZ. 

Dediler. 
Battal Gazinin dört )dtab hakkı için 

;ernin etm~i Uzerine, ~ylerine gidip 
t, katır, merkeb, deve, çuval, harar 

Retirdiler. Yeraltı ambarlarındaki er -
Jıakın cünıleslnJ yükletip büyük bir 
kervan düzdüler. Ver elini Bizans di
Yarı, deyip yola dfizüldfiler. 

* Amma bu taraftan.. Bizans surları 
dııünde bekllyen Mlls'liınenin ordusu, 
~.tlık yüzünden, büyük bir müzayaka 
~ınde idi. HattA açlıktan, ölüm vuku
atı bile baş glSstermişti. 

Mücahidler, gözlerini kara ve deniz Müslimt büyük Mr sevinç tıe mektubu gözden geçırdt. 
1<>llanna dikmişlerdi. Acaba nereden ruccr Kırk Bakireleı manastırına gitti. ~tine mağlub olmıyan koca Tilrk kah:ak imdadı geUr, dtye melU.l melftl Baş rahibe Aspasya Anaya teşekkür ramanı, son derecede metin davranı -
kl~mektelerdi. ettikten sonra: yordu. En taş kalbli bir insanı bile baş-
Ne zaman denizin enginlerinde bir - Siz, hizmetinizi ifa ettiniz. Şimdi tan çıkaracak kadar müstesna bir hüs-

.Yelken g6rseler: sıra bana geleli ... Artık kalkıp gidiyo- nü cazibeye malik olan genç rahibenin 
._-Hah .. fşte, hdltf• Sftleymandan, im-

1 
rum. Ve Tanrı huzurunda, size and içi- karşısında, ciddiyet ' ve vekarını tama

"llt geliyor. 
D 1 yorum ... Eğer ~u canım tende baki ka- mile muhafaza ediyordu. 

iye çağrışıyorlar .. davullar çalarak lı1"$8, doğruca Bizcmsa gideceğim. Kral O geceki mültıkat ta, iki saat kadar 
'8dlınanbk ediyonljarch. kızını hapisten kurtarıp size getirece - devam etti. Gece yarısı duasının çan-

Fakat enginlerde bellren gemi u - ğim. ları çalmıya b<1.Şladığı zaman Aspasya :k:n geçip te, Bizans limanına ~irin- Dedi. Ana ayağa kalktı: 
yunlan bt1kilyor1ar: ı B Aspasya Ana, bu vaidden son derece- - Sıhhat ve seıamet1e gidib geme-

ki-: u garfb diyarda, açlıktan heli- de sevinerek, o gece de Battal Gaziyi niz için, size dua etmiye gidiyorum. 
nuı mukaddermiş. 
Di manastırda misafir etti. İçeriden ipek Hazreti Mervem sizin .. bizim .. ve bü-
Gt~~ göz yaşlan dmdıyorlardı. kaplı şilteler ve nefis yemekler gönde- tün iyilik se~enl~rin hamisi olsun. 

nün ~i r böyl~e geçip dururken, gü- rerek, son derecede izzet ve ikram gös- Diyerek, çıkıp gitti. 
M\k bt rinde Anadolu celniblnden kü- terdi. Kendisi de, gece varısına dogrv u. d k ~u r kav.\.. .; , Aspasya Ana, köşkün kapısın an çı -
kavıkt .; •"'- gelip, karaya yanaştı. Bu gene bir takrib ile Battal Gazinin oda-a A.hnı tığı zaman, kapının yanında'ki mermer 

v A ı.___' ed Duran vardı. sına geldi. 
ray·~uned Duran, derhal kayıktan ka- direğin arkasına saklanan Cadı Marya, 

a atlııktı. Merak ne etrafını alan mü- Aspasya Ananın emsalsiz derecede kendi kendine acı acı gülümsemiş .. son-
08.hidlere: güzelliği Battal Gazinin hassas ruhu ra, sür'atli adımlarla, o derin ka>ranlık 

- Artık ~nlünftzft ferah tutun. üzerinde mühim bir tesir husule getir- içinde kayboluvermişti. 
Batt<4ı Gazi, külliyetli miktarda erzak m-=iş-=t=i.:::ııF-=a=k=a=t,-=h=i=ç=b=i=r=m=e=s=e=le=d=e=, =h=ass=as=i=-=-======-ıı=====( A=rl=ca=s=ı v=a=r=):Z8 
:n~htre gönderdi... Hemen, vann.. ı r ~ 

aenı:•~."1k edin. Xaqı yıık•y• gemi Bir doktorun günlük Nöbetçi eczaneler 
.. _ Ye, bağırdı. Ondan llO?lra kuman- 1 d --.. ··--
\ldn Mtislimenfn çadırına do~· koşmı- not arın an Bu ıece nöbetçi olan eczaneler ıun -
18 başladı. l§• ~ Jardır: 

De - İstanbul cibetindekller: 
rhal Mfüıltmenin huzuruna çıka· - Aybaşı bozukluklarının . Şehzadebaşındn: CHamdO, Emlnöniln-

!,? nıeseleyi anlattı. Battal Gazinin Ruhı ... a '-sı· tesı'rl•rı· de: (Hikmet), Ak.sarayda: {Ziya Nuri), 
•v~erdtğt mektubu uzattı. K ~ Alemdarda: (Esad). Beyazıdda: <Asa -

tu.ı.bvı ~llme, büyilk bfr sevinç ile mek _ Pratik hayatta hergün bunların müte- dor>. Fatihte, !Vltall), Bakırköyünde: 
U gO den addlc! misallerini görüyoruz. Genç kız - (Merkez), Eyübde: (Arıt Beşir). 
~ z geçfrd1. Yüaüne gözüne lardan başlıyarak artık Age de Reteur Beyotıu clhrtindekller: 

rek Battal Garlye yana yana dua yanı kadıııların rahim dönüşü dedikleri İstlklAl caddesinde: (Galatasaray, Ga. 
etti. kırk beş elli yaşlarına kadar hemen bü - rıh>• Cümhurlyet caddesinde: (Kürkçl -

ICarargthta, &detl bir bayram neş'esi tün kadınlarda bu asabi aksülfunellerl ;ranı, Flruzağada: (Ertuğrul), şı,,ııde: 
~ sevinci belirdi. Her taraftan davul- görmekteyiz. Buna çok ehemmiyet ver _ (Asını>, Taksimde: <Kemal), Beşlktaşta: 
•r çat 1 .,. Ara mele lAzımdır. Genç kızlarda olsun genç <Nail Halid). 
1....~ a sesu b zumalarının COŞ- Bo~a$lçl, Kadı'-o··., - Adalardakiler.· -.uıı d kadınlarda olsun sebebsiz asabi buhran- " • • J .... 

bnı sa alan yftkseldi. Mücahidler, ta- lar görüldüğü zaman aybaşı vaziyeti e - KadıköyUnde: <Büyük, Yeldeğlrmenn. 
takım tekbir getiriyorlar: aaslı blr surette tetkik edilmelidir. Blr 11aküdarda: <Sellmiye>. Sarıyerde: <Nu -

- Yıfrab!. Sen, Battal Gaıiye nusret çoklarında aybaşı müddeti ve miktarı ri), Adnlarda: <Şinasi Rıza). 
~ aelAmet "V'e!'. çok az olarak gelmektedir. Şu halde yu. 

