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İngiltere, Fransa ve Amerika 
Almanyaya karşı harekete geçiyorlar 
Çemberlagn dün gece: "Berlinin sözüne artık itimad 
edilemez. Yeni lıazırlıklara göz gummıgacağızl,, dedi 

-·· -· . ··-----·-· 
İngiltere ve Fransa Berlin Başvekilimiz bütün 

• v Balkan milletlerini 
sefirlerini gerı çagırıyorlar, teyakkuza çağırıyor 

Almanyayı Protesto edecekler Türk oe Bulgar BaıtJekilleri dün gece Ankarada söyle-

Çek askerlerile Alman ordusu ve Macarlarla 
Ukrangalılar arasında çarpışmalar oluyor 

·Eski Çek ey aletlerinde ingiliz Baş!ekilinin 
dun gecelcı nutku 

son vaziyet nedir ? 
Romanya d• Rlllt1n11anm Rumenlerle mealldn 

olan lf ıamını l111al edl11or 

dikleri nutuklarda beynelmilel tJazigete temas ettiler 
Ankara ı 7 (Husu • 

si) - BuJıar Batve · 
kili Köaeivanof ve re 
fikasının ıehrfmlz<M 

iatikbalı çok aamiml 
olmuıtur. Miıafiı 

bqvekil. iatuyonda. 
B31Vekil doktor Re
fik S.,.clıun. Han • 
clye Vekili Şilkril Si· 
racojlu ve refikam.. 
Ankara vali w bele. 
diye reili. mevki ku. 
mandam. protoko! U• 

mum mtldüril. Devlet 
Demiryollan umum 

müdilrtl. Hariciye Vı 
klleti birinci daire 
rel.I vekil;~ merke2 
komutanı ve emni . 
pt direktörii tara • 
fından karplanmıı 
Bayaa Köseivanofa 
mütead.did buketleı 

takdim edilmi§tir. 
EkaelAns Köseiva· 

nof iatasyonun mera· 
sim aa.lonunda Bal . 
kan Antantı devlet • -......---
!eri elçileri ve Mısır n~ K.öıeitHmO/un ıon resmi 
elçisi ile ~sa bir müdd~t görüftükten IOD· ı likte ikametleri.ne • ahsis edilen Ankara-

.t~ bape1'~ Çem.beTlaUf' ra Başvekil ddktor Refik Saydam f)ıe bir- (Devamı 3 U.ncıi ıayfada) 
(YaZISI 11 inci 181fada) e 
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ve Pragı dinledik... işte anlattıkları... Hasan ecza deposunu yakanlar bu ışe 
Fanedlntz 1cL Avrupa.ela kullanılanı yasf ufu1dardıa bir devri llem yapmak fs.. 

blıtJıca dilleri biliyorsunuz. Dün gece si- (Devamı ll i1'd ıa1/fada) . 

• 
iki kardeş birden 

meb'us olamıyacaklar 
Milli Şef ve Bayan /nönü dün 
Ankarada reylerini kullandılar 

.Sinob vilayetinde dün ikinci müntelıib seçimi ta
mamlandı, iştirak nisbeti yüzde doksan beşi buldu 

Ankara 17 {Telefonla) - Cümhuri-~ meb'us yarın öğleden evvel Kızılay bi· 
yet Jialk Partisi umumi merkezi tara- nasında Partiı Genel Başkan vekili 
fından vazife ile muhtelif seçim daire· Başvekil Dr. Refik Saydamın reisliğin-
lertne aönderilmeleri kararlaşan 281 (Devum ı t had apaa) 
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evvelce de teşebbOs etmişler! 
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1 Sayfıt 

Her2ün 
Geç kalmış bir mersiye 

Yazan: Muhttthı Blrfw 

absburg imparatorluğu öleli H yiıınti sene oldu. Yirm~ seneden

beri, Avrupa onsuz yaşad'ı; yirmi sene
den beri de Avrupa rahat yüzü görmedi'.. 
Avrupanın rnüV1aııenesini tutmak için ne 
zaman blr kuvvet aranmış olsa, daima bu 
hnparatorluk hatırl.gnmıştır. Bunun için 
cHabsburg .imparatorluğu mevcud olina
saydı onu icad etmek lazım gelirdi> tar
zında Napoleon'a atfedilen sözün ne ka
d.ar doğru olduğunu şimdi, biThassa bu 
son Çeko-Slovıa.k buhranını müteakıb da
ha iyi anhyoruz. 

Habsburg imparatorluğunun arka.sın • 
dan o zammı coh, kurtulduk!» diye sevi
nen millet betki çok oldu; fakat, kimse 
onun için gö~ı dökmemişti. Bugün bu 
lmpaıra:torluğu anyan ve onun ölümünün 
hatı1'a8l ile gözlerine yaşlar dolduğunu 

hisseden mrnet çok oba gerektir. Hatta, 
o inıparatorhığu yıkmak için en çok ça
hş:mış olan müfrit Çek nasyonalistleti bi
le, bugün onu aramakta ve geçmiş için 
gözyaşı dökmekte olsalar gerektir. Hele, 
Fransa haa-iciyesi.nin merkezi Avrupa si
yaseti ile meşgul olan dairesi, Fransız 

politik.asının yıktığı bu binayı bugün 
tekrar yapmak için, neler feda etmezdi! 
F.akat, sade onlar değil, bu impa'l."atorlu
ğun başlıca varisleri d'e içlerinde onun 
hicranını taşımıya ba§lamışlardır. 

Avrupa, Habsburg imparatorluğu için 
merciye yazmayı ~imdi hatırlıyor. Geç 
ka'lmaş bil' meni~! 

* Habsburg 'imparatorluğu. Avrupanın 

göbeğinde, Cermen • Slav - Latin kuv -
vet.Iem aııasında bir ahenk ve müvazene 
yapan. tarihi bi.r kuvvet, bin senelik bir 
tarih -tekamülünün yarattığı bir müvaze
ne bloku idi. Bu blok yıkıldığı içindir ki 
Çer.men?ik denizinin Avrupayı istila 
bam!Jeleııi:ne lcaırp, tarihin vücude getir • 
mi.ş olduğu aed kayboldu ve istilA hare • 
keti bqladı. Bazılarının zannettiklen gi
bi, bu istilA hareketi. Hitlerin fütuhat e
melinden, yahud da Alman milletinin 
herk69ten faile bir hırsla taşımakta oldu
ğu bir istilA meylinden ileri gelen bir 
ıey değilidir. Bu, kendıliğinden gelen, ta· 
bil ve zaruri bu- hareJcettir. Tunanın 

memleketler kadar geniş vad·s:nin yukarı 
k:umunda, önü bir sed.Ie kapanmış olan 
ltüy(lk bir göl, bu secf yıkıldığı zaman, 
naıııl lrendi'Iiğinden 'l'unaya akmıya mec
bursa, Alman !Stila dalga&>ı da bu geni§ 
havzaya bu suretle akıyor. Habsburglar, 
Avusturya Altnaru1ğı ile Çekler, Slovak
lar, Macarlaor ve Hırvatlar arasında sıkı 
bir kaynaşma yapan tarihin bekçileri o1-
m~lardı. Bütün bu milletler, derece de
rece bu dmpaır.a.torluğun 'iıdaresinde söz 
sahibi itl 'ler. İmparatorluk hepsinin müş
terek miilkleri idi. Bu mülk yıkılmca, va
I'isler birbirlerine düştüler ve yeni bir 
kütle vücude getiremed:le:-. 

Halbuki, Tunanm yukan v~ orta hav -
zası iktısadlen birb;rinde aynlama7. bir 
kül. kültürce birbirinde!'! farkı olmıyan 
bir seviye, mrm rekabetlere tahammü!ü 
olmıyan b~r ~amia idi. Bunu yen'den tesis 
etmek lazımdı. Bu vaz.'feyi varisler yapa
madılar, o zaman bunu bir başkasının 

yapması icab etti. Şimdi bu işi Aııruınya 
görüyor. Habsburg imparatorluğunun iki 
merkezi bugün ayni su seviyesinin isti
l!sı aliına girmi~;r. Viyanad:m kalkan 
Hit1er, Beırlinde bir lıayli oturduktan 
sonra, tekrar Viyanaya geldı ve oradan 
da Praga gitti. ... 

Alman göl'U, Tuna vadilerinf: yavı1ıy-ır. 
Bugün, akan selin bir kenarında durup 
csel önünden - kütük değil! - yong9 knp
mıya. çahşaın Macaristan da bir müddet 
sonra, siyasetini, evvelce olduğu gibi V1-
yanaya deği~ Berline tamamen ayar et
meğe mecbur o'Tacağa benzer. Macaristan 
da, şimdi hududunun büyük bir kısmını 
kU'l'ltan bu selin kuvvetle getirmekte ol
du~ taı:ıkındaın kuıtfulamaz ve ilh .. : 

Demek ohıyor ki Habsburg imparator
luğunun ölümünden herkes zarar gördü. 
En başta Haooburg ailesi v~ tarih, sonra 
komşusu Alımmyaya karşı müvazene blo
kundan mahrum olan Fransa, daha sonra, 
bi.1'.hassa Çekter ve nihayet, diğerleri, ö
teki var·sıer ... 

Çekler, Habsburg imparatorluğunda 
millkün hissedarlarından ve evin efendi
lerinden bi.rl id!Ter. Bugün, :Alman impa
ratorluğunun içinde kiracı bile olamıya-

SON POSTA 

Resim il MakaJeı Gülmeyi öğrenelim === 

Yan yana i.ki ev tasavvur edin.iz. Binisınde neş'e ve zevk 
hakimdir, içinde oturanlar en bedbaht günlerinde bile g:.i
lümsemeyi bilirler, mütebessim gö.r:ürsünül. lkincı ev ise 
sıkıntı diyarıdır, aakfnleri en ıyi geçen günıerinde bile <ısık 
suratlı, kavgacıcırlaıt". Dikkat ediniz, sa.adet, muvaf!akiyet, 
hayat hep l::irınci -evden doğaır, .?kinci ev is: daima fela -
'kettir. 

Bir Fransız iilimi cçok yaşama.t ~ çok gülmek lazım • 
dır. demişti. Bir Alman Uimi bu hükme: cMuvaffak olmak 
için tebessüm etmeyi bilmek şarttır> hükmümi ilave etti, 
surat ve sıkıntı insanın ruhunu pas1ıandırır, gözlerine siyah 
bır perde gerer, neş'e ise ruhunu ve gözlenni açar, görmek. 
çalışmak, muvaffak olmak imkArua.nnı hazırlar. Dünyada 
h~iner zevki J eise değil, ye:si zevke çe·ıirmektedir. 
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Amerikada evladlığı ıı·--·-·· ................ : ... ·--.. ·····--·11 /ngiliz aslanı 
Olan yegane Hergun hır fıkra . Nevyork sergisinde 
Bekar --- 1'eşhlr edilecelı 

Doğru söz 
Her söze karışan. fakat daima ay

km fikirler iddia eden birı bir gün 
gene etrafındakilerden: 

- Sen yanlı§ dÜ§İtnilyonunl 
Sözünü işitince canı sıkıldı: .... 
- Her sefer beni, ııanlış düşünü· 

yorsun, diye sustu.rıı11or~-untız .. benim 
hiç doğru düşünüp, doğru bir şey 
söylediğim vaki degiZ mi? 

- Var, evvelki gii:ıı konıışurkeıı 

bir aralık bir şe'I/ söy1emiştin, doğru 
düşünüp, doğru. söy:ediğin belli idi. . 

- Ne söylemiştim? i 
- Ben yanlı§ düşünmüşüm~ de • .~ 

• 1939 Nevyorlr beynelmilel sergisinde, miştin. : 

\. ___ ... ~---------·-'t İn~~red.i1pa~~da bu ulan heykeli 
e~u.ı. e ece&ı.il-. 

Kumda da kagak 
17 apılıyor I Bir hırsızın ba~ına 

gelenler 

Mart I& 

r 
Sözün kısası 

-····-
Yüz yaşında 
Aşk muallimesi 

E. Talu 

B tı sene yüz yaşına basan bir !n. 
glliz bayanı, yılların ağır yükü 

altında kınuldlıyamıyacak hale gelen çök
müş vücudü ile başka iş göremediği için, 
gerıç kızlara aşk dersi vererek vakit ge. 
çiriyormuş. 

Yüz yaş, b:.r aşk mualll.mesi için faz ~ 

ladır. Sevgi, kitablardan öğrenilroiyen bir 
ilim olduğu cihetle bunun kaidc!eri, 
prensibleri. tefsi.ri, muallimin kendi ihtı
sasa'tına, tefsi.r ve telakki tarzlarına tabi 
olmak zarur·dir. 

Bir asırlıK insan, hususile bir kadın, en 
az elli yıltl:anber.dr..r, aşkı ilgiliyen her 
şeyle uzaktan, yakınd'an alakasını kes "' 
miş, sevdiği ve sevildiği günlerin batı • 
ral'arıını brle, bunamağ-1 yüz tutan hafı
zasında birbirine karıştırıp mahiv ve pe· 
rişan eylemiştir. 

Renkli ve çiçekli bir bahardan kışa ne 
kalır? Ve o baharın cihan değer güzelli· 
ğ:ılllİ, zevkini, taravetini kargaya teren • 
nüm ettirmekten kim haz duyar? 

İngiliz bayanın tazecik: mislere anla • 
tacağı, misaıl getireceği, kendi telikltisine 
uygwı aşk artık köhnemiş. yetmiş bu 
kadar kış mevsimin.in karlannı yiye yi .. 
ye çürümüş, tefessüh etmiş değil midir? 

O misali~ ve onbıra dayanan hü ,; 
küm.J.erdeıı modem genç kız ne gibi ib
ret alsın? 

Mesela, bayan diyormuş ki: 
- Size atil:a gösteren erkekleri daima 

tered'Ciüde sevkediniz .. ben kocamla ılk 

tanıştığım zaman, kendisinden nefret et· 
ti,ğlıne onu inandırmış, ancak yedi sene 
süren bir ya1varmadan sonra onunla ev• 
1enmiştimf 

İlfilıi bayan! Eğer, şakirdlerin senin bu 
laflarına inanır da, koyduğun prensipleri 
tatbika kalkışırlarsa vay hallerine!. 

1 Sen kendin geçen asrın insanısın. O 
asır, romantizm d'enilen yufka yürekJ:k 

\ve enayilıik ha.llitasının asrı idi. Zamanın 

1 

kıymeti yok, hislerin kıymeti vardı. Bir 
kalbi fethetmek için yedi sene d'eğil, yet. 
mi.ş sene bekliyecek üftadeler çoktu. Bir 
elde mend.il. öbür elde romantik şaıirlerin 
herhangi bir şiir mecmuası. ah edereli 
vakit geçirir'lerdi. 

Bu asır ise dinamizm asrıdır. Aşık, sa
bahki ilanı aşkının cevabını öğleye ka • 
dar alamadı mı geçip giwyor. Gençlik de .. 
ğil seneleri, dakikalan bile kendiau:e kıy. 
meUendir.m.iştir. Senin ders okutmak is· 

Bu zat Amerllcamn en çok para kaza
nan berbeıidlr. Bathdır. Evlenmekten 
fena ba·lde kork.mıaına rağmen küçük 
çocuklara bayıhr. Bunun için de kendi
sin€ biT evl!d edinmek istemiş, bırçok 

hastanelere baş vurmuş. her yerden ken
disine menfi cevab verilerek: 

Kayakla, yalnız 

kardı kayılmaz 

ya? .. Yapılan bazı 
tad\lat ile, resim· 
de görd'üğünüz gi· 
bi, bu yeni tip ka• 
yaklarla kıim çöl
lerin de de pek gü
zel yol alınabilir!.. 
Şimdi Mısır çölle. 
rinde fellılhlar, bu. 
yeni nakliye vası~ 
talanndan azamt 
dercede ve mem· 

Bundan bir ay kadar evvel Brezilya- tediğin genç kız Fröyd'ü bile okumağa 
d kü. ··k b' eh . h tan . b' h değer bulmuyor. Sen ona ne öğretecek • a çu ır f rm as esme ı.r ır . , H"' __ ,_ , 

- Çocuk besliyeceğine, köpek al, de
nilmiştir. 

sın. usrwı.u:ı.rını mı .. 
sız girer ve kümeste bulunan tavuk • Vazgeç bu ~ten! Genç mislere ders ve .. 
larla, hususi bir yerde beslenen tav • receğine, sen onlardan ders ali Sana ha· 
şan ve kobayları alıp götürür. yatta prati'k olmayı, ruban ve bedenen 

Tavukla'!' hastalara mahsu.3 imif. Fa· sa!~am olmayı, şunun şurasında geçire .. 
cegın belki birkaç aylık ömrü neş'e ne 

kat tavşan ve kobayların mahalli sarf- geçirmenin yolunu öğretsinler 
Nihayei bir hastanede 6 güniük bir oğ

lan çocuğu bulmuft onu Con diye vaftiz 
ettirmiş, evlAdlığına bakacak bir de mü
rebbiye tubnuştur. 
Meşhur berber Amerikada evl.adlığı o

lan yegAne bekardır. 

lan malum! Hastanenin müdüi"&'ve la- Kardı ki: cAşk. namile it .an. 1bktlır. 
· boratuar şefi en tehlikeli hastalık ınik- Onu taöiat .insanlara, hayvanlara, kuş • 

roblan zerkedilmiş olan bu kobayla- lara, çiçeklere kendi öğretır. 

caklar. Macatrar, Habsburg imparatorlu
ğu ile tarih içinde ne güzel mücadele et
mişler vE kendi:lerine ikinci derecede ol-

niyetle istifade etmektedirler. 

Muazzam bir kokain 
kaçakçı kumpanyası 

nn ve tavşanların kesilip yenmemesi Tabiatin bu rolünü ifaya kalkışman. 
için radyo iJe halka ilan yaptırır. Ko - bunadığına en büyük al!mettfr, bayan! 

Bu haklı sözüme, sakın gücenme, e mi? 
bayların büyük bir kısmına verem 

mikrobları aşılandığını tesb1t eden hü

kU.met de faaliyete gi~r. Ortalık a -
ranır. Bilh~a kasablaır ve tavukcu 

sun bir efendilik temin etmişlerd'i. Bu - Meşhur haydud Alkaponenin adam.la
gün, o vaziyetlerini tekrar bufabilecek - nnd'an Pepino Falli.a Nevyork ile Faris 
lerine emin değildirler. Ve, gene ilh .. di • arasında mekik dokuyan muazzam bir 
yelim ve Abdülhak Harnidin şu beytini şebekeye m~msub bulunmak itharnile ya
burada, çok yerinde olarak, hatırlıyalım; kalanmıştır. Fama Parlste gayet lüks bir 

-dültJ..rB.nları sıkı kontrollerden geçiri • •••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ·················-······ 
lir. Radyo ile vak'adan haberdar edi - Adana belediye intihabı meb'us 

Malik olayım, diyen gönüller, apartımanda oturmakta ve Meksikadan 
len halk korku içinde kalır. Nihayet· 
üç gün sonra hastanenin avlusuna bir 
gece çalınan tavşanlardan üçü kesil -

miş olduğu halde atılır... O günleri 
tavşan eti yiyenler hastanelere müra -

caat ederek kendilerinin tedavi altına 

MemZukün olur ıenin, nihayet! Parise kokain, eroin kaçırmakta idi. Pa-
Fakat, şunu da wıutmıyalım: Bu işten risin, kibar yatağı, olan Fransa devle.t 

Almanya da zarar gördü; Avusturya im- memurlarile siyasiler,nin sık sık geldik
paratorluğunun tarihçe, iktısa<iça, kül - leri maruf b:r barı işleten bir Rus mülte
tüırce, bilhassa ahenk bakımın.dan boş bı- cisi :de ayni suçla tevkif edilmiştir. 
raktığı sahayı, gen.e tarihin zaruri hare-=============== 
ketlerinin sevk.He, doldurmak mecbm·i -
yetinde kalaı:n Almanya, bugün, elin1 mil
li varlık kani1.e bul:aştırmış bir insan mev-

kiine düşilyı0r. Bu, onun için ne bü~jk alınmasını taleb ederler. 

bir manevi zarardır! Polis el'an bu cür'etkar hırsızı ara • 
Muhittin Birgen m3kla vakit geçirmektedir. 

IS TER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Paristen profesöı Hakkı imzasile bir mektub aldık. rlu 

nıektubda hülasntm d!enil'iyar ki: 
c- Cemiyeti Akvamın bir mafarya komisyonu vardır, bu 

komisyon S'ltma il& mücadele ed~. Bu gayeye varmak iı;m 
sarf ettiği mesıımin ba§ında rnaıtbuat vasnasiıe halk~ teyak
kuza davet etmek te vardır. 
Bıze vardım ediniz, malaryanın insanı cemiyet:n~ ~ cıptığı 

fenalıkl~rı anJatmak üzere 12 tane hikaye yazd'lk, bu hika
yeleri neşredinız, qer ricamızı kBbuJı edersenlz size hika-

yeler ile birlikte 2 İngiliz lirası masre.f göncferec('ğiz-> 
Yukarıda okuduğunuz satırlar me'kıtubun aslında arabca, 

acemce kt•Hmelerle ve cins cins terkiblerle .dok. olarak en 
aşağı 50 yıl evvelki tü'rkçe ile yazıllnış ve 30 sene evvel bör 
~aç nümunesi Devlet matbaasına getiri!:miş olan eski harfli 
bir yazı makinesinde basılmıştı. 

Bu noktaları öğrendikten sonra henüz soyadının ne oldu
ğunu bilmez görünen muhterem profesör Hakkının haya. 
tını son 15 yıl içinde derin biır uykuda geçırmıı olduğuna: 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

seçiminden sonra yapllacak 
Adana (Hususi) - Adanada yeni be

lediye intihabının meb'us seçiminden 
sonra olacağı kat'ileşmiştir. Belediye 
bu yolclaki hazırlıklaraı başlamıştır. 
Yeni intibah encümeni seçi.mi için de 
mahallelere tebligat yapılmıştır. ......................................... ·-·····--······-
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TELGRAF HABERL)ERı Mussolini 
Büyük bir nutuk 

Amerika ile ticaretimiz Sögligecek 
h kk d 1 Roma 11 (Hususi} - l'apst milia te~ a ın a ası sız kilAtmın kunıluıuıum Jiı'mitıci yıldönil-

• Başvekil Köseivanofun 
ziyareti 

Başvekilimiz bütün Balkan 
milletlerini teyakkuza çaQmyor b. h b mü miinalebetilıe Muaolin~. bu ayan 18 Jr 8 8f inde büyük bir nut\ık söyliyecekttr. Yazan: ~ Ragıp Emet 

Türle ve Bulgar Başvekilleri dün gece Ankarada söyle
dikleri nutuklarda beynelmilel 'Oaziget• temas ettiler 

İtalyaınm her tarafından Romaya ge • of 
Ankara 11 (A.A.) -16 Mart 1938 tarih· len milisle', ayni günde KUSBOlini stadın- JE5l Ulga:r Başvekili Köseivan un 

U (Tan) gaııe~e Amerikadan 1939 da büyük bir geçiıd yapacakJ.ardır. la) memleketimizi ziyareti müna • 
senesinden itibaren yapılımf tthalltm fa- se~ kendisine karşı bu memleketin 
turalarmı ödemek için henüz verilmiş bir 

1 
k 1 gösterdiği samimi kabul, mi.safir başve .. 

(Ba,tarafı 1 inc.i ıayftıdtıJ Bay Befk"'- karar olınadığı hattında intişar eden ha- Mi il Ume maç arı kilin J3ldgariatandan geçip Türkiyeye ge.. 
l*las otıeline gitmi§lıerdir. İki .bafveldl Söyled_ ili"~ ~ ~ııler w hud. uddan ber asılstzdrr. 

~ _.,._.__._; ...:.. ..n ...... t. ke k 1 ? lirken Bu1 ....... komşularımızın hakkımız.. 
~Harda toplanan halle tarafından allat- -.ı. Cu..w&RK~ı.&U a- mer zıne a • Anadotu aJ·amının ö~d:iğine göre, yapı amıyor mu ~ +~--· -'-"--- 1asa .... __ ,,_ ... m• .... -.A~ - --k ı..-1ı. ta afın ı;; .. ~ ~- y:apmuı oldulclan dostane tezahürattan 
1anmış_ !ardır. ~. .1 oınd.an .ıura.cu.-· pa um- e-... -·&.wı:- ""." e-- .wwa. r • -'~rikadan 1939 seneainden itibaren_,.,,._ • uıu ---y 

ı.. ...ı.-- h_ırlamıta ~-a-- h tll kab 1 .ruıl't:' e.-- el'betbe 'ki daha az harareti.l olmamıştır. 
eıden cadde mısafirlenm\z şerefine Tür• wm 6~usu _arare . ~ len maUann da müracaat sıraıi'le doviz- Yannld: JWmo günd bqlıyacak olan 
:ve Bulgar bayraldarile süslenmiştir. beni çok miteb~·• ~ nm:teheyyıç ettı. lerinin peyderpey ödenmea hakkında milll küme futbol müsabakaları yeni bir BıWkııın Antantınııı .. gerek kur.~ sıra~ 

Muhterem misafirimiz bugün saat 11.15 Bundan dolayı ame dmn. mmnettarlığımı Mali Vekaletince kambiyo idarelerine - .. , İki • l:a.rında. gerek o gunden . bugüne ka . 
t.e RiyaseUcümhur köşküne giderek def. arııederim. Bu yeni aempati ve dostluk r ~ "lmiştir mu§külle 4ka.rşıl:aşmı§tır. ~dir ya devam eden n.ormal seyn eönası.nda. bJ.l\o 
teri malı.susu imzalamışlardır. ipreti Bulgar ml\leti tarafından ziyade- ta ımat verı . pılan w memle1rette büyftk bır allka U· 1iğin diğer azası tarafından olduğu ka ,. 

tatürkün tabutu önünde li1ıe takdir edilecekt~. Sıze fU1'8SlM te . Aşı ve S"romı~r halka yandıran bu müsabaka19:1" iç~ fu~bol fe- dar Türkiye cümhurjyetinden de Bul 4 
A _, afi m:in edebilirim kf. Bulgar milleti birbir· "- 'lll derasyonu bu sene değişik bır talimatna- gar.ista:n hakkında izhar edihniş olan h.i>-

Ankara 17 (A.A.) - Muhterem UJJI • 1ıe • ...ıı...af . 1 d ,..; 'klik b'lh 
. . Bul Ba 1 •1. ksela Köseiva- nne Cug... ya w tarihle merbut bu u • t 1 k me hazırlamı§tıır. Bu e6.şı ı assa siyat daima dostane bir mahiyet. arzet • 

nmif ~~1-!.._ar şve.tı. ıt e16 30 ~s beraber· nan ve menfaatlerinin iştlrakini ve hali- ucuz sa J aca masrafı fazla olıan klüpler aleyhine ol - mi§ ve bu alikab münasebet her vesile 
110 0 6 ~ıı sonra saa , a üsmir b" 'ki . ı- hO. 
ierind B 1 el . . ve ata emiliteri ve aane ve m ır tefl'l mesaı uzu ~ muş, yeni 1hlimatn.amey. konulan • i:Jıe gö6terilmekten hali kalmamı§tır. Bul-
• farete uk?ar il ç~ofya elçş imiz olduğu munu: müdrik olan iki millet arasında çok Anka~ 17 (H~) - Merkez hıfzıs • küm~r ancak bu müsabakalar buılatile gaır kıomşularımızın da pekili takdir et. 

e er anı e , d b" tte d d 1 sıhha muessesesı mamulAtından olan aşı 
haldıe Etnografya müzesine giderek Ata- mes u ır sure esasen mevcu ost U• ml d lar"le e "'"neler mas:rafl.annı çıkarıabilen klüpleri maçlara mif olıduldan bıı jyi duygu ve z:ihııiyet 

l!........ d h 't' d 4 d h . 4 b. ve sero arın ecza epo ı c.- .. h 
türkün tabutu önünde eğilmiş ve bir çe- &w.<•u a a 1 ım.a ave.r ve a a samımı ır t afı d k la ted -='- lun k ha' ;otl:ak etti.remiyecek bir vaziyete 80k • sayesindedir ki \a:raflann munasebatı er 

h 1 g t• k .1 . • b' ar n an o yca an.a. o ara .ır ""$ • 1n Y. lrhl 
fenk kıoymuştur. Bu merasimde bir polll a e e ırme ~rzusu J e samımı ır su- ka satılması için Sıhhat Vekfiletince icab muştur: Bu vaziyet berine, bilhaasa ı~ gün bir parça daha artan .bır ya ", 
fhtiram müfrezesi de hazır bulunmakta rette mütehassıs bulunm.katadır. eden t;edbirler ahnmış ve bu hususta sıh- tanbu.ldan miıtt ldlmeye girecek olan bugünldi dostane tekil ~ .~etini iktt-
idi. Bulgar milleti. Türkiye cümhuriyetinin h t .. d .. 1. • talim t "lmiı>+" klüpler talimatnamenin tebliXHni mü • sab ve muhafaza edebilımştır. Dünya 

B" .. k Aıa..:~-kü b k lı d a mu urıenne a ven :i.ır. , &· • b' bir . •D..t altında 
Bunu müteakib, Köseıvanof refaka~in- uyu ~u.ı n aş an ğı zamanın a, Bunlann fiatlan harıçten gelen em • teakib beden terbiyelli genel direktörlü- ~~alin:in .m .. tesır ve ~: 

Öe'ki zevatla birlikte İsmet İnönü enstıtü- Türk milletinıin kahramanlık, mukavemet saH müstahzarlara nazaran gayet ucuz o- ğü~ i.tirazlanm bildinniılerdir. Klüple- mut:ma.di .. bir istiıkr~lık ı~ boca,. 
aüne giderek enstitüyü gezmekte bulu • ve vatanperverliğin yardunfl.e kaydettiği !arak tesbit edilmiftfr. rin itirazlarına son dakikaya kadar he • ~~gı bugüınıl.e:rde, bu .zıyaretın ifade et-
llıan Bayan Köseivanofa iltihak etmiş ve siyasi, i•ktısadt ve kültürel hamleyi tama- .. . bu h f tiği Stcak manayı takdir etmemek elbette 

Al 1 M I• nuz cevab gelmemı§ oJ.duğundan a • ı-= .. ki' de.,..ldir y lruz ke dıi · · 
beraberce enstitüyü gezmi<::lerdir. men dostane bir hayranlıkla takib etmiş- man ar eme n AOI. mum lD gu; • a n sının 

• . "' tir. Keza. Bulgaristan, Türkiyenin ölen J' taki milli kiline maçlarının yapılması ~k şahsi idaresi zamanına aid muamelenin 
Başvekil Refık Saydamın nutku başkanın en yakın ve en samimi mesai • t"kl A ı· • • 1 • 1 şüphelidir. değil. a)"lloi zamQD.da yekdi.ğerini takiben 

Ankara 17 (A.A.) - Başvekil doktor arkadaşlarından bulunan ve onu istihlafa ıs ~ a !nl IS emış er Spor harekd bakımından çok mühim Bulga.ristanda idare mebıriznıası başına 
Refik Saydam bu akşam Ankarap~la..cıta ittifakla davet edilmiş olan ve misline . _ .. olan bu müsabakaların bu gibi sebeblerle gelmiş olaın 1Je'Vatm tatbik edegeldikleri 
ekselans Köseivanof şerefine bir zıyafet nadir tesadüf edilir meziyetlerini, tec • Ka~as 17 (~) - Henuz teeyyud geri kalmama8l temenni edilmekte, be • siyasetin de tnzimamlle husul bulmut 
ırermiştir. rübe ve kiyasetini memieketinin hizme· etmemış olan bU: ba~ere nazaran ~e- den terbiyesi - .... 1 direktörü General Ce- oJan ~_.;; .. :ı..;, v.aziy ... + siyasette aınimi-

z. -L.. • 1 d ğ d kt r Re- mel Almanları lıden Newnann, Lit - ~ """6~1A -. 
ıycuıt:tin son arına 0 ru 0 0 ti.ne hasretmek suretile cümhuriyetin mü .. 4 • • •• mil Tahi:rin bu · resen müdahale ede- tin ne kadar kıymetli. bir amil olduğu· 

tik Saydam ~ağıdaki. nutku söylemiştir: vanya hükfunetıne bır nota gondererek _ . • . ~'- . . lif ede ye . . .. . . . 
& tezayid terakkisini temin edecek olan ye- MemePin istiklMini taleb etmiştir Bu rek kluplem hakb. dile&UCnnı te • nu ısbat ediyor. Türkiyenın fimdiye ta,. 

