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Yurdun her tarafında i 
bu sabah meb'us 
intihabına başlandı 

• 
lstanbul meb'usluğuna dokuz kişi 

müstakil/en namzedliklerini kogd u 
SANDIK SAAT ON İKİDE KAPANACAK 

Ciimhurreisintn riycııetinde toplanaft Parti divanı tçttma halinde 

Yu-dun her tarafında olduğu &ibi İs- müntehibleriıı.la aay.ıa ba alta yilz elli' ıeıdlı'. Fatih. Bakırka7, Eminöntl. Eyill>, 
tanbu da da meb'us intihabı bu sabah kadardır. Bu mlktanıa 1311 l BelediJ19 ~ BefiktAf. Suı1W, ıt.bk6y ve 
başl&mış bulunmaktadır. İstanbul ikinci hududla.n dahWndeki k.azalardm seçilen- (Devamı U fRci ıa11fada.) -······ .. ............ ................................. ....................................................................... ···---.................... -............................ _ 
Mussolini bugün 80 bin 

kişiye hitab ediyor 
ltalyan mahfellerine göre Mustolininin bugün söyl .. ye

ceği nutuk tecavüzkar mahiyette olmıyacak 
-

Roma 25 (Hususi) - Eski faşist ·mu- feller tarafından büyük bir alAka De 
harı.iblere hitaben Mus..5oJ.ihıinin• yarın beklenmektedir. 
ıöyliyeceği nutuk, bütün siyasi mah - (Dm:tnM 11 inci ıa!lfada) 

ltalya orta Avrupada 
rol mü almak istiyor? 

Macarlarla Slovaklar arasında 
· yeniden çarpışmalar oldu, gedi 

Slovak tayyaresi düşürüldü 
Slovakyada günüllüler toplanıyor, Slovak hükumeti 

Alman kıtalannın yardımını istedi 

Lehistan 
' 

yeniden 
tedbir aldı 

1 BugUn 16 sayfa 1 
g ' 

İdare işleri telefonu: IOI03 

Dün şehrimizde 
bir facia oldu 

Altı katlı bir bina yıkıldı 
18 kişi enkaz altında kaldı 

Yedi ölü var 
Muazzam aparbman çökerek iki ahşab biı ayı tamamen, 

diğer iki binayı da kısmen harab etti 

Facianın tilyler iirpertlci tafsilatı 

Çöken apartımanın mka.n we 1ta tane~ bldırıla.n 114ratıtardan ~ 
Dün Y en.ifehirde büyük bir facia o~ ev ete kısmen yıkılmış, yı'kılan binaların 

maş, Gilllıeci sokağında 8 numarah D;;. altında kadın, erkek ve çocuk 18 kişi kal-
ıt. apartımanı ve iki f!Y tamamen. ve iki llllfW'. (Dt11a.mı 11 mci sayfa.da.) 

Filistinde Yahudiler ordu 
vücuda getiriyorlar 

Bir siyonist diyor ki: "iş başa duştu, ingilterenin 
Yahudiliği himaye ettiğini zannetmeyiniz ,, 

Askeri .teş~il~t, ec~ebi ordularında zabitlik etmiı 
Yahudılerın ıdaresı albnda yavaş yavaş geniıliyor 

Filistin in- 1 

Yeni rejimi 
Ku<iüs, 19 (Hususi muhabirimiz yazı-

Mcıreıal Ridz. Smigli yor) - İngilterenin son teklülerini ge-
<Yazısı 3 üncü sayfada) rek Arablar, gerek Yahudiler reddettiler 

------.............. _................................ vrc I.,aııdra konferansı dağıldı. Şımdi, İn-

S ö m İ kok fiatJarı giltere, Filistin için tasavvur ettiği yeni 
idare esaslarını. ne Arabların, ne de Ya-

U CUZ} l tı Jacak budilerin bir daha reyleriru sormaksızın 
kendi nam ve hesabına ilnn edecek. Ne 

Bir milddettenbe.ri kömür fiatlarının ten bir tarafı, ne de diğer tarafı memnun et
ziJi kabil olup olmadığı hakkında tetkik- miyeceği muhakkak olan ve maamafih 

(Devamı 11 inci sayfa.cic) Arablara daha ziyade müsaid olacağı tah
min edilen yeni rejimi İngilterenin ne 

Dun bir kaloriferci vakit ilan edeceği dahi meQhuldür. Şlm-

h
. 1 dilik mücadele gene bütün şiddetile bnş-

S!ovak Nazilerir.in bir nümayişi ze ır enerek Q
00

1
1dU lam.ıştır 

F·r : ah ı · · b ·· k.. · d 
Londra, 25 (Hususi) _ Slovnkya ile çaı-pı!mUlann 80 -~·ı..: b·ıd· ·ım · 1 .. . L ıstın va ının ugun ·u vazıyetın t' 

r·- na cıuıg• ı ın lf o - Dün akşam Nı~antaşında bir kaz l · d .. h ı h · • k 
Macaristan arasında vukubu!an ve chu· maltla beraber, bu .. n vazi • . . . . . a. o. en zıya e mu un o an ususıye, no tası 

gu . . yetm tekrar muş, hır apartıman kalonferc•sı zchırle- şuradadır: Yahudiler, mücad~leden vaz-
(Devamı 11 ıncı sayfada) (Devamı 3 ünc:i. aayfada) (Devamı 2 nci sayfada) 

·i ~ 
dud hadisesi• tavsif edi1en geçEm günkü 

-
Fılistinde bir İ11gilizle bc1a':ıer nöb,•t 

tı .. ' ·~ı 1m· \'(!/ıudi ,J.. 



Hersıün 

Açık ve kafi bir 
Politika ihtiyacı 

Yum: Mllhlttla 8111• 

SON POSTA 

Resımu Makale ı • Harb sonu dünyasının nai ariyeleri.. = 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMA I 
Denizbank memu.rlan arasında oldukça mühim bir tasfıye 

yapıldılı zaman pseteler: 
- Açıkta kalan memurlar kısa bir zaman içinde 1ktısad 

Veklletine bağlı diler müesseselere yerleştirileceklerini 

yazm11lardı. Bu haberi birkaç gün 10nra da teyid ettiler. 
O günden bugünt: kadar aradan geçen zaman b"r aya ya-

iSTER iNAN, 

kındır. Bu müddet zarfında açıkta kalanlardan ancak dç. beş 
kifinin yerleşt·r~lıniş olduklan hebe.rini okudllt. Halbuki 
sayılan seksenden fazladır. 

Verilen söz elbette tutulmtıt olacağına göre ıazeteleriıniz
de anlatmaya bqladıklan hldUeleri sonuna kadar takib 
fikri olduğuna: 

iSTER INANMAI 

Mart 2 

Sözün Kısası 

Y ozı Çok O/Juıu ;,in 
Bugün Konamadı 

-......................................................... 
Filistinde Yahudiler or 

vücuda get"ir iyorlaı 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

-··········································---··· 
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26 Mar.. SON POSTA 

"T.-ELGRAF . HABERLERi 
Müşterek cephe karşısında 

Lehistanın vaziyeti 
Londra ve Pariste yapılan temaslar 

henüz kat'i bir netice vermedi 

Almanyada talim 
için iki sınıf 

silah altına ahndı 
Berlin 25 <Hususi) - Umu.mı Harb 

senelerinde askerlik himıebi yapma -
mış olan 1906 ve 907 aınıflan sillh al
tına çağınlmışlardır. 

Bu sınıflarıt mensub efrad, 3 aylık 
bir talimden sonra ter~; edilecek -
tir. 

Dün bir kaloriferci 
zehirlenerek öldu 

e Bir harbden kim 
f a.11dalanabilir? 

E 

Yazan: Selim Ragıp Emeı 

aman zaman siyasi havanın bu

l.anmakta olduğunu görenlerin 

harb tehlikesine yaklaşmaktan doğan bir 
ürperme duymalarını tabii görmek ıa. 

zımdır. Geç:rnif ve gelecekteki harblerin 
cümlesi bir feliket kaynağı olmuştur. 

Hele en modern tahrib vasıtalarını yap-
(Baştara(ı 1 inel sayfada) maya ve hazırlamaya muvaffak olmUJ 

Londra 25 (Hususi) - Fransız Cüm- Romadaki İngiliz maslahatgüzan da Taarruzlara mukavemet beyannamesi nerek ölmüştür. bulunan insanlar i~.in. bugünkü harb büs-
hurreisi Lebrön'ün Londrayı ziyareti Kont Ciano'yu ziyaret ederek, Macatis- projesi hakkında yapılan son diplomatik Eski meb'uslardan muharrir Ağaoğlu bütün bir facia olacaktır. Hemen cümle 
ınilnasebetile Ba§vekil Çemberlayn, tanın Romanya aleyhinde ittihaz etti- görüşmeler neticeainde, mecburl askerlik Ahmed.in apartımanında kaloriferci ola- alemin üzerinde ittifak ettiği bu hakika-
Lord Halifaks ve Fransız Hariciye Na- ğıi hareket hakkında görüşmüştür. hizmetinin ihdası zaru.ıi old.ulu anlaşıl- rak bulunan 60 yaşındaki Amavud Meh- te rağmen insanların hala bu m~'um 
zırı Bone arasında cereyan etmiş olan Çemberlayn Londradaıı aynldı mıştır. med, kalorifer dairesinin bozukluğu yü- kelimeyi ağızlarından bırakamadıklarma· 
ınüzake.reler ve bu müzakerelerden Londra 2S (Hu8\Jı9i) _ Başvekil Hükfunet erkAıu arasında ve efkarı u- zünden intişar eden fula miktardaki ze- bakacak olursak, felaketle hembezm ol-
1stihsal edilen netice gerek İngiliz, ge- Çemberlayn, hafta 80nu tatilini geçir- munıiyede mecburi askerlik h.imıeti hak- hirli .gazdan zehirlenmiş. 6hnüştür. Vak'a maktan .ade!a zevk duyduğumu?.a hük
rek Fransız hükılmet mahfellerinde de rnek üzere Çekerz'e gitm~tir. Lord kında müşahede edilen ihtilAflar, yeni mahalline derhal imdadı Slhhf otomobil! metmemız lizımdır. Maamafih şu nokta-
.rin b ir memnuniyeti mucib oJmuş - Hallfales Londrada kalmaktadır. intihabat yapılma.sına muhik gösterecek gelmiş, Mehmedin zehirlendiği odaya gi· ya da dikkat etmek icab eder ki harb za-
ttır. Moskovada milsakereler mahiyettedir. Fakat fbndikJ. beynelmilel rilerek ölüsü d.ı.şan çıkanlmak uteıuniş- nıretini hiçbir millet. kat'i bir icab ola-

B u mahfeller, iki hilkfunet rica'li a- Londra 25 (Husutı) _ Moskovatda şerait altında umu.mı intihabat yapılma- tir. rak ortaya sürmüyor. Mesela bir Çekoslo-
r.ısında yapılan görüşmelerden sonra, bulunan denizaşırı 1!caret müst~n sı da mümkün görlllmemektedir. Bu sırada, içeride bulunan nöbetçi dok- vakya meselesi ortaya çrkrnadan evvel 
İngilız - Fran~z dostluğunun bir kat Hudson'un Sovyet ricaltıe yapmakta Fransaııın vaziyeti toruna zehirli gaz tesir etmif ve 0 da ba- böyle bir mesele çıkarmanın bir harb se-
ö.aha takviye edildiğini söylemektedir- olduğu müzakerelerin, ticaret sahası - .. ~aris. 25 (A.A.) Reisicümhur Leb- yılmıştır. Apartımanda oturanlann ve bebi olacağı söylenmiştir. Fakat bu me
ler. na münhasır kalmıyacağı anlaşılmış • ronun İngiltere seyahatinden dönürJ Ü· vak'a mahalline gelenlerin yardımı ile sele halledilmiş, amma harb çıkmamış· 

n;ı>:er taraftan Alman genişlemesi - tıır. zerine dahili siyaset Fransa efk!rı umu- nb"betçi doktoru hemen dlJ&n çıkanlmış, tır. Bu misaL taaddüd etmiş, fakat kor-
nin önüne geçmek üzere, müşterek bir Hudwn, Litvinof i~ 4 saat süren miyesini tekrar allkadar etmege başla- bu suretle ikınci bir l5lüm hldisesinin ö- ~lan tehlikelerin hiç birinden eser zu-
deklara1syonun imzası için a13kadar bir görüşmedeıı sonra bugün de Sov _ m~tır~ nü alınmıştır. hur eyle.memtştir. Demk ki. vaziyeti za-
~evletler nrasında cereyan etmekte 0 - yet harici ticaret na;ın Migoyan ile Kabine, Pazartesi günü Reısicümhu- Kaloriferci Meh.medin. cesedi morga man zaman vahim göstermekte menfaat-
Jan müzakerelere devam edilmektedir. uzun bir millAkatta bulunmuştur. run.~yaseti altında toplanacak ve devlet kaldırılmıştır. tar olan malfun siyaset amilleri. hadisa-
IBu hususta Lehistanın ileri sürdüğü Hudson, yarın da görüşmelerine de- reisını~ Londra seyahati ve orada yapı- Tahkikat devam etmektedir. tın süratli seyri. ile, iddialarının bu ka-
Uıtirazi kayıdlar Londrada iyice tak • varn edecektir. lan muzakerelerin diplomatik neticeleri dar çabuk tekzıbe uğnyacağını tahmin 
IS.ir tıdfJmektcdir. imparatorluk mlldafaa komitesi hakkında verceği izahatı dinüyecektır. Lehistan yeniden etmemişlerdi. Bu, demek değildir ki bir 
~iyasi mahfeller, Lemstanın böyle toplandı Salı ~eya Çarşamba günü .. başvekil Da- ~r_af istemekte -~r~ etmelidir. . ~ 

bir deklarasyonu imzalamaktan i.mti- Londra 25 (A.A) _ İmparatorluk ladyenın rad!oda nutuk soyliyerek en- tadbı·r aldı obur taraf her türlu hareket kabıliyetin-
naını mübgh görl11€ktedirler. Maaha • müdaf k "t . topl t M '" temasyonal sıya.!ette Fransanın hattı ha- den mahrumdur. Hayır. İstemenin biı 

t\a omı efJ'l anmış ır. uza reket· . b'ld" . be'·'l h dd' ld ğu k da r.a, Leh Hariciye Nazırı Bek'in 4 Ni - kereler esnasında milll hizmet plAnının ını 1 ırmesı &. eniyor. Varşova 25 (Hususi) - Lehistanda a 
1 0 

u a _r _vere~iluıenin .de .blr 
sanda Londraya yapacağı seyahat mü· takviyesi için derpif edilen tedbirlerin * slilfilı altına alınan askerlerin iki sı - hu~u~u vardır. Butün huner, verılmiye. 
ttasebetil<" müşterek cephe meselesi tetkik edildiği siyast mahfellerde sö - .Londra, 25 ~~-A.). Ma~cester Guar- nıftan fazla olduğu anlaşılmaktadır. ceğı ıstememek ve verilebileceği kesti· 
hakkında etraflı surette görüşülecek - lenmektedir. y dıyen gazetesının dipl001atılr. muhabiri Aynca diğer tedbirler de alı~tır. rerek icabında buna, alAkadarların nza111 
tir. Mecburi askerlik yazıyor: .. .. . . . hilafına dahi el atmaktan çekinmemek· 

H 
İngiltere F'r.,,...,~ Sovyetl ... r B" l"ğ· Butun gazeteler, Leh mılletının Leh tır' M f!L d"' ku ld 

ariciye Nazırı bugün Leh ve Fran- Londra, 2~ (A.A.) _ İyi haber alan • ~- "" ır ı ı ve t kl t . . . . aama .uı unya ru u kurulalı. 
sız sefirlerile Alman masiahatgilzan - uhaf zak!r hf llerd Polonyadan mürekkeb bir dört devlet opra arın~n am:mıyetını muhafaza- bu nevi davalarda görülegeldiği veçhileı 
bı k abul etmiştir. m a ma e e söylendiğine deklarasyonu hakkındaki ilk İngiliz tek- y~ azrn.etmış ol~ugunu kuvvetle t~ba- bir üçüncü taraf vardır ki kendini gös-
Diğer tarafta!l Fransız Hariciye Nat- göre, hükUınet hali hanrda mecburi as- lifi bugün terkedilmif vaziyettedir. Fakat ruz ettırmekted1:. Bu gazeteler, Lıt - termeden, vaziyet üzerinde testr icra e-

Bo 
kerlik hizmetinJııı lüru.muna dair parla- İngiltere Fransa n Sovyetl•r B' li~ · vanyanın akıbetınden ve Almanya~m der Ayn· hal b .. d h"d 1 tırı ne de Sovyet, Rumen ve Ame - meıntod kat'i bir Jtu istihsal ' "" ır 5ın- b t kl . . · 1 e, ugun e şa ı o uyoruz 

sefirlerile görüşmüştür. wa~dadır. ar etmek de~rekkeb bir üçler deklarasyonu ı:ak~~~:rla:rı da ılhak etmesınden kork Milletler ihtilaftadır. Fakat hiç birinde~ 
•--~~~==~=:=======:===:=====::==:===-=:==:~===~m~~~~o~lar~ak~ka~lmakt~~a~dı~r~.-=====- Le 1r : • • . harbctmek için bugünden yarına bir te-

AI k d 
11 

h . .alıınesını ta<Ul ıederek, gemı.ş şebbüs beklenemez H lb k" ı l" manya ya ın a mustemleke jAvrupadan Amerikaya ~ir~ı~ k~~ine kurmak tasa\rvurlann- lar harbin olacağın~. b~nd:~ :a:ı~ıı~: 
acn ·· ahse ı~ekMted~. k' yacağmı, hatta olması icab eyledJğini f11c 

meseles'ını' de or y t k 24 milyon lirahk R"d um ;!-ı:e~ı b ~.sıç 1 v~. Ma•reşal sıldarlar. Bu ağızlar kimlerin ağızlarıdır! - a a a a ca m 1 ş l ı lz - .. ?,lıg . .' l ud~n bazı S'lyast şef - Ortalık sakin dururken kanşmasını niçin . altın sevkedı.ldı• ere goruşmuş er ır. isterler? Bu suallerin cevabını verebil-
mek pek zor sayılamaz. Çünkü bunun 0 • 

Bir lnailiz gazetesine göre Japon hükumeti Karolin 
adalarını Almanyaya iade ediyormuş 

Lıondra 25 <A.A.) - Daiily He!'ald iM 15 Nisaııa ka<iaz. halyada kalacak· 
gazetesinin bildirdiğine göre diln ak - tır. 

ıan1 Berlinde Kiao - Çeu müstemleke- 1 Nisanda Amiral V01l Tirpitz zırhlısı 
sinin Alınanyaya iadesinden bahsedU- denize indirilecektir. 
mekte idi. Bu hususta Daily Herald di-
J'Or ki: 

crKiao - ·Çeu bir ticaret üssü olarak 
pek faydalı bir müstemleke teşkil et -
melde beraber Almanya için iktısadt 
olmaktan ziyr.1de sevkülceyşi biır kıy -
meti haiz olacaktır.» 

Diğer cihetten News Chronic1e ga -

F ranko kıtaatı 
bugün Madride 

• • 
gırıyor 

zetec;tinin öğrendiğine göre, Almanya - Bur,gos. 25 (A.A.) - Politik mahfeller
nın eski büvük Okyanus müstemleke· deki umumi intıba, nasyonalist kıt'ala
leri olan Karolin adalarının iadesi, nn hemen yann Madride girecekleri 

Londra 25 (Hususi) _ Dün on iki Yunanistanın istiklali yununu kolaylıkla takib edebilimniz. Bu 

ve bugün de be§ milyon İngiliz lirası yıldönümü zümre, bugünkü durumdan müteessirdir 
kıymetin~ altın, İngilterederı. Ameri _ . . Çünkü sulh devam ederse, belki mUlet-
kaya gönderilmiştir. Bundan baş - tiklA;li~a, 12d~. ~A.~.)b -:. Yunanıstanın fs. lerin ar.alarmda bir anlafma imkAnı bu
ka 1900 dık d güm'" . . a yı onumu ugun burada ve bü- lunabilir. Onun için bu zümre harb ister. 

tır. . san a Uf gôndenlmış· tün memlekette törenle yapılmıştır. A - TA ki a ortalık karışsın, mevcud niz~ 
Ya d N tinadaki mer.asi.mde kral ve başvekil Me- altüst olsun ve bundan kendı'lerı· :..ıifade 

nn a c ormand.i» vapurile Fran ksas h .. ku .L.')~ 
sad~n Amerika a -4 il 1 . . . ta , u met erkinı ve kordlploma- etsin. Bu zümre hangi zümredir? diye 
nısı• kı m t" l al m yon n~z lı - tik te hazır bulunmuş ve büyük bir &S· sorarsanız verilecek cevab fU olabilir: 
tir. y e lil e tm sevkedilecek - keıi geçid resmi yapılmıştır. Buni!an kim fayda umuyorsa odur. 

Bu_ suretle 2 gu··n zarfında 24 mı·ı _ S • h d İsim söylemeyi size bınkıyonım. unye u udunda 18 
yon Ingiliz lirası kıymetinde aı~ın Av- Selim Ragıp E~ç 
rupadan Amerikaya nakledihni.ş ola- kaçakçı yakalandı 
caktır. uyuşturucu madde, 1 O kaçakçı hayv._ 

Belçikada askeri 
hazırlıklar 

Ankara 25 (A.A.) - Geçen bir halfta nı ele geçirmişlerdir. 
içinde giimrük muhafaza t~kilatı, Su- Ege mıntakasında, kan sularımızda 
ri?e ~ududund.a 18 .kaçak~ı, 330 kilo avlanan 3 yabancı ile 2 bal!.ıkçı kayığı 
gumruk kaçak malı ıle 1 kilo 150 gram ele geçirilmiştir. .............................................................................................................................. 

Milletler Cemiyetinin mandasına isti- .merkezindedir. Yarı re.1'Illi membalardan Brüksel 25 (AA.) _ B günkü' •• 

na<len bu adaları idare etmekte olan gelen bu tahminler resmen teyid edilmiş crazetoe Belç ı"kan k Au h resmi 
IJ t f d . . . lmam kl b . . . . o • ın as en azırlıklan 

s.bahtan aabeha: 

apom·a ara ın an Berlıne teklıf edıl o . a a eraber cıddidır. Madrıd cep- ticin iki emirname tm" t• 
mişttir. Bu iade teklifi, eski Alınan müs hesınde hareklt tamamile durmuştur. ·Birine· emirn"rnneşd re fı, beır. l"k . 
a:- ı k l · · ıı · d M dr"d · · 1 

.- e e se er r ı ış -q.c::Ill . e e ennı e erın e bulunduran di a 1 garnızonunun askerlerı birçok lerile mo~gul olın k .. k b' 
ger dc>vletlere karşı bk hüsnünivet mi· yerlerde nasyonalist hatlaTa gitmekte. o- sından rn·--ıu·· rekkeb ~ •. u:ebr~ ka ı~e aza-
-~. 1 k ·' w d . . . u::ıımı ır oımte ku-
sau o '1la uzere yapılınıştır. r~ an s•gara :esaır. yıyecek almakta ve rulmdkıadır. 
B· ı •eklif ile beraber, aşağıdaki ga - b ıHl.hare mevzılerine dlinmektedir. 

rib a t koşulmuştur· ---- ·------
cAl rıanya, eski ımüstem~ekelcrini /ş ihfi/affarını 

Fı·ans nın ve İngilterenin elinden alır Uzlaştırma 
almaz Karol:n adalatrını Japonyaya 
iade e ·ecektir.» Nizamncme11t 

P ar 25 (A.A.) - Ber1inden bildi - Ankara· 25 (Hususi) - İş ibtilafları-
ılli~ c nı uzlaştırma ve tahkim nizamnamesi 

N· ımal - sosyalist partisi memur- İcra Vekilleri Heyeti tarafından tas ~ 
lar. b'ir toplantısı esnasında beya - dik edildi, nizamname mer'iyete gir -
nah 1Ulunan von Epps, ecnebi mem- di. 
[eke ·ı·de izhar edilen hoşnudsuzlu - ' 
iuıı Alınanyayı müstemleke istemek- lçviçrede askeri tedbirler 
ftien alıkoyaınıyaca'ğını sövlemiştir. B 25 (AA) F 

J ern . . - ederal meclis 
Sureti umumiyede zannedild~ğine gö bir !ihtiyat tedbiri olmak üzere hudud~ 

l'e, 20 Nisana kadar bir sükunet dev - lak-daki büttin l!"'ımlan d ld l 
· kt' Hl 1 5 n o uru ma-

resı geçece . ır. ter, Beıx:htes~~~en sına ve bunların daha sıkı bir nezaret 
L 1 hafta ıstirahat edecektir. Gonng altıaa alınmasına karar vermiştir. 

. İkinci e:ı:nirname, Dahiliye, İktısad, 
Zıraat. Nafıa ve Sihhiye Nezaretlerinin • 
de «Seferberl1k işleri> namı altında bi
rer daire tes isi hakkındadır. Bu daire
ler. Ordımun seferberliği için icab e -
den tedMrleri a-1acaklardır. 

Amerlkada 48 
Dakikada 6 kişı 
idam edildi 
Columbia -South-Carolina 25 (A. 

