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Meb'us namzedleri 
yarın ilin edilecek 

Avrupa 
buhran 

artıyor 
en büyük 
arifesinde 

Parti _dün 28 vilô.gette ikinci 
• 

Hitler, Italyanın taleblerini 
münielıiblerle geni namzedler der·hal ileri sürmesini bir 

için istişarede bulundu mektubla Mussoliniye bildirmiş 
-··-·------····-----. .. -.............. ..-... 

Milli Şef Ankaradan Yeni gemiler Almanya İta/yaya 
namzed gösteriliyor Almanla~ Oenizbanka mÜza/ıarette bulunacak 

Dün 28. vilayette toplanan ikinci mün- ı rafından Parti riyuet; divanının fU be-
t ehiblere, Ankaradan gelen ıneb'uslar t a- (Devamı 11 inci sayfa.dl!) 

-r - Meğer insanhk Galilenin yaşadığı -
1 - günlerden beri aldatılmış l -

Dünya ve ay, mihverleri 
etrafında dönmiyorlarmış 
Emelıll bir albag 15 •ene süren tetkiklerden 

sonra bu neticeye vardı 

,.. -
CYausı a inci sayfaıwı ı/f2 ve i~~ atlt11111arında) 

2,5 mılyon mark 
:azminat verecek 

Müzakere bitti, Alman 
heyeti Berline döndü 

EtrUsk gemisine de yeni 
bir kazan ilave edilecek 

(Yazısı 11 iııci sayfada) ............................................................... 

Osküdar büyük 
bir yangın 

tehlikesi atlattı 
lhsaniyede çıkan yangın 

3 evi yakbktan sonra 
müşkülatla söndürüldü 

Üsküdar. dün gece büyük bir yangın 
tehlikesi atlatmıştır. İhaaniye mahalle
ainde çıkan ve <iç konağın tamamen yan. 
muile neticelenen bu yangın, Üsküdar 

Hitler Mussolim 

Roma. 21 (Hususi) - Mussolini bugün. ye Bitlerin fahsl bir me&ajını tevdi et 
Rom.aya dönmüş olan İtalyanın Berlin miftir. 
sefirini kabul etmiştir. Sefir, Mussolini· (Devamı 11 inci ıa.yfada.) 

Doyçland kruvazörile Me111ele 
hareket P-den Hitlerin 

bir nutuk söylemesi bekleniyor 
Paris, 2'l (Hususi) - Versay muahede- ve Japonyaya terkedilmiş olan ve bili 

sinin 99 uncu maddesi mucibince Alman- hare 1924 senesinde, ismi geçen devletleı 
ya tarafından in~iıltere, Fransa, İtalya (Devamı 11 inci sa.yjada) 

C:M ESE LE iL E R::J 
Meyva ve sebze ibtikirı 

ortadan kaldırılacak 
Şehirde aebze ve m~11va ucuzluğunıı temin 

tein bir proje hazırlandı 

hapishanesile birlikte. bir mahalleyi teh. · ---------~-.-~ ..... ---[111111111 ..... ~ 
didi altında bulunduruyo!'du. ttfaiyemi· 
zin büyük gayreti sayesinde önlenebilen 
bu yangın hldisesiniıı vak'a mahalline 
giden arkadaşımızın yaptığı tahkikata 
nazaran tafsilitı şudur: 

(Devanu 5 inci sayfada) 

Fuad Bulca Hava 
Kurumu Başkanhğından 

istifa etti 
Ankara, 22 (Hususi) - Çoruh meb'usu 

Fua.cl Bulca Hava. Kurumu 'Baska.nlıim· 
dan istifa etnıiJtir. 

Hal binası (Yazıı:ıı 8 inci sayfada) 



,,_----------··~ -........ t , 
Her gün 

--···-
Gandi'nin zaferi 

" Yum: 11.Wetla .... 

•ı p gibi iki bacak üstünde bir parça be· 
yaz beze sanlmı§ sıska bir vücud. 

Kahverengi gölsü lneak örtülmiif, omu· 
zunun biri daima çıplak. çehresinin yarı· 
aını bir çerçeve altında gösteren büyü~ 
bir gözliik ve kabak bir ba,. •. İşte Gandi 
budur. Bir kü~k adam. bir hiç, Hindis· 
tan denilen esrarla. dolu memlekette, yüz 
m1I.yonlarca emsali bulunan bir mahluk. 
O kadar hiç ki. gazeteler onun son gün
lerdeki zaferile meşgul bile olmaclıl.tt. 

SON POSTA 

RestmD Makale ı = Kara gözlük.. = 

Onun hayatta hiçbir iddiası yok. İpli· 
lini kendi elinde büktüğü pamuktan bir 
parça bez, biraz keçi 9ii tü ve bir lokma 
ekmek. İki sıska bacak üstünde canlı bir 
iskeletle çıplak bir baş taşımak için mü-

kemmelen k'fayet eden bu basit ma;lde 
fhtiyacı, Gandiye bir kuvvet veriyor. Ek· 
serlya. küçülen bir cismin içinde büyü· 

yen btr ruh bulunur: o, bunun doğrulu
ğunu isbat edeı bir beşer timsali oldu. 
BilyO.yen ruhun kazandığı kuvvet karşı· 
sında. dünyanın bütnn silah fabrikaları 
Aciz olduğunu Gandi bu defa pek güzel 

En ;nünasib ift en ınünasib zamanda yapma!t insanı ser· 
vete götürllr. Bu adamın eriştiği saadet tam hakkıdır, zira 
o işi ~örmü§ v~ en iyi zamanında eline almıştır. Fakat bu 
adamın arkasından yGkselen ses allat cleğll, kin ve hased
dir. 

Kin ve :iıased kara camlı bir gözlüğe benzer, insanı ıörüı 
anlamaktan meneder, terakki ve tefeyyüzüne m.Ani olur, teh
likeli bir .silahtır. İnsan b8fkaınn~ muvaffakiyetı arkuından 
feryada sarfedeceği zaman zarfında ydzleroe yeni fırntı ka· 
çırdığını unutmamalıdır. 

pterdl. 
Hiçbir şey id.eğil. Hindistanda hakim 

ve bofucu bir aristokras~ ve bir müstem· 
leke politikasının hesabsıı kuvvetlerine 
mukabil Acizleri ve hiçleri temsil eden 
Gandinfn aczi... O, bu aciz sayesindedir 
ki kuvvetini g6ateriyor ve istediRini ya• 

Mae Vesi (r- ............ -...... u ........... -.,, /ngilterenin 
Peı·estişlıarlarından = HergUn bir fıkra : B,5 yaıındalıl 
Kaçmıyor/ - Brrberl 

Söze o başlasın 

pıyor. 

Ah. bu Gandi, bu lciz insanlığın. f e· 
claklr olduğu zaman, ruh kuvvetine sa· 
hib bulunduğu zaman ne büyük şeyler 
yapabileceğini ilbat eden iplik bacaklı 

ZJMlhldkf 

- Birçok kadın biT arada oturmU§ 
konuşuyorlardı, bir erkak girdi. Bir 
6Öz ıöyledi. Bütün kadınlar sustular 
ve bir daha konU§1nadılar. 

- Bıına imkdn yok. 
- Niçin olmann, öyle bir söz ıöy-

lemişti ki, kadınlardan hiç bıri ağzını 
açmaya cesaret edemedi. * - Ne ıöylemifii? 

Gandl ile blr Hind mihracesi arasında - içinizde m çirlcin kimse ıöze o 
bir teşldlitı e&Miye meselesinden dolayı bQ.Jla.nn! demift'. 
lhtillf ;ı1mıış. Şif1rln karınlı, geniş omuz· \.._ _, _______ .) 

ıu. sırma, gftmL1f ve elmasa müstağrak 1'.T d • l · Jı 
lfnilıraee, Ana Kanuna vermeği taahhüd l-YB tr O ara 
ettllt dmıokratftr şekil vAdfni tutmuyor· Doğ11ran köpek 
mUf. Gandi. yaptığı bl1tün protestoların Bu dili köpek 
b~z kaldılmı glSrünce, blr kenara pek nadiT ola:ra.k 
çekilmiş ve btr ölüm orucuna oturmuş 1 

yavurlar. 1937 ae· 
Bu eheı;rımiyet.siz haber1 bize b'ld'ren ııesindenber.?ı de 

teJ.graflar ve gazete havadisleri. muh1e· Mae West artık perestişkarlarmdan kendisine bakan 
fe'll mihracenin ismini de bildirdiler: a'h • 1 bayt-arlann kara· 
ltaftok. Rajını bi1mem, fakat, karnının kaçmıyor. Nevyıorktald. me9".ur artısı er ri.1e dOğumıasına 
ha1dbten tok oldu~unu gazetelerdeki kabaresinde her a]qam prkı söylemekte· müsaade edi.l!me-
reslmlerfnden pdilğ{irn bu ıııuhteşem dir. mektedir. Ya~ 
mibraee, vldfni tutmamakta ısrar eder- m a1dluğu talrdfr. 

1ten 0• aç tamının, insana verebnece~t Dünyanın en yalnız kadını <te. her birisi Too 
bQtün ıztırablara +ııhammül etti ve bot İngi-liz lliasına •· 
bir mMienin bir insan asabında uyandıra· Avuatralyalı kqif Wilkins'in, genç tıl:acaktır. 
bileceği bütün iştiha fırtınalarına rnuka- ve güzel karısı, cdünyanın en yalnız ------·-----
vemet gösterdi. Bir gün. bec: gün. on gün. kadını> olmaktan kurtulmak için ko • /ngiliz kadınları /cocalarının 
ağzına hiçbir teY almıyan Gandide bayıl· cmn1e beraber şimal kutbuna gitmeğe kazançlarını bilmezler! 
malar başladı, halinde vehame~ son de .. e· karar vermiştir. Bir gazeteciye derd 
ceyi buldu. Nihayet, Londrada bir kabl- yanan Lf'ydi şöyle ~lemiştir: Londrada neşredilen bir istatistiğe gö-
... ı~ ...... ı, 'L.~r '---ar Hindistan valisi re, İngiliz kadınlannın yansı kocaları-
ue -.-·- 1.11 ıu.ı· • _ Kocamla 1930 danberi evliyim. 
harekete geldi, Gandiye selAm gönderdi, nın aylık kazançlarının kaç lira olduğu· 
söz verdi, Gandin;n aczı muzaffer oldu. Fakat hesablasanız, onunla topu to~~ nu bilmemektedirler. Bunun üzerine ka-

Son kalan lruvvetlerile bu neticeyi ölt· bir sene birlikte yaşamış sayılının. ı· dm klıüpleri harekete geçerek, bundan 

rendi* zaman. 0 dai1na nikbin çehresi· ra hep seyahatte bu:lunuyordu. Onun b" 1 . lak h~..... . la 
g• • . oy e evın mut öAHnı sayı n zevce-

nin. daima gülünısiyen dudaklarını açtı için kendi kendime ahdettım: Bundan 1 . k 1ar 11 . d bul ' erın, oca ının e erın e unan pa-
ye biraz şeker tanştınım.ış bir bardak 90nra kocam nereye, ben de oraya gi -

1 
lın 1 1 k ed 

d bı'"k d içti d W• d d. ra arı a a arına ve on arı mu ayy~ portakal suyun an u- aç yu um . ecegım e ım .. 
Ölü bitmişti· Gandi zafer şara· -=====-==---===-=-=-====- bir harçhğa bağlamalarına karar v~-

m ~ ! ' çektirdikten .sonra n.lıayet, gene iflb ettt. lerdir. 
bını ~yle ıçti ıer. Tahrlb edici materyalizm ile yaşatıcı 

'* idealizm arasında göze çarpan bu tezad 
GancH. §lşldlı karınlı. tok bir mihrace- hakkında daha pek çok ıey söyliyebiliriz. 

yi. iplik bacaklarının üstündeki aç varlı- Tahrib edici materyalizm. son nümune
lı ile mağlflb etti. ll'akat, mağ'ltib olan o ıile lspanyada, haJ,k cephesinin bu defa 
delildir; nilhracenin arkasında, yalnız da sillhlan birbJrlarine karşı çevirmele· 

600 kadın tarafından 
·evlenme teklifi alan erkek 

Londrada televizyon memurlarından 

36 yaşlarında Bor isminde bir İngiliz de· 
likanlısına 600 kadın evlenme isteğile 
müracaat etıniftir. Delikanlı haftada 12 

lira kazanmasına ra~en, hiç birile ev
lenmek taraftarı değildir. Zira bunların 

hepsinin <b~alı kadınlar> olduğunu söy. 
lemekte ve: c'Benim aradığım süslü kadın 

değil ~yle zarif, sade, herkesin hürme· 
tini kazanmış, evine bağlı olmasını bilen 

l'ki tene içinde, sillhlannı çoğaltmak Ü· ri gibi bir haile içinde, yeni bir faslını 
zere tkt milyar liradan fazla para sarfet- kaparken yaşatıcı ve hayır verici idea
mlf olan bir ldnnya kuvveti var. Hindis- ı:tzrn, Gandinfn birkaç yudum. portakal 
tanm her k6şesini birkaç gün içinde de· yutmaya ancak kadir "'Olan ağzile, onu U• 

ın: deşik tmele kadir olan bu dünya zaktan helecanlarla ta\tib eden dünyaya, 
kuvveti ~a bu halk aczinin bu kendi muzafferiyetini Uln ediyor. 
tarzda muzaffer oluşu, maddenin hayat İdealizm. bu yaNtlaı ve yaşatıcı kuv· 
fi rtınd tam btr hAkimiyetle hlkim o!- vet, işte budur. Yanı. ismet lnönünün, 
:ıu f~ b11lunanlan hayl! müş· Türk gençlifine telkin ettiği idealizm! 
kille IO'ksa haklıdır. Muhittin Birgen bir genç kızdır!> demektedir. 

I STER 1 NAN, 1 STER 

Bu çocuk lngilterenta en ıent berbe· 
ridtt. Uç buçuk yaşındadır. Ba~m 
dükkAnmda çahpnakta w milfterilerini 
fevkalAde bir surette memnun etmekte
dir. 

Resimlerde yumurcalı çalıprken gö
rliyorsunuz. 

" Kilisede herkes 
uyuqabilir, fakat ... ,, 

İn.gilterede Gastle felırhlin, bqpapazı 
beyanatta bulunarak şunları .aylemiftir: 

cPazar günleri kiliseye gelenler. vaz 
verilir veya Ayini ruhant yapılırken iste
dik:Jıeri takdirde mışıl mlfll uyuyabilir
ler. Fakat btr prtla.. o da, merımn bit· 
tilcten sonra kiliae vezneain.e bir İngiliz 
lirası ya tırmıhdırlar.> 

Karısını döven bir lngilize 
veri len ceza 

Karısına rahat yüzü göstermediği, 
mütemadiyen dövmeğe 'kalkıştığı için 
mahkemeye verilen bir İngllize, mah • 
keme tarafından ckarWle bir sene ko· 
nuşmamak> cezaısı verilmiştir. Reis 
<kendisine: 

- Eğer konuşur, vey,, kanm yeni
den taciz edecek olursan, cezanı iki 
misüne çıkararak seni hapse gönderi -
rim-• demiştir. -------
Agniştayn'in yeni bir buluşu 
Yahu~i profesör Ayniştayn, cazibei 

arzUl sebeb ve illetlerinin esrarmı çö-
zen bir hdl çaresi bulduğunu idcUa et· 
mekted!T 

Ayni~tay'a gıöre, bu keşif. biltttn kai
natın teşekkülünQ, madde muamma -
sını izah edecektir. 

INANMAI 
Gandi madde olarak hiçbir şey. fakat 

ruh olarak pek btıyllk bir ıeydir: Hindli 
~Uelerinin bütün mahrumiyetlerini. bü
tiln ıztırablarmı kendinde topJaınıı olan 
ui btr ruh. O. tki defadır kı istediğini in. 

Dün çıkan gazeteler: 3 üncq.ü, bır yıl içinde pkmı§ olanların da hiç mflballtuız 

giltereye kabul ettlrdL Halbuki, dünya 1h 
tiWl ile insanblJ cennet hayatına kavut
tur.mak lddtasmda bulunmuş olanlar, son 
merhalede İspanyayı da kana boyadıktan 
.. milJOJl}arca insana lellelerce sefalet 

c- Beyollwıda Mr evde eroin yapuı dç ldşln;n suç D.a- 36 1lcuıdır. 
tlinde yakalandlklarmı> yazıyorlardı. Bu haber, eğer yanıl· Bu vaziyette eroin yapanlara verdflJmiz cezanın aynim.es
mıyonak !nı ay ~ çıbmf olan bu fekildeki haberlerin. lele llrmek Jstiyen dtlerlerhıl karbtma1'& klfl ıeldlltne: 

1 S TER 1 N AN, 1 S T & R 1 N AN M A 1 

Sözün kısası 
-····-

Çeklerin mukadderatı 
Önünde 

1!. Tal• 

H idiselerden ibret alınağa aı~ 

mış bulunan bir vatandaş. 

Türklüğile gurur duymağa, Türk oldu~ 

ğundan dolayı hamdetm0ğe, bilhassa soıı 
zamanlarda, sık sık vesile bulur. 

İşte, gene kaç gündür bedbaht Çe1i 
milletinin elem verici serancamını gaze
telerde, radyoda dikkat v~ alaka ile takiö 
ediyoruz. 

Birkaç ·milyonluk bir kütle .. yllz bin .. 
lerce murabba kilometrelik bir <ilke, göz 
açıp kapayıncaya kadar yok oluverdi. 

Çekler Umumi Harbin f€cayiindcn en 
az müteessir olmuş, zengin, münevver 
ve mücehhez bir milletti. Ist.iklBllerinl 
pahalıya satmak için her türlü esbab ve 
vesaite malik bulunuyorlardı. Cermen ~ 
lindirinin yaman tazyikine 1:6ıbütün kar. 
şı koymak mümkün olmamakla beraber-. 
vatan mefhumunun kudsiyetini takdll 
etmiş herhangi bir millete yakışan mu
kavemeti pekAIA gösterebilirler, muka.tt. 
derata böyle zelilane bir tevekkülle de
ğil, zorla ve şerefle boyun eğebiltrlerdi. 
Mağlılbiyet ve istilA bizim de başımız,. 

dan çok geçmiştir. Bir zamanlar bu Çell 
sınırlarına dayanan yurdumuzun parça .. 
!andığına ve gittikçe daraldığına biz de· 
şahid olduk. Fakat, bakın tarihe! En biiı- · 
kin, en zebun zamanlanmızda bile, kur• 
taramıyacağımızı pek iyi bildiğimiz ha1t 
de, 1ıopraklanınızın her bir avucuna bin• 
!erle, yüz binlerle şehid verdik. HiçbJr 
zaman. düşman, sel gi.bi kan dakmede~ 
bizden bir kanş yer koparamamıştır! 

Beşeriyet tarihinde bize ayrılmış olu 
fasıl da bunun için zinde .. bunun için e.ıı 
bedidir! 

MilletinJn elhn akıbetini kablelvubı 
bir duygu ile önceden kestiren Çek şairi, 
tanzim ettilf millt marşın güftesine: c va .. 
tanım nerede?.. sualile başlamış. Bu 
marşı. Çek milleti, bun.dan sonra mahşe
re kadar. bir hicran avazesi gibi tekrar 
edip. dövünsün! 

Fransızca Lö Jurnal'ın son nihhalann• 
dan birinde okudum: İstill ordusunuıı 
Prag şehrine girdiği giln, ahali meydan• 
larda toplanarak hep bir ağızdan bu m ~ ·• 

şı söylemff. ve sonra da marı bitiı ~~. 
hıçkıra hıçkıra ağlamışlar ... 

Bunu okuduğum vakit, önce müteessiı 
oldum. Vatansız kalmak tehlikesini, he
nüz yakın bir mazide, ben de görm.tl§. 
8.C1Slnı ben de tatmıştım .. 

Sonra, yurdunu düşman eline tesliır 

eden Enıdelüs hükümdarı Abdullahilssa 
ğir'in annesinin bu hAdiseyi müteakıD. 

oğluna hitaben ağzından çıkan fU zeha 
g'bi sözleri hatırladım: 

- Erkek gibi müdafaa edemediğin v•• 
tanına. şimdi kadın gibi ağla!. 

Ey Ulu Tanrım!. Beni Türk yarattığın, 
bana bu zilleti ve bu hüsranı gösterme.. 
diğin, göstermiyeceğln için, sana blJ! 
hamdü sena olsun! 

..................... ·--·····-···-····· .. --........ _ 
Profeal5r Umpanın allealne 

11 bin lire verilecek 

Uç gün evvel vefat eden 'D'niversite 
Tıb Fakültesi Profesörlerinden Lim • 
p.ınm ailesine yardım edilmek üzel"9, 
merhum profesör ile 'Oniverslte ara • 
smda mevcud mukavele ahkAmı mu • 
cibince 11,000 lira verileceği alaka .. 
darı~ tarafından söylenmektedir. Va· 
ziyet, Maarif VekAletinin vereceği kr 
rara göre halledilecektir. ····················--·-·-··--···-·-·---···---
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23 Mart _. /SON POSTlı. 

İngiliA teklifine birçok 
devletler cevab verdiler 

• 
lngiliz kabinesi dün de Merkezi Avrupa vazigetile 

ve Bone meşgul oldu, Çemberlagn, Lord Hali/aks 
bir buçuk saat görüştüler 

Londra, 22 (Hususi) - Başvekil Çem.
berlayn, Lord Halifaks ve Fransız hari
ı:iye nazın Bone bugün bir buçuk saat 
116.ren bir müzakerede bulunmuşlardır. 

Başvekil, daha evvel muhalefet lider
lerile görüşmüştür. Lord Halifaks ise Leh 
ıefirini kabul etmiştir. 
Diğer taraftan İngiliz kabinesi bugün 

tekrar toplanarak. Merkezi Avrupa vazi. 
yetile meşgul olmUJtu,r. 

Tecavüs hareketlerine karil müşterek 
bir hattı hareket göatermek üzere müş
terek bir deklarasyon yapılması için İn· 
giltere tarafından yapılan teklüe domin
yonlann ve diğer bazı Avrupa devletle
rinin cevablan gelmiftir. 

cPress Associatinot, İngilterenin Fran
sız • Sovyet ve Polonya hük\ımetlerjni 

mezkfu teklifi tetkike d:ıvet etmiş oldu· 
ğunu ve herhangi bir tecavüz fikri beli
rir belirmez devletlerin istişars için top
lanmalarını teklif ettiğini teyid eylemek
tedir. 

Öğrenildiltne göre İngiliz teklifi bir 
kaç satırlık bir vesika ofup, sulhu sever 

I• • 1 B 1 devletler için tertibat almanın zaruretin-

n gı tere oğaz arın de~~~t~eı;'...-:1:.i _Havas ajansın· 
e k h • • e dan; Memelin ilhakını İngiltere hükume-

strateli e emmıyetını ti kat'i bir harekete geçmek için birse-
beb addetmiyecektir. İngiltere planının .. d derpiş etmekte olduğu müşterek beyan-

g o•• z o•• D U D e tutuyor namede daima Memel ve Danzl.gin işin 
içine sokulmaması iltizam edilmiştir. Zi· 
ra Alman lisanının konnsulmakta oldu-

llngiJiz Harbiye Nazırının beyanatı: ''İngiltere Romanya- ~ mıntaka1ar mevzuubahs bulunmakta-

nın tehdid edilmesi takdirinde Boğazlann muazzam dır. 
Londra, 22 (Havas) - Dün. Londraya 

~trafejİk ehemmiyetini gözden uzak futmıyacakbr ,, muvasalatını müteakib Bone, Lord Hali-
faks ile bir saat kadar görüşmüştür. Bu 

Alman ticaret heyeti Bükreşten Berline döndü mülakat esnasında İngiliz hariciye nazın 
Londra 22 (A.A} - Reuter ajansı 

bildiriyor: 
Bugün Avam Kamatrasında, harbiye 

nazın Hore Beli.sha, Başvekil Çember· 
layn adma bir suale cevaben demiştir 
ki~ 

Almanya . Romanya! ekonomik gö -
rüşmeleri birkaç zamandanberi in.ki • 
şaf etmiştir. Romanya hükfımeti rnüza
liereler esnasında Almatn hükumetinin 
verdiği bir ültimatomun mevcudiyeti· 
nt re~men tekzib etmiş bulunmakta • 
dır. Romanya hükumetini, bazı ihtiyat 
tedbirlerini alrnağa sevkeden keyfi • 
yet, bugünkü vaziyetin sarahatsizli -
'ğidir. Alman heyeti Berline dönmüş • 
tür. 

Hore Belisha diğer bir suale cevaben 
şu beyanatta bulunmuştur:. 

İngiliz hükfuneti, Rıomanyanın teh
Q.id edilmesi takdirinde, Boğazların mu 
azzam stratejik ehemmiyetini gözden 
u1.ak tutmıyacaktır. 
Bükreş, 22 (A.A.) - Başvekaletin teb

liği: Kraliyet konseyinin aldığı kararla
ra tevfikan, hükumet, muhafaza kıtaatı 
efradını tamamlamak üzere bazı ihtiyat 
kontenjanlarını toplamak için tertibat 
almıştır. 

Romanya, kat'i bir sulh siyaseti fakih 
ettiğinden, ıtahşid olunan kuvvetler, faa
llyetıdrinıi talime hasrederek hududlar
dan çok geride memleket dahilinde ka· 
lacakltlrdır. Daha evvelden seferberliğe 
başlıyan bazı yabancı memleketlerdeki 
tedbırler geri alınırsa ve binnetice Ro
manyanın emniyeti mC>selç.si artık mev
zuubahs olmazsa, Romanya hükUm.eti, 
ihtiyatlarını evlerine gönderecektir. 

Tahşidat talim mahiyetinde bulundu
ğundan !hududda hiçbir askeri harekat 

, yapılmadığı tasrih -0lunur. 

Alman • Rumen tiraret miizakereleri 
durdu 

Bükreş. 22 (A.A.) - Havas: AlAkadar 
mahfellerde bildirildiğine göre Alrr.anya 
ile Romanya arasındaki müzakerelerin 
'inki afı pek heyecanlı bir şekil aldığı i
çin eçen Sonteşrinde akdedilen Alman -
Ruır •n muahedesini tamamhyacak olan 
mun ·am itilaflar şimdiki beynelmilel 
buhr ınm sonuna bırakılmıştır. 

t nan murahhası Wohltat, bugün Ber
lir dönecektir. Romanyamn Alman ya
n: bazı taleblerini isaf ettiği iyi haber 
aı mahfellerde söylenmektedir. 

D zı petrol sabalan Alman kumpanya. 
larma verilecektir. Fakat Rumenler pet
rol istihsnlatı imtiyazım AL'nanlara ver
meği kabul etmemişlerdir. 

Macarların bir tekzibi 

Budapeşte, 22 (A.A.) - Havas: Macar 

r ........................................................ 111 \ &neye İngi!tere hükµmetinin tasavvur ... 

B• F k J Jarı hakkında malumat vermiştir. 
lf ranSfZ 88 er Mütekabil İngiliz • Fransız taahhüdle-

h • B rinden maada Hollanda, Belçika ve İs-e yeti O kreşe gidiyor viçreye karşı yapılacak her taarruz bü-
tün İngiliz kuvvetlerinin derhal müdaha

Paris 22 (Hususi) - Bazı gaze- !esini intaç edecektir. 
telerin istihbaratına göl'e yakında, Alınanyanın Romanyayı tehdidi üzeri· 
Fransız erkaruharbiyesine mensub ne İngiltere ile Fransa bu tehdid fiiliyat 
yüksf'k rütbeli sübaylardan mürek- sahasına intikal ettiği takdirde ne yap-
keb bir heyet Bük~e.~ gidecektir. mak niyetinde olduklannı öğrenmek ü-

Bu heyet, Bükreşte Romanya er- zere Balkan devletlerinin fikirlerini sor-
kanıharbiyesile bazı istişarelerde muşlardır. tngiitere ile Fransanm nihai 
bulunacaktır. hattı hareketleri bu devletlerden alacak

'-··•••••••••••••••••••••••••••••••11•••••••••••••••••••••11r 
radı;yo iatasyıon.lcmnm Sighet, Tam.şıvar 
da dahil olmak üzere Traıuilvanyanm 
muhtelif tehirlerinin Macaristana terke
dilmesini ~~riyatlan esnasında istedik
lerine dair gene İngiliz membaından ve
rilen haberleri yan resmi mahfeller tek
zib ebnektedirler. 

ları cevablara bağlıdır. 

lngiliz Nazırı 
Moskooaga gitti 
Varşova, 22 (A.A.) - Robert Hud.son, 

ticaret heyeti azalarile beraber bu sabah 
Moskovaya hareket etmiştir. 

lngiliz Krall ve Fransız Cümhurreisi 
mühim birer nutuk söylediler 

• 
iki devlet reisi nutuklarında 

anlarından bahsettiler tehlike 
Lon<ira, 22 (A.A.) - Dün akşam 

Buckingham sarayında 195 davetlinin hu
zuru ile B. Lebrun şerefine verilmiş olan 
ziyafette Kral ve Reisicümhur İngiliz • 
Fransız tesanüdüne ve iki memleketin 
idealleı·i arasındaki birliğe işaret etmiş· 
!erdir. 

Kral, her iki hükfunetin hali hazırda 
dünyada zuhur etmiş olan bütün vahim 
meselelerin dostane bir surette hallini 
temin için bütün gayretlerlni sarfctmek· 
te olduklarını, fakat hiçbir zaman huku
ka ve beynelmilel münasebetleri idare 
etmesi 18.zım gelen prensiplere uygun ol
mıyan bir itilafa iştirak edemiyecekleri
ni beyan etmiştir. 

Kra1, iki memleketin hürriyet ve ada
let ideallerinin ifadesi olan demokratik 
müesseselerinin ayniyetine işaret etmiş

tir. 
Kral, her iki memleketin şecaat ve ze

ka meziyetlerine olan itimadından bah
setmiş ve bu meziyetlerin bilhassa tehli
ke anlarında kendisini göstermekte oldu
ğunu ve iki milletin şimdiki müşkülleri 
iktiham etmelerine medar ola.cağını söy
lemiştir. 

B Le'brun, verm.jş oduğu cevabda hu
kuku düvel prensiplerinin ihlal edilmesi 
halinde iki memleketin müştereken rus-

setmekte olduklan endişeyi ehemmiyet.. 
le kaydetmiştir. 

B. Lebrun, İngiltere ve Fransanın ay
ni prensiplere bağlı olduklarını söylemiş 
ve şöyle demiştir: 

cNamus, adalet, insani şeref, ferde 
hürmet, muahedelere riayet, verilen sö
zü iutmak, düşünme ve yazma hürriyeti, 
diğer devletlerin daıhill i~lerine karış

mamak hususundaki müşterek arzu, sulh 
için ayni aşk. İşte bu prensiplerin bir 
hülasası. Bu prensipler, dünyanın her
hangi bir noktasında her ne zaman ihlal 
edilecek olursa iki memleketin efkarı u
mumiyesi telaşa düşüyor ve hükumetle
rinden memleketin emniyetin! takviye ve 
umumi sulhu temin etmek için milli mü
dafaanın kuvvetlendirilmesini istiyor.> 

Geceki ziyafet 

Londra, 22 - Lebrun, bu sabah Lon
dradaki Fransız hastanesini ziyaret et
miştir. Mumaileyh Büyük Harbde Lon· 
drada ölen Fra.nsrz kolonisi azası namına 
dikilen heykele bir çelenk koymuş, mü
teakiben Buckingham sarayına dönerek 
sefirler heyetini kabul etmiştir. 

Gece, Fransız sefarethanesinde Leb.nın 
tarafından kral ve kraliçe serefine bir 
ziyafet verilmiştir, 

Danimarka Başvekili 
Oanimarkadaki 

nazilere cevab veriyor 
Londra, 22 (Hususi) - Danimarka 

başvekili bugün bir beyanatta buluna
rak, Danim.arkadaki Alman Nazi ~efinın 
geçen günkü sözlerini şiddetle tenkid et
miştir. 

