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GERGiNLiK ARTIYOR 

• 
lngiltere ve Sovget Rusya Almangaga karşı muazzam bir 

ittifak cephesi kurmak teşebbüsün_de,lı.ududlarda ialı.şidat var 
.................................................................. ___ ... .-.. ....... -............... ---

Almanya aleyhtarı cepheye Bulgaris~a.n Romanyadan 
bizi de almak istiyorlar . ar~z~ ıstemekten . 

. şımdılık vazgeçmış 
Alman, lngiliz, Fransız, Belçika kabineleri dün ve dün 

gece mühim toplantılar yaptılar 
Bükreş, evvelki gün Ankarada neşrolunan resmi 

tebliği bu şekilde tefsir ediyor 

Muhterem misafirimizin lstanbulda dUnkU gezintileri 
Almanya Litvanya hududunda, Romanya Macaristan hududunda, 
Macaristan Romanya hududunda tahşidat yapıyorlar, Fransa da 

ihtiyat askeri mütehassısları silah alt.na çağırdı 

Sovyetlerin Berlin elçisi 1 Hud-ud-_ 1-arda 
de geri çağırılacak tahşıdat 

Romanya Macar hududuna 
-Hitler askert mütehassıslarla konuşmalar 200.000 asker yolladı 

yaptı tan sonra italyan elçisini kabul etti 
fngil re-Hariciye Nazırı -dün ''Avrupayı istila etmek 
ist yenlerin akıbetini tar:h bize gösteriyor, Almanya 

d1 yaptığın:;a pişman olacakhr,, dedj 

Macar aıkerierinin Rüten yaya girişinden t>ıt· ın.nba 

Londra. 20 (Husust) - Beynelmilel ı ınahiyet.ini muhafaza etmektedir. 
vaziyetteki gerginlik, ciddi ve tehlikeli (Devamı 11 incı sayjada) 

Hitlerm Pra.gda. atın.an ilk resmı, solda.n 
ikinci gizli pol;. şefi Iiimler 

Paris 20 - Entransijan gazetesinin 
bildirdiğine göre, Litvany~ hududunda 
Alman kuvvetleri tahaşşüd etmekte -
dir. 

Bay Köseivanof abide önilndc defteri mahsusu imzalarken 

Hükfunetimizin misafiri olarak Anka- şılanmııftır. Bir polis müfrezesi selam 
rada üç gün kalmış olan dost Bulgariata- resmini ifa etmiştir. 

nm kıymetli Başvekili Ekselaru Köseiva- Ekselans Köseivanof. gardan halkın al· 
nof, refikası ve maiyeti erkinile birlikte kışları arasında Haydarpaşa rıhtımına 

dün saat 10,45 te husust trenle Ankara- i.nnı.İf ve kendilerine tahsıs c.>d:len Ülev 
dan Haydarpa-şaya gelmiftir. vapuru He saat 11,10 da Tophane rıhtımı-

Misafir Başvekili istasyonda. Vali Mu- na çıkmı.ş. oradan da otomobillerfo Pcra
avini, İstanbul Kumandanı. Merkez Ku- palas oteline gitmiştir. 
mandam, Emniyet Direktör(l, Bulgar ge- Muhterem misafirimiz, otelde kısa b"r 
neral konsolosu, Bı.tl:gar koloniS'l ve çok istirahatten sonra saat 12 de vilayet nıa-
kalabahk bir baMc kıütlesi tarafından kar- (Devamı 3 üncü sayfada) 

Millt küme maçlarının sebeb olduğu hadise.~r 

Beden Terbiyesi Genel 
D:rel<törD telefonla 

suallerimize cevab verdi Bükreş 20 (A.A.) - Salahiyettar 
mahfinerin Havas muhabirine bildir -
diğine göre, Romany& seferberlik ilan 
etmemiş, yalnız normal zamanda Kar· General Cemil Tahir : " Galatasarayın çeki1mesinde 

f
patlar ut kr~nyasdt huskdud~nkut~ 

1
müdak- ma·i olmıyan sebebler bulunsa gerek! ... ,, diyor 

aasını emm e en a erı ı a o.•:ı ta -

viye eylemiştir. ~ Suallerimiz 
(Devmııı 11 ind sayfada) 

M b' d 1 • ı • t .- Galataıarayın hareket tar· e US namze erı ıs esı Komı·scrlere rüşvet ındanedüfÜnÜyorıunuz? 
k t,-. k 

1
. • 

1 
k 2 - Fenerin oyuncularını tec· 

a 1 şe ını a ma üzere veren esnaf adliyede :::7z;Jeceği oöyleniyor. Ne der· 

Listede bulunacak 18 Bayan namzedin ekserisinin ifade d g~İşfirmis. ler! 3-Galataaarayınyerinemilli 
yeni isimler olacagı"' anlaşılıyor kümeye hangi klübü alacakıınz? 

4 - Bazı klüplerin proleıyo-
Zabıta memur!arının tev
kifine, esnaf aleyhinde de 

takibat yapılmasına 
karar veri:di 

nel olacakları ıöylen ·yat. Fikri
niz nedir? 

Bu hafta milli küme maçlanna başla
nırken yalnız sporcu efkan umumiye 

B . ··dd t ı G ı t d b k değil ;]{Jüpler de, idareciler de, hatt~ Bc-
ır mu e evve a a a a azı o- ' M'" an-ı··ğ:c: d · · um u ·..u u :u e u-miser ve polislerin esnafı hafta1ığa b~•; den Terbıycsı Um 

ıyarak ··ş t ld kl d · l"k<lo mulmadrk sürprizlerle karşılaştılar: ru ve a ı arma aır a a a -
far makamlara- bir ihbar yapılmış ve ı - Fenerbahçe milli kfıme maçlanna 
)U ihbar üzerine emniyet müdiriyeti iştirak etmiyecekti. Bu ıdare heyetince 
arafından icab eden idari tedbirler karar al1ına alınm~tı. 

(Devamı 11 inci sarfada) (Devamı ll inci sayfada) General Cemil Tolıir 

• 
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1 Sayfa SON POSTA 

Sözün kısası 

Deniz kızı 

E Talu 

~ fta1yayı, bundan otuz yıl kadar 

lb:. evvel bana tanıtan, rahmetli • 
üstadım Ahmed Rasim olmuştu. Hiç U· 

nutmam: Bir kış alkşamı idi. Baıbıalida 
rastlıışnuştık. Gözlüklerinin alıt.ından, yü· 
züme dik diık b6karak, sordu: 

j - Bu .a~am işin v~.r mı? 

1 

- Niçın sordunuz, tiSt:ıdım? 
- Seni bir yere götüreceğim. Sana bi! 

ses dinleteceğim .. ses! 
j - Olur, üstadım! . ~ . 
ı Kemani Tatyoo o tarıhte sag ıdl. Önce, 

İnsan muharebeyi her zaman için bir felaket olar.ak telakki 

1 Bcyoğlıunda, HamaThaşı civarında.ki sell .. 
tin bir meyhaneye uğ.rayıp onu bulduk. 
Evvelden sözlü imişler. Ayaküstü bir iki 

Kundura kralı da 
Çckoslovakl!adan kaçtı! 
Meşhur kundura kralı Bata, hususi tay

yaresile Bükl"eie gelmiştir. Beyanatta bu
lunmaktan i.stinkAf eden milyonerin bun· 
dan böyle İngilterede yerlereşeceği an
ı ılmaktadır. 

lki mübaldğacı Marsi!yalı karşılaş
mıslardı. Biri amcasının yaptırdığı a
partmıandan baJısetti: 

- Amcam, dedi, sekiz katlı, !Jirmi 
dört dairelı bir apartıman yaptıra • 
caktı. B r ar a aldı, apart~mana baş • 
landı. Apartıman o k.ada.r çabuk bit
mişti ki, arsaya ilk kazTP.(Intn vurul • 
duğu günden on gün sonm bütıin dai
reler kiralanm.ıı. Kiracılar taş:nmış • 
Zardı. 

Ôteki Mar$1.1yalı gü.lda.: 
- Bu biT şey mi amim, benim am

cam da bir arsa a1m~tı. O da sekiz 
katlı, yirmi dört daireli bir apartı • 
man 11aptıracaktı. Temel kaı1lmıya 
b~ladıqtnm ertesi günü amcam icra
ya müracaat etti: 

- Neye? 
- Apa.rtıman bitmiş, kiTacılar ta • 

şınmışlar, bunlardan 1'if' kısmı aylık
larını vermemişlerdi. '-................ ________ , ______ .. / 

lngiliz maliyesinin 
Esrarengiz adamı 
Konuştu 
Dünyanın sayılı 

mühürlü dudakla
rınd n bıri g çen

kuvvetunız)e sılah1nrunaya ve bütün 
r ae manen , k k b. 1 rde nih yet açıl-k b erunız.ı bir araya top_ıyara te ır t 
du amıyara'k b dı ng !tere ban-

1 
Tünk 'kaJb1 ,..:.i.cude getirmeğP mec uruz. kası direktörü ve 

nnuyor nr. Aramıza gırera: 
ıl"' ç rpışırlar- k 1. . , cmaliyenin esraren 

c- Benden ol. ben uvvet ıyım.> 
ken. ara yerde ÜMıncü kuvvetler var. h d giz adamı> diye 

:.- Diyene de. ya u : tanılan Montagu 
Hepsi b r araya gelerek: c- Hak ve halkikati, adaletı müdafaa Norman. seneler. 

c- Yeter, artık bu sizın hırslarınız ve eden benim, sen de benden ol!> 
denberi iltk defa olarak efk8rı umumiye oyunlarınız! Biz. ne lo'kma, ne uşak. ne de Diyene de ayni gözle bak1p ayni ağızla 

peydt olmak istemıyoruz! İnsan ve millet cevab vermekle mükellefiz. Türk olarak karşısında konuştu, radyoda bir hitabe-

İngiliz 'kraliçesi mutad. gezintilerinden 
birinde taş bebeğini yıkayan bu yavruyn 
gorunce ağıaınıştır. Be-bek, kraliçeyi 
farkedemenU.7tfr. Zira zavallı doğuştan 
kördür. 

lngiltere Kral ve 
K ~af içesinin 

A mer. ka segahotleri 
İngiltere 'kral ve 'kraliçesinin Ameri -

kaya yapacakları seyahatin tarihi yak -
!aşmaktadır. Anlaşıldığına göre. kral ve 
kraliçe Haziranda Amerikad bulunduk -
lan zaman saray adabı mua~re

tinin birçok kısımlarına riayet edil.mi -
yeoektir. MeselA, kral ve kraliçe yapıla • 
ca'k olan resmı kabullerde, hususi ve yük
okçe bir yere konulmuş kltuklarda o -
turmıyacrotlar. Davetliler.in arasına ka • 
nşacaklardır. Kral tamamile hususi rna
Wyette olarak ta. Ru.zveıltin her hafta 
matbuat erk!ni1e yaptığı mesleki toplan
tılardan birinde buhmacaktır. 

Büyüle bir horoz dövüşü 
müsabakası 

kütleleri andında su!h, dosuuk ve na- dünyaya yalnız Tünkün realist gözile de bulundu. Bu konferansı ile de anlaşıl- Yüzlerce İn.gili7.. 148 horozun dövüşü. 
muskarane bir csay üzerine kurulmuş ~i: bakmaya ve kulakranmızı her nevi ya- dı ki: 68 yaşında olan di:-ektörün çok nü seyretmek ilzere K.ale'ye gelmi§lerdJr. 
refah istıyoruz!t !ancı ve riyakar davete ka~, tıkamaya tatlı bir sesi vardır. Edası şairancdir. Dövüşken horozların ekserisi, antre-

Diyebil'd:kleri zamım, milletler arasın- mecburuz. nörleri -tarafından Yorkşirden gettrifım;ş. 
da ha'k ve adalet düsturuna istinad eden Tütikiyenin kuvvetler·nc kani olduğum Lond.ra üniversitesi beJa~at ve inşad tir. Müsabaka yeri olarak seçilen bır ga-
namuslu ve fazilıeUi bir Milletler Cemi- içindir ~i bugün onun hatta oynıyabile- profesörü cMonıtagünün insanı sürükli- raj arkasında müsabakaya giren horoz
yeti -kurmaya lkadir olan üçüncüler de, ceği bir :rol oiduğurı.a dahi kaniim: Dün- yen, parlak, berrak 'bir sesı varmış. (R) lardan b'rbirlerini öldüre öldüre ancak 
sırf bunu di~med.Jderi için kend lerlnc. yanın vazıyctini Türkiye gibi anlamaya harflerini d kka-tle kullanması, konuş- üçte biri muzaffer ka1abilmi§lerdir. Ölü 
kih bir tarafta, kah öbür tarafü\ bir sığı- kadir milletlerle ibirle~rek her ikı tara- masına, fevıkalade bir zenginlik, heyecan ve mağlfıb horozlar da bır otel müdürü 
nak anyorl'ar. Ha1bu'ki. Avrupaya şöyle fa da: c- Yeter artık!> demek rolü. ve kudret katmaktadır. Direktör konu- tarafından satın alınmış, pi§irtilmiş ve 
blır baktığımız zaman görürüz ki asıl İşte, dünyanın bugünkü perişanlığı. bir gece, galib horozların sahiblerine ve-

·~Vken insanı asla sıkmıyor, bila-kuvvet, nüfue kuvveti, toprak kuvveti, kafaların bugünkü anarşısi ,.e ruhlann rilen ziyafette baş yemek olarak dağıbl-
ma} kuvveti. para ve bilha5'Sa say kuv- bugünkü hezeyanı arasında Türkün ifa- kis, kandırıyor ve gözlerimizin önu- mıstır. 
veti bunlardadır; istersen z berab rce s:ı- sıle mükellef olduğu vaz'fe! ne kelım 1 rden müteşekkil hariku :.at.? Dövı.i e Lond'radan tayyare ile gelen-
yalım: Fmlandiya, İsveç, Norveç, Dani- l\folıittin BırgeTı res·mler ç·ziyor:. demiştir. !erin sayısı birkaç yüztl. geçmiftir. 

tek te biz parlattıktan sonra. Galatasa • 
rayının yanından saptık, bir eve girdik. 
Rasimi, çok sevilen ve hürmet edilen e8'4 
ki bir flşina gibi karşıladı!ar. Biraz sonra. 
üst kattaki odalardan birinde mütevazi~ 
fakat hatırası bugün bile bende yaşayan 
nez h ve nefis bir saz meclisi kuruldu. 

Tatyoo, üstadın verdiği işaret üzerm• 
en güç bi.r ma'kama girişti. Ve karşımı:r... 
da oturan genç ve gii2el ikadın okumağa 
başladı. Ses, onun ağzından, erimiş bU.. 
Ilır gi-bi dökülüyordu. Nağmeler kusur • 
su.z, pürü:zsüz, lblı'birini taklb etUkçe şev .. 
ka gelen Tatyos ta kemanının üzerinde 
hok!kabazhklar ediyor, en güç varyasyon-. 
lar yapıyıordu. 

Rasim, yolda, bu eşsiz hanendenin Ef· 
talıya adında bir Rum kızı olduğunu söy. 
lcmiştı Şimdi o dkudukça ben dikkat e
diy.ordwn: Şivede ~at'iyen bir bozulJC· 
lu'k bir çetrefillik yoktu. 'En fasih bir İs.o 
tanbullu Türk kızı da bu kadar vazıh 
okur, güftelerin veznine, ahengine bu ka-. 
dar dikkat eder, onların mealim bu kadar 
duyardı. 

~ yansına ya~ın oradan ayrılıp ta 
sokağa çıktığımız zaman, Tatyos: 

- Rasim Bey! Bu ne sestır. ka?. dıye 
sordıu. Ben ömriimde böylesini dinleme-ı 
mişi.m!. Kemanımdan utandım .. 

Hakikaten, yakın Türk musiki tar hin~ 
de, Efta]:yıa gııbi. b'lerek ve duyarak oku.
yan. Allah vergisi olan davudi sestni bu 
derece maharetle 'kullanan bir hanende 
daha gelmemiştir. Onun sesınde baş'ka btr 
halUvet. insanı yormıyan, usandırmıyan 

ba!#ka bir sühulet vardı. 

Ona c!X>niz kızı:. lakabını veren her, 
kimse, aldanmamıştı. Esatir devrinde, ge
micileri mestederek yollanndan alako • 
yan deniz periler·nin sesi her hald 0

, Ef..
talyanın sesinden daha müessir dC'ğ.lmt,. 
tir. 

Ne yazık 'ki, onu hepimiz doya doya 
dinliyemro k S:ız hevetierinde k dın 
hanendelerin de okumalarma ancak cümı 
hur·v-et dE"Vli imlkan verd' Eftalya da, 
ancalk ondan sonra mevdana çıktı ve haJı.. 
kı yüksek san'atından istifade ettirC'bildt. 

İki buÇ'lik seneye \oıaran b'r zamtından
beri onu ~aybetmiştik. Ka lbindeI? hasla 
diyorlardı. San'at için çarpa çarpa, o ka.11 
ne de çabuk yıpranmıştı! 
Kula.krarımız onun sesinin hasretini 99' 

kiyordu. Pek ziyade özledlğımiz vaki' 
gramofon pla'ldarına geçen şarkılarile a • 
vunduk. 

Ke:ndi sesinin kıvmetinl bildfğ!, 'kendi 
kem:iine çdk iyi ba'ktığı için, daha sene • 
lerce yaşıyacağını ve Türk musldısinin aJ. 
miyen şaheserlıerini gene bize dinleteca • 
o-·n; umuy-orduk .. 

'Ümidlerin, temennilerin çoğu gibi bu
nun da sonıu gelroodi. Ve musikimizin ba 
odk değerli 'tercümanı, ses kraliçesi Eftdı 
ya, pesten okı.man bİr sQzinAk aranağm .. 
si gibi, nihayet yavaş yavaş söndü .. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

··························································-
TAKViM 

marka, Hollanda, Belçika. hp ııya, Çek-~,.=========::::;:=::::============:;;:;;;;::=:=:;;:;;~;:=:;:!:=::;::==:===-~ 
Ier. Slova'klar. Macarlar, !svıçrc. Lehis- 1 S T E R 1 1 S T E R 1 N A N M A 1 ~ 
tan, &manya, Yug · . Bulgaris.an. N A N, MART 

Arnavud uk. Yun n n, Türkıyc, Mısn. 
lra'k. İran ... ve ılfıh E r bun! r, ar ala
rmda anlaşarak h ç o;m sl bır fı'kir ha
re'ket' yapabilaelerdi. ne b'"yük bir kuv
vet olduklan meydana ıkardı. Bunu ya. 
pamadık an lçind·r ki susuyorlar ve on
lar sustı.rkları lçındir ki dünyaya ötekiler 
hi'kian oluyorlar: Kuvvetlerile veya entri
kalarlle ... 

* 
Dünyanın bu perifBn vaziyeti içinde 

biz Türkler, kendi evimizin endi~lerl 

ve kendi iŞlerimizle meşgul olmaya, her 
zaman söylediğimjz giıbi. evveli b'ltün 

Bir arkadaşımız anlattı: 
- Kadıköy vapurund n çı'k un. Karakovd m. Bev zıda 

g deceğ m. Karaltöyden Beyazıda otomob l e gı•meyı anla
m.ım, tramvay ve otobüs bol bol kafidir. N ha) et ) ürüyerek 
12itmek te mümkündür, fakat o kadar acele bır ışim var ki 
bir taksi otomobiline işaret ediyorum. Şoför: 

- Nereye gideceksiniz? diye soruyor 
Ve benden: 
- Beyazıda! 

Cevabını alır almaz, baş.mı sallıyor: 

- Gidemem, d yor. 

- Belki rn zer ti vardır, dıye düşün(lyon.ım. fakat b r 

ikinci, bir üçüncü, bir dördiıncü şoförün de aynı cevabı wr

melerine bakars.k şı.iphelen ·yonım ve nihayet sonuncusunun 
ıualıne: 

- F.ıdirne..kapıya. di~e'k obomobile bıiniyuıım. Beyazıdda 

iniyorum. ve o zaman anhyorum ki Galata tabi yennden du

ran otomobiJler kısa mesafeye mOfteri götilrmemek içın ara
lannda adet! anlaşmışlardır .• 
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- Japon harbi 
ar şid le 

Japonlar yeni bir hezimete uğradılar 

ve 1.400 ölü erdiler 

SON POSTA 

Fransız Başvekilinin 

Ayan Meclisinde 
mühim b.eyanatı 

Paris. 20 (A.A.) - Dün öğleden sonra 
ayan m clis'nin vasi salahıyet kanununu 
17 reye kar ı 286 reyle kabul etmes' üzc-

20 (A.A.) - Bir Çin hava ı d~eğe muvaffak olmuştur. rine Dal dye Fransanın müdafaas nı tak-
ng Japon tayyare kararga- Japonların yeni hezimeti viye etme için 30 Sonteşrine kad r ge-

"'"'"'."'"...., ıman etmiştir. On iki Japon Hongkong, 2-0 (A.A.) - Hupeh eynle- nış salfıhıye le q görebilecektır. 
r<'Sı t rib ed imiştir. Çin pilotlan, tinin merkez mıntakasında ilerı hareket- Kanun ı.reye korunadan evvel D ladye 

m n geri dönmüştür. lerine devam eden Çin kıt'alan, Han- vaziyetin vahametini tebarüz ettirmiş ve 

Mareşal Peten 
Fransa Cümhur 
Reisi mi olacak? 

s.,.,. 3 

• Filistin kon/ eransı 
duraklamakta 

e Sovyet Rusya da hazırdır 
Yazan: Selim Ra!!lp Emeç 

rab ve Musevilerın · tcrdikı

leri mu.kaveme. ;) u .. ndcn Fil.i3· 

tin meseleıs.ne verilm~ ısten len hal ş k-
yeniden tek bir adım atmış değ ·r. 

Japon tayyareleı·inin hücumu lwvun gaııbına doğru ilerliyen Japon bu vaziyetin süratle bir faciaya inkıltıb 
Çunk'ng. 20 (A.A.) - Japon tayyare- kuvvetlexini durdurdu'ktan sonra Tien- edebileceğine işaret eylemiştir. Başvekıl 

ler. dün Çu kinge hücum ebnişlerdir. Men ve Kingçangı geri almıştır. Çin ezcümle demiştir iki: 
Tahr b t ehemmiyetsizdir. Buna muka- kıt'aları, Kanton-Hankov deroiryolu bo- cMünih itilafları ortadan kaldırılmış 
bil d" man tan aresi dü~ürUlmüştür. yun<:a şimale doğru yıürümektedir. Vu· ve Fransız - Alınan anlaşması mahvol

Londrada toplanan konferans müzak c· 
lerınin aklın kahnasından sonra İng'lbı 
hükfunet merkezinden aynlınıyan ikı t • 
raf murahhaslaırımn İngılız huktunetiie 
olan ter.maslan e!:tın devam etm('ktedır. 
Bu da gösteriyor ık:ı. İngili.L hükumeti Fi· 
Iistin meselesinin bir gün şu veya bu 
şekilde ihalledilebılcceğındcn ümidini 
kesmiş değildir. Bundan dolayıdı,. ki kon
feransa hitam verilmekle berab r ıkı ta· 
rafla da ımil.zakerelerc devam edeb lm k 
için murahhaslann Lond.radan ayrılma
ması iste · ve bu esas taraf rca kabul 

D r !bir Japon h va filosu, Hançoy çangın cenubunda Luhuda Japonlar. bü- muştur. 
n'n t"b s 'lindeki kasabaları y:ük bir hezimete uğramışlar ve 1400 öliı Yakında pek ciddi bir vaziyet ile kar-
rdıro n ctm' r. Burada da Çin venni lordir. Burada Çin kıt'aları, üç ka- şılaşmamız ihtimali vardır. HükU.met btı-

cıv ı t yy eleri iki düşman tayyaresını sabayı iı;ga~ ctm'ştir. nun için hususi salfilıiyetler jstıyor. Bu 

• e vazıy t gerg· 
' ke i işga a 

Toplanhlar yasak edildi, itaat etmiyenler şiddetle 
cezalandıtılacaklar, Arslane Paşa yeni kabineyi 

kurmaktan imtina etti 

Şam. 20 (AA.) - Şamdaki Suriye f PV· 

kal de komi rinin delegesi duvarlara be
}'annameler yapıştırarak memlekette il· 

Sa)~ teminine memur edi\miş olduğu· 
nu halka ilan etmiştir. 

binaen Suriye fevkalAde komiser. :"::>uriye 
hmtfunetine bütün zabıta işlerinin ora· 
da.ki deleaesine tevdiini tebliğ eyle~· 

tir. Suriye hükUm.eü salahiyetlerinin 
Fransa mümesmline devri üzerine Şam 
askeri işgal altına alınmıştır. 

salahiyetler kend sine tam ve kayıdsız ve 
şar~ız olarak verilmelidir. 

Es i u enya aş eki i 
Yu oslavy da 

Belgrad 20 (A.A.) - Ha'Vas: 
Eski Karpatlar Vkranyası Başvekili 

Monsen) ör Volosin evvelki gece oto -
mobille Romanyadan Belgrada gelmiş 
tir. Muma'le) he 11 kişi refakat etmek 
ted'r. Bu l rın ~ıırnsında eski Ukran -
:ı; a Divet Meclisinin reisi ve eski maa
rü nazırı Augustin de bulunmaktadır. 

Volosin Yugoslavya Başvekili Çvet· 
koviç ile bir mülakat yapmak arzusun· 
da bulunduğunu söylemiştir. Mumai· 
leyh bundmı sonra Zagrebe, Rum ma· 
nastırında bulunan dostlarının ynnına 
gidecektir. 

Maref(Il Peter. olıul' ur. Şimdi, Londrada. bu mevzu 

İıı 'liz gazeteleri yazıyorlar: üzerinde bir nevi kulis arası müz k re 
cGelecek ay Fransız Cümhurreisinin icra edilmektedir. Fakat bu gor-..ışm er· 

riy et müddeti nihayete erecektir. den de bir netice hfisıl olmuş değıldir. 
Fran ız meb'usan meclisi koridorların· İngiliz hüklımetinin donıınyonl r nazın 
da Maresal Peten'in müstakbel Cüm- vasıtasile gerek Arcrb ve gerek Musevi 
hu

0

rreisr·i için en münasib bir namzed murahhaslarına yaptığı en son tebligd 
olacam f kri, artık açıktan ~çığa söy - ta gayet ihtiyat?!. karşılanmıştır. Ar blar 
lenmLkted'r. Sağ cenah meb'uslnn, bu bu telkliflere lb'r hafta sonra cevab vcre
tv>k ifi memnuniyetle karşıılamış1ar, cdklerini, Museviler ise. kendi araların· 
sol cenah azalarından bazısı da tasvıb- da yapacaltlan müzak relerm b r hayli 
kar görünmüşlerd r. MareşııJ Petain uzun sürmesi ihtımaline b n n mu'kabe-
S3 yaŞlnda bulunmaktadır. lede bulunabilecekleri zam.anı şimd den * ta in edemiyeceklerini bildınnişlerd r. 

P 
· ıo (AA) p ı~ı..... t Ahvalin muhafaza etmekte olduğu şek· 

arıs . . - ar w uen onun 1 .. t 'li le . a. a·ı . d hi b · · ı be 
1 

hf l1 . d .. 1 d. e gore ngı z nn ;ı\en ı erı a , U• 
l_Yl 1a. r a an ma.. 1 ~ e so~ en ~- günkü esaslar dahiJ.inde bir Arab • Mu. 
gine göre Lebrun'un yedı senelık bır . .. . . . sevı anlaşmasına varmanın son derece 
devre için tekrar Cümhurreıshğine ın- - kü'l Id ğu -ı ~. d b l . . . . . . muş o u mu a:ı.easın a u unuyor--

Toplantılar yasak edilmtştıt". İtaat e
dilmediğı takdirde ço'k şiddetli cezalar 
tatb k olunacaktır. Örfi idare ilan olur.· 
mttştur. Sokaklara mitralyözler yerleşti
rilrn stir. 

