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Roma ı Belgrad Bitlerin Cumaya 
arasında dün yapması beklenen 

neler konuşuldu? mukabil teklif fer 
r· 

yapılmasını is~emiyoruz ! ,, ,., ..... ~.~.~~.~~~.~ ... -~_: ..... ~.~·~·~·~···meselelerine aid teklifler .J 
~~~~~~~~~~~ ----------------------------

Yugoslav gaga bir İtalyan 
fil osu gidiyor 

~ir Alman alayına Yugoslav topraklarındaki e'ski 
vusturya şehirlerinden birinin ismi verilmiş 

Fransızlar: "Berlin,_ Belgraddan çok 
şeyler istiyecek ,, diyorlar 

23 Nisan 
--Bugün büfün yurd Milli 

Hakimiyet ve Çccak 
bayramlarını kut/uluyor 

Küçük devletlerin 
Almanyaya cevabları 

Bugün 2 3 Nisatı, yeni Türki
yenin doğum günüdür. Her sene 
biraz daha kuvvetlenerek büyü
yen yeni Türkiye, kendi doğuşu
nun büyük hatıralarını menıle -

Ruzvelte verilecek cevab hakkında Hitlerle Mussolini 
arasında ihtilaf çıkhğı, mesajı neşreden İtalyan 

gazetelerinin Almanyada toplatbrıldı~ iddia olunuyor 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Loncirada çıkan ve en ciddi İngiliz ga
zetelerinden olan Deyli Telgraf ıazete
sinin Berlin muhabiri yazıyor: 

_ ........ --·············-··--········· .......... _.._ cSiyasi mahfellerde dönen ıayilılara 

Halayda 
yeni hayat 

göre, Führerle Mussolini tarafından mu.,_ j 
tereken kararlaştırılan bir takını tekli(
leri, Hitler, önümüzdeki hafta toplanacak 
olan Rayştagda beklenen nutkunda teba
rüz ettirecektir. Bu teklifler, alludar 
devletlere içtimadan bir gün evvel bildi-

Birçok mektebler açıldı rilerekitr. Bu tekliflerin daha henüz ka-
- ' • btıtaslak bir halde o!duğu. üz,..rlerind• ~ .. 

okuyan/arın sa,t, lSl yukse/dz lenmekte bulunduğu soylenmekle bera-
- · ber. üç belli başlı kısma ayrılacafı mu-

Hatay Başvekili .o mülakat hakkaktır. Bu kısırnlıu· da: 

- 1 - İktısadi teklifler, 
Hususi mahiyette bır seyahat vesilesile 2 M" t 1 k ·şı . . d" 

. .. - us em e e ı ennın uzeltilme-İstanlbula gelmı.ş bulunan mustakıl Ha- . d i f 'ki 1 
B kil. D bd h sıne a r ı r er, 

tayın kıymetli aşve ı r. A urra - 3 H d d .. 
1 1 

. 
b . p k t 1 d k , - u u mes. e erı .. 

man Melek eru ar o e ın e neza et.e d ~ kk-b d 
(Devamı 11 nci sayfada) n en re(D u e ece.~tl~.• 
------ _ evamı 3 uncil sayfada} Hitler 

: İngiliz, Fransız, Rus General Metaksas Berlin, 
Lo Roma.. Belgrad mülakattannın yapıldıbı Venedıkten im' gOrilnilf Har"c'ıye Nazırları Roma p . L d 

lnihvn~a, 22 (Hususi) - Roma • Berlfn nazırlarının Romadaki görüşmelerini mü- ' a rıs, on r a 
ıa "Y erı devletleri, Macaristan ve bilhas- teakil:i, hugün de Venedikte Yugoslav ha- 1 v • d • 
Glereu~oslavyayı kendilerine btrndetrnek riciye nazırı .Markoviç ile Kont Ciano a- buluşuyor ar ve arşovaya gı ıyor 
dirler. ummalı bir faaliyet sarfetrnekte- rasında müzakerelere başlanmıştır. 

Bu f . Yugo.slavyanın mihvere iltihakını temi- A M . 
aalıyet cümlesinden olarak Ma""r (D 11 . . fad Londra 22 (Hususı~ - oskovadaki y B k 

• ..... evamı mcı tay a) .. k H . . unan aı:ve ilinin Bulgarlstanın hududların 
italya bı·r Akdenı·z harbı·n; ~!n!!:e:7f~~tvi~~~e ;~~~üş~~~ye tad/ı;ne datr iste1ııerıne cevabı ' ı (Devamı 11 _ıncı ıaufada) 

kazanabilir mi ? Bir ingiliz askeri 
A.kdeniz davasının, donanmaların müdahalesi heyeti tayyare ile 

olmadan halledilmesi mümkün müdür ? Romanyaya gitti 
Yazan : Fransız Generali Katru 

\skeri tayyare dün 
şehrimizden geçti 

Romanyaya gitmekte olan bır İngiliz 
ukerl tayyareıi dün Yeşilköye gelmif ve 
kısa bir müddet tevakkuf ederek benzin 

(DevaTm 11 nci sayfada.) 

Atina, 22 (Husus!) - cPreaa Associa- garantisini temin etmiş olan başvekil Ge
tino, bildiriyor: Yunanistanın mülki ta- neral Metaksasm, Yunanistanm vaziyc
mamiyetine müteallik İngilız: - Fransız tini daha fazla tarisn ve yeni dostluklar 
m~terek garantisile İtalyanın mukabil (Devamı 11 inci .ay/ada) 

'' TOrk kadını asla sizin 
istediğiniz gibi olmıyacak,, 

üNiVERSiTELi GENÇ KIZLARIMIZIN BiR 
KADIN YAZICIYA CEVABLARI 

,_ .... -................................................. '\ '' Sabiha Zekeriyanın tahayyül ettiği kadın, Kemalist 

Cebel=.!tlarık boğazı ~ re~imin -~~k uzaklarında bulunan bir 

l~kcnderiye Umanın dan bir./öri.iniı, ' ' ,,. 
(Yazısı 10 uncu sayfanın 4 ve 5 inci ıütunlannda) 

f 
' 

t t 1.1 d 1 ti e ıdeolo11nır1 vasıflarını taşımaktadır ,, o a ı er ev e erce ~ ı 

1 
1 
: 

kapatılabilir mi ? · 1 

--- YAZAN 

Emekli General 
H. Emir Erkilet 

(Yazısı 7 nci sayfada) 

'--······················································-"' 

cJ;-; ·/j r~-r::...ı::.,.. .;. .... .,ı +· ~. .....G. "'~.? 
'°T!A.k. 'l-l-'141 . v~,.. ;;x~ 4' °"1/- ~ 
'G-14. k __,_. ~ -'7 ;_ : .. ~ oA4. Q.J... -ı-.ı~ f .... 

._c.~._v_~_ ....... ___ ~_......._ ___ ~_.~ .... --~.·-..... · .... '2_. .... 2. __ /ll ___ ,..J;ı_J_' __ ._..__.(J) 
Genç kızları•nızdn.n bırinin el yazısı ile yazdığı C'~vab 

(Yazısı 7 nci sayfanın 4 ve 5 inci siit.wı.larındad.u) 



2 Sayfa 

Her gün 
-·-

Bir dostumun mektubu 

Yuan: MuMttta Mla• 

A 
ziz bir dostumdan bir mektub 
aldun; bu mektubda dostum, ba

na hülasaten JUnU söyliıyor: 
cDünya ahvalini çoic merak ediyorum. 

Sen bu hususta gayet nikbin görünüyor
sun ve bizlere crahat uyuyun ve işleri
nızden ıbaşka bır şey düşünmeyin!.., diyor
sun. Acaba, bunu, memleketin sinirlerini 
kuvvetlendirmek maksadile mi söylüyor
&un, yoksa hakikatte bu kadar nıkbin mi
sın? Eğer sen bu nıkb nlikte bu kadar 
samımi ısen ben de san:ı inanırım. Yok, 
bu ı,ıikbın sözleri sırf memleketin mane
vi kuvvetını yükseltmek için söylüyor
san, bana fikrim lıususi surette bildir. 
Bana yazacağın hususi mektubu benden 
kımsenın gormıyece~inı san:ı temin ede
nm.:. 

Dostumun bu mektubu yazmak için bir 
de mühım .sebebı "ardır: Y..endıs günlük 
ıayi ile yaşıyan bır aıle babasıdır. Karı
sını ve çocuğunu sever. Aynı zamanda 
vatanını da çok sever. Gunün bırinde va
tan onu askerliğe çağı:i.'.'acak olursa g:.ile 
oynaya vazife başına koşacağı için karısı 
ile çocuğu derhal himayesiz kalacaktır. 
Mektubunda. bana haber veriyor kı eğer 
böyle bir hal olursa karısını ve çocuğunu 
bana e1111net edecektir. Emaneti deruhte 
edip etmıyeceğırn hakkında benden he
men cevab beklıyor. 

Bu mektub benim dikkatimi uyandırth. 
Demek oluyor kı memleketın bazı yerle
rmde bugünkü dünya vazıyetı dolayaile 
uyanan endişeler bu dereceye kadar var
mış. Bu dostum. ne zayıf ruhlu, ne de az 
ce.mr b r ınsandır. Zekası kadar kolu. ko
lu kadar da goğsü kuvvetli iyi bir baba. 
çok iyi bır Türktür. Dövüşmekten kork
mıyan yüreğ

0

nde tek bir sızı var: Kansı 
ve çocuğu. Onları da bana emanet ettik
ten aonra. Herkül kadar kuvvetl}bir Türk 
olur. Bö) le bir insanın, ahval karşısında 
and~ duyması ve benden hususi bir 
mektııbla malfunat istemesı için, demek 
muhitinde, diınya vaziyet "ni, bizim bakı
mınuzdan karışık gören kesü bir hava 
vardır. Hatta ıunu da ıldve edeyim: Mek
tubu iki nüsha yazmış, müstacel bir ce
vab almak için. bun~ardan birini Anka
ra. diğerini İstanbul adresıme ~öndermıı. 
Artık tasavvur edinız! 

* 

SON POSTA 

= ihtiyarı gençten ayıran hudud .. Reslmll Maka.Jet --

' 

Eski hatıraları ihya etmekte zevk ve saadet bulan insan
lar vardır. Mazlnin gittikçe uzaklaşarak rnüphemleşen bu
lutlan arasında saatlerce hareketsiz kalırlar, aaatlerce hayal 
~lemi yaşarlar. Hükmünüzü verebilirsiniz: Ya iht:ynr, ya 
hasta, ic:z. mutlak surette bedbahttırlar. 

Genç adam maz!yi düşünmez. mes'ud olanın yapdığı da 
sadece o güniln hayatıdır, içinde teşebbi.lse girivroek. ileriye 
atılmak kudretin! de bundan dolayı bulu-:-. TA ... yorulunca
ya, ihtiyarlayıncaya, bedbaht oluncaya kadar hep böyledir. 
Maziyi mümkün olduğu derecede geç düşününüz ... 

~ 
En güzel l'--................ _ . .=:.9.7....:..:::::W;;;;J;D~ 

llıiz kardesler Hergon bir fıkra Kahyası ve karısı 

AnM!ribda yapılan en güzel ikizler m J.

sa:ba.kwnda resi.mlıerini gördüğö.inilz ıa • 

rif .iki2 kani~ler birinciliği almı§lardır. 

dır. 

lngilterenin Musul 
konsolosunu öldüren 

Arab delikanlıları 

Ben hallederim 
Fransaya giden bir lngiliz seyya • 

hı, Rucn sokaklarında dola§ırkcn e • 
lindeki bastonunu kaza ile bir dükkd
nm önündc1oi ufak camlardan birine 
çarpmış, camı kırmqtı. lngiliz dük • 
kdndan jırlıyan dükkan ıahibine ıor
du: 

- Kırılan camın 11erine 11enisi ka • 
çcs yapılır? 

- Yirmi be§ frank. 
Cebinden bir tane eUi franklık çı

kanp uzattı: 
- Vstünü veriniz. 
Dükkancının yanında 

frangı yoktu. 
lngiliz soğukkanlılıkla.: 

yirmi beı 

Vindsör dilldlne ald olan Surreydeki 
Vindsör Nytiyesinin Uhyası ile karısı 

- Ben hallederim, 0 ıiıde kal!ınl iki senedenberi, bütün insanlardan uzak 
Dedi ve baatonile ıağlam camlar • 

dan birine daha vurup onu da kırdı. bir hayat yapmakta, yegane rüyet ufuk-

'---·-·---··------·/ lan.kt ğsab~:t1ıan sütçilk nün dış kapıya bı
ra ı ı su: eri alır en &ördükleri manza-

83 yaşında dimdik ra teşkil etmelrtedi.r. 

Mademki böyledir, ben de kendisine 
yazacağım hususi mektubu böylece açık frak Kralı Gazinin ini ölümile heye • Fransanın Fran- Sigorta parası için evlendilJi 
bır mektub halme koymayı tercıh ettim. canlanarak İngilterenin Musul konsolo - erkekleri zehir/'yen kadın 

Bir General 

Eğer onun auallerme hususi bır mektub- ko nezdine gönder-
l sunu öldürmek wçile mahkemeye verilen diği yeni elçisi Ma 
<ı cevab verecek 1s w aını, bu cevabım • Amerikada, Filadelfiyada, birçokları 

ğıkı iki Ara.b delikanlısı dıvanıharb kararınca reşal Peta n 83 ya-
aşa cnn trul' en ayni olac ktı. Ne nı zehirle öldüren bir şebekenin aza -
eksık. ne de faz . idama mahkUın edilmişler, fakat 18 ya • şında olmasına rağ 

§ına henüz basmamli olduk1arınd::ın bu men d'mdık, sırım sından olan ve (Profesyonel dul kadın) 
Dünya ahval n n çok rolünü oynıyan Karina Favato isminde 

d ğ d B b 
. ceza 15 sene ağır hapse tebdil olunmuş - gibi bir generaldir. 

o ru ur unun r r, onu azdekı Kendisine cVer • bir kadın cinayet mahkemesine veril -
yazın butlin dunyada sulh ile gcçectitı tur. d miştir. Kadın, 7 yaşlarındaki üvey ogw _ 
hakkında ı kanaa! mı b n de> ıştirmek 8 unun Iayemut 
içın hıçb r yenı ha e)'e ve s b b tes-a- 4 yaşında bir adam k:ıhramanı ünva- lunu arsenik ile öldürmekten suçlu -

düf trnış değilım. t:ğer yanılmıyorsam, evlenmek fslİlJOr nı:. verilmiştir. Pe dur. 
gelecek b hara kad:ır dünyanın sulh ıçın- tain iş zamanların- Polis MüdiriyeHnin bildirdiğine gö -
de yaşıyacağı muhakkaktır. Arada geçir- İD.8ilterede Hastings'de 84 yaşlarında da pek az konuşur, boı vakitlerinde ise re, sebcke şimdiye kadar yüze yakın 
dığimiz tarzda yeni buhranlar olabıl.r. bir adam, 70 ile 80 yaı arasında bir ka -1 her Fransız gibi müthiş bir hatib kesilir. cinayet işlemiştir. Şebekeden Herman 
Fakat, bu ibuhranlann ı ler. bir harbe dınla evlenmek istediğini gazetelerle f • Anlatır, güldürür, dinliyenlerini hayran Petrillo, elebaşı olarak muhakeme e -
kadar gotürebilmesıni muhteme. ve hat- lan etmi§. ve bu ilan üzerine tam 250 ka- 1 bırakır. Umumi Harbdeki, müttefik dev- dilmektedir. 
ti mümkün görmüyorum. dın müracaat etmiftir. Tallblerin ekse • !etleri ima ederek: cOnlar buradan ge • Şebeke, zehirliyecekleri erkek ve ka-

"Bununla beraber diınvanın karmaka- . 1 1 · ki 1 •• •• h dınlara hulCıl ederek onları hayat si -
J rısi YS§ ıdır. En genci 40 lıktır. Müstak • çemıyece er ...• sozıı er Fransızın hür-

rışık bir hale geldiğini ve beklenilen har- gortıı.sma Mydettirdikten sonra faa -
bın önüne geçilcmedığinı farzettiğuniz bel damad ayağı burkulduğu için hasta- metle tekrarladığı bir cümledir. liyete geçerek öldürmekte idiler. 

zaman dahi, Türkiye s1Jlh siyasetinde se- nede yattığından taliblerden bir çoğunu ·-- Maznun kadın da üvey oğlunu ayrı 
bat edecek ve harbin hududbrından uzak hastanede kabul etmiftir. Balıklara eziyet etliği için ayrı be~ poliçe ile muhtelif sigorta kum 

kalmasını temine çalış.ıcaktır. Bır dünya mahkemeye verilen adam panyalarına 600 İngiliz lirasına sigor-
haııbinin, nk hamlede Türkiye hududıa- 'an Kiepura ve Lehı"stan J' l ta ettirmişti. Dul kadının şebeke namı-
rını da alAk8dar edebilmesi için ortada hükumeti . ngil+erede bir balıkçı, tuttuğu ba - na kullandığı bir usul de şu idi: Zehir-
o kadar az sebeb vardır ki bunlara yok Iıklara eziyet etmekten suçlu olarak 
dahı diye-biliriz. liyeceği !kurMnını seçtikten 10nra, o 

Polonyalı meşhur tenor Jan Kıepura Le mahkemeye veriİrniştir. Günlerce sü - d 1 ı ekt h t · t Beni bövle bir kanaate sevked('n nmil- a am a ev enın e, aya ını sıgor a 
ler şunlardır: histnnın milli müdafaa ianesine iki oto - ren davadan sonra, jüri heyeti kat'i bir ettirmekte, aradan bir müddet geçin _ 

Enternasyonal vaziy t tetkık ecrldi~ mobil ile 4 bin İngıliz lirası teberrü et - hüküm veremediği için suçlunun yeni- ce de zavallı kocasını zehirlemekte, 
Eaman görülur ki Türk y do rudan do~- mi , ve icab ederse devlete bütün serve - den sor uya çekiJmesi kararlaşmış - buna mukabil de şebekeden sigorta pa-
ruya h'cbır ta rnıza mamz d Id"r Bu tini vereceğini bildirmıştir. tır. yı olarak 600 Türk lirası a~makta idi. 

da, dünv da herkes n Turk v ye k rşı r==========::;=:==============:::;;;:;;;:;;;:::===~~~==~~=======,:: 
dost ol şundan d w 1, muht if seb hle- ( S T E R 1 1 1 

rin bir araya gelmes ndC'r mütevcllid bir N A N, ~ T E R 1 N A N M A 1 
vaz·yettir evvelft, bugiır.kü ahval arasın
da en ~ ihalı fütuhatçının b"Ie Türkiye 
üzerine önderilebil ceit bir kuvvet avı-
rabilmesi mümkün değ0ldir. · 

Sani;; n, Türki enın kendi kendisini 
kuvvetle müdafaa edec w ne ve bu mü
dafaanın büyük bir rnüd:ıfa:ı olacağına 
h rkes o kadar kanid0 r ki Türkiyeye her
hangi bir ruretle dokunmak kimsenin 
hatırından geçemez. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Elektri!: şırketi Nafıa Vekaletinin idaresine geçtıği za -
man bu firketin gayrimüslim Türk memurlannda hiç de • 
ğılsc bazıları arMında mühim bir endişenin uyanmış oldu
ğu inktı.r <'dilemez. Bugünden yanna yerıerinı kaybedebı -
leccklerinı düşünenler muhakkak ki az değildi. 

Fakat aradan geçen zaman zarfında tek bi!' memur çıka
rılmadı, bıl.akıs değerlerini iSbat edenler arasından mühim 

miktarda zam görenler oldu ve elektrik i§l~ri de hiç akssk
sız olarak, hatla eskisine üstün olarak i~emekte devam 
etti, şüpht> y-0k ki sene sonunda ıirket zamanındakındeıı faz
la kfır getirecektır. Binaenaleyıh bl2 bu idare ıeklinin, mese
la. bırkaç ay evvel Denizbankta yapıldığı ve fimdi beledı -
yece yapılrnıık i.c;tendiği gibi tasarruf için memur çıkarmak 
usulüne çok müraccah olduğuna inanıyoruz Fakat ey 
okuyucu sen: 

iSTER iNAN, ISTli:R INANMAI 
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Sözün kısası 

Agaç ve Anadolu 

I!. Taltr 

s ivasta bana daima lütufkfıranı 
refakat eden arkadaşa soruY~ 

rum: 
- Göründü Sivasın bağları, derler. Bd 

meşhur bağlar ne tarafa düşüyor? 
Arkad~ım gülümsıyerek cevab veri

yor: 
- Bu sözün aslı şöyledir: cGürün'düt 

Sivasın bağları!> Şu tarafta Gürün deni~ 
len bir kaza vardır. Bağlık. bahçeliktir• 
Ondan kinaye söylem0şler. Çünkü eskf 
Sivaslılar yeşillik hasreti duydular Jlllf 
en yakın oraya giderlermiş. Nefsi Sivasta 
ise şu gördüğünüz seyrek kavak ağaçJa~ 
tile, su kenarlarındaki söğüdlerden başka 
bir ~ey yoktur. Şehirden istasyona gidell 
caddenin iki kenarındaki akasyalar da 
yeni dikildi.. daha tuhafını söyliyeyiJnl 
Sivasın sebzesi, meyvası bile Tokattan, 
Amasyadan ve Adanadan gelir. 

- Peki Burada ağaç bitmez, scbz• 
yetişmez olur mu? 

- Elbet biter de, yetişir de. Görüyor
sunuz ki sulanmız hem mebzul, hem dll 
şeker gibi tatlıdır. Kızılırmak şuracıktall 
geçer. Asıl Sivasın içinden de biri Mun• 
dar ırmak, öteki de Mısmır ırmak aciınd• 
iki su akar. Sonra içilecek muhtelif \18 

biribirinden leziz sularımız vardır. l{e4 

penek suyu, Behraınpaşa suyu, Mihrivefa 
suyu, filan .. · pek yakındakı maden sula.4 

rıınız da ayrı. 
- O halde? 
- O halde, ne bileyim? Ahali alışına• 

mış. Mükemmel bir de ziraat fidanlığı• 
mız. çalışkan bir ziraat müdürümüz olma• 
sına rağmen Sivasın ağaçlanması bır tür• 
lü istenilen hızı alınıyor. 

- Yazık! 
- Elbette ya~k. Bakın, burada azıcı1i 

'1.ıımmetle ne yapılabileceği hakkında siZ8 
1 

bir fikir vermek içın emeklı Albay Ete-
min parkına gidelim. 

Atladığımız kırık dökük payton araba• 
sı beş dakika sonra bizi şehrin kıyısınJa 
şirin bir yere götürmüştü. Etrafı telörgi) 
ile çevrilmiş ağaçlı, çiçekli, havuzlu, ka• 
zinolu bir bahçe. İçinde her çeşid oy
aletlerile bir çocuk bahçesi bile var. V• 
bununla da bitmiyor. Sıvasın yerliler.ıJl• 
den olan ve muhitinde pek çok sevileıi 
mal sahibi emekli Albay Etem Tannvet• 
di orduda kıymetli hizmetler ifa ettıkteD 
sonra tckaüd olunca memleketine yer
leşmiş ve Belediyenin, her yerde olduitlJ 
gibi 42 bin lirası maaşata giden 145 biıl 
liralık bir bütçe ile hi9bir vakit b şara• 
mıyacağı bir işi kendi par sile, kendı sfıJ1 
ile meydana getirme e, Sivas he~..ehri" 
lerine yazın nefes alac k. safa sür celı 
bir park vücude getırmiştır. Yanı b ın• 

da, adamakıllı bir b nd inşa ıle civardııts 
akan sul .... n da top,ayıp bir sun'i gol aP" 
mış ki bunun içinde ht!r vakit sandai,Jnrla 
gezmek mümkündür. 

Muhterem albay b'lna meyva fidanlı• 
ğını da göstermek lutfünde bulundu. ÇCJA 
ğu çekirdekten yet~mc olan buradaki a• 
ğaçların bakımı ve canlılığı naz.arı dile" 
kati çekecek gibi idi. Ve anladım ki SıVS"' 
sın bağlarını görmek için Gürüne k<>dııi' 
gitmeğe lüzum yokt.ur. Burada p~kall 
bağ da, bahçe de, orman da yetiştirJllej 
kabildir. Ancak bu fidanları aşılamaktan 
daha mühim yapılacak bir şey var: gal• 
kımıza ağaç sevgisini, yeşillik sevgisiflf 
aşılamak amma, aşk şeklinde aşılamsİ 
lazım! 

Orta Anadolu baştanbaşa çorak kalrnlt' 
tır. Hep bu sevginin gönüllere yerleşıne"' 
mesi yüzünden. 
Yazık değil mi? 

E. Talu ............................................ ·---·······...,,. 
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Filistin mücahidlerinden 1 C' J1ıı 
Abdurrezak Suriye \J~~.~~.J--E 

Çinliler yetmiş şehir ve IPa"rti Kurcıltayına iştirak ·~~~~k<~~!~~1~!.~~ ey~~·- AL:_E ___ _ 
k edecek Hatay • 28 Nisandan evvel 

asaba İstirda d ettiler murahhasları seçildiler ~:ı!n~ir~:.~! :::d!~;ı":..,:.i.~•;'. Avrupanın vaziyeti 

Üç hafta evvel başlamış olan Çin mukabil 
taarruzu inkişaf ediyor, Çin kuvvellerl 

Kantona doğru ilerliyorlar 
k Londra, 22 (Hususi) - Çinin yeni hü
ıinıet merkezi Çunkingden bildırildiği-

ııe ·· " gore, uç hafta evvel başlamı§'Olan ç;n 

Çin kuvayi külliyesinin Iştıraklle ya

pılaeak olan asıl büyük taarruz henüz 
başlamamıştır. 

Jnukabil taarruzu. Çin kuvvetleri lehine 
Olarak inkişaf etmektedir. Diğer taraftan J aponlar ise. Çinlilerin 

• Çinliler şimdiye kadar 70 şehir ve ka- on bin kişi kaybettiklerini ve istihdaf e· 
saba · t' d kl b'ld' U . ıs ır ad etmişlerdir. Kantona doğru dilen noktalara varamadı arını ı. ır· 
erı hareket devam etmektedir. mektedirler . 

• • 
lngilterenin ltalyaya 
karşı son vaziyeti 

Londra hükumetinin İtalyanın Arn.avudluk üzerindelH 
himayesini tanımıyacağı bi!diriliyor 

Antakya 22 (A..A.) - Anadolu A -
jansının hususi m uhabiri bildiriyor: 

C. H. Partisi Hatay vilayet kongre -
si Gündüz sinemasında toplanmıştır. 
Kongreye İstiklal marşı ile başlanmış
tır. 

Büyük Kurultaya Abdürrahman Mur 
saloğlu, Ali Sehlimo, Dr. İbrahim İnal 
ve Cevad Ohalmın mümessil olarak iş 
tirakleri kararlaştırılmıştır. 

Seçimlerden sonra Partimizin değiş -
mez Genci Başkanı Milli Şef İnönüye, 
Başvekil Refik Saydama ve Parti Ge
nel sekı·cıe:·ine birer telgraf çekilme -
sine kar:.ır verilmiştir. 

Asrın en 
Haşmetli düğünü 

dudlanna ıltıcaya mecbur oldu. Maıye- Yazan: s~lim Ragıp Emet 
tinde küçük bir kuvvetle İngilizlere kar-
şı yaptığı bir baskından sonra dağlara ./A. iman devlet reisinin 28 Nisan· 
çekilip ana kuvvetlere iltihaka muvaffak ~ da Rayştgada irad edeceği nut-
olamıyan kumandan Arü Abdürrazak ka intizaren ıbütün dünycı harıciyelert 
Maverayüşşeria ile Suriye hududlannın hununalı bir faaliyet içinde bulunuyor· 
Filıstin hududlarile birleştikleri. bir mın- lar. Bu müzakereleria cereyan ettikleri 
taka~a büyük İngiliz kuvvetleri tarafın- merkezler bilh8$Sa Londra, Paris ve 
d.an ihata edilmişler ve bunun üzerine Moskova~r. Bunlann mevzuu ise. icabı 
şıd~e.tli ve uzun bir mukavemetten sonra 

1 

halinde alakadarların biri.birine yap~ak
İngılız çemberini yaramıyarak ricale lan mühimmat yardımı ve Rusyanm Le
mecbur .olunca Suriye hudad.lannı geçe- histanla Romanyaya gösterebileceği hava 
rek Surıyc topraklarına dahıl olmuşlar- müzaheretidir. Bu merkezlerin haricınde 
d.ır. Maiyetindeki on ki~ ~le birlikte ~11- Varşova ile Bükreşin aralarınd3 mcvcud 
rıye hudud zabıtasına sılahlarını teslım ittifakı genişletmek maksadile sıkı biı 
eden Arif Abdürrezak: Fransızlar tara- temas bal'nde olduklarını kaydetmeye 
fından silahtan tecrid edilerek dahili Su- d h. ı- kt . a ı uzum yo ur. 
nyeye sevkolunmuştu!". Tedmür civarın-
da bir takım Suriyeli siyasi mevkuflar i
çin tayin edilmiş olan mecburi ikamet 
mıntakasında oturmaya icbar edilect?ği 
zannediliyor. 

Bu arada hükumetimizin de bazı dev
letlerle temas etmekte olduğunu bütün 
A vnıpa gazeteleri ve bu arada ParisU 
cTan> ehemmiyetle kaydediyorlar. 

Buna mu.kabil totaliter devletler safın· 

Macar Bc"ŞVekı·ıı·n ı·n da da ayni hararetli gayret göze çarpıyor. 
Yapılan bütün tekziblere rağmen Berli· 

Ro .1•• •• •• h t nin Varşova ile gerek Dançig koridoru. 
"Londra, 22 (A.A.) -Times gazetesi ta- yacağını beyan etmektedirler. ma uQnUŞU eyana 1 gerek Leh arazisinden geçerek Şarki 

rafından geçende verilen bir haber mü- İyi haber alan mahfellerde söylendiği- T:ıhran 22 (A.A.) - Anadolu Ajan- Prusyaya müntehi olmak üzere ~sı is-
llascbet'l ı~ı..· Budapeşte. 22 (A.A.) - Macar a3·ansı 1 e sa u.uıyottar mahfeleı- Lord ne göre ise İngiltere hükumetı, İtalya ile sının husu ·i surette gönderdiği redak- tencn otomobil yolu ve Almanyadaki Leh 
Perth'in Mus ı· · b' . eli · el " .. b'ld' bildiriyor: Başvekil B. Teleki Romadan k il 1 Le' d ki Al nl . . so ıruye .r mesa) tev · ettı- münasebetlerinin kesilmemesı için in- toru ı ırjyor: e a iyeti i e nistan a · ma arın 
ğ~ı teyid eylemekte, fakat İngiliz sefiri- den geleni yapmaktadır. 1 A~rın m büyük ve en hac:metli dü - geJ:rkcn trende Macar ajansının bir mu- vaziyeti haıdkında temosi geçtiği iddia 
llin bu f tt 1 harririne aşağıdaki beyanatt.ı bulunmuş-ırsa an istifade ederek ngilti!re- Bu rnahfeller bununla beraber yeni sc- iTünü buo'i.'in basltyor. Şenlikleı_: 4 gün, tur: olunmuyqr değıldir. 
l~inI 16

/ 4/1938 tarihli İngiliz • İtalyan iti- f. s· P Lo, ·ı· d .. 1 4 gece ~ürec.aktı·r. Fakat bütün Iran bil- R h · · G f k 
u h ır ır ercy rraıne ı ıma names nı ~ - Dü,..e ve İtaly"n hu-kuA met ve mılle- omanya arıcıye nazırı a en onun .dıda kamına tamınıile riayet edilmesini k - R ' . , ğ' • hassa Ta hı-an halkı sevincini izhar için s .... ıı etle t .v. • • w verme uzere omaya gıoece ı zamı.>n v • tinin Macar devlet adamlarına göster • da, şahsi intıbalannı kontorl etmek mak-

. etnıekted~;:~ e tıgını bıldirdıgni tekzib· Arnavudluk meselesi yüzünden yeni bir ~i H'rcn pro~r~mının bac;~~dıgı ~r dikleri unutulmaz kabulü sıcak hislerle sadile başlıca Avrupa merkezlerine ve 

d y mahfeller, İng•lterenın İtalya tle d 1 kted' 1 zamankı' baalılıgını bır kere daha tJos- R ·c ett'kl · ah t• kaydet-
A ni · . . . güçlük çıkabileceğinı ehemmıyetle kay- 1

1 

gunu bek'rr:?en:ıştır _Halk şe mc .. r yaşıyorum. Macar :başvekili ile hariciye nazırının 
ostane mü b 1 • ey eme ır er. ,.., Düçe ile ve hükumet azası ile olan gö- omaya ı ra ı erı sey a ,.en 

tedii' . • nase et erıni ıdame et:nek is- . ·~· .. t . termck için ı:.renç, sevimli Prenses Fev- rüşmelerimiz büyük bir samimilik hava- mek Iaumdır. Bu temasların ehemmiyeti 
ıeb ~; aışkar olmakla beraber bu müna- Burada zantedildıgıne gore talya, :tı- 7.İvenin a~il annesi Kraliçe Nazlı ve kız sı ıçinde c e t . • t bl'ğ ise herkesin mallımudur. Macarlara Hk 
bü e .. erin.alac~ğı şeklin 1938 tarihli itilaf madn~menin talya ve Arnavudl~k krn- karde.şlerile hir1ik1e genç Veliahd re - ile m r erl yan c .mdtş vet. rc1sm.ı e .1 dostluk elini İtalyanların uzatmış olma-

( kü~eJrıne rıayet edilmesine bağlı bu- lına hitaben yazılmasını taleb etmıyecek- faka•·ın.:ıe T."hrana r1eldı'erı· m'ındenbe _ a wn o an mes u ne ıce crı vermış- 1 . . . 
u d - l! " ~ ,., "'' t ·r s h t b d f d M İl 1 ı an ıtibarile bu iki mı ilet arasında haki. ~ ugunu ilave etmektedirler. tir. Herhalde bu h ususta İngiltercnin tar- ri coskun tcıahürlcrde bulunmaktn ve dı · t1 e'!a :."k'. u .. e: . a acarğl • a ~an 1 ki bir dostluk mevcud olduğu şüphedm 

l lrnavudluk hakkında is~ ayni mahföl- zı hareketi geniş mikyasta İspanyadaki ~chir vece ürıdtiz bayram vapmakta- - os ug~ t·o ·~nt~n erı!l. ve sa am o u-, varestedir. 
er ngilte h ··kA . . ! 1 b 1 1 • gunu gos ermış ır. 
ın re u umetının ta yanın u fa yan gönüllülerinin geri alınması me- dır Pa...: itrıht <'msaline nadir tt:.c:adii' e- ş mdiki gerg·n havada, Roma • Berlin Buna mukabil İtalyanın da, Orta Av-

e?nleket ilzerindeki hımayesini tanımı- selesine bağlıdır. dilir bir taı-ıd·1 c:üslenmis.tir. Bütün du- T h d t k b d ği 
mihver' ile olan ve hiçbir kim5e aleyhine ı·upa ve una avz1sın d a ı e ece 

var
1
ar İran \'"' M•s1r bavrak1ari1e ör - mül \ cccih bulunmıyan bu ıştmık emin müstakbel siyasette Mac:ıristandan istifa-

tülii lür Ri"' "in evkrin ba1k'ln1rır ndın ve sağ am b r köprü teşkıl etml'ktedir. d~ etmek istediği gün gıbı aşikardır. Çün-
v n '!le<:>r ' ,.·,...nC'n naCl'dC' halı 1 <1 • c::-ı.,.k- ku Avusturyanın Almanya tarafından il-

Jl'ak'adır. B'rbirinc~n l1iizel ihtic;amlı A1 .. r:ı""e."Pl Ça! mağtn bakından sonra İtalyan politikasının bu 

Hitlerin Cumaya yap sı b 
mukabil tekl ifler takları ve dPvlet dairelerinin san'nt - sahad'aki müessiriyetini kaybettiği doğ-

karrme tnvinatını sevir icin giindüz - T e.,:ef f. i:ı /eri rudur. Macaristanın Berlın • Roma mih-

<Bnştarafı 1 inci sayfada) 
. l\t>ma, 22 (Hususi) - cPress Associa-
~n> bildiriyor: Ruzveltin mesajına veri
ecek cevab hakkında Mussolinile Hitler 

lrl asında noktai nazar ihtilafı çıktığı an
a~Imaktadır. 

R Mesajın Mussolininin eline vardığı gün 
0nıada bulunan Mareşal Göring Ruz-

\l<!ltin teklif' · k b 1 - ' ~ mı a u e mutemayil o'an 
n'.Iuss r .. l . 0 ınıyı bu kararından vazgeçirmek 
._~n hayli gayret sarf etmişti?:. Nihayet, 
Lvıuss l' ·ı b· 0 ını e Hitler arasında cereyan eden 

1 
ı: telefon mükalemesi netıces'nde, me-

aJa verilecek ccvab tehir edilmiitir. 
Alınan propaganda na21n Dr. Göbejs, 

ınes · aJı aynen neşretmı~ olan İtalyan ga-
t7telerinin AJmanyayq gelen nüshalaıını 
gizlice toplatmıştır. Bu hadise, İtalyan 
lnahfeUerinde menfi bir tesir bırakmıştır. 

l(ü~ük dcvJctlerin Almanyayn 
ccvablan 

Londra, 22 (Hususi) - Berlinden alı
nan haberlere göre Ruzveltın mesajı rnü
~a~ebetne bazı küçük devletler, kendi
he~ni tehdid edilmiş sayıp saymadıklan 
11 

kında Almanya tarafından sorulan 
ua'.e cevablarını bildirmişlerdir. 

ol Şımdiye kadar cevab:annı Berline gön-
11eren h'"k fsv· u umetler şuniardır: Holanda, 

ıçre, Belçika, Litvanya. 

L llolandanın cevabı 
bak: liaye, 22 (A.A.) - Ruzveltin mesajı 
l'ul ında Alınan hükumet~ tarafından so
..... an qağıdaki üç suale Holandl hükt"ı
.. ,eti :nıe f' n ı cevab vermiştir: 
g··l - Holanda hükumeti, bu mesnJın 
cı~ı"derileceğinden evvelce haberdar e-

1 !lliş :nıid"r? 
2 . 

kad - Holanda hükumeti, bir dereceye 
h bar Ruzveltin mesaj göndermes ne se-

3 ~nıuş mudur? 
nlt Holanda hükumeti. kendini tehdid 
~nda nu hissetmektedır? 

tun~landa, verdiği cevahd<i harb zuhu
tır ; Holandanın her ihtimalı> karşı ha
lnfM' ulunması lazım geldiğini ilave et-

ıı•Ir. 

ha~~rn. 22 (A.A.) - Ruzveltin mesajı 
ında Alnıanya tarafından sorulan 

leri bir sel haiindc akan Tahran ha 1kt Ankara, 22 (A.A.) _ Genel Kurmay verine iltihakı ise Romanın tazyik ve ilti
bir suale cevab veren İsviçr~ hükumeti: gece d 0 avni taklan binbir ~ık vnri - Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Anad~lu masile olduğu saklanacak bir hakikat de-

l - Amerikanın Alman ve İtalyan hü- nıuru kiııdc• rrörnıck i<'in o-eç vakte ka- ajı:ınsına aşağıdaki mektbu göndermiştir: ğildir. Binaenaleyh Macaristanı. bu se-
kıimetlerine bir mesaj göndermek tasav- dar yol!<1rdn dolaşrrıak adır. Genç yaşında ve hayatına doymadan a- bcblc, Berlinden ziyade Romaya yakın 
vurunda bulunduğundan evvelce haberi Tayyare filomuz . ramızdan ayrılan sevgili kızım Muazzezin görmek icab ediyor, işte Avrupanın umu-
olmadığını. Tahr:m 2~ ( A.A.) -:: Arıa~;~u aırın-. bıraktığı teselli bulmaz acıya cenaze me- mi vaziyeti bu merkezdedir ve onu, muh. 

2 - İsviçren•n bitaraflığına rıayet edi- sının hııc;uc:ı ımrette gonderdı(l"ı muha- ras'minde bizzat bulunarak veya rnektub, telif kaynaşmalar neticesi b~yük bir taz. 

leceğinden emin bulunduğunu. çünkü Al- h;ıi bilr.;riyor: . . telgraf ve ç'çek göndererek can ve gönül- yike maruz bir buhar kazanına benzet. 
manya ile komşularının bu bıtara!lığı I Bu('1iin s at 14 te hava fılomu:z ... ~- d n alaka gösteren sayın ve kıymetli ze- mek doğrudur. Emniyet süpapı zamanııı• 
resmen tanıdıklarını bildirmiştir. rin afakmı:la al~t~n uçarak do~t mıl- vata, muhterem yurddaşlarımıza ge'rek da açılına:zsa her zaman pa.tlıyabilecek 

Esasen İsviçre bitaraflığını ordusile J<>Hn bawarr ma ıstırak edecektır. şahsım ve refikam namına ve gerek rner- bir kazan. - Selim Ragıp Emeç 

müdafaa etmeğe azmetmiştir. ' d humun zevci ve aile efradımız namına ay-
LitYanynnın cevabı F r:>n 1n rrev ( n o <uvor n ayrı teşekkür imkanına derin teessür-

Kaunas. 22 (A.A.) - Haber alındığı'la lerimiz mani olduğundan dolayı bu vazi- Heyeti Vekile 
dün de toplandı 

.. R ı Burgos, 22 (A.A.) - Resmen bildiril-
gore. uzve tin mesajı hakkında Berline f !enin Anadolu ajansının tavasutlarile ifa 
verdiği cevabda Litvanyn hükumeti 22 d'ğine göre Madridde büyük za er geçidi buyurulmasını rica ederim. 
Martta Almanya ile Litvanya arasında 15 Mayısta Frankonun huzurunda yapı-
imza edilmiş olan muahede ile Alman- lacaktır. Irak H" ric' N ,. Ankara. 22 (Hususi) - İcra Vekilleri 
yanın Litvanyaya karşı her türlü silahlı Madrid, 22 (A.A.) - Umumi karargfıh c. IJe aztfl ge ı yor Heyeti dünkü toplantuından sonra bugün 
tecavüzden vazgeçtiğine dair teminar ver- 15 Mayısta yapılmasına karar verilen za- Bağdad, 22 (A.A.) - Irak haricjye na-, de öğleden evvel Ba.JVekilin reisliği aJ.. 
miş olduğunu hatırlatmıştır. fer gcçid resminin 30 Mayısa bırakıldığı- zırı Ankaraya gitmektcdır. Orada bir tında bir toplantı yapmıştır. İçtima uzua 

na dair ecnebi memleketlerine yayılan hafta kadar kalı:ıcaktır. müddet sürmü""'"· Belçikanın cevabı ~· ...... 
Bniksel, 22 (A.A) _ Ruzveltın ml'Sa- hab"rleri tekzıb etmektedir. 

jına telmih eden Almanya sefiri hariciye Cordone, 22 (A.A.) - GenPral Franko 
nazırına Belçikanın kend•sini Alman teh- b r nutuk söyliyerek bilhassa şöyle de. 
didine maruz telakki edip etmediğin; sor- miştir: 
mustur. Öğrenildiğine göre nazır, Belçi- Jspanya sulh taraftarıdır. Fakat onun 
kanın Fransa, fngiltt'.'I'e ve Almanya ta- haklarını tanımamak cesaretini göstere-

! d Cek olnnların vay haline, İspanya kendi ra ın an garanti edilmiş olduğu için ken-
d;s;ni tehdid altında h:ssetmediği ceva. kendine kafi gelmektedir. Çünkü gı.:nç
bını vermiştir. liği sayesinde hayata yeni atılmıştır. B:.ı-

Bu hususta matbuata resMi teblign•ta gün bütün İspanyollar müteyakkız bu. 
bulunulmamıştır. lunmnlı, Allaha ve vatanlarına itimnd e-

La Haye, 22 (A.A.) _ Holandanın bita- derek ku.vvetli olmalıdırlar.> 
raflığını muhafaza etmek üzere her türlü Londra. 22 - Niyuz Kroniki gazetesi 
fedak5rhklara katbnmaga hazır olduğu nin verdiği malıimala göre İspanyaya Al
Holanda mahfellerinde söylenmekt<>dir. man harb malzemesi gelmekle ve bunlar 
Hükumet herkes için askeri hizmet m:id- muhtelif hmanlara sevkedilmektedir. 
detini iki seneye çıkara=1 bir kanun 1ayi- D ğer taraftan İsp:myayı terkedccek o
hası teklif etmiştir. Bu proje, m<>mll'ket- lan İtalyan askerlerinm, İtalyaya dön
te hicb'r itirazı mucıb olmamıı;tır. miyerek İspanyol Fasına gidecekleri söy-

Holanda büyük Avrup devle>tleri ara- lenm ktedir_. _____ _ 
sında çıkacak bir ihtilatı kam;m k iste
memektedir. Bu memleket. b 11 tarafa iJ
tilıak etmeği hiçbir zaman kabul etme
diği gibi bir muahede aktetmek te iste
memiştir. 

Holanda, seferberlik ilan ettiği takdirde 
300.000 kişılik teşktlatı mükemmel bır 
orduya malik olacaktır. 

General Mlyaha 
Meksikaya g itti 
Paris, 22 (Hususi) - Cümhuriyetçi İs

panya ordusunun eski umum kumand:ını 
General Miyaha, diğer b~rçok cümhuri
yetçi sübaylarla birlikte bugün Fransa. 
dan Meksıkaya hareket etmiştir. 

. ....... ·····. ······ ....................................... -.............. ··--····· .... ··············-· .... ··--···--
1abaha: 

Yorgan meselesi 
Siyaset pazarında hararetli alıı verif baş"ladı. 
Birk~ç günlük tarifeye §Öyle bi.r göz gezdirelim: 
I - Ingiltere ve Fransa Yunanista nla Romanyayı her tecavtıu ı:arşı pran

ti ettiler. 

lI - Amerika Alınanla İtalyana on yıl olsun kimseye tecavüz etmemeleri· 
ni teklif etti. 

III - Almanya Romanyayı İngilız politikasından ayırmak için Bulgarısta. 
nı arazi talebinden vazgeçireceğini ve otuz sene ~endisin• ilişmıyecelinl 
vadetti. 

lV - İtalya Yugoslavyayı kazanmak için Macariatam Yugoslavyadan arazı 
talebinden vazgeçireceğinı söyledi. 

V - İngiltere ve Fransa sulh çemberinin Uzakşarka kadar uzatılacağını 
müjdelediler. 

VI - Rusya sulh çemberine girmek içln Romanya ve Lehistanın Alınana 
karşı cephe almalarını istedi. 

Bütün bu arzular, vAdler ve garııntiler irili ufaklı Avrupa devletlerini ya. 
man bir simsar haline getirdi. Milletlerin talili ve mukadderatı pazarlık su
retile ihale edilmek 6zeredir. Müz3yede şartlan rnüteahhidlerin hırs ve heye
canına göre hergün biraz daha ~ırla_şıyor. Bakalım bu hummalı pazarda ki· 
nıin yorganı gidecek? 



4 Sayfa 

1V ekil Üniversite işleri ve Üniversiteliler Birliği 
hakkında gazetecilere izahat verdi 

lıfaanf Vekili dun.ktl müfetti§ln topıan.tı.ıında 

Şehrlml~e buiunan Maarif Vekili 1 Rektörün odasında istirahat eden ve -
Huan Ali Yüoel, tetkiklerine dün de kil, talebe murahhaslarını kabul ede -
devam ~tir. Dün sabah Kabataş rek konuşmuştur. Talebe murahhas -
nele Hsestne glden Vekil, talebenin !arı, Talebe Birliğinin biran evvel açıl
dene gtrlı ve çıkıflarım, muallimlerin masını Vekilden istemişlerdir. Vekil, 
talebeye göste-dfltleri alAkayı g6zden talebelere tatmin edici cevablar ver -
ıeçtrm1şUr~Maarlf VekUeti muallimle- miştir. Vekil, bundan sonra yeni de -
nn ~rsiere talebeden evvel girmelerini kanlan yerlerinde ayn ayrı ziyaret et
Te talebeden sonra ç1kma.larmı tamim miş, vazifelerinde muvaffakiyet dile -
.trruşti.. Vekil, Uı.le~ ve mualltmlerl bu miştir. 
bakımdan da tef;kilı'. eıt:mlştlr. Müteakı - Bu esnada· kendisini gören gazeteci
'be:rı mualllmlerln :lşttraldle blr toplan- lere Hasan Ali Yücel şunlan söylemiş
tl yapıl.rmş, toplanLıda muallimler Ve- tir: 
1d~ :rm:ıhtelif tedrl! işlerinden ~ahset- c- Üniversite işlerile gerek muha-
mI:ıleı~fü:. bere suretile gerek Rektör ve dekan -

Vekfl, bilahare İstanbul Maarif Mil- larla temas ederek sıkı bir şekilde aıa
ailrtüğilne gelmiş, müdür Tevfik Kut- kadarız. Üniversite makinesi munta -
tan şehrimizin tıedrls vaziyeti, mek - zam şekilde çalışmaktadır.> 
teb blnalan mesele~rl etn.fmda iı.a - Üniversitede kurulma-sı takarrür e-
b:Jt almış, direktifi~ vermiştir. den Talebe Birliği hakkında Vekil şu 

Vekfl. Maarif Müdürltlğünde umu - izahatı vermiştir: 
mı müfettişlerln w Maarif MndUrü - - Üniversitenin idari, ilmi mesaile -
nijn lşUraldle yapılan toplantıya riya - rinde talebenin kendi başına bir orga -
ıet etmiştir. Top1antıda 1.stanbulun ve nizasyon sahibi olmasını istiyoruz ı.:e 
diğer şehirlerin mekteb işleri etrafın- bir Talebe Birliğinin teşekkülünü de 
da g(kilşülmüş, Vekile bu h~ta mn- arzu ediyoruz. Esasen Rektör de bu iş
htın maltlmat verilmiştir. Bu görllşme- le meşıruldür. • 
)er esnl!tsında, Maarif Şurasına verile - Vekil, talebenin lokanta, gazino ve 
eek raporlar etrafında da görüşülmüş- yurd işlerile alakadar olmuş, yeni lo -

' tQr. kanta ve gazino açılacağını, yurdlann 
Maarif Vektll H.'.ısan Ali Ytlcel, ~aat konforlu şekle !Okulacağını vadetmiş-

11 de 'Oniversiteyi ziyaret etmiş. Rek- tir. 
tör, dekan ve profesörlerle talebeler Hasan Ali Yücel bu ak!şam Ankaıra-
tarafından karşıla'rımı.ştır. Bir müddet va dönecektir. 

Limanlar Umum Müdürlü
ğünün kadrosu tesbit edildi 

Limanlar Umum Müdilrlil.ğüne ta -
yin olunan Raufi Manyas, yeni teşkl -
1A.t kadrosunu hazırlamJŞ, Muhabere 
ve Münaka1e VekAletine takdim etmek 
ilzere kadroyu dün akşam Ankataya 
töndermiştir. 

Limanlar Umum Müdilr muavinUği
ne, Denizbank müdürlerinden HA.mid 
Saraçotlu tayin edilmiştir. 

Yeni Denizyollan Umum Müdürlü -
ğüniln kadrosu da hazırlanmaktadır. 
Denizyollan Umum Müdürlüğünün i -
ki mwrvinliği bulunac:ıkbr. Bunlardan 
birine Denizhank İzmir şubesi müdil -
rü Haşmetin, diğerine de Fenerler t -
daresi müdürü Yusuf Ziya Kalafatoğ -
lunun tayinleri ukarrilr etmiştir. Ye -
ni VekAletin te~kilat kanunu çıktıktan 
10nra bu teşekküller önümilzdeki ay -
dan itibaren faaliyete geçeceklerdir. 

GDmrllk terde: 
ODmrDkler Umum MDdllrD 

bugDn Ankaraya gidiyor 

Süt işinin tetkikatına 
devam ediliyor 

Şehirdeki silt tevzi, satış ve kontrol 
işlerini etüd eden Ziraat Vekaleti mü
tehassı~Iarı belediyedeki ekonomi isti
şare heyetinden bu husustaki tetkik -
!erine dair raporu istemişlerdir. İsti -
şare hE>yeti raporunu henüz tanzim et
memiş olduğunu bildirmiştir. 

Belediye, şehirdeki süt işinin bir şir
ket tarafından idare edilmesini muva
fık bulmakta ve etüdlere bu bakımdan 
devam edilmektedir. Ziraat VekAleti 
mütehassıslan şehirdeki ahırlann mev 
kiini tPtkik etmektedir. Belediyedeki 
istişare heyeti tarafından hazırlanan 
ekmek raporu. şimdilik belediye riya
setinde bir müddet kalrlcaktır. 

Bir ın,rt ıt~alft•I iskeleden dOftD 
Galatada rıhtımda yeni yapılmakta o

lan günuiik inşaatında çalışan Yorgi is
minde bir amele muvazenesini kaybede
rek iskeleden düşmüştür. Bu sukut neti
cesinde vücudünün muhtelif yerlerinden 
yaralanan Yorgi. Beyoğlu Belediye has
tanesine kaldınlmıftır. ....................................................... __ 

Kiloluk gazete 

SON POSTA 

Kamyon, otomobil 
, ve tramvay biri birleri le 

çarpıştılar 
Dün Şişlide üç nakil vasıtası arasın

da müsademe olmuş, iyi bir tesadüf e
seri olarak insanca zayUtt kaydedilme -
miştir. 

Şoför Hilminin idaresindeki 3697 
numaralı kamyon Büyükdereye git -
mek üzere Şişliden geçmekte iken ayni 
istikametten giden 21 3 numaralı Şişli 
tramvay arabası ve muka\:ıil cihetten 
gelen şoför Hasanın idaresindeki 306 7 
numaralı otomobil ile çarpışmıştır. 
Kamyon, tramvay ve otomobilin çar -
pışması pek şidetli olmuş ve tramvay 
içinde buluna.1 yolcular ve etraftan ge 
lip geçen halk, büyük bir kaza ile kar
ş1 karşıya bulunduklan zehabına ka -
pılm~lardır. Kaza esnasında tramvay, 
kamyon ve otomobil ehemmiyetli su -
rette ha4sara uğramışlardır. Kamyon 
şoförü Hilmi vak'ayı müteakıb kaç -
mıştır. Hadise etrafında tahkikata baş
lanmıştır. 

Ramide bir kadını yaralıyan 
adam yakalandı 

Evvelki gece Ramide bir kadının bı
çakla ağır surette yaral&.'ndığını dün 
yazmıştık. 

Carih dün sabah yakalarunıştır. Vaka 
şöyle olmuştur: 

Ramide Cuma mahallesinde Şeyh -
&dullah sokağında oturan 35 yaşla -
nnda Rahime adında bir kadın, gece -
leyin evinin bahçesine Çl.'krnış, bu es -
nada meçhul bir adamın taarruzuna 
uğramıştır. Meçhul mütearrız elinde 
bulunan bıçak ile kadını göğsünlin iki 
yerinden ~ğır surette yaralamıştır. 
Kanlar içinde yere yuvarlanan Rahi -
menin feryadı üzerine yetişenler bay
gın bir halde yatan Rahimeden başka 
kimseyi bulamamışlardır. Rahime be -
r~yi tedavi Haseki hastanesine kaldı -
rılmıs, jandarma tahkikata başlamış -
tır. Yapılan tahkikat neticesinde, Ra -
himenin, bir müddet evvel birlikte ya
şadığı İzzet adında biri tarafından ya
ralandığı anlaşılmıştır. İzzet. dün sa -
bah jandarma tarafından yakalanmış -
tır. Yapılan isticvabında kendisinin 
masum oldu~nu iddia etmiştir. Tah -
kikat devam etmektedir. 

DPnlz işleri: 
Kadık6y va uru Heybellada 

i!: kelesine çarrtı 

Dün sa'bah saat 7 de Köprüden Ada. 
lara gitmek üzere hareket eden Cemil 
kaptanın idaresindeki cKadıköy:. vapu
ru, saat sekizde Heybeliada iskelesine ya
naşa<:ağı sırada dalgaların tesırile baş 

tarafını iskeleye bindi1'miş. iskelenin bir 
metre murabbaı tahta kısmını parçala
mıştır. Kaza esnasında başkaca bir zayiat 
olmamıştır. 

Limanc• bir sandal battı, aandalcı 
kurtarıldı 

Dün sabah limanda bır kaza olmuş, De
nizbankın 36 numaralı mavnası köprü 
gözünden geçerken, Rumelikavağına ka. 
yıdlı Kadrinin sandalına bindirerek par
çalamıştır. sandal derhal batmış, sandalcı 
etraftan yetişenler tarafından kurtarıl

NİSAN 2:, 

iie!miK•llt•Jlll!ll 
Bir ayda 9 milyon liralık 

ihracat yapıldı 
İhraç mallan;ız arasında mıktar itibarile hububat 
kıymet itibarile de mayvalar birinciligi işgal ediyor 

Şubat ayı içinde memleketimizden 
88,228,722 kilo sikletinde ve 8,963,001 
lira kıymetinde ihracat ve gene gyni 
müddet zarfında 40.843.388 kilo sikle
tinde ve 8.937.972 lira kıymetinde id
halat yapılmıştır. Şu hale göre Şubat 

ayı dış ticaret müvazenesinde lehimi -
ze 26.029 liralık bir fark mevcud bu -
lunmaktadır. 

Geçen yılın ayni ayında: dış ticaret 
müvazenesinde 2.130.871 liralrk bir 
idhalat fa~lasile pasif vaziyette bulun
duğumuza göre, bu vaziyet kayda de -
ğer bir mahiyet arzetmektedir. İhraç 
mallarımız ar<1sında miktar bakımın -
dan 25 milyon kiloyu bulmuş olmak i
tibarile hububat birinciliği ve meyva 
ihracatımız da 2.260.983 lirayı bula -
rak miktar itibarile birinciliği işgal 
etmektedir. Bundan sonra ihr~ mal -
}arımız arasında kıymet itibarile ve 
sırasile tütün, zahire, yün ve kll, pa -
muk, deri ve maden ihracatı yer al -
maktadır. 

İhracatımızııı bu ay içinde de nısfı
n::f yakın bir miktarı yani 4.223.014 li
ralığı Almanvaya yapılmıştır. Bundan 
sonra 998.098 lira ile İngiltere, 710.5 34 
lira ile İtalya, 550.598 lira ile Amerika, 
469.45 7 lira ile Rusya gelmekte, İs -
veç, Polonya, Fransa, Romanyat Yu -
nanistar. da, ~ırasile mühim miktarda 
ihracat yapılan memleketler arasında 
yer almakt<ıdır. 

İdhaiatımızın başında 1. 3 3'. 5 O 7 lira 
ile demir ve çelik malzeme 1.170.423 
lira ile makineler, 1.009.741 lira ile 
pamuklu mensucat gelmekte, Karade
niz nakil vasıtal<!'l'l ve ecı::amı madeni -
ye, deriler, ipek1i!er, iplikler, şeker ve 
kahve mühinı bir miktar te.şkil etmek
tedir. 

İdhalatta da Almanya 5.5 30.45 3 lira 
ile başta gelmekte ve 889.872 lira ile 
İtalya bunu takib etmektedir. Bundan 
sonra sırellsile Fransa, Amerika, Holan
da, İngiltere ve Romanya ve Suriye 
gelmektedir. 

Memleketimizde bir senede 
14. 645.490 litre içki 

istihlAk ediliyor 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü, muh -

telif içkilerin vilayetlere göre istihlak 
nisbetleri hakkında bir istatistik ha -
zırlamıştır. Bu istatistiğe göre, rakı ve 
emsali içkiler sırasında ra'kı tercih e -
dilmek1edir. 

Memleketimizde senevi istihlake gö
re, nüfus başına binde 2 3 nisbetinde 
alkollu içki isabet etmektedir. Bu nis -
bet Fransada yüzde 16,61, İtalyada 
14,64 tür. Memleketimizde geçen yıl .............................................................. 

BUOON 

l.PEK Sinemaaında 

7, 160,792 litre rakı, 4,617,674 litre şa• 
rab, 2,618,361 litre viski, 24,798 litre 
vermud, 3,291 litre şampanya ve 374 
litre cin istihlak edilmektedir. 

İçkiler ihtiva ettikleri alkol sırasile 
rakı, şarab, bira, likör ve verrnuddur~ 
Rakıdan devletin temin eylediği sene• 
Jik varjdat 7 milyon Türk lirasıdır. 

Pazarhk yapan esnaf ve 
müesseseler tecziye ediliyor 
Pazarlıksız satış kanununun tatbi .. 

katını kontrol etmek üzere İktısad Ve• 
kaleti tarafından ı:clhsan memur edil -
miş bulunan kontrol teşkilatı şefi Hak
kı Nezihi, teftişlerine devam etmekte .. 
dir. Bu teftişatm icrasında kontrol da· 
iresi kontrolörlerinden de istifade edil· 
mekte ve 20 kadar memur bu işleme~ 
gul bulunmaktadır. 

Son günlerde içlerinde yüksek fir • 
maların da bulunduğu birçok mağao.za 
ve müessesatın pazarlıksız satış kanu • 
nuna aykırı hareket ettikleri tesbit e • 
dilmiş ve bunlar hakkında ceza zaptı 
tanzim edilerek, belediyeye verilmiş .. 
tir. 

Esnafın p~zarlık hakkındaki tema • 
yüllerinin önüne geçilmek üzere esaslı 
tedbirler almmıştır. 

Yapak satışları devam ediyor 
Sovyetlere ihraç edilmek üzere ala

kadar firmalar piyasadan yapak muba· 
yaasına devam etmektedirler. 

Dün de 51 - 5 2 kuruşta\1 11 O baly~ 
yapak satılmıştır. Yerli fabrikalarda 
Trakya cinsi yapaklardan ve 65 ku -
ruştan 5,000 kilo mubayaat yapmışlar
dır. 

Çavdar satışları devam ediyor 
Evvelki gün piyasadan 400 bin 'kilo 

kadar çavdar satıldığını ve bir mild • 
dettenberi durgun giden çavdar, piya
sasının bir miktar yükseldiğini bildir· 
miştik. 

Dün de ı 5 bin kilo miktarında çav -
dar sa'tılmış ve satışların İtalya i -
çin olduğu anlaşılmıştır. Dün de fiat • 
lar 5 para daha yükselmiştir. 
······························································ 

DUnyrmın en meşhur dans perileri 

FRED ASTAIR 
GINGER ROGERS'in 

2 Büyük film 
birden 

1-BRODVA Y KUKLASI 
mıştır. 

Deniz Ticareti Müdürlüğü kaza hak- KD90k Yıldız Ş 1 R L E Y T E M P L E'ln BugDne bdar yaptıGı en 
kında tahkikata başlamıştır. uDıel ve en eGlencell illmi. Franaızc• aGzlD 

K~radenlzde g8rDlen serseri mayı., 2 • O T O M O B İL L İ Aşık/ar 
Trabzon dönüş postasını yapmakta olan 

Cümhuriyet vapuru tarafından Ci- Bu ıene Fransızca çevrilen en zevkll, en eğlencell operet Baş rollerde: 
de ile Kerempe arasında sahil- CLAUDE MA y - COLETTE DARF:EUIL - ALERME 
den dört mil açıkta yeni bir Dikkat: BRODVAY KUKLASI saat; 11. 2,30 - 5,30. 8,20 

OTOMOBiLLi AŞIKLAR saat 1 - 3'50 - 6,40 - 9,45 
serseri mayın gör.llmilş ve keyfiyet De- T enzillth biletler tam uat 1 e kadar verilir. 

1 
__ ,, 

niz ncueti ~~rlüğüne hl~kllm~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bu mayının birkaç gün evvel Trabzon 1 
sahillerinde görülen, fakat yeri tayin e
dilem.iyen mayın olduğu ve suların te8i. 
rile Oldeye kadar sürüklendiği tahmin 
olunmaktadır. 

Mayının imhası için müfreze gönderile
cektir. 

Bu hafta SUMER sinemasında 
BOyOk fepanrol fanUSzD ve dans8z0 

IMPERIO 'ARGENTINA Şehrimizde bulunmakta olan Gümrük
ler Umum Müdürü Mahmud Nedim Giln
düzalp, dün Gümrükler BaJIDildilrlüğün. 
de ban tetkikler yapJIUf, muhtelif iıler 
hakkında Başmüdür Methiclen izahat al· 
mışbr. 

istiyen lere Den izlerde fırtına bafladı 
" Karadeniz vıe Ege denizinde dünden 

lapanyolca anzıo ve farkıh 

MORENA KLARA 
Umum Müdür bu akfam tbprerle An· 

karaya hareket edecek ve Avrupa seya. 
hati hakkında Otimrükler VtUletine bir 
rapor ıvarecıektir. 

Madrabaz tavassutuna luzwn kal- itibare ld fı t b 1 . . n yen en r ına aş am1ftır. Fır-
madan kiloluk iade g~zetele~~e ıh· tına çok. fiddetli olmadığından 
tiyacı olanlar lduemıze muracaat ı --•er'l--l-· t vapurlar 

-.ı· ı.w.nnı mun azaman yapmaktadırlar 
ed\p arzu «tikltri kadar iadellk tl- Deniz Ticareti .Müdürlüğü keyfiyeti ge~ 
~~~~ ~~anı bild' kedb .. Y. arma ırere , t lrli dav. 

