
HALKIN <3ÖZ0 

~azı işleri telefonu: 20203 ÇARŞAMBA 1 - MART 1939 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 1 kuruş 

İstan l Milli Şefi Maderi ocağı faciasının 
büyük tezahürat miisebbibleri aranıyor 

ile karşılayacak 
ismet inöoünün lstanbul kazalannı 

gezmeleri bekleniyor 
Dahiliye Vekili Faik Ôztrak dün şehrİJJ?İZ~ ~~l~i, 
Cümhurreisimizin Ankaradan hareketlerı gununun 

henüz bilinmediğini sövledi 

1ktısad Vekaleti tarafından tahkikal 
için Zongaldağa bi,. heget gönderildi 

18 cesed 1 

bulundu 
3 amele kayıp 

Diğer bir ocakta da bir 
kaza oldu bir amele öldü 
bir amele de yaralandı 

Zonguldak, 26 (Hususi muhabirimiz· 
den, telefonla) - Evvelki sabah K.asab
tarlası maden ocaklarından birinde vu
kua gelen faciadan sonra normal vaziyet 
avdet etmiş bulunmaktadır. Ancak 50 
kişilik bir temizleme kafilesi çalışmala
nna devam etmektedirler. Grizunun in· 
filak etmiş bulunduğu galeride asidkar
bonik gazı mevcud bulunduğu için te
mizleyiciler gaz maskesi kullanmakta
dırlaır. Ölen 23, yaralanan ikı kişiden 
ba~ka birkaç amele de kayıp bulunmak· 
tadır. Bunların hldiseyi müteakib deh· 

----~---

Türkiye maden ocaklarından. birine aid tahlisiye grupu 
• 

C: Maden mühendisleri izah ediyorlar :J 

Dahiliye Vekili, Vnh ve gazetecılerle bera.ber vildyetten. çıka.rken şete kapılarak köylerine kaçhklan kuv-
Maden ocaklarında 
grizo nasıl patlar? Ankara 28 (Hususi) - Cümhurreisi- 'kuvvetle muhtemeldir. Milli Şefimızin vetle tah!rriın olunmaktadır. 