Diye, bağırışıyorlardı. murtalıkların faaliyeti herhangi bir se-
Bu d bebden dolııyı ihtilfıle uğramıştır. Bina-

ları şa ınıanlık vavey1Ası, Bizans sur- enaleyh tedavi vechesl o tarafa d~ru yol 
ııda)d ukerleri '8Şlrttı. almalıdır. Yaııl doğrudan doğruya sinir 

brı -da Acaba, islAm ordusuna bir yerden buhranlarını yatıştıracak muvakkat ted-
~ d rnı geldi?. birlere başvuracak yerde bunun sebebi 

~--------------------,~ ·--··-············--... --......... -......... _ 
(23 Nisan Çocuk Bayramı) 

Mlnlmlnl yavruların göğsünüze taka -
caklan rozetleri kabul ediniz. Bu yar -
dımlarımızla yoksul yavrul~rı kurtarmıt 
olacafıtl 

Sayfa 13 

Son Poata'nın tefrikası: go 

Matlubiyet haberi lstanbulu ge'is ve felakete garketmişti. 
Padişah gayet büyük bir endiş• içinde idi. Halk nevmiddl 

Tercüme eden: HOs1yi 1 Cahid Yalçm 
Askerrer yüksek sesle konu -

ıarak geçtikleri için kafes epey
ce yüksek 'bir pencerenin ön1nde 
bulunan bir papağan onların muhavere -
lerine tuz biber ilave eden açık kelime -
!erden bazılarını zaptetmiştı. Askerler, 
kendilerile eğlenmeğe cür'et eden kimse. 
ye küfürler ederek derhal durdular. Ay
ni kelime tekrar telaffuz edildi. Askerler 
fena halde kızdılar, silahlarını hazırla -
dılar. İçindekileri yakalamak üzere eve 
hücuma teşebbüs ettiler. Bu sırada, gü -

, rültü içeride evimi muhafaza eden Yeni -
çerinin dikkatini celbetti. Sebebini anla. 
mak için kapıyı açtığı sırada dışandaki 
adamların hiddeti de patlak vermek üzere 
idi. İlk kurban gitmek tehlikesine maruz 
kalan Yeniçeri zorlukla izahat verebildi. 
Kabahat papağanın olduğunu söyledi. Bu 
mazeret adamları bütün bütün kızdırdı. 
Ancak muhbtri onlara gösterdikten ve 
papağan da çok şükür onların sözlerini 
taklide devam ettikten sonradır ki ken -
dilerini teskin etmek ve tasavvurlarından 
vazgeçirmek kabil oldu. İkram edilen bir 
kaç fincan kahveyi kabul ettiler. Evvel -
den tahmin edilmesi kadar içtinab olun. 
ması da zor olan bu kavga işte bu suretle 
ya tıştınldı. 

O zamana kadar her sene adalan küç~ 
bir filo ile hırpaJamağa alışmış olan bah· 
riye zabitleri hiç bir askeri prensip. hig 
bir fikir, hiç bir san'at, hiç bir tecrübe e· 
dinememişlerdi. Donanma techizatını ta~ 
mamladığı zaman, sanki hiç mevkiini gör4 
meden vergi tahsiline gidiliyormuş gibJ 

bir hal vardı. Yalnız, Cezayirden gelip il• 
tica etmiş ve amiral sefinesine s'.ivari ta• 
yin edilmiş olan Hasan harbetmek niye. 
tile gemiye biniyor gibi görünmekte idt. 
Fakat cesareti meşhur olan ve daima heı 

şey kafi gelebileceği, her şeyin yerinJ 
tutabileceği kanaatini besliyen bu adam 
bir icad ile !kendisini göstermek istedi. Bu 
icad İstanbulda garib göründüğü kadal! 

Çeşmede de menhus bir netice verdi. Ha .. 
sanın icadı bir takım demir çubuklardAJl 
ibaretti BunlaT geminin güvertesine tes.c 
bit edilmişlerdi. uru surette harice, su • 

yun üzerine taşıyorlardı. Bu da düşma • 
nın. rampa etmesine mAni olmak için dü• 
şünülmüştü. Bu tafsilat Basanın dehası 
hakkında bize büyük bir fikir vermezse 
de, Türklerin iktidar ve kabiliyetlerini 
kafi derecede anlatmış olduğum için. on .. 
lann buna hayran kaldıkları tahmin e • 
dilebilir. 

Payitaht ile civan ancak eşkiyaların Cenub rüzgarlannın devam etmesi. do. 
cesaretine malik başıboş ve intizamsız bir nanmanın hareketini geciktirdi ise. cio • 
asker kalabalığı ile muıtar:ib bir halde nanma daha iyi bir hale gelmedi. Yal • 
iken ayni kargaşalıklara maruz bulu • nız askerlerin kaçmalarını kolaylaştırdı 
nan, valiler tarafından bıperva iz'aç ve ve bazı karlı tecavüzlere yol açtı. Kap • 
tazyik edilen vilayetler her türlü meza _ tanlar tayfalarını tamamlamak bahanesi 
lime maruz kalıyorlardı. vezirlerin en altında bu tecavüzlere devam ediyorlRrdı, 
başlı meşgalesi hem İstanbulun erzakını Bu sırada kara ordusu, iki defa mahve • 
temin, hem de ordunun iaşesini tedarik ı dilmiş olmasına rağmc!'l, her zamankin • 
etmekten ibaretti. Bu mecburiyet halka den daha kalabalık bir hale gelmişti. Os. 
tecavüzleri daha zalim ve ayni zamanda manlı imparatorluğu karadan ve deniz , 
daha sık bir hale 90kuyordu. Tedbirler den şiddetli hücuma maruz bulunuyorsa 
iptida o kadar fena bir tarzda ittihaz edil- da her tarafta düşmanın kuvvetinden ü' 
mişti ki halk hem vergilerin tahsilindeki misli üstün kuvvet çıkarıyor, şüphe gö • 
isticalden ve zalimane şiddetten. hem ver- türrnez görünen bir refah ve saadetin bfu 
gi tahsiline memur kimselerin haksızlık- tün gururlarına kapılıyordu. 

lanndan iki kat zarar görüyorlardı. Askerin gitmesi payitahtta biraz sükt\' 
Türk. hüklımeti kendisini her zaman net temin etmi~i. Büyük muvaffakiyet • 

karargah kurmuş bir ordu gibi telakki e - ler ihraz edileceği ümidi hakkında iyi bil 
debilir. Bu ordunun şefi umumi karargl- istidad husule getirmişt. f şte Comte de' 
hının merkezinden civarlan haraca kes- Saint - Priest kralın izdivacı münasebe·' 
meyi emreder. İşti! veziriazam ordunun tile bir eğlence tertlb etmek için bu fır •1 

ihtiyacını K.arad~niz tarikile böyle te - sattan istifade etmek istedi. Buna Türk ~ 
min ediyordu. Payitaht ise Adalardenizi leri de iştirak ettirmek fikriledir ki ya]... 
kıyılarındaki hububat ile yaşadığı için nız Avrupalıların zevk alacakları balo vı 
Ruslara karşı haz1rlanan deniz kuvvetle- ziyafet hazırlıklarına fişekler ve tenv•ra1 
rinin üstünTüğü sayesınde hayatını te • ta ilave etmeyi düşündü. Bunları hazırla4 
mine muvaffak olabilecekti. Fakat cebir mayı ben derubde ettim. 

ve şiddet inşaatı ve gemilerin techizatını 
tekmil edebilmiş, gemilere tayfa olma -
ları için icbar edilen bir sürü adam top -
lanml§ ise de bu haz1rlıkların cahilAne 
ve mağrurane vukua gelmiı olduğu her 
şeyden belli idi. 

Gemilerin bordalan yüksekti. Fakat 
alçak bataryalar ufacık bir rüzglrda su 
altında kalıyorlardı. Bunlar düşmana bir
çok odun, fakat az ateş arbedebilirlerdi. 
Ne de manevra yapılabilıyordu. Birçok 
halatlar, ufacık bir zorlamada kırılan 

İ~ası icab eden balo salonu bitmişti. 

..... .uıye, :herkesin kalbine bir korku sal- olan yumurtalık faaliyetini uyandırma-
-.u ta çalı.şm:ılıdır. Bu da tıbbi ve aıhhi ve

.sal~ olur. Tıbbi vesait llA.çlardır. Ve * bunun için bugün tababet o kadar lclz 

makaralar vardı. Dümeni kımıldatmak 
.__ ______________ • için otuz kişi istihdanuna mecburiyet gö-

.... _. .......... ·--·--·····················-·····--· rülüyordu. Direğin. üzerinde duran dü -

Fişekler hazırl&nmıştı. Yalnız dekoras .' 
yonlarla $atmak işi kalıyordu. İşte tam. 
bu sırada Kara ve deniz ordularının mah.ıı 
volduğu havadisi İstanbulu yeis ve felA.. 
kete garkederek bizim hazırlıkları dur ., 
durdu. Artık şenli'k tertib etmek akla ge •. 
tirilemezdi. Padi§ah gayet büyük bir eJ')o, 
d~e içinde idi. Vezirler bitik bir hal al .: 
mışlardı. Halk nevmicl idi. Payitaht kıt .. 
lıJrtan ve ıstUAdan korkuyordu. İşte bir 
ay evvel kendisini o kadar müthi~ zanna. 
den bir imparatorluğun bugünkü vazi " 
yeti . 

