
HALKtN Gözo 

HALKIN KULAGI 

~ALKIN DILl 

Sene 9 - No. 3121 

• 
ltalya 

gUn 1 

-

o 
PAZAR 9 - NİSAN t 939 İdare işleri telei'onu: 20203 

·navudluktan sonra Korfu 
Adasını da mı işgale kalkışacak ? 

Mussolini Tiranaya gidiyor 
ltalyan ordusu Tirana ve lşkodraya 
girdi, Arnavudlar kanlı çarpışmalarla 
a~ıın adım dağlık araziye çekiliyorlar 

ıtalya Brendizi limanında yeni motörlD kuvvetler tahşid ediyor 
Y Arn~vud Kralı Zogu 
unanıstana k 

krali . açh, bugün 
çe ıle beraber Selaniğe 

muvasalat etmeleri 
bekleniyor 

_,~ndra 8 (liusust) D" . 
.,~ru~ıe D - un gece cebrl 
kıt'aları bu s:::~ hareket eden İtalyan 
9.30 da ı>ayitah ~anaya varmış ve aaat 
lardır. tın ışgallni ta.mamıamı~-

Tirana radyosu bu .. 
nıillt marşını çalın gun öğleyın İtalyan 
ni rnüteakib ltalyaı!~· ~~yitahtın işgali
Ctano tayYare ile Tir atıcıye nazırı Kont 

• (D anaya gelm: ti evamı 11 • 1 IJ r. Bir 
mc, •4Yfa.da) 

K.ra.l Zogu. 

İtalya, Arnavudlukta Bir iki Ay müddetle 
Uğraşmıya Namzed Sayılabilir 1 · 

BrenJiziJeki tahıiJat, Arnavudluia rıkan kuvvetlerin ya bir ih
tiyatı, ya}aad Uıinci bir kaJeme.ulir. Arnavadlak harekatı bitme-

' ı tden ltalya yeni bir it• kalkıımazl 
r··· ... -....................... Y A Z A N ···············-··············~ 

1 Emekli General H. Emir Erkilet ! 
İ cSon Posta• nın aakeı1 bahl.sle.r muha.rrirl ~ . . .............................. _____. ........ -···-·······················..-·········· .. 

Amawdluktaki asker! harekAta ram.aksızın işgal etm.i§ler. ve dört is· 
dair gelen son haberlere gör~ İtalyan- tikametten içeriye doğru yürilmü§ler
lar Arnavuclluğun müdafaasız sahil dir. 
ve limanlarını büyük bir güçlüğe uğ-

Son dakika 
1 

Londra 9 (Hanui) - Dün ge~ vakit Elbcuan da ltalyan kıt' alan 
taraluıdan İfgal edilmiıtir. 

ıuı """' ....... ,~~_.,,., ....... ~ ~- .. ,""1?'4.........,. 

Belgrad ve Atinada 
endişe artıyor 

Mussolini, Yugoslav Başvekiline 
telgraf çekerek teminat vermiş 

Yugoslavya ile ltalya hükQmetleri arasındaki 
konuşmalar devam ediyor 

Almanyada askeri 
hazırhklar mı var ? 

. Londra 8 (Hususi) - Arnavudlukta 
huıule gelen vaziyet dolayısile Yugoslav
ya ve Yunani.standa hüküm süren endi
te berdevamdır. İtalyanlann Brendizide 
yeniden tahfidat yapmaluı bu endifel•ri 
arltırmlftlr. 

Bugün Korfudan gelen bir telgrafta ya
kın günlerde birdenbire bir İtalyan ha • 
reketinin wkua. gelmeıindn endite edil
diği bildirilmektedir. 

Romadaki Yugoslav sefiri bu ııabah tek- ltalyankırın yeniden kuvvet tahşid P-t • 
rar Kont Ciano ile uzun blr mülAkatta bu- tikleri Brendizinin mevk"ini ve Korfuyu 

(Devamı 3 üncii ıayf ada) gösterir harita 

Türk - Rumen Hariciye 
Nazırları dün 3 saat 
fasılasız görüştüler 

Dünkü müzakerelere Türkiyenin Bükreş, Romanyanın 
Ankara sefirleri de iıtirak ettiler 

• 

Akisler şiddetleniyor 
Fransız gazeteleri: "İtalya Selô.niğe 
~e Egeye inmek istigor,, diyorlar 
Bır Paris gazetesi de .. t • d 'ş· d" l"' 1 T .. k 1 ·ı· l .. . şu mu a ea a : ' ım ı azım o an ur - ngı ız ve 

Paris s (A.:f~~; Sovyet . müzakerelerinin süratle neticelendiramesidir,, 
de şu satıı lar okunmak;1d:s. gazete,,,ın- ı ·r . . .. 

1 
1 Selfmiğt: ve Ege denizine doğru bir i -

şu dakikada g·· 
1 

a ır. l~ı ı vekı ı dun alelAce.e ıcrıeyiş kendini gösteriyor. 1ta1yan ha-
. oı u en cvı · · .. 

d(.' hır Vakıa ffiC\('Udd ~ k' erın ıl~nsın ' ondraya {döndü Amerika rcketi bu suretle Alman hareketile ıı-
)_!nın Alnınn ·a . uı 1

• 0 dal Ital - 1 • • N ' l kı bir müvazilik içinde olacaktır. Bu -
ın ) ıle muştcreken ve ihti- ar~ıy azırı talya nun i in hal a vakit eden Al 

!Unla hazırladıilı bir plan dl ~e H;İIJıt.1... t b I d ç d ~ 'A g~ t rld - Yukarıda: Miıafir na.tır Galatıı rıhıımınd a Şükrü Saracoğltı ile karşı karşıya, 
bir suret+e m } ', ın mcto u ~ IUS , yana a U nn U mıı'llynnın ogu vrupasın a ec 1 - <l§ağıdıı iki na zır görüşiiy:>rlar 
te 1 · • er ıa.e me.rhale ilerlemek- h 1 . 

4 
dilmiş bir Romanyanın zararına ola -

o~m.asıd:r. ~er a esı O~\'a Balkanlarda i~ v~.zi- rak doğuya ilerlemesini tacil edebilmek . Romany~ Hariciye Nnzırı Gafenk~. ye Nazırma Bii.krcş sefirimiz Suphi 
G"nış hır yayılma politıkas "lk :5.~t almanıq: m zuu bahsoldugu go - iç'n Yugoslavyayı felce uğratmaya ça- dün saat bıri on ge!r"\! Rom&•.ıya vapun Tanrıo\·cr refakat etmektedir. Gafcnko 

ının 1 
• rulmektedif': ve rnavudluğun ötesinde ~kiadır. (Devamı 11 inci ıayfadcı) Je şehrimize gelmiştir. Misafir Harici- ! (Devamı 11 rncı so.yf ada) 



Z Savta 

•• H rgun 

/ngilfere ne yapmak 
istiyor? 

Yazan: Muhlttı. Bfrıetl 

on zamanlards, İngiltere hülill

meti enerjik bir tavır aldı; İn
giltere için yeni bir siyaset ilô.n etti. Cihan 
eikan huzurunda. pek sarih ve vazih ol
masa da, bir takım taahhüdlere gir~ti. 
Şu dak.kada bütün dünya, İngilterenin 
cyenh diye tavsif ettiği bu son siyaset 
hareketının manasını aramakla meşgul
dür. Bunun için. biz de herkesle beraber 
kendi kendımize bu suali sorabiliriz: İn
gıltere ne yapmak ıstıyor? 

Bu sual n ilk cevabı şudur: İngiliz hü
kumeti ve İngilu sıyaseti her şeyden ev
vel İngıliz milletinin dünya içindeki hu
ıur ve emn,yetini. selamet ve !erahını ta
mın etmek istiyor. Gayet tabii olan bu ı 
noktada hiç bir §iiphe yoktur. Asıl şüphe 
ve tereddüdü mucib olan nokta §Urada
dır: İngıltere, bu İngıliz huzur ve em -
n yetini, bu İngiliz refah ve saadetini 
hanf{j yoldan temin etmek arzusundadır? 
Acaba, bu yolda bir yenılık var mıdır? 
Eğer varsa, o zarrum yeni lngiliz siyase
tıne cyenh diyeb.liriz; yolda bir deği -
şıklik yoksa siyaset, şu bizim bildiğimiz 
ceski• s;iyasetten başka bir şey '>lamaz. 
İngilterenln eski siyaseti malfundur: 

Oyna.ntiık. yani onu ona, ötekini berikine 
vurup, dünyayı bir gürci meydanı ve mil
letleri de İngiltere hesabına gü· 
r~en pehlivanlar haline getirmek.~ 
İngiltereyi kuvvetli. emin ve rahat tutma 
işini. İngiltere, fimdiye kadar bu tarzda 
b r a yasetle temin etti. Acaba. İngiltere 
bugün de gene bu siyaseti mi takib edJ
yor, yoksa şimdi başka bir yoldan mı git
mek fikrmdedır! 

Rest mil e.kaJeı 

SON POSTA 

= Hırs insanı esir derecesine indirir .. =z -

Esir o!sn bir adamın tek bir efendisi vardır, yalnı:ı: onu 
memnun etmek mecburiyetindedir, haris olan adamın efen
dilerinin sayısı ise aaym.akla tükenmez, çünkü haris olan 
adam hırsını tatminde işe yanyacak herkesin önünde bnş 
eğmek mecburiyetindedir. 

Fransız 1ilozoflarından La Bruyere der ki: Hıra orıune 
geçilmez bir çağlıyana benzer. öyle bir kuvvettır k1. kimin 
içine girerse onu bazan kırar, fakat ekseriya da maddeten 
yükseltir. Buna mukabil o adamı manen mutlaka alçaltır, 
çünkü binbir dendisi olan esir derecesine indırir. 

, .... _. ............................ .__ .... ..--~ 
Hergon bir fıkra 

Yağ lekesi 
Dünyayı istila etmeyi aklına koy

muş bir hükümdar, bir gün erkanı
harbiyes reisile haritayı tetkik edi· 
yormıq • .Memleketinin gaye~ yakının
da bulunan bir adanın rengini, kendi 
memleketinin renginden ayrı görünce 
erkanıharb reisine onu göstererek. ba· 
ğırml§: 

- Henüz bu adayı i§gal etmediniz 
mi? 

- Hayır haşmetmeab. 

- Niçin? 
- Çünkü haritada gördüğünüz ada 

değil, bir yağ lekesidir de. 

\. _________ .._ ...... -........ ----·' 

En mülıemmel 
\ 

Çocuk heykeli 

Başka yol ne olabilir? Bu suale bu sü
tunlarda pek çoktanberi cevab veriyoruz. 
Sağlam bir hak ve adalet prensibine da -
yanan bır milletler camiası 'ciicude ge -
tirmek. Bu camia, bütün dünyayı fÜ -
mulilne alınıya mecbur değildir. Hatta 
sahasını genişlettiği nisbette de kuvvetini 
kaybeder. Yalnız Avrupa kültürünü ve 
hatti yalnız A vnıpayı içine alsa kflfidir. 
Eğer İngiltere. bÖyle bir dava için yeni 
bir siy~et yolculuğuna çıkıyorsa, bfttün Amudu /ıkarisi kırılan 
gbnlümü:de onun pe§lne düşeriz. Bôyle 
değilse. şüpM! ve tereddild içınde bekle- adam 2 k ilometre 
riz, bakarız. anlarız. g,iirüqeb "lir mi? İngilterede çocuk bakımı cemiyeti bir 

müsabaka açarak en mükemmel çocuk 
heykelini yaptırmak iıtemiftır. Müıaba· * t gilt dl 

~ B t l'ü Amerikanın tan1nm11 kadın dalına ıam İngilterede bir tayyare kazasına uğra -
n ere yor .ıı.ı: c en ecavtız po ı -

kasma müsaade etmiyeceğim. Her kim te-, piyano~d~ M.atjori Gestring Nev - yarak, amudu fıkarisi kırılan bir çawş. 
cavilze uğrarsa bütün kuvvetimle ona yorkta bır evm damından atlayarak cıaı takriben iki kilometrelik bir yol katet -

yarclun edeceğim• güzel bir söz; fakat. ma ekzermleri Ylplllf. seyircileri heye-' miş, ailesine. vaziyeti bildirdikten sonra 

kaya iştirak edenler içinde resminı gör

düğünüz heykel birinciliği kuanmJ.itır. 

kendi kendisini cerhed~ bir dava: Eğer candan heyecana düJÜ.rmüştür. düşüp bayılmıştır. Hitlerin 2.000 metre 
irti/1J.da .ı;aptırdıgı daire 

bu dQ.nyada bir müsaade edilen şey ve 
bir de müsaade eden veya etmiyen kuv
vet Tarsa. dünya onun nüfuzu altında de
mektir. Biz, böyle bir dünyaya taraftar 
değiliz. 

Ansdhluss'u müteakib doktor Göbels 
coşmuş ve hararetli bir dille irad ettiği 
bir nutkta cBugüne kadar Avnıpanın 

kalbi Paris idi. Bundan sonra Avrupanın 
kalbi Berlindedir!:11 demişti. Biz o zaman 
ona şu tarzda cevab verdik: cBiz, tek 
kalbli bir Avrupaya asla taraftar değiliz. 
Te'k kalbli bir Avrupa blr tahakkilm 
Avrupasıdır. Tahak'kümü Faris, Beırlin 

veya Londra yapmış. bizce müsavidir; 
bunun neticesi daima fena olur. ı> 

Bugün de İngiltercn "n karşısında ayni 
şeyleri söyliyebillrlz: clngilterenin teca
vüze müsaade etmemesi iyi b~r şey. Fa -
kat. ya kendisi tecavüz ederse? Ona 
karşı cmüsaade etmeme> rolünü k:m oy
nıyacak? Müsaade etmem, diye meydana 
çıkmak bizatihi bir hakimiyet tesisi da
vası değil midir?• 

Bizce, dünya, hiç değilse Avrupa dün
YB.Bl hiç kiırurenin değildir; herkesindir. 
Bunu bayle telAlcki etmiyen her zihniyet 
fastd ve her siyaaet merdud telakki edil
melidir. 
Eğer İngiltere, tarihçe malUm olan o

yun yolunda değilse, yeni siyaset dediği 
şey, -cmüsaade edeceğim veya etmiyec~ 
ğim?> tarzında bir idd:a üzerine o+urtmak 
fikrini bir tarafa bırakıp milletler ara -
sında açık ve samimi bir konuşma kapısı
nı açınıya teşebbüs ebneli ve oturup ko
nuştukian sonra Avrupada bütün millet

lerin kafalarını ve kalbletini bir araya 
toplıyacak bir camia vücude getirmenin 
yöllannı gösterip bunun prensiplerini bi
T'Qr birer ıpeydana atmalı. Biz, bütün 

Lehistana dönüp cistik!dlin tehlikede 

dun edeceğim!• demek kUi değildir. İn • ayni şeydir: Biri hakim olamadığı için 
giltere Lehi.itana yardım edinciye kadar tecavüze meyyal. öteki de zaten hakim 
bu memleket sağdan ve soldan birkaç de- bulunduğu için teeavüze aleyhtar. Bız Alman başvekili Hilter, Berchtesga -
fa çiğneniT. Lehistan, kend"sini huzurda aradaki mücadeleyi bu ruh içinde gör •

1 

den'de 2000 metre yükseklikte Kufstein 
hissetmek için arkasında lngilterenin de- mekteyiz. dağlarının en sarp ve yüksek bir :apkta-
ğil, bütün Avrupanm yardımcı varlığını Eğer İngilterenın söylıyecek hakikaten sında yeni bir daire yaptırmıştır. 
görmelidir. Fakat, bu cbütün Avrupa -ı y.eni sö~leri ve tutaca~ı hakikaten yeni bir 1 3 bin amelenin aylarca çalıqarak dağ 
ya. Almanya da dahil olarak! Almanya- sıyasetı varsa bunu hır an evvel vazıh ve 1 kenarında açtıkları, a~ır çelik kapılarile 
sız Milletler Cemiyeti biz~ bugüne sarih maddeler halinde ortaya atmalıdır. örtülü bir tünelden çıkılan bu daire, bir 
kadar getirdi; Almanyasız cistiklal hima- Çünkü, dünyanın harbe doğru gittiğı mu- kuleyi andırır. Her tarafı camdır. Hit -
yeciliği. de Avrupayı muhakkak surette hakkaktır; yaz sulh ile geçecek. fakat ler, bazı günlerini burada geçirerek, hiç 
harbe götürecektir! sonbaharın sulh ile geçeceğini temin et- kimse tarafından rahaU:ız edilmeksizin 

* meğe kimsede cesaret kalmamıştır. Biz, tabiat ile haşhaşa kalınaktadır. 
Sulh namına, insanlık namına ve mil - gizli diplomasinin Avrupada yeni b.r mil- - ---

B .r İngilı~z kadının 
hizmetçisine bıraktığı m;ra$ 

letler arasında dostluk ve anlaşma na - letler çarpışmasını rnenedpbileceğine ka
mına söylediğimiz için. daha açık ifade e· ni değiliz. Herkesin gözü tamamPn yenı 
delim: İngiltere demokrasisı Nazi mef- olan bir takım prensiplere istinaden her· 
kO.resine nisbet edildiği zaman daha be - kesin gözü önünde scrbPstçe yapılacak bir 
şeri. daha medeni, daha hür ve insani - milletler konuşmasıdır ki bun::ı mani ola
dir. Fakat. hakimiyet ve tahakküm ba • bilir. Biz, İngilterenin bövle bir şey yap
kımından, biri biraz daha şiddetli, diğeri mıya kadir olduğuna hfüA inanıyoruz. 
biraz daha yumuşak görünse de, ikisi de Muhitti1t 13;,.gen 

Londrada bir İngillı kadını 5enelerce 
yanından aynlmıyan, hizmetine bakan 
hizmetçisine elbiselerini, 200 İngiliz li -
rası, iki köpek. bir kanarya, bir de kap
lumbağa miras bırakmıştır. 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Bir gazeteci meclisinde Arnavudluk hAdiseleri etrafında 

konuşuyorlardL Arkadaşlardan biri: 
- Kral Zogunun bir vakitler bir Türk gazetesıne muha-

birlik ettiğini biliyor musunuz? diye sordu. 
Hayır, bilmiyordum. o zaman anlattı: 

- Evet gazetelerimizden birinin Arnavudlu'k muhabiriy
di, on be~ gOnce bir olmasa bile ayda bir bu gazeteye Ar -
nnvudluk ahvali hakkında mektublar gönderiyordu. 

O sıralarda bir aralık Arnavudlukta ihtilal çıktı. Ahmed 
Zogu evve~A hükUmet reisi, sonra da kral ilan edıldl. Tabii 
o gazetede de Arnavudluk mcktublannın arkası kesildi. 

Esasen Arnavudluk kendi Alemine çekilmişti, gölgede ya
.§ıyrn-dtL Arnavudluk mektublarının kesi.lme9.i kimsetl.'in 

gözüne ı:arpmadı. Fakat bir müddet sonra bilmem hangi 

vesile ıle Arnavudlukta yeni bir ihtiltı hareketinin hazır • 

iSTER iNAN, 

lanmakta olduğu rivayeti ortaya çıkınca gazetenin sahibi 
Arnavudluk muhabirini hatırladı, bir gün .mu muharrir • 
lerm odasında gôrdük. Yüzü kıpkırmızı, ba.~ırıyordu: 

- Bizim Arna.vudluk muhabirini değ~rmeli. Milhsım 

ha.d ıseleri yazmaz oldu, bugiln ıene atlamı.şız, dJye say. 
!enyordu. 

Yazı müdürü cevab verdi: 
- Arnavudluk muhabirini değiftirmiye lQzum yo~. ken

diliğinden istifa etti, unutmuşsunuz. Ben size sllyledlydim. 
- · Ya ..• Acaba ne diye istifa etti? 
- Kral oldu da ondan. unutmuşsunuz, ben ıııze onu da 

söylemiştim. 

Gazetenin sahibi bu son cümleyi işitince bir defa daha 
kızardı ve hiç bir şey sö.ylemeden çekilip gitti. 

Ben bu anlattığım bAdsenin hakikaten olup bittijini bi -
liyo:-um, fakat sen: 

iSTER INANMAI 
bedbinlere rağmen, bu tarzda prensipler 
bulunabileceğine kani olanlardanız.. l 
~ ~ biitim kuvvetlerimle yar - ~,---------------------------------------------,; 

Nisan 9 

Sözün kısası 
Acagib /irnıalar 

- E. Talu 

H erhaide kasden yapıldığınaı 

kail değilim.. değilim ammflf 
ne bile)im? Hüsnüniyetin de kasde mı 
derece yaklaşc:ını adamın zihnini ka • 
rıştınyor. Acayib firmalardan bahse • 
deoeğim. Siz de benim gibi böyle ha • 
sit müşahedelerden zevk alırsanız, g@' 
zete sayfalannda. m~ğaza ve dükkAıı 
tabelalarında tüccar ve esnaftan bir 
takımlarının ticarethanelerine tuhat 
tuhaf isimler, sıfc.f, ar izafe eylediklc • 
rini elbette görmüşsünüzdür. Ve e.ınt-
nim ki bu isimler sizde, aynen bende 
olduğu gibi garib tesirler bırakmıştı!\ 

Mesela: Millet kasabı.. bu ünva~ 
bende hasıl ettiği zan, sahibinin es1dl 
hanedan2. mensub bilfarz Abdülhamid! 
ahfadınd<2n biri olduğudur. İnsan baş. 
ka türlü, bu tüyler ürpertici ismi ahı 
mı? 

Şen şapkacı.. oraya devam eden ka • 
dm müşterileri gözönüne getiriyorum. 
Bir kol çengi! KatılE' katıla gülmek~ 
patron la şa'kalaşmaktan şapka ısmar • 
lamağa, prova etmeğe acaba nasıl va ıe 

kit bulurlar? 
İmren lokantası .. daha kapısındatt 

girerken, kendimi arsız bir çocuğa be!lJ!t 
zetirim. Hani şekerci camekAnlarınııl 

önünde salyas:ı..nı akıta akıta satıtlerce 

mostralan dikizleyen aç gözlü maha1a 
le çocukları vardır .. işte onlara. Ve btt 
his bana geldi mi, imkanı yok içeriye 
giremem; ayaklarım geri geri gider. 
H'oşgör çayhanesi.. bana öyle gellJ 

ki burada elime pis bir kadeh içind0) 
1 
sinekli bir çay sunacaklar ve ben dEt 
bunu hoş göreceğim. DükkAn sahibt 
beni önceden hr.fuerdar etmiş, bendeııı 
zımnan özür dilemiş değil mi? Ne hak
kım olacak itiraza?. 

Bizim. berber.. işte bir teklifsizlik, 
lAübalilik işareti.. neden bizim oluyor• 
muş?. Ahbab için kurulduysa, ben ld 
yabancıyım, orada tıraş olmam. 

AL·~· kundura· .. pahalılığından kina
ye olacak. Ayağımı sıkar .. giyemem. 
Şen makas .. nasıl? Bir apartunan pa .. 

hasına satın alıp da teslim eylediğim 

canım İngiliz kumaşını keserken coşaır 
da, ufak ufak doğrayabilir mi? Zor gl
d€rim ona ben! 

Hasıh. böyl~ acayib isimler, müşte • 
riyi celbedecek yerde, yüzde doksan 
ürkütür ve kaçınr gibi gelir. Maahaza 
gene de bunlar ehvendir. Ya~ bir za e 

manlar Kanunu esast, Misakı mim,, 
Meşrutiyet, Cümhuriyet gibi yüksek ve 

kudsi kelimelerin gölgesine sığınan kı
raathane, mahallebici, piyazcı ve hatt! 
tenekeci ve eskici dükkanlarına ne di
yelim? 

Türk h1gatında kelime mi yok, aca
ba? Sıfat mı kalmadı? 

Ve isim seçerken biraz kafa yorsM 
ve biraz daha ciddi, ağır başlı davran· 
sak, olmaz mı? 

····························································-
GOmrükler B· ş mDdOrO yarın 

ge!iyor 

Yeni yıl bütçesi ve gümrüklerde ya,,
pılacak tasarruf hakkında Gümrük ve 
İnhisarlar Vek~letile temaslarda bu • 
lunmak üzere bir hafta evvel Ankara
ya gitmiş olan GürnrilRler b~üdürni 
Methi, yrurın şehrimize dönecektir. 
·······-····························-·········--·········-
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SON POSTA Sayfa 3 

Vergi kaçakçılığı hadiseleri hakkında! Arnavudluğun işgali 
Suriyede büyük bir 

infial uyandırdı 

Suriye fevkalade 
komiseri şehrimizden 
geçerek Parise gitti 

Püho seyahatinin hiçbir 
fevkalade mahiyeti 
olmadığını söylüyor 

E 
• Avrupayı bu çıkmazdan 

galiba ve yalnız bir harb. 
kurtarabilecek Başvek31etin bir tamimi 

.Teftişlerde ve · k t . . . . . 'olu d .. r~ı e umıyetı gıbı vazıyetlere tesadüf Berut 8 (AA.) - Havas: 
Efkarı umumiye. Arnavudluktaki İla1-

Yazan: Selim Ragıp Emet 

. n ugu takdırde maliye teşkilabna haber verilecek 
:Ankara 8 (Hususi) . 

yan taarruzuna karşı nefret ve infialle • cBu, aklın eremiyeceği bir masaldır. 
rini göstermekte bcrdevdmdır. Tereddüdsüz tckzib edebilirsiniz.• 

car ede . I - Vckıllikler~ alaka 
a w n ış er dlayısile gerek doğru -

an dogruya v k 
· . e gere ihbarnameler üze-

rıne şırket ve ·· 

P 1 
ya muessese nezdlcrınde ya 

ı an tedkık . -
dür olu ve teftışler sırasında tesa -

nnn vergi kaçak lı- • asıl ihb çı gı hadiseleri 
tın .k ar mevzuu olan işe aid tahkika -

ı mal ve · t 
ın acına kadar ne vek.ll -

ve ne de alak d . ı ıge 
;edılmiye.rek at:kı:naüve tcşkilntına ihbar 

ıkatın neticcsıne taiik 

Belgrad ve Atinada 
endişe a~tlyor 

lunmu t (BQ.§tarafı 1 inci sayfada) 
lanna ş ~r. Belgraddaki Alman memba
kiline ;~r~, lMussolini, Yugoslav başve -
goslavya h ek.kgraf çekerek, İtalyanın Yu -

a ında h' b. 
ret bcslemed. w. ı~ tr tecavüz.kar ni-
ıniştir. ıgıne daır kat'i teminat ver-

Yugoslavya 
6eler k nın, Arnavudluktaki hadi-

arşısında Vaz.iy t° 
riyalından 

1 
e ı, gazetelerin nes-

p an aşılabilır· • 
ol tik · 

• . 
1 a gazetesi mülh . 

sını veren bir k em olduğ1.A hıs _ 
Gazete diyor ~anter neşretmiştir. 
cArnavudlu - . 

Yan ve Arn ~n bazı şehirlerinde Hal _ 
harcbeler o~vu luk kıtaatı arasında mu -
kül muştur Daba f l k miyeccğın· .. . · aza an dö-
ya Yugoslav;au:ıd etmek ıcab eder. Gü
ler hakkında h brafından alınan tedbir
Bu haberler do-~erler. intişar etmiştir. 
kiimcti. m f g değıldir. Yugoslav hü-
d en aatlterirn· · k 

e olduğunu v Ar ızı orumıya ama-
nan tedb rlerıne m na~ııdluğa karşı alı -
d' . uva.~at old • 
ırcn Italya hük" . ugunu bil-

lind dir.. uınctıle sıkı temas ha -

Dığer taraftan y . 
fıri bugün Bone ile un~n. sta~ın Pari ... se-
'VUdluk hadi~elcri k goruşmuş ve Arna -
ınet nin d.. .. arşısınd;ı At:n~ hük" 
b

. . uşuncelerini Fr .. u
ıldırmiştir. ansız nazırına 

Pariste ·· 1 soy end ··ne .. 
İtalyanın dah f g gore Yunal)..stan 

a az.la c h ' Yllmasından end· enu a doğru ya • 
y . ışe ctnıekted·-. 
unanıstanın esk· . . 

b. .~ partı lıdcrlerinin 
Paris 9 (H ır '!1uracaati 'Ar ususı) _ İt . 
navudluğun . 

1
. aıya tarafından 

tıistan için ,h ışlga ı netıces'ndc Yuna-
usu e gelen t h . 

Yet karşısında p . e lıkcli vazi-
eski Yunan pa;ti l~~ıse i~tıca etmiş olan 
General Plasr erlerı ve bu meyan:ia 
rinc m" ras, Paris~eki Yunan r 

uracaatıa her r· .. se ı-
vazgeçmiş oldukl urlu muhalefetten 

Mussoı· . ~nnyı bildirmışlerdir 
ınının l ugos avyaya 

edilmekte olduğu yapılan muameleden 
anlaşılmıştır. 

Her hangi bir şirket . veya müessese 
nezdinde yapılan tahkik ve tef tişlede 
vergi ketumiyeti gibi vaziyetlere tesa -
düf olunduğu taktirde işe vaziyet edil -
mek ve kanuni icablarına derhal tevessül 
imkanı hasıl olmak üzere alakadnrlarca 
hemen maliye teşkilatımı haber verilme
sinin usul ittihaz edilmesini Başvekalet ve 
kaletlere bir tamimle bildirmiştir. 

Çinde harb tekrar 
kızıştı 

Suriye cÜlema komitesi> İtalya tara • Yukar•ki cümle, Arnavudluktaı bir 
fından bir müslüman devletin bütünlü - İtalyan askeri müdahalesinin mevzuu 
ğüne karşı yapılan bu hareketten pek mi.i bahsolduğu günlerde vaziyet hakkın •· 
teheyyiç olan azasını bu akşam fevkala- da mallırnat almak üzere müraca'at e -
de bir toplantıya davet etmiştir. den yerli, yabancı gazetecilere Roma-

Diğer taraftan Cem:ı Mardam şu be- da ki İtalyan resmi mahf ellerinin ver-
yanatta bulunmuştur: dikleri cevabdır. 