B 
Y ~:!~abn. d k lA mızın cahsın ni Milli Şefini dle sam•mi bir sevinçle not~ın bir ültimatom mahiyetinde cek bir sureet hal bulmuı beklenmekte- dar Bulgar komşusu hakkında takib etti-

u a~.. ura a e seans !I' karşılamıştır. • . ıw dlit.ika ,..;m...,........., lri bir komu-
la komıın ve dost Bulgar:stanın güzide olup olmadıgı malfun değildir. dir. 6 .. P 6-6~...... • _ .. ş 

.. H:': .. 4 . . . Baş Başkan, nı.m. ıryil!i. zaman.da samımf ve dürüst bir 

~u.me::i ve :~g~r h~~u~:~nı~;;~~ İ·ki komşu milletin birbirleri hakkın· ı• B k d kmn§unwı hareket tarzından bqka bir 
Billı se a.ı:na . nım ıçın da her zam~n, gösterdikleri karşılıklı ş an asının yeni i are manaya alınamaz. Ayıı.i mukabelenin 
bir memnun yettır. hürmet ve riayet aralanndaki halisa • göster.ilıne1t isterunesindıen mütehassis o-
Aramızd'<' ki bu 'kamdiniz, Türk mille-

ne Vf' scıdıkane dostluk münasebetleri- ı • • 1 • ld • lan milletimizin bu ihtisasıdır ki miiJte-
tinin ve cümhuriyet hükumetinin Bulgar . k mec ısı aza arı seçı 1 rek huıdudt.ıml.1'7Jda daimi bir emniyet h• milletine ,e Bulgarıstan hükıimet~e nın in i<-afını kolaylaştırmış ve bu dost 
karı;:ı besledği hararetli sempati ve dost- lttk 1 5 '\ ıl evvel ebedi dostluk p~tınm vasımn yer ve beka bulmasına im.kb 

:t imzasile temhı edilinı'ştı"r vemıi§tir. Koonşu milletin misafir """"Ve-
1.uk hislerin'n ne kadar derin olduğu hak- · r · (Rn<rl-•ra.fı ı inci ıayfı.~tı) müra1dbliklere de Ziraat Banka• koo • ~ 

Bu p k~ın uhun dk b ı Tü" ~- kıiliaııi arasında görmekten memnun olu kında sizi hiç şüphes .z tenvir etmiş ola • ' r a sa 1 u unan r Bulcanın reisliğinde toplanmış. 1938 yılı peratifler §Ubesi müdüril Hakkı Nuri ile .. . . 4 • •• • 

caktır kive, Balkan milletlerinin Nöyyi mua- b:Hı. ... ,..-:...._ ,-~- .,_ zarar ""--blan tasvı"b M kez B--1·- -ı...-~ •. akiblerind'en Türk mi!lletin~ bu _hadise munasebetile 
hed · · k 4 hd'..:ı t d ~IRJU.'Ç ıwu- ... u~ er ~ ..,.,.. mur T\Al"UerQe edebilıeceti duy•ulan ancak f11 

· Tarihin müteselsil devreleri içinde iki esm n as .en ta l'U~.' m an vaz • -..ı·: 1e....,.k idare meclisi ibra edilmi..+i.... E....,.; .... Zinc:Uklnnm inıüh&blanııı teklif r- · r- e 
k l B 1 1 h t:Uıl&l ...... v-- ·~ birkaç cümle He hülisa etmek mümkün· memleket birbirine karşı daima hürmet geçme suretı e u garistana tes i at T lant da IUyaseticüınhur umumi ~ eden takriTleri okunmuıtur . 

.göatermişlerdir. Son yılların had'seleri ve sahasın~a müsavat hakkını ta.nıdıklan ti:bi 
0ie~ GedeJeç ile Cümhuriyet Halk Her iki takrir heyeti umumiyeniıı itti- dür. Onun içimi7Xle edineceği intıba. bu 

&ki hükUmetin birbiri.ne karşı ittihaz et • son Sel~ntk anla'şmasının a'kdıne pek p t" . :umi k.ltibi doktoır Fikri Tüzer fakil.e tasvib edibnif '" idare mecliai sözlıerin mahalline masruf olduğu kana&• 
lıikJ.eri halisane hattı hareket bu hürmet ehemmiyetli bir surette hadim olmuş- sa~ıkıaı.ba':1wkil Celll Bayar ve Maliye ve: reisi ve azalaıri1e müratiblere verilecek tini pek yakın<ia kendisin.de de hasıl et • 
\Ye riayeti, söylemekte tereddüd etmiyo- tur. kalet'i.ni temsil~ dıe Cemal Yeşil bulun- tahsisat miktarları tayin olunduktan &On· miş bulunacaktır. - Selim Ragıp Emeç 
hını. Hakiki w sağlam bir dosUuğa çe • Çetin imtihanlar geçiren Bulgar mil· muşlardır. ra topla.ntıya nihayet '9'erilmiFir. 
~iştıir. leti banşın nimetlerini takdir etmek • Fuad Bulca heyeti umumiye toplantı- İdare meclisinden bıhiW eden azalık- Suriye hududunda 40 

kaçakçı yakalandı 
18 Teşrinievvel 1925 te aktedilmiş oldu- tedir ve gayretlerini, bilhassa, ekse - sı için mu.ktazi hisaenin temsil edilmekte J.ardan üçüne ıkima seçtımemiıtiı'. Bu 

lu için daha şimdiden uzun sayılabilecek lanslannın da tebarüz buyurdukları gi olduğunu bildirerek celseyi açmış ve ki- azalıklara bir mliddet mnra yeni idare 
bir müddettenberi bi~ bağııyan ebedl bi, bütün B~1kan milletleri arasında tibliğe Baki Sedea ve irl tasnifine de en meclisi taıra.fmdaıı üç JWD! aza ta,m edi
llostıuk muahe<resi ve 3 Mart 1929 ta • mümkün ol~ğu kadar t.am bir samı- fazla hisseyi temsil etmekte olan Ankara lecek ve bunlaim tayinini gelıecek yıl top Ankara 17 (A.A.) - Geçen bir haf
ıilıli olan w temdid edil.mis olduğu içiJl miliğin ve itımadm teessüsünü istilzam meb'usu Mümtaz Ökmen ve maliye müs- lanacaık olan umum! he79tin tasvibine ar- ta içinde gümrük muhafaza teşkilltı, 
Dıünasebetlerlınizi i;anzime devam etmek- eden bu beynelmilel gerginlik zama - rteşan Cemal Yeşil seçilmi§tır. Umuml zedileoektir. Süriye hududunda: Kırk kaçakçı, se -
le buhman bitaraflık ve hakem muahe • nmda barış~n muhafaza ve tarsinine heyet ve murakibler raporlannı bilanço Raporlar, Ur ve arar heea.blan kiz yüz kırk sekiz k'Jlo gümrük kaçak 
&si, münasebetlerımizin samimiliğine sarfedecektır. ve kar ve zarar hesabla.rının okunması Dünkü toplantıda oku.nan idare meclisi malı ile kırk yedi kilo dörtyüz gram 
bariz işaretlerdir. Zevcemin ve bama refakat edenlerin takib eylemiştir. ve mürakib raporlarile 31 Birinciklnun uyuşturucu madde, bin sekiz yüz ~ 
. Bu münasebetle, imzanızı taşımak şere- de iştirak ettikleri minnettarlığımı bir İdare meclisinin ibrasından sonra da 938 ve 1 İkinci.kanun 939 billnçolan ve ter sigara kağıdı iki s'i'J.Ah, yüz onsekls 
!ini haiz olan ve imzasile Balkan milletle- kıere daha arzederken, kadehimi Tür - idare meclisinin aşağıdaki müşterek isti· kar ve zarar hesablan haıkkındıa hülAsa- Türk lirası ile dokuz kaçakçı hayvanı. 
~inin Bulgar kardeşlerine bütün sahalar- ~iye Cümhurivetinin yüksek başkanı fanaınesi okunmuştur. ten §11 malU:mat verilmektedir: İstanbulda yirmi bir kaçakçı, 0 -

&. tam müsavat hakkını tanıdıklan Se • ekse1An.cı İsmet !nC>nünün sıhhat ve sa İdar~ ~e~lisinin istifası . Bank~n ~~ .. be~inci .mali. yılı ~plan.- tuz kilo gümrük kaçağı, yediyüz Oll 
lAnik anlaşmasına ışareç etmekliğime adetine, ~? Türk milletinin refah ve İdare meclisi reısı Fuad ;'u.lcanın un- tısında Türklugıun Ebedi Şelı ve cümhu- gram uyuşturucu madde ele geçlırmif" 
müsaade buyurmanızı rica ederim. Bu ıtllAsına ve sıhhattnlzll! saadetinize zasım tqıyan bu istifanamede ıöyle eli! • ri~tin büyük kurucusu Kemal Atatür • ı· 
kardeşçe jeste Tilrkiyenin göstercliğı mü- içiyorum. nilınekte idi. kün yüce ve aziz hatırası yAdedilerek =ır=. =============-
flareatı tebarüz ettirilmekten müstağni cMeb'~ idve meclisi azalığının Büyük Ölünün bu mÜıelBeeeniıı de kuru- tin ilk yılvıdıınberi emir ve tetbik eyle-
•ddediyorum. ("' d b "f •• birleşmiyeceği ha'kkında mensub olduğn- cusu olduğu tebarüz ettirilmif w hiır - dik.teri aanayilepne hareketlerine de ban-
. Bay Başkan. bizim için neş'e ve mem· ':J'Qm Q U UR muz Cümhur~ Halk Parti&' yüksek met ve tazim hisleri sunulmuştur. karun iştiraki. derecesi zikredilmiştir. 
bUniyet kaynağı olan ziyaretiniz, bey • JI 1 w l başkanlığı tarafından alınan bir karar ne- Okunan idare meclisi raporunda d6n • Filıakika Tüı1dye Iı Ban.kan ıeker. 
tııelmilel vaziyetin. bilha~ nazik olduğu ıv~agaza ar ticesinde hepsi meb'us bulunan idare yanın umumi ~onomi). vaziyetine temas kömür, sigorta, dokuma. 'lılereste, life ve 
bir zamana tesadüf etmesi sebebile daha V l mecHsi:n.lzin bugün yüksek huzurunuzda edilmiş ve siyasi vaziyette umum! karar- cam fiı'lret ve fabrtkalannda mfthim mit.-
büyük bir mana iktisab etmektedir. A apa l müçtemia-n .i6tifa ettiklerini arz ile isti- sızlıklara .1şaret edilerek bütün dünyada tarda qtiN.k etmekte oldutu gıöi 1t u... 
. Bu vaziyet. bizden daha büyük bir te- falannm kabuılünil rıca ed«im.• hayat seviyesini yükseltecek verimli e- mited. Pamukiş. üzüm kurumu gibi bil • 
Ja'kkuz Jstemektedir. Bu hususta ise, mu.. Şam 17 (AA.) - Siıriyede vaziyet Yeni idare mee111i kooomik teşebbüs1erd.en ziyade millt ge- hassa ticaretimiır.i takviyt! mabadil'e ku· 
lcadderatın yanyana koyduğu Balkan mil- ger~~~ini m~ırlaza etmektedir. Şeh Heyeti umumiye idare meclisinin bu liderin silihJ.an.mıya sarfedildiği anla - rulınuş ticari te,ekkiilleri de vardır. Ban 
letıe.: i arasında mümkün olduğu derecede rin butun maga~aları kapalıdır. Ve suretle i-stifasına ıttıla kesbettikten son· tıhmŞ'tır. kanm bilAn.çoll'unda göriılen en bariz hu· 
tam bir saınimilik ve itimadın teessüsü lra sokakla~a tezahuratçılar alaylan gel· ıra. Riyase1rlcümhu.r umumi kA.tibi Ke- Bundan son.ra memleketimizin ekono • susi~tlerden biri de, umumt disponibi
i:Jar 1ı 'çbir şey tesirli olamaz. mektedır. İlk defa olarak Fransız as - mal Geıdıeleç, Partt genel sekreteri Fikri mik vazi~ti tahlil edilerek 938 yılının en litıesiııin 31,277,264 liraya balil ohrıasıdır. 

İşt eksel.ansınızlıa çok zarif Bayan Kö- kederinin de izinleri iptal edilmiş - Tüzer ve Maliye Veklleti müsteşan Ce- büyük hususiıyetiniıı dıf Ucarettekı ehem Baınkıanın millf endüstriye ittiraki de 
eeivn )fun ve maiyetinız erikinının bu ak- tir. mal Ye§il tarafından verilen ve inhilal et- miyeili inıki.,af olduğu rakam.lada tes • 14.386,663 lira<kr. BilAnçoda baınkaya o • 
faır >ura.daki huzurlarında dailna daha miş buhınan idare meclisi azahklarına bit edilmiştir. lan tasarruf revdiatı da 30,740,148 lira 
aiyc: ."! artacağını umduğum bu dostluk izmirde yagw morlardan Merkez Bankası sabık umumi müdürii Ayni zamanda bu yılın memleketim:z ölarak görü.lımekte ve bu da halkın ve 
~ Meşliğin bir remzın;, görmekteyim. Salahaddin Çam, İstanbu! beledıye rnec- için olduğu gılıli banka için de verimli ve tüccarlanmızın bankaya olan emniyet ve 

K dehimi Bulgar kra.lı majeste üçüncü bir ev yıklldı lisi sabık azatanııdan Feridun Manyas, feyizli bir yıl olduğu, gerek elde edi • itimadının yübek bir ifade.si olarak te • 
l!oı i :.in sıhhatine ve asil Bulgar mille • Devlet Demiryolları sabık müdürü umu- Jıen safi ve gayriaıft klr ve gerekse mev- lakki edilmektedir. 
tinin saadet ve refahına ve sizin ve Ba- İzmir 17 (A.A) - Yağmurlar bütün misi Rifat Ilgar, esbak hariciye nazırla • dua:t ve .i!krazat miktarlannın bankanın Banka bu yıl 10 liralık ödenmiş beher 
Fan Köseivanofun saadetine içiyorum.. şiddetiyle devam etmektedir. Bugün nndan A~ Nesimi, emekli generaıl ku.rnJ.uşundanberi en ~ blr hadde h~ ~ned~ ~ft 90 kunl§, beher ma .. 

Bulgar Beşvekilinin cevabı yağan yttğmurlann tesirile İkiçeşme • Kemal K<>Çet'. Beled"'tyeler Bankası idare çıkmış bulun~~ iÖl.terılmiştir. _ essıs h~e ~ 1~ numaralı ~po~llil 
. Bu nutka, ekselA:na Köseivanof qaJı .. Uk semtinde evkafa ati bir ev kısm~n meclisi az~ndan Avni Oktoygar ilej Bu ~~a Büyük ~Şef sayın cı:m- mukab.ilinde 9 lıra hisset temettü " · 
laıki nutuklıa mukabele etmiştir: yıkılmıştır. Nüfus r;ayiatı olmamıştır. Konya be1ıedi;y9 reta Şevki Erganun ve hurreısımız İsmet İnonünün cümhurıye- decektır. 
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....... ~.... ~ __ . . Beden terbiyesi hocaları 
~ ....... .-...-, ~~-, ..... _ - dün bir toplantı yaptılar 

Ek · · t · Oktrova hal mezbaha . .. 0 D 0 m l l S l Ş al e 't f . ' d.f k Mekteblerde teröb olunacak spor musabakalarını 

h e 1 A V d•ı• işleri e lış e 1 ece idare edecek hocalar Seçildi 
eyetı agve ı ıy or . m:'.~~ü~=~~~n~~::nl!~= 

Şehrin imar işlerile Nafia ve ekonomi işlerile de 
lktısad Vekaleti yakından ala~<adar olacaklar 

Şehirde hal:ka hilesiz gıda yedirmek ı deleri üzerinde ucuzluk temin etmek, 
~n lüzumuna kani olunarak teşkil edi- halka hilesiz y.iyecek tedarikmde bulun
len ekonomi tistişare heyetinin uzun mak işleri İktısad Vekaletine bırakıl • 
müddettenberi esaslı bir neticeye vara • mıştır. İktısatl Vekaletı bir müddettenbe
madığı anlaşıimıştır. ri mütehassısları vasıtasile tetltiklere baş 
Şehre aid işleri belediyenin müstakil • lamıştır. Bir taraftan e~ fiatları ucuzla · 

Jıezı başaramıyacağı tahakkuk etmiş, Ik - tılmak isten.irken, diğer taraftan halka 
bsad, Nafia ve Dahiliye Vekaletlerinin hilesiz süt teminine teşebbüs edilmekte
yardımda bulunmalan kararlaşmıştı. ls- dir. Böylece İktısad Vekaleti şehrin gıda 
tanbulun imar hareketlerile Nafia Ve • ihtiyaçları ürerinde doğrudan doğruy2 

lkaleti meşgul olmakta, en ufak bir imar müessir olacaktır. Bunlar yapılırken ay. 
hareketinden Vekalet haberdar edilmek- rıca belediyede bi:r ekonomı istişare he
tedir. Bundan sonraki imar hareketle - yetinin vücudüne lüzum hissed"Imemek
rlnde Nafianın daha zıyade müdahaksi tedir. Alakadar makamlar bu hususta İs
kararlaşmıştır. tanbul belediyesine lazım gelen tebligatı 
Gıda iş?erile de İktısad Vekileti meş- yapmışlardır. Vali ve belediye reisi Lutfi 

guI olacaktır. Şehirde ekmek, süt fab - Kırdar, Pazantesi günü ekonomi istişare 
rikal:arı gibi tesisat kurmak, gıda mac! • heyetinin vazifesin.e nihayet verecektir. 

M tit~f errtlıı 

Radyolu kahveler hakkında 
bir karar 

Radyoru kahvelerden çalgılı kahveler 
gibi belecliye rüsumu alınmaması alaka
~ bildiTilmiştir. 

Yabancı dil bilen memurların 
imtihanl~rı yapılacak 

Yabancı dil bHd!.klen için bir derece 
terfi edecek memur lann dil imtihanları 
Ankarada Dil ve Tarih Fakültesinde, ts
!anbu.lıda Ü.rıiv~rsitedek.i yabancı dil 
bektıeblerinde yapılacaktır. 

Kuledibinde bir maliye fubesl 
binası yapılacak 

Kuleclibinde yapılması takarrür eden 
yeni maliye şubesi binası 81 bin liraya 
tnşa edil'ecek, bina dört katlı olacaktır. 

Belediye memurlarının kıd'!tm hakkı 

L' eniz işleri: 
Halic eki mavna iz r hakkınaa 

tetkikBt ya ı'ıyor 

Deniz Ticareti Müdüdüğü tarafından, 
Haliçte bulunan ve bir yanmada şeklinde 
teraküm etmiş olan mavnaların, seyre • 
den vapurla:r için daimi bir tehlike teşkil 
etmekte olduğu nazan d:kkate alınarak, 
uzun bir zamandanber: tetkikat yapıl • 
maktadır. 

Bilhassa, Galata cihetinde, rıhtım üze
r.inde bulunan blzı antrepo eşyalarının 

bu mavnalar içerisind~ bulundurulması, 

herhangi bir kaza vukuunda büyük bir 
tehlike doğuracağı muhakkak görülmek
tedir. 

Bu m~le etrsıfmda, aliıkada:r idare ta
rafından bugünlerde bir karar verile -
cektir. 

Askerlik işleri: 
Yedek aObayleırı davet 

oktrova müdürünün hesablarını da tet -
kik edeookl'erdir. Muhasebe ve iktısad 
müdürlükl~inin. hesabıan tetkik edile -
cek, .müteakiben bu müdürlüklerin rube
lcrine gidilerek teftişler yapılacaktır. Bu 
arada mezbaha w hal muamelatına el ko· 
nac:rktır. Mıü;fetttişler, iktısad müdürlü
ğünde dlfin hamal liste ve kadrolan üze
rinde meşgul olmuşlardır. 

Sipahiocağrnda 
ath müsabakalar 

Geçen sene Avrupa müsabakalarında 

büyük bir muvaffakiyet gösteren ve 
Mussolini kupası müsabakasını kazanan 
binicHerirniz hareketlerınden evvel Si • 

1 
pahiocağı sahasında müsabakalar yap • 
mışTar ve bu müsabakal'arda çok iyi ne -
ticeler abnıŞlardı. Avrupa mü.sabakaları
nın arifesiınde yapılan bu müsabakalar 
bu sene de tekrarlanacaktır. Yarın saat 
on dörtte Srpahiocağı alanında yapılacak 
atl'ı müsabakalarda beynelmilel bınicı • 
1ik federasyonu nizamnamesi tatbik olu
nacaktır. 

Ayni gün zabitlerimizin müsabakala • 
nndan başka sivil biniciler için de bir 
müsabaka tertib edilmiştir. Hal'kın ya -
nnki müsabakalara büyük alaka göste • 
rcceğini nazarı itibara alan tertib heyeti 
yenfden tribünler inşa ettirmiştir. 

Karadenizde b~r gemi 
enkazı görüldü 

Bekdi~·me:murin müdürü Samih An
b.rada'ki temaslarını bitirmiş, dün sabah 
fstanbula dönmü.ştilr. Müvazenei umu • 
miyeden belediye hizmetıne, belediye 
hf:zmetinden muvazeni umumiyeye geçen 
memurtann kıdıeın hakkı tanınacaktır. 

Bir müddettenberi Karadenizde baş -
lıyan fırtına bi.lruasıla devam etmekte -
dir. Fırtına yüzünden Cümhuriyet vapuru 
Ereğli limanına sığınmıştır. Diğer va -
purların d-a en yakın limanlar<:. sığınması 
için liman idareleri haberdar edilmiştir. 

Bu arada. Kanadeniıden dönen Fele -
menk bandıra}~ Apollonya vapuru tara -
fından, Karadenizde 30,40 arzı şimalide 

Beyoğlu a.!1kerl\k •ubestnden: Beyoğlu M .. . w • 

kerllk şube.ıı!nde kayıdlı yedek sübaylardan ve 27 tulu şarkı~e Dogan Aslan fenen • 

Bir otomobil kazasında bir k21dın 
ve bir çocuk yaralandı 

Dün Fatihte bir otomobil kazas1 olmuş
tur. Fartilite oturan Bayan Vahide, ku • 
~ 8 aylık çocuğu olduğu halde 
J'evzi:paşa caddesind'Nı geçerken §Oför 
A.na.stasın kullandlğı 1507 sayılı otomo • 
bfiln sadamesine maruz kalınqtır. 

Gerek Vahi.de ve gerek 3 aylık yav -
rusu muhtelif yerlerinden yaralanmı~ -
iardır. Şoför Anastas tutulmuştur. 

Bir çocuk balkondan dDttD 

Dün sabah saat dokuz buçukta De.mir
.kapıda Darü.ssaade sokağında oturan şo • 
för Moiı::in oğlu Yako, evin ikinci kat bal
konundan sokağa düşmüştür. Vücudünün 
muhtelif yerlerinden yaralanan Ya.ko 
Ştşli çocuk hastanesine kaldırılmıştır. 

DOn iki yangın baflangıcı oldu 

Sanyerde demiryollan memurlanndan 
Refiğin evinde soba borusunun tutuşması 
yüzün~ yangın çıkmıştır. Ateş, büyü • 
m.eden söndürülmüştür. * Kınahadada Sadibey sokağında bu
lunan Ni1konun fırınında da bir yangın 
başlangıcı olmuş i$(t de, bu da etraftan 
7etifenlıer ıtarafından söndürülmü~tür. ·-··--------

Muhafaza edilecek çefmeler 
tesbit edildi 

Bekdi.~ fen heyeti müdürlü~ tehir

deki çeşmeleri tesbit etmiştir. Bunlardan 

bir kı.mıından şehir suyu akıtılacak. bir 

.kısmı yıkılacak. b!r kısmı da tariht kıy • 

metlerine nazaran muhafaza edilecektir. 

a.ste/İmen (yar.'Jübay) rütbesinde olanların ni.n 5 mil günıdoğusu istikametinde ala • 
nakliye ınnıfı mensubları ı Nisan, süvari sı- bura ohnuş bir gemi enkazının yüzmekte 
nıfı :meruıuoları 5 Nisan, ölçme sınıfı men - olduğu biTdirilmiştir. · 
subları 15 Nisan, istihkam sınıfı rneruıub - Geminin hüviyeti hakkında tahkikat 
lan 20 Nisan 939 günü 45 günlük talim için . w • • 

kıt'aya gonderileceklerlnden hemen şubeye yapılmakla beraber, dıger gemılerm sey-
müracaat etmeleri. rüseferi için bir tehlike teşkil eden en • 
••·••·•·•••••••••••·•·•·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• kaz hakkında da, Deniz Ticareti Müdür-e yeni neşriyat ) 1üğü tarafından alakadarlar malumattar 

- edilmişlerdir. 

SAN'ATA DAiR 
(Halid Ziya Uıaklıgil) 

En kıymetli romancımız edlb Halid Ziya 
Uşaklıgll'in san'ata dair yazdığı makaleler 
kitab hallnde intişar etmiştir. Halid Ziyanın 
romanlan memleket kütübhanemlz için ne 
kadar büyük bir servetse Halid Ziyanın san
ate dair yanları da öyte bir servettir. 

Dünün gençliği llk hissi, düşünce ve ede -
blyat zevkini Halid Ziyadan almışlardır. o -
nun mescIA bir •Mal - Siyah. ı her zaman 
için okunacak, yazıldığı devrin hayatını iç -
ten gös~ren bir romandır. Aşkı Memnu ke
za.. Halid Ziyanın romanlarında realizm şl

lrle süslenrnJş bır yüzle karlln karşı.sına çı -
i:ar. 

cSan'ata dair• de dünün ve bugünün san
at.!, llsaru, edebiyatı inceden inceye tahlil 
edilmiştir. Bu eserde yakın tarihteki edebi -
yatımızın lruıa fakat çok iyi görülmüş tarihi 
zevkle okunuyor. 

KOLOMBA 
Saracettln Hasırcıoğlu Kolomba Presper 

Merlmee'nin romanıni türkQeYe cevinnlş -
tir. \ 

On dokuzuncu asır Fraruıız muharrirleri 
arasında büyük bir töhretı olan Merlmee'n!n 
Kolombası çok be~enllen ve birçok llsanlara 
tercijme edilmiş bir eserdir. Görüş, renkler, 
tasvir itibarile fevkala.de sayılablUr. Tercil -
me güzeldir. Okuyucuya büyük bir zen ve -
riyor. 

HİNDLi KUL OBESI 
Hindll Kullibesi'nl Bernardin de Sa1nt Pi -

erre'!n eserinden All K~ml Akyijz, dllimlze 
çevirmiştir. 1737 aenesinde doğan ve pek çok 
seyahatler yapmış olan muharririn bu eseri 
çıok şayanı dikkat ve lstlfadelldlr. 

··························································-· 
ŞEHiR 1 İYATROSU 
Terıebıı'ı Dram kıamı 
Akşnın a~ııt 20. 30 'a 

8 perde 

Çocuk tiyatrosu gece aaat ~0.30 da 

YOZ KARASI 
8 perd• 

TURAN Tiyatrosu 
Bugün aaat 15 de talebeye 

gece 20,80 da umuma 
Ertuğrul Sadi Tek n 
arkadaşları Gündüz : 

OTELLO 
4 P. 1 Tablo 

Gece: AV.,UPA DÖNUŞ0 3 P. 
{Sa) Atila revüaü - Miçe Pençef varyeteıi 

HALK (. PERETt 
........... lıaıl~lıJ Bugü11 16 da akşam 9 da 

Zozo Dalmasla 

HALi M E 
Pek yalanda : 

AŞK BORSASI 
M, Yetarl 

BUGÜN 

MELEK 
Sinemaıında 

Dünkü toplantıdan bir intıba 

Mekteblerde yapılacak spor müsaba -ı sabaka.lannı aar:ıta~araydan lbrah;m 
ka.lannın esaslarını tesbit etmek üzere Hakkı, İstanbul' lisesınd'en Nuri, San a1 
dün İstanıbul Maarif müdürlüğünde be - ve Ticaret lisel€rinden Ziya; kız lisele ıı 
den terbiyesi muallimleri bir toplantı ırindeki atış müsabakalarını İnönilnden 
yapmışlar, müsabakalara nezaret edecek Şehime, Cümhuriyetten Şaziye, Çamlıca
olanlaın seçmişlerdir. dan Mediha; voleybor müsabakalarını 

Kız l:iselerindle, bayrak. voleybol ve a- Kandilliden İffet, F.renköyilnden Hida • 
tış müsabakaJ.an, erkek liselerinde vo • yet, İstanbul laz lisesınd.en Semiha; bay. 
leybol, futbol, kıır koşuları müsabakaları ra.k yanşlannı İ9tanbul kız lisesinden Mü 
nı Kabataş lisesi beden terbiyesi mual - beccel, Kadıköyünden Aliye, Şişli Terak· 
1imi Hamdi, Vefadan Necati, Muallim kiden Sabiha ~dare ed'ecektir. Yakında 
mektebinden Ferhad, kır koşulanın Hay- müsabakalara başianacak ve her on be§ 
darpa§adan Muhtar, Pertevniyalden Fa- günde bir elde edilen netıceler raporlarla 
zıl, İstanbul ?isesind'en Vahı; futbol mü- Vekalete bildi'l'ilecektir. 

lstanbul Erkek Lisesi Sahnalma Komisyonundan: 
4/4/939 Salı günü saat 14 de İstanbul Beyoğlu İstildal caddesinda Liseler Mu

hasebecniğin<ie topiana!'l Okul Komsiyon unca 1888 lira 18 kunış keşif bedelli Li
semizin çatısındaki aydınlık veren kısmın tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bu işe aid şartname, mukavele ve nafta işleri şartnamesile keşi! hülasası mek-

tebde görürur. Muvakkat teminat akçe.si olan 142 liranın belli saatten evvel Li
seler Muhasebeciliği veznesine yatırılması gerektir. 

İsteklilerin bu işe benzer en az bin liralık iş yaptığına dair idarelerinden almış 
olduğu vesikalara istinaden, İstanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden sekiz 
gün evvel alınmış olması !hım gelen bir ehJıiyetname He ve 939 yılı Ticaret 0-
d<m vesi'kalan1e komi<>yon:ı müracaatlan. cl785» 

,-.SARAY SİNEMASINDA 
FLORENCE RICE - ROBERT YOUNG 
JAMES STEW ARD LIONEL BARRYMORE 

4VILDIZ ... 4 KAHRAMAN ..• 

Deniz Namzedleri 
gibi muazzam, zengin ve mDhi n Fransızca sözlO fllmini yardmışlar

C:ır. Dünyanın blltDn gençliöi; cazip, hareketli ve efk do:u filminde 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

, Bu Hafta SAKARV A Sinemasmda 411m-•1' 
büyük bir muvaffakıyetle gösterilmekte olan 

RONALD COLMAN'ın 
Fevk'llade temsili tamamen Tlıib~tte çevrilm.ş 

GAiB UFUKLAR 
Fruıısızca söz.n filmini mutlaka görünüz bugün saat 1 ve 2. 30 da 
tenzilatlı Matineler. ııaveten: Paramount Jurnal, Hariciye Vekilimizin 

Atinayı ziytll'etleri intıbaı 

Sinemacılığın en 
ve en 

STAD 

bilyük harika11... en kuvvetli ••• 
güzel san' at eseri .•• 

İLAHLARI 
(1936 Berlin Olimpiyadlannın tam, hakikt ve yegane filmi.) 

~ 23 Marttan itibaren SAKARYA Sinemasmda < 

SEVENLERiN SEViLENLERiN 
BİLENLERiN FiLMi 

ŞAHESER/ 
ve AŞK 1 

G Ö TE'nin 
-···························································· Evlenme 

Geyve muhabirimiz Necmeddin Peker. 
le Bayan Aliye Özyürek tar.aflann akra
ba ve dostları huzurlle İzmitte evlemniş
lıerdf:r. Yeni çttt:e 11adet diler, kendile -
rin.i tebrik edeıiz. 

BAHTİYAR PRENS 
Oscar Wilde'nlıı eserini Nureddin Sevin 

aalından pürü?.Süz bir türkçe lle dilimize çe
Vlrmlştlr. Bahtiyar Prens, dünya çocuk ede
biyatının en güzel örneklerinden biridir. İn
giliz muharririnin masal yolundaki kudreti 
bu e.serde pek bar12ıdJr. 

VERT·E Rlin BüYüK AŞKI 

<Bu kitablar ımm.ı Jtita.bev1 tarafından 
baBJlmlŞtır.) 

VERTER ROLÜNDE : PIERRE RICHARD WILLM • LOTTE ROLÜNDE : ANNIE VERNA Y 
ayrıca 2 Renkli Miki Maua - Paramount Dünya haberleri ve Muhterem misafirimiı 

BULGAR BAŞVEKlLINtN tST ANBUL'a gelişi 
BugDn ·12.45 ve 2.30 da Tenzilltlı matineler. ___________ ,,. 



-
Edirneda eski eserleri sevenler 

kurumu· kıymetli eserler b~stmyor 
Eski devirlerin meçhul kalmış bir çok hakikatlerini 
aydınlatmakta olan Edirne Tarihi adındaki eserin 

de basbnlmasına başlandı 

/psalada 
Soğuk ve kar 
İpsala (Hususi) - Bütün bir kış, 

bir bıılhar havası geçiren İpsalaınız ni· 
hayet vakitsiz bir zamanda kara kavuş
muştur. Günlerdenberi esen cenub rüz 
garları ve onun tesiri ile fasılasız şid
detli yağmurlar yağmıştır. 

Dün birdenbire hava şiın~ rüzga • 
' rına çevirmiş ve binnetice derecei ha -

raret düşmüş ve soğuk gittikçe artmış
tır. 12 Mart Pazar günü saat 14 radde
lerinde kar yağrnağa ~larnış ve top
rağı 5 santimetre kalınlığında bir kar 
tabakası kaplamıştır. 12-13 Mart ge
cesi gene havırnın derecesi yükselmiş 
ve kar geldiğı gibi ortadan kalkmış ve 
İpsalamız gene güneşli ve ılık bahar 
havasına kavuşmuştur. 

J'dimede EtnoD rafya müzeli 

Edime (Hususi! - 1935 yılında E ·ı Gelibolu ve Yüres ta~i bü~ tarih 
dirnede kurulan cEski eserleri sevenler boyunca Marmarayı mıladdan once ve 
kurumul' nun bastırdığı kıymetli ta - sonraki akışlarla Osmanlı devrine ve 
l'ihi eserler Trakya kültürü için bir ha- aziz Cümhuriyet devrinin Montrö za -
ZinP.dir. ferine karlar bütün kara, merkez ve ge 

Bu eserlerin her biri ilim ve )htısas çid hadiselerini göstermiştir. 
•damlannın ıaıem ve kffalanndan cEdime tarihi• de ana hatlarını ge -
Çıkmış ve ilim dünyasına armağan e • ne tarihin derinliklerine götürmekle 
dilmiştir. beraber daha ziyade Osmanlı ve Cüm· 

İlk öııce orta çağlarda Egenin ve A- huriyet tarihini son günlere kadar yü
daların ilk Türk kahrooıanı Selçuk • rütmüştür. 
lardan cÇaka» arkasından Kazan hanı 
lrıuğ Muhammet Hanın Edirnede Fa • 
tihin babası İkinci Murada yolladığı 
«yarlık> ondan sonra İnrova harabele
ri, Gelibolu ve Yüres tarihi ile cTrak
Ya kültür tarihi» basılmış ve şimdi de 
muallim Osman Peremecinin üç yıl • 
danberi h<:"Zırladığı «Edirne tarihi» yaz 
dırılmış ve bastırılmağa başlanmıştır. 