· İ t' t "nu"nu"n yarın akşam hususi bu seyahatleri dört, beş gün devam ede- Vak'anın ceteyan ettiği maden ocağı 
.nız sme no . . .. 
trenlerile İstanbula hareket etmeleri cektLr. (Devamı 11 met sayfada) ancak 15 gun sonra çalı:,;malara açıla-
~~~~~~====-===:ı::ıı:::===-====-=======:::m:====- caktır. Şimdiye kadar Avrupa maden ocaklarında vukua 

gelmiş olan faciaların en büyükleri Hariciye Vekili bu sabah 
· .. Pireden hareket etti 
Şükrü Saracoğlu dün gece Savarona ya~nda .parla~ 
bir ziyafet verdi, ziyafeti bir kabul resmı takıb etti 

Hariciye Vekilimizin began~tın.dan: " Hadisat her ne 
olursa olsun Yunanistan ile Turkıyeyı beraber bulacaktır., 

Hariciye Vekilimizin A«nayı ziyaretinden intıbalar: ~iık~Ü . S~raro.tiu.'. .. Başvekil Me: 
tak~as ile Üuiver~ite caddesinden ıeçerken ve misafir edil.dığı o~e~ın o:!:u:::::e 
dakı re.sbnde görülen bayrak Türil - Yunan dl)<:thıi'unıı~ ku~etını re . . . 

iki do<:t milletin bayrakları birleştirilmek suretıle vucude getırılntlştır] 

Atina. 28 _ Türkiye Hariciye Vekili gezmiş. öğle üreri Yat kl.übünde hariciye 
Şükrü Saracoğlu. bugün öğleden evvel, daimi müsteşarı Mavr~dis. ve refikasınm 
Pirede muhtelif endüstri müesl88elerini (~vamı 11 mcı sayfada) 

Faciaya sebeb olan lağımcı Murad oca
ğın eski ve usta bir amelesidir. Şimdiye 

(Devamı l O uncu sayfada) (YaZISI ln.ı 7 nci sayfamızda bulacaksımz) .............................................................................................................................................................................................. 
Yeni bütçe dün 
Meclise verildi 

Milli Müdafaaya on b:r 
buçuk milyon liralık 

bir zam yapıldı 

İktısad Vekaleti bütçesinden 
de 1.768. 790 lira indirildi 

Genç bir kadının 
kocasını zehirliyerek 
öldürdüğü anlaşıldı 

Mezardan çıkarılan cesed üzerinde yapılan 
neticesinde ölümün arsenik m;;rekkebatile 

bulduğu teshil edildi 

otopsi 
vu.u 

Ankara 28 - Maliye Vekili Fuad Müddeiumumilik. adliye tarihimizde mindeki genç kadın hakkındaki iddia. 
Ağra!ı, Anadolu Ajansına yeni bütçe eşine nadir rastlanan bir hadisenin tah- kocasını zehirliyerek öldürmektir. 
etrafında aşağ~aki beyanatta bulUTu- ı kikatını neticelendirmiştir. Bir müddet evvel Sultanahmedde otu· 
muştur: (Devar.ıı J? inci sayfada) 1 Hadisenin suçlusu bulunan Hatice is- (Devanu 10 uncu sayfada) .................................•................•..........•.............................................. ····················••11 •••················· ...... t •••••• ························-

Tramvay ve Tünel şirketleri bu sabah 
bilfiil hükômet eline geçti 

Bu sevinç verici hadise yeni idarelerde tesid edildi, memurlara, işçilere çay 
ziyafetleri verildi, idareye aid bütün binalar baştanbaşa donatıldı 

Bu ıabaA Uk tram1'411 11rabaaı çıkarıc.n kurbanlar keıiUyor ı.ıe firktt Ber bClfkomilerUe elektTik 

Warai 1Dicliirl 4lk mocabayı idare eclerlerkm (Yua11 ıo uncu aayfalla) 



! Sayfa 
., 

Mart 1 , SON POSTA 

--------------------------------------------------------------------1,-------------------........ Realmll Maka.le: g Faydalı tehlike .. =-Her gün 

Yeni intihabat önünde 

Yazan: lfluhttttn Blrftt1 

lc:D ugünlerde her taraf ta en çok 

19) bahis ımevzuu olan şey yeni in

tihabattır. Bunun gibi, gazete başmuhar
ri.rleri de bugünlerde okuyucularından 
ayni ınevzua dair mektublar alırlar. Ben 
de son günlerde bu yolda tir hayli mek-

tub aldım. 
Umumiyetle, aldığım mektublan şöyle 

hülba edebilirim: Bizdeki seçim usul~ln
den memnun olmıyanlar vardır. Bu mem
nuniyetsizliği sade mebus intihabları ba
kımından değil, hemen her nevi seçim 
aahalarında tatbik edilen usullere kadar 
uzatanlar da görülüyor. 

HAZIRLAN! 
1917D& MEl<TEBB 

GİT/v'lt.D E.AI • 'l VVE L. 

yUNl.I oGRE.N 

Sözün kısası 
-····-

Kadın ve politika 

' E. Talu 
a 

O 
ngiltere .başvekili sayın Çömbölirı.: 

meğer sade siyasi meharcti, ve ma .. 

hud şemsiyesi ile değil. zarafeti ve nü.K
tedanlığı ile de şöhret bulmağa Uyıknu~t 

Geçenlerde, Avam Kamarasında, Fra.n.. 
sa Cümhurreisi ile Bayan Löbrün'ün, ya ... 
kında İngiltereyi ziyaretleri haklundald 
mutasavver :programı tasvibe arzedıyor .. 
ken, Kamara azasının, bütün merasime 
bittabi iştirak edeceklerini ve davetli bu~ 
lundulclarını söyledikten sonra, iliveten. 
demiş ki: 

- Muhterem mebuslardan her biri, bUı 
davetlere, refakatinde bir de bayan ge-. 
tire bileceklerdir. 

Derhal söyliyeyim ki bizde tatbik edi
len .seçtm usuTierini ideal bir temsil usu· 
lil olarak kabul etmeğe imkan yoktur. 
Belediye intihabları, parlamento intihab
lan ve hatU., daha küçük, daha dar mu
hitlerde yapılan bütün seçim işlerimiz, 
demokratik si.5tem1ere kıyas edildiği za
man. çok basit ve çok kısa yollardan gi
den bir sistem içinde cereyan ediyor. 
Bütün bunda müttefikiz. 

Bunun üzerine, Avam Kamarasındaki 
iki kadın azadan en yaşlı ve en çirkin! 
ayağa kalkmış, ve hırçın bir tavırla, bafc 

Amerikanın bava kuvvetleri 1925 senesine kadar küçük Herhangi bir tehiikenin çok yakın olan çan sesi, imdad dü- vekile hitaben, bağırmış: 
bir fılo ile adi yolcu tayyarelerine inhisar ediyordu. Uzak- düğü siren fena bir işarettir. İnsanın siniırlerini gerer, ca- _ Parlamentoda kadın aza da bulun~ 
şarkta parlıyan bir kıvılcım bu memleketin gözünü açtı, bir nını sıkar, itiyadlarını bozduğu için benliğini sarsar, fakat duğunu hükumet kale almıyor mu? on .. 
gün içinde sokak afişleri, gazetelerin ilk sayfaları memleketi buna mukabil asabı tembih edici. gözü açıcı. hareket kabilı- larda mı refakatlerinde bayan getirecem. 
hava kuvvetlerini artırmaya teşvik e<ien beyannamelerle yetini artırıcı bir hassası vardır. İnsan tehlikeyi müteakib ler? Bir bayla gelmeğe hak ve salfilıiyet.c 
doldu. O zamandan bugun" e kadar aradan geçen 14 senedir, kendisini daha canlı, daha kuvvetli 'hisseder. Sük::O.n içinde 

Bundan 31 sene evvel', Türkiye, ilk de
fa olarak intihabata çıkarken ben de 
böyle düşünürdüm ve benim gibi düşü
nenler de pek çoktu. O zamanlar da bu
günkü gibi iki dereceli bir intibah usulü 
vardı. Biz bunu Ç-Ok görür, tek dereceli 
ve tam manasile serbest bir intibah siste
mi isterdik. Bunu istiyerek İttihad ve 
Terakkinin yakasına iki elle sarılmış o
lan demokratlar kütlesi hayli kuvvetli 
idi Fakat, Tür'ldyede Franstz usulünde 
bir parlamento teşkilini ideal edinmiş o
lan 1ttihad ve Terakki, en coşkun ve en 
Jruvv.tli devrinde bile bu usu le müracaat 
cesaretini gösteremedi. İki dereceyi mu
hafaza etti: buna rağmen, anif mücade
lelerle karşılaştıkça. fikirferinı Jıavaş ya
vaş tadil etti ve intihabatın muayyen bir 
fıt1ka kadrosu içinde onun kontrolu al
tından geçirilmesinin hiç olmazsa bir 
müddet için bir zaruret old~a kanaat 
«@tirdi. 

. leri yok mudur? 
fakat bu kısa müddet Amerikayı dünyanın kuvvetli tekni- yaşayıp giderken günün birinde bir tehlike işareti işitirseniz 
ğine ve en kuvvetli havacılığa sahib etmek için illi gel- canınız sıkılmasın, bilakis menınun olunuz, bu işaret sizi re- Bay Çömbölin bakmış .. bakmış .. ve ke. 

· ı· b .. ih k · d Am ik · f la havetten •,,.urtaracak, harekete sevkedecelr --1-!-ı"nden daha mali sükfuıla şu cevabı vermi§: mış tr ve ugun c an onsenn e er anın sesı en az n ..., c:11>L1D 

işitilen ve dinlenilendir. kuvvetli bir hale getirecektir. - Hay, hay! Hay, hay!:-öyle bir baJ. 
==============================::::;;==='================::::::a bulursanız, ne diye beraberinizde ~etir~ 

Bir mürebbiye B d- k I : Maruz lıalan cocalı isi~::u~==.· ka'T'<ıısma bir maznun 
aşınız a a sın ·-s 

getirmişler, reis sormuş: 
Şehir tiyatrosunun komedi kısmın- _ Avukatınız yok mu? 

da, gülünçlü bir oyun ayrıanıyordıı. _ Hayır. Tutmadım. 
Uzun boylu bir kadın arkasına baktı, _ İsabeti. 
arka sırada oturan erkeği g<irdü. Er
keğin boyu çok kısa idi. Oturduğu 

yerden sahneyi görmesine imkan yok
tu. Uzun boylu kadın, kısa boylıı i1'

* Ben, o zaman teessüs etmiş ola.11 bu ka
baatimi o zamandanberi değiştirmedim. 
Vakıa bundan otuz sene evvel. bu mem
lekıet '!ürk defil, Osmanlı idi ve bu hal. 
anif çarpışmalara yol açan bir vaziyet 
demekti. Bugün öyle bir vaziyet yoktur; 
hep Türküz. intihabata, e1ele, kardeş gi
bi gidebiliriz. Fakat, Osmanhd'an Türke 
geçmek, çürUmüş bir imparatorluk kad
rorundan modern bir cümhuriyet devrine 

intikal etme'k, kelimelerin ve kanunla- Rel)m.ini gördüğıüntb Ingiliz hastabııkı· 
nn. kıyafetlerin ve bazı fikirlerin değiş- cılanndan Mis Ada Ry8Ilf crefakat ba· 
mesi sayesind~ bir hamlede yapılabilir yanı:ı. olarak ihtiyar bir İngiliz kadınının 
bir ,ey değildir. Uzunca bir istihale dev- yanında hizmet etmif, kadın ölürken, o
rinin blitün menzillerini katetmek ve bil- nun kocuına da beıkacağını vadetmif. 
tün safhaları içinden geçmek lazımdır. Sözünü ~ tutmuş. İfte bu sayede büyük 
Atatürk hayatta oldukça i§i ona bırak- bir servete konmllflur. Zira 78. yaşlarında 
mLt..ık. Millet. onun şahsında ~ütün in· olan efendim geçenlerde ölmüş ve kendi
tiha.batının usullerini de, neticelerini de ılne 400 bm Türk lirası mit'as bırakımf
tesblt etmişti; onun devri sona erdiği za. tır. Genç mürebbiye: 
mandanberi de henüz bir clevrin istihale- cPara nh.iijJi, zengin oldum anıma, pek 
!ini yapmak için kafi zaman geçmemiş- büyük bir şey de kaybettim: Efendlleri

keğe: 

- Görmenize mani oluyorsa, ba
§tmdan şapkamı çıkarayım! 
De~. Kısa boykı erkek cevab verdi: 

1 
- Bilakis bayan şapkanız başınız

da kalsın. Oyunu seyretsem, onu sey
ı rettiğrm zaman güldüğüm kadar gü
l lemiyeceğiml 

\.---·----------·-' 
Bir galibiyete 
Mukabil tanınmaz 
Hale gelen boksiJr ltngilterede N-e'W'parte'da bir falcı ka, 

dın. çocuğuna lfkence etmek auçile koca· 
sile üç ay alır hapse mahktlm td.ilmi§tir. 
Kadının suçu 18 yaşlarındaki o4lunu iki 
sene bir yere çıkarmadan karanlık bir O· 

dada hapsetmesidir. Çocuk remnde gör
düğünüz gibi yarı vahşi blr tekil alınış. 
tır. Ayakl.annda yaralar, berelere rast
lanmıştır. 

Gündüz açık havada sinema 
seyretmek mümkün oluyor 

Bay Çömbölin, ağzından nası1'sa kaçır1 
dığı bu sözün, sıfatı ile kabili telif olma1 
dllitan başka, mahkemede dinleyici ola-. 
rak bulunan baro mensublanm rencide 
edeceğini düşünerek, derhal şöyle tevil 
etmiş: 

- Yani, demek isterim ki, davanız <Y 
ha çabuk görülür! 

* Böyle keskin hicivler yağdıran a<lamııı 
kendi değil, muhitind~ bulunanlar şemsi
ye taşısalar, bence daha muvafık olur• 
siz bu fikirde değil misiniz?. 

rr.~ .. . 
. ......................................................... .. 

Amerika· sularında bir 
Alman vapurunda 
araşhrma yapıldı 

Nevyork. 28 (A.A.) - New-York Ti. 
mes gazetesinin Vierge adalarından aldı~ 
ğı bir ha.bere göre köpek balığı avlıyaıı 
cEquatol'> ismindeki Alman vapuru 
Sain't-Thomas limanı haricinde Yor:b Ur. Bunun için bu devrin ilk seçki U· min arkadıqlığını. demekteciir. 

1Ulü, bundan evvelkilerden başka türlü -- OOndüz açık havada &inema ıeanslan town zırhlısı ile Amerikan muhribleri ~ 
olamazdı: olmasına da lüzum yoktur. Bir kros müsabakasına vennek tecrübeleri geçenlerde Rusyada varında 1bulun.duğu ibir sırada donanma 

lanışt .s,_ ___ .1.L Tah ri manevralarının fotograflannı almıştır. Bugün de memleketin başında devlet 1200 atltl .f!irdi yapı ır. uıc.u.ı.aell.1.11.. ar yat ve 
rel!i ve hareket şefi olarak milletin çok Tetkikat Sovyet Enstltüsih Moskova Bu gazmeye göre, bu haber resmen ta. 

Bizim koşuculann ve spor idarecileri- ltl d 'L:...:-..J bir L- evviid etmamlc.+ir iyi tecrübe ettiği bir insan bulunuyor. par arın an vu-.u:l'Ue tecrO.uc yapmış "'4.- ~· • 
nin kulakları çınlasın! .. Loncirada yapı- "be affaki tl 1 · N y k Tiım y , t ht·-Hayatı, çalışması, fikirleri ve eseri bil- ve teeriı muv ~ e netice enm.iş- ew- or es, ou own zır .wu 
lan mıntaka kros kantri şampiyonluğuna 1.-! -L~-- ka kum d Alman · · d b" tün teferrüatile milletçe malum olan ve tir. Proje.n.oiyon mAA.U-i perdenin ar - an anının gemısın e ır a... 
1200 atlet iştirak etmiftir. ı .+i.41 ..... 1..+ Perde d h ·· .. ..+............. ,...,..•M•ğın f k t "" b" ıerek hususi, gerek siyasi şahsiyeti iti. sına yer ev .... ~.ir. e enu.z r~ ..... ......_ ya.t'~"" ı. a a uunun m 

barile, bütün memleketin emniyet ve iti- Mükemmel bir reklam usulü gizli tutulan bir usul ile yekpare ipekten netice vermediğini flAve etmektedir. 
madını toplamış bulunan bu şef. bu mem. . . .. .. . . . İng?ltere hafif sıklet boks şampiyonu nescedi.lmiştir. Equator gemisi Saint-Thomas lfmaııına 
lekete, yeni bir devre doğru giden bir is- Pansm en buyuk sınemalarından bırı Erik Bun, Danahar ile yaptığı şampiyon- Ha·ber almdıfına gMe bu yaz bu tarzda girmiş ve bundan sonra Alman.yaya ha. 
tihale hareketi esnasında. klavuzluk va. olan Cesar önümü:TJdeki Martın dördüncü luk müsabakasında. hasmını yenerek ge- sinemalar faaJiyete geçebileceklerdir. reket etmiştir. 

· 1 gu-nu" Fort I>olor~ adında 1C filmin ilk ~ ·-.................. - ................ _, ____ ...... ... Eifesini üstüne almıştır. K avu~dan emin · · il" ne ünvan.ını muhafaza ~t.miftir. Danaharı · 
olduktan sonra merasimin ehemmiyeti raesi ~tefi~be m1uhteşem bir gala müsa- mağ111b etmesine rağmen maçtan zararlı Bernard Şov'a geni bu T A K V 1 M 
ikinci derecede kalır. meresı rtı ey emlftir. çıkan gene kendisi olıınuştur. Resimde mü/c.ô.f at verildi 

H Ik F k . Sinema müdüriyeti ve film kumpanya- "'rdüğü' ü "b" edi~· b' kr ··z0.n 
a ır asına gelmce, etek fırkalı .. d .. 14',,..., h ·'- . dikkat' 1 go n z .gı 1 Y 5 1 il' oşe yu - Lo8 An'*"ıe.lıe -efine verilen bir zi-

fı.rk . . . m mu ur ~... erıı..eeın nazarı ın d 1 ••zü k.a ~ r üth" e- r--
a> sistemı, cfırka:ı. kelımesinin mana- ı;ı..._.:ı k b' ted.b" ğ k yul en so go pallllll§. A15 e ı rn 1§ yafette, ı ..... nı1.. edilblerinden Bernard 

• ..J v ce.ı'u=ıece ır ır arama a o - t ed 1 ,... ....... ı..+;... Boks"" •· lı ·~ sıle tezau halinde bulundugunda şüphe 1 nih et ,~.-.ıı,.,_1 •• bulm .. .,1 suret e z e e ........ ~........ orun yara Şov'a cPi ........ ı .... 
0
n,, isimli uertnin, sene-

ktu F k b .... k . ih 1 muş ar, ay w~~erını ~ar. ..zü k ü . :-.J i . la kh l§LUa4J'' 
yo r. a at, uyu ıst a e devirlerin- İlk . si f" ıl k 1 _ go anca ç ay ıçuw.e yı o ca r. n'- en gu-aı filmi dtye -nmeeı müna 

• • • v ırae ,ere ıne yap aca ga a m"..Ula- •11a ~ -

de bu~da? ıyı bır _usuı v ~l:nıyacagını da meresine hit;'bir veçhile erkeğin girme- mesele hakkındaki dedikodular almış yü. sebetile Hollywood akadem1ılnln ıtenelik 
sade hız isbat etmış degılız: Rusya, Al- mesi temin edilrniftl!'. Daha tim.diden bu rümüş bulunmaktachr. mükA:fatı ta)dim olunm~. 
manya, İtalya bunun rnüsbet delillerini ~=========================::~=====:::::;;.;:==:::::::::;;:=======:: gosterdikleri gibi, Fransadaki fırkacılı-
ğm, Fransız milleti gibi bu işe alışmış bir 
millet içinde, ne kadar fenalıklara sebeb 
o}abileeeğini henüz içinde yaşad'ığımız 
hAdiseler dahi isbat etmiştir. Kendi hesa
bıma, ben bu memleket için, hiçbir za
man Fransız veya İngiliz sistemine taraf
tar olacak değilim. 

(Devamı 14 üncü sayfada) 

1 STER 1 N A ,N, 1 STER 
I .ondrada ~8 Şubat tarihinde intişar eden İngil\z gazete

leri Türkiyede, Zonguldak maden havzasında vukubulan ve 
23 işçinin ölümile n.lhayetlenen factanın tafsiiltını ver-

iSTE R i NAN, 

mektedir ler. 
zetelerde bu 
yoktur. 
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pek milhfm hldJRye dair tek 
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ga
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Paristeki 
binası 

Ma 
A•... Kamarasında nriinakaplar 

fllkriri eberif ~de ıecldedi1di _______ ......, ____ ~ ...... --~----------



Den·zbankm yeni kadrosu tebliğ ve ı 
bazı servisler ıagvedildi 

SON POSTA 

İstanbul ile izmir 
arasında hava 

seferleri tertib ediliyor 

Mart 1 

Sanayi Bir iği d ·· n yı lık 
toplantısını yaptı 

ı Nisandan itibaren İstanbul ile İzmir 
arasında tayyare seferleri başhyacaktır. 
Bu hususta yapılmakta olan hazırlıklar 
ikmal edilmek üzeredir. 
İzmirde verici ve alıcı tel~iz tesisatı 

tktısad Vekaletince tasdik olunan !e.n. i 1 mış ola .. n vapurlar. do!ayıs. ile. A.lman va-- h .. k t ikmal edilmiş ve yapılan tecrübeler mu-
Denizbank bütçesine göre Umum Mudur pur muesseselerıle u ume uruz arasın· 

k ·· 1k' vaffakivctle neticelenmiştir. Devlet Ha. 

Bankanın İzmir şubesinde de tetkikat ve teftişler 
yapılmasına lüzum görülerek bir heyet gönderildi 

Yusuf Ziya Erzin tarafından hazırlanan daki ihtilafları halletme uzere evve" ı J t 
kadro, dünden itibaren memurlara tebliğ gün şehrimize gelen murahhaslarh dun vayollan İdaresi, İstanbul ile zmir ara· 

Al sındaki hava seferlerine birinci sınıf tay-
edilmeğe başlanmıştır. de müzakerelere devam olunmuştur. • 

Denizbank Umum Müdürü, dun Ban- man heyeti, dün Denizbank Umum Mü- yareler tahsis edecektir. . Bu tayyareler 
kaya bağlı servislerin bir kısım şeflerini dür Muavini Harun İlmen ve feıı heyeti en modern tiplerden olacaktır. İstanbul - İzmir hava yolculuğu 20 lira 
ayrı ayrı kabul etmiız ve yem kadroyu azaları Deniz Ticareti Müdürlüğünde bir 1 ··~ mukabilinde yapılacak ve gene zmirden 
kendilerine tebliğ etmiştir. müddcttenberi vapur ~leri i.izerinöc tet-

kikler yapan komisyon reis ve nzalarile İstanbul tarikile Ankaraya 40 lira ücret 
Dün tebliğ edilen kadrolara nazaran 

mali organizasyon servisi lağvedilmiş ve 
servis ıefi Ulvi ile memurlar açıkta kal
mı~lardır. Ayrıca bakım servisi şefi Ni
had, neşriyat servisi şefi Eşref Şefik, hu
kuk müşaviri Rahmi ve ekserisi fen he
yetinden olmak üzere muhtelif servislere 
mensub 15 kadnr memur açıkta kalmış
lardır. Kadrolann mütebaki kısmı bugün 
tebliğ edileceğinden, Deniı;bankta açıkta 
kalacak memurların kat'i rakamı bugün 
anlaşılacaktır. 

de temaslarda bulunmuşlardır. alınacaktır. 3 yaşına kadar çocuklardan 
bu ücretlerin yüzde onu, yedi yaşına lı:a-

İzmir subesinde tetkikat yapılacak dar olanlardan nısfı alınacaktır. 
Diğer taraftan Denizbankta muhtelif Bu ücreti tediye edip seyahat edenler 

meseleler hakkında tetkik ve teftişler 1000 liraya sigorta edilmiş olacaklar ve 
yapma'kta olan müfettişler tahkikatlannı bunun için ayrıca bir para ödemiyecek- Dünkil. toplantı dan bir intıba 
bit~k üzeredirler. lerdir. Milli Sanayi Birutl umumi heyeti dün rilmesi ve kooperaüf teşkm. gfbt çalışma.. 
Denizbankın İzmir şubesüırle de teftiş Devlet Havayollan İdaresi İzmirlileri yıllık toplantısını Birlik merkezinde yap- lara başlandığı izah edilmiştir. 

ve tetkikler yapılmasına lüzum görülmüş hava seyahatine teşvik ve alıştırmak için mıştır. İstanbulda yapılması tasavvur edile~ 
ve Vekalet müfettişlerinden müteşekkil 15 dakika devam edecek olan tenezzüh u- Şehrimizdeki muhtelif sanayi zümrele- daimi sergi binasına dair verilen izahatta 
bir heyet İzmire gönderilmi~tir. çuşlan terti.b edecektir. rine meıısu.b mümessillerin bulunduğu da, Nişantaşmdaki natamam sefaret oina~ 

İzmir körfezi için Almanyada yaptın- Bu uçuşların çok rağbet göreceği tah- bu toplantıda, milli ıanayiirnizin bir yıl sının bu iş için elverişli görülmediği v~ 

Diğer ta.raftan Umum Miidür Yusuf 
Ziya Erzin yeni kadro tamamen tebliğ e
dilinciye kadar memurların bugün veril
mesi icab eden Mart ayı maaşlannın te
diye edilmemesini emretmiştir. Memur 
maaşları yeni kadroya göre birkaç gün 
sonra verilecektir. . 
Denizbankın teşekkülünden ıonra alı-

nan ytlksek maaşlı memurlann vaziyeti 
de bugün belli olacaktır. 

Alınan heyetite müzakereler devam 
ediyor 

lan Sur ve Efes vapurlarile İngiltereden min edilmektedir. zarfındaki tekamülü gözden geçirilmiştir. sergi için müsaid bir yer bulunmak üz~ 
satın alınan Bayraklı vapurunun matluba İzmirdeki tayyare meydanının tanzimi. 1 Müteakiben bu mevzu etrafında idare re alınan direktifler dahilinrle mesaiye 
muvafık olmadığı anlaşılmıştır. İzmir işi de bugünlerde ikmal edilnıiş olacak-

1 
heyetinin hazırlamış olduğu rapor okun- devam ve tetkfkat yapıldığı bildirildikıı 

körfezi vapurlannın alındıklarından kı- tır. Meydanın muntazam biT şekil alması muştur. Bu raporda 938 yılı içinde İstan- ten sonra. Vali L'utfi Kırdarın İstanbuluJ\ 
sa bir müddet sonra İstanbula gönderile· ve teknik icabları tamamen ihtiva etmesi bul sanayi grupları arasında dokuma sa- imar işine verdiği ehemmiyet karşısında 
rek havuzlarda tamir edilmesine lüzum için çalışılmaktadır. nayiile gıda maddeleri sanayiinin en yük· daimi sergi binası işinin de temin edil~ 
hasıl olmuştur. ---- sek istihsal seviyesine vasıl olduğu zikre- ceğine emin bulunulduğu söylenmektedir. 

Bilhassa İngiltereden 118 bin liraya sa- Dun ı ·ımanda iki di1mekte idi. Bu arada yalnız cierı sana- Neticede muhtelif sanayi şubelerinde 
tın alınan Bayraklı vapurunun memle- yiinin geçen yıl içinde muamele vergisi ' yapılan işlerden ıbahsedil<:likten sonr& 

kete getirildikten sonra 80 bin liralık bir vapur çarpıştı ile istihl~k vergisinin tatbik şekillen yü- 1 bunların başarılmasında büyük himaye-1 
tamir yapılmasına rağmen matlub evsafı zünden müşkül mevkide kaldığına işaret sinden dolayı hükiımete teşekkür edi}. 
lktisab edemedi~i söylenmektedir. Dün limanda bir kaza olmuş, Yugos- edilmiş ve hü.kfunetin bu vergilerin ciba- mekte, Başvekillikleri zamanında, Bir:U.. 
Denizbankın İzmir şubesinin hesabları lavya bandıralı Luvçen vapuru Fındıklı yet usullerini değiştirmek suretile bu sa- ğin hami reisli~ini kabul buyuran Reisi~ 

da tetkik olunmaktadır. 1 önlerinde Barzilay Benjamen acentasına nayü tazyik eden sebeblerin ortadan cümhurumuz İsmet İnönün<len gene hd· 
~=~=====~=====================~ aW S~~w~ri~ç~ı~~~ kalktı~me~~~~ !~~b ~tiri~ ~re~liğ~illtt~lme~hmusumderln 

KIJlllJr lılerlı Şehir /f [Prl: Müsademe hafif olmuş ve Sebat vapu- miştir. hürmet ve tazim hislerile rica edilmek· 

Almanyaya sLparlş edilıniş ve yaptınl-

runun yan tarafı ile Yugosfav vapurun- Raporda beş senelik endüstri planları tedir. • 
Ecne bi mektebler kDltOr dersleri MDntehibiaani liate e r inin tanzimine I daki cankuTtaran sandalı parçalanmıştır. mucibince, devlet fabrikalarile hususi Raporun okunmasını müteakib Milli, 

mualllmlerl tcplanıyor ba,ıanıyor Yugoslav vapurunda başka bir hasar fabrikalar arasında bir ahenk tesisine ih- Sanayi Birliğinde Milli kelimesinin an-