A. ) - Di.in akşam Columbia hapisane
s le bulunan 6 mevkuf 48 dakikada 
id..ım cd:ilmiştir. Bunlar, İlkkanun 
t 9 3 7 de hapisaneden kaçmağa teşeb -
büs ettikleri ~snada yüzbaşı Sanders'i 
öldürmüşlerdi. 

Sıra kimde? 
Yeni yetişen beynelmilel bisikoloğlardan R. Coudenhove harb sonunda 

meydana çıkan yeni rejimlerden bahsederken totaliter devlet ıiıtemlerinin 
mücadele ile do~uklan için gene mücadele ile yqıyabileceklerinl M>yler. 
Geni§ halk tabakaları üzerinde n~fuzla.rını yürütebilmek için mutlak taze za,. 

ferler kazanacak ileri harekeUer ya pmağa mecbur olan bu çe§id devletler 
mücadelesiz ve hare.ketsiz yaşıyamazlar. Bu ilmi bir iddiadır. Yeni ideoloji
lerin hareket noktasıdır. Fakat vak'alara uyduğu için doğru olarak kabul et
m~k la~ g~~yor. B~ ~asntr~ dahil .olan memleketlerden Almanya il~. İtalya 
daıma bır mucadele ıçındedırler. Dınamik Dynamique olmak bugünün oemi
yet hayatı ve siyaset Alemi için meziyettir. Fakat bu sıfab yalnız totaliter 
rejimlere hasretmiye imkan yoktur. Demokrasiyi modası geçmiı bir akide 
gibi gösterenler bu iddiada bulunabilir. Fakat dinamik olmak için mutlak 
demokrasi dışına çı'kmağa ne lüzum var? Kendi bünyesine göre tam dinami~ 
bir rejim olan Türk cümhuriyeti ayni zamanda demokrasinin de mutlak 
ifadesi değil mi? 

Totaliter devlet sisteminin gıdası mücadele olduğunu iddia edinlere göre 
Almanya ve İtaly.a iç.in sükı'\net imkanı yok. Ve son yılların birbirini takib 
eden hadiseleri d'e bunu teyid ediyor. Figaronun siyasi muharriri Habe§. 
Avusturya, Çek.o-Slovakya ve nihayet Meınel hAdiselerinin hep bu ihtiyaçtan 
doğduğunu izah ediyor. Şu halde vak'alar devam edecek. Ve iki devlet nlS
betle~e mütemadiyen yeni hareketlerle dünyayı heyecana v:erecekler. O halda 
sıra Italyanın. ~rhan Cahid _, 
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• • • Sebze ve meyva ışının Belediyede 
yapılan teftişler tanzimine doğru 

lkbsad Müdürlüğündeki 
tahkikat festival işlerile 

Her sene yapılacak ihra·cattan daha fazla telefab 
mucib olan kümes hayvanları hastalıklarının 

önüne geçmek dahi köy kalkınmasında amil olabilir 
Yaş Meyva ihracat Birliği de bu işi tamamen eline 

alıncaya kadar belediyeye yardım edecek alakadar 
fst:a:nbuı Belediyeılilıin şehirdeki sebze bir miktar Almanyaya sevkedil.miştir. t Son aylıar içinde ihraç mahsullerimiz lebilmekte ve yetiştirilmesi Türk köyle .. 

çin~ bazı yolsuz muameleler geçti~ 
'ft mayva satıflannı ta.nzim edeceğini ve Almanların isteklerini karşılamak için 6' arasında §im.diye kadar görülmiyen ta- rinde bilhassa kadınların gördükleri i§· 
hı ihuauat b' .....,. haz ı dı:...... •1..- anlaşılması üzerine mülkiye müfettişle- vuk eti ihracı da yer almış bulunmaıkta- ler arasında yer almış bulunmaktadır. 

a ır pro.,.. ıran g.uu. yaz- birlik Hatay portakallarını da iıuaç et- ri ta.rafından tahkikat yapılmakta olan 
m1fbk. Bir müddet evvel te§ekkttl eden mek mecburiyetinde kalmıştır. Bel dır. Bu itibarla mühim miktarda ihracına 
-· &- t b:-H;t.· d bu · ediye kooperatifi, Belediye idaresin- Memleketimizin harict ticareti ve bil- başlanılmasile fiatının degv er bulacai!ı ve 
,,, ı:nınya ~,aea u.1.1.6~ .e. _ışe !ar· Yaş meyva ihracat birliği, meyva müs- d ~ 
,,..__ -...ıı~--'-'-=- +._ t b 1 ;t.: d d en ayn b:iT teşekküldür. Bu kooperatifin hassa köylünün kalkınması bakımından fazla miktıarda yeti~tiTilmesine ehemıni-
;.u.un ~-c.ıı..wı-. ınraca ır 1ıs• fJm 1 en tahsillerine avans paııa dağıtacak, böyle· -s 
.• _._.,...ıı....ı Be "'l K dık"'yünd Belediye memurlarından müteşekkil. ol- büyu"k bir ehemmiyeti olan bu mevzu et- yet verilecegvi şu""phesizdir. Önümüzdeki 

i~............... yog u ve a o e pera- k" r· .. k d" b vlı kt y 
•kenefe yaş sebze ve m.eyv.a satış yerleri oe . oy uyu en ıne ag yac~ ır. er- ması dolayısile, Belediyenin bu koopera- rafında lehte ve aleyhte birçok mütalea- bahar mevsiminde kümes hayvanl<ırını 
: açmış, flç kamyon satın alıruftır. Kamyon- lermde satın alınan yaş meyvalar İstan- tif üzerinde yalnız bir mürakabe hakkı lar yürütülmektedir. fazla miktarda yetiştirmeğe heves ettiği 
·lal', muayy~n zamanlarda şubelere ihti- bul piyasa.sına süratle sevkedilecek, böy- vardır. Son günlerdeki gazetelerin koo- İleri sürülen iddialar arasında tavuk ve bu teşvik ve tergib edildiği takdirde, 
: ;raea göre yq meyva taşımaktadır. İhra- lece müsbahsilin zarar etmesine meydan penatifte mevcud yolsuzluklara dair ya- eti ve bacaklı kümes hayvanatı iliracatı- ayrıca büyük bir zaman sarfına ve mas-
· a&t birliği. yaş meyva ilı.racımı.zı himaye verilmiyecektir. İstanbul Belediyesi şe- Z1l:an, Belediye :rliyaseti tarafından bir nın memleketin yumurta ihracatı üze- .raf iıhtiyarına mecbur kalmaksızın bu i'şle 
maksadile kurulmuştur. Birlik bu sene birdeki yaş meyva satışını tama.men eline ihbar tel.akki edilerek, bu mürakabe hak- rinde müessir olacağı ön safta yer a1,. uğra§a.Cak. gerek iç ve gerekse dış piya• 
mühim miktarda yaş meyva ihraç etmiş· aldıktan sonra yaş meyva ihracat şirketi kı istimal edilecektir. Yalnız, bahsedilen maktadır. salarda her mevsimde paraya tahvili 
tir. Bilhassa portakallarımızdan mühim münıhasıran ihracatla meşgul olacaktıT. hadiseye mülkiye müfettişleri tarafından Şimdiye kadar memleketimizden Al- mümkün bir mahsul elde etmiş olacakiır, 

Poll•te: 
Bir amele toton dıı:ınglnden 

dD,Dp yerıılaneı 
'O'skilıdardıa Su'lb.nte~~. Bostan 

eokağında otur"n Mustafa, Paşa.limanı 
caddesinde Mitat Remzinin tütün de • 
posunda bulunan tütün denklerini i~ -
tif ederken müvazenesini kaybederek 
'diŞn:üş, başından yaırala.nmıştır. 

Mustafa ted~;.·i altına alımnıştın:-. 

Mangaldan sıçrayan kıvılcımlardan 
yanoın çıktı 

Küçükpazarda Hacıkadın mahalle -
sinde Dilek sokağında 1 5 numaralı ev
de oturan Şahveria oda'Sında bulunan 
mangaldan sıçrıyan kıvılcımlarla du -
Yar bağdadileri tutuşmuştuır. 

Yangın yerine gel-en ~tfai~, ateşin 
büyümesine meydan vermem~ ve o • 
~m duvarları kısmen yandıktan 

ıonra ateş söndürülmüştür. 
Bir yolcu tramvaydan atlarken 

yaralandı 

Çarşı.kapıda bir tramvay kazası ol -
muştur. İlya Aron adında biri Beya -
md - Maçka hcrttında L,liyen 19 7 nu -
maıralı tramvaydan ıatlamaik istemiş, 

mtıv&zene$ııi kaybederek başını tram 
vayın y~ ta.rafına ~mıştır. tıya sağ 
fakağınti.a:n yaralanmış ve t.daVi al -
tına alınmıştır. 

Bir amele elini makineye karıtırdı 
Büyük<f.en kibrlt Ürik:asıtı<bı btr 

kaza olıııUf, ameleden Ali Nhım Vu -
ral sıığ elini makineye kaptmnıştır. 
Parmakları kesilen Ali Nb:ım Vural 

Ame:rfikluı hastanesine kal~. 
HAdlse hakkında tahkikat yapılmakta· 

Killtiir işleri: 
vaz'ıyed edilmiş olduğu anlaşıldığı tak- manyaya yapılan kesilmiş tavuk illıracatı Bu da kalkınması em.€l edinilen köylü .. 
dirde, Belediye riyaseti tahkikatı tama- ehemmiyetli bir miktara baliğ olmuş de- nün iktısadi durumunda derhal müessir 
men müfett~lere bırakacaktır. ğildir ve bu miktar 938 yılında 33 000 li· bir rol '<>ynıyacaktır. 

Yazılan evrakta yıParın tanıam Salı günü kooperatifte heyeti umumi- ra değerinde 58,300 kilodan ibareitir. .Yalnız bu mevzuda bundan daha mü-
yazllm .. 81 ı~tenı"-'i ye ·çı· kied'l k Halbuki Alman B lg . t D hım olan; şu veya bu memlekete yapıla.. .. .. .. ı ıınaı a ı ece , son defa yapılan yaya u arıS an, a- . 

Maarif Vekaletine gönderilen yazı - neşriyatın istilzam ettirdiği meseleler ü- nim.arka Yugoslavya Holanda Roın.anya cak iıhracattıan çok daha fazla telefatı mu-

1 k 
· · d t k k M '· t d' 18 ~o 30'0 kil k cib olan ve köylünün mücadelesine mu· 

arın e serısinin tarihlerinde yLl sa - zenn e et i !erde bulunulacaktır. ve acans an sene e ,.,u ,. o sı -
9 1 !etinde ve 19,329,000 mark değerinde ke- vaffak olam~dığı kümes hayvanları has .. 

yısı, sadece 3 olarak yazılrncıkta ol- Diğer taraftan, Belediye İktısad Mü- talıklannın onüne geçecek tedbirleri it .. 
duğu görülmüştür. Bu ihtisarın bazı dürlüğünde müfettişler tarafından yapıl- silmiş kümes hayvanı eti ihraç etmekte- tihaz etmektir. Yalnız bu tedbir bile fazla 

~a~lışlıkl~·r~~e~e~teşki~ etmek~e .. 0 1 • makta olan tahkikatın tamamen festival dirler. istihsal yapılmadan dahi mühim rniktar-
ugu an aş ıgın n, ' unun mine işlerile alakadar olduğu öğrenilmiştir Bunlardan Macaristanın ihracatı da ihraç maddesi temin edecek mahiyet• 

geçilme~ı için maarif teşkilatına bir · 6,148,500 kilo miktarında ve 6,165,000 
L~' O ~ 

1amim gönderilmi.şfu-. Bu wrnime Ot b .. • 1 • mark değerinde, Bulgaristanın ise Bunun için de mevcud teşkilitın ve· 
göre. bundan sonra yazılacak bütün ya- o us servıs erı 2,878,4-00 kilo miktarında ve 3,032,000 iml . . k'" 1 k d l k 

k d 
~ . ded" r ermı oy ere a ar ısrara yayma 

zılarda yıl sayısının tam olarak, yani mar egerın ır. k.. h ı h t ı kl ·1 ve umes ayvan an as a ı an e yapı~ 
l939 ş~Jindc yazilmasıı 'bSQclirli.lmiş - Tramvay idaresi de bazı Bu memleketlerin her birerinden yıl- lagelmekte olan mücadeleye hız vermek 
tir. Bu tmnim veçhile yazılmamış o - h Jardanberi yapılmakta olan azim miktar- kafidir ve asıl üzerinde ısrarla durulacak 
lan E>-vrak geri gönderilecektiT. ~- t!arda otobüs iş 1 etecek dak.i ihracat bu memleketlerin iktısadi- mevzu da budur. 

yatına. zarar vermek şöyle dursun, bilAkis ıKaldı ki teamül olduğu üzere köyleri-
Yangın yerinden kumı,• çıka .. an Dormabahçede yapılacak stadın inşaat halkın ve dolayısile memleket iktısadi- mizde en zaruri ahvalde bile damızlık di· 

iki sabkalı yakalandı hazırlıkları ilerlemektedir. Belediye, bu yatının mühim miktarda istifadesini ınu- ye ayrılan asıl yumurta tavuğu hiçbir 
Geçenlerde yanan Ata Atabek ha - hususta tramvay işletmesile de temas e- cib olmaktadır. zaman satılmamakta ve bu tip hayvanlar 

nınm enkazı arasında şüphe üzeri.ne aki decektir. Altı yüz bin I:ra harcanarak Almanlara bundan başka senede itina ile muhafaza edilmektedir. 
şahıs yakalanmıştır. pek yakın zamanda bitirilecek yeni stada 6,712,000 mark değerinde 7,929,100 kilo Muıhakkak olan bir ş~y varsa memleke-

Yapılan ta•hkikatta bunların Halil A- müsabaka günleri kolayca gidip gelebil- c~ ~es h~yvam it'h~l etmekte~~r. t~den canlı •kümes hayvanları veya 
ral ile Mehmed Keleş adlı iki sabıkalı mek için Tramvay idaresi fstanbulun her ı Goruluyor ki Alman pıyasalan kümes kümes hayvanları eti ihracı hem kümes 
olduğu ve enkaz içinden kumaş çıkar- tarafın.dan muayyen tramvay arabaları h_a~anatının g~:e~ can.lı ve gerekse ke- ha~anların~ ~~tan~ı artır~ağa :e 
dıklan anlaşılmıştır. ve otobüsler tahrik edecektir. Tramvay s~ olar_ak mühun mıktaTda alıCJSı va- he~ de nesillermın suratle duzelmesınt 

Halil Aral ile Mehmed Keleş mah - işletmesi şehirde otobüs hattı açılabile- zıye:ına-edir. . tem.ine yanyacak ve ayrıca köy k:ılkın-
k ·ım· 

1 
d' cek yerleri tetkik etm kt d' Kumes hayvanları yumurta halinden ınasında da başlı başına bir funil olacak 

emeye verı ış er ır. . .. . e e ır. altı ay içinde ihraca elve~li bir hale ge- mahiyettedir. 
Bir kalafat amelesinin bacı Gı kırıldı Şehirde otobus 1.§letmesi Belediye ta-

. rafından deruhte edilecekse de mu · Azab'kapıda Havuzlar Idare amele - ayyen 
sinden kalafatçı SO yaşında Osman, bazı .. semtle~de ~~vay ~letmesinin de 
gemi tamiri.le meşgulken biırdenbire otobus .serv:ıslen ihdas etmesi düşünül-

.. . k b t . t" mektedir 
muvazenesıni ~ e m!IŞ ır. __ · -----· 

Osman denize düşmüş ve bu sırada 
sağ ayağı kırılmıştır. Osman kurtarıl
mış ve te<lavi edilmek üzere Şi.şli Te
davi Yurduna kıtld.ınlmıştır. 

Bugün herkes SAKARYA Sinemasına 
Koşacak ve şimdjye kadar gençlik... Güzellik ve Spor üzerine yapılan 

filmlerin en bUyüğü ve en mükemmeli ·rnrkçe izahatlı 

STAD iLAHLARI 
1936 Berlin Olimpiyatlarına ait tam h"lkikt ve yegane filmi takdir 

nazarlariyle seyredecektir. 

m. ·····~······················---· .. ················ ... ·--

ihtifalci Ziyanın 
9 uncu IJlüm 
Yıldöniimü Fazla rağbet dolayısi!e bugün saat 10 ve 12 de tenzilatlı 

Halk matineleri•---------~ 
Top lan tılar : 

Doğum 30 yıl Türk kültürüne hizmet etmiş o

İzınit o.n altıncı tf bölgesi başm~muru lan ve memleket~izde ihtifaldiği ilk 

C l Jll Ç t· . 1..~- '- ğu ..l" defa meydana getiren cİhtifalci Ziya mn 
l!yüb Halkevlnde konferans e Cl e ınenn uu .ıu:r: çocu •ıunyaya d ku "'}'' .. . > 

Eyüb Halkninden: 18 Ma.rı SaJ.ı sdnl saat gelmiş ve Gönül tesmiye edilmiştir. Yav- bol ~u 0~ .yılı munasebetıle tale
• de ltvtm1r göstertt kolu tarafından KaT- ruya uzun ömür diler, ana ve babasını b~ en vıe kendisini sevenler tarafından 
p. 80JlU p1Jea1 temd ed:llecekt.ir. tebrik ederiz. ır toplantı hazırlanmıştır. önümüzdeki 
-=-----=-=-=::::z=:::::::::ı:ı--=--=====ıcıı:::==:cs:ı--=======- Pazartesi günü yapılacak olan bu toplan

Süvarilerimiz dün gittiler 
bda nıerhumun Tilrk kültürüne hizmet
leri y&d.edilecek, ayrıca Ağaca.misinde ru
.huna mevltld okunacaktır. 

............... ·-··········································-
( KONSER ) 

istanbul Kon.servatuarmdan mezun Ba -
yan A. Babikyaıı, önümüzdeki Salı gecesi 
sau 11 de Be:Totıunda.lri Franaız ttyatro
BUDda 1&nellt .Şan konserini verecek.tir. 
Profeeör Ferdi J"on itatzerln piyano ııe re
fakM edecelt konaer ~ nundan mürekk.eb 
olup, Ck'eir1, Mozart, Woltf, Weber, Bel -
liDi, Oounod, 1'am4, DebUMJ, Dellbea, c.emaı 
Reşkl. Bezal .Asal, Barte"J'&ll, Gomlda.ıt, Sar
vilyan libi ta~ aan'aıtkft.rlann eserk -
rtndon müntaha.b parçaları ihtiva etmek -
tıed!r. , 

31 Mart Cuma akşamından itibaren 

Ankara Y enişehirde · U L U S Sinemasında 

STAD iLAHLARI Filmi Gösterilecektir. 

,-. Büyük Mavaffakıyetlerile, "MARTHA EGGERTH" i bile ~ 
unutturan, Şarkı ıöyleyen, danaeden güzel ve Şirin Macar yıldızı ; 

MARiKA RÔKK 
Önümüzdeki. Çarıamba akıamından itibaren 

SOMER Sinemasında 
en parlak Ye en fazla musikili 

GASPARON 
Operet filminde takdirkArlarını gaşyedecektir. 

'-----.. Bir muıiki ve ıarkı çılgınlığıdır. 

TüRKÇE SöZLü - ARABCA ŞARKILI 1 
YAŞASIN AŞKI 

SUMER 
VE 

TAKSiM Dört kıymetli riııarim.i% Al bay Saimle Galata n1'tımındtı 

Sinemalarında Filmi bügülı muvaf/alligetle devam ediyor 
Film taşraya gideceGlnden son günlerinden istifade ediniz. 
Bugtın ıaat 10 da tenzil4tlı halk matinesi. Diğer ıeanılar 12.30 • 3 • 6 • 8.45 

Avrupa atlı müsabakalarına iftirak e- baka1ara dört atla ]ftira.k ed.Uecekttr. Ka
c!eoek ldvıerilerlmiz dün öğied~ son.re fileye Albay Salın riyaset etmekte ve e
Dihari vapurfl.e yola çıkmıştır. Btr kafile ki;pimiz yüı:ba.şı EyQ.b Öncü, yilıbqı Sa
ırefsi "Ye dört ırlivariden tbaret olan ekipi- im Polatkan. yüz;bqı Cevad Kula, yüz. 
m.i% Galata rıhtımında arkadaşları tara- başı C~ad Gttrkand'a.n tejkil edilmif bu-

fmdan uğurlannuştır. Bu seneki müsa- lunmakt.adır. ""•••••••-•-••••••••••----------------------~ 
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Marşta az zamanda büyük 1 Tabanca ile 3 kişiyi 
.1. ki b ld öldüren azıh bir katilin 

y enı ı er aşarı ı idamına karar verildi 
Kurtuluş savaşında 

çalışmalarla 

harab olan 
mamur bir 

Maraşa mütemadi 
çehre verildi 

Maraştan umumi 

Maraş (Hususi) - Kurtuluş sava -
şmda pek harap düşen Maraş, alaka -
darların sarfeyledikle.ri ga~Tetle bu 
havalinin en güzel, modern ve medeni 
bir ~ehri haline gelmiştir. 

Filhakika, on binlerce düşman mer
misinin yakıp yıktığı kahraman şe}).h-, 

harb sonu bir harabezdrı andırırken, 
934 de başlıyan imar hareketleri ona 
mamur bir çehre vermekte gecikme • 
mi.ştir. Dört yılı mütecaviz zamandan
beri Maraş belediy~ reisliğinde bulu -
nan Doktor H~san Sükuti Tükel, zen • 
fin bir imar proğramı hazırlayarak fa
alivete geçmiş ve dört yıllık mesai so -

nunda Maraş belediyesini örnek bir 
müessese haline koymuştur. 

Yüzy1llarca birer h~(;talık ve mik -
rop yuvası olmaktan kurtulamıyan ve 
bu ha Jile bilhassa çocuk vefiyatına se
bebiyet veren pis sulu _derelerin üzer
~ri kapatılmış ve kanaliza!>yon şebe • 
kesinin de tamamlanmasını temin e -
den bu ameliye sonunda kirli su mec

ralarının Üzerleri bulvar ve yol haline 
gelmiştir. Meşhur Kanlıdere bugün bir 
eağlık bulvm-ıdır ve dere üstünde bir 
de beton köprü inşa edi~. 

36 bin lira harcanarak bir elektrik 
santralı vfrcude getirilmiş ve şehir ta-

bir görüna, 

mi.şer metre genişliğinde açılarak par
ke döşenm~, on binlerce metre mura~
baı kaldırım ferşiyatı yapılmış, fidan
lıktan istifade ile caddeler ağaçlanmış, 
çocuk bıthçesi, aile parkı, sinc•.1a, asri 
otel ve grızino, ekmek fabrikası, zemini 
parke, direkleri beton geniş bir pazar 
yeri, modern bir .spor sahası, her türlü 
fenni tesisatı muhtevi asri mezarlık te
sis edilmiş. üç kahramanlık abidesi di
kilmiş. belediy\? binası, ve bunun ö -
nün<le şehidler çeşmesi kurulmuş, ör -
rıek ev yükselmiş, bando teessüs et -
miş, itfaiye kadrosu mükemmel bir ha
le sokulmuş, hcrrita ve imar p!Anı yaptı 
~lmış, muazzan. bir iş olan içme su te

sisatı sona erm~tir. 
Vak1A, Ahır dağının meyilli sırtlan. 

na yaslCinan Maraş bol sulu bir şehir -
dir. Fakat iki membadan akan sulann 

mecralarının açık ve .şehirde diğer pis 
sularla karışmakta bulunmasından mah 

zurlu ve şürbe salih değildi. Modern ve 
fennt tesisatla ayni memb~lardan şeh

re akıtılnn bugünkü su ise umum! sıh
hati garanti ~tmektedir. Sudan elek • 
trik istihsali ve eski mezarlık yerinde 
büyük bir yi1mıe havuzu vücu<le ge -
tirilcrek burada kirlenecek suların pa
r~ ile mezruata tenli tasavvur edil -

mamcn tenvir edilmiştir. Caddeler yir mektedir. 

('--__ K_a_s_t_a_m_o_n_u_d_a_k_ı_ş_s..;..p_o_r_ıa_rı __ --') 

Bu yıl Kastamonuda kış sporl<l'nna ehemmiyet verilmiş ve genç sporcu
lar ver.imli çalışmalarda bulurunuşlaıdır. Resim., Kastamonuda kayak spor
cularım göstermektedir. 

Artvin (Hususi) - Geçen Kinunuev· 
velin ilk haftası içinde bir Pazar günü 
birbirini müteakıb üç cinayet iflenmiş ve 
Çapulacı Adem isminde biri birer saat 
fas:ıa ile üç kişiyi rovelverle öldürmüştü. 

Adem, evvela kendisini evlen.meğe teş-
vik ve buna delalet etmek istiyerek. 
bilahare vazgeçmi~ olan ve bu yüzden 
husumet beslediği vilAyet evrak memuru 

Şerüi, bundan sonra bır deri meselesin • 
den dolayı arası açık bulunan Çapulacı 

İshakı ve müteakiben de bacanağının kı
zım vermediğinden dolnyı da kahveci 
Veyseli öldürmüştür. 

Katil sab~hleyin erkenden bunlann 
ayrı ayrı yollarını beklemiş ve her ÜÇÜ· 

nün de kafalarına birer kurşun sıkmıştı. 

Bundan sonra kaçını§ ve Maraditten hu
dudu geçerek Rusyaya firar etmek üzere 
iken hu<lud müfrezeierimiz tarafından 

yakalanmıştı. 