İtalyan taarruzunu vahşiyane bir ha- Beş Nisan t:!ıihli Bari'de çıkan bir 
reket ve barbarlara layik bir istila ola- gazete ise, İtalyan - Arnavudluk mü-
rak telakki ediyoruz. Bunun bütün Arab nasebatı hakkında Garbi Avrupa mem-
ve islam aleminde çok vahim bir tesir ha- leketlcrinde çıkan şayiaların esassız 
sıl edeceğine kani bulunuyoruz. olduğunu k~ydederken bu şayiaların, 

-- İtalyan - Arnavudluk tedafüi ittifakı-
j }}j Şefin Püho arkadaşemızla görüşilrken nın takviyesi için Arnavud Kralı tara-

Suriyedeki son hadiseler ve umumi va- fından İtalyan hükfırnetine yapılmış 

P
ortreleri ziyet hakkında hükfımetine ma!Umat ver- müracaa•tten ileri geldiğini kaydedi -

Çunking 8 (A.A.) - Gazeteler, Nan • / mek üzere Par.ise gitmekte olan F.ransa- yordu. Halbuki ayni dakikalarda İtal-
çangin cenubu garbisinde ve şimali ,gar - İkı" nın Suriye fevkalade komiseri Gabricl yan filosunun bir kısmı Arnavudluk 

b. · d ·ad k 1 ressamımız tarafından ısın e şı etli muharebeler vu ua ge - Püho, beraberinde refikası ve hususi kB.- sahillerini ablukaya başlafüğı gibi bu 
diğini bildirmektedir. Japonlar, Kiang - yapılan tablolar jüriye tibi olduğu halde dün akşam Toros cks- sahilleıe İtalyan askeri çıkar.:ılması i-
si - Honan yolu boyunca ilerlemektedir. d.l • . presile şehrimize gelmiş ve gece saat 10 çin de her türlü tertibat alınmıc: bulu-

N 
arze ı memıştır ~ ançangın 110 kilometre cenubu gar - da da semplon ekspresile Parise hareket nuyordu. Bu kabil zamanlarda siyasi 

b;sinde Çankeu'da büyük bir çarpışmaya Ankara 8 (A.A ) _ Aldığımız mallı • etmişt~. .. yalanın meşruiyeti hakkında müna~rn 
intizar edilmektedir. mata göre, iki ressamımız tarafından ya- Gabrıel Püho, Haydarpaşay.1 muvasa - şaya girişmeye lüzum yoktur. Tarihin 

('inlilerin muvaffakiyetleri pılmış olan Milli Şefin yağlı boya tablo-I latında olduğu gibi. Sirkeciden hareketi muhtelif devirlerinde zuhura gelen ha· 
Çunking 8 (A.A.) _ Cenub cephesin- lan hakkında gazetelerdeki neşriyat ha- esnasında da vali muavinı Hüdai Kara • diseler göstermişti! ki her devlet, <I 

kikate tevsfuk·etmemektedir. taban ve Fransız sefarethanesi erkanı ta- anda menfaatinin icab ettirdiği şekil 
de muharebeler cereyan etmektedir. Çin f d kuvvetleri Batı nehri kıyısında Kong • Tablolar jüriye arzedilmemiş olduğun- ra 1~ an istikbal ve teşyi edilmiştır. ve surC"tte vaziyeti izah etmiş veya et· 

moondu geri almışlardır. 
dan birinin diğerine tercihi meselesı· yok- Yuksek komiser, şehrimizdeki kısa te- meye çdlışmıştır. Bu, böyle olmakla 
tur. vakkufundan istifade ederek, gece olma- beraber ortada müphem kalan nokta, 

Hupek vilayetindeki Han nehr! cephe- sına rağmen İstanbul semtinde otomo • böyle bir askeri hareketi icab ettire:ıı 
sinde iki Çin kolu ilerlemektedir. y P. men asker bille bir gezinti yapmıştır. sebebl€rin nelerden ibaret olduğudur. 

Kiangside Çinliler Japonları Nançan • Gabriel Püho, hareketinden evve! Sir- Bunu anlıyabilmck için de eldeki bazı 
gın 60 kilometre cenubundaki Kao-Anı Topluyor keci istasyonunda kendisile görüşen bir vesikalardan istifade etmeye çalışmak 
boşaltmaya mecbur etmişlerdir. 1 ~ arkadaşımıza şunları söylemiştir: lazımdır. 

Çin tayyareleri Kanton civonndakı Ja- Kahire 8 (A.A.) - Aden:,den gelen c- Evvelce mukarrer olan bu seya • Ma!Um olduğu üzere Arnavudluk fü 
pon mevzilerini ve dcpolannı bom bar - bazı haberlere göre, Fransız hükfırne - hatimin hiç bir fevkalade mahiyeti yok- İtalya aras~"lda 192 7 senesinde akde • 
dıman etmişlerdir. tinin Yemen toprakları içimle bulun~n tur. Suriyede normal vaziyet teessüs et - dilmiş yirmi senelik ve tedafüi esasa 
Şunking 8 (A.A.) _ Çekin ajansı bil- Şeyh Said hakkındaki tasavvurları Ü - miş ve yeni bir kabine kuruımuşıur. müstenid bir muahede vardır. Bu mu-

diriyor: zerine, San'a hükumeti hududa gönde- Suriyedeki umumi vaıiyet hakkında ahede mucibince tarafla•.·, )::ekdiğerinin 

Çin kıtaatının Hopehdekı mukabil taar- rilmek üzere yeni asker kaydına te - hükfunetime malumat vereceğim. On beş menfaatini kendi menfaati imiş gibi 
ruzu çabuk ilerlemektedir. Çınliler Yo- vessül eylemiştir. güne kadar tekrar vazifernın başına dö- garanti etmektedirler. Aralannd l:i 
çen ismindeki mühim şehrin c.-nubunda T . nebileccğimi tahmin ediyorum.> münasebetler bu kadar iyi olduğu hal-
ve batısındaki stratejik noktalar ele ge- T rak vapuru rllyede Baz~ ecnebi .gazet~erde. Hatayın Türk!- dıe İtalyanın, Arnavud menfaatin6 
çirmişlerdir. Diğer taraftan lionandaki k yeye ılhak edıleceğıne daır çıkan hab~r - karşı ittihaz etmiş olduğu bugünkü 
Çin kıtaatı şimdi Hsinyang ~ehrinin ka- araya oturdu le.: hakkında sorulan bir suale cevaben hattıhareketi izah etmek güçtür. Ya'· 

P t 
Püho bu hususta hiç bir malumatı ol - h d d b h tt h k · · h · · ı arına varmış bulunmaktadır. Dün geç vakit haber alındığına göre, d ğ h . . u a. u a ı are etı ıza ıcın. ge· 

--
. . ma ı ını ve seya atının de Hatay ile b' t ı h"de ·n la· t.k. b 

--- Denızbankın Trak vapunı Mannarada bıt 

1 

kat'iyen altıkası bul d • .. 1 . ne ızzn m mua "" m e c '> ı ı azı Leh Hariciye Nazırı, kazaya uğ:a.m•ş, vapur kesif sis yüzünden tir. unma ıgını soy emış- maddelerine mürac<ıat etmek ıazım . 
Trilye sahılınde karaya oturmuştur. Trak _ dır. MesE:la bu muahedenin ikinci ve v do·· n d u.. İstanbuldan hareketinden sonra normal İzmitt üçüncü maddeleri bu yolda' bir tefsire 

arşovaya şekilde seferine devam etmiş, fakat Ada- e belediye seçimi pek müsaid görünmektedirler. İkinci 
I~rı geçtikten soıı:n ~a~lıyan kesif sis yü- yarın yapılıyor maddenin bir fıkr«sı şöyledir: 

Berlin 8 {A.A.) - Varşovaya gitmekte 
olan Bek, bu sabah cNord - Express• ka, 
tarile Berlindcn geçmiştir. 
Polonyanın Bertin elçisi istasyona gele

rek mumaileyh ile görüşmüştür. Bek, 
kompartımanından çıkmamıştır. 

Varşova 8 - Bek, buraya vasu olmuş
tur. 

zünden yoluna muşkülatl:ı devam etmeğe 

1 

i . 
8 

• cı: ••• İki yüksek akid taraf devletıe-
başlamıştır. Vapur Trilye önlerinde seyre- zmıt . <.:-1~.susı) - Belediye s~çimi rinin emniyetini tekeffül ve her türlü 
derken birdenbire bir sarsıntı geçirmic: ve Pazartesı gunu yapılacaktır. Parti Gen- yabanc~ tecavüze karşı müdafaa ve hi· 

:.- başkuru 96 k. Tk · b' yolcular teiılş ve heyecana kapılmışlar ve . . • . ışı 1 genış ır namzed lis - maye1erini rniitekabilen temin için bü· 
az sonra da vapurun karaya oturduğu an-1 t~sı ıla~ edılmiştir. Bu listeden 24 kişi se- tün dikkatlerini ve bütün va'3.ıta1arıru 

çılecektır. 
laşılmıştır. kullanacaklardır.~ 

Hadise Mudanyaya bildirilmiş ve Mu- Ankarada su spor:arı Ayni muahedenin üçüncü maddesin-
Belgrad 8 { te ekkürii 

d ·· A.A.) - İtalva k 
"an oğrenild"ğine göre D~ n -uaynağın- Bek'in Paris seyahati 
"'a Arnavudluk ' çe, .ı: ugoslav-

danya müddeiumumisi bir motörle derhal de ise şöyle bir fıkra vardır: 
hadise mahalline gelerek vapurdaki yolcu- Ankara 8 (Hususi) - Su sporları bu . c ... Yüksek §kid taraflardan biri, 
Iarın kurtarılması için tertibat alınmıştır. gün saat on altıda Çocuk Esirgeme Kuru- kendi tarafındarı sebebiyet verilmemiş 
Yolculnr motör ve kayıklarla sahile çık:ı- mu kapalı sıcak sulu modern yüzme ha- bir hıırb tehdidlnr: maruz kaldığı tak
rılmışlardır. vuzunda ilk defa olarak müsabakalar ter- dirde. diğer taraf, yalnız muhasamata 

hattı hareket· d meseles'ndekı dostane Paris 8 (A.A) - Polonya büyük el -
nıetine teşek~~ len. d~layı Belgrad hükU- çisi Lukasiowicz, bu sabah Bone ile yap-
B l ur erının ı·bı·ğ İ tığı mu"ıa·k t d B k e grad orta el . . ~ ına talyanın . a esnasın a, e in talima • 
ttıiştir. çısı İndelltyı memur et _ tını tatbik ederek, kendisınin dün Bek'le 
Ahnnn'-•ad 

1 
yaptığı görüşmeler hakkında Fransız ha-

.r a as ·er· h · · Londra 
8 

(H '. nzırlıklar mı \ar? rıeıye nazınna malCımat vermiştir. Lo~-
günler içind ~susı) - Almanyada son dradaki ikametinden çok memnun olan 
pıldığı hab e azı askeıi hareketler ya Bek birkaç hafta içinde Parise gelecektir. 

Sisin çekilmesini müteakib hadiseden tib etmiştir. Kadınlar ve erkekler ara - mani olmak için değil, ayni zam.~mda. 
haberdar edilen Sus vapuru Trilyeye ge:e-ı sı~da ayrı ayrı müsabakalar yapılmıştır. tehdide mçıruz tarafı tarnaımen tatmin 
rek karaya oturan Trak vapurunu kurlar- Musabakalarda Adliye, İktısad Vekillerı- etmek üzere en miiessir btitün vesaiti
mak için çalışmalara başlamıştır. fakat le beden terbiyesi müdürlüğü erkanı ha- ni kullanacaktır.• 

Tr~~~:~~:kki~~::~:~~:~~~~~lline talılı-1 ~.ı.~ .. ~.~:~~~~~~~~~~~· .•......••..•.•...••.......•...•........•....•.••.•• ~~~~.~~~ .. :~ •• ~.~.C::..~~:~~~.~! ...... . 
Bu habc ~r alınmıştır. • Polonya ile Romanya arasında bu iki 

mıın membr 1erı kat'iyetle tekzıb eden A' memleketin Macaristanla olan münase - s·yr vesaiti göndermişti"C". Ss:baht n fi baha: 
a arı h' b' •- beti · yapılmadığın ' ıç ır fevknlade hareke• . erı hakkında görüşmeler\! devam e . Ankaragi:cii lzmirde 

A te .... '-:poru 3 - 1 yendi 
yayı işgA.l dı. ancak Bohem~·J ve M · ı dılecektir. 

e en kıt'al or.:ıv- --------·-
Eonlanna d.. arın kendı garn· 
~cktedirl~~~ekte olduklarını tasrih~; Eski Çek Z?bitleri F rans·z 

· - ordusunda mı kullanılacak ? 
İzmir (Hususi) - Ankaragücü - Ateş 

maçı beş bin kadar seyircinin önun
de Ankaralıların üç - bir galibiyeli1e 

Avrup~dan Ame ·ikaya 
'h gıden altınlar 

, ..... erbuıg 8 (A . 
ton, Belçikadan 9A ~· - I:sviçreden 8 
bankas~ için ın altın Amerika 
bin franklık a~~ gene İ viçreden 900 
kası için vapurl n par~ da Kan •'la ban-

- ara yukletılmı tır. 

H~va taarruzları~ karşı 
orunma nizamnam . 

Ankara 8 (H . 8$1 
T't k USUsı) -H 
•.• a arşı pasif k ava taarruzları-

t e •· orunma ni r ıyete konulm znmnames·nm 
ararlaştı. ası Vek·p r lie):etinde 

P~~s 8. (AA) - Meb'us Jcar. Chinppe. bıtti. Bırincı golü ılk dakikada es
tahnrı bır istida ile harbive nezaretine kı İzmirli Vehab, ikinci golü altıncı 
müracaat ederek Almany~ tarafından dakikada Fıkret attı. Ateşli1e~· buna ye -

kt~rhısb edilen Çeko-Slovak ordusunun es- d nci dakikada bir golle mukabele ettiler. 
ı za ıtl · · F 
1 

erının ransız ordusund,1 kulla- Ü) -.na duı gun başlıyan Ateşlileı- vaziye-
nı malan çarelerinin tetkıkinı istem• fr. te h<lk m oldularsa da gol çıkzıramadılar. 

. . 1 !kinci de\'renin sonlarma doğru Fikret 
Kral Borıs eskı Fransız Ticartt 1 b 0 r go. daha attı. Bırinci devred·"' Anka -

Nazırını kabul etti 1 r~lıl~~· ikıncı de\ rede Ateşliler hakim 

Sof <' 8 (A · - -- -----
y A.) - E kı Franı:.ız Tica- H d d d · · 1 

ret 'Nazırı Bas ıd bu abah Kral tara _ ı O an a Or USUll a ilin er 
~ın?an. kabul edilmi~ ve sonra Fran ız kaldıra'dı 
ıh~ılalı hdkkında bir konferans ver - La Ha) e 8 (A.A.) Yortu münnseb • 
mıştır. Konfernnsıa Başvekil de hazır tile muntJzam ordu mensubl:ı.rın :ı verıl -
buluıırnuştur. m o' n b:.ı.tun iL: nler kaldın mı.tır. 

Ana kök 
Gövdesinin etrafını fılizler kaplamış koca ıhlamura benziyen Osmanlı im 

paratorluğu Adenden işkodraya kedar kapladığı sahaya devrilip gittiği güı 
şa.r Mithat Cemal: 

Ölmez bu vatan, farzı mtıhrıl ölse de hatı. 
Çekemez kürenin satht bu tabutu cesimi!' 

Beytini neşretmişti. 
. Yirmi yıl içinde koca ıhlamurun fi!özleri şahlandı. her biri kendi Ulemle • 
rınde birer Ağaç oldular. H cazdan. Iraktan, Filistind~n, Suriye<len, Make . 
donyadan Arnavudluğa kadar dal, budak saldılar imparatorluğun bünyes:ni 
zayıf bırakan fılizlerın ağaç olup a:ıa kökten !lyrilmalan Türkiye için nimet 
oldu. Bu çözülüş ana koke kuvvet, bereket verdi. Toksinlerini atan bünve
m 'ze ferahlık geldi ve Türk·ye Yakırı~arkın en çetin bir devleti olarak Av
rupa muvazenesinde yer tuttu. 

ı:-na kökle alfikcılarını kesip k ııdi :ılemlerinc?e şahlanıp çiçeklenen filizlere 
gelınce, meyvalarını yabnncı!ara Y"d irmekten kurtulamadılar. Nihaye~ Arna
\"udluk ta sorguçlu bir taç iken yağlı bir lokma oluverdi. 

Çok me 'uduz kı ~vimizin efcndı.,iyiz ve kapımızı zorlatmıyacnk kadar 
~U\ \'c:'t i) iz~ Atatü::-kün kurtardığı ana kök, gövdesi ve dalları çelik kesilmiş 
bır \· ... tan agacıdır ki altında on s~kiz milyon T Jrk tam bir emniyetle yaşıyor. 

Bii..rha11. Cahid 



4 SON POSTA 

Sıhhiye .. esi 
tanzim ve ıslah 

yen.den 1 Bugün buyuk Turk 
dahisi Mimar Sinan 
için ihtifal yapıhyor 

\ 

diliyor 
Yakında müze bahçesinde bir sinema inşa ve burada 
balka, mekteblilere parasız sıhhi filmler gösterilecek 

Mtl.ude bıfcurta bit' OGkıf 
~ ·ı Şehrimlzdek1 hıfnuıhha mil.zeainhı. , ı - İns,anda anatomi ve !ızıyolojilt bı • 

genişletilmui. tamim ve ıalahı ka.rarl&f- giler. 
tml.nuftır. 2 - Zehirli gular. 

Bu münasebetle Sıhhat ve İçtimai Mua Diğer üç kialm da esaslı bir tekilde 
venet VekAleti tarafından bır program tanzim w il!velerle tevsi edilerek kıy • 
tanzim edilml§ ve çalışmalara batlanmıi· metlendirilmiştir. 
tır. tık if olarak müzenin altındaki üç ı - Umum1 ana hıfzıssıhhası ve çocuk 
dükkAn istimlAk edilmiştir. Bu dükkln· hıfzıssıhhası. 
lar kısa bir zamanda müzeye ilhak olu - 2 - Çocuk bakımı. 
narak. diğer d&hili kıs.ımlardaıı birini te~- 3 - Çocukta aarl hastalıklar. 
kil edecektir. DUnyanın en mükemmel sıhhi müze -

Mdze idaresi, uzun bir :zamandanberi lerinden biri haline gelmesi için esaslı 
ba.Jamsu ve gayri muntazam bir halde bı- bir şekilde çalışılan müze için ayrıca, bir 
rakıhnlf olan bütün salonları bqtan baia de sinema tesisi karar altına alınmıştır. 
yeniden tanzim ye tasnif etmektedir. Bu Pek yakında müzenin bahçe kısmında in
tasntf geni§ ve faydalı bir metod dahi • şasına başlanacak olan bu sinemadl gös
Unde yapılmaktadır. terilecek filmler Sıhhiye Vekaleti tarafın. 

Bugün, büyük Türk mimarı Sinanın li· 
lümünün 351 inci yıldönümü münasebe -
tile şehrimlzde büyük bir ihtifal yapıla
caktır. 

İhtifale saat 14,5 ta Sinanın Süleyma
niyedeki türbesinde başlanacaktır. Bu 
hususta Eın1nönü Halkevi tarafından ha · 
zırlanan ihtifal programına göre, saat 13.5 
ta orta okullar, liseler, yüksek mühendis 
mektebi, Güzel San'atlar Akademisi ile 
ihtifale iştirak edecek olan halk Süley -
maniye camiinde toplanacak ve evkaf mi
marlarından Mustafa Rona tarafından, 

Mimar Sinanın hayat ve eserlerine dair 
izahat verilecektir. Bundan sonra Sinanın 
türbesine gidilerek ihtifale istiklal mar
şile başlanacaktır. Marşı müteakib. yük· 
sek mühendis mektebi son sınıf talebe • 
sinden Fakih Özlen, Üniversite Edebiyat 
Fnkültesi tarih bölümünden Ekrem 'Oçyi
ğit ile mimar ve mühen.disler teknik oku-
1'.l mezunları namına sular idarE>si direk
.• örü Yusuf Ziya Erdem tarafından birer 
söylev verilecektir. 

Bu münasebetle bu gece saat 20.30 da 
Eminönü Halkevinde müzeler idaresi mi· 
man Kemal Alfan tarafından (Mimar Si
nan ve eserleri) adında bı.r konferans ve
rilecektir. 

Dün Basın BirJiğinde 

neşriyat kong esi 
hazıriıkları görJşü dü 

1 Mayısta Ankarada toplanacak olan 
neşriyat kongresine bildirilecek mese • 
leleri görüşmek üzere dün saat 14 de Bey
oğlunı:iaki Basın Birliği merkezınde bir 
toplantı ,Yapılmıştır. 

Toplantıya Basın Bı rliği reisi Hakkı 
Tarık Usun başkanlığı altında başlanmış 
ve kongrenin tetkikine arzolunncak mev-

Nisan 9 

Amerikan ticaret an aşması birçok • 
mamulatın ucuzıuounu _temin edecek 

Amerikadan gelecek radyo, otoınobil, kamyon, deri, 
yazı ve hesab makineleri ve frijiderlerin gümrük 

resimlerinde mühim miktarda tenzilat yapıldı 

Ahiren imzalanan Türk - Amerikan rın miktarı da 'j milyon lirayı tecavfü 
ticaret nnlaşmasının metni henüz şeh- etmektedir. 
rimiz iktısadi mehafiline tebliğ edil - Yeni anlaşmada bu maddelerin A ~ 
ınemiştir. Alakadar firmalar dün de rnerikaya ihracını kolayl~tırmak üze
Türkofise müracaatle malumat taleb re Amerika hükumeti tütünün beher 
etmişlerse de, kat'i malıimat edineme- libresinde 30 sent (bir sent elli parn), 
mişlerdir. fındıkta 8, incirde 3, fl'Stıkta 2,5, hn • 
Yalnız anlaşmanın takas esaslarına lının bc>.hcr ayak murabbaından 30 s nt 

istinad etmeyip tamamile serbest dö- palamut hülasası gümrük resminden 
viz esasına dayandığı ve her iki hüku- yüzde beş. mcyankökünden ytizde 1 1 
metin de ticaretin inkişafını temin için tenzilat yapmış~ır. 
ihraç maddelerinin gümrük resminde Amerikadan memleketimize bilhas • 
esaslı tenzilat yaptık\ları an1aşlflmış - sa otomobil. kamyon, kamyonet, makl
tır. , ne ve aksamı ve ağır sığır derileri, rad-

Mem1eketimizle Amerika a;asındıa yo, yazı ''e hesab makineleri, frijider 
son senelerde mahsus bir tezayüd gö - ithal edilmektedir. 
rülmekte idi. 937 senesinde Amerika _ Memleketimize bunların ithalini ko
dan ithalatımız 17,294,662 ve 938 se- laylaştırmak ve ucuzluğunu temin et"' 
nesinde 15,680.355 lira olduğu hal _ mek için gümrük resimlerinde mühinl 
de a~·ni senelerde 19.201, 156 ve miktarda tenzilat yapmağı htikUıneti "' 
17,768.833 1ira miktarında ihracat ya- miz kabul etmiştir. 

Yapılan tenzil~t radyo makine1erin-
pılmı.şt1r. de yü7.de 70, yedek pa·rçalarında yüı-

Amerikalılar memleketimizden bil - de 88, otomobil, kamyon ve kamyonet 
hassa yüksek vasıflı tütün almakta ve ve bunların yedek parçalarında ytizde 
bunun tonajı da 14,204,952 lirayı bul - 60, verniklenmiş ve işlenmiş derilerden 
makta olrluğuna nazaran, ihra-catırnı - yüzıie yirmi, verniksiz derilerden yüz .. 
zın mühim kısmını tütün teşkil etmek- de 40, yazı ve hesab makinelerinden ve 
tedir. Bundan başka Amerikaya gay - frijiderlerden yüzde 12 miktarında .. 
rimamul kuzu , koyun ve keçi derisi, dır. 
tiftik. barsak. kuru üzüm ve incir, fın- Bu suretle bu mamulatın rnemleke • 
dık ve fJstık, paJamut hülasası, meyan- timizde mahsus bir miktarda ucuzlıya"' 
kökü ve hah ihraç edilmekte ve bunla- cağı muhakkak görülmektedir. 

J eniz işleri: Toplantılar: 
Ziyaretçilere mahswı olmak üzere, sa- dan Almanyadan getirtilrniştır. Sessiz ve 

lonlann taksimat ve te~hir olunan bllfı- tamamen türkçe yazılı olarak temin edi
mum levhaların ihüva ettiği mufassal len bu :filmler, umu.mı sağlığa aid bilgi -
maldmatı göste~n matbu izabnaıneler lcrle doludur. Sinemanın faaliyete baş • 
bastırılınıftır. Iadığı günden itibaren, öğleden evvel ve 

zuların müzakeresine geçilmiştir. Yanan bir mc.tarOn içinde bulunan Dün Daro,,afakahların yıllık 
kongresi yapı"dı Neşriyat sahasının en mühim mevzu- üç balıkçı kurtu'.du 

!arını teşkil eden 14 madde üzerinde ay- Evvelki gün Ege denizinde Ağa li -
n, ayn durularak görüşülmüş ve toplan- manımn Taşucu rnevkiinde bir kaza 
tıya iştirak edenlerin bu husustakı muh- olmuş, 29 tonluk Vehbi motörü, içinde 
telif fikirleri not edilmiştir. 1 bulunan mangaldan sıçnyan kıvılcım-

Dün ~mat 15 te Eminönü Halkevinde va.
rüşafakalıların yıllık kongre.si ;yap:tlm.ıŞtır. 

Bundan başka müzeye daha birçok ye- öğleden sonra olmak üzere günde iki defa 
ailikler yapılmış ve müzede mevcud ol- halka ~ mekteb talebelerine duhuliye • 
auyan iki kısım ilive edilmiftir. siz olarak gösterilecektir. 

Pollıte: Askerlik iş lerl~ 
Toplantı saat 17 ye kadar devam etmiş larla tutusarak ateş almış ve tamamen 

ve bazı meseleler birer liste halinde Ba - yanmıştır.· Motörde bulunan ve hadise 
sın Birliğine verilmek üzere nihayet bul- sırasında uykuda olan Barut, Muam -
muştur. - ---- mer ve Laz Ahmed adındaki üç balıkçı 

Kongrede bir yıllık vaziyet görüşfilml\f, 
idare heyeti raporu okunarak yeni seç1ın 
yapıldıkt.an .;onra toplantıya nihayet veril
miştir. 

lkt.aıd vekili bugOn Ankaraya 
d8naoek 

iki dolandırıcı yakalandı 

Knsımpaşada iki, kardeş ile saf h.ir a
dam arasında bir tavcılık vak'ası ol -
muştur. Kumkapı nişancasmda oturan 
Mehıned ile Osman adı bir ıaati, Asan 
atikadır diyerek Ka'sımpaşada oturan 
Nadire ıatmışlardır. 

İ.şln farkına varan Nadir, karakola 
müracaat etmiş ve iki auçlu ka\"deş ya
kalanmıştır .• 

Mehmed ile 0.Sman dün mahkemeye 
verilmişlerdir. 

Bir amele apartımanın OçüncD 
katından dOftD 

Askere çağırılanlar 
Beyoğlu Yabancı Askerlik Şubesinden: 1- Zorlu bir aşık sevdiği 

Beyoğlu yabancı fubesinde yabancı kayıd.lı 
yoklama kaçağı olarak muamele görmfiJ ve kızın babasını yaraladı 
tekmil etmiş 316 (dahil) 334 (dahil) doğumlu Torna adında bir bakkalın kızına tut· 
deniz eratı askere sevkolunacaktır. Nakdi . 
bedelleri 14 Nisan 939 cuma günü akşamına kun olan ve Kurtuluşta oturan Yanı ka • 
kadar kabul olunacaktır. Toplanma ve sevk fayı tütsüledikten sonra, Tornanın Feri • 
günü 15 Nisan 939 Cumartesi saat 9 da - köyünde Avukat caddesindeki dükkanına 
dır. gitmi§ ve: 

2 - Gene şubemizde yabancı kayıd.lı yok- - Kızını niçin bana vermıyorsuıı, di • 
Iıuna kaçağı olarak muamele görmüş ve yerek çektiği tabancayı Tornanın göğsü
tekmll et.mif 316 (dahil) 333 (dahil> doğum- ne dayamıştır. 
lu harb sanayU ve gfunrük eratlle 316 (da -
hll> 331 Cdahll) gayrUsırını erat askere sevk. Bu sırada, tesadüfen oradn bulunan 
olunacaktır. Nakdi bedelleri 25 Nisan 939 Sa- Tornanın oğlu Koço. hemen babasının im
lı günü akşamına kadar kabul olunacaktır. dadına yetişmiş, Yaninin üstüne atıla . 
Toplanma ve sevk günü 26 Nisan 939 Çar - rak tabancayı elinden almıştır. 
§amba günfi sa.at g da.dır. Mücadele esnasında, tabancanın kab • 

Taksimde stadyom karşısında yeni 
yapılmakta olan Doğu apartımanında 
çalışan Halil, apartımanm üçüncü ka-
tından dllşm~ür. * zasile, Torna alnından yaralanmıştır. Ya-

™§1.ktaf Askerlik Şubesinden: Emsalleri ni eline geçirdiği bir keserle dükkanın 
İyi bir tesadüf eseri olarak Halil ki- askere sevkedlldlğl halde herhangi blr se - crunlarmı da kırmış ve kaçmağa başla • 

reç kuyusuna düştüğünden muhakkak beble sevkedllmiyerek geri bırakılmış veya mıştır . Vak'a mahalline gelen zabıta me
bir ölümden kurtuhnuş ve yalnız ki - icabet etmiyerek bakayada k~lmış veya em- m lan Yani i akalamışlardır. 
reçten vücudünün bazı yerleri yanmış- sallerinin .sevkinden sonra muracant ederek ur Y Y ----··--

muayenf-81 yaptınlmlf ve henüz sevkedllme- Danlzbank va SOmerbank idare 
tır. ğ mlş 316 doğumundan 334. dahil doğumuna meclisi azalıkları 

Yara'ı, tedavi edilmek üzere Beyo - 316 d ,. d hll 
kadar deniz ve oı;umun an 333 da Emekli General Cafer Tayyar, De _ 

lu hnsta~sine kald1nlmıştır. doğumuna kauar gümrük ve harb sanayii 
.............................................................. 316 doğumundan 331 dahil d<>ğumuna kndnr nizbank idare meclisi aza~ığına tayin 

" gayrUslD.m sağlam erat askere sevkedllecek- olunrnuşt~r. Eski Ordu meb'usu Faik 
Satlhk apartıman ve lerdlr. ve Balıkesir meb'usu Cemal de Sümer-

/ arsa İStİyOrUm Bunlardan denlıı eratının şubede toplan- bank idare medisi azalıklarına tayin e • 
ma günü l~-Nlsan-939 gümrük ve harb sa- dilmÜjlerdir. 

Taksimden Şişliye ve Maçkaya ka
dar tramvay yolundR veya nihayet 
ikinci caddede biri çift dairelf, diğeri 
tek daireli iki tane apartıman ile iki 
tan arsa istiyorum. 

Apart1JI1anların tam konforlu, mo
dern olması, arsaların geni§ yüzlü ol
malan lAzundır. 

nayll ve gayrilslrı.m eratın 25 Nisan 939 gü- ,JJJı••••••••••••-a... 

n~:~iardan bedel vermek lstlyenlerden de- K E ş 1 f A L A y ı ~ 
niz erntının a, gümrük ve harb sanayii sı. 
nıflartıe gayrllsll'ımların 24 Nisan 939 günli 
akşamına kadar bedellerini vermeleri llfı.n En Kudretli Afk an bOyOk 
olunur. hareket k&ynaGıdır 

kendilerini denize atmışlar ve güçlük -
le kurtulmuşlardır. 

lncıiltereye sipzıriş edilecek 11 
vapurun r. ui<aveleleri hazırlı ndı 

De~izbankm İngilterede yaptıracağı 
11 yeni vapur siparişi etrafındaki ha
zırlıklar ikmal edilmiştir. Siparişlerin 
verilec"ği Suvan Hanter rnüessesesile 
yapılan müzakereler sonunda esas mu
kaveleler tesbit olunmuş, yalnız imza 
merasi:ni kalmıştır. 

Rahatsız bulunan kızının tedavisi i
çin evvelki gün Ankaradan şehrimize 
gelen İktu;ad Vekili Hüsnü Çakır, bU 
aksam Ankaraya dönecektir. . ·-............................. ,ü.RAN····riy;ı~·~-~~ 

Bugün saat 15 de 

gece 20,80 da umuma 
ErtuQ"rul Sadi Tek ve 

•rkad•t'en 
SAMAN ALTINDA 

Vodvil 3 P. 
( Se) Atila Revüaü. Mıçe Penc;ef varyetetl 

KEŞİF ALAYI 
T arihden bir altın Sayfa 

Vapur siparişleri hakkmda Muhabe
re ve Münakale Vealetine izahat ver -
mek üzere Ankaraya giden Denizbank 
Umum Müdürü Yusuf Ziya Erzinin ya
rın şehrimize döndükten sonra muk.a -

veleler imzalanacaktır. '•••••••••••••-' 

SUMER Sinemasının 
Bugl\ııkU Programı Mutlaka herkes tarafından görOlmelidir. 