Şrun, 20 (A A.) - Havas ajansı bildiri· 
yor· Birçok tı.diselerin çıkını~ olmasına 

Diğer taraftan AI'Slane Paşa kabineyi 
teşkilden imtina ettiği için kabine buhra. 
nı devam etmektedir. Milli blok, 1936 
muahed'esini derhal ve tamamile tatbik 

t:ha b erl~.Jmesı ıhtm~.ah vardır. Bu mah- lar. Yani Filistin meselesi bala eski muğ· 
fıllere gore, bazı yuk~.k ~ransız şah • l5Jk şeklini muhafaza ediyor. 
sivetleri J,ondradan aıvdetınde Leb -
run'e müracaat ederek bilhassa ciddi * 

İstikbalden bahseden Volosin, her • 
şeyin Macar hükümetile Ukranya mu

etmiyecek bir hüklımete müzaherette bu- rahhasları ar~smda şimdi Buda peşte -
lunmıyacağını bildirmiştir. olan şimdiki vaziyette Fransanın, tec· Sovyet müdafaa komiserı Voroşilof ta· 

de c reJ an eden müzakerelere ba ·11 ------------------------ rübelerinden istifade edebilmesi için rafından bolşev:i.k partısin'n akt ttiğ on 
SOV)'8tler komünist partisinin 14 vilayetimiz daha if<inci °l'ulundu~un~ ı::öylem.~ştir. Bun:mıa be- t<'krR.r intihabına muvafakat etme ini scltizincı kongre 

1 ab V 1 c::ın bu muzak<."relerm mu • Scvyet Rusya da bctil So 
I< ng"esi bitti mUntehib seçimini bitirdi 1 va f dvet neticeleneceğinden şüp • mnmaileybten ·51 ·veceklerd·r. muna ı e v· 

F R 
. • h hazırdır w Rusyanın as-

20 (AA.) - So\ yetler Bir Ankara, 20 (A.A.) - lk nci miıntehib he emektedir. - - ransız e sıcr m uru !kerl kuvveti h k· 

·omrn t pa .sinin 18 .incı kon - seçı.m.i Amasya, Antalya, Balıkesir, Bile- 45 u'· neh;r e bunL""n Londraya g·ıdı·yor kında irad ettiği nutuk br takım şayanı 
1 r.ı .. ~danov.un .:raporu ci'k, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Denizli, 1\ 11 1 ~ dıkıkat esaslan ihtiva ed'yor. Ahvalin na-

ne yapıl n go uşmelen muteakıb Diyarbakır. Gıresun, Konya. Ordu, Urfa, \J ld 1 . . .. zaketi !karşısında herhangi bır askeri te-
6ona ermiştir. . • . • . onu U ar Parıs, 20 (Hususı) - Fransız Cum- cavüzle karşılaşabilecek olan memleketi· 

.. . . . Tekırdng vılavetlermde de tamamlanmış ::1 hurre'si Lebrun yarın (bugu-n) vanında · ~ ed be · k ~ t ,_.ııı.t .H 
K ngı·e, Sovyet kornunıst partısı sta- b 1 . • . . . . . .. V 20 (AA) Kr · 'd J nın """"l sen en n as erı e l'\ı i:l vauı. .. 

.. • W• • • ve u surete 54 vılayetımu ıkıncı munte- arşova - · - zemınec e Madam Lebrun Kontr amıral Lacroix · d .. d t' diğ' renll kl · 
tu unde yapı,.acak de ışıklıkler hak - hib seçimini bitir~ Cümhuriyet Halk coruk!arın iizerinde kaydıklan buz ta· ve maiyeti erkAnı oldullo.· halde İngllte- mn de vucu lettgıktane ır ; So •ent uzdun 
kında Jdano\ un raporunu esas o'arak ' halk t1 45 k 00 w 1 6

"' uza ıya ana sonra .. vye or U• 
alnıa,:a k'1rar v~ .. m tir. Bu dcc.·işiklik· Parfsin.'n ~~tcrdiği namzedlere ittifakla tur.ası ~a amış ve çocu gu muş- rey:. mütev~c~n:en harek:t edecektır. sunun muayyen bir esasa göre teessüs et-
lerı esbit C' mek ve yapmak için bir rey venlrnıştır. Cümhurrc~nın bineceği vapura altı tirilmiş olduğunu kaydediyor. Bu kad.ro-

komisyon c:: çılm's ır: Bu komisyonda Geri kalan vilayetlerde de yarın akşa· Bulgaristan Romanyadan arazi Fransız torpıd~su ve 15 askerl tayyare re- nu~ ~er zan:ıan harbe hazır bulunduğunu 
ezcümle Stal'n Molotov Voroşilov, ma kadar ikinci müntehib seçimi b'tmiş fn'kat e~cccktır. Boğazın .ortasında Fran- da ilave ey'liyor. 
Kaganoviç, Andr~ev, Jdanov. Kurşçev, olacaktır. İstemekten Şimdil ik Vazgeçmiş sı: torp·d~ ve. ~ayyru:ıennin YJ?l'lne ayni Mareşalin 'beyanatına gBre Sovyet or-

M nk l\ır kl' 1 .../',_ b 'Bastnrafı 1 inci sa..,-fada) mrktarda lngihz torpıdo ve tayyarelen dusu Jrndrosu gt>IV>ln kongreden her' yüzde 
a c OY \e ·ıe ıs aza o arcı~ u un· --- ' J • -11-·· · 

maktndır. Sözün kısası : Osniz kızı kamına gelerek. Vali Muavıni Hüdai Ka· kaım olacak. ıkral namına Dük de Glou- iki yüz üç msbetinde artırılmıştır. Fırka-
ratabanı ziyaret etmiştir. cester ve Saray erldnı m&firi Douvres lann ~uvvetleri 13 binden 18 bine çıka• 

Macar Başvekili Nisanda 
Romaya gidecek 

Saat 13 te Vali Muavinı tarafından mi· önler'nde karşılıyacakla.rdır. nlmışt1r. Alman ve Fransız kolorduları• 
.Deniz '.kız1> nın arkasından teessürümü safirimiz şerefine Perapalas otelinde bir Douvres'dan kalkacak olan hu.stl!i tren na nazaran Sovyet Rusya kolordusunun 

bu suretle ifade edenken şunu da ilave öğle yemeği verilmiştir. Lebrun ile maiyeti erkanını Londraya gö. a~ kuvveti artınimış Ye bunların bir da-

(Baş ta':"afı 2 nci sayfada) 

Roma 20 (A.A. ) _ Gazete'erin bil - etmeyi halkmtate karşı borç bilirim: Ekselans Köseivanof, öğleden sonra sa- türccek. Fransız Reisicümhuru Viktorya kika'hk atışla <Y.işmana karşı takriben 

B k·ı T 
1 

· le at 15,:m dn Perapalastan ayrılarak otomo- istasyonunda Kral ve KTaliçe. saray er- 79 bin kilogramhk mermi savrulması te-
dirdiğine göre Macar aşvc -ı i e ekı Eftalya yalnız lisani • san'atile değıl, bil ile Bebeğe kadar gitmiş ve Bebek ko· kanı, Çemberlayn ve diğer kabine azaları min olunmuştur. Hava kuvvetlerine kar-
ne hariciye nazırı Csaki, Nbanın or - kalbi:le ve bütün du.ygularile de Türktü. d b 

1 
S t d" .. tarafından karşılanacaktır. (D 11 1 1 yf da) 

tasınA doğru Romay; resmen ziyaret e- Onun içindir ki ebedi zıyama bir kat daha yun a u unan c avarona. ya ını, onuş- .......... ..................... . evamı ne sa a 
decekJerdir. açıyorum. - te ~~a~~~~;::~I, s;;:~~~ate;;;!~i~ak· \ Stbahtan ıa~~:·~······· ········ .. ········· .. ····· .. ···· ............................................... .. 

sime çıkarak daat 17,50 de abideye bir 
çelenk koymuş ve hatıra. defterini imza. 
lamıştır. 

Kürei müce .. eme (Kadm ıapkcuına) - Görüyoraın ya ben senden 
daha ~abuk deiiıiyorum!, 

Çelenk koyma merasimı esnasında Tak· 
sim meydanını !kesif bir halk kütlesi çer
çevelemiş bulunuyor ve bir polic; müfre· 
zcsi sel5m resmini ifa ed'yordu. 

Köseivanof, Taksim ab'desine çelenk 
koyduktan sonra Şişliye giderek Bulgar 
hastanesini ziyaret etrnış ve avdetind.e de 
konsoloshaneye g'derek Bulgar kolonl::ıi
ni k bul etm'ştir. 

Muh1-erem mısafirimiz. dünkü gcıin

tilerindP halk tarafından şiddetle a kış
lanm1c;t.ır. 

R"c:mi telıJifr,;Jı alds1<>ri 
B"kr c::, 20 (Royter) - Bulgar Bnc:ve

k'h Köscivanofun Ankaradaki görü me. 
>er'n' müteakıb neşredilen resmi teb iğ, 
Romnnya siyasi mahfellerinde çok mü
sa 'd b'r tesir bırakm~tır. 

Bu mahfeller. tebliğin Balkan m'llet
leri arasındaki tesanüd ve müsterck siya
sete temas edrn ibaresini memnun 'yeti!.' 
kar ılıyarak, tbunu, Bulganstanın şimdi· 
Hk Romanyayı istlhdaf eden :mızi ta1eb
lerinde ısrar etmiyeceki seklınde tefsir 
etmektedirler. 

Satılık kız lor 
Kafalarda sarsıntılar yapan Avrupa hadıseleri öyle mevzular ilham edi • 

~or ki vak'alann akışından kurtulup !kendimize aid içtimaJ d'erdlerle meşgul 

olanuyoruz. Geçen gün Balkanlardan gelen yeni vatandaşl"ann toplu bulun • 
dlrlcları bir kasabamızdan garlb bir mektub aldım. O mmta1tada genç kızların 

evleniş usulleri şimdiye kadar görmediğimiz bir şekilde cereyan ediyor. Şe • 
kil şudur. Yetişmiş kızın babası, a lesi muhitin iktısadi kudretine göre yirmi 

liradan. yüz, iki yüz liraya kadar para mukabilinde kızlarını veriyorlar ve 
bu alış veriş, hatta kanuni merasime tabi tutuhn ,·fan aileler arasında mait 
bul sayılıyormuş. 

Gerçi bu yüzden bazı yerlerde kan döküldüğünü, zorla verilen. daha doğ
rusu satılan kızın sevmediğ, istemod ğı adamı öldürdüğü.nü de gazete hava

di.<r'eri arasında dlmyoruz. Fakat bunun bır usul ve adet halinde salgınlaştı. 

ğmı b lmiyorduk. 

Dün Trakyada büyük çiftl'k sahıb• h r dostumla görüşün.en ayn: adetlerin 
o taraflarda da cari olduqunu i itincıe bu garfö olxiuğu kadnr i9tiına~ bünye • 
m zi tehdid ede<:ek meseleyi hır mill1 dava olarak d~·ye mecbur oldum. 

H:idiselcr münferid kalmış olsa bahse bile değmezdi. Fafka.t cemıyet hayatı 
mızı tesbit eden örf ve nizamlara aykırı şekillerin görenekle itıyad halin• 

gC'lmesi ihtimali o kadar kuvvetlidiı ki bizim yeni bir istikamet vermek is· 
tediğımiz içtimai hayatımızı tehdid edebilir. 

Dahiliye V ekaletimizm kaza ve nahiyelerU'e iköy muhtarlarını bu naktadan 
ikaz etmesi ve genç kl1Jan para m"!lka:bilinde alınıp satılan bir ticaret me-
taı olmaktan lku.rtarması lAzımdı.r. BUrhan Cahıd 



Almanlar Denizhanktan Maarifle sıhhat umum 
• • t• l ? mudurluğo kurulacak 

tazmınat mı I& ıyor ar Maarif Veklleti ~alından, talebe 'ft 
öğre1menlerin ulhk iflerlle Jnefl\ll olan 

Etrüsk tipi vapurlarda Denizbanlan yapbrdığı tadilat sıhhat he,eu teftitiye tefkilAtııwı aenit-
için tazminat verilmesi talebi ortaya abldı letilmeatne karar verilmif ve bu m{lnaae

:betle Ankarada bir Sıhhat Umum Ma .. 

Et.rWık vapurunda cl1n Alman heyetle- kında bu hUBU8ta bt, bir neticeye varı· diiı'MiğO kuruJmft üzere tetkiklere bat-
rile l)enhııbank erkAnının hazır bulundu- lacaktJr. lanmıştır. 
lu b" f tecrübesi yapılmıştır. Diğer taraftan ı& partide Knıp ve Nep- Yeni Sıhhat Umum Mildürlül'iine. bfl. 
V~ :ı:: tetkikler ikmal edilmif tun Verftln t.ezgMılarına ısmarlanan ve tün viliyetlerin maarif müdürlükleri he
dduğ1.mdan Etrüsk önümüzdeki Cuma aradan iki sene gıeçtili halde inpllna Y~i sıhhiye~ri. Maarif Vek.ileti ~ıhhat 
ıünd tekrar Mersın aeferlerine başlıya- başlannuyan Karadeniz tipi 3500 tonluk mueaeseleri ba~b .. o~~ır. Aynı za-
cak ır. üç büyük vapurun mukavelesi, evvelce ~anda bu m~~~ğıün, bılh8:ı'a tal~be-

Etrüak tetkik eden Alman de ya?Jdığımız gıbi iki Mtld tarafın rıza- nın aılıht vazıyetı ile esaslı bır şekılde 
llıeyeti va~':;;ıJacak tadilAt hakkın- sile feshed.ilmiştiT. Bu tip gemiler Blom uğraşması için bir talimatname ile, çalıt-
daki tekliflerini Denizbanka bildirmış· und Voss tezglhlarma yaptınlacaktır. ma ~Heri te9bi_! ~i~~ektir. 
JeıdiT. · İki sene vakit geçirdiği ve vapur ihti- Yenı Um~ 'Müdurluk yakında faali-

A'1man:tar Etrüsk ve bu tıp vapur lann yacımızı temin etmekte b · zi geç bıraktığı yete geçece.Jc~ır_. __ _ 

Toprak prtnameye uygun olmıyan taraflarıuı için Knıp ve Neptun Verft n ıantiyele
parasız olarak tadil etmeli kabul etmek- !"inden ahnacak tazminat etrafındaki mil
te ve yalnız Den zbank tarafından inşaat zakereler de, bugünlerde neticelenecek ve 
mrasmda projelerde yapılan delifiklik- tazminat mlktan tesbit olunacaktır. Her sene yapı~ mutad olan toprak 
Jer üzerme husule gelen anza1ann tadili Denizbenk tarafmdan İııgilterede Su- ba~ Halkalı Ziraat mektebınde de 
...._ .-.-~•-...JIL.:l H t .-.:---- _..;ı,1_ 11 merasımle lrutlulanırdı Bu sene yalnız 
~ para -~~ er. van an er .unn-.ua aıparıf ~o k h. rd . 
Deruz,olları tarafından Alman teit v işi etrafında iktldad Veıkile.iı tara- aza ve na ıyele e merasım yapılacak-

- yaya apur . . tır. Bayram bu sabah her tarafta tes'fd anurhl olarak 111Urlanan Etrüsk ve bu tından yapdan tetkikler de bitmıştır. _, _ _. ..... .....ı..:_ zı t od ka ah" 
tip 

lan tı d De bıbank ~uu.:JLL~.ur. raa ası za ve n ı· 
vapur: iıllfla. mum a n Vektlet bu vapurlıann sipariş.i. mub· ~ icab eden tahsisatı gôndermlf bu-

~ Ullkurluya çevınnlf, ayrıca Etrüake ve}e ve fll'bıamelıerl Clzerınde tetkikler lunmaktadır. 
bir gllverte illve .eıtıtırmif. can kunann yapan Amiral Vamfm riyuetfndeki ko- --------
llDdallarmı "*8n aldırmıf ve geminin niisya'ıun raporunu taav1b etmiftir Bu Mimar Sinan ihtif alinin 
milvuenestni temin ~Jmek için de, vapurların evvelce çift uakurlu ~lank 
mecburen 1so ton a:ıo safra konuhnUfhır. yapıhnuı tabut edlldtli halde. sonndan programı hazırt anıyor 
Aynca kazan adedi de noksan hesab edil· tek mkura çevrllmesi ve bu değişikliğin Dokuz Nisan Pazar günü Mimar Sina-

Nafıa Vekitetinden 
Sivas • :lrzunım hatbmn 388 Del ktlometrelhıde J'ırat tlzerbıde lnp olunacak 

1JO metN11k bir demir kBprilnla mablm..ı dahil olarak infm içbı 1'1 /2/8 ta
rilünde yapılan mtınakuada tekltf ohman bedeller llyrk hadde g6rillmediliJı· 
den mezkar köprilnin teslim tarthi matılarak ve teahhilr cezası mlkdan ualtı
lara:t bpab urf 1llUllle yenldm mlnakuaya konulmUJtur. 

1 - MOnakaıa tlJ/4/939 tarOdu teAdM eden Sah gün{l saat on bette Veklle
tbniz lnfaat cWrulndett artbrma, eblltme ve ihale komisyonu odasında 7apıla· 
cütır. 

2 - Bu kapriln8n mub•DU'MD bedeli )ils altımf yedi bin altmıf dokuz lira 
altmıf kuruftur. 

3 - Muvakkat temlnab dokuz bin altı yüz ilç lira kırk aekiz kunıştur. 
4 - Mukavele projer .. eblltme prtnamesl. bayındırlık itleri genel prtna

mesi ray inbiaat tertlbab ray profili. telgraf hattı konsolu, köpril teması. 355 
numaralı 'kontr ray tertibabndan ınlrek keb bir takım miln!lkaN evrakı rekfa 
yilz otuz ahı kurut mukabilinde demlryo nan infaat dairesinden tedarik oluna
bilir. 

5 - Bu münakasaya girmek lsttyenler 2490 numaralı arttırma ebiltme ve iha
le kanunu mucjbince ibrazına mecbur olduklan evrak ve vesikalarla ehliyet 
'Vesikalarını ve fiat teklifini havi tapah ve mWıGrl{l zarflımnı, eksiltme prtna
mesile me.zkftr kanunun tarifatı dairerinde hazırlıyara'k 25/4/939 tarihinde saat 
on dörde kadar demfryollar inıaat dairesi mhakasa komisyonu bafkanbğına 

numaralı makbuz mukabılinde vermiı o lmalan llzımdır. 
8 - Bu münakas~y-3 g!receklerden llakal elli metre açıklılmda bir demir 

köprü imal ve montajını yapmıf olmak ıartı aranacaktır. 

7 - MOnakasaya girmek için ehliyet vesikası almak lstiyenlerln referansla· 
rlle d·ter vesikalannı bir istidaya ballıyarak bu istidalannı miinakasanın yapı· 
lacajı tarihten en u aekiz gün evvel Veldletimize tevdi ederek ehliyet vesikuı 
1aleb etmeleri llzımdır . 

8 - Milnakuanm yapılacatı tarihten en az eekiz gün evvel milracaat ederek 
ehliyet vesikası taleb etmiyenlerlıı 'bu mtlddetten ronra yapacaldan mtıracaat 
nazan dikkate almmıyacaktır. (805) (1541) 

inhisarlar lstanbul Bqmüdürlüğünden : 
1/Nilan/939 tarlünden ltfbaıa. bot rakı flfe1eri atın almmıyacaktır. Ellerin• 

de idare monogrammı havi bot rakı "'981 bWunp ta atmıak lletyenler mwcud
lannı 31/Mart/939 aqamma tada!- İdarenm Kammp&flda kAln Tuz ambarına 
getirmeleri Hln olunur. cl858> mlftlr. yalnız Suvan Hanter fimıasma haber ve- nın Cftümünün 351 inci yıldönümüdür. O 

A1maıı firmalannm Denizbankın lehe- rilere'k nütakaaaya iıftirak eden diğer gün yapılacak ihtifal.in programını hazır· --------------------------

blyet wrdili bu tadD ameliyesi için u· firmalara bildirilmemesi ve bu yüzden lamak ibıere dan Eminönü Halkevlnde Daılet dımiryollan ıı limaılan i•lıtmasi Umum idaresi HAiiarı 
ml blıfma lSO bin lra s.teditleri ~len- hAsıl olan y;mfe ytrmi fiat farkı yerine bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda Va-
mektedfr. yalnız y41xte iki tadar bir tenzillt yapıl- laflar İdaresi binalar müdürü, M{lhen· 4/4/1939 da Ebtltmesi yapdacalı nan edlılm 8 muhtelif ~ k8prilntın. Atın 

DenbMnk EtrO*ten bafks Almanya· muı komlsyonwı ve Veltlletin dikkat na· dWer Biı'lıili ve Teknik okuıu. Mmeler, almmasmdan sarfı nuu ecHlmıfUr. (1848) 
da .lnfıl hallDde ıbulunan Kade,. Bezban. zaırlarmı çebnlf'" bu ıı vapur siparişi Halkevleri murahhasları buhmmUJtur. ---------------------------ıı 
la1an vapurlannda da •J'lll tadlllb yap- etrafında fngill:z firmalar·ıe yeniden mil- İhtifal programına göre dokuz Nisan gü
fuııhlmdan, Almanlar bu vapurlar için meıelere gıeçtbniftir. tngtltereye :ısmar- nü aat on altıda Mimar Sinanın Silley

Karadeniz Eretll kaymakamlıi'ından 
* ayni talebi ileri IOrmektedirler. De- ?anacak vapurlar çtft uskurlu olarak maniyedeki mezan bapııda toplanılacak- Karadeniz Erefll Wylen korucuları fç'Ja (ceket, pantalan. tozluk ve kulret) 
nı*1* tııu teklifi te1ıkik etmektedir. y.., yaptınlacakhr. tı.r. Mimar ve mühendisl'er namına Ömer 121 takım el>iee, potin. mupmbl almaetlabr. Taliblerin Qflmune ve ılOD tekl1f. 

~~-~~~~-----~~~~~---------- Naci 8ÖZ söyliyecek. Universıte Tarih lerini 14/3/939 Cmna ,Oniine kadar ,andermeleri UAn olunur. (18S8) 

le~~~~u~ ~ü~d~dun ~~~~~~~~-~-----~~-----
adabı tadrl•s edı·ıecek 25 k• • k .1 lise ve orta mekteb talebelerin~ Mühen- ç ar z -• in 

-yvw lanbr. Bundan 90Dr8 tht lalde bulunan 'C kum ba JIİblllİİdl l ,.. .. Beyeamb w aGsel flla 

ıeı ya a 81 11 dis mektebi ta~leri tarafından Sinan Galatada Arabcamiinde Malmıudi - seve&U.er nuan dikkatine ...... y Stnemanın icadındanberl mlllhıa 
T .__ ,,. orta cılculllrda oku-"' talebe- n.~ -ı........ _ .... ._. 1 h ve eaerleri etrafında ve Süleymanlye ca- ye caddesinde bir kahvede kumar OY'" n·-11 ..... ıyen dereoede bey---•· 
- .1- ~ _,..,.. ~,ıe memur arı te • . . . İsmail Arif Harun adlı Q .__.... vuuua 

len, denJıerden maada aynca adAı mu•· rln mulı1ıelf .aıUerinde ve muhtel:f misi hakkında ızahat venlecektir. Ayni nıyan • _ _ ve ç Te eer.ırh uhnelerle dolu olan 

,_. bidelerinbı ölretllmeli b•Jnndalli yerlerde arama yapmflardır. Bu arama- gece Milzeler mimarı Kemal Altan tara- kumarbaz suçüstünde yataıanmışpr. MASKELı• BEŞLER 
emrin tatbik .-ıneıtm brarlqtırmak larda P1J'f ahlAkt vaziyetlerde yabla- fmdan ~nil Ha'Jkevinde bir konfe- ŞEHiR TIY A TROIU 
._..dan Qleden mnra Maarif Müdür· nmlar ve bu tekilde •bıkası bulunanlar rana verilecektir. . T 

llilf1ncle, .. müdilrıtrindeıı mOırekkeb top~lardır. Mlctarlan 2S e balil o- Arpa ihrac.,tmfarı TOrk~fistı Dnm --::........ Hl!RMAN BRIY. LDE POUYELL 
Wr topllab yapılmıfbr. lan bu tiımeleır llilpm ilatO Euıni~ J-fü. 

'lbplmbda; lileE!de ne gibi yenilikle- dürlülilne ıetfrilmlf 'ft ifadeleri alma- toplandılar .... ... • .... 
rlD yap'lm• llmn ıeldili göriifillmiif rak muayeneye aevkedllmJ.ılerdir. Dan arpa ihracat tacirlerinin iftiratile KORKUNÇ GECE 
w buna dair aaelar tesblt edilmiftlr. U'~ -u ._.. Emnl_. Türlrıofiate bir toplan.b yapılmıştır. Top. a ,.... 

~r 11A1l5uu&- nazaran. 3~-- • -------------Kani.,an. ~ 6lretl1eeek olan ada· Mildürıotll a1ıl9k abıtuı tefk;llb bu lantıda Alman permı dalre!ertnin arpala. 
a. IDUllfel'et mullerini. Qretme f!lrillefi. kabil aramalara fiddetle devam edecek nmıza w~lefl diıfldln ffatlar mevzuu 
mıl im rapor ha!Dte hazırhyacakbr. Ha- w umumi llhbat ft umumt ahllkın vi· baıı.edllmiıt ve ıbu husudta altkadar ma· 
mrlanm rapor, 28 Mart Sah lllnt1 Beyol- 1.--ı taınlara mftracaat edilmesi kararlqtmı. 
1111 A"'8n San'at okulunda yapılacak o- -3-' bakımından fllpbeli görülen biltiln ımşıtır. 
im umumi t.oplanbcla otunarat mtk ptı.ıan topiatbranık llzli fuh§Ull tat, Toplantıya 'IUNoftl Müdüril cemaı zı.. 
aGı6Jen tarafları ~- mrette lntlne gıeçee&tir. ya riyaet etıniftir. 
~ Ba,darpqa Li8lli Jmdnrl - -----
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Geliboluda balıkçılık gün 
geçtikçe inkişaf ediyor 

Guzel bir köy kızı 
yüzünden işlenen 

cinayet 

[ 
..,,. . 

Yurdda müntehibisani seçimi 1 

Geliboda çalışan dört balık imalathanesi yurdun her 
tarafına ve dış piyasalara balık sevkiyah yapıyor 

" 
Aşık delikanlı kendisine 

ateş eden köylüyü 
öldürerek katil oldu 

Bursa (Hususi) - Orhangatzinin 
Gurle köyünde işlenen feci bir cinayet 
şehrimiz ağırceza mahkemesine veril
miş bulunmaktadır. Yaptığım tahkika· 
ta göre hadise bir kız almak veya iste
mPk ytizünden vukua gelmiştir. İddia 
şudur: 

Geliboluclan bir görünii.f 

Osman adında bir genç köylerinden 
imam Mehmedin güzel kızı Şa<liyeye 

talibdir ve genç kızı çıldırasıya sevmek 
tedir. Ayni zamanda Şadiye ~ Osma
na bigane değildir. F~at arayerde bir 
takım engeller bu iki kalbi birbirine 

gelmiş kavuştunnaya mani olmaktacfı.T. Bir Edırne (Hususi) - Gelibolu öteden gün yerlilerle milsavi bir hale 
berı denizcilik karargahı, deniz istihsa- bulunmaktadırlar. kere kızın babası imam Mehmed, kızı

nı Osmana vermeye taraftar değildir. 
Bu yüzden de kızı İstmıbula savmak 
suretile Osmanın gözü önünden uzak· 
laştırmıştır. Bundan başka köyde Hü
seyin ve Ahmed adında iki delikanlı 
daha kıza vurgun bulunmaktadır. Bun 

litı pazarı olan bir kaozadır. Dış ve iç Demircilik, motörcülük, değirmenci· 
den1zlerln kucakladığ1 Gelibolu balık- lik, camcılık, sobacılık araba imalcili
Çl}arınm bu denizlerden istihsal ettik- ği gibi san'at erbabının aralannda bu
leri deniz mevaddı vaktile dış pazarla- 1unduğu göçmenler derhal hayatlanıu 
ra dahı ihrac edlmekte ve belki halrb· kazanmak fırsatını bulmuşlardır. 
ten sonra birdenbire tenakus etmiş ve 
baiıkçı 1 ık kudretsiz ve ölü bir manza
ra arzetmeğe başlamışken bugünkü 
gayretlı ve müteşebbis Gelibolu genç
lerinin deniz istihsaıauna ehemmiyet 
"~eleri bu branşın inkişaf kabiliye
tini iade ettirmış vehatta arttırmıştır. 

Halen Geliboluda çalışan dört balık 
İtn\athanesi firmalan yurdun her tara
fına bctlık gönderdikleri gibi dış piya
salara da balık gönderecek kabiliyet 
•rzetmektedir. 

Umumi müfettiş general Kazım Di· 
:tik Gelibolulann bütün derdlerl ve ih
ti'Vaclariic alakadardır. Halkla) Dirik 
lras1nda o kadar kuvvetli bir yakınlık 
~ardır ki bu ancak halk ida'! esile ifade 
olunabilir. 