Bu tar~hler birbirlerile o kadar el -
ele vermiştir ki Türkistanda milad • 
dan 5000 ı::ene evvel o devir Türkleri • 
nin merkezi olan Ano şiındiki Aşıka -
bad medeniyetile Balkatı höyüklerin -
de rastlanan keramik eserlerin birbi • 
rini tamamlayan kültür zincirini gös -
tenniş, Anadoluyu Çanakkale boğazın-
da Trakyaya bağlayan ve miladdan 
4000 sene önce Çolya medeniyetini 
IÖSteren Trovayı Doğüm ve Bağlaç o • 
larak ortaya koymuştur. 

•Eski eserleri sevenler K.wıımu• ild 
aya kadar bu sonuncu eseri de çıkar • 
mış bulunacak ve yakında kongresini 
Edimede aktederek sessiz fakat çok şe· 
refli çahşma raporunu okuyacaktır. 
Kon~r«:de okuanacak olan bu rapor 

bastınlan eserleri göstermekle bera -
her vüksek kıymette olan tarihi eser
lerin. koronmasını ve bele İstanbul ve 
Ankaradan sonra birinci sınıfda tutul· 
mağa değer yeni ve büyük etnoğrafya 
müzesini nasıl kurduğunu teşhir ede -
cektir. 

Bu kurum devlet merkezinden. V1 • 
}ayetlerden ve belediyelerimizden gös· 
terilPn yardımla ıbu kadar iyi ve meş -
kUr neticeler vermiştir ve bütün bun -
lan Kurum, Cümhuriyet rejiminin 
canlı ve kültür ateşini yakan büyük 
harekete borçludur. 

(Bursa ovası su baskınından kurtuldu J 
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----
lspartade zelzele 

Isparta (Hususi) - Geçen sabah :S,58 
de ve 6,32 de cenubdan geldiği tahmine
dilen oldukça kuvvetli iki zelzele olmuı
tur. 

Bursadaki yangın 

- Hasan Bey Fransız a • 
limleri .•• 

... cÇok yqamak için .•• •.• Çok gülmek l&zım ıeı.. 
dilin&. aö7Iü1orlal'llllf ... 

Hasan Bey - Kadın f&P· 
bannm modellerini çi • 
J8l bu ilimler ola prek... 

Hasan ecza deposunu yakanlar bu işe 
evvelce de teşebbüs etmişler! 

Emniyet direktörü, tahkikahn şimdiki safhasına göre 
binanın sirkat kasdile yakıldığının anlaşıldığını söylüyor 



t 
SELAM 

S abahlm-J, mekteQieri.ne giden; mem1f oJacak ~ Jıemmı bent ~ar~a 
atpmıarı, mekteblerinden dö • almış,. amhıü ftlemq. bqmı eğip. e~ 

:mn bugüniln meıkteblilerini gördükçe, ~e ~ yerden temenna et:meyı 
ht.zim git1!i.ğimjz eski devir mek.teblerini ö~. 
cm,nnanı Ert~ gfln eve gıehm. kadın misafirlere: 
_~bugün ocuk olsaydım da - Safa geldiıfz haru.mteyzeler? 

.mektebe ~ ç Dedikten sonra. babamın öğrettiği tarz.. 
.. - b' k da selim v~ Bu sefer de annem 

Derim. Dün gene ayni .sozu ır ere aeI.amımı beğenmemift!: 

~ 
Cildiniz sağlığı-
nızın aynasıdır Azıll bir katil yakalanarak dün 

· adliyeye teslim edildi 
H apishaneden çıkar çıkmaz yeni bir cinayet işleyell 

suçlu yapılan sorgıısunda cürmünü itiraf etti 
daha 1ıekndaıdmı. Ve bu sefer. mektebli . 

okmad'ığma • kadar can ve gön.ül.dm - Yen eğilw :ıtızwn yok. Durdu .. Tekirdtııi zabıtası ve afdliyeıri tarafın- l 41Iiyece devam olunmaktadır. Faka\ ftm yerele e:lini. ffftll çenene, SlıDZ& ba· -
mMees!liır oldum ki, kat kat apartımm d.okuıdıru:mml dan \>ir milddettenberi aranmakta o • şimdiye kadar yapılan ehlivukuf tet • 
~ ıapartımanlanm seyreder. fllll8. lan bir kaW, dün İstanbulda yakala - kikatı ve keşifler kat'! neticeyi tembl 
mı trybaşmda n sahibime vereceğim ki: * nar*, müddeiumumiliğe teslim edil • edememiştir. 
11111 ~ anlarda hissettiğim Mektebe gi'tt.1.lfm aman bu ıelAmlann miftir. 
teeasQı- bunun yanında hiç kahrdi. htç birim beğemnedt!er. Daha bqka bir İsmail ördek imıhıdeki suçlu Hay • 

~-- fa - ,_ed 1elAm. ~: rabolulu oh-. s~ferberlikte meınleke-Beoi bu ~ zla teessure sev~ en M4t' 
Jebeb f'lYdw. Sabahleyin gazeteleri ka • Se!Am verirken -t elimi fesimin ite • tinde taammüden 2 kifiyi &dürmüş 
l'Jftınrken, birinde bir serıevha gör • nanna dt+tireceıktlm. Bu selam tarzı da ve bilMıare yap1lan muhakam.esi so • 
m4ft(im: Umınnt Hari> seııııe~ gene tadila ul· nunda idamımı karar verilJnittl Fakat 

radı; bir müddet 1ıe sal elimin iJd par • af kdnunundan istifade eden katilin 

Bunun için, müddeiwnumiHk yan .. 
gın sahasında elde edilen tüccar def • 

terleri üzerinde, haklın huzurile tet -1 

kikat yaptırmayı lüzumlu görmüştftı\ 
u suretle tüccarların mali vaziyetld 

cMekteblilere ıMWl selim vermeleri mağmı feslınin bm.anna değdirerek n • Cildiniz, sağlığınızın aynasıdır. Ona bu ezası ı 5 .ane ağır hapse tahvil e • 

ah .ttflİ öpni1ecek.ı. l!m verdim. . bakarak umumı sağlığınız hakkında doğ- dilmiş ve bu müddeti ikmal eden İs • Bu defterler dün adliyeye götürüle~ 
Demek onlar bunu da öğrenecekler. Festen kurtubnat. ppkaya kıavupnUf- nı bir fikir ediınebilirsıniz. Sağlam, ~e mail birkaç ay evvel bapisaneden .. tal;· rek tetkik edilmek üzere, mühür len ~ 

tetkik edilmiş olacaktir. 

Ve bir daha mektebe gitmemize imkin tok. Şapkayla selim vermeyi ayna kar . bir cild, vücudün sağlamlığına i§arettır. liy~ edJlerek, memleketine dö~uştu. miştir. 
bufumnıyan tuim yaşıakiler, onların öl· f1S!nda taBm ettim. Şapkanın tepesinden Çok yağlanan veya çok kuruyan (yağ- Fakat bu sefer de İsmail eski cina -
~kleri bu çok lüzum.Ju şeyi öğrene.- tutul karı t len başıma gi • sız kalan), sararan. siyah benekler, sivil- yetine saik olmı düşmanlarından bak • 
meden bf.rtr birer' öbür dünyayı boylıya- yfyo:Z:::. ~t~e son:a bi'rçoklan· celer ~ey<la ed~~ ~iid'se V':ic~d .. makinesi- ~al Hasanla ka~ıl~Şllllf, .. daha U sene-
cabz. nın şap'kalannı şapkanın kenarmdan tu- nin iyı iışlemedıgını. ufak. buyuk bazı a- lık rnahkUın:iyetım henuz ikmal. eden * nzaları olduğunu gösterır. suçlu, bu defa da Hasanı muhtelif yer 

tup cıkarcfılclamıı gördüm. Ben de onla- Mesela; Cildiniz fazla yağlanıyor, bu !erinden bıçaklıym-ak ağır surette ya· 
- Sen lcoıüıoca adam, selAm vermeyi n taklld eıetıi:rn. Bu arada elini şapkala- yüzden pudran.u fazla yayılıyorsa bun.. ralıyarak kaçrrustır. 

efe bilmiyor musun? rmın kemrlanna değdirmek sureti!e se- dan (karaciğerinizin vazifesini tamamile Nihayet dün ;•akalanıp müddeiumu· 

Kömür hırsızı bir ay beş gUı 
hapis yatacak 

~eceksin!z.. Kişi noksanım bilmek lAm veren:!ere de rastladığım için hazan yapmadığı, barsaklannızın tembelleştiği, miliğe teslim edilen İsmail Ördek, Sul-
kadar irfan o1.ama.zınış. Ben de noksanımı ben de e.yn!l. t.aırzct& .ellm veriyordum. mideni:Lin' iyi hazmetmediği) anlaşılır. tanahmed birinci sulh cezfJ -hlkimi Re- kalanmıştır. 

Mustafa isminde yersiz yurdsuz ta 11 

kımından biri, evvelki gece Fatih ~ 
besi bekçisi Hüseyinin kömilrlilğündal 
iki çuval kömür çalarken, suç ilstü ~ 

1 

bUlyorum. ft ld.mseden aaklamıya lüzum Baş ~ slSz seLAm?annı hele hiç öğre • önüı;ı.e geçmek için derhal yağlanmayı şidin huzunma çıkarılmış ve yapılan 
ıörmilyonım. Kendimi bildiğim andan. nemedim: mucib olan yemekleri değiştirmek azım. sorgusu sırasında cürmünü itiraf et • Dün adijyeye teslim eftilen suçlu ar 
bu ana bd&r .zam ve.rme)i bir türlö Baş •la mı elLBr. 6ne mi eğilir, az mı d'.ır. Salçalı yağlı ve yağda kızarID.1§ ye- miştir. liye .f üncü ceza mahkemesinde yapı .. 
Qrenemedim e~lir. ~k ma eğfllr, ba~la beraber vücu- mekler, yağlı etler yemekten vazgeçmek, Hikim, suçluyu yeniden tevkif et - lan duruşması sonunda, 20 gft:n ha~ * dün beMm yıabn )npnm1 da eğmek icab yemeklerde az aı ~ yemeği çok çij- miştir. mahkfun edilmiş, bu, suçlunun di~ 

Bilyük babam bana selAm vermeyi öf- eder mı?.. m:rı~k:. ekme~ büsbütün vaz~eçmek Suftanhamamı yangım tahkikatı bir mahkUmiyetile içtima ederek, bfl 
ft'tm.i~: hah _...;f'l. h s.. 1su d mümkün değilse taze ekmek yerme Ja. de d• ~- .... ..:• ..3n. 

".. cSa: 'l"" ....... er ayıru,r o n> mu e- zarmış ekmek yemek iYi bir tedbir olur. yam 8 IJOr ay beş güne çıkarılmış ve 'ı.cv..U e~ 
- Birin:f görürsen selimünaleyküm; nilir, cBonjur> mu denilir, cMerhaba. Cildin kuruma.n neyi g&teTir? Sultanhamamı yangını tahkı"katma miştir. 

dersin. Eğer o, sıma daha evvelden se • mı denlBr. cHek>. mu d'enilir?.. ·-----==~_;.=-=--=----=---=-==---==--~--=-• Her türlü ibitmam.;armıza rağmen cil-
lllmünaleyldlm.; derse; sen, ve ale1 • Ve~ hiç birJnl. d'oğru dürüst öğre- diniz kuruyorsa gudde ve barsaklann iyi Hasan ecza deposunu yakanlar bu İşe 
~~ diyerek .se18mına mukabe- nemedim, git't't. çalışmadığı ve vücud.de suyun azaldığı 

Nasıl lellm verlleeeğmi 'öğrenecek ve anlaşıhr. Bwıa karşı iyı bil tedbir olmak evvelce de teşebbüs etmişler! 
O gi1ni1n M:pmı eve gelen babamı nasıl sellm vermek lhunsa o tarzda se • üzere her saat azar azar su içmek, ekmek 

lılll'plarken: llm verecek. mekteblllert kıskanmakta patates ~bi feYler yememek lcab eder. (Baıtarafı 8 lnd sayfada) S~lular depoyu evvelce de ~ 
- SerAmOneleıytilm! ha:kh değil miyim?.. Yii.zdek: ,ivilceleT, açılfflı§ mesameler, miyetsizdir. FJJhakika yangının badi ol- mı kalkışmışlardı? 
Deım;tnn. Babam. eelimımı beğen • ismet HulU8i siyah benekler neye c!eWet edef"l" duğu zarar 400,000 lira tahmin edilmek· Hasan ecza deposundaki bu yangın, blıı 

C Bunlan bi iyor mu "idiniz? =ı 
Kadınların çoğunu müteessir eden bu tedir. Bunun 100,000 lırası yanan ve ha- riıncl defa vAki ~- Depo, bundaD 

rahat.sazlık bazan az, hazan uzun sürer sara u.ğnyan binalarm. kıymeti \fle 300,000 bir müddet evvel bir daha tutupnuş vt 
ve yalnız mahaHi bazı tedbirlerle g~ti- lirası da mağazalardaki emtia ve e§Y& ttı- fa.kıat bu seferki gibi bilyijmeslne imkb 
rilir. Sebebi ve ne gibi cb!ıili arızalara tandır. ve!'ilmecien aöndürühnü§til. 

13 k Al A "k d • b" d delilet ettiği ar.agtmlmaz. Bunlar yaj Ya.DMl ft İıltanbulyan ve Agopyan ha-
ra imi V8 m&RJI m8rl 1 8 J8ftl ır mO 8 guddelerinin fazla :frazatından ileri ge- nı diye anı1mı bina.. mWı,teill hlııeedarlara Bu hAdisıe o vakit adli,yeye intikal e • 

U Mart 1938 de, Avusturya büyük Amerikada dumanı Ostünde, fakat pek lir. Gudde kanalılıan yağların tazyiltile aid olup ufak bir kl9rnından bqk.asının cleıft takı"bata başlanmıı ve mahkeme~ 
:Almanyanm bir parçası oldu. ıan"b bil' moda dalla tflremiştir, kadınlar genifleyince cildde ~ mesameler genit- sigortasız oJdulu anlaplmıştır. ye de iDtika1 etmiftk". 

1J Eylül 1938 de Südet Alınanlan göz kapaklarının ilzerlerine bizde kulla- ler. İçleriınde kir, toz birikir. Siyah be-ı Hasan eca deposunun muhteviyatı Bu tabHb:tta da, aşağı yukarı ayni 
ayaklandılar mlmıyan. fakat Avrupa. ve Amerikada nekle.r halinde gözükmeye başlar. Bunlar ise 136,000 liraya sigortahdır. Bundan lshnler mevzuu bahsolmuş ve dıeponma 

U Mtırt 1939 da Hitler Prag'a tari· pek sürdlen kibrit defterlerinden süsle!' da ilt~.a~lanınca kızanr ve sivilce l_ıalini ~a yıen.i berber salonunun da 10,~ müstahdemlerinden Al!, Mustafa, :P.!"hal 
hl illtlmatomunu gönderdi ta.ırmaktadırlar. alır. ~:1~ 9~ ıebe~ ~ddelenn ve haya sigorteh olduğu anlaphnıftır. Di • suçlu olarak sorguya çeltilınişl~rdır. Bım. 
___ --·--............................ -... ---- -------- karacıgerın iyı iflenı.emesıdir. Kurtulmak ğer tuhafiye :majazaıile radyo mağaza • m fitil kutularının ateşe düşmesile, yaıı 
- için en iYi çare doktorun tavsiye edeceği sınm ve btr lcmıdura fmallthanesile !ki ' çıkt v -
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Hayatın sonuna 
Kadar ıüren cezalar 
o&Alerimln öntınde Aııkaradan posta -

ıa ftrllmlt bir mektub duruyor, altında 
'911' erkek mnaaı okuyorum. İçinde derin 
1dr..., hayır Uldan da ful& blr 9r1. Bir 
... bder hllled1Jor1lm. 

Onab iatlJor. Teselll bekliyor. Fakat 
mektubun mtlhlm bir Jwmını, hemen bfg 
delJfUrmeden mu de okuyayım: 
c- Beltdt7• dalıulnde bir nltAb t6 • 

Nld n.rdL llvlenecek olan arkada,aımdır. 
~ hayatına bnfm,am, faka.t o ita• 
dar ısrar etU ti littlm. 

cBir de btıfe yapmışlardı. Töreni mfite
Uıb etrafında toplanıldı: 

- Mutlaka bir pasta, dt)"orlardı. B1r 
t11teJe IOkuklum. Bil arahlt 1~ taı
dırmıttım. Kaqımda genç blr kadın gör• 
ftm. l"azla g1hıel miydi, fazla caztb mfy-
81 Hayır, MJU', fakat tertemiz, aydm-
1* bir yf\zil. aonra bembeya cııperı var• 
a w geno, llhbatte Tileudünön verdill 
ı.1Wln lftll\& ne pembe dudMlar arasın
da bu pırıld•JU beyaz d1şler mO.temadi -
,en hareket halinde kll. 

oazter'.m takılıp bldL 8ofrada fazla 
durufmnu mazur ıöstermek lçbı Udncl bit 
puta aldım. 

Bu tadın timdi, b11mfyorum, sorma .. 
dmı. Şlmd! aradan 1:t1 hattayı mfiteca?ls 
bir zaman geçnı1ştlr. Fakat o .atma, o sıh
batu TOeud, o beJU dişler, hiO durmadan 
llUJen beyas dt.tler gözlerim.in önünde. 
Şlmşek g1bl aökten inen blr hJsle aevi

J'O?U!D, demlyecettm, hayır sevmiyorum. 
Bsasen .sevecetım tfp de deifll. Fakat bed
babt.Jıtı bana bir defa daha hatırlatan 

bir vesile oldu. 
BYllylm. Btr karım ftl' ti, lstemlyerek, 

.mniyerelt aldım. On aenedenberi bir ça-
tl altındayız. Kendi.Bine karşı merhamet, 
tefkat duyduğum zamanlar çok oldu. i'a· 
kat bir sanirelfk bir qt biaslni bile ha
tırlamam. Öaıellk itaba, ~ mütema
dlJen baata. 

Evliyim. Bir kız oocutum var :ti flmdl 
a tnct yqım blttrı,or. o da annestnin 
tllçtik modelL O da (IOCUklutuııa ratnıen 
taba. çlrtııı, hem mltemadJyen but&.. 

PaJr:a.t ben de ı.te o b4ın gibl Wte -
m1z yüzlü. aıhhatte bJr tadınm kocası o
lablllrdlm. 

Bu .ııntırlan Karaotıanda bir kahvede 
7uıyorum. Caddenin ObGr tarafında bir 
mataza vitrininin 6n1lndıt bir kadın, 18-
nıllıda üO tane çocuk n.r. HePll de ayn 
gtl~ birer bebek. Ben de onlardan 
blrtnln babası olabll1rdfın. 

Ara.cııra atitununuzu otuyorum, hep 
qktan bahsediyorlar. Benim. derdim gö
ntll 1§1 detti, bayat lll-

Art.ık pnç de dellJ1m. Pakat saman o
luyor ki 101mdl9 bir ıeno llbl isyan hJss1 
duyuyorum. Ben h19 ctıımeden m1 ölnie-
79 mahtO:mmn? Ke denlnJs?• 

Ne dl;yecelbn? OtuJgcum bu bir aan1J9 
bile aevmed!tl, anlJ.lamadılı kadınla ne
den · evlemnlt, bUnüJorum. Fakat hayat
ta ban hatalar oluJW ti, yapanın ?le -
danlı ve zaJlf taıbll olup Olmadılma 16-
re, baya tm ıonona bdar te.slrlert deftlll 
ediyor. Bu onlardan blrt olacak. be1:t1 de, 
bizim gazetenin blrbO gilndenberi tatfb 
ettıtı blr me.sele gtbt. ctırthn ııe ceza ara
mula mutabakat mnvu4 olmıyanla.rdan 
~ ptuııde. 'DYD 

. gın ıgını soy emış er, n ce e • 
tedbirleri yapmaktır. t.erzi atölyWnjn de sigorta mikta.rlan 

Cildin sararması ne demektiT? 80 000 lirayı lıWrnalttad!lr. birsizlikle yangına sebebiyet vemıektel\ 
Bazan teniniz san bir renk alır. Clld y' '-=-- __ _._ T"·"' A • sorgu bAkimlifinin Jcararlle asliye 2 ncıl 

aD8D uw.Ja U1Uc&'.YA" ""9"aD ft mah"-----'- •• d •1_,.;.1-....ı:_ rename tesir ecfen rahatsızhklar kaJ"aci,. gopyan hanilll ffaClbekir hamnda d& az oezt H"Uft"IJ&l.le gon enAiA&Uf~"Uıl° 0 

lerdım geldiği içtn bu suılığm sebebini çok hasar • tmlsat ve tefriptlarma da Muhahmeleri bugünlerde başlamak ftl 
de derhal karaciğerde aramah ve onu te- su vıe dumaaılım avarya sara.riarı mev • ~ bir facia ythni alan bu ikinC!I 
da.viye bakmal"mız cudduır. yangın zuhur etmiŞtir. 

Cildin jazla kırma.zılı~ uye aZômeUiT? -===-==-=-----==-=----===-==-===--=-==-=====--============
Yanaklanmz pembe ise idmansızlık.tan, ği alır alır ,emek. yemek aramıda su sa qrunzsınız demektir. 

havasızlıktan. zeh.i.rlenmekten. kansızlık. içmemek. bUad. veya bayat yemekler- 3 - Saç!anmz donuklqıyor ve iyi kı'Vlıı 
tan ileri gelen soluk, uçuk benizliliğe im- den. alko1Hl '9)ı:tlerle çay, kahveden ka- nlmıyorsa gene llhhaünizin yerinde o1' 
renmeyiniz. Fakat çok kırmızı ise ve ya- çınmalk iyi tectirlen:lir. niladılı an18f1hr. Cildle saçların yağlan. 
naklaruuzla burnunuzun ucu.nda. ince Sağlığımzdald cm.ıalGn eildimz gibi, ması e.yni :r.amana ras1ar ve ayni sebeb
krrmızı damarlar göriiliiyorsa bu; kan ricudüTıiizk ~er baa 1sm•lcarman 1erdeıı dolar. ~enaleyh ayni te bir .. 
deveranının bozukhığundan. ve bazımşıı. da~: ler'Je &ılanelid'i:r. 
hktan gelen bir raha-tsızlıkbr. Hemen te- ı - GözleriDidn a1rı .-ranyona kara- 4 - Krem ve pudramz iyi tutmazsa. 
davi edilmeniz ica:b eder. Çok defa bu ciJeriniıze dldmt etmen. yiizfhıftz pul pu? oluyorıa yahud parh· 
kırmızılık yemeklenien scınra görüldüğü ı - Tırnaldarmızm. Gsttinü çizgi çizgi yorsa hergün sabah, akşam dereceıtizi &ıo 
için mide rahatsızlığiCe aJAkahdır. Yeme- oluyor, pul pal Ql"llıyor. pbuk Jmıhyor- Imız. Neiioesine göre doktora gidiniz. - ................. --···-···-------·---... _, ______ , .. _________ ................ -.-. ........... _. ....... ._~ ....... 

Bacaksızın maskarahkları: · Sa!.csafon 



- Bu. tuğlayı kim attı? 
- Zarar yok, ben iner alırım. 

Anlaşıldı 
l3ayan burada kapıcı siz misiniz? 

- Benim bay, 
bir soracağınız mı 
var? 

- Evet, üçilnctl 
katu oturanlan 
.soracaktım. 

- Ha şu karga 
burunlu kal:iınla, züppe erkek mi? 

. - Tcşckkur ederim bayan, öğrenece
ğİını öğrendırn. Bizim müesseseden ve· 
r:siye eşya almak istiyordu da.. böyle I 
soylC'Cliğinize göre mal! vaziyetleri iyl 
ohnasa gerek! 

* Polis filmlerinde 
Sin€mada perde arası konuştular: 

- Polis filmle., 
rlnden hazzediyoı 

musun? 
- Asla' 
- Neye? 

'd.:- - Filmdeki po· 
lis hafiyesi bana 

Cloğru bakınca birdenbire içime bir kor· 
ku g lıyo.r da .. 

* 
Boyanmaz 

Bir adamı gösterdiler: 

- Karısı, dünyada bir eşi bulunınıyan 
kadın. 

Merak ettiler: 
- Ne fevkalfıdeliği var? 
- Boy;anmaz. 

Borçluların, alacaklıları protesto için 
3{aptıklan mitingde alınmıl bir Tesim. 

- Çıkar paraları .. 
- At §U elindeki pis şeyi. Bununla 
gctlt§tltr mı? Bende 1939 modeli ta
bancalar var. Taksitle de veririm. Al 
bir tane de işine yarasını 

Bu ne biçim ilkbahar 
Sobayı atamadık, 
Bu ne biçim ilkbahar! .• 
Paltoyu satamadık, 
Bu ne biçim ilkbahar! •• 

Bitmez fırtına, yağmur, 
Sokaklar hala ramur; 
Artık kô.li dedik dur, 
Bu ne biçim ilkbahar/., 

Sevgil"mle bir kere, 
Gidemedik bir yere .• 
Görmedim bire bire, 
Bu ne bifim ilkbahar! •• 

Kadınlar kapalı hep, 
Soğukmuı buna sebeb, 
Artık yeter kerem et; 

j~e !~i~ i_!_k~a~~I:. ~ 
-----~4·h·M·C.-..~ 

- Karıcığım, başıma bir f eUıket ge· 
lirse hiç korkma, 6igorta oldum, eline 
tam on bin lira geçecek. 
- Ya başına bir f eıaket gelmezse o 
zaman ne yaparım. 

····························································-
( ___ H_o_ş_S_ö_zı_er _ _...) 

Haydi mutfağa 
Erlkek eve girdi. Karısı karşıladı, erke

ğin yüzü gülüyordu: 
- cAile hayatında erkeğin ve kadının 

vazifelerh adlı eserim çok beğenildi, de
di. kapış kapış iJrnpışılıyor. 
Kadın suratını astı: 

- Bunu bahane edip bulaşıkları yıka
mıyacaksan, nafile çeneni yoruyorsun. 
HayW hemen mutfağa! 

* işime gelmemişti 
Memur, müdürden izin istedi: 
- Bir hafta evvel istıyorum. evlenece· 

ğim de .. 
- Senelik izninizi lmadınız mı? 
- Bir ay evvel almıştım. 
- Neye o zaman evlenmediniz? 
- Senelik izin. günlerimde, rahatımı 

bowıak isime gelmemişti. 

* işini bilen 
Çocuk anlnttı: 
- Annemden beı kuruş istediğim za

man annem beş kunlf vereceği yerde 
beni döver amma. ben gene her zaman 
isterim. 

Sordular: 
- Dayak yiyeceğini bildiğin hab:ie ge. 

ne istiyorsun! 
ÇOC'Uk güldü: 
- Annem dövünce ben ağlamaya baş

lıyor.um. Büyilk annem de susturmak 
iç.in on kurut veriyor. 

* Ben yiyorum da 
Evli erkekler konuıtular: 
- Aşçım gitti. birkaç gündür yemeğJ 

karım pişiriyor; çok üzülüyorum. 
- Karım yemek pişiriyor, diye mi ü

zülüyorsun? 
- Hayır canım, o yemeği ben yiyorum 

da. •• 

Memnuduı-
Sigara içmiyenl mahsus vagondaki 

ydlcu, kondüktöre sordu: 
- Burada sigara içebilir m.iybn! 
- Hayır bay memnudur. İçemeulııiz. 
- Pe-ki amma yerde birçok sigara uc-

kın var. 
- Onlar, müsaade almadan qar ~ 

çenlerin attık.landır. 

Ta!f!Jareci, çocuğu.n.a yürümek. öğre· 
tiy<>r. 

Mahvedecek 
Mağazaya giren yaşlı karlın. etrafına 

Unuttuğumuz ve kaybettiğimiz san' atkar 

Denizkızı Eftalya son 
günlerini nasıl geçirdi? 

İki buçuk senedir hasta idi ve iki buçuk senedir bir tek 
arzu için yanıb tutuştu: Son bir defa konser verebilmek! 

Röf)OJ'laiı yapan: Nrı.aet Sala Coıkıın 

bakındı. kumral 
bir satıcı kız gör: ~Jf.L ~- 1 Denizkızı Eftalyanın ooktUc z;et)d Bay Sadi ile biTlikte ~Dl rMlm 

dü. Yanına gitti: ~.= \' Deni'Zkızı Eftalyanın bir rubu asn a· 
- Oğlum bütün ~ şan uzını bir zamanda elde effiAi §ÖhreU ~~~~= 

servetimizi senin ~ iki buçuk yılın süngeri yok etmeğe kAfi 
uğruna mahvede- -.: .... ~ geldi. 
cck:. Artık yeter. ı O kadar ki ölümü bir gazetenin ilQn 

- Ben sizin oğlunuzu tanımam ki ba- sütwılannda satın al.ınnui üç beş satır· 
yan? lık b.i.r )erde yalnız iÖylece kaydedildi. 

- O .sizi tanıyor ya.. her gün bu mağa- Ne kadar unutkanız! 
zaya girip sizden lbir kadın çorabı alıyor, Eftalya, yılllarca saz sahnesine hAkim 
bana getiriyor. olmll§. halkı tes.'ıir etmiş. uzun seneler * şanlı, şöhrctl'i bir muganniye olarak mad· 

Rüyadaki gibi di ve manevi kazanmlf mus ki alemınin 
yalnız şöhret ~ansörile çıkılan irti1ala· • 
nndıa s:ın'atkur payesile vaftiz edilmiJ 
bir kadındı. İki buçuk yıldır kalb hasta· 

me ne kremi sür
düğümü, nasıl pud 
ral::mdığım:ı., k:r. 
piklerimi hangi 
rimelle boyadığımı, dnda:t.ıanma ne mar
ka ruj sürdüğümü .sorsaydın. gündüz de 
ayni lforecede güzel olurdum. 

Bir tek ağzınızı 
Dişçi. dişi ağrıyan ağzı büyük kadına: 

- Ağzınızı açar mısınız. dedi. Dişi ağ-

lığından muztar.ibdi. Nihayet bu hasta· tftalyanın 6lamünde_n dört gfln evvel . 
lıktan Çarşamba günü saat 11 i beı geçe yatakta çekilen resmi 
vefat etti. 

Cenazesi Taksimdeki Ayatinyada kili
sesinden ka!dınldı. San'atkarlardan ve 
kend'ıs"n sevenlerden müteşekkil bir ka
labalık tabutunu takıb ettiler. 

- Doktor, doktor! 
Diye dövünüyorduk. 
Nihayet doktor geldi. 

salladı: 

Umid.!lz bnşıru 

Merasimden sonra ooun !içinde gozle- - Çenesini bağlayın valide hanım! 
rini yumduğu ŞükrüpS§a ap:ırtımanının Dedi 
yolunu tuttwn. Bana kapıyı kız kardeşi- Ben ömrümde ölü görmedim. Ölüden 
nın kızı Bayan Stella ile kocası Hidayet ödüm kopardı. Fakat o o kadar güzel b r 
Darhan açtılar ve beni öldüğü odaya al- ölüydü ki, öldükten sonra bir kat daha 
dılıax. Bir Isa tasviri önünde son dakika- scvimliteşımşti. 

nyan ağzını çok fazla açtı, dişçi şaşırdı: lannı yaşıyan bır mum yanıyordu . .Köşe· Ağlıyarak çenesıni bağladık. 
- Şey, dedi, bir tek ağzınızı açın kafi. de kendisin:.:n büyük bi-r portresi asılı ıdi. - Rahatsızlığı ne idi? 

~l!llllllllllll ! Mum ile ll'CSim arasında dolaşan güzlerim, Yeğeni cevab verdi: kafamda şu hükmü doğurdu: İnsan da - KGlb! 
mum gibı, eriyip, bitiyor. Nitekim ben o- - Ne zama.n ve nasıl başladı bu h1c;. 
dadan çıkmadan mwn ihtılfıçlar ıçınde talık!.. 

Konferanslara karşı gösterilen bü

yük rağbetin sebebleıi hakkında bir 
konferans verilmifti. 

- Karım senede ancak oıı bq gün 
yanımda kalırl 

- Size ne ka.d.M acıyorıı.m. 
- Ehcmmiyeıi yo1'; °" bq 5i1u ça-
buk ge~Jlor. 

oan verdi. Fakat .. .azelendi. - Tam fki sene sekiz ay oluvor.' hatı ... 
Bayan Stella Darhan çok müteessır .. l Iıyor musunuz bılmem.. Şirketihayriyc o 

Denizkızının ölümünü §Öyle anlattı: yaz mehl.a'b eğlenceleri yapıyordu. Bu t -

c- Çarşamba gunü saat on b!Iı ~§ nezzühlerden bkine iştırak ettı. Orada 
geçe vefat etti. Biz dışarc- meşguldük. üşütmüş... Ertesi gQn de bir musiki 
Kendisi çok iyi idi. Üzerinde merak edi· ı san' tkannın jübilesi vardı. Oraya gitti. 
lecek .b;.r fevkaladeliği yoktu. Bır ses İşte hastalık buradan başladı. O zaman· 
ıi.şittik. Bir de ba:kllk, kendı.si yataktan 1 dnnberi bılafasıla devam etti. Kendisın1 
kalkmış, koridor.a çıkımı.. 1 Gülhane dahiliye mütehassısı Profesör 
TelUş ettik; M"ralay LUtfi tedavi ediyordu. Doktoru· 
- Aman buralarda dolaşma, odaya gır! na o derece bağlıydı ki resmin: başucuna 

dedım. astırmı5tı. Onun telkinlerile kendisini ı ·i 
- Siz benim gezdiğimi hıç istemiyor- hissediyordu. 

sunuz! - İyi olduğu zamanlar şarkı söyler 
Dıye alındı, mütee ir bir tavırla salo· · d~? mıy r .. 

na geçti. Bir müddet pencereden dışarı-
sını seyretti Karşımıza yeni bir apartı
man yapılmıştı. İsmini sordu. cevab ver· 
dim: 

- Evet.. sesini kat'ıyen kaybetmedi 
Bazan kendi kendine şnrkı söylerdi. 

