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1 
... - lngilterenin Fransaga 19 fırka sevkedeceğini - .. 

1 .... ~ -- ilan etmesi Berlinde hayretle karşılandı _ __,.._ Cümhurreisi dün 
petrol arama işlerini 

tetkik buyurdular 
• 
lngiliz - Fransız erkinı 
harbiyeleri miişterek Milll Şefin Kastamonudaki tetkiklerinin 

neticelerine aid hazırhklar başladı 
KÖYLERE EL TEZGAHLARI SOKULACAK bir topl~ntı yapıyorlar 

Martın sonunda lngilterenin ilk hattı 
harb tayyareleri 1750 yi bulacak 

Almanya kat'i 
B ir vaziyet mi 
Alacak? 

~ Paris 9 (Husust) - İngiliz harbiye 
D~7.·rı Hor Belişan'ın Avam Kamara • 
sındaki dünkü beyanatını mevzuu bah
seden cParis - Midiıt gazetesi, yakıiida 
İngiliz ve Fralllız erklnıharbiyelerl • 
n in müşterek bir toplantı yapacakla • 
nnı ve bu münasebetle iki ordunun 
teşriki mesaisine müteallik teknik hu
susların kararlaştırılacağını bildinnek 
tedir. 
H~r Belişa, Avam Kamarasındaki 

dünkü beyanatında ayrıca şunları da 
söylemiştir: 

- Deniza ın garnizonlar için, ezelim 
Je Malta<la . Kıbrısta, Singapur ve Sey· 
Iami:ı yedi asker miktarını fazlalaı] -
tırmak arzusundayız. 

D ğe:- tarc.ftan, Orta Şarkta mürem· 
( Dcvanu 11 inci sayfada) İngi.ıi:ı erkdnı.harbi.ye reisi Gord 

Şehrimizdeki Alman ve Avusturya bir golü protesto eden Alınan mektebi 
mektebleri talebeleri arasında Taksim t alebelerile alkışlıyan Avusturya mek • 
stadyomunda evvelki gün yapılan fudbol tebi · talebeleri arasında bqlıyan hafif 
~:ıçı pek hararetli bir şekilde cereyan münakaşalar, bir müddet sonra kızışmı1 
etmiştir. ve balkonu dotduran ta lebeler iki kısma 

Avusturya mektebi takımının yaptığı (Devamı 3 üncü. sayfada.) 

Mekteblerde kız talebe 
erkek talebeden daha 

fazla çalışıyor! 
Muallimler arasında bir anket 

(Yaz111 ıt '!-~7fanm 1 i:nd Ye 2 nci ıütunlann.&ad.ar) .. . . 

Madridde 
çarpışmalar 
sona ermedi 

lspangol sahillerinin 
abluka edilmesi üzerine 
lngiltere tedbı"rler aldı 

Holanda muhtemel 

Milli Şef Ankara tıt4st1onunda Bquekil ve Vekillet' tarafından ael4mlantt1or 

Ankara 9 (Hususi) - Cümhuıreisi halde Maden Tetkik ve Arama Ensti -
İsmet İnönü bugün 15.05 te refakat - tüsüne şeref vermişlerdir. Milll Şef 
lerinde Başvekil Dr. Refik Saydam, doğruca petrol arama grupunun faa· 
İktısad Vekili Hüsnü Çakır olduğu (Devamı 11 inci sayfada) . ....................................... ·-·····················-·- .. -............................................... ,. .. 
Bulgar Başvekilinin Ankara seyahati 

Ankarada Bulgaristanın 
Balkan Antantına karşı 

vaziyeti görf şiilecek 
Köseivanof ayın onyedinci Cuma günü Ar karada 

bulunacak ve parlak merasimle karşılanacaktır 
Ankara 9 (Hususi) - Memleketimizi 1 trenle Ankaraya hareket edecek ve 17 

ziyaret edeceğini haber verdiğim dost Mart Cuma sabahı Ankarad<'l bulunacak· 
Bulgaristan b~vekili eksellns Köseiva • tır. Misafirimiz için Ankarada parlak bir 
nof 16 Mart Perşembe sabahı konvanıi • karşılama töreni yapılacaktır, 

bl·r taarruza karşı yonel trenile İstan~ula g~lecektır. . . .. Anka~a . ~ahfellerind~ söy.len~~d gine 
Muhterem m isafir lstanbulda Harıci • gore Koseıvanofun bu zıyaretı Bukreşte • ı·hk A ı ye Vekaleti namına İst:ınbuhl gidecek o • toplanan Balkan Antantı konseyinin Bul 

ıs 1 am ar yapıyor lan protokol umum müdürü Şevket Fuad ga:ristanı alB.kadar eden kararıart etrafın-
Lahaye 9 (A.A.) _ Holanda t elgraf Keçeci tarafından karşılanacaktır. Dost da bit görüş teatisine v.es : ıe olacak ve bu 

ajansı, Holandanın hududları boyunca memleket başvekili ayni akşam hususi (Devamı 11 ınci sayfada ) 

yeni istihkamlar inşa edeceğini h aber ver 
mektedir. Yakında hududlarda ve sahil· 
de 250 kazema.t inşa edilecektir. 
Diğer t araftan.. Bn banttaki Tilbury si

lah fabrikaları tevsi edilecek ve yeni b.J 
silih fabrikası daha inşa olunacaktır. 

Hitler'in ı 939 planı 

Şehirde zabıta vak' aları 
yüzde elli azaldı 

Paris 9 (A.A.) - J oumal Deı Debast'ta 
(Devamı S ünc?t say fada) . Emniyet Direktörü : '' İstanbulda asayiş gıptaya 

değer bir vaziyettedir,, diyor 
/ktısad Vekili İstanbul Emniyet Direktörü Sadri Aka 

ile görüştüm. İstanbulun muktedir zabıta 

Sümerbankta şefi şehrin asayişi hakkında sorduğum 
. suallere şu cevabl~rı verdi: 

An'kara 9 (Hususi) - Iktısad Vekili _ Asayiş, gıptay<ı değer bir vaziyet -
bugün Sümerbanka giderek bir m üd· ted:ir. Adedleıi pek az olan hırsızlık vak'a 
det kalmış, Umum Müdür Nurullah lan adi sirkatlerd ir. 
Sümerden banka işleri hakkında iza - . _ Me5€la, ne gib:? 

~~! .. ~~~~~:.ı.~~ ............................ ~............. - Diyebilirim ki kapı, pencere kırmak 
iiiiıiıiıiıiııiıiliılıL:.:.::.:~------llliııiııiıa suretile yapılan hiç bir gece hırsızlığı yok 

Almanyada bir 
ingil~ .. casusu 

Şimdiye kadar okuduğunuz 
casusluk sergüzeştleri nin 
en gUzeli ve en heyecanlısı 

Yakında "Son Posta,, da 

tur. Maymuncuk vesaire kullanmak su -
retile evlere giren tek bir maznunumuz 
yoktur. Ufak. tefek çalma vak'aları olu
yor. Onlar da açık bırakılan kapılardan 
kundura alınmak, gardropiara bırakılan 
şapka ve paltolan çalmak nevinden şey
ler. .. 

- Yankesicilik? 
- O da bariz bir surette azalmıştır. 

Mecmuu bir ayda ~ veya 4 dü tecavüz et-
mi yor. 

(Devamı 11 iad •yfada) lata.nbul tmn.w et Dire~~ Sadri Ak• 



1 Sayfa SON POSTA Mart 10 

==================:::::::::_ ______________ ~:-:---;--;:=-=~--
Re al m 11 Makale ı = Düşünen bulur = f kıs~sı-l Her gün 

-··--
Bir kitab serııisinin 

ilhamı 
l, Yum: Mtlhlttla .... 

IB 
undan iki ay kadar evvel İstan
bulda. timdi de Ankarada Al • 

· · a ıldı. manılar tarafından bir kitab sergısı ç . 
İstanbulda iken bu sergiyi ziyaret etmiş, 
kitabları gözden geçirmii ve biraz da 

d.. ·· ·· cı+um- o zaman bu dügüncemi uşumnuy• . 
yazmak .istediğim halde, araya «:an~ 
mühim hadiseler arasında buna vakıt 
kalmaıch. Serginin ·bu defa da ,Ankarada 
!lçılınası, bende 0 düşünceleri tekrar u-

yandırdı. 
Açılan kitab .ergisi. ekmek fır_:nlan 

gibi, Alman milletinin önüne her gun on 
binlerce kitab. mecmua ve gazete çıka • 

ran matbaaların n~ bütiın yeni k.itablan- t En zekı's'.nden, en apta·lına vanncıya kadar her insan gö-
illm.. t a. Dünyanın en ı.ıefw balı~. en çok miktarda stanbulda ~l· nın ne d-e eski ve yeni Alman arJ.Ut s~ · ___ ~ """ .... un .. ı · ı 

' b'- · ~ı--' fh• · · -~ b. Al .rür, fakat aörE>nler araıw:uua evıvu.A.ıe.rınin manasını an. ı • 
edebiyat ve teknik koleksiyonlarının " kar ve hemen .ı;evilen bütün çe~ı~ı .ıva llU.01", ır • yanlar anc;k ytlıde ellidir, p6p anladıklarından iat;iade 

t . ·ımesı· suretile tertib edi!mi§ m"'n mu··telıa"-sısının kullandı~ tabirle Bo~a-Uçi de dur • 
araya ge ırı • "' - 6

4 5 etmenin ycJunu keşfedenlerin sayısı ise ydzde ikiye iner, 
değildir. Serginin hedefi başkadır; ecnebıl mayıp akan bir balık nehri halindedir, ıtds., aervet ve atlı- istifade .. ,olunun kolayını, pratiltn! bulabilen iae pek ender-
memleketlerde yaşıyan Alınanlara, ya • hat haz.inesi sayılır. bununla beraber bu bahk hazinesinin dtr. Çoc~klarıruzm zi:hinlerini küçillt yaıtan itibaren teces. 
kın zamanlarda, anavatanııı neşrettiği 
mühim ve faydalı kitablar hakkında bir kenarında baJık ebeiya yanma yanaıılamıyacak kadar süse, :Cıllerinı nlçin. ~en suallerine alıftmnu. Gören, 

fikir vermek ve bilhassa onların için.it! ~pahm::::::::alı,~~ba .. ::ıızaan=-daz=cfenlıe_::ıı.===d=ö1t.,iı=· 1=e=ce=k=ka=d=:ı=r=kı~y.m=e=t=sizd=i=r=. ====d=~.;...,iln=e=n=,=uı~~;.:;·a=n=ekseri==·=y=a=b=u=l=u:r=.-=-ıı=ıı::ııı::::::ıı~llllll~~:-:~:=:-

~~i~~~;= 
mu1 efY8 delfl. aynı zamanda nüfus ta il.Anla Loca bulan l/·---·-·· .. ·· .. ··-·-··--·--··--·\ı Kraliçenin glgdltJI lıraç eden memleket!erden bıri ve belki a n 

de en başlıcmnıcllr. Bu nüiu.~ Almanlar Gene lıız Hergun bir fıkra i===:.l Zarif ıa_p.,.._k_a___,......,._.,...,... __ cYabancı memleketler Almanlığı• gibl '"""'"" 
umumt .bir irim vermişlerdi!". İşte, ica -
bına. tariht münasebetlere. günün iktı • Akılh hizmetçi 
sadt hareketlerine ve Almanyanın mtl • Adamın biri ikide bir hizmetçiBin- ~ 
nasebetlerine göre bir takım Almanlar, den baJısedeT: • 
Alınanyadan çıkarlar, ya memur ve müs- _ Bunun kadar akıUı hizmetçiyi · 
tahdeın olarak veyahud da kendi hesab- ben ömrümde görmedim. 
lanna, muvakkat v'!:ya damıt surette ya. : Derdi, tanıdıklanndcı11ı biri merak 
pmak üzere yabancı memleketlere gi - İ etti.. Adamın evine gıtti. Kapıyı Jı.iz. 
derler. Almanya bu nevi millet unsur • l metçi açmıştı: 
lannı ihmal edemez; bunları daimi su • ı _ Beyi görmek istiyordu.m. 
rette vatanla müna32Mt halinde tutmak İ Dedi. Hizmetçi hemen cevab verdi: 
lamndır; bunlara Almanlığın ruhl gı - ! - Beyi ne yapacaktınız? 
dası olan kitabı, mecmuayı, gazeteyi b'.>l - Bana seksen lira borcu vardı da. 
bol ve ucuz olarak daimi surette gön • - Vah vah .. bey de dün gece E· 
dermelidir ki Almanya, dünyanın dört dirn.eye gitti. 
köşesine yayılmış ve bırçok yerlerde bü- - Şü.ka 86yledim, omın bana de!Jil, 
yük, hatta muhacir kolonileri vücude ge. benim ona seksen lira borcum Nr. 
tirmiş olan Almanlar arasındaki umum! 
ve m~erek cazibe rolün:1 tamamen ifa 
edebilsin! 

Parayı getirdim. 
Hizmetçi kapıyı aç'p: 
- Buyurun, dedi, bey dün gece _g. 

İfte, sergi bu maksadla te.:tib edilmi§ -
tir S<Jyleme~i unutmıyayım ki, bir AI
m~ kitabı. Almanyada yüz kuruşa satı- İngilterenlıı ~efild vilayetinde ya§ıyan 

dfrn.eye gitm.i§ti amma, yoldan mı İngiltere kraliçesi, Londrada Olempi · 
dön.da nedir, mbahletjin eve geldi. yada açılan İngiliz sanayi tehrini ziyare-

hrsa yabancı memlP.ketlerde 75 ve hattl bu genç kız. bır. diik'k&nın camına ilAn 
elli kuruşa satılır. Bu da kitaba ayrı bir yapıştırarak fUnıarı yumıştır: 

ibe ermek için böyle yapılmıştır. cBir delikanlı, veya bir dul erkekle 
cau v * tanışıp evlenmek iltiyorum. Talibin hiq 

kirnseai olmaması matlubdur.> 
İstanbulda gezdiğim bu ser.~i.nin ter • Bu UAnı okuyan 35 yaşında, karısı ö~ 

tibinde de, yukarıda bahsettıgım, esasa müş bir erkek genç kıza müracaat etmiş. 
göre bir hususiyet vardır; AJmanyanm ik' t ı.·b 11'1. •• il t b. b' 1 · · · 

ı a.rı .ı.a. go,. ş e ır ır erını sevmıı-

Şt11'1.dl evdedir. tii! gittiği zaının. resimde gördüğünüz za-
\.. ,,,1 ri! Japkayı giymiştir. Londra sosyetesi-
___ .. , __ ,________ nin şık ve zarif kadınlanmn pek hoşuna 

Bernar Şo yeni bir giden bu şapır.a modeli. günün en h'ira

Senargo hazırlayor retli mevzuunu te§kll etmiştir. 

::rıtellicen s servisin 
tahsisatı aon senelerde neşrettiği başlıca mühim ler ve evlenmişlerdir. 

kttablann - hepsi seğil, buna imkan ola· =================or:::::r İngiltere bütçesin.in. iki faslı, Avam 
ınaz • bir kısmı sergide toplanmıştır: yük bir Alman lriltlesı. orada bütün dili, Kamarasında münakaşa edilmeden ka-
Felsefe, ilim, cemiyet. siyase~. teknik ba- bütün kütübhaneai ve bütün millt vuıf- bul edilir, bunludan birı harbiye bütçe· 
kımından mutavassıt kültürde bir insanı lari'le, tıpkı öteki Almanlar gibi, milli si, diğeri de Entellicens serviae ayrılan 
alAkadar edece'k kitablar. Derin ilim ve varlıklannı aynen muhafaza etmişl~ • tahsisattır. Enteliicens servııın büt~n 
ihtisas ne~yatı değU, mutavassıt kültür- dir. Böyle çalışılınca neticenin böyle ol- meıka.nıı.muını idare eden. en ufak te-
de bir Alınanın okuyup memnun olacağı ması elbet tabiidir. ferrüatına kadar bilen yalnız ilu kişidir. 
eserler. Bunların yanıbaşında da, sergi- * Bunlar da kabine başmüşavin Sir Robert 
n1n açıldığı memlekete ·d:air Almanya- Türkiye hududlan haricinde bulunan Varuıitıtart ne, hariciye nezareti daimt 
da ne~redilmiş olan kitabların hemen Türkleri bir tarafa bırakalım; Yakın - müsteşarı Si.r Cadogandı!'. Gızli idarenin 
hepai görülüyor; tarih, coğrafya, siyaset, şarkta es1li Osmanlı imparatorluğu.na faal reisi bile birçok geylmden malfuna.t-
edebiyat, roman, hülasa bu memlekete bağlı memleketlerde hala yaşamakta o- tar değildir. t~ etti~ dairenin uğraş-
dair, son senelerde Almanycıda ne neş - lan Türk kültürünü ve türkçeyi canlı bir tığı işler in.sanı hayrete düşürür. Diğer 
:redilmişse bunların hemen kil.fesi var - halde tutmak vazifesini de bir tarafa bı- ülkelerin iktısacit variyetlerini tetkik e-
dır. İstanbul ve Türkiye. Yakınşarkın rakalım ve gözlerimizi kendi evimizin içi- der, ecnebi piyasaları kontroldan geçirir. 

-····-
Biz niçin yap mı yalım 7 

E. Tala 

IE5} il" İtalyan bayan tanıyo~ 
19) Geçenlerde, bir ,sabah, kendisr... 

ne çok erken bir aaatte, Firuzağadm 
Tophaneye inen yokuşta rasgeldim. Se.c 
IAmlaştığımız esnada, bakışlarımda taac.. 
eüıb sezmiş olacak ki, gülümsiyerek Yık 
nıma geldi ve: 

- Bu vakit beni buralarda görme1!l 
hayretinizi mucib oldu galiba? dedi. 

- Biraz .. madmazel. 

- Ben her sabah, bu semtte bulunaıf 

.bizim hastaneye devam ederiıİı. 
- Ya? Bir hastanız mı var? 

- Hayır. Cerrahi kliniğinde çalışıyo " 

rum. 
Kızcağızı oldukça müreffeh bir aileye 

mensırb biliyordum. Kendı kendime: eza.,. 
hir vaziyetleri bozulmuş .. :. . diye dü~ 
nüp dururken, o. zekasile bu düşüncemı 
de hissetti, ve izahat verdi: 

- HükUm.etimizin emri vardır: İtalyan 
kızları, ana yurdda olsun, yabancı mem ... 
leket.ıler.de olsun. mutlaka bir hastanede~ 

hastanenin de bilhass'i cecrahi kısmında 
staj görüp hastabakıcılık ve timarcıWC 
diploması alacakl~dır. Bu diplomayı a~ 

mamış bulunan bir İtalyan kızının ne ev .. 
lwmesine, ne de herhangi bir iş tutma.. 
sına cevaz yoktur. İta\ya, bu suretle, 
müstakbel haııblerde, yaralılara sıhhi im .. 

dad işini şimdiden yoluna koymaktadır, 
İşte ben de, hükfunetimin bu emrini ye-f 
rine getirmek için, İstanbuld:ı oturan biıı 
çok genç İtalyan kıılarile beraber, has .. 
taneye xi'evaım ediyoruz • 

Bu bayandan ayrıldıktan sonra, kendt 
kendime düşünaı.im: İtalyanların bu ted ... 
birlerini pek muvafık buldum. Hiç şüp .. 
hesiz ki, bayanın h~-ıanede öğrendiklerit 

sadece yara sarmağa, pansıman yapma-f 
ğa inhisar etmiyordu. Ona, orada, ufakoı 
tef.ek hastalıklara karşı tedbir almayı, 

çocuğa bakmayı, hekim yetişinciye ka· 
dar Aciol ve iptidai tedaviyi de öğretmek
tedirler. 

Bizim ıkızlarıınız, savaş zamanında-: 

( bab~anndan, kocalarından, erkek kar-1 
deşlerinden geri kalmamak için mekteb .. 

de ve üniversitede aske:i terbiye görü· 
yorlar. Bunun lüzumu derkardır. Bu as .. 
nn kadını vatan müdafaasında hiç oı .. 

mazsa bir takım geri hizmetleri ifa ede4 

cek kabiliyette yetişmelidir. Ancak, 1ta'1ıı 
yan kızlanna olduğu gib•. kendilerine 

hastanede staj görmeyi ve diplomalı has
tabakıcı olmayı d•a hayati bir mecburiyeti 
olarak tahmil etmekte fayda görüyorum. 

Hususile ki bu bilgi onlara sulh zamanın;.. 
da da, aile hayatında da işe yarıyacaktll\ 
Kadınlarımızın erk.:ın yıpranmalarının 

ve bizdeki çocuk ölümünün önüne geçe• 
bHmek için bir tek ameli yol olarak btJ 
sıhht terbiye mükellefiyetini görmekte.c 

• 1 
yım. 

Son zamanlardaki tutumuna hayran 
olduğum Maarif Vckaletimizin, Sıhhiye 

Vekfileti ile elbirliği ederek bu hayırlı işi 
de başarmasını hem vatant, hem de içti>I 

mai bir endişe ile, pek samimt olarak df.ı 
!erim. ' 

merkezidir. Şu halde bu merkezde yaşı - ne çevireli.m. Bu tuzda bir sergi yap ~ Mepıur tnglliz muhacri.ri Bemar Şo- Hükumet ncalinde:ı ileri gelenler bile, 
yan Almanlar, sade anavatand.ı felsefe, mak için aca.ba klfl derecede kitab bu - nwı fihne ahnan Pi.grnalyon isimli eseri, Entellicens servis hakkında malftmat e
llim, teknik ve siyasete dair neşredile'!l labilir miyiz? o kadar çok rağbet görmüştür ki, hicivci dinmemeyi bir disiplin meselesi addeder
kitablan değil ve hatta sade Tfükiyeye Hayır. O sergide gördüğüm mevzu ve edib cDoktorun muamması. adındaki pi- ler. Bu seneki bütçede gizli teşkil!ta 500 
dair olanlan da değil, bt:?lki de Türkiyeye saha tenevvüünü bizde kitab şeklinde gös yesinin de fil?Jle alınmasına muvafakat bin İngiliz lirası ayrılmıştır. Birçok ıs. 
civar memleketlere aid eserleri de tanı - termenin imkanı yoktur. İçimizde. bu etmiştir. hamlara malik ola!l teşkillt için bu pa-
malıdırlar. Şu halde, Bulgaristana, Yu • nevi mevzular üzerinde çalışan insanlar, Resimde, edibi yenı piyesinin senaryo- ranm ne derece ehemmiyetsiz bulundu-

Başka miılletlerin tatbik ettikleri böy.ı 

le faydalı usulleri biz niçin tatbik etı:ni'ıt 

yelim? Irka ve cemiyete hizmet etmeli 

iştiyakında onlardan gen miyiz? 

-·-----------·------------.. -
nanistana, Suriye ve İrana dair eserler de (Devanu 10 Wıcu sayfada) sunu hazırlarken görüyorsunuz. ğu aşikardır. 
bu kitablar arasında teşhir edilmek la - ~=================================:;;:::=;;:==========~ zım gelir. İşte, sergi bunu da böyle yap-
mııtır. 

Alman milletini yer yüzünde bütün 
kuvvetHe millet yapmak ve millet olarak 
tutmak istiyen bir fikir içir bu tarzda ça
lışmak lazım olduğunu hepimiz kolayca 
anlarız. Bununla beraber yakın bir mü
şahedemi ilave edeyim: Bundan on beş 
sene evvel Tifliste bulunduğum zaman 
iyi dil öğrenmesini. öğretmesini istediğim 
kızımı Tiflisin iyi bir Pastor ailesinin 
yanına pansiyoner olarak vermiştim. O 
münasebetle yalandan gördüm ki, Al -
manyadan çıkıp bir daha Almany~a dön
memek üzere Kafkasyaya hicret etmiş, 
yexleşmif ve hattl köy kurmuş olan bii -

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
İktısad Vekt.leti kadın çoraplarının çürüklüğü meselesi 

üzerinde rnceıemeJerde bulunmak üzere Almanyadan mü
tehassıs bir profesör getirtmiye karar vermiş, çorap mas -
raft için bu:çelerinde mühim bir yer ayıran halkın min • 
nettarhğını kazanacağından şüphe etmeyiniz .. Faka-. ... Çü
nik çorc.plar .sekiz dokuz ay evvel bir mec;;el~ halini aldığJ. 
zaman çorap fc.brikalarının sahibleri topbrınuş!ardL Gik.
lerre ~t0n1.1~muşlardı, nihayet çorap imalinin muhtelif 
s:ı.halarında calı~ak üzere müşterek mas!'aflı biı'kaç tane 
mütehassıs getirtmiye karar vermişlerdi, verdikleri kararı 

iSTER INAN1 

da gazetelere şatafatla yazdll'Dllflardı. Aradan sekir dokuz 
ay geçti, bu müddet zarfında ne yapıltmi olduğunu ıo:- -
mak hakkımızdır. Göze görünen nziyet §Udur ki. bir kısım 
sermayelermin milli bakımdan mahiyetlen tetkike muh
taç olan bu fabrikalar bu müddlet zarfında da bildikleri 
gibi hareket Etınişlerdir. İktısad Vekaletinin mtltehassıs 
getirtmiye teşebbiis etmiş olmam çok ıyi b;r ,eydir, fakat 
daha cezrf tedbirler almadıkça hepfm1Zin zaranna olarak 
on, on beş fabr'..T.anın mütemadiyen zenginleşmesı fibi bir 
vaı.iyet.ın tleği§ebileceğine biz iJunnnıyoru.z, wy okuyucu aen: 

iSTER INANMAI 
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• l'ELGRAF HABERLERi' 
Göring berabarinds bir ltalyan racali 1 EBakğ~aBdda k ·ı , k , s ı aşve ı olduou halde Fransaya gıdece mış Tevkif edildi 

Holancla muhtemel 
bir taarruza karp 
istihkamlar yapıyor 

(Depwrafı 1 had ..,,...) 

Pierre Bemusn Bitlerin yeni metaliba • 
tını lleri IÜrebilmek için BolaDDaya ve 

• Guam adası meselesi 
Yazan: Selim 8aOP J:aııet 

hatti İnfçreye a. aa1 bir taamazcla B 1r müc:lclettenberi .Japonya na 
1 allık Londra 9 (A.A.) _ Röyterin Bajdad • bulunmajı derpif etmekte oldutunu yu- Ameritamn müna.sebetlerilll: 

Havas aj~nsına göre talya araziy~ müte da .. d' . hükiun • dar maktadır. nazikleftiren bir mesele ortaya çıtta: o. 
me alib .. tı :lan, vazaeı:-rniıL Göring'in lta:ya ile n ojren iğine ıör~, bir e. - Bemua. Hitlerin 1939 seneslne aid pli· am ismi verilen adanın tahkimi meselesi. 

~ ,....,, •• • besi hazırlamakla suçlu olarak sablk bq. nını ifşa edebilec:ek vaziyette bulundu - Her py yolunda glttifi ve taraflar g,; 
Fransa arasında tavassutta bulunacağı soylenıyor vekil Hikmet Süleyma:ı ile elll kadar ğunu ve Mart ayında tafbik edilmesi JI. abhücllerine sadık taldıklan takdirdi 

yilkaek rütbeli zabit tevkif olunmuştur. zıın ,elmekte olan bu plAıun tatbiki hu- lH9 aenesinde Filipin adalarının müsta-
Lonclra a (A.A.) - Hllvu ajamuıda:ı: r ı - Tanutakl twyan kolonlan için - - susunun bir müddet tehir edilmesi muh- kil bir hale gelecelini kabul eden Ame-

Goer ngin İtalyayı ziyaretini müteak'b 1191 9tatllıün6n iadesi. ~ IAl~e balyan H •• k " t f b• bl • temel olduğunu yazmaktadır. lika. bu J(lzden buı enc:lifelere düpr>iif
ber berinde İtalyan ricalinden bırı ol - ekalll,eti, Tmu.w devleti dahıluıcle bir U Ume & 1 efJ Bitlerin plim. prb demokrasilerln:n tü. Filipin adalan. JaponyaJa tarp ı.;. 
iutu haııie Franaayı ziyaret- edeceğine nevi muhtariyete aahib olacaktır. d • J vaziyetini dfa dü§ürme& için Bainan 't- merilwun ilk deniz midafaa hattım..-
dair ortada bir pyia dolqmaktadır. Siy- 2 - Djiboatide Hamb'>UJ'ldaki serbest 8 r8S D 8 t &J lft e r gali ve 1talyanıar tarafuıdau Fransa aley- kil ediyordu. Ayni baı. müdafaada oJdu,, 
Jıend jine gore Goemıp İtalyan metaII- Çeko-Slovak limanına mümasil serbe~ " hinde propaganda ve hicumlar yapılmasa taı kadar taamuda ıJa peklil vazife ıa;. 
batım ileri sürmek için İtalya ile Franlll bir liman ihdası. Ankara ~ . (H~ - Ssim~yli hu • gibi muhtelif istikamette bir takım fh • rebilirdi. Filipin ada!annın Amerfkadp 
arasında tavU1Utta bulunması muhıe • . . • kdmet tabıbı Necati Girit Birecığe, Bl • zari hareklt icruını derplf etmektedir. ayn1ınasr6dan IODra ayni vuifeJi 
meldir. 

3 
- Djibouti :::-:na ns:e;:r:ı. recik hülalmet tabibi Olman Dor~ Kara- Plln, bundan bqka Libyadaki İtalyan bilecek bir bqb deniz üasünün ihclalt 

Roma ve Berlindeki tngallz ajanlann • hmmı l'ramız ar od Fra CMUya. Babaeat h~ tabıbi Ya • garnizonunun takviyesini. İtalya tarafın. ilam seldilini ~ ortaJa çaJdl. 
elan alınan son haberlere göre İtalya hil- Ja tarafından mü§tereken tdareal. pr Sonat Dursunbeye tayin edtlmlflerdfr. dan Fransız Somaiisl hududu üzerinde bir Amerika kara ve deniz ukerl meh•fiU. 
t6meti. araziye mlltealltk metalJbatm • t - İtalyanın Süven kanalının idare- Balıkesir memleket lıutanestnden a. tazyik yapılmuuu, F1Uttiıı ve Suriyecle bu noktai naan Jlllıdafaa edenlerbı ,. 
dan vazgeçmiftir. Şimdiki metalfbatı ati- aine fltiraki ve kanaldan geçme resmhıtn rem Baysan latanbul emraa zühreviye tahriklt icraaını ve nihayet İtalyanın 86- ufmda geliyorlardı. Büy(lk OkJanuıa 
deki maddıelen münhasırdlr. tenzilL Tophane muayenehanesi tahlblflme. Zan ferberlifini derpif etmektedir. Kat1 ha- ortalmııda, San ll'rauilkonuıı prbmd.a 

guldak frengi mfleadeie baştabibi Selim reketin, İapanyol harblniıı hitamını milte- (MOO) mil. Havay adalarmm prkmdaa
Ö.l Balıkem memleket bastanesl cll • akib İtalyanlaruı metalibatını wn bil· ela 330Q mil bdar m:ıJdarda buluna .. 
diye mo.tehamabima natledilmiflerdtr. dirmeleriaden aonra lera edilmasl mu • ..... ,.. clereee Wtldm ediline mama. Yugoslavyanın harici 

siyasetinde değişiklik yok 
Ayq h6kGmet tabibi Nfyazl Zl'I01 tuavverdir. O zaman Bitler, ttaı,_.. Japon,. Bibi bir tlevleıe kup AmeıtJıra,. 

Haymanaya Çanakkaie merbB huta - metalibatma mlrabenıl eımek 1"' 'ltfr lllll tdlJde bliJ&k bir uierl b)191& ._ 
nesi operatBrO. Klum OOnay Ordu mem- nutuk lrad ~ ve bfmt keneli me • edemiyecelhü iddia edenler de u dıeld
leket hutanesine. Amasya memleket h• tallbatmı tlltlmaom 19klfnde ileri sUre • dir. Bundan dolayıda ki Guam aduuma 

• • Y F 1 .. a eekfr. Meteütben pıt. devlet!erlnfn der taMimlnde mar etmek, laponyaıa ~ Hana ye Nazın ugoslavyanm ransa, n ... tere, ~n:eı dwbiUJ'8 mfltlhumı Suad U::' hal teslimiyetini elde etmek için ant ola- 11 bir nev1 tahrik demet otacatı mil 

Almanya ve ftaJyaya ka1f1 siyasetini izah etti e aeyyar emrazı ':ı~ tabib ~ nt HoJandaya ve hatta belki de fmç • • ortaya -.tıldı. l'llnti Japon hİk1lnie-
Kavak hü6met tabibi umma Yalpı . reye brp bfr tumız yapılacaktır. ti, Amerfbnm Gqam adamnı tahldm '-'!i 

Beı,nd 1 (AA) - Ravu ajaumdan: j 7UJ.ll bayatmcla bir lrarıUD» tefldl ecle - ::era,u:= hl~ ...aı~~~~ Bitler, bu iki memleketin ancak mu - dip etmemesine M,nt ehemmiyet ~ 
1939 senemi harld,e bfltçealnln .nri1 • ceiin1 IÖylemittir. ,. ta,;,MA ~-.&· vakbten ftlal edflmlt oldalunu ve bt'iy mekte, bu mihıuel>etle gerek Amerllı~ 

aUNli '!'ÜJ'ntbetUe llatkovich, meb'u- Hatib, tö1Je devam etmiftir: Jeıı bu memleUtleri telhlr ve fetheı • eftln umumlyelhıde, ıeret tefri1 IMOi" 

1811 mecliainde bir nutuk söylem ,ur. Almanya ile doataııe ve .eııiş münue- Madridda çarnı4tmalar met niyetinde olmachlmı beyan edecek- li.ıercle cereyan edeo müıakereıerıe 
lıluınalle,tı. cllrt buçuk aenedenberi Yu- beUerde bulunmak bizim harici siyaseti • l"Y tir. Eler o zaman prb devletleri mi - mb aUbclar olmaktadır. Bunun bir 
IDSlaVJPlD hartd ayuetUıiıı dejipıe • mlzin en milhiin tuavVurlanndan bfrl • sona ermedi zaterelere glrffecek olmlana Hltler. bun tfcesf olant Amerlkada fikirler iki~ 9: 
mit oldutunu beyan etmiftır. clr. dan bilfstlfade Jml ~dermeyan e- nlmlfbr: Amerlbmn uz.ak mflatem~} 

Bu harid siyuet. eski dostlukların ın11• Yu,.,.ı.yYallDI ctJ1er bir ..,.esi de hali (Baftanıfa ı lnCi •ı1foda) decatlr. lerfnf her lhtlmale bl'fl muhafaza 
hafazaaından ve sulbü •\!min maksadile halrda İtalya ile mevea4 olmı tam iti • tedbirlerin ahnmUIM taraftar olmıw 
.reni dostluklar taharr'sinden ibarettir. ..-. ..._.. minuebetlerin muhafa- den Uilerin merkem clıOIN =te f Baftkttafr yoisıllan gllzelme " Japonya ne herhangi bir lhtlllfa 

Fransa ile olan milna.ebattan bahse • zuıdır. duklarım haber alan gener •mı - birliliıiı .. ı .. mlan beb olacak veadderl ihmal ederek 
4en hatib, şliyle demfıtir: Hatib, netia olarak, YuıosJavyanm U müdafaa komeyınbı emrinde bul~ • ,..., mz Amerlbya mGnhuır dikkatli bir 

cEiı esaslı eme!ı.rtmizden biri. bu eski sulbü arzu etmekte, başkalarına ald hiç cephe kuvvetlerinden imdad celbetmit • Balıkesir (Huswd) - Jlalıteafr yok- lftlka takfbfnt lsQfenler. Bu lhtiWli 

ft nrilcerreb doStlultı muhafaza etmek.. ..,ı fJll ınılıll•: ...,_ aı, ~~~~~-!!l~~!!'lf.!!~~~~~~~~~~~ 
tir.> devletin tamamlyetlnl ve Yugoetav mıl - Ölleyin radyo ile nan edlJdtl!ae 16r4P. •l'AUJ'a&& ili ebeye asmm afeybtar oıuııar 

Hatib. Bü,at Brftmya ile olan dostane !etinin hayati menfaatlerini müdafaaya cepheden hareket etmiş olan ukeri kuv. y~mek ve kitab vermekte ve onlan pan zanmışlardır. Fakat Amerikan erlı:lnih-ı 
ııünuebetlerin bundaa böyl~ c Yugoslav- amıetmlf llahındutmm söylemiştir. vetler Madriıdin bütün medhallerini tuı- sıyonunda banndnmattadır. biyem davasından ~ deltlclfli 

mupardır. Şehrin muhtelif memtlennde Bir ay kadar ancc kurumun yeni ida Nokta! nazarını ergeç tahakkuk 
bmsad Vekaleti 1 Amer.kada bitaraflık çatpıpDalann devam ettilf anlaplmak • ıe heyeti ~tihahı yapılnuş w eski ida· IY''""'- tç'n bfltün pyretl)e çalwor 

kanunu tadil ediliyor tadır. ~ hevheti olduğuğıgi~ değiştirilmiştir. '<Wn. 71kmda siJUI bazı fhtill 
Parla 8 (A.A.) _ Jılsdridclekl Franm ent evet !ıpt _ ilk toplantıda ara • rmuı beklenebllir. 

