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LKIN GÖZO 

CtJllABTal 7 - bdNdKANuN 1939 ldare lflerl telefonu: 2020J 

Hitler, _Ruzveltin 
l\llkuna cevab verecek 
Rag/ıştag bu agm sonlarına doğra 

toplantıya davet ediliyor 

İkinci defa ölen adam: 
Besim kaptalJ 

[ Millet] sovarisinin zevcesi: "Kocamın nıomona 
inanmıyorum, gene meydana çıkacak ,, diyor 

AMERiKA FÜTUHAT SiYASETINE KARŞI ~S-:ar1~~t:!: 
L --- - - f ·ıih .. d ril • • J 1 ·ı~L ki nl pzete dtunlannda okudulam amD ~~ar ıspanyaya sı gon e mesını, aponyaya yapı an sıuuı sev yabnm hıfınm birdenbire bil1'lk bir ~ 

durclurulmasmı ve Çine yardımda bulunulmasını istiyorlar if= ~:!:" .. Ylrm1 kifWk m1rette-

0ab olan ldiçClt (Klllet) pmı.t!Mle en 
mana11g bir fırtına ile Karadenlzln. l:ua 
daı,alan içinde kaybolan bu eski ... 
et. •• 

Aca1M bu adam. çocukluk ....ıeırtmJ,. 
drı en heyecanlı muaDanm JU'AtaD 
Harbi Umumide bqmdan geçen maha1· 
yertllukul ~ andıiJmız w ma
eer1a ıece ril7alarımıza giren fel"8GI 

\ Tilrk dentıdll clelll mi,.UT 
Be8im bptan! •• HaJll' bu isim 'baa 

yabana ceJmfJ'Ofdu. 
Ben Umumi Bar.b lçtrlainde onan lltl· 

mi jgfD çok ...qim muhterem bir llDC 
(DeNn ıı iftd ..,,.,,., 

Atnarik& et. 1-nefli a...11 A""- ......, nW fftder 
~ 1 (BUlllll) - Amerika C8m- Koreapond .... Dlpbnatik pııete8l ~ l>ir Ahnını lmla:r, kola7 iDwbnmas. 

Çek .- Macar hududunda 
bir muharebe oldu 

DördD zabi~ beşi nefer of mak Dzera 1 
Macar ve 5 Çek askeri telef oldu 

nutka harada pıeteler W... JO? ki: Herbl :QitJeria mıtuklanaı ilitU ~ o-
~11,latellll ıumu. tefllr ed•Jmelr.. dlerhaJm Rmnlt Amerlbam bir te-~ AUedJll 11111 

cavdze maruz bllbUecelfnt herhangi (1)neft ı ""' 14y/adtl) 

Paylaşılamıyan ana 
~~~1'..ıln lbir kaclm ölünce çocuklan miruma konmak 

·ıer, fakat iki yabancı ortaya çıkarak: "Bu kadın 
bizim de anamızdir" dediler 

~ lılr bdmm adrııa elnfında 'h~Jli k&rıflk ve gartb aaflıalar an.eden 
~umtUJrçe JIPl]makta olan ve (Devcam& 2 itıci •llfaü) 

Suriye eski Osmanlı 
aratorluğuna benzedi 

......... &c ...... JUIW ........ ·t'c' ... ....., .. ~ .... 
J.!ilılUlt - ......... m .... nr, ....... --·~ - -

................ talA ..... 

Sümerbank 
fabrikaları 

Çekostov• bataryalan muharebeye iftirak ettiler, 
obüslerden bazılan evlere isabet etti 

Tevhid edilen fabrikalar Budapeıte. ı (A.A.) - 11aear lılkl- dutmm ÇetosJont hiltametine bildiril-
::_._ 1..!1 .. meti, Budapeftade)d Alnwl ve !ta17u diltnl de hllber vennlftir. 

mwHıuuı muesseseler sefirlerine bu •bah Macar • Çekol1Dnk Yarı remı1 ıu membadan bildir ldili-
haline getirildiler hududunda vahim bir h&clilt wtua ,.ı. ne ı&e bu dılrfbya tadar 4 il zabit '~ 

Ankara. ı (BUIUI) _ Serma,eleriade mit oldutwıu b1ldirmiftlr. 1 l nefer olmak tlı.ere 1 Macar ve 5 Çe-
devletin 1fUrüi buhman mlleae.eler Macar hütameti, bu M!&ı.r. lllıeart. be1cmk uteft telef olmuftur. Bu tele
bıkkmdıki bnanan tat.blld icabı olarak tuwı bu hldlledea tenUtl4 .W.C.k tat. ba ablh 8Ul S.tO da ÇekosloYü u-

(l>evaM ı t.a •rd•J bQtb mes'ullJıeUeri tebarl tıtınektl ol· (Deeetnt ı ltlet ,,,,,,_, 

Bir eroin fabrikası 
meydana çıkarıldı 

O'lkllclarda ..,.. 
dıneak •hlmM 

~---~---_... ...... ..._...-.ıı ___ ....,. ____ _, oturan Rıza ve t. 
.,. Kübale .. 

1 diler artaclaştan Abrwıyada 1111· 
İbrahimfn evlerin- clel>erl'de Çlbn 
de ve o.tlerinde cZei.ıırift fllr Geo-
evvelld gtııı bir politlh mecmuımnın 
miktar eroin bu· Tefl'IDil8D1 ayısında 
lundutunu yu. Tunının Ege cleDizl• 
mıştık. , ne ballanmlll hak· 
Rıza ve karw Bnma fabrikaaam kında mWılm bir ma. 

Makbule ile İbra- IGhibl Lem'i uıe bıtipr ebniltir. 
lıfm1ıı zabıta tanfuıdan yapılan Jltic.. 'llıll'D bu lriblıa, ~ 

(Dnclma ı tad •1/ltula) llWlfanıD Yı1rınprk-------., .............. =·-··· .. ···-·......- 1 ·-• _ !!!!!!!!!!!!! 11 muvua_ııanı .-

Yeni tefrlltamıza =::1:;:~e1eıe 
ba11•n baılitdılı Mıtııenın hilllsa-

. aı fUdur: 

Kenan Paşa c11 Şar.:.:~!:; 
zade Sarafim bilyilk Alnwıyanuı 

Akdenize dahı kıaa 
ve daha serbest bir 

Eşsiz bir serserinin 111 yolu ne batım.. 
harikulade maceralan ması ıazımdır. Çüıı

tü; fimdlkl Tuna ... 
Y--ı Zi7tl $a1ıir 

Bugaı 9 ııca sayfamızda 
. takibe baflaJlnıZ 1 

kmtlll ile kapalı bir JI~ Jcanalıta ~ gaderit' 1aarftc 
denis olan Karadenizden. İltanbul ve F Alman76> ile Akdeniz aruuıda en lJl 
Çanakkıle boJalarından ıeçerek Ete muvualayı. Tunld~n bqlıJan bir Tu
denizine ve ancak ondan IODl'a Akdenize a • Vudar • SelAnik kanali7le temin .,.. 
çıkar. (Dft74tlll .6 iftCi ..,,,_, 



Hergün 

Yazı Çoi O/Juta ~in 
Bapn Kenamadı 

SON POSTA 

--------------------------------------------------------------..------------------ f Resimli Makale: = lnad ve sebat.. = 

!STER iNAN, iSTER INANMAI 

Sözün Kısası 
--···-

Bir eroin fabrikası ma1dana 
çıkarlldı 

7 Ar.W --
1361 

Wndi Alqam 

D. O, S. o. S. D. 
z. .l2 20 14 4l 16 1G 
E. 7 24 9 47 11 -



80N POSTA 

Başvekil ile Bulgar 
Başvekili arasınde 

teati edilen telgraflar 

Hitler - Bek mülakatına SP~UAt~ 
ehemmiyet veriliyor A.(·E ~~ E 
Fransızlar bu mülakatı '--·--------

Şuşnigin hailevi e Orta Avrupada 
ziyaretine teşbih ediyorlar bir apse/ -

Yazan: Selim Rasnı> ~m~ 

Daladyenin iştirakile' 
Cezayirde mühim askeri 
bir konferans aktedildi 

~talyan gazeteleri, Fransa ile olan hesabların kabar
•iını, fakat bu hesablann son santimine varıncaya 

Ankara. 6 (A.A.) - Yeni sene müna· 
sebetile Başvekil Celal Bayar ve Harici· 
ye Vekili Şükrü Saracoğlu, Bulgar Baş· 
vekili ve Hariciye Nazın Köseivanof ile 
aşağıdaki telgraflan teati etmişlerdir: 

Parls, 6 (A.A.) - Parisin siyasi me
hafili Hitler ile Bek arasındaki mühim 
müUıkata çok yüksek bir mana izafe et
mektedirler. Bu mehafil, bu mülakatın 
Polonyanm mukadderatı için kıat'i mahi· 
yette olduğu mütaleasında bulunmakta 
ve bu görüşmeyi Şuşnigin geçen sene 
Berchtesgadene yapmış olduğu hailevi 
ziyarete teşbih etmektedirler. 

M ünih konferansını müteakıb 

Çekoslovak haritası üzerinde 

Almanya. Lehistan ve Macaristan lehine 
yapılmasına lüzum görülen cerrah! ame
liye matlub şekilde yapılmamış olacak 
ki Macarlarla Çek ve Slovaklar arasında 

kadar görüleceğini yazıyorlar 
Ekselans Celal Bayar 

Başvekil 

Ankara 

1) C~ı.aytr f> <A.A.) - Daladye ile ma· 
~ Foch kruvazörü ile saat 8,30 da 
il, ~~~- gelmişlerdir. Sahil bataryala· 
h. ~.vekiıi selamlamışlardır. 45 tay· 

yı vahim bir şekle solanuştur. İtalya • . ~eni s~n: münasebeti.le_ ~si saadet
nın infialini anhyor ve Tunustaki t . lerı ve buyuk memleketinızın refahı hu
talyanlar tarafından cesaretle kabul e- susundaki samimi dileklerimin ifadesini 
dilen karar suretini selamiıyoruz.• kabul buyurmanızı ekselansınızdan rica 
İhtilaf vukuunda Almanya ve Lehistan ederim. (: lıınanın üzerinde uçmuştur. 

&as Çınde birçok yerliler ve Arab rüe -
Ilı 1 hulun~n kesif bir halle kütlesi, 
~e~~t~Uer abidesine giden yolda Baş -
dır.ıU sürekli alkış!arla karşıl~la.r • 

\o llıladyc, abidenin önüne bir çelenk 
:Yrnuştur. 

ttr~inl~rce ~i Mersaillese'i söylemiş· 

~t~aat 10 da Başvekil 12,000 kişinin 
bu;rak ettii!i bir geçid resminde hazır 
d Uıunuştur. Halk, Başvekili ve or • 
~"11 alkışlamışhr. Bütün şehir, bay • 

lar ve ti:klarh süslenmiştir. 
) l:>a]adye, bundan sonra yazlık sara· 
e·a,.ırttmiş ve şimali Afrikanın askeri ve 
ti\ ıl şeflerllP mühim bir askeri konfe-
anı; akdetmişUr 

.\l111an ,azrtPlcrinin mütalealan 
b\ Rerlin 6 ( A.A) - Havas ajansının 

Uhabiri bildirivor: 
.ı. t>aladve'n1n ;evahati hakkında şhn 
\ll\• • • 
l\.J e kadar ihtiyatlı davranmakta olan 
1' trıan mathuatı dün akşamdan itiba· 
hen düşündiikletJni açıkça ya11mağa 
a1;Jamıştır. 
Börsen ze;tı.m~, şöyle yazıyor: 

l k''I'urıustn ftnlva aleyhindeki taskm· 
1 lar Parisle Roma arasındaki kavga-

f spanvada 15 grinlük 
nıuharebenin netice'eri 

ne ynpacaklar? 
Bertin 6 (A.A.) - Reuter ajansının 

iyi malumat alınakla maruf bir mem • 
badan öğrendiğir.e göre, dün Berchtes
gaden,de Hitler ile albay Beclt arasın· 
da yapılan ve üç saat devam eden gö
rüşme esnasmda iki devlet adamı. bir 
Fransız - İtalyan ihtilafının tahaddü· 
sü halinde mem1cke1l~rinin hattı ha
reketinin ne olacağını müzakere etmiş
lerdir. 

İtalyan gazetelerinin tehdidleri 
M!lano 6 f A.A.) - İtalyan matbua

tı. Fransız Başvekili Daladye'nin Tu • 
nus sevalıati münasebetiie vapfmak· 
ta olan İtalya aleyhindeki nümavişleri 
biivük bir infialle kaydetmektedir. 

Popolo d'ftalia gazetesi. Tunus ayak 
takımının İtalyaysı karsı yeni bir tah -
riki mevzuubahstir. diyor. 

Stampa E!azetesi. bu nümayişlerin ca
niyane bir hareket olduğunu, Fransa 
ile olan heı::ab1ıınn kabardıfunı ve fa • 
kat bu hesflhlann son santime vann • 
caya kadar görü1ece"ini yazıyor. 

Avrl .. t 
Paris, 6 (A.A.) - Daladye sa:>t 1ll cia 

Cezavirden ayrılmıştır. Sabah Tulonda 
olacaktır. 

T iaünlerimizin şöhreti 
lngilterede ihya edilecek 

~ l\iibao 6 - Katalonya cephesindeki Ankara 6 (Hususi) - Tütünleri.mi -
~oeı tnarmzu on beş gün zarfında şu zin şöhreLini İngilterede ihya ve İnhi· 

... ticeyi \•ermiştir: sar ınarnulatının ora piyasasında sürü· 

'rakribr 15 000 k'lometre murabbaı münü temin içiıı İnhisarlar İdaresi mü· 
•tazi isrraln a·ı'm·c: 2

1
6 b"n esir alınmış nakale suretile bütçesinde yüz elli bin 

b 
.::. e ı ı'j, ı , li . . 

ir ,, . .
1 

. 88 ra temın ettı. 
d'· o .t~adar zayrnt ven mış, tayyare ------
U.ŞiirfiJmüş ve 2 tayyare ile bir çok Tapu kadastro uınum 

~1thh otomobil, zabit ve 72 mahal iş- ··d·· l ··"' ·· 
eaı ~d·ı . . mu ur ugu 

ı mışttr. Ank 6 H .) M ı· li ara ( ususı - a ıye, ma 

Dünyanın en tanınmış 
koşucusu öldü 

ll Londra 6 (A.A.) - Dünyanın en ta
d~~ş koşucularından Harry Hutchens 
,.un 81 yaşında ölm~tür. 1880 sene
dltıd.~ ınumaileyh 30 saniyede 300 yar
~lık bir mesafeyi kate~ti. Bu re
~o 1.amRndanberi kırılamamıştır. 

tetkik heyeti reisi Esad Tekeli: Tapu, 
Kadastro Umum Müdürlüğüne veka -
!eten tayin edildi. ------

Mısır Kralı ve Kraliçe 
Londraya gidiyorlar 

Londra 6 (A.A.) - Daily Mirror ga
zetesi, Mısır Kralı Faruk ile ~vcesinin 
önümüzdeki yaz mevsiminde Londra
ya gideceklerini haber vermek~dir. 

[ Anıt - Kabrin geri 1 

lç~kara 6 (Hususi) - Anıt - kabir 1 miştir. Parti Grupunun bunlardan han· 
~\>eli tiU komisyonun Parti Gnıpuna gisini tercih edeceği henüz maltim de
ta ettiği raporda iki yer bilhassa ğildir. Ancak Çankaya arkasındaki te
c:.::ı"Ye edilmektedir. Bunlardan biri peler şehrin her noktasından görüldü· 
~d kaya köşkiinün arkalarına tesadüf ğü gibi uzaklardan görülebilmektedir. 
~.tepeler, diğeri de Etnoğrafya mü· Halen müzenin bulunduğu mahal ter· 
~ ın_ bulunduğu mahaldir. cih edildiği takdirde ise bu mahallin 

~:rn~~ı Grupunun seçtiği 15 kişilik alt kısmına tesRdiif eden üç binanın 
~en her iki mahalli de tetkik et· kaldınlması ica b edecektir. 

Başvekil 

Köseivanof 
Ekselans B. Jorj Köseivanof 

Başvckıil 

Sof ya 
Yeni sene münasebetile vaki temenni

lerinden dolayı ekselansınıza hararetle 
teşekkür eder ve §ahıslan ve komşu ve 
dost Bulgaristanın itilası hususundaki 
çok samimi temennilerimin kabulünü ri· 
ca eylerim. 

Celıil Bayar 
Ankara, 6 - Yeni yıl münasebetile 

Bulgar Başvr.kili tarafından Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğluna samimt bir 
tebrik telgrafı gönderilmiştir. Saracoğlu 

da S<'mimi bir cevab göndermiştir. 

Adli tebligat 
Yeni projede bazı 

tadilat yapıldı 

Ankara 6 (Hususi) - Adli evra • 
kın posta idaresi vasıtasile tebliğine 
dair kanun lfıyihası üzerinde Dahiliye 
Encümeni yeni değişiklik yapmış ve 
bir kısım teb1ig.atıın ıJabıta vasıtasile 
yaptırılabileceğine dair hükmü kaldır· 
mıştır. Bu yeni vaziyete göre polis ve 
jandarma mevcud kanuni mevzuat ile 
kendisine mevdu bulunan zor kulla • 
nılmasını icab ettiren Adli teblig ve 
emirden başka hukuk işlerine aid teb
ligleri yapmıyacaktır . 

Almanya 
D~ nzig'i 
ilhak ediyor 
Londra, 6 (AA.) - İyi malumat al

makta olan İngiliz mehafili, M;Jletler 
Cemiyetınin Danzi.gdeki İsviçreli ali ko
mlscrı Dr. Karı Burckart'ın istifası muh
temel olduğu mütaleasındadır. 

Ayni mehafil, Memel meselesi Alman
ya tarafından <halledilir edilmez• Dan· 
zigin derhal Almanyaya ilhak edileceği
ne kani bulunmaktadır. 

İngiltere ile Fransa, Milletler Cemiye
!inin böyle bir hal suretinden müteessir 
olmasını istememekte ve ali komiseri ge
ri almak suretile Cemiyetin mes'uliyeti
ni ortadan kaldırmağı teklif edecekleri 
söylenmektedir. 

Bulgaristan da 
Yahudi 
Aleyhtarlığı 
Sofya 6 (A.A.) - HükUınet tara • 

fmdan dağıtılan Yahudi aleyhtan pat
nistsi teşkilatına mensub genç~rden 
mürekkeb gruplar şehrin ticaret
gah sokaklarına dolaşarak ve halkı Ya· 
hudi tüccarlara boykotaj yapmağa da· 
vet etmişlerdir. Bazı ufak tefek hadi· 
seler olmuştur. 

Devlet Şurası 
Reisi ve azaları 
Ankan. 6 (Hususi) - Dahiliye ve Ad

lly EneC'lmenleri müştereken toplanarak 
Devlet Şftran reis ve azalıkları için gös
terilen 55 namzedin otuz üçünü tefrik 
ederek umumt heyete arza karar vermiş
tir. Umumt heyet bu otuz üç narnzedden 
on birini seçecektir. Reisliğe Şfıra dairesi 
reislerinden İsmail Hakkının seçilmesi 
muhakkak addedilmektedir, 

Ayni mehafil, B. Hitlerin B. Bekten 
yalnız Macaristan ile müşterek bir hu· 
dud istemekten kat'i surette feragat et
mesini değil, ayni zamanda Almanyanın 
şarka doğru tevessüüne müzaheret .et
mesini taleb etmesi muhtemel bulundu
ğu kanaatindedir. 

Ayni mehafil Polonyadaki Ukranyalı 
ekalliyetin bu memleket nüfusunun al· 
tıda •birini teşkil etmekte olduğunu ha
tırlatmakta ve Polonyanm müstakil bir 
millet olmak mevkiini kaybederek Al
mnnyanın noktai nazannı kabul etme
sinden :ştibah etmektedir. 

Ribentrop Varşovaya gidiyor 

Varşova, 6 (A.A.) -İyi haber alan me
hafil, Von Ribentropun Sonlrnnunda 
Varşovaya geleceğini bildirmektectirler. 
Bu ziyaretin kat'i tarihi büyük bir ihti· 
malle bugün Münfhte Polonya hariciye 
nazırı B. Bek ile Von Ri.bentrop arasın
da yapılacak olan mülAkat esnasında tes
bit edilecektir. Bu ziyaretin Polonya -
Almanya bitaraflık muahedesinin yıldö
nilmü olan 26 Sonkanunda yapılması 

muhtemeldir . 

Çemberlaynin 
Roma seyahati 

Londra, 6 (A.A.) - B. Çemberlayn ile 
Lord Halifaksın ..... Roma seyahatine aid 
program Londrada resmen neşredilmit
tir. 

Bu programdan anlaşıldığına göre, İn
giliz nazırlan Pariste bir müddet kala· 
caklar ve kendHerine hariciye bakanlı -
ğında bir çay verilecektir. 
Çarşamba günü saat 16.30 da Romaya 

varacaklardır. Akşam, B. Mussolini şe· 

reflerine Venedik sarayında bir ziyafet 
verecektir. 

Um11mi mağazalar 
Şirk~tl müdiirliiğil 
Ankara, 6 (Hususi) - Umumt Mağa

zalar Şirketi Müdürlütüne Ziraat Ban
kasının eski Bursa Müdürü Hakkı tayin 
edilmiştir. 

Paris biiyük 
Elçimizin ziyafeti 

baş gösteren MıtilAf müzmin bir kangren 
olmak istidadını göstermektedir. Südet 
arazisinin Almanya tarafından !Jgalini 
müteak.ıb Lehlilerle Macarlar da kendi· 
lerine aid telakki ettikleri topraklara el 
attıklan zaman Çeklerin ve Slovakların 
oldukça şiddetli bir mukavemeti ile kar
şılaştılar. Fakat kuvvet karşısında geri· 
lemeyc mecbur oldular. Asıl ihtilM, bill
hare Macarlarla çıktı. Çünkü Macarlar, 
Leh arazisine imtidad eden eski Karpat 
Rusyasır.1 Lehistanla taksim etmek ve bu 
sayede müşterek bir hudud tesis etmelr 
istiyorlardı. İki taraf arasında bitmek. 
tükenmek bilmiyen bir ihtilafa sebeb o. 
labileceği için Macar • Çek ıntilMımn 
hallini İtalya ile Almanya ü.zerlerine al• 
dılar ve bir hakem kararile iki taraf &• 

rasındaki davayı hallettiler. Başına ge
lenlerden dolayı esasen meyus bir haldt 

bulunan Çeklerin bu karardan memnun 
olmalarına imkan yoktu. Buna. Lehlller
le Macarların hoşnudsuğluğu da inzımam 
etti. Çünkü onlar, Karpatlar arkası Rwı
yasını da paylaşarak müşterek bir hudu
da sahib olmak istiyorlardı ki buna bil
hassa Almanya muhalefet etti. İtal) a ise 
bu isteğe evveli müzaheret gösterdi, son
ra elini çekti. Bu suretle federal Çek dev
leti arazisinde kalan bu mıntaka, tıpkı 
Slovaklar gibi mümtaz bir siyast teşek
kül vücude getirdiler ve Çek devleti ec
zasına dahil oldular. O gün bugün Ma .. 
car • Çek itilafı devam etmektedir. Çün 
kü hudud üzerinde halkının bir kısmı ta· 
mamen Çek veya Slovak olan kasaba v• 
köylerin Macarların elinde bulunm8S\ 
buna mukabil bir kısım halkı Macar o
lan şehirlerin Çekoslovakyada kalmam 
gibi bir gar"b vaziyet hbıl oldu. Bu hal~ 
adeta bir bahçenin parmaklığı ile aynl· 
mış köy hududları gıöi karşı karşıya idi· 
ler. Yekdiğerine karşı da mütemadi su
rette hasmane harekette bulunmaktan 
geri kalımyorlar-dı. Ufaktefek münazaa· 
]ara, t>azan da küçük çapta hudud mü· 
sademelerine sCbeb olan bu vaziyet, ni
hayet. bir rivayete göre Çeklerin Macar 
arazisine tecavüz etmeleri neticesi hakiki 
bir küçük meydan harbine vesile oldu. 
Piyade ve motörlü kuvvetleri müteakıb 
topçunun dahi i§tirak ettiği bu müsade
menin mes'uliyetini yapılacak tahkikat 
bittabi gösterecektir. Fakat hududun çi
zilmesi meselesinde hakem rolünü oynı

Paris 6 (AA.} - Havas bildiriyor: yan İtalya ile Almanyaya da mühim 
Türkiye büyük elçiçSi Suad Davazla mes'uliyetler teveccü.h ettiği için bu mtı• 

refikası Frar.sanın Ankara büyük elçi· zebzeb vaziyetin bir an evvel hitam bul
si Massigli ile refikası şerefine büyük ması yalnız Orta Avrupanm değil, bütün. 
elçinin Tür'kiyeye hareketinden önce Avrupanın selAmeti namına elzem<fir. 
parlak bir dine vermişlerdir. Orta Avrupada fılvaki bir çıban deşildL 

Dinede Bay ve Bayan Sarraut, kor· Fakat bu epge kapanmış değildir. Cerı-
dip1omatildn yüksek mümessilleri, hatleri hlll etrafa akıynr. 
Temps gazetesinin diTektörü Chaste • Sel"m Ra E 
net, Journal de Debats gazetesinin dl -

1 gıp meç 
rektörü Kont de Nallche, Hariciye Ba- sub birçok şahsiyetler hazır bulunın\lf" 
kanlığı erkAnı ve Paris ~etesine men lardır . 
• • • • • • • ••• •• •• • • • • •••• •• • ••• •• •• ••• ••••• •• • ••• • ••••• •• •••• •••• ••• • ········-······------·-.. •• • 6 ·--·---

Sabahtan sabaha: 

Karadeniz efsanesi 
Derler ki Karadeniz netameli bir denizdir. Okyanuslardan daha tehlikeli,. 

dir. Hele şimal rüzglrlanna açık olan bizim Anadolu kıyılan çürük. çarık 

tekneler için bir mezbahadır. Karadeniz her yıl bet on kurban alır. GeçeD 
yıl çürük Hisar gemisini yuttu. Bu yıl da (Millet) vapurunu yedL 

Bu sözler Karadeniz hAdiselerinin halk arasında bıraktığı tesirin ifadesi~ 
ve hakikate de uygundur. 

Yalnız bir nokta var. Karadenizin netameli bir dem olmasını bugünilll 
gemiciliği için bir tehlike saymak doğru değildir. Çünkü bugünün denizdo 
liği tabiaUe mücadele edecek ve tabiate galebe edecek kadar kuvvetlenm~ 
tir. Eğer biz aciz gösteriyor ve her y,1 Karadenize be§ on kurban vermekte 
devam ediyorsak kusur bizdedir. 

Faciaların arkasını almak ve Ka~denizi netamesiz uysal bir göl haline ,._ 
tirmek için iki prt var. Biri ticaret limanlarımızı mendireklerle emniyete aı.. 
mak. biri de deniz vesaitimtzi denize kabiliyetli lfır halde yenilemek:. Bun.
lan yapmadıkça devam edecek facialara kaUl adı vermek hata olur. 

TA Baltık denizinden kalkıp Manşları. Akdenizleri aşarak Karadenize p 
ren, Batumdan, Köstenceden benzin yükleyip ayni yoldan dönen İsveç. Nor
veç gemileri için hiç te netameli olmıyan Karadenizi. bu mitolojik şaibeden 

kurtarmak vazifemizdir. Bürhan Cahid 

• 
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Altı haydud evvelki gece 
bir evi bastılar 

Tramvay şirketile 
yeniden müzakerelere 

başlanacak 
Bir la k 1 k kı b b "ld .. d"l Tramvay ve Tünel prketlednin satın genç Zl açınr ar en zın a asını o ur u er' alınması hakkında bir müddet evvel An-

Gç kifiyi de yaraladılar, neticede emellerine muvaffak karada firket murahhaslarile Nafıa Ve-

Ziraat Vekaleti satınalma komisyonundan: 
( BO adet pillverlzatllr satın alınacak) 

ı - Açık eksiltme surettle 30 adet el ile kabili sevk uabah pülverizaılr ,,tfA.. 
alınacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 3600 lira muvakkat teminat 270 liradır • ...., 
3 - Münakasa müddeti ~/12/938 den itibaren 45 gündilr. Münakasa 1~/1!,:; 

tarihine mü:.adif perşembe günü aaat 1~ de Ziraat VekAleti binasında ıaıın--

komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname Ankarada Ziraat VekAleti satınalma komisyonundan, ısıan)GI • 

da Ziraat müdürlüğünden parasız olarak verilir. 
5 - Talihlerin muvakkat teminattan veya makbuzları ve 2490 sayılı ~~ 

2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesikalan ile birlikte mezkfu- tarihte lı:omJS1-
gelmeleri. (4922) (8680) 

olam ak akalandılar k!leti aruında baflıyan müzakerelerin 
ıyar Y firket murahhaslannın fahi§ fiat taleb Mensu~t fabrikatorları bir toplantı 

etmeleri yilzünden tııkıtaa uğradığı ma- yaptılar B0T0N KADINLAR 
HOLL YWOOD'un 1 No. I• 

.hnlki gece saat iki buçukta Kmnıer- amda cenç m hqdudların ellerinden 
t.urıu kazasına bath Piıinçc;i k6'i\Dde kurt.Uarak evine ilticaya muvaffak ol· 
m.Othlf btr haydudluk vak'am ohnut, tb- muftur. Uzun ve çetin bir boğupna ne

tlyar bir 'k6ylti trıbanc• ile alc:lü.rill:m\it. ticerinde kızın babası altmtf y8flannda 
tlç kifi l»çalda yaraJanm•fbr. bulunan HalJl mütecavizler tarafından 

PiriılQçi köyilnde oturan al\ıml yqla· tabanca ile vurularak öldürülmiif ve oj'ul 
ımda Huan ollu Halilin evine. enelkt lan Yqar, Arif ile komşulan Mustafa 
pce sabaha 1ta11ı saat 2.5 raddelerinde vücudlerin1n mıdıtelif yerlerinden b~ 

ahı pıbıs ıelerek Halile aid ahda girip çakla yaralanarak kanlar içinde yere yu
orada bulunan bir tmalı çaldıktan 90n- varlaruJUflardır. 

ltlmdur. . . . Pamuklu mensucat fabrikatorlan 
Tramvay Şırketı yenıden Nafıa VekA- d"' M 'lli S . B ' ı · -· d b' t ı un, ı anavı ır ıgın e ır op an-

letlne mQracaat ederek müzakerelere tı 1 d ~ F brik t ı b to .. yapmış ar ır. a a or ar u p-
bqlamak üzere murahhaslar gonderece- 1 t d k · liği b h d"ğ 
JW...· b'ld' u.+" M aıhtı 1 .. .. .. an ı a pamu 1p u ranı ve ı er 
&'"~ ı ır~ ....... ır. ur asa~ onumuz- bazı hususfar hakkında. yeniden İktı -
dekı hafta ıçinde An karaya gıderek mü- d V kA 1 t · ·· t t - ,__ sa e a eme muracaa e mege -rar 
zakerelere başlıyacaklardır. verm· ı d' T ı t d ha '"'l . ış er U'. op an ı a z:a anan 

Tramvay Şırketi umum! merkez mu- rapor M'llA S · B' l "ğ· ta fınd . ı ı anayı ır ı ı ra an 
rahhaslarından Spesıal de yakında şeh- bug'u'n İkt d v k~' ı· .. d 'lecek . .. ısa e eue ıne gon en -
rimıze gelerek muzakerelerde bulunmak tir. 
üzere Ankaraya gidecektir. . ............................................................ . 

Müzakerelerin İkincikinunun 15 inde 
bqlıyarak kı!la bir zamanda ve iyi bir 
ıekilde neticeleneceği tahmin olunmak
tadır. ·-·····----·--········ ................................ -

!'il!'kiye radyo clifüzyon postalan 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLUCU 

1831 m. 183 Kca. 1IO Kw. 
.Q. 19,74 ;n. 15195 Kca. 20 Kw. 
P. 31 ,70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

Mükemmel bir aşk dersi •.• 
Aşık kadmm filmi ... 

Botun aşk ve ihtiras .•• 
Albn semi 

ZARAH LEANDER 
Haftanın muvaffakıyetli elan 

AŞKA TAPAN 
KAD I N 

filminde 

SAKARYA 
Sinemasında 

ra ntn içerilhıe girmişler ve Halilln u- Bu kanlı mücadele esnasında uyanan 

JUmakta olan on yedi yaflanndaki kızı· köylüler tarafından yakalanacaklannı <'amartesl - 7 - ı - 39 
ll1 da alarak d.ıprı çıkmıflardır. Bu altı anlıyan ıakiler kaçarak görzıden kaybol- 13.30: Mtizik ıMüzlk Bol parçalan - Pl), 

muılardır. 14: Saat, ajans ve meteor - Ankara, H..10: 
ha,.clud kız ve kı&rakla birlikte kaçacak- Tttrk mOslll (halk türkfilerı - Pl), 14.45: Mü 

Fiatler: 25 - 35 Localar 1~0 kurut 
BugDn eaet 1 ve 2.30 tenzllltlı 

matineler. 

Donjuanı 

TYRONE POWER'I 
HOLL YWOOD'un 

Güzel G6zlil Kadım 

LORETTA YOUNB 

ile beraber oevirdllf ve ıau "" 
ve gazinolannda geçen ça1&l1I 

bir aşk macerasını mueaner 

iKiNCİ BAL AYI 
Fransızca sOzlQ filminde 

görmek nzere 

S AR AY 
SINEMASINA 

Koşuyorlar. tıaveten FOKff JURlfjJİ 
BugDn nat 1 ve 2,30 u 

tenzilAtlı mt.tineler. len mada yanlannda bulunan Jmrak Vak'adan haberdar edilen mahalll jan- zlk (Balkan havaları - Pl), 15.15 - 15.30: Mü-

bll'denbıire huylanarak ellerinden fırla- darma kumandanlığı vak'aya vaz'ıyed e- zlk (cazband>. ~------------- ~-----------~ 
~~~~anm~~~~OOi~d~~~ki~~b~~ve~~~ n~=~~<d~~ın.1s:T~~~~-------------------------· 
tekrar ahıra girmesi üzerine uykuda bu· mAU~n ~Inra ıakılerden Ali oğlu Mustafa. tt - ıncesu heyett C'Hüzzamzlraııasııt )~ ..:,9.05: GEORGES Ml.LTON 