Ecnebi mekteb]eri ikıültü.r dersf~ri İntihab defterlerine yapılan itiraz - olmadığından yoluna deva metmiş, Sebat tiyaç olduğu ileri sürü1ımekted!r. cak Vekiller Heyetinin kararile alınması 

d 
ların muhakeme müddeti bu akşam vapuru Fındıklı 5nünde demirlemiştir. Fakat bu anlaşmayı temin için de sa- icab ettiğinden, bu husus için Vekiller 

muallimleri Perşembe günü öğle en 

sonra Sen Be.nova Lisesinde toplana -
rak Maarif Şurasına verilecek raporun 
hazırlıklanna başlll,Y'acaklard.ıir J 

Lahey hukuk kursuna iki talebe 
g~nderilecek 

Lahey millet.1erareısı huklik birliği, 

3 temmu?da başlamak ve 26 Ağustos

ta bitmek üzere La.heyde hukuk kur

su açacaktır. Birlik hukuk talebeleri-

m izden 2 sinin gönderilmesini hükfı -

metimizden istemiştir. Bu iki genç An
kara ve İstanbul Hukuk Fakültesi ta -

!ebelerinden seçilecektir. 

Maarif ŞOrasın• g&nderll ıcek rapor 

Dünkü sabah gazetelerinden bazılan 

lise müdür ve muallimlerinin Maarif 

Şurasına verecekleri raporun metnin· 

den bahsebniş1erdir. ltstaıt>ul Maarif 

Müdürü Tevfik Kut gazetelerde inti • 

şar eden metnin tamamen yanlış ol • 

duğunu bildirmiş1fr. 

Toplantılar: 

Marangoz ve musiki san'atkArları 
toplandılar 

Marangozlar cemiyetinin heyeti umumiye 
ıçtımaı dün !!mlnönü Halken blnaamda ya
pılmıştır. 

Tqplaıntm cemJyetln bir J'lllıkı b41A.nço 
n ziyeti tetkik edilm1f ve 1da.re he~ti aeçimi 
yapılarak toplantıya nihayet verilmiştir. 

Musiki san'atk!rları cemiyetinin toplan -
toı.aı da &maf Cemiyetleri birleşik Jda.re mer 
~ezin.de ra.Pılmı.t n idare heyeti eeçUm.lf -
tir. 

Pollıte: 

hitama ermektedlı'. Yanndan itibaren Kaza hakkında tahkikata başlanmıştır. nayi erbabını bir araya toplıyacak bir Heyetine müracaata karar verilmiştir. 
müntehibisani listelerinin , tanzimine -···············00

· ····.-······ ····· ···-.................... sanayi federasyonuna lüzum görülmekte, Bundan sonra Milli Şefe ve İktısad Ve. 
geçilecektir. "Yen İ Adam ,, bu suretle devlet sanayüle hususi sanayi kiline birer tazim telgrafı çekilmesi hak-

İntihab teftiş heyetine şimdiye ka- Bir yıl müddetle kapatılmış olan cYenı arasında matlub anlaşmaların daha ziya- kındaki teklif kabul edilmiştir. 
dar 4 kişi müracaat ederek müstakil Adama mecmuasının 9 Marttan 1t1baren de imkan dahiline gireceği 1Jkredilmek- Müteakiben Türkofıs Müdürü Cemal 
meb'usluk.lara namzedliklerini koy - tekrar neşredllecetı memnuniyetle haber a- tedir. Ziya, kendisini reis intibah ettikleri için' 
muşlardır. lınmıştır. YPn1 Adam, eskisi gibi blr mm, Çorap sanayiine temas ~ldiği zaman, sanayi erbabına teşekkür etmiş ve önü1. 

~rblye ve san'at gazetesi olmakta devam l ğl Ye nide n 90 pa ça bina ve arsa edecektir. çorapçı arın sa am ve ucuz çorap yap- müzdeki yılın bütün sanayi erbabı için 
istimllk e .. ilec e k ....... ..................................................... _ mağı esas itibarile kabul ettikleri ve bu kutlu bir yıl olmasını temenni etmiş ve 

Bebek - İstinye yolundaki binalar· hususun temini için de, mütehassıs geti- toplantıya nihayet verilmiştir. 

dan istimlfıkleri tamamlananlar yedi Anadolu Sahilinde -
parçadan ibarettir ve bunlar Boyacı - K. ı k • ı· lnıan Zeki ve Kabiliyetinin Muazzam abidesi 
köyle Emirgan arasındadır. Fazla is - ıra 1 8V IS ıyorum Sinema tekniğinin en ıon ıöı:il 
tirnlftke lüzum gösterilen saha, Bebek
le Rumelihisarı arasında bulunmakta 
ve bun1ann sayısı 90 parçaya baliğ 
olmaktadır. Bunların istimlaki için 
belediye memurlarından 2 ki.şi bina 
ve arsa sahiblerile temaslar yapmak -
ta. uzlaşılmağa çalışılmaktadır. 

Mili~/ errlltı 

OtobOs ve rart mezarhk d· vası 

Ayın 3 ünde Ankarada Temyiz mah 
keımesimle ooobüs ve Asri Mezarlık 
hakkındaki yolsuzluğun muhakeme .. 
sine başlanacağından eski vali ve be· 
lediye reisi Muhiddin Üstündağ, bele
diye fen i:;leri müdürü Hüsnü, varidat 
şubesi müdürü Neş'et, ve daim! encü -
men azalarından bazı alAkadarlar bu 
akşamki trenle İstanbula gidecekler • 
dir. 

Yenlk6y muhtar intihabında 
yols uzluk yapılmı• 

Kartala baglı Yeniköy nahiyesin~ 
muhtar intihabının usulsüz olarak ya 
pıldığı ihbar edildiğinden, Kartal kay
makamlığ! tarafından tahkikat icra 
olunmaktadır. 

Caddehostanı ile Suadiye ara· 
sınlla, geniş bahçeli, pl!jıt yakın 
yeni, konforlu olması şarltır, se
nelık tutul:ıcaktır. Mufassal teklif
lerin (Son Posta İdarehanesinde 
Ali Hnsııtl) adr~sine bildirilmesi. 

Edebi Seyahat Romanı 

Yaprak Aşısı 
BUrhan Cahid 

Arkadaşımız, romancımı.z Bürhan 
Cahicfuı g~n yaz İtalya ve Fran
sada yaptığı seyahati esnasında 
yazdığı ou yeni tar7.d.aki aŞk ve se
yahat romanı çok güzel b ir şekilde 
ve r esimlerle kitab halinde çıktı. 

Bütiin kitabcılardan isteyiniz. 
Tevrl yeri: (KÖROOLU) matbaası 

l..tanbulda ilk defa olarak 
göıterilecek 

Tllrkçe Nilshaaı 
iPEK v• SARA V 

3 bfiytık ainemada birdea 
1e1Ane Film. 

Fransızca Nllahaaı 

MELEK Sinemalarında 

Maren baycık Meydan Muharebesi ••• Fransu ordulannın taarruzu ••• Alınan ve Fraıııız Karargl· 
hında güzeran eden heyecanlı Cuıuluk Maceralan ••• Top, T6fek, Tayyare, Tanklar arannda 

Kahramanlık Destanları ••• Sinemacılık Aleminin ıon 10 ıenenin en muazzam taheıeri. 

S ki•illk bir aile mangal Bir dolandırıcı ya l-:alandı HARP D0N0Ş0 
k6mDr0nden zehirlendi Son günlerde altın suyuna batını • 

Nişantaşinda Teşvıikiye ma)ıalles.in .. mış sahte para ile ötekini beri.kini do • 
de 22 numaralı GUl apartmıanında ka- landırmağa teşebbüs edenlerin adedi 
pıcı Tevfikle, karısı ve 3 yaşındaki kı- çoğalmı;tır. . 

Aık, Sadakat, Cuusluk ve Harp filminde seyredenleri hıçkıra hıçkıra ağlatacak, helecanlı 
ve heyecanlı 2 ıaat geçirtecektir. 

Baş Rollerde: 8AlllU, ALBEBT BASSEBMAN ve OBBMAirfE DE8MOZ 

M Sinemasında Cuma Akşamı T A K 5 İ zı Güllü, odalarında yanan mangal Dün de Abdullah Halim isminde bi· 
kömüründen zehirlenm~erdir. Teda • ri bu fekilde Salibin bet lirasını do • 
vl için her üçü de Beyoğlu Belediye landırmıış, suçlu yakalanarak ~ye 

hastanesine kaldıırı.l.m.i'jılarWı-. verilmiftir. ~------------------------••••••••••••---~ 



• 
Adana Halkevi yeni yıl 
çalışmalarına hazır lanı yor 

bahara doğru 
bu binada 

Yeni Halkevi binası 
olacak ve faaliyet 

Adana1'1ın şimdiki Ha1kevi oinası 

ikmal edilmiş 

başhyacak 

Adana (Hususi) _ Halkevlerinin ku - serler, zengin bir cilıd: dolduracak kadar 
ru.luş yıldönümü ve yurdda daha bir çok I çok ve mukaddestir. .. .. .. 
halkevlerinin açılışı münasebetile Adana 

1 
Ada~~ -~alkevi 15 Mart gu~u~u cAta

IIalkevinden biraz bahsetmek isterim. türk gunu» olarak kabul etmıştır. 
Çünkü, Adana Halkevi, bu ôrnek mües - O gün, çok büyük bir merasim yapı • 
seselerden birisidir lacaktır. Gençlik şimdiden hazırlıklar 

Adana Halk.evi bütün şııbelerincle ge - yapmaktadır. 
niş faaliyetler gösteren, eserler veren bir Şubatın 18 inden itibaren Halkevinde 
kuvvet halinde bulunuyor. seri konferanslara başlanmıştır. Bu kon-

Gün geçmez ki, Adana Halkevinde bir feransları Ankara Hukuk ve Dil Fakül -
konser bir müsamere, bir konferans ve- teleri profesörleri vermektedir. Konfe -
rilınpsi~. Adana gençliği, samimi bir ha- rnnslar daha bir ay devam edecektir. 
\ra içinde bu çatı altında takdire layık " Adan~ Halkevi bu hafta yoksul hasta
bir faaliyet eseri gösteriyor. ları tedavi ettirmek ve par~ız olarak ilaç 

Gençliğin bu bariz faaliyetini takdir vermek ü~.ere hiı «~a1k11m~vh açmıştır. 
eden Partimi.z genel sekreterliği 200,000 Bu teşebbu_s .te çok ısabetli olmuştur .. 
lira g'bi büyük bir para sarfile Adana Bakı~.evının bu. yarıdmu. memnunı -
gent:liğine muazzam bir Halkevi binası yetle muşahede edılmektedir. 
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1[Halkevleri bayramı] 
Gerede Kızılay 
Şubesi kongresi 
Gerede (Hususi) - Kazamız Kızılay 

~ubesi senelik kongresini Halkevi kon

ferans salonunda yapm~tır. Şube 

senelik bilançosıınu tasv1b ederek yeni 

idare heyetini seçmiştir. Yeni heyet 

başkanlığına. doktor Bahri Cansu, ikin

ci başk~nlığına belediye başkanı İhsan 

Yalçın, veznedar1ığa Ali Turan, katib

liğe hava kurumu muhasibi Salın Ün • 

sal, üyeliklere de müddeiumumi Şev

ket Tauman, müftü Ali Rıza Ünlü h a· 1 

mamcı İsmail Çağlayan, Sadrk Ünal 

seçilmişlerdir. Kızılay şubemiz 938 se
nesinde normal gelirinden başka,Kır -

şehir folaketzedelerine yardım olmak 

üzere genel merkez başkanlığı -

na 485 lira nakden ve 660 parça mel

busat ve saire, yeni eşya göndermiştir. 

Yeni idare meyeti derhal faaliyete ge

çerek üye kaydına hız vermiştir. Üye 

adedi bu sene yüzü tecavüz ettiği tak
dirde genel merkez kongresine bir mu

rahhas gönderecektir. 

A.rkadaşını bıçakla 
Öldüren 16 yaşında 
Bir cocuk 

H alkevlerinin 7 . nci yıldönümü mem 
leketin her tarafında coşkun tezahü -
ratıa kutlulandı. Bu bayram Kozlu, 
Yalvaç, Kırklareli, Ayvalık, Sivasta 
çok zengin bir programla tes'id olun -
du. Yu.ltarıdaki resimler sıra ile Sıvas 

Haikevınin verdiği temsılde rol alan 
ev azalarını, solda Kozlu Ralkevi Rei· 
si İsmail Ergenerİ, sağda Yalvaç Hal . 
kevi temsil kolu azalarını, aşağıda s{)l. 

da Kırklareli, sağda Ayvalık Halkev1 
azalarını evden çıkarlarken gösteriyor. 

• • w HaTkevinin komitel'er seçımı de 
insa ettirmektedir. Bu bma bahara dogru . ı 
1k 1 d·ı . 

1 
k 0 g ç baslamıstır. Adana Halkevı bu yıl daha 

Eslıişehirde bir 
Ralag hırsızı 

Yaka landı 

Sındırgı zirai 
Kooperatifçi lerinin 
Toplaı t sı ma e ı mıs o aca tır. zaman en - · · 

le '. . . . . sağlam ve kuvvetli bir kadro ile varlığını 
r daha genıs bır faal :yet sahası tçınde d h 1ı b ' k 'ld t b .. t t' k 

d 
· . a a can ı r şe ı e e a ruz e ırece -

ah:ı. iyi bir randıman verccck:erdır. ı· 
ır. 

Adana Halkevi, Ebedi Şefimizin Ada-
nadaki hatıralarına aid bir kitab hazır - Konyada Halkevleri bayramı 
lanıaktadır. Bu, Kemalizm tarihinin bir K-onya. (Hususi) - Halkevlerinin 
faslı olacaktır. Halkevinin kıyrnetli genç yedinci ~·ılı burada, $ ehir sineması bi
teisi bu işin üzerine düşmüş bulunuyor. nasında çok coşkun bir şekilde kutlu-

Bu kitab. Atatürkün Adanadaki maz - lanmıştır. Konyaya civar kazalarda da Orhangazi (H ususi) - Keramet kö-
bu t ve menkul hatıralarilc dolacaktır. yeniden birkaç Halkevi binası açıl - yünden 16 yaşlarında S alih oğlu İbra· 
t!:bedi Şefin Adanaya .bıraktığı menkul e- mıştır. him ile 15 yaşında İbrahim, bir r esim 
1::::::::=;:;;:;;:::::;;::::;;:;::~==-;:;;::=:::;=~=_:~;;=:;;:;;:::;:;::~:;;:;=:;;;;;;;;;;;;;;;;:;::==:;,= meselesjnden kavgD etmişler, Salih oğ-

Eskişehir (Hususi) - Eskişehir Dev- Sındırgı, (Husu
let Demiryolları cer atelyesinde 2 se- si) - Sındırgı 

nedenberi amelelikle çalışan Ali adın- ( 302) numaralı 

daki bir şahsın fabrikadan kalay çal • zirai kooperatifi 
dığı ihbar edilmiş, fabrika ve zabıtaca umumi heyeti yıl 
tertibat alınarak paydosta fabrikadan ltk toplan*' ' •· 
çıkmakta olan Alinin üzeri aranını_, ve Balıkesirden 
sefertasına da bakılmıştır. Sefertasın- len kooperatif . 
da 3 buçuk kilo ağırlığında olan kalay ler kontrollerin • 
meyd ana çıkınca Ali şaşıırmı.ş ve cbu- den Şükrü Özgil
nu k im yaptıı. derneğe başlamıştır. A· run nezaretinde 
lin in bu hareketi şüpheli görülmüş ve yapılmıştır. U _ 
derhal evinde de bir araştırma yapıl • mumi heyet tara. 
mıştır. Alinin ev~n~e de 7~. kil.~ kadar fından toplantı 
kalay çıkınca Alınm bu currnu tama- riyasetine seçilen 
men sabit olrnu~ ve Ali derhal polisçe S~lahaddin Gü • 

c Boğazliyanda kültür hevesi art.yor lu ibrahim bıçağını çekerek arkadaşını 
___ _::,.::.:..,:_.::..--------------------""' iki, üç yerinden ağır surette yaralamış 

\Te~ıgaz1ıy~ndan yazılıyor: .do.ğazlıyan da halk kült~re ?üyük bir. ~~iyet 
1 

rnektE't.l r Kazanın Gazipaşa ilk oku Iu bu ehf'mmıyetın merkezı sikletı sa -
Yı.mak!adır. Çocuklar da ayni şekilde büyük bir hevesle okumaktadırlar. 
Yukarıdaki resim mektebin ikinci sınıf talebelerini muallimleri Bayan Afife 
Çetin ile ı . • d · d .. t ktedı'r · 1..1era oer yazı crsın e gos erme · 

tır. İbrahim 50 gün h astanede yattıik • 
tan sonra ölm~tür. Katil İbrahim de 

1 Bursa Cezaevine gönderilmiştir. Resim 
katili Bursaya sevkedlillirken göster -
mektedir. 

ifadesi alınarak mi.iddeiumumiliğe tes At t·· k'" 
d 1 . C" .. h d hk venç a ur un Jim e i mış. ,urmumeş u ma eme- h t 1 t . . . a ıra arını azız 

sine sevk~dılen suçlu Alı 1 sene 2 aya ed k ls . 

14 yaşmda bir çocuk kazaen 
kardeşini öldürdü 

A d'l . t' ere ce eyı aç-
mahknm e ı mıs ır. 938 
.............................................................. n1ış ve sene 

Orhangazi (Hususi) - Narlıca kö 
y ünde bir kaza olmuştur. Köyden 14 Ger edede :-;por hareketleri 

yaşında Rıza oğlu Mustafa babasına Burada öğrendiğime göre Ankara - İstan
aid bir çifte ile oynarken namluyu bul - Zonguldak yolları üzerinde müstesna 

. . ·· .. k ımevki1 ve güzelliği dolayıslle günden güne 
'kez:ı.dı:.md~n buy~ ~lan ~a:deşi Vey· re~bet bulmakta olnn meşhur Esentepe me
selın uzerıne çevırmış ve ıçınde kur - s!re mahnlllnin münasib bir köşesinde İstan
şun olmadığını sanarak, şaka etmek Ü· b ul - Ankara sporcuları için kayak sporları 
zere tetiği çekmiştir. Fakat o anda çif· Y•\pmak üzere bir sığınak yapılmak üzere 
te ateş almış, çıkan kurşun Veyselin tetkikat yapılmaktadır. 
omzuna ofrmiş, saçmalar· da ·· ~ ·· .. Sındırgı Bt>lediye. Reisi istifa etti 

F- gogsunu Sındırgı Belediye Reisi Kemal Gökseydan 
delik de..)ik etmiştir. Veys-el Bursada sıhhi sebeblerden istifasını vermiş ve yeri -
hastanede ölmüştür. ne klıru;e intihab edilmemiştir. 

sinde ortaklara 
verilen kırk bin 
lira hakkında iza
hat vermiş ve ida Salahaddin Güvenç 

rı~ H asA.n R ey Diyor ki: 

re meclfrinin senelik raporunu o • 
kurnuştur. Yedjnc: senesini idrak eden 
Sındırgı kooperatifinin bugünkü faal 
rolünü füılclhad<lin Güvenç selis ve ve
ciz ifadesile orta~Jara bertafsil anlat • 
mı~ ve Balıkesir Ticaret Odasına ka -
yıdları dolayısile kooperatiften umu -
mt müdürlüğün emirlerile ayrılmak ve 
tasfiye edilmek mecburiyetinde kalan 
( 1 6) ortap-ın çıkmalarından teessür -
lerini beyan ile tasfiye karanna inti -
bak ednir E'dilmediğini ortaklardan 
sormuş, irtibak edilme karannı almış
tı·r. Bundan sonra 939 intihabına ge -
çilmiş neticede Salfıhaddin Güvenç ri

yasete. Mustafa Polat, Hamdi Kozer 

- Hasan Bey geçen günü sızin ga
zetede garib bir yazı vardı .. 

. . . bir adamın öldükten sonra vücu
dünden ii§ek.. 

... ve boya çıkartmak miimkün olur
mU§ .• 

Hasan Bey - Elbette! Mesela İstan
ıbullu boyasız hiçbir gıda maddesi ye
miyor, sonra mesela İspanyol... Za
vallının zaten kurşundan başka ye
diği bir şey yok ki! 

•• 1 

İsmail Ors, Hakkı Muldur azalıklara 
scçilmişlt>?" ve toplantıya nihayet ver • 
mi'$lerdir. 

-----
Bursa Ha 'kevinde konser 

'Bıırsa Hrılkevi, şehrin en seçme davetlile
ri huzurunda, çok mükemmel bir kon.~er 

vermiştir. Müzikevl san'atkarları tarafından 
verilen bu konseri şer Nuri Sami idare et _ 
miş, buna Sl)list Bayan Bedriye Tüzün de 
iştirak etmiııtır. Tam bir intizam içinde ve
rilen ko:ıset::lc davetliler güııel bir aık.şam 

geçL·mişler, san'atkarlar çok saminıl ve sü
rekli bir stırtıtt.e alkış t<ıplamışlardl.I'. 
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1 HAdiıeler Kar11mıda 1 

TCKCRMIEVÖNÜZ 

E m.inönü meydanından geçtim. - Yerlere tiikümıeyiniz! 
Köprüye ayak bastını. Birinci İhtanndan kurtulduğum, hem de 

tr .ı:-- • ·-.ı b. · .. dum" ölmeden, yaralanmadan karşıdan kar -
amvay uıı._gı,KAe ır vecıze gor .......ı... ·ıd·ğ· 1,..ı.... h t b' -ı \ •- d ~y~ g""'Jı""'...,ı ı ım ,_.u... ra a ır n~es ve Ol\.U um. 

Y 1 tükü. .. yini ! aldım: 
- er ere rme z Y"ril k d .. ün.. rd 
D. 1 tük' .• _,_ f u r t-n uş uyo wn: 
ıyor, ve yer ere urınellJ.ll ena· V . ·ı .. ~>1-.. ...ı.... • ·zı·ğini· •-

b . . . 1 1 k zikre - ecıze ı e ~.............. '4.enn ı w • 
bklarından irını mısa o ara • . 1 bul d B' dah g t di ord . mın yo u un u. ıraz a ayre 

Yy u.tü·k·· . d ğil' b·ı~ı-:- . ..,....,. edilse de vecize ile hilekar esnafır\ b.i· 
ere urıneyı e , lliil'Jb Y~~ 1 k"..n.ı-ı-- ~,, · lka1:ı·-· ınil oi 

...::ı..r.- • 'tiv d ....A; .... ,.,...~ .. b' insan e aıvl.ll.Wl.JJ. vaz5~en., u.w.1 a 
'LUAu..ı..Luemeyı ı a ~ ...... ~ ır ami · -L-=- · ı · d bu 
ld ğ · · ld. _..;ı__ r-Ol'tim nn t n, Şt:u.ıııı ıman çare en e -

o u um ıçın a ınnctUU.11.. .... .. ._ · 1 ,.,. i · ı --"-
İkin . dir kt b' . Ge unsa >sv.... yı o a\;CL&: 

cı e e geoo ır vecıze.. ne y :ı tüı-n- .u;..,.;'71 . - erıere Au..ı..ı.ue.r .u.L&.Lo• 
aynı ihtar: Be dfü,.,; d" ..n.... viirirrken bir 

Y 1 tük. .. . . ? n """.i ... ne ui ......... e J --· 
- er ere urmeyınız. d. v.1 buru b lmi 
K d. k d. _}!: 1 dim tramvay ıregı e n uruna ge • en ı en ıme :svy en : . 

B t tü
.kü. 1 şun de :farkına varamamışım: 

- en za en rmeın. All h Allah ben +.ı;kfum· m 
"" .. il d' ekt k' . . alt - a yere ı;u e. uçunc ır e ı vecızerun tara· b h tük.. tükü' e-

.,.. "tek'leri · 'd'· e ya u, urmeın, rmem vess u... u ı n aynı ı ı. lAm' 
- Yerlere tükürmeyiniz! 0 · d tt tm dun. Gene ka • 

T .. k.. n a ım a una a r 
- u urmem canım. ı1 t k 
Dö d .. ü di kt · ::-ı b" k ş aş 1 : r unc re e aynı cwuıe ır e- y 1 tükü · · ı - er ere rmeyınız. 

~ daha tekrarlandı: A-.ı..1- k f k k"'fi' 
tilkü

. · · 1 - .n..rw.ı< a am ızıyor ·a . 
- Yerlere rmeyımz. K .. rlln.. 1d' Son aırek 
- Tükürmem dedim a, artık yeti " op un sonuna. ge ım. 

fh' y te bir tane daha: 

İh. tar be · · direkte de görünce - yerlere tükürmeyiniz! 
ı şıncı İ ük.. v. 

\afam tamamlle kızm~tl: - na~a t" ~gım. · · 
_Bari ben karşıya geçeyim. Yere titkürmeyı degıl, yere tiikar -
Dedim. Çivili kaldmmın başında; o- memeyi itiyad edi~iş bir ~~n ol • 

tomobillerln, tramvayların arabaların duğum halde kendımı yere tukürmek-
' ed med' ' arkalıklı hamalları istihlftf eden çocuk ten men e un. 

arabasile yük taşıyanların geçmelerini Şaka bertaraf, yfilere tüküren kü -
bekledikten sonra; yiiz metre mesafe çük bi-r ekalliyet! !kaz etmenin yanın -
koşusuna iştira'k eden bir atlet gibi da tükü~iyen. büyü~. bU:. ~~eriyetin 
kendimi olanca hızımla koyuverdim. göz.lerinı ve nudeleTUU duşunmek de 
Sağ salim karşı kaldır.ma vannca, IAzım değil miydi? A 

hem: İSMET HULUSİ 

C Bunları biliyor mu idiniz?~ 
YeryUzUnUn en eski agae1 J " Bırakm1z, Jorj yapsın 1 ,, 

Fransa ve İngil
terede kullanıla • 

Bu ,tSrdülOırll% ağaç, insan cinsinin ye:r 
,oztınde \'Ccud bulU§undan evvel de 
vudı. 

* Bir pulverizatör'Un marifeti 
-----

Bir Pulverizatör 
bir damla esansı 2 
bin küçük zerreye 

baler, ve bu ur.reler de kokarlar. 

* Kırmızı mUrekeb ve cam 
Kırmızı mürekkeb cam üstünde kuru

duju zaman yeıHe döner. 

gelen cbırak Jorj 
yapsın!.> tabiri 12 
nci Louu zama • -
nından kalmadır. 

Kralın 16 ncı asra 
kadar yqamıı olan 
başvekili Georg~ 

d'Amboi.!e'e o ka
dar çok itimadı var 
dı ki her ifini ona havale eder, ve yanın
dakilere cbırakınız, Jorj yapsın!..- derdi. 

* lngilterenin çıkaracağı pullar 
· 19H • 1940 se- ıı:i~ 11 
neleri arasında 1 
İnglltere hükfı ıı. ,~ı 
metinin çıkardığı 1 1 ~ • ı 
ve çıkaracağı pul _. \. "-. ~ ~ ~~ 
tarın çe,idlerinin ~ . ,. 
bin beş yüz ka -
dar olacağı tah • 
min edilmektedir. - ......................................................................................................................... . 

Okuyucularıma 
Cevablarım 
Bay cT. R. Sg» ye: 

c- Nişanlıydık, ayrıldık, barışma .. 
ya talib oldular. Ben tereddüd için• 
deyim. Bir taraftan kızla sevişiyo "' 
nız, öbür taraftan da askerliğimi he
nü.ı yapmadığım, zengin olmadığım 
hatırımda. Kızın ailesi aldırma di .. 
yor, amma onlar da iyi, kuvvetli bi:r 
vaziyette değiller ... :t diyorsunuz ve 
bend~...n ibir 'tavsiye br-..kliyorsunuz.. 
Ve beni muşkül bir vaziyette hıra .. 
kıyorsunuz. Size ne söyliyebilirim? 

Gönül işlerinde insan ya kalbini 
dinler, ya muhakemesinl. Kalliiniz 
size bıralana diyor, muhakemeniz 
i!e tuttuğunuz yolu13 zorluğunu, teh· 
likeli olduğunu göste~or. Herşey 
fazla cesur, yahud biraz ihtiyatlı o .. 

lup olmanıza bakar. Ya sağa saparsı.. 
nız, ya sola, :karar siz.indir. 

* 
Bayan cN. F.w ye: 

İlk defa 14 yaşında, ikinci defa 
16 yaşında, üçüncü defa 18 yaşında. 

nişan oldum, diyorsunuz. Artık a • 
~mL'j olacaksınızdır. Şimdi çevre • 
nizde birkaç talih var, fakat korku· 
yorsunuz, hakkım.zı teslim ederim, 
ben de olsam korkardım, korktuğum 

için de en münasib gördüğüm talibi 
bulur: 

- Ben nişanlanmak arzusunda 
değilim. Derhal nikAh memurluğuna 
gitmek istiyor mus~ız, 'istemiyur 
musunuz onu söyleyiniz? Derdim ve 
alacağım cevaba göre hareket eder
dim. Mektubunuzda ikinci bir nokta 
hoşuma gitmedi, söyliyeyim: cÇalı• 
şan kız daha fazla hürmete 18.yık· 

tJJ"» ona burun kıvart:rna yapılacak 
muamele ifilüp geçmektir. 

* 
Bayan •R. O.• 711: 

- Çiçek lekesi geçmez. Aksini id· 
dia edenJere inanmayiruıZ. ı Sadece 
bir nmeliyat ve deri germe muame
lesi vardır ki, nisbeten iyi netice 
verdiğini söylerler. Fakat ben mem· 
leketimizde tatbik edildiğini işitme-
dlın. TEYZE 
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~ 
Şık bir tayyör 

modeli 
N~ eteğinde, ne 

kollarında, ne de 
arkasında bir süs 
var. Yalnız önün
de açık renk ku • 
maş enkrüstasi -
onlar. Bunlar bel· 
de ufak bir sentilr 
gibi bağlanıyor. 

Yak.ası yok. İçin -
den giyilen şömi -
zie beyaz saten • 
derdir. Kolları 

tıpkı göğüs gibi 
enk....-Ustasionlu. 

Bu tayyörün a • 
yakkabısı da k<:>n· 
dı gibi açık renk 
ile> süslü olur, şap
kası, hatta eldi -
venlerı de bunlrıra 
uydurulurs~ çvk 
güzel durur. Dü -
§Ününüz, bir ba • 
kışta, tepeden tır

nağa kadar ayni 
koyu rengi hep ay 
m açık renkle 
süs1enmiş görme~ 

ve başka bir ren -
gc rastlamamak 
göze ne kibar gö • 
rünür. Beyaz • si· 
yah, laciverd - be
ya::, kahve rengi -
bej bir arada gör
mekten ho~lan<b. • 
ğmuz ve böyle bir 
takıma uyan başlıca renklerdir. 

Her kadın bilmelidir 

Mart 1 

İş Bankasmdan 18.500 lira alan 
iki sahtekar tevkif edildiler 

İş Ba.nkaslnda vuku bulan sahtekar- Nusret İstanbul münhal sulh hAkimlili 
lık hadisesini dünkü nüshamızda ha - !-erine, İstanbul azasından Ertuğrul 
ber venniştik. Hadise etrafında müd • Said Elazığ sulh hakimliğine; Nazil 
deiu.muınilikçe yapılan tahkikat te - Ordu hukuk, .Mazhar Y~ar terfian 
kemmül etmiştir. Nazilli hukuk, sulh hakimi İsmail ter-

Suçlu ~ memuru MiL1cik'in, Nec fian Bergama hukuk hfildınliklerine. 