Nazi şefi, Dani.markanın Çekoslovakya 
gibi Almanyaya il!hak edilmesinin icab 
ettiğini söylemişti. 

Başvekil, bu kabil niyet ve tasavvur
lar besliyenlerin vatan haini sayılacak
larını, Danimarkanın ba§ka devletler n 
dahili işlerin karışmak istemediğini, 

fakat buna mukabil de başkalarının ken
di işferine karışmalarına müsamaha et
miyeceğini ehemmiyetle tebarüz ettir
miştir. 

Sofy~ ya dönen Bulgar 
Başvekilini Kral Boris 

kabul etti 
Edirne 22 (AA.) - Bulgar Başve -

kili Köseivanof maiyetindeki zevatla 
birlikte saat sekizi 1 O geçe Karaağaç 

istasvonuna muvasalat etmiş ve garda 
Gen~ral Kazım Dirik. Vali Nıyazi, ku
mandan Tc1Iat, Bulgar konsolosu, E -
dirne emniyet müdürü ve halk tara • 
fmdan hararetle karşılanmıştır. 

Sofya, 22 (A.A.) - Bulgar ajansı bil· 
diriyor: Bulgar başvekili Köseivanof i1e 
maiyetindeki zevat saat 15.30 da hususi 
trenle Türkiyeden buraya dönmüştür. 

Başvekil bütün tren güzergahındaki 

garlarda, Sofya garının peronunda ve Cİ· 
varında ve sokaklarda, Türkiye ile Bul
garistan arasında mevcud fam anlaşmayı 
ve sarsılmaz dostluğu teyid ve temhir et
miş olan Ankara ziyaretinin yüksek ma· 
nasını h'sseden halk tarafından hararet-
le alkış1an.mıştır. 

Sofva 22 (AA) - Kral saat 17 de 
Tfrr kiyP. ziyaretinden avdeti müna~e -
betile Kiiseivanofu kabul etmiştir. 

Kore' de 
ihtilal 

Sayfa 3 

e Sel akıyor, herkes l<ifla 
f.Jakit geçiriyor 

Yazan: Selim Ragıp Em~ 

S on günlerin siyası hadiselerinın 

tesirile dünyada mevcud olan 

iphamın bir misli daha arttığını söyle
mek bir kehanet değildir. Bu iphamın 
artma.sile mütenasiben ziyadeleşen sıkın
tı da cidden büyüktür. Almanyanın Orta 
Avrupada Alman dili konuşan veya Al· 
manyamn menfaatlerile zıd bir durumda 
bulunduklarını iddia eylediğı mıntaka

Iara karşı taLbik etmekte olduğu siyaset, 
bir taraflı emri vakiler şeklinde tecelli 
ettiğinden dolayı, demokratik esaslardan 
ilham almak iddiasında bulunan devlet .. 
ler son derece müteessir görünmektedir
ler. Bu sebebledir ki bu emri vakilerin 
ilanihaye ittisa edecek bir istidad kesl:1et
memesi için kendi aralarında görüşüp 

konuşmakta ve vaziyetin icab eHireceği 
tedbirleri almaya hazırlanmaktadırlar. 

Pek az memleket müstesna, bu yüzden 
hemen bütün Avrupa kıt'ası sanki bir 
harb arifesinde imiş gibi adeta seferber 
hale ge1miştir. Esasen istilat hareketler 
ani teşebbüsler şeklinde tezahür ettiği 

için, bu tedbire baş vurmayı zaruri gö
ren memleketlere hak v.?rrnemek müm
kün değildir. Son hadiselerin aydınlığı 

altında bugün sabit olan hakikat şudur 

ki Çekoslovakyanın evvelce inhidamına 

muvafakat edenler için şimdi fazla teleh
hüf yersiz bir peşimanidir. O seddin yı
kılmasile bu selin taşabilece~i pekalA 
tahmin edilebilecek bir zarureti mantıki. 
ye idi. Fakat. bir tarafın sarih ve kat'! 
hareketi karşısında diğer tarafın haI~ fi· 
kir teatisi ile meşgul olduğunu ve şu ve• 
va bu tedb'rin alınıp alınmaması zamanı 
üzerinde görüşüldüğünü görmek, evvelce 
alman derslerin hiçbir örneklik hizmeti 
görmemiş oldukları kanaatini uyandır .. 
makta ve çok yerinde teessür doğurmak· 
tadır. Eğer yapılan emri vakiler, mesela 
Memel meselesi gibi hadiselerde olduğu 
misillu İngilterenin ileri sürdiiğil noktai 
nazara göre bir müdahale vesilesi vermi· 
yecek kadar tabii şevler ise, lüzumsuı 

hassasiyet gösterip dünya efkarı umumi· 

Hong _ Kong 22 (A.A.) _ Çin ajan- vesinin yersd z oklarak Dte:~:s1rurü:nti artır-
. . . • makta fay a yo tur. egı se, ıs sare ve 

sı bıldırıvor: .. k · b k 1 k · h!·ıı d 1 .... 111. muza crevı ıra ıp paça an snrarna ve 
Yabancı rna ı er en a ımhı ma u -

mata göre Kore ihtilalcileri Japon a- akan seli bir suretle durdurmak muvafılt 
levhtan hareketlerine devam etmekte olur ve vakit geçirmeden. 

• Selim Ragm 'Rmfç 
ve her fırsatta Japon efrad ve süb::#yla· 
nm öldürmektedir. İhtilalciler 13 Mart 
ta Karenin merkezi olan Seule gire • 
r~k bir pamuk deposunu ateşe vermiş
ler ve depo ile birlikte Japon kıt'aları· 
na aid bazı bindlan da yakmışlardır. 
Hasar mühimdir. 

--------
Mudanyada tifo 

Mudanyada birkaç tifo vak'ası görülmüş 

ve derhal alınan tedbirlerle önüne geçil -
mlştlr. Şehirde kullanılmakta olan Mürtü 
suyu şüpheli görülerek ~estırilmiş, yeni ge -
len hükiimet doktorunun aldığı ehemmiyet
li tedabirle hastalığın fazla .sirayeti.ne mAnl 
olunmuştur. Umuml yerlerde bulunanlarla 
mekteb talebelerine, halkla sıla teması bu -
Iunan satıcılara mecbur! a.şı tatbik edilmiş, 
halkın aşılanma..'11 ihtiyar! bırakılmıştır. Bu
nunla beraber ahali aşıya !azla tehacüm 
göstermiş birkaç gün içinde kasabanın ya -
n nüfusuna yakın a~ tatbik edilmiştir. Son 
hafta zat!ında tek hastalık vak'ası görülme
miştir. 

Filistin müftiist;nün 
tavvare ile Hiraza 
gittiği tekzih ediliyor 

Berut. 22 (A.A.) - Filistin müftüsü .. 
nün tayyare ile Hicaza hareket ettiğin~ 
dair Filistinde çıkan şayialann esassııı 

olduğu salahiyettar mehafilde beyan o. 
lunmaktadır. 

Kudüste protesto grevi 
Kudüs, 22 (A.A.) - Burada Arab m8' 

ğazalarının başlamış olduğu protes~ 

grevine Lidda ve Hayfa mağazaları da 
iltihak etmiştir. 
Şimdiye kadar İngilizler 26 Arab tev~ 

kif etmişlerdir. 

Ankarada ka~ 
Ankara, 22 (Husust) - Bugün Anka .. 

rada kar yağmıştır. ............................................ __. ............................................................................. .. 
~•bahtan sabaha: 

Tarihin cilvesi 
Mevsimlerin sıcak dalgası, soğuk dalgası gibi kıt'alaruı da saadet dalgası. 

felaket dalgası var. Nasıl ki tarihten evvelki çağlann cümudiye da
virleri, ateş devirleri vardı. Tarihten sonraki zamanlarda arzm 
'en gürültülü noktaları Asya topraklarında idi. İnsan med ve cezirleri hep 
Asyadan çözüldü, Asyadan yayıldı ve Asya milletleri uzun asırlar bu fel§.. 
ket dalgası içinde yoğurulup gittiler. Şimdi bu korkunç felaket dalgası Avru
panın üzerinden geçiyor. En kalabalık insan kütlelerinin SJğışamadıkları kü. 
çük Avrupa mahşer yerine benzemflk için küçük bir kıvılcım bekliyor. Bu 
tehlikenin bir kıvılcım halinde değil bir dinamit fitili Şeklinde göründüğü dııı 
muhakkak. Yeni bir med ve cezrin başlangıcındayız. Avrupa iki asırlık me. 
deniyetinin ·bilançosunu fahiş hatalar neticesi büyük .bir zararla kapatacak. 

Avrupa üzerinden geçen bu felaket dalgası en taze medeniyetleri tehdıd 

ederken Asya ve hatt! Afrika göklerinde onun bu ıztırabile alakadar bile ol
mıyan bir saadet dalgası dolaşıyor. Kahire bir bayram yeridir. Yakında Tah
randa şarkın bütün eski acılarını din ve siyaset iacialannı unutturacak bir 
düğün olacak. 

Avrupadan kan ve barut kokular1 gelirken Asyadan cicek ve bahıır koku
ları esiyor, Bu da tarihin mukadder cilvesi iştel 

~ürhan Cahui 



4 8aYfa 

Sadıkzade vapuru Finike! 
civarında karaya oturdu 
Vapurdaki yolcular 

tahlisi için 
kamil en 
tahlisiye 

kurtarıldı. 

gönderildi 
vapurun 

İki gündenberi Marmara ve Ege deniz
lerile Akdenizde şiddetli bir fırtına hü
küm sürmektedir. 

Fırtına yilzünden Akdentzde bir kaza 
olmuş ve Mersin dönüş posta~ını yap
makta olan Deniı:bankın Sadıkzade vapu
rn dün sabah Finike civarında Adrasan 
mevkimde karaya oturmuştur. Kaza şu 
tekilde vukubulm~tur: 

Mersin ve Antalyadan yolcu ve yük 
aldıktan sonra İstanbula hareket eden 
Sadıkzade vapuru Finikeye gelirken yol
da kuvvetli bir fırtınaya yakalanmış, sı

ğınacak emin bir yer aramıştıT. Şiddetli 
fırtına yüzünden müşkül bir vaziyette 

kal~ vapur Finikeye 22 mil mesafede 
bulunan Adrasan koyuna iltica etmek is
temiş ve dün sabah saat 4 de koya girer
ken fırtınanın şiddetinden koy ağzında 

kayalıklar üzerine oturmuştur. Vapur hu 
sırada makine dairesinin altmdan delin
miş, gemiye sular girmeğe başlamıştır. 

Gemi süvarisi derhal icab eden tedbir
leri almakia beraber telıl.zle kazayı ala
kadar lara haber vermiş ve yardım iste
m.iştir. Ayni zamanda suların vapura gir
mesine de mani olunmuştur. 

Dün öğleye doğru kazayı haber alan 
Deni.zbank idaresi derhal harekete geç-

fi Bt~f ~rrlJı I 

Cerrahpefa hastanesindeki gl5z 
kliniği ikmal ediidi 

Tıb Fakültesi talebesinin daha iyi 

bir ~tte staj görmelerinin temini ve 

halkın da bu sahada faydalc..~ması için 

Cerrah.paşa hastan.esine bir göz kliniği 
yapılacağı evvelce yazı~ idi Klini· 
tin in.şıfatı tamamen ikmal edilıniştir. 

Yakında faalyete başlayacaktır. Bun -

dan maada, radyoloji eruıtitüsü için de 

yeniden Almanyaya bir çok alet sipaı -
riş edilmiştir. 

miş, Mersin postasını yapmakta olan 
Mersin vapuruna telsizle emır vererek 
süratle kazazede vapurun yanına gitme
sini bildirmiştir. Mersin vapuru kaza 
mahalline varmış ve kazaya uğrıyan va
purdaki yolcular varegile vasıtasile va
pura alınarak karaya çıkanlmı§tır. 
Ayrıca dün gece Gemi Kurtarma ida· 

resinin Hora tahlisiye vapuru da kaza 
mahalline gönderilmiştir. 

Vapurda 1200 ton yük bulunmaktadır. 
Yolcu adedi henüz anl aşılamamıştır. Ha
sar hakkında da henüz kat'i b1r malfunat 
alınamamakla beraber, vapurun vaziyeti
nin tehlikeli olmadığı zannedilmektedir. 
Sadıkzade vapuru 1657 tonluktur. Va

purculuk şirketinin olan bu vapur, De
nizyolları tarafından birkaç seme evvel 
salın alınmıştır. 

Vapur tahlisiye gemisi tarafından yüz
dürüldükten sonra yaraları muayene o
Lunacak ve tahlisiye yedeğinde limanımı
za get1ri1erek havuza alınacaktır. Deniz
han k kaza mahalline bir fen heyeti de 
gönderecektir. 

F!rtına devam etmektedir. Fırtına yU
zünden den;zlerde daha bazı ufak kaza
lar vukuu muhtemle görülmekle bera
ber, dün geç vakte kadar limana bu hu
susta malUmat gelmemiştir. 

Kllllllr işleri: 

DOn ilk o\ ul baföftretmenleri 
topleınc'ılar 

Diln i:k okul baş öğretmenleri, İı -
tanbul birinci okul binasında bir top • 

lantı yapmışlardır. Toplantıda yazın 

acılacak olan çocuk bahçeleri ve ço • 

c~k kamplarında çalı.şacak olan öğret
menlerin seçilmesi, okullardaki talebe 

ile çalı~ma vaziyetinin daha normal 
bir şekilde cereyan etme.si için esaslı 
tedbirler alınması ü:ı:erinde görüşül -

müştür. 

Emekli General Ali Hikmet dun· ebedt 
medfenine merasimle tevdi edildi 

Cenau merari minden '*" intıbcı 
Guiantep meb'usu ve uki Türk SpQI' Kırdar, :müteahhid Abdurrahman na.mı

Kurumu Reiai emekli General Ali Hık- na bire.r çelenk gönderilıniftL 
met Ayerdem, dOn. Asrt mezarlıktaki Cenaze merasiminde Vali Lfttfi Kırdar, 
medfeni ebed.lsine tevdi edilmiıtır. Mel'- İstanbul Kumandanı Genera! Halis Bı
hum generalln silAh. a.rkadaşları. yakın yıktay, Harb Akademisi Kumandanı Ge
dostları ve İstanbulda bulunan askeri ve neral Ali Fuad, emekli General Ali Said, 
mülki rical, kendisinin Şişlide bulunan Refet, Cemil Con.lt, Pertev, saylav Receb 
evine erkenden gelmiş idiler. Peker, Hakkı Tarık, Operatör Mim. Ke-

mal, saylav Seliın Sırrı, saylav Salih 
Saat 11 de cenaZ€ alayı ŞiiJliden Teş- Bozok, eski İstanbul Valisi Muhittin O's-

vikiyeye 'hareket etm.İ4tir. General Ali tündağ vesair mülld ve askeri erk!n bu. 
Hikmetin tabutu Türk bayrağına sarıl- lunmuşlardır. 
mıi, top arabasına konulmuştu. En önde Cenaze namazı Teşvikiye cam.isinde 
ıbir müfrezei askeriye bulunuyor, arkada 
polisler ve sıra ile matem marşını ağır 
ağır çalan bando, naşı h!mil top arabası. 
çelenkler, diğer bir müfrezei askeriye ve 
kalabalık bir Jıalk kütlesi geliyordu. 

Büyük Millet Meclisi, Galatasaray spor 
klübü, İş Bankasının Bursa ve İstanbul 
ıubeleri. İstanbul Belediyesi, Vali Lutfi 

kılınmıştır. 

Teşvik:iyeden Vali konağı caddesinden 
geçilerek Harbi.yeye gelinmiştir. Burada 
Yedek Sübay okukı talebeleri cenı12eye 
kar~ı resmi selamı ifa etmişlertlir. Har
biyeden otomQbiller ile Asri me:aar~a 
gidilmiş ve merhum General hamı me
ra.simle de.fnolumnufbır. 

SON POSTA 

Eminönü ile Atatürk 
köprüsü arasındaki 

saha istimlak edilecek 
İmar işlerinde kullanılmak üzere İs

tanbul Belediyesinin emrine verilecek 
beş milyon liranın iki milyon lirası E
minönü i1e Atatürk köprüsü arasındaki 
sahaya harcanacaktır. Buralardaki bütün 
binalar Belediye tarafından satın alına· 
cak ve yıkılacaktır. Yollar tanzim edil
dikten sonra arsalar bankalara, vekalet
lere, hususi müessese sahibJerine satıla
caktır. Vekalet, banka ve hususi müesse
seler bu sahada binalar inşa edecekler
dir. Belediye bu maksadla mütedavil ser
mayeli bir birlik vücude getirmek iste
mektedir. Eminönü ile Atatürk köprüsü 
arasındaki sahanın imarı bittikten sonra 
diğer mıntakalar da ayni şekilde imar e
dilecektir. 

Gazi köprüsünün iki başındaki yolların 
açılması keyfiyeti ikinci plana alınacak
tır. 

Pendik cinayetinin faili 
dün ya~alandı 

Evve1k:i gün Pendikte işlenen cinayeti 
dün taisilatı ile yazmış ve katilin takib 
edilmekte olduğunu 'bildirmiştik. 

Katil Muharrem aslen Hendeğin Afa· 
kaş köyü ahalisindendir ve Meryem adlı 
bir kadınla evli bulunmaktadır. Meryem, 
bostanlarda çalışmakta, Muharrem de 
karısını kıskandığı cihetle onunla bu 
yüzden sıksık kavga etmektedir. 

Cinayet sebebi de budur. Muharrem 
karısını öldürmek isterken araya giren 
bostan sahibini öldürmüş ve kaçmıştu:-. 

Katilin takibine Kartal jandarma ku
mandam Şevki Atay çıkmış ve her ihti
male karşı, vak'a, Hendek, Gebze, IYlz
ceye telgrafla bildirilmiştir. 

Takib sonunda, katil Muharremin Ya
kacık istikametine firar ettiğini, Aydos
dağını aştığı anlaşılmıştıC". Bu iz üzerin· 
de yürüyen jandarma kuvveti, dün saat 
11 de Kartalın Samandıra nahiyesine ta· 
bi Sangazi köyünde katili yakalamıştır. 

Bir adam karısını sokak 
ortasında yaraladı 

Dün bir kadın, kıskançlık yüzünden 
cadde ortasında kocası tarafından bıçak
lanmıştır. Beyazıdda Kalaycı Şevki soka
ğında oturan Mehmed, bir aydanberi 
dargın bulunduğu ıkarısı Reyhanı, Fuad
paşa caddesinde görmüş ve kadının ya
nına yaklaşarak barışmak teklifinde bu
lunmuştur. Reyhan, Mehmedin bu tek.li
fini kabul etmemi~ ve yürümesine devam 
et~ir. Mehmed, karısının bu haline 
fevkallde kızmış, yanında bulunan kü
çük bir bıçak ile Reyhanın sırtının sol ta
rafında derin bir yara açmıştır. 
Reyıhan Haseki hastanesine kaldınl

ınış, suçlu Mehmed yakalanmıştır. 

EmlnlinO Halkevinde temsll 
Em1nGuü Hulkcvinden: 23 - 24 ve 25 - Mart 

günleri saat (20.30) da evimizin Cağaloğlun
daki Merkez aalonunda İnfiııli Aşk adlı dört 
perdelik komedi temsil edilecektir. 

BU 
ARŞAM 

Mart 23 

Radyomuz Paris radyosunun 
parazitlerinden kurtarılacak 

Sipariş edilen teknik malzeme geldikten sonra Ankar~ 
radyosu her tarafta ıslıks1z olarak dinlenilecek 

Ankarad.a Etimes'ud radyo istasyonu
nun kuruluşu memleketimizde büyük bir 
memnuniyet uyandırmış ve fennin en 
yüksek teknik tekemmülünü ihtiva eden 
postamızın ku.rulmağa başladığı zaman
danberi de radyo satışları daha çok art
mıştı. 

Fakat yeni radyo istasyonu çalışmağa 
başladıktan sonra neşriyatta beklenen 
vtizuh ve 'berraklık görillmediğinden ba
hisle gerek Posta İdares:ne ve gerekse 
gazetelere birçok mektublar gönderilmiş 

ve gazeteler de bunlara makes olmakta 
tereddüd etmemişti. 

Bu vaziyet karşısında P osta, Telgraf 
ve Telefon Umum Müdürlüğü memleke
tin muhtelif mahallerinde muayene ve 
mesahalar yaptırmış ve radyo istasyonu
muzun İstanbul ve emsali yerlerde iyi 
dinlenilmemesinin, Pads radyosunun 
müdahalesinden ileri geldiği tahakkuk 
etmiştir. 

Umum Müdürlüğün verdiği malfunata 
nazaran ahiren hüktlmetimiz murahhas
larının iştirakile Montreux'de toplanan 
Avrupa Radyodi.ffüzyon konferansının 

başhca mevzu unu da bütün Avrupa mil-

Askerlik iş lerl: 

letlerini alakadar eden bu mühim mese~ 
le, yani dalga tevzi işi teşkil etmektedir. 

Mesaisini bu ay nihayetine doğru ik: 
mal etmesi muhtemel olan MontreuJI 
konferansı mukarreratı tatbik mevkiine 
girinceye kadar Patis radyosunun iz'aca· 
tından mümkün mertebe kurtulmak için 
teknik tedbirler alınmıştır. 

Bunun için lüzumlu olan malzeme Lon· 
draya sipariş edilmiştir. Bu malzemenin' 
vürudundan sonra milli postamızın yur
dun her köşesinde ıslıksız olarak dinleni· 
lebileceği kuvvetle umulmaktadır. 

Sına! parazitler meselesi için de 3222 
numaralı telsiz kanununun 16 ncı mad~ 

desi mucibince ihtizazat neşreden elek· 
trik veya makine tesisatı sahihlerinin ve 
işleten1erinin mükellef oldukları tertibai 
hakkında Umum Müdürlükçe bir izah· 
name hazırlanmaktadır. 

İza'hnameyi hazırlıyan komisyonun me. 
saisi bir hayli ilerlemiş olup, izahnarnedel 
telsiz alıcıları üzerinde karışıklıkları 

mucib olan tesisatın tamamen izalesi, b~ 
mümkün olmadığı takdirde azaltmak için 
almakla mükellef bulundukları tertibai 
zikredilecektir. 

Toplantılar: 

Şubeye davet Halkevlerinde seçim 
Sellmiye Tümen Askerlik Dairesinden: 9S9 Kadıköy Ha.lkevinden: Şube Jromlte. ~i 

Nisan eelbinde 316 - 329 doğumlularla 330 - mı a.şağl'daki günlerde yapılacaktır: Üyele-c 
331 doğumlu piyadeler askerllklerini yapmak r1n behemehal gelmeleri. ı 

üzere çağırılacaklardır. Şubelerde toplan • Sosyal Yardım 28 - Mart 19 da, Ar ve Ten\ 
1 

ma günii 30 - Mart - 939 dur. Bedeli nakdi sil 29 •. Mart 18 de, Spor, Dil, Tarih, Ede ı 
29 - Mart - 939 aJt4amına kadar kabul edi - blyat 30 - Mart Perşembe 19 da, K1tab.sa ~ 
Jecektir. ray, Yayın ve Halk dershaneleri 81 - MaJ1 

Askerlik etmemif piyadeler 19 da. 
çaöırılıyor Kızılay Emin&nO ,ubesinin kongresi 

Kadıköy .~kerlik ~ube8lnden: 1 _ 316 do- Türkiye Kızılay Cemiyeti Emlnöntt K~ 
ğumludan 330 (dahil) doğumuna kadar hiç Şubesinden: Ka:amızın 1939 ~enw Um~ 
askerlik etmemiş olan 3ağlam piyade .lslAnı Meclliıi 25 - Mar~ Cumarteaı ~ü saat 14 d~ 
erleri 1 _ Nisan _ 939 ünü kıt'alarma sev _ 4 cü Vakıf hanında kAln !stanbul T1care1 
kedllecekler<ilr. g Odası salonunda toplanacaktır. 

2 - Şubede toplanma gün 30 - Mart • 939 K:ıza mıntakasında kayıdlı bütün Kızıl • 
dur. aylılann toplantıda haZll' bulurunalan rlcf 

3 - Bedel vereceklerin ·bedelleri 3G - Mart- olunur. 
939 akşamın<ı. kadar kabul edllecelıtir. ================~ 

Astegmenler çaöırıhyor den ve maaşı asilleri 25 (dahil) liradan yu 1 
kan ve mua:lill ücret alanlardan ibulunmaııı 

Fatih Askerlik Şube.tinden: 1 - Nl.sa.nda Bu çerçeve dahilinde bulunanlann vaziyet 1 
nakliye, 5 - Nisanda efivari, 15 - Nl.sa.nda ıerini tesbit ettirmek üzere Şubeye hem.er 
ölçme, 2tl - Nisanda i.stthkft.m ve :ı.,ıldak as- müracaat etmeleri Uft.n olunur. 
teğmenleri (eski ~a.blt vekllleri) 45 gün ta -
llm için kıt'aya sevkedlleceklerdir. Aıteomanler oaörıhyor 

Bevkedllecek bu 3Übayların haiz olacakla.n Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 45 günlü1' 
şartlar: mutad olan stajlarını görmek üzer-e siivar~ 

Terhis tarihleri üzerinden iki sene g~ ölçme, istihkam, ve ışıldak asteğmenler~ 
olmak, 813 <dahil) 326 (dahil) kadar doğum- 28 - Mart. - Q3!> tarihine kadar müra~aa.tlar~ 
lulardan olmak, maaşını umuml mfivazene • il!n olunur. 

,1--------------------------------~I lstanbul ŞEHiR TIYATROLARINDA: 
& O N 10 T E M 8 1 L 

Komedi Kı~ mında: 

Bir Muhasip Aranıyor 
Dram Kısmanda : 

KORKUNÇ GECE 

ve SARAY Sinemalarında birden 
Senenin en muazzem ve en NEFiS TÜRKÇE SÖZLO, ŞARK MUSiKiLi, BÜYOK MiZANSENLi SÜPER FiLM 

Baş Rolde: R A M O N N O V A R R O 
Musiki kısmı: M. C. ve Üstad CEVDET KOZAN • Gazel ve şarkılar: NADİR • HAMİD DİKSES • ve K. SAFİYE 

Programa iliYo 
olarak 1- BURSA SENFONİSİ Türkiyenin hakiki bir 

pırlantası olan güzel 
Bursanm Tariht Abideleri • Camileri ve sayfiyeleri TÜRKÇE SÖZLÜ ve :MUSlKlLt 

2 - Memleket Jurnalı ı Bulgar Başvekili Eks. Köse tvanof'un Ankara ziyareti - Sipahiocağında atlı yarışlan -
Istanbul iklnci mtlııtehib eoimi - PERA • ŞiŞLi futbol maçı ve S. 3 - FOKS JURNAL dDnya haberleri 

yerlerinizi evvelden ahhrımz Tel: 1 P E K · 44289 - SA RAY - 41656 
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23 Man 

Çukurova yolsuzluktan 
kurtarılmağa çalışılıyor 
Coğrafi vaziyeti dolayısile beynelmilel bir mahiyet 
arzeden Çukurovada yeniden bir çok yollar yapılacak 
Adana (Hususi) -

Çukurovanın yolsuz. 
hık cierdi bambaşka 
bir mahiyet .uzet • 
ttı.ekt€dir. 

Coğrafi vaziyet do
layısib beynelmilel 
b:i.r yolun üstünde bu
Unuşu, turistik değer 
\te transit ehemmiye
ti bir tarafa bırakıl • 
ıa bile, Çukurova i • 
çin iktısad! bir unsur 
halindedir. Asırla • 
rın ihmali yüzünden 
\ri15yetin muhtelif 
ll:untakalarını mahal
U pazarlara bağlı -
)"an yollar, bugün 
Y<>k denecek bir va - '.Adana muhabirimiz vali Ali Rıza Çevik ile görüşilrken 
Ziyettedir. 

Köy ve kasabaların kalkınması mede
niyet seviyelerinin yükselmesi bakımın . 
dan da büyük bir noksanlık arzedeN. bu 
'\1'a7.iyet bilhassa Çukurovanın toprak 
ttıaıhsulleri üzerinde çok mühim bir rol 
PYJı amaıktadır. 

Nihayet evvelki gün, vilayet umumt 
meclisinde bu mesele ehemmiyetle mü • 
aakere edilmiştir. 

. KGsabalar arası ve kasabaları vil.avet 

him kararın tahakkuku için hükıim.et 

nezdinde süratle teşebbüse geçileceğini 
söylemiştir. 

Bir milyona yakın vilayet bütçesinin 
122,880 lirası hususi muhasebe teşkilatı
na, 22,849 lirası nafi.a ~erine, 319,102 li
rası maarif işlerine, 15,460 lirası ziraat 
işlerine, 90, 170 lirMı sıhhat işlerine, 

167,903 lirası muhtelif masraflara ve yar
dımlara, 126,386 lirası köprü ve yol ta
miratına, 5,500 lirası fevkalade masraf • 
lara ve 15,000 1irasının memleket hasta • 
nesi yeni binasının in~atı mütedavil ser
mayesi için aynlmıştır. 

Bu yıl Çukurova bölgesinde ameli bir 
çalışma hamlesi başlıyacaktır. 

ırne .. ı{ezine bağlıyan yolların yok dene~ek 
bir halde olması, bu yüzden çiftçinin bü· 
Yük zararlar gördüğü, çünkü, zirai mad· 
delerin nakliye masraflarının bu şerai1 
Altında çok yükseldiği binaenaleyh, bu . 
tıun Cukurovada her şeyden evvel inşası 
gerı=>ken bir iş dlduğu di.işünülmüştilJ". 
P'akat bu jşin bugünkü viıayet bi.itçeıe • Erzincanda yol faaliyeti 
rincl<>n ayrılacak bir para ile temini im • Kış aylarında gerek kendi amele.sinden ve 
~nı mevcud olmadığı da gözönüne ge :. gerekse uc;te yevmiyeslnln düşüklüğünden 
tfrilmistir. ı istifade etmek suretlle ueuz bir fiatla parke 

VW t l' . k h . tası yaptırmakta olan belediye hük\l.met ö -
aye mec ısı, ço araretlı konuş • nünden müfE>ttlşlik binasından istasyon cad-

lnalardan sonra yol ve arazi vergileri nis- desi ve Cümhurlyet meydanı ağ'mıa kadar 
bet!E>r:ne bir miktar zam yapmak lüzu- parke <fö~etmesıne başlıyacaktır. 

C Yurddan Resimli Haberler :=J 
Çanakkalede 19 Mart bayramı 

T ra kyada tırtıl 
mücadelesi 

Edirne (Hususi) - Trakyada çam 
ormanlarının tutıl savaşı ciddi ve ha -
r:;retle devam ediyor. Sıklet merkezi 
Çanakkale, Biga ve Gelibolu idare mer 
kezlerile Çanakkale ve Keşanda 60 
kadar orman mesaha memuru köylü 
grupl<Jrı çadır ve makaslarile çalış • 
maktadır. Ziraat Vekaletinin bu iş ü
zerinde verdiği emirler sımsıkıdır. U
mumi müfettişlik bu emirleri vilayet 
üzerinde takib ediyor. Vekaletin or -
rnan fen şube müdürü Seyfi bu mak -
sadlar için temas ve tetkiklerde bu • 
lunmak üzere Trakyaya gelmiş umu • 
mı müf~ttiş General Kazım Diriği zi· 
y<!retten sonra Keşan ve Geliboluya 
gitmiştir. Üç günde bir raporu gelmek-
tedir. Çanakkale (Hususi) - 18 Mart deniz 
Şimdiye kadar 150,000 kese toplan - zaferi bayramı burada coşkun bir şe -

mıştır. Ziraat Vekaleti 7,000 lira talı· kilde tE>s'id edilmiştir. Bunun için bü -
sisatı Edirne ve Çanakkaleye gönder· tün Çanakkale halkı ile köy ve kazalar
miştir. dan gelen binlerce halk, ~keri motörlü 

Tekirdağ, Malkaratlan ve Çanakka • kıt'alar ve okullar saat l O da Cümhu 
r lenin Gelibolu, Edirnenin Keşan or - riyet alanında toplanmıştı. Ve şehrin 
man1arı Keşandan idare edilecektir. her tarafı bayrakl&.ırla donatılmıştı. 