• • Og u Ahmed. Ahmed oğlu Mehmed. saat, ajana. meı:.eoroıoıı, ve a r.saaı 
Junan Halil ve ofulları Yapr. Arif korku Al' o~ı 'D-- 1 ak haberleri 19.15: Konuşma (dı.t politika hl -

ı a u ~u Y alanm••1ardır. t-:-'e· ' ... 1 11- (Dü ....,,rka- ta-

En Son ve En Muvaffakiyetli 
De uyanarak yataklanndan dağa u.ğra- . .. . ~ ıauıu dlselerl), 19.3u Mono o., rnev ~u Al• 

_ .. rı henuz tesbit edilem.iyeıı diğer iki ar- rafından), 19.40: Sinema ae.sı, 20.15: Türk 
m.ışlar. Bu sırada gürültuye uyanan kom- kadaşlan aranmaktadır mnsıtı. <Mü:aeyyen senar - şarkılan oku -

Dalaverecilar Kralı 
Pek yakında 

Kahkaiıa filminde IİZİ ağlabrcuına gtildftrecektir. 

SgaagM~R '=' u=:. sine masanda 

fUları Nazif otlu MUltafa da sokafa çı- , _ • yan), Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet 
brak hep birlikte müteeavizlerle botut- Va~ aya nöbetçi müddeiumumisi Sad- Kozan, Kemal Niyazi Seyhun, Retad Erer, 

reddin el koymUf ve tahkikata ba.,1 20.45: M(lzlk (folklor - Halll Bedll ve Kut.si 
maya bqlamı§lardır. Bu, bofupna esna- mıştır. f'"an- Tezel), 21.15: saat, esham, tahvtılt, tambl-

•~~~~7~~~~~--~~~~~--~-~==-~~-n~~~~w<~U.n~:M~t~~ Ce b' A •k K b 1 çtıt orkeatra), 22.26: Konuf?D& <Battaııt. nu merı aya a zıma lar Valiye posta tutun>. 22.50: Mtlzik (İspanyol, Met-
litA, ArJantLı oyun havalan), 23.15: Milz1t 

ihracat yapılıyor dileklerinianlatblar ::~~~~~najamba-~~~~~~~~~~~~~ 
........................................................... - Franau linemaalıtımn iki bllyllk artiati 

Bapetil CeW Bayar 938 tzmır entıer- İstanbul Vall ve Belediye Reisi Lfttft JEAN GABiN va MICHELE MORn.AN 
nuyonal fuarmı açtıkları ıfhılerde, Jhra- Kırdar phjrde Yapllllf olcfulu tetkik! Nabeıc·ı eczaneler u 
eat taefrlerinin bir 1q>lantısında ttıccar- er SUMER s A 
Jara hitab ederek: cBeıı. Cenubi Amerika esnuında hale de ulramıJ, meyva ve --- ı•N EMASI N D 
,olunu aÇacak bir Kri8tof Kokımb l.IU- aebze aatıılannı gı6zıden geçirmif, kabzı- Ba ıeee nibettl olan eea.n•I• ıpmlar-
)'Ormn. Amerika ttcaretlmlz iç.in yepye- mallardan izahat ahmftı. Kabzımallar 4.r: Afk ve ••fahetln bllyllk lhtlN•I• ve alnayetl•r tevİld ettlll bir ,,..,, 
ili bir menu. iyı bir alıcıdır. demffti. Bu Valinin bu allkuuıdan cesaret alarak ı.tanı.aı eibeUnclekll•: hltte aerayan eden ve 1988 de en bllyllk mDklfatı kazanmlf ole• 

At.sarayda <Ziya Nuri), Alemdarda (Jl
lpret 1ber.lne memlekettınfzdeki belli kendilerinin dinlenmelerini istemişler ve acil, ~dda (Asador>, BamMJada 
laq1ı ftnnalar bl»ı ... Arjantin ve Bre- bu arzulan kabul olunmuftur'. Dün mey- (Jbd1U}, Bmln&ntmde <Betlr Kemal>, 
.ılya tacirleı1fle muhabereye tfrlterek va kabzımal! V'-'• . zi Jlyilbde <AıU Beflr>, Fenerde <Bilamed-

1 . d " ,_,_....:ıı__ an auyı yaret ederek dln), febrem1n1nde (N'Azmı), (lehzade-
,ant Ilı ıemin en Ozerin e P P"Tuuu. derd.lerinf an1atm1f}ardır. bafuıda <1 Balll>, KaracQmrtltte <811 -

Unn tetkiklerden ve muhaberelerden Haldeki tahmil ve tahlt ,~1 &dl, Klflkpalaft!a (Bltmet Oemll>. Ba-
IODl'a Cenubt Amert'ka memlebtlerfle ye ~· eri çok a- klrt6Jd• <:l.Repan>. 
it zemini hazırlammt ve ilk ifler Japl· lır y(lrilmette oldulundan esaslı bir de- -.,.ııa cllaetln4..._.: 
aıp. lifiklik yap&lmam zaruridir. Hale plen t.t.wtı caddellnde <DeDa 8ada>. Te • 

Bir aydanberi Cen~t Amerika mem- sebze ve meyvalardan alınan rilaum fu- ~::..U~~=·~ cı: 
Jeketlerfne Tnrlrlyede rafine edllmif 'Zr/• ladır. Hal, Belediyenin kazanç yeri ol· elyanl, Pt.DpltJda <•~>. a.
tlnyalı. beziryalı ve diler yallı madde- maktan cıkmalı. ucuzluk ifbıde n1zmı rol llkt&tta <!fail BaM>. 
Ilı- ihraç edilmektedir. Her ne kadar g&ı- ifıa etmelidir. Perabnc:le fiatlarda ibtl- ........, Kacbklr .,. Adaladaldllr: 
~ emtianın bedellerfDi almak hu· kAr denecek derecede bir )1lbelme i)attdarda <AhmedlJıe>, ~ OID-
Rl,mlıdakf flmclillk buı mtltldlller ve Yal'- ıt>, Ka~ <•bbM. ltlfU), 1117a... 
km farklan mnıeudsa da, abeılaruı bilar dır. Belediyeden hal ifleriafn latillama dada <llaltJ, llQbellde <Balk> • 

.tt'klert lrilaıilmJet sayesinde llu da bal· .'°.t.ulm_uı_.~---·------~-----------' 
IDlmıacaktJr. 

llaffne edtJmlf •ytinyallarmm Bre
sllyada gak befmllmtf n yapılan talılJl. 

h, cQer memleketler yafbırmdaa IMr 
alıetle nefti olduJu anlqıımı,tır. 

Poll•te: 

Tornacı alınacaktır. 
Askeri Febrlblar Um11111 MOdlPllllnden ı 

Kırıkkalede iatlbdam edilmek il.r.eN tornacı almacütır. Pabrtkalarmuza lir • 
mek iatiyenlerden ı.tanbuldakilerbı Ze)'Unbumu fabrituma. İzmiıclekilerfn 
bmJr alWı labrikuuıa veuir yenlekilerin de Umum ll«ldtlr)Qe mlnceatlan. 

cl8M. 

SON BUSE 
Dramatik 

( Qual du Bnmaea ) 
mnz•I• em•lalz 8fk llmlnd• nferden zafere kot.,....,,, 
hiveten: EK L E R J U R N A L 
Bap ... t 1 •• 2,aO ela temilAtlı matinel•. 

MARHDPDLD BUGÜN 

MELEK'te // . 
tfUrt MUTHIŞ 

- - --

MaCEAALARI-
Fransızca Orijinal Nüshası 

BugDn saat 12.45 ve 2 .30 
tenzi lth matineler, 
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müsabakalafl ferfib edildi Gündenberi ::::ruı:ı~:~::_ :·;cıe"!':"!!: ~~!;!;ı~ı:::v;!;;:;:n ~"": 
• bakalara Ankara, lstanbul ve Bursa dağ sporcu-
11tirak, edecek derece alanlara mükafatlar verilecek 

Ul~ bİf' göri1Rif 

'-ıraa (Hususi) - Önümüzdeki kur-1 
baYTamında Uludağda resmi bir 1 

müsabakası yapılacaktır. Bu 
bakay~ Ankara, İstanbul ve Bursa 
8Porcuları iştirak edecektir. Beden 
1est genel müdürlüğü dağcılık a· 

• ..__~.,...u,ının gönderdiği bir tamime göre 
b.ı~ka, memleketıimizin diğer 

erinde de miiteaddid müsabakalar 
edilecektir. Bu müsabakalar Er
Gümüşh'2nc ve Kopdağı mın· 

l larınd3 olacaktır. 
'hıda -da yapı a{'ak müsabakalan 

ı.-:-u ..... Daw klübü idare edecektir. Bun-
dolayı şehrimiz Dağ klübü idare 

eu yapılacak müsabakaların planı-
lertib etmek, teknik heyetleri, sıhhi 

tı ve diğe,. teferrüatı tesbit et • 
1Çin bir toplantı yapacaktır 
'Uda-da rnfüıabakala~ hazırlık ol· 

üzere bayramdan evvel arazi ü • _ .. _, 
e tertibat alınacak, müsabakala
rak edecelt sporcular çalıştınla· 

L•~:~,_ 

ber verildığine göre bayramın i· 
günü ö;;leden evvel İstanbul, An· 
'le Bursa k2yakcılan arasında beş 
etrelik düz iniş (şus) müsabaka· 

8Pılaca'ktır. Öğleden sonra gene bu 
hrin bayanları al'Ssında dört kilo
flik in· ş vansı olacaktır. Bavra· 
Gçiin,cQ r günü '8 kilomet:re!tik 

Müıabakalrınn rapıfacağı saha 

klüb ekiplerinin iştirak edecekleri bir 
mukavemet yan~ı yapılacaktır. Bayra· 
mın dördüncü günü (Uludağ yarışı) 
adı altında husus! bir tip yanşı tertib 
edJ"leQektir. Son müsabaka .. Kuşaklı• 
cKrrkp•narlar• deresine kadar sert bir 
iniş olacakt1r. Müsabakalarda birinci, 
ikinci, üçüncülere dağcılık ajanlığınca 
kıymetli dağ malzemesi mükafat ola· 
rak verilecektir. Aynca beden terbiye
si umum müdürlüğünce talebe gurup
tan erası"lda da kayak müsabakalan 
tertib edilecektir. Bunlardan biri şubat 
devresinde, diğeri mart sömester tati
linde yapılacaktır. Marttaki müsabaka· 
lara Ankara Ga?.i beden terbiyesi ens· 
titüsü kız ve erkek talebeleri iştirak 
edecektir. 

' JDzUnden Bursa - Yalota Sökede bir kadm b~gu'arak 
Jılu 3 gOn kapah kaldı öldUrUldU 

~ngazi (Hususi) - 1 • 1 • 939 gü- Söke (Hususi) - Özbaş köyünde 
~ tipi ve fırtına ile karışık ya· Meryem adında elli 1teş yaşlannda varw 

kar, B:.ırsa .. Yalova yolunu, bil • lıkh bir kadın, boğazı sıkılmak sureti • 
tipi tutan yolun bir çok kısımla • le meçhul şahıslar tarafından öldürül· 

iki Dl~treden fazla karla kapatmış, müştür. Failler, bidise yerinde hiç bir 
~ fltıdür Bursa • Yalova yolu kapa· iz bırakma.dan kaçmağa muvaffak ol· 

hnıştır. Orhan~azililer üç gün ga· nm!ilardır. 
okuyamadıkları gibi Bursadan İs· Hldiseye cl koyan Söke Cümhuriyet 
la gıden yolculann bir kısmı ge • müddeiumumisi B. AH, iki gün içinde 

wımı•ıi.:dö,Qmüş, bir kısmı da Y<>lun açıl • bu cinayeti örten gizlilikleri kaldırma· 
,,..--...... rıı l>urada beklemişlerdir. ğa muvaff1tk oJal'Sk katilleri ele geçir • 

Yağmur yağıyor Iar iradından hlll kalmadıysa da. Suriye- şid de Şam parlamentosunda g(iya Lb
fzmtr (Hususi) _ İkincikinun ayı • nin bugünkü fikir peripnlılı içinde bat- k'yenin meb'usudur fakat. bir zaman. 

nın ilk baftasım sürüklediğimiz bu .. VPkilin tehdidini ika edebilecek olduju- danberi Şama uğradılı bile yoktur. e.. 
günlerde f7.mirdp sühunet derecesi sı .. na inanan kimse yoktur. rut ve Şam ekabiri Osmanlı parlamento
fırm il.zerinde sekizden aşağı düşme • Vaziyetin daha berbad tarafı fUdur ki sunda vaktile nasıl mııhalefet yapml§lar 
miş, hava bir katre kar yapmamış ve son günlerde Dürziler, Şimall Sur ye, ve arkal~rını Franaaya dayayarak O.. 
su birikintileri biJe buz tutmam.ıştır. yani Cezireliler ve Aleviler yani .Lkki- manlı devleti aleyhinde nasıl söylemedik 
Bu mevsimde sebzeci dükkinlannda ye, Şam hükBmetine karşı tamamım asi söz bırakmamışlarsa bugün de Suriye 
hAlA kı.rmızl renkJi domates, enfes Me- vaziyetine geçmiş bulunuyorlar. Artık Cümhuriyeti küçülmüt bir Osmanlı ım
nemen ve Kırkağaç kavunlan, taze Şam hükfunetinin ne Dürziler, ne Alevt- paratorluğlı vati,etinde bulunuyor: Su
bakla, bezelya ve diğer yaz sebzeleri ler, ne de Cezire üzerinde hiçbir nüfuzu riyenın üç mühim parçası Şam hük6me-
mevcuddur. kalmamıştır. Her tarafta Fransız ajanla· tini tanımıyor! 

Hava, günün muhtelif saatlerinde rının ellerıle iğfal edilip kendiler ne hA· Milli Blok hilkfuneti ve fırka mehafill 
mutedil ve hatta sıcaktır. Buna muka· mi olarak. Şamı değil, Parisi tanımaya ümidsizlik ıç'ndedir. Bir yandan da dok· 
bil İzmirin meşhur 59 gün yağmurlan başlamış bulunan zümreler, Şam hükQ- tor Abcurrahman hükfuneti flddetle ten
devam etmektE'dk. Üç senede bir defa metinin tabiiyet'nl redde başlamışlardır. kide devam ediyor. Fakat, onun da bütüa 
tekrarlayan 59 giln devam -~en tr ... Kıı.h la d k bu derdlere deva olacak müsbet bir pro,. 

eu ~ • memur ra aya atıyorlar; kah a 
Ya~urlannın bugu"n otuz sekizı'n...: gu- 1 d k "k bul ramı olmadığı için Suriyenin tam b r te-suı ... , ra ann " te tu unan MilU Blok ta· 
nünde....ı". Bilhassa geceleri korkunç aft 1 ka k 1 ıettüt ve perişanlık içinde bulunduğuma 

J~ r ar arına rşı .sui asd er yapıyorlar; söylemekte h"çbir mübal'la olamu. 
bir şekil atan, şehri allak builak eden kih ta dağa çıkıp siyast, gayri siyasi p-
bu Yagm.. urlar eksen"ya sabahlan ha .. k tl ı · · ı Ftansa Suriyeyi el<len bırakmamaya U-:ıve ere g rışıyor ar ve her zaman. ar-
fifliyerek güneş a~.makta, öğleden son• kaları.nda Fransanın hlınayes'nf bulu- rar vermiıtfr. Bereket versin ki Hatay 
ra saat ildv.- dog" nı tekrar devam et • 1 G - Ş bu badireden başını kurtal'llllf bulunu-

.r~ yor ar. eçen gun am parlamentosunun B 
mekte~:-. Bu halile Habecı yagmw urla .. h tli b' il k yor. unun haricinde Suriye ve Lübnan u.u-, "$ arare ır m za eresi esnasında Ce-
nna benzetilen İzrnirın' bu yagı" şlı va • beli Drü b' müstemlekecilerin tazyikleri altında bir 

z me usları. Şam hükılmetine müddet daha ezilecektir. 
ziyeti, kış zeriyatma tesir yapmaktan 
hali kalmıyor. 
Yağmurlar, şehirdeki grip hastalığı· 

nı silip atmıştıT. Buna mukabil nezle 
ve rütubetten gelen diğer kış hastalık· 
lan tesir yapmaktadır. Dahiliyeci dok· 
torlar, dört senedenberi fzmirde bu ka 
dar fazla mevsim hastalıktan görme • 
diklerini söylüyorlar. Doktorlar geceli 
gündüzlü faaliyet halindedirler. Bit • 
tabi eczaneler de bu faaliyete iştirak 
etmekte berdevamdır. 

Bugünlerde halkm büyük bir kor • 
kusu, Pazartesi sabahı gün açılırken 
kaydedilen hareketiarzın devamıdır. 

929 zelzelesinin acılarını içine sindire 
sindire çeken İzmir halkı, zelzelenin 
en ziyade ürken şehirlerimiz arasında· 
dır. Çandarh nahiyesi halkı, Pazartesi 
sabnhı kaydedilen zelzeleyi şöyle anla· 
tıyorlar. 

- cS'ab~ha kmı bırkaç hafif sar • 
smtı işittik. Hep ayakta idik. Ne olacak 
diye beklivordıuk. 6 40 da aşa~dan yu· 
karıya do~ı sddetli bir hareket oldu, 
bunu müt~akıb de evlerimiz beşik ~bi 
sarsıldı. Hep sokaklara fırladık. Eğer 
böyle yapmasaydık, yıkılan 85 evin al· 
tında bir Ç<\k can181' kurban verecek • 
tik.• 

Hitler, Ruzvel[n 
nutkuna ctvab 

verecek 
(Ba.ştarafı 1 inci sa1/fada) 

hareket edebileceğini resmen beyan etti.• 
Diğer taraftan gazetelerin verdikleri 

malümata göre bu ayın sonlarına doğru 
Rantağı ıçtımaa davet edecek ve bu jç
t' mada Ruzveltin nutkuna cevab vere
cektir. 
Amerika İspanyaya silih gönderecek 
Vaşington. 6 (A.A.) - Bitaraflık kanu

nunu tanzim edenlerden ve cümhuriyet· 
çi Ayandan B. Nye, Havas ajansı muha· 
birine yakında, İspanyaya gönderilecek 
s•lMılara vazedilmiş olan ambar~~:mun 

kaldırılması hakkında bir kanun liy hası 
tevdi edileceğıni söylemişt'r. 

Mumaileyıh, kongrenin son içtima dev
re&inde parlamento azalarına tevdi etm ş 
olduğu böyle bir proje lehinde tatil es
nasında bu azalardan mühim bir kısmı· 
nm müzaheretini temin etmiş olduğunu 
HA.ve eylemiştir. 

Kongre azaları, müntehilblerinden Re
ısicümhurun hattı hareketini tasvlb eden 
birçok mektublar almışlardır. 

Ayan ve milmessiller meclisleri har· cl-

1 Almanlar Tuna -Selanik 
arasında kanal açarak 
Akdenize inmek istiyoı 

( Ba.ştarafı 1 inci ıayfada.) 
mek mümkündür. Bu kanal için icab ., 
den proje daha umumi harbde hazırlan
mış; umumi haıt>den sonra da bu hUSU9o 
ta Yugoslavyaya bir teklif yapılmıştı. 
Hazırlanan bu projeye göre bu kanalla 

Tunadan Morava mansabından başlıya 
rak ırmağı tak b etmesi ve Vardar neho
riyle birleşerek Kumanovadan geçip Se-
1" n 'ğe ulaşması lazım gelmektedir. Hal
bukı bugün Morava mansabından ziya
de kanalın Tunaya dökülen Timok neh
riyle başlaması ve Vardar )"Olile Seli
n · ğe ulaşması projesi daha ziyade tercıia 
edilmektedir. 

Moravn - Vardar arasındaki tanal. 60ı 
'J.'unadan Selin"ğe kadar olan bütün b9 
yolun uzunluğu ise 550 kilometre oJ.a. 
caktır. 