2 Güzel ve Büyük Film birden 

1 - SONUNCU BAL AYI 
taratın dan 

JOHN BOLES we DORİS NOLAN 
Fransızca sozıu ve İzdivacın bütün sırlarım ifşa eden 

çok güzel ve AlQkababş Film 

2 - PAMUK PRENSES ve 1 CüCE 
Senenin Sinema harikası 11Qveten: 

EKLER JURNAL' da: SON DÜNYA HABERLERi 
Bugün aaat 11 ve 1 de tenzilAtlı matineler. 

Son Po ta idaresi TaSıta.sile Yorıo 
Mlşelidis &dreslne yazmız 

Bir abiyenin döşemeleri tutuftu 
Arabcamisinde Üsküblü sokağında 

18 - 20 numar&iı Şabanın sigortasız a
telyesinden yangın çıkmıştır. Fabrika
nın döşeme tahtaları yandıktan sonra 
ateş amele tarafından söndürülmüş -

Bugün· S A K A R V A slnen:ıasında 
Sporun zaferine hasredilen şayanı hayret fılm 

KEŞİF ALAYI 
Milyonların hazırlacıaı san'atııı 

yarettıCh bir ,ahesar _ 

tür. • 
Yapılan tahkikatta, yangının döküm 

ocağından sıçn)'an a~erden çıktığı 

anlaşılın~tır. 

Olimpiyat Gencleri ( OI~~piya~ il) 
Ha at... ve bir filmden daha iyi olan bu sinema pheıennı mutlaka görllnu:ı. 

y ıııvaten PARAMUNT JURNAL: Bay Daladiyenln nutku ve Madridln zaptı 
Buatln aaat 11 Ye 1 de ten:ıilltlı matineler 4m---------~ 
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Sinanın Edirnedeki bütün eserleri izmirde zabıtayı altı 
saat uğraştıran deli 

izmirde imar işleri 
hızla devam ed·yor 

mükemmel ş.ekilde tamir ediliyor 
Yeniden birçok geniş caddeler açılıyor, kanalizasyon

lar yapılıyor, yollar parke veya asfalt döşeniyor 

T~akya Umumi Müfettişliği tamir işlerine çok ehem
~ıyet veriyor. Koca Mimarın kenarda köşede kalmış 
b~d?0k abideleri bütün güzelli~le mevdana çıkarılıyor 

. trne (Hususi) - Trakya Umumi 
Mufettişi General Kazım Diriğin başkan
~ında Ed.rnede tesis edilen (Edırne ve 
~esi (eski eserleri sevenler kurumu) da 

. kyndaki her türlü mimari eserleri • 
nıızle, eski surları, abideleri korumak 
~ he.rhang' d ·ı . tü 1 evre ı gın olursa olsun bii-
ıa:: yapı ve eserleri incelemek ve bun-

. n ~eğerlerini tanıtmak ve tamirleri 
lçuı alakadarlar d" 
~· nez ınde tahsisatlarını 
vaz ıfn ~.tme~ gıbi büyük ve kültüre~ bir 

e uzerınde çalışmaktadır. 
Kurumun birinci ğ 

başardığı bü .. k . pro rama aldığı ve 
yanınd k" ~ ışler arasında Selimiye 
yandıra S~ eskı Darülkura ve darüssüb • 
rab b:. ın~nın bu iki kıymetli eseri ha-

tanıma-a vazıyette idi. Bu iki eserin kur -
sı ve k .. lt .. 

ması Umum· ~-~rel bir duruma sokul -
Dıriğin M ı . u E ş General Kazım 
muın Müd~.arl~~ Vekaleti ve Vakıflar u. 

. ur uğünü b .. . 
dıkkatini 1• u eserler uzerınde 
mak .. çc .erek bunlnnn müz~ yapıl -

uzere Maarif v k:ı.l 
rn.n edilm· e u eline devri te _ 
lira , ış ve Vekaletin verdiği 3000 

~ardım la bu iki .. 
tamir ed'lın eser mukemmelen Sinanın büyu-k eserlerinden olu.J? Jlvru-

1 ş ve b" "k müzesi har uyu bir etnoğrafya pa • istanbu.l turist yoltLm.m iLk merha • 
Sin ı~e sokulmuştur. lesi üzerinde bulu.nan havzadaki Sokullu 

anın dığer b" "k 
Avrupa t uyu eserlerinden olup Vezirin camii tamir ediHrken 
b - stanbul turist . 
alesi üzerinde b 

1 
Yolunun ılk mcr"' lira sarfile tamir ettirilmiş ve kurtarıl· 

kullu Vezirin yıll~r~n:ı.n ~avzadakı So - mıştır. 
ıle bulunan cam .. d anberı harab b r halı Vakıflar Umum Müdürlüğünün yur -
ıı 'f v 11 e gene ku n ekfıl,..ti Ve v k n rumun Ma- dun her tarafındaki abıdeleri.mizi kur -
Hlğü nezd ndeki a~·\ ar Umum Miid~r- tarmak hususundaki büyük başarıları a
bin liralık bir tahs's::tl~e tamiri için 16 rasında Trakyadaki tarihi abidelerimize 
tata başlanmıştır A .a ınmış ve tami • karşı da yardımlarını esirgememiş ve bu 
Karıştıran- gibi· nsfa~: suretle :-Büyfık meyanda Sinanın asfalt yol üzerindeki 
1541 d~ Vezir ve Damad ~~ uzerinöe kıymetli eserlerinden Lüleburgazdaki So 
nın Mımar Sinana ya t :-d ustem Paşa - kullu Vezir camU ile Babaeskideki Cedid 
hli minare.sile berabe P ı .. ığı yıkık ca - Al'paşa camiinin tamirlerini ve minare • 
mış ve gene Karıştır:n~::i de.n yaptınl - lerini yeniden yaptırmış ve gene asf a1t 
lerinden tarihi Horho Smanın eser- yol üzerinde Çorluda tarihi Süleyınaniye 
rır;· r suyunu M .. f . 
ı5ın delaletile Nafıa v k"ı . u ett s- camiini tamir ettirmi~ ve g~ri kalan ta-

15 b~~ li~a sarfile tami; e~~:~~ı:rafından miri~e 939 yılında başlattınlmak üz~re 
Yol uzerınde ve köyü . . . iş. asfalt 12 bm liralık keşfi hazırlanmıştır. 
den Yapt 1 n ıçerısındo yen· 
!nışt ın an çeşmelere suyu k ı • Bunlardan başka Sinanın asfalt yol ü-

. ır. a ıttırıl - zerine rastlayan Çorluda, Karıştıranda, 
Sınanın sivU mimaridek· Lüleburgazdaki tariht köprüleri asli şe • 

ıerlerind ı en güzel kill • b . · 
esk; eser~enr"bklri olan ve Maarif Vekfıl~t-i tir e.rı ozulmamak üzere tamır ettinnış-
d ı oruma k ... . 
~~ Çetintaşın Edirnedu~mu n;i~an Se-

nifınde birine· d e ı eser.er. tas -
-k .. 1 erece ve fe k 1• 
.... gosterdiğ· Rüst v a ade ola _ 

Mitlyatta Jıaçakçılıkla 
Miicadele nanm ~d;rn d k em Paşa hanı ile Sı' 

r.. e e i Al' · ~ -
let E'line alının p:ış:ı. çarşısının dev- •Midyat (Hususi) - Kaçakçılıkla yapı· 
kalı makamlartsı ve tamirleri için ala - lan mücadele beklenen faydaları ver • 
tır. a muhabereler başlamış _ mekte geçikme • 

Kt rum gene Ek . m iştır. Elde olu • "' 
fa kervan.sar mekçı oğlu Ahmed Pa nan netıce o de • 
" ayını Mal. -
,,~rdunue esaslı b r ı;e Vekalet!nin rece ınüspettlr ki. 
ınış ve kurtarmı..,t: şekı.de tam·r ettir - bugün kaçakr. • 

B l Y ır.. l k r 

Son günlerinde meçhul bir 
düşman tarafında öldürü

leceğini söylüyormuş 
İzmir, (Husu • 

si) - Karataşta 

HilAl sokağında, al 
tı saatlik mukave
:netten sonra ele 

geçen Sakızlı Ke • 

mal, gösterilen Iü-

zum üzerine mem-

leket hastanesin -

de deliler kovu • 
şunda nezare: al - Yaral~ hademe 
tına alınmıştır. Hasan Fehmi. 
Sakızlı Kemal mübadildir, tavizen bir 
çok emlak almıştır, bunların varidatile 
geçinmektedir. Suçlu. son zamanlarda 
tutulduğu Paranaa nöbetleri esnasında 

Sakızda bıraktığı emlake mukabil ken -
disine cüz'i emlak verildığlni bağırarak 

söylüyordu. Hayatından daimi surette en 
dişede idL Tedavi edildiği Bakırköy has
tanesinden dönünce İzm;r memleket has
tanesinde müşahede altına alınmış ve 
çıkınca meçhul ve mevhum düşmanla • 
rından bnhsetmeğe başlamıştır. 

O. son günlerde, meçhul bir düşman 
tarafından öldürüleceğinden ürküyor, 
gecelikle yatağından kalkarak ev halkı -

İzmir (Hususi) - İzmirin bazı semt
lerinde genişliği üç, dört metreyi geç -
miyen caddelenni genişletmek, kana
liz:!syon yapmak, parke veya asfaltlan
dırmak için belediyenin sarfettiği me
sai çok büyüktür. Belediye ile esnaf a
rasında tam bir mücadele hakimdir. Bir 
kısım esnaf belediyeyi haksız ve hatta 
insafsız bulmaktadır. 

İzmir belediyesi, her şeye rağmen ya'
rınki nesle planlı, programlı, modern 
bir şehir vermek emelin<k?dir. Şehrin 
bugünkü sakinlerinin çekecekleri sı -
kıntı varınki hmirlilerin konförlü ve 
ideal bir şehre sahib kılmalarını temin 
edecektir. Mesela şehrin son günlerde 
başlıca hadisesi, saltanat devrinde şeh
rin im~n için kurulan cBülvar şirke
ti> ne uid binaların belediyece hedmet
tirilmesidir. Dört yüzü bulan bu bina
lar, birbiı inin için>:> girmiştir. Bu bina
ların bulunduğu sokakların genişliği 

bazı yerlerde iki buçuk metredir. Şehir 
planında bu binalnrın bulunduğu yer
lerde geniş bülvarlar açılması icab et
tiği için belediye bunlctrı yıktırmakta 

Nişanlısı tarafından 
Yaralanan genç kızın 
Acıklı hikaye.ffi 

nı uyandırıyordu. Bu defa, mukavemet ı ı 

imkanları kalmadığını anlayınca zabıta-

c::::. <E 4i 

ya teslim olmuş ve: 
- Bu kalabalık nedir, ne istıyor!ar 

benden? diye bağırmıştır. 
Suçlu verdiği ifadede kemali ciddiyet

le cMajeste Büyük Britanya Kralile mii
lnkat yaptım, imdadıma yetişeceektir> 
demek suretile tahteşşuurundaki fevka
ladelikleri meydana vurmuştur. 

Kemal bir müddet İzmirde Başoturak 
maliye şubesinde tahsil memur'uğu yap
mıştı. Kemalin üç kurşunilı:? yaralanan 
Karataş orta okulu hademesi Salih oğlu 
Hasan Fehmi, henüz yirmi yaşında bir 
gençtir. Göğsündeki ve sol baldırındaki 

yaralar derindir. Baldınndaki kurşun 

henüz çıkanlamamıştır. Hasan Fehmi, 
tedavi edilmekte olduğu memleket has • 
tanesinde bana şunlan söylemiştir: 

- cBeni yaralayan adamı. hayatımda 
ilk defa görüyorum. Hademeliğini yaptı
ğım Karataş orta okulu d 1rektörü Avni 
bana, tah:beden Vahidi teslim ederek 
birkaç kere kendisini evine götürmemi 
tenbih etti. HAdise günü eve gittim. Suç 
lu pencereden tabancasını uzatarak ateş 
etmelte başladı. İlk kurşun•ın tehdidin • 
den kurtulunca komşu evlerden ckaç, 
delidir> sesleri işittim. O ?.aman aklım 
başıma geldi. Kaçmağa başladım. Fakat 
her:f nişancı imış .. beni üç yerimden ya
raladı ... 

İzmir (Hususi) - Karantinada Ha • 
lil Rıfatpa~a caddesinde nişanlısı N~
et tarafmdı:ın on yerinden bıçakla ya • 
ralanan Hüseyin kızı Gülizara bugün 
Memleket hastanesinde ~liyat ya -
pılmıştır. Genç kızın hayatı henüz teh
likededir. 

Gülizar, hadiseyi şöyle ttnlatıyor: 

- cNeş'etle bundan sekiz ay evvel 
tanıştık. Kendisini seviyor, itimad edi
yor ve mes'ud bir yuva kurmağı ta -
sarlıyorclwn. Daha evlenmeden be -
nimle kar1 koca hayatı yeı~amak isti -
yorı:Iu. Bittabi buna razı değildim. 

Evlenme muamelemiz bir türlü ik -
mal edilmiyordu. Nüfusunun kaybol -
duğunu, mahkemeden ilam almak ü -
zere olduğunu söyleyen nişanlım beni 
atlatıyordu. Ben de bu vaziyet karşı -
$iında onun· evini terkederek annemin 
Pvine gi:tim. Diğer taraftan tütün ma
ğazasına devam? başladım. 

ve geniş caddeler, bülvarlar açmakta
dır. Bittabi sahib!erine tazminat ve a 
arsalarına mukabil ~Tsa verilmektedir. 
Şimdiki reis Dr. Behçet Uz'u, İzmirin 

en maruf belediye reislerinden Eşı ef 
paşaya benzetmek mümkündür. Eşref 
paşa s.:ığlığında şehri adeta hallaç P3-
muğumr çevirmi§ ve şehirde oturan 1 1-

rın bir çok beddualarını almıştı. l'u 
zat vefat edince Eşref paşa adı havı"a 
anıldı. Yaptığı iş!erin isabeti şehirli ~ 
!erce takdir Ye tebcil edildi.Bu itibar·.-,., 
Behçet Uz'un b:"~~rdığı işler yarın daha 
çok takdir edilecek nevidendir . 

Güzel yalı caddesi 
Beledi vemiz, 1 00,000 lira sarf ile 

Konak-Giizelvalı arasındaki İnönü cad
desini Ba!".dı~a taşile yaptırmağa ka
rar verdi. Bunun ilk kısmı 41,000 lira

ya eksiltmeye c:karıldı. İnönü caddesi 
yapılınca. vilfıyetin türistik planına 
dahil bulunan İzmir-Çeşme yolu yapı
latak ve bir türist bir buçuk saatte as
falt yol üzerinden Çeşme kazasına ka· 
dar loolay;lıkla gidebilecektir. 

(~mitten kitçük haberler ) 
İzmit vll~yct mmtakasmda bu sene mah

sul vaziyeti iyidir. Her tnrarta buğday ve ar
palar güzel neşvünema bulmaktadır. 

Bilhassa CUmburiyet tslmll buğday to -
humlanndan mebzul miktarda zerlyat ya · 
pılmıştır. * Yeni sene t\itün mahsulü İnhisarlar am
barlarına c_:elmell~ başlamıştır. Geçen sene
den kalm11 tütiirılerden bir miktarı satılını -
yarak, amb~rlnrda beklemektedir. Yeni sene 
rekoltesi çoli:: nefls bir şekildedir. Henüz fi -
at verJlmPml$tlr. Plvasanın bugünlerde a -

1 çılması beklenmektedir 

1 

* Kandırnnm Yerlln divanında yapılan 
muhtar intihabı çok gürültülü olmuştur. 

Köylüler Rı:ıs - Keş köyünden Şerif Aliyi 
muhtar seçmiş oldukları halde, köyün llerl 
gelen bazı şah:sları bunu kabul etmtyeret 
eski muhtar Mehmedin olmasını 1stemlşler· 
dlr. Nihayet kaymakamlık ve vllA.yet maka . 
mına müracaat etmek mecburiyeti hasıl oı~ 
muştur. 

Köylüler Y ~dln divanındaki muhtar seçi -
minin tekrar yapılmasını 1stemektedlrler. 

* İzmitte tavuk .atları yükselmektedir. 
Evvelce 20-30 kurusa kadar satılan tavuk -
lar ıirndl 50·60 kuruştur. Yumurta da yU. 
paraya çıkmıştır. 

lzmirde hazine tahs:IAll 
İzmir (Hususi') - Hazinenin İzmir 

vilayetindeki tahsilatı, mali yılın on 
ayında 7,036,596 liraya baliğ olmuış
tur. Gt-çen sen ey~:. nisbetle tahsilatta 
yüzde 12 artma vardır. 

- Olmaz, dedim. 
O zaman bıçağını çekerek insafsızca 

yaralamağa başlc!'dı. Kendimden geçe
rek bayıldım. Artık benden hayır kal -
madı. Öleceğim.> 

un ardan b k ı düne nazaran 
eserlerden -v aş a vilnyetlerdeki tarihi 3 80 azalmıı::tır. 
tUı .ı.~ırklareli d k" Y ı Hızır be n e 1 Kırklareli Fa Bunda Midyat 
ranından P Y ve Keşanda Fatihın Vezi - inhisa l kar 1.ersekzade Ahm d r ar memu • 

RiyaseticUmhur orkestrası 
lzm1ra gidi yor 

İzmir 'Hususi) - Riyaselicümbur 
fi'armonık orkestrası, Milli Şefin yük
sek müc;aadelerile 9 Nisanda İzrnire ge
lerek t O ve 12 Nisan geceleri Halke -
vinde iki konser verecektir. Orkestra: 

Hadise akş<.•mı Halil Rıfatpaşa cad -
desinde önüme çıkan Neş'et hiddetli 
hiddetli: 

Suçlu Neş'et zabıtaya ifadesinde ni -
§Jnlısım çıldırasıya sevdiğini ve bu 
sevgi yüzünden yaraladığını söyle -
rniştir. ada Tameşvar fat hl . e paşa .Mal • runun gösterdiği 

~ından İbrahimb ıerınden Taş oğlu- alaka takdırle a • 
!Zi Turh ey ve Mora fatih' G 
!niler .an b Y oğlu Gazi Ömer ı a- nıJmıya şayandır . 2 kisilik kadrosile İzmire gelmektedir. ----------liüd~~t.;.~amirleri için Vakıflarbri ca - ~ltı ay önce iki 
ınu . b~ı: dnezdınde deJd:!~tte bulu:~ y·n lirayı geçmı • Abdullah Barut Birecik kaymakam 'ekilliği 
A r an Hızırb · - en satış c:imd' b b' li ") Gö' l · d luucdp şa cam· . ey ve Hersekzade Halk 'Y ı eş ı_n 'rayı bulmuştur. Birecık (Hususı - z erın en ra-
kar dnki c , ı~erı tamir edilmiş M 

1 
kaçak ınaddelerıne hiç rağbet et • ha"nz bu.unması dolayısile bir ay me-

aın erın d b • a - mmnekte ve d · inh" k 'yaptı ılınak .. e u sene taın.Jrl . la k aıma ısar mamulatı kul- zuniyet alan kazamız ·aymakamı ve 
uzere keş·rı . erı nma tadır. N h' t t b l h rnış ve Vızedc İk' . erı hazırlnttırıl- Abd ll belediye reisi asu ı s an u a are -

tarihi ha!nam U ıncı Murad devrine "d nün u ah Barut eşya kaçakçılığının ö- ket etmiştir. 
Ulletıle v· B mu~ Müfetttşliğ"n d aı 

1 
e g~çm.ek yolunda da sıkı tedbirler Kavmakam ve belediye reisi vekale-

ıze elcdıyesi tarafınd~n 1;0~ 1 ~ ~ş, ınhısar t.akib memurlarına bu tine emniyet amirimiz &Hık Kısmetli 
p ş e de ehemmıyetle vazife vermiştir. tayin olunmuştur. 

- Hasan Be .. 
adam E Y ne bıçım 
hahse.tt· vveıa do,,tluktan 

ı ... 

azar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

· ·. Sonra himayesıne al • 
mak istedi. •• Nihayet birdcnbiro 

iehdid etti. •• 

Hasan Bey,- Herif seni 
Arnavud mu zannett!. ne
dir? 

- B<'nimle gel, evleneceğiz, dedi. 

(~--------A~y_v_a_ı_ık __ H_a __ lk_e_v_i_n_i_n_ç~a~y~•---__ __,) 

Ayvalık (Hususi) - Evimizde sosyal yardım kolu menfaatine bir çay ter -
tib edilmiş ve Halkevi caz orkestrası bu top!antıda güzel h.,valar çalmıştır. 
Geç vakte kadar devam eden dnnslı çn • çok neş'eli geçmi~ ve davetliler gü -
zel saatler geçirm;şlcrdir. Resim çay ... • ... bulunanlaırdan bir kısmını göster • 
mektedir. 
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~ldlaeler Karpnnda 1 

Çocuk söyledi: 
- Anne bana bir masal anlat. 
'Annesi masala başlıyordu: 
- Bir varmış. bir yokmuş. 

Çocuk annei>tnin yüzüne baktı: 
- Çekoslovakya mı? 
- Hayır. ben anlatacağım; bir var-

IDll bir yokmuş. 
- Bfldim. bildim; Avusturya! 
- Değil blr v~ bir yokmuş. 
_ Avusturya da değilse Habeşistan. 
_ Hayır 0 da değili Bir varmış bir 

yokmuş ..• 

- S&yle bakayun anne, herhalde be

A 

1 

gitmi§, su içlyorm1* Kurd yavaş yavaş 
yaklaşmış, derenin kenarında durnıuı: 

_ Kum kuzu, deınlş. benim SUYJ.lmU 

bulandınyonıun. 

Kuzu ba..<Tını kaldırmış. kurdu görünce 
knra g~tl6inl korlru b11rümüş: 
_Nasıl olur da suyu bulandırabilirim. 

demiş. su renin bulunduğun taraftan bu 
tarafa akıyor .. 

Kurd bağırmış: 
- Fazla IAf istemem. suyu bulandın

yorsun. 
Kurd, bu s5zi1 sayler s6ylemez kum· 

nun üzerine ahlınıf, ve kuzuyu yemf p 
Çocuk düşilndfi: 
- Ben bunu biliyorum anne, dün ba-

n · bi Jeanett 
ac onald Connie 

o o re 

nim bildiğim nuuıal olacak. 
_ Söylüyorum, iyi dinle: bam gazetede okuyordu. Amavudluk ma-

cBlr vannış bir yokmuş, bir kurdla bir salı! 
k:wru varını§. Bir gün kuzu dere başına ismet Hulusi 

rı u I 
Connie 1\i oore 

Bir Kraliçeye benzi yen sivri kaya 1 Dünyanın en ihtiyar kızı Connie Moore henüz on sektz yaşında-
Meksi..k.nda ya • dır. Teksasın aonc;u.,. hududsuz sahrala-Amerlkada, U -

tah eyaletinde 
Bryce Conyonda 
toprağın, asırla -

ilin dirin den nn.,_ s 
gcçeı-ek yarattığı 

bu heykel İngi -
lizlerln mqhur 
kralıçe VıktoryR· 

sına ıdyadesile ben 
ıer. 

* ~· Zayıflamak mı istiyorsunuz 

şıyan bu kız 116 n iç'nde dünyaya gelmlştlr. 
yaşındadır ve dün Geçen S<'lle san'at hnyahna radyoya •n-
yanın en yaşlı tisab eylemekle baş1amı~tır. Birkaç gün 
l§çi kızıdır. Ha - içinde o kadar büyük bir ra~bct ile kar-
yatını çamaşırcı - §!lanmıştı ki fırma onn derhal bir mu-
lıkla kazanır. Her kavelenarne imzalattırrnımr. 
hangi blr yardımı Arnerka halkı onun şarkılanna ve se-
tstiğna ile karşı - .. . Bfııe Aşıktır. Kendisınln en fazla beğen-
lar, evlenmemiştir. Kocaların. hurrıye • diğ' şarkılar kovb'ly şarkılarıdır. Bu şar-
tine engel olacağı iddiasını besler. kılar bütün Amen'Kan gençleri tarafın. 

* dan bugiln tekrar edilmektedir. 

' 
·ı ı· 1 Onun radyodaki muvaffa'kiyeti üzerine 

Bir ncı yoz ıraya g<X:e kmpıerı harekete geçmişler ve ken-

. . ' fazla yeymız ... ,, Bundan iki yüz sene evvel nazmen ya· disini bir türlü paylaşamamışlardır. 
. zılmış ve mürekkeble yapılmış resimlerle Gece klüpler'nden son!"a kendısinf cez-

Amerlkada Fil!delfiyada tıb cemıyeti süslü olan bir İnciL g~çenlerde İngilte - beylernek sıram Unıversal film kumpan-
ıtoplantısında fehrin en tanınmış doktor- rede 100 liraya satılmıjtır. yasına geçmi~ir P..- ı:ım kumpanyası 
lanndan biri (zayıflama ôelfısı) na dair hesabına şarkılı komediler çevlrmi tir. 
yaptığı bir mW;ahabede şöyle demiştir: ri tabii surette acıkıyorlar, iştihalan da Sec::i bir har'ka olara~ tıwslf edilmektedir. 

cZayıflamak sevdasile günde bir öğün artıyor.. Fazla kiloyu atmak için, ben İlk filminin ismi Border Wolvestir. 
,,.emekle J.ktifa edenler ekseriya, kili> gdnde 4 defadan altı defaya kadjll' ye - Partöneri Bob Baker olmustur. Çok mu
, ~ f d h bul m vaffaklvet kazanmıstır. Bu film üzerine b...'l....Aeceklerln alıyor, bu suretle gay- mek yeme6~ ay a uyo·r··u··········---
• 3...,..,.,,. '---···-· .. ·····-·-··-·· .. ···--,------- Amerlkada ona veni vr sehhar Jeanette 
----- M.:ıcdonald denilmektedir. 

Bir aile nümunesi 
Btr genç okuyucum, müstear is -

mi altında bayan Nesrin bana, ben
zeri pek az olmıy~ bir karakter nü
munesi anlatzyor. Söylediklerini hü
lfisa edeyün: 

- c23 yaşındayım, kocam ise 
13 tinde, vaktlle bir çok maceralar 
ıeçirdikten sonra dinlenmeyi ev -
lemnekte bulmuş bir adam ... Bana 
temin ettiği maddt hatyat mükem -
lleld.tr. Fakat his kısmından şikAyet
pyim: 
Kadınla kolkola gezmekten sıkı -

kr, b!rlsi yan baksa kızarmış. Bu -
ıun için olacak ki beni sokağa gö -
ıtürmüyor. Bun.et muka'bU kendisi çı
kıyor, haftada bir iki defa arkadaş
larını gönneğe gidiyor. 

Bu vaziyet önünde hazan cke.şki 
kendi yaşımda birisile evlenseydim, 
hiç olmazsa birlikte gezerdik» diye 
d~dnğüm, a1yrılmayı istediğim o
luyor. 

İki:ncl bir derdim daha var .. 

tasavvurun vehminden ileri gelir, 
t>ir noksan değildir. Esasen kadınla 
:trkeğin her zaman kollrola gezme -
leri biraz da komik sayılır, nadir ah
vale, nadir vak'alara inhisar eder. 
Erk€ğin kadını kıskanmasını ise a
leyhine değil, lehine kaydetmek ltı -
tımdır, marazi bir hal almamış ol -
ması şartile. 

Bir erkeğin karısını evde bırakıp 
yalnız olarrf.tt sokağa gitmesini an -
lamam. Fakat meselA haftada bir de
fa. ~nim de bildiğim bir yerde er
keğin arkadaşlarile lron~ak iste -
mesine itiraz etmem. Üzerinde hiç 
durmam, hele erkek bu toplantıya 
mutlaka lürum görüyorsa, ehemmi
yet veriyorsa, onu bu zevkinden mah 
rum etmeğe çalı~ düşüncesiz 
bir hareket sayanın .. 

Kendisine M. G. M. kumpanyasının 

müracaat ettiği ve hnyli para teklif eyle
diği bildirilmektedir. 

Rober Ta lorun 
yeni [mi 

e izba k antr p 
ça an 7 h rsız t 

• 

if 
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Mylıc birlikte gezememek yüzün
den sık sık kavgs ediyoruz. Artık 
yQz ~ olduk. Bana sert sert hitab 
ediyor, fakat birkaç saat sonra piş -
man oluyor, af dileyor. Hiç böyle 
mütemadiyen kavga içinde yaşayan 
etle olur mu? 

Bana öyle geldi ki okuyucum er -
kekle kadın araruıda on ya~ farkı 
.. 'Ok görmektedir. 33 ya.şmda bir er -
keği de yıpranmış, istirahate muh -
taç bir vücud sanmaktadır. Bu, ey -
le bir düşüncedir ki birisi için doğ -
ru, 99 u için yanlıştır. Kendi hesa -
buna 1 O u l!Şll1Smak şartile kadın 
lehine yaş farkını bir garanti saya -
nm. Kadında gençlik ateşinin kır -
kından sonra küllenmeye bS.'llama -
nna mukabil erkekde hazan 60 ı da 
bulduğunu unutmayalım. 

Tavuk ve küpek J '----------------------------------Bacaksızın maskaralıkları: 

* Bu okuyucum, mektubunun sonu-
na kaydettiği bir satırla bana hatır
latıyor ki, bu mevzu üzerinde bana 
.ılr dola daha ba§ vurmuş, kısa bir 
cewb almış, tatmin edici olmaktan 
uzak bulmuş. Meseleyi biraz daha 
tncelemcmi ıstiyoı. Belki ayni vazi
yette bulunan başkalarına da yardı
mı olur, söyliyeyim: 
Kadınla sokakt~ kolkola gezmek -

ten çekinen erkek nadir değildir. 
Ekseriya mahcubiyetten, bazı ah -
val<:ie de itirafından kaçınılan mad -
df bir kusurdan, yahud da• hayali bir 

Fakat blltnn bunları söylemekle 
genç kadını dört duvar arasında ya -
şamaya mahkfim ettiğim sa'tlılrna -
&m. Onun da çıkmak, gezmek, ko -
casfle birlikte hava almak hakkıdır. 
Bu hdkkı kabul ettirmek, hattA tek
lifi kocasından getirtmek onun zekA-
8Ulm derecesine göre değişen bir 
şeydir. 

Kavgaya gelin~, hiç taraftan de
ğilim, fakat isteiniyerek sarfettiği 
bir cümleden sonra derhal af dtle -
yen erkeğe yilz çevirmeyi de hiç an
lamrun. 
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KOCA Mr~AR 

Yolumla eylediler atlı sekban, 
!efer kıldı Mohaca fClhı devran. 
~lüp oldum yayabafı nice de~ 
Verildi Zflnbrekci bClftlık hem! 
1528-1529 Alam.an seferine bir yeniçeri 

zabiti olarak iştirak tttti; 38-39 yaşların
da idi: 

Yine şah eyledi azmi Alaman, 
Gözüne dilmenin tenk oldumeydan. 

*** 
1533·1534 ele İran sefer·ne gitti. Bu ve· 

aile ile Baidadı 
gi\rdü. Türk ordu. 
su Vangölü cıva· 

nnda iken. düş. 

m.an orduırundaq 

ınaJ.Qmat almak rn. 
zın:ı geldi. Artık. 

usta bir dfilıer o

lan Sınan Ala. Vang ltinde bır gemi yap
tL Xaptanblmı da ken.di üzerine aldı 
DOpnan Ol'dU&U hakkında bu suretle çok 
kıymetli m.alönıat alarak büyüklerinir.ı 
nuan dıkkırttni cell>.tti. Sefer donü~ün. 
dıe hll.6ek!UJ- terfi etti. 

