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HARB 
Ufak tefek hldlselerl istisna 

edersek tinUmUzdekl yazı 
muharebesiz geçireceGizl 

Herkes yorgundur. Herlce& bir b<J1/ca 
bakımdan istirahat yolları arıyor. Fakat 
silahlanma gayreti duracak degildirl 

r---- Yuu ----, 

. Muhittin Birgen , 
[Yazı.n ikinci sayfada Hngü.J& ritununda.tır] 

YOK 
DDnya eulhD namına bugUn 
dUnden daha fazla memnun 

ve mUsterih olabiliriz! 

Dünyayı saran fikirlere oe rulılara 
iılegen buhran, meşhur alış oeriş krizi 

gibi pek yakında hızını alacaktır 

-----Yazan -----
Eın•kll 

General H. Emir Erkilet 

Tayyare Piyangosunda kazanan 
numaralar 14 Uncu sa1famızdadır 

Sarigege verilecek 
geni şekil etrafında 
mülıim görüşmeler 

Fransanın Ankaradaki buyuk elçisi Bay 
Masigli alelacele Suriyeye gidiyor 

Bu seyahatin, Suriye ile alakadar bazı meselelerimiz 
hakkındaki noktai nazarımızı alakadarlara bildirmek 

üzere yapıldığı haber veriliyor 
Şam 7 (Hususi muhıabirlmi& JUi • 

yor) - Suriyenin mukadderatile n · 
liatiıı mukadderatı aruındA mkı bir 

Çeklerle Slovaklar Stalin Rusyamö-- :s;~:~~:: 
• devt"ran etmış olan pyiala.nn, b6abü-

a r asında bır uzlaşma · harici siyasetini =-~~~rı:::;:.·=. 
bir nevi iltıklll vereceji her t81raftan 

Zem•ın•ı bulundu mu? 1 h • teyid edilmektedir. Bu haberlerin te· za ettı !~bua"::°~incı: 1::':Iı :.:-ıı: 
Çeko - Slovakya meselesini gnruşmek ozere 
bugun Hitlerin riyasetinde bir toplanb yapıhyor 
Berllnin geni Slovak hükdmellnl tanımıgacal• 
ve eski hDkumetl gegine meıru 111llaı11••ll 

o/aralı telalıkl edecell blldlrlllgor 
Prag 11 (Hususi) - Slovak müfridlerl

ııin Separtlst bareketı bastırıldıktan ıon
ra, bugün bütün Slovakyada asayiı ye -
nidcn teessüs etmiftir. 

Merkezi hükömet il' bir anlaşmaya 
varmak istiyen Slovak parllmento mah
felleri. Praga bir heyet göndermişlerd•r. 
Bu heyet. federal devlet prensibine sa -
dık yeni bir Slovak kabinesinin teıkill 
içın, merkezi hükU.mete b:r nazırlar lls
tesi vermiştir. 

Dün cümhureisi Haha tarafından taytn 
edilen yeni Slovak başvekUi Sivak, ken
d:isine tevdi edilen bu vazifeyi kabul et
memiştir. 

Slovakların, merkezi hükOmet ile uzlaf 
mağa mütemayil bulundukları ve federal 
devlet çerçevesinden ayrılmamak şarttı. 
y_e.ni müzakerelere başlamağa hazır ol • 
duklan anlaşılmaktadır. 

Prag kabinesi bugün toplanarak Slo -
vaklann yeni tekliflerini tetkik etmiştir. 

(Devamı 1 ı inci sayfada) Çe~ eltllhurnfll Baha 

Baro Reisinin istifası 
kabul edilmedi 

~ '°" bir ,.e.,,.. 
(Yama 11 lnd saJDda) . --------········ -· ···-

l:.rdun Emtrinin hoyuk 
oğlu muhafız alayımızda 

staj görecek 
An.kara ıı (Hmml) - Aldılım ma • 

Umıata nazaran Maverayı Erdün ~ 
rl Abdullahm büyük oğlu önümüzdeki 

(Devama 11 had •Jfada) 

Şamda, Suriy4tde manda rejiminin bu· 
günkf1 haliJe ipkuına imkln olamıya
cağından batı.. bqladılar. Bu haber
ler de burada kuvvetli bir ihnld uyab· 
dtrdı. Parçalama i§ini hemen hemen 
itamamlanuf bir halde buhınan Bay 
Puaux 80!1 merhale olarak fiml!! Su • 
riye ve Ceziı. havılUinl ziyaret ede • 
ıM Beıruta danecek ve orada raponı - ı 

(Devamı 11 lnd .,.,. .. , Bay Masıgli 

Mısır, Filistin, Suriye 
demiryolları T oros 

ekspresile birleştirilecek 
Kahireden bet günde Parise gitmek imkinlannı 

verecek sürat katarlan tertib edilmesi kararlqbn' dı 

Gürültülü ve münakaşalı bir toplanbyı müteakıb avu
katlar ekseriyetle reislerinin istifasmı reddettiler 

15 yaşında bir genç kız 
k 1 Kahire ~-· hariçtn gönln1lfi 

yanmamış ömUr 8 ş.m 7 <Husus1 mubabirlmlzden> - lmUnlarını verecek sürat utarıan tftlo 

h. 1 k öldu MalQm ld tu üzere Irak clemiryollan tib edilmesi .kararl.qtırılıruf bulunuyor. Z8 ır enere ilç ayd.:~ Türkiye demiryollanna ce- Bu makaaclla allkadarlar, yani, Suriye 
Evvelki gece Galatada Kapıiçinde nub hattı üzerinde bajlarun.ıt ıfbidir. Bu Fililtin ve Mwr d~1ryollan delegeie-

blr kı feci ölümile neticelenen suretle Bağdad ile Avrupa aruında dol- ri pek yakında Kahırede toplanarak b" 
genç ıın Şimdi d rviain te ini · · itthuı llzun -ıea kömürle zehirJenme hadisesi etrafında ru tren •ferleri tesis edilrniftı. . . e se m ıçm ·-

Mwr, Filistin. Suriye demiryollannı To- tedbirler brarlqtıracaklardır. 
(Devamı 11 inci •yfada) rm ebpresi ve aemplon ebpreaile bal?,, Yapılacak ,ey. ude tren tarifelerinin r .................................................. - ... , yarak Kahlreden beı &ünde P8file gitmek (Devama 11 had ..,,..) 

1 
Yurddaş, seçime 

karşı alaka gösteri 
Parti lstanbul merkezinin 

şehir halkına hitabı 
Yurddq; 15 Mart Çarşamba günü 

meb'ua seçimine başlanıyor. Evvel& 
1 müntehibiaaniler .eçilecek ve bu se
.1 çim 20 Mart Pazartesi günü akpmı 

Avıık4tlM topl cın.tı 1aaUncfe .. bltmif olacaktır. 
..... _ı_. • ! Bundan IO!ll'a da münteh!bıuniler t 

İstanbul barosu azalan, baro reisinin yü~den. bu hlna;ra ta~k edilen dünk\l i meb'us tmıne davet olunacaktır. : 
istifasını görüşınelL. üzere, dün saat 15 te lçtıma. tahmin ~ gıbi çok hararet- l (:.V..... 11 had •Jfada) 1 
adliye koridorlarında bır toplantı yaptı • li ve müna~ı. j 
ıar. Geçen hafta ekseriyet bulunmamaaı (~l inci •11fada) ... --....... --.. • ..... ., 

ı---:-·-1 s........-obduiunm 
• tloira ve en müheyyiç 

~ da b • ., .. aerpzeşti -

Al l~~nya ır Buruk Harbde Alman is h- 1 
nStllZ casusu berat teşkilltmda uç sene 5 

§ çalaşan ve Lude .. dorfun bile i 
il itimadmı kazanan b:r lngi iz == = yüz~aşısmm inamlmaz 

L maceraları 
Yarın neşre başllyoruz 11ut 
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Her gün 
Politika aleminde 
Yorgunluk 

"= y ua: 11.wttla ...... 

D ünyanın bugünku umumi poli· 

tika vaziyetıni bülasa etmek 

için bir tek kelime kilidir: Yorgunluk. 
Enternasyonal sahada sözle, kombinezon. 
la, sil8.hla türlil türlü maçlara tutuşmuş 
olan milletler, birbirlerinin karşısında. 
timdi soluya soluya nefes alıyorlar. İn • 
gilterenin Chamberlain tarafından tem • 
.U edilen sulh ve silihlanma politikası, 
Fransanın Daladier elile tatbik ettiği a
zim ve her ihtimale karşı hazırlanma si
yaseti. Almanyanın istiyen ve istemek 
için mütemadiyen silihlanan hamlesi, 
İtalyanın da mütemadi gürültüs-j, hülasa lngiltende mealek hayatının 50 hıct yıldönümü kutlula • H.a.rtalık bahsinde olduğu gibi .1f bahsinde de bir C1erdden 
her şey ve her taraf yorgundur. nan ıhtiyar bir doi:tar, ıerefine verilen ziya1ette nutuk kurtulmanm veya bir tqebb\Ute nwvalfak olmanın baılıca 

söylerken; İngilterenin sillhlaruna uğrunda sarfet- amili maneviyattır. OOşünmek, plln yapmak. bilmak "'e 
tiği paraların miktarı tüyleri ürpertiyor. Bu 5o !ıl i~nd• tedavi ettiği on binlerce hastayı teşfiye girişUen i§in ehli olmak yetişmez. Muvaffak olmak ı~ a ite 
Fransa bozuk bir bütçeye ve perişan bir et~ek !çın cllaç va.sıta.mıa.~ pek ender olarak müracaat et- başlarkt'n kuvvetli bir nefis itimadma sahib olmak ta ister. 
maliyeye rağmen, kesenin ı:ığzını açmış, mış olduğunu söyliyerek iftihar etti: Herhangi blr teşebbüs önünde :maneviyatınu kuvvetli de-
alahıldiğlne sarfed!yor. Almanya Si)'rri .-:- Büt-ln hastalanında ilk ifim hutanm maneviyatını ğilse, kenöin.izde 1çten gelme bir cesaret hiıset:miyorsanız 

vaziyette, İtalya ise dişini tırnağına tak- yukseltmel[, ikinci ifim de kendilerini iyileşecek1crine ikr.a o i§e hiç girlşmeyiniz, bilginiz. melekenlı. kudretiniz ne 
etmek olurdu. 

Dllf, kemerini biraz daha sıkarak, son =:::=~~~===~~~:==::==::=::=:=:============:::o~l~ur~5::a:::o~lsun~!:,m~u~v~af~'f:;ü~o~lam~a~z~sı~nı~ı..::_:a:::::::::::1-=-=-=-=• 

f~~~~~~:r~:~!!:~ 
Eter bu yorıunluk olmasaydı, son haf- C •l'~: • b ~ : : ~ : ~ : ~ : ~ W W W W W ~ J 

ı uınızi ozulmaktan .~---........................... - .... ---··~\ Hitle,,.ln Rn-3:nd• 
talarda göze çarpan yumuşama, anlaşma. • . tJ u I(; 

hatta sil&h.nzlanma sözlerini işitemezdik. Naı11l 1 HergDn bir bkra 
Lüzumundan fazla gergin sinirleri tes • u I bil'- l ~ • 
kin jçin en güzel ilaç yorgunluk olduğuna nur ara uJsin z • : 
göre bu yorucu hamlelerôe, politika ve 5i- i, Ömrümd; bir kere 
lAh mücadelesine girişmiş olan milletleri 
yumuptmış. blrbirlerıle daha sakin ko
nupnalara oturmuş görüyoruz. 
Yalnız yorulmıyan bir şey var: Propa

gaıu:la. O, gene alab'ldiğıne devam ediyor. 
Raporlar, telgraf ajansları. eskiden oldu
tu tfbi yalmz havadis vermekle meşgul 
olmaktuı çıktılar. Şimdi verdikleri şey 
münhasıran propagandadır. Eskiden po
lltrb, bir takım hntlyazlı ıınıflarm lfi ol
duğu için bugünkü tarzda propagandalara 
ltıruın görülmezdi. Şimdi pilitika, millet
lerin kalbleri, fUurlan ve hayatlarlle ya· 
pıldığı için herkes. dünyanın bu yeni 
kuvvetini kenctı lehi.ne kazanmak ihtiya
cını veriyor w bütün kuvvetile propa • 
tanda.ya çabf1yor. Yorulmıyan yeg~ne 
faaltyet budar. 

* 

Bir gün bir kral ba§ma.beyincisi i?e 
birlikte bir yerden çıJc,yornıU§. Baş • 
mabeyinci kralın paıtomn.u tutmu§, 
giydirnı.i§. Kral: 

- Ben de ıen.in paltonu tutayımJ 
De-mif, bapıabeyinci irkilmiş: 
- Aman Jıqmetmea.b, ne yapıyOT· 

ıunuzl 

- Paltonu tuta.ccığım. 
- Kat'iyyen olmaz. 
- Emrediyorum. 
Mabeyinci bu .öze karf' urar ede

memİf. Kral paltoyu 'tutmUJ, mabeyin
ci giymiı. Sonra cebinc!en bir lira çı • 
kanp krala uzatm.ıı: 

-Bu ne? 
- Biz:im de c!detimi.z böyledir. Pal-

tomuzu tutanlara bahN veririz. 
Kral lirayı cebine koıtmUfi .,. de-

Dans eden 
G~nc kadın 

Mart 12 

Sözün kısası 
-···--

Bu da şaka 

E. Talu 

G azetelerin birinde Şakalar sütu,. 

nunu dolduran bir arkadaş. ben.

den bu Ana kadar takdir ve hürmetten 
bqka bir teY görmecüği halde. ne bile ., 
yiın neden, ikide birde naçiz phsiyetlml 
tezyife kalkışır. Eh, ne yapalım? Her 
yiğitin bir yoğurt yeyişi oldulu &ibi, her 
muharririn de bir yazış tarzı vardır . 

Geçen gün de, eksik olmasın: cTeşbih· 
te hata olmaz..> kaydile, bir fı.kramı ten• 
.kiden, - keskin zekası, tarize uğrayan 
s6zlerlmle ne kasdetmiş olduğumu pell 
gü1Jel anlamağa müsaid oldulu halde .... 
beni kaza benzetmek inceliğinde bulun. 
muş. 

Onun bu hareketi bana eski zamanda 
gene böyle bir şakaya maru:: kalan b~ 
şairin zarifane mukabelesinı hatırlattı. 

Tahir efendi nammda biri bu zata 
ckelb, demiş .. o da bunu duymu~ .. ceva~ 
olarak şu kıt'ayı yazmış ve yaymış: 

Bize Tdhir efendi kelb demif 
11tifatı bu sözde zahirdir .. 
Maliki mezhebim benim zira, 
ltikadımca kelb Tdhir'dir!. 

Ben de, bu kaz şakası üzerine, munt~ 
rem muharririn iltifatına ne türlü mu .. 
kabele edeceğimi düşünürken. Kapito~ 
kazlarının, pek eski zamanlarda RoIDaj 
şehrini düşman istilasından kurtarmaıl 
hususunda oynadıkları büyük rolü ha -
brlıyarak. bu tarihi hadiseden mülhem, 
§U kıt'ayı irticalen söylemiş bulundum: 

Bize Ndci Efendi 1caz demiı 
Bu sıfat kendisine racidir_ 
Roma tArihi kaydına 'ftazanın: 
Biliriz hep ki kaz cndciııt dfr/. 

Bu türlü şakalardan ,pek hoılandığıru 
her gfinkü nez.üı ve nükteli fıkraların • 
dan anlamakta olduğum aziz çocuğıu\ 
bu mukabelenıden alınmıyacağını ve o ~ 
nu suitefsir etmiyeceğini ümid eyleme• 
isterim. 

Denyanın IO!\ zamanlardaki politika mif ki: _ 
vaDyettni bu IU?'etle hfillsa edebiliri.1. - Ômri.hnde bir kere, bir if muka- Berlin :e._ ~ Utr..u.de Bitler _ ... - ... - ................ _ ...... - .................. _.,. 

Diplomasi lflerlne gelince, cereyan et • bilinde para aldığımı gördün ile 800 dawt!W &rlhıde harlbllde b!r Kızılay ReiBll""ln~ 
mekte olan hldl~1eri, hep bu yorgunluk '- fi , ______ , ____ _, l'llttlte dan.....-ı artta Jınryam vernee: Doktor Hu··sameddin 
duygwlunun teltri altında, bir takım pa- Alman bqftki1i mdaamereden .anra bir 
muk iplfklerile birbirine bağlamıya ça- Vatik"anın son kutu çikolata u. bir altm pmah baç he- Kural B~çl/di 
Iıpn siyaset mildOrlerlnin elinde. ye • Pu //arı diye etmiJttr. 
n1 Te esaslı h~ bir !ıareket göstermiyor. Ankara 11 (A.A.) - Başvekil dokt~ 

!çanya m~lesi, çoktanberi gelmesi CUdtnJ'.ld bozulmattaa kurtarmak is • Papa on birinci 24 kuru~luk yumurtaya Refik Saydamın bugünkü vui.fesi icabı 
d d 

Pinin ölümile, Va- ,, 
zarurf görünen neticeye oğru gi iyor. tersem., resimdeki genç kız gibi, taze li· 2()() /ira veren adam olarak Kızılay reisliğinden çekilmesi t.. 
Artılı: iki muhtelif sınıfm birbirile yaptığı mon. ........ doma•--' dilim diı:- keserek tikan posta idare- · la ·.m~ b b li - - .uu. si, gördüğünüz süt İngilterede Veymut'da blr bakbl dük- zenne açı n reı~e 11 

Mart 1939 tari • 
harl>e neticele~ gl5zile aka 1 riz. yüzünibe .toyunu-. bU saat böyle kaldık- aarjlı ve Papalık kAnından 8 """"'Urla ~atarken ,,-~-ıanan hinde toplanan umuınt merkez tarafın "' 
İtalyanın iltemekten, Fransanın da :r - .,J --· ,. ,J _. 

reddetmekten yorulan sesleri, son gün • tan sonra. ,.ıtal1 kremile de uğuşturunus. boştur diye yazılı bir İngiliz, 200 lira para cezasına mah _ dan Beyazıd meb'usu doktor Hüsamed ıf 
terde yuınupdı. Her iki taraf ta cbizi bir- Bu güzellik uaulfinibı Amerika kadm~ olan pulları teda- kfun edilmifth'. Haklın karan okuduktan din Kural seçilmiştir. 
btrtmhden btr ayıran olsa da, hiç olmaz.. lannm • J-~--..:ı- b" . ld ıt.... vüle çıkarmıştır. sonra maznuna: 

.IOll ~llUU4n ın o ua--u K d" l Pa ilin" . p ·ıd·~· B .... _ .... ,, '--
a blru dinlen.ek!> der gibi etnfianna aö lemefe 14zum ? ar ına çe m yenı apa seçı ıe;ı - u ııuuııU IUÇta. ·nm ııuınun 800 lira 
bakıyorlar. Galiba. bu i,ı de Görlng Ue y nr 

1111 
günden itibaren de bu pullar kullanıİ· para cezam ft78hud da 8 ay hapiı tayin 

İngiliz bafvekili yapacaklar. labllir. Meleli. Çeklerle Slovaklar ara • mamıştır; şin1dı merakuları bu seriler- eder. Ben seni 200 ltn para cezuın:ı 
Almanya. nrllstemleke istemekte de _ mıda zuhur ettill w Slovaklann Al - den ellerine geçirmek için her yere baş çarptırmakla, aana lyffik etmlf ol1ıyo • 

"am ediyor. Fakat, ~ilik İngiltere ile manyaya iltica eyledikleri haberlerini ye- vurmaktadırlar. rum. sen de ucuz kurtulmuş bulantıyor • 
konuşup kendiafne bazı ilttısad! men • n1 aldıfımız hldileler gibi. Yarın Memel, mın .. demiştir. Adamın çaldığı yumurta-

faatlt!T' ~mini ne iktifa etme~ taraftar- öbür gün Danzig. ciaha bir baıka ıün B!r maceraperestin sonu ]arın değeri 24 
kuruftur. 

dır; fazla ileri gitmiyor. bunlara benzer ldlçllk meseleler çıkabilir. J 
Şarkt Avrupada bir hareket var:Şar'Jd Bunları müstesna olarak sayacağız ve Parisli Praud isminde bır delikanlı da- ngi/fereJe bir serserinin 

Avnıpa, toplanmak •stiyor. Bu toplanma ~ümüzdeki yazı muharebesiz geçirece • ha yirmi yaşına basmadan borsada hav:ı Jol!rulutu 
hareketinin beUt başb mürevviçlerl Ro • ğız. oyunlarında müthiş paralar k.azanmı;, ga İngi1terede bo~a gP.Zer tn yaılarmda, 

Varşovada bir casus 
Kurşuna dizildi 
Var§<>va 11 (A.A.) - İhtiyat onbaşıla, 

nndan posta müvezzii 32 yaşında An , 
toine Slonski, casusluk cürmünden do • 
layı kurşuna dizilmlştir. ·· 

Papanın taç giyme 
merasimi bugün yapılıyor 

manya ile Lehistan görünüyorlar. Münih Fakat, ıilthlanma gayreti duracak de- y~t usta b~ pilot olarak .şöhret bulmuş. polisin .serseri güruhundan, diye adlan-
kanferansı esnasında panik yapmış olan ğıldir. O sahada pl!na alınmış işler de - Bır çok mulkler, otomobiller ve bir de dırdığı bir İngiliz. bit üpm kendısine Vatikan 11 - Yeni Papanın taç gty. 
prld Avrupa. etraftaki yorgunluktan ce- vam edecek, tahaiı olunan paralar sarfa-- tayyare satın alınış; üç defa ismini de • yatacak bir yer ararken yerde 2 İngiliz me merasimi yann yap~. 
saret alarak kendi~n~. hem kom:.ininne lunacak ve bu .sayede bQyük sanayi mem. ğiştirmiş, bütün Avrupa içinde dal bu • lirası bulmu1- İtinden çıktığı ilç 1eneden- Kardinal Luigi Magllone, Papahll 
hem de faşizme karsı bitaraf bi,. mücadel; leketlerinde de ~ktısadl işler mütemadi - dak salan büyük· bir borsa acentalığı kur beı:i. bu kadaT para yftztı aarmemlf olan =kamının hariciye nazın tayin edil • 
yapma imkAnlan veren bir kuvvetle tec- yen gıdalanıp gıdece'ktir. muş. ve geçenlerde de Fransanın cenu • bu namuslu İnginz. en ufak btr tereddüd - .. ~: ........ 
hiz etmE>ğe çalışıvor. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki cl5nil • bu garbisinde, Langon tayyare meyda • hlsi geçirmeden, cbu para benJm değil • T '-------1-----

Hülba. herkes yor~ndtrr He,..kes, btr ~üzde y~zda da harb yok!. diyebilmek, nında, tavyareden inerken muhtelif sah- dlr., demft, ve doğru karakola flderek A K V M 
başka bakımdan bfraz toplanmak üzere b_rçok mılletler için bir saadet teşkil e- tekarlık cürümlerlle tevkif olunmuştur. parayı teslim etmiştir. Polls te fakir b:.r 
istirahat yollan anyor ' diyor! Cebinde de bu muazzam servefnden an· kadın olan alıibine bu. 2 İngiliz lirasını 

* Muhittin Birgen cak birakç frank çıkmıştır. venniştir. 

Şu 'halde önümüzdeki vaz sulh içinde 
geçecek demektir Bu sulh. ne herkesin. 
hayal olanık istedi~ cebedi sulh>, r.e de 
keskin mOcadele-lı:orden llza<!e uzun ve 
devamlı bir sulhtür. Yalnı·· bır dir.lPn • 
me. mücadele esnasında dağılan s~vkrl 

dilzeltip b;raz nefes alma sulhüdür: Bu 
biraz nefes alınavı müteakib keskin mü
cadele yE"l'liden başlıyacak ve belki de ge. 
lecek kış tekl'ar sinirli günler, heyecanlı 
haftalar serlsfnL Avrupa tekrar yaşıya • 
caktn'. 

1 STER 1 NAN, IS TER iNANMA! 
Belediye Sırkecf ile Rami arasında işlemekte olan otobüs

leri gözden geçirdi. Çürük buldu, ~enlen menetti Hem 
hakkı, hem de vazifesidir. Fakat şimdi ne olacak? 

Söylenene bakılırsa Rami halkı kışın çamurd1, yazın toz
da köy ile Edirnekapı arasındaki yolda yaya olarnk gıdip 
gelmekten kurtulmak için belediyeye müracaat etmiş: 

- Eski?erinin yerine yenilerini koymak ıartile otobüs ser-

vislnin iade fdilmesine tekrar mftsaade iJtem!f.. 
Bızım b:ldiğim:ze göre, İstanbulun için.de garaj n ttcarct 

evleri de dahil olmak p.rtile, Avnıpada otoblb vasfı veril~
bilecek cill.!-ten bir tek otobüs yoktur. Bunda:ı dolayıdır ki 
biz Rami ha1kmın istidasında csağlamca> otobfts kelbr.esi • 
nin yerine cyeni otobüs> kelimesinin yaniışlıkia konulmuş 
olacağına inanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 
Arada, ufak tefek mevzif hAdiseler o • ""------------------------------------------------------•""""'----.) 
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-rELGRAF HABERLERi 
Madrid cephesinde şiddetlı 

muharebeler oluyor 
Franko Kıt'aları dün sabah erkenden hükumet merkezine 

Lehistanda talebe ile 
polis arasında 

çarpışmalar oldu 
Vat"ŞOva 11 (A.A.) - Bu gece 

Lwow'cia ~ taıeb.ı.rla bun· 
Jann ev1minde U8fhDNJar JÇl'\'k 

•Orta Avrupada 
lcagnıgan kazan 

istiyen polia kuvvetleri arasında kanlı Yazan: Sellin Rarııt Emet 
çarpışm.2'lır olılıuftur. Bir- polil mmıu· ç et..slonk devletinin çıuçeveaf• 
ru ağır santtte ve yirmi kadar da ta- ne dahil bulunan muhtar sı~ 
lehe ve polil hafifçe yaralanmqlarc:br. vak hük11nıetfnin Çek dlrnhurrelsi tara.