Muharrır, )"Ollardald duraldan ve m. 
s fe katedilirken kaybolunacak zamaıa 

hesaıblıyarak bu yolun azami 900 k lo
metre uzunluk arzedecefini llSylemet
tedir. GIJnentle bir çocaA 

donarak IJldil ye encil.menlerlne de birçok mektub ve Halbuki Timok nehrinden Tunam11 
Gönende" yanhyor: Gönende Gün • telgraf gelınfştir. Bunlar da bitaranık mansabı olan Sulina boğazına kadar oln 

doğdu mahallesinden Ali oğlu 15 yaş • kanunu meselesine müteallik olup p- mesafe 870 kilometredir. Sulina - Çanak• 
larında İbrahim adında bir çocuk odun derenlerin ekseriyeti, İspanyaya sevke- kale • Selanik ile 1100 kilometrecflr. Yani 
kesmek üzere dağa gitmiş, fakat bir· d'lecek ııJAhlar üzerine konulmuş am- Tımok nehr'nden bqlıyarak Tunayı ta
denbire başlıyan ka?' ve tipi yüzünden bargonun kaldırılmasını. Japonyaya ya- kiben Karadenizden ve Boğazlardan ge
eve dönmeğe mecbur kalmıştır. Fakat pılan silih aevkiyatının durdunılmasına ç'p Selinığe varan bu yolun uzunluja 
evinden oldukça uzak <>lan yerden eve medar ola~ak ve Amerikanın Çine yu- 1970 kılometredir ki bu. yukanda arzo. 
gelinciye kadar yolda soğuktan don • dımda bulunması salf.Myetini bahşede- lunan projeden 1070 kilometre daha • 
muş ve evin kapısı önünde yere yıkıl· cek bir kanun kabul edilmesini istemek· zunduı'. 
mıştır. Oğlunun soğuktan ölmek üze • tedı1'1er. 
re oldu~nu f((>ren babası onu hemen Bundan başka aralarında cdemokrat 
doktora ~ötilmıüşse de bu zavalhyı ö • lspanyaya yardım kom'teşi• de bulunan 
lümden kuTtarmak çal'esi bulunama • beş milU teşekkülün mümessilleri. R~ 
mıştır. ve1te b'r mektub göndererek cümhuriyet

Rfindiır her iki taraftan yolun a .. miştir. Buntar, on altı yaşında çoban 
ı için ameleler çıkanlnııştır. Kıy Mustafa ile arkRdaşlandır. Suçlular, İh 
~akamımız bay Fuat Alper tiyar kadım altınlanna tamaan öldür • 

t baş1anna giderek ve ameleyi ço- müş1e:dir. Trakya barosu tıışltil edildi 
k akşam saat on altıda yolu aç- Edime (Husust) - Btitün Trakya 

çi lspanvaya sevkedilecek silAhlar ilze. 
rine konulmq ambargonun kaldınlması 
lehindeki hareketin bqma geçmesinıi is
temişlerdir. 

Muharr rin yaptığı hesablara göre ı. 
knnalın viıcude gelmesı ıçin 400 milyoa 
Alman markına ihtiyaç vardır ve bu. oa 
beş sene zarfında meydana gelebilir. Mu
harrir, bu muazzam işi Balkan devleti .. 
rinin yalnız başına yapamıyacaklarını ft 
büyük 'aevletlerden b'rinin yardımına 
nıuhtaç bulunduklanaıı liSylemektedlr. 
Böyle muazzam bir işe girebilmesi lçta 
ise o devletin bu ifle hayati menfaatleri 
bulunmak lcab eder. Böyle bir devlet ti 
ancak bugünkü büyük Almanyadır 99 
Almanyarun, kendisini Atdenbe çıkarea 
cak böyle bir yola ihtiyacı vardır. 

tır. Bunun üzerine Bursa - Edirr.e sis altında bölgesine şimal olmak üzere yeni ka .. 
lilınek için yolun açılmasını Edime <Hwust) - Edirne fiti sabah· nuna tevfikan şehrimizde baro teşek • 

bekliyen üç otobüslük }'<>lcu tır sis ile örtülü bulunmaktadır. So • kül etti. 
buTP.dan geçerek Bursaya git • ğuk ta şiddetini arttırmıştır. Oduncu - Baro umumi heyeti toplanarak baş-

Fütuhftt ıiyasederine bqa 
Nevyork, 6 (A.A.) - Gazeteler, Ruz.. 

veltin mesajını tamamile tuvfb ediyor
lar. 

. BuradR bekliyenler de Ya• lar da insa~ elden çıkararak odunun bnhğ• awkat Hal'l"ddin Belliyi seç-
~ket etmişlerdir. kilosunu 2 kunışP şatmaktadırlar. miştir. 

buyük bır ... Yüzlerce msanı ölümden 
kurtarıyorum. 

... Ne yaptJiımı bilebilir 
misin? 

Nevyork Times diyor ki: 
Reisicfıdıurun sesi Amerikanın ffltu-

hat siyasetleri karşısında duyduiu derin SUmerbank fabriblan 
nefreti ifade etmiştir. (Bapırafı ı itıci •tlfada) 

Amerika hamiamyor Sümerbank fabıikalan fimd'ilik d8rt 
VqingtOn. 6 (A.A.) - Bahriye nen· grup hal"nde tevhid edilmiş ve muanea, 

retf kongreye bir muhtıra tevdi ederek müstakil müesseseler haline getirihnlf
Amerikaya aid olan adalarda bir an f!!V· tir. Gemlik sun't ipek fabrikan bu grupla. 
vel 30 yeni hava, denizaltı, muhrib ve rın dışında kalmı1o pamuklu yünlO selll
mayn üsleri vücude getiribnesini iste- loz deri ve kundura fabrikalan idareled 
miştir. dört grupta b rleftirilmiştir. 

Çemberlayn diktatörlere kup 
Londra, e (A.A.) _ B. Çemberlaynin Kazanç vergisi 

. Basan Bey-:, ~ildim .azı. tr.gılterede derin bir tesir hAsıl etmif o- Ankara 6 (Hususi) - Varidat U -
z•m. Haliçteki çürük gemıler- lan B. Ruzveıtin son mesajı üzerine dik· mum Müdürlüğii kazanç vergisinbl 
den birini satın almış. tamir tatarlf1klere karşı daha azimkArane dav- tarh, tahakkuk ve tahsilinde kullam • 
edip sefere çıkaracatm yerde ranacağı istihbar edilmiştir. Esasen mu· lan bilftmum defter ve nümuneleri,.. 
parçalamJf. Jaurda halinde maJleybin dün başvekllet dairesindeki ni baştan tesis etmiştir. 1939 tarhiva-
ıatnuflmdır. beyanatı bu itibar ile manidardır. tı bu listem üzerinden yapı'lacakt • 
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SAKIN HA 

J'anıma relen bfr tanıdığım: 
- Şeir Mehmed Akif büyük bir p· 

- Ewt, ben de okudum, fakat mft-
1&ade et. 

a-d.Wl 
Dedi. 8özftnü 1ma kesmek için: 
- Evet Ci7lıedir. 
Dedlln ve bqımı öbür tarafa çevir -

dlm: 

- Şimdi giderstn, ne da,ündüğümü 
•na da söyliyeyiın.. Akif hakkında u· 
zunca btr yazı yuacağun, bu yazımda 
fiirdeki .lrudre!inden bahsettikten son
n , onun ne karon· buralı olduğunu, ru

- Aruzda onun kadar kuvvetli bir bundaki vatanseverliği, ona milli şair 
tair yetipnemift!r. sıfatını çok görenlerln nasıl yanıldık • 
Duymamazlıktan geldim. lanm bir bir anlatacağım. 
Kolumu ddrttii, tekrarladı: - ?????? 
- AruzdA onun kadar kuvvetli bir - Şimdi gidebilirsin gül~ güle! 

pir yetifmemiftir. - Hayır gitmiyeceğim. 
- Ha net! - İşin Yardı. 
Yanından uzaklaşacaktım. Kolumu - Hayır hayl?' ifim yok. 

-"'•1•dı: Öy Afrıı 3--- - ley!IC ben gidiyorum. """"aha 
- Melmıf.d Akif bu vatanda yetiş • ısmarladık. 

ınfJtir. Vatani filrler yazmıştır. Kolundan yakaladım! 
- Müsaade edersen biraz ~im var. - Nereye? 

. - Dur cerum timdi gidersin... Ne - İşim VRr. 
~ordum?.. - Hayır, hayır, gitme; benun de 

Ha fU: Mehmt'd Akl!in cÇanakkale> söyliyeceklerimi etinle ... 
il ... ~ün; nuıl bir f3}ıeser. - Söyle! 

- ı:vet, •v.t! - Sen Mt:hmed Akifi seviyorsan, 
- Dur canım 'di Mehmed Akifin dediğin gibi olduğuna 

~-u., nereye gı yorsun... &-- 'L.. d ' 
Hele Mlllt Milcadelenin ilk senelerinde u.u.anın vana . Sllıun yazayım, eme. 
pudığı 1-ttkl11 ma - Neye; nıçln yazmıyacakmışım? 

- Mllsüde et ~ .. kal - - Bira~, adamcağıza kırk yılda 
_ Canım 

1 
a amıyacagım. bir, şöyle bir fhtifa1cik yapalım, dedik. 

_ H:1 .... ~orsund 1 Andan bir hafta geçmeden kü!üı-e baş-
ç, 1S"··~ .... -..15uu e. lad1k . Kaşık!a yedirdiğiınizi sapı ile 

- Bazılan Akifi vatansız adcrediyor- çıikannağa uğraşanlamnuz bu '.kadar 
Ja:r. Onun bu millete bağlılığını redde- çokken ne diye ~hl ae bulunacaksın ... 
diyorlar. Btr .kaç gündür bir gazetede Tekrar küfür et!f nler diye mi? 
okuduğum bu yazılar.. İSMi....., HUI.:Ost 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =1 
230 lisan bilen adam Sikkelere ilk defa profilden 

resim koyan general 
Sikkeler üstü • 

ne ilk defa profil· 
dea resim koyan 
İakenderın fe119 -
ra!rerindeo Anti· 
fOllUE*ır. t.ıbn • 
derin öllmiin • 
dan 80llra, Aı#ya• 

cfah~ 
nı iddia eden ge -
neral bir harbde bir ııözünü ka,betmif 
olduğundan, bndJ namma bastmhfı, lik· 
blerde reaminl proıftl olarak ~ • 

muflur. 

versitesi profes6rleriııden Krlstiyan 
Raak'ın, ecnebi dilleri atrenmekıte pek 
büyük bir maharet" i8tidadı vardi. PU· 

11 uncu uırda yqıyan Kopenhag üııl- rOzsilz ve hatasız 230 l.ıran bilhdl. 

Olıuguculal'ıma 
CeDablarım 
Ba)'U cN. o .• ye: 
- Bana ne esmer, ne de kumral 

denemez. İkisi arası, daha doğrusu 
buiday denilir belki. 

Gözlerim ve •çlanm kestane ren
pıde, kaşlarım siyahtır, bana hangi 
ftıDk yarqD"T Spor mantomu acaba 
bana renkten yapsam? .. 
Diyomınus. Gerçekten bu beyaz 

açlı Teyzenin hemen kestirebilece-
11 ltir mnele değil, mektubunuzu 
bdın uyfasım ve kadın köşesini ya-
811 Bayan •Neyyir» evereceğim, 
eevabmı oracb bulum.muz. Fakat 
pdJanesl ihtimaline karşı, bu işler
len pek iyi anbyan Suad Dervişe 
IOrdum, canının sıkkın bir zamanı· 
aa gelme1de beraber düşündü: 
· - Açık maviden llciverde kadar 
mavinin bütün dereceleri pekAJA gi· 
ler. SenT8 bu aene pek moda olan 
lllrfk ile bej de pek münasibdir, de • 
il Ben olsaydım briki tercih eder • 
ltm. 

* ihtiyar kız A. E. lmnsile bir mek· 
lab aldan, diyor ki: 

- Teyzeciğim. Senin yazılarında 
lmid ve teselli bulurdum. Fakat bu 
Jıl ile beraber llende ümid ve tesel
li kalmadı. Çünkü yaşım artık 34, 
-.ıin tAbirince sathı mailin başına 
celdim... ve geçtim. Bu 'Yllziyet ba .. 

na senden bir yardım istemek için 
cesaret veriyor ... 

Teyı.ıeciğim, bir .ıama.nlar senin 
sütunlarında kendi tipleri hakkında 
izahat vererek evlenmek i.stiyenlerin 
yazılarını okumuştum. İşte bu dü • 
'ünce ile ben de diyorum ki yaşı 45 
ile SS arasında dürüst, içtimai mev
kii orta birisile evlenemez miyim? 

Bana gelin~, ben emekli ve öl -
milş bir asker kızıyım. İhtiyar ya • 
şuna rağmeI! tipim orta yaşlı bir in· 
sanı sukutu hayale uğratmaz. 

Teyzeciğim, senin fifa verici ya -
zılannı okuyanlar arasında beliti 
ruhi ıztırablar çekmit orta yaşta bi
ri bulunur. Eğer bu düşüncemde ve 
yazılarımda sana kallı bir saygıslz· 
lık varsa benim şu andaki haleti ru
hiyemin perişanlığına bağışla.> 

* Bir genç k•z evlenemeden 34 ya -
şına geldiği zaman biraz bedbinliğe 
kapılacalt olun:a kendisini muahaze 
edemeyia Fakat kadmcll 3.f üncü 
yaşı sathı mailin &hür tarafı addet
mek doğnı değildir. Otuz ile kırk a
raaı kadının en haşmetli zamanıdır 
v. inhitat .. o tan sonn başlar. Hatta 
bu da vücudün tetekkillüne bağlıdır. 
Hiç fÜpM etmiyorum ki, bu vazi .. 
yette bir genç kızı anyan, bulunca 
büyük b.ıthtiyal'lık duyacak olan bin· 
lerce erkek vardır Biltiln mesele te
sadüfün, talihin ve bilginin iki ar • 
zuyu karşılaftırmasındadır. 

TEYZE 

(~-----------] 

~ 
Manto abiyye 

Solda: Dü2: kollar, düz beden, hafıf 

geniş etekler. K:lDş )rol kapakıları. dik bLr 
yaka gıbi başlıyan. ilk düğme yerinden 
-aşağı kadar inıen o'.ldllkça zengin biır ki.irlt 
Ws. 
Sağda: Sıkı bel, çıok <!Ut yaka, dile ön. 

arka. lnce bıiıT astrakıaıı şerid yakanın k~ 
narlannı sarıyor, korsajı. eteği w kıdl 

kenarlarını ikişer Sll'8 SÜ51Üyoc. 

Her kadın bilmelidir: 

20 ev soyan h1rsız hakkmda bir 
günde 40 şahid dinlendi 

Beşiktaş ve Ortaköy civarında soyulan evlerin eski 
muallim olan ayni şahıs tarafından soyulduğu anlaşıldt 
Beşiktaş, <>:t3köy ve civarında 20 1 kikten sonra, işi bir ehli vükufa 

ev soyan eski muallim Apti hakkın - le etmiş, neticede mahkeme ae 
daki tahkibta Adliyece, ehemmiyet • sahteliğine hükmetmiştir. 
le devam edihnekteclir. fl'icaret mahkemesine ibraz 
Yapılan tahkikat, Apti hakkında id· senedin sahte olduğu meydana ~ 

diaları delillerle sabit göstermektedir. ca, Lc:tanbul Müddeiumumiliği d 
Suçlunun bu evlere geçen Ramazan a- hadisenin tahkikatına el ko~uştur· 
yı içerisin~ kimisine merdiven kura· Yapılan tahkikat sonunda, hAdist 
rak, ekserisine de parmaklıklara tır • deki sahtekftrlık, delillerle tesbit 
manmak SUTetile, pencereden girdiği ~tir. 
anlaşılmıştır. Suçlu Şükrü, 2 nei sorgu hAldınliğl 

Dün, hAdilıc ile alakalı 40 şabid Ad- nin kararile Ağırceza mahkeın · 
liyeye celbedilmişler ve iki saat içeri • sevkedilmiştir. 
sinde 4 üncü so-rgu hA.kimi Sami tara • Yakında, duruşmasına başlanıl 
fından isti~b edilmişlerdir. Bu şa • tır. 
hidıertn bit' kısmı Emniyet memurla • Vali lstanbul müddeiumumi • 
rından, diğerleri ise, evleri soyulanlar- • I ti" 
dan ibarettir. zıyare e 1 

Tahkikat, birkaç güne kadar ikmal İstanbul Valisi LO.tfi Kırdar, 
eı:tilerek daw. mahkemeye intikal ede- Müddeiumumiyi makamında ziyaret 
rektir. derek yarım saat kadar görüşmüştilt4 

Bir yaralama hAdisesi ağır 
cezaya intikal etti Şehir lşlrrl: 

Bir yaralama hadisesinin tahkikatı Kaymalmm ve müdürler tembl• 
sona ermiş Ye mahkemeye intikal et • • 
miştir. işlerile alakadar olacaklar 

Suçlu BJyram, Galatada bir gece Kar yağdığı günlerde c.addelerd 
birlikte yattıkları kasab dilkklnında karlann kaldırılması ile temizlik 
arkadaşı Mehıne<'J kasab bıçağı ile ya- lesi meşgul olmaktadır. Bundan so 
ralamaktan rnaznundur. kaymakamlar, nahiye müdürleri ., 

Her cilde uyan güzellik ilAcları Suçlu, Adliyede yapılan sorgusun - polis amirleri mıntakalanndaki cacl 
Gülsuyu ile limon ayn ayrı veya bir da: _ delerden karların temizlenmesile ya 

arada cılde çok yarar. BU!llun iç.i.n va _ - Mehl'TlE'd, gece uyudu~uz sıra- kından meşgul olacaktır. 
kit vakit yüzünürru temizledikten sonra da bana tecavüz etmek istedi. DükkA • Gıda maddeleri satan yerler daha 
avucunuza biraz gü!)Suıyu d6küp bütün nın üstündt"ki odada yatıyorduk.. Ben 
yüzünüzü ıslatımz. Ve kendi halinde ku- aşağıya kaçtım. Fakat, gene peşımden kontrol edilecek 
nmuya bırakın.rz.. Bazan da bunu güfsl.)o gelince, elime geçiroi~m bıçakla, ken· Gıda ıwıddeleri satan dükkAnla 
:ru yerim! limon suıyu ile yapınız. di?'1i müdafaa 1.anıretinde kaldmı, de- gıdaların açıksaçık bulunduruldu 

Limon suyu ile gülısuyunu bir şişede mtşttr. bozuk teraziler kullanıldığı, çftrillt 
birbirine katıp araara yüze sürmek te Bu cihet, yapılan tahkikat ıt0nunda mişler satıldığı tesbit edilmiş ve 
ayni neticeyi verir. Hele ellere ne kadar da sabit g<SrillmüştüT. işle kaymakamlarla, nahiye müdürl• 
ıık wreuemz o lııadar iyi ~hıl'. Bu suretle 2 ncl sorgu hAkimi, Bay· rinin yakından alAkadar olmalan il * ramın yaralamak, Mehmetli iee ırza tenmlştir. 

Elinizin yumuşak oımaıı için heftada geç.meğe teşebbüs suçlanndan muha • Kamlanfakl bozuk yollar tamb 
bir kere 1Depefti .aetarak cıtımuz. ~a kemelerine lftzum görmüştilr. 
da ılık su ile ~niz. Her ikisi de, muhakeme ve tecziye- edileeek * leri için A~za mahkemesine gön • Kazalarda bulunan bozuk yolla~ 

derl1miş1eTCfir. mahalJU belediyeler 1arafıfldan i~ 
Çiy sütün ka)Vrtatı cfa ci~ çok gii - Sened tahrif eden biri a vgır kararlaşmış. belediye reisliği mua 

zelle~irir. Arada bir bln.z taze sütü bir miktarda her kazaya para dağı~ 
tarafa hır.akınız, {L~ kaymak bağlayınca cezaya verildi Diln, kazalara gönderilen bir taınitıl 
bunu alıp yüzünüze &ürünüz, fa.kat da- b b ıı ' Adliyece bir sahtekArlık hadisesi et- inşaata iran evvel aşlanması iste 
ha evvel yüzünüzü sabun veya kremle k d t.eımizlem1f olmalwmz. rafında yapılmakta olan tahkikat, ne • me te ir. 

ticelenerek, mahkemeye intikal etmiş· Valinin di.inldl tetkikleri 

Yemei 6aleaiı 
tir. 

Polatlıda tl>if isminde bhi, KAzım . Vali, .. H~~teki ~dırgalan ve 
isminde birinden 11 O liraya veresiye r~ye m~zesını gezmış, kadırg~l~nıı 
bir at satın alm14tır. Şükrü adında bir net tesırattan korunulması ıçın ted 

Bir yumllf'tayı kırıp, iiç tatla k8f11ı manifaturacı da hAdiseye kefil olarak ~ir alınmasıııı al&kadarlardan ısteıııif' 
unla karıştırınız. İçiııe iıki ka§k U)I!& fekıel' dahil olmuş ve İbişe aid aened, kendi tir. 
ve bir buçuık su bardağ süt ilAve ec:linb, namına yapılmıştır. Cihangire giden Vali, yollann .,.,. 
bir kahve kaşığı Rom ve bir çim& tuzu Şilkrü, aradan kısa bir müddet geç • yetini ve yeniden yapılacak yoll•rd 
da bunlara katınız, bunlan ~.ice karış • tikten sonra, senedin yukarısındaki 110 yerlerini tetkik etmiştir. Bu arada 

SUtlU tath 

tırınız. rakammın bllflna bir c2:1 ilA.ve etmiş, bek, İstinye '\'e Gümüşsuyu yolunda 
Küçük bir tavada bi.raz tereyağı. eriti- senedin içerisine de 2 t 1 O lirayı yazı ile ki inşaatı dR görmüştür. 

nbı Hazırladıjım.z ıuiu hamurdan br yazıp, bunu manifatura bedeli ola • 
ka§lk ahp kızgın yağa clHraoüz. Ve ta - rak göstermiştir. Otobüs işletme tetkikatı 
vanın dibine mce bir tabaka halinde y.. Sonra, İstanbul ikinci ticaret rnah - tstanbul Belediyesinin otobüs tş1 
yı.nız. <ınlet gibi bir tarafı lnzaTınıca. 6- kemesine müracaatle, senedi ibraz et - mest için beş yüz bin liralık 
b!lr ta~fmı kızartınız. Yağdan çıkarm- miş ve borçlu hakkında haczi ihtiyati yapacağını yazmıştık. İşletilecek oıo 
ca ya ~e. ya da_ ~e katlay~z. ha- karan almıştır. büslerin tipi, büyüklüğü ve ne V 
lllla bıraz reçel IUl"Up öm1ıet gibı yuv~ Bunu haber alRn İbiş iBe, derhal Po- otobüs çalıştırılacağı tetkik ol~ 
luanız .da olur, yuvarlamaz da katlaraa - ]atlı hukul{ mahkemesine başvurarak tadır. İstimz işi tamamlanıncaya 
mz reçel yerine arasına toz şeke.r •~ iptali sened davası açmıştır. dar bu tetkikat da bitecek, otobilS 
siniz. Mahkeme, tarafiann iddialarını tet· mı münakasaya konacaktır. 

iki ahbab çavuşlar: Gıizel sonatlardan nnlıyan hırsız 
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Sınıftan atılmıştım 
~ g~ o g(inü hatırladığım 1 

ec>irafyadan, Japonya hük1lme • 
h:rttabtmın hangi memleket ol • 
~tırJasaydmı, imtihanda 1 a • 
~ kalmazdım.. 

...__ )8f1nda idim, bizim evde bü • 
""'bctise bekleniyormuş gibi ha· 
~ ~. aıhnı ararsanız, mesele 
\ ı.___ çekil'değini bile doldurmaz. 
• .,. okula gidece~im. .. Tuhaf 

~da ınanalan beUrsiz birkaç, 
~brııştı. (Okul, öğret.men, ders, 

• :---«lQt ne demek olduklannı bil· 
Eh öğrenecektim. 

en gün geldi. Beni erkenden 

ritmekten ilk anda içime bir 
gelıniştl Öyle ya, erkenden 

\~ 
Sen misin bunu söyliyen. Ne gore • 

yiın, öğretmen bqımm ucunda, g<Szle • 
rinl fal taşı gibi açmış: 

- Gevezeliğe lüzum yok, sesini kes 
otur diye, bağırmasın mı? 

A, tuhaf, bana evde böyle kimse ba· 
ğırmazdı. 