Umumi cephesi bir memnuniyet ve lar da alkşam, sabah kızı almak gayesi
inşirah telkin eden bu ideal devlet ga·. ni güdüyorlar. Hatta Osmanı bu kız -
vesinin tahakkukuna hadim ve amil dan vazgeçirmek için tehdidlere dahi 
olacak olan ha•lkın dileği göçmen teşebbüs etmişlerdir. Bundan dolayı 
ceJb ve iskan hususuna hükılmetimizin Osman tetik durmakta durmakta ve 
ıavık olduğu ehemmiyeti atfetmekte ol- kızı ist€mekte ısrar etmektedir. Vatzi· 
duğu görülmektedir. yet bu halde iken, g~enlerde, Osman 

Gelibolu gençliiinin faaliyeti köy kahvesinde arkadaşlarile gece soh 

G<:!libolu gençliğinin kültür faaliyeti 
Halkevinde her hafta edebi, ilmt, icti
mai, tarihi konferanslar vermek sureti
le dahcı. şümullü bir sahaya girmiştir. 
Kıonferımslar orta mekteb müdürü ile 
tarih ve Tü!"kce öğretmenler tarafın • 
dan verilmektedir. Bu meyanda Türk 
kadın hakimlerinden bay~a Mevhibe 
tarafından evvelki gün (Türklerin icti· 
mai hayatında aile hukuku) na aid bir 
konf Prans verilmiştir. 

beti yaparken ansızın elinde tabanca 
ile kahveye giren Habil atlında birisi, 
Osmana nişan aldığı tabancasını der -
hal ateşlemiştir. Osman, sağ gözünün 
üst taraf mdan aldığı yarayı sol elile 
kapıyarak, sağ elile hemen tabancasını 
çekmiş ve Habilin başına ateş etmiş -
tir. Kahvenin kapısında bulunan Ha -
bil, başından aldığı yaranın tesirile ol
duğu yere yıkılmıştır. Bu ant tecavüze 

(Devamı 13 ilncii sayfada) 

Bütün yurdda rnüntehi~i seçimi yor. Yukatrıdaki resimler Tokad, Er -
bitmek üzeredir. Bu arada Mudanya, zıncan ve Mudanyadaki seçimlerden~ 
Erzincan, Muradlı, Tokad, İpsala ve rer jntıbadır. Urfada seçim bitmiş, bil· 
Konyada seçim hararetle devam edi - tün halk reyini kullanmıştır. 

(Samsundan koçuk haberler) Kırklareli köy.erinde posta 
Samsun belediye meclls1, gÖl'Ülen lüzum tı- işleri 

zerine Şubat devresi toplantılarını on beş Kırldareli (Hu 
giln müddetle temdld etmlştı. Meclls e Mart 
Pazartesi günü toplantılarına nihayet Ter - ıusi) - Resmini 
mlştlr. Bllho.ssa, bugünkü ihtiyacı tA.tı de - gönderdiğim Kad 
recede karşıla.yamayan mezbaha ışı de mec- ri, Pulos nahiye
llste t.onuşulmUf, ve bir neUceye bağlan - sinin posta mernu 
mı.ştır. Yeni mezbah.l ıetll, eon derece et - rudur. Maaşı ı S 
sel olacaktır. * Meb'u.s lnUhabı hazırlı1tlan hararetle liradır: Vaziltesi, 
devam etmetted!r. MüntehlbLsant ıı.st.eleri alı iJe ruıhiyey,e 
bu hafta içinde Uft.n olunmuştur. bağlı bütün köy • * Samsun müddelumumlllğine Kayaertden leri dolaşmak ve 
nak:ledllmlf olan Senal, Trabaon mtıddeiu - k;w..tı d k" _ 
mumllltıne, gümrük kimyageri Necmeddln '-'lY .. er e, oy O Di~er taraftan üç sene evveline ka

dar Geliboluda ancak bir tek moförlü 
gemi mevcud iken bu ihtiyaca hususi 
ehemmiyet atfeden ve b.~zı deniz kaza- ( sparta halıcılar birliğinin toplantısı 
lar.ile motörlü vesaitin bulunmamasına ------------- --- - ---- -----

Edem İstanbul kimyagerliğine \ayin olun - dalarında muh • 
muşlardır. Vezlrköprtı ziraat mualllmllltne tartlar tarafından 
atanan Tevfik Fit Lşe baf}amı.ştır. !Jroylünün pullu 

Husu.st idarenin frengi mücadele teşkili - mektublarmı alıp nahiyeye dönmek ve 

zaruret duyan otorite makamat işi cid· 
diyPtle ele almış ve bugün Gelibolu li
Jnanındaki motörlü gemi miktan c20• 
'Yı geçmiş Ye tonajlar da o nsbette art
ın~tır. 

Gelibolu ile İstanbul arasında evvel
ee bir motör işlerken ve ancak geçini· 
1ebiJirken bugün muntazaman sefer 
Japan motörlerin mikdarı ona yaklaş
IJ\ıs'tır. C<trdak, Lapseki, Umurbey ve 
hatta Kemer ve Karabigaya kadar işli
Yen mntörler muntazam bir po&aya 
baö-lanmı~tır. Gelibolu limanı bu ba -
kımdan da' medeni vesaitle mücehhez 
bir ~bre arzetır.eğe başlamıştır. 

Geliboluda toprak işleri 
Toprakl~rı her nevi ziraate elverişli 

olan Geliboluda iskana ve köy kurul • 
tnağa müsaid bir ka-ç yüz dönüm arazi 
vardır. Gelibolularm umumi dilekleri 
bu mıntakaya daha fazla göçmen gön
derilmesidir. 

Üç sene zarfında gelen ve yerleşen 
g6cmen miktan 6000 dir. Bunlar umu
miyet itibarile ve bila istisna müstah
su hayata erişmişler ve bir çoklan bu· 

lc;parta (Hususi) - Ispartanın iktı· 
sadiyatı üzerinde mühim rol oynıyan 
halıcılık memleketin belli başlı san'aıt
!arından biridir. Her evde halk halı 
dokumasını bilir, senede vasati olarak 
85000 metre murabbaı halı ihrac edi
lir. Halıc:lar dokunan halıların hatasız 

ve temiz olması için bir birlik vücuda 
getirmişlerdir. Birlik tarafından bütün 
halılar soğuk damga ile damgalanmak
tadır. Resim Halıcılar Birliğinin ni • 
zamnamesindeki bazı maddelerin de -
ğişmesi için yapllan bir toplantıda bu
lu nan la rı ~östermektedir. 

P azar Ola H asan Bey Diyor ki: 

- Haısan Bey, Şehir Ti -
yatrosunda oynanan .•. 

.. . Muhasib aranıyor, çok 
· rağbet görmüş... 

... Tiyatro dolmuş, dol • 
muş boşalmış. 

'( 

Hasan Bey - Tabii bir 
feY dostum. sen de mu
hasııb aranıyor, memur ar•
myw-, daktilo aranıyor gi
bi ilAnlar yap, ertesi gün 
binlerce insan koşn koşa 

.gıelıne.zlıera& ne söylersen 
aöy?ef 

tına tayin olunan Dokt.or Kurdoğlu ıelınlt . A 

ve mücadeleye Vezirköprü çevresinden baş _ nahıyeden de resmı evrakları alarak 
lamak ll7.ere Vez.lrköprüye gltmlştlr. Dokto - vilayete getirmektir. Vilayette nahi -
run yanında iki Blhhat memuru da ÇallfDla- yey~ aid mektublan postaneden almak 
ta memur edllmittlr. ve n~iyeden getirdiğ resmi evrakı a-* Son ho.ftakl fırtınanın testrlle iki yolcu id olduğu daireve bırakmak ve nahi • 
seferi, güçlükle yapılabllmlf, Ege ve Güney- ~ 
au vapurlan milşkülAt içinde yolcu çıkanp yeye aid evrak varsa bütün daireleri 
alabllml41er, yük tahliye veya tahmil edeme- gezerek resmi evrakı toplamaktır. 
mtşlerdlr. Aksu vapuru lk1 gün Umanda bek
ledikten sonra ff görebllmişUr. Limanda bu
lunan ecnebi vapurlan da 14 görememl.şler -
dlr. Açıkta demirli bulunan motörlerdekl de
nlzcller, ekmek alabilmek lçln dahl aahlle a
dam çıkaramamışlardır. Çarşamba günü ha
va düzelmiş blr ilkbahar 1lıltlıtı ortaııtı aar
m1ttır. * Şubat ayı 1çlnde merkez kazasında 200, 
Havza kazasında 120, L1dllt kazasında 100 
hektarlık fareli araz.l tamamen temlzlenmif
Ur. Fare miicadelesl. ~it ly1 neticeler ver -
mektedlr. 

Borsada yakacak çok ucuz 
Bursa (Hususi) - Şehrimizde bu 

:ene odun, kömür, geçen seneye nis -
betle çok ucuzdur. Esasen bu sene kı.ş 
da çok hafif geçmiştir. Kış ortasında 

dahi ucuz odun, kömür tedariki kabil· 
di. Simdi vasatt olarak iyi odunun ki· 
!osu 1 kuruş, meşe kömürünün kilosu 
3 - 3,5 kuruştur. 

Nahiyeye dönüşünde bir hafta içinde 
Kırklttrelinden getirdiği mektub1arı 
dağıtmaktadır. Köy muhtarları posta-

neden beşer liralık posta pulu almış ol 
duklarından köylü rnektublarını köy 

odasına 6 kuruşla birlikte getirmekte-

dir. Bu suretle köy odaları köylünün 
postanesi olmuş oluyor. ---

Borsada bir yangm 
Bursa (Hususi) - Dün gene şehri -

mizde uf2k bir yangm olmuştur. Sabah 
saat 7, 1 O da Veledikazaz mahallesinde 
Taban Sadullah oğlu İsmailin evinin 
üst katından yangın çıkmış. derhal ye
tişen itfıı:iye yalnız bu kısmın yanma
sile, diğer aksama sirayetine meyda11 
vermeden söndürmüştür. Bu husus~!l 
tahkikata devam edilmektedir. 

( Kırklarelinde zehirllgaz kursları ) 
Kırklaıreli (Hu -

susi) - Halkevi sa· 
ion unda 15 gün de 
vam edecek olan ze 
hirli gaz kursu a -
çıilmıştır. Bu kursa 
bütün resmi deva · 
irin maaşlı ve üc -
retli memurları de· 
v.am E.(mekted!r. 
Kursu, bol malzeme 
ile çok faydalı bil -
gi)er vererek idare 
eden 66 inci alay 
siibaylanndan İh -
san Akacundur . 
Gönderdiğim resim, mevcud maske, J yerek tmbikat yapan müdavimlerden 

oksijen cih1zı ve iperit elbiselerini gi - bir grupu göstermektedir 
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SON VANGDN 
V anan Hasan ecza deposunun - Bak bak. fU adama, hep oralaroa 

karşısındaki kaldırımdan yürü- görüyorum, muha.kkaık bu If için geliyor. 
- DilCk:at etsene, fimdi siyah ceketli 

yordum. Daha doğrusu yürümeye gayret fişmanın yanı başına duldu. Aa, elini 
ediyordum. Her adımda bir: onun cebine sokrtu. 

- AficdeNlniz .bayım geçeyim. - Gördüm. gördüm. para cüzdanım. P· 
- Müsaade eder misiniz bayan. kardL Kendi cebine lr.oydu. arkasına bak· 
- Küçfrk şöy1e dur da ben geçeyim! madan uzaklaşı)"Or. 
Derıek mecburiye'tinde kalıyordum. - Gri pardesüJ.O. delikanlı da hep bu

Çün'kü yangın ye.ri seyirci!eri o kadar 
ralarda, acaba o da yankesici mi? 

fula idi ki aralanndan geçmek değme 
- Zannetmem, yan.kesiciye benzemi

babayiğit n kolayca başarabileceği bir 
d ğitdi yor. 

rey e - Hiç ayrılmıyor da .. sarışın bir genç 
Bir aralık benim de gözlerım yanmış ıkız durdu ve gri pr.adesülü yanına gitti. 

deponun lkırılm~ camekanına ilışti. Ne kadar da solruJdu.. Anladım. anladım ... 
Camekanda büyük yangından hıç zarar bu da gönül yankesicisi ol:sa gerek. 
görmemiş İki selülıoit bebek yüzleri cad· _Peki amma bu hep böyle mi devam 
deye dönüık olduğu halde yanyan~ otur· edecek. Yangın enkazın.dan baŞka ıeyre
muşm .. kendilerinden tarafa bakanlan decek bir feY bulamıyorlar mı? 
boncu!k gözlerilıe :seyrediyorlardı. - Bulamadıatları belli. Gazetelerin 

Acaba onl~r Mk~şılıannda biriken halk cşehirde eğlence yok> demelerine §imdı 
için ıneler duşunurler, aralarında neler hak verdim. 

ltoo.uşurlardı?.. - Bak bir kadın durdu. Müteessir ı~· * rünüyor. Acaba nesl var? 
Şöy'Ie Jronuşabilece!k.lerini tahmin et- - Muhakkak biti.filk berberin müşte 

Yeni güzel bir 
saç tuvaleti 

tim: rilerinden biridir. Saçının boyasını taze !er yüze, oo başa ve her yaşa yatkın, 
- Çak şütilr !hemşire biz sağ salim .lıetmeye gelmiştir. Berber dükkanını ye- gergin llruvafür yaraşmaz. Çehre vardır 

tı::urtWduk. rinde bulamayınca böyle müteessir oldu. ki saçlar kaba.rtıldıkça hoş görünür. Baş 
_ Evet amma. karşımıza geçip, bizJ - Hemşire bir şey çatırdadı. ve yq ;ta öy1e... Ancak. bu kabanklık 

lleyredenltte Sızıyorum. Sankı bebek - Ben de duydum, üzerimizdeki talı- perişan ve dağınik 'bir manzara almama-
""Örmemişler. talardan biri çOküyor galiba! udU". İsteniren, ahenkıli ve maksadh bir 

- Onlar bize ıbak.ınıyıorlar, enkaza ba- - Koekoca yangında yanmadık, çöken bba.nıklıktır. Ydba gelip güzel kaba -
kıyarlar. bir tahta ahında kalırsak yazık. rıp şapkaya, (pens) e isyan eden saç bir 

- Ben de ona ~yorum ya!. kıyrnro.t değil, çı· .. 1-inlik· ifade eder. Bu ba-- Enkaza ha!kıp ta ne anlıyorlar? * '" •IA 

- Hiç 'bakıyorlar. Onlar konıuşnaJBnna devam edeaur- kınldan, kabarik Jwvafürlerde muvaffak 
- İşl'eri ydk. mu acaba? sunlar: yangın yeri .eyircileri de gitgıde olmak gergin tarab saç modellerinde mu-
- Herha.1de ydk, olsa bile ihmal edi- artıyor, kalabalığı datı.tmaya çalışan po- vaffa'k olma4kl'an daha güçtür. Öbürlin~ 

Jml&r demek lis bir türlü muvaffak olamıyorö.u. bir kere düzelttiniz mi uzun zaman bo -
- Yazı'k! lsmet HulU.S:. 

C Bunları bi'iyor mu idiniz ? =ı 
Tibet 

nin giydikleri ser 

puşlar başka yer 

lerde görülmemif 

biçimdedirler. Bu 
11erpuş'lar say;esinde rahible:r.i· çok 
uzaktan görmek ve diğer insanl=ır
dan tefrık etmek mümkündür. 

* 489 senelik kaşık 
Londrada bir müzayedede -:189 senelik, 

elmas kakmalı bir kaşrk 1400 Türk lira
sına satılmıştır. 

lshk çaldı ·mayan su 

zuılmaz. Bozulunca da ko.layca eski şek
Jine sokabüirsiniz. Halbulti kabarık ku -
vafürün her şeyden evvel şeklindeki a -
hengi bulabilmek 'bir iştir. Sonra da bu 
ahengi lkorumak ve her bozuldukça dü .. 
zeltmek bl.r iş. 

Maamafih bazı saçlar yaradılış v~ cins 
leri i-ti'bari1e 'buna müsaidd:rler. Böyle -
lerinde güç:iü.k yarı yanya iner. Denebı • 
lir kf, esasen tkabamuya istidadı olan bi.:' 
saça kabank kuvafür yassıdan daha ko • 
ley tatbik edllir. Böyle saçı boşuna gcr
miye. yatıştırmıya ka1kışmamah. 

Bu bize şunu gösteriyor. Yeni bir saç 
modasından seçtiğimiz lruvafürün nasıl 

yüze ve başa '1.l~t düşünüyorsak. öy
le de saçın tabiatine uyup uyrnıyacağını 
düşünmeliyiz. 

* 444 senedenberi 
rökor 

İngil.terede Yot.kşi.rl1 bir ~adının atı. 

Bugünkü .modelimizi bu cihetleri dü .. 
şünerek tarif etmek iırtersek şöyle deme
liyiz: İşte, irl olmıyan başlara, gür saç -
lara, genç ve orta yaş birçok kadınlara 

Teksa!'d~ bul~an. bu k~yudan bir uyan 'biır kuvafür. Saçın rengi san. kum. 
bardak ~u ıçen hır kımsenın yanm sa- raJ koyu kumral hatta kestane olabilir. 
at i?nde kat'iyyen alık çctlamıyacağı .. Beİ!kı pedt siyah ' saota bu kadar bukle 
nı soylerler. hoş durmaz. Maarnafih tenleri çdc beya~ 

fehrln 444 .eneden'beri kınlamıyan yarıf zamanlar konu.lmut ola.n tarihi kupayı 
rökmımu, büyü!k bir farkla kırmış ve o sahibine kazandıımlfb.r. 
-··-··························································-··················································,--

~ 
b ti 157 

Okuuucu larınıa 
Cevablarım 
Cağalx>ğ)uncfa oturan Bay cA. A., ya: 

- Sevdi.lim genç kız henüz mektel:> 
talebeli, ve maalesef bana ikarşı ta .. 
mamen Wtayıd, diye başlam~. Mek· 
tıeb ç&lşını nafile yere bekliyorum. 
~ yere arkasından gidiyorum.,, 

* Ne iyi, bütün kızfarımızı ayni ciddi· 
,ette görmek isterim. fakat mekteb 
ç*lfııu uızalrtaıı kontrol eden bir res
mt polis neden yok? Mekteb çocuğunu 
rahatsız eden delikanlı neden tutul
nıaıruŞtır? Okuyireu.ın mazur görsün. 
kend'lsine iyi bir ders verildiğini gör
mek hoşuma gidecektir. 

* ~arada Bay cR. K.:. ye: 

- 19 ~ ev:.enmeye teşebb\lı 

et:m'lf bir delikanlı bence kAfl derece.. 
de silahlanmadan hücuma kalkmış bir 
askere benzer, mücadele sahasına var· 
madan dOıJO.p kalıması çok mümkün. 
dllr, lbeklıeyinlz. Hem epeyce bekle
yiniz. 

3 
&ıltanahmedde Bay Nureddine: 

- Bahsettiğiniz cümleyi söylemi' 
ve o kanaate gelmif bir kadın kolay. 

lık.1ıa ıslah edilemez. Bv kadını olmak· 
tan çıkmıt dernektir: 

c Yaşamak istiyorum. gezmek istiyo
rum. senin paran Ufi değih 

01.a'bilir. Bu dlmleyı söylediğinıt 

pişman olacağı zaman uzak değildir 

Eıikek olSaydım üzerinde bir saniye 
dahi düf(inmezdim. Fakat çocuk nı 
olacak? 

Akra'baıım ~mu? Bir defa da on· 
lar1:a :istipre etsenis.. 

* Bay cltf. D., ye: 

- Evlıemnemif !ki kız kardeşin~ 

wr, evın yükü mztn dzerinlzde, hakkı· 

llW teslim ederim. m vaziyette ev1ıe
neme7.Sin1z. Fakat dd.rilatlük sizi haki 
kati söylemeye med>ur eder: İki sene
~beri 8eVişmekte olduğunuz genq 
kıza vaziyeti anlatmaJJ ve onll' serbest 

TEYZB 

olan Biyah saçlılara bazan fazla bukle ce 
yaraşıyor. Denemeden kat't bir §eY ıöy-

lenemez. 

Her kadın bilmelidir 
Çatlak yumurta suda kaynatılırsaı i· 

çi boşalır. Böyle olmaması için çatlağı 
limon veya sirke ile oğup 'kaynatınız. 

* Kuru sebzeleri, pirinç, buğday ve bu 
neviden erzakı haşeratın hücumundan 
korumak için bulunduk.lan kabların i
çine bir k:1.şık tuz atınız. 

* İçi~de soğan kızartılın11 kablan, so-
ğan kokusunu gidermek için iri tuz 
parçalaril.:!, yahud hardal unu ile oğu· 
nuz. 

• 

1 
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Çatalcada işlenen bir cinayetin 
muhakemesi neticelendi 

iddia makamı katilin idamını ve fakat yaşının 21 den 
az olması dolayısile buna göre cezalandırılmasını istedi 

Çatalcanın Yeniköyünde işlenen feci 
bir cinayetin muhakemesine ağırceza -
da dün de devam edilerek, son safiıaya 
varmıştır. 

Suçlu Murad, pusu kurmak sureti -
le Llitfi ismindeki köylüyü tüfekle ta
ammüden aldürmekten maznundur. 
Cinayete sebeb, Lutfinin hadiseden 8 
sene e\·vel Muradın amcası Fehmiyi 
öldürmüş olması, bu suretle iki.si ara
sında doğan husumet ve kan gütme 
davasıdır. 

Murad, bir sabah tüfeğini alarak 
tarlaya çıkmış ve LQtfinin geçeceği 
yol üzP.rinde pusu kurarak, bekleme
ğe başlamıştır. Li'ılfi yoldan geçerken 
karşısına çıkarak ateş etmiş, öteki 
kaçmaP,a savaşmışsa da, gözünü kan 
büıiiyen Murad, arkasından takib " -
derek, birkaç el daha silah atm~tır. 

Dünkü celsede iddianamesini oku -
yan rnüddeiumumt Ubeyd, suçu şa -
hidlerin söyledikleri, tahkikat lev.rıakı 
ve toplanan diğer delillerle sabit gör
müştür. Muradın ceza :kanununun 450 
nci maddesinin 4 üncü bendine göre 
idmn cezasına çarptmlmasını, ancak 
yaşı 21 den küçük olması dolayısile 5 6 
ncı maddenin de nazara alınmasını is
temiştir. 

Muhakeme müdafaa için talik edil· 
miştir. 

Fafhte bir ahırda işlenen 
cinayetin muhakemesine 

devam edildi 
Fatihte Salih isminde birinin alhı

nnda, Yusufu kafasına· şişe ve araba 
oku vurmak suretile öldüren Vahidin 
muhakE'mesine ağırcezada dün de de· 
varn edilmiştir. 

Hadi$e, bir meyh&'Ilede rakı içtikten 
sorura, ahrra dönerek yattı!kıannrla 
maktul Yusufun, Vahidin ceket cebin
<leki parasını çalmak istemesinden doğ 
muştur. 

Dünkü celsede mütaleasını !erdeden 
iddia mak<fmı suçun işlenişinde kasd 
eseri görememiş. suçlunun ceza kanu
nunun 452 nci maddesine tevfikan 
tecziyesmi istemiştir. 

Muhal:eme, karar için talik edilmiş
tir. 

12 ev soyan bir hırsız 
tevkif edildi 

Aksaray, Beyazıd, Kumkat>ı, Etye -
mez ve civarında kapı kilidlerini kır .. 
mak suretile geceleri 12 ev soyan, İb -
rahim, Vasfi isminde azılı bir hırsız 
yakalanarak adliyeye veril~tir. 

Suçlu, 2 nci sorgu hlkiminin kara • 
rile tevkif edilmiştir. 

Bahçekapı yangmı hakkmda 
dün bir keşif yapıldı 

Hasan ecza deposundan çıkan yangı .. 
nın ıtdhkikatına adliye ehemmiyetle 
devam etmektedir. Fakat, suçluların 
ihbar mahiyetindeki ithamlarını kat'
ileştirecek bir delile henüz raslanam~ 
mıştır. Şimdilik, Ali ile Mustafanın i
fadeleri bir atfı cürümden ibaret bu • 
lunmaktadır. Ancak, bAdisenin tahki-

. ' ..... 

katına el koyan müddeiumumi muavi• 
ni, dikkat ve teyakkuzla tahkikata en 
ufak teferrüat üstür.de dahL durarak 
devam etmektedir. 
Yangı.n mahallinde Sultananmed 

inci sulh ceza hakimi Reşid ve müdde
iumumi muavini Rifat htızurile, bele • 
diye mühendisleri tarafından, dün tet· 
kikata başlanmıştır. Binanın üst kıs .. 
mını teşkil eden molozların kaldırıl -
masına lüzum görüldüğünden, esaslı 
keşif, bugün yapılcıcaktır. 

Bir mevkuf sevdiği kadma 
f 3hdid mektubları gön derdi 

Dün Sultanahmed 1 inci sulh ceza 
' mahkemesinde garib bir tehdid hadi-

sesinin duruşmasına başlanılmıştır. 
Suçlu Mukadder, halen sirkaıt suçun· 

dan İstanbul tevkifhanesinde yatmak
tadır. Hakkındaki iddia ise, şudur: 

Suçlu evvelce davacı Bedia ile ta • 
nışır ve sevişirmiş. Fakat, tevkifh~ne· 
ve düştükten sonra, Bedia kendisini a• 
;arnaz olmuş, Mukadder de eski sevgi
lisine Sultanahmedde bakkal Sırn va• 
sıtasile tehdid mektublan yağdırmaga 
başlamıştır. Bu mektublarda parça paı 
ça bölünmüş kadın, bıçak ve hançer re
simleri, cSeni keserim, öldürüriim• 
gibi cümleler bulunmaktadır. 

Dünkü duruşnmda, bakkal Sırn su~ 
delili olan mektublan mahkemeye ib 
raz etmiş, duruşma, suçlunun celbi i • 
çin talik edilmiştir. 

lspanyol ve ltalyan vapurları 
davasma baklldı 

İspanyol bandıralı Macallenos vapu· 
rile İtalyan bandıralı Kapapino vapur-
1an müsademesinden çıkan davaya as
liye .2 nci ticaret mahkemesinde dün 
de devam edilmiştir. 
Duruşma, lıükumetimizin Franko 

hükumetini tanıyıp tanımadığının 81 ~ 
Iakadar m~rcilerden sorulması için 
talik edilmiştir. 

Bir kadmm HIUmU şUpheli 
görüldü 

Münevver isminde bir kadın tesem• 
müm alaimi göstermiş ve sonra da öl• 
müştür. Müddeiumumilik hadise:- e el 
koyarak ölümü şüpheli görmüş ve Ce'" 

setli Morga kaldırtmıştır. 

Poliste: 
Kalb sektesinden sokakta ölen adamDI 

hüviyeti anlaşılamadı 
Dün saat J J de Belediye civarında, 

Binbirdirekte, hüviyeti meçhul bir şa
hıs yoldan geçerken birdenbire yere 
düsüp ölmüştür. 

Ölü, belediye doktoru tarafından mll 
ayene ve kalb durmasınd.m öldüğü ter 
bit edilmiş, defninde mahzur olmadı#I 
anlaşılmıştır. Fakat, ölünü:il. hil\·iyeti 
meydana çıkmamıştır. Bu şahsın 45 • 
50 yaşlarında olduğu tahmin olunmak
tadır. Üstünde hüviyetini tayine yarr 
yacak bir vesika bulunmadığı gibi, yw
pılan tahkikatla kim olduğu da henU. 
anlaşılamamıştır. 

Tahkikat devam etmektedir. 

™. ~ .,. 

·-
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C DENİZCİLİK BAHİSLERi :::J 
İngilterenin geni yaptırdığı 

deniz devlerinin evsafı 
(1 ral Corc V) sınıfı gemilere itiraz 

edenler neler söylüyorlar? 
Yazan: W. E. Woosman Jones 

(Krcıı Corç 9') hattı harb gem.irini" ikmalinden sonra alacağı §ekil 

( Kral Corc ) sınıfından ilk iki harb 
gemisini, gelecek sonbaharda ayni tip 
ÇÜ gemi daha takib edeC€ktir. 
Şu üç yıl içinde İtalya, Almanya ve 

Ja'Ponyanın yaptırdığı büyük gemi sa
nsı on ikiyi buldu. Bizim bunların a -
:tarı~da yalnız Nelsonla Rodneyimiz 
l7ar. İkisi de Büyük Harbden sonra tA 
1922 de yapılmışlardır. Bu vaziyet 
deniz mahfellermizde çoktandır ciddi 
etıdiselPre sebeb oluyordu. Son beş ge
nılmize aid planda gerek memleket 
içinde, eerekse haricde büyük heye -
Canlar uyandırdı. Zira bu yeni filo, u
zun bir zaman için, deniz kuvvetler -
nıizin bir nevi süngüsü yerine geçe • 
cektir. 

Harbden önceki deniz mimarisinin işi 
nisb,,ten kolaydı. Torpidolara, yüzen 
V'e demirlenmiş mayinlere, tayyare hü
cumlarına karşı müdafaa meselesi or • 
tada yoktu. Yeni bir gemi yapılırken 
onun h<rngi düşmana karşı kullanıla -
cağı evvelden kat'iyetle kestirilebilir
d.i. Büyük bir deniz harbinde gemiler
nıizin sayısı düsmanı daima geçeceği 
için donanmamızı hususi tiplere ayıra
biliyorduk. 