Anbra t (Hususi) - tktısad Vekaleti Vqineton 9 (A.A.) - Ru"ZVeltin dünldl komoJoau Pljonae• din Pvia ile teJe.. IR11J\da iş böl~ Yaplmf ve bu arada Setim RGfllP •Mil 

hususi kalem müdürlüğü 

husud kalem müdürB Fettah Zeki a • gazetedler konferansında cbitaraflık ka- fonla muhabere etmele mUYdlak ol. kurumun vandatınm azaldıiJDI ileri -------------~ 
nayi tetkik heyetine, hususi blem mü _ nununun barışa 1ıldtm olmamıı bulundu- mllflur. MmnaileJh. komünistlerin hlll sın:ek m~teıif kaza 'N ~llyetlerden JlilRytn.. _ 

dO.rlülüne dıe tetkik heyeti müfetttıle - fu• !!!~:'ılı bey8':{ ilzerin_: ~ Madrid vU'Oflarmda Mlaja btaatma mu- :m:!n e =u::y:am:=ıer-: ney:= ::O~~-un 
ıinden Adnan~ tayin ed;lmiıterdir. kan 1 1 lmuştu yut mah e lerde gunün kavemet etmekte olduğunu ve vuiyetin den 25 kişinir! paıuiJQDClan çıkan1ma- m*.,. dolayufle okumaktan ye.: 

-- ---;-: • meae es 
0 

r. . . müphem bulunduJunu bil:iırmiftir. Dün sına karar vermiflir. etti~ yobul talebeler ne yaı~:t1a..1~ 
Romanya Başvekilmm e!~ı!:u.umm müddeti bir Mayısta sona Bile vakti. komünistler İspanya buıbn Bu talebelenlım Ulmlerinf elde ede- m '8f11'1DJflllr, bir kımu elblselertnt 

tabutu Bükreıe gönderildi · binu1na hücum etm tlene- d• flcldetli bir bfldikJertm fUD]anhr: tarak ınemleketlerine gıe!i d&ıımtl .. 
.. .. müwtemeden ICJDr& püakürtillınüflerdir. İzmirden Hah1sl, Seckl: lfaniudan bAzı hayır sahlbJeri de acınacak 

ki~!!.~-- Bu u':0~i~pa~~ Alm•nyada ordu gunu s.hillerln •hlubaı Kemal, Memduh, Smdıqıdan Mustafa, halde bulunan talebelerden btnıleilil 
UllCWllm auwauya ~v •na Büriıaniyeden Hikmet; Bdftlılictden 

Miron Cristea'nm istirahati nıhu içiq Berlin 1 (AA;) - it Man Pazar cOr· Burgos 9 (A.A.) - İ.ipanyanuı Akde • Nihad, Vahid, oSm8Jlt Ahmed, ?ua..ı y~tacat yer w yiyecek tmü 
b . ı...,. _,_,..._ Bu .A.yinde n--- du '""""'• blltün Almanyada btaatın ge. . . . . .1 LA~"- .1 ' "" diğerleri de bhw kefelerinde, fili'& 
ıT J ... ya~NA· • .nullUIU ao.au.. al rda 1rllcum nız sabillennın tamamı e uuM&U aemı ere Süleyman Balıkesirden Cemal, Şahab da bunMla aç lefil blrmftır 

yanın Pa is büyük elçisi Tataresko ve çfdi ve !°şl '-8t. Be u-..1 ~~deefvralaril le bpatılacalı. diln üpm balarf1e büyük ---.!-...--·- ' ' · 
Fr hükCımeti da zır tell'id edilece• r. ('nlM&e ıAA a o a • 

ansız namına na nk balonlarla hava mtidafaa barajlan umumi karafllbı tarafından neşredilen Sabahta. ...... • 
Patemotre hazır bulunmuştur. Bunu tesis edfJeeek D. C. A. bataryaları erle.. bir teblllcle bilditdmcteıHıı • 
muteakib. Fransız askeri bt'alan ta • . sdır y 
butmı önünden geçmişlerdir. Tabut, sa nni alaeakJ - · ......... teAlw ...,.....,. 

at 17,~0 da kalkan trenle Bükrefe mü HOviyat cOzdanile Hatara Londra 9 (Hususi) - Lordlar kama • 
teveccihen yola çıkarılmıştır. '-I n"lel."I k ruuıın bugünkü toplantısında. cilmh'1 -

• - - SIJlllil 1 •I 8C8 riyetçi İspanya sahiller"nln Frankocular 
Smemada yangın Aldığım1ı mahlmata nazaran, bun • tarafından ablota altına alınması ma.-

Anbra 9 (Hususi) - Bugün ötle llze. dan böyle, Türkiye C~uriyet.i W ıest;le temas eden hancıye nazırı Lord 
ri bir filmin provası esnasında llalk si • HAtay vat:andaflm'mm Tiirkiyeden Ha· Halifaks, İspanya tara suları haı'c'nde 
nemuanda film tutuşarak 'bir ~ se- tayR ft Hataydayahm Ttlrldyeye hüviyet seyreden İngiliz gemilerinin kart auret
bebiyet vermiştir. İtfaiye J811&1Dl san • cüzdanlarile se at Ge edekbiHahnelerlne te himaye edilecelfni ve hattl kara sa.. 
dinnlf, fakat lilleaıs müineleri çalqa müsaade olunmuştur. re tay ve 
mı aeak bir hale gelmiştir • gerek Türk vata~dqlan bu suretle pa· lan dahilinde ~p ıa bilithtar ba1ı· 
-· y ·- ....... ._. .. ... _ saport. harcı vermeden, memleket da· nlmalt tehl kesıne maruz. kalan İnglllz 

hil;nde SPvahat ediyorlarımt gibt .ıJ gemilerine de yardim için allkadarlara OLOM be!rtçe gidip geJeblJ«ekTerdfr. emir verlld.lfni bllcl.nniftir. 
Memleketimizin çok eski tanmmış • Al SaIAbtyettar mahfeller, Frankonun İs· 

ec acılarmdaıı Guraba hastanesı sabık ls111•atdaki man w panya sahıµerlnl ablokaya hakkı olma. 

ba eczac ı ve eski Ekrem Necib ec Avnblrya mektebleri dıfuıı ve Burgos hilldhnetinfn muharib 
de~ m~~slePnden,, Tepeüstü ec- tl._.._9• _.011 eYDŞtDle hakkıiım hen4z tanınmarmı old tunu 
za ı sah bi Necdet Olçaym babası, Rnnll 1 '"~ r söylemektedl:rler. 
J memueat fabrikası ahip erinden <Jllıttarafa 1 lnel _,.da) _..1..t..1..1_ _...;.. 

Z ci Slımamn kaybı babası Mmtafa . M~ .... .._.,.et 
E rem O çay üç ıtydanberi tutulduğu ayrılaral .,,~ bli'bll'lerlle döwşmeğe başla • Saint Jean 9 (A.A) - •adrıd ndyo -
h talıktan tmr.tulamıyarak i'abmed Dil§ arua. 
ra mana kawşmQftur. Kavga ~ bii~~ ve bir a':'lhk sunun bir tebliğ nde, ge:ıerab~~~Ja kı • 

c · Şişlide Abidei Hürriyet cacl- atadyonı balkonu en buyuk boks maçla- taatmm komünist isyanım nuruığı te • 

-~=.ı. soblı, Akdeniz apeıe • rma llbne olan bir bob ringine cl&ırnilt- yıd olu.nınaktadır. Musademeler ancak 
tımanından. bugiin saat an beşte ICa Ulr. İki mekteb talebesbıi birbit'ine düşü. şon komünistlerin sıiınmıı oldukları 
merulmi ifa edilecelindmı dostlarmlll ren bu Jravp bet .taklkadan fu1a siirmüı Cwdad Real ile Puenfollano mad erın 
41tirMitli _.. .._ vt ~ IQ,çJiikle 1.u,tırıbıuitır. de devam etmektedir. 

Bir arkadqmm çOrlk pmilere, Çlridn biMJna m1111 isimlerin 
olmasından adlteeuli'. tfklJet ediy"I'. Ne kadar hüh oldulun11 ben de 
hil1 lçiJDden _.,_ taze bir batın ile anlatayım. a.nterde Knaııle911 
de bir fldma lropan•• bir iki vaou• babmfb. Dt.a llntl pr.etelerbl 
el aJfalannda f&Jle müthif bir _.levha okillb:tı: 

- Milet battı, Vatan lstinıdad. .. ,,_.. 
Bu korkunç baber bir dinamit flttll al.bl ~ bdlr ...... 
Hakikatte batan cMUtet. ç(lrilk bir TllPUI'• Wiludld edea öa ,_. o ma-

blr teW idi. 
Bu çürük telmele.-e verilen Vatan ft lllllet llimlwt llaln birinde 

böyle mahuf bir aTa haberle bt'f'lqlll'ID1fb. 
Şehrin gllnet ~ ara sokakl9rmda. pa:pato tlrlk bir talata Jllmı 

zerbıde tftyle bir levha görilrsflnilz: 
cZaferi Milli perllUr alonu. 
Kaki ,ellren bezindeıı tente aerilwtif pdıra bemer klflil bir ~ 

k'1ıı. 'Oaerlricle tlfyle bir inha otur1UDuz: 
ch_tikW meyva pazana. 
Kannhk Jilzlil. korkunç bir llWl'at Hıkeletine bemıer bir eepbenln 

da etrafı çi~li bir ym: 
Vatan kmmlr depoea.• 
Sırf ptafat Qıtıy.idle iflenen bu saygımzlıklan ön1emet için BelecliJ! 

rin çok ~ davtllUD&lan JA11mdır. Soyad1an ahDırhn ~ çoklanmn 
dilerine cAtatürb ad1 almafa kal1rtıklannı g&ımİlt ft Mr kanunla bu 
Buytık ve Ebedi öndere ayırmıştık. Böyle JllÜll! HtAla6 allkalan 
11iın1'r için de bir kanun mu yapalJmf 



Temizliğe riayet etmiyen 
esnaf cezalandırılıyor 

Kontrol esnasında bir fırında bulunan noksan ekmekler 
de müsadere edilerek da. ülicezeye gönderildi 

J!iminönü ve Beyollu kazalarında ya • 
pılmakta olan esnaf kontrollerine devam 
edilmektedir. Esnaf uzun zamandanberi 
kontrolsüz kalmlf, bu arada bazıları hile 
;rapmağa başlaDUf1ır. Belediye bunun ö
nüne geçmek için fiddetli tedbirler ala • 
caktır. 
Beyoğlu ve Eminönü kazalannda bil • 

hassa lokantalann temizliğine dikkat e
dilmektedir. Kontrol esnasında Sirkeci -

ıikayetJ.er vaki olmaktaaır. Bu sinemalar 
da her yerde si.gara içilmekte, haftanıl'l 
muayyen günlerinde kalabalık yü7iln • 
den film seyretmek imkanı güçleşmek • 
tedir. Belediye müfettişleri bu sinemalar
dan birinde izdihtma tesadüf etmiş. al -
nema sahibine ceza kesitmiştir. 

Fınnlarıda da sık sık eksik ekmeklere 
rastlanmaktadır. Eminönünde Tahm1s 
caddesindeki fırınlardan birinde 60 ka-

de .lllefhur bir lokantada temizliğe riayet dar eksik ekmek müsadere edilerek Da
edilmediği görülmüş. lokanta sahibine 16- rülacezeye gönderilıniştır. 

SON POST& 

Hakkımız 
Yok mu? 

Evvel duymak, sonra 
duymak meselesi 

S?n PORtanın Ankara muhablrt 1lı:t 
hafta ene!: 

- BükOmetın barem kanunu proJe
atni yeniden tetkik etmete lı:arar verdi
tını. Mecllaten ger! alacatmı, btld1rm14-
t!. Bu haberin Son Postada çılı:tıtı günün 
ferduında lnttşar eden hemen btltün 
gazeteler istanbuldan veya Ankaradan 
aldıtıan haberlere dayanarak: 

- Yanlıştır, dediler. Bü~ttıı böy
le blr kusuru yoktur, proje Meclistedir, 
Mecllııte kalacaktır. 

Son Posta itiraz etmedi, verdiği habe
rin dotru olduğunu blllyordu. Blldlğlnt 
yazarak vazifesini yapml§tı. Güldü ve 
geııt•. Fakat dün. evvelce Son Postayı 

tebtb etmiş olan bütün gazetelerde: 

Mart ıu 

Tiftiklerimiz 
takas ile 

İngiltereye hususi 
ihraç edilecek 

Dün Türkofise tebliğ edilen karar miihim miktardak 
tiftik stoklarının dış piyasalara ihracını kolaylaşbracala 

İngiltere ile olan ticaret ve klering an· 
laşmasına bağlı takas maddelerini göste-

ren 4 numaralı listeye, tiftik dahi ithal 
edilıniftir. Bu karar İktısad Vek!leti ta • 

rafından dün geç vakit Türkofise bildi • 

mantarda portakallarımız için dahi Le 
tonya iyi bir mahreç olmuştur. 

Sanayi Birliği idare heyeti 
toplandı 

rllmiftir. Bu suretle fimdiye kadar İn • Sanayi Birliği idare heyeti dün toplanı 
giltereye takas ile gönderilemiyen tif tikle Dll§ ve deri sanayicilerinin dileklerini alı 
rimiz serbestçe gönderilebilecektir. İn - rapor halinde tesbit ederek İktısad Ve 
giltere ile iş yapan ihracatçılar birkaç kAletine arza karar vermiştir. Bundamı 
gündenberi bu şekilde bir anlaşmaya va· başka toplantıda Pazartesi gilnü çoraJ 
nldığını hususi surette Lomiradan öğren· fabrikatörlerinin toplantıya çağırılmalan 

ve müteakiben de çorap fabrikalarındaki 
zım gelen ihtar yapılmı§tır. Aynca Slr • Bazı kasablar etlerin altına ötedenbe
kecide bir sütçü dükkAnında da temizliğe ri kaba kağıd 'koymaktadırlai". Belediye 
aykırı hareket edildili tesbit edilmiştir. kasabların kaba kağıd kullanmalarını ya-

Hükiımetln barem -kanunu proje -
.\':ini yenide tetkik etmek üzere Meclisten 
geri aldığı haberini okuduk. ve gene gül
dük. Fakat aynı zamanda da birkaç sa
tırla olsun kaydetmek 16tedilı:. 

mişler ve ihraç edilmek üzere ehemmi • 
yetli miktarda tiftik: lhzar etmiılerdi. imalatın kontrol edilmesi için faaliyet• 

geçilmesi kararlaşmıştır. 
İhraç mallanmız :ırasında ehemmiyetli 

bir yer alan tiftiklerımiz şimdiye kadar Bir hafta zarfmda lstanbul 
hemen hemen yalnız Almanya ve Sovyet limamndan yapllan ihracat 

Şehzadebqındakl .tnemalardan 11k 111c sak etm;ştir. 

Tren yolundaki harab Denizbank Umum Hrkkımız yok mu? Rusyaya ihraç edilmekte idi. Alman pe1'· Martın ilk haftası zarfında İstaı•bul 111 

bl·nalar ı·sıı·mıak edı·ıecek ıuı:urn Ankaraya P.ı·ııı· -······•••H•••••••••••••••H••HOOHHOHOHHOHOH•-.. mi dairesinin muayyen bir miktardan faz manından 146,200 Ura kıymetinde fın .. u U : ı _ la fiat vermemesi ve Sovyetlerin ile daha dık, beyaz peynir, yumurta. yaş ve kul'll1 

Sirkeci can civarmdaki iııpat devam Denizbank umum müdürü Yusuf Zi- Maar :t Şor asına ziyade intizar vaziyetind~ kalmaları tif- meyva, koyun deris!, yaprak tütün, zey.; 
lıtmektedir. Muntazam. b!r plin dahilinde ya Erzin dün akşam Anka.raya hareket ilklerin normal seviyeye varmasına mlni tin, ceviz kütüğü, tazE> balık. kitre, kuf-i 
kn edilmekte olan inpat sonunda. Sır. etmiftir. göflde_rilecek olmakta idi. yemi. kepek, kestane, ceviz ve fasulye gi• 
tecf pn modem bir S.tuyoıı haline seti- Umum müdür Anbrada. Denizbnnka Anadoluda ve ihraç iskelelerinde 25 bin bi maddeler ihraç edilmi§tir. 

rlleeettir. İnfaat Haziran nihayetind• .ik- aid muhtelif meselelere dair temaslarda rapor hazırlanıyor balye, yani 2 milyon kiloyu mütecaviz 88• Yapılan ihracat daha ziyade Almanya, 
mal edtlnıif bulunacaktır. BtA IW'etle it- bulunacaktır. tıhnadık tiftik stoklan bulundulu tah • Danimarka. Yunanistan. İblya. Roman 
letme tefkilltının bir mıntakada toplu Şehrimize gelen Alman heyetile yapı- fstanbul Maarif Müdürlüğü, Maarif E lm 
bir hü:le bulundurulması temin eclile • lan görüşmelerle, bdrod:ı tasarruf dola- Şiirasına hazırlık maksadile lise ve orta min edilmektedir. Tiftiğin İngiliz piya • ya ve stonyaya yapı ıştır. 
oektir. yısile açığa çıkanıau memurıann tazm:- mektebıer.dıeki ıslahata aid meydana geti- salarına husust takas sureme ihracı ım • ihraç edilmek Uzere yapak 

Hat boylannda bulunan n fehrimizin nat talebleri ve yeni kadro tatbikatına rilen raporlan yakında Vekalete gönde • kinlan, diğer alıcı piyasaların da ibti • SlllŞl&rl yapfldl 
lfbellilini bozan barakalarla, bir takım dair olan işler bu meyandadır. recektir. Bu raporla!'da bmasızlıktan «:!· yaçları nisbetinde ve müsaid prtlarla 

..... __ b b d N H ber ld »--·-.. " +._L d v kl ~- " . Dün Bandırma ve Trakya yapatılan 
pyri muntazam w IUll"a inalar a a- a a lg.ı.uAM.a gore. ıırusa e • kayet edilmekte. ders levazımının kul - mubayaatta bulunmalannı ıntaç edecek- 1 in . d ihr dilm k il ~ 
fla VeklleU tarafında fati.mıık oluna • leti açıp çık~l1111J ~lan Denizbank me- lanma tartlannı gösteren broşür neşri, ve tir. Bu karann mevcud stokların satıl • : 

1 
pıy:;,: ant açl e t e Fi t~ereu ... 

aatbr. murlannın vazı~tl~rıle ya.kından alAka- bu ,_ t kull 1 "l'h- t -'L da t . ed 1. .. h . .. ~ı a yem yaa yapı mış ır. a r ~ 
a::vazıma ın anı masını o5 • e meA masını emm ece ı fUP esız goru -

Son nmanlırda banllya trenlerinde ya dar olmaktadır. Halen açıkta bulunan il ku 1 lmas kt b k'T'b kuruş arasındadır. İhracatçılar bu c~ 
pılan euslı temilAt dolayuile ~u yıl da memurlar İktısad VekAletine bağlı mil - zere . r~.ar açı . ı. m~ e ~ u • mektedir. İngiltere ile ticari münaseba • malların heyeti umumiyesinl toplam~ 

. hanelerı vucude getirllmesı. mualhmle • · · f da d ·· · 1 ı &Jl'1 bir tenzıllt yapılman pmctillk mev- esseselere peyderpey yerleştirilecek ve 11 . . . . . . tın ınkışa m a mue§ır o acalı an a • için piyasa ile alAkadar olmuşlardır 
mubaha değildir. Bununla beraber, 011 bet yakatlerl niabetinde maaı ve ilcretlerıe rın bırer derece terfı ettı~ılmelerı ist~n • şılma.ktadır. Yerli fabrikalar da devlet taahhüxiü ku 
•• N-•- -~aı- ta lf ı c 'L•ardtr v '-•t h b' mektedir. Raporda muallımlere verılen 
1aayıata -.&MI ·~tinin tetkikten. ae- vz 0 una aıu • h• .e~ iç ·r ders saatinin azamı miktarı ·rm· dört Letonya şehrimizde bir seyyar maşıar ıçın 63~ kuruştan renkli yapalıl 
çfrecell mesall aruında, umumi bir ten- memurun açıkta kalmaması ıçın icab e- " . yı 1 

• • • • • mübayaa etmektedi!"ler. 
ldlat ifinbı de ıtSr!IGlmea: muhtemeldJr. den tedbirleri alnuttır. saat olmaaı. yuksek mualltm mektebmm sargı kurmak ıslıyor . 

muallim kadrosu tevsi edilmesi ~ zik· Bahk ıhracatçllarıntn toplantıs• 
:redilmektedir. Dün Letonya general konsolosu Ka • 

.. . . . . Dün balık ihracatçılan Ticaret odasın· 
Mektebl~rde derslere öğleden evvel de cent Turkofısı zıyareı etmıştir. Konso • da t 1 1 dı T 1 t d ,_ 

Pollıt~: 

Ee!ttrlk prtzlle oyınpn bir 9ecak 
hastaneye keldırll<'ı 

1 
op anmış ar r. op:.an ı a &OJilfU 

etanbul vlllyetl 1870 vam edilmeli. öğleden sonra tatbikatla los, Letonyanın bütün Balkanlarda kısa 1 keti ih _..ı:ı kt la b o t h - . . mem e ere raç 11.."Ul me e o n a • 
m n e lblNnl 9ıkardı meşgul olunmalıchr. Askerlik kampları muddetli aeyyar :1ergıler kurmala karar 1ıkl k 1.t 1 -' balijl ih g 11 arın a ı e e~.. am an ve ra• 

Dan Yebekblıdınmda orta okul ta • i vriden 82. Yalovadan 36, Çatalca • ıslah olunmalı, olgunlu~ imt!hanındar. ev verdiğini ve bu sergilerden birinin de İa- 11 . h kkı d h" kftnı t dü " ül 
Jetıe.tnden 12 yqlannda Mualll mekte- dan 94. Şileden 33, Kartaldan 34 münte- vel .talebe bir eleme imtihanından geçi - tanbulda açılması için hükdmetimizin =b~~ : ~;. u btldt r . :n eı 
bm eıutrik prizile oynarken oereyana hlbfsani gıkmaktacbr. Bu suretle fstanbul rllmelldir. d isted' . i bild' . . er en ne r mışt · 
bpılmıfbr. MuaUA baygın ~ir llalda vilAyett müntehibianı miktan 1670 l yar ımını ı.ğm ırmıştır. Bundan böyle yapılacak taze balık ih, 
CN .. 11 _.,.. hutanesln 'L.-Jdı ... 

1
-··t bulmaktaıdıır. Orta mekteblerde talebe hayata hazır. Letonya ile ticarl münasebetlerimizde racatı yeni usuller dairesindıe yapılacakı 

~ ~..,...,,.. e aa •u.u"9 ır. Ianınalıdır. Bu husustaki esasen mevtud tedl-ici bir inkişaf görülmektedir. Son za. tır. 
BiP k•mron blıP •d•me f8rpıp Topl1tn lılar: talimatnamenin tatbik edilmesi arzu e • 

gllzlnden PNl•dı dilınektedir. Orta mekteblere girme yap 1 1 
Çataleada Kale~ mahallesiade fatu - Onıverelted9 tıb bayramı tertlb edlldl asgarl on iki. azamı on beş olmalıdır. Ra- yeni neşriyat 

.JOll Clddesinde oturan Şevkiye. M nu • fatanbal ttnllıerıdtemıfn her aene kutlu - porda birçok yentlikler istenmektedir .... _ ---------------
ımarah kamyon çarpmıftır. Sol gözünden !:;ııı •Tıb b~vramııı 14 Mart eaıı günü öl - Muallimlerin mekteb 1iahilinde başka el- FDdr '" San'a& - Sadri Etemin flmdlre 
fal'Alanan Şevki tedavi ltma alın en aonra ntversfte ~onferana aalonunda . 1 lı:adar muhtelif gazetelerde yudJlı ftlı:1r ve 
... 1 .. --"ör aka a IDlf, yapılacaıı:tır. Relı:t6r, profesör Mazhar 08- bise gıyme erinin temin~ de bunlar me - aan'ata dair lnlü ve derin görütltı maıkale -
~ ru- Y lanımftn'. man 1oQent Kum 1mıan ve talebenin Bl>1- yanındadır. ıert toplu olarak rııı:tr "" san•a.t tamııe ld-

aı. hır81Z t)8klıll •r•baJI llyecetı nutulclardan aonra Korıservatuar tab halinde neşred1lm1fttr. Dejerll arkada -

Cennet Balosu 
BQttın ıan'at mekteblerinden me

zun olanlann cemiyeti tarafından 

Taksimde Cennet kOşkQnde 11 Mart 
Cumartesi akfaml bir balo verUe
CtSktir. Balonun mQkemmel olması 
için birçok hazır11klar yapılmıştır. 

Nlarken pkea.ndı tarafından bir de lı:onaer vertlecektfr. Ban- Sular ı·daresı· de ımuzın bu kıymetll eaertnl hararetle ta'Val-dan başka gece de btr tıb balosu tertlb edll- ye t"derts. 
Tabfmde Attar 10kalmda oturan sey· mtştir. Muhtasar trenrt _ cerrahJ>IUJ& baat.aneal ---------------

1JU Atıcı Sabri Çoban 3 temlekli el a- Hind muellcl koneerl tettı•ş ed·ııı·yor abıt clldlye mütehaııml Dr. HA.mm Pekin 
abamıı evinin kapwnın &niinde bıraka- P!mfnöni1 Hnlkevtnden: En eski musfk1 - bu t.slmdıekl tıbbi eııertni neşretmlftlr. 
rak içeri girmİ§ ve dıpn çıktılı zama.u lerden btrt olan Hind muslktstnt tanıtmalı: S 1 iıdı.. ,__ lrklteld _ Bu mtm&r Dl«Dluuının M 

. . . .. ve dinletmek makı;adlle bir devrt~em aeya- u ar ıaresi ıa.urulduğu tarihten tti • 95 incl .sa arı blr arada olara:lt lntbJ&r et -
arabanın yennde yeller estıjıni gormflJ· hattne çıkan 'Hind m!-1k~lna.slıutnd~\ı baren hiç teftiJ görmemiştir. Mülkiye m11t1r. yıl 
ııtar. Zabıta tarafından yapılan arama Be- profeaör Krtşma Naraln SUamı Evimlzin müfettişlerinden Cavid ve İhsan idarenin Töbff\il Meımletetımızln 
"tice9inde. arabayı açlanm Tozkoparanda Cat,ılotıundf\.ld aaıonunda ıoı3 939 Cuma bütün hesablannı ~özden geçirmektedir. tanınmıf :Ot.e'::: ;;,atmd&n 3 ayda. 
,....._,._--:d 900,.._da oturan F ·11: So ve 1113/939 Cumartesi günl&ri saat 18 de 1Jı:t "--ı 
..-~& ısı"' 81 Y konser Terecl"ktlr. Proteeör tı:onaerlertnt Htnd Belediyede on senelik muhasebe hcsab- bir cıtanlan bu mecmunm 3 '""' cild S 
wuz oldulu anlafl mıttır. Faik Soysuı flütü, hemnontum ve oeltren lsm1 vertlen tç- lannı tetkik eden mülkiye müfettişleri !lnetl aayı.sı çıkmqtır. 

'EHIR TiYATROSU 
Tepeb.. Oram kısmı 

Ba•lı:ıam ••t 20.g() da 

ANHA KARENiN 
7 tablo 

l.tikıaı cadde91 Komedi m. 
B...)qam uat :lO. 30 ela 

BiR MUHASiB ARANIYOR 
Pldılı arabayı atarken yakalanmı§tır. lertne au doklurulmut btr takım kftselerden Çocuk - Qocut B.strpıme Kurumunun 91-
~- h iki h ga k 18 d milrekkeb darbukalarla verecek w aynca bu husustaki incelemelerini ikmal ettik· tardıtı bu ooculı: mecmauının 118 lne1 •- ---------------
~ ır .. z ve ıNız Y~ "'1 ya • " 1 mnd •1sulll be.ste ue tllrlı:çe tartılar IÖJ'll _ ten sonra, diğer §U:belerin vaziyetlerini rm renlı:ll bir lı:apat 1qlnde tıengln mende - HALK OPERETi 

Kachka,ende Beyuıdketlıüda cadde • 1ecekttr. gözden geçireceklerdir. rlcatıa ınu.aı etm)ftlr. Buakpm •at 9 da 

ilinde 18 numaralı evde oturan mesdd Varlık - 135 1nc1 ..,_ do)lıaD aıGndert- QÇ YILDIZ 
bnamı AbdiiJşilkranın 250 llraa ve zev • Allht!rllk isleri: H . . v k"I" . . t kk e&tla oıtm)ftır. 
eesim ak1 bilezik veair milcevherler ça· 8rlCIJ8 8 l lmlZln eşe 0r0 la Ötre&ün - Maar1t Vek:Aleta watuıdaıı Operet S perde 

Şuhrye drvet . oılı:arıllr mttabt ...-ur. s inal •Jl81 ZOZO DAi.MAS 
lmmıfbr. Befotlu uterııt şubesinden: 1 _ Şube _ ŞQkril Saracotlu ve refıkası Saadet lntifar etmtıtır. HALK eperetiMe MtbJel' 
Zabıta tarafından yapılan tahkikat IO- mfz1e ta11d11 yedet subaylardan muhabere Saracoğlu ve çocuklan, Rüştü Saracoğlu ------------------------------

nunda hırsızların Nizameddln, Şükrü ve .sınıfına mensub n ut.etmen Cyarsubay) ve refika11 thfet Sa.nc'>llu, Hamid Sa· T A K s • M 
CeW adında üç kifi olduğu ve bunlara r1ltbealnde olanların ıo Mart 939 aabahı '" racoğlu ve refikam Neriman Saracofhı 1 
Ba-.a ... il Ba topçu sınıfına men.sut- astelmen Cya.rstlbay) -·lrl.. la ölil 0 d 

Sinemasında 
,-....& e yramm yataklık ettikleri ıann da 15 Mart 939 .sabahı 45 gftnltıt .staJ• ve 'i""~n. ana rının . m n en do-

mılafıhmfbr. ıeTkedllmek tlzere derbal ftlbembe mtıra _ ğan acılarına her tekilde ıştirak edenlere 
Hım.z1ar ve ,eriki cürfimleri henüz caatıert. teşekkürlerini edaya gazetemizi tavsit 

plcbkları paralan yemeğe vakit bulama· 2 - bıtıyat erattan JOtlamuını henGz etmitlerdtr. 
d akal 1 cü ·mı ini 11 af yaptıramtyanlann ıs Mart 939 atşamma -----------an y anmış ar ve ru er t r tadar şubeye gel~. 
etmiflerdir. Suçlular bugün adliyeye tes- 3 - Şubemizde kayıdh maun atıbay "" •
Um olunacaklardır. rat lle .,ehtd yettmlertnden aeneUlı: JOklama-
Blr •mele vapurd•n dDtlP PNl•ndı ant JUPbrm&mJf olanlann da ıo Mart 939 

Ş~lılr tı l11rl t 

Emlnllnlnde 13 bina latlmllk atJıamına bdar fUbeJe mtıraeaatıert. 
t.tfnye Dok fabrikaa ameluinden Ali, t - BQollunda, yerll haltın uterllt 1.f - edilecek 

Tavanı vapurunda çalıftTken 4 metre fr. lertııe batan CBeyollu uterllk tubell> tn- Eminönilnde yıkılan Valide hanının ar
ttfadan havuzun önQne dllfmdf. belinden den bqta, J9banc:ı haltın uterflt ı.terlne kumda lstimlAk edUeceok binaların Ayısı 

babn CBeJOIJtt Jl'br.neı uteıttt fQbell) de . 

emAlslz, ,...ı.k n zengin bir llNllPll• 

Umumi talep hmine: SeaeaiD ea sini •• •• ı.tlyllk Frauıs filmi 

HARP DÖNÜŞÜ 
Kahramanlık.... F eclaklrhlr.... V uife filmi 

BiR HAFTA DAHA GÔSTERILECEKTIR. 