Sustum amm...ıt, nişan koydum içim· 
den: 

- Eh, dedim senin alacağın olsun. 
Öğretmen birine işaret etti, işaret et· 

tiği tahtaya kaTktı: 
- Oku, dedi. 
Siyah tahtanın üstünde beyaz beyaz 

çizgiler vardL. çocuk okudu: 
- Arada! 
Öğretmen: 
-Dikkat et.. n~ mana vardı. Okul ye • çocuklar kahkaha ile güldüler, müdür 

ka k d -u "- b' gı· DedL Çocuk tekrar okudu: ÇAca eg Ai ıraz geç • kaşlarını çattı. 
~olur. Galiba bir pot kırmıştım, ne btteyim - Abada· 

Ye çıkacak kız gibi beni giy- buranın adPtini ben. Öğretmen ktzmıstı, haykırdı 
~ .,;~ Müdür gfüi.. çocuklar fısıldaştılar, - Abad:ı değil, adada .. 
~m ~ ili şey .. ne güzel el • öğretmen bana baktı, ben öğretmene Fırsat gelmişti. Aya~ kalktım. Öğ -

~"' da hazırlaıııruştL baktım, o gülümsedi, ben gülümsedim. retmenin yanın1\ gittim. Ben de onun ~tuttu: 
h..,.~Ydi gı'delim!. Bir yer gösterdi oturdum. gibi gözlerimi açtım: 
~ annem boynuma sarıldı, büyük Dedim ya terbiye nezaket bilirim. - Bana bak. gevezeliğe lüzum yok, 

• Öğretmene hatırını sordum: sesini kes otur!. 
'L.. .\Jıaıı zilJin açıklığı versin!. - Nasılsın!z efendim? Aman efendim aman, meğer ben ne 
~llisinde bulundu.. Bu sefer yüzlime bakmadı. gülümse- yapmışım? Öqretmen beni yakalayın -