( Af'kaıı varJ 
.. ~ftaltme, Marmara denizinin kıyı _ detıkUr. Sıhht şerait ruht vaziyetlere flzl-
-.ııdakı bü yolojlk vazifelere taallük eder. Bilhassa 

Şehzadebaşı menci bağıracak ta, dtimeni kımıldatma 
TURAN Tiyatroıunda manevrası ona göre yapılacaktı. Gemiye 

Bu gece 

G E L 1 Ş 1 G O Z E 
yerleştirilecek §eyler hakkında hiç bir 

l prensip, deniz işlerine dair hiç bir 'f'tlkuf 

>Je· ka tün iskelelere ulaklar saldı. nlfanlılık, evlilik mesele& burada mühlın 
Alını dar gemi varsa, toplattı. Bunları, amlldlrlcr. Bu bahse tekrar geleceğiz. 
!im ed Duranın emrine verdi. Erdek c .... aı. .... ,._ •lı::aT11e.ıan.ua '"'-

b anına gönderdi. 
o .... JellulalanR1 rtea -.ta . .&Ut tak-

l'Q attaı Gazi, 7.8.hlre kervanını, o ha- ........ MıklwJ •ukaw..ıa lual&Wllr. 

bQyQk yeni vodvil yoktu. Rastgele bataryalar doldurulmuş-
3 perde lardı. Çaplar birbirine müsaVi değildi. f ~-

Atilla Ser~ " Miçc varyete ırnıpları n!1in muhafazasına bıraktığı Ahmed , .. ____________ .,,, 

iarı, ana yollamıştı. Ahmed Duran bun- ------------=ıı-•·--------------· 
ltk:l Karacadağdaki Batı&luı kalesinde 

&nılftı. 

~ahidler, hep birden üşüştüler. 
~ len, gemilere doldurup, Müsli
~ntn ordusuna ~nderdtler. 

!ıu r~ug~hta buiunan aç askerler, bu
fa~-~2enne, üç güıı :ftç ıece .şenlik ve 
~anlık ettfler. 

C.ı\Dr MARYA, BATTAL GAZİYİ 
NfçtN ZEHIRLmt? 

'ld~ bu taraftan.. Battal Gazi za
• levktyatının arkumı alınca, doj-

• HOLANTSE BANK-ÜNİ N.v. 
ROTTEROAM'da 

24 Nisanda bir 'ube açılacaöım 
sayın Moşterllerlle bOtOn al6kadarlara bildirmekle bahnyardır 

Poata Kutuau 949 - Telgraf Adreal : BANCOLANOA 

Merkea Amaterdam : •ubeler ' AM8TIADAM. BUEN08 AIAES. 

CAAACAI, KAIFA. llTANBUL, MAAACA!BO, ORANJISTAO, RIO Dl! JAN&JAO, 

SANTOS, IAO PAULO.' WILLIMSTAD. 

te bu te.!lih&tın mekanik hali ~ idi. 
Bunların idaresi ancak cahil ellere tevdi 
olunabilirdi. Çllnkü, ancak blSyle adam
lar bu gemiler ve bu tealihat ile 1f gör -
meğe kalkarlardı. 

Maamafih kumandanlık makamını ih -
raz için raabetler vukuıı geldi. Mansab 
tevcihi sallhiyetini haiz olan Kaptan pa-
18 donanmanın gemilerini en çok para -.e
renlere tevdi etmek suretile her sOvariye 
kendi gemi.!intn memuriyetlcrtni .atmak 
hakkını veriyordu. Adet sevldle vilcud 
bulmUf olan bu küçük ticaret düşman -
Iarının ehli olmadan Tilırklerin bah
r'i.yes'tni mah'Yetmele kabiliyetli lrtiklb 
ve ill'tilblan azamf dereceye çıkanyo!'d'u. 

YEGANE 
ÇARE 

BiR KAŞE 

NEOKALMINA 
DIR 

1 



14 Sayfa SON POSTA 
.son Po,,ta. nın tefrl.kuı: .to = 

• 
Istanbul nihayet muazzam 

BiR iN6ilil CASUSU 
Terctıme eden: a. Ala 

Falkenhaynin gizli raporu için 
mevkii mi tehlikeyesokmallydım 

bir stada kavuşuyor 
Stad işine ayrılan komisyon tetkiklerini bitirerek planıo 
tanzimine başlandı, pek yakında inşaata başlanacak 

Dolınabahçede yapılacak şehir sta -
dının bütün hazırlıkları bitmiştir. Bu 
işe ayrılan komisyon, şayanı takdir bir 
mesai ile işini bitirmiş ve stadın planı 
çizilmeğe başlanm~tır. Stadın yapı -
lacağı saha ve gazhane tamamen is
timlAk edildiğinden derhal inşaata baş
lanacaktır. 

Bu haberler İstanbul sporcu gençli -
ğini ne kadar sevindirse azdır. Sene -
lerce kafamızda yaşıyan bir hayro~ ha
kikat oiuyor. 

sporcularından mü~ekkil komisyon' 
İstanbul spor severlerinin minnettar " 
lıkları sonsızdur. 

Tank Özerengin -----
Bu haftaki mektebliler arası 
futbol ve voleybol maçları 

İstanbul okullar• spor bölgesi genel 
sekreterliğinden: 22/IV /939 Cumarte
si günii Taksim stadında yapılacak tut
bol ma!çları: 

Vefa lisesi - Pertevniyal liseleri saai 
1 5 te, Kabataş lisesi - Işık lisesi saat 
16,15 tP. Hakem. Nuri Bosut. 

Voleybol maç.lan (erkekler) 
Kabataş lisesi voleybol sahalarında 
Işık lisesi - Bölge san'at okulu saat 

14,30, Haydarpaşa lisesi - İstanbul er
kek lis~si saat 15,30, Darüşşafaka lise" 
si - Galatasaray lisesi saat 14,30, Bo .. 
ğaziçi li<>csi - İstikrnl lisesi saat 15,30 
VoJcybo] maçları (kızlar) İstanbul kd 

lisesi voleybol sahasında 
Boğaziçi - İstanbul kız lisesi saat 1 ~' 

Çamlıca kızlisesi - Selçuk kız enstitü -
sü saat 16, Şişli Terakki lisesi - İstik " 
lal lisesi saat ı 7. 

Bu maçların hakemliğini Hayri Ra
gıp yapacaktır. 

CUmhuriyet hükumetinin spora ver
diği büyük ehemmiyetle .An~dol~~un 
birçok şehirlerinde kendılerıne goı:e, 
muntazam spor sahaları yapılıyor, nı -
hayet Ankarada yapıl 'l muazzam 
stadyomla Türk sporu göğsümüzü ka
bartan bir spor abidesini kazanıyordu. 
Büyük bir spor muhitini sinesinde ta .. -
şıyan 1stanbula da Türkün şerefile m~
tenasib bir stadyomun ya<pılmasını go
nül ne kadar istiyordu. Yabancı spor
cular gelince onları Taksimin ya .. t~.zl~, 
yahud çamur deryası sahac;ın.a go~uru
yorduk. Sporcularımız terledıklerı, to
za battıklan vakit yilzlcrini yıkıyacak 
yer bulamazlar. yaralandıklan vakit 
sedye yerine sökülen kapılarla na.~1: -
dilirlerdi. Kalabalık rnaçlardaı sozum 
ona stadlarırnızda oturacak yer değil * 

Umumt Harbde gcrp cephe .en.de 11\gilis cukerWri topçu cıte~le harab olmuı bir şehre girerıerke-ı. ya. spor muharrirleri avakta not tuta- Geçen hafta yapılan maçta berabert 
HattA bunların hepsi de imıimi öğ - bunu çabuk bittreoeifni ümid ediyor- büronun mahrem defterine, numarası- cak bir köşe bulamazl~rdı. Mcktebler kalan Mualliıu mektebi ve Pertevniyal 

.rendiler .. bunun neticesi olarak, sualsiz- du. na göre bir kayid yiyecek, ayrıca kimin arasında yapılan son futbol maçların - lisesi futbol takımları tekrar karşılaş " 
cevabsız Aınmer'in bürosuna girip çık- Bu raporun benJ fevkalade alAkadar eline giderse ondan bir de imza alına- da bile soyunacak yerlerin ve duşla - mıştır. Bu maçı Pertevniyal lisesi '-' 
mağa başladım. ettiğini, tabit, söylemiye lüzum yok ... cmctı. Bu suretle, farkına varılmadan nn pisliği. gençlerimizin körpe ciğe: - kazanm1ştır. 

