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f 
Her gün 

-····-
Yeni Meclisin 
Çehresi 

Yaı.ua:Mwhlttt.Bllı• 

D 
ün bütün memlekette .intihabat 

yapıldı ve her taraf ta Halk Fır

kası n.ımızed:1ıeri seçildi. Bununla. Türki
ye dünyaya karşı isyan et~i~ tarihten~ 
ri ahmcı defadır ki kend1sıne, tam bır 
aiyasi silk.Un ve her millctin ~zını su • 
ianchracak bir tesanüd ve sevgı havası 
içinde. yeni bir meclls kurmuş bulunu • 

yar. 

E la mühim bir nokta üzerinde du-
vvıe , "b" 

ralnn: Fransa. tı.giltere, Amerika gı ı 

SON POSTA 

Resim il = Hesablı hareketler .. ~ 

.ınemleketlerde yapılan intihablarla kı • 
yas edecek olur9ak bizdeki intiliab ha~i
sesi pek sönük ve şekle aid bır meı:as~ 
gı"'bi görünür. Hakikat böyle değıldır; 
Türk.iye ile 0 memlmtler arasınd~ld 
fırt. şekil ve merasime değil. ~sa~ a,d- İnsanlar umumiyetle yaptıklan iyi bir hareketin mtikafa. Eski Romanın me:f}ıur filozofu Sm.ck fÖyle demifür: 
diır. Uzun bir demokrasi terbıyesınden tını beklerler, hiç delilse takdir görmek isterler, göreme- - Yaptığın iyi bir h&!rek.eti.n en büyük müklfatı o hare· 
.geçmit ve bjı- zamanlar intihablannı bl· yince •ÜiMssir olvlar. Bu gibi adamlar faiz almak için keti yapmış clmakhğıııdır. Eğer ba fildrde değilaen :hareke· 

zim gibi yapmış olan bu memleketlerde, -=b=an=ka_y_a_pa_ra_y_atll_:an. __ if_ad_amında====-=n=-f.arklı--=d=e=ğ=ild=ir=lm-=-=. ---==tın .... · ==rulı-==a-=sa=l=et=inı='=değil,==-=·=-bazir-=-==· :m:~:.:An.h.lı....,ı=öa==terir-•. -----=== 
tntihab mücadelesi diye tanıdığımız fır. 
kalı mücadele. tıeşkilAtlar şeklinde can • 
b birer şahsiyet &Mıi.bi menfaat zümre • 
leri arasında objektif bir münakaşadan 
başka bir teY delildir. Türkiyede bu men 
faıat zilmre:te:ri ben.üz canlı, şuurlu bir• 
eiyael phsiyet aahibl olmuş bulunmu -
yor. Bumm içtn. eğer bizde intibah için 
mücadele mevzuu aramak IAzım gelse, 
bu mevzu, menfaat zümreleri arasında 
objektif bir münakaşa olacak yerde, der
hal tiyasi ihth'aslann çarpışması şeklini 
alır. Türkiye, hunu çok güzel bi]iyor. 

Kötü tecriibele!' görm.ii§ bir vatan sıfa • 
flyle, Türkiye, menfaat zümreleri ara • 
onda objektif münakaşala'r yapılmasım 
mümkün kılacak devrin gelmesine inti • 
zaren. kend.isiıli geniş ve milli bir siya • 
.et teşkilatmuı ıöğsü içinde toplu tut • 
m&J' ehemıniyet veriyor. En müfrit garb 
cı demokratlmunız bile, samimi olduk • 
lan aman. lN noktada müttefikdirler. 

Siyaseıt meydanında phıslarla uğraş • 
ma1den ibaret olan bir ıntihab mücade • 

ieııln.i isbememekte Türkiye o kadar şu-

latllıballn 
Grela Garbo•a 

r,-- -·-· .... ·-···-·-··--·-·····---~ 

Hergun bir fıkra 
Boşuna yoruluyorsun 1 

Me§hur, fakat parası olmıyan bir 
§<lirin evine btr gece hırftZ girmi§ti. 
Hırsız şairin tpıttığı odadaki yazıha
nesinin çekmeıini açtı. Para arıyor• 
du. Şair uyanmı§'tı. Hırııza baktı, gül
dü: 

- Boşuna. yorulu.yorıun, dedi, ben 
senin orada karanlıkta aradığın şeyi, 
gündüz qydınlıkta aradım da gene bu· 
lamadım. 

~----·--· __ , _____ _...,,,/ 

Bilye şampigonu 
Genç kız 

urlu bir surette mütteıhiddir ~ bugünkü A v u s t r a 1 • 
tıntthab usullıtrtm1zin kusuTlanna karp yada Melbourn 

Altın başlı ıem8iue 
Alan dansiJz. 

Sureti matısuaada davet edilerek Hit • 

Sözün Kısası 

Yazı Çok 0/Juıu için 
Bugün Konamadı 

················································- ---···· 
ispanyad'1 F rankistler 
dun taarruza geçtiler 

(Baştarafı 1 imi sayfada) 

ya gelen haberlerden anlaşılmaktadır.1 
D. N. B. ajansının Burgostan aldığı ma .. 
lf:unatıa göre Madridin teslimi hakkında· 

ki müzakereler komünistlerle anarşist ır 

Jerin teslim olmağa muvafakat etme "' 
meleri yüzünden akim kalmıştır. 

Dün bazı şayialara göre, bizzat Mad • 
rid müzakerecileri., komün"stlerl, anar : 

şistleri silahları bırakmağa mecbur et • 

mek için, nasyonalistlere taarruz tavsi ' 
yesinde butunmu.şlardır. ' 

Cephede f anliyet başladı 
Madrid 2e (A.A.) - Frank:ist tayya • 

releri dün iki kere şehrin üzerinden uç. 
muşlardır. Evvelki akşam olduğu gibl 
dün akşam da şehrin haricinde, cephe • 

de büyük bir faaliyet müşahede edil re -miştir. Havan toplarının ve mitralyö~ 
rin sesleri işitilmektedir. 

Bilbao 26 (A.A.) - D. N. B. K ordebi 
cephesinde milliyetperverler bugün ta " 
amıza geçmiş1!er ve cepheyi müteaddif 
noktalardan yarmışlard':ı:r. 

Kordoba 26 (A.A.) - D. N. B. Fran • 
kist taarruzu yı1dınm süratiı. ilerle r 

mekoocli:r. 

Alman gazetelerinin neşriyatı 
Berlin 26 (A.A.) - Msdxidin yakında 

diişeceğinıe dair dotaşan şayialan tekru 

eden bu sabahki Alman gazeteleri ilk sa1 

falarına şa tarzda başlıklar koymakta • 
dırlar: 

cMadrid Fraınko kıt'alanr.ın girmesini 
bekliyor:t, c!spanyol Sovyetlerinin s"lah,.., 

lan alınıyor, cF.rmıko tam bir muzaffe.. 
riyet kazaooı:t başlığı altında Lokal An ~ 
zeiger gnetesi bilhassa şöyle yazıyor: 

cMiilt mefkılre galebe ç:aldı. Bolşevizm 

Jerin önüne!. harikulAde uırtalıklı dans • ile onun eteklerini taşıyan demokrasile 15!: yummakta tereddüd edenimiz yok • ,ehrinde oturan bu 

tur. Resmini gördüfüniiz genç kızın 8fU1 genç kız, oranın lannı gösterdikten sonra, Londraya dö • A vrupanın mukadderatı ile alAkadar o • 
Yavll\7 yavq. ıtın gelecek. Türkiyede, derecede Gftta Gari>oya benzemesi, li . bilye pmpiyonu - nen Amerikah dansöz Mation Danielse lan bu partiyi kaybettiler., 

halkın daha lf!l!İf haklarla ve daha ser- aı . · 1..11...,·n .. 1.-ı . h t dO. dur Onun kadar indiği Savoy oteli mn.tahdemleri arala- Gazete bu hezimetin bu insanların u"-. . . . ö neına ıuemının uu,,-....uırıı ayre e • . ~ 

be. tekiller içinde mtihab yaptığını g • .. .. . ustahk vl! zarafet- nnd.a para toplıyarak altın başlı bir ıem- radığı illk hezimet olmadığını ve sonun • 
_..-. F..&.·t, a.ü. bir zaman Türkiy.. fU.rmuş ve genç ba: cleıtıal angaJe edil • 2 - oynıyan tek bı·r h .r. • l _.ı.._ 
~-- .- ~ ııt: siye euıye etnnş_ enuı-. cusu da olmıyacağını kaydettikten son r 
gn demokru'1erinin .iıJtmab rejimleri- m ştır. oyuncu yoktur. ra -şöyle devam ediyor: 

ili aynm tatbik edecek değildir. Çünkü a,ı.'aneleri içinde yetlpniş ve yoğurulırıuı Eline geçirdiği Beyaz perdede cFakat bu hezimetin pek büyük bil'ı 
o memlek~tlerln evvela geni~ ma~aslle in.sanlardan mürekkeb bulunuyor. Ruh bir bilyeyı uzun k ehemmiyeti vardır. Çünkü bu müthft 
içti.mal bünY"lerln·n ve niven tarıh ve da ayni ruhtur. Değişen yalnız bir hava- boylu hesabdan ognıyan arga m"saıl bolşevizm He demokrasi ittifakı c 