ranma.larını tav.sin etmistır. 

Zengin ve emsalsiz filminde takdir alkışlan topluyor. 
EKLER JURNAL'de AmaTUdluk hftdiselerI, M. LÖBRÔN'ün yeniden 

RetstoQmhUJ' ıeollme11.. Veraay'da yapılan merasim vesaire. 
BuiOJı Hat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 



Sayfa S 

Trakganın nümune bir Çanakkalede iki köy 

Ada nada 
fazlalığı 

ev kiralarının 
devam ediyor 

k ·· .. "Tı hl. k .. tehlike altında 
OYU: re lVQR OY Birinin içine büyük kaya 

Köyde kurulan fidanlık gittikçe zenginleşiyor, getirilen ~ar~aları yuv .. arla~ıy?.r~. di-
, .selektör makinesi de çiftçiyi çok memnun etti gerı de topra ga gomuluyor 
E~ırne (Hususi)- 1 Çanakkale (Hususi) - Birkaç gün ev -

Peh.ıvanköy Edrr- vel Ayvacık kazasına bağlı Kozlu köyü 
n~ • İstanbul şiınen- üzerindeki büyük t~pe yarıiarak b:iyük 
diJf'r Yolu üzerinde kaya parçaları köyün içerisini.? yuvarlan-
Tr3kyanın kalkın _ nuştır. Bu hadise ile karşılaşan köylü, 
~a sahasında en ile dehşete kapılarak köyden dışarı kaçmağa 
rı gıden biı nümu • başlıyor. !Hadiseden haberdar olan vila -
ne köyüdür. Birkaç • yet, derhal hadise mahalline b ir müte 
sene evvel kerpiç ve h~s~ıs .. gönd~~m~ ve ~ütehassısın göster-
sazdan yapılmış bi • dığı !uzum uzerıne koy halkı ve hayva-
llalarne ıssı;: ve ha • ,. natı civar köylere misafir edilmiştir. Bir 
.rekı.ıtsiz bir köy man ~ kısmına da çadır verilmek suretile yar -
~arcısı arzt>den Peh . _, dımda bulunulmuştur. Yeni bir Kozlu 
lıvanköy halen Trak. k.öyü için yer bugünlerd~ tesbit edilecek-

Adana (Hususi) - Ada!lanın zaman burada şehirlinin crefah davası> halin -
zaman bahsettiğim bir derdini gene tek- dedir. 
rarlıyacağım: Ev derdi .. mesken işi... 