*** 
B\lldmı eelerinde l>dU1.u orda m!mu-
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QNKARA POSTASI ) 

Yeni vekaletler 
Başvekil kabineye iki vekalet UAve e· 

dilmi§ olmasının mudb aebeblerlni mat· 
buat mümessillerine iz.ah ederken; hUkO.· 
metin taksimi amAl noktasından bu işdı , 

i Sl 
9 9 ? zaruret ve fayda görd~nü iıaret et • 

ge Ştl miftir. Filvaki mfuıakale i§lerinm muh· 
0 telif vekaletier elinde datuuk bl.r vekilde 

1 
miden ibaret de.IMJdi· bu b" ·ı "dl' c . ve aralarında hiç bir- ahenk ve rabıta 

• 6 • , ır sı e ı . a . dd 
minin etrafında " medreae. 1 darüDıadis, mevcud olmadan idare edilmesi cı en 
1 darülkura, 1 tıb medreaed, 1 ilk okul, göze çarpan sa.kat bir aıatem idi. İktısad 
1 ti.marhane - hastane. ı imaret, 1 misa- Vekaletinin ifleri mahmul hale aelince, 
firhnne, 1 çarşı, 1 hamam. yürlerce ha- burasının mes'ul tek bq tarafından çev
deme odası yapılmıştı. rilmesine maddeten imkAn kalmamıştı. 

SİNAN AGA 

Bu muazzam inşaat bittiği zaman. 67 
yaşında bulunan Mimar Sinan, padi§ahın 
emri ile, Süleymaniyeni.n resmi küşadını 
da kendisi yapmlfb. . 

On artıncı asırda susuzluk, bilhaSM ya
zın, İstanbulun ~ büyült derdlerinden 

biri idi. Süleymaniye inşaatı devam e

derken, Kağıdhane sırtlannın geri!inde
ki membalardan İstanbula su getirmek 

düşünülmüş, bu işe de :Mimar Sinan me
mur olmuştu. Dokuz yıl içinde de bu 

muazzam işi tamamladı: Su yollan. döı1 
büyük su kemeri ve bir büyük bend 
yaptı: 

Ol demde himmetile el urduk kemttlere 

Döktük o yolda su yerme sim ile .teri 

Eflake irdi kavai ktızah veş kemerlcıri 

Yolundan eyledik sulan çeşmeye revan! 

1564 tc Lüleburgazda Sokullu Mehmed 
Paşa abidelerini inşa etti. Burada şahe. 
serler şaheseri bir kervan.saray, güze] 
bir cami, bir darilllıadi~ bir hamam ve 
bir çarşı yaptı. Ergene suyunun üzerine 
dokuz gözlü bir köprü kurdu. 

*** 

nin ve kültürüntın azameti ona kısa bir 

zaman içinde birçok p.heserler yaratmak 

imkanını bahşedecekti. 

1543-1548 yıllannda muazzam eseri o
lan Şehzade camt&lni yaptı 

Bu mabedi, Ksnunf Süleymanın. en sev

gili oğlu olup genç yaşında ~len şehznde 
Mehmedin adına inp. etmişt.l. Sekiz kO-

şeli dört payeye muazzam bir kubbe o
turtmu~u Kubbenin d~ yanında d6rt 

yarım kubbe bulunuyordu. İki zarif mi
nare de abideyi tamamlıyordu. Haya-

Değil bir idareci. bu vekfıletin başına en. 
değerli ve kavrayışlı bit teknisyen de gs
tırilse idi, i§lerin çe§id itibarile çokluğu. 
ekonomi cihazının bugün artık günlük ıh-

tiyaçlara göre ayarlanması lüzumu, bu 
işleruı mütehassmnı bile kıs zamanda 
yormıya kadir idi 

Devlet makinesini bu noktai nazardan 
kuvvetlendirmek ve cihazı daha iyi işler 
bir hale koymak dii§ünceaile hükfunetın al 
dığı tedbir, §iiphesizdlr ki çok yerinde • 
dir. Ancak İktısad Vekileti iki vekAletı 
ayrılırken, her vekalete kendisine tahsil 

edilen vazifelere göre isim verilmesi dı 
muvafık olacaktı. Ticaret Vekll.eti §ÜP • 
hesizdir ki ismini bulmuş ve almıştır. 
Yalnız vazüeleri azalan ve teşkil.Atı da· 
ralan İktısad Vcklletinın eski ısmini mu

hafaza etmesinde sezilen bir gayri Uıbiilik 
var. İktısa<i gibi faDlil bir tabiri, muayyen 
vazifelerle mücehhez bir vekB.letln üze • 
rinde muhafaza etmek maksada uygun 
olmaktan uzaktır. Zira bu vekAlet, iktı-

sadi mevzular arasında ahenk ve rabı • 
tayı temin malcıadile bir vazife s.lırui ol.. 
saydı, ismini muhafaza etmesi mantıkaa 
doğru olurdu. Halbuki g-Orüyorus lr:i İktı-
sad VekAleti sadece .sanayi ve it mevzu. 
lan üzerinde vazife deruhde eylemiştir. 
Şu halde Tıca;o-et VekAlettne Ticaret ismi 

verild.ğı gibi, İktısad VekAletine de Sa • 
nayi VekAleti veyahud da Sanayi ve İt 
Vekaleti dEmek doğru olurdu. 

İsim değiştirmek için önümüzde esaslı 
bir fırsat ve vesile vardır. Yeni vekAlet· 
lcrin teşkilfıt kanun projelerı önümüzde
.ki haftalar içinde Büyük Millet Meclısi~ 
de müzakere mevzuu olacaktır. Projeler 
en<::ümenlerd~ görüşülürken, İktısad V&
kaletine. kendiaine uyacak en doğru ı. • 
mi vermek ve kanun projesinde ona göre 
tashihler yapmak kablldtr. 

Vecdi S. 

--······· .. ·······---······--... ············-···-
Çocuk Esirgeme Kurumunun 

çocuklere yard'ımları 

Çocuk Esirgeme Kurumu Eminönü 
kaz<l.Sı ve nahiyelerinin Mart ayı znr -
fında Divanyolu Çocuk kütilbhanesin
de hergün elli çocuğa sıcak yemek ve
rilmiştir. Bundan başka Çocuk kiitüb
hanesinde hergün muntazaman çocuk -
ların müşkülAt çektikleri derslerden 
konferanslar verllmiş ve her hdfta mü 
sabaka yapılarak birinci, ikinci ve il -
çüncüye istedikleri mükbfatlar veril -
miş ve bu suret~ bir ayda 8 dolma ka
lem 4 sulu boya takımı, muhtelif mck
teb 'ldt®ları ve defter dağıtılmıştır. 
Aynca ihtiyacı olanlara defter, kalem, 
ve mekteb ldtablan te'V%i edilmiştir. 

Kütübhaneye Mart ayı zarfında 3136 

çocuk devam etmiş ve 575 çocuk kltab 
alınış. 532 çocuk geri getlnnıştlr. 

H~aların açık olduğu günlerindt 
Çocuk parkında kendilerine eğlence • 
ler tertib edildiği gibi müteaddid sine
malara da yüzlerce çocuk gönderile • 
rek eğlendirllınltfu. 

Etrafa SBldıran bir deli yakalandı 
Bakırköy Emrazı Akliye hastanesin· 

den henüı çıkmış olan ve Bey'kozda o
turan 55 yaşında Osrnain namnz kılmak 
istemiş ve Aya90fya mnzesine gitmiş -

tir. 
Müze hademeleri, Ayasofyanm mil -

ı.e olduğunu, nemaz kılmak istiyorsa 
camilerden birine gitmesini söylemiş· 
]erse de deliye &as dmletememlşlerdlr. 
Osman: 

_ Benim namaz kılrna..tna nasıl mA-tında çok sevılmlf bir aenciıı nıhf istira
hati için yapılan lN mabedl. Mlm.ar Si
nan, dıjından. çepl çqld nakıflar, mer. 

·····" ··· ......................................... - .. , ni olursı.ınuz, diye ava.! avaz bağınna-

mer çiçekler, merm• oyalarla süsleıniJ
ti. Caminin yanında bir bn&Nt, bir med
rese. bir de aşh&M )'çmııb. 

1550-15~'1 yUlannda 811lıtJmanlyeJ1 
yaptı. SCUey.aıaııq. ADflliı P.lms bir .. 

Rıhletm Salıfl dcd Sil tarih.11'1 ğa başlamış ~ etrafa saldırmıştır. 
cGiçd'l bu dem u oOwm&ı. J*i mJ. Zabıta memurları Ayasofya müzcst-

wıraa S\Mfta ne gelerek gftçhane Osmanı yakala -
mışlard:ır. 

R.W.. Is"' O.- ~ rcd6a piri ch"la. Osman, Tıbbı Adlly• g~nderllmiş • 
lf,RSAD F'KBB!f tir., 

• 
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1 CANAKKALE 1 
C: MIESElb.Elb.E:R:J 
Gazete ve Qazeteciye 

neden düşmanız ? = • = - -- -
~11111111111111111h. General Cemil Conkun .hatıraları: 9 .. .,1111111111111111~ Yazan : Suad Derviş 

Topçu ateşile başhyan sabah 
Kanadada bir anne bır batında beş ço-ı dışarı ağaçların dalları sarkıyor. KapıY1 

cuk dünyaya getirdi. O memleket bu beş çalıyorum. Kapı açılıyor, küçük bir bııb• 
çocuğu kendisine evlid edindi. Belediye çedeyim. Bahçede Herliyoroum . T8' 
çocuklara baktı. O çocukların sıhhatli ve me· enlerden çıkıyorum. İç kapının Ö' 
gürbüz yetişmeleri için bir memleket beş ni.ıı -- camekanın içinde orta yaşlı bit MaktUl İngiliz zabiti, bu karta cevab 

vermek üzere bir mektub yazın~ğa 

başlamış, fakat tamamlamağa vakit 
bulamadan hücuma iştirak etmiş. Ta
bii mektub da Londraya. gidememiş. 
Yarıda katan bu mektubun aynen ter
cümesini aşağıyn koyuyorum: 

cAzizim madam Brown, ümid ede -
rim ki sıhhatte berdevamsımz, A!ldı
ğım iyi mektublarınıza çok teşekkür -
ler, bu lfıtfünüze çok teşekkürler. Size, 
daha sık yrıznmadığımdan müteessirim. 
Fakat yazmağı arzu ettiğimiz zaman 
yazma/ta imkan bu1amadığı.nuzın siz
ce de malfım olduğu tabiidir. Ha'liha -
zırda, bir hastane gernisindeyim ve 
bundan dolayı da yazınağa vakit bulu
yorum. Şimdi de en büyük müşkülAt 
yazı kaf'ıdı ve zarfın bulunmamasın -
d::.•Jır. Bunlar, vapurda· yok ve vapur 
içinde bulunan hiçbir kimse de böyle 
bir şey ehle edemiyor. Bu yaZ1larımı, 
si~ çok korkarım ki Horace'e gönde
receğim mektubun zarfına koyarak u
laştlrarağım. Ümid ederim ki bunda 
bir mahzur görmezsiniz. Bu mektubu 
göndermenin mümkün otup olrnıyaca
ğmı hakiki olarak bilemiyorum. Mat
mazel cMutburne:ı.e saygılanrnı lUtfen 
söyleyiniz. Ümid ederim ki iyidir.> 

............................................. 
Tekrar, g<?neral C.emil Conk'un not

larını yazıyorum: 

7-6-915 - 4 30 a doğru düşman top
çu ateşile uyandım. 1'.1ibetçi nefer, 
cgaynaşman millet, tıyMe geliyo• di -
ye bağırıyordu! Hemen telefonla• kay
makam Sabri beyden 4 ünctl bölüğü
mün siperini istirdad için yapılan ha -
reketin neticesini sordum. Buna bir 
tabur memur. edilmiş ise de gece kan
qıklıktan bir şey yapılmamış! Fakat 
9 uncu fırka siperlerinden bir ikisi 
müstesna, di~er zayi edilen siperler is
tirdad olunmuş imiş' 
Düşman bugün de araı;ıra top attı. 

Bizim karargah civaırını dl5vdil. Düş -

11.-11 ürmilz artık son ümidini ser -
lrıl maycsi Sehere bağlıyordu. 

Ondan da yüreğine ferah verecek bir 
haber alamazsa yanacaktı. Fitn ... ~ ı: 

- Haydi, kahvemi pişir!. Eınrile sav
mak istedi: 
Karı kapıya kad<.'l' gittikten sonra 

birdenbire geriye döndü. Koynundan 
koyu renk bir şey çıkararak, hanunına 
uzattL: 

- Az kaldı unutuyordum: Bunu 
beylerin biri düşilrmilş .. demincek sof
ranın altında buldum.. dedi .• 

- Ver bakdyım şunu! 
Hürmliz, o şeyi yüreği çarpa çarpa 

Fıtnatın elin<len aldı. Bu bir cüzdandı. 
Gayet in<'e ve kokulu deriden yapıl -
mış, içPrfsinde o vakltkl Beyoğlunun 
en kibar, en şık ve en lüle! tuhafiyecisi 
(Alber Kün )ün firmasını taşıyordu. 

Bir gözünde 'l'ürkce ve Fransızca• kart
vizitler vardı. Hürmüz bunların Ü!e -
rlndeki rık'a yazıyı hecellye heceliye 
ıöktil:Füruzan.Amedii divanı hilınayun 
hülafasından... öteki gözde Osmanlı 
bankasının beşlik bankn<>tlanndan bir 
~1Ç tane ... 

Demek bu cüzdan onundu. Ya gelip 
anyacak, yahud ki birisini gönderip 
sorduracak, istetecekti. O vakit, kimin 
nesi olduğunu, nerede oturduğunu öğ
renmek "e icabında mektubla arzıhal 
etmek, yalvarmak irnkfuıı basıl ola
caktı. 

Hilrmüz çocuk gibi sevindi. Talih ona 
yardım ediyordu. DellM!k ki bu ellM!li 
husul bulacaktı. Fıtnat göz önünden u
zaklaşır u1.alklaşmaz, HürmUı ytıtağı
nm içinde çırpındı ... 

- Ay!. Yarabbim!. Deli olacağım!. 
Hınzırı ayağımn getireyim, aklını ba
şından geleyim de, o da bana kabl tut
mayı, hakaret etmeyi görsün! 

O k('yifle kalktı, yıkandı, kahvesini 
içti. giylndi. Miltt>.mmim mal'Omat al
mak hnf'..slle Seherin yanını,.. gitti. 

O da Füruzanın kibarlığını, zarafeti
ni, cömerdliğinl slSyllye ~yl11e bitire-

Çanakkale siperlerinde Türk askerleri 

mandan ald1ğımız makineli tüfeklerden 
birini d~ana karşı kullanmağa baş· 
ladık. 20.30 c doğru sağ cenahta!ı şid
detli top ve tüfek sesleri duyuldu. Düş
man Kan lıderc ile Kirtederesi arasın
dan taarruz etmek istemiş, püskürtül
müş. Gece gelen bir emirde, 9 uncu 
fırkayı rr.iraılay Halil bey kumanda -
sı:ndaki 8 taburdan ibaret cihtiyatı 
umumhnin tebdil edeceği bildiriliyor
du. Bugiin, ikjnc; ve üçüncü taburların 
bölük mevcudlarını tevhid ettim. 1 inci 
taburu bir bölük yaptım. 

8-6-1915 - Öğleye doğru fırkadan 
gelen emirde 36 ncı alayın Kanlıdere
ye ihtiyaia gideceği, onun yerine 
19 uncu alayın geleceği bildiriliyordu. 
Teletonla, 19 uncu afa'j' kumandanı 

kaymakam Sabri bey ile görüştüm. 

Gece yapılacak olan değiştirme terti -
batını karar1aşhrdım. 13 e doğru fırka 
kumnndanı SalAhaddin Adil bey (ge -
neral)beni r•radı. Cenub grupu erka
nıharb reisi Toveney beyin infikAk e
derek İstanbula hareket etmesi sebebi
!e, kendisinin vekaleten oraya gidece
ği ve Sabi bey ile benim, hangimizin 
daha kıdemli isek, fırka kumandanlı
ğını vekaleten deruhte edeceğimizi 
söyledi. Hem sınıf arkadaşı, hem de 

hir kıdemde olduğumuzu anlattım. 
Öyle isP. grup intihab etsin, dedi. 13.45 
de fırka vekaletinin, cenub grupu ta
raf mdan bana bırakıldığına, sağ mm
takayı Sabri beye teslim edip vazifeye 
baı~lamak üzere fırka karargahına gel
meme dair telefon edildi. 1 7 de mınta-
kayı Sabn beye teslim ettim, fırka ka
rargahına geldim. Salfıhaddin Adil 
beyden (general) fırkayı teslim aldım. 
O da grup erkanıharbiye riyclsetine 
gitti. 

9-6-91 S - Gece sükı'.lnetle geçti. 
Dornuzderesindcki fırka karargahı 

yüksekte bulunduğundan rüzgarlı ve 
serin. Zannedersem, f~z.laca poyraz e
siyor. Ortalık toz duman içinde. Dün 
gelmiş olan 15 lik seri üç obüs topunu, 
gece yer!ertne yerleştirtmiştim. Bunun 
dördüncüsünü düşman tayyaresi 5 
Martta Anadolu cihetinde, !ntepede 
kendi topçularına verdiği tarassud ile 
tahrib ettirmiş. Bu batarya. ilk harn
l<'de Süveyşe kadar da bir sefer yapmış. 
Yolda cephanesinin bir kısmı su altında 
kalrnı§, bozulmuş! Çanakka1e ehemmi
yet alınca buraya getirmişler. Bu günü 
hep topçularla geçirdim. Elimizde bu
lunan üç obfüı, yedi kilometre gidiyor. 
Bunlar ile şüphelendiğim mahallere bir 
kaç çat~] yaptırdım, mesafelerini tayin 
ettirdim. Düşmanın ummadığı yerlerde 
rnğı.m tcrnelerimizi j:!'Örmesi, epeyce te
laşını mucib oldu. Öğleden sonra, tek
rar fırka tarassud mevziine giderken 
yolda Veber paşaya rasladım. O da, o
bilse geliyormuş. Beraber gittik, gez
dik. 

11-6-15 - Veber paşadan bir kağıd 
o.t!dım: Şimdilik yanımda bulunan 9 im
tiyaz ve 16 liyakat muharebe madalya
sının aldırılarak müstaqak olanlara 
vermem rica olunuyordu. 

( .t-1 rkası var) 

Yazan: Sabih Alaçam 

yavrunun üstüne titredi. 
İstanbulda bir anne bir batında 3 erkek 

yavru dünyaya getirdi. Bu doğum Türk 
anasının velUdiyeti bakımından hepimizi 
sevindiren bir hadise oldu. Gazetelerimiz 
bu haberi neşrettiler. Anneye .sıhhat, 

yavrulara uzun ömür temenni ettiler. 
Biz bu kadarla iktifa etmek istemedik. 

Muharririmiz Suad Dervişı bu üç yavru-
lu anaya gazetemizin tebriklerile 
sıhhat ve omur temennilerini biJ
dirmek için yolladık. Maksadı -
mız bir ailenin hariminc girip, 
onların hususiyetlerine nüfub elmek 
değildi. Maksadımız bütün okuyucula
rımıza pek sempatik gelen bu üç yavru
nun sıhhati, annelerinin vaziyeti ve 
ailenin saadeti hakkında bir' fikir vere-
rek, bir evi sevindiren hadise hakkında 
vereceğimiz tafsilatla bir aile kadar bir
birine merbut bütün bir milletı de mem-
nun etmek istiyorduk. 
~e muharririmiz size bu evde 

karşılandığını kendi anhtıyor: 

* 

nasıl 

Tramvaydan stadyomun önündek1 J..!. 
tasyonda indim... Biraz sonra elimle 
koymuş gibi üç çocuklu annenin oturdu
ğu evi buldum. 
İçim sempati ve adetA sevinçle dolu ... 

Yakın bir akrabamın veya bir arkadaşı
mın bir çocuk dünyaya getirmesını teb
rike gider gibiyim. Birazdan ıu üç be
bekli genç anıneyi göreceğım ve yavrula
nnı kolaylıkla ve sıhhatli olarak yetiş

tirmesini hepimizin nasıl can ve gönül
den dilediğimizi kendisıne bildireceğim. 

Sonra bebekleri düşünüyorum. Küifjk 
çocukları ne çok severim .. üçünü birden 
karşımda göreceğim... Üç yavruyu yan
yana... Kim bilir ne şeker, ne cana ya
kın şeylerdir... Bir yabancı olduğum 

için onları kollarıma alamıyacağım am
ma uzaktan doya. doya bakacağım. 

Bahçe içindeki tahta bir evin kapısının 
önünde duruyorum. Bahçe duvarından 
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~Ah ne baY ın bakışın var. 
-~5~0--· VA ZAN 

~;;~u~ a beıaz şemsiyeli 1" ~~:1:0_ 

bayanla karşılaşıyorum: 
- Bay Muammerin evi burası mıdıtf 
- Evet efendim. 
- Üç bebek dünyaya getiren baysıı 

burada mı oturur. 
Orta yaşlı bayanın çehresı gayet askı!I 

cevab yerine: 
- Ne istiyorsunuz, diye soruyor: 
Gazeteci olduğumu söylüyorum ve ıi• 

yaretimin maksadını kısaca nnlatıyoruttlo 
Asık bir çehre ile: 
- Lohusa hastadır diyor, doktor ya• 

mna kimseyi sokmuyor. 
- Vah, vah diyorum. ya bebekler nca' 

ba onları görmek mümkün olamaz :mı? 
- Çocuk bu, görülecek neleri var?··' 

Görülemezler. 
- Acaba sıhhatleri ve kendileri ha1'• 

kında bir malfımat alamaz mıyım?. 
- Hiçbir malılmat veremeyiz. BabalB' 

rı kızıyor. Hergün kendisini de işinde ga
zeteciler raı'hat bırakmıyormuş. Üç ço• 
cuk Allah vermiş. İster şöyle olur, istel 
böyle, onlar bütün çocuklar gibi.. çocuk·•' 

Bu ziyaretimi yanlış tefsir eden ve p•• 
nayırda bir hilkat ucubesi seyretmek ıstı• 
yen bir insan zihniyeti!e oraya g!ttiğiıııJ 
zanneden bayana ziyaretimin hedefini atı' 
latmağa çabalıyorum. Yaptığım saygısıf' 
lıktan dolayı çok özür diliyorum. Onds' 
bebek1ere ve annelerine dair ancak P 
malfunatı alabiliyorum: 

- Çocuklar doğalı aşağı yukarı bir a1 
olmuştur. Anneleri fazla kan zayi etırıll 
olduğu için zayıf kalmış ve h~lA bira• 
rahatsızdır. Çocuklarını henüz kcndiSI 
emziremiyormuş. Kendi!erine bir sütnitl• 
tutulmuş. Çocuklar cmaşallahı> norJ1'1•1 

bir seyir ile büyümektedirler. 
Onlardan daha fazla bir malCırnat "'" 

bilhassa küçüklerin resimlerini alamıya' 
cağımı anladığım için dışarıya çıkıyor 'lf 
ta Yerebatandaki gazete idarehanesindeıl 
kalkıp Kızıltoprağa kadar beyhude gtt• 
miş olmamak için biraz da komşularda!> 

(Devamı 10 uncu sayfada) _., 
veddeler de cidden münşiyane telfıkıd 
ediliyordu. 
· Yakın amirleri Füruzanda, padişab• 
damad olmağa Iayik vasıflar görmenıU 
olsalardı, ona kendi kızlarını tezviç e~ 
mek hususunda, aralarında yc.\'ışacal<" 
lardı. Fakat bu güzel, kibar, malô ' 
::natlı ve zengin delikanlının herhald' • büyük emeller beslediğini tahmin e 
derek, böyle bir teklifte bulunmağa ~ 

!miyordu. O ına da, na, mura..1. e:\J!ledik _, uı ,, . - s<lret edemiyorlardı. 
usulcacık, hisset - ten 10nra karganın, ·ıdJ. 
tirmeden iki altın _..__ _ h Halbuki Füruzan oralarda değıı 

laJU5agarun, şa inin Hünkar damadlığını aklından bile ge • 
bırakmıştı. Seher: bile eti nasıl yenir - çirmiyordu. Alelade, kendi muhitındetJ 

- Üstü başı ter - m1rı a:"-terecekti -1• 

An
.,, 0\RŞ da .: bir kız alıp evlenmeğe de kat'iyen Jl!. 

temiz.. çamaşırları alığın n oğ tJ' 
bütün ipek.. diyor _ diği tekmil f d: yeti yoktu. Babasının konağında rah d 
du. c Ha~umefen • ~~ kul1 k e~ tı gayet yerinde idi. Anasının nezare; 
di>siz lAf etmedi. : din anı:ıc~' u~ altında, ihtiyar, genç bütiln bir haJ!)'ı 

Hürınilz bir caq _ ~~ene: adamı e~::C- o~dusu her suretle bakımını temin 6 • 

maz> yaph. kı k bağl dıyordu. vra ayıp: c4 
- Memnun oldu cAmanl> dedirte _ Temiz ve şık giyinmeğe son dere • 

tse senden, gene a-- celcti. Beyaz Şemsi- merakt vardı. Elbisesini, Mir'de, kıt~ 
ür. .. yeilltin tesir etme _ durı:ilannı Heral'de, gömleklerini "', 

- A! Memnun ol~ dili erkek kalbine çamaşırını Kün'de yaptırıyor, boyu~ , 
nasa, altnılan ve • karfl şimd1 bir de bağlarını Pigmalyon vasıtasile ParJS 
rir mi idi? Hem, ö- Hamamcmın HUr. ten, Lonnradan getirtiyordu. , 
nümilzdeki Cuma müz taarruza geç _ Yazları Koşu yolundaki köşke tıı , 
gecesine bir daha mek niyeilnde bulu- şındıkları v<l'kit, bizzat kullandığı Vi 51 
gelecek. nuyordu. yananın Bender markalı brik arab9

, 

- Benim hakkını- * ile Fenf'rde, Çiftehavuzlarda, Bağlal' 1, 
fa bir şey söyledi Koynundan koyu renk bir ıey çıkararak hanımına uzattı. Füruzan bey bir- başında, Kuşdilinde parma~la göster 
mi, hiç' mak için lakayd göründüğü manasını kaç lirımın ~inden koşacak, unuttu- lirdi. l' 

- Evet... · çıkardı. A4k her teYde az çok teselli ğu bir cüzdan yttzünden rel!şa d~ - Füruzanın yeg~ne arzusu sefaret l< • 
Hürmüz heyecanlandı: bulur. Aş:ı.k, kadın olsun erke'k olsun, cek adam değildi. Zengin bir ana ba- tibi olarak Avrupaya gidebilmekti .. ~~ 
- Ne söyledi, bakayım? iıer şeyi bil.mil tevile, hayra yormağa banın iyi tahsil w iyi terbiye görmüş riciye Nazırı Turhan paşa kendı51 

, 

SeM-r, bunlan tekrar etmek istemi - müte.maytldir. tek evlAdı bulunUJordu. Soyunun a _ yanımı mühürdar olarak almıştı. O :
8 
.. 

yordu.. İçinden sevindiği halde, Sehere kar- &aleti f\e beraber kendi kibarlığı ve man emelinin yakında tahakkuk ed " 
- Öf! Aman! Abuk sabuk şeyler. şı dudak bükerek: . . ' . ceğini ummuş, fakat paşanın neznre 1 

Gece, keyif halile ağzındab çıkıverdi. - Iuıhl. dedi; ya\>an ördeği kendini ==- aayesı~~ddevle~in ~~ksek ti pek k1sa devam ettiği ve halefi. ~ 
- Söyle, söyle! Bileyim.. kuştan mı sayıyor! I.M et.miı; balkabe- .. arına ş en e~ nam- mühürdarlığa ba-şkasını getirdiği ıÇ 
- Hanımına de ki, dedi, her kuşun ğı! LAkırdı kıtlığında asmalar budayım zed gore~~ vardı. O devrııı en mut~ şimdilik bu sevdadan vazgeçmişti. 

eti yenmez. Amma, vallahi ne demek diye buna derler işte! Ona kim göz na mevldlennden b1rl olan Divanı Hu- Ona çapkın denemezdi. Dolaştığı 5~ 
murad ettiğini bilmiyorum. Fazluını koydu, ldm etini yemeğe karkı4'b? Ken. maywıu Amed1 kaleminde kendinden yir yerlerinde onun herhangi bir e~e ı. 
sormadım. di kuruntusu .. aptal! kıdemlileri bulunduğu halde, onun ğin peşinden koştuğu g(Sri.llrneI1'11şt 

1 
- Yal Uldn içi içine sığmıyordu. Koynu - huzurunda herke.! nefsini hakir gör - İltifatını dilenmek maksadile karŞ15111J> 
Bu sılSılerdeıa Htirm.t1z, Fnru.lan be- na yerleştirdiği cürdaaıı almak ftzere mekte l<il. Mektebi Sultaniden birinci- çıkan, yolunu kesen serbest kadınJnfl s 

yin ken~ine bO.bütün llkayd olma • o gQn değil.ae bile ertesi gün bebeme - ilkle çıkmıf, sen. bir franaızca konu - bile .ondan YÜZ 2.Ördüğü vaki değildi· 
'1ılı w fakat inadına, damarma bu - hal gelecelinl wnu70rdu. O zaman o • JUŞOr, ttırkçede bleme aldıJ'ı mtıa - (Arkaıı var} 
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Uzan saç mı moda yoksa 1 

kısa saç mı? 
Mevsimlik 

Kazak -Etek 
Model nasll seçilir? 

Denebilir ki. elbae çeşidlerinin en 
zengin zamanı bahardır. Yaz, kı&, hatta 

sonbahar havası, 

az çok mahdud 

tarzlara bağlar 

Kışın mantodan 

sıyrılabileni, yazın 

manto ile gezeni, 
son baharda yünlti 
roplarla, ince elbi· 
seıerle sokağa çı· 

kanı pek göreme
yiz. Bahar öyle de· 
ğildir. lnco roplar
dan tutun da man° 
toya Yarıncıya ka· 
dar bluz etek. b .. 
za'k, tayyör, bole
ro, yilnlü rop, rop. 

yassı ve yatkın tarana • ceket. her türl11 ei-... ,~eyBsel bu ldte.reddild d vresı geçti ar . ~. ·· r yı an k bırakılmıyacak. 
d.' ço tur moda mütema caktır. bise bu mevsim.de ıyen uzun e:ıçla kıs • 
hyor. bir türlü ka , a saç llrasında boca- ya tepeye doğru taranan kuvafürler? birden ortaya ~ 
du. Fakat nih t 1 karannı veremiyor- Hani daha onların bizde umumileştiğini kar. Hergünkü ha· 
kadına urnum::~~et:;ıdildtı bıraktı. Ve bile görmemiştik. Onlarda mı modadan va bunlardan biri.o 
fazla moda olan Y&ra~an. ve en düştü? ne, ikisine müsaid 
etti: Bu uzunluk ~ç u~nluğunu tesb'.;, Evet o tarz da düne karıştı. davranır. 
arasındadır. santıınle 30 santim Bütün bunlara rağmen geçmlç sayıl~n Kazak • etek ba· 

Saç tnodamnın · modalardan herhangi birinin yüzünüz(i harlıkların en pra,." 

Bir model yabw: 
bir ctip> in delildir. 
Uf ak tefek delifik . 
liklerle bir 90k tip • 
lere ve bir çok yaşa 
uyabilir. Ancak bu 
değişikliğin modelin 
nerelerinde Ye ne ~
kilde yapılacağını iyi 
kestirmek ve bilmek 
lAzımdır. 

Buna cmodeli ken. 
dine uydurma11 da d1 
yeblliriz. Basit gibi 
göriinür.IIalbuki 'ince 
zevkin, zerafe~ aid 
bilginin ölçüsüdür, 
Modeli kendi silüeti~ 
ne uydurmakla, fU, 
bu modelin hOf\llla gi· 
den taraflarını bir· 

leştirtp uyd\lrma bh 

elbise yapmayı bir • 

birine karıştırmama • 

lıdır. Birinctai pkh .. 

lın temeli, lkincili 

düpnanıdır. 