det isminde bir gençle anlaşarak ibu İstanbul Ağırceza azasından Kaşif J 
işi yaptıklan tesbit edi~, evvelki nci sorgu hakimliğine, Orhangazi müd 
akşam Necdetin evinde bir arama ya - dciumu.misi Mahir Üsküdar Müddei • 
pılmıştır. Bu arama neticesinde, suç • umu.mi muavinliğine tayin edilmişler • 
lularm bankadan çektikleri 18,50<> li - dir. 
ranın, 1 S<>O lirası elde edilıniştir. Suç- - ............... ·-·············· .. ·····-·-·············.,... 
lu Müşrikin, arkadaşının bankaya ya - Karabük Demirağ 
tırdığı 90 lira paranın cüzdanında ve Klub~~ ı·sminl 
hesabı carilere aid anQ defterde tah • H 

rifnt yaparak, bu miktarı 18,500 liraya Değiştirdi 
iblağ ettiği de, gene tahkikatla, anla -
ş1lmıştır. 

Her iki suçlu da adliyeye sevkedil· 
mişler ve Sultanahmed 1 inci sulh ce
za hakimi Reşidin humruna çıkarıla • 
rak sorP'llya çekilmişlerdir. 
Sorgul~nnda ikisi de suçlarını in -

k~r ederek, bu suçu fazla borçlan ol • 
duğunda:n, bunları ödemek için naçar 
kalarak, beş altı ay zarfında işledikle -
rini söylemişlerdir. 

Haklın, suçluların tevkifleri.ne ka • 
rar vermiştir. 

Metresini öldüren adamm 
tecziyesi istenildi 

Haydama vukubulan feci bir cina
yetin muhakemesi, Ağİırceza mahke • 
mesinde, son safhaya varmıştır. 

Katil Mahmud, bir gece vakti ken • 
disini terkederek, başkasile ya.şamağa 

Karabük (Hususi) - cDemirağ spor 
klübü> azalan umumi toplantı yapa -
rak klübün ismi etrafında görüşmelet 
yapllll§lar ve ek. 
seriyeti reyle şah 
si bir isim olan 
«Demirağ>ı kal . 
dırarak klübün a· 
dını cDemir» o -
larak tebdile ka • 
rar vermişlerdir • 

Fabrika dahi .. 
linde Demirçelik 
klübünün açıl -
ması ile işçi aza
iardan bir çoğu 

Sobanızdaki ateşin sabaha kadar ya- başlıyan eski metresi Haticeyi, Hay • 
nıp kül olmamasını. olduğu gibi kalma. dard:ı oturduğu kulübeye kapısını kır 
sını istiyorsanız kül ile kömür tozunu mak suretile girerek bıçakla öldürmüş· 

bu yeni klübe in- lsmet Kızılelma 
tisab etmiş bulunduklarından 937 ~ 
lmda teşekkül etmiş bulunan mezkU.r 
klüb te.ııkilatı hergün biraz daha gen.İ.f' 
lemekte olan Devlet Demi.cyQlları ta • 
rafından benimsenmektedir. ' 

MaahazP., klüb gençliğinin istüaded 
için bir sinema makinesi getirtilmiş o
lup radyo siparişi de verilmiştir. Ve ya• 
kında bir de temsil verilmesi karara a. 
lınmış bulunmaktadır. Çok kısa bira
manda klüb bol ışıklı ve daha sıhhi blt 

karıştırıp su ile 1s!atınız. İçine yırtık dürmüştür. 
kağıd ve gazete parçalannı katınız bun Dün, iddianamesini serdeden müd • 
ları bir <ırada yumruk şeklinde yuvar· deiumınni Feridun Bagana, suçlunun 
layıp başka bir gazete parçasına sarı - inkarına rağmen, suçu delillerle sabit 
mz.Akş3m sobanın içindeki atesin üs- bularak, Mahmudun ceza kanunmmn 
tüne koyunuz. Ateş kül olmadan sa • 448 inci maddesine- göre, tecziyesini 
baha kadar kalır. istemiştir. binaya nakledil~eğınden bu yeni lo

kalin modern şekilde tefriŞ için ·cab * 
Dava, müdafaaya kalmıştır. 

Elbiseleı-in.izi güveden !korumak is· Bakkal dUkkAnmı soyan ve atese eden siparişler verilmiştir. 
ı'tiyor n:usunuz? Bazan kıışın soğuk 

günlcrir.de ·bile gardroblarmzdaki gi· 
yeceklerinizi güveden kurtaramazsı -
nız. Bu çok muz1r hayvanc1klar mat· 
baa mü"N:'kkebi kok~sundan. kaçarlar. 
Rlbiselerinizi güzelce fırça~1ayıp s.111 -
dikten sonra mürekkeb kukusunu mu
hafa1.a -etmiş olan ga~etelere saMnı~ 

veya aralarına bu gazetelerden koyu· 
nuz. Çok fayda görürsünüz. Ancak gü

ve sürfeleri koku almadıkları için el
biseleri silkmek ve fırçalamak suretile 
önce bun!ardan temizlemek şarttır. 

* 

veren suçlular tevkif edildiler ............................................. - ... ·--·-
Bir hastanenin mDstahdem 

Tünelb~şında bir bakkal dükkanın- yatakhanesi yandı 
da h1rsızhk yaptıktan sonra, dükkana Evvelki gün Nişantaşında1 Güzel-
ateş veren Dimitri ile Hasanın yaka • bahçe sokağında Amerikan hastanesi
landıklarını yazımştık. ne aid müstahdeminin yatmasına mah 

Suçlular dün adliyeye teslim edile -
rck, 1 inci sorgu hakimliğinde sorguya sus binada yangın zuhur ederek biruı 
çekilmişler ve neticede tev'kiflerine kfunilen yandıktan sonra etrafa sira • 
karar verilmiştir. yet etmeden söndürülmüştür. 

Suçlulardan Dimitrl hadiseyi ikrar Yapılan tahkikatta binanın 3 bin 11• 
etmekte i~. de Hasan inkarda devam raya si~rtaJı olduğu an1aştlını.ştlr. 
etmektedir. Tahkikat derinleştirilınektedir. 

Adliyede yeni bazı tayinler Bir çocuk arkadatını Jiletle yaralach 

yapıldı ' Kasımpaşada 12 yaşında izret is ~ 
Kalaydan yapılmış her nevi ma1ze. ak minde bir çocuk, ayni yaşta arkadap 

Adliyede yeni bazı tayin ve n il -
meyi temizlemek Vıe parlatmak için Eminle birlikte oynarlarken, kazaeıı ler vapılmıştır. 
kuzu kulağını eski gazete parçalarile B~ arada, MüddeiUIIl\llnt muavinle • elindeki jilet bıçağı ile ensesinden ya • 
bir yumak yapıp ovarak siliniz. Çiz· rinden Nureddin, terfian sulh hAkimi ralamıştir. Hadise, polise aksetmi.Şı 
mez ve ~aşırtacak bir parlaklık verir. Rahime, terfian İstanbul azasından tahkikata başlanmı.ştu-. -----------.................. -----······-·······-......................................................................... --.. ···-

Bacaksızın maskaraltkları: "Baba, nt!reye?,, 



1 Mut SOM POBTJııı. 

neden İngiltere ve Fransa 
Amerikaga harb tayyaresi 

ediyorlar? • • 
sıparış 

Siparişler Almanyada haklı bir merak 
uyandırdı, tetkikat yapıldı 

Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 

C Maden mühendisleri izah ediyorlar :::i 
Maden ocaklarında 
grizu nasıl patlar? 



8 Sayfa SON POSTA 
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Naşil 

Fehim Efendiye dair bildiklerim 
O bir zarrıa - lar memleket:e tiyatronun terakki edeceğinden ümidini kesmişti. 
Hatta keud:sine aktör olıt!ak için müracaat eden değerli san'atkar Raşid Rıza, 
coğrafy~cı Fa:k Sabr: ve R"if Bey~ere: "Bu meslek adam geçindirmez, aç kalır, 

sürünürsünüz 1 ,, demiş. arzulannı is'af etmemişti 

Mart t 

Kırım inekleri ve 
keçileri Maltız 

t'' ········-·············································································································-, 
! Bi7.de çok ıüf lü diye tanınmış olan bu cins inek ve ke~iler ancak sahilden 1 
; pek uzak olmıyan yerlerin iklimi ile barışabilirler. Hastalıklara da - 1 
! yanamadıklan gibi bol süt v ennelcri için de daima çok 
e iyi bir bakı .na muhtaçtırlar. 

'---··-...: ....................... ············--············· .. ··········· .. ···· ... ········-··· ........ -...... .J 
Yazan: Tarımman 



1 Man SON POSTA Savfa ~ 

Abdül8zizin katledildiği Papel_ciler, defineciler, 

iddiaları doğru mudur? ~~!~~~~:!=~:me~:~:~~şa!~!~ 
Facianın en yakın şahidi mabeynci 

başka, Vükelaya 
Fahri Bey neden vak'ayı başmabeynciye 
başka türlü anlatmışh? 

kumarbazlar da çok ualmışbr 

DUnkU kısmm hulasası f"0000Va.zan·:···ziya ... Şa·k·İr ..... ~ 
[Sultan Azizin esrarengiz ölümünü takib ................................................ .. 

miş. Ölüm hadisesi de bu odada vukua 
gelmiştir. 

eden aun, çıkan gazetelerin içinde en fazla 
te.fslllt ve.ren (Vakit) gueta<>i, ölümün se
bebin! tnt.iharn atret.mlş, pe.dişQ.hın damar
lannı ke3erek fazla tan zayi et.mele yüzün
den vefat ettltln1 kaydcylem1'tir· 
Padişahın ba_,mabeynclai Hafız Mehmed 

&y!n, Jı:end1 ellle yazmış olduğu hatıra.tın
da, ölüm esnasında padişahın nezdinde bu
lunan mabeynei Fahrl Beyin ifadesine at -
ten, meselenin intıhar olduğu zlkredilm.LI -
tir.] 

(Yazı devam ediyor:> 

llılVW 

[Şu vak'ai müellimei ciğersuz üzerine, 
Valide Sultan ve arıe ve bendegan; 
Zalimlere dedirir bir gün Hazreti Mevla 
Tallahu lekad ascrekô.Jıahu aleyna. 
Mısra ve ayeti hikmet. nahveti telnvet 

Ye tezkar ile beyhuş ve medhuş oldukları 
halde her biri bir tarafa yığılıp ka~mış .. 
ve bu sırada medhıiş bir halde bulunan 
Valide Sultan hazretlerinin kulakJarında 
bulunan küpe ne parmaklarındaki yüzük, 
vicdan ve insaftan Ari olanlar tarafların· 
dan sirkat tarikile alınmıştır.] 

[Orada bulunan rOfeka ve bendegan, 
ıaşınp, efendimiz hazretlerinin vak'ai 
rnüellimelerinden on gün evvel (ferik) lik 
rütbesile mümtaz ve bin lira ihsanı şa -
hanelerine nail olmuş olan (Ömer Paşa) 
celbedilmiş ise de, merkum velinimeti o
lan padişah hazretlerini o halde görüp te 
ınUteessir olacak yerde, bayat ve mema
tına ehemmiyet vermeyip ve tedavisin • 
den imtina eyleyip (bu, iki sene evvel ol
ınalı idi) ıd'eyip yürekler delecek surette 
llankörlük göstermiftir.] 

(Ondan sonra, müşarünileyh hazretle
rinin taharrii vesaitei hayatiyesi emrine 
(Mnrko Paşa) götürulmüş ise de, haylO.
ca zaman mürur etmiş ve müşarünileyhin 
hOnu nAhakkı seyl~bı lsl cereyan eyle • 
tnif olmağla hayatı münkati olduğu ve 
bu alemi f!niye mütehas~ıran veda ey
lediği Fahri Beyefendiden mesmu olmuş
tur.] 

Gazqteler hat~ratı nasıl 
tahrif ettiler ? 

Başmabeynci Hafız Mehmed Beyin biz
zat yazılan ve elimizde bulunan hatıratı, 
aynen böyledir. 

Halbuki. 927 senesinde bu hatırata at -
fen neşriyatta bulunan bir gazete, hadi • 
•enin en mühim kısmını • aslında mev -
cud olınıyan _ şu §ekilde nakletmiştir: 

( ... Bu garib hdl.cittan müteessir ve en
di§enak olan Valide Su.han, Fahri Beye: 

- Ben, bu hali beğenemiyorum. Acaba 
hasta mıdır!. Bu. dil§ünce ve sükunet, ne· 
dendir? •• 

Diye aonnUf. Ve h4kanı mahlt1tm yalnız 
bırakılma.ma.nna dikkat ve teselliye şitab 
tdilmesini tenbih eylemi§ti. 

.Fakat Abdül4ziz Han, hiç bir takırdı 
d~nlemiYor. Söylenen .;;zlere, ruyı iltifat 
OOBtermiyordu.. 

b 
Bir gün, dalgın gözlerilt Fahri Beye 

akarak: 

- Bu dünyada bbftm için tad kalmad1. 
Demiş. Ve, Fahri Beyin tesli1ıetciver 

~:le~ne nıyi iltifat görtermiyerek derirı 
rukunete mmta.{1rik olm~tur. 

Sultan Abdüldzizin izhar eylediği bu 
a~vali garıöe, yanındakiler! ı:üphe~e dii.
Ffi.rdüğü cihetle, kendisi daima yakından 
tahtı ne . has zarette bulunduruluyor Ve bıl -

. ~' hayatına hatime verebileceği en • 
~e$1 galib geldibi için, yanında aldtı ca

a bulundurmaktan içtinab ediliyordu. 

Pazar günü. sabahleyin sakalını tanzim 
etmek ·· . uzere, hızmeti şaha.nelerinde bulu-
na~ bcndegdnına bir makas ile bir ayna 
getırilmesttıi emretm.q. Fakat ahval ve 
etvarı hü la 
gü b. ma.yun rtn.da. görillen ve her 

n .. ın tarla evham ve tahayyüldt ile te
feddud ve tezayüd eden aldimi yei~ ve 
nevmidide1'ı ~n-' k 

k 
·~, endirine makas ı~r -

me te terecldü.d g&teri~ . .+" B d4 ıy.ı. 

ıu _ u~ n trw4ber olaa .!ultan Aziz, "" • 
-aeııneı 

Bu odanın, B~iktaş tarafına tek bir 
köşe penceresi, keza, deniz tarafına da üç 
penceresi vardır. Ancak çıkıntının Bo -
ğaz tarafına düşen küçük cephesinde di
ğerlerinden daha. dar bir köşe penceresi 
daha mevcuddur. 
Eğer .bu odanın içi ~arassud edilmek 

lazım gelse. ancak yandaki odaların pen- Dolandırıcı, papel- Dolandırıcı kuma1'- Dolandırıcı ve dız- Gece hırsızı 
cereietinden görülebilir. Fakat bu görü- ai Şaşı Enver baz lzmirli lhsan dızcı Mehmed Ali Mehmed Emin 

nüş te, ancak mukabil köşedeki mahdud - 7 beten az yaşlıdır. Toraman olanı, taşralı 
bir sahaya kadar münhasırdır. Papekilik: Papelciler polisin gözünden ve paralı ahbabına: 
Vakıa, ölüm hadisesinin, bu köşedeki uzak bulunan sokaklara. köşe t'ıaşlanna - Bizim çocuk, der, kilise tami:ratında 

Sadrazam Rii.şti.i. Paşa 

(köşe minderi) üzerinde vukua geldiği is- calat ve edevatları:. nı getirip sergiyi ku- (yahud es'ki bir konağın yıkıhnMında) 
tid!al edilmektedir. Çünkü, yerinde tah- rarlar. PapekHerin c.alAt ve edevı.ıh 1 ne- çalışıyordu. Temel açıl'ırken, (yahud eski 
kikat icra eden yerli ve ecn<'bi doktorlar den ibarettir biliyor musunuz? Bir şem- bir duvar delinirken) bir yığın para bul
bu odaya girdi'kleri zaman, (bu köşe min- siye ile üç tane iskam'bil kağıdı. muş. (Y.ahud külçe külçe altınlar) bun
ierinin üzeri kan ile göl kesilmiş) min - Papelcilik •>, yankesicılik gibi, zarf _ lardan birini bana vereli. Tanıdık bir ku· 
derin önündeki (hasırın üzerinde pıhtı - çılık gibi cşerrki cürüm> e ihtiyaç göste _ yumcu var. Ona gidip gösterdim, halis al· 
!aşmış vafir miktar kan bulunduğu) nu ren ibir hırsızlıktır. Şemsiyeyi idare eden tın birader: Tam 18 ayar .•. Fakat bunlan 

_Ayol, valide .. sakalımı dilzelt.me1c için görmüşlerdir. adama bir yardımcı lazımdır. Bunıdan baş ortaya çıkaramıyoruz, ikorıkuyoruz. Sizin 
bir makas ile ayna isti'31orÜ.m, vermiyor- Ancak şu var ki; Sultan Aziz bu köşe ka müşteri roliinii oynıyaoa'k bir ortağı gibi sır sak1amasını bilir bir ahbabımız 
lar. minde!'inde oturup ta intiharl\ hazırlandı- ve bir iki gözcüyü de kadroya idhal eyle- olsa, mesele yok. 

Diye, şikıiyet etmiş... Bunun üzerine ğı zaman, tam karşısına tesadüf eden mek icab eder. Bu sözlere muhatab olan, bahis ile, he-
Valide Sultan, hakanı mahh'imı emrini pencereden tarassud edildiğinin farkına Bu suretle birleşen papelciler, kendi • men alakalanır. Nümune malı görmek is-
yer.ine getirerek makasla aynayı verdir - varmamış mıdır? lerine uygwı tenha bir sokak. bir köşe _ ter. Cepten binbir itina ile çıkarılan ve 
miştir. Farzedelim ki, yazıldığı gibi. farkına başı seçtiler mi hemen faaliyete g~menin bir serkıldoryan sigara kutusu biiyüklü. 

Sultan Abdüliiziz, ayna ile makası at - varıp ta, hariçten görülmiy~cek bir yere çaresine bakarlar. Şemsiyeyi açtıktan son ğünde olan define nümunesi ortaya ko
dıktan sonra tenhaca, buhmduğ1ı odanın çekilmiş olsun .•. Şu halde, doktorları bi- ra ortaya üç iskambil kağıdı çıkarırlar. nur.Bu parça halis bakırdır. Yalnız uç ta. 
kapısını arkadan sii.rgüliyerek bir köşeye le ürküten o (göl kesilmiş) kan lekesinin, Bunların ikisi boş, biri doludur. Misal o- rafına birazıcık altın k~tırılmıştır. İnce 
çekHip oturmuştur. ba~ka yerde alınası lazım gelirdi. Halbuki, larak papazı, kızı, bacağı alalım. Papaz bir eğe ile, kağıdın üstüne, külçenin al • 
Hakanı mağfurun etvan qaribesi, ma - doktorların müşterek raporu, (pencerenin dolu olsun, diğerleri de boş. tezgah böyle- tınlı ucundan altın zerreleri dökülür. Bu. 

kası aldıktan sonra oda kapısını ansızın kurbünde bulunan köşe minderi) nden ce kunüd.ukt'ln sonra. içlerinden biri ge- nu alan zat, soluğu kuyumcuda alınca, 
silrgüliyerek gizlenmesi bendegcinmın bahsetmekte, ve (hasırın (1) ötesinde be - lip geçenlerden avanak olanları tavlama.. sevincinden deliye döner! Çünkü, kağıd-
nazan dikkati1lıi celbetmekten hıili kal • risinde dahi kan lekeleri müşahede) edil- ğa başlar. daki tozlar, hakikaten 18 ayar altındır. 
mamıştır. diğini kavde •lemektedir. _ Bire beş kazanıyor, lirayı veren beş Ondan sonra pazarlık faslı b~lar. Bu 

Bunun için, [oturduğu odanın balkona Şu da akla gelebilir. Acaba Sultan Aziz, kağıd alıyor, gibilerden... alış verişten her iki taraf ta memnun • 

nazır penceresinden] hiissettirilmiyecek odanın hariçten görülemiyecek bir köşe - O böylece bağıra dursun, diğer bir pa- dur.. . . " . . 
rurette kendi,sini tarassuda başlamışlar - sinde damarlarını kesip te, sonra köşe min pelci de müşteri imiş gibi şemsiyenin ö • Zıra, de!m~yı alan ~ş yu2: hın lıra 

derine gelip )'lkı1'mıs olamaz mı?.. nüne düşer. Lirayı verir, dolu ol-an kA- vern:.ek suret~!~ kırk. . ellı. hın lira kaza -
dır. k l E~er .bövle olsaydı, damarların kesil _ g-ıdı ~e.r. Meselenm· hu··ner ıa.-fı bura- nacagına kani<iır; defınccıler de paralan lptida, hakanı mii§arünileyh sa a ını ~-ıı ~ .a 

di~i noktadan itibaren, ko-c;:ı minderı·ne d d p d 1 1 k k b 1 tm· t:ı- ceplerine indireceklerine' tanzime b~lamış, yahud, t;y1e göriinı•tiiş, 5 - a ır. apazı o u o ara a u e ış IA., • 
. d k lk ,, "h . kadar cok bariz bir kan izi bulunmak lft- deg-il mi? Bu kag-ıdın ucu kırıktır. Mese- Lakin, müşterinin sevinci çok sürmez. fakat birdenbire yerın en a ara,,,·, ı tı-

d d ·zd· vo • h' . 7.Jm ~elirdi. Bu da. O<'rhal doktorların na- lenin 'künhüne vakıf bulunan ~pelcı· kaA. Gittiği kuyumcu külçenin ne idü-mal, tarassu e ı ıgını ıs.c:crmı.cı, ı•e!fa, r• 
"h . z· kl t• . 1 k zarı dikkatlerini celbeder ve rapora der- x...dlar tersine çevrildikten sonra onu he- ğünü söyleyiverir. O vakte kadar atı a • böyle bir ı t11na ı a ına ge ırmı~ o aca . ö" Ü 

. de .. • nd. . t' cedılirdi... Halbuki rapor. öltim hadisesi- men seçer ve guAya da beş liravı. kazanır. lan sküdan geçmiştir anuna müdüriyet ki pencerenın per sın.ı ı ırmış ır. . .. . . ik 
· k da 'ld·-· ---n nın kMe m•nder•nde vuku bulduğunu ba- Gelip gN-en?erden -rnsiye başına biri- ı · nci şube 3 üncü kısım memurları bu ka Perde ar asın n seçı ıgmc naz",... . . .. ~~ :ı-·· 

h da b k b" k"' . e rız bır surette gostf'rmektedir kenler, bu karlı alış verişi görünce iştah- bil atları alanları Üsküdnrdan değil, Bal 
mü~a~ni.ley ' 

0 
mn aş a ır oşesın ı Binaenaleyh .. Sultan Aziz ~ak:\sla ay- Ianırlar tabii ... Onların arasında g(ıya a- daddan bile çevirmesini bilirler! 

çekılmıştır. 1 d k"ld"kt n 
navı a ıp o aya çe ı ı en ~onra ken - çıkgöz olanlar varsa, yahud kendilerinde ızdızcılık: Defineciliğin eşidir, diye • 

Tarassudu daha ~Zeri götüremiy. c.n ve disinin pencereden gözetlenrli~ı·ne 
0

ve son- b"I' · Y ln 

içeri girmekte~, nezaketen te ıaşı .. e .en ra da. gözetıenditrin;n farkına vararak lunuyorsa papazın kırığına mim koyduk- bı para bulduk, para~rası yerine tek lirayı 1 d ~ böyle bir maharet tevehhüm ederıler bu- ı '. ırız. a ız, dızdızcılar, defınecıler gi. 

bendegan, harıçten: odanı~ k~p~ı onun- bac::ka bir köşeye çekildiğine dair vuku tan sonra lirıayı feda ederler. Papclciler, çift yapıyoruz. yalanını kıvırırlar! Sö • 
de beklemişler ve ıradelerıne ıntızar et • bıılıın iddialar. kabule savan değildir. zavallının neş'esini kaçırmamak ve ken- züm ona -bir de makineleri vardır. Bu, 

mişlerdir.] Fahrı· Bayı"n ~irbir'n· futrnıyan di karlarını da te'k liracığa in'hisar ettir. alelade tenekeden yapılmış müstatil bir 
B:ısmabeynci Mehmed Beyin hatıra - • '. 1 ~ f d memek için onu el elden yere çalmazlar. kutudan başka bir şey değildir. Bir uçtan 

tında, böyle romantik satırlar rnevcud de- 1 a eferı Bir alıp ·beş verirler. Bu sefer cüzdandan sokulan lira, diğer uçtan iki tane olaral( 
ğildir. Şu halde bu satırlar. membaı meç- Asıl dikkate şayan olan cihet; bu kanlı beşlik çıkar, onluk çıkar ... Bu akıllı müş- çıkar. Halbuki mesele el i_;abukluğundan 
hul olan bir ilhamdan ibarettir. vak'a esnasında sarayda bulunan (ma - teri papazın kınğına dikkat ettiği için ge- başka bir şey değilclir. Paranın altına, ye. 

Her hangi tarihi bir hadiseyi romantize beynci Fahri Bey) in ifadelerindeki te • ne kazanacağına emindir. Para ~.msiye- ni bir lira konmuş ve bunu gı'.iya makine 
etmek caiz olabilir. Fakat. tarihin en ka- zad, mübayenet ve değişikliklerdir nin üstüne konur. Üç kağıdı ~line alan doğurmuştur! 
ranlık noktalarına 1emas eden bir (ha - Başmabeyncl Hafız Mehmed Beye papelci, kaş ile göz arasında papazın kı • İlk tecrübe günü, liralar çiftleştirilir. 
tıra) ya hayal mahsulü karıştırmak, ha • vak'ayı yukarıdaki şekITde hikaye eden nğını düzeltir. Onun yerine kızı, yahud ~rtesi günü sıra beşliklcre, onlukJara ge
kikatin büsbütün kaybolmasına sebebiyet Fahri Bey, diğe:r zevata da başka şekil- bacağı kınverir. Bizim sözüm ona açık lir. Amma ikinci tecrübedeki ka'Ulyı hiç 
verir. leııde nakletmi§tir. göz, kırık ktığıdı papaz zannettiği için ona sormayın! Onluk yerine, makineden sim· 

OüşU'en hatal r o tarihte sadaret mektubcusu olan el atar. Be.şlik yerine onluk, onluk yeri- siyah, buruşuk bir kağıd çıkıverir. Se • 
Nitekim, Hafız Mehmed Beyin (hatıra) (Memduh Bey) (2) büyük bir vukuf ile ne ellilik tahayyül ederken hava a1ır ... beb? Eczalar fazla gelmiş, para yanmış! 

sına bu asılsız satırları karıştıranlar, çok yazdığı (Mir'atı Şüun) ismindeki kitaba, Ona: Vermezse mabud, ne yapsın Mahmud! 
bariz hatalara düşmüşler .. Sultan Azizin aynen şu satırları dercetrniştir: (3) - Ne yapalım, kısmetin bu kadarmış, Kumar: Biliyorsunuz ki menfaat mu • 
kanlı ölüm vak'asına sahne olan yeri. bir [O gün, Km·uçcşmedeki sahilhanem _ derler. kabilinde kağıd oynamak. oynatmak ka. 
kerecik olsun gözden geçirmiye lüzum den vükeld vapıırona (4) binmek için Öyle ya, oyun bu, kaybetmek tf' var, nunen yasaktır. Buna riayet etmiyenleri, 
görmemişlerdir. Bu esrarengiz ölüm ha- Beylerbeyi iskelesine geçmiştim. Vapur kazanmak ta! Adamcağız, biraz mmkçılık hususi ve umu.mi yerlerde kumar oyna • 
disesi, (Çırağan -sarayı) nda vukua gel • geldi. Derununa dahil oldum. Amedci edecek olursa! tanları ve oyundan ganyot alanlan zabı
memiştir. Mahmud Beyin yanına oturdum. (Duy _ - Lirayı atıp beşliği kıvırmak tatlı ını ta takib eder ve kumarı meslek edinen • 

Sahne, Ortaköy iskelesinin alt tarafın- ~~n mu, Abcffilaaiz intihar etmiş) dedi • idi, babalık? .Qiye üstelik paparayı da yer; leri de mahkemeler cezaya çarpar. 
da, şimdi Ortaköy erkek lisesinin bulun- gınde, vukuatı elim.eden asla haberim ol- çaresiz boynunu büküp, caddeyi tutmak Kumarbazlar da son zamanlarda, e • 
duğu bin:Mi:ı.r. madığı cihetle, tefekkü..rat ve teessürata mecburiyetinde kalır. İşi daha uzatacak peyce azalmıştır. 
Çırağan sarayı ile Ortaköy iskelesi ara- daldım. olsa, 0 bir kişidir, karşısındakiler dört, Hırsızlık ansiklopedisi bitti. 

sında, biri küçük ve üçü büyük olmak ü- (Devamı 10 uncu sayfada) beş ... Polise haber venneğe kalksa, ita - Son söz olarak, bizi bu kabil Ştrirler • 
zere dört bina vardır. Bunlara eskiden rakola gidinciye kadar papelciler de cad- den muhafaza eden Türk pol"sirw teşek-
(Fer'iye sarayları) denilirdi. Sultan A - (1) Sultan Az1z bu odada ikamet ett1ğt za- deyi tutarlar... kür ecüyorum. 
ziz bu binaların, en başındaki saraya man, yerde hnlı yoktu. Döşeme tn.htala.rı ü- Bereket versin ki. bugün zabıtanın sı- - SON -

, zerinde sadece beyaz Mısır hasın d;;...,..,1 b _ kı tedbirleri .. ·· 00 1 · ı h 
nakledilıni§ti. ıunuyordu. ~ u yuzu en p ape cı er emen 

Vapurla geçilirken görHlür ki, gayet sa- (2) Sultan Hamid devrinde dahlliye nazırı hemen hiç kalmamış gibidirler. 
de bir mimari tarzında, cephesi dümdüz olan CMemduh paşn>. Definecilik: Bu nevi hırsızlığı meslek 
ynpılmış olan bu iki katlı binada, tek bir <3> M!r'atı Şüun - Müellifi: Mehm.ed edinmiş olanlar bilhassa taşradan gelen. 
balkon yoktur. Yalnız, cephede, üç hafif Memduh - Sayfa: ao. leri kollarlar. Piyasa yerierinde, kahve-