Ammer'in bürosunda öç oda vardı. Ammer'in bilrosuruJ her girdikçe, bu, bunun çalınmasınıt imkftn yoktu. Fakat lerine hücum eden sahanın toz ve du - lzmir fuarmda bu yıl çok 
Bunlardan birisinde· bfironun umumt raporu görebilmek ünıidile, odalann rapora numara koymak hususunda 1 manı sporun sıhhat için yapıldığım 
mahiyetteki memurları çalı.şırdı. Kö - dört bir köşesini ıörıden geçirirdim. Bu Anımer'e yardım ederken, raporun sanki tekzib ediyorlaroı. Vasıtasızlık- alAkalı rr. Us' ha karar yapılacak 
şede tnmamen ayrı, birincisine naza - hadiseden takriben iki gfin sonra, ken- muhteviyatı hakkında bir fikir edin- la spor yapılmıyacağını bilenlerin: İzmir fuar komitesi fuarda zengb) 
ran daha küçük bir oda bulu - disini a~ıp beraberce sabah kahvaltısı- mek pekala kabildi... cStadyom isteriz!> feryadına karşı Şe- spor müsabakaları hazırlamaktadır· 
nuyordu. Burada üç zabit ça - nı etmek üzere Ammer'e uğradığım za- (A1"kası var) hir Meclisinin her sene ilk toplantısın- Komite, bu münasebetle Beden Terbi-
lı.şırdı. En gizli mahiyetteki ve - man onu gizli odada buldum. Odadaki .............................................................. da tatlı vadlerle stadyom planlah ter- yesi Genel Direktörlüğüne müracaatı• 

sikalar bu odada ha-zırlanırdı. Am - büyük mcısanın ü.stt1 ya7.l makinesinde [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] tib edilir, fl~nca yerlerde istimlakler İzmir, İstanbul, Ankara, Atina.. ve K.a' 
mer'den, onun husust kAtibinden, ve yeni yazılmış bfr çok kağıdlarla dolu G unun Bulmacası yapılırdı. Muntazam tribtinleri, yem - bire futbol muhtelitleri arasında bit 
erkanıharbiyeyc mensub birkaç sübay- idi. Amrner, bu kağıdlardan her birini, yeşil sahası ve spor tesisatile, içinde turnuva yapmak için müsaade istemit' 
öan maadasının bu odaya girmesi şid- yanı başında durmakta olan el yazısı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
kosan, atlıyan yüzlerce genci zevkle tir. Turnuvaya 2 Eylfüde b~1anaca1c, 

aetle memnudu. Üçüncü Qda, Ammer'in amllarile mukayese ederek teker se:ireder., alkışlıyan binlerce seyirci - 16 EylUl Pazar günil nihayet bulacak" 
çalışma od~s1 idi. AınnM!r'in odasından teker kontrol etmekle meşguldü. Bu 1 lerile sehriınize layık bir stadyom göz- tır. Bu maçlarda birinci, ikinci ve üçi10 
gizli odjya geçmek için arada hususi kağıdlaıın, Anuner'in bana iki-üç gün ~ 1erimi~de tüten bir hayal olmuştu. cil olacak takımlara birer fuar kupa.51 
bir kapı vardı. Benim ilk Mdefim, bu önce bahsettiği, Fa1kenhayn'in raporu ı İstanbuıda a{tletizm öldü. Voleybol, verilecektir. 
gizli ocfaya serbestçt;; girip çıkmak im- olduğunu anlamak için Şerlok Holmes 4 basket°h<ll öldü. Güreş kalmadı ve ni - Ayrıca futbol mnçlanndan başka fi" 
kanlarının elde etmekti. Bu da güç ol- ol~ağa hiç de lüzum yoktu ... Gene bu l ha yet futbol can çekişmeğe başladı. mir, İstroıbul, Ankara ve Kahire ara ' 
rnadı. Çünkü bu büronun, dolayısile vesikanın - muhteviyatını anlamak için t B k b.l herşeyde oldugu· gı'bi, sında basketbol ve tenlıı müsabakal.IJ1 

· l' d f. A di. H fi lü · b d ki' · b'l t hl'k k una mu a ı 1 d d" ü ül ktedi gız ı o anın se ı mmer er t r ıca ın a mev ımı ı e e ı eye so - d d bil -k kabiliyeti olan Türk yapı ması a uş n me r. 
1 r t 'dd' "--- l '---· • d ğe h rikul°'d ilh" b 0 "i spor a a yu mes u ıye on:t aı ı .. nmunrr se IJ'Sııım maga e r- a " em ım ır şey 1 rl ta am vesaitle çalışmaya Balıkesirde yagh gOreşler 

en s~mirn! bir arkadaşımdı. Benim le- olabileceğini istidlll etmek için devlet l bgaensl~; bamşl:azz bonu pek çabuk isbat 
hirne olan ikinci bir nokta daha vardı: adttmı olmağa da lüzum yoktu. ı tt·ı Ank stadı sene geçmeden Balıkesir 20 (Husust) - Tek .pat 
İnl.1i1tereden kaçış .şeklim, Amrner'in Amm 'i tı b' kt Be e ı er. ara klilbü tarafından tertib edilen yatı' 

b hc~dn suör~ ıraz ası L n o- u. semeresiPi verdi. Orada yapılan Tür - güreşler 23 Nisanda yapılacaktır. oa• 
rnaiyetiııde1d memurlar ilzerinde de nu u a. e g runce: . .. . . . 'kl rl d k k il salt 
büyük bir tesir yapmış, ben onlann gö- - Hayrola, dedim, ne oldu? Soldan safa -ve yukarıdan qatı: kiye gureş b~:ın:ılıKe nl edpe b~kl t- re.şler Tekirdağlı Hüseyin, Mdni 

Amm . l - Cok insan bulunan yer. tidadlar gözüktu. oşu ar a, ısı e - Halil ve dig· er tanınmıc: pehlivanlar t.t' 
zünde bir kahraman olup çıkmıştım,. er. ı _ usta olnııyan - Aptal 

1 1 
t' ti 'h "':l 

bu da pek tabii idi. Umumiyetle büro _Bir şey, yok dedı. Fakat şu Alllıhın s _Geceler _ Yalan te kuvvetli e ern~n ar~ ve t nı .a: tirak edeceklerdir. Tekirdağlı şehrtıırl" 
!şinde çalışan askerler, fiilen harbe iş- belası rapor canımı sıkıyor ... Onu he- 4 - Gözleri görmtyenler - Kı§tn yağan. yet futbolde An ara . a;ı zmın ze gelmiştir. 
tir:tk edip de vararlık gösterenleri, göz- men bugü:ı icab eden yerlere gönder- 8 - Btr masa üstünde yuvarlaklarıa 01 - de yen<iiler. İstanb~lun e~ ıyı takım - Ankara Gençlerbirligi gelemiyor 
!erinde pek büyütürler.. onlara bam _ k b . ti d yim 0 . . nanan oyun - Neh1 lfıhtkası larını da mağlub ettıler. Boyle bir stad-
başka bir in~an ns.zarile bakarlar .. İşte ~e mecb ulkirıyıed bnire .. . f nuln kıçhın ı - İki harfin ortumda bir cE, ol3aydı yom geniş bir spor muhiti yarattı. Mil- Şehrimiz gayrifederelerile çarpış " 