IIAveten ı END0L0S GECELERi 
l•P11nyolC11 Kopye81 ı Bat Rolde ı IMPERIO ARGENTINA 

Seanalar: EndQlQı geceleri 2.80 ve 8.80 da Harp DOnQşQ : 4.80 ve 9 da 
,aralanmattır. Ali tedavi altma alınmıt- \'ardır. Mtlracaat '"' muhabeN 2'ler1nJıı ba- on i!çt<ır. Bunların ııtimllki için Ji1a on 
tir. na p. J&PJJmw lflll obmar. bin lira harcanacektır. ~--••••••-••••••••••••••••r# 



Sivasın güzel 
bir nahiyesi: 

• ve zengın 
Gem ere!< 

Gemerek' e yerleştirilen göçmenler müstahsil hale 
kondu. Nahiyede İmar faaliyeti de hızla devam ediyor 
Sıvas. (Hususi) -

Şarkısla kasabasının 
Gemerek nahiyesi, 
lon yıllar içerisinde 
lıududlar aşırı sınır
lardan yurdumuza 
lelcn göçmer. kardcş
ler1rrı zin hareketle. 
tile her sahada göze 
~rpacak kadar bü
)Ük imar. ve iktısadt 

, u • "x 4 

~lışmalara kavuş. 

in~ bulunuyor. Na 
biye Sıvas - Kayseri 
tosesi yakınında ve 
Sıvas • Kayseri de- öemerekte yapılan göçmen evleri 
ltıiryolu güzer~ahmd:ıdır. Nahiyenin sa- Gemerekte kültür~ karşı da çok büyük 
kası 225 kilometrelik bir sahanın ü - bir alfıka vardır. Bugün 1001) e yakın tah
lerine yaslanır, üç ova üzerindedir. Bazı sil çağında çocuk okuınaktadı-:. Ayrıca 
köyleri ağaçlık ve bu suretle güzel man· Gemerek gençlennden orta, lise ve yük· 
lara arzedıer. Nahiyeyi kasabaya ve köy- sek tahsillerini yapan ve hayatta m'.l· 
lere bağhyan yollac büyük bir intizam vaffakiyetli elemanlar arasında yer alan· 
~a.hilinde vesa:tin işliyebilmesi nokta- lar da vardır. 
llnda düzenli b!r hale ietirilrr :ştir. N:ı- Nahiye crvanncia zam'ln zaman Bi
ltiye civarınd .. bnlunan köylerde ağacın zanslılar.dan ve Romalılardan kalma eski 
\ıymeti artmıştı:-. Köylü ağacı, yetiştir· izerlere de rasianınaktadır. 
!neye fazla gayret göstermektedir. Geçen Bugün Sıvas nah yelen içerisinde ilk 
)lilar içer:sinde bu havaliye 80 bın ağaç defa belediye teşkilatı kurulan yer bu
~ktirilmiş ve bun!.ar da iyi bir şekilde! rasıdır. Belediye bütç:esı nisbetinde na
tetişmiştir. Bilhassa köy namına diktiri- hiyenin yollarına ve sularının, kaldınm
ten kavaklıklar köyt~ yeni bir memba teş· Iannın tanzimine çalışmaktadır. 
kil etmektedir. Nahiyeye yağh 22 köy Nahiye civarında bulunan Çepnf, E
\>ardır. Bu çevrede. köy kanu:ıunun esas- ğerçi, Sizir, Karaözü köyleri tamamen 
ları dahilinde yürünerek köy kalkınma· ağaçlıktır. Bu köylerde ayrıca patates ve 
tına fazla ehe:mm!yet verilmektedir. Na- sebzecilik te yapılır. Bürhan, Tekmen, 
biyenin içme et••arı da iyidir. Dendi! köylerinde fazla miktard•a ve yıl-

Nahiye ve köy!P.rind<.? at sporlarına da vasati 500 hin ki!o patates satarlar. 
karşı da artan büyük bir alaka vardır. Umumiyet itibarile 600 bine yakın mey
l-lnhO:yenin köyleri ile birlikte nüfusu va ağacı vardır. 

17,850 dir. Gemereğe dört kilometre mesafede lin-
Nahiyc ve köylermde yapılan işleri şu yit .kömür ocağı bulunmu~ ve işletilme

tekilde sıralıyabiliriz. 145 kilometrelik ye b~lanmıştır. 
ltöy yollan, Eğerçi ve Sizlr köylerinde 
6rnek köy odaları ve diğer koylerde de 
bu odaların yapılmaSl, köy mekteb1erinde 
lliimune bahçeleri vücude getiriJmiştir. 

tğerçi mektebi bahçesine 1500 ağaç dik
tirilmiş ve yetiştırilmiştir. Ayrıca çocuk
lar kin de bir spor sahası meydana geti· 
l'ilın işt i:r. 

Köylerin telefon şebekesini uzatmak 
~ bu suretle nahiyeyi köylere ve kasa
baya bağlamak i1ine dP. ehernm!yet ve
l'flmektedir. Köy evlerini beyaz badana 
tle ba.'dlına isler! de sona ermiştir. 

Nahiye haL'lcı bilhassa ziraatle meşgul· 
•ür. Davarcılı~ ve aynca pastırmacılık 
ile de uğraşırlar. Umumiyet itibarile tj. 

caret iyi bir sahadadır de'1ebilir. 

Nahiyeye hülclmetimiz tarafından is
kan edilen göçmenler için bir plBn dahi
linde yaptırılan 452 ev Sıvag • Kayseri 
demlryolu yakınınd3 ve nahiyeye 25 ki· 
lometN! mesafedP. kurulmuştur. Z<!ngin 
kömür sırtlarına yaslanan burası, en mo
dern bir köy halin? gelmiştir. Tamamen 
yerleştirilen göçmen kardeşlerimiz müs
tMısil bir hale geçirilmiştir. 

A'pu'lu köy eğitmen kursu 
Bu yıl Alpulluda açılacatını geQenlerdıe 

blldtrdlğlmlz köy etıtmen kursu tlçüncü dev
re !NlrLcıatına Nisan baftndan itibaren baş
lanılacaktır. Kuraa her villyettıen aranan 
şartlan haiz olan 40 ar eğitmen nam~l a
lınacaktır. 

( Gemlikte Sunğipek - lpekiş maçı 
Gemlik, (Hususi) -

liafta içim.:lc Gemlik
te, Sungipekle Bar
aadan gelen İpekiş 
Sporcuları arasında 

bir futbol maçı ya
pılmıştır. 

Kalabalık bir sc
Yırcı kütlesinin he
}'ecanl:ı takib ettiği 

ınaçta. Sungipck 3-0 
rnağhlb olmuştur. Bu 
ınağlub"yet, gençle
rin b'lhassa ekzersiz
lerine daha muntazam devam etmek, mii teakib maçlara daha iyi hazırlanmış ola
rak çıkmak için bir hız vesilesi olncağı hiç şüphesizdir. 

Resim, maçtan sonra iki kardeş takımı bir araıd:a göstermektedir. 
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lzmirdeki korkunç 
cinayetin tafsilatı 
Bir amele bir kadını öldür
dü, dördünü de yara~adı 

Doğunun güzel 
bir kasa bası: 

Sayfa 1 

ve tarihi 
Ahlat 

Birçok istilalara sahne olan bu kasaba Vangölünün 
kıyısında kurulmuştur. Ahlatlıların bütijn arzuları Irana 

uzayacak olan demiryolunun Ahlattan geçmesidir 
Bitlis, (Hususi) - !sanın doğu~undan 

330 yıl önce Romalıların eline geçen ve 
Hilyat ismi verilen Ahlat; orta zaman 
tarihiooe büyük bir Türk şehri bulunu
yordu. 

İzmir (Hususi) - Tepecikte Sürme· cSelcfkiyüs. ün idaresinde kaldığı sı-
li sokakta dört genç kadının yaralan - ı ralarda, senelerce Roma, İran ve Bizans
ması ve Nazillili Ayşe Münevverin ö • lılann karşılıklı ve zorlu harblerine sah
lümile neticelenen cinayet tahkikatına ne olmuş. bilahare Arabların istilfısına 

eh~iyetle devam edilmektedir. Bu uğramış ve nihayet 1040 tarihinden sonra 
müthiş cinayetin biricik suçlusu Os • da Selçukilerin eline geçmiştır. 
man da üç yerinden yaralıdır ve mem· Böyle güzel yerlerin Türklerin elinde 
lekct hastanesinde, üç jandarma nefe- kalmasına bir türlü razı olmıyan Bizans
rinin göz hapsi altında tedavi edilmek· lılar; gene rahat durmamışlar ve bu ha
tedir. valiye mütead'did hücumlar yapmışlar. 

Ağır yaralılardan Şükriye, hastane • dır. 
de bana hadiseyi şöyle anlattı: Nihayet Türk ordularile Malazgird o-

- Osman, ekseriya umumhane so - vasında karşılaşan Bizanslılar; bu imren
kağında gecelerini harcayan hasta menin acısını büyük bir hezimetle çek
bir adamdır. Kadına karşı, büyük bir m.işler, imparatorlarını esir ve ordulan-
zafı vardı. Tanıştığı kadınlan döv - nı per~ bırakarak kaçmışlardı. 
mekten ho~lanırdı. Artık bu yerl~r • daha eskiden olduğu 

Hadise akşamı saat beş buçukta Os - gibi • gene Türklerin elinde kalmış, ge
rn::m geldi. Kapıda kendisini karşıla : rek kendi aralarında ve gerekse Arablar 
yan H&rnide oldu. Onu tanımadığı için elinde bir müttdet daha hırpalanıp dur
iç2ri aldı. Fakat biz göz işaretile atlat- muştur. 
~ <\smı söyledik. 1259 senesinde Ahlat. Moğolların isti-

lasına uğ'ramıştıl'. Moğollann hücumu 
ve Ahlatı ele gcçidşlerı çok feci olmuş
tur. Şehirde büyük bir katliam yapan 
Moğollar; bu ha!'eketlerile tarihin en de
rin yarasını Ahlatın kalbınde açmışlar
dır. Ahlat; bu ist lanın bıraktığı acıyı u
zun yıllar unutamamıştır. Karakoyunlu
lar zamanında da (Timur) ordulannı ka· 
pılannda görmüş ve bunlarla da muh
telif savaşlar yapmıştır. 

Bu suretle tarihin muhtelif devirlerin
de kardeş ellerile yar:ı alan Ahlat, Ak
koyunlular..tan sonra Yavuz Sultan Se
lim zamanında Osmanlılar eline geç
miştir. 

11 inci asırdll ~ok geniş bir arazi üze
rine kurulmuş olan bu şehir: evvelce 
toplu bir halde! iken bir~ok istila ve hü
cumlar karşısınd3 bu varlığını kaybat

Ahlc.tıa ı.an.hi künbetlerden oın 
olacaktır. Bunda yetiştirilecek fidanlar, 
bütün bu muhitin meyva ve ağaç ihtiya
cını temin ad.ıecektır. Bu maksadla şimdi
lik 600 dekar arazini:ı ıstiml8.ki yapıl· 
mıştır. Bu meyanda bu sene lüzumlu gö
rülen bazı tesisatın da vücude getirilme
sine başlanacaktır. 

Ahlatlıların bugünkü en büyük emel· 
leri; İrana gidecek olan tren yolunun 
memleketlerinden geçmesin. görmektir. 

Tabii güzellikleri sayılamıyacak dere· 
cede çok olan Ahlat; vali Rüat Şahinba
.şın himmetile ve kaynı.akam Mazlum 
Yegülün elile ımara kavuşmuştur. GE'çen 
yıl tanzim edilen bir plan tahtında işe 

b~lanmış ve göle daha yakın bir kısım
da bazı resmi b nala:- ve asri dükkanları 
vücude getirilmıştır. 

Kayaoqlu 

Biuad'cte tir del:kanh 
'babasım ö dürdü 

miştir. Şimdi dağını1<: bir halde, adet! Bigarliç (Hususi) - Bigadiçe bağlı 
birbirinden ayrı birer köy halinde bulun !i°''!raş köyünden İsmail oğlu 1318 do
maktadır. Bu suretle aralarında husu.e 1 ğumlu Mahmud Gürlen 75 yaşlannda· 
gelen boşluklar, bugiln bahçe ve tarla ki babası İsmail Gürlen ile aralarında 
haline sokulmustur. tarlayı sürdürmemek meselesinden çı· 

.ı. ukanda Omıanın yaraladığı kadınlar 

hastanede, aşağıda katil Osman ile 
öldürdüğü Ayşe Münevver 

O:::man isyan etti, bağınnağa başla· 
dL Bu sırada Ayşe Münevver, sokak 
.kdpısının sağındaki odasına girdi ve 
kapıyı arkasından sürmeledi. 

Bunu garib bir izzeti nefis meselesi 
yapan Osman, bir çılgın gibi oda ka -
pmna dayaııdt1 tekmeliyerek kapıyı 
açtı ve içeri girdi. Bıçağını Ayşe Mü-
nevverin vücudüne insafsızca sokup 
çıkarıyordu. Zavallı Ayşe Münevver 
cansız olarak yerlere serildi. 

Gözlerini kan bürüyen katil bu de • 
fa1 polise haber vermemekliğimiz için 
brni, Ayseli, Hidayeti ve Necmiyeyi de 
bıçakladı. Benim ve Ayselin yaralan • 
mız ağırdır. Dün ameliyat olduk. 

Sonra kendisinin de yaralı olduğunu 
gördlik. Kaçıyordu. Yetişen polise tes
lim oldu. 

' 
Suclu Osman Denizbankta ameledir. 

Ölen -Münevver 18 yaşında bir kızdı 
ve bir sene evvel iğfal edilerek Sürme
li sokağına düşmüş bulunuyordu. 

Mazide çok muhteşem ve parlak devir- kan rnünazaada Mahmud, babasını e
ler yaşamış oları Ahlat Türklerinin bu- lindeki üvendire ile döverek yaralam14 
ralaııcbı vücude getird!k!erl kıymetli ve ve yaralı tedavi için gönderildiği Ba· 
değerli eserlere, bugün bile şurada, bu- lıkesir Memleket hastanesine varma· 
rada tesadüf edilmektedir. dan bir handa ölmüştür. Ölüsü tekrar 
· Ahlat, Bitlisin en güzel kazalanndan köyüne getirildiği vakit vak'a hükfı • 
birisidir. Vangö!ünün şimalinde ve Bit· met~ bildirilmiş ve ölü otopsi yapılmak 
lise 58 kilometre mesafededir. Şehir; çolr üzere Balıkesir Memleket hastanesine 
verimli ve sulak bir arazi üze:-ine kuru!- sevkedilmiştir. Baba katili Mahmud 
muştur. İyi hayvan beslendi~i gibi her da vakalanarak Adliyeye teslim edil· 
türlü meyva da yetişir. Bunların en ba- miJtir. ffahkikata devam ecİlmekte .. 
şında !kayısı w ceviz gelmektedir. Bil· dir. 
hassa kayıslSl, aşılandığı takdirde Ma
latya kayısısı evsaf mda bir kıymete ma
lik olur. 

Bu defa Ahlatta Muş, Haklri. Van ve 
Bitlis vilAyetlerin;n iştirakile bir fidan
lık vücude getirilmektedir. Bu f danlığa 
ayrıca Ziraat Vekaletinin de yardımları 

Kızı'c?h~mamda orta 
mekteb açılacak 

Kızılcahamamda dokuz senedenberl faa -
Hyette bulunan yatı mektebinin lfı.ğvecuıme
st, yerine de bir ortn mektebin tesisi muh -
temel bulunmaktadır. Kızılcahamamlılar bu 
habere çok ~vlumlşlerdlr. 

( ____ L_ü_le_b_u_r_g_a_z_H_a_I k_e_v_i_ç_a_h..;;.ş_m_a_l_a_r_ı __ J 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Bundan sonrıı şehri • 
ırııze 2elen seyyahları ... 

. . . Otobüslerle gezdire • 
ceklermiş .•• 

- Acaba neden? Hasan Bey - Otobüsle
rimizi iörstlnler diye azi • 
&imi 

Lüleburgaz, (Hususi) - Yeni Halkevl 
başkanının verimlı çalışmalaıı muattal 
bir vaziyette dura~ temsil kolunun faali
yete geçmesine sebeb olmuştur Bir müd· 
det evvel cAtatfü•k köyünde uçak günü.
nü oynıyan temsil kolu geçen hafta da 

bir müsamere 't"f!rcre~ balkı ikı gece e• 
lendinniştir. 

cHimmetin oğlu> ve cKürsüdeıa 

uzakta• faciası büyük bir muvaffakiyetle 
başarılmıştır. 
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Sokaklarda~i levhalar ~ 
Kız 

S okaklara levhalar astırıp halkı 

ıslah etmek fikri meğer yalnız 

bizim belediyeye h~ bir buluş değilmiş. 
Dünkü gazete& okudum. Bilmem hangi 
f&hrlıı belediyesi de, öpüşmenin önünü 
ahnak için sdk.aklara fU levhaları astır -

inli= 
cKimseyi öpmeyiniz, kendinizi öptür· 

meyiniz .. verem öpmekle başlar.> 
Veremin öpmekle başlayıp başlamıya

catma pek ak?lun ermez amma, o şehir 
aokaklannda öpüşenıer her halde bizim 
tehrln sokaklarına tükürenler kadar çok 
olmalı ki, nıhayet belediye bu çareye baş 

~· 
Acaba fayduı oldu mu, hiç zannet ~ 

mem.. belki daha çok zararı olmuş, bu 
yibden öpüşenlerin sayl81 eskiye nisbetle 
utnuştır. MeaelA kadın, erkek bu lev • 
halan gördükleri zaman birbirlerine ga • 
rib garib bakmamışlar mıdır, kadın: 

- Senin beni iki saattenberi öpmedi -
tmhı şimdi :farkına vardırın. Verem olu
rum diye korkuyorsun değil mi? Meğer 
ben ne kadar bedbahtmışun da bilmiyo
rum. 
Denemiş midir, bu sözü işiten erkek 

hemen kadının boynuna sarılıp: 
- Ben mi bayle ctüşündüm. asla bana 

inan: ' 
Di~ek kadının boynuna sarılıp şa • 

pur fUpur ~emiş midir? 

Hik~yeyi belki bilirsiniz?. 
Hoca, mektebde ders okutuyormuş. Bir 

tepsi baklava göndermişler. Hoca bakla -
vayı görür gö.nnez ağzı sulanmış, dolaba 
koym~. Tabil çocuklar da görmüşler. 
Hoca, çocukları bir fırsatını bulup ıd'.olab
daki bakılavayı yiyeceklerini aklına ge • 
tirmiş. Bu tehlikenin önünü almak için: 

- Çocuklar, demiş. dolaba koyduğum 

.., 
çocugunun 

saç tuvaletleri Karısrnı ve kaynanasını öldüren 
katilin muhakemesi yapıldı 

Suçu, toplanan deliller ve ikrarı ile 
katil, idamı talebile Ağırcezaya 

sabit görü!en 
verildi 

baklavayı gördünüz mil? 
Çocuklar iştahlı iftahlı cevab vermişler: - Gördtık hocafendi. Bundan bir müddet evvel, Beylerbe- ban, gece odasmda 1sınmak için yaktığı 
- o baklava ?Jehirlidlr, sakın yiyeyim .;'\,. yinde çok feci bir cinayet işlenmiş, İsş kömürden zehirlenerek ölmiic!i·frr. cwı 

demeyin. l!lörsilntb. C.·~~· isminde bir adam kendisinden ayrı ya- setli muayene eden adliye do'kio-;, E1"' 
Hoca, çocukları böylece korkuttuktan ı şıyan kansı Sadiye ile kaynanası Seni· ver Karan, ölümü şüpheli görerek er 

sonra r~at bir nefe! almış. bir arahk ta hayı b•çaklıyarak öldürmüştü. O va • sedin Morga nakline karar vermiştir. 
dışarı ~· Te"k:ra-r içeri girince dolabı Bu güzel kuvafürlerin biri 14-16 yaşla- kit cürmümeşhud kanunu ahkamına Rüşvet tahkikatma devam 
açmış; ba'klava tepsisine bakrm<:, bır de rındak:i kızlar, öbüru 6_13 yaşlarmdaki ço- göre Ağırcezaya intikal eden bu dava, 
ne görsün .. baklavanın birkaç dilimi ek- cuklar içindir. tahkikat noksan görüldüğlinden, i:k - ediliyor 
ailmiş. I. Kıüçüklerindir. İki yanda hafif, Jri mali için sorgu hakimliğine sevk-edil- Karaköyde bazı fırıncı, sütçü, şeker 

Hoca çocuklara .<NSnmüş: birkaç bukle. Sol tarafta bir yiv. Bir de mişti. ci ve saire gibi esnaftan haftalık aidai 
- Kim yedi bu baklavayı? kadife korcl'elL. Bu kuvafü: gi.ir ve kJ- Scrgu hğkimliğince yapılan tahkikat almak suçundan adliyeye verilen k~ 
Diye bağırın~. Bir çocuk yerinden kalk vırcık saça ihtiyaç göstermediğı için he- neticelenmiş, suçlunun kansı aleyhine miser ve polis memurları haklanndakt 

mış: men her çocuk başın~ tatbik edilebilir. evvelce bir zina davası ikame ettiği, tahkikata dördüncü sorgu hfiltimUğin• 
- Ben yedim hocafendi. Şimdiki (hale biçimı _ oreol) şapkalara Sadiycnin İsmail Hakkı isminde birile c~ devam edilmektedir. 
- Zehirli olduğunu söylemedim mi? rlla pek uyar. Çünkü saçın asıl bukleli ve münasebette bulunduğunu, İsarun bir Dün, 39 kadar şahid Adliyeye cel~ 
- Söylediniz amma hocafendj, ben en güzel tarafı şapkadan dışarıda kalı!- gün karısile İsmail Hakkıyı Beylerbe- ve hepsinin ifadelerine müracaat edil .. 

dersimi bilmiyordum. Onun için: bari caktır. yi sırtlarında beraber yakalayınca, bu miştir. Tahkikat birkaç güne kadd 
zehirli baklavaları yiyeyim de öleyim, * cinay~ti işlediği anlaşılmıştır. neticelenecektir. 
dayaktan .kurtulurum, diye yedim. il. Bu lruvafür daha büyüklerin, yeni Suçu, ikrarı ve toplanan delillerle Diplomasız bir dişci hakkında * yetişen genç kızlanndır. Bir Amerikan sabit görülen İsa. hadisedeki hafifleti-

ta dır p t'k kı ci sebebler muhakemenin takdirine tahkikat yapıhyor 
Sokakta öpüşenler de, çocugu~ n hocava rzı · ra 1 genç zlar; saçlarım · böyle uçları · b"k··ı .. t k bırakılarak, ceza kanununun -450 mci Dün, Sirkecide bir garaJ·da çaıı-.c verdiği ~aba benzer bir cevab verebilir- ıçe u u u e yuvarlak ha- ~ !er: !inde toplamayı, oldukça güç yapılan ve maddesinin beşinci bendine tevfikan, Cebbar isminde birl,inin diplomas,,. 

_ Öpüşenkrin v«em olacaklannı bil- ç~buk.bo~la~ bukleye tercih edecekler- fö kişiyi öldürmekten dolayı idamı is- di,ıçilik yaptığını Müddeiumumiliğıl 
- Neye 5p~yorsunuz, haberiniz yok diirmiz için öpüştü1<. Birbirimizin ola • drr. Yuz çızgilerı klasik b>r güzellikte o- te~erek, ağırcezaya verilmiştir. ihbar etımiştlr. Cebbar DemJrkapıd.1 

mu. llpii,ıenleT >erem olurlar.. nuyoruz, bari öpü~e!lm. Verem olalım, 11- !anlar ayn°". alınalıdırlar. o:mıyanlar Dün yapılan muhakeme s1"lsında, Selçuk apartunanında Fatma ismin<!<! Tarzında ikazlar vapar amma. onlara lelim .. diye öpüştük. y"':şınası ıçın b.r de seyrek kAkül kes- suçlu hiidiseyi şöyle anlatmıştır: bir dişçiye iki altın diş yaptırarak od 

Duvarlara levhalar asan belediyenin 
m«nurları ôp(l.şenleri görünce müdaha
le edebilir!~: . 

verilecelı: cevabı da bulmak güç de~il ki. lsm<t H ın . melidir. O vakit yüzleri olanca şirinliğile - Kanın Sadiye ile ayn yaşıyorduk. lira ücret verdiğini, fakat yapılan al • 

~==~~~=======~=~==~--~-~=~=:·~1:':n ~~~a~~DWll~~~~z .•. b~V~adın~clz~acirmü~~~di~~n~~n~ra~~~~ 

C 
8 ı b 

1 1 

- = si de güzeldir tertibi için zabıtaya müracaat etmiş - iddia etmektedir. 

' un an uyor mu idiniz ? - , Çocuk·- elbfselerinde ~: ~"r~;~ı~n;il~~:: J:~~d::z~::: m:~:.deiumumilikÇ<! tahkikata başım, 
_J yet amiriiğjne giderek kanın aleyhin· Yangm mahallind9 bugUn 

Kör banker ve kKrler a k 1 c k ,. . ka-rf deki. zina evrakının ve tahkikatının k 'f u p r 1 az e ımesı nereden ge1mişt r? m e ne ,.fhada olduğunu sordum. Cürmü- eşı yapılacak 
Mlster Hüvit ;,,mınde Nevyorklu bir Bu kelimenin aslının yunanca olması Kadın elbisele - meşhudun yapılınas• için bana iki si - Sultanhamamı yangını talılcikat~ 

senesın:.ıe n raya gelerek ihtimali vardır. Tanrı manası ifade eden nn e u sene ço vı mPmur verme erım ıs e ım. mnı· banker 1929 · ..J Lo d · d b k /jt ·1 1 · · · t d' E · adliyece dP.vam edilmektedir. Tehlike 
nv-'" · · moda ola k d' t • · lamamile bertaraf edilmediğinden, dtlıl 

"9llur smema rejısörlerinden Koşvanı deostan gelmiştir. Lltincede Allaha de1t., n a ı - ~ ~ ye. amırı: ziyaret e+..-n;a k b .. , fe, küçükler için ' .... ! o' c- Aksam del. sana iki memur ve - yangın mahallinde tetkikata devam eıt ou~ on~asını itirdikten portekizcede de di,_ derler. Portekı'z - .. ı:. d'ı . , 

ynl 

""" de elverişli bir ku ririz>, derli. Sonra Üsküdar iskelesine 
1 ememıştir. 

sonra a arak cact.d:eye çıkmış. Hava gü- müstemlekecileri bu dios kelimesin: Afri- maştır. Isıtır, bir- indim. Orada arkadaşlanmdan Niya - Bugün ical- eden bütün tedbirler a., ııe§li imif. keyifii keyifli yoluna devam ka sahillerine götürmüşlerdir. Afrikalı _ çok biçimlere u - zi;ıe rasladun. Bana kanını muhtelü !•nacak ve Sultanahmed birinci s~ 
eden banker bi?den etrafının karardıAt· !ar Nla Tanrı adını ;.J.mlendirirken, bu kc- yar. Parlaklığı ço yerlerde başkalarile birlikte gördüğü · ceza bakimi Reşidin huzuri!e, Müddei< 
nı. sonra slmalyah kesildiğlni hl,.etmiı. limenin aslını tahrif ederek ,c

08 
evi• de- cuğun körpe yü - nu söyledi. Niyazi ile birlikte Kuzgun· umumi muavini önünde ehlivulruf tııı Ha;rretı geçinee de gözlednin görmedi _ nıişlerdir. züne yaraşır. Yu· cu~a gittik, Kuzguncukta, dllrt yol rafından esaslı ve ikinci bir keşif ya· 

lini kör olduğun d hş tl lam Afrikad 1 · ı d muşaklığı da o - agw->;ında birbirimizden ayrıldık. Ben pılacı:ıktır. • u e e e an ış.. a yapı an merasım er e çalınan .... _ .................................................... -
iki c nun zevkini ok • km\ do?-'ru gidiyordum. Bir incir ağa -Zavallı adam. yasın1an liri sene kadar mus ·ye oa musikisi adJ verHıniş. on • şar. cının alhnda kanınla dostu İsmail Trakyada SU baskınlarının 

tılradığı fellkete alışamamış, nihayet ka- dan sonra da gitgide caz mu.sikis~ denme· Tabit bütün bun Hakkıyı birlikte e-ördüm. İsmail Hakkı önüne geçiliyor 
... ar, ara sıra gıyı · ana cırru ya as 1 ve: Edirne (Hususi) - Trakyanın en 

dere nza giietermiş: cMademkı bir kaz"- ğe başlanm.ıJtır. 1 · · b d w kl t 
ya uğradım, buna tahımmül etmeliyim. * lecek, abiyye bir c- Yanıma yaklaşma!> dedi, taban-ı 

münbit ve mahsuldar topraklarını t~ 

Bu kara dünyada ömrüm oldukça. kör ki başlı buzağı elbise için düşü • casmı çekti. Ben de bıçağımı çekince, kil eden Meriç sahilinin nehir mecra 1 
hemdnslerime yardun d . 

1 

d nülecek şeyler • tı'l.banca elinde olduğu halde, kaçtı. sının dolması yu··zu"ndn.n her yıl mu··t~ 
e eyım.> emiş, Amerik.ada Kaliforniyada hır çiftlikte "' ~ .., Loutr..d kör! dir. Sık sık giyi • Bu..,rlan oonra Sadiyeve dönerek, geç dd'd d f J b k - d • 

a ere mahsus bir park aç- iki b!lc:.lı bir buza~ dogmv uştur. Buzagı~ nın 1 k b' uk 1 ki 1 d bö' 1 b . da l 1 . a ı e a ar su as ıruna ugra ıgı ve ....... ~. Bu ~ •• ece ır çoc e va t er e y e va ancı a m ar a m· b .. d M . - bT d k" Bo ~~...... park ~imdi şehrin en güzel ayakları bir hayvana aı'ddı·r. Yavru nor- bıs' esı· y k . a· w. • d- B d ka u yuz en erıç sag sa ı ın e ı 9'1 apar en çın gez ıgım sor um. u sıra a, • k" ·· ·· b" "k t hlik 1 tl tt ~. 
mesirelerinden b' 'd' B"ı·· ı- dif . na - oyunun uyu e e er a a ı~ ırı ır. u un bekçileri mal bir vaziyette JaflUilasına devam et- l\.a · enin buruşma mahzurunu unut • yınvaldem yanımıza gekl1. Bana ka • lfund B .. .. .. 

1 
N J kördür ı....ı.-...anı kl d d k 1 't kli.. . . .. ledi gı·t ma ur. unu gozonune a an a

1 

' ~.. • yama arı a kördür. mektedir. ıınamalı ır. ra 0 a gı ~ gımızı so~ ' .~ .. - fıa Vekaleti geçen yıl verdiği tahsisa1)o1 

- ........... -.-..................................................... ·-····· .. ··---· .. ····.................... Çocuk elbiselerinin en pratik garni· mt:-mıt dedım. Karım Sadıye yuzume la büyük bi sed v 'k' b'" :
1

l- ah • b' k . d" d' d rk d r e 
1 ı uyW\. m 

türü ketenl.:? pikedir. Çünkü kolay yı • ır yumrud ınkır1 1d' anOnası ·tatima a ~n muz inşa ettirmişti. Bu sene de yeni .. 

Okuyucularıma 
Cevablarım 
Pendikten bir mektub aldım bir 

delikanlı bu mektuba: ' 
- Size milracaat edişimin sebebi 

kmı.esizliğimdir. Kendime bir ana 
baba anyorum, cümlesi ile baŞla -

Dllf· 
Bu satwlan yazanı öksüz kalmış 

btr çocuk sanmayınız, verdiği izaha
ta balulırşa: 

- 22 yaŞindadır, yüzü gözü gü • 
ze~ gücü kuvveti yerindedir. 

Bana öyle geliyor ki bu genç mek 
tubuna şu satJrları ilave etmeyi u .. 
nutmuş: 

- Öyle bir ana baba arıyorum 
ti kızlannı bana versinler üstelik 

' geçineceğimizi de temin etsinler • 
gibt bir şey söy ]emesi de lAzımdı. 
Fakat bu teklifi sa tırlann arasından 
da okuyabHiri.ı. K~md.Jsine söyliye4 

.:eğim şu: 

- Çocuğum, başkasının sırtından 
;;eçinmek hevesinden vazges, ömrün 
oldukça sefil kal~rsın. bedbaht () .. 
lursun, hakir görülürsün. 

R B. imzasile aldığım bir mektub
dan size birkaç satır okutacağım. 
diyor ki: 

- 26 yaşında, uzun boylu bir 
gfmcim. Veçhen de çirkin sayılmam, 
epeyce gelirim de var. 

~/3(.39 tarihli gazetenin Gönül İş
~~ :u~nunda bahsi geçen genç kı• 
.ıı ıs.egıme muvafık buldum. 

Gazete ilanı vasıtasile evilenmek 
isteyişimin sebebi d'e muhiti tanı 4 

mayıııırndır.• 

Bu gencin adresi bende mahfuz• 
dur, adı geçen genç kız gelip isterse 
alabilir. 

* 
Adanadan ıelen mektub 

Bir kadın okuyucum gön~rdi.ği 
mektubun cevabını posta ile adre • 
~ne yollamaklığıını istiyor. Cevab 
için pul da yollam1'. Fakat adresini 
yazmayı · unutmu.ı. Mektubunun 
zarfı Adana postanesinin damgası • 
nı taşıyor, yazanın adının ilk hadi 
de cS» dir. Adresini bildirirse ceva-
bını yollıya~ğ:ım. TEYZE 

. saçlaT1m an. va a a ı. u ı ve ış- d .1 h · · • kanırlar. Fakat böyle ağır bir elbisede bir b 
1 

v t k t ~ b' en ven en ta sısatla bu seddin takw te un< an sonra ar ı ne yap ıö.mı ı· . b 
başkalık olsun icin pike yerine beyaz 1 . k d' · k bet · · yesıne aşlanmıştır. 

t , 11 k. d h . . l M emıyorum, en ıd~ıl ay bmışını.h.>.d Ergene nehrinin Meriçe karıştığı ES" 
sa en .i<U anma a a ıyı o ur. ese • Bundan sonra ın enen azı şa ı · kik'' k" d d 6 k'' b. ı· 

l
A u·· .. . .. .. A hAdi . .. 1 ,1 .. .-.l!.,_1 . . oy mev ım e e usur ın ıra 
a: stu pıkurlu bir yaka ile bir çüt .ıer « seyı goz er~ e gorm~l!ı<. ermı, f'l b' d h · · b ' . . :. , h 

1 
. git sar ı e ır se ve ma muz ışme aŞ"' 

saten kol kapağı, düğmeler beyaz olur- c:nay7tı m~t:akıb vak a ~a. a lıne - lanmıştır. Uzunköprünün ~ki.köyün • 
sa çiğ düşer. Ya kadifenin renginde tık.lerınd:.rdıküıkkl a~ı~ csö~eldın~y lerd~e ya· de yapılmakta olan bu inşaat yakında 
d 

.. v 

1 1 
v tarken go erını y emıış e ır. l..:.ıiril· k .. r· .. d k' 1 . . -M 

ugme a ma ı, yahud dogrudan doğru- Du ~ d' v b ah'dl . lb- LJ'l l eoe ve onumuz e ı yı ~,n......, ruşma. ıp;er azı ş ı erm ce t l s ı· k .. ·· il E 
ya kadifeden düğme yaptırmalıdır 

1 
. . . b k b' .. b kı1..,,.,.t psa anın arıcaa ı oyu e nez ya• · e:-1 ı~ııı aş a •1r gune ı~ .u~ ır. kmlannda yl'ni bazı sed ve mahmur 

Her kadın bilmelidir Kömürle ZAhtrlenen hır arlamm lar inşa edilecektir. 

