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Alman ordusu diin Bahçekapıda dün 
Slovakyayı da işgal etti geceki _qangın 

KARPAT UKRANYASI 
MACARiSTANA 
İLHAK OLUNDUI 

Pragda 10.000 kişinin 
tevkif edildiği bildiriliyor 

Pragda Bohemya ve Moravyanın yeni idare tarzına 
aid kararnameyi imzalayan Hitler akşam üstü 

Slovakyaya hareket etti 

-·~·~···· .... -· .... --...... _ ...... ..._ 

.tlaıan ecza de poBile ycınıtıdaki dükledn.l4r 11cmar1en 11e ya~ .,mını Hasan ecza --• -----;- __ .. ..__ .......... -·-·-·· .. -: ... : 
deposu dDn Mısafır Bulgar Başvekılı 
gece kasden bu sabah Ankarada 

Köseivanof dün akşam Haydarpaşa istasyonunda 
binlerce halk tarafından hararetle alkışlandı yakıldı! 

Vanoında dApndan 
başka dört mağaza 

daha yandı 
Depoya ateş veren adam, 
kaçarken yakalandı, depo 
sahibinin de malumabna 

Pragdaft Mr ~ müracaat edildi 
Londra 16 (Hu.su&i) - Öz Çeklerı.e mu Slovakya ~ek:al Tluonun Hftlere m~- Dün geoe saat 21,25 te Bahçekapıda 

kO.n Bohem~a ve Mor~.vya ~opr~ raca.aU ü.ze.n.ne, Slov~ ~.ahi. Alman hi- Hasan ecza deposunun üst katından bir -
Almanyaya ılhakını muteakib. bugu.ıı ıde (Deııamı 3 iincu sayfada) denbi.N keSif bir duman ve alev yük.sel-

İ n g i liz1e-r; ·Ailn a.' n_lara Fr:;;; lls:.i;i: Bulgm- baft1ekili Si1'keci istasyonunda 

ateş Pu .• sku·· ru·· yorlar' B t yahatı• Şamda Dün ıehrimize gelen Bulgar başvekili v.apurlle Hay.(farpaşaya geçmişlerdir. • eru se elme?lns Köseivanof ve refi.k:Uı halkın Epe1Ans Köseivıanof Türk ve Bulgar 

t 1 
A d d samiml tezahürat ve al.kışlan arasında bayraklarile donanmış olan Haydarpaşa 

G t 1 Ç ki 
· Al ·d · · p e aş uyan ır ı 19.40 d.a hareket eden hususi tretıla An. rıhtımında ve garda toplan~.·ş olan bn-aze a er, e arın man 1 arasını, ragın Şam lO (Husus! muhabirimiz yan • laaıraya hareket etmişlerdir. Misafir haf- lerce halk ve Bulgar kolon~ t~ra~~da.n 

bombardıman edl.IBCBgwı• fehdı.dı· yor) _ şamdl gene telAş var. Beruttan vekil saat 19 da Perapalas otelinden •1- aikıtlanmıştır. ~~terem mısafırımız 
gelen haberler, şamı biraz helecana ul- nlarırk Tophaneye iıımifler ve nhtunda garda vali muavmı. İstanbul ~omutanı, 

üzerine kabul ettiklerini haber veriyorlar (o-m 
11 

inci sayfada) kenciilerine - eclllmlf olan Suvad (Dev""" 

11 

bıo ••uı•ılııJ 
Çeko-Slovakya hadisesinin, lngiliz siyasetini değiştir- ·veni meb'US namzedlefİ IİSteSI ayın 

mesi, kabinede değişiklik yapılması bekleniyor 22 sinde kat'i şeklini alacak 

, 
Çeko-Slovak hadisesi1lin bir neticesi ola rak Ingiliz kabinesine atın.malan mevzuu 

bahıolan iki eski nazw-

Duf1cuper Eden. 

Londra 16 - Alman yanın bundan ev-ı rıtaJnen yapılan emri vaki siyasetinin 
velki cebir ve kuvvet darbeleri esnasın - uy~n'd'ırdığı nefreti birçok defa oldukça 

- - --.x-...il' LMr.' ..mat:ru.ıa.tlı..-'i~ aahhüdlere - (Devamı 11 inci sayfada) 

Bursa, lzmir ve T rabzonda ikinci müntehib seçimi tamamlandı, lstanbulda 
bir günde ( S0.441 ) vatandaş reyini kullandı 

fstcınbulda. ciü.nkü seçim jaalıyctınden. intı bala,. ·cvazısı s inci sayfada 
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Çeko - Siovakyanın 
ö . ."ümü 

Y•zan; Muhittin Blrı .. -

(F cko-Slovakya öld:l. Fakat, ~u 
~ hadiseyi. bu gibi ahvalde dort 

kelime ile dahıı iyi ifade eden atalarımı
zın kısa bir sözlerile anlatmak dah~ -~yl 
olur. Bir insan öldüğü vakit, onlar ôlu~ 
denilen hayat had ses;nı şöyle bir fe1se!ı 
dfurtur içinde toplaı !ar ve ctopraktan ha
sıl. toprağa vflsıl!> derlerdi. 

Çeko-Slovakya da. içinden çıktığı ~opra: 
ğm tekrar içine gi!mekten başka bır şeı 
yapmış değildir. A~man Avusturyanm 
toprağından hasıl r.ıla:ı bu memleket, çok 
genç yaşında da olsa. gene Aıın~n topra
ğına vasıl oldu. Fakat, işin hazın .tar~fı 
§Uradadır ki etraftan küçük bir ~-eessur 
;esı bile duyulmadı VP iki katre goz yaşı 
dahi döken olmadı. Hnttiı, Çeko-Slovak
yanın gayri meşru ve hayırsız annesi o
lan Marianne bne, çocuğunun ölümüne U• 

za:ktan, sadece lAkayd seyirci gözlerile 

baldL 
Bizim g"bl.. Çeko-Slovakyanın mukad -

deratmı uzaktan seyredenler için, yegane 
yapılacak vazüe, bu münasebetle bazı 
müllhazalan kaydetrn~kten ibarettir. 

* 

Resim il Makale: 

lnsanlar herhangi bir şahsın kıymeti hakkmda yuruttuıt
leri muhakemey'i o phsın kendilerine iyilik, yahud fena • 
lık yapmış olup ohnadığı noktasından ılerlctirlcr. Bunun 
içindir kı hükümlerinde ekseriyetle aldamrinr, yanlış b;r 
neticeye vanrlar. • 

Uçurumun kenarında duran odam .. 

• 

::::a 
= 

Bir adamın kıymetini tayin ederken vereceğımz hüküm· 
de aldanmamak istiyorsanız o adanu ::nücerred olarak mu
hakeme cdinız, kendi §ehsınızla münasebetini tamamen u
nutunuz, dostunun kıymetini büyük, düşmanınkini küçük 
~ören adam her vakit için uçurumun kenarındadır. 

Sözün kısası 
Göz gibi kıymetli 
Ne var? 

I!. Talu -
S ağ gözümde ufak bir anza ol· 

du. İki üç gün kapalı tutınağa 

mecbur kaldım. Meğer ne zor şeymiş! 
Tevekkeli değil: Gözün bu derece kıyme· 
tini takd:ir eden atalarımız en ehem • , 
miyetli tabirlere hep or..u karıştırmışlar. 

Lehçemizde, en çok yer tutan kel:me 
gözdür diyebilirim. 

Çok sevilen adama göz bebeği .. yakın 
sayılan kimselere iki gözüm.. gözümün 
nuru denir. İlk aşkın mevzuu ilk göz 
ağnsıdır. Ya'dedilirken, kaşı gözü şöyle 
idi, böyle idi diye sena edilir. Eğer çok 
sevilmiş ise, hayali gözönünden gitmez. 
Havatınızda daha pek çok maceralar geç. 
tiği halde gözünüz dauna ondadır. Göze 
gelip onunla başgöz olamndığınıza da 
belki yanarsınız. Başkasının, sizden daha 
açıkgöz davranarak onu kapmış olmasına 

kızar, içinizden: 
- Gözüne, dizine dursun inşallah! diye 

söversiniz. 
• Birini methedeceğ!niz vakit, hakkında 

Bir kere. bu sütunu tnkib ed.'enler bilirler M B reşa l 
ki biz bu ak:ibeti, çok evvel tahmin_ etm.iş Gö "ng 
olaulardan biriyiz. Anschluss'u muteakıb • Fi 

ır·-·-·-.................. : ....................... 11 Bir d1'va ile !J.400 

HergDn hır fıkra ~ lnuııtz ııra~ı 

tok göz, pek gözlü, gözü açık, görgülü 
adamdır dersiniz. Muharrir iseniz, maişe· 
tinizi ahıınızm terini değil, göz nuru dö
kerek kazandığınızı söylersiniz. En bü-ı 

yük meziyetlerinizden birı, başkasının 

ekmeğinde gözünüz olmamaktır, Çnlışır, 

didinir, brraz para tutup ta istirahate çe .. 

kileceğiniz günü gözlersiniz. Gerçi, yazı. 
cılıkta. dört gözle beklediğiniz o gün pek 
gelmez. Patronun ne kadar gözüne gir .. 
miş olsanız, nafiledir. Biraz kafa tuttu • 

yazdığımız yazılarda, bundan daha ?ir Zayıfladı 
sene evvel bu neticenin gelmekte g~cık
miyeceğini söylcm:ş ve Eylu~ buhranı es
nasında da Çeko-Slovakyanın tedricen e
rimeğe mahkum bulunduğunu birçok de
fa tekrar etmiştik. Şu holde, bizce hadise, 
hiç te beklenilmiyen bır şey değildir. 
Belki de bu beklen"len had:se, beklenil -
diğinden daha çabuk tahakkuk etti. Bu, 
ikinci derecede ehemmiyeti olan bir ba-

--- : Kazanan uıldız 
Karii ticaretin zararı 

histir. 
İkinci derecede şu mülahazayı kaydet· 

meliyiz: Çelro-Slovakya, esasen kendi 
kendisine yaşıyabillr bir memleket de • 
ğiidl. Daha ziyade bir fantez. idi. Bütün 
tarihte hiç b"r zaman müstakil bir mil -
kütıe!ınm, uç-nır~"inı/Yi.ni11Fu.ubir.ı,<"-rJi 
buçuk milyon Slovakı ve bir buçuk mil
yon Macan kendi idaresine alıp muaz -
zam bir Alınan denizile çevrilmiş olarak, 
mnstakil bir devlet halinde yaşıyabıl • 
mesi imkansız blr seydi. Habsburg Al -
manlığının toprağından •hasıl> olan 
Çeko-Slovakyanın Almanya toprağına 
cvAsth olması hAdiseleri arasında geçen 
yirmi ıene. yabuz bu imkansızlığın tari
h;nden Jbarettir. 

Bu tarih, Çeko-Slovakyaya hiç bir iyi
lik yapmadı ve bilyük bir fenalık getirdi. 
Bu fenalıktan bir takım Çel{ politikacı -
lann'.dan ziyade 918 gal"bleri mes'uldür
ler. 

* 918 hı zaferden sarhoş olan diplomat -
lan Habsburg imparato'·luğunu parçala -
rnıya karar verdiklerı zaman, yaptıkl3rı 
işin fenalığını idrakten aciz olacak kadar 
kendilerine malik değillerdi. Almanyayı 
parçalamak, onun taşkın bir kuvvet ha -
llnde etTafı istilA eden dinamik bir kütle 
teşkil etmesine mani olmak is1iyenler, 
evveltı Hab6burgu yık.mıyacakiar belki 
de bin senelik bir tarih içinde vücıicle 

gelm~ ve kaynaşmış olan bu varltğı dah:ı 
da kuvvetlendireceklerdi. Halbuki on
lar, Alman kuvvetinin istila taşkınlıkla • 
nna karşı tarllıin inşa ettiğı bu Habsburg 
seddini yıktılar, onun yerine bu zayıf 
Çeko-Slovakyayı koydular_ Habsburglan 
asırlarca yerinden oynatamamış olan Al
manlık. Çeko-Slovakyayı altı ay içince 
ortadan kaldınverince her şey anlaşıldı 
amma artık yapacak bir şey yoktur. 

Bilhassa Çek milletine yapılan !E'nalık 
ise büyüktür. Habsburg impnratorluğu 

içinde, Çekler, Macarlardan sonra en b·j. 
yük bir rükün idiler. Ancak sekiz mil
yonluk bir Alınan kütlesinP. istinad eden 
Habsburglar, hAkimiyetlerini ayakta hı
tabllmek ve bilha:\sa ÇeklC'r:n en bÜ'- i ~ 
raklbleri olan milli Macar krallığına kar
'1 bir muvazene vücude getirmek icin 
Çeklere dayanmıva ve onlann isU>dikl\°!
rini yapmıya daim:ı mecbur kalını~lardı. 
Bundan dolayı, Çekler. o imparatorlu
ğun en iyi tutulan çocuklnn olmuşlardı. 
Habusburg imparatorluJ{unun en mamur 
ve en mürcffeh·parçalard:ı Çeklerin mem 
leketlerl oldu. 

Halbuki. Çekler için bugün o güzel de4 
vir b!.r tarih olmuştur. Bugün seksen mil
yondan fazla 

0

bir Alman kütlesi arasında 

Bir gömlekçi düşibmıiış, kaTh bir 
kazanç yolu bulmuşr:u. Birçok adres
lere üç gömlekle birer f aturtı gönde
recek, faturalarda gömlekleri iki gös
terecek ve iki gömlek paTası istiye- • 
cckti. Gömleklere fazla fiat koyacağı 
için üç gömleğin parasını da alacak
tı. Fakat gömlekleri gönderdiği kim
seler üç gömlek alıp f atuTacla ik·i göm
lek yazılmış olduğzınıı göriince fazla 
bir gömleğin yan!ı§l.ıkla konulmuş 
oldtığunu zanncdccekle1" ve iki göm· 
leğin parasını seve sev~ ödiyecckler
di. 

nmnlP.'k ~ d .. ·· d .. -- tarzda hare
ke{ ettı. Gom'te1c'ferW1/aturafarı gon-

/ ğunuz gün gözüncf en düşersiniz. O da bir 
1 fırsat gözetip, sizi yere vurdu mu idi.. 
gözleriniz faltaşı gibi açılır. Bunu bildi .. 
ğinizden, her şeye göz yumar, işinizden, 

gücünüzd-en gayri bir şey görmez olur • 
sun uz 

Ne çare ki bu hay öyle göz açıp ka • 
payıncaya kadar geçer gib: değildir. Cefat 
ömrü uzun gösterir. Nadiren, kaşla göz 
arasında elinize bir fırsat geçtiği olur. 
Fakat ı:İ.7P afü:. achrm:ı.yan talı1uniz bunıı 

da göz koyup, zorla yüzünüze gözünüze 
bulaştırtır. 

bii 'zayı!İaina rejimi .. ~et1ce;i;;d'e;-ııa"Gli 
düştüğü için, dinlenmek üzere Rornaya 
gidecektir. Filvaki Mareşal Göring eski
sine nisbeten çok zayıflamıştır. Resim
lerimizden biri Mareşali:ı bir sene evveikı 
ve diğeri de son zamanlardaki haJıni 
göstermektedir. 

derdi. Fakat ertesi gün her gönderdi
iP yerden gönderdi(ji üç gönılekten 

ikisile şu tarzda yaztlmı1 biTer mek
tub aldı: 

lngiliz sinema yıldızlarından Elızabet Nihayet. günün birinde ecel yefşir .• 
Alba Metro Goldvin Mayer kumpanyası hasta döşeğine düşersiniz. Gümüş göı 

cGömleğe şimdili.1( ıhtiyacım olmıı

dığmdan gönderdicjin;z iki gomlci]ı 

alamıyacağım. SeUimlanm.• 

• doktonm bi · ted · b-1.. ·ı · · .ı.-aleyhine açtığı zarar vı ziyan davasını n. avı auanesı e sızı ı..u.• 

ancak altı milyonluk bir nüfus camiası 
olarak yaşıyacaklar ve muhtariyetleri ne 
olursa omm, Groudeuuchland denilen 
büyük bir kültür kütlesi arasında eriye
ceklerdir! 

\... ............................. -.. ·---·---··' 
kazanmış. 3400 İngiliz: lırahk tazminat tıklar, durur. Feri kaçmış gözlerinizle, Sİ• 
alınıştır. Artiatin, resimde koca.sile bir- zi son bir defa dünya gözü ile görmeğe 
tikte neş'eli neş'eli mahkemeden ç1kışını gelen yakınlarınıza mahzun mahzun ba· 

karsınız. 

918 galfblerinin yaptıkları işlerden do
layı en çok zarar görmüş olan millet Çek 
milletidir. 

f!}oi;akla lıısa 
Pantalıuıla grzen 
(iarib bir kadın 

görüyorsunuz. 

Vindsor Dii k ve Düşesi 
Nisanda İngiltereye 

{!idiyorlar! Bu genç kadın 

sok~ kta kısa pan-* talon ve pijama· 
Bu kıssadan birkaç hisse birden çıka - larln gezmekti? ıs-

ralım: rar ettiğinden do· 
Bir millet, hiç bir zaman kendi kudret- layı Amerikada 

lerinin taşıyabileceği yükten fazla iddia New Jerseyde hü. 
yüklerinin altına girmemeği bilmek mec- kumet makamları 
buriyetindedir. Haruburg imparatorluğu tarafından hudud 
içinde en imtiyazlı mevkie sahib olup Vi- harici edilınişth-. 
ynnnnın yanıbaşında Praha gibi mamur Madam Holmsen 
bir merkez kurmıya muvaffak olmuş bu- uzun boyludur, &a
lunan Çekler. takat ve kudretlerine bak- nşındır. 1934. te ta
mıyarak büyük bir Çek hakimiyeti tesis lak davası et -
etmek istediler. Netice, dimyata, pirince mek üzere mah· 
giderken evdeki bulgurdan da olmak ne- kemeye müra • 
ticeslne vardı. caat ettiğ: ve rei 

Ayni zamanda, bir milletin, bütün ha- sin huzuruna kısa 
yatını yalnız kendi kuvvetleri ve keneli pantalonla çıktığı 

lvnsıtala:r'!le temin edebileceğini de iyi zaman. hakimin 
öğrenmeliyiz. Çekler, Fransa ve İngiltere cgit, giyin de gellı. 
nin yardımlarile. yüksek masraflı bir nas- ihtarına maru3 

Vindsor dükü kansile yakında, ve bir 
ihtimale göre de Nisan ayı içerisinde İn
giltereye gelecekt~. Bu takdirde, dük ile 
düşesi getirecek tayyare ya Heston veya. 
hud da Croydon meydanına inecekt~r. 

Bu ziyaretten maksad, dükün babası olan 
beşinci Jorj namına, Vindsor de Sencorç 
kilisesinde yapılacak olan Ayinde bulun
maktır. 

Bütün hanedan ailesi bu sırada, kralın 
naşıru hamil tabutun kilise avlusunda 
yapılmış olan mezara indirilişinde haZJr 
bulunacaklardır. 

Dük Bukingam sarayına gitmiyecek. 
halka da görünmiyecektir. 

yonalizın sevdasına düşmüşlerdi. Bugil':ı kalmıştı. Madam Holmsen, bir es-

dindeki elçilerinden birinin üvey 
kızıdır. Madam büyük evden hoşlanmaz, 
kulübede otunlr. Kulübesinde bir çift 
yatak, iki portakal sandığı ve iki de ay
nadan başka eşya yoktur. Yere oturmayı 
iskemleye oturmaya tercih eder. Kadı!l 

tuvaletlerini günahı kadar sevme:. Sade 
bir hayat sürmek taraftarıdır. Onun için 
de insanlard'an kaçar. 

Almanyanın kucağına teslim oldular! ,ki Rus ataşemiliterinin kansı ve 
Muhittin BL•gcn Amerikanın Portekiz hükfuneti nez-

1 STER 1 NAN, 
cMaarif Vekfüetinin iki yeni kararını okuyoruz. Bir mu

allim. bir haftada 24 saatten fazla ders verecek olursa bu 
fazla dersler için para alamıyacak. 

Her muallım. her ld'er.sinde talebeyi derse kaldınp kontrol 
edecek. 

Birincisini ele alalım: Bu tedbirin saiki nedir? Acaba bir 
muallime 24 saatten fazla ders yükletmemek mi? VakıA 

haftada ~4 saat ders veren muallim haftanın altı günü sa
bahtan akşama kadar sınıfta demektir. Bundan fflzlasını on

dan ıstemek içın onu fazlasile tediye etmek lazımdır ve za-

INANMAI 
ten bu fazla d€rsJere o, üç beş kuruş fazla almak için müş
~.ilatla tahammül etmekted"ir. 24 saatten faııa derslere p:ıra 
verilmiyect>kse, bundan faz.la ders verecek muallim de? 
bulunamıyacaktır. Böyle olunca da cher muallim haftadı 
ancak 24 saat ders verebilecek ... > kaydı11J. koymak daha 
doğru olmaz mı idi? 
Talebenin her derste derse kaldınlmasına gelince çok ıyi. 
Yalnız bize istanbufü'a öyle sınıflardan bahsolunuyor ki. 
bu .sınıflardaki taiebenin her biri senede birnr ikişe!" dı>fa. 
dan fazla derse ka!dlnlacak olsa muallime ders vermek sı
rası ge1miyecektir .• 

iSTER 1 NAN, iSTER iNANMA! 

Derken gözleriniz döner .. kapanır .. 
Arkanızdan dökülen göz yaşlan üç. 

dört günden ziyade sürmez, unutulursu• 
nuz .. 

Gözden ırak olan, gönülden de ırak o• 
lur! 

İşte size, tam manaslle gözü kapalı çır .. 
pıştınlmış bir fıkra!.. 

-···························································-
Adana da 
Atatürk günü 
Adana 1 6 ( A.A.) - Adana Halkevi 

gençliği ve Adanalılar bugün Atatürk 
gür.ünü büyiık merasimle ve hararetle 
kutladılr.fr. Atatürk Anıtına çelenkler 
kondu. Ebedi Şef hürmetle, takdisle a
nıldı. Gecede Halkevinde Atatürk ge
cesi verildi. Mühim nutuklar söylendi 
Seçkin ve kalabalık bir kütlenin iştira"' 
kiyle çok parlak geçen gece saat 24 e 
kadar sürdü. 
···············································-··········-
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17 Mart 

TELGRAF HABERLERi 

İtalya Fransız hududuna 
asker tahşid ediyor 

Mussolini harekete geçiyormuş 

B irkaç gün evvel bir Avrupa _ga

zetesi Balkan Antantının gıt -

tikçe daha müessir bir rol oynamıya nam
zed olduğundan bahsederken: 

- Zincirde yalnız bir halka eksiktır, 

demişti. 

Bir Fransız gazetesi: ''Alman, ltalyan ve ispanya erkanıharbiyeleri müşterek 
bir harekete geçmek için. şimdiden müzakerelere başlamışlardır,, diyor 

Bu halka Bulgaristana isabet eden yer
dir, ve maalesef boş durmaktadır, fakat 
öünya hadiselerinin bizi alakadar eden 
safhaları önünde aldığı vaziyetlere· bakı· 

Parls 16 (Hususi) - Son birkaç gün içinde gerek Orta Av· 
rupada cereyan eden hadiseler. gerek İtalyada Fransız hudu
du civannda yapılmakta olan askeıi hlLZll'lıklar, Fr:ınsız 
mnuıni efkarında derin akisler uyandırnuJtır. 

İtalyan cüzütamlan gönderilmektedir. 
larak denilebilir ki o da manen yanımız-

Diğer taraftan Mussolini. İspanyadaki İtalyan kıt'alanm dadır, aramızdadır, belki kısa bır zaman 
gen çekmekten hem imtina etmekte, hem de Frankoya yeni içinde büsbütün aramızda olacaktır. 
kuvvet göndermektedir. 

İtalyadaki bu hazırlıklara ve Mussolininı:ı. itil3fgiriz hattı Montrö konferansının üzerinden geçen Gazetelerin i.~tihbaratına nazaran İtalyan kıl'alan, Fran -
:11z - İtalyan hududunda tıahaşşüd etmekte, 1talyar. harb ge
ın.ilcri ve tahlelbahirleri de, Akdenizdeki İtalyan üsl"!ri ara
ıında müte..'1ladiyen gidib gelmektedirler. Frans:z • İtalyan 
hudud mıntakasmda yeni yeni tayyare meydanlnrı yapılmak
tadır. İtalyan hava üslerinde .mevcud Alınan tayyarelerinin 
sayısı günden güne artmaktadır. Sicilya ve Libyaya yeni 

zaman henüz iki buçuk senedir, Sel/inik 
hareketine temas eden cParis - Midia gazetesi diyor kı. 

cMussolinınin, kendi.sini daha kuvvetli sayarak, Fransaya anla_şması~n altı~a . atılan imzala-

k · 'ftl hl · · k t•• tte ile · ·· •. - , . rın ıse murekkeblen bıle kurumuş sayıl-
arşı arazı wı e ermı a ı sure n surecegı gun. ar .ııt . 

k d • ']d' Al İtal İ k. h b' 1 ı' maz. Ilk meselede Bulgar komşularımızı uza egı 1r. man, yan ve spanya er anı ar ıye er , 
· t k b" h k t g ek · · .. ; ...... ~;d ··zaker lere ı Balkanlı müttefiklerimiz gibi yanımız.la 

nıus ere ır are e e e~ ıçın 9Uu...u en. mu . t:: 
ı.- ı' ı d bulduk, ikinci meselede ise Balkan An . 
u;ış amış ar ır.ıt 

tantına biraz daha yakınlaşmış görerek 

Alman ordusu dün 
Slovakyayı da işgal· etti 

Hatayda Atatürk 
köşesi 

derin bir inşirah duyduk. 
Bulgarista.nı Balkan Antantına götü -

ren yolun üzerindeyiz. mesafenin büyük 
bir kısmı geçilmiştir. intiha noktasına 

Majeste Boriı 

vanlacağı zaman !se uzak. sayılmaz. le mevcud olmadığını yazmakla büyük 

E b h _ b" d h . ı bir zevk duyarız. sasen u. er gun ıraz a a değışen, ~ _ 
Antakya 16 (A.A.) - Anadolu ajan· bazan karanp, bazan açılan siyaset ale • ..BuI~a~an·~-- ~ıkan turkçe_ gazeteler 

( Baştarafı l inci sayfada) 

mayesi allına alınmıştır. 
Çek topraklannın işgalini tamamlamış 

olan General fon Brauşıç'in kumandası 
altındaki. kıt'alar, bugiın de Slovakyaya 
girmişlerdir. Akşam geç vakit, Bratislava 
ve diğer mühim Slovak şehirleri de işgal 
edilmişlerdir. 

Prag'da tevkifat 
Pragdan verilen malumata göre Alınan 

askerleri tarafından Pragda ilk işgal e -
dilen bina polis müdürlüğü olmuştur. Der 
hal tevkifat başlamıştır. İlk tev
Jcif edilenler arasmda gazeteci • 
ler vardır. Ben ş.n eski mntbu:ıt 
direktörü Hajck iki polis memuru tara • 
fından tevkif edllm şt•r. Rbyter ajansı -
nın Çek tabi:-ycfnde olan Prag muha • 
biri de tevk"f edilmiş ve tevkifindenberi 
kendisinden malumat alınamamşıtıc. 

Alman po<ls müdürü Praga muvasalat 
edince con bin k"şinin tevkif edildiğini> 
söylediği bild rilmcktedir. 
Yabancı gazete muhabirlerine, vere · 

cekleri haberleri Alman kom·serinden al
!lnalan tembih edilmi.ştil". 

Örfi idare / 

Dün akşam verilen emir üzerine Pra
gın bütün caddeleri tenvir edUmiştL Ya1-
nız bütün sinemalnr, tiyatrolar ve kah
veler kapalı idi. Bü+~n merkezi cadde • 
lerde askeri otomob"Uer auruyor ve miğ
ferli askerler kar fırtınası içinde dev -
riye geziyordu. 

Çek ahali, evlerinden dışarı çıkmamış
lardır. Sokağa çı.k:m.:ik ve ış~k yakmak ya
sağı saat 21 den saat 6 ya kadardır. 

Hitlcr'iıı ilk kararnamesi 
H'tler, bugün Prag şatosurtda Bohemya 

\•e Moravyanın himaye idaresi hakkında 
bir kararname imzalamı~tır. Bu kararna
mede ezcümle şöyle deniyor: 

cBohemya ve Moravya memleketi bin 
senelik bir devre zarfında Alman mille • 
tinin hayati hududlanna dahil olmuştur. 
Şiddet ve uzak görmezlik bu memleketi 
tarihi bağlarından kopararak Çeko-Slo -
vakya ismi1e sun'i olarak teşekkül eden 
daimi tahrikat ocağına keyfi olarak rap
tey1emiştir. Bu memleketin Avrupa ba -
nşı için teşkil ettiği tehlike her sene da
ha ziyade artmıştır. 

A!manya. çok mühim olan bu mıntaka
da lcanşıkhklar vukuunda, gerek bizzat 
ken i emniyeti sebebile gerek umumi sulh 
ve t --lamet namına müsamaha ile karşılı
yan lZ.:t 

K rarnamen'in bu muk ddemesinden 
sonı , Bohemya ve Moravyanın yeni ida
t'e rzını tesbit eden maddelere geçil -
rnc dir. Kararname clıkamına göre: 

'tler, Çek eyaletlerinde veto hakkı
nı ıiz bir umumi va~ tayin edecektir. 
Bo mya ve Moravy:i tam bir muhtarj -
yet. haiz olacaklardır. Mahalli idare yer
li halka tevdi edilecektir. Demiryolu, 
posta, te1graf ve telefon idaresi tamamen 
Al.manyaya geçecektir. Gümrük idaresi 
:Alman sistemine raptedilecektır. Yerli 
ha:lk:tan teşekkül edecek olan polis ve jan 

darma kuvvetleri, Alınan kontrolü altın
da bulunacaktır.:t 

Hitler, bugün öğleden sonra otomobill~ 
Pragdan hareket etnnştır. Kendisinin Bm 
tislavaya gittiği tahmin edilmektedir. rn
ğer 1ıaraftan Alman dahiliye nazın Frik 
de taryare ile Praga gelmiştir. Aynca. 
Alman askeri tayyareleri de bugün Pra~ 
üzerinde muhtelif uçuş1.ar yapmışlardır. 

Lebistana ka~ Çekler 
Varşovadan gelen haberlere göre Çek 

jandarma ve memurlarından mürekkcb 
gruplar mütemadiyen Lavavoczno yaki -
ninde Leh hududunu geçmekte ve hudu
da girer girmez S'ilahtan tecrid edilrnck
tedırıer. 

minin seması altında Balkan Antantına gozlerımız·n onundedır. Yenı harfleri 
sının hususi muhabiri bildiriyor: k 11 ·' B ı · d ki Tü" k k 

dahil olan diğer devletlerın olduğu kadar ı u a~ıyor.ar. u g~!"ıstan a r me, -
Kahruman askerlerimizden bir kıs - Bulgaristanın da menfaatı iktızasından _ 1 teblermde de tedr-satın yen. harflerje 

mının yerleşmiş olduğu Yenicamide dır. Harici emniyetten mali ve iktısadt yapıldığını biliyoru~. O~ad~ yaşıyan ır~
Atatürk köşesinin hazırlanması dola • zaruretlere vanncıya kadar yekdığerıne daşlanmızın terakkı ve ınkışaflarına ma
yısile dün akşam saat 19 da bir lören karışmış bütün menfaatlerin doğurduğu nia teşkil eden kayıdlar artık iyice uzak 
yapılmıştır. Törende fevkalade murah bir zarurettir, ve Unıid etmek isteriz ki. bir mazi olmuştur. 
h_asımız Cevad Açıkalın, askeri mümes- hepimizin gözünde büyük bir kıymet teş- İki memleket ve iki millet arasında de
sıl kurmay albay Ş. Kanadlı, ordu ve kil eden bu neticeye 48 saattenberi mi- rin bir itimad hissi hakimdir ve gittikçe 
zabıta mensubları, Meclis Reisi, Baş - safırimiz olan Bulgar başvekili muhte _ :inkişaf etmektedir. Devlet adamlannuz 
vekil, konsoloslarımız, Vekiller, meb· rem Köseivanofun idaresi zamanında va- ne vakit Avrupaya gitseler Sofya istas
uslar, halk ve mektebliler bulunmuş • rılacaktır. yonundan geçerlerken komşu devletin 
laTdır. Törene askeri bandonun çaldı· Bizde bu ümidi doğuran muhtelif dü- erkanından ekserisini karşılarında bu • 
ğı İstiklftl marşı ile başlanmış. sonra şüncelerin bir tanesinı muhterem misa- lurlar. Çoğu şahsan dostturlar, dost ola. 
A t;ı •iirl- lu)c:pc:in.o ,.,.;~;ı. • ..,; .. +;r v; n.:+ fi ... im;.,;., ı:ı_., ıı... .... ı ..... ft~t. : •. : ·--···-- - . - rRk knnııc:m~ lrlıın ""'"lr ,,ı ........ ı .... 