ır saat, e e saatten az ro a - kabulün zıddı olurdu - Gayet 1r1 ol- • .. 1 nda seyirci miktarının mak üzere fstanbule gelmesi beld~ 
ben de cn1arın.gözünde bu çe.şid kah - valtıya gecikmem icab edecek... du{tu söylenllen muha11el masal kah. lı kume m~~ an25 bt d ğı d" _ Gençlerbirliği dün akşam geç vaP" 

ramanlardar. biri idim. Bu fırsattan hemen istifade)~ ko - ramanı her hctfta - n en aşa uş çektiği telgrafla mfisaade alamadığı .. 
191 S yılının noel yortularına takri- yuldum: 7 - Oeml edatı - Yanl1" memesi bunun canh delilidir. Bu spor 

b .. .. k..ıı ·a· Bi gü ı:ğl - S d -.ıeyim '? d' 8 - Az sıcak - Evlerin ilııtft kalkınması memleket hesabına çok se- çin gelemiyeceğinl bildirmiştir. _.,, 
en uç gun ·i;.Ua ı ı. r n u e ye- ana yar ım eu mı. ıye sor- 9 _ Dünyanın sonu _ Hayret nidası . .. --·-··-·-·0000••••00---·-······-· ·-·---

rneği esnasında Anrmer'1e karşı karşı- dum. ıo _ Leğen btçtmtnde ya.pıım14 büyüt re- vin~lece~ bir şeydır. Türk !pôru but?!1 = 
;ya oturmuş çene çalıyorduk .. ikimiz de Ammer büyük bh sevinçle: ınek tabı şehırlerınd~ bu kalkınınayı gösterdıği 
izinden bahsediyorduk. Aslına bakar - - Böyle bir şey yaparsan çok iyi e- 1 2 v • ı> ~ 7 8 9 ıo zaman sarsılmaz bir kudret olacaktır. 
sanız benim izin falan arzulad~ğım dersin, dedi. Bu gibi çok mahrem evra- 1 Onun için senelerce yapılrnaSlnı .işti -
yoktu. Fakat buna karşılık Aıruher, kı yazan asker daktilo müstesna olmak yakla beklediğimiz İstanbul Şehir sta-
62mirni olarak üç beş günlfl.k bir izin ü~re buraya yazıcılardan kimseyi sok- S dının da temellerinin aıtılması İstanbul 
sayıklıyor, bunu hiç ağzından dilşür- mamak emrini aldım .. onun için tashih l ve dolayısile memleket sporunun yük-
müyordu. Fakat izin koparabileceğin- ve saire gibi bütün teknik işlerle biz- 4 selmesine yeni bir hız verecektir. 
0.en hiç de ümidvar değildl. Çilnkü Am- zat benim uğraşmaır. icab etti .. raporun l Sporun Büyük HAmisi Milli Şef İ.t-
mer'in şefi - bir bnşka tabirle Falken- asUle mukayesesini bitirdim gibi bir t met lnönünün idaresinde Ti.irk genç -
ihayn- bir kaç gündenberi «.Şimdiki va- şey .. şimdi her nüshaya ayrı ayrı nu- ~ liğinin bunun gibi daha pek çok spor 
%!yetin tavini ve müstakbel harekatın maralar koymak mecburiyetindeyim... t sahalan ve yükselme hnkAnlan bula -
fnkisaf şekilleri hnkkında ihtimaller » Ammer'in yanına oturdum. Ah, şu l cağı muhBkk:aktır. İstanbula g.eldiği 
lsmi alhnc a çok mühim bir rapor ha- romanlardaki casusların yaptığı gibi u. gündenberi tuttuğu her işi başaran, 

zırlamakla me~rulmilş. .. Ammer'in bu raporun bir nüshasının çalabilsem, şehrin birçok derdlerl arasında stad -
söylediğine röre bu mühim raponı1 ya- ne iyi olurdu!. Kafama bir an için gelen lvvelld bulmcıcanatı halledUm'f ı•Jsl yom derdini de kat't surette halleden 
zı makiı esile teksir ederek bir çok mü- bu fikri derhal kafamdan uzaklaştır - ·········-·····-· ... ······-········-····-··-.. ·-- Vali ve Belediye Rei!tm1z Lôtfi Kır -
bim şahsiyetlere· göndermek lazımmış. dım. Çünkil bu,.olacak bir şey değildi.. Çocuk narin ve nazik bir fidan gibidir. dara, bu işin neticelenmesinde pek çok 
Fakat rapor, çok mühim ve çok gizli rapor, müteadid yülGek şahsiyetlere Bakılıl'Sa gürbüzleşir. Çocuta. sev. SeT~ yardım ve faaliyet gasteren Beden Ter 

SELANIK BANKASI 
Teıb tarihJ : 1888 

• İdare Merkezi : lsTANBUL (GALA'fJJ, 

TiirlıiyeJeld Şrıbelniı 

tsTANBUL (Galata ve Yenicaınl) 

MERSİN, ADANA BilrOIU 

Yanani•tanJalıi Şabelm ı 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevı banka muameleleri 

Kiralık kualar servld olduru için, bütiin b\ınlarla şahsen gönderilmek ilzere hazırlanmıştı .. sa - cek klnısesl oımıyan 7avrulan da hatırla. biyesi Genel Direktörü General Cemil 
'Yılda bir lira ver. Çocuk Estrreıne Ku -

Am111er'in me u1 olması icrb ediyor- yısı mnhduddu .. her sayısı ayrı bir nu- rumuna üye ol! Tanere, stadın hazırlıklahnı pek ça - ~ 
mu. Marumıfih A.mmer, Falkenbayn'in mara taşıyordu .. buradan çıkar çıkmaz buk netlooJendlren İstanbulun eski ~ 
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Hangi Renk 
Sizi Mesud Eder ? 

[ 

PARASIZ 
Bu sih·ami.z yeni 
• pudra renkleri ,, 
tecrübe edilebilir. 

Fena renkt.? bir pudrn, yıizü
nUze korkunç bir makyaj man
zarıamnı verir ve sizi olduğu -

·nuzdan daha fazla yaşh göste
rir. Teninize uygun renkte bir 

pudra intihab etmenin yegane 
çaresi, yUzUnlrlin bi: t:ırafında 
bir renk ve diğer tarafında b'l~
ka renk pudr::ı tecr:ibe etmek . 
tir. Bu tecrüb~yi hemen bug'.ın, 

lize parasız clarak verflt>cek 
yeni ve cazib renldıırdcki To· 
blon pudrasile yapımı Bu ye
ni cCild renk.le~i> (Kroınoskop) 

t!bir edilen en son ve modern 
bir makine vac;ıtasılp karı!:tırıl

nuştır. Sihramh bi: göz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkleri 
intihab eder. 

Tene gayet uygJrı bu yeni 
pudra saJ'E.'5inch? artık makyajlı 

bir yüz gorünmıyeı:C'ktı:- roka 
lon pudrası, imtiyaı!ı bir LtsuJ 

htanbul 1: ele 

• 

ıo KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BİR 
PUDRA KULLANIR. 

dairesinde cKrema köp-:iğü> ile 
kanştırılmıştır. Bu sayrdt! pud
ranın saatlerce sablt !..almasını 

temin ettiği gibi p:ıdıanm cil .. 
din yağlı tabii lfraı:ıtmı mas • 
setmesine ve Lu su ":"etle cıldin 

kurumasına ve s~rtle~mesine ve 
bınnetice bun.şuklukların zu -
buruna da marn olur. Her vakit 
krema köpüğile karıştırılıru~ 

meşhur Tok:ılr:ın ı;ud1·asını kul· 
!anınız ve birkaç g~n zarfında 
temnızde yapacağı cazib tekem
mülü görümiz, daiM:ı kutuların 
üzerindeki Tokalo" ismine dilr· 
kat ediniz. Tcnlnlze uygun renk 
intıhabında t~redd.ij ettiğıniz

de lı'.'ıtfen İstanbulda 622 No. pos
ta kutusu adresine (Tokalo;ı 

pudrası servisi 25 No). vaki ola
cak ta1ebde size memnuniyetle 
muhtclıf renklerrlc numuneJık 

altı ufak pake~ pudra göndero
ceğiz. 

. . 
ı ·esı i anları 1 

Muhammen İlk temf-
bcdell nah 

kadıköy Rıhtım sokağınd:ı Hal binası altındaki 2 numaralı 
dükkan 102,00 
kadikö~ Rıhtım sokağında Haı binası altındaki 1/17 numa
ralı dükkan. 

7,65 

köprünün Üsküdar ıskeles~ııdeki 22/64 numaralı dükkan 
köprünün Haliç iskeles!nde 1/63 numaralı dükkan. 
ReyteJiadada Ayyıldız sokağında eski zabıtai belediye lru
~i. 