(4) O tıırthte vfikelA ve hükfunet ricali, lerde dolaşırlar. Ellerine bir av geçirdi-
çıkıntısı vardır. Bu çıkıntılann biri Bo- halkın bindiği npurıara b1nmezl&'d1 Hu.su 1 . il h 
ğaz tarafındaki köşede, diğeri de, Beşik • s2 btr vapur, Tftkel! ?e htWlınet rİcaı~ er mı, onun e emen :ınbabhğı yoluna 
taş cl'hetine düşen :köşededlr. Sultan Aziz, l'tamet ~ !steıeıere uRraroı. Bu Y1lkaek koyarlar. ~ ~bablik bır hafta. on gün 
Be ikt tarafındaki ke,eyt teş.kH eden ın.nt:ııt ,olculannı t.ıo~ıar, Blrteci ieteıestne kadar hAd.iee.ız devam eder. Sonra, İf. 
~~u:n alt katandaki odada ikamet ff.. oıtarırdı ... B\l l'lfı)Ul'a, (Vlbı& WIOw:a) de- sırnn ~çılınaıına kalır. O zam.an, define. 

Dll&l6 ciniiı bJZ de~ ortaya çıkar. Bu nia-

................................. Sabih Alaçam 

norluda An ı ara ···i~ ~~·i·İ .. h~y~·ii"· 
Halk s::ı ıı'nt!dirı Zeki Alpanın ldnres ndeıd 

Ankara temsil h eyeti adlı tiynt.ro heyetı 
bir knç gündcnberl Çorlu beledi 

1 ye s nema 
salonunda memleketimizin tanı 
h nnu.ş mu • 
nrrirlertnın oserlerlnt Qynmnaktndır. 
Heyet _muva:tekiyetıı temsıuerlle bilttlq 

Çorlu münevverleri ve balkının aemı:>atlslDI 
kazanm11tır. 



1n Sayfa 

Tramvay ve Tünel şirketleri bu 
sabah bilfiil hükOmet eline geçti 

İstanbul Tramvay ve Tiinel şirketleri 1 mıştır. Sabahleyin saat 5 te Şişli, Ak
bugünden itibaren fiilen tariiı.e karışmış- saray, Beşiktaş tTamvay depolarında bü
tır. Bir ay evvel Nafıa Vekaletince satın j tün tramvay müstahdeminine çay ziya
alınan ve Kanunusani başından itibaren [ feti verilmiş, kurbanlar kesilmiş ve Na
hükumet hesabına şirketler tarafından . fıa Şirketler Başkomisei Sürur!. Dev
işletilen Tramvay ve Tünel id:areleri bu f rimer saat 5,30 da Şişli deposundan ilk 
sabahtan itibaren bilfül hükıimet eline tramvay arabasını bizzat tahrik etmiştir. 
geçmiş bulunmaktadır. Bugün öğleden evvel Tünel ve Tram-

Bir müddettenberi yapılan devir ve vay muvakkat idare heyet.ine her ikı ida
tesellüm muameleleri sonunda hazırlananı renin memurlan takdim e<lilecek ve şiT
evrakın son imza merasimi dün öğleden ketlerin millileştirilmesmden dolayı ya
evvel Nafıa Şirkcller Başkorniseri ve pılacak tebrikat kabul olunacaktır. Bun
Tramvay - Tünel idareleri t~sellüm heye- dan sonra Taksim Cümhu~iyet abidesine 
ti reisi Süruri Devrimer ve Tramvay şir- bir çelenk konacak, öğleden sonra saat 
keti Müdürü M. Kindorf tarafından ya. 16 da Parkotel<le ve Metro handa birer 
pılmıştır. İmza merasimi btr saat 20 da. :çay ziyafeti verılecektir. Parkoteldek1 zi
kika kadal' 6iirmüş, bütün evrak ayrı ay- yafete Vali ve Belediye Reisi, Nafıa Ve
rı imzalandıktan sonra eski Tramvay şrr· kaletine mensub müdürler ite, Tramvay 
keti müdürü kısa bir hitab~e bulunarak ve Tünel idareleri müdürleri davet olun
tesellüm heyeti ıreis'ini tehrik ve kendi- ,muşlardır. Bütün Tramvay ve Tünel me
sine teşekkür etmiştir. murları bugün yakalarında birer rozet 

Dün de yazdığımız gibi, bu sabahtan taşıyacaklardır. Gece bu idarelerin bina
itibaren Elektrik, Tramvay ve Tünel ida- ları elektrikle tenvir olunacaktır. 
relerinde bayram yapılmağ~ başlanmış- . Tramvay ve Tünel miistahdemlerinin 
tır. Bu idarelere aid bütiın vesai: ve bi- şapka ve yakalarındaki şirketlere aid a
nalar bayraklar ve . yeşiiiikl~rle donatıl- lametler de, dün kaldınlnu~tır. 

Maden ocağı faciasının 
müsebbihleri aranıyor 

(Baştarafı 1 inı:i saufa.daj j <lığını te1.kik etmekıtedirler. 
bdar ocakta çok iyi bir şekilde çalış- İktısad Vekili tahkikat yaptırıyor 
nuştır. Facia sebebleri üzerinde duran Zongutdak havzasuun kaza tarihinde 
.alakadarlann tahminlerine göre facia grizu ~tialinin vukua getirdiği ölüm nis
§Öyle olmuştur: beti bu facia ile bir rökor teşkil etmek-

Lağımcı Murad Allümör dö Sürtö ismi tedir. 
verilen manyato ile çalııiırken manyato Bu itibarla İktısad VekB.leti kaza ile 
ilzerinde bir elektrik şeraresi hisıl olmuş çok yakından alakadar olmuştur. Mes'ul 
ve mevcud grizu infilak etmiştir. ve müsebbiblerin meydana çıkarılmaları 
Tahlisiye teşkilatının ve Maden Tat • için Ankara Maden Umum Müdürlüğü 
bikat mektebi talebesinin yardım.lan Baş.mühendisi Halil Pekmen Zonguldağa 

Zonguldak, 28 {Husust muhabirimiz- gönderilmiştir. 
den, telefonla) - Kaza yerinde geçid aç- Gaz maskelerile mücehhez kurtarma 
mak için ve gaz maskelerile mücehhez ekipleri ocakta çöküntü hatlarından za
ekipler faaliyetlerine devam Ptmelctedir- man zaman cesedler almaktadır. 
~er. Kazada ölen ameleden 18 inin cesedi Havza Umunı Müdürünün beyanatı 
çıkarılmıştır. Kurtarma i~inde çalışan Kömür havzası Umwn Müdürü !zzet-
maden bölgesi tahlisiye teşkilatının me- tin N~bayı gördüm. bana: 
saisini billıassa kaydederim. Bu teşkilat- cİktısad Vekaleti hadise ile çok yakın
;ta vazife a1an Maden Tatbikat mektebi dan alakadardır. Kazanın menşei ve mü

son sınıf talebesi geçid altında kalan a
meleden bir kısmını muhakkak bir ölüm
ıden kurtarmışlardır. 

Yarın maden kuyularında fen vazifesi 
ıalacak bu gençlerin va~ife aşklarını gö
zetmek bir borçtur. 

Kazanın sebebleri 

Kaza lağım atılırken grizu gazının işti
ali ile vukua gelmiştir. Kazanın sebeb
Jeri hakkında en galib ihtimai budur. Bu
gün kaza yerindeki tahkikattan anladığı
ma göre. ocağın kabaran tabanlarını 

normal haddine indirmek için madenci 
ıstılahı ile batar yani piç tabir edilen 
dinamit atılır'ken grizu infilak etmiştır. 

Maden mühendisleri bu dakikaya ka
dar hadisede fenni bir ihmal olup olma-

sebbiblerinin tahkiki için de salihiyettar 
adamlarını buraya göndermiştir. Bu ba
kundan mütehusıslann verecekleri ra
porlara inlizaren hadiseyi normal seyrile 
görmek lazımdır. Bunun dışında söyliye
cek bir sey yoktur. dedi. 

Yen iden bir oeak çöktü 
Zonguldak (Hususi) - Evvelki sabah 

vukubulan infilak bu civardaki diğer 

ocakları da tehliıkeli bir duruma sokmuş
tur. Bugün infilakin vukubulduğu ma -
halle yakın İhsaniye mevkimde de bir 
çöküntü olmuş ve iki amele en.kaz altın
da kalmlŞtır. Bunlardan biri ölmüş. di
ğeri ağır .bir surette yaralanmıştır. 
Diğer ocaklaxda da bu gibi hadiseler 

vukuun<l'an kol'kulmakta ve ihtiyati ted
birler alınmaktadır. 

Genç bir kadının kocasım zehirliyerek 
öldürdüğü anlaşıldı 

I 
(Bas<arafı 1 inci sayfada) 1 c- Karımın verdiği bir şerbeti içtik-

ran Nazım isminde bir adam sancılan- ten sonra bu hale düştüm. Acaba, onda 
ınış, üç gün sonra da vefat etmiştir. Nazı- dokunacak bir şey mi vardı. gibi sözler 
ma hastalığı sırasında kcndısini muaye- sarfetmiştir. 

ne eden doktor tarafından verilen ilaçlar İşte, bu ihbar üzerine derhal adliyece 
da, vefatı önliyememiştir. tahkikata başlanmış ve ilk iş olarak Na-

Cenaze kaldırıldılctan ve defnedildik· zımın cese:ii mezardan çıkarılarak, mor
ten sonra ölenin komşut•.ın tarafından, ga kaldırılmıştır. Yapılan otopsi sonunda 
adliyeye bir ihbar yapıl:nışttr. Bu ihba- filhakika ölünün ahşasında şiddetli arse
rın mahiyeti Nazımın genç karı.sı Hati- nik mürekkebatı bulunmnştur. 
ceyi cok ~ğır bir itham altında bırak- Bunun üzerine müddeiumumilik hadi
mak'adır. Zira, onun kO<'asını zehirliye- senin şahidlerini celbederek dinlemiş, on
'l"ek öldürdüğü idd'ia edilmiş ve delil o- Iar da ihbarı teyid etmişle"dir. Şahidlerin 
larak ta şunlar göster ilmi:; lir: anlattık !arına göre, hasta· 

Hatice Cemil isminde b:r gençle mü- c- Bana doktor çağırın!> dedikçe. ka-
nas<>bat peyda etmiş ve ölümünden bir rısı: 

yıl evvel kocası, karısı ile aşığını Yeni- c- Doktorluk bir hast~lığın yok, ben 

kapıda bir sandal geı.intisi yaparlarken seni tedavi ederim> diyerek, doktor ça. 
)'akalamıştır. Bu hadise, karı kocanın a- ğırmaktan kaçınmıştır. 

rasıncla şidd<>tli bir kavgaya ve bunu ta
kiben de devamlı bir iğbirara sebeb ol
muştur. 

Nazım, bu hadiseden bir sene sonra 

hastalaT1mış ve üç gün sancılar içinde 
kıvranırken, yanındakilere . laf arasında: 

Suçlu kadın ise, yapılan sorguları sıra
sında, hakkındaki iddiayı reddederek: 

- Ben kocamı çok sever, ona şefkatle 

bakardım. Bana isnad olunan cürüm ya
lan ve iftiradır, demiştir. 

Fakat, tahkikat sonun-la toplanan b:i-

,SON POSTA 

~Hayatı~: F~h~m_ E~endiye 
Türkiye radyo difüzyon postalan daır bıldıklerım 

Ankara radyosu ' (Baştara.fı 8 inci sayfada) bizden de uzun uzun bahsediyorlar, cTu-
DALGA UZUNLUf~Y l larını, üzüntülerini, su.kutu hayallerini, lUatın da yetiştirdiği büyük san'atkarlar 
ım m. 183 Kc.s. Jto :ııtw. meşakkatl'erini unutturan bir hadise olu- varmış!» diyorla11dl . 

. Q. 18,74 ın. 15195 Kes. 20 Kw. yor. Bunu bana yapılan jübilede çok gü- Bizim komediden sonra, Raşid Rıza, 
AP. U,70 m. 9485 Kes. 20 Kw. . , ·· B'· "k B h d V f' R h tl' M 

--------------- zel anladım. Jübile bütün bir san at om - uyu e za , ası ıza, ra me ı u-
Ç.\RŞAl\fıtA _ 1/3/~9 rünün mükafatı yerine geçiyor. vahhid, Küçük Kemal, Bedia, Şaziye. 

12.30: Proğram. 12.35: Türk müzl~i - Pl. Jübile gecesi, Tepebaşı tiyatrosu mem- Molyerin cZor nikah>ını mükemmel bir şe 
13: Memleket saat !yarı, ajans ve meteoro - leketin en güzide halk.ile tıka basa dol • kilde temsil ettiler. İşte üstada yapılan 
loji haberleri.. rn ıo - 14: Riyasetlcümhur muştu. Bay Refik Ahmed:. merhumun ha- jübile de böyle geçmişti. 
Bandosu _ <Şef· İhsan Künçer). ı - Linc - yatını ve sahnemize yaptığı hizmetleri Şimdi tekrar bize dönelim. İpekçi kar-
ke - Muzaffer sllll.hlar (Marş), 2 - Schre - anlatan çok güzel bir konferans verdL <leşlerin idaresinde bulunan Millet tiyat-
1ner - Konser polkası <Klarlnetler lcin), 3 - S t kmil , tki 1 h d t _ rosunda oynadığımı söylemiştim . İpekçi 
Saint - Saf!n.s - Sarı Prenses uvertürü. 4 - onra e sana r ar sa ne e op kardeşler müddetleri bitince tiyatroyu 
Mascatnt - «Kavalerlya Rustikana. (müzik- landılar. Üstad yüksekçe bir yere otur -

Kazım Beye terkettiler. Kazım Bey de 
1i dramından seleksyon), 18.30: Protram. tuldu. Hepsi kıdem sırasile hocalarının 

Şark tiyatrosu müsteciri Şükrü Beyle her 
18.35: Müz1k rcigan vesa.lre - PU 19: Ko - elini öptüler. Başına san'at tacı geçirildi. 
nu.şma, 19.15: Türk müzi~ (Fasll heyeti - Büyük san'atkar hu esnada göz yaşlarım iki tiyatroyu birleştirerek ortak oldular. 
NlşaburP.k). CeH\l Tokses, llakkı Derman; . Biz ayni heyet ve şeraitle oyunlanmPa 
E t K d 1 H G - ..... asr· u" fler Hamdi zaptedememış, bembeyaz saçlarının al • d d d . 
şre :ı r, asan . ur, .o ı . . . . . evam e iyor uk. Ipekli kardeşler bcra-

Tokay. 20: Ajans, meteoroloji haberleri, zi - tında bır nur parçası gıbı duran zek1 ve her çalıştığımız sıralarda banıı bir İzmir 
raat bor~ası (nat), 20.15: Tiirk mü~. Ça - sevimli gözlerinden yaşlar akıtmağ:ı baş-
lanlar: Vecihe-, R~f1k Fersa.n, Fahire Fersan, ıam·ıştı. Ben de bu seremoniyi kulisten t~rnesi teklif etmiş~eri·i" Bu t eklif k:n -
Cevdet Cafla. Okuyanlar: Muzaffer İlkar, a· d K dimi. t t d B dı hesabımıza oldugu ıçın c(!ı;arct eeıe -.. seyre ıyor um. en u :ıma ım. en . . . . 
Semah.at. 1 - Tatvosun - Su~nli.k pe.l}revi. d ğl v b 1 d B b' . _ 1 memıştık. Ipekcıler ayrıldıkıaıı sonrı. da 
2 - Sed:td - suzinak sarkı: Ne çok çektim e a amaga aş a mı. u ır sevınç ag- b t klif· t kr , 1 d la y · ı 

l ·d· s • t,-~ il kı t' .. u e ı e ar a ı r. enı patron ar 
h ti ı " H ı Faik suzinAk şarkı· aması ı ı. ana ıu:tra ver en yme ı go · . nsre n. ' - ac - Öo • •• kabul ettiler. Iş devam ettiği mi.idde'çe 
Kuzucu~um ne kacarsın. ~ - ............ - Su- ruyordum. k .. İ . ·a ·ım . k 

· ti. 5 Faiz oynama uzere zmıre gı ı esıne 3.rar 
zinft.k şarkı: Sensiz geceler gec · - Bu merasimi müteakib Şehir Tiyatrosu . . · . . . . . 
Kapancı - Suzinak şarkı: ·Unutma acamm. b. . . verıldı. Izmir ıçın yenı b:r kadro yapıldı. 
s _Osman Nihad - Suzinak şarkı: Ne müş- ır .P1!es oynadı. Arkasından bır konser Asım Efendi, Halid, şimdi Şehir T:yat . 
külmiiş st>nl ııevınek. 7 - Faiz Kapancı - Su verıldı. Daha sonra merhum a!'kadaşım rosunda bulunan san'atkar Said, k<'mik. 
ztn.ak .şarkı: Ynta~ım gfilden yapsam. 8 - Fahri, komik Hasan Efendinin kürkile, Ahmed, komik Ali Rıza Hulusi Ahm,,d 
t;ıevkl bey - Hicaz Rarkı: Kuş geldl flra.k. 9 - makyajile sahneye çıkarak blr monoloğ Şam A . N .b· A t'. 'L'l' ' 

t a d X-fl 10 Aziz .. ram, gavnı ecı , van ıya rJ ız 
Şevki bey - Kudre ln k ... n es•· - soyledi; çok takdir edildi. alkışlandı Sıra M . . . . ' ' 
efendi - H!l!az şarkı: Çıkıp arzı cemal eyle. b'ze lm. . Ü . · . ari yenı heyetı teşkıl edıyor!ardı. 
21: MemlekP.t saat avan. 21: Konuşma. 21.20: 1 

, ge ıştı. stadın gecesınde her tıp Yalnız bir mesele kalıyordı.ı G<ıyri nıüs 
E.5ham, tahv1lfı.t, kambiyo - nukut borsası san at eserleri11e yer verilen bir program- limler Dahiliye Vekaletinden. izin 3lma
<f1at), 21.30· Temsn (Do~r ...... Yazan.~ar: da ~tul11atı mah:ub etmemek için dişi tır- dan Anadoluya gidemiyorlardı. Bu işi 
Eltrem Re.'fld ve Kemal Tözen). 22: Müzik naga takmak lazımdı. Oynıyacağımız o - hal · · · d" ş h' M 1. · d b 
fKüçük ork1"$tra - Sef: Necib .Aşkın), ı - yun: ıçın .. şım 1 e ır ec. ısın e ~zn v u-
Wtlly Rkh'l-rtz - İlkbaharda bir çift A.şık - . . . lunan tuccar Topkapılı Bıcan Bagcıoglu, 
uvertür. 2 - Schalkowsky - 1$arkıcık. 3 - (Beyım.ın tıyatroya merakt) .. Oynıyan- Şükrü Bey ve ben Ankaraya gittik. An -
r,umbve - Şampanva (Galopl, 41 - Siede - lar: Fahri, Halid. Çobanyan, ben.. karada o zaman Müdafaai Milliye Vekili 
İlkbahar meJodL'Ji. 5 - Micheli - Buseler se- Bu komediyi hakikaten büyük bir mu- bulunan sayın Receb Pekerin yaveri Se
renaliı. 8 - FTanz ~:ı<!ek - Vlyana sen benim vaffak.iyetle oynadık. Bir saatten fazla lamiye misafir edildik 
rUyaları'llln şehri!in. '1 - Hf'n.riques - Perl- bir zaman halkı gülmekten kırdık. geçir- . 
ler raksı. 8 - Gulotta - inte.rm.ezzo. 9 - dik J .. b.l . -~..: .. ( A ,,.kas1 ı:ar) 

Yazan: Nusret Safa Coşkun Rec!tt.enwatd - Viyana mül"'Jkleri - PotnurL · u 1 enm t<U.Allatını verPn gazeteler 
23: Mü~k <Cazband - Pl.) 23.45 - 24: Son a
jans haberf~rl ve yarınki pro!ram. ................................................. - ...................................... .. 

Eski lkflsad Vekm Sırrı 
Bellioglunun bir tauzihi 

Eski İktısad Vekiller:i.ri.den Sırn Belli

oğlundan dün şu telgrafı al<lık: 

Polatlı. 28 - Bu intihabatta Kocaeli 
mebusları namzedleri arasında bulunaca
ğımı bir gazetenin mahallinden alınmış 
haberleri sırasında okudum.·Halbuki Ko
caelinden müstakiller için yer ayrıldığı 

ve bu müstakiller için dahi namzed irae 
olunmamak sure1.ile müsaade ve müsa
maha gösterildiği takdirde cümhuriyetin 
ebedi mürevvici inkılabın yorulmaz mu
akkibi olarak namzedliğimi koyup halkın 
teveccüh ve itirna.dına müracaat etmek
Iiğim musa~m olmakla hilafı neşrl· 

yatı tashihen telgrafınun n€şrini rica 
ederim. 

Eski lktısad Vekili Sırrı Bellioğlu 

Mütekaid dul ve yetim üç aylık 
maaşların tevziinc bugün başlanacak 

Mütekaid dul ve yetim üç aylık ma· 
aşların tevziine bugünden itibaren baş· 
lanacak ve tediyatm malsandıklannca 
altı gün 1arfında arkası alınacaktır. 

Bu Jelaki tediyatta Emlak Banka -
srndan manşlarını alanların koponla • 
rını malmüdürlüklerine vize ettirme • 
leri mıecl'-uriyeti kaldn::ıılmı~rr. 

Karadeniz ve Ege denizinde fırtına 
Devlet meteoloji istasyonu dün de

niz ticarı>t müdürlüğüne Karadeniz ve 
Ege denizinde yeni bir fırtına vuku -
bulacağını bildirmiştir. Bu haber bü -
tün limanlara ve hareket edecek va • 
purlara haber verilmiş müteyakkız 
davranmaları bildirilmiştir. 

········································••11:••················· 
Beyoğlu 3 iincü sulh hfildmliğinden: 

Beyoğlu nüfus memuru Süleyman Ak
mana aid olup (20403-20405-20406) sayılı 

üç aded Ergani Bakır Madeni A tertib 
tahvillerinin birikm~ faizlerinin itası 

talebinin tetkikinde Ticaret Kanununun 
437 nci maddesi mucibince işbu tahville
rin birikm~ faizlerinin müstediye itasına 
karar verildiği ilan olunur. (15471) 

tün deliller suçu teyid ~ttiklerinden, Ha. 
ticenin koca~n Nazı.mı zehirliyerek öldür
düğüne kanaat hasıl olmuştur. 

Suçlu kadın Ceza Kanununun 449 uncu 
maddesine göre, 4 üncü sorgu hAkimliği
nin kararile Ağırcezaya verilmiştir. 

Bu aile faciasını örten muammayı, §im
di, Ağırceza mahkemesi çözecektir. 

Ziraat: Kırım inekleri 
ve Maltız keçileri 

(Başta.rafı 8 inci sayfada) 
Bay Cafer Fahrinindir. Kitabcılardan bi
rine yazarak getirtebilirsiniz. 

Meyva ıulan 
Tokatta Bay Sahir İnce'ye: 

Tan mm.an 

MeyY:l sulıırının bizde ucuz fia.tla yapılma
.sı. mümkttn olsa bile halkımız bu nevi lçkl -
lere ai~kın olmadıfından Cfl:mdillk mühim 
bir tlcuet teşt.il etm!~n1 tahmin et -
mekte) haklısınız. Türkiye lçin tamiminden 
fayda umulan yegf.ne meyva suyu (üzüm 
suyu) dur. Bir ç.ok memleketlerde gittikçe 
daha ziyade çıkar!lmnm:na vtı benimsetll -
mesine çalışılan meyva so!anndan biri de 
budur. Almanlar b1r nevi filtre lle üzüm su-

rl elma usaresine alışmışlardır. Bu, Fransız
ların Cidre dedikleri elır.a şarabı defildlr 
Blrlncfsinde meyva suyu alkolü ihtiva et 
mez. lldnclsinde ise meyva suyunun şekeri 
ihtimar neticesi tamamen alkole tab.a:vvül 
etm~tir. 

Bizde Ankara Zirıı.a.t Enstit.~ü bir zaman 
lar meyv& sulan üzerinde çalışmıştı. Mer 
hum Zafir Rıza üzüm suyu için güzel tecrü 
beler yapmış, lyl neticeler de almıştı. İçki düş 
manları cemlyetl vücude çok yar::ıyı<flı olan 
üzüm suyu 1rnalatının ateşli bir taraftarıdır 

Halkalı Ziraat mektf'binln 1malfi~ı i'~n,..nQe 

dik.katle durmuştu. Doktor Be.r;lm Ömer de 
\Üzümle tedavil adlı eserinde üzüm suyunu 
çok kıymetli tetkiklerle över. Blrhç yıldır il 
züm su:rumm bizde de hareııuem bir lckl h'\ 

yunun lhtimarına ~ olan bakterileri a - llne yetirilmesi içln etüdler ya;l'lmak'adır 
yırarak uzun mil-ddet muhafazasını temine Alelumum meyva suları ve şarapları hak 
muvaffak oldukları gtbl muayyen bir dere - kında Dr. Fuad Alinin eski harflerle bir e~" 
cei hararette Ultlm etmek Teya bazı madde- ri olacaktır. İn;cnab lrütübhnneol vac:ıtas'l 
!eri üzüm suyuna katmak suretile de mııha- kendisine yazarı:anız belki sızı daha çcı": ten 
!azasını mümkün kılmı.şlardır. İkinci şekil vir eder. Bununla beraber ben de m'i•19.5ib 
bllhassa Bulgari.standa revactadır. Alman -

1 
bir fl!'"'l.tta bu mevzua tekrr~ """- ~'· ~ 1::~ 

lar hAlen ve en çok yazın Apfelsaft dedlkle- 1 tindeylm. Tarımman 

=================================================-=-~ -~-

64 sene sonra alevlenen tarihi n1ün ke- ş 1 

(Baştarafı 9 uncu sayfada) 1 cHakanı merhıım, geceleri mJtım.a~ ol 
O aralık, hariciye nazı1'ı Reşid Paşa muş. Ahirete intikali sabahınrlr., ip'ida 

işaret ettiğinden, nezdine gittim.. va1,idelerini ziyaret etmiş. Üç ke-re ab 
(Ah, mektubcu bey. Ba.şımıza, neler dest almış. Tırnak makasını i.~lemiş. O 

çıktı? .. Haı m.addesinden do1..ayı Avru - danın kapısını kapamış. Mns1ıafı şerif ac 
paya söz anlatmakta müşkülat çekiliyor- mış. Kur'ana nazarla, fedayi can e"Jle 
du. Sureti irtihali, ba.şka bir derd ve me- mi§ ... Kapının dışından boğ,ıJ; hir se. 
ı.aı tevlid eyledi) diyerek pek samimi i§itilmekle cariyeler ka.ptyı k1rarak içeri 
teessür gösterdi. girince feryad koptu. Valide Sultan ı;e 

Vapurla Ortaköye geldik. Sadrazamın, evladı k.iramlarile kadın efeııdilC!r yet '~ir. 

karakolhanede olduğuna dair malUmat ncişa sarıldılar. Cesedleri, ask.er marifn · 
alındı, Abdülaziz Han, tes!imi 1"Uh edin- tile karakolhaneye alındı.•] 
ce, askerler karakolhaneye kaldırmı§lar. Görülüyor ki .. Fahri Beyin, b:.-ışma . 

Sadrazam Rüştü Paşa, Şeyhü:ldrıı Hay- beynci Mehmed Beye anlattığı şekil ile 
rullah Efendi, Şurayi devlet reisi Mithat vükelaya karşı vuku bulan ifadesi arasuı 
Paşa, serasker Avni Paşa, bahçede kana- da büyük farklar varıdır. 
pelerde oturuyorlardı. Bu ifadede, pencereden tarassuttan vl 

Hal'den sonra, müşarünileıJhin hizme· saireden bahsedilmiyor. Buna mukabil 
tinde kurenasından Fahri Bey bırakıl- üç kere abdest almaktan, musha{ açmak 
mıştı. Vükelayi mevcudeye, giryan gir - tan ve (Kur'ana nazar ederek fedayi can] 
yan, hali bu veçhile takrir ve beyan et • eylemek gibi, ilk ifadeden farklı hare 
ti: ketler ortaya çıkıyor. 

Yeni Türk Musiki Yayım Kurumu Başkanhgmdan : 
9.3.939 Perşembe günü saat 14 de Beyoğlu Taksim meydanından Ahide karşı

sında İzzet salonunda fevkalade toplanacak kongrede çalgıcı, okuyucu, oyunCQ 
bütün artist, san'atkarlarm hazır bulunmaları ilan olunur. 

BQ.§kan: H. H. TaşkıTan 



ı Mart 

Yeni bütçe dün Meclise verildi 
(Baştnrafı 1 inci sayfada) ı İstatistik Umum 

1939 yılına aid büt~ projesi hazır • Müdürlüğü 
lanmış ve bugün Büyük Millet Mecli· Devlet meteoroloji işleri 
si.ne takdim olunmuştur. Bu bütçemiz, Umum Müdürlüğü 
938 senesi bütçes~ne nazaran \ \ mil - Diyanet İşleri Riyaseti 
yon lira fazlasile 260.956.000 lira ola- Maliye Vekfıleti 
rak tesMt edilmiştir. DUyunu Umumiye 

Varidat ile masraf arasında tam bir Tapu v<P- Kadastro Umum 
tevazün ve rakamlarda tam bir sami· Müdürlüğü 
miyet ifade eden ve Cümhuriyet um - Gümrük ve İnhisarlar 
delerine ahenkli bir manzara arzeyli- Vekfileti 
yen bu bütçede te?barüz ettirilmesini Dahiliye Vekaleti 
muvabk gördüğüm başlıca nokt~ar Matbuat U. Müdürlüğü 

242.000 

646.000 
628.000 

20.858.000 
49.738.000 

1.472.000 

5.515.000 
5.201.000 

188.000 

şunlardır: Emniyet İsleri Umum 
a - Memleket müdafaası hizmetle- Müdürlüğü 7.400.000 

tinin takviyesi için milli müdafaa gru- .Tandarrna U. Kumandanlığı 11.013.000 
pu büt~1erine geçen seneye nazaran Hariciye Vekaleti 3.565.000 
-11,5- on bir bucuk milyon liralık bir Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
zam yapıldığı gibi günden güne inki - Vekaleti 8.4 71.000 
ıaf etrn<>kte olan ilim ve irfan mües - Adliye VPkaleti 9.835.000 
sese!lerimizin ihtiyaç1armı karşılamak Maarif Vekaleti '16.111.000 
üzere de Maarif Vekaleti bütçesi - Nafıa Vekfı.leti 8.332.000 
ne -1,5- bır buçuk milyon, zirai mah - İktısad Vr:kalet. 3.721.000 
mllerimi7'n ıslah ve inkişafı işleri Ziraat Vekaleti 7.370.000 
tçin, -600.000- altı yüz bin ve halkın Milli Müdafaa Grupu 94.025.000 
11hhatinin korunmarı ve sari hastalık- BlitçeJerdc yapılan zam ve tenzillerin 
larla mücadele hizmet eri ve hastane ıniktarlan 
gibi müesseselerin ihtiyaçları için de Ankara. 28 (Hususi) - Hükumetin bu 
-600.000- altı yüz bin ve memlekette akı:;am Büyük MiHet Meclisine ver
huzur ve asayişin temin ve muhafaza- m;ş olduğu 1939 'bütçe projesind"' 1938 
