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Amerika Avrupaya asker sevkedecek 
Bitaraflık kanununun tadiline dair proje bugün ayan meclisine 

verilecek, Almanyaya karşı iktısadi taarruz başlıyor --.... -----········-······--·····-·-- ............................................................. -.... 

Fransa da birkaç sınıfı L.Balkan milletle!i;J 
silô.h altına çağırmış arasında tesanud 

Dün İngiliz ve Fransız kabineleri 
fevkalide birer toplantı yaptılar 

Çemberlayn bugOn beyanatta bulunuyor 
Alman sefiri Londrayı terketti 

Dün bir tebliğ neşredildi 
Şelırimize dönen Bulgar 
Başvekilinin beyanatı 
Dost Başvekil An karadan hare \etinden evvel 
stadyomda maçları seyretti ve hararetle alkıslandı 

Riyaseticümhur köıkünde veril61ı ziyafette Mim Şef Bulgar Ba§vekilile konU§Uyor 
Ankara 19 - Bulıgar Bare'k;li D3e · tahsis ed:ı1nıiş bu1u.nan hususi trenle 

lans Köseiv.anof ~bayanı ref.akat ve ma 20.10 da şehr.ianıi.7.den ayrılmışlardır. 
iyetrerindeki zev~ ıilıe birlikte e.mirlerine (Devamı l 1 inci sayfada) 

C: MESElb.Elb.ER:J 
.,,;· t · . . . i . . .r Denizcilerin derdleri ile 
~.:~~·· ~·: ~ t· f ·:.: :;-.:: f(: '*~ 

8 kk 1 ıt"'n;.::.".'.._~::.~::~~~~----=-·----··-··---······-- 'neye ali.kadar olan yok? 
. ene~ muva. a -'~ i Dün a lıakiki Mılh Şef Ankara Bir_ kapt:ı.n soruyor: "Bize ~ kan.unund.~ bil_e _yer 
Çek hükOmetı teşkılı . ., • g " . ik"nci müntehiblerini . venlmedı. Acaba bu memleketin evladı degıl mıyız?,, 

l•çı·n ug"'raşıyor lkl mucadele I d . Ticaret gemı1erinde lcaptanlık eden biri cGımrtenizin 11 Mart tarihli nüshasın· 
Rusya Çeko · Slovakyanın 

işga:ini tanımadığını 
Almanyaya bildirdi 

V ld kabul e ecekler cSolı posta, okuyucusu yazıyor: (Devamı 11 inci sayfada) 
n.ampına ayrı ı 

Sipahi Ocağı atlı -- YAZAN ~ lstanbulda ikinci müntehib 
General H. Emir Erkilet ~ seçimi dün bitti 
İtiraf etmelidir ki yeni Çeko- Jk . . .. h 'b . 

Nevyork 19 (Hususi) - cPress As· Slovakya hadisesi Avrupaı ve dün- ıncı munte l seçlml 
sociation• bildiriyor: ya için, bidayette şaşkınlık veren garın gıırdda .sona eriyor 

İngiltereyi lm.tisalen, bir harb vuku- (Devamı 10 uncu sayfad'aı) 
(l>eva.ım l 1 inci sayfada) ~ ....................................... - ................ ,.. Ankara 19 (Hususi) - Cümhurreisi 

-----"' --.._____ sayın İsmet 1nönünün önümüzdeki 

Al C bA Af •) _ Çarşamba günü Ankara ikinci münte :. manya enu 1 rıtia (D:va1rullin<:~-~cıyfada) 

hükU.metine nota verdi Tork spor tarihinde 
ilk defa rastlanan 

Cenubi Afrikada karışıklıklar çıktı, garib bir hadise 
hava kuvvetlerinin Fenerli oyuncu~ar, klüp 

ihtiyatları silah alfına;s~çağırıldılar idaresine isyan ederek 
------,-,--;·~. ._., sapaya çıktılar 

Yohanesburg 19 - Reut€r: ihtiyaıf 't~l!bi,:-l~·ri alıı:ıp.tıştır. 3 tayya· Milli küme maçları i'Çin gön&rilen ta
CenuM Afrika hükUmeti dbhri.linde re filôsu ~obertsheights'e gönderil - limatnameye itiraz eden dört k.1.uptenı Be 

bütün umumi hiı.met'ıerde fevkalide · · (Devamı 3 ,.ncil ltlflfa.da.) (Devamı 3 iincü ıayfad4) 
1 

müsabakaları güzel oldu 

Atlı müsabcıkalardcı bir aüvarimtı mania atlarken (Yazısı 8 incide) 



! · Sayth 

Her gün 
-····-

Bulgar misafirlerimiz 

Yauıı: Muhlttla Blrrem -r ekoslovakyayı ortadan büsbü-v tün kaldıran hamleye kadar, 

Atmanya, yalnız hakhydı; bu m-emle~: 
haftaya kadar 'bütün harekeUennı 

son bir f 
haksızlığa karşı i:syıandan ibaret a~-
I.yetin netkeleri olarak göS:~r:mekt~ h_ı_ç 
bir güçlü"'e uğramazken bugun o mQvkiı-
ni kaybe~ir. o da, kuvve.tin . hak~a 
hfı.kim olduğunu isbat eden b;r sıyasetın 
~ind€'11 gi.c:ti'yor. O da. bizzat styaS:tin 
biır kuvvetten ba§ka bir şey olmadıgını 
gös:.eren tarih suyu içine girm'.ştir. .. 

fukat.. d€1rha1 söyl'yelim ki, bu muşa
hedlcyi yapmak ve bu hak"kati söylemek
~. her ve~deden bılistif ade Almanyaya 
hücum eden sözde hak taraftar1arının, 
yalancı dcmokratilıarın Psodososia:listl~ • 
rin tarafına geçitiğiıniz zannedılmesın. 
Almanya da cllünyada, irıli ufaıklı bütün 
milletlerın şimdiye kadar yapmış olduk
larından başka b'.ır şey yapmıyor. Onun 
gittliği yol da tarihin asırhrdanberi gitti,. 
ği yoldur. Ne İngi1tere A:manyadan baş· 
ka. ne iaşistXk sosyalistlikten daha çok 
hak ideatis1ri, ne de loomünistlik hak ye
mek ba-'kmnında!ll. faşistliktrn daha az iş· 
tihalıdır. Bütün devletler, bütün idcol~ 
jiler hep ayni şey: E\lerine geçirdikleri 
aVlaırı yutmak için, kuvvet ve takatlan
na göre, ağızlarını derece derece açmış. 
yutmaya müheyya iştihalar! 

Bu va?Jiyetin aksini söyliyenlcr yok de
ğildir; fakat. onl:ara ün.anacak olanlar biz

ler değiliz. 

* Bu hakikati bugün bir daha hatırım 
ve bu satıırlıarı yazarken Bulgar Başveki
li Köseivanof henüz Ankarayı terlretme
rniş. orada, Tün - Bulgar d"Ostluğunu bir 
kere daha teyid edıen siyaset havası he
nüz bütün sıcaklığı ile devam ediyor. 

SON POSTA 

Resim il Makaleı = =- Tesadüf /erin kuvveti 

Mart 20 

Sözün kısası 

Dosta dostuz 

K 
E. Talu 

om.şu Bulgaristanın sayın Baş " 

vekifil Doktor Köseivanof diJrt 

günlük misafir1iıkten sonra Türkiye top .. 
ra.k.barından aynhyor. 

Memleketine dönerken alıp götürdüğü 
intıballıarın iki milletin müstakbel milna· 
sebatı üzerinde iyi tesirler yapacakı ma ıı 

hiyette oldıuğuna şüphe.miz yoktur. 

Doktor Köseivaınof dost ohrak geldiği 
bu muhitte gene samimi dostluk duygu. .. 
lari?e karşılanımış, yaptığı temaslarda 
Tüı.,k efkarıumumi) ı::>sinin necib Bu1gar 
milletine karşı d:os!ılıukt.'.:ın başka duygu 
beslemediğini yakından müşahede et 11 

mli.ştir. 

Cazibe kanunlarını ık:e.şfeden Nevton önündeki nümune· 

lere baksaydı çiftçi olacaktL San asnn en büyük mucidle· 

rinden biri olan Edi.son yapılan ~vsiyel'eri dinleseydi ha· 

yatını memurıyette geçirecekti. Ed.ison da bir tamirci Çl· 

Tağı olarak r.alacaktı. 

İnsanların hayat ist5kametlerini değiştiren ekseriyetle 
küçük bir tesadüftür, dıerle.r. Doğrudur. Fakat o tesadüfe 
ho.yatı değiştirecek kıymet ve kudreti bliz veririz. İnsanı ha
yatta kıymetli bir unsur yapan veya hakir bir nesne halin
de bır.akan mnıI dimağımızm kaTÇIDUza çıkan tesadüflerin 
kıymetler"ni anlayıp anlıyam.aınasıdlr. 

Hakki.le söylemeliyiz ki bu hayı.rh ha
va biraz da onun kıcndi eseridir. Kösei .. 
\'anof hü'kiımeti ikt;dar mevkiine gelin ~ 
ceye kadar, kamşu ülkeden kith doğru !I 

dan doğruya . .kah doJlayısile bıze akset " 
tirilen sesl-er daima böyle samimi ve dos
tane dıeğildi. Çok defa milli duyguları .. 
mızı rencide eden tezahürlerin aramız ır 

dıa biır uçurum açab:ıeceğinden end:şe e .. 
dilirdi. j 

Bir otomobil kazasının ı·---......... ~O:::::..::.::::.::::.;A-o;;ı;;;;:d~~-
~arib neticesi Hergun bir fıkra Müthiş sıcaklar 

Her şeyi çift görürüm 

Doktor Kösıeivanof, büyük metbuu: 
Kral Bor.isten aldığı ilham ve kuvvetle 
Türkiyenin ck>stu olmaktaki menfaailed 
ta'krlir ederek, çalışma.l'a.rını bu istika .. 
mete tevcih ve işte bugünkü mes'ud ne ıı. 

v~yi elde ettL 

İki arkada§ birlikte meyhaneye git- Kururduğu gündenberidir herkesle. 
mişlerdi. Biri çok az, öteki çok fazla maziye sünger çekerek, dôstane ve mus.< 
içmişti. Meyhaneden çıktıkları zaman liliane biır politika taltlb etmeyi şiar e~ 
çok fazla içen arkadaşına: nen yt?ni Türkiye Cümhurıyet.ı. bugüıı 

- Bana bak, dedi, sakın beni sar- · Buıgaı· dostlıuğundan da memnun ve o ~ 
hoş zannetme, ben sarhoş olduğum '1unla müftehiırdir. 
zaman her şeyi çift görii.riim. Şu kar- 1 Ayni zamanda şurası bilinmelidir ki 
şıdan gelen iki adam var ya, sarhoş ol- bu neti~ye varan mesai de tek taraflı 
saydım, şimdi onları dört kişi göriir· o1rnaımıştır. Cümlmriyet hükfuneti <ie" 
düm. E=:· fıırsat d~tükçe, 'IIlllhterem Bulgar mi~ .. 

Az içen, karşıya baktı: tıine karşı hüsnüniyet ve muhabbetinf 
_ Karşıdan bir kişı geliyor, onu ! Avustralyada mütıhlş, al);ta oohen· göstermiş, Balkan müttefikleri namına 

söylüyorsun değil mi? .. dedi. : nemlik sıcakl~r hüküm sürmektedir.· 31 Temmuz 938 de Selanikte imzalanan 
\.. : Kabine azası da resimde gördüğünüz itilafname mucibince Bu.ıgaristanın, N().; 
---·---·-··------··' gibi ceketsiz, toplantılar yaparak, hü - Y'-i muahedesinin askeri hükümlerinden 

Me-~hur b ı'r kadın kurtulmasına müzaheret eylemi<>+ir. 
Y 1 kfımet işlerini tedvire çalışıyorlar. "" 

Bulgar e!karrumumli,yesi tarafından 
Casus memnuniyetle karşılanan bu Selanik m .. 

Türk ve Bulgar matbua tında bu müna
sebetlıe güzel yanlıar yazıldı. Türkiye 
B~ekilli i1e Bulgar Başvekil'i kaırşı kar
şıya çok dc:stane nutukkr söylediler. Da
vet'l.er b!.rbirini takib etti; bu gibi ahval
de otomatik biT maıkine gibi işli.yen pro
tokol cihazı bütün vazifesini yaptı. Fakat, 
bütün buınl.a.!', günün en mühim mese1e
lcrin~n halle<ltimiş olması demek değil· 
di·r. Türk - Bulgar dostluğunun lehinde 
çok büyük tarih unsurları bulunduğu ne Büyük Harb • 
kadaır çok doğru ve bu iki memleketin de İngilizlere ca-

Bernar Şov'un serveti ıafuamesinin. dayandığı prensipleri ifa~ 
kime kalacak? de eden metninde yüksek akid tarafların 

bugün b:ırb•'r~ karşı herhangi bir su~uk etmiş o -
düşmanlık duymalan içi.n hiçbir sebeb Bisi'kl~ g\<:k>rlten bir otooıobil •ad>:'"' lan Madam Mır· 
bulunmadığı ne 'kadar kuvvetli bir ha- ınesiıne uğnyan, bu .u.re<tle asabt bir has- ta Piçards, Har • 
lk:iikat ol'llrsa olsun, bu hal, bugün, dün- tahğa tutularak, mdtemadiyen sağ gözü bi Umumidekj fa 
yayı b:iJI'bırine karşı koyan büyük s!vaset seğiren bu İngilıiz çocuğuna mahkeme Jra. aliyetı'erini b~ · • 
hareketleri arr-asında her iki memleketin rarile 500 lira taımiınat verilmiştir. vir etlen .filmiln 
müşterek selametlerini tıemine kafi ge- g~lB müsamere • 

lemez. Beşizler ve /ngiliere Kralı sinde buaunmak 
Dünyada büyük b1r nüfuz ve siyaset üzere Londraya 

Ml:im'yıeti davasıdır kıi gidiyor. Çekoslo- Torontodan bildirildiğine göre, dünya- gelmiştir. Marta 
va'kya mesele.Si bunun içinde h1çbir şey- ca meşhur beşizlerin babası, kızlarını, Riçards·ı Türk 
dir. Yeryüzünü birkaç noktadan neticesiz İngiliz kral ve kraliçesinin Amerikaya matbuatı <la çok 
a:t:ınış dlan biırkaç büyük kuvvet birbirilıe vaki olacak ziyaretleri esnasında kendi - iyi ta(nır. Onun 
mücadele halindedir. Asıt oyun bu oyun- lerine takdim edilmek üzere Nevyorka birçok rn:ıcern1a-
dur; Çekovlovakya değ"l! getirmeği kabul etmiştir. !arı müteaddid 

defa gazetelerimizde tefrika suretile ya 

zılmıştır. 

İngiliz edibi Bernar Şov 82 yaşındadır. BaJ.kanlarda müşterek bir sulh idealine 
bağ.& bulundUklan ve kendi aralarında 

Bir !karısı vardır. Çocuğu olmamıştır. Ya-
sa:mimi li..r ~şbirl:iği aTzusile mütehalli 

şıyan muharrirl'er içinde de en çok para olduık.ları tasrih edilmiştir ki, Bay Köse-, 
kazananlardandır. Son zamanlarda, fil- ivanofun bu defaki ziyareti de bu keyfi .. 
me çe..1.cilcn piyeslerind'en dE ayrıca para yetin bir ·nevi mi.ieyyidesi o.lmuştur. 
al'maktadır. Şu ha1de epeyce re.ngin sa- Avrupanın gitgide bulu.t1a.nan siyas! 
yılır. Karısı da ana taırafından zengindir. ufkunda henüz şimşekler çakmağa baş • 
Şimdı İngilterede herkesin Mrbırine sor·; laınadıan evvel, komşu Bulgaristanın da 
duğu sual şu: Edibin öllimile bu para ki- Balkan ittihadına katılmasını görmeı1< ar
me kalacak.ıtır?. İşte bunu öğrenmek isti~ j zuya şayandrr. Ve kendi tarafından böy .. 

yen bir İıngiıliz gazetecisine meşhur hi-' le ~ir istek fahaır ed:ilii'iği gün dört müt-
civct edifu ~ söylemiştir: ı tefı'k Ba~kı~ın devllıeti bu isteği büyük bil-

• . memrnun;yetle yerine getireceklerini sa,. 
- Ben hayır cemıyetlerıne para ver· !ahi'"""' ah"b" ~-. .ıı- d v 

• • • •v < J'-• s ı ı ~vJıt::t a amlnrımn agzile men: Hıç ıkınıserun vernıecllgı yerlere te- mükerreren ifade eylemişlerdir. 
bernılerde bı.ınmınum. Ncr.esı diye sor- B" .... ..;~~ k 

ız Q gunu, ~ ..... u .. ,...,, artı çok u:zak gör .. 
Asırlardanberi m.ilılıetlerln oynadıklan 

bu oyundaaı eğer bir takım neticeler çı
kara'bind~kse şuınu anl'.amış olmamız lazım 
gelir ki meydanda bir takım büyük işti
ha:l'aır, büyük mücadele vard·ır; bunlann 
yanı başlarında da ötedcnberi kah birine, 
kAh diğer.ine aldanan küçükJer bulunur. 

ve aralarındak~ tkıuvvet birliğini kelime
den fiille geçiTecek 'bdi:' yol bulmaya ka· 
rar vermelıi:cfitkr. Bu yolun güç buluna
cağim itiraf etrneo:nıek kabil değildir. Bu
nunla beı-aber, 'biz bunun bulunacağına 
kani olanlardanız. 

Bu mühim işin tahakkuku için yalnız 
bir şart vardır: Büyük hesablann bahis 
mevzuu alk!Uğu yerde küçük ve miskin 
hesabl~ uğraşmıyaxak konuşma masa.
sının başına 1ıam bir samimiyet ve rea
l'izm duygıusu iJıe oturmak. 

londra radyosunda ilk 

defa farnsca söylenecek 

mayınız? .. Söylemem. Her ne hal ise, i- müyoruz. Majeste Boris gibi ali bir hü • 
nanın ki ölümünıtlıen sonra pek öyle bir kümdara ve Dokt.or Köseivanof ayarın .. 
şey bırakacak değihl::rn. Esasen varlık i- dıa bir hükıimet :reisine malik bulunan 
çi.nd; kıt kanaata yaşıyorum. Vaziyetimi Bul'gariıstanın selim lıi.r polfüka ta.kib ede 
de görüyorsuınuz. Bir eserim filme alına- rek sulli ve refah içerisinde daha ziyade 
cak oldu. Elimize 'bir miktar para geçti. kal'kınacağma ve i1eri gideceğine şüphe 

* Ne danek istediğimizi faz.la izaha ha
cet yak. Çok defa, bi.T çokları gibi, de
rnek istediklerimizi bu sütunlarda söyle
cfik:. Bu defa, birkaç türlü vesile ~le ayni 
şeyleri burada bir kere daha tekrar et
mek istiyoruz. 

Balkanlarda 'beş devlet ve beş mi1Jet 
var. Bun1ann bugün içinde bu1unchıkrarı 
düzenler, ne kadar kusurlu oluırsa olsun 
gene kendi dürenk-.ri:dir. Kendi eHerlle 
loondi düzenlerlıri elbet ıslaha kadir bu
lunan bu küçüık d~v'kt unsurları eğer a
kıllannı vakıti.nıde başlarına alırlarsa. 

kendi işl-er.ine yabancılann karışmalarına 
mani olabimler. Bu yabancı her kim o
J.ırrsa olsun, yabancıdır. Yabancıdan kim
seye hayır gelmez. Şu hakle bu küçük 
milletler, bütün kuvvetlerini bir araya 
geticip büyük bir kıuvvet sahibi ohnaya 
me<:burdurl!ar. Bmıu yaparlarsa ala, yap
madıklaın takdirde, şimdiye kadar oldu
ğu gibi, bir hay'li perişanlık tecrübesi ge
ç!.:receldert muhakkaktır. 
Şu halkle, Ba'llkan devfotleri başbaşa ve

rip vaziyeti ciddıi l:k surette düşünmeğe 

Londra rad;~u bu Cumartesi ilk defa Onu da maliye nazın cenablarının hazi- yoktur. 
olarak farsça neşriyat yapacaktır. İran nesine vergi olm-aık yatırdık. İngfüere a- Son ziyaret ve mülakatJ'arla bir kat da
veliahdinin Prenses Fevziye ile evlen . dalarının her bucağıru:lan ben; mektub ha kıuvvetlenıen Türk - Bulgar dostlu~ .. 
mesi şerefine, Londra üniversitesi sabık bcmıbardımanına tutuyorlar.. aman bize na geliince bu da, her iki memleketin 

yardım!> diye ... Ölümümden sonra avuç· müşterek menafii bakımından oldugu~ gi· 
Temenm edelim ki bu iş için daha faz

la gcdkmiyeliım.. 

fars edebiyatı ordinaryüs profesörü b l'armı yalıyacakLaırı.nd.an dolayı cidden i, dünya suThü bakımından da mühim 
müsteşrik Sir Denison Ross, radyoda fars üzülüyoııum. Bıme milyoner diyorlar. Gü- ve kavi bir istinad noktasıdır. 

Muh!ttin Birgen ça ve arabca hitabelerde bulunacaktır. lerim buna doğrusu.. (Devamı ıo uncu sayfa~) 
;:=======:;=:;::=:::::==============:::;;==:==:::;==~~=~~~======~ ............................................................. _ 

IS TER 1 NAN, 1 STER INANVv1AI 
Bir meslek.daşın yazısında şu fıkrayı gördük: 
c- Tesadüfen bir ecnebi fen adamı ıh1e görüştüm, fabri· 

kalarımızdan birinde çalışıyormuş. 
Fabrika hakkında fikTini sordum. En yeni ve mükemmel 

şekilde kurulmuş bir müessese olduğunu, piyasanın talebi 
karşısında geceli gündüzfü işlediğini, hatta kuruluşunda 

beklenen verimden iki misli fazla mal istihsa" ettiğini an -
lat1ı. 

- O halde fabrika çok kazanıyor, dedim?. 
- Hayır, dainıa zarar ediyor, cevabını verdi. 
Gece gündüz durmadan işliyen, vaktile piyasada bire sa

tılan malı şimdi, gümrük himayesi yüzünden üç misli pa· 

iSTER 1 NAN, 

halı satnn bir fabrikanın nasıl zarar edebileceğini anla -
madım. 

Anlattı: Maliyet fiati. 
On kişiden fazla bir cmeclisi idaresi» varmış. Galiba hep

si meb'us. Her bfri ayınca fabrikaya yüksek maaşla dörder 
beşer kişı yerleş1iriyormuş. Bun1ar ekseriya işe de yaramı
yorlarmış. Fakat «kuvvetli arkaıı lan olduğu için kimse se
sini çıkaramıyormuş .. > 

Arkadaşımız bu hikayeyi aın1attıktan sonra «idare mee • 
lislerini kaldmrruıık l'ilzumunaıı kani olmuş. Haklıdır. Biz 
onun doğru gördüğüne ve gösterdiği liizumun hakikaten 
mevcud .o1duğuna inanıyoruz, fakat ey okuyucu se:r> 

iSTER iNANMA! 

TAKViM 

MART 
Rumi ıeno 20 Arabi ıııoo 

135i> 1358 - -Mart Resmi scno 
Kaıım 

7 1939 133 
= 

PAZARTESi 
GÜNEŞ Muharrem ıM;AK 
;:,· .l). :). o. 

6 O·I 28 4 24 
ıl 43 10 03 

Ôğlo ikindi Ak,am Yatsı 
!>. L>. s. D. s. D. :), D. 

z. 12 22 15 47 18 21 19 61 

E. 6 00 9 26 1l - ı 31 . 



• ilan 

'TE.LGBAF HABERLERi Turk spor tarihinde 
ilk defa rastlanan 

Uşak havalisinde kara~ış 
•• Uç otomobil kara 
saplandı, dört kişi 

Soğukta·n donarak öldü 

. Çek sanayicileri garib bir hadise 
-~~ ı llld ı .. > • Çin komedyası 

Amerı .. kaya <Bapaır:su ., • şftatat w Vefa OjUDlara pmete IUl o1ı- Yazan: SeUm ........ 

d d•ı• J cUdanm, buna muhhfl Galatuar&J ve 1939 yrJmm ilk aylarındayız. Yaba av et e 1 ı yor ar Fenerbahçeye cfınderdlklerl mektuba ce hA<Uaeı. aramda f.ıa meflul olama • 
. vab gıelinciye kadar nmç yapmemak be- dığımız ve ~ Mnedenberl denm • • 

Nevyodt 19 (A.A.) - Amerlbn anayı re mi1K tiimeden ~ yu • den Qin • Jepon harbinin bu yılbafln " 
erbabı yapmıf o1dllklan bir toplanıtıda mıştık. cJıaki vaziyetim bir p atmak ve duru • 
camolık. cevab.ircilik.. i!ı... gibi başlıca Dün toplantı rapan Fenerbahçe müa • munıu tesbit etmek faydasız sayılama& 
Çek sanayiinin Ameri'kaya nakledilmesi s'.sleri bu ~a ginmmıek lÇln kat, Kanton ve Hankeonun sukutlle beraber 
projesini ıtıetkik etmişlerdiı'. ıkararla:rını verdikleri haJde. birinci ta • elyevm Japonya dokuz büyük Çin eya. 

Bu projenin taıt.biiai ~ wıetJa olacak • kım oyuncu.lan son dlakibd:a bu karan letini tamamen. dört tanesini de kısmi 
v 0llarda kalan . yolculara yardım için Kızılay tır: tanımamak au:retile abaya çılanışW" ve Jlk>ntroJü al.Una almıya muvaffak Olm\lf' 

.. d ·ıdi • 500 den fazla rwr W'knUyeni Ameri Vefa ile oynaımtlardır. Bu arada takım ıur. 2,5 milyon metre murabbaı bdaı 
tarafından bir heyet gon en 'ka "rllıeoek ~bu telmlsyenl yet: oyunculan 1:ianaanm idare heyet.inden sayılan bu arazinin takribi nüfusu -

.ya ~etı . ve ~r, alamayınca hallan• müracaat etmifler, milyondur. Çinin belli bqlı ve mihim 
Uşak 19 (A.A.) - Dört gündenberl 1a.-ıyoıun&n Ufllta odun getirmekte olan mış bin~ ame-~y~ Çek imalatı- hakıem de Taltw•dıt"bubman mmtaka i· demiryo!ları hep bu mıncaıkadadır. Ve bil-

' a fasılalarla yalan yajmur kelılldi. Kil· i1ç •abacıdan i:kia cbıarl.'k. lSl!müf ve dl mn esrarmı oğretıeceklerdir. 'kinci reisine vazQetl 90l"mllf, mmtaka l· tün bu üllreyi. bütün Çin topraklanma 
tabyadan. Simavdalı gelmekte oJıan O. o- feri de fen 1*' ftlli~ bulunmuştur. - •kıinci reisi oyuncularm WUnmlJ olduk - üçte ikiai aymak miballjah bir hesııb 

lıomobil Uşala 16 kiılometre mesafede Bundan. başka gene G«liz yolunda Çal Fr" nsız Cumhur reisinin Jarını ve oyuna ba1Jaımw11nı möylemif • olmu. 
lrıara sap1ımmıflar' ft bd'tıO.n yolcWtr ka· h ~ ikisi de d'onarak ölmüş - a tir. Çmin iktlslıdl varlıb evvell mut-. 
raokola iltica etmllşlerdir. Bu yol~ 11.T. Kazanm bQ.tüa muhitinden henüz ı·ng·ııt~re sey' hat•ı Bu vaziyet bl'f1SU1dlıt. Fenerbahçe ida· .ikinai derecede toprakala ~ 
bir kısmı yaya olıarak Upka gelmitleır tıMn ma?Qıriaıt abrenwumftır. Jandarma J C.. re heyet~ m~ heyetini fevbllde üçüncü derecede ticarete dayanır. lfPl 
bir kısmı da k.aratol:laı ka1ınışlardtr. Sel- karakolunda1ti yobılarm ihtiyacı ve fs. Brest 19 (A.A.) İldnci hafif A11lan • bir toplantıya davet etrnlftk'. mıntaık.aa. hemen bütün arat sahaya .. 
vioğllu 'ka!'akokı civarında kara saplanu tlnha121erl jandarma wafından temine- tik f"lı:>su bu bah cCaJ.a:s ye hareket Toplantıda mOhim kararlar ven1ecek- mildir. Toprak.akı mahsullerin, yani ma. 
bu otmnobillere ymdıDı için Uşaktan ha- cffJıneAr~. . 