126,00 
480.00 
180,00 

rn.oo 
470,00 

9,45 
36,00 
13.50 

l.3:J 

35,25 boY'Ükadada Rıhtım caddPslnde 2/2 numaralı ga211no. 

lroca.tıayredd:n mahallesinin Ayazmakapı sokağında 67 nu-
tnaralı dükkan. 60,00 4,50 
Beyazıd Cümhuriy~t caddesinde 104 '106 numaralı dükkan. 120,00 9,00 

Yukarıda senelik muharrıt""M kiralan yazılı bulunan mahaller teslim tarihin

den itibaren birer sene rr.ücld t'" kJ-aya verilmek üzere ayn ayrı açık arttırma
\?a konulmuştur. Arttırma 215'939 Salı gü~ü saat 14 30 da Da1mi Encümende ya
Pılacaktır. Şartnameler Levazım Müdür ü*ünde görülrbilir. İstekliler hizaların
da Yazılı ilk tcmin.ıt makbuz veya mcıktubı1e beraber yukarıda yazılı günde saat 
14,ao da Dahni Encümende bulunma'ıdırlar. (B.) (2546) 

lst=\nbul Ünivers:tesi A. E. P. Komisyonundan 
liase-ki hastanesi tedavı klir.iğindc yapılacak 3305 38 lira keş fli harici tesisat 

fJlerının 8.5.1939 Paıartesi günü saat 15 de rektörlükte açık eksiltmesi yapıla .. 
taktır. 

İsteklilerin en az 3000 liralık bu gibi i§ler yaptığına dair İstanbul vilayetin
den Vesika almaları ve 2'11:! liralık teminat vermeleri, Ticaret odası vesikasını ,gös-
1'ıınesi lfızımdır. 
~ ve şartname her gün rektörlükte 2öriilür. 42706> 

SON POSTA 

Ttirki~e radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 
- DAl.GA UZUNLUCU ~

H• a. 181 Ka ı• ırw. 
I' .A.q. 11,Tf a. lllH K•. ta Jrw. 
T .AJ. IUt a. He1 ır:... to ırw. 

CUlKA - 21/4/39 
12.30: Protraın. 12.35: Türk müz1Ai - Pl. 

13: Memleket .saat Ayan, ajans ve meteoro
loji haberleri. 13.45 - H: Müzik (Karışık 
proğram - Pl.) 17.30: Kamışımı <İnkilfıb ta
rihi dersleri - Halkevinden naklen.ı 18.30: 
Pro~ram. 18.35: Müzlk (Operet müziği - Pl l 
19: Konuşma. 19.15· Türk müzi~I (Fnsıl hey
eti.) Tahsin Karakuş ve arkndaşlan. Hakkı 
Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay. Basri Oner. 20: Ajans, meteoroloji 
haberleri, zlrııat borsası Ulat) 20.15: Türk 
müziği. Çalnnlar· Zühtü Bardakoğlu, Cevdet 
Çağln, Kenıel Niyazi Seyhun. Okuyanlar: 
Halfik Recai, Melek Tokgöz. ı - Şemsed -
din Ziya - IIlcaz şarkı: KJm görse seni. 2 -
Rlfat beyin - Hicaz şarkı: Slc;lcndl havn. 
3 - Rahmi beyin - Hlcıız şarkı: Akşam er
di yine sular. 4 - Zühtü B:ırdakoğlu - San
tur taksimi. 5 - Dedenin • Şetara.ban şar -
kı: Gözümden göynümden. 6 - ......... - Şet 
araban şnrkı: Gecemiz. 7 - Üsküdarlı Ziya 
beyin - Tahlrb1.L'5ellk şarkı: Nim nlgO.ha ka
il oldum. 20.45: Türk müziği <Saz eserleri.) 
Çalanlar: Fahire Fersan, Reflk Fersan. 21: 
Memleket saat Ayarı. 21: Konuşma. 21.15: 
Esham, tehvtlA.t, kambiyo - nukut borsası 
(tlat.) 21.25: Neş'eU plAklar - R. 21.30: Mü -
zlk (Rlya.setlcümhur Filarmonik orkestrası.> 
Şet Praetorius. ı - R. Heuberger - Opern 
balosu: Opernball operetinden uvertt\r. 2 -
J.S tratıP.S - •Viyana ormnnındn rnıısallar• 
S - F. Lehar - cAltın ve gfimüş11 4 - J. St. 
rnuss - cOüzel mavi Tuna• 22 30: Müzik 
<Opt>ra ary:ıları - Pl l 23: Mil.jk <Cnzmand
Pl.l 23.45 - 24: Son ajap.ıı haberleri ve ya -
rmkl pro~ram . ······························································ 

Parisirı en son model kadın 
şapkaları Bey..ığluııda 

BAKIR 
mağazalarının yeni 

Sayfa ıs 

Orta Okullar Öğretmenliği 
Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden: 

1 - Dört, beş ve altı sınıflı ilk öğretmen okulları mezunları arasında on. 
okullarda: 

A - Türkçe. B. Tarih - Coğrafya, C. Matematik, D. Fizik - Kimya ve Tabiat 
bilgisi öğretmenliği yapmak istiyenler için Maarif Vekilliği tarafından önümüz.ı 
deki Haziran ayı içinde bir sınav açıJacaktır. ı 

2 - Sınavlar yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır. 
3 ._ Yazılı sınavlar 19 Haziranda talihlerin bulundukları Vilayet Kültür Di c 

rektörlüklerinde yapılacaktır. 

4 - Yazılı sınavda muvaffak olanların sözlü sınavları 17/Ağustos/1939 tarik 
hinde Aırkarada Gazi Terbiye Enstitüsünde yapılacaktır. 

5 ~ Askerlikleri dolayısi?e kıt'ada bulunan öğretmenler, kıt'alarının buluncfu..t 
ğu vılliyet merkezindeki öğretmenlerle bir arada sınava girecek'erdir. 

'I'aHblerin daha fazla tafsilat almak üzere 4/V/1939 akşamına kadar İstanbu] 
Kültür Direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. c2718:. 

Inhisar~ar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi Miktarı Muhammen B. ';O 7,5 Te. Eksiltme 

Lira kuruş Lira kuruş şekli saati 1 

Muht<'lif eb'adda çırnlı kereste 40,599 M3 1826 95 137 Ol Açık ek. 15 
I - Yukarıda miktarı ;>azılı çıralık kereste açrk eksiltme suretile satın alına• 

ca'ktır. 

1I - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltme saati hizasırıda gösteril 11 

miştir. 1 
111 - Eksiltme 28/IV /939 Cuma günü Kabataşta levazım şubeı;i müdüriyetin.. 

deki alık komisyonunda yapılncaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabllit'. 
': - İsteklilerin eksi!tmP için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 teminat paraoı 

larıle mezkur komisyona gelmeleri. .2714. 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
Afyon dstasyonundn yapılacak 150 metrelik kömür ~lu ile. curuf kanalı i&o ı 

§aatı k"palı zarf usuli1e ve vahidı fınt üzerinden eksiltmeye konmuştur. 
1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 24960 liradır. 

2 - İstf'kliler bu işe aid şartname vesair evrakı Devlet Demiryollarmın An"' 
1 

kara. Sirkeci ve Afyon vezm lcrinden 125 lqıruş muk bilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 8/5'939 Pazartesi günü saat 15 de D. D. Yolları Yol dairesind• 
toplanacak merkez 1 inci komisyonca yapılacaktır. 1 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubları ile birlikte aşa.ı 
ğıda yazılan teminat ve vesaiki ayn: gün saat 14 de kadar komisyo:ı reisliğine 
tevdi etmiş olma1an Jazımdır. 

1 A - 2490 sayılı kanun ahkammn uygun 1872 liralık muvakka: teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C- Bu gibi işleri başannıs olduğunu mübeyyin vesikalar. cl417:. c2652> 

~\ ...... ~_._._. .. _.mm.jl•-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-cı 

Kadın şapkaları 
dalresıııde teşhir edilmektedir. 

Gelıniz, intıbııb ediniz. 

ZAYİ - 1327 yılı içinde İstanbul Üskü -
dar Merkez Ruştıye okulundan aldığım tııs. 
diknameml z:ıyi ettlm. Yenlslnl nlac:ığım -
dnn eskisinin hükümsüz olduğunu ilft.n ede
rim. 