Bugün vaziyet tamamen deÇ,rişmiştir. 
Den 'z mütehassıslarımız; hazırladıkla
n her yeni geminin kah şimal denizi
nin sislP.ri, boraları içinde ani ve kısa 
nıesaıfeli bir harekete geçeceğini, kah 
Akdenizde son sür'atle düşman kuvalı
yacağını, kah pasifiğin sonsuzluklan 
içinde gf'niş ölçüde hareketlere girişe
ceğini düşünmek ve bütün bu ihtimal -
leri ayni ehemmiyetle gözönünde tut
nıak mecburiyetindedir. 

Bundan brıska yeni gemi bir taraf -
tin hava, di;:er taraftan deniz yüzü ve 
deniz dibi hücumlarına da karşı koya • 
bilmelidir. Sayıca kendisinden üstün 
bir kuvvetle harbetmek üzere hazır -
lanmış olmalıdır. Zira bugün ayni za
manda, gen·ş cepheli bir, iki h,al'cta üç 
den'z muharebesine birden tu:tuşrnak 
olmaz hir şey değildir. 

Mütehnssısiarımız; deniz anlaşması 
muC'ibince maımnhreci 35,000 tonu 
geçmiyecek olan yeni gemilermizi bü
tün bu saıtlara uydurabilmek için ina
nılrr ı~ aca c k · çlüklere düşmüşler ve 
bin müskülatla bir planda şu beş esası 
uzlaştırmaya çabalamışlardır: Sür'at, 
silah, müdafaa, menzil ve denize da -
faWna. Ve üstelik bir de geminin ra,.-

hat yaşanmıya müsaid bir yer olabil -ı hatta 16 inchlik toplanna mukabil bi-
mesi keyfiyeti... zim gemilerde 14 inchlik top kabul e-* dilmesindcn. şikayet edildl 

Hdkkil~ muvaffak olmuş bir projede Yeni tip gemilermiz neden bu kadar 
bu şartlardan hiç biri yanm yamalak sür'atli yapılıyor? Bunun sebebleri a
bu-akılmış olamaz. İngiliz zırhlısı her- çıktır.: Bu gemilerden beklenen en 
hangi bir havad:ı yedi denizin herhangi ehemmiyetli şey, 30 mil bahri sür'atin· 
bir noktasına tam vaktinde ulaşabil - deki düşman zırhlılarını tutmak ve 
meli, orada en ağır hücumlara göğüs harbe mecbur bırakmaktır. Eğer 30 
gerebilme!i ve bu hücumlan daha şid- millik ecnebi zırhlıların da gayesi bi .. 
detlisile karşılayabilmelidir. zim zırhlılarımızı arayıp bulmak ve 

Bütün bu ihtiyaclara cevab vermek muharebeye tutuşmak olsa di pekala 
üzere rnüteh<fssıslarmız bize beş gemi eski 22 mil sür'atimizle kalabilirdik, 
hazırlıyorlar. Bu gemiler (35,000) er amma bu zırhlıların hedefi o değil. 
tonluktur. 30 bahıi mil süratindedir. Enerjik bir düşman 30 inchUk bir 
Her birinin zırh levhalarının ağırlığı deniz devini hiç şüphesiz, sonu bilin· 
14,000 tonu geçecek, denizaltı hücum- rniyen, belki de felaketle bitecek olan 
lanna kar4ı geniş iç bölmeleri olacak· büyük deniz harbine atmıyacaktır. O
trr. Gerek hava, gerek su yüzü için nu umulmadık stratejik darbeler in -
kullaml;:Şn iki hedefli toplarile aynca dirmek'e, kıuvazörlerin himayesi için· 
bir çok tayyare topuna sahih olacak - de ansızın ortaya çıkıp asker veya mal 
lar, her birinde 14 inchlik onar batar - yüklü gemileri batırmakta, ticaret yol· 
ya bulunacaktır. lannı kesmekte, miidafaası zayif üsleri * dövmekte, müdafaasız mıntakalara a • 

Bu gemiler bi?.:i tatmin edecek mahi- cele asker çıkarmakta kullanacaktır. 
yette midir? Menzil ve denize dcıyan· Bu halde bizm için o eski (az sür'atli 
m~dan yana endişeye sebeb yoktur. büyük gemi) taktiği ölmüştür. Elimiz· 
Zaten İngiliz ı!emil~rinin denize uy - deki donanma mükemmel bir kalkan -
gunluihı. bu ıremi1erin ecnebi müte • dan ibarettir. Yeni gemilermiz dü.şma
hass!slar tarafın.dan en beğenilen bir na saldıracak, düşmanı ve pllnlannı kı· 
karakteristi~roir. Menzil itibarme de np geçirecek bir kılıç vazifesi görecek
yenileri/\ ( "400 ton yağ alah ve ekono· tir. 
mi'k bir sür'atle yan dünyayı katede
bifon) Nelsondan aşağı kalınıyacağın· 
dan emin olabiliriz. 

Zırh levhala4rının ağırlığı da mem • 
nuniyet verecek şekildedir. 14,000 ton
dan fazla, yani maımahrecin yüzde 
kırkından çok: 

Jutland'ın uğradığı acı akibet mü • 
hendisJermize bir ders olmuş, şiddetli 
bir temerküz ateşine dayanarnıyan bir 
harb gemisinin modern deniz muhare
besinden sağ çıkamıyacağını gözönün -
den ayırmamışlardı. ( Kral Carc V) sı· 
mfı kendini mükemmel surette koru-

' yabilir veherhangi bir hücuma da da-
yarur. 

Bu gemilerde şu iki şey tenkid edil
mektedir: Sür'at ve silAh. 

Mevcud donanmamızın sür'ati takri
ben 22 bahrl mildir. Yeni filonun 30 
bahrl mili bulan sür'ati lüzumsuz ve 
fazla saYJldı. cSillh ve müdafaa terti
batı daha iyi, sür'at daha az olsaydı.> 
denildi. Winston Churchill'in idare et
tiği bir fikir cereyam da si1Ahların ~
leyhine yürüdü. Diler mil.letlerin 1 S 

Yanr.ki deniz harbinde sür'at ölçü
süz bir ehemmiyet alacaktır. Alınanla· 
rın muharebe meydanında işe yaramı
yacak fakat ticaret yollan akıncılığın
da en ileri geçecek olan ( 11 inchlik 
toplu, 26 bahrt mil siiratll) ceb zırh .. 
lılarını imha için elimizde eski harb 
kruvazörlerimizden başka hiç bir va· 
sıta yok. Akdenizde kopacak bir harb-
de sür'at, İtalyan, Fransız planlaı:rı.n -
dan da anlaşıldığı gibi, son haddi bula
caktır. Ve bir gün Avustralyanın mu
kadderatı Singapurdaln Şarka doğru 
yola çıkan Britanya donanmasının hızı
na ba·ğh kalabilecektir. 30 bahri mil 
stratejik ihtiyacın aısgarisidir. Mühen
dislermizin bize verdiğ de bundan aş • 
kın bir şey değildir. 

Geriye bir sil!h meselesi kalıyor. 
Mermisi 2400 libre gelen 16 inchlik 
top, süphe yok k1 en kudretli bir sila.Jı
tır. Fakat ateş sür'ati nisbeten azdır, 
kendisi de son derece ağırdır. Yeni ge
miye 14000 tondan fazla mil, 130 bin 
beygir kuvvetini aşan makinelerden 

(Devaım 10 anca la)'fact.ı) 

s ..,. ' 
TARIHT TE TKiKLER 

İkinci Mahmud ve 
Bektaşi tekkeleri 

lstanbulun en meşhur iiç Belltaıl babaaı 
idam olundular, ayni Z!lma1ıda şehirdeki 

bütün tehkelerin yıkılmasına başlandı 
( "Son Posta,, nm tarihi bahisler muharairi yazıyor) 

1.stanbulda kaııh, müthif bir tehir mu- mesmuatın12 ıı•Mı:r, bunlar hnlonda 
harebesinden scmra Yeniçeri asker oca- ne dersiniz?. diye btr 8Jal aordu. 
ğını kaldıran ve Y eniçerlleri katliAm e - Meclia azamım bir kımu c bilmeyüz> 
den ikinci Maihmud. ikinci darbeyi de, diye sustular. Bir kısmı c:ta Bektaşiler a
muazzam imparatorlu.ğuıı hemen ne ıssız leyhine ifitt'iıklerini sayıp döktü1ıer. Bıl • 
köşesine vanncıya kadar dağılınış bulu- hassa K.mcı b&ba, İstanbul ağası zade Alı
nan Bc&taşi telkkeler.ine ve Bektaşi ba • med baba ve Salih baba haklarınd'I. eki· 
balarına indirm.işti Yoo.~rilerin Bektaşi fi:rclir.Ier, btilleri vacibdir!> denildi. 
o sı, Y n'çeri ocağı ile Hacı Bekıtq Tarihl 01.aıı.lıarı adece kapatılarak. di
tekkel rınin aı:rasındaki sı:k: bağlar, hü - ğer bütün Bektqı t~eıerının yıkıı

kfundarı c V k'aı H.aynye> den sonra ması için bir taıkrir yazılıp padışaha su -
bü.tün şictdetile bu mucadeleye atmıştı. nulması.na karar ver d1. 
İkincı Mahmud Bektaşi tekkelerının yı- Şehislim efendi Kıncı baba. Ahmed 

tkılınası için vaıW.enne gönderdiğı fer • baba ve Salih baba haldunda bir ıdam 
ill'la.11lar.da çdk ağır t~birler kullanmıştı: fetvası yazdı. 

cHaramfarı helil sayaııı., Hülefayı Ra§idi- Boyunlarına küfürleri zikrolunan yaf
ne dil ~tan. küfre aapaıı bu adamlar talar ası?arak Kıncı baba Üsküdarda, İs
menııekette gittikçe 90falara.Jc sadedll bir tanbut ağası zade Ahmed baba Topha· 
takım iman ehJ:iDi cehal.e'tlenn.den istifa- nede, Salih baba da Babıhümayun ö • 
de ederek yoldan çıkarıywlar. Bu rafizi- nüınde idam olundular. 
ler. dinsizler tayfasın.m içlerinde pek Be1dııışi tekkeleri hakkında kaleme alı
uygunsuz olanlan idam olunacak. zarar- nan takrirde, altmJıt senedenberi yapıl • 
sızları, itikadlannı dfuıeltmek üzere baş- ımş olan teldrelerin yıkılması, tekkeler
ka beldelere sürülecektir. delki babalarla müridleriniıı de, memlıe • 

Taikeler ytkılıp ydk edilecektir. Üm • ketin muhteli! yerlerine süıiilmesı zikro· 
meti Muhammed terlerlrıden halb oluna- lunuyordu. Fetvahaneden ve Babı8.l den 
caıktı.r. Memlı ketim onların kirli vücud- bu iş için derhal memurlar tayin olundu. 
Jerinden temizlenecektir. Bir h~yli za - Bu ilk toplantıda yalnız İstanbul ıçin 
mandanıberi din ve devletime tür16 türlü gö.rüşt-:nüştü. Anıadolu ve Rumelideki 
ihanıet ve envaı fitne ve fesada cesaret Bektaşiler ile Bektaşi tek1teler! hakkın • 
eden Yeniçeri eşkiyasuıın nam ve ni • da da ikinci bir içtimada hemen ayni ka
şaınlan dünya yüııünden nasıl yok edildi radac verildi. 
ise bunlar da ayni suret1e yok edilecek- İstanbulda derhal yıkılınasına başlanan 
lerdir ... :. diyordu. en meşhur t~r fWllardı: 

İik'nci Mahmud, Bekta~Iere karşı gi • Rı.ıımelihisaxmda Şehidlik tekkesi, Ö-
rlştiği mücat:lelede öne ftlemayi sürmüş- küzliım.anı tekütesi, Karaağaç tekkesi. Ye
tü. diikule tekkesi, Sütlüce tekkesi. Eyüb tek 
Ülemanın BE'ktaşi'IPre hücum etmeSi kesi. Çamlıca telk:kesi .. 

ic'n eTier;nde lkAfi mıktarda silAhlan var- Bu teklkeierde ~ ve mürid ne ka • 
dı. Mesela Ac:ık Çelebi, yazdığı süara tez- dar Bektaşi varsa tevkif edile~k darb
keresindıe, dnha on a.lıtmcı asırda-ki Bek • hane zindanına at:.lrll. Oradan kafile k.a.. 
taşi tekkelerinden fil satırlula bahset • file şey1ıislamm huroruna çıkarılarak is
mişti: tintak. olunckı.l:ar. Sonra memleketin muh 

«Vilayeti Anoadoluda Seydi Gazi tekke- telif yerlerine sürüldü.le!'. 
si ki bir fısı'k ve dalal yeri olup her yer- Şehiıdlik tekkesinden Mahmud baba ile 
den anasını, atasını azariatmış Battallar, yedi nefer ™ktaıfi Kayiscriye. Öküzli • 
her işten ka~ Aşı'k olmuş abdallar, mam tekkesinden Ahmed baba ve Yedi
yüzleri nurcfan Ari, alınlarmda kara ya- lrulede'ki Kazlıçeşme tekkesinden Hüse
zılar, ebrularının fraşı ~i. namazımız yin baba ikişer müridi ile Hadime, Ka
kılınmış ve kefenimiz df.kümiş ve suyu • raağaç tekkesi feyhi Hacı Bektaş vekili 
mm ılmmı"tır deyup, namaza yüz yu _ dedi!kleri İbrahim baba ille .ekiz müridi, 
maziar ve müe-zzine kulak verip imama Sütlicede Bademli tekke şeyhi Mustafı 
uymazla.rc'rı. Paıdişahın sadakalarını ve baba, Eyübde Karyağdı baba te'kkesın • 

harvır hasanRt erbabınm hayratını ~r • den diğer Mustafa baba üç nefer Bektaşi 
!erdi. Bul<luk!Jan diJfberlen soyarlar, ken- ile Bürgü kasabasına. Karaağaç tekkesln· 
di li.baslanna ilroyırlardı. Danişmend de misafir olan Yusuf baba Amasyaya, 
müderrise incisine, sipahi oğlam ağasına Mustafa baba Güzelhisara sürüldüler. 
küsse, yahn yüz1ü'ler babalarına danlsa İdam edilen Kıncı babamn kardeşi Meh· 
cKandesin Seydi Gazi ocağı> deyu arar • med ile Çamlıcada Tahir baba tekkesin
laır, royunurlar, kazan kaynatırlar, Aşık- den Mehmed baba. Merd.ivenköy teldte • 
lar onları sıma-te-safa deyu kendi ezgi • sinden diğer Mehmed baba dört nefer 
!erine oynaıtTrYardl.:. BektaşiJ:eri ve ÜSküdarda Mürvet babı 

tkidı.ei Mahmuda: tekkesindeki Mmtafa baba Tireye gön • 
derildi Yernceri taifei ba~yei §e?Tinden 

Hamd ola ey'redi Hak devleti isl!mı İstanbulda.ki diler Bektaşi babaları ve 
müTidleri. hepsi bir köşeye saklanıp giz. 

emin, 
Dil~riz kim ide Bekta,tleri bergeşte, 
Birisıi düşmeni devlet, biri~ düşmeni 

din. 
Gibi kıt'alıar 9Ulluldu. Bu gibi fırsattan 

kaçırmıyan Mahmud, evveli devrin en 
meşhur üç Be!ktafi babasını tevkif ettir
di, burllar: ttsküdarda Kıncı baba dedik
leri bir şeyh, gene ttsktidarda cAkyapu> 
te1dkesin:ln şeyhi, ayni zamanda ülemayi 
resnıtyeden kadılık payesini haiz İstan • 
bul Ağasızade Ahmed baba. Salih na -

lendi 
Devrin zarif fiiarasmdan Keçecizade 

İzzet Molla da BektaşHere karşı alınan 
bu şiddetli. tedbirler hakkında şu kıt'a)" 
yamı: 

Düdümam Yez.idiyan söndü, 
Canları varn bi.rıbirin korusun. 
Ağalar eyl«li Cahbııe sefer, 
Çaldı Bektafiler de göç borusun! 

Reşad Ekrem 

* OkayucuJarınnzdan Bay 8. Rapba: 
mında bir Be'ktafi idi. Uçıö ~ Darphane Haklısnıız. Esasen ben Birinci Ahmedm 
zindanına atıldılar. hakikatte 14 tıncli hükümdar olmadığını yu. 

Hal ve tavırları gerefi gibi araştırıl • tanda işaret etmi' ve arada Em1r Büley -
ması, sair hemşehrileri olanlar hakkın • man lle Musanın da Paditahlık ettiğinl zlt• 

retmiştim. cl4• rakamlarının tesadü!il kay. 
da da hükmü fe?"inin ne suretle veril~- dolunurken, cbu hükümdarın on altıncı pa
ceğ'ni tayin etmek için. Topkapı sarayı dlşaH sayıldığı takdirde yap'tırttıgı caminin 
içindeki camide bir toplantı yapıldı. Bu minarelerindeki ferefeler bu rakama uygun 
tıop1antıya sacfrlzmn. feyhisl!m.. kazas _ dilşerıı diyecek yerde zihnim d·b rakamlan
lkerEer, ve bu mesele için 8UI'eti mahsusa. nın seyrine kapılarak o hatayı yapmıştır. 

Tashihe takaddüm eden 1kazmıza teşekkür 
da davet edilmiş zevat geldi. Söze ilk baş.. ederim. Reşad Ehem 

lıyan şeyhislA.m efen<:I. oldu: cijtt tarih- ·········-··-... -··-··-··· .. •••••••••••••••• .. ·····--
te girm k üleınaya, havua mahsus iken Palamut balığı yiyen bir memur 
bazı cehele BektaşiJınc •amile nefsinin ha zehirlenme amimi gösterdi 
vasına kapılarak farzmn eda etmek de· Beşiktaşta Halkfırını sokağında otu-
ğil, bel!ki maazallah :flbadetlcn istihfaf e- ran gümrük memuru Abdülkerim oğlu 
derESk küfür sayılan uı.rın tiirlü fısk ve Rauf, palamut balığı yemiş ve zehir -
fü.cuc ve faızahate bat vm:duıkları şayi ol- lenrne alilimı göstermiştir. Rauf, Bey• 
ma!kıla sizin ba baıaıata malilmatınız, oğlu hastanesine kald.ı:nlmıştır. 
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Almanyayı Bitlerden sonra 
kim idare edecek ? 

C 64 sene sonra alevlenen münakaşa =ı 

Abdülizizin kati edildiği 
iddiaları doğru mudur? 

Alman Dev .:et Reisinin Başvekilet 
kasasında gizli siyasi yasiyetnamesinde 

isimleri bulunan şahsiyetler 

Şenliklerin hitamı mahlfı padişahın asabını teskin 
etmiş (ihti:a lciler elinde parçalanmak) k orkusu geçmişti 

-16-
İfte, bu 14 can, o koca sarayın alt ka· 

tına yayılıru.Jtı. Valide aultan, oğluna u
zak kabnama.lt için, deniz tarafında, Sul
tan Azizin dairesine bitişik olan darieyi 
almıştı. 

saraydaki hamamın (düzgün ve raptani) 
olup olmadığını sormuş: 

- Anla, dinle de bana haber ver. 
Demişti (1). Bundan da anlaşılıyor kt, 

Sultan Aziz henüz (ölmek) niyetinde de• 
ğildi. ( Hitlerin şahsi dostu ingiliz gazetecisi W art Price yazıyor ) Koca sarayda, derin bir sükftnet hü

küm sürüyordu. Hatta, bazan uzun saat
ler geçtiği halde, koriıdorlarda ve sofa
larda, insan yüzü görülmüyordu. 

Sultan Aziz ile Feriye sarayına kapa~ 
nan ve ekserisi, on on beş sene evveline 
kadar yaşamış olan kadınların ifadeleri .. 
ne nazaran, sabık hükümdar Feriye sara• 
yına gelir gelmez, adeta ferahlamıştı. 

Topkapı saraymda:q smirli hallerinden,: 
kasvet ve endişeli çehresinden hemen he· 
men eser kalmamıştı. 

Kadınlardan ekserisi, (dördüncü ka
dın) ın ikamet ettiği dairede toplanmış
lm:h. Hastalığı dakikadan kiakikaya ar
tan ve artık son günlerini yaşıyan bu za
val!Iı kadının başıııı bekliyorlardı. 
Sarayın Boğaz tarafındaki köşesinde 

yerleşen şehzadeler, dairelerinden dışan 
çıkmıyorlar .. en parlak ikbal devirlerin
de, b.iıidenbire başlarına gelen bu umul
maz felAıketin acısını hazmetmekle meş

gul bulunuyorlardı. 
Sultan Aziz, büsbütün münzevi bir ha

yat yaşıyordu. Kendisine, (Arzmiyaz) 
fsmindeki sevgili hazinedarı ile (Pervini 
Felek) isminde genç, körpe ve son dere
cede güze'! olan küçük b ir hazinedar hiz· 
met ediyordu. 

Bunlardan ve valide sultandan başka, 
Sultan Azizin ld.airesine kimse girip çık· 
ınıyordu. Hatta, başka.dm ile ikinci ka
dın bile, efendilerine pek ender görünü
yorlarch. 

Artık. şehirdeki nümayişler, cülus şen~ 

ilklerinden mütevellid gürültülerle hita .. 
ma ermişti. Ortalığa, tabii bir sükCıne1 

gelmişti. Bu hal de mahlil padişahın asa• 
bını teskin etmiş .. artık (ihtilalciler din• 
de parçalanmak) korkusu geçmişti. 

Sultan Azizin maiyetinde, erkek ola• 
rak, yalnız ikinci mabeyincisi Fahri Bey, 
bırakılmıştı. Fahri Bey, ya sabık hüküm" 
darın daveti veyahud kendince hissettiğl 
lüzum üzerine, va.1<it vakit huzura girip 
çıkıyordu. Bazan valide sultanın dairesi• 
ne de uğruyor, ayakta kısaca görüşüyor .• 
en fazla, hastalığı gittikçe ağırlaşan dör• 
düncü kadının ilaçl:ırile meşgul oluyor
du. 

(İntihar) taraftarı olanlar, Sultan Azf., 
zin bu sarayda 'da hayatından meyus ola• 
cak derecede hakaret gördüğünü .i.sbat etı. 
mek için, gerek kendisinin ve gerek re• 
fakatindekilerin aç bırakıldığından bahse• 
derler. 

(Devamı 14 iincii sayfada) 
Bitterin en yakın ark.ada§lan Göring ve Hes$ 

Artık dünya ırnltanatmdan feragat et
miş olan Sultan Aziz, pencerenin öniinde 
oturarak bol bol Kur'an okuyor .. pek çok 
sevdiği ve ekseriya Cuma namazlan için 
selAmlık ettiği Ortaköy camisinin narin 
minaresinden okunacak ezan seslerini 
bekliyordu ve ilk ezan sesi, Boğazın mel
temli havası içinde dalga dalga yüksel
meye başlar başlamaz, derhal leğen ib
rik istiyor. Abdest alıyor. Ağır ağır na
maz kılıyordu. 

(1) Bazı tefrika muharrirlerimiz (Arzını • 
yaz) kalfayı fettan bir mizaçta tasvir et .. 
mişler, ve kendisinin, (Hüseyin Avni paşa.)~ 
ile mua.,akasmdan bahseylemlşlerdlr .. . Bun• 
lar, haki~at değildir. Bu kadın, son zaman• 
lara kadar yaşamıştır. Kendisini, çok ya.• 
kından ta nıyanlar vardır. Hatta bir müd • 
det, (Beşiktaş muhafızı Hasan paşa) nın Be• 
~taştaki konağında ikamet etmiştir. Tabi• 
atının son derecede sükiinetJ, cidcil ve haki
ki terbiyesi, taassub ve dindarlığı lle, ken• 
dislnJ tanıyanların nazarı dlkkatlerlni 
celbe:vıemf!ltfr. 

[HitZer, yakın a-rkada§lanndan, Harbt 

1 

Zerinden, Hitler~ Görlngin ıahst dostliık· \ raı'k kuran Romahlar, ayni zamanda 6 ay. 
Umumide kendisine kumandanlık etmi§ larını kazanmı, olan G. Ward Prl.ce, bu- bk bir müddet ihU'dudu tesbit etmşilerdi 
olart, aon zamanlarda da husust yaverli • nun üzerine, <L§a~ıda okuyacağınız ıatı.,.- ki. bu müddetin ~unda. di.ktatö!' oto • 
~ini yapmakta bulunan yü.zb4§ı Wiede- 1arı yazmış ve bül/Ük bit saUihiyetle, matik bi:r surette husu.si hayatına döner
m.ann'ı Almanyanın San-Frarui.3ko baş • Führerin muhtemel halefinin kim olabi • di. 
konsolosruğuna tayin etti. Yüzbaşı Wiede. leceğini mütalea etmiştir.] Romalılar, bir insanın kafası ve sıh • 
mann ora gazetelerine verdiği beyanat Ilı~ üzerinde., y.iikse!k kuvvet, kudret, 

Nefsani zevkine oldukça düşkün olan 
sabık hükümdar, hal'olunduğu günden
beri, refakatindeki kadınların hiç birine 
lltifat etmemişti. Fakat, vefatından bir 
gün evvel bu ihtiyacı hissetmiş olmalı ki, 
bir aralık Arzıniyaz kal~a ile görüşürken, 

arasında, şefinin halefini seçmiş olduiJu- taksim ed. emiş ı~ ·yet erin yapa -O i.'ktaıtör lk.elim.es1ni icad· eden, ve i1m ~--'uli l 

nu söyledi. bu hilldlmet şeklini buhran .za. cağı yıprandırıcı tesiri pek iyi bilirler • 
1ngilizıerin tanınmış siyast mııharri1' • man}arında munta2:a.m bir müessese ola,. di. (D~vamı 10 uncu saııfadıı) 

~ rkıad~mdan hit!A çekiniyor, 

~ gönfü.nün ı~mıbını, hayatının 
sırrını ona sezdr:memek istiyordu. Bu · 
nunla beraber, elem•ni belli etmemiye 
çab.şarak. yanına güler yüz:e sokuldu. 

- Oo! Ne güzel tesadüf! Artık birbiri • 
mizi böyl!e mesir~l~rde göreceğiz galiba? 
dedi. 

Macid oeva:b ve't'di: 
- Ne yapayım? Senin bir umandır 
mixacın değişti. Ce.o;arN edip te yanına 

so1rulaımıyıorum. 

- Sokulmak istese:'\ de, seni nerelf-rde 
bulmalı? Daireye de uğradığın yok. 

- Öyle oldu. Bir müddettir, validenin 
t apuda bir işi va:-, onu takib ediyordum. 
Onun için kalem"! gelemedim. Sen ne a
lemdesin ba!k:avrnı? 

- H fç! BHdi~:n gib •.. senin Cavidan 
Hımımdaın ne haber? · 

Macid omuz silkti. Memduh bunun Ü· 

zerine: 
- Vay! dedi; ö.,le mi oldu, şimdi? Teb

rik ederim! H;:ı~·km var : VefaSJzla.n unut
mak, onlara aldırmamak gerek! 

- Öylıe! 
Koruya doğ'ru yürüdillt>r: Her ikisinin 

de gözleri. geçtiki'?ri yerlerd~. a:rn.i şahsı 
arıyordu. Lakm vakit galiba henüz p~k 
erkendi. Görıfuı'irde ne Ran! vardı, ne de 
kızı. 

İleriye gittiter. Yolu gören bir yerd'e 
ve saza yaJkın. b ir !T iskemle çekip r>tur • 
dular. İ1tisi de, birbirle:·•ne bir serri.ştı. 
vermek korkusile çoi.: konuşmaktan iç. 
tlnaıb ediyor.laroı. 

Sıza tahsis edilf~n yüksecik salaşt3, 

Yahudi KaraKaşm idares'nde, zamanın.en 
miilkemıneJ takımı mevki almıştı. Ortahğı 
henüz bla'baCık basmadı~ı için, s:ızcndc. 

ler teker teke!', ufak tefek gezintiler ya . 
para.k. pesten taksimler ederek, vakit ge· 
çitiyor, mevcud halkı oyalıyorlardı. 

Kalabahk gitgide kesrı f et peyda etti. 
Kafesin .i!ki tarafı da doldu. Seyrek par 
rna!kl.ık:Daırm arasmdan, renk renk fera . 
ce!l, yeldirmeli kadınlar, bakımlı ve fe. 
yi..Ui bir çiçek bahçesi manzarası arze • 

Son Posta'nın Romanı: 80 

"Ah ne baygın bakışın var, 
~.~ . fl· t ı twwı rıo: ~ı r-c::ı>t u oo.aı ;~o~~o 

rs~eB~~ a belfaZ şemsıYelı!,,ME::E:; _ 

cuşşak> faslına girişti. Peşrevi süratle ge9 
tikten so~ra he'lıe:ı ş:ırkılar başi:ıdı Ka• 
ralkaşm, ko :-r.ıyu çın çı,t ç:mıat.an lı ı l1U1 

gibi sesi, dttiz~Jn avazmın ohnca kUV\' ll• 

ıtile hay.kmyordu: 

diyorlardı. 