Bu şehirde bu, başlı başın:ı ele alınacak 
bir dava halinde bulunuvor. Sebze bollu
ğu, toprak verimi Adanada hayat ucuzlu· 
ğun~ temin edecek mah!mllcr değildir. 
Bugun Adana, mesken d 0 rdi yüzünden a. 
deta pahalılık vasfını münaka!;a ettirecek 
kadar geçinme endeks:ni büvük rakam -
lara götüren bir yer olmu!;tttr. Bu vazi • 
yet ele alınması ÇO'k lüzumlu bir mesele 

olmu~ur. İmar Bankasırıın veva her han
gi büyük bir insaat müessesı>c:il"in Adan:ı
ya el uzatması cok büvük sevin<'le kar • 

sılanacak bir hadise olacaktır. Ciinkü. A
danada eski tarz evler artık bueiiniin ai· 
le meskeni vazifes;ni görrcek Upte de~il-
dir. Şehirde her gün yeni yeni binalar 
yü'kselivor, faıkat bu inc;ııatın hacmi ihti

yacla mütenasib değild;r. Ad.,nar!a ay!ı-

Adanada eğitmen kursu 
Adana (Hususi) - Adam:da bir eğit • 

men kursu açılmasm:ı karar verild ğinl 
evvelce yazmıştım. Açılacak kurs çin 
şehrimizin Karşıyaka semtindeki Gü • 
neşli mektebi binası tahsis edildi. Atl.•na 
eğitmen kursu binasının bütün haZlr.ık· 
ları ikmal edilmek üzeredk. Kursun di • 
rektör ve öğretmenleri tayin edilm'c:•ir. 

Bu kursa yüz elli kişi iştirak edecektir. 
Vilôyct maarif müdürlüğü açılacak kı.ırs 
hakkında Vekaletin ı.c;tediği malOmah ve 
mütaleaları havi raporu Ankaraya gön .. 
dermiştir. 

Adanada arkeoloji işleri 

Yarıın en canı b' . 1ıM>~ tır. ca ı ır tı~ ı.ııNU 
k ret ve ziraat mer -

tt' ğı seksen, doksan. vani S"r!el;qı 1000 }i. 

Adana (Hususi) - Bu yıl Eylul ipti • 
dasında İstanbulda Dolmabahçe sara -
yında enternasyonal bir arkeoloji ve an
trepoloji ve etnografya, folklor kongresı 

toplanacakiır. 

Bu kongre bir hafta kadar sürecektir. 

ezı vaz· 
bu• ıyetın" gelmiş 

unrnaktadır. 

Başta General Ka
ıı111 n· Ik ır olmak .. re I<. uze-
li ırklare>li Valısi 

as·b R 1 llin oy an nahiye. 
çalışkan müd' .. 

\1e lh ; ur.u 
h· l.yar heyC'tinin 
~nırrıetıerilc g rişilen 
.ı.raky d anı,1 kalkınma 
f:vasındaki muvaf-

k•yet bu k"" ·· h oyun er 
&afhad 
Old . a arzetmekte 

ugu inkişaf ve te 
rakk · -

~ yı gormekle 
lllurrıkün olabilir. 

. Pehlivnnköy bug·· 
bırç k un 
ın ° kasabaları- Pehlivan1eoyumı~ ll1ehmecıcık abidesi 

Bayramiç kazasına bağlı Pevriz köyü- raya kadar giden kir,..Jık evler vnrdır. Bu 
nün tam merkezinde bulunar. cami, köy kadar fahiş bir icar getirı>n bu binaların 
o~ası ~e müştemilatı ile cenubu garbi - inşa kıymeti ise on bin l;radan fazlr1 de-

Adananın arkeolojik ehemmiyetine bi -
naen kon~eye aza olarak şehrimizden 

müze müdürü Bay Yalrna'l Yalgın da da
vet edilmistir. sındeki aşağı mahallesinden 10 ev heye- ğ'Id' ş h 1 .. 

1 • k A 
1 ır. u a e gore A chınada yenı· bir ev ana maruz a1mıştır. Heyelan neticesin- · · Her aza lkongred avn ayn tezlerinı o • 

de bu saydığım yerler 50 santim toprak 1 on senede 1.carından ·nsa ma!;rnfını cıkar- kuvacaklardır. Adana müze müdürü de 
içerisine ıgömülmuştür. Keyfiyet vilayete ~ak~dır kı, bu çok şayanı dikkat bir key. cAşiret hayatı ve ctno~rnfyash üzeri'l -
b 'ld' .1. .1A • fıvett1r d ı ırı ınce, vı ayet bır mütehassıs gbn - · · C'ki tezini hazırlam:tktadır. Alınan ma -
derm~. hadiseyi tetkik ettirmıştir. Mü - Uzun zamandanbfıri bu volda tec:,..bbiic;. 
tehassısın verdiği rapora nazaran Perviz- lcr yı:ıpılmı<:.sa da, bu har,•ketle>r büvük ar-

ı 
ler köyü cenubu garbi sağrısının heyelii.- ~ıvu tahakkuk ett'.-emem;ı:;•ir. Bu d:wa, 

1Cımata göre. kongı-e azaları cenub Ana
doluda muhtelif b0lg,,ıerde hır tetkik se
vahati de yapacaklıırdır. 

na maruz bulunduğu anfaşılmış ve gere- F k" h-.-~-----===------=.,..-;:c-::======,...,,,==-
1 ken tedbirlere tevessüı edilmiştir. a ır mUsfr c-•

1e ipe <böceği 1 Orhaneli krom madeninrfe 

Zon auldakta b ir 
Çocuk ok uma odası 
Acıldı 

. v.pr'li~"r 1 y::ın'den faaliyet başlıyor 
Ed•rne (Hususı) - Üç av devam etmek Bursa (Hususi) _ Orhaneli kazas 

üzere ~ek böcekcili.k istasyonunda b!r . . . -
ku ..... a ld .. b"ld" . t• cıvarında hır krom madem bulundugı. • ., çı ııpnı • ırmış ı.·. 

Böcekçilik istasyoııunun geçen sene maliimciur. Bu madenin işletilmesi kı~ 
kendi ıböcekhanes;nde yetiştırdiğı damız- mevsimi münasebetile muvakkrten ta

lık kozalardan istihsal edilen ıao kutu til edilmişti. Geçen sene 2500 ton krom 
istihsal eden bu ocafi•n tekrar faaliyete 

geçirilmesi için tesebbüsler başlamış -

tır. Harekete geçen şirket, programını 

gü~~: ~Örillcmiyen bir Atatürk ve bir de 1 selektör makinesinin de büyük hizmeti 
ka ehanedcık abidesine, zarif bir par dokunmuş ve çütçiyi çok sevindirmiştir. 
danv~ elektrik fabrikasına maliktir. Bun- Selektör makinesi için yeni bir bina mey
bir m:~ka ?u köyün tam teşk"Jatlı güzel dana getirilmek üzere bulunmuştur. 
KUŞte e tebı. 0.ld~ğu gibi nahiyeye bağlı Köyün çalışkan i'htiyar heyeti. bu yıl 
llıektc~ b",e Tıl.kıpınar köylerinde birPr köyün şahsiyeti maneviyesinı? olmak ü -
kuluna d ınası ınşa edilt~.·ş ve merkez o - zere yeni bir sebze bahçesi tesis ettiği gi
cDırik evam edecek koy çocukları için bi. yeniden kurulan kollektif fidanlık da 
barı Pans yonu> adını taşıyan bir çocuk zenginle.ştirilmi§tir. Bu cfünleden olarak 

ipek böceği, vilayc~in fakir müstahsille

rine parasız olarak verilecektir. Ay:li 

zamanda tohumların fenn: bir şekilde fış
kırtmak istiyen mlistahs"lin tohumlan - hazırlamıştır. 

nrna yurd t . d'lmi t• lk· u esıs e ı ~ ır. 12 dekar araziye umumi müfettişliğin 
krea~ rldır hali faaliyette buiunan zirai hediye ettiği 504 dut fidanı ekilmiş ve 
ltıuşıı ooperatüi çiftçi için çok faydalı ol- sekiz dekar arazide de bir bağlık hazır -
~nin tohumlarını temizleyen lanmağa başlanmıştır. 

Radyo ile dünya haberlerini takib eden bi r köy J 

~~--~~~~--_.._ ....... ......_~~~~.....___...__... ......... _.._~-'"-_;_.___J 

:Siga (li • 
den fazı u~usı) - Şehrimize bağlı ve 500 1 başlamışlardır. 
kadın]ı a nufusu olan Hoşoba köyü halkı, Gündüzlerj 1arlalannda duydukları 
Cençıe :rkekli çok çalışkan insanlardır. yorgunlukları, gece olunca 400 mum kuve 
" rın hep · k .. ".a§hlar da sı. oy mektebinde okumuş, vetindcki radyom lAmbasının aydınlattı· 
l'ınde ö~ Ycnı yazıyı halk dershanele - ğı bu okuma sak>nunda mütalea ile din· 
k grenrn· k" <l . 

nın ipokböcekçilik istasyonunda fışkır -
tılması kararlaşmıştır. 

Derikte be'ediye ça 'ısmaları 
Derik (Hususi) - Ayn!. 7.amanda be -

lediye reisliği vazifesıni gören kayma -
kam Ali Denktaş, Milattan çok zaman ev
vel kurulmuş olan kasabayı imar için 
miitemadi gayret sarfetmektedir. 

Zonguldak (Hususı) - Zonguıdak Ço -ı Daha üç yıl öncesine kadar bakımsız 
cuk Esirgeme Kurumu geçtıği.mız yıl 1- bir köy manzarasını 1aşıyan Derik şimdi 
ç~de he~ -zam~~ if~i!'ı:rla anabılcceği çok bir .kasaba çehresi iktisab eylemiştir. Gi
musbet ışler gormuştur. Kurumun yıllık rintili. çıkıntılı ve ser:ıpa arıza dolu olan 
kongresinde okunan fa:ilıyet raporunu; j cadderer açılarak döşe · ı .. . . . . . .. 1... nmış, çarşı ve yo u 
mutemadıyen ılerıye. ıyıye ve_ ~ze ~ müntazam bir hale sokulmuş, bir kısım 
doğru giden iş ve hareket dıye hulasa e-

1 

sokaklar genişletilmış, tenvirat ve tanzi
debiliriz. fat işleri ehemmiyetle ele alınmış, hüku-

Çocuk EsiI'geme Kurumu mevcud ço - , met konağı ve Halkevı binası fnşa edil -
ouk bahçesi ve diğer tesislerine ilave o • miş .. mezbaha kurulmuş. su tesisatı sona 

l k · b" çocuk okuma odası açm1c:. ~rmış ve kasabada müteaddid çeşmeler 
ara yeru ır "Y aı- 1 A h 1A • 

'l:ı mış, umumı e alar tesıs edilmiş. fı-

tır. rın ve asri hamam inşaatı tahakkuk et-
Resim Vali Halid Aksoyu bu odanın mek üzere bulunmuştur. 

açma resmini yaparken göstermektedir. Köycülük hareketleri daimi bir inki-
------- şaf arzetmektedir. Bütün köy yollarının 
Ceyhanda at koşu ları ot-0mobu işler hale getırnmesi için çab-

ceyhan (Hususi) - Ceyhan C. H. P. şılmakta ve büyük köy mıntakalan teıu 
edilmektedir. 

çıkarına tertib edilen ilkbahar at koşusu 

Geçen sene elde edilen kromlann 

Avrunava sevki takdirinde Avrupa 

piyac:~<;mca tanılmıc; olacak, bu suretle 

iş hacmini genişletebilecektir. 

Çanakkaleye 344 seyyah ~e'di 
Çanakkale (Hususi) - İngiliz Ban .. 

dırah Le Titia seyyah vapurile bu sa

bah Çanakkaley ~ 344 İngiliz seyyahı 
geldi. Bunlardan 2 5 3 ü Trova hacrabe -

lerini ve 32 si de Gelibolu yarımada -

sındaki İngiliz mezarlıklarını ziyarete 

çıkmışlardır. Seyyahların gerek va -

purdan karaya çıkışları ve gerek ka,.a

<la seyahat edişleri çok muntazam va -

sıtalarla yapılmış ve kendilerine her 

türlü kolaylık gösterilerek her vechi -

le esbabı istirahatleri temin edilmiş -

tir. Bu hususta Çanakkale polisinin 

gösterdiği intizam zikre şayandır. 

Seyyahlar ziyaretlerinden avdette 

Çanakkaie şehrinde gezdikten sonra 

vapura avdet etmişler ve vapur saat 

17 de limanımızdan hm-eket etmiştir. 

almanı ış. oy e okumadık bır ferd lendırmekte, aynca da edindikleri son 
lioşohaı Tır. Maarife çok meraklı o!an model radyolarile musiki ihtiyaclannı tat 
l'ıilne 0~ ar, ~ünya haberlerini günü g:i - min etmektedirler. Hoşobalılann göster· 
~olu ıl uyabılmek için öğretmen Necati dikleri bu yenilik civar köylere bile örnek 
ihtiyar \llıuh:ar Hüsnü Yavuzun ve diğeı olmaktadır. Resimde, köylülerin okuma 
lel'inae eyetı azalarının delaletile köy - salonu önünde radyo ile dünya haberle _ 
ber tilrı:eni bir. okuma salonu açmışlar. rini dinlemek için bir araya toplandıkları 

bu ayın 23 üncü .Pazar günü, Ceyhan ile 
Çiflikat köyü arasındaki sahada yapıla • 
caktır. 

c Çatalağzında yeni evler yapıhyor ) 

u Yevrnı gazeteleri getirtmcğe görülmektedir. 

Koşu, Seyhan valisi Ali Rıza Çeviğin 
himayesinde ve Ceyhan kaymakamının 
başkanlığında olacaktır. 

Parti şimdiden köylülere bilet tevzHne 

başlamıştır. 

P azer C" la H a s a n B e y Diyor k i : 

-ı:.r 
tttııc. b as~n Bey belediye 

u ı~l~ çok meşgul. 
... Şehrm temizliğı içın .•• ... Ne yapmak lazımsa 

yapıyormuş .•• 
Hasan Bey - Haberim 

· var, şehri kirletmeyin dive 
ıher yere levhalar asmış. 

Şehir kirlenmeymce temiz 
kalacak demektır. 

Çatalağzında'l ya -
1.ılıyor: Memleket a
lakasını üç seneden
beri üzerine çeken 
Çatalağzı, Zongul • 
dak yakınında iki ta
•afı dağlarla çevri • 
li takriben 7 km. u -
zunlu~unda bir va • 
didir. Bu vadinin tam 
o~tasında Çatalağ~ 

koyu ve istasyonu 
vardır. Tren yolu 
buraya gelmeden ev
vel bır harabeyi an • 
dıran köy, bugün 
tam konforlu modern evleri ile küçük ve 
şirin bir kasaba manzarası arzetmekte -
dir. Köylüler ahşap evlerden kurtulmak 
için canla ıbaşla çalışarak yeni evler yap
maktadırlar. Bu civar köylüleri. geniş 
arazileri bulunmadığı için, çiftçilikten zi. 
yade madenlerle uğraşmaktadırlar. Şinı-

diki halde köyde 9 kahvehane, 2 ltba.. . 

10 bakkaliye, 4 lokanta, 4 fırın, 1 terzi. 
ve bir de saatçi vardır. Devlet Demirycl
ları tarafından ağaçlandırılarak güzel • 
leştirilen köyün belediye teşkilatile, ka • 
rakola süratle ihtiyacı vardır. Resim Ç" 
talağzı istasyonunu göstermektedir. 



SON POSTA 

[_HAdiıeler Kar~ııında ' izn 'kte tüyler 
• 
1 

ine· tanesini arpacının önüne bırak - e 
mıs: 

Aşa v ıdaki hikayeyi senc-ler evvel bir 
Uk mddeb kıraatinde okumuştum: 

cBir gün bir cahil evinde bir şey a
rarkC?n bir kitnb bu~us. Cahi: kitabı 
ne yap n .. okuyup istif de ed mez. 
Sakla a boruna c::aklamı olaca'·· dü -
şünmü~, t şınmış ve kararını vc.rmiş: 

...:_ Bunun kıymetli bir şey olduğu- -
nu biliyorum amma demiş, benim işi -
mc yaramıyacak. Size ver<'yim, siz de 

Sekiz köylü adın toprak 
altında kaldı, bunlardan 

b şi can verdi 
1 

1 
bilmukabele bana birkrıç arpa verin!• Birkaç ün evvel Suçlu vekili müdafaasını yaparken: "Bu kurşun 

Allahın emrile o kadının ciğerine girdi ,, dedi 
Ve su t~l7da bağlanmı.::tı: tici bi f cia olınw:: 

Kitabcıya götürür satarım. cBuldu • u kitabı birk ç para m ıka - t" bi Boy lıca kö -
bilinde kitabcıya satan cahile bu duğu na y p kl rı cB -Kitabcıya gitmi~. clind ki kitabı ki

tabcmm önüne bırakmış: inciyi birkclÇ arpa ile de· i tiren horoz n mevkıdc bir nevi Beyoğlun<W Tar1abaşında se'\ ·usi 
ar nd~ ne fark vardır ki?• Bu a ı kn kazı a Sabaha ı tabanc ile öd ·ren Rahimın 

hassa, hadi ede çok a • ır tahri 
mevcudıvctini ve had \: i göz 
ahidlC'rın bitaraf o:madıkların t 

- Bunun kıymetli bir kitab olduft'u
nu biliyorum c.mma, demiş, benim işi
me yaramaz. Birkaç para mukabi inde 
size satabilirim.• 

Bu iki hi1~aveye dün İstanbulda çı - ' m mile bir tü"l halini alın tır. Ev- muh kemesinc a • rcezada diın de d(;-
k n bi"' azetedeu k0pve etti.im bir - v n n k' dc>n 1 O kadın be - vam edilerek dava neticeye varmış -
k c s t rı da ilave ed<'ceğim: , ~ t rak e•ırmek üzere oraya git - tır. 

cE efe .ö~rCTıdi"im~Z<' .?r~. ~.z~~ yıl-ı rr i r \C tüne in ·çine gi.reı topr~~ 1 R::ıhim, köyüne davet ettiği Sabaha -

rüz ettir(r k, i .ln etm· ir: 

- B< zı m m' tle oldu ·u 

Kitabla cahil hıkaycc::inin altında, İn
ci ile horoz hikayesi de vardı: 

lardanberı me'l'lleketm kultt: r nu art- 1 kazma\· b lam rdır. Bu ırada tu- tin: 
tırmaP.":l ve halkın okuma ihtivacını nelın f ve yan k ., m1arı bi.i uk bir ı c Sen evli b'ı adam ın, beş çocu -
1--""' lama· ca1ışaıı Bevaz·d küt'ibha ~ rrür"' hl i'e çökmiiş 8 kad n al ındci ğun varmış> diyerek bu davetine ica -
n inin bu'u!1duiTn bina E\ k f idaresı k'ılm c;t r. D arıda kalarak bu feci bc>t etmemesi ı.izerine, onu öldi.irdi.ık -
taraf ndan rilünerek bir k mı kiraya manı rv· dehe; tlc> '"ren iki kadın f r ten onra, cürmümeşhud kanununa 
'erilm"~. i. ' ni mi~tir. Halbuki bu .kı- yada b lamı~ ar. C'İ\ an· n , etiş_ n bir ted kan mah meye vkedi!mişti. 

bir jii i bulun jdı, bu d:ıııı' 
rh<' t b rakırdı. Faka , hukılm ~ 

jürinin t· .dir h kk nı yük ek 'f··r 
h ·kiml rinc b rakırı r. 

Neticed<:>, had d ki ·ır tahrik ~ 
fıazarı dikkate a 

cBir gün bir horoz çöplükte eşinir -

ken bir inci tane::.i bulmu-i. Horoz inci 
tane ini ne yap n . İbi v ine tak maz, 
yiızük yaptırıp ayak parmaklarından 

birine geçiremez.. düşünmüş taşınmış 

ve kararını vermiş: 

ı'llcia kutu':>lıanenın hemen on bıne k"' k··, ·1 hemen topravı ka m ve Suçlu Ağırcez ... a yapılan sorr,usun -
yakın ec;eri bulunmaktadır. kn az rı leri kur rmava koşm ı ar - da, cinayete tak ddüm eden günlcrde-

Dam, kar ra k"' m· tır. 

lmrahdan 1 açan bir mahk0111 
yeni cezaya çarpıldı 

- Arpacıya götürür, arpayla değiş -
tiririm. 

Gene tahJ,-; rnhrnızn ~öre bur~•ıan a- d r. To r k'ar k <'n aç lmıc; fakat ki hadi atı, ölen Sabahat ile araların -
lıl"acak kim b<>deli de on, on be!; lira biraz c; ır çok " i bir TY' nzara ile daki macerayı anlatmış '\ e: 

Arpacıya gitmiş, gap,asınd~ taşıdığı 
kadar cüz'· l)ir paradır.• kar ıla 'l"ıc;tır. J{; d n '1rdan be i öl - _ Hadise a· m S b atin anası 

İsmet Hulfısi muş iki · avırca aralanmı. jalnız bi- bana kiıfretti. Sonrn, üç ka~ın üzerime 

Bursa (Husu i) - imrn ı ad 
mahkumlardan c.-rer ad nda bir 
iş 'baha'lfc;ıle ArmudluJ a gitmio:: 
dan da ha .mı b c; bular k sa\ u 
tur. F..,kat zab•t" ta afınd n Y 
yakayı tekrar ele vere C fer, a 
za mahken e "nd muh·-rceme C?d. 

~============================== rekh"in~nbreyo~a- h~~~il~d~~n ~n~rn~; 

ia İz ı-e b" dirim· vak'a ka adılar. Ben d . onl r.ı ko~~;ı~~aK 
rı 

Bahk yalnız olta ile tutulmaz, 
okla da avı n r .r 

Kosta Rikurb 

,yerliler balığı ol-

tn He uzun 

bekliyerek 

uzun 

değil, 

gaye: ince ve sü • 

ratli oklarla av -

larlar. 

* 58.000 lngiliz lirası eden 
100 ~ul 

1918 senesinde Amer.k d pul merak

lısı bır adam günün birinde b'r mcktub 

r 1 
w 

Dünyanın iki ucundaki ayni 
rni nli iki ada 

Yuvarlak küre ilstünde Hind Okyanuatmak üzere pastahaneye gitmiş ve bir 
sundaki St. Paul adası, Amerikadaki Minpul istenıi§tir. Pulun üzer"ndekı tayyare 
nosettada bulunan S. Faul adasının· kar

resnıinin ters olarak basılmış olduğunu 
şısına isabet eder. görünce hiç ses çıkarmamış ve bu puldan 

iden n emur ar tahkık 'a mak adile tabancamı çek~ım, sı a a-
za.en atPş aldı, S bahat yaralnndı, de -
mi ti. 

d • Sabahatin kızk rde~i He vak'a sıra -
mır sında evde bu'unan Hat"ce isminde bir 

evve11-i cezasına 1 sene 11 ay dah , 
pic; C'('Za"l i1Ave E e ·n k rnr ,c 
rilmi tir. 

~ r ı 

1.adm ic;e, mahk ~edeki şehadetlerin -
de, hadisenin suç'unun anlattığı şe'kil
de C€.reyan etmed'.ini si\vliyerek: 

Şehir işleri: 

- S,..bahat, bir r1ralık odadan dışarı Vali Ankar2dım celiyor 
çıkmıı;tı. Rahim de arkasından, onu ta- Ankarada bulunan İst nbut Var ~ 
kib etti. Kapıyı kapadı. Sonra bir silah Belediye Re"si Lutfi Kırdar, Salı gulll 
.,esi duyduk. Dışarı çılan .. a, Sabahati şehrimize dönecek+i.r. 
kanlar içerisinde yerde y~tarken bul- Şehircil·lt rrütchassı ı M~yı te 
duk dc>mişlerdi. ş hrimize gelecek ı5 

/ Nihayet suçlu, krndi talebile ak~ Şehircilik mütcha ısı Prostu:c MaY 
müv::ı.zenesinin tesbiti için Tıbbı Adlı- bidayetinde şehrim"zc dö mesi temin e: 
de muc;ahede altına alınmış, neticede dilmiştir. Prost şolır mıze geldikten °11 

cezaya tam ehliyetli okluğu anlaşıl - ra hem n sehir pl·nının üz rinde çr 
~tır. lışmalanna devam ed c ktir. ... 

Geçen celsede mütaleasını serdeden Belediye mu melatının teftişi ri 
müdcie"umumt iııe suçu sübut merte- dev m diyor 

uı· bcs'nde görülen Rahimin tecziyesini Belediye hcsabla mı ı tkik eden 
istcmistlr. kiye müfettışlcrinin ~ tsı besten 
Dünİ·ü celsede suçlu vekili yazılı çıkarılmıştır. Muhasc-b~ işl rini g de'tl 

müd .. fcıanamesini mahkemeye tevdi et- geçiren mülkiye müfettişleri 192G s 11~ 
Zonguldak (Hususi) - Ereğlinin lkse tikt n sonra. şifahen de izahat vere - sinden beri hesa'b ı~lerincle cereyan lde d 

köyü civarında, z ng'n damarları ihtiva rek. müvekkilinin saf bir köylü olup, muamelatı tetkik ctmekkdırler. İk 1 ~ 
Uım yüz tane satın almış. Ertesi gün pos
ta idaresi puldaki hatayı görmüş ve bu 
pulları tedavülden ka:dınnıştır. Kurnaz A 

etmesi çok kuvvetli bir ihtima! dahilin • Sabahat , ilesi tarafından iğfal edil- İşleri MüdürlüI;ründe çal~an miı k·~e 
bir pul piyasasında 510 İngiliz lirasına :;.ıe bulunan bı"r demır cevherinin bulun • ' .. 1 ··ı t't · b 1 ··h· muam ru.ıı 

u diğini ~öyk~niş ve ezcum e: mu e ışı, aş ıca mu m 
satılmıştır. . Pullardak' bu tabı hataları pul merak-merik.alı bir pul tüccarına 20 dolara olmış 

olduğu pulları 20,000 dolara atmı tır. İş lılarınm d rma aradıkları şeylerdendır. 

bunun a kalmaz. Bundan bir haft evvel Bugün beynelmilel posta pulları p ya. 
de yani 1939 senesinin N"san ayının ilk sas•nda buyuz pulun bedeli 5B,OOO İngiliz 

haftasında bu pul ardan b"ri İngılt rede! lirasıdır. 

duğunu evveke bild·rmiştim. _ MUvekJ..-ilim, Sabahatin kendisini teftişi ile meşgul olmaktadır. Bu a adil 

Demir ccviheri tarlasını bulan Ere>ğli sevdi· im' inanmıı;tı. Qünkü saf bir a- müfettişler, şchird •ki mekteb in r tı~:ı 
tüccarlarından Adil Ellisekizoğ'l bulu· •"' r.dı. Nihayet, Rahimde kadına kar~ı aid muamelatı da g · d n geçirmek d ~ 
şunu bir yandan resmi maklm arı hab r olan a'"'ıka 0 dereceye v rdı ki, şehva- Maarif mımarı Şems dd n n bu hu }; 
verirken, dığer taraftan da ara ırmnlar - ni devir Eeçti ve ruhi bir iptila halini mnlfımatına mü ac :ı olu mu tur. 
nı gen·şı-etmiş ve btınun n tıces·. tahm·n- ald . Beş çocuEttınu, evini p,özü görmez Belediye ile evkef er sıncısl i ihtı af 
leri çok haklı gös recek yen demir ya - oldu. Evet, köylü sevildiğine inanı _ hakeme h vale ıldi 

- .. 
00
--

00--=w takları ke fetmiştir. yordu. Onu, köyüne davet ederek, bu Şişancdcki mal"yc b"n ı ) rın 
------~~=~-~~~===~~~=~~~==~~~~ MilEU~~~~u~~~~~rı~anhnill~~~~rub~~b~~~~~du~~u~~cdenB~~ ~ 
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Basit, yahud 
Çapraşık 

Bir me.~eıe .. 
Beşiktaşta oturan Bay cH. H. M.> 

bir bakımdan b .. .:.it, bir bakımdan 
da çapra~ık bi!" hikaye anlatıyor. Bu 
hikayeyi kendi dilinden hülfısa et -
meye çalışayım: 

- İki seneden beri bir genç kızln 
sevişiyoruz. Fakat ne zaman kendi
sine evlenmeyi teklif etsem redde -
der. Müphem bir kelime ile bahsi 
değiştirir. Bir gün kendisini yaban
cı bir erkekle görmüştüm. Dört ay 

semtine uğraımadım. Sonra aşk his
sim daha kuvvetli çıktı. Gene ko -
nuştuk. Fakat bir müddet sonra bir 
başka hadise ile karşılaştım, gene 
bir dargınlık znmanı idi. Bir arka -
daşmı yollamış. Bendeki resimlerini 
istiyordu, yolladım. Fakat kendisi 
getirsin, demiş. Bana da: 

cBahane idi, seninle konuşmak i
çin• dedi. Gene barıştı, fakat evlen
me hahsi bermutad ortada yoktur. 
Bıktım artık. Unutmak hevesile u -
zun bir seyahat yCllptım. Unutmanın 
imkanı o~adı. Simdi fene sergü ~ 

zeştin ilk başlangıcının dakikalarını 
yaşıyorum.» 

* Hadise bir bakım.dan basittir, de -
miştim. Fılhakika genç kızın hiç bir 
talibi kaçırrnıyarak dahaı iyisinin çı
kıp çıkmıyacağın1 araştırmakta ol
ma!';ına hükmetmekte hata yoktur. 
Fakat suçlunun l:ehinde düşünmek 
kaidt"sine uyara'k genç kızı henüz 
kat'i kararım verem~mıiş, tetkik ile 
rneşırul bir vaziyette görecek olursak 
m('Sf'le çaprasıklaşa bilir. 

Fakat h('r iki takdirde de genç kı
zı iyi bir aile, anne o~aya nam
zed teiakki edemiyorum. 

Düz, kıvrımsız bir yoldc.'n yürü -
mek ve mes'ud olmak varken binbir 
tuzak dolu bir dehlize niçin sapa -
caksınız? diye düşünecektim. Hatır
ladım ki, bana mektubu yamn erkek 
henüz pek gençtir. H~, kız da öyle 
ya! Fakat şu var ki 1 6 ncı yaşını 
müteakrb genç kızda vücud olduğu 
gibi muhakeme kudreti de birdenbi· 
re inkişaf eder. Buna mukabil 25 
yaşında erkeklerin araısında henüz 
çocukluktan çılpnamış olanlara tc -
sadüf etmek ,Ç<>k mümkündür. 

TEYZE 

k dığ her k·l·lçelerinı· kendı z"k: Vakıflar İdaresi arasındl müzakcr ecre· opar ı ccv "' .ı· na karşıl1k: et 
b ld gu- · tı"dai hır tnhli' munmele uan ettig·ini yazmıc:tık. İki "d e ar ın s·

1 şının u u 1P 1 
• _ Annem, beni göndermek iste - " :.. 