- En çok hangi şarkıları severdi?. 
- En çok ıtevdiği §arkı: 

- Hayıat! 

Gözleri dalarak, mırıldandı: 
- Güzel şey. güzel ıey! 

Gösterip ağya:re h1tfün bızlere bıga-

nesin! 

- Bilmiyorum. Eftalya apartımanı mı, İdi. 
yol.sa hayatı nu güzel buluyordu. Biraz Atatürkün çok sevdiği (Şahane gözler) 
dolaştı. Etajerin üzerin.deki Atatürkün şarkısını da çok söyler, Sultanf yegah 
büstü~ uzun uzun baktı. Saçlarını okşa- beste (Yltn m.isall mi) yi çok beğenird 
dı. YontlmuştlL Karyola.sına uzandı. Bo- - Hastnl':ığı sıralarında dışardaki faali· 

k tini. . yd, 
nliın üçük çocuğumu sevmek istedi. Ku· ye arar mı ı ... 

cağına çekti. - Çok .. yegane arzusu so:r: b"r konser 
- Aman sana ağırlık vermesm, goA"sü· verebl'.lnıekti. cAh, bir şarkı soylıyebıl-

nü tazyı'k etmesbı.! sem!> crordi. H:atti Arnavudköyunde bır 
Dedim. gazino vardır. Bllllun sahibim çok se\•<'r. 
- Z yanı yokl c yi olayım sa.na b r konser v receii rrı> 
Dedi. Çocuğu acvd.1. rab.laştı! derdi. 

Sen ne şelrer ,eysin.! diye öptü. öp- - Kaç y ında idi. 
tü.. - 44-45 .. iyi bir aileye mensubdıı. Pe-

Çocuk karyoladan 1nd.lkten brraz son- derl jandarma zabitidir. 
arkamızda bir hınltı duyd'uk. Bir de - Yeni muganniyeleri beğ nıycı· 

ne bakalım. Zavallı son nefcs1ni veriyor- muydu? .. 
du. - Evet.. lfü:hassa Hamiyet ile Müzey-

Sözün bundan sonrasını Hidayet Dar- yeni pek takdir ederd'. 
han'ın vaildesmm ağzından dinliye1d.m: (Devamı 10 uncu sayfada) 



SON POSTA 

18 Mart Zaferi 
.................................................•.................................................................................................... , 

t'"Çi~~·k·k~i'8yi zorlıyan düşmanın 180 ü mütecaviz gemisi vardı, Biz 
iki eski zırhh, birkaç torpido ile bir alay kDhne topa malikdik ve 

" böyle iken tarihin en parlak zaferlerinden birini kazandık -. .. ......................................................................... -........ ·-·-·--..... ··-·--·--···-·-········· .... -···-"' ........................................ 
[Son Posta'nın deniz işleri mütehassısı yazıyor J 
Yirmi dört sene evvel, bugün, fizerin. 

den yıllarca kara talih bulutları ııynl
mıyan Türk ordusu cihana, ilk d.efa ola
rak, damarlarındaki asil kanın neler yap
mak kudretini haiz olduğunu göstermişti. 
Çanak'kalede Türk askeri ve Türk deni~ 
cisi zırhlıya karşı çatana ile, mermiye 
karşı çıplak göğsü ile kuvvete kartı ce
saretle har.betti... Muvaffak oldu. Fak.at 
kazandığı muzafferiyet, kelimenin ilham 
ettıği manadan çok lfimullti :lıöi. O, Ça
nakkalede birçok düşman gemilerini ba
tırmış ve düşmana pek çok zararlar ika 
etmişti Bu zaferle o Türklüğün kendine 
itimad etmesinde ve daha do~ Tür
kün kendıni tekrar tanımasınd.a da nmıl 
olmuş ve cihana bu milletin silihsız da 
olsa, memleket ve vatan tehlikesi: karşı· 
sınd'a çok hassas olacağını ve ülkesini 
kıimseye vermbyeceğini anlatınııtır. 

18 Martı anlatmaya başlamadan evvel 
onun ölen ve yaş1yan kahramanlarını 

§'Ükrallla analım. 

* ÇanalCkaJe demek yalnız 18 Mart 191~ 
demek değildir. Onun her günü bir kah
ramanhk destanı ile başlamış ve ruğer 
bir dest.an ile bitmiştir. Bu münasebetle 
fWlU da söyliyelim: Kim ne derse desin 
cihan tarihinin Çanakkaleden bugüne ka
dar old'uğu gibi bundan ıonra da bileceği, 
bilmesi lazım gelen tek hakikat vardır: 
Çanakkalede Türk kumandanı hakim ol
mUf. Türk kwnandanı kumanda etmiş ve 
Türk neferi çarpışmıştır. Kazanılan zafer 
de tamamen Türktür ve Türk olarak ka
lacaktır. 

* Asker gözil ne Çanakkalenin tarihi kü-
çük bir hadise ile başlar, Türkler ile Al
manlar arasında bir noktai nazar mtica
delesi ile ... 

Ma?fı;-ıdur ki Çanakkale mUdaf aasının 
eski toplarla yapılması zarureti vardı. 
Almanlar topların eski ve menzillerinin 
pek az oltl'uğunu takdir edemiyerek, tek-

Çanakkale siperlerinde 

miı cahkimatın, boğaz dışında olmasını 

arzu ediyorlardı. Onlar fikirlerinde o ka
dar ileri gittiler ki, 'l'ürklerin bütün iti
razlarına aldırmıyarak, bu hususta emir 
bile çıkarttılar. 

HalbulQ Çanakkale Türktü. Almanla· 
nn birim ihtiyacımızı bizden daha iyi 
takdir etmesine imkan yoktu. Karakteri
mizin pek hassas bir noktasına temas e
dilmişti ... İşte bu anda Türk emir dinle
med'j, boş mantıklara kulak asmadı, va
tanı iç·n ne lazım ise onu yaptı. Çanakka
le boğazı komutanı Cevad Paşa (en son 
ordu müfettişi- ve Askeri Şura azası mer
hum) tahkimatı içerde yaptı. İşte bu 
vak'a 18 Mart 1915 zaferinin mebdeidir 
ve zaferde hissesi vardır. 

* Çanakkalen!n sevkulceyş, coğrafya du-
rumunu tekrarla.mağa lüzum yoktur. An
cak bu cephenin yanlması Büyük Harbin 
sevk ~ idaresi bakımından çok mühim
di. Almanların meşhur Şilfen planı dur-

kahraman Mehmedeikler 
muş. İtalya harbe iştirak etmemiş ve ne
ti<:edıe Avrupa cephelerinde mevziler te
eSS'Ü3 etmişti. Harbin buradan inkişafı 

artık mümkün görülmüyordu. Diğer ta
raftan Ruslar Türklerin taarruzlanndan 
bunaimışlar ve İngilizlerden yardım is· 
teıneğe mecbur olmuşlardı. 

İngilizler de ayni noktai nazarda idi
ler. Ancak bu yardunın en müsaid yol o
lan boğazlardan yapılması lazım geliyor
~u. İşte hasımlarımız bu sebeble Çanak
kaleye taarruz etmek istediler. Bu taar
ruz yalnız denizden olacaktı. 

Karar münakaşayı mucib olmadı de
ğil... Bir çokran hem karadan, hem de
nizden beraber taarruz yapmak istediler. 
F.akat her nedense, hasım denizcileri ken
dilerine pek güvendiler! Kuvvetin hAkim 
oid'uğunu zaruıettiler, bu iş için: 

İngilizler 11 zırhlı, 

Fransızlar 4 zırhlı tahsıs ettiler. 
Eğer mayın arayanları, torpitolan he

(Devamı 10 wıcu sayfada) 

1 

Mart ta 

ilmi bir anket 
Cezanın cürüm ile mütenasib 

olması ıazım gelmez mi ? 

1 

Profesör Saim Ali: "Zehirli madde kaçakçıları bir katil· 
den, yahud ihtiyaca mebni devlet malından para çalan 

memurdan daha şiddetli cezalandırılmalıdır,, diyor 
cCürü.m ceza ile mütenasib olmalıdır> 

isimli yazı komprimesile büyük bir mese-
leye parmak koyan arkadaşımu Bürlıan 
Cahidlıı makalesi münasebetile açtığımız 
ankete devam ediyoruz. 

Profesör Ali Fuad, profesör Mustafa 
Re~ doçent Yavuzdan sonra bugün de 
hukuk ve tıb fakülteleri profesörlerinden 
Tıbbı adli mütehassısı saylav doktor Sa
im Ali Dileınre cevab vercfi: 

Anketimiz.in mevzuundaki bilhassa ze
hirli madde kaçakçılarına bugunld mev
zuatımızda verilen cezaların az oluşu 
:iddia.sın'&. iştirak eden değerli profesör 
şöyle diyor: 

c - Ben ceza mütehassıs1 değilim! Bu 
bilgi hukukun en mühim bir şubesidir. 

Bu mevzuda konuşurken çok dikkatlı ol
mak lazımdır. Ben adll tıb mütehassısı • 
yun. Ancak bu gözle suallerinize cevab ı 

vere biliriln. Profesör Saim Ali Diiemrc 

Cürüm ile ceza arasında nisbetsizlik mezse doğru bir ceza tesbit edilmiş ol " 
bazan göze vurabilir. Kanunların en hur· maz. 
da teferrüatlara kadar bütün vaziyetleri Bir cürmün ikaında, o şahsın haleti ru
tesbit etmeleri lazım olmakla beraber hiyesi. bir çok ictimai tesirler ve ilcalar 
vazıı kanunun elinden yakasını kurtar- tartılır. Bu mesele hukuk felsefesinin ta 
mış bazı vaziyetler olabilir. Bunları da kendisidir. İndimce cez:ı tedrisatında bu 
hakim yakalamalıdır. Bu bakımdan ve ilınin, benim düşündüğüm gibi yapıldığı .. 
uzun tecrübelerime dayanarak sureti u- nı tasavvur edersek ayrıca hukuk felse
mumiyede ceza mütehassı.sının ceza ta • fesi okutmağa lüzum biıe yoktur. 
yin ederken, karşılarındakilerin hukuk Bunun içindir ki, her memlekette be • 
kitablarının yahud mecellelerin madde - şeri bilgilerin her şubesinde mekteb ve 
!erinden ve prensip:erinden daha ziyade müesseseleri nisbeten kolay ve işe 
ahvali nıhiye?eri düşünmeleri lazımdır, yarar mütehassıslar yetiştırirler Yal
kanaatind'eyi.m. İyi ceza tayin eden bir nız hukuk müesseselerinde iyi ceza mfüe .. 
bakim indimce bir küçük penamberdir. hassısı yetiştirmek bütün dünyada ebedt 

Bunu her vakit söyicrim. Çünkü şu - bir derddil'. 
bcm bununla mütevekkildir. Ceza, cemi- Bir mücıfune efradını cami ve ağyarını 
yeti korumak için verili-r, mücrimlerin mani bir surette ceza tayin etmek için 
ruhi halleri. mes'uliyet dereceleri, seıa- hukuk bilgisinden mnnda fevkalade 
meti umumiye namına uzun uzadıya ted- sosyoloji ve bunun pes'kolojik kısımlan,. 
kik edilmeden konur. Bir memleketin ıc- nı öğrendikten sonra dn b;r de kabiliyeti 
ti.maiyatına zar.ar verecek cürümlere ce- mahsusa lazımd'ır. Bundan başka bu mes
za tayininde mücrimlerin ahvali ruhiye- lekte ihtiyarlamış olına~ ve çok pratili: 
lerini UZUJ'l uzadıya itiba-rda tutmak zarar görmüş bulunmak icab eder. 
verir. Bu belli bir şeydir. Fakat diğer ci- Hukukta her yeni mesele yeni bir ır.u~ 
hetten beş parmak bir olmadığı gibi, in· ammadır. Bildiğim budur. 
sanların ahvali ruhiyesi de hiç düşünül- (Devamı 10 uncu sayfada) 

- Bak, İzzet efendiciğim! Şimdi bir Son Posta'nın Romanı : 78 bir duygu dahi yoktu. Fakaıt bir kadın, 

mektub da, Macid beye yazacaksın.. ". Ah ne baygın bal<. ışın var, bir genç kız tarafından vaki bir ilanı'" - Beli, sultanım! aşk, bir davet karşısmda bulunuyordu, 
- Dur, dinle beni Mektub, HUrmü - Aşağı yukarı bir senedenberidir çek• 

ı:ün ağzından olacak. Sen müsvedde • 50 ~ 1 ı ~ ~ ~ 1 ~~ f; ~J l VA 'Z. AN tiği çileyi, hayatını kemiren ıztırabı, 
yi yap, o kendi eme temize çeker. Di· Yll. t i ş;< ;J:;tt ti& r·fa?•JJ.!.t' EQCÜ~ND i1k defa bütün ehemmiyeti1e ölçtü. 

yeceksin ki: cBen filancayım. Beni, E . b emsırelı' E kREM Mektubu, elinde evirip, çevirirken, 
arkadaşınız Memduh bey seviyor am- •s~EBLUK~ a evaz ' - - • tt TALU Memduhun durmadan verdiği nasi • 
ma, benim gönlüm sizde. Çünkü ben 

1
& • hatleri hatırladı. Olmıyacak bir işin 

ai:rln gibi ağır başlı insanlardan ho§ - pe~inden koşmaktansa, hayatın lezze .. 
lanınm .. • Burasını azıcık ballandır. essir yazmasam, i - Rana bu müsved· tini, ele geçtiğı yerde hemen tadıver ~ 

rif 1 • 
Sen, bilirsin gayri. Benim ta etme • nanır dat gelirler !M?yı muvafık bul - mek şüphesiz ki daha makuldü. Cavi ... 
me hacet yok. Sonra, gene dersin ki: mi? Mahaza fena da du. Hürmüz de öze- danın he11yali de. bir taraftan kalbinde 
cSize böyle mektub yazdığımı sakın değil. Elimi alıştın - ne özene, bunu pen· yaşayabilirdi. Hürmüzün aşkı galebe 
Memduh bey duym&.'Sın. O, benim ti - ;orum. RAna hatun be bir kağıd üzerine ederse ötekini oradan büsbütün uzak • 
zerime çok düştil, ben yüz vermedim. tezgahı tatil eylese, temize çekti. Geçen laştınr, siler .. etmezse, y~niden ona 
Zira masum kalbimi, henüz açılmamış 1 

veyahud ki fakire defa Memduha yap- dönerdi. Fakat bu fırsatı kaçırmağai 
bir gonce olan gönlümü ve varlığımı yol verse, Yenicami tıkları gibi, deva • ötekinin kabın" varmasa dahi, bu hali• 
size saklıyorum. Varsa siz, yoksa siz!• merdivenlerinde bir irin kapılan ~nüz tiyar1ığı reddetmeğe mahal yoktu. ' 
Artık, şöyle adamakıllı, tesirli bir na- çekmece kurup öte- açılmadan, peçesi Bir şE>yden Ç€kiniyordu: Hürmilz, 
me olsun, anlooın mı? kine berikin• ~k sımsıkı örtillü bir Memduhun hoşlandığı bir kızdı; dav~ 

_ Başüstüne ve1iyetülnaam! Geçen nameleri yazar, ge • kadınla gönderdi • tini kabul etmek, kendisile münase .. · 
~fakiler fena mı idi? çinirim. ler. bette bulunmak, ona karşı bir ne\'i hl• 

_Bunu onlardan da baskın isterim. Kalemi eline c'1 - Name, Macidin ü- yanet olmıyacak mı idi? Düşüne düşü•j 
dı, cızırta cızırta fU .ıerinde, umdukla - ne bunun da özrünü buldu. Hürmü~ - Merak buyurma efendiciğim! Se-

Ukam oldukça kuvvetlidir. Va.ktile bA- şaheseri doğurdu: rındaJ:l da ziyade te- nihayet Memduhu ı nikah1ısı değil 
bıfetvada, rüfakayı daiyanem herkan _ cMeclubü dilim, sır yaptı. O gün, te- ya? Hatta, yaşadığı muhite nazaran 

gı bjr hacet için arzuhallerini fakire efendim, sadüfen, adamca - umumi bir kadın sa•yılırdı. Ve zorla 
.. cariyeniz, ge • ğız meyus bir hal - değil a: Memduhtan hoşlanmıyor, Ma• 

yazdınrlardı. çenlerde validem de idi. Cavidanı on cidi beğeniyordu. Macid reddedeceH 
- Amma, böyle arabca. farisice ka · Rani hanımın hane- beş gündü görme - olsa. ~anki Memduh:ı avdet mi edecek• 

rışt1rma sakın. Kadın ağzından yazıl • sinde tanıdığınız Beberuhi dividini önüne koyun ca iptida bir ldha"le çekti... miş, bu ~dsiz aşk- ti? Kat'iyen! KE>ndi zevkine uygun baş• 
dığı belli olsun. Hürmüıüm. O gün teşrifiniı.de zltıi - O gözlerdeki edayı melAli dağıtmak tan nasıl vazgeçeceğini düşünmeğe baş ka birisini bulacak, onunla düşüp ka! • 

- MüstE~rih ol, kadınım! Üslılbü ne - linizi biraz elemli ve düşünceli gôr • saadeti cariyelerine nasib olmıyacak lamıştı. Aşkta şuurun bu galebesi na- kac;tktı. Bu takdirde, fazla mutaassıö 
vin üzere yazarım. düm. Bu haliniz bana son derece do • mı? Memduh beyle aranızda ah ne bü- dir değil, fakat gelip geçicidir. Aşık, davranmak ahmaklıktan, enayilikten 

Beberuhi odasına çekilıp te divitini kundu. Kibar tavırlarınızın, ağır baş - yük fark var? Siz, benim gibi, ha.yatın meyus anl&nnda hazan makul düşü - başka hır şey olamazdı. 
lSnilne koyunca iptida bir lahavle çek· lılığınız•n meclubu oldum. Arkadaşınız yalnız saadetine teşne bir kızcağızı nebilir. Eğer bu sırada\ haricden mü - Bir C\ralık, dürüst hareket etmiş 0111 

ti. 'Bu, şuna buna hitaben, kaçıncı Memduh bey her ne kadar cariyenize kim bilir ne türlü mes'ud edersiniz?. dahale vaki olur ve bu müdahale o mak için. karşı tarafta oturan Mem • 
mektubdu ki kaleme ailıyordu? Hiç te alaka ve meftuniyet gösteriyorsa da, Sizi bir kere daha görebilsem!. Yük - düşünceyi teşvik edici bir mahiyet ar- duhu vaziyetten a-gah etmeyi zihnin • 
böyle muhaberatı bol bir kapıya çat • ben tab'an, bu gibi zevattan hazzet - sek ruhunuzu böyle hasta eden, melA • zederse, ümidsiz aşktan kurtulmak, den geçirdi. Fakat Hürmüz, ml'ktu • 
mamıştt daha. me.m. Anın için kendisine ruyı iltifat le dilşilren ne olduğunu keşfedip de, kalbi, şuuru, duygulan başka istika - bunda sıkı sıkı tenbih etmişti. Km bi• 

- Ne iştir bu, başıma gelen? diyor· aöstermedim ve göstermiyeceğim. Mey kendi kendimi feda etmek dahi lazım - mete sE>vketmek kabildir. Aşk ancak lir? Kııcağız çekiniyordu.. gücendir " 
du. Günaha, sevaba pek itikadım ol - lim zatıalinizedir. Masum gönlümü, gelse, buna seve seve katlanarak, sizi diğer bir aşkla tedavi edilebilir. Şu mek. kalb kırmak istemiyordu z&ıhir. 
mmnakla beraber, sade şu nameler yü- bakir ruhumu bir kimesneye raptetmek naili murad edebilsem! Emin olun: En kadar ki yenisi eskisinin üstüne aşı - Şimdi, tutup da onun hassaten üze • 
zilnden yüklenmekte olduğum hamu • Iaztm gelirse, efendimden gayrisini in· büyük emelim bundan başka değildir. lanmamalı, ka1bin ve düşüncelerin nis- rinde ısrarla menettiği birşcyi yapmağa 
lei vebalden bayağı ürkmeğe başla - tihab edemem. Bu düşünce ile, o gün- Sevdiğim adamı mes'ud görmek benim beten, ilkinden uzaklaşmış bulunduğu kalkışmak münasebetsiz olacaktı Vaz • 
dım. Gerçi emir kuluyum amma .. ne - denberldir yanıp tutuşınadayım. E - için de baisi sürurdur. Ancak sizi bir bir Ana tesadüf etmelidir. geçti. İlerde, bir sırası gelirse, meseleyi 
ticede, herifleri tuzağa düşüren benim fendiciğimin bir defacık daha o neciba- kere daha görmek banaı müyesser ol • Macid için işte böyle oldu. VakıA, biçimine getirip söylemek daima müJn<ıı' 
belagati kalemiyem. Ben bu denlü mü· ne bakl§larile karşılaŞmıyacak mıyım? sunf• onda, Hünnüze kartı uyanmış en ufak kilndü. (Arka.&ı var) 



MASAL : 

Kırçiçeğini nasıl kaçırdılar? 
Bundan uzmı yıllar evvel b'r hüküm- Tabii oğluna Kır Çiçeğinden bahsetmedi. mefe razı olunca hazırlıklar baıladı. Kır 

dar vardı. Bu hük:imdarın Nedim bmın- İhtiyar hüküm~r birkaç gün içinde Çiçeline birbirinden güzel elbıseler di
de b:.r ve!lri, Eşref isminde de b"r oğlu hazırlanarak yola çıktı. Fakat hükümdar kildi. Elmaslar, kıymetli mücevherler ha
ftrdı. Hükümdar her aımnı veziri Ne- bu uzun yolculuğa dayanamıyarak. daha zırlan8ı. Her py tamam olunca, Ep-efin 
di.me söylerdi. Bir gü-. gene Nedimi oda- Kır Çiçeğinin mern1eketine varmadan memleketine dönmek üzere yola çık • 
sına çağırarak dedi ki: öldü. Babasını gö•üren gem"nin pek ça- tılar. Döndükleri z.ıunan çok büy.ik bir 

- Nedim, bize tok. pek çok uzak olan buk geri döndüğünü gören Eşret, bir a- düğün yaparak mes'ud yaşamıya başla.." 
bir memleketteki hükürod'ann cKır Çı- rabaya b'nerek he~n limana koştu. Ge- dılar. 
çeği. isminde b"r kızı var. Ben onu almak m"den büyük bir tabut çıkardıklarını gö- Birkaç zaman sonra komşu hükümd."U"
iatiyorum. Altın ,Pbi san .saçlan var. ye- rünce, bunun kime aid olduğunu sordu. !ardan biri Eşrefi ziyarete geld.ı. Misafir 
§il e1b"se?er de giyerse, hpkı bir kır çi- Nedim, ağlıyarak, t>ab:ısının ölmüş oldu- hükümdar Kır ç·çeğini görünce A ık ol· 
çeğine benzenniJ. ·Onun için adını Kır ğunu söyledi. Kederden şaşkına dönen d'u. Hükümdar bir türlü memleketıne 
Çiçeği koymuşlar. Şimdi ıen o memle- Eşrefi teselliye başladı: dönmek istemiyordu. Birkaç ay kaldık-
kete gider, Kır Çiçelin! alır, blJ?aya ge- - Ne yapalım, eceli geldi. Ş"mdiı sara- tan ılOllra kendi ülkes"ne dönünce, sara-
ti.rirsint ya dönüp devlet iılerile meşgul olmak ymdaki sihirbaz 'kadınlardan bırine der-

Hükümclar böyle .ayUyerek Ned'me IAzım! dedi. dini anlattı, bir 9IN bulmumı söyledi. 
Kır Çiçelfnln bir de remıinl gösterdi. Genç hükümdar, bir gün babaı:nnd'::m Silıirbaz: 
Resimde g6nfllğü m o kadar genç ve kalan evrakı gözden geç'rlrken, kağıdla- - Siz hiıç merak etmeyin, ben Kır Çi
eüzeldi ki vem dayanamadı: nn arasında b'r resim buldu. Eşref re- çeğini buraya kaçınnm. dedı. Hemen bir 

- Hüldimda.nm, çok g(lze! bir kız. fa- s"mde gördüğü kızın güzellitin'! hayran kuş olup, geldi, Kır Çiçeğinin penceresi-
kat, siz arbk çat yqlımıız. Bu kızı an- oldu. Ned1mi çağırarak sordu: ne kondu. Sonra tekrar kadın kılığına 
cak oğlunuza alabilfrslnfzt dedi. _ Bu resim kimin? girerek saraya gırip Kır Çiçeğinıı? misa-

1htiyar h&ilmdar bu sözlere fena hal- _ Bir hükümdar km! fir oldu. Bir gün Kır Çiçeğ' misaf rmf 
de hiddetlendi: _ Bu kızı nasıl görebii"rim? gezdlr-• ak için arabayı hazırlatarak kır-

- Sen git tıe bana Ep-efi gönder diye .. 
reık Nedimi odadan çıkardı. 
Babasımn ne IÖy'liJeCelfni merak eden 

!'.§ref toprak pldi. lltlkilmdar söze bq-
Jıacfı: 

lara çıkardı. Saraydan epevce uzaklaş
- Kolay. Memleket1nc gideriz. tıklan zaman sihirbaz kadın arabacıyı 
Eşrefle sadık veziri derhal yola çık- yere etarak yerine kendi geçti. Arabayı 

tılar. sürme~ başladı. 
Kır Çiçe#'nin babası misaf'rlerini çok 

tyi karşıladı. Onlara memkketi gezdırdi. Onlar gidedursunlar. sarayda, karısını 
- Oflum, ben ihtiyarladım. Artık hü- Z yafetler verdi. Eşref Kır Çıçeğ•ni gö- arayıp bulaınıyan Eşref hemen adamla

lııamdarhlı llZWl lmakıyorum. Ben öl- riincıe rea'.mden çok daha güzel bnldu. riJe yola cıktı. Ele geçeceklerinı anhyan 
meden. biru .eyahat etmek, 7aba~cı Memleketine döneceği zaman baba.;ından sih"rbaz Kır Çiçeğ'ne bir su içirerek peri 

m~~-~~~-~--~---~--~-~.o•ru•m~!~d=e=d=L~~=~~·~H•ü•k•ü=m=d=ar~d·a~k=m~ru~E=ş=re=f=e=v=e~~ kıh~narokıı~~h~~r·nc~deb"r d~ 

C Yeni bfmeceJ z 1 
ya kapattı. Kır Ç çeğini bu s hirden kur

~ tarmak için ç'çek suyu içırmek lizı dı. 
___ ...,. Eo;ref m·s ftr oldu~ ev·n bahçesind ki 

- Rilzglrh btr D-

vade. bapWn ppb-

11 uçan bir lldun ,.. 

mi yap! 
Ressam remıl ,.,.. 

Jmf. fakat yaptılı re

mm hatah IDJ.if.. rn-~ 

ama söylemlflıer:. ..,__. 
- Hayır, deJDit. 

ben hatalı Nllm yap. 1 
_ ' .._,,,.. ... ·--mam. 

Ressamın 1'a tddl

uma ratma ona re. 

alJnde yapblı bataJı 
16ttermtfla'. RelAm .. , =;:r 
da bıµ obnaF •- u 

- Hılrlrm•ı Vllr, 

bütün çiçekler·n c:u' unu cık np b r .::: şe-

1--r- -V- _. ~ ye doldurdu. Bir gl\n büvük b'r Cirid Vll• 

....r- .f,4 nu tertib ed'ilmişf. Esr f Kı- Çi eğ'n"n 
de bu eğlenceye l{eleceğin · duyunca. be-

l 
men Nedim ile kıhkların. değiştır"p ora-

~ ya geldiler. Eşref uzakta bir atla bekle-
::;;--: di. Nedim kimseye sezd rmeden çiçek su-

yunu Ku Çiçeğ ne verdı. Kır Çiçeği b"r 
yudumda hepsini içerek. b"raz dolaşmak 

bahanesı1e sihirbazı kandırarak Eo;r f"n 
bekled~ji yere geldl Hemen Nedimin ev
velden hazırlamış olduğu atlara athyarak 

d"i:irtnıala bçmıya baş!ad\lar. S hirbaz 

lşln farkına varıp etrafı araştırmcaya ka

dar memleketlenne \•ardılar bile. Onlar 
enniı muradına! ••• 

Semih1J Ôzkadeder 

····G·;ç;-·hıim·ec·emız~e-

demif. hatala JaPJIDı' Dj $ 1 lf -
kazan,.. nar 

~...::.~~~· 
C:Ylldız radyoda:] 

Yıldız - Aaa, teyzem Yıldı.s - E1/1'ah duğmeyi Yıld&z - Y cı ben §imdi 
yen ircıdyo cılmıt, M.le p fazla kıvırdım, radyo 1cı- ne yopacağıT'l., bu ig'i dıl-

nıdyoyıı bir açayım. nldı. zeltmelt! 

Yıldız - Eyvah 11yak _ıealen geliyor, 

teyzem.in misafirleri gelmif olacak; 

fimdi ben ne yapacaqım. Buldum, bul
dum. Radyonun altıftdakı dolaba gb•l

!'er"rim. Şarkı söylerim, radyo çalıyor, 

zannederleT. 

cBahar obun da seyredin• 

cNtuıl riılcT bayırları> 

cZümri.icl gibi çayıf'lar• 

cAltın gözlü papatyeler• 

cGelfn yüzlü ~ 

Yıldı.ma teyzen - Yeııi aldıs)ım rad-

11omu hele bir g6nlnılz, gayet güzel.. 

ıeıi tle o kadar tcafnl Jci.. dinlerıenı. 

bayılacaknnız. Danın du,.,Jn fimd- G

çayım. Bakın hiç te paraziti t/01' 

M'1afiır erkek - Bir kı.ı çoc:uOu prb 

ıöylÜJ/Of' 

Miaafir Jcadın - Haç te gfiul aeıli de
ğil, bari bir gilel ıuıı kazcı ıöyLeue
ler. 

fDD. Geçen bllmecemizcte ~nların 1- Yıldıım teyıesi -- HakiJcateta lf!lle. h Yıldız-Ne !ICIPlrıtn. terzeciaim, bt,,.. 
bir bakın. H•erme J&ptJlı resimdeki ha- Yüz kişiye de ayn ayn güzel ve kıymetli &imleri pazartesi gün çıkacak sayımızda nanı ıu; hep te a11fti ıarJcı111 tekrar dan bGfkcı fClrb bilm.iyon&n ki qli-
ta,... llz de bulacak mwmız, bulursanız hediyeler verilecektir. .,~ edil ~- ecfi .. ,w .,..,._, ..,. . ı.an ece-.ı.u-. 11-· • ...... .,,.,_ 

Nll!l1 tfllln. hatnm ne olduğunu da bir B hneceye cevab verme müddeU on -----------------------------• katıda yum w relimJe beraber bize beş gündür. Bilmece cevabını bize gön- Şebr.:m:~ bulu:uı:r bilmece mü- posta ile ıönderilir. Birinci ft ikinci it- almak için ma1:bumıza gel.iriren iyi (JJıiııı 
ı&ideıfın. J>olru bUenlerdeıı bir ldşi)'e derdiğiniz zarfın üzerine bilmece keli- klfıtlannı azartesi. erşembe gilnleri ramiyeJeri kır.anan okuyuculanmızm re- 1D1f birer fotograflarmı da getirmelidta 
Mr kllo ~ vwecellz. Bir kıfi Son mesinf ve bihnecenhı gazetede çıkhğı ta- öğleden sonra ld'arehanemizden almalı- si:mler1nl pzeteye koyanr. Bunun için ler. Tqmda bubman okuyucularımız to. 
Postaya bir aylık abam by~edilecektir. rihi yazınız. dırlıar. Taşrada bulunanlann hediyeleri bu ikramiyeleri hıananlar, hediyelerini tograflanm polJta ile gönderebilirler. 

~ ... 

Civcio tıaihatlen JculaJc 

aınMUdı. y """"" cü•• 
11aD· ıMV• bnf1- hflatuı JIOıı 

la~ 

Yalmur ,WcletZ... 
mif, fabl' ıa1cıl' .. 
tnGt/A baflatnlft .. 
,... _ alclannatnlfla 

'"'"" btTdnbin 1rir girtUiJ ol
,.,... Cioclo Mt,/e ~ ,.,.. 

'!. t.ı.ı 8WM val•• dtHa ~ 

Yirtdi. Kendini 
~tpa
J&aı. ge1clflitıla ........ Tawk ane cavcitmıi yıldınmdan ıiit/leri va,.. 

tnlf cacaolaJc bl"'1f göriinc:e fGFda. FJJ.ı c "'° 
dD """"'lamıflOrd.. Iılaaclıtn amme t;abtıalJi 1tl ........... 