ıllya.set an'anelerin'n m h ulü .~ı:n ~u _re dır ve yeni Millret Meclisinin hususi ai - ıo~ra fırlatır ve Holivudım meşhur ıwm'atkArlanndan run nelıere muktedir olduğunu gösteri , 
j1mlfll' artık ihtiyar lamı·. çunımuştur masını da işte bu değ"-şen havada gör • darma da hedefine biri de Rolio adında bir kargadır. Efen- yor. 
Türkiye, daha emn"yetli, daha salim, da mek ,•--.:ı·-. ulaştınr. Genç kız ! 

lil:&lill\.l.U d.isi Mister Tuır:fford adında çok sabırlı spanyanın misali bu itt"fakı korkut "' ha demokratik bir rejim vücude getir - * bu maharet nden 
bir adamdır. Rolloya çok mükemmel bir ması lazım geliyorken bugün Lon rada mek üzere atyaset c· a ının :rı ütemadi • dolayı ha k ara.sın· 

·---'L d . terbiye vermeje muvaffak olmuştur. ts- bo1şevizm müttef"gv1• olan demokras· e..; ..... J"ll1. tekarnülO.nü temin eyl'yecek bir yol Bu havayı iyi anlö:ıııaA ve yeni evrin da çok buyuk bır ... '"" 
elan gitmenin çares"ni bulacaktır. Bizim sim.asını iyi görmek için. devlet sistemi • sempat1 kaz n.mıştır. tenilen ro1ü yapması için el ile ufak bir yeni bir harb sergüzeşti hazırladıklarıJll 
buna 1ıam 'bir Sııanımız vardır. mizin okkığu kadar siyaset cihazıYnlzın =============== işaıret kUi gelmektedir. görüyoruz., 

da nazmu mevldinde bulunan Cümhur - laTJdırır. Yeni devrin siyasi havası bu • Son zamanbl:rda cBahriyeliler.. adında t'ıJtimatom verildi 

* reisimizi.n, yeni namzedleri müntehiblere dur. brr film çevrlbn!ştir. Rollo öim.ds bir as-
Bu noktayı izahtan sonra yen~ infha - takdim ederken yaıptığı beyanatı dik • Büyük bir inkılabın muazzam fırtınalı km temsil eden san'atklnn üzerine kon 

bın hususi çehresine bir göz atabiliriz. katle okumak J.azımıchr. ve dalgalı devri geçmiştir. O devirde A- makta ve acı acı bağırmaktadır. Hem de 
Yeni meclsin çehresi> esas itibarile es- Vazıh olduğu kadar samimi ve samimt tatürk gibi bir kaptan lazımdı. Bugür. i- mükemmel .sm-ette kanadl.annı oynat -

kisinden başka btr şey değildir. fnkıla - olduğu kadar da mütevazi blı- dille yeni se Türk m.illetin"n,. fırtınalarla döviş · maktadır. R~Do'nun çok mükemmel bi:r 
bın esaslarındmı hiç bir §eyin değışmi • Millet Meclrsmi miin.tehiblerın reyleri - müş .kabra.m.an gemisi artık limandadır. şekilde rol yapması herkesin bir kere da-
yeceğini söylemiş olanlar, bunlardan hiç ne arzeden İsmet İnönü, memlekette İnkılabın dalgalı devrinde bu güzel ha hayıret ve takdirlni mucib olmuştur. 
btr noktanın dejişmediğini bu son ve halk ile devleti biırblıine biraz daha yak- gemi içinde y.erlerlni değiştirmiş şeyle • 

bt't dem ile gıösterme-kle sözlerinin n• !aştıran, millıet hayatının iki dınam:k ri tekrar yerlerine getirmek. makineyi lrlanda radyosu neşriyata 
kadar samimt olduğunu isbat etmic; bu • kutbu arasında daha normal ve daha l- gözden geçirmek, oynayan noktaları sı -
iunuyorlar. Dejişe:n yalnız şahıslardır. henktar bi.r irtibat tesis etmek isteyen kıştırmak. gemi zabitlerile tayfaları a- baş/adı / 
Milli hayatın dinamizmi ve siyasi tekl • b"r havanın uyanmasını istiyor. Bu milll rasındaki münasebetleri normalleştir - !rlandada kıft dalga olarak tesis edil-
mülün zaruretleri hemen her zaman bir ve demokratik arzu içindedir kı bu de • mek vesaire gibi yapılacak bir çok şey . lan R .:u ... Ei gü d be . 

• dır t t De 1-.. R · . . mıı o c auro reaun-. on n en rı takım pbıslarm s'yaset meydanında yer fa. bir inkılab hareketinin zaruri suret- var . ş e V.ıc~ eısımız ş mdi bun • " 
. . . . . . te otoriter 01-....... - .... b kumanda ların yapıhnasını ist'vor ·tecrube neşriyatına başlamıştır. Bu rad-deliştıınnelerini iktıza ettırır; hatta za • .... • ....,3.. ~ ur nı · . . 

nıri kıJ.ar. Bu defaki deği~ de sırf bu gibi değil. Türk milletinin en yüksek Yeni devrin havası budur ve yeni mec- yonun dalga derecelen 16.62 ve 31.27 dır. 
zmuretlerin emrett ği b"r hadisedir. siyasi bk memuru gıbi. söz söylemiştir. lisin de çehresini canlandıracak olan ruh İrlandalılar tarafından bu radyo fstı:lsyo-

ll'Uhakika. her siyasi hareket. zaman Burada teşrı.1ıi umn sürecek olan o be • bu olacaktır. nunun tesisi İngilizleri çok stnirlP.l'ldir-
fçinde, hidiaeler arasında ve insan ruh • yanatm bir çok ~ktalıa.rı bu ruhu can • Muhitt"n Birgen ıniştir. 

larile 1ınsan kafalarının seyyaliyetlerini r===========================================~ 
takib ederek. bazan. inhıraflar yapar. 
Zaten intihabhır da bu inhirafları düzelt
mek, geride kal.an unsur arı ileriye, ile
ri giden kuvvetleri geriye, sağa kaçan • 
lan sola ve sola kaÇMıları da sağa geçit. 
met maksadlle yapılır. Bu Wbarla yeni 
mecliste istikamet inh 'rafian, yanll§ 
mevzi hareketleri yapmış olan nokta
lar tadil edHmiş, M?llet Meclisine inkıJA. 
bın esaslarm.ı daha iyi aksettirecek bir 
Dıalıiyet verilmiştir. 

Bumınla beraber, Millet Mecl si. esas 
kütlesi itibarile, inkılab tarihinin süz • 
ıectnden geçen ve ekseriyetle rejimin 

1 STER 1 NAN, IS TER iNANMA ! 
İstanbul belediyeı;"nin şehri süııatle imar bah.sinde mü • 

him kararlar verdiğini işitıyoruz: Bu kararlar mucibince 
bundan sonra bir sokak genişletilecek m~ sadece genişleti
lecek saha değil. fakat 20, 30 metre fazlası alınacak, fazla 
alınan yerler, fU veya bu kayıd altında inşaatı\ yapmayı 
taahhüd edenlere satılacak. Bu su.retle elde edilecek te -
mettü ile yeni imar hareketleri yapılacaktır. İstanbul bele
diyeilinin hu münasebetle şimdiden vakıflar idaresi ıle mü
zakereye girişUlf veya girişmek il2ıere olduğu da söylen • 

mektedir. Vakfın işletilecek parası vardır, genişletilecek 

sokaklar da ü;timlak edilecek fazla sahayı alabilir, bilahare 
sokak şeref bulunca fazla panwya satıp kazanması, kaza
nacağı parayı belediye ile taksim etmesi çok mümkün ve 
makuldür. 

Biz bu \•aziyette, işe biraz ticari bir fikir ile başlarunca 
İsta.nbulun ödünç para alarak it yapmaktan daha kolay b:r 
şekilde imar edilebileceğine inMııyanız, fakat ey okuyucu 
sen: 

iSTER iNAN, iSTER INl\NMAI 

Burgos 26 (AA.) - Umumt ka~ 
gah Cümhuriyetçi makamlara bir ül • 
timatorn vererek, bundan b6yle he 
türlü muk<:ı'Vemetin bir cinayet oldu "' 
ğunu biJdirmiş ve Cüınhuriyet topratc.
lanndaki halkı mukavemetsiz teslim 
olmağa ciavet etmiştir. • 

Kordoba 26 (A.A.) - Andalozya 
cephesindeki Frankist taarruzu, daıı. 
ziyade Madrid veya Valansiya cephec 

sinde bir taarruza intizar eden Cüm "' 
huriyetçileri gafil avlamıştır. Taarrm 
Sierra Morena'dan Silerra Nevada'yıı 
kauar 350 kilometrelik bir cepheye ş& 
mildir. 
···························································-
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17 Mut 

Çanakkale ve Boğaziçi 1 

Doğu-Cenub Avrupasının 
strateji~ anahtarı 

SON POSTA 

İsviçre halkı 
asabiyet içinde 

Bern 26 (A.A.) - Alınan kıtalannın 

İsviçre hududlannda tahşid edildiğine 
dair dolaşan şayialar karşısında Bale ve· 
sair büyük İsviçre şehirlerinin halkı asa· 

I.ondTa 26 (A.A) - Siyasi vazi - sında bir·harb mevzuu bahsolduğu za· biyet izhar etmektedir. 
yeti tahlil {!den «Serutator•, evvel e • man bu mecburi hizmet halk nezdin - İyi haber alan mahfellerde temin edil
mirde silahlanma gayretlerini iki mis- de o derecede rağbetsizliğe uğrıyacak- d'iğine .göre ash olmıyan bu haberler İs· 
llne çıkarmak lüzumunu kaydettikten tır. Bununla beraber, vakit vardır. A - viçre makamlannm hududları takviye et-
sonra diyor ki: cele etmek icab ediyor. Almanya b izi meleri üzerine çıkmıştır. 