İhtiyar, genç, bü • 
tün erkek:erin nazar. 
ları o tarafta idi. Her 
yeni kadın grupunun 
gelişı, orada bir ha -
reketi mucib oluyor, 
iskemleler yerlerin • 
den kımıldatılıyor, 

gelenler bildik.se, u · 
zun uzun teşrifat me. 
ras:mi cer eyan edi • 
yordu. 

Erkekler de beri 
yanda, birbirlerin.in 
kuıağınl isimlc:r fı ~ 

sıld ıyor lardı: 

- Follukçubaşının 
gelini.. 

- Hangisi? 
' · 

-· Sağdaki mor fe, 
r aceli. Yanındaki tle 
kör Maıhm.ud Beyin kı2 ... 

- O, öbürü rtdeo. güzel! 
- Güze.ldir ya! Safiye Sultanı al:ın da-

mad Şeıki'b Paşa, evvelce bununla nişan
lıydı. 

- Aklına turp sıkayım! Bu dururken 
ne diye gitti de c ~art karıyı aldı? 

- Sus! Yen:n. kulağı vardır. Hem, pa. 
dişah öyle irade etnu~ nasıl karşı· dura· 
bilirdi? 

- Aman! Bak .. bak! Şu yanar döner 
feraceli !kadına! Yazık, gözlerini görme-
din! 

- Şu değil mi? Tanıyamadın mı? 
- Yooo! 
- Afitab! Kaymakta bağının evindeki. 
- Ay. o mu ? Ammada JZiis.lenmiA! celc:-

• t: 

cAh, ne baygın bakışın vor, a beyaz 
şemsiyeli!.> 

Macid, k~n:li ese: nı böyle umu::r.i bır 
yerde ilk ÖPfa hayr<.:ll~ dınierken, .i\1emc 
duh ta, <ı.sahi bir ihtii.il'a tutulmuş gibi 

!esleri altında zarif Htremeğ2 başl:.ımışn. ' 
inhinalarla aalınan Şekere~ Cemi!m kıvrak n:ığmeıer: , Ya,. 
güzel bi r zambak fi • hudi hanendenin ağzından muntazam bir 
danı gibi, Hürmüz, sel halinde birbiri ardınca döküldü. Na• 
tekmıı beyazlar için- 'karatı tamamlıyan aranağme biter bitmeı 
de, nazlı nazlı kırıta- kanuni Şemsi taksım€ koyuımuşhı. Bu sı• 
rak, yoku~tan yukan rada, sazm bulundu~u yer~ yaklo.şaıı bir 
ağır ağır çıkıyordu. haremağaın, Karakaşa bir pusula uzattı 
l!:lindek: şemsiyesini ve ayni zaman:ia avucun t bi!' şey sıkış • 
btr bul~t gibi bazan tırdı. 
Jiper edınerek, ha7..an Temenna edip, aldı~! emrin ifa oluna• 
la kasde:ı yana eğe • cağını A.!-:ıba bt.i. suretl~ işaret eden Va
rek, göz kamaştırıcı hudli, hem•.:n arkadaş1an::ı:ı bi:i: şeyler fı• 
cemalini fazla dik - sıldatlı. T.-:ksi:n yarıda bırakıldı ve de • 
katlı nazarlardan sa. , min1ki şarkıya tekrar geçtiler. 
kınıyord11. Şöhreti Bu cöm.:rd]i~i eden J...,ethiy~ HarımA
kadmlar arasında 1a 1 fendiy.di. Harernai;:ısı çalgıcılara onun ar .. 
yayı lmış olduğu!'l • ı zusunu bildirmişti. 
dan, kafesin öbür ta- Memduhun yüzü kireç gib'. olmuştu. 
r ab n:ia da ayni kay - Paırmaklaril-:, bıyJklanrıın tellerini dışle• 

_ _ paşma olmuştu. Ora- rinin arasına çekip ı;ekip kemiriy0.!'dU. 
- Bana mı ne olııyo1'? Ben Hurmuzil seviyorum -da d-1, nazarlar bu Macid de başka türlü üzüntüdeyd!. O da, 

miş, çe'kiştirmi t! Ben, Mısırlı falan zan- emsalB!:z güı-ıeün kud'u.munu sellmlamı- ki.msenin bılmediğ : bi1mern"s1 !Azım gc>J. 
nettını. ya hazırlamyorJu. diği bu şartcının, kendi yasağına ve ken• 

- Nem~ lazım? Kadın giyinmesini de Kesik Baçta•.:ı , boynunda bağlı me:ıdili, d'isine verilen temina:a r:ığmen, nasıl <>-
bilir, ~anmasını da, yakıştırmasını da. kalın ~si ve erkeksi tavırlari.e, he."llcins- lup ta piyasaya yayıldığına şaşıyor ve öfıı 
O, buraya kimin için geliyor, biliyor mu. !erinin arasını.la fena bir şöhret sahibı bu- keleniyorciL:. 
sun? lunan Nezih ı.-aşa kızı Fethiye Hanım a- Memduh ndsini bir hayı.: zorladıktan 

- Hayır. yağa -kal'knH§, etrafındakilerden çekinme- sonra nihayet dayanamadı; M.lcide Jutal> 
- Saıbık ıeyhislam Ger.rUbizadenin ol- den: edmek: 

lu Naıh.ld Beye tutkun. - Aha da, maşşşallah!. Tasviri cihan!. - Ne dersin bu rezalete? diye sordu. 
Herkes yanındakiyle bu yolda konuşup Nasıl etsem de tamşsını a dı)stlar!. diye - Hangi rezalet? 

dururken, birdenbire kalabalık dalgalan- söyleniyoMU. - Bu şar'u! Edeb•·h~ik deği: de, nC':iir? 
dı. Bütün göz'er yola çevrildi. Dudaklar- Macidle 'Memöuh ayni helecanla, müş- - Nesi edebsizlik? 
da. mırıltı halind'e ayni sbzler dolaştı: terek sevgılHerinin gelişini, hayran bakış· - Daha ne olsun? Biı kadın, ne de ol· 

- Beyaz ıemsiycli!. larlle seyre daLnışltrdı. Hürmüz. peşın- sa, böyle fo.şhir ediliı' mi? Bunu yapan 
- Nerede? Neredei de ana'hğ1la geldi, kafesin arkasına girip .çapkınıı bilsem, gider, bulur, iki tokat 
- Nalı, işte .. geliyor! lk:ayboJd.u. atardım. 
Fillıaki'ka. yaz melteminin ok.sancı ne- Saz. galbrleıı emır almıf gıbl, birden (Arkası var) 
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[ Hidiselerden intıbalar] 

DUşUnUrUm 
Kadın kocası.na ao

lkuldu: 

- Şubat ta geçti. 

Artık ilkbahar geldi.. 

söyte bakarım bana 

baharlık neler alıp 

getireceksin? 

Kocası düşündü: 

- Ne düşünüyor .. 

"'\Dl.? 

Son ~ b&d.il!der, ı...ıııc.-e ue Sovyet Rusya aııL.Unda Ariz bir yakınlaşma hareketi - Neleri alıp Em· 
dofqıwqtur. İDa1lh ~ 1"eçenlcrde Londrad&Jd Sovyet elç.llllinde Terilen bir niyet Sandığına gö • 

ııb'afeUe 1llı: defa. olarak b.ıwr bulunmu.ıu. 

~imi dü;i.lnü 

YonJm. Sana neler•· 

hp ıetıreceği.ıni bu 

-

Sarla 9 

Rahatlık 
Trene girdi. Kom 

partimanlardan bi • 

rinde boş bir y9r 
vardı. Oturdu, kar .. 
pınch oturana bak .. 

tı: 

- Bu vagonların 

ikompartimanlan çoli 
rahat, dedi, yumu wı 

fB.Clk.. 
Biraz daha geri çe .. 

lkildi, rahat bir nefes 
aldı. Cebinden b~ 

paket çıkardı. Bir sl~ 
gara yaktı: 

Karşısında oturan 

'kaşlarını çattı: 

- Benim peynir. 

.Ş olduktan 80llra dü- - Hüviyet varakan.ızın deği§«rilmesini niçin i.Btiyorrunuz? paketimin üzerine 

~ d1aftııtla Londra. el\Timb Tevfik Rüştü Aras ve kerim.esi 

A.u. ~ Wr Amedkan pmisi, bir Alman geınJst ile ça.rpışmışı ve resimde 

~-- şek.llde batmıştır. 

. . 
iraa Veliabdi ıtMUnde &nl i'aruk ile bir- ıeda&i eanasında n mecUa reisile birUkie 

şW:ıü.rilm. - Hüviyet varakama yrıp~k jo1.ograftaki elbisenin modası giçt' de .. oturdunuz. 

Bayan - Bu akşam misafirler gele -
cek, senin, lıoynmıdrılci incilerle bon
cuklarla arata .. '"!nda dola~man doğru. 

olmaz. 
HiZ?netçi - İyi ki hatırlattını~ bayan, 
§imdi hemen Çtkanr, onlar guUnrıye 
kadar khnsenin aklına gelmiyecı!k 

bir yere sıkı sıkı saklarım. 

c Hoş Sözler 

Kıymetli 
Eıikefk. karusma söyledi: 

) 

- Sen benim hayatımdan kıymetlisin. 
Karısı gülümsedi: 
- Doğru mu söylüyorsun? 
- Tabii doğru söyıiüyorum. Ben dün-

yaya besbedava gelmiştim.. halbuki se -
ni.n bi!' driWk manton iıki yüz lira! 

* Serseriler 
!ki .erseri arasında: 
- Sen zengin orurrsan r..e yaparsın? 
- B1r karyola a.lıır. yumuşak bir ıilte 

yaptı::nr, geceleri yatmak için köprü al ~ 

tma bırakırım. 

* Kıskandım 
- Bay Seyf,eddiıne acıyorum, karısı çok 

ab! .. b:la: kere darıldı mı koca.sile bir ay 
ironuşmuyor. 

- Bay Seyteddine acıyorum mu dedin? 
- Evet! 
- Bense onu k•'!rarufım. 

Neler söylerter, neler] 
duşunUrlerL. 

Kadınlara: 

Yanınıı.ıdau güzel bir kadın geçtiği u.. 
man kocanıza: 

- Nasıl güzel kadındı değtl mi? 
Sua1:ini sorarsanız, kocanız da: 
- Diıldkat etmedim.. 
Derse, sakın inanmayınız .. dikkat et • 

mi.ş, beğenmiştir. 

* Erkeklere: 
Karınız, bir erkek için: 
- Çdk ya:lnşı.kh, çok centllmen amma, 

ne olsa benim kocam ondan iyidir. 
Derse !-özüniin tamamıte cfo~ru oldu • 

ğuna inanmayınız .. cilmlenin ba~ında kır
dığı potu tamir için, cfimleyi bu tarzda 
biti::rmiştlr. 

* Kadınlara: 

Kocanız, size bJr kadını gösterip: 
- Ne güzet rnanto.9U var. 
Derse, sözü yarım kalmıştır. 
Onun söylemiy~ cesaret edemediği k1ı1-

mı ben söyltyeyim: 
- Mant.o gü;ı;el amma. kadın da güzel 

oldttğu için yalrn~;znı1 .. bakalım sen giy • 
sen üzerinde böyle duracak mı? 

* Erke.kle!'e: 
Karınız tk.icfo bir: 
- Send'en başka kimseyi sevemem! 
Dediği zaman pek inanmayınız, bu n· 

raıda baŞkaFannı da seveblfeceğini dil • 
şündüğü için 'kendi kendin<? telkin yap • 
maık maıksadile bunu .Oylemi~tir. 

** •••••••1111•••················----··········-·-····-·---
On sene 

Doktorun muayenehanesine giren a • 

danı: 

- Doktor, dedi, ben bir altın lıira yut

tum, midemde kaldı. çıka·rmanın bl.r ko • 
laıyı yok mudur? 

- Ne va.kit yuttu.Dm? 

- On sene evvel yuttum. Amma o za. 

- Bir eczacı seninle evlenmek. isti? -

miş öyle mi? 

- Evet, fakat tıarmıyacağım, biltün 

hayatı, ildçların., rişelerin içınde [IC· 

çen bir adamla birliktz 31a§ama1; hiç 

te hoş bir §ey olmıyacakl 

- Beni arıyan bir zencı mi? 
- Bir fe'JI .s~ylemedi b:ı~an, §imdı gi-
dip kendisine JOrayım! 

man bir liraya ehenuniyet vermiyecek ( Güzel Fıkralar ) 
kadaır param olduğu için d'ok.tora gitmek , _____________ ...,-

aklıma geimemi~ti. Müdafaa 

--

~ 
.f.rtimhatim bozmaktan hoılcınmıJı'aıı 
adam. 

Haklın sordu: 
- Siz, bir treni yoldan çıkarmış ol • 

makla maznunsuru.ız, 'kendinizi müdafaa 
etmek için ne sôyliyeceksiniz? 

Maznun cevab verdi: 
- Kaynanam, trende idi bay hakim! 

* 
Konuştular 

İki ortıa yaşlı erlkek konuştular: 
- Dün senin es'.ki bi!r mekteb arkada , 

şınla tanıştım, çdk uzun boylu, siyah sa
kallı. IQ 

- Benim mekıteb arkadaşım değil! 
-Neye? 
~Bizim mektebde sakallı talebe yoktu. 

* Düşüncesizse 
- Ben ne dıÜ.şÜ.nüyorsam söylerim. 
- Tuhaf şey, 90k gari:b? 
- Neye? 
- Sen arada sırada konu~ursun dL 

Böyle olu.uca hiç lkonu.şm&man lazım. 



Almanyayı Bitlerden sonra 
edecek? kim idare 

(Baştara.fı 8 inci ıayfa.da) • en m.e.şhln". ~ sevilen §ahsiyetidir. hark 
Tarihte, bu yolda hiç kimBe. Bitler ka- arasında görüldüğıü MIJ"l&n, Almanlıarın 

8ar büyıü!k blı' yü'k taşımış değildir. O Hit- ona cHerman, Herman!.• dtye hitab ediş
ler Qd, 6 senedir, Alman devletinin b{ltün leri bunun bariz bir :rnilalidir. 
mes'ul5yetler"ni, öz şal1sında wplamıı bu- Aıhnanl.ann Hitlere karşı olan hissiyatı 
tuınmaktadır. 80 milyun1uk bir millet için- huşt'.\ dolu bir ibadeıt wtekrim şeklinde te 
(le, bu müthiş bir vazifedir. çok muaz • ceUi eder. Mareşal Görinı bir kere ba-na: 
,zanı b'r i:ştir. Bura dayanabilmek için cHitl« bizim için adeta insanüstü bır 
(le Hıtier kendi yaşayışını Ispartahlıann varlııktır!> demişti. 
prensiplerine uydurmuş bulunmaktadır. Tdk sözlü, enerjik. becerikli. astığı as
İ.çkidcn vazgeçmiştir. Asla sigara içmez. tık. kestili. kestik olan, .fakat hususi ha
Hep sebze yer. Bütün eğlencesi musiki yatmda çok neş'eli bulunan Goring, kuv
tlin emeğe, film seyretmeğe inhisar eder. wtli seciye idea?i nümunesine en uygun 
B VJ ra eyaletlerinde elinden gelıdiği gelen bir şahsiyettir. 
kadar d ıa m.ıy çalı ır, sessizliğin, taze Hitl:erin spordan zevk almamasına, id
.t:lağ avasının gerilmiş s'nirlerde yarat- mandan da pd.k az hoşlanmasına mu!ka ~ 
tığı d end'r ci tes"rdcn istifade eder. bil Gör g harareUi bir avcıdır ve tabii * taclıe ziy d s'le al&kam vardır. 

~ m n, F:lhrerin, vazüe - Gör'n boş b r b n~ dairesinde bir as~ 
ın bmninu kısal!ttığını 1an yavru bel r. Misaf r~er geTd'ğı za-

r k halef'ni 9eÇIIl:ş man. b r mle-n'n alıtına siner k ho -
vu u. muırdanan bu n yavru unu mar ga'in 
y nın ·sı· balı bu seçme a"ka a ndan çekerek burnunda'll 

k ir. H"tl rin Nazi sistemi· öptüğü Ü goztlmle gördüm. 
tri.n teme ol:ıra'k vücude getirdiği eli - Beıılintlen ta!kriben yüz kilometre öte
il.erlik:t prens'bi, yii'ksek kuvveti. başta deki evinin etrafında buJunan ormanlıkta 
toplar, temer'kü:z ettirir. yüzlerce sun'i kuş }"U"'tian kurduran ma· 

Milli bayatın her kısmında nthat hfl • reşal içınde'.ki b.1§1ıann yumurtlama za
küm. Hit1eriılıdir .Alananyada. her asker, manı gelince, onlarla gilnl.erce meşgul o
ileni:zci, havacı, polis ve devlet memuru lur. Göring, Ahnanyada canlı hayvan -
fA.dol.rf Hitılıerc şahsan sadaka.t yeminindı:? lara teşrih ameliıyesi yapılmasına karşı 

bu'Jıunmu.ştur. Onun imzaladığı bir emir· gayet sıkı kanunlar koydurmu.ştur. 
name, hiç sorup soruşturı:ılmadan ii1ke • MaresaJin ll'ade 1ruvwti, kuvvetlı çe • 
n'in h'r kanunu o]ara!k telakki edilir. Bıl- nes'le soğuk mavi gö2J!ermin dik bak.ış
tün Almanların ha.yat ve mematı onun lannda tebarüz eder. 
elind ir. Führerin isteğ"ne ub. bl'f1 ge- Görirıg e.c;kiıden1>eri hilkfunet memur • 
Ziin.mez. Bir l'der, mil1eti!l ekseriyetinı11 luğunda çalışmış bir ailenin çocuğudur. 

itimad ve rıuısile desteklenmiyen mutlak Babası Alman cenubu garbi Afrikasının 
bir ha.kiniyet 4kurrnak isterse, pe'k çabuk il1k valisi<l'r, cedlerinden bin de Büyük 
s'yasi huzursuzl'uık baş gösterir. Böyle Fredr"ğin nazırlarından birı idi. 
bir rejimi 'da.re ve devam ettirebilmek Bugün adeta küçük çapta bir saray ha
~çin şahsi prestije ve siyasette, idarede lini almıs olan Karinhalldeki sayfiyesin· 
ımıvaffa'kiyetler silsile ve an'anesine sa- de son bulıunduğum zaman, bana 100 kişi 
fu"b bulunınalk zarur.itdir. alacaık bir yemek sak>nu, iki kış bahçesi, 

Efkan wnurniye müvacehesinde kabi- ve bliyıü'k bir misafir dal'resı yaptırarak 
lliyetini isbat edememiş olan yeni bir :ı- bu evini 'bir misli daha büyütmek niye • 
&mı. ne ka<lar mücehhez olursa olsun, tindıe olduğunu söylemişti. 

bazır1ı'kh buTunu.rsa bulunsun. Alman • M.areşalin revki selimi harikultı.dedir. 
yanın başına getirmek peık güç olacaktır. Yaptırdığı yapıların en küçük teferrüa _ 
Bu yeni adam iyi b'r hatib olmahdır. Zi· tile biZ?.at meşgul ~hır. 
ra. siyasi hitabetler, bütün ülkede radyo 
ile verilen nutıu'kJ.ar Führerin hal.k}a olan 
temasında, irt"baıtında kullandığı başlıca 

lletlerdir. 
Sonra .Aıbnanyanın başına geçecek olan 

Hıül.Asa Mareşal Göringin, her hangi bir 
mecburiyet tahtında kendisi içın ayrıl -
mış bulunan mev!kie gıeçmek için en la • 
~ insan oltluğu kanaati Alemşümuldür. 

Kendisine Alman ni,antarının en bü-
yeni namzed, Nazi partisinin saflarında yüğünü kazandıran Harbi Umumideki 
faal ve muvaffakiyet1i bir çıraklık dev -
resi geçirmiş 'bulunmalıdıt". Zira Ahnan meşhur hizmeti, nasyonal $)6yaJist parti-
hÜkumethıin kurulmasında kullamlan sinin ilk gü:nlıerindenıberi Hitler ile olan 
ı;istemin Jlübbü buıdu.r. sıkı ve yakın at.kadaşlığı, teşriki mesai-

si, idıaıre hususunda.ki muvafiakiyetli tec
Gene bu namzedin her toplantıda ha· rü.be1ıeri. enerjik hha'bet yolundaki isti-

m' bulunmuş olıması şaırttır. Zira bugün. dadı. ve pervasu, celA»İ karakteri ... İşte 
muazzam geçid resimleri, ve kütle nü • L:: vütiln bu meziyetler. Göringe Alınan 
mayiş1eri Alman umumt yap.yışıru.n bir h •--a.ıuunm i:kinc:i lideri vasfını perçinliyor. 
kısmı olarak sayılma:'k:tadır. 

Hitlerin talihinden o1acak. yan~n- Bununla beraber, farzı muha: olarak. 
da, ve lkendisHe en yakıooan teIIlM eden zamanı gelince, Göring Hitlerin yerinde 
5'U'1tanda saydığımız bütün vasıfları haiz Füru-er seçilemeditf takdirde başka ted
lwdretli bir h2lefi bulunmaktadır. bir'IE>f a.lımIUf bulunmaktadır. Berllnde 

Hitlerin etrafında bulunanlar biliyor- Reichska~zleide (ba-şvelkAlet dairesi) bir 
"' k' Fü"h b' ıd~.,.., ... -'-d"rd kasada Hıtkrl.n siyasi vasiyetname.si sak-
aıar ı, rere ır şev o u 5 ... ı.llA ı e. lıd 

yerine fild Mareşal Göring geçecek.tir.' ır. 
Bu se'bebledr ki, HLtler il'e Göt"ing asla Führerin en yakın arkadaşları bana bu 

ayni trenle seyahat etmez, birliıtte ayni vasi.~tnamede A.lımanyanın başına ge _ 
otxmııobiile binmezler. (Zira, Almanyanm çeceık olan şahısl'~ yalnız Mareşal Gö
bugü rrldi ve müstakbe} Führerinin her r~n.gi~ ismi. değil, ayni zamanda Nazi par
hangi bir .kazava u~ayışran Almanya tısmın en ıleri gelen ilki azasının da ad· 
,çin büyük bir felaket te~kil eder.) J.a.rmın bullunduğunu söy~di. Bu nam _ 

Kanunusani ayında 46 yaşına basmış zedlerin ıkim olduğı.mu hiç kimse bilmi -
olan filıd Mareşal Göring, Hitlerden .ı yor. 
yaş küçülktür. İri lkıyım, atik bir adam- Rudolff Hess, Führerin mümessili ün
dı:r. Beyni dn.ırma<lan işler, çok çalışır. vanmı taşır. \l'e omm teline en muhtemel 
Buna ra~n de şışman:ladıkça, §ipnan- bir halef olması imlkAnı vardır. He,s, mu
laır. Geçenlerde kilosunun fazla aı'tışı yü. hafazakar seciyeli bir adamdır. Otomo _ 
ziinden pel'hiz etmiş, ve epeyce zayıfla - bU ve tayyare yarışkuıru kazanmıs bir 
mıştır. sporcu. bir atlıetttr. Vazifelenni ;ap _ 

Ameli b~ımdan fiJd Mareşal Göringiıı ma!t hususunda, adeta kendisini feda e
Almanyada oynadığı rol, ciimhurreisı den, sadık bir zattr. Vazife!erinin baş. 
Hitlerin başvekiJıliği rollü.dür. Bu vazife, lıcası, Hibler namına nasyonal sosyalist 
biç b'r devl t adamının vazifesile mu • partisi teşkil~tını teftiş etmektir. 
kayıese edilcm z. Zira. Alman ana yasası, Çevi:ren: lbrahim lloyi 
bJr demO'krat d vlıe.tin ana yasası ile öl - •••••••••••••••••••••••••·•·••••••••••••••••••••••·•••••··•••• 
çü.lemez. Aynı zamanda Alman hüklımet 
azasından hiç biri. geniş omuzlu, ma(ri 
göz iri y pılı; taze yüz..lü fild Ma.reşa
in ında pladığı .bu kadar otoriteye 

değld'. 

a nazırı ve hava kuvvet
nd nı değildir, ayni za. 

b clk ll, 4 yıllık Allnan 
nazırı, Rayhştag başkanı, ve Rayhın 
mancı ıdır. 

Yeni basılan 

HİZA TEVFiK 
Hayatı ve şiirleri 

RAMAZAN G. ARKIN 

220 sayfa ve 6 tablo 
1stanbulda Resimli Ay matbaası 
TQrk Lım ted şirketinde 60 kuruş 
fiatla satılmaktadır. 

llaıt 11 

~ Milletler Cemiyeti afyon bürosu şefi geldl 
ftrtbw radyo dlflbyoa ..,.talan 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLUÖll 4 

ım a. ın Kca. ı• Xw. 
TA.Q. 11,7t m. JlllH Ku. • K'W. 
T Al. 11,'11 m. Mel Kca. IO IC'W. 

SALI Zl-S-939 

12.30 Program. 12 35 Türk mftzili - Pl. 13.00 
Memleket, n.at ayan. a.JaM, meteoroloji ha
berler:!. 13,13 Müzik (senfonik plA.tlar). 13.4&-
14 KonU§ma (kadın saa.tı - ET haJ'B.tma a -
id) 

18,30 Program. 18 35 Müzik (dans pllklan) 
19.00 Konuşma (Turklye postası). 19,15 Türk 
müzl!?i Ctam heyetn Safiye Toka.y Te Tah
sin Karaku,. 20 00 Ajaruı, meteoroloji ha -
berlert, zi'!'llat borsası cnat). 20.15 Türk 
müzltf. Qnlanlar: Vedhe, Refik P'er.se.n, Ru
şen Kam, Cevdet Kozan, Reşad Erer, Oku -
yanlar: Necm\ Rıza Ahıskan, Melek Tokgöz. ı _ Osman Beyln _ Segfl.h nesrev1. 2 _ Tam- Misa.firler Toprak Ma11 sulleri Ofisinde 
bur1 Alt Efendi - s " h şarkı_ Dllharabı aş- Afyıon istihsal ve :ihraç eden memle- Jıı ve Toprak MahsuUeri Ofisi Istanbw 
kmım. S - Hacı Ari! Bey - Seg~h arkı - 'ketlerde b r müddettenbel"i tetkikler yap- Şubesi Miıdü.r Muavini Nurı Orak karşı 
Olmaz llM slnel satpareme. 4 - Ruşen makta olan Mllietler Cemiyeti Afyon ve lamış1ardır. 
Kam - kemence t ksimt. 5 - Suphl Ziya - İç.tunai Yardı.mlar Bürosu Şefi Ekstront Misafirler iki gün şehrımizde kal ca) 

n~~aiıı:~~:X _: ~ ı ~ :;.m ~ ~ıb:~nti: ve muavıni Renborg diın.ldl ~kspresle şch- ve Çarşamba günü Ankara ya dec er· 
ta ne gezer. 7 _Halk türküsü _ Esmer -bu- rimize gelrni.ş1erdi.r. Mi&atirlerı garda dir. Ankarada bazı temaslarda bulunduk. 
gün a~amlf. 8 _ Ahmed Rasimin _ Hicu Türk - Yugoo1w Afyon Bürosu Türk de- tan sonra, a~n istihsal mmtakalanndı 
şarıruı - Can hastasıyım. 9 - Mustafa Na- legesi Ali Sami. Toprak Mahsulleri Ofisi tet!kikat icrası için Anadoluda bir seya. 
f1zln - mca.z şarkısı - Oöğ:süooe açılmış. 10- Umum M.Udür Muavini Şakir Rüat Tura- hat yapacaklardır. 
............... - Hicaz şarkı - Kurdu meclis a.fl
kan. 21.00 Memleket, saat ayarL 11.00 Ko -
nuşma (hukuk ilmini yayma kurumu). 21.15 
E.c;ham, tıı.hvil!t, kambiyo - nukud borsası 

DENİZCİLİK 
(tiat). 11.25 Neş'ell pl!iklar - R. 11,30 Müzik (BQ.Jtarafı 7 tnd ıayfada) 
(n.dyo orkestrası - Şet: Hasan Ferid Al - sonra, (d~niz anlaşmasına göre 35,000 
nar) ı - Mendelssohn - Bartholdy Ruy d 
Blas uvertnrtı 2 _ w. A. Mozart. -tl nu.ma- tonu geçmem~k için) bu toplar an an· 
ralı senfoni, do majör (Juplter senfonisi) cak alt1 tane konulabilir. Fazlasına• im
Allegro vtvae. Andante cantablle. Menuet- kar. voktur. 
to. Molto Allegro. 3 - P. Corneliua. Bağdad H~lbuki topçu zabitlerinin çoğu 
berberi uvertllrfi. 4 - F. MB.Menet. seneıı (alt: tep) sistemini beğenmiyorlar. 
plttoresques. 1 - Marche. 2 - Bir de Bal - Bunlarla ancak cüç tonluk> yaylım a
let. 3 - Angelus. 4 - Fete Bobfune. 22.30 teşi yapılabiliyor. c'Üç topluk> yay1ım 
Müzik Ce~lencell pl~klar). 23 00 Müzik <caz- atesi ise, uzun menzillerde ·hattl bir 
band - Pi). 23.45 - 24 Son aJ~na haberleri ve • yarınki program. cşaşırtma> elde ~ilse bile - büyük bir 
····--·--·················----·---··· .. - isabet şansı veremiyor. Topçu zabitinin 

Kayıb a:ranıyo:r • ideal saydığı ateş cbeş topluk> yaylım 
Suşehri asliye hukuk mahkeme.sinden: ateşidir. İşte Deniz Nezareti yeni gemi-
1330 yılında silah altına alınan Suşehrlnin lerde bunu temin etmiştir. c 1 _. inchlik> 

Büyük Güzel köylinden Kadir oğlu Salih ile 
Kadir oğlu Sülesmanın bayat ve memat _ toplar kı:tbul edilince yeni zırhlılarmmı 
larından haberdar bulunanların bir sene altı yerine on top koymak mümkün ol· 
zarfında Şuşehrl mahkemesine blldlrmelert du. Ve bu suretle, isabet ihtimali, caltı 

109-128 top sistemi>ne nazaran beşte üç nisbe-

BAHİSLERİ 
tinde arttı. 14 lük humbara 16 lıktan 
çok daha hafiftir. Buna mukabil her
hangi bir müdafaa kal.kanını mahved_. 
cek kudrettedir. Yutlanddan alınan 
ders, humbara çapının isabet sa!flSI ka
dar müh ·m olmadığını gösterdi. 