ıı vazife ve mes'uliyetini üzerine alan vı 1ına nisbetle zam veya tenzil edilen 
emniyet ve jandarma teşkilatlan ih - b'.lc;lıca bütçeler şunlardır: 
tiyaçlan için de sekiz yüz bin liralık Milli Müdafaa + 11.499.310 
bir zam icra edilmiştir. Devlet Şurası '+ 95,630 
Diğer dairelerin mübrem ve vatan- 'Maliye 560.'300 

da~ların faydalı işleri icin de bir mil - Düyunu Umumiye 1.000.390 
yon liray? yakın b:r wm yapılmıstır. Gümrük ve İnhisarlar l!il.000 
Yukarıda saydığım bu zamlar, -11- Dahiliye + 127,810 

on bir milyon lirası geçen seneye na - Emniyeti lhwmiye + 399,820 
~ran bupüne kadar tahakkuk eden va- Jandarmf · 

1+ 399.530 
ridat fazlr-sile ve 5.000.000 beş milyon Hariciye + 29.190 
lirası dı:t muhtelif daire1erin tasarrufu İktn;ad 1,768,790 
mümkün görünen tertib1erindeki ten- Nafıa 560,040 
ziller ve muvakkat mahiyetteki hiz - Maarit + 1,440.870 
metlerden yapılan tasarruflarla kar • Adliye + 234.660 
ıılanınıştır. Sıhha\ + 569,220 

Gerek -şimencHfor, ·~rek sanayti. Ziraat + 226,300 
programlanmızın istilzam ettiği kar • Maden Tetkik ve ·Arama Enstitüsü 
şıhk1ar da ayrıca tamamen derpiş ve Etibanka bağlanacak 
temin olunmuştur. Ankara. 28 (Hususi) - Halen İktısad 
Şu maruzatımla memleket ihtiyaç _ Ve1dilet.ine bağlı olarak vazife gören Ma

lan sıTalanarak içinde bulunduğumuz den Tetkik ve Arama Enstitüsünün Eti
eihan şeraitine göre en hayati ve ehem· banka bağlanması ihtimali kuvvetlidir. 
miyetli olanları b~a alınmak ve va • yeni bütçe projesinde, İktısad VekAletl 
ıtandaşhmr. doğrudan doğruya hayati bütçesinde derpiş edilen tasarruf mevzu-
menfaatletine taal1uk edenleri gözö - lanndan 'bi_rı_·a_lr_. ______ _ 

minde bulundurulmak S'Ureti1e 1939 
yılına aid devlet ihtiyaçları bu bütçe
mizde yer almış bulunmaktadır. 

Cümhuriyetin fey'iz1i manzara ve 
neticelerini rakamlann en 'beliğ ifade· 
lerlle sinE'sinde toplıyan bu bütçemizin 
de geçPn Cümhuri~~t bütçeleri g:ibl 
inkişafla ve vatandaşlar için büyük 
kolaylıklarla tahakkuk ettirileceğini 
kuvvetle umarım. 

Vekaletlerle dairelerin bütçeleri 
Ankara 28 (A.A.) - Bugün Biiyük 

Millet Meclisine tevdi edilmiş olan 
ı 939 yı~ı bütçesi masarif atı yekUnunu 
teşkil eden 260.956,000 lira muhtelif 
Vekaletler ve daire1er arasında şu su
retle inkisam etmektedir: 
Büyük Millet Meclisi 

Bigada kır bekçilig1 belediye 
teşkHAtına alındı 

Biga (Hususi) - Şimdiye kadar şu
nun bımun elinde olan ve bir türlü in
tizam :ı 1tına a lınm1yan kır bekçiliği, 

bu yı1baışından itiba~en beıkçibaş·ftık 
ünvanı knldınlırrak resmen belediye 
dairesi tarafmdan idare edilmeğe baş 
lanmıştır. Bekçi parası namile bundan 
böyle halktan beş para bile alınmıya
caktır. Petrol, benzin, ve mazut üze
rine konan munzam resimden topla • 
nan para ile bekçiler onac lira ücret 
verilecektir. 

SOK POSTA 

İstanbul Milll Şefi 
büyük tezahürat 
ile karşılayacak 

(BQftaTafı l inci ~ayfcıda) 

İstanbulda hazırhklar 
Dün sa.hah p:hrimize gelen Dahiliye 

Vekili Faik ôztrak öğleden sonra Pera
palas otelinde istirahat etmiş, müteaki· 
ben Kartala .gi.derek Kartal kaymakamı 
olan karoeşile konuşmuştur. Vekil öğle
den sonra Vali ve Belediye Reim LUtfi 
Kırdarla beraber viılayete gelerek bir 
müddet meşgul olmuştur. 

Dahiliye Vekill Faİk Özıtrak bu efmada 
kendisile konupn bir muharririınize şun. 
lan söylemiştir: · 

c- Bu sabah İstan:bula geldim. Birkaç 
gün burada kalarak vilAyete aid i§leri 
gözden geçireceğim. 

Reisicümhur sayın İSIIM!t İnönünfin İs
tanbulu şereflendimneleri takarrür et
miştir. Ankaradan hareket günleri hak
kında henüz mal<ımatım yoktur.> 
Şehrimizi 'bu hafta sonuna doğru teref

lendirecek olan Milli Şefimizin İstanbul 
kazalarını gezmeleri muhtemeldir. Vali 
ve Belediye Reı.i L1ltfi Kırdar bu mak
sadla Şile, Çattıca ve Silivri kazalarını 
teftiş etmiştir. 

Milll Şefimb:hı Trakyayı şereflendirip 
şereflendirmiyeoekJeri henüz belli değil
dir. 

Reisicümhurumuzun istikbal hazırlık
larına başlanmıştır. Mint Şef, şehrhnizde 
muazzam tezahüratla istikbal edilecektir. 

Lehis,landa Kont Ciano 
şerefine av partisi 

tertib edildi 

Amerika, Yahudilerin Filistinde bir 
milli yurd tesis etmelerini istiyor 

Filistin konferansında geçen hafta Arablar lehine 
eğilen terazi, Amerikanın Londra sefiri tarafından 
yapılan teşebbüs üzerine Yahudiler lehine düzeldi 

Looıdra 28 (A.A.) - İbrüsSuud'un ı hudiler için Filistinde lbir milli yuril 
Flilistin meselesi hakk~da Çember • tesisi lüzumunda ısrar e~tir. İngi • 
layn'e gönderdiği mektub geçen hafta liz - Amerikan muahadesi - ki ı 934 
terazinin gözünü Arablar tarafına eğ- Kanunuevvelinde aktedilmişti - mün-;; 
mişti. hasıran Filistindeki Amerikan tebea • 

Fakat Amerikarun Londra büyük el- sının menafiini korumakta ise de fngt. 
çisi Kenn.edy'nin dün Lord Halüaks liz hükfunetinin Filistin meselesinin 
nezdinde yaptığı teşebbüs bu kere te- umumi tarzı hallinde Amerika e:fkfın 

. y :umumiyesini na:uan itibara alamğı 
razıyi ahudiler lehine düzeltmiştir. muhakkaktır. 
İşte Filistin müzakereleri hakkında 
siyasi şahsiyetlerden alınan intıba bu- Kell!Iledy'nin bu müdahal<?si resmf 

d 
mahiyette olmamakla beraber İngi.m 

ur. tekliflerine karşı Yahudilerin muka • 
Kennedy, Lord H.afü~ctkSla yaptlığı vemetini teşvik etmiştir. Bu akşam İn

mü1akat esnasında İngiliz tekliflerin - gilizlerle Yahudilıer arasında yapı .. 
den bilinen hususatın Amerika efkarı lacak toplantıda İngiliz tekliflerln.d41 
umumiyesinde fena bir tesir yaptığını ne gibi tadilatta bulunulabileceği t~ 
söylemiş ve bulunacak tarzı halde Ya- kik olunacaktır. • 

Hariciye Vekili bu sabah Pireden hareket etti 
(Bqtaıafı 1 inci sayfada) 

ft"I'efine verdili öğle ziyafetinde bulun
muştur. 

B. Şükrü Saracoilu akşam Savarona 
yatında bir ziyafet vermış ve ziyafeti 
parlak bir kabul resmı takib eylemiştir. 

Türkiye Hariciye Vekili, yann sabah, 
Savarona yatı He İstanbula hareket ede-
cektir. (A. A.) 

Bu beyanat bütün Yunanlıların 111 
memleket arasındaki dostluk ve itt.Ual 
hakkındaki sarsılmaz kanaatlerine taıga. 
mile tercüman olmaktadır. 

Estia şöyle yazıyor: 

Gautelerin hararetli neşriyatı 
Atina, 28 (A.A) - Gazeteler Atina 

Bial-Owicza 28 (A.A) - İtalya Hari- halkının Bük.reşten avdetinde Başvekil 
ciye Nazırının seyyahati rnünasebetile Metaksasa yaptığı muazzam tezahüratı 

Yunan milleti Türk • Yillllan dootlu
ğunun tesanüdünü tecrübe ettireoerk 
hadisatın hiçbir zaman çılonanuuıım 
bütün kaJbile temenni eder. Esasea 
dünkü gibi tezahürat bu gibi hadiseı. 
ri önliyecek mahiyettedir. 

Vradini gazetesi, bu gibi hadiseleri 
kimsenin temenni etmediğini ve fakat 
icab ederse Türkiye ile Yunanistanm 
elele bunları yeneceklerini yazıyor. 

Varşova • Bialowicza 'imendifer yolu tebarüz ettirmekte ve Balkan Antantı 
üzerinde bulwıan bütün istasyonlar 1- konseyinin bilhassa Balkan devletlerinin 
talyan ve Polonya bayraklarile 'ft a • toprak tamamhğı hakkında verdiği kara-
ğaç dallarile ıU.,lenrniştir. rın büyük ehemmiyetinı kayd~iyorlar. 

Heyetler ve hallt her tarafta İtalyan Gazeteler başvekil Metaksasla beraber 
nazırının şerefine tezahüratta bulun - Atinaya gelen Tü.rkiye Hariciye Vekili 
muşlardır. Saracoğlunu da hararetle selamlamakta 

Kont Ciano, refakatinde Bec'1c, Kon- ve bu münaseıbetle, Balkan Antantının 
tes Ciano ve Bn. Beck bulunduğu halde esasını teşkil eden ve umumi sulha yar
TI:llsicümhurun ~anayı.na gttm.iştir. dım eyliyen Türk - Yunan dostluğunu 

Kont Ciano ile refakatinde bulunan • övmektedir. 
lar, av paı tisinin devam ettiği müddet Matbuat, Metaksas ile Saracoğlunun 
~ sarayda kalacaklardır. dün geceki ziyafette teatl ettikleri nu-

Va110va 28 (AA.) - Alınanyanın tuklarm fevkallde samimiliğine işaret e
Varşova büyilk elçisi von Moltke, 1 • derek Saracoğlunun cHadisat her ne o
talya Hsriciye Nazın Kont Ciano'yu lursa olsun Yunanistan ile Türkiyeyi be· 
Bialowicv'ya hareketinden evvel zi • raber bulacaktır~ yolundaki sözleri üze-
yaret ederek görüşmüştür. rin<le durmaktadır. 

----------
Eski Bulgar Başvekilinin 

kardeşi tevkif edildi 

Etnos guetesi diyor ki: 

Atinaikamea gazetesi de ~y1e yau
yor: 

Saracoğlunun sözleri o kadar sarih 
ve o kadar samimi olmuştur ki bütb 
Yunan milletinin il"Uhunu kahraman 
dost ve müttefik devlete karşı ayni 
kardeşçe hislerle dolduımuştur. 

Badogliyo Trablustan 
aynldı 

Roma 28 (AA) - Bundan 8 gCtn 
evvel Libyaya gibniş olan İtalyan O'f • 

duları başkumandanı Mareşal Ba<k>g • 
liyo, italyaya dönmek "üzere dün Tr&b 
lustan vapura binm~tir. 

Sofya 28 (A.A) - Polis, eski Bq • 
vekil Çankorun yakınlan nezdinde a
raştırmalar yapmış ve Çankorun kar
deşini tevkif etmiştir. Bu tedbire se -
beb Çankorun bazı dostları tarafından 
Lodt'da aktolunan bir içtimadır. 

OS1\1ANLI BANKASI 

Gerede umumi meclis 
azahgı intihabı 

TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 

Sl•tO/,ri ut T ürkİVi' Cümhurivetı ılt' mün.ıltil mukavelt'nameSI 
1292 Num~r.ıll 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmişti; 

l 14/6/ 1913 tarihli 243.5 Numaralı Rt>sml Gazete) 

Riyaseticümhur 
Divanı Muhasebat 
BatvekAlet 
Devlet Şôrası 

3.918.000 
407.000 
652,000 

1.300.000 
348.000 

Yaz gilnleri hem ii<:retleır, hem de 
bekçi adedi artınlacaktır. Bu münase
betle bütün bağlar ve be.hçeier, mın -
takalara ayrılmış, her bekçiye bir 
semt verilmiştir. Belediyenin bu teş • Oeredede ıe~e yapılan seçimde TllAyet 
kilatından bütün halk k 1 umumt mecll.8 ilyelltlerlne parti naımedi o

memnwı a • ıaralt belediye re!ıoi İhsan Yalçın, Halkevl 

lermayesl: 

lhtlyat akçesi : 

10.000.000 ingllfe Lirası 

1.250.000 lngiliz Lirası 
mıştır. batkam 1'aik Dofan, İbrahbn s~. Ba.dlk 

Demirtat. yedeklere de Osman Ke&m, Mue-

[ Yeni İngiliz sefiri itimadnamesini verdi 1 t.afa Befl1. Hasan Akça. ~t.i Oölııoe lnti -
hab edllm41Ierdlr. 1'yeler 20/2/939 tarihinde 
açılacak Tll!yet umumi mec.11.8 ıçtımamda 
bultınmllk ttzere Boluya gitmişlerdir. 

~ara. 28 (Hususi) - Yeni Ingiliz 
~k elçisi, bugün Cürnhurreisi tara

dan kabul edilmiş ve itimadnamesini 
'Verlni§tir. 

Yukarıdaki resim, yeni Ingiliz bü • 
yük elçi.sini Ankara istasyonunda A -
merika büyük ·~ ile k>n~utken 
gösteriyol{ 

-··------------
ŞEHiR TiYATROSU 
Tepebmfa 0r81'a luenu 
alqaın aaat 20.SO da 

ANNA KARENiN 
1 l.tikıal caddesi Komedı la.mı 

Gündü% aaat 14 da 

Çocuk tıyatroaı 
Alqam aa11t • O. O da 

BiR MUHASiB ARANIYOR 
HALK L PERETI 

Bo •ktam 9 da 

PIPIÇA 
Operet 3 Perde 

Ma~&T Baleti, Vakıada: 
AŞK BORSASI 

M. Yaaari 

TURAN Tiyatrosu 
Bupn aaat 15 te talebeye 

re- :ıv . JO da •-m• 
Ertutnıl Sadi Tek w 

arlca.t .. ları 

iNSAN MABUD 
' Perde l tablo 

Fiatlarda um ~. 

TOrkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSllVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, l<IBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
~ MAVERAVJ fRDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSLAWA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURlve. LÜBNAN 
ve HATAV'da 

~ filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vard1r 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari kredıler v~ "esaıkh krediler kuşadı . 
Türkiy~ ve Ecn~bi memleketler üzerıne keşıde senedaı ısl<onıosu. 
Boru tmırlen. 
faham ve ıahvılat, allın v~ emıaa üzerıne avans 
S-.daı tahaılatı ve saire. 

f11 yüksele emniyet şartlarını haiz kiralıı 

Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait $artlarile ( kumbarah veya 
kaambarasız} tasarruf hesapları açılır. 
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Saatin muntazam tıkırtılarından baş • 
ka bir ses duyulmuyordu. Odanın loşluğu 
içinde kımıldayan hiç bir şey yoktu. So -
luk ve zayıf akşanı güneşinin san leke • 
leri odanın duvarlarını süslemişti. Köşe -
deki sandalyasında oturan Sedadın nefes 
alışları duyulmasa adeta cansız olduğuna 
hükmedilebilirdi. Genç adam gözlerini 
artık güçlükle seçebildiği saatin akrebi
ne <likmiş ses.siz duruyordu. Dakikalar 
geçiyor, zaman tembel bir yürüyüşle ağır 
ağır ilerliyordu. Yavaş yavaş duvardaki 
lekeler silinmiş karanlık basmıştı. Kü -
çük salondaki eşyaların renkleri ve şe • 
killeri gittikçe birbirine karışıyordu. 

Sedat merdivende ayak seslen duyar 
gibi oldu. Gözlerinde belirsiz bir pırıltı 
yanıp söndü. 

- İşte geldi, diye mırıldandı. Saat henüz 
altı buçuk ben de ne boş şeylerle ken • 
dimi üzüyorum. 

Fakat karşıki dairenin zili çalınmış ve 
kapının açılıp kapanması ile sesler ke • 
silmişti. Sedat dudaklarını lSlrdı: 

- Hayır gelmedi. 
Kansı hala gelmemişti. Genç adam 

kalbinin acı bir burkuluşla kıvrandığını 
duyuyordu. Aciz içinde bulunduğunu his 
sediyor, elinde hiç bir şey olmadığını bi
llyordu. Sakattı. Geçirdiği kaza dolayı • 
sile bir seneye yakın bir zamandanberi 
iki ayağı tutmaz bir hale gelmişti. San -
dalyesinin tekerlekleri ancak odanın i -
çinde dolaşmasına yardım edebiliyordu. 

içinde geçmekteydi. Küçük bir apartı • 
manda oturuyorlardı. Sedadın aldığı ay
lık onları geçindiriyordu. Yaşayışları ha
rici görünüşüne bakılırsa basitti. Basit gö 
rünüyorou. Fakat her dakikası, her saati 
başka bir saadet başka bir neş'e ile süs -
lenmiş basit bir hayat ... 

Genç adam yüzünü ellerile kapamıştL 
Sanki gözlerinin önüne gelen hayalleri 
görmek istemiyordu. Kansının ince çeh
resinde gülümseyen siyah gözleri. bütün 
geçmiş günlerin ılık saadetini ona bahşet 
miş olan bu bakışlar Sedada ihanet ede
l:Xlirler, bir başkasına da ayni hisle baka
bilirler miydi? 

- Buna imkan yok hayır! diye söylen
di. 

Fakat gözleri kendini taşıyan sandal • 
yenin tekerleklerine ilişmişti. Sonra .. has 
tane odasında onun yatağının yanında sa
bahlara kadar gözünü kırpmamış olan 
karısının iztırabla solmuş çehresi karşı • 
sına d;1<ildi. 

!emişti. Gözlerini utangaç ve korkak ba
kışlarla kocasının gözlerinden kaçırmış
tı. Bunların delalet ettiği şeyleri düşün -
mek bile genç adamı boğucu bir iztıraba 
sürüklüyordu. 

- Karım beni aldatıyor diye düşünür
ken yüzünün hatları geriliyor, gözlerin -
de korkunç pırıltılar kıvılcımlanıyordu. 

Yumruklarını sıktı. İçinde Meleğe karşı 
derin bir nefret ve kin uyanıyor.d u. Fa • 
kat dudaklarının ucuna kadar gelen fena 
kelimeleri söyliyemedi. Kirpiklerinde 
yaşlar pırıldadı. Sakatlığını hatırlamak, 

kuvvetsiz ve kudretsiz bir yarım adam 
olduğunu tekrar hissetmek bütün isya -
nını kamçılamıştı sanki ... 

Melek henüz çok genç ve güzeldı. Bü -
tün hayatını Sedada hasredip ömrünü tü. 

ketecek değildi ya ... Kendisinin bu genç 
kadına ne ağır bir yük olduğunu düşün
dü. Ondan mutlak bir sadakat beklemek 
haksızlık olmaz mıydı? .. 

Tekrar başını kaldırıp saate baktı: Se
kiz ... 

Bu iztıraba ıdaha fazla dayanamıyaca -
ğını hissediyordu. Gün geçtikçe eriyen 

Bir otomobil kaza.!lı neticesinde vücu
dü bir külçe haline gelen sakat bir in • 
san olmuştu . Bir senedir çalışamıyordu. 

Gazetelere bazı ufak tefek yazılar yaz -
mak suretile ancak pek az bir şey alabili- vüc~dünün zaten ne kadar ömrü. kalrı:~ş
yordu. Geçinmeleri gittik e gu- 1 m· ti tı kı ... Hayatı da hayat olsa barı ... Gu -

ç ç eş ış · 1 •• b" · d ı... ih t· b .. t·· lak! ~ 
Gene adam sinirleri harab ve hasta oldu- nun ırm e uu ane IJl u un çıp ısı 
ğu h·aldc elinden geleni yapmak için çır- ile karşısına dikileceğini düşündü. O za
pınıyordu. Karısını memnun edememek, man ne yapabilecekti sanki... Dünyada 
ona sıkıntı çektirmek korkusu içini ke • yapya:nız .. bir insandı. Daha doğrusu yaşa 
mtriyordu. Fakat Melek daima güler yüz- yan bır kulçe . .. 
lü. daima memnundu. Hatta Sedadın faz- Bunlan düşünerek sandalyesinin teker 
la yazıp kendini yormasına bile razı de • !eklerini çeviriyordu. Yatak odasına geç
ğildi. Ve buna rağmen evlerinde eskisine mişti. Ölümü hiç yadırgamıyordu. Artık 

lUart 1 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konan iş: 
1 - Tarsusta Berdan çayı sulama §eb~kesi keşif bedeli (180.000) liradır. 

2 - Eksiltme 10/3/939 tar.i.hine rastlıyan Cuma günü saat 15 te Nafia Vek&. 
leti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usu. 
ille yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi mukavele projesi bayındırlık işlen genel 
şartname.si, fenni şartname ve projeleri (9) lira mukabilinde Sular Umum !\fü
dürlilğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilınek için isteklilerin (10.250) liralık muvakkat temi

nat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerind~ 
bulunan vesikalarla birlikt~ bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek 
bu işe mahsus olınak üzere vesika al.malan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şart
tır. Bu müddet içinde vesik1 talebinde bulunmıyanlar eksil~meye iştirak ede
mezler. 

5 - İsteklilerin tP.klif mektublannı ikinci mad'dede yaıılı saatten bir saat 
evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri ıA. 
zımdır. 

Postada olan gecikmele: kabul edilmez. (863) 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul Cezaevinıde bul'unan mahkfunları ziyaret maksadile gelip üzerlerinin 

aranmasında zuhur eden eşyalardan bıçak, çakı, makas, ip ve çekicek vesair 
buna mümasil eşyalar uzun müddettenberi sahihlerinin müracaat etmemesi yü. 
zünden idarede kaldığı ve bu eşyanın hıfzının külfeti mucib olduğu gibi müruru 

zamanla bozulup çürüdüğü C'ihetle sahihlerinin ilan tarihinden itibaren bir ay 
içinde müracaatla hüviyetlerini isbat ederek bıraktıkları eşyayı almaları lüzumu 
ve aksi takdirde medeni kanunun lukayata dair ahkamının tatbik olunacağı ve 

0bilmüzayede satılarak bedelinin hazineyetevdi edileceği ilan olunur. cl32h 

- -- - -
Baş, Di~·, Nez.e, Grip, Romatizma 

Nevral ~ i, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
- - lcai ında günde 3 ka~e alınabilir. - -

Maziyi. mes'ud günlerini, ııarlak istik
bal projelerini hatırladı. Hepsi derin bir 
uçuruma yuvarlanan bu hayallerin ar • 
dından iki damla göz yaşı akıtmaktan 
başka bir şey yapamıyordu. 

' m~ranMyükWr eb~l& gfuillmü- ~~~malı, film~~. ===============================~ 
yordu. Bakışları kansının duvardaki resmine 

Neler düşünmüş, neler ümid etm~ti. 
Fakat ne olmuştu? 

Melek ile evlendiği zaman kendisi ile 
ayni yerde çalışmakta olan karısını der
hal vazifesini terke mecbur etmişti. Ka • 
rısını çalıştırmaya tahammül edemiyor • 
du. 

Genç kadın artık sadece evJ ile me§ • 
gul oluyorou. Ne kadar mes'uttular! Se -
dat ,genç, neş'eli, sıhhatli bir erkekti ve 
Melek ile onu sarsılmasına imkan olmı -
yan tertemiz bir sevginin kolları sımsıkı 
bağlıyordu. Hayatları her gün artan, ha
raretlenen bir sevgi ve samimiyet havası 

Genç kadın son zamanlarda bazı ak • takılmıştı. Solgun yanaklarından iki dam 
şarnlar, hatta haftanın muayyen akşam- la yaş yuvarlandı. O sırada Meleğin da -
1arında öteberi almak bahanesile dışarı ima kilitlediği çekmecenin açık olduğu 
çıkıyor, ve bir arkadaşına uğradığını söy- gözüne çarptı. Genç kadın acele giderken 
liyerek ekseri saat sekize doğru eve dö • çekmecesini kapamağı unutmuş olacak -
nüyor.du. Fakat Sedat karısına ağzını a- tı. Sedat tecessüsle elini uzattı. Gö • 
çıp bir şey soramıyordu. Sadece birkaç züne ilişen siyah kaplı kalın bir defteri 
defa: parmakları titreyerek çekti. Bu siyah ka-

- Geç kaldın, mera:'!: ettim, diyebil - pağı kaldırmağa korhyord11. Sanki her 
m.işti. şeyin burada gizlendiğini, bu sayfaların 

Melek bütün bunlara rağmen gene ay. acı hakikati yüzüne çarpacağını zanne • 
ni şekilde harekete devam ediyordu. He- diyordu. Defterin laalettayin bir yerini 
le bir gün evvel eve geldiği zaman Se.d.a- açtı. Gözleri bütün bir sayfada bir iki ke
dın suallerine karşılık vermemiş, keke - lime okuyarak koşuyorlardı, Ancak, şun-
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çek dostu olduğunuzu unutmuştum. 
Otomobilin camım indirerek yap • 

raldarı sokağa attıktan sonra amcası· 
Sipahi Ocağı aza.lan Cevad Kartalın son na döndü: 

yazdığı piyesin muvaffakiyeti şerefi.ne bir 

Evvelki günkü ve dUnkU 
kısımlarm hülasası: 

ziyafet verlyorinr. - Çiçek sevgisi dediğin böyle olma· 
Cevad Kartal, ziyafetten amca.sile beraber lı. Bana gelince, kış bahçelerinde bin 

dönerken otıoınobilde amca.sına. yeniden ev- bir türlü itinalar ve fedakarlıklarla 
lenmek arzw.undr> olduğunu söylüyor. yetiştirilE>n bu kıymetli nebatat beni 

Fakat Cf·vad Kartal evleneceği kızda cl<i- tamamile Iakayid bırakıyor. Bunlar 
diyet ve ilğırba.şlılıkl:ı. beraber so.syete ha _ ancak bir kaç saat için, güzellikleri.le 
yatından nerret eden ~ ömrünü Beykoz ci- beni meşgul ederler, ondan sonra da 
varındaki ktiçtik çiftlikte geçtmıeğe taham- hiç acımadan onları hırpalar, atarun. 
mü! edecel: evsaf bulunması l!zını geldiğini Benim için hakiki çiçek, yanlarına yak.. 
anlatıyor. laşsam bile ancak güzelliklerini yakınr 
eevadın ölen karısından Zeyneb 1smlnde dan görmek, gönlümü ve gözümü zevk· 

bir de kızı vardır ve bu çocuğa bakılması 1- le doldurmak için yaklaştığını ve ko -
çln evleneceği kızda çocuklara kar4ı bl.r parmağa kıyamadığım sade ve güzell 
muhabb\!t bulunması Hizım geldiğini söyll- '.kır çiçekleridir. 
yerek. bllhas'3a hayalprest, romanlarda Te M""f"d b . t k h tl ·· 1 .. . . u ı eyın e rar ayre e goz e • slnemnlarda gordlığu sahnelerin tesiri al - .. .. , 
tında kolan kadınlardan nefret ettiği ve ö- rlni açması Cevada buyuk bir neş e 
len karısı MıiZE'yyen!n, hayatını bir cehen- verm~ti. Kahkahalarla gülmeğe baş • 
neme çevirdl~ini unutmadığını ilave ediyor. ]adı. 

Nihayet amcası on::ı blr kız tavsiye ed1 - - Zannederim ki bu gece önünüzde 
yor: İzmltte Nedim Bey isminde fakir bir yeni ufuklar açtım amca. Cevadın şai
adamın kızı olan Muallliyı ..... Mualla. ta.m rane sözler söylemesiıne ş~tyorsunuz 
eevadın lst:edil'il glbl ev kadım, işgüzar, ça- değil mi? Buna ben de ş~ığım için 
lışkan, sessiz bir kızdır. Amcası bunları an- tekrar ciddt söz1erimize avdet ediyo -
lntırken birdenbire yeğeninin kolunu tutu - rum. Evet neden bahsediyorduk. Çi • 
yor: çeklerdf>n mi? Hayn-, hayır, Mua'.lla 

(Roman devam ediyor) hanundan. Maamafih beliti o da bir çi-
~ çektir?. 

- Kuzum Cevad, çiçekleri ne kadar - Bir kır çiçeği. 
çok sevdiğimi bilirsin. Bu zavallı çi· Cevad müstehziyane gilldii: 
çeği böyle hırpalamasan olmaz mı? - Eğer hakikaten öyle ise, müste • 

- Affedersiniz amca, ben sizin çi.- rih olunuz amca. Ona karşı !Azım P • 