Herhangi btr mo • 

deli vücudüne uy • 

durmak demek o mo

delin tanını boz • da §U" BütQ Yt!nı •e •arih bir karan · tik bir N)Rididir. 
b

. · n saçlan 111.at bugünkil modadan daha çok güzelleştır • r,.· 
ır rulo l.-llnde 1P uzatıp ka_lın . b i Her yııı:.a, hemen maksmn, kendi i1s • 

'14l ense diğine kaniseniz, tecrübenız unu s ze ...,. 
düşmüş ve eski-ı . ye toplamak gözden k d .. r her vncude az çok 6 tünde hoş görllnmi • 
duğu için çok ;" ştır. Bu şekil pratik ol gösteriyorsa son olara şunu a soy ıye· R h t ı k t aflar belli b r ·ı deAiştir -
...ı:zel deır.ı'Id" Maraftar bulmu..+u n-m~ lim: yara§ırG. a a ge· c~ 01 y~e ar ..J-~·ı ede e ıdr~- lı ol 
~u 6 ı. odan•• . ~· ....... -· yilir. enç ve pk mektir. Bu ucgışm mo e.uu aıı • 
ett·ır. .... lıtnd" En güzel saç modası yüzünüze en ya • b "' 16i tarz çok d h ı müdafaa görünebilir. duğu gibi kalır. Yalnız teferrüat aşr.a • 
tık rulo yapılm a a g\lzeldtr. Saçlar ar- raşandır. Her yeni muhakkak bir ke- Mesel!: Şöyle laşır. Mesell: Ceket boyu \lU?' wya kı • 
bukl ıyacalt. K b k 1 d F k w k elerin de m d a an ve sık re denenme i ir. a at eger ya ışmıyor- bir kazak _ etek hiç ~ fena oir ta - salır, etek biraz daha d&rlaşıc nya ge • 

Ensedeki Aaçl;. ası geçmi§tir. sa eskiyi muhafazadan, yahud daha iyisi kım olmaz. Yakası dörtköşe açık ve göğ- nişler, bilzgiller, pliler çoğa!ır· azalır hat 
halinde birblrtııc' çaprasvarı tutamlar eskiyi bir iki ufak değişiklikle yeniye SÜ saten kordelAlardan karelerle süslü tA bazan büzgü pliye, pli diki'e çevrilir. 
Yapılınak istenirse ;:~:~:ektir. Bukle benzeterek saklamaktan çekmmcmelı • bir kazak ile dar, düz bir etek. Beline sa- Fakat model esas itibarile ctarz> mı kay-

•~~5~~~~~~;~y~u:v:a:r~1n~k±d~ir~.==~====~======~~rd~~~~n~~~~~Vb~L~~~~M~~r~ 
H 1. d b lb" · SÜ lü bir o ıvu modellerinden ahar/ık geçirilir, yakasının açık yeri de o renk eklenmez. pratik tr e ıse ı.se !! 

H düz bir e§arp'ta kapatılır. Sol göğsüne ve yaka flfıve edilmez. 

etn rob hem T •• belinin kemerden aşağı ırol kısmına üçer Farzedellm ki bu bahark modasıBuna tu .. : 
1, ayyor . yup bir tayylif yaptıra.ca SU\lZ. a,, · 

manto 
düğme sıra~anır. Böylece he~ sokakta, yöriln ceketinin sade, kıvrak, eteğintn 
hem evde gıyllebllecek sadi! hır takım el- bahar modasına uyar tekilde bol obna • 
de edilir. Bu elbiae gençlere, bilhawı mnı 1.$tiyorsunuz. (Tabii, etbiselerinld 
fazla fişman obnıyanlara çolı: iyi gider, yaptırırken ı:lhninisde böyle bl'l' plln ta· 
ve bunu giydiklm zaman çok şık görü- sarlıyorsunuzdur. Çünk\l onsu~ isabetli 
nürler. bir karar vermenize imkan yoktur.} 

Şapkanızı seçerken çok 
metin davranmalısınız 

Hem rob. h enı ınanto gib' . . 
cek .bir elbise B ı gıy:Iebile • 

. u elbisenin en müh. 
rafı kollandır. OmU%lara kadar ~ ta. 
robanm altmd b genış bir 

an qlayan. hep plidcn 
Yapılmış kollar ... Bir b•'!,.,~•ft 

..... "i14 mantonun 
(veya robun) üst kımıına b" k 
ven ır ap tesiri yor. 

Rengi ldciverddir. Ceketinde jileyi an
dıran bir kup'u, eteğinde god.9 tesiri ya-

ı,apkanızı aeçerk.cn 
ne kadar titis dav • 
ran.aanu yeri var. 
Çtlnkfl: GQzel g&ftn.. 
mek için yalnız gl\ • 
zel olmak klfi deltl· 
dlr. Bu gilıelllli art• 
tırmak ve meydana 
çıkarmak lhımdır. 
ı.,te bu noktada ıap· 
kanm roltı pek bd • 
yiiktür. 

Şapkanızı abr k"11 
en fula. dlkkaı ede • 
ceğhıJz ey fUlllaI 

olmalıdır: 
Yi1z0ntııiln umu • 

mt bi~i ye -Jilı 
çl..ıgilerind• en mü • 
hlm yer tutan- bur·, 

nunusun ıekli .. 
Mesell: G!Srdülft .. ' 

nüz model yuvarlak 

yüzler• uzun ?eya 

beysi yilzlerdeu. da • 

ha 9(>k yaraşır. Se • 
bebi fU: Tepesinin 

sıvrillği çehreyi 11 • 

zunmuş gibi göster " 

Istedl#lJllz bir moaell 1:>uıcnınuz. AY • 
nen alır mıa:ınu;? .Alırsanız yüzde elli ya~ 
nılmıJ olabilirsini%. Çünkü modeller, e, 
ıJne pek u rutlanabllen kusursuz, geng 
Ytioudlerin u..tüııe yapılmı~tır. Miltena 1 
.ıib de olsa bir kadm onların tıpkısı ol .ı 
mayabllir. Şu halde? 
Bakarsınız. pek genç ve incecik bir kı~ 

mısınız? Verev, klot bir etek. kısacık. 
sıkı belli bir ceket size yaraşır. Bulduğu· 
nuı model böyle ise olduğu gibi alırsınız. 
-····-············-······································-
( Holivud modellerinden ) 

Görülmemiş 

bir elbise 

Hollvud hep garülmemiş arar. Bu el • 
bYe de caradıiım bulduğuntb söylüyor-., 
Ve cm orlJ1n.al tarafı diye şunları göste c 

J'S1W: 
ı - ıtorsajla Jlla.daki zikzak ve Pi 11 

kQ.rlil keai)ler. 
2 - Onların aralarını dolduran pliler. 
3 - Geni§ bir ıentür gibi, beli saran1. 

Roba dar bir jile k.Unde aşağı doğru 
hılyor ve eteği teşkil ediyor. Yani hepsi 

bir tek parça halinde ... Fakat arkadn bu 
ı>arça ikiye bölündyw. Beli kesile ve 
sivri. 

pan iki dikişi var. Bunlar sayesinde dap· 
dar ve yilrüyüşü güçleştiren bir elbise 
olmaktan kurtuluyor. Güntin modasını 

dahn çok tebarüz ettiriyor. Bu modeli, 
kıvrak elbiselen seven her yaştaki kız ve 
ya kadın giyebilir. meJdedir. csttı zikzaklı. altı düz bel parçası. (Bu 

Antresi ufamlt ol • a beli ince göetermektedir ) 

Ön etekler düğme yerine gizli bir fer. 
nıetilrle kapanıyor. İşte bu hususiyet ye
rine göre manto olarak gtyilebllen bu el

hlaeııo icabında rob sft>i liYinmek hlıkl-

nını veriyor. Bunlardan başka dört mi • 
nimini cebi var. 

Model: Kükürt sarısı kalın ipekliden 
yapılmıştır. Bu Tengin ve böyle ağır ipek 
lllerin bu yaz vo bahar modasında btıytık 
bir yer alacaluu Hollvud haber veriyor. 

dulu içlıl kenarları bafUl yanlanndan ktindtir. Bu manzura g~ yumablllrsenh :parç • . 
pek taşmıyor. Yani kenarlı olduğu hal- §irin y.c bahara aon derece ya.raıan bir 4 - Ve kumaşın parlak san rengı. 
de tenarsızıruf gtbi duruyor. Şu halde model ile karşı kaqıyasıru:ı: demektir, Bolivnd modasına göre bu renk önü • 
bütün tenarilZ oçkalar gibi burunun tereddüd etmeden~ QOk modellere ter- m<lldekl bahar ve yaıın en seviJ.eıı ren.al 
iriJ.ilinl fazlaca ~ çıkarması müm • o1h edcbllirsJnis. olacaktır. 
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t aleminde : Avrupayı bu çıkmazSiya 
da ' ha bir harb kurtarab· ece Hayale ve heyecana yer veren 

bir tip 
(Ba§tarafı 3 üncil sa'llfada.) 

A vrupanın ço '{ ciddi bir buhran ge -
çirdiği şu günlerde Lehlstanla İngil -
k:re ara ında cereyan eden ve tedafüi 
emniyet esasına müstenid bir muahe
denin tanzimini istihdaf eden bazı mü
zakereler olmuştur. Mevcud maltiınat, 
bu hususta tarafütrın mutabık kaldık
parını ve muahede metninin pek yakın
da tertib edileceğini bildirirken Şarkt 
:Avrupa devletlerinden bazılarile de ay
ni esasa müstenid anla.şma~ar yapıla -
cağını ilAve etmiştir. İtalya, umurnt 
kanaate göre, işte bu anlaşmalara ta -
k<'.ldüm etmek üzere harekete geçmiş 
ve kendi telfıkkisi mucibince İtalyan -
Arnavudluk tedafül muahedesinin hu
dudlan dairesinde hareket etmiştir. 
Yani İtalya, İngiltereye karşı açıkça 
meydan okumuştur. İtalya' derken, bun 
dan All'J'la11vayı istisna etmek doğru 

Türkiye radyo dif iiZTon postalan 

~nkara radyosu 

. Şehremi, 
olmaz. Çünkü bu tedbiri alan Italya" ninden Cemil ka • 
birkaç. zamandanberi A!lmanya,t ile ralaerini &oruyor: 
müzakereler yapmış, bu p!Anın tatbiki Bırdenbire ken
için onunla her suretle mutabık kalmış dıni meydana vur. 
ve sonra harekete geçmiştir. İtalyanın mıyan halleri. ha. 
Arnavudluğu işga\ etmesinden ne gibi yale ve heyecanı 
neticeler doğabileceğine g'Clince; yer veren hareket. 

Bir taraftan Yugoslavya, diğer taraf- leri vardır. Muha. 
tan Yunanistanla he.mhudud olan bu tabı üzerinde daha 
devletin, İngiltere ile Balkanlal· arası - sonra tesir ve ma. 
na kuvvetli bir perde germek istiye - na ifade etmeğe başlar. Hususiyetlerini 
ceğinden şüphe etmemek gerektir.Bun pek belli etmek istemez. 
dan böyle, bu mıntnkada B€rlin - Roma * 
mihverinin nüfuzunu hakim kılmak a - D h k" 1 
lAkadarlann başlıca emeli olacaktır. a 8 az Ç8 ıngen O mak 
Hadiselerin bundan sonraki inkişafı i- kaydile 
se, İngilterede duyufacak akstiHamele E a k i ı e h i r • 
bağlıdır. Korkulan umu.mı bir harb, den Turan, mu • 
bu çıkmazd~n Avrupayı kurtarabile - vajfak olup olamı.. 
oek yeeane yol gibi görünüyor. yacağını soruyor. 

Selim Ragıp Emeç Kararlannı tat ~ 
bikte yumuşama • .
mak ve daha aı • 
çekingen olmak 
kaydile muvaffa • 
kiyet ihtimalleri , 
n i çoğaltması müın 
kündür. 

* 

--""-

G 
DALGA UZUNLUCU 

1~9 m. 181 KeL t• h. 
.A Q. Hl 7' m. 111191 Ku. 19 KW. 

JI'. 11;10 m. Hes JCca. IO ICY. 

u.saorgsky - Çıplak dalda blr gece. (Senfonik 
parça.) 4 - O. Pucctni - cLa Tosca. adlı o. 
peruından 8elotsyon. n: Anadolu ajansı 
<Spor servisi.) 22.10: Müzik {Cazband - PU 
22.45 - 23: Son &jaw haberleri ve yannkJ 
program. Mücadeleyi davet etmiyen 

nkara bors sı 
bir genç 

PAZAR 9-C-3 

12.30: Prognm, l2.3S: Ml1ztk CKQçQk or- Arılı•· kananıJ fiotla ı 8 - 4 - 939 
kestra - Şet: Necib Aşkın.) 1 - Bnıssel - .__., ___ ,., __ ·------=--=il 
mans - Fclemenlı; süitinden (Aşk ~ltl.) 2 - ç E K ı .. E R 
Leopold - Yeni dilnyanın e3k1 .p.rkılan. 3 - l----.....;.---.--------1 
.Pachernc""g - Vlyananın cazlbe!1. 13: Mem- Açhı J Aft"> u ı 
leket saat Ayan, a1ans ve meteoroloji haber- G.9! ~. R 
ıerl. 13.15: Müz!lt CKüçillt orkestra - Şef: Ne. •26.b76 ırn.675 
clb Aşkın.> 4' - Shllk - İspanyol daruı. ıı - ! · 65 ~ .So!i 
Hanns Löbr - Memleketten memltt"'ete - Muh ti.66i6 t .6625 
tellf meırJeke~ıerln melodllerl üzerine Rap - H .40~6 SB.402..ı 
csodl. 6 - Amolc! Me!.5ter - Bohemya rapso- 0.24 6. ,;4 

lnnirden Rıza, 
karakterini SOTU • 

yor: 
Atak ve atılgan 

değildir. Kendi ba
şına mes'uliyetler 
ve mücadele davet 
eden işlere yanaş. 
maz. Şöhreti se ~ 

verse de icablarına 
pek katlanmaz. 

tils1 7 - Houberger - Şarkdt. 1mnl1 ııfiltten fıC .82fi Cı0.825 
cÇemtede• p rç:ım. 13.50: Türt müziği: Ça- 2 ~~~G 2l.1Jl 
l:ını r: Ver!hP Ru<1en Kam, Cevdi!ıt Kozan. · .Oı;:a; 
Okuyan: • '-' nl Rız~ Ahı.'lkn.n. 1 - Osman ı.ı.6 l.06 

* 
Agırbaşh bir tip 

a>eyln - H c ... 1ı;~r pe rl'vt. 2 - L'Otn beyin -
:Hlc ıkAr ~:ı.rkı · San:ı. noldu g!ın61. ı - Ra
lo.mın _ H c ı·a.r arkı: Bekled1m tO. fecre 
kadar. 4 - Hacı Arif beyin - Nihavend ~ar- • 
kı : Ben bııyt vefa. 5 - Nurt Halll Poyrazın- lklsr•d 
;Nlhııvend .şıırkı: Bir goncel terdlr o peri. 6- 'l..onsıı• 
)<'a1"e Knp=ıncınm - Nihavend şarkı: Gel gft- lttokbnhlı 
2ellm. 7 - ........... - Nihannd ııaz 8ema1'ı1. lıılcııMo•• 

14.l!O 
28.9020 
.... b 6 
o.rn;;o 
1.Sf:lS 

!.4,tı~ 

SV.6676 
28.(026 

14,GBS 
2B.fü.2ö 

(. .0(,rı<) 

2.tı::rıti 

~ ... 62 
S<ı.5676 
:3.C026 

14.20 - 14.30: Konuşma CKadm saa.tt - Ço - 1--------------ı 
cuk terblycs·ne dair.) 17.30: Program, 17.3~: 
!Müzik (Pazar ç=ıyı - Pl.) 18.15: Konuşma 1-------~------ı 
(Çocuk sn'ltl.l 18.45: Ml\zlk (Şen oda ml\zl- #\Çll•J l.apuıı 
fil - İbrahim Öz""ür ve Ateş böcekleri.) 19.15: Tin taorc• ı ,.,u 
'I'ürk m~!ğt <Fasıl heyett>. Çalanlar: Hak • • • ıu • 

• • udell 

lstanlmldan Bür 
han karakterini so• 
royor: 
Ağır başlı ve 

menfaatlerini talv 
dir eden Uısanlar& 
mahsus hareket ~ 
lcrı vardır. Men -
f aatlerine karşı 

tutumlu davra • 
nır, mal kıymeti 

bilir. 

* l::ı Derman, E~ef Kadri, Ha.aan Ol\r, Basri 
tiner. Hnm:l! Tokay. Okuyan: ~l!l Tok&ıs. 
00: A ·ans ve meteoroloji haberlerl. 20.15: Başkalarmm direktifleri altmda 
Türk müzl~!: Ctı.lnnlnr: Vecihe, Reşad ~er. Yalova kaplıcaları dDnden iti .. aren Galatadan At • 

ber, muvaffak o .. 
ııu~ Kam, Ce7det Kozan. Otuyanlar: M~ açıldı 

tara Ça~lar. Safiye Tokay. ı - ............ - H yıl u M -'-- lm kt ı 
Muhayyer pecq·evl. 2 - Hacı Artt beyin - Mu er ayı~u• açı a a 0 an 1 lup olamıyacağını 
bayyer şarkı: Human yok. s - Hacı Arif be- Yalova kaplıcalarının bu yıl havaların 
~n - Muhayyer şarkı: btımM &tmeğe. 4 - müsaid gitmen üzerine erken açılma- soruyor: 

~;·~~Ü~;. ~uh~~;n ş~a~ -Et~:n_:;:dl ta~: ama karar verllm1' ve kaplıcalann Başkalarının di-
sımı 6 - ............ - Türkü: Bah~ duTBnnı bir kısmı dün halka açılmıştır. rektifierine bağlı 
aştım. 7 - ............ - Muhayyer saz aemat- <kçen y~ Yalovıa kaJ>'l.ıt .. rllanndan işlerde muvaffak 
~ 8 - Nastbln - Mehmed • Klca'Zkf.r farkı: hayli zıırar gören Denizbank İdaresi 
Görmezsem eğer. o - Lo.Ttacı Onft: - ın - . . ' olabilir. 
ıcazkt\r şarkı: Mestim bu gece. 10 _ ............ - bu yU yeni tedbirler atmış, yenılıkler * ~lk tftrkUsU: Karşıda kara yanca. ıı: Mem v&ude getirmiştir. Büyük otelin ar -
ieket saat O.yan. 21: Ne(elt pllklıı.r - it. 21.11>: kasına bir açık hava sineması U§.ve o - Mizahı seven bir tip 
Muzlk <R!>-ıısetlcilmhur Bandosu - IŞet: bı- . . Eakifehirden Rcı, 
FJan Künçer.l ı - Walter Meler - Ma11. ı - lunmuş, Avrupa.dan elektrikli masaj gıb, karakterini 
13. Strauss - Ml\vl Ttına {Vala.) ı - M. Mo - makineleri dıe getlrttlmiştir. 

( Ankara kapah yüzme havuzu açıldı ) 
aoruyor: 
Şakayı alayı se

ver, milnakaşala .. 
rını mücadele ve 
kavga pkline inti.. 
kal ettirmez. U ze .. 
rine aldı~ ifte. be .. 
cerikll olmak ister 

* 

Nisan 9 

Mesele.ler: Gazete ve gazel ciye 
neden düşmanız ? 

'(B~rcıfı 8 inci ~ayfada) Türk anasına karşı duyulan alAka h<lr-
üç bebeğin annesi hakkında mal1lmat metle, sevgi ile karışını§ bir alfudır. 
topluyorum. Bu tlç bebeğin babasının bunu anlama-

Anne çok gençtir, evleneli henüz bir sını ve takdir etmesini ne kadar isterdik. 
sene olmuz, olmamıştır. Bu çocuklar ilk Suad Deroif 
dünyaya gettrd.lği yavrulardır. --······••••••• .. •···-······--·········-··········--

Tıbbı Adli sevdiği kadım öldüren Bu velUdiyetle inşallah memlekete da
ha birçok evlAd getirmesini temenni etti
ğim bu genç anneye maktan sıhhatler te
menni ederek Kızıltopraktan aynlırken 
ziyaretimin yanlış tel-Akki edilmesinden 
ve bilhassa gazetecilik ve gazete ve ga
zeteciler hakkında her yerde yanlış bir 
telAk:ki oluşundan ve umumi alAkayı sem
pati ile celbedecek, herkesi sevindirecek 
hadiseleri miith~ bir titizlikl .. saklamak 
itiyadından va.ıgeçememek zAfımızdan 
dolayı adetA h\lıiin duyuyorum. 

Bir batında (iç Türk yavrusu dtinyaya 
getiren bir annenin sıhhatine, httyatına 
ve şahsiyetine karşı bir altıka duymak 
hakkımızdır ı:aıınediyorum. Bilmem kaç 
metreyi herkesteıı daha çabuk kopn bir 
atlet. veya sahnede herkesin fevkinde bir 

katilin cezaya ehliyeti olduğunu 
bildirdi 

Tarlabaşmda, kendisile yaşamak ta
lebini reddeden Sabahati tabanca ile 
öklüren Rahimin muhakemesine Ağttı
cezada dün devam olunmuştur. 

Evvelki celsede akli müvazenesinde 
bozukluk iddia eden katil, mahkeme -
nin kararile Tıbbı Adlide müşahede 
altına alınmıştı. 
Tıbbı Adliden g.elen rapor dün. mah

kemede okunarak, suçluda hiçbir akli 
gayritabiilik bulunmadığı, ceuya W:n 
ehliyetli olduğu anlaiplml§tır. 
Duru~ma, şahidlerln celbi için, talik 

.kudret gösteren san'at.kir nasıl herkesin -----····-
malı ise onu nasıl herkes merak eder, hu- .:::============= 

edilmiştir. 

susiyetini Umımak, isterw bir batında Qr <23 Nisan Çocuk Bayraım) 
ı. Sinema sahlblerlne 

çocuk doğuran bir anneyi de herkes öyle 
Çocuk varlıtrınn aileleri. o~ 

sever ve onu herkes merak eder, onu mmıerte siz de bu mmı.,. müşterek cı.... 
hC'rkes tanımak ister. Her anneye maz.. n.ya :iştirak edhıhl 
har olınıyan bir şeye erişmiş olan bu L-.------------'--' 

KASI 
Kurulut tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zir 1 ve ticarl t.er novl banka muameleleri 

PARA BiRiKTiREN ERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besablannda en az 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaiıdaki plina 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DİKKAT: ff9ablarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ?'o 20 fazlasile verilecektir. ) 

Kur'alar senede 4 defa, 1 E:JIW. 1 Birincikanun, 1 Mart 't'e 1 Buiran 
~erinde çeldlecekdr. ' ( 

M~l~~n f~~r!~~mn deremi ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllJllllJllJllJllJlllflJIUJIJIJ " 
ısıemi11arekte?ı karakterini sonı11or: ~ Türk Hava Kurumu 

. 
Ankarada güzel bir kapah yQ.ı:me salonu yçılıru§'Hr. Anb.ra yiizücüleri bu 

suretle açık Karadeniz havuzundan sonra kışın da çalışabilecekleri kapalı bir 
bavuza kavuşm~ buhmmaktadırlar. Havuz dün merasimle açılmıftır. Resim ha
vuzun umumi e:örünüşünü ı?Östermekt.ecllr. 

Güler yüzlü ve aceleci halleri vardır. §§ 
Yüzü pek tutmaz, muamelesinde tok ve S§ 
nadan davranmaz. Enerjiye ba#lı işlerle ~ o pek~ ~ • 

~ Albncı Keşide: 11 /Nisan / 939 dadır. Son Po ta 
Fotograf tahlili kuponu 

laiın • • • • • • • • 
Adrca • • • • • • • 

DİKKAT 
Potograt tahllll ıoın bu :tuponla.rdan 
6 adedlnlD &önderilmea1 ıaıitilr. 

-
~ Biiyilk ikramiye: 200. 
=· 

Liradır ... 
~ Bundan bqka ı 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık 
ES ikramiyelerle ( 200.000 't'e 50.000) liralık iki adet milkAfat vardır. 
~ D 1 K K A T ı Bilet alan hırke.w 7 /Niaan/939 günll akşamına 
ES kadar biletini değiftirmif bulunmalıdır. . ".ifj 
~UDlllllUWllUWlllllllUllDIUUIUDIWWllllllUIUUllDlllBlllllUllllllllUIUWlllUUWlWllJIV 



1 Nisan SON POSTA Sayfa 1\ 

r o Tork - umen Hariciye a r a k 
{BClftarafı 1 inci sayfada) 

Joumal de Debas da Albert Mousset 
yazıyor: 

Balkan Antantı devletlerini cBaltık 
denizinden Akdenize kadar uzanan bir 
mukavemet hattı ile doğu Avrupasile 
irtibatır n kesilmesh tehdidi altında 
İngiliz demarşma icabetten menetmek 
İtalya ve Almanya için Ç<>k mühim -
di. 

nın Almanya ye İtalya aleyhindeki 
blok~ iltihak etmeleri pek az muhte -
meldir. 

azı larl U•• n 3 sa t Fakat harb İtalyanın iştirak ettiği • 
(BQ.§tarafı l faci sayjada) rafın zaferi ile bitmesine rağmen İtal 

1 t 1 Bu meyanda İşkodra ile Draç iskelesin- le d . f asi Siz go .. rüş u er . . b 1 Arnavudluğu elde etmek şöy umm 
.• den ancak 30-40 kilometre ıçerıde u u • 1 lın bulundugvu Avlonyadan 

dl v b h · T rana. g(t- i§gal a tına a ış 
fada) nan Arnavu ugun aş şe rı 1 d ılon • bile mecbur edil-

Jour diyor ki: 

«- Basit kuvvet tezahürü ile yapı -
lan istiJAiar devresi yerine, bugünden 
i~~aren, silah ve ateşle elde edilen is -
tılnlar devresi kaim olmaktadır Arna
VUdluftun komşularının ke~di erini 
do - rudan dop,ruya tehdid altında his -
sebnemekn imkansızdır.> 
Fıgaro diyor ki: 

•Arnavudlukta vücud bulacak İtal
yan Mkeri ve bahri üs eri Akdf'nizdE> 
Ve y nkm ar'kta mü\: z nevi mahsus su 
rette d . tirecektir. s· a et bakım n -
d n • bu, d - rudan doi!ruva, l:<'nubu 
şarkı Avruµ sındaki mukav metleri bir 
arava topl mak bah~indE>ki L:mdra te
şebbıi üne bir darbedir. İ'l iltere me
S<'lede a akadar ilk deniz devl~tidir. 
ı:undnn böyle İnmltereye öy'l.cnecek 
~ozden ziyade alınacak kararlar ~erek
ur.:r. 

d. Bavan Tabouis, Oeuvre gazete 'nde 
ıvor ki: 

E·er Anı dl -d avu u a karşı indiri en 

1 arbo, rn hallen hemen derhal ihti '•t -
nı: varatmac;a dahi bu h~ d' . . 
celert h · a ısenın netı -
A mu akkak ki Alınnııyanın Orta 
ti vr,upa ve şarktaki son darbesinin ne-

ce erinden "Ok d h 
tır. ~ 8 a vahim olacak -

Pertınax Ord 
Şirndı 1.' re ga?.ftesinde diyor ~i· 

yet ' aıımkoflan. r.erek İn~liz - Sov 
. . . e gere ngillz Tü' k .. 

relc>rin1n rn" k'· - r muzakc-
. um un oldugu· k d,. b k 

netıN'lc-ndirll . a ~ ça u 
mesidır Rom 

le•foin dah 1 : anya mese -
t a evve bır hal suretin 
edilmesi icnb ettii!i b h . e ~p-

görüsm a anesıle bu ıki 
.c tehir cdi1memeud· 

Lo f ngiliz gazeteleri diyo~;~r ki 
ndra 8 (AA) G . 

yanın A . - azeteler, Pal-
rnuvudlu ""a karşı sebebsiz •a 

tıklıırı hareketi müttefik . ) P 
m<.'kt('(]ir. an takbıh et-

Tirnes diyor ki: 

Bu hareket. totaliter stTatejikin her 
:~anki rnalfun hututunu takib etmiş-

dı~rl~ ~~ndi s.dına, gerek diğerleri a
edil g erenın Akdenb:de nfüda'faa 
bu:n~O(>k hayat! menfaatleri vardır ve 
.,,...,ti adrı tlilzurnunda mUdafaa etmek ni-
., ~ e amdır 

~ily Tcle~aph, diyor ki: 

d l ihvcrtn son te ebbüsü bütün Ak 
en z v~ B Ik , -
t1~ bi a an devletlerinin emnivc-
nn r tchdiddir. Bundrı.~1 baska Ar-
nıı~dluk rnesele~i muhakkak ki, yal _ 
~ldtr vıu.pada. tesırlerini ~österecc'~ de
den . Filhakıka, Arnavudluk, ~rşey
dir v:vv~.1 ~ir Müslüman memleketi -
bu teca~~tiln Müslümanlık dünyac;ı da 
dir ~ uz karşısında heyecan içinde -

n ·1 

İngiliz kabinesi 
Londra 8 (Hususi) - Pask~ya tati

lini geçirmek üzere İskoçyada, Aber
dinde bulunan Başvekil Çernberlayn, 
bu akşam alelacele Londraya hareket 
etmiştir. 

B"..,vekil varın. sabah burada bulu
nacaktır K;binenin yeni bir toplantı 
yapıp yapmıyacağı henüz belli değil -
dlr. 

Hariciye Nazın Lord Halifaks, bu -
gün tekrar Fransı~ Amerika, Polon -
v ve Arnavud,uk sefirlerini kabul e -
derek vazıyet hakkında görüşmüştür. 

Lord Halifaks, par"' 'llentonun top -
lantıya davet Edilmesini ic;t\yen muha
lefet liderlerı Atli ve Sinkleri de ka
bul ett"li!!tir. 

L<-n ·a 8 ( A.A,) _ Sir John Simon, 
bu abalı saat 11 de Çernberlayn'in 
.ırnvbub fnd nazırlar meclisine n:a
~t e•!l"i tir. Lord Halif<f<S beynelmıl:l 
va1h·e ha1'.kında arkadaşlarına rnalu-

(BQ.§tcırafı 1 inci Bay ya havadan piyade dökmek suretile iş - 19~0. yazın a ç aga 
Galata Rıhtımında dün sabah Ank9- gal edilmiş. Arnavudluk hükfuneü El • ~ı. " a tığı e bütU.n 
radan sehrimize gelmiş olan Hariciye b k.hn. ik' .,·· nlük lohusa olan İşte İtalyanın bugun Y P § Y .. 

• asana çe ı ış. ı .u · karmak ve cskı mutw-
Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu, Romanya- güzel kraliçe Y'unan.istan:ı gıtmiş, kral bunla~ın acısı~. ç~· 

1 
ağını temizl • 

nın Türkiye sefiri Stoyka, İstanbul Zogu da k<.'ndısini takıb etmiştir. f,kle~ınden es ı ı.r a ac 
Va:i ve Belediye Reisi Lfıtfi Kırdar, Bunlar gösteriyor ki kral Zogunun, c • mektır. · v • ali 
Romanya konsolosu ve şehrimizdeki konomi nazınnm riyasetinde olarak Bundan başka ihArn~v~dlu~ bı!ıP 

k ı · · f d ka ··1-n h Bnrlin R-0ma mı verının yanı J .....,., Rumen o onısı tara ın an fŞUö - Draça gönderoiği konuşma ve barı~ e • "' • t' . B !kanlardaki 
mış, misafire Hariciye Vekaleti ve İs- yeti İtalyaya IM anlatamamış ve nihayet orta Avrupa siyadse ıntıntkika d lmek ik· 

V·ı· ı· b k tler ve İ · ·1· , hedefleri bakımın an e e 1 tanbul ı nye ı namına u e - talya ıle Arnavudluk arasında ı an o.un-
rilmiştir. mıyan bir harb fiilen başlamıştır. tiza eder. 