Çocuklann geceıeyin çalışmaları ı~ın cesedi Morga kaldırlldı Geçen yıl yapılan sedle en küçilS 
kullanılacaık en uygun abajur, içi beyaz .. . v feyezan]arda bile su baskınına uğnyanı dışı yeşil renkte olmalıdu. Dun Fatihte Smanaga mahallesinde Bosna 'kövü bu yıl bu Metten korun ~ 
-·----··········--· .. ·········-···--··-··· 70 numaralı evde oturan Ali oğlu Şa • muştut'. • ---..-................... ..-...•••···················---------· .. -·...... ·-· .. ·-·····~---· 

Bacaksızın maskaralıkları: Babasının pipo!~ 



Sinemanın en şık 
san' atkô.rı vaktile 

çiftlik yanaşması idi 
w..ne bu san' atki.r kıyafetinin 

dolayı sinem da rol 
"Meşhur sa.n'atkAr Adolphe Menjou A- ı 

ınerikan terziler cemiyeti azası tarafın • 
1 

lan (sinemanın en iyi giyinmesini bilen, 
111 şık san'atkan) olarak seçilmiştir. Bu 
san'atkar con bir, defa bu payeyi ihraz 

~-·· 
Adolphe Menjou'nun elbise dolabında 

kostüm. şapka, fotin. kravat olarak iki 
bJn parça bulunmaktadır. 

Adolp'he Menjou'yu çoklan Fransız aa- ( 
mr. Halbuki Amerikada Pittsburv, şehrin· f 
de doğmuştur. Babası Fransız muhaciri 
idi .. Amerikada i§ bulduktan sonra bir 
'lrlandalı kızla evlenmiş. kan koca bir lo

pejmürdeliğinien 

alabildi 

SOM POS~.&. SQfa 7 

Fransanın' müdafaa 
planlarını satmıya 
kalkışt.n bahriyeli 
Genç casus nasıl 
kurşuna dizildi 1 

Beynelmilel yankesici 
Ali Rıza "Son Posta,, ga 

lıagatını anlattı 
Yankesicinin Belçikada bir günde 

Ajanslar bundan Dirkaç ay evvel Fran· yo}cu}anndan 60 düzdan Ç&rpbğı 
sız bahriye za-bitlerinden Mare Aubert Js- 1 

bah 
. . .. Sordum: 

minde bir gencin Fransız . rıyesı mu.; _ İşleri büyüttüm m,-orsun amma, 
dafaa pllnlarını bir ecnebı memlekt-. - 1- da fazla ~tm· ..-.1nl Bak• 

lmak 1 kif ed'lclir.· bil uzumun n uv.r... u.,..-
satmı§ o suçi :e ~ev ı eoını • T" ki h d dlan bil ana dar di . 1 rdi sana, ur ye u u e 
nn~ e · gelmiş; bevnelmilel olmuşsunl 
Casus Aubert'in muhakemesi mahk~ • Ali Rıza· içini çekti Sonra: 

miyetle neticelenmişt~. MahkUınu.n a • _Bu söziinüz, suratıma inen bir to-
vuka:ları ~en~~~_.için af ~~leh_ etmı~l~r: kat gibi, dedi Beynelmilel olduk da a· 
de böyle hır cunım aff~;-emıyeceğ ç. d!lm m1 olduk sanki? İçinde yuvarlan· 
mahkiim Martın altıncı gunü kurşuna dı- d - · d b""t'' ha ~·-· mah . . . ıgım gır ap, u un yaı.uui • 
zilmi§tır. vetti. Bu işlerin sonu var mı? Yok! 

Fransız gazeteleri bu hususta fU laf • _ Mademki bunu blllyoıdun? 
silitı venne'kteclirler: _Aklım şimdi başıma geldi. Yani 
Şafak sökerken. mahkfunun dar hücre- nf'<ie'l şonrn ?' Meşhur Llle Stelyoyu 

sinin kapısı açılmış ve kapı açılır açıl - duvmuşsunuzdur. 
maz mahkum hemen yet'inden kalkmıı • - Hayır! 
tır. - Canını. sen de kimseyi tanımıyor-

Fakat yüzünün çizgilerinde- en ufak bir sun, ağabey! Ule Stelyo hırsızlann pi· 
teliş izi görülmemit. süktinetinf muha • ridir. Kurtuluşta apartımanı bile var • 
faza etmiştir. dı. O bile, hapishanede ölüm daşeğine 

Rahib kendisine birkaç söz söylemek is- girdi Bizim Akibetimiz böyle: Kirli 
teyince: bir yatAk. soiuk taş oda ft bin bir a • 

tramva1 
olmq 

zab ile can çekişmek! 
Size tabü palavra gelir, ilkin ıöyli • Ali Rıı• 

kanta açmışlar, işleri pek yoluntta git • Adolphe Mnjou, Cem Bcırimor ile beraber - Biliyorum.. biliyorum, bana cesaret 

mlş. bu arada Adolpht? dünyaya gelmiş • - Tam aradığım kanna kar14ık bir su- telkin teiınit~ekğe bebetmJb,~de »~a~alıdyoı::.n~ 
. • 1 cesare ay ıyece5ım emı~-ır. 

Ur. Adam çocuğuna sağıarn bır tahsı rat! Hemen angaJ'e adiyorum... k ,.. 
. .. . . . Mahkfun böyle söyliyere yata5.nın a-

1\'erdirmek istemış, muhendıs olması ı~ın Günün birinde siaemanm cen ııb 
kendisini Üniversitey'! göndermi~tir. , tkA f t ,__ k ı A san a an sı a mı a.azanaca o an • 
San'atklrm hayatı tıpkı bir masal gibi · d 1 h M . b" 1 . l'ğ' d dolayı o p e en3ou oy ece pıs ı m en 
& ve masal da bundan sonra başlamak- sinemada rol almağa başlar. Bu ı;ırada 

ladır. Harbi Umumt patlak verir. Gönüllü ya
. Tam bu sıralarda lokantanın işleri bo- zılır. 1918 senesinde İtalyan cephesinde 

mlur. Adolphe tahsilini yarıda bırakır yüzbaşı olur. Harbden sonra Hollywooda 
w Cleveland'a avdet ~er. Nevyorka gi • avdet eder. Ona kü~ roller verirler. 
il!p aktör olacağını babasına söyler. Bir akşam lokantad-a Charlie Chaplin ile 

Peggy Yoyce'in yan.ındski masada yer a-
lır. 

Cebinde on dolar ile Nevyorka varır. 
Bir hayli uğraştıktan sonra civardaki 
çiftliklerden birinde bir iş bulur. Orada O günlerde Charli!e yeni çevirecek ol
.__,_, ndle ··ı sağ ·t · . ,__ 0 dulu (Efklrı Umumiye) filmi için baı 
~e n su m:ı vazı esın~ aUll-. 
bdar muvaffak olu:- ki iki üç gün sonra rolü yapacak bir ıan'atk!r anyormuş. 
:w.. .... d ed"li y 'd b" · ramaı.a Peggy ona Adolphe Menjou'yu gösterir 
-ı--1 ışnn ı r. em en ır ış a 5 

lioyulur. Gene bir çift:i~e gide!". ve takdim eder. 
. . . . Birkaç giin sonn Charlot. Adolpbe'u 

Çiftlik sahıbı ıle araıarmda şu muha • davet eder ve rol kabul edip etıniyecelini 

yeceğim: Ben, içli bir insanımdır. 
Her parıl alışımda hem memnun o • herifler avalın avalı. İşte, bu glSrgil ve 

hm.mı, hem de müteessir. HattA sı • malUınsttan sonra valizi aırtladığım gi
ıvışmadan cüzdanın.ı çarptığım işin bi soluğu Yunanistanda aldım. Orachn 
farkına varır da -ağla.mağa başlarsa, Fr::ınsaya, Belçikaya, Al.manyaya, İa • 
dayanamaz, malını iade ederim. panyaya ve Lehistan& geçtim. Bir an 

- Nasıl? Kendi elin ile mi? da Şark turnesi yaptım: Mısır, Suriye, 
- Böyle yapayım da herif yakama İrak. · · 

yapışsın. öyle mi! Cüzdanı yere atar, Ali Rızanın izahatı arasında aeçen 
sonra sahibini dürteriın: cekmek, sopa, aval ve Şa~k ~i• 

B it b · der Düşilrmü - gibi· sözlerine gülmekten kendimi alama • 
1 d ao d 

1n:ı . dua =~mez dım. Onun birkaç cümleye sığdırdığı 
er den., a ayır yı r serseri hayatında, kim bilir, ne mace • 
ben en. ralan vardL Bunlan merak ediyor • 

- Bu bikAyeye pek inanamadım A· dum. Fakat Ali Rıza istediğim nokta· 
li R 1 • • 

ıza. lar~ pek yanaşmıyor: 
- Sor, beni tanıyan bütün sa?rka. • _ Sizi~ gibiler lle ihtiyatlı konuş -

Iıfara.. ev:t, ~em~zlerse ge~çlığimm malı, diyordu. Bir gevezelik yüzünden, 
hayrım gormıyeymı! lt.albi, rikkatli a· başıma yeni bir sabıka çıkar! 
damımdır ben. Kode8de idim. Mevsim - Nasıl yeni bir sabıbT 
kış jdL Dışarda buram buram kar ya • _ Gizli kalmış bir i1i söyleyiveri • 
ğıyordu. Gazete, kitab o'kumaida va- rim, sen de cSon Posta» ya çırpıştırır-

Jlan: Auben kit geçiriyordum ve zaman zaman da- sın, Haydi AU Rıza i~ye! İyisi mi, 
IOl'ar. racılc pencereden dışanya bakıyor, za· tut dilini kıst1mıa kuyruğu Ali Rıza! 

- Ne yapmamıı biltyorsun?.. . Adolphe yekten haftada 500 dnlar & . yak ucundaki elbiaele~ aimıt ve alel~ vallı serçe kuşlannın karların üstünde Güç haİ ile, endişesini giderdim. Son 

Yare geçer: 

- İnek sağmaktan başka her şey elim- ter, muvaffak olur ve bu rolü alır. Bu cele gi~. Bu flnif~rmalann mr cıvıl cıvıl, fakat aç dolaşmalarını ~y· ra, ker.disine, yaptığı işlerin rekorunu 
ilen gelir. film sayesinde de mefhur olur. gün evvel bütün prldlen ve düjmeleti rediyordum. Dayanamadım, serçelere sordum: 

Bu cevab çiftlik sahibinln o kadar ho· o umandanberi nice nice san'atkh • sökillmilf bulunuyordu. MahtOm on bet ekmek atmağa başladım. Maskaralar - Bir günde ne- kad• cilzdan aşır -
LJ Ad lph , lık -.&ot-i -ır. d"' hald Ad 1 h gü;ndilr tıraş olmam1f ve yıkap:mamış ol· alıştılar ... Aklıma esti, bunlardan bi • dın Ali Rıza! 

fll118 gider ILl 0 ~ u a oyar ve ona 1arın fÖhRu~ı ~n uğtl e 0 .P e dlığu lçln çok aararan yüzü toprak ren - rini içeri alayım, dedim. Pencere, ka• _:_Ne karlar canını istediyse! 
.ot dağıtmak vazifesini verir. hUl beyaz perdenm en çok sevilen suna· mnde ve ko...1r.·- bir tekilde idi. k mbi açılıp ka ......... -ı.~ Kenara , Beş . mu' 

"" 1 d biridir ıe-- ....... ~ pa s... t-.ı.u-J'" ..... - • - Kaç tane, canım. mı, on . 
uç hafta bu işe devam ed-er. Birkaç do- arın an . Sabık bahriye 1'4biti 2000 bahriye ef • koydum ekmek kırın~anm ... Sonra ı· - Niyete bağlı. Yalnız, Brükseld• 

lar biriktirir. Brodway'a yollanır o - l'...ry Grant ile Jean Arthur radı Senegalli ve müstemleb ukrleri 6- P~ bağladım _pencerenın u~a, bekle_. iken çalıŞ'kanlığım tuttu b~ gfln, sa • 
nda hemen iş bulamaz. Geceleri gizlice "il nünden geçerek kurfwıa di%i1ecefi saha- dım serçelen ... Derken, hın e~e~e bahtan akşama kadar bütün tramvay-
earklardaki sıraların iizerinde uyuma~ı Her ikisi de Amerikanın en güzide ı!· ya gitmiş; oraya kadar cesaret ve sükft- yanaştı. Kıoyuverdim ipl, kaldı ıçen • larda i'jledim! Geceleyin, meybaneda 
bqlar. Nihayet bir gün Vitagraf kum • nema san'atklrlarmdaa olan Cary Grant netini kaybetmemiftir. Yalnız gözünd de. O, çıpına dusun, yakaladım kana • dinlenirken bir muha~be yaptım. 
panyasına müracaat ecier ve figüranlığa ile ~ean Arthur yakında birlikte bir film bağlamak istedikleri vakit mukavemet dmd~n ... Sev~, sevdim._ Bu sırada - Ne tutmu~ idi yek<llı? 

çevıreceklerdir. Bu ftlmtn iaml cPlanı göstermek istemif, birkaç anlaplmu. söz g-ırdıyan. be~, aşağıya çagırdı. Serçe- _ Allah seni inandırsın, tam 60 ta 
talib olur. Açlık ve sefalet bu. Adolph_! No. 4• diir. söylemiş ,fakat iki bahrlye neferi göz • yi kaçmasın diye ekmft d?labma koy· ne! 
bir 'kanş sakalla her gün kapıda verile • Malftm olduğu fizeN Cary Grant büyil.k lerini bağlamışlardır dum, havasızlıktan m.tnesin ftkrlle de - Biraz müballgah gibi geliyor ba-
oek rolü bekleyip durur. Bir iÜJl müd~r Amerikan fihn kumpanyalarından Co • . · . • kapağı aralık bıraktım. Nnüşte bir de na· 
mu görür ve der ki: lumbiaya menstıb bulunmaktadır. Bıraz sonra memleketlnın mudafaa ne görevim? ZavalJ1 kuş, çırpına. Çlr • _· NP için yalan söyliyeceğim, ca • 

------_.... plAnlannı satmala blkıpn bedbaht genç pına ölmüş! O kadar kederlen.dun ki nım? Geçmif şeyler bunlar. Zaten, bü· 

Rohert T aylor yeni bir film. çeviriyor 

Beyaz perdenin en gözdıe erkek yıldızlanndan o1n R.obert Ta7lar cCofkunlar• 
isimli yeni bir fihn çevırmeğe başlamıttır. Bu filmde güml aan'atklra Maureea 
O'Sullivan partönerlik yapmaktadır Besimde her ild ND'atıkln bu filmJp b1r 
Ahnesinde görüyorsunuz. 

idam tah~sınm &ıilnde yere yuvarlan • saatlerce gözyaşı döktftm! tün mesele nedir, biliyor musun? Kar
~§tır. Bır bahriye zabiti yanına kadar İşte. bu yufka yüreklilik yüzünden şındald adamın yaş tahtaya basıp bas • 
giıdip şakağına tabancumı dayıyarak ona Aşık da oldum. Sevgilim de fellketze • mıyacağuu kestirebilmek, işte bu ka -
son kurşunu sıbmfbr. de bir kızcağıs. Anuı, babası lSlmilş, dar! 

Casusun ihtiyar annesi günlerdenb~rl Kabarede artistlik yapmak mecburi • - Nasıl anlamn onu? 
oğlunu görmek için 11'.lıihı makamata mü yetinde kalmış. Onu, ~dım oradan, _ Eh, bu işlerde biraz psikolog ol • 
racaat etmif. fakat kendisine bu müsaa- aile yapayım kendime diye. Zaten, ne- mak llzımchr. Yankesici, bir an içinde 
de ıveriJ.ınemfftl. Bedbaht kadın idam damet getirdilbni ~lemiştim. Çocuğa kimlerin cüzdan vereceğini tayin ede
günil Toulousedaa uutlqtmlmıftır. da çok meraklıyım. Gelgelelim, işin ça bilmelidir. Senin anlayacağın evvel! 

Calusun ~ anuına tesiım. edilme- ~oğlu~: Ya o yavrucak, ya· göı ustası, sonra da parmak! 
mif. bir mezarbla &Gtlrillflp bir çukur nn, beni demir parmaklığın arkasında _Beni nasıl buluyorsun? 
içine atılıvermittir. görürse?! _ Dışanda ne biçim gezdiğini g6r • 
.......... _..... - .. - Ali Rızayı adeta teaelli etmek mec • medim ki! 

Trakya İÇİll iki aygır daha buriyetinde kaldım. Sonra: - Buradaki gibi 
satın afmdı - Araya llf girdi, beynelmilellik _Yaramazsın bize! 

bahsini yanda bıraktık, dedim. Söy - - Neden? 
Edirne (Huswd) - Villyet aygır ae- le bakalım, Avrupayı dolqmall aklına _ Böyle, hem yaramazsın, hem de 

posu için 963 lira mukabilinde biri A· nereden geldi senin? adamın başını derde sokarsın! 
rab, diğeri Karacabey nanyüs atı ol • Ali Rıza güldü: - Amma yaptın ha! 
mak üzere iki ayıır aatın alınmış ve E· _Onlardan da buraya düşenler olu· - Vallahi böyle! Neden dersen, hem 
dirneye getirilmittir. Bu SUl'etle Edil"- yordu, tabii... Birkaçı n. tanıştım, 10r- iğnenin deliğinden Hindistanı seyre • 
ne aygır deposu mevcudü 7 aygır 2 dwn: diyorsun, hem de dalgada imiş gibi du• 
me.,.k<;!be iblağ edilmiştir. Ayni zaman· - Sizin taraflarda Jaodese df1tersek ruyor!un! 
da bu yıl villyethl 12 merftzinde a • ekmek var mı! (Ali Rızanın bu ~ ırağmeın, 
şun dura~ açılmMı kararlaştırılımj «>- _ Var? yanından aynldıktan sonra, bütün ceb 
lup bu duraldan. Karacabey h.arasın· _ Sopa? lerimi muayene etmekten kendimi a • 
dan damızlıklar gethilecıektir. Aşım _Yok! lam.adım! Çünkü, onun pohpohlanndan 
durağı açılacak yerler aruında Uzun. Türkiyeye gelen Avnıpalılan da, bf· baba hindi gibi kabanp, cebdekilerl 
köprü, Keşan, Merf9, İpsala_, Hava zim san'at bakımından birkaç kere yok kaybetmek de vardı hesabda!) 

erkezleri bulunmaktadır. lamıştım. Tecıiibeı.rtaı ~ kf (Devamı 10 uncu sayfada) 



1 Sayfa SON POSTA 

Naşil 

Atatürkün huzurunda temsil 
Önceleri çok ciddi duruyor, tebessüm dahi etmiyorlardı. "Eyvah beğendire
medik,, diye üzülüyordum. Nihayet yavaş yavaş tebessüm etmeğe, sonra 

kahkahalarla gülmeğe başladılar r-"r-ır 
-35-

Şi.mdi sire hayatımın en heyecanlı ve 
aı. mes'ud hadisesinı hikaye edeceğim. 

Ebeıd.1 Şef Atatürkün huzurunda bir 
temsil vermek saad~tiru elde etmiştim. 

Bu hatıra bütün hayatımı dolduran ha
tıraların, heyecan!arın, sevinçlerin to
puna bedeldir. Bilhassa dünyanın en bü
yük adamının iltifatlarına mazhar olu
flllrl, her hatır1ayışta bana ölçü.süz bir 
gurur ~ektedir. 

Atatür.ıdhı huzurunda nasıl oynadığı

mı r ütütı tafsilAtile anlatayım. Aradan 
çok seneler geçmiş ol:rnaı:ıına r:ığmen en 
küçük teferrlhtma k~ıfar aklımdatl:ır. 

O yaz haftanın bir gecesi Sarıyerde A
fle bahçesinde temsil veriyordum. Sarı
yer Aile bahçesi Necmeddin Molfamn 
yalısına yakındır. Arada yalnız bir gazoz 
fabrikası var. 

İşte Atatürk bu yalıyı şereflendirmiş
ler ve bahçe kapısında çalım mızıkamızı 
göri!rek alAkadar olmuşlar, kendilerine 
gece benim oynıyaca~ım s15ylenmi§. 

Daha evvel sabık Londra sefirimiz 
muhterem F'ertıi Okyar temsiıllerirne ge
lirlerıd!i. Hatta bir akşam (Haçtk ile Sür
pik) komedisini oynuyorduk.. Teşrif et
tiler. O gece pek neş'em vardı. Güzel bir 
temsil oldu. Fethi Okyar beni taltif et
mek lfıtfunda bulundular. Bu münase
betle beni tanıyan değe:li diplomat, Ata
türke, hakkımda methü scnaaa bulun. 
muşlar. 

O gece üstad Hüseyi:ı Rahminın (T~

bes.silmü elem) is.imli e~erinden t~man 
Zahidin tiyatroya nakiettlği (Kırmızı 

Fener) piyesini oynıyacaktık. Bu piyeste 

N"fid (Dolandıncı) rolünde 

benim ilri rolüm vardır: Birinci perdede 
Aksa.raylı Yorgancı İsmail, ildnci perde
dE Arab Servinaz bac1 rolüne çıkarım. 
Oyun akşamı, biraz gezeyim diye, Sarı

yere değil. Büyükdereye çıktım. 

Dümbüllü İsmail de Bülbül parkında 
oynuyor. Birkaç ltf atayım dedim. 

Büyükderede bir fevkaladelik vardı. 

Öteye beriye bayraklar asılmış, polisler 
sıralanmış, .ııokak1u kalabalıklaşmittı. 

Sebebini sormarl:ı.m. Bh:r.nı tiyatroya gel
dim. Kapı-dan girarken merkez memuru 
Muradla karşılattı.m. 

Heyecanlı idi: 
- Atatürk Necmeddin Mollanın yalı

sında misafirler! 
Dedi. 

Beraber bahçeye girdik. Kapıda mızı
ka çalıyordu. 

- Beyefendi, dedim .. Büyük misafiri 
rahatsız etmiyeUm. Müziği içeri alalım! .. 

Merkez memurı..ı: 
- Bil!kis, cevabını verdi.. Şefin hoşla

rına gitti. Sana bir de müjd~ vereyim: 
Galiba seni yalıya çağıracaklar! 

O daıkika bana diinyaları bağışlasalar 

bu kadar ~vin.mezdim. Heyecanla ayağa 
k.alkmı§llll: 

- Ni! diyorsunuz! .. 
Kalbimi bir çarpınhdır almıştl. 
Ayni zama.nda eterin de bir düşünce . 

ne yapabi:lirdim. Ne yapmalıydım ki, Bü. 
yüık Şefi memnun ed.eblleyım? Ertesi gii!ı 
Beykozıd.a (Ceza Mahkemesi) ni oynıya
cağı.InlZ için gardrobda fazh ofarak bu 
oyunun elbise1€ri hulunuyordu. Atatürk. 
emrettikleri takdirde arkadaşları top
lıyacak. bu komediyı temsil edecek -
tim. Bu kaxarla hazırlığa başladım. Va
kit gelm~, bahçe tıklım tıklım dolmuştu. 

Kantolar başladı; varyete bitti. Oyun.l 
haZll'landık. İlk perdeyi açıyorduk, Nec
meddin Mollanın mahdumu merhum 
Sabri Bey geldi, telAşla: 

- Kısa kesin çağıracaklar! 
Dedi. 

- Oyuna yeni başlıyoruz, yalnız başı
ma ben ne yaparım! 

Diye soroum: 
- Ne yaparsan yap! Yalnız elini çabuk 

tut, diyerek çekildi, gitti. 

Birinci perdeyi süratle tamamladık. 
Aklım fikrim oyunda değil, biraz ilerd.e
ki yalıda idi. 

(Devamı 14 üncü sayfada) 

Mart ıo 

CEDEBÖVAT=:J 
Çok güzel bir eser: 

Ağaç ve Orman Antolojisi 
YAZAN: HALiD FAHRi OZANSOY 

Ekserisi birbirine benziyen, birini oku- [ bunun müjdecisi, habercisi olmağı da bu 
yunca ibir başkasını hatırlatan neşriyat 1 şevk ve düşünce ile kendıme vazife bil· 
içinde her zaman en güzeli, en iyiyi ve diın. 

faydalıyı tayin etmek güçleşiyor. Bu, il- * mi sahada olduğu kadar estetik sahada 
da az çok böyledir. Bunun içindir ki, sağ
lam bilgiyi sahte bilgiden, sahte san'atı 
öz san'attan ayırmak ve bilhassa hakiki 
yeni ile üstüne yeni .damgası vurulmuş 
eskinin tekrarını bütün çıplaklığı ile 
meydana çıkaırma."lt, münekkidin yorucu 
ve çetin olduğu kadar esaslı vazifesidir. 
İşte bu cepheden düşünerek, son neşredi
len kitablar içinde M. Ali Gökberk'in 
cAğ'aç ve Orman Antolojisi. ismindeki e
serini, bu neviden bizde hemen başka nü. 
munesini hatırlamadığım çok kıymetli 

bir antoloji olarak okuyucularıma tak
dim ed~bilirim. 
Ağaç ve orman sevgisi.. bu duygu, bü

tün tarihinde kahramanlığı kadar natür 
ve toprak aşkını da beraber sürüklemiş 
olan yüce bir milletin başltca vasıfların
dandır. Tabiati sevmlyen Türk, tabiatin 
ağacına, ormanına, denizine hayranlık 

duymıyan Türk, ırkrnın en karakteristik 
vasfını unutmuş bir yanm vatandaş de
mektir. Halbuki, köylüden münevvere 
kadar bütün ha~k tabakalarını konuştu
run, muhakkak ki içlerinde hiç değilse 
bir çiçeğe, bir ota, btr ağaca sevgisini 
coşkunlukla anlatacak milyonlarca in
sanla karşılaşabilirsiniz. Bu da, Türkün 
yeşil ve bakımlı tabiate kar-şı sonsuz sev
gisini gösterir ve eski rejim1.ere muhte
lif haklı isyanları arasınd 1 muhakkak ki 
tabiatin ve bilhassa ağaçla ormanın ih
mal edilişine karşı da çok acı intıbalan 
gizlidir. Bu sebebden şuursuz bir balta
nın yıktığı bir ağaç kal'şısında inliyen 
gönüller ve vaşaran gözle·r, yeni orman 
kanunumuzdan evvel bizim diyarımızda 
her diyardan fazla. idi. İşte M. AH Gök
berk'in cAğaç ve Orman AntoloJish, mil· 
!etimize has olan bu ıderin toprak ve ta
biat aşkını terennüm ede'l manzum ve 
mensur parçalan çok mcc bir zevkle bir 
yere topladı~ı için her cihetçe alkışa 1§. 

yıktır. Kendi hesabıma bu küçük, fakat 
değerli eseri bunun için çok .sevdim, çok 
beğemd1m ve bu kUçUk tenkid yazımla 

Kitab, mukaddemeyi takib eden man
zum parçalarla başlıyor ve bunun arka
sından, Abdülhak Hamidin Çamlıca ko
rusundan bahseden mensuresi ile nesir· 
ler geliyor. Antolojiyi tertib eden kıy

metli zekanın açık ve açıklığı nisbetinde 
maksadı bütün yüksekliği ile tebarüz et· 
tiren mukaddemesinde henüz tanınma .. 
mış birkaç genç müelliften bahsettiğini 
de görüyor ve bunlat'dan birkaç nümu
neyi eserine aldığını öğreniyoruz. Haki
katen Suzi Can Güder, doktor Şevket 

Raşid Hatiboğlu ve Kerim Kund imzala
rı altında okunan ~iirlar. edebiyatta bir 
ilk imza için ümid ve vaatle dolu kıymet· 
tedirler. 

Mukaddemeden sonra ilk gelen kıt'a, 

Ahmed Haşimin şu meşhur m1sralarıdı.r,ı 

Su değil, mevsimin havası akan 
Duydıığun yap1'ağın, dalın sesidir. 
Suda yıldızların par1ltısıdır 
Bu karanlıkta bazı ba::ı çakan. 
Burada yalnız şunu kaydetmek isterim 

·ki, Haşimin bu kıt'as1r,dak! son mısrada 
görülen cbazı bazı, kelimeleri. şairin 

vaktile yazdığı şekle uygun değildir. Asıl 
doğru (yani Haşimin yazmış olduğu) ke· 
limeler, cguh g§.h, şekl:ndedir. Bu suret~ 
le eski edebiyat kitablanmızın ctaklidt 
ahenk» dedikleri bir nevi san'at ta var
dır. Antolojinin. tam bir gaye ile, muay
yen bir fikir etrafında uğraşarak bu par
çaları bir yere top1ıvan muharrir1 ise, bu.. 
nu cbı:ızt bazb şekline sokarak değiştir -1 

miş. Bilmem buna ne derece hakkı var
dır? c:Bazı bazh nın öz türkçe bir güzel
lik olduğunu itiraf C?tmekle beraber, es• 
ki metinler ve hatır::ı.ıar üstünde oynan
masını doğru bulmad1ğ1mı söylersem bir 
hakikati ifade etmiş olurum. Bu şiirle.,. 

arasında Cenab Şehabeddinin cİhtiyar 
çınar> manzumesine de rastlıyoruz. 

Bir zamanlar haşrn~ti her, meydanı i5TJ 
ten bu çınar. 

Şimdi mazi.deki darat1m 1ıasretle arar1 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

O ıısanlıktan l5ç alınak hususunda '6 · Son Posta'nın Romanı : 70 Sofada, ciddiyetini takınan Rana sol" 

vasıta ~ıı::~:;an~:"'v:: :;: . Ah ne baygın bakışın var 1 :~.ı!~~z~.ı;ı;f~·mak istiyordunuzı 
kanlılıkla, adeta bir program çizmişti. ~ • ~ ~ t;J. Memduh sini li · · ı· b d1 
Ocak sön<lüreoek, gençle~ yaşlı'.lan ~IOI. • t f j fJJi fj(? r-trı rtilf!"! UJ • [l @:(r.tJ l· ~:;,0-ı..!NNO - Ne muslu~ ~~~~:ıev:ev:::en~I 
felAkete sürilkliyecek, kadınlarını baş- b ;5 ~ __., ' ıro.~ rws. s~nn mu~luk sordum mu ben? 

~~n~ıı:,~ı:~n~·:ıı;;.~:;:".;, ": i~~~"L'. a e~az şemsıYe ı." E ::~:: A = ~=~.n~~ =::\u gece kala. 
maddeten harab ve perişan ettikten " ~& bilirim, değil m1? 

sonra süründürecekti. Buna yemin et· di. Gençti, zengin • _Vay canına!. eli- . - Kalınasına, her vakit kalabilirsiıı 
mişti. Ve koskoca zaptiye nazırını yı- di. Valo.a hercai bir yordu. Bu RAn! b.. nız. Burası kendi eviniz. Lakin Hür • 
kıp devirince, kendisinin bütün bu şey meşrebi olmakla rı, yok mu? Şeddad müzü aklınızdan çıkarın. 
leri bap.racak kudrette ~oodu~a meşhurdu amma, ile düşmilj kalkınış - N:den~ .. 
kat't kanaat getirmişti. karsısındaki Rani olsaydı, onu bile - SoyledıT? a, s.ebebını! O benim 

Rafia hanımla kocasını karşı karşıya da ;n kurnaz tilkiyi mat ederdi. Kasko _ sermayem değıl; evladım. 
getirip el€, hf'r ikisini de kepaze ettiği tuzağa düşürecu ca Cafer paşa gür • - Ne münasebet? Nereden eviaduı 
o mahud gecenin ferdasıında, başına kadar mahirdi. ledi. gitti! Zıll1lllAhı oluyormuş? 
herhangi bir feJaketin gelmesinden te- Beberuhi, dışan - fflarz bile kendisini - Rahmetli kocamdan. Siz onu şimıt 
ha~i ederek, Benlinin evini terketrn~, da, çile doldurduğu azledemiyorken, şu diye kadar görmediniz de, bilmiyor 4 

ıatm aldı[ı şimdiki eve, yanında sade ufacık odada, Rana- 1 hatun hmfi yere sunuz. Ben hep onu kendi muhitimde1' 
Hürmüz ve Beberuhi ile gehniş, yer - nın kıza aeslendiği- vurdu. Hem de ne uzakta bulundurdum. 
leşmişti. ni işitince kıs kıs türlilT Can evinden - E, şimdi? 