len hürmette kusur etmiyeceğim. Fa
kat onun bir resmini elde etmeğe im -
kan yok mu? 

- Karımda eski bir resmi var. Üç 
dört sene evvele aid. İstersen onu sa· 
na yarn gönderirim. 

- Adresi de doğru olarak bildirme
nizi rica ederim. Evlenmeğe karar ver· 
dikten sonra bu işi bir an evvel bitir. 
mek istiyorum. Binaenaleyh şayed 

genç kızın yüzü aşağı yukan hnııuma 
gider.5€ İzmite gidip onu göreceğim. Bu 
ziyaret için de bir bahane bulmamız 

lazım. 

- Bundan kolayı ne? Ned.i.!:n beyin 
babasınm tarihe merakl vardı. Öldük
ten sonra bir çok eski kitablar, el yazı
ları falan bı.raktı. Yazmakta olduğun 
yeni bir eser için bu vesikalara müra
caat etmPk istediğini kendisine yaza· 
rım. . 

- Mükemmel... Hazırlıyacağım bir 
eser hakkında etüd yapmak istemek· 
ten daha tabii bir şey olur mu? Fakat 
Nedim bP.yin evine gitmek, kızını gör
mek için bir sebeb teşkil etmez. 

- İşi ~ağlama bağlamak için yen -
gen Mualla hanıma verilmek üzere kü· 
çük bir hediye de gönderir ... 

- Çok aıa ... Bu hanımın 81hhti na
sıldır acaba? 

- Mükemmel. Ailede irst bir hasta· 
lık da yoktur. Bun& emin olabilirsin. 

- Bu nokta çok mühimdir. Söyle • 
diklerinize nazaran bu iş oldu gibi bir 
şey. 

Sustular. Cevad kayıdsız bir tavırla 
eldivenlerile oynuyor, amcası da hay. 
ret ve takdirle karış&: nazarlarla arada 
bir genç muharriri süzüyordu .. 

- O halde demin bahsettiğin ideal, 
bir şakadan ibaretti öyle mi! 
Cevadın kapalı göz kapaklan açıldı. 

Koyu gözleri kıvılcamlandı ve güzel 
yüzü biroenbire cidd! ve ağır bir mlna 
aldı. 

- Bir tek 1de&lim var amca: Vata -
nım. 

lan okuyabilmişti: 
cSedat artık sakat bir insan oldu. Bu 

dinç ve güzel vücudü bu halde görmek 
beni ne kadar üzüyor. Fakat böyle oldu
ğu halde ona gözlerimde toplanan yaşları 
göstermemeğe çalışarak daima .... 

Sedat heyecan içinde başka bir say -
fayı çevirdi: 

cSed:at benden şüpheleniyor. Bunu his. 
sediyorum. İşte bu akşam gene dik.katli 
nazarlarla beni süzerek neden geç kaldı -
ğımı sordu. Ona cevab veremedim ... Ona 
nasıl cevab verebilirdim? .. Ne diyecek -
tim? Hakikati söylememe imkan yoktu 
ki ...• 

Bu kelimeyi söylerken sesi sakin fa
kat ateşliydi. 

Zavallı Müfid bey bu akşam hayret
ten hayrE>te düşüyordu. Esasen Ceva -
dm hususiyetlerinden biri de, karşısın· 
dakileri böyle hiç beklenmedik zaman. 
!arda, bir sözile şaşırtmak, onlara her 
zaman yeni sürprizler hazırlamaktı. 

Müfid bey fikirlerini bir araya top
lamak istiyormuş gibt b~ıı salladı.. 

- Çok ala, çok ala oğlum. Yurd sev· 
gisi, yurd ideali en asil bir bağlantıdır. 
Fakat ba.'lka ideallerin yok mu? 

- Belki!. Kim bilir! Her şey kabil! 
Bu sözlerin altında ümidsiz, meyus, 

müsteh7.i bir mana gizli idi 
O sırada otomobil Müfid beyin evi

nin önünde durduğu için amca ile ye
ğen birbirlerine veda ederek ayrıldılar 
ve Müfid bey hiraz heyecanlı, biraz 
şaşkın duyguların tesiri altında ağır 
ağır merdivenleri çıkarak apartımanı· 
na girdi. Karısını uyandırmamak için 
gürültü etmemeğe gayret ederken ya. 
tak odasının aralık kapısından dışarıya 
bir ışık sızdığını görünoe hemen seri 
adımlarla yaklaştıj. 

Naile hamm kocasını bekliyerek ki· 
tab okuyordu. 

- Daha uyumadın mı Naile? 
- Uy'kum kaçtı .. okuyorum. Nasııl 

eğlendiniz mi? 
- Çok iyi vakit geçirdik Cevadın 

bu akşam keyfi pek yerinde olduğun· 
dan mP.Clisin ne derece şenlendiğini 

tahmin e<lersin. Ne harikul.Ade çocuk 
bu! Yolda beni hayretten hayrete dü • 
şürdü. 

- Uykun yoksa ne olduğunu anlat. 
Müfid bey yarım saattenberi kendisi

ni işgal eden bir meseleyi ba.1kasına an 
latmak için zaten sabırmzlanıyordu. 

Karısının teklifi üzerine hiç naz etme
den bir koltuğa yerleşti. 

- Vereceğim havadisi bilsen ... Kırk 
yıl düşünsen bulamazsın. Senin İzmit. 
teki akrabanın 'kızı MuallAnın beliti de 
kısmeti açıldı; belki de öyle parlak, öy-

Sedadın gözleri kararmağa başl~ • 
tı. Bundan sonraki kelimeler bulanık 

birer çizgi halinde .gözlerinde titreşiyor -
lardı. Fakat bütün metanetini toplayarak 
okumağa ıdevaın etti: 

cSedada nasıl haftanın ekseri akşam . 
!arı bir şirketin tercüme işlerini yapmak 
için bir iki saat çalıştığımı aöyliyebili • 
rim ... Oh hayır bu sevgili çehrenin bun
ları duyarak karşımda ıztırabla liıvran . 
dığını görmeğe tahammül edemem.• 

Genç adamın gözlerinde biriken YBJ . 
lar yanaklarından satırların üstüne yu . 
varlandılar. Hayret ve saadetin birbirine 
karışmasından doğan göz yaşlan ... 

le harikulade bir izdivac yapacak ki .. 
Naile hanımın ağzı açık kalmıştı.. 

- Ccvaddan baruederken birdenbire 
Muallayı ortaya atmakta m!na ne? 

Müfid bey kurnazca gülerek ellerini 
uğuşturuyordu. 

- Anlc-mıyor musun? Halbuki me . 
sele çok· sade: Cevad ikinci defa evlen. 
mek istiyor, ben de kendisine Muallayı 
sağlık verdim. 

Naile hanım büsbütün şaşırmıştı. 
- Çıldırdın mı Müfid? Böyle şaka 

olur mu? 

- Şaka falan değil yavrucuğum .. 
İş pek ciddi. Yarın Cevada Muallanın 
fotografisini bile yollıyacağım. 

Bu sözlerden sonra Müfid bey Ce -
vadla aralarında geçen muhavereyi ka 
rısına uzun uzun anlattı. Bitirdiği za • 
man Nail~ hanım başını iki tarafa sal
lıyarak: 

- Mualla için hakikaten bulunmaı 

bir fırsat . . dedi. Fakat taşrada büyü
müş sade bir kızcağız Cevad gibi her 
hususta rrıüstesn:ı bir insanla mes'ud o
la bilir mi acaba? 

- c~vadın hususi hayatına aid hiç 
bir dedikodu işitilmern~tir. Bunu iti • 
raf etmeliyiz. 

- Hakkın var .. burası doğrudur; fa· 
kat onun ilk izdivacının çok bedbaht 
olduğu da muhakkaktır. 

- Müzeyyen hoppa, beyimiz, kuklı.. 
gibi bir kadındı. İfrad derecede has • 
saslıkları, kıskançlığı, kocasının işle • 
rile meşgul olmak iddiası ve arzusu, 
Cevad gibi serbestliği seven, kimseyi 
işine karı.ştırmıyan ve -bunu da iti · 
raf etmeli- fevkaiade hodbin olan bir 
adamı çileden · çıkarmağa kAff geliyor
du. 

- Cevad hakikaten kendisinden baş 
kasını ıfü~ünmiyen hodbin bir adam -
dır. 

(ATka.n var) 
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Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Elisavinin aşkı 
Dışan çıktı. Bir müddet, terlikleri -

ni sürükliye sürükliye şurada burada 
gezindi... Sonra tekrar odaya gelerek 
önüme dikildi. 

, - Sana bir şey söyliyeceğim amma .. 
sakın. darılıp gücenme. 

Dedi. 
Yüreğim kopmuş, ağzıma geJ.ıniş1i 

Gelirken tahmin ettiğim gibi, bugünkü 
uğursuzluğun bir safhası daha başgös... 
termişti. 

Ablam, ağır ağır sözüne devam etti: 
- Bu mahallenin insanları, çok ga

l"ib şeyler ... Galiba. işleri güçleri yok 
da, herkesin evini kontrol ediyorlar ... 
Bugün, komşular geldiler. cVakit vakit 
sizin eve tuhaf bir kadın girip çıkıyor. 
Halbuki evde, sizden başka kadın yok. 
Bu hal bize tuhaf geldi. O kadın, kim?> 
dediler. Kendimi gilç toparlıyabildim. 
.cBursadan geldi. Bohçacılık yapan bir 
ka<hndm. İşlerini !bitiıdi. Yanın gene 
memleketine gidecek.> diye, kuyruklu 
bir yalan ile cevab verdim. 
Ablamın maksadını derhal anladım. 

Acı bir ~lü.şle :yüzüne baktım. 
- Kafi abla .. sizi, müşkül bir vazi -

}"ette bırakmak istemem. Komşuları .. 
nı.z, bohçacı kadını bir daha burada 
göreınezl<'"r. 

Diye, ayağa kalktım. 
Sırtımdaki eski püskü kadın enta -

risini çıkararak, attım. Duvarda asılı 

erkek elbiselerimi giydim. Teessürden 
titreyen bili seslr: 

- Alfa.ha ısmarladık. 
Dedim. Ve evi terıkettiın. 

* Şim<lfü1.. nere)'le gidecektim?... Bir 
tnüddet bunu tayin edemedim... Elle
rim, pantalonumun ceblerinde olduğu 
halJ.e, önüme gelen sokağa dalıp çık -
tun. Ortalık karardıktan sonra, meç • 
hut bir kuvvetin cereyanına kapıla -
rak, teyzemin evinin önüne kadar gel
diğimi anlad1m. 

Burada da bir uğursuzluk dalgasına 
hedef olmaktan korka korka kapıyı çal 
d1m. Fakat o anda, zaptolunmaz bir 
heyecana kapıldım. 

İçeriden, Elisavinin billfır gibi şak -
rak sesi geliyordu. Ve o, gene o topuk· 
lu ter1iklerile eski ve harab tahtalan 
gıcırdata gıcırdata merdivenlerden i -
niyordu. 
Kapıyı açar açmaz, büyük biT se • 

'1inç ile: 
- A.. Sarafim, ağabey ... 
Diye baJPrdı. Ve, neş'eli bir sesle an 

ııesine seslenmeye başladı. 

* Elisaviyi o halde görmek, bana kMi 
gelmişti. Bütün gün beni takib eden o 
lheş'um u~ursuzluğun omuzlanma yığ
dığı korkunç ağırlık, birdenbire kay • 
bolu vermişti. 
Vakıa sevgilim,. eski halinde değil -

di. Yanaklarının tatlı pembe h~releri 
.SOlınuş.. eskiden mine gibi parlayan o 
enısaıstz yeşil gözleri donuklaşarak et
l'aflan koyu renkli bir hAle ile çevre
lenmişti. 

Yalnız; ona çok yaraşan son derece
de saflıkla dolu şenlik ve şetaretini 
kaybetme:miştL 

Teyzemin de, aevinçten içi içine sığ~ 
?nıyordu: 

~Çak şükür, evl!dım ~uldu ... 
, dünya umurumda değil ••• 

_Diye söyleniyordu. 

* 
'SAADETiN EN et)y(jK DÜŞ~ 

(TALİH) DİR. 

A Benim içime de bir sevinç girmişti. 
. rtık gece gündUz sevgilimin muhi • 
tı~de bulunmak, hiç şüphesiz ki. bana 
dunyanm en bliyük saadetini bahşede
cekti. 

O gece, gece yanlarına kadar uyu • 
:rnn:rnıştım. Karşıki odadan onun sesi .. 
nl, duyabilmek için mUtemadiyen o 
tarafa kulak kabartmı~ 
. Düşünüyordum. Ve kendi kendime, 
şöyle diyordum: 

- Vakı! bugiin, bOy.lik bir fır.sat ka-

Şimdi nere ye gidecektim? 

çrrdım. Fakat, Iıayatın günleri çuvala bi, fena şeylerle karşılaşmasına da 
girmedi ya? .. Teyzemin dediği gibi, za- kat'iyen razı değilim... Zavallı yavru· 
bıta memurları, Beşiktaş vak'asile Şiş· cağın başına gelen felaket, yeter de ar
li hadisesinin faillerini meydana çı .. tar bile ... Hal böyle iken, bir aksilik o
karmaktan aciz izhar etmiş gibi görü • lur da, senin başımı bir iş gelirse, kı -
nüyorlar. Belki de, ümidlerini keserek zın karşısında çok mahçup düşeriz ... 
unutmuşlardır ... Ne yapalım? .. Birkaç Gel, vazgeç bu işlerden. Azıcık aşım, 
gün daha, dişimizi sıkarız. Biraz sı - kavgasız başım; derler... Birdenbire 
kıntıya ·katlanırız. Sonra, yavaş yavaş zengin olacağın~ diye kendini tehlikeye 
Galataya, Beyoğluna doğru uzanırım. atmaktansa, haline münasib bir iş a • 
Şöyle dolgunca dünyalık temin edecek ra. HelAlından beş on kuruş kazan. Bi
bir iş ararım. Ondan sonrasına Allah ze, o da kafi... 
kerim. . . Dedi. 

Ertesi sabah, bu fikrimi teyzeme de Teyzem, çok haklı idi. Fakat onun bu 
açtım. Her nedense teyzeme bir kor • haklı düşünce ve sözlerini yerine ge • 
kaklık gelmiş .. Beyoğlunun bin bir ma tirebilmek için, artık iş işden geçmişti. 
ceraya ~hne olan alemlerinde, bin bir Zabıta sicillerinde, yüzlerce sabıkam 
macera içinde yetişmiş olan bu esiri vardı. Eğer Beşiktaş ve Şişli mesele -
cüretkar ve pervasız kadın, şimdi eski lerinden dolayı zabıta idaresi benden 
cesaretini kaybetmi-ş... şüphelenmişse, nası] olsa günün birin. 

Bana, bazı nasihatler verdi: de yakalayıp hapse tıkacaklardı. Bel • 
- Aman Sarafim!. Artık bu kız, ye- ki de şu anda, İstanbulun her tarafın • 

ti!iti. Her ~eye aklı eriyor. Ben, ona es- da vızır vızır beni arıyorlardı. 
ki hayatımı bildirmek istemediğim gi• (Arkası var) 

T. C. ZiRAAT BANKASl 
Kuruluş tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~ri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
SO lirası bulunanlara senede <t defa çekilecek kur'a ile aşağıda.ki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DİKKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir . 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfil, 1 Birincikibıun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

Son Posta'nın tefrikası: 44 

ve 
Ali ağa bir yumrukta Moldavı gere serince adamcagızın 

dili derfıal çözüldü ve türkçe konuşmıga başladı 

Tercüme eden: Hüseyin Cahid Yalçm 
Baron (türkçe olarak): 

- - Al dostum, işte para .. muhtaç oldu
ğumuz yiyecekleri satın almak istiyo -
ruz. Ben Moldavlan her zaman sevmi -
şimdir. Onlara fena muamele edilmesine 
tahammül edemem. Ümid ederim ki ba
na hemen bir koyun (1) ve ekmek te -
darik edersiniz. Paranın üst~ sizde kalsın. 
Sıhhatime içersiniz. 

Moldav (türkçe anlamaz gibi görüne-
rek): 

- Olmaz. 
Baron: 
- Nasıl olmaz? Türkçe bilmiyor mu-

sunuz? 
Moldav: 
- Türkçe hayır, olmaz . 
Baron (rumca): 
- Peki, öyle ise rumca konuşalım. Bu 

parayı ahnız. Bana bır koyun ile ekmek 
getiriniz. Sizden istediğim. bundan ibaret 
tir. 

rahat rahat oturmuşsam siz de öyle sa • 
kin bir seyirci olarak durunuz. 

Baron: 
- Burası doğrudur. Şimdi sizin yeri • 

nize ben oturacağım. 
Ali ağa (ayağa kalktı, kamçısını esva.. 

hının altına koydu. Ağır ağır Rumun ya .. 
nına yaklaştı. Dostane bir tavırla omu ., 
zuna vurdu): 

- Merhaba, dostum. Nasılsın, iyi mi ı 
sin? Canını, lakırdı söylesen a. cSenin Alf 
ağayı tanımıyor musun? Haydi, bir şey;, 

söyle. 
Moldav! 
- Olmaz. 
Ali ağa: 
- Olmaz. ha! Bu tuhaf! Nasıl. sahidei 

mi türkçe bilmiyorsun? 
Moldav: 
- Hayır, olmaz. _ 
Ali ağa (bir yumruk darbesile Prl • 

mat'ı yere serer. Kalkmağa uğraştığı sı • 
rada onu tekmeler) : 

Moldav (hep anlamaz gibi görünerek - Al kerata, işte şimdi türkçeyi öğreı 
'.köyünde hiç bir ~ey bulunmadığını, her- nirsin. 
kesin açlıktan öldüğünü işaret ile anla • Moldav (iyi bir türkçe ile): 
tır): - Neden beni dövüyorsunuz? Bilmi 

- Yok ekmek, fıkara ... Olnıaz. yor musunuz, biz bkara adamlarız. Pren 
Baron: !eriniz bize nefes alacak hava bile bıralıt 
- Nasıl ekmeğiniz yok mu? mıyorlar. 
Moldav: , Ali ağa (barona hitaben): 
_ Yok, ekmek yok - Görüyorsunuz ya efendim, ben nı 

iyi bir lisan hocasıyım.. Şimdi mükemmd 
surette türkçe söylemeğe başladı. Hiç ol 

Baron: 
- Ah zavallı, size ne kadar acıyt1rum 

Fakat hiç olmazsa dayak yemekten kur- maı.sa kendisile biraz konuşabiliriz. Bl 
tulacaksı'nız. Bu da bir kardır. Yemek ye da bir şeydir. (Moldava hitaben ve omuı 

• .zuna dayanarak) şimdi, mademki türkç4 meden yatmak çok zor bir iş. Fakat jşte 
sizin halinize bakarak anlıyoruz .ki bazı ·biliyorsun, dostum. söyle bana, nasılsı~ 

iyi misin? Kann, çocuklann ne yapıyoıı 
kimselerin başına bu da geliyor. (Mih • lar? 
mandara hitaben) görüyorsunuz ya, azi- Moldav: 
zim Ali ağa. burada para bir fayda te - _.. İnsan en muhtaç olduğu şeyleri bilt 
min etmedikten sonra sopa da hiç bir iş 

bulamadığı zaman nasıl olursa onlar df göremezdi Bu zavallıların hiç bir şeylen 
öyle işte ..• 

yok. Buna çok müteessifim. Çünkü ben 
de şu dakika.da muhtaç olduğum şeyler • Ali ağa: • 
den mahrum kalacağım. Yann daha işti- - Şaka ediyorsun canım. Senin eksU 
halı iştihah yemek yeriz. olan tarafın lüzumu kadar dayak yeme 

Ali ağa: yişindir. Fakat o da olacak. Haydi şimdj 

- Ben kendi hesabıma yann iştihamı
zın şimdikinden daha iyi olacağına kani 
değilim. 

Baron: 
- Kabahat sizde. Neden bizi fena bir 

köy:e indird'iniz? Bakınız, burada ekmek 
bile yc>k. Oruç tutacaksınız. İşte size ce
Ul. 

Ali ağa: 
- Fena köy, fena köy, ha! Eğer karan

lık mani olmasay.dı, köye hayran olurdu
nuz. Burası küçük bir kasabadır, her şey 
boldur. Burada tarçın bile bulunur. (2) 

Baron: 
- Bahsederim ki sizin o dayak atmak 

huyunuz canlanıyor. 
Ali ağa: 

- Yemin ederim ki hayır. Ben yalnız 
karnımı doyurmak istiyorum. Bundan da 
vazgeçemem. İhtiyacımı tatmtn için ve 
size Moldavları sizden iyi tanıdığımı is • 
bat için bırakınız da şu adamla ben ko • 
nuşayıın. 

Baron: 

- Kendi!ine dayak atarsanız açlığını.ı 
geçecek mi? 

Ali ağa: 

- Buna emin olabillrsiniz. Bir çeyrek 
'Saate kadar gayet nefis .bır yemek bul • 

' mazsanız ona atacağım sopalan siz de ay-
nen bana atarsınız. 

Baron: 

- Bu şartla razı olurum. Sözfintızü har 
fiyyen kabul ediyorum. Fakat unutmayı
nız, ha: Bir masumu boş yere d5versenlıı 
ben de size koyduğunuz §arlı memnuni -
yetle tatbik edeceğim. 

Ali ağa: 
- Canınız istediği kadar tatbik edebi

lirsin.iz. Fakat s1:z konUfUI'ken ben nasıl 

m canıı ve tyt etmı btr Jcoymı 8ll.Ca.k bir 
dcuıı Joymetinded1r. 

(2) Ttl.r.lı:ler bu kabuğu pek severler. Onu 
her 11alça.nm tçlne k~la.r. onu en ıezız 
§eylerle müsavi tutarlu. 

asıl meseleye gelelim. Bana derhal iki ko. 
yun, on iki tavuk, on iki güvercin, e~ 

libre ekmek, ıdört onse (3) tereyağı, tu~ 
biber. hindistancevizi, tarçın, limon, şa 
rab, salata. iyi zeytinyağı 1.Azım. Hepsi d~ 
bol bol olacak. 

Moldav (ağlıyarak): 

- Size söyledim, biz ekmek bile bula ., 
mıyan bkara adamlarız. Size tarçını ne, 
reden bulurum ben? 

Ali ağa (esvabının altından kırbac~ 
çıkararak ve Moldavı kaçırıncıya kadar 
döverek): ı 

( ATka.sı var) 

(3) Bu bir T!irk ölçüsüdür. Hemen heme:tı 
kırk ikl ııonceı e muadildir. 
-··-.. ···---.......... ! .................................. .. 
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Deniz Şeytanı • 
Ankara ve Istanbul 

Ttil'lı:çe7e Çf'Ylren: M. Sürena Dllm•• . 
Gemiye rampa ediyoruz! mulıtelitleri maçları 

Cumartesi ve Pazar günleri yapilacak maçlardan 
T amşvarla İstanbul B muhteliti karşılaşıyor , Bervechi peşin siz, dört direkli 1 tanımakta geçikmemişti : 

koca oir isku,rnyı bırakarak buraya, - Oh mon Dieu-des Allemand! 
tam 2300 millik bir mesafeyi açık ve Diye bagırmış ve ilave etmişti: 
küçük bir sandc:1la katederek gelme - - Rotamı, 'kazazedeleri kurtarayım 
diniz. Siz buraya Manita ile geldiniz ve diye buıaya çevirmiştim.. halbuki 
buraya yakın bir limanda başka b1r ge- bochl,ler·r eline esir dü.şüyorum .. o 
mi 7aptE"debilmek için geminin filika- mon Dieu! 
sım mayna. ederek yakay-ı ek verdir İskuna, •kafi derecede büyük olma • 
ğiniz adaya ç1ktını7.. Mürettebatıruzın dığı gibi içinrfe Almanlara ve esirlere 
Mopeliadn olduklarım söylüyorsunuz.. yetecek kadar da komanya yoktu. Bi
bu suretle umuyorsunuz ki ben derhal naenaleyh Kling, iskunanm mürette • 
stim lrnldırarak, yabani kaz takib eder batı da drhil olduğu halde bütün esir
gibi, bir "kaç bfn millik bir mesafeye leri adnd~ bırakmağa karar vermişti. E 
gid.eceğim ve binaena 1eyh on lan geri- sirler orada kafi derecede konfora ma
de bırakmış olacağırr.. Manila bu sular- lik olacaklardı. Bizimkiler denize açıl· 
dadır kont, dört gün zarfında sizin mü· dıktan hir hafta, on gün sonra telsizle 
rettebat benim esirlerim olacak! etrafa malumat vererek adada.ki Ame-

Arniral; mürettebdtımı ele verme - rikan \'e Fransız gemicilerinin imda -
mek yolundaki ~üşiincelerimden doıa- dına g:dilmesini tavsiye edeceklerdi. 
yı beni son <lercce Uıkdir ediyordu. O, Bu suretle Seeadlerburg olduğu gibi 
biliyor ve emin bulunuyordu ki ben 
onu gemfrnizin kokusu alınabil€Cek esirlere terk ve teslim edilmiş ve isku· 
muhitten uzaklaştırmak, onu atlatmak na da yelkenlerini fora ederek engin • 
l!tiyordum. Onun hedefi de fildr ve lere açı!rnış idi. Geminin adı Luttece i
desic;e imame bana '1ikayemi söylet - di, halbuki bizimkilerin bulup ~ydana 
mek ve satırlar arasında hakikati oku· çıkardıklarına göre bu gP.mi daha ev • 
mağa çalışnu:ık idi. vel Almanlara aid ve Fortuna adını ta· 
Ayrlmaklığımız çok, pek çok dostane şımakta bulunmuştu. Harbe başladık • 
olmuştu. Amiral cidden fazıl bir zattı. tan sonra Fransızlar tarafından ele ge· 
Mülakatımız normal zamanlarda hiç çirilmişti. Şimdi ise tekrar eski adını 
bir centilmenin irtikab edemiyeceği almış ve gene Alman olmuştu. -Hem 
mütekabil yalanlarla, birbirimizi al • de bir Alman muavin kruvazörü!. 
datmağa çalışmak esasına istinad et - Kling bu gemi ile Seeadlerin yaptığı 
mişti Fakat o zaman bu yalanlar ve harekata devam etmeği tasmim edi • 
hileli dfı~ünceler cHarb hud'alan• ol- yordu. 
mak itibarile makbul addolunuyorlar- Fortuna'nın azimetinden üç gün son 
dı. ra, bizim sabık esirler ufukta bir du • 

Deniz yüz.başı-cı Kling'inı kumanda.. man bulutunun belirdiğini görmüşler
sında Mopelia adasında bırakılan di - di. Usuma Japon kruvazörü, bacala • 

rından kesif dumanlar kusa kusa, per
v~nesini Mopelia adasına çevinn~, son 
suratle geliyordu. Japon amirali köprü 
üzerinde Japonca küfürler savuruyor 
ve: 

- Hrly Allah ce1asını versin!, diyor
du, kont beni öyle bir atlattı ki... O ba
na meğer doğruyu söylemiş .. ;şte ka • 
zazede gemi ve işte adamları! .. Yalnız 
Manitadan başka her sey orada .. o, Ma
nila me.salile beni aldattı. 

Japonlar, miHtefik milletlere men • 
sub denizcileri bulmuşlardı. Amiral 
sormuştu: 

- Almanlar nerede? 
Fransız kaptanı: 
- Maatteessür, diye cevab vermiş -

ti, onlar benim Luttece gemisile üç 
gün evvel kalkıp gittiler! .. 

nu hıtberi işitince Japon amirali fe· 
na halde müteessir olmu.~ ve bittabi o
rada bulduklarını gemisine alarak tek
rar Fiji adalarına dönmüştü. Pasifiğin 
ucsuz ve bucaksız 'enginlerinde mınab· 
ba armalı küçük bir iskunayı aramaya 
çıkmak bir fayda temin etmiyecekti. 

Kling'in planı ise Horn bumunu do
laşarak Atlas Oky;.nusuna girmek ve 
orada birkaç gemi batırdıktan sonra 
gizlice abluka hattından geçip vatana 
avdet etmeğe çalışmaktı. Onun tuttuğu 
rota kendisini Easter adasına ulaştır • 
mıştı. Burası Şili hükfunetine aid olup 
telsiz istasyonu yoktu. Kumandan bu
rada, fena şartlar içinde bulunan ge • 
misine biraz çeki düzen vermek ve ta· 
ze su ile erzak almak istiyordu. 

( Arka.!ı var) 

Ankara muhtelitinin önümüzdeki haf 
ta İstaınbulu ziyaxet( münasebe~le 
zengin bir spor programı hazırlanmış· 
tır. Ankara muhteliti Cuma günü şeh· 
rimize gelecek ve ilk maçını Cwnart~ 
si günü Taksım stad111da yapacaktır. 

Ankara takımı !kinci ve son maçını 
Pazar günü gene Taksim stadında de
ğişik bir nıuhtelit ile yapacaktır. An • 
karada iki maç yapacak olan Roman· 
yanın Tamşvar takımı da Pazar gü • 
nü, !star bul - Ankra muhtelitinden 
evvel, ikinci bir İstanbul muhteliti ile 
maç yapacaktır. 
Tamşvar ile yapılacak maç için Pe • 

ra ve Şişli takımından da oyuncu alı· 
nacaktır. 

Galatasaray - Boğaziçi liseleri takı.
mı da Cumartesi günü İstanbul • An • 
kara maçından evvel bir oyun yapa • 
caktır. 

İki şehir arasındaki nıaçlann çok 
cazib ve alaka uyandırıcı olabilmesi i· 
çin her türlü tedbirler alınacaktır. 

Aynca Matbuat takımı da Pazar gü· 
nü maçlarda yer alacaktır. 

Cumartesi, Pazar günü yaptlacak 
maçlar şunlardı'!': 

4 Mart Cumartesi: Galatasaray li • 
sesi • Boğaziçi lisesi saat 14, Ankara 
muhteliti • İstanbul muhteliti saat 
l 5,30 

cü B tak:mları arasındaki maç 1 • O 
Barutgücünün galebesile neticelenmif 
tir:. 

lstanbul kır koşusu birinciliği 
İstanbul kır koşusu birinciliği Pa • 

zar günü Şişli • Tuğla harmanları ara 
sındaki 6000 metrelik yol üzerinde 
yapılacaktır. 

Bu nıüsa baka da birinciden, üçüncü· 