Az vakitte bunların arkası alınacalk Bütün dükkanlar kapatılmış ve geniş 
ve gelecek yıl daha kuvvetli tedbirler o~an Cümhuriyet alanı baştanb~a dol-
alıt:l.licaktır. muştu. Saat 1 O da vali Ulusoğlu, Mst. 

·- Mv. komuta'nı general Artunkal ile as· 
keri kıt'a ve okulları teftiş ettiler. Hal 

Deni.% binbaşılarından Asal, 18 M.;.rt 
deniz muharebesini harita üzerinde 
izah etti. Bunu müteakıb Halkevi na -
mına Halkevi başkanı Dilmaç, Türk 
milletinin şecaat ve bahadırlığından ve 
18 Mart gününün hatıralarından bah 
seden bfr hitabede bulundu. Ordu na
mına Mst. Mv. K. general Artunkal 
kürsiye çık~rak 18 Mart gününün ta 
rihini pek canlı bir şekilde anlattı. "l/e 
çok alkışlandı. Geçid resmini mütE>:.kıb 
törene nihayet verildi. 

Gece İstiklal okulu salonunda Ordu Trakyada fidancıhk 
Edirne ( Hususi ) - Geliboluda 28 

dekarlık bir fidanlık mütemadiyen :in
ki~af sahasında i!erJemektedir. 

kın bayramını kutiuladılar. Ve her te- Evi tarafından tertib edilen pari.ak biı 
şekkül, Atatürk anıdına çelenk koydu. balo verildL Resim törenden bir sahne 
Bunu müteakıb İstiklal marşı çalındı. yi gösteriyor. 

Bu sene köylere 6000 den fazla fidan 
verilmi~tir . 

Belediye tarıhl S,anca p~a Kale ve 
havuzunun etrafındaki derme çatma 
binalan istimHlk ederek bu tarihi eser· 
lerin önünü açmış ve burada bir park 
ve çocuk bahçesi meydana getirmek 
için teşebbüslere girişmiştir. 
Dağlarda yabanı ahlatlarla zeytin

lerin aşılanmasına beşer kişilik grup
larla beş koldan başla~ıştır. 

Köy yollarının hemen hepsi vesaitin 
işlemesine müsaid bir hale getlrilıniş 

bütün köylerfrı telefonları yapılmış ve 
bu muhaberat ticarl işlerde de kolay· 
lıklar temin eylemiştir. 

Mardinde nümune jandarma karakolları 

~nu~rurig&~~ilr.VeaHıli~clan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yol vergisine bir lira, bina ve arazi ver· 1 c Tokat Türk Hava Kurumun un balosu ) 
~lerine de binde iki ni~etinde bir zanı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~-
kararlaştırmıc;lır. 