Esas itıbarılP hiç bir zırhlı plAnı yok
tur ki herkesi tatmin edebilsin. 

Emniyetle söyliyebiliriz ki: Bu bet 
zırhlımız, karşılaşmaları muhtemel o
lan büyük düşman gemilerinden sür'at
ça geri kalmıyacaklardır. En ağır hd -
cumlara dayanab~ceklerdir. Heriıan
gi bir h;n·ada, herhangi bir yerde, her
hangi bir düşmana karşı tesirli ve isr 
bet1i atlşlı:tr yapabilecektir. 
Artık böyle bir eserden memnun kll 

marnıy~ hiç bir sebeb yoktur. 
Çeviren: Neyyir Kemal 



Gerginlik Milli küme maçlannın 
sebeb olduğu bidiseler (Battanfı ı lnd aJfada) dalına Almanyanm QIDrı btr hareketile ı ve halen yapılmakbı olan Romanya • 

kıqıl8ftık. Almanya ekonomik müzakerelerinin, 
Lıgi.Hz, Fransız. Alma~ ve Belçika~ Tarih bl7.e gösteri,oı- ki. birçok devir- böyle bir heyet gönderilmesi bahsin - (Btlf'tınıfl 1 mci sayfa.da) - Fakat Jlenerbahçeli futbolcular ida-

~eleri, b~ ~~ suren. ~plan~~· _ lerde bazı kimseler A'9'1'Up&J1 tamamen de, İngiltereye iyi bir esas vermekte Hablki. Fenemahçe takımı. idare he- re heyetinin milli küme maçlanna i§tirak 
yamış .. ~~ v~ıyet~ ıca-b ettırdığı te ır istila etmek teşebbOıriinde bulunmuşlar- bulunduğu fikrini ileri sfhmüştür. yetinin, hatıtl mnumı kaptanın haberi ol- etmemek için verdiğı karara rağmen, sa.-
lıerı g.o~şmu~le~. . . .. dır. Fakat, bu iddiayı güdenlerin hepsi- İngills gazetelerinin nıepişata madm sahaya çittı, Vefa ile fikstürdeki baya çıkıp Vefa ile oynadılar. 
İngihz kaıbmesının ikı buçuk s~at su- nin de akı'beti feci olmuştur. Tarihin bu Londra, 20 - Tim.es gazıeteısi, bqma.o adı - İyi yapmışlar o halde ... Oyun oynı-

ren toplantısında, Berhn sef·r: Nevıl = vak'alarından mülhem olara-k. Almanya- kalesinde, Almanyaya k<>mfU muhtelif m;çmı ~at..;_ay wırdilı kararda ısrar yacak olanlar onların düşüncelerile hem· 
dersem tarafınd~ Lord Halifaksa nm da ileride pişman olacağını söyliye- memleketlıenie vuku& gelen derin abllll- edeıft:. yani mftU küme maçlannın mali fi.kir değillermiş demek ki. Devletin res-
edilen. ral>?r ~e~ık olunmuştur. biliriz. melleri mevzuu Oamederek eliyor ki: cephesini ileri .o.rerek Beşiktatla yap. mi bir teşekkülü, resmi bir ~iisabaka a.-
Kabınenın. ıçtimal esnasınd8: Nevil Çeklere gelince, bu millet istiklllini ilk Çek eyaletlerinin birdenbire ve hay- mam. lAzım telen :m.Oabakaya çıkmadı. çıyor. Altı tekni.k şahıstan muteşekkil bir 

Hen~erson bır saatten fazla hanci.ye ne· defa olarak kaybetmiyor. Bu kahraman ratça istillsı üzerine biI"90k memlekeıt1ıer- ~ta ,,_..ayni aebeblerden millt heyet tarafından şartları tesbit ediliyor. 
zaretınde k~~~· Fransız sefiri ~r· milletin kalbinde damı! surette yaşamak- de derin ve genif bir Alman aleyhta.rJmiı küme maçlarına girmiyecekti. Halbuki Böyle bir hey.mı kararım kabuJ 
ben de bu muddet ıçinde nezare~ ge ış- ta olan hürriyet aşkı, istikllline tekrar dalgası harekete ,elmiştir. Bu hia,.at dün Befiktllf talmnım sahada gördük. etmeğe mecburdurlar. 
tir. Muhalefet liderleri AtU, Grmvud ve kaV'l.lşmasmda en bftyük amil olacaktır.> Alma.nyaya kolnfU memleketlerde bltta· . af bıı' kısı lrı;ı-1 . Sporda itiraz evvelA düşünülecek şe7 
Sin:kler ise başvekalet dairesınde hazır bi ayni aergüzeftfıı kendi bqlarma da 3 - Dığer tar tan . m ........ !" erın değildir. Bu bi.Wıare yapılacak bir iştJr. 
bulunuyorlardL Fransız kabinesinin top1antm gelmesi ihtiınalindetı mütevellid eııdlfe profesyonel cdaeaklan şayı oldu. . Evvell harekete geçmelerı, bu hareket 

Kaıbıne toplantıısından evvel krai tara Paris, 20 (Husus!) - Kabıne, bu ak- ile müterafıktır Bu takbih w korku. hfi,. MllU kiime m1l'çlaıımn ilk gününde p esnasında itirazlarının cevabını bekleme.. 
tından kabul edilmiş olan Lord Hali~ks. şaın Lebrönün riyueti altında iki saat kilin sürdüğü :n..mıeıretıeri tabii olarak ze çarpan bu h9dtaeler karşısında dün te- leri icab ederdi. 
toplanıt.ıyı mütealtib Fransız, Amerıka, süren bir toplantı yapmıştır. Bu toplantı bf.ııbirinin mü:ttet!ki yapmaktadır. fıııil- lebıla Ankarayı bulduk ve Beden Ter- Bana müracaat edildi. Ben bu müraca
Sovyet, Leh büyük :lçilerile Alman mas· esnasında milli m(ldafaanın takviye ve tere daima Almanyamn çember içine a- bi~ Gene) Direktörii General " Cemil atlannı ancak maç?a.ra başlanfuktan son
lahatgUzarmı ve mu'kerreren de Roman- tevs·ine müteallik bası kanunlar kabul lınmalllla muhalllfet etmiftir. Faka Al- Tahıı-i aradık. Bu h~a ~eler d~ü- ra dü§ünecekthn. Mektublarını aldım. Bu 
ya elçisini kabul etmiştir. . edihnJş ve Cü.mhurreisi Lebr&. bunları manya, politikası ile ve takib etüjf uuı. filnil 80I'Cluk. Gen~l Dırektör suallenmıze (fi18.n güne bdar cevab veriniz) diye 
Diğer taraftan Fransız bil.yük elçısi imzalamıŞtır. lede taıbit ve ömlne geçilmez bir tanda fU cevablan verdi: ültimatom tarzında bir müracaatti. 

Korben, Sovyet büyük elçisı Ma1*iyi de Hariciye nazın Bone de beynelmilel kendisini ~beır içine koymaJa nmn.f. - Galaıtaaaray tlübll milU kümeden Onlarca yapılacak 1f evvelA harekelıl 
ziyaret etmi.ştlr. vaziyet h&ldtmda izahat vemılşttr. fak olnıuflur. oeldJdi, bu klilp hakbıda ne dıOfünfi.yor.. geçmek, işe ba§lamaktı. Ben de vaziyed 
Almanyaya karşı ml!ttTJ8m bir cephe Toplantıyı milteakfb Bone Amerika ve Daily Telıegraph diyor ki: amuz?.. tetkik eder. anlar ve karar verirdim. 

Reuıterin diplomatik muhab;rinin öğ- Sovyet sef"ırlerile İngiliz masla1ıatgüun- Bitlerin bu son hareketinden soma ra- - Galatasaray kXM hakkında hfçl>fr Nitekim makul olan müracaatlar naza,. 
rendiğine göre, Savyet hü.ktimeti, İngiliz m kabul etmiştir. Daha sonn Berlinden hat durmıyacağı apğı yukarı muhü::bk- fl!1 b~lyorum. n itibara almmaWadJı1'. 
hilitı1metine, İngiltereniıı. Fransanın. dönmilş olan. Franaa: 1efiri de Boneyi zi. tıır. BinaeıWeytı Avnıpmm Alınan he- Biz ortaya bf.r mhbaka şeraiti koy· Farua, Fenerbahçe klıübünün İngill> 
Sovyetler Birliğinin, Polonyanm, Ro- yaret etmiştir. cumlan karşısında yavaf yavq parçalan- duk. Arzu ecmı girer, arzu etmiyen gir· Jer1e yapacağı maç l)lÜnasebetile sahasuı
manyanın ve aralarında muhtemel ola· Romanya sefirise dılin geoe Daladye ta- maması için diğer devletlerle bll'likte 1rir maz. Bizce yapılacak bir şey yoktur. da gösterdiği eksiklikleri ve istekleri ga. 
rak Türkiye ve Yunanistan da bulundu- rafından kabul edihniftL politika kurulmalıdır. Bana öyle gıellyor ki esas mesele mall ze atı,ordımı. 
lu halde d"ğer alikadar ~evletierin işti- Başvekil Daladye, geç vakt• Tunus ve Belçika guetelerinin nepiyail delil de başka sebeblere dayamyor. Bunun içiın bütün klüplerden yegAM 
rakile bir 'konferans tekhflnd_e bulun- Fas askerl valilerile ordu erltAnıharbiye Brüksel 20 (AA) _ Bütün gazete- Faka.t Galatasaray klöıbü mali ihtilAfı iırteğim: Kendi maiyetlerinde buluna 
muştur. Bu IJronferansuı hedefi, Çekosl~ reisinin lştlrakiJe harıbtve nezaretinde ba- ler, Almanya aleyhine yazı1ar yuma- ileri sürerek bu sebet>leri kaydetmek gençleri azami yıilbek moralli ve disiplJn,. 
vakyanın Almanya tuafından iJhak edU- zı müzakerelerde bulunmuştur. ğa devam etmekte ve bir Alınan tıehli. istiyor. Gönru öyJıe arzu eder ki Galata· }i yetiştirmeği gaye edinmeleridir. Te-
mesi ve Romanyanın tehd"d altında bu- Belcika kabinesinin toolantısı kesinden bahseylemektedlr. saray klübil mal meaeleYi bir tarafa bı- fenüat daiına kabili haldir. 
lunması ile dolan vaziyeti tetldk etmek B"" 1 1 20 (H ') Kab" b Amerikanm .._ ___ Almaa rakarak arbdat ldlipler namına feragat Bilhassa maU kısım .• 11r tse ususı - ıne u aanan ...... " . 
ol:acatır. ..t-... k . • pzeteleri göstersin. Ayni vazı~. ayni şartlarla - Fenerbahçe ile Galataaaraym yerl-

Maiskf, bu teklifi, Lord Haltfab ile ';';'tmk"ktoplar_ıara bbe~?nılel _vazıye- Berlin 20 (AA) _Amerikanın Al· diğer klüpler fftlrak etmitlerdir. ne milli lkümeye hangi tatunları alacal'ı-
yaptıx.. ilık görücrme esnasında ileri sür- ı e ı etm1ı; ve u v~ıvetin ıcab et- Bunun için Galatasaray klübünillı mf ? 

g.a y~· ili div. t db" l · k d ..-.,....... man mal1anndan husus! bl:r glbnrtllt sınız 
müş. Lord Hallfab ta, pek yalanda bhr- r ın e ır erı arar. a'i~ .... ıştır. resmi ala~ağı hakkındaki haber Na _ maU müWıazalarla mtm küme maflarma - Fenerbahçe maça çıktığma gen 
zat İngiliz bükOmetinin bu mahiyette ba- Alman kabinesinin toplantısı ti 1 Ze·t ~ t . .~.. d A 1:ştfrak etmedtlfn! zannetmiyorum. Belki mil:U kibneden çeki1m_ ...... ı .. demektit b ·ı ona ı une. ~ esı ı•.n:u.ın an c - ~ • 
za te'k1iflerde bulunacatını cevaben 

1
· • Berlin 20 (Hususi) - Hitler, Prag mer'ka ekonomik harbe beşlıyor» bq- zayıf kalnuıfhr. sahada m(lşkül bir vazJ- Galaıtasaraya gelince; yeri bot kaJa.ı 

d~ştir. . . . . ve Vivanadan dönüşünü müteakıb dün lığı altında tefsir edilmektedir. yete düşeceltnf heaablamıştır. yabud bu· caktır. 
Daıly Mail ga.zetesınm dıplomatık mu- gece, askeri ve mülk! müşavirlerile çok na mümaeJl bafka seıbebler vardır. Bu hususta henüz daha Federasyonun 

harrirl diyor ki: mühim istişarelerde bulunmu.,tur. Bu Mab'us n~mzedlen· - Feneıi>ahçe idare heyetinin verdilf fihfni ahnadım. 
cDün Maisky ile yaptığı görüşme es- isti areler esn ~ ında İrıgilj.z - Alman ~ kararı dinlemeden maç yapan takım o- - Profesyonellik ilin edecek klüpler 

nasında, Lord Hal"faks resmen Sovyet- deniz anlaşmasının feshi mevzuu bah- ı:stes•ı kat'ı şeklı•n•ı yuncularınm. k!are heyeti tarafından tec· old~u duyduk. Bunlar hakkında • 
ler BirliğfnL Alman tecavüzüne karşı sed:lmistir. • ziye ediJıecelf ~leniyor. Ne ·düşünüyor· düşüııüyonmıuz? 
mukavemet için Fransa. İngıltere ve dl· Buapm de kabine Hitler'in riyaseti ı t O sunuz? - Henüz bbe bildiri!m.iş bir vaziyet 
ğer milletlerle ftbirlijf yapma paktına altında toplanmıştır. Asked erkin bu a ma { zere - Fe11er.bahçe idare lreyeti. azalannm yoktur. Bunu yapmak için şahsan azaıan. 
~tir~ki dfifilnmeğe davet ~tmi§ttr. B?,y- toplantıya iştirak etmişlerdir. Ankara, 20 (Telefonla) _ Cümhuriyet &mJSU hilAfma bir brar vermiş olacak· nm profesyone1 vesikası almaları. sonra 
le bır paktın imzası taltdtrin~e. lngı.lz Toplanhyı müteakıb Hitler, İt&lyan Halık Partim Jntllıab bOrom Çanb,.ada tır. bunların profesyonel bir klüp tefkll ..,, 
büktlmeti milli meeburt •rvisl koymak büyük P.lçisini kabul etmiştir. Parti Genel Bafkanmm köfk?erinde ça. BugGn Fenerbahçe klübllnden bir teı. meleri fcab eder. 
ve si.Wılannwnnm kuvvetini daha ziyade Dığer taraftan Litvanya hariciye na· Iışmaktadır. Partinin meb'ua naımedleri graf aldım. M6essesan heyeti topla~ Topyeldllı profeayonellik o!amaz. 
artırmak mecbıriyetindedtr.• zın Josef Urbsy de fon Ribentrop ile listesi !bazırhklan .oıı safhaya vAaıl ol- lar, kararlar "Vel"Dlfşler, hattl Genel Di- Bizim teşekldiMimüz amatordilr. 

News Chromicle guetesinf..n siyasi mu· Memel _,neselesi etrafında görüşmüş - tur ÖDümibıdeki güıılerde kat, tek- rekt'l)rlü~ de balhl*lannı, teşekldlrJe.. nelmllel federasyonlar arasındak! 
harrirlnin çok .ıralihiyettar bir memba- tfir. İki nazır arasında bir aırılaşmaya :,_; ~. rlni bi1diriyorlv. yetimiz de amatar vasfını haizdJr. 

dan öğrendiline göre. Cumartesi günk\i vanlmış olduğu s8ylenmektedir. Ya • Partinin namzedJıerf arasında ba.Juna. AWH d dl d t h-.d™ı sı· 11aset aıemı·nde toplantı esnasında İngi~ ~a~tneat, tn- rm, bu hususta btr tebliğ DefJ'edilecet- cak ıs bayan naapıedin eaerismin yeni U U lf 8 8 ŞI 1 
1 ~re~ =et:.=-:::. tir. isiınler ~ağı. Bi baytıı meb'usludan (Bqtartıfı ı ltiCi ıa!lfadtıJ (BqfRrafı 3 8ncil sayfada) 

vemete hazır diğer devletlerle bir ittifak Sovyetler de Berllndeld ~ ancak bır kaçuun tekrar namzed ptut. İyi haber alan mahfUJere gl)re, Ro - P tu'tlanıJan dafl toplar da yüzde 290 U. 
projeelııi prensip itibarile tasvib etmit- ged çalnaeakhw lece~ haıber 'ftrilmelktedir. manyanm sulh zamanında 200 bin k1şl dar fazm1aıpnıştır. 
tir. Bir sulh cephesi teşkil etmek. ve Sov- Londra 20 - Ber'lindeki diplomat· Ankara.. 20 ~~a) - Olimlmd,.t olan -kuvveti halen 300 bine çıkarıJmıt Mareşal V~ izahab göste-
yetler Birliğinin, dominyonlar, Fransa lann geri çağınlmalaırile gerginliğin Halk Partiai villyet ~anı heyeti halkam bududdrJki kıt'alar iH sefeı1 vaziyete riyor ki Sovyet Rusya da diğer b"rÇoıll 
ve Amerika kadar esaslı bir unsur oldu- bir kat daha arttılı kanaaU umumidir. Ankaranm ldnci ~tehlblerini ant.. getirilmiştir. memlelketler gibi hali hazır vaziyetinla 
tunu unutmamak lipmdır. Bu cephe, Time& gazetesi c.By<>r ki: mtb.Jdeki Çarşamba gun& abalı aut do- Hududda hir h.Adise son derece nazik oldupnda kat'I bir ka.-
Polonyaya. Türkiyeye. Romanyaya, Bal- Şimdi üç büyilk devlet Berlindeld kuzda Ba1tevinde bir ~?antıya davet Sighet 20 (A.A.) - Romanya - naat sahibidir. Bundan dolayıdır ki her 
kan memle'ketlerine Hollandaya ve em- sefirlerini geri çağırın.ağa mecbur kal- etmf.ştfr. Ayni gOn w aym aatte et. An· cHavas ajammdan• bir Macar tay· türlil fhtimale brşı lmyabilecek surette 
niyet?erinf bizJm e~yetim zle müşte- mış vaziyettedir. Ve Sovyetler birliği kara kazal:armda mO:rıtebabi nniler .mu- yaresi, Macar - Rumen hududu ilzerln- hazırlamna'kta fayda g&mii..~. Bu su
rek bir hale koymağa amade bütön diler elçisinin de geri çağınlması beklenmek ayyen mahallerdi toı>lanmaia çalınl· de klin Sighet şehri üzerinde uçmuş - retle flüt6n dOnya. seferber be gelmJf 
memleketlere de şamil elma!ıciır. tedir. mış)ardır. _ tar. bir askeri kamp vaziyetinde bulunu,_ 

Ceko·Slovak milmessillerl. Fransız Parti Genel Baıitanı .,. Cümhurreisi Macar lrummıdant tayyarenin yan • de~. - Selim Ragıp Emeç 
İng:Uiz hariciye DBZll'lllDI ~ Reisicümhurunun nyareti mihıasebe - İsmet İnömmiln HatacemdNi içtlmaa lışlık'la Rumen arazisi üzerinde uç • ===========-===-=-=--==-

Kamarasında 'beyanatı tile yapılacak me~ere resmi sı • şeref veiecekleri anlaşılmaktadıı-. mmı olduğunu beyan ederek Rumen bu lan bir oolk sivil geçmiştir. Bunların ba • 
_. Z'ISı Budapeştıede kış1alara yerle~ 

Londra, 20 (Husus!) - Hariciye nazın fatla i4tirak edece1derdlr. Komiserlere rllşvet veren esnaf dud karakoluna tarziye vermiştir. mişse de ekserisi Macalistanm doğu.,. 
Halifaks. Lordlar Kamarasının bugün1d1 Lehistan, Maearistanıa ... yanın dl" d "fada d X" ti • 1 1 B.o-ya w tnıilten cenub - doğu hududlanna g<Snderilmll 
t.oplantmnda Çekaslovakyamn ne suretle U85JDJ bulmak iatl)or a ıye e t e,ı, rmış er Londn 20 - Sabeh gazeteleri, Al - tir. 
işgal edildiğini anlatmıştır. Bükreş 20 (Hususi) - Kral Karol, (Bapa~fı 1 ind ıayfatl11J mmıyanın Romanya hakkındaki hattı Romanya hududu boyunca müblm 

Lord Halifab. Berllne davet edilen bugün İiıgillz elçili Recinald Hor'u ka derhal ittihaz edil~rek, ~lular adli • hareketinin tehlikeli olduğunu tesbit asker! ~idat vukubulmaktadır. ıra. 
Çe'k Cümhurreisi Haha ve hariciye na- }lul etmiştir. yeye teslim edilmqlerdi. Fakat 8Ulh ediyorlar. Halen burada hüküm mflnm len eski .. tpat Ukranyası topra~ • 
zm Şvalbvs'kinin bir iiltimatomla kar- J?jğer taraftan Varşovadan alınan ceza mahkemesinde .yapılan sorgu1an asabiyet, Romanya kıtaatmııı tfmal nnda 200~in kişi seferber edilmiştir. 
~ı ve A?manyanın tehdidi ö- haberlere göre Leh hariciye nazın Bek netice.sinde, tevkifi icab ettirecek lifi hududlan boyunca tahaşşiid etmekte Hergiln Mun.kacs'dan Vf> diğer Macsr 
nünde boyun eğmek mecburiyetfnde kal- de, Romanya - Macar ihtilAftnı hal ve deliil bulunamadığından serbest bıra- olduğurı• dair neşredilen habeıterle şehitlerinden Karpat Uknmyasınc 
d.ıtlarını söyhmıi.şttr. bu iki komşu memleketin menfaatle • kılmışlar~ . bir. kat daha artmaktadır. Bu kuvvet - doğru trenler hareket etmektedir. 

Nazır, Çekoskwakyanın ilhab için Al- rini telif etmek tlzere azami gdyı-et Bu hAdise etrafında müddeıumnnt - lerın 100 bin fle 200 bin arasında ol .. Eski Karpat Ukranyası hududu bo-
manya tarafından ileri sürülen sebeb ve sarfetmektedir. likç,e tahkikata devam edilmiş, tahki • duğu bildiriliyor. yunca ve bilhassa Munkacs'da müte • 
mueretlerin varid ol'madığım tebarilz et- Bek, bugün müteaddid defalar Ro - katın tekemmilltı ile hAdise l8Y&nl Londra 20 - Lord Halifaks, bugün addid beyaz Rus siibaylan göıiilme1İI 
tirdikten aonra. ezcümle demıftır ki: manya, Macar aefirlerile diler ecnebi dikkat safhalar arzetmiftir. Lordlar Kamarasında Almanyanm Ro- tedir. 

_ Çebelovakyanm Jogaline milncer diplomatlan kabul etmişUr.. Müddeiumumilik~ hAdtaenin flhi - manyaya verdiği iktısadi ültimatom - Parls 20 (A.A.) _ Macar elçiUA 
olan hAdiaelerln ilk vukuunda, hGktlınet Alman • Bumm ınft••relart di bulunup, bilahare ifadelerini d8lif- dan da bahsetmiş ve bu gibi tazyik ha- Macarl.~n cenub \•e cenubu şadıl 
vakit lkaylbetmeden derhal dfler devlet Bükret 20 (Huam!) - Almanya ile tirmiş olan esnafın yalan yere teha - reketlerinbı Almanyada artık ttiyad hududları üzerinde asker tahşidah .,... 
ıve dominyonlarla istişareye girfşmff, yapılan iktısadt milzakereler esnasın - det suçundan maznunen mdliyeye celb- haltne gelmiş olduğunu söyledikten tıliı ve kısmi seferberlik illn ettiği Jıa9 
Berllıı makamlan nezdinde ilhak keyfi- da, Alman heyeti Romanya paruuun leri~ ve tahJdkatın deıiııleştirllmesl- sonra, bunun ~anyatya komşu diğer kındaki şayialan yalanlamallcta, val 
yetini proteno etmlftlr. kıymetts ~eetni Rumen mu· ne tuzum görillmilştür. devletler için de bir tehlike teşkn etti· nız bazı cşahsl davetler» vukubuW. 