Macaristan da Karpat 
ilhak etti 

Melımedcıklerden birl,3ç1 anavurddan terek menfaatlerini bilen şahsında bulu- Vaziyeti Bulgar milletmin büyük hü· 
Ukran)·asnu Hat:ıvın Se\'r muahadesile muvnkka - yoruz. kümdaJ'l Majeste Borlsin yÜksek direktif-

t n ayrı .ı ve Atr."üıkün vatanı kurta- Muhterem Köseivanof parti dalgaları- leri altınch misafirimiz Köselvanofun 
rışı mevzularına dair birer hitabede bu nın iktidar mevkiine getirdiği bir devlet himmetine borçlu olduğumuzu unutmı • 
lunmuşlardır. Bundan sonra bölük ko- adamı sayılmaz. Her §eyden evvel me• • yalım. 

Londra 16 Bır taraftan Al-
man askerleri Çek ve Slovak toprak -
larının işgalini tamamlarken, diğer ta -
raftan da Macarr kıt'aları istiklalini he • 
nüz ilan elmiş olan Karpat Ukranyası -
nın işgaline başlamışlardır. 

Macar hariciye nazın Kont Şaki, par • 
lamentonun bugünkü toplantısındıt Kar· 
pat Ukranyasmın Macaristana ilhakır.J 

resrrfen ilan etmiştir. Bu suretle bir müd 
dettenberi gPrek Varşov:.ı, gerek Peşte ta
rafından şiddetle arzu edilen Leh - Macar 
müşterek hududu teessü.; etmiş bulunu-

mutanı yüzbaşı Enver, kahramanlık - lcktcn yetişmiş, çok kuvvetli bir diplo - Fa:kat Bırlgaristanla Türkiyenin dost ol 
larln dolu Türk tarihini an'latan güzel mattır. Meslek hayatının bir büyük kıs- malan k~fi değildir. komşumuzu Balkan 
bir siirini okumustur. En son olarak mı Balkan devletlerinin hükfımet mer - Antantının bir uzvu olarak görmek za -
kom{ıtan Şükrü K~nadlı, Türk askeri • kezlen·n~~ se!irlikle ~~!r:. Balkan manı da gelmiştir. 

· gücüniı veciz cümlelerle anlatmış· devletlerının umumi his. duşunce ve 
~m A kerlerimizin ve komutanlarının menfaatleri ile komşularınınkinin ne de-
ı.r. s d t ' 1d - bil le . 

*** 
Macaristanda Yahudi 
kanunu kabul edildi 

" 1 · ürekli alkışlarla kaTşılanmış - rece e ev em o ugunu en rm en 
soz erı s başında gelir. Ustelik iyi. vefakar bir 

tır. .. . ba kl 1 At Türk dostudur. 
Atıtürk koşesı yra ar a ve a • . 

t .. k.. İ t 'klfil mücadelesini tebarüz Bulgarıstanın Balkan Antantı karşı -
ur un '> 1 d ki · tini b' taraf b ka k ettiren harita ve vecizelerle süslenmiş sın a vazıye ır a ıra ra 

Budapeşte 18 (A.A.) - Meb'usan mec
lisi, bu sabah Macaristandaki Yahudile -
rin hukukunu pek ziyade tahdid: eden 
c Yahudi kanunu:t nu büyük bir ekseri • 
yetle kabul etmiJtir. 

ir. 

iş Bankası umumi 
heyeti bugün toplanıyor 

Ankara 16 (Hususi) - Türkiye f ş Ban
k.ası hissedarlar alelade umumi heyeti 
yarın öğleden sonra toplanacaktır. Top -
lantıda müessesenin 15 inci mali yılı hak
kmda idare meclisınin ve mürakiblerin 
roporlan okunarak görüsülecek. yeni ida
re meclisinin 1939 mürakiblerinin seçimi 
yapılacaktır. 

1938 yılı bu milli müessesemiz'n en 
verimli ve feyizli yılı olmuştur. Bu hu -
sus bilançosunda parlak rakamlarla göze 
carpmaktadır. 

Türk dostu Bulgaristandan bahsedersek 
bugün Türkiye ile Bulgaristanı yekdiğe
rinden ayıran en küçük bir meselenin bi-

Eski Vali Muhiddin Ostündağ 
arkadaşlanmn muhakemesi 

ve 

Ankara 16 CBuawd> - llst1 İ.stanbul Va- den bir Jnammm esa.sen ifadelerinin tahtı -
lls1 ve Belediye relal Muhldd111 Ö.st.ündat ve tat fezlekealnde JUı1ı bulunduiunu eöyle
arkadaşlan hakkında otobtia 1flertndekl J'Ol· mi§tlr. 
suiluk iddlaslle açılan dan.nın dW'U§Jnasına ReJa, celseye ara vennlf ve blr mtld~ 
bugün öğleden enel Temyts mahkemesi t aonra mahkemenin taran okunmutLur. Ka
üncii ceza dairesinde ~nam edllmlftlr. Mah rarda, talebnamede lslmlm yazılı fahSdlerfn 
kemede Muhiddin 'Ö.stiindal ile esti beledi· lstlnabe suretllt dlnlenllmeal, otobiU talimat 
ye reis muavlnl Bodrum kaymakamı Ekrem mes1 hakktnd tahttıı:at ılın tt 
Sevencan hazır bulunm'Qflardır. na a J&P uı 111 ,._ 

_ tündaRuı mnunJ:ret tarlhlnln tesbltlnt Ul -

~Kadıköyde bir cinayet 
• Celse açıldığı zaman müddelumumt IOS zum görüldüğü blldlrlllyordu. Muhakeme lr 

alaraıc deml~tir ki: cGeçen celsede bazı şa- Nisan Perşembe güntı saat ıo a talik edll
hidlerln dlnleruneslnl ı.stemlştlm. Llste!ıtnl dl. 
takdim ediyorum.• 

Şahldlerin Lsimlerlnl bildirdikten sonra Bundan sonra aynı muhakeme Aart Me -

Esrarkeş Feridun, 
ustura ile 

Berber T evfiği boğazından 
yaralıyarak öldürdü 

Dün gece saat 21 de, Kadıköyde, 
Kurbağrllıderede Boyacı sokağında 7 
numarada oturan kömürcü Feridun 
esrrır ve içki içmiş bir halde Gazhane
de tramvay caddesindeki berber Tev -
fiğin dükkanına girmiştir. Aralarında 
eskidenberi bir münaferet olduğu tah • 
min edilen bu iki kişi kavğa etmeğe 
başlamıştır. 

Feridun orada eline geçirdiği bir us
tura ile Tevfiğin üzerine saldırmış, ve 
Tevfiği boğazından ağır surette yara
lamıştır. Bunu müte<~fob Feridun kaç
mak istemişse de vak'a mahalline ye-

t:i"en Kı;rbağalıdere sabit nokta me • 
muru Cemil ve polis Cevdet tarafından 
yakalanmıştır. Kınil kendisini yakala· 
mak ist;yen polise tecavüz etmiş \·e 
aralarındaki boğuşmada polislerin her 
ik.si de yaralanmışlardır. Polis Cevde-
·n yara·sı hafifse de, sabit nokta me

n um Cemil sol dizinden yaralıdır. 
Berber Tevfik derhal Ihydarpaşa 

Nümune ha~tanesine nakled•lm's, ve 
ameliyat yapıln\ıştır. Fakat h ... ~atını 
kurtarma·,;: miimkün olamamı , aa 
1 1 .:ı .~ h 1 nede kan zıyaınd~ n ö n .. ı-
ti.ır. 

müddeiumumi beyanatına llbe olarak "1 zai"lı~ın L!tlmlAld haktmda ve Temytz ceza 
iki noktayı da tebarii:r ettirmiştir: umumt heyeti tarahndan nabedllmlş olan 

ı - Muhiddin Üstündat ihmalden lilzumu beraet taran flzertne davanın temylzen tet
muhaltemes\nl muclb olan otobüa tallmatna- kiklne devam etmıştlr. 
mcslnde beledlye mecllslnee taadlltl keyfiye- İddia makamı bazı hususlar hak'kında tala 
tı t O\klb \'e intaç etmem~ı. mumaileyh bu klkatın tamUdnl lstemtştır: Öğleden aon
tnllm:ı tmımenln hangi tarihte Şehir Mecl1- raki celsede mahkemenin nakız kararına 
in• tPwli ve bundan sonra tetklk edUlp e _ ı•tıba olunmasına ve HAmld Oskay hakkın· 
dllm,.:llğtnln, edllmlşse tarifelerinin ve şim- da ıct beraet karannda :ısrar edilmesine ka -
diye kadar Meclisten çıkanlmamış olması rar verıımı, olduğu blldtrılmlştlr. 
eb<>l>lerinln öğrenUmesl. Rcıs, Üstündağ ve dlter suçlulara. bazı su· 
2 _ Mumafleyh hakkındaki son tııhklka- aller sormuş ve 20 dakikalık bir müzake -

tın nc:ılmrsı kararının bazı kısımlarında reden sonra mahkemenin kararı okunınuş
gôsterllen yolsuz muamelelerin kendL51nl te- tur. Bu kararda tahmin hcyeUnln kimlerden 
dav! ·çın mezunen memleketten ayrıldığı ta- ibaıet olduğunun ve bu heyetin hangi ta -
plhl pde yapılmış olduğu iddia cdllmeslne rlhten hangi tarihe kadar, ne sure le intl -
ore bu tarihlerde hakikaten vazife başın- hab edilı:HY.inin bğrenllmeslne, encümen ka-

1n olup ~lmadığl.. ran uretile mazbatanın tasdikli bir n,.n,. -

B ındo.n sonra avukat Kenan ömer isti - ğlnin istenmesine ve duruşm nın ıı .l'its.ıll 
t;ı k le ciinlenllme"1 1s1~nen şahidier- saat 15 e bırakıldığını l>lldlriyorclu. 
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4 Bayta 

Limanın tevsii için 
tetkikat yapılıyor 

SON POSTA 

1 Bebek - Dolmabahçe 
1 yolunun inşası 

Mart 17 

Mersin yolile yapılan 
' ihracat artıyor 

Haliç tersanesi 
Boğazda da 

genişlet ilmekle beraber, 
bir ters 11ne gapılacah 

üç partide bitirilecek 
B b k1 Dolm balı d ... , 1 Tahmil ve tahliye güçlüklerinin önüne geçilmek üzere e e e a çe arasın a&J yo un 

in§ası üç partilere bitirilecektir. Genifli~ biran evvel limanın inşası kat'i bir zaruret halini alc:b 

Bir müddettenberi Ankarada bu • 
lunan Denizbank Umwn Müdürü Yu
suf Ziya Erzin dün sabah şehrimize 

telmiştir. 
Anhrada yapmış olduğu tem~lara 

dair umum müdür kendisile görüşen 
bir rnuharririmize aşağıdaki beyanat
ta bulunmuştur. 

c- Bankaya aid muhtelif iş1er üze
rinde Vekaletle temaslar yaptım. La· 
zrm gelen izahatı verdim. Etrüsk va -
puruna dair bilumum me8eleler he -
nüz tetkik safhasındadır. Kazanlar, bil 
diğinlz gibi Pürldon Kapüs tipi Fran· 
mz kazanlandır. Almanyadan gelen he 
yetlerle müzakerelere İstanbulda de· 
vam edilmektedir. Müzakerenin b~ -
bca m~vzuunu, Krup müesseselerlne 
mparlş edilen bazı vapurlann vaziyet
leri teşlrJl etmektedir. Bu görüşmelerin 
her iki taraf için de iyi neticeler ve -
:receğinf ümia ediyoruz. 

İstanbul limanının tevsi Ye tanzimi 
hakkında esas proje henüz hazırlanmış 
değildir. Bu projenin ihzarı için, Kip 
il'l'Ş8At müessesesi mühendisleri İstan· 
bulda toplanarak tetkikat yapmakta -

Ankııradan i' i m0feffif 
gelmesi bekleniy r 

dırlal'. Proje hazırlandıktan sonra tet
kik ve tatbika geçilecektir. Kömür mın 
t<ikası da, şüphesiz bu projede yer a -
lacaktır. 

Tersane ~selesine gelince; uzun za· 
mandanbeıi devam etmekte olan tet· 
kikler henüz ikmal edilmemiştir. Tet· 
kikat sonunda Tersanenin yeri tesbit 
ve projesi hazırlanacaktır.> 

ÖğrendiğimizP. göre Denizbank U -
mum Müdürlüğü Haliçteki Tersaneyi 
tevsi etmekle beraber Haliçin dışında
ki herhangi b:r deniz kıyısında da i -
kinci bir Tersane kurmak istemekte • 
dir. Bu işe evvelce Pa.şabahçe koyu 
münasib görülmüş, fakat bilahdre sar· 
fınazar edilmiştL Deni?.bankta müte • 
hassıs bir heyet, İstanbul civannda de
niz kıvılannda tetkikat yapmakta'. su 
C€reya.nlarını hesablamakta, kum tah-
lili ile meşgul olmaktadır. Umumi ar -
zu, yeni Tersanenin Boğc1ziçinde kurul 
ması yolundadır. Yakında tetkikatın 

neticesi bir raporla İktısad Vekateti • 
ne bildirilecek, llz1m gelen direktif a· 
lınacaktır. 

Deniz işleri : 
11 vapurun •3rtnamn~i 

yeniden hazırlanıyor 

Denizbank tarafından İngiliz Suvan 
Hunter müessesesıne evvelce ihalesi ya • 
pılan 11 vapurun şartnamesı yeniden ha
zırlanmaktadır. Bu meseleye <lair muhte
lif müzakerelere ba~lanınıştır. 

yirmi beş metreye çıkarılacak bu yolda 
evvela Ortaköyle Kuruçeşme arasındaki 
cihetin istimlAkleri tamamlanacaktır. En 
çok yapılması Iazı.m gelen istimlAk te bu
radadır. 

Ortaköyle Kınuçeşme arasındaki istim
l!kler bitirildikten sonra, diğer i§ler pei 
çabuk tamamlanabnecektir. Bu işe bat
landığı sırada Dolmabahçed'e yapılacak 

stadın sahasındaki istimlaklere de idevem 
edilecektir. 

İkinci plô..nda Arnavudköyle Bebek .. 
rasındaki istimlakler tamamlanacaktır. 

Bu sahada da mühim miktarda jstimlAke 
lüzum hasıl olan bina vesaire vardır. 

Şehircilik mütehassısı Prost. Dolına -
bahçe sarayının arka duvarlarını kat'iy-
yen alçaltmak fikrinde değildir. Sarayın 
tam ka~sına ite.bet eden ve cSaraylar 
mü1dürlüğüne> ai.d ağaçlı saha da tanzim 
edilecek, Dolmabahçe stadının güzelliği 
He rnütenasib bir hale konacaktır. Beşık· 
taşla Ortaköy ve Ortaköyle Kuruçeşme 
araBlndaki duvarların yıkılması cihetjne 
gidilecektir. 

Gümrüklerdeki sahibsiz 
mallar yoksullara dağıtıldı 

Mülkiye müfettişleri belediyedeki tef· 
tiflerlne dün Cie devam etmiılerdir. Bek
lenen iki müfettifin bugün Ankaractan ge 
lerek çalışmağa baılamaJan muhtemel • 
d.ix. Lilr;um görUIUrse Dahiliye Vekaleti 
bqka müfettişler de gönderecektir. 

1·opfan tılar: .Hır mu«tet~1ı~r'r'~'ı~Jt.ıız tıuJ.Unan TDrk Dili ve Duygusu Yayım 

Gümrük idaresi sahibsiz mallaroan mü
him bir kısmını İstanbul vilayeti Cüm
huriyet Halk Partisi başkanlığı emrine 
vermiştir. Parti bunlardan bin iki yüz 
kilosunu Fatih, Eyüb, Üsküdar, Beşik • 
taş, Eminönü ve Beyoğlundaki, altı yüz 
kilosunu Şehremini, Kadıköy, Şile, Şiıli. 
Bakırköydeki faJctrlere dağıtmıştır. Ay
rıca on beş ton hurma da, yoksul çocuk -
lara yardım birliğine verilmiştir. 

:c.trusk vapurunun tecrübe 
seferi yapıldı 

'4Ii ve belediye retli Lıltfi Kırd.u iyile§· Kurun unun kc ng:-e .. i 
.miftir. Doktorlar bir.kaç gün daha istira- Tiirt Dili ve Duyıuau Yayun Kurumu ıa-
fıet tavai'yfftnde bulwıduklanııdan Ltittl rafından 19-3-939 Pazar giinö saat 14,30 da 
Kırdar ancak PuartMi i\i:Ai nzif eaiııe Şlşll Halknlılde önemH bir konferans vert - Etrüsk vapurunda tetkrkat yapmakta 

olan Alınan fen heyeti tarafından bir •lebüeoektir. lecektlr. 
B•aın kurumu balosu müddet evvel geminin sefer halinde tec-

OOlhane mOHmerelerf 18 Martıa nrtıecet olan Be.tım Kurumu rübesi istenmişti. Bu münasebetle dün 
balosu, ba11 hazırlıklannı ikmal ~in 16 Mart öğleden 90nra Denizbank fen müdt\rü H 

01.lhanenln mutad oı..a Mnellk miea - Cumarıter. altfamına bıralalmı.ttır. ru " 8 
menlerbıln beşincisi lT Mart cuma 11inö •- Balo, 0 ıece, gene Mabtm salonlarında n ve Etru~kte evvelce tetkikat yap • 
111t lT,IO da Gülhaae ııonterau aaJonuade ?erllecelı: " her yılttnden daha 90k: parlak mıf olan Türk fen heyetinin de iştirakle
,apılacaltbr. ft m11w.ffalr: olacattar. rile Marmarada bir tecrübe seferi yapıl • 

mıştır . .. 
DUn 16 Mart fahidlarinin mezarları 

başında bir ihtifal yapıldı 
Yapılan tecrübenin neticesine · dair he

nü:z kat'i bir ıey öğrenilememiştir. 

Taksim stadyomundaki 
hAdise ve bir düzeltme 

Kültilr Direktörlüğünden aldığımız met -
tubdur: 

Gazetenizin 10 Mart 1939 tarih ve 3091 sa
yılı nüshasının birinci sayfasında (İstanbul
dakl Alman ve Avusturya mekteblerl talebe
.si maçta dövüştüler) serlevhaslle çıkan bir 
yazı görtllmüştilr. Yapılan tahkikatta 8-3-
1939 Qarşamba günü Taksim stadyomunda 
Sen Jorj füesl talP.besile Alman lls~l tale· 
besi ara.sında bir futbol maçı yapılırken bu 
maçı tribünde seyredenler arasında bulunan 
ve eneıce Sen Jorj Alman lisesinde otumu.ş 
olan Yaşar adlı bir çocuk Ue bazı çocuklar 
arasında tavga çıktığı, seyirciler tarafından 
önlendiği ve Ud Alman okulu talebe.sinin 
yekdlprile tav~a etmediği anlaşılmıştır. Bu 
cihetin Te İstanbulda Avusturya mektebi 
bulunmadığının gazetenizin ilk çıkacak n!l.!
haaında ve aynl sütunda. ajydınlatılmaaını 
la.ygılarımıa rica ederim . 

..... ._._ ... _········-···············-··---·---
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OEHIR TiYATROSU 
Tepeb .. ı Or•m kıemı 
Aqllm aaat 20. 30 da 

ANNA KARENiN 
1 tablo 

lırtikJll caddeei Komedi 1r ... , 
Akıam ••t 20.~ da 

MUHASiB ARANIYOR 

film 
Bugünden 

Şehrimize gelen haberlere göre, Na
zilli fabrikası hu aybaşından itibaren 
tam randımanla çaJışmaga başlamıştır. 
Fabrikanın iğ sayısı 28,236, tezg~h sa-
yısı 768 dir. Memlekette ilk basma fab
rikası sayılan Nazilli fabrikası yılda 
1.497.000 kilo pamuk istihltık etmekte 
ve 7.819.000 metre bez çıkarmaktadır. 
Nazilli fabrikasının bez ve emprime 
kalitesi Avrupada bile takdir edilmek-
tedir. Fabrika mamulatı, Suriye, Fi • 
listin, İran ve Yunanistanda çok beğe
nilmiştir. 

Almanyaya ihracat normal 
şekilde devam ediyor 

Al.manyaya ihracat normal şekilde de
vam etmektecirr. 

Bilhassa son zamanlarda Almanyadan 
meşin ve sahtiyan teklifleri artmış ve de
vam etmekte bulunmuştur. 

.Şehrimi.roeki meşin ve sahtiyan sanayi 
müesseseleri istihsalatlannı tezyid etmiş. 
ler ve fiatlar bir mıktar yükselerek 107-
108 kuruş arasında satışlar yapmışlardır. .............................................................. 

LALE 

Sinemasmda 

itibaren 
müsabakasının 3 üncü filmi 

TAÇLICANAVAR 
HARRY BAUR 
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Burdurda Trakyada arıcılık ve 
t k I k h l .1 1. nrkasına 5 zelzele oldu 

birbiri 

Yeni meb'us namzedleri listesi ayın 
22 sinde kat'i ş0klini alacak 

Ankara 16 (Hususi) - Cümhuriyet 1 Şükrti özaltan (Erkek Muallim mektebi mü
Halk P~rtisinin veni meb'us namzed- dür muavini>, Mehmed Özbek <Milli Snnayt 
leri listesi avın iı nci Çarşamba günü birliği k~tlbD • Rıza Rüstem Pekolcay Cdok -

avu cu u iZ a ı er ıyor Ancakbirnahiyemerkezile 
bir köyde bazı hasarat var 

,~ . . • . .. .. tor J, Mahir Oyman <Emekli komiser>. Salim 
katı şeklını alacaktır. Lıstede gorule- Ahmed ÇP.lışkan (doktor>, Halld soya! CEm-
c2k yeni namzedler muhitlerinde eh~ niyet san1ığı veznedarı), Nazif İbrahim Ak
liyet ve kabiliyetleri, mazi ve halleri- yüz <do~~orJ, Cavid Pesen <Kom!syoncuı, 
le sevilmiş, takdir ve teveccüh kazeıın. - Cevad Yuces~y <mal'?-alle mümesslll), Sabri Arıcılık usta ve mütehassısları faaliyete geçtiler. Bu 

yıl köylüye 1.000.000 a yakın fidan dağıtılacak 
Burdur (Hususi) - Pazar gecesi sa

at 5, 15 • 6 ara13ında 5 zelzele oldu. Bun 
lardan ikisi oldukça kuvvetli, diğerle
ri de hafifçe geçmiştir. 

h . Karadayı (Tuccarı, Ihsan Peker (Balıkhane 
mış şa sıyetler olacaklardır. meınurlarındanl, Nuri Stileym:ın canbakan 

Edırne (Hususi) - Trakyada arıcı
lık bu sene ümid verici bir durumda· 
dır. Ancılık mütehassıs ve ustaları 
kovanları dolaşarak anların kış geçir· 
llle vaziyetlerini kontrol etmekte, ilk· 
bahar hazdıklarını yapmakta, zayıf o
lanları şekerle beslemekte ve boş ko -
Vanlar ıçin de ilkbahar oğufü .. t:-ından 
doldurmak üoere hazıırlamaktadırlar. 
Arıcılık kursu ve kongrelerinin bu se
ne de Ağustos aymda açılması tahmin 
olunuyor. Geçen sene Macı:.t:istandan 
getirtilen an çiçek tohumları tecrübe 
için yer yer ekilmektedir. 

Tavukçuluk da ileri bir durumda • 
dır. Bölge dahilinde bulunan 6 tanesi 
300 erlik, 2 si 15 O şerlik kuluçka maki· 
neleri faaliyete geçirilmiş ve mahsul 
\termeğe başlamışla.Tdır. 

Gönderdiğim resimler, vilayet zira
at müdürü Ziya ile ancı Üzmanlan ko
vanları kontrol etmekte olduğunu ve 
kuluçka makinelerinin yeni mahsul -
lerini gösteriyor. 

* Trakya bağcılıkta gözü çeken bir 

duruma gelmiştir. Her"sene yeni baş
tan on binJeree dönüm bağ ekilmekte 
=.1e bağ yetiştirme he-"resinin halkı sar
dığı memnuniyetle görülmektedir. U· 
mumi Müfettiş General Kazım Dirik 
Trakyanın bütün ileri hareketlerile ol
duğu gibi bağcılık işlerile de yakından 
ilgilenmektedir. Eski bağların yeni A
merikan çubuklarile yenilenmesi ih -
tiy.:ıç ve mecburiyeti karşısında her se
ne Tekirdağ ve Kırklareli vilayetleri 
asma çubuğu müesseselerinden alınan 
köklü bağ çubuklaırının bu sene de da
ğıtılınasına devam edilmektedir. Bu 
seneki tevziatm 1.000.000 a yaklaş~a
ğı umulmakt~nır 

Bu sPne Trakyanın 2 milyon çubuğa 
ih,tiyacı vardı. II<flbuki bunun ancak 
üçte biri karşılanabildi. Ziraat Veka -
!'eti bunu gözönünde bulundurarak 
Tekirdağındaki asma çubuğu fidanlığı
nı 250 dekar daha· genişletmiş ve ge -
lecek sE>ne için 2,000.000 milyon çubuk 
verecek tarzda tedbirler almıştır. Gön
derdiğim resim, Kırklareli damızlık 
Amerika asma fidanlığıdır. 

Pazartesi günü saat 1 O da Lekrar bir 
sarsıntı daha duyuldu. Birbiri arkmsı
na sıralanan bu sarsıntılar memleket
te epeyce bir koı·ku uyandırmış ve ev
velce memleketi harabeye çeviren vak
anın tekerrür edeceği tahmin olunmuş
sa da Burdurda hiçbir zarar yapmadı
ğı, yalnız 2 O kilometre ilerisindeki 
Çeltikçi nahiye merkezile bitisiğinde
ki Kuzköyünde bir kısım evlerin du -
varlarında çatlaklıklar ve iğrilmeler 
husule getirdiği, Çeltikçi yatı okulu ha 
calarmdan birisinin yıkıldığı ve Kuz
köy camisinin minaresinin devrilecek 
şekilde tehlikeli bir surette iğrildiği 
görülmüştür. 

Kuzköyünün yakınında bir krater 
bulunması ve zelze!enin de burada çok 
kuvvetle hissedilmesi dolayısile vazi -
yeti tetkik etmek üzere vilayet mü • 
hendisile orta okul tabiiye ö,ğretmeni 
Nuri Şungar bu mahalle gidecekler -
dir. 

Burdurda şiddetli fırtınalar 
Dört gündenberi memlekette siddet

li bir fırtına ortalığı kasıp kavu~ak -
tadır. Bilhassa Pazar günü fırtına sid
detini artırmış ve istasyon bulvarı Ü • 
~erindeki takı yıkmış, birçok ağa~lan 
kökliyerek devirmiştir. Malca ve in -
sanca bir zarar yoktur. 

Ankarada rey verenlerin sayısı (doktor). Ziya Nuri A&ıcı (doktor>. Baha 
Ankara 16 (Hususi) - Bugün An - Dür<ler (Yeniknpı orta okul müdür muavl -

nil, Ziya Nuri Aka 'Eczacı), Mustafa Fail 
karada l 3963 yurddaş reyini kullan - Gönül (Avukatı. Hüseyin Tavtl CTücc:.ırı, 
mıştır. Keçiören nahiyesinde, merke • Hayali (öğretmen), Süleyman Namı (Evkaf-
71 vaziyette olması dol<.fjısile Karaca- tan emekli1, Kut.si <doktor>, Celal Fey •az 
ören köyü intihab merkezi ittihaz olun- (avukatı, Ratip rDlş tabibi), Ahmed Te' Cik 
muştur. Seçim bütün köylerde. köy - Demiroğlu (Maliye kontrol şem, Kamil Be

zen (Maliye muhasibi). Hakkı Gözen (Ter
lü ler arasında çok samimi bir kayn~- zD, Lebib Asal (Emekli gümrük işyarı), Hu.>-
ma ve Partiye karşı olan bağlılığın iz- nü C~lım !Belertil'e harita şubesi memurla1 
harın~ güzel bir vesile olmuştur. rındnn>. Bürhan Eray (öğretmen), Osınun 

Diğer vilayetlerde Çeltıksizo~!u ı Dokıunacıı. 

Ankara 16 - Bursa ve Trabzon vi· F ati.'ı kazası Samatya nahivesi 
İzzet Ako..-;man (Afyon Saylavı) • Basene 

lay€tlerlnde seçim faaliyeti dün ak - Ilgaz cö:retmenı, Ziya Emin inakur <Mü
~am tamamlanmış, İz.mirde de bu ak- hendl.sl. Nail Günlz.i <Sular idare.si şenerın
şam bitmıştir. Di~er vilayetlerde muh- denl, Burhan Hanib:ı <Tüccar), Nuri Ergin 
telif günlerde tamaml~narak 21 Mart rsarrıatyo Nahiye Müdürü), Fuat All Bez -

men <Fabrikatör), Rrımzi Özdlyen (Mallye 
ak~arnı her tarafta ikinci müntehib se- Mi.ime:vizlerindPn), Hamdi sanal (EczaC'ı), 
çimi sona ermiş olacaktır. Rüştü Diktürk <Mühendis). sırrı Yasa. (Ad-
İstanbul ve miiJhakatında bir günde llye başkiitiblerlnden), Pertev Topuzoğlu 

50441 vatandaş ı-cyini ku11andı ıBa~ğretml'n). Refik Özgen (Muhasebeci), 
Mustafa Ti.izün <Sıhhat Müdürlyetl memur

İstanbulda intihabın ikinci günü o- larındanı, Nuri Sayıl IEmekll memur), Ab _ 
lan dün de faaliyet içinde geçmiştir. dullah Taktns (Yedlkule havagazı fabrika 
Halk. sıra i1e semtierindcki sandık baş !llüdürü), Nuri Osman (Yedikule şimendifer 
l "d . 1 . . . . . fabri~ası müdürü) Receb Kaplan <Havlu 
an!la f1ı ereK rey erını ıstımal etmış· fab'"ıkası m"'d"i ··)· M hm d . , u t ru . a u Cengiz CDerl 

tır: fabrikatöriiı. Mihriban Peker, Bergüzar Er-
Tntihab•n birinci •rünü Beyoğlundat kan <Ba.~öğretmen), Fahime Eşenkur CÖğ -

10665, KadıkÖ~'Ünde 5241, Em nönün -ı retme~·l ' .. Mukadder ~inay <ö~retmen), Ce
de 35 77, Bt'~iktaşta 4050. Üsküdarda vad Yurur fFabrllrntorı, Arif Ülkü (Öğret -

6 6 
.. .. .,. 1 menı. Emin Kutlu <Öi!retmenl, Olya~et+ln 

3 8 . Bakırkoyunde 1 414, Adal&.ı da Nwnan ('l'ramvay sefer müdürü) Said Bez-
912, E~1übde 1341 , Fatihte 8974, Sa- mer.. <Ku!'"ıduracıı. Hasan Çellb.1>~~ ıTram _ 
rıyerde 3548, Şilede 2205, Yalovada vay şirketinde). ~folfıc:i Ç:ltalca (Kablo fab-
482 5 vat:.ıırırla~ revini istimal etmistir. rlka~ı m_i!dürii), Iı::mall Çakar /Belediye me-

D.. b hl. . h .. .. k . muruı, Ihsan Akker (Avukatı Kemal Su=ı 

Z ld k 
un ~a a f>Ym_ oparlo.r!u amyon- fLisr nğret!llenlerind"nl Me~ed Rüştü Gft 

OHQU a amele birliği !ar şehrın muhte]ıf yerlerınde dolaştı - ner CC. H. P. VHayet daire müdürü), Osman 
Zonguldak amele birliği teavün s::ın- nlmıştır. Halkevlerinde nutuklar söy- Fikret Arkua <Anadclu sigorta müdür mu -

dığı yoksul, bikes çocuklara bir yar • lenmiş. konfe!·<rn<;Jar verilmistir. avinll, Receb Jln-" rPo;;ta memuru), Sadık 
dım olmak üzere Zone-uldak Çocuk E- H lk p f' . 1 f b 1 Ü t h"b" Bulg&r fEıııeıdn, Ali Basar (Demirci} All a ar 'Si S 3R ll m n 0 1 1 Rıza Erçetin <EmeklD. Kudret Arknn /is ~ 
sin{eme merkezine 2000 lira para yar- t b ı Vll:\ t i 

Sani• namzedlerı" ~n ~1 ·ye dare hevetı tlz~ından), Ce _ 
dımında bulunmuştur. lru O~el <Devlet Demiryolları ı. memurla _ 

Amele birliğinin ötedenıberi yoksul Eminönüka.zqs_ı Kücükvazar rındıını. Suphl Cavmaz Kenan satılmış )Ta 
çocuklar için yapmakt~ olduğu yar - nall•yesı ftopr\iİer"'m\ıct'iiftli~ tmıa.11 'S"ı(j[{i"Bllglç·· <Eski 
dımlara ilaveten bu kere de 2 bin lira Akif öıerdcm (K. Pa?.ar K. Başkanıl, Ah- Umumi Meclis iizasından), Osman Yonca 
yardımda bulunması Çocuk Esirgeme med Eyüb Akı:ıoy !başhekim). Ahmed Hamdi (Avukat>. S:ıib ÖngPl <Telefon müdürü), Sa
Kurnmu genel merkezince takdir ve Tekevell ıMi.i.cevherntçıl. Ali Kartal ftüc - llh Küpçü IKammiirscl şirketinde), Saide 

k 
carl. AlaPddln Demirnal fbel,.dlve memuru). Mete ıTürk Hava Kurumu muhasebecisi) 

şü ram mucib ızörülerek amele birligıw· · ' Ali tnv1 s~zırin (tuıcnl, Halit Barbaros (E- Kemal Tnnalı IAdUye memurlarından), Re-
te::ıvün sandığı şahsiyeti hükmiye.sine mekl! subay). Hayl'i Ekmen ( Posta T. T. ceb Arsan rEmekli komiser). Memduh Tür 1 
Çocuk Esirgeme Kurumu altın ma~al· memurul . Abdullah İnal m. D. yol memu - ker CFatlh hükfımet doktoru), Tevfik Maral 
yası verilmiştir. ru) Meclt, Hiı:~önmez <Em ekil subay). Ni- <Başö~etmcn l. Galib Özcan <Gümrük me -

Amele birliği üyelerinin bu havırlı yazf Oğan fEmekl! subayl. Hidayet Toğan murlarındanl. Fatih Gencer fİstanbul lf!As 

d l 
(belediye memtınıl. Halil Durugönül (kab- memuru). Kimi! Ke.;E"dar (Fen okulu işvarı), 

yardımlarından o ayı biz de kendile- 1 v...--.11. Hı.:lüsi Tiizüner Cdoktor), Kftzım Se- Avn Durman !Tramvay deposu müdürü), 
rini tebrik ederiz. zer lHUal ~eker fabrikası sahibD, Osman Kı- Sabire Değin <Fatih belediyesinde>. 