Bir müddet burılda münzevi otur - gülmüş ve: yedi habiJı hançe • - Şimdi de o beni kapalı bir kadılS 
muştu. San'atini icradan vazgeçm~ gi- _ Dergaha gene ri. RA.nAya da hiç bilir. Evime gelenler de babasının, aile .. 
bj idi. Halbuki asıl maksadı kendini u- kurban düştü. Bi - bir §'eY yapamadı _ sinin dostlarıdır. Zaten ben bu eve ta~ 
nutturmak, hatırasını zihinlerden sil - rinin daha başı nAre lar; tuhafı burası! nalı, hemen hemen hiç kimseyi kabul 
rnek ve bilahare, Hürmüz de yetişince, yanıyor .. diye söy • Vakıa, kan da kork- etmiyorum. Görüyorsunuz: Kızlan'lll.ı 
uzun uzadıya düşünüp taşınarak tes • lenmişti. tu. Ödü patladı. Yıl· sermayeleriın de yoktur. Bazı pek ha ııı 
bit eylediği şeytancasına programa gö- Cünkü 0 da bili • !arca aldı.. verdi tırlı ahbablarım gelir de eğlenti isterw 
re ve daha büyük bir hızla yeniden işe yordu. Hanırnısı a· 'Her hafta pabucu lerse, kadınları dışarıdan davet ede 11 

ooş1amakt1. çıkça ifade etme • Memduh: .Şsy.. bu kızcağız 14.. kalat>Wr 1nl1'•l'-> dedi büyüğe taşındı. A _ rim. Onların hepsi de kocalı, belli in " 
Kızı, limonlukta nadide bir fidan ye- mişti amma, zeki kambur Hfumüzün nı rehine koymuştu. Bu vak'alann her daklar adadı; kttrbanlar kesti. Önünde, sanlardır. Hürmüzcüğüm hiç bir §91; 

tiştirir gibi yet~tirmişti. Ona karşı bu evrle nelere alet edildiğini görmüş, biri RAnayı .cr.n derece memnun edi - sonunda, babasının adını dahi soran hissetmez. Zatından pek masumduıı 
onun tabii güzelliğile cazibesini artı • bellemişti. O güne kadar bu gtlzel kıza yordu. Beberuhi, o genç damadın: olma<h. Sen ona baki Kan yaman, ves· yavrucak. Dikkat ettiniz ya haline, taıı 
racak hususiyetlerden, meziyetlerden tutulanların sayısı bir kaç taneyi bu - - Hürmüzcüğümün batın olsun dl- ıel!ml. vırlarına? Onu, kimsecikler, on dör '" 
hiç birini esirgemiyerek, her türlü fe· luyordu. Kimi, yanıp tutuşmasına rağ- ye bu sabah, vallah, billA.h karımı bo- İçeride, Memduh hAlA müt.ereddid _ dünü bitirmiş de on beşine basmış deı 
dakarlıklarda bulunmuştu. Hürmüz o- men, henüz elini eline sürememiş, ki· şadı.-rnl di. Açılacak .. bir türlü açılamıyordu. mez. 
ku:vup yazıyor, iyi denecek dereoede mi bir defacık naili vuslat olduktan Dediği günkü manzarayı hAlA hatır - RAn! da kendisini göz hapsine alınıştı. - O halde .. bize burada bugün e~ " 
kanun çalıyor, giyinip kuşanmasını, bir sonra istiskale uğramış fakat bundan lıyordu. RanA doğruca kendi odasına Onun, Hürmüze en ufak bakışlannı mek yok, demek oluyor. 
mecliste sözünü sohbetini idare etmesi- müteessir olmıyarak büsbütün üzerine koşmuş, sedhin üzerine uzamnış, ~v- kaçırmadan takib ediyordu. - Bu istediğiniz ekmekten yok. 
nı biliyordu. düşmüş, hasılı her biri bir türlü ök!e • rek gevrek kahkahalar atm.ış, sonra - Vah, vah .. esef ettim! 
R~na onu herkese çıkarmıyor, glSs • ye yakalanmış ve kopamıyorlardı. Bil- kalkmış aynanın önüne geçip, ştltır de Delikanlı, bir yandan genç kızın ta· - Ne yapayım Memduh beyciğim! 

termiyor, hasılı harcamaktan çekini - mem hangi kibar evladı, tahayyül ey - şıkır oynamıştı. Ve tesadüfen bunlara vırlarnu tetkik ediyor, bir yandan da Elimden ne gelir? 
yordu. Elinde tuttuğu bu son kozu an- Iediği saadete erişebilmek için, kansı şahid olan Beberuhi de gene o gün ya- zihninden bir takım mül!hazalar ge • - Peki. Gidelim öyle ise!. 
cak ve ancak mühim oyunlarda, hırsı- olan bilmem ne paşanın kı.zını talakı se rım altın bahşiş, bir kat ta elbise he • çirlyor, hükümler yürütüyordu. Niha- - Oturun, dinlenin .. tepsi kurdura .. 
nı, kinini tatmin edecek partiler_de ça - IasP ile boşamış, bir başkası da, Hür - diye alınıştı. yet dayanamadı, kalktı, kapıya doğru yım, dem alın. Çocuk size kanun çal .. 
kacaktı. müzün anu ettiği bir akarsu gerdan - Ve bilAhare, daınad bey de, baka - gitti. Bir göz işaretila, Rfuıft.yı davet e- sın. 