S6 talebe tevkif edilmiftir. fından azledilmesi orta Avrupada yeni en yakın olan siperlere şiddetle hücum ettiler 
Madrid IJ (Hıfvas ajansı muhabi -1 kadar pdd9tli bir çarplflD& vukubul • I bir mesajda bildirildiğine p.. yalnız Er dünde 

bil' buhrana sebeb oldu. Birbirini takib 
eden ve bu gidifle ta1db edecek bulunan 

Slovak Dıtil&flan gösteriyor ki iftirakle-
rlnden) : m&mLflL Madridde değil, Valans ve Murie'de de V kl k 1 

Madrid civannda komünistlerle cüm Birkaç kadının bağırarak sokaklar • müsadeıneJer vukua gelmektedir. Bu i· nQTlŞI l LQT rfne mutlak bir federatif mahiyet ven~ 
huriyet kıt'aları arasında müsademeler dan geçülf. aörülınüı ı.e de şehir halkı ki eyalet k1smen komünistlerin kon • Boşgo"sterdı• medfkçe. Çek ve Slovak denilen bu fkl 
devam ederken, General Franko kıta- evlerinden dışarı ç.ıbnı*nışlardır. trolü altındadır. umuru mftşterek btr hudud içine sokup 
atı bu sabah 1 ,30 dan 9 a kadar hilktl- KomflniıtJerle mücadele Diğer taraftan İspanya dananma • müşterek bir ideale sahih etmenin imklnı 
met merkez"ne.en yakın olan siperlere S.int-Jean-de·Luz 11 (AA) - Mad sına aid bc:zı cüzütamlar Barselon'a A~a~ 11 (A.A.) - (Erdün) Fllistln olmıyaca1ttır. Esasen Çek devletinden ay• 
§Iddetle hücum etmişlerdır. Cümhuri· ridden bildiriliyor: MiaJ"a kıt'ası ile ko- giderek Fr«10kist makamlanna teslim hadıselerile allkadar olarak bura.da ka - b" d 1 ku t 1 sı -~ n r PV et rmayı aar ıyan ova.-
yet bataryaları Frankist1ere mukabela müniltler arasında dün akşam istik - olmu.şlard1r. npklıklar Çlkmalktada-. Çünld1 Filistin 1ann h ,_ •~n .. 1 aıı--ı-d h 

h in İm er nasıJaa Jaı.lAMI ıı:'ı uı en ma rum 
etmış ve mu arebe saat 11 e kadar de- 1'1 meydanında 4idde1Ui ça.rpışmalar Londra 11 - • trapid99 ve • - asileri Erdünde dolatarak şekavet yap - . . 
vam e mlştir. Vaziyette bir değifiklik vukubulmUfUır. pilsive• ismindeki İngiliz destroyerleri maktadırlar. Şakiler lmiltiyan ajan k6- edılmelen netıcesınde hlnl olan bugün· 
olmadığı öğrenilmektedir. Mitralya. Miııt mödafaa konseyi resm! bir teb· bir İspanyol harb gemia tarafından _ _ . kü durumu bir müşterek Macar - J...eh 
eesleri, el bambalannın infilAkı ve Ulde henih mfidafaaya devam eden ı&evktt edilerek Palına'Y'l aev!kedUen yunu yağma etmiflerdtr. Hü~et P • hududunun ihdu edilememesi, bilsbiltlhı 
tankların giirültüsü i9hrin merkez~ birbç yrr mllstema olmak üzere Mad- cStangate> ismindeki İngllis gemisi • kilerin sığındıjı ti.mal daflannı çel'irm~ nazikleştirmiftlr. Böyle müşterek bir 
hallelerlnden :işitilmekte idi. Sontaf • ridde w dıfands kıtaatın muhasıınla- nin imdadına giderek, bu gemiyi km- ğe karar verecektir. Şekavetten bi&ar o- hududa ilk evvctl Almanya itıraz etmtı. 
rbı 19 36 da Franko tarafından Mad - :nnı mağlQb ettiğini bildirmektedir. tarmış ve Cebelüttıırıka kadar bera - lan birçok qiretler temWeme tefebbü • Macarlstanın kuvvetlenmemesinde btıyiık 
rid. üzerine y,apılan taarruzdanberi bu Buz-aos 11 - Radyo ile neşredilen berH?rlnde götürmüşlerdir. süne müzaheret etmctkted.ır. Hilkdmet, alAkaaı bulunan Romanya. Almanya ta .. 

Japonyanın lngiltere ve 
Amerikaya karşı siyaseti 
Japon Hariciye Nazırı diyor lci· "/ngiltere ]aponyanın 
$İgasetine anlag11 göstermedili müddetçe ikf memleket 
arasında hiçbir miJzalcere yapılması mümkün degildir ,, 

1.-0ndra 11 (Husus!) - H.arlcly. ~ 
zın Lord Hnlifaks, bugün arka arkaya 
Fransız, İtalyan ve nasyoıv'!ist :tapım. 
ya sefi.rlerini kabtıl ~tir. 

Siyaat mahfeller, Lord Halifala'ıa 

yaptığı bu görüşmelere husuat bir • • 
hemmiyet atfetmektedlrler. 

rı/tlk Cemiyeti 
Umumt hegetl 
Toplandı 

Romangada 1111 
Taggare prpııtı 

Ankara 11 (Huımf) - Çanakkale 
müstahkem mevkii içinde bulunan 
Mara ve Umurbeyde ukert tesislerin 

Bükref 11 (A.A.) - İki askeri tay- bulundu~ sahaların memnu mıntaka· 
yare tanın uÇUflan yaparken Buzau et- lar kanununun 1 inci maddesi muci -
varında~- Pilot1ann iki- Mııoe memnu mıntaka olarak Ham 
si c e aımtiftiir. Genelkurmay başkanlığınm teklifi ü· 

Fe1emenk de Amerikadan 
~keri tayyare alıyor 

L -Angeles 11 (A.A.) - Timıes ga • 
ft i Felemengin Amerikaya 18 askeıi 
ta. are alpariı eWtini bildirmektedir. 

Rrine Heyeti Vekilece tasdik edilmiş
tir. 

Ankarada Erzurum gecesi 
Ankara 11 (A.A.) - Ankara Halke· 

vi yarın akşam için bir Erzurum folk
lor gecesi tertib etmiştir. Erzurumlu 

Bulgaristanm İstanbul gençler tarafından türküler söylene -
cek, milH oyunlar oynana~aktır. Ha • 

Başkonsolosu her aldığ'ıınıza göre gene Pazar güm.i 

Sofya 11 (A.A.) _ Orta 1 ilik i1a akşamı sut 19 la 20 arastnda Ankıtra 
e ç m radyosunda Erzuruma aid kısa bir 

tefar'ı Bisserof Bulgaristanm İstanbul lronuşmdan sonra millt türküler söy-
ba§koıaolosluğuna ta.Y~ edil.miftir. leııecekUr. 

Beynelmilel 
vaziyette salah 

halkı memurlara yardım etmele davet rafını iltizam etm.lf, baylellkle Macar • 

eylemiştir. Leh davan tahakkuk edemedili gibi Çek 

Atatürk 
Bulvarı 
Ankara 1 1 (HU!ud) - Dahiliye Ve

kaleti İstanbul belectiye encümeninin 
At~ iirk bulvan olan Unkapanı ile Şeh· 
:r.adebaı:rı arasmdaki mahallin istimll· 
kine dair karan tasdik ederek beledi -
yeye bildirm~tir. 

Kral F arukun eniştesi 
Mısırın Tahran elçiliğine 

tayin edildi 
Kahire - Kral P'anık. enıştesi Yusuf 1 

Zülfi.kar Paşayı Mısırın Tahran elçiliğine 
tayin etmiştir. 

S.bahtu ...... : 

devletini mn.takbel tasavvurlan için k,,_ 

nımayı dflfOnen Almanyanın ses çıkar • 
mama.a da Slovakla.n istiklllıerfnden et,. 

miftir. 

Küçük işçi 
Genç Maarif Vek1Hmiı IJ1 dilfbi!.JOr. Yem brarmı taJr.dlr1e brplamaJı119t 
Bu karar pıdur: Memlekette Jdlçllk IUl&yiai (saaat erbaba) ~ 

mektebler aÇ1••oU. bu mektebler.s. 1ıf J11 ameli clmw a&-- ftrk '"'11d 
tenekeci. elettrfJr.çi. motercl veuir ba btacaddm Wl olacak. 

Bu IU1lf ifçtye çok lhUracumz vardır. 'Oni'ftl'llta Millerce pactmtz ,._ 
ti§iyor. Bllerinde yaldızlı dipJccnılarJa qhklı bir IDllDW olmak 1çm hlr a. 
pıya bq vuruyorlar. Fakat bU m!ieueaelerimbıde elektrik tematı boa•Ju ı.. 
mir için adam bulamıyorm. himizdıl • boruMı patlua uata buJmatta ıü 
lük çek.iyon& Halbuki memlekette medent vuıtaıar littikçe 7ayıhyar. Bu! 
lan kuracak. ıamtr edecek unaurlan da yetiftirmemfg Jhım. Bu DOktada M .. 
arif VeWetbıbı tepbbd.O.nde tam bir iaabet vardır. Muhıkhk ld ~ 
gençlerimiz bu mektıbleli dolduracak ve bizim küçflt i19f lhtiyammm k .... 
şılıyacaklardır. Btlrhaa Cahid 

D tlnttl hkr&mda İspanyol kcmıilnlatlerlnla Partat.e Hltıı otomobillerde 
etrafa t.bwt1mler aa.çarat dolq;malannın blr l"ransuı me&Jekdllıf 

tarafmdaa caı1b cörtlldütGDI 1aan)ftnn. Bir sabah P7.ebe.!lnde 1811 
1uaa mellekdqa benim .,. benlnı l1bl birbf muharr1rtn de otomobilde 
ıeulllfınil:! aöJltQıor. CJa.hıd " mllll eerenı. plqan berhangt bir vatan
dafın bundan tabll ıı. hattı olab lir. Fakat ba iki DOtta1! çıt~ ha
yat sürmek isteyenlere otomqbll de~ katır lılle ıAYa ~. 



4 !ayfa 

Akay ve Denizyolları bir işletme halinde, İstanbul, 
lzmir liman işletmeleri ve Kılavuzluk idareleril~ 
Havuzlar birer müessese har n le idare olunacaklar 

Birkaç gün evvel Ankaraya gitmi' olan yısile mevcud noksanlan tetkik ve ihti -
Denizbank umum müdürü Yusuf Ziya lafları ha1letmek üzere memleketimize 
Erzin Ankaradan şehrimize dönecektir. gelen Alman heyetile yapılmakta olan 
Umum müdür Ankarada Denizbank teş- müzakereler, son safhaya gelmiş bulun -
llciUtına aid hazırladığı projeyi İktısad maktadır. Alman heyeti bu hususta hü.kU
VekSletine vcrm~ ve bankaya aid umumi 

1 
metimizle temaslarda bulunmak üzere 

işler üzerinde Vekaletle temaslarda bu - Ankaraya gitmiştir. 
lunmuştur. Evvelce Almanyada Krup tezgahlarına 
Denizbankın yeni teşkil~t projesine gö- ısmarlanan ve Krup tarafından Neptun 

re, evvelce de yazdığımız veçhile, De .. Verft müessesesine verilen üç büyük va
nizbımka bağlı müesseseler, devlet ser - pura aid mukaveleler iki tarafın arzusile 
mayesile kurulan müesseselerin müra • feshedilecektir. 
kabesi hakkındaki 3460 numaralı kanun Esasen Almanşantiyeleri bu 3500 ton -
hükümlerine uygun birer hilkmt şahsiye- luk VI tipi vapurların inşaatına aradan 
ti haiz idare haline getirilecektir. b·r yıl geçtiği halde başlamamış olduk • 

Bu hususta İktısad VeUleti tarafından !arından, geçen zaman için tazminat ver
meği kabul etmişlerdir. Ankaradaki mü-

bir kanun lAyihası hazırlanarak Vekiller 
Heyetine verilecek ve yeni Meclisin açıl
masını müteakıb Büyük Mlllet Meclisine 
eevkedflecektir. 

Bu suretle Denlzbankm merkez teşkil!
tı tam8IIlen değişecek Akay ve Denizyol
lıarı birleştirilerek bir tek işletme haline 
getirilecektir. İstanbul, İzmir liınan iş -
letmeleri ve klavuzluk idareleri de bir -
leştirllecek. !stinye havuzlar ve Haliç a
t~lye1eri de bir müdürlük halinde idare 
olunacaktır. Denizbankta yeni teşkilat 
yapılırken açıkta memur bırakılmaması
na çalı!J.1acaktır. 
Diğer taraftan Denizbank merkez fen 

heyeti mart iptidasında l!ğvedildiğinden, 
bankanın teknik i~lerine bakan umum 
müdür muavinliği de kaldınlacak, mer -
kezde çalışan mühendislere de :fabrika ve 
havuzlar, Denizyollan ve Uman işletme 
idarelerinde vazife verilecektir. 

Almanyada yaptınlan vapurlar dola -

zakerelerde bu tazminatın miktarı tayin 
edilecektir . 

Karadeniz tipi vapurların mukavele -
leri feshedildikten sonra, bu üç vapur 
b~ka bir tezgaha sipari~ ediiecektir. Et
rüsk t ipi vapurların birçok kusurları 

meydana çıkması üzerine kabul edilmi -
yen Tirhan ve Kadeş vapurlarında da 
şartnameye uygun şek.ilde tadilat yapı -
lacaktır. Bu tadilat yüzünden Tirhan ve 
Kadeşin tesellümleri gecikecektir. 

Cümhuriyet vapurunun vazi~t
Denizbank tarafından 120 bin liraya 

yakın bir para sarfile tamir olunan ve 
geçen haftadan itibaren Karadenız sefer
lerine tahsis olunan Cümhuriyet vapuru
nun tamiratından müsbet neticeler alı -
namadığı ve vapurun birçok yerlerinden 
sular sızdığı haber verilmektedir. Ala -
kadarlar bu hususta tetkıklere başlamış
lardır. 

Gümrük /erde: 

SON POSTA 

Öyle 
Değil mi? 

Bir sokak genişliyor, bir sokak 
çamur deryası halinde 

Son Posta Vali konağı caddesinin 
genişletileceğini yaw.ı. 

Ye<:iek. Sübay mektebinin mutfak 
duvarı caddede sivri bir dirsek teşkil 
ediyordu. Bir sırayı teşkil eden yeni 
a.partımanların ön tarafları bazan 
bahçe, bazan da trotuvar halinde gö
rünüyordu. 

'Duvar kesilip apartmıanlarm ön 
tarafları tanzlm edilince, hele eSkl· 
den kalına bir binanın cephesi geri 
alınınca, 25 metre genişliği bulacak o
lan sokak gerçekten güzel oJaca.ktır. 

Fakat bu güzel caddenin tam orta • 
sında caddeyi amuden kateden ayni 
derecroe geniş, belki manzarası da
ha açık ve güze! diğer bir sokak daha 
vardır. Sakm oraya saıpınayınız. Şa.

yed kış gününde iseniz ayaklarınız 
çamura gömülür, kendinizi Trakya o
valarının en batak yerinde sanırsınız. 
Şayed yaz gününde .iseniz elbisenizin 
ren~! derhrJ değişir ve burun delil[ -
l~rintz kapanır. Tozlu veya kumlu çö
lün içine düşmüş olduğunm z.ehabına 
kapılırsınız. 

Bununla beraber bu sokak, Vallk.o
nağı caddesine çıkan bu 20 metre ge
nlşll~il'\dekl sokak, kışın çamur, ya
zın kum deryası halinde olan bu so
kaık bir büyük kısmında İstanbulun 
en büy ük apartımanlarlle bezelldlr. 

Bize öyle geliyor ki Valikonağı cad
desini genişletip ona um.de olan ge
niş sokağı bu halde bırakmak ora -
dan g<>Iıp geçenlere bizim şu eski: 

- Altı kaval, üstü Şişhane ta.biri
mizi hatırlatacaktır. 

•• 
011/e değil mı? 

Beynelmilel fiatlarla ağır sığır derilerinin getirilmesi 
temin edildiği takdirde Avrupadaki emsalile rekabet 

edecek bir kundura sanayii teessüs edebilir 

Memleketimizdeki hayvan cüsselerinin dm ayakkabılarındaki :ıll!'afeti ve tenev• 
küçük oluşu sebebile derı sanayiinde kul vüü görerek hayrete düşrnüşlerdır. 
!anılan kösele, makine kayışları ve sa • Eskiden olduğu gibi bugün de beynel .. 
raçlık:ta kullanılan kalın deriler hariçten milel fiatlarla ağır ve iyi sığır derileri 
ham olarak idhal edilen ağır sığır derile- getirmek imkanları temin edildiği tak .. 
rile telafi edilmektedir. dirde Balkanlarda ve hatta Avrupadak.f 
Ağır sığır derileri memleketimize Ce • eınsallerile rekabet edecek bir kundura 

nubf Amerika, Habeşistan, Hindistan ve sanayii kolaylıkla tesis edilebilir. 
Filistinden gelmekte ise de, bu memle - Kunduracılık, çok işci kullanılan ve 
ketlerle doğrudan doğruya geniJ mikyas· küçük sermayelerle de başarılabilen sa .. 
ta ticari muamelemiz olmadığı için ko - nayiden bulunması itibariie, bu da çoY 
!aylıkla idhalat yapılamamaktadır. En - yerinde bir hareket olur. 

terşanjab1 tak.as suretne getirilen deriler Pirinç satıs. ları hararetle 
ise pahalıya malolmakta ve bu vaziyet 
karşısında da deri sanayicileri bunlann devam ediyor 
yerini tutmak üzere yerli derileri kul • Piyasaya gelen pirinçlerin müsaid fi 14 

!anmaktadırlar. atlarla derhal müşteri bulmakta devamı 
Her ne kadar hayvancılık milll serve- dolayısile müstahsil, ellerindekı stokla " 

timiz arasında büyük bir yer alarak hay- n göndermekte ve bunlar da müsaid bfı 
van servetimizin yektlııu 750 milyon lira surette satılmaktadır. 
gibi büyük bir yeldln tutmakta ve Tür • Dün piyasada Tosya malları 25-26 Or. 
kiye hayvancılığında sığır da pek büyük hangazi malları 23-24 kuruştan satıİınış, 
bir yer işgal etmekte ise ae, cUsselel'inin tır. 
küçüklüğü dernerınden matıub evsafta MahlOt Y.afilar hakkında 
deri teminine imkan bırakma.maktadır. t lk k 
Bundan başka 9 milyonu aşan sığırları • . . 8 1 at yapıhyor 
mızın derileri bir taraftan çiçek ve nokra Şehrunızde mahlfit olmıyan yemeklik'. 
gibi hastalıklarla diğer taraftan da yağ b~lmak mümkün . olmamaktadır. 
boyunduruk. üvendire, çalı takılması gi- ~uhtelif mınta.k.alard~n .pıyasamıza geti
bi sebeblerden bozulmakta ve evsaf iti _ nlen yağların kısmen ıstıhsal mahallerin .. 
barile düşkünleşmektedir. d~, kı~m~ ~e burada tağşiş edildiği tes• 

·-·····-···················································· y bıt edilmı§tır. TicaTet Odası yağ mese 4 erli derilerin vası!lannın kifayetsiz- 1 
liği, hariçten idhal edilenlerin de idhal esini esaslı bir surette tetkike başlamı~ 

Fırtına dün 
tekrar başladı 

şartlarının ağırlaşması yüzünden deri sa 
ve şehrimizde ne gibi şartlar altında ve 
ne şekilde sade ve halis yağ temin edile. 

nayiimiz güçlük çekmektedir. bileceği etrafında mütehassısların mü • 
Halbuki Türk deri sanayh senelerden- ı ta ealarmı aldıktan s.:ınra bir rapor ha ,, 

beri müesses ve himaye usulleri mevcud zırlamağa başlamıştır. Bu rapor idare he.. 
dahi değilken büyük bir inkışaf göster ~ yetinden geçtikten sonra, İktısad Veka-

Evvelki gün güzel ve güneşL geçen ha- mi§ bir .sanayi şubemizdi.r. Jetine gönderilecektir. 
va dün tekrar bozmuş, şiddetli bir lodos Buna müvazi olarak gene memleketi • • ............................ . 

il O tef rrrlltı 

Bilyflk ticanthanelerde su tesfsatı 
vttcude getirileeek 

fırtınası ne beraber yağmur yağmağa ~z~e a~akkabı ve saraciye mamuıaıı da Mes' ud bi·~··e~·İe;:,;-;:;,:;~ 
Gümrilkler başmildUrü Aiıkaraya başlamıştır. Yağmll!' dün geceye kadar butun dunyadaki emsallerine rekabet e- İstanbul elektrik . 1 . .. .. - d k b ' d ış erı umum mudu-

gitti devam etmiştier. ece ır urum arzetmektedır rü Kadri M 1 kızı K b s h Filh kik uht lif · us u e uter ile belediye 

Be)ediye rejsliği kazalara bir tamim 
g1Sndermiştir. Bu tamimde, büyük ti-

OAret°h1melf'roeki &kirik ı te~atına 

müvazt oluak ayrıca bir de otomatik 
IU te«\ıııatı vücude getirilmesi, mevad

cb mü:şta!1e bullunduranıe.rm. evveloe 
beledi~ye haber vermeleri istenmek· 
ıtedir. 

Eesıdtar Biru!irrin kongfts:l 

Türkiye Eczacılan Birlll1ndıen: BtrllAimi
ldrı yıllık umum! kongresl 11 Nlan 1919 ta
rih!! Salı gttnü aaat 14 de Cdaloğlunda E -
tıbba Odam salonunda yapılacaliır. 

Gümrükler başmüdürü Methi du'"n ü unet en yüksek 11,3 ve en düşük a a m e memleketlerde ku- teftiş heyeti reisi Tevfik Ora vl 7 3 t" d l rulan b."yük kund f b 'k 1 z og u ope-
akşam Ankaraya hareket etmi<:tır' . ' san ıgra 0 arak kaydedilmiş, rüz - u ura 8 rı. a arının ma- ratör Adnan Orazın nikah t•· n1 ı d'' 

-< • 1 b b. mulAtı beğ "lm· ·· "l ore er un Başmtidür An.karada bir h;ifta ka - g~r ar cenu u gar ı ist~lrnmetinden sa - enı ıy~m ~e suru emiyeıı ye- akşam Parkotel salonlarında güzide da-
dar kalarak 1-+anbul .. " kl . nıyede 3,5 metre hızla esmiştir. gAne memleket, Türkıye nlmuştu.r. Bu - vetliler aı:asında yapılrnı t ""-•n gu.rnru erme Ka d · d nun beb' · t tkik d b ş ır ... '-.n:IlÇ ev. 
aid muhtelif işler hakkında Gümrük ra eruz e de dünden itibaren fırtı - . !e . ını .e ~ en u müesseseler, llleri tebrik eder, kurdukları yuvaya saa-
ve İnhisarlar VekAletile ternaslard,ac na :ekrar b:şlamıştır. Fırtına pek şid - Türk iışcılerlnın yaptıkları erkek ve ka - det temenni ederiz .. 

bulunacalktır. Gümrükler başmüdurll d.etlı. ~lm~dı~ı~dan, vapur seferlerinde 

h 
. . ..:ı · :.: d''kt _ _.ı T şımdılik bır ıntızamsızlık husule getirme-

şe rımıze uıun u en sonra rakya · şı· 
mmtaka~ındaki gümrüklerde bazı tet- mı ır.. . 
kikler yapmak üzere Edim.eye gide _ Şehrırruz_e gel~n .haberlere göre Bal • 
cektir. kanlarda şıddetli bır kış hüküm sürmek-

Türle Tıb Cemiyetinin toplantısı 
Türk Tıb oemiyetı. ayın H üneü günü top 

lanacaktlıl". Toplantıda Dr. Sırn Alıçlı, Ha
zım Bumin w Etem Bakar tıhbt müşahade
ıerlnl bild.treceklerdlr. 

tedlr. Bu yüzden dün sabah saat 7,25 te 
gelmesi icab eden semplon ekspresi. bir 
saat 20 dakika teahhürle saat 8,45 te ge
lebilm.i§tir. 

Toplantılar: 

Oözlerinizle GördDöOnDze lnanamıyacaGmız Sahneler s· 
T k ·ıcı · E s ınema e nıw nın n son 6z0 Sizi Hayret Ve Dehfet içinde 

Bırakacak Bir Şaheser 

KAS ORG A 
Baı R~Ilerde: Dorothy - Lamour - John Hali 

Türkçe Sözlü b~gnn halkımızın rahatça görebilmesi için 
iPEK ve &ARA Y sınemalarında birden Fransızca aözlü nfishası 

yalnız MELEK ıinemasında 

( Belediyede yapılan teftişler devam ediyor ) 
B rJ.edi Bugün saat 10,45 ve 1 de tenzllAtlı matineler. (Dikkat tenzuau b'l tl 

e ye yardım cemiyetinin saat tam ~ e kadar verilir.) Filme ııave olar.ıı.k: 1. Mlllt Şefln:lz lsem:~ 
kongresi lnBnO Onıversltede. 2. Balkan Antantı. 3, Yeni lngillz sefiri Ankarada 

Beledlyıe YO.rdıın cemiyeti dün kongre.sinl 4. J urn a I 

$ 4 t R""t \ ) :ı -~ 
* ..... 

yapmıf, ye.nl idare heyetini seçmiştir. .._ 

-=====-~~~~~~~--------~w~~~~-------------1 , 
Şarkın hassas ince ruhundan kopan LEYLA MURAD'ı n 

Bülbill nağınelerile ıftalenmit Arab diyarının Ses Kralı 

A B D Ü L VE HA B' ın lıAhi ve lahuti se.st 

YAŞASINAŞK 
Ekatra •Dper filminde 

SUMER ve T AKSi.M 
Sinemalarının vui salonlanna ISnfimOı:deki Çarşamba akıamından 

itibaren çınlatacaktır. 

Biletlerin evvelden tedariki rica olunur. 

Bugün SAKAR VA sinemasında ıstanbuıda ~--.. . iLK DEFA ._ 
Feenk bir çerçeve içinde büytık bir mevzu Milyonlara malolmua tevkal!de b t 

Jılüfettlfler belediye binann&m -ı..nrfMkft R Q N A L O C Q v ir ılın .. ' ,........ L M A N'ın Zafer dolu muht,.ıem bir temsilı· 
"'Mülkiye müfettlfleri &Ular idares:in1n daha ucus verllmeei i~ ayrıca aular td.~ .,. 

teftipne belediyede devam etmektedir .. resinde :meşgul olmaktadır. G A ı• p u F u K L A R 
ler. İdarede~ bu .hUSUltakı. defterler be- Belediye hesablarını gözden geçiren 
ledlyeyv geti.rllm.iftir. Na.tıa VeltAleıin • mülkiye milfett""leri d.ı::ı m··ı..---bev<> aid Bir ada bil "" o. d b~- 4'l - .~ .,. mın yaşıya ecetr., en m tbiş macera. Flatlarda zam yokturı BugOn saat 11 ve 1 de tenzıı•tıı 

en ,.,.. heyet M. aahir auyumm halka bütün defterleri gölden geçirmektedirler . .._ __________________________ .;._..;.;~~~~~.;;~~a:~m=a:tl:n:eı 



ız Mart 

Balıkesirde imar işleri 
süratle inkişaf ediyor 

Bu yıl 400 bin lira sarfile getirilecek su şehrin içme 
ve kullanma ihtiyacını temin edecek 

SON POSTA 

GümüşhacıköyUnde 
garib iki kız kaçırma 

vak' ası 
Bir delikanlı bir genç kızı 

kaçırırken bir başkası 
kendi kız kardeşini kaçırdı 
Gümüşhacıköy (Hususi) - Kazamızın 

Derealanı köyünden Cemile adlı bir kızı 
Hüseyin Kaya isminde bir delikanlı ka
çırmış. ayni gece ve ayni saatte birinci 
kız kaçurna vak'asının kahramanı Hüse
yin Kayanın kız kardeşi Halime Kayayı' 
da Hasan isminde başka bir delikanlı ka
çırmış. dağlarda gezdirerek üç gün son • 
ra yakalanmıştır. İlk hadise; iki genç a
şıkın evlenme gayelerine en kısa bulduk· 
ları yoldan ibaret telakki edildiği halde 
son hadisenin mahiyeti muhitte derin a
kisler uyandırmıştır. 

Hasan altı ay evvel annesini, bir ay 
evvel de kansını kaybetıruştir. 