ye kadar derece alan atletler Ankara• 
da yapılacak Türkiye kır koşusu bl • 
rinciliği nE' seçilmiş olacaklardır. 

Demirspor federe oldu 
Uzun müddettenberi faaliyette bu • 

lunan Demirspor klübü son yaptığı 

müracaat üzerine :teşkilata ajınmış ,. 
tır. 

Demirspor klübüne muvaffakiyeUe11 .. 
temenni ederiz. 

Yeni bir zenci atlet 
Nevyorkta yapılan bir müsabakada 

bir zenci atlet mühim bir derece ve 
muvaffakiyet elde etmiştir. Amerlk.ab 
z:enci Borioan, meŞhur atletlerdeq 
Cunningham'ı 1000 yardalık ( 1609 .m) 
bir müsabakada 2.14.8 dakikada kop.• 
rak mağl(lb etmiştir. 

Kral kupasmın kar dö finali 
İlngiltere Kral kupası maçları.n\n 

kar dö finali Cumartesi gün~ 8 takım 
arasında yapı:laca~ın-. Ka.rşıılaşacaJc 
takımlar şunlardır: 

ğer efrad ve zabitana gelin~e: Onlar =-===============================

5 Mart Pazar: Matbuat takımı - Pera 
tekaüdleri saat 12, Rwnen Tamşvar 
takımı • İstanbul B muhteliti saat 
13,30, Ankara muhteliti - İstanbul 
muhteliti (revanş) saat 15. 

Grimsby • Chelsea, Everton • Wol • 
ves, Blakburn • Huddersffield, Pres • 
ton • Portsmouth. hfila orada lordlar gibi yeyip içip yan 

geliyorlardı. Neticede de benim küçük 
grupla karşılaştığım korkunç bir 
müşkülata mukabil daha iyi bir şansla 
karşı laşmışlardı. 

Bir gün onlar, bizim esir olduğumu
zu ilan eden bir telsiz haberi elde et· 
mişlcrdi. Bunun üzerine, kendilerinin 
nerede olduklarının meydana çıkma -
sından korkarak müstacelen bir gemi 
in~a ederek onunla denize açılmağı ta
sarlaımş1ar ve i~aata ba.şlamı.şlardı. 
Halbuki onların hepsini alabilecek de· 
xecede denize dayanıklı bir gemi inşa 
etmek için ellerinde ne kafi derecede 
malzeme vardı, ne de alAt ve edevat ! 
İşte bu esnada şans meleği kendilerine 
:latif bir tebessüm ithaf etmişti: 

Murabba armalı bir Fransız iskunası 
MopeJ;a adasını ve rif üzerindeki s~ 
adlerin enkazını gönnü.ştü. Kaptan: 

- Hay Allah, demişti, biz altı ay ev
vel buradan geçtiğ'l.miz uıman lböy'le 
bir kazazede gemi görememiştik! Bel· 
ki adada kazazede geminin müretteba
tını bulabiliriz. Hem bana. öyle geliyor 
ki karlı bir iş de yapmış olacağız! 

Biliyorımnuz ki, bir kaptan, kurtar
dığı herhangi bir geıninhı veya hamu· 
:lesinin üçte birini alır. Binaenaleyh bu 
Fransız islrunası da derhal provasını 
adaya döndürmüştü, 

Günlerden pazar sabahı idi, adada
ki çocuk!arı..n kimisi çamaşır yıkamak· 
la, 'kimisi hatıralarını kaydetmekle v~ 
ya istirahat eykmekle meşgul bulunu-. 
yorlilrdı. Aşçıbaşı da akşın Yeneği 
için yelve avına gitmt,ti. 

Bir aralık bir haykırma. duyulm~: 
- Hey .. bir gemi geliyor! 
Yüzbaşı Kling derhal filikalartlan 

!birini denize sürerek en kuvvetli ef. • 
raddan bazılarını, vaktlle güreş şam • 
piyonu olan bir kaç askeri alarak ~ 
kunayı istikbale gitmişti. Bunlar çala 
kürek iskunaya yaklaşırlarken, kaptan 
küpeşteden eğilerek onlara bağınyor. 
du: 

- Çocuklar, diyordu, böyle mrlu 
kürek çekerek kendinizi yormaymrz.. 
zaten ben sizin için geliyorum. 

Bizim çocuklar gemiye rampa ede
rek yukarı tırmanm~lar ve tabancala
rına davranarak bağırmtş'lardı: 

- Eller yukarı! 
Fransız kaptanı Alman ünifomıuını 
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ı - Evl<':rln üstlerine koydutıan Jnrmızı 

tqlar - Bir nota. 
2 - Ek - Baha. 
ı - Olzll - Çam &taçlarından çıkan bir 

madde, keman yayına sürerler. 
4 - Bıı.ştasına - Avrupa.da. bir nehir. 
ı - E&klden alfalı mftrelrkeblerln altına 

!koyduklan blr nen Uf - Yemek. 
8 - Aslllk etmek. 
7 - Rabıt edatı - T&hrlb edllmlş. 
1 - Keklik - TaTJr. 
9 - K1.1ın yajtan - Esti. Almanya lmpe.ra· 

toru. 
10 - İnanmak - Emmek masdannda.n em-

ri ham. 

YUK.'RDAN AŞ.AÖI: 
ı - Kiraya verilecek ~ - Rabıt ed&tL 
ı - İlA.ba mahsus - Yollamak. 
1 - Blr cln.a üsüm - Taha.rrl et.. 
4 - Hane - Tara.ssud etmek. 
O - Haynn otlatılan ça.yv - İli.ve. 
8 - İranın payitahtı. 
'l - V.Ude. 
ı - Yüz k:unıt - Kapıyı tutan demirler. 
D - Put - Dk tnaan. 

10 - İnmek masdannıd&n 1sm1 tan • Apar 
toparın yaruı. 
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• A • E s K t M E 
Etwelki bulmerand laaUeclilmtf ,.Jcu 

Bir doktorun günlük 
notları ne' an 

Sar'a: 2 
Sar·a hastalığının bilhassa esas sar'a 

denilen şeklinin sebeblerl hemen hemen 
yüzde doksan lrıs l hamulelere daya -
nır. Bu 1rsl hamuleler meyanında a -
na ve baba tarafında ceddi sar'alı insan
ların bulunup bulunmadığını ara.,tırmak 
lcab eder. Hakikaten sar'alı aileler var -
dır. Ve torun torun ntJıyarok sa.r'alı ço
cukların dfinynya gelmesine sebeb olur. 
Sar'anın sebeblerlnden en mühlmmı 

de alle relslerinde bilhassa baba tara • 
tında {alkolizm) tesirleridlr. Hakikaten 
son okuduğum bir tıbbi mecmuanın en 
müh1ın bir makalesinde meşhur bir pro
fesör son altı sene zarfında tam 150 .sar
alı üzerinde yaptığl tetkiklerde yüzde 
58 nlsbetlnde alkolik baba veyahud bü
yt!t babalar bulmU§tur. Ve sarhO§ halde 
i~n Tulcubulan ilkah esnasında zehirin 
menl tarlldle geçme&i sar'alı ne&llerln 
meyd8.l.Jl gelmesinde lmll oldutunu gös
ıtermlftlr. Çünki\ alkol maaleaet sat al -
Jtol halinde menldf' bulunmuttur. 

(Denm edilecektir), 

Şild maçtan bu müsabakalar dolayı
sile tehir edilecek. yalnız berabere kal 
mış olan Galata Gençler • Beylerbeyi 
müsabakası tekrar oynanacaktır. 
Diğer taraftruı İstanbul • Ankara 

muhtelit takımları a~sındaki maçlara 
büyük bir ehemmiyet veren Futbol A· 
janlığı bu müsabakalar için muhtelif 
klüblerden kırk beş f.utbolcü davet et • 
miştir. Şişli ve Pem klüplerinin en iyi 
oyuncular da İstanbul takımında yer 
alacaklar-dır. Galatasaray, Fener ve 
Beşiktaşın güzide oyunculanndan ma
ada Şişli~n Diran, Vlastardi, Nobar, 
Peradan Buduri, Barnbino, Etyen de 
davet edilmiştir. 

BarutgUcU sahası maçları 
Evvelki gün yapılan Askeri Tıbbiye 

okulu ile Barutgücü A takımları ara· 
sındaki maç 2 • 1 Banıtgücünün gale • 
besile, Yeşilköy B takınu ile Barutgü· 

Bu maç1arın en m~himi lig lideri E
verton ile ligde ikinci vaziyette olan 
Wolves takımı arasındadır. 

80.840 kişinin seyrettiği bir maç 
İskoçya kupası maçlarının üçündl 

turu için Glasgow'da yapılan Heart.
Celtic maçında 2 • 1 Celtic ta'kımı ga • 
lib gelmiştir:. 

Hafta arası yapılan bu maçta 80.840 
kL~i bulunmu,ştur. 

Güneş k1UbUnlln yılhk toplantısı 
Güne~ klilbünden: 1 - Klübümüz yıllılE 

a.d1 kongre.si 11-3-.939 eumartest günü ad 
14 te klilp merkezinde yapılaoe.ktır. 

2 - Kıtlp vuıl.yetl hakkında görüşillilp tılr 
karar verilmek tir.ere umumi heyetin ayni 
gün saat 15 te fc:vkalAde olarak aynca top
lanmasına haysiyet divanı ve id&rfl heyetm
ce karar verllm1ştlr. 

s - Sayın o.ıa.nın her tk1 tıoplantlda ba -
lunmak üzere m.ezkQr rün ve aaatııe klttp 
merkezine tefrltlerl r1ea olunur. 

~ergün: Yeni intihabat önünde 
(a .... tarafı 2 nci sayfada) göstereyim: Umuml kültür ~e siyasi tec-

C6T&b lstf1mı oka,..culannua posta ~ 
pala 1onıuna1arm1 rica ederim. Aksi tak- Kusursuz hi9hir şey olmaz. Bu şart da· rübe bakımından. millet olanak. bizden 
dinle istekleri makabelesb lı:alabWr. hilinde, Halk Fırkası. timdi artık bii&- çok ilerde bulunan Macaristanda bile. 

l, ,,J bütün tecrübelerden geçmif ve yerleşmiş henüz gizli reyle bir intihab yapılmamıt-
,,_ _____________ J te§k.ilitı ve vatansever nıhu ile memle-- tır. Bunu ancak, gelecek intihabda tecıil• 

------------·--- ketin siyast hareketlerini tanzime pekall be edecektir. 

Nöbetçi eczaneler 
muvaffak o1an bir siyaset kadrosu kuv- Bir vatan, idealin bütün hududlanna 
vetini de Wi derecede göstermiştir. ne bir hamlede vara.bilir ve ne de, r.aten 
Memlekette fena olan §eyler yok değil- ideal denilen şeyin bududlarma varmall 
dir; fakat. iyi pylerin fena şeyleri çok mümkündür. Bundan başka §unu çok iyi 

Ba ıece nöbetçi olan. eczaıı.eler tunlar- - d ki 1 ı 
dlr: • geride bıraktığını önümüz e · eser er e öğrenmeğe mecburuz: İdeal ftklrde d• 

btanblll dheiindekfler: 
Aksarayda (Şere!), Alemdarda (Ab -

dülka.dlr), Beyazıdda (Cemil), Sa.mat -
yada. (Teotllos), Eminöntlnd• (Hüseyin 
Hüsnü), Eyiil>de (Hikmet AtJ.amaz), Fe -
nerde ıCHüsameddin), Şiıhreminlndıe 

(Hamdi), Şehzade başında (A.s&f), Kara
gümriiktb (Arl!), Küçükpe.za,rda (Neca
ti Ahmed), Bakır köyünde (İst.epan). 

Beyotı,ı cıhetiudeldler: 

İstıklAl eaddeslılde CGala.taaaray, oa. -
ri.h), Galatada. CHldayet), Kurtuluftt, 
<Kurtuluş>, Maçkada (Feyzi), Be.,tlı::tafta 
(Süleyma.n Receb), 

Bolazlçl. Kadıköy -.e Adaludak.Oer: 
'fükOdarda. <İttlhad), Ban3eıde (09-

ma.n), Kedıltöyilnde CModa., Merm), 
.Btlyilltadad& (Şınut Rla.)' Heybelide 
(Ta.na~). 

gördükten sonra şüpheli ve tereddüdlü ğil, hayattadır. Fikrimizin idealleri blzt 
bir insan olmak için sebeb yoktur. Türki- birçok defa aldatabilir. Fakat, vakıalar. 
yenin bugünkü gidişi, çok sakin, çokra· dan hiçbir zaman aldanmayız. Memlek& 
hat ve daima ileriye müteveccih bir gi- tin bugünkü sakin gidişi güzel bir gidlf' 
diştir. Realist ve vatansever bir insan tir. Milletin ilerleme hamleleri için mW. 
için bugün, meıkuk neticelerin tecrübe-
sine girişmeğe ne sebeb vardır, ne de taç olduğu enerjiyi de siyasi hamlelerim.L 
umwn! kanunlarımızın çerçevesi içinde zi tandm eden Şef, kendi şahsında mtı. 
buna imkln mevcuddur. Siyasi kültür- kemmel surette toplamıştır. Şu halde. <>

leri noksan olan her millet. eğer realist nun etrafında toplanarak, Halle Fırkası· 
ve vatansever bir görüşle hüküm ver. nın kadrosu içinde işliyerek. son on bet 
mek zaruretini takdir ediyorsa. mutlaka senenin an'anelerinden ayrılmıyarak. bi. 
bizim gibi hareket edecek ve geniş hür- zi daha iyi bir devre götüreceğinden fÜP· 
riyetll seçim usulQnün getireceği fena- hemiz olmaksızın, seve seve yeni intiha .. 
lıklan hesab edip bunun iy1 taraflann- bata gidebiliriz. 
dan vazgeçmefe memnuniyetle razı ola- Bundan sonraki intihab devresine ka· 
caktır. dar da düşünmek için vaktimiz çoktur. 

Binblr mlaa1 ~ yduı bir misal Muhittin. Birgen 



1 Mart 

1 lstanbul Beledi1esi İlinları 1 
Keşif bedeli 11585 lira 85 kuruş olan Kerestecileııd:e Sebze Hali' içinde yapılacak 

asfalt yol kapalı zarfla eksiltmeye konulmU§tur. Eksiltme 13/3/939 Pazartesi 

günü saat 15 de Daimi EncüQ'.lende yapılacaktır. Keşif evr.a.kile ıartnamesi Le -

\tazım müdürlüğünde görülebilir. 1stekl'iler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan 
başka Yollar şubesinden alacakları vesikayı Fen İşleri Müdürlüğüne tasdik et-

tirdikten sonra ve Ticaret Odası vesikasile 865 lira 19 kuruşluk ilk teminat, roak· 

buz veya mektubile beraber teklif mektublarını havi kapalı zarflarını yukarıda 
Yazılı günde saat 14 de kaıdar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra 
\Terilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (1274) 

K.eşif bedeli 1982 lira 35 kuruş o1an Karaağaç milessesatı pay mahalHndeki tec

rithanede yaptırılacak tadilat ve teminat açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evra· 

kile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2400 sayılı kanunda 

Yazılı vesikadan başka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve Tica

ret odası vesikalaxile 148 lira 68 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 

beraber 14/3/939 Salı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
(1273) 

. 
İST ANBUL ŞU ESİNDEN : 

Nevrrk D:lnv' Sergisı TOrk Sıtesi çnrşıs nda le$hir edilmek Te sa
hlnı ı!-\ nzare ko ısi ıyasynn (t:m met ı olHiak Bankamız.ı 'l'Ork ha.ısı ve 
secc d.ı sı tevdi et neK istoyen tüccarı mn bugünde 1 it.beren ıııallannı ı 
evsaf ve fü:tını gö3terir li.ste .. erle bühkte müs~ı:tcelen Şube MUdfirlUğOne 
mtlracaat eylemelerı i .. a l olu.mr. 

Sergh e gö:ıderilmı.!Sİ mevzuubahs haWar ve seccadeler memleketi
mizde imal ed lm ş olflnhud ın b.r heyet marıfetile seç..:eceği ıden mura
Cfü tta bu cihetın ehemuıiyetle nazan di'{kı b a.ı ması lılzımdır. 

Kitab Resmi Hazırlama müsabakası 
Maarif Vekil1iğince hazırlattırılan Fransızca ders kitabları içm 36 tane renkli 

levha yaptınlacaktır. Bu levhaların her biri için malzeme Ressam tarafından te
In.in edilmek üzere on lira telif hakkı verilecektir. Bu ~e talib olanların yapıla
cak resimlerin, pl'an ve şartname!erini görmek üzere 6-10 Mart 1939 tarihleri 
arasında Galatasaray liseSi müdürlüğüne müracaatları l.azımdır. Talihlerin ala -
oakları izahata ve tesbit edilen şartnameye göre hazırlıyacakları ikişer örneği 15 
Mart 1939 tarihine kadar Galatasaray li.;esi Müdürlüğüne teslim etmeleri icab 
eder. 

Kitabları hazırlıyan komisyonca yaptığı resim maksada uygun görülen re.ssam 
diğer tabloları da yapmağa memur edilecektir. BeğeniJmiyen resimler sahible-
rine geri verilecektix. (686) (1335) 

• 

SON POSTA 

Son P sta 
Yevmı. S1ya.<ıi, Ha vadls ve Balk gazeteaı. 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 25 
İSTANBUL 

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

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 ô 
. tıı. Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

----ı-----
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Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 ku.r'..ştur. 

Gelen evrak Beri verilmn. 
ilanlardan me.s'aliyet alınma3. 
Cevab içi..n mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımjır. 

t•• ·;~;;~·k~~~·: ··;~·~· ı·~~~~b~i···"ı 
5 Telgraf : Son PrJsta 
t Telefon : 20203 I 
"'-............... ································-

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

Sayfa 

Gayrımenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Bay Suphi Kutsinin 22616 hesab numa rasile Sandığımızdan aldığı (350} liraya. 
karşı birmci derecede ipotek edip vadesinde borcun ödenmemesinden dolayı ya
pılan takib üzerine 3202 nwnaralı kanun un 46 ncı maddesinllı matufu 40 ıncı 
maddesine göre satılması icab eden Boğ aziçinde Beylerbeyinde eski Çamlıca, 
yeni Küplüce cadde.sinde eski 36, yeni 39 /41 numaralı bahçeli ahşab bir evin ta-

mamı bir buçuk ay müddetle açık arttır maya konmuştur. Satış tapu sicil kaydı
ına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (142) lira pey a'kçesi verecek· 
tiır. Milli bankalanmızdan birinin temin at mektubu da kabul olunur. Birikmiş 

bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve dellaliye 
rusumu borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 1/3/39 tarihinden itibaren tetkik 
etmek istiyenlere Sandık hukuk işleri servi.sinde açık bulundurulacaktır. Tapu 

Bicil kaydı vesair lüzumlu izahat da şart namede ve takib dosyasında vardır. Art. 
tırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hali
k.ında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olu nur. Birinci arttırma 17 /4/939 tarihine 
müsadif Pazartesi günü Cağalı:ığlunda kain Sandığımızda saat on dörtten on altıya 
kaıdar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi içi'n teklif edilecek bedelin ter
cihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandik alacağını tama • 

men geçmiş olması şarttır. Aksi tak<lird e son arttıranın taahhüdü baki kalın~~ 
şartiie 4/5/939 tarihine müsadif Perşembe günü ayni mahalde ve ayni saatte son 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada g ayrirnenkul en çok arttrranın üstünde 
bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sa bit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı 
sahiblernıin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tari ~ 

hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildil'II 
eleri lazımdır. Bu suret!e haklarını bildir me.miş olanlarla hakları tapu sicilierile 
sabit olınıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malil.
mat almak istiyenlerin 938/1 l!'i dosya nu marasile Sandığıını:ı hukuk AAeri servi
sine müracaat etmeleri füzumu ilan olun ur. 

~ . 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek etmek istiyenlerc mu• 
hanmıinlerim.izin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz etmemek üzere ihale 
bedelinin yarısına kadar boTç vermek suretile kolaylık göstermektedir. 

(1316) 

I - İdaremizin Paşabahçe Müskirat fabrikası şişe yıkama atölye ve üzüm 
ambarı daireleri çatılarının tamiri işi şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 113il7,0l lira. muvakkat teminatı 854,02 liradır. 

III - Eksiltme 17/Mart/93!) tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15,30 da Ka
bataşta Levazım ve Mübayaat şub?o:!ndeki Alık Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Keşif ve şartnameler 2G kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım 

ve Mi.i.bayaat Şubesinden ahnabilir. · 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 7500 liralık bu gibi işler yapmış ol· 

duklarmı gösterir vesikayı ihale gününden 8 gün evveline kadar Umum Mü -

dürlük İnşaat Şubesin.= ibraz ederek aynca fenni ehliyet vesikası almaları la • 
zundır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 ci maddede yazılı fenn! 

ehliyet vesikası ~·h 7,5 ıfJvenme parası makbuzu veya banka ternina~ mektubu
nu ihtiva edecek kapalı zarfların ilıale günü en geç saat 14,30 a kadar meı;kfu
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermele!i lazundır. cl278> 

~ 

Cinsi Mikrian Mubammen B. Muvakkat T. Eksiltme 
Lira Kuruş Lira kurnş Şekli Saati 

MPtl\ı" 2 adet 10.650 798 75 Ka. Zarf 15 
1 - İdaremizin «2 ve 8» numaralı tekneleri için şartnamesi mucibine·~ 2 aded 

motör kapalı zarfla satın alınacaktır. 

II - Eksiltme 3/~/939 tarihine rastlıy an Pazartesi günü saat 15 de Kaba taşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Gümrük ve montaj bedelleri dahil olmak üzere muhammen bedeli ve 
muvakkat teminatı yukarıdn. yazılmıştır. 

IV - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V - Şartnamenin '7. ci maddesi muci hince talihlerin tanzim edecekleri plA.n 
ve fotografiler münakasa gününden 3 gün evveline kadar Ciball Nakliyat Şu• 
bemize vermeleri lazımdır. 

VI - Eksiltmeye iştirak edecekler % 7;5 güvenme parası makbuzu veya ba1'ıo ' 
ka teminat mektubunu havi mühürlü teklif mektuıblarını ihale saatinden bir 

saat evveline kadar csaat H de> mezk:Ur Komisyon Başkanlığına makbuz mu• 
kabilinde vermeleri 13.zımdn·. c96~> 
---~---~~--~----~~~~~--~~~~~~~~--

1 s tan bul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi ve mikdarı Tahmin fiatı Tahmin bedeli İlk teminab 

Lira Ku. Lira Ku Lira Ku. 

«181 on sekiz adet mımyatolu 30 00 540 00 40 60 
masa telefonu 

ı - Tahınin bedeli ve ük teminatı yukarıda yazılı on sekiz aded manyatolu 
masa telefonu 939 senesine cari mukavele akdi suretile ve açık eksiltme ile 2J 
Mart/939 Perşembe günii saat 15 te İstanbul Gedikpaşadak:i Jandarma Satınal
ma Komisyonunda satın alınacaktır. 

2 _şartname hergün adı geçen lromisyonda görülebilir veya bedelsiz al

dırılabilir. 
3 - 2490 sayılı kanun ~artlarını haiz isteklilerin ilk temtnatlarila yazılı gin 

ve saatte komisyonda bulunmaları. .944, 
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Kullanmak Grip ve Ağrılara Karşı Muafiyet demektir. 
insana Hayatı Zehir Eden Ağrıları 
ve Grip'in Verdiği ıstırabları Ancak 

GR p • 
1 N • 

1 
Kaşeleri 
Sükun 

Ani Tesirile 
ve istirahate 

Geçirerek 
çevirebilir. 

GR p KAŞELER • 
1 N • 

1 
• 
1 

Kullanınız ve Mevsim Hastahklarından Korkmayınız ! 
G R İ P 1 N G R 1 P İ · N 

Grip, nezt•. soGuk alaınhöı ve bronfite karşı en ,ati devadır. Diş, baş, romatizma, mafsal, ainir, adale •Orılarının Panzehiridir. 
Harareti dDfDrDr, hastahöı çok çabuk ve tamamen izale eder. 

w 
BDtDn ıstırablarımzı inanılmıyacak kadar süratıe geçirir. 

, Llzamaada Glnde alınabilir. 
Aldanmayınız. Ravbet ö n h r ~ m t kli z dr a bir mar a verirlerse şiddetle redd diniz. 

). j ' •• . ·.. . ' ' . . . . 

Çocuktarımze 
Günde 1 veya 2 

ÇocuklRrda işt~hsızlık, bllyüme 
tevakkufu, Lenfatizm, Skroraloz 
gibi bllnyevi ve umumi baıtalık· 
hırda 1rnlsiumun azalmasının ta~ 

sjrindendir. Diş çllrllklüğüne, diş 
çıkaran kUçll.k çocuklarm suhuletle diş çıkarmalarına yardım eder. Her eczanede satllır. 

Kansızlık, kemik 
Titaminıizlikten 

hutalıklan, dimağ yorgunlu1dan ile 
dojma bDtGn zayıflıklara karp 

-------~~~ 

KUVVET ŞURUBU 

TAL N v • 
1 

• 
1 

Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet furubudur. Çocuk .. 
larmıza Vitalin ku-..vet ıurubu vermekle onlan sağlam, pr

büz ve neş' eli yetiştirirsiniz. 

VIT ALIN KUVVET ŞURUBU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlann 

hayati kudret ve kuvvetlerini arbnr. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU • IST ANBUL 

t 1• ıSJ'""" ı e ~'~ ~ll!!!!!!lll~lll!l!!!lll!!!lll'll!!~lll!ml~mlllll!!!~~~~ ..... 
Grip, bezle, enfloenza, ııtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BİOGENİNE kan ve i R 

derman haplarile ı1gortalaymız. ~ 

BIOGENİNE; en birinci kan, ku•vet, İftiha yaratan ve tesirini derhal göıt(!ren bulunmaz ~ 
= bir devadır. = 

BIOGENiNE; daima kanı taı:eleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelecek her ~ 
türlü mikropları öldilrür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaıhrır, .ıeklyı s; 
yübeltir. Bel gevıekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. ~ 

Kad!-11 .v~ erkeK ceD, . KoJ, aJbn ve metal saatler ı O • 15 sene p· 
rantı, bısıkletler ve ü~üler, E!ektrik yasbklan su ısıtma kapları, 
çaydanlıklar,. h~r nevı elektrık ev aletleri, havagazı ocakları, ban· 
yolan. elektrıkli ve elektriksiz dıvar saatleri vantilltörler, a-.izeler 

~ AY VERESiYE BİOGENİNE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan soğuktan ve havalann değişmesinden 5 
müteessir olmazlar. Çünkü vücudü her zaman genç ve dinç bulundura.rak hariçten gelecek her § HORNYPHON ve BRAUN Radyoları lstanbul Umumi 11cent11sı 
mikroba galebe çaldınr. Ve bu sayede müthiş Akıbetlerle neticelenen GRiP, nez.le, enfloenza, sıtma ~ 12 A y V E R E S ı• y .E 
~~~h~~k~~&~~~~~~aki~b~~n~~d~~~ı~=~~~~~----------~------~ 
sekiz yaşından üstün çocuklar yalnız sabah, aktam birer BİOGEN1NE almalıdır. Huta olanlann - GALATA: Bankalar cad. No. 4711 BEYAZIT : Üniversite cad. No.28 

tF.Ji Voyvoda han zemin kat. KADI KÖY: iskele cad 33/2 
~ 1111111111> kurtulması için de bu miktar bir misli arthnlmalıdır. Her eczanede bulunur. ...lllllllJlhw ' · · , 

Her sabah alacağınız bir tek KESKiN KASE üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. sAuı!!bç~.;cATi 