1 
. vıc ıotelcll. Remzi Çamlıca <Paket postane- Fatih kazası Karagümriik nahiyesi 

zmırde kandan piibre yap·'ıvor si memurlarından), Sabri C•"a!l (gümrük Hikmet Onat (Cümhurlyet Müddeiumu -Trakya Umumi müfettişi Kazım Dirik Geliboluda) 
İzmir (Hususi) - Belediye mezbaha- memurlarından), Asaf Şengül <Dçe sekre • misil, İhsan Sakızlı !Fatih Kaymakamı ve 

sınldaki 'kanlardan gübre imalin b 1 _ ! terll. ~ümtaz Çakan (emlak sahibi), Sadık belediye şube.si müdürü', Hayrünusa Sakızlı 
. e aş an Salim Irt"m (emekli maliye memurların - (F'.ltlh Kaymakamı ve 'belediye şubesi mü -

mıştır. Kıurutulan kanlar ıhrakiye!ik tü- <ian) Salih Akalın <gümrük memurların - dürü eşi), 8edat Büyiikaksok (Hayriye lisesi 
tün tozlarile karıştırılmaktadır. Hazırla~ dan l: Ziya Kılıç (yumurta tüccarı), . müdürü), İ'>maU Hakkı (Tüccar müteah -
nan gübrelerin ilk tecrübesi Bornova Eminönü kazası Beya~ıt nahiyesi hld) Can Bora (27 ne! llk okul başöğretme
zeytincilik istasyonunda yapılmış ve pek nn. Selim Kunter <"Emekli yüzbası), Hüse -

Dii-t1ev Bilse! rünı·.-Nsite Rektörü eşn · Agah yin Avni <Saraçlar cemiyeti ka tibl). Etem 
müsaid netice alınmıştır. 1 <E ı - ·· k k ) A"ı:h Sırrı I" A p • m nomı ayınp. amı · "'" ...,- Altay (Tüccar), Halid Tamer <Emrazı züh -

T k dd b
' vPnt <Fmir.nnü Ure iiyesl ve H·•lkevl başka- revlye hMtanesi muhasebecisi>, Rüştü Çellk 

o a a me us S"' ç. mi nıl. tjfıf'{ir;in Arıman (emekli subay). Cemli (Erenköy Nahiye Müdürü). Naci Dllman (Ll· 
Tokad (Husuc;İ) - Bugün meb'us se Bil .... el rFnivf'rsite re~törlil, Ferid Soydan man 1<0operatifi ııem. Atıf Tanyeri (Kara -

çimine başlanmıştır. Halk, intih~b şu· <tebhlrhane dokt.oru), Fuad Tibet (Emniyet gümrük NaMye Müdürti), Celal Ödman <E
sand!ğı memuru), Fevzi Levent { Mesajeri mekl! birinci mülazım). Tarık örteğen (İc-

i beterine gitmekte ve reylerini istimal Marltlın, peke memurlarındanı. Fazıl Özde- ıa d:ılresi mutemedi), Salahaddin Erim 
etmektedir. mir resnaf ocak bnskanı). H. Nimetullah <Beyoi!Iu Belediye tahakkuk memu _ 

ı 
. . öztürk (öğretmen). Hamit Ongunsu <Yük - ru). Faik Tabakoğhı <Maliye işyan). Zeki 

Gedız nehrı tastı sek öğretmen okulu direktörü), Hüsameddin Emre <Öl!retmenı, Nnzmi Tura (Kütübh'.lne 

1 M · (H •) G"~~,,ı." 

1 

Fuad Sunol <diş tahibl). Hüsnü Boran Cka- memurnl Osman Göltepe (Tüccarı Halil 
anısa ususı - :n:uız nehri taş- ·· k r ~ • ' vaf ocak başkanı), Huseyin Baş ay~ ya5- Büviik:örel <Dokumacı), Şahab Yüney <İcra 

1 
mış, ova sular altında kalmıştır. Za - Iıkçı), Hüsnü Kara.ha.san Cköselecn. Ibrahlm muav'!nlerlnden) YtLc:uf Ziya Tunk (Emekli 
rarın miktarı henüz malf.ım değildir. 1 ~ablr Yücesoy <emekli memur ilçe üye.sn. koml<.er), Dr. zı;a Cemal Büyükaksoy <Pro-

I ------ Thsan Mukbil Ongör <Avukat oeak başkanıl, fesörl, Refik Tezcan (Öğretmen), Yasin De-
Kaş sıtm:ı mücadelo doktorunun bir tavzihi KPmal P:ıke>r (deri fabrikası muhasibi), Kft· llkanh (Emlak sahibi), Salahaddin Kur~ 

21 Şubatta bu sütunlarda Kaş sıtma mü _ zım Sarı (emekli memur Kızılay kamun (Balıkharıe memuru>, Hüseyin Hilmi Tlikeİ 
ca.dele doktorluğuna getirilen Ulvi Çanlının başkanı), Necati Clll~r {belediye mektupcu- <Tüccar), Kadri özgen {Komisyoncu), Ke _ 

Edirne (Hususi) - Umumi Müfettişimiz General Kazım Diriğin Çanakka· Almanyada tahsll ett!ği ve fakültesini bi - su ilc;e üye.~n. Fevzi ilhan <emekli memurl, mal Uyar (Komlsyoncul, Nuri Tunalı (Güm 
le ve kazalarını teftiş ettiğini evvelce bildirmiştim. Resim generali Cklibo - rincilikle bitirdiği yazılmıştı. Kendisinden Nureddin ca~layan Cö~etmenı. Saim Öze- rük müdürlerinden), Şevket Karan (Fatih 
da iş arkadaşlarile bir arada göstermek tedir. aldığımız bir mektubda bu iki haberin yan-1 ren (postı>nede memur ocak başkanı). Şadl belecllyesi başmühenrl!sD, Mustafa Kır fMii-
1:::::==========~~~==:=:==~~~==:==:".~~====::::====::;::~l;;;;ış;,,.;o,;;,;ld;;,;;u;ğ~u~bll;;;;d;;;;l;ri~lm~e;:,kt~e~d~ir~. ,::D:u~·z:e~lt~lr~iz~·== Kar::>.~özo1Uu <tüccard~n Q. E. K. Beya~d teahhld), Hüsameddin Saygıner (Maliye me p Ol Has B O baı>kanı), Tevfik Kut (Istanb~l maarl~ mu- murlarından), Saim Elüstün <Emekli erl, 

azar 8 an ey İ yor ki : dürü kamun başkanı), TaH'ıt Özkan Clstan- İbrahim Ürer <Tüccar). Tevfik Çeltikçi (RÜ-

- Hasan Bey, bu son 
günlerin hadıselerine ne 
dersin? 

•. . Çek. Çek. Çek ... •• . Derken birden bire .• 

bul verem dispanseri başhek1m1). sum:ıttan emekm, Ali İsmail Tanhan <dok -
1 ==--.... v~ Fatih kazası merkez nah;yesi tıorl, Hasan Fehmi ıö~retmen), Mustafa Ce

vaı (Tüccar). 

Hasan Bey - Almanya 
da, Çeko-Slovakyayı ha ~ 

ritai alemden çekip çıka • 
rıverdi. 

Dr. Rı:-fik Saydam <Başvekil), Cemaled -
din Fazıl Erten (Avukat, Umumi Meclis ft. -
zasından), Sırn Enver Batur <Avukat Umu
mi Meclis fizasınd::ı.n l. Ali Mazhar Pamir 
<dolttorl, Hikmet Feridun Arda (doktor), 
Feri<lun Manyas (Zahire borsası komiseri), 
Halil Hilmi Uyguner (Avukat Umumt Mec -
ııs azası!ldan). Akif Latif Boyar (Kimya -
ger), Cemal Oünenç (V. Seferberlik Müdü -
rü), Rıza Paran (Mall Müşavir), Fahire Kül 
tür <Memur), Makbule (Maliye memurların· 
dan). Ata Bilecan tBelediye hesnb işleri mü
rakiplerinden), Müçleba Salahaddin Or (Şir 

ketihayriye muhasebe memuru), Saim Alın
ça (Elektrik idaresi memurlarından), Hay -
ri Günenıek <Emekli Gümrük memuru), 

Fatih kazası Şehremini nahiyesi 
Blc!!.n Bağcıoğhı <Emekli sübay ve Umu -

ml Mecli.c: azasından). Süreyya Ülker (Za -
hire borsası müraklblerindenı, Ferid Ölçer 
<Mühendis). Hasan Klsllk CBele<ilye leva -
zım memurlarından l. Ekrem Ertcna (Vakıf
lar idaresinde ve halkevi başkanı), Mehmed 
Çetin (Emekli binbaşı). Hliseyin Konuk <E
mekli), Halid Öwlın (Süt müstahslll), Ali 
Akba.-, (Bakkal). Sadi Otuakmaz (Emekli 
yüzbaşı), Ahmrd Rasim Mutlu /Maliye kır

tasiye ambarında ı, Nurullah Kılıç (Vakıflar 
idaresinde mümeylz), Mehmed Aker (Emek
li binbaşı), Ha.san Sel (Hamallar kfltH>n. 

( ArkaS"L var) 



cTerkos şirketi zamanında şehre tevzi dı amma anlar gCSrünürdü. Bir müfterlye 
edilen su mikdannı (1) farzedecek olur· ne kadar ne sattığınl. ondan ne kazandı. 
sak bugUn tevzi edilen miktar (l,34) tür. ğını teker teker yazardı. 
Yani% 34 artrmştır. - Bak Bay Mehmed. geçen sene vana 

Buna mukabil. şirket zamanındaki va· otuz kflo yağ satmıfım. Bundan 500 ku· 
rldatı (1) farzedecek. olursak bugünkü nış ka.zannuşım. bu sene de otuz iki kilo 
gelir (1,32) olmuşhır iti % 32 artmıştır. satmışım. gene beş ytlx kuruş kazanmı· 

Artan m ne artan su varidatı arasında §ml, demek oluyor ki ı yağı bu sene; ge. 
bir mukayese yapılırsa, suyun, eski ida- çen seneye nisbetle daha ucuz almışsın. 
reye nazaran birkaç misli pahalı değil. İşte hesab buna derler, bir diyeceğin yok 
% 34 le % 32 arasındaki küçük nisbette u- ya! 
cuzladığı, artık kelimeye bile muhtaç Bay Mehmed:in çok diyeceği vardı am-
olmıyan btr sarahatle tezahür eder.> m.a, böyle bir hesabla yağın pahalılaşma· * yıp, ucuJ!ladığını iddia eden bakkal Ba7 

Sular idaresinhı dünkü gazetelerden Ahmede ne diyeceğüıi şaşırmıştı. 
birinde çıkan fU tavzihini ben de, bir mi- * 
salle tavzihe ihtiyaç gördüm. Nitekim ben de lltliar idare.sinin zoraki 

Bakkal Bay Ahmedin dalınt müşterisi tavzihini okur oku.-na:z ne dıyeceğimi ıa· 
Bay Mehıned bir gün bakka: Bay Ahıne- şm:lım. Yalnız şu 1r.adar•söyliyeyim: 
de dedi ki: cAyni nevi emtia tizerinden satış ya • 

- Bay Ahmed, zannedersem bu sene pan bir müessesenin üt; muayyen devre· 
sen Trabzon yağını geçen seneye nisbetle den ikinci devrede satış m.iktannın art#· 
daha pahalı verlyorsun! ması, buna mukabil satış gelirinin eski 

- Yok canım ne münasebet, bilakis devrey nisbetle mebwten mütenasib <>-
daha ucuz. larak artmamış. bil!kis cüz'i bir miktıır 

- Geçen sene kilosunu kaça veriyor- azal.mı§ olınası, o müessesenin ikinci 
dun, bu sene kaça veriyorsun? devrede emtiayı daha az fiatla satmış ol-

- Senin .ooylediğin gibi hesab olmaz.. masındanldır.> 
- Ya nasıl olur? Düsturwıu hiçbir iktısadcı görmesin .. 
- Hele ben defterlerimi açayım, ayıb olur. 
Bakkal Bay Ahmed hesabdan anlamaz. 1.<ımet HttUisi 

u 1 rı · ·yor mu 
Bu vahşi gözler kime aiddir 

bilir misiniz? 

Bu vahşi g~. kimin gözleridir?. Jll
fÜJrllnÜS, bulabilecek misıniz bakalım? 

Sizi fula yormamak için hemen haber 
----;m:;e,re~ 1'ı , 9llr-tICr,"' Çal"IIK rtUS• 

yası sarayında ve bilhassa Çariçe üzerin· 
de büyük ve tehlikeli bir nüfuzu olduğu 
~ kat1ed.ileJl papaz Raspotinin gözle!·i
dir. 

* Radyom körlerin gözlerini 
açıyor 1 

" Oldur! ., isimli sokakta 
bulunan hastane 

Kanadada Onhrıoda memleket hasta. 
nesi cÖldıür!> ism.inı taşıyan sokaktadır. ... 
Hürriyetten mahrum mszhebler 

Bet yaşlarında Liverpullu bir İngiliz Avusturyada 18 inci asır sonlarına ka-
kızının beyninde ur çıkmış ve zavallıcık dar katol1k mezhebinden maada rr.ezheb
Otör olmuştur. Hastalık ilerledikçe, dok- lerin kiliseleri bulunma3ına müsaade e -
torlar ya ameliyat yapılmasını veyahud dilmez:di. Bunlar ancak ccan kulesi ve 
da btr .gözünün çıkarılmasını tavsiye et- caddeye kapısı olrruyan> ibadethaneler 
mifler, çocu~ anası, babası, biricik ço- yaptırabilirlerdi. 

::::==:======:===::================ cuklannın böyle bir işkenceye katlan • visi yaptırmışlardır. Şimdi çocuk mU • 
masma razı ohnamışlar, binde bir kur • kemmel görmektedir. Eski hastalığından 
tulut ilınidile yavrularma radyom teda- hiç bir eser kalmamıştır. 
-························································································································--

Bekar kalmıya 
Mahkum erkek 
Fatihte oturan Bay cM. 0.> yazısı • 

na: 
- Teyzecilim. çok bedbahtım, cüm .. 

Jestle başlıyor. Hakikaten de öyle ola~ 
cak. Mektubunun bir hüI.asasıru bir • 
likte okuyalım: 

- Yaşım 47 yi ~eçiyor, buna rağmen 
mühimce bir irad sahibi o!duğum hal
de elAn beklnm. . 
Hayatım binbir kadın macerası içın· 

de geçti. Hepsinden de büyük bır in • 
kfsarla ayrıldım. Şimdi o maceraların 
tahatt-.ıru bile kalbimi sıkıyor. 

Gençliği ebedi sanmıştını, fakat ar
tık aynaya baktığım zaman saçlarımı 
bembeyaz görüyorum. 

Binbir ka.öın macerası içınde hayat 
geçirmiş olduğumu söylemiştim, bu 
yaşa kadar evlenmemekliğim sebeb • 
lerini araştırırken bu sergüzeştlerle 
birlikte dul kalmış iki kız kardeşimin 
de tesirlerini görüyorum. 

Artık evleneceğim. Fakat bir dul 
bdm almıya ula razı değilim. 

Yaşı benimkine uygun bir kız bul • 
mıya gelince, o da çok güç 

• Geçenlerde bir yazınızı okumuştum, 
bdınla erkeğin arasında yaş farkının 

beşi aşmaması lüzumunu müdafaa e • 
!diyordunuz, ~ y~da evlenmemi§ 
bir kızı nereden bulacağım? 

* Okuyucum kendi kendisin. mes'ud 
bir yuvanın babası olrnamıya mah . 
kO.m sayabilir mi; hüküm vermiyelim, 
boş teselliden de çekinelım. Mektubu· 
nun bir hül.8sa.s:ı.nı yamı.akla iktifa e 
diyorwn. 

* Bay cM. C.> nin derdi büsbütün baı· 
ka, hülasasını dinleyiniz: 
c- Bir genç kızla aevişiyorum, fa.kat 

bir başka.ai.IA! evlendim. sevdiğim de 
bir başka kocaya vard'ı. Bununla be • 
raber bir miiddet içın kesilmiş olan 
münasebetlerimiz tekrar başladı. Ka -
rım vaziyetten h3.berdar gibi gör.inli
yor, fakat .es çıkarmaktan içtinab edi
yor. Bizim halini.iz ııe olacak?> 

Tahmin etmesi güç değildir. Bir 
müddet sonra cinayet mahkeme.sinin 
suçlu sırasında arzı endam etmeniz, 
yahud da hayata veda etmeniz ihti • 
malini epeyce kuvvetli görüyorum. 

TEYZE 

İşte gC.zelliğin .. ':adının başına getir -
diği derdlerden biri is.ha: Nasıl etme
li de fazla tüyden kurtl.1lınalı? 

Bir kere, fazla tüyün n~ olduğunu 
tayin edelim: - Taban ve avuç içi müs 
tesna - bütün cildi kaplayan şeftali 
havı gibi incecik, yumuşak bir tüy ta
bakası vardır ki bu, kadın cildine çir -
kinlik değil bilakis kadüeye benzer, 
bir gü:zellik verir. Bunları gidenneğc 
kalkışmak için sebeb yoktur. 

~Fazla tüy» daha sert, daha koyu -
dur ve çene, üst du.d&k gibi yüzün mu
ayyen kısımlarında çıkar. İşte alınma
sı, hıç dcği' e göri.lnmez bir hale ko • 
nulması icab eden I?unlardır. 

Bu hususta en iyi çare elektriktir. 
Fakat bizde henÜ7: tatbik edilmiyor .. 
Onun yerini başka şeyle telfifiye çalış· 
mak lazım. Esasen yazacağımız usul -
Jer elektr'k usulünün kullanıldığı Av· 
rupa ve Amerikada da kullanılmakta -
dır. 

En basit çnrc: Eğer fazla tüyleriniz 
seyrek ise, aç!k renk ise işiniz çok ko -
Jay demektir. Bu tüvlere günde birkaç 
kere bol limon suyu sürersiniz. Renk · 
leri büsbütün açıhr. Görünmez olur -
1ar. (Limon suyu bir pamuk parçasile 
veya eski bir ponponla sürülebilir.) 

Biraz daha koyu tüyler daha kuv • 
venı hır na-ç rsıer. 

Bi-r çorba kaşığı oksijenli su (20 ha· 
cım) ya, iki damla mayi amonyak kat
malı. Tüylü yerlere sürmeli. Bu malı -
lfıl ancak yaşken (yani iki üç dakika) 
tüylere tesir eder ve renklerini açar. 
Kuruyunca soğuk su He yıkanmalıdır. 
Amonyağın burnunuzu yakmaması 

için isterseniz bu sırada ince bir tül -
bendle burun deliklerinizi sararsm11_ 
Yıkandıktan sonra deriniz kurumasın 

için mahlfüü sürdüğünüz yerleri yağ -
lı bir kremle şöyle bir oğuverirsiniz. 
Eğer tüyleriniz bu iki usul de tesir 

etmiyecek kadar sert ve siyahsa o va
kit renklerini açmaktan vazgeçmelisi -
niz. Bir İngiliz güzellik mütehassısı on 
larm balmumu ile şöyle temizlenebi -
Jeceğini iddia ediyor: 

Balmumunu eritirsiniz. Dayanacak 
kadar soğutursunuz. Yüzünüzün ti.iyli.i 
yerine ince bir tabaka gibi vayar ve 
vapıştı,rırsm1z. İyice yapışınca bir da -
kika beklersiniz. Sonra bir elinizle yü
zünüze ba~tmr, öbür elinizle balmu -
munun bir ucundan tu ar, sert bir ha • 
reketle çeker, çıkarırsınız. 

Bıyık yerindeki seyrek, sert tüyleri 
cımbızla almak da kr..bildir. Zaten biz
de kadınlcınn çoğu bu usulü benimse -
miştir. Yalnız almadan önce ve sonra 
tüy diplerini oksijenli su ile silmeli • 
dir. Cmbızı kaynar suya bahrmayı da 
unutmamalıdır. Çünkü, çekilen tüy di
binden kolayca rnikrob alınabilir. 

Muayyen fasılalarla oksijenli su sü -

Mühim bir sahtekarlık hadisesinin 
tahkik atma başlam ldı 

Eski Sisam beyinin emvalini sahte evrakla satmağa 
kalkışan sekiz kişi adliyeye verildiler 

Adliye, mQhiın bir aahtek!rlık hAdise· 
si:n.in tahkikatına el koymuştur. 

HAdisenin kalabalık bir rakama varan 
suçl'ulan eski Sisam beyınln em.-8lini bir 
takını sahte 8mledlerle aatmağa te§ebbüs 
etmişlerdir. 

Müddeiumumilikçe fl.mdiye kadar ya • 
,pılan tahlillt&ta göre, hddisenin mahiyetı 
şudur: 

Eski Sisam beyi Miltiyadi Aristaki ve 
kansı Evrediltlye ald Beyoğlunda bir ar
sa ve Küçükçamlıca taraflanndaki zen • 
gin arazi, vefatlannı müteakib kanuni 
varisleri bulunan Aleko. Ceym.f.s, Eliza
bet, Sofiya nam şahulara intikal etmiş· 
tir. 

Fakat, Anastasya, kocası Sal!haddin, 
Ni:kola, Badi.spanya, Arlstidi, Fransuva, 
Yani, Lusiya ~lerinde sekiz kişi, iddia 
edildiğine g6re İstanbul tapu dairesin° 
müracaatla. yukanda ismi yazılı kanuni 
varislerin dahi <Sldliklerini iddia etmiş • 

- Ben, alkola müptela bir adamım; 

Gece gündüz demez içerdim. Bu eksilen 
paralan benim sarhoşluk ve dalgınlığım
dan bilistifade başkaları çalınış olacai, 
demiştir. 

Suçlu 2 günlük mahkUm.iyetllıi İstan. 
bul hapishanesinde ikmal ettikten son~ 
mevkufen Resül'ayne gqnderllecektir. 

Bir hapishane gardiyam 
adliyeye verildi 

Hapishane dahiline bir şişe rakı ile 
sustalı bir çakı sokmağa teşebbüs eden ve 
bu yüzden işten çıkartılan Ali isminde 
bir gardiyan adliyeye verilmiştir. 

Fakat suçlu dün Sultanahmed 1 inci 
sulh ceza mahkemesinde yapılan duruş.. 
masına gelmediğinden aranmasına kar~ 

verilmiştir. 

Poliste: 

lerdır. İddialarını isbat maksadile sahte Bir menc:ucat am ıesı alini 
veraset ve ilm~lıaber ibraz eden suçlu - makineye keptırdı 
lar, kendilerlnm variı olduklanndan ba- Nişantaşında oturan ve Ferid bey men.o 
hisle, arsa ve araziyi ba§kalanna satma- sucat fabrikasında amelelik eden Mu " 
ğa teşebbil.! etmişlerdir. zaffer, fabrikada ağaç keserken elini ma.ı 

Fakat, muamelenin tekemmüın sıra - kineye kaptırmıştır. 
sında hadisedeki sahteklrlık anlaşılarak, Yara1ı Şişli hastanesine kaldırılmıştırf 
suçlular adliyeye verilmişlerdir. Bir hırsız çaldıDı e9yayı 

Müddeiumumilik maznunları, hakla • a~tarken yakalandı 

nnda ilk tahki'kat açılmak üzere, sorgu Fatihte Fevzipaşa caddesinde oturan 
hakimliğine vermiştir. Kadriyenin kurumak üzere bahçeye as "' 

Sisam beyinin emvalinin sebeb olduğu tığı yorgan çarşaflan, karyola örtüleri 
bu kansık hA'dlse, yapılacak tahkikatla ve entarileri çalınmıştır. 
tavazzuh edecektir. Çalınan eşyayı Üsküdarda Bitpazarınd:a 

20 f11Pmur Kadıköy Gaz Şirketi 1 sabıkalı Ahmed adında biri satmağa ça-

l h. t . t d t hşırken memurlar tarafından yakalan 11 a ey ıne azmma avası aç ı mıştır. 
Kadıköy Havagazı şırketı aleyhine yir- 68 yaşında bir am le kolunu 

miye yakın eski memuru tarafından, as- makin"ya kaptırdı 
liye 2 nci ticaret mahk&mes!ne müraca- Dün saat 14,30 da Cibali İnhi.!arlar fa~ 
atla, b!r dava açı1mıştır. rikasında bir kaza olmuş,. Sultanse1'md• 

Bu memurlar, kendilerini işten çıkart- oturan 68 yaşında Osman, sol kolunQ 
mış olan şirketten muhtelif miktarlarda makineye kaptırmış ve yaralanmıştır. 
tazminat 1stemektedirler. Osmanın feryadı üzerine diğer amele.. 

Şirket ise, İş kanunu ahkamına göre Ier yetişerek makineyi durdurmuşlardll'. 
davacılann böyle bir hak istiyemiyecek- Yaralı Osman derhal Cerrahpaşa hasta • 
lerini, ileri sürmektedir. nesine götürülmüştür. 

Bu ihtilfıflı davaya bugünlerde ticaret Hadisenin, Osrnanın dikkatsizliği y:.i • 
mahkemesinde bakılacaktır. zünden vukua geldiği anlaşılmıştır. 

B r ihflas suçlusu yakalandı K hv de oyun oynarken bir adamın 
paresı çıdındı 

3000 küsur lirayı ihtills ettikten sonra 
firar eden bir müddet Anadoluda dolaşa
rak. nihayet İstanbulda yakalanan ·Re
sül'ayln posta şefi Fahreddin Calp, dün 
Sultanahmed 1 inci sulh ceza mahkeme
sine veri~. 

Suçlu Sitkecide yakalandı~ı sırada po
lise sahte htiviyet vermek i.steml§ ve Ü· 

zerinden bir de tabanca zuhur etmiştir. 
Fahreddin yapılan dunıpnası sonunda 

sahte hüviyet takınmak ve ruhsatsız si
lah taşımak suçlarından. 2 gün müddetle 
hapse mahkOm edilmiştir. Yapılan sor -
gusu sırasına., asıl suçuna temas edil -
dikte: 

rerek kolunuzun, bacaklanruzın tüyle
rini de sarartmak elinizdedir. 

Bu tüyleri traş ediyorsanız yerleri -
nin siyah siyaıh gföünmemesi için tı -
raştan s<mra gene oksijenli su sürün • 
melisiniz. Bu, bilhassa esmerlerin çok 
isine yarar. 

Eyübde, Çömlekçilerde 2 numaralı kali 
vede bir hırsızlık vak'ası olmuştur. Ha
san, oyun oynarken yanında oturan BJ.. 
lal tarafından cebinde bulunan 68 kuruı 
şu çalınmıştır. Suçlu yakaianmıştır. 

Yedi y~şında bir kız çocuGuna 
bisiklet ç2rptı 

Kadıköyünde Çaylak sokağında oturan 
Karabet. bisikletle Muvakkithane c:-ıdde. 
sinden geçerken, Necati kızı 7 yaşında 
Türkmene çarpmıştır . 

Türkmen yüzünden ve kolundan yara. 
lanmıştır. Suçlu tutulmuştur. 

Bir edam 1: ıç kla kalçasından 
yaralandı 

Kasımpaşada Küçükpiyalede Bahar s~ 
kağında 8 numara.da oturan hzet. Şer ... 
isminde birlsile kavga etmiş ve Şeref lz. 
zeti bıçakla kalçasından ağır su.rette ya• 
ralıam.ı~ır 

Yaralı Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl
mıştır .............................................................................................................................................................................................. 

iki ahbab çavuşlar: Berberin bulduğu çare 

.-
•, 
~ ... 