Bu protestodan herhangi bfr ameU ne- rahhaslarına teklif etmiş, fakat red ce- Bundan bqka, dün hAdisede tamı ğini illve eylemiştir. ğunu wrih eylemektedir. 
tice çıkacalma tımJdlm :yoktur. Fakat. v9bı almJıtıT. geçen komiser Ntyni, laomhıer Talltla Maearistanm tahficlatı Fransanm huırhkları 
~ vertımeal lcab ediyordu ve İngiltere, Ro11181171Q'a Wr heyet polis memuru Rllseyin ve KAnfnm 4 Budapette 20 (A.A.) - cHavas•: Paris 20 _ Frmsada bazı sınıflana 
'ftntik. ~ ilncü .orgu hAldmliği tarafından tn - Bü1riin memlekette Viyana hakem silih altına alındığına· dair verilen ı. 
~ ılelleler zarfında, İngiltere her Londra 20 (A.A.) - Buglbı Avam kifJerine karar verilmlfUr', kararından evvelki Çek· Macar buh - berler teeyyüd etmemekle berabeli 

fırsattan tsttfade ederek. Almanya ne f1i Kamarasında ticaret :nazın Ollver Bu irtikAb vü:'aamm tetkik ve tah - ranı günlerini andıran istisnali bir aS- teknisyenlerin seferber edilerek Ma • 
dostluk mllııa89betleri teaisine çalı§llllf' Stanley, bir İngiliz ticaret heyetinin kfklerinkı devamı ile ehemmiyet blba- lm! kaynqma hilk01n silnnektedtr. jino hattına 2anderildiği anla§1lmak • 
ar. Mat. lı6tlln araılarımıza rajmen Bomanyaya g&Jderltecellal bfıdlrm1' deceii anlaeılmıktadır. Dlbı bütün gGn şehirden askere çaim- tadır. 
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Göz alabildif.ne uzanan hu zengin çift- kenı, Teodora Dirning, zarif ve şık evi • ne 'büyük uçurumlar açı~acağını, bilmem, 
li!klerin sahibi Plters. d\ıvarda asılı du • nin merdivenlerine oturmuş. yaz akşa - hiç aklınıza getiırdiniz mi! .. Bir kaç sene 
ran silahlarına çatik ataşlarla baktı. Mem- mının güzclii!klerini seyretmekle meşgul- sonra birimiz şömine başında oturarak ki 
ldkelinin harb ve istila felaketini atlat - dü. tab dkuma'k.tan zıev'k duyarken veyahud 
tığı yınar, ona çok geride kalmış gı'bi gö- Kadın Pitersi çak tabii bir gülümse • ayalklarındafkL romatizmadan şikayet e • 
rii.nfryordu.. yişie karşıladı. Piters kadından bir ba • der.ken, diğer.imiz tiyatrolardan, barlar-
Vatanmın geçirdiği buhranlı devirlerin samak aşağıda dururken aı-alanndaki yaş dan, geç va.kitlere kada!" süren gece ge -

kahramanı olan, hiç .kimseden. hiç bir far.kı pe'k o kadar gÖ2ıe ~rpmıyordu. zintHerioo>en zev'k alacak .. Hayır sevgili 
şeyden yılmıy.an Fingel ailesinin çocuğu Piters, yfrzü güneşten yanmış, uzun arkadaşım: bu otmama,ıdır. Aram1zdaki 
Pi:ters, şimdi artık bir çift kadın gözü • boylu, muntazam vücudl'ü. parlak gözlü farka Mayısla Kanunusani demesek bi
nün baygın ba'kış?an, ince bir kadın du· bir adamdı. Teodora ise kadınlığının inki- le pc;lkara Teşrinievvellc? Haziran başlan-
dağının fettan güJümseyişleri ikarşısında şaf anlarını y~ıyordu. gıcı diyebiliriz. 

teslim mi oluyordu?. Teodbra, Pitersle göz göze gelince: - Ben hiç bir v~kit sözünüzden dışarı 
Kuytu odasında sessizce oturmakta 0 " _ Sizi hiç rtıe beklemıyordum. dedi. çıkmaz, dalına sizin dediğiniz gibı hare -

lan Piters, el'.nde sevdiği kadından he- Fıtkai mademki geI'Ciıniz, şöyle yanıma, ket ederım; Teo. Yal:nız siz razı olunuz!. 
n'iiz gelen mektubu tutmakta idi. Cesur rd' b y ot b li . 1 _ IInyır d~~um, ha""'ket edemc-..:ı 1• _ me ıven asarrıagına ura i rsinız... Q u.-:.t • .., aı 

P.itcrsin tunç gibi y\izünde kederli bir MB'ktubumu al!madınız mı idi?. niz!. Şimd'i şu d::ı.'kika~ yapab:leceğini:zi 
ifacfe yaratan ve onun bütün ümidlerini Piters: zannediyorsunuz. f~at hayatta bunun 
kıran bu ~tubda ŞU meş'um satırlar o- yeri olmadığını lbilmelisin'z'. Hem rica 

rd - Aldım, dedi. Esasen buraya gelişi -
l.."U.llUyo u: ederim, fazla ısrar etmeyiniz!. 

cEı:lenme toklifinizc ::-ed cevabı vere- min sebebi de budur. Size çok yalvarı • 
nm, '"-- bana -.........ıı·gıY·nı'z ce ab u-zenn· de P1ters maal'Ub olnvı 1.,tu Fakat o, kibar 

re'k .karınız ohnaok şerefinden kendimi bira.z ı;ha düsü.··~~z!. v ve mağrur bir ad~-: Vedalaşmak üze. 
mahrum edet.ken, bunun sebeblerini size re ayağa katktı&rı zaman. dudakları sım-
eçıkça bi.tiinnıeği ~ IJtendim için blı' borç Teodora, Pi<terse baktı ve sevgi ile gü- sı!k.ı birbirine ikilidli ve omuzları dimdlk-
sayıyorum. TekHfinizi kabul e~yişi • lümsedi. Piters. 'hiçte yaşından fazla gös- · 
nun biricik sebebi, yaşlarımız arasındaki termiyordu. Kadın Pitersin kuv\1etını, 

büyıü1c faıi.ktır. Vakıa siz benım çok, pek sıhhatli görünüşünü. cesaretini samimi o
~'k hoşuma gi:diyorsunuz!.. Fakat buna !arak seviyordu .. hatta ... Bel~i de ... Fa
rağmen evlenişimizin bizi mes'ud etmi - kat hayır!. 
yeoeğine 'kaniim. Bu bahislere dokun • 
umk bana çdk ağır geliyor. Fakat hakild Kadın, kat'iyet ifade eden bir tavırla 
sebebi z~kret:ın€'k hususundaki dürüst.lü • başını sallıyara!k: 
fümü taatdir ederek beni mazur göre • - Hayır, hayır. d'edi. Bunun lafı bile 
oeğinizi umarım.:. olamaz!. Siz benim fev·.kelade hoşuma gi· 

Piters içini çekti ve elile başını tı.ıttu. diyorsunU'z!. Fakat evlenmemiz kat'iyyen 
Sevd!ği :kadınla ara!annda büyük bir yaş doğru olamaz!. Benim yaşımla sizin yaşı
(arlu olduğu doğru idi Fakat Piters kuv- nız!. Fa'kat çdk rica ederim bana her 
vetli ve mütehammil idi. zengindi. Ce • şeyi yeniden 1ıe'krarlatmayınız!. Ben size 
_.ruyette iyi bir ID{)v.kij vardı. Aşkı. sev- cruşünoelerirn.t açıkça yazmıştım. 

gilisine gösterdiği ihtiınamlar, ona temin 
edeceği müreffeh hayat, nasıl oluyor da 
scvgilisiru:ı bu yaş farkını unutturamıyor
du ?. 

Pitenf-.n güneşten yanmış yüzü biraz 
daha •karardı. Perde perde inm~kte olan 
yaz akşannnı hüzünle seyrederek bir 
müddet sustu. Evet, bu b;r hakikatti: Za-

Sonra, hepsinden mühimmi, Piiers, man ve ~der ona fena. bir oyun oynu
kadının 1rencfis!ni sevdiğine, hemen he- J10rdu. Kendisile saadeti arasında bir 
men •kani gibi itli.. kaç yıH'i.k bir zaman mefhumu duruyor-

Pit<!t<ı:. süratl-c karar veren, ve verdi- du. 
ği !kararları tıüraUe hayata tatbik eden Teodor.anm beyaz ve yumu~ak eli, ya· 
lbir adamtl'ı. Hususi hayatında, iş hayatın- na doğru bymış, Piters·n kuvvetli ve es
da kararlarındaki süratle ve enerjisile ta- mer avuçları içine hapsolmuştu. Kadın. 

ti .. . 

Piters ayni ~ce. ~risin geriye srmalc 
doğru yoTa çıktı. E:ıttesi gece de duvarın
da shlah1ar asıh duran kendi odasınday
d'ı. Daha ei1esi günü, öğle yemF>ği için 
giytııerek, büviiık bir d!kkatlc.> beyaz brı. 
yunbağını bağlarken alclından ~nları ge
çiriyordu: 

- Ben de gi•fükçe Teo)'a hak V'mne • 
ğe başlıyon..mı Onun h~rikulacie g~ize1 

bir ıkadm olduğunu mlcAr edemem. Fakat 
en insaffı bir tahmine göre onun vırmi 
sekiz vaşında o!duğunu d3 kabul etmcğe 
mecburum. 

Halbuki Pikrs hf>nüz on doktı7. yaşında 
idi. fsoanya. Am0rik::ı ha:-bind~ vuru!up 
ö1!en babası, ona büvük bir çiftlik, mua7.
za.m bir servet. geniş bir şöhret bırnkmı~
tı .. 

Yazan: Mark llellinger 
Çeviren: lbrahim Ho').Ji 

ınmn..J.Ştı. nihayc1, sevgi~. zata yakın bir hıs du - "-. _) 
Bizuıt 'kadınla görüşmeğe !karar verdi. yar gibi oluyordu. Yumuşak bir sesle: ..... -•• -.. -.. -.. -.. -•• -•• -.• -.. -•• -.. -.. -•• -•. -•• -.. -.• -•. -.. -.. -.. -•. -.. -.. -.. -....... 

Yaş farl<ı. 'k1'!ndisile sevgilisi arasında bir - Pit.ers, ded'.i. siz bütün bunları faz. 
hail olabil'ir mi idi?. laca izam ederek mesele yapmayınız!. 

İki sant içinde hazırlanmıştı. Derhal Ded'!ğim şekilde hareket etmek her iki -
ynla çıkarak kendisini sevgilisinn bu • rniz için de hayırJıdır. Ben her şeyi çok 
lunduğu e9ki bir cenıub şehri olan Te - esaslı düşündüm. Bir gün gelecek. benim· 
nessiye götürecek olan trene bindi. lıe evlenmemiş olduğunuza siz de mcm-* mm olaca'ksınız!. tık zamanlar belki iki • 

Piters avlud'an içeri girerek çakıl taş· miız dıe :mcs'ud ve bahtiyar olacağız!. Fa· 
fıa.rife döşeli yold'an binaya doğru yürür- kat bir kaç yıl geçtikten sonra aramızda 
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~ / '-v ••kle ıen , 
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- Bundan dolayı sizi tebrik ederim 
fakat bu odanın felaket getirdiği hak
kındaki efsaneden korkmaz mısınız? 
Hatta bazı kimseler burada Güzel Fat· 
manın haydlinin bile dolaştığını riva
yet ederler. 

Muallft odanın ılıklığına rağmen buz 
gibi olan ellerini ısıtmak için ocağa yak
laşarak sordu: 

- Bu Güzel Fatma da kim? 
- Benim büyük annemin annesi .. 

yani bu köşkü yaptıran paşanın odalığı 
iken c::otıradan kans: olan ve paşaya bin 
bir cılgın]ık yaptıran Çerkes kızı. Bu 
giizel ve akıl1t kadın kocasının eli aya~ 
ğı ve gö1 bebeği imiş, evi, çiftliği bü
yük bi!' cerbe?.e ile idare edermiş. 

Bir rrün büyük anneme memleketten 
bir misafir gelmiş; bu, on beş on altı 

yaşlarınaa. çirkin kambur bir amca kı· 
zı ımiş. Güzel Fatma ona acımış, ya • 
nında nlakoymuş. onu kardeşi gibi bağ
rına basmış ... Meğer bu kız bir yılan· 
dan ba~ka bir şey değilmiş, çünkü da· 
ha bir sene geçmeden paşaıya aşık ol -
muş. onunla evlenmeği zihnine yerleş-

tirerek amcasının kızını ve velinime -
tini kıskanmağa başl~ ... 

Bir gün Güzel Fatma birdenbire or
tadan kaybolmuş... Aro!.nışlar, tara • 
mışlar, onu bulamamışlar. Kapıdaki 

nöbetçiler onun dışarıya çıkmadığına 
yemin ettikleri halde hanımefendi bir 

türlü meydana çıkmamış. Zavallı paşa, 
onu bulacak adama büyük bir servet 
vAdetmiş, etrafa adamlar çıkarmış .. 

hepsi boş! Halbuki evinde rahat ve 
mes'ud bir hayart sürerken kadıncağı· 

zın birdenbire ortadan kaybolmasına 

ne gibi bir sebeb olabilirdi; bahusus ki 
kocasından başka çocuklarına karşı da 
tam rnfınasile fedakar ve vefakar bir 
kadınmış. 
Velhasıl bütün aramalar boşa çıkmış, 

Güzel Fatma bulunam~. Henüz genç 
yaşta olan paşa, deli gibi olmuş, kim
seyi görmek istemiyor, yalnız başına 

bütün gün, bütün gece çiftlikte ve or· 
m~nda dolaşıyormuş. Gitgide aklını 
ke.ybetmeğe başlamış ve karısının bazı 
geceler kendisini imdada çağırdığını 
duyduğunu söyliyerek evin içinde oda· 

İstanhul İkinci İflas Memurluğun -

dan: 
Müflis manifaturacı Ali Enisin alacak-

lılarma teklif ettiği (Malların alacaklılara 

1erki suretil~) konkurdatonun müzake -
resine devam edihne'.k üzeı-P. alacakl'ıların 

24/3/939 Cuma günü saaıt 11 de dairede 
ıha7.ır bu1unma1arı il:an olunur. (16151) 

lardan sofaüara, sofalardan odalara koş 
mağa başlamış. 

Bir taı aftan da, Güzel Fetmanın ha • 
layıklarından biri bir gece hanımının, 
kaybolduğu gün giydiği sırmalı esva
bile bu odada dolaştıktan sonra içcriki 
salona girdiğini gözlerile gördüğünü 
yemin etmiş ... 

Cevad bunu söylerken bir iki adım 
yürüyerek :ı vakte kadar Muallanın 

farketmedi·=~i bir kapıyı açtı. 
Burası birnz loşça bir salondu. Du • 

varda eski zaman kıyafelile, nişanlı ve 
sarıklı bir adamın resmi asılıydı. 

- İşte paşanın gençliği ... Ne güzel· 
miş de~iJ mi? Yazık ki o zaman kadın· 
lann resimlerini yaptırmaları yasak • 
rnış, yoksa mutlaka onun yamında gü· 
zel Çerkes kızını, büyük annemin an
nesini de görecektik. 

Mualla etrafına pek bakmıyordu. O· 
nu asıl alAkadar eden, bu esrarengiz 
vak'a idi. Bu sebebten kocasına sordu: 

- Zava11ı paşa sonra ne yaptı? 
Cevad müstehziyane güldü: 
- Ne yapsın? Bu teselli kabul etmez 

koca, en sonunda, kendisile beraber ka· 
rısının felaketine dğlıyan ve bu acı za· 
manlarında çocuklara büyük bir şefkat 
ve itina ile bakan kambur kızla evlen
di. 

Lakin, vak'a bu kadarla kalsa, iyi o-
lurdu. Bir kaç ay sonra, paşanın büyük 
oğlu bir zehirlenme neticesinde ölme
sin mi? Hem bu sefer hain kadın ihti· 
yatsız davranmış, sırrını tevdi ettiği bi· 
risi tar<if.ından aldatılmıştı. Bunun ü
zerine onun, amcasının kızının katili 
oldu~una ha'klı olarak hüküm verildi. 
Yakalandığım anlıyan alçak kadın. 

Bütün acı, ağrı, sızı ve ıztırablarda 

yegane cankurtaran 

HAKKI 
VAR 

Soğuk algınlığından 
mütevellid nezle, grip 
ve bronşiti hem önler, 
hem tedavi eder. Baş, diş, mafsal, adale ve sinir 
ağrılarını geçirir. Aldanmayınız. Rağbet gören her 
şeyin taklid ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başka 

bir marka verirlerse şiddetle reddediniz, 
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Edirne Belediye Riyasetinden: 
Edirne mezbahasına yapılacak olan 71832 lira 61 kurı.ış bedeli :keşifli soğuk hava 
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Her yemekten aoora günde 3 defa muntazaman dişlerin!zi fırçaleyıı•ız 
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bir gece kendisini ormanın içindeki de- Zeyneb, beni öper misin yavrum? 
rin bir kuyuya attığı için Güzel Fatma- Çocu~un iri gözleri şaşkın ve korkak 
nın akibeti hakkında kimse bir şey öğ- bir mana ile onu süzdü; sonra solgun 
rencmedi \"".! bütün bu vak'alardan dudakları uzanarak yanağına hafifce 
sonra aklını tamamile kaybeden paşa dokundu. 
da, bir gün kafasını bu ocağın merme- G€nç kadının kalbi, bu anasız büyü· 
rine çarparak kendisini öldürdü. yen zayif ve mahzun çocuğa karşı, bit"' 

Görüyorsunuz ya bizim çiftliğimizin denbire büyük bir muhabbetle dol • 
böyle fı; ci bir romanı var; hatta bir çok mu~tu. Onu elinden tutarak uzakta du· 
kimseler, haşta annem ve Müzeyyen ran ve kendilerine yarı müstehzi yan 
olmak üzere, geceleyin yalnızca bu o- meraklı gözlerle bc..ikan Cevada doğru 
daya gE>Jmekten korkarla:r, burada Gü- yürüdü. 
zel Fatma ile kambur Çerkesin hayal • - Sizin küçük Zeynebiniz ciddeıı 
lerini görürler diye titrerlerdi. Siz bun- pek şeker bir kız, onu seveceğime emi· 
larrlan korkmuyor musunuz? nim. 

- Hayır, ben açık yerlerde y~ama- Sonra kızcağıza döndü: 
ğa alışkınım; İzmittc geceleyin karan· - Babanın elini öpmez misin yav • 
lık avlumuzda ve arkadalti ağaçl~kta rum? 
dolaşırdım. Böyle s.:.•~ma asabiyetlere Zevneb gözlerini babasına kaldırdı-
V€ korkıılara kapı.Jmam. ğı zaman Mualla bu çocuk bakışlaırında 

Bütün bu sözleri. sırf kansının cesa· ' gördüğu korkak fakat müşfik manaya 
retini ölçmek için, biraz mübalağa ile hayret etti. 
anlatmış olan Cevad, gülümsedi: Çekingen bir ses: 

- Demek sizin sinirleriniz hasta de- - Bonjur baba ... dedi. 
ğil.. buna bilhassa sizin namınıza mem- Cevad dalgın göılerle çocuğu sözllp 
nun oldum. bukleli basını ha1fifce okşadıktan son· 
Ağır ağır yürüyerek tekrar küçük ra soğuk bir sesle; cevab verdi: 

salona cfönmüşlerdi. Burada, zayif ve - Bonjur Zeyneb . .. Annenin sözünü 
haısta denecek kadar solgun bir kızca· her zamnn dinle emi? Haydi şimdi 
ğız onları bekliyordu. Siyah bukleli saç· matmazelin yanına git... 
ıarı, yüzüne garib bir parlaklık veren O dakikada hizmetci çay tepsisiHı 

korkak ve mahzun mavi gözleri vardı. içeri ~irmişti. 
Cevad onu görünce, soğuk bir tavır- - Zeyrıebin burada biraz kalmasım 

la : müsaade e:trnez misin~z? 
- Geldin mi Zeyneb? Yaklaş ve an· - Nasıl isterseniz ... 

nenin elini öp bakayım! Ayni lakayid sesle bu cümleyi söy • 
Fakat Mualla beklemeden ona yak· !edikten sonra hizmetciye dişan çık • 

!aşmış, kızcağızı kucaklıyarak alnından -:nasını işaret etti ve tekrar karısınL 
öpmüştü. baktı. 

- Seni gördüğüme pek sevindim (Arkası var) 
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Yazan: ZİYA ŞAKİB 

Keşişlerin gece eğlencesi 
Dedi. Ve, çıkıp gitti. 1 
Keşişin bu tembihi, Battal Gaziye 

çok garib ve manalı geldi: 
- Elbet bunda, bir sebeb var. Bunu, 

anlamak !azını. 
Diyerek yatağına girdi. 
Fakat, uyumOOı. Yattığı yerde, dü

fÜnrneyc başladı. 
Aradan bir zaman geçti. Derinden 

bir takım sesler işittL Evvela bu sesle
ri, ke::;ışlerin gece ibad:;!tine mahsus 
dualar zannetti. Fazla ehemmiyet ver
medi. F c11rnt bu sesler, uzadıkça uzadı. 
Sonra bunlara bir ka.dın 5esi de karış
mıva başladı. 

Battal, kalktı oturdu. Manastırda ve 
keşişler arasında. kadın bulunamıyaca
ğını çok iyi biliyordu. Hürafolere ina
nacak kadar boş kafalı olmadığı için. 
ke~işin söylediğ. cazu hikayesine de 
inanmıyordu. 
Kapıya gitti. Aralık ederek dışarıyı 

dinledi. Uzaktan ge!en sesler, ona büs
bütün merak verdi. 

Yatarken, hançerini belinden çıkar
tnamıstı. Hemen kılıcını da boynuna 
taktı. ·El yordamı ile duvaırlan yokla -· 
ya yokfaya karanlık dehlizlerde dola.ş
ırı.rva başladı. 

Bir kapının önünea geldi. Bu kapı. ki
lidli idi. Başka bir kalpı aradı, buldu. 
Bu da sımsıkı kilidlenmişti. 

Sesler, devam ediyordu. Bu arada. 
bir takım saz nağmeleri de işitiliyordu. 

Battalın merakı bir kat daha c..r.:ttı. 

Keşişleri ürkütmeden, bu esrarlı işi an· 
lamnk için çareler aramıya başladı. 

Bu çın-eyi bulmakta geçikmedi. Der-_ 
hal geri dönerek, sokak kapısının önü
ne geldi. Kapının arkasındaki sürmele
ri urullrcık çekti. Dı~an çıktı. Manas-. 
tınn arka tarafmn dola:ştı. 

Sesler buradan, daha iyi i<:itiliyordu .. 
Odalardan birinin pencerelerinde de 
ısıklar görünüyordu. 

Battal, hemen bir ağat.::a tırmandı. 
Işık görünen pencerelere baktı. Ve ba
kar bakmaz o kadar derin bir havret 
içinde kaldı ki; kendini tutamıyarak: 

- Aferin, mubarek yuhanna keşiş ... 
Hakikaten çok iyi bir ibadet yolu tut -
tuımuş.:;un. Bu gidişle, cennetin yolu
nu, kolay bulursun. 

Diye, mırıldandı. 
Battal haksız değildi. Odadaki man

zarayı kim görse, hiç şüphesiz ki böyle 
söv liyece kti. 

Mübarek Yuhann&! adım taşıyan ih
tiyar, bembeyaz sflkallı keşiş. yüksek
oe biT.' SE>dir üzerinde oturuyordu. Öteki 
keşişler de, sa~nda ve oolunda sırala
nıyordu. Ke~işlerden ikisi, saz çalıyor
du. Ortada da, hemen ya'rı emlak "ü -
cudlü bir kız, hem şarkı söylüyor, hem 
de döne döne oynuyordu. 

Keşişler, vakit vakit, kızın söY!ediği 
13rkmın nekaratını tekrar ediyorlar:. 
6nlerindelti içki sofralarına uzanaralk 
bakır kupalardaki şarabı bir hamlede 
içiyorlardı. 

Bu m&nzara, Bmtulı o kadar iğren -
di.rdi ve ~fke~ ki, derhal ağaçtan 

inip, keşiş cübbesi içinde saklanan şu 
kaşarlanmış çapkınları bir hamlede te
pelemek l!tedi. 

Fakat derhal bu fikirden vaz geçti. 
Çnnkd onun asıl maksadı, Kayseriden 
gelecek olan pehlivan Ahmerl bekle -
mek .. onunla boy lılçi1şmek .. ve onun. 
Malatyaya. giderek bir fenalık yapma
smm önüne geçmekti. 

Batt&l. oratdaki rez&leti kendi haline 
terkederek a~açtan indi. Tekrar ma -
nastıra glrctt. Yatağına uzandı. Düşün
meye başladı. 

En çolı.. kızı düşünüyordu. .. Bu kız. 
kimdi?. Bu çapkın ve sen-hoş keşişlerin 
~lme nereden geçmişti?. Aeaba burada
ki hayatından memnun mu idi?. Yok
aa, buraya zor!& kapatılmış bir esir mi 
idi?. 

Battal, biltün geceyi, bunlrırı d~ün
melde geçirdi. 

SabAh oldu~ :r.aman, hizmetine ba
kan kec:-ior !!eldi. 

- Yl/tltbn!. Nasıl uyuyabildin mi?. 

Bir katıra binmiş olan dev ciisseli pehlivan keşiflerin önii.nde idi 

Dedi. 

Tahmin İlk te- İhale günü ve saati 
bedeli minatı 

Mikdarı ve cinsi Li. Ku. Li. Ku. 

Altı milyon metre kursuni ve yedi mil- 2724.80 204.3R 
yon metre beyaz mabn ipliği. 

İki bin yüz metre silindirli kanaviçe. 
On metre kırmızı ve •m metre mavi çuha. 
Elli bin aded büyük mat halkalı düğme 
ve bir milyon aded dört delikL çinko 

336.00 
85.-

1288,00 

25.20 
6,38 

96.60 

27 /3/939 Pazartesi 
saat: 10 da 

27 /3/939 Pazartesi 
saat: 11 de 
açık eksiltme. 

düğme ve on bin ç:ft kü,_;Uk kopça. 1709.00 128.18 

----------~---------İki bin metre kurşuni ve otuz üc bin 7373.90 553.04 
metre beyaz astarlık bez. 

27 /3/93!J Pazartesi 
saat: 15 de. 
Kapalı zarf. 

1 KAŞE 

Bütü n Ağrıları Dindirir. 
• • '~ ,:.. .. 1 .,·~ ~ t·tl ... ,f 0 t,,., .••· • .- ,.. ." .. : •. • , ! ~·' l: • r. . 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 
Halk tipi olarak memleketimizde ku11anılmak üzere İdarece tesbit edilmi§ 

olan evsafta Radyo ahızesı imal edecek fabrikaların İstanbui ve Ankara P. T. 
T Müdürlüklerinden alacaklan izahnameye göre nihayet 5/4/931> tarihine kadar 
teklif ve nümwıe verme:eri ilan olwıur. cl07·h 

Sayfa 13 
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'.laron #~2'fJ1,!\g::1; 
Tatarlar ve Cenevizler 

(Baştarafı 5 inci sayfada) 

fena halde hırslanan Osman, Ha bile 
yaldaşarak beynine ikinci bir kurşun 
daha sıkmış ve Habili teşvik ettikleri• 
ni tahmin ettiği Hüseyin ve Ahmedi 
aramak üzere köyün diğer kahYesine 
kosmuştur. Aradıkları arasında kızın 

bahcısı Mehmed de vardır. Elinde ta • 
banca ile öteki kahveye giren katil 
Osman, ilk önüne gelen Mehmed Kes
kin adında birisine tabancasını çevir< 
miş, ateş etmek üzere iken Mehme • 
din: 

- Aman Osman, ne yapıyorsun, bet. 
ne yi.1ptun sana? demesi üzerine aklı 
başına gelmiş, tabancasını yerine koy
mu.~tur. 

Bu hAdisenin ilk tahkikat safhası 
bitmiştir. Son tahkikattan sonra du~ 
maya başlanacaktır. ----------

İki !Oför birbi.r.in.i yaraJadı 

Pangaltid.a. oturan şof<>r ~ail ille 
Beşiktaşta oturan şoför İbrahim kavga 
etmisler ve birbirlerini demirle başla' 
nnd<!n yaralamışlardır. İsmail ile İb .. 
rahimin yaraları ağır olduğu için her 
ilcisi ~ Şişli hastanesine kaldırılmış' 
tır. 

Denize düşen bir çocuk kurtanldı 
Küçükpazarda oturan 11 yaşındaki 

Kemal ~ çocuk, Eminönünde rıhtı .. 
ma bağlı duran mavnalann üstünde 
oynarken müvazenesini kaybederek de 
nize düşmüştür. 

Kemal, o civarda bulunan sandalcıla~ 
tarafından kurtanlmıştır. 
__. ....................................................... ... 

-·-

!1,5G 3,15 
6,MG t,656 
;-s,~ 18,C>S 
67,226 67,226 
50 ,8l6 60 SSI> 
~ J ,30ISO l.l, 30SO 
1,0826 1,0826 
t,M 1,66 
THeil edilmemiı 
f>,93 fj 93 

28,96 28,96 
:..4,9676 2•.!ıl675 
0,0050 0.9050 
~.0075 2,9075 
~4,62 S4·62 

30,685 S0,636 
28,9025 S.S,9025 

l2'TİK8AZLA8 
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Tercüme eden: B. Alas 

• • 

1915 yılı 20 Martında birim piyade Jıücuma kalktı 

Benim bu cHarb edebiyatı> saha$ın· /tinde, kendi siperleriın.i.zden çıkanı.ikin itibara alınmadı. Ve tabiatile hiç bir 
daki mümareselerim, bazı mehafilde ve aradaki cbitaraf arazi:.yi geçerek esaslı netice de elde edilmedi. 
Iayik oldukları ciddiyetle telakki edil· Alman ileri hat nöbetçilerine mümkün Bu taaırruz neticesinde, Nev-Şapel 
mediler.. çünkü bazı ordu aksamında olduğu kadar fazlaoca sokulmak mecbu- civarında iki bine yakın esir aldık. Bu 
bu bültenlere «Komik paırçalar> adıru riyetinde kalırdım... Umumiyetle bu hadise, tatbike hazır1andığım planı bir 
tak'ılar... gibl nöbetler ikişer veyahud üçer kişi hayli 'kolaylaştırdı. Esirler, kendileri 

Bir istihbarat sübayı sıfatile ben.im tarafınd·:ın beklenirdi.. bunların konuş· için hazırlanan tel örgü ile çevrilmiş 
başlıca vazifelerimden biri, esirleri is- malarından hazan çok kıymetli malu· esirler kampına konulduktan sonra, 
ticYab etmekti. Fırkamıza mensup mat edindiğim vaki olurdu ... Tabii bu beni de bunların arasına salıverdiler. 
cüı" tamlar tru-afmdan yakalanan esir- harek('ltiınin bir çok tehlikeleri de var- Çünkü ben de Alman a~kcri kıyafetine 
le,., bE>n i<;ticvab ederdim. Bazan en u· dı. Çünkü çok defa Alman nöbetçileri • girmiş, onların elb ısesini giymiştim. 

fak bir fa dalı malfunat elde etmeksi- nin muhaverelerini işiteb'lmek için ........................................ {~.:~~~-~~~! ... . 
·n saatl ~ uwraşırclun.. Maamafih dört bes yardacık 9ir mes ... reve kadar 

b ıan d" çok kıymetli malO.mat yığın· sokuJmaklığım icab ederdi ( 1) orada 
lar elde C' ··m de olurdu.. bulundu"um düşman tarafından keş-

Bl nim bu ~abada kullandığım rne - fedil<;e yanımdrf.1".i devriyenin bana hiç 
tod'ar, her i tihbarat sübayınınki gibi bir favdRsı dokunmıyacağı. aıfkardı .. 
fevkalad mütenevviydi.. sahne tecrü- bana d0kunabileceği biricik faydalm 
be erimin bu sahada pek çok işe yara· cesedimi kendi hatlarına götürmek o • 
dıklarıw sôylemeği de unutmamalı • lurdu. 
vım .. bcızı esirleri korkutur, bazılarlle 1914-15 yılının kışı, Flandr ovalannı 
ise. onlar~ mutlak bir itimad telkin e- silrüne,.ek geçmek mecburiyetinde ka· 
decek kadar, arkadaş olurdum. !anlar için pek zalim davranıvordu. 