Daha da fazla yapmalıyız. ~bir is - tetkik etmektedir. Ve biliyoruz ki biz, A1man askeri hareketleri ve Lıchtens-
tiınali icab edeceği ahvali gözönüne a· işe bir kere giriştik mi, kendisinin en tein pnmsliğiınin işgali hakkmdaki haber-
larak ~imdıden, en iptidai ihtiyat kai- hl.k ı· d .. So ı B. ı·"· ler de teeyyüd etmemiştir. 

•1 te ı ~ ı usrnanıyız. vyet er ır ıgı Be 26 (AA ) 1 . . bil 
desi namına, bize yardıma amade olan ·ı p 1 • R rdım rn · · - svıçre aJansının • 

ı e f olony~ ve omanı· ?'anİhın .yatı lı- dirdiğine göre, federal konseyin aldı<'h 
!arı ke:r.dimize temin etmekliğimiz i - na az gu enrnem ti a ı o· !§• 

~ ..._ ~- . ~ vl Fre ıyız:1 k Y d. . ~ ihtiyat tedbirleri, geçen EylCtlde 
cab eder. Sovyıetler Birli~, ıngiltere mal\, ıÇ'ln yanız ansa ı e en ımıze alınan tedb' L . . kte 
ve Fransa ile teşriki mesaiye amade- .. v'e r · H. ··ph · Alın~ ır enn çerçevesını geçmeme 

gu .. nme ıyız. ıç .şu • esızı b .. · ya dir. Askeri seferber.l'ik mevzubahs de -
dir. Fakat aradaki iki devlet Polonya MaJıno hattını zorlamaga teşeb us et- ğildir. Mevzubahs olan yalnız hudud 
ve Romanya Sovyetlerin silahlı teş - · k B d h b b.lh h mıyece tir. atı a ar ı assa ava- muhafazası kıtalannı takvıyedir. 
riki mPsabini istemiyorlar. Ancak bu da cereyan edecek ve deniz kuvvet -
~ki merrıleket bitarafl1ğı ıtakdirinde !erinin makul bir şekilde kullanılma'Sı 
Sov,\·etlt:r Birliği r.e yapabilir? Bun -
tlan başka bir İngiliz _ Fransız _ Rus kat'i rolü oynarnağa imkan verecektir. 
ittifakının Franko ve MussoHni üze - Doğu Akdenizile doğu . C€nub Avru
rindeki tesiri ne olacaktır? pasının stratejik anahtarı Çanalkkale 

Boğazı ve Boğaziçidir. Orada müsta -
cSerutator• bundan sonra, mecbu -

rt askerlik hizmetinin müdafilerini ten- kil vaziyetimizi muhafaza etmekliği -

Şamcla hitaraf 
Bir kabine 
Kurulugcr 

S.yh 3 

Çekyada Art olmıyan 1 Almanya Litvanyanın 
muess~ele~e komiser silihlanmasını protesto 

tayın edilecek etmiş 
Prağ 2 6 ( A.A) - Lağvedilmiş olan 

parlamentonun yerine kaim olan 50 a -
zadan mürekkeb milli tesanüd komite· 
si bugi1n ilk defa olarak toplanmıştır. 

Celse açıldığı zaman komite azası 
Mason localarına girnıiyeceklerine ve 
bu locaların azası tarafından verilecek 
emirlere itaat etmiyeceklerine dair ye
min etınişierdir. 

Komi1P. bundan sonra şimdiki siya • 
si partilf~rin lağvedilmesini ve tek bir 
totaliter parti ihdasını hükfunete tek
lif etmeğe karar vermiştir. Komite, 
bundan mada Bohemya ve Moravyada· 
ki gayri alilerin emlaki üzerine mua -
mele yapıhnasını bükUmetten menini is
remeğe karar V'el'Jlliştir. 

Üçüncü batına kadar ecdadı ari ol -
mayanl2r gayri iri addedilecektir. 

Ari olmayan müesseselere devlet ko
miserleri tayin edHecektir. - -

Hitler Münihte 
Berlin 26 - B. Hitler. Alman doktor -

lannın Führeri doktor Wagner'ir. cena • 
ze merasiminde bulunmak üzere bu sa
bah saat 10.30 da Münibe gelmıştir. Ken
disi için muazzam bir karşılama mera -
simi yapılmıştır. 

Varşova 26 (A.A.) - Express Po • 

ranny gazetesinin bildirdiğine göre 
Almanyanın Kaunas elçisi Litvany~ 
geniş mikyasta silahlanmasını protes• 
to etmiş ve Alman efkarı umumiyesi• 
nin bu hareketi Almanyaya karşı bit: 
tehdid mahiyetinde telakki ettiğini bil4 

dirmi~tir. Litvanyanın fazla miktarda 
silahlanması Alman - Litvanya ademi 
tecavüz itilafına mugayir addedilmek
tedir. 

Litvanya Almanyanın protestosunu 
kabul etmemiş ve milli müdafaa için 
yapılan bu masraflatrm cLitvaeyarun 
hürriyetinin muhafazası• na tahsis e • 
ldildiğini bildirmiştir. 

Avrupc.dan Amerikayı 
gönderilen alllnlar 

Londra, 26 (A.A.) - Gazetelerin bil
dirdiğine göre, son iki gün zarfında Ame-

rika birleşik devlıetlerine giden gemilere 

30 milyon İngiliz lirası kıymetinde altm 
yüklenmiştiT. 

kld ediyor ve divor ki: miz icab eder. Burası ayni zamanda, 
Fransa, Belçika, Holanda ve İsviçre gerek Akdenizde ve Ege deniı.!ind'eki 

de dahil olmak üzere bir İngiliz kara harekat için, gerekse Balkanların ta• • 
müdafaası için mecburi hizmet ne ka- arruza karşı askeri müdafaası için kıy 
(far zaruri ise, doğu - cenub Artupa - metli b!r üssü olacaktır. 

Şam 26 (A.A.) - Sükfuıet tedricen 
avdet etmektedir. Tüccarlann grevi Yunanistanda af 

Bir lngiliz kruvazöra 
denize indirildi 

Glasgnw 26 (A.A.) - Ohoebe kru • 
vazörü denize indirilmiştir. Kıruvazö • 
rün ismini Kontes Elgin koymuştur. 

Nevyorkta nazizme · karşı 
büyük bir nümayiş yapıldı 

sona Prmek üzere bulunuyor. Atina 26 (A.A.) - Milli bayram mü • 
Kabine buhrgnının zail olacağı tah· nasebetile, Temmuz 1938 de vukubulan 

min edilmektedir. Nazırlardan Buha - Hanya isyan hareketi mahkı'.imlarının 
ri'nin riyasetinde bitaraf bir kabine yarı cezaları affedilmişti!". 
teşkil edi~ceği ~id ~i~ektedi~ Bu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hari kabinesine vaki müracaat üzerine e.·r sarhoş kahven·ı n camlarını kırıp istişarelerine devam etmeğe muvafa -
kat etmiştir. Halebde dükkanlar tekrar 

:ıçılınış~ır. Lazkiyede tam bir sükunet kahvecı•yı• OH ldu .. ru .. rken yaka landı hüküm sürmektedir. Siyasi vaziyet git- . 
tikçe düzdmektedir. 

Nümayişe 100 bin kiıi iştirak etti, halle: "Avrupalılar /tclgan - Yugoslav 
mukavemet ediniz!,, diye bağırdı Dostlug"u . 

Bir kadın meselesinin doğurduğu husumetten dolayı 
tecavüze uğrayan kahveci iki yerinden ağır yaralandı 

NevyQrk, 26 (A.A.) - 100.000 kişi dün ı Nümayişçilıer etraflarında mühim bir 
phrin baflıca sokıaklanndan geçerek Na- polis kordonu olduğu halde tam bir di
ztmı aleyhinde bir protesto nümayişi slplin dairesinde sık sıralar teşkiı ede
'9-pmış}ardır. Nümayişçilerin taşıdığı rek Colkmbus Ci.rcle'a gitmişler ve orada 
levhalarda: belediye reisi Fiarello Laguardia bir nu-

«Hitler, Çekoslovakyaya istiklilini ia- tuk .söylem.iştir. 
le ediniz!> cümlesile daha bazı faşist a- Beneş ile Jean Masarky amfiteatnn sı· 
leJhtan ibareler yazılı idi. Halk arasıra: ralarmda yer almışlardı. Çek - Slovak, 
llAvnıpalıJar mukavemet ediniz!» diye Rumen, Macaır ve Leh grupları milli el-
bağırmakt.a idi. biselerile nümayişe iştirak etmişlerdir. 