1 
• • sa .. l • , tir. den mıntakalannın büyük bir kısmı dr 

relret eden bir otomobil de Upktan an • etmişür. Filo Reisicümhur Labr&ı il İn • Fenerbahçe idaft ~ diln bu hldise gene bu mmtabdadır. TicKet ve bu • 
cak 14 kWornıetre kadar gidebilmif. l1ıeıi KıalaJID ymrdum gi.ltereye götürecek oJan cCoıte d' Azuh münasebetıllıe İu ılıeblilt bildlrmlftir: owı baflica emtiasını teşkil eden ipeql.o 
eeçemiyerek döı1miftllr. t1fek 11 (A.A.) - Upk • Gediz f<>Se • vapuruna refakıaıt edeceıktir. Filo üç ınuh· cFenerbahçe Spor lcJübilniln 31 1e11e at- lik iae. Uman ve demiryollann Japonla • 

Gene fld gün evvel Gecbe harelrıet • ilinde kara upbmart* kalan ilç otomıobi- rib ve üç torpidodan mürekıkebU.r. Muh· bi uzmı bir spor haY* devresinde teD • rm elıinde bulunmasından dolayı müstev• 
den bir otıomobll de yan yalda kara ~p. lln FR .eivmmda bıılunm yolculanna ribler Portsmouth'a kadar pıecekler • diif etmediği bir vulyet bqlsmda kal· ll kuvvetlerin kontrolü.ne tlbi bulunu • 

ı lamrut 'k•hn'f vıe yohı.lannı gönderrlen ,vdmı ıçtn yan1armda erzak ~ le • dığını ve idare heyeti kararına muhalif yor. 
btr yardım ıkamyorille geri göndermiftlr. wmn bu.hm.an bir Kmlay heyetı gıtmiş- <tir. .. o'.Para:k. bazı oyunculann lsyanklr hare - Bun.lann haricinde Marepl Şang-KaJ· 

~ Yol1arda fena'* 90ll* vardır. Gedis tir. Ç k Dil ·ı • l•S"'"Ç ketlerde buhı.ııduklııırım teessürle kay - Çekin elinde yedi eyalet vardır. SovY96 8 m ecı erı t,,,. detme'kteyiz. Bu cta:lriı1rn müıevvfk ve hükllmeU nüfum altında bulunaıı iç M~ Prens Pol Hırvat Son muh:trebelerde . .1 .d. I muharrikler haldkmda muktezi tahldka. gıolist•. be!' zaman pvenilebilir bil ve ıngı tereye gı Jycr ar tın yapılmakta olduğu ve taayyQn ede. kuvvet kaynağı deği1dir. 
re.ıs·ıı"' c:o·· .. nş cek Jap: nl rın zayiatı oe'k vaziyetıe gö~ en fltlıdıetl!i c:bıriplin ce- Bıu mıntabnuı hariçle ımıva•lua il 

u ;:, ~ "'- ~ Varşova 19 (A.A.) - Matbuatın bil- zaları verüera tatb:tcinin fevkallcıe oJıs- isti:kamııltten yapıhyw: 
Belgıwl 19 (A.A.) - Naib Prem Pot ftanc 19 (A.A.) - İyi bir membadan dirdiğine göre, bin ka'dar Çek mülte- ~k .~vet e<f~ müessisler heyetine .Cenubda Hindi Çini yol°:' cenubu gar-

aJoven...A.. liin Kranj" maliUnesine llt ahnan h&berl'ere göre Hankov'un §imali . . . 1 k tt gitm k .. _ bıldiri?meıi teıkarrilr etmiştir. bide Bhmmya yolu '" Tibet yolu. Bt 
J- 1 . . cısı muhtelif meme e ere e u yollar kAmıileu dallık araziden gıeçerlıl& 

mifttr. Teyidine intin bulunamıyan )». prbimıde ,.pıian 80ll muharebelerde zere yakında Gdynia limanından hare- Al c bl Af •k İstifade edilmek 80ll derece mrdur e. 
:ı =~~=ar:~~!. re-~~~::.~~~ ket ~decektir. Dün iki mülteci gnıpu manya enu rı a aebeblıedir ki Hong-K<mı bıa ,,,_:,.. 

go m ar ~· Baltrower ve Castelholm vapurlarile hu' Qmntı•ne nota verdı• ile teması lrıe8üıdilcten. 90nra Adeta tecrld 
B.. ..k f • t ,. • Fikri leferbedik İngiltere ve ~ gitmişlerdir Anlaşıl· ' !.J ecHlmit bir hale gelmiftlr. Şang-Kay..ç.. 

uyu aşıs t mleCJSI yarın Şuın'king 19 (A.A.) _ Baflrumandan dığına göre Castelholm va~uru Çek (Baıtonıf& ı ma ıaflfadaJ ~~ım:"cutJ 170 ,~r~~- ~~!' 
a '"""am op anıyor •- .. ~k ~- ~ " Çi mi . . , . k f ~... w •pon-ra ........ uaavu.-·~ . . . . • oır-• - rı..ay • -r- uu.ıı vutün n He~e mültecıleri hesabına hır aç se er yap- miştir. Polis ve hava kuvvetlerinin bü fakiyetli bir mücadelede devam eylmnlll 

Roma 19 (A.A.) - Havas btldınyor. böaben neşret~ beyannamede cFikrl mak üzere kiralanmıştır. tün ihtiyatlan silih altına çağm].mış • için Kantaı ahillerine kadar lnmllıl JI. 
EvveJce kaıwlaftın1dılı vechilıe bii • .....,_._ ıllh eıll!Jiftlr. tır. Elektirk aantrallan ile bütün petrol zımdır 

yük fafl8t meclilli Sah ıakpmı toplana • Bafbınıeııdan nıöstıevtiye karp yapıl • &in diğer bftıtihı lalvwtlerden tiSün .~1- depoları sıkı bir nezuet altına ahnmır Harb vaziyetinin devam etmell ile be
ca'latır. Bu top~ya büyük bir ehem • ~ oı.n mmawırnetin bu ~el saf· du~u. ~e ~ zaruretlere tekaddum tır. rabe.r tenkidsiJ: bir mevki ifga! eden ~ 
miyet verilmelatedir. -• nda m&ı!Hn &it wı man.evı kuvve- eylediğini bildinrtfttr. Maha11i kanşıklıklara ihtimal veril· reşaı Şan-Kay-Çek'f.n vaziyeti de m6f • 

Bulgar Başvekili şerefine verilen ziyafetlerden intıbalar 

Doat BUlll&f'• .., a.,.eklll D ahaofan De"8t Meıı\e*"•*' ziyaNti mfuıt1ebetile Amanda teMflm suarellr, ziya • 
fe&lll' veriJımltıMr. Yabntlııld ıwtmler bamırdln ltiılc walw'r. 'Ult6lt molda lıfatmnel lvanatu Qk•hmeW ln6nü.niın 
kızlJıt ~ ~Altta Kll111h•mf Ba;: '1._ w Biriciye VüftmWe basbdwldt. 'ftnıe 111ıtta m1da da 
Macluıı lvanai BellW'mJııpıınmle bir amda ....,.... 

mektedir. Çünkü cenubu garbi Afri • 'kül.1.efmlştir. Bu arada Kuomnltag'a 
kasma Alman ıııuhaceretiııin tahdidi il ikiıncl reJsinin Japonlarla anlaşma mfl • 
21erine Alman hüldbneti cenubt Afri· cadeleııinJn bapta geçmesi ve Şanı-K&Jı. 
ka hükQmetine bir nota vererek bu Çekten ayn1ması. milıll çın hüldbneUlda 
tedbir gert abnmadılı takdirde bun • vaziyetine yeni bir darbe tıeşkil etmiftir. 
dan çıkacak neticelerden mes'uliyet Bu arada ortaya Marepl Upeyfu dıl • 
kabul etmiyeceğini bildirmiştir. Dilen e8ki bir mOıltehue çıkıyor. HO"hk 

Diln esasen Pretoria'da bazı karışık· meSiellne girmeyi diifünen UpeJfu, bir 
J1klar o!muş ve asker kuvvetleri mü • nedemıe olll!RrA mealefini tercih etmlf' 
dahale mecburiyetinde kalmıştır. tir. 1918 dit bn<tiRı'i bir fırka a..,.. 

( A.A) danı olarak görüyoruz. İki tene 80D?a 111-
Almsnlarm ln,tltere,,e htleamlan yasl bir darbe ile ön safa geçen bu 1e11f 
Berlln 19 ( A.A) - Eaen'de çıkan asker on .iki sene mütevallyen tDnaU ft 

Nasyonal Zeitung, Çeko-Slovakya me- cenubi Çini birbirinden ayıran entrika • 
selesi hakkında .. proteltoda bulundu~ lara ve :m(lcadelelere karıpnıf ve bunJa,. 
için fngiltereye ldlcum etmekte ve bil· nn ııetiNwinde partiyi kaybederek mı.. 
b~a şöyle demektedir: te çekilmiftir. Yetuqe ,.UJapıı bu• " 

fngiltere Milnllıte aktedtlen dostluk dam. pmıliı. birgok entrikaların tmn. 
misakını feshettl Bu hareket iki mem· Şang-Kay-Çıeke karşı çıkarılmakia ,,. 
leket arasındaki. dostane milnasebet • Japonlarla sulı y&pmul lçiıı hm pirill 
]ere karşı yapılabilecek en fiddetli ta • tahrik okmm•'ktadtr. 
arruzdur. Çin miDeti. iıtiyar ve bm:ıat bir m. 

Halbuki İngiltere fiddetli hücumlar- reşa1 taalalJ elile bir defa daha hiyanetc 
la muk2.bele ediyor. uğramış oluyor. Selim Ragıp B~ --·-·······-···-.. ···················-...... ···-·-··········· .. ·····-··---.............. . 

s.1>ahtaa .. l.ı.a: 

Bir zafer albümü 
Kitt6.bhanemln bir töteslnde ll'ransızlann 926 da pkardıklan üç bıll1'Ui 

cfJıd1ik cL'ahım de la Guerre. 1 bir daha karıştırmamn sırası geldi. Zat. 
neş'eslle Büyük Harbin bütılln reaim)i vesib1aruu bir araya toplıyarak ihtt • 
mama 'hamlan bu ilç kocaman cild denime, karada, havada dilpnanı emıll 
bir mGletin ldeta ,ehnamesidir. Siyük Harbin iJArwnclm> Fruwz alayJamuııa 
Sar havzamnı ifpJerine ve nihayet mağldb Almanyanm Venailleaııe IUla 
muahedenameainl imzalarnaıma kadar harbin ve ımltarekeo.in bütün l&fh• 
ian bu üç cilddıe heyecanlı bir film halinde seyredilebilir. Bu albümOıı nept 
tarihi olan 928 da Parilte idim. Hm bm üzerinden yedi sekiz yıl ge9illi 1ıaJd9 
Franaular hA1' aferin nejesine bnamamışlar ve Almanlcla eğienmekta 

bılmMımoJıaıdL Parla hilA Franırız tnpraklannıda harbetmiı Ameftb. 
hları e~ meşguldü. Harbin Fransa topratmda geçtillnl ve Franma 
millıeUnbı 9Qk evl&d kaybettiğini. zaferin heyecma wnıtturmuftu. PuWa 
her sakağı İngllz ve Amerikan adı taşıyan kabareler, barlarla dolmuftu. Arta 
tıık tehlike kalmannftı. Ve Fransızlar bu zafer ııet'esile yağlandılar. ~. 
Pariste belıti Selne nehrinin sulan kadar pmpırnya içihnifti.. 

* Dün bu albOmO tekrar kanştırırk en o günleri hatmlıadım ve sonra sayfa • 
lan çevirip m• mın berindeki ınetelere baktım. Daha on iki yıl eVftl 
Cihan Harbinin mağrur kahramuılan Framızlar mıJdı ve Venailleetıe diJdıl 
ed!ilen mafld~ fermanmı imzalıyanlar AJrrnm1ar mıydı? 

Birhan CaMcl, 
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Bir lngiliz vapurunda 
geçen esrarlı ö)üm vak' ası 
Vapurun süvarisi kaptanköprüsünden düşerek ölmüş, 

vak'a Çanakkalede ihbar edilmiş, fakat cesed 
lstanbula gelirken denize atılmış 

İstanbul zabıta ve adliyesi d~.n bi: ı :revan ~ekli, Ş.erni _rn~stahdemlerinin i· 
Jngiliz vapurunda vukubulan şupheli bdelerıne mustenıddır. 
bir ölüm hadisesinin tahkikatına baş- Alresford vapuru dün İstanbula ge-
lamıstır. lince, zabıta tarafından ölü vapurda a-
M~hiyeti esrarengiz görülen bu M • ramlını~ buhmarnayınce g'emi erkanı 

disenin !?emi efr&tdmın söylediklerine ~u cevaıbı vermişlerdir: 

nazaran tafsilatı şudur: - Cenne yolda, etrafı rahatsız ede-
İngiliz bandıralı Alresford vapuru cek derecede taaffün etti. Bunun üze -

Yunan:standa Matabanburnu açıkla - rine istanbula varmadan ölüyü denize 
nndan geçerken, karaya 4 mil mesa • attık. 

ferle vapurun birinci kaptanı Prais Bu garib cevab üzerine keyfiyetten 
kaptan köprüsünden düşerek ölmüş - Jerh!l adliye haberdar edilmiştir. 
tür. Vapur, bu hadiseyi müteakıb ikin- Müddeiumumilik, dün geç vakit, ha· 
ci kaptanın idaresinde yoluna devam disenin tahkikatına el koymuştur. 
ederek Çanakka'.eye gelmiş, orada Hadise şu şekJile şüphe uyandırıcı 
vak'a r.abıtamız~ ihbar edilmiştir. Ha- mahiyettedir. Prais'in ölümünde bir 
di<.;enin ilk tahkikat safiıası orada ik -

kaza. yahud kasd eseri olup olmadığı ma! edilerek, vapur cenazeyi hamil o-
\arak 1stanbul isb"kametinde ydluna ara<.;tırılaciktır. Vaziyet hakkında Ça-
devam etmiştir. Vaziyet, İstanbul poli- nakkale zabıtasile de muhabere edi • 
sine de bildirilmiştir. lerPk. bu garib ölüm vak'ası aydınlatı-

Hadisenin yukarıda anlattığımız ce- lacaktır. 

Eczacılar da dDnden 
itibaren P . ..-.. zar 
Tatillı~e başladılar 
İstanbulda eczanelerin beş yıldan -

beri takib ettikleri Pazar tatili yapmak 
hu~usundaki arzuları üzerine, Sıhhat 
ve İçtima! Muctvenet Vekfüeti tarafın· 
dan verilen Pazar tatili kararının tat • 
bikına dünden itibaren başlanmıştır. 

Dün, her semtte yalnız evvelki gece 
nöbetçi bulunan eczaneler at;ık bulun
muşlardır. 

Eczanelerin Pazar tatili yapmalan 
hakkındaki karara göre evvelce gece 
nöbeti için birbirlerine semt y<Jtınlığı 
ttlbari1e gruP'lara ayrılan eczaneler -
den her hafi~ Pazar günü biri nöbetçi 
kalacaktır. Eyüb kazası gibi yalnız iki 
ecza~ bulunan yerlerde bir eczane 
bir hafta, diğer ecıane de ertesi hafta 
'kalmak suretile nöbet tutul~aktır. A
dalardaki milnferid eczaneler ile tek 
ec'l811"' &>ulunan nahiye ve kaza mer
ke:ılerinde !se eczaneler eskisi gibi her 
gün ve Pazar günleri açık kalacaklar • 
dır. Yeni şekil, Sıhhat VekAleti mil -
fettişleri tarafından daim! bir şeki1de 
tetkik edilecektir. 

Rir amele yaralandı 

Eyübcfe civaıta fabrikasında çahşan Ke
rim oğlu Rıamıiz sol e.lni somun ke91m 
ma'lrlnesine kapbrarak. üç parmağı ya -
ralanmıştır. 

Başından da, hafif bir Yllft alan Ra • 
mm hastane~ kaldırıhnıştır. 

Hadisenin tahkikıatına başlanmıştır. 

Bir motosıklet bir çoaığu yaraladı 

LAng.ada obur.an 10 yaşında İz.ut klz.ı 
Zerrin Uleli caddeSinden ge~kte iken 
F.şre:f isminde birinin idaresindeki 40 sa-

Karaya oturarı 
Yunan vapuru 
Kurtarıldı 
Evvelki gün Bozcaada civarında sis 

vüzünden karaya otureıh 2500 tonluk 
Yunan bandıralı Ganez vapuru dün 
kurtarılmış ve vapur yoluna devam et
m ·~tir. Knyalıklar üzerine otur~ ve 
bazı yerlerinden ha .. ara uğrıyan Yu • 
nan vapurunun aldığı yaralar muvak
k<ften kapatılmıştır. Vapurda esaslı bir 
tanıire lüzum görülmektedir. 

Diğer taraftan iki gün evvelki fırtı
nada vukua gelen iki motör kmzası et
!"afındaki tahkikata devam olunmakta
dır. İmroz adası civarında b~an Mü· 
refte motöründe boğulan kaptan Hü
~evinle. iki tavfanın cesedleri d~m def
nedilm~tir. İki tayfanın fu.erlerinde 
hiçbir vesika bulunamadığından hüvi
yetleri anlaşılamamıştır. Kaptan Hü -
c;evinin cesedi üzerinde 200 lira kadar 
bir para bulunmuştur. 

f neboludan elma yükliyerek İstain -
bula gelmekte iken Kamışadası denilen 
kavalıkl:ıra düşerek parçalanan Hızır 
motörünün üç tayfası Necat ve Yardım 

motörlcri tarafından kurtarılmışlardır. 
Motörde bulunan diğer tayfanın akı • 
beti henü7. meçhuldür. Bu tayfanın ya 

boöuJmuş olması ve yahud yüzerek 
w~i'le ç !kını~ bulunması m~te~l ,_ 
dir. 

fl Pnlz lt1lerl ı 

Bir tarak vapunı satın alınıyor 

Deniz Ticareti Müd'ürfüğü Bartın bo -
ğ.az ve deresi'lıe Amasra limanının tara • 
nıp temizlenmesi iç'in bir tarak vapuru 
ısmarlamıştır. Tarak vapurd saatte 500 
metre mik'abı 'kum çikıarabilecek kabl • 
li~tte ve romor'köre lüzum kalmadan is
ıtenlld"JH yere götürü.?ebi.lecek bir kabl -

1 Maslakta gene 
bir kaza oldu 

Tanınmış bir aile kızı mo
tosikletten düşerek öldü 
Maslskta tanınmış bir aileye men -

sub genç bir kızın ölümü ile biten feci 
bir kaz:ı olmu~tur. 

Henü7. 1 S yac:ında bulunan kazanın 
kurbanı Türkan, evvelki gün ikindi 
vakti biraderinin motosikletinin arka· 
sına binerek, birlikte Maslak cadde • 
sinde gezmeğc çıkmışlardır. 

Caddede motosıklet süravıe Jlerller· 
ken, Türkan birdenbire müvazenesini 
kaybetmiş ve bulunduğu yerden ye -
re yuverlanmıştır. 

Muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralanan genç kız. bir müddet sonra 
kurtulamıyarak ölmüştür. 

Hadise etrafında zabıta ve adliyece 
tahkikat yapılmaktadır. 

Bir çocuk başı 
Ezilrrek öldü 
Beylerbeyinde vukua gelen feci bir 

kaza neticesinde, 15 yaşında bir çocuk 
ölmüştür. 

Yıkıcı Numan tarafından yıktınl -
makta olan Beylerbeyi Bürhaniye ma· 
hallesinde Gürgen sokağında 7 numa
ralı evin yıktırılışmı seyreden Nurna
nın oğlu 15 yaşında Toftlir binadan dü
~en bir kiriş tahtasının altında kala • 
rak başı ezilmek suretile bir anda öl • 
mü~tür. 
Binanın yıkılmasında çalışan ame • 

lelerden Mehmed de, önünde cereyan 
eden facia karşısında fena halde kork
muş. hr..st:ılanarak h<tstaneye nak>edil· 
mistir. 

Hadise, zabıtaca tahkik edilmekte • 
dir. 

Kllltflr 11'/Prl: 

Liselerdt> ikinci yoklamalar başladı 
Liselerde ikinci yazılı yoklamalara bu 

sabahtan itibaren ba:;planmıştır. Şimdiye 

kadar ikinci yoklama sualieri Maarif Ve
kaletinden gönderildiği halde, Vekalet 
bu yıl sualıi göndermemiştir. Sua11er heT 
dersin muallimi tarafından hazırlana • 
caktır. İkinci yazılı yokllimalar bu ayın 
sonuna kadar devam edecektir. 

fEt okııUarda talebelerin ik'nci karne
leri de 

0

bu ay sonunda dağttıl'acaktır. 

Toplantılar : 

Türk Dili ve Duygusu Yayım 
Kurumunun toplantısı 

Türlı: Dlli ve Duygwıu Yayım Kurumu dftn 
Şişli Halkevinde blr toplantı yapmıştır. Top 
lantıya İtıtiklll marşlltı başlanmış ve başkan 
T. Yılmazın ma bir hitabesinden sonra Ali 
Haydar Erişkin ve Kemal Perkün tarafın -
dan birer konferana verilmiştir. 
Konferanslarındıl Kurumun faaliyet n p 

yelerini tebarüz ettirdikten sonra bazı n
tandaşlann törkçe yerine ecnebi llsanlarla 
konuşmasına ıtaret ederek bu vaziyetin say
gısızlılı: olduğunu ve bundan böyle bfttlln 
vatandaşların çok güzel olan tilrkçe ne ko
nuşmalarını söylemltlerdir. 

Farmakoloğlann çayı 

Türkiye Pratik Farmakolo~lar Blrutı, dtln 
saat 17 de Alayköşkünde meslektaşlan ta -
lllftırma mabadUe bir danslı çay tertıb et
mif tlr. Çay, çok net'ell bir hava içinde 12 ye 
kadar devam et.m1ftlr. 

Zahire Borsasında bir 
haftalık vaziyetin hül8sas1 
Tiffk üzerindeki muamele hafta içinde hararetini 

kaybetti, fiatlarda kayda değer bir değişilik yok 

Ha:fta içinde borsada ehemmiyetli iıJer 1 tini muhafaza etmektedir. Fia.tlarda b~ 
ohmdığı gibi fiatla.rda da kayda değer yü'kseliş olmamakla beraber gelen mal 
bir değişiklik olınaıı:nıştır. Geçen hafta lar satılımaktadır. To.sya malları 25-26 
tiltik işlerfade başlıyan hararetli mua - Orhangazi 29-30, Urfa malları 22,5-
meleler takas pri.mTerinin d'iişmesi üz.e - knıruştur. 

ri:ne hararetini kısmen kaybetmiştir. 
BUGDAY : Geçen hafta piyasada de

vam eden gevşeklik kısmen zail ve fiat
larda hafif bir yüıkseliş olmuştur. Teref
fü, Ana.doludan az mal gelmış oiması ve 
Toprak Mahsulleri Ofis".nin de pıyasaya 
mal arzetmemesinden ileri gelmiştir. Haf 
ta içinde 1610 ton buğday gelmiştir. Fiat
lar 1.(l çavdarlı ekstı-a ekstu Polatlı 
mallan 6,10-6,15, 4-5 çavdarlı Ankara A
yan manar 5.35-6, 1-2 çavdarlı Anadolu 
sertleri 5,15-5,20, 9-10 çavdarh Trakya 
mallan 5,02-5,07 lruruştur. 

ARPA : Piyasa geçen haftaki vaziyeti
ni muhafaza etmekte ve ihraca.tçılar mü
bayaatta bulunmadıklarından gelen mal
lai yalnız dahilt istihlakat için aarfedil • 
mektedir. Hafta içinde 390 ton arpa gel
miş ve Anadolu malları dökme Haydar. 
paşa tes}imi 4. 13-4, l 4, Trakya mallan 
çurvallı iskele teslimi 4,17-4,21 kuruıtan 
satılınıştIT. 

ÇAVDAR : İhracat yapılmamakta ve 
fi.atlar dıüşükl'ilğÜnü muhafaza etmekte -
dir. Az miktarda gelen mallar yerli sar
fiyat için satılmaktadır. Fiatlar, Haydar
paşa teSli:mi dökme mal!ar 3,30·3,32 ku. • 
ruştur. 

PiRiNÇ : Piyasa geçen haftaki vaziye-

TlFTlK : fngi!iz takas primlerinin b 
miktar düşmesi yüzünden tiftik p '"asaa 
bir hafta evvelki hararet.ini kayb:tmil) 
tir. Bununla beraber fiatlarda gerile 
kaydedilmemiştir. Hafta için.de piyasa~ 
80 ton ctifti.k gelmiş ve ihracat için 24( 

balye satılmıştır. Fi.atlar, oğlak malları 

138-140, Karahisar ayarı mallar 120-12a 
Ankara ayan mal'lar 120-122, Çengel 
maUarı 108-110, muhtelif deri malları 
74-78 kuruştur. 

YAP AK : Almanya için siparişler ~ 
yerli fabrikaların mübayaatı devam 
me'ktedir. Fiatlarda ehemmiyetli bir ~ 
ğişikli.k olmamıştır. Hafta içinde 140 toıı 
yapaık gelmiş ve 1700 balye yapak ve yi1ıl 
satılmıştır. 

Fiatlar: Trakya, Bandırma, Bursa Aya 
rı maMaır 65-66, Çanakkale, İzmir, İzmf 
ayan mallar 62, Karahisar ayarı mallaJ 
53-55, yıkanmış yün 73-80, tabak ~nlerl 
54-56k~. 

AV DERIS! : Sansar üzerine taleble 
devam e1mek~ ve gelen mallar satıl • 
maktadır. Tavşan derileri için de ti.lebleı 
olmaktadır. F.iatlar zerdeva çifti 54-5 
sansar çifti 40-45 lira, porsuk çifti 43 
450, tavşan adedi 16-18 kuruştur. 
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Mahkem~lerde: 

Vali tamamen iyileşti Kilid kıran bir hırsız 
On gündenberi rahatsız bulunan Vali Mercanda bir kahvenin kiJ.idin.i kıratı 

ve Beled'iıye Reisi Doktor Lutfi Kırdar ve siTkat maksadile i9€ri girdif .. sırada 
tamamen iyileşmiştir. Doktorlar kendisi- suçüstü }'lakala.na.n Kemal isminde biri.: 
nin bir .ilki gün daha istirahat etmesine dün adliyeye ıtıes1iın edilmiştir. 
lüzum g&terdiltl'erinden Vali ve Beled1- Suçlu Asliye 3 üncü cezada yapılan 
ye ~e~ Çar.şamba ~ya Pe~ günü muhmmeyi ımfüıeakib tevkif edilmiı 
vazifesı başına gE-kcektir. dava haıciıise mahallinde keşif icrası içln 

-- taliık edilmiştir. 
3 yaşında bir çocuk haşlandı 

TophanOOıe Orman sokağı 9 m.ımarah 

evde sakin Nesimin 3 y~ndaki 9(>C1.1ğu 

Lili, od'aıda oynaıiken, mangalda kayna • 

ma.Ma olan suyu devirerek, viicudüniln 
muhıtıelif yenlerinden haşlaruruJtır. 

HALK GPERETI 
Bu aqam 9 da 

HALiME 
ZOZO ile 

Çar,amba M. Y•ariDID 

AŞK BORSASI 
Yeni cıper.t 

·················································-··-···· ... 
ŞEHİR TlY A TR OSU 

l.tilıliJ cadde•I 
Komedi Kısmı 

aktam uat 20,30 da 

YOZ KARASI 
8 perde 

TURAN Tiyatrosu 
Bu •lqam Halk receıi 
ErtutnıJ Sadi Tek '" 

arkadatlan 
ıarıuyu umumi 6ıerı 

OTELLO 
4. P. 