!O Sayfa SON POSTA Mart 18 

s kiz mart zaf e • • 
ilmi bir anket 

(BQ§tarafı 8 inci myfada.) 
'sab edersek tamTuza iştirak eden gemi

Unuttuğumuz ve kay
betlig~ imiz san' atkar 

İki'nci hattın en sağdaki gemis! olan (Ba~tarafı 8 inci sayfada) !hapsederim. 
(İnfieksı'bl-e} de bir hayli mermi yemişti. (B~arafı 1 inci sayfada) Zehirli madde kaçakçılanna gelince; Şimdi bütün ooyledlklerimi%l hülha 

lerin adedi yüzü geçer. 
Bu kuvvete mukabil. Türkler, iki eski 

phlı, brrkaç torpito vt" bir alay eski top

Şimdi İngilizler eskisi gibi güzel ateşle- Tecessüsilm dilimde tecelli etmişti. Bir bu adamların hareketinden deni bir §ey edcnm.: Cürüm ile ceza arasında tenasüb 
rine devam edemiyor, bir taraftan müca- sual daha sormaktan ken~ elıarn8?~: tasavvuı: edemem. Uyuşturucu maddeleri şarttır. Bu nisbetl yalnu kanundan bekll
deleye devam ederken diğer tarafta da. - Plaklarda kendi sesini dinler mıydi, satma!k, yapma, kaçırmak gibi ıeyler yemeyiz. Kanun hadler tayin etmiştir. 
gemilerinde çıkan yangınlan söndünne- nasıl bulurdu? cü.rümlerin en büyüğüdür. İctimal neti- Ger.im h!ktmin bileceği iftlr. Zehirli mad
ğe çalışıyorlardı. Bilhassa ismi geçen son - Dinlerdi. Dalar, eski günleri h~tır: celerl korkunçtur. Yukarci.a s5ylediğim de kaçakçılan ibiT katilden yahud ihti -
gemi, daha sonra1.an 0 kad'ar yara aldı lıaTdı. Fakat ptaklardan memnun değıldl. ceza tayini işleri, ihtiyac yüzünden hır- yaca mebni devlet maıınctan para çaln.n 
k1., alevle;r içinde yanan tekneden ne Cı- Sesini iyi aksettiremedilclerinden şikayet sızlık yapan memurun yahud tehevvüren memurdan daha §id'.deUi cezalandınlma • 

nıa mukabele edeceklerdi 

* İngiliz amiralı mütevali bombardıman· 
ları ile, 18 Marta kadar, boğazın en dı
§ındaki istihkfunlarunızı sukut ettirmiş· 
D.erdi. Büyük bombardımana takad~i.ım 

eden günlerde Çanakkale şehrinin pek 
~a:kınlanna k .... d:ır olan torpillerimizi. de 

şansıl?ı görmek kabil oldu, ne de diğer ederdi Sesi çok gür olduğundan. plA.k adam füdüren. buna milınasil cürümler lıdir. 
gemilerle konuşabildl Geminin telsiz bu sesi zaıptta aciz gösterirdf. i§liyeıılerin ceza tayininde haleti ruhiye-
makizre1eri harab olmuş. direkleri yıkıl- Dışarı çıktım. Köşe başnciaki muhal- lerinin aranmasını Amirdir. Yoksa böyl 

Sözü biter bitmez Saim Ali Dilemre. 
cnokt.a> dedL Zaten virgülleri, aatır baı· 
larını kendisi :ihtar ediyordu. Son emrlııl 
de yaptım. Noktayı koydum. O teıbihiııJ 
aldı, odasına doğru yürüdü. Ben notlan
mı toparladım. matbaanın yolunu tuttum. 

taronnş ve .kaldırmışlardı. 
Bundan dol'ayı İngiliz. amirali planını 

tanzim ederken goreceği mukabelenin 
'1erccesini pek hesaba katmao~. Bu pliı.n· 
lannda düşman kuvveti değil, zafer dil· 
§Üncesi müessir oldu ve gözlerini kamaş

mış. güvertes· delik deşik olmuş ... Adeta leb;cinin hopaTförü şu şarkıyı haykırı· biİ- ınilletii. zehi:rliyen. tereddiye sevkeden 
h'r yangın yerini andmvot"d.u. Nihayet. yordu: adamlar siyasi casuslara yapılnn muame-

d .. ') Gösterip ağyare hlftiln bttlere biga· leve tAbi tutulmaiıdırlar. Bana sora.....,"ız r; ıo amirali. bu gemive (geri on . işn· J • .,..,. 

retini venne~e mecbur olöu. nesin! bu yüzden para .kazanmak istiyenleri ve 
Bu onun plaklara nakşolunmuş sesi bu işlere alet okınları yirmi beş sene 

Şimdi İnfleks1"'ble alevler içinde, geri !di. Züt parçalan sanki Eftalyanın sesini Nus-:ct Safa Coşkun 

tırdı. 

Bombardıman 18 Mart sabahı §afakln 
başlıyacak ve üç safhası olacaktı: 

Birinci' .safha: En büyük zırhlılar uzak· 
tan ıstihkfunlan bombardıman edecek· 
[erdl. 

itkinci safha: Fransız zırhlıları daha zi
~ade sokulal'nk uiak Türk istihkfımlan
na ateş edecek ve bu suretle boğazın en 
dar geçidindeki mayinlcrin taranması te· 
min edilecekti. 

Üçüncü safha: Üçüncü bir grup mayin 
batlannın gerilerindeki bataryalan te
mi.zliyecek ve bu suretle donanma boğaz
Cian Marmaraya gircccktl. 

Uzun uzadıya hazırlanan bu planların 
muvaffak 'Olacağından, İng:liz amirali ve 
.Fransız amiııali o kadar emin idiler ki 
boğazdan evvel girmek hususunda adeta 

yarı~ ediyorlardı. Fransız amirali Keprat, 
boğaza en zıyade sokulmalt fırsatının 

kendislııe ver.lınesinı rica ediyordu. 

* Bu arada Türkler ne yapıyorlardı? Yü· 

dönüyor ve buna m~kabıl ü~üncü hattı değil, bizl:m nan'körlüğümüzü haykınyor
teşkil edecek olan Sufren, _Bu':"e, Golva .Iardı. o dakikada züt gözümde öyle kıy-
V<' Sarl Mwni Fransız gemiler\ bombar· tl d' ki 'insanlığın ziftlenmeyi birçok 

. 1m ğ 'd' 1 d me en ı 
dıman mPvk' l<:>rini a .. n ı. ~ı ıvor ar 1

•• iyi ve güzel şeylere gittikçe daha fazla 
Bundan bac::ka İng1liz komutanı da. fı· t 'h ed" inin hikmetini anlar gibi ol-. ·ı d'kl . ercı ış 

Jolann kafı derecede ı erle ı · erme za- dum. Beşcri~t kad•rşinas olmak isti· 
hib olarak: yordu. 

- Ma)'nlerin taranmıısı! .. Nusret Safa Coşkun 
Emrini venn:· ştL Hakikatte ise mayin· ............................................................. . 

leri taramanın değilı, bogazı sahiblerine Bir: inşeetl amelesi ap~rtamanden 
bırakmanın zamanı çoktan gelmiş ~eç· &üştü 

~... Nitekim Fransız gemileri, <iaha Kumkapıda oturan ve Lalelide yapıl • 
yerlerini almadan, birer ikişer menni makta olan bir apartıman ~aatında ça
isabeti almağa başladılar. Golva 9000 lışmakta o1an lt'ençper Hasan, binadan ye. 
metre mesafeden birbil"i peşine altı mer- re diiŞ('rek başından yaralanmıştır. 
mi yarası aldı ve bu yaraların tesiri!e öy- Hasan Ceırrahpaşa hastanesine kaldı -
le bir fena vaziyete dü~tü kı Fransız il· rılmıştır. 

mirali diğer bir gemiye: 

- Golvaya yardun et!. 

İşaretini vcrmeğe mecbur oldu. 
Muavenete gelen bu gemi Dablin l'~Si

liz kruvazörü idi. Lakin kime. hangi ge
miye muavenet edilecekti. Çünkü Büve 
zırhlısı da yavaş yavaş Gol'vanır. akıbeti
ne düşüyor ve muharebe edmez bir hale 
ge1iyor<iu. 

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

n f .. ra borsası 
A c-ıl·~· karr "t' fıatl" ı 17 • 3 • 9.>9 

Ç t<. K J, ı: R 

Arı . ıj 
ı ,,s 

26,6 ı2ö 

Ktı) 

rekle:ri vatan duygusu ile çarpan ve bu 
:aziz topraklan her ne pahasına olursa ol-

Lond" 
M•"l·Tor• 
Parls sun has:ım1anna vermemeğ~ yemin etmiş İşte böyle bir anda Büvenin altında 

olan bahriyeillerimlz umumi durumun büyük bir tarraka d'uyuldu, gemı kara ~.~fil'~~. 
ne kadar müşkül o!:iuğunu idrak etmiyor bı.r bulut ile semalara kadar yükseldi ve Amrtr da 

.fdeğrllerdi. Çanakkaleyi zorhyacak olan iki dakfka sonra dumanlar daji;ıldığı za- rıerıın 
liüşman, gözleri kamaştıracak kadar kuv· nuın, geminin 600 tayf.ısile beraber, son ~~~n~•l 

• {il5 
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l di parçası suya gömülüyordu Yet l ! . BotJa 
İşte burada Türk denizcileri kuvvete Beliti bu ilk muzafferiyet herhangi bir Praı 

1,16 1,()6 

1 karşı imanla, gemiye karşı sandalla galibı şımartnıb'lirdi. Fakat Mehmcdc'k Madrtd 

harbetmek zamanının geldiğıni idrak et- vazifesinhı henüz bitmediğini biliyor ve \'art<>'" 
ıner ve buna karar verdiler. topunu çevirecek yeni bir düşman an· R.ıdap•tıe 

Tescil edılme iş 
• • , 6 l}J 

28,98 28,93 
... .., , 6/6 ~ .. t>75 

[\.o 1 Rllkreı 
ÇanakkalE:nin Tü:k nıayinlerinden. te-. yon:u. . . . k l!!tlpad 

mizlendiği raporu verilmiş olmasına ve Buve g.bı kocam.an b:.r zırhlının ay- 1 Yolı:onamr. 

O,OOJO o 0010 
:, 875 2 8875 

ıtıekrar torp'l dökülmemesi için sıkı ted· bolm:ısı, düş~anda ehem~yetli bir tc- · etokholm 

birler alımnasına rağmen Nusret torpil sir hasıl e~ış olmı~a~k. ~· bataryala:ı- •-M-°"-~-·------------"-----1 

.'J,6.& ;.4 rı2 
v\J, 875 Su 6373 
28,t-3 2 .... ,53 

gemisi, gecenın zulmet~ içinde 12 torpil ınızdan, duşmanın haıa. gırı~.?. ve .. b~r:1b .... r· 1 8 T 1 K it A z L A 

~kliyerek, tekmil lngilız ve Fransız ka- dımana devam etmek ıstedigı goru l~~·o~- ı--------.-ı-------1 
rakol hatlarını geçmiş ve boğaza tekrar du. Bununla beraber kahraman denızcı- '''"'' ._•paııı 

l ff.ak l kl · g t 'Ntrk borc• r ııett~ mayin dölonüştü. Bu torpillerin döküldü. er, muva o aca anna ınanç e ır- • • uı • 
gü yerler, o kadar dikkatle intihab ed!l· mişier, ne batırırsak U.rdır diye .düşü- • • l vııdeli 
ınişti ki İngiliz ve Fransız gemilerinin nüyorlardı. Top1anmız. ikinci olarak, 

İrre5istıb1 zırhlısını yakaladılar, atılan 
bunlara çarpmadan bombardıman yap-
maranna imkan yoktu... birkaç mermi bu gemiye vardı ve onu 

Ertesi sab:ıh, yani l8 Mart sabahf 'I'Urk elıenuniyetli derecede bir tarafa batırdı. 
Bir.az sonra Nusret gemisinin döktüğü denizcileri erkenckn kalkmışlar, topbaşı 

·etmişler, hasımlarını bekliyorlardi. On- mayinlerden bir tıanesi gemiye çarptı ve 
aar nefilceden emin idiler. Muzaffer ola· İrresistıbl gemisi b~ üzeri dikili kaldı. 

Bu ikinci kurbam gören İngiliz a
oaklardı. Vatan böyle istıyordu. Hasım- mirali derhal Oşın gemisine, (İrres,s-
11.annı, gelecekten enun olarak bekledi-

tıb) e muavenet için emir verdL [er, cnun olarak dbvüştüler ve azametli 
dü:.manla.rım, vatar.ın bağrına ayak bas- Fakat İrres'stıbl'in de batacağını anlı
mad..ın czdıler, paı·~alacular ve kapılarını yan kahraman istihkamcılar atıc::larını 
muhafaza ettiler... Oşin zırhlısma çevirmişlerdi. Bu mermi 

Nihay<?t saat ona doğm bir canava.:- SU· 

riinü andıran hasım donanma~ boğaz ha
ricinde görüidü. İçeriye muhakkak gir
mcğe azmetmiş gibi görünen bt: sürü ha
tırı sayılır b:X süratle boğaza girdi. Dört 
gemiden ibaret olan bırincı sıra boğazın 
her iki tarafındaki bataryalanmızı mer
mi yağmuru altına almağa başladığı za. 
man, aslan Mehme:icikle!" toplarını süku
netle dolduruyorlar iı. Onlann yüzünde 
vatan için en büyi!k hizmeti yapmaktan 
tioöan bir ne,/c vardı. Kuvvetle iman çar· 
pışıvordu. 

yağmuru altında zırhlı. ne kazazedeye 
yardım edebilıiır ve ne de onun mürette. 
batını kurtarabilirdi. 

Artık mühaci'nl!e:- için avdetten bac;ka 
çare kalmamıştı. Şimd:, bütün pnr'lak 
hayaner, suya d\işmüştü. Kazazede gemi· 
yi kurtaramıyacağını anlıyan İngilizl<'r. 
akıntı ne düşen gemiyi kendi haline bı
r.akmıya kerar verdiler. Bir torp=to ile 
mürettebatını kurtararak çekildiler. On· 
lar, g(ıya, p,cce karanlığında tekrar bolra. 
za girecekJ.er ve sürüklenen kazazedeyi 
kuratacakla.rdı. 

Fakat O 'n zırhlısı avdet ederken o da 
bir mayine çarptı; ve bu anda gemive 1 

düşen bir Türk mermisi tekneyi hareket
siz bıııaktı. Şimdi denızlerde tayfasız k:l· 

Bombardımal\ bıc:lıy:ılı iki saat olmuş
tu. İng· ·z amirali, sı idetli bombardıman 
net cc.si ol 't 'sf ·• kamlanmızm üstünü 
kıap ıv n to7 buru~ı rından muvaffakiyct l n gemi iki olm~tu. Onlar birbirlerine 
ilnud etın' olacak ki at 12 OG d iki . çok V"km olarak Morto limanına dovnı 

Yevmi. Siyasi, Havad.ls ve Halk ~aze~esı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çı:Can yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gaze~emize ı:.idd r. 

ABO FIATLARI 
1 b 3 

: an Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 14.JJ '°" 4W 
YUNANİSTAN ı.u • ·- 'ilO 
ECNEBİ svu 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kur·..t.ftur. 

1 
.Ay 
Kr, 

l..v 
~ıu 

ivLI 

Gelen evrak geri uerilmez. 
llônlardan mes'uliyet alınma:ı. 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul ilavesi lazım.iır. 

-·············································•ııı ( Posta ku.tmu : 741 İstanbul \ 
! TelgTaj : Son Posta 1 
: Telefon : 20203 • 
\ ................................................ ,/ . s:ı . a ncı 

1 

.. .. 
hat ın bomb dıman için yer almasını suruklC'n vorlırdı. Nihayet bunlı..-dan b'r 

cm tt:. tınesi b ta.ryalnnmızın top mermilf'r= i}l3 ================ 
çarpışmıştı. Bu çarpışmanın galibi bjz ol· 

ist bu ar.<ia topl :mlY'ızın ilk mermi!P- di~eri ~e .kendi .kend~ne .b.attı, gi'ti. Gece duk. 
ti d' İn ' ' n A memnun zırhlısı Ü· varısı 0 aza gıren ngıltzler, ı1P.rn ' l<'rin Kazandığ'ınuz zaferin kıymet ve aza
~er ne d " .. v 1rdu. Y nm saat içinde (12) verind: verler estiğini hüzünle görüp av- meti daha o günterde hasımlanmız tara-
m · · b t l b . . ka det ettıler. cnnı ısa P ı n ım u genunın ptanı fından kabul ve ilftn edilmişti. 
ad<' a bur ''llış vaziyette idi. İlk evvelô. * Bugün dahi Türk denizcisi vatanı ko-
kcnd s'ne dü en mermilerden kurtulmak 18 Martın deniz tarihimize kazındırdığı ıruma.k: hususundaki ilhamını o günün 
lç'.in gemisini, olduğu yerde, çevirdi. Fa- büyük şerefin hikayesi budur. Orada ta- büyük şehiölerinden ve Çanakkalenin 
kat bir defa Türkün pençesine düştükten rihile, medeniyeti ile, an'anesi ile, cesare- şanlı tıarihini yazan Ebed! Şeften alıyor. 
sonra nasıl kurtulabilirdi? ti ile dünyaya nümun• olacak iki hasım A . T. 

lzmirde bir çiftlik bir köy 
halkına satıhyor 

İzmir, (Husust) - Yüzlerce köylünün 
elinlde taksim edilmiş bulunan, fakat 
füzuli şa.gil sayıldıkları için çıkarılmala
rına teşebbüs edilen köylüler vilayete 
müracaat ederek Bulgurca çiftliği arazi
sinin ıkendilerine taksitle satılmasını iste
mişlerdi. Ziraat Bankasında ipotekli bu
lunan Bulgurca çiftliğinin taksitle, içinde 
bulunan !köylülere verilmesi Ziraat Ve
kaletinden emredilmiştır. 

•• o 

1 Egede şehirler arası telefonuna 
ehemmiyet veriliyor 

İzmir, (Hususi) - Nafıa VekAleti, Ege 
rnıntakasının başlıca viiayet ve kazalan
nı otomatik telefonla şehirler arası tele
fonuna bağlamağa karar vermiştir. Bu 
hafta iki hattın tesisi için faaliyete ge
çilmiştir. Birinci hat Tire, Öd~ ve Ba
yındır, ikinci hat Nazillid\r. Nazilli hattı 
Aydın ve Denizli vriayetlerini de §ehirler 
arası telefonuna bağlıyacaktır. 

İnşaata bu hafta başlanmıştır 

1 
• • 

ısınız 

Bayan GABY WAGNER hakiki yaşını itira 
ve bu derece cazib bir tarzda nasıl güzeJleştiğini izah ediyor ı 

On gün kadar evvel çektir -
diğim Fotoğrafımı gördükçe 
gözlerime inanamıyorum. En a
şağı 40 yaşında görünüyordum. 
Alnımda ve gbz!erle ağzımın et. 
rafında buruşukluklarun vardı. 
Tenim esmer ve sert idi. Bugün 
ise cildim ywnuşak ve dostla -
rımın gıpta nazarlle baktıklan 
açık ve buruşuksuzdur. Herkes 
benim hakkımda 35 yaşında ol
duğum halde ancak l5 vnşın~a 
göründüğümd söyliyor. Yegô.ne 
cild unsur..ı olan Tokalan Kre
minm gec~ için Pembe rengiT\l 
ve gündüz için beyaz renkteki
ni kullanarak güzelleşmeye mıı
vaffak oldum. Tokalan krt:mini 
tavsiye ettiğim dostlarımdan 

bir çokları da benim gibi mem
nuniyetbahş semeresinden hay
rette ka!dı!at". 

Cild unsuru olan Pembe renk-

teki Tokalon kreminil} terkibın
de Viyan;ı Üniversitesinden 
meşhur b:r Profesörünün keşfi 
ve Biocel tabir edilen kıymem 
gençlik cevheri vardır. Akşam
ları yatmazdan evvel p~mbe 

rengindeki Tokalon krerninl 
kullanınız. Siz uyurken o, bes
leyici ve güzelleştirici tesirini 
gösterir. Cildiniz yumuıayıp gü
zelleşir ve buruşukluklannı gi
derir. GUndüz için de beyaz re!l
gindeki Tokalan kremini kulla
nınız. Siyah benlerı yok eder ve 
açık mesameleri sıklaştırır ve 
cildinizi beyaılatıp kadife gibi 
yumuşatır. Bu basit usulü bilen 
her kadın, cgündi! be§ dak!ka. 
daha genç görünebilir ve tene 
yeni b:r güzellik verebilir. To
kalan kreminin semeresı garan
tilidir. Aksi takdırde paranu 
iade olunacaktır. 

Jevlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları -3/3/1939 ıtarihinde yapılan ilk eksiltmesi feShedilen ve muhammen bedelt 
335000 lira olan yetmi1 yedi kalem bakır ve pi:rtinç malzeme 3/5/1939 Çar~ 
günü sa.at 15,30 dn kapalı ı.a.rf usulü ile Ankerada İdare binasında satın alına. 
caktır. 

Bu ~ gi.rmek istiyenlerin 17150 llralık muvaldrot temınat ile kanunun tayin 
ettiği vesikalan ve tekliflerini a~ gün saat 14,30 a kndar Kom~yon Reisliğine 
vernıeieıı J.azımdır. 

Şartname!er 1676 kuruja Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(1702) 
~ 

Muhammen bedeli 1376:\ lira olan 91000 kilo muhtefi:f eb'adda lmrfiça çıvım 
4/4/939 Salı günü saat l!\ de Haydarpaşad:ıı gar binasındaki satınalmn komisyo
nu tarafından kapalı zarf usulil ile satın ah.nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenı.eriıı kanunun tayin ettiği vesaiik ve 1032 lira 38 kuruş
luk muvakkat teminatlarllc tekliflerini muhtevi zarfkınnı eksiltme günü saat 
(14) on dörde kadar komisyona vermeieri lazımdır. 

Bu işe aid şarln.ameler Haydarpaşada gar binasınckıki kom;syon tarafından pa-
ırasız olarak ıtılmaktadlr, .(1818). 



ti Mad 

İki kardeş birden 
meb'us olamıyacaklar 

Eski Çek eyaletler inde 
son vaziyet nedir? 

(Baştarah 1 ind sayfada) 
Alman kıtaatı.na karşı şiddetli bir mu
kavemet göstıermektedir1er. Bir Çek 
zabitile 6 Çek askeri telef olmuştur. • 

Ankarada rey vermelG t!;m 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) 
de toplanacaklardır. Parti Genel Sek· 
?eteri Fikri Tuzerin de bulunacağı bu 
toplantıda 28 seçim dairesine gidecek 
ıneb'uslar vazüeleri hakkında direk -
V.f alacaklardır. 

26 Mart Pazar günü yrtpılacak olan 
nıeb'us seçiminde bazı intibah dairele
ri ıçin hususiyetler kararlaştırıldığı 
•ayi olmuştur. 

Bu defaki meb'us namzedleri liste -
sinin tetkikinde gözönünde tu-tulacak 
prenc;ip kararları arasında iki kardeşin 
birlikte meb'us olmamaları da vardır. 
Bu kru-ar münasebetile eski Mecliste 
birlikte meb'us bulunan 8 karde~ten 
'4 ü bu defa namzed listesinde görül -
nıiyecektir. 

[Son Posta: Dördüncü Büyük Millet 
Meclisinde meb'us olarak bulunan kar
de-şlerin isimlerini yazıyoruz] 

Doktor Refik Saydam-Hakkı Saydam 
Asını Us • Halkkı Tank Us 
Sadeddin Ferid - Dr. Rasim Ferid. 
Meb'us namzedleri listesinde 8 ka -

dar mühendis görüleceği habet veril
mektediT. Namzed gömerilecek mü • 
hendisler arnsmda eski in5aat reisi İz· 
zet. inş~at reisi Razi, sabık Samc:un in· 
Şftat müdürü Ata, sabık Naf1a heyeti 
knniye müdürü Sami, Devlet ŞuraS1 
Nafıa ve Maliye <lairesi sa'bık reisi 
Ali Rıza sayılmaktadır. 

oelediye oınasına gırenler 

Milli Şef ve Bayan İnönü dflıı reylerini 
kullandılar 

Ankara 17 (AA.) - ReisJcümhur 
İsmet İnönü ve Bayan İsmet İnönü, be
d Jerlerınde Başvekil Dr. Refik Say -
dam olduğu halde bugün saat 1 7 de 
Belediye dairesine gelerek müntehibi 
sani1er için reylerini isü.mal etıniş -
lerdir. 

Ankara 17 (A.A) - İkincı müntehib 
seçiminin bugün üçüncü günü bjtt1. 

Yurdun her tarafında bu faaliyet ha
rı.t etle ve büyük bir alaka ile devam 
edivor. 

s·'f'lob vilayeti intihabını bugün öğ
le ·n tamamlamıştır. Mevsimin yağ • 
murlu ve fırtınalı olmasına rağmen bu 
vilav"'fin 108659 birinci müriteh ·bint 
den 103164 ü iki hucuk günde reyle -
rini kullanmış. bu suret1e yüzde 95 iş
tirak nisbeti istihsal edilmiştir. 

htanbulda 
fnthabın ikinri Pilnü Sarıyerde 2007, 

Eviilıde 1948, F:1 "hte 12328, ü~kü -
d!l,.d 93 ı ~. li',,,inörıünde 6462, K1dı • 
köviinde 707~ Adalarda 669, Bakır • 
ki),·i"ndt> 2297, Bevo~lunda 17 l 99. Be-
5;.'kt~sta 6144, Yalovada 1922, Şilede 
2475 ~ livıide 4143 vatandaş r evini 
i...t"l""""' Ptm"c:tir. 
Dihı oıa,1rıu !Yibi burrün de ŞC'hrin 

nı111-ı+"''if vıerlerinde iniihab prooa • 
~""rl.,l::ı,.ı Y:l"lıl:ıcaktır. 

Çekler, Mistek'te de mukavemet g& 
termiş~rdir. Bir Çek zabit.il ile 2 Çek 
ve 1 1 Alman ukeri telef olmuştur. 

Bitler 
Brno 17 - (Havas ajansınd~) : 
Hitler, Olınutz'a uğradıktan 80'llr8 

saat 11, 1 O da buraya gelm~tir. 
Bir Alman membaından bi'ldirildi • 

ğine göre Alınemiar, Brno'da Hitler'i 
alkışlamışlardır. Führer, orada Bür • 
ckel ve Syss - İngvart tarafından istik
bal edilmiştir. 

Hitler, bilaha~ Viyanaya gitmış ve 
burada der merasimle kabul edilmiştir. 
Kendısinin Bratislavaya gid 'P gitmiye
ceği malfım değildir. 

Bratislava 17 (AA.) - Burada öğ -
renildrğıne göre M carlaırla Ukranya • 
lılar arasında bilhassa İrsava mınta • 
kasında mücadele devam etmektedir. 

Ukranyalı General Prşala, umum! 
seferberlik il!n etmiştir. 

Bu sabah cereyan eden bir muhare
bede> 60 Ukranya1ı ölmüştür. 

Chust ile Bratislava arasında muva
sala kesilıniştir. 
Bükreş 17 (AA) - Macar kıtaatı, 

gece TOC€u şehıini işgal etmişlerclir. 

Slatim'da şiddetli bir muharebe cere
yrm etmektedir. 

Peşte 1 7 - Naib Horty, Macar or • 
dusu:na gönderdiği bir emri yevmilde 
ezcümle diyor ki: 

- Askıerler, ilen. Arkadaşlarımıza 
ellerimizi uzatmak için bin yıllık hu • 
dudlanmıza Karpatlara kadar ileri. 
B'ütün dünya size bakıyor. Allah yar· 
dımcın11 olsun. 

Almanya ve Macaristan 
Rudapeşte J 1 (Hd.IVas ajansından): 
İ ''i malfunat almakta olan mehatıl, 

H·tıer'4n Macaristan hakkındaki uzak 
vi'va yakın tasavvuratı hakkında bir 
pfına hayale kapılmamaktadır. 

Radyolar re er söyküyorlar 

Bu mehafil, Almanyanın ken<U ht -
mı-v~si altında olan Slovakyayı bir 
chuclud garnizonu> muhafazası için 
kullanmak tasavvurunda olrn8.Smdan 
VI" bu garnizonun Almanların arzusu -
n" aöre !ntihab edilen ande bir tazyik 
icrn etmesinden korkmaktadırlar. Al -
marılarla teşriki mesai lehincre sarfı 
nı<->c:~i etmiş olan Macarlar bile şimdi 
MaC'<"ristanın maruz bulunduğu tehdi
di hlı;setmektedirler. 

(Baştarafı 1 inci sa1ıfuda) 1 olduğu. gi~ı. İtal.ya~1ar hadiseden haber-
teclini%. Radyonun başına geçerek sıra ile dar edılm ş d-e-ğıldtr. Yalnız Çarşamba 

Almanyayı, İtalyayı, Fransayı, İngJte - akşamı, bir Savoia prens:sile ~vli ~.ulu • 
reyi, Rusyayı d:inl~yınız. lşittıklerinizden mm Prens von He~, Fuhrenn ~.uçeye 
dimağınızda en fazla tesır yapanlar şun-1 bir mektubunu hAmilen Romaya gondc • 

BPrlin 1 7 - (HavM muhabhi bildi· 
rivo.,.) : 

Alman rnahfelleri. Macaristanın Uk
ranvada istediği tarzda hareket serbes
tisine malik olduğllnu söylemekte de
vam ediyorlar .. Fakat iyi haber alan 
siyasi AJman mahfelleri, ihtiyatk.Ardır 
ve Almanvanın hattJ hareketinin Ma
Cll.::-i~tanm hart>ket1e.rin'in muvaffak!· 
yet veya muvaffakiyetslzliğile allka • 
dar oldu~nu tasrih etmektedir. 

!lardır: 1 rilm~tir. tşre o kadar.> 

B 1. • 1 Jour diyor ki: 
er IR • cAlmanya. bugün, bir yalanlar mem • 

Hitl-er Avrupa sulhü ıçın en büyük lekefdir. Hiç bir taahhüde, hiç bir ehem 
'8hlike teşkil eden kaynaşma mihrakını miyet verilmemelidir ve Almanyanın bir 
ortadan kaıldmh. Bu hareketile de Al • tehd.dıne başka bir tehdidle cevab ver • 
manya hesabına en büyük zaferini kazan- meğe hazırlanmalıdır. Bunun artık bnş • 
nuş oldu. Yann onu tekrar aramız<h gö- kıa yolu yoktur.» 

Almanyanın, Karpatlar Ukranyasın· 
dan ordularının geçmesi için Macarir 
tana ültimatom verdiği haberi, çok 
büvük bir kaydı ihtiyatla telAkki olun-receğiz. Şimdiden gamalı haçlı bayrak - * 

lara bürünen oo'tün memleket onu bek
lemekted:ir. 

Tek ağızdan cyaşa~ dlye bağıracak. 

* Roma: 
Almanyanın zaCeri. İtalynnın zaferi 

demektir. Unutmıyalım, İtalyanın meşru 
arzulannın taim.inme sıra gelmiştir. 

* Par:s: 
Hıtlerin son ha~cketi bütün Avnı

panın kısa bır müddet için dalmış oldu
fu sükun devresinm akia.bcı olduğunu 
Mbat etti Her vakit.kinden fazla tehlike· 
deyiz. Bunun :içindir ki başvekil Daladye 
erkenden ıkabineyi top;antıya çağırdı ve 
ilk :İı§ olarak Fransanın kuvvetini arttıra
eak programım ortaya koydu. Heyet te 
bu programı ittifakla kabul ettı. 

Bütt.:ün g~ler Münih anlaşmasının 

ihlali 'karşısında ne!reUerin bildirmek • 
tedir. 

Petit Parisien diyor ki: 
cFransa ve İngiltere için, Prag cümhu

riy-eti mevcuddur. Fransa ve İngiltere bu 
husızlığı tanıyamsz.lar, tanımanıalıd'ır • 
lar .• 

Journal diyor ki: 
cŞur.asım tebarüz ettirmek faydadan 

hali değildir ti Avusturyanın ilhakında 

Londra: malıdır. 

Karn!ltlaraltı Ukranyusının hir kısmım 
Son ha~.se asabı şiddt!tlt> kamçılı - da Rumenler işgal ediyor 

yan bir ha re ket olmuş denebilir. Efkarı Biikreş 17 ( A.A.) _ H~vas: 
umum·~ye 1ngiliz başvekili söylediği bir Rumen kıt'alan, Karpatlaraltı Uk -
nutukla tercüman oldu. Maddt silahlanm:ı ranvac:;ının Rumenlerle meskun aşa • 
bahsinde İngiJıtere beşer kuvvetinin eri- i'hda eösterilen kasaba1annı isgai et • 
şebileceği her şeyi daha evvel yapmıştı. mek üzere harekete Peçirmişlerdir: 
Şimdi tetkik masasına konulan şey mcc- Biı;erka . Alba 3.200 nüfu'.C:lu. Apsa 
burl askerlik hizmetınin kabulüdür. de .Tos A.300 nüfuslu. Apsa do Mijloe 

Ti.mes diyor ki: 6 000 nüfuslu, Slatlna Oena 3.000 nü-
cBu tarzı hareket, medent bir devlete fuslu. 

yakışrnıyacak iğrenç bir şeydır. Bu usul- ==-:============-!1111119 
lerin karsısında efkarı umumiyenin duy- tihz,,ının da bir .onu vardır .. 
duğu istikrah cihanşümu1dür. Bundan * 
bö) le nnsyonal sosyalist hükU~tin sözü
ne ifmad etmeğe •rnkln kalmamıştır .• M"skova : 

Daily Expf(>ss şöyle yazıyor: İngiltere -ve Franaız meclislerinde Ja • 
cMerkezi Avnıpııda cereyan eden tüy- pılan müzakerelerden çıkan sarih netice 

ler ürpertk.i hadiseleri Büyük Britanya şudur ki; §imdi bu iki devlet Rusyaya dö
halkı nefrctJe takib etmektedir. İğrenç bir neceklerdir. Onunla elele vereceklerdir. 
alçaklığa şahid o}uyoruz.::11 Her sahada işbirliği edeceklerdir. Lehia-

Bu gazete, İngilterede kur'a usul.:.i tan da bu zümrede yer alacaktır. 
mecburi askerliği tesis suretilıe Hitleı-e * 
cevab vumesini Çemberlay'den istemek;. Pragda : 
tedir.> 

Daily Mbl. • ki §imdiye kadar Alman- Pragda dün bir geçid .resm.: yapıldı. Bu 
yaya mütemayil davranıyordu - o da çok g~çid .~ ~ g~zetelerinin muha
şidcktli b:r lisan kullanıyor ve dıyor ki: bır~ı şoyle tasvır ettıler: 

•Hiiler bütün dünyaya karşı istihfaf • - Bütün şehir donanmIJ. bütün halk 
ed"ci bir vaziyet takınmıştır. Fakat her sokağa dökülmü§'t.ll. Kalblerde, ferahlık. 
.şeyin bir haddi ve aonu oldulu gibi is - yüzlerde .evinç dolu idi. 