Amerika Ayan azasmdan Borah 
lngiltereyi şiddetle tenkid ediyor 

Dün gece yarısından sonra Topha - meselesinden dolayı derin bi.r kin bes· 
Belgrad, 26 (A.A.) - İtalya ile Yugos- nede bir kadın meselesinin doğurduğu lediğini bilen Kadri, öldürüleceğini an• 

lavya arasında imza edilen Belgrad iti· husumet yüzünden A.r&.lb Mehmed a- Iıyarak jstimdada başlamış ve ayni za• 
.Laflarının ikinci yıldönümü münasebeti- dında birj kahveci Kadriyi iki yerinden manda onun hücumla'I'lnı bertaraf et • 
le hariciye nazın Markoviç Kon+ Ciano· ağır surette yaral~. meğe çalışmı.ştır. Fakat Arab Mehıned 
ya aşağıdaki telgrafı göndermiştir: Tophı:tnede Boğazkesende gemıcı bıçağını hasmının koluna ve müteaki-

cİtalya ile Yugoslavya arasındaki dos· Alinin kahvesinde ocakçılık yapan İs· ben de karnına saplamış ve iki derin 
tane münasebetlere ve teşriki mesaiye 1 tanbullu Kadri saat 23 e kadar kahve- yara açmıştır. 
mes'ud bir başlangıç teşkil eden Belgrad de çahşmış ve. müşteriler gittikten son-
itiliflannın imzasının ikinci yıldönümü ra kahvE:vi kapıyarak yatmıştır. Kadri Camların kırılmasından ve boğuşma· 
münasebeti'k, menıleketlerimizin siyasi yorgunluğun tesirile derhal uykuya dan miitevellid gürültü ve Kadrinin 
esaslarından biri.ni teşkil eden bu ta - dalmış ve gece yarısından sonrat kah • feryadlarını duyanlar kahvenin önüne 
rıihi vesikaya ismi bağlı bulunan ekse- venin camlarının klnlarak içeriye mec- toplanm1şlar ve hadiseye müdahale e
lansınızdan en samimi selimlanmın ve hul bir şahsın girdiğini duymamıştır. derek Kadriyi muhakkak bir ölümden 
dostane lllisler.::mm kabulünü rica ep.c· Pencereden içeri dalan ve elinde bir kurtarmışlardır. 
rim. İtalya ile Yugoslavya arasındaki de- de bıçak taşıyan bu adam, Katlrinin Beyoğlunda Panorama bahçesinde 
ğişmez dostluğu ~m ed:n son ~~sen~ yattığı yere doğru ilerlemiş ve derin kapıcılık ettiği ve 'bir hayli da içmiş 
zarfında elde edilen tecrube emı.nım ki bir uvku halinde bulunan kahveciye olduğu anlaşılan Arab Mehrned ismin• 
memleketlerimizi.n ~rek ~~.faat • saldır~ıştır. Bu aralık Kadri de uyan- deki mutaarrız, zabıta tarafından yaka· 

Nevyork 26 (A.A) - Bitaraflık ka- hakkukiınu takib etmekte ve nazizmi im lert namına yapılan verımlı teşrıkı mesa- mıs ve neye uğradığını kestirememekle lanmıştıı·. 
nunu hakkında ayan meclisinde izhar ha etmeğe çaiıışmamaktadı.ırlar. Har • inin gittikçe inkişafına yardım edecek- beı=aber kendini müdaıfaaya çalışmış • Yaralı derhal imdadı sıhhi otomooill· 
edilen muhtelif kanaatler gelecek Çar- be girişen hiçbir Avrupa milletine pa- tir.> tır. le Kuledibinde Sen Jorj hasta'Ilesine 
pınba günü tetkik ve m üzakere edile- ıra ve cephane gönderilmemesini ve Kont Ciano aşağıdaki telgrafla cevab Bu suretle kahvenin içinde altalta kaldırılarak ilk müdavatı yapılmıştır. 
cektir. herşeyden evvel hiçbir Amerikalının v~tir: üstüste bir mücadele başlamı.ş ve kah- Kadrinin karnındaki yara ağırdır. 

Vaziyet hakkınd~. tefsixl~ bulu· Avrupa ernperyaUzminin entrikalarına cBeı~ad 'iiilafiannın imzHının likin- veci Kadni kendine hücum eden adamın Arab Mehmed suçunu inkar etmek-
nan ayanda Borah Ingiltereyi şiddet - kurban edilmemesini istiyorum.. Cİ yıldönümü münasebetHe izhar etmek öteden beri kendisine husumet besliyen te ve bilhassa a:ralarında bir husumet 
le tenkid ederek bu memleketin Al • Gerek Borah, gerekse hariciye en - lutfunde bUlundujıınuz hissiyattan do. Arab Mehmed rtdında ıbir adamın oldu- bulunduğu hakkındaki Kadrinin ifade
manyayı, Avusturyayı ve Çeko-Slo - cümeni azasından diğer bazı kimseler layı size samimiyeıtle teşekkür ederim. ğunu teşhis edebilmiştir. sini inkAr e~ktedir. Zabıta tahkikata 
''akyayı ilhak etmeğe sevketm!ş oldu - tarafından yapılan beyanattan anlaşıl- Bu itil.a~lar m_emleketlerl~izin siyasi te- ATab Mehmedin kendisine bir kadın devam etmektedir. 
ğunu ~~em~ ve ~tle~n Ingil~re ~ğına g~e na~~ a~yh~~ müe~ir mellen~ ~ş~l~mek~~tl~.~go~a~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kadar iyi dostu olmadığını kaydede - bir ittifak vücude getiremooikleri id - ya ile Italya arasında bu itilafların vii- Partı·nı· n namzedlerı· yurdun her tarafında 
xek şun!an !lave etmiştir: düı edilen Avrupa demokrasilerine kar cude getirdiği emniyetli dostluk bağlan 

- Amerika, AvrÜpada demokrasi - şı bazı siyasi Amerikan mahfellerin _ iki memleket ve iki millet arasınd:ı baş. 

lere yardım etmemelidir. Bu demok - de büyük bir meraret hissooilmekte - lıyan teşriki mesai ile son iki sene zarfın. ı•tt•ıtak la m eb'us ı• ntı• hab edı• ıdı• ı er 
!l'asiler yalmz emperyalizmlerinin ta - clir. da takviye ed·lmiştir. Bıı teşriki mesai 

istikbalde daha samimi ve daha verimli 

Rus yanın nüfusu: 
110 milyon 126 bin 

Moskova 26 (A.A.) - 1939 da Sov · 
:ı.·et1 2r Birliğinde yapıla'Il nüfus tahri -
rini 1 muw.kkat rakamları neşredilmiş

tk Bu rakamlara göre umumi nUfus 
1 70 milyon 126 bin kişiyi bulmakta -
<lır. Kat'i neticeler Nisanda belli ola · 
cal ır. 

7 - yolcu nakleden tayyare 
~vyork 26 (A.A.) - «Panama ha

"\'r ·ollar·-. idaresi muazzam «Califor -
nia Clipper» deniz tayyaresinin San 
Francisco ile Hongkong araısında mun
tazam yolcu nakliyatına 29 Martta baş 
hyacağını bildirmektedir. 

41 ton ağırlığında olan bu deniz tay· 
_yaıresi 70 yolcu taşıyabilecektir. 

Fil!stinde tethişçiler 
faali yete geçtiler 

Kudüs 26 ( A.A.) - Tethişçiler, Fi -

listinin şimalmde ıtoplanmaktadırlar. 

Teberiycde 2 kişi öldürüldüğü için a -
teş söndürme saati talik edilmektedir. 

olacaktır. 

Faşist hükumeti namına ifade eyledi
ğim Yu,!!oslavvaya karşı değişmez dost
hık hislerine e\selansınız için en halisa
ne temenınilerimi ilave Eylerim.> 

Çinde Japonlerın 
Zayia tı 
Şan~şa 26 (A.A.) - Çin kumandan

lığının bildirdiğine göre, Hunan, Hu -
Hayfanın cenubunda yapılan araş - ye ve Kiangsi eyaletlerin hududların· 

tırmalar neticesinde asilerin adalet di· lda faali~1ette bulunan Çin çeteleri, son 
vanı azasından altı kişi tevkif edilıniş- 3 ay zarfırda bin kadar tüfek ve 12 
tir. Arab ııasyonallstl~ri Filistinde ve ağır mc..kineli tüfek iğtinam etmişler
civar memleketlerde Yahudi muhace • <lir. Bundan başka iki askeri depo tah-

rib edilmiştir. Japon ordÜsunun insan· 
retinin artmasına karşı mukavemet e- ca zayiatı S bindir. 
dilmesi lehindeki propagandalarına Japonlnı· bir şehir daha uptettiler 
devam etmekte ve komşu Arab mem - Şanghay 26 (A.A.) - D.N.B. : 
leketlerinden Yahudi mallarına kar§ ı Japon kıtaatı bugün Kia•ngsi vila -
boykotaj yapılmasını istemektedirler. yetinin merkezi olan Naçang şeht.ini 

işgal etmişlerdir. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) reyleriıni atmışlardır. İntihabın devam 
ferans salonunda toplanmıştır. Şehir ban ettiği esnada saat on buçukta mülhakat 
dosu İstiklal marşını söylemi~ ve Valı kazalarından gelen telgraflardan oralar• 
ve Belediye Reisi ~utfi Kırcıa.r sandığın da:ki intihabın bitirilmiş olduğu bildiri!· 
kapağını açarak içinin boş olduğunu sa • miştir. Saat on ikiıde Üniversite konfe • 
londa bulunanlara göstermiştir. Bu es • rans salonundaki sandık kapanmış ve 
nada İstanbul meb'uslanndan bir kısmı, tasnife geçilmiştir. Tasnifin neticesı tel· 
intihab teftiş heyeti azaları ve 1311 e va· grafla DahiUye Vekaletine bildirilmiştir. 
ran ikinci müntıehibler salot'!u doldur - İstanbul belediye hududları dahilinde. 
muş bulunmakta idi. ki kazalardan 1311 ikinci müntehib ay .. 