Bu azılı katilin Artvin ağır ceza. mah • 
kemesinde yapılan muhakemesi netice • 
sinde, ölüm cezasına çarptırılmasına ka • 
rar verilmiştir. 

Karga ve domuzlarla mücadele 
ediliyor 

Sındırgı (Hususi) - Her sene olduğu 
gibi bu sene gene memleketin muhtelif 
yerlerine meyvalı, meyvwız ağaçlar 
ve kasabanın çarşı ve mahallatına çam 
ağaçları dikilmiştir. Kargaların çoğal
ması üzerine bunların da itlafı domuz 
mücadelesi meyanına kanulmu.ştuır. 
Ziraat memurluğunca muht3Ç mükel
~ef!ere av malzemesi verilmektedir. 
Ziraat meyva bahçesinden bu sene 400 
aded kadar muhtelif meyva fidanı hal· 
ka meccanen dağıtılmıştır. 

Ziraat Bankası köylüye tohumluk 
para dağıtmaktadır. Bankanın bu sene 
tütün zürraına da ayrıca ikrazat ya -
pacağı söylenmektedir. Bir iki senedir 
Sındırgı. Ziraa t Bankası tütün zürraı· 
na para ikraz etmemekte ve bu işi zi -
rai kooperatif yapmakta idi. Tütün 
zürraının bir kısmı da Akhisar Tütün
cüler Bankasile Balıkesir İş Bankasın· 
dan istikraz ederlerdi. Zira~t Banka· 
sının ŞL'lldiden bu sene için hazırlık 
yapması zürraın sevincini mucib ol -
mu~tur. 

~~~~~~~~~~-

Çorluda yeniden iki gDçmen 
köyU kuruluyor 

Çorlu (Hususi) - Çorlunun ıtmalinde 
Karasinftler namile maruf ikl çiftlik is· 
kan namına istimlak edilerek bu sene bu 
çiftliklerde 200 er haneli iki yeni göçmen 
köyü tesisine karar verilmiştir. Yakında 
inşaatına başlanacaktır. Bu köylere iskan 
edilecek göQmenler, geçen sene gelmiş ve 
mücavir köylere rnisafireten yerleştiril • 
mişlerdi. 

Diğer taraftan da hic bir göçmenin 
topraksız kalmaması için iskan memurla
rı köylerde arazi tevzii ile meşgul olmak
ta ve yeni tesi.cı edilen köylere su temini 
iç.in de fenni vasitah:rla ciddi mesai sarf 
edilmektedir. 

Balıkesirin imar p'Am yapıhyor 
Bahkf>sir (Hususi) - Nafıa VekA· 

letince şehrimizin imar planının ya -
pılmasına karar verilmiş ve bu hu • 
susta icab eden hazırlıkların yapılma
sı belediyeye bildirilmiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey ev\ eık gece 
Arrkara radyosunu dinliyor
dum. 

. . . Meb'us namzcdleri oku
nup birçoklarının hülyaları 

suya düştükten sonra ..• 

... Türk musıkisi başladı . 
Güzel bir fasıl yaptılar. Fa
kat nedir anlıyaınadım. 

Hasan Bey - Bana söyledi
ler, suzinak imiş! 

Sayfa 1 

izmir Kızılçullu eğitmen 
kursu açılıyor 

Kursa 100 eğitmen kabul edildi. Derslere Nisanın 
ilk gününde başlanacak 

lzm\T (Hum -
.si) Kızı:lç111u ----------....-,-"'~-----,-

köy enstitüsün 
de açılan eğit -
menler kursunda 
iki den yılı faa -
liyet~ Nisanın 
ilk günü başlana
caktır. Kursa 1 00 
eğitmen kabul e • 
dflmişttr. Bunlaf -
rın altmışı Muğ -
ıa Vilayeti köyle • 
dnden, kf1o. İz -
mırın Bergama1 

Menemen ve. Ö
dem~ kazaları 

k~ylemıde~~ir. İz1 • Köy erı.stitmünde köy çocukları bağ budayorlar 
mır egıtmen er 
kursu müdürlüğüne Öğretmen Okulu gama köylerine tayin olunan eğitmen
yardin>ktörü Talat, Manisa eğitmenler lerin aldıkları neticeler gayet müsbet
kursu müdürlüğüne imı~ ilk tedrisat tir. 
başmüfettişi Ferid Oğuz Bayır tayin On eğit menli köyün bir gezici baş· 
edilmi~tir. öğretmeni vardır. Gezici başöğretrne -

Bu devrede İzmirden m~un olan e - nin vaıife3i haftanın her gününü bi'r 
ğitmenler İzmir Villflyetinin 66 köyün· köyde geçirmek, köy eğitmeninin ça -

lışmalanna yardım etmek ve pra k 
de faaJiyete geçmişlerdir. Köy eğitmen bilgilerini artınnaktır. 
leri, tayin edildikleri köylerde canlı bir Köy eğitmenleri, her gece köy oku -
çaltşına havası yaratmışlardır. Bir ta - lunda köylüleri toplıyarak köye gelen 
raftan gündüz ve gece kurslarında ders gazeteyi okumakta ve yurd havadis1 ~
verdikten başka diğer taraftan köyün tinden köylüyü haberdM' et.mek:tedir. 
iktısaden ve içtimai bakımdan kalkın- Bilhassa bu saha\faki çalı.şmanın gü -
ması için çalışıyorlar. Bilhassa Ber - zel neticelerine şahid olunmaktadır. 

Gelibolu qUmruğu kaldırılmadı 

Edirne (Husust) - Trakyanın Ak -

denize yegane ihracat iskelesi olan, bA

husus Keşan, İpsala, Enez ve hattA 

Malkaranın bir çok hububatının ve ip
tid~i mevaddının İstanbul ve Akdeni· 

ze ve Avrupa dı~ pazarlarına ihrac ia

k~lesi Gelibolu gümrük idaresidir. 

Gelibolu gümrük dairesinin kaldırıl
ması tekarrür ettiğinden, bütün Geli
bolulular üzerinde büyük bir tesir u -
yandırmış ve bu aradaı Geliboluyu tef· 
tiş eden Trakya Umumi Müfettişi Ge-

geçinditi ve Trakyanın yegAne idhalit 
ve ihracat iskelesi olan Gelibolu güm
rüğünün kaldırılmasında bir yanlışlık 
olacağı mütalealsile keyfiyeti derhal 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine ar • 
zetm~ ve yirmi dört saat zarfında alı· 
nan oevabda tekrar incelemeler yapı· 

lacağı bildirilmiş ve birkaç gün sonra 
da Gelibolu gümrüğünün ibkası emri 
gelmiştir. 

Bu hal bütün Geliboluda ve tica•·(>t 
aleminde tesirini göstermiş ve muvak

katen bir durgunluk devresine giren 
neral Kazım Dirik vaziyetten haber - ticaret hayatı yeniden canla_nmı.ş ve ev 

dar edilmiştir. velki faaliyetini ıktisab etmiştir. Re • 
Aziz Generalimiz rnotörcü, arabacı, sim Gelibolu gümrük binasını gösteri -

kayıkcı, hamal gibi en az 300 ailenin yor. 

( Adanada bir yüzme havuzu yapıllyor) 
Adana (Hususi) -

Adana ıehrinin imar 
planının en mühim 
kısmı bu yıl faaliyet
le başarılacaktır. Pla 
nın bu kısmında 'bü- • 
yük inşaat işi vardır. 
Ve buna halkın ıklim 
itibarile çok muhtac 
olduf.u bir büyük 
yuzıne havuzu inşa -
sile başlanmıştır. A
tatürk parkı arkasın
da 1250 metre murab 
baındaki yüzme ha • 
vuzu Mayısa kadar bitirilmiş olacaktır. vuzun etrafında gayet zarü soyunma, gt. 
Bu büyük havuzun bir kö~esinde yilksek ynme kabineleri de olacaktır. Resim in • 
bir atlama kulesi de yapılmaktadır. Ha - şaattan bir kısmını gösteriyor 
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Samsunun imarı 

r 1 hızla devam ediyor 

11.R' m-aköy köprüsünün iki başın- kulübelerin kaideleri birer tümsek ha
~ daki kulübelerin yıkıldığı za· linde el'an duruyorlaır ...•. 

Şehirde Anadolunun en 
büyük meydanlarından 

biri yapılıyor 
Sevdiği kadını yaralıyan ihti ar 
aşığın muhake esi eticele di 

maıidı. Ne kadar oldu bilmiyorum. Günler geçti. Aylar geçti O tümsek· 
Belki altı ay belki bir sene belki de ler el'an oradadırlar. Ve nedense on-
daha fazla ..... 

1 

' ları ka ldı.rmak. kimsenin aklına gel.mi· h~len Samsun (Hususi) - Samsun i:l yor· 
Yıkıcılar çekildikten, enkaz kaldı - ·. . . mamur ve modern şehirlerimizden bi -

rıldı.ktan birkaç gün sonr~ bu sütuna Dıyecf'ksınız ki: r:isidir. Şehirde umran yolunda bilhas· iddia makamı bir ~adını yaralıyan, diğer bir kadını da 
yaralamağa teşebbüs eden suçlunun tecziyesini istedi bir yazı yamııştım... Bu yazımda bir - Sen Son Post~ bir ~ek yazı yaz- sa son yıllar içinde atılan adımlar, Sam 

işi yanm bırakmanın fenalığtndan mışsın, bu yazıyı görmem.i.Şler. suna yeni bir güzellik daha vermek ü -
bahsettikten sonra şunu ilave etmiş • Ben de diyeceğim ki: zeredir. Elyevm açılmakta olan Cüm - Bundan bir müddet evvel Kuruçeş- Hadise, kanunen menedı1mli.ş l~ir 
tbn: - Benim Son Postaya yazdığım bir huriyet meydanı, şehrin merkezine ay· .mede geçen garib bir öldüame te - ha vadisi neşretrnek1fr. Garete sahilhi 

cİşt:e biz, demiştim, çok kere işj ya- tek yazıyı görıneınif olabilirler. Fakat n bir heybet verecektir. Bugün Cüm - ~bbüs hadisesinin ğı.rceza mahke - ise, Validen izin a'ldıklannı. ileri sür -
rım b1rakınz. Misali de gözönünde du- aYJ.ardanberi Köprü başında dUl'ail huriyet meydanı, 10.000 kişiyi istiab mesinde devam eden duruşması dün müştür. 
ruyor. Köpr<l.nün iki ba•·ındnki para tümsekleri görmüyorlar mı? edebilecek bir büyüklüktedir. Fakat son safhaya varm~tır. Dünkü celsede dinlenilen eski Vali 
bozma !..'Ulfibeleri yıkıldığı halde bu İSMET HULÖSİ çizilen plana göre bu meydan, elyevm SuçJu polis mütekaidi ve Kuruçeş - ise: 

u rı 
• • 
1 1 

Diz çökerek selamlaşan'ar 

Yeni Zelanda yerlileri birbirlerini se
l~mlamak için yere diz çökerler. 

* 
Ağustos ortasında 

yağan kar 
pJıja 

• 

1934 yılında Polcmyad.a Gdynia plAj· 

lanndıa garib b1r hfıdise olmuş. Ağustos 

r mu idiniz ? =ı 
Asıl ismini kaybeden şair 

Bu adam 1675 .. 
1749 yılla.nnda y~ 
şamış bir İngillı 
piridir. İsmi Am. 
brose Phillipstir. 
Budala prkılan i
simli bir §iir kita
bile şöhret bul
muştur. Fakat 
Harry Carey isim
li bir dram muhar
riri. kendisini çe
kemediği için ismi
nin Amby kısmını alıp başına bir N i1l
vesile iki isim yapmış, Namby-Pamby 
haline koymuş ve bu suretle yada başla
mıştır. Bilôhare şairin ha'kikt ismi kayıp, 
gene bu isim kalın olmuştur. 

* Bi buçuk ay danseden 
san'atkar 

Sinema hayranlarının meclfıb oldu kla
n erkek san'atkarlardan Clark Gable, bir 
filmde oynıyocağı apaş dansını lfıyıklle 
yap:ıbilmek için tamam bir buçuk ay ~
lışmış ve bu yüzden de 10 kilo kay~ 
miştir. 

* 13 senede 1 1 çocuk 
ortalarında kar yağmıştır. Buna sebeb de İngilterede bulunan bir ana babanın 11 

ft1dmo: çocuğu vardır. Hepsi de sıhhatlidir. Ken-
0 civardıı mevcud madenlerden fışkı- diforinin saçları kırmızıya çal . Çoruk
~ ltarbon Diyokstt havaya yükseldik- !arının da saçlan ayni renkte ır. Fakat 
•- rü....#1....... iril d bm. en son doğan yavruları siyah saçlı ol-
K>M ıranra '-6- ..... tes e onmuş. !.iti· 

. muştur. Ana baba 18 yaşında iken ev!en-
hare sıcaktan yumuşamış ve kar halin- mişlerdir. Şimdi de 31 yaşlarında bulu-
da c!l1şınüştilr. m.ıyorlar. 

Çirkin erkek 
Yoktur . 
Çirkın imıaaı altımla bir mektub 

aldım. İçinden bir de fotoğraf çıktı. 
Baktım. duman rengi gözlük taşı -
masına rağmen hlç de çirkin sayıl
maz, mektubu okumaya devam et • 
tim. 
Okuyucunı, Gönül İşleri sütunun

da çıkmış olan son cevablan olrn -
muş, sevinç içinde kalmış, bana te
fek1."Ür ediyor. Sebebini pek iyi an· 
il.aınadım amma söylediği şudur: 

c- Pir vakitler gazetenizde ken
disini cçirltin• bulan bir kadının 
yazısı çıkmıştı. Mümkünse onun fo· 
toğrafını bulunuz, benimki ile bir
likte dercedini.z, hangimiz daha ç.ir
khıdir, görülsün.> 

Okuyucum mazur görsün, Allaha 
şükür, henüz d1A1ımı kaybetmedim. 
Sah:fbl tarafından gönderilip gönde
rihnediğlni bilmediğim bir fotoğra
fı gazeteye koyarak neşriyat müdü
ırünnn başına münasebetsiz bir dava 
açmak niyetinde değilim. Kendisi -
ne snyledirn. Güldü ve batlnna eski 
bir vak'anın gelmesine sebeb oldu: 

On bt:!ş yıl kadar evvel Tercüma
nı Hakikat gazetesinde çalışıyor -
mut. Bir gün mühim bir bı:rsızlık 

vak'a'U olmuş, hırsızın :resmini koy· 
mak istemişler. Fakat klişe karış -

rru.ş, hırs~ın reSini yerine bir başka 
edamın resmı girnrl.f ve birkaç gün 
sonra da bu adam matbaaya gelerek 
bağırmaya başla<ıruş... Her neyse, 
benim söyliyeceğfm şu idi: 

- Çirkın erkek yoktur. Vakıa bü
tün erkekler sinemada herkesin f ev
kaHidf' cızib bulduğu (Robcr Tay -
lar) a benzemezil.m-. Benzemeleri 
nuıtıub da değildir. Kadın, düşün -
mesini, anlamasını., muhakeme et -
mesinı bilen kadın erkek yüzünde 
hendesi doğruluk değil, erkek kal -
binde erkeklik arar. Onu sever, hat
td, hatta çirkin erkeği tercih eder. 
Fakat bu başka bir bahistir. Onu 
sonra aniatınm. 

* aH<•paıt da Bay «K.• e: 
- 26 yaşındasınız. Boyunuz 1,74, 

ağırlığınız 81 kilo.. İçki kullanmaz, 
sigara, kahve içmezmüı ... 

Ne iyi, .ne iyi... Fa.kat kendi ttlbi -
rlnizle: cNarnuslu bir kız veya ka -
dın yanma içgüveysi ola!'ak girmek.~ 
istiyorsunuz. İşte bu fena, keşki içki 
lçeydiniz, sigara kullaıi1ydın1z da 
böyle bir hevese kapıl.masaydmu:, 
glSzümde daha iyi bir mevki kaza -
nırdın1z. Faka't ben.im gözümde iyi 
bir mevkl kazanıp ka1.anmaman.ın 

sizce ne ehimuniyetı var? Aradığı -
ruz başkasının &rtmd.an yeyip iç • 
mektir. TEYZE 

Cümhuriyet Hulk Partisinin, bulun • mede bakkal Hüseyin Çengel, sevdiği - Aradan 7.a.Illan geçti. Hatırlıya -
duğu binaya kadar açılacaktır. Küçük Fatma Aliye isminde bir kadını Orta· mıyorum, demiştir. 
istasyon ile bu bina arasında mevcud köyde ya~dlamış, sonra da Kuruçeş - Bir dolandırıcı'ık suçlusunun 
mahalle adası, y~pılan istimlaklerle mede Prens Sabahaddinin yalısına gi-
yavaş yavaş ortadan kalkmal'iadır. derek Prenses Fethiyeyi öldürmek eski mahkumiyeti SOfUlt' cak 

Yeni Halkevi binası da, Paıı'tinin kasdile ateş etmiş, fakat isabet ettire- Dolandırıcı Mahmud Saimin muha-
şimdiki binasının yanına yapı1acaktU". memişti. kemesine asliye 4 üncü ceza m::ı ke .. 

Bilahare Kuruçcşme sırtlarına ka - mesinde dün de devam edilmiştir. 
Samsun elyevm iki istasyona malik- d kl ht" -" 

çarıtk çalılar arasın a sa • anan i ıyar Suç'hmun stbık malıkfun'iye e a"' 
tir. Birisi şehrin kıyısındadır ve demir fupk, neticede yakalanarak ad'liyeyP Jd karcır tiJarnının asliye 3 üncü ceza 
yollarına aid büroların bulunduğu 

teslim edilmişti. mahke!llesinden celbi için duruşma ta· yerdedir. Diğeri Cümhuriyet meydanı b l H'" · 
ile sahil arasındaki küçük sahadadır. Dört çocuk ba ası 0 a.n UM?ym, a- lik edilmiştir. 

ğırcezada yapılan duruşması devamın· Z ~ b" · h 
Büyük istasyon, şehir planının tamam- ca, verdiği muhtelif ifadelerinde: arurı lr IZa 
!anmasına intizaren yapılmamıştır. Bu _ Ben bastay1m, başım yerinde de- Gazetemizin 25-2-939 tarihli 11üshasıtı· 
nun elyevm mevcud iki istasyon ara • ğı1. Bir şey de hatırlıyacak halde de - da (İnanılmıyacak bir nşk h'kayesı nihır .. 
sına kurulacağı tahmin edilrn~ktedir. ğilim. Heni tedavi e'tltirinı, dernekle yet mahkemeye dfü;tü) ba~hp a1tmda 

Yeni P. T. T. bim c::ı_ Hava Kurumu iktifa ı>tmi.ştir. çıkan bir yazının bazı teessürlere ~ebcl> 
binası, 30 Ağustos ilk okulu, SC'\1 yıl i· Ancctk, adll tıb işlerinde yapılan olduğunu müter:·ss·fane öğr r.d~~. 8• ra • 
çinde şehrin kazandığı güzel eserler - müşahede sonunda. maznunun cezaya sını bilhassa kaydedelim ki bu yn7.l, mc-

dendir. ehliyeti bulunduğu tesbit edilınişHr. raklı bir dinleyici kafilesi arasında dedi-
- ..................................... _._ ................ _ Dünkü celsede müddeiumumt Feri· kodu kabilinden olarak dolaşan ve hiç 

"Vözgad Haf kevi çahşmalarf' dtıın Baga~a, mütaleaınnı zerd~eı:k, bir ciddi mahiyeti haiz bulunmıyan. sö7' 
l .:!.:...) Hüseyinin suçunu delill~rle sabıt gor- lerin şöylece nakil ve hikayesinden ıba • 

.. 

Yozgad (Hususi) - Yozgad Halkevi 
tam bir faaliyetle çalı.şrn.aikfadır. Al • 
manca ve Fransızca kursları açılmış -
tır. Bundan başka orta okulu bitirme
yen gençlerin orta mekteb im -
tihan lanna girmeleri ve muvaffak ol • 
malan için de ayrıca bir kurs açılmış
tır. Birçok gençlerimiz bu kurslara de
vam etmektedirler. Halkevimiz bir de 
hop<m-lör tertibatı mübayaa etmiş bu -

!un.maktadır. Hoparlörden 4 ta'rlesi 

Cümhuriyet meydanına ve diğerleri 
de şehrin miinasib yerlerine konulmuş· 
tur. Bunlardan ba~ka halkevimiz bir 
de (sesli) sinema makinesi getirtmiş -
tir. Halkevinde haftada iki defa polik
linik muayeneleri yaptırılmaktadır. 
Resim: Halkevini göstermektedir. 

-------

müş ve kendisinin ceza kanununun rettir; ancak haysiyet mevzulannda son 
448 ve 62 nci m&ddelerine tevfikan derece hassas olan gazetemi:r., alalcadar • 
teezivesini istemiştir. lann şerefini korumak için taraflann ad· 

Mi>ddeiumuminin her jJd suğtan lannı yazmamış ve davanın hangi mah • 
dolayı istediği ceza mı1dan 20 sene kemede görüldüğünden bile bahsetme -
hapsi bulma.k1adıT. mlştir. 

Muhakeme, karara kAlın~tır. Bu itibarla sa:bit ve vaki bir şevden 

Eski Vali.bir gazete aleyhindeki bahsetmediğimiz gibi her hangi bir şahst. 
. . • . mülahaza ile şunun bunun ağzından çık • 

davada şahıd olarak dmlemrdı mış olan sözlere de iştir.ık etrneği hatırı. 
Bir akşam gazetem aleyhine asliye mızdan bile geçir.tnedik. Bir aile kadınına 

3 üncü ceza mahke~nde açılını.f bir çirkinlik veya çirkin bir hareket izafe et. 
\'ia.vamn dünkü duruşmasında., eski meğe hiç bir veçhile taraftar olınadığımı
Vali Muhiddin Üstündağ şah:ld olarak zı tekrar ederken bu gibi dedikodulara 
dinlenilm~ttr. karşı gülüp geçmelerini tavsiye ederiz. 

( Kütahya Halkevinin balosu ) 

Trabzonda yab ncı adh köyler Kütahya (Hususi) - Halken sosyal Tertib heyetinin muhtelif sürprizlerle 
Trnbzon dahlllnde mllll bünyemize uymı- yardım kolu menfaatine bu hafta Halice- süslediği bu balonun hıısılatı t rıen 

yan bazı yabancı adlarla adlanan köylerin vi salo:dlarmda verilen kostilınla balo memleketin yetim çocuklanna sariedile
coğrnf1 vo.zlyeUerl ve bulundukları yerlere çok parlak olmuş ve davetliler sabaha ccktir. 
göre adlarının değlştlrllme.slne Vilayet !da - kadar pek eğlenceli bir gece geçirmişler· Resim baloda bulunan bir grupu gös-
re heyetince karar nrllml§tlr. dir. teriyor. 
-··················· .. ························································· ............................................................................................................ . 

iki ahbab çavuşlar: Aşk ve radyo 

' 



c ır rt : 

Salınemiztfe geni bir '(Zlti Sungur J 
Bir hokkabaz nasıl 
yetişir bilir misiniz? 

Emin Atabay : " Hokkabazlık cazib alluğu kadar basit, fakat 
basitliği nisbatinda bqanlmaa zar bir iştir ,, diyor 

_TARiHDEN SAYFALAR _ ___. 

Baltacı ile Prat 
cenginde bıılıınmaş bir 
Kırımlının lı.atıraları 



1 Sayfa SON POSTA Mart 26 

C 64 sene sonra alevlenen tarihi. münakaşa~ C Dünkü inhidam faciasından intıbılar ~ 

Hüseyin Avni Paşa artık bütün kudret ve kuvveti eline geçirmiş, eskiden fikir 
arkadaşı olan serdar ekrem Çırpanlı Abdi Paşayı serasker kaymakamı yapmıştı 

-20- di Paşa) yı serasker kaymakamı yapıyor.! Hüseyin Avni Paşa, birb!rini takib e -
Böylece, kendisine mühim 'Qir kuvvet te· den bu muvaff akiyetsizliklerden, yılını • 
min ediyor. Bunun üzerine Abdı Paşa yordu. (Mahremi esrar) larından olan 
ile beraber. tasarladığı ır.tikam planının Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşaya: 
tatbikine girişiyor. - Ben ondan (yani Sultan Azizden) 

~~~Z'lIJ•Ç°/M_.~ 

Kamil Paşanın bu menfi cevabı, Hüse
yin Avni Paşa ile müttefiklerini ürkütü
yor. Derhal plan dcğiş.yo1. Kuvvet ve 
§İddete müracaat cdılmeden evvel, (hü
kumet idaresinde!<i şekılde tebdili mes· 
lek etmesi) için eV\ ela pad şaha bir la -

İlk (suikasd) te~eobüsü. (Alemdağı) n- I intikam almadıkça, Allah canımı alına • 
da vukua geliyor. Çünki.ı burası tenha - sın. 

ltjaiye efradı enka zı kaldınyorla.r 

· yiha verilmesine .. şayeci bu Jfıyıha, tesır 
gös crmiyecek olu':.!>a, o zaman hal' te
şebbüsüne geçilm~s.nP. karar veriliyor. 
Layihayı, bizzat M tha~ Paşa yazıyor. 