Çünkü bugünkü 886,000 lralık vHayet 
bütçesinden aynlacak para ile her sene 
Vilayet dahil;nde ancak iki kilometre 
yol yapılabilecek ve vilayet dahilinde 
in.şası lüzumlu vollann 800 kilometre ol
duğuna göre, Çukurovalılar, daha dört a
aır lrklemek ve ancak 400 sene sonra yola 
b-nımlak gibi uzun b;r intizam bahtsız • 
hğ·""'l düşeceklerdi. Halbuki bu, cüm • 
lıur · .. et hükl1metinin ve cümhuriyet va· 
~~~~"ının gönlünün asla razı olamıya . 
ca lSı bir şeydi. Nitekim umumi meclis 
bövl<> düsünmüs ve süratle yolların in . 
tası kin bir kavnaktan istifadevi karar
laşt l' mıştır .. İki . vergiye yapılan· bu zam
mı. Cukurovalılar seve seve, memnuni· 
yetle vereceklerdir. 

Vilayet meclisi böyle mühim bir ka • 
rardan sonra tatil yapmış bulunuyor. 
Son ictimada daimi encümen seçimi de 
yapılmış ve Fahri Uğurlu, Dede Gürsel, 
liiJmi ve 'Tevfik Yıldırım daimi en~.irn.e
ne se~ilmişlerdir. 

Meclisin mesaisini bitirmesi münase -
betı l0 değerli valli Ali Rıza Çevik bir nu· 
tuk söylemiştir. 

Kenôisile yaptığım görüşmede, Vali 
Ali Rıza Çevik, mecliste verilen bu mü-

Pazar 

Tokat (Hususi) - Türk Hava Kurumu Balo çok neş'eli ve samimi bir hava 
Bayanlar kolu tarafından Kurum men • _içinde sabaha ıkadar devam etmi§ ve eğ
faa tine Halkevi salonunda bir balo ve - 1 nilmi' ı· 
.lmiş . e .ş ır. 

rı· tır. 
Tertib hey-eti.ıli t~kil eden bayanlar Bayanlar kolu başkanı Muammer De -

cidden iyi çalışmışlar, bir taraftan ye- veli ve üyelerden Zeliha, Düriye ve Şa
ni aza kaydetmekle piyango için de te - ziyenin verimli çalışmaları cidden tak ~ 
berriiatta bulunan bayanlardan nadide dire şayıandır. Resim ibaloda bulunan bir 
şeyler toplamışlardır. grupu gösteriyor. 

Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey dün nev -
1 ruzdu ... 

... Artık ılkbahara gir • 
dik sayılır .. 

... Bundan sonra her ge
çen gün, bizi baharın bin
bir kokusuna kavustura • 
cak! 

Hasan Bey - İnşallah a
zizim, Allah acır da bu ko
kuları duymayız. 

- Neden Hasan Bey? 

Hasan Bey - Bu binbir 
k-0ku içinde barut koku • 
sunun da bulunacağından 
korkarım. 

Mardin (Hususi) - Vilayetimiz da· 
hilinde hususi idare çalışmaları güzel 
eserler meydana getirmektedir. Hal -
kevi, vali konağı bitmiş, memleket hc!s 
tanesinin temeli atılmış. su projeleri • 
nin ihzarı munakasaya konulmuştur. 

Umumi muvazenenin yardımile vi -

Jayct dahilinde on iki jandarma numu

ne karakolu inşa edilmiştir. Bunlar h~ 

türlü sıhhat, ikamet, muhafaza ve mü· 

dafaa şartlarım haizdir. 

Resim bu karakollardM1 biıic;ini gös 
termek1edir. 

Üsküdar büyük bir yangın tehlikesi aUaUi 
~ (Baştarafı 1 inci sayfada) ı Neticede, itfaiye gruplarının gııvret· 

Dün akşam saat 20,15 sularında Üskü- li çalışmaları, Üsküdar emniyet amir -
darda İhsaniye mahallesinde eskı Sulta- l:ğince ittihaz edilen tedbirler sayesin
niye, şimdiki Çakmakcılar sokağında as- de gece yarısına doğru, yangın sokak· 
keri kaymakam mütekaidi Reşidin sahibi t3ki 14 • 16 - l A numadlı Reşid ve Ha
bulunduğu ve Ulviye isminde bir kadı- şime aid üçer katlı büyük binalar ka
nın oturduğu evden birdenbire alevler milen yandıkta!ı sonra, ateş söndürü -
yükselmeğe başlamıştır. Ateşi gören lebilmiştir. 20 dakika kadar sağnak ha ... 
komşular ve mahalle bekçilen derhal it- linde dökülen şiddetli bir yağmur da, 
faiyeye haber vermişler, birkaç dakika itfaivenin mesaisini kolaylaştırmıştır. 
sonra Üsküdar itfaiye grupu yangın ma- Yan~n binalardt'ı'n. hemen hiç bir eşya 
halline gelmi.ştir. Bu sırada rüzgarın çok ~a kurtc.rılamamıştır. 
şiddetli esmesi, alevlerin gene Reşide aid Dün geç vakit yapılan tahkikatta 
ve kendisinin oturmakta olduğu ik.incı e- ateşin Tnviyenin oturduğu evin soba 
ve sirayetini mucib olmuş, her iki bina bi.ltcasmdan çıktığı ve bacanın uzun 
da dört bir taraftan ateşle sarılmışlardır. müddettenberi temizlenmediği anlaşıl-

İtfaiye faaliyete geçince sokakta harik mıstır. 
musluğu olmadığı anlaşılmış, bunun üze- Alakadarların kanaatine göre Üskü· 
rine, Doğancılar mevkiindeki harik mus- dar dün gece büvük bir yangın tehli -
luğundan, civardaki bir kuyudan ve ge- kesi atıatmıstır. 

0

Zira İhsaniye mahal
ride denizden su alınmak suretile çalışıi- lesindeki 300 den fa?.la ev h~psi birbi· 
mağa başlanmıştır. Bu sırada, ateş yüz- rine bitisik ve ahsaptır. Rüzgar ise sid
b~şı Haşime aid ü~nc~ hi~ayı da sarmıs, detli esn;ektcydi. ·Dün akşam eski ~ts
bıraz sonr~ Kadı~oy. ı~faıye grupu da l.<üdar yangını fecayiini hatırlayan Üs
~angın yerme yetışmıştır. ki.idarlılar, hepsi ayaklanmış vaziyet • 
Usküdar hapishanesi tehdid alh-da teydi. Civardaki bazı evlerde eşyala -

Alevler öne doğru yayılmağa baş}ayın- rını toplayanlar, kapi önüne ç1karan -
ca Üsküdar hapishanesi de tehdid altını lar, heyecana kapılanlar görülmektey
girmiştir. Her ihtimale karşı mahkumla- di. 
rın firarına veya buna mümasil bir ha- Hadiı;:eye Ü::.küdar nöbetçi mi.iddeiu· 
diseye meydan vermemek için, derhal ınumisi de, el koymuştur. Yang111da 
jandarma tertibatı alınarak. hapishane- kasd yoktur. Fakat tt'dbirsizliği ve dik 
nin etrafı kordonla çevrilm!ştir. katsizliği görl.ilen ler hakkında takibat 

Bir yandan da zabıta tedbirler almağa ~'arıılmaktaciır. 

başlamıştır. Ü~küdara, geçmiş olsun! 
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KELEPÇELD LIER 
cHocanın sarığı kirli imiş: 
- Hoca şu smğı yıka! 
Demişler. Hoca düşünmüş: 
- Benim de aklıma geldi amma, de

miş, yıkayacağım; az zaman sonra ge 
ne kirlt"necek. 

-Gene yıkarsın! 
Hoca gülmüş: 
- Gene kirlensin, gene yıkaya'j"ım; 

gene kirlensin, gene yıkayayım .. Öyle 
amma ben bütün ömrümü sarık yıka -
maltla mı geçrreceğim!..> 

- Eveti 
- Hiç hoş bir şey değil, bir şehrin 

ana caddelerinde kabahatleri ne olu.ı
sa olsun vatandaşlar ellerinde kelep -
çelerle dolaştırılıp teşhir edilemezler. 

- Evet! · 
- Siz gazetecisiniz yazma~ısınız. 
- Yazdık. Ben de yazdım. 
- Gene yazmaruınız! 
- Bir kere yazmadım ki, birkaç ke-

re yazdım. 
- Ne çıkar gene yazınız! 
-Peki! 
- Yazacaksınız değil mi? 
- Yazayım amma, hiç bir tesiri ol 

Mevsimlik spor 
manto 

Cknç kız ~ 
genç kadın da giy 
se güzel durur. 
Hatta pek genç 
olnuya da lüzum 
yok, Böyle sade 
bir manto nasıl 

olsa çirkin kaç • 
maz. Yalnız spor 
tarzda olduğu i -
çin halleri pek a
ğır o1a~ılara git • 
mez. Bunlar, da· 

Takas 
davasına 

suiistimali 
devam edildi 

Tahkikat yapan müfettişlerin ve ehlivuku(un müte· 
bayin ifadeleri hakkında yeniden sorgu yapıldı , 

Uzun müddettenberi Asliye 3 üncü 
ceza mahkemesinde rüyet edilmekte o· 
lan takas suiistimali davası.nM dün de 
devam edilmiştir. Davanın suçluları 
bazı gümrük memurları ile tüccarlar-
dır. • 

rek, Sultanahmed 2 inci sulh cezacı. 
duruşması yapılm1ştır. 

Neticede, mahkeme suçlu kocatnın 1 
ya 15 gün hapsine ve tevkifine, suç Ol"' 

teığı Hacının da 15 gün müddetle hap~ 
sine karar vermiştir. 

Dün akşam bitişlk komşumla ara -
mızda buna çok benzer bir mükfileme 
geçti: Ben Yerebatan caddesindeki evi· 
min kapısını çalıyordum. Bitişik kom 
şum da hakeza kerıdi evinin kapısını 
çalıyordu. Gözgöze geldik . Sel3.m1aş -
tık. Biz selA.mlaşırken beş altı kelepçe· 
li de önümüzden geçiyorlardı; kom • 
şum onJ;,ıra baktı: 

mazsa. ha ağır başlı, da· 
Bundan evvelki cel!ede davııt hadi -

seyi tahkik eden müfettiş Ali Kema -
lin ve ayni hadise üzerinde tetkikat 
yaparak, mahkemeye rapor veten eh -
Iivukuf Bedri ve Nejadın tehalüf eden 
mütalealcırile yeni bir safha arzetmiş· 
tir. 

Bir ihtilas davası neticelendi 
Dün Ağırceza mahkemesinde bir ili' 

tilas ve zimmet suçlusunun muhake "' 
mesi ne:ticelenmiştir. 

- Her gün sabah a4kşam bunları sey 
rediyoruz. 

- Gene yazarsmııl ha ziyade tuvalet 

Güldüm: nevinden manto -
- Peki amma, dedim, ben bütün lar yaptırmalı -

ömrümü kelepçelileri yazmakla mı ge- dırlar. 
çircceğim? 

İsmet Hulusi Spor mantolar .. 
de! değişiklik da -

Suçlu Evkaf idaresi tahsildarların ,. 

C Bun.arı briyor m1 idiniz ? I 
ha güç bulunur • 
Çünkü: Bunlar 

___ 
1 

daha ziyade sade 

Ehlivukuf raporuna nazarım takas 
suiistimali devletin zararını muclb ol -
madığı halde, müfettiş bundan hazi • 
nenin 2 milyon lir&: mutaıarnr oldu • 
ğunu beyan etmekteydi. 

Jan Kemal, 398 Iira-yı zimmetine ge .. 
çirmek iddiasilc Asliye ceza mahke ., 
mesine verilmiş, oradan da vazifesiz ıc 
l:k kararile Ağırcezaya sevkedi miş 
ti. 

Mahkeme, neticei muhakemede su " 
çu sabit ol~n Kemali 1 sene 2 ay müdc 
detle hapse, o kadar müddetle de me -
muriyetten mahrlımiyete mahkum e~ 
mi~tir. 

7 oğlunu da denizlerde 
kaybeden kaptan 

·~ 

.Tames Blancl:ıard ismindeki bu adam 
bir İngilizdir, kaptandır. Yedi oğlunun 
yedisi de kendisi gibi denizci olmuşlar 

ve her birisi de idare ettiği gemi.ile açık 
denizlerde batarak ölmüşlerdir. Torunla
nndan d'ördü, bugün hayattadır. Onlar 
da kaptandı.rlar. 

19 uncu aS'I'Ul or
Wanna kadar ya
pyaıı bu J olın 
Chapman isminde
ki Masaçözetll A
merikalıya cElma 
peygamberi:. de
Dirdi. Bütiln lfi 
ğo.dl elma ağacı 
dikmekti. Etrafındakilere: 

.~ 

60 saniyede yeryUzUnde neler 
oluyor? 

Bu satırları okudujunuz 60 saniye, ya

ni bir dakika zarfında: 

Arza 10 bin tane metorit çarpmakta, 60 

bin yıldırım isabet .tmekte, 950 milyon 
ton yağmur ve kar yağmaktadır. 

Amsrikad.a 60 bin "telefon mükAlemeai 

yapılmaktadır. 

Japonya Çin i&tilAm. için 600 İngiliz li

raeı sarf etmektedir. 

Fransa. Tunus ile Z İngiliz liralık alıf

veri.ş yapmıstır. 

Şu geçen 60 saniye zarfında Hindist&JJ• 

da herhangi bir J:naaıı koleraya tut~ 

muştur. 

Gene bu btr dakfb zarfında, akla mil

vazenesizlik ve deUH!kler Am.erik.aya lO 

İngiliz 11.ruına malohnaktadır. 

Ukranya topraklarından 13!S ton klSmQr 
~anlmaktadır. 

Bu yazılan okudufumızdanberi de 86· 
ııeşten 30 milyon tonluk madde kaybol
muştur. 

thıi elma ağaçlarlle doldurmaya memur 
edildim• derdi. 

• 
50 sene. bulundul\ı eyaleti baştanbqa 

cBen Tannnm buyruğile garb eyale-

dolaşarak. münasib ıördüğü yerlere elma 

ağacı d.ikmi.ftir. -... -..................................... ···················--········ ....... ·-.. -·---· ..... ···········----

Birkaç tavsiye 
Csküdarda cBay M. Ö» ye: 
- ,-:, ..... vaıgını genç kı.t. evlenme 

rekliflerirr,i reddediyor, fakat met -
res hayc.rtı yaşamaya amadedir, di -
yorsunuz, Bu hnreketi her şeyden 
evve1 aile kadını olmaya layik olma 
dığını göst€rir. Bence mevzuun ü ... 
zerinde durmaya bile değmez. Din! 
alddeler arasındaki farka gelince; 
anlaş1lıyor ki muadelede rol oysa .. 
mı.ş değildir. Bu kısımdan hiç bah· 
setmiyelim. 

* Bay «D. A. M.» c: 
- Bahsettiğiniz hasta~ık mahiye

ti henüz kat'iyetle anlaşılamamış 

bir hastalıktır. Tutulanı ölüme gö • 
türmez, fakat aptal yapar. 

Siz bir hastaneye hastabakıcı de· 
ğil, şen bir yuvaya baba olmak is -
terstniz elbet, meseleyi olduğu nok· 
tada bırakınız .. 

* İzmitte Bay «Z. D.• ye: 
- Yaşım 23, onunki 16 diyorsu 

nuz. 
Hayatta hiç çalışmadan geçinebi ... 

lecek bir servete malik olsaydınız, 

bir hükümdar ailesininki gibi glS -

nül maceranız tatlı bir şiir telakki 
edilebilirdi. Fakat maalesef sizi ha
yat m'·rdiveninin ilk eşiğinde görü
yorum. Biraz yükselmeye muhtaçsı
:nız. 

Sevmek. .. Hayatm belki en tatlı 
gayesidir, fakat arkaeı evlenmeye 
dayanınca geçinmeyi düşünmek ıa .. 
zıın. Beni dinlerseniz macerayı bir 
gençUk masaiı addedip geçiniz. 

* Bayan Jaleye: 
- Hareketinizin ilk kısmı doğru, 

;'kincisi yımlıştır. Evlenmeye kat'i 
bir knrar verinceye kadar sadece 
konuşmakla, düşünmekle iktifa ede
cektiniz. Konuşmayı mektublaşma
nın, hele resim ~ndermenin takib 
ettiği dakikaıda hata başlamıştır. 
cMektub yazdım, ist~iği resmi gön
derdim, cevab gelmedb diyorsunuz. 
Belki postada kaybolmuş, eline değ
memi~tir. Bu takdirde kendiniZi mes 
ud telAkki ediniz. 
~in esasına gelinew. Bahsettiğiniz 

gencin mesleği çok iyi, fakat nan -
kördür. Kazımdırma.z, tereı~ki etme
ai de çok ıordur. Yamıızdan ve ifa
denizden anladığıma göre iyi tahsil 
görmüş, olgun bir ailenin bir kızı -
sınız, sizi ta trnin e~z. 

TEYZE 

ve pratik şeyler -
dir. Bu cihetten 
az çok birbirleri
ne benzerler. Maamafih şu ceb şeklin
de onlere geçen arka, şu küçücük ya -
k.?nı~ .ve ceb~erin altından geçen pikür 
lu dikış_Ier kafi bir yeniliktir. 

Çocuk elbiseleri 
Minimininize sa

de, pratik ayni 
ı.amanda tuva1et 
sayılacak bir el -
bise yapmak is -
ter misiniz? Bu 
m<>dEl bütün ar -
zularınıza ceva b 
Verebilir. Kloş 

etek hem rahat 
giyilir, hem son 
modadır. Kaba -
nk kollar da: öyle. 
Şömizie yaka pra 
tilrti.r., Çocuğa 
son derece uy -
gundur. Göğsü -
nü nervürler ne 
güzel süslemiş. 

Nervür yerine in
ce pli de olabi -
.ır amma çocuk -

ta nervür daha pratiktir. Ütüsü kolay 
olur . 

Belindeki kadife kordelAdan biraz da 
saçına takmak güzel bir fikirdir. 

Her kadın bilmelidir 
Yemek tencerelerinin içini herhan -

gi bir sebebten bıçakla kazımayınız. 
Bıçağın bırakacağı ince uzun çizgiler 
yemeği yakarlar. 

* Saplarını bozmamak için 
ıı:u için<le bırakmayınız. 

* 
bıçaklan 

Bu cihetin telifi maksadile mahke -
me her iki mütaleada bulunanların 
dinlenilmesine lüzum görmüş, dünkü 
ce}c:r>de ehlivukuf olanlarla, müfettiş 
Ali Kemal dinlenilmişlerdir. 

Ali Kemal mahkemede hazinenin 
mevzuub~s suiistimalden zarar gör -
dlifı: ~mde ısrar etmiştir. Bunun üzerine 
müddciumum! Hicabi: 

- Bu mütaleanm mesnedi kanunisi 
nedir sualini sormuş, müfettiş buna 
cevaben hadisenin diğer kaçakçılık 
s:ı fh alarile alakası bulunduğunu, mü -
talefılsmın hAdise üzerinde uzun tah • 
kikatı neticesinde elde ettiği kanaate 
mü tenid oldu~nu söylemiştir. 

Ehli "U kuf Bedri ve Nejad ise, bazı 
ilmi · .,1-ılarla hazinenin mutazarrır ol
madı"1nda ısrar evlemislerdir. 

M ı .,, .rme, iddia makam mm müta -
lea •nı serdetmesi için, 5 Nisana talik 
eeilmictir. . 

Sulta ohamamı ve Bah çekapı 
yangmları tahkikatı devam 

ediyor 
Sultanhamamı ve Hasan ecza depo -

su vangrnlan tahkikatına~ müddeiu -
muıntiikçe devam edilmekte ve tah -
kikat derinleştirilmektedir. Her iki 
yangın tahkikatının bugünlerde kat'i 
neticeye varacağı aınlaşılmaktadır. 

3 yaşmda bir çocuğu çigniyen 
arabacı 1 sene hapis yatacak 
Bundan 1.5 gün kadar evvel KırkÇ€ş· 

metle 3 yaşında Feriha isminct. bir kı· 
zı idare etmekte olduğu araba ile çiğ
ni erek, ölümüne sebebiyet veren a -
rabacı Halilin asliye 4 üncü cezada gö 
rülmekte olan duruşması dün netice • 
lenmi~tir. 

Mahkeme, 8UÇU delillerle sabit olan 
arabac•nın 1 sene müddetle hapsine ka 
rar vermiştir. 

Karısmı döven adam 
mahkOm edildi 

Bir yankesici mahkQm oldu 
Mahmudpaşada Agavni isminde bir 

kızm cebinden para cüzd~nını aşıran 

sabıkalı Kamil, adliyeye verilerek, 
Sultanahmed 3 üncü sulh cezada ya -· 
pılan duruşması sonunda 9 ay müd " 
detle hapse mahkum ve derlufl tev~ 
edilmiştir. 

------------~---~------~-

Poll•te: 
Bir amele rrkada,ını demirle 

bafrndan yaraladı 
İstinye fabrikası amelesinden Sali.DI 

Uçmaz, arkadaşı Zeynel Kuşlu tara ..\ 
fından yaralanmıştır. 

1 

Salim Uçmaz, işbaşında iken yanın.al 
yaklaşan Zeynel Kuşluk, meçhul bti 
sebebden dolayı, birdenbire Salim Uc;-1 
mazın üzerine hücum etmiş ve başına 
demirle vurmuştur. Zeynel Kuşluk yaJ 
kalanm1ştır. 

Bir bar artisti otel kapıcısır.ın 
elini ısırdı 

Gardenbarda artistlik yapan Fe~ 
nand kı7.ı Turel0 Roberno adlı bir ka-: 
dm sarhoş bir halde yatmakta• olduğ\I 
Bristol oteline gelmiş ve otel kapıcISJ 
Arsen Bayrakyan ile kavga etmiştir. 

Turelo Roberno, sarhoşluk ile hid ., 
detini yenememiş, kapıcı Arsenin yü ., 
zünü tınnalamış ve elini ısırmıştır. Ka· 
pıcırun şikayeti üzerine artist Turelo 
Roberno tutulmuştur. Hadise hdkkın , 
da tahkikat yapılmaktadır. 

l,inden çıkarılan bir tenekeci 
patronunu tabanca ile yaraladı 

Dün Galata.'Cla bir yaralama vak'~ 

olmuştur. Fermeneciler caddesinde bu
hman teneke imalathanesi işcilerinden 
Davidi, imalathane sahibi K.irkor va • 
zifesinden çıkarmıştır. 

Bulaşıkları bulaşık kabının içine dol
dw·up ateşe koymayınız. Porslen ta -
haklar çatlamasa da, parlaklıklarını 
kaybederler. 

Bu yüzden Kirkora muğber olan Da• 
7id, patronunu öldürmek istiyerek yapı 
nında bulunan tabanca ile Kirkora b~ 
el ateş etmiştir. Kurşunlardan yalnl!J 

Küçükpaz&rda otunm Emin fmıinde biri Kirkorun bacağına isabet etmiş, w * biri evvelki akşam karuı Ayşe ile kav- Kirkor muhakkak bir ölümden kurtul• 
Burun kanamasına karşı faydalı bir ga etmiş, ıonra da adamakıllı döv - muştur. 

tedbir: KolJarınızı arkaya uzatıp çap - m~ür. Yaralı, hemen Beyoğlu ha!tanesi.M 
razlayınız. Sağ ~vucunuzla sol kolunu- Eminin arkadaşı Ha'cı da dayak yer- kaldırılmıştır. 
zu, sol avucunuzla sağ kolunuzu tutu- ken kacmın ellerini tutmak suretile, Vak'a mahalline yeti.şen zabıta me-
nuz. Kan akaıı burun deliğini de pa - suça iştirak etmiştir. murları Davidi tabanco.ı.sile beraber ya• 
muk'a t ıkayınız. Bu hadise, diln adliyeye intikal ede- kalamışlardır. ... ............................... - ....... -....... . 

1 
................ _ .......... ·-·········· .. ······--······· 11 ........................................ ·-----·········-···-·.-.. .. 

Bacaksızın maskaralıkları: Vazo J 



Sonradan 
Genç aşık, genç sevgilisine iiam &§k 

Sayfaları çevirdikçe ... 

ederken §unlan 
söyledi: 

- Senin kalbini 
öyle iyi okuyorum 
ki.. san.ki kalbin 
bir roman. bu biı 

roman meraklısı. 

Genç kız, sözünü .kesti: 
- Sayfaları dikkatle çevir, yıpranma • 

sın. dedi, sonradan bir başk.'.ı okuyan da 
olursa: ne kadar çok okunmuş, der! 

* Niyetim 
Sak Ilı dilenci, sa.kalını kestirmiş hal. 

lim. 

de kapıya geldiği 

zaman hizmetçi 
kız şaşırdı: 

- Hani senin s~ 
kalın vardı?. 

- Bugün bura . 
ya gelirken kestir· 

Vecizeler 
Şebi yeldayi mu· 

vakkitle müneccim 
bfimez, ertesi gün ev 
kirasını i>demiye mco 
bur olan kiracı bilir. 

* Ağaçlarla insanlar 
birbirlerine benze • 
mekten hiç hoşlan • 
mazlar. Bahar gelir, 
ağaçlar giyinirler, in 
aanlarsa soyunurlar. 

* İzdivaç bir kapalı 
kutudur. İçinden in
ci de çıkar, boncuk 
ta. 

* Kadınlar arasında 

musannağ olanlar 
çoktur, san'atkar o -
!anlar azdır. 

* İnsanlar, kaybet • 
-Neye? 
- Niyetim, bir dilim ekmek yerine, 

si-ıden bir öpücük dilenmek te .. 

Riyaziye hocası - Karımla o kadar faela meşgul oıma.
yı.nız bay, iki ıle kabili taksim olmadığım sıze şimdıden 

haber veTeyim. 

tikleri zamana tee;s
süf ~tmckle çok za • 
man kaybederler. 

Bıkarsam 
IDzmetçi idarehanesi müdürü, iş ara· 

yan hizmetçi namzedine: 
- Bir iş var, dedi, devrifi lem seyahati 

yapacak bir vapurda hizmetçilık edecek. 
sın. 

Hizmetçi namzedi düşündü: 
- Peki amma on beş gün sonra bıkar

sam, oradan nasıl kaçabilirim. 

Bulur muydum? 
Gazeteci, müdürün 'katibmi gördü: 
- Müdür içeride mi? 
- Haryır, şimdi çıktı gitti 
Gazeteci gü1d'ü: 
- Doğruyu söyleyin .. Müdlir çık"'l'1ış 

gitmiş olsaydı, sizi böyle harıl harıl çalı
§11" bir halde bulur muydum? 

Büyük arzu 
S~an döKühnüş adam c;öyledi: 
- Çooukluğumcfa'ki. büyü'k arzum ye • 

rJıne geldi 
- Çocukluğunda ne arzu edC'rdin? 
- Yaramazlık ettiğim zamanlarda ba· 

5am saçlarımı çekerdi. Saçlarım hep bir· 
aen dökülmüş olsa da babam çekemese, 
a.e.rmm. 

Vecizeler 
Zorla güzellik ol • 

maz, derlerdı. Fakat 
bunu dedikleri za . 
man henüz güzelli\ 
enstitüleri icad edil.. 
memiştL 

* İnsanlan alakadar 
eden, iş değil, işin 

tefer.rüa tıdır. 

* 

• 

Umıde kapılmı • ~~~llı~!.ll 

- Sen beni artık hiç sevmiuorsıın? 

- Neye sevmiyeyim karıcığım! 

- Altı ay ayni elbiseyi giyen bir ka-

dın hiç bir zaman sevilme.;. de .. 

- Ha şimdi anla§tk!ı. 

.. 

..... 

'' 
Onun hayatı kırmakla geçmişti. 

yan. ümidsizliğe de ,. ~t::Wl~ia;ii~~~= 
kapılmaz. 

* Kadınlar hissiz bir 
:zamanda da çok zeki 
olsalardı, erkekle.re P • 
dünyada hakkı hayat 
vermezlerdi. 

* Hayat bir tiyatro, 
insanlar bu tiyatro • 
nun seyircileridir • 
ler. Kimi paradiden 
seyreder. kimi loca -
dan! 

Yeni zengin. bayanm t14a.ğı - Bay Bfıf telefona ça.Omyor. 

Yeni zengin ba11a" - 86ı;l« ona, tele/onu. alsın burayu 
gelsin/ 

Ne s::yliyebilirim ki 
Bütün tanıdıklarının aleyhlerinde söy

liycnc sordu1ar: 
- Siz bütün tanıd.ııklarınızm aleyhle • 

ı·inde mi söylersiniz? 
Ccvab verdi: 
- Na yapavım. tanuruı.dığım. isimle ~ 

rini b"le bi'medığim insanların aleyhle . 
rinde ne söy!ryebiliri.m ki! 

Duyarlar 
Kadın pencereden baktı: 
- Acab . dedi, karşı komşular bizim 

konu.:ı 'l klanmızı duyarlar mı? 
Kcn ı c vab v:erdi: 
- ~uh ' rnk duyarlar .. çünkü ben dik

k...+ e ·:n. kavgrı ettiğuniz zaman pence· 
re ı çıyorlar, sen şarkı söylediğ n za -
ffid.n da .~ pıvorlar. 

Öğrendim 
- Bu sabah bana Konya meb'usu tele-

fon etti. 
- Artık meb'uslarla konuşuyorsun ha! 
- Evet. 
- Niçin sana telefon etmiş. 
- Onu ben de merak etmiştim amma 

öğrendim. Telefonu yanlış çevirmiş. 

iyi ettin 
Paralı, parasız arkadaşının nıçin pe~i 

sıra dolaştığını bi
liyordu. 

- Senin niye • 
tini biliyorum, de
di, benden bor9 
para istiyeceksiıı. 

fakat ben borç pa .. 
ra veJ1'lliye tövbeliyim. 
Arkadaşı gülümsedi: 
- Ne iyi ettin de tövbe ettin .. esas~n 

p ben de borç para almıya niyetli değilim., 
bir daha geri almamak üzere bet lira ver. 
çene! 

* Kıskanacaklar 
- Yahu senin kaynanan. ölınüf. 
- Öldü ya! 
- Ne vakitt 
- Üç gün oldu. 
- Neye arka • 

daşlarına haber 
vermedin? .. 

- Neye habeı 
vereyim... bütün arkadaşlarımın iç yüzle. 
rlnl bilemem !ki.. aralarında lmkanacak , 
lar da ol&blltt\ 

Şarlo yeni bir film 
çevirmeğe başladı 

Büyük san'atkarın romanlara mevzu olacak 
hadiselerle geçen hayatı 

( '' Son Posta ,, nın sinema muharriri yazıyor ) 

Şcırlo, !O'ft filmcertnden binn.ae 

Şarlo! Kısa bir isim! Fakat bütün bir 1 bahsedildi! Meşru veya gayri me~ 
devreyi hatırlatan bir isim! Sessiz si· kanlan hakkında her muharıir bir şey· 
nemayı hayallerimizde canlandıran bir 
isim! 

Şarlo dediğimiz Chailie Chaylin sa
natkar oiuncaya kadar, tanınıncaya ka 
dar nice ekmeksız günler. geçirdi, ni
ce geceler sığınacak bir dam altı bula\. 
madı. Sefaletin her çeşnisini tattı! 

Sonra talih birdenbire gülümsedi 
Sefcıletten refaha doğru yürüdü. Zen
gin oldı:. Krallar, hükfunet reisleri ile 
ayni sofradcr yemek yedi. Halkın alkış 
larına mazhar oldu. Fa'kat o kadar çok 
sefalet çekmişti ki bu değişikliğe ken· 
dini alı~tıramadı. Kalbi bu saadetleri, 
rahatlıkları yadırgadı! 

Clıarl;e Chaplin 1889 senesinin Ni -
san ffvınm 16 sında Londrada Kenning 
ton mah·:allesinin tipik bir evinde doğ-

du' 
Babac;ı ve annesi halk san'atkarlan 

idiler. Bundan dolayı ta küçücük ya -
şmdanb~ı i Şarlo san'aıt içinde büyü -
müstür. 

Ş~rlOI!Un babasının ismi de Charlie 
Chaplin idi! Hakkında fazla maltımat 
voktur. Genç yaşında ölmü~ür. Anne 
~inln ismi: Hannah Chaplin idi. San'at· 
karlık bmi: Florence Harley idi. 
Şarlonun iki kardeşi vardı: Birinin 

ismi Noheeler, diğerinin Sydney idi. 

Anasına beslediği muhabbet! 
Şarlonun sevdiği kadınlardan çok 

ler yazdı! Şarlonun kalbinin hep ka ~ 
dınlarda olduğu söylendi! Hakikatte 
Şarlonun kalbinde bir tek kadın yaşa 
maktadır. O da annesidir. Annesi hak
kında şunları söylemiştir: 

- c Annem benim çok fevkimde bir 
ins~n idi! Büyük bir san'atkar idi. Eş • 
siz idi. Bana her şeyi ibzal eyledi. Hem 
de yoklukta... Onun kadar büyük bir 
anne tasavvur edemem. O, kadınlığın 
timsa.li idi!> 

Günün biriooe Şarlo meşhur oldu! .. 
Zengin olmuştu ... O sıralarda annesi· 
ni Holivuda getirmesi, ona yürekten, 
candan bakması görülecek şeylerden 
di... 1928 senesinde annesi vefat eyle
•diği vakit Şarlonun duydufftı teessür 
ancak müthiş kelimesile tavsif edilebi· 
lirdi. Adeta beş on sene birden yaşlan 
rnışh! 

Nası! müteessir olmasın ki annesi o
ncı yaln:z analık etmek~e kalmamı.,.t 
Ayni zamanda ona san'atı öğretmiş, 
san'atı sevdirmiş, onu san'atkAr yap • 
mıştı. Şarlonun jestlerindeki kudret 
hep annesinin eseridir. Oğlunu öyle ye
tiştirmiş idi ki artık rahat r~ıat göz 
leri kanalı gitti! 

Şarlo pandomima san'atkArı! 
Kardeşleri hayatlarını kazanmak 

için uzaklara gitmişlerdi... Şarlo ana
(Devanıı 1 O uncu sayfada) 
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Çeımur dc-ryasından 
Kurtulmak istiyoruz 
27 okuyucumuzun tmzasını tqıyan bir 

mektubla bildiriliyor: 
Da vudp~a iskelesinde Helvacı Tahsin 

5oknğında oturuyoruz. Bu sokağın bir ucu 
caddeye ıuerbuttur, böyle olduğu halde 
değil gece hattf1 g11ndüzlerl bile çamur 
deryasından evlerlmbıe geçebllmek tmktı
nından mahrumuz. İ§le.rmlz icabı evlermt
ze geç dönüyor ve hergün çamur ve su -
lara gnrkoluyoruz. Eski belediye reW za.
mnnmd:ı müteaddid mtıracantlerde bu -
lunduk ve ayni caddeye müvazl Yokuf 
çeşme sokağım misal göstererek ?e orada 
olduğu gibi bizim sokağa da bir IA.mba. 
konulmasını istedik. Fakat hernedense bir 
1§.mba çok görüldü Te bizler de çamur • 
deryasına garkolmak:t&n kurtulamadık. 
Belediye relslmizden 8e?lelerdenber1 tamir 
görmiyen bu sokak aaldnlerlnl çamur der
ynsıncian ve ılcaranlıırt.a.n kurtarması içln 
gazetenizin tavassutunu rica ediyoruz. 

* Okuma yazma bilmiycn muhtar 
Okuyucularınızdan Adapazann Arlfiye 

köyünden Yusuf Erlell ,.. Ş. Ongun yazı
yor: 

K(jyümirlıde Cftm.hurtyet :t.daresının 

manrlfe verdi~ ehemmiyet fuıerlne bir 
çok okur yazar vatandaf yetlşmJf bulun
duğu halde 1939 J'lh muhto.rlıtı blr tek 
harf bilmlyen .,e köy kanununun !5 1Dcl 
madde.sinin 1klncl fıkra&l ahkAmına da. 
a:vıaa olarat köyün aylıklı mmıuru olan 

köy korucusuna verllmlştlr. 
Bu husus hakkında Kocaeli vllA.yetlnln 

naznrı dikkatl:ı1 celbetmentzı Arlflye kOJ. 
Jülert namına dileriz. 

* Berut ombaJajlan hakkında 
bir dilek 

Okuyucula.rmızdan Bandırmada Meh .. 
med Çerı>an yazıyor: 

Barut fabrikalarınca evvelce yüz gram
lık barut kutulan ayn, iki yüz elli gram
lıklar ayrı ambalfıj yapılıyor ve bu su -
retle halkın arzusunu tatmin ve s:ıt1ş da 
teshil edlllyordu. Şimdi 100, 250, 500 gram
lıklar ve bir klloluklar karışık olarak am
balaj yapılmakta ve bir sandıkta ancak 
10 kllo 100 gramlık kutular bulunmakta
dır. Halbuki halk ekseriya 100 gramlık 

barutıardan almakta ve bunlar bittiği 

halde diğerleri kalmnktadır. Diğer taleb
lerl kar§ılamak için yeniden bir sandık 
daha alan bayiler gene 100 gramlık pa -
ketleri satmakta ve gene büyük kutular 
kalmaktadır. Bu şekli hem halkın ihtiya
cını karşılamaktan uzak ve hem de barut 
satış V(: sarfiyatı bakımından mahzurlu
dur. Keyflyct.1 alikadnrlımn nazarı dik· 
kntlne nrzetmenlzi rica ederim. 
Divrlkte bir tek rniivezzi çalışıyor 
Dlvrlkten aldığımız bir vnrnkada posta 

ve telgraf işlerinde bir tek müvezzlln çn
lıştıtı. fakat ihtiyaca kA.fl gelmedi~ bll
dlrllerek bu işlerin ayrı lkl müvezzle yap
tırılması istenmekte ve posta ve telgraf 
umum mildllrlilğtinlln nazarı dlkkaU celb 
olwmıaktadır. 
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Meğer insanlllk Galilenin yaşadığı 
1 

C M ES E 1b. E 1b. E R ::J 
! ..... -- gDnlerd~n beri aldatllmış ! --..-ı1 Meyva ve sebze ihtikarı 

Dünya ve ay, mihver/eri Şeh~~t:~~?em~~.~~!~:,~:"~:~min 
etrafında _ı0··nmu··yorlarmış.1 ıçın bir pro.it> haz1rıandı U ~ Şehirde sebze ve meyva satışlarının pa- 1 dan müştereken vücude getirilecek teş • 

halılığından sık sık şikayet dilmektedir. kilata tahsis edilecektir. Müstahsilin malı 

Filhakika toptan sebze ve meyva fiatla - yeni teşkilat vasıtasile meydana getirile· 

E m e k ı ı. b ı· r a 1 b a y 15 s e n e s ·; r en rile perakende fiatlar arasıncUı büyük bir cek vesaitle hale gelecek ve buradan 