D. D. Y. Karabük istasyonunda Mehmed 
Kenan Özalp 

DOYÇE OttıEı~T B 
Dreıdner Bank Şubeıl 

Merkezi: Deriln 

Türkiye pıbderit 

Galata - İstanbul - lzmtz 

Deposu: 1at. Tütün Gümrüğil 

* Her türlü banka İfi * 

Son Posta 
Yevmi, Sly&.KJ. Havadi.9 n Halk i&Utt.11 

Yırebatan, Çat9.1Çe§me sokak. u 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
reiimlerin bütün haklan 
ıııahf\1% ve gazetemi:ıe tiddir. 

ABONE FıATLARI 
1 e· 3 1 
fol\ Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE · • ...,J -l4J.J 4vU 
YUNANİSTAN .. ,dJ 

. ) 

•-•V 710 
ECNEBİ .:.7 f' ' .. sou 

Abone bedeli peıindir. Adra 
de~iitirmek 25 kur·ııtur. 

ıw 

27u 
!30(.) 

Gelen evralı wm 11erilmn. 
ilanlardan meı'uliyet alınmca. 
Cevab için mektublara 10 kUTUfluk 

Pul ilAvesi llzıındı.r, 

r···;~~~~·k:~··=··1;i·ı;;;~;,·~··ı 
! Telgra/ : Son Poıta 
i Telef°" : 20203 

'················································' 
Son PMta Matbauı 

Üsküdnr İcra l\Iemurluğundan: 

Ölü Hafız Emin vere.sesine borçlu Sellm o;ı;ıu Ali Fu1dın Bo~azlçlnde Beykozdn esti 
Kemer, yen! Al!bey sokağında e ki 60 yeni 50 No. lı s:ığ tarafı elyevm emllUtl milli,_ 
korusu, sol tarafı merhum Vecihi Bey vereseıcrl arka tarafı kezalik emlaki mllllyenm 
park ve oteli, cephesi tariki ım ile mahdud ve tamamıno üç yemlnll ehli vükuf tara;.. 
fındnn 840 lira kıymet takdir rdllmiş olan ahşab evir. borcunu:ı ödenmemesi hasebıı.t 
2280 numaralı kanuna tevfikan ve açık arttlrma Ue satılmasına. karar verilmiştir. 

Ev.ııafı; Eski 60 yeni 50 numaralı ahşab ve bir katlı evin taş merdlvenll kapısındaa 
glrlllnce bir sofa üzerinde s:ı~da iki oda ve solda keza iki oda, iki belli ve bl.r ufak kort.. 
dor (tavan yoktur) vnrdır. Bu koridorun yanındaki yukarıda yazılı soldnkl ikinci od~ 
dan bu evin müştem1lft.tmdan olan diğer kısmın mutfn~ına glrlltr. Bir kapı~ı vardn\ 
Kezalik işbu evin bodrum katında hrden ahır olarak kullanılan bir ufak oda vardll'. 
Cephe pencereleri demir parmaklıklıdır. Elektrik tesisatı vardır. Gayrimenkulün m6f-e 
temtıfltından ve arkasından ve bahçeye knpısı bulunan kısmın kapısından girlltnce sal 
tarnfta tavanmz bir oda ve sol tarafta yukarıda zikri geçen ve zemini çimento döşeli 
ve alaturka ocaklı bfr mutfak vardır. Tahminen bir metre genl~li~lnde ahşab merdi • 
venlr üst kata çıkıldıkta ufak bir koridor üzerinde sağ taraf+a b~r oda ve bir heH\ vd 
sol tarnfta gene bir oda vardır Keınllk bu kısımda da elektrik tesisatı vnrdır. 

B:ıhçe lrumında ve emH'ıkl mi1llyeden ol::ın park duvarına muttasıl harab blr ahll! 
mevcud oldu~u gibi sonradan yııpılmış bir oda <barııkal vıırdır. 

50/l numaralı bahçe kapısından içeri girlldikte sağ tarafta harab ve gayrlkabut 
1skil.n iki oda, bir helA vardır. 

Bu binalann hevetl umumlycsl ahşabdır. Bahçede bir kuyu vardır. 
ı - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 4 Mayıs 939 T. Perşembe gününden ıtt .. 

haren 937-2676 numara lle 'Üsküdar İcra Daire.sinde muayyen numarasında bnrlteslll 
görebilmesi 1çln açıktır. 

İHinda yazılı olanlardan fazın malümat almak lstlyenler 937-2676 dosya numarası.. 
le memurlyetımlze mUraeaat etmelidirler. 

2 - OayrtmenkulOn 23 Mayıs 939 Salı günü saat 16 da 'ttskildar İhsanlyede Şerlfbe:r 
Çe.şme sokağında 16 numaralı adliye blna.sındn Üsküdar icra memurluğu odasında tıııı 
defa ba~ırıldıktan sonra en çok arttırann ihale ed!llr. Ancak arttırmn bedell muham• 
men kıyıneUn yüzde 75 fnl bulmaz veya satış lstlyenln alacağına rüçhanı olan diğe• 

alacnklılar bulunup da bedel bunlann bu gnyrlmenkul ile temin edilmiş alacaklarınnı 
mecmuundnn fazla.yl\ çıkmazsa en çok nrttJranın tnahhüdn bilki kalmak üzere ar1>4 
tırm'\ 15 giln daha temdld edilerek 7 Haziran 939 Çarşamb'l günü saat 16 da Üstü .. 
dar İhs:mıyede Şerlfbey Çeşme sokağında 16 numaralı adliye binasında 'ttsküdar icrtl 
memurlu~u odasındn yapılacak: arttırmada bedeli satış 1stıyenln alacağına r~hanı olan 
diğer alacaklıların bu gayrimenkul lle t~mln edllmlş alacnklan mecmuundan fazla~ 

çıkmak ve yeminli üç ehli vükuf tarafından takdir edilmiş olan kıymeti mWıamme .. 
nenin yüzde 75 ini geçmek şartlle ihale edllecektir. 

Böyle bir bedel elde edilmezse 2280 numaralı kanuna tevfikan aatış geri bırakılır. 
eaktır. 

3 - Arttırma tıedell peşindir. Arttırmıya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin :vü• 
de 7 bu-;u~u nlsbetlnde pey akçesi veya milli bir bankadan teminat mektubu tevdi eı. 
dllecektlr. 

4 - Gayrimenkul kendl.stne ihale olunan klm"e derhnl veya verilen mühlet içinde 
parnyı vermezse ihale kararı fesholunnrak kendisinden evvel e:ı yüksek teklifte bulu.. 
nan kimse arzu etmı~ oldu~u bedelle nlmağa rnzı olursa ona, razı olmazsa veya bulun .. 
mazsa hemen 15 gün müddetle arttırınıyn çıknrılıp en çok arttırana ihale edilir. İki 
ihale nrasındaki fark y.e geçen günler için yüzde 5 ten hesab olunacak faiz ve dl~eıı 
masraflar ayrıca hükme hncet kalmaksızın memurlyetıml7ce aJ1cıdan tahsll olunur. 

5 - İpotek ııabibl alacnklılarla diğer alfıkadarların ve irtltak hakkı sahlblerinln 
gayrlmenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve mnsrnfa dahil olan iddialarını i§ba 
Ufın tarihinden itibaren 20 gün içinde evrnkı müsbltclerlle birlikte mcmurlyet.ıınıze bl). 
dlrmelcrl icab eder. AkEl halde Tnpu slcllll lle s:ı.bıt olmadıkça satış bedellnln paylaf
masmdan hariç kalırlar. 

6 _ Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak knrn: pulları, Tapu ferağ hnrcı 20 senellll 
vakıf tnvlz bedelini vermeğe mecburdur. 

Gayrimenkulün nefsinden doğan müterakim vergi, tanzifat ve tenvlrlye ve teıı{ilf1t 
resml ve vakıf 1carcs1 borçluya nlddlr. 

7 _ Gösterilen günde arıtırmıya i§tirat edenler arttırma şartnamesını okuın\14 wı 
lüzumlu malQmatı almış ve bunlan tamamen kabul etmiş ad ve ttıbar olunur. 
Yukarıda ı&terllen ıayrimenkul i§bu 1Iln ve ııösterilen arttırma şartnamut cıaın.. 