Ve padişaha gönde:-Hiyor. 
Garib bir tesadüf.. bu aralık padişah 

sadrazama sıkça sıkca iltıfai. ediyor. ı\· 

deta, büyük teveccühler gösteriyor. 
Rüştü Paşa, bu tevccühlera aldanıyor. 

ftflaktan ayrılıyor. Sultar. Azizi kuşku
landıran layihayı d:ı. Mithat Paşanın 

yazdığını ağzından k:ı.çmyor. 

dır. Ve yapılacak her şey. gizli kalacak - Diyordu. (3) 

tır. Üçüncü suikBIJd teşebbüsü... Sadra -
Alcmdağında, küçük bır saray vardır. zam Hüseyin Avni Paşa, adliye nazın 

Padişah. arasıra bu~aya geliyor. On, on bulunan Akif Paşa ile de anlaştı. Padi -
beş gün kalıyor... işte, padişah buraya şahı öldürmek için, bir Arnavud buldu -
geldiği zaman, aradan bir iki gün geçer rulmasını söyledi ... Bahriye Nazın Kay
gecmez, Abdi Paşa bir süvari kıt'asi!e sa· serili Ahmed P• ile (Mat) 1ı CeılAl Pa
rayı basacak .. padişahı hapsederek .. eğer şa vasıta.sile. evvelce getirilen bir Ar -
mukavemet görürse, bütün oradakileri nawd fedaisi ile sulkasd teşebbüsü ıkan
kılıçtan geçirecek .. Abdi Paşa bu işle lı bir şekılde hitama erecekti. Likln bu 
uğraşırken, Avni Paşa da. veliahd Murad sefer de garlb bir tesadüf işe karıştı. O 
Ef Pndiyi alıp Topkapı sarayına göt.üre • Arnavud fedaisi, başka bir cürümden oo
cek .. ve tahta geçirecek. layı zabıta tarafından yakalandı. İstan • 

Bu plAn o kııdar kuvvetli idı ki, Sultan buldan çıkanldı. Üçüncü teşebbüs te bu 
Aziz daha o zaman mahvolmuş sayıla .. uretle akinı kaldı. (4) 

Sultan Aziz, bunu duyar duymaz, der
hal Mithat Paşayı azled:yor. Valilik ıle, 

Selfın ·ğe sürüyor ... Böylece de, ittifak 
parçalanmış .. hal' teşebbüsü de. suya düş 
müş oluyor. 

Fakat Hüseyin Avni Paşa. işin arkasını 
bırakmıyor. Sultan Azizin zayıf damanPı 
yakalıyor. Sadrazam Rüşti'ı Paşanın, ve
liahd Murad Efendi ile gızli muhabere ve 
münasebet tesis ettiğini pad:şaha haber 
veriyor. 

bilirdi. Çünkü; Alemdağı gib: tenha bir Hiç şüphesiz ki bu teşebbüsler, tevali 
yerde, maiyetinde~i 80·100 kişi ile, Abdi edip gidecekti. Fakat, birdenbire H.üse • 
Paşa gibi azim ve kudret sahibi bir ku- seyin Avni Paşa azledildi. Bu sefer de 
mandanın elinden kurtulması, imkan ve Aydın valiliğine gönderildi. Hastalığın • 
ihtimal haricinde Ui ... Fakat, kim bilir dan bahsederek tedavi için Avrupaya a
nası! bir tesadüf - veyahud manevi bir zimctine müsaade istedL Doğruea İngil • 
ilham - eseridir ki, bir hafta kalmak üze· tereye gitti. İngiltere hilkfunet erkAnı t
re Alemdt!ğı kasrına gelen padişah, er • le gizlice temaslara giri~i. Sultan Azi • 
tesi gün birdenbire fikrlni değiştirerek, zin hal'i hakkındaki tasavvuriannı izah 
apansız fstanbula ;niverdi. Hüseyin Avni etti. İngilizler, fiilen yardım edemiye -
Pasanın bu pH'inı da tatbik edilemedi. (1) ceklerini söylediler. Fakat, -Çar hü!kll-

Enkaz altından çıka nlan bir yaralı 

Sultan Aziz. bu Ulbardan hoşlanıyor. 

Hüseyin Avni Paşayı • (s~raskerlik) te 
uhdesinde kalmak üzere - derhal sacla • 
ret mevkı·ne çıkanyor. Rüştü Paşayı da 
Hicaz valil;ğine gön;:leriyor. 
Rüştü Paşa, hiç ummadı~ı bu darbe al· 

tında o kadar sarsılıyor k;, güçlükle Hi • 
caza gidebiliyor. Ve (Taif) e varır v::ır -
maz, vefat ed:yor. 

Fakat bu muvaffakiyetsizlik. Hüseyin metinin elinde oyuncak olan- pad~ın 
Avni paşanın azmini sarsmadı. Yeniden hal'i takdirinde, çok menınun olacaklıı. • 
teşebbüslere başladı. Padişahın kılerci- nnı bildirdiler. 
başısını elde etti. Onun vasıtasile Sultan Hüseyin Avni Paşa, ayni maksadla, 
Azizi zehir1etmek için teşebbüse girıştı .. diğer Avrupa siyaset merkezlerini de do
Fakat bu teşebbüs de, müsbet netice ver- laşmak istedi. Fakat onun bu teyahati. 
medi. (2) Sultan Azizin nazan dikkatini celbetti. 

(Aricuı var) 
(1) Mcr'atı hakikat - Clld 1: Sayfa 1()2. 

m Aynı mecmua. Sayfa ıoo. 

Hüseyin Avni Pa~a. artık bütün kud • 
ret ve kuvveti ~line geçirm:s olduğu hal
de, yalnız kalıyor. Eskıdenbcri fikir ar -
kadaşı olan (serdarı ekrem, Çırpanlı Ab-

(2) Türk tarih encümeni mecmuası. Nu
mara (9-861. Sayfa. 100. <•> Ayni mecmuanın ayni aayfa.sı. Facia ku.rbanlannın aile!eri efradı 

l'f5) u mektub, Mansur p~a yalı • 
l.g) sında yıldırım gibi bir tesir 

yaptı. İrfan bu satırları okur okumaz 
evvela Cavidanı yakalayıp bir temirı 
dövdü. Ve sebebini de aile erkanından 
hiç kimseye söylemeğe lüzum görme -
rli. Sonra da, kilktı, gitti, Maddi bul • 
<lu. Ondan, daha ziyade izahat istedi. 
Lakin Macid, hakikati gizliyerek, an -
cak bir iki defa, Hlirmüzle Cavi<iaru so
kakta rastladığını, Cavidanı bittabi. ta
nımadığı cihetle, kim olduğunu merak 
e<lip sorduğunda Mansur paşanın to -
runu olduğunu söylediklerini beyan ile 
iktifa et1i. 

İrfan bunun üzeine, Ranadan inti -
kam almayı, onun, kendi tabirile; canı· 
na okumıtyı kurdu: 

Bu İrfan, o devrin bir çok delikanlı-
1an gibi külhanbeyi ve kabadayı geçi

İrfan okumamı.ş -
tı. Bu harikulade 
kuvvetine rağmen, J. 
annesi: cEvladım 

hırpalanmasın .. has
talanmasın..> diye 
onu tJti<laiden .son
ra bir daha mektebe 
göndermemişti. Bu 
6uretle kendi terbi -
yesini gene kendi nirdi. 

. . . y:.4 lmış, bir takım 

·ızatınak cür'etini 
nereden bulmuştu ? 
Kaltak, bunun ne 
1
demdek olduğunu 
bihniyor mu idi ? 
Masum bir genç kı .. 
zı baştan çıkarmak 

1.sterken kendi ken· 
dini ateşe attığını 
farltedecek kadar 
aklı kalınam~ mı 
idi! Hııy.ır! İrlan bu 

Başmda sıvn tepelı,w vapur dumanı hususi telakkiler e -
renginde bir fes, ayagında bol baça~ı d"nm"şti n·· d caniyane cür'eti, 

1 .. k il d ı ı · unya a imld.ru yok, a'ff ede-
bdüirw panltal onl ' ~umul rta o ~nl ve yan adn en çok ehemmiyet mezdi Namusunu 

gme , s vrı uç u poti er, sırtın a v rd'w. 
d l ·kıı . h b" . e ıgı şey namus - korumak ona to., gene yan an i ı sıya ır mııntan, tu H d k ' .. 

. . em sa e en • ltondurmamak için 
yenleri kıvrık bır çapraz ceket onun ne d·ı . ;,,.. d wil 

ı erın .. , eg , ya - h~ ağalığını, ço· 
mizaçta bir genç olduğunu belli ederdi bancılann da namu- marlığını ettiği bu 
Yürürken de, otururken de, ceketinin sile alakadar olu - aileye kem bakmak 
içinde taşıdığı saldırma gtiya kendisine du. MeselA komş~ • ku,tahlığında bulu _ 
ağırlık veriyo~uş gibi, sol omuzu dü- nun kızı biraz açık Macidin mektubunu heceliye heceli ye okuyunca, l-rjan ifrit keıilmifti nan gözü mutlaka 

şük dururdu. Üstü başı aransa, küçük saçık gezse ihtar eder, hdtta bazan tek- zevklerini temin ederek pek güzel ge - kÖr edecekti. Bu kepazeliği ancak kan 
bir sil~h deposu nlimunesi ortaya çıkar- dire .kadar varırdı. Bir hususiyeti de çinip gidiyordu. temizlerdi. Ve şayed Cavidan bu yola 
dı. İpek, Tarablus kuşağının her kıvrı- küçükleri, acizleri himaye, siya.net et· Kendi gibi kabadayılara hayranlık kendi nzasile Sa'Pml. idi ise, o da bu 
mında başka başka çeşidlerde bıçaklar, mekti. O, herkes için c'İrfan ağabey>d.1. beslediği için on ikilerden bazılarile hareketini pek pah&lı ödeyecekti. 
pantalonunun arka cebinde topuzlu ve Kimi bazusunwı kuvvetinden korka - ahbab ol.mUJtu. Ayda yılda bir İırtan - Sabahı güç etti. Ortalık ağanr ağar· 
sedef kabzalı bir Kolt tabancası taşırdı. rak, kimi de meziyetlerini takdir ede • bula indikçe mutlaka Aksaraya kadar maz, !elrunlı.ktan harem tarafın~ geçe
Bütün bunlara rağmen efendiliği elden rek, ona saygı gösteriyordu. sarkar, Yeşiltuluınba kahvelerlnde on- rek, Cavidarn çağırth, onunla bir odaya 
bırakmaz, her yerde agu. başlı ve tem- Eniştesinin nüfuzile, k.mtar idare - l&rla bulu~arak hoş beş ederdi. kapandı, sorguya çekti: 
kinli dururdu. sine kAtib olmuştu. LAkin ocaya1 dev&m Macidin mektubunu heceliy-e heee - _ Sen nereden tanıdın bu Rana de· 

Son derece kuvvetli idi. Nasırlaşmış etmiyordu. Bütün günlerini yalıda koç Hye okuyunca, İrfa'n ifrit kesm.mişti. ntlen kımyı, bakayım 
yumruğunu vurduğu gibi, gazino ma - beslemek, olta blikmek, zoka parlat - Adı geçen Ran!nın ne mal olduğu A.lA-
salanrun mermer sattlılaı.,ıru fidye bö· mak, ağ tamir etmek ve silAhlannı yağ- dan fil! malfunu idi. Cavidana dayak Zavallı kızcağız akşam yediği daya-
leroi. Bazan, ahbablarının rlcalanru lamakla geçirirdi. Kantar iiaresinden, attıktan sonra o geceyi uykusuz, buh - ğın yadı ile, korkar!lk cevab verdi: 
kabul ederek, hareket hal\nde bulu - odacının çıktıkç.:l ayağına getirdiği 230 ran içerisinde geçtrdi. Yatağında, ikide - Ustanın evinde. Kızı da ondan ka-
nan tek atlı bir arabayı, arka tekerlek· kuruş a~rlıktan başka, ablasından aklı· bir, ı.ıp zıp sıçrayor, öfkesini kimden nun meşkediyor. 
!erinden birini tek elle kal\rramak sure- ğı harçlıkhr tiltününtı, nargilesini, el - ve n&.~nl çık~racağını kestİ!'emiyordu. - Evine k&'Ç defa gittin? 
tile durdurduğu olurdu. brse ve ayakkablarıru tedarik ve basit R~nA, Mansur paşanın haıi!nine el - Bir defa, topu topu. 

- Doğru söyle! Vallah'i! kebertirim 
seni sonra! 

- İnan olsun ki doğru söylüyorum, 
dayı bey! Gözlerim kör olsun ki yalnız 
bir kerP. gittim. 

- Dadın olacak kaltak beraber mi 
idi? 

- ;Hayır. O gün onun acık işi vardı. 
Tezveren dedeye mum dJamıştı da, o· 
nu götür<.lü idi.. ben, şöylece, bir tente 
örneği almak için Hürmüze uğrayı • 
vardım. 

- Hay, bacağın kınlaydı!. Ayağın 
kooaydı, edebsiz! Dur, ben o dadının da 
canına okuyacağım. Mum adamayı öğ -· 
reteceğim ona! Bu Hürmüz dediğin de 
kllm oluyor? 

- O hanımın kızı işte! 
- Gittiğin o gün, evde daha kimler 

vardı? Kimi gördün? 
Cavidı:ın birdenbire hatırlayamadı: 
- Hiç kimse yoktu .. dedi. 
- Yalrrn söylüyorsun! 
Üzeriııe doğru yürür gibi bir hareket 

yapan dayısının bu halinden pek ziya· 
de Urken biçare kızcağız hafızasını zor
ladı .. 

- Ha. evet! Aşağı odada, Rana ha• • 
nım ·bir bey ile konuşuyordu. 

- O herif seni gördü mü? 
- Gördil. 
- Nı> münasebetle göründün yaban• 

cı bir adama 7 
- Ben avluda beklerken hanım bana 

seslendi. Yukarıya•, kızının yanına çık;. 
mamı söyledi. O kadar. 

- Sen oıaya yalnız mı gitti idin? 
- Hayır. Hürmüzün annesile. 
-Tuu! 
Yüzüne tükürülmekle izzeti1 ne:tsi 

yaralanan biçare kız, hıçkırıklarını zor 
zaptederck odr1dan çıktı. İrfan istediği 
malfunatı alm~, içi nisbeten rahat et· 
mişti. Yeğeni' henüz çamurlara bulan
maınıstı. Bunu öi!renmekle bahtivarclı. 

• v 

Fakat ne de olsa, Rananın b~ına çorab 
örmeğe andı vardı. Onu behemehal ce· 
zalandıracaktı; hem de çok acı bir tarz-
da. (A.rkası var) 



• 
1 a 

Genlf, slydı bere. Kenarında siyah kadife kordela. Arkasında bu kordela
dan, uçlan sarlcık bir ftyonga. Genç. şık. şirin. Yuvarlak yüzlülere en fazla 
yarapr. Sanfmlarla açık kumrallara ko,yu rengi yaraşır. Kestane ve siyah saç
hlara açık rengi iyi fider. Elbiseyi ona .iÖre seçmelidir. Esasen umumiyetle şap
ka rengi saç ren.gile t.ad yaparsa daha çok yaraşır. Bu iki renk bli·birine ne 
kadar benaente g~en o kadar kaybeder. 

İlklıahar için 
Örgü rob 

Bazı yeri jersey bul yeri lAstik. Kol • 

lar rağlan. Önü fermetürle kapanıyor. 
Yakasında iki küçük to1ca. 

Büyükler arasında örgü ne kadar re

vaçta .ise çocuklar için de öyledir. Örgil 
çocuk elbiseleri bilhassa baharda çok 
kullanışlı oltll'. 

Biçimi dümctrız denecek 

Örgüsil de düz bir lrumq 

Tam ilkbahar içindir. Ne terletir, ne 
üşütür. Ufak bir roba, kapalı kare yaka, 

colca etekler... Robanın arka.3ı düğmeli. 

önü fiyongalıdır. Enine örülmüştür. Aşa

ğısı boyuna örülüdUr. Yalnız eteklerde 

roba gibi enine örülmüş on sıra var. Üstü 
kadar sade. işleneceği için düz örgü olması şarttır. 
gibi. Yalnız İşleme: Örgünün 5lmik1eri üstünden ve 

. kollarının fistünd~ ve fermetürünün ya

nında birkaç sıra lastik yol yol görünü -
yor .. Hepsi o kadar. 

Kullanlflı. rahat, modaa batmaz bir 
elbise. 

ayni şekilde yanyan11. ikişer defa batarak 
yapılacaktır. Elbiseyi açık renk yapaca • 

ğınıza göre işleme koyu renk yünle ya

pılmalıdır. Zıd bir renk te olabilir, kendi 
renginin koyusu da ... 

Bir örnek bere 
ve eşarp 

1 • 

!/ ... ~I 
'7'/11/f#t,. ' ----

İkbi de laciverd, beyaz karışık. Bere 
bildiğimiz berelar gibi ortadan başlanır. 
Yani beyazı bitirdikten sonra laciverd 
yünle beş sıra daha örülür. 

Eiarp { 45) santim U2JUJ1luğunda, (15) 
santim genişliğinde bir band ve iki bllf
larında iki yuvarlaktan ibarettir. Yu • 

varlakların biri beyaz, biri Jaciverddir. 

Ortalan -banda bitiştilderi noktada
deliktir. 

Bere !Aciverd bir tüyk! süsLüdür. Daha 
sade ve pratik olmasını isteyenler bu tü

yü koymazlar. Arkasındaki ince örgü 
şeridi onu yetecek kadar 9iislüyor. İnce 

şerid ıyni örgüden (iki sıra laciverd - ı 

iki8ıra beyaz). iki sıra laciverd.) örül • 
müştür. Bu bahar ve yaz rn1Jdalarında 

çok göreceğimiz bir yeniliktir. Şapkanın 

-lcıf modellerinin zıddına- öne doğru 
giy:ilıneaine de yaramaktadır. El ör.gü • 
süne de çok yaraşıyor. 

gazetemizin kadın •aylaıında ve 
lladın köıe•i •Ütununda cevab 
verilir. 

Sorunuz 
'-······················································ ·" 

Anneler, Çocuğun öksürüğüne ve 
bronşitine çok dikkat etmelidirler 

Çocuğunuz öksürüyor mu, sıcak fakat 
iyi havalandırılmış bir odadan dışarı çı
karmayınız. 

Öbürük sertlefir, kurulaşıraa, hara • 
reti cH yükselmeye başlarsa bronşit ol • 
duğuna hükmetmelisiniz. Ve deıtıal bir 

IC Holivud modellerinden ) 

Şık bir sokak 
elbisesi 

doktor çağırmalısınız. Çağırmaz da ev Holivud bu güzel robu c başkalığı se ıc 
ilAçlan yaparsanız belki ôbürilk bir za- 'Nil arti6rin pek beğendiğini> haber 
man için durur. Fakat bronşlar bütiln Yeriyor. 

biltün iyileşmez. İlk soluğa, rutubetli Bqkahık bu modelin en çok ncrefiln "' 
havaya çıktığı gl1n çocuk yeniden öle: • de? Bunu fÖYl tarif ediyor: 
sürme~e ba~Iar. Halbuki doktora g&te • ı - Bapa.nbaşa plili yani bu bahar 
rirsentz yalnız nefes bonılannı yumtlf&.- modasmuı en göı.e çarpar tarzına uy • 
tacak ve öksürilkü dindirecek il!çlar Fft ol.mumda. 

vermekle kalmaz, ayni zamanda yavru • .J - Plilerin ııra ııra kahve rengi ma .. 
nun umumi sağlığı ile de alllidar olur. dent telle tutturulmasında. Bu sıralar 
Hastalığın nübetmemeat için tedbirler kalça hizuında bitiyor. Ve pliler oradan 
tavsiye eder. Ve ıayet nüksederse has - itibaren serbest kalıyor. Kolların dik~i 
talığuı hangi zayıf noktada toplandığını lıdır. Yanı icab ettiğ1 kadar kuvnt'H de- Jcorsaj dikiflerinin üçüncü sırasiie ayni 
rontgen1e araftırır. Tedaviyi ona göre fildir. Diğer taraftan bunlann kanları hizada nihayetleniyor. Bu, kolu hem 
tayin eder. daha çabuk kızı~ır. Bunun için hararet pratik bir hale koyuyor, hem süslüyor. 
Bronşit, son derece dikkat edilmesi ve dereceleri normal olan etlerinden daha 3 - Robun üçüncü değişikliği: Sentü-

mutlab giderihnesi icab eden bir Arıza- 90k soğuğun tesirinde kalırlar. rOdür. Bu kahve rengi deri kemer önde 
dır. Yoksa zatürreeye ve ciğer hastalık - Bu .gibi çocuklan rutubetli havaya çı- pk bir tekilde ikiye ayrılıyor. Tokalan 
lanna .ebeb olur. Ön<l ya güç alınır, ya kannarnalıdır. İncecik bir yün fanile altın sarım. Yani robun kumaşının ren • 
hl9 alınamaz. giydir.meyi unutmamalıdır. Ve en ufak g1nde. 

Şifma.n bebekler brot'l§lte diğerlerin • öbü.rüğe deıtıal bir çare araştırmalı, he- ·4 - Holivud modelin bu altın sansı 
den daha müataiddir. Sebeb: Vücudler1• le öksürük 811'8Smda aıcak odadan kat'i- rengine cbu senenin en beğenilen ve en 
nin dil•• h2-acı- CW luo.ııııruıaa'l"I ela val- yen çıkarmamalıdır. delfıik sayılan renklerinden biri,. d' ·n ... 
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Tarihten Sayfalar C Askerlik İşleri =:l 
(Baştarafı 1 inci ıtıyfadtı) diipnan kendi ayajtlıe bu tuzağa düş -

Selen atlı aske:cin bir kısmı ve bu:ı ye- td. Harekete mecali yok. böyle fırsat ~ radyo .uttby• ,..talul ASKERLİGE DAVET 
niçeıi.ler Prutu düşman tarafına geçer- bir daha ele gi:mıeL Bmılda Kralı esir Ankara radyosu 
!erdi. Gavurcuk karadadıır cenk isteriz a.!ır, zincire vururuz. Ondan sonra Mos ~ DALGA UZUNLUCU -4 Bakırt61 Askeı!lk Şube61nden: ı - 316 - (dahil) doğumlu İslAm piyadelerle 316 _ 111 
lilediJer. kovaya kadar ka.rp koyacak asker yok 1 338 Cdabll> doğumlulardan henüz askerliğini (dahli) doğumlulardan t.opçu, ıstı.bltA.m, m11 

c:Han hazretleri sadraUına dedi ki-: tur. Bütün kuvveti bu.ra'dadır. Artık ı• a. ın Kee. ı• b. yapm9.IIllf olan piyade, topeu, tstihkAm, mu- habere nakllye ve mızıka sının.arma men-
Bizim asker sultanım tedarikslı gelen Mosko a kral b' · diş hım ta T.A.Q. 11·" m. lllH ltetı. il Kw. habere, nakliye "" ııuz:tka 8llllflarına men - sutı tsİAm erat 334 dotumıu yalnız hıba 

.ı: v mı lZDD pa a ız • l'.A.P. 11,'l't -. MU ıca. IO ICW. aub İslA.m eratla 134 doPm!ulardan yalnız fıoP911 erat derhal askere aevkedlleeektJr. 
yorgun askerdir. Bugün hücum etmek yin eder! topçu MM derhal a.skere aeTkedileoetıerın - Bu matsadla bunların 30 Mart 939 sabahı • 
münasib değildir. Gece geçsin, toplar Diyerek sulha razı olmadı. Gazilere, PAZAR: Z8 - ı - 19 den 30 Ma:rıt 939 sabah saa.t 9 da şubede bu- at s de hüviyet cüzdanlar11e fU'bede bulun-
erişsin, sabah ola hayrolL bahadır beyle~ aardular: 12.30: Proğram, 12.35: Müslt <Küçük or - lunmala.rı. malan. 

c:Sadrazrt.n mü~avere ile muharebe • - Sadrazam. hazretlert ile Hln hıwz- ke8tra • Şet: Necib Aftın)· 1 - Lehar • Ço- 2 - Bu erattan natdt bedel vermek 1ı!tt - 2 - BwıJardan natc:U bedel 'Yer!Dek ı.u-
"7e başlansın dedi. 1 p dişah ,_._,~ bM cuk Pren.t operetinden potpuri. 11: Memle • yenlerin t>edellerl 28 Mart 918 aqam1na ta- ')'eDlerin bedelleri 29 Mart 939 aqamma a,. 
., ı:t ~ a . a ve~ eder. iki u. • ket saat Ayan, ajan.s, meteoroıoıı haberleri. dar kabul edllecettır. dar ta.bul olunacaktır. 

cAmma başsız giden askerin ahmak- Y'tk kimsedir. Onlar varken bızler bır 13.15: M1lzik (Küçük orkestra - Şet: Necib 1 _ ~ c9ıbı d ı _ Bneltl oelblerde nakdt bedel 'Nrip de 
lbrı düşmana yakın vanp kurşun atar- şey söyleyemeyiz! Ancak bizce, vaziyet Aşkın devam). 2 - Scbradeor - Akşam 11?.e- erat dahi IO Man : :. ~~~~ henftz aevtecmmemıı olanlarla bu celbde 
bT. Amma kafir tarafından asla t.op tü padişaha anıolu.nsun, İstanbuldctıı yir - ri Chazin parça.) 3 - Paul Ltncke - Yetll den bunlann da aJUl trilıl .,. aaattıe fUbede nakdi bedel nrecet olanlanlan sıe • m 
!ek atılmaz. Varan askerin ekseri yeni mi güne kadar cevab geli:r. Biz yirmi va<ltıerde bir randevu. 4 - Bra.hm.a • Macar bulu.nmalan llln olunur. (dahll> doiumlular 30 Mart 939 da l8bre 
~t- • 