.t\ fark vardır ve bu fark çok defa ihtikh perakende satış hallerine tevzi edilecek,. 

mahiyetini almaktadır. Ötedenberi bele- tir. T~kilatm kamyon ve kamyonetler! 

k • d b t • d diye ve zabıta perakende fiatlarl& toptan vesair vesaiti ile İstanbul, Kadıköy, Bey .. ; t et l er e Il S O nr a U ne 1 C eye Var 1 fiat1ar arasındaki büyük farkı ortadan oğlu cihetıerinde açılacak husust hallere 
kaldırmak ve ihtikara mani olmak için sebze ve meyvalar sevkedilecektir. 

Bize coğrafya derslerinde ayın ve ar· 
zın kendi mihverleri etrafında döndük
lerini söylerlerdi. Vakıa şimdi dünya de
diğimiz aşifte manen mihverini değiştir
miş, daha çok Roma - Berlin mihveri et
rafında dönüp dolaşmağa başlamış bulu
nuyor amma bu değişmenin maddeten de 
kabil olabileceğini her halde pek a.ı kim
se düşünrnü.şt:ür. 
Meğer Galileden, Nevtona ve Fatin ho

caya kadar bütün ilim adamlarının iki 
kere ikinin dört ettiği gibi bizi inandır
dıkları hakikatse kuyruklu bir yalandan 
ibaretmiş. Dünyamız ve ay keneli mih -
verleri etrafında dörunüyorlarnllfl. 

Bu fikri ortaya atan zat Atatürldn 
mektebi Harbiyeden sınıf arkadaşı mü -
tekaid miralay Hüsnü Seçkindir. Küçük 
bir broşürle iddialarını isbata çalışmakta
dır. Söylediğine göre bu düşüncesini Ü
niversite heyet profesörü Rozenberge de 
açmış ve mazharı takdir olmuştur. 

Sözü kendisine bırakıyorum: 
c- Biz hikmeti tabiiye (fizik) dersini 

Harbiye mektebinin birinci sınıfında o • 
kuduk. Börekçi lakabile anılan hocamız 
cisimlerin arz cazibesinden dolayı su • 
kut ettiklerini tatlı tatlı anlatırken, bu 
izahı gayri tabii görür ve içimden güler -
diın. Çünkü dÜ§mekte olan cisimle arz 
arasında.ki ipleri görmüyordum. Binaen
aleyh maddi bir vasıta olmadan arzm ci
simleri çektiğine inanmıyordum. Bu saf 
ve tabii olan kanaati değ "ştirmek elimde 
değildi. O vakittenberi arzın bu gizli 
kudretine ne inandım ve ne de ısındım. 
Fakat arz haricindeki cisimler daima 
arza d:işüyor)ardı. Bunun sebebini bul
maktan da Acizdim. 

Fikren cazibe nazariyesine muhalif ol
makla beraber bir cismin niçin sukut et-

Ve sonra da hitabını kızına tevcih ede
rek, ona çıkıştı: 

- Yürü, kız! Bakıp durma o maça 
beylerine!. 

-5-

Halkın gözü önünde uğradıkları bu ac1 
hakaret, ikisinin de ciğerine işlemişti. 

Haya~larını bir müddetçik olsun altüst 
eden, aralanndaki kardeşlik ve dostluk 
münasebetini tehlikeye düşüren, izzeti 
nefislerini kıran bu Rana denilen kadına 
karşı gönüllerinde derin bir nefret uyan
mıştı. Bunu bir-birlerine açıkÇQ itiraf et
memekle beraber, artık bu meseleyi u -
nutmu~ gömmüş görünmekle belli edi • 
yorlardı. 

Hüsnü Seçkin 

tiğinin sebebini araştırmağa vazifem do
layısile fırsat ·bulamadım. BUyük Harbin 
müthiş yorgunluğundan sonra mütareke 
senelerinde bu mesele fikrimi işgal et • 
meğe başladı. 

Fizik ilmi çok terakki ettiği halde ben 
bunun cahili kalmıştım. Kuru iddiaya 
kimse ehemmiyet vermediği için cazibe 
kudretinin mevcud olmadığını ilmen is
bat etmek Iazımçiı. Bunun için çok uğ -
raştım ve bir çok yanlış fikirlere saptım. 

On beş sene zarfında belki binlerce ta -
baka kağıd doldurarak müsveddeler yaz
dım ve bu müsveddeler~eki fikirleri gene 

kendim tenkid ederek reddettim. En ni
hayet .. meseleyi ilmt .ırurette hallettiğimi 
anlayınca sonsuz bir sevinç duydum. 
Şimdi size de anlatacağım, cazibe na -

sur Paşanın torunu 
bir Cavidan Hanım • 
dan bahsetmiştim. 

- Evet. 
- Siz de bana, (1 -

nun hak.kında bazı 

malılmat vermişti 

niz. O malfımatın ne 
Memduh, kendi kendini avutmak için 

Beyoğlu alemine atılmış, Hanriyetin e • 
· d k " v· l t d.. .. şı·· M .d dereceye kadar doğ _ 

vın e ı ıyo e e onm.u u. acı e ge • ld b" 
lin C "d d ··ıd- d .. v •• ru o uğunu ilmek ce o, avı anı nazarın a o ur ugun- . ı· 
~- d 1 n:: ::. b' - ı·· aff d . ıs ıyorum. UC"u o ayı .Q.Clnd.yı ır tur u e emıyor- ı N 1 k b. 
du. Geceli gündüzlü bunu düşünüyor, ba· ; .. e do a?ca • ile -

b 1, k .. 1 dikl 

1 

ce sınız e ... 
.zan, u meı un arının soy e eri şey • M "d, k ki 
1 · 1 ld v k di k d" . . acı es n ve 
erın ya an o uguna en en ısını . ır::.- b k 

1 · d k · · b d b azımıuu- a ış annı ınan ırma ıstıyor, azan a ir takım k d .. 
1 

. . ' 
rih t fs·ı::.t h t 1 k "d .. a mm goz ennın sa a ı Cl ı a ır ıyara yem en şup- . . dikt" 

b d 
.. _ d ıçıne ı 

eye uşuyor u. D ~· 
- 0 6 .u mu, de -

Rananın evine bir daha adım atmama- ğil mi? Onu soruyo-
ğa. ne onun, ne de kızının yüzlerini bir rum, ne olacağı bana 
daha görmeD1eğe yemin etmişti. Fakat 'd 

aı . 

zariyesinin ne kadar hayali ve uydurma 
olduğunu ve insanlann ne kadar aldatıl
mış bulunduğunu göreceksiniz. 

Gayet dindar olan Nevton fezadaki 
maddi mekanizmayı anlıyamadığından 

bunu ilahi bir kudret olan cazibe fikrile 
izaha çalışmış ve riyazi formül lerle süs -
liyerek daima aldanmağa müsaid olan 
insanların kafasına yerleştirmiştir. Hal -
buki güneşin ve yıldızlann fezada mual
lakta durmaları ve seyyarelerin güneş et
rafında dönmeleri ne ilahi cazibe kuvve
tile ve ne de şeytanların gizli entrikala • 
riledir. Bu gibi izahlar ancak kurunu vüs
ta insanlarının zihniyetine yakışır. Müs
bet iline hayaU fikirler girmez. 

K!inat maddi olduğu gibi dahilindeki 
her şeyi de maddidir. Bütün hadisat mad, 
di mekanizma ile husule gelir. Herkes ta
biat kanunundan bahseder. Cazibe kanu
nu, sukut kanunu vesaire .. halbuki kai
natta kanun yoktur. Ancak maddi meka
nizma vardır. Binaenaleyh sukut kanu -
nu yerine sukutun mekanızrnası demek 
lazımdır. Çünkü cisiın sukut ederken uy
durma kanuna göre hareket etmez. An -
cak eserde isbat ettiğim veçhHe maddi 
mekanizmaya tabi olarak sukut eder. 

Ben fiziğe ve heyet ilmine birçok ye
nilikler ilAve ediyorum. Mesela: 

Herkes arzın kendi mihveri etrafın -
da döndüğünü zanneder. Halbuki arzla 
kamer kendi mihverleri etrafında dön • 
meksizin Estr girdabı etrafında devret -
tiklerini ilmt surette isbat ediyonım. 

Bu iddialanmı t ahkik etmelerinı bütün 
ilim adamlarımızdan diledim. Kulak 
asan olmadı. Memlekette ilmin inkişah

na çalı.şan bir adama bu alimlerin basit 
bir yardımı bile esirgernelerine hayret 

(Dcvanu 10 uncu sayfada) 

gayret göstermiş.se de müsbet netice alı- Haldeki, yeni dahili işleri tanzim et • , 
namamıştır. mek, şehrin muhtelif semtlerinde açıla .. , 

Vali ve belediye reisi Liı.tfi Kırdar bu cak perakende satış hallerinin şekli ida•; 
hususu yakından tetkik etmiş ve alaka _ resini 'hazırlamak işile yeni hal müdüt 
darlarla bizzat temasta bulunmuştu. Va- muavini meşgul olmaktadır. Alakadar • 
linin tetkıkatına nazaran bu şekil hal it- larla temaslar yapılmakta ve bu hususa 
!erinin ıslah edilmemiş olmasından Heri aid de ·bir proje meydana getirilmekte .. 
gelmektedir. Belediye reis muavini Ri • dir. Belediye yeni teşkilatla şu kolaylık .. 
!atın nezareti altında .bulunan bir heyet lan temin edecektir: 
hale verilecek yeni şekil hakkında bir 1 - Müstahsil, mutavassıtfara bağlan.
proje meydana getirmiştir. Yakında proje rnıyacaktır. 1 
DahHiye ve İktısad Vekaletlerine gönde- 2 - Müstahsilin malı elinde kalmıya •, 
rilecek, tasdik edildikten sonra tatbikına cak .. belediye tarafından temin edilecek 
geçilecektir. Yeni proje ile hal idaresi, alıcıya behemehal satılacak veya satıl " 
şehre sebze ve mcyva ithal, şehırde sebze madığı takdirde Ziraat Bankası tarafın.• 
ve meyva satışları tamamen değiştiril _ dan alınacaktır. 
mektedir. 3 - Kabzımallar ortadan kalkacak, seb· 

Hükumet, ticaret işlerinde lüzumsuz 
mutavassıtlan ortadan kaldırmak için 
mücadele a9JD.l.Ştır. Belediye, yeni hal pro
jesinde bu nokta üzerinde ehemmiyetle 
durm~ ve kabzımallığa nihayet verme
ğe karar vermiştir. 

Belediye tarafından hazırlanan proje -
nin tatbiki için mühim miktarda paraya 
ihtiyaç vardır. Bu paranın Zıraat Ban • 
kasından tedariki kararlaşmıştır. Kabzı -
mallar, müstahsillere mahsul ekileceği 

zaman mtih.im. miktarda para vermekte ·ve 
müstahsiller de borçları!!ı ödemek için 
kabzımallara bağlanmaktadır. Ziraat 
Bank.asından alınacak paralar müstahsile 
dağıtılacak, mahsul zamanmda müstah • 
sil malını satarak borcunu ödiyecektir. 
Bu suretle müstahsilin kabzımala bağ -
lanmasına meydan verilmiyecektır. 

Kabzımalların haldeki yazıhanelerinin 
konturatı bir buçuk sene sonra hitama er
mektedir. Belediye, yazıhaneleri yeniden 
kiraya verm.iyecek, mevcud altını~ yazı
hane Ziraat Bankasile belediye tarafın . 

Ben size ne kötülük 
orttim? 

- Anlamıyorsun .. 
anlamak işine gelmi
yor .. ne kötülük et -
tiğini daha da soru • 
yorsun, öyle mi? Hür 
nı(iz ••• 

- O meseleyi ka -
patın rica ederim. 
Kızıma sokak orta -
sında laf atmıya, te • 
cavüz etmeğe cür'et 
eden sizsiniz. 

- Hangi kızına?. 
Kız mı o? Paçavra! 

- Affedersiniz .• 

ze ve meyvalar şehirlini:::ı elıne gelinci4 
ye kadar bir çok ellerden geçmiyecektiı;\ 

4 - ihtikara mani olunacaktır. 
Sayısı altmışı bulan hal kabzımalları, 

sebze ve meyva satış işlerinin tanzimi 
için hazırlanmış olan projeye itiraz et " 
mektedir. Kabzımallar da bir proje mey .. 
dana getirmiş, hal müd~rlüğüne verm~ 
bulunmaktadır. Bu projede kabzımallar,'. 
birlik vücude getirilmesini istemektedir. 
Hal müdürlüğü kabzımalların projes;ni 
tetkik için belediyeye göndermiştir. Bu 
projeye ne cevab verileceği lıenilz bilın ... , 
memekle beraber kabzımallar şu iddiad~ 
bulunmaktadır. 

c- Sebze ve meyva işlerinin ıslah e j 
dHrnesi için belediyeye müteaddid mü -ı 
racaatlar yaptık. Bu işin ehli biziz. Belei 
diye .sebze ve meyva satışlarını tanzlın. 
etmPk icin bizimle teşriki mesai etmeğı 
mecburdur. Aksi halde iş bilmiyen kim
selerle bunu başarmak kabil değildir. Bil\ 
yeni .~ro~emizi bu maks;,dla hazırladık4 
Teklifımız veçhile bir birlik vücude ge~ 
tirildiği takdirde her şey düzelecektir.> 

1 

- Bu tarz konuşmıya devam ederse • 
niz, yangın var diye bağırırım! 

- Utanman olmadıktan sonra, onu da 
yaparsın. Ve keşki yapsan da, mahal!e 
halkına senin mahiyetini olduğu gibi, 
1çıkça izah etmek fırsatını versen banar 
Laıkin bugün buraya, kızın olacak aşüf,,' 
teden bahsetmeğe gelmedim. Onu sen. 
başka enayilere peşkeş çekebilirsin, ar'I 
tık. Ben senden Cavidanı soruyorum. 01 
nun hakkında yalan söyledin sen bana. 
c:;eni isbata davet ediyorum. 

- İşitiyor musun?! Sana söylüyorum 
Cavidanın da, seninle bir ayarda oldu -. 
~unu bana isbat edeceksin! \ 

Macidin yüzüne bu esnada dik d ik ba~. 
kan Rana, soğukkan1ılıkla sordu: J 

- İsbat edersem. ne yaparsınızi 
- Et te, düşünürüz. 

- Peki öyleyse. Bana bir hafta, on gün 
mühlet veriniz . 

-Çoktur. 

- Değildir. On gün müsaade edin, size 
Cavidan Hanımınızı buraya, ayağınıza. 
getireyim. 

Macid, haykıra _ Yalan! 
haykıra ilerledi: 

- Nenize lazım? Getireceğim diyorum 
Ve sizi mahcub edeceğim. 

Cavidan meselesini kat'i bir surette ay • _ Beni korkutmak 
dınlatmak. bu kız hakkında duyduğu 

ıeylerin hakikat olup olmadığına iyice 
kanaat getirmek lüzumunu duyuyordu. 
Bu da ancak Rananın evine lôn bir defa 

Macid, keskin bakl.§?arını kadının gözlerinin içine dikti 

- Paçavra diyo • 
rum sana! Bir yan • 
dan bana cilve edip 

kıntırken, bir yandan da başkalarına 

mektub yazıp kendini satmak üzere pa

Macid susmuştu. Olduğu yerde mıhları. 

gitmekle kabil olacaktı. 

Uzun uzun düşündü, ölçtü, biçti. Ni -
hayet kararını verdi ve bir akşam üzeri, 
tıpkı eskiden olduğu gibi oraya gitti. 
Rana kendisini soğuk karşıladı. O da za. 
ten içeriye asık bir çehre ile girmişti. İlk 
sözü: 

- Buraya muayyen bir maksadla gel
dim. Sizinle ciddi konuşacağım; lakin 
söyliyeceğim şeylerin, Hürmüz Hanıma 
talluku yoktur .. demek oldu. 

- Buyurun .. dinliyorum. 
- Hatırlar mısınız?. Size vaktile, Man-

mı istiyorsunuz? 
- Düne kadar namuslu bilip te hürmet 

ettiğim genç bir aile kızına çamur sür • 
mek cür'etinde bulundunuz. Bunu yap· 
mağa ne dereceye kadar hakkınız oldu -
ğunu öğrenrneğe gt'ldirn. 

- Hürmetiniz varmış. İyi ya? Hürmet 
etmekte devam ediniz. Bana ne? 

- Yani: Onun hak.kında söyledikleri . 
niz yalan mı idi? 

- Yalan: gerçek izahat vermeğe mec
bur değilim ki! 

Macid, yumruklannı sıkarak, Rananın 
üzerine d<>ğru yürüdü. Kadının kılı bile 
kıpırdamadı. 

- Yalansa •. yalansa. §ayed .. isbat ede· 
mezsen .• 

- Ne olacak? 
- Ne mi dlacak? Bu evi, senin başına 

geçireceğim.. kaltak! 
- M~allah, Macid Beyefendi! Ben 

zatıaliniz! kibar, terbiyeli, efendiden bir 
adam sanıyordum. Kaltak, ha? 

- Nesin başka? Söylesene!. Dünyada 
senin kadar ıeni bir mahluk var mı, a
caba? 

- Bütün bunlar Cavidan Hanımınızın 
ne mal olduğunu ortaya koydum diye mi? 

- Niçin olduğunu sen pekala bilirsin. 
Sana hürmetten başka bir şey göstermi
yen, ondan önce de seninle hiç bir alaka
sı olmıyan beni iki defa, manen öldür -
mekte ne kasdin vardı? 

- Ne demek istediRinizi anlamıyorum. 

zarlığa girişiyor. 

- Hürmüz mü?! 

- Evet! Sanki bilmiyorsun, değil mi? 
Sanki, bu fahi§e dolablarını ona çevir -
ten sen değilsin .. öyle mi? 

- Siz sarhoş musunuz, kuzum? Yoksa, 
ağzınızdan çıkan sözleri kulaklarınız işit
miyor mu? 

- Hayır, Rana Hanım! Hayır, Gülü 
Rana!. Hayır, ey bin heriften arta kal
ın~ iğrenç mahluk!. Sarhoş değilim .. ak
lım tamam.ile ba~ımda. Ve ne söyler· 
sem, bile bile, istiye istiye söylüyorum. 

RAn~ irkildi; isyank.Ar bir tavır aldı. 

mış gibi duruyor, Ranaya karşı, iddiası 

tahakkuk ettiği takdirde duyacağı hica • 

bın birazını şimdiden duyuyordu. Sesi • 
nin tonunu hafifleterek: 

- Fakat, yapama1.sanız, o vakit t e si.
zinle başka türİil konuşurum .. dedi. 

- Hay hay! Ben size hafta sonuna ka· 
dar haber gönderirim. 

Delikanlı evden çıktı. Karanlık soka "' 
ğın bozuk kaldırımları ü zerinde sendell· 
ye sendeliye yürüyorken, bir yandan da 

başına gelen katmerli feiakctı düşünü .. 
yordu. Hürmüze karşı nefret duymağa 

başladığı andan itibaren, Cavidanın aşkı 
kalbinde hortlamıştı. 

(.4.rkası var) 
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Ulis'in tahta atı 
Turova, Çanakkale bolazının Anadolu 

yakasında. Frikyanm en büyük sitelerin· 
den biri idi Egenin tarihe başlangıç de· 
virlerinde, Yunanlılar tarafından on yıl 
süren bir muhasaradan 10nra zapt ve 

tahrib edilmiştir ki bu mqhur muhasa· 
rayı, büyük pir Om.iroa. İlyada adını 
taşıyan destanında terennüm etmiştir. 

Turova kralının oğlu tüzel Paris yu • 
nan krallarından birinJll kansını. Heleni 
kandıııp kaçırır. Bunun üzerine bütün 
Yunan krallan. kahramanları birleşip 

Turova önüne gelir. muhasaraya başlar· 
lar. Muhasara yıllan içinde be!' ikı ta .. 
raftan bir çok kahramanlıklar gösterilir. 
Yunanlılar Ttırovayı bir türlü zaptede • 
mezler. Nihayet kahraman Ulis bir hile 
düşünür: Tahtadan bir at yaparlar. İçine 
fedakar cengaverler girip gizlenir. Yu • 
nanlılar bu atı bırakıp gemilerine biner .. 
ler ve gQya Turovanın zaptından V'.Jzgçç· 
mi§ gibi Boğazdan çıkarlar. Turovalılar 
bu tahta atı harb ganimeti olarak Tu -
rovaya alırlar. Fakat gece içindeki cen
gaverler çıkarlar. ayni gecı gemiler de 
Turovaya döner. Tahta attan çıkan asker
ler içeriden vehlr kapllannı açarlar, şehir 
bu suretle zaptolunur. 

Ressam P. Motte'in bu menkıbeyi gös
teren yukarıdaki tabJom Vaşingtonda 

gü~l san'atıar ıaleriahıdı bulunmakta • 
dır. 

Bugün Hisarlık elvannda bulunan 
Turova harabelerini f1k bulan Şliman is
minde bir san'at tarlhl alimidir. 

RES 

On dokuzuncu asır ortasında istanbul limanı 

lstanbul .tf ve bilJGk tarilıl beldeler arasında, §U 8tm 100-150 yıl için.de man
zarası en çok delifen bir f9hir olınuşıur. 

Geçmif uırlarda memleketımi.ze gelml§ olan seyyahların eserleri ve bilhassa 
1eyyah ressamların yapıp bıraktıklan İstanbul manzaralarından mürekkeb eski 
ılbfimler bunu bize pek aydın olarak göstermektedir. Biz bu resimli tarih sayfa • 
mızda. memleketimizhı •ki halini gösteren bu resimlere de yer ayıracağız. Bu· 
l(ln on dokuzuncu uır ortasında İstanbul lımanını gösteren bir gravür koyuyoruz: 

Bu gravOr Tamu Allom'un albümünden alınmıştır. 
Buharlı gemi devrinin bqlangıcında İstanbula gelmiş olan Allom, şarkın bu 

muhteşem beldeatnf, nefis gravürlerinde bir peri masalı şehri olarak yaşatmıştır. 
Yüz sene kadar evvel, fatanbul limanının lAtif bir görünilşil vardır. 
Gravürün Ozerinde gm.lerimizi beraber gezdirelim: Ortada ve geride yandan 

tarkh ve uzmı bacalı ilk buharlı gemilerden biri görilnme.ktedir. 
Sola dotru. bir ultanat kayığı ile önünde bir kılavuz kayık süzillmektedir. Sul

tanlar. şehzadeler. deniz gezintilerine çıktıklan zaman. bindikleri kayıklann önün
den hemen daima bayı. bir kılavuz kayık giderdl 

Gravürde en önde. 90Jda, İstanbul limanının eskiden en mühim nakil vasıtala
nndart biri olup buglln bize fevka!Ade garib görünen bir sal vardır. Onun 
biraz gerisinde de İstanbul ile civar köyler arasında işliyen kayıklardan biri 18-
riilmektedlr. Bunlar muhtelif iskeleler arasında muayyen ücretleT"le adam tapr • 
lar.dı. Bq1ı bqına bir yolcu tarafından tutulabildikleri gibi, ekseriya dolmuşa 

adam tqırlardı. Yani muayyen bir ücretle muayyen miktarda yolcu alınca kal • 
karlardı. Gravflrün 881 köşesinde bir pazar kayıtı görün~ktedir. Pazar kayıJı 
da İstanbul ıtmanmm bucün tarihe kanşınış bir nakil vasıtasıdır. 

Eskilerin ince zevkleri 

Zamanımı.r.n binlerce J1l evvel yqa Dı1f insanların pn'at zevkleri, bazı aaha
larda buıtııık'I ,a.bek medeniyete ıabib olan bizlerden 90k daha incelmif gibi 
göriinüyor. 

Mesell esti franıılarda ağırlık 6lçülerJ, herhangi basit bir kütle halinde 
delil. blr aslan heybll olarak yapılırdı. Ağırlık meftıumu ile aslanın kuvvıU 
düşünüHlnıe. alçillerinl bir uliln heykeli olarak yapmak her halde inee bir zevk 
sahibi olmak demektir. 

Yukanda g&-dillUJıb öl911. MilAddan evv,ı altıncı uırda yapılmıftrt. S~ 
buluıımupur. Bugün Lavr müzesindedir. 

MLE 

Hayal ve Hakikat 
(YUKARIDA) 

1798 da, Napolyon Bonaparı, eümhu " 
riyet hüktlmetinin 27 7qında pnç bir 
generali idi. Bü,.ık bir ordunun bapnda 
İtalyayı ı.tiliyı memur edilmiftl. Gen .. 
ral Bonapart. ordusunu. kıfUl epis bir 
cilr'etle Alp dallarının Sen-Benıar p • 
çldinden aprarak İtalyaya aotmq. birbi
ri arkasından parlak zaferier eldı etmif, 
ileride. kendisini imparatorlula kadar 
çıkaran bir töhret kazanmıftı. 

Napolyonun Sen-Bemardan ıeçmesf, 
bilAhare, romaııtik reuamlann çotuna 
mevmı tefkil etmifti. Bunlardan meseli 
mtlfhur ressam David. Napolyonu. s.n .. 
Bemar geçidinhı karlan arasında. kil • 
heylln bir atı phlandıra phlandıra ıe
çerken tasvir etmiftl Bir taneli ele. ki 
tarihi hakikati hiç btt ,eye feia edeml
yecekti, reaam Delar<>1. sahneyi oldufu 
gibi runıetmiftl: Bonapart, Sen-Bernan 
bir katır üstünde, ve cesur bir dallının. 
katımlının rehberlill uyesinde geçm.if
tl. 

Yubndüt Nlimler, iki rauamııı 7ap
tık'len W>lolan g&teriyor • 

• 
Esirpazarı 

(SAÖDA) 
Enret, zayıfın kuvvetli elinde bir b· 

zanç veailesl,. 'bir Ucaret malı olmasıdır. 
Baaretln b&flanııcı beferlyetin en karan

TARiH 

lık clnirlerine tadar çıkar. Biltiln •ki samanlar tarihinde esaret vardı. J'.nreı Dk defa olarak 1833 de İ11&1ıız Hindista • 
nm.da bldınldı. Sonra beynelmilel bir muahede hazırlandı. bQtiııı mede& devletler esareti kaldıran bu muahedcyc bırer 
birer lftirak ittiler. On dokuzuncu uır J'ranaız reasamlanndan (1789-1882) Boraı Vernet, bilbaaaa harb resımlerinde. 

mevzularının fevbllde bareketh olmulle büy(lk blır f&ret bzanmlfb. Aynı ressamın cEsir Pazan• apını taııyan yu • 
kandaki tablom da, ki eearetin JAlvecilldllt malarda yapıl:zmıtar, bu hazin mevzuu canlandırmaktadır. 
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Meğer insanlık Galilenin yaşadığı 
günlerden beri aldatılmış! 
~ Sinema: Şarlo ... yeni. bir film 

çevırmege başladı 
"(Baştarafı 8 inci sayfada) 

lm. Şunu da söylemek isterim 1d. te -
hakihti olduğu gibi izah ve isbat et
çin red ve cerh edecek alim ne dün

a mevcuddur ve ne de doğacaktır.> 
- Peki tezin.izi hangi esasa dayıyor. 

1 isbat ediyorsunuz? .. 
- Ben şunu iddia ediyorum. arzla ka

kendi miiıver1eri etrafında dönmü • 
rlar. 
İtalyalı Galile arzın döndüğünü iddia 

tmiş. birçok muhalefetlere rağmen da
asında muvaffak olmuştur. Fakat arz 
endi mihveri etrafında mı, yani yuvar -
ana yuvarlana mı, yoksa mihveri etrafın

da dönmeden mi yirmi dört saatte bir 
devir yaptığı keyfiyeti tesbit edilmemiş 
ve mesele kapalı ikalmıştır. Bütün koz . 
moğrafya k"t blannda arzın kendi m h
veri etrafında döndüğü ve antlmer
kez kuvveti mevcud olduğu iddia edilir. 
:Halbuki böyle b ·r fikir gaflettir. Eğer 

arz kendi mihveri etrafında dönseydi hu
sule gelecek olan anilmerkez kuvvetten 
Clolayı kutubların denizleri kAm.ilen 

hattı üstüvaya doğru hareket ederdi ve 
bU.rası şişkin bir deniz kiitlesile muhat o-
1ur'<lu. Bu mekanizmayı iyi kavramak 
'tçln şu misali zıK:redelim: Bir bakracın 

isrtne su koyd~ktan sonra olduğu yerde 
stıratle döndürüldüğü vakit orta lwmın 

çukurlaştığını ve suların cidarlar& doğru 
Yükseldiğini görürürz. Bunun sebebi ise 
orta kısımdaki suyun dönme sürati sıfır 
olması ve cidarlarda ise süratin artması
rur. Eğer arz kendi mihveri etrafında 
(iönseydi kutublarm dönme sürati sıfır 
ve hattı üstüvada ise saniyede 460 metre 
o1acağından kutublardaki suların hattı 
iistüvaya doğru hareket etmesi ve burada 
sudan ıbir ~kinlik teşekkül eylemesi lA
zım gelecekti. Halbuki kutubların suları 
yerinde duruyor. Şu halde arz kendi mih
veri etrafında dönmüyor ve anilmerkez 
kuvvet husule gelm.iy.or. Arz kendi mih
veri etrafında dönmeksizin yirmi dört 
saatte bir daire etrafında devrediyor. ş m 
di bu hareketi izah edecek bir mi.sal zik
redelim: Büyük nehirlerde veyahud de • 
nlz akıntı yerlerinde su gırdablan husule 
gelir. Bu girdablann üzerine her hangi 
bir cisim ve mesela bir sandık bıraktığı
mız vakit bunları kendi mihverleri et -
rafında dönmeksizin suyun deveran ha -
reketine tabi birer daire etrafında devre
<ierler. 

Yani bunlar yuvarlana yuvarlana ha • 

Heybeliadada bir adam kömurre 
zehirlenerek öldU 

Heybeliadac?a ölüm ile neticelenen 
bir zehirlenme vak'ası olmuştur. 

H"'ybeliadada İnönü sokağında 1 5 
numaralı evde oturan Ahmed, manga -
1ını kömürler tamamen yanmadan o -
dasına almış ve yatmıştır. Az sonra. 
bay~n bir hal€ gelen Ahmed e"'l balkı 
tarafından göri.Uerek, zabıtaya haber 
verilm"~tir. Ahmed, Heybeli.ada sana -
toryomuna kaldırılmışsa da haıyatı kur 
kırılamamış ve dün sabah ölmilştilr. 

Bir amele vapurla mavna 
arasına sık ftı 

Limanda şamandırada ba~lı bulunan 
7illterikan vapurunda çalışan tahmil 
tahliye amelesinden Hasan, mavna 
ile ' apurun bardası arasına sıkı.şmış ve 
VO.cudünün muhtelif yerlerinden ezil -
miştir. Hasan Beyoğlu hastanesine kal
lınlmıştır. 

5 yaş1nda tir çocuk 8 yafınde 
bir kızın başını yardı 

Ciballde Üsküblü caddesinde oturan 
Mustafa kızı 8 yaşında Münevver ile, 
ayni evde bu unan kiratının oğlu 5 ya
ımda Mebmed evlerinin bitişiğindeki 

arsada oyun ovnamağa başlamışlardır. 
Bir aralık, Mehmed yerden aldığı ta

§l Münevvere doğru UI~, kızcağız ba
flndan ağır surette yaralanmıştır. 
Yaralı çocuk, Şişli hastanesın. kal -

dırı mıştır. 

Bir amelenin başına demit" 
potrel dDştO 

Fenerde l\IIürselpaşa caddesinde bu
Iun:m Balıkctyanın demir deposunda 
çalışan Ram~zan, demir taşrrken baŞ1 -
tls düşen bir potrel ile ağır surette ya
ralanımştrr. Ramazan hastaneye kal -
4!ırılm].itır. .... 

reket etmeden girdab üzerinde dönerler. 
Rumelihisarının su akıntısında husule ge
len girda bda bu tecrübeyi yapmakla hi -
kikat daha iyi anlaşılır. İşte arz kendi 
mihveri etrafında dönmeden daire etra
fında devrettiği gibi kamerde kendi mih
veri etrafında dönmeden yirmi yedi kü -
s1ir günde bir defa arz etrafında devre -
diyor. Arzın kendi etrafında dönmediği -
nin delili şudur: 

Kamer arz etrafında devrederken ar -
ka taraiı arzdan görülmüyor. Eğer ka • 
mer kendi mihveri etrafında dönerek ha
reket etseydi, arka tarafı arz tarafından 
görülecekti. 

Çünkü mihveri etrafında ağır ağır dö
nerken yirmi yedi günde bütün arka ta· 
rafını bize gösterecekti. Şu hald~ ay da 
kendi m 'hveri etrafında dönmeden arz 
etrafında devrediyor. Güneş te kentli 
mihveri etrafında dönmemektedir. O da 
bir daire etrafında devrediyor. 
Eğer arz bir mihver etrafında dön -

seydi kütlesi seyyai oldn~mdan Kutub
lardan Hattı Üstüvaya doğru yassılaşır 
ve nihayet dağılınağa mecbur olurdu. 
Seyyare ve yıldızlar da böyledır. Çünkü 
bir mihver etrafında dooen bir seyyal 
cf&fm anilmerkez kuvvetten dolayı yas -
srl~p dağılmağa mahldlmdur. 

Bay Hüsnü Seçkin uzun besablar ve 
formüllerle davasını ve cazibe kanunu -
nun saçmalığını isbata çalıştıktan sonrR 
dedi kt: 

- Bakınız bir meeele daha .. Med ve 
oezlr hAdisesi~n kamerin cazibesinden 
ileri ıteldiğ"ni zannederler. Eğer kamer. 
de cazı"be ol.saydı, yalnız seyyal olan de
nizleri değil. seyyal olan havayı da ayni 
zamanda çekrne!Ji IAzımdı. O takdirde 
med zamanı hava tabakası kamere doğru 
yübelec~den :havanın inbisat etmc::ri 
ve barometrelerin düşmesi icab edecek -
tir Halbuki med. zamanı barometre düş
müyor. Şu halde kameı- havayı cekmi -
yor. Kamer havayı çe'kince denizleri çek
me~ imkan haricindedir. 
Muhatabımız birlm bildiklerimizden 

bambaşka bir Şf''kilde med ve cezir hA.cli
sesini izah etti. Ancak bu uzun izahatı ve 
bizim klasik coğrafl bflgimlzi altüst eden 
bu iddialan buraya yazmağa sütunlann 
hacmi itibarile imk!n yok. 

Yaza biJdlkJerim hakkında hüküm ver
mek ise benim değfl. ilim ve fen adamla
nnın bileceği iştir. Onların bu işe ne ~ 
yeceklerini doğrmu pek merak ediyorum. 

Tahlisiye 

Nusret Safa Coşkun 

vası•af arı tasrih 
edilecek 

Belediye zabıtası talimatnamesinin 
210 uncu maddesinde mevcud kayde 

nazaran, her kayık ve sandaldct bir tah 
lisiye vaı;;ıtası bulundurulması icab et

mektedir. Ancak, bu tahlis1ye vasıta -
lannm nelerden ibaret olacağı tasrih 
edilmemiş olması dôlayısile, talimatna
menin bu maddesinin tadiline umumi 

'I'ilrkf;r. radyo difüzyoa ıx-talan 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLUCU • 

1111 a. ın ıır:ea. ı• ırw. 
!' .A.Q. 11,'1' m. 111195 Kea.. IO Kw. 
T .A.P. 11,'19 m. He& ıtea. _, JCW. 

PERŞEMBE %3-3-39 
12.30 Program. 12.35 Türk miiz!.ği - PL 

13,00 Memleket saat ayan, aj&M, meteoro -
loJl haberleri, 13,15 - 14 Müzik (ka~ık 
program). 

18.30 Program. 18.35 Müzik Cdan.s plA.kla -
n). 19.00 Konuşma (ziraat sae.tl). 19.15 Türlı: 
mÜ21ği (fasıl heyeti). Tahsin KarakUJi, He.t
kı Donnan, Eşref Kadri, Bruıri üner, Hasan 
Gür, Hamdi Tokay. 20.00 Ajans, meteorolo
ji haberleri, ziraat bor.sası mat). 20.15 Türk 
müziği. Çalanlar: Vecihe Kemal Niyazi 
Seyhun, Eşref Kadri, Oevtlet Çağla. Okuyan
lar: Müzeyy\!n Senar, Mahmud Karındaş. 1-
.•. ... .. .. ..... - :rucaz p~revi. 2 - ŞUkrilniin -
ıncaz şarkısı - Sevdamı dlllm anlatamaz. 
3 - Sadett in Kaynağın - Hicaz §S.rklsl - Ha
zan ile geçt!. 4 - İshak Varon - Hfiseynl 
şarkı - Baygın suların. 5 - Cevdet Çağla -
Viyola ta.!Wmi. 6 - Sadeddin Kaynak -
Muhayyer şarkı - Ben yıllarca yanmışım. 

7 - . . ... .. . . . . . - Halk türküsü - İki karpuz 
bir koltuğa sı~az. 8 - Yesart Asımın -
Hüzzam şarklSl - Ömrüm seni aemıekle ni
hayet bulacaktır. 9 - Yesari Amnın - Hüz
u.m şarkısı - Gene lı:albim taşar ağlar bu 
gece. 10 - Hayrlnln - Hüznm tarkın - ö
lür.sem yazıttır sana kanmadan. 21.00 Mem 
leket, saat ayan. 21.00 KonnlJl?la. 21.115 Bs -
ham, tah'P1.ldt, kambJyo - nukud borsan cn