Spanya harbi biterken Sahneye çıkan ilk 
dünya en büyük harb ,!ürk kadını hayatını 

tehlikesini atlatıyor .~~~ ~~~~;!~ ~~~=~· r e-;,~kii'""(;;~~;:/ fI. N E~i~-"'E~kil~·ı--.. ı yanlışlıld~ 4 ~ v;::;.~~= H:. düşüp bayıldım., 
Öyle bir en bn;ü'k"' ·-· ·· ···· ··· ··········· ···· ....................................... : Af'ıfe ile iki defa konuttum. Birinci 

harb k> dünya. yu • na şüphe edllemiye • ile ikinci arasında on güa kadar bir ~ 
Varlağmm hiçbir sem cek olan General man geçmişti. İkincide. yani bundan bir 
fı ve hemen hiçbir Frankonun şahsı ve kaç gün evvel onu daha yorgun ve daha 
!nilleU ondan masun memleke~ namına bedbin gördüm. Kendi k5psinde hayat-
kalamaz ve netice . kazandığı ve daha da tan, her şeyden ümidini kelJlliı yajıyım 
sinde, belki yen!lerl- kazanacağı büyük sahnemizin ilk Türk kadını. belli ki her 
nin doğması için. biı zaferden ula sarhoş geçen günde bir kaJ; daha üzülüyor, unu· 
çok eski mamure ve olımyarak her şey • tulmuş olmanın acısüe bir kat daha çök:Q. 

m denıyetlerin bat. 1 na roa den evvel düzeltici yordu. masmın önüne geçi· 4•tnorc• ve imarc• dolayısile Bu söylediklerimi, yazının bquıa ka~ 
lemez. ~ de barışçı bir hüku • yapmak için sıralanmıı birk~ satır zan· 

Öyle bir harb ki ıı.ı • .nı~ tbl Z" Ma llor.=• met kurarak millet ve netmeyiniz. Bunlar öyle hakikatler ki A· 
çabuk bitse de, uzun ,. memleketinin derin. fifeyi gören. onunla konupn her inlan 
slirso de onun yi12(1ıı. yaralarını sarmağa bu hakikatleri de beırim sördüt'.im gibi 

den akacak insan ka- ve iyi etmeğe koyu, görür. lacağını şimdiden tah İşte şu anda Afife ıözlerimin önünde. 

dildiğind.en kat kat min edebilıriz. Bahu. Zayıf bir vücud, soluk bir yüz. Pekte ııh· tıı zan ve tahmin e • 
fazla olacak ve gene Mtıncıı""" sus dağ!ılı: ispanya. hatte olmadığım in.wı. yüzüne bakar bat· 
btifün zan ve talı • Gen.eml nl1:lkQ - f muoo/faki~et saf1ıan şimalinde bır rampar maz anhyor. Kaç yapnda acabat .. İft• 
tnlnlere ve harb va. § · ''\ı114liıl baf':',;;:.::aı• gibi duran Pirene bu mühim bir mesele. Belki kırk, belld 
sıtalarınm fevkal.Me ıa • 1 .19~6 dağlarile Fransadım elli. Hayır; ne kırk. ne de elli.. AfUenin 

hızlanmalanna raıt. ilimi &ul: vll411etleft•M rapnftda" son- ayrılmış ve üç ta • ~kiki yaşın• onu çok iJI l>UeıW!rdn nı.e kı • v 
2 

rafı denizlerle çevri1· ogrendim. Otuzdan fazla. fakat kırktan 
::ı sa değil, bil!- ~ " 2 • l O. '6 çok az. kis ·· ~ ~nıoma taarn&.n&ndan IOflrta miş bulunması do • 
uzun surecek ve 23.12. 58 B ·• · · k ..a_ taraflardan birlnln - layısile müdafaası u ıKmcı onuşm.amızua onun hayatı-

&..b Kaıo.lonymun ıapt&rtda" .ıtom-a. emsah:i;; bir surette na aid ne öğrenebilirsem onlan not ede-
- ve tavanı kesfle- 9 • 2 • ~Q Nıık 1 . kolay b"r memleket- ceğim. Ç5nkü bir üçüncü defa daha ko· 

yere ser11medikçe ıpany.ı harbmın safahatını gösterir harita t" 0 . . nuşmak güç olacak· Afife geçen min.ler 
IJltmek bilmiyecektir. lamı .. . . ır. nun ıçın, aşın , • •- • ştU:: Bunu.n. uzerıne İngıltere gene- ! bir teslihat yarışına girmesi icab etmek· den bahsederken çok ıztırab duyuyor ve 

Öyle .bir harb kf, onun mucib olacağı ~le, huktlnıet~ı tanıdıysa da muharib· sizin bütün kaynaklannL uzun müddet çok yoruluyor. Karşımda sakia iakiıı otu· 
beşer! felAket ve sefaletler hiçbir kim· lilt hakkını ta.sd~k etmediğini b:ldirmekle memleketin iktısadi kalkınmasına hasre~ ran ve insanı: 
ilmin hayalinden geçemiyecek kadar ge- beraber Cebeluttarıkta. manevra için debilir. - Acaba ne söyliyecek? 
b1f ve şümullü olacak ve hülasa. emsali toplanmış olan İngiliz Atlas ~ky~nusu Bu mülaha'Zalar gösteriyor k; i harbin 

1 
D!ye meraka. düşüren sesS% kadın sah· görül'memiş olan wgunkü silahlanmanın ve Akdeniz donarunalanndan bır fılo a- sonunda seferbe t d ç. . h neyı, sahnedeki hayatını hatırlarken aan- cHa.nçer. plyuinift el "4"lan 

~e son zamanlarda beynelmilel muaşeret yırarak abluka sahas - d · · r spanya or usu ıcın a- ki b · lld d B h k . ına gon ermıştır. zart vaziyete geçm kte in · b rr an evve o eğilmiş gibi değiıi· u are etimdea Mannik bile utm 
ve münasebetlerde görülen usul ve ni- Bunun manası, şüphesiz, .General Fran~ na hicblr şey e n ~e, ~a ız dası- yor, coşuyor ve yazık ki yoruluyor. mı§. ve başını önüne elmifti. 
.zam ihtilAlinin neticesi. kopabilecek ye- ko deniz kuvvetlerini İngiliz ve Fransız İt 1 k 1 yapamıvaca 0 

n, orn aki * 
ili bir dünya harbinin manzarası da, akı- gemilerini tevkiften menetmektir. M:Ei .a van ° ordusuruı da İspanyayı bırakıp '* O gece Han..- piyesini oynad· ..... Bf-'-

bet
. d k d mü h k d f . İ d niz ku İ • h ı:;ıl.rnelrtcn L~~h .. Y"r·l-- ı. ı...ı. - • , ır-· ıA. u.1r ı e o a ar t it ve o a ar ecı spanya e vvetlerl ngılız arb t ':s -:r ........ u.... ..""ı~6.uu.... .1 .......... ~ -··-··· -,, • •• • • - • • .. • ""' - -

olacaktır ki. onun için böyle bir harbin gemf!erlne brfı tablati!.' boyun eğecek· m~z. Fakat talyan gön~Uü lej'.°~lannm başladı: ~ bir ~· "'.ardı~. Kocam SolAhııd. 
ınes'uliyetlnl a.tüne alabilecek kimseler Irr ve bunların bulunduğu semtlerden •M .. bo_ı olarak vatana donmelen~".' foşıst - Sahneye serbestçe çıkacaktım. Ti· din (bu ı:olu Onnık Bıneınecyan yapar) 
bulurımıyacak ve pyed teslihat ta bir cı.. uzaldışnaya bakacaklardır. Fakat bun- reıımıne zarar ve halel vereeeğinı ve lr> yatroya gizlenmeden. çekinmeden. korka lşığıınla beni yakalar, (qığım rolünil Y1' 
receye kadar hududlandınlabilirse, ııte lera ltalyan Jıarb gemilerinin yahud da ~beble bu kuvvetin ~ese~! Adrlvat!kte korka etrafıma bakınmadan girdim. gene p~n da Muvahhlddir}. Onnik orada duran 
11 zaman sır Samuel Hoare'un bir iki gün Alman denlzaltılannııı. kazara. yardım b'.r kısım Arnavud sahıllerıne çıkarılarak pot.ler vardı, fakat bu sefer vaz!!e'ıerı ı bor vazoyu kaldırıp Muvahlıl<le vurac:at
evvel bir muhaJlazaklrlar klübünde dedi- ettik?erini bir lAhza tasavvur ediniz. İşte ~·lhassa Arnavu~ T·rol sahaları11ın başka seferlerdekinin tamamile zıddı idi., tır. Fa-kat ben onun vurmasına meydan 
il gibi, dünyada .altın gı'b' parlak bir e aman bir Alıdeıris harbitı: lştialden ışgall ve lıa!yaya ilhakı hususunda imi- Beni korumak için tiyatroya gelmişlerdi. borakmadıln elinden kapacajım.. ..ıwı 
llııvrin fecri doğmuş olacaktır.• artliı: lcinme menederıez. !anılacağını ortaya atanlar vardır. Gen;i Sahnedeki odama çıktım. Odam tozlu epey güç. çünkü ben m biraz geç davra· 

İngiliz nazın •hu mes'ud devri yarat- Bu doğrudur, fakat yüzde bir bile oJ. böyle bir hareket Balkan devletlerile be· idi. Orada bir çocuk vardı. ona odamı sü- nıp vazoyu yakalıyomam. işi bozar ve••• 
mak dünya liderleri için ne güzel blr !ş!> malt !lıtimali yoklar. Çünkü lngillz do- ralıer Yugos!avyamn derin hosnudıo,,ıu. pürmesinl söyledim. zo Muvalıhidin başına iner. 
&yor ve ilive ediyor: cAvrupayı elinde nanmasına top atmak Almanya ve ttalya ğunu üzerine çekeceği gibi İtalya, bütün (Burada birkaç satır ilive edeceğim. Onnik vazoyu kaldırdı. Ben çabuk tut-
tutan, üç diktatörle İngiliz ve Fransı1 iç~n ~k hesabsız bir it olurdu. Hülba düny~ tarafın~an. ~üstakil bir dc-vlete bu bahsi bana a~latan. ~fife, anlattıktan ;mak isterken şakağım vazoya çarptı. Çat 
başvekillerin:den ibaret, beş adam bu için. çok hesabsız bir . iş oldu. tecavuzle :venıden ıtham olunacaktır. 11 .sonra yazmalnı soylemıştı ve ben de not- ettiğini işittim ve o anda gözlerim ka· 
hedefe doğru müşterek yür".iyebilseler Onun için bu. yüzden de ha:-b Bundan başka Arnavudluğun müstem- lanmın bu kısmını çizmiştim. Fakat olan. rardı. 
ıctnnya tarihini inanılmıyacak kadar kısa çıkmıyacağına ve İçanya İ" harbı. lekel'k yumuşak bir yer ve Arnavudlann bir çoklannın da hatırlıyacaklan bir ha· C bayıla ,. • ır da . t'kl"l' -.3 l d' -. kta ah .. rmii anım yanıyor, casım. bayılma· 
bir zaman zarfında değiştirıneğe muvaf- nın beynelmilel bir harb ihtil~tma mey- 18 a m tcauını a mış. kolav ramolmt· seyı yazma m zur go yorum. ak · · yret ed' Aklımda 
fak olurlar.• Bu sözlerde yalnız açık bir dan vermeden yakında biteceğine şlmd;. yan bir millet olduklarına bakılırso ita!- Afifenin niçin hu hAdbeyi yazmamamı m • :" r .1'.yorwn. ~ 
gli 

ll"k k b d. den hükmedebilı'riz yanların böyle bir hareketten Arn"vtıd- isted"ğmi biliyorum. Bir aahne arkada!::ı- v~r. ayı ırskaml. ok.ursem mesele delil. 
ze ı , o şayıcı ir teselli ve hatı.<1 tat- . luk · " 1 hind . ~ . ır pıyes yanın a aca 

mi.n edici bir samimıyet değil, biraz da Ancak bu harb bitince, pürüzlü mese. dağ ve bataklıklannd~, başlarına se- nın a ey e bır şey soylemış olmak ia-
haklkat var. Fakat, her biri türlü ve mu- lelerin biteceğine eleği~ lıllikiıı başlıyaca- bebslz yeni bir beli almaktan başka ne teıniyordu.) Sayıklar gibi yavq sesle; Onnile: 
lezad hb, hesab, menfaat ve hırsların ğına hükmedenler vardır. Hattl Alman· kazanacaklannı bilemeyiz! Bununla be- Oda süpürülürken bi• ... yükseldi: - Tabancanı çıkar. 
milmess!li olan ve önlerine düştülder~ yanm eski nrilstemlekeler ve İtalyanın raber bövl~ b'r hareketin b;r umumi Av- - B~ .kız bunu, benım odamı toza bu· Dermişim. çünldl Onnik tabancasını CJ"' 
Wrlü fikir, emel ve akide taşıyan muh· da malfun talebler hakkındaki davalarım nıpa harbme sebeb olabileceğini zannet- lamak >çın yapıyor. karırsa rol icabı ben: 
telli tabiatli büyük insan kütlelerini sa- ortaya atarak Avrupayı yeniden silib şa- meyiz. ~s. Saramanniğiıı se9i idi. Tepiniyor, - Salahaddin! 
öt, refah ve zenginliğe doğru yürüt- kırtılarile ürkütüp tfü·etmek için İspan- İtalya mutlak bi'r r:ey yapmak 'st bagırıyordu: Diye bağınp dtzlerine kapanacağım. 

h b
. ,_. · ır • • ı. erse. İ t b tst' O d 

mek ve ulaştırmak içın türlü yollardan ya ar ·n!n uıtmesinl bekledikleri yakın lspanvailak• gönü!Jll kolordusunu ve U· - Ben bu gece o)l?lamaın. giderim. i e unu ıyorıım. 111ra a yere yata-
ıtlden bu beş kişiyi b'rleştırecek ve on • zamanlara kadar kuvvetle sliylenlyordu. oaklannı, şimd'ld halde zaten bir ltalvan Eşy ... nı bir bohça yapıp saPnenln or· biHrım. 
farı sırf adalet ve hakkaniyet prensipleri A~: öb'~le mi1 oklacaktır?! hava üssü halinde bulunan, Mayorka t~sınadgelmişti Şaşırmıştım. Ben kimse- Onnik şaşırmış, bir türlü kendini to • 

lafresinde uzlaştırabilecek olan o fevkal- . ır ara 1 merkezi İspanya muka- (Mallorca) aidasma çıkarabilir ve bura· ~n o asını toza bulamak istememiftim parlıyamıyor: 
beşer manevi ve ahlaki kuvvet nered~- vemetimn de kırılarak Frankonuıt bütün sını, Fransa ve İngiltereden istediği • ki.. esasen toz kal'!muf ta değildi. Sara- - Eyvah ben mi öldürdüm.! 
dk?!. Onun için, bu gibi durumlarda, ul· İspanyaya h~irn oldul'wau kabul ede- ler oluncava kadar, elinde bir tutu (re~:) ~k gidiyordu, o giderse çok fena.. Dermiş Nihayet güçlükle tabancasını 
:'it ve necib düşünceleri büsbütün yana lim. Bu takdirde, orada i§siz ve hedefsiz olarak bulundurablUr. İtalya Mayorka çunltü rolü var ve oyun oynan.mıyacat.. çıkarmış. Ben tabancayı gördüm. AyalJı. 
atmamakla beraber, dünya meselelerini kalacak o~an yanın milyondan fazla bir adasını ilhaka tailnpnadıkça. bu takdir- Ben şaşırmış bir halde bekliyorum. O na kapandım. Daha doğrusu yere diif
llionkre (Concret) mevzular halinde tet- kuvvette~~ aeferber ve her türlü asrt tes-- de dahi, b•r harb çıkması ihtimali k bağırıyor: tüm. Düter düşmez bayılmışım. Onnilr. 
!dk et'.""ği daha faydalı bulurum. ll!ıatla mucehhez mllH lsp.anyol ordUBU· zayıftır. Fakat ftııquıııı. böyle bir h:;:,_ - Ayağımı öpiip özür dilemezoo cl'.inya vaziyeti kavramış; bay>lmam yüzünden 

MalU.mdur ki İspanya ihtilat ve dola- n~n, el~tte, ayağının tozıle ve İtalyan ketle herkesten evvel kendi mahmisi yıkılsa bu gece oyuna çıkmam. piyesi aksatmamak için: 

yısile iç harbi çıkalı 32 ay oluyor. Bu u- leJyonvl.a~ıle hemen Cebelüttan~a hücum ve dostu General ll'rankoyu kırarak millt Geliyorlar: - Bayırdı! 
cun müddet zarfında Avrupa, İ<q>anya ede~egını ve orad~ Fra~sanın Şimali İspanyada haklı bir infW uyandırmaktan - Afife san'at senden bir fedakarlık Demi§ ve beni kucağıma alıp kuliae 
meselesi yüzünden. aleddevam harb teh· Afrikasını. İtalya ıJ:e bi:l~kte zapt, istilA çekineceği beklenir. daha bekliyor, Mannlk hanıma tarziye doğru yür.imüş. 
ltkesi geçirmi§ ve denilebilir ki bu afe- ve sonra da paylaşmak ıçın Afrikaya ge- Tunus, hemen hemen taarruz olunamaz vereceksin. lazım gelirse elini. eteğini ö. Sahnedeki odamda ayıldım. Onnik bu 
& önüne gecen şey yalnız İngiliz soğuk· ~~ğlni faırz ve ~abul etmek b"raz ha - bi:r hal almıştır. Korsikaya bir baskın da ~ceksin .. bil'iyoruzi senin kabahatin yok, noktada hiç kabahatlı değildi. Buııa ral· 
kanlılığı o1ıınuştur. Hatta İspanya mese- fı~ık olur. Kezalik Ge~e:al Frankonun neticesi çok me§kdk bir harekt olmakla o bunu bililtizam yapıyor .. amma oyun men: 
les"nin sona erdiğine umumive .. le hi.ik- bızzat Fransaya taarruz ıçın Pirene dağ- . oynanmıyacak. - Ben sebeb oldum! 
med'len, bugün bile Avrupa İspanya lannı a§maya kalkışması bir cinnet olur. beraber İtalya ıle Fransa arasında harbi Tereddüd etmedim. H s Diyor, çok üzülüyordu B.-.ıın kula· 

' İ ·ıı · k di mutlak surette açar görülü k" h b enıen araman- ~ sularında yeni ve vah'm b"r iMilat tehli- spanya mı etı en yarımadalarında . ' yor ı ar • niğe gittim: ğırndan da mütemadıyen kan akıyordu 
kes' g çirınektedir. Çünkü İspanyada sakin ve mes'ud yapmanın lezzetlerini 5 ~ ka~anz ~rt~k güçlefti ve hattl muhal - Affedin. A...A1- · 1..- • k ve bir türlü kanı durduramıyorlardL 

• bO '"k f d 'k ı hukmune gırdı Bahusus İngili "''"""""" U"Cn l'lZe arp ter-
hükumetin ·n meşruiyet: tasdik olunan ve yu ay a ve ~zanç arını Büyük · z veya biyes"zlik ettim. Gerçi birkaç sahnede rolüm yoktu amma. 
General Franko, kendisine karşı hala Harbde bilfiH tecrübe etti. Şimdi de u- Fransız ~alına taarruz artık düşünüle- pet<le benimle kapanacaktı. Sahneye çık· 
harbe devam eden merkezi İspanyanın zun ve çetin bir ihtilll.- bir iç harbi İs- ~ez ve işte bu sebebl.erlt harb ihtimali sizliği ve biraz da İspanyol iç kavgasına mam Iazımdı. Başka çare yok. Sahneye 
:Velensiyanın ş"mal yalanından Almeria· panyolları fazlaca kanatmış. birçok aile bıraz . daha uzaklaşrmf bulunmaktadır. İtalya ile Alınanyanın .kan§IllaSl ıdi Çün. çıkacaktım. Sahneye çıkarken kucağıma 
nın batısına kadarki tabiben 600 kilo- oca~n~ı s6ndürmiı.f ve gQzel memle- . Netice ~dur ki. 1939 ~büyük bir har- kü. Alman müstemleke ~vası ile İtalyan çocuk olarak bir de bebek almam ıazım
metrel'k sahil mıntakasını abluka etmek ketlennın en mamur yerlerini ve şehir- bın çıkmasına lmil olabilecek sebebler taleblerinden makul olanlan hakkında dı. Bebeği bir elimle kucağımda tut~ 
bakıkını kendisinde görmüş ve bu sahile 1erfni bilrer harabeye çevinnil bulun- ve daha doğrusu zlflar birer birer orta· neticede iyi kötü uYllfUlmak kabil ola. Bir elime aldığım mendilimi kanayan ku· 
f'anaşan yabancı gemileri çevirmeğe baş- maktadır. Bu sebeblerle, iyi bir vatan· ~~~ .kalkmaktadır. Bunlann baflıcaları caktır. lağıma bastırdım. Sahneye çıktım. 

aever olduk kadar mabl bir 18f olcl .. x.. •• u.l.5'liz askeri zAfı ile !'ranaız fa dirlik • il 11 •.-ı.n~ UA.. • • • aT-. (Arkası "a."). 
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CEDEBİVAT:=J 

Tiyatromuzun Dünü, 
C: 64 sene sonra alevlenen münakaşa =1 
Abdülizizin katledildiği 
iddiaları doğru mudur? 

Bugünü Ve Varını 
YAZAN: HALiD FAHRi OZANSOY 

Sultan Aziz F eriye sarayında oturduğu dairenin pen· 
ceresi önünde bol bol Kur'an okuyor, namaz kılıyordu 

Vakıa ortada, böyle bir tezkere mev· 
cud değildir. Sultan Muradın bu beyana• 
tı da, hiçbir yerde kayde geçmemiştir. 
Fakat, vaziyetin aldıhrı şekle nazaran, bu 
rivayete itimad edilebilir. 

-15-

Tiyatromuz deyince, en mütekamil 
tekniğe ve en usla san'atkarlara malik 
olduğu için. i'1k hatll'ladığımız müess~:· 
biç şüphesiz ki Şehir Tiyatrosudur. Go

nül arzu eder ki, bu sahnemiz kuvvetin
de sahnelerimiz çoğalsın. Fakat bu, bu
gün için sadece bir temenni mahiyetinde 

harb ilan edilir edilmez Antoine kontura- sem merhum Küçük Kemal. dalına gar- Hatta, hayatının bir tecavüze uğramak 
tını bozarak memleketıne döndü. Bir son ve buna benzer basit roller oyna- ihtimalinden o kaıdar korkuyordu ki, o 
müddet sonra da Şehremaneti, maddi im- maktan kurtulabildi, kendisini gösterdi. sıralarda tamamen etrafı tenha olan 
kansızlığı ileriye sürerek Şehzadebaşında Nasıl ki, diğerleri de, di~er gençler de, (Beylerbeyi sarayı) nda bile oturmak is-

d k. kt b' kapı Vasfi Rıza, Hüseyin Kemal, Hazım da 1 * Letafet apartunanın a ı me e ın - temiyor .. kalabalık bir muhitte bu unan 
sına kocaman bir kil!d astı. böylelikle kıymetlerinı tanıtabildiler. (Beşiktaş) saraylarından birinde ikamet 

Sultan Azizin (Feriye) sarayında, an-

kalıyor. Çünkü, bu san'atkarları yetiştir
mek için aşağı yukarı otuz yıldır sürekli 
bir san'at mücadelesi devam etti. Maa
mafih, bir taraftan Ankaradaki tiyatro 
mektebinin, diğer taraftan yurdun her 
köşesindeki Halkevlerinin gayretile ya
rın ve belki pek yakın yıllar içinde bir 
ikinci ve onun arkasından bi: üçüncü Şe
hir Tiyatrosu kurulabi!ecektır. Ancak 0 

zamana kadar beklemek ltızım ... Bu va
ziyet dahilinde de, dönüp dolaşıp. bugün
kü sahne kudretinl•zı İstanbul Şehir Ti
yatrosu etrafında araşıırıvak mecburiye
tinde kalıyoruz. 

Konservatuar. bu suretle, ılakkın rah- * için ısrar gösteriyordu. 
metine pek kısa bir zamanda kavuşmuş- Aradan gene yıllar geçti. Hayat güçl('- * 
tu. . şiyor. san'at, bilhassa tıyatro san'atı da' Sonra .. Sultan Azizin hal'i ile, esraren-

cak iki gün devam eden hayatı, çok bü· 
yük bir sükunet ve rükCidet içinde geç
miştir. 

Maamafih, .tiyat~oya ~~ık_ şahsıyetl~r o kadar güçlükle karşılaşıyordu. Nitekim giz ölümü arasından beş gün geçmiştir. 
hamdolsun kı, ekstk ~egıldı. Bunlar bır 1 o zamana kadar oldukça kıymetli telıf ve Bu beş günün, ilk üç günü, - yani Topka
lfıyiha ile Şehre~netın~ . baş vurdul~r adapte eserleri ve bazı tercümeleri mu- pı sarayında bulunulan günler çok kas
ve bu defa ~arulbeda~·ı ~ın kapısı~ı t~- vaffakiyetle oynıyabilcn Darülbedayi vetli. çok sıkıntılı ve çok endişeli geçmiş
yatro mektebı olarak aeğ!l, fakat hır tı· sahnesinde bir gev~eklik sezilmeğe baş- tir. Çünkü nice ihtilallere ve nice faci
yatro kumpanyası olarak açtırmağa mu- landı. Bu hal, en ziyade, Mütarekede ken- alara sahne olan 0 kanlı muhit, Sultan 
vaffak oldular. dini gösterdi. Bir taraftan idare heyetle- Azizin asabı üzerinde, çok fena tesir hu

Kendisi, sarayın alt katında, ve Beşik· 
taş tarafında, denize nazır olan köşedeki 
küçük daireye yerleşmiş; refakatinde bu· 
lunan iki şehzades·ıe vaHdesi ve diğer 
kadınlar da gene alt kattaki dairelerde 
ikameti tercih eylemişlerdi. 

Sultan Azizin refakatinde bulunanlar, 
kalabalık değildi. Kendisi ile, maiyetin· 
de bulunan Fahri Bey müstesna olmalt 
üzere, Feriye sarayının sakinleri, (on 
dört can) fdan ibaretti. 

İşte. bugün alkışladığımız sahnenin te- rile edebi heyetierin yanıış ve artist psi- sule getirmiştir. 
meli bu suretle atılmıştı. kolojisine tamamile zıd oıan hareketleri. F k t Ortaköy sarayın~ nakledilir 

f b k . . El' a a. 
diğer tara tan sahnen1n ~şa trıs ... 2za nakledilmez vaziyet değişmiştir. Sabık 

Şimdi bu özlü ve mükemme: sahnemi-
• zin geçirdiği safhalar üzerinde durmak 
istiyorum. Ta ki iy.ce anlaşılsın. bu sah
ne nasıl doğdu, nasıl safhalardan geçti ve 
bugün ne haldedir? Yarın kuracağımız 
yeni milli sahnele:ımiz: i~in bu kısa, kuş
bakışı tetkikten herhalde bazı faydalı gö
rüşler elde etmemize imkan vardır. 

* 

Aradan seneler geçtL Büttin harb müd
detince, Darülbedayi haftada bır gün ve 
bir gece muntazaman temsillerine devam 
etti. Türk artistleri gittikçe ilerlediler, 
temsiller gittikçe kuvvetlendi ve nihayet 
ilk anlaşamamazlık1ar baş gösterdi. Önce 
idare heyetlerile artistler arasında baş
lıyan bu ihtilaflar, yavaş yavaş. artistle· 
rin kendi aralarında da görülmeğe baş
landı. Bu sebebden, hazan ikiye ayrıldık
ları ve Darülbedayi dışında kalanların 

Binemecyanm Fransaya gıtmesı yuzun- h"küırldarın vaziyeti, normal şekle gir
den birçok hissi ve ince eserlerin oyna- u 

miştir. 
namaması ve böylece milli felaket yılla- Sultan Aziz, Feriye sarayına nakledil
rının içinde tiyatromuzun bocalamağ:ı mekten, pek büyük bir memnuniyet his
başlaması. bu sahada çok fenı. bir neti- setmiş .. bilvasıta, Sultan Murada, şükran 
ccye doğru yüründtiğüne şüphe bırak- hislerini bildirmiştir ... 
mamıştı. Fakat bereket versin ki, tam k ·ı ? Fa at, ne vasıta ı e . .. 
vaktinde bir Türk kızı cesaretle ortaya Mabeyinci Fahri Bey, bu hususta hiç 
atılmıştı. Bu kız, Türk temaşa tarihinde bir şey söylemiyor. Atıf Bey de, hatıra
ismi her zaman sevgi ve şükranla anıla- tında bu meseleden bahsetmiyor. 
cak olan Afifcdir. O Afife ki, damad Fe-

c Yeni Sahne>, cTürk ')''yatrosu> gibi i- rid hükfunetinin zulüm ve tnassub siya
s:mlerle a_rrı tems!l heyetleri teşkil et- seti ortasında ve düşmanların istilasında· 
tikleri görüldü. o zamanlar, Ertuğrul ı ki İstanbulun b.ir. köşesind~ başından çar
Muhsin, Raşid Rıza, Şadı, Nureddin Şef- şafını ve peçesını .at.ar~~ ılk ?e~a sahne
kati Muvahhid, Galib ve Behzad gibi ye çıkmak cesaretını gostermıştı. Bu su
yet'~miş san'atkarların bir kısmı içeride retle Darülbcdayi tiyatrosunun kapıları 
kalırken diğerleri öteki sahnelere kuvvet I kapanmak tehlikesinden kurtulmuş. fa
vermiş oluyorlardı. Fakat, o vakte naza-I ka.t Afife .çok .~eh~~keli bi~ imtih~n geçir
ran ancak bir çatı altında ve bir sahne mış, tazyık gormuş, hatta tevkıf olun
üstünde yüksek temsıl!er verebilen bu muştu. Bu hadiseden, geçen sene cSon 
snn'atk~r\ıır ar:nnn hi\vlı> fld:vı> hnWn- Pnd.:ı~ ,ı ... ,.,,ı .. ı..; luıhral!I~·- ·--:-: ~~:-..ı. 
auKçe aaırna zayıflıyordu. ışte bu suret- uzun uzun bahsettiğtmden burada tek-

Ancak, vaktile çok yakından münase
bette bulunduğum Sultan Muradın baş
mabeyincisi Etem Beyin ailesi, bir teı
kereden bahsediyorlar ve: 

Beş sene sonra. Yıldızda cereyan eden 
meşhur muhakemede, gerek Mitat Paşa 
ve gerek damad Mahmud Celaleddin Pa .. 
şa. Jtendilerini müdafaa e.Jerlerken: 

- Sarayda, üç yüzü mütecaviz kadın 
vardı. Bunların içinde bu cinayet nasıl 
yapılabilir? ... 

Diye, sarayın kalabalığından bahset· 
mişlerse de, bu ifadeler hakikate tama· 
mile mugayirdir. 

Evvelce de arzetnıiştik ki; Sultan Aziz 
hal'edilip te Topkapı sarayına nakledildi· 
ği zaman, iki şehzı:ıdesı, validesi, üç ka· 
ôını (1), hazinedarları ve en candan ha
rem ağaları olmak üzere bütün refakatin· 
de ancak (18 can) bulunmakta idi. 

Önce şunu hatırlıyalım: Şehir Tıyatro
sunun eski ismi Darülbedayi idi. B:.iyük 
Harbin patlamasına birkac ay kala bir 
konservatuar olarak açılmıştı ve bu mü
esseseyi kurmak için de meşhur Fransız 
.aktörü ve rejisörü Antoine o zamanki 
Şehremini Cemil Paşnnın bimmetile 
Fransadan çağmlrnışh. Antoine geldi:, 
konırervatuarın talebe imtihanları yapıl
kiı, ameli ve nazari derslere muallimler 

1fixJRııPJaH~ Hfiff\t1- ~~~}!ıgı _ vşo~Wtofl: 
ları Antoine tarafından yaptırılıp sonra 
nümune temsiline başlanmak üzere - ta
lebeler arasınd9 ollen dağıtıldı. Fakat 
bütün bu gayretler sonunda boşa çıkmış
tı. Çünkü Fransa ile Almanya arasında 

ledir ki, yeni yetişmeğe başlıyan istidad- rarı lüzumsuz görüyorum. Yalnız, Darül
lar bu ayrılıklardan kendi hesablarına ve bedayi'in tarihinde ped: mühim bir yer 
memleketin san'atkAr kadrosu hesabına tutan bir dönüm noktasını hatırlatmış o
karlı çıktılar. Kifayetsizlik yüzünden luyorum. 

- Sultan Aziz, memnuniyetini Fahri 
Beye bildirmiş .. ve bunun, Sultan Mura
ı:ln arzedilmek üzere Etem Beye tebliğini 
emretmiş ... Bunun üzerine Fahri Bey bir 
tezkere yazarak Etem Beye göndermiş. 
Etem Bey de bu tezkereyi Sultan Mura
da göndermiş. Sultan Murad, tezkereyı 
vhuclulrtaH o:ovııı a, ırEkırüıltk Ve VellaJıtl

lik zamanımda, amcam bana göz açtır

mamıştı. Çok şükür ki şimdi ben ona iyi
lik edebiliyorum. Kendilerini memnun e
tlebildiğime, ben de memnun oldum> di
ye, cevab vermiş. 

Feriye sarayına nakledilenler de, yal· 
nız bunlardan ibarettir. Hatta. Ortaköy 
rıhtımına çıkılır çıkılmaz, bu ıs mevcu· 
dun içinlde bulunan 4 harem ağası derhal 
bir kayığa bindirilere:{ Topkapı sarayına 
iaôe ed'lmiş .. bu suretle, Feriye sarayına: 
kapanan Sultan Azizin maiyeti (14 can) a 
inmiştir. 

(ATkası 1ıar) 

(1) CB2şkadın> ile ikinci ve dördüncü ka
dınlar. mühimce roller almağa başladılar ve me- (Devamı 10 uncu .sayfadn,) Diyorlardı. 