1 
d 

1 
k1a k"fi b' H dansı No. S. s - Gebhardt - Noktumo - Nln- leTUdlleceklerlnden bunlann da t.Jnl illa 

aıu.ıemış genç er en o rna a r ız- ~ duşmam bu v~e tutarız. Bel· nl. 8 _ J. strauss _ Rttter Pasman _ Komıt * .,., saatıte fUbede bulunmaıan. 
üen korktu diye gerçekten mağıı.ırane ki de o zamana kadar düşmım açlıktan operasının bal,..st. ıs.sa: Türk m1mtğ1. Ça - B ~1 'Y1a t 333 334 do~ ... 'arda nakdt be-
salınarak ordugahın civarına varmış - tamamen kırılıp mahvulur. lanlar: Vecih'!, Ruııen Kam, Ondet Kozan. 1 e~l!t'u~ı ~C:- As~:~ Şıj>eııdnden: del - ve k ·~ ~eri ol 
iar Ded. . .. Okuyan. Mustafa Cağlar l - Rast - yob u ya.......,ı fu~oue yoklama ka. Teren ve verece an 

· ıl<!r. Amma sadrazam ıle kethu- n ·! Ded 
1 

R t ....... . ._-Senin çağı olarak muayene görmQ.f ve henfts as- plyadelerlt askere seYUdilmek bere b9 
cBiz etrafı uzaktan sararak geceyi dıı111 Osman ağa bu'teklifi de beğen - :::ıa çl;oldur:.n3n~ ~~n~~ort ŞB.f- kere sevkedllmemiş 316 111 332 (dahil) pi - celbde ırerl bıralol.mışlardır. 

at üzerinde geçirdik. İlri' askerden a - medfler. Dediler ki: kısı : Yine bir gülnlhal .. 4 _ Kemal Emin _ yade, topçu, nakliye, istlhkA.m, muhabere ve 5 - Yoklama taçaklıtmdan dolayı u • 
leşler saçıldığını görür idik - Dü~man kendilmni mahvedece - Mahur Ş1\rkı : İkt gözüm sensla. B - Cevdet mızıka trlerlnln 1ntedl.IJM.t ltzere so Mart :terlik b.nununun 86 ncı maddesi hft.tmtlnl 

«Gece yarısında balyemez toplar ye- ğimiri bilür. HalA.sdan ümidlerini ke • Kozan - Ud taksimi. s - Rakmun • Uşşak 939 Perşembe gftnll aaat 9 da tubede bulun- göre cezalı olan 333 dolumhı piyade, ~ 
ıH.,t' O 1 d taw x .. şarkı: Silemem bir gün. 7 - Halk türküstl - malan. 1st1h.tlm, muhabere, natlQııt ve mmb ta • 
--l ı. ruann sa razam o gı unune since elbet te üzerim;- yurur·· .. , can aş - 2 Bed ı ,.., IAm t d ·" cel" .. - ,..edllm'" .. _ ........., Misket ızellyor. 14.20 - 14.30: Konuşma CKa- - e verece .... er 29 Mart 939 Qarpmbs er& a vu uuw aev... e .. ,.._,. 
~km.ekte iken bu taraftan ha4:>ersiz kına ç.q.lışırlar. Allah saklasın bir gayri dm saati _ Qocuk terblye.5lne dair). 17.so: günü akşamına kadar mtıraca&t etmeleri. fUbeJe behemehal mftracu.tleri llAD ola • 
'1üşman ordugahına yaklaşanları, düş - kötü hal olması da muhtemeldir. Eli • Program. 17.3§: Müzik (Pazar çayı _ Pi.) 3 - Teşrin celbinde bedel 'ftl'enlerle bu nar. 
man askerini üşüştürüp yüıi1yüp der - mite bu kadar fırsa\ girm~ken bunu a- ıs.ıs : Konu~ma CQ<>cuk saatn. 18.4!5: Müzik celbde bedel vert'nler ı Nisan 939 g11nt1 tıt- * 
ıhal o askeri perişan edip kırarak köp - ztm nimet bilelim. Hemen sulh yapma- <Şen oda. müziği - İbrahim ~ ve Ateş ada bulunmak here mtı.racaa' edıeoekler1 l!Jmlnön~ Askerlik Şubellnden: na ,e 
rüye ktldar sürür. Lakin köprüyü geç· ğa başlayalım! böcekleri). 19.15: Türk mü-zıtı (Fuıl heye - nA.n olunur. 'l'elr1n ve 939 yılı hınciklnun aylannda .._ 

. d l Amm ö Ü kork tn. Oelll Tokses ve ark'lldaslan. 20: AjaN, * del wreret sevkleri gert bı.ra.tılan taı&m •· 
meyıp urur ar. a g z an cHAn hazretleri çok münakaşa etti. meteoroloji haberleri. 20.15: Ttlrt müziği, Beyotlu Yeril .Aakerllk Şubesinden: rat ı Nlsan 939 da kıt'a.da bulunmak 02l8l9 
.!firariler bizim orduda bille duramayıp Klr etme<ii. Sadrazam= çaıanı.r: Vecihe, Re~d Erer, R~ Kam, ı _ Aslı::erUttnı henüz 1"P"•mlf 319 _ 332 fUbeJe mtıracaatıeri llln olunur. 
kaçarlar, ve az kalır ki bütün uker fi- . Cevdet Kon.n. Okuyanlar: Necmt Rıza A - -r::::::ı~!l"'=-------------=----=--==-=--=-=---=---
!'B.r edeler. - Sız Tatefr ahvalini bilirsiniz. Dev hıskan, Melek Tokgöz. ı - Cemil beyin -

cHer ne hal ise, Yeniçeri ağdsı Yu - letıh işleri bana bırakılmıştır! Muhayyer peşrevi. 2 - Hacı Arıt bey - Mu-
suf ağa ve topçubaşı vesair başta olan Dedi. Sulha rağbet olundu. Deİi Kral hayyer şarkı: Mevhırne tara.pdhı mey. 3 -

Pamuk ekenlere parasız ilac dağıtılacak 
tarafmst elçi göndPrdiler: Tanburt Alt efendi - Muhayyer şarb: Fer -

Eabi!tler toplan bırakmayıp metanet e- S . d' h · •- dl va.da ne bac~t. 4 - Suphi Zfya - Hüse:vni Adana (Hususf) - Çukurova pa - göstereceği lüzum ilrA!ll'ine kendileri -
!.3 1 S ah .. x.. - enı pa ışa ımızın ıua ısı ~ - · · uer er. ab el selamet çıkınca da5ı • r lAk' . .,arkı - 1'eryad ediyor bir gül için. 5 - Refik muklarınm büyük dnşmanı olan yeşil ne illç verilecek ve gene memurlana 
!anlar toplanrnağa başlarlar. Firariler ım, .m. Fersan - Hftseynt sarkı: Kimin mecburu hQ.s .. • • ti ltında - del 1 cak • 
p ge h ttA İ k k" rilsiln . . 1 - Bu sefer için yaptığımız masran nilanuıın. 8 - Şevki beyin - Hfiseynl şarkı: kuTdla mucadele hususunda çiftçile- nezare a muca e yapı a 

ce a sa çı. op e erışıp vennelisin meran oku .sinem deler. 'T - Nevresin - Mu rimize Zlıııat VekAleti tarafından pa- tır. 
!korkunç haber getırenler olmuş. LA - 2 Az~ k 1 . . . . hayYer sarkı : Gün tavu~u. 8 - Mahmud . A • ... Adana Ziraat MüdQrlüği\, faırftSe 
~ öyle .olanları tutup kaUetmişler. listn - k a esını bıze teslım etme- Cellleddln paşanın - Muhayyer ıarkısı: N1 - rasız ılı:t~ verilecegı anl~t1'.1'. An: tr*törü olup da serpme makinesi al • 
O gece bızim tarafum boşuboşuna telef · . . eın mahzun bakatsın. 9 - Muhil.! Sabahad- cak, zehir serpme makinesını kendi mak istlyenlerin adlanm Ziraat Oda • 
olan asker on sekiz bin olmuştur diye 3 - Tf>rsan~ olmak üze~ hına e~tı - dinin - Htrazkl\r earkı: Bahar geldt gün a - farföe traktörleri için çiftçiler satın a- bildirm l .. ba1ka rebli"' .......... ~ 
8 1 

. ğin Ta1gan kalesini yıkmalısın. cıldı. ıo - H.:ı.lk tiirküsü - Yi\rü dilber yürft H • • s~ e ennı l!S ...... ~ 
6 Y endı. .. 4 _ Acısu boğazındaki kil . ık • ömrümün un. 21: Memleket saat Avan. 21: lacaklar ve mucadele memurlannm tır. 
c~~~~~~~ın 00~~ l · ~Y -~~~r-R. 21 .10 : ~~,~~-=====-~=~-==~=-=-~=~==~~--~----

l>ulunan topların yirmi tanesine bir - ma ısın. . cumhur BPndoım - Set: hı.san Kilnçer). l - İ O Ç • M-d·· ı-v - d 
l:len ateş ettiler. Toplar yukandan atıl- 5 - Hududumuz şu şekılde ola... A. ArPoks - Dalgalansın sancaklar (Marş). st. rman evırge u ur ugun en: 
ftı. Düşman ordusu aşağıda suyun bir Dediler 2 - LOO DeHbes • Kopelva balesinden fvals) ı _Orman Umum Müdürlüğü teşkili.tına dahil tahdid kolilisyonlanna da~-
L" "k d' w, M k Kral k 3 - Mende!swhn - Bartholdy. P'l.ngal ma - imalin ın· .. "1 16 ded "daf ti . d' rm ·--1: 15 gun·· 
,uuyu ırsegınde kalaba1ık olarak kon os ova ı abul etti. Barışık o- ğarası ruvertürl. 4 - Gustave Chartentı - tılmak üzere . e zum goru en a mu a.a pı ça ı ~ 
ınuş. Gülleler düşmamı geregi gibi ara- lup ord11su ile beraber lzad olunup dö- er _ İtalya ıntıbalıuı (senfonik par~alar>. müddetl'e eksiltmeye konulmuştur. • 
!adı. Elli topu da düşmanın şark tara • nÜI) ht>ziınetle gitti aı Serenad. b ) c ec:mede. cı Küçük katırlar 2 - Mezkur çadırlann muhammen fiatı cem'an 832 sekiz yüz; otuz ilri liradır. 
lında suyun Akkirman tarafma yükse- cBuğ'dan beyi olan Kantemüroi{lu üzerinde bir geıfntt. çı DııP.Jarda . 22: Anndo- 3 - Eksiltme 28 Mart 939 Salı günü saat on beşte İstanbul Orman Çevirge 
~ 1 t• . t ·1 mel'un ela adamlarile beraber Mosko - ıu a1ansı rsoor servtc:n, 22 .10: Mttzik <Dans Müdürlü~ odasında yapılacaktır. 
15e yer eş ırıp a eş ettı er. .. 1~ Pi ) 22 45 2 ... s J h be 1 rı 

D .. JrraJ'ı b' I 'tt' muz ~· - · · - "· ·ona an& a re A _ Muv:akkat temı'nat 62 1=- 40 kuruş, İstanbul Orman Mes'ul Muhaııibliır;.,._ . c uşmanın topları bizim toplara ka'r va , e ır o up gı 1• ve yarınki prngram. · ":c .1..11.la a---
Ut işlemezdi. Derya gibi askerimiz ateş cNaklr.deder ki bu adam. ecdadın - ............................................... -............. den aiın.acak makbuzla Ziraat Bankasına tesl'im. edilıecektir. 
ıaçardı. Kelleler a Iır, kelleler verir - dan be'"i tstanbuJda yetişip büyümüş- Bir ••Ç• l!DkkAr '"'" h ca kurumları 5 - Şartnameler İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünde göriiiebilir. 
terdi. Kabakuşluk vaktine kadar cenk tfi. Bir çok dil bilirdi. Tahsili rnükem· tutu,tu 6 - Eksiltmeye gırebiJ:eceklerin fimdiye bdaır bu gibi işleri yaprru~ bulun· 
~u. Bizim asker geregi gibi henüz hü meldi. Bir uluma Aşina, bilhassa ullı.- Fatihte Kirmastl mahallesinde Ça•. - malan ve ehliyetlerilıe birlikte belli gün ve saatte sözü geçen komisyooa müra-
~ etmemişti. Dü~a-n pen~hıe dil mu riyaziyeyi tekmil etmiŞti. Divanı maşırcı sokağında 13 numaııralı Hayri- caatlan. cl686• 
ı~~ci~~panfu&. ın'~an~~rnm hfimaTI1n ~ş ~r~manı ~en Bu~an n~ ~ÇL dük~nıhdaki ba~ ~ruml~ ~~~~~~~~~~~-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lleyüp orougahlannm etrafından bevaz voyvoda-,ıf!ı ile çırağ edilmişti. tutu~uştur. 
bayrrı 'klar göründü. Ol saat sadra~·am İlmi musı1dde z~anının yeganesi Y~ngın yerine derhal yetişen §tfai -
~nkçileri geriye çekmek için fennan idi. Yeni tarzlarda güfteler yazarak ve ateşi büyümeden söndürm~tür. 
attile. Han hazretleri beyler ve gazi be!rtesini de kendisi ba~Jar imiş. Hat • Bir otomı:;bil t.ir adama çerşti 
bahadırll\~ Aliosman ordusuna gidip tl derler ki kendi ihtiraı olmak üzere Yenkamide bir otomobil kazası ol-
bu hususu konuştular. Sadrazam: seglh mak~ında lAtif bir bestesi var mustur. 

- B;ınşalım, eğilmiş boynu kılıç kes mış. Yeni yapmış. Moskolo ile gider - Kara,eümrükte oturan şoför Aydoğ-
mez! dediler. ken ~aigı takımına o besteyi çal - dunun idaresindeki oromobdl, Sirkeci-

Han hazretleri: dırarak kendisi ağlarw;t . Ağlayarak de Nesim adlı birine çarpmıştır. Kaza 
- Bu fırsat bize A!lahın bir ih!anı • ~tti deyu naklederler.> neticesi1'1de, Nesim yüzünden yaralan-

ihr. Moskova Kralı gibi kuvvetli bir Reşad Ekrem mıştır. 

Hergün : Aç!k ve kat't bir politika ihtiyacı 
(Baş ta :-ajı 2 ne! sayfada) ı sulh ve hürriyet idealinin müdafaa sı . 

İşte, vüzuhsuzluk, tezad ve tenakuz da I birinci derecede tek bir şarta bağlıdır· 
buradan geli!or .. Baltık deniZ'l sahille:i~: Vüzuh ve kat'i~! içinde tecelli eden tam 
t!en Ege sahıllerıne varıncıya kadar ırılı bir samimiyet. Almanya Führerinin ne 
ufaklı bir takım memleketler. bu vüzuh-
f!Zluk içinde bulunduklannı pek güzel yapmak istediğini pek iyi anlıyan millet-
fıissediyorlar ve bu duygu ile, kAh nalına, ler, dünva Fü.hrerinin ne cremek istediği
kA:h mıhına çek.iç vurmaya çalışarak yü- ni anlıyamadıklan içindir ki kırarsızlık 
~orlar. Bu, sarsak bir gidiştir; ne tam ve endişe içinde yaşıyorlar. Dünyaya bü
blr sulh, ne de bir harb demektir. Manevi yük idealler neşretJnit olan büyük !ngi· 
bh' mücadele fasılasızca devam edip gi- liz milleti için, açık ve vazıh konuşma ü-
Wyor. 

Dünya Führeri Alman Führerile gizli zerine kurulan bir aiya.sıet bayrağını aç-
gizli konuştuğu zaman, ona: ma zamanı gelıiq olduğunu zannediyo-

c- Hakkın var. senin de yaşamak hak- ruz. Önümüzdeki hlctiaelerin. mes'ud ve
kındır. Benden koloni isteme, seninle ya teci. bütün mes'uliyetleri İngiltere
aost olalım. Avrupanın şarkında ve şark nindtr. Bugünkü vüzuhsuzluğun, nutuk. 
cenubunda senin için geniş bfr saıha var, 
Bu memleketlerin 'hepsi. Almanya ile 
birbirlerini tamamlıyan bir istihsal reji

konferans ve gizli diplomasi manevrala
nnm varaca~ netice harbdir. Halbuki, 

mi içindedir. Bunların arasında yayıla- dO.nyanın iktı.aadf w siyasi manivel~ları-
bilirs·n, ben hiç muhalif değilim!• m değiştirip herkes içia mü.jterek bir 

Diyor; sonra da Almanya, iktısadt ve sulh ve ilıür.riyet nivımı kurmak, İngil
siyasi nüfuzunu yaymaya başladı mı, tere için, hAIA kabilıd.ir. Küçük milletle
l:lft.nya Führeri. sesini yükseltip herkesi riıı. hep bir olup. ondaa bunu istemeleri 
kendi etrafında toplanmaya d!lvet edt- lbmı geldiğine bnib. HeniU zaman geç
yor. Ben. kafasını bu tezadın pençesm- ~. fakat, geçi:yor; bu hal bira~ 
elen kurtarab ·ım~ olanlardan değlltm! daha d ed 1..~..ı..•.. · t · · * evam erse ~ ,eyın aınınne 

Bütün dünya için müşterek ola. bfr imkAD. kalımyaoaltl Muhitt'M Birgen 

Şoför Yaşar Aydoğdu tutulmuştur. 

··························································-·· ~E.HİR 1 IYATROSu 
T epeba,ı Dra n kı• •nı 
Güncl-z ııaat 15.80 da 

Gece t ıat 20. 30 'a 

KORKUNÇ GECE 
B perde 

l.t ildal cacldeRİ Kom.<lı lcııma 
Gündüz 1aat 15.80 da Gece ıaat 20.80 da 

e:R MUHASiB ARANIYOR ............................................................. _ 

ilan Tarifemiz 
Tet slltun 1antlrnı 

aahüe 400 kanıt 
aahüe 250 • 
sa.hüe 200 » 

Döriliincil aalail• 100 » 
iç sahi/eler 60 » 
Son aalaile 40 • 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda illn yaptıracak· 
Jar ayrıca tenzil!tlı tarifemizden 
tıtifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar içhl ayn 
bir tarife derpif edilmiştir. 

Son POlta'nuı ticari .:llnları:ıa 
aid ifler için fU adrese mflracaat 
edilmelidir: 

tılncıldl Iollektll IMrlM 
JU,hn.mamadıe Baa 

Anbn .,..,, ... 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI 1863 

Sl.tt01'ri ııt Tjrki11t Cümhuripeti ılt mıin.tkif multawltn•mes1 
2292 Numdr•lı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiŞ!ir 

I 24/6'l I0.1J tarihli 243.5 Numara/I R~sml Gazel•) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 
10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 lnglllz Lirası 

TOrkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI EROÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSLAVVA. RUMANVA. VUNANISTAN, SURlve. LOBNAH 
ve HATAV"da 

f'lly•lleri ve bOtGo OOnyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabi cari ve mevduat hesaplan lcOşadı 
iscarf kr9Jiler w "esaıkfi krediler kütadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler llzeriae keşıde senedat askolllOeU. 
Boru tmirlen. 
&ha• "" tahvtlJt. altın w emw Qzenne avans. 
Sened.t lahsıllh ve saire. 

EA yllksek emniyet sartlannı haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

PlyHenıa en mOsait s.rtlarile ( kumbarah weya 
kumbara11z) tasarruf hesapları açıhr. 



Dün şehrimizde bir facia oldu 

Bu arada €!!)•a1ar, vastıklar, keçe ve 
perde parçalan da rıl{anlank bir tı:ırnfa 
yığılıyor ve bunların üzer'nde görülen 
kan 1ekelı?ri. vanmda d'ğer b:r inc;anın 
daha henüz belki de vaşamnkta oldu~unu 
anlatarak enkazın kaldırılması işine ye
niden hız veriliyordu. 

Ölen ve yaralananlar 
Vak'anın zuhurundan ancak yarım sa

at geçmeden bu şek lde çıkanlan1ann sa
yım 12 yi bulmuştur. Hadiseden 6-7 saat 
aonra da enk1z a 1tından bir yaralı ve ik' 
ölü çıkarılmı!'\tır. İlk parflcrde kurtarı· 
!anlar derhal ve yaralarının mahıyetine 
.göre Beyoğlu ve Ha E'ki hastanelerine 
kaldırılmış ve te,:ıavilerine başlamnı tır. 

Hadise mahallinde yaptırdığımız tah
kikata göre yıkılan b'na. yirmi sene ev. 
vel yapılmış ve makarnacı Y.ani Raka a
dında birine aid altı katlı ve ve her ka
tında bir aile oturan 16 odalı kargir bir 
binadır. 

Yıkılma keyfiyetinin, binamn harcının 
toprak olmasından ve yağmurların tcsi
rıle suların duvarlardan nüfuzundan ile
ıri geldiği ve arazinin de meyill ve ayni 
zamanda toprağın çüriik olmasının amıl 
olduğu kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Zemin katta hiçbir ailenin ikamet et-

Dört ~rınt enka7. altında 

Facia hakkında zabıta ve adliye tahlri
kata ehemmiyetle devam etmektedir. 1'u 
c·varda oturan bazı kimseler vıkılan a
par•ımanın blrkaç gün evvel bazı yerle
~in çatlamıs ve sallanmakta olduğunu 
soyJPm€'ktedirler. 

Karısı Sultan, baldızı Anşa ve kızı İl
h ~nı kaybetmiş olan Yusuf da şunlan 
söylemiştir: 

Kurtann" ic;ı E'vin duvarlarının yekna. 
re P.'.lT<'nlar lıallnde birbiri üstüne vıkıl
mıs OL"l'"ISt' vihündm l?'ÜC'lükle n~ı~mc;f. 
tir. Nitekım c;aat 17 ve do~ru bir tünel ve c- Ben, dördüncli katta oturuyordum. 
bac-a acılmak sur<>tile N;vazinin karısı Bu apartımanı tutmak istediğim zaman 
Fatma muhtelif yerlerinden vsrah ola· maı sahibi ile uyuşamadık. Sonra tekrar 
rak <'ıkarılmıc;tır. Dört saatlik. mütemadi geld;m. Bu sefer 4 üncü katı tutmakta 
blr C'ahc;madan sonra bilyük güçlüklerle mutabık kaldık. Bana, bir müddet evvel 
vuhıbuJan bu kurtarma kevfiyeti e.sna- binanın sakat olduğunu ft>ylemiılerdi. 
sınd1 'taralı kadına mütemı:ıdiven vuka- Fakat başkaları da daha yüz sene daya
n~:ın ko .. kmaması ve kurtarılaca.ltı tel Tlır. rlcımişlerdi. Meğer, başınuza bv feci 

k
. _.;ı akıbet gelcekmiş!ı. 
111 ~·1rn·ı; ve biivük b;r i'ht;mamla dıc;a 

rı nlmarık dn .. ı,aı nıüdavatına başlanmı~. 500 lira bulundu 
C'"'!l kurtar,,nla hastaneve kaldınlımstır. Enkaz arasında arama yapılırken bir 
Dfüt saat E'nka2" altında kalan Fatma top- torba içinde 500 lira bulunmuştur. Bun
rak altından Çlknnlıtken hafif hafif ne- dan başka marangoz Pavlosa aid :ıca. çı
fec; alıvor ve (yava§ yavaş çıkarın) diye karılmış ise de içinden bir kas;ı anahta-
inliyorc1u. nndan başka ~ir şey bulunmamtştır. 

Va'k:'anın tahkikatına nöbetçi müddPj. s·o·m'kok f ·-- . 
umumi.si Rifat el koymuş ve Beyo~lu iatlart UCUZlaftl8C8k 
kaymakamı tarafından diğer yıktlan Bos- (Baştarafı 1 inci sayfada) 
tan soka~ındaki 16 ve 18 numanı1ı evler- lcr yapılmakta idi. Haber aldığımıza ıö· 
le C'aneriği sokağındaki 13 numaralı ve re, bu arada bilhassa sömikokun fiatlal 
Gülleci sokağındaki 10 numaralı evlerde rının düşürülmesi etrafında da tetkikat 
de arac;tırma yaptırılmıştır. yapılmıştır. Bu tetkikat neticesinde sö-
Kısmen yıkılan ve tamamen yıkılan 4 mikokun beher tonunda 3-4 lira ara1tnda 

evde bulunanların ilk dakikada derhal bir tenzilAt yapılabileceği neticesine va. 
sokağa fırlıyarak kurtuldukları tesbit e- plmıştır, 

.... 

Yurdun her tarafında bu sabah 
meb'us intihabma başlandı 

7 Slovak tavvaresi d::..:: "ld'' ~. "':l"nı u 
Budapeşte, ~ (A.A.) - Resmen bildi· 

riliyor: Macar kıta'lan, dün muntazam 
Slovak lat'alannın taaITUzuna uğramış
larsa da 23 Martta işgal ettikleri mevzi
leri muhafaza etmişlerdir. Slovak tayya
relt-ri Ungvar, Roesnyon ve Magybercua
yı bombardıman etmişlerdir. 