İşte Memduh bunlardan biri olabilir- lığı almak için babadan kalına kona~- retle kovulmuştu. Beberu.hf derek ~nya çıktı. 
~~~~~~~~~~~~~~~~-=--~~~~ 

{Arkası var) 



ıo Mart SON POSTcı. 

Dünyanın en büyük gazeteleri nerede ve nasll çıkar? 

Re.'!!l'Jllmb, Londrada çıbn Deyll Telgraf mıyalım t1 (Deyll TelgraO gazetesi günde IU!lus: (burada memurlar ıuettltırl pab& ;yaparl,ett tabrlrt.11 dalrelerl. (22) İçtima 81.lo~ 
pzeteslnSn ld&rehaneslnl ,. pzetenln çıt- 500,000 - 600,000 aatan bir gaııııetedlr. Gene (1) BafDluharrlr, (2) Tahrir mUdilr11, (3) ft bqlannm tlııerlndet1 •• ,,.,,,... IDDde - (23) Yemet aalonu, C24) Muharrlrııerır. Jlloa 
m:ldan ene! ~dlll Mfhl.Jan göstermek- ayni ,ehirde, yanı Londrada (Deyll Eks - Heyeti tahrirlye muavinleri, <•> Muhbirler, rlrler), tH, 16, 18) <Malr1• dlJre.ande bul- met oda.a, (25) Gazete mensubl&r.ıun ye • 
tedlr. pre~> gibi günde (2,000 000) dan fazla sa - <5> Sa:1 at kısmı muharrirleri (re.sim da!N- lan gazeteler mOteha~ fldd]ıer' tl9erinde met odaları. (28) Mutfaklar, (27) Asan8IW 

Bu sotbalar Türk gazetelerlrun nasıl çık- tarı gazeteler mevr.uddur kl onların teslsa - sl>, (8) Mürettlbhane, (7) Fototrat dal.re- tem dalrellne gönderilir, onda .,.at ya- ft merdiwnler (28) Marangozhane, Ctlt 
btını bilen otuyucular için l)e'k de meç - tını düşünürken Di.sbetl bittabi daha fazla sl, (8) Paim dairesi, (9) Musahhihler dal - pı?•r, t~trar ayni JO}dan &1&11 lnd1rmr ft tılnat btlrolan, CIO> it bürolan, (31) Umwaf 
bul .sayılamaz.. Yalnız arada büyük blr te - büyültmek llzımdır. ŞlmdJ numara sıraslle re~ı. '10) Döküm dairesi, (11) Döküm dal - tamyonlan. )"tltlenir), UT) !tmel ~ metbal, (Si) Dehliz, (33) A.sanaörler, (H) 
liaat nl.sbetl farkı vardır. Resmi tetkik e - <Deyll TclgraO gazeteslnl gezelim. resi (12) Makine dairesi (burada mua21111am dalreal, <18) Umumi mGdtlr, (19) Tahrir ,. B11yfik merdtftn, (36) Çıkıt kapJ.!1, (37) ne-
den okuyuculara şunu da söylemeyi unut - Aşağıdaki numaraları resimde arayıp bu- tabi makineleri vardır), (13) Tevzi dalreal idare daireleri, (20) tı&n m6411r11, (11) Be- et aotatı. 

C 64 sene sonra alevlenen tarihi münakaşa ~ 

Abdülizizin ka edildiği 
iddiaları doğru mudur? 
Sultan Aziz, Topkapı sarayında geçmiş kanlı faciaları hatırlıyarak: "Acaba, 

Beşiktqta bir mahalde ikamet edemez miy :m?,, diye yalvarıyordu 

- ıt-
Fakat Sultan Aziz bu cevabnameyi o-

kurken yüzünde yeli ve keder alamet
leri beliriyor; okumuını bitırdikten .son
ra: 

- Süpbanellah .. acayib ... 
Diye söylıeniyor .• IOlll'& Mehmed Beye 

d&ıerek: 

- Bunu kendisi mi yazdı?. 
Diye, soruyor. 
Sultan Aziz. yatağının üzerinde oturu

yor. Mektubu. yatağının kenarına koyu
yor. Derin bir düşünceye dalıyor. 

Bu sırada, dlen;:ı tarafından bir takım 
,Orültüler w bağınftllalar duyuluyC1r. 
Halk, nümayiı yapıyor. 

Sultan Aziz bu tesleri duyar duymaz: 
- Ben. bu hali beğenmiyorum, ve pek 

çirkin görüyorum. Asker ve ahali tara
fından icra edilen nnmayişler, fikrime 
dokunuyor. Acaba bize ıuikasd mi ede
eekler?. 

Diyor. 

Hafız Mehmed Bey, derhal mukabe!e 
ederek: 

- Aman efendim.. müsterih olunu7.. 
Zaman. o gibi badirelere müsaid' değil
dir ve, nefsi nefısi hümayununuz, emni. 
yeti kamile altındadır. Hıçbir kimsenin, 
efendimiz hazretlerinin bir kılına hata 
getirmesi tasavvur ediiemez. Böyle ah
vale, ihtimal ve"."Illeyin·7.. Hamdolsun, 
emniyetteyiz. Ha!m hümayununuzu hoş 
tutunuz. 

Diye, cevab verıyor. 
Fakat bu sözler, Sultan Azizi tatmin 

etmiyor... - Evvelce de arzettiğimiz gi
bi - eski kanıı ihtHaJlerden, bazı padi
şahlara yapılan suikasdlerden bahsettik
ten sonra: 

- Allah aşkma olsun, şayed böyle bir 
hal hissetmekte iseniz, her nasıl ederse
niz ediniz .. bir miktar (sem) tedarik edip 
bana yetiştirin. 

Diyor. 
Hafız Mehmed Bey, gene bir takım te-

selli verici sözler aöylüyor. Hayat korku
sundan garib evhamlara kapılan hüküm
darı, bir derec~ye kada:- müsterih ede
biliyor. 

Fakat, Sultan Azizin etrafındakıi ab
luka çemberi, §id:iet!e daralıyor. Sabık 

hükümdar ile Topkapı sarayına kapanan 
valide sultan, şehzadeler, kadınlar ve 
bende.gindan mürekkeb olan (18) kişi· 

den h~ biri, haricle en küçük bir ihti
latta bulundurulmadığı gibi, hariçten de 
bunlara vukubulan en küçük temas va
sıtalan kesWyor. Yalnız (irtibat) vazife
si, Hafız Mehmed Beye veriliyor. Fakat 
onun da daimf surette tarassudu için, 
yüzbaşı rütbesınc!e bir zabit terfik edi· 
liyor. 

Sultan Aziz. bu dar çember içinde sı
kıldıkça sıkılıyor. O sarayda vukubulan 
kanlı facialan hatırlıyor. Oturduğu dai
rede tehid edilen 3 üncil Sultan Selimin 
kan kokularını duyar gibi oluyor. 

(Devam1 10 uncu ...,fada) 

( Garib ve meraklı şeyler ) 

Kuşakll uskurlarla gemi 
sDratleri artırıldı 

Almanya bugün seksen ~ milyo -ı 
nu bulan nüfusunu doyurabilmek için 
var kuvvetile çalışmaktadır. Aylardan
beri gıdasının mühim bir kısmını de • 
nizlerden temin etmeğe başlamıştır. 

So11 zamanlarda balık sarfiyatı pek faz 
la arttığından çok süratli balıkçı ıe · 
mileri inşası zaruriyeti hasıl olmuş -
tur Fakat süratli vapur inşa eylemek 
mühim bir masraf meselesidir. 

On mil süratten sonra makinelerin 
kudretinin bir misli arttınlması icab 
eder. Meseli 1,000 tonluk bir balıkçı 
gemisi farzedelim: 1 1 mil sürat temin 
edilmesi istenirse 6SO beygirlik ma • 
kıne iktiza eder. 

Fakat ayni geminin 12 mil aürat ile 
~yrpylemesi için makinelerin kuvve • _ 
tiııin t 280 beygire çıkarılması !Azım Bır tecrube yapılmıştır. Kuşaklı us • 
gelir. kura malik bir balıkçı gemisi dalgab 

Bu da mühim bir masraf meselesidir. bir denizde 350 beygirlik motörile 8.30 
Masraftan ta&arruf etmek suretile a • beygir kuvvetindek· rnotöre malik ge-
zami randımanın temini için Alman mi kadar sürat temin eylemiştiı-. 
miihendisleri vapur uslrurlarmın etra- Bugün Almanyada bilhassa kliçülC 

~ı:nı::~:d~a:ı~~::ı~ıf.bi bir kuşak ve vasat çaptaki gemilerin 500 ünden 

Bu çembtT geminin kudretini yüzde fazla:-;ında bu kuşak kullanılmaktadır. 
30 ile 50 arasında arttırmaktadır. Mah Yapılan kömür hesabı bir balıkçı ge .. 
rukattan fazla sarfiyat olmaksızın ge- misi için bir senede 760 ton kömür ı.. 
minin sürati arttırılmaktadır. s;urufu imkanını isbat eylemiştir. 

Bu kuşak bilhassa fena havalarda te- Bu usul Fransada dalı• tatbik edil • 
sirini göstennektedir. meğe başlanmıştır. 



r lran Veliahdinin düğünü 1 Hergun : Bir kitab 
sergisinin ilhamı 

(BGf ta.rajı 2 nci •11fadtı) 
eler bındtlerini fikir ,,. malibnat bakı .. 

Beynelmilel yankesici Ali Rıza 
" Son Posta ,, ya hayahm anlaltl 

mmdan yflbelfmek Uterlerse. ~ (Baftanıfı 7 ltad ıtı11fadtı) Knvr1"V"l1 dükkAnına tt1-~·ler. 
)'abaneı bir dil bilmel• ve o mllletlerm ·-., --- ı:;.u.~ 
kitablarma müracaata mecburdvlar. Beynelmilel ahbaba yeniden sor • Kılpıyı açık bmdanayı da unutmaımt-
Hattl ttntvendte talebemiz, eler yaban- du~:n-...L. Bel~ .. La...:h 1..1- , lar. Birisi içeri dahnıı, bir tanesi de kal 
cı dil bilmiyorsa. ne kadar ça1ıfırsa ça .. .uaw:A " ~ A&(; uıc yer. mıt dışarıda. Zavall1 kuyumcu yağll 
hfllD -1d rtlftiyeden çıkıp ta ilme biraz - Öyle görunü!or amma, değUJ bir müşteri buldum diye bütün eıına.. 
menık elmlf yqlıca bir inaandan daha - ·Neye! Blr günde 60 cibdan az mı lan, pırlantalan diznrlt camekAna! tçr 
fazla btJıl w killtdr sahibi oJamaz. yoksa? ride olan, kaşla göz arası, boş bir kib -

. . - İşler hep böyle~ bundan iyi- rit kutusuna elmaslardan birini koyup 
Alman kftab sergfaini gezerken dikkat sj can sağltA'ı amma! fırlatmış dışarıya! Kibrit kutusuna ya-

etmfftlm: 'l'Grk fııbllbma dair Alman " - Amması aedirT pışan caddeyi tutmut tabii... Dflkkln. 
yada yaahmf olan clddt Jdtablann ad&- - Mania! da olan da karakolu boylamıt Aramır 
eli kadar kltab 'mrkiyede ~ de- - Ne imif of Iar, taramışlar, suçlunun ~ hm 

llldlr! - Polis. Birgün, mılaıdan. biri ta • pyler '°k! Kuyumcu demit ki: 
Xttabaz medeniyetin su tısttınde yan kıldı peşimize. Yanımda da bir arb • - Elmas'I yuttu! 

yazmaktan bafka bir feY olamıyacatmı das vardı, boyuna işliyoıdu tramvay - - KomisE"r: 
anbyaeak derecede ileri bir .eviyeye gtr.. da! Herif, çalmuş iş~ dilşmftş peşimi• - Bunun da çaresi var,, mukabele 4 

dilimiz muhakkaktır. Fakat. neden do • motosiklet ile! Arkadaşa bırak, dedim sinde bulunmUf! Mmr Kralınm hempNll Pı-11 Pwalj9 De tr.. Veli•hctinin düğün ha· 
mhkları ilerlemiştir. J6 Kartta Jtab.lNde J'&placat ola mkAh merasimi· 
Din son derece muhtefem ollalı aala•Jnwktak. Yubndü:l redm, hu 
~eliahdini Prens. MelıınM Ali ile buablr Kahkede .ua,a pierken gös· 
ter.mektedir. 

Jayıdır ki bis bol bol kitab neşreden, bu amma, ne fayda! o, cüzdani yere atm- Böylece maznuna mfil..plYlJDel. bll 
kitablan. hududla?1llllZll1 uzaklannda caya kadar aoluğu karakolda aldık, o • müshil içirtmişler! Sonunda gene ku • 
delil kendi aramızcLı teşhir eden. her çe. radan da gittik hAkimin karşısına. Hl• yumcu haksız çılaıut, Ostelik tazminaf 
fidden, ucuz ucuz herkesin kitab alabil - kim, polisin phadetini kili g6rdd, tık- da vermiş! -----=---------------------- mesbıi temin eyliyen ve nı1ıayet herkesi tı onar ay bizi içeriye! Çıktıktan son - (Arkaa Nt") 

64 sene sonra alevlenen 
tarihi münakaşa 

Jdtab okumıya tepfk eden bir Jdtab il!- ra, kim durur o memlekette! Zaten bı· Sabih Alaçam 
verler memleketi olamıyoruz? Neden do- rakmadılar yakamızı, doğru sevketti • _____ .. _____ .............. _._ 

layı bir kAlıd fabrikumm hatırı lçm Ier Alman h~ Bereket veınrin 
memlekette kitab pahalı oluyor n neden ki hududdan bçmanm yolunu bul - Dolmabahça Hava Gazı 

KOK 
Kl>MORONO 

dolayı bizim bir kitab siyaaetımiz bu • dum. Parise lmdmı ~ 
lunmuyor? Bu sualle..-ın cevabı. ancak _ Peki, bap.? 

(Bqtarafı. -- ..,,..., Di,.ar. 
bapmızı &ıümibe elınekle verilebilir! - Var amma, söylemek iŞime gel .. 

- Acaba, Bepktafta bJr mahalde ita- Bt.em Bey, 9altuı Murad tarabndan -.. ------·-.. -· _,._ ... ___ M_uh_itıtw __ B_h'gn __ mezl 
met edemez miyiz. iki odalı Mr haneye yazıhn•t olan c:evab tezkeresini yanma•· Ali Rıza biraz daha naz etti. Sonra. tercih ediniz 1 
dahi razıymı. hJıar. Hafız Mehnwl Beyle Topkapı sa· ,,_ __________ lllllllıı... başka bir arkadaşın vak'asıdr, bydile __________ _, 

Diye, Hafız Mehmed Be7i tekrar Dol- rayına pliyor. 8ulWı Azizin huzuruna Bir doktorun gUnlUk §11 macerayı anlattı: 
mabahçe .sarayuıa gönderiyor. çıkarak hem tezkereyi takdim ve hem de 

o mada sarsyda. aaclrazam Rilftd Pa .. fifahen meseleyi arzediyor. notlarından Tes vı· yecı· ve Tornacı "Serasker Avni Pqa ile bul devlet er· O eeee Topbpı sarayında geçiriliyor. 
Um bulunuyorlar. Hafız lılehmeıt l!Seyin Sultan Aziz Btem Beyle ıörüfüyor: 1==============11 
Jana yakıla anlattJtı feyleri dbıliyerlar. - Yanımdaki kadınlar ve bendegAn, Ugaz, hastalığı alın acakhr. 

Sadrazam mukabele ediyor: bana klfl. Betıktat arayında kalan eli- Sartopt denlleıı QdeJD m.blAwı 
- Endtte bııyurmuuılar. Keııdllerinin. fer kalfaları. febn çıbrsuılar. Mihıa- hmule pttrdJI! sarı. mb'lç bir baataııt-

Beylerbeyi sarayıua num.rt. içia mila- aibi ftÇhile icsblanna bak11nlar (1). tır. Qot dratle a1ra19t eder. Sarmptıer 
ide almaya çabpyorum. Di}e, emir veriyor. ancat uym fel'lerlnden alman pek ktl-

Dlyor. Yalmz. bu em:ıada bir bici.ise oluy?r. C'llk parvalann m1troltop .ıtmda ~ 
Hafiz Mehmed Bey, sevinerek Topkapı Hafız Mehmed; Beyin. g6ya, hazine klh· kltUe derhal ıöze oaıpar. Bil ltDel '" 

tat1 tefhls böyle oluraa da 1111JZUD tet
aarayına geliyor. Aldılı c:evaba MSyHiyor. Yalıtma tayin edilecetıne dair bir ıayia h1sl afat bir dlkkaüe hertee tarafından 
t.kat Sultan Aziz buna razı olmuyor. Çlkıyor. Bu da. Sultan Azizin kulalma yapıh.bllir. Uyuz eı parm.atıan arasmda 
Daha dolrusu, orayı da emniy~ ıöre- ptiyor. Derhal lleluned Beyden pp)ıe.. slJon denllen ktiçtıt. mmm hatlar oet
~- ıem,.. JIDdül aarJmpt 7ına1arı ..... • -

- Ben ora•a gidemem. Behemehal Be. Hafız Mehmed Bey, o kadar sevdiği hal t.eşhJ.s edilebilir. Bu tü.çilt mlkroi-
,, t!>bik hayvanlar geceleyin fa~te ae-

iltt8f clıetinde bfr yer t.terim. hfikümdar w efendiafnirı bu yersiz fÜP- lerıer. Ve dn8'1D nhurlle derhal yuft-
Dlyor ve ertesi gün, Sultan Kurada besini izale etmek için. sadakatim teyid !arma oetillrler. UJus bamhl>na tutu-

tftaben, gayet acıklı bir mektals JUl'10!'. edecek birçok lkı.r IByllJOI'. Epeyce JaDJar bana lçJndlr kl ıeee bpmrlar. 
ÖÇ(lncil mabejlııci Tahir Bey vuıtuile güçlükle Sultan Azizi ikna edebiliyor. Gllndlls o adar tatmtılan 70ktur. 
l>olmabahçe sarayına g6nderlyor. Brtelll •bab, sabUl hükümdarı nakle Parmaklar arasından ricude yayılan 

Fakat, cevab yok... m•Naı olan fayton aeUyor. Sultan Aziz. buta.ııt kollar. bacülar, mt. ıötaıs. ta· 
ah d ( al ) raflvmda ıea.htırat yapar. Ve böyle bir 

Sultan Azizuı merak: arttıkça artıyor m u P a )"!, pne ıakOllUDUD aıtm- halta btıtlin ıece tquıır, durur. Ve as 
Bu sefer, Hafız Mehmed Beyı gönderiyor. dan boynuna. ~yor. Faytona bhıe~k ~- mnan sarfında evde, ıtemaeta bulunan-

Mehmed Bey, yeni padiphm yeni bat- ray~una ımyor. Bu nrada maıyetm· lara atrayet eder. Bütün evdetı ooıo:t oo-
mabeyfnclsl olan Etem Beyi g8rüyor. de. *inci mabeymc! J'ahrl Bey ile. Sul.. cut hep taşınmala baflarlar. Uyus leyD 
!'ezkerenin cevabını istıyor. Etem Bey,, tan Muradın bllf"'abeylnclsi Etem Bey mekteblerde. kışlalarda, bele baplaane-

bul aftz lerde büJ11t bir derddlr. Ytuılerce ta1e -
bı cevabın yazılmakta oldutmnı 16yle- unuyor. H M'ehmed Bey ise, Sul- beye, ukttre ve mab:tfmılara .ıılraJet e-
llr:ten sonra: · tan Azizin elb;1efflrinl. seccadesini, der. Teda'Yllert mQfk1llleflr. Uyusun ._ 

- Hakanı mah11l için ClriaJröydeld Kur'amkeıimbu lhtift eden çantalarla, daminln ea.sı tiltilrt meıMml.dlr. Vilcud 
(l'eriye) saraylarından bıri hazırlandı. onları takib ediyor. (Arkası var) ırabsabunile iJlce yKandıktaD eanra yu-

tardatf Dl~l!lrdan blrla1 ' gece vilcudün 
Ben de. kendilerini oraya nUle memur n, Yant. '4ebre tlbnmlar da, mtlnuib her taratma tytee dr11Ulr. BetlnC1 günii 
o!cfmn. ltfttr kocaya verDalnJer) demet IBtt,or. banyo JliPıllr. Biltb eve. elbl8el«, ya

Edebiyat: Çok gDzel bir eser 
tak tatmııan. JUtıtl&r, 'fflhall1 haata
ıann temu ettill btltln eva dftenfet
te ettirtıır ft 4 - ı gibıde ha8talıt 1Jt 
olur. gider. Yalnız muntazam tedal'i yap-

(Bqtamfı ! iftet aayfada) 1 yor. Hisılı biı1blrini tamamlıyan bu iki mıyan ftl dezenfeırte edilmesi tcab eden 
en-ayı t.emlzletmiyenlıerde nym aylar -

J[ubbemden bile 1c"ıl tnesçidiTtift Of• hiklye, aradaki yirmi yıl farkına rat· ca ailrer, :iurur. 
m~'lft. men, bugün de bir fikir etrafında orman- 11-------------11 

Bit- ucu gövdesinin gö1clere yaklqm'ftı. lann himaye.si meselesin: daha umumi Cevab lstJten oku:racularmwı posta 
puln 70Uamalann• rica ederim. Aksi tak
dirde tısıekleri .. abbeleslll lralablUr. 

Mısralarile başlıyan ve içinde: bir noktadan tahlil etmektedir ve edebi
Dağılıp auBmUf o koınıu.ndaki pkra1c yatın sadece bir silı telllii edilişine kar-

- !/Lt'altır, şı bu nevi eserlerin çok güz'!l bir cevab ~------------' 
teşkil edeceif de muhakkaktır. 

Bir cWcetıUk gelir cırtt.k ona ıümnld o- *' 
• Nlcır. Antolojide Falih Rıfkı'nın. Ruşen Eş-

Gibi sadelilJ nisbetınde çot dertıı ve refin, Fazıl Ahmed!n. Yusuf Ziyanın, Ne
Mırll beyitler barındıran bü cÇınar» tliri, cib Fazılın ve nasir olarak ta Ahmed Ha
'Glebayı Cedide üstadmın en aÇlk tilrk:çe fimin yazılan, kitabll.l en olgun ve seç
& yazılmış çok gfbıel bir aen oldulun- me parçalarıdır. İht.fmai. bugünkü edebi
lan. bunun antolojiye alınması, e:iebi- y~tunızın bu tanınn117 isimleri arasına 
ptseverleri eski ve sevimlı bir hatıraya dığer tanınmıı imz.ılar dR ilave edilebi
Jeirlden kavuşturmuş oluyor. Nasıl ki, lird": ~ra. şuna emjnim ki, bu güzel an
eserin ikinci kısmınd:ıki edebi parçaları tolojirun ~unu te,kfl eden ağa_ç ve or-

man sevmCPi etrafında d h b" k ~:-k 1akib eden didaktik parçalardan sonra, . e-· a a ırço ı u.c 
Lu. b "ki d b " h"ka. ed" edebıyatçılannm seçme mısraları nesir--.na ın son 1 yazısı a ırer 1 ay r 1 . h. . • 
• bu hikiyelerden biri, Refik Hal"d1n erı ve ıç .d~lılse cümleleri bulunabilir
_,_: fak t k . b" . hl 1m di. Antolojının kalbi tab:at ıevgısne do
lllD'Al a. ço ~~ tr ~uza ~ yazı ış lu muharririnden, bir ikinci cildle bu ek
cYat•r• hikAyesıdır. Bu hiüyeyı tekrar o sifi tamamlamuını samimiyetle dilerim. 
lmnak ta bir 7.eVk oluyor: Genç hi'kAye- Maamafih eserlııln bu pklile de edebi 
.,.oerimizden Sabahadd"n Alinin cBir or- kıymeU, ve bir gaye etnfında natür zev
maıı hikiyesh de. orman sevglsinln Ana- kini ve natür qkım telk;n eden dejerl 
6>Iuda nasıl coşkun bir sevgi olduğunu büyilktıUr. Her zaman sayfalan dikkatle 
w bir şirketin eli baltalı adamlarile kas- ~vdleoek, 7.e'ft:le okunacak ve her par
Joca bir ormanın mahvolup glderjwt. ne çası üstünde dQflbımecek bir eserdir. Bu 
leri:n içtimai bir köylü derdi ortaya çı· da, ldlltilr hayatımıza u bir hizmet sayı.. 
tamımı. en cı!. realin sattrlarla anlatı- 1amu. Halil 7ırhfi Ozanıoy 

Nöbetçi eczaneler 
--··--

dır: 

fstanbul clhetindeldler: 
Altsara:J'fa tSanm). Alemdarda <SJm 

Amn l, Be;vazıdda (Beltl.s). Sunaı,acta 
('l'eotlıo.), Emlnönünde (AmhwıJa), a
yübde <ArU B811r>. Fenerde (Hftaamed 
dln). Şebremln1nde CN&.zlm.), Oebsade -
b!lfllld& ti. Haktı),~ <Ke
mal), Ktlçötpazarda <Yor'll>. Babrt.a -
ytinde (İ.stepan>. 

BP.yotla clhetlndekller: 
f&tıtW caddesinde <Oal&tlaraJ'), TD· 

nelbaşmda (MattoYIO>, Galatada (at 
J'Ol>, Fındıklıda (Mustafa Nail), ODmhu
rtyet caddealnde <Ktirtotyan>, Xal10D· 
cuda. CZanropuloa), l'1rumlad& <llrtul
rul>. ~ (Amm). 

lllolultLKadlllbw~ 
'OüMarda (ÖDl• Kenıa), ~ 

(QaDan), ~ (Jlıoda. lılıerbs), 

Bil,Ckadada (Ştnul it-.), a.,beHdl 
(Tanq). 

A*-i lahdblar umum midilrlflitlnden: 
Kınkkalede çalıştırılmak üzere ıem,. el w tıomaCı alınacaktır. t.tekm.rd• 

Aııbrada bulımanlann 8iWı fabribsma ı.tanbııldalrilerin Zeytinburnu fabri-

kasına. tzmiıdıekflerüı de bmirdeki aillh fabrikasın• bu yerler baricinde oıa.. 
1arm da istida ile Umum Müdürlqe milr..:aatlan. (H23) 

İnşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 

1. - Konya Brefllatndeki Bn Pabrlk- ile 17 ki1ometre un'*- IDp edtlmeJıı. 
t.e olan lvm • mvva antrah aramda 1ıelia edlleaek havai hattm diret te
melleri inşaat fthtdl flat esaslle ve kapa h zarf US1Jlile ~ Çlkanbmftır. 

2. - İşba lnpatm muh•mmeıı kefil bedeli 9601.95 liraıdlr. 
3. - Ebi1tme evrakı Sfimer Bank U muml Mtidörliifihıden l llra bedelle .. 

hn ahnabilir n Jl!relli Bez J'abrfbn Mil dllr:lqllııde g6rillebillr. 
4. - Eksiltme 13/3/1939 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada snm.r Bak 

Umum MüdilrllllfiDd'1rf İnpat Bbiltme ıtoımsyonuııda yapılacaktır. 
5. - Muvakkat teminat '195 Urachr. 
8. - fateklfllr yaptıtlan bıpat ffler ini pteıir vesika smetlerini ibraz ed• 

ceklerdir. 
'1. - Teklif mektublarmı hm zarflar bpah olarak ihale gftaü saat 1& fe ta

dar Sümer Bank UD\Ulll MtldOrltilfl M11haberat Şubealne te.ıım edeceklerdir. 
8. - Posta ile gl}nderilecet tekliflerin, eksiltme saatılnden nihayet bJr aat 

evveline kadar gelmif ve zarflar mazbut tekilde kapatılmq olması lizımdır. 
9. - Banka bu inpatı diledill mlıteahbide verebilecell libi ebiltmeJI ta. 

nıamen hüldhmiiz sayabilir. c'183• c1483ıt 

' İstanbul E eledi ye si lliriları 1 
Keşif bedeli 1089 lira 28 lmrut olan Di vanyolunda Daıiissade alası Mehmed 

ağa medreseainin tamin açık ebtltmeye konulmuştur. Kepf evratne prtna.. 
mesi Levazım Müdürlülünd• görülebilir. İstekliller 2490 sayılı kanunda yazıh 
vesikadlan bafb Fen İtleri Mlldilrlillflndeıı alacaklan fen ehliyet ve Ticaret O
dası vesikalarile 81 lira TO kunqluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera
ber 13/3/939 Pazartai S(inü saat 14 buçukta Daimt Encüntende bulunmalıdır .. 
lar. (l) (1237) 

Belediye Solar idaresinden ı 
Açık pazarlık il.Anı. 

İdaremiz Dlıttyam fçlla cSOO. kOo ha1l8 kW99 kalay açak pazarlıkla aatnı alına
caktır. 

1. - Bu h- için tamim. edilen prtname İdaremiz Levazım servisinden pa.. 
ra.am olarak almabWr. 

S. - Taltildn prinamede ptertlen teminat akçelerini İdaremize yatıra .. 
rak makbuzlarfM ihale ıflnü olan 11 Mart Çarpmba töni1 Tabimdeki lrliid\irl. 
yete :müracaaöan. c1158'1• 

lstanbul Vilayeti Veteriner Müdürlüğünden 
Antrab hatahtı mileadelffi tçhı yapılacak eerom ft 8fl llızarında kuilaml

mak bere '11 kalem. eeu '" alAt, edevat aÇtk ebiltmeye konulmUf olup mubam,. 
men bedeli mi tin 91 kuruftur . 

Eblltme 11/1/939 illnthıe mftaadif Pe?f8mbe giinil saat 115 de İltanbul Vlllyet 
Veteriner Mlldthtlllflnde toplanacak komisyonda yapılacaktır. Buna ald prt. 
ııameyt görm* tı.tlyenleır herglhı mezkdr mildftriyete mdracaat edeblllrler. 

ı.teklilerin tcJ'hı edilen gQn ve aaatte muhammen bedelin ~ '1,5 olan 260 lira 
48 kurıış gtivenme paraları fJe birlikte pıezkQr komiqona ıelmeleri ilAıı ahlı 
nur. (1349) 



ıo Mut 

Mekteblerde kız talebe erkek talebeden Cumhurreisi. dun. ~etroı 
d h f 1 1 1 arama ışlerını a a az a ça ışıyor, tetkik buvurdular 

19 fırka lnuilterenin Fransaya 
sevkede.ceğini nan etmesi 

.1 

Bir dostumu:tl darı dünyada bir tek oğ- cuklarda okuma istc?ksizlij, devam ede· (Baştanıfı 1 inci ıayfada) 
ıu var. Bu bir tek bay mahdum dostumur1 cektir. Şimdi sualinize gelebiliriz. Kız · Iiyette bulunduğu kısma geçmişler ve • 
dari dünyada bir tek üzüntüsüdür. Bana !arda mı, yoksa erkekler.de mi okumadan buıada bir saat yirmi dakika kadar 

Berlinde hayretle karşılandı 
f6yle derci yanar: nefret çoktur. Yani hangisı dersler"ne kalarak petrol aramalan üzerinde ge- (BClfta.Tajı 1 inci sayfadaJ Almanyada nasıl k.arşdaıul? 

_ Çalışmıyor .. her giln top peş'nde ... karşı daha alikalıdır? niş izahat almışlardır. mim bir stratejik ihtiyat kuvveti vü- Berlin 9 - Yarı resmi bir mem a • 
Sinemada. Bir giin kitab açıp ders çalış· Erkek talebe ile kız talebe ara!lndaki CümhurreJsi Enstitüye ıiNr ve çı - cude getirilmiştir. Bu kuvvet, şimdilik dan bılcliriliyor: 
ıtığmı görmedim. Kızlara bakıyor:ım da çalışma farkı iki tilrlü mütalea edilebilir. karlarken cıvarı dolduran halk tara - Filistinde 16 taburdan mürekkeb ild Berlin siyasi mehaflilleır:i, ~nga 
yüreğim sızlıyor. Cayır cayır çalışıyorlar. Haddi bluğa g ren erkek çalışmasile, fmdan alkışlanmışlar ve ve büyükte- fırkadan müteşekkildir. Hindistan or - harbiye naıın Hore - Belisha'mn 
Vallahi i.mkbal onların.. haddi bluğa eren kız talebe ansında biyo- zahürler yapılmıştır. dUJU da, daha fimdiden, Akdeniz gar· vam Kamarasındaki nutkuna l: 

Bir ahbabımın da iki oğlu ile bir kızı lofk. hattA fiziyolojik b31rundan bariz . Kastamonu ıeyabatmin aeticehri ııUonlanna dört piyade taburu ve bir bir alaka göstermitlerdir. Yalnı 
var. o da: benzeınemzlikler vardır. Ankara 1 O (Hususi) - Cümh\llft - süvari alayı vermiş bulunmaktadır. nca tebarüz ettirildiğine göre, l, da 

_ İki oğlan bir kız ~iyorlar. İkisi Bu ilınt noktai nuan biraz vuzuhlan - isimiz İsmet İnönünün Kastamonu ve Anavatan ordusu en eV'kl nazınn İngiliz S(ılabla mass 
de bir sınıfı iki senede geçiyorlar. Kızın ıdırmak isterim. Biyolojik bir hAdisecUr havalisinde yaptığı seyahat ve tetkik- Anavatan ordusuna gelince, makine- hakkındaki bu nutkunda m:ıddi tczaJ 
yaşı onlardan ufak olduğu halde daha ki. kız talebede bl<ığ:ı erdiği zaman Pve ler neltcesinde müşahade buyurduk • leflirme ifi o derece ileri götürülmüş J yüdlerden ziyade bizzat bu nutku t1 .. 
üstün sınıfta çek'lmek. yuva kurmak hıss. gallbdir. Bu ları hususlara ve enl°rl-ere aid hazır - tür ki bugün nizami ordunun dört pi • ham ettiği görülen zihniyettir. Bu mıııı 

Diye şikayet eder. sebeble çalışamaz. B"naenaleyh harıçle lıklara başlanmıştır. AIAkalı daint ve yade- fırkası efra~ının yansı, bir defa- tulda şu cihet müşahade olunmak:tadızıı 
Bu suretle aileler arasında garib bir olan hayatını kazanma fikrinin eksilme- müec;seseler kendilerine aid işler i1ze- da, bir yerden diğer bir yere naklolu - ki birkaç zamandanberi ReisicümhUJI 

kanaat hasıl oluyor! Bi de bu yüzden hbı! olur. Bu ıımt ııetice rinde tedbir almaktadırlar. Bu meyan nabılir. Bundan başkn, sahra nizami or Ruzvelt"in otoriter dev:ıetıere karşı 
Kızlar erkeklerden daha fazla çalışı - ve noktainazar göstenr ki. b16ğa eren kız da Dahiliye Vek!leti a1Abdarl&ı't bir duau, geniş mikyasta, otomatik sillh • g-österd"ği tecavüzkarlık, umumiyet ~ 

yorlarl.. talebe daima er.kekten daha az çalışır. tarnİI!l yapmış, köy e1bi5Mrinin ~- larla, antı tank tüfeklerle ve miktan le, siyasi rejim muhalefetine rağmen. 
tşte bu kanaatin ne dereceye kadar doğ Eğer içtimat zaruretler kızı zorlar, müs- lüler tarafından yapılması ve köylere gittik~ artınlacak ağır ve hafif tank - bu otoriter devletlerle dostluk zilıniye-

ru olduğu diişüncesi benim bugünkü an- tak'llen hayatını kazanmak ikıbet"ne el tezgahlarının sokulmuı hakkında larla teçhiz olunmuştur. ti içinde iş birliği yapmak istediklerini 
ketimin mevzuunu te kil f'diyor. n m7ed brralnrsa (b11~nkü hayat g"bi) ha7ırl1klara başlanmıştır. ihtiyat ordu söyliyen devletler üzerinde dahi te • 
Öğretmenlere şu su , sordı..;m: o zaman insiyak! hlllhnı-:ı haricinde bir B - Avam Kamarasına şunu bildirmekle sirini hissettirmekten hali kalmaım' .. 
- Kız talebe mi \Ok çalışıyor, erkek zorlama yapmış olacaktır. Bu takdirde ulnar Başvekilinin memnunuın ki hilk1lmet ihtiyat kara tır. 

talebe mi?.. fazla çalı'°'. l"akat erkeği~ daha az ça - j ordusuna niumi orduda olduğu gibi ve Almanyanın her devletin kendi ha-
+ lışmasile elde ettiği netıceyi yakalıya - Ankara seyahati ayni mikyasta bt\tün modern sıWı - yati menfaatlerini müdafaa için lüzum 

Sabık Üniversite profesörlerinden, İs.- maz.> lan vem>Eğİ karar~. ~ene lu addettiği silAhlarla silfilılanınalanr 
tiklll U9esi fransızca öğretmeni doktor + (BattııTOf\ 1 inci 1411fa.d4 } şurasını bild.-nıekle memnwnmı ki nın her devlet için meşru bir hak f.ef" 
Vehab Berkem şu cevabı verdi: Sen MI.şet lisesi <?debiyat, Kasımpaşa arada Bulgaristanda'ki Türklerin ana.va - ihtiyat ordusu, bu suretle, Avrupa kıt- kil ettiği hakkmdadaki fikri maliim .. 

c- Kız talebe benl'ğini. bugünkü ha - orta okul türkçe öğretmeni Kemal Emin tana yerletmeleri meseleleri tetkik edi • asmda muhtemel bir harbe iştirak ede- dur. Bundan dolayı, Berlinde hayretle 
yat §Srllannm yann:ı aid endişesini er • Boranın kanaatleri şu merk~ir. Jeceklir. bHmek ilzeN haZJrlanacaktrr. karşılanan cihet, yalnız İhg11tıerenin 
hklerden daba ztyaie his!ediyor. Kız ta- c- Benim okuttu~m derste, yeni e • Köseivanof Cümhurreisimia tarafmdın Bütün bu sebehlerle, hat\i bu5'ful Fransaya lüzumunda 19 fırka sevk ... 

liğ b. d-ı... f ı h'" d b" t t" k ed 1 ı k kl d da kabul edilecektir. Misafirimiz Köseiva- t ·ıt in A k t' )ebenin ben · ine ıraz :uıa az a ur- e ıya ve l.Lr ç e ıuz ar111 er e er en dahi ~ıksa, ngı eren vrupa ı a - debilmek için hazırlık yapmış olduğu.• 
meti var. Haysfyel~e c;on dert-ee hasis ve daha ziyade çalıştıklarını 8'iyliyemem. nof Ankarada iki gün kalacak ve 19 Mart smda vukua gelecek muhtemel bir har nu iIAn etmesidir. VakıA, Almanyanııı 
has:las olduğu için ~ rsleTın@ erkek tale • Fakat daha ryade anladıklann~ iddia e- Pazar akşamı gene husu::.1 trenle !stn • 'be ittirak kabiliyeti, Umumi Harbde- Fransaya karşıı hiçbir tecavüz hiyetı 

u.a-- ı ı k kl d b"l· · B h akt dah bula hareket edecektir. ah 11. • ı ,_._,_ bedıen daha ıuna i e ça ısıyor ve er e e- e • ır'm. a usus ,·azı yazm a a kinden çok d a muessır oıaCSAı.rı. yoktur. Fransamn A.lınan~y"Bya ka.qı 
il fersah fersah geçiyor. Bunu muhtelit fazla bir anla~lan görülüyor. Dikkate M"safirimiz şerefine ilk akfam Anka • Hore - BPlisha, 1914 te bir taburda böyle bir niyeti mevcud değildir. Bt"' 

kt b1 d d. d" ~· k tl - lii •avandı ... kı' dai h" ·· •- l d ı::e.... rapa lasta Başvekilimiz tarafından bir ak- ·· f k ı- b - b me e er e e ın 1.,1111 anaa e soy - -s • • ma uzunıu ya7..1 ar a •· iki müinea tü e varAen ugun er nacnaleyb, bu beyanatın hedefi anla .. 
,.mım. Kızlar erkek arkadaşlarının ö • yazılardan daha ziyade muvaffakiyet gös- şam yemeği verilecek. bunu bır sunre fngillz taburunda 52 makineli tüfek şılamamaktadır. 
•-d h p olm"m"k gayes'ile de faz teriyorlar. 11ununla erkek talebe arasında takib edecektir. Ertesi gün Bulgarietan b ı d w d k ~ tmı"ştır' nuıı e ma çu .... - P u un ugunn a a,."e · Almanyanm garbdc aldığı müdafaa 

ı.. çalışıyorlar. Lisan öğrenm"! hususunda yazı yazan yoktur, demek istemiyorum. elçisi bir yemek nrecekttr. Köseivtmotu Hava biltçesi 250 milyoa sterlin tedbirlerinden sonra, Almanya üze ~ 
l ..... k k d 1 na daha bClonnk b'r Fakat sa-.n itibarile kızlarda iyi ya?.I ıehrimizde gezdirmek i~in hmusi bir prog Lo d 9 (A.A ) H a n ae enı.e ar a aş an ,... ,,. n ra · ....-- av nazı rine bu gibi beyanat ile tesir ı·cra ed1 • 

rl K b·u tlerl d dah fazladı Bu h ttl ı ram hazırlanmaktadır. Dost memleket faildyet gösterlyo ar. a ı ye e yazan a r. 8 yan ışsız, Kingsley Wood bugün Avam Kama - leoileceğini zannedenler çok yanılmalt 
erkeklerden ziyadedir. Şura!;ınt da k bul doğnıdüriist im1A ynmıakta da böy - başvekiline refi:kalan, kerimesi hu.sual rasına 1939 hava bütçesini tevdi et • tadır. 
mnek llzım ki kızlar. erk0 klerden daha ledir. Erkek talebe ~zecek. tozacak y?r· 'kalem müdürü, aiyas1 işler müdürü, Bul- . . ' d ı ın ·· b-""" nuştır. Bundan \.,..,,.ka Berıın· m· fı'kri .,..,,,ı,,_ 
ıekidirler. Erkek talebe hayatın müş - leri fazla ve erkek oimak itibarile biraz gar emirvo lar umum müuuru ve -- be,_ ·· ıed•W• utukta "'°'i 'lW'\.& ... Bu münase tıc soy ıgı n ki, demokrat itlak olunan devletler ~ 
k<lIMmı 'kendlsfnl bekl"yen yannı pe'!c da serbestileri buhmdu~undan gezip toz- ciye protolrol şefi ve sekiz Bulgar gare • büt . ı;o ·ı t r ·b· mü uu • s f ı ı iz çenın mı yon 8 er ın gı 1 

• taraftan silihlanarak, d~;;ı.,.r ta-'t•"' 
ltQşOnmüvn'I'. En~lleri, man·aıan hesaba mak belasile çalışma~a pek vakit buJamı- teci refa. ka.t etmektedi .... · o ya .. e ç. m hi b" ,_1\.-. d w b ·· ka ~ .nu -J~· da K m 1r ye11.wıa var ıgı ve ugune - da otoritRr nükfunetli milletlenn· b-,_, 
Latmı"""'r. &>Ild de bfr erkek mırurilı> bur. vorlar galiba .. Jnzlann daha çok ana. ha· Şev1u Berker ve refıkası osaıva - da 'L.- tnia ~. le ··L-ı... bir -ıı: ,v c.· r -~ nezare uuy yu~ h taleblerini ve hayati menfaatlerinf 
lara elıemmivet vermiyor. LAkln kızlar ba idaresi altında bulunma:iarı, derslerile nofla beraber gelecektir. bütçeyı ~la parlamento~ tevdı et:m: anlamaktan imtina ~erek ".11e müsbet 
bu mAnfalaTa eTierile temaıc etmfs ~ihi biraz daha fazlaca meşgul o1malannı tf'- miş o1dugunu kaydeylemış ve demıştir b" d d b lunmakta b 'rfr. 
hı~aslvet g&teriyor, tltlileşiyor, çalı - min ediyor. Fakat anlamak itibarile mu- Havza Halkevi açıldı ki: ı ır !ar :: a u Ih n aşçevı 

1 
kavese edilecek olu.-sa, kızlann bilgilPri Hal---.. yedlnct -1Aönthn1l -"'nü RaT _ B'" t . b k ..2.. :~-~ 1 er ıse, vrupanın su perver ve sa • pyor ar> ~C'7n;U ruu ... 4L u çenın u 8U11r Y~A o uşu - lim b" · .. .-1,.;.,.,.f, "ddi tte sed s * fiiphesiz erkeklerden daha sathidir.> za.da da Halltevı açılması, umuml bir l8'9inç nun sebeb1 !ipariş edilmiş olan mo - . ~ 1kıdna cı sure çe • 

SuııJ!nıf ~kfncf ohrak 1stanb11l erkek * ve neş'e Ue urplanmııtır. Yapılan törende dem tavvarelerinin çok olması ve ye mış 0 
aca ar ır. _ 

~ edebıvat 6ğretmeni A~~h Sırrı Lt>- Aldığım cevablan buraya kaydederken, kaymakam Şevket Wker çok ..-ı bir ı11J - niden birçok tayyare meydanlarmın Gazetelere gore 
wnde tevcPı ettfm. Hem bır erkek lise- neticenin biraz erkek talebe alevhine ıev vermt.t n bu aöylevinde, BalteYıertnln yapılmasıdır. Tayyare, motör ve yeni 'Berlin 9 (AA:) -, İngi~tere harbiY'! 
s!nde, hem de mul\te1i bi .. mC'ktehrfo deB 'dıoğnı mevlettiğini gördüm Şu halde si- v:vlığının eheınmJyetını. otımburlyethı bu fahrikalar inşaabnda elde edilen te - nazın Hore Belısha nın dun Avam KJı 
okutan dC'j!erll mtırebbi sualim: şöyle ce- nema ;ptilası, spor merakına mağlüb ol • ço!ı.: ~Uzel eaeı:lerlnln manalannın buytıklil- nkk ler ümid edildiğ'1den çok daha marasındakii beyanatlllJ. mevzuu bab. 
vablımrhreh: mustur. ~u!rP.<; Safa Co§k1m ğijnil veciz blr l.lsanla ifade ~Ur. ile:-: <'!muştur. scdcn Hamburger Frendom Blatt di • 

•- Umumivetle kı" ta l"bPmn, er'\f ek 1919 senesi içinde yeniden 20 tay • yor ki: 
tal~en ıtaha muntazam çalıc:tııtı söy - yere istasvonu kurulacak ve hava or - cHore Belishanm beyanatı Alınan .. 
Jenmek1edfr. dusunun mevcudil 120 bine çıkanla • yanın kat'i bir vaziyet almasını icah 

Sebebler tablil edllinc0 b11 n.otirr'n;n OSMANLI BANKASI cektıT. ettirir. İngilterenin kayıdsız ve şartaım 
tabft olauihı J.FörfiJ-jr f,•i vP d·s:nlinJ" bir J.ondramn havadan müclafaası olarak Fransaya yardım etmek karan 
aik hayatı icinde ya~ıvan VP vpt'ş0n kız TORK ANONiM ŞlRKETI Londranm mtıdafaa balonu barajı asabiyet ve blöfle karışık bir tecavüz• 
ta le-be anıt ve babaSlnın mar~ka besi al - T E S 1 S TA R 1 H 1 1 863 tamam?anmışt?r. Memleketin diğer mü den başka bir şey değildir. Alman ef • 
tında. harlcf Alemle ohn irtibatı dnlHI him merke:ılmnde de balon barajlan kAn umumiyesi bu vaziyeti bir tür!ll 
normal olarPlhndan. v-ı\.tini ıiPTskrn~ Sı.ıtült'ri "' Türkit"' Cı1mhuri,ni ıle mıJn,tlıit m11kav~lt>n.sm•ai yapılacaktır. Önümüzdeki aylarda ye- izah edemiyor. Çünkü Almanya, de • 
ayırmak imHnınt dıılıa lrnlııvlıkl;t eld0 e- 2292 Num4 ra" 10/611933 tariltli llanunı. tasdilı «iilmişıir ni üç p~lot mektebi daha açılacaktır. JTY.)kratik devletlerin kendilerine kar 
decPlrtir. Yalnız f!""" d:lkk"lti rpJbpf.ı\ıP~- ( 24/6/ 1913 ıarilt/i 2435 Numarall R1>sml Ou''' J tık hattJ harb tanaıelerinbı yatma Şı Almanya tarafından taarruz hazır • 
te olan b;r n<'kta :b 'k17 t~lnhnn;n d"'tı;ı İçinde bulunduğum~ Marıt ayırı"rı !andığını ileri sürerek dünyayı tellfa 
fazla eT.berc-:J:!Je tstfn'ld etmPs!. e~k"~ f;ı. Sermayesi: 10.000.000 inctlla Ura•• sonunda tngilterenin ilk hattı harb tay vermelerinj ve bir takım tedbirleri do 
)ebenin !se ımh!d mtsa balnmmdan ~aha ihtiyat akçesi : 1 .250.000 1 ngllla Lir... yt1relerinin mevcudü 1750 olacaktır. malan muhik gösterecek ne beyanat • 
verimli neticPJer elde etmeı;idir. BITlı"!l:'m Bu rakam 1940 Nisanının birinde ta bulunmuş ve ne de bu gibi tedbır • 
tenişçe bir mPvruu TMfva eden hnr hl"- 2370 i bulacaktır. Şimdi İngi}terede 1ere tevessül eylemiştir. 
gt btr e~,.l-;vat vaz:t,.sindıs bn d;ıh:l kn - TClrkiyenin ~hca Şehirlerinde tayyare imalAtı için hergün 2SO bin 
lıyhkla rö'l"f' carpar. Kız talebe verilen PARfS. MARSILVA ve NIS'de sterlin sarledtlmektedtr. 
terçevenin h:ı..-fcfne rıkmııkta co\ fMi - LONDRA ve MANÇESTER'de Havu ajansına pre 
yatJt daV1<1nrf1ıtı ha~. erltek talebe mP.V- MISIR. KIBRIS, VUNANISTAN. IRAN, IRAK. f'ILISTIN 
l:UU daha f.,7la J?Pnisletfp dPrln}estir - ve MAVERAVI ERDÜN'de Londra q - Havas Ajansından: 
melrtPdfr. Mnamafflı. normal iki tfp a - Hore Belisha'nın icabında beni Av-

Merkez ve $ubelerl ad h k•t · d et ed"l ,_ Jındıl?ı takdirde. Jnz ve erkek talebe qrır- rup a are a ıerasına av ı eceA 
mnda çalışma bakımından büyük bir fark VUOOSLAVYA, ROMANYA. VUNANISTAN, SURiYE, LÜBNAN heyeti sefP.riyenin ehemmiyeti hakkm-
lfirülmez.> ve HATAV'da dalti dünkü ifşaatı siyasi mehafilde * v filyalleri •• bQtün DOnyada Acenfa ve Muhabirleri vanhr büyült bir heyecan tevlid etmiştir. Sa-

Yüce Ülkü lisesi "i,i!ro'm<.'nlı>"1nden. ~- llhiyettar mehafil, hiçbir zaman İn -
ki maarıfç; muharrir M S?m; K,,,.avelin Her nevi Banka Muameleleri yapar giltere hükfunetinin bu kadar kat'f 
flktrlerine gelince: bakınız o n~ diyor: ve resmt beyanatta bulunmamış oldu • 

Hesabi arl " caevdut hesaplan küsacla. '- · ı · t ,,......., kt L - Bence ikisf de ,.ah~ıyorlar. K1~far ğuna erıemmıyet e ışare ulilue e vr 
Ticari .,....... w ...aıkli lcredM küşadı. rd 1 "h · t rd da. erkekler de.. b:tn~ .sonrsam2'!. ta lıı> . muvazzaf o u 1 e 1 tıya o usunun 
Tir•• Enebt •• .. Aeleetler lurine keple eenedal ıalcOlllOI& be_J A d h kit 

benin çab•mamım lrPndi lrnbahatlerinaen müşterekf"n 111 vnıpa a are .. 6odl .-rlen. .. d" 

Şehirde zabıta vak' alan 
yüzde elli azaldı 

(Ba1taraiı ! inci sayf ada.J 
- Ya cinayet! 
- Hiç olmuyor diyebilirsiniz. Hülaaa. 

cürümler. dikkate şayan bir şekilde aza},. 
mıştır Maamaf"h, zabıtamız daima mü • 
teyakkızdır. i3izim prensibimiz vak'anın 

hudusünden sonra muvaffakiyet temfn 
etmek değil, hudusünc mani olmakta mu
vaffakiyet temin etmek. yani asayişin mıt 
hafazası bakımından her hangi bir cürme 
mani tedbir almaktır. 

-'-de muammfn. ~ktebin lmsun:ıdur. icra etmeQinin bir planın mevcu ıye-... ,.a e..- ... .... ••. au .. ve em&aa Gıer..e .... hd d ~h . . . . lk" 1 Sebebi de şudur: MuaTifm1er okutm11 t11r- tine alamet olan kat1 bir te i teş - - OF nn asayışını, evve 