btba cğul, düztabanla bastıba • medi, belki kulağı sağırdı; avazım çık - ca sımftan dışarı atmasın mı? 
~ ~berce so~ağa ç~tık. . tığı kadar b&ğırdım: On dakika evvel izzet, ikramla girdi· 
~~ kspıc:JJıdan ıçeri gırerken b~ _ Nasılsınız efendim? M~llah sizi ğim yerden paJao; pandıras dışan atıl • 
:;;,:~ hu 2ıpcıktı da nereden geldı k . . ..rd.. d 
~~tn~ baktılar. ço. ıyı f!O um... ım. 
l". ıene babamla beraber, gene düz Ben bir teşekkür beklerken ne dese Neden sonra öğrendim, okulun ev • 
~~~stıbacl!lk misali bir odaya ırtr beğenirsiniz? den başka bir çok adetleri, uslilleri var-
L:~ uzun bir masa, kenarda bir - Sen sus, daha gelir gelmez geve • mış .. 

rd Öğrendim aınma, ilk gün sınıftan a• •a ı.. zeli~e başlama! 
ın etrafında gençli ihtiyarlı, tılmam hayra alamet değilmiş, şimdi· 

Öp babanın elini, bu da nasıl cevab. k d f ı b h ı · kadınlı bir alay insan oturmuş- ye kadar birço e a ar u a e ugra-
Adam sen de vazgeçtim. dun. 

~ft öğrendim bunlar öğret • Çocuklara döndüm: Her ne ise, ilk alışkanlığın tesiri, ilk 
L_"'_'ll - Ne yapıyorsunuz çocuklar, ne olu· seferdeki çocukça hatadan başka olsa 
L-~lleni!'l arkasında buruşuk yüz· yor, böyle miskin, miskin oturulur mu? da, bir çolc sebeblerle ben.im sınıf ka • 
~k!b birisi oturuyordu. Bu da Ben çok gü?.el oyunlar bilirim, haydi oy pı.sından atılmama yol açtı. 

Gş. nayalım! * * 
"~ıatmıyayım efendim. Müdür OMLET NASIL YAPILIR"• ~ ~ bh· ba!'ika odaya götürdü. 
'da AIA ... Ben yaşta bir çok ço • 
~lu. anladım sınıf dedikleri yer 
01-caktı ... 
l'le, beni görür görmez ayağa 

~lar kRTktı, kürsüsünde otu· 
~ en de birdenbire ayağa kalk 

f.erbtye, nezaketin ne demek ol· 
bilirdim, çabucak düşündüm .. 
I' e b kt bd b 1 Horos - Buradatı taYUtlann J11Dlurta- Boros - 8eDl 111• 18Pla11Dl da •-· ft-'ttı... Basen u me e e u unu · ıarını çalıyoraun ha ı te b6ıle taoanm-

S1 Yukan e'• sahibi vaziyetinde r--------------. Ben i~ yabancı, ilk defa ge-
'bu iltifat olsa olsa bana ola • 

ttlıı ~iddiyetimi topladım, evveli 
·~:e: . 
~~z, olmayınız efendim, bu· 
'turun. 

'tı ~ıklara: 
'ttkkür ederim siz de otunın, de 

Yumunaa - Onlet DUi JaP1br lllJlr Talamtu& - JlnllA ımıartaıan IU '* 
tath tatlı tebessüm etti, mıun11 ba7, ben me Glre&eıba. lı:lru:maml 

:;.ı 

Gaz~tedeki habeti l'bır okumaz, banlaOa el attı. Bardak 
bombo§tu. Bay De>Oa~ ıuyu kendinin içmediğini bilıyor
du. Fakat ncuıl olup ta dolu bardağın kencU kendine bo
fClldığmı bir ıürlü ~;edemedi-. .. 

C Yakalanan boğa ==ı 
Bekir kaçırdığı boğagı 
nasıl gakalagabilmişti 

Bekir, blr çifWtt.e ~ QlftWtt.e 

çalıpnlar pet vokt1J. Berkesin &JTl bir 
lfi n.rdı. Betıre nrllen ıt de ~ 
ki boğalara çobanlık etmekU. Gerc;1 b11 

kolay it dotU JL. 

Botaıar bazan ualu dururlar faka' 
bazılll da azar tac;aıiardı. Nlteldm ctl· 
niin blrtndıe bot&mn ldr1 bçıftrmlftl. 

,,.., .,,,, .... 
1''akat bu kadara 1f bLtmemiftt. Be

kir. kalın blr ip aldı. Botamn baft a
tacak kada.r büyük blr 1lmet ppta. 
İpin ucunu da alacın cfmlealne IW 
.sıtı batıaclt. 

- itte artık it i&Jnaın, ded1, timdi 
bofayı yakalarun. 

~ hlra!a kırmm batıan1J"919 lıi1 -
cum ettt. Fakat tırmuıa battanıye,e 

çarpacetı emada Bet1rln fıuırıadılı 

1lmltl1 ip boJDuzlanna &eçmlft.l. Ve ar
at turtuJmuına 1m.tAn J'()ttu. 

. 
Bekir, onu 1ataıamat için oot kot -

muş, oot çabalamış fatat bir ttlrlil 
)'atalaJl.Dlamqtı. Fi.tat Bet1r atını 

adamdı. Dtlf1lndtl, t.ql.ndı, b1r c;&N 

buldu: Kırmızı b1r battaniyesi vardı; 

ODU aldı, blr alaca &adı. 
-Eh. dedl, ılmdt ben onu J&taıanmr 

111.rU dolaftl, ve boiayı buldu. Bola 
onu a&'tlruA ınel& kaçmaJ& baotadı 

Patat Bekir onu kovalamıyor, oDdaıı 

D91JW C1b1 davr&D.QOrdu. 

B1I aefer bola Bet1rl bnalam&J& to

JUlchL Betlr totıu " tırmm batı.Dl -
J9Dln 4"aluudutu apcm J&DJ.Dda ak
landı. 

Bekir bolanın yanına )ciMaşmlf, 
ka.hkahatarln etııtıyordu: 

- itte. diyordu, ben lenl bö7Je J'& -
taıanm. 

Aseın bola Bek1r1n •k.Aaı 1'lzi1nden 
yeniden 7akalanmıı, yenklen ahıra 

hapaedllınlf tL 

C Yeni bilmecemiz =:J 
Ağaca bir çocuk 

çıkmış.. ressam onu 
gördü. Hemen def • 
terini çıkardı ve bir 
resmini yaptı. Res • 
l8Dl yaptığı resmi 
boyasaydı, ftShn da 
ha güı.el göıihıecek· 
ti. Fakat ressamm 
yanında boyalan 
yoktu, resmi boya • 
yamadı. Bu if size 
düştü. Hemen bo • 
yalarınızı çıkann ve 
resmi boyamağa bq 
!ayın! Boyadıktan 
ronra kesip bize gön 
derin. Bir kişi Son 
Postaya bir aylık a· 
bone kaydedilecek • 
tir. Bir kişiye bir ki· 
lo çikolata ve diğer 
yüz kişiye de ayn 
ayn güzel hediyeler 
vereceğiz. Bilmeceye cevab 
müddeti oa beş gündür. 

verme zarfın üzerine •Bilmece• kelimesı.. ve 
bilmecenin gazetede çıktığı tarihi ya • 
zınız. Bil~ce cevabını bize göndereceğiniz 



1 Sayfa BOM POSTA 

Fırtınalar her zaman 
facia doğurmazlar! 

1588 yılında bir fırtına lngiltereyi 
kurtarmış, ona dünya 

imparatorluğunu bağışlamıştı 
K aradenizden :fı.rtma ve facia YAZAN 1 de bulunmadıkları Jçin, bu korsanhğı 

haberleri geldl Ekmek parası ı Kadircan Kaflı ı protesto etti. Kraliçe Elizabet cevab 
ve çoluk çocukJannm yaşıyabilmeleri olarak Drake'nin gemisini resmen zi • 
için dalgalllrla boğuşan deniz kahra - oturuyordu. Bu tarihten itibaren (İs • yaret etti; korsanlara mükAfatlar ver
manlanndan birçokları köpüklü sula- panya • tngiltere rekabeti başladı. di; krallık tacını Drake'nin getirdiği eş· 
nn korkunç ve büyük derinliğinde Halbuki ondan evvel ve Mari Tüdor'la siz zümrüdlerle süsledi. 
kayboldular. evli bulunduğu sırada bu iki büyük de- 1585 te Drake, Amerikanın İspanya 
Fırtınalar her zaman ve herkes :için niz ve müstemleke imparatorluğu ara· elinde buluPan adalarından ve kıyıla

trajedi yaratmazlar. Bazan da bir ta- sında sıkı bir ittifak vardı. Bu defa rından birçoğunA akınlar yapıyordu. 
raf onun vılim pençesinde inlerken di· iki <!evletin aralarının açılması için Diğer taraftan Elizabet de İkinci Fili· 
ğer taraf sevjnir ve hayat bulur. mevcud sebeblerden blri de Elizabet'in pe karşı açıktan açığa ·harb açmaya ka· 
Dünyanın en büyük fırtınalarından protestan, Fillp ise katolik olması • rar vermişti. Gözdesi Kont dö Leicester 

biiyük bir kısmı da Atlas Okyanurun- dır. Fakat hakikatte ve her zaman ol· kumandasınch olarak H<>llandaya bir 
da, Manş ve Şimal denizi .kı.yılannda dulhı gibi bunlar lşin gösteriş taraf1n • ord11 yolladı İkinci Filipin hiddeti son 
göriililr. İşte İngiltere kıyılarında bun- da~ ibıtrettl ve düşmanlığın asıl sebeb- dereceyi buldu ve doğrudan doğruya 
dıtn dört yüz elli sene evvel çıkan bir leri Atlantik lSt~indeki zengin mem • İngiltere adasına asker dökmek sure • 
fırtına, bu büyilk devleti müthiş bir leketlere, he!absız altınlara ve değerli tile müthiş bir intikam almaya hazır • 
felaketten kurtarmış, buna mukabil mallara !ahib olmak iddiasından baş- landı. 
mağrur ve .zafere emin bir donanmayı, ka bi~ey değildi. Taj nehri ağzında büyük bir faaliyet 
tarihin en büyük donanmalanndan bi· İngiliz harlı gemileri Okvanuslara a- vardı. Amerikamn, Afrika ve H'indis • 
rini mahvetmiştir. çıldılar ve Amerlkaya gidip gelen fs - tanın İspanyaya taşınan hesabsız ser • * panyol tüccaT gemilerini vurmaya baş- vetinden büyük bir kısmı donanmaya 

O n altıncı ~ırda İspanya Kral· }adılar. Bu korsanlık 15 77 de başladı. harcanıyor; çok büyük ve kuvvetli bir 
lığı bir dünya imparatorluğu Drake adında yirmi sekiz yasında ve filo mey.dana getiriliyordu. Diğer ta • 

manzarası gösteriyordu. Şarlken 1556 gemi ticareti yapan bir genç bu akın - raftan kenrti idaresi aUmda bulun.an 
da tahttan feragat edinceye kadar ya· larda derhal parladı. İş ilerledi ve Pa- Hollandada otuz bin ~ilik bir ordu 
nm asra vakın bir zaman Avrupanın naTT'adaki İspanyol mal depolarına toplanıyordu Aleksandr Famez ku • 
en az yarı~ı bu imparatorun idaresinde hUcum edilrli. Sonra beş gemiden iba- mandasmdaki bu ordu İspanyadan ge
bulundu. Bundan başka Kristof Ko - ret bir filo ile cenuba sarktı. Amerika· lecek filoya hindirilerek Brltanya ada· 
lomb'un açtığı yolda jürilyen İspanyol- nın f'n cennbundaki Homburnunu do- lanna taşınacaktı. 
]ar Amerhcanın dörtte üçünü elde et • laştı; Şilt ve Peru kıyılarını vurdu: 1588 de herşey bitmi! bulunuyor -
mişlerdi. Buralardan ana vatana hadsiz Kallo Umanı önünde, altın, gümüş. du. Donanını1 başkumandanı tayin o • 
hesabsız hazineler taşmıyordu. Bugün inci, zümrüd, yakut ve diğer kıymetli lunan Dfik dö Medina Sidonia 24 nir • 
İngiltere için söylenen c'Ozerinde gü - taşlarla doln olan üç kalvonu zaptetti. sanda Lizbon b11şpiskoposunun önün· 
neş batmıyan imparatorluk> tabiri ilk Ele geçirdiği altınlar 290 kiloyu. gil - de ve haç üzerine yemin etti ki hüküm
defa ve o zamanki İspanya için söylen- milş paralann sayısı on altı milyonu darına ve katolik mezhebine sadakatle 
miştir. buluyordu. hizmette bulunacaktır. 

İkinci Filip, babası Şarlken'in yerine Drake, Büyük Okvanusla Hind Ok· Gemilerin sayısı 145 i buluyoTdu. 
İspanya Krallığına geçtiği zaman an· yanusunu geçti: Kapburnundan dola • Bunların hepsindeki toplar (2SOO) 
cak yirmi beş yaşında bulunuyordu. şarak 1580 de İngUterenin Plirnut 11 • den fazla idi. Hollandadan taşınacak 
İki sene sonra, yani 15S8 senesi 10nba· manına gtrdl. ordudan başka Uzbon'dan hareket sı • 
hannda da İngiltere tahtına Eliıabet İspanyol elçisi, resmen harb halin • (Devamı 12 nci Mıyfada) 

MiZAH 

TERSİNE DÜNYA 
( iki perdelik komedi ) 

YAZAN : iSMET HULÜSI 

[EŞHAS] 
Evın erktZf: Kırk iki yqmda. 
Jh1n kadını: Ottu .eeklz y&§lllda. 
Evin büyük kızı: On aeklz yatında. 
J!>vin büyük erkek QOCutu: On altı ya

tında. 
Evin küçük çocuRu: Alt.ı yaşında. 
Evin hlzmetçl.sl: Ylrml dört yqında. 

[BİRİNCİ PERDE] 
[Perde a~ldığı zaman bir ıalon görü

nür. Salonda evin erkeği ile evin kadını 
oturm.U§Zardır. Erkek gazete okur.] 
Kadın - Şu gazeteyi biraz bırak ta 

beni dinle: 
Erkek - Seni dinliyeceğim de ne ola

cak. bana gene kom~nun şapkasını an -
la tacaksındır. 
Kadın - Gazeteyi de bir türlü hıra • 

kamauın .. 

~un. 

Erkek - İftira atma, Şimdi Sisi 
züm takıl-Oı. 
Kadın - Takılır takılmaz da 

lendi, kaldı. 

Erkek - Gene kavga mı ed ·-"' 
Kadın - Ben sana kaVia eOP"j 

dedim, hele şu gazeteni bırak ti 
bugün bize bir çok misafirler ,. 

Erkek - Hoş geldiler, safa 
bana ne? 
Kadın - Bizim küçüğe öyle ,,,ı 

caklar getirdiler ki; görme. 
Erkek - Ne diyorsun? 
Kadın - Hele o bebekler, o O 

ler, trenler. fenni oyuncaklar .. 
· Erkek - Kolay kolay bırakabilir mi· Erkek - Nerede bUlllar? 

yim, bak; gene Avrupada siyasi karışık- Kadın - Çocuğun odasında ... 
lıklar var. hizmetçi ile beraber orada. 
Kadın - Sen onları okuyorsun değil Erkek - Çağır oyuncakları ., 

mi? sinler. 
Erkek - Tabii onlan okuyorum. Ka- (Kadın çağırır, hizmetçi eıtod' 

dın sütunundaki orgü bluzun nasıl örül- petle görünür, hizmetçinin ark 
dfiğünü okuyacak değilim ya! yaşında bir ~cuk vardır: 
Kadın - Benim gözüm kör mü. ne Çocuk - Baba, oyuncaklarıJlll 

yaptığının farkına varmı~r muyum?. 

Z ift buğuları tatbik etti; ağır 

yükler kaldırttı; yilrilkoyun 
yatırtıp belini çiğnetti .. hasılı ne yap • 
tı, yaptı. biçare kız, kan revan içinde, 
koskoca çocuğunu düşürdü. Llldn bu 
tehlikeli ve katn tedbirler, sade cenini 
öldürmekle kalmadı. Rlnlyı da yor • 
gan, döşek yerlere serdi. 

Son Posta'nın Romanı : 13 -------- çine manalı manalı baktığını 
yordu. LAkırdmm ikmal ed~ 
migill hanımefendi, sinirli stııJJ~ 

O, böylece yatadursun, kendisine 
münasib bir kocE" aramağa çıktılar. 

"Ah ne baygın bakışın var, 
~.~ . fi t l tp7 !J$1 ~ r; gılr· O""! [l ı:tt•.U I· ;~~~o 

i;;:'JsLu~ a beıaz şemsıYelı I" E:::tM 

- Her şeıysi tamam .. hiç ~ 
meyin! dedi. Şıllık karı, ken~ 
ne kadar sahabet ettiğinizi dtJr 
vincinden dü~üp bayılırdı. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
dmı. 

- Anlamıyac11k ne var? 
Kahya kadm bir gün, Aksaraydaki Çu· gecelik gömleği ge
kur harnanıa, raırtıklanm ve saçının tlrip dolabın içine 
kınasını tazelemeğe gitmişti Orada, saklamı.ş <>lduğunu 

ve bu gömleğin ele 
~vezelik etmekte olan müstahdeminin geçtiğini bilmiyor • 
ağzından, kansı ölen hamamcının ma • 
cerasını duydu. Ustayı, natın s~ylet • du. Bilhassa saraya 
ti, tafsilAt aldı. Ve yemeden, içmeden mensup olduğu, 

(Mekamı mehdi ul· 
gelip Çeşmigül hanıma yetiştirdi. ) K d f di · . ya a ın e en nın 

RAnAyı Osm~n efendi il~ evlendır • gözdesi bulunduğu 
me_nin -kaltagıı layık değilse de- ko- için, mukadderatı • 
nagın nam ve şanına pek uygun olaca- na müessir olUT en -
ğı düşünüldü. Meselenin hallini gene dişesile pek ziyade 
bohçacıya havale ettiler. O da, işte, savdığı ve korktuğu 
gördüğümüz gibi, bu i.Şin üstesinden ç;smigill hanımın 
mükemmelen geldi. hiddetini tahrik et -

Molla bey, oldum olası zürriyetten mekten fena halde 
kocunur bir adamdı. Dört hareminin çekiniyordu. Ve 
hiç birinden ~ocuğu olıriamış, o1ma • gömleğin de, aksi 
masına da bilhassa itina etmişti. Her gibi bunun eline 
nedense, kadının analık sıfatı kendi • düştüğünün tabia • 
sinde ikrah uyandırıyordu. Dişiye bu tile farkında değildi. 
derece meclup b;r çöplük horozunun Bir sabah, artık beye kahve götür • 
bu huyu ihtimal ki marazi idi. En gu • mek vazifem kendisine tahmil edilen 
dubet lakin kısır bir kadını, dünya ~- arab Ferruh bacı, elindeki tepsi ile o • 
zeli de ols~. doğurmuş, dokumuş bır daya girince, Molla bey olanca cesare
yosmaya tercih ederdi. Bu itibarla, RA· tini toplayıp sordu: 
ninm gebeliğini duyar duymaz, ondan -Kuzum. kalfa! Aşağıda bir takım 
soğumuştu. Artık bakacak gözü yQktu. rezaletler olmuş. RAna bir ·halt mı et • 

Yalnız, içinl kurt yiyordu. Acaba, miş, nedir? Hanım söyledi idi aıruna, 
kız aralarındaki münasebeti ikrar et - iyice anlay&madım. 
miş miydi? Bunu öğrenebilmek için Ferruh bacı, göılerini mahcubane 
her fedakarlığa katlanacaktı. Harem • yere eğip, cevab verdi: 
]erinin h;ç birinP soramıyordu. Sorsa, - Ölaymiş afandım! HAşa huzuru -
ataka göstermiş, Rananın ifadesini nuzdan hamile kalmış. 
-şayed ko-rktuğu şekilde ise- teyid Molla bey, caJi bir hiddet gösterdi: 
etmis olacaktı. - Bakın~ı kepazeliğe!. Şenaate!. La 

Kızın. aeceleri gelip te odasında yat- hayae ft zaman~na! Kim imif bu baba· 
tıkça, arkasına g!ymek için süslil bir setin amili, rnalfun mu? 

Bu suretle içi ra - türlü alAkayı helAlından g ... '11"11 ..... _,_ 

hat edince, artık, - Affedersiniz aınrna, bil 
dördüneü karısile sebebi sarfını el'&n idrak 
bu baludn üzerine teyim. 
avdet etmekte beis - Çok zekisini? halbuki.. ..tt 
görmedi. Ertesi gün, Ufukta, fırtına haber vereıı "· 
Çeşmigül hanımı ça• bulutun dolaşmakta olduğun1l~ 
ğırttı: bey seziyordu. Şiddetini önl~ı 

- Hanımı dedi; sadile, bum1 derhal deşip, ~ .. 
RAnl mıdır, nedir? ve sağanağı böylece geç~til'JP
Şu biçant kızcağızı zum gördü: , 
konaktan at:mağa, - Ben, yarım ağızla yapıl~.11. 
çırak çıkarmağa ka· lerden .biç bir şey anlamam! <Je"' 
rar verdiniz .. Amen- amma halletmeğ,. alışık de~ 
nl! Kabahat etırıif, nimle dobr.ı dobra konuşmaJı. 
tazahat iflem1f, ta • nızda, dilinizin altında bir ~ 
biidir ki artık onun ğu belli. LUtfen ç1kann! ti 

)>u hariml ismette Çeşmigül hamfendi azınıldt 
yeri olamaz. LAkin vır aldı. 
bir kere sürçen atın - Peki, öyle ise. Rananın )fi 
başı kesilemiyeoe • ğü piçle, giden arabacının hiÇ t' 
ği gibi, bir defa şey· nasebeti yoktur. Kaltak, onu, 

Arab bu müstalah sözlerden btr feY tana uyup günaha gh9ı Allahın kulu· yorum kimden peydaladı. 
anlamayıp, üstünkörü: nu da köpek gibi kapı dışarı etmek - Kimden? 

- Bilemorum .. u bashrdı. efendilik, hanedanlık şanına !Ayık de - - Onun ora~ını benim kada1' 
_ Çocuğun babası yok mu imif? ğildir. Hususile ti mezbure küçücük • bilineniz lllz\mdır. . ~ 

ten bAbı mürüvvetimbe Qtica etmif, ya Kurnaz Molla. böyle tehlİ1'5:Jf 
- Varmış, afandım! nımızda büyümüş, hepimize az çok e - yetlerde, ş11yımı hayret d~.AJ 
- Kim? meği sebketmişttr. Şimdi kendisini ıt • ğukkanlı olurdu. Gene öyle, ~t. 
- Bizin eski, giden arabacı.. Mah • lak eyleyip kocaya verirken, münasib en ctiret kırıcı tavı mı takın~ 

mud ağa. Rana Öla diyo .. gunahı ken • bir şekilde cihaz.lnmak gerektir. Faki • cık sakalını parrnak1ari1e ısıw-
di boynusuna! rin, öksüzün gönlünü hoş edene Cena· ya: rÇl 

Molla bey, derin bir nefes aldı. RAnA- bıhak Cenneti AlAyı tebşir buyurmuş • - Estağfürullah! dedi. Ge 411 
ya karşı, gönlünde derin bir minnet u· }ardır. Biz, ulemayı din, anın evamiri- danım amma, henüz kehanet, 
yanmıştı. Civanmerdliğine hayran olu· ni yerine getlnnekle mükellefiz. Onun met izhar edecek kadar erıtl 
yordu. Demek, kendisini ele vermemiş, için, ne lazımsa tedarik eyleyin. Hatta - Rana şırfmtısı .. 
kontrolu imkan haricinde bir yalan uy- bir mlkdar sim ve zer, cevahir bile ver- - Evet. Ne olmuş? ~ 
durmuştu. Şu anda, kızı bulsa, in'am seniz iyi olur. - Sizin, şu çamaşır dolab~ 
ve ihsana gark edecekti. O söylerken, kamının, gözlerinin i · (Ar 
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Deniz Şeytanı 
Türkçeye ~vtren: l'tL Siıreyya DDme• 

-
Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Hapishanede bir mülikat 
Önümdeki notlara gez gezdiriyo -

Esir edilen gemiciler 
Ben, bu ıbaskın harekatını -elimden J ki bir Norveç mana\• kayığını ikiye b<ı1 

gelirse- hiç bir ölüme sebebiyet ver • mekte beis görmiyen bir kimse olmalıl 
meden başarmağa karar vermiştim. Fa Ve kaptanın, şimdi, köprü üstünde 
kat bazı hadiselerin vukua gelmiş bu - yolunun üzerine çıkan bize ne kadar 
lunmasını insan önleyememektedir. küfür etmekte bulunduğunu tasavvur 
Bana kalırc;a kadınlar croman ve aşk• edebiliyordım' . Hiç şüphe yoktur ki o; 
ın müterafidirler - harbin değil. - Ahmak mendebur! Defol yo1um~ 

"1In. . 
(İstiklAl Mahkemesi) müddeiumu .. 

llıisinin epeyce uzun beyanatı, tüyleri
tni ürpertiyor. 

!daznunlar, mahkeme huzurunda kor 
kak nazarlarla etrafı süze süze hüküm 
beklerken müddeiumumt bilhassa mü
taleasına şöylece devam ediyor: ( 1) 

[Bu mefhur serseri 1'e Jnnızın yapt\ğı 
lırkııt ve yankesiciliklerin adedi dşaratı 
tecavüz c.>decek kadar çoktur. 

Bu ~erir, beşeriyetin en sefil taba.kası
ııcı mensutY olanların ahvali ruhiyesi1ıi 
m mükemmel temail eden bir canidir. 
işgal zamanında yaptığı mii.tea.ddid sir

kaılerc!e. dolayı frMLhtelif defala1r hapse 
~ıkum ol~ .. ~ lstanbıılda (İdarei 
Milliye) nm (2) teeUÜ8Ünden son,..a da 
ftıiitenebbih oZmıyarak habasetine devam 
ftnti§ olup, hukuk ııe ceza il.lema.sının 
hiucaten !'e tabiaten mücrim telakki etti.
fi §erirkm:lm biridif". 

in son vak'aıı, 15-16 t11Jflarında, akra
baıınaan bfr kıza teL'lWüz etmek istem.e
ti.. ve 1amı mii.d4faan üzarine onu Jcat. 
1'11lemesidir. 

Maznun, bunun bir kazadan ibaret o~ 
d~unıı. ~ylUyor. Halbuki, kız mırıütluk
iftn son,..a kendisi kaçmamıştır. Vak'a.ya 
hııber verwycti, beUoi tedavisi imkanı 
hdaıt olurdu. 
Kızın, 1'ayli dKlifmeden ıonra ötcm.ril.l

ck&ğünü, yüzündeki bereler, viicudünün 
8"ir a1csamındaki kan lekeleri gösteriyor. 
!vrakı tahkik.iyede, bmıu teyid eden sair 
~liller de Mrdır. 

Bendenuce, (Sarafim) ioı (Elisavi) yi 
(kasten öldürdüğü) hakkında kanaati 
1cdnıile hAnı olmtt§tur. 

Sarafim, Mr cürüm irtikab etmek is-
terken di~er bi,.. cürüm if lemiştir. Bina-
8haleyh; Sarafimin, (174 üncü. madde-
------
Ul 1926 senesı mart ayında, Ankarada te

lekküı eden İsUkld..l Mahtem~i'nin zabıtla
l'lııdan aynen çıkanlınıştır. 
.__.<~} Meş'um mütartke aenelerinden sonra, 
~nbuıun mllll kuvvetler tarafından işgali 
~da. 

Son Postanın edebi roıDanı: 1 q 

... Evet bu mutlaka 

nin fıkrai ahireifı) u twfika.n tecrim.i 
Zd.<..'1mdır.] 

.................................................... 
Dehşet. .. 17-4 üncü maddenin fıkrai 

abiresi.. (İdam) dır. 

Notları gözden geçirmekte devam e
diyorum. 
Anasından cani doğan.. ve hayatı, 

darağacının altında hitam bulan bu 
bedbaht adamların isimleri şöylece sı
ralamyor: 

Hayreddin .. Şerif .. Ali. Sabri. Altın
diş Mehmed ... 

Bu isimlerin arasına, İstibdad devri· 
nin dört paşasının ismi de karışıyor: 

Kenan paşa .. Cevad paşa .. Şevket pa• 
şa .. Muzaffer paşa ... 

Bu isimlerle, Sarafim'in meş'um a • 
dı arasınd'l bir mi.inasebet bulamıyo -
rum. Heyecanımı yenmeğe çalışıyo -
rum. Önümde, lfoca bir tomar halinde 
bulunan notları sıraya koyınağa baş • 
lıyorum. Gittikçe artan bir merak ile 
büyük ve ac1 bir hakikate vbıl oluyo -
nıın: 

Atıklar . yolunun 
yolcuları 

.\lacakaranlıkta çamlığa çıktığım za --ln adeta deği~ bu sabahkirulen ~. 
fa.n gecekinden de başka bir insan ol -
lnUŞtı.mı. Geceki yaJ].ar benim gözlerim· 
~ mi bo§anmı.ş? Gündüız plajda o· kor
kak yalvarışlar benim d'uddklıarımrlan 
lrıı dökühnüJlü? diye şaşıyordum. 

Itendime bu kadar emindim, Süheyil.a
.tıın gelecef ine nasıl eminsem ... 

llalbuki niçin bu derece oınun V'&tine 
~annuştım? Kaçamaklı bir cevalb1a, im.
... ıuıı olure dememit mi idi? 

!Vet, irnlinı olursa demişti. Fakat o 
~nı her halde bulacak, hasta baba • 
•nın yanından ve kurnaz anasının gözle
~ Ö?ünden nasıl olsa bir kolayını bulup 

Çacaktı. 

b Bu _niçin böyle idi, bilmiyorum? Niçin 
1l hıssim bu kadar kuvVetli idi? Onu 
~ak benim kadar Atık olanlar atıamya-
11tlir. 

bı -Aşk, her zaman, bu kadar kuıvvetle 
anır ve bekler. 
Ben de ıbekliyorcfum. Süıheyl~ mutlaka 

:ıece~tir, ~elme~idir cfiye ... Zıra gel -
~csı benım içın dfin geceki yıeisimin 
._ ne bir ıztırab, beliti de bir öl'üm o -
•u.rdu. 

Süheyl! onun için gelecekti.. 
h ~asıl ki geldi, çamların arasından, 

Vru bir ~ gibi bana doğru uıçarak. .. 
XI 

tf SüheylAnm ailesi cihetinden çok ha· 
'ttı 11 bulduğum bazı itiraflarına rağ .. 

1~n, hala dün akşamın saadeti, hazzı 
bakde baygınım. Hala çamlıkta, Dile 

an bir tepede SüheylA ile basbaşa 

Yaan: Halici Fahri o~n•OY 
geçirdiğim dakikaların zevkini yaşıvor 
gibiyim. Hala sanıyorum ki elleri elle~ 
rirnin içindedir ve dudaklarım onun 
çiçek kokulu sanşın saçları üstünde -
dir. 

O bir saat içinde neler konuştuk, )7a· 
rabbi, ne tatlı ve ne acı şeyler! Tatrı O· 

lan tarafı ikimizin kalb çarpıntıları • 
mız, acı taraflan ise ... Of, onu hiç dü • 
şünmesem daha iyi! 

Fakat düşünmemek kabil mi? .. Sev
gilimin hayatı etrafındaki faciayı bil -
hassa onun ağzından da dinledikten 
sonra ... 

Hey Naciye hanım hey!.. Meğer sen 
iki cana birden kıymışsın. Biri kocan 
bunların, biri de kJZin ... Birini dışından 
sakatlıyarak vurmuşsun, birini içinden 
zehirliye~k ... Fakat ikincisini ben kur
taracağım. Buna ~min ediyorum. 

Fakat hayatımın bu en büyük aşk 
mülakatını anlatmadan önce dağınık 
hatıralarımı toplamalı, sonra bunların 
en küçü.k noktalarına kadar bu sayfa • 
lara geçirmeliyim. İstemem ki Sühey • 
ıa ile yanyana ve dizdize yaşadığım bu 
ilk akşamın hikayesinde bir tek ma -
nalı jesti unutmuş olayun ve bir tek 
sözümüzü kaydetmeden geçeyim. Çün
kü bu buluşmanın her jesti benim için 
ayn bir kıymei. ve her ağzrmızdan çı
kan kelimesi ayn bir derinliktir. Hem 
şeffaf, hem karanlık yerleri olan bir 
derinlik! 

Süheyla kendisini belded:iğim çamın 
dibinde yanıma gelir gelmez, karşılıklı 
ilk sözlerimiz şunlar olmuştu: 

Sarafim olacaktı 

- Beşeriyetin gızli ve iğrenç derd • 
leri ... 

Önümdeki notlar, ( 19 26) senesi Teş· 
rinisani ayında, Ankara hapishanesin· 
de başına gelen bir kaza neticesi mah
pus bulun:ıT' bir tapu katibi tarafından 
tutulmuş ... Bu meraklı adam, notlarına 
şöyle bir mukaddeme ile başlıyor: 

* Tapu idaTesine girmeden evvel, se -
kiz sene kadar zabıta hizmetinde, Ga • 
lata ve Beyoğlu merkezlerinde bulun • 