Macar hava kuvvetleri, 7 Slovak tay
yaresin6 düşünnü§lerdir. Mukabelebil
rnisil olmak üzere Macar tayyareleri de 
İglo hava meydanını bombardımanı et
mişlerdir. 

Macar hülctlmeti, Slovak murahhasla· 
rıru Budapeşteye davet etmiştir. 

Resmi mahfeller, Slovakların, Maca
rtstanın bir uzlaJIIla zihniyeti He yaptığı 
bu davet'i kabul edeceğini ve yakında 
Slovak muhtariyeti esaslarına müsteni
den iki memleket arasında bir hudud tes
bit edileceğini üınid etmektedirler 

Prag, 25 (A.A.) - Havas: Emi~ bir 
membadan verilen. fakat kontrolu imka
nı bulunmıyan bir haber göre Mussolini 
Hitlere bir telgraf göndererk Slovakya: 
yı ifgal etmesi için Macaristana müsaa
de etmesini istemjştir. 

l\facarlann bir tavzihi 
Budapeşte, 25 (A.A.) - Bugiın neşro

lunan bir tavzllıte Ung vadisınde Macar 
kıtaatı tarafından işgal olunan stratejik 
noktalarda bu krtaatın ecnebi kaynakla
rından çıkan haberler hilafına olarak hiç 
rahatsız edilmeksizin yerleşmiş bulun
duklaM bildirilmektedir. 

Romanyada askeri tedbirler 
Bükreş, 25 (A.A.) - Macar ordusunun 

Mareşal Göring'in beyanatı 

Roma 25 (Hususi) - Birkaç ~ 
evvel tekrar San Remo'ya dönmüş o • 
lan Mare~al Göring, cPopolo d'İtalya• 
gazetesine şı.: beyanatta bulunmuştun 

cSon günlerde, bazı ecnebi mahfil • 
lerde İtalyan - Alma'Iı münasebatın~ 
gevşemiş olduğuna dai:r şayialar çık • 
mıştı. Tekrar San Remo'ya dönerek bu 
şayiaları tekzib etmek istedim. ' · 

İtalyan - Alınan dostluğu hiçliir ş~ 
den scırsılmaz. Almanyanın muvaffa ~ 
kiyeti, İtalyanın muvaffakiyeti dem~ 
iir. Almanya, daima İtalyanın yanı ba• 
şında hazır bulunacaktır.> 

Göring, İngilterenin Alman.yaya kaı 
şı bir blok vücude getirmek üzere san 
teşebbiislcrine de telmih ederek, bu 
teşebbüsün aklın kaldığını söylemiş • 
tir. 

80 bin kişiye hitab 
Roma 25 (A.A.) - Alman iş cep

he5i şefi Robert Ley, refakatinde bir • 
çok Alman ricali olduğu halde faşist 
hüzmelcrinin 20 nci yıldönü.mü müna• 
sebetile yapılacak şenliklerde hazır bu 
lunmdk üzere \m sabah Romaya gelmlt 
tiır. Bu münasebetle yarın bütün İtal • 
yada şPnlikler yapılacaktır. 

Romadaki merasim 01'\mpiya sta -
dın<la yapılacfİk ve Mussolini, faşizmin 
ilk hücum kıt'alarında hizmet etnilf 
olan 80,000 kişinin huzurunda bir nu
tuk söyliyecektir. 

Bu nutuk, radyo ile bütün İtalyaya 
yavılacaktır. 

Merasimde bir fspmıyol murahhu 
heyeti de hazır bulunacaktı:r. 

Siiphe1i İtalyanlar Fransadan 
<:ıkarılıyorlar 

Grenoble 2 5 CA.A.) - Civar fa brl • 
kalarında çalışan ve Fransa aleyhind9 
hissiyatlm·ını izhar eden bazı fta'yanı
lar. hudud haricine çıkarılmışlardır. 
Diğer cihettPn Tour de Pin'de gizli 

faaliyette bulunan bir İtalyatrı mektebi 
mevdana çıkanlmıştır. 

Bu rrekteb, mıntaka dahrnnıde calı .. 
şan İtalyanları, çocuklarını oraHa o • 
kutma~a icbar etmekte idi. 

Mektebde bulunan bir haritada Kor
c;ika. Nis ve Savoie İtalyan ey~.etlert 
seklinde crösteri imiştir. 

seferber edilen kısmının terhisi için ya,. 
pılma.kta olan siyasi müzakerelere intı. 

zaren Romanyanın tevessül ettiği askeıt 
tedbirlere devam ediliyor. 

Seferberlik mün_asebetile Transih anya 
halkının gösterdiği vatanperverlik eh~ 
miyetle kaydolunmaktadır 
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Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Nafıa Vekaleti Samsun Su İşleri Sekizinci Şube Mühendisliğinden: 

Eksı1tm.eye konulan iş: 

m .. ııı• .. 1111111D1 .. rnnnnnr .. --.. Yazan: inci Özlıurt . ..mn .. ınürn 
1 - Hamzalı batakhıdan ıslahı kanaiları ile Aptal ırmağı ıslahı kanalı üzerin• 

yaptırılacak altı aded beton:arm.e köy yolu köprüsünün inşaatıdır. Ke§if be
deli 35544 lira 77 kuruştur. 

2 - Eksiltme vahidi fiat üzerinden ~-e '.k!apalı zarf usulile yapılacaktır. 
Cemil ona: 
cHayatlanınızı birleştirelim• demişti. 

Ve evlenmişlerdi. Feriha be seri karan 
verirken ne sevinç ne de keder duymuş· 
tu. Aşktan ziyade alışkanlıktan doğan bu 
birleşme ilk .günlerde onlara hiç bir şey
le yıkılamıyacak kadar sağlam görün • 
müştü. Çocukluktanberi beraber büyü • 
müş olan bu iki uzak akraba çocuklan 
hayatlarının bu yeni ve değişik halinden 
memnun yaşıyorlardı. Mes'uddular. Gü
lüyorlardı eğleniyorlardı ve hayatın sa
dece bunlardan ibaret olduğunu sanarak 
bu ufacık saadetle başları dönüyordu. 

bir şey vadetmemiş bile olsa menmun gö
rünmek. Cemile karşı affedilmez bir fe -
nalık sayılmaz dıydı? 

Uzun günler ve geceeler hislerile ira
desinin mücadelelerile geçti. Gururuna 
ve vicdanına mukabil içinde hayatına 
yepyeni bir istika.met vermek üzere olan 
bu genç adamı kaybetmemek arzusu tu
tuşuyordu. Onun kayboluşu istikbalini 
renksiz ve yeknasak mazi.sinden daha a
cı ve karanlık günlerle dolduracaktı. 
Genç kadında güneşi görüp onu tanıdık · 
tan sonra tekrar eski karanlığına dön · 
mek istemiyen bir körün çılgın hisleri 
vardı. 

miydi? İnsanların ona vurdukları ağır 
darbenin intikamını almanın sırası gel -
m~ti. Kat'i kararını verm~ bir tavırla 
Ferihaya döndü: 

3 - Eksiltme 3 Nisan 939 tarihine rastlıyım Pazartesi günii saaı 15 de Sam
sunda su işleri sekizinci iUbe mühendis]iği binasında Eksiltme Komisyonu oda
sında fora edilecektir. 

4 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavel~ projesi, bayındırlık işleri ge
nel şartn•amesi, umum su iş?eri fenni şartnamesi, hususi fenni şartname ve pro-

Halbuki bu alem koynunda daha yük -
sek saadetleri ve onların yanıbaşında de
rin ıztırablan saklıyordu. Onların bu ha
kild saadetlerin ve ıztırablann varlığın
dan habersiz yaşayıp gidiyorlardı. Gün
leri ayni çabukluk, cıynı durgunluk, ayni 
monoton neş'e içinde geçmekteydi. 

O bu kararsızlık içinde çırpındığı gün· 
lerde genç avukat kocasını sık sık ziya -
rete geliyordu. O akşam gene Kazımın 
geldiğini Ferihaya haber vermişlerdi. 
Genç kadın salona indiği zaman Cemil i
le onu karşı karşıya sigara ellerinde ko
nuşurlarken bulmuştu. Kazım seri bir ha 
reketle yerinden kalkh. 

Cemil iyi ve dürüst bir iş adanuydı. E
vini, kansını, işlerini ayni derecede dü -
şünen bir iş adamı ... 

Onun için daire nru>ıl muntazam bir ça
lışma yeri ise evi de muntazam bir din • 
lenme yeriydi. Her akşam yemek masa -
sında karşılıklı oturdukları zaman Feri • 
ha onun ağzından çıkan sözlerin aşağı 
yukan ayni mevzular etrafınd:ı dolaştı -
ğını farkediyordıu. Bu adamın konuşma • 
sında, fikirlerinde bile sıkıcı bir intizam 
vardı. 

Feriha: 
- Sıkıcı, boğucu bir hayat diye düşün

meğe başlamıştı. Çünkü kocasını o za -
mana kadar hiç kimse ile mukayese et -
meden olduğu gibi kabul ettiği halde ya
vaş yavaş etrafındakilerin meziyetleri 
genç adamın kusurlarını ortaya çıkarı -
yordu. Erkekler nazik ve mültefittiler. 
Cemil ise fazla durgundu. Velıhasıl Fe -
riha bu karşılaştırmalardan doğan bli . 
tün kusurları birer birer sayıyordu. 

Bilhassa bütün bu düşüncelerinin so • 
nunda herkesten üstün olarak telakki et
tiği Avukat Kazımı kocasile mukayese -
ye bile kalkışamıyo~d u. Khım hassastı, 
güzeldi. Ve ona Cemilin söylememiş ol . 
duğu bir çok şeyler söylemişti. Genç ka· 
dın onun bakışları ıcarşısında tanımadığı 
bir hisle ezildlğini :iuymuştu. Hayat gü
zeldi ve onun önüne meçhul bir ülkeye 
doğrıu giden çiçekli bir yol açmıştı. Ora -
da bir musiki gibi ahenkli sesiyle onu 
g-:..irükleyen, onu saadetin zirvesine adım 
adını çıkaran kumral bir başı vardı. 

Fakat genç kadın çok geçmeden yaptı
ğı hareketin ciddiyetini idrak etmiş bu -
lunuyordu. Bu erkeğe inanmak ona hiç 
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Mükalemeleri yavaş yav~ genişli -
yor. uımımi kitablara da teşmil edili -
yor ve Cevad kansına okumak üzere 
bir çok kitablar t<ıvsiye etmek suretile 
onunla daha yakmdan meşgul olmağa 
başlıyordu. 

Muallanın gençliğini ve tecrübesiz -
liğini göz önünde tutarak ona hayaıtın 
acı ve fona taraflarını, iğrenç sahnele
rini gösteren kitablardan ziyade zekA. -
sını açarak, hislerini inkişaf ettirecek 
C'Serler tavsiyf' ediyordu. Hatta kendi 
yazdığı eserlerden bile ancak birkaç 
tanesini ona vermişti. 

Mualla kocasının bu ince ve nazik 

- Bonsuar Kazım bey. 
- Bonsuar hanımefendi. 
Feriha ona oturmasını rica eder~k Kar

şılarındaki koltuğa gömüldü. Sobadaki 
odunların alevleri akşamın loşluğu için
deki odanın derinliklerini kızıl bir renge 
boyamıştı. 

Kazımın kumral başı vakur ve yüksek 
bir güzellikle dimdik duruyordu. Cemil-
1e ko.?·uşurken çehr.l'sınin aldığı büt~ 

manaları Feriha incedn inceye tetkik et
mekle meşguldü. Kocasile karşılıklı o · 
turan bu genç adamın mevcudiyeti onun 
içindeki boşluğu doldurabilecekti. Bunu 
şu dakikada o kadar kat'iyetle anlıyor ve 
hissediyordu ki. .. Ne olursa olsun bütü.n 
bağları kopararak ona koşacaktı. 
Kapı açılmış hizmetçi içeri girmişti: 
- Beyefendi birisi sizi görmek istiyor. 
Cemil kalktı. 
- Beş dakika müsaade edersiniz de -

ğil mi KB.zını? 
Genç avukat neudtetle mırıldandı: 
-Tabi! ... 
Cemil kapıdan çıkınca Ferihanın başı 

göğsüne doğru eğilmişti. Yalnızken Ka -
zımın gözlerine bakmağa korkuyordu 
sanki ... Genç adam bakışlarını uzun za -
rnan bu henüz bir genç kız kadar masum 
kadının çehre.sinde dolaştırdı. Onu sevi
yordu ve kırı1mış saadetini bu küçük el
lerin tamire mukt~dir olduğunu hisse -
diyordu. Fakat bu kadın... Ona hayatın 
neş'elerini tekrar iade edebilecek olan 
bu kadın arkadaşının karısıydı. Kim o -
hırsa olsun diye düşündü. Vaktile onun 
saadetini çalanlar bunu düşünmüşler 

nakleden : 
Muazzez Tahaln .-

ci şahsiyetine, derin bilgisine karşı de
rin bir hayranlık duymaktan kendisini 
alamamıştı. Onda hiç bir şeyin saihi ol
madığını, bahsettiği ~eyler:i derinden 
derine tetkik etmiş olduğunu ve hiç 
bir zaman faraziyelere sapmadığını iti
raf ediyordu. 

Bundan mı1ada ömrünü tecrübeleri
çinde geçirmiş olan bu salon adamında, 
kendisinden hiç beklenilmeyen fikirler 
vardı; ancak MuallA bir çok alimlerin 
ort~a yilksek nazariyeler koydukları 
halde k~ndilerinin bu nazariyelere gö -
re hareıket etmed!klerini ve ileri sür -
dükleri fikirlerle kendi yaşayışlan a -
rasında büyük farklar olduğunu anla -
yacak kaıdar tecrübeli ve malfunatlı ol
muştu. 

düşüncelerinde-n dolayı kalbinde bila -
ihtivar ona• karşı minnettarlık hissedi· 
yordu. Her ~eye rağmen o, kansına kar 
ı::ı aihr ve fena muamelelerde de bulu
nabilirdi; bahusus kalbinde ona karşı 
bi sevgi duymadıktan sonra ... 

Cevad, onun için hala bir muamma 
olmakla kalm::ımıştı; fakat kalbi daima 
~izlintü ve itimadsızlık içinde çırpındı· 
ğı halde, onunla daha sık görüştükten, 
onunla ciddi müna'kaşalar yaptıktan 

sonra onun parlak zekasına, büyüleyi -

Evet, Cevadm varlığından taşan se -
vimli bir tesirin altmda ka~tı; fakat 
yalnız kaldığı zaman bu tesir yalvaş ya· 
vaş kayholuyor, onun yerine derin ve 
acı bir üzüntü, bir rahatsızlık kalın o -
Juyordu. 

Kocasınm kendi ~ duran ve 
hazan tkbiiden fazltt uzayan ve hare • 
k'.et.sizl~ bakışları, ancak kendisini 

- Feriha hala düşünüyor musunuz? 
Artık yetmez mi? 

Genç kadının göğsü heyecanla inip kal 
kıyordu. 

- Hayır Kazım artık kararımı verdim. 
Sizinle nereye isterseniz gideceğim. Fa
kat yalvarınm bir an evvel buralardan 
uzaklaşa'lı.m korkuyorum. 
Kazım aylardanberi karşısında bir ?ş 

gibi susan bu kadının sözlerini duyar 
duymaz şaşkın bir sevince d:iştü: 

- Hemen yarın ... Evet yarın akşam 

beni garda bulursunuz. 

* Kaldırımlar yağmurun altında pırıl pı-

rıl parlıyordu. İnce bir kadın gölgesi sen 
deleyen adımlarla gara girdi. Genç ka • 
dının içinde sebebini bilmediği bir kor • 
ku vardı. Başını kaldırıp saate baktı: Do 
kuııu yirmi üç dakika geçiyordu. Cemil 
şimdi bıraktığım mektubu okumuşttl:' 

diye düşündü. Kendisini terkettiğimi öğ
renince hiddetlenecek mi yoksa muzta
rib mi olacak? 

Etrafın!>. bakındı Daha Kazım görün
memişti. Feriıha dalgındı. 

- Affedersiniz hanımefendi! 
Genç kadın merakla başını çevirdi. Ta 

nımadığı bir erkek ona bir mektub uza
tıyordu. 

- Fakat bu mektub kimden? 
- Kazım bey yolladı. 
-Kazım mı? 

Genç kadın acele ile zarfı onun elin • 
den çekti Çabucak açıp okumak istediği 
halde zarfı yırtarken parmaklan korku· 
dan titriyordu: 
« Feriha! 

Beni affediniz. Hatıralarımı, vicdanı • 
mı çiğneyip geçemedim. Hatıralarım eli -
yorum. Çünkü yakın bir mazide bizim 
bu firarımıza benzeyen acı bir hatıra gö
mülü ... Bunu siz bilmiyorsunuz. Evet üç 
sene evvel gene böyle bir akşam yazıha
nemden evime dönmüştüm. Masamın üs
tiinde karımın yazı.sile yazılı zarfı görün
ce içimi zehirli bir korku kaplamı~tı. Bir 
anda sanki her şeyi anlamıştım. Kartın 

bir daha dönmemek üzere gittiğini ve 
kendisini hiç bir yerde aramamamı ya • 
zı.yordu. Bu iıki satırlık mektub benim 
bütün saadetimi paramparça etmeğe yet
mişti. Hayatımın ışıkları bu mektubu ke
lime kelime okudukça birer birer sönü -
yordu. 

Senelerden sonra sizinle karşılaştığım 

tetkik etmek için de olabilirdi. Öyle ya, 
kayınvali<lesi daha ilk günden oğlunun 
onu, üzP.rinde tetkikler yapmak için in
tih::!b ettiğini, bu büyük romancının 
kendisile anca..1< bu sebeble evlendiğini 
söylemt>mi.ş miydi? 

Bir dam altında yaşadığı ve ismini 
taşıdığı bir adamın kendısini ancak bir 
tı:ıtki'k mevzuu olarak hayatına! sokmuş 
olınası düşüncesi o kadar acı ve taham
mül edilmez bir yüktü ki, gün geçtikçe 
bunu daha büyük bir facia gibi görü -
yor, ondan kaçmak, onunla yalnız kal
mamak, bütün his ve fikirlerini ondan 
saklamak ihtiyacını duyuyordu. 

Bir giin kendisini çok zavallı duy -
duğu bir saatte, bütün bu duygularını 
arkada~1 Lhniaya anlatmaktan kendi -
sini alamadı. Gelecek cevabın onu bu 
müşkül vaziyetten kurtaracağını, her 
şeyi bırakıp kaçma'511ll tavsiye edece -
ijini umuyordu. Aksi oldu. Bir hafta 
sonra Lamiadan gelen mektubda şu sa· 
tırları okudu: 

-« Her şeye rağmen ve kocanın sa
na karşı vaziyeti ne olursa olsun, sen 
ona karşı olan vazifelerini yap ve on -
dan uzaklaşma1: değil, elinden geldiği 
kadar ona yaklaşmağa çalış. 

Evlendiğiniz gün ona karşı olan u -
z~hğını ve lAkayidliğini o kadar ha
şin bir surette göstermekle, ona o müt
hiş sözleri söylemekle çok büyük bir 
hata ettin. 

Evet mazurdun; çünkü gençsin, 
çünkü kı=tynananm karmakanşık söz -
leri seni haklı olarak şaşırtmış, aklını 
bsşından almıştı; çünkü sonradan ko -
canın takındığı taVJT, annesinin sözle-

jeleri 180 kuruş mukabilinde Samsunda su işleri sekizinci şube mühendisliğin
dte<ıı alabifuler. 

5 - Eksiltmeye girebilınek için isteklilerin 2665 lira 86 ku~luk muvakkat 

teminat vermesi ve mümasil işleri yaptığını gösterir vesika ibraz etmesi ve ek
siltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün ve

sikalarla birlikte bir istida ile idareye müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere velililka al!maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 

vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştir.ak edemezler. 
6 - İst€klHerin teklif mek:tublarını üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline ka'Ci1ar Samsunda su işleri sekizinci şube mühendisliğin& makbuz mu. 
kabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1664) 

- --- - -

Baş, Di~, Nez!e, Grip, Romatizma, 
Nevralii, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- - İcal ın !a günde 3 kaşe alınabilir. - -

zaman masum varlığınızda bana bütün ı den daha yüksek bir sevgi ile bağlıdır. 
mazimi unutturacak yepyeni bir hayat Kdnm 
bahşetmek kudreti buldum. Sizi düşüne- Yağmur devam ediyordu ve mektubu 
meden, aziz bir arkadaşımın kansı oldu - veren adam çoktan gözden Jraybolnıuş • 
ğunuzu düşünemeden sevdim. Be~k.i in . tu. Genç kadın saate baktı. Gözlerini kap 
sanlardan intikam almak arrusu bana layan yaş bu1utu arkasından sa.ııtin do . 
bunu unutturmuştu. Sizi yuvanızı yık • kuz buçuk olduğunu görebiliyordu. 

Dudakları titreyerek mırıldanrlı: mak için teşvik ettim. Fakat bü'tün ha -
yatımız :müddetince yuvanızı ve koca . - Çok geç kaldın Kazım! Veya bunu 

mahsus yaptın! Karından alamadığın İn· 
nızın saadetini ayaklarımla çiğnediğimi tikamı şimdi benden alınış bulunuyor • 
hatırlayacaktım. sun. Çünkü artık eve dönemem. c~mil 

Bütün bunları bana tekrar düşündür - çoktan onu terkettiğimi bildfren mektu
meğe Cemil sebeb oldu. Dün akşam siz bu okudu. 

yanımızdan ayrıldıktan sonra uzun müd- Yağmur damlaları kaldı!"lllllarda kı _ 
det beni ti:!selli etti. Tesellisiz izhrabları- vılcnnlaruyordu. Sendeliyer~k yüıiiyen 
ma o da kattldı. Halbuki ben senel~rden- Feriha rıhtıma doğru uzanan yalda artık 
beri kalbimi parçalayan o ezici akşamın görünmez olmuştu. 

sonsuz acılarını karşımdaki bu ananı.ut ,---------------· ..... 
kalbine batırmak için hazırlamyordum. 

Hayır Feriha! Son dakikaya k:ıdar kal 

bim'le mücadele ettiğim halde bütül'\ bun 
ları unutup size koşanuyorum. 

Yuvanıza dönünüz. Kocanızın temiz 
kalbi size benim kırık kalbimln sevgisin-

:ini haklı gösterecek kadar soğuk ve 
sert bir tavırdı. 

Sana hak veriyorum karde:şim; hattA 
evlendikten sonra Cevadm o kadıır za
man seni yalnız bıra'kıp uzaklaşmasını 
da hiç mazur görmüyorum. 

Bir w•nç kızın, bütün hayallerini, bü
tün emellerini istikbalde seveceği bir 
adama', muhayyel bir kocaya bağladık
tan sonra bir gün aile mecburiyetleri 
yüzünden büyük bir fedakArlığa katla
nıp sevmediği ve sevemiyeceğini zan -
nettiği bır adama varması ne kada'r feci 
bir şeydir. HattA bu adam memleketin 
en çok sevdiği bir muharri,r en tanın -
miş ·bir zengin olsa bile ... 

Ben, mütevazı hayatımda sala.det için
de yaşarken seni düşünüyor, her şeye 
malik okluğun halde senin mes'ud ol -
madığım bilerek üzülüyor, muztarib 
oluyorum. 

Ne yazık oldu sana MuallAcığım; 

sen ki yüksek duyguların, sağlrmı bil
gin ve karakterin, göz kamaştıncı tatlı 
'{ilzellikle dünyanın en çok sevilen en 
mes'ud bir kadını olmağa layıktın! 

Fakat kardeşim, (sözlerim beliti sana 
~ı ve ağ1r gelecektir, amma gene senin 
saadetin namına bµnları yazmadan ge
çemiyeceğim) yazdığına bakılırsa .Ce -
vad sana karşı. seni seven bir kocahın 
yapabile<:eği her türlü maddt şeyleri 
yaptığnıa göre, acaba sana karşı büsbü
tün yabııncı mıdır? Diğer taraftan da 
onun vazifesini hakkile yapmasını göz 
önünde tutarak, setı de ona karşı bazı 
mecburiyetlerle mükellef değil misin? 
Mektubunu aldığını gündenberi hep 
bunu dü~ünüyorum. 

Acaba biraz gayret ederek ona yak -

Y a.ruıki nüshanuzda! 

Odenen borç 
Yazan: Peter Traill 

Çeviren: lbra.h.im Hoyi 
'-..., ________________ __, 

laşsan, onu cidden seveıniyecek misin 
kardeşim? 

Bu sözlerim karşısında isyan edece
ğini, onu sevemiyeceğini ilm sürerek 
kaşl<trını çatacağını biliyorum. Peki ... 
Fakat oradan, onun yanından ayrıla • 
mazsın Mualla ... Evlenirken onu takib 
edeceğine ve kızına analık edeceğine 
söz vermiştin. Bunu unutma! O sana 
yaklaşmıyorsa sen de ona yaklaşmıya
bilirsin; ancak o mademki sana karşı 
kocalık vazifesini, madd! cihetlerde de 
olsa, yapmakta kusur etmiyor; o halde 
·sen de kendi üstüne düşen vazifeyi 
yapmalı; onun evinde, onun kansı sı· 
fatile yaşamalısın!• 

İşte kendisinden oldukça y~lı ve 
tecrübeli olgn arkadaşının nasihatleri-

ne ve telkinlerine uyarak Mualla da 

kocasfodan '.büsbütün uzaklaşmıyor, 
hatta çiftlikte bulunduğu esnada onun 

yaya olarak veya otomobil ve a'raba ile 

yapmalarını teklif ettiği gezintilerde 

ona refakat ediyordu. Ancak bu gezin~ 

tilerde genç adamla büsbütün başba~a 

kalmamak için çok defa Zeynebi de be
raber götürüyordu. Küçük kızın baba .. 

sından eskisi gibi soğukluk ve kayidsiz· 

Jik görmediğini. biJakis Cevadın Zev -

neble ba:1.an me~gul olduğunu görnıek, 
onu cidden memnun ediyordu. 