1 

sene ere 
mn yalnız tedris noktai nazanndan be - Setıectat t1htllitt .,. saire. kH etmekte olduğunu beyan eylemek- nisbetle tetkik edersek.·· 
-•msemfc buJunuyo-rlar. HaJbnlti flkut - tf"d!rler. - Vbıl olacağım•z netice şudur: ~r SO 
.IU '( fıı yiklelt --- -n1ann1 haiz 11..!-La. ~ :L.: malr demek, yalnız lratı ve statik der.r ~ .. ~ ... -- Tekıı1syen1ere gfSre asken se'VAiyat nisbetinden fazla h!.r sa1nh görürsünilz. 
\Peımek, çocuğun kafasını doldurmak de- Kasalar Servisi vardır. Atideki şekilde yapılacaktır. G6nderi • Geçen aylann istatistiklerıni tetkik et -
mek delildir. lecek ve ihtiyat ordusu fırkalan da tim. :au mukayeseyi o suretle yapıyorum. 

Talebe çalışmıyorsa lı:aba'hat hocadadır Piyuaaan ea •hait tarilarile ( laambarah wya talimleri ikmal edildikçe sevkoluna - Size bunları, isterseniz. rakam halinde de 
luımbarasaz) tasanul hesaplan .-.a.. -.,._ -- ki d · edi1 - --L.'lirlm. Çalışma, .okuma mulü ltiJisevari bir •arz- -~ caAı.u. r .nuısaya sev erpış ~ ven:uı 

da devam ettikçe ve muallimleıimh de Jrunetler on dokuz fukadan fbaret o· Sadri Akaya te§ek'Jdir ettim. 
bu zihniyeti bir papaz gibi taşıdıkça ço- ; ~"ta._~ife~Md;dZ. lacaktır. Sabih Alaçam 
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1 GüZiN·GüZiD~ ~ 
~ml .. llnmmR .. lllllllltllllmWUIUUU mlh-. Çeviren : Nimet Mu.'ttaf a .• ef11D .. mlfii • 

ın Kocası, Güzıne: 

- Bugün hava çok güzel, seninle Hey
beliye kadar gıdelım, hava alınz. 
Dediği zaman Guzin bu tekliften hiç 

te hoşlanmış görünmedi. Kocası bir kere 
daha tekrarladı: 

- Neye Güzin, fena mı? Seninle ev
lendiğimiz gündenberi gitmedik. 

- Öyle amma benim başım ağrıyor. 
- Daha iyi ya, deniz havası alırsın, 

başının ağrısı da geçer. 
- Bilmem ki.. hiç zannetmiyorum. 
- Gidelim, gidelim. bak bır şeyin kal-

mıyacak. 

Güzin, >daha !nla ısrar edemedi, giyin
mek için odasına gitti 

Bu Heybeliada gezintisi onu birdenbi· 
re çok şaşırtmış, çok üzmüştü. 

Güzin evleneli allı ay oluyordu. Ev
lenmeden evvel büyük bir mağazada sa
tıcı idi. Mağazanın çorap dairesinde ça
!ı§an Nihadla hemen hemen nişanlı sayı
lırlardı. İş olmadığı zaman birbirlenn·n 
yanlarından ayr.ılmazlar dı. Hatta iş ol
duğu zaman bile. Nihad, bir müşteriye 
çıkardığı çorabı müşterinin yumruğunda 

ölçerken gözü da!ma Güzinda olur ve bu 
yüzden çok kere müşteri kadının eli zan
rıederek kadın çorabını kadının yanında 

duran kocasının yumruğuna sarardı. Gü
zinin de, gözü Nihad·:b olması yüzünden, 
!böyle hatalara düştüğü vakidi. Bir defa 
N.i:hada bakar.ken, e1diven istiyen e!i 
biraz büyük kadına en battal boy erkek 
eldivenini uzatarak; tam sizin elinız:n 

eldiveni budur, demişti. Kadın onun aşık 
olduğunu, aşk yü?iinden bunu söylediği
ni nereden bilsin. hiddetlenmiş, bağır

mış, çağırmış.. mağaza sahibi gürültüyü 
auyup gelmiş, kactm:ı tarzJye vermiş .. 
Güzin çok korkmuş amma mağaza sah!
bi Güzinin Niha:ia aşık olduğunu. Niha
da bakarken böyle b:r dalgınlık yaptığını 
anladığı için Güzme fena bir şey söyle
memişti. 

Nihadla Güw1 hemen her Pazar günü 
buluşurlar, birlikte gezmiye giderlerdi. 
Ekseriyetle gittilderi yer Heybeliada id:. 
Çamların altınd'a ko! kola dolaşırlar, ku
racakları yuvanın hayalile günlerini gün 
ederlerdi. 

Kol kola y!irümektc.1 pek yorulmazlar
dı amma, tek bir değışiklik. olsun diye 
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yanyana bir nğaç altına da otururlardı.. 
Birbirlerini ölünceye kadar sevecekleri
ne dair hemen hergün kırk defa tekrar· 
ladıkları yemini bir iki kere de oturur
ken tekrarlar:l1, biı- gün gene bir çamm 
altında oturmu~)a!·dı. Mutad söz1erı söy
ledikten sonra Nihad cebinden çakısını 

çıkarmış, çam a~acının gövdesine çakile: 
cGüzin Nihad> kelımelerini hakketmişU. 

* Onlar böyle seııiş~dursunla:.", bir akşam 
Güzin mağazadan çıkmış, evine gidiyor
du. Peşisıra birinin kendini takib ettiği
ni farketti. Arkasına bakmadı amma ar
kasmd•an gelerı ona çok yak1aştı ve tam 
yanma geldiği zaman: 

- Bayan! 
Dedi, Güzin baktı. Kendine. b'.lyan, di· 

ye hitab eden bir gene erkekti Gerçi Ni
had kadar güzel, yakışıklı değilse de hiç 
te çirk;n sayılmazdı. 

- Bayan, dedi, sizi her zaman görü
rüm. Sizi sevdim, sizinle evlenmek isti
yorum. 

Ve evvelden hazırlanmış gibi. kelime
leri arka arkaya sıraladı: 

- Ben bir memurum. Maaşım bir ai~e
yi gecindirmey~ kafid1r, lnmsem yok. 
Sizden hemen cevab bekliyorum. 

O and'a Gülinin gözlerinin önünden 
Nihad geçti amma, Nıhad çok çabuk gP.ç· 
ti, ve bir hayal halmde kavboldu. Güzin: 

- Hayır, olmaz! 
Diyemedi. O!ur da demedi amma iş oJ

du ve tam yirmi gün sonr:ı nikahlan kı
yüd!I, evlendiler ve Güzir. kocası SeT
med!e ilk konu~tuğu günden sonra b·r 
daha mağazaya gıtmedi ve bır daha gör-
medi, hatt~ hatırlamadı bile. 1 

Kocasının on•ı H~beliadaya götürmek 1 

istemes· bu eski h:ıhraJarı cıınlandırınıs
tı. Ne fena, Nihadh. kol kola gezd'ği yer
lerde, kocasile b<>raber gezmek hiç te hoş 
bir şey olmıvacaktı. Bilhass1 tesadüim 
o ağacın altınd.:ı. oturuverirlerse kocası 
a~actaki yazıyı göı'iirst! .. gerçi, dünyada 
Güzin bir ben mivım? diyebiPrdi a.mm3, 
o bunu söylerken yüzünün şekli de~ismi
yecek miydi? Kocası yalan söylediğini 
anlamıyacak mıydı? 

.... 
Heybeliye Çtımuşlardı. Çamların altın-

~' / 
'.ol! il>. Naklerten : 

--, /ı 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiii===;;;;;;:;;= ;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;=;; Muazzez Tahsin --

Eğer Cevad beyle evlendikten 
sonra onu sevmeğe, kendini de 
ona sevdinneğe çalışarak hüsnü 
n;yetle hareket edeceğine kani isen, 
evlen ... Yok bugünkü korku ve şüphe 
içinde çırpınarak ondan kaçacak, onun 
her şeyini fena görecek, ondan korka
caksan, vazgeç.. hatta ailen için bHe 
böyle büyük bir fedakarlığı yaparak 
kendi:'li öliımlere sürüklemeğe hakkın 
yoktur şeker"m!. 

Genç ktz soğuk ve titrek el1erini bir· 
birmin içinde sıkarak cevab verdi: 

- Bilmiyorum! Hiç bir şey bilmiyo
rum. Onu biraz fazla tanımış olsay -
dun . .. Bahama yazdığı mektubun ifa -
dec:inin clddi olduğu muhakkaktır. An
cak o nasıl bir adamdır? Çapkın, hafif, 
sefih belki. .. Ne yapayını yarabbi, ne 
yapayım? 

Gözlerindı:-n akan yaşlar yanaklarını 
ısl2tıyorr.lu. 

Feriha 1ıanmı. küçük dostunun bu 
teessürüne candan iştirak ediyordu. O
nun cesur, feda kar ve vefakar bir kız, 
ka!biPin bir elmas- gibi, ruhunun fev· 
k iade ince ve hassas olduğunu biliyor 
ve bu yabar.cının onu anlayıp anlıya -
mıyacaıhnı düşünerek müteessir olu -
yordu. Bu temiz ve taze çiçek, kıymet 
bilnıiycn ellerde hır;palanıp solacak 
mıydı acaba? 

Feri.ha hanım o dakikada kalbinin 
ses!ni dinlese, hiç şüphesiz ki Muallaya 
'bu zengin ve m~hur yabancıyı redde· 

-derek kendisine uygun, mütevazı biI 
adamla, kendi sevebileceği bir adamla 
evl"!nmesini tavsiye edecekti. Fakat 
Nedim bey ailesinin feci vaziyetini bi· 
liyor, onun bu izdivacı reddetmesile 
hem kendisinin hem de hasta anasile 
günahsız kardeşlerinin büyük bir se -
falet ve felakete düşeC€klerini takdir 
r<iiyordu. Bundan başka bir şey daha 
vardı: Nedim bey kızının red cevabı 
vermesini ömrü oldukca affetmiyecek, 
bunu her zaman onuıı yüzüne vuracak 
ve onun hayatını bir cehenneme çevi -
recekti. 

Diğer ta!"aftan, Cevad beyin fena bir 
ımca olacağı da muhakkak değildi. Bel· 
ki de genç ve tecrübesiz olan Mualla 
ilk duygusunda yanıD.mışit? Belkli de 
bu zengin ve meşhur muharrir, İstan· 
bulun mülevves salonlarında kendisi
nf' layık bir kadın bulamamış ve taşra 
da büyüyen bu kibar fakat fakir kızı 
onlara tercih etmişti? 

- Karşımda senin yaşında baş· 
k:'l bir kız olsa, bu sözleri söy • 
lemezdim MuaII~, fakat sen, 
olgun ve yüksek olduğun için beni 
anlıyacaks;ın: Karı koca hayatında ka
dının rolü çok mühimdir. Kadın ister
se, en fena kocayı bile kendisine ve e
vine ba~lıyabilir. Yeter ki kftf1 derece
de sabırlı, metanetli ve akıllı olsun. 
Sen taşrada büyüdüğün halde en kibar 
salonlara yakışacak derecede güzel, 
malfunatlı ve ciddi bir ha.n.unlın. Bu· 

da dolaşmışlardı. Kocası: 
- Şurada biraz otursak! 
Dedi. Otursak, d:yc gösterdiği yer ma

hmr ağacın altı idi ve kocası Güzinin ce· 
vabını beklemeden ağaca sırtım dayamış 
oturmuştu. Gazin onun karşısında idi. 
Başını kaldırıp ağaca bakmaya korku
yordu. cGüzin N!had~ isimleri işte orada 
idi, baksa görecekti ve kocası da onun 
baktığı yere bakacak. her şey ortaya çı
kacaktı. 

Güzin, mütemadiyen yerdeki otlan yo
luyordu: 

- Nen var Güzin? 
Kocasına baktı ve ağaçtaki yazıyı da 

gördü. 

cGüzide Nihad ... 

Mükemmeliyeti hakkında en ıon 
ve doğru sözü size o 

söyliyecektir. 
Bembeyaz pınl pınl parlayan dişı .. 
ler, tatlı bir nefes, pembe, 11h· 
hatli diı etleri, temiz bir dil, 

mikropsuz bir ağız.... işte 

RADYOLiN 
in eseri! 

Bugtınden itihsren aabah, &ğle .,.. 
akşam her yemekten ıonra 

Günde 3 defa Güzinin cnıt ı,i cd• olmu., ve arkasına 
bir ce> eklenmişti.. Güzin rahat bir nefes 
aldı: 

- Hiçbir şeyim yok, başımın ağrısı da 
geçti. Ne iyi oldu da buraya geldik. 

Güzin daha fazla düsünmedi Acaba . . 
Güzini Güzide yapa::ı bır başka Nihadın RADYOLi 
Güzide ismindeki sevgilisi mi idi? Yoksa 
Güzinin Nihaı:lı, Güzin evlen·dikten sonra 
Güzide ismin::!~ bırilt> sevişmiş te cGü
zin. ismini o mu Güzideye çevirmişti? 

Yoksa, laalett::ıyın biri orada oturmus. 
hiçbir manası yokken cGüzin> i Güz'.de 
mi yapmıştı? 

1'..ullanmıya başlayınız r 

Bir tecrübe kilidir 1 

BASUR MEMELERiNi 
Güzin kocasının gözlerinin içine sev

gile baktı: 
. . 

- Seni ne k;ıdı:ıı· çok seviyorum, öm
riim oldukça seveceğim. 

~~.::· - -E· ~:K ,T·. .·. A . 
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PATI 
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Yarınki ni1shamızda~ 

Bir r.ang~ter hi''Ayesi 
Yazan: Herbcrt von Nnstits 
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gün kocan, senin dediğin gibi, sana kar
şı soğuk. müstehzi ve mağrur bir ta -
vır takınsa da, sen, doğuşundaki asa • 
let ve kabiliyet, kalbindeki son· 
suz şefkat ve sevgi kaynağı ile onun 
gnru!'unu mutlaka kıracak, onu kendi· 
ne bağlıyar.aksın. Dediğim gibi, yeter 
ki SP~ hoş görrneğe ve hüsnü niyetle 
hareket etmeğe karar ver! 

- Ya onu sevemezsem? 
- O vakit hayatını başka şey1ere 

hac;reder ve ona karşı sen de, onun sa· 
na yapacai71 gibi, lak:ayid ve uzak bir 
tavır t<lkınırsm. 

- Böyle meçhul bir hayat uğruna 

z::ıvallı kardP~lcrimi bırakıp gideceğim; 

onlara kim bakacak? 
- Artık hepsi büyüdüler ... Hem u

z;ıktan onlara büyük yardımın dokuna· 
cağını rıa unutma! 

* Munlla üç gün büyük ıztırablar için· 
de çırpındı ve Feriha hanımdan başka 
kimsP. onun l;u acısının derinliğini bil
medi. 

Bunlar yetmiyormuş gibi, babası bir 
düzüye ona takılıyor: 

- Bahtiyar kız . . Turnayı gözünden 
vurdun ... diyor. 

Annesi, mes'nd bir tebessümle: 
- Benim küçük prensesim! diye onu 

ol{şuyor ve JB.le durmadan ablasının 
kulağına fısıldayordu.: 

madı. Cevadın aleyhinde olan kısımlan 
sükUtla geçerek iyi tarafları mübalaga 
ile anlattı ve genç muharriri göklere 
çıkardı. 

- Görüynrsun ya, bulunmaz bir a -
dammış. 

- Fakt b(l!n onu tanımıyorum baba. 
- Nikahtan sonra tanır ve seversin 

kızım. Nikahta keramet var, biliy0r • 
sun ya! 

- Bilmediğim bir adamla evlenmek 
çok feci bir şey baba; eğer aile vaziye
timiz müsaid olsa ben bunu reddede -
cektim. 

Nedim bey yerinden sıçradı: 
- Sen çıldırmışsın! Böyle bir kızı 

ömrümde görmedim. Ne alelacayib, ne 
güliirıç fikirlerin var. Ne ise bu sözleri 
birakalım artık; şimdi hemen Cevad 
beye cevab yazıp «eveb diyeceğim de
ğil mi? 

Muallanm kalbi son bir defa daha 
sıkıştı ve içinden: «Allahım; mademki 
bir fP.dakarlık yapmak lazım, bunu 
ailem için yapacağım ... Sen bana kuv· 
vet ver!• 

Diye mırıldandıktan sonra azimkar 
bir tavırla başını kaldırarak babasına 
baktı: 

- Evet deyin.iz ba~a! 

VI 
- ~için tereddüd ediyorsun abla? 

SP.nin yerinde ben olsam hiç düşün • Bir kaç gün sonra bir sabah Cevadm 
meden evet derim. otomobili Nedim beylerin evinin önün-

Kimı::e onun :red revabı verebilece - de durdu. Mualla bayramda yapttğı 
ğini düşünmek bile istemediği için Mu· sade bir mavi esvab giymiş, yemek o • 
al1a kendi kendisine, hiç bir kuvvetin dasında annesinin yanında oturmuş ni· 
bu izdivaca mani olamıyacağını itiraf şnnlısını bekliyordu. Rengi sapsan, yü
ediyordu. zünün çizgileri uykusuz1uktan ve ıztı· 

Müfid beyin cevabı gecikmedi. Vic • rabdan çekilmiş, göz kapaklarının et -
danlı adam bu mektubunda yeğenine refı ağlamaktan kızarmıştı.. 
Hid bütün dfü=üncelerini açıkça söylü· İhtiyar dadı Cevadı içeriye aldı. Ha
ver ve hattA ~nun göründüğünden da- linde, ':Jamadı başındaki saçlardan a .• 
ha ciddi olduğu hakkındaki tahminle- yakkabılarının uçlarına kadar bir sanı· 
rini bile gizlemiyordu. yede görmek istiyen bir telli ve dik -

Nedim bay bu mektubu lozına oku· kat vardı. 

Cevad kayınvalidesini selAmla -
dıktan sonra Muallanın önünde eğile
rek bir kaç teşekkür kelimesi mınl • 
dandı ve genç kızın titriyen elini tutup 
ağzına götürdükten sonra kıymetli bir 
yü1üğü parmağına geçirdi. 

Muallaw.n boğazı tıkanmış gib i sesi 
çıkm1yordu. Bereket versin ki babası -
nın gevezeliği ve Cevadın bu gibi vazi
yetlere alışkın tavır ve hareketleri im
dadına yetişti. 

Cevad otomobille Haydarpaşadan İz
mHe gelirklen yolda geçir4iğıi küçük 
bir arizayı, karşısına çıkan bir koyun 
sürüsü yüzünden çektiği eziyetleri an· 
lat!yor ve arada bir nişanlısına hitab 
edi;mrdu. 

Genç kız kendisine bakan bu derin 
ve esrarengiz gözlerin karşısında sar
sılıyor, bu natuk adamın vakit vakit 
miistehzile!lir gibi olan söz\erine cevab 
verirkcn sı1d!ıyor, onun par'laklıy~ 
1<.arşısmda büsbütün sönmekten kor • 
ku:vordu. 

Nedim b~y birdenbire kızına baktı: 
- Mualla, Cevad bey evin arkasın· 

daki çamlıktan görülen manzarayı bil
miyor. kenaisine göstersene yavrum. 

- Görmek istiyorlarsa peki baba! 
Cevad yerinden fır1adı : 
- Tabii efendim. Pek memınun olu· 

rum. 
Arkasına mantosunu alarak bahçeye 

çıktı.. Evin solundakri yo~da yanyana 
yürümeğe başladılar. Muall~ hala sı
h;ı lganlıktan kurtulamıyor ve bu fev -
knlade şık Vf-' hürmetkar, terbiyeli fa· 
kat soğıık ni~an11ya söyliyecek bir söz 
bulamıyordu. Ancak Cevad, yanındaki 
kü~ilk kızın tesirile ~aşıracak yaradılış· 
ta bir insan olmadığı için ona İzmitteki 
hay:ıtı hakkında bazı sualler sormai!a 
başladı ve cnun heyecanını yenerek 
verdiği cevahlardan ince bir zekası, çok 
derin bir görüş ve kabiliyeti ve ümici 
e•tinfoden çok fazla malumatı olduğu-

nu anladı. 
( Arkcı.n tJcır) 
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GAZI 

ıaron :,~gtt~!'a~~~::;J; 
Türk hisarında 

Yazan: ZİYA ŞAKİB 

K8firin kesik başı Hisarın kumandanı vürudümden dolayı bana selamlar 
göndermekte gecikmedi. Buna alaturka kebab edilmiş 

koyun eti dolu bir tepsi de ilave etti - İyi btr pehllvan olmak için çok j 
büyük bir arzu çekiyorum. Ve kendi
ille şeref kazandırmak için de namdar 
bir pehlivan ile bir kere olsun güreş • 
inek istiyorum. 

Dedi. 
Bu sözler, Mihailin çok h<>şuna gitti. 
- Delikanlı!. Ben öyle bir pehllva • ' 

nım ki, adını dillere dastan olmuştur. 
Malatya askerinin terdan olan namdar 
pehlivan Hüseyin Gazi bile 3ağlığında 
benim önümden kaçrnlf, elimden güç 
kurtulmuştur... Mademki bu işde nam 
ve şan almak istersin. Haydi gel, sana 
bir kaç oyun ö~reteyim. 

Dedi. 
Battal, babası hakkında söylenen ya

lan sözden çok mütee&Sir olmakla be • 
raber, bu tetisüründ hWıettirmedi. Bi· 
likis büyilk bir 1evinç göstererek: 

- Beni, çok memnun edersiniz. Bu
yurun. Ulth!din fU oyunları gösterin. 

Diye, mukabele etti 
Battal ile Mihail, köokün önündeki 

düzlliğe çıktılar. 
MihaH, Battalın levend gibi endamı· 

nı gözden geçirdi Dudaklarında, ga -
ltb bir tebesaöm belirdi. 

- Delikanlıl. SiWılannı çıkar da oy· 
naş;1lım. 

Dedi. 
Battal, zihninde tasarladığı hareketi 

Mihaile .ezdirmemek için nezaketle 
eif.lerek: 

- Serdar!. Benim amım, düğün der
nek pehlivanlığında değil, cenk pehli· 
vanlığmdadır. L11tfedip tiz de silahla· 
rınızı takıanıs ve benim ile oynaşsanız, 
beni daha qok memnun edersiniz. 

Dedi. 
Mihail, Battalın bu teklif ine gülerek, 

belindeki alta ve elmas iflemeli han· 
çerin kabzaaım göstercll. 

- Bu, bana kA.fi gelir. 
Diye, mukabele etti. 
Battal ile Mihatl, evvel! meydanda 

bir Hti defa döndülf'r, dolaştılar. bir kaç 
k'!re hafifce oynaştılar. 

Battal, nvell gevşek hamleler yap
a Mihailln gücünü, kuvvetini smadL 
lonra, birdenbire onun karşısında di
kilJp bacaklannı gererek: 

- Ey, Şemaınıı H?Ukerl.. sıkı dur. 
Hamle ediyorum. 

Diye batırdı. Ve, korkunç bir kaplan 
gibi, dev cllaleli Mihailbı üzerine atıl
dı. 

Mihail, .endeledi. Bir mukabil ham-
le ile Battalı yana devirmek istedi. Fa
kat Battal, ona göz açtırmadan, bacak
larının aruına girdi O koca vücudil, 
bi,. çekişte ywre serdi. Göğsünün üs -
tüne oturaııtk hançerini çekti. 

- Yalancı mel'\lJll. Hüseyin Gaziyi 
Jlerede yendin de kaçırdın.? Kahpelik
le pusuya düşUrdüğttnüz o mübarek 
tellide iftira etmekten utanmaz mısın?. 
Ben, onun oğluyum. E~r mecalin var-
1&, bana mukabele .t. 1,te, başını ke
ıtyorum. 

Dedi. 
MihaU; ı> kadar şaşınnı.ştı ki, bir an

b söz söylemlye muktedir olup cevab 
t>ulamam).ftl. 

Elini kurtarıp 1wı~rini çekmek is· 
U?di. Fakat, Battalın '91ik gibi parmak
fBlrı, bileltni o :katt.r sıktı ki, buna im
Wn görmıedi O ııman boğuk bir fer
Jad ile: 

- Tutun fU Alla)un. belAsını ... 
Diye, N11endt. 
Oradaki beyler, Battal ile Mihailin 

oynaştıklanııı ıanıyorlardı. Onun için, 
bu tarafa ehemmiyet vermiyerek, sö
ze dalm14lardı. 

Fakat Mihallln can havllle bağırma-
1ını duyar duymu, yerlerinden fırla
dıJar. Serdarlaruıın o korkunç vaziye
tini görllr gömıe:a, dona kaldılar. 

Battal, elindeki hançerin kabzasile, 
Mihailin batına bir darbe indirdi. Onu 
bir an içinoo sersemletti. Ve hançeri· 
Jli göı kamaştıran bir ıür'atle kullana
rak bir hamlede Mihailin kafasını kes
ti. 

Sa.ide hatun ağlaya ağlaya Omer Beye gtttı 

havaya kaldırdı. Ne yapacaklarını şa· yıp her yanı aradılar. 
şırmış olan beylere ve uşaklara doğru izini bile bulamadılar. 

LA.kin Caferin 

sallıyarak· Saide Hatun: 
- Ben .. Hüseyin Gazinin oğlu Bat • 

talım .. . Babamın kanım, şimdilik Mi
hailden aldım ... Şemas da, vaktine ha
zır <>lswt ... Yerinizden kıpırdamayın. 
Hepinizin kafasını birer birer kopan • 
rım. 

Diye bağırdı. 
Koşa koşa. Aşkarın yanına gitti. Yer· 

den mızırağmı çıkararak bir hamlede 
atma bindi. Mızrafün ucunu ileri uza
ıtarak, yıldırım süratile fırlayıp gitti. 

* 
BABAMIN EKMEÖİNİ İSTERİM! .. 

Battalın, bir gece yansı, apansızın 

ortadan kaybolması, Malatyada her -
kesP. hayret vermişti. 

Saide hatun, ağlıya ağlıya ömer be
ye giderek: 

- Cafer, benim evladım ise, size de 
Hü~eyin Gazinin yadigarıdır. Başına 

bir iş ~lmesinden korkuyorum. Ne 
yapın, yapın onu buldurun. 

Diye rica etti. 
Ömer bey, buyurdu. Bir çok atlılar, 

her tarafa dağıldılar. Dağ, taş bırakma-

- Evladım.. Caferim ... Nerelere git· 
tin .. derdli anacığını kimlere terkettin? 

Diye, zan zan ağlıyor .. kanlı göz yaş
ları döküyordu. 

Günler geçip de Battal ortada görün· 
mediği için, hem Ömer beyin ve hem 
de halkın merakı, arttıkça artıyordu. 

* Böylere aradan, ye<fı gun geçn. Ar -
tık Battaldan, herkesin ümidi kesil -
mişti. 

LAla Tevabil, günlerce ve gecelerce 
Battalı aramaktan bitab kalmıştı. Fa
kat onu bulamaymca, meyus ve müte
essi,. bir halde dönerek eve kapandı. 
Diişünmiye başladL 

Tam bu sıı ada, bağ evinin kapısında 
bir at kişnemesi işitildi. Tevabii, pen
cereden bakıp da Battalı görür görmez, 
sevincinden kendini ~ay'bet'U. Fakat 
çarçabuk kendini toplıyarak, sesi yetti
ği kadar bağırarak: 

- Müjde!. İşte, aslanımız geldi. 
Diye, Saide hatuna seslendi. 

(Arkası var) 

Tercüme eden: Hüseyin Cahid Yalçm 
Bu tafrilltı verifim Tatarların ahlakı kında da müslümanlığın bu ahkamına rl· 

hakkına& bizi tenvir ettiğinden ileri gel- ayet ederler. Nogaylar hastalığın bütün 
dili filpheaiz takdir olunur. Tatarların safhalarını müşahede altında bulundu .. 
daima gayet telim fikirler besledikleri rurlar. Hayvanın kıymetini kaybetmeğe 
görülür. ne zaman mahkıim olduklanna kanaat 

Yolumuz bizi Karadenize yaklaştır- getirirlerse hayvanı tabii ölümden biran 
mıştı. Vakit vakit., kıyı sıra gidiyorduk. evvel öldürerek onu yemek hakkını ka
Yalnız dalgaların gürültüsü bile bizi a- çınnamağa dikkat ederler. 
1.Akaıdıar edecek bir mevzu teşkil edebili- Balta penayırlan ve diğer Nogaylar 
yordu. Çünkü şimdıye kadar geçtiğimiz hududlannda tesis edı~miş olan başka 
düz ve çıplak ovab>:da bundan bile mah- panayırlar onlara malik oldukları muaz
rum idik. Daha geçeceğimiz yerler de ay- zam sürüıleri her sene satmak imkanını 
ni surette çıplak idiler. Fakat bana temin temin eder. Mebnıl surett:? elde ettik
edildiğine göre, evvelce buralar. orman leri hububat ta yapa~ı gibi Karadeniz ta .. 
ile örtülü imiş. Nogaylar en ufak kökleri rikıile satılır. Derilerden kireç vasıtasile 
bile sökmüşler. Bu da her türlü baskın ayrılan yaıpağılara cpelade. denilir. Bu 
ihtimalini ortadan kaldırmak maksariile ameliyeyi canlı hayvanla!' üzerine!(' icra 
yapılım,. edemezler. Bu usul ile azami miktarda 

Bu i:htiyat tedblr! filhakika iki saat yapağı istihsal etmek kablJ olursa da 
içinde başka l,ir tarab nakletmesi kabil, cinsi fenalaşır. Nogaylann ticaret mata
gayet müteharri~ bir milleti emniyet al- larına 'kötü cins bir miktar meşin ile bil' 
tında bulundurabil:rse de Tatarlan bu çok tavşan derısinı de ilave etmek la· 
iklimde elzem teshin vasıtalanndan mah. zımdır. 
rum bırakmıştır. Bu vasıtayı elde etmek Bu muhtelif maddeler Tatarlara sene ... 
içindir ki her aile sürülerin pisliklerini vt mühim bir meblnğ temin eder. Bu pa
itina ile toplar ve biriktirir. Bu pislikler rayı ancak Felemenk yahuu Venedik dü· 
biraz kumlu toprakla yoğuruluyor. Bır :kası olarak eld~ ederler. Fakat bunları o 
nevi ctourbe> hasıl oluyor. Maatteessüf surette sarfederler ki bu muazzam para 
bu teshin vasıtası Tatarlar. ısıtmaktan yek(inunun zminlercf~ tevlid ettiği bQ .. 
ziyade tütsülemeğe yanyor. tün servet fikirleri mahv ve heba olur~ 

Hiçbir kavim Tatarlardan daha per- Hiçbir mübade!<! ihtiyacına tlbi olup 
hizkarane yaşamaz. Darı ve kısrak sütü ta paranın bir kısmını tekrar tedavül sa~ 
onlann rnutad gıd:ılarıdır. Maamafih Ta- hasına iade etmedikleri için para birikip 
tarlar eti pek ~ok severler. Bir Nogay bü- durur. TamahkArlık sevkile bütün bu 
tün bir koyunu yalnız başına yiyebıle· hazineleri toprağs. gömerler. Ovalar son1 
ceğini iddia edebillr. Hıçbir hazımsızlığa ra bu paralan bulmak istediklerı 2aman 
uğramadan bu bahsi kazanması mümkün- onlara hiçbir ışaret arzetmezler. Sırlan~ 
dür. Fakat bu husustaki düşkünlükleri- nı söylemeden ölmüş olan birçok ~ogay
ne hasislikleri sed çeker. Hasisliği o de- lar mühim miktarda mebaliği ortadan 
receye vardırmışlardır ki satabilmek im- kal'Cl!ırmıı oldular. 
kAnı mevcud olan bütün gıda maddeleri- Bu kavimlerin memleketlerini terke 
ni satılığa çıkarırla~. nefislerini bunlar- mecbur olurlarsa paraların! orada hıra ... 
dan mahrum bırakırlar. kacaklannı. mülkıyet hakkmı ellerinden 

Hayvanlardan bin bir kaza neticesinde kaçırmamış olacaklarını düşündüklerine 
telef okluğu ~amandır ki onun etile ken- de ihtimal verilebil•r Filhakika, beş yüz 
dilerine bir ziyafet çekerler. Maamafih, fersah uzağa gitseler de onlar için değiş.. 
daha evvel yetişerek hayvanı kanını a- miş bir şey yoktur denilebilir. Çünkü No .. 
kıtmak suretile öldürmeğe vakit bulmuf gaylarda sırf !asarruf ve temellük kana .. 
olmaları şarttı!'. Hasta hayvanlar hak- atinden başka b'r zevk yoktur. Fakat bu 

ıı::ııc=-=-==-=-===-=--=-=========::s==-=--==-=============~:::=ı===-="'====-=-=--=====-=ı-=- kanaat onlar •çJn o kadar cazibelidir ki 

BAHAR KOKULARI 
bir Tatarın bir şeyi sırf biran ona temel .. 
fü.k zevki uğurunda zaptettiği çok kero 
görülür. Çok gecmeden o şeyi iadeye 
mecbur olur, istüne mühim miktarda bi.11 
para cezası da vert!'. Fakat o kendisine 
göre bir zev'k duymuştur ve bundan 
memnundur. Tata!ların hırs ve tamahı 
hiçbir zaman muhtemel ziyanları hesaba 
katmaz. O yalnız muvakkat ve ani isti4 
fadelerden zevk alır. 

CiGerlerinizi nasıl yıkar, neş'emizi arttlrır, zevkimizi tazelerse 

Nefis ve mükemmel bir gıda da 
Ömrümüze ömür, kuvvetimize kuvvet katar. 

ÇAPA MARKA 
Pirino Ye hububat unlan 

Sıhhat ve neş'e kaynağıdır 
Kurulq tarihi: 1915 M. Nuri Çapa Befiktq Kılıcali ÇAPAMARKA Tel: 40337 

Orcapiye yaklaşıyorduk. Artık yalnız 
kötü bir gece geç·rmek azabı kalmıştı. 

Tam bu sırada, banı:ı gönderilmiş olan biri 
ali geldi. Tatar1 a,. Kamı tarafından hak
kırmfıa ıkola-rhklar temin etmeğe memur 
edilmişti. Halbuki çok şükür bu kolay .. 
lıklan ben kendim temin etmek saadeti
ne nail olınu~tum 

Geceyi üzerı kamışlarla örtülü kötü 
bir barakada geçirdik bulunduğumuz ba .. 
taklıkta kamı,tan başka bır şey yetiş

mezdi. Baraka denize oldukça yakın bir 
mesafede idi. Ertesi sabah deniz kıyısını 
takib ettik. Çok geçmeden sağ tarafımız
da dıenize dofru uzanan yarımadanın 

garb kıyıaını gördük. 
Ayni 81.ll'ette düz fakat bulunduğumuz 

ovadan yıüksek olan bu arazi ovada ol • 
dukça hafif ve tatlı hl= ş!v ile birleşiyor .. 
du. Bu bir komo:ı gibi görünüyordu ve 
o.t kımu Orcapi müdafaa hatlarının 

profilini arzediyordu. Erkenden bunla .. 
rm boyu sıra ilerledik ve hendeği fena 
bir ahşab köprü üzerinden geçtik. Bu 
k~rll mail sathı üzeri kubbeli bir kapı
ya raptediyordu. Kapıcı yanmadayı hel' 
akşam kilid altınds bulunduruyordu. Top 
menzilindeki bu hatları kesen credoute,. 
lerden biri kArgir insaat ile mesturdu. 
İçine top konmuştu. Birka~ Türk askeri 
Rus ve Tatar tacirlerine iltihak edereli 
bu kapı civarında kötü hır köy tes·s et .. 
mlflerdi. •· 

(Arkası var) 
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Hayatım : Atatürkün huzurunda temsil 
(Baştarı:fı 1 mrf ttı1J1sd..ı J 

fkincl ~'"'deki rolüm içJn makyajımı 
yaptım. Siyaha boyandım. Küpelerimi 

! taktım, Servinaz bacı rolüne çıkacağımı 

;1lrzetmişti.m. Kırmızı entarlmi, çar'§aflmı 
giydim. ~kinci perdeyi de toparladık. Per
Cle henüz kapanmış~ı lrl, Sabri Beyle 
me~kez memuru koşarak geldiler: 

- Haydi seni bek1ıyorlar! .. 
Büsbütün sersemfotiim: 
- Yanıma kimi alayım. Arkadaşlann 

ııepsi meşgul. Oyunu bırakalım mı? .. 
:- Hayır. kimi alırsan al. çabuk gel! .. 
Lutüfkar bir tesadüf.. (\ akşam da ko

milc Şev.ki işi olmadığı için kalkmış, hava 
alayım diye bizim oyuna gehniı. Bahce
de oturuyormuş. Hı:!men koluna yap:ş
tı.ın: 

- Yürü Şevki! .. 
İri göbeğini oyn'itarak ~rdu· 
- Nereye? .. 
- Şimdi 15.fın SJrnsı de~ll. ıel benim-

le .. 
- Canım Naşid nereye giıiiyoruz~ 
- Atatürkiln huzuruna, oyun verme-

ie .. 
Şevkinin gözleri blta~ı gibi açılmıştL 

Çeneleri birbirine vumıağa baıladı: 
- Ben gelemem, oynıyamam .. kekele

rhn. 
Uzun uzun konuşmağ.ı imkin yoktu. 

Klolundan yakalat:hm. sütı1k1emeğe baı
ladım. 

- Vallahi yapamam, şaşırınm, bece
remem! diye feryad ediyord!.l. 
Yalıya henüz yaklaşmıştık ki, karşı

mıza şimdiki Umumi Müfetu~ Tahsin U
zer çıktı: 

- Hacet kalmadı Na~id Bey, dedi. Pa-
18 hazretleri Yalovaya teırif edecekler. 

O da.klkada dilnya bapm:ı yıkıldı san
dım. Elimdeki bohça yere düıtQ. Aflıya
-cak gibi oldum. Ben bir an içinde haya
tınun en mes'ud bit' ka11t1aımasınd:ın 
mahrum kalmıştım. Yetim çocuklara 
döndüm. Boynum bükük. melôl mahzun 
tiyatroya dönilp, odaya kapandım. Dün
yanın en .büyük ad~unmın karşısına çık
mak ,elini öpmek, ona ııan'atımı göster
mek saadetini, şerefini kaybetmlf bulu
nuyordum. 
Başım ellerim arasmôa garlb ıarfb dü

fiinürken, merlrıez memuru telAJla içeri 
girdi: 

- Haydi çabuk Naşıj Bey! Reisicüm-
hur hazretleri Mmen sizi emred..i7o.rlar. 

Sevincimden deliye döndüm. 
Meğerse Atatürk: 
- Nerede Naşid! 
Diye sorınu§lar. 

- Yalovaya te§rlf ~~linld mnarak, 
kendisini yoldan çevirdi~ 
Cevabım ~şler. Bunun fizerine a

mir buyurmtl§Jar: 
- Ne münasebet .. çağırın! 

Tekrar Şevki ile yola çıktık. Nefes ne
fese yalıya koştuk. Giderken arlı:ada§Iara 
da. (Ceza Mahkemes;) nı hazırlanmala
nnı tembih etmiştim. 

araya topladım. Tam kırk bef dakika bi
lA.fuıla Şevki ile birlikte hazırunu gül
dürdüm. 

önceleri Atatürk çok ci::ldi duruyor, 
tebessüm dahi etmiyorlardı. 

Bu hallerini görünce kuvvei manevi
yern kınlıyor: 

- Eyvah, YMmnun. edemedik, beğen
diremedik! 

D;ye üzülüyordum. 
Fa:kat yavaş yavaş tebes~Jm etme~e. 

sonra da kahkahalarla gülmeğe başladı
lar. Oyun hitam bulıduğu zaman ellerini 
çırptılar: 

- Memnun oldum, bravo, r;ok güzel! 
Diyerek takdirlerinf izhar buyurdular. 
BilAhare de: 
- Ne çare ki fazh katamıyacağıı, yat 

geldi. 
Dediler, tekrar muht~rem ellerini öp

tüm. 
Hu7urlarından ayrıldığım zaman suva 

düc:Tüş kadar sırsıklamdım. Öyle tP.rli 
idim ·ki bütün havabmd'!l terlediğim mik
tar o geceye mua:-Jil obmaz. 

Heyecandan yolu ~oşırn ış, arsaya sap
mışım. 

İşte hayatımın en me~'u1 ve eıı unu
tulmaz hatıraSl budur. 

Ege turnuvası 1 Milli Küme maçları 
maçları başladı f .k t .. .. h I d 

Ateşle Aydınspor, Doğan- 1 S UrU azır an l 
sporla Nazilli Sümerspor 

berabere kaldılar 
Maçlar 19 Martta başlayıp 2 Temmuzda nihayet 
bulacak. ilk karşılaşma Fener - Vefa, Galatasaray -

Beşiktaş arasında olacak İzmir (Hususi) - İzmirden Doğan
spor, Ateşspor ve Üçok takımlarile 
Aydından Aydmspor ve Nazilliden Sü- Geçen senelerde olduğu gibi bu se-1 4 - Hakemleri federa.cıyon tayin e .. 
merspor takımlarınm iş1ıirakile tertib ne de milli küme maçlanrun yapılma- decek, yalnız yan hakemlerini maç ha• ~· 
edilen turnuvaya bu hafta başlanmış• sına karar verilmiş ve Beden Terbiye· kemi kendisi seçecektir. 
tır. İlk maçta kar§ılaşan İzmir ikin - s~ Umum Müdürlüğünün seçtiği 6 ki· s _ Ge . , kal kl .. 

1 
. _ 

cisi Ateş - Aydın şampiyonu Aydın - şillk teknik komite talimatnameyi ve k . . ~)eh ı:s1 :;f ~~ U 
sprır takımlı:ın zevkli bir oyun çıkar- fikstürü hazırl.ıyaı-ak l'stanbu'la gön - ~ ~ç~ 1 e t ;;.b e!ı e. f ~vre 
m~lardır. İlk devre her iki takımın denniştir. Maçlar 19 Martta başlıya. musa .a. a ~! e 1 mış ır. un • 

• · ı· w • k 1 kl h.. laril cak ve ı Tem d bitecekt' ,..~ lar mıllı kume maçlarından evvel or 
çe:>ıngen ıgı ve arşı ı ı ucum e muz a · ır. ~en k İ b . 
gobüz olarak geçmiştir. senenin taiimatnamesi bazı değifiklik- n~nac~11!ırk. _ stanh ~~ dbırlnkacil küın6 tae • 

ık. · ı ı · ka edilmiş · y 1 . . nın mı ı ume ancın e an -ıncı dt-vrede Ateş takımı daha e - ere ıp tır. apı an yenılık - k 'f de 1 d 1 ak yni 
nerji'k, Avdınhlar daha süratli idi. A· leri aşağıya yazıyoruz: 1~~· g~~· e 

1 
re er en ak~c B a 

teşin sıkİaşan hücumlan karşısında 1 - Geçen sene deplasman maçla· ~~K ar ~fedırn a 1çarpışah ca iU:·ı---~nun 
A dı h ı · t t ıçın gayrı ere ere usus wwuı:ı ve-

yrd nlBılar teenni ile ha~ket ediyor - klrı~ın1 ~ıka ındiı. umh~m1 merkez alıyor. rileoek, yalnız fedeM olan k.lüpl~ 
la ı. u devrede Ateşın penaltıdan up erın en şe ır erinde w kendi ka dl u:1 k di .. balalla 
yaptığı gole Avdmlılar 35 inci dakika- aralarında yaptıkları maçlann hasıla· ~ 1 0~~c ~r rd en musa k~ 
da muk~bele ;ttiler. Bu suretle maç tını ise maçı yapan klilpler paylaşı - rmd B ga~~ eberek ela e ~ynıydaamhıya~"'-
b b l 'kl · 1 di 0 du B . büf' 1 h 1r. umusa a a rsonun er~ ( A,.kan var) cra er ı e netıce en . Y r . u .sene ıse un maç ann a- d b' . . ık takım Ank 'de--

Yanın: Nusret Safa Co-.kun İkinci maç İzmir şampiyonu Doğan· sılatını, vergi, stad hissesi ve hakem \t:;ın; çı an ·m kümed aray~ • 
sporla Nazi!li. ~ampiyonu Sümerspor rnasraflan çıktıktan 90nra, hepsini u- cek. · . ~nd.~rt tmalaı _ 1 _ b' 1ı::1.. b ..... iry• ~)---(j--------

8
---

1
------ - - ~· arasında yapıldı. Muhitin en müstaid mum müdürlük ala<:.aktır. 'lq>lanall ce en ıyı 0~1 uu.a~ ""'; bi~ 

t_ - u_·n_r~ - _u m_acası_,: gencJerini kadrosunda bulunduran Sü- hasılat maçların hitamında milll küme ~uval~a':t- ~:.w~e « •• ~n er,.,. bh' 
/ _ _ , mer~por takrmı bugün İzmir seyirci - k1üplerjn.e mütıesa~ tia.kmn ec& • kene b te or ugu• nunl'binoyacaeril8~ • 

ı · · ..Jci •• 1 b' · 1 kt" upa u urnuvarun ga ı e v • - - erınP cıu ı:?n guze ır oyun seyn zev- ece ır. ktir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO ki:ıi ha11rJamıştı. 2 - Deplasman maçJannın yol mas- ce · 

J i!i Karşılıklı hücumlar iki taraf için de rafını federasyon verecektir. Bunun i- 7 - Her sene yapılan cTürltiye bt-
t0hhk~H oluyordu. 35 inci dakikada cin de fzmire giden takımlara 600. rlnciliği• müsabakalal'Jllda. iki defa 
SüTYlersporln bir müdafiin hatasından Ankaraya gidenlere SOO lira verilmesi birincilik kazanan takım milteakıb mil 
i<itifade eden Doğanspd!1lular bir gol kararlaştınlmışiır. U küme maçlarına girmeğe hak kua • 

•--ı--t--t--1--1--1·----ll-:..;,.ı-~ 

2 • 
.. .. • • 11--ı--ı--ı-~--1--1.==.ı----- çıkardılar. Kırkıncı dakikada Sümer - 3 - Deplasman maçlarını stadı o - nacaktır. 
l 
{ -· . ---- -1--,11-ı-1-.-

-1-1--ıf-f-I- - - - -

Wer buna mukabele ederek devreyi lan klüpler kendi sahalarında, stadı Bu seneki m.illt künı. milaabak.alan
ı - 1 beraberlikle bitirdiler. İkinci dev olmıyanlar bölgen~ t.eSbit edeceği nın fikstürü ~ağıdaki cetvelde p • 
renin ilk yarım saati, Nazillili genç - .c::ah:ldA oynıyacaklardır. ter:llıniştir: 'i !il tJ.f • 

-ı--ı--t--ı--

l •--ı--t--t--ı--ı-_._•-f-ii-~--+--• Tarih 

ı~ı-----1-11-·--~-,,·ı-+--t--~--
]erin hakimiveti ve ze\•kli oyunları al· 
tında gecti. 26 ncı dakikada ikinci golü 
çıkaran Siimersoorlular biraz sonra da U-3-938 

üçüncü gollerini kaydettiler. Seyirci -Sold ~ıı.... 25-3-939 
an ._. n Jakarıtla&ı aşatı: ler .ıtra~:nda büyük bir heyecan başla - 26-!-939 

1 - Gecf' ılyUen - Hendesede daire ölç- mı~tı HerkeS' İzrni şampivonuııun 
mek JçJn ıltullanılan acled. wı :b. . . r 'b' .d: 

2 _ Kapının altındaki tahta _ Şümullü. mag u ?yetme ınanmış gı ı ı ı. 
3 - En ağır nıayt - İleride Fakat vaziyet bundan ~onra değişti. 
4 - Büyükler - BQf Nazmi kale~ini tazvtk altında bulun -
& - ~efa. duran İzmirli çocuklar Sümer kalesini 
• - u - Bir nota. şüt Y. ağmurur.a tuttular ve bir dakika 
T - Katmat mudarından emrJhazır -

Tasgir edatı içind<? iki gol çıkarmak suretile bera -
8 - örnet - Taraf. berliği temi11 ettiler. 
ı - P.amazanda yapılan ekmek - Taac - Bu suretle üç takımın ikişer puvan -

cüb ntduı. la beraberlikleri temin edilmiştir. Bu 
ıo - Ati - Bepslnden u hafta Sümerliler 'Üçokla, Aydınh1ar 

1 2 S 4 6 6 7 8 9 10 DoğansporJa oynıyacaklardır. Bu maç-

ı K A L A 8 A L 1 K • 1aMa galib gelen takıma bir kupa he -

l-f-939 
2-4-939 
8-4-939 
9-4-939 

15-4-939 
18-4-93V 
22-4-939 
23-4-939 
28-4-939 
29-l-939 
5-5-939 
8-5-939 

13-5-939 
U-5-939 
20-5-939 
21-5-939 

2 A y A R • L A ş E y diye edilecektir. 2'1-5-939 

İ.stanbulda 

Fener - Vefa 
O.Baray - Beşiktaş 
Ankaragücfi - P'eneı 

Ankarag1kü - Vet& 
IA.tef - Vefa 
Atef - Fener 

Beşiktaş - Fener 
Doğanspor - Fener 
DotaDS}>Ql' - Vefa 

OBaray - Vefa 
De.mlrspor - O.Baray 
Demir8por - hner 
Ankaragi}cil - Beşlktaf 
Antarq1le6 - O.Sar&J' 

Bel1ktaf - Vefa 

Fener - O.!l&ray 

hner-V.ta, Beşl~-OBara:r 

An.karada 

DBpor - A.0Gc11 

O.Baray - A.Oüctl 
OBara:r - D1'>c>r 

~l.ktq - D.Bpar 
JBeşittaf - A.Oüc11 
At.eş - A.Gücll 
A&ıef - Dem1rspor 

······················ ..... 

ID.epor - A.OOeil 
'Vefa - Demlrıııpor 
Vefa - A.Giid 
,. ....... -................ . 

s B 
1

A z A N • K ı s ,,. Bursa mmtaka gUreş 2:!:: 
',Ail.. •~o _ı ~~ N mosabakaları 4-6-939 P:~~;:.o:~;: .. ~. -v.ra =:: : ~= 
fı L • M .t\ D E N • • y Bursa (Hususi) - Mıntaka güreş !~:~:: Demtrapor - Vefa ........ ~·-········· .. •·· 
6 1 il • C E M • A L A teşvik müsabakalannın son karşılaş - 17-6-930 = : = F;~;;;··: .. ~1;~ 

•····················-..... . ......................... . 
A.o&ll - Ateş 
A.Otıcn - Dolan 

............................ 
Vefa - Dotampor 
Vefa - At.et 
,. .......................... . 

O.Baray - At.et 
O.Baray - D.8por 

·····-················-·· 
7 K A D E R B E V 'T N malan yapılmıştır. 18-6-939 J:>olarupor - O.Baray Fener - A.O'licft 

Yalıya girdik. Merdiven.ı.eri çıktık. Or- 8 • T E M N • A R A 61 kil<>da Bursagticlinden Adil, 66 24-8-939 At.et - 0.8&.ra7 .......................... : 
ta merdivenden bir elleri arkalarında. ' s'E R f N • A l A g kilo<ia Bursagücünden Enver, 72 ki - 2S-IJ-9'G A~ - Beşıttq .......................... . 

........................... 

. ......................... . 
. .......................... . diğeri göğüslerine sokulu olarak Büyük - loıia Akınspordan İsmail birinci et • 27-7-939 Fener - Beşıkt&f ............... _ .......... . 