Sma ti 

lngiliz Başvekilinin dün 
geceki nutku 

Londra 17 (Hususi) - Dünya efkarı 
umumiyesin.i. fid~etle s~ış o.~~ son 
Çeko-SlovUy-a hadiselerı, uç buyuk de
mokrasinin resmi makamlarını da hare
kete geçirmiftfr. Bu demokrasiler İngil • 
tere Fransa ve Amerikadır. 

İ~giliz hü.k:Uıneti. cÇek.o-Slovakya va • 
kayii hakkında malumat almak üzere> 
Berlindeki sefiri Nevil Hendersonu ge
ri çağırmaja karar ve.r.miştır. Yarın ak
falll Berlinden yola çıkacak olan sefir 
fimdilık geri dönm~yecekiir. Sefaretha
nenin işleri müsteşar tarafından idare e
dilecektir. 

cDeyli Herakh gazetcs n€' göre böyle 
bir hal vuktiunda. Almanya da Londra • 
daki sefirini &eri çağıracaktır. 

Salahiyettar mahfelıerde sôylendiğine 
göre, Londra ile sıkı temasta bulunan Fa
ris hükfuneti de Berlindeki sefa·ini gerı 
çağırmalrnı gecikmiyecektir. 

Bunu müteak b Parıs ve Londra huku
metleri, Berlin hükCımetıne Çek toprak· 
larının Almanyaya ilhakına müteallik 
mÜ§terek bir protesto tevdi edeceklerdir. 

Hıa.riciye nazırı Lord Halüaks bugun 
kzal tarafından kabul edıülliş ve beynel· 
m.Hel vaziyet hakkında aevlet reisine mu
fassal ızahat wrm · ştır. 
Nazır bilahare muhalefel liaerleri Atli 

ve Grınvudu kabul etm şL..r. Müteakiben 
Amerika ve Sovyet sefırler de Hal f ksı 

ziyaret etm~lerdır. 
Diğer taraftan bu sab:ıh Elize sarayın

da toplalUillf olan Fransız kabinesi, baş -
vekil Daladye ve hancıye nazırı Bonenın 
vaziyet hakkında verd k.l.er~ izahatı din • 
lıedikten sonra: 

Teslihatı arttırmak ve Fransız mücia • 
faa sistemini inkişafa mazhar etmek sure 
tile Fransa.nın emnıyetıni zaman altına 
ahnası için hükumete vasi salahıyetle!' 

bahşeden bir kanun projesiru kabu~ et • 
miftir. Bu kanunr yarın sabah meb'usan 
meclisine tevdi edilecek ve Pazar gümi 
de ayan meclisinde müzakere olunacak
tır. 

İngiltere w Fransanm bu hareketle • 
rinden başka. Amerika da faaliyete geç
miş bulunuyor. 

Hariciye müsteşarı Vels, Ruzvelt tara· 
fından tasvıb ed ld ği söylenen resmi be
yanatta bulunarak, Almanyanın son ha
reketini ·şiddetle takbih etmi~ ve Aıneri· 
ka efkan umumi~ esınin bu g:b. hadisele-
re kar.şı lilkayd u\ımyacağını söyle • 
m.iştir. 

D.ğcr taraftan cümhurrcisi Ruzvelt te, 
matbuat mümessillerile yaptığı haftalık 
mutad hasbıhali esnasında, Avrupa hadi. 
selerinin son inkişafı dolayısile meb'usan 
meclisinden bitaraflık kanununun. değiş
tirilmesini ıniyeceğinı bıldırmişti.r. Ruz
veltin bu taJıebi derhal müzakere edile .. 
cektir. 

İngili:ı Başvekilinin nutku 
Londra 17 (Hususi) - Başvekil Çem

berlayn, bu gece Birmingham belediye • 
sinde kırk dakika süren mühim bir nutuk 
irad efmiştir. 

Başrekil. A.hııanyaya ciddi bir ihtar 
mahiyetınde olan bu nutkunda Çeko-Slo
vakyadaki .ro.n hadiselere temas etmiş ve 
dünya umumi eflclnnın hiç bir vaki,t bu 
kadar kuvvetlıe sarsılmamış olduğunu 

ıöyledikten 80l'll"a, ezcümle demiştir k.i: 
cMünih anla§l?laSlllın, daha o vakit. ar

zulanma tıama.men tetabuk etmemi~ ol -
duğunu gizlemiyeceğim. F!lkat ne İngil
tere, DE Fransa. ne de Sovyet Rusya, 
Çe'ko-Slovakyayı bir harabe olmaktan 
kurtaramıyacaklardı. Bunun önüne geç
mek içindir ki. ben Münibe gittim ve ge
rek Çekıo-Slovakya, gerek bütün Avrupa 
bir harb felaketinden kurtuldu .• 

Hatib bilahare Münihte yapılan an -
laşmaya ve İngiliz - Alman deklarak • 
yonuna temas ederek, sözlerine Şu su
retle devam etmiştir: 

cSüdet mıntakasının Almanyaya il· 
hakını müteakıb bizzat Hitler, Alman· 
yanın A vrupadp artık hiçbir ar..·azi id
diaS1 olmadığını bana temin etmişti. 
Bundan başka Hitler, muhtelif vesi -
lelerle irad ettiği nutuklarda da ~ 
teminatı tekrarlamış ve Çeklerle hiç· 

İngiliz, Fransız muhabirlerL ise şöyle 
anlattılar: 

- Almanlar geçid resminin parlak ol
mam için civar şeh1rlerden hususi tren
lerle Alman kütlelen getirm.işlerdı. Al -
manlar neş'e içinde yü:dyorlardı. Fakat 
Çekler şapkaları ba~larında, elleri cep -
lerinde tamamen likayd bir gözle bakı -

bir alakası kalmadığını alenen ilAn • 
mişti. 

«Fakat şimdi şu suali irati etmektell 
kendimizi alamıyoruz: Ne oldu Hitlerln 
bu teminatı? Nerede kaldı Nazinin m& 
liyet prensipine istinad eden siyase • 
ti? 

Bu şartlar altında, Almanyo.•nın V9C 

receği yeni bir teminata ne kadar iti 11 

mad edilebilir? Evvelce, müteaddid ye. 
sil€lerle vermiş olduğu sözü tutmıyd 
birisine tekrar güvenmek kabil midirt 

Nazi Alrnmıya, Avusturyayı ve 56-
det mıntakalarını ilhak ederek, dün • 
yayı bir sürprizler sils"lesi karşısıııdll 
bırakmış ve umumt efkarda emsalstl 
bir heyecan uyandırmıştı. 

Fakat, belki Almanyarun bu zi.kn!t
tiği hareketlerini muhik gösterecek _. 
bebler ve bu meyanda bilhassa milli • 
yet prens.pi ileri sürülebilir. IJ'ldn, 
bizzat Bitler tarafından ortaya atıl • 
mı.ş olan milliyet prensipine uirnamea 
aykın bulunan Çek topraklannın AJ.. 
manyaya ilhakı ve Çek milletinin :AJ. 
man hakimiyeti altına alınrnaı;ı, nud 
ve ne suretle muhik gösterilcb r? 
Almanyanın bu hareketi acaba bb 

sergüzest devresinin sonu mu, ba~18D" 
gıcı mıdır? Küçük d€v1ctlerin topra» 
larının istilasına acaba daha devam • 
dilecek mi? 

Bunlar, bu akşam cevabını vermd 
istemedi w im çok ciddi suallerdir. 

Fakat şunu tebarüz ettirmek istem 
ki, bu vaziyet karşısında milli emnl • 
yetimizi korumak. koloni1erimizi :m6o 
dafaa etmek ve s1kı dostluk bağlar:lll 
kavuşmuş bulunduğumuz Fransaya 
karsı taahhüdlerimizi yerine getirmeli 
tçin, bizim de çok c!ddi tedbirler alma• 
mız icab eder. 

Orta Avrupada başgöstermiş olan 
tehlike. bizi ve Almo.nyawn komşu • 
ları kadar, diğer memleketleri de aJl. 
kadar ettiğinden şüphem yoktur. 

Hiç cekinmeden itiraf edebilir·m ki, 
dünyada sulh uğrunda herşecyi feda • 
den bir adam varsa, bu adam işte be • 
nim. Fakat şunu ilave etmek isterim ki, 
yüzlerce senedenberi hür yaşamış o • 
lan bu millet, kendisi için en aziz ve en 
kıvmetli elan hürriyetini daima muha• 
fa1a ed~cektir. 

Sahsi hürriyetini hiçbir vakit sulh 
için feda etmiyecek olan İngiltere. her 
ne taraftan isterse gelsin, yeni yeni 
hakc:ızlıklara göz yummıyacaktır. İn • 
gilterenin şian olan bu en yüksek de• 
mokrası prensipini asla ayak1ar altın
da çiğnetmiyeceğiz. Bu hususta bütiln 
İngiliz İmparatorluğu benimle hemfl• 
kirdir.• 

Başvekilin bu nutku, bütün d nleyi• 
ciler tarafından sık sık alkışlanın~ w 
tasvib edilmistir. 

İngilterenin tedbirleri 
Londra 1'7 (AA.) - Bütün gazete

ler, Orta Avrupa-da cereyan eden hi • 
diseleri siyasi İngiliz mahfellerin n en• 
dise ile karşıladıklarını yazmakta w 
parlamentonun muhafazakar azasın • 
d3n mürekk0 b komitenin dün akşamki 
içtimaı neticesinde büyük bir ekseriy• 
tin mecburi asker1ik hizmeti lehindt 
olduğunun anlaşıldığını kaydetmekte • 
dirl€r. 

Daladyc'nin nutku 
Paris 1 / (A.A.) - Başvekil Dalaclo 

ye, bugün mecliste söz alarak baışladı.ıı 
ğı esere devam etmek ve hatta bunu 
daha ziyade derinleştirmek istediğiııj 
kaydeylt'miş ve demiştir ki: 

Barısı korumak hususundaki gay ~ 
retlemmden do]ayı mü.teessif de~ıım 
ve bu gayretlere devam edeceğim. Htl• 
kt1metir fevka'lade mühim tedbir aı.. 
bilmesi için ıreniş salahiyetlere ihtiya• 
cı vardır. Demokrasilerin bir taarrur 
lar rejimi olmaktan çıkmaS1 lazımdır. 
Fransamn diğer memleketler kadu 
sürntle harekete geçemiyeceğini tahaJ 
vül etmrk imkansızdır. Hükfunet, Fnm 
~anın hiçbir hakkın: feda etmiyecek biJ 
karış iioprağını terkeylbmi'yecekt r. 

yorlardı. 
Prag Halkı, keder içindedir va bu :ıt.. 

dıer bütün yüzl~ okunmaktadır. Ha~ 
sakin sakin meçhul asker mezarının ö • 
nünden g.eçınekte ve kadınlnr 911~· için· 
de mezarın taşlan üzerine küçük ç rkler 
ikoymaktadır. Buradan geç n erin b r ÇO< 

ğunun gözleri yaşlıdır. 
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~ HATIRA DEFTERLERi • Beyhude lztırab Çekmeyiniz ! 
~11•mmıııı•ıuıuuııı-ııııııııııı•ıııuuııuı•11111ıı. Çeviren: ll(imet Mus laf a.,ıtlDl~ıfni 

Cemilin defterinden: 
17 N ısan 193. 

«Ben onu seviyor muyum, bu suali onu 
gördüğüm günden bugüne kadar birçok 
defa kendi kendime sordwn. Vücudünün 
güzelliği, yüzünün ince yapısı. saçlarının 
tengi, gözlerindeki ışık; bunlar beni ona 
bağlamak için kafi birer sebeb midir? 
Ne adını, ne nerede olduğl!nu, kimin ne
fJi. olduğunu bilirim. Hatta sesini bile 
duymadım. Fakat hayali her zaman göz
lerimin önünde. 

rim.i bir mektubla bildırebilirim amma, 
bu mektuba vereceği cevabi düşünüyor. 
bir türlü cesaret edemiyorum. Belki hiç 
te cevab vermiyecek. Öyle ya .. bir kere 
bir arkadaşının evinde kendisile konu
şan bir erkeğin aşık olduğunu söylemesi 
kadar tuhaf karşılıyacağı ne olabilir ki?. 
Halbuki ben neler istiyorum, ona mek
tub yazayım.. o bu mektuba muvafık ce· 
vab versin, onunla buluşalım. Bütiin ha
yatımızda b.ir daha ayrılmamak üzere 
birleşelim. 

Bütün 

BiR TEK 

ağrdarın panzehiridir. 

Nere ye gitsem onu görmek emelile gi
ruyorum. nereye baksam. onu görmek e
rneli le bakıyorum. Hatta onu ilk ve son 
defa gördüğüm sokak başından belki bir 
daha görürlim ümidil'e hiç te lüzumu ol
madığı halde günde birkaç defa geçiyo
nım. Otuz yaşında bir insan bu kadar ço
cuklaşır mı.. bilmiyorum.~ 

* 

Benim karım olsun, her zaman ve her 
zaman beraber bulunalım. Evde beraber, 
sokakta beraber, bahçede beraber. Ben 
ellerini ellerimin içine alayım. Gözleri
nin içine bakayım .. 

- Seni seviyorum Mualla! 
Diyeyim .. 

KAŞE 

NEVROZiN 
Bu muannid baş ve diş ağrılannı 
süratle izaleye kafidir. Romatiz· 
ma evcaı, sinir, mafsal ve adale 
ıztırabları NEVROZİN'le tedavi 

edilir. 

Nezle, Grip ve Bronşite kaı şı en 
müessir ilaç NEVROZİN'dir. 

Muallanın defterinden: 
17 Nisan 193. benimle karşılaşmış olduğunun farkında 

bile değil. 

Ne fena, aşk beni budala mı etti nedir? 

Kendi kendime: Garib hayaller kuru-
yorum.ıı> 

* 
Muallanın defterinden~ 

NEVROZiN'i tercih ediniz. 
. cOna bi:r sokak haşında tesadüf ettim. 
Yakışıklı bir erkek.tL Otuz yaşında ya 
var ya yok denilebilirdi. Sağlam v'.icud-
10, yüzünün hatlan muntazam ve bakış
ları çok dik. Biran o bana baktı, ben ona 
baktım. Yürüdü, yürüdüm, ve bir daha 
onu görıned:m. Bir daha görmedım am
ma, içimde onu tekrar görmek. tekrar 
onunla göz göze gehnek için öyle derin 
bir arzum var ki .. nereye gitsem, ne ta
rafa baksam gözlerım hep onu arıyorlar. 
Niçin aeaba? Acaba onu seviyor muyum .. 
belki .. fakat bu çok gülünç bir şey, insan 
sokakta bir kerecek rasladığı bir insanı 
sever mi? 

Fakat çok yakından gördüm, çok amma 
çok beğendim. Meger ne ince, ne sevimli 
bir kızmış. Konuşurken en güzel bir mu
sikiyi dinler gibi kendimden gecivordum. 
Seviyorum, seviyoru.m.ıı> 

24 Temmuz 193. 

cOm.L unutmak mümkün mü, seviyo~ 

rum. delicesine. seviyorum. hergün poı:;. 

tacı geçerken, yüreğim oynuyor, ondan 

ismine 
İcabında günde üç kaşe alınabilir. 

dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Nevrozin 
başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

yerine 

* mektub mu bekliyorum.. Bu çok tuhaf .. 

lst. Orman Çevir ge Müdürlüğünden: Muallanın defterinden: 
26 Nisan 193_ buna imkan yok. Ben adresini biliyorum. 

* Cemilin defterinden: 
2fl Nisan 193. 

cDünyada ne garib tes:ıdüfler oluyor, 
bugün arkadaşım Necatinin evine git
miştim, arkadaşım Necatinin kız kardeşi 
Behice, arkadaşlanna bir çay veriyor
muş. Necati: 

- Kalabalık değil, sıkılmazsın; sen de 
ge1! 

Dedi. Beni, Behicenin arkadaşlarının 

!bulunduğu salona aldı. Bı.r de ne göre
ylın; o oııada değil mi? Biran kendlıxrl 

kaybedecek kadar oldum. Dünyada ne 
istersem hepsinin bana verileceğini söy
leseler bu kadar sevinmezdim. Bizi tanış
tırdı:tar, adı Mualla imiş .. herkesle konuş
tuğum gibi onunla da konuştum. Onu bir 
sokak başında gördüğümü, gördüğüm 
endanberi hep onunla meşgul olduğumu. 
sevdiğ'.!ıni nasıl söyliyebilirdim. Buna 
imkan var mı? Hem belli ki o bir kere 

"Son Posta,, nın 
Edebi 

Romanı: 20 

Biraz sonra aşağıya indiği zaman her 
taraftan yağan iltifatlar da onun içinin 
ıztırabını artırmaktan başka bir şeye 
yaramamıştı. 

- Maşallah bir melek gibi güzel. 
- Elbisesi de çok iyi dikilmiş. 

- Başındaki elmaslar yüzünün par-
laklığını artırmış! 

Elinden gelse bu sözleri duymamak 
için dünyanın bir ucuna kaçacak, ka· 
Tarılık bir köşeye gömülerek bütün in
san 1 ardan uzaklaşacaktı. 

cBehice, birkaç arkadaşa evinde bir Kendim bir mekt.ıb yazsam buluşmak, 
çay veriyordu. Çok neş'eli vakit geçiri- konuşmak istediğimi söylesem. Ne ayıb 
yorduk.. Bir aralık kapı çalındı. Behice- şeyler aklıma geliyor yarabbi. Beni deTi 
nin erkek kardeşi kapıya gittL Bir arka- zannedecek, budala zannedecek, ahlaksız 
daşı gelmiş. Arık.adaşım bizim yanımıza zannedecek .. hayır bunların hiçbiri ol
aldı. Ben onu görür görmez, kendimi 

maz .. amma ne olurdu. Ne olurdu. Onunkaybedecek kadar şaşrrm.ıştı.m.. O, oydu, 
bir sokak başında karşılaştığım genç. Bizi la buluşsak, onunla evlensek, bütün ha-
tanıştırdılar. Adı Cemilmiş. Gayet kibar yatta beraber olsak, elele tutuştuğumuzu, 
ve gayet nazik bir tarzda elimi sıktı. Her- göz göze bakıştığımızı aklıma getiriyo
kesie konuştuğu gibi benimle de konuş- rum da zevkimden bayılacak gibi oluyo
tu. Ne zeki, ne vakur bir hali var .. onu rum.> 

k 
On seıne sonra Cemil defterini eline ge

çirdi, göz gezdirdi: 

- Ne budala şeymişim, dedı. 
Defteri sobaya attı. 

bir kat daha fazla beğendım. ne yaıan 
söyliyeyim, sevdim de diyebilirim. Bir 
sokak başında bir kere daha gördüğümü, 
gördüğüm andanberi hep onunla meşgul 
o1'cluğumu nasıl söyl'iyebilirdim. Bu ol· 
mıyacak şey .. hem belli ki o benimle kar-

on sene sonra Mualla defterini eline 
şılaşmış olduğunun farkında bile değil. 
ben seviyorum. Onu seviyorum.:ıı> geçirdi. göz gezdirdi: 

* Cemilin defterinden: 
24 Temmuz 193. 

c.Artık onu unutmuyorum, unutamıyll
cağım, her an görmek onunla buluşmak 
istiyorum. Amma ne imkansız şeyler .. 
ben deli miyim, neyım, gerçi adresini öğ
rendim, bir mektub yazar, ve hissettik.le-

Muazzez Tahsin ;;;;;;;;;; 

tek kelime söylemeden başile muvafa
kat cevcı hı verdi. 

Ah, biraz yalnız kalmak, herkesten 
ve bilhassa «Ü•ndan uzakta olmak ne 
büyük bir saatlet olacaktı! Yemek de
vam ettiği müddet onun gözlerinin yü
zünden ayrılmadığını ve bütün hare -
katına dikkat ettiğini görerek ne kadar 
hırpalanmıştı! 

Biraz yalmz kalıp düşünmek, ne ol· 
duğunu anlamak.. Cevada kendini bağ
lamakla büyük bir hata işlediğini iti· 
raf etmek ... 

- Ne budala şeymişim, dedi. 
Defteri sobaya attı. 

Yanttki nüshamızda: 

Düğün hediyesi 
Yazan: Muazzez Tahsin. Berkand 

bur olduğunu kendi kendisine itiraf 
etmişti. O halde, istese de istemese de 
bu böyle olacaktı. Lakin kalbindeki bu 
itiınadsızlığa, bu şüphe vıe ~orkuya 
rağmen ona nasıl yaklaşacaktı? 

Kapısı, açık olan yandaki odada ağır 
bir ayak sesi duyuldu ve eşikte kocası
nın göl,gesini görmek Muallayı birden
bire titretti. Bir saniye içinde, ne yap
tığını düşünecek vakit bulamadan, bir 
tehlikeden kaçıyormuş gibi arka arka
ya yürüy~rek pencereye dayandı. Göz
leri deh~etle fırlamış, bütün vücudü 
bi-r yaprak gibi titremeğe başlamıştı. 

Cevad bir dakika eşikte durdu. Kaş
ları çatılmış, yüzü sertleşmişti. Sonra 
kansına doğru ilerledi ve soğuk bir 
sesle: 

- Sizin üzerinizde bir umacı tesiri 
yapıyorum Mualla.. benden korkuyor
sunuz ... Bunun sebebini anlayabilir 
miyim? diye sordu. 

1 - Orman Umum Müdürlüğü teşkilatına d'ahil tahdid komisyonlarına dağı
tılmak üzere imaline lüzum görülen 16 aded müdafaa tipi çad'ırm imali 15 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mezklır çadırların muhammen fiatı cem'an 832 sekiz yüz otuz iki liradır. 
3 - Eksiltme 28 Mart 939 Salı günü saat on beşte İstanbul Orman Çevirge 

Müdürl'iiğü odasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 62 lira 40 kuruş, İstanbul Orman Mes'u~ Muhasibliği.n
den alınacak makbuzla Ziraat Banka.sına tesl'i.m edilecektir. 

5 - Şartnameler Istanbul Orın.an Çevirge Müdürlüğünde görülebilir. 
6 - Eksiltmeye gırebilecekierin şimdiye kadar bu gibi işleri yapmış bulun

maları ve ehliyeilerile birlikte beB.i gün ve saatte sözü geçen komisyona mürıa-
caatlan. cl686t _ .. ' :>. . •.· . ,, - . . .. ' . ., ~ 

ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten ıonra günde 3 defa muntazaman dişlerin!zi fırçalayınız. 

]edikten sonra size karşı hiç bir za -
man ... 

Cevada ba-kmağa cesaret edemiyor 
fakat bütün hakikati ona bildinneğe 
mecbur olduğunu düşünerek büyük bir 
metanetle söylüyordu. Onun birden -
bire durduğunıı gören genç adam ha -
fifce gülümsedi: 

- Sizi üzen şeyler bu çocukça dil -
şün~e]er miydi? Nikah memuru koca -
nızı sevmeğe mecbur olduğunuzu söy • 
lediği için siz de bu mecburiyeti yük -
lenrnck lazım geldiğini zannederek mü 
teessir oluyordunuz öyle mi? Üzülme
yiniz Mualla .. ben nikah memuru ka -
ds>r fazla şeyler istemiyorum. Ma,dem • 
ki bana karşı ufak bir sempati duy -
mak lfJtfünde bile bulunmuyorsunuz 
ben de ı::izden böyle bir şey beklemem 
ve sizi rahat bırakırım. 

Bu sözleri soğuk ve şeytant bir gü -
lüşle söylemişti. Mualla damarların -
dan buz gibi bir suyun aktığını duy -
du ve gözlerini ktl'ldırınca Cevadın na
zarlanndaki istihza, hiddet, gurur ve 
azametle karışık bir meydan okuyuş 
gördü. 

müteessir edeceğini ve bundan ümid -
sizliğe düşüp çırpınacağımı mı zanne . 
diyordunuz yoksa? 

Hrtyır, zavallı Muallacık böyle bir 
şey düşünmemişti. Fakat Cevadın bir 
akşam evvelki sözlerinden ve bakışla
rından sonra böyle soğuk ve haşin bir 
muameleyi de hiç beklemiyordu. 

- Benim evlenmeye verdiğim ma -
naya gelince, bilmem kl bir genç kı • 
zın sevmediği ve sevemiyeceği bir a -
d"ma ailesinin ta.zyikile varması ve bu 
hislerini ancak nikahtan sonra kocasL
na açması izdivac hakkında onun da -
ha iyi bi~ fikir ve hisle dolu olduğun/'\ 
mı delalet eder? 

- Sözlerinize dikkat ediniz beye -
fendi! 

Cevl1dm yüzü hafifce kızardı. 
- Size ağır sözler söylemişsem af -

fınızı dilerim, fakat siz kendiniz itiraf 
ettiniz ki ... 

Hele sofrada geçirdiği saatler büs
bütün daha acı oldu. Kalbinin üstün
deki ağırlık her saniye biraz drJb.a ar
tarken etraf mdakilerle konuşmak, on
lara tebessüm etmek, üstüne dikilen 
no7arlar:n yükünü taşımak lazım geli
yordu. 

Nikah memurunun karşısında iken, 
nişanlısı ile kendisi aı·asında açılan u
çurumu bildiği, onunla hiç bir 
zaman tam manasile birleşemiyeceğini 
anlcı.dığı halde nasıl olup cEvet:t de -
mişti! Bu büyük bir hata değil miydi? 

Muallanın bira1z evvel sapsan olan 
yüzü şimdi kıpkırmızı olmuş, beyninin 
içinden delilik buhranına benzeyen bir 
sıkıntı ve şaşkınlık geçmişti. Şakaklan 
wnkluyor, kalbi kuvvetle çarpıyordu. 
Bi.itün bu helecamna rağmen birden -
bire hakikati görmeğe muvaffak ol • 
muş ve koca.sına her şeyi açıkça söyle
meğe karar vermişti. 

- Evlenmeyi siz çok başka türlü bir 
manada kabul ediyorsunuz .. 

- Evet anneme ve babama gözü ka
palı olarak itaat ettiğimi söyledim. O 
z~man aramızda bir sempati uyanaca
ğını ümid etmiş ve üzerime düşen va
zifeyi vapmağa karar vermiştim. Fa . 
kat bir;:ız evvel bir hata işlediğimi.. hiç 
bir zaman sizi... 

- Biraz geç kaldınız sanırım. Arı ık 
iş işten geçti.. geriye dönemeyiz ... Me
ğer ki bu .. zoraki nikahı bozalım. 

Bayılacr~ğım zannettiği bir dakikada 
yemek bitti, sofradan kalkıldı. Fakat 
aıiık rahat edeceğim sandığı bir sırada 
yamhaşında Cevooı gördü: 

- Geceden evvel İstanbula varmak 
istersen yavaş yavaş hazırlanalım Mu
alla. Sorra çok geç olur. 

Boğaıt birdenbire sıkıfIIU.1 gibi bir 

Fakat o zııman bir çılgın gibi idi. Ne 
yaptığını muhakeme edememiş, etra
fını dolduran halktan utanmış, cHayır:ıı> 
demesinin yapacağı tesirden, babasının 
öfkesinden ve bunun netayicinden 
korlanuşiu. 

«Eveb demiş ve bununla artık ko -
casına batlandıi1nı, onu leVDleğe meo-

Bir saniye kendisini toplamak isti • 
yormuş gibi gözlerini kapadı, sonra 
titrek bir sesle söyledi: 

- Ben büyük bir kabahat işledim. 

Size karşı korkudan başka bir duyğum 
ve hiç bir sempatim olmaldığı halde a
ilemin ısrarlarına karşı koyamıyarak 
sizinle evlenmeğl kabul ettim. Biraz 
evvel niklh memurunun sözlerini din-

Genç kızın sesi sertti. Cevad derhal 
cevab verdi: 

- Affedersiniz. Şimdi ortada mev • 
zuubahs olan ben değilim. Siz bana 
karşı hiç bir sempati duymadığınızı 

söylüyorsunuz. -Söz aramızda bu, ba 
na karşı bir iltifat değildir.- Bana 
karşı bir yakınlık duymadığınızı, ben
den korktuğunuzu itiraf ediyorsunuz. 
Size karşı ben de ancak böyle bir ce -
vab vere bilirdim. Bu ~zlerinizin beni 

- Ah .. e~:et .. e,·et. 
Bu cevcıb tA kalbinden geliyordu. 

Cevadın dudakları müstehzivane bü -
küldü: . 

- Böyle garib bir şekilde aynlma • 
nın ortalıkta ne tesir yaınacağım dii -
şündünüz mü? Ondan sonra btır" ~, 
geçireceğiniz hayat sizi korkutmıı" ır 
mu? ( Arkaıı vı:ır J 
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BATTAL . .. GAZİ 
Jaron U! 1ott'un hitıraları 

! ! ) 
~ahçesarayda görDlenler 

- - -- - - - ...-. -~~~ • .. "'P:ıt, 

Yuan: zlYA ŞAKIB 

Battal Bizansa gidiyor 
Onun için, (Battal Gazi) gibi büyük 

bil' kahrcımanın hakiki hüviyet ve şah
llyetini ancak bundan aonraki yazılan 
hııı gösterecek.. ve onun, asırlardan -
ben dill~re de tan olan şerefini bir kat 

Bahçesarayda bogazlard'ln birinde, yalçın !le yüksele 
bir kaga üzerinde bir demir halka !lardı. Bu halkaya 

guga "akiile gemiler bat/anırmış 

daha yükseltecektir. 

(BA'rrAL GAZİ) •• (BİZANS) 

Battal Gazi ile Zeyneb'in düğünü ü
Zerfaden henüz bir ay geçmişti. 

Bir gün Battal ile diğ.er beyler, Ö -
rner Beyin konağında oturup sohbet e
derlerken, (Acar Osman) geldi. Türk
lerin, Rum diyarındaki casusu olan bu 
ad.sm, kan ter içinde idi. 

Osman, evvelA hüımetle eğilerek 
beylere selam verdi. Sonra, Ömer Be -
Jıe yaklaşarak: 

- Beyim!. (Bizans) ( 1) memleke • 
thıden. dört at çatlatarak geldim ... İki 
1Y kadar evvel, Amuryon Ta'kavoru 
~mas He harbe girmişsiniz. Bütün or· 
dUsunu perişan etmişsiniz ... Şemas ka· 
Vtp, Bi1.ans'a geldi. Vukuu hali, impa -
l'atora hikAye etti. E~r kendisine tez
ce inıdad edilip de Malatya üzerine bir 
Ordu gönderilmezse, neticenin fena o
lacağını .. belki Bizaru tahtının da teh
likede kalacağını söyledi... İmparator, 
fena halde öfkelendi. Bilyük bir ordu • 
ııun hazırlanarak Malatya üzerine var
hıası ve kalenin yıkılarak taş taş üze
rinde bırakılması için emir verdi. 
~unun üzerine, asker toplanması için, 
her tarafa nmneler gönderildL 

Dedi. 
Bu haber, mecliste hoşnudsuzluk u -

hndırdı. Çünkü oradakilerin cümlesi, 
'Bizans hükUmetinin kudret ve kuvve -
tini biliyorlardı. 

Ömer Bey, casus Acar Osmanın fe
dakArlığını takdir etti. Ona bir havli 
P"ra ve gilzel bir at verdi. Ve onu böy
lece memnun ederek savdıktan sonra, 
oradaki beyler ve ağalarla müzakere • 
1e girişti. 

Vaziyet. mühim ve tehlikeli idi. Bi· 
!&na ordusu, Şemasın as'kerleri gibi 
hem az ve hem de derme çatmal kuv
"letlerden mürekkeb değildi. 

Hiç şüphesiz ki büyük bir Bizans or
dusu buralara gelirse, Malatya kalesi
~ kökünden sarsar .. sonra da. ileri ge
Çerek büti\n Türk ve İslAm ülkelerini 
•ltüst edebilirdi. 

Beyler ve ağa'1ar, derin bir düşüncc1 
~e varmışlardı. Bu büyük f eiaket kar· 
flSında biç bir fikir beyan edemiyor -
lardı. 

Ömer Beyin gazlerl, birdenbire Bat· 
taı Gaziye çevrildi: 

- Sen ne dernn, Battal?. 
Dedi. 
O zamana kadM", dudaklarında mağ

rur ve müstehzi bir tebessüm görüne • 
?e'k sükt1t içinde bulunan Battal, bil • 
YÜk bir soğukkanlılıkla: 

- Hiç kimsenin dediği olmaz. Alla· 
hın dilediği olur ... 

Cevabını verdL 
Bu manalı cevab, orada bulunanların 

nazan dikkatlerini celb~ti. Heııkles, 
uykudan uyanır gibi benlleyerek (2) 
bütün gözler Battala ~vrildi. 

Hüseyin Gazinin cemr oğlu, bir kaç 
dakika sustuktaıı 80lll't, ağır ağır söz -
lerine devam etti: 

- Cümleniz blliyorsunuz ki, korku· 
nun ölüme liiç bir faydası yoktur. küf
faı· ordusu gelecekmif diye, durup dü· 
fttnmek de, merdliğe •Pr ı, değildir. 
Onun içiıı, birdenbire yelıı ve endişe
ye kapılmayıp, elden gelen tedbirlere 
başvurmak gerektir ... Acar Osınamn 
retirdiği haber doğru olabilir. Şemasın 
lrl.ÜT&caati üzerine, ihtimal ki Bizans 
knparatoru böyle bir emir vermiştir. 

m O tarihte <Lıtanbul) a. (Bizans) deni
ltrordu. Ve burada oturan (Şartı Roma ım
Daratıonı). faenderım byılanndan, Toros 
dailanndt\n, ltafka.sya:J& ftdar htl.kmedlyor
da Bu lnıducllara mukabil olan taraftaki 
Tll.rk ?e müslümanlar da, merlreBl <Şam) da 
Olan halifelere tabi bulunuyordu. 