.sinde satııacatı llln olunur. 93'7/28"TS 
••- a 



16 Sayfa 

Yemeklerinizin 

lezzet ve nefa

seti.ot, ancak 

ÇAPA 
MARKA 
BAHARATINI 

Kullanmakla 

temin 

e«lebWrsinlı. 

15 gramlık Salep 

ve baharat 

PaketlerJ 

ber yerde 

- 5 
kuruştur. 

\ 

SON POSTA 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
SIRT 

GOGOS 
KALÇA 

ARKA 
BEL 

Te BOTON AÖRILARA KARŞI 

kullanınız 
ÇABUK ŞİFAYI 

ltAra<-iğer, bl:Sbrek, tq ve kumlann· 
dan mütevellld sancıları.ruz, damar 
891'tllklm ve ffşmanlılı: ıtkiyetlerl • 
Dizi u R t N A L ile aeçirlııiz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid thik Ye ok· 
salat gibi maddeleri eritir, kam te
mizler, lezzeti hoı, alınması kolay· 
dır. Yemeklerden sonra yarım bu
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

, KURTULUŞ 
BEYoGLU - İSTANBUL 

·~ ........................ ,~~ ............................................... ~ ' Doktorlar, Bankacılar, KAtibler, Mektebliler velhasıl bQtDn 
mUrekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kurumasından, Te ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

TIKJJ DOLMA KALEMi 
A vrupada dabl tasdik olunduğu gibi 
Almanyımın bu icadı mQrekkebll 
kalemle yaıı yazmak mec· 

Açık bırakıl· 
dığı halde her ne 

şekilde durursa dur· 
sun mDrekkeb akmaz Te 

kurumaz. TIKU e.ı sağlan 
n en kuHaoışlı mQrekkebli 

kalemdir. 

burlyetinde olan halkı 

hakikaten bu eziyet· 
ten kurtarmıştır. 
TIKU ucu aşı11t 

maz, bol mO· 
rekkeb alır 

Siy"btan maada yeşil, mavi Te kırmızı 
renkl~rJ de ayni ffatta ıatılmaktadır. Her 
yerde arayınız. Flııtı 3 lirttdır. 
Aynca: Ce1 , Kol, Mtısıı ve Duvar natlerf, 
KHplama n.Ucevherat, kalemler ve sair •.• 
Deposu: Rıkardo levi baleti filippo levi, 
Havuzlu han No. 1, İstanbul. 

kuvveW 

banl.ırsa 

s.• kop
ya çıka· 

rılabilir. Taklitlerinden sakımmz. Kırmızı halka üzerinde TIKU 
Markaya dikkat eaınız. ·ı aşraya postli ile gOncıerilir. 

Siparitlerln bedeli olan 3 lira evvalden gi5nderilmelidir 

Toptan ve parakende satıt yeri : latanbul Sultanham:.m 

Hanidi bey geçidi No. 48 • 56 Tel: 21ı95 

POSTASI 
21 Nisan Cuma günU Meı.sin hattına kalkacak olan (Tarı) Yapuru 
yalnız bu ıefere mahsuı olmak üzere Cuma r·;nü Hat 17 de Ga
lata nhbmından kalkacak ve Pazar ubabı .zmir'e Taracakbr. 

Kaput Bezj ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikaları T.A. Şirketinden: 
Yeni tesısntla fnttlıyl tıJ g çtın 

Adana fabrikamızın sılindlrli 75 ve 
9(.) s .ın tim B. ( J ip 2 çıtçı) kaput 
bezi, 4, 6, 10, 12 numara vster ip· 
lıklflri imalatı piyasaya ıtr:wdiı • 
m., tır. S pıtrişler bir harta içinae 
gO •• derilir. 

Sıparış için Adana fabrlkl mıza 
veya Ankara AtııtUrk bUlvuıı And 
upal'lımnıı No. 4 daireye rnUrncaat 
edılınesı. 

Telgraf adresi: Çeşid • Ankara 

Tek slltıın aantloll 

Birinci •ahile 400 kuruı 
J kinci •ah ile 250 » 
O,üncü •ahi/• 200 » 
Dördüncü •ahile 100 >• 
iç ıahileler 60 » 
Son •ahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktlarda illn yaptıracak· 
Jar ayrıca tenzilatlı ta1 ifemizden 
istifade edeceklerdir. Tan:., yarıın 
ve çeyrek sayfa illnlar i~in ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari :Ii.nlarua 
aid işler için fU ıdre:1e müracaat 
edilmelidir: 

tlincdık KoUektU flrkeu 
JU,hramaıuade ll&a 

Ankara eaddle.l 

ADEMi iKTiDAR 
GEVŞEKLiGiNE 

Tabletleri her ~.czanede araJllllL (Po.ta katuaa 1265 HormobiD) 

KURU SİSTEM KURU SiSTEMLE 

J•pılan K E LE 8 E K Mllrka 

""\ ~HTQOJ ~ _ 
-\~· iD ~ Kontr - Plaklar 

Çarpılma, Çatlama, Kabanm ye 
aaire ~ibi hiç bir anza göstermez 

Kontr Pllklar t.u gibi erızalen 
karfı garanti ile aatlhr. 

• KIZIL, KAVIN, KARAAQAÇ'dan 
•1/.o~ ~~-.., mamul Kontr Plaklar Stok ola-

-• r~·iS"t~ rak her ıaman meYcuttur. 
HER YERDE SATIŞ YERLERi VARDIR. 

.._~--.- Yazı hane adresi: Sirkeci Mübürdarzade han No. 6 ._ _ _.il' 

r:v,~~~~DÜR~Ü1~N~EN: 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarımız için 

HURDA DEMiR VE ÇELiK ALINACAKTIR. 
Alakadarların teslim edebilecekleri miktarlarla zirdeki teaellllm 

mahallerinden her hangi birine nazaran fiatlannı Niun sonuna 
kadar Ankarada Somer Bank Umum MüdOrlüğiine bildirmeleri: 

lstanbulda tercihimize g6re Haydarpqada Vağonda Yeya irae 
edeceğimiz vepurda 

Ankarada V ağonda 
Filyos - veya Zonguldakda Vağonda 

---~ Şartname talep üzerine alakadarlara meccanen g&nderillr. 

• İŞTE 

Briyantin 

T 
ile alıştırılmış bir 

saç tuvaleti 

iş Dairesi OçttncüBölge Amirliğinden• 
3008 sayılı iş kanununun 78 inci maddesi hükmüne tevfı"kan, bu kanuna tlb& 

tutulmuş olan iş yederind• it verenlerle işçiler arasında çıkacak tıek bq1ı veya 
topluluk'la iş ihtilaflarını uzlqtırmap çalışmak ödevini yapmak Qr.ere, )(ayıl 

sonuna kadar cMümesıllllk ödevini yapmağa salAhlyetU iş9iler iJı. intihab edfi.. 

mesi ve bu mümasil iŞÇilM'in 15 Haziran 1939 tarihinden itibaren vazifeye batlı· 
yacaklan Resmt Gazetenin 24/3/1939 ta rlhH ve 4165 niunarah nQshasındıı net
tedilen ciş ihtilaflarını uzlaftırma ve tahkim nizamnamesi. hükümleri fktia .. 
sın dandır. 

Binaenal~yh. Amirliğimizce if kanununun şümulü dahillnde ılınmıt olaJI 
b!lOmum iş yerlerinde bu nizamnamenin hükümleri dairesinde Mayıs sonun• 
kadar seçim muamelelerinin ikmalile adı geçen nizamnamenin 11 inci maddesine 
göre seçim heyeti tarafından tanzim edilecek yazı ile 15 inci maddeye tevfikan 
yapılacak intihabın netic~ini bildiren cseçim mazbatası. nın i7 verenler tarafın· 
dan dijer ilgili makamlarla beraber dairemize de derhal gönderilmesi ınzurnU 

alakadarlara tebliğ olunur. c268h 

._. Elektrik Şebeke MontörU Aranıyor ~ 
Elektrik ıebekeainde aaprl 2 aene çalıflDlf Naha VekAletinİD 

3 nen ıınıf Mont6r ehliyetnamelİDİ haiz Elektrik Şebeke Mont6r

leri alınacakhr. Taliplerin iatedikleri ücretle ve.ika ıuretlerini 
g6nderilmeai ilin olunur. 

Konya Elektrik Tllrk Anonim Şirketi 