dum. Bu meslekten ayrılalı, beş seneyi 
geçti. Fakat zabıta mesleğinin bende 
kökleştirdi ğ'i adedler ve ta biatler, bir 
türlü geçmedi. 
· Tasrada. hatta hazan şark vilayetle
rinde. bulunduğum halde İstanbuldaki 
arka daşlarla muhaberede devam edi • 
yordum. Bunlardan , zabıta işlerine da· 
ir malfunat istiyordum. Adeta, İstan • 
bulun zabıta hareketlerini büyük bir 
dikkatle takib eyliyordum. 
Arkadaşlar, mütareke senelerinde 

bir çok yeni yeni caniler, şerirler, ser • 
seriler, hırsızlar, yankesiciler türedi .. 

(Devamı 15 inri sayfada.) 

- Sizi çcık beklettim mi? 
- Hayır! Fakat daltikalann bile ha· 

na bir yıl kadar uzun geleceğini düşü -
nürseniz ... 

- O zaman evet mi diyeceğiz? 
- Tabii ... 
Elini dudaklarıma götürmüş öpüyor

dum. O ds. başını omuzuma eğmiş, bu 
ilk heyecanımın geçmesini bekliyor • 
du. Fakat <> da benim kadar heyecanlı 
idi! 

Öğle üzeri, büyük dalgalar arasında üzerinden.. yoksa, alimallah, çiğneriIQ 
yol alırken bir vapur daha görmüştük. ha!.. 1 
Bu vapurun tuttuğu yol tam bizim rcr Diyordu. 
tamıza aykırı gelen bir yoldu. Bunun Nihayet randa ve floklar'ımızı rnn • 
da ne bayrağı, ne de yazılı adı vardı. cağa doldurarak vapuru rüzgar üstün .. 
Hüviyetini bildirmesi için sinyal verdik de bıraktık. Akı:: i takdirde bir müsa~ 
se de cevab almağa muvaffak olama - me kabul etmek lazım geliyordu. İngf.c 
dık. Muhakkak ki bu gemi, içi kayna - liz bizim üç yüz yarda açığımızdan g~ 
yan kudretli bir İngiliz kaptamnın ku· çiyordu. 
mandasmda idi. Bir İngiliz kaptanının, Alman harb bandırası sürat.le direk.i 
ekseriya, burnunun altındaki vazife - te yükselirken: 
sinden başka bir şey görmediğini, gemi - Ateş! 
sinin hamulesinden başka bir şey dü - Kumandasınl verdim ve ilave ettimt 
şünmediğini ve tahtelbahir tarasudun- - Ve bakalım bu, ona fikrini tebdil 
dan başka bir şey görmek istemediğini ettirecek mi? . 
bilir misiniz? Şüphesiz bu adam: On · Top gürlE>miş VP bir mermi ıslık ça ~ 
fardan biri idi. Elbette ki eski bir Nor- larak vaourun üzerinden aşmıştı. 
veç yelkenlisi tarafından rahatsız edil· - Hey .. yarabbi! Herif hala fikrin • 
memeliydi. de musır! 

Yelkenlerin hepsi fora edilmiş ve mo Geminin bacac:ı şimdi daha kesif bir 
tör de işlemekte idi. Biz de onunla bu· duman bulutlan çıkarmağa başlamış • 
run buruna gelecek surette bir rota al- tı. Süvari. vapurunun rotasını bir san.; 
mıştık. Şurasmı bilhassa size söylemek t im bile deği~tirmemişti. İkinci bir 
isterim ki denizde vapurlar veya mo • mermi. Bu def:ı bililtizam baca üzerin• 
törler, yelkenle hareket edip te önle- den aşırılacak. 
rine çıkan gemi.lere yol venneğe -ge- Vapur rüzgara karşı dönmüştü. Bu 
micilik nizamlarına tevfikan- mec - esnada J .. eudemann müstehziyane: 
burdurlar. Çünki\ mihanild vasıtalarla - Bu kaptan, dedi, akıllı bir çocull 
müteharri1<' olan gemiler, daha süratle olmalı! Biliyor ki bir yelkenli rlizgara 
manevra kabilivetini haizdirler. karsı gidemez! 

Bu itibarla, Önümüzdeki mağrur İn- Biz, şüphesiz ki onu, takib etmekl~ 
giliz vapurunun da bize yol vermesi yakalayamazdık. Fakat gemi top meno 
gerekiyordu. Fakat bu hiç oralarda de- zilimiz dahilinde bulundukça onun u "' 
ğil görün.üyordu. Sanki bu nizam ona zaklaşmasmı pek fila önleyebilirdik. 
bir mana ifade etmiyordu. Rotasını bir Binaenaleyh bir mermi bacaya, birka.! 
pus bile tebdil etmemişti., bizi çiğne - çı rfa ~ekneye savrulmuştu. 

mekle mahzuz olacak gibi görünüyor • Şimdi gemide bir panik başlamıştı. 

du. Kendi kendime düşünüyordum: Vapur siren düdüQii ile acı acı bağrı ~ 
- Hareketleri bir ~ adamına çok ya- yordu. M~rminin biri tam güverte ü • 

raşan bir kaptan cenablanrun gemisin- zerinde infflak etmişti Bir tane de tek
de herhalde çok mühim bir hamule ol· neye VUr1Ylttştu. Gemi de yavaşlamış, 
malıdır. Herif kapısının çalınma.sına dalgalar arasında sersemlemiş gibi idi. 
hiç aldırış Ptmiyor bile .. adamcağız es· (Devamı 13 üncU sayfada) 

- Yıldızlar yok mu?. Onlar yeter 
bize .. Bilhac:sa gözlerinizin yıldız pa • 
rıltısı bana bütün geceyi aydınlatır. 

- Ne i.nce sözler buluyorsunuz! 
- Yanınızda taş bile dile gelir, şair 

olurdu. 
- A.. sahi .. şiir de yazar mısınız?. 
- Mektebde iken bir aralık mera • 

kım vardı. Fakat sonra bıraktım. 
- ReSJT'e merak sannca mı? 
- Evet ... 

- Ne sessiz akşam! 
Diye fısıldadı. 
- Ya karganın bağırışı? 
- Sustu bile.. kimbilir nereye uçUJ 

gitmiştir! 

Bu sözün arkasından, hıçkırığa ben
ziyen sinirli bir kahkaha lrulaklanmdc 
çınladı: 

- Ne tuhaf değil mi? 
- Tuhaf olan ne? 

- Artık muralnn mı? 
- İsterseniz su çamın altına ... Top- - Ne yazık! .. Ben ş11ri de re!lın ka-

rak daha a7 taşlı... dar severim. 

- Gündiiz saksağan. akşam da kal"". 

ğa .. ku~lar peşimizi brrakıriıyor! 

- Hayır .. burası daha. iyi.. deniz de - Bilinmez .. belki içimde uyandırdı· 
çok güzel görünüyor: ğınız hisler bana yeni bir sanatkAr hü· 

- Ben denizi değil, $izi seyretmek viyeti verebilir. 
isterim. - Hayır. hayır .. gene re!sMn kalın .. 

- Fakat ressamlar tabiati severler! 90nra benim portrem unutulur. 
- Askı daha çok.. - İşte bu, olınıyacak şey .. 
Bu sözüme karşı! _ Ne zaman başlıyacaksmız? 
- O halcie tabiat ressamı değil, par.. _Belki hem~n bugünlerde ... 

tre ressam ı olmıt1ısmız! · _Yarın gene pl!ja geleceksiniz ya? 
Dedi. Scc:inde, incitmiyen hafif bir 

istihza vardı. - Evet.. bundan sonra hergün .. 

O zaman. iki omuzundan tutarak gll- - Demek denizi arlık daha f.azla sev· 
zcl vücudunü göğsüme doğru çektim: meğe başladmız? 

- Emr-eriin .. zaten ne zamandır ben - Çünkü bir den1z kızını seviyorum. 
de onu düşünüyordum. - Çamlıkta da deniz kızını mı? 

- Sahi mi? - Hayır, çamlıkta yalnız ruhumun 
- Evet .. ilk modelim de siz olacak· kızını.·· 

sımz! Elimi boynuna ddlamı.,tım. ~:ım 
- Ah nP iyi! eğerek urnuzuma yaslandı. Ben de e-
Çocuk gibi sevinçle ellerini çırptL ğilmiştim ve dudaklanmız, birden ~a

Dudaklarım, bir gül yaprağı gibi hisli yanılmaz bir cazibe fle birleşmişti. Fa· 
ve küçük kulakla.""1 yanında hemen he· kat dallara bir kanad çarpması ve bir 
men hafif bir rüzgh temasile yanağı- kar~m keskin sesi bu &ki.kamızın 
nın kenarına dokunmuştu. Birdenbire sihrini garib bir tesadüfle bir saniye 
silkindi: içinde bozttu. Hemen kendime geldim. 

- Bakın, dedi, uzaktan şu denizin İrademe sahih ohnah idim. Bir alçak 
kararışınd:aki güzelliğe!.. gibi hareket edemezdim. 

- Şimdi karanlı.klan değil, aydın - - Affedin, dedim, btr an .•• 
lıkları sevıyorum. Dağılan saçlarını elinin acele hare-

Cevabını verdim. ketile düzeltti, .90Dl'a çama s.ırtını da-
- F'aot güneş çekileli çok oldu. yzyarak: 

Baktım, adeta titriyordu. 

- Ne olrlunuz birdenbire? Adeta si
nirli gibisiniz!. 

- Nicin bilmem, büyi.ik kuşlar bana 
hep böyle korku ile karışık acayib bil' 
his verirlP.r. Bavkuştan çok adam kor• 
kar ya .. onun gibi bir şey ... Sa~sağan, 
karga, atmaca, pap::tğan .. nJ biley~ 

bütün bu kocaman kuşlar sinirlerım. 
dokunur. 

- Fakat saksağanı görünce gündüı 
neş'e lendinizdi '! 

- Önce öyle .. fakat sonra hatırla• 
dun: u~ursuzluk! 

- Bırakın bn düşünce1J.eri.. bunlal 
Şadan halAma yakışır! 

- Şadan halamz da büyük kuşlardq 
korkar mı? 

- Hayır, o en ziyade cinlerle peri ' 
lerden korkar. Dün gece de bu korltt 
ile buhranlar e-eçirdi. 

- Siz ne yaptımz? 
- Ona teselli verelim. Fakat ne 'al~ 

söyliyeyim, sonra benim de sinirleriU 
bozuldu. Çamlıkta ağladım. 

Hayretle yerinden fırladı: 

- Nasıl? Ağladınız mı? 

-Evet... 
- Niçin ağladınız? 

( Arkauı var) 
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Mizah: Tersine 
dünya 

·(Baştarafı 8 inci sayf~ibl 

Erkek - Ya, annen söyledi. Hele fU 
;heni ver- Hah yolunu yapayım.. Sen 
ıver bana, ben kurarım.. Oh ne gQ.zel dö
etlyor, yaşasın ... 

!Kadın - (Ellerini çırpar) ne &! gı«i • 
lel bebek. vallahi bunu bırakmam. bl • 
ilim salona yakışacak bir k6şeye koY' • 
pn.. 

(Evin bilyük tızı salona girer.) 
Kız - Aman ne güzel oyuncaklar, he

le tavşan hepsinden güzel. Vallahi tavı
c~meye vermem, muemın iizerine 

(Evin ~ çocuğu da salona girer). 
- A a, bir demet oyuncak gettrmiı • 

tar. Sanki şu kadarcık çocuk. fenn! oyun. 
hktan anlarmış gibi; onu ben alının. 
· Bu arada hizmetçi çocuğun kulağına e
lttmiş bir şeyler ooylüyordu: 

- Küçük bay, hani o ufacık silt güğQ.
mft var ya, onu bana ver de nişanlıma 
~türeyim. Nişanlım sütçücfllr. Gerçi bu 
kiıçük güğüm onun işine yaramaz amma, 
lıani hatırlamı1 olurum. Bir hatıra ola • 
rak saklar. 

Erkek - Bu tren güı.el yüriiyor .. Şlm-
111 de başka türlü yürüteceğim. LoJromo
llf vagonları its:n! 

Çocuk - Baba, ben de oynıyacağım. 
Erkek - Sen şöyle kenarda otur, bOı -

~kler bir ~Y yaparlarken karışma dl • 
\re ben sana tembih etmemiş miyd!m? 

Çocuk - Peki baba. ben ofıomobille 
ilynanm. 
Kadın - Sahi otomobil var, Mın de 

l4lks otomobil .. Ah bunun. bfr sahicisini 
laıabilseydik. (Otomobili kurar, yere bı
~akır). Ne güzel gidiyor, tıpkı sahtcl. 

Qocuk - Anne, anne ben tutup dur
;furayım mı? 
Kadın - Bırak afacan, sen lcarqmasan 

elmaz değil mi? 
Çocuk - Peki anne kanşmam. Amma 

bir parçacık elimi süreyim. 
Kadın - Bırak diyorum sanL, 
Çocuk - Peki anne bıraktım. 
Kadın - Vang, vink, vonk. 
Erkek - Çın, çın, çın. çın.. Tamam.. 

Dftt! 
Kadın - ay ay ay ay otomobil trene 

ıarpacak. 
Erkek - ~yolu g6rmi1yor musun. 

etomobili ne diye rayın üzerinden geçi
rtnln? 
Kadın - Şose yolu mu? 
Erkek - Şose yol ya .. Halının bu an 

i.enarlan var ya, onlar şose yoll 
Çocuk - Baba! 
Erkek - Sen sus .. Büyüklerin işlerine 

~ışına! 
Kadın-Haydi sesini çıkarma, git uyu. 

liabanla benim ıimdi işlerimiz var. 
Erkek - (Karısına) bak bak. burada 

titr deve var. Bu deveyi otomobile koy -

~a? 
Çocuk - Deve benim. 
Erkek - Sus diyorum sana, flmdi da

p-ak yersin! 
Kadın - Sahi aklıma gelmemişti. De

llte dedin de hatır!adım. Ot.omobile yoku 
:;ıtzım. Deveyi de koyayım, bebeği de. taıv-

1'~ da .. 
Büyük Jm - Ben tavşanı vermem! 
Kadın - Şimdi bir de sen vermem eli-ye 

maya çık. 
Erkek - Tavşanı ben lokomotife bin -

lireceğinı. 

Kadın - Hayır, hayır obnobile. 
Bilyiik kız - <Tavşanı ıala sıkı yaka

~tır) vermem. 
Kadıı-Vert 
Erkek-Ver! 
Kadın - Ben onu otomobile bhıdire • 

,.ıımr 
Erkek - Ben onu lolromotffe bindire. 

~! 
(Tavşanı; kadın bir kulafmdım. erkek 

Jdr kulalmcfan. büyük im lw1rulwıdan 
akalar, çekerler. 

Kadın - Bırakın! 

Erkek - Bırakın 
(Tavşanın kulaklan. kuyrulu Jaopar, 

de sırtüstü yere yuvarlanırlar. 
Erkek otomobilin, kadın trenin üze • 

düşmüşlerdir. 

Erkek - Trenimi ezdin? 
Kadın - Otomobilimi ezip parçaladın! 
Erkek - Ben size tavşanı bıra1wı de • 

Jnemiş miydim? 
Kadın - Mızıkçı! 
Erkek - Bebeği sen aldın, deveyi aen 

.ı«Jın, bir tavşanı bana fazla göroün. 
(Devamı 13 flnefl ~) 

eow •osıra 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından: 
10 sene ve daha fazla muddettenberi sahıôleri tarafından aranılmadığmdan 

dolayı 2999 sayılı kanun mucibince muhtelif banka ve müesseseler tarafından 
Maliye Vekileti hesabına muhafaza edilmek üzere bankamıza devredilen para
ların mikdan aşağıda gösterilmiştir. İşbu paralar bankamıza devredildikleri ta -
rihten itibaren iki sene içinde sahibleri veya varisleri tarafından evrakı müsbi.
te ibrazı suretile idare merkezimize veya şubelerim.ize müracaat edilerek alın
madıkları takdirde 2794 sayılı kanunla teşkil olunan amortisman sandığına in
tikal edecektir. Bu müddetin hitamından sonra ıvW olacak mOracaatlarm hil • 
kiiımüz addolunacağı ilAn olunur. (115) 

Beyoğlu 4 üncü noterliğinin 14/3/938 tevdiabı 

-500.-
100.-
8M.-

143.25 
195.83 

1.05 
44.50 

291.63 

2.25 

-2'1- -8-

Cihangir Askerlik Şub. 
Cihangir Aakerlik Şub. 
Todori. 

Adre9 

lzmir 2 nci noterliğinin 18/4/938 Tevı 
İzmir Rıhtım ve Liman Şirketi 
İzmir EmWd Milli-ye Mücl. 
!zmir Belediye ReWilL 
Toı!balı Belediyesi 
Ali Rıza Sö'kede Aydın eşrafından KA? Nuri 

vekili. 
Gazi Bulvannda sllAbçı Ali Salim 
in§aatmda. 

117.38 Akit 

Giresun noterliğinin 
'10.- Kabaköse ollu Huan 

31/1/938 ve 2/6/938 tevdiab 
Giresun Yavuz Kimil nahiyesinin 
~su köyünden. 

20.-

TL. -3.33 
-.50 

4.00 
1.00 
2.20 
2.20 

10.00 
2.75 

2.75 
2.75 
2.55 

Mebmed Ali ve KAmil 

Bakırköy Noterliğinin 20/12/93.7 tevdiab : 

Maria 
Zoyi 

Nasilaki 
Kolacı Kirkor 

Mehmed K8ni 
Mehmed KAni 
tsak ve saire 
Abdürrahman 

> 

İsmi Adres 

Meçhul 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

-.75 Ekmekçi !stavrt • 
1.75 Berber Halil Mehm~ • 

10.00 Dava vekili Necip • 
3.75 Sotiri vekili Nahid • 
3.75 Sotiri vekili Nahid • 
3.75 Sotiri vekili Nahid • 
2.60 Balıkçı Andrik.Q • 
2.60 Balıkçı Andrık.o • 
SUS Nasuhi _ • . 

Beyoğlu 3 üncü noterliğinin 18/4/938 tevdiab: 
TL. fsm1 Adres -1.-

12.06 
1.56 
4.18 

10.06 
11.56 
65.55 
0.26 
4.06 

10.06 
5.06 

13.73 
5.31 

51.-
44.26 
2.85. 

-.92 
. -.92 

32.12 
-.92 

5.25 
1.-

-.92 
2.85 
6.-
2.86 

- .93 
2.20 
2.75 
'l.-

-.92 
-.20 
6.28 

15.-
156.-

2.75 
4.-
2.85 

18.
-.92 
15.08 
12.12 
26.13 

2.85 
44.25 

1.50 
13.81 
-.20 
6.28 

Miti:tyadi 
Dim.itriyadia 
An don 
Vangel 
Toma 
Lazaros Tiyamidi.a 
Perikli Fotyadi 
Yakomidi 
Evangeloı 

Torna 
Eksenefon 
Ali Rıza ve Lazal'OI 
Agopyan 
Hasan Paşa vakfından 
Safra oğlu Bafra 
Boloşof 

Boloşof 

Boloşof 

Yorgi Harikliyadi 
Boşolof 

Agopyan 
Koço 
Boloşof 

Boloşof 

Virjin 
Bolofof 

Boloşof 

Dimitri 
Yusuf CeW 
Saraf Meaiya 
Boloşol 

Yakomidl 
Kiryako 
Fatma 
Mariya 
Yusuf Celil 
Hatice 

Boloşof 

Zarifi ve ŞnreHsı 
Boloşof 

Osmanlı Ticaret Banba 
Sarafim İvrakl 
Papaseril 
Bolo,şof 

Ahmed Tevffk 
Tah9iıı 

Antuvan 
Yakomidf 
Kuyako 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
t 

• 
• 
• 
t 

TL. -44.25 
6.50 
4.-
1.50 

18.-
9.-
4.98 
1.40 
3.18 
4.-

-.trl 
9.08 
8.11 
4.58 
8.08 
7.08 

11.33 
3,23 
9.06 
3.08 
6.11 

1.56 
4.06 

28.12 
4.06 
3.08 
9.06 
2.06 

38.12 
2.41 
3.43 
6.34 

23.12 

1.96 
-.51 
1.56 
2.56 

44.37 
38.12 

1.26 
5.73 
2.fi6 
3.06 

14.06 
23.12 
1.56 
2.40 

-.51 
2.06 
6.34 
1.14 
1.06 

44.37 

6.50 
- .51 
9.56 
5.56 
3.06 

-.63 
1.56 

38.12 
11.56 
21.62 
-.51 

1.15 
2.78 

21.46 
3.06 
1.56 
5.56 
2.42 

'l.36 
2.81 

10.56 
3.06 

!1.62 
-.76 
3.56 
2.78 

-.51 
:S.08 
2.81 

14.06 
4.08 
3.06 
1.91 
1.08 
3.08 

-.26 
1.58 

11.62 
-.74 

108.M 
6.06 

-2' 
1.56 

14.06 
17.62 
10.52 
3.06 
1.06 
7.40 
4.16 
1.08 

10.41 

Ahmed Tevfik 
Sümıeyan 

Pandeli 

İsmi 

A. tanq ve Merya 
El Zarifi ve ŞilrekAm 
KostantiJı 

Apostol 
Petro 
Ohannm PaPUJ&D 
Marika 
Angelikf 
Refik Habip 
Osman 
Apostol 

Hfumiye 
Artakl 
Olomblya Nlkotalcll 
Rıza 

Sotiri Y orgiyadja 
Hilmiye 
Osman 
Hayım İlya 
Şaban 

E!tim ve :Marlb 
Şaban 

Hasene 
Akaratı Valı:fi,.e Milel 
Yani 
Nikola Haddad ve an 
Karakin 
Ali 
Kiryako 
Dr. Ömer Nazım 

Emine 
Emine 
İstati Kosh 
Anastas 
Aıhmed Tevfik 
Ahmed Refik. Safi.n.a 
Yorgi Ramanidi 
Ömer Hulılsi 
Angeliki 
Hüsniye 
Aznif 
Dr. Ömer Nazım 

.Rado 
Angeliki 
Emine 
Yani Çala~ 
Kfryako 
Hanıfe 

Sofi ya 
Ahmed Tevfik 
Bane 
Emine 
Vasikili İstavriyef 
Ladoriko Kazatt 
Hilmiye 
Ziso 
Zado 
Nikola Haddad ve satn 
Ömer Ltitfi 
Ömer Nazım ve u.1n 
Emine 
Halim Ç8VUf 
Bane 
Aciman ve sain 
Hilmiye 
Rado 
Ladoniko Kszanl 
Sultana 
Dr. Başlamacı ve Soflya '91 Vll"tdl 
Kiryako ve İlyadi 
Mustafa ve Alt 
Baruazyan 
Ömer Nazım ve Mo..n.blft oJınıanı 
Yani Klonari 
Pipi N!lwlaidia 
'Bone 
Emine 
Yorgi 
Kiryako İlyadf 
Nikola ve Kozma 
Ohannes İstepan 
Hilmiye 
Mazalto 
Kaşımpqa Malf7e Tlhd l'fi 
Kiryako ~di 
Adile 
Rado 
Ömer Nazım 
Demistoldi Mllttyacft 
Yorgopulos Biraderbıİ 
Nazım 

Hazım 

Rado 
Nikola ve Komıa 
Raderiko Kozma 
Yorgi Patidi.a 
Hüsniye 
Meohmed Hayreddbı 
Viktorya 
MPhmed 

~dres 

Meçhul 

• .. • • 
• • • 
IJ 

•• 
1t 

• 
t 

• 
• 
• • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1t 

• 
• 
• 
• 
-.. 
• 
• 
• 
a 
• .. 
• 
• 
1t 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • • • • • 
• .. 
• 
• • 
• .. .. 
• 
• .. 
• 
il 

• • • • .. .. .. 
• • 
a 

•• 
• 
• • • • • • • •• .. .. 
• • 
Jt 

• ... 
IJ 

• ., 
,, , Kasımpqa Maliye TahsD. Şu& 

Atanq Verost 

( Devamı 11 had •Jfada) • 



'l'L. ....__ 
4.02 

ıs.as 
11.62 
1.51 

-.73 
-.sı 

1.56 
-.25 

3.QG 
6.88 
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IOK roı~A 

Türkiye Cümhuriyct Merkez Bankasından: 
( Baı brah 10 uncu ı.,fada) 

1mıi !Adres 

Elenı 

Yorgl Panldis 
ömer Nazım ve Müstehllk1 olanlara 
Rifat Haremine 
Angeliki 
Emınc 

Artın 

Mchmcd Nazım 
Mehmed Nazım 
Kati na 
Nikola ve Kowıa 
Aleko, Katina, Vitali 
Emine 
Hüsniye 
Kasırnpaşa Maliye Tahsil Şuh 
Rado 
Hilmi 
Mehmed Hayreddin 
Ömer Nazım ve müstehlik! olanlara 
Aleksandros Vatmani.dis 

tra kli veresesi 
Yuvan veledi Avram 
Jı.lcko ve Katina 
Nikx>la ve Kozma 
Lag<>riko Kazabl 
Agop 
Hüsniye 
Polikseni 
Papaz Boloşof 
Karabet Tnhtaburunyan 
İrakli veresesi 
Ömer Nazım ve müS'tehllki: olanlara 
İlya Nikolaidi 
İbrahim ve Fatma 

Aleko ve Katina 

:lsrail 
Papnz Bolaşof 
Nıkola ve Kb.ım 
Vasi! Pctra ki 
Yorgi Panidis 
Yorgi Panidis 

Husniye 
Rado 
Yani Yuvanidl 
Kasab Ahmed veresesi 
Papaz Bulaşof 

Ladoraki Kazanı 
Vasll Petraki 
İsrael Salti 
N;kola ve Km.ma 
Ahmed Vehab 
Mikail Şakıyan 
Hfısniye 

Rado 
Talat 
Kirkor Karabetyan 
Kirkor Karabetyan 
Yani Yordanidl 
Refik ve saire 

Talat 
Rukiye, Nadir@' 
Ziya, Fatına 
Ladoriki Kozanı 
Perikli Kahya~lu 
Talat 
Mehmed veresesi 

Papaz Boloşof 
M. Hayreddin 
Vasil Petraki 
Raif Saraca 
Aıh.rned Vehab 
N!k.ola ve Kozma 
Hüsniye 
Talat 
Raido 
Kirkor Karabetyan 
Kasab Ahmed ve saire 
Abdullah 
Siranuş 

İsrail Salti 
Raif Sarıca 
Emine 
Yuvanaki Ayazof) 
ViJrtorya 
Virjln 
Rukiye Nadire 
Fatma Hayr!ye 
Yan! Mavridi 
İsmail Hakkı 
Hay. 

Fani 
Papaz Boloşo! 
Nikola ve Kozma 
Ahmed Vehab 
Hüsniye 
Rado 
Salamon 
Ohannes İspenyan 
Hristo Yorgi 
Alek!andros 
Hüsniye 
Andon 
Nıkola ve Kozrna 
Evdokya 
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-3.77 

1.13 
6.21 

56.50 
48.25 
5.32 
2.ıa 

5.78 
4.37 
1.12 

34.95 
83.38 
6.62 
1.32 
1.44 
4.12 
3.62 
2.12 
9.37 
4.12 

6.09 
1.62 
3.12 

-.14 
1.1:1 
6.12 
112 

-.32 
23.23 

2.12 

-.14 
3.77 
2.12 
1.12 

Hl 25 
5.32 
1.26 
5.12 

22.25 
4.37 
6.62 
1.62 
l.64 
7.37 
3.92 
6.27 
3.62 
3.62 
2.12 
3.12 
9.12 
4.12 

11.37 
2.12 
1.-
6.12 

8.12 
48.91 
-.37 

3.12 
4.27 
1.88 
1.43 

14.12 
1.12 

-.32 
1.26 
1.12 
2.77 
1.12 

23.25 
5.12 

14.12 
4.37 

-.62 

7.37 
l~.62 

12.62 
6.62 
4.-
3.62 

2.12 
-.37 
14.12 

9.37 
-.14 

2.12 

6.12 
2.12 
2.12 

-.12 
2.87 
1.12 
3.12 

23.25 

1.28 
56.50 
1.12 
4.37 
4.55 

62.65 
9.12 
7.37 
2.7'7 
4.-

Doktor Rlçl 

Hazan 
Papaz Boreşef 
Kırzade Hüse~ 

Ohanneıs 1st~Ell1Yan 
VasU 
Eınlne 

Anagtas oğlu Dimitrl 
K:ıtina ve saire 
Eftalya 

Yordan ve Ya!'_h 

Piyer Ananyan 
Andon 
Alebandros TamanaOI 
Mecid 
Pandell Kalfa 
Nikola ve Komı. 
Evdokya 
Salamon Dö Toledo 
Salnınon Dö Toledo 

Emine Şerife 
Hüsniye 
Hüsniye 
Mahmud 
Alcko Petrjd. 
Hüsn,ye 
Y0rg! Teologos 
Nimet 
Ohannes İstepanyan 
Mina Maksimyadia 

Mahmud 
Dr. Galiçi 
Eftalya 
Anastc:s o;;ıu Dlınitr1 
Talat 
Vnsil 
Yorgi M;marıdl 
Al; Haydar 
Karabet Tahtaburunyaıı 

Kat:na ve saire 

Andon 
Dimitrl Giro 
Mari 
Pandozopulos 
Otı::ınnes Hamparsumyan 
Papaz Boloşof 
Nıkola ve Kozma 
Sava 
Evdokya Diyamandi 

Abdullah 
A. Andriya 
Arman 
Yardan ve Yanko 
Mina Maksimyadis 
Yani Yekili Hasan 
Hüsniye 
Sıılamon Dö Toleö 
Ahmed Abud 
Salamon Dö Toledo 
Hüsniye 
Boloşof 

Yani ve 
Edtıem 

Yani 

Nevcivan 
Hanri Coya 
Nihat 
Yorgi Mimaridt 
Anastas oğlu Dimitri 
Koço 
Yuvan 
Ohannes İstepanyan 
Ali Haydar 
Aslan Fresko Mahdumu 
Katina ve saire 
Yaşar Civan 

P::ıntazopulo 

Bakkal Yani Roso 
Bakkal Yani Roso 
Andon 
Ohannem Hamparsu~an 
Nikola ve Kozma 

Petro Ekver 
Bakkal Yani 
Osman 
Salamon Dö Toledo 
Mahmud 
M•na Maksimyadi 

Hüsniye 
Halile Ferdane 
Evdokya Y amandJ 
Sami 
Andon 
Hazan Coya 
Hüsniye 
Ohanneıı İstepanyan 
Yorgi Mimarldi 
Ka.hyaoğlu vekili Saraf!m ltuab 
Anastas oğlu Dimltri 
Katina ve saire 

• 

Anjel papa veya emvall metrdke MQd 

Y anko Perikli 
Beyoğlu Emvali metrab Müd. 
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N. Pandazopuloe , 
Yanı vekili Ha.ean , 
Ohannes Hampanrumyan , 

t DeYamı 12 lnclayfada ) 

Sa;yfa 11 

1 

ikinci defa ölen 
adam: Besim kaptan 

(BG.§tarafı 1 inci sayfada) 
kadının gözyaşları döktüğünü görmO,. 
tüm. Ben onun ruhu için okunan mev• 
ltldlcri dinlemiştim ve sonra birdenbire 
bizim evimize onun ölmediği, esir düştü
ğü haberi gelmişti. 

Ve ben bu hnbe!'l onun kızkardeşlne Kf>-o 
türenin peşl:ıc takılarnk koşa koşa sokak;.. 
lnrdan dolnşmlJ} mütevazı bir tahta evin ka
pısını çıılarak. 

- MüJde_ Müjde kardeşln!z ölmemiş ..... 
sır düşmllşt 

Diyenlerin arasına kar~.:ru.ştmı. ve ~ 
haberi alan genç bir kadının sevinçten b&1'
gınlıklnr geç!rdlğinl gormi\ştfun. 

Bu Besim kaptan o Bes1m kaptan mıy • 
dı? 

1 Zanmmın doğru olup olmadığım anlıımalt 
üzere Millet vapuru sllvru1s1 Besim kaptanın 
Ortaköydeld evine glttlm. 

* E~t. ,tnnalesef ynnılmamlştunl Be.!!m 
kaptan, eskl deniz ytizbıı.şışı Besim Bey • 
dl. 

Beslm kapt&nın saçlarına şlmdl ak dflo "' 
mllş olnn kızkardeşln!n eııerını öperken: 

- Evet 1ştel.. dedl. Gördün mtl kızım btJ
şımtza ne1er geldi? .. 

Besim kaptanın e~ı pert.~an bir halde ... 
dl Qocuklukta arkada§lık ettiğim kızı, ~ 
dl lk1 küçük kızını teselli eden bir anne 14 
Kimya mühendisi olmak lstıyen llse taıe

bes1 o~ln ş!mdldf'n bir olgun erkek vaka~ 
otumyordu. Matenlliırl arasında gene m • 
kardeşi benim de nklnnn gelen o sahneyi. a 
müjde s'lhne~ını hatırlamıştı. 

- Hnt•rlıvcrsun değil mi? dedi. Onun u .. 
mumt Hnrhda şehld olmayıp esir düşt{lltf 

haberln! bnna sen gettrmtştın. 
F.vet dedim. hatırlıyorum. o zaman 

vfizbasınm başından çok mühim şeyler geç
mişti de~n mli .. Biz o zaman b~dan ge -
çenleri ne merakla dinlerdik, neler neler, M 
t .... hUkeler atiabnıştı. Gene öyle oldu~ hal
rı0 hayatta kalmı1h da .. Böyle bir kaza ile ... 

Dôktüklt-rl göz yaşlannın biraz dinmestnl 
bekledim, sonra o eski serg{lzeştl tekrar anı
latmalannı istecllm. 

Besim kaptanın eşi söze başladı: 
- Umumt Harb:ien bir sene evvel kocam 

Dicle Ozerlnde bulunan gambotlardan b~ 
ne tayin edllmlştt. o. arada. iken harb b~ 
lndı. Gambotıarı tahrlb edilince asker et 
cephane naklıyatını motörlerle yaparak ~ 
mete devam etti. o müthiş hMlse, ric'at za.. 
manı baı,ına gelmiş ... 

Oepheden nc'at başlamış, Dtclenln bir ..,_ 
hlllnden bir sahlllne cephane sallan nakle
dlyorlarmış. Motörde kocamdan başka se • 
:tiz, on zabit de bulunuyormuş. Bunlardll 
altın para da vannı,. 

Herhalde onların cephane ve para 09 
kaçmakta oldultlan casuslar tarafından dt!ıt
mana blldlrllmtş olacak ld. bu tftçtlk mo • 
tartı düşman topa tutmağa başlamış. Mer • 
mller, sa~a aola dllşüyorlannış. Tehlllı:en1n 
fecaatini gören kocam, evvell cephane saı
lannı tesmlş. 

Motör yoluna devam etmiş. Fakat birde~ 
bire bftyllk bir tarraka ile bir obtls motöre 
tesadüf etmış. Motör batmab başlamış. ıs 
kl~t suva a.tılmışlar ve yalnız kocam b!n 
mD~ldHA.tla kı}'lya çıkmış. 

Oralan sulak arazı fınl.'J. BP.la.rın Mtasm
da adacıklnr vann~ .. Kccam kAh suların ı.. 
çlnde, kAh adacıkların ilstünde yiirüyere)ıj 
orduya lltlhnk etmeğ~ çabalamış ... Fakat u
zaıı:tıan onun ytırllmekte oldu~u goreft 
topçular bu defa Besimi tek başına hedef 
yaparak ateşe devam etmişler. 

Besimin aa~ına ~luna, önüne ardına gQl