Romanya vapuru rıhtıma yainaştık - İlan edilmeffi€Sine rağmen karşılıklı Maltımdurki Alınanya mukaddema or-
tan sonra H::ıriciye Ncızın Gafenko, va- ik' küsur milyon askerin çarpıştığı diğer ta Avrupa imparatorluğunu A' ustury 
purdan çıkmış, kendisini karşılamağa bir harb Çinde iki seneye yak.ın bir za - ve Macaristan ile birlikte 1.'1lrmak isti • 
gelen Hariciye Vekilimizle diğer zeva\. mandanberi devam etmiyor mu? yordu. Bugün ayni işi İtalya ile yapmak 

h 'l Nasıl kı' Japonlar ikı' senedı.r· Çın' mı'l· azmindedir. Fikrimce Almanyanıtı bu .. tın ellerini beşüş bir çe re ı e ayn ay- ani 
rı sıkmış ve Şükrü Saraçoğlunu vapura !etine karşı bir kasdları olmadığını ve günlerde doğuda Romanya ve Lehıst a 
davet etmistir. Her iki diplomat bera - husumetlerinin Çan Kay-Şeke münhasn hesablaşması ve buradaki Danz n ko .. 
berce vepu

0

ra girmi~lE>r, üst kamaraya bulunduğunu söyledilerse !limdı de aynj ridorunun ve doğu Yukan Silezyanın ii· 
çıkm~l<1rdır. Salondaki ~örüşme esna- nakaratın İtalyan a ''..rız!aı:ındnn tekrarlan- t!rdadı ve Transilvanyanın M 

1 
c r ~tana 

· · v k"li • · afir naz.ı dıgıw nı duyuyoruz. GQya: iadesi gibi eski hesablan tcm·z E'me arı-5;ınrla Hanrıve t> ·ı mız mı - zu:ını bu ki dE'vletle b"r b r İngiltere 
rı PPrapa lasa davet etmiştir. cİtalyanın Arnavudluktakı harekatı de- . 

ve Fransanın şiddetli mukav metlenn Bu e~nad l gazetecilerle görüşen Ro- rin bir saygı ve muhabbet beslediği Ar- . . t rı k'd 'L.-r tatmtn 
d · · 1ı 1 uğradığı ıçın tcuyayı, e enLK ma vermistir. manva Hariciye Nazın Ga enko şun - navu mılletine değıl, Arnavud lmı ı e . h 

1 1 
A avudlu-z nne.:ı''di-İ'"'e göre, nazırlar Roma l"rı ~o"•·lemi<:tir: . hükumet"ne müteveccih imış edılmiş ve azır anmış o an, rn 

..ı ~· "' ' " ç·· k"' A k• , · ğun işgaline sevketmek icab etmiş r. Bu hükumeti nezdinde teşebbüsdtta .bu - _ Gavet üzel bir hava ile Istanbula un ·u rnavudluk raıı ıunu yapmış k . b' it 
1 

-~ hedef ve 
uk k h " b hare etı ~zat a yanın sıya;).l lunarak İtalvanın Arnavudl ta ı a-1 rreldim. Burasını da çok güzel buldum. ve unu ynplllli. 1 menf"atlerine uyuyordu. 

I"f>'kP inin İ alvanın beynelmilel . ta - Hariciye VC"kiliniz Si.i.krü Saraçoğlu. - . Pek tabii~ir ki bu ve diğer ba~a~ele- Ayni zamanda Yugoslavya gen' bir ya
abhüdlerile '1e ruretle telif edilebılece- nun Bükrcc;E· yapını~ oldu ·u sevclhatın rın hıç b rı Arnavudlul'tun askcrı ı!i~al nm çember iç'ne alınnr k onur. Yuna " 
ğini Mma;r, l·arar vErmi!ilerdir. .. iadesi kara1·1aşmıştı Bugün memleke- altına alınması karannda hakkı bır rol n stan ve Selal"ik yolu kapa~ılıynrdu. 

J'Tt ·
1

r'ar rn"c1isinin iç+imaını m~te- tinize bu maksadla gelmiş bulunuyo - oynamamı tır. Hakikat şudur k" İtalya ta Yugoslavya vaktile 
11 

c::ıl Kü iık An • 
akıb a a"'!daki resmt tebliğ neşredil - rum.• on do u uncu asnn sonuna yakı11 biF ta- tanttan tefrik olunduysa, şimdı de Ar • 
mi 'r: Müt~akıhcn Gafenko ve Şükrü Sa - rih• '1, ynni Arnavudlugu b r İtalv:ın navudluk harekatı ıle onu Balk n ıttıf&o 

cNazırlar Arnavud
1
uk mesrlec;i hak- raC'oülu ayni otomobile binerek Pera- must ' kesi yapmağı tasarııvan Krirc;i kından ayırın k istC'n yordu. 

kında hükumette mevcud ma,Uınatı pb.lac::a gelmic::'çr. daırelerine çıkmış_ - zamnmndanberi gözünü Adr yatiğin öte Bunun m'hverce bekle11rn d'ğer bir te
hül~~ eden bir rnporu dinlemişlerdir. lardır. Saat 14 te her iki nazır n•me<{e ~.:ıhıller·ne dıkmiş, fırc::at kolluyo d~. ~ir· Romanvayı Çeko-Slovcltva gibı in • 
M"hirn amil1erin çoklu~ dolavısile va inmişlerdir. Yemekte her iki hükiı - l'alv nın bu emeline Avuı.•ur)"' daima f. ada scvketrnek te olabilir. 
zivet bir-·4ı karanlıktır. Şimdilik alfı - me in sefr·leri de bulunmustur Saat engel o·wuc: ve nir V"'t BJlk"n hnrb ne- Ge1en haberlerden bi.rinr> göre Brendi .. 
kadar nazırlann Londra veva civar·n- beşte yemek hitama ermi'i. Rom~~ya t'ces"nde> lT'Üstakil bir Arn:ıvu lu~un ku- z'de külliyetli motörlü kıt'alnr tahşıd & 
dan avrılmamalan hu ucıunda mutabıl{ Hariciye . r-ızırı ~ Türk.iye ı:arıc~~e rulm c:nı f len çalısmışh. A'rusturyanm mekte ve bunların diğer hedefler ve me. 
kalmmıstır. Bununl~~ bernber gelecek Nazırı müz•""~ereye ('ekilmıc::lerchr. Mu - bunda11 maksadı. Sırbl '"I Adri) atiğ0 !'· selfi Korfu ve bizzat Yunanistana sevki 
içtima için hiçbir tarih tesbit edilme - 7 akerecie Türkiycnin Bükreş sefiri ve mekten menetmekle berabe- İtalyanları ihtimali end"şeyi mucib olmakıadır. 
xnistir.• Romanyanın Ankara sefiri de ha.z.ır bu i Balk n yanmadasına sokmamak idi. füı ! B ZC'e ftalya Arnavudluk hnrekiıtını bi"ı 

Amerikada lurımuc;tur. Her iki nazınn aralarmd~- 1 surf'tlc> bir gün Arnavudluğn b'C'ndi al - tirmeden baska yeni bir ıse kallmnuız v~ 
Va~inr,ton 6 ( A.A.) - H~ll, ~~zveıt ki l!örüşm{' ıam üc c:aat sür~?~ .w'. mu- moık ·sr 'C'rdu. . 1 D~i ..... dizi bölges"ndeki ~ah:;iida! An_ıa ı 

le yant P.ı bir telefon göruşmesınden zal ereve s~ t 18 de ""lrt verı mıchr. R"· \İı'· Har'>dl Ita'val" n Avusturyaya vud,uğa çıkan kuvvetlenn ya btr ıhtıya~ 
sonra matbuata aşa~dald beyanr· ta Bundan sonra evvela Tiirkiye Hari- ka"c:• hF"bn girmesinin s b •b'e>r'n· ara • , t>va 'kine b'r kademe .. inden başb biJı 
bulunmuştur: cive Veli:ili. lllÜterkıben Romanya Ha- tı"ırsık Adr·vatiğe haki'Tl o·m k arzus· . şey olamaz .. Arnavudlu~un muntazam 01'1 

Arrın'VUdluğun ~t~
1

fun hiç şüphec;ia ricive Naz·r! Perapala~ın alt salonla - nun b c;ta geldiğinı P,örürü ... Adriyatiğl- duru her ne kadar üç fırkadan ibaret 1sQ 

dünva barı<:ına kar 1 munzam bir teh- rımı inmictir. Bu esnada ote1in alt sa- hakım olmak mutlak onun ık· sahilini eı.1 de Arnavudlann hemen hepsi srah kul~ 
diddir. İstila, hük<l:m€tlerinin kendile- .onunda Yüksek İktısad Fakü tesi ta - de bulundurmıya tevnkkuf t•divordu. Pil- lanır rnerd adamlardır. Bundan başka yol 
rini harb yoluna değil, banc: voluna ]ebeleri aralarında bir çay terUb et - hnk•ka 1915 Londra mukave>lC'sı !talyaya suz, sar• dağlar gerilla harbine müsald• 
sevketmelerini isttyen bütün mtlletle- mis bulunuyordu. Tnlebelerin arasın - Dalmaçyada bazı yerler ve menfaatler dir. Bu sebeblerle Arnavudlar mukave, 
rin iradelerile ka~ılaşmektadır. Ben- c!~ geçen nazırlctr şiddetle alkı<?lanmış- temin nden başka Arnavudlukta da bir rnete karar vermişlerse koc:ı İta~ya ldl 1 

zeri diEter hadic;el~rf takib eden bu hA - lardır. Nazırlar, talebeye iltifatta bu- miktar hinterU.ndı ile beraber, Avlonya çiik Arnavudlukta hiç olmazsn bır ki ay 
di~nin° sdkınılınıu tesirinin itimadı lunmu"lardır. limanını ve bunun medhalindek· Saseno uğraşmağa narnzed sayılabilir. Fakat on. 
tahrib ve dünya istikrarını torptllemek Mis:nr nazır bu~ün de şehrimizde adasını vfidediyordu; ayni zamnnda İtal- dan sonra ne olacaktır? Bu hususta blı 
olacağını flnve etmek zaiddlr. kalarak ve saat 15 te ıraheterilerle ko- ya Arnavudlu,!!u harice karş1 temsil c- çok ihtimaller serdolunabilirsc de şımdl· 

Hull İtalyanın Kellog mi!akını boz- nuşacaktır. Hariciye Vekilimiz Sükrü decek, yani Amavudluk İtalyanın hlma- Iik 'kat'i btr şey söyleme'G> 'mk~n '\; ~tur. 
dut'iunu söylemfşttr. Saraçoğlu da j?aıetecilerle ayni saatte vesıııe girc~kti. H. Emtr E 1 e~ 

Di7ter taraftan nazır, bitaraflık kg - bir konuı:;ma vrıırıacaktır. 
nuııu mucibince İtalvava sil h ambar- Rumen njansmın tekzibi 

o<::u lll€"el(;>c;inin h!İen al~kadar rna - Bükrec: 8 (A.A.) _ Rador rljansı bil-
kıl"l'l1ar tnrafından tetkik edilmekte ol- "' 
du<!unu ve fakat meselenin henüz ~
tn€n derpiş edilmediğini ilAve eylemiş
tir. 

diriyor: İ. 
Bir Alınan gaze1esi, n~liz - Fraıı;ız 

d . l<>ınatik icraatına daır Gafenko ya 
ıp t · . B beat!en bir mülAkat nec;re mıştır. u 