Atatürk parkı havu..ıu Çok yakın akrabaları olan Halim.enin 
Balıkesir (Hususi) - Balıkesir gün j yet sarf ederek çalışmakta ve sık sık annesine bir gece uğrayan Hasan, evde 

geçt.ikçe medeniyetin bütün icablan - tahakkuk sahasına isal edilen işlerle, kardeşinin karısının yalnız kaldığını ve 
na ka vuşrnakta ve her yıl yeni yeni ba.şariılannıa her· _..:ırltacağını ileri süt'erek Halimeyi onun 
eserlerle modern bir şehir mpınzarası gün yeni bir eser yanına arkadaş olarak gece yatısına gön-
aJmaktadır. daha ilave etmek dermesini rica etmiştir. Halime Basanın 

Bu yıl ~hrin su ihtiyacı da tamami· tedirler. evine gönderilmiş, gece yarısından son -
[e karşılanacak ve 1,5 mikyası ma' de- Bir yandan ye· ra da Hasan ve yardımcı bir arkadaşı ta-
recesini havi Çataldağı suyu 400 bin ni inşaat ve tesi- rafından yatağından dağa kaldırılmıştır. 
lira sarfile 40-45 kilometre mesafeden satla meşgul olu- Sorgu hAkimi Ali Tekine intikal eden 
getirilecektir. Bu su şehrin içme ve nurken diğer yan vak'a iki saat içerisinde aydınlanmı~. 
kullanma suyunu temine kafi gelecek başkasına nişanlı olan Halimenin ve an-

- dan da mevcudün bir miktardadır. nesinin muvafakatile Hasanın kızı ka • 
ıslahına' uğraşıl • Bu yıl modern bir doğum ve çocuk çırdığı. kız babasının da icbarı üzerine 
maktadır. Bu k Iı if d k H b:lkım evi inşa ediJmi§tir. Birltaç haf • ızın yan ş a e verere asanın ceza. 
cümleden Qlarak • dır Ima ·b k"ld h k • ta sonra _.ılış töreni yapılacaktır. Ye- :n ı sını mucı ıe 1 e are et e~ 

ni yapıla~~hüktbnet binasının yanında eski dükkanların Belediye reisi Nact tiği anlaşılmaktadır. 
köhne ve te - Kodanar ·:················································--·········· JO hin lira sarfile bir de maliye binası ( ) 

yaµııma~a başianm:iştır. nekeden saçakları kaldınım~ ve Gerede sağlık korucuları 
7 metre genişliğindeki Anaıfartalar Belediyenin kabul etmiş oldu - ı 

~addesj <ie 1 5 metreye iblağ edilmiş ve ğu blr tip üzerinden yeniden saçaklar 
parke taşı dösenmistir. Bu caddenin yapı.lması mecburiyeti vazedilmiştir. 
~ın-a kaldırımları 3,25 metre olarak Şt:>hrin bütür. binaları da gri rengine 
avrılmış ve karesiman taşı dö~enmiş . bo~'atılmakt~ ve herkes binalarını bu 
tir. Ağ::ıçlarl11i tez~n edilmiş olan cad· renge boyamak için hümmalı bir faa -
nede, Tayyare Cemiyeti binası, evkaf liyPt sarfetmektedir . 
tnraf~ndan hir anarhman ve aynca bir HP.lvacı ve pastacı gibi el ile iş yapan 
de mi1li klitübhanc yapılmıştır. Bu esnafın makine ile çalıştınlmalan da. 
cMderle Ziraat bankası ve postane bi- temin edilmiş ve dükkanlarda temiz • 
nalarile, 200 yataklı bir de modern bir liğe ria yet edilmesi için sıkı tedbirler 
otel yı:ıptm1arak caddenin güzelliği it· alınmıştır. 
mam olunacaktır. Cadde açılırken ka· Sebze hali, soğuk hava deposu, asrl 
M lizar;yon tec::isatı vapılmış ve çay mezbaha, bt'lediye garajı bu yıl yapı • 
deN.>si~e akıtılmıstır. Aynca eski be - . lac:'ik i~ler arasında gelmektedir. Ata· 
l~ivc mE>vdanmdaki 3 adada mevcud türk parkında çocuklar için iki bahçe 
SO dül{ka~ dı:ı yıkılarak burası geniş • yı:tpıldığı gibi bir de tenis kordu yapıl
letilıni<:tir. mış ve gazino da icara verilerek faali -

Milli Kuvvetler caddesi trotuvarları ye~e g-cçmi~ir. 
,,S m~tre geni~liöinde ve k~resiman -
la pı:ırkc!~nrnektedir. Sehrin bütün la· . ' 

ğımlcı.nnın akt1i!1 Vl' s1hhi bakımdan 

.............................................................. 
(Kaçak Memleket Haberleri) 

Trabzon müdedinmumlsl s~ 
tayin edildi 

Trabzon Cümhurlyet müddeiumumisi Sa

mah?Ut lu olan Cav deresi duvarlarla 
örü1me'kte ve 2400 metre tulünde ve 

2, 7 5 JYıet.Te genislikte olan bu dere hu· 
ımsi •c<;İS!\tla ~ehrin dışına akıtılmak · 

tadır. Bu dere üzerinde şimdiye kadar 

4 het0n köprü yapıldığı gibi 3 köprü 

llh Esad Samsun cfunhurlyet müddeiumumi- Gerede (Hususi) - Bundan bir müd
Uğlne ve Samsun müddelumumLU Senai de det evvel teşekkül eden sağlık korucu· 
Trabzon müddeiumumlllğine tert1an ta.ytıı 
edilmiştir. lanndan iyi semereler alınmaktadır. 

de .\'anılmak üzeredir. 

Bımlard:m başka modern bir zahire 

hali vt- gelir temini için belediye 8 be
ton dükkan yapt!ı·mı~tır. Bunlardan 
başka 1 O dükkan daha yaptırılması dü 

şüniilmektedir. Vali El.cm Yakut ve 
belediye reis; Naci Kutlanan şehrin üm 

ranını temin \'C halkın sağlığını ve ih
tivaıçlannı tamamile karşılayacak ge • 
niş bir proğramla ve büylik bir faali· 

Trahıon Kızılay kongresi Hükfunet hekiminin mürakabesi altın-
Kızı!ayın senelik kongresi vali Refik Ko- da olan bu teşkilat faydalı ~ler 

r:ıltanın baŞkanlığı altında kalabalık bir az - ')aşarmaktadır. Kazamıwa bir adet 
küt1es!nin lştıraklle yapılmıştır. ağlık korucusu vardır. Korucular sey• 

Kongrede kızılayın senelik me.sai progra- yar sıhhat memuru Ömıer Konuğun 
mı ve bütç~si aynen kabul olunarak heyeti . . .. . 
m:)rkezıye seçimi yapılmış ve Ankarada to _ ıdaresı altında koylerde yapabilecek _ 
lanıtc:l.k olan umumi kongreye de Mahın~d leri işleri kendi bilgileri ile halletmek· 
Yanm~ı~k murahha.cı olarak seçilmiştir. te ve y,qpamıyacağı iş1eri ise hükfunet 

. Izmit Valisini11 annesi öldü tabibliğine haber vermektedirler. Üc-
ızmıt Vall.sJ Ziya Tekell'nln valideleri An- retler· h • uh b b ııtıı k'" 

tal-,ada ölmüştür. Antalya.ya kadar giden .. ı ususı m ase eye as oy 
valimiz, validelerinin ancak cenaze.sine ye _ burosundan verilmektedir. , 
tı.c;ebilmişlerô.lr. Bu ölüm, burada teessür u- Resim koruculardan üçünü gösteri-
yandırmıştır. yor. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

- Hasan Bey dün bir ga
zetede gördüm. 

... Bizde 2800 türlü ye -
mek. 119 türlü de torba 
VarIIllf. 

Hasan Bey- Yavaş söy. 
le azizim 

- Neye Hasan Bey? 
Hasan Bey - Bir türlü 

yemeğimiz olduğunu. söy -
lediğimiz zaman bile ba -
§ınıızdan misafir eksilt ol -
muyor d& .•• 

Diyarbakır modern bir 
şehir haline geliyor 

Şehir kale harici tarafından gittikçe artan 
bir güzellik kazanmağa başladı 

Diyarbakır Hatkevi, sinema binaıı ve bahçesinden bir görfüıiif 

Diyarbakır (Hususi) - İlk Türk me- hanesi, belediye evi ve saire gibi mo • 
d,leniyetinin şahesetılerlle sfutıenen ve dern ve süsfü binalar~ yanlanndald 
Türk kültürünün ilk büyük merkezi o· parkların v~ havuzların her biri, başlı 
lan Diyarbakır, as';rlarca ihma~cL bir başına birer güzelliktedir. 
idaranin elinde her türlü yenilikler - Osman oğulları devrinde ihmal ve 
den mahrum olarak yaşadığı halde tağallubün pençesine terkedilen Diyar
Cümhuriyei idaresi, onun bu :maC1ıru - bakır. gittikçe gerilemiş, bakımsızlığın 
miyetlerini kısa bir zamanda fazlasile ezici ve üzücü kahrı altında yıllarca 
telafi ettirmiştir. inlemiş, medeni hayatın en küçük bir 

Cümhuriyet Türkiyesinin bütünlüğü feyzine bi)P mazhar olmadan mazinin 
içinde şirin hfr parça olan ve her tür kötü ve bunaltıcı mirasları içinde e • 
lü inkişafa ıf..üsaid ve müstaid bulunan zilmiye yüz tutmuş bir halde id1. 
bu tarihi belde, cümhuriyetin her türlü Onıın, ümranından mahrum olarak 
feyiilerimden istifade ed'erek atmağa y:lşadığı ~a günleri hatırlıyanlar, 
başladığı yenilik aclımlannın bütün hı· şimdiki Dağ kapısı bulvarı boyunca 
zını surlar haricinde bulmuştur. vücuda getirilen yeni eserleri ve bun· 
Buranın eski halini bilenlerle ların da en muazzamı olan şimendifer 

son senelerdeki dev ndımlarile ilerleyi- ist:lsyon binasını görenler, hakkile if· 
şini görenler, vücuda getirilen muaz· tihar duvnıa:ktadır. 
zam eserleri gittikçe güzelleşen Kale Şu bir knç sene içinde burada başa· 
'larici manzarzsmı hayranlıkla temaşa rılan büyiik işler arasında bayındırlık 
etmektedir. işleri. cidden kayde değer bir kıymef 

Yenişehir namını alan su haricinde> ihde edecek mahiyettedir. Yapılan i~ 

yer yer yükselen Halkevi, umumi mü· lE>r esaslı bır program dahilinde vücu 
fettişlik dairesi, kor komutanlık kona- da getirilmiş ve her iş, halkın medent 
ğı, nafıa dairesi. ordu evi, metereoloji ve ictimai ihtiyacl~rına cevab vermiş· 
istae:yonu, vali konağı, Ha lkevi kütüb- tir. 

Alaçatıda zeytincilik kursu 
açıldı 

Alaçatıdan yazılıyor: Ziraat Vekaleti 
mıntaka zeytin bakım memuru Nev • 
zat Yılmaz tarafından nahiyemiz mer
kezinde açılan zeytincilik kursuna ye • 
ni zeytincilik kanununun verdiği eli -
rektifle çalışmak üzere halk hahiş1e iş· 
tirnk etmektedir. On beş günden beri 
nahiyemizin muhtelli mevkilerinde 
( 15 O) ağaç üzerinde fenni budama şe
killeri, ilaçlama usulleri tatbik edil -
miştir. 

Geceleri kursa iştirak edenlere C. 
H. P. binas~nda nazarl bilgiler öğretil· 
miş, yapılan denemede, 24 zeytinci 
kursta muvaffak olmuştur. 

---------·--
Biga Halkevi reisi değişti 

Çanakkale umumi meclisi üyeliğine tayin 
edUen Halkevi başkanı Aluned Uygurun ı.s
tltası üzerine, yerine orta oıruı direktörü zı
ya Öç tayin edilmiş ve işe ba~r. 

Bir çocuk attan dlişiip 
r:arça'anarak ö1dU 

İzmit (Hn~usi) - Geyvenin Süta1an 
köyiinden Emin oğlu Bilal namında 15 
yaşında bir çocuk istasyona odun sat
mak üzere bir at yükü odunla gelmiş. 

O<lunu satı:p Geyveye dönerken atın 

üzerine binmiş. Helyvan ürkmüş. dört· 
nala koşınağa başlamış. Bu sırada co
cuk müvazenesini kaybetmiş ve aya· 
ğı üzengiye takılmış, zavallı sağ~ sola 

çarpa çarpa çok feci bir şekilde parça· 

fanmış.. Hayvan durduru \arak çocuk 

hemen rnuayen,e ve tedırvi evine kaldı

rılmış ise de biraz sonra ölmüştür. 

lzmit Halkevi temsil kolu 
Ankara da 

22 Martta İzınlt Halkevi temsil kolu An • 
karaya giderek, ora Halkevtnde Yedekçi o • 
peretını temsil edecektir. 

Bozdoğan Halkevinin çahşmaları 

1 
Bozdoğan (Hususl) - Kazamızd'#ı, 

H:ılkevi açılmış ve faaliyete geçmiştir. 
Çalışma programlanm her komite 

hazrrlamağa b~laınış bulunmakta -
dır. 

Halk.evinin açılması memleket kül -

füıilnllıı kıısa zamanda y'Ukselmesirut 
geniş ölçiidE' hizmet edeceğini bilen 
halk, bundan sonsuz bir sevinç duy -
muştur. 

Resim, B alkevinin açılış gününde a

zalan bir arada göstermektedir. 



. ..,.. 
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Neler sorulur 'l 
A mertkada, yeni tesis edilen bir gt1n eVftl yağmur yağmıştL O civann 

nevi istihbarat büro1*ı, meş· sokakları el'an çamur içinde mi, yoksa 
bur ttmselerln nereye gideoekleriııi, kurudu mu, 6ğremnak istiyorum. 

mrecfe yemek yiyecek~rini hangi eğ· fmcıır:btr üşkülüm 
lmıoe yerlerinde eğleneceklerini tesblt TA'-1 ABo, e b __._ -•~· .n ::r~ 

BO• POS'!& 

Samsunda garib 1 

bir dolandırıcılık 
Bir demirciye içi san 

madenle karışık çamur 
topaklanm 1050 liraya 

sattılar ederi ' .1.A!UeD el'V& YW&K .uwsuılZ •• UÇ & ... D m:·w hususlarda bir sual sora· df\r 90kala çıtmadıtım için farkında Amasya (Huauat) - Geçenlerde de· 
ak ola derhal cevabını alırmış. dıı!ğlltm, tnm•ya atlıyaitlardan gene mirci ustalanndan Celll adında birinin 

3S 

Kürkçü hanmda çıkan yangmm 
sebebi tahkik ediliyor 

Sorguya çekilen dükkan sahibi, yangının kendi 
tedbirsizliği yüzünden çıkmadığını iddia etti 

Jleeell: ceza ahyorlar mı! Yani alıyorlarsa ya· definecilik suretile bın a1li lirası dolan -
Marlene Dltrih'tn o a]q.am yemek yi- mlıp da tramvaya atıamıyayını diye dınlınııtır. Hadiae ıöyle olmuştur: Birkaç lb evvel, M•lmmdpaşada zuhmu hakkında bi.rşey bilmedik.le • 

JOC9ll lobnt.ıllda yemek yemek 1sti • IOnlJOiWWW. Cellle, Samaundan bir arkadap müra· Kihkçü htımda BeJbnun ma,Pza • rlni söylemişlerdir. 
J'm herhanll bir Marl~ne Ditrih hay- _ ADo, affeder!b, stzt rahatsız .t· caat ederek kirmızı toprak içerisinde sa-~ yanpt çıltmıt, mataunm bazı Duruşma, yangın maba11inde ketSI 
nm bllroya telefon edince cevabını a· tim. Zevctmle btrtDcte Beyoğluna çı- n bir clsınin altın olmak ihtimalind~ kıaımla?1 JDCbktan 90l1l'& .endiirlil· yap$Ul belediye mühenc&inln celbi 1 • 
knmF ~ zel kıt· bahsetml§ ve irterse bundan daha bır müştü. Bi:llhare hldt8eye :r.ablta el ko- çin, başka güne bırakıl.mıftD'. 

- lııf.arl~ Dltrih bu akşam tllAnca bcağız .. Hangi~ be ~ çoklarını Samsunda bir köylüden teda • yenk, yancm mabalJtnde yaplan bir Sultanhamamı yangm mahallinde 
ıutte ftllıı Jokantadır yemek yiyecek. ~~:pk•~veleyl ı. d;z;rı!~a::l~ rik etmek mümkün olabileceğinı ıöyle- keşfi milteatıb, atefhı blrdenhire ta· UçUncU bir keşif yapılacak 

Buna icH eden istihbarat bürolan :8nı rın:n Y n ıtm' miftir. Ce181, ıarı cismi kuyumcuya gö. vanda g6rüldillü ve tavanın tM bezle 
b.tzm de lnlnıla, diye düşündüm: e geçmi':r . türüyor ve tam ayar altın olduğunu an· kaplı olınumm atetı yaycfılı anlaşıl- Sultanhamanu yangını talıkikitın • 

Me•IA telefonu açıp: layınca arkadaıile beraber diğer altın • ıruştır. YaJılll>ln birdenbire tavanda da, el'an kat'l neticeye vanlmış delfi• 
_Bu alqam Bedia Fon Ştatzer, mo- - Allo, •yın 1-ymı, sizden bir dile- lan abnak üzere Samsuna gidiyor .. Vak'a ~rlllmesi ve zuhuru •bebt lr.lık't ola· dir. 

ğtm var .. Ben balık yemek istiyorum. çok kurnazca tertib edildiği için CelAl rak tesbit ecltlememekle beraber hl • Yapılan ikinci keşif de, yangının mw 
fMfkW ıezmtiai hanıt caddelerde yır LQtfen han~ lokantada bir haftalık • dnlandınlmak ihtimalim aklına bile ge- disede Beykonun tedbinizlilt ft dik· hur sebebini aydınlatamaımştır. FJ1 • 
p:aktır tan tau balık veriyorlarsa adresini tlrmemiftir. Celllin arkadB.§1 ara sıra: kstai2li~ ,aırtllerek, bnd:i.si ctınnü • elanın sebebini kat't olarak tesbit mal 

Yahud da: a6yle-yin cı. oray• ptıeyim. cAhl Bende para olsaydı bu defineyi ka- meşhud kanununa g6re adliyeye veril- 88dile Pazartesi günü, bir iiçilncü kr 
- Komik N'qtd, bu Cuma gantı Cu- * çınr mıydım hiç! Ne lM bari bır dosta ıniftir. şif daha yapılacırktır. 

- namazım hangi camide eda edecek· clresimi IÖ eyim, gidecek. artık kom\syonculuğumu lıite • Suçlu, ultye 2 nci ceza mahkeme8hı· Yangın mahallindeki kasalar zabıt• 
., - ADıo, size • yny rim!• gibi sözlerle Celllin hırs Te tama- de yapılan duruşmumda: name ile tesbit olunarak, a.hiblerlnl 

Aksaray Muradpqa mahallesi, Şakir· hını tahrik etmeyi de unutmamıştır. - Yangınm çıkıfmda benim hiçbir tevdi edilmektedir. 
p::ışa .oblı numara 3S ... Bizim evin Eldeki nümune altının iti, ftç Ura ede· tedblı'sizlik ft dikkatatzll~ yok. V• Bal k v h t k•f d"ld• 

- Bamn Ut vıpunıe AGaya geçe. tam k.ılrpmdaki evde oturan bir ba • ceğine g(Sre diğer altınlar ele geçtiği tak- ktA içeride bir sobe yakmaktayn. Fa· I lgt trSIZI BY I e I I 
oalttlrt yan var. Kırmızı bir şapka alınış. Ka- dlrde binlerce lira kar temln etmek f{lp- kat, aobanm etrafı ma:r.buttur. Ben, hl- Kumkapıda: balıkçı Avadise aid b.-

Yahud da: 

Pek zannetmiyorum. Fakat Myle k gündür ciil kanın bir e- hesid İ§te Celll böylece 'kavuıacağı <ilieye bir elektrik kontağının .ebeb lık ağlarını çalan Mehmed Ali yaka • 
M:r bO:ro dAba başka suallere de cevab nm aq ' • 0 şap hazinenin hayalile pürneş'e Samsuna va olmLcnnı muhtemel görüyorum, demi4· laruırak dün adliyeye verllmittir. 