at). 21.25 Neş'ell plAlclar - R. 21.30 Müzik 
(küçük orkestra - Şef: Necib Aşkın). 1 -
Schmalstick - Kujidan ve p~ ~ kısım
lık aşk hik.A.yesl. 1 - Yaklaşma. ! - Aşlı: 
vll1'l. 3 - Başbaşa. 4 - Gezinti. 15 - Kav -
gacılı.t ve barışma. 2 - Llndner - Bagatelle 
(şaka) fantezi. 3 - Pachennegg - Vlafl Trls
te (hazin ve.Is) . 4 - Künneke - Ledl Hamll
ton operetinden potpuri. 5 - Wlnkler - ke
manın aşk şarkısı. 6 - Beethoven - Menu -
etto sol ma]or 7 - Aubert - Göbekliler res
mi geç1di. 22.3!> Müzik <operalar - Pil. 23,00 
Müzik (cazband - Pl). 23.46 - M Son ajans 
haberleri ve yarmki program. 

* Ankara radyosunda 
dinlediklerimiz 

Dürn.ev 1'ürkef' Zino Franceska.ti 

Ankara radyı<lsu son günlerde radyo 
temsillerine çok ehemmiyet vermekte
dir. Ekrem Reşidin Binbir Gece masalla· 
rından alıp sahneye koyduğu piyes mu
vaffak.iyetle söylenmiştir. Bu piyeste 
Fatma rolünü yapan Dürnev Türker çok 
muvaffak olmuştur. Kendisi halen An
kara Halkevi iLe Ankara radyosu temsil 
heyeti artistlerindendir. 

rneclisce karar verilmiştir. 

-······ .. ·········-····-=--·-·--··· ... -............ ·-
. Bundan başka beynelmilel viyolonist 
Zino Franceskati de radyoda muvaffak 

' bir konser verdikten sonra Sofyaya ha
reket etmiştir. Ankara borsası 

Acılı•· kapanıı fiatlan 22 - 3 - 939 
ÇEKl.t;R 

Açı IJ Ka•J .. 
Lolldr& [,95 5,?8 

lfn-T_.. •26,6826 l!6,63W 

Putıl . • 625 : ,35.:o 
MU&ne 6,66 1 60 

0..nY• a,4626 : 8 46'15 
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-.ruıı ltl.,69ö 60 fi ö 
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lılMlrtd b,9.> o 93 . ..,.,.,. 28,96 23,56 
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llünt 0,9060 0.9050 
Belsnd ~.ooıs 2.9015 
y ....... ~.6.:ı& S4 62 
ltokMlm SU.oı>n SO Söö 

[ivrikde bir dükkandan 300 
lira kıymetinde s· gara ve 

rakı çahndı 
Divrik (Hususi) - Şehrimizin istu

yon caddesinde tütün ve rakı satan bir 
dük.km soyulmuştur. Hırsızlar 300 lira 
kıymetinde tütün ve rakı çalnıı~lardır. 

Zırbıta tahkikata başlamıştır. 

Belediye bGtç:esi ikmal ediliyor 
Belediye bütçesinin hazırlanması bit 

mek üzeredir. Tahsilat yüzde yetmi.J -
ten yüzde doksana çıkarılarak vatida
tın bir buçuk milyon lira artmasına ça
lışılacaktır. 

Galata yolcu salonu ikmal ediliyor 
MoekOYa 28,9025 ~3. s025 Galata yolcu salonunun inşaatı sür -

1---.-9-T-İ_K_B_A_Z_L_.A_B __ _. atle ilerlemektedir. Salonun bütün 
1--------..-------11 noksanlarının sonbahara kadar ikmal 

Tlllll bolc9 1 ..... 
• • w • 
• 1 ndolJ 

Lpaaıı edil~ği anl~ılmaktadır. 

Dün Denizbank Umum Müdür mu -
avini Hamdi Emin Çap ve banka erkA
nından bazıları yolcu salonuna giderek 
inşaatı tetkik etmişlerdir. 

(Bqtarafı 1 inci scıyf ada) 
sile yalnızdı! O da para kazanabilece • 
ğini, annesini geçindirebileceğini ispat 
eylemek istedL O zaman genç, çok genç 
idi! Kalktı Londranın :zengin mahalle
lerini dolaştı! Gazinolara, kahvelere 
girdi. Meşhur şahısların, günün adam 
lannın taklidlerini yaptı... İlk günleri 
bir hayli kazandı! O vakit henüz sekiz 
yaşında bulunuyordu. 

Kabiliyeti çabuk göze çarptı. Lan -
cashire Lads adındaki müzikhol gru -
puna girdi. ~ sene çalıştı. Kardeşi de 
kendisile birlikte rol y~ıyordu. İngil
terede büyük bir turneye çıktılar ... 
turneden avdette gene kardeşi Sydney 
ile birlıkte o zamanın meşhur san'at 
karı olan Fred Karnonun kumpanya -
sına girdiler. Orada tam manasile 
«ş<:lbsiyetini• elde eyledi. 
Bakın1z san'atkAr Fred Kal'11<) onun 

hak1anda ne diyor: 
- c:Şarlonun yürüyüş tarzı kendi 

icadı değildir. Komedynlerimden Val
ter Grooes tarafından icad edilmişti. 
Bu yürüyüşü Ferkins rolünü oynam~ 
için san'cıtkAr Fred Kitchen'e yaptır
dnn. Şarlo bu yürüyüş için Kitchen'in 
kunduralarını ayağma geçirip işe baş 
ladığı vakit san'atkhlıktiki kabiliyeti 
derhal tebarüz etti.• 

Şarlo Avrupanın bir çok müzikholle
rinde r0l oynamıştır. cBir İngiliz klü
bünde Gece hayatı• adındaki pando -
miması pek büyük bir ı-)jbet kazan 
mıştı. Bilahare bunu (Şarlo müzik hol· 
de• Dlminde canlandırdı. 

191 O senesinde Fred Karno'nun tro· 
pu halA mevcud idi. Amerikada oyun 
veriyorlardı. Keystone sinemacıları 
komik san'atkarla(nm hep Kerno'nun 
tropundan tedarik ediyorlardı! 

Bir gün ayartılmak sırası Şarloya 
geldi! Onunla beraber Stanley Jeffer
son adında bir san'atkar da ayartıldı! 
Bu Stanley sonralan meşhur Stan Lau 
re oldu! 

Şarlo A.m.erlkada dahi muvaffak ol
du! Londraya avdet etti. 1912 de tek· 
rik Amerika ya gitti. N evyorkta bir 
gece c · İngiliz klübünde g~ hayatı > 

oyununu verdi. 
S!nermıcılardan ve Keystone'nin en 

nüfuzlu müdürii Odam Kessel onu can
dan alkışladı. Ona haftada 150 dolarla 
is vermf'ğe başladı. Keystone kumpan 
yasının komik filimlerini idare etmek
te olan Marck Seunett, Şa'rlonun ken
disi tarahndan k;eşfe~ldiğiııi söyledi! 
San'atkar Mabel Normand'da Şarloyu 
kendisinin bulduğtihu ileri sürerdi! 
Hakikat $arlonun günün birinde bü -
yük bir san'tttklr olarak meydana çık 
tığıdır. 

MUşkUI bir başlangıç 
Şarlo bidayette Maclt Sennett ile an

las~madı. Sennett hareketli komiklik
le; istivordu . . Halbuki Şarlo komik -
liği jes

0

t.lerde buluyordu ... Bu yüzden 
aralan açıldı. Niha'Jet günün birinde 
Sarlo Sennet'e dedi ki: 
• - « Siz söylediklerimi doğru bul 

muyorsunuz... Halbuki ben kendimi 
haklı buluyorum. Bunu size ispat eyle
meme müsaade ediniz. Bu imk~nı bana 
bahşedirıiz ... Bir film çevireyim görü· 
nüz ... • 

Sennett teklifi kabul ettiğinden fil-
min çevrilmesine başlandı. Bu film 
büyük bir muvaffakiyet kazandı. Bu 
nun üzerine Şarlo K.eystone firması 
hesabına o günden itibaren ve bir sene 
zarfında tam kırk film çevirdi... Bir 
müddet sonra, Şcrrlo stüdyo değiştirdi. 
İntisab eylediği yeni stüdyonun ismi 
Essanay idi . 

Şarlol Şarlo! Şarlo! .. 
Şarlo artık ~öhretin yolunu tutmuş

tu. Ayni zamanda servete da ula.şm.ış· 
tı. Şarlo kendi kendisinin rejisörü, pro
döktörü oldu! Bu stüd~ hesabına on 
beş kadar film çevirdi. 

1916 senesinde gene stüdyo değiştir 
di... 

Mutual'e intisab eylemişti İki sene 
içinde bu stüdyo hesabına da on beşe 
yakın ftlm vücuda getirdi. Filmleri 
gittikçe daha fazla tekemmül ediyor -
du ... Muvaffaldyeti giln. geçtikçe artı
yordu. Filmlerinin tulü de uzamağa 
başlıyordu ..• 

Filmlerinde mevzua ehemmiyet ver 
meğe başladı. 

1918-1922 arasında First National 
hesabınn sekiz büyük film çevirdi . 

Bu filmlerden sonra Mariy Pikford
Douglas Fairbanks ve Griffith ile bir
likte bugün en mühim film kumpanye 
larından biri olan United Artist kum -
panyasını kurdu .. . 

cEfkan umumiye• adında drama. • 
tik bir film vücuda getireli. Gerçe bu 
filmde rolü yoktu fakat on senedenbe· 
ri kendisile rol yapmış olan partonerl 
Edna Puviance'si iyioo tanıttı. Gene 
bu· filmi münasebetile o güne kadar 
kenarda kalmış olan Adolphe Men 
jou,yu ilk safa çıkardı ... 
Bu filmden sonra büyük prodi\ks von

l::tra atıldı ... 
Altına Hücum, At Cambazhanesi. 

Şehir Işıkları, Asri Zamanlar filmleri
ni çevirdi 

Büti.in sinema teknisyenleri ve san -
atkarlarm.ın zıddına olarak Şarla, söz 
lü ve sesli filmin en müthiş bir muıirızı 
olrmı~tur. 

Bu hususta demiştir ki: 
- Sesli ve sözlü film sinema perde

sinde o kadar büyük zahmet ile tesis 
eylemiş olduğumuz pandomimik esası
nı altüst eylemektedir. Sinema san'att 
bu pandomim esaısına müstenid bulun 
maktadır. Onsuz sinema san'atı «san
at, manasmı ifade eyliyemez. Sözlü ve 
sesli filmleı tiyatro karikatüründen 
bttşka hiç bir şey değildir.... İşin en 
mühim ciheti sin€marun anası olan ti
yatroyu öldürmeğe kalkmasıdır. 
Fakat bu sözler hakikatte olııa bugün 

vaziyet şudur: Sinema bütün dünya-ya 
hAkim olmuştur ... 

Şarlo da nihayet sesli ve sözlü film
lere boyun eğmek mecburiyetinde kal 
mıştır .. 

Yeni hazırlamakta olduğu c:Dikta -
törlük• filmi sesli ve sözlü olacaktır .... 

Bu film ile elli yaşına' bastığı günü 
de tes'id edecektir. Bugün meşhur 
san 1atkar Charlie Chaplin tam elli ye· 
şındad1r .. Saçları bembeyazdır .. Buna 
rağmen yeni tecrübelere girişiyor. Ba
kc1lım e11isinden sonra da muvaffak o 
lacak mı?. ................. --........................................ -

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Kabakulak 
Kabakulak çenemizin alt lasmuıda 

kulağa doğru her lld taratta mevcud bQ
yük tükrük bezlerinin lltlhabından i~ 
bir hastalıktır. tefrih devri on sek1z g11nıt 
ke.dar çıkar. Yani knbakulaklı bir ç.oau.&-
la temas eden diğer bir çocuk on seldJı 
gün şüphe içindedir. On sekiz günden 
sonra artık sirayet etmiş ise meydana 
çıkar. Kabakulak hastalığı şöyle başluı 
Birdenbire bir taraftan çenenin: kulaia 
doğru olan kısmında bir şişk.lnllk görü. -
tür, a,ni zamanda fazla. ağrı vardır. Vt 
derecei hararet de 39 dereceye kadu 
yükselir; fakat her vak'ada derecel ha-
re.ret bu kad~r tereffü etmez. Yutkun -
mak müşkül olur. Hasta bir kaç gün ol
dukça ıztırab çeker. Sonra yavaş ya.vq 
9lş iner. Hastalık da biter. Ka.bakulak 
ya. bir taranı veyahud lkl tarafiı olur. 
o zaman tabii hastalık daha ziyade UJB!'. 

Erkeklerde kabakulak husyelerde 1htl.1M 
yapar bir veyahud diler husye birdenbi
re tıpkı bel.soğukluğu lhWAtı i1b1 ~ 
derecel hararet yeniden yükselir ve bu 
lhtllAt günlerce devam eder. Bazan da 
akamet husule get.lrecek kadar vahim 
arızalar husule getirir. Ka.bak:Ula.k QtJt 
sari bır hastalıktır. Bunun bir adına da 
ordubozan derler. 

Bu .sıralarda olduğu gibi melı:teblerde, 
kışlalarda, hapLsaneierde oldukça salgın 
yapar; az ç.ok bir :zaman için mileaseaa.t
ta faaliyeti durdutur. Kaba.kulak tükrük 
ne sirayet eder ve tilkr11k zeratının ha -
vaya karışması lle bqkalanna intikal e
der. Mikrobu malum değildir. Tedavıst 
parumnan ve gargaradan ibarett.lr. 

Cnab lstiyen okuyuculanoıın posta 
pulu yoDıunaJamn rica ederim. Abf tall
dlrtl• lsteklsrl ınaka'belesh kalabilir. 

---·········-·-···· .. ··· .. --.-· .. -················-----
Yılda bir lira ftrip Çocuk Esirpaı9 

Kunununa üye olUl'SllollD yoksul, balama 
muhtac kimsesiz yavruyu kuriarmq ola · 
ftlSI, 



Meb'us namzedleri 
yarın ilin edilecek 
(Baştarafı 1 inci sayfada) ı İkinci müntehiblerden kendilerine ve

milntehib 'sanilerle yapılan istişarenin rilen listelerdeki 141 isimden otuz dör
neticelerini bu gece yarısına kadar öğ· dünün bırakılması, diğerlerınin üstleri
renmiş olacaktır. Yarın bu neticeler üze- nin karalanması istenmiştir. Böylece her 
Tinde meşgul olunacak ve Cuma günü ikinci müntehib kendisine göre meb'us
Partinın rneb'us namzedleri l'stesi gerek luğa liyakatli kimseyi seçmif olmaktadır. 
intihab dairelerine bildir'lmiş, gerekse İkinci müntehibler on dört eski İstanbul 
matbuata verilmiş o1acaktır. meb'usunun da ismini havi lısteleri oku-

Milli Şef Aııkuradan na:ınzed muşlar, kendi noktai nazarlarına . göre 
gösterilecek liyakati intihab'yesi bulunanları listede 

Ankara, 22 (Hususi) - Cümhurre:si alakoymuşlar, diğerlerini çıkarmışlardır. 
İsmet İnönü bu defa Malatyadan değ'l, Bu iş bittikten sonra ikinci müntehıbler 
Ankaradan namzed gösterilecektir. seçtikleri otuz dört kişinin isimlerini ha· 

Ankarada vi listeleri Profesör Şemseddin ve Dr. İb-
Ankara, 22 {Hususi) - Parti Umumi rah;m Talie vermişlerdir. Listeler diin 

Merkezince Ankaradaki seçime memur akşama kadar Parti vilayet merkezinde 
edilen Amasya meb'usu Esad Urasın hu- tasnü edilmiş ve saylav Dr. İbrahim Ta
zurile merkez kaza 'k:nci müntehibleri li, Profesör Şemseddin en fazla rev alan 
saat dokuz buçukta Halkevinde toplan· otuz dört kişinin imıini Mmilen dün ak
mışlardır. Toplantıya v·ıayet Parti reisi şamki ekspresle Ankaraya hareket etmiş
ve Ankara Vali ve Belediye Reisi Nev• lerdir. Otuz dört rakamı İstanbulun çı
zad Tandoğan reislik etmiştir. Partinin karacağı meb'us adedinin iki m'slidir. 
talimatını ihtiva eden zarf müntehibisa· Umumt Merkez otuz dördün içinde on 
nilerin önünde açılmış ve mündericatı yed;sini seçerek Cilmhuriyet Halk Parti· 
okunmuştur. [Bu beyanname kısmı mah· sinin meb'us namzedi olarak Pazar giinü 
susumuzda mündericdir. - Son Posta] ikinci müntehibleıin reylerine arzede-

Parti Umumi Merkezinin istişari ma- cektir. Parti merkezi fstanbulun meb'u5 
hiyette olarak müntehib.sanilerin reyle· n"~"'edlerini muhakkak surette bu otuz 
rine müracaat için gösterd'ği 35 namze- dördün içinden seçmekle mukayyed de
din başında Cümhurreisi !smet İnönü de l?ild'r. Dünkü ikinci müntehib toplantı-
vardı. lan istişare mahiyetindedir. 

~çti:mada Meclis Ra'si, Başvekil Ve. K nunf şartlan haiz bulunanlardan is-
killer, Parti erkanı, başşehrin bütün gü· t"venlerin İstanbuldan müstakillen meb-
zideleri bulunmakta id'. usluğa namzedliklerini koymalarına 

istanbulda müsaade ed'lecektir. 
İstanbul ikinci müntehıbleri dün sabah İntiha'h Pn7.ara 

bir toplantı yapmışlardır. İk'nci münte- Yurdun her tarafınd'l oldu~u gibi 
hib sayısı fazla olduğundan dünkü top- m"b'ns infhabı !stanbulda da Pazar ı:f..i
lantı iki yerde yapılmış, ikinci münte- nü vapılacaktır. Rey sandı~ ÜnivP1"S'te 
hiblerin bir kısmı Asri sinemada, bir kJs- konferans salonunda bulunacağından o 
mı da Şehir Tiyatrosu salonunda toplan- giin ikinci müntehibler c:;aat ~ekizle on ild 
mışlardır. Saat dokuz buçuğa geldi~i za- arasında rcvlerini atmış olacaklardır. 
man İstanbul Vali ve Belediye Reisi Lut- Saat sekizde sandılı: başında bu!unabıl
fi Kırdar, Vali Muavini Hüdai Karataban mek icin ik:nci müntehiblerden mülha
ikinci müntehiblere intihab etrafında i- kntta bulunanların Cumartesi akşamı İs
zahat verm'ş ve yerlerini l\nka1·adnn bu 
4lerle me~gul olmak üzere fstazı bıı ':ı 
gönderilen saylav ve doktor İbrahim Tali 
ve Profesör Şemseddine bırakmışlardır. 

Beyanname 
Umumi Merkezden gönderilen kapab 

zarflar açılmış, muhtevi olduğu kısmı 

mahawrumuzda münderiç beyanna!Tle her 
iki aalondaki ikinci müntehiblere okun· 
m~. 

Bundan sonra istişarenin usul ve şart
larını gösteren taHmat hakkında izahat 
verilm~ ve ikinci müntehiblere 141 ismi 
havi birer liste dağıtılmıştır. Evvelce ha· 
ber verdiğimiz gibi Parti Genel Merkezi 
altı yüz kişilik avn bir meb'us namzedi 
listesi tanzim etmiştir. Bu altı yüz kişi
nin isimleri intihabın husus'yet arzede
ceği 28 vilayete, nüfu1i.la'!"11;ıa göre te,,zi 
edilm~~ir. 1st.anbula da bu miktardan 
127 si gönderilm'ştir. İstanbulun çıkara
cağı meb'us sayısı on yedıdir. 

tanbulda kalmaları istenmektedir. 
İf Hhara değer bir netice 

Ank:ıra 22 (A.A.) - Bütün yurdda 
15 - Mart - 939 Çarsamba günü baş -
Iıyan ikinci müntehib intihabı 21 -
Mart - 939 akşamı her ta!'afta sona er
mis ve bütün vatandaşlar reylerini, it
tif~kla Cümhuriyet halk partisinin 
gösterdiği namzedlere vermişlerdir. 

62 vilayetin ikinci müntehib yeku • 
nu 40.979 dur. Vi1'yetletde 22 yaşın -
dan yukarı olan ve birinci müntehib 
olmak kanuni sıf!tını haiz vatandaş -
1ar:n en ço'k yü1.de 95 ve en az yüzde 
64 olmflk üzere ikinci müntehib seçi -
mine istirak nisbeti haddi va'satisi yüz 
ı:ie 77.8 dir. Yurdun bir çok yerlerinde 
s;rldetli bir kışın hüküm sürmesine rağ 
men istihsal edilen bu netice Büvük 
Türk milleti, Climhuriyet Halk Pa'rtisi 
ve hükumeti için iftihara değer bir ne
tice olmuştur. 

Parti Riyaset Divftnı ın beyannamesi 
(B~tarafı 1 inci sayfadıı) ni tesbit ve ilan etmeden önce memleke-

yannamesi okunmuştur: tin birçok kısımlarında Partili kinci 
Partimizın sayın ikinci müntehiblc>r!, müntehiblerle temas etmeyi ve münte
Bilırsiniz kı Cümhur·yet Halk Partisi hibierle riyaset divanının görilşlerini kar

mevzuatına göre Partiyi ilgilendiren bil- şılaştırmak üzere doğrudan doğruya i
tün işler ıçin lüzum gördüğü kararları al- k'ncl müntehiblerle bir isti§are yapmayı 
mak, Büyük Millet Meclisi azalıklar se- kararlaştırmıştır. 

çimini idare etmek ve Part'nin meb'us Milletin siyasi hayatında ilk defa tat
namzedlcrin' kararlaştırmak hak ve s:ı· bik edilen bu usul Genb'.lşkurun bütün 
lahiyeti Parti riyaset divanına ve nam- Partililere olan muhabbet ve itimadının 
zedleri ilan salahiyeti de münhasıran bir ifadesi olmakla beraber bundan husu
Partinin değişmez Genel Başkanına aid- le gelecek bir neticenin de biltiln milleti· 
dir. Gene bu mevzuata göre Pa!"t• riyaset mizce Partimiz mensublannın siyasi 
divanının vereceği kararlara bütün Parti rüşd ve ol,!!unluklarına bir misal telakki 
üyeleri kayıdsız ve şartsız olarak itaate edileceğini de dikkat gözü önünde bu
medburdurlar. Partimiz.in an'ane.si de lundurmalıvız. Bu sebeble i!tişari revle-
böyledir. r :mizi kullanırken her türlt1 ıahst ve re-

Ancak, j;yonalist (mıntakavi) hislerden uzak 
Partimizin değismc>z Genel "Bat:kanı kalmayı ve reylerimizin sadece kalb ve 

Mill.t Şef 1 met İnönü. Türk m'lletin'n si· kafalarımızın mahsulü olmasına dikkat 
yas! hayatında halkçı bir >darenin bfüün ctmevi kudsi ve milll bir vazife olarak 
yüksek ve ileri tekamüller•n tahP.kkuk telakki etmemiz gereklidir. Bunun içln
ettirmevi ''e devlet idaresi üzerinde mil- dir ki. neticenin, siyasi rüıdünü ve el
letin mürakabes·n· en mUtekamil b"r ha- gunTuğunu isbat etmiş bir Partili züm
le getirmeyi, millet hizmetinde takib e- renin mahsulü olacağına şimdiden itimad 
decekleri siyasetin ilk ve ana düsturu o- etmekteyiz. 
larak ele almışlar ve millt hak;miyet'n Bu istişarenin hangi urul ve şartlarla 
hakılô ve yegane mümessil; olan Türkiye yapılacağına aid talimat bağlı olarak su
'BüyQk Millet Meclisinin tam bir millet nulmuştur. Muvaffakiyet diler, sevgi ve 
bülAsası kudret ve manıaı.-asile rnill•~t saygılanpuzı sunan:ı. 
huzuruna çıkması lüzumun•ı her fırsatta , - , c. H. P. Genel B~kan Vekili 
ntn ve ifade buyurmuşlardır. Dr. Refik Saydam. 

İşte bu maksadladır ki Genbaşkur Tür. \ c, H. P. GeMl Sekreteri 
ldy:e Büyük Millet Meclisinin bu intihab Dr. 1'ikri Tüzer 

Yeni gemiler Alman kıtaları bu sabah 
Memele girdiler 

(Battarafı 1 inci ıayfada.) 
tarafından husun bir muahede ile Lit
vanyaya devredilen Memelland (Klay
pcda), Berlinin dünkü ültimatomu neti
cesinde imzalanan bir Alman - Litvanya 
anlaşmasile bu sabah saat 8 de tekrar 
Almanyaya iade edilmiştir. 

Al.manyaya sipariş edilen ve yaptın· 
lan vapurlar yüzünden Denizbank ve 
Alınan vapur müesseseleri arasında çı 
kan ihtilafı halletmek üzere şehrimize 
gelen Alman heyetile bir müddetten -
beri devam etmekte olan müzakereler 
jün neticelenmiştir. 

rübeler yapılmıştır. Bu tetkik ve tec 4 

rübeler sonundn Etrüskte baıı tadillt 
icrası kararlaştınlrnış, bu hususta da 
iki taraf arasında mutabakat hasıl ol -
muştur. Etrüske, d~imi seyir esna ın -
da mukavele sür'atini temin edebilmek 
içın üçüncü bir kazan ilave edilecek ve 
vapurun diğer bazı kısımlarında da ta· 
dilut yapılacak ve mevcud noksanlar 
~~rtnameye uygun olarak tamamlana • 
caktır. Almanlar Etrüsk vapurundaki 
noksanları para almadan ikmal edecek· 
lerdir. 

Memel serbest ıehrinin Almanlardan 
müteşekkil direktuvarı, Alman askerl ve 
sivil makamlann muvasalatma intizaren, 
şehrin idaresini ele almış bulunuyor. 

Litvanya hükumetinin, Alman tehdidi 
karşısında Memeli teslimden başka ça
resi olmadığı anlaşılmaktadır. 

Meme}. 22 (A.A.) - cD. N. B.:. İcra 
kuvveti bu .sabahtanberi direktuvann e
line geçmiştir. Litvanyalı valı Memelin 
dahili işler müdürüne, bütün Memel top· 
raklarında Litvanyalı makamatın bütün 
salahiyetleri terkettiklerini bildinn}fUr. 
Postalar, radyo ve l'man idaresi Memel 
makamatına devredilmiştir. Litvanyalı 
askeri teşkilat silahlarından tecrid olun
muştur. 

Memel, 22 - Memelin Almanyaya ia· 
de edileceği haberi duyulur duyulmaz 
buradaki Almanlar arasında büyük bir 
sevinç tezahürü başlamıştır. L'mandaki 
vapurlar düdüklerini çalmakta ve her 
tarafta büiün kiliselerin çanları ifitll
rnektcdir. Gamalı haçlı bavrakıar bütün 
sokakları ve evleri süslemektedir. 

Ynh11dilcr şehri terkediyorlar. 
Memeldeki Yahudiler kütle halinde 

şehri terketmektedirler. Vagonlar dolu
su harb malzemesi Lıtvanyaya nakledıl
mektedir. 

Memel polisi, Memelde sakin birçok 
tanınmı§ Litvanyalıyı tevkif etmiftil'. 

Danz.igde 
Danzig. 22 (A.A.) - cD. N. B.• Dan

zig halkı Meme! toprakiannın tekrar 
Almanyaya ilhakmdan dolayı sevinç i
çindedir. Bütün Danzig mın akası dona
tılmış, bütün mektebler kapatılmıf, her
kot: vapılmakta olan merasime iftirake 
gitmiştir. 

Litvanvn hiilrflmetlnin karan 
Kaunas, 22 (A.A.) - Kabinenin dün 

p-0 c<>k toplantısına dair alınan malOma
ta göre. Litvanya başvek;li ile hat·iciye 
naz1rı saat 22 de parlamentova gidereJs, 
vazivcll etrafile anlatmı!;lardır. 

Hü'kOmet daha parlamentova gıtme

den evvel esas~ kararım vermi bulunu
vnrdu. Memel mukavelesinı imza eden 
f nıdltere ve Fran.sava Litvanvanm Me· 
meli iade etmelı: hususundaki karan bil
dirilmiş ve fikirleri sorulmtt!:tur. İngiltP. 
re ve Fransa cevablanndıı Litvanya Al
manvanın talebini is'afa karar Terdiği 

takdirde kendislle mutabık bulunduldan
nı bildirmişlerdir. Keyfiyet Polonya ve 
Sovyetler Birliğine de bildir'lmiı ve bun
lar da iadenin münhasırıtn Memel mırr
takasına inhisar etmesi şartile bir itiraz
ları otmadı~ını söylemişlerdir. 

l.itvanyada örfi idare 
Kaun.9, 22 (A.A.) - 'Burun ~eyin 

rf, ihı. Iıitvanyada örfl idare illn edil-
mistir 

Ritler l\frmelde 
Ber-:ın 22 (Hususi) - Yctnn nbth 

Alman kıt'alarile b'rli'kte Memele g1. -
clecek olan Hitler, buıti.in Berlfnden 
Baltık sahilindeki bir Alman limanına 
hareket etmiştir. 

Hitler, buradan cDovçland kruTaıö· 
rile Memele ~idecektir. Diğer AlınEPn 
ciizütamları. Hitleri hAmil olan kruva
zöre refakat edeceklerdir. 

Hitlerln Meme1de. !On h~lere 
miiteallik bir nutuk söylemesi muhte
"TIPldir. 

J .. ltvan:ra heyeti Berlin&t 
Diğ(">r taraftan Memelin A1maınyBya 

terkinden mütevellid meseleleri hal -
letmek üzere, t\ç J .. itvahva nazırından 
mürek\eb bir heyet bugi\n 6ğleden 
Mnra tayvare ile Berline hareket et -
rniştir. 

Londra 22 (Hususi) - Avam Kama· 
rasmın bugünkü toplantısında hO.kil -
~t namına beyamttta bulunan dahili
ye nazırı Samuel Hor, Memelfıı Al • 
mımvaya ilhakına temu ederek, demiş 
tir ki: 

«Almanya, Litvanya hükfunettni bir 
ültimatomla tehdid ebniş ve M~li 
terketmedi-i takdirde bütün mernle -
ketin istilA edileceğini bildinn~. 

Ültimatomda, hariçten müzaheret 
fstenilmemesi, aksı takdirde hilkfunet 
merkezi Kaunas'ın bombardıman edi -
ıeceği de tasrih edilmiştir.> 

Samuel Hor, İngilterenin Memel ata· 

A.lmfln hükfuneti aradaki ihtilafların 
Dcnizbankı memnun edecek iyi bir şe
kilde halledilmesi arzusunda bulunmuş 
ve bu maksadla bir mümessilini de 
memleketimize göndermişti.. Alman 
hükfımeti mümessili Şimeller, Krup 
müdürlerinden doktor Fredrik Yansen 
ve Neptün Verft Direktörü Feterşimits 
den mü leşekkil AJman heyeti daha 
ilk görüşmelerde her noktai nazardan 
hükumetimizin ve Denizbankın arzula
rını yerine getirmek ve mevcud ihtilaf· 
lan en geniş bir hüsnüniyetle hallet -
mek arzusunu ifade etmişler, müzake
reler çok iyi bir hava: içinde ilerlemişt. 

Almanlarla ygpılan müzakereler so -
nunda hazırlanan esas protokollar dün 
Alınan mümessilleri ve Denizbank er-
kanı tarafından imzalanmıştır. 

Denizbank bu müzakereler esnasın· 
da, evvelce Al.manyaya ısmarlanan ve 
Kıı.ıp mUessesesi tarafından Neptün 
Verft müessesesine verilen V - l tipi 
3500 ton1uk Karadeniz h~ttına mah -
sus üç büyük vapurtın aradan iki sene 
geçtiği halde henüz tezgaha bile kon -
mamış olması yüzünden bu vapurlara 
aid mukavelenin feshini istemiş ve ay· 
Tlca tazminat talebinde bulunmuştu. 
Alman heyeti Denizbankın arzusunu 
yerine getirmiş ve mukavele fesholu -
narak verilecek tazm·nat üzerinde mü 
z3kerelere başl .. mıştır. Bu müzakere
ler rle diin neticelenmiş ve Alman hey
eti Kaıadeniz tipi büyük vapurların in 
şaatmda biıe kaybettirdikleri zaman i· 
çin iki bucuk milyon mark vermeği ka· 
bul etmişlerdir. 
Diğer tar::tfian Etrüsk vapurunda 

tesbit olunan noksanlann ikmali için 
oe müzakerelerde bulunulmuş. Alman 
heyeti ve şehrimize gelen Alınan mü -
tehat:~ıslan Fi.şter ve Burgdorf tarafın
dan EtTiiskte müteaddid tetkik ve tec-

Alman hükfunef i mümessili Şineller 
ve Kıı.ıp müdürleı inden Frederik Yan· 
sen dün akşam AJ"manyaya hareket et
mi.,ıerdlr. Müzakt reler sonunda hazır
lanan mukavelelerden bir kısmı da -bu 
gün Neptün Verft Direktörü Feterşi • 
mits ve Alınan mütehassıslah Fişter 
ve Burgdorf tarafından imzalanacak, 
bu mümessiller de bu akşam Almanya· 
va hare:ket edeceklerdir. 
·Vapur sipnrışı hakkında İngiliz 
fabriknlan müme silile müzakerelere 

başlanıldı 
İngiltereye ısmarl&.lnacak olan 1 t va

pur hakkında Denizbankla İngiliz va
pur müesseseleri mümessilleri arasın • 
da başlanan müzakerelere devam olun· 
maktadır. Evvelce Denizbclnk tarafın • 
dan İngiliz Suvan Hanter firmasına 
yaptınlması kararlaştınlan ve ilk mu
kavelelPri hazırlanmı bu vapurlar hak
kıııda görüşmelerde bulunmak üzere 
İngiliz Suvan Hanter fabrikaları mü ~ 
rnessıli dtin Deniıbank Umum Müdü • 
rü Yusuf Ziya Erzini ziyaret etmiş "N 

kendisile üç saat kada'r görüşmüştür. 
11 vspur siparişine aid tetkik ve mit"' 

zakereler yakında bitirilecek ve neti • 
ce 1ktıc:ad Vekaletinin tasvibine arzo • 
lunacaktır. 

Akdenizde gerginlik artıyor 
(Battarafı 1 inci sayfada) 

Diğer taraftan İngiliz sefarethanesi 
müsteşnn da, hariciye nazın Kont Ciano 
ile üç çeyrek saat süren mühim bir gö
rüşmede bulunmuştur. 

Akdenizde gerginlik 
Londra, 22 (A.A.) - Reuter ajansı bil· 

diriy-0r: 
Daily Telegraph gazetesınin diploma

tilt muharririnin yazdığına göre, Akde
nizdeki gerginlik endişe verecek bir tarz
da .artmaktadır. İngitterenin ve Fransa
nın menfaatleri tehlikededir. 

!Bu gazete, diyor ki: 
Haber aldığımı.ta nazaran 1talyanın 

Berlin büyük elçisi Romaya dönerken 
Hitlerin uzun bir mektubunu Mussolini
ye getirmiştir. Bu mektubda. eğer İtal
ya metalıbatını derhal ileri sürerse Al
manyanın kendisıne tamamile müzaha • 
ret edeceği bildirılmektedir. 
İtalyanın yeni Avrupa ihtilafında 

,.aziyeti 
Roma, 22 (A.A.) - Alınan ajansı bil

diriyor: 
Büyük faş~ meclis'nin kararından 

bahseden Giornale d1tal'a gazetesi. İ· 
talyanın yeni Avrupa ihtilafındaki vazi
yetinin bu suretle kat'i olarak tesbit Mil. 
m~ olduğunu !nüşahede ve tesbit eyle
mektedir. İtalya ile Roma - Berlin mih
"Yeri arasındaki muiabakat yalnız diplo
matik islere taallUk etmeklfl kalmıyarak 
ayni zamanda vukubulacak askeri hadi
selere de şamil bulunmaktadır Bu vazi. 
yet, İtalyanın vaziyet· hakkındaki İng' -
liz ve Fransız tefsirlerine susturucu b'r 
cevab teşkil eder. 
Fransızlar ise Roma·Berlin mihverinin 

sarsıldığını iddia ediyorlar 
Paris, 22 {A.A ) - Berlindcki Pa,.·s 

tüsünü gartfnti etmic bulunduğunu ve 
biz1at Hitlerin, Memele dokummyaca· 
ğına dair Çemberlayn'e söz verdiğini 
de ilave eylemiştir. 

Londra 22 (A.A.) - Memel hadise -
!erinden bahseden a'kşmn gazeteleri 
bu hadiselerin esasen gergin olan va -
ziyeti bir kat daha gerginle ti:rdiğini 
kaydediyorlar. 

Faris 22 (A.A.) - Akşam gazeteleri, 
Memelin Alınanyaya ilh~r<ını beyne} -
milel gerginliği arttıracak mahiyette 
görmektedirler. 

gazeteleri muhabirlerinin bir kısmı ga
zeteleri ne mühim haberler veriyorlar. 

Jour gazetesinin muhabin fÖyle yazı .. 
yor: 
Almanyanın Çekoslovakyada yaptıla 

hareket Roma - Beriln mihverini sars
mıştır. Mussolininin, Japon, Maca!" 'H 

İspanyol hükumetlerinin tebriklerine lfo 
tirak etmemiş olması diplomatik meh~ 
filde derin bir alaka uyandırmıştır. mı. 
!erin derhal bu vaziyete bir çare dü~n
mÜ§ olduğu ehemmiyetle kayded'liyor. 