A nladınız mı, beyim? Hürmüzü 
anccık ve ancak telleyip, pul -

layıp gelin olarak verebilirim. Buna da 
mz yanaşmazsınız. Şu halde, bu bahsi 
artık kapatabiliriz. 
R~nAnın evindeki ufak odada, otur -

muş konuşuyorlardı. Kadının sözlerin
de öyle bir samimiyet vardı ki, Mem -
duh bunun ezberlenmiş de kasden tek
rar edilen bir rol olduğuna kat'iyen ih
timal veremezdı. Halbuki RanA hiç de 
samimi değildi. Bütün bunları, deli -
kanlıyı daha ziya-de alevlendirmek, 
yeise sevkedip de. ona kendi meramı -
nı terviç ettirmek için söylüyordu. 

Zavallı Memduh, l:nşını iki elile tut· 
muş, düşünüyordu. Hürmüze iyiden 
jyiye kaptırdığı gönlünü ondan kurta
ramıyacaktı. 

Ranamn ifadesini ciddi telAkki eyle
diğinden, gayri meşru bir müna'Sebet 
tesisini artık imkansız görmekte idi. 
Gene başı avuçlarınır. içinde, bir müd
det daha, öylece dalgın durdu. Humma 
ile kavrulan dimağının içinde muha
keme kabiliyeti kalmamıştı. Düşün -
mek. bu çetin da·vanın içinden çıkmak 
iste<liği halde. muktedir olamıyordu. 

Nihayet başını kaldırdı; muhatabı -
nın yüzüne uzun uzun baktı. Bu bakış-

ta biraz tezellül. bir parça niyaz, ve 
avni zamruıda ümid vardı. Hakimin 
ağzından çıkacak karann şiddetli ol -
mamasmı dileyen bir cinayet suçlusu -
nun bakışlarındaki mana da budur. 
Aşlt ile istihza eden bu katı yürekli a
dam, şu anda aşkın tamamen zebunu 
olmuştu. Sevdiği kadının vuslatmat e -
rebilmek, saadetini onun temellükün -
de bulal>ilmek için, acaba neler, neler 
feda etmezdi? 

Bütün bu esnada, Rana, ıçın ıçın 

Memduhla alay ediyordu. Yakaladığı 

bir böceğe işkence ettikçe, zavallı hay
vanın ihtiIAçlarından haz duyan haşa· 
n ve merhametsiz bir mahalle çocu -
ğu gı'bi, Memduhun hissettiği sonsuz 
lztırabdan zevk alıyordu. 

" Son Posta'nın Romanı : 77 

Ah ne baygın bakışın var, 
~.~ . ti ı ı tw rJP tfl! tyır- O?{ u FJt.!.tl I· :~0~:0 

i~~:s~K~ a be~az şemsıyelı l,, E~~~~ 

- İhtiy~!' Cafer paşayı mahvettiğim 
zaman benimle beraber olaydın, ne 
yapacaktın acaba? Korku dediğin şey 
benim semtime uğramamıştır; anladın 
mı? 

- Peki. Macid beyden ne istiyorsun 7 
- Ötekini kızıştıracai,11m. En iyi, e~ 

yakın dostu o değil mi? 

Rananın kafasında gene melunane 

Biçare gencin ba- _ Ne olaıcak? He- bir tas"~v:1r dolaşıyordu: Memduha 
kışlarına karşılık, rifi derled' to la· kan~ayı 1yıce takmıştı. Koyuvermiye • 
fevkaUıde sükun i - d k f~ · p 1 cekh. Kendisine hiç bir kötülügu·.. ol • 

ım, a esın ıçıne 
le: iyicene tıktım. ~.ıyan b~ biçare delikanlıyı mahva sü· 
- İşte, böyle, Mem _Sakın yeise ka !"Uklemege karar vermişti. Bu maksad· 

duh beyciğim! de .. pılıp da bir şey yap- ı la, .~azım gel~r~e. daha başkalarını da, 
di. Çıkar olmıyan masın? ezcumle Macıdı feda· edecekti. 
bu yoldan vaktile - Deli misin, a • Artık, hayatta, elinden geldiği ka • 
geri dönün.. yol? Ne yapacak? da!" ins:m'ara fenalık etmekten başka 

Ve lakırdıyı, azı - Yanıp, tutuşacak.. gayesi Yo' " TT ,.,1cinslerinden tabii 
cık aral verdikten sonra da dönüp do - muamele görd. benliğinde uyuş • 
sonra şu cümle ile lı!Şıp gene ayağıma muş vaziyette bulunan sırtlanı önce 
ikmal etti: düşecek. Sami Mollanın, sonra daı Cafer paşanın 

- Bir şey değil: - Ya kendi canı- ef'al ve harekatı bir daha sinmemece .. 
Kızcağız da gönlü - na kıymağa kalkı • sine uyandırmış, ayaklandırmıştı.Ken• 
nü kaptırıverir .. bel şırsa?. di yüzünden, herhangi bir gün, her • 
li olmaz. Sonra iki • - Sen bana iyi hangi bir kimsenin inim inim inleme· 
niz birden yanarsı - bak. Ben o işi kim • diğini düsünmek ona azab verivordu. 
nız! 1 · "' ~ 

Ne demek 
15
• te • enn Y<itlacağını bi- Rahat ve huzur bulması neş'elenme • 

lirim. Başımdan gtf>,f' • • • tl k b k ı ' t ·...: 
mişti? Ne lüzumu r -"' sı ıçın, mu a a aş a annın muz anu 
vardı bu sözlerin? Memduh kapının önündı? kendisini selam. etliyen Bebenthiyi görm~~ wcum çıktı ı.k SBun~~ 0

. s~ra-t olduğunu bilmesi Iazımdı. Bunun için 
. ' yo . en otekını ne d f h r d · b · • 

Memduh anlayamıyordu; lakin maksad yuna ölçüp biçerek, öy~ yapmalı idi. yaptın? e ~ ~ş onun. e m. e ~n emın .. 1.~ va 
aşikardı. Zavallıya glıya kat'i fikir ve Kalktı.. _ Hangisini? sıta ıdı. Kendı felaketınden butun be-
kararın1 bildirirken, her türlü ümid - Gidiyorum, RanA hanım!. _ Canım! Hani Memduh, akrabam şeriyeti seyyanen mes'ul tutuyor, in • 
kapılarını da kendisine kapamak iste • - Öyle mi, efendim? falan diyordu? sanlardan, o vasıta ile intikam alıyor .. 
miy0rdu. Memduhu boğarken, ölümü- - Ne ümidlerle geldim .. ne türlü du. Bu mu:lyyen hattı harekete göre, 

- Macid beyi mi? 
nü geciktirip onu biraz daha çırpındır- harab dönüyorum! _ Evd. şimdi. zavallı Mac'di yakmağa kalkış· 
mak için ufak bir menfez bırakıyor • - Emin olun ki, ben de sizin kadar mak hiçtf; ehemmiyeti olmıyan bir te• 
d · 1 d - Bilmem ki? Çok fena bir cey olur bb··sı·· u. e em uyuyorum. Fakat, takdir eder - '.t şe u u. 

diye halA kararımı veremiyorum. Analığının tamamile nüfuz ve tesiri Filhakik~, zavallı aşığın gönlüne der
hal bir kurt daha girmişti. 

- Tumek, kızın da bana meyli var 
ki, böyle söylüyor .. diye düşünmeğe 

başladı. 

Fakat, ne de olsa, burada daha faz -
la kalmağa mahal yoktu. Neye karar 
verecekse, ne yapacaksa, kendi evin
~e. ft1tir huzurile ve zamanla. enine bo-

siniz. 
- Allahaısmarladık .. 
RanAnın: cGüle, güle!.• derneğe dili 

varmadı. Memduh, arka~ına bakma • 
dan, kapının önünde kendınni selA -
metliyen Beberuhiyi görmeden, evden 
çıktı, gitti. 

* - Ne oldu, anne? 

- Budala! Sen benim dediğimi yap. altında bulunan Hürmüz, bu emrine 
Yazdır mektubu. itaat ederek, odadan çıktı ve Beberu • 

- Ya, Memduh bey duyarsa? Ona hiyi çağırdı. Kanbur içeriye geline~ 
ka~ı çirkin olmaz mı? kız: 

- Duysun, varsın! Babamın oğlu 

değil a? 
- Aman, anneciğimi Bu ifin sonun· 

.UD korkuyononı benJ 

- Anneciğim! dedi. İşte, İzzet efen
di burada. Sen daha iyi anlatırsın .. 

!Una, herife su talimatı verdi: 
( Ar;caaı t.ıo.1') 
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Bu sene Milli Küme 
şampiyonluğunu hangi 
takım kazanacak? 

Müsabakalar bu Pazarl ( Maçlar bu takımlar arasın..ıa yapılacıok 1 
günü İstanbul, Ankara 
ve izmirde hep birden 

başhyor 
Futbol Federasyonu tarafından ha -

%1.I'lanan üçüncü milH kiline maçlaırı 
Pa1.ar günü İstanbul, Ankara ve İzmir 
şehirlerinde hep birden başlamış ola -
caktır. 

Memlekette futbolün daha geniş bir 
manada inkişafı ve kuvvetleri birbiri
ne yakın takımlar arasında karşılıklı 
temaslar yapılmuı dtlfiiooesile ortaya 
çıkanlan milll küme maçlan, hiç şüp
he yok ki futbol ayatımızda başlıba -
11nn bir hldise tqk:il edecek kadar ala
ka uyandıımıftır. 

Millt tibM pmpiyonluğunun iki se-
ne tlatillte Wanbul telnmlan Wrafın -

B~ hltbol f ederasyo~ 
"" 1'elsi 
Danyaı 

dan kazanılmıt olmuı bu mevsim ya -
pılacak maçlarda pmpiyonluğun gene 
lstanbul taksnl~rındııuı biri ü, ."rin;:Je 
kalacağı zannını: uyandımıaktadır. 

Talebe ve askerlertıı sivil klüblerle 
allkalannı kesmeleri, Mınen her taraf-. 
tti ayni tesiri icra ettiği için bu işten 
en az zarar gören Fenerbahçenin ise 
pmpiyonluk yruundakl avantajı geri 
kalan klüblere nazaran daha f~ladır. 

Urun zamandır maçlannı seyre im -
kAn göremediğimiz İzmir takımlannın 
kuvveti hakkında ~ malfunata sa
hfb değiliz. Ankaraya ,elinre; bir iki 
hafta evvel İltanbul muhteliti ile iki 
maç yapa Ankarah futbolcülerin 2e-

Bcııbm lıtcınbul • 
claR Tcınk 

Hakem tıtahl • Xallem A11.ka1'11 • 
da Ah!MCI Ac:lrn dan İhsan 

fe11 senelere nazaran daha iyi futbol 
oynadıklarında ıüphe JOktur. 

Şu hale nazaran kuvvetleri her ba -
kımdan birbirine yakm. vaziyette olan 
takımlarımız arasında yapılacak milli 
küme maçlan kuvvetli bir ihtimal ile 
bu sene, diğer senelerden daha parlak 
ve heyecanlı müsabakalarla geçmiş o • 
lacaktır. 

lstanbuı birincisi Befiktaf takımı 

lstanbu.l üçüncüsü Galatasaray takımı 

fstanbu! dördüncü ıü Vefa takımı 

Ankara birincisi Demirıpor takımı 

Ankara ikincisi Anka1'agüctl takımı 

1zmir birincili Do~11ftl'PO'I' takımı 

lzmir ık.incisi Ateıspor takımı • 

Savfa 9 

iLMi BiR ANKET 

Cezanın cürüm ile mütenasib 
olması ıazım gelmez mi? 

Hukuk fakültesi dekanı: ''Bence cezada esas 
ahlik ve terbiyedir ., diyor 

Arkadaşımız Bürhan Cahidin ceza · 
nın cürüm ile mütenasib olmasını isti
yen ve bugünkü mevzuatımızda bazı 

ahvalde bunun tamamen aksi olduğu
nu işaret eden yazısı hukukçulanınız 

arasında alaka ile karşılanmıştır. 
Bugün de anketimize Hukuk Fakül

tesinin değerli dekanı, esas teşkillt 
profesörü Ali Fuad Başgil cevab ver
miş bulunuyor. 

Ali Fuad Başgil, iki esasiye dersi a
rasındaki teneffüsün hacmine sığan 
zaman arasında suallerimi toptan, şöy
le cevablandırdı: 

c- Elbette ceza cürüm ile, cürmün 
nP.ticeleri, vüs'ati ve icrası tarzile mü -
tenasib olmalıdır. Bu nokta modern ce
za hukuklannın en esaslı prensiplerin
den biridir. Eski cemiyetlerde reza ile 
cürüm arasında sıkı bir nisbet aran -
mıyor, küçük bjr hareket en ağır bir 
ceza ile karşılanıyordu. Çünkü, eski ce 
miyetlerde ceza, bir intikam, bir öç ma 
nasına alınıyordu. Hatta bu intikam suç 
)unun şahsına da inhisar ettirilmiye -
rek, ailesine, kabilesine, suçlunun me
zarına ve hatıra.çına da teşmil edili -
yordu. 

Bugün ise, cezanın fonksiyonu in -
tikam değildir . .Şuçlunun ıslahı ve iç -
timaileştirilmesi, cezadan başkalannın 
ibret, ders alınası: cemiyetin fenalar -
dan korunması, suçlunun gadnna uğ -
rayanın manevt tatmin ve teskinidir. 

İşte bugün cezanın hedefi ve rnak -
aadı: Bu maksad, ancak ceza suçun e -
hemmiyet ve vüs'ati ile mütenasib ol
mak şartile elde edilebilir. 

Suçun ehemmiyetini ve büyüklüğü -
nü nasıl Wkdir etmelidir, noktasına ge
lince, bunu ihtiyaçlar, içtimai terbiye 
-viv-i ~m1~1rott4a hAlr ,,.. l.ı;.....; ••• + 
duygulaı:ının inkişati tayin eder. Me -
selA filan memlekette bir tokatın ce -
wı üç gün hapis olur da bir diğer mern 

lekette altı ay hapis olur. Bundan şu 
anl~r ki, birinde ötekine berikine 
tokat atmak umuru Adiyeden olmuş -
tur. Buna karşı vaz'ı kanun şiddetli 
bir zecir ıi.!terni tatbik ederek bu hali 
~nlemek istemiştir. 

Bence ceza mesele9i hukukun her 
:rne5elesinden çok milll ve mahallidir. 
Ceza. memleketin terbiye seviyesine, 
psikolojisine ve karakterine göre iyice 
ölçülerek tayin edilmelidir. Aksi tak • 
dirde, ceza ile suç arasında açık nis -
betsizlikler ortaya çıkar. Bu ise na -
muslu iManlan rencide eder, kötüleri 
de suça teşvik edici bir hal alır. 

run devlet malından irtikab etmesı a 
ğır bir suçtur. Çünkü memur devle 
malını ve menfaatini muhafazaya me 
mur olan kimsedir. Emanete hiyane 
ahlllkan en kötü bir harekettir. Me 
mur bu hareketle emniyeti suiistim 
etmiş ve kendine emanet edilen şey 
hiy<fnet etmiştir. Bence bir eroin ka 
çakçısınm hareketi bir memurun rüş 
vet almasından yahud devlet malında 
irtikabda bulunmasından ahlakın kö 
tülüğüne delalet etmesi ve sosyal neti 
celeri itibarile daha hafiftir. 

Hülasa bence cezada esas ahlak 
terbivedir. Ahlakın kötülüğünü göst 
ren suçJann cezası ağır olmalıdır. An 
cak bu sayede memlekette iyilik, dü • 
rüstli.ik ve fazilet sevilen ve araınılan 

huylar olur. 
Hukuk fakültesinin ak saçlı, fakat 

ş;kkllr-:1-~ek-İ°Azım ğcliyord~; çünkil 
ders zili çalmıştı . 

Nusret Safa Coşkun 

-eır--a-meie-·aüşiii;···agir-
surette yaralandı 

Beyazıdida Balabanağa mahallesinde 
yeni yapılan bir binada çal~makta olan. 
Elizığlı 47 yaşlannda Ali oğlu Hüseyin 
aqam üzeri işi paydos etmiş, takımlan 
toplamakta iken merdiven başındak~ boş
luktan rnüvazenesini kaybederek zemin 
kata düşmüş, başından tehlikeli surette 
yaralanmıştır. Hasan Cerrahpaşa hasta • 
ne.sine kaldırılmıştır. 

Samsunda fırtmalar Ceza hukukçuları suçlan ha -
sıl ettikleri neticelerin büyüklü - Samsun (Hususi) - Samsunda son 
ğilne ve tahavvülüne glSre tasnif 

1 
günlerde iyi giden havalar birdenbire 

ederler. Bu tasnifte devlet emniyetine bozmuı, çıkan ıiddetli fırtına yüzün • 
ve Amme menfaat ve aıhhatine müessir atıı "", .c. .,.ııı ucı'.uıd• "''"'an. .... ........... ve 
olanlar başta gelir ve ağır cezalar alır. tenekeler uçmuştur. Bu arada deniz de 

Suçta failin niyet ve ahllkındald k~ kabarmıştır. Limandaki vapurlar da 
tülük de ehemmiyetle nazara alınması derhal demir alıp gitmişlerdir. Yağ • 
lAzım gelen bir noktadır. Bir memu - murlar şiddetli olarak y8'ğrnıştır. 

Yeni Vali muavini dun vazifesine başladı 

Şurasını da kaydedelim ki, Futbol 
Federasyoounun mahaııt maçlardeı'ki ık d b hıstlatı millt küıne ile bunun haricinde yük masraflarına karşıl olan mahalli geçlrme en eklenen intimm içinde 

maçlar hasılatı meselesi onların lehine devam etsin dursun.. Ömer Besim İstanbul Vali muavinliğine tayin edilen nüfus umum mftdür mı,avini Mu
zaffer Akalın, dün sabahtan itibaren ,eni vaı:ifeaine başl.ııruşt.:. rlu suıet
le İstanbul Villyatindı · iki muavinlik ihdcıs edilmiş oluyor. Yeni muavine 
vazifesinde muvaffakiyet temnnj ederiz. 

alan kHlblere tabtnı etmek hususun-
da vermiş olduğu karar ufaktefek hoş- halledilsin ve bu suretle c.ylardanbe -
nudsuzluğu mucib olmuştur. ri başlamasını beklediğimiz mnıt kü • 

Temenni ederiz 1d tlilblerimizin bü- me maçlan da herhangi bir sarsıntı 

Milli lriim• maçlarının taTihi 
1937 senesinde Futbol Federasyonu 

(Devamı 10 meu sayfa~ 



to la,ta 

Edebiyat: Tiyatromuzun dünü, 
bugünü ve yarını 

(Baştarafı 8 bıci ıayfa.d.4) 
Nihayet milli zafer... Bu zafer nelerı 

kurtarmadı ki? .. 
Kurtulan bütün m.il1J varlıklar arasın

& tiyatro da vardı. Darülbedayi de kur
~uştu:. Bilhassa artık Münire. Bedia, 
Şaziye gibi Türk kadm artistleri yetiş
~ ve Türk sahnesirun en baştaki büyük 
a.ercll ortadan kalkmış, en çetin bir dava 
hallolunmuştu. 

Ji'akat gene aradan çok geçmeden mad
in zillar belirmekte gecikmedi. ~ist
[lere gişenin hasılatından aynlan pay kfı. 
fi gelmiyordu. Yeni dağılmalar ve tekrar 
birle.,<ınıeler sık sık sahneyi sarsıyordu. 

Fakat mesele, yalnız macidi sebebler
den de doğmuyordu. Artık tam program
h b"r çalışma devrine girmesi lazım gelen 
müessesede eski ida~ heyetleri it göre
mez ve gördüremez hale gelm'şlercll. Bir 
kere otoriteleri kalmamıştı. Sahne reji
sör5iiz, idaresiz, başıboş bir meçhule doğ
ru kayıyordu. İşte 'l zaman Ertuğrul 
kuhsin imdada yetişti. Bugünkü sahne--
ltl.in intizamı, verimi kadar, hayatını da 
bu sebebden ona borçluyuz. Burada, eski 
l!'e yeni vaziyeti sarahatle anlatmak için 
blr misal göstereyim. Farzedin ki, yirmi 
1J11: evvel eski Ramazanlardan birinde
~· İki gece sonra oynanacak bir piyesin 
~!'~vasına bakıyoruz. Müballğasız levha 
fôyle idi. Bu levhayı, o zamanlar sık sık 
phid olduğum bir mükAleme ile canlan
lırayım: 

Stiflör (Kulislere seslenerek) - Nu
reddin Şefkati Bey! 

Bir aktör - Yok! 
Süflör - İyi amma, onun mecllslerlni 

prova edecektik. 
Başka bir aktBr - Ben yerine geçe

ylın! Sonra o gelince, rolilnO. alır. 
Müellif - Peki kuzum. Nureddia Sey 

nerede? 
Bir aktör~ Yanın saat eVYel bir arka

i.aşı gelmişti. Onunla gazinoya gtttfıer. 
Müellif - Böyle şey olur mu! Niçin 

hala gelmiyor? 
Ayni aktör - İddiasına tki parti tavla 

Süflör - Ne ise, uzatmıyahm.. (Ak
'törlerden birine) geç birader, sen fU ro
m. ramplasc ediver! 

Aktör - Öyle ya .. ben zaten dedimdt. .. 
(Prova bu suretle yeniden başlar. Bu 

<lefa başrolü oynıyan Eliza Binemecyan 
Hanımın prova sırası gelir.) I 

Süflör - (Boş ve lof .salona .eslene
rek) Eliza Hanım! 

(Ses yok. Süflör, bekier, müellif bek
ller, sahnedeki artistler bekler, fakat E
liza Hanım görünmez.) 

Bir aktör - (Süfü5rden daha kuvvetlı 
sesle haykırarak) Eliza Binemecyan Ha
ınım! 

(Gene karşıdan ses yok. Tablf gelen de 
yok!) 

Müellif - (Te?aşla) Acaba nerede? 
Sü flör - (Boğuk boğuk) Eliza Hanım! 
(Nihayet, localardan birinde, yanında-

ki arkadaşı ile b~basa konuşmakta olan 
aktrislerden biri kenardan sarkıp yüzü
nü buruşturur.) ' 

- Eliza Hanım Beyoğluna gitti. 
Müelrif - (Hiddetle) Niçin? 
(Locadaki aktris, gayet tabit bir sesle 

sevnb verir:) 

- Piyesteki elbises'nın üstüne bir şal 
1lzımmış. Olyon'da ona bakacak! 

- Tam da sırası! 

Müellifin bu sözü, artıst!eri güldürür. 
Maamafih, provada sırası gelenle-rden da
ha bir kısm\nın tiyatroda bulunmadı~ 
her on, on beş dakikada bir anlaşılacak
tır. Şadi Bey, elinde tesblh, eamie git
miştir, filanın hastası vardır, fil!nın ah
ziaskerde işi ç1km1!'\tır, fi1An aktrisin clf' 
rolünden memnun kalmadığı için inadı
na gelmed'ği hissolunmuştur. HAsılı. her
kes başkasının rolünü tiyatro tabirile 

ram.plase (remplacer) ede ede, teker1ek
leri sakat b'';- araba sürer gibi eserin pro
vası devam edc>r. Yalnız benim o zaman
lar hayret ettiğim şu cihetti: Günlerce 
b"'tün bu zavallı provalar sonunda nasıl 
olurdu da, eser. temsil gecesi aksamadan 
oynanırdı? Bunda, ekseriyetle, son gii
ırıün humm 1ı ve insanın aklına durgun
hık veren f l'veti bir derece !aik olu
yordu. Fak bnzı eserlerin sukutunda 
da, her seyd n ziyade bu ramplaseli pro
va1 rın tes'r' oldu~u da muhakkaktı. 
İdo bir Darülbedayi ve şim. 

belerden geçe gefe bugtıne kavuşabildi. 
Bu. neyi isbat eder? Sadece şunu: inti
zamlı ve metodik çahf?WlDJD. her şeyde 
yegane muvaffakiyet Amili olduğunu ... 
Öyle olmasa :idi, Darlllbedayi Şehir 
Tiyatrosu ismmf almadan kapılarını çok
tan kapar ve arkamuan sadece hazin ha
zin .sayıklardık. Bugün varlığı ile övün
düğttrnilz litu sahnenin tarihi bunun için 
yarınki sa.hnelerimizıe her cihetçe bir 
ders teşkil edebfli.r. 

Halid Fahri Ozansoy ···--...................... - ......................... .... 
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SOLDAN SAÖA: 

1 - Halının tüyJilz1l - ~-
2 - Çift - Hayret nida.!1 - Slans. 
8 - Blı nota - İyi olmıyan - Hayret edip 

cYa» dedller, onunla blrle§lnce ya. -
ks. oldu. 

t - Manalı llfiz. 
5 - Bol olınıyan - cEb mefulii bih ,sı.o.lr -

llnde. 
6 - o yer - Kan. 
T - Kabul. 
a - İki eldeki parmakların sayın - Mina

rede okunan - Dahi. 
t - Mut.taklarda 11.!tlertne tabak konu ~ 

lan dunra çhfil tahtalar - Kamer -
Hatırlamak. 

1() - H~+aıık: - Şehlı1erln etrarını çeviren 
duvarlar. 

YUK:ARDAN A!'At-1: 

1 - Hangi şahıs - Fırtına. 
-. .;., A ---• 'Dl- __.&.., Dt. 9"bu1!'0 

3 - Pişmem!~ - Okur - Bir nota. 
4 - Ya.şmnk1a giyilen e.sld ıtokak elbisesi. 
5 - Rttzglr - Ü}"e. 
8 - Birdenbire - Ertek isiınlerlnln başın

da söylenilen. 
ı - Gelmek. 
8 - KusUl'Unu ba114lamak - El etmek 

masdanndan emri hazır - Hayret ni
dası. 

9 - Kaldırmak - İşaret - Ağacın kolu. 
10 - Validem - (Sarap. 
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IOM POSTA 

Saz sahnesinin meşhur 
yıldızı Denizkızı 

Eftalya öldU 

Bu sene Milll Küme şampiyonluğunu 
hangi takım kazanacak ? 

Eftaıyanın cSon Posta.. ya verd~i resim 

Me§hur muganniye Denizkızı Eftalya 
uzun zamandanberi çekmekte bulunduğu 
kalb hastalığından kurtulamıyarak ev • 
velki gün vefat etmiştir. 

Hastalanmadan evvel kendmle gün ~ 
şın mülakatlar yapılır, seanslarına de -
vaın ettiği yerler, gazetelerin en büyük 
puntu harfleri.le ilan edilir, pUklan da
ha dükkanlara yerleş.tirilmeden kapışı

lırdı. 

Eğer dün bir tek gazetenin ölüm ve 
teşekkür sütununda altı buçuk satırlık. 

bedeli ödenm~ küçük ilancık çıkmasay
dı, galiba bu bir zamanlar saz sahnesinin 
biricik yıldızı olan şöhretli muganniye -
nin ölümünden, iki yakın ahbabın~an 

başka kimse haberdar o1amıyacaktı. 
Yıllardamberi hasta olduğu için çalı • 

şamıyan, çalışamadığı için de unutulan 
Denizkızı, yalnız sesini plaklarda bıra

kıp göçmüş bulunuyor. Bu kubbede baki 
kalan bir hoş sada imls ... 

Cenazesi buııün saat ır-. te Taksimdeki 
Ayatiry.ado kilisesinden kaldırılacaktır. 

(Baştarafı 9 mıcu sayfada) 
tarafından ibda! edilen ve İst~buldan 
dört, Ankara vı İzmirden ik~ takım 
arasında oynanan cmilli küme> maç • 
lan önümüzdeki Pazar günü üç şehir
de birden baışlamaktadır. Büyük bir 
gpor hareketine vesile verecek olan 
bu müsabakaların kısaca bir tarihçe -
sini yapmağı ve bu sene iştirak eden 
takunlann vuiyetinden bahsetmeği 
f c4ydalı buluyoruz: 

1937 deki ilk milll ldime müsabaka
larına İstanbuldan Fenerbahçe, Gala • 
tasaray, Beşiktaş ve Güneş, Ankara -
dan Gençlerbirliği, Ankaragücil, İz -
mirden de Doğanspor ve Üçok takım
ları iştirak etmişlerdir. 14 hafta süren 
müsabakaların neticesinde 19 3 7 rnilll 
küme şcnnpiyonluğunu Fenerbahçe ka
zanmıştır. Galatasaray ikinci, Beşik -
taş üçüncü, Güneş dördüncü olmuş, 
besinci ve altıncı dereceleri Ankara, 
yedinci ve sekizinci dereceleri de İz • 
mir takırnlan almışlardır. İlk milU 
küme müsabaka'1arı memlekette büyük 
bir alaka uyandırmıştır. Bundan alı • 
nan cesaretle müsa bakalann devamı • 
na karar verilmiştir. 

1938 senesinde bu maçlara İstan
buMan Güneş, Fenerbahçe, Beşiktaş ve 
Galatasaray, Ankarada.n Muhafızgü -
cü, Harbiye, İzmirden de Üçok (eski 
Altınordu) ve Alsancak (eski Altay) 
takımlan girmişlerdir. 1938 millt kü -
rne şampiyonluğunu Güneş takımı ka • 
dnm1<ıtır. Bu maçlara iştirak eden Fe
nerbahçe1iı1er müsabakalarl1' yansın f. 
da federasyonla aralarında saha ve pa
n4 meseleleri dolayısile çıkan ihtilM 
üzerine kümeden çe1d1mişlerdir. ~ 
şik+aş ikinci, Galatasaray üçüncü, İz-

Çeko - Slovakya ile olan 
ticari mUnasebat 

Çeko-Slovakyanın Almanya tarafın· 
.............................................................. da!l ilhakı üzerine bu memleketle iş 

BANKA 
KOMERÇıYALA 

I TALVANA 
Tamamen tediye edilmiş sermayesi: 

700.000.000 lta:yan Lrati 

Merkezi : MİLANO 

yapan fırmalar vaziyetin inkişafına- ka
aar th .. cu 1 ,:,ipcn i~lcn.lı:: 1.ıul u:ıımnmnk ve 

teklif kabul etmemek karannı vermiş
lerdir. 

Bu memleketle halen klering hesab
ları biki~·eleri ve kredi ithalatı için 
Merkez Bankasma verilmiş taahhüdler 
yekunu 303. f 00 ve gene kredili itbalB.t 
için MPrkez Bankasına verilmiş taah
hüd yekunlan devlet daireleri besabı-

Blıtün ttalyada, İstanbul, izmır, Lon<ıra na 448.468 ve husust şa~uslar namına 
n New-York'ta Şubeleri n.rdır. 25 7.098 liradır. . 

Bundan evvel Sildet nuntakasının 
JJariçtekl Bankalanmız: 
BANCA COMMERCİALE trALİANA işgalini müteakıb bu mıntaka ile olan 

ticari vaziyetimiz hakkında Almanlar
la müzakere cereyan etmiş ve Türk 
Alman ticaret ve klering anlaşması bü 
kümlerinin bu arazi için de tatbik mev 
kilne konulması kararlaştınlmıştı. 

CFr:ınce> Parl3, Marseille, Toulouse, Nice, 
Menton, Monaco, Montecarlo, Cannes, Juan
les - Piruı, Vlllefranche - sur - Mer, Casab
lanca <Maroc). 

BANCA f'OMMERCİALE İTALİANA E RO-
MENA: Bucl!re.st, Arad, Braila, Brasov, ChıJ, • 
cootanZ2. Galaz, Siblu, Timlchoara. Işgalden evvel yapılan ve başl~ış 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E olan husust takas muameleleri buna 
BULGARA. Sona. Burgas, Plovdlv, Varna. müteall:k evvelki ahkAm dahilinde tas 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA PER fiye olunmuştu. 
L'EGITro, Alexandrte d'Egypte, Elkahire, 
Port _ Said. Yeni vaziyet üzerine de ~r iki hü-

BANCA CO.MMERCİALE İTALİANA E kurnet arasında' bu husus hakkında bir 
omı;r.A. At' na, Pire, SelA.nlk. an'la!?maya vanlarak bu rnıntakalarla 

13ANC \ COT\IMFRCİALE ITALİANA varııl:ıcak ticarl ahk~m da .takarrür e. 
TRUST COMPANY, Pihlladelphia. 

BANCA COMMERCİAT,E İTALİANA dece~ şüphesiz olduğundan, bu müd -
TRUST COMPANY • New-York. det zarfında firmalar intizar vaziyetl-

Müsterek Bankalar ni muhafaza edeceklerdir. 
Banque Frırnr.aıse et İtallenne pour l'ame
rlque du sud, Parts. 
Ar~antlnde: Buenoo-Alres, Rosar:to de 

Ba.nta. M. 
BRESİLYA,da: Sao-Paulo ve ba.şlıca §ehir

lerl"lde şubeler. 
CHİLİ'de: Santıago, Valparalao. 
r.oLOMBİA'da: Bogota, Barranquilla, Me-

deJUn. 
URUGUAY'da: Montev!deo. 