leler yatma~a başlamış .. Her vızıltıda yere 
kapanan Bes1m, bu mıntakadan uzaklaşın~ 
Re. gayret etml!I. Nihayet bir sademede p 
ya vurulmuş glb1 ltendtsınl sazlıklann ara;. 
sına atmış Te gece oluncıya kadar orada. ye.. 
rlnden kunıldamamıs. Kimblllr niçin, dllf • 
man topları o mıntakay:ı sabaha kadar bom
bardımana devam etmişler. 

İşte onun böyle motllrle ortadan kaybolt>o 
şu bize onun şehtd oldu~ haberinin bildi • 
rUmestne sebeb ol.mu~. 

Fakat macera bu kadarla bitmiyor .. Ko • 
cam, nasılsa burada blr §arapnel parça.sı ,. 
.sa.bet etmeden sabahlıyor. Yan çıplak 'btl 
halde ertesi gfin yeniden yoluna devam edi
yor. 

B1r tan.ft.9.n İngilizlerin eline dflfmek k~ 
kusa, bir taraftan .t..rabların eline dü.şmel 
korkrum içinde Türk askerlerini aramak ilıı
zere yürllytlp dururken tnglllzlerln ellne 9.119 
dllştiyor. 'Esarette dört, beş sene kaldı. B!9 
onun hayatta olduğunu, ölthnilne inanıp at
ladıktan, döTilndilkten sonra öğrendik... ve 
şimdi de baıııı. gene kocam kaybolmuş '9'I 
yenl:!en meydana çıkacak gibi gellyor . 

Besim kaptanın eşi sustu. Kızkardeşl g~, 
ler1nl mendOlle ısllerken bana: 

- Beni goriince yilretlm hop etti, dedi. 
Gene bana müjde- miljde" Kardeflnlz 61 • 
memı, dlyecekslıı gibi geldi. 

Önthne bakıyorum. Cevab vermiyorum. OD•' 
lara gene aynl ml\ldeyi gettremedllhn için 
Ad8ta hiımb doyuyorum. 8ank1 bayatın lııa . 
kadar salim oluşu benim kusurum 1mlş gt • 
bll" • 

SUAD DERvlŞ 
tktısad Yrkaletl tedbirler aldı \ 

Erdll tacluının tekerrllriine mAnt olmall 
üzere İktısad VekA.letl tarafından tedbtrı~· 
alınmıştır. Vekft.let kazaların önüne geçmelll 
için bundan böy!e Ereğll limanında gemi -
Jerln toplanmama.sın:>. karar vermlştır. Kö
müre gidecek gemller Büyükdere önünde 
tQPlanacaklar ve ~ıra.hın gelince Ereğl1)'9 

hareket edeceklerdir. 



1Z Sayfft 

Fırtınalar her zaman 
facia doğurmazlar 1 

. (Baştarafı 8 inci sayfada) 
rasında gemilerde '6,000 gemici ve 
~9,000 aske-r vardı. İspanyollar zafer
i!en o kadar em111 bulunuyordu ki bu 
Seniz kuvvetine (İnvincibb Armada, ,ani y-enilrocz donanma) adını verili • 
ter. 

Donanma. haziramn ortalarına doğ • 
M denize açıld!. Cok geçmeden fena 
havalar b!tŞladı. Biskay körfezinin meş 
bur dalgalan koca tekneleri birer oyun· 
cakrnış gibi çalkalı)ror; köpük ve su 
içinde bırakıyo!"du. 

Donanma, Manş denizine girdiği za· 
man velkenJer narcalanmış, ipler kop· 
mllif, bir kısım d;Tek ve küpeştel~ti kı· 
~t. T;ıvfalaT ve askerler müthiş 
surette yor~unnu ve gemicilerin ara • 
.sında kendilerirıi da1ga1ara kaptıran'
lann bile bulunduğu anl~ılıyordu. 
Şimdi rle birer yaralı devi andıran 

lkocA donanmanın etrafında rnüteaddid 
tngiliz filo1an dolaınyordu. Adanın sa· 
hillerini, miihim Jimanlanm kapadık· 
lan gibi kendilerini top1arna1anna 
vakit bırakmada.ı bütün şiddet1erile 

çullanıyorlardı. 
Günlerce süren frrtıına cYenilrneZ' 

donanma• yı ~nldırmış ve ondan sonra 
İngiliz)erin ellerine bırakmıştı. İngiliz 
donanması yarı yanya hazl.l"lanmış o· 
lan zaferi t::ımamlamakta güçlük çek -
miyorlardı. Kale önüne gelmek için 
geçirilen 6 gün devamınca hafif ve se
ri İngiliz g-emile:i durmadan İspanyol 
ldananmasma saldırdıf .ar, fena halde 
!hıTpaladılar. 

Kale önüne geldikleri zaman da bu 
hücumların ardını kesmcliler. Köhne 
ıgemileri yenilmez donanmanın orta -
sına doğru sürerek rampa ed1yarlar ve 
havaya uçuruvorlardı; yangın kayıkla· 
n, o zaman kullanılan basit ve garib 
torpillerle vakit vakit bir iki ~emiy~ 
tutuşturuyorlar; deh~etli bir patlayış -
tan sonra denizf> gömüyorlardı. 

İspanyol donanmasında büyük bir 
korku vardı. 

Ordunun hazinesini taşıyan San An
na gemisi daha yolda iken ise yaramaz 
hale gelmis. Fransızlann Havr lima
nına sığınrrııstı. 

İngilizler, dem;r üzerinde olan ge · 
milere hücum hazırlığı yaparken bir 
panik başhr:1ı. İspanyollar. demirlerin 
ba~Iı olduqu ha1Pt ve zincirleri kestiler 
ve açılmak istediler. İngilizler yolu 
kestiler. O zamana kadar İspanyollar 
on sekiz gemi ve 8000 adam kaybet ~ 

mişlerdL O <1Ün karanlık basarken 1 7 
gemi ve 5 400 adam daha boğuldu, ya· 
ihud esir diiştü. Amiral, geri çekilıneğe 
ve bir ric'at muharebesi yapmağa ka
rar verdL Fakat yol kapanmıştı. Şi -
mal deni7ine doğru bozgun halinde a -
çıldtlar. 1ngi1i7.ler şimdi yer yer ava 
çıkmışlar; yakaladıklarına yükleniyor· 
lardı. 

İspanya Kralının o kadar emekle 
meydana getirdi~. o kadar ürnidle ve 
merasimle yola c1kardığı, o kadar gu
rurla adını .. veni1mez armada> koy -
duğu bu büyük donanmadan ancak 50 
gemi İnırilterenin şima1ini, Hebrid ve 
Orkad adalı:1rını dalasmak batıdan a -
na vatana dönebildiler. 

Koca İsmmyol donanması bellibaşlı 
hicbir harb yanmaksızın !!emilerin1n 
flçte ikisini ve 20 bin asker kavbetmi.ş· 
tl Bir tek fsna!wo1 as'keri de İngiltere 
kıv!!1ar1,a c•km1.s denqdit. 

Fırtınanın yardımı İngiltere tarihi -
ne parlak bir Ö<>niz zaferi ilave ettir -
miı:ı. bu dev1~ti t~nanyanm yerine cde
nhlere hAkim-. 'k!lmış; ona dünya im · 
paratorluğunu bağışlamıştı. 

Kadircan Kaflı 

Edirne şehir plAnmm ilk 
kısmı bitti 

Edime (Hususi) - Profesör Egli ta• 
rafmrum hazırlanmakta olan Edirne şe 
hir planının ilk kısmı bitirilmiş ve be • 
lediyeye verilmiştir. 

Bu ilk planda Londra • İstanbul as -
falt yolunun güzergahı ile diğer bazı 
yolların ana hatları gösterilmektedir. 

Büyük ziraat kongresine 
gidenler döndü 

Edirne {Hususi) - Büyük Ziraat 
kon~resine gitmiş olan Umumi Müfet • 
fü:Jıl( Ziraat Müşaviri Şevket An, Ve· 
teriner rnüsaviıi Şevki Özer Ankara -
dan döndüler. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
. {Bat tar ah t 1 inci ıayf ada ) 

TL. İ.smi Adres -4.12 
-.12 
2.87 
2.12 
3.62 

-.32 
2.27 
1.31 
2.87 

83.38 
2.12 

-.12 
2.12 
6.62 
1.22 
1.12 
3.12 
2.12 
1.~6 

23.25 
-.44 

1.12 
4.37 

-.47 
1.82 

22.25 
9.12 

-.14 
2.87 
2.12 
4.12 
3.62 
1.26 
6.66 
9.12 
2.12 
7 .. 17 

6.62 
1.31 
7.62 

15.-
2.12 
5.12 

28.25 
5.82 
2 .12 

1.22 
6.12 
2.82 
3.12 

23.2fi 
5.87 
1.12 

119.65 
4'.:! 23 
26.45 

15.92 
3.56 

77.75 
7.48 

197.43 
192.09 
48 87 
6.50 
4.83 

Papaz Nestor ve ıaire 
Dimi tos 
Andon 
Petro Akvari 
Nikola ve Kozma 
Nimet 
Süz an 
İsmail Hakkı 
Em.vali metrUke veya YordanaJd 

Piyer Ananyan 
Mina Maksimyadi 
Sami 
Evdokya Yuvanid! 
Hüsniye 
!~mail Hakkı 
Hazan 
Hüsniye 
Halile Ferdane 
Yorgi Mimaridis 
Ohannes lstepanyan 
Ay~e 
Anastas oğlu Dimitrl 
Katin a ve saire 
Karabet vekili Civant 
Karabet vekili Civani 
Karabet Tahtabunınyan 
Beyoğlu emvali metrO.ke müdürlüğü 
Mahmud 
An.cion 
Eleni 
Kareftim o~lu 
Nikola ve Koztnl 
Yergi 
Yorgi Aposto1idf 
Akareti vakfiye Müd. 
Petro Etvari 
N. Pandazopulo 

An don 
İsmail Hakkı 
Aziz ve saire 
Osman 
HalilE" Ferdane 
Jan Amon 
Adrinya Yorl!l 
Ev~c>ııiya 

Evdokya 

İsmail Hakkı 
Hüsn·ye 
Hüsnü 
Hüsni ve 
Ohannes fstepanyan 
Rene Restif.os 
Anastas oğlu Dimitı1 
Yf'.ni Sopelis ve saire 
Yani Sopelis ve saire 
Lutf!ye 

Leon tstanbulyan 
Todori 

Murad ve Mehmed Ri!at 
Ayşe 

Aleko Sofyanoa 
Aleko Sofyanos 
Evkaf İdaresi 
El eni 
Vasil 

25.51 Modyano 
5.- Emin 
3.76 Hatice 

302.30 Serrıpatyan ve lskenderyan 
2.50 Aleksandr 
5.- İdare! vakfiye Müd. 
2.- Marika 
1.-Hasan ve Pembe, 
5.- Tanas Sütçü 
3.- HulCısi 

-.30 Şaban 

-.60 Atkeliko 
5.- Emine 

11.50 Elpida 
1.- Ali 
1.- Ali 
9.50 Nesil'I, 

-.30 Şaban 

5.- :Agavni 
5.15 Komiye 
2.- Marika 
3.16 Kohen 

20.50 Lümeya 

25.50 Andon ve saire 
2.50 Aleksandr Aslan!dJı 
5.- İdarei Vakfiye Md. 

16.- Leonida 
1.- Hasan ve Pembe 
6.50 Eleni 
5.60 Hasan Sabri 
5.- Jorj Kuta 

5.- Emin 
1.57 İbrahim 
4.- Abdüşşekilr 

-.30 Şaban 

1.- Hasan ve Pembe 
1.20 1vEhalAki 
2.10 Ester 

48.87 Evkaf 
13.- Andonyan 

Meçhul 
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Bankasından : 
TL. -2.50 
2.-
5.-

16.-
1.-
4.85 

25.51 
2.37 
5.-

11.50 
-.60 
4.-
5.

-.98 
2.16 

-.36 
23.12 
2.56 
2.06 
2.14 
9.06 
5.06 

11.06 
1.06 
6.56 
2.56 
4.06 
1.06 

21.12 
9.05 
5.06 

13.06 
2.06 

9.06 
5.06 
5.06 

7.81 
1.06 
2Jl6 
5.06 

- .ô6 
11.!56 
4.56 
2.~l 

9.0~ 

2 .. 31 
5.06 
2.06 

49.12 
2.82 

11.56 
25.63 

6.56 
4.26 

13.43 
9.05 
5.06 
9.06 

-.66 
3.06 

11.56 
2.06 
3.06 
5.06 
2.56 
4.05 
4.68 
2.06 

8.06 
1.0~ 

-.66 
- .20 
5.07 
9.06 
2.06 
4.06 
4.06 
2.()6 
6.56 
2.06 
4.06 
2.31 

22.12 
2.06 

17.-
5.55 
9.12 
1.62 

11.12 
-.28 

2.87 

1.52 
2.12 
9.12 

-.17 
5.12 

-.62 
3.12 

12.90 
7.12 
1.82 
8.62 
5.79 

11.12 
-.62 

Aleksandra 
Mar:ka 
İdarei vakfiye 
Leonida Papadopult 
Ali 
Eftatyos 
Modyano 
İlya. Vasil, !ste.fo 
Sütçü Tanas 
Sa roka 
Angelikl 
AbdüşşekV· 

Emin 
İbrahim 
Epaminonda 
Şaban 

Nikolakı Araboğlu 

Alcksandr Aslanidis 
Mar:ka 
Ayşe, Hikmet, İna.Ye1 
Mehmed Arif 
İdarei vakfiy~ 
General Şükrü 
Ali 
El eni 
Elrni 
Abdüşşekur 

Koron ya 
D!mitro Papadopulo 
Çcıh : Ebniyeciyan 
Emin 
An don yan 
Marika 

H3fız Mchmed Arif 
Evkaf idaresi 
Tanaş Sütçü 
Oje ve Mustafa Şahin 
Ali 
E!en; MelkP 
Em·r. 
An~el;ko 

ŞekE>rc:yar 

Apostcl 
Harikliya 
Pcçohi Ebneciyan 
Ermeyan 
İd arci vakfiye 
Mnrika 
Evkaf İdaresi 
A v~e Hikmet ve İnayet 
Şekc:rciyar 

Mutvano 
Elen; 
Ov:>dis Makulyan 
Zoiça 
Pe·,ro 
Em'n 
Peı;:eho Ebneciyan 
Angeliko 
Petro 

Şekeryan 

Marika 
Sabri 
İ'farei vakfiye Md. 
Andre ve Mustafa Ha,im 
Takfor Sükyau 
İlya, Vasil. İstefo 
Sotiri 

Demosten Vandro 
Sabri 
Angeliko 
Mehmed 
Şakir Paşa 

Andriya Kiryallt 
Marika 
Tı:ıkfor Sükseyan 
Pctro 
Sotirl 
E~eni 

Sad"ye 
Petro 
Tan aş 
PandeH 
Sotiri 
Fannik Financiyan 
Hrisanti 
Luksiye Persinakl 
Yakop 
Alber ve Saıpuel w Refael Hami 
Nikola Petrovi9 
Karayani 

Angeliko . 
Rt!cep İhsan 
Teologos Bayram.idi 
Haçik 
Vrapsi 
Koç o 
Salamon Amon ve Vlktirya 
Perikli 
Emın 

İzakel Prastof 
Yani !strati 
LUtfi 
Mari Mizrahi 
Anastasiya 

Adres 

Meçhul 
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(Devamı 13 be& ıayf ada ) 
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--1.37 
11.62 
4.12 

-62 
ll.87 
-.a2 
7,57 
-.sı 

2.12 
2.12 
l,75 

11,75 
8.12 
1.62 

-.62 
6.12 
&.ıı 

7.12 
2,25 

'4.25 
1.47 

ıı.12 
-.s2 
-.92 
23.
-.32 
-.32 

l.7s 
1.92 

28.ıs 
'1.ıı 
&.ıı 

a.ıı 
2.87 
-.sı 
14.92 
ı.oe 
2.()6 
8.12 
ıne 
ı.22 
a.oe 
•.oe 
4.68 
1.98 
ı.oe 
ıa.43 
25.63 

3,39 
306 
2.15 
ı.u 
ı.se 

1.59 
l.79 
2.()6 
2.()6 
8.82 
4.09 
-.ee 
e.se 

-.99 
tee 
&.oe 
9.ta 

-.n 
14.oe 
2.()1 
2.oe 
'-oe 
e.oe 
-.~ 
ıa.ıı 
28.ıı 
l.'19 
1.14 
lot 
l.09 
toe 
loe 

23.:ıı 
loe .... 
ta.ıı 
1.ıt 
t.29 
e.ae 
b.ıt 
-...... 
18.u 

'·°' U.Q 
l.tt 

IS.91 
ıı.ıtt 
ı.oe 
l-91 
f.gıp 

0.fT 
11.gı 

o lJ 
8.(Q 

ı.22 
ıo.ıo 
l.3'1 

( Baı tarafı 12 inci Ayfada) 
1snıi .Adres 

t.t.avn ve Nikolaidis 
YadigArollu hanı russedarlan 
Mnrin0ö 
Andon Papadopulos 
Perıklla 
Marko Goldenberk 
Hamayak Hamparsumyu 
Mehmed 
Bedrosyan 
Eri fil! 

Kostantin 
General şntıil 
Mikail veresesi 
Karabet Tahtaburunyan 
Dimitri 
Dimo ve Şeriki 
Rıgo ve Yani 
Celll Said 
Mihran Bcnliyan 
Fatma Saffet 
Nikolaki 
İstefan Efremidt 
Celll Said 
Argiri 
Olumpf,oa İltavridt 
Minaı 

Mınu 

Sofya ve Yani 

Lubi Peninakl 
Aıeltsandr Tiryandafilidl. 
S&- lfarl Darbua 
Salih Feridun 
1atefanot Sarancll 
Karayan! 
Yusuf 
Aleksandros ve Kiryaldça 
Petro 
Marfka 
Aleksanclır n ıaire 

Perııtina 

Memnune 
Sabri 
Talrvor Sdke.syan 

Hazan 
Kemal 
Mehme~ 

Zoiçı 

Mutyanom 
Kleanto 
Petro 
Adel 
Aleksandr 
.Aleksandr 
Yanı Sopub 
ŞQ.krll n MQ.nevver 
Satiri 
Marika 
Tahir 
Takfor 
Evgenlb 
Elen! 
Yorgl Pan.a,ot1di 
Peranlb 
Petro 
Kı7.kullah 

Şerife 

Altaratı yakflye ida. 
Ma.rib 
!otfri 
Lefler 
Karabet 
Hasan 
Hayim Ouwon 
Sava Haralambidl 
Şilltrll w Münevver 
fsman 
Mu.tala ft Ali 
Mart KbecfJan 
Petro 
llarlb 
Yacti8'rolha Hanı hissedarları 
8otlrl 
Ohannes n Hay:ik 

Seferolbı 
I.Jryab .,. Andon 
1tlryab w Ancl>n 
Ehıınf 
Huu 
Ang.Jfh 
San Hanlambıdi 
Karabet 
r..oıça 

Vasfli}ı 

Modyano 
R ~ hutanesi Mf1d. 
Mu!tafa ve Ali 
Yanı 

Abretı nkf1ye ve Kattııa 
Fatma Ad!te 
Yadlg.lrotıu Hanı h!s6edarlaıı 
Teologos BayrnmiCi 
Mustafa Rüştü 
Foti 
Kaza ti 
Nikoli 
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Bankasından : 
TL. 

3.12 
2.12 
6.82 
3.32 

63.37 
13.49 

4.12 
28.25 

5.90 
12.90 

1.62 
15 75 

1.34 
4.12 

51.52 
7.82 
4.72 
O.fi7 
2.12 
9.12 
uıs 

1.82 
O.fı7 

26.25 

2.12 
1.62 
3 .85 
4.97 
1.22 
9.12 
3.)2 
3 .93 
2.12 
3 .12 
0.62 
l.34 
5.62 
1.:-!7 
6.82 

14.92 
4.12 

25.25 
5.12 

225 
1.99 
4.~ 

1.62 
11.12 

Ui6 
R 24 

82.25 
18.i2 
-81 
15 62 

5.81 
1.28 
1.28 

- .06 
2.06 
l .06 
5 56 

2812 
1.14 

15.62 
l.56 
1.16 

20.12 
1.56 
5.56 
4.06 
4.06 

25 62 
8 06 

2012 
1.16 

15.62 
1.28 

J.28 
2.31 
4.91 

28.12 
1.06 

18.12 
6.56 

-.66 

1.56 
1.06 

656 
2.06 
4.06 
1.76 
4.06 
3.06 
J.28 
1.28 

- .68 
49.12 
2.31 

28.12 
6.98 
r\.56 

13.43 
4.91 

11.06 
25.63 

lstefanos Sarandi 
Sotiri 
Leonlda İsakidi 
Ekrem 
H17;1roğlv 

Zoiça 
Ara 
Sava Haralambidi 
Konstan 
Perikli Valyas 
Panayot Kostorl 

Sokrat 
K iryako ve .Andriya 
Pctro 
Modyano 
Loksi Pars:inald 
Loksi Parsinaki 
Mnryo Yani 
Froso 
Tr ologos Bayramidt 
Angeliki 
trakli İlesof 
Münevver 
Mehmed 

SotJri 
Karabet Tahtaburunyan 
:Mahmud 
Akaratı vakfiye ve Katina 
Fot: 
M ka:ı 

Agavnl " 
1stavridis ve Marıka 
Becirosyan 
1 -.ıefnnos Sarandi 
M~hmed 

Kiryako ve .Andriya 
Ohannes ve Takuhl 
Nikoli 
Leonida İsakidu 

Aleksandros Kıryaklçı 

Ara 
K'lÇO 

V:·askı 

Mihran 
Hayg<1noş 

Ligor Knçaro 
Pnnayot Kostort 

K ·rkor Merhametçiyan 
K'\ttı 

Yorgi KandeHiki 
E\'kaf idaresi 
Hayım Giretdüvin 
Vahan 
Sr.krat 

İlva. Vasil ve lstefo 
Kıryako ve Andriya 
Klrvako ve Andriya 
P cruz 
Sut ki 
Hulu~ı 

Veysi 
Sava Haralambidi 
İsmail 
Sokrat 
Bodosa;ci 
Yasef Hason 
tz:dore KoresJ 
Yani 
Veysi 
M:ırih. 

Ömer 
Hasan 
Benbasaıı 

fzidor Koesi 
Yasef Salamon 
Sokrat 
Kiryako ve Andon 

Kiryalro ve Andon 
Ohanncs ve 'l'akuhl 
Ef rC'ditl 
Sava Haralambidi 
Süleyman ve H~yiD 
Hayım Garsm 
Eteni 
Algel:ko 

Yımi 

Huluıli 

Neş'et 

Sotin 
Atam 
1ıakel Ratof 
HarHaot 
Acnni 
Kiryako w Andrtya 
Ktryakıo \"e Andrfya 
N emıeddfJı ve Se,.ı.dclla 
Trlyandaf'ılldia 

Ohannea Tt Takuiıl 

Sava Haralambidl 
Yusuf 
Veysi 
Zo~a 
Afroditl 
Raaıh 

Modyano 

~d.rea 

Meçhul 
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(Devamı t.4 thıca aylada) 

Mizah: Tersine dünya 
( Bqtaraf-ı 10 uncu sayfada ) 

Büyük çocuk - Madem ki t.reııle oto
mob!l bozuldu. Ben onları açıp makine1e
rlne bakacağım. 

Çocuk - Ağabey, bırak açma, iten böy
le de oynrıİn. 

Bilyük çocuk - Sen sus. §imdi bir to
kat atanm. 

Çocuk - Ben de oynıyacağım. 
Erkek - Bu da ildde bir zırlıyor, hem 

yatmak vakti geldi. Hô.ll burada. Haydi 
odana git yat! 

Çocuk - Ben oynamadım ki? •. 
Kadın - Baban ne söylüyorsa onu yap! 
Erkek - (Hizmetçiye) karşımızıda a· 

hk ahk ne bakıyorsun, çocuğu getürüp 
ya tırsan af 

(Hizmetçi ile çocuk kapıya doğru yü -
rürler.) 

Erkek - Oh, çok şükür: bapmız dinç 
oldu. 

Perde kapanır 

* fKfNct PERDE 
cÇocuğun yatak odası. Çocuk hizmetçi 

ile beraberdir. :ııı 

Çocuk - Bu gece dışanda ne gftzel ay 
var. 

Hizmetçi- Ya küçük bay. 
Çocuk - Hele fU bulutlara bak ne gil

zel; onlar biraz sonra uyuyacak olan ayın 
yorganları sanki! ... Ay onların aıtma gj
recek. ve uyuyacak. 

Hizmetçi - Evet küçük bay. Ben de a
yı cgördil~e hep nişanlımı düt.ınüyvrum. 

Çocuk - Benim canım oyuncaklarla 
oynamak istiyor. 

Hizmetçi - Şa§ırdın mı küçük ltay. o
yuncak la oynamak sana yakışır mı, he
le bir bilyfi bakalım! 

(Perde kapanır) 
1ımeı Hulu.ri 

Deniz Şeytanı 
\Baştaraf ı 9 uncu sayfada) 

Leudemann gene hiciv ifade eden biı 
tavırla: 

- Bu, diyordu, yeni icad <Sldürme • 
den harb hakkında ne düşünüyorsu • 
nuz? Tahmin ederim ki orada birka9 
yaralı veya ölü vardır! .. 

Herhalde İngiliz kaptan, bu kadar 
yakm mesafeden l apılan ateşten ka • 
çıp kurtulabilmek için şans meleğinin 
kendisile beraber olmadığını anlamış 
olmalı idi. 

Bu adam evvel~, dostane vaki ol 
sinyallerimize aldırış etmemekle neza
ketsizlik göstermişti. Sonra da beynel· 
milel deni:rcilik nlzamlannın amir bu. 
Junduğu bir hakkı bizim yelkenliye 
vermek uleınemiştl ve en nflıayet so
qukkanlılık göstermek suretile tayfa • 
sının hayatmı tehlikeye ilka eyl~ • 
tir. 

Korsanlar veya deniz akmcılan ara· 
•;ında cari, gayri muhaITer, etiket ka • 
nun ve nluımle::ra göre denize bir fili• 
ka indirerek çevrilen, durdurulan ge • 
miye bir ganaim müfrettSi gönde~ 
bize düşe:dl Fakat bu etikete rağmen. 
ben, şu sinyali verdim: 

- Kaptan, gemtmlze geliniz! 
O, bize gelmeHydi. Bu adam sert bat 

1ı bir huysuz ise ona Atlantiğin bu kP 
sımlanndakt dalgalara kimlerin hA.ldm 
olduklarını glSste.recektik. 

Ne tuhaf şeydi ot Neticede o kada 
güldüm ki gemln.Jn adı Lundy tlan4 
olup Mada~askar şekeri hamulesll• 
Fıannya gidiyordu. Muhakkak ki çal 
ehemmiyetli b1r bamule idi bu! Şek~ 
biltnn harbe iştirak etmt, memleket • 
lerde zorlukla bulunan, tedarik edile • 
bilen btr nesne idi. B1z Almanlarda be 
bu nesnenin mevcudiy~tl daha ziya.ti 
bOytllc btr tft{yaktan ve buna kal'f1 fi• 
detli btr ihtlyactan ibaretti. Bu itil>Dt 
la, kıymetlt barnulenin limana u1qb • 
nbnasında fi.har ettiği arzuda kaptallt 
la müşterekülhtcı bulunuyordum. 
Tarahmızdan ilk vaki olan endahl 

üzerine Lundy İland vapurunun kanr. 
kahve rengi ve san tayfası arasmclıl 
dehşetli bir panik husule gelmişti. M• 
miler inf11~k eder veya hışıldaya:rak dl 
ni:ıe döşerken vapurun seyrine dev&Jll 
etmeslntn veya durmasının onlarca bıll 
manası yoktu. Kaptan onlara bağın • 
yor, kıyametleri koparıyordu amma 
aldıran kimd1? 

Bunun üzerin~ dümeni kendisi ya • 
kalamak mecburiyetinde kalmıştı. Tanı 
bu esnada d!l merminin biri dümen z~ 
cirini kırmış bulunduğundan gemiye 
kumanda edllemez olmuştu. Tayfa fi • 
likalara hücum etmiş ve onlan mayna 
ederek içlerine dolmuşlardı. Arkntı v t.U". 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasmdan : 
Mudi Banka 

Hiriso Veloni Bank88l 

Ankara Ziraat Bank. 

• 
• 
• 

Osmanlı Bankası Ankara 
Ziraat Bankası 

• Ankara 
Hlriso Veloni Bı.ınk. 
Ziraat Bankası 

• Ankara 

• • 
• • 

Osmanb • • 

• • 
• 

Ziraat Bankası 
• 
• 

Osmanlı Bank. Yenicamt 
Ziraat Bank. Ankara 
Banko Di l\oma 

• 
Ziraat Bank. Ankara 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

Banko Dl Roma 
Osmanlı Rınk. Ankara 

,, Yenicamt 
Emniyet Sandığı 
Ankara Zi.raat Bankası 

,, ,. 
Emhiyet Sandıaı 

,, 

Ziraat Rank. Ankara 
Emniyet Sandığı 

Tahvilin cinsi 

Ttırkborcu Talı. ı tertip 
Lo Türk Resepisesi 
Donanma tabvill 

• • 
• 1 

" 6 G. 1988 lkramfyell T. 

• • 
Donanma tahvili 
" 6 O. 1988 ikram. Tab. lerl 

1 • • 
Donanma tahvili 
Resi ta His. S. oOO ~~ lik 
" 5 O. 1938 lkram. 'l'ah. 

Donanma tahvili . .. 
• • 

9' 5 G. 1988 ikram. 'J'ah. 
• 1 

• • 
Donanma tuhvlll 
Amortill Lo 'ı Ork tahvilı 
% 5 G. 1938 ikram. 'l'tth, 
Şark Değirmenci.fil. teınetuı 

bonosu 10 lık 
• , 1 lik 

Donanma tahvlli 
1 • 

• • 
• • 

- . . 
1 .. 

ı kealr mak. 8 şilin 6 pens. 
" ö O. 1938 İkram. 'l'ah. 
1903 Mısır Kredi Fons. Tah. 
itibarı Millt Bank. Hisse S. 
Donanmn tahvili 

,, ,, 
ltiban Milli Bank. HissA 8. 
Lo Ttırk Tahvili 

Donanma tahvili 
Lo Ttırk tahvili 

Tahvilin sahlbl 

Melani Silberm8Jl 
1 • 

Sirkeci Oğ. Hacı AU 
Şuh Mehmet oğla Ali 
Develi oğlu Ahmet -

Battal ağa 
SOğUtlQ Bekir ağa 
Darendeli B,ıhrl 

Kspancı Oğ. Cemal ağa 
Dedefengili HOstllc ve 
Llbadede 
DarendEıli Sadık Oğ. Ali 
Gorge Mtıli Uğlıı 
Hekimhanlı Abbas 
Beyzade Asar 
Eşbah Oğ. Hacı HOseyin 
Bilal Oğ. Şuh Hnseyin. 
Okriz o. Hanm 
Hasııa Oğlu Hnseytn 

Ahmet • • 
lbrablm • Halil 
Çuhadar Oğ. Hacı lıyM 

Adedi 

2 
25 
5 
~ 

8 

ı 
1 
5 
ı 

1 
15 
10 

ı 

5 
2 
2 
ı 

2 
2 

10 
lpraııosyan B. 2 
Hacı Tosun Oğ. Hacı Mustata 5 

Miniko ConstanUn 400 
• • 100 

Fatma Oğ. Mııstar• 12 
Fıris • Mehmet 10 
H. Musa Oğlu. Mehm&1. 6 
Kabakcı Oğlu Mehmet 8 
Kara Halil Oğ. Mustuta 2 
Hacı Koca ,, Muııarrem 2 
Sinıos Oğ.mah. 1 
Mustafa Oğ. ŞOkrQ ı 

Mehmet Bin Hasan 1 
Mustafa 8 

Nazif Oğ. Ahmet 15 
Çorkn Oğlu Sabit ı 

Şevki Haydarda bıçakçı No. 97 
Tahir Malımutpaşa Sultan 
odalan No. 7 1 
Elbistanlı Oğ. Veysel 2 
Mehmet ROıjdO. 2 

Beherinin 
kiymetl 

FF. 600.-

TL. ı.-
• 1.-
• ı.-

• 20.-
• 20.-
• t.
• 20.-

• 20.-
• 1.-

Ley. 600.-

TL. . 20.-
• 1.-
• ı.-

J 1.
• 20.
J 20.
• 20.
• 1.-

FF. 400.
TL. 20.-

TL. 1.-
Jl 1.-
il 1.-

11 1.
, ı.-

11 1.-
L 0,8/6 
TL. 20.
FF. 250.
TL. 10.-

" .. 
" 

1.-
1.-

10.-

FF. 400.
TL. 1.
FF. 400.-

On sene ve daha fazla mOddettenberl sslıibleri tarafından aranılmadığmdan dolf\yı 2243 •e 2999 numaralı ka
nunlar mucibince mubteıı.t Banka ve MQesseseler tarafından Maliye Vekaleti hesabına muhafaza edilmek Ozere 
Bunkamıza devredilen eaham. ve tahvilatın clııs ve miktarlan yukarıda gOstl:)rilmiştir. 

İşbu esbflm ve tahvllatın, Bankamıza devredildikleri tarihten itibaren iki sene içersinde sııhiblÇJri veya varisleri 
tarafından ellerlndeld eTI'llln mtı.sbiten ın ibran suretile İdare Merkezı:nlz veya şubelerimize mUracaat edilerek alın
madıkları takdirde 2794: sayılı kanunla teşkil olunan Amortisman Sandığına intikal edeceği ve bu mQddetin hita· 
mından sonra vak:l olacak mtıracaatlann hUkllmsnz addolunacağı nan olunur. 

TÜRKİYE COMHURİYETİ MERKEZ BANKASINDAN 
On sene ve daha rasıa mOddettenberi sahiblMi tarahndaa aranılmadığından dolayı 2999 No. kanun mucibince 

muhtell i' banka ve mnesseseler tarafından Maliye Vekaleti hesabına muhafaza edilmek Ozere Bankamıza devredilen 

ayniyatın cins ve miktarım aeağida gösterilmiştir. 
lşbu &) niyat, Bankamıza devredildikleri tarihten itibaren iki sene içinde sahlbleri veya varisleri tarafuıdan t:vrakı 

mosbite ibrazı suretıle eubelerim1ze mnrucut edilerek, alınmadıklan takdirde 2794 sayılı kanunla teşkil olunan 
Amortisman Sandığına 1ııtikal edecektir. 

Bu mQddetln hitamuıd.uı toma vaki olacak mQracaatlann htıkttmsQz addolunacıtğı Ua.n olunur. 

lamt 

.AJıatol F"mm 
Alexandre Perdlkaridea 
Osman Faik 

• 
Jl 

• 
• 

.A. Aalma 

Patma Vllllat 

RerıD 

Fatma N6ber 

• • 
Hafize 

lılart,. 

Adresi 

Marsilya Bulvar Periye C>6 
latan bul {Meçhul) 
Haydarpaşa Acıbadem 

oaddea.l No. ~ 

,. 
,, 
" 

lsmtr (Meçhul) 

" 
" •• 

lstanbul Rami TaDmbane 
oad. No. 97 

lstanbul, Osk1ldar Toptqı Kor 

No. 

l$S2 
877 

136970 

" 
" 
" 

675-676 

bakkal cad. No. '12 116984 
(Reşid eti) 

Cıkodar, Valdealft Çlnlllbamam 
oad. No. 2'2 16729' 
Samatya Hacı HQseyln Mah. 
Ayayotgt sokak No. 22 
Beşiktaş, Y entmaballe Şevket 
Paşa konatı karŞlllDda 

" " " Cıktldar KOrbattal Ali Pqa 
IOkak No. 16 

Tarabya i'reııt mabılleal 
No. 20 

169629 

170079 
171469 

179268 

Cins ve adet Mohttmmen 
kıymet TL. 

1 MOb rlU zarf 
ı ,, it 

ı Y ddf halkalı roza Ye 
sırça taşlı yQzllk 
(4 taşı noksan) 

1 Rosa yQzQt 
1 Sırça ytıznk 
1 E.lmaalı dtın aat 

2 Koli (1660 adet bal tadm 
papuç tokuı) 

ı Altın hurda bllulk uat) 
8 Gtımnı sari ) 

1 Çift roza kOpe 
(ZnmrOtlerl sıroa) 

2 Roza kOpe (Ortalll lllOI 
kollan kırık) 

t Rou J(lzQk 

1 Roza tektq J11Z1ık 

1 Rou mapll•b 
1 Roza JQz,Qk 

ı çın roza ktlpe 
t A1tuı aat mu tordoı 

1 Elmaslı saat 

ı Altın " 
t ., . kordon 
ı Kolye, bav 

4. -

6. -
1. -
2. -

100. -

7. -

8. -

ıo. -

60. -

25. -
2. -

M. -
'10. -

ıo. -
8. -

16. -
ı. -

~~ 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından: 

( Ba~ tarafı 13 llncD ayfada) 
TL. İsmi Adres -8.06 
1.14 
1.56 