Hatta H'tlerin Berlindeki İtalya bilyü't 
elçisi vasıtasile Mussoliniye bir mektub 
gönderdiği bile iddia olunuyor. 

Journal gazetesi, İtalya' büyük elçi • 
sinin Hitlerin el yazısile bir mektub 
götürdüğünü ve Çeko - Slovak hadise
lerinin bu mektubda bir kere daha Mua 
s._"\liniye izah edildiğini yazıyor ve di• 
yor ki: 

Mezktir hMisenin İta·yadakı tesir • 
leri Almanyada hoş görülmemiştir. Hu 
susile ki Hitlerin Berline r.tvdetinde 1-
talva büyük elçisi istikbaline g'tmediği 
gibi İtalyan nteşemiliterıni de istas • 
yona gidip merasimde bulunmaktan 
menetmi!jtir. 

Romnda neşredilen tebliğ 
Roma 2 2 ( A.A.) - Faşizm büyfa 

konsevinin topla'lltısı hakkında neşre • 
dilen tebliğe göre, konsey, bu toplan • 
tısında aşağıdah'i karar suretini kabul 
etmiştir: 

c Faşizm büyük kon:seyi, demokrası • 
lerin bolsevizm ile birlik olarak. sum 
deC!il fak~t harb get'recek bir te'< cep
he teskil etmeleri .tehdidi ka ı ında\ 
Orta Avrupada olan bi enlerin mebdr 

ini Versay muahedesinin teşkil etti~ 
ni bildirir ve bilhassa bu dakikada R& 
ma • Berlin m'hveri nolitikas na tam 
ola'"S.k iltihakım venid"n teyid evler.-

İtalya Ni anda 300 hin kişi silah 
nltmn alıyor 

Romcı 22 (Hususi) - Nisan avınm 
b::ıslan~ıcında ı:;ilah altına alınr.' k o • 
lan kur'a efrad•nın sayısı üç yüz bbl 
k'şi olacaktır. 

Her sene, ayni mevsimde talim g&
ren efradın sayısı iki süz bind n fa'tla 
olmazdı. Bu seneki fazlalık, bak a ef • 
radm da cafurılmasından ileri lmek
tedir. 
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Reşadın masaların arasından geçerek ,sonra yüzüme baktı. Gözlüklerinin arkö.

bana doğru geldiğini gördüğüm dakika sında parlıyan mavi gözleri durgun, hat
onda gayri taıbii bir hal. oldu~u~u a~la •

1 

ta meyustu. Ağır ağır viskiyi içti; tek • 
mıştım. Her zaman kendıne hakım bır ta- rar yüzüme baktı ve glı.ya evvelce baş • 
vırla ve yabancıların kendisine mağrur de lanmış bir söze devam ediyormuş hissini 
mesine sebebiyet verecek kadar sert adım veren bir sesle: 
larla yürüyen bu genç doktor bugün başı _işte böyle Selim, dedi. 
önünde, iradesiz ve gevşek adımlarla yü- Hayretle yüzüne bakarak bilfilhtiyar 
rüyor, her zaman şimşek gibi parlıyan sordum: 
!bakışlarile etrafını ve etrafındakileri de· _ Böyle dediğin nedir Reşad? 
lip geçen gözleri, yalnız masalarda otu • İçinden geçen şeyleri görmediğime ve 
ranları rahatsız etmemek için itina edi- okumadığıma pek şaşıy~mnuş gibi bir da
yormuş g·b~ önüne bakıyordu. kika durdu ve ancak ikinci viskisini de 
Reşadla lisenin ilk sımflanndanberi ar- bitirdikten sonra durgun, düşünceli bir 

kadaşız. Senelerle beraber okuduk, be · sesle anlatmağa başladı: 
raber çalıştık, beraber yaşadık. Lise dip- _Ayaklarında aba terliklerle iki köylü 
!omasını aldıktan sonra çalışma yollan • dışarı çıktıktan sonra zile bastım: cBaş.
:mız ayrıldı: O Tıbbiyeye, ben Hukuka ka hasta var mı? Evet efendim>. Önde 
gittim; fakat birbirimizi mümkün oldu- uzun boylu, şişman bir kadın, arkada da 
ğu kadar sık görmekte devam ettik. O genç bir kız içeriye girip oturdular. Ka
doktor olup hastanelerden birine yerleş- dın, kurulmuş bir makine gibi, durma -
tiği zaman, ben de avukatlık stajım. bi • dan, dinlenmeden anlattı. Bu sözleri ben
tirip bir yaZJhane açtım \re gene sık sık den evvel ıbirçok doktorlara. bir kelime· 
görüşmekte devam ettik. sini, bir harfini bile değiştirmeden an • 
Reşadın, doktorluğunun daha ilk sene- lattığı belli idi. O söyleııken ben hasta kı

lerinde, şöhret kapılarının kendisine ap· za bakıyordum. İri yeşil gözleri hayat 
açık olduğunu anlamıştım. Hakikaten, dolu parıltılarla gözlerimi arıyor. annesi 
birkaç sene içinde o kendisinden oldukça söyledikçe 0 , çok şahın bir sırrı ifşa edi • 
bahsedilen b:r cerrah oldu. Teşhisi i.sa • liyormuş gibi kızanyordu. Hele röntgen 
betli, iradesi lruvvetli ve eli hafif ve ça- plaklarını muayene ettiğim sırada ya -
ı\)uktu. naklan al al oldu. 

Az zaman içinde ve oldukça kolay bir 
tarzda edindiği bu şöhret, Reşada, mağ • 
l'Ur değiL fakat kendine güvenen ve ne 
olduğunu bilen ·bir hal vermişti. Hele bir 
iki sene A vrupada kalıp avdet ettikten 
sonra memleketin hatırı sayılır bir şah
siyeti olması, ona genç yaşında bir ca• 
Iim. tavrı vermişti. 

En ağır hastaların bile onun bağa göz
lükleri arkasında tatlı ve müşfik olduğu 
kadar inandırıcı bir ışıkla parlıyan göz
lerile karşılaştıktan sonra hayata daha 
büyük bir ümid ve emniyetle bağlandık
larını görüyordum. 

İşte her zaman karşısındak!ne aai.m ve 
irade aşılıyan bu kudretli adamın omuz • 
~arı çökmüş. başı önüne eğilmiş, dalgın 

ve düşünceli bir tavırla bana doğru yü • 
rüdüğünü görünce, kalbimin, biliihtiyar 
endise ve merakla çarptı~ını duydum. 
Hele o, yanıma geldiği zaman, gevşek bir 
eı sıkmasından sonra çöker gibi bir san
dalvcye oturunca, adeta helecanlandım. 
Fakat ona bir şey sormuyordum. Aramız
daki uzun ve candan arkadaşlığın getir -
dlği kanaatle, onun. söyliyecek bir şeyi 
varsa, mutlaka bana anlatacağını bilerek 
harici bir sükunet ve lakaydlikle bekli -
yordum. 
Reşad garsona bir viski ısmarladıktan 

"Son Posta,, nın 
Edebi 

Romanı: 25 

C'evada, mürebbiyenin hoşuna 
gitmediğini söylediği zaman, genç 
muharrir, kızının terbiye ve tahsiline 
aid hususlarda, kendisine danışmaksı -
zın Jazım gelen her şeyi yapmakta ta -
mamile serbest oduğunu, bu hususta 
karısının kararl~rile şimdiden muta • 
bık olduğunu bildirmiş olduğundan, 
Mualla derhal kendi eski mürebbiye • 
sine bir mektub yazarak aklı başında, 
orta yaşlı, ciddi, iyi kalbli bir ka,dın 
göndermesini rica' etmişti. 

On beş gün sonra gelen yeni müreb
biye yalnız Muallanın değil, Zeynebin 
de hoşuna gitti. Hatta genç kadın, bo~ 
duracak yerde, ondan Almanca dersle
ri bile almağa b<tşlvdı. 

E\ de hiç bir işi yoktu. Çiftlik kah -
ya-· . ya1nız çiftliğin değil, bütün hiz • 
metçilerjn amiri bulunduğundan köş -
kün bütün rahatı, nereden ve nasıl gel
diği bile görülmeyen eller tarafından 
tomin ediliyor, Mualla yalnız onun va
sıta<;ile aşcıya ufak tefek talimat gön • 
deri.vordu. 

Bina-enaleyh, kendi e~rile meşgul ol -
ınasına hiç lüzum olmayınca, vaktini 

. 
Kadın son cümlesini bitirdikten sonra, 

tam ben içimden cülsen derken sordu: 
- öteki doktorlar mutlaka ameliyat 

tavsiye ediyorlar. Bir defa da sizin fik
rinizi almak istiyoruz. Midede ülser var 
mı? 

Hasta ikıza baktım. Bu cameliyah sö
zile titremeden ve gözleTinde ayni yaşa • 
mak ateşile gözlerimi arıyordu. Bütün 
bu uzun muayene esnasında ilk ve son 
cümlesi şu oldu: 

- Ameliyatı sizin yapmanızı istiyorum 
doktor bey; size itimadım var. 

On .senelik cerrahlık hayatımda, yüzü
me ıbu kadar itimad ve emniyetle bakan 
gözler görmemiştim. İç.ime, gururun geUr 
diği rahatlığı silen ıbüyük. bir korku ve 
acı düştü ve on senelik doktorluğumda, 

gene ilk defa: cAcaba?> dedim. 
On sekiz yaşında bir kızın, hayat dolu 

bakışlarile gözlerimi delmesi ve bana bir 
Allah gibi inanarak bağlanması beni alt
üst etmiş, doktorluk hayatımın ilk caca· 
ba?> sını bana söyletmişti. 

Bu geçici tereddür buhranını yenmeğe 
muvaffak olarak gülümsedim ve ameli
yat gününü kararlaştırdık. Dışarı çıkar
ken hasta kızın yeşil gözleri bir defa dah-
ha bana gülümsedi . · 
Reşadın hikayesini dinlerken helecan -

: 

ikirici bir lisan öğrenmeğe, kütübha -
nedeki kitabları okumağa hasretmiştL 

Ancak bu suretle kendisini iç sıkıntısı
na ve yeise kaptırmaktan kurtarabili· 
yordu. 

Her zaman ormanda bir gezinti yap
mağı adet edinmişti. Bu gezintisi esna
sında, yakınlardaki fakir ailelerle ala
kadar olmaktan kendini alamıyor, on
lara elinden gelen yardımları yaparak 
servetinden ancak bu suretle manevi 
bir zevk çıkarıyordu. 

Kendilerini ziyarete gelen ailelere 
kocasile birlikte mukabele ettikten son 
ra onlm-ın ikinci, hatta üçüncü defa 
köşke gelmE>lerine ehemmiyet verme • 
miş, yalnız başına iadei ziyaret etmeği 

kibrine yedirememişti. Hatta bunların 

aragından eski bir memur ailesi pek 
hoşuna gittiği halde onlara bile gitmek 

istemiyordu. Çünkü günler geçtikçe, 
Cevarlın çiftlikten uzaklaşarak genç ka 

nsmı yapayalnız bırakması etrafta hoş 
görünmemeğe, hattA ufak tefek dedi -
kodulann çıkmasına sebeb olınağa baş
lamıştı. OnW1 ka'nsına böyle bir menfa 

!anmıştım. Bilaihtiyar sordum. 
- Ne oldu? Yoksa kızcağız iyi olma4 

dı mı? 

- Bu yanımda oturan da kim? 
Gibisinden dalgın dalgın yüzüme bak

tı ve bana cevab vermeğe lüzum görme
den anlatmakta devam etti: 

- Kumral saçları sedye üzerine dağıl
mıştı. yeşil gözleri, beyaz örtüıer arasın
da daha yeşil, daha parlak görünüyordu. 
Ameliyat masasına yatarken bile bana 
itimadla gülümsiyecek kuvveti buldu. 

Onun fildişi gibi dümdüz ve elekesiz 
vücudünü görür görmez yanımdaki mua
vinlerime: 

- Yazık, bu güzel ve taze deriyi hı -
çakla, bir kasab giıbi ikiye bölmiye mec • 
ıburu:z... dediğimi hatırlıyorum. Ondan 
sonra geçen dakikala.r tamamile bir ka
bus gibi... Alnımdan damla damla ter a
karken onun tatlı gözlerinin yeşilini, so· 
luk dudaklarının tebessümünü görüyor 
ve kulağımda bir ses, bir çekiç gi-bi dur
madan: 

- Size inanıyorum; beni kurtaracaksı
nız doktor! diye tekrar ediyordu. 

Tam bir saat. başımızın üstünde dola
şan ölümün gölgesile pençeleştım, tam 
bir saat, alnımdan terler akal·ak o fildişi 
vücudü kestim, biçtim, diktim. 

Reşadın sözleri beni tekrar garib bir 
helecana düşürmüştü; kendimi tutama • 
dan gene sordum: 

- Yoksa ameliyat muvaffakiyetle bit
medi mi? 

Ağlarnağa ibenziyen bir gülüş dudak -
larmda belirdi, uçtu. 

- Ameliyat bitti; kızcağm yatağına gö 
türdük. İiki saat sonra da, yeşil gözleri, 
soluk ve uzak bakışlarla beni tanıdı. .. 
Fakat ... 

- Fakat?! 
- Sabahtanberi içimde garib bir heye-

ran var ... Ya ameliyat iyi yapılmamışsa, 
ya yeşil gözlü hastam, yaşamak için için· 
de tüten aleve rağmen iyi olmazsa! 
Reşadın ilk defa olarak iradesini sar • 

san bir kabus içinde olduğunu anladığım 
için kentlisine, buna mümasil bir mesleki 
vaziyet karşısında kalan bir avukatın ha
leti ruhiyesini anlatarak, her hangi bir 
meslek er.babının böyle mütereddid ve a
sabi anlar yaşıyabileceğini uzun uzun 
tahlil ettim ve onu yatıştırmağa çalış -
tun. 

Ayrılırken arkadaşımın omuzları biraz 
daha doğru, gözleri biraz daha canlı idi. 

On beş gün sonra ona Divanyolunda 
rastladım ve halindeki heyecan, gözle -

hayatı yaşatması herkesi hayretlere 
düşürmüştü. 

Bütün bular, hassas ve pek ince 
ruhlu olan Muallanın ıztırabıru arttır
mağa kafi geldiği için alemin tecessü -
sünü üstüne çekmektense herkesten u
z<"klaşmağı daha makul hıAlınuştu. 

Cevad, vakit vakit gazete ve kitab 
göndennek suretile mevcudiyetini is • 
bat ediyor ve Mualla da ancak bu ge • 
len gazetelerde kocasına aid havadis -
leri okuyordu. Gerek gündelik gaızete
lerde, gerek mecmualarda sık sık onun 
imzasını görüyor, onun yazdığı yazı1a -
ra aid tenkidleri okuyordu. Bazan, bir 
hayır müessesesi tarafından tertib edi -
len bir balo ve eğlencede onun ismini 
de gördüğü oluyordu. 

Haıtta bir gün, sefarethanelerden bi .. 
rinde verilen bir baioda, bir çok güzel 
kadınların arasında kocasının resmini 
de gördü. Bir defa da, Kızılay tarafın
dan tertib edilen bir müsamerede onun 
yazdığı bir perdelik bir piyesin oyna • 
narak büyük bir muvaffakiyet kazan -
dığmı okuduktan sonra bu yardımın -
dan dolayı genç muharrire Kızılayın 
alenen teşekkür etmekte olduğunu da 
gördü. 

Bütün bunlar, esasen aralarında 

mevcud olan büyük uçurumu daha de
rinleştirmek ve bu modern hayatın 

zevk ve mecburiyetleri içinde yaşayan 
genç adamla, bir köşede münzevi bir 
ömür süren güzel kadını birbirinden 
daha çok ayırmağa vesile oluyordu. 
Muallanın yeisi herg{in biraz daha 

artıyordu. Kocasının kahya vasıtasile 
gönderdiği parayı bile nereye sarfede
ceğini bilemeden. civardaki fakir aile· 

Açık Eksiltme ilanı 
Kandilli Kız lisesi satın alma komisyonundan 

29/3/939 Çarşamba günü saat 11 de İstanbulda Beyoğlunda İstikW caddesin
de 349 numarada Liseler Muhasebeciliğinde toplanan okul eksiltme komisyo

nunda 2291 lira 89 kuruş keşif bedelli Kandilli Kız Lisesi tamiratı açık eksiltme
ye konmuştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni ş:ırtnameleri. pro· 

je keşif hülasasiyle buna müteferri diğer evrak okulda görülebilir. 

Muvakkat teminatı 172 lira olup eksıltmeden bir ~Jn evvele kadar Liseler Mu
hasebeciliği veznesine yatırılacaktır. İsteklilerin en az 1000 liralık bu işe benzer 

iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vi· 
!ayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına aid Ti· 
caret Odası vesikaları ve teminat makbuziyle komisyona müracaatlan. (1621) 

lstanbul Erkek Lisesi Satınalma Komisyonundan: 
4/4/939 Salı günü saat 14 de İstanbul Bey<ığlu İstiklal oaddesinde Liseler ~u

hasebeciLlğinde toplanan Okul Komsiyon unca 1888 liı.ıa 18 kuruş keşif bedelli I..il. 
semizin çatısındaki aydınlık veren kısmın tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bu işe aid şartname, mukavele ve nafıa işleri şartnamesile keşü hüLlsası melt,. 

tebde görülür. Muvakkat teminat akçesi olan 142 Liranın belli saatten evvel Li
seler Muhasebeciliği veznesine yatınlma-sı gerektir. 

İsteklilerin bu işe benzer en az bin liralık iş yaptığına dair idarelerinden almıt 
ollduğu vesikalara istinaden, İstanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden sekiz 
gün evvel alınmış olması lazım gelen bir ehlıiyetname ile ve 939 yılı Ticaret O-
dası vesikalari'le komisyona müracaatları. cl785:. 
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ile~ABAH, Ö~LE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerin~zi fırçalayımı 
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İst. Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
ı - Orman Umum Müdürlüğü teşkiJatına d'ahil tahdid komisyonlanna dalı

tılmak üzere imaline lüzum görülen 16 aded müdafaa tipi çad'ırın imali 15 gün 
müddetl~ eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mezkı1r çadırların muhammen fiatı cem'an 832 sekiz yüz otuz iki liradır. 
3 - Eksiltme 28 Mart 939 Salı günü saat on beşte İstanbul Orman Çevirge 

Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 62 lira 40 kuruş, İstanbul Orman Mes'ul Muhasibliğin
den alınacak makbuzla Ziraat Bankasına teslim edileC€'ktir. 

5 - Şartnameler İstanbul Orm.an Çevirge Müdürlüğünde gorülebilir. 
6 - Eksiltmeye gırebilecek.ierin şimdiye kadaır bu gibi işleri yapmış bulun

malan ve ehliyetlerHe birlikte belli gün ve saatte sözü geçen komisyona miira-
caatları. cl686> 

rindeki çılgın sevinç beni gene şaşırttı. 

İlk sualim yeşil gözlü hastasını sormak 
oldu. 

- O mu? İyileşti; çok iyileştı ... Bir iki 
güne kadar hastaneden çıkıyor; fakat ... 

Sesindeki tereddüd, dudaklarındaki 

mes'ud tebessüm merakımı kamçıladı. 
- Sözünü ·bitirsene doktor; fakat ... 
- O iyileşti azizim amma onu tedavi 

ederken de ben hastalandım., 
~ ??? 

lere taksim ediyor, bir gün bile, araba
yı koşturup iskeleye inmek, oradan da 
İstanbula geçerek biraz gönlünü eğ -
lendirmek aklına gelmiyordu. 

Giyinmesi fevkalade sade idi. Ken -
disinden tamam.ile uzaıkta yaşayan bu 
yabancı adamın parasını, mümkün ol • 
duğu kadar az sarfetmek istiyor, bunun 
ağırlığını bütün varlığında duyuyor -
du. Her şeyi ona borçlu olmak, hatta 
İzmitte1~i ailes:nin bile onun parasi1e 
geçinmekte olduğunu tasavvur etmek 
ne feci bir şeydi! 

Bazı dakikalar rüya görmediğine, 
memleketin en tanınmı.ş ve zengin ai -
~!erinden birine mensub olan meşhur 
muharrir Cevad KaTtalla cidden ev • 
lenmiş olduğuna kendisini inandırmak 
için gözzlerini uğuşturarak etrafına 
bakıyordu. Vaziyeti her gün biraz da • 
ha acib, tahammülü biraz daha müş -
kül oluyordu. 

Cevad onu niçin evinden, rahatın -
dan, saadetinden ayırıp buraya getir • 
mişti? Kızı için mi? Onun Zeynebe kar 
~ı olan kayıdsızlığını görünce buna ih· 
timc!l veremiyordu. Yoksa o fena yü -
rekli, hain bir adam mıydı? MuallAnın 
kendisine ehemmiyet vermeyişinden, 

onunla evlenmekten mes'ud ve müf -
tehir olduğunu göstermeyişinden inti· 
kam mı almak istiyordu acaba? Belki 
<le kanı:;ın:ı karşı kuvvet ve 'kudretini 
göstermek istemişti? Beliti de bir müd· 
det sonra, Zeynebi yanına katıp onları 
İzmite gönderecekti? 

Fakat ne olursa olsun genç kadın yal
nızlıktan, kararsızlıktan, etrafında ken 
disini anlayan, kendi.tile altkada.r olan 

- Yeşil gözlü hastamın bana karşı gös
terdiği derin emniyet ve itimad beni ona 
tam.amile -bağladı. Onu seviyorum Selim; 
hastaneden çıktıktan sonra onunla nişan
lanacağım. 

Korkulu ve kabuslu saatlerden sonra 
gelen bu saadet beni de mes'ud etmişti. 
Arkadaşımın elini kuvvetle sıkarak onu 
tebrik ettim ve yakında yeşil gözlü yen
gemi görmeğe gideceğimi vadettikten 
sonra ondan ayrıldım. 

birisinin bulunmamasından dolayı ız -
tırab çc>kiyordu 

( 

Bir gün postacı babasının bir mek
tubunu getirdi. Bu mektubda, Nedim 
bey damadının yüksek şahsiyetinden, 
meziyellerinden, füicenablığından u -
zun uzun bahsettikten ·soran şöyle di· 
yordu: 

c Anlamadığım bir şey varsat o da, 
kocanın bir kaç konferans vemıek için 
Balkan memleketlerine yaptığı turne
ye senin iştirak etmemendir. Çok kor
kuyorum ki ser. İzmitte bir köşede ya
şamaktan gelen bir inziva sevgisile, 
Cevadın seni de beraber götürmek için 
yaptığı teklifleri reddettin. Onun seni 
monden hayatına teşrik etmek istediği 
aşikardır. Düğünde sana gönderdiği 
kıymetJi hediyeler, mükemmel tuva -
leU.er, elmaslar ve kürkler buna şahid
dir. Eğer senin kendi yanında yaşama
nı istemeseydi sana o kadar lüks bir 
hayat hnzırlar mıydı? 

Yoksa sen, bu hareketlerinle kocam 
da münzevi bir ömi.ir sürmeğe alıştıra ... 
ca11ını mı ümid edivorsun? Bu gülünç o 

bir ~ey olur ve şimdiden sana, bu yol-
da muvaffak olamıyacağını söylemeği 
bir vazife bilirim. 

Eğer kocanı kendinden uzaklaştır -
mak istemezsen bu v&lhşt ve münzevi 
huyundan vazgeç kızım.> 

Babasının mektubunu katlarken 
genç kadın acı acı glilümsedL İzmite 
ailesine gönderdiği mektublarda ha • 
kild hayatındmı, kocasile düğün günü 
aralarında geçen vak'adan hiç bahset· 
memi~ti. 
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GAZİ 
Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Pehlivan Ahmer mağllib 
Eğer oraya bir yıldırım düşseydi, bu j 

kadar müthiş bir tesir göstermezdi. Ke
§işltr, korkularından olduklan yere 
yığılıvcrmi.şlerdi. Hiç kimsenin mağ -
lfıb edemediği efen dil erinin yere serilr 
mesine hayret eden uşaklar da, Batta· 
lın bu sözlerinden dehşetler içinde ka
lard.k birbirlerine sokulmuşlar.. adeta, 
bir yılnn gibi kenetlenmi.flerdi. 

Ahmere gelince, aklından ve haya -
linclen geçmiyen bu vaziyet kar!iısındal, 
zaten şaşırmıştı. Şimdi, göğsünün üs -
tüne çöken ve elindeki hançerle haya· 
tını tehdid eden adamın Battal olduğu
nu öğrenir öğrenmez, artık teslim ol -
maktan başka ça<re kalmadığını anla -
mıştı. 

- Battal! .. Pes ... Canıma kıyma . .. 
Seninlt- boy ölçmiye kalkıştığım için, 
hata etmiJiim. Ver elini öpeyim: 

Diye, kekelemiye baıladı. 
Battal, "W"Liyetini bozmadan cevab 

verdi: 
- Ahmer!. Mademki bana, (Pes ... ) 

diyorsun. Canını sana bağışlarım. Fa· 
kat bir şart ile. 

- Şartın neclir?. 
- Bir daha, benim dindaışlanma kı-

lıç çekmiyeceğine yemin et. 
- Bu yemine ne lüzum var . Ben 

zaten ahdıetmiştim. Dinimden gnyri 
hangi pehlivan benim sırtımı yere ge
tirirse, onun dinine girerim, diye vak· 
tile an<l içmiştim ... İşte, b eni sen mağ· 
10b ettin. Ben de, gönlümün rizasile 
tenin dinine giriyorum. 

- Söz mü? 
- Yerleri, gökleri yaratan Tanrı şaı

hid olsun. Şu andan itibaren, halis 
muhlis milslümanım. 

Battal, bir sıçrayışta ayağa ka11ktı. 
Ahmer1 elinden tutarak kaldırdı. 

İki pehlivan, birbirlerine sarıldılar. 
Omuzlarını öpüşerek, kok1aştılar. 

Battal, yüksek sesle ağır ağır keli -
mei şahadet getirdi. Ahmer pehlivan 
da kelimeleri aynen tekrar etti. 

Battal, kalbinde büyük bir sevinç du
yarak: 

- Bugünden itibaren benim din kar
deşimsin. Bana ve diğer din kardeşle .. 
rine yardımcılık edeceksin. Şu andan 
itibaren sana b ir vazife veriyorum. 
Ben, Bizansa gidip gelinceye kadar. bu
rada duracaksın. Adım da, (Ahmed 
Duran) koyuyorum. 

Dedi. 
Ahmed Duran, içinden taşan büyük 

bir memnuniyetle: 
- Hey, uşaklar!. Neredesiniz? Gelin. 

Siz de hak dinini kabul edin. 
Diye, adamlarına seslendi. Ve etra· 

fına göz gezdirdi. Fakat, dört uşağın .. 
dan hiç birini, meyda'nda göremedi. U
şaklar, usullacık oradan .sıvışmışlar .. 
atlarına atlamışlar.. dörtnala sürerek, 
Kayseri yoluna düzülm~lerdt. 

Baittal, Ahmed Duran ile işini bitir -
dikten sonra, papazların önüne giderek 
dikildi Mübarek Yuhanna ile keşişler· 
den biri, korkularından kalb sektesine 
uğnyarnk, ölilp gltmişkirdi. Ötekiler 
de, adetl canlı cenaze haline gelmiş .. 
lerdi. 

Battal, bunlardan birinin sakalından 
yakaladı: 

- Be hayastı adamlarl. (Keşiş)iz di
ye, sırtınıza cübbe giyersiniz .. Allahın, 
şu ibadet yerini beklersiniz ... Fakat el 
ayak çekildikter~ sonra ruııı, envaı reza
leti irtikAp edersiniı... Evvelki gece, 
sizin ne herze kanştırdığınızı gözlerim
le gördüm. İbadete mahsm bir yeri kir 
}ettiğiniz için, size lAyik olduğunuz ce
zayı vereceğim. Ukin evvel§ beni o 
kızın yanına götürün. 

Dlye bağırdı. 
Korkulanndan titrlyen keşişlerde, 

artık büsbütün hal ve mecal kalmafü. 
Battalın ayaklarına kapanarak yalvar
mıy&: başlamışlardı. 

Battal, önUne bir lte~ kattı. Öteki -
leri, Ahmed Duranın nezareti altında 
bıraktı. Keşişin yol gastermesi i1e, ma
nastıra gtrdi. Kızın mahpus bulunduğu 
odaya gittl Bu oda1 hJç bir tarafında 

Derhal kıyafetini deği§tt, sırtına keşi§ cübbesi, başına küliih gıydi 

pencere bulunmıyan, zindan gibi ka - ları kaçıp Kayseriye geldiler. Derhal 
ranlık bir yerdi. şehirdeki Bizans valisinin huzuruna• çı

Batta~, kızı elinden tutarak dişarı çı- karak, manastırda gördüklerini ve peh-
kardı. İsticvaba bc:.·~ladı. livanın müslüman dinine girdiğini ha-

Kız, :.ığhya ağlıya başına geleni an - ber verdiler. 
lattı. Meğer, aslen Çingene imiş. Bir Vali, o kadar dehşet ve hiddete ka -
yaz evYel, kafile ile, Rumeliden gelip pıldı ki, yerinden fırladı. Başındaki al
Bağdad tarafına geçerlerken, keşişler tın işlemP.li külahını çıkarıp yere çaldı. 
bi!" düzenle kendisini alıp buraya ge - Hemen serdarını çağırdı: 
tirmişle>r, hapsetmişler ... Her gece sa- _ Tez, atlı askeri topla. Yolları, 

bahlara kadar oynatıp cümbüş ederler- sımsıkı bağla. Zinhar B:) '"Ilı bir tarilfa 
miş. Zavallın·n ağla'YIP sızlamasına .. g?.çirme. Eğer gaflet edersen, seni 
cBıakın beni.. anamo babama, kavmı - katlederim. 
ma, kabileme gideyim.> diye yalvar -
masına. zerre kadar acıyıp kulak ver -
mezlermiş. 

Battal, daha fazla d inlemiye taham
mül edemedi. 

Orada duran ke~i~in sakalından ya· 
kaladı. Kafasın1 duvara öyle bir çarpış 
çarptı ki. keşişin baş1, çürük bir kavun 
gibi parçalandı. 

* 
Battal, kızın yerine, keşişleri hapset-

ti. Ahmed Durana da: 
- Bunları buradan çıkarmıy:kaksın. 

Aş, ekmek vermiyeceksin. Allahın ma
bedini rı:zalethaneye çeviren bu iblis -
leri kendi hallerine bırak. Yaptıkları 
gür.ahın cezasını çeksinler. Diri diri 
bu mezara gömül5ünler. Kıza gelince .. 
o, senin y~mnda kalsın. Buradan geçen 
Çingene kafilelerinden bi'.l'ine teslim 
edersin Anasına, babasına gönderir -
sin. 

Dedi· 
Battal. o gece de mana4stırda kaldı. 

Bizans ahvaline dair, Ahmed Duran • 
dan bir hayli malfımat aldı. Ertesi gün1 

veda etti. Devwde Aşkara bindi. Ver 
elini Bizans diyarı diyerek, çıkıp gitti. 

DEHŞET SAÇAN BİR HABER 

Bu taraftan . Ahmed Duranın uşak-

Diye, emir verdi. 
Atlı askerler yolları bağlıya dursun. 

vali İstanbuldaki Bizans Kayserine ( 1) 
hir mektub yazdı. Meseleyi olduğu gi
bi anlattı. En emin olduğu zabitlerin
den biri ile yolladı. 

Battal Gazi, manastırdan kacan u -
şa k]arm doğruca Kayseriye giderek 
ortalı~. birb•rine kah \'aklarını tahmin 
etmişti. Üzerine aldığı mühim vazifeyi 
ifa etmek için, artık hiç bir mücadele
ye giriı:meden doğruca Bizansa gitmi
ye karar vermişti. 

Buna binae:ı Kayseriye yakla•~ır yak
laşmaz, derhal kıyafetini değişti. Sır -
tına keşi!i cübbesini, başına siyah kül
Iahı giydi Yolları bekliyen askerlerin 
arasınd~n böylece geçti. Şehre girerek 
tenha bir hana indi. 

Şehir, altüst oluyordu. Herkes; 
- Battal, ha geldi.. ha gelecek ... 
Diye, korku çekiyordu. 
Valinin sarayını. yüzlerce asker ks -

şatmıştı. Oral<udan, adam geçirmiyor

lard1. 
Battal Gazi, belki kendisini tanıyan 

olur diye. Kayseride bir günden fazla 
durmadı. Ertesi gün, tekrar yola revan 

oldu. 

(1) Bizans imparntoru. 

Nevruz bayramı dün İran konsolosluğunda tesid edi'di 

Konsolos!uk binasında d1!n kil merasimden bir intıbıı 

Dün dost ve kardeş İranın Nevruz bay- Bay Ehrabı, Nevruzun manasını belirten 
ramı olmak münasebetile, şehrimiz ba~- bir hitabe irad etmiş, koloni namına da 
konsolosluğunda saat 10 dan 12 ye ka- bay konsolosa tebrikatta bulunmuştur. 
dar bi.r resmi kabul yapılmıştır. Mera- Davetliler, bundan sonra çay ve pastnlar
simde İran kolonisi hazır bulunmuş. ve la izaz olunmuşlardır. 
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Baron de Tott'ün hitllralari 
.M mt11r·e·111 '*l iiil man Yı@l 

Kırım Osman~ ılar elinde 
Bu sırı da Baltam ese/es!· padişahı Muhammedin sancağını 

açmıga sev k etli. R usga ~cfiri Yedikulege götürüldü 
Tercüme eli n: HUs9yin Cahid Yalçın 

Krallığın ikinci mansabı olan Noura -
dinlik vazüe.sini de bir sultan ifa eder. 
Bunwı da nazırlar lbulundurmağa hakkı 
vardır. Fakat gerek nazırlar, gerek c -
fendileri için muayyen bir vazife mevcud 
değildir. Bahçe.sarayda ikame. eden bu 
küçük saray Kamın sarayı ile kanşır. 
Maamafi:h, bazı vukuat kumandası Nou
radin'e mevdu bulunan askerlerin işe ka· 
r~asını icab ederse Nouradın"in otar;. 
tesi ve Mirzalannın otoritesı hakim bir 
nüfuz ve kudretin bütün faalıyetini jkti
sab ederler. 

Krallığın üçüncü mansabı Orbey ün • 
vanı altında i>ır sultan tarafından işgal 

edilir. Buna Orcapy prensi denir. Bazı 

kere kral hanedanına mensub prensesler
le ev'lenmiş Chirine Mirzalara tevdi olun-

, m~tur. Nezaretlerin birinci makamla -
rını istihfaf eden ve yalnız .sultanlara 
mahsus makamları ıkabul eyliyen bu a -
sılzadeler harici valiliklere de tayin edi
lirlıcr. Fakat bu hudud valilikleri, rnutad 
surette, saltanat süren prens:n oğullan -
na, yahud yeğenlerine tevcih olunur. On
lar o havalide kendi vilityetlerinin asker

daima muhafaza etmiş ve devam ettir • 
miştir. İlk muharririnin iptida en es.ki 
an'aneleri toplamaktan işe başladığı bu 
eser bugüne kadar cereyan etmiş olan 
bütün vak'alan muhtevidir. Benim Ta • 
taristana hususi memuriyet ile gönde • 
rilmekliğim bu ruznameye devam eden 
zatı benden bazı malumat laleb etmeğe 
sevkeylediği için böyle bir eserin mevcu
diyetini bu vesile ile haber aldım. Eseri 
ele geçirmeğe çalıştımsa da muvaffak o· 
lamadım. On bin ceCUS> teklif ettiğim 

halde kabul ettiremedim. Ahval ve va • 
kay; eserden •bazı parç:ı!z.rı istinsah et
mekliğime de zaman bırakmadı. 

Gazeteler zamanımızda Lehistanı tah
rik eden kıargaşalıklardan, Rusya ile 
Babıali arasındaki münakaşalardan b1r 
hayli bahsettiler. Maksoud Guaray bu 
yangının tam ortasında bulunuyordu. Bu
rada mühim bir rol ifa etmeğe mecbur
du. Neticelerinin •kendisine zarar verme
sinden korkuyordu. Krim-Guarayın ken
di yerine geçeceğini tahmin ediyordu. 