Elektrik Şir,..eti umumi 
heyeti topla,.dı 

Tıuflye hallnde bulunan Elektrik Şirketi
nin 938 .senesi heııabatınm ta.Milkl için umu
mi heyet toplantısı dün Tflnelb&ftnda Boter 
hanında yapılmıştır. 

mirden Üçok Ankaralıları geçerek l 
üncü olmuştur. 

Ankara takımları beşinci ve altıncı, 
Al.sancak da sonuncu, oJmu;,tttr. Fe .. 
nerbahçenin çekilmesile maçlar alfu· 
sını azçok kaybetmişse de federasyon 
gene zarar etmemiş, hatt~ 1100 Ura 
kadar kar elde etmiştir. Bu seneki mö
sabakalara Beşiktaş, Fenerbahçe, Ga
latasaray üçüncü, Ankaragücü, Doğan
spor ikinci, Ankara Demirspor, İz:m.i7 
Ateşspor (eski İzmirspor) ve Vefa illıı 
defa olarak iştirak etmektedirler. Bü • 
tün klüblerimize muvaffakiyet temen
ni etmekreyiz. 

M. T. Ö. 

* Beden Terbiyesi fstafnbul Futbol A-
janlığından: 

19-3-19 39 Pazar günü yapılacak 
maçlar 

Seref stadı: 
Süleymaniye, Şişli - Topkapı, Anıa• 

vudköy muhtelitleri saat 14,30 hakem 
İzzet Muhiddin Apalk. 

Yan hakemleri Ziya Kuyumlu "9 

Fikret Kayral. 
GaJaUısaray - Be~ikta., saat 16, 1' ha• 

kem Tank Özerengin. 
Yan h~"ltemleri Nuri Bosut ve Nec

det Gezen. 
Fenerbahçe stadı: 
Hirnl, Kurtuluş, fstanbulspor, Bey• 

oğluspor muhteliti saat 14,30 hakem 
Ahmed Adem Göğdün. 

Yan hakemleri Adnan Akın ve Şad 
Tezcan. 

Fenerbahçe - Vefa saat 16, 15 hakem 
Feridun KJ lıç. 

Yan hakemleri Eşref Mutlu ve Ha .. 
Hd G-:ılib Ezgü. 

Donanma piyanposunun 
69 uncu keşidesi 

,Donanma Cemiyeti İkram.iyeli tahvilAta 
piyangosunun 15 Mart 1939 günü yapılaa 
69 uncu keşidesinde ikrnmiye ve amortt 
i;.,abet eden tahvil numaralarını göstertı 
cetveldir. 

KEŞİDEDE İTFA OLUNAN TBRTİB 
NUMARALARI 

340 552 1273 3009 3718 4235 4811 
6039 7443 9380 9605 

İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARAI.Aa 
İkramiye TL. Tertib No. Bıra ita. 

1000 552 &2 
150 7443 11 
100 m& ., 
10 340 68 
10 9360 M 
10 1273 '17 
10 M2 91 
10 4235 1& 
5 340 3 
5 6&2 M 
5 340 19 
5 3718 60 
5 9605 so 

Baladaki tertiblerin hızalannda göst.
rflen sıra numaralarından mütebaki ayni 
tertib'Perin diğer sıra numaralarına ft 

3009, 4549, 6039 No. lı tertiblere kA.mila 
amorti isabet etmiştir. 

İkramiye ve amorti bedelleri 22 Maı41 
1939 tarihinden itibaren tediye edU.. 
cektir. 

Amorti bedeli beher tahvil için 'bb 
Türk lirası yirmi kuruştur. 

Bir amele başıbof bir a tin 
tekmeai le yaralandı 

28 yaşlarında amele Mehmed adın~ 
biri Eyübd~ Dereiçinde çalışmakta ik• 
bap boş bir at çifte at~ ve Mehmed t.. 
şından derin bir yara alarak bayılm.ıp. 
Yaralı Cerrahpaşa hastanesine kald'ınl • 

B\NCı\ DELLA ~VIZZERA İTALİANA: 
t.ugaM, Bellinzona, Chiasso, Locarno. 
7-urleh, M0 ndrls1o. 
K:\N'Cı\ UNG.ı\RO - İTALİ.ı\NA 8. A.. 
Peste ve ba.şlıca Şehirlerde Şubeler: 

İdare heyeti müzakereyi müteakıb, hesab 
tasfiye memurlarını İbra etmiştir. Heyet, ye
ni sene için hesab memuru plarak Sezat 
Terkiiyü tayin etmiş ~ toplantıya nihayet 
verUmtştlr. 

·~~~---------~~~ 

mıştır. At tutulamadığı gibi, kime aJki ot. 
duğu da anl.aşılamamı.ştır. Tahkikata ~ 
vam edi1mektedir. 

HRVATSKA BANK D. D. 
Zagreb, Susak. 

BANCA İTALİANO - LIMA 
Llma (Perou> da b~Iıca Şehirlerde Şube

ler: 
R4.NCA İTAUANO - GUAYAQUIL 

G11ayaquU. 
lııtanbnl Merkezi: 
Galata., Voyvoda Caddesi, KarakOy Palu. 

Telefon 44845. 
İstanbul Bürom: 
Alaleme1a"l Han. Telefon 22900 /3/11/12/trJ 
B,.yoğla Bürosu: 
İstJkl!l Caddesi No. 247. Telefon: 41046. 
Knsalar 1can: İtalya ve Macaristan içln 

ve TourL~tıque çekleri ve B. O. l TRAVEL-

Bir amele toprak altında kaldı 
Cihandi.rde Susam sokağında Halidin 

yaptırdığı apartımanda çalışan amele 
Said, toprak altında kalmıştır. 

Yeti§en itfaiye tarafından topraklar 
kaldırılmış ve Said kurtarılarak Beyoğlu 
hastanesine g~nderilıhf ştir, Hadise hak • 
kında tahkikat yapılmaktadır . 

Sar'alı bir adama tramvay çarptı 
Fındıklıda Mollabeyazıdda 38 ya§la. • 

nnda Adem imıinde birinin sar'ası tut
muş ve bu sırada geçen tramvay adama 
çarpmıştır. 

Başının muhtelif yerlerinden yarala • 

Bir hamıtlın ayaaı kırıldı 

Sirkecide Nöbethane caddesinde bulu
nan kanalizasyon ardiyesine girmekte o
lan şoför Ali Demirloranın idaresindeki 
kamyon hamal Hayrıye çarpmıştır. 

Orakla bulunan kalaslar da hamal Hay. 
rinlıı üstüne yıla.lmış ve ayağı lo.nl!nlf • 
tır. Hamal hastaneye kaldırılmıştır. 

Memur isteniyor 
Yüksek tahsil görmüş mütekaldı nı.. 

murlardan taşrada vaz:ife almaya tallb 
zevatın tahriren Sirkecide Karesi oteline 

' 



ngilizler, Almanlara 
ateş püskürüyorlar! 

Misafir Bulgar 
Başvekili bu sabah 

An karada 

Bahçekapıda dün geceki yanom 
(Bqt4f'tlfı 1 fftCf ıayfada) 1 takarak yarı Yaıınllf enkazı devirmff • 

mele başlamlf ve bu gerek Beyazıd tu- tir. 
lesl ve gerebe zabıta ve bekçiler tara - Yanımın Mbelll 

(Baftarafı t inci sayfada) kabineye girmesinin ancak liberallerle (Baftarafı 1 inci ıa1Jfad11) tından görtll«ek bir yangının vukuu an- Yangının söncfürülmesine devam e6 
kuvvetn kelimelerle bildirmek fırsatını amele fırkası mensublannı da ihtiva e- merkez komutanı. emniyet direktlSrO., lqıl:rnıftır. lirken emniyet müdilrlütü de hadise Ol 
bulmuştu. Fakat hiç bir zaman, bu sa • dece'k millt bir hükQmeti-q teşekkülü Bulgar pneral lromolosu, gazeteciler ta- Yangın bir taraftan itfaiyeye haber ve- alimdar olduğu kuvvetle tahmin edilm 
bah, bütün gazetelerfn s-ltunlarında ol- takdirinde mümkün olacağı beyan e - rafından uğurlanm\ftır. rlllMen dlğer saftan da zabıta. yangın hadisenin tahkikatına girişmiş bulunu • 
duğu gibi nefretle haykınnamıştı. İngi • dflmektedir. Maamafih, amele fırkası Bulgar Bqvekilinln 'beyanllb çıkan b'inanın kapı.um kırmak surefle yordu. # 

11z efk!n umumlyesınJn, Çek istiklaline mensublarının Çemberlayn tarafından Bulgar bqvf&jl ıazetecilere apfıda- içeri gtrmqtfr. Emniyet müdürlilğünde yansm tahkl • 
ltihayet veren metodlara ve hadiselere kabul edllemiyecek bir takım şartlan ki beyanatta bulunmuştur. Kapıdan içeri giren memurlar içeride katına el koyan nöbetçi müdd:eiumumlll 
karşı içten gelen ikrahı o derece umu - ileri sürmeleri ihtbnali vardır. c:KoIDfU ve doet Türldyede bulunmak- bu.hman gece bekçiısi Mehmed ile karşı- Rifat ve daha ilk dakikadan itibaren y ... 
Jnidir ki, bu balrundan mesel! tamamen Koınqma)ar tan ve pek az bir zaman I01lr& ctımhurl- lafmıflar ve onu da beraberlerine alarak gın yerine gel.miş bulunan emniyet di • 
ayrı şeyler olan Timesin, Daily Express Londra 16 (Husus!) - Haricfye Na- yetin zlmamdaı'lan ile temasa gtreeelim- ateşin çıktılı ~ doğru g'tmek istemiş- rektörü Sadri Aka deponun bekçisi M .. 
Ye Daily Herddın yazılan birbirine ka- zın Lord Ha1ifaks bu sabah Başvekil den vı Bulgarl9tmda hepimizin Millf lerd1r. medle 8dının Rizeli Ali olduğunu söyl • 
nştmlabilir. Çemberlayn'i ziyaret ederek, Çeko - Şefiniz ~kselAns 1smet İMntine '" Tllrlt Bıçaklı meçhul bir phıs yen ve tahkikat neticesinde de ecza de• 

Times diyor tr: Slovakyada cereyan eden hldiselerden milı.etine k~ı beslemekte oldufumuz Fakat bu mıadıa hiç beklenmedik bir posunun müstahde.ınle.rinden bulundu19 
Bohemya ve Moravyanm fstillsı. iş - müteve-llid vaziyet hakkında malfunat derin tekrim hislerlnın ifadnini lblll e- hAdise olmuş ve bekçinin arkasından ya- anlaşılan adamın isücvablannı YBPIDJI • 

ıan ve illıala. Alman.yanın artık güzel vermictir. deceğimden dolayı bilhaua bahtiyanm. hancı bir adam belirmıştir. Zabıta bu lardır. 
sözler arkasında gizlenmeğe çalışmadığı- Halifaks, bilahare eski Hariciye Na- Türk toprağına girdiğimiz andım ftf • meçhul şahmı htıviyetlni öğrenmek iste- Depo bekçisi yangının ne wkuundaw 
nı bütiln dünyaya göstermektedir. :zın Eden, Fransız sefiri Korben ve Çek baren haklrunıi4a gösterllen dı1tkat, bizi diğt zaman ba meçhul adam b rdenblre ve ne de Rizeii Alinin orada neden YI 

Nazi.Ierlin ikt'idar mevk'in~ gelmesin- maslaha"tgüzarmı kabul etmiştir. derin bfr IU.l'ettıe mOtehusiı etml~ir ve bıçak çekıntp w memurlann üzerine sal- nasıl bulunduğundan malftmattar ol • 
denberl, Alınan polU:kası. tamamile sa- Hüktimet'n, vaziyet hakkında esaslı hüktllnet maka.matı tarafından hakkımız- dırma.k lstem!fth'. madığını ısrarla söylemiştir. Fakat 18 
rih surette, asıl çehresini göstermiştir. surette tenevvür etmek üzere, Berlin • da ibzal ofonan nazikAne lhtimamludan P'a:kat bu ant llQcum kolaylıkla bertaraf yaşlarında Rizeli Ali şayanı dikkat 1tlıı 

Gerek Times, gerek Daily Heral, d'Ok· deki fnP-"iliz sefirini Londraya çağırma· ve fstanbulda bize yapılan hararet• b - ednerek bekçi tle beraber bu meçhul a- rafatta bulunmuş ve yangını kasden ti 
tor Bahanın, hak'katte. Alman idaresini, 51 muhtE"meldir. bulden dob.yı şimdidoen dertn ve dostane dam da emniyet mUd!lrlUğün'! sevkedil- kardığını söylemiştir. 
ınukavemet takdirinde Pragın derhal bom Var ovad n alınaın haberlere gare, minnet ve şükranımı beyan etmek itte - mifttr. Rizeli Ali itiraflarına devam etızdl 
bardıman edileceği bahsinde yapılan teh- Leh hükumet mahfellerl, Slovakyanın rim. Alevler etrafı sardı ve: 
didler neticesinde kabul ett'ğini yazmak- Almanya taraflndan l ifgdtnden. hiç Bu alqam Anbraya gidiyoruz 'ft ya • Bdtfln bu ifleT beş dakika gibi kısa b'r -Akşamdan depoda saklandım. Milli 
tadırJaır. memnun kalmamışlaMır. Şimdiye kr rmd'an ttfbaren IOlll 15 ft'fte içinde Ata- mftddet urlmda vuku bulmuş ve bu sı- sadım içer'de çelonece~rde kad~ 

Times gazetesf, ilbakın neticeleri iize- dar Tuna yolundan istifade etmekte O'" türkün Tnrldyeyi ihya etmif ve ona Av rada İstanbul itfaiye grupu yangın ma. - bildiğim paraları çalmaktı. Paralan aiıı 
rinde tevakkuf ederek. sözlerine şöyle lan T..ehistanın ticarf nakliyatı, bundan nıpa medeniyeti tçtn btr pffdar karakolu ~gelerek derhal terkos mu!luk1an- dım, saymadan cemibe koydum. Som9 
devam etmektedir: sonra Alınan kontrolüne tlbi olacak _ haline gettrmiş o1an muanam tqebbfts- m açmış ve hortumlannı işletmeğe baf- elime geçirdiğim kAğıdlan bir aral)'t 

Acaba bu ilhak, b;r cinavet oldu~u ka- tır 1erlnln fıfkırmış olduğtJ ba. efsann! bel~ lamıJtır. topladım, b·r kibrit çaktım. İyice ya • 
dar bir hata da değlil midir? Z'ra, Almar dede bulunacafımızdan dolayı sevin~ içtn Fe'kat atet ~kan binada külliyetll m k. rup yanmadığını gözledim. tl'st kattas 

,_ ·a " · al Benee'in be---.ı d yi da ya yabancı bir ır~ unsurunu ı ar..-s - -r J--- e z.:. tar ıtriyat, ecm ve mümasilı maddeler aşağı ka•a inerek kapıdan çıkmak lstiıı 
tına almıştır. Sikago 16 (A.A.) - Beneş, lôn Çe- Bdlgar matbuatmm neşrlyafl buhınması ve binaTiın da ahşab olma.sı do- yordum. Bu sırada dış-andan kaPJIJI 

Bu kara haftanın Çeko-Slova'kyanın ko-Slovakya hldiselerlle dti.kadar o· Sofya 16 (A.A) - Bulgat ajansı layı!ile alevler büyük blr süratle her ta- kırıyorlardı. Birdenbire bekçiler ve pô"' 

Yeni efenciı1erl fç!n hakikaten par1a1t b1r larak bir beyanname neşretmiştir. biJdiriyoı: rafı sarmış ve itfaiye büyümüş bir ateşle lislerle karşılaştım. demiş ve bıÇlllı 
hafta teşkil edip etmediğini zaman gö.s - Beneş, bu beyannamesinde, .çeko - Bütün matbuat, Kösetvanorun Ttlr- Urşıl~ıfbr. çektiğini hatırlamadığını ıöyle!!lif • 

- terecektir. Slovakvanın p~alanmumın insanı kiye seyahatine aid ha'~rlere bftyftk Ayni çatı ahında bulunan ve ayni ıe - tir. 
~ly Telegraph And Morning Post isv:in ettiren yeni bir cinayet olduğu- bir ver •yırmakta 'Ye bu hususta nıtıte- 1'lde a~b olan diğer dükkAnlara da Rizeli Alinin üstünde çekmecedm 

flyor ki: nu> bildirmekte vıe ne Almanyanın, ne addid :makaleler neşretmektedir. ateş sfiratle yayılmıştır. çaldığını söylediği 11 O lira para bu • 
Cirkin bir cinayet. Diln'kü bAdiselere de Hitlrr'in ismtni zikretmtyerek• Çr Yan resmt Dnea gazetesi başmaka· Dört malam daha yanıyor lumnuş ise de müddeiumumi ve zabdll 

latbik edilebilecek en hafif kelime budur. ko-Slovakyayı guanti eden dört bü • lesinde Bulgar millettnln Atatfhidln Bu dükkAnlar 28, 30, 32, 34 numaralı filhakika işin bu §ekilde cereyan edip 
Dünkü hldiaelerin hikayesi bütün me - yük devletten birisi milleti merhamet- ve onun mesai arkadaşlannın nfer ve 8ellmiye aid Trak terzihanesile, Asım etmediği hcıkkmda tahkikatı derinlar 
denf dünvaya nefret ve tst'krah yavmış- sizce parçalamıştın demektedir. eserlerhd nmıl bir sempati fle taldb ıt.yınakbirllk tuhafiye mağazası, Abdür- tirmeği lüzumlu bulmuşlardır. 
hr. Almanya, kendi ismini çok çirkin bir Beneş'in beyannamesi, tu eOmleler- etmiş olduğunu tavsif eyledikten IOD- rahman radyo mağazuı ile İsma·lin bil - Bu sırada Hasan itrlyat deposu • • 
tekilde klrletmfşttr. Ve bu, Nazi rejimi le nihayet bulmaktadır: ra diyor 'ki: yftk ve modem yeni berber salonudur. bibi Hasan da Emniyet Direktörlüğ11 • 
kald'.ıkça bayle devam edecektir. Artık Hür Avrupa ve insaniyet için, yeni Tftrklye nftmune bir devlet Beyoğlu ttt.dye gnıpu da kısa bir za- ne celbedilıniş ve onun da ifadestne 
Almanyanın bnttln konışulan tehdfd al • bir mücadele safhası bir kere daha a _ Türkiye bugün Avnpda, dahfld• matı aonra yangın yttine geldiği ve k - müracaat edilmiştir. Yangın çıkaı1 et. 
tındadır. Mün'llı zihntyetı iSlmüş ve def- çılıyor. Çt.·kler ve Slovaklar, hftr mil _ kt mes'ud hükt\meti ve harici bftyilk tenbu? grııpa ne teşrö'kt mesai eylediği po ile diğer üç mağazanın sigortalı • 
ned'Jmişt1r. letler kalacaktır. Çekler "ft Slovaklar, muvsffakiyetlerile nümune olacak bir zaman Tilrk Tıcaret Bankasının bulun- duğu anlaŞllmış olup, yalnız fsmantll 

Jnırlv Express diyO" ld: devlettir. Bu CZDA1un n"ılllt rof~l. ~ .... .n. ct...~ ... ı ...... l'l~ '-•·~,· ..-ı ı. . . ·· ..1 '~ .)'l::.U1 u.:.u.~1 .,CL~vuu. :»~v.ı.~u. uu uu 
bugu" nkü vaz'yetin, Umumi Harbde 1 ...L beb h b '-- d•rt .sr&'LJL.._ b. dı>T\l\ll'l1nun d .. anılmak~..ı.:ı. B 1 1 O ı..a-p~ı""I'ln tsWb ettiği u!Rll karsısında, lerini bir araya top ıymı ae ar DU u u~1111 ve ll' ecza ~r...,.-· ugu s l.C9Wr. u sa on um 

t ' Ma~arvk'in idaıesinde yaptıkları mil· 1ıkl rmdan •ki -dlet bulmıdu""· 20 metrelik sahayı ve Qç kat- li üt · bir sarfedileıek 
ngilterede pşlmılık. hayret ve heye - cadele~in bir devamı olduğunu ve bfr kargaşa a sonra " ~' ll.. rayı m ecavız para 

can vaTdıl' ve olmalıdıl'. Bitler, elinde . . . . maddt ve manevi kuvvetlerini topla - b btnayı •tef tamamen sarmış bulunu • tamamile modem şekilde vilcude ,.U. 
hiçbir bahane olmadan bu suretle en za- devamı olarak yftrl1yeceğin~ bılı~ler. mak lüzumu kaqısında kalmışlt*dır. TOl'du. rilmiş bulunuyordu. 
yıt manevt bir büka malik bulunma'd'an Ferdin hfirriyeli i~ miicl!Adele, daıma, Bunun için de benş llzımdır. Tnrld • Afet, sa tufanı altında Yaqm tönerken 
ha~ket etmekte, bfttftn prensiplerle alay kuvvete galebe etmiştir. Bugün de bay yeyi. eti. büyiik ihtiyaç devresinde ol - Eminörrl1, Sirkeci, Sultanhamamı, tı Saat 24 te yangın tamamen söndil • 
edeıi!k w bunll!"I çttntyerek kendiatne le olacaktır. Biltthı dftnyadald Çekleri duğu gibi, devam etmekte bulurıan Banltesı l8t:lbmetlerinde caddelerdeki rülmüş ve yer yer çrkan dumanlar da 
çtzdlği yolda d~m eylemektedir. ve Slovaldan. mtnetln hın-ı:'yetinin a- röne..o:;am devresinde de en iyi şekilde terkos mu~na bağlanan yi.rm' hor- gittikçe azalmış bulunuyordu. 

Ddly Herald dfyor ki: hnmaınna kadar miıcadelenın d~ - anladık. RlSnesant devremtzi takfb hu tum miltemadtyen su çelun'ş. itİllye Y•· İtfaiye gruplan bir müddet sonra av-
Bu, bir hal'b hareketidil". yacnğını hatırl~ağa davet edennu susundakl gayretlerimiz de onun da n.an sahanın t.1ti yarunda yüksek kAgir det etmişler ve yangın yerinde klfl 
BuJ?(ln yapabfleceğfmfz şeyler şunlar- ltalyada bizi ahltyacağını ftmid ediyoruz. Bu btnalann damlann;hn ve caddeden ate~ miktarda müfrezeler bırakmışlardır. 

dır: Kendi emniyet tedbirlerimizi fazla· Roma 16 _ Çeko·Slovakya vakayii müşterek banş ftkrinden hareket ede- blr au tufanı ile <Snlemeğe koyulmuştur. Pollı müdürilnün skleri 
lqtınnak, tflls eden Çemberlayn llya • dolayıslle Chigi sarayında bilytlk bir rek. bizi birbirimize bağlıyan ve sami • Daha evvel elektrik idaresme maldmat Yangın hakkında malfunat istiyen 
.ııetbıi değiştirmek ve l"ransa. Amerika faıiliyet hüküm stırmekt.edir. Ciano, m! dost eden milşterek ytıkeek menfa- verilerek bu mnıtakanın elektrik cere - bir muharrirlmize Emniyet Direktörl 
w Sovyetler ne iş birliği po1itikası ya- Macar orta elçi81 tle Polonya bQyiik el- atimiz mevcuddur. yan1an bir tedbir Dıtiyatı . olma~ üzere Sadreddin Aka: 
J>aM, enternasyonal adalet ve sulh isint kabul etmiftlr. Bundan başka -· ... -·-··...... ........... • • • kelfirilmlf olduğundan ftfaıye dürt bf\ • - Bahçekapıda Hasan ec:za deposuD' 
prensipleri tçin müşterek bir tehlikeye kat Ciano hemen hemen dabnt IU • Fransız Satırının ,ok projekt&rlln kuvvetli ziyası altında da yangm çıktığım bana 21,20 de habeı 
kal'Şl koymak. rette Berli~ ile temas halhıde bulun - • faa!lyete devam ediyordu. verdiler. Beş dakika sonra yangın yr 

fngiDz naZU'lan Al~ seya1ı.. maktadır. Kont Ciano, bugOn. de Alındn Berut sayahatı Şamda laat ~~ .;-=v:•ıa: tufanı rtne geldiğim zaman ateşin ecza de • 
tinden vazJlli~un:r sefiri ile İngiliz maslahatgilzarııu ka - posunu tamamen smmış olduğunu g&-

Berlin 16 )AA.) ·- D. N. B. bildiriyor: . t IAş uyandırdı tıarpmnda llteıfln etrafa sirayet tehlike- dfun. Maamafih itfaiye yangın yerlM 
fngfllz hilkômetf, buı:?ftnkü siyasi buh- bul etmıştir. 1n. 8 a .. bertanf edt1mlf ile de yanan binala- gelmiş ve faaliyete geçmiş bulunuyoıt, 

ranın, ticaret nazm Stanley ile denizler Amerlkaclakl aJer (BtlftGnıfı l n.ei 1Gyftıda) rm içindeki hangazı tesisatının patla • zabıta da emniyet tertibatını .&ımış br 
aşın ticaTet müsteşan Hudsonun Alman- Nevyork 16 (A.A.) - Milyonlarca rattL Geçen mektubumda Ankaradan p- 1llJf olması '" pathyan borudan fış'kıran Iur.uyordu, demiştft. 
yayı ztvart!tleti icln milsaid terait yarat- Çekin Almanya tarafından ilhak kara- lerek Berutta J'ruwz Yüksek Komt.ri- kutvet'li 9ltZ miltf!lnadiyen bir alev sfltu· Emniyet Direkt6ri1, yangının bir 
madıfı kanaatindedir. İngfltf'l'f" bayii) el- n üzerine, Amerika efkln umumiye • ni ziyar« edeoelfnl bildlrdilim Fraimz nu hal'tnde ,Obeliyor.ve sönen ateşi bes- kasd eseri olup olmadığı bakkındald 
~ilf, Almanya har:ctye nezaretine bu sinek-ki nefret ve infial gittikçe artmak elçfBi Slıilı g(lırll üpmı Beruta vllll ol- ll~k IUyuJl tesir'.nı hOkilmsilz bıra1n- suale de şu cevabı vermiştir: 
mealde btr nota vermiştir. tadır. Bütün gazeteler, Hiiler'ln mas- mut ve Çarpmba günü Yilbek Komiler .,ordu. k 

Londra 18 - Siyast mehafil, Çember- kesini 'U. üzünden ~dırdılını kaydedi· Bay Pa--'- dyaret ederek :t.&lle Bir itfaiye n. deri yaralandı - Evet, memurlar deponun aplSllD 
_y ...... 

3 • Bu ahk mae.if bi ka ı F kınp içeri girdikleri sırada Rizeli Ali 
1ayn!n Avrupada yatıştırma siyasetbıf ta- yorlar. iki saat konuflDUft'ur. Bu konupna emıa· ar r za o muş, a- 8'dmdaki genç çıkmak isterken görlJıo 
kfb edeceli suretinde izhar etm~ old'u- Hitler, Berlinle Tuna aruında he - mnda '4••ri..UllD bathca mldilrlerinden t'lı ttf aiye eıfnacfmdan 400 n11marah Ha- mflş ve yakalanmak istendi~ zaman ela 
lu niyet karşısmda mütereddid bulun - deflerinc mukavemet edebilecek tek buı1an ft biJh11• uınmnt sekreter de 81Jlm o.tGne cam ve enkaz parçalan d6- memurlara bıçak çekmiştir. Bu ada • 
makta ve İngiliz nazın Hudsonun Berlin orduyu da imha etti. Hitler, orta Av - bam" __ ...__ ... 1.-1 ... Bay Pauau blrbç ,erek bafmdan, yüzünden ve sol elinden 

~._. ıa bebt_. i.+t H mm sorgusu yapılmış ve bu arada dee 
11eyahatlııdeın vazgeçflmis olmasının ml- .nıpamn küçük devletlerine den verdi, g(lne bdlır, Smtıe ahvall lt•klnnd.a n- ,_. nmamna ile , ... "" ftrm ~ ... r. a- ponun bekçisi Mehmed Ue -depo saM-
nfdar olduıtunu beyan eylemektedirler. bütün dilnyaya bir Nazi vadinin de~ por vennek bin Pan. puyor. l'nn - mı hemen Beyoğlu hutanes;ne kaldınl- binin de mal1lınatlanna müracaat o • 
Bu mehaf'l, diyor~: . oldu- u ve Abnan anın baki· anın Anbra elçll:t tarafın.elen vaki o • mıfbr. 

cBevnelmilel mesaj bfrlljtinde bir vak- nkt ne k dl~n· g&terdi y ian bu a,.retta pyelerl, bir ı+t.,.W llavagazl flı'ketl memurlan da bu a- lunmuştur. 
it! hhıl ohnuştur.:. ma sa töre, Punx'ya Tllıt:lye Dl s~ a- rahk yanan binanın yanına 90'Jrularak pz Müddeiumum! Rifat geç vakte ka • 

F.clen kabineye giriyor mu1 BomanJDID vad,-etl Iakadar eden :ınmele'ıer 'hakkında m.aJG. muakılunu bpamafa muvaffak olmuş- dar yangın tahkikatile meşgul olınur 
Londra 16 (AA) - Havas ajansın• Budapeşte 16 (AA. - Sallhiyettar mat vemıs ve ud clotn& a&ilnen d!ler 1ar w b~ 10nra da atef şiddetini tur. Yangmm ~: zar:;=llıakkmclll 

dan: bir membadan bildirildiğiııe göre, &· bir ılnyete gen tle, yakmda Anbrada bybetmifftr. Sut 23,20 de artık yangın btr miktar ~e . • 
Bobemya ve Moravya'nm işgali do- manyanm Budapeşte elçisi. diln Hali- baılıyaaek oln 'ftrldye • Fransa ınlza- tamamile mnzt1 btr mahiyet almqtır. Yukarıda bahsettığhnlz itfaiye ne 

layı.sile parlamento mehafillnde İngil- ciye Nezaretine giderek Karpatlar Uk- kerelen 1pn Puaddan bala mal~ al- İtfaiye a1ıefln hafiflMD.eıl! ilzerlne bi - feri Basandan başka da nilfasça za": 
t.eı"ede kabinede bir tadilAt yapılması ranyasmm Macariatan tarafından ifp- mak "bndla O. fikir tıeatl eylemektir. nenm ilst' btlanndakl direklere hatatlaT at olmamıştır. 
Dıtimallnden bahsedilıneğe baŞ'labmış- lln~ ka*şı, Romanyanm menfaatle~ sayJendlllne a&ıe evftlkf ÜPJB An • olmvmıf. kiye ile Frama aruıııda SurlJ9 meaelle 
tır. Ede.n ile Dulf Cooper'in kabineye dokunulmadıkça. Romanyanm hiç bır kara ~ tanfmda Wr lıablr Mf • ş.m.t.a 1:N haber ilzerine cNe oluyoruz? lerinJn halli münasebetlle bir takım 116 
fthal edilmelerhıfn mevzuu bahsoldu- diyeceli olmadıpıdan Macar h1lk1lme- .redllmlf ft onda l'ranm aeftrinln Berata Gene ne var!. diye IOl'Uflurubmya bq.. zakereler e«e,.n etmif buhmdul'.ı a 
lu sCSylenmektedJr. Bazı mehafilde be- tini dostane bir SUNtte haberdar .Y - hareketi bOdhildlkten IClllft, bu llJee - llıdı .,. bflb11a ·h~d meselelerinin vaki demett1r. Zaten gerek Bmıtta. ... 
,.an oh1nduğuna göre, böyle bir bal, lemiştlr. Romanya, Karpatlar Ukra!ı - tin Anbrada JÜDlda Surt,e ne ~ baD1. li>ztl• Wr endlf'I uyandırdı. Ben re1ı: burada bu meselelere dair vaktile .. 
fngtlterenin baricl siyasetinde bir te • yuı ile olan hududunu balen takviy\ arumcW:t muaDllt mel9Wel'ln " • • Ankara ~ nep"etutınden balı- bir takım fllyialar dolqtı ve ben de baaııı 
beddül vukuunu ve cyabştınna• siya- etmekW!r. Fakat bu tedbirin hlc bir eOmlıe 1mdud m .. ı.ıertnm hal ft fule- llCDlen haberi duymadım. Ancak burada lan aize bildtrdim. Her halde, fU günı.t 
aettnin terkini taJımin etmeğe medar tecavibklr mahiyeti yoktur. Roman· 1ıfi1m8ll mv'radAe bqhywk olan mi - bu haberi bhbç klfinin aJzından ifittim. de Suriyenin mukadderatı ile alibdll 
olacaktıt". yayı burada hududa hilrmet qu,.cek- •kereler için Yflbek ıt.ımt.erle tem-.. Eler bu haber dolnı ile Benıttaıı gelen bir takım müzakereler cereyan etmekti 

Vfnlton Çurçil'e gelince bu zatm tir. ._ buh!ND.lk ~ letlMd eWll lllve babeıiaJ' c» dolru. Yani m esnada Tilr. oldulu muhakkaktır. 
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1 SEMEN SEMENiÇiN K sıcı 1 İkisi de birbirine hayran 

L .. llllllllllll .. IUlllHIHl .. lllllKlilll .. JllllllllUflllllltth-. Çeviren : H. A faz .• ı11111 .. mırn1 
1 1 · bili' z' hatta muayyen bir para mukabilinde ben Kar<ieşler, ben kurnaz. açıkgöz bir a- ı -. Başııma __ ge en erı yor musunu . · 

- k b ı size kaşığınızı çalanı şahsan da göstere-damını. Yerine göre birçok insanlan ka-ı dedun. Kaşıgım ay o muş .. 
f k ab'lirim Çürük tahtaya bastı- Ev sahibi kadın: bilirim. 
ese oy 

1 
· d di D y • ter Kadına beş ruble daha bayıldık. Kadın 

y hemen hemen görülmemiştir. Fakat - Hiç aldırma, e . ogr~un~ ıs -
gungelgelel'ım geçenlerde başınıa öyle bir iş sen ben bu işe kısmen sevmdım bile .. bu bir bardağın içine su doldutd:.ı. Bir şeyl~r 

d t t mırıldanarak suya üflemcğe başladı. ldi ki. sormayın!. Bir falcılık dalgasile seninki telafisi kabil bir zarar ır. ş e sa- · 
'bge . adamakıllı enayi yerine koydular.. İıa bir adres veriyorum. Bu benim en es- Sonra bana dönerek: 
enı ·a· K d. · - Dikkatle suya bakınız. dedi" 
Bu falcılık yu"zünden en eski arkadaş- ki bir arkadaşımın evı ır. en ısı zama-

t f ı ı n Gözümü dört açtığını halde hiçbir şey larınıdan birile aram açıldı. nımızın en tanınmış. en_ us a a.c.ı arı · 

Oh kardeşler, şu falcılık denilen şey- dan biri~.r. Az. bı.·r para ~ukab~lınd~ _o göremedim: 
- d · ı f 1 f - Ben bir şey görmüyorum, dedim. 

den adeta nefret ediyorum. Kim ne der- sana kaşıgını k11mn aŞ'lr ıgını e ı : e ' ı-
Kadın: 

se desin, şu falcılık denilen zırıltı, düpe- ne haber. v~rir!. . _ Bardağın içindeki suyun döndüğü-
du.z··• şarlatanlıktı. Bir falcıya bir tek ka- Ev sahıbı kadından bu haben. alır al-

d. D h ı t f d" nü görmüyor musunuz?. diye sordu. Pı.k vereceg-ime bir fakire on ruble ver- maz pe. k. sevin ım. er a arı e ııen 
- Üfled'ğiniz zaman dönüyor. mcği tercih ederim. yere gıttım. . 