(Seı Atila rnİilil • Mi~ Peaoof ftrJOtMİ 
Loealar 100 • Her yer 20 • Paradi 10 kunaı 

STAD ILAHLARI 
(1936 Berlin Olimplyadlannın tam, huklkl ve yegane filmi.) 

11 ay Berlinde... 8 ay Londrada... 6 ay Pariste... ( 3 Sinemada birden ) 
geçen ve ... Amertkada (Yalnız birleşik Devletler Amerikasında 63 Sine

mada birden gösterilen şaheser. 

23 Marttan itibaren SAKAR Y A Sinemasmda yılı motosiklet. birderlbire çocuğa çarp • 
m19 ve başından ağırca yaralamıştır. Suç 
kı ya'kıaWıarak. hadisenin tahkikatına 

başl:anmışhr. 

tivetıted'lır. Vapur sekiz ay sonra teslim a- ~--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••lllııı. 
ıınacaktır. En Nefis Şark Musikisi ile En Mükemmel 

Sinema teridJPri yüzünden çıkan kaza Bir kömiir amel~ yaralandı 

SaJmatamrıu1cta Dervişali mahallesin • Dün saat 13 de Galata !"Ihhmı karp • 
de Kasap sokağında 18 numarada oturan sında şamandırada bağlı bulunan İtalyan 
Haçfk kızı (10) y~lanında Mari eski si- band'ır.ah İftarllbentx> vapunına kömür 

yi.itk.kmekte olan. Deni'zbank amelee:in -
nema şerid pa:rçalıarile oynarken, bun • den Ömer oğlu ömer Parpar, başına ctl -
lan manga?a atmış. derhal tutuşan film şen büyük biır kömür parçasından ağırca 
kızın elbi9e!eıi.m ve vücudünün ~r ta- yara:lanmıştır. Ya.ra'Pı derhal, tedavi edil
rafm.ı yaıkmaya başlamıştır. Kızın ferya- mek üzere. Beyoğlu Belediye hastane -
dl.na ~tiışen annıesi Doruk kızını söndar s'ne 'kaldırılmıştır. 

me.k Ebenken, o da tutuşmuş. yangın o- Bir kadının sütten kolu yandı 
da~ eşyaya yayıhnıştır. Her ikisinin Şişfide Çiftecevnlerde 106 numaralı ba
de feryadlarma lromşul!ar ve Salmatom- nede otu.ron Mehmed klzı Şerife, ateşte 
"* polisleri yetişerek hem yangını sön- kaynattlğı sütü kandınrlren., devirerek, 
daırmüŞler hem de ana ve kızı kurtar • koluna dökmüş, bütün kolu haşlanarak 
IDf!arsa ela. dlı.ıiııinin & yaıralan ~ ol • yanmıştır. 
dulun<tan tıeda.vi edilmek üzere Hase1ti Şerife, tedavi ediJ:ınek üzere, Şifli go -
kadın hastıa.nesine !kaldıırılml§lardır. cuk hastanesine bldırılmıştır. 

Türkçe Sözlerile ••• Kendi Dilimizde Konuşan 
Ye eararb Hindi.tam en cana yakın bir aık menaa içinde canlandıran Racaların 

Muhteıem Saraylannda Filme Abnmıt • Munzam Mizanaenli 

RACANIN 
HAZiNELERi 

Baş rollerde: Unutulmaz ŞEYH AHMED filmlerini 
ve Şeyhin Afkı yaratan 

Musiki kısımlarım 
Başhca şarkı va 

RAMON NOVARRO 
tertib eden: M. C. ve ilstad CEVDET KOZAN 
gazeller MUSTAFA ÇAGLAR ve K. SAFiYE 

Perşembe akşamı SARAY ve iPEK Sinemalannda 

birden ,I._ ..................................................................... ... 



Cenubun en 
tarihi şehri: 

eski ve 
Tarsus 

Tarsus miliddan çok evvelki zamanlara aid birtarib 
taşır ve tehir birçok kavimlerin istil~Da uğramıtbr 

- 11.-ı Bey Beletiiye hal
bı abhat ni adamakıllı ım
~a bnr wrc:L 

••• O..Werdlt otmdUlu .. 
ma g&oe, b6ttm ~ 
pla madı:lelleriN koatrol .U. 

~ 
........ 

Hopada b;r ana Uç 
çocuğila 

zehirlenerek öldu 

5 ' f t 1 

mOntehibisani 



• •rta 

1 Hldiaeler Kar§ısında 1 

TORKÇIE MAKALE 
A rkad.aşmı, Amerikan yaclıane • - Diksi.yoner! 

sine oturmuştu.. Ben kapıdan - Diksiyon.er ımi.? Desene sen işi bü-
yu .. ttün. Artık ecnebi gazetelerdeki maka-

ghı:l'iğ;im zamaın.: . leleri de okuyorsun! Halbuki ben senıi 
- Çdk rica ederim, .dedi. on dakika tüırlkçed.~n başka lıisan biim.ez, bilirdim. 

JD(lsaade et, gazetede bir makale var. O- - Gene öyle bili 

~ okuyup bitireyim! _ Ya demek lisan ögw rendiğini saklı. 
- PekA1A! ' ~ 

b . yorsun ... 
Dedim, bir lrol:tuğa oturdum. ir sıga- - Ne münasebet c~ neye saklı . 

ta yaktım. yayını. lisan öğrendiğim. :filan yok 
Ark:adaşumn arkası bana dönük oldu- _ İyi öğre~ olduğun ikidıe bir 

tı,.ı için okuduğu gıaZJeteyi göremiyordum. Diksiyonere bakmandan belli; fakat bu 
o btr yandan gazeteye bakıyor. bir 

00
,,,,.e ögr~ eni.lir. 

....,. .... ..ı...... da yazıhanesın· in üst. ün.deki cildli J • 
ı-~ - Ben lisan öğrenmiye filan meraklı 
bir .k:lıta'bı kaınştırıyordu. değilhn. gaııetede göniüğüm ınaıkaleyi 

On dalki.ka demişti amma, okuduğunu olrumaık dst.Emiştim de .. 
okuyup bitir.inciye ıkad.ar yirmi dakika- - Lisan öğ:rellllliY. meraklı değils:in 
dan fazla zaman geçmişti. de ne diye fransızca mı, ingil.izce mi, heı 

Bana döndtl. Cebinden men.dilini çıkar- oe lisanda ise 0 ga7.e'teyi alırsın? 
dı; terini kıunıladı: - O gazeW! ne ingili.z:ce, ne de franaız.. 

- Çok şilit(lr, dedi, bitirebildim. ca ... fstanbu!d.a ak.şsmtan çıkan türkçe 
- O nasıl ma:kale okumak yahu, bir b.i:r gazete. 

gctzeteye bakıyorsun, bi'r kitab karıştı · - Makale ne Jıfsanda? 
nyo?'91lll? Yoksa ilmi bir tetkikle meş • - 'lürkçe! 
gu1sün de tefahür olmasın diye bana ga- - Yahu sen şaşırdın mı? 
zeiede bir makale okuduğunu mu söyle- - Hayır şaşırmadım; gazetedeki ma • 
din? kıalede o 'kadar fazla fransızca kelimeler, 

- Eminol makale okuyordum. Üşen · tabirie.r var ki; IUgat:ıa bakıp türkçe kar-
mezsen. gel gazeteye bak! şılıklannı buhnadan makaleden mana çı-

SON POSTA 

Çocuk bakımı 

Çocuklarınızın gözlerinin 
saı?lam kalmasını temin 

etmelisiniz 

- Vazgeç, ne diye yerimden kaldarır. kıaramıyoruın. 
&nl.. O k.itab neydi? 

Gözü ıııo.rnnal şekilcfe gören bir çocu .. 
ğun iyi görme hassasını uzun müddet de· 
vam ettinnek veya kısaltmak çocuğa ya
pılacalk ihtimama bağlıdır. Bu hususta 

ismet HulUsi mücadele edilecek en mühim mesele mi· 

=c~=un=ıa=rı~ı.=ı· o=r=m= .. =.t=dı·n~ı·z=· ~.=~~~~~~~~~"~ 1~1~ 
1J ği yerde durdurulabilir, fakat cksiltilc

r;:~·~·~::~:~: .. ;::~~=·:::;~~-:~:::~:·~::;=~;~·::::: .. ~:~·~=~::) 
S lran•ızca bilmiyordu. Çünkü Lond rada doğmuf, 17 Yatına kadar 
~ oradan ayrılmamı§lı. Anneai bile ona lransızcayı öğretememiıti. 
\ ........................................... ·-----·················-········· ............................. .-...... .ıl 

.Fransız si:nmla yıl
dızJıa;rı içinde m gü
zel ve en şirin o1an.o 
I.ard8n biri de Meg 
Lemonnierdir. Bu se
Vimll. yıld'ız ayni za. 
manda da :tud'.retll 
1fu' san'atkardır. Film 
1eri her taırafta bU... 
yük bir muvaffaki
yet kazanınJ.ftıı'. 

Yıldızın san'at ha
yatına ne suretle atıl
dığını kendi .ıı,ğzm<:ian 
dıinliyelim: 

c- Sözler.ime belki 
inanmazsınız. Fakat 
&.ııe aynen hakıikati 
söyliycceğim. Pariste 
operet oynamağa baş
ladığını vakit bir k r. 
liıne bile fransızc 

bilmiyordum. Dunyanm en zarif giyinen adamı 
· Londralı Mister 
Regley, dünyanın 

en zarif, en pk 
ve en pahalı giyi· 
nen ad.anu olara.k 

Papanm taCI 
mez. Ancak, tedbir alındığı takdirde bil
hassa yirmi b~ yaşından soora arttığı 

--ı M.eg Lemonnier cSüt hemşirem> filminde Henry Garat ile 
da nadıırdir. Miyopluğa karşı iki şekilde bir arada 

Herkes buna §a§'a· 
cak!... Nasıl olıur? 1870 senes.indenberi ilk defa olarak pa.. mücadele edilir: Çocuğun geceleyin ça-

gece Seymour Hiclm beni çağırttı. Oyu. 
pahk Aleminde, Senpiyeır kilisesinin bal- 1ıştığı oda kita'bının üstüne lürumun!: sızca bi1mesin?!. mınııu çok beğe.ndiğiaıi söyliyerek tiyat-
ikıonunda bir papaya taç giydirilmiş bu- fazla eğilmeden akuyabi~cek derce e Ben Londrada doğdum. On yedi yaşıma rosuna daıhil ohna:mı ve binlk.ite K.anada-

Hem Fransız yıldızı olsun, hem de fran-

hmmaıktatlır. Üzerinde 146 mücevher, 11 aydınlatılmış olmalıdır. Iyi tanzim edi- kad·ar Lon.ı--.ıa kaldım. Annemin üzül· di. b . 
lirse el'ektxik ziya.sının gündüz ışığından u.nııu ya gitmemi tekili eyle · Ka ul ettım. 

t a n 1 n m a k t a. el:rnas ve 8 dizi inci bulunan altından bir fan'kı kalmıız. Çocuğun, ışığı cephe· mesme rağmen bir türlü fransızca koouş- 1928 senesinde idik. Kanadaya gittdk. o. 
dır. Son g:.i.nlerde, ttçüz1ü bir taç yeni papa. 12 inci Pius'nun den alacak şekilde çalışmasına hiçbir za- mağa muvaffak olamadım. Aruıem evde rada ingilizce roller yaptım. Ben orada 
gömlekçisi ile ara· başına ikon.muştur. man müsaade etmemelidir. Ziya daima beni alıştırmak için fransızca konuşurdu. ilcen kız kardeŞim ile annem Parise gelip 
lannda bir anlaşa,. * soldan gelmelidiT. Güneşi.n aydınlığı yav- Ben bir türlü ona fransızca cevab vere- orada yerleştiler. Lonilıraya yalnız dön-

mamazlık olmuş, runun okuduğu şeye doğrudan doğruya mezdlim. En bü,yülk: arzum doktor olmak- düm ve yalnız ka<l!ım. O sırada Edgar 
ve zarafet kralı Dünyada J 60 cins balık gelip akis yapmamalıd'ıT. Çocuğun gözile tı. Fakıat bu arıruım bir türlü kuvveden Wa.llace'ın bir roliiınü oynıyacak id im. 
mahkemeye ba~ . Varmış! kitabının arasındaki mesafe en az 33 san- fiile çıkıamadı. Bugün hala doktorluğa Oynadım da ... 

vurmuştur. Deli- tiJ:nıetre olmalıdır. karşı bir meyil duıyanm. Mektebde tem- Tesadüfen Paıtistıe bu1unmakta olan bir 
kanlının giyim l .. Kitabına bundan daha ziyade yaklaş- sil!lero.'e rol almağ'ıa ören.irdim. Klasik 

f . ·ıe Amerikan prodiülrtörü fra:nsızca biır film çiıı sa.dettiği paralar Londra ıatı fUn- mak ihtiyacım dıuıyan çocuğa gözlük ve- danslarda da muvaffaık olurd'Um. Bir yaz 
çevirtmek arzusunda idi Film meşhur !ardır: rilmelidir. N.ailir halılerde ve bır takım guın·· ü büyu"k 'bir temsi.1 verdik: İmli. cBfr 

Elb. kımı 140 Tü k li Fransız muharriri Charles Mere'in ese • ıse ta r rası şartlar altında çocuk yatağında da oku- yaz gecesinin ,..ıvası> idi Puck rolünü 
Palt 140 ·...., rinden ilctibas edilen bi.c eserdı. Telgrafla 

o > > yabilir. Ziya kitaba aksetmeli, çocuğun yaptım. Fev:kal.ıı.de m••vaffak oldum. E-
0 c......11,~ 15 .. ..... berii davet etti, gittim. fırsat ile anııem ..-yıı.a. , > gözüne gelımemelidir. Ziya kaf! derecede beveynlın benim bu istidadımı yakından 

Ayakkabı 28 , > lmal.ı T ılı ld lm l ile kız kardeşimtiı gördüm. Fakat bir tür-
0 . avana as ampu en ge eme ı'. gördüler ve beni Hampstead konservatu 

Çorap çifti 6 > , sayfaları parlaıtacak kıadar da kuvvetlı zd rdıl Bir taıraftan dans d lü fransızca konuşmağı beceremiyordum. 
Gömlek tanesi 28 > , olmamalıdır. Çocuk yatağında tıpkı bir arı:ın ~a 'ı. ar. . . . ers- Büyük bir sıknntı devresi geçirdim. Son-
Fanna tanesi 20 > > Balıkçıl~rın sattıkları yenecek ba -- koltukıta oturuyormuş gibi oturarak ça,. lerı, bır _taTaf.tan ~ derslerı, bu-. tar~f- radan ingilizoe eserlere başladım. Sine • 
Don tanesi 24 , > lıklarm cinslerini tesbit eden bir balık lışmalıdır. Yattığı yerde okursa gözleri .tan da ·lisan derslerı alıyordum. Bır gun mayı hiçte ya,.Jiırgamadım. Tiya.tro kadar 

Pijama takımı 44 
> , ILeraklısı bunların 160 cins olduğunu çok yorulur. arkıadaşların:ıda:ı bi.Ii beni mektebin tele- hatta tiyatrodaın fazJıa bile muvaffak olu. 

Mister Pegley, her seferınde bir dü I ğırdı Wan<l vill 'd rövü 'çin 
tesbit etmiştir. Küçük şeylıeri UıZaJkta tutarak gören onuna çaı : c e e e 1 yordum. Brodway ve Good News adla· 

mne gömlek, yarım düzüne pijama ıs • =============== çocukJa.ra gözlük lazımdır. Bazı adamlar prova1ar yapılıyor. Gel blr kere tecrübe ırında i.ki film çev'trdlın. 
marlar. Senede en aşağı 4 takım elbise, tense benim yaptığım gibi hareket etmek gözlüğün mümkün old'uğu kadar geç kul- et!, dedi. Helecan ile gittinı. İmtihan et-
Sk:i paltıo yaptınr. Hep ipekli mendil kul- f b ak ldı RolJe ..... trtını Meşhur Fransız bestekarlarından Wil· 

mecburiyetindedir. İyi eşya dalına pa - Lamlınasını, çünkü bir de a alışınca ir tiler. Muvaff 0 rum. re '$..... • lemetz ve Qu.tnson beni Bouffcs P1ri-
lanı.r.. daha ondan vazgeçilemiyeceğini ileri SÜ· Wandeville'de rollerimi yaptıktan son-

!Mister Pegley: hahdır. Fakat ucuz eşyadan daha çok da- rer'ler. Bu doğru bi.r düşünce değildir. ra Lonıdrarun en büyü.k ve en flk otelle- sienste rol yapmak için angaje eyled ler. 
+_ -a ·· le damak Ilı giı.rinmek is yanır deme'kted"r G .::1. 'b' 1~ 1·,~ kl Fransızcam sökıneğe başlam~tı . .. = .. ~ .. ?..!?!. .... ~ .......... : ....... :' .............. : .......... : ................ ~.: ..• - ...... -················- özlıU.A ır iu.ıçirr. .ı.açtan sak:..nma a rinden biri olıaın Metropole'da Metropole 

-==---=--========--===ıı----=======-===-===- hastalık 'iyi olmaz. Follies rövüsüındıe numaralar yaptım. Bu 
Sağ1am gözlere banyo yapmak lüzum- numaralarım herkes tarahndan fev1talu• 

suzdur. İnce i§le uğraşan, çok okuyan ço- de 'beğenJildi. Çok yoruluyord'um. Sabah

Sinemaya ne suretle intisab eyledia:mi 
söylemeği unuttum, onu da an1atayı111: 

Okuyucularıma 
Cevablar 
İsimlerinin yahı'lz baş harflerini ga

zeteye yazaraık kendisine cevab ver· 

merni Jstiyen okuyucum K. K. ye: 

Düşüncen dOğn.ıdur, şimdi nişanla· 

mr. ve BSkerliğ'fı:ni birr·nce evlenirsin. 
Fakat mektubunun ikinci kısmında te

mas ettiğin cihet için ben başka türlü 
düşünüyorum. Benim göstereceltim 

yoktan gidemen daha doğru hareket 
etmiş olurswı! 

Mademlki m uzaık akrabasımz ve 
birbirinizi tanıyorsıunuz. Doğrudan 

do~ya hiskrlni ona senin açmana ve 

lkend'i';siJe evknmek istediğ:ni kendisi

ne söylemenize lüzum yok. Ailenle ko· 

nuş, onlıara söyTe, bu işi onlar yapsm
lar. Sen ona aşkım. onu beğendiğini, 

onıunla evlenmenin senin icin büvük 

bir saadet olacağım söylemeyi arzu c

debllıiTsin, fakat ne lüzum var, söyli

yeoekrerini sonradan da söyliyebilir· 

sin. Esasen vasıta ile olsa d'aı bir izdi

vaç talebi bütün bu sözlerden daha 

kuvvetli bir yakınlık, bir sevgi, jfa. 
desidi:r. 

Küçüıkpazardan H. A rümuzile mek,. 
tub yaı:an okuyucuma: 

Oğlum, sen daha çok gençsin ve bil 
hassa tahsilini ikma1 etmemişsin. Ev. 
lenmek için tahsili bırakmak kadaı 
yan1•ş bir düşünce olmnaz, evlenmek 
ancak tarurl bUtikten aonra mevzuu 
bahsolabilir. Sevgiye gelince, ne olsa 
gün ge1e~k unutu1acaktır. Çünkü sen 
genç olduğun gibi o .senden genç bu 
bu yaşlarda başhyan aşklar sanwı a
l'evine benz.er, b·ırdeınbire par1ar ve 
birdenbire sön<.>..r. 

Ne yapayını. ne edeyim? diye uzun 
boylu düşünme, mektebine git, ders. 
Ieriıne çalış! 

* Şişliden Tülün Sevgi: 

Kızım senin yaşadığın muhiti bilme. 
diğiln için lta.t'i o1arak, hangisini inti~ 
hab etmen lazım olduğunu söyliyemi
yorum. Aile itibarile, yaşayış ve görgü 
ıi.tibaril'e, hangisine yakın.san onunla 
evlemnek muvafık ol'ur. 

'rEYZE 

cuklar vakit vakit uzaklara bakarak göz-
lerini dinTend'inneyi tercih etmelidirler. Ja.ı:;ı saat yedide kalikıardım. Provalarla 
Bu mesafe takriben d'ört metre olmalıdır. uğraştıktan sonra sahne saatine geç yeti
Çürıkü bu kaıdar mesafede gör., hiçbir ş.kd'im ... 
şeyi dikıkaıt1e seçmeğe çabalamaz. Akşaml'an evime yorgunluktan bitkin 

Ne zaman doktora miiracaat etmeli? 

Çocuk uyandığı zaman çapaktan göz 
kapakları birbirine yapışıyor ise, gözleri 
ışıktan müteessir oluyor, az bir soğuk ve 
rüzgardan yaşa:rıyorsa, kapaklarının al
tında kum varmış gibi acı duyuyor, göz. 
]erinin yanmasından uzun boylu çalışa
mıyorsa cyorgunluktan olmuştur, geçer 

(Devamı 13 üncü sayfa.da) 

bir halde dörııeıdlın ... 

Gayretim semeresini göstermeğe baş

ladı. .. Bir gün Vandeville'in san'atkarla
rından b'ri her nasılsa vazifesi başına 

gelmemiışti. Orrun yerine sahneye çıkıtım. 
Muvaffak oldum. Bana ertesi günden iti 

bruren r.ol vermeğe başladılar. Bu arada 
Juven.ile Iead rolünü aldım. Yani genç 
san'atkar ... Oynadım. şarkı söyledim. Bir 

1931 yılında Cannes şehrinde idim. Bir 
apandisı't ameliyatından henüz kalkmış-

tım. Orada nekahat devresini geçi·r yor

dum. Natan bana bir tecrübe filmi çe-
• 

virtti. Muvaffak oldum.. Haftada 20.000 
frank aldım ve birinci yıldız olarak ilan 

edildim. O vaıkittenbcri doe bir hayli film 

çev.irdiın. Faka:t hayat bu ... Halk ve pro

düktörlıer bir san'at.karda kalmıyorlar ... 

Tenevvü a;rıyorl:ar ... Şimdi seyrek olarak 
çeviriyorum. Ne de olsl 20 YS§ında ,bir 

genç kız değilim. Şimdi de aranan çok 

genç olaın.lardır. Ne ise bana da rol çıkı
yor ya! ... .............................................................................................................................................................................................. 

iki ahbab çavuşlar: Re~samzn intikan ı 



Londra Ne Garib Bir 
Şehirdir, Bilir misiniz? 
~· ················--·---····-············· .. ------·----·= ·------ --- ' 
! Veznedarları pembe palto, kırmızı ceket, silindir şapka giyen "lngiltere ! 
i Bankası,, nın müdürü için bir ikbsadcı ıöyle demişti: "O dünyanın yarısının 1 
~ hakimidir. Geri kalan yarım dünyada da ondan izinsiz iş yapılamaz l,, 5 
\.. ............ ·--··· ·--···············-·····---·····----······ -·-··········· .... ·········--·-············ .. J Yizan : Marcel Chaminade - Çeviren: Neyyir Kemal 

' 

Salınege çıkan ilk 
Türk kadını lıagatını 

"Son Posta,, ga anlattı 
Yarin onun kadrini ancak senki musallada bilip 

saf saf el bağlamakla · mı iktifa edecekler? 
Ya%an: ismet Hulusi 

982 d11 gelen bir 
Muhacir nafua cilz
danı alamaz mı? 
Otuyucuiamnıldg Zmnldüıd& otr

ctıtepede marangos Ha.eJia 01111 caıa 
yazıyor: 

cBen 932 yılmda muhacir o1a.rd: ~
cllm ve nilfus olizdanmı almak f.thı 1114-
racaat ettim. H &7 80Dra tablb'et ta -
leminden bir muhldr lııltıd.ı l9Mller 
.,. bir aene 'bmlunla llıl'bestçe plıpbl -
leeetJmt aöyledller. Mee'elhr'Je allkadar 
b1r firkete atreret oablmata b84ladım. 
Karacabe:r, lJrfa, Adana, x.a,...n, Brmn-

can. llanfd& llOprtlltıNa f&blt• ... -
llttıllm 1erde ..... k.. deliftk'mek ... 
ntıfUI bJdım1 ta.maınJamat ben mOra
naatta bulundum. Bullarm.dan meııft 
enablar ~dım. buılarmdl.n da mlfJdl
lAtlarJa kartılafbm. lftbaJet 31-12-931 
de Zonguldak am.ıe .-'Q'Onlannd& '9 -
IJ§mak ftıııere ~nderlldbn. Burada löO -
men kltıdımı mtlddett geçmJş oldulu l
çln elimden aldılar .,. tabldka.t için fs
tanbula gönderdiler. b1 a1Cfır bir oeT&b 
gelmedi. Burada da it tamam olmat e -
aeredir. Fakat bea elimde bir tabU,.. 
vesik::w olmadıkp bir ,.re gidemem ..,. 
bir işe giremem. Buralarda aiirilklenlp 
kalmamaklılım. totn _. btr uı eY'9I 
yap1Jması t9lıı allkadulaml naan d.llı:
katlnl çekmemm ıtca edel1m. 

* Karabük poetanell helkealn istifa • 
desini tembl edebBeeek ..... 

ptltj1me8 
Ok1J1UCulaıım"Cla1a Kanllllı.ie Bola 

Hal\s Bayındır JUl10f: 
Ka.rabilkte bir mm flJxfb .,. lıh' 

tıamı fehlr infaatmda '91llMl - ile 
esnaf mtkıan 'ftJOO 1 lll!Jnıat+adır. 

Posta ve ~ WPtJıa lmduı4 • 

.tan dabllind.edlr. Şehn 1VUD saat me -
aafede oldufu için gtcllp ıeımet hu.su -
ıundatı sorıutıa beraber postaneden nı.
tııb ft han.le almat .,.,. tıelpat " .,... 
ra ;vollamak lohı sarurt olan mtıracaa.t -
Jarmuad& fabrJb beqüert ekııeı1ya aı&
bdarlan içeri aotm.amaktedırlar. Be • 
D1m g1b1 il lçllı lldenler ve lıOerbe ao -
tulm&1lP ell tolu bof dönenler pek «;ok
tur. Geçen a7 aldıtı bir telgraf 1lJıerlne 
para ;yatırmak ıotn J)05tanQe giden balı:
kal İbrahim adında bir art.ada.şun bek -
çiler tarafından ıoerı 10tulmamıt ve 111-
nt ı6rememitttr. ~ komlaerllti va 
sıtasUe ftt1 mttraeaatı d& bJr aemere 
ftl'DKmll.lttr. Bu ml.ttfllMuı ortadım 
bJlcmuı ~ mtlt.evaktıf ıae al.ltadar 
matamatm bmuı Wnfntnt rica ederim. 

* Bursa niifus midürlüibün tavzihi 
/ 

21121939 tarihl1 okuyucu sil.tununda 
bir nftfua laydı hltl;JUl bqlıklı bir ta.
rı mektubu llef1"9dllmJftl Bursa vUlye
U. natua mtıdihlttımden aldıtımıs bil' 
tavzihde tltlıettt Ahmed Asafm Fa -
tlhte Allfııkıh mahalleainde asıl taydı 
old utu halde Buraada 9~ yılında nüfus 
ya21mmda babsettllt l'9Cf l çocufundaJa 
;yalnn ~tını mıaaıır olarak kaJdet -
tlrditl ve bu taydı Jıllah etmesi llzua 
gelirken. dtu.eltmemlf oldutu blld1r1lmekte 
w hllttı hatıtat beyana~ bulundun 
likred1lmelctedJr. 