E irlerin ağzından laf almak için on- Çünkü bu ovalar, birkaç pus (2) ka • 
ları sarhoş etmek usullerine ba vurdu- hnlığ'ında bir çamur tabakasile örtülü 
ğum da vakıydi.. bunu ekseriya! sübay· idi... Böyle bir gece seferinden sonra 
lara tatbik ederdim. Sonra, Alınan ha· elbiselerimi eski haline getirmek için 
va kuvvetlerile bizim hava kuvvetleri· neferimin üç dört gün uğraşması icab 
miz ·arasında, o za'manlar mevcud olan etti. 

ı 

t 
( 

Soldan sağa: 
ı - Polis daireleri - Şart llıhikası 
2 - Yolla - Dost 
1 - Vekil - Ceriha 

Milli küme maç 
husule geti d. ği 

rı ın 

_ş k ık 
Spor hayatımızda bir daha eşine rastlanmıyacak olan 
bu garfb hadiselerin beden terbiyesi genel direktörlüğil 

tarafından iyi bir neticeye bağlanması bekleniyor 

Milli küme maçlarının ortaya çık • 1 radan l)rıf:•a b vu rak nıhayet ~ 
masile sporumuzda tekrar başgöstc'"en ı sim stadında u du ·u bo ge direktlb"" 
hercümercin şu beş gün içınde ihdas ~ii'!undrn tal mat ısti:yor. 
ettiği çeşid çeşid vaziyetler spor efka· 5 - Bu vazıvetlerden. şaşkına dondl 
n uınumiyesini de, bizi de hayretler i· hakem: federawonun clı anssız oyuncd 
çinde bıraktı. Soğukkanlılığımızı elden oynatı!amaz!,. şeklindeki kat't kararl: 
bırakmzydı ak bu vaziyetleri şöylece na ra~en Fener takımının oynıunJ 
bir tahlil edelim: sını kabul ed yor. • 

1 - Milli küme talimatnamesini ha- 6 - Tak im tadında oturan bölg 
zırlıyan Futbol Federasyonu milli kü • dir' ktö,· ve ·ıli. kend e so:u~duğu t' 
me takunlarına hariçten 20 klüp daha çin müsabaka talıma+n mesını, kli19 
ekliyerek bütün hasılatı 28 klüp aras n idare hevet nin dis p in nı ka e ~ahi!. 
da taksime karar veriyor. Deplas • mıvarak Fen r tak nı n ~aynnizBW' 
man maç'an muhtemel saka~ ıkl r, vazivetini pjzami 1'"rak tanıyor .. 
antrenör, m~ör ves<!ire gibi büvük mas 7 - T,,l{ı:;inı stcı.rl d yapılmagı IA : 
raflara katlanacak olan milli küme k'i.ıp zım ge en B "kta • G latasaray rna 
Ieri alabilecekleri bu kadar az ha'Sı • cı Galatasarav e m d • nden seyirci" 
latla (o da maçların hitamında verile- 1 erin ll"C ül nazarlar önünde Beşikti" 
cek) bu işe giremiyeceklerini söylü - şın seremoni vaomac;"}e ona eri~or. 1" 
yor1ar. 8 - Taks"rr. st dvomu Beşıkts.Ş 

2 _ İstanbulun dört milli küme klü· hısce-ı:;ini verm vor. bu>ı. mukabil tr 
bü olan B~iktaş, Fenerb~bçe, Galata· ner:ı:i hçe ~ahn ·nda v" !1ı1an Usanıısıı 

Vefa klüblerınin en saiah.vetli maçta r 1d"' eC!ılcn 64 5 !ıra hasılnttsO 
saray, d" k .. l"" • .. h" esi ' 
idarecilr-ri maçların başlamasından beden ~erbıv i or ~~ ıss 
tam bir hafta evvel topla'narak hası - nE' ıfüc;cn 20 1ira dırektorluk nam~ 
13t meselesi halledilmez~e milli küme b r:kava vatırılıvor. _ 
maçlanna girrniyeceklerini imEaları 9 - Fen,:rhahçe i.d~:e ~eyeti tala 
tahtında ve tahriren genel direktörlü· mm oynadıgı maçı ~ukumsilz add~ 
ğe bildiriyorlar. Pazar gününe kado.'r ve .o;un~u1 ar1n-ı şıddetlı cezalar ~ 
bu dileklerine hiçbir cevab gelmiyor. bi ıcın hır toplantı ya,Pmali;a karar 
Bu vaziyet üzerine maclara girmeme· rivor. x--d 

leri lazım değil mi? Besiktaş ve Vefa Yuka~ıda ~:~?de madde ynzdı~bf, 
koskoca vesika ve imzalara ra-~men ve bP1kt de butun spor hayatımızda " 

~naçlarn iştirake karar veriyorlar. d.,h::ı ecine rasi~~mıyacak o~a~ bu gad 
3 - Galatasamv ve Fener idarecile- rib ha<iic;E>le .. Turk . sno:udıçın ~::ht 

-· k ı d vaıivettir HPrkes pıb: bız e vazıyı.~ 
ıi bu vaziyete rarrmen arar arın a se· . . . . G 1 Di ktBrlUS" 

k l ·· teri BPden Terbıvest en<' re bat ederek oynamama a ısrar ~os • er w· . . bekUyeliıf 
yo ~ r. Fakat Pazar günü gelıncc Fe - 'ar fındnn. u ; 'rneı:;ını 
~1erhahçe takımı oyuncuları ıdare he: ve temPnnı ede un. İZT..et Kolaf 
yetinin kararını dinlemivere~ . ve lı· I 
sanssız olarak sahrNa çıkmak ı<;tıyor ve Fransa acaristan a 
isin tuhafı idareciler yukanda içtima berabere kaldı 
halinde iken, ovuncular aşa$dan zorla 1'' 

F ransa ve Macaristan miHi takıın • formalarını alıp sahaya çtl..ıyorlar. 
4 _ Scihada mıntakayı temsil eden n 40.000 seyirci önünde karşıla~ 

·· b k ta ar, çok süratli, o nisbette heyecanlı bit bir zat varoır. Elindeki musa a a - 1st' 
·ht' R en maçtan sonra 2-2 beı ıbere kabnış linıatn"mesi de rıayet sarı ır. e"' 

karar vPrebilece:;.i halde telefonla o • dır. 

=64 sene sonra alev enen münakaşa 
(Baştarafı 8 inci sayfada) 

Bunların rivayetlerine nazaran. Feri· 
ye sarayına naldedildikten sonra kadın· 
lar Sultan Azize yedirecek yemek bu
la~amışlar. Nihayet. şehzadelere pişır
dikleri adi bir çorbayı getırerek önüne 
koymuşlar. 

alakadarların ifadelerile red ve cerhecıtı" 
mektedir. 

* Gelelim sarayın muhafaza ve in~~ 
meseleme ... garib bir dostluktan da istifade eder- Albay Hilton'lır ilk görüşnelerimiz • 

dim. Meseıa Alınan tayyarecilerinden den biri esnasında tesbit ettiğimiz plan
biı si bizim hatlarımıza inmek rnecbu- lardan birini ancak 1915 yılının Mar • 
rivetinde k<ı1dığı zaman, hava kuvvet· tında hayata geçirebildim. 
lerine mensup en yakın sübay lokanta· Yakla~akta· olan bir hücumun ilk 
lların<lan birind" onun şerefine bir öğ· emare'1eri11i ufukta gördüğürm zaman 
le ziyafeti vermek bir adet hükmüne ben de yeni bir maceraya hazırlanma· 
girmişti. Ben bu gibi ziyafetlere iştirak ğa başJaıdım. Ancak Nev·Şapel muha· 
ctm<-.sini pek severdim. Çünkü bu zi- rebeleri adını alan harekat başladıktan 
yafetlercle misafire ispirtolu içkiler :ik- sonra ben de işı başlamak fırsatını el
ram etmek şarttı. Saıyed misafir içkiye de ettim. 

4 - Mermer taşları temizledikleri blr ne- Sultan Aziz, kendisine takdim edilen 
bu şekildeki yemeği görür görmez: 

Sultan Aziz Feriye sarayına nakledlıt" 
ceği güne kadar, bu sanyın üst tarabJt" 
daki karakolda, bir yüzb~ı kumand~ 
da bir bölük asker bulunuyordu. 

alışık bir adam deITTlse, normal mikta· 1915 yılı 1 O Martında, şiddetli ve ani 
n aşan şarabın ve 1okantadc4ki dostluk bir topçu ateşinden sonra bizim piya • 
havasının tesiri altında, iyi bir asker demiz hücuma kalktı .. bu vaziyetlerde 
için kabul edilen ciddiyet hududlarını ekse?"iya olduğu üzere muharebenin ilk 
~arak bir hayli gevezeliğe kalkıştrdı. safhası bizim için çok muvaffa'kiyetli 

İyice kafayı çekmiş bir tayyarecinin geçti.. fakat sonraları, fena bir menzil 
mensup olduğu hava meydanının mev· hizmeti yüzünden, yaptığımız hücum· 
kii ve vaziyeti hakkında ekseriya pek Iar hızını kaybetti .. maamafih ba'1:ı ba· 
mufassa! mcı'lfunat verdiği vakıydi.. ba· kımlardan bu mevzii taarruzumuzu 
zan bu malfımatı eld<. etmek için hafta- gene muvaffaldyetli bir taarruz say -
larca ufrrastığımız da vaki olurdu .. iste- mak icab eder. Çünkü bu taarruz bize 
d"ğimiz malfunatı t~yyarecinin ağzın· sürekli, anı ve kesif bir topçu ateşinin 
dan alır almaz, belki de bir gece veya· neler yapmağa kadir olduğunu çok iyi 
hud iki gece sonra, derhal bundan is· göstermiştir. Fakat maale ·ef yüksek 
tifadey<' kalkarak esir tayyarecinin, ye kumanda heyeti bu taarruzunun öğ -
rin" haber verdi5i hava meydanını şid- rendiği derslerden cmcak bir kısmını 
detle bombardıman ettiğimizi tabii na7.an itibara aldı .. nazarı itibara alı • 
söylemeğe hacet yoldur. nan kısım, topçu ateşinin kesafeti oldu; 

Bir istihbarat sübaıyı sıfatile gördü· aniliği hiç hes®a katılmadı. Çünkü bu
ğüm işlerin en teh1ikelisi ve en az ar- nu müteakib yapılan taarruzlarda sü· 
zuya şayan olanı, düşman hatlarına ka· rekli tonçu ateşine ehemmiyet verildi
dar sokularak diişman devriyesinin ko- ği halde bunların anilik tarafı hiç natl.a
nuştuklannı d'lnlemek1!. .. Zaman za-
man -m"selA haftada bir defa· iki üç m Bir yarda -= 0,914 metredir. 
kişilik bir piyade devriyesinn refaka· (2) Pus ... n mlllmetrelik bir kalınlık. 

vi toprak - Elemler 
5 - Taş 

6 - Bir nota - Ufuklar 
'1 - Aydınlık - Almak masdarından em • 

rlhazır 

8 - Ziyafet - Vllfiyet 
g - Çocuğu olınıyan - Kamer 

10 - Çabuk vazgeçer - Aptal. 
Yukarıd:ın nş:ığı: 

ı - Kibarın hareketleri 
2 - Tekdir - Onu .seven 
3 - Ayni lşl yapıp birbirlerinden Ostlln 

olmak 1st1yenler - Az sıcak 
4 - i'!tlnıdad nidası - Uzun olnııyaJ' 
5 - Yann - Şehlr harici 
6 - Nebat - Blr nota 
7 - Yakası olan 
8 - Çeşmelerin önlerindeki 

lak kırmızı t&4 
9 - Büyük konak - Sahil 

10 - Taharri etmek 
1284667 

1 

B 
4 

'i 

tekne - Parw 

8 9 10 

Auvelkı bulmacanın halledUmq ıekU 

- Bu nedir? .. 
Diye sormuş: 

( ATkan var) . ................................................... ~ 
- Efen.diler in çorbası idı. Size getir-

dik. 
Diye cevab vermişler. 
Sultan Aziz, gfıya büyük bir feragat 

göstermiş: 

- Bunu ben yiyıp te evH\dlarımı aç 
bırakır mıyım?. Götürün onlar yesin. 
Demiş ... 

Nöbetçi eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan eczaneler tuJlll.t" 

dY": 
İsta.nbul cihetindekUcr: 
Aksarayda: (Şt>.ref), Alemdarda: (Al>'° 

dülkadn), Beyazıdda: rCemll). Sama.\ -
yada: (Erofılos), Emlnönunde: C Me)l
med Klizıın), Eyübde: (Arif Beşir), Fe -
nerde: <Emllyadl), Şehrcminlnde: (Jla!Xl.
dl). Şehzade başında: (Asaf). Ka.ragt1ıll
riıkte: (Arm, Küçükpazarda: ( Nect''1 
Ahmed), Bakırköyünde: <Merke7ı). 

Beyoğlu cihetidekiler: 
İstiklal caddesinde: (Dellasuda), a. -

la tada: ( Hüseyin Hüsnü ) , Ta.k.s1Jıııde: 
(Limoncly:ın), Pangaltıda: NarglleclyaJl). 
B~lktaştn: CAll Rıza). 

Boğaziçi, It:ı<lıköy ve Adalardakfle: , 
Üsküdarda: ( İskele başı ) • sanyerd•· 

(Asaf), Kadıköyünde. < Hüsnü, Rıt:a* >; 
Büyükadada: (Şlnw Rıza.), Heybelide 
(Tanaşl. J 

l ___, ................................................ ·-==:::::::: 

Bu rivayet te inanılamıyacak şeyler
dendtr. Feriye sarayında bulunan saray
lılardan, bahusus Sultan Azizin çnlgı us
talarından (Feleksu) hanımdan (2) defa. 
atla işitilmiştir ki; Dolmabah~e sarayın· 
dan Feriye sarayına, saooh ve akşam 1 
tablalarla muntazaman yemek gönderil
miştir ve Sultan Axlze mahsus olan tab
lanın siyah çuhası da • tıpkı hükümdara 1 

mahsus yemek tabhısının al çuhası gi
bi • mutfak müdJhii ve ~çıba~ tarafın
dan mühürlemniştir. 

Buna binaen yukarıdaki iddia da, asıl 

(2) Hazlnel hfunııyun başkAtıblerlnden 
Ahmed beyin tayınvtılidesl olan bu hanını, 
ynnan adliye dair~inJn arkasında ve e'1 -
mlze pek yatın bir ye~ 1knmet ederdi. Es
ki hıı.tıralarım atasında, bu muhterem ha -
nımın çok ebcmmiyetll yerı vardır. 

23 Nisan Çocuk Bayramı 
Esnaf ve tücco.rlanmıza: ~ 
Çocuk bayramı yakla§ıyor. Vi ~ 

nlzi çocuklnn al~kalan<lıraenk sure 
süslemcğe şimdiden hazırlanınız. _..-
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ADEMi iKTiDAR HAVALAR FENA GiDiYOR GRIPE 
KARŞI sızı KORUYACAK YEGANE iLAÇ 

ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI . 

MOB N • 
1 HO 

her f'Czane~e aı ayınız. (Poıta kutu1U 1255 Hormobin) 

KU TULU ş, 
Doktorlar, Bttnkacı.ar, KALibler, Mektelılıler veuıasıl hQtQn 
rnQrekkepl; kal •rnb yazı yaz nlar, mor •kkebın 
ceplerine akını sın tan, kurumttsı'ld tn, ve ucun 
bozul' a ından kurt r'\n yegı\ne 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupıtda dahı tas tık olunduğu gıbi 
Almanyımın bu ıc dı uıurekkeblı 
kalemle yazı yazııı ık ruec
burıyet.nde olan hthkı 

Açık bırakıl
dıtı halde her ne 

tek lde duruna dur
sun more'<kt:b akmaz Ye 

kuru ııaz. TIKU e.ı aağlan 
n e~ kullanışlı mGrekkebll 

kalemdir. 

hakikaten bu ezıyet
len kurtarmıştır. 
TIKU ucu aşın

ın ız, bol mn
Tekkeb alır 

kuvveUJ 
basLırsa 

3-4 kop-

Siyfthtan maada yeşil, mavi ye kırmızı 
renkleri de ayni fiatta ublmaktadır. Her 
yerde arttyınız. Fi n S lirıtdır. 
Deposu: Rıkardo Levl halefi fillppo Levl, 
Havuzlu han No. 1, İstanbul 

' 1 

ya çıka
nlabılir. 

Taklitlerinden sakmmız. Kırmızı halka Uzerinde TIKU 
Marka~ a dıkkat e<ımiz. l aşraya postd ıle gönderilir. 

Slparlflerln bedeli olan 3 Ura ew .. iden g8nderllmelidir 

lstanbul Ziraat mektebi satınalma komisyonundan 
Mektebin ihtiyacı olan 663 lira muhammen bedelli 1700 kilo kuzu eti açık 

eksıltmeye konulmuştur. Eksiltme Beyoğlunda Singer apartımanındaki Liseler 
Muhaseb cıliğınde top nan komısyonda 28/3/939 Salı günü saat 11 de yapıla-

caktır. 1 teklılerın belli saatten evvel Liseler Muhasebeciliğine yatıracakları 49 
lira 72 kuruşluk ilk teminat makbuz ve diğer kanuni vesikalarla birlikte eksilt
me saat nde komisyona nıiiracaatlan ve şartnameyi hergiin adı ıeçen Muhasebe-
cilikten görüp öğrenmeler.. (1620) 

iŞTE 

Briyantin 

PERTEV 
ile alııtınlmıı 

bir AÇ tuvaleti 

Açık eksiltme ilanı 
İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satuıalma Komiayonundu: 

23/3/939 Perşembe gür.ü saat 1 t de İatanbul Çapada K1z Öğretmen okulu bi
nasında toplanan okul eksiltme komisyonu odasında 2032 lirt l~ kuru~ kefif be· 
delli İstanbul Kız Öğretmen okulu tamiratı açık eksiltmeyot tonmuttur. 

Mukavele, eks lime, bayındırlık işleri genel hususi ve fennt prtnarneleri, pro

je. ke~ f hülasas le buna rnüteferri diğer evrak okulda görlllebilir. 
Muvakkat tem ·nat (153) lira rılup eksiltmeden bir gün evvelıne k:ıdar Bey

oğlu İstıklal caddes nd<.> 1s•anbul Liseler Muhasebec lıği veznestne yatırılacaktır. 

İsteklılerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden 

almış olduğu vesi1talara istinaden İstanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden 8 
gün evvel alınmış ehliye~ ve 939 yılına aid Ticaret Qdlası vıesikalan Ye teminat 
makbuzile kom'syona baş vurmalan. (1446) 

Denizbank lstanbul Merkez binasının k ıhve ocağı kiraya verilecek ve 
24 Mart 939 Cuma gQ ı n öğleden sonra saat 14 de artbnlmaaı yapılacağın
dan talıp.erin şeraiti öğrenmek Qzere mezkdr binada bulunBJl Bankamızın 
~-_. yapı ve binalar &Jr11ınne mllracaatlan ınzumu ııan olunur. 

lnönü Kız Lisesi Satınalma Komisyonundan: 
Ll8emiz için resım ve şartnamesine göre yaptırılacak olan ve 950 lira bedel 

tahmin ediılen 10 a1ed dolabın İst:ınbul Beyoğlu İstiklU caddes:;, 349 numarada
ki Liseler Muha ebecıliğınde toplanan okul kcmıJsyonunda 3/4/939 Pazartesi gü-

nü saat 14 de aç k eks'ltm•.? suretile ihıılesi yapılacaktır. İlık teminat '11 lira 25 
kuruştur Bu i.şe gıreceklerin bu nevi doğrama i.şi yaptıklarına dair resmi daire

l€rden aldıkları vesa'kle birlikte Ticaret Odasının yeni sene ves'kasıle belli gün 
ve saatte Komısyona ve şartnamey• i)ğrenmek için ıde Kabataştaki okulumuz 
idares ne müracaat eylemelerı lazımdır. (1705) 

Gripi va nezleyi, ba,, di,, va romatizma 
aOrllarını derhal geçiren en iyi illçtır 

1 kaşe 6, altıllk kutu 30 kuruştur. 

GÜZELLİGİNİZ 
İÇİN 

~ ~ 

KREM BALSANİN 
KANZUK 

Bütün dtlnyaa takdir eclilmlt lllı
ht ıftzellik kremleridir. Gece için 
yağlı, pndiiz için yağsız ve halis 
acıbndem çeşidleri hususi vazo ye 
tüplerde satılır. 
INGILtz KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - ıST AN UL 

Minimini yavrunuzun sm at ni dO
şnnnnnz. Onlara çocuk ar, balarının 
kra.iç8'li olan ve en. iyi inal edil
miı, en fazla tekemmnı ettirilmiş 
en ııbhf arabayı Hlı uz. Yenı gelen 
1939 mode1inin 60 den fazla çeşidi 
vardır. Her yerden ucuz rıat ye 
mDsaid prtlarıa v11Inız, 

BAKER MAtlAZALARINDA 
bulabıl rsiniz. 

ASIPIN 

" . 
KAT'I TES.R 

Grip - Nezle - Kınklık 
ve tekmil ağnlara 

karp tesiri kat'idir. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. :: .. .. .. .. 

SERİ ŞİFA 
Bir kaşe SEF AL.N, ai.zi 

ça'>uk sıhhat! 
kavuşturur • 

Her eczanede arayınız. 1 ve 12 lik ambalajlar içersindedlr. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
ı - 14/3/939 tarihince kapalı zarf ve eksiltmesi yapıfacağ'ı ilan edilmiş olan 

buhar kazanının münakasa müddeti görülen lüzum üzerin~ tenrdid edilmiştır. 

Il - Eksiltme şeraiti sabıka dahilinde 4/4/939 tarihine raslıyan Salı günil 
eaat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdiirıyeti Alım Komısyo
nunda yaılacaktır. Kapalı zarflar eksiltme saatinden bi'r saat evvelin~ kadar (saat 

14) e kadar kom~yon başkanlığına makbuz mukabilinde verılmesi ve eksiltme
ye girmek isti.yenlerin fiatsız teklif mektublannı ihale tarihinden bir hafta ev .. 

veline kadar müskirat fabrikalar fUbeslne vererek münakasaya iştirak vesikası 
almaları lizımdır. (1714) 

Tabii üzülüyorsunuz değil mi? 
Çc cuklnrımzda gördt ğOnUz oburluk, halsizlik, knnsızlk, hnzım ızhk, ka

no şışmcleri, arasırn isbaıler, baş dönmeleri, l urun ve makat kaşınma

ları, u~urken s ılya akmnsı gibi gavrit ıbıl hııll •r z vallı yavrucuklann 
barsııklurında yaşıynn ve kanlarını eme ı solucanlann t sıridir. 

ismet Solucan BiskOviti 
kullanmakla bu hallerin hepsi ortadan kalkar, çocuklar ve bOyOkler sıb
hatlerıııe, neşelerıne kavuşurl.tr. 

l\u.il ınış tarzı kutul mn içinde lzahh olarak yazılıdır. OLuyunuz ve ço
cukl ırınıza s nede bır knç biskUvit ibtilnten veriniz. 

(ISt..ET) is ine r ikk t et llmesl rica olunur. Her eczanede 
kutusu 20 kuruttur. 

1 İstanbul belediyesi Hanları 1 
~ıhhatinizı aoguktan ve 
büttln ağnlar 1an korur. 

IBüyükada ve Heybel!ada yollarının tamirinde kullanılmak üzere lüzumu olan 
120 metre mikib taş Hıe 100 metre mıkab hun aç* eksiltmeye konulmuştur. 

Taşın beher metre miıkibına 210, k.umun beher metre mi.kabına da 300 kurut 
....................... -.-· .. -·······-· --.. bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazun MüdürJüğünde görfilebilir. İstekli-
..._,,_..._._.~~ıııııı.-~wıııı~.-.ııı.-ı1111ıı.--.A..-.. 1er 2490 sayılı kanunda yazılı veskia ve 41 lira 40 kuruşhı'k ilk temmat makhuıı 

'IAn Tarı·femı·z Yeya me!ktubile berll!ber 27 /3/939 Pazartesi gü.nil saat 14 buçUkta Daimt Endi • 
CI mende buhmmalıdırlal'. (B.) (1632) 

Tek .Otun ıantırnı 

Birinci -1rile 400 laınıı 
llıinci MJlaile 250 • 
Vpa.cii aalril• 200 • 
Dördiinci ealaile 100 • 
J, .alaileler tlO • 
Son -'aile 40 • 

Muayyen bir müddei zarfında 

fazlaca mlkdarda ilin yaptıracak· 
Iar ayrıca tenzflltlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tan:., yanın 

ve çeyrek aayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiftir. 

Son Posta'nm ticart linlanna 
aid ifler için fU adrete müracaat 
edılmelidır: • 11.lncdlk Kollektlf tın.ta 

J[abramamacle llaa 
.&nbn ...... 

lletriJU lltldlrl: .... ..,,., ...... 

8AlllPLal: ! =-~~ 

........ 
:Yeni halde bvun ve 'karpuz eevri.linde kullanılan 30 arabanın tekerlek llsttlc

lerinin tebdili ve muhtacı tamir yerlerinin yapılması 678 lira elli kut'111 tahmin 
bedelle açık eksiltmeye konulm'U§tur. Şartnamesi Levazım Müdür\ıüğünde göril-
1.ebilir. İste!killer 2490 sayılı kanunda y:ızılı vesika ve 50 lira 89 lwruşluk ilkte
minat makbuz veya :meık~ub le beraber 31/3/939 Cuma günü saat 14 buçukta 
Daimi EncOmende bulunmalıdırlar. (B.) (1'744) 

1939 modelleri gelmiştir 
L6nyanm en Ağlall) ve en ucuz, 

Mi ELE 
SIT llAldNILBllDbL 

Paalanmaz, lekelenmez ve bozıılmaz. 
Yedek abamı daima mevcuddur. 

Anadoluda acenta aranmaktadır. 
Tqra Satış yerleri : 

*Jlllla ~ N.eati, Ernra..ı. 
Net'• s.ı-... 

10tudft UMUM Vl!K1LI ı tatanbulda Tahtüele eaddeal No. it JAK DEKAOL 
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SON POSTA Mart 21 

New -York aerglalndekl RCA Pavlyo~u. 

Jrylol'le _ve perl•phere-New-Vork dUny• aergi .. ınlrı me rkeal . 

•• u 

1New-York dunya sergisinde yapilan tekmil radyo, .amplifikasyon televizyon tesisatı ıçın mevcuı müteaddit mar
kalar arasında RCA'nın intihap edilmiş olması, bu' markanın radyo sahasındaki eşsiz teveffukunu bir defa da
ha meydana çıkardı. Bütün dünyanın her tarafından gelen milyonlarca meraklının ziyaret edeceği ve asrımızın 
muazzam bir nümayışı olan hu serginin icap ettirdiği bin bir türlü_ radyo tatbikatı ıçın bundan daha makul bir· 

intihap yapılamazdı. 
RCA, kudretin, teveffukun ve tecrübenin timsalıdır. 
Dünyadaki milyonlarca meraklı ve yurdumuzun 10.000 den fazla 
heveskarı, intihap edilecek en iyi radyonun, RCA olduğunu siza 
söyleyeıbilirler. 
Siz ki radyo denilen bu asrımızın en mühim eğlence ve bilgi va
sıtasını yuvanizda kurmak istiyorsunuz, siz dahi onlar gibi yapıp 
mevcut çeşiı çeşit radyo ahizeleri arasında RCA 1939 modelini in· 
ıihap ediniz, Bizden bunun tecrübe edilmesini isteyiniz. Hiç dü· 
şünmeden salonunuza ve kesenize en uygun olanını derhal sec· 
mi c:: "'1 ~,...21.rcrn.ız.. 