Cümhuriyet Halk Partisınin namzedle- rılmıştı. Dün konferans salonunda 126'1 
ri iki tahtanın birer tarafına. müstakil ikinci müntehtb reyimi istimal etmiş. 44 
namzedliklerini koyanlar da tahtaların ikinci mootehibin şehrimizde bulunma .. 
arka tarafına yazılmıştı. İlk reyi Cüınhu· dığı anlaşılmıştır. Mülhaka~ kazalann .. 
riyet Halk Paırtisi Vilayet Başkanı Vali dan 259 ikinci müntehibden 258 i dün re
ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, ikinci re- yini istimal etmiştir. 
yi İstanbul meb'usu Yahya Kemal at - Cüınhuri}'l!t Halk Partisinin lstanb'lll 
mıştır. Bundan sonra hurufu heca sıra - meb'usluğu için gösterdiği zevat 1525 et 
sile Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, reyle ve ittifakla seçilmişlerdir. Müsta .. 
Beyoğl'u, Sarıyer, Eyüb, Eminönü, Fatih, kil namzedler hiç bir rey alam:- -•c:o1qr • 
Üsküdar, Kadıköy ikinci müntehibleri dır. 
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ilDJ!ld!IIlllFPJll 
---------------------------------------------------------ı:ı-----------------------------M arma r a ve Ege Zahire Borsasında bir ~stanbul - İzmir - Ankara 
tayyare seferleri başlıyor 

Seferlere tahsis olunan son sistem bütün yolcu 
tayyareleri telsizle techiz olundu 

denizlerinde h f 1 · h ·· l A fırtına devam ediyor a ta ık vaziyetın u asası 
K ·~ t S d k d Fiatlarda kayda değer bir değişiklik olmadı, Almanya 

araya o uran a ı za e . . h . 1. *k d bld 
1 1 b 

.. ıçın e emmıyet ı mı tar a mısır sa ı 
vapuru yo cu arı ugun 

geliyorlar Hafta içind~ pi!asada ehemmiyetli sa- Trakya malları yeni çuvallı Fob. Tekir· 
tış1.aT olmadıgı gJbi fiatlı.ı.rda da kayda dağı 5,28-5,31 kuruştur. 

Şehrimizdeki alakadarlara gelen ha • değer bir değişikik olmamıştır. PİRİNÇ : Piyasa sağlambğmı rouha • 
berlere göre, Marmara ve Ege denizleri- BUGDAY: Hafta Jçinde piyasaya az faza etmekte ve gelen mallar derhal sa· 
le Ak.denizdi! fırtına: ıiddetle devam et- m.i:ktarda mal gelmesi ve Toprak Mahsul- tılmaktadır. Fiatlar birinci Tosya malla
mekt.edir. leri Ofisinm de ma1 .ınetmemesi buğday n 26-26,5, orta mallar 23-2-!, Orhangazi 

Fırtına yüzünd'En bu denizlerde bazı piyaıeasındaki gevşekliği kısmen izale et- ayarı birinci mallar 30-31 kuruştur. 
yeni kazala.r vukuu muhtemel görülmek- m:iştir. İzmire külliyetli miktarda buğ- TİFT1K : Hafta içinde kayda değer bir 
le beraber ~ün geç vakte kada~ ~na day sevkedilmişti r. Hafta içinde fiatlarda muamele olmamıştır. İngilız alıcılarının 
bu husuta b~ maICu~t gelmemıştı.r. Va- cinslerine göre 3-4 para kadar bir yük- fiatların gerilemesini bekledikleri tahmin 
purla:rdan bıır losmı limanlara sığın.mı~ • seliJ kaydedilmiştir. Piyasaya gelen mik- edilmektedir. Alman permi daıresi de 
~r. tar 1325 tondur. Fiatlar 1-2 çavcıarlı ek,s.. tiftik fiatlarını yükseltmemektedlr. Haf-

Hav a. yoUarı tay yareleriTıden biri 

Dığ~r taraftan birkaç gün evvel Feni- tra ekstra Polatlı malları 6,10-6,17, 4.5 ta içinde 67 ton tiftik gelm;ş ve ancak 
ke civarında kara,ya oturan Saclıkzadc çavdarlı Ankara ayan mal1ar 5,55-6,03, 320 balye satış vuku bulmuştur. Fiatlar 
va.p~mın kurtarılması ameHyesine e • 1-2 çavdarlı ekstra Anadolu sertleri 5,15- oğlak malları 135-140, KaT'ahisar ayan 
he .. mnuyetLe devam olunmakt .. adır.. . İki 5,20, 6-7 çavdarlı sıra Anadolu sertleri mallar 120, Ankara ayan mal1.ar 117-118. 

ödeyecekler - gun evvel kazazede vapurun yukünü al- 5,10-5,13, 9-10 çavdarlı Trakya ma1191'ı Konya damgalı ve Ilgın ~yarları 110-112.. 
ônüm112'Jdekl: Nisan ayının birinci gü • için aynca iki hra ücret mak üze~ limanımızdan hareket eden 5,07•3,10 kuruştur. Çengelli 105-107, muhtelif deri mallan 

11ündıeo it:Lbm'en baıWrıası nuıkarrer bu- dir. Konya vapuru dün akşam kaza mahalli- 73-78 kuıı~ arasındadır 
"'·--- +~--1......· 1 +_,_ Ankar yolcu T -' ,, · b c:ıl-~ ktan sonra ARPA : Piyasay.a u miktarda mal .wu:ı~ ~ • .unur • a ayy81r:E ~erı.en ar ?J.Ul tın varmıştır. YAPAK : Fiatlarda değişikiik olmamı§, 
ve po8'ta tayyare seferlerine aid .arı h a.- İstanbuldan İz.mire gitmek için 1,5 $8.at- Sadıkzad:anin yolcularından bir kısmı gelmekte v~ yerli ~t~lak için satılmak- 118 ton mal gelmiş, Anadnln ve Trakya 
m-l.ık:ler ikmal edrlmift±r. ük hava yolculuğu k!fi gelecektir. Bir Mersin bir kısmı da Antalya vapurları tadır. DıJ pıyasalar ıçm satışlar olmamış- k t Fiatl d d ğ' .klilt 1 tı p · ırkım mallarından 485 baJye satılmıştır. 
İzmiT bava sefed erile birlikte Adıan.a Nisandan aonra halkı tayyareye binme • tarafından ahn.mıştır. Mersin vapuru • ır. ar a e ışı ormamış r. 1 

• Fiatlar: Trakya, Bandırma, Bursa Ayarı 
bava ae1ıe:rıleri de Nisanın birinci Cuma.r- ğe teşvik mahiyetinde on beşer dakika - nun bugün limmıı.mıza gelmesi beklen • y~aya g~.len arpa miktarı 230 tondur. m.a.llar 63, 64, Çanakk.:ıle, Gelibolu, İz· 
1>eei gUn.ünden itibaren başlıyaeaktır. 1ık tenezzüh uçuşları yapılacaktır. mektedir. Bu vapurda Sadıkıade yolcu - Fiatlar dok.me AnadoLu mallan Haydar- mir, İzmit ayarı mallar 58-60 kuruştur. 

Devlet Havayollan Umum Müdürlüğü, Tayyare yolcufuğunda üç yaşına kadar lanndan 150 kişi bulunmaktadır. paşa teslimi 4,13-4,U , Marmara ve Trak- Yıkanmış yün 73.75 tabak yünleri de 50-
İzmir _ İatanbul • Ankara w Adana ee • olan çocuklardan biletin yüzde onu ve Antalya vapuru da yann gelecektir. y.a malları çuvallı is.kele teslimi 4,15-4,22 55 kuruştur. ' 

yedi yaşına kadar olan çocuklardan bi - Sadıkzadıe vapuruoon yaralan ağırdır. kuruştur. AV DER1S1 : Epey müddettenberi tilk1 
ferlıerlndle her türlü emniyet, .!Ürat ve v 

letin yarısı kadar ücret alınacaktır. apurun kurtarılmasının hayli güç ola • MISIR : Al.manya için ehemmiyetli mik derileri üzerine muamele yapılmamakta 
lcont-Ol'U temm etmi§ bulunmaktadır. 