Tahminlerinin hiç birinde aldanmamış • 
tır. 

lerinin hususi generalleri vazifesini gö - Bu sırada Balta meselesi padişahı Mu
rürler. Bucak, Yedesan ve Couban as - hammedin sancağını açma~a sevketti, 
kerleri toplandığı zaman, bunlara daima Rusya sefiri Yedikuleye götürüldü. Krim· 
sultan askerleri kumanda ederler. Hatt§ Guaray Tatarlar tahtına iclas edi!crck ilk 
Ka~'ın C~lganın, yahud Nouradin'm ku- askeri harekAt hakkında padişahl:ı isti • 
mandaları altında birleştirildikleri zaman şarede bulunmak üzere İstanbula çağı , 
da böyle olur. nldı. Bu haberler Bahçesaraya Mak .. 

Dgamboi'lıouk taiiesini daima hüküm - soudun azli haberi ile birlikte vAsıl oldu. 
darın bir kaymakamı idare eder. Bu kay. Ayni posta bir kaymakam tayin edilmesi 
makam orada serasker vazifesini görür ve için yeni Kamın emrini de getirdi. Ayni 
maiyetindeki 'kuvveUeri orduya kadar zamanda umum kuvvetlerin Besarabya
götürür. Fakat orduya iltihak edince, dai- da Caouc:!handa toplanmalan için emtr 
ma kumandayı başkumandana tevdi eder. veriliyordu. 
Kendisi sonra vilayetine döner ve orada (Arkası var) 
Kının berzahının önünde kflin ovaların ............................................................. . 

emniyetini temi1'..~ çal~r. 1 
Varidatları o vilayetlerde tahsil edilen 

bazı resimlere istinad eden bu büyük 
mansablardan baŞka, kadınlara mahsus 
iki mansab da vardır. Alabey rnansabını 
Kam, alelade, kendi validesine, yahud 
kadınlarından birine, Oulaukani mansa
bını da dalına en büyük hemşiresine, ya
hud kızına tevcih eder. 

Birçok köyler bu prensesıere tabidirler. 
Tebaaiarı arasında tahaddüs eden ihti -
laflarla onlar meşgul olurlar. Kahyalann
dan mürekkeb bir nazırlar heyeti ile adli
ye vazifesini görürler. Bu nazırlar hare
me en yakın saray kapısında bu i§ için 
içtima aktederler. 

Müftüye, vezire, vesair nazırlara aid 
tafsilata ~rişmiyeceğirn. Bunlann vazi • 
feleri Türkiyede kendilerine tekabül eden 
memurların vazifelerine müşabihtir. Yal
nız .şu farkla ki feodal hükumetin pren
sibleri ve adetleri vazifelerim ifa husu-1 

Nöbetçi eczaneler 
Bu l'f'Ce n öbetçi olan eczaneler şun. 

lardır: 

İstanlnrl cilıetindekiler: 
Aksa rayda: (Pertev), Alemdarda: (F.§ 

ref Ncş'et), Beyazıddn: tHo.ydar), Sa -
matyada: (Rıdvan). Emlnönünde: (Ben
sason), Eyübde: (Hikmet Atlamaz>. Fe
nerde: <VJto.m. Şehremininde: <Hamdi), 
Şemadeba.,ınd:ı: (Hamdi), Karagüm .. 
rükte: tFuad), Küçükpazarda: (Hul0.s1) . 

Beyollu cilıetindekiler: 
İstik1Al caddesinde (Dellasuda), Tepe

bo.şında: <Klnyoll), Karaköyde: <Htlse -
yln Hüsnü>, <İstıklAl caddesinde: (Ll -
monclyo.n>. Pangnıtıda: (NargUeclyan), 
Beşlkt~ta: CN:ıU Halid). 

BoğazitJ, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üskıidardn lİttlhad), Sanyerde: (Nu

r il, Kadıköyünde: <Saadet, Osman Hu -
10.sD. Büyükadnda: (Şlna.sl Rıza>, Hey -
bellde: (Tanaş). 

sunda bir nazım vazifesi ifa ederler. 1 '------- --------' 
Kamın varidatı kendi sarayının idare- f ........................................................... _. 

l
r 

Ş"ini temin için ancak 600.000 franga baliğ OD p O S ta 
dlrnaktadır. Fakat bu oüz'i varidat pren-1 
s·n cömerd davranmasına imkan verınez-11================1 
se de alicenablığına mani olamaz. Birçok Yevmi, Siyası, Hııvadis ve Halk Knzeteaı 
Mirzalar onun kesesinden yaşarlar. Ni • Yerebatan. Çatalçeşme sokak, 25 _ 
hayet, varissiz kalan bir miras onlara t s T A N B u L 
biraz emlak vermek imkanını temin eder, 

111----------------1 
ve prens te masraftan kurtulur. Asker Gazetemizde çıkan yazı ve 
toplamak hükümdar için hiç bir masrafa ı resimlerin bütün hakları 
ihtiyaç göstermez. Bütün arazi askerlik 1 mahfuz ve gazetemize aiddlr, 
hizmeti mecburiyetini tahmil eder Hü -ı 
kümdar adliye için de hiç bir ma~af ih· 
tıyarına mecbur değildir. HükOmetinin: 
bütün arazisi dahilinde adaleti ücretsiz o. 1 

!arak tevzi eder. Hususi hak kazalarda 1 
kendi daireleri dahilinde meccani surette 1 
adliye vazifesini görürler. Bu hususi 
mah'kemelerin kararı hükümdarın mah -
kemesinde istinaf olunur. 

Tatarlarda en mutena terbiye okuyup 
yazma öğrenmcğ~ inhisar eder. Fakat, 
Mirzalann tahsilleri ihmal olunuyorsa d::ı 
nezaketleri onların temeyyü;~ etmclerinc> 1 

imkan verir. Bu neza-ket p.rensipleri ile. 
hiç bir zaman mecbur oldukları hürmet 
vazifesinde kusur etmeksizin, tekhfsiz 
surette yaşamak adetinden ıleri gelir. 1 

Maamafih, Bahcesaravda tarihi ve ga-, 
yet kıymettar bir ruzname vardır. Bunu 1 
bir ailenin ecdadı kal"me almağ:ı teşeb. , 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
o\y 
Kr. 

1 
Ay 

TÜRKİYE 140U-75U-,ı-400--ı-l-b0__. 

YUNANİSTAN ~4J 1~20 710 270 
!i:CNEBİ _;JJ ~üu 800 .!300 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değijtirmek 25 kw-uıtur. 

Gelen eıJralt 6eTİ verilmes. , 
ilanlardan meı'uliyet alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul i1Ave3i lbımaır. 

41 ••• •••• ••••• •••••• • ••• ••••••• ••• • • • • • •• •••• • • • ., 
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ALnANV>.VA_ 
BiR iN6ilil CASIJSIJ 

Tercilme eden: B. A!u 

Tren yolunu berhava edecektim 

Ali Hikmet Ayerdem 
sporcuların babasıydı 

Spora hizmet etmek için her dakika . yeni bir 
vealle aramak onun başlıca emeli idi 

.:ski Türk SptW Kurumu. Ba§kam Genen! ı Alı Hikmet A31erct.m 936 da yapılall 
Türkiye • Yugo.'1tıt111a maçından evveı nutuk ~lerken 

· · . Hiç spor yapmadığı. büyült spor hare- den çıkan bu yazıdan dolayı mQebbeıl 
La-Bass ile Jıvanş arasında yaptığımız ikinci dnec. bir hÜC\l.m. neticesind e bir miktar Alman askeri ~ ettik ketlıerinin içinde pek az bulunduğu hal- boykota uğradrm. 

O zamanla.r birin~i ordunun kuman - takriben bir mil fi.malinde birbirlerini yen sevgilisinden, onunla evlenmek de, memleket sporuna büyük hizmetleri Ve hadisat bir gün onu cTUrk Spor Ko
danı -sonr~lan lngiliz ordulan baş - kat'ediyorlardı. Bunun için, muhare - projelerinden bahseder, sevgiliiinin dokunan kıymetli ve değerli bir kuman- rumunun> başına getirdi. İş başına gü
~a~danı olan- Ser Duglas Hayg'dı. benin ilk gününde, hiç olmazsa yirmi resimleriniı gösterirdi .. Bazan da llfı dan, General Ali Hikmet Ayerdemi kay- rl iği gün disiplin cezalarının affını iıtedL 
Bırıncı ordu kurmayında (erkinıhar - dört saat için, bu iki şimendifer hat - taburuna intikal ettirir, tabur sübay - bettik. Kendisine uzatılan listenin başında tmrl
biye) bulunduğum sıralarda, 1<>nralan tını, tam birbirlerini kat'ettikleri yer- lanndan hangisinin iyi, hangisinin fe- Hasta idi, bu kara haberi duyacağımız me tesadüf etmiş. cBu bizim Besim miT• 
Loos ( 1) muharebeleri nam.ile şöhret den bozmak imkAnı hasıl olursa, bu - na olduğunu mufa:ssalan anlatırdı .• mef'um günil beklemiyor değildik. Buna sualine: cEvet Paşarrb demişler. cBesfm. 
bulan askeri harekat hazırlığından ilk nun netice üzerinde fevkalade mühim Velhasıl Ernst'in hususiyetine ve muhi- rağmen acısı içimize çöktü. atlet demektir. Atlet demek Besim et.-
defa olarak haberdar oldum. bir tesiri olacağını düşündüm. tine aid bilınediğm hemen hemen hiç General Ali Hikmeti 1924 de Paris o- mektir> demiş. 

Tabii ben de, hazırlanmakta olan bu Bu düşüncemi, hadiseleri oldukça iyi bir şey kalmamıştı . .' artık üçüncü haf- limpiyadmdan geldikten sonra askerliği- General A~ Hikmet Ayerdemin şefka-
taarruzu kendi bakımımdan tetkik ve muhakeme etmesini bilen Amirime aç- tanın nihayetinde ben yüzbaşı Ber • mi yapmak iizere Balıkesire çağırıldığun ti burada da bana ve daha birçok sporeu.-
tetebbiie koyuldum. Çünkü bu taarruz tım. O, plAmmın bütün teferrüatını rd N ' oın°ıaktan ıkm.ış zaman tanıdım. Askerlik müddetim esna- lara elini uzatmaktan geri kalmamıştı. 
için benim de kendime gl>re bir takım dinledikten sonra, biraz bedbinlik gös- na ewınan ç ' sında sporu Balıkesir gençliği arasında İçimize karıştığı gün, herkes tarafın.o 
.planlarım vardı. Biz Lan'ın şirnalinden terdi: işin muvaffakiyetini biraz şüp· 138 ınci Bavyera afayı efradından Er· yayayım diye beni oraya bizzat kendi da- dan sevilen bir baba oldu. Onu bilen, bO--
Fransızlar ise cenubundan taarruz ede- heli gördü. Maarnafih, benim böyle bir nst olmuştum. vet ettirmişti. miyen bayram yaptı. 
ceklerdi. İki müttefik ordunun taar - teşebbüse girişmeme mani olmıyaca - (ATkaaı vaT) Balıkesirde kooordu kumandanlığı oda- O gün sevinenler, dün onun nrkasındaa 
ruz sahaları a·rasmda birkaç mil uzun- ğım da söyledi. PlAnımı hayata geçir • .............................................................. sında ilk defa karşısına ç1ktığım zaman gözyaşı dökerek ve ebediyen istirahat 
luğunda bir boşluk, bir fasıla vardı.. mek için bana tam bir serbestlik verdL beni güler yQzle kabul etmişti. edeceğ'i yere kadar elemli elemi; yürO-
Vaziyet bililtizam bu şekilde tesbit e - Hatta <i:ı.ha ilerisine giderek bana e1in· Dün son defa onu omuzlanmda taşı- yerek yürekleri parçalana, parçalana, o-
d.ilmişti. İki ordunun -biri Lan'ın şi - den gelen hiç bir yardımı esirgemiye • dun, top arabasına koyarken gözlerim na rahmet okuya okuya son hizmetlertnl 
malinden diğeri cenubundan- Ani ta· ceğini de ilAve· etti. 1 2 3 4 ö 6 7 8 9 10 yaşla d<>lu idi... yaptılar. 
arruzile Lan'ı bir kıskaç içine almak Ve filhakika sözünde durdu. O, herkesin olduğundan fazla sporcu- 0 mezarında mutlaka müsterih uyu.-
bundan sonra da I,an'ın ilerisindeki 1 lann babası idi. Sporcu gençlik diln son yacak, fakat acısı içimizden çıkmıyacak-

Benim sergüzeştim hakikatte taar -düzlük sahaya çıkmak mümkün olaca- 2 vazifesini onun arkasında gözyaşla1'."ı dö- tır. 
ruza üç hafta kala başladı. Yani sizin All h ah ~~-ı ğı hesablanıyordu. Benim tahminime [ ke döke yaptı. Allah rahmet eylesin!.. a r met ews.ı.u .... 
1ınlıyacağınız taarruza üç hafta n__ Bes' 

nazaran bu planın bütün muvaffaki - kala işe başladım. La _ Basse ile Ji- 4 * -~-_ ım 
yeti, tahkim edilmiş iki siper hattının Vllllf arasında yaptığımız ikinci ı Balıkesirde ukerliğimin üçilncii ayı M.,,, kU ı 
gerisinde bulunan düzlUk sahayı, Al - derece . bir hücum neticesinde t idi. Şehid çocukları meniaatıne tertib e- 1 me m~c ::-rının 
manların ihtiyat kuvvetleri gelmeden, bir miktar Alman askeri esir et 'i dilen müsabakalarda ben de 1500 metre sebeb oldugvu hAdı·seler 
ele geçirip geçiremeyişiınize tabi idi tik.. her vakitkı gibi, bu defa da onla· koştum. CI 
Almanların o cephe boyunca vaziyet nn kıvafetine girerek esirlerin arası- ~ Müsabakalardan sonra milkAfatlan biz- M1lll küme maçlarının doğurduğu ka.n.piı 
8lmış ihtiyatlarile karşı'laşacağımız a - l zat dağıtıyordu. Bana kırk lira ikramiye vaziyet devam etmektedir. Ezcümle İstanbal na sokuldum. Esirlerin içinde benim bo 
şikardı. Fakat bu mahdud ihtiyatların yumda ve biraz bana benziyen birisi 1(, verdiler. cAmat5rüm, para alamam!• bölgesi bu hafta şehrlmi21e gelecek olan Aa-

hakkından gelecek şekilde hazırlanı - vardı. Fakat hepsinden mühimmi, bu Soldan Sata~ dedim. Israr etti cProfesyonel olurum!• ::-::i~t~1:~n~~ha~a~;:~ac=ı ~ 
yorduk. Bizim asıl cekindiğlmiz içeri - b b . . . b' .1.. ı· f . 1 _ Annenin kardeşi-yıl. dedim, dinlemedi ... Ben brk lirayı şehid bit ed'"nıem•·tlr. Çünkü "'"'nerbahçe kl"b• • 
}erdeki ihtiyatlardl. ~1.Qte bı"z, bunlar ı'cıo ana enzıyen esınn ır ca ame ı arı· .., ..,, ~., u 1oa 

"' r ka•sı bulunması idi. Bu esirin saçlan ı - Gözleri görm1yen - blr n<>ta-rütubet. .çocuklarına bırakmak suretile çıkacak ntın sahasını bu maça bu hafta vermlyecell 
kaTic:madan çift siperli manialan aşa • S - Efrndlm-okur-blr nota. bir hldiseyi önledim. Memnun oldular. kuvvetle söylenmektedir. l"enerbahçe takı -

k d" lüv ık ğ lA b o kadar açık san idi ki, adeta bunlara 4 - Bu gibi olan. Bu mus" abakalardan fiç ..rın s-::>nra an- mmın sahaya ,.,Jmıası da fiiphelldlr. ~ 
ra uz ge ç ma 1• P e:ı.nımızın aş - beyıız, yahud kır dernek bile kabildi. ı - Bir yırtığı tapama.ıt için konulmut1 . s... y• 

lıca muvaffakiyet amili telAkki ediyor- Bu esirde böyle bir alarnetı· farika bu- parça.ser. trenmana gıderken 'beni askerl mahfelde heyetlle takım ara.sındatı lbtnlt deva"!,~ 
duk T h i t al istirahatte iken görmn•ıer. mettedir. Oyuncuların mtlmeaslll olan ~ ... • 

··· fonması, bilhassa bentun tasarladığım 8 - a arr e -gener · ·""'l ret diln bu mesele lçln Ankaraya gttmtşttr. 
İşte ben bütün bunlan hesaba kata· f k t.d '1 - Utanmak. «Paşa çağınyor!• diye bir emir aldım. İstanbul bölgesi bu haftaki maçların ya -

plan için ev alt1 e mühimdi. Bir in - ı _ Çok olmıyan-bir duvaro1 i!eti..,,art Onun 1·çı'n kü··"k. bü~ .. "'k ·yoktu. Ka....,,la- -"• rak. şimendifer hatlarını gösteren ha - 1 h tl d · ad h sl .,.... '... · og· pılabllmest için Şeref ve Taksim stadlar ..... 
sanı , norma a arın an zıy e usu llhlkası. nnda vaziyet alıdrm. cYorulursun, otur!> müzakereye ""'•tşml•tlr. Hangial daha mtın -

rital~n tetkike koyuldum. Lan etrafın· 1A tl ·ı t h' tm · · ., ü bit t 1 •P.. .. a 1:tme en e eş l! e ez mıyız.. O - nvan- no a - s yana. dediler. ld şartlar dermeyan ederse maçlar o stadda 
daki şimendifer şebekesi oldukça kan· B b . . go··ru g·· d h 1 ıo - Fabrikasyon-mefhum. -.· pılacaktır. Bu vaziyetler Feder•u•vona bil -en u esın r orrnez, er a Paşa, benimle her fırsatta spordan u• _,, 
şıktı. Dağlık ve madenlik bir sahada ld - Yukardan aşağı: d.lrllmiştlr. BULa mukabll Federasyon ba 

bunun aradığım tip o uguna karar 1 _ Dehası olan _ kanaat eden. bahsederdi. · ...... -
bulunması itibarile bu şimendifer şe - . b k f'l hatta Ankaragücüntın .aa1'anbulda P'ener ...... 

verdim. Bunun içın, u a ı e esir o - 1 - Gözleri görm1yen - hayıet ıüduı - İdmanlarımı. derecelerimi sordular. Vefa ne yapacakları maçların hatemlerllll 
bekesinin bir sürü jkinci derecede ye • lur olmaz, hepsini ayn ayn Almanlara arttırma. "-
d k k 11 beı · ard F k t Biraz derd yanmış olacağım k1 seryaver- diln akl}am .ı.atanbul bölgealne blldlrmiş ba • 

e 0 arı ve şu .en v ı. a a bildird(ğimiz ha~de, bu esirden hiç S - Hayret niduı - koltuk - nehl 11.bl • Junmaktadır. Cumartesi gllnü Refik asmaa. 
Lan, cephenin herhangi bir kısmına kfi kası !erine • şimdi Kuleli leyll Müdürü Yar-

bahsetnıedik; bunun ismini mes t geç .. - ru· t.arafı kesen bı-... ba. y Rasim - dönerek: cBesimi, İstanbula Pazara da Şazl hakem olarak seçUmLşler • 
gönderilecek olan takviye kıtaatının d kl ... y-a.. dir. . 

tik.. Diğer esirler ailelerine yaz ı an 15 - Ekmek hamuruna taıtııan eqt ha- irttbat zabitli»= emrine gönderin, orada 
geçmeğe mecbur olduğu hemen hemen -il...- E t l!P Mekteblerde spora ehemmı·yet 

t mektubda kendilerile beri:l"ıxr rns mur-şlmdlld zaman. sporunu daha i""' yapnnh dediler. Spora biricik şimendifer merkezi idi. çeri • ,,,. •1• Karkeln'in bulunduğunu yazdıkça. biz .,s -- BüAyütdl. cüsseli - blr ne~ tJh9. hizmet etmek için her dakika yeni bir Y8rl ıyor !erden Lan'a gelecek olan ht'alar, va· 
k ' bu çeşid mektublan, plAnımın kuvve - 8 _ Ocnf•Hk _ atet tutma- _........,,.. • ...... vesile aramak ve mutlaka spora ve spor- Maarlf Veklletlnin okullarda -nı tatbBI' ziyetin icabatına göre ya Hüllü a ve . ,.... J- ı-·J- ~ ,,_ 

den fiile nasıl geçi~ne kadar göndermı- nota. culara yardım etmek ba•lıca emeli idi. ba§ladılt spor kollan hakkında gOrtışmek '9 
yahud Vim'e sevkedi1.irlerdi. Lan'a .. d "' •~-· yor, alıkoyorduk. Niyetimi tabiı siz e ı _ Rütubet-Bpareu alkıfı~bıl samııt. A1'nr sıklette senelerdenberi minderde VetAletln verdi~ dlrekW'ler dalrulnde .uıı-
müntehi olan bu iki tanesi müstesna ı 6 " tblk dllm ,_ üze 11-1 ln ........ anlarnışsmızdrr: Maksadım Ernest 10 - !mırın sözii-iyt olmıyan. alkışladığımız Çoban Mehmedi koyunla- bulda ta e e.. re, ....,,... er """ 
olmak üzere. cepheye külliyetli tak • Karkeln'in şahsiyetini benimsemek, o- 1 2 3 4 0 .6 7 8 g 10 öiretmenıerl, dün Ktıltilr Dlrektörm~ 
vi kıta t ··ru· b'l k b k h' n arasından alıp, mindere çıkaran, onun bir toplantı yapmışlardır. Toplantıda, bu 7.,. 

ye a ı go re ı ece aş a ıç nun ı'sı'm ve hu"vı'v,etı' aı:ıtında Alman ._ 
f h J , '1 ı her müsabakasflıe iftihar eden, zevk du- yapılan bayrak koşuau, ..oleybol, futbol ınu-

bir esaslı şirnendi er attı ~vcud de- hatlan 1.f'#An"sı'ne gı·rmektı'. · -.,...,., ... A-·ıam .. • • 
r 2 yan bu değerli kumandanın blr gUn spor sabakala.rının pro"' ........ arını 11.AAU a. u 

K A R A M A ç A • A -
ğildi. Bu iki ana hat, Avyon köyünün ı~ıertmizin b•an"ıa gelınesini ne kadar ar- zere bir merkez komlteal t.eşkll edıımlfdl-

Ben bu Alman esirile, tam üç hafta 8 "'l ~··· " Komite, Maarif Mlidürlüitllnde ayrılan bit 
1 .~ y 1 p • R F A T 

R 1 y ı\ • s • t L A 
(1) Loos muharebeleri: 1915 yılı 25 İklncl

teşrininden 19 Blrlnclklnununa kadar sür -
müştür. Bu muharebe esnasında İnglllzlerln 
4 1lncü ve 7 ne! kolordulan, Bavyera Vell -
ahdi Prens Rupreht'ln kumanda etmekte 
olduğu Lll civarındaki Loos cep~Qe hü -
cum etmişlerdi. İlk günlerde Alman cephe -
s1nl yarma~a muvaffak olmuştuk. Fakat el
deki lhtlyatlann General Hayg'uı emrine 
Yerllmemeal dolayıslle. barekA.t btzzarure 
lıı7Jnı kaybetti. Ve Almanlamı mutabll htl-

ayni bir odada yattım. Onun itimadım 4 zu ediyorduk.. 1924 den sonra dort defa büroda müsabaka ı,ıeri etrafında çalışaca~· 
kazandım. Adamcağız kendisine aid her atletleri. bir defa da futbulculan Balıke-.A. p A N s 1 z • 1 L 

şeyi ba'na anlatrnağa başladı. Benim ı 
hakkımda en ufak bir şüphesi bile yok- 6 

M • • s A z • 1 L E - - - -
.A. R s 1 z L 1 K • T 
ç 1 • z • 1 R A K • A F ı • ı K /l. M E T 

• A L ı L • K E D 1 
ıo A T A L E T • T ı z 

tu. Hem esasen böyle bir şüphe için 
herhangi bir sebeb de yoktu. Çünkü 
biz askeri mevzular üzerinde değil, 

münhasiran şahsl mahiyette meseleler 
etrafıpda konuşuyordum. Ernst bana 

.rweUd bulmaccınm hcıllecltlmCf ,ekli 

sire götürdftm. 
Sporcularda bıraktığı büyük tesir!eri 

bu seyahatlere gidenler kolay kolay h~ 
tıralannda.n silemezler. 

1936 senesi bidayetinde Berlin olimpl
yadlan veailesfle bir makale Jle§l'etml§
tiın. 

Atletizm heyeti rei&t sıfatile kalemim-

ın. .--····--· .. ······-········ş·EHrli·-11YATiiöiü 
T epebqı Dr11m ıa-1 
Alqaa aaat 20. Si> da 

KORKUNÇ GECE 

Alıpm Hat 20.80 da 

BiR MUHASiB ARANIYOR 



YAVRUNUN gorboz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NEClTi yedir. Bahçekapı SALiH NECATi 

TOrkiye COmhuriyet Merkez BankaSI 1 T. C. ZiRAAT BANKASI 
A.F T ll' 

K-.t 
Altan: san kilogram • ıue1,m 
BAllKNOT 
Ul'AKLIK 

Dahildeki Muhabil'ler: 

ftrt Uruı 
Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 9.054,614 

Altıma ta.ınw tabll seıbeıt 
d~ 

J>11tr diMzler •e Borçlu lllrlnr 
bülJelerl 
Suine Tahvilleri : 

18 - Mart - 191J9 Vazlgetl 
PA&I• 

24.131. '122,28 
13.34'.738.-

1.127.278,416 

619.136,88 

12.736.038,33 

n.490,58 

l0.IJ83.813,60 

Lira 
lerma7e: . 
ihtiyat Aq.ı t 

88.610.73&,'74 ';;!ı:.t feftallıde 

619.136,. Tedarildeld Banknotlar : 
Deryhde eclDen enatı natd219 
Kanıınun ı . ı illet maddelerl 
ne teTfttaıı bumt tarafmdall 
Tiki ted17at 
I>erııba eclJlell ftl'ÜI nalcllJıt 
bati,... 

ı.nı.nuı 
1.000.000.-

11&. '141.563.-

16.397.116-

142.151.247;-

ıt.000.000.-

8.'11UM,11 

Kura ... terlhlı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve ticari h.. 11ewl banka muameleleri 

Pmıhde edilen evrakı sıakdJTt 

brfılıtı 158.'148.563,-

23. WZ.342,'8 Kal'fllıtı tamamea altın olarak 
lllYetea tedarile Tuedllen 
Retslam~ •ubblB Utveten ~ .,...... 41.000.000,- IOUll.117.-

Kamnnın IJ - 8 !net maddele- ' 
rlae tevftbn haz4.ne tarafından 

Mtı tedlyat 

.leaedat Cüzdanı : 
t'tcARi: BENEDAT 

M•m ye Tab't'llit Cüzdanı: 
(Derubde edilen evrakı nak· 

A - (d17enln bqıblı Blbam ft 

16.387.316,-

87.236.455,54 

(TahvilAt itibari kıJJDetle) 41.590.142,81 

'l'Ork Llruı Mevd•b: 
l4ı2.351.24'r.- Döviz taahhüdatı : 

Altına ıaıı..uı blııll d6'Y!21er 
Diler dönzı.r •• alMskll ıtl1rlDI 
bakiyeler& 

1'1.2HM5.14 Mutelif ı 

1.801,11 

9 - 8erbeat uham ye tahvlllı 7.922.728,84 49.512.8'11,ll 
&nmlar: 
mastneye tıaa vadell a van.s 
Altan "' Döm hertne 
t'ahYillt üzerlna 

•nedarlar: 
Muhtelif: 

7.322.000-. 
152.371,82 

'1.89'1.877,76 15.3'12.249,5'1 
4.500000,-

12.911.885,48 

Ycküa 37M56.927,1S 

--~--

Yelri\n S7Ul6.n'1,13 

1Temmuz1938 tarih:nden itibaren: 
Iskonto haddi % 4 Alt111 üzerine avanı % 3 

TüRKiYE iS BANKASI 'NIN 
l ICltA~iYll: 

lzmir Vilayeti Daimi Encümeninden 
(1194098) lira (76) kuruş keşif bedelli İzmir Vfllyett ~ rollan hıfaatma 

'8tekli çıkmamış bulunduğundan 2490 aayılı yasa hWdlmle.rine göre 18/Mart/939 
tarihinden itibaren bir ay müddetie pazar1*.la eblltm.eye konulmuftur. tatekli
lerin pazarlık müddetinin hitamına kadar Tiliyet daimi en.cGmenlniıı toplantı 

~i olan Pazartesi v.e Perşembe gibıleri aat Si dan 11,. kadar mWOr eııctı
aeııe bat vurmalari. (18fU) (934) 

PARA BiRiKTiREN~ERE Zl.881 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankamnda kumbarah ve ihbarsız tasarruf hesablarmda ea az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 
göre ikramiye daiJtılaeaktır: 

4Adecf1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 ,, 250 " 1,000 n 

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

DiKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde SO liradan aşalı 
düşmıyenlere ikramiye çıktığı takdırde % 20 fazlas. e verilec\!ktir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl4l, t Birincikiiıun, 1 Mart ve 1 11aziraa. 
tarihluinde çekilecektir • 

.:1110111111111ıu11111 .ırrmırııırrmıırr11umn111111nııımın111011mımnnm11111111111non• 
~ Türk llava Kurumu 

1 BüYü PiYANGOSU 
i Alhncı Keşide: 11 /Nisan J 939 dadır. 
1 Bügilk ikramiye: 200. ~QO liradır ... = Iİ Bundan bqka: 40.000, 25.000, 20.000, tS.000, 10.000 liralık 
§1 ikramiyelerle ( 200.000 ve ö0.000) lirahk iki adet mllklfat vardır. 
§1 D l K K A T : Bilet alan berkea 7 /Niun/939 aillii akpmına 
SE kadar biletini değittirmiş bulunmalıdır. 

'lın lllllftllRlllllllllllllllllllllllll•lllllllllllUll•lllUllBIUll•llDlll-1 
inhisarlar lstanbul Baımüdiirlüğünden : 

1/Nisan/9.19 iarlıfnden itibaren boş raki şişe1erf satın abnmıyacaktır. Ellerfn. 
de idare monogrammı havi bot rakı §i7esf bulunp ta aatmak isttyenler meıvcud. 
Jannı 31~/939 aqamma kadc- İda?enin Kasıınpaşada klin Tuz 8mbanna 

&etirmeleri iüıı olllıDıUır. c1858> 

Denlzbank lstanbul Merkez blnuınuı kahve ooatı kiraya verilecek ve 
2' Mart 889 Cuma gOntl ölleden sonra saat 14 de artbnlmasa yapılacatuı
dan taliplerin pralti Oğrenmek tızere ıaezk4r binada bulunan Bankamızın 
~-· yapı Ye binalar aervisine mtıracaaUan ltızumu nan olunur. 41ıı-fJ 

HALK CPERETI 
Bu a1qam 9 da 

zozo Dal~ 
iftlrakile 

AŞK BORSASI 
opent 8 P*tl• 

TURAN Tiyatroau 
Ba alcpm 

Ertafnı) Meli Tek w 
•b•ql ... 

Bakkal mı Avukat ~ 
8 P. 

(Se) Atıla rna.ii Mige 
Peaçef varyete.i • 

24 Mart Cama aJc.aau Jibak okuyucu Maalll 
n Mwrdaa plen Zekl19 Hando 'ft IU 

arw..ıan 
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GRiP • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUKALGINLIGI • ROMATiZMA • NEVRALJi - BAŞ • OiŞ 
aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. -

''Hastam Son Derece 
Muztarip idi .. , 

Hastabakıcısi, bir kaç gUıı zarfında siyalikı 
deftettı. Hastabakıcı B yan ı\ı. Yazıyor: 

Hastaya bakmak Ozere dııvel edilıni,tim. Has
tanın muztarip bulunduğu Si :ATİK'e karşı su 
banyolorile tedavi edilmesinden dolayı kuvvetlı 
bir soğuk algın.ığına yııkalanmış, Daima vnnım· 
da bu.undurrluğum sizin kıymetli ALLCOOCK 

SIATtK ! DERHAL DH'EDİLİR!! yaktsını tatbik ettim. Ağrıları snkün bul ıı uş ve 
bir gQn sonra siyatik zail olmuştur. 

Siyatlklen muztarlp iseniz mOz'iç sancılıırından kurtulurs unuz. Delikl ı 
ALLCOOCK yakısıııı tatbık elllğinızde, hemen sıhhi bir sıcakllğın OTOMA· 
TIK BiR 1\ ASA.T gibi ııı,trıyan yerin etrafına yayhdığı ve ağ ıi rı d~rettiğmi 
hissedeceksiniz. Ddikl ALLCOOCK yakısı adıtl4ta yorgun asaba tam bır sUkOn 
ve ağrıyan mahalle yeni kanın cevelAnını temin eder. 

DELiKLi ALLCOOCK VAKiSi Fiatı 27 l /2 kuruştur. 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
'' Sirop ::»ectoral,, 
Eıki Te yeni biltün öksürükleri 
geçirir, balgam söktürür, broqlan 
temizler, nezle ve gripten korur, 
göğüsleri zayıf olanlara bilhassa 

ıayanı tavaiyedir. 

INGILlz KANZUK ECZANESi 
BeyoOlu latanbul 

Cağaloğlu erkek ortaokulu satınalma komisyonundan 
7 /4/939 Cuma günü saat 15 te İst. Beyoğlu İstiklll caddesinde :i49 numaralı 

binada liseler muhasebeciliğinde toplanan okul komisyonunda 2180 lira 40 ku • 
ruşluk ke§if bedelli okulumuz tamiratı açık eksiltmeye konmuştur. Bu işe aid 
şartname ve nafia şeraiti okulda görülür. 

İlk teminat 164 lira olup eksiltmeye iştirak edeceklerin en az 1000 liralık 
0

ou işe benzer ~ yaptıklanna dair eksiltme gününden 8 gün evvel İstanbul vila
yetinden alınmış ehliyet ve 1939 yılı Ticaret odası vesikalarile belli gün ve 
saatte teminat makbuzile !tomısyon1 ı~Imeieri. (1919) 

Avrupada En 
Çok Kullanılan 

POKER 
traı bıçaklan memleketimizde 

dahi en çok ıevilen 

Poker Traş Bıçağıdır. 

Nefis ve Leziz 

MAKA NA 
yeme isterseniz: 

IZMİ.iiN 

AŞÇIBAŞI 
Markayı tercih ediniz. 

Diş Deposu 
M. İorahim Berkmen 
Türkıyeniıı e.ı T.engi çefitli
.. dı • Uc 17. fıatlarl• ber ar11-

nılan bulu'lur, 
Makulyao ha ı Mıe rç•rım 

yaoıuda' 

DOY ÇE OHltNT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berluı 

Türlıiye fUbeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: ul Tütün Gümrüğil 

* Hn türla banka iıi * 

ilan Tarifemiz 
Tek .ııtun aanurnı 

•alaile 400 hruı 
tahile 250 ,, 

O,iincü Nlıile 200 » 
Dördüncü aahüe 100 » 
J, tahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir mQdde' zarfında 
fazlaca mlkdarda illn yaptıracak· 
Iar ayrıca tenzilltlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Ta~ yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derplf edilmiştir. 

Son Posta'nm ticari :.llnları:ıa 

aid işler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

tlincılık KolJek&U llrk•U 
Jlahnmansacı. 11.&o 
.l.ııbn cadd.a 

Son Potta Matbaall 

Nefl'lyat Müdürü: SeUm ltagıp ~~ 

• -•- S. Ragıp ~M~Ç 
SABIPLo&ı&WO ~ AT-"' UŞAKLIOU. 

Gize ilikler ••• 
Dünyada mevcud bütün 

şeylerden üstündür. 

onu Koruyunuz. 

KREM PERTEV 
Sizin bu yoldaki mücadele

nizde kendisine itimad 
edilebilen en kuvvetli 

vasıtadır. 

ASTALIKlARI KÖKÜNDEN TEMiZLER 

lstanbul Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Tıb Fakültesi kliniklerine 7240 kilo b~rincl mal Maydoı Pamuğü açık ekaUtme 

ile alınacaktır. İsteklilerin muhammen bedeli olan 3620 liranın muvakbt temi· 
natı 269,50 liralık makbuz ve ticaret od ası .kağıdı ile 3/4/939 Pazartesi günQ saat 
15 de Rektörlükte toplanacak komisyona gelmeleri liste ve şartname; her ıtln 

Rektörlükte görülür. (1832) 

KIZILAY 
GENEL MERKEZiNDEN : 
Kızılay Umumi meclisi 1939 ıene.i Nianuıın 17 nci Pazartea 

rünü aat 10 da Ankara Y enifehirde Cemiyetin Umumi Merkez 
binuında alelide içtimaını yapacağ1ndan murabhHlann yukarda 
yaulı giin ve aaatte Kızılay Umumi merkezini teırifleri rica olunur. 

MGZAKIBI RUZNAMESi: 
1. - Reiı ve ikinci reislerle kltiblerin seçilmesi. 
2. - Umumi mediı tetkik komisyonu ve umumi merkez raporla

rının tetkiki ile kabuln halinde Umumi Merkez &immet:İDİll 
ibraıL 

3. - 1939 - 1940 bütçesinin taıdiki. 
4. - Çıkacak azanın yerine diğerlerinin ıeçilme.i. 
S. - Tetkik komiıyonu azannın yeniden ıeçilmeai. 
6. - Umumi merkez teklifleri • 