* t\ksany tntla bayilerinin teşekkttrll 
Abaray tOUla bayllerl, bize yudıklan 

bir :nektubda ınıu.urıar ldaresinln Aksa
ray tilttı.n deposu müdilri. olan ve flmcU 
mertes depo mtıdilrlfllilne t.ayin edllmlf 
bulanan Reşad Eytlbotıund&n gördütlerl 
lrola;vlıklan, kendllerlıMt brt aarrfedt -
Jıen nlllbtl sltlr w ~ ·~ • 
dlrler. 



1 Sayfa 

Küme maçtan 
dün başladı 

. 
Kendiliklerinden sahaya ~ 
çıkan Fenerli oyuncular 
Vefayı 1 - O yendiler 

Dün Ankara, İstanbul ve İzmirde 
milli küme maçl~ına başlandı. Fakat 
3 senedenberi büyük bir zevkle seyret
tiğimiz bu müsabakalar bu yıl maale -
ıtef çok sönük ve bir takım ihtilaflarla 
oynanıyor. Nitekim Galatasara~ dün 
Beşiktaşla Taksimde karşılaşması ll • 
zım gelirken, son defa verdikleri karar 
lanndg ısrar gösterdikleri için maç ya· 
pılmamış, Beşiktaşlılar sahaya çıkarak 
hakem Tarığın işaretile seremoni yap
mışlardır. 

Di~r tarcrltan Kadıköy sahasında 
yapılacak oları Vefa - Fenerbahçe ma
çı, Fenerin de milli kümeden çekilmiş 
bulunma~ı yüzünden oynanmıyacağı. 
beklenirken garib bir hadise olmuş, Fe 
nerbahçenin birinci takım futbolcüleri 
Jd:.tre heyetinin kararını protesto et -
mek maksadile lisanslan '!llerinde ol • 
matlığı halde sahaya gelmişlerdir. Bu 
vaziyete Vefalılar itiraz etmişlerse de 
İstanbul bölgesi direkt~rlüğü şimdiye 
kad<Pr görülmemiş garib bir kararla 
Fenerbahçe takımının lisanssız oyna -
masma müsaade etmiştir. Bunun Ü -
zerine maç pek az bır seyirci kütlesi ö
nünde oynanmıştır. 

SON POSTA 

iki kı~tti süvarimlz E yilb Ônctl ve Cevad Gürka-:ı manta atıarlar1een 

teşsporla Doğanspor ek.ip~ri ı-1 be - Cumartesi günü Taksim stadı kupasını koşusuna 17 bölgeden gelmiş dörder 
rabere kalmışlardır. kazanan Peralılar çok yorgundu. Bu <4t~t iştirak etti. Battan sona kadar 

Siileymaniye - Şişli muhteliti - yüzden birinci devrede 3 gol yediler. muntazam bir şek.ilde cereyan eden 
Topkapı - Arnavudköy muhteliti İkinci devrede canlanan Pera • İ.Spor ko~da İstanbul 1, 3, 5 • 9 sayı ile bi-

,İstanbul bölgesinin milli küme bari - muhteliti üstüste 2 gol yaptı. Fa.kat rinci, An.kara 19 sayı ile ikinci, Koca~ 
cinde ka;an klüp1er için teşkil ıettiği müsabaka 3-2 Hilal - Eseyanın galibi - li 28 ıayı ile üçüncü oldular. 
müsabakalara dün iki sahada birden yetile bitti. Ferdt neticeler şunlardır: 
başlandt. Taksim stadında oynanan Sü Beykoz • Kurtuluş - Bozkuri 1 - Maksud (İstanbul) derece 18 -
leymaniye - Şişli - Topkapı - Arna- Taksim stadında yapılan husust ta- 46 - 2 cyeni rekor», 
vudköy muhtelitler; maçı, bundiliı eon kımlar arasındaki bu maç, ümid edil • 2 - Ali (Ankara) 
raki Be~iktaş · Galatasaray millt kü· diği kadar zevkli olmamıştır. 3 - Artan (İstanbul) 
mc maçının oynanamıyacağı anl~ıldı- İlk devreyi ııfırsıfıra bitiren bu ta - 4 - Mustafa (Ankara) 
ğından. pek az seyird önünde yapıldı. kımlar ikinci devrede bir parça sert 5 - Hüseyin (İstanbul). 
Rakibine nazaran dah~ iyi anlaşan ş~ oynarnağa başlamışlardır. OUnkU bisiklet müsabakaları 

- Mnr·IO 

Dün yapılan 
atlı müsabakalar 

Müsabakalar geçen se
nelere nazaran çok mu
vaffakiyetli, heyecanlı 

ve güzel oldu 

Sipahi Ocağı tarafından tertib edilen 
atlı müsabakalara dün ocak meydanında 
1aat 14 de başl.anmış ve geçen senelere 
nazaran çok muvaffalciyetli neticelıer a • 
hnm~ır. Müsabakahın ve neticelerini 
cw-~ yazıyoruz: 

ı"lk mil.saba'ka: Mania adedi 12, yü'k .. 
seı'klik 1,10, ~nişlrk 3 met.re ve her nevi 
aUa sivillere mahsus olanı bu müsabaka .. 
da birinciliği Orhan Aziz (Efekızı ile), 
ikinciliği Orhan Aziz (Başkal ile), üç:.in~ 
cüli1ğü gene 011han Aziz (Afacanla) ka .. 
zanarak büyük bir muvaffakiyet göster .. 
miştir. 

İ'kinci müsabaka: Bi.nicili:k: mektebinde 
ırt.a.j yapan topçu si:\>aylanna mahsus O• 

kıp rnan.ia adedi. 12, yüksekUk 1,10, ve 
genıişlik 3 me'tre idi. 
B~indliği üsteğmen Zeki (Şahinle)( 

fkincilıiği üsteğmen İhsan (Aşina ile), Ü• 

çüncülüğü yüzbaşı Cemll (Hurma ile) 
kazarunışlıardlr. 

li - Sülcymaniye muhteliti her iki dev- Neticede Bozkurd takımı ilci. sayı 
rede de hakim bir oyun oynadı. Pek yaparak maçı kazanmıştır. 
çok fırsat kaçırdıktan sonra Şavaş ve lstanbul Türkiye kros 
Hraç birinci devrede iki gol aıtarak birİnCİSİ oldu 

Dün sabah Mecidiyeköyünde yapı - Üçül1<."li müsabaıka: Gene sübaylar ara
lan IXSl~e bisiklet birinciliklerinde şu llllda yapıldı. Mania adedi. 12 olup mü· 
neticeler elde edilmiştir. ~a.fe 60 aabıklar zaman hesabile derece alıyorlar• 
kilometre idi. dı. Koşu)"R 11 at girmiş, neticede birin • 

(Devamı 10 1111cu sayfada) elliği Orur atile asteğmen Necdet ka • muhtelitlerini 2-0 vaziyete getirdiler. Dün Ankarada yapılan Türkiye kır 
Birinci devrede mütevazin bir şekil

de aynamın maç, gol yapılmadığından 
o.o beraberlikle bitti. İkinci devrenin 
ilk anlarında sıkı ataklar yapan Fener 
forveti 52 nci dakikada Yaşarın kafa -
sile bir gol yapmıştır. Oyunun bundan 
sonrası çok zevksiz olmuş. başka sayı 
yapılmad•ğından Il)8Ç 1-0 Fenerbah -
çenin g&1ibiyetile neticelenmiştir. 

İkinci devrede; Şişli - Süleymaniye 
muhtelitinın hakimıyeti devam etti.Bu 
sefer de sıra Silleymaniye oyunculan
na gelmL~ olacak ki Daniş ve arkasın
dan İskender birer gol attılar ve maç 
Süleymaniye • Şişli muhteltinin 4 - O 

,-----r-----------"".'."'""'~-"""".'!~=-::"'.""--=--_.,.....,...-._,_ ___ .......,~-· ··- zannuştır. 

Fenerbahce: Hüsarf1eddin - Yaşar, 
Lehib - M. Re.şad, Angelidis, Ali Rıza -
Şaban. Esad, Yaş:ır, Basri, Naci... 

Vefa: Azat - Va\ıid, Karabet - Sü -
leyman. Lfttfi, Sefer - Kadri, Abduş, 
Sulhi, Şükrü, Mehmed. 

Bundan başka diln İzmirde yapılan 
mi11f küme karşı1aşmalannda, heye -
can~ız Ye zevksiz b~r oyundah sonra A-

galPbesile bitti. 
Siileymaniye - Sişli: Merç • Vlruıtari, 

Ruhi - Maritan. İbrahim, Arşevir • 
Hraç. Şavaş. İskender, Daniş, Diran ... 
Mihakis. Salahaddin, Anestl, Maroli, 

Topk::mı-Arnnvudköy: Hralambos -
fstavro. Mihal • İstrato, Sabahaddin, 
Emin. Hamid ... 

P~rn-İ.Spor - mtal-&eyan 
F~nerbahçe st~dında Fener • Vefa 

maçından evvel Pern - !.Spor ile Hi-
1~1 - Eseyan muhteHilerl karşılaş'tllar. 

Dörd:üncil müsab~: Mania adedi: 14, 
yüılcsc'k'l:ik 1,20 orup 11 a.t iştirak etmiş -
t'ir. Bi'r:inciıliği Bora .a.tile üsteğmen Kud
ret kazanmıştır. 

Sonuncu müsabaka: En mühimm1 id!. 
Beynelmilel atlı müsabakalar:ı gidecek 
sübaylar arasında yapı'llnıştır. Mania a • 
dedi 12, yübe:kl::ık 1,50, genişlik 4 met· 
re orup rnü:sabıklaır hafa adedine göre 

•derece alıyorlardı. 15 at girm.ştir. Neti " 

cede: Yüzbaşı Eyüb Öncü (Ünal ile) bi • 
rinci, yüzbaşı Sari'.m Po!at'kan (Kanad i 
d:!e) ikmci, üsteğmen Ahmed Kızılkan 
(A'kın il~) üçüncü ohn~lard'ır. Kaza • 
ınanl'arın mükafatlıan Perşembe gilnü 
tevzi edirecelcti.r. 

- Cavidan. 
- Hah! Ömrüne bereket! Cavidan, ta 

" Son Posta'nın Romanı : 80 --------

Ah ne bay ın bakışın var, 
Hürmüz de pek memnun olarak, Tat
yostan bunu geçmiş ve kanun ile de 
tekrarlamıştı. da kendisi!. İşte o Cavidan tam üç de· 

fa bu eve geldi. 
Macıd. durduğu yerde hoplcdı: 
- Ne münasebet? Gerçek mi söylü

yorsunuz? 
- Yaıan söylemek tabiatiın yoktUl'. 

Durup dururken, elin kızına ne diye 

50 
YIL 

EWELt<İ 
tSTAMSUL. a beY.aZ şemsiYelil" 

VA'Z.AN 
~QCÜt'ltNO 
EkREH 
TAL 

• 

Bir Cuma günü, iki arkadaş, gene 
biribirlerinden bihaber olarak E}mir • 
gan korusunda buluşmuşlardı. Macid, 
Hürmüzün o gün oraya geleceğini bil
diği halde, Memduh sadece umarak 
gitmişti. Mevsim Temmuzdu. Bu ayda 

Halkın dilinde do- koru pek kalabalık olurdu. Ulu ağaç -
lann altında yere ihramlar serip ya • 

laşmasına, kıskanç -

leke süreyim? , 
- Kız değil, demek? İstediği gene ol -
- Onun orasını ancak Yaradan bilir. muştu. Macidi kul -

Herhalde ben burada haline acıdım da kıvrak bağlamıftı. 
kimselere çıkarmadım. Hatıl, son de - Zora gelııe yüzünü 
fasında payladım da, öyle gerl çevir • hiç görmediği, bil • 
dim. mediği Cavidanı da 

Delikanlı, kendi kendine söy1enir gi- bulur, getirirdi. Fa-
bi: kat bu zahmete kat-

- Çok şey! dedi. Memduh ne kadar lanrnıya lüzum ~l"' 
da haklı imiş! müyordu. Zaten,, 

RfınA sordu: paylayıp kovma 
- O da biliy<>r mu? masalile kapısını da 
- Yok .. hayır! Bir şey bildiğinden önceden yapmış bu-

değil. Lakin, o, umum kadınlar hakkın- lunuyordu. Ba'ıjı sı. • 
da Mr takım hükümler yürütür de .. lA- kıya gelince, bu ay
kin, çok şaştım! Peşinde o kadar gez - ni sebebi ileriye sü
diğim halde bana yilzünü bile g~ster- rerek, kızın gelmek 
miyorou. istemediğini iddia 

- Ey! Dünya öyledir. Macid bey! edebilirdi. 
lnsanlann çoğu, göründükleri gibi ol- Hürmüz de fın -
mazlar. Siz tecrübeli değilsiniz benim dıkçılığı ile Macidi .. .. .. . . hergün biraz daha Hunnuzun bu ttyranlarda, beya% dantel lı ıemsıyeri elinden 
kadar, anlı:.~ılıyor. Ben hayatımda neler 
gördüm, neler öğrendim. İyiden iyiye ziyade çileden çıkarıyordu.Genç, artık Ve zavallı aşık, o günler, sevgilisini 
adam sarrafıyım artık. daireyi büsbütün sermişti. Her sabah uzaktan takib ile iktifa ediyordu. Bir 

_ Sakın, aklınıza bir şey gelmesin, Rananın evine gelip, geç vakitlere ka· iki seferinde, Memduhla yüzyüze gel
fakat sizden bir ricada bulunacağım. dar oturuyordu.Mütemadiyen de para mişlerdi. Her ikisi de 11rlanru biriblr • 

'1arcıyordu. Onda, Memduhun serveti lerlnden saklıyaTak, ayni mevzu üze • 
- Buyunıl'- Emredin. l d ;ıı. • • k f h o ma ı,,ı içın., nes~ var n~sı yo sa . a iş rinde ah ederek kolkola gezerlerken, 
- Şu Cavidan hanımı bir kere şura- ~~r~larla rehm edıyor, elıne geçenı ye· bu vaziyeti gören Ran~yı epeyce gül -

ya getirtin.. karşılaşalım. Başka bir dmyordu. dürmüşlerdi. 
şeycik istemem. Cuma günleri Hürmüz analığile be· 

- A, başüstüne! Veiakin geHr mi, raber muntazamaın gezmelere gidiyor- Hürmüzün bu seyranlarda, beyaz 
gelmez mi şimdi, onu bilmem. Demin- du. Macid buna mutcrizdi. Fakat RanA dantelli şemsiyesi elinden eksik olrnu
den dedim ye? Payladım da, kovdum ayak direyordu: yor, hayranlarının, meftunlarının na -
diye. - Yoo! Eviadırn hava almağa muh- zan dikka-tlerini celbediyordu. Bütün 

- Siz çaresini bulursunuz. Ne olur? tac. Ben onu kapalı odalarda, kafes ar- İstanbullulann ağzında, Hürmüziln a-
Maksadım öç a'lmaktan ibaret. kro1arında &olduramam. Evleninceye dı «Beyaz şemsiyeli hanım> olmuştu. 

- Anlıydrum. Bakayım: Teşebbüs e- kadar gezsin, tozsun sonra ne haliniz I Onun bn sıfatını bilmiyen, anrnıyan, 
deyim bir. varsa görürsünüz .. diyordu sayıklarnıyan yok gibiydi. 

, 

lığı müsaid olma • yılan avam kısmının arasından piyasa 
ederek geçen kadınlı, erkekli kibar za• 

maltla beraber, bu 
l!kab Macidin de trler için ileride kafesle ayrılmış hu -

susi mevkiler bulunurdu. Korunun 
hoşuna gitmişti • .. t . 
Gizlice tanzim etti· mus ecıri bazan buraya tiyatro, hokka-
ği bir güfteyi mfin· baz. ort~ oyunu getirir, hazan en seç • 
h : isinin kin sazendelerden mürekkeb bir saz 
asırl~~ dsevgil takımınt çaldırırdı. Ve haftanın muay-

mec ısın e okut - .. . 
mak ~- dis' yen gun]erınde o ufacık, fakat çok ca· 

ve Ken ıne k . . k-a b 1 w ıv.w. b' SÜ . na ya ın mesıre ınsan öJla a ıgmdan 
"votk ır aksrpnzd'l yap- geçilemez ha.le gelirdi. 
ma m a ı e; ya- Temmuz ayı, Eınirgan korusunun en 
kından tanıdığı, o 
vaktin musiki üs • rağbet gördüğü bir aydı. Başka yer • 
tadlanndan «Şeker- lerde nefes alınmazken burası püfür 

püfür E>serdi. Sabahtan gelenler yemek· 
ci Cemil• efendiye }erini de birlikte getirir, çimenlerin ü· 
götürdü, besteleme - zerine dağılan koyu gölgelikte güle 
sini rica etti. oynaya yerlerdi. Sadece hava almağa, 

G;;rıc pek fevka -
ebik olmuyordu. l8de değildi. 
.J>üşfüm ateşlere ey meh, seni gör

düm göreli.. > 

cAh, ne baygın bakışın var, a beyaz 
şemsiyeli!.• 

Diye başlıyordu. Fakat Şekercinin 

bir keyifli uımanına rasgelmiş, onun 
yaptığı uşak beste pek revnaklı olmuş
tu. Üstad dayanamayıp, bunu, devam 
ettiği kibar meclislerinden bir ikisinde 
okur okumaz şarkı taammüm etti. A· 
ğızdan ağıza yayılmağa, şehrin sazen
deleri tarafından meşkedilerek, fasla 
dahil edilmeğe başlandı. 

Ne Macidiıı, ne de Memduhun bun
dan haberleri yoktu. Yalnız Macid, bir 
akşam Ranan;n evine alıp götürdüğü 
kemani Tatyosa bu şarkıyı çaldımllf, 

oyun scyretmeğe, sa1. dinlemeğe veya .. 
hud ki bunları bahane ederek, ha·kikat
te giizel gijrmeğe gelenler, ikindi su· 
larında sökün ederler, bir aşağı bir yu
karı dolaşarak çeşmiçerez yaptıktan ve 
bir iki fa'Sıl dinledikten sonra, akşamın 
yamaçları morartmağa başladığı saatte 
dönerlerdi. 

Koru mevsimi hitama erinceye kadar 
diğer mesireler nisbeten tenhalaşırdL 
Zaten Emirgandan avdet edenler, 
mutlak~ kayıkla Göksuya, Küçüksuya 
kadar da uzamrlar, derede, veya köş· 
kün öniinde bir lfunelif çevirirlerdi. 

MaciJ, o gün Memduhla, aşağıda, 
Çımıraltında buluşmuştu. Memduh bu 
tesadüften sıkılır gibi oldu. 

(1lrkası var> 



- - -- - . -- .. ---· - ........... -"'--'.. k,..,j_ .... 
HAFTANIN KARl~~!~~h~n~r~! ICür~!::! ~~z:na~::ındal 

Haritacı - Şu Almanya bizi o kadar zarara •oktu ki illa. etmek üzereyiz. 
- Hayrola, .ize ne? ... .. 
- Daha ne olacak, .abahleyin tertib ettiğimiz atla• öğleyin matbaaya gidinciye kadar haritalar degıfıyor. 

[İapanya harbi F.ran.kooım lehine biterken] 

A.n Roben•on/ •• 
l•panya harbinden aıl karlı çılcanlarl .• 

- AI!manılıar paraşütle Praga asker md:irdiier. -

Bana tepetl•n inm• elerler, sarai 1oldarl, 

nisbet lizım değil mi? 
Hukuk doçenti Hıfzı Veldet: "Eroin kaçakçılığının 
daha ağır bir ceza tehdidi albnda bulunması mu· 

hakkak ki lazımdır ,, diyor 
cCürüm ceza ile mütenasib olmalıdır• ı 

meselesi ~trafında tanınmış hukukçu
ler fikirlerini söylemeğe devam ediyor
lat-. Bugün de Hukuk Fakültesi mede
niye doçenti ve Edebiyat Fakültesi ya
bancı dtller mektebi yardirektörü dok· 
tor Hıfzı Veldetin cevabını okuyacak • 
sınız. Genç ve değerli doçent meseleyi 
şöyle vazederek mütalea etmektedir: 

c - Ceza ile cürüm arasındaki n1s • 
bet, z~mana, memleketlere ve muhtelif 
teiakkEcre göre değişir. 

Eski devirlerde suçlar tamamen hu· 
sust mahiyeti haizdi. Mesela eski Ro -
mada ammeye karşı işlenmi!j suç mefhu 
mu ancnk mabedlere taarruz gibi bir 
kaç hdlde mevcuddu. Diğer suçlar ce
miyete değil, sadece şahıslara karşı iş
lenmiş mahiyette telakki edildiğinden 
bunların cezalandınlması da, iptidai DoktOf' Hıfzı Vedet 
devirlerden kalmış olan şahsf intikam 
esaslarından ilham alıyordu ki bunda miz için daha uygun olduğunu, bir çok 
cürüm ile ceza arasında nisbet yoktu. şahsi müşahadelerime istinaden söyli• 
Cezalar çok şiddetli idi. İslam huku - yebilirim. Ancak cezanın şiddetini ta• 
kundak= kısas da ayni tel~kkinin diğer yinde ölçü ne olmalıdır? Burada suçun 
bir tezahür tarzından ibarettir. doğrudan doğruya cemiyete karşı iş. 

lenmiş olmasının büyük bir amil olarak 
Zamanla suç ve ceza telakkisi tama· nazan itibare alınması lAzım, hatta el· 

men deaişti. Bugün suçlar şahıslardan zemdir. Bürhan Cahidin mukaye~ 
zivade doğrudan doğruya cemiyete ve mevzuu olarak seçtiği suçlar, hukuki 
cemivetin nizamına karşı işlenmiş bakımdan ayrı ayn mahiyet taşımakla 
addedilmektedir. Binaenaleyh en mü· ~raber, kanundaki cezaları bakımın • 
him suçlarda m~~dur şikayette bulun- dan umumt bir şekHde karşıkarşıya kQol 
masa V"'Ya bulunup da vazgeçmiş olsa nulduğu zaman arada nisbetsizlıkler 
bile. takibatı devlet resen yapmakta - bulunduğu ac:ikardır. Bu nisbetsizl k • 
dır. Tak'lıi şikavete baığlı suçlar bun - leri şuna atfetmek lazımdır: Hırsız k, 
dan rnfü;tesnadır. ihtilas, cerh suçlan uzun asırlardanbe-

Suç telakkisi bu suretle değiştikten ri üzerinde islenmiş düşünülmüş, ka· 
sonra ceza telakkisi de yavaş yavaş de· nunlP.ra girmi!;, nnzarivatı meşgu et-
ğic:ti ve ceza tayin edilirken, yalnız iş· miş suc1ardır. Ha buki kaçakçılık, ero
leni!en suç değil, failin cezaya ehil o- in ticareti nisbeten yeni suçlardandır. 
lup olmadığı yani onun suçu L,lediği Üzerinde kMi derecede meşgul olun • 
andaki ruh! vaz~vetine göre, işlediği mamış ve neticeleri tam surette tesbit 
suçtan mes'ul tutulup tutulamıyacağı edilmeden cezalar konulmuştur. Bunlar 
gözönünde tutuldu ve bu suretle eski üzerinde bugün yalnız ayn ayn her 
devrin sert hükümleri ihtiva eden §id~ memleket değil. Milletler Cemiyeti da• 
detli ceza kmdeleri yerine daha yumu- hi meşgul olmakta ve önleyici tedbir • 
şak, daha elastiki kaideleri muhtevi lerin alınmasında amil olmağa çalış -
ceza kanunları kaim olrnağa başladı. maktadır. Fakat bu mesai ve fikirler 

Faıkat geçen asrın aonlarına doğru kanunda tam ifadesini buluncaya ka· 
ikinci bir cereyan yol aldı. Buna göre: dar zaman geçer. Vazıı kanunu hareke 
Cezanın tayjninde yalnız işlenilmiş o- te getirmek her memlekette ağır yü ril· 
lan suc~. bu suçta~ doğan ~etice!eri. ~e yen bir iştir. Eroi~ kaçakçı~ğı, hasis 
buna ilaveten ruhı vazivetı, yanı faılın bir menfaat için dogrud~ dogruya c~ 
cezai temyiz kudretini h~z olup olma· miyetin bünyesine kasd mahiyetinde 
dtğ'ını ve kasd veya ihmali bulunup bu- olduğundan, bunun şimdikinden daha 
1unmad1aını araştırmak kafi gelmez; ağır bir ceza tehdidi altında bulunması 
onun bivolojik tesekkülAtını, suçu han· muhakkak ki çok JAzımdır. MMkeme· 
gi saikle işlediğini, içinde yetiş • leri.ınizin de çok mühim hafifletici se • 
tiği sosyeteyi de incelemek ve cezayı beb mevcud olmadıkça, bu kaçakçılı~!\ 
ona ~öre tayin etmek lAzımdır. Cezadatı suçlularına, kanunun koyduğu cezanın 
maksad suçluya, şahsi intikam devrin· azami haddini tatbik cihetine gitmel~ 
de olduau gibi. elem vermek değil, ye- ri de bilhassa ehemmiyet verilecek bir 
gane gaye suçluyu islah ederek cemi- noktadır. Bu noktada gösterilecek mü· 
yete kazandırmaktan ibarettir. Bu na• aamaha ve merhamet, cemiyetin bün• 
zarivevP göre ceza cürümle değil, müc- yesinde gitgirle büyük yaral~ açacak 
rimle mütenaslh olmalıdır. mahivet alabilir .• 

İşte o zamandanberi ceza kitablahn· · Nusret Safa Coşkun 
da, ceza nazariyatında ve ceza kongre-
lerinde bu j'ki fikir cereyanı münakaşa 
halindedir. Birincis!ne pozitvift veya 
klAsik roekteb, ikincuine de IOSJOlojik 
mekteb denilir. 
Muasır ceza kanunları esu Hibarll• 

pozitvist nazariyata dayanmakla bera
ber, sosyolojik ceza nazariyatmdan bir 
çok hususlarda istifade etmif ft ceza
nın asgarl ve azami hadleri ara!mda 
büvük bir mesafe bırakmak suretile; 
suçlunun şahsi vaziyetini nazan itiba· 
ra almak hususunda haklın. genif im· 
kAnlar bırakmıştır. 

--·· -··---················ .......... . 
Mısır Kraliçesi 
Ve lılçülı lıızı 

Diğer tın-aftan, cezanın tiddetli ol • 
ması suçun önüne geçer mi, geçmez mi, 
meselesi yalnız hukukçular arasında 
değil, mütefekkirler aruında da eski· 
denberi uzun münakaşalara sebebiyet 
vermişt~r. Cezanın ağır olmuınm su -
çun öniine geçeceği kanaatini taşıyan· 
lar bulunduğu gibi, tamamen aksi f1 • 
kirde olanlar da Yardır. Bence hakikat 
ikisinin ıılruındadır ve keyfiyet mem • 
leketten memleke~ d.eğifir. C.ezanın 

fiddeili olmasının, suçların ualmuına 
yardım edeceği tezinin bizim meleketi· 

Yakında ikinci çocuğuna ana olaca· 
lı iöylenen Mısır Kraliçesi Feride, 41 
aylık kw Prensu Feryal ile bir arada. 
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SON POS'f.& Suf• 11: r , 

Fransa da birkaç sınıfı MilJI Şef Ankara 
ikinci müntehiblerini 

kabul edecekler 

Balkan milletleri arasmda tesanüd 
"" 

çagırmış silih altına 
!arını şimdiden Beneşe bildirmişler -

dir. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
hiblcri şerefiue Halkevinde bir kabul 
"resmi tertib edecekleri haıbe.r verilmek 
t~dir. 

(Ba1tarafı 1 incı sayfad.ı) ı beni fevk~la~e mütehass.is .. etmiş ve iB 
Muhterem ınisafiırler ist.a.syond'a başta memleketımız arasmdakı rnunasebetledlr 

Başve'kil Refik Sa~ Hariciye Ve~li sam~ :.e k:1bi ~i~ dosıtlu~~~ sağlam te
Şükrü Saracoğlu oklruğu halde Rıyasetı - mellen UZ'erme ıstıiınad ettıgı kanaatini 
cü.mhur Umumi Katibi Kemal Gedeleç bana bir kere daha vermiştir. 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
unda Amerikanın da Avrupa kıt'asına 
asker sevkedebilmesi için, şimdiden 
·hazırlıklara başlcrndığı öğrenilmiştir. 