İzmi.rde yapılan tayyare istasyonunun cağı zannedihnektedir. tarda satışlar olmuş ve ayni alıcıların idi. Son zamanlarda bir Alman firması 
Seferlere tahsis olunan son sistem bü- bütün tesisatı ikmal edilmiştir. Telsiz is- T mtisaid fiat1ar teklif etmemesi üzerine pi- piyasadan birkaç parti tilki derisi müba-

tilın yoku tayyareleri tel.Bizle techiz o • tasyonu da hazır1anmış ve geçen hafta Ürk Ticaret yaısa durgun.laşm.ıştır. Piyasaya gelen y.aa etmiştir. Fiatlar zerdeva çifti 52-54. 
lunmuştur. İ.stanbul • İzmir hava yolcu- İstanbul, Ankara ve Adana tayyare mey mısl'I' miktarı 380 tondur. Fiatlar san K a-.. sansar çifti 4143, kunduz çifti 11-12 lira, 
luiu ~ l1raya, İstanbul - Ankara . İzmir danlan ile İzmir ınasyonu arasında ya • Ban kası ra.biga, Bandırma malları çuvallı Fob. porıSUk çifti 420-430 kuruş. tavşan adedJ 
yd~ 40 liraya yapılacak., yo1eular pılan tecrübeler tam bir muvaffak\yetle 4,204,26, san Adapazarı mal.arı çuvallı 17-18 kuruştur . 
.Aır:ı.kan ve İzm.i.rde tevakkuf edebilecek- nıet.icelenmiştir. Umumi heyet toplantısı Haydarpaşa teslimi 4,07-4.,10, beyaz Ada- ------ ---
lerdfr. Bu fi.cretlerde 1000 liralık sigorta Devlet Hıavayollan Umum Müdürü Ha pazarı malları çuvallı Haydarpaşa testi- Askerl/Jı işleri: 
bedelıl dahil bulunma.lctadlı-. san Fehmi Süerdem İzmir hava seferle- bugün yapıhyor mi 4-4,03 kuruştur . 

.:1_ _ İ 333 ve 334 bedellilere dair bir tavzih 
Bin Jirawzu azanıt on bin liraya kadar rinin başlaya~ğı gün ilk tayyare He z • Türk Ticaret Bankası A. Ş. hissedarla- KUŞYEMi : Taleb vuku hu!maması do-

.tn~_.- _,,,, _ _ ,k ;~ 1.er h b' lir Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 333 
-t;uı. - ~ aLeyen er ın · a mire gide<:ektir. rının umumi toplaıntısı bugün Ankarada Iayısile piyasa durgunluğunu muhafaza ve 334 do~umlulardan nakdi bedel veren ve 

bankanın merkezinde yapılacaktır. etmektedir. İngilterenin bu sene kuşyemi verecek olanların bu oelbde askere sevke -
Y enişehirdeki inhidam faciasının tahkikatı 

5 yaşmda bir yavru 13 saat sonra 
enkaz altmdan sapasağlam çıkarıldı 

faciada hiç kimsenin mesuliyeti görülmüyor. Bugün 
hadise mahallinde bir keşif yapılacak 

Zabıta ve adliye dünkü sa'Yımızda j da.ını müteakıb kaldınlclıklan hasta · 
bütün tafsilAtıle yazdığımız ).'~ehir- nede ölmüşler, şoför Niyazi hadiseden 
deki inhidam hadisesi hakkında tah • 5 saat, Todori 7 saat, Sultan, İlhan, An
kikata ehemmiyetle devam etmekte - şa 1 O saat ve hamile olan Makbule a· 
dir. dındakı diğer Yusufun kansı da 14 sa· 

İtfaiye evvel.ki geee sabaha ve dün at sonra en son olarak enkaz altından 
öğleye kadar hAdi&e mahallliıde faa - ölü o1arak ç:~{arılmı.şlaTdı.r. Yaırallila.r 
liyet göstererek enkazı kaldırnıı.ş ve al- birinci katta oturan şoför Niyazinin ka 
tında kalanlar çıkanlmıştır. Gece ya· rısı Fahna, marangoz Pavlo, kansı 
pılan ameliyat çok güç olmuş, oksijen Katina, çocukları Anastasya, Androni
makineleri getirtilerek potreller kesil- ki, mi~afir!eri Eleni, Ligor, Yagınki, 
miş ve enkaz bu suretle parçalanarak dördüncü katta Makbulenin 5 yaşında
tımıamen aktarma edilmiştir. ki kızı Fikriye ve beşinci katta kapıcı 

Nikonun kansı Donna, kızı FrossodUI. 
Diln de yazdığımız gibi Atlas apar -

tırnanında 23 kişi oturmaktadır. Bun
lara il!vden evvelki gün apartımanın 
üçüncü ve dördüncü katlarına da beş 

misafir gelmiştir. 

Yaralılarda!n şoför Nacinin kansı in· 
hidamdan 4 saat ve Makbulenin kızı 
5 yasında Fikriye de 13 saat enkaz al· 
tında kaldıktc.11 s<Jilra, evvelki geee 
yansından sonra saat 2,30 da sağ ola
rak çıkarılmışlardır. Diğer yaralılar 
haniseden sonra• yarım saat içinde ilk 
partiler halinde enkaz arasından kur
tanlrnı~lardır. 

13 saat enkaz altında kaldıktan son
ra mucize kc..lbilinden sağ olarak çı -
karılan Makbulenin kızı 5 yaşındaki 

Hissedarların tetkikine vazedUen idare mübayaa etmemesi ve 30_35 bin ton mik- dllmiyeceklerl dünkü gazetelerle llA.n edil -
meclisi raporuna. nazaran seneden seneye . mitti. Bunlar da bu celbde askere sevkolu -
inkişaf gösteren bu milli bankamızın 1938 tarında stok ~ulunmaııı pıyasanın dur • nacaklarından 30 Mart 939 sabahı şubede 

gunluğunda amil olmaktadır. Fiatlar bulunmaları yeniden ua.n olunur. 
senesi mesaisinin de geçen senelere nis -
betle daha verimli olduğu an~nşıın.akta -
dır. ı 

1937 senesi sonunda 682, 721 lira tutan 
gayrisafi kar 1938 senesi nihayeti.İıde 
1,026,027 füaya baliğ olmuş, bundan ida
re masrafları, tevdiat faizleri, amortis -
man vesaire ayrıldık.tan sonra kar fazlası 
olarak kalan 205,493 lira da muhtelif kar
şılıklara ayrılıruştır. 

Bank.aya yapılan tevdiatta mühim bir 
tezayüd görülmektedir. 1037 senesinde 
5,689,000 lirayı bulan mevduat 1938 se • 
nesi gayesinde 9 milyona yaklaşmlştır. 

"BÜYÜK VALS ,, LUISE B A .NEB 
F ilminin unut ulmaz yıldızı Al 
ROBERT YOUNG ff MELVYN DOUGLAS 

ile beraber pek nefis bir t arzda yarattıkları ve aşkla oynayan 
. genç kızların cazibe ve şıklık fil mi olan 

GENÇ KOZLAR 
Fransızca sözlü f aheserl bu Perşembe akfamı 

SARAY Sinemasında 
Mutlaka görünOz. Biletler evvelden ahnabilir. Telefon : 41656 

Ticari mahiyette yapılan ve 1937 sene • 
sinde 4 milyon lira ollll'l ikrazat 1938 se • \. 
ne~~~da9mi~onu~cariz~m~tir. ~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

... ... BUGÜN Matinelerden ı·tı· baren Bankanın umumi muameH\tını gösteren r 
bilanço yekunu 1937 senesine nazaran g ş g K sı·nemasında 
milyon liradaın fazla bir tezayüdle 32 mil-
yon liraya yaklaşrnlştır. 

Memleket iktısadiyatında uhdesine dü 
şen vazüeleri muvaffakiyet!e başaran ve 
milli bankalarımızın en esk:Jerinden biri 
olan bu müe~esenin gelecekteki çalışma
larınm da verimli olımasını temeı::ıru ede-
riz. 

Hazin bir ölüm 

A YNAROZ KADISI Şehir tiyatrosu artistleri tarafından 1 
BugOna kadar çevrilen Türk Filimlerinin en gDzali 

BAY TEKiN YENi OüNVA·LARDA 
BUSTER CRABBE Tarafından 

Pek Yakında TAKSiM Sinemasında 

Sa.bılı: Zonguldak mclJ'usu Ragıb Özdemlr. 
oğlunun küçük ~lu İnal dünkü Pazar ea -
bahı verıı. t etmi~tlr. Cenazesi bugün saat 
11,30 da Suadlyede Şaşkınbakkal civarında
ki evinden kaldırılarak Erenköy ca.milndıe 
na.mazı kılınd.ktan sonra Erenköydeki alle 
kabristanına defnedllecektlr. _,. ~--•••••• Tekmili birden 

Kaza vuku bulduğu sırada apartı -
man içinde ancak 19 kişi bulunduğu ve 
bunlardan 11 inin enkaz altından ya
ralı olarak çıkarıldığı, 8 inin de inhl -
dam esnasında ve hastanede lSldükle -
ri kat 't olarak tesbit edilmiştir. Ayn -
ca hadiseyi müteakıb enkazı kaldırma
ğa çalışan itfaiye neferlerinden 326 nu 
maralı K~, enkazın düşmesi yüzün 
den sol elinden ve 15 3 numaralı Nu -
ri de potrel düşmesi yüzünden sağ e -
linden yaralanmışlardır. Bu suretle 
yarahlan.n. adedi 13 ü bulmaktadır. 