Bu işlerin hepsi de bir kaşık yüzünden İçeri girdim. Kapkaranlı~ bır oda. Ma- - E, madem ki suda hareket var; hiç 
ld sanın üstünde insana aid bır kafatası du- merak etmeyiniz! Rahat raha• evinize gi-

o Ku. d 1 b tabii fıkara bir ada- ruyor; kim bilir gelenleri korkutmak djn iz ve iş:n sonunu oradı bekleyiniz!.. 
ar eş er, en , . . . . . . .. . - .. k · ld' 

mım. Gayri menkul malım hiç yok. O- ıçın mıdır, n:dir? .. Odanın bır koşesınde Kadının sözünu tutara evıme ge mı.. 
damda duran komodine gelınce, sakın ha de koskoca bır tekır kedı yat~y.or.. . düşünmeğe koyuldum: 
onu benim malım zannetmeyiniz!. O ev Fakı kadın, oldukça yaşlı, ırı yarı bır - Ulan, dedim kendi kendime, şu bi
sahibinindir; hani dursun diye benim o- şey .. biraz burnundan konuşuyor .. müte- zim kaşığı çalan esmer adam kim o1sa 
dama koydu .. kendi odası biraz darca da ... madiye~ de gözlerini kır~:ş~_ırıyor: Bu gerek?. Sakın aziz dostumuz İvan Gera-

G üzelliklerinin aynası olan parlak dişlerinde birbirine karşı be.tledik
leri sevgiyi görüyorlar. Onların bahtiyarlığını ve saadetlerini 

Menkul mallara gelince .. yarın iki e- hareket_ınden dolayı da, Y~.?.~_n~ekı pud- simoviç olmasın?. 
lim yanıma gelecek, ne yalan söyliye- ralar hıç durmadan ye~e dokuluyor.. Aradan birkaç gün geçti.. bir de ne ba-

. . Menkul mal olarak gümüş bir kaşı- Falcı kadına meseleyı anlattım. Kadın kayım?. Son günlere kadar bil' sinek gibi = var. Bu kaşığın maddi kıymetinden bir deste is~ambil kağıdı çı~ararak. on- sessiz bir hayat süren İvan Gerasirno\·iç 
ba ka benim için ayrıca bir de manevi ları tuhaf bır tarzda ayırmaı;a başladı. birdenbire bambaşk.ı bir adam olmuştu: 
ıu:.ıneti, hatırası vat. Rahmetli büyük 

1 
Bir mffddet sonra da bana dönerek: Geceleri evine geç vakit dönuyor, içiyor, 

annem bunu bana doğduğum gün hediye - Evet, dedi, fal da bunu gösteriyor: pirzolaları sineye çekiyor, hatta sinema-

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde Uç defa muntaza~an kullandıkları 

etmiş.. b Sizin bir çay kaşığınız kaybolmu~.. 1 lara, tiyatrolara bile gidiyordu .. 
İşte kardeşler, bir gün odama geldiğim - Hayır, dedim, kaybolan kaşık çay Bu işe iyice aklun yatmışıı._ büt:in u 

D.YOLi .N 
zaman kaşığımı yerinde bulamadım. Bu- kaşığı değil, çorba kaşığıdır. para harcamalar, bu keyif çatmalar bi-
günkü gibi hatınmôadır: Ben onu akşam- Falcı karı çatındı: zim kaybolan kası~<: hes<ıbına oluyordu .. 
dan artakalan pilavla beraber tabağın - Bosu boşuna sözümü kesmeyiniz. maaştan gelen pa!'alarla buniarın hiçb•ri 
içinde bırakmıştım. Geldiğim zaman bir dedi. Fal yalan söylemez!. Evet, filhaki~ olamazdı. 

Y arath. Çünkü R A D Y O L 1 N sadece dişleri temizlemekle 
kalmaz, diş etlerini ve dişleri kuvvetlendirir, ağıza giren mikroplan 

öl Jjriir, böylece btltü t vücudün sıhhatini t emin eder. 

de ne göreyim: Pilav yen~; tabak dev- ka kaybolan kaşık c:orba kaşığıdır amma, Sabık arkadaşıma adamakıllı içerleme
rilmiş; kaşığın yerind~ de yeller esiyor. arada sırada siz onunla çay da karıştın- ğe başladım .. nihayet bir gün öfkemi ve-

. . . ; .:.t : : .. "~;;.: . · ·- -, .: ·- · : .. "' · ~ · r • ... 
Odanın altını üstüne getırdim; kaşık yok, yormuşsunuz!. nemiyerck vaziyeti polise ihbar ettim. 
yok, yok. Sanki yer açılmış ta kaşık ye- İki elim yanıma gelecek; ne yalan söy- Polisler arkadaşımın evin~ gelerek a- -----r in dibine girmişti.. liyeyim: rama yaptılar. Arkadaşım. polisleri gö-
Doğrusunu istersenız aklıma kimseden - Evet, dedim, do.~u. Bazan onun:a tünce müthiş korktu. Sapsan kesildı. Ni-

şüphe etmek gelmedi. Evin içinde topu çay da karıştırdığım olurdu. hayet kendini tutaınıyarak polislerin a-
topu üç kişi vardık: Ben, ev sahibesi, bir Falcı karı muzaffer bir eda ile: yağına kapandı: 

de tröstlerden birinde çalışan İvan Gera- - Madem ki söylediklerim doğrudur, - Beni tevkif edin! dıye bağırmağa 
simoviç isminde birisi. şu halde çıkın beş rub1eyi!. Yalnız para. başladı. Ben mücrimim. Devletin parala· 

[van Geras;movi~ harikulade iyi bir a- nın yırtık olmamasma fükkat edin!. Ka- rını zimmetime ı:tPdrdim. 
-~··~· ..................... ,,,a ..... uı;;uıuı uıı11.. ....... c1.1.ıı...ii· 5ıu~cu. yıı tlll ~evrrıezıer. Den kendimi tutamıyarak: 
daşımdı. Biz onunla beraber günlerce aç· Cüzdanımdaki en temiz beş rublelik- - .Ya bizim kaşık ne oldu?. diye sor-
bk çekmiş, beraber meyhane arkadaşlığı lerden birini seçerek fal kağıdlarııun üs- dum. 
yapmıştık.. tüne koydum. Falcı kan sözüne devam Arkadaşım sualime hiçbir cevab ver-

Ben eve gelip te kaşığı bulamayınca etti: medi. 

baş, Diş, Nez:e, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kınklık ve bü ün ağrılarınızı derhal keser. 

doğru ev sahibesinin odasına girdim: - Kaşığınızı esmer birisi çalrruş, dedi.. (Devamı 13 üncıi sayfada.t - - lcabJnoa günde 3 kaşe alınabilir. - -
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Esasen o asker vaktini İstanbul • 
aakı apartımanında ve seyahat -
1-erde geçireceği ıçın sen de Bey
kozdaki çiftlikte sakin ve rahat bir ö-
mür sürec(ksin. • 

K~l!me!er Muallanm kı.rlaklannda 

uğulduyordu. Acaba: bir kabus mu ge· 
çıirirnrdu?. Hayır, Naime hanım işte 

kar.~ısınaa idi ve gayet ağır bir tavırla 
ena bu sözleri söylüyor ve oğlunun bi
rinci karısile olan hayatını yakından 

gördiiğil için bu suretle edindiği tec· 
rübeden genç ve görgüsüz gelini de 
h aber<lar ediyo!'du. 

Naime hanım elini genç kızın omu -
zuna koydu: 

- Bu küçücük başın içinde kimbilir 
ne hülyalar vardı değil mi? Aksini dü
şünmek gülünç olur; çünkü bütün ka· 
&nıar gibe senin de Cevada aşık olm~ 
m an kc:ı.bil değ;ldi. Maamafih sen Mü -
zeyyeni taklid etme kızım. O çok ıztı· 
rab çekti~ Mademki kocan sana kalbi -
ni v~rmiyecek, sen de onu sevme yaıv· 
rum. 

Dı'jtırıdan Jalenin sesi geldi: 
- Haz•r mısır. Mualla? 
N<ıime hanım ccvab verdi: 
- Evet. evet, şimdi geliyoruz. 
Ve P,P..nç kızın eldiven altında buz gi· 

bi donan elini eline alarak yavaş sesle 
ilave elti: 

- Seni bira-z sukutu hayale uğrattı
ğım için bana darılma yavrum. Bunu 
ıen k.:?nclirı istedin . 

Biraz sukutu hayal mi? Zavallı Mu
alla .. hülyaların ve ürnidlerin nerede? 

Genç kız titrek bir sesle cevab ver· 
di: 

- Hayır efendim. Bilakis, oynıyacaJ. 
oğım :rol hakkında beni evvelceden ten
vir ettiğiniz için size teşekkür ederim. 
Bu sö7.Jerinizin benim evlenme hakkın· 
daki fikir ve düşüncelerime pek uy -
.run olmadığını itiraf ediyorum. Eğer 
bunları evvelceden bilseydim ... 

Sözünü bitiremedi.. dudakları titri
yordu. 

Naime hanım bir şey söylemeden 
kapıyı açıp çıktı. Mualla da onu takib 
etti. 

Kaymvalide ile gelin salona girdik
leri zaman hafif bir mırıltı ve hayret 
sesleri duyuldu. Cevad aırkadaşı Ah -
med beyle konuşurken birdenbire sö -
zünü keserek nişanlısına baktı.. O sade 
fakat güzel elbisesi içinde, solgun yü· 
zile nefis bir tablo kadar güzeldi. Ona 
vaklaşarak elini öptü. 

- Ne oldu Mualla? Elin buz gibi 
donmuş ... 

Halinde bil rük bir alaka vardı. Mu
=ı. lla sesini kuvvetleştirmeğe çalışarak: 

- Hayır bir şeyim yok, teşekkür e
derim.. biraz yorgunum... dedi ve ni
.sanhsından aY!Jlarak misafirlere doğ
ru yürüdü. 

Bir fü.i d"1tika sonra babasile otomo
bile girmiş, nikah dairesine doğru yol· 
lanmışlardı. 

Yolda Nedim bey kızını bi; saniye 
kendi düşüncelerile başbaşa bırakma
dL Bir düziye damaddan, ailesinden, 
kızmın geçireceği hayattan mübalagah 
sözl€rle bahsedip durdu. 

Mualla uykuda gibi belediye daire
sine girdi, etrafındaki davetlileri ve 
küçük odayı kaplıyan beyaz gülleri bi· 
le görmedi. Başının içinden bin bir dü
şünce geçiyordu: 

- Nr yapayım' Ya kaynanamın söy 
ledikleri hep doğru ise? Ya bir iki da
kika sonra kendisine bağlanacağım a
dam soğuk, alçak bir adamsa~? Ya ha
kik3ten o fena bir koca ve fena bir ba-

nun sözlerinden bir meded umuyordu. 
- Karınızı sevecek, ona hürmet ede

ceksiniz. 

Mualla bilfühtiyar betşını kaldırarak 
Cevada baktı: Bu sakin ve mağrur yüz· 
de en ufak bir heyecan bile görünmü· 
yordu . .Mut)aka romanaı, karşısında 

kendisin f" kansını sevmeği ve ona sa -
dık kalır.ayı tavsiye eden bu adamı ga· 
rib bir tip gibi görmüş ve onu tedkike 
koyulmuştu 

- Siz de kızım kocamzı sevece'k, o
na itaat edeceksiniz. 

Sevmek. 

Hayır, şimdi artık buna cesaret ede-
ba ~~~:sa? . mezdi! Onun kendisini sırf bir etüd 

Butun bunlann dogru olmaması ka- 1 k go .. rmesi ona ehe · • . 1 . ...ı·? B ., k 11 k d k mevzuu o ara , rnmı 
bı mıv·ıt. u j ';"l ve a ı 1 a ın en - · · 'ht'mali ke d' · · h _ . .. vet vermemesı ı ı n ısını er 
di oglu aleyhın0 bu kadar yabancı soz· ,_ k t cakt 

· k A zaman ... or u a ı. ler söyliyecek kadar alça ve adi ola -
bilir miydi? Esasen bütün sözleri Ce - NaimP hanım niçin ona bu sözleri 
vadın zahiri hallerine uyuyordu. Daha söylemişti? Halbuki o bu yabancı ada
ilk gördüğü gün ondan korkmamış mıy- ma bağlı:ınma•k, onu hoş görmek için ne 
dı? Ya nişanlandıkları günkü soğuklu- büyük bir hüsnü niyetle çalışıyordu! 
ğu? Belki de ılk karısının yaptığı gibi Fakat simdi artık ne yapacağını bilnıi
Mual1anın da kendisini sevmesinden :vordu. Şüphe ve dehşet bütün varlığı
korkuyordu? Ya o alaycı tavırları? Ya 111 kaplmntştı. 
gözlerindeki isimsiz ışık? Her şey .. her Halbuki Naime hanım bir şey d eme
~ey .. hatta dün akşamki hali bile ... Ni- ~eydi o yatvaş yavaş kocasına itimad e
şanlılık esnasındaki soğuk ve kayıdsız decek ve gayet ta bil bir surette kalbi· 
tavırlarını birdenbire bırakarak ona ni ona verecektL 
ya'klaşmış, ilk defa olarak onun kalbin· Kime inanmalı yarabbi! Kime inan-
de bir saadet ışığı yakmıştı. malı! 

Başmı kaldırınca karşısında onu gö- - Ne oluyorsun Mualla? 
rerek titredi. Nikah memuru gelmiş, Cevad eğilmiş, hayretle ona bakı -
şahidler yerlerine oturmuşlardı. Oda- vordu. 
yı O.olduran beyaz güllerin kokusu ha- Kendisini toplıyarak etrafına bak • 
smı döndürüyor. beyninin içine doğru tı. Salondaki çiçeklerin, insanların, eş
sa~lı::ınlığa, uykuy~ benziyen bir ağırlık yanın döndüğünü zannediyordu. Ni -
çöktüğünü duyuyordu. Karşısında ka- kah memurunun sualine Cevadın ce· 
ran lık bir yol açılmış ve kendisi de gö· \'ab verdiğini bir ı·üyada gibi duydu. 
ıü kapah olarak o yolda yürümeğe baş· Şimdi sıra or.a gelmişti. 
lam1ştı. Kalbinin ta derinliğinden yal - - Mualla Nedim hanım, Cevad Kar-
vıırıyordu.: lal beyle evlenmeği kabul ediyor mu -

- Allahım ... Allahım ... Ne yapa -. sunuz? 
yım? Sen ban a: acı!.. Ortalıkta çıt yoktu. MuallA kalbinin 

Nikah memuru söze başlamıştı. Mu- sert sert çarptığını duyuyordu. İçini 
alll bir r üyada gibi onu dinliyor ve o- dehşet bürümüş, eltı ayağı titremeğe 

başl3mıştı. Gözlerini korku ile nikah 
memuruna dikti. Herkes bekliyor, Ce
vad ona: bakıyordu. Bir saniye daha 
dursa herkes onun bu tereddüdüne 
hayret edecekti. 

Boğuk, titrek bir sesle, kendisini Ce
vada bağlıyan kelimeyi mırıldandı: 

-Evet .. . 

Artık her şey bitmiş, onun kansı ol
muştu. 

Cevad hürmetle eğilerek elini tuttu; 
bu el şi!lldi ateş gibi yanıyor ve titri • 
yordu. 

Nikah dairesinden çıkarken herkes 
gelinin soluk yüzünü farketti: 

- Ne kaıdar sararmış. 

- Evet fakat ikisi de ne güzel! Bir-
birine pf·k uygun bir çüt, Allah birbir
lerine bağışlasın. 

Cevad karısını otomobile bindirip 
kendisi de yanına oturdu ve kansının 
dizlerini bir kürk örtü ile sardı. 

B€lediye dairesinden eve kadar olan 
kısa mPssıfede bir tek kelime bile ko
nuşmad~lar. Mualla ı.sırarla kendisine 
nakan gözlerden kaçmak için pencere 
t:ien dışnnsını seyrediyor, onlardaki 
hayret ve merak• görmek istemiyordu. 

Fakat kalbi yerinden fırlıyacakm~ 
gibi kuvvetle çarpıyordu. 

ıx 

Eve döndükleri zam.an ayni ıztırabr 
duymakta devam etti ve etrafında an
nesi, babası ve kardeşleri mes'ud bir 
gün geçirmeğe hazırlanırlarken o oda· 
~ ına çekilerek uzun zaman göz yaşı 
döktii. 

Fakat hatta bu ~cmnı bile doya doya 
tatmasına imkan yoktu. Öğle yemeği
ne gelin esvabile inmesi ve bunun için 
de vakit k~ybetmeden giyinmesi la -
ztmdı. Annesinin ve Jalenin yardımla
rı ile duvağını taktıktan sonra avna'<iıı
ki hayaline bakarak aıcı acı ,gülüm"eı:ii. 

Ar 
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BATTAL GAZİ 

Battal 
Diye, işlemeli bir ~vre verdi. Gene, ı 

büyük bir edeb ve nezaketle çekilip 
gitti. 

Battal, ~vrenin ~!emesine göz gez· 
dirdi. O arn:Uı. o kadar büyük bir heye
can hissetti ki, kendisini güç zaptede
btldi. Çiinkü çevre, Zeynebin altın gi
bi panlrlayan saçlarile işlenmişti. 

İhtiyar adam, çevrenin Battal üze
rinde uyRndırdığı hayret ve heyecanı 
derhal anladı. Başını lSnüne eğerek: 

- Ey , BCl'l:tal Gazi!. Torunumun bu 
hediye~i. sebebsiz. değildir... Oğlum, 
Şemasın seraskeri Mihail elile katle -
dilmiştt. Zeyneb, kendini bilip de bunu 
öğrendiği günden itibaren, Mihaile 
karşı, kalbinde büyük bir kin besle · 
ıniş.. bu çevreyi işliyerek, o mel'unu 
ôldürecek /kimseye hediye etmeyi 
nezrey1emişti. Mihailin, senin hançe -
rinle can verdiğini duyunca çok sevin· 
di. O gUndenberi, bu çevreyi sana ta'k· 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Gazi evleniyor! 

lhtiyar adam, <;ok sev.indi. Ellerini semaya kaldınp Allaha ducı etti 

dinı etmek için fırsat beklerdi... Kıs - celerini, bu masum sevginin düşünce- nun başına konmuştu. 
met, bugüne imiş. !erile geçirmişti. * 

Dedi. Onun bu halini gören arkadaşları Buraya '.kadar yazdt'klarımız, bir 
Battal, hem çevreden ve hem de bu merak ederek, ne düşündüğünü sorup (başlacngıç) tan ibaretti. Bu kısım, bit· 

sözlerden o kadar büyük bir haz duy· öğrenmek istemişlerdi. Fakat Zeyneb, ti. 
du ki, dtli tutulup bir tek sözle bile ce· hiç birine sır vermemişti. Şimdi , Battal Gazinin asıl büyük ma
vab veremedi. Bu da, sebebsiz değildi. Zira Zey - ceralarına başlıyoruz. Bunlar, eski hi-
Yalnız çevreyi, koynuna ve kalbinin neb, Battala karşı hissettiği bu büyük kayecilerin uydurma h ürafe ve efsa • 

5zerine yerleştirdi. İhtiyarın elini ö- a~ktan, hiç bir faydalı netice beklemi - nelerinden mürekkeb olan, akıl ve 
pi1p. bir sıçrayışta Devzade Aşkara bin- yordu. Hele onunla evlenmeyi, imkan· mmıtığ:ı sığmıyan (rivayet ) leri kabi -
d1. Tozu dumana kata!'ak, çıkıp gitti. sız görüyordu. Ne zaman bu ciheti ha- linden değildir. Bilakis, tarihi hakikat-* tırlasa; derin derin içini çekerek: ~Pre temas etmektedir. 

O g~ Battalın giSzünü uyku tut- - Öyle büyük bir kahraman, benim Nal4kdeceğimiz bu heyecanlı men-
madı. Zeynebin dilber hayali, bir an gibi öksüz ve fakir bir kızla evlenir mi? kıbeler -ancak kitab hazinele:dnin bi
bile göıünün önünden ayrılmadı. De - Ona kimbilir hangi beyler, hangi ağa· rer köşE'sine sıkışıp kalan, eski el ya-
falarca çevreyi koynundan çıkan.ırak hır kızl~rını verirler. zısı kitablard~n. ve Avrupanın büyük 
öpilp kokladı. Diyordu. kütühhanelerinde hürmetle saklanan· 

Sayfa 13 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır. 

Askeri fabrikalar umum müdürliiğünden: 
Kınkkalede ça~tırılmak üzere tesviyeci ve tornacı dlınacaktır. İsteklllerden 

An.karada bulunanlann silah fabrikasına İstanbuldakilerin Zeytınburnu fabri .. 

kasma, İzmirdekilerin de İzmirdeki silah fabrikasına bu yerler haricinde olan-
ların da istida ile Umum Müdürlüğe müracaatları. (1423) 

BU BAŞ AGRISINDAN KURTULAYIM! .. 
~ ............................................ r 

Belediye Sular İdaresinden: 
Kapalı zarfla. münaıkaaa ilim. 

IdaremJzoe satın alınacak muhtelif cins ve eb'adda bronz musluk ve teferrüatı 
ika.pah zarfla münakasaya konulmuıtı.ır. 

1 - Bu husus için tanzim edilen jat1name İdaremiz Levazım Servisinden 
parasız olarak alınabilir ve nü.muneler İdaremizcre görülebilir. 

2 - Tallbl€r, şartnameye göre hazırhyacaklan kapalı zarflarını ihale günü 
ofan 5 Nisan 939 Çariamba günü saat ıe ya kadar Taksimdıe İdare Merkezimiz .. 
de Müdürlüğe vermiş olınalıdırlar. Bu eaatten sonra getirilecek zarflar kabul 
edilmez. cl716> 

iç ve dış BASUR MEMELERJNiN 
1L'l IHAPLARINDA, KANAMALARIN· 
DA, CERAHA'ILENMlŞ 
FİSTÜLLERDE 

DEVAMLI TA TB1Kt 
İLE 

ŞiFAVI 
ÇABUK TEMİN EDER Bu hal, günler ve gecelerce devam Fakat, Allahın hikmeti ve mukadde- eski el yazısı (Battalname) lerden is • 

etti. Battal, artık yemekten ve içmek· ~ra~t~ın~c~il~,,~e:si~le~,~n~i~h~a;v~et~d!e~vl~e!t2k~u~~~u~, ~o~-~t~i~h~ra~c~ed~i~lm~iş~t~ir~. ==~(~r.~~ r~k~a~st~v~a~r2)J~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ten kesildi. Annesi Saide hatun, büyük 
bir merak içinde idi. 

Nihayet, daymıamadı. Bir gün Bat· 
talı önüne oturtarak: 

- EvlAdım.!. Senin bir derdin var. 
Niçin benden gizlersin! Her ne murad 
edtyorsaıt söyle. Canımı, başımı feda 
edeyim. 

Diye, i.!ticvaba başladı. 
Battd, aşk ateşi ile çayır çayır ya• -

nan kalbinin en derin köşesinden, bir: 
- Ah!. •• 
Çekti. 
- Anneciğim!.. Hakkın var. Derdini 

töylemiyen, dermamnı bulamaz. 
Diye !l\ı:e başlıyarak rnes~leyi oldu

ğu gibi anneıine nakletti. 
Saide hatun, 8evindi: 
- İlAhi, ev1Adnn .. . Meğer derdin bu 

mu imiş'! Ü~ güne Yarmaz, derdine der
man bulurum. 

Dedi. Ve ka1kıp doğruca• Ömer beyin 
konağına gitti. Beyin huzuruna çıka· 
rak, mec:eleyi hik!ye etti. 

Ömer bey, derhal kavası gönderip 
Zeynebin büyük babasmı getirtti: 

- Müjde, lhttyar! Torunun, ne mut· 
lu imiş ki, Battal Gazi onu seviyor. Al
lahın emri ve resulü ekremin sünneti 
ile onu :ıevceliğe istiyor. 

Dedi. 
hıtiyar adam, çok sevindi. Ellerini 

aemaya kaldınp, yana yana, Allaha dua 
etti. 

* Bir h&fta !O!ll'a, bttyük düğün kurul-
du. ~rek Malatyada: ve gerek civarda
ki köy ve kasabalarda, ne kadar bey 
ve ağa varsa, cllmle!i düğüne davet o
hındu. 

Her taraftan ko~p geldiler. Hazine
lıer değerince, saçılar ( 1 ) getirdiler. 
Amma, Battal bunların hiç birini 'ka
bul et1Md1: 

- Zeynebin sevgisi bana yeter. Malı 
ney liyeceğim.? 

Diye, hepsini fakirlere öleştirdi. 
Bu taratın.. Zeyneb de büyük bir 

sevin~ içinde idi Çünkü, Battalın kah
ramanlıkla adı çıktığı gündenberi, ona 
karfl kalbinde derin bir aşk hissetmiş .. 
o zamandanberi bütün günlerini ve ge-

m Hedtyeler. 

Türk gibi kuvvetli 
SözD oş Değlfdir. 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATI 
'Bu rtözü teyio eden ~üzal yurd topreklarının b"ricik imal kaynaOıdır. 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Çavdar ur.u 
Pirinç unu 
Kornflau 
Bezelya unu 
Patates unu 
Fasulye unu 
Mercimek unu 
Buğday nişastası 

Pirinç nişastası 

Salep 
Tarçın 

Kimyon 
Karanfil 
Zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
Kırmızı biber 
(Kutu ve 

paketleri) 

Memlekette bu maksatla kurulmuı ve her şeye rağmen ı 24J sene ne.slin gtirbüı: yetiıimine 

tcvekkufauz hizmet etmiş yegine Türk aan'at evidir. Yavrularınıza, doktorluınızın tertip ve 
tavaiyesile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

ÇAPA MARKA 
Dünyada beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyyen omuz omzadır. 
Daha ustünUnün bulunması mümkDn değildir. Tekmil mnstahzaratımız muhayyerdir. Her yerde daima tue 

olarak bulacaksınız. Adres: Beflktaf - Kılıcall il. NURi QAPA Tel. 40887 

Hikaye: Semen 
Semeniçin Kaşığı 

(Ba~tarafı 12 nci sayfada) 
Artık onu alıp götürüyorlardı. Hemen 

önlerine geçerek: 
- Durun, dedim. nereye?. Bizim ka§lk 

meselesi hallolmadı. 

Arkadaşım yüzüme baktı ve acı acı 

gülld.ü: 

- Sen de mi, kardeş?. dedi. Artık bun.. 
dan sonra arkadaşım değilsin!. Ben senin 
kaşığını falan almadım. bunu iyice bil!. 

Bu sözlerden sonra arkadaşımı alıp gö .. 
türdüler. 

Bu hadisenin üzerinden bir yıl geçti. 
Hiç unutmam, büyük annem köyden ge1-

rn~<:ti. Odam pislik içind<? olduğunda11. 

kadıncağız esaSlı bir te"llizlik yapmak 'fs: 
temiş. Bir de ne baksın: Odanın köşesin· 

deki fare deliğinin içinde pırıl pırıl bir 
§ey duruyor. 

Bizim giim!iş kaşık meğer fare deliğin· 
de ~eğil mi imiş? •. 

Fakir hastaları parasız 

muayene uDnlerl 
Beyoğlu Halkevlnden: Evimlz1n sosyal yar

dmı şubesindeki kıymetli doktor arkadaş .. 
Janmızdan teşkil olunan müteha.3SlS bir he.
yet, tav.siye edece~imk fakir hastaları pa .. 
ruız muayene ve tedavi etmek hizmetini 
ta.bal buyurmuoJ.ardır. f 

Muajyene t11nlert -.tıda göst.erllmiş • 
Ur. 

Dah1U lwıtalıklar: Pazartesi, Çarşamb~ 

Perşembe, Cmnartest ~ 

Kadın hastalılı:lan ft d<>fum: Çarşa.mb~ 
:Pe~be. Cumarteıtl 

Çocuk ha.stalıklan: Pazartesi. 
Raht ?e uabi hL'!ltalıklar: Perşembe 
9arl hutal.ıklac: Perşembe 
Diş ha.stalıklan: Perşembe, CUmartesı. 

Cerrahi hastalıklar: Perşembe. 
Zührev! butalıklar: Pazarteal, Cuma. 
Pak1r 'Ye tedaviye muhtaç vatand~lıı.rı , 

mızın Evimize mOracaatlerini rica ederiz. 

·-························ .. ································· 
(211 NİSAN - ÇOCUlt BA YRAl\ll) 

Bayram yapamıyan yun! çocuklannı lla
tırlamak bizlere döşen vullelerin ba -
şmd& ceUr. 
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ALn4NYAVA 1 Fotoğraf tahlilleri~ 
BiR iN6ilil CASUSU lçden gelen hevesler 

muvaffakiyeti kolaylaştırır 

Menfaatlerini seven ve 
hayale yer veren bir tio 

2 

Tercüme eden: B. Alaz 

"Noel mütarekelerinde,, iki taraf 
NadWe 00.Ul. 

tahsilin.in nanı o
lacağım soruyor: 

Özden gelen ı. 
tdklerin meydana 
gelmesi. zoraki • 
teklerden daha çok 
kolay olur. (Bayan 
Nadire Güzel) ki
tablarile anlaşmış 

ise; tahaili ~ fÖP

lzmittn Fahri 
karakterini soru
yor: 
Göründüğü t:, ... 

sert ve keskin ta
biatli değlldir. Zor 
luklar ve acıklı 

§eyler karşısında 

yumupk kalbll O• 

lur. Hayale aid 
mevzular üze.rinde 
durur. 

as eri siper erd luşurlardı 
t 

hesiz ki ismi gibi g{lzel ohcaktır. 