Amerika erkanıharbiyesi, Amerika 
ordusunu motörleştirmek ve kara kuv 
vetlerinin denizaşırı memleketlere nak 
lini süratle temin etmek hususunda cid 
eli tetkiklere başlamıştır. 

Fransız Ayan meclisi de Daladyeye 
taın salahiyet verdi 

Paris 19 (Htı.SlIBi) - Fransız !yan mec
lisi tam saiabiyet kanununu 286 reyle 
kabul etmiştir. 

Partinin talimatı 
Ankara 19 (Hususi) - 26 intihab 

dairesine vazife ile giden Parti meb'us 
!arının 22 Martta ve hepsi de ayni sa
atte Parti talimatının mahiyetinden ha 
berdar ole!caklan zannedilmektedir. 

ili:? Serya"rer Ce.19.1, Hanciye Vekaleti Halkın ta hududdan beri İstanbuldan 
Katibi Umu.misi Numan Menem€ncioğ - geçerek güz.el hükUımet merkezlnize ka " 
ıu Ankara Valisi. Ankara mevki ku - dar gösterdiği ha.raret!i tezahürlerden dıl 
~danı devJıet de.miryolları umum mü bilhassa mütehassis oldum. 
dürü ~ez kumandanı ve emniyet Bir kere daha ehemmiyeti~ kaydetme".IC 

Kabine fevkalade toplandı 
müdÜrü tarafınlidan uğurlanmış}ardır. isterim ki, münasebet'lerimiz, bug:.inJdl 

Faris 19 (Hususi) - Ayan meclisi
nin toplantısından sonra kabine Dalad 
venin rivasetinde harbive nezaretinde 
fevk<''ad~ bir toplantı ~kdetmiştir. 

Başta bando 'bulunan bir askeri kıt'a teb:iğdıe neşrolunan deklar~yonfar mu .. 
Ekselans Köseiıv.anofa rasimei selamı ifa cibLnce, sarahaten dostanedır ve bu dost 
eyremiş ve Ankıara garını dblduran ha~ ~uğun müte:?~yen inki~af bulması içJıı 
sı'k s!!k tekrar ettikleri alkışlarla misafir ıcab eden butün şartfür mevcuddur. 

Müstakil ~neb'uslar Senede 12 bin tayyare yapılacak 
Nevyork 19 (A.A.) - Nevyorg Ti • 

mes gazetesi, Amerikanın yeni silah -
lanma programi1e ortaya çıkan Yazi -
yeti tetkik ederek Amerika filosunun 
bütün dünvada mevcud herhangi bir 
filo kudretfnde olacağını, ta'jyare kuv
vetlerinin ise herkese üstün bulunaca
ğını, kara ordusunun ic:e 40,000 asker 
ve sübayla takviye edileceğini yazmak 

tadlr. 

İngiliz kabinesinin toplantısı 

Ankara 19 (Hususi) - Beşinci Bü· 
yük Millet Meclisinde aza bulunan 
müstakil mcb'uslardan bazıları daha 
Cl.imhuriyet Halk Partisine kay~l
mi~lerdir. 

lerimire ıkarşı sevgilerini göstermişler - Ba-}kanfar su.Jhüne ayni suretle balh 
dir. bulunan Türkiye ve Bu!gal'istan, müşt• 

Ayni gazete, Amerika endüstrisinin 
senede 12.000 tayyare yapacak bir ha
]c getirilmek üzere olduğun~ .ve bi~ 
milvon askere kifayet edecek sılah, mu 
hi~at ve teçhizatın stok edileceğini 
ilave eylemektedir. 
Alman mallarına yüzde yirmi beş zam 

Vaşi;ngton 19 (AA.) - Salahiyettar 
mehafil Amerikanm Alman malları -' .. 
na yüzdı; 25 nisbetinde munzam gum-
rü'k: resmi koymak hususundaki kararı
nın Almanyanın iktıs~i sistemine kar 
şı Amerikanın iklısadi taarruzunun i:k 
tezahürü oldu~nu beyan etmektedır. 
Siyasi nıiinasebatııı kesilmesi isteniyor 

Clevland «Ohio'l> 19 (A.A) - Cüm
burivetçi İneb'uslardan «George Ben
der; Amerikanuı. Almanva i1e olan ik
tısadi ve siyasi münasebetlerini deı:. -
hal kesmesini teklif etmek tasavvurun~ 
da bu1unmaktaıdır. 
Bitaraflık kanunun1m liğvine doğru 
Vaşington 19 (A.A.) -Ayan bari -

dye encümeni reisi Pittman, Pazarte
si. ~nü, avan meclisine Amerika Bir • 
leşik devletlerinin bitaraflık mecb~ : 
rlyetlerini lağveden bir kW1un proJesı 

Londra 19 (A.A.) - Nazırlar top -
lantısından sonra Cemberlayn, hal -
kın alkı~ları arasmda Do.Aning Street
ten Bukind·am sft1rayına gitmiş ve 
Kral tarc.~fından kabul edilmiştir. Çem
b€rlayn, Kralın yanında t saaten fazla 
k<ılmıstır. 

Frıms~ birkaç sınıfı silah altına 
çağırmış 

Paris 19 (AA.) ~ D. N. B. 
Mütehassıslardan birkaç sınıfın hü· 

kumet tarafından silah altına çağınldı 
ğına dair bazı riv~yetler dolaşmakta • 
dır. Maamafih bu haberler teyid olun-
mamışt:r. 

Ahuan sefiri I..ondrayı terketti 
Londra 19 ( A.A.) - Almanyanın 

Londra büyük elçisi bugün sa<Jt 14 te 
Ber1ine gitmek üzere Londradan ha • 
reket etmiştir. 
Ccmbe1 ]ayn, bugün Avam Kamarasın· 
· da beyanatta bulunacak 
Londrıı 19 (A.A.) - Çembe~ayn, 

yaTin öğleden sonra Avam Kamarasın
da Avrupa vaziyeti hakkında bir be -
yanatta bulunac~ ve siyasi mahfil • 
lerin fikrine göre, İngiliz kabinesinin 
son toJ:11ant•ısT:le 1ngtlterenln yaptJığt 
te~ebbüsler hakkındn izahat verecek -
tir. 

Bu defaki seçimde bazı intibah dai -
rel(;rinde geçen seçimde müstakil meb 
nslcırın kazanmalafl için bırakılan yer
lerin adedinin az miktardaı artınlacağı 
tahmin edilmek+edir. 
Sehrimizde ikinci mtintehib seçimi 

bitti 
Şehrimizde ikinci müntehib seçhni 

dün akşam bitmiştir. 

Havanın müsaid olması ve intihabın 
son gününün Pazara raslaıması do· 
lav1s1 ile düne kadar reyle -
rini veremiyenler dün saat 16 va klldar 
sandık başlarına giderek reylerini kul
lanmışlardır. Vatandaşlar intihab hak 
larını kullanmak hususunda büyük bir 
tehalük göstermişlerdir. 

Dün öğleden sonra Şehir bandosu 
Taksimde muhtelif havalar çalmış, bu 
sırada Üniversite doçentlerinden Ya -
vuz, seçım hakkında bir nutuk söyle -

Madam Köseivanof ve kerimelerine 
müreadıdiid bu.ket1ıer takdim edilmiş ve 
An!karada bulu.nan Bulgar kolonisi bü • 
yükloerine iyi yo1culı.ik temennilerinde 
bul'Unmuşlardır. (A.A.) 

Resmi tebliğ 
Ankara 19 (A.A.) - Bulgar Başvekili 

ve Har.iciye Nazın B. Köseivanof ile Baş 
vekil Doktoc Re.fiilt Saydam ve Hariciye 
Ve:lcil'i Şü!krü Saıraçoğlu arasında yapılan 
müteaıdıdid mü.JAkaıtJar neticesinde aşa • 
ğıdaki tebiiğ neşredilmiştir: 

Bulgar Başvekili ve Handye Nazırı 

B. G. Köse1vanof Cü:mhuriyet hükıirne -
tinin misafiri olaralk Ankaradaki ikame
ti esnasınıda Reisicü.mhur İsmet İnönü ta
rafından kabul edllinıişti.r. 
Diğer taraftan, B. Kösc:ivanof ile B~

~kil Doktor Refik Saydam ve Hariciye 
Vıe!kifi Şü'krü Saraçoğfu arasında, müte
addid' mülakatlar vukubulmuşlur. Bü -
yük bir samimiyet havası içinde cereyan 

mistir. eden bu konuşmal'ar esasında Türk ve 
Bakırköy Halkevinde de üç konfe- Bulgar d~vlet adaınPan, doğ~udan doğ • 

rans yerilıni~tir. Rey sandıklan dün ruya kend~ memleketlerini alakadar e -
c;ao:ıt 16 da kapanm1s ve belediye şube- den meselelıerle Balkan i~lerine ve dün
lerine getirilerek derha1 reylerin tas- ya vaziyetine taalluk eyliyen meselele -
nifine 1: aşl:rnmı~tır. Tasnif işi saat 20 ri müştereken ıt:ıeıtkik etmıişlerdır. 
ye kadar bitirilmistir. Avrupa-da teakıub eden hadiseler kar-

İntihabın neticesine göre c:ehir dahi- flSUlda. gerek Balkan milletleri arasın • 
Sovyetler de tanımıyorlar li kazalarile mülhak kazalarda verilen da!ki tesanüdllın. gerek bunJ.ann ::.yrı ayn 

Moskova 19 _ Tass Ajansının bir reyler şunlardu: !kendi siyasffiılıerile müşterek siyasetleri 
tebJNine göre, Almanyan.ını Moskova Kaclın Erkek Yekftn n.in 'kat'i .istiWJJ. yalnız bu milletlerin 
büyük elçisi Schulinburg, hükfun.etinin Adalnr llçesl 2.012 1.807 S.819 bulund'U'.klan coğrafi mıntaka için değil 

b hfl"f emrı'le, 16 Martta Sovyetler Birliği hü Bakırköy • 15.299 5.523 10.822 bütün Avrupa için de biir sul:h garanti -
Bu kanun projesine göre, ir i 1 a lkt 10.Poo 12.143 23.043 si teşkil' ettiğini bir~ daha müşahede 

l "1k 30 gü 'ç'nde A - ,_...·metine Çek milletinin Alman dev· Be~ aş • 4.787 5."17 

tevdi edecektir. 

başlar ba~ amaz, 1 n 1 1 
Ku Beykoz • ... 10.004 eyl'emişlerdir. 

l ·1- d ı tl · R 's'cüm letı' hiameysine alınması hakkındı:t 14 Beyo~Iu • ..1.349 53.098 94 477 merlka Bir eşır.. ev e en eı 1 • ı; • " •
8

·.
357 

Sulhün iıdaanıesi 'lı:_aygısının esaslı bir a-
h ·1"f · t' k de devlet Mart tarihli anlaşmayıı bildirmiş ve Emlrıönü • 16.482 21.875 -> buru, bu i tı a a ış ıra e n • 10.156 mili omğunu muşterek menfaat me • · ı· kt' 17 Mart tarihli bir notasında da Alman Eyüb .. 4.660 5.496 

]eri ismen tayın ey ıyece ır. Fatih • 27.901 909 59 .ıı ıo sefesiınde OOkiden olduğu gibi istişare 
C'J k Sl aky Başvekilinin Bohemya ve Moravyada 31. 

Beneş, muvakkat , i~ ~ ov a Kadıköy , 12.84P 14.432 27.281 kararında olan Kösei.vanof, Saydam ve 
bükUmeti teşkil ediyor himaye idaresi tesisi hakkındaki e - Sarıyer • 4.634 4.915 9.549 Saraçoğlu, Bulgar Başvekili ve Hariciye 

1 ml·rnamesinin muhtevyatını bildirmiş- ü küd 13 122 13 411 26 533 Nevyork 19 (A.A.) - yi haber a- s ar • __ ·_ _ · · Nazırının Anlka!ra ziya.retlerile temelle -
lan Çeko-Slovak mahfillerine göre Be· tir. 143.955 169.826 313.821 ri sağramlaşmış olan Türk - Bulgar mü -
neş, halen, muvakkat bir Çeko-Slo - Sovyetler Bit.liği har~ly-e komiseri Çatalca • - 8-.77-1 9.379 18.150 nasebetkrinin ba.riz dostluk mahiyetin -
vak hükumeti teşkiline uğrcJ makta - Litvinof' bu iki notaya cevab vermiş ve Kartal • 3.536 4.077 7.613 den dıo1ayı sevtiınç duyınu.şlardır. 
dır. Beneş, bu muvakkat hükumeti, ezcümle demiştir ki: Silivri , 4.900 ~.094 9.994 Muhterem misafirimiz.in beyanatı 
·~raşington ve esaslı Avrupa dcmokra· cSovyet hü'kUmeti Çekyıının Ahrum şne 3.6!54 3.353 7.007 Ankara 19 (A.A.) - Bulgar Başvekili 
tik de"letlerinc tanıtacağını ümid et- iımparatorluğuna mıa11tını ve Slovakya • Yalova • _3_·6_0~ 3·119 6·747 ve Haric:ıye Naızın B. Köseıvanof buifjn 
mektedir. Amerika Birleşik devletleri nın da şu veya bu ~Hde gene Alınan 24.469 25.042 49.1511 Türle gazetıecilerini kabul e<ierek aşağı-
dahilindeki bütün Çeko-SloYak kon • imparatorluğuna ilha!k edil'mesini tanı - Şehir dahlll cm daki beyanBJtta buhınmuşurr: 

h b .. ·· bu 1 ternasyonal hak ve K:.ı.za 143 995 169 826 313.821 
soloslan ve Amerikada otur< . utun yamaz ve n an en Mülhak 5 kaza 24.469 !ıltl.04'! 4l.&1l cKomşıı w dost Tü.rltlyenin hükfunct 
mühim Çeko-Slovaklar, böyle bir hü - adalete ve mill'etlerin kendi ım.ı!kadde • --- ırne~ezini derin bir memnuniyet ve şük-
kUmetin teessüsü için bütün km·vet - ratlarına serbest~e kenditerinin sahih ol- 168.464 194 868 363.332 ran duygusu iıle tıetked.fyorum. 
lerile ve bi.ltün vasıtalcırla çalışacak • ması prensibine uygun tellkki edemez.> VHayet mıntakası dahilindeki bütün Gerek Türlkiye Reisicümhuru Ekselans 

MESELE LER-;---0 en., z c'ı I e r'ı n de rdl e r'ı ;~.~t7~a~~a;a::e:J:~in~ö;~e~~;~ı~~~~ ~~~: ~~r~a:ıc~~=::~:~t~z:~ 

rek menfaat meseleleri'lle ve bilhassa MÜ 

hün idamesine müteall'i!k bütün faalı.yet
lerini eSkiden olduğu gibi müşterek meta 

faat meselelerine ve biilıassa sulhün idaıt 
mesiııre hasreylıemeğe karar vermişler • 
dir. 

Ar.a1arında tanınmış gazeteciler buhı • 
nan ve bu derece yü'.ksek seviyeye yük • 
seimesin.i bilm.iış olan Türk m.atbuatınm 
Türk ve Bulgar milletleri arasında sıkı • 
lığı ve samimiyeti da:ima aaha z.iyade 8.1'

tan hlr yakınl:rk y-0lrunda i'ki hfrkumd 
tarafından sarfo1'tlnan gayretlere nnizahe 
ret etme!kre devam eyliyeceği.ne eminim. 

Türk milleti nıeııdinde, hakkımızda g8e 
•erdiğıi unu1amıjıacağımız hararetli ka~ 
bül'den dolayı gerek benim. gerek zevc~ 
min ve ban.a refakat edenferln der'n şQk 
ran.lnrına tercüman olmanızı sizden b1ı 
'kıe:re daha rica ederim.> 

Hariciye Vekilinin ziyafeti 
An!k:ara 19 (A.A.) - Hark:ye Ve'.ldD 

Şükrü Sar.acoğhı ve Bayan Saracoğlu ta
raiından bugün saat 13.30 da muhterem 
ınri..o<;afirimiz elkse?ans Köseivanof ve Ba • 
yan Kö.seivanof şerefine Anadolu klü 
bünde bir öğle yemeği Yerilmiştir. 

Stadyomda 
Ekselans Kösei.vonaf ve Bayan Köse .. 

iwınof yeme'.ktıen sonra Başvekil Refi)? 
Saydam ve Hariıci~ Vekili Sara~oğlu De 
bi.rlikte stada gelmişler ve stadı ckıldurau 
binlerce An'kara1ının içten sevgılerlnt 

tophyan alkışlarla 'karşılanmışlardır. 
Muhterem misafirlerimiz oyunun illC 

devresinin sonuna kadar stadda ~lllllJ
lar ve gelişh!rinde olduğu gilbi ayni sev· 
gi tez.ahürlerllıe uğurlanarak stad'yom .. 
dan aynlmışla:ıxhr. 

EkseJans Köseivanof ve Bayan İvanof 
müteakiben Ra<tyo $tildyosuna gelmiş • 
lerdir. Muhterem misafirlıe-rimiz stüdyo • 
da Nafia Vekili A1i Çetin.kaya tarafından 
karşılan.mış ve şereflerine hususi bir proğ 
ram tertib edihniştdır. 

Mi~fir Başvekil şehrimizde 
Bu sabah Ankaıradan şehrimize 0rnen 

dost Bulgar Basve'kili Köseivanof r~1 e -
den sonra saat 17 den 20 ye kadar İstan
bul Bulgar konoolo.sluğunda Bulgar ko • 
lonisinin ziyaretl'erini kabul edecektır. 

Yann saat 13 de öğle yemeğini hususi o
laraık Parıkotelde yiyecek olan misafirı • 
miz şehrin görUJmeğe değf:'r yerlerini gez 
di~n sonra saat 23 de Sirkeci garından 
husus1 trenle şehrimizden hareket ede • 
cekJ'erdir. Hususi tren Çarşamba günü :;:a 
at sekizde Ed~rne istasyonundan gecerek 
memfıe'ketimiııcf.en ayrılacaktır. 1 }ere v~l'1'lıişlerdir. Tnsnif neticesine gö- hü.kumetce ha'klkımda gösterilen kabul 

tebdı·ıd~~r~. re ~~cl m~~~ındarevwrm~================================ 
(Baştarajı 1 inci sa1ıfoda) -.ı h · 1 38 634 k d d 1'uıp memkk.etine sevtıedilmek üzere Zon terık.i. vazife edıen veya ettirilen mürette.-

Gene Deniz Ti~-- kanununun (1022) hakkını aız 0 an . a ın an 
da denizcilıerimizin derdJerin.e aid bir ya- va.ı""u1 168 ,. 6 ,. ·· 208 126 k kt l94 668 gullıdağa gönderHm.iş, verilen on lirayı da batıtan paralaınnı alamadıklarından dola-

inci madôesinde: cKaptan, gemi zablta - ,., ., u ve · er e en , 
zı okudum. Zavalh denllcilere karşı gös- 'L.r. .. inin reylerini kullandıkları anlaşılmış vapurdan vapura aktarma masrafına sar yı liman riyaısetleri.ne müracaat edenle • 
terdiğiniz alakaya teşekkür etmek bor •. m. tayfala.ı: ve ge.m1de çalışan !Altun şa • fetmiştir. Aylardanbeıi kendisinden ha - re: (Biz ne yapalım., mahkemeye müra • 

zd Bu ımun.. ..,..,,,'--t~"' sı·.ze ı"çi.m.izı hıs1ar gemı adam.lann.dan sayı.lır» kay • tır. Umumi nisbet yüzde 92 yi bul -cumu ur. ~l.lt!' ,~.. • • makta<lır. ber alamıyaııak ah ve ffi.gan içinde ağla- caat ediniz) denihnektedlr. Acaba bir 
d"'k:mek isiiiyoruım: 1 clı sarahaten mevcud :iken s!lvarisi olma- yan iki yavrı.ısif.le son günl'e.."1ni bekle - gemici .bunun kanuni yollarını bilebillr 0

Tüccar gemirerimde bir gemiye süvari d1ğı halde ehliyetsiz malı sahi~lerinin i · Y&nn akşam Jkinci milntehib 8eÇimi yen hamile karısı bir g.ece yansı kapıla- mi? Avu'katlara verecek parası va!I" mı • 
ta.ym ediliyorken vapuır sahibi istid!a ile d'aresinde sefere çıkarılan gemıler olmuş, bitiyor rının ç.alındığını ve sed'ye ile babalarının dır? Komşu memleketJerde böyk bir 
Deniz TI.careti Müdütl'iiğüne müracaat e- ve ·bunl'aır feci ıkım&.ra, maruz kalın~§ • Ankara 19 - Alınan malfunata gö • ge'kiiğini gör.müşle.r, sağ old'uğunu gö - müracaat vuJruunda mürettebaıta alaca • 

dıe:reık süva:rivi taym eder ve ismini de lardır. re, bugüne kadar Cümhuriyet hudud- rünC€ tcessürleııi zail &arak gene sevin - ğını vermeyen gemi seferden menedi~ • 
· in sen~ bahrisine yazdırır. Hal Mini Şefimrain İstanbı,ılu fereflendir • ları içinde 40 vil~yette ikinci münte - nilijlercE.r. Fakat ertesi günu yavrul&r: mcktedi.r. 

=iken vapur sahibi süvari)"iı isterse diği gün dinlledildleri hal'k. mümessilleri hib secimi nihayete ermiştir. Bitlis, (Anne. babamız bize nE getirdi?) deyin- Her mesleğin bir müracaat makamı 
sefer üzerinde iJren meseltı Mersinde, İz- a:rasında İstanbuilıuın sandarcıumndan çi - Bolu, Burdur, Çorum, Edirne, El!zığ, ce zavallı ana ve ba'banın hüngür hüın - vardır. Zonguldak maden ocaklarında ça 

· de Trabzoncfa derha'l gemiden çıkar- çekç'lerinıe varıncaya kadar derdlerlni Gaziantcb, Gümüşane, İsparta. !st~ • gür ağladıklarını memleketlileri hazin lışan amele herhangi bir ~üşkülleri vu.=k hakkını kanunen iktisab etmişt;r. anlıatmad'ık hiç bir :kimse kalmamıştır. bul, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, hazin anla<tmaktadır:Dar. Bugün bu zaval- kuıunda maden dairesine ve iş bürolarına. 
Öyle gemiler vardıT ki 1.üzumlu lüzum - Tabiatla pençeleşerek ifayı vazife eden Kocaeli, Maraş, Mardin, Muş. Niğde; 1ı aç sem, perişan blr halde kulübesinin mür.acaat et:rnekte, manrı: kaldıkl'an mQ.f 
ııruz kaptan deği.şttirrdi'kilerinden doJ:ayı se- zavaJlı denizciler.iın acaba aın.l'atılla.ook hiç Rize. Samsun, Sıvas, Tokat; Tunceli, taıvanına bakarak y.atmakta ve ebedi is - küıat dıerhal halledilme'kıtedi.r. Acaba de
nedi bahrilerinde isim yazacak yer kal - mi derdllıeri. yoktu? Bir Kaptan ve Çark- Van. Yozgad bugün intihabatı biten vi· t'irahatinıe kavuşacağı gün.!i beklemekte • nizc!Jıerin mensub olduıkları maka.mat ne 
ımamıştıır. çılıaır Cemiyeti va.rdl.r. Bunun reisi ve 1avetler arasındadır. diır. zaman on1ann derdlerini dinieyebHecek 

Den.iz Ticaıretl. kanununun (1086) ncı heyet-i id'a.re azalan Deniz.bank mensup -
0

İkincl rnüntehib seçimi memleketin Yılmaz vapuru saıhib1'eri tarafınd'an bu halıe gelecektir? 
maddESi aynen şöyled~T: cBaşk.a türl"1 1arındand'?r. Bunhrnn dökülecek derd.leri her taı:-afında 21 Mart akşamı nihayet zavallıya acaba neıdıen muavenet edilme- Cümhuriyet Hilkı'.i.metimizden Türkün 
mukavelle ecfilırli§ dlsa bile donatan tara- belki d:e j"Okıtur. İfte onıun i~dir ki bu bulacaktır. miştir şanlı sancağını ecnebi sularında dalga • 
fındaın kaptana her zaman yol verilir, oemiyeti.n nıe reisi w ne dl:! Azasından MemTeketin baŞka iş sahal-arında çalı - landır.an ve tabiatla pençeleşerek ifayı 
ancak kaptanın zaırar ve ziyan i.stemeğe müracaat eden buhmma.mııttır! yük a!lıp vennesine mahsus bombanın şan a!m1e1'e bir kazaya uğrayınca yüzler - vaziıfe eden gemiciler hakkında yapılmak 
b<tlclo vaırd:ır.> Bu meslek içinde ö-y'lıe acınacak w ağ. direkteki çem'beri kı.rılıarak serdümenlik ce lıi.ra ta.zmina.t aJrlıkll'a!1 halde bu zaval- ıta olıaaı iş kanunu ile dahili nizamname 

Deniz Ticareti '.k.anununda böyle bir la.nacak hadi.sel.ere tıeeadüf ediliyor ld vazifesi yapan bk gemiciye çarpıp bel - lı denizcilere İı§ kanunun.cm bile yer ve- ve ücretleri hakkındaki talimatnamenin 
mad'denıin mevcud olıuşu şu neticeyi do • bunlardan en katı yııQ:rekli lnBan.larm bi~ kemiğini kırmış, kazazede :iık:l ay Samsun rilmem.iştir. Aca'ba bunlar bu memlelre- biran evvel tanzim edilerek meriyete ko
furm'UŞtur. GemHerdE değil' zabitan. mü- le acı duymam.ası iımlkansızdır. hastanesinde yattıktan sonra. maaşnden tin evl8.dlan değil midir'för? nuJmasını ve mesleğe ol.an şevklerinin 
retıtebat hali reJıerde ~n gemi süvarile- Bundıan üç ay kadar evvel! Samsunda balkiye kalan on lilra h1tfen eline verile - Den.izciıJeırin daha pek çok derdleri var- kırılımamasının temin edilmesini isliyo • 
r.ı. bile İstanbula gehneleri bek'lenmeden tuz boşalltan Ytlınaz vıa.purunda geminin rek bir sedye ile A1mu vapu:nma konu - dır. Gemireide çalışıp bir müddet sonra ruz.:. 
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..._,. "Son Posta,, ınn Hiktyesi ..._ Sahneye çıkan ilk Türk kadmı 
1 M E L AA ı" K E :S (Bqtarafı 7 inci sayfada> ive ertesi gün harelket edecekleri halde § =

1
-_ Birinci perde kapandı, ~f lerde tıs yok. haıreketlerini bir gün geri ~ır~ ve: 

1 İkinci perde de oynandı. !kinci perde ka- - Ben yaırın gece tam bır pıyes »eyret-
= = pamr ka·panmaz. bir bağırışma başladı; e- mek isterim. 

ilı ..... l' .. 11Hllll1nl .. IMIAtlllll .. llllWllUl .. 1•. Çevire'!: Fallı B~rc~~en .• ıdlll~l.~lffil ·!:1:y:r~;ı;rmdan mendilıerinı çık~mış u:~::~~~~ ~=~e:~ =n!~a: 
ives usta, yanma hiç te kalfa almak den f:ıırlad'ı. Ne yapaca~ını. ş~ırmıştı. Ko- Blan~t ~SU: geldıği tarafa -~~du. ~- _Yaşa be kadın! tik. Ben otuz dokuz derece ateş içinde ya-

i.k:rinde değildi. Vakıa işsizlik pek o ka- mürü. ık.aç gün evvel bitmıştı. Derd yan • rıada deımr bır ~olanın üstunde bır Diye baığınyorlardı. nıyorum. Sahneye çıkacağım, fakat o hal-
tar onu ezmiş değildi amma. buhrandan ım.a.k. mutadı olmadığı için hiç kimseden hasta vardı. Eve: bır hasta .. b~ ~~da o- En büyük zevki, ilk defa sahneye çık- deyim ki bütün gayretime rağmen ya • 

~
a müteessir olımuştu. Bu mezar taşçısı yakacak bir ~Y. iLSti!.emez~. Zaten hey • daya sızan ay ışı~ ka.ı:!~ada or~~~~;~ tığım gece hissetmiştim. taktan kalkannıyorum. General tiyatro • 
isi gibi iş yapamıyordu. Artık herkes, kelinin hatırı ıçıaı boyle bır şey yapmağa t~ ~e hasta oldugu yuzunden P .. ., .. Efelerin ikarşısmda Rakibeyi oyna'Ciı- ya gelmiş. ön sıralardan birinde otur • 

·· .. l 'büyu··k, gu"zel mezarlar yap· kalksa o.Janıyıacaktı Çünkü herkes bay • bırını aydınlattı. Bu manzara küçuğün nlar · muş. Vaziveti kendisine anlatmıc:l.ar: 
:usune oy e · . .. . . . . d kl nd ır· . 1 a"- ğım gece o ın: " Y 

aktan v.az~çmişti; hemen hem~n ram yapıyordu. Çaresız 4uze:mdekı ~~ 1çıne ddkun u, !ana arı a~ 1 ~ Y 9_ _Yaşa be kadın! - Ne zarar var, demiş, o kadını hasta 
en ari bir taş ile iktifa. edi~o~~u. ~- battaniyeyi aldı ve ~l.adı o.ı:en halcik~ l~ yıuvarlanmaga başladı. Tıtrek bır ses Diye ba.ğırıştıklannı işittiğim an his- haısta sakın yormBJYlnız, bu gece burada 
ves de belediyeden aldıgı kuçük bır bir ann€ şefkat ve ihtımamü~ heykeli le. settiğim zevk beliti ondan daha büyük. yetimler bi:r müsamere versinler. 

paaşla öbniyecek kadar yaşıyordu. sa.rclı. - Burası p~k soğuk, burada oturma • daha manalı idi Sekizinci iLan edilmişken yetimler mü-
Bir apartınıanın tavan arasında otmu • Sonra tekrar giyihdi, büyük başkokı yın mösyö!. Buim eve gelin, orası pek sı- ,\ sam.ere verdiler. 