C2> Yani, teııdbae ııeleNIL •• 

Tercüme eden: HUsayin Cahid Yalçm 
Haricen az çok bir kalınlık üze. leyi halledecek bir dereceye yükselebil 

rinde kiimdik bulunan bu kayalar .rulann mesine hayran kalıyordum. 
tesirini pek açık surette göstermektedir· Eski Yunanlılar ve eski Romalılarda 
le!-. Bugün suların tesirine manız bulu· Scythe'lex de en ulvi bir ahlaki felsefeye 
nan ıkayaların vasıfları bunlarda da mev- hayran kalmak ve.silelerinı bulmuşlardı 
cuddur. Bundan başka üzerlerlne müste- Fakat bir Ta•,1rda arzın inkılabları hak 
hate balirıde istridyeler pek göze çarpa- kında gayet geniı bir fikre tesadüf etnıek 
cak surette eerilmişlerdır. Fakat o kadar hiç şiıpheaiz daha ıaşılacak bir şeydir 

gömülüdürler ki demirle oyulup çıkarıl· Onun safdilane sadeliği benim hayran 
maları 18zı.rdhr Büyük cinsten olan bu lığımı bir kat daha artı,.ıyordu. Verdiği 
müstehaselerin canlıları Levanı denizin. cevaba bakarak, vatan larının tab atin 
de malum değildirler. İlaveten fUDU da muhtelif yaılanna delalet eden abidelere 
söyliyeyim ki Karadenizin §imal sahilin· pek az alAka gösterdiklerine hükmoluna· 
de bugün istridye yoktur. Cenub sahilin· bilirdi. Çadırdağı madenlerinin işletil
de de ancak küçük cinsten istridyeler mesi suretne tabiatın mesaisinı ele geçır· 
görülmüştür. meyi de ihmal ediyorlar. 

Kayalara yapışık müstehMeler arasın- Deha ve maltlmıtı muhakkak ki daha 
da bir nevi cdursin. d4! bulunuyor ld bu· haris olan Cenevizler bu dağın epeyce 

Battal Gaziye derin bir kin besliyen Abdüsselam bu fırsatı kaçırmak istemedi. nun canlılanna Şapdenizinde tesadüf O• mebzul surette ihtiva ettiği altını çıkar· 
Ancak ş-..ı var ki, acaba imparatorun ı tes:ıdüf ettim. Dereden tepeden sohbet lunur. Kınının bu havalisindeki vadiler mağa başlamışlardı. Hatta Kam'ın bu 
bu emri, yerine gelebilecek midir?. ederek sözü, Bizans ahvaline getirdim. gayet büyük toplantılar halinde cuni· ııerveti ele geçirmeyi arzu ettiğinde şüp-

Battal Gaziye karşı kalbinde derin Gafil avlandılar. Bizans saraylannın valve. rnüstehaselerile muhtevidirler ki he edilmiyebiliroi. Fakat Babıalinin hırs 
bir kin besliyen Abdüsselam, her fır- içyüzünü ve memleketin büyük bir bunların he.men hemen hepsi Çin clov· ve tamahını tahrik etmek korkusu, çah~ 
satta onu bozmak, hırpalamak isterdi. kargaşalık ]çinde tüzdüğünü anlattı - net> leri cinsindendirler. Maamafih. bu şıp çalışıp elde edilen şeyi başkasına kap
Şimdi de bu fırsatı kaçırmak istemedi. lat.-... Malfır.ı ya?. Post kavgasına düşen müstehaseler AkdenizdekileT'den kabuk· tırmaktan i8e atıl durmayı ona tercih et-
Müstehzi bir sesle: mernlekPtlerin ve milletlerin halinden, lann•n kalınlığı ile ayrılırlar. Ayni za- tirmişti. 

- Buna, ne mani var?. İmparatorun haylr umulmaz. Onun için ben, impa- manda ucları daha acıktırlar ve üzerle- . (ATkası var) 
emri, niçin yerine gelmesin? ratorun biivük bir ordu toplıyabilece- rinde dairevi tabaknlar vardır. Bazı va- ...................... - ... - ............................ . 

Dedi. ğini ummuyorum. Ve daha ş'mdi • • 1 dilerde o kadar mebzııldürJer ki her tfır-
Baıttal, her zaman yaptığı gibi, şimdi bu kadrır endişeye kapılmıya lüzum 1ü nebatata atat'iyen mAni olurlar. Bir ,. 

de Abdüsselamın sözlerine ehemmiyet görmüvorum... Ancc.C< şu var ki. işi dağ ile d:ğ'er ldağ nrast~a tetkik eWğ;m 
vermedı. Büyük bir soğukkanlılıkla takdire bırakmak da doğru değil. Biz, kaya vığınlan seviyesi bütün tabakaların 
sözlerine devam etti: tedbirde de kusur etmemeliyiz. ayni surette ufki oldlıklarmı gösteriyor. 

Yeni olduğu kadar da alakaya şayan O· 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

- Geçe:ı hafta, Halebe mal götüren Battalın bu sözleri, birdenbire ora· lan bu mevzu hakkındaki bütün tetkik- l===============I 
bir kaç Bizans tüccarı gelmişti. Bunla- dakılerin kalbine bir ümid verdi. bronşı•t ve grl1n 
ra çarşıda, bir bazirganın dükkanında (Ark11 .. u var) 

Orman Umum Müdürlüğü den 
1 - Orman Umum Müdürlüğü teşkilatına dağıtılmak üzere mübavaasına lü

zum görülmüş olan miktarı aşağıda ya1ılı on iki kalem nlat ve edevntı fenmye 

kapalı zarf usulile ve 15 gün müddetle eksiltmeye konu\muştur. 

2 - Mezkılr aietlerin tahmmi fiatı ceman 25.150 lira olup muvakkat tem nah 
1886 rra 25 kuruştur. 

3 - Eksiltme 23/Mart/93!> tarihine- müsadif Perşembe günü saat 15 te Umum 

Müdürlük binasında üçüncü şube müdürlüğü odasında yapıJacaktır. 

4 - Bu hususa aid idari ve fenni şartname Orman Umum Müdürlüğünden ve 
İstanbul çevirge müdürlüğünden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye g:receklerin teklif mektublarını eksil+me saat'nden bir saat 
evveline kadar mezkur komisyona tevdi etmeleri lüzumu ilim olunur. 

Cinsi 

Pergel tak.Hllı 
Düblü tesimetre 
Mayil mesafeyi ufka 
Miıkyası hendesi 
Çelik şerit 
Gönye 45 derecelik 
Gönye 60 • 
Minkale 
Mira 
Ormancı kompası 

Tecessümat burgusu 
Plimimetre 

tahvil cetveli 

Aded 

200 
200 
100 
100 
100 

200 
200 
200 

200 
500 
200 

50 

Kapah zarf usulile eksiltme i'anı 

(760) (1455) 

Nafıa Vekaleti Samsun Su İşleri Sekizinci Şube Mühendisliğinden: 
Eksil'tmeye konulan iş: 

1 - Hamzalı bataklık.lan ıslahı kanalları ile Aptaı ınnağı ıslahı kanalı üzerine 
yaptırılacak attı aded betonarme köy yolu köprüsünün inşa.atıdır. Keşif be· 
deli 35544 nra 77 kuruştur. 

2 - Eksiltme vahidi flat üzerinden ve kıapıah zarf usulile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme 3 Nisan 939 tarihine rastlıyan Pazarte.si günU saat 15 de Sam

sunda su işleri sekizinci fUbe mühendisliği binasında Eksiltme Komisyonu oda· 
sında ıicra edilecektir. 

4 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri ge. 
ne? Ftnamesi, umum su işleri fenni şartnamesi, hususi fennf şartname ve pro-

jeleri 180 kuruş mukabilinde Samsunda su ifleri sekizinci ıube mühendisliğin. 
den alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilınek için isteklilerin 2665 lira 86 kuruıluk muvakkat 

teminat vermesi ve mümasil işleri yaptığım göstıerir vesika fbraz etmesi ve ek

siltmentn yapıl:acağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birUkte bi.T istida ile idareye müracaat ederek bu İfe mahsus olmak 

üzere vesfilta alınalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet fçind'e 

vesı'ka talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye ifti:N.t edemezler. 

6 - İsteklnıerin teklif mektublarını üçüncü maddede yazılı saatten bir aıt 
evveline kadar Samsunda su işleri sektzinoi fUbe müMndialtline makbuz mu.
bbi~ınde vermeleri J.Azımdır. 

Postada ohm gecikmeler kabul edilmez. ~1664) 

lerlmde ~avet d~kkatli davrandım. Bu r 
yelmf"saklı~ ihlal edecek hiçbir şey gör-
med"m (1). 

Kırımın bu kaya kümP eri ~eviyesi Ü· 

zerirılfo alınmıs yüksek arazisinin hari
tası ancak bir toplu adalar manzarasını. 
az çok vüksek hır takım adalar yı~nmı 
ar7.eder Bu adalar birbı:r1erine yakın 

mec:sıfelerdedirler ve daima Kafkasın 

ı:rırbındadı,.lar. Fakat o devirde şimale 

doğru A\ntpa !kıt'asım teski1 edebilecek 
topraklarl-lıın pek u:ı;ıkta bulunuvorlard1. 
Al"l<'•k küf'i'k Don taraflarına doğrudur 

ki ~raz· vi.ihelmeıte başlıyarak ayni ıevl
vpve Jcadar cikar. 

İlk zamanların co~rafya.c;ın:ı aid bu a· 
raştırmalar insan bilgilerinin terakkisine 
~1izmet ederek çoktanberi bir sistem ru
hunun esiri kalmış bir mevzu üzerine 
yeni bir ziya serpecektir. Arz küresinin 
ilk manzarasını tanımağa merak edecek 
alimler ayni seviyeyi takib etmek sure· 
tile arzularına erişebi!e<.'eklerdir Bu se
viyenin her tarafta en bariz izleri gözle
rine ffşec~ktir. Daha yüksek dağlar on
lara suların daha evvel terketmiş olduk
ları seviyeleri arzedeceklerdır. Fakat bu 
hatıralarda kfolaştığım memk>ketlerin 
yalnız şimdiki manzaralarile ve ahalisi
ni:n ah!akile me~gul olduğum için bu 

Son günlerde görftlen fazla rutubet 
ve so~uklar dolayW.le gene sık sık bron
şitler ve gripler g6rülmeRe başlamıştır. 

Bu mcvsln•de gündüz derecei hararetler! 
11e gece ve akşam dereceleri arasında 
çok biıyilk farklar görülür. Onun içindir 
k1 Şubat, Mart ve Nisan ayları zatürree 
ayları diye tıb ldtablarında yazılmıştır. 

Sebebl de bu gündüz ve gece derecel ha
raretinin büyük tehalüf göstermesldtr. 
İşte insanları hasta düşüren de bu nok
tadır. Bu ant farklar Tiicudün müvaze -
nesini lhlll eder ve derhal azçok bir şid
dette ve sotukalgıl"ı·11-ının ehemmiyeti
ne göre bronşltler, ~ kanlar, zatürree
ler basgösterlr. Bu mutaıeattan ıu netl
ceyl çıkarm.;.k mecburiyetindeyiz ki çok 
dikkatli ve çok ihtiyatlı hareket edecek 
h:ı.ftalar geçlnnekteyiz. Oilndüzleri za
yıf g1)1nip ayni elblae tıe gece şurada bu
rada vakit geçirenler muhakkak üşü -
meğe, haata olmajla mablrumdurlar. Bi
lim zaten bütün bu hava tebeddülleri
ne, riltubete, soğuklara karşı yeg§.ne mü
dntaa vaaıtanuz ancak bir paltodan iba
rettir. Onu da giymezsek bittabi bu ha
tanın cezaaını oldukça acı olarak çeke
riz. ı ı 

Tekrar edelim t1 çok milteyakkız ve ~ 
ihtiyatlı hareket edecek günlerdeyiz. 

Cnab t.tlyen ok•J11Culannun poda ~ 
paı11 y0Daınalann1 rlea ederim. Abl tak· 
dlrd• istekleri makaMlesb kal&blllr. 

mevzu hakıkında l>ir Tatarın sözlerinden~~-----..._, ________ ,.., 

başka artı;Jc bir şey kaydetmiyeceğirn. 
Bahçesarayın kAin bulunduğu boğaza 

merbut boğazlardan birinde bu adam He 
beraber geziniyordum. Bu boğazın dlb 
tarafını kapıyan ve ftstilne yilkselen yal· 
çın bir kayanın üzerine konmuş bfr de
mir halka gözüme çarptı. Tatara bu bal· 
'kanın neye yaradığını 90rdum. Bana •· 
kin sakin şu cevabı wrdt: 

- Zannederim ki ijentz bu kayılan 
yaladığı zaman bu boğazı btr liman ha
line getirmişti. Bu halka gemileri bağla
mağa yarardı. 

Ben ıapnp kaldım. Denizin fimdiltl 
.sahili ıtılann dağlar tızerinde kalımı 
eski izleri fle mukayese etmekten baıka 
bir rehberi olmıyan btr dehanın mese-

(1) İMan btıgtst Jrllretanın lnkıllblannın 
preMip•n~ nüfuz ettfl! zaman, Kırım topn
tının hlç d~l§memezııtt haktında eerdeıttt
tmı mli§ahedeler daha tıymet peyda ede-

Nöbetçi eczaneler 
Bu ıece nö~l olan eesaııeler f111llar· 

dır: 

fıtanbul olhetlndekller: 
Atsar&Jd& (8anm), Alemdarda (Sım 

Asını.), -azıdda (Bellda), Samatyadal 
<Sroftloa), Smtnöntinde (Bensason), B
JtM>de (Arif Be§lr), l'enerdAt (]!:mllyadl), 

febremlnlnd• (l(&IDD), IJebzadeba§lDda 
(Hamdi), Karaı1bm11kte <Kemal), Kü
c;tlkpazarda (Yorgt), Bakır~• <Mer
tes>. 

Beyothl dbetbuleldler: 
iattklll eaddellnde (Della Buda), Te

pebqında (KlnJoll), Karaköyde (HQ.se

Jin Hfilnl), 1stttW cadde8lnde (Limon
dJ&n), Pangaltıda (Nargtleclyan), Be -
flktatta (All Rısa). 

il 
Bota~. Ka4Jkl1 .,., AdalanlakDer: 
Öaküdard& (Abmedlye), Sarıyerde (A- ~ 

at>, Kadık~de <Moda, Merlrez), il 
Büyükadada (Ştnul Rıza), Heybellde 
(Tanae>. • 

ceklerdlr. Bunlar i.lbat edeceklerdir~ yrtıı- '"'--------------'· 
manın aebeblert yanmada 1lserinde tes1rıdz ------·--·····-·--·· .. ---
lı:alm1'lar<lır. Burada pek as mal6m olan----------------. 
3elzelel« hlçbtt zaman me'l'Jmıl otmamı4}ar
dır. Kırımda kayaların t.epelert h&1l ziraaM 
Ublllye'llt bir tabaka ıı. meeturdur. 1tn ~ 
aft dallarda h19blr tra'9r nlpıneaL hlobh' 
}f.'f batlJ9al JOk\UI. 

Ywdun muhtaç ooculdannı mes'ad 
IÖftDell. bmmun4ald ulllne, bı.nni dü
fboelerlab Çocuk Ealrreme ltmummıa 
~ 1 Ura ile tabakkak ed8'1Ur. 
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Terctıme eden: B. .Mu 

Babl itikadlara yer 
verilmemelidir 

Cephede Noel eğlenceleri 
:A.n1cGnldaa y .. 

ıuf iıtikbalinm eah 
lilini iıtit101": 

İstikbal hak1rın. 
da ~z .ayleıek 

mevzuumuz dıflll
dad'ır. Hem böyle 
bir !Mi.aya inan
mak ve batıl tti
kadlara yer ver
mek te beyhude 
,bir oyaJ.mnaktır. 

* CörUnene acele ile kapllmağa 
mütemayil bir tip · 

Atıbırcıdan Hu-
Zü.ri karakterini 
aoruyor· 

Bir hldıM ilze
rinde kendi fikir
lerinden ziyade 
batkalannm dü
§Üncelerini.n te.1-
rine tibi olabtlir. 
Karar vı hareket
lerinde acele var
d'.ır. Hile ve §eytaıılıklan pek beceremez. 
·Sert tavırlarına rağmea gürliltücü ve 
kavgacı değfldil'. 

* Hislerini belli eden bir tio 
Ama.syada• R. 

:Askerler için huauıt bir ö§le yemegı onilecd:, yemekten ıonm kOTIMr tertib edilecekti 
Geğin karakteri1" 
soruyor: 

Maamafih bütün bu hAdise netice • ı lif edildi. Tabil ben bu teklifi kabul r İstirahat etmekte olduğumuz tek 
linde albayın bana en ufak btr sempa· ettim. katlı evde, Meyzon'la gece geç vakte 
ti bile beslemediğini anladım.. albaya Barakaya, istiab 1edebileceğindan kadar bu meseie etrafındat konuştuğu
itiraz etmeme. mani olan biricik feyin yüz kiti fazla insan doldu. Ön sırada muzu kolaylıkla tahmin edebllirsinizl 
.Jıazıroı. vazıyetinde durmak ve her sübaylar oturuyordu. Hattl albay bile 
IÖzüne karşılık, cYes ser• demek rn~ bu konsere iştirak etmişti .. albay be • Ertesi sabah fırka karargAhına git -

Hislerini aakla
mağa 11izuın gör
meden olduğu Ji
bı hareket eder • 
1ılerini g(iler y{iz· 
le ve anlaıarak 

hriveti olduğunu tabit siz de tak_dir raberinde, liva ve fırka karargahlarına 
ede-rc;iniz!. Maarnafih bütün bu zahiri mensub misifir sübaylar getirmişti... 
ltantime rağmen albay da, benim ken· Fırkanın diğer sınıflarma mensup mi
iisine karşı nasıl bir his beslediğimi safir sübaylar da vardı. 
ıok iyi anlıyordu ... 

O ece Mevzonla b~başa vererek ta
fihimizden acı acı şikayet ettik ... Mey
zon: 

- Artık bu yaşayış şekli gittikçe ta
hammül edilmez bir hal alrnağa baş -
Iadı. diyordu .. ne olursa olsun hayatı -
mıvfa mutlaka bir de~şiklik olmasını 
fst'\ orum .. Bu böyle biraz daha devam 
ede~k olursa bu değişikliği, hem de 
tJiç arzu edilmivecek bir şekilde, ken
&m yapllcağımdan korkuvorum. Emir 
aübavm1n ruratma yumruk indirmenin 
cezac;ı nedir acaba:'. 

Giildi;m: 

- Bu iş için seni olsa olsa bfr defa 
asarlar, dedim, herhalde bir defadan 
fazla asamazlar.. bana bak; doğrusunu 
!stersen bizim motosikletli hayatı bu
na terrih ederim. 

Mavzon şikayetine devam etti: 
- Böyle önüne gelenin azarlarını 

işitmek için Hariciye Nezaretindeki 
mevkiimi kendi arzumla terkettiğimi 
düşündükçe büsbütün içerli~rum ... 
Hariciyede kalsaydım şimdiye kadar 
muhakkak çok da'ha mühim bir takım 
memuriyetlere tayin edilirdim. Mese
li Romanyavı kandırıp veya satm alıp 
müttefikimiz olarak harbe sokmak fçin 
bizim EmersQIJ'l'u Romanyaya gönder
mf'diler mi? Hm-iciyede oturup yük • 
sek siyasetle uğraşacağıma, tarihi ya -
pan insanlar cttasında bulunacağıma, 
tıpkı eski peynirlerin içindeki kurtlara 
l>enziyen insanlarla dolu, yan bele ka· 
Sar varan çamurlu su içinde yilzftyo -

rum. ATtık bıçak kemiğe dayandı. Da
ha bu ne kadar böyle devam edecek? 

Bizim b~ ya•şayış tarzından sıyrılıp 
kurtuluşumuz tahmin ettiğimizden de 
yakı~ imiş. Bövle bir güııUıı çatıp ge
!ecegıni hatırımıza bile getiremiyor -
Ciuk 

28 Birincikanunda bizi ön hatlardan 
aeğistirdiler ve istirahat etmeıc ilzere 
ceph"" gerisindeki binalara yerleştir • 
ai'leı·... Bf.r...im t~Ôuru'n Noel isminde 
bi7 papazı vardı. Bu papaz, yeni yıl 
munrı.sebetile ufak bir eğlenti tertibine 
karrır verdi. Askerler için hususi bir 
öğl-3 yemeği verilecek, yemekten son· 
ra da barakıılarda konser tertib edile
cekti. Bana da, bir kaç rol yapmam tek-

Ben, seyirciler üzerinde gayet iyi 
tesirler yapan karakteristik bir kaç 
rnonoloğ söyledim.. bunl<!rdan bir ta
nesinde bir alay çavuşunun tuhaflık -
lannı tasvir ettim; bütün seyirciler 
gülmeden katıldılar ... 

Konserin ikinci kısmında ufak ve 
ciddi bir piyes temsil ettim. Galiba bu 
piyes bizzat papaz Noel tarafından ya -
zılrnı~ı .. bu piyesin oynanabiür bir ha
le gelrnPSi için onu bir hayli değiştir -
mem icı1 b ettiğini gayet iyi batırlıyo -
nım. Ben bir Alman süba'Yı r0lüne çık
mıştun; Meyzon ise, esir düşmüş bir 
İngi!iz sübaymı temsil ediyordu. Pi • 
yestn çok enteresan bir kaç safhası var 
dı. Ber. bütün kabiliyet ve ustalığimı 
kullanmıştım. 

Konser bittikten sonra fırka komu
tant beni yanma göHirmelerinl emret
ti. Yanına gittiğin-. !aman beni bir hay
li medih ve takdir etti.Uf arasında be 
ni, «Royaltı• tiyatrosundaki son tem -
silleliirnueuı. biri esnasında gördüğünü 
söyledi. Albay nazarında rnevkiimin 
gittikçe büyümekte olduğunu rtyan be 
van farkedivordum .. halbuki bu ana 
kadar b"r aktörün onun nazarıtıdald 
kıymeti, bir serserinin kıvmetinden 
fark~ızdı... Fakat fırka komutanının 
şahsıma. olan bu iltifatları karşısında 
onun da benim hakkımdaki görüşlerini 
değiştirmesi bf,. zaruret halini almış -
ti ... 

Fırka komutanının yanında, kurmay 
ıübaylarına mahsus işareti bulunan bir 
albay oturuyordu.. ben onu tanımıyor
dum.. fakat o beni yanına çağırdı.. her 
hangi bir mukaddemeye lüzum gör -
meden: 

- Bu sizin Almancanız ... diye söze 
başladı. Siz bu dili hakikaten iyi mi bi· 
liyorsunuz, yoksa münhasıran bu mo -
noloğ için mi ezberlediniz? 

Ben soğukkanhlıkl~ Almancam n 
bakiktttte böyle f8Sih olduğunu ona te
min ettim ve sebeblerlni de izah et -
tim ... 

- Çok iyi, dedi Şu halde yarın beni 
fırka karargAhında gelip görünüz! 

- Emredersiniz, ser. Saat kaçta' ge· 
leyim?. 

- Eh, şöyle sabah kahvaltısına doğ
ru geliniz! 

tiğiın zaman, kimi aramam icab ettiği· halletmek h\11111· 
ni bile blrnediğimi birdenbire hatırla- sunda pek bece. 
dım. Maarnafih karargah kumandam - rikli davranmaz. Şiklyette.rini. zorlukla
nın emirberine sorduğum kurnazca bir rını an.Jatırlam aakin ve mağdur bir ta.. 

vır ahr. 
kaç su~lden sonra vaziyeti kavramak • ' 

* ta gecikmedim. 
Emirber: Maceradan hazzeden bir tip 
- Bu aradı~ınız albay, herhalde Al· Kadıköyündn 

bay Hilton olsa gerek, ser. 0 fırka er- Tevfik karakterim 

kanıharb reisidir. Geçen ay liva ku • soruyor: 
Heyecan ve ma-

mandanlığına terfi eden Alba!y Maylsa- cera mevzulan tı-
nın .yerine geldi. Albay Hilton, ateıli, 
faal bir adamdır. 

zerinde durur ve 
hayale fazla yer 

(Arkası var> verir. Muayyen ve 
-· .... ·······-············-·· .. ·························- maddt itler pefin-

~ 
de dolaşmaktan " 
kayıdlara bal~ 
maktan sıkılır. Sinem.ayı ve artıatleri se

""'""'wı1"111ıııııı1'2~8"°4~-..5~6"lllııııııl'7~8"°9~1""'0-. ver ve orılan taklide de temayül edebilir. 

* Merakh bir tip 
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Soldan sata n yukandan qatı: 
ı - Rasgele 

~ 

2 - Kapılann önlerindeki ufak tahtalar
Para. 

1 - Bilyfl • Bina eden 
f - AkWn müenneal - KınııwJa bemer 

Akıartıyda Meh-
1nd karakterini 
ıoruyor: 

Bundan evvel ya 
pılmıı olan tahlili 
kafı görmediği tak 
d'ırde. muayyen 
mevzu etrafında 

istediklerini ayn
ca sorup cevab al
ması mümkündllr. 

* Zeki ve sakin bir tip 
Adanadan tnnn 

renk. GÖ1'"gilrı karakteti-
5 - Bir nota - Kandmnat . 
e - ~ref - Sonunda cet. olsa bir yerde nı aoruyor: 

oturmak Sakin hallertıw 
7 - imallthaneler rağmen zeki w 
8 - Yapmak ıctlrüm için kullanılır• -

Kıyam 

9 - İnanmak masdan nehl halde 
10 - YIWellf - Bir içki. 
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bulunur. Etrafın. 

da olan bitenlere 
alikasıı kalmaz 

* 
Şakacı ve alayet bir tip 

1ıtanbulda" B. Ş. (jotografını• çıkma

sım iııtem.iyereJc) ka.Tcıkteriftl aon..yor: 

Her ,eye kolayhkla inanmak ı.t.emiyen 
dikkatli biır bd var. Elindea it gelebilir, 

arkadaflarlle ala7h :meıvzular tizerlnde 
konU§Ur ve pkalafır. Bir mevm etrafın
da kafasını ifı.tir ve bir mütaleada bu

&'vvelk' bulmaccımıa haZZedUmı, ıeJcD lunabıllr. 

ZekAsma enerji ilAYesi IAz111 
gelen bir tip 

Ankanıdaıa Sad· 
ri, karakterini ::,..,. 
ruyor: • 

Zeki ve çc, 
gen hateketlerilı 

etrafına zarar ver
meden yürür. Ba'9 
h başına karar ver 
mekt.:! henüz mü
tereddld davran· 
ve derecesini bile 
insanlar gibi vaziyet alır. 

* Temiz giyinmesini seven 
bir tip 

Kadıköyündcn 

H. G. fotografını11 
tahlilini i!tiyor: 
Çekişme vesile· 

leri yaratmaz ve 
ataklık yapmaz. 
İyı giyinmeğe ve 
temiz gezmeğe he
ves eder, bayanla
ra karşı al'aylı ve 
ıakacı hareket e-
debilir. Cesarete bağlı işlere pek Y&Dafo 
mu. 

* Agırbaşh görünen bir tio 
Cibaliden PeTi

za~ karakterini so
nıyor: 

Ağır başlı , 
nen umuml üade
lini devam ettir
mesi lizımdır. Ar
kadqlarına karp 
cttlşündüklerini ve 
duyauklannı dai
ma söylemesi çok 
az fayda temin edebıllr. .ıtararIAnnı mil 
değiffumesi duygulat"mdan ziyade ~ 
l~ine bağlı olmalıdır. 

* Mahcub ve az sokulgan bir tip 
Anka.radc:ın Naci 

Yiibel karakter· 
•i soru yor: 

Herkese soku.
maz. çabuk ahbab 
olmaz. Kendisine 
göre hesablan, gö-
rüı tarzları var
dır. Vazife bahain

. de dikkaill ve 
gayretli olmağa 

çalışır. 

* Girgin ve becerikli bir tip 
Mu.tafa Akd 

karakterini S<''" 

JIOr: 
Her yere s1.. .... 

hır ve serbesçe 
konu§Ul" ve çabuk 
ahbab edlnebillr. 
Menfaatlerini he. 
'aab etmesini ve 
yanlıtlıklardan ko 
runmuım bilir. 

* TesadUflere bagb bir tip 
KeıJrinden. HfJ • 

•eyin karakterini 
ıorut1or: 

Bir ifiıı sonı.u •.1 

Gnceden düşün

mek ıuretile ken
disini üzüntülere. 
byıdlara kaptır

maz. İtlerin olu. 
runa ve tesadüfle
rine ballı kalmajı 
tercih eder. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu ..... . . . . . . . . 

Adru • • • • • • • 

DİKKAT 
l'oqraf ıablll11çln b• tupoıılardq 
6 adedlnlD ıönderilmell pnm. 



18 Mart 

-----== ~ 
CUMı\R'fESİ 18-3-39 

13,'30 Program, 13.35 Müzik (kabare, Ql -
gan - P!), 14,00 Memleket, sa.at !yarı, ajans, 
tneteorlıloji lııtberleri. 14,10 Türk müziği. 
Ç:ıtanı~r. Verihe, Cevdet: Kozan, Ruşen 
R:aın. Ok\ıyan: Muzaffer Ilkar, 1 - Ra1;1r 
"Ye-kta - Mahur pesrevi 2 - U.tlf Ağa -
J.tabur sarkı - Te'llf edebilsem. 3 - Ra.hm~ 
:Sey - Bslr ettin bent 4 - Cevdet Kozan -
Tarsım 5 _ Şükrü Şenozan - Bu sevda ne 
tatıı valan. 6 - Rnhmi Bey - Servlnazı sey
re c:ıkınış. 7 - Şenıseddln Ziya - Su güle bir 
batın . 3 _ .. ...... ... .... saz semaisi. 14,40 -
15 30 1\c{iizlk <cl'lns mü.,ilT! - Pil. 

l'l,30 Prog rım, 17 35 Mi.izik !dans saati -
Pıı rn ı5 Turk mi.izlvl ıhnlk mu~iklsD Sı -
~ru lı 5 ık Vf:ysel 'ie İbrahim. Türk müıiği 
<Pa'i'l hev •11 Snf!yo T kay ve Ta.ho;;in Kara
ratu un istir" k Je, 19 00 Konu ma < d.ts po -
litııta hM\snlrdl, 1!), 15 Turk müzi~ (folk
lll" - Hnlll Bcrlli YÖn"'t"'en), 19.30 Türk mü -
ıt~ fMuall!nı Nuri Halll Povr:ız ve arka -
dn.ştarı), 20 00 Ajans. met.eornlojl. haberle -
ti, zhaat borsası 'fiat). 20,15 M'ırl1';:, neo::'ell 
Plft\lar - R. 20 20 Esllam. tahvil:it, kambiyo
tıultud borsası Cflal). 20 30 Memleket, saat 

SON POSTA 

Bir Hattallk 

PROGRAM O 
-----

!'ü!'kiye radyo dlflizyon postalan 

Ankara radyosu 
=- DALGA UZUNT utaı ·1 

ım m. 181 ıccıı. ııo Kw. 
'I' A Q. 19,14 m. 111195 Kes. 10 Kw. 
T.A P. 11,"(0 m. ~5 Kes. 10 Kw. 

Bach.ınele Cşarab ilahı Bak.üs tereflne dans) 

7 - Munkel - Venedlt hatırası (serenad) 
8 - Dietr!ch - Fitreler (marş) Wenlnger ter 
ttbl. 9 - Jrlilller - La.palama. ~ üzerine 
fantezi. 23.00 Müzik (cazband - PD. 23.15 -
23.45 - 24 Son ajans haberleri ve yarınki 
program. 

* ""- il PERŞEMBJ: 23-3-39 Ferahfeza pesrevl. 2 - Hamamizade .ı.sma 
ncl beste 3 _ Hama _ 12.:iO Program. 12.35 Türk mii%1t1 - Pl. 

Dede - :ı;crahfez:ı biri · 13,00 Memleket saat ayarı, ajans, meteoro -
mizade Isman Dede - Ferahfeza ağır se - lojl haberleri, 13,15 - 14 Müzik (karışık 
mal 4 - Resarl Erer - keman taksl.mi. 5 - ) • "°· k program . 
Hamlmizııdı> ı.small Dede - _&hnaz şar 1 - 18.30 Program. 18.35 Müzik (dans plfıkla -
Sana ey ranımın ram efendim. 6 - Kema- rıL 19.00 Konu.,ma (ziraat saati). 19.15 Türk 
ni R za Ffenctı .. - ~-ehnaz şarkı - Meramı an- müzlğl (fasıl heyetn. Tahsin Karakuş, Hak
:iellbln v:ı-Iı ım1dur. 7 - De1lalzade - &>'lı- kı Dcrma:ı Eşref Kadri Ba.sri Üfler Hasan 
na'?.' ~arkı - E•"""din bir lahza ihya hatırı Gür, Hamdi Tokay. 20.00 Ajans, meteorolo
viran1mı 8 - Dede EfenrH - Şehnaz şa"k1 ,."; Jl hrı berlerı, ziraat borsası (flat). 20.15 Türk 
Gönfil durmaz .su gibi ça~lar. 9 - Tamhu" müz!ğ1 • Çalanlar: Vecihe Kemal Niyazi 
nsmnn Bı>rln - Ferahfeza saz semaisi. 21 O Seyhun, Eşref Kadri, Oevdet Çağla. Okuyan
Mı>ml!'ket. s::ı~.t ayarı. 2100 Konumıa. 21·15 lar: MüzeYV~n Senar Mahmud Karınd:.ı.ş. 1-
R.c;ham. tahvllfıt, kambivo - nukud b~~-ıi~ .............. ~·- Hicaz p'e.şrevı. 2 - Şükrünün -

lyarı. 