Bir giin Cevad erkenden Paşabahçe 
de bir arkadaşına gideceğini söyliyerek 
yalnızca evdeh çık."Jlıştı. MuallA, ser • 
best kaldığından istifade ederek piya-

noya oturmuş, çokt~ndır ihmal ettiği 

müsikiye kendisini bırakmıştı. 
( A rkaıı var) 
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BATTAL GAZİ 
Yazan: ZİYA ŞAKİB 

Bizans halkının intikamı. 
Fakat uzağa gitmedi. Oradaki mey • 

danda, toplanan ve saraydaki meclisin 
neticesini anlamak için sabırsızlanan 
halk kümelerine göz ge2Xiirdi. En ka -
labaldt olan insan kütlesinin içine dal· 
dı. Abid ve zahid bir keşiş tavn takı
narak elierlni ıemaya kaldırdı: 

- Ey din kardeşleri.. ey, kilisemizin 
aadık evlAdlan!. .. Burada böyle ne du· 
ruyorsunuz .. ne bekliyorsunuz? .. Din -
slı ve hııin imparator, mukaddes mez • 
hebimizi bir emirname ile ortadan kal· 
dırdı. Bu zalim hükümdar, şimdi de 
mübarek patriğimizin gözlerine mil 
~ktiriyor ... Dine karşı yapılan bu iha· 
nete, Allah razı olamaz ... Hücum .. sa • 
raya hUcum ... 

Diye, bağırdı. 
Halk, esasen imparatordan nefret e

~rdu. On altı yaşında iken Bizans 
tahtına çıkmış olan bu adamın seneler
denberi devam eden hırsı, vahşeti, za~ 
Jimane haıreketleri, halla aza b içinde 
yaşatıyordu. Bilhassa son senelerde, 
bu hüktimdann aleyhindeki nefret o 
kadar artmıştı ki şehir, adeta bir yanar 
dağ gibi için için kaynıyordu. 

Battal Gazinin birkaç sözü. bu ya -
nerdağı patlatmaya kiti gelmişti. Mey· 
danı dolduran insan kütleleri, derhal 
birleşmi4ti. Her taraftan: 

- Hücum .. hücum .. sa.raya hücum ... 
SeslPri yükselmişti. 
Halktan bazılan bağınyordu: 
- SiJlh .. silAh .. silAhınıız yok. 
İhtHAJctlerln önünde koşan Battal 

G~zi, koltuğunun altındaki kılıcı çeke
rek ceva b verdi: 

- Ben, muhafızlan devireceğim. Siz, 
onların silAhlannı alın ... 

İhtilAl_, o .kada.r birdenbire patlamıştı 
ki, sarayın avlusunu dolduran zırhlı 
muh~fızlar, şaşırmı~lardı. Kapılan ka· 
pamaya bile vaktt bulamamışlardı. 

:&ttal Gatzi, bütün ti<f deti ile ileri 
atılmış, başının üzerinde savurduğu kı
lıcını. muhafızların baş.larına indinni
ye başlamıştı. Her darbenin altında, bir 
muhafu ~ veriyorudu. Ve bunların 
ıilAhları, ihtiIAlcilerin eline geçiyordu. 

Avludaki kanlı mücadele, uzun sür
medi. Battal, kMtdlsini takib eden ihti
lllciler1e, Kubbeli salona girdi. Koca 
aalon, Kruargaya uğrsmJ4 gibi, bir a'nda 
altilst oluverdi. 

Peskoposlarla maiyetlerindeki pa -
paslar şqırmışlardı. Henüz neden ileri 
geldiğini anlıya'madıklan bu ihtilal 
karşl!ında korkudan titreyerek bir kö· 
feye toplanm~lar .. hep bir ağı.zdan: 

Yarab!.. Bize merhamet et .. . 
Diye, blr dua okumıya başlamışlardı. 
İmparatorun hassa muhafızlan ileri 

atılmışlar, ellerlnd~kl mızrakları ileri 
uza tank ibtilAlcileJi karşı lam ı~\lardı. 
P'akat, korkunç bir deniz dalgası gibi 
çarpan ihtflAlctlerln karşısında daya -
namaımşlar.. imparatorun tahtının ö
nüne doğru, adım adım geri çekilmiye 
mecbur kalmışlardı. 

Oürültllcen, birbirine çarpan demir 
teSl~rlnden, salonun yaldızh kubbeleri 
inim inim inliyordu. Yarahlann fer • 
yadı. tliyleri Qrpertlyordu. 

Battal Gazi, yıldırım gibi savurduğu 
kılıcı ile mntemadtyen yol açıyor, ih -
tnAJcllet' de onu taklb ediyordu. 
İmparator kendine mah~ olan ar

ka kapıdan kaçmıştı. Ht1ktınıet erkünı 
ile saray memurları, bir köşeye toplan
mışlar, üstnste yığılmı.tlardı. 

İht!l.Alcilerln biri, korkunç bir sesle: 
- İşte .. Kayserin ruınm ve istibdad 

vasi talan .. . Bunlardıtn mllletin intika
mını almab ... 

D1Y€ bsğırdı ... O zaman o kanlı ih-
1HA1 dalga!!, bütün şiddet~ o köşeye 
çsrptı. Boğuk feryadlar, rengfu-enk mo
zaiklerle s0sl11 olan duvarları sarstt. 
R'UkOmet erkAnı ile saray ricali, ihti
lAlcflerln kılıç ve mıznklarl1e bir an
da parçA lanmıştı. 
Şimdi her tarafüm: 
- K:ıyser .. K nyse" ... O nerede!. 
Sesleri yilkseliyordu. Canlanru kW'" 

tarmak kaygusuna düşen, hassa muha
fızlarından bazıları, parmaklarının uç
larile salonun ( İmparator kapısı )nı 
gösteriyorlardı .. artık onlar da ihtilal· 
cilerle birleşiyorlardı. 

İhtilalciler, her tarafında altın yal -
dızlar parlıyan bu kapıya hücum etmiş
l<?r; kapının tunç kanadlarmı yıkıp de· 
virmişler .. önüne geçilmez bir sed ha
linde geçip gitmişlerdi ... Salonda, üst
üste yığılan kanlı cesedlerle, daha hala 
dua okuyan peskoposlar kalmıştı ... Ve 
bir de, Battal Gazi. 

İhtilalciler, Kayserin dairesine hü • 
cum ederlerken, Battal Gazi bir kena
ra çekilmiş .. neş'eli bir gülümseme ile: 

- Yapacağımı, yaptım. Bu kadarı 
kUi. 

Demişti... Sonra. büyük bir soğuk
kanlılıkla yere eğilmiş .. kılıcının kan· 
lannı, orada biruh olarak yatan bir 
hassa muhafız zabitinin ipekli harma
nisine silerek temizlemiş .. koltuğunun 
altına yerle~tirip, cübbesini sımsıkı 

kavuşturarak, sessizce sarayı terket -
mişti. 

* Battal Gazi; o gece bir köseye çekil-
di. İstirahat ~tti. Ertesi sabah erken -
~n dişarı çıkarak her tarafta dolaşmı
ya ba42!adı. Ve bir hay]j havadis topla· 
dı. 

Aldığı malılmal. çok mühimdi. İhti-

lilqiler, imparatoru sarayın harem 
dairesinde yakalamışlar, burnunu kes· 
mişlerdi. Ve onu tahttan indirerek ye
rine (Le<ıntiyos) isminde birini geçir -
mişlerdi. 

Fakat, akıllı uslu bir çok kimselet", 
yeni Kayseri de beğenmiyorlardı. 

- Yakında, mutlaka yeni bir ihtilal 
daha çıkacak .. bu irr.parator da tahttan 
indirilecek. 

Diyorlardı. 

Aldığı havadislerin bundan sonrası, 

Battalı güldürüyordu. İhtilalciler her 
tarafta kendisini arıyorlar: 

- Ah .. o keşiş. acaba nerede?. Bizi, 
bu zalim ve müstebid herifin elinden o 
kurtard:. Eğer o, ileri atılmasaydı. biz 
bu harekete cesaret edemiyecek idik. 
Kavseri. tahtından indiremiyecektik ... 
O keşişi bulalım. Kendimize (patrik) 
yapalım. 

Diyo!"lardı. Fakat. bütün a1raştırma • 
larına ra{rmcn bulamıyorlal'dı. Onun 
için şimdi Battal Gaziye manevt bir sı
fat \'eriyorlar: 

- Anla~ıldı... O. bir insan değildi. 
Hiç şüphesiz, CenabıhaK tarafından 
gönderilmiş olan bir (aziz)di. Bizim ö
numuze di.i.şerek vazüesini ifa etti. 
Tekrar sPmaya çekildi. 

Diye, hir çok şeyler söylüvorlardı. 
(Arkası ~ıar) 

Emniyet Umum Mi;dürl :.iğünde'rl: 
Dahiliye Vekaleti Emniyet Umuın mil dürlüğünde çalıştırılmak üzere 200 lira 

ücretli kiığıd, mürck.keb, madeni ve: ka ğıd para imaline ve buna benzer :şlere 

vAkıf mütehassıs bir kimyager mühendis ile döviz , kliring, piyasa. borsa ve 

alelümum banka işlerinden unlar bir ~k onomi ·ve finans mütehassısı ve 100 lira 
ücretli bir kuyumculuk makine, tesv:ye c:l!k ve benzeri olan elektro g1lvanize 
gibi sınai kısımlarından anlıvan eltc:per alınacaktır. 

Talihlerin Türk olmak suretıle ihti$.S1 ve evrakı rnüsbitelerıle Emniyet Umum 
müdürLüğü üçüncü şube müdürlüğüne müracaatları. (1986) 

lncnü Kız Lises~ Sabnalma Komisycn nr'an: 
Lisemiz için rcs ım ve şartnamesine gö !"(> yaptırılacak olan ve 950 lıra bedel 

tahmin edilen 10 aded dolabın İst:ınbul Beyoğlu İstikla} caddes: 349 numarada
ki Liseler Muhasebeciliğınde toplannn okul komisyonunda 3/4/939 Pazartesi gü. 
nü saat 14 de açık eksiltm•.? suretile ıha !-esi yapılacaktır. İlk teminat 71 lira 2~ 
kuruştur. Bu işe gireceklerin bu nevi doğrama işi yaptıkların:ı dair resmi dnire-
lerden ald1kları vesaUtle birlikte Ticaret Odasının yeni sene ves 'kasıle belli gün 
ve saatte Komisyona ve şartnameyi i5ğrenmek için ıde Kabataştakı okulumuz 
idaresine müracaat eylcmelerı lazımdır. (1705) 

NEZLE 
Bütün göğüs hastalıkla· 

nna yol açabilir. 
Fakat bir tek 

GRiPiN 

B•ı, diş, adale ağrılarile diğer atnlan en kua bir zamanda •• 
en kat'i ıekilne dindirir. Nezleye, ıoğuk algınlığına, fl'İpe •• 

emaali hastalıklara karfl bilbusa mlleuirdir. 

Alllaamayıaız. Balltet glrea ller ıeyln takUd ve 
benzeri vardır. OBIPIN yerme bqlla ba. marka 

verirlerse pddetıe reddıdlalr. -~ 

8ayfa ıs 
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Baron de Tott'un hatıraları 
.M a:cd: .. t:_!ll:.__ Jttınmıaa Çl!l!l 
Buğdan halkı ve sipahiler 
Şehrin yedi sek;z bine varan bütün halklnın bazı sipahi· 
!erin fena muamelelerinden ve ga/magerlik /erinden 

korkarak manastıra iltica ettiklerini söylüyorlardı 

Tercüme eden: HDsayin Cahid Yalçm 
Biraz sonra ben de değirmene vlsıl ol- rak manutıra iltica ettiklerini bana ha 

dum. Nehre düşmüş ıeyleri kancalarla her vermifti. Alelade halk kad:ır. kor~ 
toplamak teşebbüsünde idiler. Fakat ih- olan Boyarlardan bazıları da netıc~l~rini 
tiyar arkad~ımı beyhude yere arayıp tahmin etmeden bu kargaşalıklara i§tıralı: 
duruyordum. Kend;sinden ümid keserek 1 ediyorlardı. 
fena halde müteessir bulunduğum sırada, Bunla~ .IÖyledikten aonra lll sözleri 
sesi kulağıma geldi. Beni teskin etmeğe illve ettı· 
çalışıyordu. Buz parçalarının üzerinde - Ben de o meyanda idim. Fakat siz be 
yalnız başı arabanın kapısından dışan çı- nim gözlerimi açtınız. Rica ederim, ar
kabilmişti. Sığ bir noKtaya tesadüf ettiği kadaşlaruna karşı da ayni lUtfü yapınız. 
için oraya ilişip kalmışh. Ufacık bir ha- Hiç bir tecavüz tehdidi altı~ bulun· 
reket kendisini sürü~emeğe kifayet ede- mıyan bu zavallılan evlerine kavu~tur • 
bilird i. mak zevki bu teşebbüsün arzedebileeeğt 

tehlikeyi düşünmeme mani oldu. Ev sa .. 
Nihavet ona muavenet edebilecek ka • 

J hibini yatmağa alakoydum. Yolum ma • 
dar bahtivar oldum: suya düşenlerin hep-

~ nastırın önünden geçmeğe bizi meobur 
sini toplıyabildim. Sonra, onları soluktan 
ölmek 'tehlikesinden kurtarmak icab etti. ettiği için. kadın ve çocukların fe:ryadla· 

n. bir araya 5lkışımf bir kalabalığın vel· 
Filhakika don hepsinin esvablannı o ka· velesi ve etraftaki sefaletin manzarası. 
dar kaskatı bir hale sokmuştu kl büyük bizim Boyaruı arkaaı sıra yürümete beni 
bir ateş yakıp onun harareti ile kumaş • tervik etti. 
ları yumuşatmadan kend;lerini soymağa Kalabalık arasında bir yol aı:.rnak için 
imkAn olmadı. bana yardım etti. Bir merdivene kadar 

Değirmencilrin gayreti kafi geleceğini ilerliyebild& Arkadaşları merdivenin 
anlayınca, arabacımla birlikti! benim a • ba§ında beni karşıladılar ve toplandık • 
rabayı idare eden adamı getirmeğe koı- lan bir salona soktular. Ev sahibimin ü .. 
tum Kar onu ted:ıvi etmişt;. Yanına var- serinde öyle bir tesir yapmıştım ki, de
dı~ız zaman, attıe-ım çukurdan çık • lil ve mütalealanının halA nüfui.u altın• 
mağa çalıştığını görd:.im. Değirmendeki da bulunduğu için, arkadaşlarının fikir .. 
tatlı ateş onu bütün bütiin rahat ettirdi. lerini de~irmeğe kalktı. Fakat, iptida. 
Değirmene girerken bütün eşyamın SU· bir takım tahkirlerle sözlenni kestiler. 
dan kurtanlmış olduğunu görerek mem· Bu hadise bende onun bir §&f olmadığı 
nun oldum. kanaatini ta'kviye etti. 

Ahvalin icab etti~i bütün yeni muave • 
netleri elimden geWi?i kadar temin et • 
tim. Biraz sonra. arkadaşımın pek fazla 
h'lssasiyet;ni müsahede imkanını bul • 
dtım. Bu zat. gavet büyük bir tehlike at· 
latmış oldultu halde, yalnız benim h~ • 
setmic: olduğum üzüntü ve endişeden 
balısr>d ivordu. 

Esvablan kurutmak, arabalnrı düzelt
mek ve heyet!n yiyecğini temin etmek 

(Arkast var) --·------····-... -·························--
Bir doktorun gUnlUk 

notlarından 

iç:n sarfed;ıen vakit hasebile ancak erte- Veremll ailelerde oocuklann hastalar -
si sabah oradan müfarakat edebildik. O- dan uza.k bulundurulması hakkında ev
raya kadar, takib ettiğimiz yeni yolun ~ce birkaç aöz aöylemiştlk. Verem si • 
memnun olacak bir tarafını görmemiş - rayeti meselesinde bu nokta son derece 
t im. Biraz sonra Botouchan'a vasıl olmak •hi!mmiyotl halzdl.r. Hasta annelerden 
ümidi bulunmasaydı. tesaclüf ettiğimi:& dolan oocuklar nlerinde b1L4ka veremll 

basta bulunan evlerdeki yavrular verem 
kötü yollar beni bütlin bütün pişman e • mikrobu olan lr.oh basllinl kapmata o 

Veremli 
Ailelerde çocuk 

dceklerdi. kadar m6atatddlrler ki bunu aile reis -
d b. ı lerl atle tabibleri da.ima nazarı dik.kate 

Buğdanın en mühim şe>hirlerin en ır almağa mecburdurla.r. Şehirlerde ıverem 
olan Botouchan'ın bir arzı mev'ud oldu- nlgınlarının .sınat ainsl felaketle.re sebe
ğunu temin etmişlerdi. Yolumuzun mü - blyet vermuı, durmadan kurban vermes1-
tebaki kısmı için mevcud bütün ihtiyaç- nin blrlclk eebebl bu ~edlr, denile • 
!arımızı orada temin etmek kabtl olacak- blllr. Çüııktl pek bftyüklerde 81rayet o 
tı. Şehr girdiğimiz vakit henüz g{lndüz- kadar draW değildir. Hattl bazı büyüt 

tıb proı..örlerine ıöre büyüklerde çoll: 
dü. Fakat şehri tamamen terkedilmiı bfr miktarda temas olmadıRı takdirde slra-
halde bulduk. Açık evler, en çok ~ıe çar ,et de pet Taki deltldlr. ~ukl tüçük
pan evin içine girmemize imkAn verdi • lerde tamamen altsktlr. Sokaklarda tükü
ler Kılavuı bu evin bir Boyara (3) ald renlerin aruında bll'9ok veremlilerin bu
olduğunu söyledi. lundutuu derhatır etmek llzımdır. Ev-

Teke veremllierln ikamet ettikleri evle-
Bu vaziyet bize hiç miisaid değildi. rı dezenfekte etmeden işgal etmek aala 

Maamafih, kılavuzumuzu civar bir ma- eaız detlldlr. Bu lf basit bir badana ile 
nastıra giderek oranın başrahlblnden be- balledilem•. Odalann ayrı ayrı husuat 
nim namıma bazı ,eyler isteme~ me • maylat ile ook dikkaW olarak dezenfekte 
mur ettim. Avdetinı sabırsıılıkla bekle- 4M1Ume&l .,. ondan aonra evlere naklet -

mek Jbımdır. Çocukları herkesin sevme. 
diğim sırada, avluya altı atlı bir araba • a, öpmen asla cak de~lr. 
nın g:rd;ğini gördiim. Bu ev sahibi idi. 1----------------1 
!çeri geldiği zaman, yl')l!adı!tım adıtmdan 
kendi evini lkaınetg!h olarak intihab et
i;ğimizi ve bir takım ~ylere ihtiyacım1z 
bulunduğunu haber alınea, bunlan temin 
şerefini kimseye bırakmamak içtn bizzat ~ 
koştuğunu sı5yledi. 

Bu kadar nazikA.ne bir bn,lnn!I~ :rne • 
nevt kuvvetimizi artırdı. Yi~lerin 
gelmesi de biti üzüntftden kurtaıdı. Bi -
:r.im ev s8'hlbl ne kadar mühtm adam O· 

lursa olS'l.ln, her hal<!e kendisfle konuşur
ken anladım ki öyle pek kı~etH btr teY 
değ'ildi. Karakterl uıyrl olduğu lçhı her 
söze kapılacak takımdandı. Bundaıı do -
layı yanına m !On kim gelmi~e o haklı 
idi. Blnaen~eyh, Boyarlann evlerin 
terkedlhnemestne mümanaat g~e -
mek, hattl onlara bizzat llrnek t~kn et
meık ruretile pek hata ettiklerini kendi
sine lsbat etmek bentm l~tn zor bfT iş ol
madı. Şehrin yed1 sekiz bine vara'PI bfttftn 
halkının !ban Stpatnert:n fena muamele • 
lerin~n ve yağm.agerli1deri1'den korka-

(S) Buldan ullz&destne Boyar derler. 

Ceftlt lnlyen on111culanmm posta 
,.ıa 7oll••••annı rtoa ederim • .&Jul tak· 
dlrcle ldelll•l müabelesb kalabWr. · -

Nöbetçi 
~: 

eczaneler ----
Buıiıı " ba pee nöbet91 olan ecza. 

aeler tplarclır: lı 
istanb.ı ellıethulekller: ~ 
Fe!Mldl <Emll:rad4>. Kocamusta.fapa. 

fada (Rıdnn>, mdimekapıda (Arlf), 

.ü.sara,.ıia CZ11& Nuri)., Şehremln1nde 
(Bamdl>, Baraçhanebaşında <İbrahim 
Balll>, Zytbde (Arit), Bakır köyünde C1'
t.anbul). 

Beyoll• eihetlndeldler: 
Be§1kta.ft& <Vldln), KulecUbinde CHay

J'eddln), Karatöyde <Karaköy), Topha
nede cbtthad>, Tepebaşında (Klnyom. ı• 
Yenlfeblrde CYenifehlr), İstiklAl cadde
slnde CXmıal Reb1ll). 

Botulft, .ltadıkiy Te AcJalardakiler: 
KadıtOJfinde ctsteıe, Namık, Nejad) , 

Ö.U.üdarda (İmrahor>, Ahmed.iye), Bü
Jilkadada <Halk), Heybelide CHalk). 
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BiR iN6illl CASIJS 
'breDwe edm: a MiM 

Asker taşıyan trenler Due hattmdan gidiyorlardı 

Mut. 

Milh Kuma maçları 

FeDerb~bçe J\nkara 
Gücünü 4-1 yendi 

Oyun ekseriyetle Fenerin hakimiyeti albnda geçti. 
Fenerin gollerini M. Reıad, Naci, Yaşar, Basri atblar 

D4"1cl maçtan MJiwa.k bu- 80.[ha 
Şehrunia ,.ıen Ankaragücü futbol r·--···,_ .. ______ , ___ _ 

takımı dün ilk maçını Fenerbahçe ile 5 8 O k 
'JtlJ ele gm"O ~hafftde Mr Almaa tnakineli ff1/e1c Jcolu yaptı. Birçok dedikodula!"la tadı kaıç - 1 ug n 0 spor 

Sil "thaınkl bt toJala IBzleriıı mış olan milli kiline maçlannın karar- 1 h k fi • 
de Z~l rek· r r e Gerek babamnıa preDe ~esinin dilmaini istisna edersek, bCitGn plh • SIZ vaziyeti dolayWle sahaya pek az : are e erı 

vam e · bu meseleye aicl hi9 bir şey bilmeme .. 1a.rım, 1imdiye kadar hiç mr müşküll- ~-= to lamnı t Haıll 366 1 
- Siz Alınan değilsiniz, m l'ruım- lert. llzım eldi.ıw htkkındaki ..:ı:~ ..... "'I .. - ta .. ııı-....... dan .nı. ac, ....... ı P . ş ı. t l'ira ... 5 11ec141ye ltiJbde: 

1 

. . 1 ~ u""l~ "'&"~ mudlnmelea tatbik: • • (Stad ve dijer muraflar çı!lrtıktan : 76 kilometrelik ~ _. a, 
sınız... oelenme o da ittirak etti. Vakıl Sü • dildiler .. fakat fimendifer hattını tah • sonra genel direktörlilj'e 150 lira ka- ! Tabim atadmcla: JU• 
Dey~ce, ben bilsbüttln PfU'dım. Fa· uttun babasından bazı mal1lmat almak rlb edeceğim gün müthit bir korku ge- dar birşcy kalmaktadır ) ! AnadoluhJ.sar - OtJ&ta 0en91er _. 

kat diger taraftan dır 1mm. bu l&Elerlnl mecburiyetinde idik, amma bu malii - çirdim. · _ ! 9,30, Bartohba - Demlnpor .at ıı.ıe. 
ıayet tabii bir dille protestıo etmekten matı dolambach yollarla tedarik etme- Her şeyin olup bit.ece~ gün, . . . Maça bqlamnadan evvel eski TüTk ! <Beytos - Kurtulut> - <Kunnpqa - o.-
de geri durmadım. Süzan bmJm bu pro- te çalı.ıacaktık. bozacak en ufak bir en lin bile ~ Spor ~u~u b~~anı mer~um ~ne- i Iatupor> muhteıltl laM ıs, d. Spor • 
testola.""Ulla kulak bile vermek istemi- Sü . . . ge. ral Alı Hıkmet ıçın Qç dakika suk11t : Pera> - (Toptapı - ArnandkÖJ') m• 

. . zan. mamuı ıçın, her şeyi bır defa daha edildi Billhare ilk ve .. zel hücumu i teııtı saat H,45, Antaracüctı - Vela 

~u. Aynı ıthamkAr s&lerine devam - Hakikaten, ded1, baba'm lüzumu g~zden geçirmek düşünceııile bir saat yapa~ Ank l J 1 ~ Ha d" . i <mllll kllme> .saat 11,30 
ettı: olan bütün mal1hnatı bize verebilecek kadar Lan'da dolqt.ıın. Cephenin her .. 