71.25 
5.BT 
6.56 

71.25 
1.46 
3.06 

5.31 
9.-

13.61 
0.60 
4.34 
1.57 

20.50 
5.25 
5.75 
1.50 
5.25 
0.72 
1.34 
1.34 
4.12 
2.37 
5.87 

28.25 
18.25 
4.97 
0.72 
6.62 
1.82 
3.32 
2.12 

14.12 
9.62 
9.12 
0.47 
9.12 
4.97 
6.27 

11.62 
4.12 

13.12 
2.12 
2.12 

. 2.37 

l.34 
l.34 
2.12 
4.12 
312 
6 ll2 

15.75 
28 ·>.5 
V l7 
l .82 
2.12 

18.87 
9.12 
4.!l7 

44.25 
7.87 
2.12 

11.12 
2.04 
5.37 
1.07 
7.82 
2.12 
9.12 

4.12 
11.87 
5.12 
3.G2 
9.12 
1.12 
9.54 
1.82 
l.62 

11.97 
9.12 

-.12 
-.62 

2.12 
3.12 
2.12 
3.12 

-.61 
44.2:5 
3.77 
2.25 

22.50 
-.62 
-.62 

1.92 
1.75 
1.32 

19.~ 

4.9'1 
14.12 
6.82 

20.75 
6.37 
1.12 
l.12 

Mustafa ve Ali 
İsmail 
Yani 
Marko 
lfarko 
An.na 
Raif 
Panayl)t 
Karlo 

Ag0pyan 
Mesrop 
Al Rıza Tapanid11 
v;rjinl 
Sami ya 
Gü7~cle 

Toma 
Agopyan 
Kosti Nikola 
Madem Anastasiya 
Agopyan 
Niz:unetıin ve Seyfett!n 
Kıryako ve An<ion 
K iryako ve Andon 
tccnoır.;di 

Oh:ın.nes ve Takuhl 
Marika Konduli 
Haralambidi 
Krıhveciysn ve Eyolomo 
Afı:-oditı 

Angeliko 
A~eko Polyos 
hakli Plastof 
Fiti 
Sotiri 
N:lrnlakl. 
Panayıot 

Efzato.si Fotidts 
Fatma Adile 
Teo!ogos 
Akarati Vakfiye Mtıd. '"Kattna 
v~sn Filipaki 
btavridi ve Mariya 
Yani 
V nsiJiki ve Andirya 
Süleyman Fikri 
Dr. !stavı-ı di ve Mariya 
Fihpida 
Kiryako ve Andrya 
Kiryako ve Andrya 
Ohannes ve Takuhl 
Anıra 

Ahmed 
Alcko 
Sokrat 
Sn va 
Nikoll 
1.zakel Plastof 
1staien-0s Sarandı 
Aranı Mercikyan 
Lo'Xsiya 
Akarati Vakfiye ve Kat1nl 
Fatma Saifet 
S':>fya va Yanl 
Tunaş Karuli 
Kaprielyan 
K emal 
Vasil ve Yorgl 
Mahmut 
Loksi Pcrsınakl 
Rastraros Panayot1dı. 
Jül Lefter 
Şek.ip 

Torna 
Vıapsi 

Yani İstratt 
Tefllogos Bayr~ 
J ozef Mosko 
Rsgıp Sanca 
frakli Pıı.rastof 
Karabet Tahtabuıım.J&D 
Perikli.s 
Mıkail veren 
M:ınol Yuvan 
Me·hmed 
Bedroayuı 

tam.an Hakkı 
Andon Papadopalo9 
lstefanos 
Robeıt Fll 
Fatma Saffet 
Pi1e"Şol 

Mihran Ben.UJID 
Alt-k.o 
Yusuf 
Anastasya 
Luks:i Pto.rsiııakl 

Sofya ve Yani 
Foti 
İlya Papıyanl 
Ka.t.erina va Akaratl V~ 
Andonyacü 
Ali Ulvi 
Abdullah 
VaBil ve Yarıl 
:Ayşe 

:An 

Meçhul 

, 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1 .. 
• 
• 

> 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• 
• .. 
• .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
> 

• .. 
.. 
• 
• 
• 
> 

• .. 
• 
• 
> 

• ,. 
• , 
.. 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• 
• I 
• 
1l 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• .. 
• 
• 
• 
• .. 
.. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• , 
.. 
• 
• 

(Devamı 15 lnd •Jfada ) 

1 

, 

1 

1 

ı 

1 

• 
l 

' 

1 

1 



İnhisarlar U. Müdürlü v ünden : 
• - idare ._. bir nıızin Paşabahçe .fabrikası için prtnamesi nmeıbince atm alın&-

larf ~ devvar ve seyyar bir buçuk tonluk elektriklı lılbJe WDal bpalı 
ll "'ılile eksiltmeye konulmuştur. 

' lfuhammen bedeli sü İstanbul 13000 ııra ve muvallit wmtnatı m . 
~~ !kaıJtme 17/l/939 tarihine rutlıyan Sah gilnil aaat H de JICabaıt&.§ta 

"1 ~e Mübayaat Şubesindeki Ahın komisyonunda yapüacaktır. 

\' - Şartnameler parasız olarait hergiln 116zil geçen tubeden alın.abfHr. 
~ ~ P'.ks ltnıeye ·~tırak etmek istiyen ftrma1arm mufassal fenni tıekliflerile 
,

1 
.kata}okJannı kaloırma indirme ve fren tertibatını açık olarak gösteren 

~ erj kataloklannı birinci smıf bir firma olduklarını g&terir evrakı ihale 

ı.t f~ en az yedi gün evveline kadar İnhlarlar Umum Müdürlül\i müski· 

' alar ~ubesıne vermeleri ve tekli.Derinin bbulüııO mutazammm vesika 
\'t lazımdır. Altsi takdirde eksiltmeye iftir8k edemeilar. 

'1tıtı - MuhürlQ te1tlif .mektubunu kanunf vesaik ile befinc:i maddede J'Ullı ek

~~ iŞtirak ves:kası w " 7.~ güvenme par .. makbuzu veya banka teminat 
te ~hu ht va edecek olan kapalı zarfların eksiltme gthıft en geç saat 14 
t. YUkanda ndı geçen Alım Komisyonu bqkanhjına makbuz naJrahilin-

~Uıneai lizunciır. c8810. 

---ı_ş a.r., artname ve n6munesi mucibince satın alınacak 2MOO kilo bel tpl kapalı 
il Uaulue cks ltmeye konnauştur. 
~11-Aruııammen bedeli beher kilosu 59 kUl'Qf hesabiyle 14'750 lira muvakkat 

Ilı •tı 1106.25 drndır. 
~ - !ksilune 16/Ii939 tarihine rutlıyat'. Pazartesi günD saat 15 te Jtabataşta 

lV lılıı ~ Mübayaat Şubefilnd'eki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lıı - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınıhlleceli gi-

\' ltıllbe de gör:ilebi1ir. 
' - lıfühurlu teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7.5 güvenme parası mak
~ \reya b nka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme 
~ a~ g c s :ıt 14 e kadar yukarıda adı gPÇen Komisyon Baskanlıbna makbuz 

lıııde v nlm sı l&zımdır. c9485> 

l....,. Ş n v 1 -mun · mucibince sabn almacnğı ılln edılen cl8,000> kilo 
~ 25 X/ S t• r h nde ihale edilemediğinden yen den puarlık usulile ek -
ll k ı tur. 
~ - l.ıu b o.eh beher kilosu -60- kuruş hesabile cl0.800 lira ve mu. 

ltı t tem n tı , uıo. lirı.dır. 
t. le,, - Eksiltme !l/l/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günll •at H de Kabataş-

1\1 8turı \'e Mfıb yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla.calcbr. 
lbı - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden almabileceği 

"I lltiırıune de !!Örüleb=Iır. 
._ - 1steklılerln ck ... ltme için tayin edilen giln ve saatte ~ .,,.., gthenme pa

)i}e birlıkte yuka:-ıcla ad: geçen komisyona gelmeleri illn olunur. d513:. 
tııı/lılllN 

l 
lfııb:° ldarem'zin İ!tanbul Bqmüdürlüliı binası ve ambarlarile Lnamn ve 
~ Yaat Şubem b nası ırasma şartname ve resmi mucıbince yaptınlacak 3 
ll denıır camekan şı kapalı zarf usullle eksiltmeye itonu1muştur. 

'ı - Ke§ıf bedel beheri 3912.97 lira btsabile 11738.91 lira ve muvakkat te· 

ın tt 881 l radır. 
~ Eksııtme ~6/1 /939 tarihine rastlıyan Pazartes: günü saat 16 da Kabataşta 
l\t '7e Müb yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

\ \{ - Şartname ve Jf'"' mler 59 kuruş bedel mukabilinde İılhisarlar Levazım 
'I tlbayaat Subesınden alınabilir. 

- .Ek llmcye 1 t'ra"< etmek istiyenlerin diplomalı ytıbek mtttıend.la veya 
le ın·mar o'm"'"'n. olmadıkları takdirde aynı evsafı haız bir mtltehassısı 

S()nun k d r oa•mt ohwak iş hasır.da bulunduracaklarını noterlikten 
ddak bir 18 hhüd J.-a dı ile temin etmeleri ve bundan başka 8000 liralık 
hı in at y p c,lduklarını gösterir vesaik Hıale gQnünden 8 gün evve-
k d r t 1 r U m Mudürlüğü İn ant Şub 'ne ıbraz ed~rek aynca 

\tt ehı y t v wün.ık ~ ya i tirak ve ıkası almal n llzımeır 
t.l - Muhu iu • kl'f rrektubunu kanunt vesaık 'le 5 ci maadede yazılı in

ltıbe.rn zden alı:ıacak ek iltmeye iştirak ve fenni ehliyeı vesikası ve % 7,5 

~e Parası, m kbuzu '\'eya banka teminat mektubU?\U ihtiva edecek olan 
~ :h.~rnarın .h le günü en geç saat 15 e kadar yuk&rıda Pdı geçen Komia • 

-ıtanlığına rn 1·bu:r. mukabilinde verilmesi lazımdır. c9514:. 

•..... ~ 
~namesi mucibince 1150 kilo bergamut esansı puarlık usullle satın 
lt . "I.' '.tksiltme 19/1/939 tarihine rastlayan Per§eMbe gilntl saat 14 de Kaba • 
Jtı ~ın ve mM>ayaat tubesindek1 alım komisyonunda yapılacaktır. 
l\t" Şartnameler par~z olarak her gün sözü geçen JUbeden alınabilir. 
~ lsteklılerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % '1,5 güvenme 

e b rlikte yukanda adı geçen komis,.ona gelmeleri nan olunur. c4& 

l, ~ 
~ ~~ ınüdıdet!e teslim pıtile 23X 35 eb'adında bir tKafı temWeıımit ida· 

1t ~attıını havi iyi cim 150,000 adet mantar pazarlıkla utııı ılmaca~r. "t..:' l:bütıne 12/1/939 tarih"ne rdhyan Perşembe ~ eaat 14 cll Kabataş. 
ftt "-rn Ye Milbaat Şubesindeki Alım Kom)8yonunda yapılacaktır. 
'~~klilerin dariJtme için tayin edilen gün ve saatte tetllf edeceidıeri fyt 
"'-~r nü.munelen ve '1 '1,5 gü.venme paral&rile hiıtibe yubnda adı ge-
~a gelmeleri il&ıı olunur. cll4> 

tııı/lılllN 

~ 
Tartma Muham. " 7.5 

Mikdan kabiliyeti bedeli temlılatı ıaat -, Otı,ı u) 1 adet 300 Kg lık 100 ) 

' 
a 1 :t 500 > :il 110 ) 

' (0tornatilt) 1 :t 300 > > 100 ) 15 

~an tartan) 1 • 60 ) -960 ) 

t.,:" (2Qoo ~rllk 3 iku· ) 

" 1 • ) 
600 37,60 16 

l llıetre (2000 amperlik 3 :a ) 

~ ~'1enıizin İzmir J'abrikası için bir adet 300 kdoluk lmllu. bir adet 1500 

" ,_~u, bir adet 300 kiloluk otomatik ve bir adet insan tartan baskül U. 
iltası iıçin 2000 amperlik 3 kutuplu piler ve 2000 ~ilk 1 adet am-

801' POSTA Sayfa 
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RADVOLiN 
ile SABAH, OCLE ve AKŞAM 
H• yemekten 10ma muntazaman diflminizi hrçal~yımL 

Devlet Demiryolları ve Jimanlar1 işletmesi Umum idaresi ilanları 
Dnlet Demiryollan Umum Mthtürlüğündea: 
Iran Transıt yolunda cer servisine nezaret ve cer milfettifllli vazifesini ifa 

etmek ilzere motör iper.lınde ça''f"I'• tamir ve bakım huausunda tecrilheli ya 

memleketimizde, yahud yabancı bir memlekette mühendislik diploması llmı§ 
veyahud motör işleri ıle allkalı bir sahada tahsil görmÜf kimselerin diploma ve 
bonservislerinin fimclililt birer twlOariz sureti tercümeihal ve ,kartpostal bil -
yüklüğünde bır boy fotDğraflarile 20/1/939 tarihine kadar Devlet Demfıyolları 
Umum Müdürlüğü cer reisliğine mlracaatları ilAn olunur. clh 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından : 
(Baş tarafı 14 nncn uyfada ) 

TL. lsmi Adres -4.82 L ger Hacaro Meçhul 
2.!2 Tanaş Kartıli • 

36.75 Bedri ve Evkaf Md. • 
412 Fatma Esma > 

14 87 n:mosten > 

20.75 Rcf ael Kohen > 
6.56 K:ımer Ş rinyan • 
6.37 Ferdinand Valla > 

-.52 K t na > 

33 87 Pr n M v n > 

Mabadi bu~·n intisnr eden diğer yevmi gazetelerdedir. 

per metre şartnameler mucıb nce ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın ahna -
caktır. 

JI - Muhammen bedellenle muvakkat teminailan hizalarında gösterilmiftlr. 

III - Elmillme 23/1/939 tarihine rastlayan Pazartesi günü hizalarında yazılı 

saatlef'de Kabataşta Levamn ve milbayaat fUbesindekl alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

iV - Şartnameler paranz olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir • 

V - Ebtilmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız fennt teklif ve kataloklan 

ihale gününden bir hafta evveline kadar Jnhısarlar tütün fabrikalar §Ubesine ver
meleri ve tekliflerinin kabulünü mntazammın vesika al.malan lazımdır. 

VI - İstekliler eksi)!tme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7 /J gfivenme 
paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gt>lmelerl ilin olunur. (30) 

llıNW 

1 aded Zımpara taşı t~ı motörlle beraber kompla. 
1 > Makkap tezgahı tef errüatile komple. 
1 > Torna tezgahı teferrüatile komple. 
1 > Dem'r testere tezgahı mot6r ve tulumbasıle komple. 
1 :1 Makas ve zımba teıgftıhı bütfin tefcrrüatile komple. 
I - İdaremizin Diyarbakır fabrikası için yukarıda cins ve evsafı yazılı !S parça 

atölye a1Atı şartnamesi mucibince açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
II - Heyeı; umumiyesinin muhammen bedeli 2245 lira ve muva'k'kat teminatı 

168.38 liradır. 
III - Eksiltme 23/1/939 tar hine rastlıyan Pazartesi günü saat 14.30 da Kaba

tn ta Levazım ve Mub yaat Şube ndeki Alım Komısyonund yapılacaktır. 

IV - Ş .. rtnameler parasız olarak her gün sözn g<>Çen Şı.ibeden alınabilir. 
V - Eks itmeye ışt rak etmek istiyen lerin fennf tcltllflcrini İnhisarlar Umum 

Müdürlüğü Mtiskira Fa:br kalar Şubesi ne vermeleri ve ihale .günün<3en bir gün 
evveline kadar teklıfler nin kabulibıQ muta zammın ve e'ksiltmeye iştirak vesi
kası almaları lAmndır. 

• Kenan Paşa Zade 
Sarafim 

(Baıtarafı 9 uncu sayfada) 
ğlnden ~ikayet ediyolardı. Bu arada 
SJk sık (Sarafim) den de bahsediyor • 
lardı. Ve bundan bahsederken de . u ta 
birleri kullanıyorlardı: 

(Ele avura sığmayan ... ) 
(YuvarJı:ık ve ıslak bir sabun gibi el 

ile tutulma~ı pe'k müşkül olan ... ) 
(Avrupa mücrimleri arasında bU., 

eşine Emsnhne az tesadüf olunan ... ) 
(Zekası, rür'eti ve kullandığı usullef'ıt 

deki mehareti hiç bir ölçüye sığını • 
yan. .. ) 1 

(Hiç bir kanun ve ceza tchdidindeıl 
göz 't ılmrrnn .. ) 

(Dünyanın bi.itün ciirüm istidadla • 
nnı nefsindP topl yan ... ) 

Pervasız, küstah ve tehlikeli bir ma!i 
}(ık. • 

•.................................•..••••••...•• 
Tatavln merkezinde taharri komiseJ'ıe 

li~i ) apan f'ski arkadaşım Nedim efen
di, şu satırları yazıyordu: 

( ... Bilmem k' sana bu adamı nam 
tanıtayım... Bir karnaval maskarası gloı 
bi her gün hir maske değiştiren bu ~ 
seri, bazan o kadar sakin, o kadar ha " 
lim, o kad~,. munis vaziyetlerde görii • 
lüyor ki, in~an onun -kendi iddiası glıı 
bi- hakikaten, dü~kün bir (paşazade) 
olduğuna hükmetmek ist'yor. Fakat ne 
olursn olsun. bu (ıt), cazib renkli uyur 
bir yılandan başka bir şey de· ·ı. .. Eze
ce ·iz. Nasıl ols3, bunun da başını eze • 
ceP'iz ... Fakat korkuyorum ki; biz onu 
1cpe erken. o dn bizim aynklanmıza sa: 
r 1 cak.. be11 · de b'rkaç arkadaşımızın 
can n kl\'ac k . ) 

Çok üktll' k' arkada un Nedim fen· 
di. ko .. ktu'ru ile kaldı. Çiınkü, kendi .. 
s'nd n ald ım s n me ubda, büyült 
bır evınç 1lc ~ z lınış ol n şu satırlar 
v rdı: 

<M1jde b rnder ... Bir hayli sıkınb 
çektik amma, me1un (Sarafun) i de nf.c 
havet ele ııeçirdik. Yaptığı korkunç cl .. 
nayetin ce1ıısını çekmek üzere Anka • 
rnya gönderiliyor. Eğer senin bulun .. 
dui{un lıapishaneye verirlerse, aman 
ihmal etme. Kendisile görüş. Eğer k1lt\' 
naz davranabilirsen, ağzından çok şey• 
ler alabilirs!n.) 

Nedim efendinin mektubundaki baı 
satırlar beni derhal ikaz etti. O gün • 
den sonra arbk bende şiddetli bir me .. 
rak baş ~österdi. 

Günlerce. haoic;hanenin avlusundan, 
demir parmaklıkh kapının karşısından: 
ayrılmadım Bü iik bir h'-'yecan ve s.. 
bırs zhkla beklemeye baş adım. 

1926 scm.•si Şubat ayının 18 inci Sa
lı "'nt' . t rn, o·ıe v kti ... 

B n ~ene nti? r mevk' nde ik n, de
m · p nn~klık ı knpı açı dı. Gardı~ an .. 
ba 1: 

- Üçüncü koi!mmn odabaşısı!.. AI. 
uç k L. senin koguşa ... 

Dive bagırdı. 
Mütereddid adımlarla içeri üç kim! 

girdi. İkisi yaşlı, biri de gençti. 

VI - İsteklilerin kanuni vesaik ile Müskirat Fabrikalar Şubesinden alınacak 
eks ltmeye iştirak ves'kası ve 10 '7,5 giivenme paralarile birlikte münakasa için 
tayin edılen giln ve saatte yukarıda adı .geçen komiqona gelmeleri flAıı olu-

Hava, soğuktu. Arkalannda kalı.nal 
birer palto olmasına rağmen yaşlı a " 

#WIW 

nur. cl44:. 

damlar titresiyordu. Fakat kısa ve ıı.. 
Cinsi Mıktarı Yük taşımaMuhammen B. ~ 7,5 teminat Bbfltnıe fif ceketli, siyah saten gömlekli geno. 

kabiliyeti Beheri Tutan Saati soğuğa karşı mukavemetli göriinüyol"-
Llra K. Lira Kr. Lira Kr. d 

--- u. 
Kamyonet 1 aded 1 tıon 3000.- 225.- H.- Elleri pantalonunun ceblerinde, zeki 
Kamyon 2 > 3 > MOO.- 4800.- 360.- 14.15 ve cevval nazarlarının sürtali bakışla .. 
Kamyon 1 > 5.M • 4000.- 300.- 14.30 rlle hapishanenin küçük avlusunu p 
Satış kamyonu 1 :a 2 • 3100.- 232.50 14.45 den geçiriyordu. 

ı _ İdarem!zin YavtJBn Tuızlası için 1 aded, İzmir ve Ankara BaşmüdürliHtleri Bu genç. orta boylu ve zayıftı. Kestaı 
için 2 aded, İzmir Şarap Fabrikası için 1 aded ve İzmir Bapnildürlüğü için 1 &• tane rengine yakın uzun ve hafif kı , 
ded kamyon şartnameleri mucibince ayn ayrı açık eksiltme U9Ulfyte fttm alı- vırcık saçlan vardı. 
nacaktır. Burnunun fazlaca uzun ve sivri ol • 

ıı - Muhammen bedelleriyle muva1tkat teminatlan hizalannda g&terllm!flfr. masına rağmen, çehresi sevimli görü ~ 
III - Eksiltme 24/1/939 tarihine rastlıyan Salı gilırll hizalannda yazılı aaat- nüyorou. Bilhassa, ince bıyıklannm aJı. 

lerde Kabataşta Levazım ve MObayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı· tında kıvnlan dudakları yüzüne tat!I 
l:ıcaktır. bir ifade veriyordu. 

IV - Şartnameler param olarak hergün sazti geçen Şubeden ahnahileceli Boynu, göze çarpacak derecede ilert 
gibi kapalı san, kamyonunun plinı da görülebilir. doğru eğilmişti. Omuzları düşük .. vtı • 

V - Yavşan Tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek isti- cudü, ağır bir yük altından çıkmış gtbf 
yenlerin kataloklarile karoseri tekli ve dahili taksimatını ıgösterir bir plAıı ile yorgun ve ezgindi. 

benzin sarfiyatını ~ır fenn! tekllfierini ihale gtiırilnden bet gün evveline TelAşsız, sakin, hesablı ve itinalı ytlw 
k dar İnhisarlar Tuz Fen Şubesine vermeleri lazımdır. rüyordu. Ve yürürken, senelerce iti .. 

Vl - İsteklilerin eksiltme için tayın edilen giln ve aaaUerde % 7,5 güvenme yad etti·i hareketle, sık s k arkasına 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. el.fa> döniıp bakıyor, etrafını büyük bir dllD-

lllWW katle süzüyordu. 

6/I/939 tarihinde ayrı ayn ilıale edile celi ilAn edilen 10.000 aded su altında Hapish :ı • de adettir: Yeni mati • 
kullanrnağa mahsus elektrlkli bpltll ile ('50.000) aded 22 lik uzun ve (50.000) puslar geldıgL zaman herkeste derhal 
aded 22 lik kıla nipn fifl!li içbı tıetldkat yapılmuma 1i1zum hıAsı1 oldujundan bir merak ve tece süs başgösterir. 
açık ekıdltmelerinin 17/I/939 tarihine rastlıyan Sah ıüDil aat 14 ve 14,30 a - Gelenler, kimlerdir? .. 
tehir edildili ilb olunur. (lG) (ATkaıı vcıT). • 



ıs 8a~ 'llOK POIT& 

e 
il IHbmed Daimin Atlf mmnetlDde alaca-

S.tıt ,.,. : 

• • ..... , ............................... "·'• 

lı olan meballlden dol&Jl ~olup eh
li ritut tarafıncWı tamamına ped1 yGs •t
.en Ura tıJmt?t takdir edllmlt olan Beyol
lunda Tatavlada Kertmpaşa namı clller Ka-

.ampllfl. solı:almda 138, 140 numaralı ft M. 
lH,'11 metre mun!>bamdm ibaret bulu -
nan araa olup içinde hlıçbtr eer mncud de
lildir. Tramvay caddeatne turblyet.l vardır. 

Hududu: Sat tarafı ana sahlblerlnln dl -
ter ar.n.sı, sol tarafı mtlfres '1 numaralı ma
hal, artua selcJs parsel numaralı mahal, 
cepheal ~ Kasım.paşa C&ddealle mahdud
dur. 

'l'ulcanda e"fl&fı n hu4ud Te lllel&ha w 
mukadder kıJmetl gösterll«ı ana açık art
tlrmQa nzedllmlftir. 
Arttırma peşindir. Arttmnaıa iftiralı: • -

decet mGttertıertn t:ıJ"inetl muhammenenln 
Jhde Jedl ouçutu ntsbeUnde per alcçeei 'ft
,. mını bir ban.tanin tıemınaı mektubunu 
hlmll olmalan tcab eder. Mlitıeratlm n"li, 
tandfat, w~tre n Vat:ıf borçlan borçlu
ra alddlr. Arttırma p.rtnameal 

tarthlne mllaadlf '1-1-tst gthıl dairede ma
hallt mahsu&una tallı- edlleoelcUr. Blr1rıcl 
arttırmuı 8-2-9st tarihine mllad.lf Qar -
tamba s1ln0. datreml.zde saat H ten l~ p 
tadar icra edilecek blrtncl aıttarmada be -
del tvmett muhammenentn fbde ,.etmlt 
beşini buldutu takdirde lstte bırakılır. At.si 
takdirde aon arttıranın taahhtıdtl blkt taı
mat ihıere arttırma ıs giln daha temdld e
dlleret 23-2-30 tarihine mtı..adll Perşembe 
gQnll saat 14 ten 18 ya kadar dairede yapı -
lacat 1t1ncl arttırma nettcealnde en oot art-

-------- tıranın tıattlnde bıratıtacalctı.r. !OM numa -

------------•• ralı icra ve lfila kanununun 121 ncı madde-
Her tOrlO yanıkları, 

Kan çıbanları, 

Tra' yaraları, 

Meme lltihablara ve 
çatlakları, 

Koltuk altı çıbanları, 

Dolama, akneler, 
Ç O C U K LA R 1 N ve 
BÜYÜKLERiN her tDrlO 
DERi ILTIHABLARINI 

En çabuk Te en emin 
bir surette 

TEDAVi EDER. 

ViROZA 
Fenni ve sıhhi bir 

CILD MERHEMIDIRJ 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffn. yol
larile geçen hutalıklardan korur, grip 
ve boğaz rııhatsızlıklannda, ıeı kuıkh· 
ğında pek faydalıdır. · 

INGİLİZ KANZUK ECZANESi 

TQtQn kullananlar, totonon vncudlan ozerine yapttaı tahribattan mQşteld
dlrler. Doktorıar kendilerine her daim slgaruyı terketmeyl uvıiye eWklerl 

halde terketmemektecıirler. 

Halbuki 
Alman 

'ın son 
icadı 

-
sıbht ağızlıtı kullanıldığında tOtllnQn koku ve lezzetini bozmadan istedik
leri miktarda tntnn içebilirler. ÇnnkQ bu ağızltğın içerlılndekl yedek 
lcıumda bulunan kimyevi madde totonon : NikoUn, Piridin, Amonyak, 
gibi zebirlednl " 89 dereceshıe ınzer; atız, clter ve yOrek temil kahr. 

Flab ber yerde 10 llAç beraber 160 kunlftur. 
l Sabt yeri : .-IPO PAZARI Sultanhamam, latan bul 1 

alne tevfikan hatlıı.n Tapu ıdclllerlle sabit 
olml)'&n lpotekll alacaklılula dlter allka
daranm ve irtifak hakla sahlblerln1n bu 
haklannı n btı.'r.ısl1e fals ve muartre dalr 
olan lddlalannı Dln tarihinden ltlbaren 
20 gt\n zarfında evrakı müsbltelerUe bir -
llkt.e da.lremlze blldlı'nH!lerl llnndır. Ak.sl 
takdirde haklan Taptı slcWeı1le ıab~ o1 -
mıyanlar eatıt bedelinin pa:ylafDWIUldan 

hariç kalırlar. Müterakim ftl'll, tıen.ırtnı 
n tanzlflTedeo ibaret olan belediye rO.sumu 
ve Vakıf lcaresl ~deli mO.zayededen tenzil 
olunur. !O aeneUt tam bedeli mi14ter1re a
lddlr. Daha fazla matQm.at almü t.st~nle
rin S8-S983 numaralı dosyada meTCUd eY -
rat ve mahallen hsclz .e tatdlrl tıJmfıt ra
porunu g6rllp anh1acatıan Dil olunv. 

" 

ŞEHiR TiYATROSU 
Tepebqı Draıa reele S. 20,JO 

ASMODE 
l.tikl11 c.Me.i Komedi 

Giodüs S. 14 Çocuk tiptroeu 
Gece S. ıo. SO 

MUM S0ND0 

TURAN TiYATROSU 
San'atilr N .. ld 

Cemal Sahir Birliktıa 

V eai .,.rptıe 

Sahte Dilenci 
5 P. 

HALK OPERETi 
h Üpa ... t t da 

yeni operet 

üÇ YILDIZ 
T 9' .ı.l 3S.> 

ERTU~RUL SADi TEK 
TiYATROSU 

Tablında bu poe 

iTAAT ILlMI 

tyaaa: c.w U.. 11üı..t•• 

\lan Tarif em iz 
Tet. ıtıtun aantlml 

sahile 400 lmnıı 
«ılaüe 250 » 

Vçiincii aahil• 200 ,. 
Dördüncü Nlai/e 100 » 
iç eahileler 60 • 
Son sahil• 40 • 

Muayyen bir müddet zarfında 
faclaza mikdarda ilh 1aptıracak
lar ayrıca tenzillth tarUemiıdea 
fltifade edeceklerdir. 'l'am, 1anm 
ve çeyrek sayfa illnlar için aJn 
bir tarife derpif edilmitttr. 

Son Poata'ıwı ticari illnlanna 
aid ifler için fU adrele müracaat 
edilmelidir: 

tlbedık ltellektU llrbta 
Kalaramamad• ... 

Ankara cacl .... 

-····-·-····-··· .. -··········--· ... ··-········ .. ··· 
Soa Posta Mat..._ 

Devalar kaynağı 

d ıztırab çekmesi, bu 
insanın bu ka ar için sebeb 
derece acıya katlanlnlS 
yok.tur. yaını.z bir tek: 

NE V R O z ·I N 
ıztırabt geçiştir· 

Acılan dlndirmi~ enni1e kt.f.ldir. 
roiye ve tam huzur v 

NEVROZIN 
E saf maddelerle ve en modern te-

n o;ın.de iiç tane-
ldllerde yapı1mıfbr· iateo-
ye kadar alınabilir· Her uman 

yiniz: 

NEVROZlN 

S0MERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Doku 

Fabrikaları Müessesesinden: 
Pamuk ipliği Satışı: 

Kayseri Bez Fabrikası mah 
NazilJi Basma Fabrikası ,, 
Ereğli Bez Fabrikası , , 
Yalmz Ereğli Bez Fabrikasmda: 
1 O Balyahk siparişler için 
15 " " " 
25 .. " 

,, 

12 No. Paketi 
16 " 
24 " 
24 • 

" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 
,, 

50 
" ,, ,, .. " 

415 
480 
580 
580 

575 
510 

565 
560 

Fiatlarla fabrikada teallm prttyle satılmaktadır. 

• 
• 

.. 
,. 
,. 

" 
iplik mnstebliklerlnln yukard• ra~ı rabrikalara gOnderecekJıell 

delleri mukabilinde ihtiyaçları nlıbetlıade iplik slparlşl verecekleri _. 
numaradan ince ve muhtelir makaatıara yarayabilecek pamuk Ipllll 
tehllklerinln de ibtiyaçlannı yine ayı:ıı ıarUarla yalnız Ereğli Fab 
sipariş edebUecekleri ilan olunur. 

lstanbul ve Taşra Halkına ---~ 
İstanbul için hesab edilen va1Ditler diğer arzlardaki tehirlerin 

kat'jyyen göstermez, elinizdeki bütün takvimler ıbu hususta kat'iyyeıı 

Ra;.~;:uz G6kÇ; t•;-;i(;in.ı 
ile kabildir. Gece vaktini tayine mahsus cetveller vardır. Bulund 
fehirde Jdtab bayiinden. yahud 10 kurufluk posta pulu göndererek 

~----~ ŞARK K0T0PHANESiNDEN isteyiniz. 41111--~ 

aıatUepdl 

Dlf MACUNU 

Buyuk topu 40, koçuk topu 22 :l / . kuruştur. 

T anıamıı yan Ye huap makinalan •bfl için 

SATI$ 'MEMURU ARANIVO~ 
Mllracaat: Posta btua 1452 latanbuL 