,1nı bana alncabm diye tutturdu. O nyor w arkadapnın dellletile Bursa dan tir. Suçlu, Sul tanahmed 1 inci sulh ceza 
'ftNCÜ oluna herhalde gilnde belki '8Pkayı bizim kaJ1ıkt komşu nereden geldiğini söyleyen saf köylil (!) nün tor· Bundan 80nra, mahkeme yedi tahid mahkemesinde yapılJrı duruşması SCJıl 
~~~~~ ~~~~d ~~~~~~~~-d-:~;~=i~~~~~;a;~~~h;~~~~~~~~~m-n~u•n=d=a~·=te•v•~~·=~~·-~.fu.·.·--~-• * * tüste yQz elli kunı§tan 1&yılarak bin elli • 

- A11o, 111qey 80l'acaktım. Bu • Daha bunlara bemer, benzemez ~ lirayı herifin avucuna ayıyor. Köylil Pollale ı Deniz tılerl: 
ıtln Kasımpqada bir dostumu zl· ler neler 10rulınıyaeaktır. adam rolünü yapan dolandmcı da 11rra 
J'GWf• lfdeceltm, malihn y1' on bet lsMET BULOSI kadem basıyor .. Vak'a &yle hurdeblnl iki .. .,....... blrWrinl ,.....wtılar Demir ytiklü bir kayık devrildi 

----------~=----------==-~-~~~~~~·~;.~~- G~~N~Q~~~ ~~~~ra~~~~ 

C B 1 b
• ı• ld' 1 '1 1 ncı sarı madenleri cumaı:ıesı akıamı pıiçi hamamında çalıpn Osman Bozak za olmuştur. İnebolulu Hasıtıın id&re1 

Un an l lyor mu iniz t' CelAle yutturuyor. ve ~rtesı gOn Pa • ile arkadaşı Hüseyin bir yem.ek me. sinde bulunan demir yüklü blr kayıl 
1 __ zar ohna~ dolayısile dükklnlar 'kapalı selesinden kavga etmişler, bu alız kav fazla yüklü bulunmaSl yüznnden dftll 

~~:uğu ı.çın ~hte altı~ külçelerınin me- guile başlıyan mesele çok geçmeden rilrniş, bu sırada denize dftşen Hasan 

Kadın dDşmam bir 1 lştihası dillere destan olan Cel~ ;ıilmes~e ~~n bırakılmıyor.. tekme ve yumruğa dökülınÜf, bu ara- Liman İşletme İdaresinin 2 numarall 

mlharrl
·r ı·mparator ı . b azarı gunü ıyu~.erceksarı maden - da Hasan eliM geçirdiği bir takunya'J'ı romorkörü taı-J.fındarl ~ılmış ., 

en avu una yer eştırere Amasyaya aralam 
JWaradda. ~ yQz daktilo. kltib. mm· dönüyor .. Paralar (!) temizlenip parlatı- Osmanın bqııııı vurarak Y ıştır. tır. -

ba w .nıaOdbdı genç kız, Yugoslav • hyor ve CelAI erten giin altınların bir Osman da bıçalı çekerek Hüseyme bü· • 
-..... • bft..Ak kadın düımuını diye ta • kısmını bozdurmak için kuyumcu a b cum etmiş ve onu sol böğründen yara" Kadm hekimleri ioplım1ua 
ı- 3... .,.-- y aş lam ıştır Her iki yaralı da tedavi altı • T!lrk Olnekologl Kurumu, bu &Jln tcıo r 

mla 1tanlco Todorovfçfn en son çıkar • vuruyor. Kuyumcu. daha bırkaç gün ev- 1 · 1 k' hakkında .1.-'l..ı.:1.a ıantısını 9-3-1939 da Dr. Ahmed Asını O • 
'LM-"-ıa~- d ._~n-'- bf na a ınmış ar, va a &oaıUUA - ~·---~ a.ı-.ı nDUiUI vücu e getlr\UA.Zri r vel gelen antika (!) paradan beş altısını ta başlan--·-+ır. nurun bafbnhtı altında yaptı. Bu ~ 

...... etrafmda danaetmişler ve yakı • '&üıt- Prof. Kenan Tevfik 8emlel tıbbi m8fr. • 
lan ·Kadınla beraber mutfağa dönelim!• birden görünce gözleri parlıyor ve usu • Bir hizmet~ penceretlm 90kala düştil bartelerln1 anlatmış ve bu ftk'alar etrafme 
......._. ~ta~ -• ederek cBlz mutfa.ıta len mehenge vunıyo:-. Ve hepsinin ı::tn ,_ da yapılan milnakqalara, Dr. Ahmed ~ 
-.ua&I &J UI. ~ & Dün, Bomonti tramvay ~+---un • __. """'! ca b ~-n 'ilkrD ,. maden oldu3.. .. u söylilyor. -J~ Onur, Nuu ou eyman n a .... , 
emwk tstllllQ'Olusl.• diye bağırmı§lar- 6 ""., da Uğur apartıınanınm 2 numaralı da- zıı bite\, lb!an Arlf. Leontıoyadla, Abraham 
ilr. Celil sapsan bir ynzı. an madenleri iresinin camlannı silen Agawi, pence- Balamon, Binay ve Nazaretyan ıttıra.t 8' • 

Jlaalek satıti kadınlar cemiyeti, mu • bavuluna doldurarak meym ve perfp!l re kenarına çıkmış, bu sırada miivaze- mı,ıerdır_. --------
luırrln boykot llln etmi~lerdir. Bir ke- bir halde Sanmmun yolunu tutuyor.. n8ini kaybederek 10kağa dilşmftştür. 
N!Mh, IOkakta fiderken bir kız talebe Samsunda zabıtaya milracaat ederek Vücudünfın muhtelif yerlerinden ya 
1fUP1s ~ hficum etmiş. zavallı dolandıncıyı yakalattıracağım söylemek- nlanan Agavninin mftdavatı yapılınış· 
mulıantr bfr ınafuaya kapağı atarak bu tıır. T·f,kikat neticeinde hld:ilenin 
Wıdlreden Jrmtıslmııştur. Kendisini tanı· te ve paralarına kavuşscağını tahmin et· dfkkatsizlik yüzünden n*ubuldutu 
J'&ll bdm -...ııtarıar, mağazalarda ona Mtlldl 113 de Roma imparatoru ola • mektedir. anlaşılınışb1'. w,... ~ler Evli olan mu rak i1'n edilen Didim Glbınus Clodiusun SU d b• • ~ ~. ctanmdln ~ her kadınd~ lltfhası dillere datuuh. 20 sene müdd~ rmene 8 ır kllylO bır başka Bir çeeD elintlm 
Mfı.t eclerillı. 41emekte. karısı da kocam 1ıt gflndıl Jirmi b"1111. kiıoıarea incir, kUylOyD yaraladı Dün, Vefa Divanefendi 80kalmda 4 

_-. .. n a-"- ıo """TWdn ı dilzfhıe ._ numaralı evde oturan 14 yaşında Salın 
......,... dair -6ylediklerinde yerden .,....._ -o.u&&t .... ve Trabzon (Hususf) - Sürmene- kazası. Keser adında bir çocuk, evinin behçe-
... Jradar helrbdırl. diye mukabelede tridye yerdi. Cildi IJ).e beyaz ve terril nm Pervane köyünde muhtar seçimi yü- sinde oynarken kurşunkalem alınlı • 
INhamaktadlr. taze idi ld. kcıc:tiatm Glbinus demiflerdL zOnden bir cinayet olmuıtur. Hacı oğul- ğında ve bllyilkçe bir mermi kllpsüHl 

•••••••••••••••··-·--······----.. ••• -···················--- lanndan Ali ,. 1 B x l ~avuş a ayram o6 u ıann • bulmuştur. !aiın Keser bunu kalem 

Bir tramvay otomobile çarptı 

Dün saat 13 te Beyotlunda Meşruti
yet cadde!=inde bir otomobille tramv&J' 
çarpışmıştır. 2191 pllka sayılı ve ŞO" 
för Ali Akkay$\ın idaresindeki oto • 
mobil, Tepebaşında Kallavi sokağında 
14 numaralı apartıman kapıcısı Meh • 
mede çarpmamak için fren ~mıştm. 
Otomobilin birdenbire dmması yil • 
zünden arkasından gelen 2839 sayıll 
vatmanın idaresinde bulunan 46 nu • 
maralı Harbiye - Fatih .ahbası otomoo 
bilin ilstüne bindirmiştir. Müsademe• 
de otomobilin arka ~amurluğu ha~ 
olmuştur . 

SilAh atan bir 1&rhoş JBkalanclı ~ 
dan fmıail kavga etmışler, İsmail AH ça- batzhğı zannederek kalemine takmağa 

m _. VU§U bıçakla ağır surette yaralamıştır uğraşırken kapsül infillk etmlt Ye sol ,._ N L SL i!:ft ~aralı Trabzon memleket hastanesin~ el\nin parmolWın yaraWmıqtır. Ya • 
..,. _ ..--~ _._...........- kaldın2mıı. İsmail yakalanmıştır. ralı tedavi altına alınarak tahkikata 

• ı lzmite bol yıg--mur yag---ıyor baflanmıştır. Tarlabaşı Lülecihendek aokağında ıı 
11 

.., Bir otomobil bir bdma ~tı numaralı evin altında, Arab namllıl 
nlCÜ lnaanlar 11 dl1n. bir befk91ile atpnlandım, tim- İzmit (Hususi)_ İki gündür lzmite Dün, B..,ollunda bir otomobil kaza· maruf Hüseyin Akyüzün kahvesine_. 

Ell'•/ında :e :m=• :·!~at, ve mın~ına bo1 yağmur yağmak. 11 olmuştur. Alipaşada Değirmen 80 • hoş bir halde gelen Osman Kaçar, km-
..._ _.. &"-~-- tadkır. Bır aralık kar dahi düşmncr- de kaA.wuta •9 numaralı _ ...... _ 0__ SS disine sarhoş olduğunu söyliyen kah• 
~ gnmıı uı~. ~ • ,an.r. Tehdld ...... -wua. ne gı'bi bir ed -- !S"""" ;;I 'C'TU.: ·~ r-- ~.-- ço geçm en kesilmt..H .. YaA-..urdan veclye hiddetlenerek t.ıi>ancuını çek• 

la lılr JDPkt9 almiftmı. Bu mek· tedbir ittihaz e•-1....__ diyor. A9-...... ~., -...vtaki E1eni ismbıdeJd luıHmı 1099 wuway- çiftçiler çok memnundur. y.,,.&nl. miş, bir el ayaklanna, iki el de havay• 
tabta bir llD9 •kek: Gene m.Ualdır, ~ Erke- Adapazan 1·ı- Hen..ı-'L. a---..ıa'-' p!Aka numaralı otomobil çarparak ye- z b ur1 _ Dkt wctenberi aevmekte 

0
1.. ltn imzumı l8fl1Ml mektub da ~ u.::a ı~uıu ıu ateş etmiştir. a ıta mem an tara • 

dutam m beden ayrıldı. Bir baş- bdmm lm:uunı taıpymıuı :ayııİ fOS~yi ve Büyükovayı su basmıştır. 'r!' düşürmft.ttiır. Elent muhtelif yerle· tından ya~ıanarak Osmanın üzeri 
b.o. nqanJlfDdı. Ondan, bana yol· kalemden çıkmıt cıldutu kanaatin- Münakdlat bu yol üzerinde m~kü • rlnrlen yaralamnış, ı~lu haklnnda tah ri arandığı halde tabanca bulunma • 

llm11 oldulu bCltibı mektubları. neş- de bulundulıznıu .ny~eceğim. lltla ~~ •• ~1:~!:t.ı:!.~ kikata başlanmıştır. mıştır. 
Nd8lwık inUkam alacağım, diyordu. E~ yanılmıı llem: j a ... -------·-,---------· .. --

Ben ba mektubdan ckiiçük insan. Biç konmadan h&4Wy1 yem nı- Bacaksızın maskarahkları: Şapka 1 
in'- blıflılı altmda bahsetmiştim. pniınıza mlatmm. Açıkkılblllik -
Eler yanılmijaı8*D hiklyeyi ma • h~ mtheccahbr. 

ala benze~ Adam ikinci bir * 
mektab yolladl: a.,. .a a t. ,.: 

- BalrBt•tttr 88ylediklerlm, b • Blr erlmk ~fakir bir Jasla n• 
nnm tatbik edeceğim, siz kanuni ll!ımek, Sf1'I ft ~ belmnmdan 
mahzurunu .tayleyiniz, demişti. O • mutabakat glSzetflmek prtilıe bir şe
nu da ılSylemi.ıtiın. Derken Ankara· ref meseleli olabilir. Fakat fakır bir 
dan bir başka mektub geleli, bunu •keğin zengin bir bdmla evlenm~ 
J&zan bir genç kızdır: lf, hele bu kadın kendislııden yaşlı 

- Küçük insanlar serlevhası al• ke bir zlDettir. 
tında bahsettiğiniz genç erkek be • Hükümden hissenize düşeni çıka· 
nim lşığımdı. Kendisinden aynl.. rmız. TEIZE 

·I 
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DUnya buhranı yalnız siyasi, askeri ve iktisadi sahalarda hüküm sUrmUyor, 
bu büyük buhran ayni zamanda fikir ve ruhlara da adamakılh 
sirayet etmiştir. Fakat şu meşhur ahş veriş krizi gibi bu buhran 

C Garib ve merakh şeyler ~ 
da pek yakında hızını almış bulunacaktlr 

Dünya sulhii namına 
bugün dünden daha 

fazla miisterih olabiliriz. 

Gökten düşen . ' mıras ..• 
ihtiyar ve zengin bir kadın, bütün servetini her h~fta 

gittiği sinemanın müstahdemlerine bırakb 

YAZAN 
1 Emekli General H. Err;tr Erkilet ·ı 

• 
O 

talya hariciye nazın Kont Cianodan 
ya ne hacet!? İşte yeni tarihte Anglo
Saksonlar. Av.rupanın batı şimalindcki 
adalarından kalkarak, bir taraftan Ame
rikaya ve diğer taraftan bütün Afrikayı 
dolaşarak ve Hind ve cenub Okyanuslan
nı geçerek büyük muhtin t§ ortalarına ka 
dar müstemleke ve müstamereler edin· 
memişler miydi!? Cihangirlik başka tür-

Vak'a bir masala benzemektedir. Fa· 
kat tamamile hakikattir. Son gQnlerde 
Amerikan matbu.atı bu vak'aya .sütunlar 
tahsis etmişlerdir. Vak'ayı anlatıyoruz: 

Radio City Music HaU. Nevyorkun en 
büyük sinemasıdır. Bu sinemada son se
neler içinde programın defı§tirildiği gün
lerde fakir kıyaf etU ihtiyar bir kadın dai
ma ayni saatlerde gişeye müracaat et
miştir. Gişelerin aaat on birde açılmasına 
rağmen kadın saat onda giıenin önünde 
hazır bulunmuştur. İlk program günleri 
fiatlar tenzilatlı olduğundan izdiham son 
dereceyi bulmaktadır. Fakat ihtiyar ka
dın daima en evvel bilet alınağa muvaf
fak olmuş, karda, yağmurda. güneş al
tında adeta b ·r vazife başında imiı gibi 
gişenin önünde bulunmuştur. 

0 zamanlar Radio City Music Hall'in 

sonra Romanyamn dışbakanı Gafcn· 

konun da Varşovaya kadar gitmek lüzu
munu hissetmesi, dıkk.ati Orta Avrupa
nın doğu semtlerine ~ekmeğe yeterdi. 
Ondan sonra. gazetelerde, miralay Bekin 
Londraya davet edildiği haberile bera
ber bir de, Sovyet Rusyaya atfolunan 
yepyeni diğer bir haber daha. okuyoruz: 

lü nasıl olur!? Yürümek, ilerlemek, zapt 
ve istila etmekle değil mi!: Almanlar ve bir kapıcısı vardı. Onu bütün Nevy1Jrk ter katibinin ziyareti meseleyi büsbütüı 
İtalyanlar da öyle yapmak ve cihangir halkı çok iyi tanırdı. İsmi Williams 1. yeni bir ıafhaya sokmuştur. Meğer ihU. 
olmak istiyebilirler ve bu yolda düşün- Relly idi. Bu adamın başlıca vazifesi saat yar kadın vasiyetnamesinde bütün ser-
mekten onları kimse menedemez de. on b "rden evvel kimsenin ıinemaya gir- vetini sinemanın kapıcısı Relly il• ha 

Guya cLehistan ve Romanya batıdan bir 
tecavüze uğradıkları takdirde, Sovyet 
Rusya bütün kaynaklannı bu memleket
lerin emrine amade bulunduracağını 

Bükreş ve Varşovaya bildirmiştir.> Ht3m 
de bu yardım hiçbir şarta bağlı değildir 
ve bütün bam maddelerle yiyecek mad
delerine, mühimmat ve silahlara şamil· 
dir. 

:memesini teminden ibaretti... Fakat ilı-0 Akin mesele bunda değil. yukan- . metkar Rosalieye bıraknufnuş! b tıyar knd1na karşı hürmet ve muhabbet 
da dediğimiz gibi, brsat ve mey- bC'sled;ğinden onun hole girmesine m:i- Vasiyetnamede erbabı mucibe olarak 

dan olup olmamasındadır. Almanlarla İtal saade ederdi. Üstelik Rosalle adındaki yer şunlar yazılmıştır: . . ~ .. . ı yanlar, eski zam.anların geçtiğıni ve mil- gösteren genç kıza onu teslim ederdi. cDünyada bana karşı en nazik davra-
FiJQir. ve ruhlardak'. _kMkuyu koruklıyen livet ve medeniyet "ılerledı"kçe At"ıla· ve,_.a R 1 d h · b Jk ~-

1 
" ,, osa ie e i tıyarı müınk:iin mertebe iyi nan u i insanuan başka kimseyi gör-

f ecı &a.hnele~~ bın.: s~anyaı:an F'f'an· büyük İskendervari istilalar modasının bir yere oturturdu. medim ... Bu iki insan da benim ktnı o~ 

B eliti de, bu haber Deyli Ekspres saya iltica edm bır kafıle geçtiğini bizden daha iyi bilirler. Onun 

İngiliz gazete.;inın siyasi muhar- mı-+ı: fakat böyle nimetler her zaman için Lehstan ve Romanyadan roürekkeb 
İşte bu basit görülen hayat safhası se- duğumu, servetimi bilmediler ... Banı fa. 

-x• B 
1 

k nelerce devam edip durmu~r. kir bir ka<iın nazarı ile baktılar ... Elle 
ririnin hayalinden geçe:::ı türlü ihtimal- kolay ele geçmez. Nitekim Almanyanın, a tı -Karadeniz kale duvarına batıdan 
lerden birisinın kağıda aksolunmuşudur. bu muvaffakiyetlerden ıonra kırk yıllık bir taarruz memul olmadığı kadar bu iki Günün birinde kapıcı Williams !. Rel!y rinden geldiği kadar batınını hoı ettı. 
Fakat Berlin - Roma mihverinin taarruz düşman Fransa ile uzlaşarak ve batl hu- devlete Sovyet Rusyanın bütün vasıtala- vazifesinden ayrılmq ve Nevyorkun ka~ ler ... Allah kendilerinden razı ol.sun .. 
:ve istili şayialanndan tedehhd~e uğTıyan dudlannı tahkimatla kapayarak arkasını rile yardıma koşmasını icab ettirecek bir labahk bir mahall~inde dfikkAn açmıştır. Kendilerine bu vulyetname ile bıraktı. 
bilhassa Avrupanın batı memleketle.:-in- bu taraflara çevirdiğini görüriiı ki Al- vaziyetin husulü de müsteb'addır. Yalnız Rosalieye gelince o da dans kabiliyeti ğtm para da doğruru o kadar büY'lk bit 
deki fikirlerin, bu sonsuz ve hemen her manyanın batı ve cenub batl politikası- bütün bunlar içinde hakikat olan şey Al- dolayısile Radio City'nin ba~lıca girlle- §ey değildir ... > 
istikametteki tecavüz zanianna karşı bl.r nın yeniden canlanması bu andan itiba- manyanın müstemleke davası olup onun Tinden biri olmuştur. Bundan dolayı si- Sinemada yer gösteren genç kız kola,. 
takım çareler düşünüp araştırmalan ka- ren başlar. bu hususta, İngiltere ve Fransayı, bir ta- nemada hiç kimse bu ihtiyar ve dalmt ca bulunmuştur amma kapıcı Wllllamı 
dar da tabii blr şey yok.tur. Onun için ga- Fillıakika, Bay Hltler Çekoslovakyayı raftan İtalya vasıtasile ve diğer cihetten müşterinin bir gün ortadan çekildiğinden Relly'i bulmak bir mesele olmuştur. A. 

zetelerde hergün. İtalyanın Arnavudluğa kırparak parçaladıktan ve bu suretle Al- ~~~-a vey~ ~enubu .şarkiye Y?rü~ş ve haberdar dahi olmamıştır. Aradan birkaç damcağı.z sinemadan çıkmıt ve biriktir.. 
veyahud Llbyadan Tunusa veya Mısıra, manyanın kanadı altına soktuktan sonra, ~ ~ tehd dJle tazyık etmek dıledığı va- gün daha geçmiş, gazeteler Edna Morse 
Almanyanın Romanya veyahud İsviçre D.. . d d il M . t - rıddır. diği para ile ufak btr dük'kln &Çl!Uf, bu, 

uçenın e yar ım e acarıs an uze· Bundan ba!ika, Almanların, Baltık ve Allim Ellist adında çok zengin bir kadı- rada iflb eyledikten sonra da bir hasta-
ve Holandaya ilah .. taarruz edeceklerine rinde işlemeğe başlamış ve nihayet bu - nın vefat ettiğini yazmışlardır. Ö~en zen-
dair türlü haberler okumakla beraber bu devleti de komünizm aleyhtarı ittifaka şimal denizlerinden Karadenize, Egeye . k d . d nıf neye hastabakıcı olarak girmiş. alacaklı-
ihtimallere karşı çare olmak üzere de k t ğ ffak ım t B t'k ve hatta Akden:ze inen ve Orta Avrupa- gın a ın smemanın ai müşterisi ih- !arının kendisini bulmaması için ı"sminl a ma a muva o uş ur. u, pra ı · t" rd b kas d ~ ldi 
mesela İngiltere ile Sovyet Rusyanın ye· te Macaristanın resmen Berlin • Roma nın bütün küçük ve orta devletlerim ken- ıya an aş 1 e6\ r. değ"ştirmiş olduğundan kendisini meyda.o 
ni bir teşriki mesaisinden, eski Leh;s- "h · "lt'h k · t k "b 1'>0 ·ı dislnde birleştirerek büyük bir Or•a Aradan bir ay geçtikten sonra bir D'>· na çıkarmak bir mesele halini almı~tır. 

mı venne ı ı a ı yanı a rı en - m: ~ A "' 
tan • Fransa ve Fransa • Sovyet Rusya yon Alman ile İtalyanın Orta Avrupada v~pa v~e:ı:tıer konfede.rasyonu "-ücudc - .. - ... _...... ... ....... "' ........... """"""" 
ittifaklannın canlandığından yahud Sov- te~kil eWği mehib ittifak kütlesinin ye- getırmegı ıstıhdaf eden fıkirleri yeni bir Korku. uga temiz gömlek ikizlerin babası ayn 
yet Rusyanın teşvik:ile bir Karademz niden 11 milyon Macarla takviyesi de- şey de~ildir. Fakat bu fikir, hayalen de 
blokunun kurulacağından ilah .. bahsedil- mekti. olsa. bma olunurken Baltık deniz: sah1l giydiren kadm Olabilir mi ? 
diğini görüp dururuz. devletleri ile Lehistandan ve hatta Ro- Nevyork civann- Kopenhagd:ı ce

reyan eden bir 
~ak'a ora gazetele
rini bir hayli met
gul etmektedir. 

B!r kadın ikiz 
doğurur. KencUsi
ne nafaka bağlan· 

ması için bir erkek aleyhlnde dava açu 

Erkek mahkemede isbatı vücud eder 

Avrupada yalnız siyast asken ve iktı- B undan sonra ne olacak ve İtalya- manyadan daima Sovyet Rusyaya karşı dalti Huason neh
sadi bir müvazenesizlik hüküm sürmü- ya Akdenizle cenubda serbesti bitaraf bir arka ve yan emniyet duvarı rin;n her iki sahili 
yor, bu azinı buhran ve ihtil81 ayni za- veren Almanya acab daha ne yapacak halinde istifade etmek esası takib olun- kilometreler bo
manda fikir ve ruhlara da, adamakıllı. idi? Macıfristanı daha çok tatmin ederek muştur. Ancak Fürerin daha verimli ha- yunca bağlık, b:ıh
sirayet etmiştir; fakat ağlebi ihtimal bu, mihvere daha sıkı bağlamak için bugün- yal, ide ve siyaset sahalarınaa doğuya çeliktır. Mensub 
çoh sürm'yecek ve nihayet, 1929 da baş- kü Romanyanın, Macarlarla mcskfm, karşı bir Romanya - Lehistan sedd; y<>ri- bulunduğu gazete· 
lıyan dünya nlışveriş krizi nasıl bir g:.in Transilvanyasını Macarlara vermek ve ne _bitaraf bir Ukranya - Lehistan cephe-! ye gitmek için her 
tavsadıysa, 1935 te Habeşistan harbile bir de büyük bir Ukranya vlcude getir- sinın kurulması ve bu suretle Macaris- saban bu bağlık, 
başlıyan şimdiki siyasi ve askeri dünya mek meselekri vardı. Bu. her iki siya- tandan sonra Romanyanın doğrudan doğ-t bahçelik yerler
buhranı da pek yakında hızını almış bu- setle Almanya Budape~e. Lemberg ve ruya Orta Avrupa mekanizmas, içine so- den geçen bir mu
lunacaktır. Kiyef Üzerlerinden Tuna, Dinyester ve kulmasının düşünüldüğıi mümkün ola- harrir bağlardan birinde bulunan korku- ve herke.!i hayret içinde bırakan kat'i bir 

M 
evzuumuza dönmek için, Alman- ~inyeperi takiben Kara~eni~ sahillerine bilir. Fakat ne olll?'la olsun esasen Sov- luğa geçirilmiş olan gömleğin hergün te- ifade ile ikizlerden birinin kendbine aid 

lara atfo1 
d v b d mecek ve bu suretle dunyanın en ve- yet Rusyaya karp ve Rusyadan Roman- miz olduğunu farkeder ... Bunu merak et- olduğunu. fakat diğeri ile bir alakası bu-

... unan ogu ve cenu o- · . . ya ve Leh'st ı la 
v rimli petrol kaynaklarından bırısıle ge.ıe 1 ana geçm ı 0 n eyaletk-rin tiğinden bağın bekçısinı bulur ve sebe- lunmadığını söyler. 

ğuya dogru tevessü ve istilfı politikası dünyanın en verimli hububat ve her tür- muhafazası için kuru1mu§ olan ve bu de-
me.:eles~ni ele alalım. Evvela şunu söyli. lü ziraat sahalannı elde edecek idi. fa Gafenkonun Varşova seyahati ile ta
yelı:_n kı devlet ve milletlerde tevessü ve Bu ilk bir adım olacak idi. Çür..kü Al- zelenip kuvvetlenml.J olduğuna şüphe ol

bini sorar. Mahkeme çocultlann kanlarının mua-
Bekçisi bağın sahibesinden telakki ey- yenesini emreder. Muayene netice3l ada-

istiln hır~ı ;naalesef pek tabiidır ve insan- man hüküm ve nüfuz:u ve isterseniz Uk- mıyan Romanya - Lehistan askeri lttifa- lediği emir üzerine korkuluğun gömleği- mm iddiasını hakh çıkartır. MütehasSJs
lık tar hının hemen her sayfası bu haki- ranya ve Lehistanın da dahil bulunduğu kının yegane g3:yesı statüko ile barışı ni haftada iki defa deği.ftirmekte oldu - lar çocukların bqka başka babalardan 
katin bir ifadesinden başka bir şey de- muhafaza etmek olduğu için 0 da ayni ğunu söyler ..• 
gw'ldır' o un 1 · d ğil Alın b k bir Orta Avrupa federasyonunun tasarru-ı . n çın, e anya, aş a . zamanda, Balkan ittifakı gibı, ne taraftan 
herhangi bir devlet veya bir millet dahi fu alt~ g~recek olan Köstence ve Odesa gelecek olursa ot.un. harici tecavu·· zlere 
fır Karadenız limanlanndu Fırat ve Dicl&-

sat ve meydan bulursa. şimale de, ce- b b .... k klar bo karşı mükemmel bir müdafaa kuvvet ve 
b d h

"lA ye ve u uyu ırma yunca Bnıt. 
11u a a u asa en zayıf ve en muvafık 0 bloku vazüesinl g6rmekted!r. Hüllsa, bu 
bulduğu h Cih t - .. k . t T . dad ve Basraya artık ne kadarcık bir me- h ik 

er e e yurume ıs er. arı- L___ er · i ~pun Avnıpanın müvazenesfn-
hin bü,>-ük diye kaydettiği adamlarm, safe kamı.ıştır? Bugünün saatte 500 Km. deki asıl rollerine :metanet ve dirayetle 
millet ve devletlerin çoğu b'iyle yapmn alan v_asıta.lan karşı_sında 2300 i?la

1 
2400. d .. .,. evam eylediklerin.t ve İngiltere ile 

ve yapabilmek fırsatlarından çokça isti- Km. nm bır ehemmıyetl olur mu.·· Bır Fransanın da büyük hamlelerle zAftan 
fade edt'bilmiş olanlardır. O halde mese· defa da Basraya inildikten sonra artık kuvvete geçt'kl rin1 l> k 
le gitmek. yürümek ve almak istemekte Hindistana ne kalmlf ve üç'.incü bir sıç-

1 
e g rere umumi ba-

ramada oraya da vanlmlf olur! t ~e o za- rış namına ~emnuıı ve biraz da müsterJh 
değil, çünkü bunlar her daim hazır ve ~~ olmamak mumkiln değildir 
bol bol mevcud olan şeylerdir, fırsat ve man, zaten y~ ve bafllU almıı olan tn- · . 

rrll k l.ar k b-tü· " H. E. Erk.ılet 

c::> ay ı er, ı ı ar mevkime ge- H b d 1 ? •• •• c:::> nur. em unlar ne en o masın. Buyuk Belediye intihabı hazırlıklan ha tı 

* 
Zenginlik arifesinde hırsızhk 
N evyorkta Francia Spaulding adında 

on dokuz yaşında bir dellicanlı üç 1ene 
hapse mahkfun ed.ilmiftir. Mahkfuniye
tinin sebebi şudur: 

Elli dolar kıymetinde Hki bir otomobi