8
:8 

1 
ar ~ açı m mm \. 

- Biz şimdi sizinle danstan batıse • b' . tt-.:ıi Ç" -'-" b bam b h - iki ta f d h b iL sıkı bit" .şutünün ~ çctrpıp Fener ·--····· .. --·· .. ···--......... _. ' ır vazıve ııı::u r . UııAu a , u a ra ın a, ar sahasına ya~ın cep kale · i n b' 1 k d ı •--
diyorduk; bana fransıı:ca olarlık: cBen valideki. şebekenin batlıca tekatil nok- he gerisindeki şehirler şu veya bu iş sı.ne g :rm~ e ır go azan ı ar. v~ - Abdul, Semih, .ıamail - Hamdi. 
sizinle yirmi defa daıı.setm• t.ttyo - tuından bir mil mesafede bulunan Av- münasebetile şehirde ~erbest dol • Bu gol ma~evıyatlannı yüks.elttiğin - Fıkret, Muzaffer~. Fahri, Hamdi ... 
rum> cümlesini söylesenize!. wn ihtiyat yolunda ıenelerdenberi ma mak hakkını' haiz b. ü - çe ünf 8:ıd den on dakıka kadar çok haklın oyna- Fenerbahçe: Husameddin • Muzattı.1 

Süzanın istediği cümleyi llSyleyince, kascılık yapıyor. askerlerle doludur. ıtn~ı:1tıar mbu :S . dılarsa da başka sayı yapamadılar. Leb~b - Ali Rıza, Angelidia, Reşid ~ 
Süzan sevinçle haykırdı: Ertesi gün, ~ hattına mü • kerlerin beherini durdurup vesika 80 _ F°{"'ed ~a~.lan ~yi anlaşmakla beraber Nacı, Şab~n. Y~şar, ~ad, Basri ... 

- Tamam, ben zaten bunu bekli - vazi olan şose boyunca tesadüfen do - ramazlsrdı. Çünkü bu vaziyet, bir sü- ça ~ yüzünden netice alamadL Bu ~kem. Halıd ~ıh (maç hakemi 
yordum! Hiç bir Alınlln, doira olarak :taşıyormuşmn gibi yaparak, 0 ha-valiyi nı acele işlerin geri kalmasını mudb tazyıkten ~ulan Fenerliler sıkı hü- Refı~ ?ı:;man hastalandığındmı gele • 
hiç biT zaman cDan~ (1) keltmesini iyice tPtkik ettim. Harita üzerinde ilk olabllirdl . curnlara gırışerek AnkaragücQ kale • memışttr.) 
~eUffuz edemez!. Gene Mt btr Alınan ~tğim yer, galfba bu işe yarar yegane ( Arkaaı var) sine inmeğe başladılar. 11 inci daki- * 
cVingb (2) kelimesindeki cV• harfim yedi. Şimdi benim 6nilınde duran en .. [™™~ ·--·- · ... ___ kada Eaad bir gol kaçmlı. 15 inci dakl- Dün Fenerbahçeye 4-1 yenilen Aa • 

::r;~:~~i~etft- =::.~==-~~~ ~ E:ı:E~~i:!urEÜE~ ;;::~ E=r~ 
- Hem esasen Madam Sofi birini ba· st vardı; kulübenin yanında bir nöbet· 1 2 8 ' ~ 6 7 8 9 10 yen ııkıştınyorlar, fa.kat netice yok... le hakikt oyununu gösterememiş ol-. 

na gönderdi ml, ben mutlaka bundan çinin bulunduğunu farkettim. Bu nö - 3~ uncu dakikadan sonra oyunda teva"" All'kara takımının bugün daha iyt 1*. 
bir fevkaladelik: beklerim. 1fi9 çekin - betçiden maada buruınm muhalfazasi· 1 zun hAsıl oldu. Her iki takımın karşı- oyun çıkaracağı tahmin edthnektedk 
meden siz bana açılabllil'liırlz!. SiZi. g6- le mükellef herhangi birlsinin bulun - 1 lıklı akınlarından sonra birinci devre Vefalılar da maçı kazanmak amılle 91 

riir görmez, derhal ~ hil'riyetlni • dulunu zannetmiyordum. Diğer nlS .. 1 1-0 Aınkara lehine neticelendi. en kuvvetli kactro1alll1• dkmalrta~ 
zln altında bambaşka bir htıvtyet gls- betçi, bu nöbetçiden çeyntk mil mesa - 4 İkinci devrede sıkı bir hücum ya - lar · · · 
U olduğunu· anlamakta pcUaned1m. fede bulunuyordu. ı pan Fener9!Ier, Anbnlgü~ bi - M. T. 6 

Bu vaziyet beni biraz cın,ftndürdil. o akşam, akşam yem.eğinde, Süza • e rincl devrenm ilk dılr11rasında ka~an· G ki b k • 
Önceleri, Mddam Soft'ntn mel'un~ nm babasından h• ne 6ğrenmek müın , dıklan gol gibi, beraberlik ayısını Uneş o 1 ongresı 
hanesi.ne niçin bir mfiden fazla yak • kOme hepsini lSğrendik. Ben 9üz~nm ~ yapmağa muvaffak oldulM". Oywı baş- Güneş klübü kongresi dün klüp iDii' 
]aştığıma, herhangi bir gt%H Franm sual '"sormuını tercih ediyordum; çünkü lar başlamaz soldan M. Reşadın attığı kezinde yapılmış, fakat bazı besabla • 
ajanının yardımı olmadan niçin kendi ım da pllnımın teferrilatını öğrenmiş l fı*iki Ankara kalecili elinden ka~ır - nn tesviye edilememif olması dolaJI"' 
kendime bir yer bulmachğıms adama- bulunduğu için tabiatn. baM llzun o- 1f> dı. Ya,ar yetişerek topu kaleye sok .. sile tEkrar toplanmala ve ild aıy ~ 
kıllı canım sıkıldı. Fakat, 90nralan ~ bn noktaların hangileri olduklannı da SOLDAN ı.&tı.& "YUIU.BDAN AŞ.&tıı: tu. fevkallde bir kongre yapılmasına b-
reyan eden hAdiseler, bu can sıkıntı - pek A.ll kestirebiliyordu. "'"'k ı?eçme • Fenerbahçe mütemadiyen atak yapı- rar verilmiştir. 

tam 
vv 1 - GaMtembıd• çıkan cB&tal OUb l'O-

!Wll amen manasız olduğunu, Sil - den gayet mühim bir kaç noktiyı tes - manının mıılıarrlrt. yor ve hafbetı.rle forved1n glbel o - 1 "it K 1 k la anı tanımdkla hiç de zamr pmedtği- bite muvaffak oldum. tik öğrenmeğe ı - ııerammı anıatmak - BUcW. yunu neticesinde top Ankara kalesin • ngı ere ra upası maç n 
mi bana isbat etti muvaffak olduğum nokta şu oldu: Af- ı - Doatlar - Lltıfe. den aynlınıyor. İkinci devrenin 17 nci İngiltere Kral kupası maçlannın dl-

Öyle insanlar vardır kt m i.ter is • ~taşıyan trenler Due, Lan şimal ana • - VtJdll - Bir blııaılm lltDN' o1aa .. <l*ikasmda IOl hafı çalımla geçen Na- mi finali dün yap?lınıftır. 
temez, daha ilk görüşünüzden itibaren hattından; yftk trenleri ise umumiyet -

1 
_ :. cl mukabil zaviyeden ırkı bir vuru.şla Ligde ikinci vaziyette olan Wolftp 

onlara itimad edersinizt. İp S11zan da le, Due'nln birkııı9 mil cenubu gatbisin· e _ YtlbeUf. ildnci Fener golünü atıl. Bir dakika haınpton ayni ligdeki Grtmaby Wt,.,.. 
bu cins insanlardan birt iA Sonradan de Du. Arru ana hattından ayrılan T - Bazan onu J'&paJDD. deaen p fi - sonra bir korner vunışunu 18 çizgili nı 5-0, Portsmoutb takımı Hudclanfıı 
öğrendğime nazaran Sil.zaJl tam mana- ~ub hattından gidiyorlardı. Gene öğ· taran da olur - Bö1ıe okhıtu muhak- dişmda yakalıyan M. Reşald, oyunun fleld takımını 2-1 mall<lb ederek ti c. 

sile bir casus olmamakla berabe!', ara· rendi~ noktalardan biri de, erzak ta-
1 

_ ~=.;1~0=~nnır. en güzel golünü yapnağa muvaffak nale kahnı41ard.ır. 
da sıradm Madanı Soflden, Due'de bu - şıyan tTenleria, ıaylt muntazam bir 1 _ Arab yamında bir .;..sı tarzı _ :aıazu oldu. Bu ftç golden sonra Fener-bahçe Şişli takımı Ankarayı gidecek 
lunan birisine bazı haber'ler gtltilrO.r - tarifeye tabi olank ve nattiren, o da filhudlnln 6c;tınctl f&hJI Wılba açıklarla oynıyarak Ankangücft de .. müş .. Polisce herhangi bir filphe altın- birkaç dakika için, geç kalarak sefer et ıı - Ha:bl umumide meşhur olan bir •- fıf!lsmı mtlşkül vazıtyetlen 10kuyor Şişli klübü 19 ve 30 Martta ftd .... 
da olmadığı için Süzan, h~ de dikkati tiklerldir. Fakat biltnn bu öğrendikle- 8111 tadın. 23 ibıctı dakikada Naclnfn ortaladı~ yapmak üzere Ankanıya gtdecekür. 
oelbetmeksizin bu ifl pek lll batan • rlınin içinde hepsinden mühim olanı 1 2 8 

' 
1 8 

'1 
8 9 

tO topu demarke nziyette yakahyan ~ yormuş.. şu idi: l~t lruUlbeei civarında bulu • ı rl mükemmel btr vole fle Ankara ka .. HALK OPERETi 
Aradan h enüz bir gece bile geçme - n~ nöbetçi, her gece tam saat ikide 2 lesine soktu. Ankaragftcüniln muka - Barla ıı 4a 

diği halde, bütün pllnımı Jr.:ızal açmağa işaret kulübesine girmeği adeta gayri 8 bil akınında Hamdi bir gol kaçırdı. Gece ı a 
karar verdim. Bu belld de b'lru teh _ resmi bir ltiyad haline getirmiş .. çünkü 4 Fenerin hlldm oyun• devam ediyor. A k B 
Hkeli idi, fakat bu t.<ılıllkeyl gt!za al - isaretçı tam aat Odde kahve pişirir vo ~ Klçan birkaç fıl'lllttan ...,,. oyun Ş 0fSUI 
mak 1.AzJmdı. Süzan, benim alelAde bfr nöbetçi ile beraber içerlermiş .. Nöbet- bitti ve Fenerbahçe maçı 4 - 1 kazan- Yua• llau.t Y...t 

insan olmadığımı pek çabuk anlamıştı. çi, ancak beş veyahud on dakika için 6 eh. biJlk oper.t ı ,.. 
Şayed 

0 
bir hmn olsaydı, bent 

90
ktan kendi yerinden a"ynlırmı.ı .. maamafih 'l Fener takımında; Lebib, Ali Rıza, l'r zozo Dalmııla 

ele verebilirdi .. fakat Silzan hl~ de bir bu r.ama? diçinde de
1 

, ~l kukliık' besbiil~ 1 sad ve bnhusa Repd 90k iYi id1ler. -··-.................. ---··-·----
hain değildi. nenceresın en yo u 6 v .r.. eme a ı- ~ AnkaraıftcChıden b1ıfbt. Sıemiıı olmak !"'"9'-----------..... 

miş .. tabif bu, dışandan da farkedile • ıo üzere Ali Rım, Abdu1 ve Hamdi tyt Çoeuk Ealrpme ' .,.D'*mamn ~ 
m Danser: Dans etm& l>ilen bir hareketti. oynadılar. rlmbe kadar 7•71bMm 1'ba Jlll1a ı B-
(2) Vlnıt: Yirmi. Silzan tarafından hO.viyetimin keşfe- SneUd bultnGCMd ~,.... AnkaragQcll: 1tefer .. AH Rma, En - ....,,._.,.... __ ~_•_0_ı_a1_··-·------~ 



26 Mart SON POSTA 

Çünkü ASPİRiN senefer~ 
denberi her türlü ı<>Oukal· 

gınlıklarına ve aOnfara karıı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 
• • 

A S P 1 R 1 N in tesirinden 

emin olmak icin lütfen ffi mar· 
kasına dikkat ediniz. 

~ 
.\J:/ 

50 yaşında 
Olmama rağmen 

SOLMUŞ 
BiR CIL TTEN 

Nasll 

Kurtuldum ı 

·~Bütün dostlanm, bu derece genq p 
rünm~k lçln neler yaptığımı soruyorlar. 
Takriben üç ay enel, 50 nci ıenei devri
yemi tebrik 1çin miaafirlerim gelmiıti. 
Tenim emıer ve ıert idi. Gelenlerden 
bir çok kadınlann, cildın unsuru olan 
Tokalan kreminin istimali ile memnuni
yetbahş semereler elde ettiklerini ötren
dirn. Benim mütereddid olmama rağmen 
tecrübe etmeğe karar verdim. Her ak
şam muntazaman yatmadan evvel pembe 
renkteki Tokalan kreminı ve sabahJan 
da pudralanmadau evve. beyaz. renkteki 
Tokalan krem nı kullanmağa başladım. 
Bir kaç gün sonra, cildimin yumuşayıp 
tazeleştiğini ve bir hafta nihayetinde da-
ha genç göründüğümü hissettim. Bug-Jn, 

- üç ay oluyor, o dereci? cazib ve f&Y&nı 
AJlflJllJllllfl!f!Jlf lllJflf!fUflflllf llf lf lllf fllfflflllfllfflllllf lfflllflflf lfllf llflflllllflHllflllffllfJlllJJlll!:. hayret bir semer~ elde ett.m ki bütün e 1 r• k H K ~ dosuanm ancak 38 yaşında olduğumu = r ava urumu = söylüyorlar.:. = e B rıLJ- u-• , { • y & ~ osu ~ cnd umuru olan pembıi! renkteki To-
~ 1 ~ ::~:ıe~=~d~o:;:ran;t~:~:~~~~:s~s~:; = genç hayvola::ın oild.erinden ıstihsal = ve cBioceh tabir edilen ve tıpkı insan 

5 cildininkilerine müşabih genç ve sıhhatli, Alhncı Keşide: 11 /Nisan / 939 dadır. 

Bil illı ık I 200 000 L• ~ tengin ve luymet!i cevherler hülba~ı 
Y ram ge: • iridir ... ~ var~ır. Beyaz renktekı (Yağsız.) Tokalon 

Ei 8 d ba k • 40 000 25.000 20 OOO § kreminde ise taze krema ve saf Zeytin· 
E ~n an f a · · ' ' . • • • 15.000, 10.000 liralık § yağı ve sair besleyic! unsurlar vardır. 

l lkramıyelerle ( 20J.000 ve t>0.000) hralık ıki adet mOkAfat vardır. EE Muntazaman her ikı kremı kullanınız. 
E! D 1 K K AT: Bilet alan herkea 7/Nisan/939 pnil akıamına ~ Açık. yumuşak, düzgü; bir cild temin 
g ____ ~adar biletini değiştirmİ§ bulunmalıdır. := etmış olacaksı:uı:. Fayaalı semcresı fa-

~~llUUUllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllpF. ~:~ ~!~ .ir. Aksi halde paranız ıa de oluna-

Sayfa '., 

MERSiN SALI POST ASI 
28 Mart Salı gtlnkQ Mersin Postası yapılmıyacaktır. Buna mukabil 

31 Mart Cuma gtlnll Mersin postasına kalkacak (Tan) vapuru yalnız Sıtlı 
postasında olan iskelelere de ilaveten uğrıyaeaktır • 

. 
inhisarlar u. Müdürlüğünden : 

Cinsi Miktarı .Muahmmen B. % 7,5 temin ıt E~<sillme Saad. 
Lira K. Lira Kr. şekli 

BaskQJ 5000 kg. 1 adet .. ..Jf 750. 56 •:r .. o Pazarlık 14 
Haydarpaşa 

• 2000 • 2 adet 
• 1000 • 1 • sır 600J. 876 Açık ek- ı•,80 

lstanbul siltme 

I - Şartnamelen mucibince yukarıda mikdarları yazılı basküller hizalann
da gösterllen uaullerle satın a.macaktır. 

n - Muhammen be':iellerı, mu\•akkat teminatları eksiltme saatleri bizala:rın
da gö.sterılmiştir. 

III - Eksiltme 4/4/939 tarihine rashyan Sah günü Kaoataş~ı:ı Levazun ve Mü
bayaat Şubesindeki A.ım Kom:syonun<lıa yapılacaktır. 

IV - Şartnameler hcrgün sö:t.i geçen şubeden parasız olaral: alınabilir. 

V - 5000 Kg. lik b~skülim rnünakasasma iştirak edecelde:- 7 gün evveline ka .. 
dar fiatsız teklifleı ini tuz fen şubesıne ve 1000, 2000 Kg. ltk baskül münakasa-
pna iştırak edecekler de fiatsız tekHlerini bir hafta evvelme kadar müskird 
:fabrikalar şubesine vermelerı ve tekliflerinin .kabulünü mutazammın vesika al
maları lfızımdır. 

VI - Eksiltmeye iştıra!t edecekler eksiltme günü kanuni vesaikle birlikte yu-
karda adı geçen komısyona gelmeleri ilan olunur. (1704) 

----Cinsi Eksiltmenin Miktan Muh. bedel %716 rnu
VHkknt t&- şekli ssntl 

Lirll K. Lira K. 

Teknik ılll ti 2 k111em 12=-s 10 
Sarı toz y.ıltaıı 3110 l\gr. :i4a -
Çıralı tahta 18 13) 
Çlralı Kttlns 1•,42(; 3) 
Uzun ve kısa 840 < i t 354•) -

14.!6 74 

konçıu Uhtık çizme 

94 ;35 
25 87 

107 -

265 50 

açı'c eksiltme 
• • 

• 

14 
15 

15,30 

16 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı y:ız.ılı 4 ka
lem malzeme ayn ayn eksıltmeye konmuştur. 

II - Muhanunen bedeller:, muvakkat teminatlan ve eksiltme saatleri hizala • 
nnda gösterilmiştir. 

III - Eksiltme ll/4/93!l Salı günü l:izalannda yazılı saatlerde Kabataşta Le • 
vazını ve mtlbayaat şubes"ndekı s.'ım ko!llisyonunda yapılacaktır. 

IV - Liste ve şartnameler para:nz olarak her gün sözü geçen şubeden alına

'bilec<'ği gibi yaldız. nümunesi degörülebili:r. 
V - İsteklilerin eksıltme içi:'ı taj1!.'l ed len ,gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa· 

ralarile mezkur komisyona g~lmeleri. (2023) 

Devlet demiryol arı ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnfar 
Muhammen bedeli 1376:'i lira olan 91:>00 kilo muhtelif eb'adda karfiça çivili 

.f/4/939 Salı günü saat lfi de Haydarpaşada gar bina&ndaki satın.alma komisyo
nu tarafından kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek istiycnıerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 1032 lira 88 kurtJf-

luk muvakkat teminatlari'e tc.-kliflerini muhtevi z.arf1anıu eksiltmtı günü saat 
(14) on dörde kadar kcmıisvona vermei.eri lazımdır. 

Bu i e a·d şartnameln Haydarpaşada gar binasındaki kom~yon tarafındun pa· 
ak dağıtılmaktadır. (1818) 

TLRAN Ti) ntrosu 
Bu n ıut 15 de 

ırece ıaat 20.80 da umu na 
Ertutrul Sadı Tek ye 

arkadaş ara 
Günd z 

Profeaörlin ÖIOmO 
1 P. 8 Ta lo 

Gece: S A K L A M B A Ç 3 P. 
(Seı Atıla re"t'11116. l\1iç Pe ç varyetesi 

Son Posta 
\'.evmı, Siyul. Bavadla n Halk ıazet.eaı 

Yerebatan, Qatalçeıme 10tat, 21 
İSTANBUL 

Gazetemızde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazeteınize E..iddir. 
-····- . 

ABONE FIATLARI 
1 6 a 
t". Ay Ay 
Kr. Kr. Kr 

TOR KİYE 14 oJ '.o -s\JI) 

YUNANİSTAN .. -! ·-- .ıJ 

ECNEBİ b 

Abone bedeli peşındır. Aarea 
değiıtirmek 25 kur •itur. 

1 
Ay 
Kr, 

lüll 

Gelen euralı wm verilmea. 
ll4nlardan meı'uliyet alınma2. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul illve.ti llzımjır. 

ı···;~;:;;;:;:·;·:,~~-·~~~:.;·' 

1 Telgf'tıf : Son Posta r 
Telcfoa : 20203 • '-·-········ ................................ .,/ 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yemek lateraeniz: 

IZMIRIN 
AŞÇIBAŞI 

Markayı tercih ediniz. 

~--------------~, 



-

ile SABAH- OGLE-AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız 
• ·r .-........ . . ' ...................................... ,~----------------. 

Yağmurdan, rüzgardan, 
nezleden, pervası yok. 

havalarda bileı 

gripten 
En fena 

COK - .... 

~.,NE SELİ' 
7/CÜNKI 

• • 
~i 

KULLAlllYDA 
•• • 

NEOKURIN, baş diş, roma-
tizma ağrıları için de 

birebirdir. 
Tek kate 6, Alt.lık kutuıu 30 kuruştur. 

İYİ BİR HAZIM, 
Rahat Bir llyku Temin Eder 

Her yemekten sonra alınacak 2 - 3 tane 

v 
KARBONAT KOMPRiMESi 

l Her türlü hazımsızlığı Ye mide ekşiliğini giderir. Pertev 

....... K•a•r•b•on•a•t .. K•o•m•p•n•·m .. eı.in•i .. h•e•r .. e.cz•a•n•ed•e .. anr•ay•ı•nı•z• ....... ~ 

İstanbul Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Tıb Fakültesi kliniklerine 7240 kılo birinci mal Maydoz Pamuğu açık eksiltme 

ile alınacaktır. İsteklılerin muhammen bedeli olan 3620 liranın muvakkat temi
natı 269,50 liralık makbuz ve ticaret odası .kağıdı ile 3/4/939 Pazartesi günü saat 
15 de Rektörlükte toplanacak komisyona gelmeleri liste ve şartname; her gün 
Rektörlükte görülür. (1832) 

iŞ ADAMLARININ 
% 80 i 

SiN iRLiDiRLER 

Bu sinirlerden kurtulunuz. 

Sinir ngrıınrı, ıısEıbt öksllrOkler, 
Baş dönmesi, Buygııılık, Ç..ırpın· 

tı, ve S 1 N i R O EN ıleri gelen 
bntnn rahatsızlıkları 1Yl EDER 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

En hoş ve tabir meyva usare· 
!erinden yapılmıştır. 

'I'nklid edilmesi kabil olmnvttn 
IJir fen hnrikasıdır. • 

1NG1L1Z KANZUK ECZANE.::ıl 
HEYOÔLU • JSTANBUL 

~ıımııı-->TERZİ ~, .. -.w..._ 
İHSAN OSKAY 

Paris B çki .Akademisinden ıne· 
zun 1sL Bahçekapı Saclıkiye luın 

2 nc·f kat 13 No. taşı mıştır. 

.............................................................. 

ANIYEN ŞiFA BULMUŞ AG 
Bay J. O. C. yazıyor: cEkserıya olruyona. Anı t 
davi gören ilaçlar varmış . .Fakat, ALLCOCK ::-r ı 
kısından bahsedilince, kat'iyen mübali, ... değildi 
Bir zat akşam tatbik etti~ı ALLCOt:K yakı, 
bir gece 21arfında tesirini göstererek ve d.vımı 
ııcakhk tevlit ederek ağrıyan mahallı teskin et 
mıştir. 

ALLCC CK, ROMATİZMA, LU!~IBAGO, Mtl'ZMİI 
ÖKSÜRÜK, SİYATİK, MAFSAL İLTİHABI de 
likli ALLCOCK yakılariyle bir çokla:-ı tamam' 
tı!syap eılmuşlardır. ALLCOCK yakılannın te\· 
1it ett 1ği sıhhi sıcaklık, OTOMATlK BİR MAS' 

uunı uma. gibi hemen, ağrıyan yerin ctraiını kaplar. 
ALtCOCK yakılarındaki kırmızı daire ve kartal Resimli Markasınt 
ediniz. DELİKLİ ALLCOCK YAKISI: Eczanelerde 27 1/2 kuruştur. 

GRiP 
DiŞ 

- NEZLE - BAŞ 
- ROMATiZMA 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve tlc•r1 her nevi banka muamelelsri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesablannda en az 
SO lira3• bulunanh,ra senede .f defa çekılecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DİKKA'f: He~i:iblarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşalı 
düşmiyenlere ikramiye çıl<tığı takdirde % 20 fazlas:le verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUl, 1 Birinci.kanun, 1 Mart ve 1 Huiru 
tarihlerinde çekilecektir. 