* intizamı seven bir tip 
Malatı/adan. M. 

Önde k<ırakterift.f 

80TUyOf': 

Derli toplu 
reketlerl ve inti
zam kayıdlarına ()ıl. 

lan al.Akas.ile ken
disine kolaylıkla 

tevecdh toplıya

bilir. 'Arkadqlari
le geçinmekte zor
luklar göstermez. 

L • 

Sebatkar bir tıp 
Konyadan Jl. B

min fotografım'A 

tahliUnı istiyor: 
Tuttuğu işiıl ar

dını alıncıya ka-

* Kalender bir up 
Kırklarelfndm 

Arif Hoşgik' ka
rakterini soruyor: 

Bazan asık çeh· 
reli ve ne)'esiz gi· 
bi davranırs~ da 
oyle üzüntülere. 
sıkıntılara katlan. 
mak niyetinde de• 
ğildir. Her adaml 
kendisine kafadar 
saymaz. 

* iyi bir idare Amiri olabilir 
Adanadan H. D., 

hangi mealekte 
muvaffak olacac;ı 

t\I BOTUJ}Or: 

ş, d" . b . h b" ~- la d- Lz • ·-:, - · ' i . d b ğ la _,_ -ı h"'k . d dar uğraşır. şın .. ım ı ıse u sıper ar ın...c:: yara nıp U§en ~nsın.~n ~u çamur çın e o u rıuı; o meai te ı.ı en var ı. ya, alaya taham-

Bir idare arr ~ 

rinde bulunması 

lhım gelen vasıf., 

lanıl ben.zerli~ 
böyla bir metiektt 
daha ziy!lde mu
vaffak olabileceği
Di telkin ediyor. 

Ben, siperlerin tehlikesinden zı- 1 çünkü böyle bir fırsatı, böyle bir eğ -ı birbirlerine ateş etmiyeceklerine dair mülü yoktur. Cid.
yade çamurlarından yılıyordum .. lenceyi kaçırmak ~imize gelmezdi... . aramızda sözleştik... Birbirimize ziya· diyetten hazzeder. 
bi2 ric'at esnasında hiç olmazsa Böyle bir gündü. Bavyeralı bir Al - ret kartlarımızı verdik .. ve harbin biti- Birka~ türHl ko. 
temiz bir arazi üzerinde çarpı
şıyorduk. Şimdi ise bu siper har -
binde yaralanıp düşen birisinin sulu 
çamur içinde boğularak ölmek tehlike
si vardı ... Siper korkuluk lan ele gecen 
her v~.sttadaıı, batta hazan kendi arka· 
aaşlarımııın ölülerinden bile yapılırdı. 
ç~. ·~ . ı.\"' .... ı ... . ~u:.ı..,~ J. ..... <;r•h•.u.ı: le.~ h.u· 

J..-ul, rı, in<;an eti yiyen farel.€r; siper 
lkO'•kulukların~ dayandığım zaman 
öirs('k!~rimin çürümekte olan insan 
de~leri~P r;ömüldüğünü hissedişimden 
aoğrra dehsct ve daha buna benzer di
ğer şeyler, bcndP müthiş bir tiksinti ve 
fst!krah uvandırıyordu.. Zaman olur, 
bütün ruhumla bu gibi şeylere isyan 
etmek isterdım; bu haller, hayalimde 
ibes1ediğ11n, idcalize ettiğim harblere 
tıiç benzemiyordu .. harblerin insanlara 
ıverdiRi neş'e ve heyecandan eser bile 
görmüyordum. Takriben üç mil rnesa· 
eden fas?lasız bir top ateşine tutuldu
ğunuz bir anda, bele kadar yükselen 
çamurlu bir su içine gömülerek otur
rnnnm, rom~mtize ettiğiniz bir harble 
biç bir münasebeti olamazdı. 

Dost VP. arkadaş bir muhit içinde bu· 
aunsaydım bütün bunları daha iyi kar
şılay--"ağım mubakk<ilktı.. halbuki bu
rada bizim eski Meyzondan başka be· 
nim bir tek arakadaşım bile yoktu .. ta
burun içinde, bilhassa küçük sübay 
kadrMu arac;ında çok iyi insanlar da 
'\'aıdı. .. Mec;elfı daha harbin ortalarına 
aoğru tı:ıbur komutanlığına kadar yük
selen takım komutanı bir çavuş vardı 
ki harikutade iyi bir çocuktu. Fakat di· 
siplin bakımından, bir sübayın bir ça
ıvusla arkad1~1ık yapma'Sı doğru görül
müycırdu .. Noel yortusu günü siperle· 
ırin önüne çıkıp da kendi tabur efradile 
~lınan, efradının, iki siper arasındaki 
bitaraf arazide ahbabca konuştuklarını 
gören bızim alay komutanının yüzün
<Ieki dehşeti bugün bile unutamıyorum. 

Sırası gelmişken şunu da şöyliyeyim: 
Bugün bile Noel yortuları münasebe
tile cephede bir «Noel mütarekesb vu· 
lrua geldiğinden şüphe eden bir çok in· 
sanlar var Halbuki bu bir hakikattir. 
Umumi harbe aid hatıra]arunın en 
canlılnrından biri de bu cNoel mütare
lcc<:i»nE' aid olanıdır. 

Bu hareket o zamanlar cenubdan 
başlamıştı. Sonra tedricen bütün cep· 
heyi sarını~, her iki orduya mensub 
askerl~r, sıperler arasındaki bitaraf 
arazide buluşm<raa başlamış1ardL. Adet 
oldueu üzere askerlerle birlikte sil -
baylar da siperlerden dışan çıkarlar • 
aı. Tnbii Mcyzonla beraber biz de, her 
kesin yaptığırıı yapmakt~ gecikmedik .. 

man sübayile çok dikkaıte değer bir ko
nuşma fırsatı elde ettim .. Bu Bavyeralı 
Alman sübayı, Marn muharebeleri es· 
nasında kendi ordusu ile olan irtiba· 
tını kaybetmiş .. günlerce ormanlarda 
gizlenmiş.. nihayet geceleyin Fransız 

hatları ara~ından geçerek kendi kuv -
, ... t.k;ı 1111..: ıltUnlh. ctıuı~ •.. 

Bu Alman sübayı benim Almanca 
konuşuşuma hayran olmuştu. . konuş • 
mam17ın sonunda beni bir kenara çe
kerek: 

- SiZP herhangi bir hizmette bulun
maklığımı ister misiniz? diye sordu. 

Alınan sübayınm ne demek istediği
ni intik?.1 edememiştim. Sordum: 

- Ymıi ne gibi? 
- Ca mm saklamağa ne lüzum var, 

siz Almansınız!. Siz burada İngilizler 
aıasmna casusluk işi görüyorsunuz!. 

Bu, Almancam hususunda şimdiye 

kadar bnna yapılan komplimanların en 
güzeli ve en iyisi idi.. bu hadiseden bir 
müddet sonra, ben bu vak'ayı, büsbü· 
tün başka şartlar altında hatırladım. 

Bu Bavyeralı Alınan sübayı haddi • 
za!tında hiç de fena bir çocuk değil • 
miş!. Beni biraz içki ikram etmek üze
re oturmakta olduğu yeraltı siperleri· 
ne davet etti.. orada, kendi sübay ar -
kadaşlarmdan bir kaç tanesine talkdim 
etti.. Bu arada, siper hayatını daha ta· 
hammiil edilir insanc8' bir hayata kalb 
etmek için yapabileceğim şeyler hak
kını:la bana enteresan birkaç fikir ver· 
di. 

Beni her şeyden ziyade bu Alman 
sübayın yeraltı odası alakadar etmiş
ti.. Bu oda, derin ve büyüktü. İki de 
kapısı vardı. Burada oturmakta olan 
bir sübay, her türlü tehlikeden uzak· 
tı .. sonra bir taarruz anında pek çabuk 
dişan fırlıyabilirdi. Daha sonralan, 
otoritem biraz yükseldikten sonra, bi· 
zim yeraltı odahrrıınızın da Almanla -
rınki gibi yapılması için bir çok defa· 
lar tekli.flerde bulundum .. fakat bu mü
racaatlerime karşılık: «Böyle derin si· 
perlerin ordunun maneviya;tı üzerine 
iyi tesir yapmıyacağmı; çünkü buratla
ki insanların her türlü tehlikeden ta
mamen uzak bulunacakları asikar ol -
maltla beraber, dışarı çıkma'.< istemi
yecP.kleri> cevabı verildi. 

Öyle zannediyorum ki bu kanaat ve 
bu fikir, bize lüzumsuz yere 250 bin 
insan kaybettirmiştir. 

Atşama doğru iki tarafa mensup ali· 
kerler kendi .siperlerine dönrn~ğe baş • 
ladılar .. ben Bavyeralı sübayın elini 
sıktım. Ayrıca, bütün bu gece esnasın· 
da karı:nlıklı olara'k her iki tarafın da 

minde birbirimizle buluşup dostluğu -
muzu devam ettirmeğe karar verdik ... 

Bu Alman sübayının 26 Birincika • 
nun 1914 tarihinde vurulup öldtiğtinü 
1920 yılında öğrendim. 

Ne ise .. mevzuumuza gelelim: 
Ak5ama doiiru siperlerimize dönmek 

icab etti. Siperde, yüzü öfkeden kıp· 
kırmızı bir bale gelmiş olan albayımı
zı buldum. Meğer, siperlerden ilk çı
kan sübay ben imişim.. beni askerl 
sahra ma'hkemesine sevketmekle teh
did ettiler ... Ben albayın bağırıp çağır
masına aldırmadım. Asken sahra rnah· 
kemesine gelince, bunu da pek umur
sam.ıdım; çünkü bu takdirde Fransada 
bulunmakta olan küçük İngiliz ordusu
nun bütün genç sübay kadrosunu sah· 
ra mah~emesine vermek icab ederdi... 

(Arkası var) 

············-················-···························-· r 
Bir doktorun ünlük 

nuşmaz. Neı'esiııi 

nadiren kullanır. 

* Çabuk kızan bir tip 
Biırhaniyeden 

H. S. karakterini 
OO"'U!/Ot"O:-

Bır şeyi anlat
mak için çok söy
lemekten yonfr
maz. Çabuk kızar 

gibı hareketlerin 
rağmen işi müna· 
kaşa sahruıından 

mücadeleye in.ti.
kal ettirmez. 

* Kusurlarım dUzeltmeDe 
mütemayil bir tip 

Sırn l§ık adında 

bir okuyucumıt9 

karakterini sortt
yor: 

... 
Zeki ve neş'ell bir tip 

BeylerbeyindB7t. 
Yezdan fotografı· 
nm tahımnı isti-

yor: 
Bu çağdaki b!r 

talebede bulunma
sı !Azım gelen iyi 

vasıflara sahibd1r. 
Ancak daha ilerilere doğru neg'esine a-
ğır. baflılık katmak hevesine dÜjlllelldi~ • 

* ZekAsmdan daha çok istifade 
etmesi IAzım gelen bir tip 

Bursa.d41' Ali 11'
mn karakterinin 
tah.l!Uni istiyor: 

Zeki ve duygu. 
ludur. İyi sözleri ı 

l===============I ve nasihatleri ko-
Evleri nı izde güneş ıaylıkla kabul "· 

notlarından 
Arzularının ye

rine getirilmesini 
ve sıkıcı kayıdlar
da11 mdc kalması
nı Ister. Arkada;i· 
lannın alayh. eğ -Ve ışık meselesi der. Kusurları Ü· 

zerinde durmaz, lenoeloriııt iftl.rakten geri kalmak iate cGüneş ginneyen yere doktor glrerh 
diye çok eskiden söylenen bir söz vardır. daha ziyade dü-
Bu sözün ne kadar yerinde ve haldmane zeltmeğe uğraşır. 
olduğuna hiç şüphe yoktur. Eskiden 1n-

mez. 

sanlcırın haycıtlannın daha uzun oluşu 

daha sıhhatte bulunmalarının sebebi: 
MCitcmad!yen açıl: havada ve gün~ al -
tında yaşamalarından ileri g.ellyordu. 
Medeniyetin llerlemeslle ve insanların 
şehirlerde kesir bir hnlde yaşamak mec
buriyetıerı dolayıslle tabiatın 'bu güzel 
nlınetıertnden mahrum kaldılar. Temiz 
havada, güneşten istifadeleri çok mah
dud bir hale girdi. Ve bundan birçok 
sıhhi mahzurlar meydana geldi. Kansız
lık, verem hastalığı, sıraca, zafiyeti u -
mumlya ve daha bir çok ha.cıtaııklann 
havasızlık ve gfineşsizlikten süraUe in -
kişaf ettiği ve in.sanlar arnsındıı birçok 
kurbanlar verdiği görfildü. El'nn da bu 
vaziyet devam etmektedir. Evlerinizi, 
mcskenlerinizi mümk'Ün olduğu kadar 
güneşe maruz olan mahallerde olmasını 
tercih ediniz. İkametgA.hlarııuz o vazı -
yette olınabdır ki sa'bah bir cepheden 
akşam diğer cepheden güneş alsın. Gü -
neş kadar mikroblan öldüren hiç bir llflç 
yoktur. Odalarımıza nüfuz eden bol g{i
neş ve ziya odalarda bulunan dahilden 

• ve harlcten gelen her türlü mlkroblan 
telef eden en güzel blr vasıtadır. Bilhas
sa lblzlın memlekethnlzde güneşin en fe
yizli tesirlerinden istifade etmek müm
kündür. 

Ceva.b lstlyen okayucularunın posta 
pulu yollamnlarmı rica. ederim. Aksi tak
dirde istekleri ınukabeleslz kalabilir. 

* * Halini hazırlayanlarm 
Agırbaşh ve ciddi roller 

istikbalden 
bahsetmege hakları olur 

almak şartile 

Ankaradan .Şermin resminin dercini tı
temiyerek istikbalim ıon.ıyor: 

Eıkişe7ıird4ın 1h,. 
san Gil.lek, aTtfst 
olup olamıyaca{lını 
ve fantezı yazılar 
yazıp ya:zamıya('r.

Emin bir istikbale sahih olabilmek iÇ?n 
daha evvelden hazırlık yapılması l~zım- nınM1 i80TUh yorll 

t . . za ro c 
dır. yı bır yuva kurmak. zengin olmak, den z1 d ~ 
iyi ve güzel y~amak evvelce yapılan ha- b ya e ~:; 
zırlıkların tablt bir neticesidır. Bunun başlı 

1 
vde cfa-'· 

* Gazel görünmesini bilen bir tip 

' h · · d k" t d-fl b ~ı k · ranş ar a. \;-, arıcın e ı esa u ere a6 anma ıse o- -..ııı . d dah 
, teuı.ı:ıı erın e a 

yalanmak olur. 
ziyade muvaffak olabilir. Fantezi yaa 

yazmak meselesini dit lS?.e.runekle bnşla· 

yıp tedricen tekemmül ettirmek mQm. 
Ankaradan B. B. (fotografının dcrcinl kündür. 

istemiyerek) daha g<lzel görünmesi için lf:P.~~~!!5~~§E~~~::.wm, 

nasıl hareket etmem lazım geleceğini so
ruyor: 

Bazı tabii güzellikler vardır ki bu do
ğuş imtiyazım sun'! vasıtalarla bozmuş 
olmaktan korumak ve bilhassa (yapma
cık) nevinden olan hareketlere yor ver
memek lazımdır. Güzelliği §akraklıklar
la takviye etmek mümkün olduğu kadar 
hoppalığa ve şımarıklığa asla müsaa<ie 
edilmem 1dir. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 
isim • 

Adres 
. . . . 
• • • • 

DİKKAT 

. . 
• • 

Fotogrnf tahllll için bu kuponlardan 
L adedinin gönderilmesi §arttır. 



17 Mart 

.Karadğer, böbrek. tq ve Jrumlanıı· 
dan mütevellid sancılarınız, damar 
ıertlikle'rl ve şişmanlık şikAyeUerl -
nizi U R t N A L ile geçiriniz. 

L 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok· 
salat gibi maddeleri eritir, kanı te· 
m "zler, lezzeti hoş, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yarım bar· 
dak su içerisinde alınır. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - İSTANBUL 

SON POSTA 

!'ü!'kiye ndyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 

.__ DALGA UZUNLUCU ·u 
ıat .. 183 .Kca. llO Kw. 

'f .A Q. ıt 74 a. 111.S Kea. to ıtw. 
T.A.P. 11,ıt a. 1485 Xea. IO ıtw. 

CUMA 17-3-39 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği - Pl., 13,00 
Memleket saat Ayan, ajans, meteoroloji ha
berleıl - 13,15 - H Müzik (hafif senfonik 
pHlklnrl. 

18,30 Program, 18.35 M:-ı.zlk (dans müzltt
PJ), 19.00 Konusma, 19 15 Türk müziği (fa -

sıl hcveti) Oelal Tokses!n iştlraklle, 20,00 A
jans meteoroloji haberleri, ziraat borsası 
Ulatl. 20 15 Tfrk müzl~l. Çalanlar: Vecihe, 
CE>vdet Ç~ğla, Kemal Niyazi, Seyhun, Refik 
Fers"n. Okuyanlar: Radife, Hal\ık Recai 1-
Peşrev 2 - Reflk Fersan - Muhayyer f&r -
kı - HC'r gü~eun ba~ında 3 - Ali Efendi -
Nihavend şarkı - Sevrllm gene. 4 - S. Xay
nak - Bin gül rl ~larında. 5 - Muhtellf p.r
kıl!lr. 21,00 Memleket saat ayarı, 21,00 Ko -
nu<:tn:ı \ hafLal k spor servisi), 21,15 Esham, 
ta'lıv'Ift•, kambiyo - nukud borsası (ftat), 
21,25 Nı>.s'ell pla'·lnr - R .. 21,30 Miizlk (RI -
y:ı.seHf'funhur flA.rmonlk arıoestrnsı) Şef: 

Sayfa 

, Prae•or!u.s ı W. A. Mozart: Klarl~t için 
~ı•••mmmİlııım•••••••••••••••••••••••r cJaglo c> Ron<lrı, Allegro, Sollst: Hayrullah 

Belediye Sular İdaresinden: 
Kapalı zarfla münakasa ilam. 

İda~zoe satın alınacak muhtelif cirıs ve eb'adda adi döküm abamı kapalı - . 
?arfla münakasaya konulmuştur. 

1 - Bu husus 'çın tanz'm edilen şartname İdaremiz Levazım Servısinden 

Parasız olarak satın alınab' !ir ve nümune ler ayni serviste görülebilir. 
2 - Talıbler, şarmamcy~ göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale gün:i 

olan 10 Nisan 939 Pazartesi günü saat cl5> e kadar Taksun İciare Merkezinde 

?dudürluğe verme ı ·dır ler. 

Bu saatten 5011ra getirilecek zarflar kabul edihnez. cl715> 

AT BANKASI 
Kuruluş trrihi ı 1~88 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
SO lira3• bulunanJara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 7o 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, t Eylfll, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
Carihlcrinde çekilecektir. 

TURAN Tiyatrosu 
Bu akşam 

Ertuğrul Sadi Tek vo 
lamaıl ümu1ıllü birlikte 

Okuyucu Biirhan, olcuyueu 
!lemıha ve Mişcıl varycıteai 

(Se) atila rovüaü • Biiyük Bale 

Mivcı Ponçef varyetoai ik oyun birden 

A O A N A F A C 1 A S l 1 P. 
K l t l P L E R K O M E D 1 2 P. 

HALK C PERETI 
Bu aqam 9 da 

ZOZO DALMAS 
ın lftlrakll• bDyDk 

,ark opereti 

HALi M E 

k:mr" ... to Lamaiör, op. 622 a) Allegro b) A
Duvvıırı 2 - A. Glazounow: 8 inci Mınfonl 
Mi bemol majör. op. 83 a) Allegro modera-
to bl Mesto el Allegro dl Moderato .sostenu-

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
to _ A!lcgro moderato, 22,45 Müzik (opera 1 
seleksv'lnlan, uvertürleri ve saire), 23,00 Mü 
zik <cnzband - Pi), 23 45 - 24 Son ajana ha-berleri ve yarınki program. 

1 

_____________________________ _. 

··········································-·········--···· 
r 

Nöbetçi eczaneler 
nu gece nöbetçi olan eczaneler f1lll -

lardır: 

1stanba1 clhetindekiler: 
Aksarayda: (Şeref), Alemdarda: (Ab-

dulk dir), B yazıdda: (Cemil), Samat -
ya1a: (Rıdvan>. Emlnonünde: <Bensa -
son), Eyübde: <Hikmet cemm, Fenerde: 
(Vıtall), Şehremininde: (Hamdi), Şeb -
zadeb:ışında · (tJniversite), Knragüm -
ri.ikte: (Arın, Küçükpazarda: (Necati 
Ahmed), B:ıkırköyünde: (Hllll). 

Reyo~lu cihetindekUer: 
İstiklll caddesinde: <Galatuarayl, TO 

mlbnşında · ıMatkovlcl, Gala tada: (İkl
yo]), Fındıklıda: cMu tnfa Nam, Cüm -
hıu1.yet caddesinde: fKürkl'lytm), KR.l -
yoncuda: ıZaflropu' ) F ruz:ığada: 
(Ertuğrul), Şişlide: (Asım), Be lktaşta: 
<Nan Halid). 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: <İttıhad), Sarıyerde: (Nu

ri) Kadıköyünde: (Sıhhat, Rıfat), Bil -
yükndada: <Halk), H~ybelide: (Halt). 

"-------------··········-····-···· .... ···········• .... ········--· 
TA SHIH 

Dünkü nüshamızda intişar eden Mer
kez Bankasının 11.3.939 tarihli haftalık 

vaziyet cetvelinde mezkur Bankanın ser
mayesi olan 15.000.000 lira bu cetvelin 
Pasif kısmında gösterilmesi icab ederken 
sehven gösterilmemiştir. Tashih ederiz. 

-···· .................. ..-. ... -··-·-·· .. ····-----

Son Posta 
-····-Yerebatan, Çatalçeşme aokak, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize t.iddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

~ 6Jl Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TUR KİYE 14J..ı ·.50 4\JO 
YUNANİSTAN 232J . ) ·--v 'ılJ 

ECNEBİ 
.,~ _, • &10 

Abone bedeli peşindir. Ad.re. 
değiıtirmek 25 kut·.11tur. 

----··--

1 
Ay 
Kr. 

lJO 
'i.7J 
lJOJ 

Gelen ewalı geri verilmn. 
ilanlardan meı'uliyet alınma.s. 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul illveai lazımın. 

···································-·········--t Poıto kutusu : 1•1 İstanbul 'ı 1 Telgraf : Son POlta 
5 Telefon : 20203 • 

'················································' 
---· ... --··----··-........ -------

Son Posta Matbauı 

Metri1at Mildtırl: l•U. JIGQIP •tMt 
s. Ragıp •il~ 

UJdPLlal: :6. ..._ JllAIWOU. 

1 - Cibali tütün fabrikası için şartnamesi mucibince 3 acied yüksek randı· 
manlı sigara makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhanunen bedeli (sif 24000 lira) muvakkat teminatı 1800 liradır. 

111 - Eksiltme 2/5/939 tarih ·ne rasJrran Salı günü saat 15 de Kabata§ta kA
i:n Levazım fllbesindeki alım komısyonu da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler hergün parasız olarak yukarıda sözü geçen şubeden alma· 
bilir. 

V - Mübayaa olunacak makıneler Morns, Standart. Mililer. Skoda bbrikala· 
n mamulatından olacaktır. 

VI - Eksiltmeye iştirak edenler fiatsız tekliflerini % 7,5 güvenme parası mak· 
buzu veya boka teminat mektubunu havi kapalı zarfların eksiltme için tayin 
edilen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar (saat 14 de kadar) mezk(ır 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (1713) 

TASHİH tLANt: Gazetemizin 8-12 Mart 1939 tarihli nüshalarında İnhisarlar 
İdarcs"nin Malatya Tütün Fabrikasında yaptıracağı Trottuvar, Asansör tesisatı, 
Bahçe toprak tesviyesi. Drenaj Bahçe dahili yolları ve ihata duvarları i§lerınin 
ilıalesı sehven z;j Mart l'l;j~ olarak gtlsterılmlştl. İhalt::nın ı.1 MARl 1~3~ razar· 
tesi günü yapılacağı tavzihen il" n olun ur. 

I - İdaremiz.in Cibali tütün ve kutu fabrikalarında hale;ı mevcud olanlarla 
Ma:yıs 939 gayesinP kadar (160.0001 kilo b'rikeceğ' tahmin edilen tahta parçası 
evvelki ihale feshedilerek yeniden pazarlıkla arttırmaya konmuştur. 

n - Muhammen bedeli beher kilosu (50) santim hesab'1e (800l ve % 15 te
minatı (120) l'iııa.dır. 

ili - Arttırma 18/3/939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 10 da Kabat~ 
ta Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdüriyetinoeki satış komisyonunda yapıla· 

caktır. 
IV - Tahta nümuneleri Cibali ve kutu fabrikalarında görülebilir. (1674) 

I - İdaremizin Çamaltı tuz1ası için alınacak iki aded Dizel lokomotif kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
Muhammen bedeli Sif lzmir (5400) lira % 7,5 muvakkat teminatı ( 40!i) liradır. 

n - Eksiltme 314/939 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 15,30 da Kaba

ta§ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
m - Şartnameler parasız o'&rak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV - Eksiltmeye iştirak etmke ıstiyen firmaların fiatsız teklillerini ve Detay 

resimlerini eksiltmeden bir hafta evvel İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen 
Şubesine berayi tetkik tevdi etmeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın 

vesika almaları ltzımdır. 
V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile% 7,5 güvenme parası mak

buzu veya banka mektubunu ve münakasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek o
lan kapalı zarfların Uıale günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar yani 
nihayet saat 14,30 za kadar m.:?zkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilin

de vermeleri lAzımdır. (1035) 

,--------------------1--------~ 
KIZILAY 

GENEL MERKEZiNDEN: 
Kızılay Umumi meclisi 1939 ıenesi Nisanının 17 nci Pazartea 

günü saat 10 da Ankarada Cemiyetin Umumi Merkez binasında 
alellde içtlmaını yapacağından murahhasların yukarda yazılı ,Un 
ve aaatte Kızılay Umumi merkezini teşrifleri rica olunur. 

MCZAKEBE RUZNAMESi: 
1. - Reiı ve ikinci reislerle kitiblerin seçilme.si. 
2. - Umumi mecliı tetkik komisyonu ve umumi merkez raporla

rının tetkiki ile kabulil halinde Umumi Merkez ıimmetinin 
ibruL 

3. - 1939 - 1940 bütçeıinin tasdiki. 
4. - Çıkacak azanın yerine diğerlerinin aeçilmeai. 
5. - T etldk komiayODu uannın yeniden ıeçilmesi. 
6. - Umumi merkez teklifleri. 

• 
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Çil 

Leke 

Ergenlik 

Sivilce 

Buruşukluk 

Pörsüklük 
• 
ihtiyarlık 

Çirkinlik 

HASA 
Yatlı ve yağsız acı badem, yat-
1121 kar ve· y11r1m 1 aıJ aece vt1 
K{lndoz kremleri ve ç.uerı v~ si
vll04Neri ve lekelerı kat1.yyen 
inle eder. Jbtıyıı rlan genç.eş-

Urlr, ıençlerl ıtızellettirir. 

HASAN 
KAR 
KREMi 

KAN, KUVVfl, ıŞl ıhA 

ıeru lllr 
çehre 

LAtll lllr 
clld 

Parlak lllr 
ten 

Gergin bir 
vlcad 

Cazibeli 
gençlik 

Uzel bir 
rız 

ııııar 
gerdan 

HASAN 
ismine ve markasına 
dikkat: 

HASAN deposu 

11.t .17 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yeme. istersenizı 

IZMIRIN 
AŞÇIBAŞI 

Markayı tercih ediniL 

-····································-······----

İlan Tarif em iz 
Telıt ıOtun aantıml 

aahile 400 hnıı 
aahile 250 • 
aahile 200 • 

Dördüncü sahile 100 • 
iç ıahileler 60 • 
Son aahile 40 • 

Muayyen bir müdde' zarfında 
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak· 
lar ayrıca tenzilatlı tatlfemizden 
istifade edeceklerdir. Tarr., yanm 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için •Jn 
bir tarife derpiş edilmlftlr. 

Son Posta'nın ticari !llnlan:ıa 

aid iıler için fU ıdrete mOncaat 
edilmelidir: 

tllnedık KoDmtll 11rtr911 
hbn•an••de Baa 

ş U R U B · u ikinci cildinin 11<1n ıayıaı · çok zengin bir münderecatla 

Umum doktorların muttefikım takdir ve milyonlarca B u G ·u· N ç 1 K T 1 
"Tatandaşa itlmadla tavs!ye ettikleri en ıntıkemmel bir 
kuvvet şurubudur. Daimıt kırnı tazeleyip çoğaltır. Tqtlı 
bir iştiha temin erter, her zttmnn genelik, dınclık verir, Bu uyıanda Tayyareci aileleri ıçın yapılmış renkli keten bir 
zekrt ve hafıza kudretinı ynkseltir. 5inirleri, ad.ııeleri kuv-
vetlendirerek uykusuz.uğu, hdlsiz , iği, fentt dtışllnceleri çay takımı ile kabartma işli fevkallde güzel bir 
giderı r. Vtlcud makiııesirıe lAzıırı olan buton enerjı ve alon ya1hğı vardır. 
kablliveti ve~rek ~sanı daimu azı m, irade, neş'e sahl- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bi eder. Mide, barsak tembelli~in den tleri gelen nıuan- ,. 
nid ınkıbazlarda, bel evşek. ği ve ademi ik tıdarda şaya- :lst:uıbat Asi.be 3 cü Baıt.k MwltJı:em• - Doktor Hafız Cemal 
nı hayret faydalar temın eder. sinden: 

FOSF ARSOL 'u; diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran başlıca hassa, n!:1:::,:ı~~~a~~~::a!0 1!.°,:n!\!:d; 
1 lı sakin vulsi Yeglne aleyhine 939 - 108 No. Divanyolunda 104 numarada ber:"""ıı 

(1..okman Bekim) 

'evam bi~ surette kan, kuvvet, JŞtiha yarulmıtsı ve il< kullananlarda bile mucıze gibi tesirini derhal göster- ıu do,va Ue açılan, tisküdar tktnc1 sulh bu - ... 
mesldir. Tıfo, grip, zatQrr ·e, sılmıı ve umum kaıısız.ıkla netıcelenen tehlikeli bı stalımn nekabat devirlerinde kule mabtrmealnden verilen 8-7-933 tarihli hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 
en mOk~mmel bir derman şurubudur. Sıhhat Vekl;etınin resmi ıııQsattdesini haizdir. Her ecvmede bulunur. haclr tarannııı ret'i dan.sının icra kılınan 

muhatemeısl netlceslnde: Müddei Ragıbın --------------

hA.len ftll&Y8U ı.sWzam ectecet blr halt taı- ~ Akba kı·tabevı· 
mıvııtı Adil Tıb işleri meclla1nln 21-2-939 . ------------------...;._----------------------- t.arlh v' ı288 aayılı raporu lle tahakkuk ~- Her dıl~en kitab, gaze~e ve SON 

P A S T • L K A T R A N H A K K ı &ksDrDklerl k&kDnden !emesine binaen hacrln ret'lne .,. byft:pe _ POSTA nın Ankara bayıldir. Under-1 tin Ulnma 25_2_939 tarlhlnde karar veril _ ' vud makinel~rinln de acentamdır. 
keser tecrDbelidir. mekle keyfiyet 111n olunur. 

- - -

En tatlı . zevk havasını 

Tane Kuruı Tane Ka1111 - -- -Sipahi 25 (M11denf kutu) 50 Samsun 25 (Madeni kutu) 45 
.. 

Sipahi 20 35 Samsun 20 30 

Yaka 20 30 Salon 20 35 

Çeşit 50 72.5 Çeşit 100 145 