li çalmıştır. Üç ıene h.aP89 mahkQm ol
masının asıl sebebi ıabdı:ah olmasıdır. 

Filhakfka bu vak'a onun il~ncü vak'uı
dır. Hakim muhakeme nruında dosyayı 

tetkik ederken hayret içinde kalmıştır. 

Francisin bir hafta aonra 350.000 dolarlık 

m~eydan bulmaH"tkltad~k· t d .. ~:Y~ı i~e t~ı:::U:.aan t=ı~:: ... -... i~~·iit·~ ... b·~·ledi·y··~···i~tihi"fj;·····-
çerek Vn. o.y muahedesinin bü- 1 k d 22 23 1 Mak d d d • rare e " . . .. _ s en er · asır evve e onya an e1nm etm'?lttedlr. Mahalle semt ocakların- bir mirasa konacağını ~ğrenmiftir. Rl-

tun bağlarını bırer bırer sokup attıktan kalkarak, demiryolunun ve motörlü kara dn, snndılc başında oturacak mti.messlllerln . . . 
yanı memleket'n batıda tabii hududlan- ve hava vasıtalannın altla bile gelmedj. seçllmcsl pek alAltalı olmuştur. Halt büyük kim ona ş~ suali ir&d etmiftır: 
nı elde C'derek ask ri kuvvetlerini de bü- ği 0 tarihlerde karadan ve sırf yaya at bir merakla netJceyt belclemeJtıtedir. Beledi - - Ne diye otomobil çaldınız? Madem-

.. • ye c çlml, saylav lntJha.bı arifesinde a ki t k ·'- i"'-'· b 

olduklarını ifade ederler! ... 

* 
Bir sigara istatistiği 

Pariste me§hur klOplerden biri cslgara 

içenler klübü» dür. Bu klilp azaları 5f. 

g,ılra içmekle kalmazlar... Ayni zamand• 
sigaraya temas eden her ıey ile allkadaı 

bulunurlar. Klüp aumıdan biri muht• 
lif memleketler ahalisi içinde en çok al· 

gara içenin hangi memlekete mensub ol· 

duğunu anlamak için bir anket yapar 
Elde eylediği netice fUdur: 

Senede 1045 içmek üzere başta Ameri
kalı gelmektedir. 

İkincilik İngiHıdedir. Senede 946 sigarı 
içmektedir. -

y-.ıttü t n s nr Avusturyayı ve Çekosl0- veya deve sırtında olarak: 2800 Km. öte- lacn'ktır. Y pı - serve e ,avUfaCa.& .uıua. ne diye u-
vakyanın Alman arıa meskun mıntaka- deki Mısırı ve oradan da 5000 Km. daha Evvelki gün çek:lln kur'ada, ıntıha.b en _ nu yaptınız. Meksikalı üçOncüdllr. 740 sigara içmek. 
lannı m ml e ne i hak cdebqmiş ve ötelerdeki Hind diyarlannı zapt ve istilA cumen!n~ Kemal Sel9ul:, Hafn Rece.b, Meh- Haklın şu cevabı alınlfhr. tedir. 
hem de bütün bunlar harbsiz olabilmi§ etmemiş miydi? Fakat. t1 büyük İsken- med, mütekald muanım Sllleyma.n, Fllmcl - Servete kavuşacak zamana kadar 630 sigara ile Belçikalı dörd:.incülüğü 
ıdı: çunkü tam vaktinde faik kuvvetler der ve Aniballere, yahud RomahJara. ~:~· ~eysel, arzuhalci İbrahim, Bahaeddin açlıktan ölmem mi l!zımdıf almaktadır. 
topla bilmi f tlar .. a a, erestecı SP.brl, ll&h1reoJ Muatafa ka-

na ş ve ırsa guzel kullan· Atlll w CengiJıe kadar &ilıinleri yorma- zanmı§lardır, Suçlu tabii hapiahaneyi boylamııtır. Fransız ise 412 sigara ile be~incidirt •.• 
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C: 64 sene sonra alevlenen münakaşa :J 
Abdül8zizin katledildiği 
iddiaları doğru mudur? 

Tulliat hak.kında son söz 

Sultan Aziz penceresi önünde gülerek sigara içen 
zabit ve askerlere: " Sizi kendi elim~e silahlandır

dım, utanmaz herifler! .. ,, diye bağırdı 
_ 11 - Raşid Paşa, red cevabı vermekle iktift 

Sahilde hazır bulunan kayiklara birıi

yorlar. Hiçbir had:sey~ maruz kalmadan, 

etmiyor. Mehme:i Beyi karakola gönde· 
riyor. 

Tuluat günden gu .. ne ölmektedir, adedleri gittikçe azalan artistlerimiz müzayaka Ortaköye geçiyorlar. Karakolun <1> ö-
nündeki rıhtıma çıkıyorla!". Saray kapı-

Tam bu sırada. valide sultan ıle şen .. 
zadeleri ve sabık hükümdarın kadınla~ 
nı hamil olan kayıkiar gelıp sahile ya .. 
naşıyor. İçindekiier, sahile çıkmaya baş.. 
lıyor. 

içi ndedir :er. Öyle görüyorum ki bu san'at himaye edilmediği takdirde bütün sına doğru ilerliyorlar. 
b ÜtÜn kaybolup tarihe karışacaktır Sultan Aziz ile Fahri ve Etem Beyler. 

önde gidiyor. Çanta ve eşyalarla meşgul 
_ _.....,...,,..,_.~ tuğrul Sadinin titiz, disiplinli çalışma- olan Hafız Mehmed Bey, biraz geride ka--36-

En son faalivet devrem Turan tiyat· 
rosunda başla;. Bundan evvel Aktör 
Halidin idcır<'sinde Dünbüllü ile bera • 
ber iki kumpanya halinde birleşmiş, 
şehrin muhtelif semtlerinde temsiller 
verın'ştik. Piyasadaki en kuvvetli tü • 
liıatcılnn ikive bölmüş, bir kısmının 
basın?. DünbUUü İsmail, diğerinin ha -
şın~ da ben geçmiş, HaUidin iddiasile, 
tiva!ro sahıblerine müydan okuyan bir 
f~aliyete girişmiştik. Fakat bazan o za
rar ediyor, bizim oyunlar onun açığım 
kapıyor, bazan ben ziyan ediyorum, o· 
nu:ı ha~ılati!€ ar<.ı4yı kapıyorduk. Fakat 
bu yürür bir iş değildi. Aynldık. Bun· 
dan soma Millet tiyatrosunu KAzım 
beyden devr€n şimdi Turan tiyatrosu
nun sahibi buiunan Rasim Day alld'ı. 
İşte o gündenberi bu zatla birlikte kon 
nıratsız olarak, yalnız şah~ emniyete 
istinad ederek çalışıyoruz. 

Rasim Day tiyatroyu aMığı zaman 
8ina emnivet sandığına ipotekdi. Borç
lar da ke~disine devredilmişti. Bizim 
candan çalışmamız ve hüsnünyetimiz -
le haliha1ırda İstatnbulun en büyük 
tiyatrosuna Rasim Day sahlb olmuş • 
tur. 

Ben bu tiyatroda en olgun çağlarımı 
idrak etiim. Y3.lnız tuluat o~akla 
kaJm3.dım. Halkı memnun etmek, iler
leyen san'at zevkile müvazi gitmek i . -
çin her kapının ipini çektim. Ne yapıl
mai.t !Azımsa gücüm yettiği kadar y~· 
tım Üstad Muhlis Sabahaddin1e en 
seçme operetleri oynadım. Ertuğrul 
Sadi Tekle apayrı bir repertuvara gir-

· - İyi biliyor musun? 
- Bu gfbj şeyler ancak Cenabıhak 

ka maltun olur. Gerçi ebAdileden de 
bazan keramet sadır olur ise de .. 

- Gevezeliği bırak, be adam! Sırası 
değil, 'tmdi. 

- Başüstiine necabe~inıatım! Hid -
det buyurma. RAnfı hanıma bir emrin 
mi vardı? Gelince söyleyim. 

Memduh kendini topladı. Uğradığı 
sukutu hayalin muhassılası olan infi
ali bu adama sezdirmekte ne mana var 
idi? 

- Hayır! dedi. AlelAde rnisfilirliğe 
gelmiştim. 

- Vah, vah! Hanımlar üzülecek.. e
fendimi pek severler .. geçen defa teş -
rif!nizi mütcakıb hep sizi konuştular. 

Delikanlı anlamazlıkta'l'l geldi. 
- Konuştular dediğin, kimler? 
- Ana, kız. 
- Kuzum İzzet efendi! Bir şey so · 

racağun amnıa, dinin gibi doğru söy -
le. 

- Ah, miıi muhterem! Doğruluğa 
başka rnakis bulamadın mı? Bende 
din, im.~ ne gezer? AzıClk vardı, ilA -
maşa Hah, ulema geçinen heriflerde 
gördflğüm riya, yalan, dolan onu da 
sildi rupürdü. Maamafih, bildiğim, ak· 
lımın erdiği bir şeyse, sor, 8lSylerim 
keremkArım. 

- Hürmüz, RAnAnın hakikaten kızı 
mı? 

Kurnaz herif tereddüd bile etme -
den cev.lb verdi: 

- Faki!' öyle biliyorum. Bu kapıya 
intisab ettifümde çocuğu RAn~ hanı -
mm yanında buldum. Halk arasında 
söz misali fahişenin çocuğu olmaz d1 • 
ye btr itikad vardır. L~in, malumu ıJa
adetiniz, hamm bu san'ata süluk et -
mezden mukaddem zatüzzevç bulunu -
yordu. Bir hamamcmın zevcei men -
kôhei methOJünbihası idi. HürmO.z, a
nın sulbünden gelmed1r. 

- Peki al bir defa şu altını! Bir d€ 
enfi.vo cekl 

-~-----r-
Oralda bulunan ve Sultan Murad ta .. 

sından hepimiz istifade ettik. Bu yo • raftaırları olanlar. kadınlatın refakatin-
lıyor. 

' rulmak bilmez arkadaşın bize çok biz- Sultan Aziz ile yanındakiler, saray ka-
meti ve yardımı olmuştur. Bana Şeks- pısından giriyorlar ... Fakat tam Hafız 

1 perin meşhur Otello'sunu oynattl. Ya- Mehmed Bey kapının önüne gelince, iş 
ı go rolünü ben yaptım. değişiyor. Mehmed Beyin karşısına, kay-

de bulunan harem ağalarını derhal te~ 
rar kayıklara bindiriyorlar. Hemen, Top• 
kapı sarayına iade ed;yorlar ve, vahde 

NG.§idin annesi ve çocuklan 

dim. Cemal Sihirle saYJ.iız operetler 
temsil ettik. 

Şehir tiyatrosunun değerli ve sevim
li san'atkarı Hali~ Pişkin ve Hadi ile 
eser bakımından çok verimli seı.onlar 
geçirdik. Ka~ımda zevk duyarak, ken
dim de haz ederek oynadığım yegane 
ka'<lın .san'atkAr Halidedir. Onunla kar
şı kat'pya geldiğimiz zamanlar biz de, 
halk da memnun oluyorduk. Çok iyi 
anlı:ışmıştık. San'atkar odur ki her ka
lı"L--t girer. Bu güzide kadın da tulfu .. lt 
tiyatrosuna intıbak etti ve tulUat tiyat
rosunu kf>r.disin€ intıbak ettirdi Er -

Bebenıhi iki bük· 
lüm kametini büs .. 
bütün yerlere .ka • 
dar eğdi, kandilli 
bir temenna çaktı. 

- ömrünüz müz
da d olsun necabet • 
meabım! Cenabıhak 

keseniu Halil İbra
him berekatı ver -
sin! 

Dramda da muvaffak olduğumu söy- makam üniformasını taşıyan (İzzet 
lüyorlar amma, ha-lk ben konuşurken Bey) (2) isminde bir zat dikiliyor: 
mütemadiyen gülüyordu. En z€vk1i _ Yasak .. siz, giremezsiniz. 
temsillerim meyanında Şehir Tiyat - Diyor. 
rosunun güzide san'atkarlarmdan Ha- Mehmed Bey şaşırıyoı-. İçeri girmek 
z1m, Vasfi Rıza, Muammer ile karşı için İzzet Beyi iknaa çalışıyor. Fakat: 
ka~ıya oynadığım oyunlar da vardır. _ Mümkün <leğil. Bilhassa sizin hakkı· 
Beraber (Görücü) yü oynadık. Bir de- nızda bu emir verilmiştir. 

sultan ile diğer kadınian (bazı gUna ri• 
ayetsizliklerde) bulunuyorlar. Bu haf 
karşısında (bir dehşeti fevkaladeye gi ... 
riftar) olan harem ağa ·!arı, avazları çık .. 
tığı kadar bağrışmaya başlıyorlar. Bu 
ferya:d• ve fig::ııı, Çıragan sarayına kadar 
aksediyor. Or3d3 bulunan kalfalar ve kaıo. 
dınlar da, delışete kapılıyor. Her taraf.. 
tan, yürekler p::ırçalıyan korkunç bir v~ 
veyla yükseliyor. 

* 

1 

fa da Muammerle (Tufan ağa) yı ve Cevabını alıyor ve, eğer biraz daha ıs
(Kayseri gülleri) ni temsil ettik. Ce - rar edecek olurc;a, (silah:ı müracaat) e-
mal Reşid, Ekrem Reşid Kardeşlerin dileceği tehdidile kat'şılaşıyor (3). Burada, bir istitrarl daha yapacağız. 
(Saz caz) operetinin sekizinci meclisi- İş, bununla da kalmıyor. Sultan Azize (Türk Tarih Encümeni Mecmuası) nııı:ı 
ni Vasfi Rıza ve Hazrml,ao beraber oy • aid eşyaları ihtiva eden çantalar açılıyor. (15 - 92 numaralı) nüshasının 156 ıncı 
nadık. Şehir tiyatrosunda Yusuf Ziya- !~indekiler, birer birer muayene ediliyor. sayfasında bu vak'aya temas eden satır .. 
nın (Aşk Mektebi) temsil ediliyordu. Mehmed Bey, bu nahoş vaziyeti ıslah lara nazaran, Fer'iye sarayına girecek .. 
Oıada madmazel Takuhi rolü vardır etmek için, meyus ve müteessir bir vazi- lerin üstleri başları en mahrem yerlerineı 
ki. bunu ŞPvkiye oynuyordu. Bir gece yetle çare arayıp dururken; oralarda do- kadar aranmış .. haremağalarının (sene .. 
rejisörün emri üzerine ben de operete Iaşan ve oraya memur olan (Raşid Paşa) lerce velinimetlerine hizmetleri esnasın-: 
iştirak ettim. Fransız tiyatrosunda. bu gözüne ildşiyor. Hemen ona gi:diyor. Ya- da nail olabildikleri beş on paralık akçe; 
role çıktım. Ne yapacağımı, rolümün pılan hareketin, sabık hükümdara karşı ve mücevheratlarına ve birkaç liralık sa.. 
neden ibaret olduğunu ancak perde a- acı bir hakaret olduğundan bahi45 ile, içe- atlerine varıncaya kadar) alınmış ... 
çılmadan birkaç dakika evvel öğrene - riye girmek iç:n müsaade istiyor. Hatta, Şehzade Şevket Efendi ile Es ~ 
bilmiştim. Hazım yalJ.nız oyundaki is • --- ma Sultanın valideleri olan Dördünci.11 
mimle, anamın babamın adını söyledi. (1) Bu karakol, şimdi (Ortaköy lisesi) o - Kadın, bu sırada son derecede hasta f .., 
Matmazel Takuhi olarak sahneye çık- lan bina ile Ortaköy iskelesi arasındadır. miş. Omuzlarında bir şal varmış Bu şal 
tık. Go"renler "e arkadaşlar hır' çok Buııüu bu binanın yeri, kömiir deposu ola - d d h 1 k'l' l K dı. d .. mu-stur. a er a çe ı ıp a ınnıış.. a n, ora 8' 
prova yapmış kadar iyi oynadığunı m Hafız Mehmet! " ' Y, yanılıyor. Bu İzzet bulunan asker ve kayıkçılar karşısında a. 
söylüyorlar. bey. o tarihte binbaşı idi. Sultan Azizin çık saçık kalmış ... Bu hal. orada bulu "" 

Nihayet hafatımın en mes'ud hadi • hal'lnde ve esrı:ırengiz ölümünde çok faal bir nanları çok müteessi: etmiş .. kadın da
11 

seleri!?.den birini de geçen sene idrak rol oynamış olan bu zattan, ileride mufassa- hem bu hakaretten, hem de oradan sara"'! 
ld B , t . ı· b !an bahsedeceğiz. 'd. k d • 

€tmiş o um. ana sana a ın ısa ımın ,3) Hatız Mehıned Beyin bu ifade.si, çok ya gı :nceye a ar soguk alına. yürJn ı 
36 mcı yılı münasebetile Şehir tiyat - dikkat ve tahıne şayandır. Ölüm kokusu, den, bır hafta sonra vefat etmış.:. 

(Devamı 10 ~ncu sayfada) burada başlıyor. (Devamı 10 un~u sayfada) 

geldiği va~? Ahya -
nen efendim gibi 
kadim bir aşina, bir 
yan vefakar kapı -
mızı çalacak da, şöy 
le bir iki saat otu -
racak, vakit geçire • 
cek. Onlarm içinde 
de ahlakına pek gü
ve:n:rrrediği oldu mu, 
mıası kızının eteği -
nin ucunu dahi gös
termezr 

- O halde ne di· 
ye seyir yerlerinde 
dolaştırıp duruyor? 

- Hürmüz, senin zannettiğin gıihl; 
gerçekten masum mu? 

- Benim görüşüm öyle. Üstfac,.afım 

bilm€m. Malfun ya, insanlar hakkında 
kat'i hüküm vermek için iki zıd naza• 
riye vardır. Biri, ilmi fıkıhta: «Beraett 
zimmet asıldır!> hükmünü esas tut~ 
nazrt'riye ki buna binaen herkesi temi1ı 
bilmek Uızımdır. Diğeri de Adana vali-

si ş::ıir Ziya paşanın: «Çok hacıların 
çıktı haçı ziri bagalde!» mısraile ifade 
eylediği nazariye. Bunaı tebeiyet edin .. 
ce de babamızdan bile şüphe etmeli; 
icab eder. Gel gelelim, şu kapıyı ben 
bekliyorum.. şimdiye kadar akidemi 
bulandıracak bir hadiseye şahid olma• 
dırn. 

- Peki öyle ise. Hoşça kat Ben gi • 
diyorum. 

- Güle güle kanı mürvetim! İnşa! • 
lah gene buyurun .. bekleriz. · Memduhun uzalt -

tığı lirayı titrek el -
lerile aldı, yamalı 

mintanının saat oe • 
bine yerleştirdi; son 
ra da iri parmakla -
rını mineli altın ta
bakaya daldırıp, ha
lis Fransız en.tiye -
sind€n bir tutam a -
lıp kocaman burnu· 

- Ona dainiz de 
taraftar değilim anı 
ma, mirim, genç kız 
evde kapalı kalırsa 

sıkılıyor. Diğer cl -
Memduhun uzaııı1}1 ZiTa yı titrek ellerile aldı. betten, eh, belki de 

Memduh çıktı. Canı fena halde SP 

kılmıştı. Acaba mektubu kızın elineı 
varmamış mıydı? Postaların hali son 
zamanlarda pek berbadlaşmıştı. Me "' 
nıurun yirmi paralık bir pul bede1inl 
irtikab eylediği çok defa vak1ydi. Altı 
ayda bir bir maaş alan bu adamlar geçinııı 
m<:!nin yolunu böyle bulmuşlardı. De ~ 
likanh, içinden lanet ede ede Filcancı"' 
lar vokusundan aşağı iniyordu. Tek biı 
ferde ra~tlamadan, çöp tenekelerinin 
etrafına birikmiş sokak köpeklerinin 
Üzerlerinden atlıya atlıya Eminönüne 

nun deliklerini doldurdu. 
- Ooh! Varol velinimetim! Hanidir 

böv le bir enfiye çekmedi idim. Amber 
misLrı, mübarek? 

Delikanlı kutuyu işaret etti. 
- Al. boşalt hepsini kendi kutuna!. 
- Nasıl olur, iki gözüm? Ya, zatıa-

liniz? 
- Beis yok. Ben tiryakisi değilim. 

Laf olmn diye taşıyorum. Kutu hediye 
de .. 

Beberuhi emri tekrar ettirmedi U · 
fak bir çocuk sandukasını andıran ku· 
tuspnu koynundan çıkarıp enfiyeyi 
akt!lrma etti. 

- Varol, kere~iarım!. Kıyamete görilp beğenen, tallb olan çık,aır .. 
henüz yaklaşmış değiliz, hamdolsun! - LA1 beynimizde, İzzet efendi .. 
En'Rmü ihsan sahibi zevat hAlA bulu - lAkin, anasının şöhreti malfun. Onun 
nuyor, eksilt olmasmlar. kızına kim talih olur? 

Memduh: . - Ey, efendiciğim! Garib kuşun yu· 
- Onlan bır tarafa bırakalım, oim • J Allah yapar. Ona da bir kısmet 

di d b .. 1 vasını 
'e, sen ana soy e. k ~bette Hasna müstesna afife 
İ d b f d · · y • ı çı ar e · ' ' 

- r~ e . uyur e e~ ıcıgım. bir kızcağız. Ne diye evlenmesin? Ya· 
- Hurmüz nasıl bır kı~? . . .. lid · ·· 'd Kı 
_ Ne gibi mesel~? rın öbür~~ va e.:ı .~y~~er, gı er. -

Tr. ., zın da, krmın nesi ıdugu unutulur. U-
- ~z mı d h · i · b k' _ Aı Elbette, mirl muhteremim! nutulmasa a, angını zın ayı ı yo . 

Henüz yaşı ne, başı ne. Bir b!ldrei Kul kı8mı kusursuz olmaz. Hele, ana -
dürn.evınisall. Bir duşizei nevnihal!.. nın, babanın kusurund~n, günahından 

- An8.!1 onu gelenlere çtltarmıyor evlAdı mes'ul tutmak hak değildir. Her 
Memnuniyetinden, 

vanyordlL 
ağ.ıı ku]p!kla.nna mu, hiç? koyun kendi bacağından asılır hikme · 

- Ne gezer?! Zaten buraya kimin tini yabana atmamalı. 

gel.rli. Beyaz gömleği ile bir idatn mah• 
kfununu and•ran tahsildara onluğu v& 
rip Köprüyü geçti. Galata cihetinde blıı 
gece pı:tytonuna atladı, Şişhane yoku • 
şundan Beyoğluna çıka1r ç:kmaz, haya• 
ta kavu~tu Karşı tarafta Istanbul çok-
tan uvkuva daldığı halde, Beyoğlu ası) 
şimdi v c.a~lanıyordu. Doğruyolun sağlı 
sollu kaldırımlarından sonu gelrniyen 

'bir in~nn seli akıyordu. Kahvehanelerin 
camlarından dişarıya fışkıran çiğ ışık
laı:-, cadedyi nura boğuyordu. 

(Arkası va1') 
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YuzrnüzU fırçalayınız Ellerinizi fırçalayınız Vücudunuzu fırçalavınız 

J'ırçalama.k!U aaçınızı tozdan kurtarır, parlak
Wflırır, ipekleıtirinitıiz. Saçı yukarı kaldırdık

tan aonnı dipten fırçalama.ua baş!ıyarak, sağ -
dan ıola, soldan sağa, öndım arkaya, arkadan 
or.e fırçalaymız. 

Sabah kalkar kalkmaz, 11u·mUftık bir ~rçayı 
suya batırınız. Aşağıdan yıı.l\1.rı yüzünüzü ha • 
fi! hafif fırçalayınız ve sonra bemyici bir krem 
sürü·nüz. Böylece yüzünüzü. burUffMktan ko • 

Tırnak <(iplerini N elleri o~~ ~n en 
fyi jtrça ka~ fırçalardır. Buf&.lar tırnak:an 

deriden ayırma.z. Birçok ,eylere tema.s eden el 
fın;alanmazsa rengini kaybeder, yumuşaklığı 

kalmaz. 

Vüctıd içjltı muJı.telif fırçalar, fırça vaztfesini 
gören ~ eldivenl« vardır. Her ba11yoda 
bımLarWı ricudünüzü oğun"Uz. Cild~n bu suret
le tab* yu.m.tL§4klığını, tabii rengini mu1ıafaz.ı 
efmeıini te11Mn edebilirainiı. 1"11TSU.71U:Z. 

-································ .... ································································································-···················································· ... ····-·············-···········---·-·-··™--·------·-·······-·-·······--··-····················· .. 
Suare Elbiseleri 

• 

( Holivud modellerinden ) 

Şık bir kostüm 

Kostüm. birkaç yıldanberi ilkbahar ve 
sonbaharda en çok giyilen elbise olrnuf
tur. Pratik olması. sadeliği, her tipe uy-

gun modelleri olması kostümün bu kadar 
fazla taamrnümüne sebeb olmuştur. Kos-

• • 

ilkbahar için zarif bir 
rob .. ceket modeli 

( Rob-Ce!cet ) ten 
ibaret takımlar, ba
ıılan için etek-ce • 
ketten -daha kullan11-
Jıdrr. Çünkü : 

a. Tayyörlerin al -
tından ekseriyetle 
jnce bluzlar giyilir
!nsanı her havad:ı 
ısıtmaz. 

Mev.sfmllk rob yun 
lüden yapılır. Üstün
den bir de ceket giyi
lince etek - ceketten 
daha iyı ısıtır. Her 
iki baharın da sert ve 
serin günlerinde kor
kusuz giyilebilir. Bu
na mukabil bahar -
larm ılık günlerinde 
de herhangi bir tay -
yö::- kadar ite yarar . 
Fazla sıcakta ceket 
çıkarıldı mı, ortaya 
gene güzel bir sokak 
kıyafeti sayılabilc -
cek bir yünli.i r"'"' " I· 

kar. 
b. Tayy~· boy ı. .... ,,. 

mese bile, etek - bl\13 
boyu çok keser. Bu
nun için Jwa boy. 
lular (hattA kısa g<S

Suare elbi.elerinda iki aarif model ko- dan itina ile hazırlanmıştır. Yapraklar ilim modelleri pek fazla ve birbirinden 

JUYOI'UZ. Her iki model çok yenidir. Ve siyahtır. Ve kumaşın kendindendir. Be • pek değişik tek.illerde ortaya atılıyor. 
Buraya koyduğumuz model de çok hoş ve 

ninmekten korkan orta !boyt.u!l;Mr) 1 kışlık robunuzun üzerine, o roba uygun 
bluz • etekle gezmekten hoşlanmaz • gelecek renkte bir ceket kumaşı seçer ve 

diklirirs · ı.+ · e yem, ve ucuz lar. Bu yüzden ııcak da olsa tay - enız; "'l'e sız yep 
IOn modanın bariı tekillerini bunlarda lindeki iri güllerin biri kırmızı, biri pern
bulmak mümkündür. Etekler uzundur. bedir. 
Dekolteye fazla yer verilmi§tir. Beller 

Şunu da ilAve edelim ki, suvare elbi -

seleri de suvareye göre değişebilir. Nasıl 
11kı, vücudil tamamen kavrar. Son se -

nelerin çiçek modalar bilhassa su-
erkeklerin kıyafetlerinde smokin ve frak 

are ~lbiselerinde çok rağbettedir. Bugün her ikisi de resmi elbise olmakla beraber, 

görünen modellerin pek çoğunda çiçek bazı suvarelerde smokin giymek bazıla -
mevcuddur. 

rında frak giymek icab ederse, kadınlar 
Koyduğumuz modeller iki meşhur ter-

zinin iki güzel buluşudur: 
için de hazan daha kapalı ve daha .u 

Sağda: Bu rob, çizgileri lamearjan 0 • süslü tuvalet ve bazan daha açık ve daha 

lan bir krepten yapılmıştır. Rengi: Bon

bon pembesidir. Korsajı çok sadedir. E -

teğinin arkası uzun ve bol, kalçnlan 

basklıdır. Sade ve zariftir. 
Solda: Bu fevkalAde elbise, kabarıklı 

1amedendir. Büyük bir moda ev~ tarafın. 

çok süslü tuvalet giymek icab eder. Bunu 

tayin ebnek kadının bileceği, bilmesi la-

zım gelen bir §eydtl'. İyi giyinen kadın 

gideceği suvareye nasıl bir suvare elbi -
sesile gitmek lizım geldiğini bilen ka • 

dındır. 

orijinaldir. Ufak bazı tadilatla zayıfa, 

şişmana, gence, orta yaşlıya çok iyi gi • 

der. 
Sinema payitahtında bu sene tayyör 

çok moda, bu fikir, geri!k bahar, gerek 
yaz modasına hlkim olacaktır. 

yörlerinfn ceketim çıkaramazlar. bir bahar elbisesi. 

(Rob-Ceket) te bu mahzur yoktur. Yeni bir rob ceket yaptıracaksınız. 
Ceket çıkanlınca rob insanı kısa gös- Rengini, biçimini nasıl yapayım diye 

termez. Biçime göre hazan hattA bütün 

diğer elbiselerden daha uzun gösterir. 

dü~nüyorsanız işte en şık bir örnek: Si
yah yünlüden dar etekli, sade bir rob. 

Siyah-Pembe kar:ı+Şık yünlüden klAsik 
Verdiğimiz modelin, Holivud en fazla Demek. rob-ceket ilk ve sonbahara ve 

bir ceket. Reverleri siyah satenden. 
yakasına ehemmiyet veriyor. Derin oy- hemen her tipe elverifli bir tarzdır. 

1 (Bu model tanınmış bir Fransız moda gulu. geniş rever eri bu tarz tayyörler Kostüme göre daha kull~lı olan rob 
için pek hoş bir yenilik sayıyor. ceketlere gösterilen rağbet kostüme kar- evinindir.) 

Önümüzdeki bahar, nervür modasının la a~bete sekte verecek kadar kuv- Bilhassa gençler, ve bilhassa pek 5;İŞ-
d d ğ . .. .ı b . şı o n r 6 
evam e ece ını 'Ue gene u ınizel mo • · man olmıyan1ar için şayanı tavsiyedir. 

d 11 "jd 1. r vetli bir cereyan yaratmıştır. Bilhassa 
e e mu e ıyor. Fazla süsü olmaması ve altına giyilen 
Bell sıkı bir ceket, kol kapaklarında, son senelerin iyi, modaya uygun, fakat 

reverlerde, eteklerde nervür. ayni zamanda ufak bir masrafla bir elbi-
Kumaşı: Yumuşak gri bir yünlüdü;. seyi iki türlü giymek temayülü rob ce

Bluzu parlak mavi, §apkasının süsile çan- ketlere karşı çok fazla temayül yarat -
tası da ona uygundur. Maviyle art ıık bir mıştır. Böylece masrafsız bir yaz elbıse -