~tJ val ... .,Jamaycı mezun bulunuyo-
van~ . ~ d' 1 'k - Z\ra G.,fcnko'nun ıp omatı Vft -

~~~!®$*~~~, 

1 OSM~~K ~N~Nl~Ş!-K~ KASI 1 
m TESiS TARiHi 1863 1 

1 Y Herald diyor ki: 
b «Şbn<liye kadar bu derece alçak ve 

ui derEX'e sinik bir tecavüz görülme rn <stir. -

Nevvork 8 (A.A.) - Müteaddid A -
merikan - Arnavud cemiyetlerinin mü
me•silleri 6000 azıı. adına Ruvelte, ba
yanına, Daladve ve Çemberlayn'e tel -
~-.~ar çeker€'k Arnavudluğun kur•a
rılma<::ını tstemi~lercllr. 

ruz. H . . N 
i ti dt.. B 1wekil ve ancıye azın 

~a~:fıntınn 27.3.9':19 tarihinde millt ro
nı?sam cenhe.;inin toplantısında tasrih 
edilmiş bulunrraktad1 r. 

Sı.ıol"ri "" T ürkivt> Cı1mhuripe11 ıle mu nakil mukavelen11mest 
1292 Numua/I 10/6/ I OJJ tarihli kanunla ta-;dik edilmiştir 

( 24/6/ 1013 tarihli 143.5 Numaralı Resmi Gazete) 

ta!'i~Rklka, Mussolini, zayıf bir dost
. aha kolay bir kurban bulabı·ı· 

mıydi?:. ır 

NAnınikan ı:nı:eteleri diyorlar ki 
ka evyork 8 ( A.A.) - Arnavua1u • 

r~ı yapılan taarruz b"r· ga 
'tarııfından nef t u un gazeteler 
lanmaktad re ve infial ile karşı -

ır. 

Nevyork Times divor ki· 
«Zayıf. küçük VE> üd · 

Amavudluk b,öfü .. rn afaasız • o'an 
. · nun suya düşt .. ğ"' 

nü gören Mussolini için trun b' ~ u -
ban idi Fransa. korkutmay~ kı~ kur -
madığı mb' t ·ı u a as
le r-.• ı ngı terede de rn~s'u1iyet ... 

ri deruhde etmeğe hararetli b' 
l'ett h 1 ır su -
kQ e . azır andığından Mussolini hü -
h' rneti İtalyanın Ç<>k btiyilk ve müt -
A ~ bir mlllet oldul,.tnu göstermek için 
rnavuaıu~a dönmllştilr. Almanya son 

~:erleri elde etti. Şimdi de İtalvanın 
ğünecek bir zaferi var.> -
T Japon gcızetclerl diyorlar ki 

okyo 8 (A.A.) - Arnavudluğun 1ş
~U hakkında tefsiratta bulunan Nişi _ 

işi ga7etcsl yazıyor: 
«Arnavuctluğun işgali Roma,ı _ Berlln 

ınihvenntn İngiliz muhasara teşcbbü-
ŞSO ne şiddetıi ve seri bir mukabelesicilr. 

Undi artık Yugoslavya ile Romanya-

DiP.f'r taraftan Nevvorktaki Arna -
vucnuk başkonsolosu, 50 binden fazla 
Aıı-ı~riknlı A't'nnvuddan bu müra('aa e 
iltir'i1· ettikJerlni blldiren telgraf al -
dı'1-ı'1ı bildirmic;tlr. ···········································-················· 

us" lir.i Ti ana a 
gidiyor 

(Başta.rafı l trıci nyfada) 
habere göre Mussolini de yarın Tıranaya 
gelecektir. Maaha:ıa, Roma mahfelleri bu 
haberi ne teyid, ne de tekzib etm şlerdir. 
Diğer taraftan iki teknisyen alayı ve 

iki motörlü. kıt'a. Arnnvudluğa ıevkedil
mek üzere yeniden Brendizide taha§Şild 
etmiştir. 

İtalyan membalanndan verilen haber
lere göre, müstevli kıt'alar bugün öğle
den aonra İşkodrayı da işgal et.m.i.§lerdır. 

Kral Yananistana kaçtı 
Tirananm l§galinden birkaç saat f!V • 

vel, hükfunet erk nil birlikte Elbasana 
gitmiş olan kral Zogu, maiyetlle Yuna
nistan hududunu geçmiş ve kraliçe J e -
r.aldinln bulunduğu i'lonna. ,ehı1ne gel.. 
ntiştlr. 

Kral ve kraliçenin yann SelAnlğe mu • 
vasalatlan beklemnelrtedlr. Roma radyo . 
sunun iddiasına i6ıe kral Arnavudluk 

İ . (Hususi) - İnkılflb şehidi Ku-
zmır P .. _ 

b .1• ihtifali ı 6 Nisan azar gunu sa-
1 ~~ 30 da Menemende, ~ubilay abi-

at ' O .. 1 i desi önünde yaoıiacakhr. gun zrn r-
den ve Manic;adan h~susi tre~ler ~h -
rlk ed1!ecek ·ve gençlık te.zahurlen ya-

pıl-acakhr. 

bankasından 400.000 frank. 14 otomobil 
ile hududu geçmiştir. 

Kral Zogun T•ramıyı terkinden sor.ra 
payitahtta karışıklıklar vuku bu.ldu~~~e 
saray ile diğer bazı m~esseselerın y~.a 
edildiği söylenmektedır. 

Mukavemet devam ediyor 
İtalyan kuvvetlerinin kıyas kabul -

mez derecede faikiyetine rağmen, Arna· 
vudlar anudane bir mukavemet g<Sster • 
mekt ve kanlı çarpışmalarl• adım adım 
geriliyerek dağlık mıntakalara çeklhnek
tedirler. 

ltalyanlara gBre zayiat m~ktan 
Roma 8 (Stefani ajansı bildiriyor) -

İhraç kıtaatından 30 nefEtr l51müş, 9 nefer 
yllrolnnmıştır. Santa Karantada bir deniz 
neferi ıs~ v 10 kişi yaralanmı§tı:t. 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

t 0.000.000 ingillz Lirası 

1.250.000 lnglllz Llras• 

Tilrkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARlS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER~e 

MISIR, KJBRIS, VUNANISTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAYI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURIVE, LÜBNAN 
ve HATAV'da 

filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banl<a Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticarf kredıler w '1esaıklı krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memle"eller üzcrıne keşıde senedaı 
Boru ~ırfen. 
Esham vt> tahvılaı. allın ve emıaa üzerıne avans. 
Sened~ı tahsılatı ve saire. 

ısl<onrosu. 

~!fl 
~~ 
~ 
1 

fn yüksek emniyet $arılarını haız kiralık m 
Kasalar Servisi vardır. 
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12 Sayfa SON POSTA r•nr "Son Posta,, nın HikAyesi ..._,---.•eı....,; 

iGUZEL SAN'ATLER MüTEHASSISll1 

= ~ ... _ .. _ 111111111111.... Çevire~ : H. Alaz .AH .. Wn 
. Ressam, paleti başına geçmiş resim ya
pıyordu. Birdenbire arkadan gelen ha • 
fif bir ayak sesi işitti. Sesın mahiyetini 
anlamak için arkasına dönüp baktığı za
man, san kıvır<:ık saçlı, mavi gözlil ye • 
di yaşlarında küçük bir çocukla karşı • 
JaştL 

Ressam, çocuğu görünce: 
- Vayyy, diye söylendi, misafirimiz 

varmış ta haberimiz yokmuş! Küçük sen 
ncrden geldin, bakayım? Kimsın sen? 

Küçük, burnunu çekerek: 
- Ben çocuğum, dedi. 
- Çok güzel; müşerref olduk. Senin is-

min ne bakayım? 
l - Benim adım. Vasilya Nikolayeviçtir. 
. Ressam, çocukla konuşurken, birden • 
bire yapmakta olduğu tablonun sol kö· 
~esindeki ışık dikkatini celbetti .. Küçük 
misafirinin mevcudiyetini unutarak dik 
'katle resme bakmağa başladı. Fakat kii· 
çük misafir kendini hatırlatmakta ge • 

! cikmedi Gayet nazik bir sesle: 
- Amca, dedi, sen ressam .mısın? 
- Sen benim ressam olduğumu nere-

den biliyorsun? 
- N~aşa. teyze söylemışti. Komşular· 

la konuşurken bir gün aemişti ki: cŞu 
bizim ressam kapıdan gırince bir türlü 
Iastiklerini çıkarmıyor.. çamurlu lastik· 
lerile bütün kor:doru berb:ıd ediyor.> 

Ressam, sakalını kaşıyarak: 
- Şu senin Nataşa teyzen lüzumun • 

dan fazla her şeye dikkat ediyor, dedi. 
Peki, senin Nataşa teyzen benim hak • 
kuntla daha neler söyledi? 

- Başka bir şey söylemedi. Yalnız arı· 
nem ona: cBırak şu menc1eburu, lafını 

bile etmek istemiyorum!> cevabını ver • 
miştL 

Küçüğün bu sözlerinden sonra odada 
!kısa bir sessizlik oldu. Sessizliğı bozan 
gene çocuktu: 

- Ressam amca, bana bak ressam am
ca, diye seslendi, şu senin resimdeki tey
ze nerede oturuyor böyle, abdesthane 
civarında mı? 

Ressam kaşlarını çatarak: 
- Hangi abdesthane civarında? Nıçin 

abdesthane civarında olursun? 
- İşte ben de burasını bir türlü anla· 

yamadım, am<:a. 
- Sen bu resmin neresinde abdestha

'ne görüyorsun? 
- Baksana, karşında duruyor: Teyze

nin yanıbaşındaki ev. tıpkı bizim sayfi .. 
yedekl abdesthanelere ,benziyor .. 

- Dostum, bu senin gördüğün şey hiç 
te abdesthane değildir; bu cfzbe> dir; 
yani köy evidir. 

Küçük çocuk itimadsızltkla başını sal-
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Bundan başka Mualla çok nazik ve 
mükrim bir ev sahibi idi. Çayı, pas
taları vesaireyi kendi elile dağıtıyor, 

çok sevımli bir tebessümle Belkisi bu 
güzel sey!erden yemeğe t~ik ediyor· 
du. 
Konuştukça· Belkis onun ayni za • 

manda zeki ve anlayışlı olduğunu iti
raf etmek mecburiyetinde kaldı. Açı
lan her mevzuda söyliyecek söz bulu
yordu. Yalnız modern salon hayatı 
mevzuubahs edildiği zaman susuyor • 
du. Onun bu zayıf tarafını gören Bel • 
kis, birdüzüye lafı o yola döküyor, fır· 
satlar kad ederek genç kadını iğnele -
me ~e çalı~ıyordu. Fakat bunlar CevatJ 
gibi ince ve kurnaz bir salon adamının 
yanında becerikc:izce yapılan boş ma -
nevralardan başka bir şey değildi; bir 
sanive içinde o. sözü istediip. mecraya 
döküyor ve karısının bildiği ve al~krn 
oldufi:u ~eyler üzerinde konuşarak o -
nun yültsek bil~ ve zekasını Belkise 
göstermekten büyük bir sevinç duyu -
yordu. 

Cevad huıtün çok neş'eli gibi görü -
nüyor, Muallanın yanında bulunmakla 

ladı ve cbana yutturama-zsın·:t demek i!· - Şu senin Fransızlar çok garib in • 
teyen bir insan edasile gözlerini kırpa • sanlarmış doğrusu .. 
rak ~lümsedi: - E, sen çok oluyorsun!. Haydi baka-

- Ru ne biçim köy evi amca! Ben köy lım, Nataşa teyzenin yanma yollan!. Sen 
evi görmedim mi zannPcl:vorsun?. Köy herhalde onun kızile, Lidoçka ile oynu· 
evleri kocaman olur. Halbuki bu senin yorsundur, değil mi?. 
evin nah şukadarcık bir sev.. - Ben artık Lidoçka ile oynamam. İs. 

Ressam. canı sıkılmış bir insan halile kambilde o bana yendl 
izah rtti: - Ne dedin? 

- :Rn per~lctivdir; nnlaclm mı? - İskambilde o bana yendi. dedim, 
- Havır anlamadım. Hem gnl'b<ı am • anlamıyor musun? 

ca bunu sPn de anlamıvo!"Sıın! Şayet an- - cO bana yendi. demezler. co beni 
lRmış olsavdın birinden birini yani va yen<li:a derler .. sen yanlış konll§uyorsun! 
köv evini. ya perSl>ektlvi vPvahud ab • - Ben yanlış konuşuyorsam, sen de 
dec:thanevi res:metmi' olacaktm•. yanlış resim yapıyorsun!. Teyzenin sura 

Res"Am bacını salhvarak: tını yeşil olarak değil, deri renginde 
- Cattık vallahf. dive <;Öv!Pndi. Bu hir yapmak lazımdı. 

'knv evinin ner"T>ektivlnir ~v uzak oldu- - Nasıl deri renginde? 
~ tein bövle kücük ızörüniiyor. - Basbayağı deri renginde ... Yani tey 

- Aman amcacı~ım sen n~ yanıvnr - zenin suratı ya beyaz, y1 s:ın olınalı i .1 
sun? Ev uzak. tevı:e yakın övle mi? HnJ- di. Şu senin teyzeye baksana, ne tuhaf 
buki resimdeki tevze eve dayanmı - hır olmuş. Kuzum amca. senin teyze arab 
vazivette dunıvor? Bu nastl olur bövle? mıdır, nedir? 

Resc:am alavcı b1r seslP: - Neden arab olsun? 
- Nıoc:ihatlerinize teşekkür ederim kü - Şu halde ayaklarını hiç yıkamıyr.r. 

çük. dedi. Baksa.na: Ayaklan sims~yah 
Tekrar sustular .. sessizli~i bozan ~Pne - Küçük sen yaman münekkid miş • 

misafir nlrlu: sin be!. 
- RPc:sam amca. bu tevzı> kim o1uvor? - Sen kendin münekki.ds;n!. 
- Bu bir Kolhozlu, köylü kadın tipi • - Görüyorum ki yaptığım resim senin 

dir. hiç hoşuna gil medi. 
- Anladım. Peki o neve bövle sovun- - Hayır, ne münasebet! Ben de bövlc 

muş? Yoksa yıkanmağa ralan mı hazır • boyalarla oynamasını cok sever;m. Dürı, 
lanıyor? hayır dün değil evvelsi gün, ben de hir 

- Yok canım. yıkanma~a falan n'vc- resim yapmıştım: B:r kus. kusuH sırtın. 

ti yok onun Kıı.rdeş aslımı bııkıırs:m. bu da bir balık Kuş da ayının kulağından 
bizde bir adet. bir an'aneıi'r. Frıınc;ızlar- ısırıp duruyor .. 
dan kalma bir an'ane .. buna: cNil» der • - Küçük. görüyorum ki. S!'n benden 
ler.. de beter b:r nonnalist mişsın! 

- Doğrusunu istersen pmr~. ben Nü• - Sen kendin normalist m;şsin! Ku • 
~mli tevzelere h;ç rastlamadım. Bızim zum amca şu senin teyze kel mi? 
köydP. b;r Nüsa tevze var<l'. anıma, ona - Neden kel olsun? Baksan:t saçları • 
da ~Nü> denildiğini hiç duymadım. na .. görmüyor musun? 
Canı sıkı1an ressam: - Görüyorum: Fakat bu hiç de saça 
- Küçük. dedi. sen lüıumundan faz • benzemiyor .. daha ziyade keli andırıyor. 

la şevler biliyorsun!. Hiç böyle saç olur mu? 
- Hayır amca, ben daha her şevi b:J- - Yahu küçük, sen beni adeta peri • 

miyorum ki ... MeselA ben Fransızları !>il şan ettin!. Sen ne kadar da zalimmiş • 
miyorum. sin!. 

- Hangi Fransızlan? - Ne o am<:a, bana küfür mü ediyor-
- Hani canım sana şu cNÜ• teyzeyi sun? Böyle küfür edeceksen, ben eve 

veren Fransızları.. gideyim .. 
- ..... . 
- Ressam am~a. şu Fransızlar sana bu 

teyzeyi verirlerken yüzü böyl~ yeşil mi 
idi? 

- Ne gibi cyüzil böyle ye~il mi idi?> 
Sen bunun neresinde yeşil görüyorsun? 

- Baksana: Nah şurası yeştl.. sonra 
burnu da yeşil_ görmüyor musun? 

- Evet, doğru .. , 

- Hayır, hayır küçük .. ben şaka söy
ledim. Sen hiç de zalim değilsin!. Sen 
mükemmel bir halk münekkidisin:. 

- Amca, bu kadın neden ıslak değıl? 
- Kim?. 
- Şu senin resimdeki teyze. 
- Neden ıslak olması lazımmış?. 
- Baksana: Senin resimde yağmur yıı 

ğıyor. Her şey rütubetli ve karanlık ... 

muştu. Gözleri dalgın d~gın Belkisin 
iki üç dakika evvel oturduğu koltuğa 
bakıyor, bir elile de, masa üzerindeki 
Sevr vazosu içinde solan kıymetli gül -
!eri okşuyordu. 

Bu Belkis hanım kendisinde hiç oie
vimli bir hi.s bırakmamıştı ve o saba'h 
Cevadın onun hakkındaki fikirlerini 
biraz mübaHlgalı gibi görürken şimdi 
kocasınıı hak veriyordu. 

Hele genç kadının Cevanın kr.."tpris -
!erinden ve kadınlan anlayış tarzın • 
dan bahsedişi, onun ilk karısile arala -

büyük ~ir saadet duyduğunu belli e - rında gf'çcn &fnlaşamamazlıklan anla • 
diyordu. Onuu bu halini görenler, bun tışı cidden soğuk, hatta terbiyesizce 
ca zaman niçin bu zevki aramadığını bir hareketti. 
ve niçin buralardan uzakta kaldığını Bütün bu işittiği sözler, ister doğru 
anlamakta cidden güçlük çekecekler - ister yalan olsun, kalbine büyük bir 
di. yeis ulaştırmış, esasen hodbin ve so -

Bugün Cevad eğleniyordu da ... O - ğuk olduğunu gördüğü kocasına aid 
nun yüzünün her çizgisinin manasını fikir ve lıislerini arttırmış, onun, her 
ayrı ayrı bileıı Belkis, bu meşhur ro - cihetçe kusursuz olmasına rağmen 
mancının onun hiddetıle ve kıskançlı • kalbsiz bir adam olduğuna dair olan 
~le alay etmekte olduğunu, onun kcn- kanaatini sağlamlaştırmıştı. 
disince pek mnlum olan aşkile eğlen • Hc;qbuki şimdi o kızını seviyor gibi 
mekten büyük bir zevk duyduğunu a.~1- görünüyordu. Dün, hatta bugün bile 
lıyordu. ona karşı çok müşfik davranmış, karı-

cO» mm için sade bir eğlence vesi - sının Zeynebin sıhhatine, zekasına ve 
lesi ve mevzuu olmak ve karşısında, hırçınlığının hergiin biraz daha azal -
belki de cO> nun tarafından sevilmek makfa olduğuna dair söylediği sözleri 
saadetine mazhar olan bir genç kadı - büyük bir alfıka ile dinlemişti. 
nı görmek! Bu tahaımmül edilmez bir Hatta onun kendisine karşı olan mu· 
işkence idi... amelelerinde bile büyük bir fark gör-

Bu sebebden Belkis, akşam yemeği- mekte idi. Birkaç ay evvel, o soğuk ve 
ne kalınası için ev sahibinin yaptığl müstehzi bir insandı. Bazan bu soğuk-
teklifi, işi olduğunu bahane ederek luğunu, istihzasmı bırakıyor, kansını 

reddetti. • heyecana düşürecek ve şaşırtacak de -
Cevad Belkisi bahçe kapısına kada\' recede yakın ve sıcak tavırlar takını -

teşyi ederken MuallA tekrar küçük sa- yor, genç ve tecrübesiz taşra kızı üze
lona dönerek masanın yanma otur - rinde yapaca~ tetkilderl daha Jakuı -
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Beşikten 
ve beyaz 

mezara kadar sağlam 
kalan dişler! 

Diş macunu kullananlar 
bir çok tecrübelerden 
sonra neden daima 

RADVOLİN 
de karar kılıyorlar ? 

Çünkü RADYOLiN : 
e Dişlerde ( Küf eki - T artre ) 
husulüne imkan bırakm::ız. 

Mevcut olanları da eritir. 

e Dişleri mine tabakasını 

çizip hırpalamadan temizler 

ve parlatır. 

e Ağızdaki mikroplan % lot 
kat'iyetle üldurür. 

e o:ş etlerini bealer, dit eti 
hastalıklarına mani olur. 
Ağız kokusunu keser. 

Siz de sabah, öğle ve akşam, her yemekten 
sonra' Günde 3 defa 

YOLiN 
Kullanınız 

Ba~, Dı _, Nez.e, Gr•p, Romatizma, 
f\ evral,ii, kırı:< ık ve bü .an ağn\arınızı derhal keser. 

- W 1calın a günıie 3 k t ' alına1.>ili:-. - -
Adeta kapalı, yağmurlu bir havar Fakat 1 Ressam gülerek: 
yalnız yağmur görünmüyor. Çünkü yağı- Hayır, hayır. dedi, hiç d~ mlni olmu-
mur olsa, her şey parıldar.. yor .. bilakis .. çok zeki bir ça<:uk. 

- Vallahi küçük sen pek yamansın!. 

Tablomu delik deşik ettin!. İler tutar bir 
tarafını bırakmadın!. 

Bu sırada koridordan öfkeli bir kadın 
sesi duyuldu: 

- Aleşa! Nerdesin? Derhal buraya 
gel!. Ressam amcanın çalışmasına mani 
olup durma!. 

Bu arada sesin tonu değişti. ressama 
hitab ederek: 

- Herhalde küçük size mani oluyor· 
dur, dedi? 

dan yapabilmek için onu kendisine büs 
büti.in bağlamak, onu sesinin ve söz • 
terinin sihri altında büyülemek istiyor
du. 

Halbuki şimdi arlık kat'iyen öyle de 
ğildL Karısına kurşı çok ciddi, hürmet
kar ve çekingen bir tavır takınmıştı 

fakat bu tavrı eskiden olduğu gibi mağ 
rur ve soğuk değildi. Bundan b~ka 
her hareketinde, her sözünde, her ba· 
kışında görülen istihza taınamile yok 
olmuştu. 

Eğer her zaman böyle devam eder
se ... Evet, o takdirrfl beraber yaşamak 
kabil olacaktı. 

Mualla böylece kendi düşüncelerine 
dalmı~kcn Cevad içeriye girdi. Halı • 
nın üzerinde birkaç gül yaprağına ve 
Muallanın oynarken yere düşürdüğü 
bir gonce vardı. Genç adam eğilerek 
hunu yerden aldı, ceketinin iliğine i · 
lislirdi. 
·_ Bu güzel gülün yerde ezilip sol -

ması pek yazık. 
Bir koltuk alarak kaırısının yanına o 

urdu. 
• - Bu işlediğiniz örtü :oo nefis şey! 

Modelini. nerede buldunuz? 
- Kütübhanede bulduğum eski re -

simler üzerinden kopye ederek uydur
dum. 

- Sizin artist oldui'.,'Unuzu bilmiyor· 
dum. Ne güzel bir :roodel yaratmışsı -
:mz! Bu örtüyü ne yapacaksınıd 

- Yakında: cemiyetimiz bir piyango 
tertib edecek.. oraya vereceğim. 

- Bu piyango ne zaman çekilecek? 
- BÜ ayın sonunda .. bunun için ace-

le ediyorum. · 
- Size gözlerinhl bu kad'ar Jnoe .... 

Biz kendisile demindenben san'at balı 
si üzerinde konuşuyorduk. O Adeta gü -
zel san'atlar mütehassısı ..• 

Ressam, küçüğün çenesini okşadı. Kil· 
çük, ciddi bir eda ile: 

- Bana müsaade amca, dedi. Şimdi 
gene feryada başlarlar; konuyu komşu· 
yu rahatsız ediyorsun, diye kıyameti ko
parırlar.. · 

Küçük, ciddi ve kat'i adımlarla kapıya 
yürüdü. 

Yazan: V. Ardoo 

1erle yormamanızı tavsiye etmeme mü 
saatle ediniz ... Ben yokken daha baş -
ka ne i~ler yaptınız bakalım? Size son 
gönderdiğim kitablar hoşunuza gitti 

.? 
mı. 

Konuşma bir defa bu yola dö1cü1dil 
mü artık aralarında hiç bir çekingenlik 
kalmaz, sözleri kendi kendilerine akar-
dı. . 

Cevad karısının okuduğu ktıtablara 
aid mütaleaların. büyük bir dikkat ve 

alflka ile dinler, Mualla da Cevadın 
yl\otığı ince ve derin tahlilleri her sani
ye artar1 bir ehemmiyetle takib ederdi. 

Bu suretle ikisi de karşısındakine 
karsı olan garib ve hatta gülünç vazi
vetlerini bir kaç dakika için unutarak 
samimi bir r.•nlaşma havası içinde bir
birine dost gözlerle bakmaktan, birbir
lerini dost kulaklarla dinlemekten ha
kiki bir zevk duyarlardı 

xv 
Cevad aı hk devrialcm seyahatinden 

hiç bahsetmiyordu. Bo~ki~ 1,;öYJediği 
gibi bütün yazı ve sonba'han geçirmek 
üzere çiftlikte yerleşmişti. Şişlideki 

apartı.manının hizmetçilerini, otomobi· 
!ini ve atını bile Beykoza getirmesi bu· 
nu ispat ediyordu. Arlık bu sene Bil • 
yükada, Suadiyc ve Florya Cevad Kar· 
talın hasretini çekeceklerdi. O, şimdi 
çiftliğin sakin hayatını, korunun yeşi1 
gölgeliğini ve Boğazın mavi sularını .. 
belki de buradaki genç kansının her 
şeyden üstün tutuyor, bütiln monden 
eğlencelere bri_s partilerine tercih edi· 
yordu. 

( Arkaıı oad 
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Yazan: ZIYA ŞAKlB 

1 vahyan oklar 
Fakat Battal G zı . . 

B2tttal Gazi, artık ne yaptığını bil -

4 ayfa 13 

Son Poahı'nın tefri!<a•ı· 80 

Esirler paylaşllırken 
Tatarlar esir bir kzzz kaçmıya mecbur eder ve külahlarını 

d . i arkasından fırlatırlar, bu d ırbe genç kızı yere ser ig 
ta.<:dirde onun ge'1Ç iJine hürmet ederler 

Tercüme eden: HUsayi.1 Cahid Yalçm Leo , . a ' yenı ıınparator ı Okçulardan biri bağırdı: 
d n un ıhaneti yüzünden, islam or - _ Taş .. taş ... Onu, taşla gebertelim. 

usunun vaziyetini o k da . . . . .. ,. 
görüyordu k' .. . a r tınhlıkeli Bu katilane fikir, hır dakika sukut 

miyardu. Kazanmış oldu•/..ı manevi Fakat bunun elim bir şey olduğunu da onları kullanmak lAzım olduğunu da bl-
k t . t · ·1 k d d · 1 d l lirsiniz. Halbuki bu benim için zordUl'. 

timalint> ka~~ ~~zd~· hır kurt~lm~~ ih- ile karşılandı. Ondan sonra, büyüklü 
uvve m esırı e o a ar erın ere a - itiraf ediniz. 

mıştı ki; daha haJa yukarıdan yağan Baron: 
medi. e ıç tereddud 'goster- küçüklü bir taş yağmuru başladı. 

Belindeki 8 v Taşlar!n çoğu, Battal Gazinin vücu-
Stttındaki av gır lb~ıhcı Çıkarıp attı. düne isabet ediyordu. Ve her isabet e
trııeşi.n postafır e ısdlerle ayağındaki den taş, hir yara husule getiriyordu. 
Hançerini 8 ar~ da çıkarrp fırfiatıtil. Sırtındaki gömlek, al kanlar içinde kal
defa tekbir gınıt~ı dı.kbeline bağ:ladı. Üç mıştı. O çelik Yücudlü metin adam, ar-

taş ve ok yağmuru, devam ettiği ha•l - _ Daha fazlasını yapacağım. İtiraf e
de, artık 0113 tesir etmiyordu. deceğim ki insanlar zaflan hasebile di-

Mütemadiycn, derinlere dalıyor .. nin emirlerinden çok kere inhiraf eder-
sonra,, birdenbire baska bir yerden çı- Jer. Mesela, bugün bu kadar dikkatli, va· 

zifelerime bu kadar merbut görünmekli· karak bir an nefes alıyor .. daha• sonra. k 
e ır ı ten sonra· 

- Meded ,. ' tık fena halde bunalmıştı. 
Diye mı~i/aa Şahı .~erdan!.. Battal Gazi haya-tında ilk defa ola -

gvim sizin teklifinizin beni eclbcdecek a.· tekrar kayboluyordu. l b 
dar kuvvetli olmamasından ilen ge e ı-

fedainin gö tan ı. J?ünyada, hiç bir rak (aciz) denilen felfıketi hissetti. De
nize aht.ııı Bs.erebmediği bir cür'etle de- rin bir tevekkülle ellerini \'e gözlerini 

Kale bürcünden. Batt~·ı'ın can1na lir. !htimalki altı güzel kız bana bütün 
kastedenler. aTtık hedeflerini şaşırmış- prensiplerimi' unutturabilirdi. İyi tetkı~ 
lardı. Attıkları taş ve okları, ona isabet edilirse çok kere görülür ki en ulvi fazı
ettiren'iyorlardı. let hareketleri maruz kaldığımız iğvaa

u • ır alık gib" .. . 
ladı. ı yuzmıye baş- semayc> kaldırdı: 

Tarassud kul . d - Hey Ulu Taprım!. Beni. böyle bir 
askerleri kimb·~~uı e bulunan Bizans ölümle öldürmek, ~anına dil.şer mi?. Battal. her dalıp çıkışında. bir kaç tın cins'ne bağlı şeylerdir. 

ler ki· B'attaı Gı ır. n~lerle meşgul idi- Diye, bağırdı. 
kul ' azı bır hayli .. k 

enin alt taraf d .. . yuzere Onun. şu bunalmış zamanında• canı 
ceye kac'!ar kend'ı~ ~ki koşesıne gelin- göniild .... n ettiği ~u şikavct, sanki Cena-

• k t ısını gören olmad F - v k ..J·b' a tam o köşe . d" v. ı. a- bıhakhn gavretine .do unmuş ö'ı ı, 
nın üstünde bi;1 ü~~gı zaman başı- birdenbire kulağına garib bir ses geldi: 
kını bağnınalar g ltu koptu .. bir ta- Battal hiç şiiohe etmemişti ki bu ses, 
sövmeler arasına çağırmalar, küfürler, babası (Hüseyin Gazi)nin sesi idi. Bu 
mıya başladı. a, etrafına oklar yağ- mübarPk şehid, yattığı kanlı mezardan, 

Battal Gazt. bö le . sanki ona: 
§llaşacağını zateny h bir vazı!e~le kar- - Korkma. Battal!. Kendini topla .. 
için en. küçük bir t~~ etm_ışti: On~n burada. hövlece ölmiveceksi~. Din .. ve 
t:_rınedı. O dakika k esen bıle gos- millet uğrunda daha bir çok ışler gore
%tinde kulaç ata kya adar denizin yü- ceksin 
-"-- r en, artık sık k d 1 . 
~uurııya, kendisini bö sı va ıp Diye ses!enmişti: 
rundan kurt~k 1Jleee ok yagmu- Birdenbire bu mane\ i te~ir altına gi-
iedı. n çahşınıya baş- ren Bnttaıl, omuzlarında a!!ır bir yük 

Bir kRç kere böylece d 
1 

varmış da. onu ah~1ormuc; ııibi, birden-
~nra. CVVelA baca~ı bi ~p ~ıktık~an bire silkindi. Sesinin bütün kuvvet ve 
daştı. Battal, bacağına :i nbıre agır- azameti ile üç defo 1ekbir ııetirdi. Son
h ığını anladı. Derhal t ~ ok saplan- ra, derin bir iman ve itikadın bahşetti-

arikuIMe bir meta~l e p:ar dalarak ği ilahi bir kudret1e, tekrar denize da -

lku1acılık vo1 ~•lıvor .. bövlece karaya 
~ .. ' .., 

yaklaşıyordu. 

Nihavet. son hir hamle He. ayai!ı ka
rava ilismişti. But?ün, Yerlikule simcn
difcr isı asyonunun tamirhane atelyesi-
nin m<ılzeme denolarmın bu1undu•~ 
yerde. o tari"ıte bir kayalık vardı. İşte 
bu }).aval•k. Ba+t;ı.l Gazive, yeniden ha

vat vermişti. Koca kahramr•ı. yarı 
baygın bir haldf', kcndiC'ini bn kavala-

rın arrsma a•mıs.. ondan sonra!. artık 
kendinden geçmişti. 

* 
Müthi~ bir yorgunluk ve kaybettiği 

kan, Battal Gaziyi o kadar harab etmiş-
ti ki. bir k:::ç saat kendine gelememişti. 
Ancak öğle ~ıcağının harareti. vücudü-
nü ısıtııava basladığı zaman, aklını ba
şına toparlıyabilmi~ti. 

çıkardı attı. Denizin nz: ~a;)lanan oku 1ıverdi. 
bir leke Yavıld nne, kıpkızıl ~,;.;.,;~======--===================== 

Knhrarna'n ~ k 

(Arkası va,.) 

lığlle tekrar yü r ' b!itün suğukkanlı-
çıkınıya basladı z;;ıye ve sık sık dalıp 
~1ırlaştı. Bir ok u sefer de sağ omuzu 

Battnım da, oraya saplandı. 
Denıze, dah:etaneti, ~ sarsılmadı. 
uzatarak b kuvvetle daldı, sol elini 
~lıştı. :Fak~~~ dı çıkarıp atmak için 
dayanmış 1 rek: kemi~ne kadar 
fak olarnad~ a~ 0~~ çıkarmıya muvaf
ca nefes al~ enızın içinde, dakikalar-
lacaktı. rnaıınaktan aı kalsın boğu-

Beyhude . 
llledi. Son d yer vakit geçirmek iste -
bu ıztıraba =~eced~ canı yandığı halde, 
mesine d emmıyet vermedi Yüz -
d evaın etti F ka b' . t'lha a~r at . a t ır kaç kulaç 
rnamne g maz, artık sol kolunun ta -

O evşediğini hiasett' 
k Yağmuru b"tü ı. 

ediyordu K • u n şiddetile devam 
dayan oklar ulakl~rının dibinci() vızıl -
Yan sular den~z~ saplanırken, sıçn
de ser i ' gözlennı kör edecek derece-

su l
p ntiler husule getiriyordu 

r arın h · · 
basabilmek tncln~eki toprağa a~ak 
kulaçı b" çin, hıç obnaı.sa daha elli 

ır mesafe wırd 1'4-k 
:mesafeyi tek k 11 . ı . .r1<1 at 1*ı 
kansız bir hal o bna: aşabılıneıt, artık im-

R.a a ıştı. 
yatı, Yilzlerce öl" 

de geçmiş olan um macerası için-
defa ölürn bu d Battal Gaziye, hiç bir 
Fazla kan sarf e~:ıeceid~ yaklaşmamıştı. 
nııya ve kulaklarığiu çın gözleri karar
ırnştı. Artık kendtn· bğuldamıya başla -
lernekten b~kn ça~e ı~aı: ölümü bek-
Eğer Battal Gazinin :er:lnamışt~. 

kası olsay<iı hiç ü h de bır baş
Pardı. Fakat o tamş p kesizdiki böyle ya-
ceği ' en ni kaybecı 

zarnan, birdenbire silkindi e-
Parland S ve to -
anda ı. anki manevt bir kuvvet o 
kula. yapılması lazım gekn şeyi o~un 

'.B gına fısıldamıştı 
ltıyeatta] G~zt, bi~~bire kendini ka-

Çevirdı B .. til 
l'ına verdi ·~l .n kuvvetini ayakla
tek:rneu · zı .şiddetle tekınellye 
.... d Ye, kalenin dibine gı· rdi y k 
•1 an y • . u a-
kulaç agcın oklar, kendisinden bir kaç 

uza~ dü '\ ~rine kad şt YQrdu. Hatta, yarı bel 
okçuı ar surlardan dişan sarkan 
isabetarın ~ttığı okl&.T bile, artık ona 

. etmıyordu. • 
ii Şı?"dı, oklar durmuştu. Artık başının 
haıerınden, en rezilAne sövmeler en 

Yasız küfürler yağıyordu. ' 

e elediye riyasetinden 
Edirne Belediye mezbahasında yapılacak olan 71832 lira 61 kuruş bedeli ke~ifli 

soğuk hava deposu ve buz fabrikası 45 gün müddetle kapalı zarf usulile müna
kasaya çıkarılmıştır. Talihler şnrtnarne proje ve keşifnameyi fstanbul ve Edirne 
Belediyesinde görebilirler. Ve 360 kuruş bedel mukab;linde Edirne Belediyesin
den tedarik edebilirler. İhale 25 Nisan 939 tarihine müsadif Salı günü saat 15 
te Edirne Belediye Encümenındz yapılacaktır. Taübler 2490 sayılı kanuna göre 
hazırlamış teklif rnektuh1arını 2.ı ~isan 939 Pazartesi günü saat 17 ye kadar Be· 
lediye Encümenine makbuz mukabili tevdi etmiş olacaklardır. Bu saatten son-
raki teklifler ve posta gecikmeleri muteber değildir. (2390) 

Üniversite Rektörlüğiinden : 
Tıb Fakültesi çocuk hastalık'an ve bakımı kliniği asistanlığı .~çık~ı~. Asistan· 

lık talimatnamesinde gösterilen şartları haiz olanların Tıb Fakultesı Dekanlığı· 
na müracaatları. c2369> 

Havalara güvenmey~niz .~ . 
Ant hararet değişiklikleri SİZİ nezle ve grıp tehlı11.esıne 

ın 3ruz bırakııhilir. Fttkttt : 

V cudtlnQzü bir k le 
gibi m dalaa eder. 
OBIPIN sade solak 
algınlllındaa mite • 
vellld rabatsızlıkları 
detıı, baş, dlf, sinir 
ve dala aırılarıaı 

da geçirir. 

Aldanmayınız. Rağbet 
gören her şeyin taklidi 

ve benzeri vardır. 

GRi • 
1 

yerine başka bir marka 
verirlerse şiddetle 

reddediniz. 

Krim Gueray: 
- Bunu pekala anlıyorum. Eğer mü· 

racaat edilmesi kabil olsa idi bu iğva va
sıtasını ihmal etmezdim. Fakat. dostum. 
benim de dinim var. Dinim hıristiyan1ara 
erkek esir vermeye müsaade eder. Fakat 
taraftarlar yetiştirmek için kadınları mu· 
hafaza etmemi bana emreyler. 

Baron: 
- Kadınları ihtida etttrmek sizce er

kek ı ,y ih''ida ettirmekten daha ehem· 
miyetli midir? 

Kirm Gueray: 
- Hayır. Peygamberimizin akıl ~e 

hikmeti her şeyi görmüş ve takdir etmış
tir. Bu fark ta onun delilidir. 

Baron: 
ft•raf ederim ki işin hikmetine akıl er

diremivorum. Müsaadeniıl~ güzel kızla
rın daha ziyade hoşunuz:ı gittiğine ihti· 

mal vereceğim. 
K'rm Gueray: 
_ Asla. yemin ederim ki böyle değil. 

Ben en makul bir kanuna itaat ediyorum. 
Filhakika. erkek esarette bile, fıtratı i· 
cabı. müstakil olduğu için korkunun zor· 
la zaptedeb;ldiği bir zembereği içinde 
muhafaza eder. Erkekte kendi kuvvetle
rinin hissi vardır. Maneviyat erkeğe 
hakimdir. Bu maneviy!tt üzerinde yalmı 
Cenabıhak hükmedebilir. Sizde. bende 
bu maneviyat müsavi derecedP münev· 
ver olabilir. Bir erke~:n iht!dası dcıima 

bir mucizedir. Kadınların ihtidası iBe bi
lfıkis diinyanın en tabi\ ve en sade bir 
şeyidir. Kadınlar daima aşıklarının di
n:ndendirler. Evet, dostum. aşk büyük 
bir misyonerdir. Aşk kendisini gösterdiği 
zaman. kadınlar hiçbir vakit münakaşa 
etmez1er. 

Ben de bu garib sözlere karşı münaka-
şaya girişmedim. Şüphe yok ki bunlar 
ancak esir vaziyetteki kadınlara tatbik 
kabul eder sözlerdir. 

Kam. hissesine düşen esirlerin büyük 
kısmını dağıttıktan ve Nogaylara ızın 

verdikten sonra. Bender üzerine hareket 
etti. Fakat ordunun azalması yürüyUşte 
daha hafiflik vadediyordu. Hükümdarın 
n1icenablığı avdetini tacil için beslediği 

arzuya yeni bir mania t~şkll eyliyordu. 
Filvaki. o zamana kadar yalnız sefcr tec· 
hizatile iktifa eden sultanlar ve nazırlar 
efendilerinin ihsanı hasebile fazla mai
yet sahibi olmuşlardı. Eskisi kadar sürat. 
le yürüyebilmelerine im1dn kalmamıştı. 
En doymazlardan ve makarna erl~ek 

için en kurnazlardan biri olan kazasker 
de ço'k ihsan almı~ı. Nan olduğu bolluk 
içinde onu tetkik etmeğe merak ettiğim 
için bir akşam ziyaretine gittim. 
Yaşı ve ak sakalı itibarile hü~ lA· 

yık olan bu büyük hAkim beş vakit na. 
maza mahsus seccadenin üzerine reha
vetkfırane .u1.anmıştı. Haris ba~ları ve 
müstehzi biz' tebess\lmn vardı. Karpsın
da her y~tan kırk kadar esir bulunuyOl'
du. Bunlar bir sobanın başında toplan
mışlardı. Kadınlı erkekli bir gnıp teşkil 
ediyorlardı. Bu esirlerin g~zleri de ka
zaskeri üzerine müteveccOıti. İçeri gı 
rerken: 

- Hissenf!e lYi bir ganimet temin e
den bir harbin muvaffakiyetinden dolayı 
sizi tebrik ederim, dedım. 

Kazasker: 
- Filhakika, K.arn'm bana gayet iyi 

muamele etmiş old~nu ~rüyorsunuz. 
Fakat. bu SCl'vetlerden zevk almak için 

Baron: 
- Kadınlann ihtidası hakkında Kamın 

anlattığı prensiplere bakılırsa yeni yeni 
ihtidalar temin etmek için size güvendi• 
ği anlaşılıyor. 

Kazasker: 
- Siz geldiğiniz zaman. bu çehreler~ 

den hangisi daha güzel olduğunu tetkili 
ediyordum. Siz de tetkik edmiz. Baka .. 
lım. ittifak edebilecek miyiz. 

Baron: 
- Ben kararımı verdim bile: Şu sıra" 

nın üzerinde ayakta duran genç kızı btJ 
ğeniyonım. Endamı yerinde. duruşu mü
tevazıane, bakışı tatlı. Ben reyimi ona 
verdim. 

Kazasker: 
- Ben reyimi iU müdevver ve renkli 

çehreye veriyorum. Şu içoğlnnı gibi gi
yinmiş küçük çapkının pek IAtif bir ief 
olacağını temin ederim. Siz! teshir eden 
o ince endamın bence semizlik bakımın• 
dan bir kusur teıkil ettiğini itiraf eyle-
rim. 

Baron: 
- O halde sizin haltnıze artık acımıya 

cağım. Çünkü bu dediğiniz kusur ya1nu 
onda vardır. Fakat şurada daha genç kız. 
lar görüyorum. Lutfen bana söyler misi· 
niz, kaç yaşındaki klzlann ihtidasını te. 
min etmeğe çalışırlar? Kız kaçırmaktakj 
gayretlerini bU<iiğim Nogaylar onlarla 
çarçabuk evlenrneğe de kalkarlar mı? 

Kazasker: 

- Hayır. Tatarlar bilakis bu 
pek dikkat ederler. 

Baron: 

cihete 

- İstedikleri kadar dikkat etsinler, oa. 
riyeleri yaşlarına. dair isticvab edemez. 
ler, ya. Hatt! bunu öğrenseler bile kifa. 
yet eder mi? 

(Arkası ı·ar) ..................... .-.. -........ -........... .__.. .... _ 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yemek ietersenizr 

lzMIRIN 
AŞÇIBAŞI 

Markayı tercih ediniz. 

İlan Tarif em iz 
Tek dtun anthnl 

«ıltile 400 lnıruı 
sahile 250 » 

Oçiincii «ılail• JOO » 
Oördüncll salall• 100 n 
/ç .ahilcln 60 » 
Son .ahil• 40 » 

Muayyen biT müddet zarfında 

fazlaca mtkdarda illn yaptıracak
lar ayrıca ten%i1Atlı tarifemizden 
f.ıtibde edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyrek aayf a il&nlar için ayrı 

bir tarife derpiı edilmiştir. 
Son Pa.ta'nın ticari !lAnlarua 

aid tılor içln fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

Dlaeılık KolleldU 8lrkeü 
J[a.bnmanzade Ban 
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Fenerbahçe bugün 
Tere11mt eden: a. ASu 

Ya Suzan ne oldu? Yazd gım şey bir casusluk romam 
olsaydı ben m la a Suz la evlenirdim 

Beşiktaş a karşılaşıyor 
Puvan cedvelinde Fenerden geride bulunan Beşiktaş 
mağlub olduğu takdirde şampiyonluğu kaybedecek 
Mlllt kümentll en 

mühim maçlarından 

birisi olan Fenerbah
çe - Be~ktaf karplaf· 
ması bugün saat 16,30 
da Şeref stadında oy
nanacaktır. Beıikta • 
şın daha ilk hafta • 
!arda lı:mirde Ateı • 
spora mağlub olması 

şampiyonadaki mev. 
kiini oldukça sars • 
mış oldu. Filhakika 
Fenerbahçe bugün 
maçı kazanabilirse 
şampiyonlukta keıı • 
disine en kuvvetli 
rakib olan Beıikta.şı 

G..-.reyi ta) yare meydanında geçir - ı 
dlm. Ertesi günü de ordu karargahına 
gittim. Or::ıd1 fevkalfıde iyi karşılan -
dıın. Her taraftan bin lerce tebrfk aıl -
dnn. Gördi.iğüm muvaffakiyetli işleri 

biliyorlardı. Fakat levkifimden ve bu
nu tnkib eden kaçışımdan haberleri 
yokmuş!. 

V zifemi muvaffakiyetle ifa ettiğim 
için Sir Duğlu.> H ayg beni bizzat teb
rik et.rr.ek nezaketini gösterdi. Miralay 
Hilton ise cl.iyakat madalyası• ile tal
tif edi'cceğirni m üjdeledi. 

Cebimde, bana f evkalAdeden verilen 
on b ş günlük izin kağıdı olduğu hal
de beni Kaleye götüren treı;ıde gider -
ken, hayat!mı kurtardığım için kendi
mi adamakıllı bahtiyar hissediyordum. 

Ya üzan ne oldu? Benim bu kl.ta -
bım su mahud casusluk romanlann -
dan biri olsaydı romanın muharriri, 
harb biter bitmez, beni Süzanla evlen
dirirdi. Hatta iş bu kadarla da kalmaz, 
Süzan, bilmem neredeki amcasından 
kaÇan milyonların biricik varisi sıfati
le zen~nleşerek öyle karşıma çıkardı. 
Fakat heyhat!. Benim bu kitabım bir 
roman değil ki .. 

Filhakika ben Süzan Boldlyonla bir 
daha görüştüm. Harbin son haftallann
da İngiliz ordusunun ileri yürilyüşü 
neticesinde ordularımız Lan.!a girmiş -
tl. İşte ben o zaman Slizanı gidip gör
ifüm. Ona baktığım zaman gözlerime 
inanmal'.ı{ istemedim: Bu bitkin, bu u
yıf kız Süzan mıydı? 

Endamının, vü~udünün güzelliği~ 
Alınan clevriyelerjni büyüleyen kıı bu 
muydu?. Süzanın, amansız bir hasta -
[ığın pençesinde kıvrandığını anlamak 
için doktor olmak lazım değildi. Hem 
bu keyfiyet Süzana münhasır bir şey 
de de~ldi. Dünya harbinde, Alınan iş-
gali altında kalan sahalardaki bütün 
'Fran~ız ve BelçHca sivil haılkının akl -
i>eti bu idi.. Di.i.nyanın bütün ~fkat 
müesseseleri. bütün yardım komtsyon
lları bir araya gelse g~ne onları kurta
ramazdı. Harbin dört senesi sade suya 
i8hna haşlamas1 yemenin mukadedr ne 
tice"i veremden başka bir şey olamaz
Clı. t ste Süzan da, senelerce !Üren bir 
açlıktan sonra had bir vereme tutul -
muştu.. Onu gördüğüm ' zaman, onda 
can, ı kalan biricik şey gözleri idi. 
Süzanı derhal hastaneye yatırdım. 

Birkaç gün sonra ziyaretin~ gittim. 
Kendisini tedavi eden doktorlarla gö
~ti.i ;;um zaman, doktor acı acı başını 
sall~dı: 

- Çok geç, dedi, daha evvel olsav -
dı belki kurtarabilirdik.. Fakat şimdi 
hastalık dört nalla ilerliyor!. 

Sil zan 1919 senesi Haziranının l 7 in
ci günü öldil. Ben o zaman sulh kon -
feransında tercüman sıfaille bulunu -
yordum. Ölümüne kadar, hemen he -
ınen hergiln kendisini gidip görebil -
dim. 

Ölümünden bir gün evvelki son zi -
yaretimde on11 oldukça neş'eU gördüm. 
Ben ona ertesi gün Almanların Ver -
sayda imzaJaycrcakları sulh muahede -
şinln ana hallannı anlattım. Bir çocuk 
gibi seviniyordu: 

- Demek artık harb bitti, diyordu. 
Sesi çok hafif çıkıyordu.. SlSzlerini 

iAyikile anlayabilmem için blr h~i 
tahmet çekiyordum. 

"Eski günlerimizi anarak o gün bir 
hayli gevezelik ettik. 

Birdenbire yorulduğundan bahset -
ti. Yastıklarını düzelttim.. Yatmasına 
~ardım ettim. Ben daha odasından ay
ı·ılmadan uyudu .. Acaba bu uykunun 
son uykusu olduğunu anlamış mıydı? 

Silzanı son görUşilm bu oldu. 

* Loos nltmdaki muharebenin hikaye-
şmi artık bilmiyen kalmamıştır. O gün 
15 i nci fırkaya mensub İskoçya• asker
leri iO ı akımlı tepeyi zaptederek La -

puva.rı cedvelinde ha, ----~-----~ 
li geride bırakmış o-

-r H b~- b h • d - - ,_ b' t lacak.tır. O zaman Fe-
Umunw. ar ue ga.r cep e.nn e yere du.pp parçaı.unan ır ~yyar• . nerbahçenin 4 galibiyetine mukabil Be- dan Türkiye, Finlandiya ar~ında yap11 

nın varo~larına kadar sokulmuşlardı .. Frenç ( 1) di. General, Frenç, elindeki şiktaşm iki nıa.ğlubiyeti ve iki gallbyeti laeak üç müsabakadan sonra gallb gel~ 
Alman hatları 40 mil derinliğinde ya• - ihtiyatları büyük bir teahhürle Haygın olacaktır ki bunu ileride telafi etmesi cek takıma verilecek kupanın üçO.ncil 
rılmıştı. Almanların elinde, şöyle dört emrine vermişti. hayli güçtür. Eğer Beşiktaş bu çarpışma- karplaşması, Norveçte yapılacak Avrun• 
başı mamur müstahkem mevziler kal- 0 tarihlerde General Hayg'm karar- dan gallb çıkacak olursa 0 zaman her şam~i:on:smdan sonra yapılacaktır. 
mamıştı. Fakat buna rağmen o taarruz Ah d 1 bir kada Loos iki takunın puvanları müsavi (10 ar pu- Milli musabaka greko romen olacaktır. 

b. d'k ga ın a ça ışan ar şım, . ut b ~ haıreketinde mağlfıb olan gene ız ı .. . , .. van) olacaktır. Puvan cedvelınde bu ka- Bu maçtan sonra bır de tems ser e .. 
Bu niçin böy~ olmuştu? Alman cep - harekAtını tenkıd eden Hayg ın, bu - dar mühim rol oynıyan bu maçıa her iki güreş müsabakası yapılacaktır. 
hesinin yarılmasından niçin istifade e- yü'k bir öfke ve esefle şöyle dediğini takımın oyun tarzlannı Ye, avantajlarını Liseler arasında futbol maçlari 
deI™?rniştik? Acaba Alman ihtiyallan rJnlatır: ayrı ayrı göz<™ı geçirelim: 
vaktinde işe müdahale ettikleri için mi - O zamanlar elimizin altında bir ı _ İki takımın da oyun tarzları ay • 
böyle olmuş'tu? fırkalık ihtiyat kuvveti bulunsaydı, Al rıdır. Fen8rlilıar yerdP.n, kın paslı ve 

H3vır!. Hiç de bundan ötürü değil. manları esaslı bir mağlubiyete uğra _ daha çok üç orta ile oynadar. Her iki a-
0 tMrruz harek~tinde mağlCıb olma - çık Naci ve Basrinin asıl yerlerinde ov· 

k maktan hiç bir ş;ay kurtaramazdı. 
mızın biricik sebebi, bizim ihtiyat uv namamalan yüzünden daima ortaya doğ-
vetlerin vaktinde yetişememesi idi. (Arkan var) ru kaçmaları da bu ortadan oynamada A· 

Loss harekatındaki mağlCıbiyetimi - mil olur. 
• , (1) Lord COn Frenç: (1852 - 1925) Frnn -

zin sebcblennı ben ancak harbden son sada bulunmak',a olan İngUlz ordularının 2 - Beşiktaşın oyunu iBe, Fenerin ak-
ra 6ğrenebilmiştim. O zamanlar İn_gi - , uıc başkumandanı Jdt. 1915 yılının nihnye - sine açıklarla. uzun paslı, enerjik ve 
Uz ordusu başkumandanı Sir Lord Çon tinde, yerini Duglas Hayg'a terketmtşttr. sert bir oyun tarzına dayanı!". Üç orta-