Fikrivenin sadece dudağı ve yüzünün ,.11••••••••••••••••••••llll••••••••••-•••••••~;;;;m;;. 
di&e; kı.<-ımları hafif yaralanmıştıır. r 
v:vru. eııerne başını kapamış bir hal- 2 B 0 Y 0 K F 1 L M 

Faciada ölenler, birinci katta otu -
ran şo:ffir Niyaı.!i ile, üçüncü. katta 

, Pavlo'ya misafir gelen Markarini, 
P avlo'nun oğlu 1 3 yaşında Todori, 4 
üncü katta oturmı hahcı Arab Yusu -
fım kansı Sultan, klzı 2 yaşında İlhan 
ile baldızı Anşa ve diğer Yusufun ka· 
rısı Makbule ve beşinci katta oturan 
kapıcı Nikodur. 

Bunlaracm Niko ile Markarini inhi-

de bulunmuş ve çıkarılır çıkarılmaz su 
istemi~ ve şaşkınlıktan başka bir şey 
söy liyemern iştir. 

Hülasa, facianın kafi bilançosu 8 ö· 
lü ve 13 yarahdır. Yairalılardan ikisi 
itfaive neferidir. 
B~yoğlu ve HaseWi hastanelerinde 

bulunan yaralıların vaziyeti yavaş ya
vaş salah kesbetmektedir. Katina, Pav 
lo. Eleni ve Donnanın yaralan olduk -
ç~ ağır ve diğerleri hafiftir. Yangınlar 
da büyük bir gayret gösteren itfaiye, 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
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Aksaray sıtmadan 
tamamen kurtuldu 

Bataldıklann kurutulması için birçok kanallar açıldı. 
Faaliyete bu yıl da devam edilecek 

50.000 nüfuslu bir 
kazada doktor yok 1 
Barsa (Buasn - Orhaneli 5t bin 

nüfa.'ilu bir kazadır. Borsaya 69 kilo -
metredir. Yaz mevsiminde hemen şeh
rimizin sayfl)eal olacak kadar ıüzel. 
Uludal'tn tahlkalannda yerleşmiş • şL 
rln bir kasabadır. Bunwıla beraber iki 
llellNenberi, bu JÜRi yurd parçasın -
da doktor yoktur. Bundan dolayı yal
ım; evlennıe l~i bir bayii geri kalmak
tadır. Bundan bll1k& it rüç ll&hlbleri
ne sıhhat tezkere.si almak ft buna 
benrer işler i(ln bdbemebal Borsaya 
relnıek lcab etmektedir. Elli bin nü -
fwnm bö)le senelerce doktorsuz kal -
m»ı ba yurd parçası için elim vui -
yetim- hasutf! l(etlrmektedlr. Konuş -
maya fırsat bulctutum Vlliyet Umu -
mi Meclisi azalanndan Orhaneli de -
lecM! Dl it olarak ba bustL'>ta nazan 
dikkati celbedecelinl söylemiştir. 

Alakadarların bh de nazan dikka -
tini c-elbederiz. 

Adapazarh bir sabıkah 
Borsada yakalandı 

Cenubun en modern müessesesi 
• 

Adanada lnönü Kız 
Enstitüsü çalışıyor 

Bu büyük müessese çatısına ilaveten iki büyük bina 
daha yapıldı, enstitüde kızlarımız muvaffak oluyorlar 

Adana (Hususi) - Adana erkekleri -
nin eşlerine karşı hürmet ve muhabbeti 
her gün biraz dıaha büyümekte ve Ada -
nadaki aile ocaklarının nizam ve saadeti 
artmaktadır. Bunun yegane .. lmlli Adana 
ev kadınının, Adana kızının artık bilgi 
almağ.a başlamış olmasıdır. Ona bu bil -
giyi, Ad.ana İsmet İnönü kız enstit'..isü 
veriyor. 

Ötedenberi yalnız pamuk toplam.ala 
çalışan Adana kadınının elleri, bu mo • 
dern müessesede bir hüner daha öğren • 
mekte ve ince san'at eserlerini ne büyük 
zevkle başaracağım isbat etmektedir. 

Tam üç yıl önce açılan enstitü, bu müd 
det içinde Adana kadınlığµıa birçok fay
dalı şeyler öğretti. 

lki devreli olan İsmet İnönü kız enıti -
tüsünde nazari derslerden başka, şapka-

Bursa (Hususi) - İzmit hapishane - cıhk, moda. dikiş. çiçek. çamaşır, nakış. 
çocuk bakımı, yemek pişirme, ütü. kola 

sinde 3 seneye mahkfun olan Adapa - dersleri verilmektedir. 
Aksaray Karasaz bataklıklannda açılan kanallardan otn 

Aksaray (Hususi) - Ötedenberi Ak • ı ne gelmekte ve Jroyleri sıtmanın öldürli
saray deyince dalına sıtma kaynağı bir cü tahribatı ~did etınektey1i. Denebi -
yer hatıra gelirdi. lir ki o mmtak:ada sıtmasız k~.mse Y?ktu. 

Cümhuriyet hüklı.metimiz kökleşen bu Bu mıntakada 9600 metre tulunde bır ka 
filcri devamlı ve metodlu çalışmalarile sö- nal açılmak SUTetile Uluırmağın ayağı 
küp .atmış bulunuyor. Tuz gölüne verilmiş ve bu suret!e köylü-

zarlı Murad adındaki sabıkalı, hapis • Enstitünün ikinci devresinde bu ders
hane duvarlarını delerek kaçmıştı. Şeb lerin bimz basiti gösteriliyor. Türkçe ve 
rimiz zabıtası bununla hayli zaman - Fransızca ile beraber burada diğer ders
danberi alakalanınakta idL Bugün Tuz :en de muhtasar bir program tatbik e-

d b
. 1 . .. . d "k ektecrrr. 

En.mtünün ıalonlaruıdan bh' kôıe 

yıl enstitünün binasına ilive edilen iki 
büyük binanın inşaatı da tamamlandı. Bu 
iki ytt, tamamen ıameli işlere, bilgilere 
tahsis edildi. 

pazarın a ır a ış venş uzenn e ı en 

Altı senedenberi A.ksarayda sıtma ile nün hayatı ve hayvanl~n kurtanlmıştır. 
yapılan mücadele her yıl daha verim· Bu kanalın projesini halen İstanbul Sıt
li ~ir hal almış ve bu suretle sıtmanın Ö· ma mücaıdele Reisi olan Dr. Mitat Sü -
nü alınmak üzere bulunmuştur. yev hazırlatmış ~ proje Konya sıtma 

Bu, modern kadın yetiştirici müesse • 
sivil memurlardan birisi şüphe ederek senin çatışı altında hali hazırda 600 den 
hüviyetini tahkike kalkmış, Murad ke- fazla Adana kadını ve kızı bulunuyor. 

Şimdiye kadar İsmet İnönü enst tüeoü 
500 den fazla bilgili ev kızı ve ev kadını 

kelediği içın de şüpheler artmış, sabı - Çukurova kadını burada çot nefia 1 • 
yetiştirdi. Enstitüdeki bütün dersler. av-

kalı kendisini yakalamak isteyen po - serler meydana getiriyor. 
lisin önünden kaçmaya teşebbib etmlf Atölyelerin vitrinlerinde, en zarif bir 
ve nihayet Demirtaş istasyonunda ya - kadının m~şkülpesend ruhunu okşıyacak 

rı ayn öğretmenler tarafından, her mu
allimin ihtisasına göre verilmekted r. Halen iskan umum müd;irü olan dok- mücadele reisi-Dr. Rıdvan Önolun büyük 

tor Cevdet Konya sıtma mij.cadcle mm -, h·r gayretile ve teşkilatın ;dare memuru 
takası reisi iken kazanın başlıca sıtma f brahi.m Aratın mütemadi ve yorulmak 
membaının bataklıklar olduğn gozonüne bilmez mesaisile ve idare amirlerinin mil
alınarak mücadele teşkil.atının sıtmalıları zaher<>tlerfle bu eser başarılmıştır. 
tedavi etme.sile kalınmıyarak. tabıatle mü\ Yapılacak işler: 
cadele edil"p bataklıkların kurutulması Halen sıtma mücadele teş'kilAtı reisi 
zemini üzerinde büyük bir faaliyetle baş- Dr Rıdvan Önolun teşebbüs~le Vekalet
lanmış bu faaliyet hala hızım kaybetme- ten bir su mühendisi celbedilerek Kara -
m~. b.'laki's daha çok artmıştır. saz kanalının ıslahi1e beraber Karasazı 

kayı elP vermiştir. 

Samsunda ağaç bayramı 
Samsun (Hususi) - Ağaç bayramı mü

nasebetile şehrimizde büyük bir merasim 
yapılmıştır. İJJcönoe Odunpazannda topla 
nılmış ve Halkevi bandosunun İstiklal 
:marşile tören başlamşıtır. Marşı mütea
kib omwm müdürü Mitat Sezer tarafın
dan bir söylev verilmiştir. Söylevden son
ra Bağdad caddesine gidilmiş. bando ulu
sal havalar çalarken fidanlar dikilmiştir. 