· d d · <!t'r ki iht"laf hakem hey tın~ t vdı edıl sın en e geçırmı'ı.'.ı . mez .. Bir motör tut da gece vakti Ya - d' 
Bay Adil küçük bir parçayı tartmış, sırada, !hafriyat esnasında toprak altın 

ıovava mdelim» dedi. . ı k ,. b ı t :f3tJ sonra bu parçayı un haline gclincıye ka- ~· mezar taş arı çı ma1-;J aş amış ır. 

dar havanda dövmüştür. Bu suretle elde Suçlu vekili, bundan sonra Rahimin suretle Belediye şimd"den davayı k tıfl' 
60 ll·ra"a bı'r moto'"ı tuttugunv u, Saba- b 1 kt d 111 f"h h 111 edilen tozun içinden kuvvetli bir mikn:ı- v m~ u unma a ır. n ama ı n 

tisi geçirdikten sonra, miknatıse yapış _ hatin anasına da ZOO lira sükut hakkı heyetinin vereceği karara intizar o un9• 

mıyan toz miktarını yeniden tartmıştır. ve difti,ni; fakat maktulün bir oyun caktır. 
Bay Adilin bu iptidai tahlilden elde et _ yaparak kendisile gitmediğ;ini anlat - Şehir hc:Etrnelli 1COO yzt~klı oıc:cıs~ 
tiği neticeye göre, külçedeki demir mik • mı.ştır. Nihayet son ve müessif vak'a- Şişlide vilayet bü çesil" yapılac "' ?1 

tan yüzde 70 i bulmaktadır. Zonguldak- nın avnen Rahimin anlattığı tarzda ce- haber verdiğimiz ~ hir hastanesinın bıtl 
ta kömürün yanında demir .. Bu hepin1izin reyan" ettiğini, tabancanın katznen pat- yataklı olması karnrlaşmıştır. Bu 118 

sabırsızlıkla bekled"ği çok mes'ud bir ha- laclığını söyliyerek: 463 bin lirolık inş'lat yapılacak, b·ıı:ı111l' 
disc olacaktır. Resimde Adil Ell"sekizoğlu c- Bu kurşun, Allahın emri ile, o mütebaki kısımları 194!> senes. bütçe ,ıe 
bulduğu demir külçelerile görülmektedir. kadının ciğeriı.e girdi» demiştir. Bil- ikmal edilecektir. .. 
.......................... : ••••••• ·--··· .. ••••• ........................... - ... ---............. _ •••••••••••• _ ............ _ ....................................... ._. ......... -6 

bacaksızın maskaralıkları: Bahçede ognarken J 
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·Sayfa 7 

Cebelüttarık boğazı 
totaliter devi erce 

'' TOrk kadını asla sizin 
istediğiniz gibi olmıyacak,, 

üNiVERSiTELi GENÇ KIZLARIMIZIN BiR 
KADIN YAZICIYA CEVABLARI 

kapa lab· i mi? "Sabiha Zekeriyanın tahayyül ettiği kadın, Kemalist 
rejiminin çok uzaklarında bulunan bir 

ideolojin vasıflarını taşımaktadır ,, YAZAN 1 Emekli General H. Emir Erkilet 1 
cbelüttarık. İngiliz ibakımın -

dan, iki t<?hlıke karşısındadır: 

bır· burasının totaliter devlellerin mütte
ffk bir İspanya tarafından geri alınmağa, 
Y~ harble zaptolunmağa teşebbüs edil· 
rrı ; diğeri boğazın bir iki yerine en a-
ğı P bataryaları ve uçak merkezleri 
11 • yerleştirerek icabmda kapatılmak 
t< dinde bulunulmasıdır. 
t r ydc>n evvel ~unu söyliyclim ki, 

, 1 ~ - Fransız donanması gerek Atlas 
Ot<. 'Usunda ve gerek Akdenizde o de
rece uvvetli ki bir Alman filosunun İs
Par. sularına gelmesi, hatta gazetelerin 
Yaz ına güre, bir kısım Japon deniz kuv 
vet nin Akdcnize ~areketini.n hakıkat 
<>un ·ı halinde bile bu üstünlük totaliter
lerc d..incmez. Bu itibarla Cebelüttanğa 
totıı'ı erlerin yalnız denizden taarruzlan 
ve donannıa kuvvetilc boğazı zaptetme -
lerı ve kapatmaları mümkün olamaz. O 
hal C> bir Alman deniz harb filosunun 

CC'belüttarığa hareketi. bir Japon deniz 
kuvvetinin Akdenize geleceği havadisi f bi ya bir ıgösterişten ibnettir veyahud 
talyan Akdeniz donanmasının muhrib ve 

denizaltı kuvveUerinı ehemmiyetli bir 
SUrette arttınmagv a matuftur zaten hare-
k ' ete geçen Alman donanması da fazlaca 

ınuhrib ve denizaltlarından mürekkebdır. 
Eğer netice buna varırsa, Alman filosu • 
nun Akdenize girmiyeceği hakkında du
Y'Ulan bir haber sırf aldatmak içindir. 

h Bu~d~n başka Alman filosunun, her 
angı bır şekilde tecelli eı:l.ecek bir Cebe-

lüttarık t~e'bbüwünde müessir olmak Ü -

z~r.e, Şimdılik Ceuta İspanyol limanına 
gı.rıp beklemesi de mümkündür ve belki 
en Çok melhuz olanı budur. 

Bu izahlardan anlaşılıyor kı, 2,5 asr3 
Yakın bir zamandanberi bir İngiliz kalesi 
<>lan Tarığın dağını zaptetmek ancak ka

ra cihetinden mümkündür ve fakat bu -
nun iç.in, evvela İngiliz donanmasını o • 
~un yakın dolaylarından uzaklaştırmak 
azırndır. Bu acaba nasıl olabilir? 

'.Malfimdur ki Cebelüttank kale, şehir 
'\'el" 
800 

ımanı. boyu, 6 Km. den ve en dar yeri 
ÇÜ metreden ibaret bır dilin, yahud k~
l k <bir yarımadanın üzerindedirler. Ka-

d~in b~Iıca kuvvet ve hususiyeti, şiın • 
s/e kadar, onun büyük, yüksek, mehib, 
rftı tp ve yalçın bir kaya kütlesinin de • 

Ve kalınlıkları içimle vücud bulması 
!e~kil ediyordu. Cebelüttank adeta ka
na n bır İngiliz süper dritnavtı gibi idi. O-
.un. kayalar içine gömülü, en büyükle -

~tndl'n en küçüklerıne kadar her çap ve 

ç e~ boydaki topları yük:seklerdcn ve al · 
k adlardan bütün istikamet ve mesafeleri 
ta C>rne kademe bir cehennem at~si al -
:na alırken bizzat kendileri ve topçubr 
d: dığer sınıflar efradı düşmanın ateş!n
re n. Yani yaralanıp ölmeden. azami de
di~de nıasun olarak harbedebilecekler • 

ka:S~ndan başka. tabiat kayanın karaya 
ki 1u ol~n Yamacını o kadar dik yaratmış 
ltıa cıhetten dağa. ateş altında, tır -
tın nrnak. mümkün olmadığı gibi, tankla • 
?tıenVesaırenin de bu dağa hücumlan be
ğu lllıuhal ile birdir. Kezalik, dağın do
ta ~e c~n.ub yamaçları doğrudan doğru
lardae dıkıne denize indikleri için bura -
'°M· n herhangi bir ihrac pek küçük bir 
tıun 

1
: ~c neticesizliğe mahkumdur. Bu -

bir k ııçın Cebelüttank taarruz edilemez 
1" ale olarak telakki edilmişti. 

Qap~kat modern, büyük ve en biıyük 
bol'll.b b>p atımlarının ve bahusus uçak 
lıunakaları_nın delmek, yıkmak ve parça
C b tesırlc>ri şimdi o kadar büyüktür ki 

e c>lütt ~ 
lrayaı arıgın kumlu. taştan müteşekkil 
lnası ar~nın bunlara uzun müddet dayan
di.r n rnutehassıslarn şüpheli görünmekte 
gU~ u sebeble hu İngiliz kalesinin bu • 

en zayıf .ıh . nun cı etı, garibdir ki vaktlle o-
ku e~~ kuvvetli tarafı olan o kayalar teş-

, r. 
lian 1 

aya bakarsak. Cebelüttarık dilinin 

ŞS,5 santimetre çapında aemiryoltı Jzcri nde mütcha.rrik. bir top. [Bu top 798 kilo 
ağırlığındakı. mermiyi 39 kilometreye atar] · 

·5 
' 

' r 

15 santimet,.e çapında en modern ağır obüs 

Bir başka Universitelitıin el yazısıle cevabı 

Ne acı ve garib bir teud ... Daha dfüı 1 sele hakkında hüküm vermek için o me~ 
bir başkasına aid muhakeme hatasını seleyi bütün muhteviyatile incelemeli. 
Atatürk aleyhine istismara kalkışan ga- ondan sonra bir kelime bağlamalıdır. Bi3 
zete, bugün Ataüı-kün inkılabları üze- yalnız 19 Nisan tarihli nüshadak· ccvab· 
rinde hasta bir muhayyilenin dahi yapa- ları değil, bütün cevabların Sabiha Ze
mıyacağı derecede lüzumsuz ve gülünç keriya tarafınd:m okunmasını isterdik. ki 
bir hassasiyet gösteriyor! San~ bütiın bu suretle niçin kadına ev gerektir, fik
millet, bütün gençlik bu inkılablara bil- rinde olduğumuzu kolaylıkla anlamış ol· 
tün varlıklarile bağlı değillermiş gibi, sun! 
sanki bu mevzuda hassasıyetlerini göste- öteki gencin soğuk şakalarına ge-
reli uzun bir zaman geç.mi§ gib~... lince, b·lmem bunun üzerinde durmağa 

İşin gene yegane mazur görülebilecek değer mi?. 
tarafı bu ... Gazete bu yersiz hassasiyetle 
geçen günkü büyük günahının kefaretini 
ödeıniye yelteniyor, diyelım, fakat ken • 
disini gılya temize çıkartmak isterken 
temiz ve faziletli bir takını memleket ço
cuklanna çamur atmak istemesine ne de
meli! 

Üniversitedeki genç kızlanmız cSon 
PostB» nın bir muhaITiri tarafından so • 
rulan bir suale cevaben dediler ki: 

c- Türk kadını ilk, orta ve lıattci yük
sek tahsil görmelidir. Daha şuurlu, dJha 
münevver bir vatandaş, daha iyı bir ana 

olması için bu lazımdır. Fakat bu şekil
de tahsil gören Türk kııdını eğeı· mecbu
riyet karşısında bulunmıyorsa iş haya • 
tında, zevk için, spor diye veya züppe dü
şüncelerle erkeğe rekabet etmemelidir. 
Türk kadınının iş hayatında vazife al • 

• makla memlekete yapacağı yardım, mü
nevver bir ana olarak evinin içinde sağ
lam VÜ.C1tdlü, sağlam karakterli evladlar 
yetiştirnıek suretile yapacağı hizmete ter
cih edilemez. Mcuımafih çaltı.mıak mecbu
riyetinde bulunan kadın çalışmal&dır ve 
ça1ışabilir de ... 

e Semin Kutbay (Hukuk Fakül
tesi birinci sınıl talebesinden): 

c- Sabiha Zekeriya, bu yazısı ile br.. 
zim ne demek istedij{imizı anlamadığını 
itiraf e'tmiş oluyor. Hücum cephesi çnk 
manasız ve saçmadır. Bana öyle geliyoı 
ki, muharrir hüC'llm etmiş olmak için hü
cum ediyor, maksadının bır münakaşa. 

zemini açmak olduğunu sanıyorum. 

Biz, Atatürkün işaret ettiği ve is•ediği 
Türk kızlarıyız. Sabilıa Zekeriy3. arzu et .. 
tiği tipte kadınlığı bizim içimizde asla 
bulamıyacağından kendi narına yansın! 

Sabiıha Zekeriya, söylemek istedikler!. .. 
mizi ve daha doğrusu tebarüz ettirdiği~ 
miz noktaları anlıyamamak gafletine 
düştü ise, bu hatasını, cevablarımızla iY! .. 
ce anlamış olacaktır. Eğer bililtizam böy .. 
le tevil ediyorsa, hakikatleri tahrife cü .. 
ret edenlerin gülünç mevkilere cfüştük

lerini bu münevver bayan bizden daha 
iyi bilir. 

berzahında ibir Lalinea kasabası olduğu ol~ilmesi için İngilizlerin, bu limanın hiç Biz okuyoruz. Çünkii. evvela münevver 
görülür ki. Cebelüttank İngiliz _ İspanyol olmazsa 40 Km. ye kadar ?ütün muhitle- b!rer aile kadını olmak için, sonra da 
hududu bunun cenub kenarıdır. Bu kasa- rini işgal ve tahkim etıruı bulunmaları ileride dış ha.yatta ;Çal~-ma.k mecburi
banın şimal batısında ve Elcezıre körle- iktiza eder. yeti ile karşılaştığımız takdirde çalışabil-
zi sahilinde Mayorga ve körfe1.in batı kı- Buraya kadarki izahları toplarsak §11 mek üzere okuyoruz .• 

En hassas cephemiz olan ideoloji rr..cf
!humlarımıza, türlü maksadlarla, tahrif 
yolile, mücrim değil, yan gözle bakmak 
küstahlığı bizi en hassas ve en kuvvetli 
noktamızdan tahrik etmek olacak ki, on· 
lan kuvvetli cevablarla susturmayı va
zife biliriz ve bunu pek kolaylıkla başa
rırız. Daha en yakın hadiseler bunun en 
bariz misallerini verir. Sabiha Zekeriya
nın cevablanmıza dikkatle atfı nazar et. 

yısında. yani Cebelüttanğın tam karşı - neticelere varırız: 1) La Linea, Mayorga _Mahud g~zetenin mub~nirlerinden Sa

sında 'bizzat Elcezire (Algecira) şehirleri şimailerinden ve Elcezirt dolaylarından biha Z~erıy.a ve .~ah~ dun ar~~da ha • 
vardır. Lalinea ile Mayorganın şimal ta- .dd tli bir te• altına alına- talan duzeltile duzeltıle gazetecılık rnes- mesini istiyoruz.• 

ve havadan şı e a ır ı ğ. · t' b ıaıın· k ı 
rll'flarında ve Elcezirenin dolaylarında k Ceb 1 .. ttank kayasının bugünkü e ıne ın ısa ıne avuşturu muş za- e Meserret Sükıiti (Hukuk Fa • 
bulunan dağlar Cebelüttanğa hakimdir • c~ e ~ . b b 1 ·1 15 l"k. vallı bir genç birlik olmuşlar, efkarı umu- kültesi ıon snıl): 
ler Ccbelüttarık limanının Elcezireye me yuksek tazyiklı .~ava bom a arı e, .

1 
.ı miye önünde gazetelerini temize çıkar • 

· 21 ve 42 lik obus ve avan mermı erme k .. . c- Sabiha Zekeriyanın kendi görüş za. safesi yalnız 8-9 Km dir Bu itibarla La . . 
2
) B. k 

1 
ma uzere yaygarayı basıyorlar. 

· · tahammülleri şüphelıdır. ızzat a e B. Tü. k kızl d b b .. 1 viyesinden tetkik ettıği bu cevabların 
Linea ve Mayorganın şimallerine ve El- d Ceb 1-tt k ı· - ız r arın an u ceva ı ışı • k 

mukavemet etse e e u arı ıman k . . . .. .. . elbeı,te endisini tatmin etmiyeceğini tah-
cezire dolaylarına konacak 15 lik, 21 lik lik h k d me ıstemezdık. Bu sozler Ataturkun ın· 

ve körfezini, keu ava ve ara an k ı·bı min etmek güç değildir. Çünkü, gayet ta-
42 l .k od :ı..... h ı dah. ı a anna uymuyor. 

ve ı rn ern ouus ve avan ar ı bombardıman etmek kabil ve kolay ol- 'bii olarak bugünkü Atatürk kadınlığının 
atımlarını Cdbelüttarık İngi!ız kalesine duğıı için burası bir donanma için istüade Y~~rda cSon Posta• ya karşı yapıl • görüşü onunkinden çok farklıdır. Mcn-
bol bol ulaştırabilecekler ve burasını bir olunamaz bir hale getirilebilir. Ce.belütta- mış.ltarızler. savurulmuş itha:nlar d.a yok sub fbulunduğu gazeteye son hadise m:i
cehennern yuvasına çevirebileceklerdir. da bik t• .. değı ... Bunlan cevabdan mustağn• tu • nasebetile verdiğimiz cevab, aramızdaki 
Bundan başka, İsoanyanın içı·nden, Elce- rığın ise, İngiliz baedkımınk nl t m~liı v.d:.ı- tacalt kadar budalaca ve ac:ağıhk buldu - derin görüc: farkını esasen meydana koy-

~ d .. boğ hükm ece o an ngı z o- ır ır 
zireye gelen de.miryolu, Cebelüttanğa ka- cu u aza . . ğumuz için Sabiha Zekeriya ile [bit- muştur. Onun tahsyyül ettiği kadın, Ke. 
radan ve havadan taarruz için en büyük- nanması :için bir istin.ad noktası o~ak 1?1

• tabi çıktığı kabuğu beğenmiycn yabani malist rejimin çok uzaklarında bulunan 
ten. en küçüğe kadar her türlü top, uçak, Burasının bir istinad noktası o~abı~~esı • kestane rolündeki gence ehemmiyet bir ideolojinin vasıflarını taşır. Atatürk. 
mühimmatın ve kuvvetlerin Elcezire böl- nin birinci şartı da harl:> gemılerının °· vermemek !Azım) onun itham ettiı"i kadının her zaman hazır bulunmasını. 
gesine tahşidlni kolaylaştırdığı gibi bun- nun limanına kolayca ~irip. kömür, yi • genç kız1arı.mızı karşı karşıya bırakalı~. kültürlü olmasını, zaruretler karşısında 
lann noksanlarının aleddevam ikmaline yecek, m'üıhimmat vesaıreyı rahatça ve Anketimize cevab vermiş olan genç kı:.r.. bütün kuvvetlerle mücehez olarak erk• 
de yarar. tehlikeden masun olarak alabilmeleri ve lar kendi müracaatlarile Sabiha Zek<'ri· ğin yanı ıbaşında yer almasını istemişti. 

La Linea ile Elcezire dolaylarının bu icabında da tamir olunabilıneleridir. l,i - yaya şu şekilde mukabele ediyorlar: Buna mukabil de hiçbir zaman Atatürk. 
d 1 kadının en büyük vasfının analık oldu-suretlc en ağır ve ağır, modern top, obüs manın karadan ve hava an ateş atına a- ilhan Batar (Hukuk Fakültesi . f ~ b"h z k · 

ve thavanlarla tahkim edilme51 ve bu ha- Iınabilmesi bu istifadeleri gayri mümkün ğunu inkar etmemış 1• ;:,a ı a e erıya. 
son sınıl talebesinden): maksadlı yazı yazmaktan vazgeçip te ver-val!de birkaç hava üssün!in tesisi yalnız kılarsa 0 halde onun bir istinad noktası 

B · d b · b 1 d diğimiz cevabları bitaraf olarak mütalea Cebelüttank kalesini ı:iddetlı bir ateş al- ol-'-ı"lmck vasfı sıfıra inmiııı veya hiç ol- c- enım . e c_eva vermış u un U· k 
s i.liU 

7 ğ b ket b Uı T etseydi varacağı netice ço başka olacak-
tına almakla kalmaz. Aynı zamanda Ce - mazsa pek azalmış olur ki o zaman Ce • um u an ın 1 assa an gazetesi ta- tı. Me.c:eiii, ben kendi hesabıma cevabım-

. . . rafından parmağa dolanl§lna doğrusu 
bemttarık limanını da kullanılamaı bir belüttarığın da. İngoliz bakımından b:r hayret ettik. Tan gazetesi bilhassa yakın da şunları söylemiştim: 
hale getirdbilir. Bir Ilınan tasavvur edi - hikmeti vücudü kalmaz. 1şte İtalyanlarla hadiselerin akabinde bu gençlik i§ine ka- Kadının adalet kürsüsünde, devlet dai
nlz ki her tarafına irili ufaklı binlerce Almanların İspanyayı imale ve tazyike nşmasaydı pek yerinde hareket etmif o- :resinde, lilboratuarda yer alması niçin 
bomba ve mermi yağar! Böyle bir Ilınan- çalıştıkları icraattan birisi budur. Yani lurdu. Yazılarını daiına okuduğumuz Sa- garib gör:insün? Kadınla erkek arasında
da zırhlı. dritnavt ta olsa bır gemi nasıl cebelüttanğın kıymetinı ve İngiliz ba - biha Zekeriyanm bu mevzuu da bir dok· ki fizyolojik farklar aksini isbata asla 
barınabilir?! kımından bir deni% üssü olarak vazüele- turin meselesi yapıp, fıkranın üstündeki kafi değildir. Kadın da çalışır ve muvaf-

Cebelüttank limanınıA. bir muharebe ıini sıfıra indirmek için yukanda bildir • fikirlerile alt tarafta tezada düfmesinln fak olur. 
zamanında dahi. p-Wp ~ıkılır bir limıaıı (DcNml 12 RCi "'Jllad&) hiç sebel>ini anll)'amad•k İııiaD bir me- (Devamı IS inci A,Jfada) 
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C Garib ve merakf ı şeyler ~ 
Nezleye karşı en mDessir 
il8ç nedir, birr mis·niz? 

'' Conkbayırında kopan müthiş 
~:r y··r· ücumu ,, 

General Monronun gönderdiği rapo- ı Gener&l Cemil Conk tekrar söze ,1 'I'ürkle~n ileri hare~etini ~urd~ra.mı -
,ıı.ı biliyorsunuz. Yarın akşam Çanak - başladı: yordu.} arım saat mutemadıyen ışlıyen 
kaleye gelmek üzere yola çıkıyorum. f Atatürkün bizzat idare ettiği makineli tüfekler el ile tutulmaz dere
Komodor Keys'i gördüm. Zannederim Conkbayırı taarruzunu Aşmet Bartles, cede kızmışlardı. 
ki bahrive nezareti mumaileyhin Ça - Tavmiste. bakınız nasıl anlatıyor: Türk!er Conkbayırmdan bizi surup 
nakkale -boğazını zorlamak plfınını ka- « Müthi~ Türk hücumu! Ağustosun çıkardıiarsa da bu kendilerine pek pa
bul edecek ve boğaza denizden bir hü- dokuzuncu gunu yorgunluktan son halıya mal oldu. Mevkilerinin kıymet 
cum daha yapacaktır. derece muztarib olan Nivzelant efradı, ve ehemmiyetini takdir eden Tütkler, 

Benim fikrime göre İngiliz harb ge- ece iki a ay tarafından değiştirildi. bugün şüphesiz çok cesurane ve baha
mileri Marmara denizine girer girmez ry·a, 1 O uncu !!iinü seherle beraber tak- dirane harbettiler ve muveffak ta oldu
Gelibolu yarımadasını karaya bağla: - \he kıt'alaı ı alınış olan Türkler, Conk lar ... Dört gün süren Conkbayırı mu
yan Bolsvır b~rzahını derhal zaptct - h 'Y ırından hattı harblerimize son de- harebelerinde general Baldwin de da
~e iviz. Marmara denizindeki İngiliz rece şedid savlet ve hücumda bulun .. hil olduğu halde biı çok büyük rütbeli 
donanmasına buradan leva•.lım verece- dular. Türkler hayatlarını istihkar ve zabitler maktul düşmüşlerdir!> 
ğiz. Türkler. yarımadada sebat ett~k - istihfaf eyliverek iki alayunızın üze- Conkbayırı muharebelerinden sonra 
leri takdirde Marmara denizindeki In - rin<' siddet1i bir surette saldırdılar. Bu her iki taraf kendisine çeki düzen vcr-
gı., iz donanmasına ancak Bolayır ber - vüzden mukavemette bulunan efradı-

d. mekle meşgul oldu. Bu müddet için -
zt.hındruı levazım verebileceğiz. mız, lişman topçu ateşinin tesiri ve 

deki notlctrımdan çıkardığım hülfısaları 
Saros körfezinin ba~ındaki bataklık aded fn a ıf!ı karşısında Conkbayırı -ı söylüyorum: 

civar~da ıtrah için en müsaid nokta - c;ır~larının e>teklerine doğru çekilmek 
· d k ld 1 14 AiTı.ıstosta grup kumandanı Mus-

nın neresi oldugu· nu kemali itina i1e mecburiyetın e a ı ar. Türkler yap-
. ·· h'" l tafa Kemal bey, telefonla, saat 16 da 

tetkik ve muayene ediniz. Bu teşebbüs tıklan sungu ucum arı ile, cenubtaki 
8 inci fırka 'karan~ahında birleşmemizi 

ve vaziyeti tetkik etmemizi bildirdi. 
Gittim. 

ile berzahı tutabilelim. Bu berzahr e • va::ıi dereyi elde etmek üzere ilerlemi
nine kesebilecek müdafaa hattımızın ve calıştılrır ise de bizim kara ve gemi 
iki ucunu h· rb gemilerimiz müdafaa t">nlarımız bu cür'etlcrini cezasız bı -
edecektir. raknıarlı. Birhirini takib eden yanc.~ık Fakat biraz sonra Anafartalar cihe-

Kumandaya gelince: Çanakkale sah- nizam dört Türk piyade hücum hattı1 
nesind 0 ki umum kuvve ler sizin emri· karadaki ve gemideki bataryalarımız
nize tabi bulunacaktır. Bolayır berza· dan pek crüzel görünmekte idi. Türkle
hına ihrııc edilecek kıt'alan ve ku - r·rı tcpectt>n a~aaıya doğru olan hücum
mandanları dıkkat ve ıtina ile seçınız "" mm ~idclet ve savleti o def(>cede idi 
Bu maksarl'a pHin 1ar tanzim ediniz. ki topc:uları:n z onları eritme eydi dur
Baska türlü fikriniz varsa ona göre da- m 1 rma !rokan yoktu. 
hi plan~ar hazırlayınız. En müna•,ib Ge'ibo7u varımadasındn harekat baş-
gördüğünüz ne ic;e onu yapınız. ı\: alıdenbcri topçularımız kalbini fe -

.......... General Monro Gelibolu ya- rahland!.!"'acak bu derece büyük ve gü
nmadasının tahliyesini tavsiye etmiş el hedef :ls1a görülınemi~ idi. Gemi 
idi. Ben tahlive ernimamesini imzala - top1arı.mızın mermileri Türk neferleri 
maktan mutlaka istinkaf edeceğim. Ge arasında infilak ettikçe cesedlerinin 
libolu yarımad<rsmın tahliyesi teşeb - hm·ada uçuştuklar ve etraftaki derin 
büsü gayet büyük bir felaket olur. derelere ymııarland;ikfarı açılktan açı-

tinden bir düşmn1 ı taarruzunun başla
dığı haber verildi. Hemen yerlerimize 
döndük. 

Gece, gruptan gelen bir emirde, erte
si sabah Anafartnlar tarafınd~.1 düşma
na mukabil taarruz yapılacağı, bizim, 
yalnız topçularımız ile bu taarruza iş

tirakimiz bildiriliyordu. 
LAkin, ertesi sa hah, bir gün evvelki 

düşman taarruzunun ehemmiyetsizli -
ğine bi ıaen, mukabil taarruzdan vaz 
geçildi. 

17 Ağustosta ilk defa olaraıe: 3 tay -
yaremizin birden uçtuğunu gördük. 
tabii sevindik. 

Nevyork doktorları geçenlerde senelik 
toplantılarını yapmışlardır. Bu toplantı 
ruznamesi meyanında başlıca mevkii iş

gal eden madde: cNezle> idi. 
cBoston> şehrınin en tanınmış doktor

larından Arlie V. Bock nezle hakkında u
zun bir rapor vermiştir. 

Bu rapor rnilnderecatına nazaran her 
Amerikalı sen"ede iki buçuk defa .nezle ol
maktadır. Gerek dairelerde çalışan me
murların, gerekse fabrikalp.rdaki işçilerin 
hastalıklarının yüzde elli.sinin hep nezle 
olduğu tebeyyün eylemiştir. 

Doktor Arlie V. Bock'a göre nezle, te
davisi en güç olan hastalıktır. 

Nezle hakkında birçok tecrübelerde 
bulunan doktor raporunu şu cümle ile 
bitirmektedir: 

cNezle için yapılan bütün gargaralar, 
damlalar, pornadlar, inhalasyonlar vesaı
reler hep hükümsüzdür. Ekser defa bun
lar nezle geçireceği yerde arttırmaktadır. 
Nezleyi geçirecek bir tek ilaç vardır. Bu 
ilaç ta bundan iki bin sene evvel tıb ıis
tadı azamı Hipokrat tarafından tavsiye 
edilen ıHiçtır. İlfıç ta şudur: 

Nezle olunca hemen yatağa girmeli. 
Vücudü sıcak tutmalı. İstirahat eyleme!i. 
Bir damla bile olsun ilaç almamalı.> 

Doktor Arlie V. Bock tarafından Har
varcl Üniversitesi hastanesinde tedavi e
dilmiş olan 1677 hasta bu basit tedavi u
sulü ile nezleden iki gün zarfında tama
mile kurtulmuşlardır. 

insan ve ter 
Normal bir adamın ter ifraz eden iki 

milyon guddesi olduğu tebeyyün etmiş

tir. Bu guddeler yanyann konacak olursa 
4-5 kilometre boyuna varır. 

Vasat bir hararette bu guddeler yirmi 
dört saatte 500 gram ter ifraz etmekte
dirler. Ekzersizlerde bu miktar artar. 

Terler cinslere ayrılır. 
En makbul olan te.r ekzersizlerle elde 

edilen terdir. Çünkü b1J ter vücudünün 
bütün zehirlerini dcfeylemektedir. 
Bır insan en fazla avucunun içinden 

terlermiş. Alın üçüncü derecede imiş. 

Herkesin 500 kitabı olması 
IA • • f 
azım ımış ... 

Oun ya yüzünde bir 
dakikada olanların 

bir dakikada hikayesi 
* Japonyada bir dakikada 10 bin 

telefon muhaveresi yapılır. 
* Bütün dünya bir dakikada yarıııı 

milyon kilo patates istihsal eder. 
* Rusyada bir dakikada 80 gazete 

satılır. * Japonyada bir dakiada 4 çocuk 
doğar. 2 kişi ölür. * Arnerikada her dakikada bir a· 
dam Pellagr hastalığına tutulur. Vi· 
taminsizlikten erir. * Harb masrafları Japonyayı ba· 
kır yerine alüminyom para kullan• 
maya sevketmiştir. Neticede Japonya· 
da her dakikada 2 kilo bakır iktısad 
edilir. 
* İtalya civanın başlıca amilidir· 

Dakikada 4,5 kilo istihsal eder. * Amerikada bir dakikada 15 do· 
larlık şemsiye satılır. Hepsi de İngil
tereye yollanır. * Bu satırları okumaya başlad1ğı· 
nız zamandanberi İngilterede postane 
15,000 mektub sahiblerine teslim et• 
miştir. 

\... 
rı cemiyetidir ... 

Bu cemiyete göre bir Amerikalının rntJ' 
hakkak 500 kitablık bir kütübhanesi ol' 
malı imiş. 

İş yalnız kitablarm acledi ile kalmıyor· 
Cem'yet ayni zamanda kilabların cinsle
rini de tayin eylemiştir. İşte liste· 

190 Roman, hikaye 
70 Tercümcihaller 
50 Tarih kitabları 

25 Seyahatnamele> 
iO Şiir kitablan 

10 Tiyatro piyeslerı 
10 Felsefe tecrübeleri 

105 Muhtelif kitablar 
General Monro Çanakkale harb sa - ğa görülmekte idi. Merkezileştirilmiş 

hasından uzaklaştırılacak ve ......... > topçularmızın bu ateş cehennemi· bile, (Devanu 15 inci sayfada) Buna karar veren Amerikan kitabcıla- Yekfın 500 

C oouklar dışarı çıkmasınlar diye, 

hanımnineler bunlann pabuç -

lannı, urbalarını saklıyorlardı. Fakat kim 
dinler? Yumurcaklar, entari ile ve aba ter 
liklerle de sokağa fırlamlı.sını biliyorlardı. 

Otuz paraya satıla:l ekmek kuruşa 
çıkmıştı. İhtiyarlar endişe ediyorlar, ai -
le reisleri geçimin güçleştiğinden acı a • 
cı fikAyette bulunuyorlardı. Hele kömür 
ahaliye derd olmuştu. Hava böyle devam 
ettikçe memnuniyetten ellerin! u-
ğuştura uğuştura kadayıf pişire-
rek keyfeden kömürcüler toz -
lu topraklı, marsiklı kömürün okkasını 

on iki paradan otuz beş paraya çıkarmış
lar. fukaraya zulüm edıyorlardı. Beledi-
ye bunlara bir şey yapamıyordu. Çavu§
lar belli ki esnafla ortakdılar. Ekmekle 
mahrukatın pahalılanması diğer hava • 
yici zaruriyeye de dokunmuştu. Et altı 
kuruşa, sade ynğ beşe, gaz yağı altmış 

paraya. şeker yüz paraya. pirinç iki ku -
ruşa fırlamıştı. Mahalle kahvesinde pi • 
nekleyen ihtiyarlar: 

Son Posta'nın Romanı : 110 

"Ah ne bay ın baktşın var, 
50 ' ~ _ - - - . VA'1AN 

Ertesi g:.in de Füruzan gelmemişti. J3i0 

tereddüdden sonra, Hürmüz. Şazimendf 
yola çıkardı. Konağı kendısine iyice ta• 
rife çalışmış idi amma, Şazimendin bU -

lup bulamıyacağı şüpheli idi. 
Yll. 

EWEL"'İ 
tsTANBUL ~a b~}f 8Z ·~~!jYeU 1" ~:cf:1:> __ Maamafih, gitti, ve sora sora buldtl• 

Hesabı doğru çıkmıştı: Eczaneye varıl' 
da sorar sormaz. ilhliyar kalfa: 

len bakmazlardı. Sof· 
rnlarmda gene ay • 
ni yemekler, ayni 
konuklar bulunur, 
Mangallan halis Ru
meli pırnal kömü -
rile tınazlar gibı do
lar, samur, vaşak. 

rılgava, elma ka • 
kum kürklerinin i • 

1bır felaket gelmesi - - Evet, dedi. Konaktan daha dernl~ 
ni. hastalanmasını gelip bir reçete yaptırdılar. Küçük btf. 

·iatem;yordu. 
hasta imiş. 

Şazimendi karşı -
lllla oturtmuş, onun- - Nesi varmış acaba? 

La muhtelif ihtimal -
leri bir bir hatırdan 

(Ark~-ı var) ............................................................ ' 
eeçirip, her biri hak- ~r---------------~.., 
tında mütalea yürü-
tüyor, konuşuyor -
du: 

- Ne dersin, Şa • 
Eimendciğim? Ne ol
du beye?. 