[

u. Alçı ve toprağı oralara taşımak ile ayaklarını örtüp büzüldü, yattı. Solu- cak .. haydi haydi nıe olur, bize gidelim.. Son perdeyi de oynadık. Tiyatronun sa- Sayın generalin bu lütfüne karşı min • 
meseleydi. Delikanlı bugünlerde, bü- ğu ile ellerim ıs:ı.ıt.mağa uğraşarak uyu- Blanşetin artık korkusu kalım.amıştı. Ay bibi tekrar saıhneye geldi: netta.rlığımı hiç ödiyemem. 
ilk gençlik hülyaılarını dolduran ko- mağa çabaladı. Fakat o kadar üşüyordu ışığının aydınlaUığı merdivenlerde İvesi _Nasıl, ded:m. erelerin karşısında oy- * 

r,aman bir melaike heykeli yapmaktaydı. ki gözüne uyku girmiyordu. önüne kaıtmış götürüyordu. Dişleri t:ıkır nanab'.'lir değil mi? Hastaydım. Artık Bursada kalamıya • 
Bu heykel için lazım olan malzemeyi Bir haylıi müddet titredikten sonra ken, takır birbirine vuran delikanlının talk.ati Tiyatro sahibi gene bir acayip konuşu- caktun. İstanbuı1a döndüm. Şadi ile bir 
"klenip nihayet en üst kata çıkarabil • dinden geç.ti. Uzaklarda çalınan çan ses- kalımamıştı. yordu: Karadeniz turnesi yaptım. Bir müd<iet te 
"ştL leri hayalı meyal kulaklarına geliyordu. _ Ev.et amma Afife Hanımcığım, teh- Raşichle birlikıte Darülbedayiden ayrılan 
Bu öy'le bir melaike olacaktı ki gö • Arada sırada karyolayı sarsacak kadar Ilık ibir odaya girince biraz rahatladı. liıke var? bir t:rupta çalıştım. Tekrar Raşidle Şadi 
nler güzelliğine hayran kalacaklardı. titriyor ve maziye karışmış olan bir çok Blanşet onu şöminenin kaTşısındaki kol • _ Nasıl bir teıblike olabilir ki? ile birleştik. Bir zam.an da böyle geçtL 

d ks al I. ih · h'" ed. d M"ni tug-a oturttugu- zaman İves gene kendin · * Bir aydanberi urma ızın Ç ışan ves hatıralar z· nıne uoum ıyor u. 1 • _ Ş:ımdi de seni çok sevdiler, kapıda 
güzel eseri bitirmişti. Vakıa heykelin :miınii bir çocukken gene böylece titrerdi, den geçmişti. senin çıkmanı bekliyorlar. 

öprücük kem'. ği hizasında hafif bir eğ • fakat o vakitler anacığının sıcacık ılık Küçük kızın aınnesi. babası. ablası ki- - Bekliyebilirler ne olur? 
ilik vardı; saçlar da alnı biraz fazlaca koynuna girer, ısınırdı. Şu anda maziyi ~eden döndükleri zaman, gördükleri - B'llıillar efe, bunlarla şaka olmaz, 
pamıştı. Fakat yüz çizgileri o kadı::- pek şiddetle özlüyordu. Kendini altı ya- manzaradıan şaşırıp lkaldllar. Divanın Ü· ben sana tehlike var diyorum. 

üyük bir incelik ve ustalıkla işlenmişti şında, noel babanın ziyaretine inandığı zerinde yatan bir hastaya iki kanş bo • - Hiç b:;r tehli'ke yok, çıkacağım. 
· .. melaikenin yarı açık ağzı karanlıkları çağlardaki gibi gene öyle noel babanın yu.nda 'bir hastabakıcı içecek bir şeyler - Aman Afife Haınımcığım. ayağını Ö· 

:a.np ortaya çıkan şafağın i1k ışığına ben- gelmesini bekliyordu. veriyordu. peyim çıkma! 
l!li.yoro'U. Noel:n arifesinde olduğu halde * - Sen ikarış.ma, bak nasıl çıkarım. 

~ ı - b' .. d t · Blan.şetin ailesi efradı namuslu ve iyi vıes gene çalışıyordu. Açlı6., susuz ugu, Bir aralık m.iıniminıi ır vucu vesın Kapaiı bir manto giydim, yüzümfr sıkı 
d · kalb1i insanl1ardı. Onlıar da küçüğe bir 

mgun1uğu dıa duymuyordu. kapamıağa unuttuğu oda kapısın an içera sıkı örttüm ve kapıdan çıktım. 
k ·ıd··· d oouk dı · ·· şey sormaksızın hastayı tedaviye koyul-Bir aralık dermandaın esı ıgmi uy- .süzülmüştü. Bu ç sarışın ; mavı goz Efeler kapı önündeydiler. Beni görür 

: biraz dinlenmEk istedi. Bununla be • !eri hayret ve üzüntüyle büyümüş, büs • dular. görmez gene ayni tarzda: 
be.r elini ·işinden çekemiyordu. Böylece bütün manalı olmuştu. Blan;etin babası, İvesın melai.ke hey • _ Yaşa kadın, diye bağırıyorlardı, bir 
kşam dldıu. Ufak tefek bazı teferrüa:t da- İvese gelince, ateş i9inde yanıyordu. kelleri yapan bir heykeltraş olduğunu öğ- şeyden korkun olmasın, git rahatına bak! 

kalmıştı. Heyhat. ki gece \alışacak Maamafih hen.üz kendisini kaybedecek ren.ince pek sevindi. Kendisi de kilıse mu Aralarından geçtim ve gittim. 
addi kudreti yoktu. Bir mum alacak pa- bir hale gelmemişti. ganınisi idi. Mensub olduğu kilise erkanı * 

bile bulunmuyordu. Toprağın nemi- Bu minimini. üçüncü kattakilerin kızı yakın ban1iyölerin birinde inşa ettire - General Kazım Karabekir Bursaya 
· muhafaza eylemesi için her akşam ıs- Blanşetti. İhtimal birbirine benziyen ka- cekleri küçük kilisenin heykel işleri iç;n gelmişti. Onun şerefine hrka salonunda 
ttığı bezi gene ıslatarak getirip heyke- rışık koridorlarda yolunu şaşırmıştı. Ki- birmi arıyorlardı. !ves bu yüzden çok pa- bir müsamere verilecekti. Bizden de bir 

· i sardı. Bir .iki kırıntıdan ibaret yeme- liseye giden annesinin ve babasının yok- ra kazanabfür, batta zengin bile olurdu. perdelik bir piyes oynamamızı istediler. 
ğini yedi.kten sonra uyku zamanını bek- luğundaın. istifade edi-p apartımanm en t Ben hasta idim, hasta olmama ragm~ en bu vesin içi bir tuhaf oldu. Gene sevinç]<-! 
il.emeğe başladı. İçinde garib bir heyecan üst katında.ki çamaşır tarasasına çıkmış .,.,. teklifi sevinçle kabuıl ettim. Fırk.ad'a U-

karışık ılık bir heyecan içini kapladı. u -
ve sevinç vardı. Sanki bu gece kimsesiz.. noel babanın gelişini kolluyordu. Fakat çurumda.n bir perde -0ynadık. 
liğindn son gecesi olacaktı. Bu gece, sev- tarasanın bitişiği·ndeki aralık kapıdan gı- züntüsüz olmak ne iyi bir şeydi! Hele teı * 

Yaşını fazla deği:t, fakat sahne yaşım 
çok fa:z!a .. ve hastayım, sahneye çıka -
maım, çalo.şamam. İşte kendi köşemde 
hasta, ve unutulmuş yaşamıya mah
kfunum. 

* 
Afif.enin banaı anlattık1an bunlaırdır. 

Kendimden bir kelime ilave etmiş de -
ğilim. hatta şunu söyNyeyim ki, eü.mleler 
biJ.e onun cümleleridir. O konuştu, ben 
konuştuğu gibi not aldım; ve aynen na.k
letıtiıll't. 

Türk sahnoesi.nin aramızda yaşıyan ilk 
Türk kadınını bugünkü Şehir Tiyatrosu 
teşek!külü bu kadar ihmal etmeli miydi? 
Şehir Tiyatrosu, Afife sağ kaldıkça o

nun nefine ve sonratlıan da onun adına 
bir gece tahsis edemez mi? 

Sahnemizin en büyük inkılabını yara
tan kadın için bu kadar küçük bir şey 
fazThı. mı görülüyor? 

Yaran onun kadrini ancak senJı6 mu· 
saHada bi'lıip saf saf el bağ~amakla mı ik· 
tifa edecekler? 

l" k dil ı k ,___ dı k ı · · d b temiz saf bir genç 'kız yürun.e bakmanın ili ıme a : esi · e ge ece ve onu yaııu.v cır yan aryo aının sesını uymuş ve a- Saıyın GeneraT te:ms.i.li çok beğenmişler ismet Hıı.lUsi 
an~~~~~~c~ ~i~iın~~.~~~~~~M~k~r~~~~~i~~i~~~~~~~~~~====================== 

Bu saate b:r an evvel kavuşmak için de ne korkunç 1bir hayal vardı! Kara bir i1k defa hissediyordu. Blanşetin ablası bir - - - -
uyumağa karar verdi, soyunup yatağa gir örtüye sarıh kK>caman biır şey. Küçüğün melek kadar güzeldi. Genç san'atkarın 
di. Odasının pek soğuk olmasına rağmen ödü koptu. Kımıldıyacak hali katmamıştı. zihnıiı;ıe bir anda binbir ilham doldu. An

bir tatlılık delikanlınııı bütün azası- Korkusuna rağmen dlşarı çılanadı, bili- cak, aşk denilen harikanın böyle ba~la • 
nı sarmıştı sanki.. kis pencereye doğru giderek göğsünü da- dığını henüz bil'ıniyord'U. 

Yannki nii.shamızda: 

Ayı göTgesi altına almış olan bir bulut yadı. Ne kadar d:a yükseklere çıkmıştı! 

bu aralık sıyn1mıştı. Odaya bu ışık do· Her halde noel baba buradan gelecekti. 
lunca İves gayri ihtiyari başını pence - Acaba tarasaya çıkıp orada mı bekleme
reye çevirdi; saçakLardan buz çubukları liydi? Burasını düşünürken arkasından 

sarkıyordu. İçine bir üzüntü düştü. De • bir i'111ilti duydu: cOoof!> 
mek hava buz tutacak kadar berbadd1. Blan.şetin korku.su büsbütün çoğaldı. 

Heylrelin ısrak ba1çığı çatlarsa heykel ne Sesi tekrar yüksefdi: 

Birinci~eşrin ve Haziran 
Yazan: O. Hanri 

Çeviren: H. ~1az \.. ________________ ___ Baş, Diş, Nez:e, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıkhk ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- - İcabında günde 3 kate alınabilir. - -olıurdu? Müfuiş korktu; ve hemen yerin· - Kim o! 
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lup çıkarıyor; bütün bunları uzalk fakat - Burasını beğendiğinize m~mnun 
;ıazik bir tavırla anlatıyor, lakin ne söz- oldum. Size yaptJğım tasvirlerden son· 
lerile, ne de hareketlerile aralarında ra sukutu hayale uğraırsı.oız diye kor -
geçen vak'aya dair bir im~da bulun - kuyordum. 
muyordu. Otomobil yılan gibi bükülen yollar-

Bu söze tekrar avdet etmiyeceği ve .dan geçip büyük bir kapıdan içeriye 
bunun kendisi için tama.mile kapanmış girdiği zamo.n iki uşak ve çiftlik kah -
bir mesele olduğu heı halinden belli yası hemen koşup geldiler; fakat Ce • 
idi. vad, onlardatn evvel davranarak karı • 

Otomobil sahilden ayrılıp iki tarafı sma eliri uzattı, onun araba.dan inme
kesta-ne ve çınar ağaçlarile gölgelenmiş sine yardım ettL 

'-.. ~klerten ' ;;;;;;;;;; ____ ;;;;;;;;;;;;;;_;;;;; _________ ;; '? LV uazzez Tahsin = voldan ilerliyordu. Mualla şimdi başı· Mualla yeni gireceği bu eve ayak 
nı arabanın yastıklarına dayamış, göz· basmadan evvel, kalbinin heyecalnın1 
lerini kapamış, bu güzelliği içine sin • durdurınak ve kendini toplamak için 
dirmek istiyormuş gibi durgunlaşmış- bir saniye. durup köşke baktı. Burası, 
tı. Birdenbire kocasının sesile doğrul· keyif ve eğlenceyi seven ve para kıy
du: mcti bilmiyen bir eski zaman paşasının 

Cevad bütün seyahaıt müddetince ka
rıo:;ına karşı fevkalade kibar ve dürüst 
bir şekilde hareket etmiş, onun bütün 
istirahatin~ temin için elindıen melen 
her şeyi yapmakta bir saniye tereddüd 
etmemişti. Ona bol bol gazeteler, kitab
la r getirmiş, geçtikleri yerler hakkın· 
da ona malılmat venniş, onu alakadar 
edı::bilecek her şeyi anlatmıştı. 

İstanbula gelrlikleri zaıman, çiftliğe 
gidip yerleşmeden evvel bir kaç gün 
için şehirde kalmak isteyip istemediği
ni de sormuştu; fakat bütün bunlar 

gayet soğuk ve lakayid olduğu nisbette 
terbiyeli bir tavırla yapılmış ve arala-

rıtıdaki münasebete hiç bir değişiklik 
getlrıniyecek bir şekilde cereyan et • 
mişti. 

Mualla kocasmın bu teklifini reddet· 

ti. İstanbulda kalıp ne yapacaktı? O 
ru-tık Bf-ykoza, çiftliğe gidip yerleşmek, 

Cevadm kendisine refakat etmekle 

çektiği işkenceyi sonuna erdirmek ve 

bilhassa, bilhassa yalnız kalıp kendi 

basım dinlemek, ne olduğunu düşün • 
rnek ve belki de zavallı öksüz kızcağı· 

zın yanında bir teselli bulmak istiyor • 
du. 

Vücudünden ziyade başı yorgundu. 
Bütün günü Cevadın Şişlideki apartı· 
manında, onun eski karısına aid olan 
dairede geçirmişti. 

Nişanlılık müddeti pek kısa olmasına 
.,.ağmen Cevad bu daireyi baştanbaşa 

değiştirmiş, burasını çok ciddi fakat 
zarif ve şık bir şekilde tanzim ettirmiş
tL 

Bütün ömrü İzmitteki büyük konak
ta geçen ve mütevazı dostlarının evle
.:-inden başka bir ev görmemiş olan 
Mualla, bu lüks ve saltanat kaTşısında 
ve bütün isteklerini kendisinden evvel 
görüp anlıyan hizmetci ordusu arasın
da kendisini garib bir surette yalbancı 
hissetmiştL 

Kocasını ancak sofrada, karşı karşı· 
ya yemek yerlerken görmüştü. Cevad· 
dan başka her kimle olursa olsun, haş
haşa geçen bu saatler çok müşkül ola
caktı, fakat genç muharrir böyle sah
neleri yaratmasını ve bunlar-dan sıy· 
rılrnasını herkesten iyi bildiği için, u
mumt sözler, hikiyeler, vak'alar bu -

- Ta uzaktoo-ı çiftlik göründü Mu • sırf kendi zevki için ya!>tırdığı bir 
alla! kösktü. Cevad, sonradan burasını da, 

Bu ne güzel bir yerdi yarabbi! Bura· ŞiŞlideki konak gibi modern bir şekle 
ya bizim anladığımız mana ile cçiftlik» sokmuş, her sene av mevsiminde, bir 
demek ne kadar boştu! Gözün alabildiği çok aıhbab ve dostlarını banndırdığı bu 
kadar uza!yan bir yeşillik ortasında bir evi kullanışlı ve rahat bir şehir evi gibi 
köşk ve yer yer serpilmiş gibi küçük düzeltmeğe muvaffak olmlJ9tu. 
ve alçak binalar... - t~eri girelim mi? 

Karısını göz ucile seyreden genç a • - Peki ... 
dam, onun yüzündeki mes'ud ve hayran Yruıyana yürüyerek üç dört basa -
gülüms0yışi görmüştü. maklı geniş bir mermer merdivenden 

- Burasını beğendiniz mi Mualla? çıktılar. Kahya bir kapıyı açarak geri 
- Harikulade güzel! Bana burasını geri çekildi ve Mualla birdenbire ken-

anlatırken yaptığınız tasvirler hakikat disini muhteşem bir salonda buldu. 
karşısında bir hiç mesabesine iniyor. Yerde kalın halılar, duvarlarda taıblo· 
Şu yüksek çamlara, bu taraftaki çınar- lar, şurada burada kıymetli eşyalar ... 
lara, karşıdaki ince suya, ta uzakta ya- Bir saniye gözlerini kapadı; bu cesim 
yılan muhteşem Boğazın maviliğine ve ve muhteşem evde yaıpayalnız nasıl 

~vin arkrusındaki ormanın koyuluğuna yaşıyacağını düşündü. İzmit, gündelik 
bakınız. zahmet ve meşakkatleri, anası ve kar· 

Cevad karşısındakine alaıy mı ettiğini deş1eri nerede kalmışlardı ve o niçin 
yoksa samimi mi olduğunu belli etıni - böyle uzak yerlere gelmişti? 
yen sesile Cevab verdi: - Hasan, Zeyneb hanıma bizim gel-

diğimizi haber ver. Hem çabuk biz 
çay hazırlat; hanım efendi yolda pel 
yoruldu. 

Sonra karısına döndü: 
- Biz içeriye, küçük salona gidelim. 
Eski sistem Türk evlerine mahsus, 

içiçe yapılmış geniş iki salondan geç -
tikten sonra küçük bir odaya girdiler. 
Burasının harem d~iresinin misafir o
dalarınclan biri olduğu belli idi. Kim -
hilir sefih paşa burasını hangi gözdesi 
için döşetmişti. Duvaırlar, perdeler, ka
napeler öyle itinalı ve bkbirine uygun 
renklerde idiler ki, Mualla, bilailıtiyar 
şimdiye kadar böyle sevimli olduğu 

~adar zengin bir oda görmediğini ken
di kendisine itiraf etmeğe mecbur kal
dı. 

Cevad bir yandan mantosunu çıkar
ması içjn kansına yardım ederken di
ğer taraftan durmadan söylüyordu: 

- Eğer bu oda hoşunuza gitmişse 

kendl huE=usi misafir odanız gibi kul • 
!anmakta tarna'lllile serbestsiniz. Bura
sı evin en güzel yerlerinden birisi ol
masına rağmen şimdiye kadar bilinmez 
niçin, herkes tarafından meş'um bir 
oda ı;?ibi telakki edilmiştir. Ne annem. 
ne de Müzeyyen buradaıoturmasını sev
mezler, bilakis bu odadan nefret eder· 
le.,. ve beyaz duvarların ve döşemelerin 
yüzlP.rinin rengine yakışmadığını ileri 
sürerlerdi. Fakat siz belki bu gibi garib 
ve manasız düşüncelerden uzaksınız. 

Mualla sakin ve soğuk bir tavırla ce
vab verdi: 

- Bu gibi şeylerle meşgul olmak ak
lıma gelmedi; do.ğrusunu isterseniz bu
na pek vakit te bulamadım. 

'Arka.n var) 
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BATTAL GAZİ 
Yazan: ZİYA ŞA.KİK 

Kızıl manastırın esrarı 
:n·- Delikanlı!. Sen, ~uryonlusun. ı eakmış. Onuan sonra· da, Malatyaya gi
aı~e ~nlat. Şu, Battal demlen allarn na- derek Battah arayıp bulacakmış ... Eğer 

ır · .. .. Ahmer pehlivanı görüp de, Battalın te-
n Battal, dudaklarını bukup omuzlan- pesindeki saçların, onun tılsımı o1du-

ı kaldırarak· ~ ·· 1 · k · · ı Ah _ M . · . . . gunu soy er ıscn. ço ıyı o ur. mer 
Ö'rn.r.. esih ~akkı .ıçın derın, ~n onu pehlivan. ilk hamlede bu saçları bulup 
bak umde gorınedim. Amma nvayete ateşe atmak suretile,· ona daha kolay· 

. ılırsa, beş arşın boyu, iki arşın sa- lıkla zafer bulur. 

- · Bul'aya, yalnız bu hizmet için gel
dim. 

Dedi. 
K~şişler, memnun oldulaır. 

kalı varmış. Muharebelerde, bir zırhlı 
sUvariyi, bir elile tutunca atı ile be
raber başının üstüne kaldırıp yere ça
laımış. Elindeki kılıcı, istediği zaman 
elli arşın uzarmış. Bir ça·hşta, yirmi 
kişiyi bir çırpıda doğrarrnış. Kati efsun 
bilirmiş. Onun için kendisine, demirli 
&ilahların hiç biri tesir etmezmiş ... 
İ'aJnız bir tılsımı varmış. Eğer, tepe· 
Sindekı saçların içinde bulunan üç tel 
beyaz saç koparılıp da ateşe atılırsa, 
artık Battal bitermiş. O anda kuvvet 
\r-e- kudretten düşüp acuze bir kadına 
dönermiş. Bu adam hakkında, benim 

Bu hizmetinle, hem Ahmer pehlivanı 
memnun edersin. Hem de bu sihirba -
zm ~errinden. din kardeşlerimizi halas 
eylersin ... 

- İyi ettin de geldin. delikanlı .. bu 
hizmetin, boşa gitmiyecektir. Hem, Ah
mer pehlivan sana bir hayli mükafat 
verecektır. Hem de. mübarek baş keşi
şimiz, mukaddes mihrab önünde senin 
için hayır dua edecektir ... Mübarek 
zttt. gecflyi ibadetle geçirir. Bu müddet 
zarfında yanma girmek adet değildir. 
Yarın sabah, kendisinin huzuruna çı • 
karsın. EJini öper, duasını alırsın ... O
nun duasını alırsan, artık gam. kasavet 
çekme. Bütün dünya sıkıntısından kur
tulursun. 

hUdiklerim bundan ibaret ... 
Diye cevab verdi. 
Köylüler ve Kayserili tüccarlar, bu 

8Özleri car. kulağile dinlemişler, ve pek 
derin bir hayret göstermişlerdi. 

O zamanın kafaları, böyle şeylere 
inanacak derecede basitti. Şöhret kaza
nan kahramanlara, mutlaka böyle fev
ka1Ade1ikler atfedeııler.. onları, şahıs
!annı ve silahlarım tabil insanlarda'lJ'.l 
\'e silahlardan çok farklı görürlerdi. 

Onun için, Battal Gazinin bu sözle
rini hiç kimse itiraz etmeden dinledi. 
'Ve orada bulunanls:nn kalbine, derin 
bir korku girdi. HatU bazıları haç çı -
kararak: 

- Ey Mesih!. Sen bizi, Battalın şer-
rinden emin eyle. 

Dedi. 
Bu vaziyet karşısında, BM:tal kendi· 

hi tutamıyarak az kalsın, katıla katıla 
gülecekti.. 

Tüccarlardan biri Baıttala hitab etti: 
- Aman delikan1ı!. Sana bir iş sipa

riş etsem, yapar mısın? 
Dedi. 
Battal Gazi: 
- Buyur. Eğer elimden gelen bir iş 

ise, yap<?l'ım. 
Diye cevab verdi. 
Bunun tiz~rine tüccar, şöylece söze 

girişti: 
- Buraya iki konak mesafed!?, (Kızı1 

Manastır) den ilen bir dağ kilisesi var
dır. Orada, mübarek Yuhanna isminde 
bir keşiş oturur. Bu keşişin kerameti 
zahirdir. Eğer ister ise, bir dua ile ko· 
ca 'Qir dağı eritir. Dilerse, bir pamuk 
dengi, gökdemir kesfür. Buradan doğ -
ruca oraya git, bekle. İki üç gün sonrd 
oraya, Kayseriden (Ahmer) adlı bir 
pehlivan gelecektir. Battalın tılsımını 
ona ooyle. Çok mükafata nail olursun. 
Belki de heybeni altın ile doldurursun. 

Bu sözler, Battalın gözlerini açtı. 
'l'ticcara sormıya başladı: 

- Bu, ( Ahmer ) denilen pehlivan 

kimdir?. 
- KAyseri beyinin baş pehlivanıdır. 

Eşi, rnenendi, dünyaya gelmemiştir. 
Bir yumrukta:, koca bir mandayı yere 
devirir. Anasmdan doğup bu ana gelin
ceye kadar, onun sırtını hiç bir pehli ~ 
'Van yere getirmemiştir. 

- AlA .. bu manastıra gelip de, mü -
barek Yuhannayı ziyaret etmekten 
rnaiksadı nedir?. 

-Ha&a .. onu da !Öyliyeyim ... Son 
ınuharebede bozulan sizin beyiniz Şe
ınas, MalatyaMardan İJ\,tlltam alımJk 
için, doğruca İstanbula gidip, irnpara· 
tonımu1dan imdaH istedi. İmparator 
da, sonbahara doğru bir ordu göndere· 
ceğirıi vadetti. Fakat bu haber, Kayse
?iye gelince, Ahmer pehlivan kükredi. 
Battalın şöhretini ~kemedi.: cMadem
ki bu işleri y~an, Battal imiş. Koca bir 
orduya ne lüzum var. Ben Malatyaya 
gider, o herifi tepelerim. Cihanı, onun 
şerrinden haltls ederim. > dedi. Biz 
kayserl~en hareket ederken işittik ki, 
o da bir kaç gün sonra yola çıkacakmış. 
lrızıl Manastıra uğrayıp mübarek Yu· 
hanna ketli!n elini öperek duasıru ala-

Brrttal Gazi bu sözleri dinlerken. gül
memek için kendini güç zaptedebildi. 

- MC\demki böyledir. Ben de yarın 
kalkıp doğruca Yuhanna keşişin ma -
nastı~na ~giderim. Hem, bu mübarek 
keşişin el!ni öoi.ip duasını alırım. Hem 
de. Ahmer pehlivanın işine yatrarım. 

Dedi. 

* Kızıl Manastır, sipsivri bir tepenin 
üstünde idi. Kfunileıı kırmızı renkli 
taşlardC\n bina edilmişti. 