robla bariz bir bağlılığı bulunmaması, bıl-
hassa ceketin bariz bir husus~) etidır. Bu 

yüzden bu ceket başka roblarla da gi -
yildiği zaman ayn diğer bır takım hissini 

renk tezadı yapmaktadır. sine sahih olmak ta mümkündür. Meselfl verir. 
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Hayatım: Tulôat hakkmda son söz 64 sene sonra alevlenen münakaşa 
(Baştnl'Bfı 8 inci sayfada) fik İncedir. Cev~t pek eski arkada .. • (Ba§tartıfı 3 inci •aS/foda.) ı Mabeyincilerden, yalnız (FahrJ. Bey). 

snnda bir jübile yapıldı. Beni seven· şımdır. Her kalıba giren değerli b.ir ar- Biz ıelelim gene, Hafı& Mehmed Be • Sultan Azizin yanında kalıyor. Fak4t, 
lerin bu işde gösterdikleri allkSyı hiç tisttir. Hüseyi!l Mat, az zamanda mu· • Jiıı -6zlerint... Fahri Bey ıara,.Un çıkmadığı gibi. sa -

ir zaman unutmıyacağım. Jübilem vaffa.k olmu:ı, kendisini. sevdirmiş bir * raya da kimsenin gtremedtğt için, bu zat 
hüsnüniyet itibarile çok güzel oldu. gençtir. Haremağalannın ve kadınlann aCJklı ile irtibat tesi.8 edemiyorlar. Artık e!en-
Ben (Haçik ile Sürpik) komedisini oy- Komiklere gelince: feryadlannı duyan Mehmed Bey. kara • dileriııin -yani. Sultan Azizin- sıhhat 
nadım. Çok heyecanlı idim. Bizim traj- Dünbüllü İsmail K.anısıcak, herkese koldan çıkarak bunların yanlarına geli • ve Afiyetine dair haber alabilmekten ü • 
da bir san'atkara jübile yapılması e • sempati veren bir tulfıat komiğidir. yor .. münasib sözlerle kendilerini teski • midlerlnl keserek. Allahtan (ltıtuf ve 
meklerimizin boşa: gitmediğini göste • Ş'3vki de aynen böyle.. Dünbüllü is . ne çabfıyor. Ve; her ne emir verillrse, merhamet) dilemekten ba§ka bir çare 
riyordu. mail, rahmetli Hasan trajı tuhiatı ay- derlıal yapılınasmı tenbih ediyor. göremiyorlar. 

Sözlerimi bitirmeden evvel mensup en yürütmüştür. Repertuvarlarına sa· Mehmed Bey, o brıpklığı teskin ile MÜHİM BİR SUAL •. 
olduğum tiyatro hakkında da birkaç dık, muhııfa'zakar bir san'atkardır. uğraşırken. saray penceresinin önüne ge- - Sultan Aziz, (Fer'iye) aarayına ka • 
söz söylemek faydalı olacaktır, sanı • Mehmed Ali ve Adil de iyi komiktir • len Sultan Aziz, kendısini görüyor: pandıktan sonra: en-arenglz ölümüne ka 
yorum. Ier. - İfte. Hafız .. iJt;e. Hafız.. çağınn... dar, nasıl vakit geçirdi? •. 

Tulüat günden güne ölmektedir. Hakkı Ruşen, Zati, Sezai Muammer, Diye sesleniyor. (İntihar) taraftarlan .. ve, katil taraf • 
Aded!eri gittikçe azalan artistlerimiz Şadan, Kazım.. bunlar da hem tulu • Orada bulunan Raşid paşa btmu du .. tarlan .. bu suale, ayn ayn cevab veri • 
mfü:aya'ka içindedir!er. Öyle görüyo - atta. hem vod,•illerde muvaffak olan yunca sinirleniyor. (Bir sureti müllyi - yorlar. 
rum ki. lbn san'at himaye edilmedim k ~- manede, karakola avdet etmesini) söy .. EvvelA, (intihar) taraftarlarını dinle _ 

.,. ar a·.&D.-şlardır. 
takdi~de bütün bütün kaybolup tarihe lüyor. Mehmed Bey de, me'yusane avdet yelim: 

.Arab Süleyman, Tu1Ui, Hüsamed • 
karışacaktır. Tulftatcılan himaye et • d·n de muvaffak birer tulfıat artisti _ ediyor. Sakit hükümdann yanındıı bulunan f. 
mek lazımdır. Fakir artistlerimize biz dir er. Birkaç 1öaat sonra da, o karakoldan, kinci mabeyinci Fahri Bey, bu hususta 
bakma'ğa hazırız. Onları sürünmekten (Dolmabahçe karakolu) na gönderiliyor. fazla malumat verm'yor. Yalnız. Sultan 
kurtaracak bir köşeyi Darülaceze de Az çok gerek amatör, ~rek pi k'n Bir müddet burada kalıyor. Verilen f - Azizin haleti nıhlyes nın bozuk olduğun-

erkek artic;t bulabiliyoruz. Fakat ka • ... ı .. u-zenn· b' Iık · kada a· d b ,,_ __ _,. v bize çok g~rmemelidirler. Biz senede ........ e, ır ara evınc r gı •p an au~--uıyor. e buna da bir misal 

b
. ı. d fa • :ı_ 

1 
dın bulunmuyor. M.a'alesef arkası ke • --günlerdenberi merak ve helecan ıç·n • göstererek: 

ırKaç e vapacagımız m~amere er- 'lmişt· y t' · B-ı- kadın 

le 
ı bes·ı· bil' . sı ır. e ışmıyor. u un ar- de bulunan- ailesini görüyor. Fakat ge- (CennetmekAn. vefat etti''"' odanın ya • 

on:an ıye ırız. ı· ı1 . b' to 1 k ta t 6' İsta buld k la kal - firma ka ıs ~n ır araya P asa on ne e • ne derhal Dolmabahçe karakoluna dônü- nında, deniz üzerinde oian oda,•a otur • 
n ıı .~ .. _ a uç 1 - nıezler. Halihazırda Jerfın,· rahmetli "'"'ıştır: Bon D nbilll Şe :1-.: yor. du. Pencere açık. a~al'tıdaki kanının o- • 

,... · - ' u u ve VAı.. F h · in f'k Ayt E -b Sab · ~ r 

A dol 
~- b' k heyetl d 

1 
a nn re 1 ası en. yu n - Bu mrada, (Mabeyin Müdürll Ahmed nünde. asker ve zab'tler vardı. Gfilere"-

1'\3 U•.ıö ırço er o aşı • . file eo...:b • Ayt V'kto A 

H 
___ ,.. . ta t l . d nın re ası Od' rıye en, ı rya Ağa) geliyor. Kendisiru saraya gö ü.rü • sigara içiyorlardı_, Merhum, .onlara: 

yor. ":P-"ını nımıyorum. ç erın e Haçr•an, Matild, Hermı·ne, Zan·fe, Sa 
d 

- l d ,_ •n.J yor. (ilçller odası) na bıra'kıyor. - Sizi. kendi elim!c silAhlandırdırn. 
erme çaı.u'!a o anı a, muntazam ouı - adet var. 

da T d k] N 
Hafız Mehmed Bey. bu (meçhul aki - Utanmaz herifler. Bana, (deli) dediniz. 

nı var. anı ı anın ara.!l.D. • ~ url s-..adet h- tip eıııerlerde tebarüz eden b t) ~ 
Gen H f 

.;,_ t ştirdiğim- K ~ı e ı.n nereye kadar sürüklenip gidece- Deli ben miyim .. yoku. sizin •imdiki 
ç, a 1Z Jnsan, ve ye ı e- · t'd dlı b' ı._ .:.ı. • t'-~- d ğini .uı.--;- "' 

1 S b
. b 

1 
ıs ı a ır .~wn sana . .ıuınmız ır. · .... ~.üp dunırkrn --ikinci mabeyin- padişahmız mıdır? .. 

ma a ır u unuyor. . . . . . 

Çünkü, Sultan Murad tahta cülO. et • 
illi zaman tamamen aklı başında idL 
Ancak. amc:asının kanlı ölümüntl haber 
aldığı zaman birdenbire şuurunu kay .. 
betmiş. cinnet alametleri ba~göstermiştL 

Sultan Aziz. yeğeninin çok akıllı bir a· 
dam olduğunu biliyordu. Bunu bildıği 
içindir ki, saltanatının son zamanlarında 
veliahdinf adeta haricla ihtilattan menet
miş .. onu sımsıkı bir tarauud çemberi 
içine koymuıtu, 

Nitekim, Sultan Muradın aklı başın.da 
bir adam olduğunu bildiği için, Topkıpı 
sarayında iki mektub yazmış kendisin• 
gönderml§ti... Hafız Mehmed Beyin U. • 
desinde yazdığımız gibi, ikinci mektu • 
bun cevabını aldığı. 1.aman: 

- Bunu, o mu yazdı? . 
Diye sual etmi~tl . 

-···-············· ... ·························••ı,•··~ 
DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubesi 

Merkezi: Beriln 

Türkiy• fUbeleril 

Galata - lstaııbul - lzmtr 
Deposu: üt. !ütüıa Gümrült 

* Her tiiTlii 'banka iti * 
Elimizde mevcud kayd değ b • B~z vazıfemw Y8'Phk . .36 yıl hıç dur ci Fahri beyden maada- Sultan Azizin Dedi. Daha böyle, çok ıeyler söyledi.) 

daşlar şunlardır: a er ar madan çalıştık. Alla~ sağlık verirse ~ diğer mabeyinc·leri birer birer geliyor • Diyor. 
Asım baba Kemal baba Ali Balt • ne de çalışacağız. İsım yapmak, kendi· lar. Birer kö"?E"ve çekilerek. derdleşe derd Yıldız muhakeme.si istıntaknamesine de Doktor Hafız Cemal 

.zar Karaknş 'Torkum Atı!' Ce~det :a sini halka sevdirmek, yükselmek iste - leşe, kendilerine tebliğ edilecek emri bek ayni kelimelerle geçmiş olan Fahri Be • (J..,okman Hekim) 
ik, Hfü::eyin Mat, Tevfik İn:,,, Ni~ed yenler bizim şah:ımı~dan değil, he: • llyorlar. yin bu ifadesine inanmamak lbım ge - D5.vanyolunda 104 numarada her~ı.. 
din, Murad İrfan. Pof Hasım. halclt- 3~ !ılın belagl'ttmden ders ve ıb- Derken. (Damad Nllri pqa) içerl lir. hasta :kabul eder. Telefon 2104-4..23398 
Tu~m~~~~· b .• ~~~tl!rl~s~~. g~a~~eh~~n: ==~====================~==~~~-

ludur. Mütıırekeden sonra un eyın o ı Ç!.hşmak, rnesle~i ~evmek, dört elle - Evlerinfae €idiniz. Kimae He, ihti - Belediye Solar İdaresinden ı 
ıniştir. Ve iyi bir eleman 

0
=;ef; sar•~rmık herltese ayni muvaffalrlyeti ~t tr. ~yinıı. Ve, ecanible göro,me • 

miştir. Her rolü oynayabfüm., ve için- temın eder. yın. · 
den "ıkabilen bizim tabi · . iyi b' Hayatımın hikayesini, çok sevdiğim, Dıye.. tenbih venyor. 

:'l ' rımızee ır .. led. • . h . ·ı . b' Hafu: ~eh--..1 Be J diğ (pa..""Çacı) olmuştur. Böyle blmasmı oz ıgım mu ter.em seyırcı enm.e . ır .ıwı un:u yı.e, . er mabeyinci 
ıtemenni ederim. Tevfik ı~. rahmet- ~_evvel ~~bılmek temennısi ıle ~yler dağılıyorlar. Evlerm.e geliyorlar •. 
Ji Rıfkının kardeşidir, halihazırda bi • bıttrmek ıstıyorum. F~at. akşamdan .sonra. Mehmed Beyin 
rinci smıf b' tn]J'·-t rtis...:..:ı.:- S h B t T T t evınde toplanıvor1ar. Sabahlan kadar 

ır ua a ı.•un. a n~ ~ ı d"k k b 
ye çıkardımrn J!enclerden birl d 'r. Nusret Safa Coşkun goz ya~ arı o ere . aşlanna gelen elim 

b" - e ~ vaziyeti tahlil ediyorlar. 

Bigada bir çocuk ağaç 
altında kalarak öldu 

Merd,venden düşen 
bir kadın öldü 

· Biıza (Hususi) - Merkıez ka~ Yedilrulede gebe bir kadının ölümSle 
bağlı EbekJj köyünden Şakir oflu on . 

1 d H lil lb ahinı . . d b' neticelenen fecı bir kua olmuştur. Hava-
yaş.arm a a r ısının e ır 
çocuk, geçen gün bayırda ha~ınm gazı sokağında 5 numaralı 4!Vd~ oturan 
kestiği bir ağacın alt yanında otuiııp Hatice, geceleyin. yatak odasından çıka • 

yemek yediği b!r sırada kesilen ağacm ra't qağı inmek i!temt§tir. Karanlıkta 
gövde.-=inden birden3>il-e kopup dü~ merdivenin basa.mallinnı tamam.en seçe. 
çok kaıın ve büyük bir dal yuvarlana' menü§ ve ayağı kayarak düşmüştür. Ha
rak b çare çocuğun üzerine yaslanmış ıt'ioe 'bu sukut neticesinde vücudünün 
ve ezı:>rek öldürm~tür. 

Dikkatsiz baba hakkında takı"bat ya· 
pılma'ktadır. 

Akçaabad hUkOmet konağının 
temeli atıldı 

Trabzon (Hususi) - Akçaabad htikd .. 

muhtelif yerlerin<len yaralanmı~ ve ço -
cuğunu düşürmüıtür. 

İmdadı sıhht ot.omobfii ile HaseKi has • 
tanesine kaldınlan H~ticenin müdavatı 

yapılmıı ise de bütan. gayretler fayda 

vemıemfJtir. 

met konağının temeli Umum! Müfettıı Hatice, dün hastanede ölmüı ve <lef • 
Tahsin Uzer ve Vali Refik Koraltan baı- nine ruhsat verilmi~. 
ta olduğu halde Akçaabadda atılıru.Jbr. 
Temel atma merasiminde Vali Refik Kor- memurin rüeus:ı ile analar namına bir 
altan parlak bir hitabede bulunmuştur. mektebll kız babalar adına da bir erkek 
Hitabeyi müteakıb kurban kesilınif ve talebe tarafından ulur temerutisile harç 
~ele Umu.mi Müfettiş. Val&, Parti ve konmuıtur. 

İspanyol vapuruna Frankonun bayrağı çekil~i 

Akd nizde tahtelbahirlerbı faalt;rette bulund'uklan sıralarda sulanmıza iltica 
eden ve uzun muddettenberi Haliçte de mitli bulunan dlınhurlteyçi İspanyaya 
a1d vapura dün merasimle Frankonun bayr~ çekilmiştir. Resim bayrak ~eki
lirken vapurda yapılan merasimi iÖStermektedlr. 

Açık pazarlık il8nı. 

İdaremiz ihtiyacı Jçin ,soo~ kil.o hal.il kilılçıe kalay açık pazarlıkla satın alına
caktır. 

1. - Bu h\lllUI içm tan&im edilen p.rtııame İdaremiz Levuım ıerviainden pa. 
rasız olarak alıiıabilir. 

2. - Taliblerin ıartnamecfe gösterilen teminat akçelerini İdaremize yatıra 
rak makbutlarile ihale günü olan 15 Mart Çarpmba eünü Taksimdelri VMGri-
yete mürac.aatlan. cl587ıt • 



SON POBTııı.. s.ın ıı 

Çeklerle Slovaklar arasmda bir 
uzlaşma zemini bulundu mu ? 

Stalin Rusyanın harici 
siyasetini izah ettti 

Moskova 11 - Komfuıflt partisilaln. 18 
inci ilk celsesinde Stalin raporunu oku • 

Baro Reisinin istif ası 
kabul edilmedi 

(Ba.rf.arafı 1 tnci sayfada.) bir istişareyi int.ıf edeceğini ilAve etmek- muştur.~ taıu raporun~:=: (Ba.ıtarafı 1 inci sayfada) karışan idare heyeti.ndeki bir arkaca,. 
Almanya askeri ~iıler ahnıadı tedirler. ra ~omitesi;:' ~~a~ te d temas İçtimaa Nt.t ftkili Mekki Hikmetin cel- dan da ayni hareketi beklediğim sö7l .. 
Berlln 11 (A.A.) - cHavas> İyi maıa.- Parise ıöre YUlyet a7 ~:r aıyue er aey1 açm.asile baflandı. Reis vekili. kür • mi§tir. Bilahare bütün söylediklerini. fll 

mat alan mehafilden öğrenildiğine gBre P.ariıl 11 _Diplomatik mahfeller, Çe- ey5~~ So~ birliğinin harid liyue- ~!e gelerek, bu _h~~ ~çtima~ reisin suretle ~ülasa etm~ttr: 
_mi Slovak hük'llıneti, iki gün evvel az- ko-Slovakya bldiaelerlndm ihtilatlar çı- tini ö :le tavsif etmektedir: Karplıkh ol- istifuı meselesinin ıöru~l~ceğini, bun- - lstü~yı ~bul etsek. efklrı umumt. 
ledilen Tisso'nı.m tekrar riyasetinde te • kabileceğini zannetmemekte n bu hAdi· rnak § 7~ h rk 1 ulh al b. dan 10nra idare heyetine ihtıyat aza ıe • yede, vaki dedikoduların doğru old.Vlll 
ıekkill edecektir. Alınan resmi mehafiU aelerin Gafenco • Beclt mtlllka.tınm a • 

1 
k .P. uker~ ~e 8 

tini ~e: çimi yapılacalmı anlattı. Müteakıôen, kanaati hasıl olabilir. Bu sebeble, iRi 
1eyirci vaziyetinde bulunmaktadır. Tis • kabinde çıktığım :taydeylemektedirler. e ~ tahrili;:e~ U: _u:.en_ mptı sabık okunarak kabul edildi. Avu- yüksek istifanın reddedilmesiııJ isterim. 
IJOtlun notasına Almanya tarafından ne- Zanndl<f:itbıe &6re G f • B k : 

1 
k. e katlar arasında söz almak iatiyenler ve Bu sırada kürsüye gelen Kıbnslı C. • 

ıııilz hiç bir cevab verılmediğı kat'i olar?.k -likab asmdıa m.O. t aeten~: p 
1 

ec. e ey eme . bunun iÇİn sabıraızlık gösterenler vardı. 111. istüa hadisesinden bahsederken, bal 
beyan edilmektedir. mu Ma~ hwl l e~dası 0 ;n li Stalln demiştir ki: ~z istiyenlerln ilimleri tesbit olundu. tedailerle, muhtelif hadiselere temu ... 

Çeko-Slovakya hududunda Aımanyanın ya • '--'---1-.-.~~ uR mese ebu cBütihı komfU]arımızla mt:J, ıyı l:om· tık olarak .anüye geien avukat Ve- miş. bu arada, demiştir ki: 
mevzuu UllllllU~...,..... :oman.yanın 1 k mGn betl . ki etmek ana- - - 1edi Dü . . . 

18kerl tedbirler aldığı tekzib ediliyor. şekilde bir hudud ihdas artık §U u ase en ame dad, ezcümle pnlan IOY : - nyanın hiçbır yerinde 600 uall 
Uzla zemini olmadığı malUındur. ına muarız sundayız. Yeter kı onlar Sovyet huducl- - Reisimiz, bundan evvelki içtimada, bir cemiyet koridorda toplanmaz. 

şma lannm tamamhhlma ve Sovyet men • bir ne§riyat dedikodusu üzerine baro rel- Buna, Sadi Rızanın sesi cevab verndfı 
Budapeşte 11 (A.A.) - Bratislavadan Londra Çeklerin harebthıl tasvlb faatlerine dokı.mmak teşebbüsünde bu • ıinin her ttırJ:fl dedi.kodu pibesinden u- tir: 

ıelen haberlere bakılırsa, Çekler ile SJo- ediy0r lunmuınlar. Teca~ utnyan ve mem- zak olması 'ft bin vAsi. bir tetkik im.klnı - Ne yapalım? Şansıı:nız. Adliye Al'9'o 

nklar bir uzlaşma zem;ni bulmuşlardır. Londra 11 (A.A.) - Slovakyadakf va- leketlerinln istikllli için çarpışan mil • bırakmak millAhazasile istüa etti. Hldl- yı yandı ve yenisi 6 yıldanberi yapıla • 
Eski başvekil Ttsso, Praga karp daha z1 • ziyet Londrada end.ifeyi mucib olmakta- !etlerin yardnncwyız. Mütecavizin teh • ıede, hakikaten pyri kanuni ve ahlAkt madı. 
yade sadakat göstermek şartile Slovakya dır. Çünkü Almaııyanın cŞarka doğru ge- didlerinden korkumuz yoktur. Sovyet bir cihet buluna, bunu baro disipliıı İşte bu sırada toplantıcta gürültü. ap. 
b«ıkfunetinin başında bırakılacaktır. Dişleme. siyasetin.ln dinamizminden hiç topraklarmı ih'W etmek iatiyen harb mecliai tetkik eder. Biz, mevzu.ubahs hl- muş, münakaşalara yol aÇIIll§. reia "N • 

Budapeştenin resm! mehafili daha ziya bir py bybetmedijini göstermektedir. kundakçılarının indirecekleri her dar • di8entn mahiyetini bilmiyoruz. kili çıngırağı çalarak, arkada§lannı # 
de Slovakya lehinde bir bitaraflık nuıha- Almanyanın hiç olmazsa lftirakçı ha .. bey~ bir misli fazluile mukabele edecek Bundan soıııra, reisin istifa g(inünden .. kiita davet etmiştir. 
faza etmektedir. ftketı teşvik etmek ıuretile, Slovak is • vazıyetteyiz.> beri ara1.arıııdall kaybolduğuna ipret • Avukat Celll, itirazlar karpsında: 
~ 'ftlÔJeG yanını kolaylaştırm&Ja ~cağından StaUn, dünyamn yeni bfr ta.kaime t&- den hatib, Huaıı Hayrinin ya§1Jllll 55 ol- - 15 dakika söz ıl>ylemek. kanunta 

şüphe edilrnemeJctedlr. bi tutulmuı için emperyal.iatlerin. ikinci duf&mu söyliyerek, bundan kanunen 50 h•klnmdır. diyerek bir emrivaki pklin'911 
Berlln 11 (AA.) - Bava: Azledilen na ~- ..... -- tkWntn ..r... harbi açmıı olduktan noktannda ıarar e- yl qtıktan .aara itiraz hakkı bulundulu wrilen istüayı kabul zarureti oldujwm 
Ribbentrop w Bitler. Çeko-Slovatya zır~ --- aon ao.u•• azif •-L-- -..:ı = 1emı ~· U b +.on;., • . • . terde Berlini zi ti ve bu mesel• bak- derek Almanya, İtalya ve Japonyanuı ft ~ eye ~ cuu yeces .. ne ce • eyan e~tır. 

meselesı h•kkmda .gö~pfifle~ır. ıı:mm kında Vi ana :::: osu tarafından a ı .. hakikt maksadlannı gizlemek için ilm ldıı1 istihraç et.mJftfr. Birkaç kişi daha .saz aldıktan sonra, il' 
Mr kayna.ktm blldirildif'ne gore. Hıtler Y Y . Y P sürdükl rf bah 1 bilh. tik Müteakiben Mustafa Hayri söz alarak timaın kifayetine dair altı imzalı bir t.1-
-"••virlerfnl bir konferann da • lan neşriyat, resm! tekziblere rağmen Al- e ane er ve usa an o- . . -·~ . yann . . .v. manyanın na~·-·· g·· 4-_ ... "tib ,1 mintem perdesi her ne oluna olsun in- Hasan Hayrfnfn riyasete ittifaka yakın rır okunmuş ve eksenyetle kabul edil• 
wt etmıı:ıtir Pnlgdaki Alman elçıligm • "'uu•ıu:ı.u os...a..._ 1 ar, e bir , ___ ri et1 - '-·tih b 1 d,,~ isi miştir 

-s • • . pek manidar addedilmektedir · giltere, ll'ransa w Amerikaya karp mtl • e~ Y ... .u.a. a o un "'6unu, t • . 
den mühim bir rapor gelmıştır. Ç k h"'kti . . • cadeleye girişmJf olduğunu ıöylemif ve fa hareketinin, arkadaşlanna reylerini Bundan sonra, reis vekili Melli HDıc" 

Siy;ui mahfeller, Alm.anyanın yeni k e r:ıd m~i.niıı ~m.klrane tarzı ha- dem.iştir kl: iade etmek gibl tellkki ettiğini söylemiı met hazıruna: 
8Iovak hruaDnetlnl tuıumyacağmı ve Tit re eti ra tu'll'i.b ed11mektedir. cBunu gtzlemefe i.mkAn yoktur. Ja • ve istifaya aebeb olan hldiseye temas et- - İstifayı ~bul etmiyenler ellertld 
IO bükılmetinl ,.egAne mef?U mümessil o- Tahfldat ponyanın Çinin bilyilk bir kıımıını, !tal - mif: . kaldırsın dem.ış. hemen bü.tilıı eller ha• 
larak te!Akki edeceğini. bildiriyorlar. Bu Berlin 11 (A.A.) - Alman. Slovak hu· yanın Habeşistam. Almanyanın Avutur- - Ve!t.ille. miiekkll ~asındaki akidler vaya kalkmıştır. . 
mahfeller, buhranın f'.l veya bu tar?.da dudundan gelen maldmata ,ar~ mühim ya ve SOdetleri zaptetmiş olduklarmı ve aerbesttır, diyerek, i8tifanın reddini Js • - Kabul edenler ellerıui kaldırsın. 
~er halde çabuk halledlleceğı kanaatin- Çek kuvvetleri Slovakya.da tahaşşüd et- Almanya ne İtalyanın birlikte de tlPan· temiflir. . . . &:klz muh~ el kal~11ı böylece Nlııt 
dedirler. mektedlr. Dün gece March vldıainde AI- yayı ele geçirdi1derini hic bir bahane ıiz.. Avukat Ali Galib ile, istifanın isti • sin ıstifası sekiz muhalıf reye karşı b6t 

Nihayet Almanyamn şidd.etli bir mftr mm 'hududundan sekiz kilometre 5tede liyemez.» - na~ e_!tiği hlcti..eııin idU: heyetince tet- yük bir ekseriyetle r:dded.ilm.l§tir. 
talıalesi de gayri varid değildir. 1:iyad~, topçu ve tan\ kuvvatlerinin ta.lı- Stalin. kolleldif emniyetin terkedll .. kilti. luzuınunu ileri s<1rmuftür: Bmıdan sonra seçıme geçilerek, Fetld 

Slovaklara karşı sempati 
şıd edılmekte olduğu haber alınmıştır İki . lm b d letle ind BılAhare s& alan avukat Saım de, f.stf. Başaran ve Şevket baro Jdare heyeti il• 

· mıt o asmı w gar ev r e esu · d . 
Çek fırkası da Bratislava Clzerine yu"rü- hali , 1 h ..-... k dl b .an~ fanm yapılan dedikodu üzerine yerm e tıyat azalığına seçilmiştir. 

nı 8 8'I\ c eı-- en aşma» uwnU• l -..... 1csek b d x.,.,. DünkQ. • • 
Berltn 11 (A.A.) - Resmi Alman mah- mektedir. runu şiddetle tenldd eylemif. Alman teh- o dug .... u, yl1 lr ~.taşı 15 .... ı te- ıçtimada 250 den fazla avukal 

lelleıi cİstiklAlleri için çarpışan> Slo • Bratislava'da nibna7ifler likeslni Sovyetlere ve Uknnyaya karşı barilz ~ a~ dedikoduya tsmJ hazır bulunmu~. 
taklara brp sempati göstermektedirler. Bratislava 11 (A.A.) - Bqün öğleden çevirmek için İngiltere ve Fransanın 'J'Rl)-

Ayni mahfeller, hali hazırdaki hA.dfse- sonra burada Çekler aleyhin.de yeniden makta olduktan manevralarla alay etm.if 
'-rin Slovakyanm hemen tamamile muh- büyük nümayi§lfl' yapılnufbr. Binlerce ve bu oyunlannda ltat't akamete ulnya· 
lıariyete kavuşmasile neticeleneceği"Jf nasyonalist Slovak 80bkJan dolafarak bileceklerini bu devletlere ihtar eyle -
teylemekte ve Bratialava hldiselerini he- muhtariyet diye bajınnışlardır. Dünkü miştir. 

l'Gz ~~ hududlanm ga • hldiseler üzerine llovalcyacla naayona • Stalin Karpat Ukranyasınm 700 bin ve 
ııanti etmiyen Berlin ile Roma arasında Ustlik yeni bir lm almıştır h lbuki So t Ukr 30 mil ----=---==----=--=-----.;..-=-=--...;;....· ____ a vye anyasınm yon nüfusu olduğunu ve 700 bin kişiyi ele a-

15 yaşında bir genç kız 
yanmamış kömürle 
zehirlenerek öldo 

(Bafto.ro.fı 1 inci sayfada) 

Suriyeya verilecek 
yeni şekil etra~nda 
muhim gnroşmeler 

larak 30 imlyıonu yutmağa imJcAn olamı -
yacağını beyan etmiftlr. (A.A.) 

Söğüdda harab olan 
bir car-= 

BANKA 

KOMERÇiYALA 
ITALYANA 

Tamamen t.edlye edllm1f ılel'Dl&)'eat: 

700.000.000 kalyan LirıU 

Merkezi : MILANO 
BttafD ltalyada, İstanbul, tzmır, Londm 

n New-Yorrta. Şubeler! n.rdır. 
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MI unnnml .. lllHllllll-UllllllU-1111111111 .. lftfth. Çeviren : H. Alaz ..d11D .. 1111iil Bütün hayat imtidadınca dişle
rin gUzelJiğini ve sağlamlığını 
temin eder. ANCAK! Bu ga
rantiyi elde edebilmek için diş
leri uRADYOLİN • ile sabah, 
öğle ve akşam her yemektea 
sonra muntazaman fırçalamak 
lazımdır. 

Turni ile Pletanek çok samimi iki ar -
kadaştılar .. Bir gün Turni Pletanek'in 
Praga geldiğini, beş ahbabından yirmi -
şer kuruş ödünç aldığını haber aldı. Ar -
kadaşını icab ettiği tarzda karşılamak i -
çin derhal evine koştu. İlk iş olarak bti -
tün odaları kilid!edi. Sonrıı kapıcının ya
nına indi. Onun eski piposunu ödünç o -
larak istedi .. odasına dönünce evvela pi -
poyu ateşe tutarak onun daha siyah ve 
daha eski görünmesini temin etti. Bu işi 
bitirince pipoyu ortac;ından kırarak iki 
parçayı telle birbirine bağladı.. Sigara 
'tablasının içindeki bütün izmaritleri top
ladı. Bir sigara paketinin içine doldur -
du. Üzerindeki yeni elb:seleri çıkararak 
bir dolaba kilidledi.. bunların yerine bah
çede çalışırken giydiğı eski ve yırtık• pır
tık elb 'seleri giydi.. Para keı.esinin için -