(fiat). 21 25 Neş•eıı nlfı.klar - R. 2ı.3o uz Hicaz şark:ı.sı - Sevdamı dilim anlatamaz. 
(saksafon solo - Nihad Esengin) 1 - Sld 3 _ Sadettin Kaynağın - Hicaz şarkısı - Ha
P~!1lrıc; - Amella. 2 - J. au;ewich - ;da. !ıd zan lle gec;t!. 4. - İshak Varon - Hüseyni 
'!\. <ı'lt Herberk - Ln.ment.o D Amour. . sarkı - Baygın suların . 5 - Cevdet Çağla -

GAJ .. A PROi;RAl\11 Phillps - Twllight Whisper.s. 5 - J_ Gure- - Viyola t:ıksfmf. 6 - Sadeddin Kavnak -
!?0,'.!0 a) Takdim, b' Tenf<;fi ve Türk mU - wlch - Hf)banera. 21 50 Mü-tik (melodiler - l\fuhayyer şarkı - Ben vıllarca yanm~ım. 

ti11, B nblr gere rrı albrından - MARW P1'. 2? orı 'Miizlk !kürük orke<;tra - Şef: 2Ne- 7 - ............ - Halk türküsü - İki karpuz 
'Y"\:rnn: Ekrem Re~id Temsilde Türk mii7!ı:!'i· clb A'lkın' 1 Rvm!ng - Ente~me:r.o. - bl:- knltuğa sı~maz. 8 - Yesari Asınıın -
J{üm,. oktıvucuJan ıKorol , İdare e<len: ~ı>.s- Yvain - Dudakların!... Operetınden Pot - Hüz?tım ~'.lrkısı - Ömrüm seni sevmekle ni
Ud Ce!nıl, 21 ,15 c) Mc~hur virtüoz ZINO mırı. 3 - Becl·er - İlkbahar 4 - Niema~z:.~ hayet. bulacaktır. 9 - Yesari Asımın - Hüz
İi'RANCESCATİ'nln kennn re~ıtall, 1 C''lrllcıton <d:ınsl · 5 - Ganaıberger - kucu zam sarkısı - Gene kalbim taşar a~lar bu 
Johann _ Sebaı:tıan BACH - Konçerto (L'.l topır .. t 1 rrevi.l - ı>nt,.n.o). 6 - Schleder - gece. 10 - Hayr~nin - Hüzzam şarkısı - Ö -
l'tı!.nôr) Alleırro moderato An<Iante Allegro DinlP .. K"man ne ı;öylüyor <tango) 7 - Knt- lii,.rem yazıldır sa:ıa kanmadan. 21.00 Mem 
'-'!S'.1.l 2 - Lud ... 1g vnn BETHOVEN - Sona- ~eh - M~car mar~ı. 8 - J'lhann Stratı~c; ... I ot, saat ayarı . 21.00 Konuqna. 21.15 E."i -
ta N. 9 opus 47 (La majör) fKrentz.er'e it - Ren Vlyrıııa fv:ıl<>L 9 - M<>in~r - Vlva"."' h<;..'11, tahvil.it, kambiyo - nukud oor ası (fl

har p..ıiımiş) Adagio !':c~tenuto - Presto An- polka ~ı. l O - Bu~alossl. - P~talozzanm bır atı . 21 25 Neş'cli p!Akl<ı r - R. 21.30 Miiıı:lk 
<!::ı.n~ .. con variazloni Finale (Presto) 22,10 c;ar!nc;ı Glrlb\ribiı-. 23,00 Miizik Ccazb'.'lnrl - !ki'ıdlk orkestra - Sef: Necib Ao;km) . 1 -
lla:n.,ıık po.sta kutusu. 22.15 Resitalin deva- pn. ::ı~ 4 'i - 24 Son a1nmı haberleri ve varın- Schmnlstick - Kııjlda°n Vf' paslşe beş k.ı~ım-
nıı ızt~m FRA:-WF~'"'ATİ tarafmd:ın) 3 - ld pro!!Tam. lık ask hik~vesl. 1 - Yaklaşma. 2 - A~k 
Cn.millc SAİNT _ SAENS _ ·Rondo Kaprlçç - * vals\. 3 - Başbaşa. ~ - Gezinti. 5 - Kav -
toıo 4 _ al Maurlce RAVEL _ Tzigan. bl Şl\T.1 21-~-939 gacı1ı!c ve barıc:ına. % - Llndner - Bar.'ltclle 
r>~ 0 :le '1ARASATF _ Romanz...-ı Andaluıa, 12 '.iO p .. r••rnm. 12 35 TUrk mü'li~i - Pl 11 11" (şaknl fantezi. 3 - Pachennegg - Vla<ı Trls-
c) M"rmel de FAI. LA _ İ<ınanyol dansı, pin- MPmlrı·<>ı . .- :ı ıı+ avarı. ajan~ . mrteo,.oloi\ l°''.l- te ha ln vals). 4' - Künneke - Ledi Hamıl
lloda refakat eden: Dr OTI'O HERZ. herl•""I 13 15 Mli?'k (f:en1on1k plôltlar'. 13 4 'i- ton operettnderı potpuri. 5 - WiPkler - ke-

23 on MÜ2' ccazb~ria _ Pll, 23.45 - 2·1 Son 14 Konuşma <kadın saati - Ev hayatımı a - manırı ask şarkısı. 8 - Beethov~n - Menu -
ajans haberl:>ı1 ve ynnnld program. id) \.. etto sol major 7 - Aubert - Obbeklller res-

lll ıo P,.oırrıım. JS\ 15 Mü7 11t <<:l-ıns pl8'!':1""'' mi ~eçldl. 2::?.3'J Müzik <oneralar - P]) 23.00 * ıo 0" ~onıl~"'1 l'T'·ı l<lve no~ta<:ıL 19.15 'T';i.,.~ Mii',I'· <cazbanct - Pl). 23 45 - 24 Son ajans 
P.A7.AR - 19 - 3 - 39 mı··17ı~ı <ra~ıı hM•nt1 ) Safiye Tokl\Y ve T:ıh- h b l l ki ., ~O: P:r'lli anı, l2.35: :Müıilt (Kfriik Or _ ~ r • r ı a er er ve yar1n program. 

~!n Kı:ır~kU". ~(I nn Afans. meteoroloU hıı -
lrestrn - Şef: Ner!b Aı;kın), 1 - Rilsager - ber'""i, r'1.'lnt bO""!\Sl (fiat). 2015 T"i·'· + 
l3ir Entermezo. 2 ...._ Brahms - Macar dansı CUMA 24-3-"9 mü7\1'1i c~1..,r.ıar: Vecihe, Refik Fersan, Rıı-
~o 9. 3 - KfınMke - MeUınkolik vals, 4 - ır 12.30 Prna• m - 12.35 Türk müzial - Pl . .. ,.n ~~m C'Pwır• Ko?:an, Resad Erer. o n -
Löbr - Eav,. •er:ı valshn. 13: Memleket sıı:ıt ,_ ·· 13.00 M"nılcket ~at av. a.,., alans, meteoro-

v~nl9r· N""""'' P."Jrt Ahıskan. Melek To..-"'rı?:. 
Ayarı, ajrı.ıu, meteor<.Joji hnberlrri. 1315: loji h:ıberJPrl. 1115 - 14 Mfü1k ımelodller -

1 - f'O!ll.'" '1 B0vın - Segl\h P"•rev1 2 - T<nn-
Müz~k u~rı Uk Orkestra - Şef· Necib Askın). PP 11'!'30 Proı::rcn. 18 35 Müzik - Pl. roda huri Ali Efe:nrH - ~P<>~h !l:ark1 - Pilharnh1 ::ı°'-
5 1 Mlchelt - Şen seren:ıd 6 - Müller - ~ü- kınım . ~ Harı Ar!f R<>v _ Se~ah sarı,1 _ mü71 l'il. 1D oo l{r')nu."ma (t'\vvnt"Oci konuşu-
C.:tik serenad. 7 - Johan Stranss - Bu nag - vor) 19.15 TÜ!'k müziği (fa.c: ı • " "ti) Celil 

h 0l?Pa" 1lfı.r ~lnet satuareme. 4 - R11sen 
?neltr seni .sarsıl'\ ey diiny'l. 8 - Lautensc - 't;ok•"~ ve arkacasları. 20 00 Ajon". meteo-v m - kt'nı<>nre tak•lml. 5 - f\unhl zıva -
~ager - Yıldıılnra rlo~ru· Fantezi.. 9 - Linc- k roloH habı>rlerl, ziraat bcırc;ası (fi'>t) . 20.15 ,,,,, _ mü ·t,,.~r ı;3.,.ırı - cln..,~ 01t mi b•t a" ın 
lre - Venüı;; Vals. 13 50: Türk müziği, Cahn- Türk rl"ii .. ilTJ. ('alınlar: Kemal Nivnzi Sev. -

Mf.., Ü•,.,-ir!-:1 . fl - TT!>ll{ ti;,.ı.;;~ii - b;;}hi.il f'ıc;-
lar: vecih<.>, Kemal Niyazi Seyhun. Cevdet hun, Zühtü B?.rdaJı:oalu E .. ref Kadri, Cev-

toı nl' (To .. er. 7 - H<ıllt tf11·ı.;;<:ü - Esmer bıı-
kozan, Ce\'det Ça~Ja. Ol<uvan: Müze:vven <riil"' ..,6>l m

1
c; il _ Ahmed Rtı.."l,.,ıin _ H°"!l'!: det C.,ğla. Okuvanlar: Halük Rer.ai Safi -

Sen3r. ı - ... .. .. - F'ı:ırcığar pec::revi. 2 - ve Ttıkav. ı - Acem küNH peşrevi 2 NI -
c::<ırk1c:1 - c::ın hac;taı;•yım . 9 - Mu.,tafa Na-

Mahmud Celaledd!.n pasanm - Karcı ar şar kogos Ai!a - A"C'm kürdi ~arkı - Sevdi gün-
flzin - mcı:ı: •arkt<:ı - Gö~siinde açılml'!. 10-

lrlsı: vahı meyuı;l visallndlr. 3 - Bayan Şa- lüm ey mı>tek sının seni. 3 - Melekzade E -
.... .. .. ... ... - H'c:ız <:arkı - Ktıtdu mP,.llc: .,c::ı-

diyen!n - Karcı!jar şarkı: Bir gölge ol. 4 - fendi - ferahnak şarkı - Titrer yüreğim ol 
koın 21.00 Mt>ml<>~et, saat ayarı. 21.00 Ko -kemal Nlyo.r.i Seyhun - Kemençe tak..,lml. k , 21 15 güll.tl?r. 4 - .............. Ferahnak sarkı-Bir 
nıı~:.:ı rhııkııı- ilmini yayma urumur. 

S - Udi Ahmed - Karrığar sarkı: Zahmı sebeb1e gUce:ımis.5ln. 5 - Kemal Nivaz1 Sey-
E•hıım. t:ıhvilfı.t. kamblY'O - nukud borsac;! 

hicranın gibi. 6 - Mııstafa Nazifin - Kar - hun - Kemençe taksimi. 6 - Hafız Yusuf-
ffl<ıt) 21 25 ?-!e~'ell pJ!klar - R. 21.30 Müzlk 

Clğar şarkı: Cröniilde b 1r ateş yakalım dedi. 0 f H F id Al Hii.sPyni şa:-kı - Saçın bükilmlerl. 7 - ........ . · ı <r~ nyo orke~t,.-ı sı - ...,e : asan er -'1 _ . ....... - Türkü - Iklde turnam gel r. Hüseyni c.nz sP.malsl. 8 - Tamburi All E -
· '· narl 1 - Mı>;1del<;,sohn - B::ırtholdy R ıv 1420 - 14. :30: Konu~ma !Kadın saati- Çocu" fendi - Nihavend şarkı - Sevdl.m gene. 9 -

·· 'Rlns uvntürU 2 - W. A. Mozart. 411 numn-
terblveslnP. dnlrl. 17 ~o· Proğram. 17.35: Mu- Reflk Fer~'.ln - Suzinak şarkı - C{ının kimi 

(ç r:ılı ~cnfonl, do ma~ör (Junlter senfonl~i\ 
tik (Pazar çayı - Pl.' 18.15' Konuşma 0 - lstersP. 10 - Refik Fersan - Usqak şarkı -

AJlct>:ro vlvae. Andante cantablle. Menuet-
Cuk santi\ 18.45: Miizik (Pazar çayı deva - Kız 1'i"ründe ~nlına. 21.00 Memleket, saat 

1) to Molto Allet!ro. 3 - P. Cor:.ıellu.oıı. B l!dnd ?nı _ Pl l 1915: Türt; m1ziği <Fasıl heye • ayarı. 21 .on Konumla (haftalık spor servi-
- berberi t1vertürü. 4 - F . Mas.senet. f'i>rıt'S Hakkı Derman, fycf Kadri, Hasan Gur, ML 21.15 Esh.:.m. tabvlJM, kambiyo, nukud 

k "llttore~qU"'!. 1 - Mnrche. 2 - Blr de Bnl -liasr• Üfür Hamdi Tokay ve Cel1i.l To ses bor"::ısı (fia.t' 2.1 25 Neş'eli plaklar - R . 21.30 
· • Jet. 3 - AnP'.Plus. 4 - F~tp Boheme. 22 '30 

taraflarından. 20: Ajans, meteoroloji haber- Mii7lk mıya.,etlcilmhur flarmonlk orkestra-
lerı. 20.15· Ti\rk müzilfi: Çalanlar: Vecllıe Müztk (e~lencell plft.k!arl 23 OO Mii?tk (C:t"- !':ı}. Sef - Praetorius 1 - G. Rossinl •Sevil-

band - Pl ı. 23.45 - 24 Son aJan.s haberleri ve Cevdet Kozan, Rtıljen Kam, Zühtü Bardak- la berberh opera.sından uvertür. 2 - s. w. 
oğlu. Okuyanlar: Muzaffer btar ve Radife yarınki p?ogram. Mililer: Boherr.va müziği. al Furiant, Al -
Neydik. ı -- Banll Hasan ağanın - Rast peş- + legro molto e fe,.oce. b) Pollrn. C) Pıısc;acag-
tevi. 2 - Dede efen"li"lin - Rast kft.n natıkı- CAR~ 4'\IB>\ 22-3-~ ııa. d) Köy dii!'tiinü). 3 - Ed. Grieg : Sen -
24 M:ıkam . 3 -- Arif beyin - Rast şarkı: A- 12 ')I} P?ogram 12·35 Türk müzi~i - Pl. 13 OO fon!k danslar en 64 a) Allegro moderat.o e 
§ık o1durkim kılar canın feda. 4 - Zühtü Memleket. saat avan, ajans. met.eorolojl ha- marcnto. b) Al!errretto ~razloso. c) Allegro 
Bardı>ko~ln - Santur taksimi. 5 - Mahmud berlf!rl. 13,15 - l4 Müzik (Rlyaseticumhur glocoso. d) Andante - Alle"'ro moıto e rlso
Ceıaır>rldln pa~anın - Rasi sarklSl: Fitneler bando.~u - eef: bısan Küncer) · 1 - Ambrol- luto. 4 - <.:. M. von Weh<>ı- . H. B 0 rlloz - valsa 
gızıemlş. 6 - ... ...... - Rast saz .semaisi. 7 - .se - Vidal - Zafer 'Allegro)· 2 - L. Blemant- davet 22 41) Müzik (operetler - Pll. 23 .00 Mü-
Şemsedd!n Ziya - Kürdlllhicazkar 4arkı: Pikkolo <kiiçllk fii\t lçln - bolero). 3 - A. zlt <cazband - PiL 23 45 - 24 Son ajan.s ha
GüvenmE' hiisnüne. 8 - $?rn5Pddln Zl.ya - PonchlelH - La Cııltonda ont>raKlnın balesi. berleri ve yarınki program. 
Rürdllihtc:ı.ıkfır sarkı: Bıktım el.inden. 9 - 4 - Meverbeer - Le Prophete (Peygamber) * 
Refik Fersan - Muhayyer "arkı: Her güzelin operasınclıın seçllmlş parçalar. 5 - R. Wag- cmtı\RTE!'İ 25-3-39 
bag·ından blr gı"il secerdl. 21: Memleket ı;aat ner - Ta.,höryer oneraı;ının marsı. 3 .. 1 13.30 Program. 13. 5 Mıız k Cotıeretler -
•yarı. 21 ·. Ncc'ell. p15.1dar _ R. 21.10: Müzik ııı :il) Pro~ram. 18.35 Müzik <sololar - Pl' . t tı. ., - Pl). 14.00 Memleket, saa avarı, ajan.s ve me-

Snvfa 

Çünkü ASPİRİN seneferdenberl 

her fürlü soğukalgınlıkfarına ve ağ· 

rılara karşı tesiri şaşmaz 

olduğunu isbat etmiştir. 

bir ilaç 

ASPİRİN in tesirinden emin olmak için 

lütfen 

Cı si 
"3., ıe, 1Ui<S 

sıg ra teneırn 
kutu 

mar.lt~c;.ına dikkat ediniz. 

Mik t rı 

sr 
'dYll m • 
b ra tcsııın 

15. ro d 0 t 

Muh:.ı men B. 
L rı Kuru~ 

bUJ 

Illl 

% 7.5 te. 
Lir ı Kr. 

6J 

83 32 

J<:;ksiltmo 
şekli Sat ti 
Açık E.) 

) 14 

I - Şa,._tnamesi Ye nümune,eıi mucibince yukarıda cins ve mikdarı yazılı bir 
kalem nıa :reme eksiltmeye konmuştur. 

II - :Muhammen oedelı si ( veya ambara teslim. muvakkat temmatı, eksiltme 

saati h z.ısınd.a gös1erilm"ştir. 

Ill - Eksiltme 7 /IV /939 tarihine rrulıyan Cuma günü saat H de Kabataşta 

Levazım şubesi müdi.irıyet"ndeki alım komisyonunda yapı.lıca.ktır. 

IV - Şart.nıame1er parasız olarak hcrgün sözü geçen şubeden alınabileceği 

gibı nümuncler de göriilPbilir. 

V - İsieklile-r'n ~ksiltme için tayin edilen gün Ye saatte % 7,5 güvenme para· 
larre rnezkfır komisyona gelmelen. (1739) 

I - İdaremizin Paşabahçe fabriknsı için şartnamesi mucibince satın alınacalt 
(1) aded devvar ve seyyar elektrikli iskele vinci 17/1/~9 tarihinde ihale edile
rr.edığindt>n yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedel. sif İstanbul (13.000) lira ve muvakkat teminatı 
(975) liradır. 

III - Eksiltme 31,'3/93il tarihine rashyan Cuma günü saat 15,30 da Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıl:ıcaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istıyen firmaların mufassal fenni tekliflerile 
beraber •kataloklarım, kaktırma indirme ve fren tertibatını açık oiarak gösteren 

resimlerirıi, birinci sınıf bir firma olduklarım gösterir evrakın ihale tarihinden 
en az (7) ~ün evveline kadar İnh'sarlar Umum Müdürlüğü rnüskırat fabrikalar 
şubesine vemıeıeti ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika alrnalan la
zımdır. Aksi takdirde eksiltmeye istisııl edemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 5 nci maddede yazılı ek· 
siltmeve iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı :zarflarını eksiltme günü en geç saat 14,RO a 
kadar mezkur komisyo:ı baıkanlığına makbuz mukabilinde ve::mele:-ı lazımdır. 

(984) 

I - 14/3/939 tarihim~~ kapalı zarf ve eıksiltmesl yapılacMı ilAn edilmiş olan 
buhar kazanının münakasa müddeti görülen lüzum fü:erin~ tem'did edilmiştir. 

II - Eksiltme 1eraiti sabıka dahilinde 4/4/939 tarihine raslıyan Salı günü 
saat 15 de Kabataşta Levaz1m ve Mübayaat Şubesi Müdiirıyeti Alım Komisyo· 
nunda yaılacaktır. K;ıpa:ı zarflar eksiltme saatinden bir saat evveline kadar (saat 

14) e kadar kom;syın başkanlığına makbuz mukabilinde verılrnesi ve eksiltme· 
ye girmek istiyenlerin fiatsız teklif mektublannı ihale tarihinden bir hafta ev-(Rlyasetlcun1hllr ba-~05,1 _ Sef: İhsan Kün 19.00 Konumıa. 19.15 Türk müzi~I Cfa.c;ıl he-,,..., teoroloH haberleri. H.10 T\1rk müzi&i Chalk 

çer). ı - c. Friedemann - Marş. 2 - P. La- vetll. Of'HU Tok~es, Hakla Derman, E~ref mtı"i~isl). sıvnslı saz şalr1ert ~!qk Veysel ve veline kadar müskirat fabrikalar şubesine vererek münakasaya iştirak vesikası 
oome - Segov!ana ıisnanyol dansı). 3 - A. Kadri. Hasıın Gi1r, Hamdi. Tokay, Basrl Üf- İbrahim. 'Talcdlm eden: Sılrll Yaver Ataman. ahnaları lazımdır. (1714) 
Borodıne _ J>rnns ı· '"'lf operasının uvertürü. ler. 20.00 Aj:lns, meteorolofl. haberleri, zi - . ( .. " " 14.40 - 15.30 Miızik uverturler ve opera ar-
4 _ J. tberli _ Akdenlzde seyahat (Escales). raat borsasıJf1at.). 20.15 Türk müziği. Ça -

yalarıl. 
N. ı. N. 3. 5 - Brahms - Macar dansları üze- !anlar: Fahire Fer~an, Zühtü Bardako~lu, 17.30 ProITT'J'tm. 17 3~ Mii7.l.k (dans sal\tl -
... ne fantezi. 22· Anadolu a.Jan51 (Snt\r ı;er- Refi!( Fersan. CevdPt Cafla, Okuyanlar: Sa- Ü ,.. 
u .,~ Ö PH. 18.15 Türk m ıi,;I {fasıl heyeti). Sanye 
-'·si). 22.10.· Mu'"zik rcazband - PU 22.45-23: dl Hos<;e.c; Semah::ıt 7.<!enses. 1 - Suzidil '" · t Tokay ve Tahsin Karaku~un iştlraklle. 19.00 
Son a~ans haberleri ve yarınki proğram. neşrcvt. 2 - Tamhnr Alt Efendi - Suzidil a-

J Konu.c;ma <rlış politika h~diseleri). 19.15 Tlkk 
+. ıtır semnl - Knnl yadı ~ebln~e. 3 - Nnrl rra- müı'itl: Beş mızrabJı sazla peşrev ve .semai-

PA7.ARTERİ - 20-3-39 111 Povraz - Suziclll ·'lar ı - evda eltnin. 4 - ıer. İki tambur, kanun. santur, ud. Mes'ud 
12.30 Pro:zram, 12.35 Türk müziği - Pl. 13: Haşim beyin - Suzidil ş-arkı - Mesken oldu CemU. Refik Fersan, Veclhe, ZiihtU Bardak

Memleket saat rıyarı. ajans, metr.oroloji ha- biı" dağlar. 5 - Muhlis Sabahaddin - Hl - oğltt, Cevdet Kcrıan. 
berlerl. l:l 15 - ııı.· Müzik rHaf!f müzik - PU cazlı:ar şnrkı - Çoban km. 6 - Osman Nl - 19 35 Türk müzl~l. Çalanlar: Vecfhe, ıtu -

h:ı.d - Nlhe.vend .c;arkl - Fatma. 7 - Refik 
18.30: Program, 18.35: Müzik CCazband-Pl.) Fnsanın hlcaz ~arkısı _ Cihanda birlcl.k sev- ~en Kam, Cevdet Kozan. Okuyan: Mruıtafa 
19: Konnı:ma <Doktorun ~aatD. 19.15: Türk Ça~lar. 1 - Kömürcü Hafız post - Hüzzam 
nıüzlıtl (Hnlk musikisi). (CUra ve sazla). 19. :!!~im. 8 - Refik Fersan - Hicaz ~rkl - Geç beste - Aldun hayaU percemln. 2 - 8adeddin 
35: TUrk miizll'tl fKarışık program). Çalan- ti rüya gibi. 9 - Sedad Öztoprağın- Hüseyni Kaynak - Hüzzam ~rkı - Bln bilzün çök
lar: Hakkı Derman, Esref Kadri, Hasan Gur, aşıran ş:ırkısı - O güzel gözlerle bakma.~ını tU. 3 - Hacı Arif bey - Hüzzam farkı - Ba -
Basrl Üfler, Hamdi Tokay. Okuyanlar: Tah- bll. 10 - . ......... .. Saz semai - 21.00 Memle- har geldi beyim evde durulmaz. 4 - Tam-

Açık Eksiltme ilanı 
Kandilli Kız lisesi ıatın alma komisyonundan 

29/3/939 Çarşamba günü saat 11 de !stanbulda Beyoğlunda İstiklıil caddesin-

de 349 numarada Liseler Muhasebeciliğinde ı.c>planan okul eksiltme kornisyo· 

nunda 2291 lira 89 kuruş keşif bedelL Kandilli Kız Lisesi tanuratı açık eksiltme· 
-re konmuştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri ge:ı::ıel hususi ve fenni şartnameleri, pro· 

je keşif hülA.sasiyle buna müteferri diğer evrak okulda görülebilir. 

Muvakkat teminatı 172 lira olup e~sıltmeden bir ş-:ın evvele kadar Liseler Mu
hasebeciliği veznesıne yatırılacaktır. Isteklilerin en az 1000 liralık bu işe benzer 

ış yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istmaden İstanbul Vi

Iayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılma aid Ti· 
caret Odası v~kaları ve teminat makbuzlyle komisyona müracaatlan. (1621) 

sln Karakuş ve CeU'ıl Tokses. 20: Ajans, me- ket, .cıııat ayarı. 21.00 Konuşma. 21.15 Esham, huri Faize - Uş.<:'lk şarkı - Niçin nalendesln 
teorolojl haberler! ziraat borsası (flat). tahv1lflt, kambivo - nukud bor.sa.-;ı (fiat) - böyle. 5 - A.rur.. beyin - Uş~ak şarla - Cana 
20.15 Türk müzlğl. (kJ§.slk program). İdare 21 ·25 Neş'eli plfıklar - R. 2ı.3o Te.:msil: İb - rakibl handan eder.sin. 6 - Bedriye - Kar
eden: Mes'url Cemil Çalanlar: Vecihe, Fa - nlrre!lk A!ımed Nuriyt anmak için. 22·00 Mü r,ığar şarkı - Güne~ doğdu damlara 20.00 saat ayaıı. 21,15 Esham, tahvilat, k.'tmblyo -
hire Fer.san; Re~aı1 Erer, Ruşen Kam, Ke - zlk (küçiik orkestra - Şef: Necib Aşkın) - Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat borSMı nukud borsr:ı..cıı (flat). 21,25 Nefell plft.klnr -
mal Niyazi Seyhun, Cevdet Kozan, Cevdet l - Zlehfer - Aşık - Romans. 2 - Czer- Wat). 20.15 Temsil (Merak!) Yazan: Moll@- R. 21.30 Folklor (köro~u hakkında). Doçent 
Çağla, Zühtü Bardakoğlu, Basri Üfler. Oku- nl.k - Danseden lı:albler - Kol!M!r valsi. 3 - re. Adapte eden: Merhum venk Paşa. is - Pertev Boratav. 2U5 Müzik (Halll Bedi Yö
yanlar: Ankara radyosu küme okuyucuları Bra.hms - Macar dall.IJ No. 17· 4 - 8chmals- tanbul Şehir TlyatrMU tıan•atUrlanndan netken). 22.00 Haftalık l>Q3ta kutu.su. 22.30 
(koro) ı - Tambur! Zeki Mebmed Ağa - tick - .Ormanda qk. 5 - Gabrlel • Hafta nı~ Behzad Butatın fftfr&Jı::lle. 21.15 Mftnıeket Müzik (küçük orteaıra - Şef: Nee1b Aşkın). 

~ti Pazar gellr - Marş. 8 - Ltndner -

1 - Johann Strauss - Blnblr gece (vals en
digo). 2 - Golwyn - Cambazlar (fokstrot). 
3 - Komzak - Viyana. aş.kı <potpuriler). 4 -
L1ncke - D:.ı.ns melodisi. 23.00 Müzik (caz M 

band - PD. 23.45 - 24 Son ajans haberler! ve 
yarınki proğram. 



• 
11 Sayfa SON POSTA 

Bir gun bahar, bit gun kış ka
rarsız havalar hastalıkların en 

buyuk yardımcısıdır 1 
VtıcudtlntızQn grip, nezle baı Te dlt atma 

kınldık• llnlr. adale bel ağnlanııa karp 

GRiPiN 
Kaşelerlle torunmağa bugno ber vakitten daha 

fazla muhtaç oldu~umuzu unutmayınız. 

Mideyi bozmadan, kalhi ve böbrekleri yormadan 
botnn ıztırabları dındirir. 

Aldanmayınız. Raijbet gören 
her şeyin taklidi ve benzeri 
vardır. GRiPiN yerine başka 
bir marka verirlerse şiddetle 

reddediniz. 

Odeon No. 5 - Odeon No. 1 - Odeon No. O 

li • 
1 H r 

Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yıkanma. 
J?asındaıı, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl olan solucan 
dediğimiz barsak kurdları en muzır hayvanlardır. Bunlar ince barsa -
~m iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekser iyetle ço-
cuklnroa bulunur. ' 
· Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, bu -
r un, makat kaşınması, ishal, oburluk. baş dönmesi, salya akması, sar'a. 

. ya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bozuklu k hep 
b u k-Jrtlann tesiridir. 

iSMET SOLUCAN · BISKOVITI 
.. B u .kurt ıa:ı~ en birinci devasıd ır. Büyük ve küçüklere emniyet ve 
ıtımadla verılır. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede b ir kaç 

defa ihii~aten veriniz. Aile doktorunuza danışınız . 
. Dİ_KKAT : Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse 
çoc.:ugunuzda solucan olmadığına itimad <"diniz. Sıhhat Vekaletinin res· 
rpi ~üsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutu1nnn içinde yazılıdır. 

Fintı her eczanede 20 kuruştur. (İSMET) ism;ne dikkat. 

Yeni ba.:;ı, 111 

RİZA TEVFİK 
Hayalı ve şiirleri 

HAM.AZAN G. AHh:JN 

l 1s~?ı~ı~tl~a~f~mı~eAy6 !~~!ı~sı 
·ı Urk L im te'I sırketi ıde (U kurll'> 
fl'ı lJ ı ~alılnıakt

0

1d ır. • 

J 
.. GJib Aranıyor ~ 
'rekirıl ığ Ertıığrul mdhal~e:;ınde Şe· 
rer sokağınr1 ı 31 No. d ı 8e1l\n ı k li 
MGd..:r ris zade Hikmet oğlu Tevti' 
Dnlek 1 1/2 aydanbari kayıptır. 
Nerede o:dıığunu bilenlerin ins.ml· 
yet namına aılesine habdr veri,me· 
sı ric:ı oluııur. Yukarıki adreste 

Refikası Şerire U:llek 

Pul Pazarı 

Ata, Kıçukis 
Beyoğlu Tnn~ı başında 

Teke 18 No. dOkkAna 
nalclo:un muştur. 

Uan Tarifemiz 
Tek alltun .santıınl 

Birinci •ahile 400 kuruı 
I kinci •ah ile 250 ,, 
Üçüncü •ahile 200 >t 

Dördüncü ıahile 100 >• 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

,-----------=--------=-.mı·-------·~ 

Muayyen bir müddt>~ zarfında 

fazlaca mikdarda ilan y9ptıracak· 

lar ayrıca tenzilatlı taıifemizden 

istifade edeceklerdir . Tarr., yarıın 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilm!ştir. 

T RK A T 
Her cins soba ve maltızlar için i :eal bir kömürdür 

Satıt Merkezi : GILKRlST VOKER ve Ksı. Ltd. 
Gabla Y ole J Salonu karıı.1ında Ta bir hın 5 inci kat 

~---------. Telefoıa 44915 .~-------~ 

Son Posta'nın ticari JintarL'la 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

lllncıltk Iollddlf flrkeU 
JLahramamıade Baa 

Aakara CIMld..a 

Mart ıı 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Soğuk aJgınlıj'ı, nezle Ye teneffn. yol· 
larile geçen hutalıkJardan korur, grip 
ve boj'az rahataızlıklannda, ıeı kısıklı· 
j'mda pek faydalıdır. 

(NGİLİZ İ<ANZUK ECZANESi 
Beyollu • lstenbul 

ARKA 
B E L 

ROMATiZMA -LUMBA80 -SiYATiK -ve botnn 
•tnlara 

kaqa 

merhemi ile masaj yapınız 

SANCf LARI DAiMI ve ÇABUK GEÇiRiR 

Devren Satılık Lokanta 
Ankara Bankalar ç • F T L • K L k 

caddesindeki 1 1 o an tası 
DemirbaJile beraber talibine devredilecektir. 

Alakada~ların ?O Mart 1939 tarihine kadar prtııameyi gfirmek 
ve fazla ızahat almak üzere aşağıdalq adreslere müracaatlan 
rica olunur. 

. Devlet Ziraat işletmelen kurumu Umum Müdürlüğtl Y enfte
hır - Bakanlıklar karşısı • Ankara Devlet Ziraat işletmeleri kuru
mu Orman Çiftliği - Ankara Devlet Ziraat işletmeleri kurumu 
İstanbuı bürosu İstanbul • Eahçekapı Kutlu Han 2 nci kat 

Umumt lleden Ztttiyeli 
DERMANSIZLIK 
ADEMi lK'l'!DAR 
Uimağ Yoq~unl ıı ğu 

Dam ar Gevşo'k J iği 

Asabi Buh rıuılttr 

VIBILINETS 
Konı prrnıcbrınin 

istimali 

Ue 

kabildir. 

Cevvıı l Bir VOcut 
ÇEL1K SlNlRLER 
KuvvetJi Bir İrade 
TttbU kan Cevdtl ı 

Kuvvetli bir iştah 

RAH AT UYKULAR 
Her eczaneden arayınız Doktcrunuza sorunuz. 
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