Son Posta _AJ 

Yevmi, Slyut. Havacıı., n Halk iazetC'l -····,__ 
Yerebatan, ÇatalçeJIDt ıolcak, JS 

İSTANBUL 

çınde, dalkavuklari -
le kar§ı karşıya otu
rup sonu gelmiyen 
ı.rı tranç veya dama 
'.>yunlanna dalarlardı. 

_ Bu yaşa geldik, bövle pahalılık gör- Harernd? vaziyet 
medik. Ortalıkta bet bereket kalmadı. 

- Vallah bilmem, 
,ekerim! lnşaallah 
hasta, falan değil • 

Gazetemizde çıkan yazı .,, 
tesimlerln bütün haklatl 
mahfuz ve gazetemize dddit• Sebebi de karılann açık saçıkhğıdır. 

Diye söyknivorlardı. Efkarı umurnı • 
yenin bu telakkisini duyan hükOmet dr.. 
halkı yatıstmnak için f Pdb;r almıştı. Bek 
çiler kapı kapı dolaşarak. her evli! şu teTl
bihi geçiyorlardı: 

- Çarşaf yasak. Kadınlar eskisi g'bi 
uzun ferace ~iyecekler. Yaşmaklar pa . 
paziden değil. tülbend olacak. Böcek ka
bu~ kundura da yasak. Bunun yP!' 0 ne 
çedik pabuç. yahud ki l§pçın giyilecek. 
Duyduk, duymadık d'men. ha! 

Bu da ayrıca bir masraf kapısı açtı • 
ğından, erkekler homurcanıyorlardı. Dü
şünmüyorlardı ki, 'bu saçma tedbır gene 
kendi ahmakça tefsir1erının, mütaleala • 
rının mahsulü idi. 

Zengin konak_lanndıı kıJın ıiddeti, es1a
rın pahalılığı. geçimın mrlu~ pek du -
yulrnuyordu. Kahya efen dinin aydan a -
ya paşaya, beyefendiye. efendi hazretle -
rine 1W1duğu :masraf pualuına onlar za-

ayni idi. Hatta, ha -
nımefendiler, ahva - ctir .. 

li alemle kocalan - Hasta olmasa 
kadar da alakadar mutlaka gelirdi. 
olmazlardı. İşleri, - Öyle. Sizi o ka-
giıçleri boğazları i _ Eekçııer kapı kapı dol4§ara1e, her eve fU tembihi gaçiyorlard&: - Çar§af yasak!.. dar seviyor kil. 

di. Sabahtan gece yarısına kadar, kat - sekliğindeki kar tabakasının üzerinde - OO~nüyoruın da, hiç b!lfka sebeb 
merli çeneleri oynar, dururdu. Yanıbaş- yürümek, araba &ilr.mek imkAnı hemen bulamıyorum. Na.nl etsek cı. bir haber 
larındaki ufak dolabın içı keçı boynuzu, hemen yok gibi idi. Fakat Füruzanın hiç alsak? 
iğde, halk arasında nbdüllezız diye m~te- bir gün ıiddetini kaybetmemii olan aı - _ Hele yarını da bekliyelim de .. gö _ 
arif habbülleziz, dut kurusu, leblebı, ku- kı, buna gelinceye kadar ne rnilşküllerin 

rünmezsa, ben oraya kadar gidetim. 
zu kestanesi, kuyu fındığı gıbi acayip üstesinden gelmiş, ne engeller yenmiili. 
yemişlerle dolu dururdu. Acaba hasta mıydı? Hürmüz, konağa 

Küp gibi şişman, hafakanlı, helecanlı, kadar adam gönderip de sordurmağa ce
romatizmalı kadınlar bir yandan dizleri- saret edemiyordu. Zira, Füruzanla ara
ni kalfalara oğdururken, bir yandan da lanndakl münasebeti paşa babadan giz
bunlan avuç avuç ağızlarına atwlar, ve 1i tutuyorlardı. 
gene de konuşmağa. dedikodu yapmağa Kadının !bu muakı, Füruzanı sevdiğin· 
vakit ve fırsat bulurlardı. den değildi. Hfila o hadisenin illi gCSn-* lünde duruyor, eski sevginin canlan-

HOrmüz merak içinde idi.. masına mani oluyordu. Fakat alışmıştı. 

Füruzan bey dç gündür görünmüyor· Füruzan gelmediği zamanlar, onu anyor
liu. Vakıa, 1erlılri Öl'ten yarım aram yük- du ve bir de, kini olmadığı için, bapna 

- Olmaz; kızar. 
- Ben ulu orta konağın kapısını çal -

marn. Bakkaldan, çakkaldan öğrenmeğe 
~h§t ••• ı .. 

- Onlar nereden bilecek"l 
- Eczaneden sorarım. Hasta ise, ecza

cıdan elbette illç, falan alnnflardır. 

- Deditin glbl, yarını da bir bekliye

liın de .. 

- Sis bllireinı., fllzelimJ 

-uu-

ABONE FıATLARI__...._. 
ı:ı=: 

1 6 3 1 
f:ene Ay Ay A1 
K K K KrJ r. r. r. I~ 

TÜRKİYE 1400 760 too ıOU 
YUNANİSTAN ~iHu 12:.ıo 710 27ü 
ECNEBİ 27 IJ f 41Ju 800 ~ 

Abone bedeli peıindit. Adre• 
değiıtirmek 25 kuc·Jıtur. 

Gelen evralr 6eı'i V•rilm•'" 
ilanlardan meı'.uliyet alınmaJ
Cevab için mektublara 10 kuru§lll~ 

Pul ilAvesl !Azım.fır. 
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ÖPIEK TAVVOR 
Kalın, düşük bir .ipekli almalısınız. Büzgüler bunu bir za· 

ruret haline koyuyw. 

Moda ııe kttlar değişirse değişsin. klasik elbıseler kendi • 
ne daima taraftar bulacaktır. Modelleri karıştırmız. Onlara 
sık sık rastlay&.caksınız. Hep yeniliğe koşanJu bile vakit 
vakit biraz dinlenmek i&:ter gibi klasik elbisenin sadcliğmi 
ararlar. Klasik elbiseler kMı boyu biraz uzuyor, kuh rengi 
başkalcşyor, kah darlaşıyor, lboll~yor. Modanın umumi 
çcrçevesi11de mutlaka bir yer buluyor. 

Ne bir garnitür. ne bir renk ... Baştan ayağa düz siyah. Bi· 
~imin öyl.3 bir hususiyeti var ki başka süse ihtiyaç bırakmı· 
Yor. Kruvaze ve büı:gillü bir göğüs. Üstte kalan sağ parça 
büzgülü bir kuşak gibi belin solunu dolaşlyor. Kuşaksız 
taraf vücudil sl.Illiıkı sarmış. Geniş bir sentüN bcnziyen 
Parçanın altı ırı büzgülerle aşağı kadar uzanıybr. Eteğin 
geri kalan tarafları bü7'gilsüz. Kollann omuzlara eklenen 
Yeri sık büzgülü. Bileklere .inildikçe darlaşıyor. 

Bu söz'.erimiz:.n misalini ister :mlııiniz? İşte şu yollu yün • 
lüden yapı~mış tayyör .. Biçim, bildiğinız klasik tayyör bi • 
çuni .. cYa yeniliği> diyeceksiniz, değil mi? Ceket boyunu 
bu kadar uzun, eteği bu kadar kısa gördünüz rol idi? Pem. 
be - mavi çizgıli bir yünlünün bu tarza pek çok yaraşacak. 

Bir incı kolye elb~enin 6iy~lığı içinde en güzel bir gar -
nitürden daha güzel görünüyor. 

Siyah taftadan 
şapka 

;yi yapılmamış permanant göze 
oş gö( mez ve begeni mez 

Permanant şu iki şey sayesinde en iyi 
şeklini alır: 

1 - Saçları kesmeyi bilmek. 

2 - Müddetin bilerek tayini. 

Snçlan kırpıştırmak yani fazla telle • 
rin ucundan makasla hafif hafif alıver -
mek çok mühim bir meseledir. Birçok ber 
berler bunu yapayım derken saç boyunu 
kısalttıklarının farkında olmazlar. Bir • 
çokları da lüzumsuz telleri gılya nldıkla· 
rı halde insanın başında yapılacak ku'\·a. 
füre yaramıyacak fuzuli uzunluklar bıra
kırlar. İşin ehli olan berber: bu işi 
-saçları iki santimden çok kısaltma • 
dan- yapar ve her tutamı icah eden ka • 

hnlıkta ve boyda bı::nkır. Böyle bir saç 

biçime çabuk uyar. Bigucııy kolay sarı· 

Iır. Uzunlu kısalı ohnadıv "çin şuradan 

buradan fırlamaz. 

Hollivod modellerintlen: 

Çok zarif bir 
etek ceket 

\ 

Şüphesiz fimdiye kadar bahar model· 
!erinden çoğunu berki de pek güzellerin. 
görmüşsünüzdür. Fakat bitaraf bir göz • 
le bu modeli tetkik ederseniz, tarzının en 
ginel, en başkası, en yenisi ve sevimlisi 
demekten kendini:ıi alamıyacaksınız. Bir
likte tetkik edelim: İlk bakışta bir rot> di
yeceğiniz muhakkak. Halbuki ibu bir e -
tek • cekettir. İşte modelin güıelliklertn-

Siyah fötr şapka 

Bu şapka; güzel bir kadından ilham a.. 
lınarak icad edilmiştir. Çızgileri munta • 

zam. ıgenç bir yüze nadil' şapkaların ya· 

raşacağı kadar yaraşır. Faknt en iyi b 1r 
§apkacı elinden çıkması, renginin srm de. 

rece ihtiyatla seçilmesi. yüksekliğini ve e. 
nini yüzün şekline uydurmak için prova· 

da çok dikkatli buhınulmnsı şarttır. Bi • 

lirsiniz ki orijinalle gülüncün hududu b r· 

birine pek yakındır. Glymişindr> fevkala. 

delikler yapmak iırteyenler intihabıarm • 

da son derece titiz davranmalı, seçtikleri 

modeli aynen yaptırabl ımek için fcızln 

masrafı göze alabilmelidirler. Bu tarz gi· 

yinm.ede -ekonomi yapayım t9.ye- ne 

malzemenin, nE de işcinin iyisinden kaç· 

maya gelmez. 

Maamafih şıklık, fevkaHldelikier yap .. 

mak demek değildir. Sade, ucuz fakat şık 

giyinen nice kadınlar vardır. Hatta te .. 

reddüdsill diyebilirlz ki bugünkli şıklığm 

ruhu sadeliktir. Sadelik ise ekonomiye en 
müsaid bir zemindir. 

Güzelliğin sırları 

den biri. G€lelim ikinci, üçilnC'l1, dördün-
cü ve illı ... güzelliklerine ... Süı olarak ne \ 
konmuş bilir misiniz? Kahve rengi kadi- Gözün, hiç şüphesiz, en büyük giizelll
fe band ... Bu bandın yaka kenarına ge • ğl yaradılışında.dır. Fakat bazı makyaj 

çirilişi birçok modellerde görülebilen bir kurnazlıklarile onun ufak tefek 1."'Usur • 
vekildir. Fakat kollardaki ııekll; ete,.in ön lannı gizlemek de imkansız değildir. 

~ 5 Mesela: Çukur gözleri tabii göstermek 
ve arka dikişini ve pli kaşelerini çerçeve- için üst göz kapağı -rlış tarafı dalın ko-

lemosi M 'kadar yepyeni bir buluş. yu olmak üzere- boyaııır. Alt göz kapa.a 
Beldeki geniş sentürün de güze1likte ğının altına ince bir sürme çizg"si çeki .. 

ondan kalır ~ri yok. Hele önü ne şık. İn· lir. Bu çiııgi hafifce silinir. Bclll bt'lirsiz 
oedk bir kadife bağ, minimini bir fiyon- bir iz bırakılır. 
ga ... Ya helo ceketin -bluz gibi- etP.ğin * 
içine girmesi, arkasının döküntülü oluşu Küçük .gözlerin iri görünmesi için alt .. 
ne hoş! Ku?llaş bej yünlüdür. Zaten gar • lanna çizilen lbir çizgı bi,. gölge gib azar 

Şık taze !::
1
· • Si ah . Permanant rntiddet nı tayın edecek ber 

' , ~ nn. y taftaaan mını-

, nitürli kahve re~ olması akla ilk önce azar yayılır. Bu gölge gozlerı tebar~z et-

yok. Yeni ıraçlarm bir yeri bir yerine uy· bu rengi getiriyor. Bluzu ne renk ku - tirir. İri gibi gösterir. 
maŞtan dersintz? Bej altından bej olsa * 

lnini bır şapkg . . .. bcrdir amma siz de tecriıbelerinize daya. muyor. Saçınızın neresini düz bırakacak 
büı demetinde~ mgaavırn'. ptilembe tbır sum- narak 'kendisini ikaz edebilirsniz. Kıvır • iseniz oraların permanantı daha kısa sür-
da _ ı r, so omzun-

n gög:;e doğru sarkan incecik scy _ ma mü<idrti h€r saça göre değiştiği gibi, melidirler. Burada size de bir iş düşüyor: 
l'ek bi t'"J ' r u · kuvafürün kJvırcık olan ve olmıyan yer- Yaptıracağınız kuvafüriln -hiç değil • 

0 
~u ~apkanm yaşı yoktur. Genç ve !erine göre de değişir. Şimdi eskisi gibi 

rLa Yas her yakıştığı yüzündür. baştarlbaşa dalgalı, bukleli kuvafürler 

gösterişli durmamı. Takımda bulunrnıyan Fazla yuvarlak gözlere beyzi imiş his· 
blr renkten yapılsa alacalı görünilrdü. 01- sini vermek için alt göz kapağının kPnn· 
sa olsa kahve rengi olmalı idi. Bandlan • rına çekilecek bir çizgi gözün kuyruğun • 
nın tonunda bir kahve rengi .. . Tam da dan dışarı doğru uzatılır. Ve orada gittik. 

se- umumi. çi-zlgilerini evvelden karar • böyledir. Bu model. en vık bir aokak h· çe ~afifliyerek ka~olur. kaşlar da ayni 
l~ olı:;ıahsın:rz. ya.fetidir. şekilde kalemle uzatıllr. 
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Fotoğraf tahlilleri 

Olduğundan fazla görünen 
bir tip 

Okuyucu-
2arımızdan H. Sa
ızer karakterini so· 
ruyor 
• Şöhreti ve gö.s -
ter.i.şı sever, konuş 
ltan ve sokulgan 
hareketleri var -
dır. Münakaşa ya. 
,pars3 da işı müca
deleye vardırmaz. 

1 
Yapacaklarmı belli etmiyen 

bir tip 
Ankarada" Alı 

f otoı)rafının tahZi- r 
linı utiyof: 

Fiil ve hareket .. 
lerinde ihtiyatkAr 
lık vardır. Herk~e 

açılmaz. çok ko • 
nufJilU ve yapa . 
cıllirını belli et
mez. Parasını ida . 
reli kullanmak b . 

SON POSTA NİSAN 23 

Hergun: Bir dostumun İtalya, bir Akdeniz harbini 
mektubu k b·ı· . ? 

(B41tarafı!~ciıayf~). azana 1 ır mı 
Salisen. bugünkü dunyanın bırbırlerlle • 

çarpışacak kuvvetleri arasında bugilnkil 
T\irkiye, her iki tarafın da en. evvel. ve 
en sonra yardımını lstiyeceklen tek ~ta
raf bir ku'VVettir. Biz bu kuvveti evvelA 
Türkiyenin, sonra da dünyanın sulhünü 

Akdeniz davasının, donanmaların müdahalesi 
olmadan halledilmesi mümkün müdür ? 

Yazan : Fransız Generali Katru 
muhafaza için kullanmaya azmetnf..ş cıl- Bir Fransız eskeıi mütehassısına gö-
duğumuz için, ne bir tara.fın,,ne de diğer ikliminin bütün icablarına alışkındır. 

re: 

Gürültü ve kavgacı olmaktaıı ziyade an
la§D1ağa mütemayildir. 

ter. İşinde geri kalmamak için çalışmak • 
tacı yonılınaz. 

tarafın politikasına alet olmak hatırımız
dan geçmiyor. Bizim bütün idclialarınm:. 
hududlanrnı:ı:ın içindeki huzur ve sük~
nu, yükselen refahı muhafazadan ibaret 
olduğu ve hiçbir sergüzeŞt peşinden ~t
meıneğe münhasır bulunduğu için. Tnr
kiyenin kuvvetlerini daima sulh için kul
lanacağız. Eğer bu kuvvet, dünya sulhü
nün devamına da yardım edebilirse ne 
ala. Edemezse. onu kendi sulhümüztın 

knfi bir garantisi olarak kat1 bir kifa

Yeni İtalya, geniş tagavvurlar ve di
namik usullere ehemmiyet veren mem 
lekettir. Siyasetinin mülhem olduğu 
ruh budur. Şayed harb olursa, ona ver
mek istiyeceği şekil kendi tabiyesi -
dir. Cür'etkar ve faal olmasını iltizam 
edecek ve Akdenizde hedeflerini te -
min edecek bir vasıta olabilmesi ve bu 

Bu kara kuvvetleri ile bera\>er tak • 
riben (200) kadar tayyare vardır. Mey 
danları çok muntazamdır. Benzini meb 
zuldür. Şu vaziyete göre kara kuvvet
lerinin kifayetsizliğine· mukat>il hava 
kuvvetleri faikiyeti haizdir. 
İtalyanın bu vaziyette Tunusa ta • 

arruz ettiği kabul edilecek olursa, Mı-*** Çalışkan ve intizamı seven 
bir talebe 

A1!.karadan Ha
san Rıza Ktihya -
04!11. karakterini 
BOTU!JOT." 

Yaşına mahsus 
cfddıyeti vardır 

lntızam kayıdla -
rınn riayet eder: 
Çalı.' .anlığı etrafı 

nın teveccüh ve 
muhabbetlerini da
vet eder. Gü ültü ve patırtı yaparak de
ıu, yavaş yavaş konuşut' ve meramını 
~ısındakine etraflıca anlatabilir. 

*** Yılmamak kay dile 
Okuyucu· 

farımı-.:dan Emin, 
muvaffak olup o -
lamıyacağmı so -
ruyor· 

Muvaffak olmak 
için hangi mevzq 
seçilın~se. muh • 
temel zorlukları 

karşısında yılma 

mak ve her defası 
için dilekleri hamlelerle takviye etmek· 
&e muvaffak olmak dalına mümkündür. 

D:ha girgin olmak kaydi.e 
Nevşehir· 

den Me1ımeıi mu. 
txıfjak olu.p olamı.. 
yacagım SOTü!JCIT: 

Hayatın icah -
larına uymakta 
Jcendmi kasmak 

*** 
Kend·n; meydana vurmıyan 

bir tip 
Okuyııcu

lanmızdan Necati 
'lcarakterinin tah -
Zilini i8tiyor· 

Birdenbıre ken
dini meydanı vur
maz. Sözleri ekse
riya manalı ve tok 
olur ve bu hal kar
şısındnk ilere te • 
sir eder. Bu yü:ıc -
den mücadelelere ve münakaşalara kat . 
]anmak zorundadır. Kederlerini ve se • 
vinçlerini kolaylıkla belli etmez. 

*** 
Ça~uk kızro caymak kaydile 
1ıtanbuldtın Ke-

mal, tuttuğu ifte 
muvaffak olup o
lamıyacağını so • 
ruyor· 
Başkalarına min 

net etmekti! müs
tağn.i davranayım 

derken çabuk kı -
zıp caymakla ve 
~ık sık iş değiştir

mekle muvaff.akiyet yollarım tıkama • 
rnak lAzımdır. 

*** içi dışı bir 
Burıadan Meh • 

t'nf!ıi f otoğrafıttı• 
tahlilini btiyor: 

Hl!rkesle iyi w 
nef'eli konu§Ur. 
Kederlerı üzerine 

pi!~ mal etmek is
temez. Az da ka -
zaıua kanaatklr 
hnlleri vardır. 

tip 

yetle kullana biliriz. 

* Daha pek çok sebeb savabflirim. An
cak bunlann bir kısmından g5zü uzat
mamak için vazgeçıyorum; diğer bir kıs
mını da ~k olarak mütalea etmemek 
müreccah bulunduitu için meskUt bıra
kıyorum. Yalnız hül!sa ve netice oiıırak 
şunu söylemek iste!"im ki, vatandac:lan
mın dünya hadiselerine tam bir huzur ve 
emniyetle bakmaları ve birka~ defa si5y· 
lemi~ olduğum r'bi. geceleri ralt'at rahat 
uyumaları. gündüzleri de mükemmelen 
çalısmalan lazımdır. YervüzündP hiçbir 
memleket yoktur ki Türkiye kadar rahat 
uvıımak vazivetinde buluna:'hqc;in. Türk 
sulhünü ne münferiden. ne d~ dolavısfle 
tehlikeye koyacak hiçbir sebeb, hiçbir 
rlünya ve poHtika amni yolrtur. Brlkl bir 
gün gelir. 'Iürkivenin de sil5htı davran
ması icab eder. Fakat. bul?finder. hem 
çok uzaktayız, hem de o günfin tayin ve 
tesbiti Tiirkiyenin kendi kafası ve kendf 
hesabile yapılacak bir işdir. 

•.ramızda dalalet ve f PSad tohumu ek
ııı •ge çalısanlann da buluT'masına rağ

men ~na çok kuvv<.'tlt'.' kaniim ki Türki
ye maddf kuvvet bakımından da. mant>vf 
ittihad kuvveti 1lıkımındıt"l da h€'r türlü 
taarruzlara hedef, yahud her tfirlü enter
na~onal ovıınlara alet olmaktan cnk u
zaktadır. 'Iürkive akıllı. şuurlu. kuvvetlt 
bir su~ memleketidir. Bövle de kalacak
tır; çünkü bövle kalabilmesini mümkün 
kılacak bütün şartlar. bizim içimizde bol 
bol mevcuctdur ve bunlat'ın hepsi de ser
bestçe hükümlerini icra ediyorlar. muvaff akiyet se • 

beblerini uzaklaş 

tırabilir. Daha gir
gin ve bcceriklı 

davranması lazımdır. 

~(~~~=:;=~~k====1 Par· s transatlantiği battı tan sonr~ 

Yahıız bana mektub yazan dostum de
ğil. bütün okuvucuumm bu satırların sa
mimiyetine inansınlar. cünkiJ, ben. bü
tün h~blanmı yaptıktan sonra vaziyeti 
tamamen ve aynen bövle göriiyonım. 

Muhittbı Birgen ............ ---........ _..... ........... -....... ...._ 

Beynelmllel r-•kerf tababet ve 
eczzcıhk kongresi 

Onmıcu beynelmilel askerf tababet ve 
eczacılık kongresi Mayıs ayı zarfında Va
şingtonda toplanacaktır. Bu kongreye 
Güllıaneden Profesör Dr. Bürhanettin Os
man Tugan ile Millt Müdafaa Sıhhat ı,_ 
leri dairesi hıfzıssıhha mütehassısı Dr. A
rif AnaJ, hükumetin resm1 delegeleri 11-

fatill! iştirak etmek nzere Amerikaya ha
reket etmişlerdir. 

Yugoslavyadaki demiryol kongresi 
nihayetlendi 

Beynelmilel katarlardaki vagon rolm.a
tı hakkında Yugoslavyada yapılan top
lantı Jlihayet bulmUftur. 

Kıoncred• fimendiferlerimtzi temsil e
den 1 uncu İfletme Mü.dürü Nüzhet dt1n 
§ehrimJze gelmiştir. 

Kongrede demiryollarıınızdaıı beynel
milel katarlara illve edilecek vagonlar 
ve bunlann evsafı hakkında mutabakat 
haal olmuftur. 

1 Yeni neıriyat 1 
Kutbtlr Albüml - XıJm,etlt bribd -

nn Olmal Nadir, şlmdJJ'e kadtıw :raptıtı b
ıttaUUlertnın en 1JUeıtn1 bir ua,.a setıre -
rek lılr alb6m halinde '°J>laınıt w ktW> 
halinde Qılr.armıştır. Eser, cidden UUz btr 
MÇ'm8Dta mahaullıdtlr. 200 "9m n.yfadan 
mtirftkeb olan bu albtımtl .san'&' mtMUbla
nna ?e mftnenerıer~ tantye ederis. Plaa ı 
liradır. 

denize hfildm noktalan tutabilmesi için 
elinden geleni yapacaktır. Şarki Ak -
denizde, bu hedeflerin Şimalde Adalar 
denizi, Cenubda Tunus ve Mısır çok 
muhtemel olduğu gibi Arnavudluk ve 
Bingazi istikamefü•rinden yapacağı iki 
tarafh taarruz ile aklına koyduğu he -
defleri elde etmeğe teşebbüs edecek -
tir. 

Makul bir faraziye olma•< hududu -
nu geçnıiye!:ı bu ihtimal karşısında Bin 
gaziden ?erek Tunus veya Mısır, veya 
her ikisine birden yapılacak bir taar -
ruzun re derece muvaffak olabileceği
ni bugünkü şartlar içinde gözden ge -
çirmek mümkündür. 

Vaziyet icabı, ortada gafiJ avlanabi -
lecek bi,. hedef yoktur. Haftalardanbe
ri Akdenizin üstüne faşizm vı~dığı 
tehlike bulutlan Mısırda olduğu ka -
dar Tunusda da icafu eden tedbirlerin 
alınmasma imkan vermiştir. İtalyanın 
a5keıi tedbirlerine ve Libyaya yolladı
ğı takviye kuvvetlerine mukabil Şark
ta ve garbda mukabil tedbirler a~ın -
mıştır. Mısır kuvvetleri hududa yol -
!andığı gibi Filistindeki İngiliz kıt'ala
n da Mısıra nakledilmiştir. Tunus ise 
sahillerini tahkim etmiş, müstahkem 
mevkilt>rine düzen vermiş, ihtiyatlan -
nı toplamıştır. 

O suretle ki Mısır arazisine girebil -
mek yüksek bir mücooeleyi kabule 
mütevakkıf olduğu gibi mükemmel su
rette zırhlanmış olan Tunus da kara -
dan ve denizden her türlü hücum te -
şebbüsüne meydau okuyacak mevkide
dir. 

Bu suretle tanzim edilmiş olan mu -
kavemetleri kırmak için hiç olmazsa 
İtalyan yüksek kummıda heyeti kuv -
vetce acaba icab eden tefevvuku haiz 
midir? 

Karşılıklı kara kuvvetlerine baka -
rak ve İtalyanın girişeceği teşebbüsle
ri göz önünde tutarak buna ha~ır diye 
cevab verebiliriz. Bugün bu kuvvetle
rin miktarı ( 120) bini bulmaktadır. 
Dörtte biri müstemleke askeri denilen 
muhtelit cüzütamlardan mürekkeb o -
lan bu kuvvet, mütebaki kıt'alarla İ -
talyanın ilk sademe ve ma\1evra kuv -
vetini vücude getiriyor. Müstemleke 
askerinden gayri olan kuvvetler iki 

c:•r için ayrılacak ihtiyat kuvvetleri ve 
dahili asayiş için aynlac~ cüzütarnlar 
haricinde Tunus için 70 - 80 bin kişi -
lik bir taarruz kuvveti ayırmak • · -n
dır. Çok faik bir hava kuvvetin' 
zaheretile dahi olsa, böyle bir 

büs aklın kalmaya mahkfundur.Bu ha
kikati İtalyanlar da anlamış oJacaklat 
ki Tunusa karşı olan tasavvurlarını 

Mısırn tevcih etmek ister görünürler. 
Tunus hududunda yapılan İtalyan taJı.. 
kimatı bunu gösteriyor. 

Buna mukabil, kudret ve manevra 
kabiliyeti yüksek motörlü fırka grup -
larile ycıpılacak bir Uta.rruz Mısır cep
hesinde hedefine ulaşabilir. Tunus hu· 
dudunda olduğu gibi muhtelif müs -
tahkem hatlara istinad eden kademe -
1i ihtiyatlarla karşılaşmak tehlikesi 
voktur. Müs<fıd görünen bu ahval bir 
harbin başlangıçta İtalyan yüksek 
kumanda heyetini Mısıra karşı bir ta
arruz icrasına sevkedebilir. Ve vere -
ceği neticeler mühimdir. Çünkil tabi • 

ye bakımından Süveyş kanalının zap -
tını intaç edebilir. Bunun da ne büyük 
bir hadise olacağı meydandadır. Fakat bu 
muvaffakiyetin değişmez bir vakıa hali

ni alabilmesi için taarruz kuvvetlerile 
gerisinin muvasalası kesilmemek ve 
Tunus istikametinden gelecek bir ta_
arruz önlenmek Jazım<iır ve bilhassa 

İtalyanın Bingazi ve Trablu.s ile olan 
muvasa1asına hakim bulunması şart -
tır. 

Bundan yüz kırk sene kadar evvel 
Abukir harbini kaybeden bir fatih Mı-
sırı elinde tutamamıştı. İtalya onda~ 
daha müsaid hir netice elde edebilir mi 
dersiniz? Romadan vükselen bazı mağrur 
~esler bir deniz harbine meydan kal - ' 
madan davanın halledileceğini, çünkü 
İtalyan tayyare ve tahtelbahirlerinin 
denizleri tamamen emniyet altına ala -
caklarını ilan ediyorlar. Fakat dünya -
nın kuvvetli donanmaları bu gürültüye 
pabuç bırakmıyorlar. 

Biliyorlar ki ellerindeki h-udretli ve
saitle denizlerin hakimiyetini ergeç te
min edeceklerdir. Ve o zaman, başlan
gıcın muvaffakiyetleri ne olursa ol • 
sun, İtalyanın bütün teşebbüsleri ta -
mamen harab olacaktır. 

kolordudur ki tamamen motörleştiril -
miştir. Kudretli modern ve bol bir 
malzemeye maliktir. 

Müstakbel Akdeniz harbi hakkında 
Fransll generali Ka' ru'nun fikri bu · 
dur. 

Çok süratle hareket edebilir va çöl Selim Ragıp Emeç 

( ____ Ta~yy~ar_e_k_a_ça_kç_dı~ğı_d_av_as_ı __ ~) 

JP:ıris transatlantiğinin bir suikud neticesinde yandıktan 80lll'& bat.tığını 
telgraf lıaberlerirnizda bildirmiftik. Yukarıdaki resim, vapurun son vaziye
aiı:ıi göstermektedir. 

ınnı.ree masuıa. ....,._.. ,aw.lana Tayyare kaçakçılıtı hadiaesi.nde ev·rak sahtekarlığından suçlu Hariciye 
llim•iı Ç.Cak Ealrc-.. IUlnuaudar. m.emuı'lar.sıdan Ruhinin muiıa.kemesi ne başlandığını yazmıştık. Yu.karıda-

._Y_llda __ •_ır_nn __ v_er_1p_.ı._c1e_be __ obm.as ___ ı -•J ki resim, muhakemenin bir safhasını göstermektedir. 



ION POSTA .dayla 

(Baştara(ı 1 inci sayfada) 
ketin yeni nesillerine daima sevinç ve (Ba;tarafı l inci sayfada) maktadır. İlk iş olarak Antakyada 

Roma ile Belgrad arasında 
u? 

n 23 is Ha tayda • 
yenı hayat 

heyecanla hatırlatmak için 23 Nisan kabw etti. Müstakil ve rahat Hatay hak- dahilindeki mezarlıkların kaldırıımı1111111 
tarihini çocuklara mahsus bir bayram kında uzun uzun konu~tuk. Başvekil su- başlandı. Şehir h..ıricinde asri b"r m 

(Ba§tarafı 1 inl'i sayfada) j ttalyanm müttehld bir Yugoslavya mev- olarak tesbit etti. allerıme cevaben dedt kı: Iık tesis edilmektedh-. Es mez ıkl 
ne matuf bulunan bu müzakerelere, hır cudiyetinde azami derecede alfıkadar ol- 23 Nisan her sene yeni Türkiyeye - Şimdi Hatay, nc~'e. şetaret içeris n-1 bulunduğu yerd~ modern bir m 
kaç n sonra Ber'inde devam edilec k- dukları kaydedilmektedır. V<3ni bir yaş ve y~mi bir ne il veriyor. de Orada yepyeni b"r hayat kaynaşıyor. kurulacaktır. 
tır. • r!<ovıç, Kont Cıano ile gdru me- Bir Alımın alayına verilen isim . Onun yası ebedidir. Yeni ne illeri için Anav tamn sevıyes ne u· 'j;mak ıç·n dur~ Bu <;ene y n -ie .ı kL m tr k 
lermı kmal ett kten sinra tayy re iıe Bclgrad, 22 (Hususi) - cPres:; A oc a- d mes'ud ve müreffeh hayatlar dili - madan hummalı bır f a.ıyetle çalışı '>- yol inşamna b lanml§ ı . Ayrı 
B rl r g dccektir. fon bildıriyor: Son zamanlarda Yugos- elim. ruz. Kadınımız. kızımız, erk mız, çouı- l"ra giden yol .. r a yapılın k 

B rau ve Romadan ::ılınan h b rlere lavyaya h m'ıudud es!,{ı Avu_st.ury& ~ h r- 1 Y * ğumuz büyuk bir gayre le yuruyoruz. Sıhhi vaziyet çok l d . H 
gor • Yu slavya mihvere iltihak eınl(k terinden Gr z'da vucude getırılen bı:- Al- f İlk Hatay kab n ni tc:) , m mur e- önune mek .ç n Amu O\ ı 
fçın m tf tamam·vetin·n garanti edıl- man topçu alayına. Marıbor alayı ismi 23 N"s:m bugün )Urdun her tara ın- d ldi ,ımde Mecl te okunan progr m bu- taklıklann da kı:rutulm sı d · 

rt koşmakt dır. ver lmışt r. dı o'du~u gıbi, şehnmizde de buyuk gün a nen tatbik cd Im kted r. S izah ted"r. 
an i e, Yugoslav topraklan ü- E:;k Avusturya • Macaristan imp~ra- m rasimle kutluhmmaktadır. Resmi edeyim: Bugünkü iktı adi rt! rd n 

terınd .tU iddialarından vazgeçmek iç n, torlu uı a d hll bulun n Maribor ehri, d m:: • r, m ·· esseseler, bankalar, deniz derece memnundur. G re' t d vı. 
k d "kkA Asay·ş sahasında milli ınz bat kuvvet-end ıne dığer tavizlerde bulunulmaSl- ha.· n, YufTo ~avyaya g "'en Avus.urya v sıt 'nrı, apartımnn ev, ve u ·an • par:ı, genık eml k kıymeti ın·n 

0 
'f d f d l len te kil edıldı. Kaz a .. CV\ elce üç k n nı Uı eb etmektedir. topr klan arasında bulunmaktadır. lar bavral<larla donatılmış, ne a - tilmesi memlek t"n ık ı adi bün e. 