deki bütün paralan sakladı. Kesenin için
de ancak bir kron kadar ufaklık bıraka • 
:rak keseyi masanın üstüne koydu .. 

Sokak kapısının yanındaki siyah tahta
nın üzerine tebeşirle şunlan yazdı: 

c Bakkala olan borcum: 2 kron 45 hel -
ler; kasaba borcum: 12 kron 50 beller, gaz 
borcum; 24 hellerdir.> 

Bütün bu işleri bit1rdikten sonra tekrar 
kap1cının yanma indi. Ona: 

- Çok yakında biri gelip beni araya -
cak, dedi. Sakın ha onun yanında bana 
ekselans deme!. Doğrudan doqruya efen
di -diye hitab et! Herhangi b•r sual kar . 
şısında, benim artık bu evin sahibi ol -
madığımı söylemeği unutma! .. 

Turni odasına dönünce d~rin bir n..?fes 
aldı. . son bir defa daha ortalığ'.'l bir göz 
attı: Her şeyin yerli yerinde oluşundan 
memnun kaldı. Artık Pletanek gelebi -
lirdi.. 

Hakikaten çok geçmeden Pletanek çı-
kageldi.. yüzü düşünceli ve mr-yusdu. 

Turni arkadaşının paltosunun dirse -
'ginde yeni vurulmuş bir yama gördü. 
Dikkat edince, yamanın altında sapa~ağ
lam palto kumaşını görebildi.. 

İlk söze başlayan Pletanek oldu: 
- Allah versin, görüyorum ki keyfin 

yerinde, dedi. Yeni bir ev almışsın!. Hal
buki ben hep başapğı gidiyorum .. 

Turni evvela hafif tertib bir öksürdük
ten sonra: 

- İşlerim zannettiğin kadar pek de 
yolunda değil.. dedi. Evi almamla satmam 
bir oldu .. 

- Bundan bir şey çıkmaz. İnsan çok 
defa daha iyi ve daha yenLo;ini almak i -
çin elindekini satar. Fa~at benım halimi 
hiç sorma .. yayan 'llarak Praga geldim .. 
Günlerdenberi yayan yürümekten ayak· 
ianm şişti.. Esasen felaket geldi mi top-

"Son Posta,, nın / 
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Hnttô ikı üç defa, istemiyerek 
yerinc.J~n kalkmağa mecbur ol • 
mu~tu fa.kat servisi yaparken öyle ki
bar ve sevimli bir t~vır takınıyordu ki 
hizmet etmesi aykın görünmek şöyle 
duı·sun bilakis ho.~a gidiyordu. 

Cevad hiç bir şeyin fu,. kında olmu -
yormuş gibiydi. Bütün ömrünü kibar 
bir mııhıtte ve servet ve saman içinde 
gcçimıiş ;nsanlara mahsus bir tabiilik
le her vaziyeti idare etmesini biliyor 
ve kendi evinde, hizmetçi ve uşakl~n
nm büyük bir itina ile yaptıklan işle -
re mukabil burada, fakir fakat asil bir 
aiJe içinde yemek yemeği çok tabii gö· 
rüyorrlu. Hatta kendi evinde mükem • 
mel b 'r aşçı elinden çıkan mutena ye· 
mC'klere kar~ılık burada yediği sade ye 
me •1pri bile çok beğeniyormuş görü • 
nüvordu. 

Bır defa önündeki tabağı MuallA de
ğiştirmeğe mecbur kalmıştı. Genç kız, 
sen·is vaparken onun biçimi çok gü
zel olduğu halde ev işlerile bozulmuş 
olan elle1ine baktıktan sonra gözleri • 
ni kP.ndi ellerine çevirdi. Bunlar, en 
zarif kadınlarınki ~ibi itinalı ve ince 

tan gelir .. Benim üç yüz krona şiddetle 

ihtiyacım var.. bereket versin insan ka
ra gün dostlarını hatırlıyor da biraz mü
teselli oluyor ... 

Turni, cartık pipoyu çıkarmak sırası 

geldi!• diye düşilndü. Pletanek pipoyu 
görünce hayret etmekte.:ı kendini alama
dı: 

- Bu ne? dedi. Senin mükemmel bir 
pipon vardı .. ne oldu o? .. 

Turni derin derin içini çekerek: 
- Evet, bir zamanlar vardJ .. fakat o -

nu satmak zorunda kaldım .. ne yaparsın 
dostum, zamanlar çok değişti .. şimdi be
nim pipoyu düşünmeğe halim mi kaldı?. 
İyi ki hatırıma geldi: Yahu, sende tütün 
var mı?. 

- Bende tütün ne gezer? Sigarayı b1-
rakalı yıllar oldu. Fakat dostum. sen beni 
korkutuyorsun!.. Bu senin halin ne? Şim
di ben kimden para isteyeceğim?. Hey 
Allahım hey! .. 

- Hemen iki senedenberi bu kötü pi .. 
poyu kullanıyorum.. kaç defa bir yeni -
sini almağa niyet ettim. Fakat para ne 
gezer .. işte çantam mas3nıu üstünde .. t -
çinde topu topu bir kron param var. Ve 
bu para ile de bir, hattft ik! ay yaşamak 
mecburiyetindeyim .. 

- Ne felaket! Halbuki ben senin ya -
nına gelirken ne büyük ümidlere kapıl • 
mıştun .. Şimdi ben ne yapacağım?. Bu • 
gün akşama kadar hiç olmazsa on ikı 

kron bulamazsam, muhakkak kendimi öl
dürürüm .. Halbuki bu para ile ben ye"li 
bir hayat kurar, çoeuklarımı giydirir ve 
doyurab=Frim. 

Gene Turni sordu: 

seri.ya oradan toplarım.. orada pek çok.. 
Bundan başka Alman tiyatrosu önünde 
de bulmak kabil 

- Sen hiç olmazsa bu gibi şeyler için 
vakit bulabiliyorsun!. Halbuki dört ço • 
cuk babası olan benim gibi bir adam bu- ' 
nun için bile vakit bulamaz!., Felaket fe
laket üstüne .. Praga niçin geldiğimi bili
yor musun?. Çocuklarımdan birisi k<>m
şulardan birinin ahırını yakmış!. Herjf 
yakama yapıştı... Buna da sekiz yüz 
kron ödemek mecburiyetindeyim.. işte 
ben sana bunun için geldim .. senden sa
mimi. senden yakın bir başka arkadaşmı 
yok ki... 

Turni tekrar arkadaşının sözünü kese-
rek: 

- Aman, aman hatırıma çok mühim 
bir şey geldi.. bugün şu tahtadaki borç • 
lanmı ödemek zorundayım .. hey allahım 
bunları nasıl ödeyeceğim?. 

Bu esnada kapı çalındı. İçeriye merk'!Z 
postanesinin para tevzi eden müvezzii 
girdi: 

- Bonjur ekselans, dedı. L\ltfen imza. 
ediniz!.. 

Sapsarı kesilen Tumi titrek ellerile 
Libniyadaki margarın fabrikasının aylık 
geliri olı:ın dört yüz yetmiş kronu aldı -
ğını imzalarken müvezzi de masanın ü -
zerine birkaç demet banknot yığdı. 

Müvezzi dışarı çıktıktan sonra Turni 

M 
Ü 
H 
i 
M 
bir nokta 

sonsuz bir kinle dostunun yüzüne baktı, 1 Yemekleri müteakıb her gece yatar
elini salladı ve: iten temizlenmiyen dişler mikroblara 

- Al, ne kadar Iaztmsa al, dedı. Alla - ve onlar derecesinde muzır olan yemek 
hm belası, Nebbas herif .. lonntılanna muzır tesirlerine maruz 

Ve bir çocuk gibi aği.amağa başladı. bırakılmış, demektir. Geceleri ağız da· 

""'\ : bilinde 35 dereceye varan hararetle 

bu mikroblar ve ıtalya ifruatı bfiyül 
tahribat yaparlar. Geceleyin fırça1an 
ması ihmal edilen dişleri sabahleyiı 

ternizlemeğe kalkışmak, kırılan bir va 
zoyu cilalamağa uğraşmaktan f.arbur 
dır. Bunun için: - Yahu, sen evli değildin! .. Bu çocuk

lar nereden peyda oldu?. 
- Uzun hikaye.. senin anlayacağın 

dört çocuğum var.. be;ıincisi de yolda. 
Hepsi de hasta. En büyüğünün hayat!nı 1 

Yarınki nfü:;hanıızda: 

Vezne~arın macerası Sabah Ogle ve Akşam her yemekten sonra gUnde 3 defa 
Nakleden: Faik Berçmen 

kurtarmak için amelıyat yapmak lazım. ~,------------
Halbuki ameliyat için en aşağı yüz yir .. .. ............................................................. .. 

mi kron lazım fakat ben bu parayı ner"!- Ceınlik Hukuk DakimliğindC'll: 
Gf'mlikte Dımırsubaşt mahallesinde 49 nu-

den bulabilirim? Çocuqumun hayatını .. mar:ılı. evde mütekaid ceuı Tümerln Uskti- 1 
nasıl kurtarabilir:m? Bütün ümidim ar- darda Ihsan!yede Çit sokak 8 No. lu evde 
kadaşlarımda, senin gibı eski ve samimi oğlu Cevad aleyhine açtığı dava.da oğlu da
dostlanmdadır. İnsan böy!e günıerde... 1 val•nın 18 y~..csını ikmal etmiş, halen memur 

. . .. .. " · ·· ··'·· ~·' ,,,.,,, ,hn mukadder nafaka -
Turnı arkadaşının sozunu kesrek: nın kat'ını dava etmesine davalının yazılı 
- Canım öyle bir sigara istedi ki... ,crkecırrek hilen ikametgatu 

Sorma .. kederli haberler işittikçe insa - bel!i olmadığı iade kılınan dave.Uyesl zah -
nın canı sigara istiyor. Dur bakalım ceb- rındakl müba~irin şerhinden anlaşıldığın -
}erimde bir şeyler olacak galiba.. dan usul~n 141 el maddesine tevfikan ila · -

nen tebligat icra.c;ına karar verilmiş ve 
Turııi cebinden bir iki izmarit çıkardı. 25/3/ 939 tarihine müsadif Cumartesi günü 

Bunlan ufaladı. Bunlarla piposunu dol- saat 10 a talik edilmiş olduğundan davalının 
durdu ve tekrar söze başladı: o gün bizzat veya tarafından bir vekil gön

dermesi, aksi takdirde hakkında muamelei 
- Bunları merkez postanesinin önün - gıyablye icra kılınacağı tebliğ yerine U§.n o-

den topladım. Esasen izmaritleri.mi ek - ıunur. 

l dan hiç bir haber çıkmadı. Yalnız her 
gün posta ile fevkalade güzel bir sepet 
çiçek geliyordu. Bu çiçekler o kadar 

idiler. Muharririrı dudaklarında hafif 
bir tebessüm belirip uçtu ve gözleri 
Muallanın heye~ndan biraz kızarmış 

olan güzel yüzüne takıldı. 
Yemekten sonra, trene yetişmek için 

hemen ev sahiblerinden izin alıp gitti. 
Gece vakti bozuk yollardan otomobil· 
1e geçmek istemiyordu. Fakat gitme .. 
elen evvel düğünün altı hafta sonra ya· 
pılm.asını teklif etti. Bu teklif karşı • 
sında MuallA bilaihtiyar: 

- O kadar çabuk mu? diye sormak· 
tan kendini alamamıştı. Kendisine hay 
retle ve hafif bir istihza ile bakan göz· 
)P.rln ldrşısmda kızardı. 

- Yapılacak bir çok işlerim oldu • 
~ıımdan düğünün biran evvel yapılma
sını istiyordum. Maamafih si:ı: bu tari
hi çok yakın buluyorsanız istediğiniz 
zamana talik edebiliriz. 

Fakat bu bir iki saniye içinde Mual· 
la düşünmüş, geri dönmiyecek olduk· 
tan sonra düğünün bir an evvel olup 
bitmesini daha münasib bulm~ 

NikAhm Cevadın istediği tarihte ya· 
pılım!sı tekarrür etti. 

O günden sonra bu acayib nifanlı -

nefisti ki Münire hanımla Jafle her de
fasırıda hayretle bağırmaktan kendile
rini alam!yorlar ve ihtiyar dadı da se· 
peti masanın üzerine koyarken şu söz
leri mırıldanmaktrm geri kalmıyordu: 

- Parn:;ı bolsa sokaklara saçsın! Be
nim bildiğim, adam nişanlısına hergün 
çiçek gönderecek yerde onu görmeğe 
gider. 

Muallaya gelince. o Cevadın gelme
mesini tercih ediyordu. Genç kızlığı -
nın son günlerini kendi kendine geçir
mek, a:ğır ağır hazırlanmak ve gelecek 
giinlere kendisini yavaş alıştırmak is· 
tiyordu. Yabancı ve müstebid bir ada
mın yanında geçireceği gtinleri düşün
mek içine garib bir korku ulaştırıyor
du. 

Bir sabah Cevadın şoförü geldi. Ne
dim beye dolgunca bir zari verdikten 
sımra efendisinin nişanlısına gönderdi
ği hediyeleri getirdi. 

Ömründe görmediği ve va1"lıklannı 
ancak kitablarda okuduğu nefis ipek
lileri, kürkleri, dantelleri ve sair nadi
de şeyleri görmek de Muallaya büyük 
bir korku vermişti. Hele ımaITTfazalar 
açılınca iç:inden çıkan elmaslar herke
sin gözlerini kamaştırdı.Neyyire hanım 
çok görmüş geçirmiş bir kadın tavrile: 

-Bunlara kıymet takdir edilemez.di
yor ve bütün bu güzel şeylerin kızının 
güzelliğini bir kat daha afrttııracağını 
düşünerek seviniyordu. 

Neclim bey, gurur ve hasedle karışık 
bir tav1l"la MuallAya baktı: 
- Tabil ... Kansına bunları o almaz 

RADYOLiN 
. ~. ~~ . -.,. ~ - - - ~ . r . . -

~aş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırık•ık ve bü~ün ağrılarınızı derhal keser. 

- - lcalın~a günde 3 kqe alınal.ıilir. - -

da kim alabilir. Karun gibi zengin a • 
dam! Bu hediyelerin ne büyük bir ser
vet olduğunu takdir ediyor musun 
sen? Hayır değil mi? HattA küçük ha· 
nım bunlara bakmak bile istemiyor. Ne 
soğuk nişanlısın sen kuzum? Öyle su
rah asnıış düşünecek ne var'? 

- Beyknzda bir çiftlikte yaşıyacak 
olduktan sonra Cevad beyin bana niçin 
bu kıymetli e~yayı gönderdiğini düşü
nüyorum baba. 

- Sen Bey kozda ömür geçireceği • 
ni mi tasavvur ediyorsun? Ben buna 
inanmıyontm artık. . . Fi.k[imce nişan-
lın seni görüp beğendikten sonra bu 
kıymetli ŞP.ylere layık olduğunu anla· 
nıış ve sana münzevi bir hatyat yaşat· 
makcan vaz geçmiş~ir. MufJ.aka sana 
hiç ummadığın bir hayat hazırlıyor -
dur. 

Muaılla korku ile gözlerini açtı: 
- Böyle bir şeyi temenni et.miyo -

rum baba. 
- Hele sen bir defa o monden ha • 

yatın tadını al, sonra seninle konuşu • 
ruz vahşi kızım. Bu elbiseler, bu 
kürkler, bu elmaslarla salonlarda na
~ıl p::ırlıyacağını tasavvur ediyor mu
sun? Bütün bunlar ne nadide, ne seç· 
me ~eyler yarabbi! Doğrusu Cevad bey 
çok hüsnü tabiat sahibi imiş. Nişanlı
sına yakışacak her şeyi bulup seçmiş. 

Jale pernhe ipekten bir kumaşı abla
smın vücudüne sararken Nedim bey 
de m~hfazasından çıkardığı illoi ger
danlığı onun boynuna takını~. 

Neyyire hanını uzaktan bunlan sey
r~yordu. 

- Sen böyle ıüzel şeyler ku11aııma-

ğa layıksın kmm. Bak ne katlar yakış· 
tı. 

Mualla bu göz kamaştırıcı güzellik· 
leri görmek istemiyordu. Kendisini 
hiç aramıyan, kendisine ruhan yakın 
olmak için hiç bir teşebbüste bulunmı ~ 
yan soğuk ve mağrur bir nişanlının, 
sırf sadak.:1• kabilinden gönderdiği bu 
~eylerirı ne gibi maııevi bir kıymeti o
labilirdi? Bir genç kız kalrbinin para 
kuvvetile avlanmasma imkan var mıy
dı? Bütün bunları ufak bir muhabbet 
karşıhklı bir sempati uğruna' feda et
meğe seve seve hazırdı. 

Hediyelerle birlikte Cevaddan kısa· 
cık bir mektuh da gelmişti. Bu mektub 
çok nazikan~ bir ifade ile yazılmış ve 
me!'ihur muharrir bu yazısında bütün 
blcm mC'h:ıretini kullanmıştı. Yıııtzısı 

nazik olduğu kadar soğuk ve uzaktı. 
Muaırn, Cevadın hjç olmazsa, duyma -
dığı bir hissi duyuyormuş gibi göste • 
r~rE>k kendisini aldatmadığına mem -
mm oldu. 

Fakat onn cevab yazmak ne güç .şey
di! Her zaman koiaylıkla mektub ya • 
zan ve çok t:ülı bir ifade ile istedikle • 
rini anlatan Mualla bu kısa mektubu 
yazmakta çok zorluk çekiyordu. Haki· 
kat1e tanımadığı bir nişanlı hakkında 
kalbi dilsiz kalıyor ve kafası birkaç na
zik cümle:vi bulmakta müşkül!t çeki -
yordu. 

Son haftaların getirdiği üzüntüler 
yüzünden gelen baş ağrısı bu vesile ile 
bir kat daha artmış \re genç kız kuv · 
vetli bir ateşle yatağa düşmüştü. 

(Arkası var) 
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• BATTAL GAZI 
Ya7.an: ZİYA ŞAKİR 

Battal ortada yok! 
Şu ortadaki kesik ba~ da gösteriyor ki, j belki de günün birinde, rnansubumu 
babamın mertebesine erdim. Buna bi- elimden alacak ... Bunun önüne nasıl 

um bir haber duyuldu. Hakikaten Ab· 
dtisselamın tahmin ettiği gibi, Şemas 
büyük bir ordu toplamış .. kıymetli seı
dannın intikamını almak için, ağır a • 
ğır Malatya üzerine geliyordu. 

naen. ha-bamın ekmeğini isterim. 
Dedi. 
Ömel' bey, sakalını eline aldı. Dü -

şünmeye başladı. Diğer beylerin çeh -
rP.lerinden anlaşılıyordu ·ki, onlar da 
Battalı haklı buluyorlardı. 

Lakin Abdüsselam, oturduğu yerde, 
birdenbire dizlerinin ilzerine dikildi: 

- Ne demek'! .. Serdarlık, çocuk o • 
yunc.-aitı değildir. Bu makama geçebil
mek için, ya~lı b<fşlı ve tecrübe sahibi 
olmak ~erektir. Bu, bir ... İkincisi, Bat
tl!lJ MihaHin başırıı kesmekle, babası -
nm intikamını alm~tır. LAkin, bize de 
çak büy'(1k f.ena1ık yapmu:;trr. Hiç 
şüphesiz 1rt Şamas T3kavor onun bu 
hareketini. affetmiyecek.. büyük bir or
du ile Ü7!erimire gelecektir... Acaba o 
zamt'.n, Hüseyin Ga:ıinin oğlu bizi kur
ta.r.:lbilecek midil'? .. 

Dedi ... Bu sözleri söylerken de, ora
da kendi.tıtne taraftar olan bey le re, giz
licP işrt-re't etti. 

Biraz evvel, Battalm kahramanlığı -
m tebrik ve tahsin eden bu beyler, şim 
di AbdU.,Sel!m.m tarafına döndüler. Ve 
ona. hak verdiler. 

Bu vaziyet klll1tmnda Ömer bey ba • 
~mı ~nüne t-ğe~k daha derin bir dü -
§Ünceye daldı. Abdii!!elAm, Beylerrbe
yinin bu varlyetfnden cesaret alarak 
şöylece tekrar saze başlsdı: 

- Hey Battal! .. Gerçi baban, nam -
dar bir kahramandı. Ve sen de, onun 
ymni tutmaya çalışıyorsun. Lak.in, ya 
nıhy<>rsun. Senin çağında bir Ç<>CUğa, 
ai üzerinde .tırttlp kelle kesrneğe ça ~ 

lışrnaktan ziyııde, medrese köşesinde o· 
tnrup, ilim tah.siİ etmek yaraşır ... Ser
da,.lık dilersin. Amma, serdarlık yalnız 
kılı-ç ve baru kuvvetile olmaz .. biraz da 
mm w irfan sahibi olmak gerektir. 

Battal, artık tahammül edemedi. 
Derhal Abdtt.sselAmın sözünü kesti: 

- Abdüssellm! .. Sen bu sözleri, kıs
kançlık yQsün~n .töylilyorsun. Fakat, 
bir gün olup bu slSzlerinden utanaca -
ğını dÜf(lnmil.yorsun ... Ben; yaptığım 
bu :işden dolayı, Şaıneın intikam ala -
cağını d~nemiyecek kadar gafil de
ğilim. Şu beyler f&hid o1sunlar ki, eğer 
Şamas böyle bir harekete kalkışacak o 
htrsa, bana düşen vazifeyi ifa edece ~ 

ğtm. . . İlim ve irfan bahsine gelince, 
bul'lda da cahil değilim. Babamın sağ -
lı~nda, mm tahsnt u~runda bir hay
li dir~ek çilrüttüm. Kendime lazım o -
lan şeyleri öğrendim. Eğer beyler izin 
verlrler!e, ~njnle de imtihana gire • 
rim ... LAkin göruyorum ki, beylerin 
çoğu, senin hahrmı sayıyorlar. Ve hak 
!l! yere !IM.a tanıftarlık ediyorlar ... 
Onlara kuşı zorbalık yapmak elimden 
gelmediği için, şimdi sükut edip bura
dan gideceğim. Fakat emin ol ki, bir 
gün gelecek, serda:rlık makamını, kı • 
lıcımm ve bezumun lruvvetile elde e -
dereğim ... Cllmleni:r:, hudaya emanet 
ohm. 

Dey!p. kahrsmımeı bir yürüyüşle, 
mec 11~ terketti. 

Saide hatun ile Tevabil, sabırsızlık -
la Batf:talı bekliyorlardı. Abdüsselam 
gibi nMuzlu bir adamla çarpışmasının 
neticesinden korkuyorlardı. 

Battal, bağ evine danünce, koşup o • 
ım kuııladılar. Büyük bir merak ve 
helecan ~. ne olup bittiğini sordular. 

Battal, meseleyi olduğu gibi naklet
ti. Sonra, derin bir iinan ve tevekkül 
ile içini çekerek: 

- Cenabıhakkın lfttu! ve keremin -
den, ümidimi kesmiyorum. Babamın 
yolund& attığım ilk adımda bana bü -
yiik bir m.uvaffakiyet lhsan eden Al -
lab, hiç şfiphesiz ki, bundal:ı som:'a da 
benden inayetini kesm.iyecek.. bir gün 
gelip, beni serdarlıt: makamına geçi • 
recektir. 

* Bu taraftan .. AbdttsselA.mın içine bi r 
kurd girmişti. 

- Hay .. bu oğlu., nereden çıktı?. 
:rahat n huzurumu kaçıracak .. 

geçmeli?. 
Diye, garezkarlıkla d~ün~ye kapı

hvemıişti. 

Ömer beyin konağından çıktıktan 
sonra, şehri dolaşmış; 

- Hüseyliı Gazinin oğlu, gerçi Mi -
hı:ıilin kafasm1 kesti. Bir kalhramanlık 
gösterdi, amma .. Allah bunun encamı -
nı hayır eyliye ... Uyur bir düşmanı u
yandırmaya ne lüzum vardı. Hüseyin 
Gazinin Vt"fatındanberi bize ka'rşı sulh 
ve sükfuı gösteren Şemas, hiç şüphe • 
siz ki şimdi ordusunu toplayıp gele -
cek. Bizi, muharebeye mecbur edecek. 

Diye. Battal aleyhinde dedikodu ve 
tP.zvirata girişti. 

Abdüsselfunm bu sözleri derhal te-
' sirini gösterdi. Ona taraftarlık eden -

Ier m-asında, birdenbire: 
- Bu oğlan, başımıza iş çıkaracak. 

İyi~i mi, beldemizden çıkıp gitsin. Bi
zi, dostlarımızla düşman etmesin. 

Diye. bir takım sesler yükseldi. 
Bir güruh halk, Ömer beyin kona • 

ğma geldiler. Onun huzuruna çıkarak 
~yni sözleri tekrar ettiler. 

Ömer bey, müşkül bir vaziyette kal
d1 

Emsali 97. görülen bir kahramanlık 
gösteren Battalın kalbini kırıp, onu in
citmeye gönlü razı olmuy<Yrdu. Bir kı
sun halkın Battal aleyhindeki bu ha -
reketinin de iyi bir netice vermiyece -
ğini hissediyordu. Onun için, her iki 
taraf? da memnun edecek bir tedbir 
düşünüyordu. 

ALLAHIN TAKDİRi. YER1Nt 
BULMALIDIR 

Ömer bey bu düşüncede iken, meş -

Bn taraftan .. Battal da, Abdüssell • 
m1n te~vikile aleyhinde başgösteren 
ded?kodulan duymuş, son derecede mü 
teesc:;i!' olmuştu. Annesile Tevabilin 
nasihatlerini dinlemediği için, kalbin -
de büyük bır nedamet duyuyordu. 

İşte bu S!ra<la, Şemasın bir ordu ile 
Malatya üzerine hareket ettiğini ha<ber 
aldı. Kalbinde derhal büyük bir sevinç 
ve ümid uyım.dı. 

Sevinmesi, bu ordunun karşısında 
Abdüsselfunın aciz kalacağını bilme -
sinden ileri geliyordu. 

Muharebe sırasında, bir fırsat bula· 
rak büyük bir yara:rlık göstereceğine 
kana[lt has1J etmesi de, ona büyük Ü· 
midler veriyordu. 

* Bu sırada, Şemas ordusunun Malat· 
yaya yaklaştığın~ dair haber geldi. Ö
mer bey AbdüsselBmı çağırarak, askeri 
toplayıp karşı çıkmasını emretti. 

Abdüsselam büyük bir telaş içinde, 
oradan oraya koşuyordu. Fak,aot ordu -
yu, kolayca toplıyamıyordu. Çünkü, 
askerler onu sevmiyorlardı. Vaktile, 
Hüseyin Gazinin bir işaretile evini, 
barkını, çoluğunu, çocuğunu feda ede
rek din ve millet uğruna cenge koşatı· 
lar, şimdi Abdüsselamın kumandası al
tına girmek istemiyorlardı. 

Ömer bey bunu anladı. Konağının 
önünde bayrak açtı. Davullar çala1tak 
halkı vazifeye davete başladı. 

(Arkası va1' J 

KiJvvet Şurubu 
ZAFI UMUMİ, KANSIZLIK, RO
MA TIZM A, SIRACA, KEMİK, SİNİR 
hastalıklarına, cılız yavrular, yürüyemiyen, diş çıkaramıyan ço
cuklar, dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar 
HASAN KUVVET ŞURUBU'ndan içmelidir, kanı arttırır, iştiha 
verir, ıifai teıirleri çoktur. Fenni surette imal· edilmiş, içilmesi 
kolay ve lezzetli bir ıurubdur. Küçük ve büyük her yaşta istimal 
edilebilir. 

DEV AMU T ATB1K1 
lLE 

ŞiFAYI 
TEMİN EDER 

Son Posta'mn tefrikası: 55 

·------..-.------------------~------· 
ıaron =·!.~!.~~~~AQ 
~ -

Yollarda gördüklerim 
Akşama dogru bir vadinin ta dibinde kain bir ikamet

gaha vasıl olduk. Buradaki bazı kayalar bize yeni 
bir arazi başladıgını gösteriyor 

Tercüme eden: Hüseyin Cahid Yalçm 
Ayni surette tüccar ve daima birbir- geçirmiş olduğum zaman tabiatinin yu. 

lerine rakib bulunan bu ıki millet müte- mtı§aklığı ve sabrı mevki~nin bütün mah. 
kabil yüksek tekliflerile hazineyi zengin zurlanna mukavemet edeceğine dair ben.ıı 
ediyorlar. Onlar da elde ettikleri imti de ba kanaat tevlid:ne kafi gelmişti. Ya-. 
yazı idarede beceriksizdirle':'. Hırs ve ta nımıza kitib tercüman sıfatile bulunmalf 
mahları daima cehaletlerine kurban olu üzere M. de Vergenves'in Mösyö Rusin'i 

intihab etmesi de gayat muvafıktı. Blraa yor. 
Memleha göllerinde teşekkül eden ta .sonra bu iki gencin samimi refakatlerl 

bil tuzu toplamağa, kurutmağa ve mu onların ne§'elerini canlandırarak sohbeı. 
hafaza etmeğe mahsus hiçbir hangar ya lerini bence gayet hoş bir hale soktular. 
pılmamıştır. Bunun neticesi olarak, iyı Zaten yeg~e zevkim bundan ibaret 
bir senenin bol mahsulü fena bir senenin kalıyordu. Başta yanıma aldığım bır kaıı 
noksanını telafi edemiyor. Yağmurlar şişin ve Lehli iki Ermeni misyonerin pe'W 
toplaması 0 kadar kolay olan bu zengin işime yaradıklarını iddia edemem. Ma. 
mahsulü mahveyliyor. Satıcının ve alıcı halli işler hakkındaki vukufuna artık i1lıf 
nın cehaleti onları mütekabilen birbirle- tiyaç hissetmediğim zaman İstanbula d~ 
rine bağlıyan şeraiti vücude getiriyor 
denebilir. 

necek Sieur Forvelty'nin de bir f aydaSJ 
olmadı. 

Müşteriler gelip tuzu gölden bizzat a- Muvualatım derhal Kam'ın vezirine 
Iıyorlar ve arabaların:ı yüklüyorlar. Bun- haber verilmişti. Bu birincı vezir ilk hu. 
lann kaç beygiri olacağı ve ne fiat veri- zura kabul merasiminın icrasını münasl1i 
leceği kararlaşmıştır. Fa.kat muayyen bir göreceğim zaman efendisinin beni gÖllıı 
noktaya vAsıl olmadan evvel araba mekten duyacağı memnumyeti tarafıma 