~~~~~~~~~~~~~~~~===~~~~~~~~~~~~ nm~Wrfth~~~oyun~~~anmil· 
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B
• d rekkeb olması iki acık Esref ve Hayati 
ır oktorun günlük ivi oynadıkları takdirde karşı kale içın 

her dakika bir gol tehlikesi doğurabilir. 

notlarından 3 - Takımlan oyuncular zaviyesinden 
r-================11 tetkik edersek: kaleciler birbirine denk

Kabak1t/ak vak' ala rı tir. Beşiktaşın Hüsnt1. !brahım, bek hattı 
Blrknç gün evvel bu b:ıstnlılr. hakkın _ enerji noktasın<lan Fenerden biraz daha 

da birknç söz söylemiştim. Bu hafta vak ilstündür. Haf hattında Fenerin mutlak 
aların daha ~oğaldığına şahld oluyoruz. hakimiyetine karşı Beşiktaşlılar ezeli bir 
İstanbul tarafında. bir mektebde blr gün derd olarak iyi bir haf hattı kuramamış • 
içinde sekiz - on vak'a kaydedildiğini işit Iardır. Forvedlere gelince; Fikretin ce • 
tık. Tekrar edellm ki kabakulak çok bu-
laşık bir hastalıktır. Tetrih devrl on se.. zalı bulunması, Yaşarın ar: çok sakat ol • 
tiz güne katl..<ır çıkar. Kabakulak tük- · ması, mükemmel birer iç oyuncusu olan 

1 rük zerratı ile ynpı.şır. Bunun içindir ki Basri vıe Nacinin açıklarda oynaması 
sürıı.tle sirayet eder. Kabakula{tı h1r çe- Fener forvedini zayıflatan l\millerdir. 
ken bir dah:ı çekmez. Erkeklerde husye- Buna mukabil asker elemanların iştira -
lerde orşlst yapar. V• nndlr olmakla be-
raber bu orşlst dolayuılle zürriyet üze- kile Hayati, Hakkı, Naum, Şeref, Eşref 
rine alts!tesirler ya.par. Çocuk yapamaz - hattı F~ner forved.i.nden ço'lt üstiln görün-

1 - Ezan olr.ınıan yer - Yükseltmek ıar. Pelr. ender olarak kabakulak beyin mektedir. Hülba edersek Fenerin haf 
2 - Mamur hale getıren. humması, menenjit ya.par.Fakat ben şim- tıattı, Be§iktaşm forvedi iki takımın ağır 
ı - Mümanaat eden - Ezeldenberi. diye )(,\dar binlerce kabakulak ırördllm, basan taraflandtr. Maç Fener haflarile 
' - Açıkça - M~rdati nehir. menenjit yapan tek bir vak'a görmedim, 

H t h z1 d t b kitnbl Beşiktaş forlan arasında oynanacaktır. 1 - aya . dlyeb111rhn. Bu da a ya e ı a-
l - Bir nota - Hedefe TUI1l'lak. rında görülen bir şey ol3ıı gerek. Kaba- 4 - Saha ve seyirci avantajı Bqiktq 
T - Bir nota - Mahsul. kulaklı oocuk.ları derhal ayırmalı, mck - lehinedir. 
ı - En iyLı;l tebe göndernıcmell ve 1ylleştıkten sonra 5 _ Son maçlarında edlnd iğimiı intı-
1 - İnleyen • Ka~a. lAııkal on beş gün evde alıkoymalıdır. baa göre nefes avantajı da Fenerbahçe 

10 - Aklbctıer - Tahmin. Kabakulak büyüklere de ulaşır. Bazı 
YUKARDAN AŞAtı: hnstnlıklar gibi yaş tanımaz. İlk! gar _ lehinedir. Filhakika Beşikta,Iıların AtE'Ş· 
1 _ Bina yapan - bt olmıyan. gara ve pansumandır. Haricen paruıu - spor ve son Pera maçlannda birinci dev-
i _ Fabrikasyon - Meyn satan. man ve o.ğızı sık sık muzadı taaftlln su- rede çok sıkı oynadıklan halde ikinci 
ı _ Nane Jıatan - Qot lyi. lıırJa gaıg~ı.ıa ettırmelldlr. Kabakulağın devrede yoruldukları gö!Clmilştür. 
4 _ Mermeriert parlatmak için kullanılan mikrobu henfrz ktşfedllmemlştir. Husu • İki talomın oyun tarzlannı, oyuncuları 

blr nen toprtı,k - Oüçleştlnnek. st bir lJflc seromu da, ~ da yoktur. ve avantajları gözden geçirdikten sonra 
11 _ Bir nota - OenişUli - Birdenbire. Cnab ı.tlwen olnlywıcalanmm posta 

i gll1 h -'-i aa.1- J maçın tahminine gelince böyle aralarında e _Eski n ı a~~ ye naıırı - uu. pal• yollamaJann• rtea ededm. Ab1 ~-
'1 _ Ezmek mMdanndan emrJ hazır - u- dird• lltelderl möabeleah kalahllU. klas farkı olmıyan bütnn fudbo: tim· 

uk olmıynn. 1. I lerinde olduğu gibi. son dakikaya ltıldar 
ı - İtmek masdarından lmıi fail - cRa.ası ~11ııı--------------' a!abına hakim olan ve fınıtlaroan en iyi 

OL'8. bira - İşaret. Edremidin içme suyu istifade etmesini bilen maçı kazanacak • 
ı _ İçinde çamaşır yıkanan kap - Ba§ın- Ö 

da cA• olsa o,._ Edremid (Hususi) - Edremide getiril- tır, diyebiliriz. M. T. . 
10 - bl'!tll - Dem. mekte olan temiz içme suyunun tesisatı Galatasaray murakabe 

2 s 4 5 e 7 8 9 to bitmek Uzereıiir. Şehir ıebekesi ikmal e- heyetin:n toplantısı 

l 

' l 
l 

1 

&uuclki bulmACAnıa lıtıludUmff JtkU 

dilmiştir. Gelecek su, membadan sanl,e- Gala'tasar8lY klübü m!lrakabe heyeti, 
de (16) litre olarak derlial borulaıa gir- geçen hafta kongrenin talebi üierine dün 
mektedir. Suyun Haziranda ikmal edile- bir toplantı yapmıştır. 
ceği s5ylenınektedir. Yapılan jntihabat neticesinde idare he
··i~i~'~i;{ı'i"fki";;~tifi"a;·M~~İ~f;ı";;d~ yeti riyasetine avukat Nu:mi Nuri. ikinci 

İflAs ettiği 4/3/939 tarihli gazetelerle 
ilôn edilen Sultanhamamında Hasan 
Pertev karşısında manifaturacı Salahud· 
din Başlangıç hakkındaki ifh\sm kal-

dırılm.asına ve mallarının kendl.!ine iade
sine 8/4/939 tarihinde mlhke.mece karar 

verildiği llA.n olunur. (16801) 

reisliğe Yaşar, uınumt klttbliğe Bedri, 
muhasebeciliğe Selman. veznedarlığfl Ad· 
nan, teknik azalıklara Sedad Zıya, Adil, 
Vamık seçilmişlerdir. 

Türkiye • Finlandiya güreş 
karşılaşması 

Finlandiyalı heykeltrq Pertil tarafın-

Geçen hafta başlanan liseler fudbol tur
nuvasına dün öğleden sonra Taksim ıta· 
dında devam edilmiştir. Oyunları olduk• 
ça kalabalık bir seyirci kiltlesı takib et..ı 

miştir. Maçları sırasile yazıyoruz: 

Kabataş 2 - Ticaret 1 
Kabataş ve Ticaret liseleri arasında v• 

hakem Tank Özerenginin idaresi altında 
oynanan bu maç çok hararetli olmuş. birin 
ci devrede hak im bir oyun tutturan Kaba
taşlılar ilstüste iki gol yapmışlardır. İkin· 
ci devrede daha iyi oynamağa başlıyan 
Ticaret lisesi bir gol yapmışsa da maç 2-1 
Kabataşın galibiyeti ile neticelenmiştir. 

Işık 2 - Şişli Terakki O 
I§Ik ve Şişli Terakki liseleri arasında 

ve Şazi Tezcanın idaresinde oynanan bu 
müsabaka çok güzel olmuştur. Işık lise • 
sinde G. Saraylı Salim Vefalı Hüseyin de 
yer almışlardı. Cidden güzel bir anlaşma 
gösteren Işık lisesi forvedleri birinci dev· 
rede ve ikinci devrede birer gol yaparak 
maçtan 2-0 galib çıkınışlan:hr. Şi~li Te • 
rakki lisesinde kaleci ve sol bek mükem· 
mel bir oyun göstermişleroir. 

Dariissafaka 2 - Yüce 'Ülkti O 
Son m~Çı Darüşşafaka ve Yüce Ülkü 11-

.seleri yaptılar. Dariiş,afaka takımı daha 
üstiln oynadL Ve Yüce Ülküyü 2-0 ma).o 
lOb e~ğe muvaffak oldu. 

Voleybol maçları 

Mektebler arasında voleybol maçların• 
dün öğleden sonra Kabataş lisesi salo • 
nunda başlanmıştır. Alınan neticeleri ya· 
zıyoruz: 

Boğaziçi lisesi - Vefa lisesine, G. Sa -
ray • Pertevniyal lisesine, İstik1!1 lisesi " 
Yüce ÜlkU lisesine gallb gelmi.fleroir. 
Dariişşafakalılar rakibleri Ticaret lisesi 
gelmediğinden hükmen kazanınıflaroır. . ........ -................................................. .-
r 

Nöbetçi eczaneler 
Bu rece nöbetçi olan eoa.nelor pnlar

dır: 

İatanbul clbetindekller: 
Ak.sarayda: <Esad>, Alemdarda: (111 -

sad), Beyazıdda: (.Mador>, Sa.mUyada: 
(Teofllos), Emin!hlU:ndıl: (Aminu;ya), 
Eyübde: <Hikmet AtJa.maz), FenerM: 
raüsame::ldin), Ş~hremlnlnde: (Namn), 
Şehzadebaşında: (İ. Hattı), Karagüm -
rükte: (Suad), Küçilkpazarda: cm~ 
cemil), Bakırköyünde: Cİstepan). 
Beyoğlu clhetindekller: 
İ.!tlklll caddesinde: CKnnzuk), Daire

de: COüne~>. ·ropçularda: <Bporldls), 
Takııimde : lNlze.meddln), Tarlabafmd.&: 
(Nihad), Şişlide: <Halk), Beşı.ıctaşta: 
csnıeyman Receb>. 

Botarlçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 
ÜSlr.üdarda: CÖm~r Kennn), 8aııyW -

de: <Osman>, KadıköyQnde: C&adet, <>a
man Hum.si), Bily11kadada: CŞ1na.st Rı
za), Heybellde: (Tana.t>. 



• 
ısar ar U • Müdürlüğünden: 

I - Şartnnme v ·· · k.fıgıdı kanı')! ~ numl~lnesı veçhile c500ıt bobin 120 M/M san yaldıı.h met~l 
.. !""" ı zar usu ı e> eksiltmeye k t 

II - Beher bobin 750 metre v onmuş ur. 
men bedel sil 

10946 25 
r e beher 1000 metresi 29.19 Ura hesabiyle muham-

III ...... Eks'lt.. 2/5./9> ıra ve muvakkat teminatı c820.97> liradır. 
1 mc 39 Salı g.. ·· 

düriyetindeki Alım K . unu saa\ 16 da Kabataşta Levazım Şubesi Mü-
IV Ş omısyonunda yapılacaktır 

- artnamewr hergün 5 •. .• · 
mune de goni~eb lir. ozu geçen Şubeden param: alınabileceği gibi nü-

V - Eks.ltmeye işt rak ed k" . iklC' o/t 7 
5 

gUv · ece ıer n mühürlü teklif mektubunu kanuni vesa-
l'd k k. pal crı7~ parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
m syon ba k 1 z:r mı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkılr ko-

an ı ına m kbuz mukabıl n de vermeleri lazımdır. c2407> 

~ 

I - N ınıu11 ı;· mu b 12 It M h nce 58 adet tuz küreği mübayaa olunacaktır. 
u amm n b d 'ı 943 50 lII _ E it • · ra muvalr.Jrnt teminatı 70, 76 liradır. 

sınd k alırr k me ıoı41939 Perşembe günü saat 14 de Kabataşta Levazım şube
n...ınabıı· omısyonunda Y pı~.ıcaktır. Nümuneler her gün sözü geçen şubeden 

ır. 

ıv t '1t khlc>r n eks lt · · · ralarıı me: k" k me ıçın tayın -edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-
ur eım yona gelme, eri. (2234) , 

Cın i 
~ 

Mlktan Muh. badel Eksiltmenin %7,5 mu· 
v kknt te

Lira K. 
şeklı saati 

T;;:;:-:-__ L• r K. 
6;{ ıl 'll --:--:-----~=-

Sıırı toı ~u 2 > 1\ 1ıem 12.J::> ıo 
Çıralı ll{t urtız 3)) {gr. 34) -
Cırtlı Kıl 1 18 t3) 
Üıun ve rıs 14,42d 3) 1426 74: 
konçlu ll'tk·~": . ti4J çift 

1 
1 ç zıne 

3541.) -

94 35 
25 87 

107 -
2G5 50 

açık eksilt'lle 
• • 
• 
• • 

14 
15 

15,SO 

16 

1 - Şartname ve n.. 1 . . . eın malzeme umune erı rnucıbınce yukarıda ciruı Ye miktan y:ızılı 4 ka-
n _ Muh ayrı nyn eksiltmeye konmuştur. 

tında gci ter ~en bedelleri, muv.::ıkkat teminatları ve eksiltme saatleri hiz:ıla -
ın ştır. 

Vazını ~eFJk lbtme 1 l/4/93t' Salı gü11ü hizalarır:ıda yazılı saatlerde Kabataşta Le -

iv mu vaat ub ı d k , ı ı t <= r e ı ım kom:syonunda yapılacaktır. 
bıl c b' v rtn 1Er para ız olarak hrr giln sözü geçen şubeden alınn-

V Yaldız numunesı de gön.1lebilir 
4 k . 

ra e mezk. rın e~ ltme içın ta·•:.'\ ed_· en glln ve saatlerde % 7.5 güvenme pa.-
ur komısyona gelmeleri. (2023) 

Muhnm. Muvakkat 
Be. Temi. Eksiltmenin 

~ •M ne serıtı 
ılVı. K 

Mak· ırmızID 
ıııe 

•Sıyob. şerıdi 

S 
Kırmızn 

&blt t 
lı:ep oz ınnrek-

Yaıı Inokı ne yağı 

Sarı k 1 Ma a em ucu 
Sta:kkep ıa tiğl 
kcbı Pa rnurek-
St •Mavı» 

anıpa 
kebı nınrek-
S •Kırmızı• 
Urıger kt'tğıdı 

MJkdan 

2000 adet 1 
80 o • 
2000 pnket 

600 şiş} 
Takrib n 25 Kg. 

2000 kutu 
6000 adet 

2000 şişe 

f>OO • 

L1r ı Kr. 

1250. -

224. -

41. -
37\J. -
272. 50 

93. 70 

20000 tabaka aua. 96 

1 
_ Takrıben 60v Kg. 

Lira Kr. Ş~kli S.ıtttl 

93 75 Açık 14 

16 80 Pazarlık 14.30 

a 00 > 14.45 
28 49 Açık 15 
2J 44 Pazar. 15.30 

7 08 • 16 

16.80 

leın Şartname ve nümuneleri ·h· 
l kırtas,yc hizalarınd 

1 
mucı ınce yukarıda cin! ve miktan yuılı 7 Jrı-

l - Muh a y~zı 1 usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 
da ammen bedeller rnuvcltk t . gosterıimirllr • a temınatlan eksiltme saatleri hizalann-

lll ~· . 
be - Eksıltme 17 /4/939 Pa " .. 31.?ıdekı Alım K . zartesı gunu Kabataşta Levamn ve Mübayaat Şu-

l\7 _ ş t omısyonund1 yapılacaktır 
lllUn ar nameler hergün sö " · 

,, clC'r d{' görillcıb 
1
. zu geçen Şubeden parasu alın.abilıtCeli gibi nü-

v E ır. 
tnisy~ ksıltıneye gırmek istiyenlerin % ~ gelmeleri. •2088» , 7,5 güverune paralarile adı aeçen Ko· ., 

TüRKiYE KIZILAV CEMiYETiNDEN: " 

Bn~d~~!n!er~el K 2 HANE 
lknı 1, 5, 11 numar 

1 
'k'Bostan ıokaklannda kAin eski 9 ve yeni 

ızılny Cemiyeti t a 1f 1 1 bab hane bu kere açık arttırma ıuretile 
~~Y akçesile birlikt ar~_ından sa~acağından talih olanların. % 15 

da lstanhulda ye .1 anın 12 aıne müaadif Çarıamba günü saat 
enı Posta le d K deposu o· ne arşısın a ızıla1 hamnda 1&lış 
•rektörlüğünde hazır bulunm:ıları 

Yüksek z· 
1-Kurwnumuz 

1

1r~~t Enstitüsü Rektörlüğünden• 
~4/~/939 tarihinde ı~a~ ledli i~ın aşağıda isimleri yazılı iki kale~ aya.kk b 
41?Itiden k e e ılmışı· G- .. 1 r- a ı 

2 
açı eksıllmey k 1• oru en uzum üzerine ihale feshedildiğinden 

- EksJtme 10/4 ıı3e onulmuştur. 
Şekk.iı k " 9 Pazart · ·· -om syon tarafınd esı gunu SJi1t 11 de rektörli1k binasında müte • 

3 - Muh n yapılacaktır. 
Ve ammen bedeli 3 r ı~-Parasız şartname alm .:>, ~uvakkat teminatı 268 liradır. Daha fazla izahat 
'"<U"l. (1956) ak ıstıyen.enn Enstitü daire müdur-1" x.;; -

--
Cinsi M - ıkdarı 

Erkek talebe 
Kız talebe 

415 ç ft 
34 çüt 

Muhammen fiatı 

8 lira 7,5 :t 

U5une muracaat-

Tutan 

3320.00 
255,00 

YekOn 

---~-::r~~~~i\;;;:;~:;;;-;;--;-------------~3~5~75~.oo~--------P. T T U M··d- ı··v - d llaık • • • u ur ugun en : 
11 

Tipi Telsiz alıcılan için tekl:f ve nı.im 
una kadar uzatılımştır. cl887, une verm.& müddeti Niaanın _,_ 

SON POSTA 

"Bana inanın~z,, 
Bu Süt kreması 
usulü sayesinde 

50 yaşındaki birçok kadınlar 
ancak 30 yaşlarında 

görünecekleralr. 

Oklarla işaret edilen 
gerlerı tatbik ediniz. 

Sonra da bntnn yilı: 
ve boynunuza ailrünüz. 

Buruşmuş, ıolmuş ve ievşemlş bir 
cildi tazeleyip gençleştirmek için işte 
size basit bir usul: Taaldm ve tasfiye 
edilmit bir miktar süt kreması bir 
miktar sat ıeytinyağile karıştınmz. 
Sonra hepsini iki kısım en iyi krema 
He karıştırınız. Bu halita, cildimizi 
besleyip tazeleştırecek ve inanılmaı 
bır gnzelllk temin edecektir. 

Bir aktris gençlik manzarhsını mu
hafaza ve ıdame için bu basit usulu 
tatbik etmiş ve 70 yaşında genç ka· 
dın rollerini oynamıştır. Eczacmız da 
bu balltayı ıize Hızar ertebilir. Fakat 
muhteviyatı u miktarda olmakla be
raber pahalıya mal olur. (YHğsız) be. 
yaz rengindeki Toknlon kreminin ter
kibinde saf zeytinyağile ihzar edilmiş 
sut kreması mevcuddur. Cildinizi beı 
ıemek için en mokemmel ve bakikt 
bir olld unsurudur. Her halde mem
nuniyet bahş semeresi garantWdlr. 
Aksi halde paranız iade edllebiHr. 

İstanbul İkinci iflas MemurluğQndan: 
Müflis Avunduklara aid İzmir Bulgur

ca arazisinin alacaklıları allkadar eden 

satışı hakkında idarece verilecek izahatı 

dinlemek ve icab eden. kararlan ittihaz 

ebnek üzere alacaklıların 14/4/939 Cuma 
giınü saat 14 de behemehal dairede hazır 
buhınm.alan ilA.n olunur. (16800) 

• 
Snyfa • > 

:ı 

111ilil1111 

IZTIRAB .... 
Sonra 

ŞAYANI HAYRET TEDAVİ 
.ıcelimeler, bunu ifadeden acizdir. Bay M. ~ 

zevcesinin ıne yaptığını bilmiyorum, diye anla· 
tıyor. 

Yak11arınız olmadan sırt ağrısından son de· 
rece ıztuab çekiyordu. Nihayet ağrıyan yeM 
bir ALLCOCK yakısını koydu. Yaptığı ani tesi
ri ve temin ettiği şayanı hayret tedaviyi s~ 
ifade e'tma"'k gayrikabildir. 

Neden ağrısının acıklı darbelerine, veya sivatik ve iltihabı asabın sano
larına tWıaınmül etmeli. Hemen bir dikenli ALLCOCK yakısile bu ıztıra& 
lara nihayet veriniz Bu yak.ı bütün ağrılan defeder. Delikli ALCOCK yak> 
sı, kanın cereyanını tahrik, ağrıyanmafsallarda kanın terekkümünü me:aı • 
ve sükun temin eder. 

DELİKLİ ALCOCK y AK.ISI. Fiatı 2 7% kuruştur. 
~~--~~~~~~~~~~~=--~~~~___,~ 

Karoseri imali. 
Adapazarı Tohum ıslah ve deneme istasyonu 

direktörlüğünden 
İstanbulda bulunan bir tonluk bir Ford kamyonetine on kişilik bir karoser 

yaptırılması kapalı zar.f usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen kıymeti 
800 lira ve muvakkat teminatı 60 liradır. Eksiltme 27 /4/939 Perşembe günü ~ 
14 te Adapazarı Belediye toplantı salonunda yapılacaktır. İste1diler şartnamesini 
Adapazarı Tohum ıslah istasyonu müdürlUğünden parasız alırlar. c2361> I 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 
,~. 

En boş Te tabii meyva usare· 
!erinden yapılmıştır. 

Taklld edilmesi kabil olmayım 
bir ten harikasıdır. 

1N01Ltz KANZUK ECZANESi 
BEYOclLU - IST ANBUL 

1 

ll'alova icra Memurluğundan: 
Yalovadıı. Fırıncı Hüseyin öztürke 190 lll1I 

ann para ile % 10 ücreti vekfilet '9t 
% 5 faiz ne mahkeme ve icra mas:rat!ad 
borçlu Ynlovanın Riistemp~a mahnllesin " 
den ölil Eşref oğlu Remzinin ikıı.metırW 
meçhul bulunduğundan hukuk usuın muhlto 
kemeleri kanununun 141 inci maddesine K5-
re 111\nen tebU~at terasına karar verllml§ oJI. 
duğundan işbu nruun tarihi neşrinden iti .. 
baren on gün içinde bir ıtırnzı varsa Yaloft 
icra memurluğuna şlfnhen veya ynzılı ola • 
rak yapması ve gene bu müddet içinde ~ 
beyanında bulunması lfi.zıın geldiği ke.nd1sDa 
ne tebll~ makamına kaim olmak üzere a • 
çıklnndırılır. 930-8 

Safranbolu Sulh Ilultuk l\fahkemeslndenf 
Çavuş mahallesinden olup 12 - 9 - 988 ta;. 

rlhlnde vefat et."lllş olmasından dolnyı ~ 
kesl tesblt edilen Reis oğullarındnn Rıf&t oC
lu Hilmi Başg!le borcu olnnlnrlıı. mumalleJti 
zimmetinde alncaıtı olnnlnrın knnunu me • 
denlnin 561 inci maddesi muclbtncf' tıı.rlhi fı.o 
H'mdnn itibaren blr ny zarfında evrakı mi19o
bltelerlle birlikte Safı"nnboiu Sulh Bllkul 
h~klmlllUne mfiracnnt!.l borç ve nlacak:ları
:u knydcttirmclerı ve nksl takdirde kn.numl 
mezkönın 569 uncu maddesi hükınune ~ 
bil(ıhare -ç-akl olacak müracaatlarının nazs.· 
n ıtıbarn alınamıyncağı llll.n olunur. 

ZAYi - Büyük Erkanıharb!ye T. T. Da .. 
ireslnde ınülhnk yüzbaşı bulundu~ u. .. 
man Ankara Memurin Kooperatif şirkethı • 
den aldığım 45 llrnlık hisse senedinin mu .. 
vakkat makbuzunu asıl senedle tebdll edl1 .. 
mek için tücc~rdnn B. Bürhan Üçere vermlf
tlm. Bunun ziyaından dolayı yenisini 9~ 
tacatımdan hükmü olmadığını llAn edertlll, 
fırtanbal • Tahtakale Fetva yoınq,ı No. sı • 

Emekli Sv. Yarbayı Fen! l'ılmaa 
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A 

zatı umumı, kansızhk, romatizma, 
kemik, si ir sıraca, 

hastalıklarına, cılız yavrular, yürümiyen, diş çıkaramıyan çocuklar, 
dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar Hasan 
Kuvvet Şurubu'ndan içmelidir. Kanı arttırır, iştiha verir, şifai 

tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmiş, içilmesi kolay ve lezzetli 
bir şuruptur. Küçük büyük her yaşta istimal edilebilir • 

. ~----------;mm ........................................................ ,,~~.------~~~------....................... , 
SAHİBİNİN SESİ 
GEMiCiLER 
HAMİYET YÜCESES 

ve 

BESTEKAR SADETTİN KA YNAI<' 

PLAK AX 2149 
.. Sahibinin Sesi Müe.sse!lesi PIAkcılık itinde esasen çok hu.saa hareket ettiği gibi bu orijinal eserin 

bütün inceliklerini plAğa almak huıuaunda sarf ettiği azami ehemmiyetin en açık delinini de 

HAMİYET YÜCESES gibi memleketin çok kıymetli muganniyuiyle beatek•nn bizzat refakatini 
toı11io etmiı olmakla isbat eder 

... -
DEMi iKTiDAR 

ve B E L G E V Ş E K L İ G i N E K A R Ş 1 

Tabletleri her f'czanede arayınız. (Poıta kutusu 1255 Hormobin) 

Her gOzel kadırıın yegAne dOfünce1J 

KREM PERTEV dir 
O: Senelerrlenberi cir si IAtlfe ver· 

diOi v3di tu,tu ve tutmaktadır. 

Ne mnbalağıı ve ne de inktsan 
bttyaldir. 

l<REM PERTEV in 
Cilde yapacağı tesir ht:ırhangi bir 

kremin jşi değildir. Binbir isimle 
tOrlO mnbala.ğa ile size teklif edilen 

kremleri iııtiyatlıt kıu:-ılayınız. 

KREM PERTEV in 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
SIRT 

GOGOS 
KALÇA 

ARKA 
BEL 

n BÜTÜN AÖRILARA KARŞI 

iLKE1 
kullanınız • 

ÇABUK ~FA~ BULURSUNUZ 

.............................................................. 
SoD Po.ta Matbaası 

Nefriyat Müdürü: Sdim Ragıp E!Mf 

S. Ragıp ~MPJÇ 
SAHİPLERİ: A. J:krem UŞAKLlGlL 

1 

_t' 
,, ,. 

Türkçe • Fransızca • lngi izce • Almanca 
Dilleri ozerine 

Teknik, Pratik, Ansiklopedik • 

RESiMLE BüYüK LUGAT 
200250 kelime, tabir ve ıstılahı 340 tam sahife 

re.sim üzerine toplamıştır. 

Bir tek JOgııt kitabı, dillerden dillere 12 cilt 10gnt kitabının, 
göremiyeceği işi temin edecektir. 

Her aeviyedeki talebenin, teknik mutercimlerin, dil bilenin, yeni dil 
öğrenmek istiyenl&rin, seyyahlann, dilc:ilerln, askerlerin, bUtUn meslek 
adamlarının baş vurmaktan geri kalmıyacaklan bir eserdir. 

Yakında forma forma çıkacak bu eser hakkında fazla izahat 
almak istiyenlere paraaız broşür gönderilir. 

Mnracaat yeri: Resimle bUyllk LOgsı t, Posta kutusıı 214 İstanbul 

kuU,ı.ıınız, lezzeti 

KOLINOS hoş, dişleri ıncJ 
gıbi parlatan J{o-

4~ 
Dlf MACUNU 

linosu dQnvad• 
milyonlarca ~e'fıd 
sdve seve kullanır
lar. TilpOn mubt&-

viyab teksir edilmiş olduğundan uzun mllddetle ilıtl\'ıtcı ıızı temin eder. 

;::~::;•· ::e:;:e:; :;:::rı j 
Keşif bedeli 1327 lira 64 kuruş olan Taksim bahçesinde yıkılacak binaların ~ 

kazı açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebı
lir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ile Fen İşleri Müdürlilğüncien blJ 

iş için alınacak fen ehliyet vesikası ve 99 lira 58 kuruşluk ilk teminat makbuJ 
veya mektubile birlikte 14/4/939 Cuma günü saat 14,30 da Daimi Encümeııd• 
bulunmalıdırlar. (3019) 