B · kt bli beşe çıkarıldı. B"rç k yerlerd_ mü tcıkil ugun Venedikte başlamış olan müza- Almanya. gayrı' resmi olarak ve dola- rile sfslenmişiir. H k ve me e - rablık vermek•ed"r. Bilha kiıt"i•k es 
k k ·· sulh hakimliklerı ihd sı sur t l köylü- 'f-ereler esnasında, Kont c·ano Yugoslav yısı·ıe bu topraklar üzerinde hak idd a lrr bu mut'u giinii tes'id etme uzere vaziyetten son derece memnundur. 

11. ı · t· T nün ay ğına kadar ad 1 'ti otürduk. ve nf car noktai nazarlarını tclıfe çalı!;- etn ktedir. erkenden sokaklarn <lökü muş ur. a- Neşriyat sahasında da inkiş f 
k b' · 1. İUısadi hnyat ına t dır. Bir Fransız gazetesinin iddi c;ı ı 1ı ~er erkPııd~n nı kte ~ .. ıne .ı\:OŞ - çarpmaktadır. Hatayda int r ed n Y 

Bu I T 11ır·•1· Ç.ncuk bay On sekız senedenberi Hatayın ıktı ·eli ayı~ sonunda Macar basvek· i e- p r· , 22 (A.AJ - Faris ve Lond .. a, !l":.ıc;, Haki"11;veti ını ıye ve "' - Gün, Karag··z gazetelnr n n s tı gündem 
leki ve harıciye nazırı Şaki de Beri rıi Berin ve Roma arasında yapılmakt'ı o- r=""lll müna ebetile ) apılacak merasim ~yatı Suriye~ e mu w lI lbuki güne arbnakt dır. Bir dE' re mi az~teı. 
ziyar t edeceklerdir. lan diplomatik mücadele hakkında Echo hazırlıklarile 'll"'c;fJUl olm rra başla - şımdi tamarnile anav~· n do udur. Bu miz vardır. Fak t Hatayda eıı çok otu. 

Venedik, 22 (AA.) _ Kont c ano ;le d H k ı n· Pnrti Ocak lan I had. e Hatayda hıcb r sarsıntı yapmnksı- ,..~ t 
1 

.d. d Parıs diyor ki: m ar •r. a ev e • . . 1 nan anavc.ıı.öO gaze e en ı.r. 
M rkoviç arasındaki ilk görüşme iki saat Yu oslavya hariciye nazın Markoviçin erkenden lıaık tarr.fmdan doldurulmuş zın çok iyı ve parl.ık b"r netıce ~ermıştır. * 
kad . - C k }Jl 1. Anavatan kanunlarının kabulu ve Ke- ' B H ta h kk d b . -"" t.. ar surmuş ve mtiteakföen iano es i büyük azim göstermcs· ıı.zım ge yor. tur. .. . . . _ ana a y a ın a u uz n ıı:ıuıa.., 
\Ten dık'eki Palazzo Rezzonicoda misafiri ç .. kü B rlin Yµ.goslavyadan pek çok şey Sehrin iki yerinde:> Takc:im ve Be - ır:alızm reJıırı~m. !1aı_ayda teessusu bu- veren Hatay Başvekili Antakya ın eıı 
f ref e bir d"ne verınistir. Dineyi b'r lrr ısterrE'~e h•tırlanıyor. Yugosl vyamn v • da yapılacak bti"V-K mP asimi ~ö- gun m:mleketımızı ?u~yanın e~ asO~e, esk: ailelerindendir. İlk t hsilin: Ant~ 
re " · k b R t ,,. • b' · b"l k. . . h k f .. tanbulun bu iki en mes ud memlek ttermden bırı halıne Y .. d" . d 1 tah 

1
. II '- _._ ps yon ta f etm ştir. esepsi~ on es- r"ıliz s· temine girmiyece6 me ve ır re ı rne ıcın er ec: .... t" d' J a ru yesm e. ıse ı ını a "' -

nasınti mırka rengarenk fen r erle do- A man - Polonya harbı takdir"nde b ta- r-·· zc>l m<'"·~ınına krıc:'ll ıc;tur Bev~zı~ -1 g t r · . . . tanıs"ndr bh •ahsilini d t~ hulda yapır 
natılm bir sandaldan bü~ük bır kon er r r alaca ı dair temmat verır i bek- dı vn.,11ar • toulan ,:ı hu'uTJmak u - ı ... .mai salı~~a~ faa ıyetlerımızde ba- mıstır. Ayr ca Viyanaya, Par· e mcsl~ 
v rmıştir. 1 r l'ı uzdeki ay 'Markoviçin Vın- 1 z re lc;tanl-ıt rılı(' · ~ ld i1k m('~teb - Y .nl rm ız feJ~~? ve h > ın. ıcabntını tetk"kler yapm k ı.zne tm.iştir. 

ara ve Pa .. · gıtme.,· c e muhtem ld r ı r a"t Q"".J"r ı· ar n mr>'d 'h'ermden mudr k olar k bu un kuvvetlerık ç.alış- Um m 1 Harbde nskerl •• ttikten ıonıw Belg-rndda dün geceki miting ' ... '.ı" kt d l Kad E 
M. cnrist mn Almanvadan endic:esi " 1·':l.rak mevcfan fak" yerl"rini almışlar- ma a r ar. .ın "!.runız Çocuk .~ırgt>- Antakvaıh doktorluk y nmıc:ı, ayni ~ 'Belgr 22 (Hu~ i) - On b•n ÜT'iver- ' me Kuruınu k kl b k 
B p ı • 22 (Hususi) - cP s A o- t1•r. nu, ım1s"sıl ~ocu . ara a ım manda orad intisar eden cYen Mecma sıt bu n m B ıg aida mu z m b"r ··yor: Almanyanıı:-, M cı- , b 

1 
_ yurdlar nı, mektC' rd k fakır çocukla- a. ya Hatay dav 

51 1 
hınd m alelef 

nııt g y p r k, Yu"o avyanın d m k- S.ıat 11 ? m .n b !'11 ş u u~ ra yardım teşkilatı rını idarede büyük 1 yazmı!rtır 
rat d 1 1 '- ·ıt·ı.. k .. r· • nı d h mavesi altına almak 1s•<'"llf"t::i k dır I ·tı1.ı.....ı ., ç cuk marşı sov- ı d" tl öst · 

er crp."es ne ı ·ıa ını ve mu- m a · ::; .ıu-.ıı • ~ ıraye rr g errn ktC'dırler. Bavanları- Dr Abdurrahman Mel k Hatayda H•ts. t i" imali. Macar mes'ul mahfeller n lC' c d- h f h er tara .; -. 
ecavfzlcrle sfzli anlaşmahr yapılmama- di b:r ena·~e uyandırmı tır 11 "ktcn sonra mu. n. d ed"l ~ mız m r fte olsu,.. hükt'.imet da"relerin- Partisini ilk tesis edenlerden b'risldlr. 

aını emi lerdir. f nrlan çoct \ 
1 n r be er 1 a ~ e de ol<>u11 birçok vazifelC'r germektedirler. Dr ... bdurrahman Mel e t c: kl..J\r • 

'1 t·.., de kah 1 d"l b" k f" Bu m M , r. böyle b"r tehl;keni"l önü- l ÇO"Uk ar ııa .. na ceva r verıle- T d . h tl . uh ı· . ~u 
" u e ı en ır ·arnr sure ı, ('(! t .. • " • e rıs eye erı m e ıtt r. derek yanından ayrılırken o nez ketle• ,,. 1 ne gcçm k üzere eski cRoma protokoJ:ıı u- k .. 1 .,.,• tır Bu m rasım - · 

xu" vvanın h"çbir h~kJnndan ve b"r re Ş ır er c ' k . 
1 

•
1 

Hata da mekte'blerin a di row ltılrb. - Muhakk k, dec...i bir kere Ha~-k nu ·ııva ct~ck arzusurıd dırlar. H1•ırlar- r . ·· Ha evı m 1 ~u . ~ • .. J .. 

n · "ndC'n klt'iyen v zg çm yece- n n ronra n · d d Y<.'n de11 bırçok ılk m kt b er rı dı. Ha- geliniz. Hiçbir yabancılık duyınıvaca}a 
1- b ld" k d" d dır ki, cRoma proto1 o':ı> un1 dah"l dev- ~ . tarn' n ., B'" azıd m anın a t d k 

1 ., ırme te ır. ' tI rdcn b"r· de eski Avustury<ı id" 1 1 
' , 

1 
• ay ıse vardır T ebe adrdı, geçen nız. Hatsylılar sizi K bed n g liyorm-. 

P i ·~ · A 1 piv 1 o unara ır. 1 :.Jı.. tl k t k" · · ı· "b" k ır cır l ül r meti, Avu turyanın y r·rc e 1 sene ere nll>ue c ço ar mı , ı uç mıs ı- sun uz gı ı arşılıyacakl"rdır. 
şimd" Ytırr 1 vyanın bu pro•o ·n'., ''11- T k iın n la ya~ı I~ ı;ı;r~ 3- / ni 1-ulmustur. Halk için de ayrıca gece Ncrmıan Hikmn 
' i v bu u,. tle M1C' r tan:ı d ;ı;r 1 vu- . "' i tırn' '"' 29 1 

O 
1 

' : ' ders neleri açtık. Fransa ile miizakereler 
41 · 4 7 nC'i il' , ' .,,,-rd m ve r ı; u ı o -

k J mu' • •1 bir Al... 11 g nı Iı:me ·n,n . . b" ı.· . . k 1 Ant"fı.1.yada çok z " n b r mü e vücude Paris 22 (Hususi) _ Hatay hak 
ı., J1 l r n 1 ın ı-.1 1 c çocu ,_ k d" s . d h 

... k "c:;tem,.ktedir. w lQ "lk getır ıw te ır. ıç.n e er kınd3 Tür'·iye ile Fransa ara nda 1-.1 · f ı · acı t • .,.., v 1u uncu 1 1. "'"' 
lav ·a ":ikt1meb ·se. bövle b"r s·- · .' h 1 turu kolaylığı hazır ıy uz. reyan etmekte olan müz kerelerin .__ 

ol 1 bına n la ton,.,.,.,,, tır. T Pr, İ . . . J_.. 

na gir.,., den evvel, R'l- r 1• d b" mnr ışler kın<la bır anla ma ile neticelenecel 
V J'Y'1'~ ı i111 '!'rini .. , n a ır 11ı m eketın· ça1rıŞll-enrclik m "11.ıkatı elan CV\ ,.J nin Yu v mülki i Tr.'l· ı\ bıJdirilmektE>dir. 

""'"irltif't C:O"'""' ru ml'l·t M n hnrekc>t e- =:=7"'===:-=-==z~-c:::::ı:::---\7ened k 22 (A.A) - Knn. C no, b"z. •ini g r ti etm le .. ını §Ort k mak ·ı· F .. 
tııt idare etmekte oldu~u b r tavyare ilP 1 t dır. . . ~ ~ı:lar!:~ ·m mtvdanmda yer' rini ing! ız, r ns z, us ir İngiliz askeri 
Romad n buraya ~clm c;t r. N !'', buf!'in H 

r 1 r k Merasiıre sa t f t de n n·1 bando - rr·cı·ye l ırları h • t ·ı burada Yueoslavya hariclr nazın Mar- t!"flrl otı sas Bertin, . e· e 1 ayyare 1 e 
k ('u •un ça ld1 • Tstik ·' mar ı ıle ba lan-

oviç ile vapacağı mülak ın iki dost Roma Par"ıs Londra ve mı"- bulun?YJ l{•cıdır Ru ar d bavrnk b 1 1 r . . 
m mı k t arasında yenı bir ves ka imzası 1 

, u u u r ~ r o ;1 nyaya gıttı 
zumundan değ 1. Belgrndda y<-'nı Ç\Ct- arŞOVava QI ıyor nacak+.r. M";ff'ık·t-en taleheye 2; Ni- (B t f . lü V 'd' dire<'c> çekilecek rı' d<3 c> Ç<' lı;lc>r ko 1 ıı 

kovıç hu kfımetinin kurulmasından ve Ar- "' . w aş a a ı 1 ınci S'l I. frıda 1 • ( Baştarafı l in "i sa IJfadcı) 
navudluwun İtalya ile bırle mesinden ı- (Ra~tarafı 1 incı sayjacla' san bayramı h'll-'' nda hatib'cr tara - Drner taraftan Fransız Harıcı)e Na- 'aldıktan sonra yoluna devam etmiştir. 
leri gcld w ni beyan etmişt"r elde etmek üzere, yakında Avrupanm fmdan sözler sc 1<' "<'k, talebeler t~ - zın Bo!le d~ Pari5t i So\ et ve İngi- 'Tayarede, İngilız hava rkfınıh rb"yeı. 
Yu l 11 . . N ı . b t mü}).im merkezlenni ziyaret edeceğı söy- rafından bu }"ı"t be,ere cevab1ar verı - liz scfır~cnni k. hu etmbtır. sinem nsub bazı zııbitle::- bulunm ' adır.. o v m·ıcı~ e azırımn eyana ı 

1 
.. 

Tr"yeste, 22 (A A) - Yu oslavya ha- knm kt d"r. 1u~ktir. . . . . Pcı is siyasi mahf il rınde dolaşan Fran.<;a, Roman~ adan petrol l or 
rlc, e n z M k . k d ı nvni 1 General Metaksaa Berlın, Romn. P'"- Saat 11 de Ş1c:;lı Halk"vt de bır me - bu rıvnvete göre, L"l\ ·nof: Sovyet, BükrPc:, 2" (AA.) - F 1 N s'JI 
trer.de ırhı t al'd ovısç,t fen. ı ı e. ~ rı·s. Londra ve Varı:.n•rayı zı·yare~ -.:ıecek- rıın. te~ı·b ~ı·"tir. Merasimf' fc; il< - İ -s 

r-• - ru ı • e«ıu Fransız ve ngiliz Hancıye Nazırları - 1939 dan 31 Mart 1910 ıar·h lll<" k dar 400" 
mum sl Y ba c n be 11nı akadn~111.ın tı·r ırc.ı•marşı ı"le ba lanarak, muhtelif ha -

ne a tt n mıı: · n • nın (>Il k sa bir m · et içınde toplana- bin ton petrol satılma ı h kkınd ot'.ı~ tır. ki: ey na a u u r · ~- Ba vekil V rşovada, Leh. Rumen dost- tı"bler tarafından nutuklar söylenecek-

cHanc ve nazırı s1iatile dost İtalyayı 
ziyaret e-d rek gect:>nde Kont Ci ııo tar"
fındnn davet edild ğim Venedik mi.ıla
kntı esnasında yeni ltalva~ın ban·s ve 
İtalyan • Yugoslav dostluğunun azimkar 
tar ftan Mussol"nin;n en yakın mesai 
arkadaşı olan ve İta:yan - Yugoslav .ti
lAfını viicude getirerek imza eden İtalya 
haricıye nazırı ile doğrudan doğ!'uya tc
?naı; etmek :fırsatını ele geçireceğimden 
dola\'1 bahtiyanrn.:. 

Alınan njansma t>:Öre Yugoslnvyanın 
diisiinccsi 

'Belgrad. 22 (A.A.) - D. N. B.: Bugün 
Yugoslavya ve İtalya harıciye nazırları 
arasında yapllacak mülakat hakkında 
Belgradın salfilıiyet+"ir mt'h1f11inde b van 

. olunduğuna göre. Yugoslavyanın rnihvf'r 
devletlerinin tarruzımdan endıse ettiğ'rıe 
daır çıkan haberler kat'iyen a ılzıdır. 
p Geçen on dört sene iç:ndP, mıib Prc>ns 
nuı Yugo.c;lavyayı her türlü kavgnların 

dışında tutacak ve komşu memleketlerle 
bir sulh ve ekonomi münase-betleri ida
Jneslni mümkün kılacak bir s·yaseti rnü
dafa etmiştir. 
Diğer taraftan Yugoslavya şimdi dahi

~ liırvat meselesinin halli ile meşguldür. 
azı devletlerin münhasıran Yugoslav

~ayı . allı.kadar eden bır meseleyı kendi 
Odbın menfaatleri uğrunda istismar et

ll'ıek te l'bbüsleri teess!ifle müşahede e
dUnıekt dir. Bunlar Yugoslavyayn de
ll'ıokrasi prensiplerini daha muvaffaki
~~tle tatbik edebilecek bir temerküz ka-
nesı teşkilini tavsiye ediyorlar. 
SalAhıyf!ttar mehafilde, Almanya ve 

rak Muhtelü beynelrnılel meseleleri Fransız ş"rketi nomımı dün Romanya U.-
luk anlnsm:ısı esasına müstenid bir Leh - tir. birlikte tC'tkik etmt lerini istemi~tir. bir mukave' imzalanmıştır. 
Yunan anlasması aktedecektir. Halkçvleri tarafınd~n yaptırılan el- Litvinof'un bu tdklifı eheınrniyet:le Bu mukavele, geçen 31 M r 

l\Ie nk.c;ns'ın beynnatı bise ve sair giyecek eşvası. yoksul ço - nazarı Hibara alınmıştır. Fransız - Rumen anl~masının t tbika~ 
Atina. 22 (A.A.) - Havas ajansı b:hli- cukları:t bugün dai'htılacaktır. Bu gece Moskova 22 (A.A.) - Londradaki cümlesindendir. 

riyor: Metaksas Havas ajansının muhabi- Sic;li Halkevi tarafından Daö-cılrk ku - İngiliz - Sovyet müzakereleri hakkın- ==;::::::=============
r·ne beynelmılel vaziyet hakkında beya- lübündf! bir çocuk balosu verilecek - da hükumetine ma' umat vermek üzere mizden şikayet etmiyelim. Belki hali "' 

miz o kadar güzel değildir. Fakat baş .. nat vermiştir. tir. dün Moskovaya gelen Maiski'nin bu -
Başvekil demiştir ki: Burriin AnJ;:arada y~ılacak merasim rada kıc;a bir müddet kalarak Londra - ka1arma kıyas edilince gıpta roilecali 

w b bir vaıiyettedir. - Bir salfıha doğrıı gitmekte oldugu- progranu ya dön"ce~i bildirilmektedir. 
İkizli an1aşrna1ar muza dair ümidim çok büyüktilr. Yuna- 23 Nı"san 1939 Pazar günü Ankara- Her türlil tefsiratı zararlı addeden .._ 

nistanın bu sal~a hizmet için elinden Sovyet rnahfeller' Londra go··ru··şmelen· Oeuvre gazetesi de şöyle ya?Lıvor. 
da yapı!acak geçid re~mine okullar ta - 1 İngiliz1Pr su kanaate varın şlardır 1d, 

geleni yap ığını zannedıyorum. Nikbin!m. lehe mu··Jru?ssillerile ilk okullann aon hakkınrlr"~i sükutu muhafazaya de - . M :oa-
zira büyu""k zimamdarlardan hiç birinin t k d 1 Almanya, Italya veya acaris an uır 

Sınıf talebesi iştirak edecekkrdir. vam e me te ir er. h h d d ı ki" ··k d 1 tle den a memleketlerini büyük bir sergüzeşte at- Emniyet sistemi em u u o an ıçu ev e r • 
k . k Tören Ulus rnevdanında yapılacak - çıkça vaziyet aim~annı istemek rnJt ma nıyet ve arzusunda olmadığın:ı uv- 9 Lqndra 22 (A.A.) - Bir sulh cep - ..--

vetle kanüm. tu. OkulJar 23 Nisan 193 Pazar günü miic:küldür. Çünkü bu mernlek }ft 
1 d d 1 hesi kurmak için girişilen siyasi mü -stıat 10,30 dan evve mev an a yere - do2'ru, d~ın doğru.va bir i~til"yn rn rı111 Yunanistanın kendüini Almanya tara

fından tehdid ed.ilın~ hissedip etmediğı
ne da ·r olan Alman suali hakkında baş
vekil şu sözleri ilAve eylemiftir· 

- Yunanistanın bu büyük devlet tara
fından hiçbir zaman tehdid edilmemı§ ol
duğunu ve iki memleket arumdakı dost
luk münasebetleriniıı böyle bır ihtimalin 
tahaddüsüne asla :i.mlin vermiyeceğine 
kani bulunduğumu cevab olarak bildir
mekte hiçbir 7.orluk tekmedim. 
Başvekil, Bulgaristanın hududlann ta

diline dair isteklerinden bahıeden şayıa
lar hakkında da fU tozlen aöylemiJtir: 

- Bizim hesabımıza bu ıayialann ta
mamen asılsız olduğuna Bninlm Yuna
n" stan. bu meselelerm ortaya konulması 
kendi toprak bütünlGğ:i ile alakadar ol
duğu için, kendi hesabına malik olduğu 
bütün vasıtalarla kendini mQdafaa hak
kındaki .kat'i kararımn derhal tatbikini 
inta~ edeceğini daJma t ekrar eJWn\ftJr, 

b ı kı zakerel<>ri İngifü matbuatı mcmnuni -
rini tamamen alınış u unaca ar ve kalabilirler. Binn<'naleyh, Fransa - fa.. 

· b l yeti rn1ıcib surette telakki etmekte de- -
tamam f 0,30 da merasıme aş anacak - gı"Jto_re "e Sovyı.;tler Birligile tiçu•..,., vam evliyor. v -~ 
tır. Times diyor ki: Kar~ılıklı bir emni _ bir anlaşma yapmak ve sonra Fransa• 

Merasim sıra i~ sövle yapılacak - Yunan. FransJz - Polonya, İngi i - Bo-yet sictemi tere c:ıiirn ediyor. Bu sistem 
tır. tecavü7 e karşı müessir bir tarzda ko _ manya ve saire gibi ikizli anlaşmslan 

fstiklAl m~şı söylenecek ve bu e! - buna ithal etmek lfızım gelıyor. Ingil .. 
K ,.,_ 1 yacak kuvvette ve genişlikte olacak -

nada Çocuk Esirgeme urumu \.:n:ne terenin Moskovay3 bu yolda bir ceval 
Merkezince hazırlanan ~len:k Atatürk tırp. 22 vermeoe karar Yerdi<{i söyleniyor. 

aris - Fig&'rO yazıyor: to anıtına konacaktır. +-~ Anıcn·kada ne düşiiniilüyor? ımtihan bize nisbetle di~erleri için 
Bundan sonra Çocuk marşı söylene - çok daha ağırdır. MeselA İtalya gibi 3 Nevyork 22 (A.A.) - Nevyork Trt. 

cektir. seneJik mütemadi harhl relen bitkin bune gazr esi, İngiliz - SovyE't m za -. 
Çocu\ Esirgeme Kurumu reisi 'Ye o- bir vaziyete gelmiş olan bir memleket kerelerinın ehcmrni~ctini tebaru et 

niı milteakJb Maarif VekAleti namına için 1 milyon 600 bin askerin silah tirmekte ve Sovvetler Birliği iştir k • 
bir zat, sonra da ilk okul talebe8inden altında bulundurulması ne muazzam mediği takdirde sulh ceph<>sinin kili 
bir kıs ve bir erkek bayram hakkında bir yük teşkil ettim dü.şilnülürse in _ derecede ~ağlarr. olmıyacağı, kanaatini 
birer söylev vereceklerdir. Söyle\'ler - san kendisini rüvndaı zanneder. Hali _ izhar eylemektrdfr 
den sonra geçid resmine başlanacak - Bu gazete, ŞÖ) le yazmaktadır: 
tır. decek1crdir. c Çemberlayn. birkaç ay evvel thtt. 
Öğleden sonra ilk okullar taleb~ a- Bugün h:tva yağmur olursn, geçid mnl verilmiyen bir derı?ceden cok da ... 

rasından ayrılan bir heyet, otomobil - resmi ,Pazartesi gününe bıralolacak - ha ileri giden ta~hhüdlerle şimdidea 
lerla bO.yü.klerimizin zi1aret.Ierine gi- tır. Moskovaya bağlaumıştır. 
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Çeviren: Kamran Şerif 
Ten:ıa so~~kların ıza.~Lb bir halı v~r ·ı du. cBen kırk yılda bir hekime gidiyo • j ~ Gelin öyle ise bir merdıven araya -

dır. Bır yerı ılk defa goren yabancı ın - rum. Öyle, yarım ya.malak iş görmek i.s - lım ... 
sanıar orada kırk yıllık ah:bab olurlar. tem.em:. dedL Nihayet cpeki, dedim, ne . Koluna girelim. Bahçenia. köşesindeki 
Bir bak~ belli belirsiz bir gülümseme a- rede ise tarif et de gidip alayım.» Tarif bir kulübeye doğru yürüdük. Kapı ka
radaki yabancılığı bir an içinde kaldırı • etti. Treni kaçırmamak için koşa koşa aplıydı. Fakat üzerindeki halkadan tu . 
verır, mükalemeye yol açılır. Durup du- buraya geldim. Aksilik, dedim a ... Bu tup şöyle biraz kald.ınnca açıldı. 
curken hiç tanımadığınız bir adamla sefer de anahtarı vermeği unutmuş. A . Biraz sonra uzunca bir merdivenin bir 
dost olursunuz. cele ile benim de istemek aklıma gelme- ucundan o, bir ucund:ı.n eh ben tutmu~ 

Bizimki de tıpkı böyle oldu. di... olduğumuz halde ~an çıkıyorduk. 
Köşkün kapısı önünde duruyordu. Bel- - Şimdi içeri giremiyorsunuz... Merdiveni pencereye dayadık. 

li ki kapıyı açamamış, açtıramamıştı. Ha· Derclli derdli ba§Inı sallıyarak beni - Haydi, dedim. 
lindeki tereddüdü farkettiğimi görünce tasdik etti. Çevik adımlarla merdivenden tırman-
benden meded umar gi.bi yüzüme baktı. - Tekrar istasyona dönüp anahtan al· dı, pencereden kolayca içeri girdi. Gü • 
İ§te bu bakış aradaki ya.bancılığ~ gider - mağa da vakit yok ... Tren kaçacak... lüımsiyerek teşekkür makamında elini 
meğe kAfi geldi. - Değil mi ya! salladı ve kayboldu. 

Gülümsedim: Köşkün pencerelerine şöyle bir göz Artık benim orada durmama hacet 
- Galiba anahtarı içeride unuttunuz? gezdirdim: kalmamıştı. 
Dedim. - Peki, şöyle pencereden falan içeri Merdiveni indirip yere yatırdım. O 
O da gülümsedi: giremiyor musunuz? içeride halasının eski reçetelerini aray3. 
- Ona benzer bir şey oldu, dedi. O da pencerelere baktı: dursun, ben de sokağa çıkıp karakolun 
Parmaklıklı kapıyı itip ıçer~ girdim. - Nasıl .gireyim? Baksanıza, hepsinde yolunu tuttum. 

M"safir karşılar gibi bana doğru geldi. demir parmaklık var ..• Aman yarabbi.. Komiser muavinine vak'ayı hülasatan 
Hemcinsime yardım etmekten hoşlanan Tren kaçarsa hatunun yüreğine inecek... anlattım: 
bir adam olduğumu hemen anlamış, da • - Canım gelin şöyle evin etrafını bir - cKırliilesi> sokağında bir eve hırsız 
ha şimdiden bana karşı müteşekkir, min· dolaşalım. g·rdi. Yanıma iki memur veriniz, gidip 

nettar b r tavır almı§tı. Beraber köşkün arka tarafına geçtik. yakalayayım. 
Başına geleni anlattı: - Bakın, ded m, ikinci katta. b ir n"'ık Muavin doğruldu: 
- Ef end.m, sağ olsun, halam bir müd· pencere var. Galiba hamamın penceresI... - Hırsız girdiğini nereden bilıyorsu-

d tt b nuz? e en rı raltatsız... Mektub yazmış, Oradan giremez misiniz? 
co lum, ben yalnız becerib gidemem. - Aman beyim, nasıl l ? O - Gözümle gördüm. 
G 

0 ur... raya - Ne zaman? 
el, elimden tut, benı hekime göt:ir, di· nasıl çıkarım? 

Yo N h ı - On dakika evvel. .. r. e yaparsınız. a a demek anne ya. - Canım ne olacak ... Mesela şu ağaca 
rı ı ... Daıreden izin aldım. t - Peki, biz oraya gidinceye kadar hır· ırmansanız ... 

- Halanız da istanbula inmi:; galiba... Ağ sızın çıkıp g·tmiyeceği ne malUm" 
~ aca şöyle bir göz attı: - Çıkamaz. mcrdiv"ru' l•aldırdıın. 

- Hayır. ne münasebet ... Rahatsızdır, P ed k "' • ,_ d İ - encer en 90 uzak ... Sonra etraf. - Kapıdan çıkarsa ... 
I\• n ı kendıne stanbula inebilse beni t ·· ·· l 
b an gorur er ... Allah esırgesin. insanı _ Kapı kilidlL. 

raya kadar çağırır mıydı. h 
ırsız zannederler. Derdimizi anlatınca- Muavı·n du··şu··ndu·· .. 

- Hakkınız var.. k ya adar aleme karşı rezil oluruz... p k 
Başını iki tarafa sallıyarak: - e i. biz eve nereden gireceğiz?. 

- Aman beyim, alemin ne vazifesi... - Kapıdan gireceğ;z. 
- Aks"Jik, • dedi. Işin böyle aksi gide. Çabuk ı t · · o un, renı kaçıracaksınız... - Hani kapı kilidli idi. 

c ğı sabahleyin vapuru kaçmşımdan bel. Ağ t 
li ıdi - aç an pencereye geçilmez. Başka Cebimden bir anahtar çıkardım: 

bir çare bulmalı ... 
..................................... - Anahtarla açanz. O benım evim! ··································· 

~ j 

ıiii ___ ; ____________ , __ /.kleden ı 
Muazzez Tahsin -

çıkan sözlerin doğruluğuna inanmanız 
lazım Mualla? 

- Bunlar sana- aid şeyler değil kı -
zım. Büyüklerden işittiği sözleri tek • 
rarlamanm avıb olduğunu sana söyle -
memiş miydim? 

Zeyneb onu dinlemiyordu, gözleri 
kapının aralığından babasını görmiic: 
tü: -s 

Bunları söylerken derin, sevgi ve 
şefkatle dolu gözlerle kansına bakı -
yordu. Biraz evvelki düşüncelerinin te

- siri altında kalan genç kadın kızardı 
kürkünü almak için odasına gitti. ' - İşte babam! 

Cevad balo için giyinmiş olarak içe
ri girdi. 

- Gt>ciktim mi Cevatl? 
- Pckat ... Ziyanı yok, sandal bek -

le in. Bu güzel mehtablı gecede motör
le ~itmC'k istemedim. sandalı hazırlat _ 
tım ü~tünüze kürkünüzü alınız Mu _ 
ala. 

Ya küçük yaramaz hasta nasıl? 
- Pelc ivi... İki gün istirahat ederse 

' ı tamamile kapanacak. 
- İki d -n. dört beş gün yatacak ... 

A ahaı mnrladık kızım, güzel güzel u
u ve parlak rüyalar gör! 

- Annemi .. üyamda görmek istiyo _ 
rum baba ... Bu akşam perilere benzi _ 
yor. 

- Hakkın \'ar Zeyneb. Komp1im&.!1 
11evmed1ğiniz halde Zeynebin ahından 

Boğazın «periler alemi· ni andıran 
güzel bir gecesiydi. Beykozdan Tarab -
yaya kadar olan yolu karı koca yanya
na ve garib, isimsiz bir saadetle dolu 
olarak gittiler. Ne biri ne de öteki bu 
güzel gecenin şiirini bozacak bir tek 
kelime söylememişti. Yalnız genç ka -
dın vakit vakit kocasının alev gibi ya .. 
nan bakışlarım kendi üzerinde duya _ 
rak titriyordu. 

Otelin rıhtımına geldikleri vakit Ce
vad çevik bir hareketle karaya atladı 
~e karısını koaarındafn tutarak çekti. 
Öyle mü~fik ve himayekar bir tavrı 
vardı ki onu görüp de kansına çılgınca 
5şık olduğunu anlamamak imkansızdı. 

* Eğer Mualla etrafı~daki meçhul düş-
manlarından intikam almak istemişse 
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Cebelüttank boğazı Totaliter 
devleterce k'"patı a il'r mi ? 