içindeki yükün ağırlığından dolayı tebliğ ederken prensin tahsis etmiş oldu
kırılacak olursa bundan dolayı mü~eri· ğu tayını da bildirmişti. Bıt usul bir ki.mı 
nin para cezası vermes! ve malının mü- seye itası tensib olunan miktarda yiye. 
sadere edilmesi şart koşulmuştur. Halbu- cek vermekten ibarettir. Bütün şarkta, 
ki ne satıcı, ne alıcı yol üzerine dökülen hep bir şey vermek suretile ikram ve U. 
tuzlardan dolayı ziyan ettiklerini, daim! tüat edilir. Bu tarzda ikramı kabule meo. 
bir harb halinin kArlı bir ticarete temel bur olduğum için bana verilen tayım be. 
teşkil edemiyeceğmi fa.Iketmiyorlar. nim küçük Alman kolonisinin iaşesine 

Memlehalar havalisini geçtikten sonra, tahsis ettim. 
itinalı tamirinden ziyade mümbit ve Maamafih bu yardım onları bolluğa 
mebzül vasfına Uyık bir ziraat karşısın- kaVU§turmağa kAfi geliyorsa da maiy$ıı 
da bulunduk. Ovaya daktlmış birçok köy- timdekiler benim şahsi iaşemi temine :iJn,. 

ler bize alAkaya !Ayık bir manzara arzet- kan göremiyorlardı. Ekmekten, pirinçten, 
tiler. Çünkü çoktanberi. böyle, bir levha koyundan, sıska tavuklardan başka bir 
görüp te zevk almamıştık. gıda bulamadığımız için çok fena bir ye
Akşama doğru bir vadinin tl dibinde 

kA;n bir ikametgaha vasıl olduk. Burada 
bazı kayalar bize yeni bir arazi başladı
ğını anlatıyorlardı. Filhakika, ertesi gü
nü, dağlık bir arazi gördük. Öğleden ev
vel hep bC:yle bir araziden geçtik. Öğle 
üzeri, kaya içinde yontulmuş ve gayet 
da.I bk yokuştan inmek için arabamın 

tekerleklerini bağ1amak lhım geldi. Bu 
yol bizi Bahçesaraya gl:St!rüyordu. 

Bu şehre pek akşam olmadan vAsıl ol
duğum için artık veda etmek mecburiye
tinde kaldığım istkahat esbabının kMfe
sini aşikAr bir surette görebildim. 

Tatarlar Kam•ı nezdinde Fransız kon.
solosu bulunan Sienur Fornetty on sene
denberi işgal ettiği eve beni kabul etti 
Bu ev bana tahsis edilmişti. 

Binanın taksimatı yanımda · getirdiğim 
kimselerin ikametine müsaid değildi. Bu 
mahzuru adamlarım pek şiddetli suretti\ 
hissettiler. Uzun bir yolun rahatsızlığın
dan yorgun bulundukları için, bu garfb 
arzımev'udun maTI7.arası onlar1 bütün bü
tün yese düşürdü. Filhakika teslim et -
meğe mecburum ki yeni ikametgAhım 

buraya vasıl olmak için katetti~mzi 930 

mek yemek mecburiyetind~ kalıyorduk. 
Dünyanın en güzel topraklarının ve pek 
yakındaki denizin aynı tereyağından.: 

zerzevattan ve balıktan mahrum bırakıl
masını aklım almıyordu. Fakat çok geç
meden öğrendkn ki kereviz Kam'ın balı• 
çesinde nadir bir nebat gibi yetiştirıJi.ı 

yordu. Tatarlar tereyağı dövmesini biJ..; 
miyorlardı. Sahl ahalisı de ovalarda otu~ 
ranlardan ziyade denizci değildiler. Bu 
vaziyete boyun eğmek mecburiyetinda 
kaldım. 

Sonra, adamlarım kendi kendiliğinden 
yetişmiş bazı zerzevatlar keşfettiler de 
biraz mü.teselli olduk. Burada ekmek için 
lstanbuldan tohum celbetmek üzere ted· 
bir ittihaz ettim. Bu maksadla köyde blıı 
ev kiraladım. Almanları oraya yerleştir
dim. Onlara inek verdik. Yeni çiftliğim 
biraz aonra her §eyi bol bol yetiştirdi. 
Ekmeğimi kendim yapmağ:ı da karar 
verdim. Adamlarımdan biri gayet iyi bir 
fırıncı oldu. Güzel güzel yemek yemeğe 
bütün bunları kendimiz yaratmış olınV 
ıevkini de ilAve ettik. 

(Arkası var) 

---··········-·····································----..... 
fersahlık mesafenin acısını unutturamaz- • 

Ankara borsası dı. Açık bir ahşap merdivenin yağmur
dan ~rümüş basamaklan ağırlığa ta
hammül edemiyorlardı. Sıkletçe en ha. 
f!f olanlar bu merdivenlerden tek bir 
kata çıkrnağa muvaffak olabiliyorlardı. 

Bu kat bir sofa ile iki yanda fld odadan 
terekküb ediyordu. Odalar salon ve yatak 
odası hizmetini glSrl\yodardı. Vaktile ü
rerleri beyaza sıvanmış olan duvarlar, 
döşem gibi, binanın nasıl ın,a edilmiş 
oldu~nu anlamağa imkAn veriyorlardı. 
Sandıklarımın ağırlı~na binanın ta

hammül edip edemiyeceğini kestirmek 
için müzakere ettik. Maamaflh bu ameli
yeye epeyce bir muvaffakiyetle cllret 
gösterdik. Bu binada her §ey bir yoluna 
girdiği için, h€rkes, biraz sonra, yorgun
luğunu çıkarabilecek bir yer bulıırak a
raya bapnı soktu. 

Yolda gelirken teaküb eden şeylerin 

tenevvüil. seyahatin hedefine vhıl olmak 

Açılıt• kapamf fiatlan 11 - 3 - 939 
ÇEKLER 
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sırası geliyor. Biz uykudan uyandığımız • • m • - -
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zaman biz de işte bunu yaptık. K~tib sı-
:fatile bana refakat eden M. Coıatillter ile 
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Satış lıanı 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 

Hasan Şükrü tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 20663 ikraz numarasile 
borç alınan paraya mukabil nısıf hisseleri birinci derecede ipotek g&ıterilmiş O· 

lup borcun ödenmemesinden dolayı satılmalarına karar verilen v~ tam.~na ye
minli üç ehlivukuf tarafından ( 449) lira (68) kuruş kıymet takdır edılmış olan 

Sultanahmedde Nak.ilbent mahallesinin Şeftaliçeşme sokağında eski 36, 10 mü· 
kerrer yeni 12, 14 kapı, 9 ada, 173 harita No. lı bir tarafı mevcut ve bir tarafı ka· 
sah Ahmed ve saire arsaları ve hazan Gülistan arsası ve bir tarafı Mustafa Nuri 

ile Hafize arsası ve tarafı rabiı yeniden küşad olunan 10 metrelik Mustafapaşa 
sokağı ile çevrili 128 metre 48 santimetre murabbaı mikdannda b1r kıt'a arsa-

nın nısfı ile yine yeminli üç ehlivukuf tarafından tamamına (489) lira kıymet 
takdir edilmiş olan ayn: mahalde Ttilbentağa çe§1nesi sokağında eski 21 mükerrer 
10yeni12. 14 kapı, 9 ada, 174 harita No. lı bir tarafı Cemal zevcesi Mahinur ar· 

sası ve b"r tarafı Osman ile Ayşe Sıdıka arsalan ve bazan Arif arsası ve bir ta· 
rafı Küçük Ayasofya caddes; ve tarafı rnbii Gelinlik sokağı ile çevrili 163 met· 
re murabbaı mikdarında diğer b'r arsanın nısfı açık artırmaya konmuştur. 

1 _ İşbu gayri menkulün artırma şartnamesi 27/3/939 tarihinden itibaren 934/ 
2444 No. ile İstanbul Dörd:.incfı tcra dairesinin muayyen numarasında herkesin 

gö-ebilmesi için açı'ctı~. İlanda yazılı ofanlardan fazla malômat almak istiyenler 
i~bu şartnameye ve 934/2444 dosya Na. sile memur:yetirnize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak iç:n yukarıda yazılı kıymetlerin % 7.5 nisbetlnde pey ve

ya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifa1
t hakkı sah'bleri

ııin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddia· 

lannı i§bu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bir· 

Lkte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu sıcili ile 

sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini okumu~ 
~ lüzumlu malfunat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu-

nurlar. 
5 - Gayrimenkııl 27/4/939 tar;hinde Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar 

İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artı· 

rana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin % 7~ ıtni bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rüçhanı o lan diğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bun?ann bu gayri menkul ile temin edilmiş .alacaklarının mecrnuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artırnnın taahhüdü baki kalamk üzere artırma 15 gün daha 
temdid ed lerek 12/5/939 tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 
Dördüncü İcrn memur1uwn odasında artırma bedeli satış istiyenin alacağına 
rüçhanı olan diğer alacaklılann bu gayr-; menkul ile temin edilmiş alacakları 

mecmuundan fazlaya cıkmak ve muhsmmen kıymetin % 75 ıni tutmak şartile 

en çok arttırana ih:de edihr. Böyle bir bedel elde ed!lmezse ihale yapılmaz ve 

satış 2280 numaralı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet 

içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı ol
maz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle artırmaya çıkanlıp en çok 

artırana ihale edilir. 1ki ihale arasındaki fark ve geçen günler için ,, 5 den he

aab olunacak faiz ve d ğer zararlar aynen hükme hacet kalmaksızın memuriye
timizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı artırma bedeli hariclnde ol:ırak yalnız tapu ferağ harcını yirmi se· 
nelik vakıf taviz bedelinı ve ihale karar pullarını vermeğe mecburdur. Mütera-

kim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden mütevellid belediye rü

sumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid olmayıp artırma bedelinden tenzil 
olunur. İşbu "gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra 

memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen artırma prtnaınesi dairesinde sa-
tılacağı ilan olunur. (16.":!R' 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI '1863 

Sl•IOlf'ri r1t Türkive Cıimhuriyetı tle mıinaltil muk4w/,n11m~!l1 
2292 Numdralı 10/6/1933 tarihli klmırıla fdsdik «/ilmiştir 

( 24/6/ 1913 tarihli 243.S Numaralı Resmi On,ı~) 

Serma~esl: 

ihtiyat akçesi: 

10.000.000 lnclllz Uru• 

f .250.000 1 ncillz Lirası 

TOrkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSllVA ve NIS'de 
· LONORA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS. VUNANISTAN. IRAN, IRAK, flLISTIN 
ve MAVERAVl EROÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSLAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURiYE. LÜBNAN 
ve HATAV'da 

filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapa' 

Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 

Ticart kredıler w 11esaıkli krediler küşadı. 

Türkiye ve Ernl!bi memlekeller (lzcrine keşıde senedal ıakonrosu. 

Borsa emırlcn. 

Esham v'-' tahvılaı. altın ve emıaa üzerıne avans. 
Senedar tahsılatı ve saire. 

frı yüksek emniyet $artlarını haız kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

1 Piyasantn en müsait tartlarile ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplan açıhr. 

SON POSTA 

'!'ilrldye radyo iiftlzyon postalan 

Ankara radyosu 
.- DALGA UZUNLUCU • -= 

ı• a. 181 Jtea. tlO h. 
!' .A.Q. 11.Tt a. 11195 Ku. 20 Kw. 
!'.A.P. 11,'rt .. Hea ita. JO :ıcw. 

P.&ZAll - 12/3/39 

12.30: Protrf.m. 12.35: Müzik (Kftçtlk or -
kc.crt.ra - Şef: Necib Aşkın). ı - Kftnneke -
Rıt'!rsan süitten Blö Andante, 2 - Kalman -
Çardnş prenı;eal operetinden potpuri. 13: 
Memleltet "aat. Aya.n, ajans, meteoroloji ha-

!:v.'rlerl 13.15: Mftzık <Küçük orkestra - Şef: 
Nf'Cib Aşkln). 3 - 8orge - Kal evinde ı.pk -
lıır valıı . 4 - Munkel • Barbele polk&, 5 -
1'rles - Lely"ıner ~ker nls. ı - Frtck - Ren 
klyılannc.a ben evlm1eylm. Melodi. 'r -

Trapp - Full - Sanın etrafında mkt't eeııı -
lerl - Fantezl.. 13.50: Türk müziği. Çalanlar: 
Veclhe, Ruşe!l Kam. Cevdet Kosan. Okuyan: 
Necml ruza. ı - Osman bey - Nlha'fend Pet 
rcvi. 2 - Ar1f bey - Ben bftyt vera bekleri -

ken. 3 - Nuri Ham - Bir goncel terd1r. 4 -
Arif bf'y - Saclanna ba~'hlnal1. !I - ArU 
bey - Şarap ı~ ~i)Ifemtnde. 8 - Yuaof pa -
43 - Saz sema~ı. J4 20 - 14.30: Müzik <Neş -
ell pHlklar). 17.30 Proğra.m. 17.35: Mt\zlk 
(Pazar çayı). 18.15: Konuşma <Çocuk saa -
tn, 18.45: Müzik <Pazar çayı denmıl. 19.15: 
Tfırk mfizt!ti <Puıl btyetll. Safiye Toby ve 
Tahs\!I Karakuşun ~tıralrlle. 2<>: Ajana, m~ 
teoroloji haberleri. 20.15: Tllrt müzitt. Ça -
tanlar: Refik Fe.rsan, R~n Kam, cevdet 
Kozan. Okuyanlar: semahat ÖZdenses, Mab 
mud Kanndaa ı - ......... - Peşrev. 1 - 'P'a· 
ız bey Kapancı - Hüzzam tartı: Bütlftm 
büklüm s - Arif bey - K11rdlll şarkı: Dft -
şer ml şanına. 4 - Civan usta - Her ~de 

vard•r a,k: lptllA.91. ı - Refflr Fersan - Bir 
neş'e yıı.rat . 8 - ......... - Güıtzar şe.rkl: Göz 
ıerimden gitmiyor. 7 - ..... .... - Hüseyni '9-r 
k1 · Mehtab dalgın 8 - B. Pına.r - Kürdlll 
~:\rkı: Ellerine ktmler To'kdı kınayı . 9 - Ra
ktm - Kilrdlll şartı: Demedim ona hiç kim-
sin. 10 - .... ..... - Saz sema~. 21: Memle -
ket saat l'f8.n. 21: Ne ... ell pllklar - R. 2110: 
Müz!k (Rlyaııettcftmhur bandosu - Şef: İh -
san Kl\nc;er> ı - Brun • Küçnk gecld~ -
mı <marş). 2 - Fam - Menuet - caprtce. 
3 - Bcethoven - ~ont (Uvertilrl. 4 -

Lemis Aubert - Kıııa süit: a) Menuet. b) Nin 
n•. d) Bııle müz1.~t. 5 - Rlm~kY - Korsaltow
Antnr <Senfonik parçal. 3 ftncn lmmıı. 22: 
Anndolu ajansı rapor servıst\. 22.10: Müztt 
(Cnzb'l.nd - Pl.l 22.4!1 - 23: Son ajans haber
leri ve yannkt proğram. 

* ALLOI ALLOI 
Uolandanm meşhur aPHİLİPS PCJ• Rad

yo istasyonu, Martın 14 üncil saıı akşamı ea

at 21 1/2 w 22 arasında ve 31.28 metr. kıaa 
dalgala.r üzerinde cTÜRK GECESt. namlle 
verecett {lçfincil Türk musiki tonaertnı dln
lemeğe davet eyler. -··- ...... ···-------·----· 

Or. Ihsan Sami 
0KS0R0K ŞURUBU 

ÔksUrilk ve nefes darlı~, boğmaca 
ve kızamık OksUrOkleri için pek 
tesirli UAçtır. 

Herkea kullanabilir. 
..... ·····················-·· .. ·····-·-···-···-··-·-

Son Posta 
Yere'batan. Çat.&lçqma IODk. • 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıltan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize tlddir. --
ABONE FIATLARI 

1 6 3 1 
ı:en& Ar Ar Ay 
ICr. K.ı. Kr. K.ı. 

TO'RKİYE 1400 76u 400 ıw 

YUNANİSTAN 2.J.iJ l22o 710 27v 
ECNEBİ 2.1 J) .. ,, 800 ~00 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
deği,tfrmek 25 tunıtur. 

Gelen nralı geri vmlmn. 
llanlaTdan ma'aliyet alrmn~ 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul illvesi lazım.Ur. . .................... -...................... ] 
t Poıta kutuıu : 741 İstanbul 
~ Telgraf : Son Posta 

\ .... :.~~~~:.~ .. ~~~-~ ................. _ 

Sayfa 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
J - İdaremizin Paşa bahçe Müskirat fabrikası şişe yıkama atölye ve üzüm 

ambarı daireleri çaulannın tamiri işi şartnamesi mucibince kapalı zarf usullle 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 11337,01 lira, muvakkat teminatı 854,02 liradır . 

III - Elailtme 17/Mart/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15,30 da ıc.. 
bataşta Levazım ve Mübayaat şub~c:indeki Alık Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Kepf ve şartnameler 28 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım 

ve Mübayaat Şubesinden alınabilir. 
V _: Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlcrin 7500 liralık bu gibi işler yapmıf oı. 

duklannı gösterir vesikayı ihale gününden 8 gün evveline kadar Umum Mtı • 
dürlük İnşaat Şubesine ibraz ederek aynca fenni ehliyet vesikası alrnalan 1l • 
zımdır. 

VI - Mühürlü te.kli! mektubunu kanuni vesaik ile 5 ci maddede yazılı fenn1 

ehliyet ve.sik.ası % 7,5 g:.ivenme parası makbuzu veya banka temina~ mektubu
nu ihtiva edecek kapalı zarflnrın ihale günü en geç saat 14.30 a kadnr meikQr 
Komisyon Başkanhğın;ı .makbuz mukabilinde vermeleri Iazım<!ır. cl278> 

~ 

I - Mevcud şartname, proje ve keşfi mucibince Malatya tütün fabrikasına& 

yaptırıl:aca'k tretuar, asansör tesisatı, bahçe toprak tesviyegj, drenaj bahçe dahil 
yollan ve ihata duvarları işleri ve bunlara aid imalatı sınaıyc kapalı zarflı 

eksiltmeye konmuştur. 
II - Keşif bedeli 35.795 lira 97 kuruş olup teminat akçesi (2.759) lira 77 m .. 

nıştur. 

III - Eksiltme 23/3/939 Perşembe günü saat 15 de Kabatnşta Levazım ve mü .. 
bayaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname keşifname ve projeler (184) kuruş mukabilinde Levazım f\l"' 
besinden ve Ankara, İzmir, Malatya Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Bu işe girmek istiyenlerin yüksek mimar veya yüksek mühendis olmalan 
veyahud mukave.eyi birlikte imzalamak üzere bu evsafta bi:- mühendis veya 

blr mimarla iştira.' et.miş bulunmalan ve şimdiye kadar bu kabil (50.000) liralıi 
bir işi muvaffakiyetle yapmış ve bitirmiş olmaları şarttır. 

VI - Talihlerin eksiltme gününden sekiz gün evveline kadar bizzat Umum 
Müdürlük İnşaat Şubesin2 müracaat ederek fenn~ ehliyet vesikası almnlan ı&
zundır. 

VII - Utekliler.in şartname ve projeler ve yukandaki maddede gösterilen eıi
liyet vesikası ve ayrıca kanuni vesika a!malan teminat akçesi veya banka me'i
tublannı ve mühürlü fıat teklif mektublarını ihtiva eden k<ıpa:t zarfl3nnı eJc.. 
siltme gününde nihaye~ saat 14 e kadar makbuz mukab"linde mezkftr komisyon 
riyasetine vermeleri lazımdır. 

Postada vaki olacak teahhürler kabul edilmez. (1489) 

Cinsi Mlktan Muhnm
men B. 

Lira Kr. 

% 7,5 mu
Takkst tem
Lira Kr. 

Eksiltme 

şekli saati 

Tuz kntesı 
Yungın sOndOrme 

8000 11det 900 - 67. 50 açık ekslltme 16 

levazımı 17 Ralem 2337 .54 175. 31 • » 16.20 
I - Liste w şartnameleri mucibince yukanda cins ve miktarı yazılı iki kalem 

malzeme ayn ayrı eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalannda gösterilmiştir. 
111 - Eksiltme 17 /3/939 tarihıne raslayan Cuma günü hizalarında gösterilen 

saatlerde Kabata§ta levazım ve mübaynat şubesindeki alını komisyonunda yapı. 
lacaktır. 

IV - Liste ve şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alına 
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler tayin edilen gün ve saatlerde% '7,5 güvenme 
paralarile birlikte mezlctır komisyona gelmeleri ilan olunur. (1311) 

Cinsi Mflr. 

Boş bobJn 1500 A. 
111ndığı 

Muh. B. Beheri Tutan Y. 16 Teminat 
Lira Kr. Lf. Kr. LI. Kr. 

65 975 - 146 25 

Eksiltmenin 
şekil ve saati 

Açık arttırma 16 

I - Mart 939 tarjhinden Ağustos 939 gayesine kadar CibaL. fabrikasında bfrl
kecek 1500 ad~ boş bobin sandıklan yukarıda yazılı ~ek.ilde satılacaktır . 

I1 - Muhammen bedelı ve muvakkat teminatı hizasmda yazılmıştır. 

Ill - Artırma 16/3/939 tarihine nstlıyan Perşembe günü hizasınd::ı yazı1ı a• 
atte Kabata§'ta I..evazım ve Mübayaat Şubesindeki Sat~ Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

IV - Nümun~ler hergün Cibali fabrikasında görülebilir. 

V - İsteklilerin artırma için tayin edHen gün ve saatte ~{. 15 güvenme parala 
tiyle birlikte yukarıda acb geçen Komiryona gehneleri ilan olunu!'. cl158» 

---
Cinli Mfttan Mu ham· Ya 7,0 EksHtmenfn 

men B. Muv. Te. şekli saati 
Lfrn Kr. Lira Kr. 

Muşamba 27 ad. 378 ,- 28 85 açık eksiltme 14 
Selef on kAtıdı 16000 tabak 806 . 25 60 47 • :t 14,80 
Çuvlll ağzı dllcme ma- 1 ad. lif 490 .- 96 75 • • 15 
ki nesi lzmtr 

1 - Cins w mikdan tahmil bedeli ve teminatı yukarıda yaztlı üç kalem mal• 
zeme ıartnamelerı ve nürnuneleri mucibince ayn a~Tı ekı;iltmeye konmuştur. 

II - Eksiltme 16/3/939 Perşembe günü hizalannda yazılı ssatlerde Kabataıta 
levazım ve mübayut tubesindeki alım komisyonınrda yapılacaktır. 

III - Şartname ve nümuneler her güu sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
IV - Dikif makinesi eksiltmesine iştirak etmek istiyen'ıer fenni tekliflerinin 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü tuz fen şubesine beş gün evvel berayi tatbik tevdi 
etmeleri ve tekliflet'inin kabulünü mutazammın iştirak vesikası almaları lazım-

dır. Eksiltmeye iştirak edecekler % '7.5 güvenme paralarile münakasa için tayin 
edilen gün ft saatlerde yukarıda adı geçen komisyona gelmelen ilan olunur. 

(1129) 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 

...... -..... -......... _._. ........ _____ _ ı - Evsafına uygun 1200 adet kuru pil müteahhid nam ,. e hesabına İstanbul 
Gedikpaşa Jandarma Satınalma Komisyonunca 13/Mart/939 Pazartesi saat U 
de açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Son Posta Matbaan 

Nef?iyat Müdüril: Selim Ragıp E~ 

SABIPı..al: s. Ragıp EMZÇ 
:A. Ar.. ııı~ 

2 - Şartname ve evsaf her gün adı geçen komisyonda görülebilir, veya be • 
delsiz aldırılabilir. 

3 - 2490 sayılı kanun ıartlarını haiz .isteklilerin teklü edecekleri fiatlann 
ya.le yedi buçuğu üzerinden ibraz edecekleri ilk teıninatlarile yazılı ıün ve 
saatte komisyonda bulunmalan. c1265» 
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GRiP - NEZLE • KIRIKLIK • SOGUKALGINLIGI • ROMATiZMA • NEVRALJi • BAŞ • DiŞ 
aldanmaymıJ. Rafbet gören ker ,eyin taklidi ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle recldecHnk. 

--

Bisiklet ve 
motoslkletlerının .......................... 

~optan .. e perakende aabf J•d : 
tat. SaltaDbulam BamdlbeJ ıeçtdl 

Ro. '8 • 116 ,...... •••ta ....... ldacbr. 

Şuhut Belediye relaUilnden ı 
1 - ŞGhud 1rıM1nnnm Rafla VeklleUDden mımcl4ak projtll mucibince JaPf.ı

nlacak elektrik ve makine telllatı (18883) lira <•> kunıt bedeli kepfle kapalı 
zarf usu1ile eblltmeye Jronulniuftur. 

2 - Jl!ksllhne ft/3/939 tarllalne miladlf Puan.ı.t ald uat 15 de ŞWıwl be
ledi,.mde toplanan encflmeıa tanflDclaa ~. 

3 - Muvakkat temlııat Om) Ura (21) karitfım. 
-4 - Ba • akt -.ı PfOJt. bftlllll btlr. .............. , prtname1m bel& • 

l>at ve mft.Dakm prbWne8l, Jllllbvele projeli. baJllldırbk lfla'i ..- prtna • 
meli bir lira DJukablllncle Şlhud beledt,tııllndeıı almabtllr. 

5 - ı.tekli oıew- Hatla V•Wı-.. d 1 _.1Mt'tıldlk wlllcıtll. -baaa 
........ tıllııliat 'iilPblmr dair ....... INmı vldlil 1tG '.,,.. ......... -
az sekiz gün evvel Afyon viliyetin• müracaat ederek ehliyet veaikuı almıı oı.. 
rnam ve bu vesaiki teklif mektubuna rapten ihale uatinclen bir 1Ut evveline 
bclar Şillıud belecUJe ıeillif.lne makb1IS mubbflJnM Uv'4i etmeleri WJ• poltlı 
Ue pdennelerl llAıı olunur. (138'1) 

Tabii Ozülüyorsunuz değil mi ? 
Çcouklannada 1Grc1npııtıa oburluk, Mı111ıtt, kanmlk, buımaızlık, a. 

1111 fltmeletl, aruına llbaJler, l>q dOnmelerl, b1lnm ye makat kaşuuna
lan, 11Jmken sıtlya akması gibi pjrltablt baller savalh J&vıucuklana 
bllllkluıada 7qıyın ve Plüanaı emen aol1loulaRa telirldlr. 

ismet SOiucan BiskOviti 
kallanmakla t>u Ullertn bepll ortaclaa laltar, ~ ft bllJl.kler llh
batlertne, nlf8lerlne DYDlllMr• 

Kullamt tam hbllann lo&nd• llıabll olarak JÜJlldıt. Olum- ve oo
C1itlanıma ı necla bir kao bi*8vlt ilıtl)'ltea YeJhı& 

(iSMET) lamllle c!lkllet ecf ..... P1ca ...... H• .czanetle 

----~-· 

lluha'lllJMll bedel1eılle miktar 'ft nMfı •lada JUlh iki pup m•'-me 1aer 
F.111 •frl ayn ftıale edilmek 11ıere u1m Çat'fUDba c1n1 .. ı ClG.30> on ba
~ Ha~rpapdı pr blnamndaki lro~ taratmclan • eblltme 1l8Uli1e ·= ılıni.!.kbr. 
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