Battal Gazi, gün batarken manastı
rın k~pı~ı önünde, Aşkardan indi. Ken
disini karşılayan keşişlere, dindar bir 
hıristivan gibi selam verip kapıdan i -
çeri girdi. 

Keşiş1Pr, Askarı götürüp ahıra bağ
ladılar. Batta]ı, misafir odası.na aldı
lar. Yemekler Ye ~araplar çıkararak 

izzet ve ikr:nnda bulundular. Sonra, 
nereden gelip nereye gittiğini sordulaır. 

Battal Gazi, burada da Amuryonlu 
bir Ermeni olup Kayseriye gittiğini 

söyledi. Ve sonra. Efsus köyünde, Kay
serili tüccarın söylediklerini nakletti: 

Diye, bir çok teminatta bulundular. 

KIZIL MANASTffiIN ESRARI 

Yenildi, içildi, artık yatocak zaman 
geldi. 

Keşişler, birer birer çekildiler. Geri
ye bir tek kişi kaldı. Bu keşiş, Battal 
Gazinin yatağını serdi. Bir talbak dolu
su meyva getirdi. 

- Yiğitim! İşte. her şeyin hazır. 
Yat. Rahat rahat uyu ... Yalnız sana bir 
şey tembih edeyim ... Vaktile bu ma -
nastınn yerindP. bir calZU bulunurmuş. 
Bu caznyu dcv!er öldürmüş. Bu ma -
nastır ~a. onu~ mezan üzerine kurul • 
muş. Onun için manastırımız, pek oka
dar tekın değildir. Hele geceleri, dışarı 
çıkm <lo1aşmıya gelmez. Ortalık ağa -
ı-ınc:?ya kadar, sakın odadan dışarı çık-
ma. 

(Arkası var) 

Kadm köşesi: Çocuk bakımı 
(Baştarafı 6 ıncı sayfada) 1 dınnız. Rahatmz eden kum tanesi yaşla 

e~~t. demeyİ:niiz. He111.en bi.r doktora gi- beraber akar gider. Tabii pannaklannı-
dıinırz. zın çok temiz olmasını unutmazsınız. 
Çocuğun herhangi bir sebeble gözlerini Arp.arıklara karşı tedbir. 

ıuğuşturmasına müsaade etmemeli. Göz. Çocuğuınuııun gözünde arpa<:ık çıkınca 
ler~ kaçan in°': lınını taneleri rahatsızlık şu tedbiri yapınız: Sıcak suyu iyice kay
verır. Fakat uguştunılursa o kum tane- n.atınız. İç-ine yüzde on dört nisbeti.nde 
leri göz<;ie Ç'izgi1er peyda ederek mühim tuz kanştınnız. Elleriniz temiz olmak 
bi!r rahatsızlığa dönebilir. Kum tanesıinl şart.ile gaz bezini bu suya batırıp gö;re 
gözden çık~a.k i~~ baş v_e şehadet par· kıompres yapınız. Geçmezse doktora gi
m.akLarınızla üst goz kapagını tutup kal- d aıiz. 
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(STi~APTAH 
~oNRA ·· · 

TAM Nt.~'E 
v~ S\Mt\ATE 
KAVUŞMAK 

Kullanmakla kabildir. 
Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Har1treti sür'ıitle düşürür. 
Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrılan ancak N E V R O z 1 N 

almak suretile oarçabuk defedilebllir. 

Kat'ı Tesir 
icabında günde 3 kaıe alınabilir 
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son Posta'ntrı tefriknı: 62 
... 

Baron de Tott'un hatıraları 
M e•t:4 .... iW·"ö;;t; "4 "Q AL.a .. ; .. _,ece --c ı --- . 

Tatar"arın ananesi 
Cengiz Handan evvel TatJr ia ·ırı tarihin.d~ sabit ve 
tamamen muhakkak birşeg bulup çıkarabilm3k zordur 

Tercüme eden: HUss ı i 1 Cahid Yalçın 
Müstahkem şatolara temel hiz -1 de medeni miılletlerdeki ihtiyaçlar, lüks 

metini gören kayalann bile etraflarına ihtiyacı bunu ebedi temelinden tahrlb 
hendek kazılmıştır. Eski müstebidlerin ettiğine ihtimal verilebilir. Filhakika·, 
ikametgahlarının planı bunlarda görü - göze çarptığına göre, nüfus adedi Kırı • 
lüyor. Ahırlarda hayvanların yemlikle.ri mın ve Bucağın çatılan altında bile No
kayaların içine oyulm~tur. Bu çukurla - gay çadırlarındaki 'kadar çok değildir. 
nn çoğu birbirlerine muttasıldırlar. Ba- Bu nüfusun sayısı ancak Kamın toplı • 
zılan toprağın altında.ki yollar1a aşağı yabildiği askeri kuvvetlerden anlaşılabi~ 
şehire irtibat peyda etmiş bir haldedir- liyor, biraz aşağıda görüleceği veçhile1 

dirler. Bu aşağı şehirin caddeleri hala bu prens ayni zamanda üç ordu toplıya • 
serbesttir. bilir: Birisi bizza.t kumanda ettiği yüz 

Oldukça büyük bir salonun üzerinde on bi.n. kişilik 'hiT ordudur. Diğeri Calganın 
kadem kutrunda ve yedi kadem derinli - altmış bin kişilik ordusu. üçüncüsü de 
ğinde dört köşe bir havuz gördüm ki in- Nouradiın'in kırk bin kişilik ordusudur. 
san kemikleri.le d"Olu idi. Bunun sebebi Mutad mesaiye hiç halel getirmeden bu 
h:cl&:ında hiç bir mütalea dermeyan et- kavmin iki mislini de toplıyabilir. Aske .. 
miyeceğim. Yalnız hfilA müşahedesi kabil rin bu mi:ktan ve Tataristan vilayetleri ., 
bir vakıayı k.a.yd ile iktifa ediyorum. Çün- nm sahası gözönüne getirilirse nüfusunu 
kü bu !harabeler Bahçesaraya iki fersah bizimkine benzetmek kabil olur. 
mesafededirler. Kırımda, kaya içine o - Bu milletlerin kuvvetlerim tahmin et " 
yulın~ bu il"tlicagahlar çoktur, hep sarp menin en emin yolu onların kolordu ha~ 
dağlar üzerinde yapılnuşlardır. Ceneviz • lind:e faaliyetlerini görmektir. Fakat da
~erin gündüz oralarda otlattıkları sürü - ha evvel bu kuvvetlerin mahiyetini ve 
lere sığınak hizmeti gördüklerine ihtimal kendilerini toplamak için ıstimal edilen 
verilebilir. Sürüleri geceleyin buraya vasıtaları tetkik etmek münasib olur. Bu 
'k.aparl.ardı. vası:talar hüku:met şeklinden ileri gelir • 

En yalçın yerler her zaman ya hürri - !er. Her hükUmetin menşei de tarih saha· 
yetin ilticagahı, ya zulüm ve istibdadın sına aiddir 
ini hizmetini görm~lerdir. Filhakika, Tatarların menşei geniş bir Okyanus 
kayalar hem zalimleri, hem mazliımlan ınanzarasını arzeder. Bunun vüs'ati an
istila eden korkulan izale kabiliyetine caık kendisini ihata eden sahilleri dıola§ı· 
maliktirler. lara•k an1aşı1abilir. Filhakika bu kavmin 

Bugün hili Kırım ticaretinin merkezl haşmet ve debdebesi ancak kendileriniıı 
olan Cafa şehrinin Ceneviz ticareti için eli altında buhınmak felaketine düşmü§ 
de bir meııkez teşkil etmiş olması pek ve birbirlerini mıüteıakib mahv ve tahrib 
muhtemeldir. Fakat Baluklava limanının edilmiş milletlerde görülür. Pek az ya • 
güzelliği ve orada göre çarpan bazı eski zan, yahud hiç bir şey yazmıyan bu mil • 
binaların harabeleri düşünülecek olursa letler tarihi ihtimaller sahası içine ka • 
burasını kullanmayı da ihmal etmemiş patımak mecburiyetinde bırakıyorlar. Fa
olduk1anna hükmedilebilir. Bu liman «at bu Ihtima11er o şekildedirler ki bütün 
Kınının en cenubi burnunda kaindir. kavimlerin va'kıayii iie mukayese edilir· 
Methal.ini teşkil eden Iki burun Trakya !!erse Ta.tarların onlara karşı eskilikleri 
bosforunun iİmali şark.isinde gör~ ., ilk aşiHr surette sabit olduğunu teslim ve 
topraktır. itiraf zaruI"eti bbıl olur. 

Bu limanın y.akınlığ1ına, genıişliğine, ................................. (Arkası var) 
eıninliğine, kereste temin edebilecek or- ........................... .. 

manlann yakınlığı da inzimam ediyordu. c yeni neşriyat ) 
Bugün liman tamamen metruk bir hal • :-~-~~.--...;....:. ___ .,__ 
dedir. Baluklava limanı eski ehemmi • Umumi Cotratya - Herke.sin istifadesi 

. . . . . için yazılmıt olan Coğrafya bilgisi ve Lise 
yetinın ancak bır takım ızlerıni muha • dokuzuncu sınıf talebesinin de derslerini ko
faza etmiştir. Nasıl ki yarımadanın esıki layca taklb edecekleri bu kitab Çığır Kltab
payitahtı olan Kırımda hala mevcud me- evi tarafından neşredilmiştir. 
zarlar vakti.le ehemmiyeti haiz bir şehir- Aşk, fzillvaç ve an~ mektnblan - Şimdiyı> 
den 'kalan yegane nişanelerdir kad~r çılorııı bu islmdek.J k.Jtablardan tasnif 

· . ve üslüp bakımından başkalık gösUıren bll~ 
Kırını.da zikre şayan pek az şehır var - has.sa ailelerin bütün ferdlerlnden birbirine 

dır. Maamafih, Geuzlvve'yi yan.madanm yazılını.ş mek:tubları ihtiva eden bu kltal:>, 
garb sahilin.delki limanı ve Calga Sul • Çı~ır Kitabevi tarafından dağıtılmaktadır. 
danın (1) karargahı olan Acmedchid'i 1655 • 1658 da Türkiye ve İstanbul - Geç-
i.kretm k lAzıındır miş asırluda memleketimize gelmiş olan ee-

z e · nebi seyyahların Türk.iye üzerine yazdıkları 
Kırımın tabii tarihine taalltlk eden eserleri cTürk.lye seyahatnameleri serlsb adı 

başlıca şeyleri gözden geçirdikten sonra. altında dtumlze çevlrmeğe başlamış olan Re
şiındi Tatarların siyast vaziyetlerine ve tad Ekrem Koçu bu serinin 4 üncü kitabı o
hükfunetler.inin ist.inad ettikleri pren • lan cJean de Theveaot'nun Türkiye seya _ 
'iplere daha esasb. bir dikkat tfed li hatname.-,ını yukardaki l.slm altında neşret-

.. .. . a e ın. mlştır. Tarlh kaynaklarımız arMmda çok 
~u~ Tatarı.stan namı aılıtında ifade mühlın bir yer tutan Türkiye seyahatname

edılen ulıkel.er Kırım yanmadasile Cau • !eri ve bu arada d65li - 1656 da Türklye ve 
bau.dan ve Çerkesistanın bir kısmından İstanbuh u lı:ar!lerimlze tavslye ederiz. 
ve Rusya imparatorhığunu Karadeniz • Ana - Çocuk Emgeme Kurumu Genel 
d bütün zid Merkezi tarafından çıkarılmakta olan (Ana) 
en ayıran ar.a en te.rekküb e' • adlı derginin (14) üncü sayısı çıkmıştır 

derler. Boğdaından Ta.ganroga kadar de· Yurd anaJa.nnın saflık, sosyal, kültürel du~ 
vam eden ve 44 arz derecesile 46 arz de- rumlannın inkişafına hizmet eden bu kıy _ 
recesi arasında kAin bulunan bu nnnta- metli dergiyi çocuklara, oocuklu ana ve ba-

karan genifl~ otu-. kırk fersah kadar • ~~~~ •• ~~~:!~.~-~~~; ................. - .......... .. 
dır. Uzunhığu da iki yüz fersahı bulur. 

,Ga.r.bdan püs. diğru Y~ttrcheJıx>ulB, Dgi
amboyl'Cruk, YMesan w Besıaraby.ayı lb
tiva eder. BugUın Bucak adı verilen bu 
vllAyet Tatarlarla meskO.ndur. Bunlar. 
yarımaıdadakiler gibi. köylerde ikamet 
etıme'kted:irler. Fa.kat diğer üç vilAyetfn 
aha'I1sin.de keçe çadırlıardiin başka bir teY 
yolııtur. Bunları canJaırının istediği yer
lere taşır ler. 

Nogay adı verilen ve bedevi aaımedi • 
len bu kavimler hakikatte vadilerde sa
ikinıdirler. Bu vadiler ştmalden cenuba 
doğru onlarm sakin oldukları ovalan ke
serkr. Tek bir hat üzerine dizilmiş olan 
çadtrlıarı otuz beş fersah uzunluğunda bir 
nev'i 'köyler teşkil 00.--...r'ler. Muhtelif 
<taifeler bu suretle birbirlerinden ayrıl _ 
m.ı-şlardır. 

Bu çobaın kavlınleriın kanaatkAr hayat. 
ları nüfusun artmasına hizmet ettiği hal-

{l) B\l payenin ne oidul'u ataiıda. ıtörü -
lecektlr. 

ilan Tarifemiz 
Tek ailtun aantımı 

Birinci talıil• 400 kıınıı 
ikinci •ahile 250 » 
O çüncli •ahile 200 » 
Dördüncii. •ahile 100 » 
iç aahileler 60 » 
Son aahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilAn yaptırac.'.l.k· 

lar ayrıca tenzilAtlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tarr., yarun 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari :lô.nları:ıa 

aid i§ler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

tllncılık KollektU Şlrk.u 
Kahramanzade Ban 

Ankara caddesi 
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cS:m Postaıı nın tefrikası: 8 

ALnANVAVA 
BiR, iN6ilil CASIJSIJ 

Tercüme eden: B. Aiu 

Şiddetli bir topçu ateşinden 
sonra piyade hücuma kalktı· 

Um.u.mt Hcırb~ Garb cephesinde İngilizlerin alcUğ\ Atman esirlerinden bir grup 
tstihbarat servisindeki muvaffakiye

timın büyük bir klsmını albay Hilton'a 
borcluyuın .. onun iş sahasındaki ciddi· 
yet ve intıizamseverliği bana iyi bir 
örnek teşkil etmişti.. ben bir kaç hafta 
doğrudan doğruya onun emri ve :reh -
berliği altında çalıştım.. sonra da ka· 
rargah hizmetinin, harekAt kısmının 
aksi ohm menzil ve levazım kısmını 
tedkike koyuldum. Yeni vazifeme b~
la<lıktan takriben bir hafta sonra kabi
liyetlerimi göstermek imkanlarını elde 
ettim: 

Devriye~erimizden biri harb hatları 
arasında bir Alman devriyesine rasla· 
mıs .. c.t;alannda ufak bir müsad<:>me ol· 
mu~. bizim devrjye. Alman askerlerin· 
den 3 ünü öldürmüş, 1 ini de yaralı ola
rak esir almış. Hıltonla birlikte bir oto 
mobile atlıyarak Alman yaralısının te
davi için yatırıldığı seyyar ha!;f·~ eve 
koştuk.. hastaneye gelince, Hilton ba· 
na dönerek: 

- Bu işi size bırakıyorum, dedi. İs· 
tediğiniz gibi hareket edebilirsiniz! 

38 inci Saksonya fırkasına mensup 
bir asker olsa gerek. Benim en ziyade 
ehemmiyet verdifüm ve öğrenmek is· 
tediğim nokta bunları ne zaman değiş
tirecekleri keyfiyetidir. 

Esir olan bir asker kendi adını, soy 
adını, menSGp olduğu alayın numaram
nı veyahud ismini söylemek mecburi· 
yetinde idi.. fakat bunun haricindeki 
sun llere cevnb vermekle mükellef de
ğildi. Esir bir askerin ağzından daha 
fazl::t malUmat koparmak. o askeri is -
tlcvab eden sübayın maharetine bağlı 
bir işti. Bir esiri isticvab eden sübay bu 
sahada bir çok usullere b~vurabilirdi: 
Ya dostça davranır, ya tehdid eder, ve
yahud t1:Sen söylemeden de ben her şe
yi biliyorum> tavrını takınırdL Ben 
birinci usulle üçüncü usulün karışma· 
sından doğma bir yol takibini tercih 
ettim. 

f-;ticvab edeceğim esir Alman askeri 
bacağından yaralı idi. Askerin bacağı 
sarılmış ve yatağa yatınlmı~1 .. Albay 
Hilton'dan, içeri girrniyerek dışanda 

beklemr·sini rica ettim. Diğer taraftan 
bir doktor gömleği tedarik ederek, dok
tor kılı~ı ile esirin yanına girdim. Has
ta bakıcı, esiri örtmekte olan battaniye
yi kaldırdı. Ben hem ciddi bir tavırla 
esirin yarasını muayıene ediyor, hem 
de. kendi kendime konuşur gibi mınl
darnyordum: 

- Aldırmg, hepsi geçer; iki aya var
madan ayağa kalkabilirsiniz!. Bu su -
retle hatbden de Jrurtulmuş oldunuz!. 
Usulen esir sıfatile kaydınızı yapabil· 
memiz için şimdi siz lutfen suallerime 
cevab veriniz: Adınız, soyadınız nedir? 
Kaç y(!şmdasmız? 

Ben 18zım gelen sualleri kendisine 
soruyor, o da cevab veriyordu.. Daha 
ilk yakalandığı andan itibaren iyi mu· 
amele gördüğü için esir Alman askeri 

kendisini gayet iyi ve 
hissediyordu ... 

gayet rahat bay lığına tayin edildim ... Diğer taraf

Ben, esirin verdiği cevablan kayde -
derken, diğer taraftan kendi mütalea 
yürütür kabilinden konuşmama devam 
ediyordum: 

- HRyatta hazan ne kadar fena ak -
silikler oluyor: Tam sizi değiştirecek -
leri bir sırada esir olmanız, yaralanma
nız hakikaten büyük bir talihsizlik e
seridir. 

Sözlerimin heyecanına kendini kr.'.ıJ
tırmış olan Alman askeri, adeta kendi· 
sini tut.:ımıyark· 

- Evet tam değişeceğimiz esnndn ... 
Ha•ta daha doğ-rusu fam değiştikten 
sonra .. çünkü ben değiştirme işini giz
lemeğ'e memur bir devriye idim .. şa -
yed sizin devriyeler bize hücum etme
miş olsalardı, on dakika sonra bizi de 
değiştireceklerdi. 

Esir askerin kederine ~tirak etmiş 
görünerek: 

- Hakikaten talihiniz yokmuş, de· 
dim. Maamafih siz, gene işin içinden 
ucuz knrtuldunuz!. Ne ise canım üzül· 
meyin! İntikamınızı, sizin yerinize ge
len Prusy~ hassa fırkası alır ... 

Esir Alman askeri, masum bir eda 
ile sözl<:ri tashih etti: 
- Hayır canım, dedi, bu gelen cPrus· 

ya hassa ihtiyat fırkası•dır. Artık bi
raz da onlar s1kıntı çeksin!. Bu fırk~ 
hemen hemeı-._ harbin başlangıcından -
beri Reyms civanndaki siperleri işgal 
ediyordu. Halbuki oranın siperleri te
miz ve kurudur. Bu fırkaya mensup 
efrad buraıya gelip de bizim siperlerin 
halini görünce bilseniz ne kadar küf -
retti. .. 
· Ben bunun ağzından daha bazı şey· 
ler de alabilirdim; fakat artık onun ba
na verPbileceği faydalı hiç bir şey yok
tu. Çünkü bu Alman esiri pek de akıl
lı bir adam değildi. .. 

Dışarı çıkıp da albay Hilton'a 38 inci 
Saksonya fırkasını istihlB.f eden kıtaa
tın Reyms C€phesindeki cPrusya hassa 
ihtiyat fırkasıı> olduğunu söylediğim 
zaman adamcağız pek sevindi. .. 

Ona ve:-diğim bu malumat, Hilton'un 
bilhasS;\' edinmek istediği malfımattı. 
Albay Hilton sırtımı okşıyarak: 

- Siz adeta bu iş için yaratılmış bir 
rıdamsınız; dedi. Aktörlük sıfatile lisan 
ihtısasını n<?fsinde toplamak, istihba -
rat işlerinde çrfüşan bir insan için bu
lunmaz bir nimettir. Benim bu işe aid 
bir kaç esaslı plAmm var. Bugünkü 
muvafiakiyetini fırka kumandanına 
derhal bildireceğim ... 

Kendi branşındaki bir muvaffakiye
ti maiyetinde çalışan bir memura, hat· 
rn klsmen olsun, terkeden amirler pek 
azdır. Bunun için ben albay Hilton'a 
cidden pek müteşekkirdim. 

Bu muvaffakiyetimden kısa bir za: -
man sonra, resmen fırka istihbarat sü· 

tan da almalktn olduğum cKarargiıh 
hizmetine aid dersler>e de devam et • 
tim .. istihbarat sübaylığına tayin edil· 
diğim andan itibaren vazifem: Ele ge
çen mali'.imatı tat5nif ederek fırkamızın 
işgal etmekte olduğu C€phe aksamına 

göndermek oldu. 
Maarnafih benim yapmakta olduğum 

is, pek te göründüğü kadar basit de -
ğildi. Uhd<.>mc düşen vazifelerden biri· 
si kendi ordumuzun maneviyatını ve 
ruhi halt:'tinı adım adım takib etmektL 
Bunun için de, efradın ailelerine gön· 
der<likleri mcktub'arı, alay sansürü 
gördükten '>nra bir de ben tedkik et· 
mek mecburivetinde idim. Bundan baş
ka. bize kom.;u frrkaların. kolordulatrın 
ve bizim ordu karargahının gönderdiği 
haberleri tac;nif etmek, bunları günde
lik birer bülten halinde ne~retmek 
ve bütüıı ordu cüzütamiarına gönder -
mek işi de benim üzerimde idi. 

(Arkası var) ... _ ........................................................ . 
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SOLDAN SA!;A ve YUKARDAN AŞAÖI: 

1 - Hatif tüyut kumaş - Bir nevi hırka. 
B - irran sahibi - Şükreden. 

s - Sonu gelse .yağmur için kullanılır. -
Ru.n gösteren. 

4 - Fesad karıştırmak. 

5 - Her ~andan. 
8 - Ayni - AldaUar. 
7 - CenneUe cehennem arası. 
8 - Bir muharririn ismi - Sonunda bir 

c~• olsa keskin - Çok iyi. 

9 - Kendi kendine - Cemi edatı. 
10 - Bal yapan böcek - Siyah. 
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7ZEKT••s°AYE 
lEM-tN••EMtN 
~KERE••NANE 

ıo AKAN •iiENE R 
lwclld buhnaccının halleclilW, ıckU 

4 Mart tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

4 Mart tarihli bilmecemizde kaza • 
nanlan aşağıya ya-zıyoruz. İstanbul -
da bulunan talihli küçük okuyucula • 
rJmızın Pazartesi, Perşembe günleri 
öğleden sonra hediyelerini bizzat ida· 
rehanemizden alm~rları Hfzımdır. Taş • 
ra okuyucularımızın hediyeleri posta 
ile adreslerine gönderilir. 

Bir kol saati 
Pendik orta okulu sınıf 1-B den 26 İhsllll 

sözer. 
MUHTIRA DEFTF.Jd 

(Son Posta hatıralı) 
Oaziantcb Kayacık okulu sınır 3 de 356 

Nureddin, Tokat orta okulu sınır 1-A da 598 
Receb, İstanbul Nlsantnşı kız orta okulu sı
nıf ı-c de 191 PaklzP, İstnnbul İnönü kız ll
sesı sınıf S-B den 79 Jale, Bab:ıe.c;kl Gazlke -
mal m.ahrulesl De~lrmen sokak 32 numarnda 
Sahire, İ3tanbul Kabataş erkek llsesf 4-0 
de 268 Adnan. 
YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 

(Son Posta hatıralı) 
İstanbul Beylerbeyi tık okul 149 Jale, İs -

tanbul Gelenbevl orta okulu sınıf 1-C de 255 
Nejad, İstanbul blrlnct ~k okul sınıf 1-B de 
161 Munmmer, İstanbul 61 inci okul sınıf 
3-C de 533 SMad. İstanbul kız Usest sınıf 1 
de 842 Aysel. 

l'\fÜREKKEBLİ KALEM 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Hnyrtye lisesi 598 İhsan, istan -
bul Şchremir.1 Sarnymeydanı cnddesl 118 nu 
marada Cahl~ Olay, İstanbul 11 inci mekteb 
sınır 4 den S:ııtm, İstanbul Silleymıınlye 8 ncl 
oku!dıı Nebahat Ahmed, İstanbul Şişli Te -
rakki Usesi sınıf 2 de Muammer Yolga. 

DİŞ FmÇASI 
(Son Posta hatıralı) 

Tokat ort& okulu sınıf 2-A da 268 Ke
mal Kovalı, İstanbul 44 ünc!l ıookteb f25 
Ülker Do~an, Samsun orta okulu sınıf 3-B 
de 410 Hn.cmn Ulula", Antalyn lise son sınır 
962 Saktb. İstanbul Fatih ortn okulu 215 Ba
haeddin Bayraktar. 

DİŞ MACUNU 

Ç::ınkın o:-ta okulu sınıf 2-B de 113 Ce -
mnl. t •aııbul Vnlldere~e Aktar soknk 18 
numarada Diler, İcıtanbul kız lisesi 1443 Tür
kan. Kastamonu Climhurlyet caddesi 11 nu
marndn Sndık frtanbul kız Uc;esl 900 Zühal 

ALOM! ~YOM BARDAK 
(Snn ı•oc;ta hatıralı) 

İstanbul Fatih 18 inci okul sınıf 4 de 42 
Sednd, İstanbul Hayriye lls~I flO Enver 
Gökhan, Beşlkta.; Ttmusboyu Ihlamur cııd -
desi 110 da Akgiilen, İstanbul Selçuk kız 
enstitüsü 1-B de 295 Meziyet, Şehremini Me
lekhatun mahallesi Dingil sokak No. ıs de 
Cevdet. 

KOKULU SABUN 
(Soıı Posta hatıralı) 

İstanbul Cağaloğlu erkek orta okuht sınıf 
2-E de 120 Muhsin, iııtanbul Gnlatasaray li
sesi 705 Vedad Atalık, İstanbul Samatya A
ğaçkakan ı 7 numarada İhsan, İstanbul Ve
fa erkek lisesi 84B Cevdet, İstanbul Hayrl:re 
ıı.sesı sınıf 1-C de 231 NeJad. 

ALBüM 
(Son Posta batuıılı) 

Kasto.monu asliye ceza mahkemesi kClttbi 
İhsan kızı Nihal, İstanbul « üncü okul sınıf 
5-A da 372 Cavidan, İstanbul Çapa kız mual 
liın okulu 21 Milşerref özenç, Afyon Cümhu
rlyet Uk okulu sınıf 4-A da 596 Kemal Ön -
söz. İstanbul Cağalo~u orta okulu 567 Faik 
Duru. 

BOYA KALEMİ 

Balık.P.sir Olindoğan mahalle.si Tepeyol so
ka~ 8 numarada Ftkm Ozan, İstanbul İn
önü kız lisesi sınıf 3-B de 44S SftheylA, Sive
rek Gazlpıı!J& Ut okulu eınıf fi de 119 Hnnlfe, 
İstanbul paket postnhanest başkt\tibl İrfan 
Hayntl 1uzı Yurdanur, İstanbul 61 inci okul 
sınıf S de 531 Nejad. 

AYNA 

(Son Posta hatıralı) 

lA.hat Poksoy, İstanbul Kabataş erkek lJadl 
478 Kemal. 