(Baş tarafı 7 tnci sayfnda) 
diğimiz yerlerin tahkimi ve buralara en 
ağır ve ağır top, obüs ve havan yerleştir· 
mekle beraber hava üsleri kurmak. 

lerine, muvakkat müddetler için, kapata
•bilseler de, suyun üst ve altında mevcud 
muhalif cereyanlar denizaltlarının geç -
melerini menedecek ağlann gerilmesini 
fevkalade müşkül ve hattA mümkünsüı 
yapmaktadır. 

İspanya buna imale edilebilecek midir? 
Bunu diğer bir yazıda esaslı bir surette 

tetkik edeceğiz. fakat şimdiden söyliye -
ceğiz ki eğer İspanya buna razı olma'!t, 
yani icabında İngiliz ve Fransızlar bir 
hanb ihtimalini göze almazsa bu iş olmaz; 

tjinkü İtalya bir miktar Alman veya hat. 
ta Japon donanmasile takviye olunsa bile 
Cebelüttanğa sırf denizden hiç bir şey 
yapamaz. İngiliz Cebelüttarığı üzerinde 
mühim bir tesir ve tazyik yapabilmek için 
İspanyanın Almanya ve İtalya ile birlikte 
harekete karar vermesi şarttır. 

Boğazın totaliterler tarafından kapatıl
ması keyfiyetine gelince, böyle bir teşelı· 
büs, Cebelüttanğın İngiliz donanmasına, 
bir istinad noktası olarak, işe yaramaz 
bir hale getirilmesinden çok daha ehem
miyetli bir hareket olur. 

Boğazın totaliterler tarafından İngiliz 
ve Fransız donanmalarına kapatılma'sı 

Fransayı ikiye bölmek demektir. Bun • 
dnn başka İngilizlerin Akdeniz hakimi • 

yetine de nihayet vermeğe muadildir. Fa. 
kat bu kadarla kalsa gene iyidır; çünkü 
Cebelüttank kapa•ıl:ıbildi~i takdirde, 
Fransanın KQfsikasilc beraber bütün Af
rikası, hatta Mısır tehlikeye girer. An • 
cak Almanlar ve İtalyanlar bu kadarla 
iktifa etmiyecekler ve Karadeniz, Ege, 
Balkan ve Yakındoğuya müteallik bütün 
emellerini tatbika kalkışacaklardır. 

Boğazdaki üst akıntı doğudan batıya -
dır, yani Akdenizin sulannı Atlas dış de· 
nizine akıtır. Alttaki akıntı da, yukar • 
dakinin aksine. Akdeniz.in Atlasa boşa • 

lan sulanna mukabil ona su getirerek 
muvazeneyi korur. Fakat bu akıntılar üJ. 
çülerek, alttakinin Akdenize soktuğu su· 
yun miktarını, yukarı akıntil-a dışarı çı -
kandan takriba 2760 kilometre mikabı 

fazla bulmuşlardır. Bu suretle her sene. 
Akdenizde fazla kalmakta olan su. bu 
denizin fazla tabahhurlar yüzünden kay
bettiği suların yerine geçiyorlar; çünkü.. 
nehirlerin Akdenize getirdiği sular bu 
ta-bahhurları telafiye kifayet edememek
teler. Bu hesaba göre, sun'i olan Sü· 
veyş kanalından sarfı nazar, eğer Cebe. 
lüttarık boğazı olmasaydı, Akdenizin te,s. 

viyesi, nehirlerin bu denizi! getirdikleri 
sularla tabahıhurdan kaybolan sular denk 
oluncıya kadar inecek ve bu yüzden Ak· 

denizin sahilleri, kim bilir ne biçim de : 
ğişecek ve bizim boğazlar da Allah bilir 
ne hal alacaklardı. 

Bu mütaleaların neticesı şuna vanr ki 
totaliterler. İspanya ile bir oldukları tak. 
dirde, Cebelüttarık boğazında İngilizlerle 
Fransızlara pek büyük müşküller çıka -
rabileceklerdir. Cebelüttarık İngiliz ka • 

lesi de bir deniz üssü olarak ehemmiyeti· 
ni fazlasile kaybedecektir. Fakat boğazın 
büyük gemilere kapatılması vakit vakit 
müml.iin olsa da gecenin karanlıklarında 

ve sisli havalarda bunlar gene geçebiJı:ı. 

ceklcri gibi, bizzat boğazın cereyanlar ,c;e-

bebile, mayın ve ağlarla seddi, bilhassa 
denizaltlarına karşı, tamamile mümkün 
olamıyacaktır. 

H. Emir Erkilet ·----........... --. .......... ___ _ 
Bir evin helAsı yıkıldı 

Arabcamisind Ce\•ahir Çıkmazında o
turan Azize adında 25 yaşlarında bir ka
dın abdeshanede iken evin bu kısmı yı· 
kılmış ve kadın muhıelif yerlerinden ya
ralanmıştır. 

Azize etraftan yetişenler tarafından 
enkaz altından çıkaniarak, Beyoğlu has. 
tanesinde tedavi altına alınmıştır. 
····························································-

Bu müstehzi ve şımarık sese doğru 
döndü. Belkıs hanım yanında idi. 

- Onun nasıl öldüğünü bilmiyorum 
efendim. 

- Sahi mi? 

Belkıs şimdi Murtllaya tamamile yak 
Jaşmıştı. Mualla onun göz bebeklerin -
deki hain ve alçak manayı okudu. 

. - Çok sede bir şekilde öldü. Bir gün 
ispanya sefarethanesinin çay ziyafeti
ne davetli idiler. Müzeyyen çok daııs 
edip terledikten sonra ihtiyatsızca açık 
bir pencerenin önünde durdu. Konu -
şurken yaptığı tedbirsizliği düşünmii
yordu; etrafmrla kimse de buna ehem
miyet vermedi.. hatta onun yalanında 
oturan kocctsı bile ... Birkaç gün sonrı 
zavallı Müzeyyen bir zatürreeden öldiı 
Görüyorsunuz ya, pek tabii ve a}elfidt 
bir vak'a ... 

- E\·et aJelılde; fakat o genç kadı -
nın çor.uğunu öksüz bırakıp gitmesi de 
pek feci... 

- Tabii ... Hem ~husus kendisini 
köpeğinden daha az seven bir babanın 
eline bırakarak... Bu pencereyi kapa-

m~nızı rica edebilir miyim efendim? 
K~ce serinliği iliklerime işliyor. Benim 
de zavallı Müzeyyen gibi ölmeğe hiç 
niyetim yok. o zavallıcık zaten pek has
ta idi. EYlendiği gündenberi çektiği 
azablar onun sıhhatini pek bozmuştu .. 

belki de evlendiğin~ pek müteessir ol
madı.. Cevadla kendisinin hiç bir za -
man anlaşamıy&ıcaklarını anlamıştı. 

O dakikaya kadar susmuş olan Nai· 
me hanım söze karıştı: . 

- Tabii anlaşamazlardı. 
(Arkan """) 
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BATTAL. 
• 

GAZI 
e,aron ~,!~~~~:!!!:J;Ii 

Çanakkalede ürkler 
Yazan: ZIYA ŞAKIB 

Battal Gazi ölecek mi? 
Haşmetpenah Çanakkalede her şeyin benim emrim• 
tabi olmasını ferman buyurmuştu ve bir an evvel 

de benim oraya gitmem isteniyordu 
t Diye, söylene söylene yerinden kalk-

1.' Efendisinin kalktıgı· nı görünce se -
Vın · d cın en arka ayaklarını helvaya sa -
V'Utnı • 

1 aya başlayan Aşkarın boynuna sa 
rı ~rak gözlerinden öpmeğe başladı. 
etnı at~al Gazi, o ka•dar şiddetli gasyan 
i . esıne rağıııen, daha hala dehşetli 
j~~ı~~b çekiyordu. Mütemadiyen ba~ı 
onuyor .. gözleri kararıyor.. şakakla -
r~~an buz gibi terler bosanıyordu. 
h ıındi onun gözlerinin • önünde, bir 
paya} dolaşmayaı başlamıştı. Bu, As -
asya Ananın hayali idi. 

§ 
.. Bhattal Gazinin içine, birdenbire bir 
up e girdi: 

si - Beni, o acuze karı niçin zehirle -
t n?. Bu kanyı mutlaka Aspasya Ana 
eşvık etmiştir ... Belki de bina haber 
Verd· • · ' 
1 ıgı yeraltı depolanndaki zahire -
~r .d~ zehirlenmiştir... Demek ki bu 
ti afırın kızı, bizden intikam a1!11ak is -
Yor.·· Mademki ölüyorum. Ölmeden 

!Vvel, onun canını cehenneme gönder
ıneUyin1 ... 

Diye, söylendi. 
k Battal Gazi, yavaş yavaş şuurunu 
.aYbediyordu. Zaten böyle söylenme

ıı de ··ı. So 1 o um acısından ileri geliyordu. 
. n gaıyretini sarfederek, Aşkarın ü

!erıne bincblldi. Hayvanın başını, ma
nastır tarafına ÇEvirdi. 

Zeki hayvan. sanki efendisinin nere
Y; gi~ınek istediğini anladı. Battal Ga
tıyf Üzerinden düsürmemegve çalışa -
rak ·· • 
b suratle manastıra doğru koşmaya 
aşladı. 

* k' Kapıcı ihtiyar keş~. kapının dışında-
11 ~~rıner kaldırımlara çarpan nal ses
~~ duyar duymaz, büyük bir hay -

kapılarak odefsından fırladı. Bü -
Yilk kapının ortasındaki küçük deliği 
açarak baktı. Aşkarın boynuna sanı -
~ .. olan Battal Gaziyi ölüm halinde 
&<irur görmez, boğuk bir feryad kopa -
rarak b"" "k k lf .. 1 uyu apıyı açtı. Battal Gazi -
daın. uzerine atıldı. Fakat Battal o an -
la ' cansız bir cesed gibi, yere yuvar -

nctı. 

l f~tiyar keşiş, o kadar korkmuştu ki, 
~ıı:lsın aklını kaçırayazdı. Saçını saL 

ı Yolarak avluya koşup: 

1~ - Hey .. Aspasya Ana ... Hemşire -
~·: Koi\111 .. Battal, ölüyor. 

ıye, bağırmay~ ~ladı. 
• Manastır halkı, bir anda avluya bo -
~andı. Bunıarı .. .. d As 
4 _ n en onun e, pasya 
G.O.a vardı. 

tan ~nç rahibe, Battal Gaziyi o peri
haı k ald~ ~örünce şaşırdı. Fakat der -
ine encu~ ~.plıyarak Battal Gaziyi 
lı:e l1nerlenn uzerinden kaldırttı. Köş
tı. naklettirerek sedirin tizerine yatırt-

ki~anastırdaki kadınların içinde (He
fUp kız) denilen bir rahibe vardı. Ko
'>-h.gıeldi. Battal Gaziyi muayene etti. 
<.ıe ır end•v. . 
Yuın ıgını anladı. Derhal yoğurt, 
kap ~ı:tanın akı ve zeytin yağını bir 
Yaptı~~ çalkalayarak bir panzehir 
ra d u ılAcı Battal Gaziye içirdi. Son 
lltın~'a baş~dan, sırtından, ay~lannın 

l3 n hırer miktar kan aldı. 
CaZiu ~t!dıtvi o kadar iyi geldi ki Battal 
zarıa rhaı gözlerini açtı. Dalgın na
leri ~trafına baktı. Ve bu sırada göz
ıaırİarj;Pasya Ananın yaşlarla dolu na-

:AsP e karşılaştı. 
büyükasy.a ~a?.1ın çehresi1?:de o kadar 
llattaı bır .hilzun ve teessur vardı ki, 
fikrin· ~a~ b.unu görür görmez, derhal 

_ ~ eğiştırdi. Kendi kendine: 
J),,,,,.ayır .. bu kadın, fenalık yapamaz. 

"Ul. 

g~:ie bu kararı verdikten sonra, ellerini 
g<szı!ri~enlerin~ !ç~e 90karak, nemli 
rahıb e gl5zlerının ıçine bakan gilzel 

13 teye gülümsedi. 

iltS<j!n!aı Gazinin bu tebessfunü, genç 
g@ldi. ~ akım• batma getirmiye kMi 
Yanıy anki, korkunç bir rliyadan u
~rin °trnuş gibi silkinerek, Battalın ü-

e e~ldt: 

- liız~ M.y ..... ve bütün lziz-

!ere, şükürler olsun ... Müsterih olunuz. Cadı Marya, .sert bir çehre ile cevab Tercüme eden: HUsaıi 1 Cahid Yalçrn 
Artık, kurtuldunuz. verdi: 

Dedi. .. Ve sonra büyük bir merak - Nedir?. 
ifade Pden bir eda ile sözüne devam et- - Manastmmızda bir hasta var. 

ti: - Bana ne?. 
- Eğer. kendinizde büyük bir rahat- _ Fak:ıt bu hast!l . bizim misafirimiz-

sızlık hissetmiyorsanız; anlatabilir mi- di. Mechul bir ~cbcble zehirlendi. 
siniz .. ne oldu size? _ Bu sözler. beni a~.ikadar etmez. 

Battal Gazinin boğazı. kupkuru ke - _ Belki, sahsen sizi alakadar etmez. 
silmişti. Dili. güçlükle' hareket e?cc~k / Fa1<at, m:m~stırırr.ızı .. ve, manastırı -
dereced: sertleşmiş~i. Fakat, hakıkc.'"ın mızın çat•sı altında bulunan bu katlar 
ne oldugunu, o da bır an evvel anlamak masum insanları alakadar eder ... Çün
fikrinde id!: ?nun için, bütün kuvvet 1 kü bu misafir, ismi bile herkese dehşet 
ve mctane.ım toplıyarak. çeşme ha - b" d d 

0 
tedavı· etmı'ye . , veren ır a am ır. nu -

Zaten büyük iktidar ve ehliyetler or
duda lcizımdı. Efendilerinin en çok tevec
cühüne mamar olan vezirler kendilerini 
İst.anbul<lan uzaklaştırmanın faydalı ola
cağını pad~aha telkin etmeğe kalkmıya
cak kadar kurnaz idiler. Hükümdarını 
idare etmek, bütün ışler: şahsi emniyet ve 
huzurunu tehlikeye sokmadan ve kendi 
zevklerini feda etmeden tahşid eylemek 
gibi müşkül hünerde bilhassa İsmail !3ey 
pek maharet gösteriyordu. 

Darb'hane emini bulunan İsem (İzzet) 
Beyefendinin teveccühüne bilhassa maz
har bulunuyordu. Fakat etrafında hiç bir 
kin ve hased tahrik etmiyordu. Vezarate 
göz dikmiyecek kadar akil idi. Haiz ol -
duğu itibar ve teveccühil padişahın çok 
kere vezirlerine ka111 izhar ettiği gazabı 
tahfif ve teskin hususunda kullamyor ve 
bütün itina ve ihtimamını her gün yar • 
dını eıttiği aceze ve fukaranın elemlerini 

alelacele kalafatlanarak içine topları yer. 
leştirilmesine, üzerine amıral bayrağı çe. 
kiJımesine karar verdik. Gemiye kaluı 

tahta direkler, kazmalar, kürekler ve da~ 
ha sair lüzum gösterdiğim aletler yük • 
letilecekti. Gemi mümkün olduğu kadar• 
yakın bir zamanda hareket ederek Ça .. 
nakkaleye bana gelecekti. 

Birkaç senederıberi esir bulunan Mal .. 
talı bir korsan gemisinin kaptanı vardı kl 
halini iyileştirmek için Malta Şövalyesi 
olduğunu iddia etmek yüzünden fidye 
tedarikini bütün bütün zorlaştırarak pran 
ga altında inleyip duruyordu. Conte de 
Saint - Prieıst bu zavallıyı kurtarmak için 
fırsattan istifade etmek istedl Bunun ü • 
7.erhıe küçük yangın gemilerine lüzum 
gösterdim. Bu esiri istemek için vuku bu
lan talebime daha kuvvet vermek için, 

sındrı swçen vak' ayı naklettı. Ve, bunu k 
1 

k t pek çok fe 
. . . ce o ur~a . manas ırımı1.a -

bıtır~ıkten sonro,: n::.41ık caebilir .. Vakıa hekim kız bazı 
- Bu kadın."kimdir?. 
Dedi. 

Batta~ G~zinin sözlerini ve tarifini 
dikkatle dinUyen Aspasya Ana, bu ha
ince cinayete cür'et eden kadının, Cadı 
Marya olduğuna hükmetti. Bu kadın 
hakkında kısaca malumat verdikten 
sonra: ı 

- Bu kadım, şimdi size aö.sterebili
rim. 

Dedi . 

Zeki kadın. Aspasya 11.nayı Kaçır -
mamak ve onu. ikinci bir cinayet üze
rinde yakalamak için, şöyle ha~·eket 
etti. 

Kendisi. bizzat Cadı Maryanın höc
resine gitti. Höcrcye gil'diği zaman, o 
korkunç kadın, duvardaki bir salibin 
önünde diz çökmüş.. dua vaziyetinde 
idi. 

Aspasya Ana, bu duanın bitmesini 
bekledi. Sonra. başını çevirerek ken -
disine hain ve öfkeli bir nazarla bakan 
Cadı Maryaya, yalvarır gibi bir sesle 
hitab etli.: 

- Hemşire!. Size, bir ricada• buluna
cağım. 

Bir doktorun gJnlUk 
notlarından 

</ocuk larınızı 
Aşılatmayı 
ihmal etmeyiniz I 

Çiçek aşısı her sene bir defa tekrar e
dilmelldlr. Bazan muafiyetin geçtiği ve 
çocukların çiçek hastalığına tutulmak i
çin büyük bir 1st1dad kesbettlğl görülü
yor. Fakat bunun ne zaman başlıyaca -
ğı belli olamadığı için her sene çocuk -
ları hlrer defa ~ılatmak IAzımdır. Cüm
hur1yet hükftmeti bunun için halktan 
para lst'!rr.l)'o:-. Meccani olarak hemen 
her yerde taze taze aşıları halkın emir 
ve arzusuna hazır bulundurmaktadır. 

Tifo aşısına gelince, bu da meccanen 
yapılmaktadır. Aşının muatıyet müddeti 
vasati olarak 6 ay ile blr sene arasında -
dır. Bu .sebeble senede blr defa da tıto a
şısı yaptınlınası muvafıktır. Tifo çeken
ler için aşıya lüzum yoktur. Tifo aşısı 
çiçek gibi değildir. Veremlllere, böbrek 
hastalığına. kalb hastalarına vesair ba
zı hastalıklara müptelfl olanlara yapı -
lamaz. Tifo aşısından evvel aşılanacak 
kimseyi bir muayeneden geçirmek mu
vafıktır. 

Ona• .. Uyen •k•yulllannua ..... 
•91• yollamalarun riea ed.tm. ADI talıt
dlr•• llteklorl •abMloeb kal&Wllr. 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Tlirltiye fUbelerlı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: l.t Tütün Gü.rnrüfQ 

* Ha lliTliJ bani. iti * 

füıçlar yaptı ise de. bunlar kafi derece
de tesir göstermedi. Siz, otların ve çi
çekleri'l bütün hassalarını biliyorsu -
nuz. Bunlardan bir takım ilaçlar tertib 
edivorsunuz. Acaba bu adamı bir an 
evvel kaldırıp buradan uzaklaşmasını 
temin eden bir ilaç yapamaz mısınız?. 
Sizden. bunu rica ediyorum. 

Cadı Maryanın yüzündeki hatlar de
ğisti. Daha acı bir mana ve ifade ile ge
rildi. Gözlerini bir noktaya•dikerek. bir 
kaç sani~·e düşiindükten sonra. yatağ
nın yanma gitti. Yastığının altındaki 
küçük bir kutuyu Aspasya Anaya uza
tarak: 

- Bunun içindeki tuzu, ona• içiriniz. 
Buradan derhal uzaklaşmasına kafi 
gelir. 

Dedi. 

Aspasya Ana, titriyerek kutuyu al
dı. Cadı Maryanın halinden, bu kutu-

nun içindekinin müthiş bir zehir oldu
ğunu anl::ımı.ş .. artık, Ba-ttal Gaziyi ze
hirliyenin. bu hain ve canavar ruhlu 
kadın olduğuna, hiç şüphesi kalmamı.ş
tı. 

I 
Nöbetçi 

(Arkası va,.} 

' eczaneler 1 
Bugiin nöbetçi olan eczaneler ısunlar· 

dır: 

İstl\nbnl cihetindekiler: 

Ciballde: (Necati Ahmed), Sirkecide: 
(Ali Rıza), Bahçekapıda: (Minasyan), 
Lfı.lelldc: (Haydar), Bakır köyünde: (Hl. 
lfı.l), Eyfibde: (Arif), Balatta (Hüsamed
din), Edirnekapıda: CArlO, Aksarayda: 
(Ziya Nuri), Şehremininde: Obmdl), 
Şehzade başında: (Üniversite). 

Beyofla cibetindekiier: 
Kuledlblnde: (Hayreddin), Karaköy -

de: <Karaköy\, Tophanede: <İttlhad), 
Tepebaşında CKlnyoli), Yenlşehlrde: 

<Yenişehir), İstiklal caddesinde: (Kemal 
Rebul>, Maçkada: (Feyzi), Hamamda: 
(Halk), Bcşiktaşta: (Süleyman Receb>, 

Bobzlçi, Kadıköy Te Adalardakiler: 
Üsküdarda: <imrahor), Kadıköyün -

de: <Halid), Pazaryolunda: <Rıfat), Mo
dada: (AlAeddln). 

Ba re«-e nöbetçi olan eczaneler f1lD -
lardır: 

İstanbul clbetlndekller: 
Şehzadebaşında (İ. Hakkı), Emlnö -

nünde: <Yorgl), Aksarayda: (Sarım), 

Alemdarda: <Sım Asımı, Beyazıdda: 

(Belkıs), Fatihte: <Hüsameddin), Ba -
kır.köyünde: <HlllD. Eyübde: (Eyilbsul. 
tan). 

Beyotla clbetlndekDer: 
İstikllH caddesinde: (Kanzuk), Tepe

başında: <Kinyoııı, Taksimde: (Tak -
sim), TarJabaşında: <Nihad), Kurtuluş -
ta: <Necdet>, Beşlkta11ta: <Süleyman 
Receb). 

Bolulçl, Kadıköy n Adalardakiler: 
Kadıköyünde· <HfuınQ, Rıfat>, tTsktı -

darda: Cömer Kenan), Sarıyerde: (Qa -

man), Adalarda: <Şinasi Rıza). 

Şehzade başı 

TURAN Tiyatrosunda 
Ba~n aaat 1S de 

CEHENNEM 
8 P. YOdyil 1 P. 
Gece 20,80 da 

( TARiHi BOYOK KOMEDi) 
4 perd. aynoa Atilla.,. Serç Mi~ Yaryatelarl 

teskine hasrediyordu. 

Sadaret ·kayma.kamı ve padi§ahın e -
niştcsi Melek Paşa bu en yüksek makam
da sultanı kardeşi padifahtan onu köle 
olarak istemeğe sevketmiş olan güzel 
çehresile temeyyüz ediyordu. Bu kadar 
gözde olnuyan, fakat babası tarafından 
son harode rktisab edilen ıöhret ile mağ
rur, kendisinin de kazanacağına emin bu
lunduğu şöhret ile müftehu- olan defter
dar harisicah olmaktan ziyade atefin bir 
adamdı. Ne vukufu. ne faaliyeti itibar:ıe 
bir değer s8Jhibi değildi. İkinci derecede

yangın gemileri inşasını gtiya bilmediği " 
mi ileri sürdüm. Esirin ehliyetini met • 
hediyor ve bu meselede benim yerimi yal. 
nız onun tutabileceğini söylüyordum. Q .. 
nun da gemi ile bana gönderilmesın. te " 
min ettim. Hafber verdiğim derecede eh .. 
liyet ve kabiliyet sahibi ise mutlak su • 
rette serbest bırakılması vadim istihsal 
eyledim. Bu hususta onun bilmediğ! şey. 
!erde kendisine yardım etmeği kararlat' 
tırmıştım. Fakat tahmin edmediğim bir 
nokta zuhur etti Kendisinden ne hizmet 
beklendiğini 'lürklerden haber alan bu 
adam ıteşebbüsümün hakiki maksadını an• 
lıyamıyacak kadar akılsızlık gösterdi v~ 

ki nazırlar, hatta müftü bile hükumette benim sözlerimi cerhetti. Sırf merha • 
pek az müessir olduklarından onların ıa- met sev.kile yapılan bu teklifın ne garil:i 
hıslan hakkında izahata lüzum görmü • bir netice hasıl ettiği aşağıda görülecek. 
y-oruı:nı. tir. 

Çanakkalenin hali ve payitahtı tehdid PadişaDun beni bir an evvel Çanakkale .. 
eden tehlike hakkında benimle müzalı:e • de görmek istemesi. orada işe başlamaJC 
reye memur edilen İsmail Bey müzake - için muhtaç olduğum şeylerin hiç birini 
remizi geoenin perdelerile örterek hükt\- beklemekliğime imkan bırakmadı (1). 
metin hissettiği korkuyu benden gizle • Haşmetpenah Çanakkaledc her şeyin be. 
mek istedL Beni hususi evinde kabul et - nim emrime tabi olmasını ferman buyur. 
ti. Evinde kendisini bir işle mefglll bul- muştu. Bir komiser isterlim. Meşhur Dga. 
dum. Bu ifin ehemmiyeti içtimaımıza se- num hocanın (2) torunu Mustafa Beyt 
belb olan diğer ifin ehemmiyet. hakkın - kanıiser tayin ettiler. Derhal, beni Ça • 
da bir şaşırtma hareketi teşkil ediyordu. nakkaleye götürmek üzere bir Fransız ge. 

En ufak zevk ve meraklarında bf. misi kiraladım. 
le gayet itinalı olan nokta bu itinasını ço
cukıça yapan bu Türk ayni havayı teren

( A r1ccıaı var) 

nüm edecek iki ispino-z kufU istiyordu. m Kllnata hllrlm olmak ümidi yerlnf 
mahvolmak korkusu onda süraUe kalın oldu Adanılan tehri dolaşmışlar, fakat arzu e- tı Ruslann göründütü ha:bert üzerine b1itürı 

dilen kuşlan bula:mamı§lardı. Nazır da İstanbul kendl.9ini kaybetti. Gayretıerlmtııı 
keyfini ta1ım.in için bafka çareler düfünü- muvaffaldycti uturunda aleni dualar edlldl, 
yordu. Ben de tam bu sırada payitahtı teh Gayretime itlmad bağlamış olan padişah, Q 

did eden felAketi uzak.la~tırmak C}8releri- mada daha b84ka bir ft!Y yapamıyacatı ıoın. 
• .L. kk"" tmek ü ancak ben yola çıttıttan sonra rahat bir ne• nı ·~~ze ur e zere onun yanına ge- feıe alabildi. 

liyordum. 

Çanakkalenin halini o da benden iyi 
bibniyordu. Fakat evvelce veziriAzam o
lup uğradığı nikbet sadece Çanakkale mü 
dafii ünvanı altında Boğaz kaleleri ku· 
mandanlığı gibi madun bir i§e tayin e -
dibneğ inhisar etmiş olan Moldovancı 
Papnın mektublanndan o zamana ka -
dar geçilmez zannokınan bir seddin ufa
cık bir hücuma bile mukavemet edemi -
yeceği, ilk kaleden görüneoek mesafede 
seyreden Rusların btr rnüsaid rüzgirdan 
iltifade ile Marmara denizine girebile -
cekleri ve sonra saray .surları altına ka -
dar gelerek istediklerini padişaha kabul 
ettirebilecekleri ql.kar ıurette anl&§ılı .. 
yordu. 

İfte bu kibirli ve gururlu aaray böyle 
bir vaziyette idi. Vezirlerin ~ehalett, ma
dun memurların ~tikametsizliği, gayet 
endişe verecek bu zeıu vaziyeti hazırla • 
mıştı. İstanbul civarında ÇanakkaJedeki 
kaleler sistemill(}e İTl§a edilmiş hisarlar 
hakkında her gün yaptığım tetkikler ça. 
nakkaleye gidince ne gibi icraatta bu • 
Junmak icab edeceğini bana gösteriyor . 
!ardı. Har.b gemileri tedariK etmek çarcs: 
pek az kolaylık temin edebillrdi. Donan . 
maya iltihak edememiş iki gemi şimdı 
Çanakkalede ilk hisarlar haricinde de . 
mirlemiş bulunuyordu. Bunlar benım mu 
vasalatımdan evvel Ru.s filosu tarafından 
?aptedilebilirlerdi. Tersanede hizmete 
salih olmadığı anlaşılmış eski bir gemi -
den başka bir IJCY ~ktu. 

Maamaf.ih, Reia efendi ile bu aeminin 

(2) Dgamun hoca Sultan Ahmedl hal'et • 
tikten sonra halefini de tehdld eden ihtllAJ 
nmanında amlraJ idi Asllerln tefi divanda 
bu amiral tarafından öldilıilldO. Onun me
taneti ve ihtiyatı &laylfl iade Ye temin et • 
m1.ttt. 

-········· ················-·········-··---... -··----
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BiR iN6ilil CASUSU 
Tercilme eden: B. Alu 

Falkenhayn, İngilt0reyi yere sermek için Fransanm 
mağ Obiyeti icab ettiğini söylüyordu 

Garb ceph.eıindekı Fransız a.akerlerinden bir kumının göğsüne mer asimle harb madalya.n takılırk.n 

Falkenhayn bu uzun raporunda, 1 mak imkanlarına her zaman için ma -
raporun yazıldığı tarihe kadar liktir. 
geçen bütün harb salhatınt göz- c Yukarıda bahsettiğim mevkiler 
den geçirmiş, ve onun bundan sonra ta Verdün ile Belfordur. 
kip etmesi muhtemel olan ink~f yol- cMevzuubahs olan ihtimaller her i -
iarından, yani harbin muhtemel istik- kisine de racidir. Fakat Verdünü bi -
halinden bahsetmişti.. Falkenhayn bu rinci pl~ııa almak mecburiyeti vardır. 
raporunda, en büvük düşmanın İn!'il - Çünkü bu noktadaki Fransız mevzile -
tere olduğunu, fakat İngilterenin de - ri, Almanların muvasala hat1arınc1nn 
niz]e çevrili oluşundan ve muazzam ve şimendiferlerindcn ancak on iki mil 
bir filoya s<fiıib bulunu.şundan ötürü mesafede idi. İşte bunun içindir ki bu
ora' a ködar gitmek mümkün ol- rası, ufak bir gayret sarfile, Belçika ve 
mad -mı kaydetmekte ve, İngiltere - Frcrnsadaki bütün Alman cephesini 
nin, kendi menfaatini korumak için müdafaa edilmez bir hale koymak i~in 
'.Avrupnda yabancı milletlerin ordula - Fransızların en kudretli bir istinad 
rından istifade etmekle tariht siyase - noktası idi. İşte bundan ötürü, tali bir 
tine devam ettiğini isbctt. etmekte idi. hedef olarak bu tehlikeyi bertaraf et -
Yalnız bu defa, yüz yıl evvelkinin ak- rnek askeri bakımdan o kadar mühim 
sine olarak ( 1) İngilizlerin kendi men- bir keyfiyetti ki, Belfor'a h~cum et. -
faatleri için çarpıştırdıklan ordu, .Al - rnek suretile Alsasın . ctemızlenmesı• 
rnan ordusu değil, Fransız ordusu idi. gibi cgMer ayak» bir sıyasi muvaffa -

Falkenhavn, netice olarak, İngiltere- kiyet bunun yanında sıfır kalırdı.» (2) 
yi yere ser~bi1mek için, her şeyden ön- Şimdi,. ~enim için biricik gü~lük, bu 
ce onun elindeki silahı almak, yani kopye kagıdını ve bu rapora aıd yaza
Fransavı maalfıb etmek icab ettiğini cağım rnalfunatı İngiltereye rönder -
sövlüv~r ve Hindenburg ile Ltlden - mek meselesi idi. Ben, Falkenhayn'in 
ôorf'un Rus cephesinde yapılmasını ranorunun muhtevasını -bazı tabir ve 
teklif ettikleri büvük taarruzun aley - ifadeleri hatırımda 'kaldıkları nisbette 
hinde bulunarak. ·Fransızlara kat'i ve 3ynen kulla'flrnak suretile- hülnsa ha -
öldürücü bir darbe vurmak fikrini ile- linde •azı rnakinesile bir kağıda yaz -
ri sürüyordu. dım. Aradan birçok y1Tiar geçtikten 

Jbporun son sayfası, Falkenhayn'in sonra o z~anlar yazıp İngiltereye gön 

1 apordaki bütün fikirlerinin bir hülfı • derdiğim bu rapor hülasasile, Falken
sasmı yapıyordu. Raporun bu son say- hayn'in asıl raporunu mukayese etti -
fasında aynen şöyle deniliyordu: ğim zaman, o zamanlar bu işi cidden 

büyük bir muvaffakiyetle yapmış oldu
< Garb cephesinin Fransızlara taal -

ğuma kanaat getirdim: Meğer ben, ak-
10.k eden kısmında öyle bir takım mev- törlük san'atim sayesinde Falken -
kiler veyahud mevziler vardır ki Fran hayn'in raporunun birçok yerlerini, fl:-
sız erkanıharbiyesi bunları elinde tu - deta bir papağan gibi ezberlerneğe mu
fabilmck için, son neferine kadar elin-
deki bütün kuvvetleri harbe sokmak vaffak olmuşum. 
mecburiyetindedir. Fransa bunu ya1J- Yazı makinesi ile yazdığım bu rapo
tığı takdirde bütün kanını akıtmış rın hülas2sının bir nüshasını, kimin ta
olac~(1..rtır. Çünkü biz hedefimize eriş _ rafından gönderildiği anlaşılmıyacak 
sek de erjşmesek de, Fransa için ihti _ bir tarzda, Brükseldeki gizli ajanları -
yari bir ric'at mevzuubahs olamaz!. Anızın ~n itimada şayan olanlarından 
:Aksi takdirde o. bizimle çarpışmayı gö- birisinin adresine gönderdim. Mektu -
ıe almıyarak mevzuubahı mevkileri bumun. daha- doğrusu gönderdiğim ra
bize tcrkedecek olursa, bu bütün Fran- porun yerine varmasını temin etmek 
sa üzerinde çok fena bir tesir yapa\-. için ne olur ne olmaz, her ihtimale kar-

cAlmanya, bütün diğer cephelerini şı, üç gün sonra ayni adrese bir nüsha 
itansız bırakacak şekilde mevzu bir ta- daha gönderdim. Brükseldeki bu gizli 
kım hareketlerle uğraşmamalıdır. Bu ajanım~zın kendisine gönderdiğim bu 
böyle olduğuna göre, itilfıf ordularının rapor hülasasını İngiltereye nasıl gön
şu veya bu cephede bize yapa~aklan derdiğini çok sonralan öğrendim. Bu 
hücumların hakkından gelmek bizim aj<1mmızın bu iş için kullandığı usül, 
için işten bile değildir. HattA Alman _ cp.susluk romanlarının btitün muhar -
ya, bu gibi tali hücumları, mukabil hü- rirlerini hayrette bırakacak kadar ori
cumlarla dcledebi1ecek kadar ihtiyat jinaldir. Bu ajanımız bu rapor hülasa
kuvvetlcrine bile maliktir. Almanya, smı, ~rtevsizle, gayet ince bir yazı 
bize karşı yapılacak hücumları sür'at • halinde. çok ince ve mat bir pa~·şü -
!eştirmek vevahud bunları ağırlaştır _ menli kuğıda yazmış.. bu kağıd, hem ____ .......;..•_ ---

(1) Bu vak'ndnn yüz yıl önce, yanı ı815 yı
lında, Pru::ya ordusu ve diğer federal Alman 
orduları, İnglllz ordusUe b1rllk.te Franmz.lara 
kar<ıı harb etmişlerdi. Muharrir. 