~~~a ~~ ~~e~ Ymlarm& 10EHl••ECE•• ~-----o_B_a_u_:r_-_•_e_~ _____ ··-··-···-··-···-··-··-···-··-···-··-·--·-···-··-··-···-··-···-··-··-···-··-··~ r ö muşlardır. -
ethi Okyar. GenerP.1 Kbun ı:alp, Tah- &welki bulmacanın halledilmi.1 ~ekU 8 M taka futbol Aj"anı 

shı Uzer ve maiyetleri erlinı bulunu - ......................... ·-··-···----··········- ursa m Kuleliler boks lngtltere 
yonfu. Tavla cynarken erkadafını yaralıyan istifa etti ~amplgonlug"unu da K l k 

- Hangisi Na~d? Mehmed yakalandı Bursa (Hususi) - Bursa mıntakası ~ rsı UpBll 
Diye sordular. Fetht Okyar ~i g6s- Çemberlitaşta Vezir hanında oturan futbol ajanı Faik istifa etmiş, yerine Kazandılar Meç/arı 

ıterdi. Ben simsiyah boY.alı Arab b'\cı kı- Mehmed Erle Beyazıdda kömürcü Mu - !pekiş fabri'kası muhasebecisi Sfiley - Dün asker! liseler 'bob şampiyonuı İngiltere Kral kupası maçlannm Kar 
hğında idlın. Hemen koıtum. muhterem d d lı , .. ehm d Çe be li ı t da M ıte 1 ~ da ti ı ra ın yanın a ça şan .. u e • m r man $ahinbaş ajan o muş ur. a pe spor sarunun ne ce en - dX finali olan altıncı tur maçlarında 
ellerini öptüm. tqta Mustafanın kahvesinde tavla oy - ilkbahar konkur ipigi miştir. Kuleli müdürü kurmay albay 1-1 berabere kalan birinci ligde on do-

- Küpeleri de vart.. narlarken kavga etıni~lerdlr. Mehmed, dl- ü Bedri Erin ile yard~törii yarbay kuzuncu vaziyette bulunan Huddersf. 
Diye güldüler. ter Mehmedi yaralamış ve kaçmışsa da ~n ~ne Avrupa m sabakalanna gf- Rasim ve tedrisat müdürü Arif Hlk - fielci ile ikinci lig lideri Blackbum dim 
Sonra b.irdenbire ciddil,.«erek ild mer- blr müddet sonra tutulmuştur. den bmicilerlmiz buradan Y<>la çıkmadan met bu mdsabakalarda huır bulun - t 1..- k 1 ı ._.:ı._ H dde-- ld ..,.. 1 Harb·yede Sipahi Ocağı ı d ea..·<ır arşı aşmlf aı"". u :aııı.ıe 

divenin ortasındaki sahanlıtı lfaretle: Bir kamyon devrildi evv~ 1 bak 
1 1 

\.J'tyüa ~anın a muşlar ve final maçlarım alAk:a ile bu maçı 2 • ı kazanmak auretile d6 • 
Ş b i h lı 1 tertıb edilen müaa a ar a uu a. mu.- .. ~; .. 1--»•- Mli.!abeka:lan mual - . . 

- uraya r a yayınız Kartal çimento fabrikumdan çimento vaffaki et göstermiıler ~ Avrupada da .,.;;, ....... ~t:TIUr. mı finale kalmıştır. 
Emrini verdiler. yükliyen şoför İbrahimbı idaresindeki bu Y affakiyetle mD.sabakalara devam lim Muhstn, bo~9Ör Sel!mi, Ham . ıs Martta yapılacak dömi flnalda 
Bu emri verirken arlwhtılaruı.a d&ıe- kamyon, Kartal Maltepesi ile Cevizli is • ed= birçok birincilik ve diğer derece- ~eyyaz idare e1:111ı~lerdir. Alınan ne • Hıxlderstfield ligde yllnnind cıbn 

rek: tasyonu arasında asfalt ilurinde süratle ler k ndıktan sonra Avrupıı atlı mn tır.eler şunlardır. Partsmouth ile Antenalin meşhur Hır 
Oturalım ehndilerf aza • 51 ktloda: Blrtncl Kuleliden Nlhad, ikinci b tad d k 1 cakbr 

- ' gitmekte olan Haaanm tek atlı arabasına sabaka'larınm en g(icll .sayılan Mus,,olini Bursa.dan Ahmed, ü~®eü Maltepeden :Hu - u~ .s . ın a arşı aşa . 
Buyurdular. çarpmamak için direkaiyonu sağa çevir- altın kupasını kazanmalc suretile çok b:i- reddin. Bınncı ligde ikind . vaziyette olan 
Herkes oturdu. Heyecanımdan 81ecek- etiği sırada hızını alamıyarak devrilmif • yük bir muva!faklyet kazamnı§lardır. 53 lt1loda: Btrtnci Bursad&n Btirhan, itin- ~olverha~pton ise aynı ligde on Dd:n-

tim. Şef hemen oynamamı emfr buyur- tir. Şoför ~rahim kafasından ve yüzü • Bu sene gene ayni müsabakalara gide- ~~:ulellıden thaan, öçftncil Maltepeden Be- cı olan Grunsby Town ile çarpJ..§ııcak • 

muşlardı. Arkadaşlan çaRırmafa lmkln nün muhtelli yerlerinden yaralanmıştır. cek olan zabitlerimiı; içln gene Sipahi O- 57 klloda: Btrinel Kulellden Şeftk Tetik =tı::-:r:::. ======-==ıı::::==:s:ıı:===-=-
yoktu. Ne y_:ıpa.~ak i~k. Şevki ile yapa- Tramvaya takılan çocuk YBMJlandı cağı alanında 19 Mart 1939 Pazar günü 1klnel Buradaa Kenan, tıotınctı Denhıden ~cftm. 
caktık. Atnturkün · yuz'.ıne bakamıyor- Fatihte oturan emekli ytizba§l Hayri - saat 14 de atlı miiaabakalar tertfb edil- Hadi. Umum! tasnüte 6 birlncillk, l ildnıeiı
dum. Sanki odada binlerce mumluk l!m- nin oğlu 9 yaşında Erdoğan tramvayın miştir. 81 lc1loda: Birinci Kw.nden Şaban, Wnci lik, 20 puvanla Kuleli birinci, 1 bt • 
ba yanıyordu. Bakarken gözlerim kama- arkasına takılmaık istemiş ve yere düş • Ayni gün zabltlerlmizin miiaabakala- Bursa.dan Nadir oıea.o, ~tincft Maltıepeden rinciltk, • ikincilik, 2 üçünclllük, 1 J 
şıyordu. müştilr. Sol kolundan. ynralanan Erdo - rından başka sivil biniciler için· de bir K:;a1kİtoda: Btrinct KuleHden Reşad, 1khıc1 puvanla BuTSa ikinci, S puvanla Mal • 
Şevki ±le kısa bir müıavereden sonra, ğan tedavi altına alın?ruJtır. müsabab. terttb ed1lm11tir. Den12ıdell ztdal otirman, ii9ünco. Buradan tepe üçüncü, 4 puvanla Deniz Harb 

onun ev sahibi, benim Arab aşçı olma- -······ .. ·········----ı--·-··:··········-- Muhterem halkımızın kıymetli zabit- İhsan. okulu ve lisesi dö~ dlınuşlar • 
mı, böylece bir muhavere- yapmağı ka- ,.. Doktor· · Zatı Oget ~ leriınizlın bu veda mllsabakasına tehalük- 71 kiloda: B1rlncl X:uıeMen Muzaffer Tın- dlr. 
rarlaştırdık. Zavallı Şevkinin ,ışman. ı Belediye karşı11Ddakl mwıyeneha·J le gelecekleri muhakkaktır. ™•

0 
"'.!::.,Maltopeclozı -· - Bur MUsa'lıaka'lardo.n aoma Maltep8111eı' 

kıpkızıl yüzü kireç gib; olmuştu. nesinde nğleden sonra bastalannı Seyirc;Ierin istirahatini temin için ye- ":kiloda: B1rtne1 Kuleliden 8abr1 Akgün, profesörler şerefine bfir Ç8.1 z1yalııltl 
Bütün san•atı.mı, gayretimi, zekAmı bir " • kabul eder. niden tribünler infa edilmiştir. ikinci Buraadan Ahmed, Gçtm.otı Dentzdıen vennişlerdu. 

~~----~----~~--~---------~--------------__J.L 
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Her sabah alacağınız bir tek BBSBIN BAIB Uşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. SALiH NECATi 
Bahçekapı 

EFES BANK L~ Son Posta TÜRK SOSYETESi 
111 K.EVVEL/938 BiLANÇOSU l=:::===:==========-=-=

YevmJ. Siyası, Havadla ve Balk ıue vd 
AKTİF 

KASA: 
BaLknot ....... . ....•..•••••••.••.......•••.•.........•.•.• 
Ufaklık ....•.••.•.•..•. •.. ......•.........•.•..........••• 

DAHİLİ MUHABİR BANKALAR 
SENEDAT CO'ZDANI: 

VE.desine üç ay kalan ........... ..................... . 
ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI: 

Borsada kote olanlar ( Seı·bcst ......... ..... . 
( Mevduat karıılılt 

( İhtiyat • 
AVANSLAR: 

Sen edat üzerine avanSlac ......................... .. 
BORÇLU HESABI CARİLER : 

Açık kredi ........................•.•• ..••.•.••...•..•.•• 
KEFALETİMİZDEN DOLAYI BORÇLUI. .. AR .. . 
SAlR MUHTELİF BORÇLULAR, ................. . 

Hissedarların sermayeden borçlan ........... . 
M~ıhtelif borçlar .................................... .. 

tpoo EK MUKABfı.t AVANSLAR .............. ... . 
!şTİRAKLER : 

Sair iftiraklc •.....•......•..• ,.. . • •••..•.•.•.....••.•. 
MENKULLER: 

Kas&lar •.•.•••••..•.••.••..•.••.••...•••••......•.•. .• 
Me!ru.şat ......•..........•..••.•..•... ..•••••......••...•• 

GA )'Rf MENKULLER: 
B.ıınka b:nala.r-ı ...•.•.••.•••..•.•.•.••.••.••..••.•••. .•• 

Tfirk liraaı 

22.568 
166 

223.848 

5.870 
10.000 
14.680 

6.869 

79.862 

2fJO.OOO 
. 6.517 

27.000 

676 
1.588 

1.136 

K, Tirk Jtruı K. 

-
3H 22. 719 39 

7.339 51 

93 228.848 93 

-
-
- 30.060 -
28 6.869 28 

33 79.862 33 
106.281 25 

~ ~.517 48 
14.051 15 

- 27.000 -

-
21 2.263 21 

20 1.136 2J 

777.888 82 

İnhisarlar U. 
Cinai iktan 

Müdürlüğünden : 
Muham
men B. 
Lira Kr. 

% 7.6 MUY• 

T. 
Lira Kr. 

Eksiltme 
Şekli Saati 

Pirinç etiket 81700 adet 400 - 80 - Açık el s ıtme 14 
J.okl sabş kaısası 2900 adet 8700 - 435 - Kapalı zart 14.30 
Filit '°00 Kg. 2800 - 210 - Açık Eka. 15 
Sinek kağıdı iyi cins 150000 adet 1500 - 112 60 • • 15,SO 
Fillt tulumbası 146 adet 146 - 10 Q6 • • 16 
YapışkHn mRcunu 175 Kg. 245 - 18 87 • • 16,15 

I - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve mikdan yazılı 6 kalem malze. 
me hizalarında gö.sterilen usullerle satın alınacakbr. 

n - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hinlarında gösterilmi~tir. 

m - Eksiltme 15/3/939 tarihine rastlıyaıı Çarşamba iÜJlÜ hizalannda yazıh 
saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonurı-da ya.. 
pdacaktır. Sinek kAğı.ci'ı için bir hafta evvel nümune verilmek Ilzımdır. 

iV - Şartnameler her gfin sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
V - Açık eksiltmeye i§tirak etmek :i.stlyenlerin % 7.1 rüvenme paralarile 

birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmelm ve kapalı 
zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de mühürlil teklif mektubunu ka • 
mmt vesaik ile % 7,5 güvenme parası, makbuz veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat 13,30 a kadar mez. 
k1lr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermelen ilan olunpr. cl102ı 

Orman Umum Müdürlüğünden 
1 - Orman Umum Müdürlilğü te§kllitına dağıtı.lınai lbere mübayaasına lü

zum görülmüş olan miktarı aşağıda yanlı on iki ka'lem al&t ve edevatı fenniye 
bpalı zarf usulile ve 15 gün müddetle eksiltmeye konulınUftur. 

PASİF 
~-Tirk lira" K. Tu k lıruı K. -

-····-Yerebatan, Çat&Jçefme aolcak. • _ 
İSTANBUL 

SERMA YE ••••.••••••.•••. .....•••••••••.•.••••..•..•.•.•.• 000.000 - Gazetemizde çıkan yazı w 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gaze temiııe &iddi .. 

İHTıİYATLAR : 
Fevkallde ihtiyatlar ...••.•.••.••... .••....... ..•.•• 7.530 35 
ICanunl ft nizam1 ihtiyatlar ....................... . t0.160 40 17.690 75 

lıl\.JH ABIR BA.N'KAI.AR. ••• ' •••••••.••••••••••.••...•• 
MEVDUAT ......•••••••••••.••••.•.•••••••.•••••••.••.••...• 
CARl H:mA.PI..AR •••••••.•..•.•.••••.••••••.••••••.•.••• 

28.801 
13.151 
63.722 

lt 
6J 
22 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

TASARRUJ': ftıne Ay Ay Ay 
V~eai• ............................. ..•.•..••..•...•. . .. 10.468 51 Kr. Kr. Kr. Kr. -12. 787 97 

1.851 75 
TORKnz 1400 750 400 100 
YUNANİSTAN 

Bir a~an b!r 1tmeye kadar ............... .. 
Bir~ faa1a ................................ . 21>.111 28 23-!J 1~ 710 270 

Sair Jl:'\dıW:lf alaC:llDllll" • • • • • ••••••••• • • • • • • •• • •• • •• • • • • 1.705 04 ECNEBİ _7 J J 4 u 800 aoo 
Muvıakkat alacaklı he8aplar ........................ .. 6.540 97 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştırmek 25 kur·ıştur. Kt'fa!etimfalen dolayı alacaklılar ................. . 106.231 ~5 

J.356 76 1939 sene.ine aid kir ...................................... . 
-···~ 89 .............. ························ ..................... . 18.577 Gelen evrak geri verilma. 

llanlardan me .. aliyet alınma. 
Cevab için mektublara 10 kuru§lulı: 

ı~ı 
!'Orldye redye diflhyon postalan 

Ankara radyo~u 
DA T ..GA tTZTJNL.TTi"t•t -ı 

!nt a. 183 Kea. 1~ K'w. 1 
Q. 10 74 a. 1!1105 Kea. %0 Kw. ı 
' · ll,7t 1IL 148!! ltca. 20 Jtw. 

OUMA - Jt/S/19 

12 36: Proıtram, 12 35: Tft!lc milziği - Pl. 
13: Memleket saat Ayan, ajans. meteoroloji 
haberleri. 13.15 - 14: Mftztlı: (Hant minik -
PU 18.30· Program. 18.35: Mfi"1k <Kaba~ 
ve Mtlzlk hol - Pi.) 19: Konuısma (TaJ'J'1l~
cl lı:ODUfllJOr). 19.15: Tt1ri: mttziğl dnee 81.1 

fa.slıl. Tahstn Kara~ TI! l!aftve Tdtaym 1.t
tlra:tlle. 20: Ajana. lT'eteomloJI habelieı1. zi
raat boruaı Cflatl. 2015: Tftrk mllz!lt <Halt 
musttlıd - Badi Yner Atamanl. Boaık ve 
cura'da hen: hlL'Vlllan 30.30: ,-;irlı: m1lzitf. 
Çalanlar· ll'ahtre Persan, Renk l"ersan, Cev
det Qalla. Okuyan: Halftk Recai. 1 - Os -
ma.ıı beyin - mcarJclr ~ 2 - Pa!k be

yin - Hleaztlr alır .semai: Benim 9U'Vli hı-
ramanım. S - .. ......... - Blcu:klr şarkı: 

Sevd!Rfm badet blcranun. 4 - KemeJ19e tak 
slml - PahJre Penan tarafından. 5 - ......... -
Malım f&J'kı: Tenf edebll9em feleıtı. 8 - . ... .. 

Mahur tarkı• Dftn Tine rftnftmtız ~ be -
raber. T - Retıt Jl'ersan - 8as 3ematıd. 21: 
MemJetet aaat Ayan. 21: Kont1'2DL 21.15: 

Esham, t9lınlA.t, bmb!Jıo - nulmt borsası 
(flat). 11.25: _.eH 'Plltlar. 21.30: Mtlzl'll 
<RIJa,letleflm?ıur ,,armona OrJtestna>. r,ef: 

Pul ilAvesi lbımdır. 

~··············································· : Posta kutusu : 741 Utanbul '\ 
i Telgraf : Son Posta 1 
\ Telefon : 20203 ! ....................................... -.... ; 

-iiö.i<ijM.ici···ı·i·Ki"NE: ... üsrist 
ve iŞÇiSi ARANIYOR 

.----~-· .. , Bonservislerile beraber Ye<likulıl 
777.888 ~2 : 

l====l:==ı Kazlı çeşme Mensucat Santral fabrik91 

sına muracaat. 

Uevlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedeli 6193 lira 85 kuruı olan 225 takım küçük ve 5 takını da biiıt 

yük üstunç takımı He muhtelif cins eb'ad ve miktanda cerrahi alet 6/4/39 Pe~ 
ıembe giinii saat (15) on beşte Haydarpa§ada gar binasındaki satmalma komi91 
yonu tarafından ltapslı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 484 lira 54 kuruşlulf 
muvakkat teminatlarlle teltl"flerini muhtevi zarflarını eksiltme günü saat (14X 
on dörde kadar komisyona verme!eri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafmdall 
parasız olarak dağıtılmaktadır. (1572) .... 

İsim, miktar ve muhammen bedellerile muvakkat teminatları asağıda yazıll 

olan 2 liste muhtevıyatı muhtelif malzeme 21/3/939 Salı günü saat 15,30 daıı 
itibaren aırasile kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktı-. 

Bu işe girmek istiyenlerin aıağıda hizalarında yazılı muvakkat teminat ile k~ 
nunun tayin ettiji vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komi-. 
yon Reisliğine vermelerı lazımdır. 
Şartnameler (141) kur~:ı Ankara ve Haydarp~ veznelerinde satılmaktad~ 

(1427) 

Miktarı Muhammen B. Muvakkat 
No. İsmi Kg. Lira teminat ;p:\ 

1 Bezirler (3 kalem) 115000 62050 4352,50 
2 'Ostübeçler, mmyon dö plomb 

n oksit dö fer ( 4 kalem) 100000 28250 2118,75 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

ı. - fmıit Sellüloz Fabrikası yanında tesis edilecek transformatör binası m.. 
patı vahidi fiat esasile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çı'\carılrnıştl'r. 

2. - İfbu in§aatm muhammen kefif bedei 15.497. 70 liradır. 
3. - Ebiltme evrakı Sümer Bank Umumt Müdürlüğünden 5 lira bedelle sa. 2 - Mezkfir aietlerin tahmmi fiatı ceman 25.150 lira olup muvakkat teminatı 

1886 lira 25 kuru§tur. Praetorta. ı -- Ant. I>vort*: Vlyolomel için 
3 - Eksiltme 23/Mart/939 tarihine müsadi! Perşembe stlntl aaat US te Umum konserto at maJör, op. 1CK. al All~. b) A-

bn alınabilir ve İzmitte Sellüloz Sanayi Müessesesi Müdürlüğünde görülebHir. 
4. - Eksiltme 17.3.1939 Cuma günü saat 16 da Ankarada Sümer Bank UmUDI 

Müıdürlük binasında üçüncü şube müdürlüğü odasında yapılacaktır. dagto nıa Mil troppo. c) Plnal, ADeg1V mo -
4 B h id "d • f i U Müdür derato. Boltat: I>a'Yt .. Zlı1r1n: 2 - Ant. Dvo-- u ususa a ı arı ve enn ıarıtname Orman mum lilğünden ve ralı:: 5 lnt't aenfom ıYent cMtnyadaıb <Aue 

t.tanbul çevirge müdüdüğ'lnden almabilir. der neu@n Weıtl mt mtnnr. ~ 95. al Ada -

5 - Eksiltmeye gueceklerin teklif mektublannı ek.tlltme aaatfnden bir saat ırto - Anegro Molto. bl Lar8o. el llchenıo, 
1 k d 'l..A k Molt.o V1ftee. f) Allegro 0Mı l"uıoeo. 22.30: 

ıvve ine a ar mez.ıı.ur omisyona tevdi etmeleri lüzumu Ula ohmur. Müzik (8tnema 11111 w cub&ndl. ıs.a _ M: 

('180) (1455) Son ajana haberl.t ft JVJDt1 Protram. 
C"ınsi Ade4 

Pergel takımı 200 
Düblü tesiınetre 200 
l&yil mesafeyı ufka tahvil cetveli 100 
Mikyası hendesi 100 
Çelik ,erit 100 
Gönye 45 derecelik 200 
Gönye 60 • 200 
Minkale 200 
Mira 200 
Ormancı kompası 500 
Tecessümat burgU1U 200 
PlAnimetre 50 ... 

Zonguldak Liman Reisliğinden: 
19/1/931 tarihinde Zonguldak limanında fırtı.na yüzOnden ~tan cHacızadea 

vapurunun enkazının çıkanlması ve bu vapurdan çıkarılan 1lci vin9 ne bir ırga
tanın da gümrük resmi ndtm.erek ahnması BmınJar bmmmaun T tnet maddesini 
deliftiren 2829 numarah kanunUJl llilkmüne tnfikan mu ... ıe ita olunmak Ü• 

.ere aahiblerinbı tarihi i1'ndan Wbarm IO 1f4;A mf:nda llllla dnml&Jne ~ 
racaatlan ilin olunur. d4'19• 

......... -..................................... -.......... .. 

SELANIK BANKASI 
Teala tariht : 1881 

• 
ldare Merkezi : tsTANBUL (GALATA) 

TiiTlıiyedeltl Şab.lnlı 

tSTANBUL (Galata ve Yentcamt) 

MERSİN, ADANA Büroıu 

Yananistandalri ŞalHlerlı 

8ELANtK - ATIHA 

• 
Her nnt banka muameleleri 

1tirahll "-1• •rvlll 

lılüdi1rHllündeki tnıaat Eksiltme Komilyonunda yapılacaktır. • 
5. - Muvakkat teminat 1165 liradır. 
6. - İstekliler yaptıkları inşaat işlerini gösterir vesika suretlerini ibraz edeı. 

ceklerdir. 
7. - Teklif mektublannı havi zarflar kapalı olaralç ihale günil ıaat 15 şe ka.. 

dar Sümer Bank U. Müdürlüğü muhaberat şubesine teslim edeceklerdir. 
8. - Poıııta ile gönderilecek tekliflerin, eksiltme saaünden nihayet bir saat 

evveline kadar gelmiş ve zarflar mazbut §ekilde kapatılınış olması lazımdır. 
9. - Banka bu inşaatı dilediği müteahhide verebileceği gibi eksiltmeyi ta. 

mamen hükümsüz sayabilir. c782:. cl482, 

Milli Saraylar Müdürlüğünden : 
1 - Dolmabahçe Sarayı müştemilAtındarı. Hayrettin iskelesi yanındaki bina. 

nm çatı tamirab açık ekailtme~e konulmuştur. 
2 - Yapılacak tamiratın tahmini beaeli iki b"n yüz yirmi beş lira on bir k 

ruştur. 

3 - Bu tamirata müteallik birinci keşif cetveli ile ıartnamenln bırer suret] 
Pazardan baş'ka hergün Dolmabahçede MiHi Saraylar Müdürlüğü k 
minden alınabilir. 

4 - Eksiltme Martın on dördüncü Salı günü saat on beşte Mılli Saraylar 'N 
dürlüğü binasında yapılacaktır. 

5 - Muvalcltat teminat cJ60, liradır. Bu paranın. eksiltmenin yapılacağı vak 
ten evvel Mals:mdığına yatırılmış bulunması lazımdır. 

B - EksHtmeye girecek olanlar Ticaret Odasına kayıdlı bulunacaklar ve ş 
di,e kadlılr başka yerlerde yaptıkları tamirat işlerine dair elde ettik! 
v4!9ika1arla bu vesikaları göstermek auretile eksiltme gününden evvel :M 
il Saraylar Mimarlıiından aynca alacakları fenni iktidar şehadetnames 
ve teminat parası makbuzunu muayyen zamana kadar eksiltme heyetı .t 
tevd! edeceklerdir. cltm'l• 
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terkibinde • 
1 VOD 

TANEN 
• GLISERO 

SON POST& Mart 10 

·zAFI UMUMi, BANSIZLIB, 

/' BOMATIZMA, SIBACA 
BEMIB, SiNIB 

FOSFAT vardır. F.t 
ııııiılıiı .......... iiııılıııl ......... 

hastalıklanna, cılız yavrular, yürümeyen, diş çı
karamayan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, solgun 
kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN KUVVET 
ŞURUB'undan içmelidir. Kanı arthrır, iştiha 

verir, şifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal 
edilmiş, içilmesi kolay ve lezzetli bir şuruptur. 

Küçük, büyük her yaşta istimal edilebilir. 

EK 
E 

iD 
YOLLARINDRKi 

MASTALIKLARI KÖKÜNDEN TEMiZlfR 

NEZLE - BAŞ 
- ROMATiZMA 

GRiP -
DiŞ 

ve bütün ağralan derhal geçirir. 

Tabib Alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüijünden: 

Ankara, Kırıkkale ve Küçükyoı;gatta istihdam edilmek iUere üç tabib alına • 
caktlr. İsteklilerin şartlan öğrf!nmek üzere şifahen vey& istida ile Umum Mü • 
dlirlüğe müracaıatları. (1280) 

J ' 
Devren Satılık Lokanta 
Ankara Bankalar ç • F T L 1• K L k 

cadde.sindeki 1 o antası 
Demirba~ile beraber talibine devredilecektir. 

Al!kadarlann 10 Mart 1939 tarihine kadar ıartnameyi g6rmek 
Ye fazla izahat almak üzere aıağıdaki adreslere müracaatları 
rica olunur. 

Devlet Ziraat itletmeleri kurumu Umum Müdürlfiğft Y eniıe
hir • Bakanlıklar karşısı - Ankara Devlet Ziraat işletmeleri kuru
mu Orman Çiftliği - Ankara Devlet Ziraat işletmeleri kurumu 
fatanbuı bürosu lstanbw - JJahçekapı Kutlu Han 2 ncl kat 

. Genç ve taze görünmek 
isterseniz 

PUDRANIZA BiR KAŞIK 

KREMA 
KÖPÜÖÜ 

V~ CAZiP 

Cil-
dıniz 

baZtlll 

k Ur U· 

muş ve 
buruşmuş 

bir hal kes
beder. Çlln· 
kü, pudramı 
cildin tabit 
yağlı ifrazatını 

mas eder. Yeni 
bir gO.zellik ted
biri sayesinde bu 
halden kurtµlacak 
sınız. Kllilandığınız 

pudra kutunuza bir 
kahve kaşığı miktarın
da c krema köpOğU • 
na.ve ediniz ve kanşhn
nız. Bu sayede pudrırnın 
cildin tazeliğınl mas etme
sine mani olur ve yumuşak
lığı mubafazıt ve idame eder. 
Halihazırda gayet ince ve son 
derece nefis ve sizin için tam 
matlub nlsbette c krema kOpü· 
ğU • karıştırılmış pudradan te
darık. edebilirsiniz. O da; Ytmi 
Tokalon pudrasıdır. TokıUon 
Pudrası terkibindeki krema 
kOpOğQ sayesinde saatlerce 
sabit kalır, ne rüzgar ve ya~-
murdan, ne de terden kat'iy
yen mııteess r olmaz, tende 
temin ettiği c Mat • tazelik ve 
seviml liğini bozmaz, Tokttlon 
pudrasını tecrt\be ediniz ~e 
birkaç gOn zıtrfında teninizde 
temin edeceği güzelliği gOrQ-

n rız .................................................. . ············ 
Son Posta Matbaası 

Neşr.yat Müdürü: Selim Ra.gıp Eme~ 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLlGlL 

, 

LÜKS 

Münir 

ltarac-iğer, böbrek. taş ve kumlann• 
dan mütevellid sancılanruz, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şiklyeUerl • 
nizi U R t N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok· 
salat gibi maddeleri eritir, kam te
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yarım bar
dak su içerisinde alınır. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - İSTANBUL 

PLAKLAR 

Nureddin 
2 70908 No. •. Hicaz Şarkı - ELA GÖZLE:dNE 

Hicaz Şarkı - IZMIRI." iÇiNDE 

270909 No.: 

270910 No.: 
Yeni çıkan ve f evkalılde 

Nefiı ve Leziz 

Fımtazi - AY.fam gene gölgen 
Saçlerıma ak düştD 
GÜLZARA NAZAR KILDIM 
ABU TABl .. E BU ŞEB 

olan bu plılklım her hdlde 

İlan Tarif em iz 
Tek ıtıtun aanttmı 

•ahile 400 lııınıı 
sahile 250 • 
aahile 200 » 

Dördüncü sahile 100 ,, 
iç sahifeler 60 » 
Son .ahil• 40 • 

MAKARNA 

Muayyen bir müddeı zarfında 

fazlaca mikdarda illn yap~rracak· 
lar aynca tenzilltlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tarr... yanm 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayrı 
bir tarife derpi~ edilmiştir. 

yeme .. isterseniz: 
lzMIRIN 

AŞÇIBAŞI 
Markayı tercih ediniz. 

--- Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

BelaoruJdutu ve ihtilitlarıoa kartı pek 
teıirli ve tau atıdır. Divaııyolu S.ı.ltan 

Mahınud türbui No. 113 

Son Posta'nm ticari :llnlan.::ıa 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tılncılık KollektU Şlfte&a 
Kahramansade llaa 

Ankara caddeıd 

Akba kitabevi 
riilden kitab, gazete ve SON 

STA'nın Ankara bayiidir. Under· 
vu t makinelerinin de acentasıdır. 

~ .................... ., 
PASTiL KATRAN HAKKI 

6ksDrQklerl kBkQnden 

kasar tacrDbelidiP. 