RESİMLİ ELİŞİ l\'IODELI 
Samsun Dumlupınar ilk okulu sınıf 8 ~ 

332 Sa!fthc.:ldln, Biga arzuhalci Tevfik DJ • 
ken kızı Atıfet Diken, İzmir Alsancnk Akde-' 
nlz sokak 10 numarada Şükran, İstanbul 
Beyoğlu 13 üncü İsmet İnönü okulu sınıf 
4-B de 243 Fehmi. Edirne İstıkm ilk 01tul1J 
sınıf 2 de 294 Aydın. İstanbul Nlşantaşl td 
orta ok•ılundan 463 Nazmiye, İstanbul Sü -
leymıın!yc 7 inci okulu sınıf 5 de 189 Nejad. 
Payas gi.ımrük memurlarından Esad oi}ll 
Rona. Sn·os ö~ret.men okulu sınıf 4-B de 31 
Sebatı, İstanbul Fatih 40 ıncı okul 81Dlf 4-~ 
da Bürhan Çakmak. BuPs:ı birinci orta okulll 
sınır 1-F de 064 Bürhan, Beyoğlu 47 nc1 ottıl 
f-A dan 27 Murad, Sivas İs:metp&ŞS 
okulu talcbr.sind<'n 163 Necla, Çorum hfıkil· 
met karsısında rn~iın bnyll Sıddık oğlu MUS" 
tafa, Adann erkek lisesi sınıf 4-F de 730 ga• 
mi. 

' K.'\RT 
Alpullu ilk okulu sınıf 5 de 87 öıner, TtJl"' 

hal ilk okulu sınıf 4 de 300 Halli Barut.çıt. 
İstanbul Kndıköy 41 inci okul 27 Büleıı4 
Türkeı, İstanbul Kadlrgıı 61 inci okul 221 
Sevim, Dulvndin Bahçe okulu 201 Sedad l{I' 
ya, Ankara uıus ilk okulunda sınıf 5 de 450 
Ahmed As!2n Trnb1on orta kısım 3-A ds 8" 
Kemaleddin. Anta.ra Yenişehir Karanm .o· 
kak 13 numarad:ı Müjgfm, Konya erkek t:r 
ta okulu 8-D de 886 Asaf, İzmit Necatibey o
kulunda besinci sınırın 114 Mustafa QeUl'o 
Alaşehir hukuk ha.kimi kızı Ya.,ar Nezih& 
Konya erkek orta okulu 1-C de 975 Meııdl 
Halıcı, Adapazan ortn okulu sınıf 2-A da ti 
Melike, Siva.; lskii.u müdürü oğlu KA.mran f.• 
tlld. Suşehri hliklm Şevket kızı Suhendaıı. 
lh:şlktaş Şalrnedlm caddesi 87 numarad' 
Ümld, İstanbul Beyazıd Küçükhaydar eokt) 
13 numarana Saniye, Uşak orta okulu sınd 
2-C de :?ô Ömer. İstanbul 63 ünctı okul sınıf 
1 de 76 Hııyreddln, Konya kız öğretmen otu· 
lu 103 Türb.~n Belgin, İstanbul Haydarpsfl 
gümrük muhafaza memuru Mes'ud oğlu 89" 
llm, Afyon l!'\esi 537 Kbım Başbuğ, AdanJ 
erkek llsesl sınır 4-A da 524 Nevzad Uras. Ed
remld Gazı okulu sınır 4-A da 256 orhıı.0 
Dinçer . ........................................................ ...-
,. 

Bir doktorun günlük 
not arın~an 

Çocuklara aşı 
Yaptırmalı 

Birçok ailelerde çocuklarına ç19ek 8f1!l 
yaptırmnktn hiç te acele etmedlklertni 
teessüfle görüyoruz. Çocuk y!U}mı bulu -
yor ve hatta iki yaşını bulduğu halde 
eıo.n §unun bunun sözüne bakıırak afl 
yaptırmayı ihmal etmektedirler. B1l 
kat'iyyen doğru değildir. Gerçi ilk ay -
lard:ı. anada mevcud muafiyet süt em -
zlrmo vasıtasllc çocuğa da geçer, dalı& 
doğrusu geçebilir. Pakat buna a.sln 1tl -
m:ıd edılemez ve etmemelldir. Anad&O 
sat vasıtasııe çocuğa lntlkal eden mua· 
tiye~ devrinla kaç hafta, kaç ay stırece· 
~ini asla i:>Uemeylz. Ve giinün birinde ço• 
cuk birdenbire çiçek hn.stalığınn tutula
bilir. O zııman iş tabll çok tehllkell ye 
çok facialı bir mahiyet alır. Çünkü bil 
hastah~a karşı çok güzel bir aşımız var
dır. onunla çiçek hastalığına tutulma .. 
mayı temin edebiliyoruz. Fakat doğru .. 
dan do~ruya çiçek hastalığı başladıktaıı 
sonra onu <le. tJpkl difteri gibi se.roml!l 
tedavi edecek mevkide değillz. Çilnldi &e
romu yoktur. Çlçel: hastalığı llA.n oıuıı
duktan sonra ellmlzde ne birdenbire ô .. 
nüne geçecek ve ne de lhtllatlanna mAnl 
olacak hususi bir llflcımız da yoktUl'· 
İlelebed yüzde çopurluk bırattılt gibi a1l 
zamanda gözleri de kör eder ve bu teıA
ketlerla tel~flsl kabil değildir. Cümhuri
yet hilkıimetl her yerde, her an herkesf: 
parasız çiçek 8.Ş1Sl yııpmaktndır. Bu :ırl
metı bli.ınell ve çocuklnrı mümkftn mer
tebe erken, daha ilk ııylannda süratıe •
şılatmnlıdır. Aşı tutmazsa bir ll:1 ay son· 
ra bir de.ha aşılatmalı ve her sene bUllU 
tekrar etmelidir. 

İstanbul EmlrgO.n orta okulu sınıf 2-A da 
143 Zeki, İstanbul Siileymaniye kız orta o - Cuab lstlyen okuyaculanmuı ~ 
kulu 236 Cavidan, lıtanbul Fatih fO ıncı o- puln yoll:unalarım rica ederim. Aksi bk· 

dlrde istekleri ınukab.deslz kal&blllr. j 
kuldnn lM Vedad, İstanbul erkek llsest 803 I '-. Nihad. , ___________ _..,. 

KİTAB 
YOZffad Ctıınhurlyet orta okulu sınıf 1-A 

da 315 Vednd, Düzce orta okulu sınıf 1-A da 
585 Sabrl, Ktıtahyıı blikO.met caddesi 105 nu
marada şekerci Arıt oğlu Mehmed Ali, Kay
seri hukuk hrlklml kızı Miibeşşcr Gültepe, An 
tnlya Gazi M. Kemal ilk okulu sınıf 5-B de 
405 Kl\.mll, İstanbul Karagilmrük 27 nci o -
kuldan 220 Muzaffer, Mersin fıı.brfkalar cad
desi 72 numarada Avni, Mardin orta okulu 
sınıf 2-B de 318 Mahmud Siverek, İ.stanbul 
ÇQi>a kız ötretmen okulu son sınıftan Me-

-
Dr. IHSAN SAMI ~d!a 

BAK TERİ YOLOJI 
LAeo RATU ARI 

Umumi laıo tahlilatı, frengi nokW 
uuarından W asserman ve Kalın teamlll• 
lcrf, kan kürcyvab aayılmuı, Tlfo Yll 

ııtına hutalıldan tcşhiıl, idru, baJıramı 

cerahat, kaz:urat n su tahlilib, 6ltn 
mlkrolkopi, hıauai qılar lltilızarı. Kaııda 
Üre, oekor, Klorür, Kollcırtorin miktarları• 
nın tayini. 

~ Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 4 
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Hangi Renk 
Sizi Mesud Eder ? • 

[

PARASIZ 
Bu sihramiz yeni 
" pudra renkleri ,, 
tecrübe edilebilir. 

Fena renkti! bir pudra. yiızü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve siz.i: olduğu • 

nuzdan daha fazfa yac;lı göste
rir. Tenin:ze uygun renkte b:r 

pudra intibah etrr.enin yegfı.ııe 

çaresi, yüzün:.i7:in bi: t:ırafında 
bir renk ve di~Pr tarafındn bış· 
ka renk pudn tecr:ib~ etmek · 
tir. Bu tecrüb-'vi hPme-ı bugom, 

size parasız clarak verilecek 
yeni ve cazib renklerdc·ki To· 
kalon pudrasil<:: yapını.. Bu ye
ni cCild renkle~i> (Kr"mcıskop) 

tabir edilen en .;on V';! modern 
bir makine vac;ıtasılr> k:ırıştırıl

mıştır. Sihrawi~ bi: göz, tam ve 
kusursuz bir incelikfo renkleri 
intihab eder. 

Tene gayet uygu"l bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 

bir yüz görÜnMiye 'C'kt·. rokn 
!on pudrası, imtiya?:lı bir ıtsul 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. 

d'airesftmte cKrema köif.iğib ile 
karıştırılmıştır. Bu sa}rd~ pud
ranın saatlerce sab\t !;:~lmasını 

temin ettiği gibi prıdranın cil -
din yağlı tabii ifrll7:'.1Lmı mas • 
setmesine ve Lu su ~etle cilc!in 
kurumasına ve s~rt!eşmesine ve 
binnetice bun~uklukların zu • 
buruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğile karıştırılmış 

meşhur Tokah'! ı:udrasım kul· 
}anınız ve birkaç gLl.n zarfında 

ten~ırı.iz<le ya.pacağı cazib tekem
mülü görünüz, d ıir-·ı·ı k utularm 
üzerindeki Tok~· O•\ ismine dik· 
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında t.:?redd..id. etti~ıniz· 

de JCıtfen 1stanbulda 622 No. pos
ta kutusu adresine (Tokalo.ı 

pudrası servisi 25 No). vaki ola. 
ca~ ta1ebde size memnuniyetle 
muhtelif renklerde nümunelik 
altı ufak pake! pudra göııdere· 
ceğiz. 

İstanl: ul l elediyesi l.anları 1 
Mevsimlik muha.m,. 1ık teminatı 

men kirası 

l'loryada Flarya çarşısında No. 9 dükkan 170,00 12,75 

• > > > 10 > 80,00 6,00 

> > > > 11 > 95,00 7,13 

> > > > 12 > 110,00 8,25 

> > > , 12 lt (Gazino) 320,00 24,00 

Yıukanda numaraılarile mevsimlik muhammen ıkiralaın yazılı Floryada Florya 
~da düıkkfuı ve gazino 940 senesi Şubat sonuna. ıkadM" kıiraya verilmek üze. 

~ ayrı ayn açık artıtırmaya konuhnuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde 
gfirü!lebili'r. 1stcklil€'f hizalarında gösterilen ilk teminıaıt m.a:kbu;ı: veya mek.tuhile 
beraber 31/3/939 Cuma günü sa.at 14 buçukta Da.imi Encümsıde bulunmalıdır -
Zar. (B.) (1747) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlogu ilanları 

Muhammen kıymeti 
Lira Kr. 

2010 00 Galatada Su1tanbeyazad mahallesmin Hisardibi namı diğer 

Mandıra sokağında eski ve ~ 22 sayılı kirgir hane tamamı. 
2000 00 Bcşikıtaşta Yenimahallede IhTıamu.r caddesi!1<le eslG 16, yeni 14 

sayılı yarım kD.rgir ve Kahvecibaşı ko~ı nami1e maruf hanenin 
tamamı. 

1740 50 Galıaıta Sultanbeyazıd maharlesinin Hisardiı.bi' namı diğer Man -
dıra sojtağında eski ve yeni 24 sayılı hanenin tamamı .. 

Yı.ikarıda yazılı g~ menkullerin mülkiyetleri peşin paraYla açık arttırmaya 
Çlkan]mıştır. İh.aleei 27 /3/939 günü saat 15 te koınlsyocndıa yapıJ!aıcağında.n taJ.ib.. 
Oerin.in yüzde yedi b~'lc pey paralarlle Abrat, MahlüJAt bJemine JDıÜl'M?aat • 

SON POS'.rA 

'!'ü!'kfye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNI.UCU ~u 
lat a. 11!3 Ket. llO ıtw. 

Q. 19,7.f •· 1&195 Ket. to Kw. 
:P. 11,'lt m. 1465 Ke.a. 111 Kw. 

PAZARTESİ - 20-3-39 
12.30 Proı;ram, 12.35 Türk müziği - Pl. 13: 

1\!emleket saat ~yarı, ajans, metooroloji ha
berleri. 13.115 - 14.· Müzik (Hafif müzik - Pl.) 
18.30: Proğram, 18.35: Müzik <Cazband-Pl.) 
19: Konuşma (Doktorun saati). 19.15: Türk 
müziği (Halk musikisi). <Cura ve sazla). 19. 
35: Ti.irk müz!~i <Kansık program). Çalan
lar: Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Basri Uflcr, Hamdi Tokay. Okuyanlar: Tah
sin Karakuş ve Cel!l Tokses. 20: Ajans, me
teorolojl haberleri ziraat borsası (f1at). 
20.15 Türk müziği· (klasik program). İdare 
eden: Mes'ud Cemil Çalanlar: Vecihe, Fa -
hire Fersan; Re~arl Erer, Ruşen Kam, Ke -
mal Niyazi Seyhun, Cevdet Kozan, Cevdet 
Çağ1 a, Zilhtü Bardakoğlu, Ba.srl Üfler. Oku
yanlar: Ankara radyosu kiime okuyucuları 

'koro) 1 - Tamburi Zeki Mehmed Ağa -
Ferahfeza pesrcvl. 2 - Hamamizade İsmail 
Dede - Ferahfeza birinci beste. 3 - Hama -
miznce İsmail Dede - Ferahfeza ağır se -
mai. 4 - Reşarl Erer - keman taksimi. fi -
Hamlmlzadf' İsmail Dede - Şehnaz şarkı -
Sana ey ~anımın canı efendim. 6 - Kema
ni Rıza Ftendl - Şehnaz şarkı - Meramı an
delibin vn.slı güldür. 7 - Dellalzade - Şeh
naz ş:-ırkı - Etmedin bir lfthza ihya hatırı 

vlranımı. 8 - Dede Efendi - Şehnaz şarkı -
Gönül durmaz su glbl çağlar. 9 - Tamburi 
Osman Beyin - Ferahfeza saz semai.~1. 21.00 
MemlPket, aıı'1.t ayarı. 21.00 Konusma. 21.15 
Esham, tahvlHit, kambiyo - nukud borsası 
(flatl. 21.25 Neş'ell p!Aklar - R. 21.30 Müzik 
<saksafon solo - Nihad &sengin) ı - Sid 
Phllips - Amelia. 2 - J. Gurewtch - İda. 3-
Max Herberk - Lamento D'Amour. 4 - Sld 
Phlllps - Twlllght Whispers 5 - J. Gure- -
wich - Habanera. 21.t\O Müzik Cmelodller -
Pi). 22.00 Müzik Otüçük orkestra - Şet: Ne
cib Aşkın) 1 - Rymlng - Entermero. 2 -
Yvain - Dudakların! .. Operetinden Pot -
purl. 3 - Becker - bkbahar. 4 - Nlemann -
Çarliston (dans). 5 - Ganglberger - küçük 
toplantı (revü - enterw>. 6 - Schleder -
Dinle .. Kt'man ne söylüyor (tango) 7 - Kut
seh - Macar marşı. 8 - Johann Strausıı -
Şen Vlyaua (vals>. 9 - Malnrer - Viyana 
polka.sı. 10 - Bucalossi - Pstalozzanın bir 
.şarkısı Girlblrlblr.. 23,00 Mftzlk rcazband -
Pll. 23 45 - 24 Son ajans haberleri ve yann
kl program. .............................................................. 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yemek isterseniz: 

IZMIRİN 

AŞÇIBAŞI 
Markayı tercih ediniz. _______________ , 

·•···························································· 
r " Son Posta 

Yevmi. Bl7asl. Havadis Ye Halk ıaateaı --···-Yerebatan, Çatalçeşme aokak, 21 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazeteınize tidciir. 

-·-
ABONE FIATLARI 

1 • 3 
~ene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

Tt!RK!YK l40lJ 75u 4W 
YUNANİSTAN 2Uv 1:..~ 710 
ECNEBİ 27 );) 1 460 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiftirmek 25 turu,tur. 

1 
Ay 
Kr. 

ıw 

270 
aoo 

Gelen evrd geri verilmn. 
ilanlardan me•'uliyet al~ 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul ilavesi lAzımdır. 

r···;:;:·;:;;::·~··;u·ı;;;~b;j""l 
! Telfl"af : Son Posta 
ı Telefon : 20203 

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

Sayfa 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1C88 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelarl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve !hbarsız tasarruf hesablarında en aı 
SO hra3• bulunanlara senede 4 defa çekılecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2, 000 ,, 
4 " 250 " 1,00() " 

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

DİKKA'f: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 7o 20 fazlasüe verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihJc::rinde çekilecektir. 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır. 

Askeri fabrikalar umum miıdürliiğünden: 
Kınkkalede ça!ıstırılmak üzere tesviyeci ve tornacı alınacaktır. İsteklilerden 

Ankarada bulun:mlann silah fabrikasına İstanbuldakilerin Zeytınburnu fahri .. 

kasına, İzmirdekil~rin de İzmirdeki silah fabrikasına bu yerler haricinde olan-
ların da istida ile Umum Müdürlüğe mtiracantlan. (1423) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Büyük Menderes sol sahil sulamo. kanallarından Pirlibey kanalı ve sınat 
imalatı, keşif bedclı c645,086> lira cl7> kuruştur. 

2 - Eksiltme 12/4/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de Nafıa 

Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavere projesi, bayındırlık i~leri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri c32» lira c26> kuruş mukabilinde Su
lar Umum MüdürEiğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye gireb;!mek içın isteklilerin c29,553> lira c45, kuruşluk mu ,. 
·ıakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün ev .. 
vel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekalete muracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
§arttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunrnıyanlar eksiltmeye iştirak 

edemezler. 
5 - İsteklilerin teklif mektublarım :Jtinci maddere yazılı sa:ıtten bir saat ev .. 

\Teline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lbımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul ecübnez. c819> cl553~ 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 

3/3/1939 ıtıarihinde yapılan ilk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 
335000 lira olan yetmi' yedi kalem bakır ve piııinç malzeme 3/5(1939 Çarşamba 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe gi.rmek istiyenlerin 17150 liralık muvakkıai teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayru gün saat 14,30 a kadar Komisyo:ı Reisliğine 
vermeleri lAnmdır. 
Şartnameller 1675 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(1702) 

Muhammen bedeli 6193 lira 85 kuruş olan 225 takım küçük ve 5 takım da bü
yük üstunç takımı ile muhtelif cins eb'ad ve miktar.da cerrahi alet 6/4/39 Per
§embe günü saat (15) on beşt-e Haydarpaşada gar binasındaki satına1ma komis
yonu tarafından kap:ılı zarf usulü ile sa tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenierin kanunun tayin ettiği vesaik ve 464 lira 54 kuruşluk 
muvakkat tem.inatlarile tekliflerini rnuh tevi zarflarını eksiltme günü saat (14) 
on dörde kadar komiayona vermeleri ıa zımdır. 

Bu işe aid prtnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından. 

parasız olarak dağıtılmaktadır. (1572) 



H Sayfa 

-
ikisi de birbirine hayran 

Güzelliklerinin aynuı olan parlak dişlerinde birbirine karşı bealedik· 
leri ıevgiyi görüyorlar. Onların bahtiyarlığını -ve aaadetlerini 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde Uç defa muntazaman kullandıkları 

SON POSTA'. 

A ARAN 
S ÇLAR -

KUMRAL ve SiYAH 
renkte sılıtıt aaç boyalarıdır. 
1NolLtz KANZUK ECZANESİ 
BEYOCLU - IBTANBUL 

............................... -.. -. ..... -..-... ··-
Son Posta Matbaan 

Yarattı. Çünkn R A D Y O L 1 N aad«:ce dişleri tem.izlemekle 

kalmaz, diş etlerini ve diıleri ku-vvetlendirir, ağıza giren mikroplan 

öldürllr, baylece bOtün -vücudüo ııhhatini temin eder. 

Nqriyat Müdürü: Selim Ragıp ZtMÇ 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMIÇ 
A. ftT'nn UŞAKLIGlL 

SUMER BANK 
Se11üloz Sanayii Müessesesinden: 

AV 
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Mnessesemiz 1939 Hı:ıziranının sonuna kadar teslım edilmek Qzere sipariş kabul etmektedir. 
Bu mDddet için, şimdılik, tesbit olunan cinslerle bunlara aid fiatlar aşağıya kaydolunmuştur. Hazirandan 

sonraki devreye aid olarıılc kabu. edılecek sJparişler için ayrıca uan verilecektir. 

Srenz kağıdları ( Bakkal kağıdı) 
M 2 Sikleti 70 ve 110 Gr. beher tonu T.L. 231 
M 2 ,, 130 ve 14 l Gr. ,, ,, T.L. 221 
M 2 ,, 170 Gr. ,, " T.L. 216 

Srenz sergi kağıdları 
M 2 Sik'eti 110 Gr. 220 Sm. gtnişliğinde beher tonu 

140 Gr. 220 Sm. genişliğinde beher tonu 
170 Gr. 220 Sm. genişliğinde beher tonu 

T.L. 
T.L. 
T.L. 

M2 
M2 

,, 
" 

Kartonlar 
Gri karton 50 - 140 numara beher tonu T.L. 226 

206 
201 
197 

Beyaz mukavva (kaba) 45 - 140 numara beher tonu T.L. 246 
ı. - Mezkdr fiııt:ftr beher 1000 kilo malın Fob İzmit veya Franko Vagon İzmit, (Fabrika) teslimi için 

muteberdir. 
2. - Çıt İstanbul teslimatta ton başınıt dört Ura Have olunur. 
8. - Her cinsten asgart sipariş miktarı 10 tonrtur. 10 tonda 3 Oramaf ve 3 eb'addan fazla kabul edilmez. 
4. - Derhal yapılacak teslimat için sipnrişin kabulOnn ve malın lbzannı nıütt:ıkib gönderilecek ihbar-

name Ozerme mal bedelinin blldirilec~k bankaya hemen tediyesi lazımdır. Malın sevki, bedelln1o 
Odenmesine mQtevttkkıtbr. 

5. - Muıyyen bir mnddet hitamında teslim şartlle kabul ı>ltınan siparişlerde mal bedelinin " 10 u 
. peşinen ödenir. 

6. - İhbar tarihindtıo itibaren 15 gQn zarfında mal bedeli ödenmediği takcllrde 15 ıtınden ıonrı geçecek 
beher g1ln için T. L. 5 (Bet) Ttırk lirası gecikme tazminab ılınır. Ancak bu mO.ddet biç bir 
ıuretle yeniden 15 gonn teoavnz edemez. Tesbit olunan teslim tarihinden itibaren bır ay zarfıada 
maJ bedeli Odenmedit'i takdirde ıipartş feıhedilir ve peşin olarak alınan % 10 irad kaydolunur. 

7. - Muayyen bir müddet hitamında yapılacak teslimat için, sipıırJş mektubu üzerine n iıaaUt vui
yetimize nazaran gerek siparişin kabul edilebilecek miktarı ve gerekse tesam tarihleri, mQşterinin 
arzusu kabil olctu~u kadar tatmin edilmek Ozerd, mQesseıP'm z tnrafıııdan tesbit edilir. 

8. - MOesseı~mlze verilecek siparişler ancak yukarıda yazılı şerait tahtında kabul edilir. 
9. - Her tllrln mDrac&atin lzmitte MDessese MQdiriyetine yapılmuı rica olunur. 
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§== Grip, nezle, enfloenn, utma fibi haatalıklara tutulmamak için salihğınızı BİOGENiNE kan Ye ~=--
derman haplarile ~gortalaymız. 

Pirinç 
Mercimek 
Bezelya 
Yulaf 

Mart 20 

Pirinç nişastası 
Kornflör 
(Mısır hültisası) 

Bakla 
Fasulya 
Nohut 
Arpa ve saire 
Hububat unlan 

Bu mükemmel ve eşsiz müstahzarat tabü 
ihtiyacınızın hakiki karşılığıdır 

Tarihi teıiai: 1915 M. N U R İ Ç A P A B•tlkbıt 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 
20 /Marttan/ 27 Marta kadar kalkacak -vapurlann Wmleri, 

kalkış gün Ye saatleri ve kalkacaklan nhbmlar. 

Karadeniz hattına Salı 12 de (Cümht.ııriyet), Perşembe 12 de (Abu), 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Pnar 16 da (Güneysu). Galata nhtımındım. 
Çartaınba 18 de (Ülgen), Cumartesi 18 de (Aiı.talya), 
Sirkeci rıhtımından. 
Salı, Peqembe ve Pazar saat 9.30 da (Uğur). Topha
ne nhtunından. 
Her gün saat 9 dıa (Trak) sistemi vapurlardan biri. 
Cuınaııtesi ayrıca 13.30 da (Sus). Tophane nhtı-

mından. 

Paurteai. Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus). aynca 
Çarfamba sa.at 20 de (Antalya) ve Cumuteai 20 de 
(Ülgen). Toph~ rıhtmundan. 
Sah ve Cuma 19 da (Bursa). Toplıane rıhtımından. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çari8IJ1ba 15 de (Saadet}, Curcıartesi 15 de (Bar
tın). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (An.kara). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da (Etrilak:). 

Sfrkeci nhtımmdan. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malUınat aşağıda telefon numara. 
lan yazılı acentalard'an l)frenWr. 

Karaköy acenteliği - Galata Köprtıbap 42362 
Galata acenteliği - Galata Deniz Ticareti MOd. 

binan albnda 40133 
. Sirkeci acenteliği - Sirkeci, Yolcu salona 22740 

100.000 terce 
Kadının 

Nazan dikkatini 
celbeden 

KREM PERTEV 
ince bir zevkin titiz bir itinanın 

derin bir tecrObenin m, hsu DdOr. 

§ BlOGENİNE; en birinci kan, ku-vyet, iftiha 7aratan Ye tesirini derhal r6at~ren bulunmaz 5 
5 bir devadır. --~
§§ BİOGENiNE; daima kanı tazeleyip ku-v-vetlendirir, halsizliği fiderir ve hariçten gelecek her = 
§ fü~ m~ro~n fil~r~Tuili ~ ~~~~ ~~filnkn a~lel~aa~~-~~~ =~-------------------------~ ~ yükaeltir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarın en birinci de-vuıdır. i Samsun nakliyat ambarı G Doktor. 1. Zati Oget :1 
5 BIOGEN[NE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan ıoğuktan ve havaların değişme.tinden :: Yusuf Kıran· Kim:n Akdağ Belediye karşısındaki mmtyeneba-
~ müteessir olmazlar. Çünkü vücudü her zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten gelecek her 5§ Namı altında merkezi Sa.m3unda şubeleri, ıı esi n ·e öğ.edeıı sonra hastalannı 
§ mikroba galebe çaldırır. Ve bu aayede müthiş Akıbetlerle neticelenen GRiP, nezle, enfloenza, aıtma 5 Havza, Amasya, Turhal, zııe. Sivaa, Dlvrllı:, · kAbul eder. _, - = Erzlncanda ve Türkiyenin başlıca şehirle - = ============ 
§ gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, öğle, akıam birer, S rinde acentaları bulunan ambarımızın ta -
:;_= aekiz yaşından üstün çocuklar yalnız ıabah, aktam birer BİOGENlNE almalıdır. Huta olanlann il! tanbulda nakliyat ıcra eden (Samsun nakli- meydnn verilmemek için yukarıdaki ftrma • = yatı umumiye ambarı Rlfat Ok> lle hiç bir mıza dikkat buyurulmasını sayın mllfterlle-
Sll ~numıdr.;:' suretle alA.kası bulunmadıtmı blldirir,bu ı - rimizden rica ederiz. 
~, 111111111~ kurtulmuı için de bu miktar bir milli artbnlmalıdu. Her eczanede bulun~. ~HlllllllJT sım mO.Şabehet.ınden dolaJt blr :rallh4Iıta Sam111Dda: Samsan nakliyat .-.rı 