(2) Bu raporun tamamını, Falkenhayn'ln: 
cAlman umumi kararg~hı ve bunun 1914 -
19ı6 yıllnrındakl müş'kW. kararlarlD ndlı ese-
rinde lıulablllr81nls Muharrir 

. 
sigara kAğıdı gibi ince, hem de f evka
ıade mu.kavim, fakat ayni zamanda hı-
şırtısız bir kağıdmış.. Genç bir kı:z o -
lan bu ajanımız, kendine çift astarlı, 
husus! bir şapka- yapmış .. Bu kAğıdı da 
ikinci astarla kumaş arasına, gayet us
taca bir şekilde yerleştirmi, .. Öyle ki, 
haricden ne kadar ellense, bunu vü -
:=udünü anlamak imkanı yokmuş.. Şap 
kayı parça parça etmeden bunu bul -
mak bile kabil değilmiş!. İşte ajanımız, 
başında bu şapka olduğu halde, Belçi-

kadan Holandaya geçmiş!. Tabii, hu -
duddaki sıkı aramalara rağmen kimse 
bu raporun farkına bile varmamış. 

Çok feda1tar olan bu ajanımız, bir hay
li müddet bu şekilde çalıştıktan sonra 
ekser casuslar için mukadder olan l -
kibetten kurtulamamış; bir gün, bu 
tarzda bir faaliyet üzerinde yakalana
:-ak kuJ'şuna dizilmiş!. 

(Arkası var) 
······-·······························---.. ··········-·-
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Soldan sai'a ve yukarıdan qatı: 
ı - Sağlamlık - Hendesede daire ölçmek 

içln kullanılan rakam 
J - Dnmeu - Nüfuz 
S - U~urlu - Çabuk 
4 - Akıllı - Yer altından çık.anlan ser -

nt 
15 - Dahi 
e - Kasa.hın sattıtı - Sütle yapılmıt 
'1 - Ra.'ıgelme - LAhza 
8 - Erkek 1sml - Beyaı 
g - Mart içeri o dışan - Fak.at 

10 - Cerahat - Şeref - İstifham nlduı 
ı 2 El 4 r- fl 'i 8 9 10 
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NİSAN Z3 

Mektebliler arası futbol, 
voleybol maçları 

Futbolda Vefa Pertevniyal ile berabere kaldı. Işık 
lisesi Kabataşı yendi, voleybolda Işık, Haydarpaşa, 
Darüssaf aka,. Boğaziçi erkek liseleri galib geldiler 

Dünkü mekteblüer müsabakasıncı giren gençlerimiz: Yukanda 1.uınbul Ku l~ 
voleybolculan, ortada Kabata§ - Işık, aıa ğıda Vefa-Pertevniyal li•eleri f\ıtbotcW(Jft 

Liseler araiında tertib edilen futbol! 
müsabakalanna dün öğleden sonra 1 
Taksim stadında deva!m edileli. Halk 
Partisinin hoparlörlü kamyonu sahaya 
getirildiği gibi sahıı da muntazam bir 
şekilde çizilmiş ve sulanmıştı. İstan -
bul Killtür Direktörlüğü spor bölgesi 
genel sekreteri Vahyi, hoparlörle spor
culara ve talebelere karşı bazı vesaya
da bulunduktan sonra maçlara başlan
dı. Yalnız maçlardan evvel müessif bir 
kaza oldu. Hoparlöre elektrik tellerini 
raptetmek fçin bir direğe tırmanmış o
lan stad memurlarından Koço, direğin 
kırılmasile düşerek başından ve elle -
rinden yaralandı. Kendisi derhal hu -
taneye kaldınldı. 

Vefa 2 -- Pertevniyal 2 

Bundan evvel rakiblerini tasfiyeye Den.U Zileli atlet~ 
uğratan bu iki mekteb tat.mı dlkı§lar b 
arasında sahaya çıktılar. Oyuna Vefa Haydar, Salahaddin, Ekrem, J'etbit 
lisesinin akını ile başlandı. Çok seri mer. Hakem: Ahmed Adem. .. 
kombhıczonlarla sık sık birbirlerinin Işık 3 - Kabctaf \ 
kalesine inen mektebliler acele ve tec- Gü' " 'kin . ,___ J ... _ ........... ., .,.~ 

n un ı cı A4I fh-s-·-ını " • _,J 
rübesizlik yüzünden pek çok fırsalt ka- Kabataş ve Işık liselerinin maçı 'l", 
çırd1lar. Vefa lisesinin daha enerjik zevkli oldu. Işllc lisesinde Salim, }fiJ 
oynadığı görülüyor. l S inci dakikada seyin gibi birinci ıınıf futbolculet 1' 
Vefa lisesinden Daver, takımına ilk almışlardı. · , 
golü kazandırdı. Bu golden canlanan . y.,r)c ~ 
P t · ll l b' lncı' devrenı·n son Oyuna sen akınlarla başlıyan J.ij taf er evnıya ı ar ır - .. I{abll" 
la~ına doğru sd açıklarının ayağile be sesi ctdde~ 'guzel bir oyunla aıı1'1 

b 1. w • t mı·n-ettiler ve birinci deT"""' sıkıştırmaga başladı ve l O uncu e~ 
ra er ıgı e .-. ~ k ..ıı ..:ı Hü · b kl · d 11 \ ı ı b'tf awr seyın, e erın arasın a 

- e , ı. tiji ıütle Işığın ilk golilnil attı. pe~ ' 
İkind devreye sıkı hücumlarla gi - sonra sağiç Adnan güzel bir vı.ır • 

ren Pertevnıyallılar eol içleri Fethinin ikinci golü yaptı. Kabataşın bücurı , 
ayağile galibiyet golünü attılarsa da e • 
soldan yapılan biı Vefa akınında Ne _ n netice vermedi ve birinci devr 

Işık lisesi lehine neticelendi. 
cati Vef'1ya beraberlik eayısını kazan-
dırdı ve maç beraberlikle neticelendi. İkinci devrenin başlarında Kab 
Maç, onar dakikalık iki devre olarak şm daha iyi oynadığı görülüyor5

9 
1 • 

temdid edildi ise ~ 2-2 netice değişme bir türJü gol çıkaramıyorlar ... ışıl< tı 
diğinden takımlar başka bir giln tek - sesi sol açığl devre sonlarında sılc~ ıı 
rar karş1laşacakJardır. §fitle üçüncü golü de attı. Maç, Jşı çt' 

Vefa lisesi: Hüseyin - Aluned, Mu - sesinin 3-0 galebcsile bitti. Bu rrı; ıt' 
rad - Halil, Fikret, Kenan - Daver, Ze- her ilci takım oyunlan, bilhassa !Şıc: f(ı~ 
ki, SalAhaddin, Şehab, Necati... sesinden Salim ve forved hattı Ço 

Pertevniyal lisesi: Manueı - İbra - vaffak oldu. 
him, Namık - Fahim, Adil, Vedad - (Devamı 15 inci sayfada) 
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• Tür.~.k~dı~ı .asla sizin ~I 
lStedıgJDJZ gıbJ olmtyacak ·Ankara radyosu 

(Baştarafı 7 inci ıayfada) sa zaman evvel. Atatürkün aziz hatıra-
lıtıtin diger taraf tan iş kadının ev ka- sına hürmetsizliğe vesne olan gazetesin-

. dınının olmaması icab etmez. de, şimdi Atatürkün prensiplerini kalkan 
Tam bir kadın ikisini de birbirine mü- olarak kullanıyor. Atatürk hiçbir zaman 

"llZ.i. Yiirütebilir. Türk kadınını, Sabiha Zekerlyarun tasav
le .Bayan Sabiha Zekeriya yalnız işine ge- vur ettiği .gibi .görmek istememiştir. Bi

n cevablan değil, işine gelmiyenleri rle zirn de esasen hilkate.n Sabiha Zekeriya
tetkik etmeliydi. Biz münevver bir karJın nın istediği gibi bir kadın olmamıza im
}'azıcıdan bu dürüstlüğü beklerdik.> kan yoktur. Biz kadın evde otursun, kül-

Semiha /ğriboz (Hukuk Fakül- türden, bilgiden uzak kalsm, istihsale iş
feti ikinc-i sınıf): tirak etmesin, demedik. Maamafih ne 
fı c- Sab ha Zekeriyanın Tanda çıkan dersek diyelim, bütün şartlarile Sabiha 
t krasını hayretle okudum. Ben de anke- Zekeriyanın ideali olan bir kadınlık ya
.e cevab verenler arasmdı. bulunduğum ratmamıza ve böylece ona yarnnmamıza 
~n kt>ndu ·ne cevab vermek istiyorum. imkan yoktur. 
vı<!deııb ri Ine'Zhebi bizce malUm bulu- Çünkü, onun tasavur ettiği ile bizim g:ı
n'.111 Yazıcının bu fıkrasında. size atfetti- ! yemiz olan kadın arasında iki idcolofnin 
tı tahrifı bızzat kendisi yaparken, pak kı-1 en zıd karakterleri vd'rdır.> 
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DALGA UZUNLUtU ·u 
ım a. ın Kee. tlO xw. 

I' .A.ca. ıt,14 a. ııın x... 1cı xw . 
T.A.P. 11.'l't m. HH Ku. JO JCw. 

P4'.ZA1t . %3/4/39 
12.30: Proğram, 12.35: Müzik <Küçi1k Or -

ke.cıtra - Şef: Necib Aşkın.) 1 - Bucalosm -
Pestalozzanın bir şarkısı. Olrlblrlbln. 2 -
Rublnste1n - Kostümlü balo snıtı. 3 - twa -
nov - Kafkas sültt. 13: Memleket s:ı.at Aya -
n, ajaruı. meteoroloji haberlerl. 13 15: Mü • 
zlk (Kilçi1k Orkestra - Şef: Neclb Aşkın.) 
4 - Beece _ Birinci İtalyan snıtı. 5 - Ma -
tnzer - Viyana polkası. 6 - ı.evınc - Humo -
reske. 7 - Sldney Jones - Geyşn operetin -
den • Potpuri. 13.50: Türk müziği Çalanlar: 
Cevdet Çn~la, Zühtfı ·B:ı.rdakoğlu, Refik Fer
san Okuyan: Radife Neydik. 1 - Uşşak peş
revi. 2 - Şevki beyin - Uşşak şnrkı : Gülza
ra nazar kıl. 3 - Lemlnln - Uşsak şarkı: Si
yah ebrulerin. 4 - Cevdet Çağla - Keman 
t:ı.Jı:shnl. s - ......... - Bayatı şarkı: Kalbim 
gene tizgiln. il - Muc:tafa çavuşun • Bayatı 
şarkı: Çıkalım Savdüşikl'lre. 7 - •····· · · · -
Tfirki1 ElA ~ilzlerlne kurban oldu~um. 
8 - ••••••• - Saz semaisl. 14.20 - 14.30: Ko -
nu·ma (Kadın saati - Cocuk terbiyesine da
ir J -6.30: Proırram. 16 35: Milli küme müsa. 

(Ba~tarafı 8 inci saııJacıa} 1 manın tak m takım vanaşık nizamda l>:ıkalnn - 19 Mayıs stadından naklen. 18·15: 
~· ~ . İ · ı }{o>ıuc:ma <Çoruk Esirgeme Kurumu - KrC.<JI 
"'-II'eç!epe mıntakasmda çok kahra - beş on parça kıt'ası sahilden c:maı te- cıınıeveıım.l 18.45: Miizlk <Şen oda miltlğt -

lllanlık göster.en Gelibolu jandarma ta- pey<' de i ru il\. r·emiye bn~ladı. Bu kuv- İbrahim Ö7gür Vt- Atesböceklerı) Çalanlar: 
bur kumandanı yüzbaşı Kadri bey de, vetlcr. tor çu larımızın ateşile karşılaş- Hakkı Derman. Esref . Kadrt. Hasan Gl\r, 
~ni günde, taburun son zabiti olarak tılar. DLişm<ın kıt'aları, bu vaziyet kar- Hamdi Totny, Basri Üfler. Okuyan: Tahsin 

Sayfa 15 

. 
inhisarlar U. Müdürlüğünden : 

Muhammen % 7,5 temmat Eksiltme 

bedeli Ilira Kr. Şekli Saat 
l!insi 

Kalın çivili kayış 

Rapit ve ekselsiyör 

Miktan 

1606 metre sif 

LiraKr. 

2803.27 210.22 Açık Eks. 15 . 

iııce çivili kayış rapit 600 • > 807.30 60.54 > > 15.80 

1 - Şartname ve nümunelerl mucibince yukarıda miktarı yazılı ince ve kalın 
çivili kayış açık ekstilme usulile mübayaa olunacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminat paralan, eksiltme şekil ve saa~ 
ler:i hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 26/4/939 Çarşamba günil Kabata~ta Levazım ve Mübayaat 
Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümuneler her gün sözü. geçn şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme jçin tayin edilen gün ve saatte % 7,5 .(!iivcnme para-

larile bırlikte mezkur kom.syona gelme:eri. c2340ı 

Cins! Miktan Muh. bedeli % 7,5 te
Lira Kr. minatı Günü 

Eksiltmenin 

şekli ıaatt 

Amerikan bezi 10,000 metre 2200 -165 - 4/V /39 A. eksiltme 15 

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

I - Şartnameleri mucib nce yukarıda cins ve miktan, yazılı ıki kalem malzeme 
hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedelleri muvakkat teminat paraları ve eksiltme saatleri hf. 

zalannda gösterilmiştir. 

III - Eksiltme hizalarında yazılı günlerde Kabataşta levazım şubesi müdürlil,. 
ğündeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler ve Amerikan bezi nümunesi her gün sözü geçen şubeden pa
rasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa. 
ralarile mezklır komisyona gelmeleri. '(2614) Öldü! , ında a cı h " tın<:ı yayıldılar. Duş - Karakuş. 20· Memleket saat Ayarı, aJaı:s ve 

At .. · ~ . · ··ırn k k rrıeteorolojl h'.'.ıberlet1. 20.15: TUrk muzl!'H. ~ 
.aturkun yaptır,ı cephenın yem m nın hu ta rruzuna gu : tel'} en- r tanlar: Refik Fersan Resad Erer, Ftıhlre Cinsi 

lakı ımatındn ban'l 11-14-B üncü piya-ı' dimi a 1~!I':ıe "Jl. Cünl{ü vaptır,ı h~rb. ~a- Fersan, Cevdet Kozan~ Okuyanlar: Sadi Hoş- Miktarı Muhammen B. ';O 7,5 Te. Eksiltme 
de aıa,l?rı ile 32 inci ala~ın 1 inci ta- r kern·n YTiuvaffakivetini tem n ıçm, es safiye Tokny. ı _ ........ _ Evlç pesre- Lira kuruş Lira kuruş şekli saati 

buru, b:r i. tihk.'rn böl~ ·u ve bec:inci ün in <l ır&c:ın. ~';:l meleri mi la- "'1 2 - Raur Yektanın - Eviç beste - Hnlkal Muhtelif eb'adda çıralı kereste 40,599 M3 1826 95 137 01 Açık ek. l~ 
topçu n'a 7 . . k" . · • d ? 7ü'fu sı:vahın 3 - Lemlnln • Ferahnrtlc şıır -

vının ıncı. se ·ızıncı sen 'Z m ı · k•. d.l 4 _ Salflhaddin Pınann - I - Yukarıda mıktan yazılı çıralık kereste açrk eksiltme suretile satın alına-8ahra 16 • 5 . . 'd' b 1 1 Lerzan e yor. 
. •. mcı a •vın ıncı a ı ce e • Ertec:i bah general Liman Fon Srh- r:vtç şartı: Göz vaşlarınız. 5 - Cevdet Ko - caktır. 

~ 1 ıncı filavm 5 inci seri sahra ve 15 lik der c'~H. r rka tarasc:ud mahallinden 1:ın - Ud taksimi. 8 - ........ - Eviç tiirki1: n - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltme saati hizasında gösteril • 
ir obüs bataryaları verildi. etrafı se\ r tti. Sonra benim ine (mah- R1\hane gözler ısAhane. 7 - ......... - Şu lı::öy - m.iştir. 

ls Fakat piyadenin mevcudu çol< azdı. fuzmah 1) irdi ve inin sahibi olan ba- lilnün yosma kızı. 8 - Rıfat beyin - Hlcaz m - Eksiltme 28/IV /93!l Cuma günü Kabataşta levazım şubesi müdüriyetin-
tihkfön bölüğü ile beraber hepsinin na·. et nrkı: Niçin bülbül ft'ıran eyler. 9 - Udi Fah 

tnecınuu 4897 f 0 . rlntn - Hlr.nz snrkı: B~har olsa çemensaz ol- deki a3.ık komisyonunda yapılacaktır. 
H . n.e er 1

· c _ Bur"oa bir fırka kumandanı na- ıı-:ı. 10 - Sadettin Kaynağın - Nihavend şar- IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
albukı ben Jımirden 36 ıncı a

1
avla .. kı· oöni11 nedir. 21: Neş'ell plftklnr - R. v _ +~-klilen·n eksiltme ı'çin tayin edilen gu .. n ve saatte ~, o 7.5 teminat para· hn 'k sıl vasıvor? df'di!. Bi7i'llkilerc goc;ter- .ısı.e 

• ri:' et «'ttifıim nıman mevcudum bun- k 21.10: Müzik <Rlyasetıcümhur Bandosu - larile mezkur komisyona gelmeleri. c2714> 
~n ti~deidL Çünkü hem hburlann ~~,içı~~rnnınbuf~n~ahru~ 8~ ş~:~anK~~~J 1-Hu~rlBalli-~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kadrosu tamamdı, hem de l"'I" de 25 nis- ma.u niz marşı. ı - L. oanne - Atlılar (Vals.) . .... • • 
betind<' ikmal dradırnız vardı. (Ark~ var) l 3 - ~· Wagner? cMeistersinger. operasının Dı' Ratip Türkoglu "• ,..... Akba kıtabevı 

19 A w • • •• Ya .. nn: S h'h Al uverturü. i - M. Ravel - Pavane pour une ,.. Tabıbt 1 Her dilden kitab ı?azete ve SON lır::::::::::: ~ tosta. cahahm vedı'> nde du~- a ı açanı 1 İnfante dcfunte. 5 - F. Llszt - Macar raı> - l:irkcıci: Viyan• oteli .. ,... •. No. 26, K~::j 1 POSTA'nın Anka:a bayiidir. Under-
sodlsl No. 6. 2:!: Anadolu ajansı <Spor ser - ı de herırüo ötlodea ııonr• aaat ı4 doa :.w vud makinelerinin de ncentnsıdır. el hol n aç er rı vısı.J 22.10: Mu;!k <Cazband • Pl > 22.45 - 23: ye kadu hu~alımnı kabul eder. 

J • ~ Son ajans haberleri ve ynrınkl proğram. 

(Baştarafı 14 ıincil saı•f adn) ı haricinde herhangi bir kuvvetin te -
fşık lic;csi: Adnan - Salim, Necmi - yidine rnuht?.ç .olmıyacak der:cede k~v 

Yavuz, Rifat Tekin - Nivazi Adnan, vet'i ve ki ıdır. Sonra, bugun tasvıb 
lfüsevin, Şer~f. Nizameddin .. '. olunan bir karan teyid, yarın hakemin 
Kabntnş: Nafiz - Hikmet, Baha - Ce- bir zuhul eseri, yanlış ittihaz ettiği di

\1ad, Nc.rmi, Jı':1ruk - Ahmed, Nevzad, 1pr bir km an tenkid etıneğe mlıntehi 
R:<'ıııa , C'emn!, Kenan. Hakem: Nuri 'ur ki bu 'lın! futbol oyununda tam bir 
Bo ut •p~rv\'l ~ hu u le retirir. Bunun içindir 

J,,j l'Jrr nra ınrla vofovhol :nuçl rı 50 senelik futbol U.•·ihi -
Lı r r ınd iki haf ad r va · · 

rn ~ ... n 11 voı ol m H' r n~ d n 1 
tl K~._,ata hse i alor ·.,. :rı~a devam P 1un1T. r .,_. r. 
dilıni tir. A' nan netic eri vaz vorur I Sur .... 111 ~a umumi surette kayde 

I ık 'i(: i. P · c San'at okulunu· buruz ki. ahada bulunan futbo fe-
liaydnı a a 1 i c;i, t tanbu' rkek lise - d r vonu erkanının maçın devamı 
lı'ini: D ... ruc:c:afakr Galatac;arav 1is i - mi;ddetinN'. hakem kara~ar/ıa karşı 
nt· Boii ziçi, İ tik'al. li •ini mağlub rU w er hcrhan!Ti bir seyirciden farkları 
~tırıi 1<>1 '1ir. v k•ur 

I\ızlnr m·n~ındaki maçlar B k f b 1 k r 1 Kız tn<'kl<'blPri r.·rasındal{i vo'eybol UgUn Ü Uf O 8fŞI aşma arı 
tnaçinrına dün İc:fanbuı Kız lisesinde 
<levanı edilmic;~ir. Müc;abal{a1ar sonun
~a İc:tanhul J{1z lic:C'ci Boğazicini: Çarn
l~ca Kız lisesi. Selcuk enstitüsünü. Siş-

'rerakki de İstiklal 1isec:ini maı1Uub 
~bnic:1cırd~r. 

Ankarada i 
bir hıdise 

1 Ankara 22 ( A.A.) - Milli küme maç 
~:1 • müna<;ebetilc ~chrimize gelen İz -
ırın Ateşsp{\r futbol takımı, 19 Ma -

~ıs stadvomunda Ank~ragiıcü ile yap -
~ ılk karşıla~mada 6 - O aibi oldukça 

~uh·rn bir c;a'Y· farkı i e ma ·ıub ol 

d' Maç c~n ~ında zt hür eden bır h4 -
rnu:_e hakkında sp.:>r muharririmız şu 

utalea rı ck>rrnevnn etmektedir· 
~irın,..ı hattaym bitiir,i vakit, h t e

rnın, ovun bidave•inde ofsmd .. e ki 
ettiği~ b" 
ğ ır sa)'ının fılhakika ofsnvd oldu-
b u futbol kavaidinde ve maçta hazır 
l Ulunan federasvon erkanının müta -
ealctrındnn iştişhad edilmek suretile 
\1~oparlörlerle ilan olunmuştur. 
dJ~tboı tarihjnde ilk defa tesadüf e -
f"l:_ . bu hareket tamamile yanlıştır. 
vlUlkQ, evveli !hakem kararlan oyun 

Bugiln $Ptd stadında yapıla: ~ak i -
kin ... i dert'ce maçlardan başka; Taksim 
<;tadındn Fcnerhahçe - Pera ile saat 1 1 
de bir antrenman maçı yapr.'Caktır. Bu 
mactan s .. mra Süleymaniye, Şişli muh
teliti, Kas!rnpa~a Galataspor muhteli -
tile saat 15 te karşılaşaca\ttır. Muhtelit 
rnaçlarnrla ba ta giden bu iki karışık 
takımın ovunlan ayrı bir hususiyet ta
~ıdı~ındon cok heyecanlı olacağı t~ -
rnin edilebilir. 

Bu wactcn sonra da saat 16,45 te 
Galata!=iarav ve Vefa takımları millt kü 
me ma<" icin Ç:1rpışacaklar<U.. Dünkü 
ahminimiz 1 yazdığımız gibi bu ma -

('ın G'.lın•a"arav lehine neticelenmesi 
'mvv<' i b'r ihtil'!lal dahilindedir. 

Bugünkii bisiklet ımdınvemet yon~ı 
Silivri - To kapı arasında yapılar~ 

olan 15() kilometrelik bisiklet muk ve 
met varı!:ına Kocaeli bölrresı bisiklet -
çileri de :cı•irok edecek erdir. 

Barutgucu maçları 
Bugün Barutgücü sahasında yapıla

cak ~çar: 
B~ aş, Altınova - Barutgücü A ta

kım.lan saat 16 da. 
Yeşildirek, Öeyurd - Barut.gücü B 

takımlan nat 14 te. 

' 1 
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16 Sayfa 

Gençler! 
Sizi en fazın dnşOndOren Ergenrnuere 
(Yozurı r: zJeki sıvilceler) e karşı yegA· 
ne çaresi olan VIROZA'yı bir defa 
tecrObe edinız ve elacaaııtız neticeden 
hayret edeceksiniz. 

yalnız 
ve mikrobun yaşamasına, nremeılne kat't ve muhakkak mani olur. 

VİROZA. bir 2nıeaik kremi değildir. mntehaSSll klruyaprler taratuıdan 
r~mnl ve sıhhl blr surette imal edilen bir merbemdlr. 

HER ECZANEDE BULUNUR 

i LAN 
KaZ:zcde Sadıkzade vapurundan tahlis edilerek İstanbula getirilen T:ikler· 

den avaryalı olanların takdiri kıymeti için kanunt icablar yapılmıştır. Bu 
yükleri alakadarların tesellümüne arzettiğimizi ilan eder ve 26 Nisan 939 Çar
şada akşamına kadar usulü dairesinde konuşmentoları getirilerek tesellüm 
edilmediği takdirde gereken ardiye ücretinin hesab ve istifa edileceğini ve 
bundan böyle yüke terettüb edecek avarya tezayüdü vesairenin her türlü 
mes'uliyet ve avakibi yük eshabına raci ve bundan Bankamızın tamamen 
gayri mes'ul olacağını hamule sahihlerinin ıttıla nazanna arzederiz. 

OKADAR KOLAY ... 
Her akşam bu şekilde bir 
kaç dakika içinde yapa
cağınız ufak bir Masaj 
size gençliğinizi kazan

dıracakbr. 

e te 
Yarım asırlık ıöhreti beyhude 

değildir. 

E 
UMUM MÜDÜRLÜÖÜNDEN: 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarımız için 

HURDA DEM-R VE ÇELiK ALINACAKTIR. 
Alakadarların teılim edebilecekleri miktarlarla zirdeki tuellüm 

mahallerinden her hangi birine nazaran fiatlannı Nisan ıonuna 
kadar Anknrada Somer Bank Umum MüdOrlüğüne bildirmeleri : 

lstanbuJda tercihimize a-öre Ha7darpa1ada Vağ'onda Yeya irae 
edeceğimiz vapurda 

Ankarada Vağonda 
Filyos - veya Zonguldakda Vağonda 

SON POSTA 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

MEYV. 
En hoş ve tabii meyva usare

lerinden yapılmıştır. 
Taklid edilmesi kabil olmayan 

bir fen harikasıdır. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 
BKYOÖLU - lST ANBUL 

UGUR Gişesi 
UGUR Gişesi 
Daima piyango 

biletlerinizi 

Uğur g:şesinden ahnız 
Galata Kuraköv Postane karşısı 

No. 23 Te : 40021 

SELAN:... BAN. :ASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Subeleri: 

1STANBUL (Galata ve Yenlcami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

SELANlK - ATtNA 

• Her nevf banka muamelelerl 
Kiralık kasalar servisi 

ZAYİ - Samsun bölgesine bağlı Bafra 
Spor klübü Azası olarak Türk Spor Kuru -
mu Genel Merkezinden verUen 886 numa -
ralı futbol lisansı kaybolmuştur. Yenisi çı -
kanlacafından kaybolanın hükmü yoktur. 

Alıme4 Şenel 

NİSAN 23 

8 
il 
Q -

---

Umumi depoıu : Nureddin 'E.vliyazade Ecza, elit Ye 
ltnyat Deposu İstanbul 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirat ve tıcart t.er nevi banka mua:nel913rl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.BDO Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
50 lira:>t bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aced 1,000 Liralı :, 4,00() Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,00[) ,, 

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

.__,, Şartname talep üzerine alakadarlara meccanen rönderlllr • .__.,.. --------------

DİKKA'f: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşalı 
düşmiyenlere ikramiye Çllctığı takdirde ro 20 fazlasile verilecektir . 

Kur'alar senede 4 defa, ı Eyini. ı Birincikinun, t Mart ve 1 lluiran 
tarihluinde çekilecektir. 

1 lstanbul l elediyesi llinları 1 
Mahallesi Talile tarihi 

~~n~ ~M~~ 
Osman ağa , 
Rasimpaşa , 
Hasan paşa > 

tbrahimağa > 

İkbaliye > 

Mccid;ye > 

Osmaniye > 

Kadıköy kazasının yukarıda yazılı rna hallAtı içinde tahrir edilip sahibleri ad
reslerinin öğrenik?memesine binaen doğrudan doğruya tebliğ edilemiyen tahrir 
neticelerini ihtiva eden birer varakanın mahalle camilerinde asılarak bugün illn 
olunduğu, 2901 sayılı arazi tahrir kanununun 8 inci maddesi mucibine' ilin tari
hinden iti!baren bir ay içinde vaki tahrfre itiraz edebilecekleri alakadarlara ilA • 
nen tebliğ olunıur. (B.) (2792) 

Elektrik Şebeke MontörU Aranıyor ~ 
Elektrik ıebekesinde asgari 2 sene çalışmıı Nafıa VekAietinin 

3 ncü sınıf Montöı: chliyetnamesini haiz Elektrik Şebeke Montör

leri alınacak.tır. Taliplerin istedikleri ücretle veıika nretlerini 
gönderilmesi i A 1 olunur. 

~--·· Konya Elektrik Türk Anonim Sirkeli 

İlan Tarifemiz 
Tek ıOtnn 1anthnl 

Birinci aahil• 400 lturuı 
ikinci •ahile 250 ,. 
Üçüncü •ahile 200 » 
Dördünca aahile 100 » 
iç aahilela tJO • 
Son •ahile 40 • 

Ankara Belediyesinden: 
ı - Ankara belediyesi su ifleri idaresi aboneleri için su saati alınacaktır. 
2 - Bu gibi su saatleri imal eden fab rika ve mümessillerinin saatlerinin ev· 

saf, şerait ve fiatlarını gösterir teklif mek tublarile birer saat nümunesini 15/Hazi-
ran/939 tarihine kadar Ankara belediyeı ine göndermeleri. (1363) (2565) 

t.!'.:~"U:d!.. ~:~.p:!:!~ ..ıııııınnıınııınnınıııııııııııııımnınıınnı1111R11111nıınııııııııııuıııııııuınınıııunnnnııı" 
ıar aynca ıenzıııtb t•dfemJzden ~ Tftrk Hava Kurumu == 
fltifade edeceklerdir. Taır., yanın T ::::; 

~!!~~:.~~ ~~;:"~:.:: I==- BU .. Yu .. K P
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lciYertAilıı N G osu 1 
aici itler için fU ac:lreH müracaa' § 
edilmelidir: iiiiii!! 

tıhellık a:o0•w llrMM ~ Birinci Keşide: 11 /Mayıs/ 939 dadır. il 
":":!:....... ~ Büyük ikramiye: 40. 'JOO Liradır ... ı 

............................... --.......................... a Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerJe 5i 
6ea PMta Mat!Maaa ,S 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükifat vardu... 5j 

Nefl';yat Müdürü: Selim Ragıp ZtMf 

S. .Ragıp ~MrÇ 
SAHİPLERİ: A. rkrem UŞAKLlOll. 

§ Yeni tertipten bir bilet alarak İftiuk elmeği ihmaJetmeyiniz. Siz de §il a piyangonun mes'ud ye bahtiyarları aruına girmiş olursunuz. ~ 
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