Aksarayın başında bir bela olan Ka - takiben 20 kilometre uzunlu~nda büyük 
,rasaz bataklığında sıtma mücadelcı:;ince bir kanal ıaçılınası için tetkikat yaptınl -
13993 metre uzunluğunda büyük ana ka- maktadır. Yeni kanalın proicsi Amarat 
nal. 1730 metre uzunluğunda Sıtmalı kanalı namile hazırlanmıştır. Bundan baş 
pınar, 2600 metre uzunluğunda Kôremez. ka evveke reis Dr. Mitat Süyevin za • 

400 metre uzunluğunda Kötüöz, 4956 met- manı idaresinde proje.i tanzim edilen Susıgırlık elektrik tesisah 
re uzunluğunda Dağılkan, şose kenarla · Eşmekaya bataklığı projesine ilaveten 
nna 8000 metre olmak üzere Kerasaz ba· Balıkesir (Hususi) - Susığırhğa yap. 

daha yukan kısımdaki bataklığı?! izalesi t ıl cak 1 ktrik t sisat · · ·· · d be-takhğının kurutulması için 31,637 metre ır a e e e ı rşı uzerm e 
uzunluğunda kanal açılmasına muvaffak için 15 kilometrelik bi:r proje daha ih - lediye lazım gelen hazırlıklarla meşgul 
olunmuştur. zar edilmiştir. Bu projeler üzerinde bu olmaktadır. Tesisat. makine kısmı hari9 

Karasaz bataklığının bu suretle kuru • sene hemen tatbikata geçilerek yirmiden (7039) liraya çıkaca1rtır. Tesisatın makine 
tulmasile 4000 hektar arazi meydana çık· fazla köyü tehdid eden bu bataklıklar or- aksamı da ayrıca bir §irket tarafından 
mış ve bu arazi kenarına sağlık köyü inşa tadan kaldırıla<:aktır. Avrupaya sipariş edilmiştir. 
edflerek bu arazi göçmenlere tevzı ve bu ====-=-========--=::a:ı-----===-======~= ..... ~===-==---=-==-
suretle ıslah edildiği tbi arazinin gelen ( Çanaklı ale um11mi meclisinin toplantıları ) 
aeilerin tehdid"ne maruz kalmaması için . _ 
kan'llın ıslahına lüzum görülerek Sıhhat 
Ve"kaletince bir su mühendisı gönderile
rek bu ıslahatın projeleri yaptırılmış ve 
açılan büyük kanal üzerinde halkın kar
pdan karşıya geçmesini teminen üç bü
yük köprü inşa olunmuştur. 
Sıtma mücadelesi mesaisini yalnız Ka

r.asaza hasretmiyerek etraftaki sıtma kay 
nalcları aırarulıp bulunar.ak Ağaçlı köyde 
1000 M., Hicipte 2000 M , Büyük BöJcek 
mahalles·nde 2000 M., DemL::ciköyde 
1000 M .. Helegüİede ~000 .M.. Çileli u • 
zartı~ta 1910 M.. Helvadere köyünde 
1780 M .. s :nasa köyünde 980, metre uzun
luğunda olmak zere 13670 M. uzunlu -
funda kanal açılarak b"nlerce hektar a
razı ıslah edilrn"ştir. 

Sıtma mücadele teşkilatının son eser -
!erinden birisi de Ulukışla - Kırkıl kana
lıdır. Tuz gölüne yakın olan bu havalinin 
Aksaray Uluırmağının bu köylere kadar 
akması yüzünden o havali batl!k!ık hali-

Çanakkale (Hususi) - Çanakkale muhanunenatı ( 452, 113) liradır. 
Umwni Meclisinin 939 yılı içtimaı ni - Daimi Encümen azalarının, geçen 
hay et bulmuştur. Bu yılın muhammen sene ( 100) lira olan maaş lan, bu sene 
varidatı tesbıt edilmiş, sarf edilecek pa ( 125) liraya çıkanlmıştır. 
ranın tevziatı yapılmış ve daimi encü - Daimi Encümen üyeliğine seçilenler 
men üve!eri seçilerek içtima sona• er - sunlard1r: 
miştir. Bn. Muazzez Salbk, Meh.med lmrak, 

Hususi muhasebenin 939 y:ılı varidat Hamdi Gür ve Ahmed Uygur. 

Pazar Ola Hasen Bey Diyor ki: 

- Hasan B y b r müddet
ienb n Av p da esen harb 
havası, çok :.ukür, sak nledi. 

. . . Topların üstünde gene 
sulh güvercıni yuvasını yap
tL. her taraf ta sükun başladı-

... tıpkı bu iş de Nasreddın 
Hocarun yorgan bikiyesine 
be~ hani. •• 

Hasan Bey - Evet Çekos . 
lovakya gitü, kavga da bitti!. 

her şey var. Ve bütün bunlan Adanı kı-
zının, Adana kıadınının elleri meydana 
getirmektedir. 

Muhakkak ki önümüzdeki yıl. bu mü
essesede talebe sayısı bini aşaeaktır. Bu 

Adananın aile ocaklarına medeni ka . 
dıın reisler yetiştiren bu müessesenin hiz

meti büyüktür. Yetişen bilg"li ev kadım 

sayesinde Adana erkekleri de müteh. s r 
olduğu saadete kavuş.muş bul.unuyor 

Devrek sırgeme urumunda aaliyet 

Kazamız Çocuk Esirgeme Kurumu 
939 yılı umumi heyeti genel mericez 
müfettişi Bay Neş:et Boranın başkan -
lığında tnplanmış ve Kunımun mesa -
isi takrlirle karşılanmıştır. Yeni idare 
heyetine belediye reisi Aluned Bayrak, 
tahrintt katibi Salih Güneri, nüfus me 
muru Mehmed Ergin, maarif memuru 
Ragıb Eci, Halkevi Başkanı Rıza Taş -
kıran, tahsil memuru Rauf Güngör, 
başöğrt>tmen Abdülkadir Ayker seçil-

(Koçuk Memleket Haberleri) 
İacboluda kiitıd oyunlan 

mişlerdir. 

Kurum beş yıl içinde 160 çocuğa el
bise, 42 çocuğa a'yakkabı, 175 çocuğa 
i~e, 1 çocuğa para yardımı, 59 ~ -
cuğa mekteb levaZJmı, 3 çocuğa tedavi 
yardım1 . ., ak suretile 429 lira 6 ku
ruş sarfctmiştir. 939 yılı bütçesi 1075 
!ira v8'.lidat ve 1075 lira masraf olarak 
b!ığlanmıştır. Resim Kurumun givdir· 
difri kimsesiz çocukları göstermekte -
dir. 

Bursa umumi mec'isi 
toplantlları bitti 

İneboluda, iskambil kA.tıdı oyunu, ıeı.en Bursa (Hususi) -- Vilayet Umumi 
emir üzerine emniyet komlserltttnoe 9 Mart Meclisinin yıllı toplanması sona ermiş 
939 tarihin~en itibaren yasak edllml.ftir. bu münasebetle vaı; Şefik Soyer Çe -

Luleburrazcl:ı yol faaliyeti . .. . . 

L··ı b Kul 
11 

r ıt 1 ,..... t 1 1ıkpalasta azalara mukellef bır zıya -
ue urgaz • e asa you üa9aa ı - f Ot• v 1i o rd""" o•Wı 

lerlemekt.e<!lr. 1000 küsur amelenin çallf - et vennış ır. a nın ve ıgı og e ve-
tırılması neticesi toprak hafriyatı ft tesviye rneğine karşılık olmak üzere azalar ta-
lfi Babaeskiye yaklaşmaktadır. ratf .ından da gene Çel"kpalasta bir ak-

İzmltte et ihtlki.n sam ziyafeti tertib edilmiştir. Her ki 
İzmlttekl et lhtlkfm devam etmektedir. · h b 1 k 

Koyun etlnlT' kilosu 65 _ 70 kuruftur. yemekte snınımi as ıhalle_r .o muş, ço 
güzel bir gün ve gece geçınlmiştir. 

Manisa adliye sa.rayı 

Manlsada yeniden inşa edilecek olan adli- nalı giden havalar 3 giındenberi açılmış ve 
ye sara)ının 40 bin llralık birinci kısım inşa- yaz kokusfi gelmeğe başlamıştır. 938 mahsu
atı munakl\Sa:y:ı. konmuştur. Hüküınet içe - Junden zürra elinde satılmamış tütün kal -
rlsine Slluşrnış olan ndllyenln bu yapılacak m mıştır. Sındırgı zürraı bu sene tütün fl
olan binaya nnkllnde hükümet diğer daire- dele!"lnl çok ü el ihzar etm~ ve ltıden u -
lert daha genış bir surette vazife görecek - m dvar clar k faallye e b3..l!lamı ır. 
tir. Kırl..1att11 Halk por klubunfin müsanıerr i 

Yeni a.dllye sarayı İzmir - Akhisar yolu Geçen P r runu gecesi Halkspor kl 
olan ve en miısald bir yerde yapılacaktır bü menfaatine Halk in ması salonund ·ı ıb 
Yerin lstimlilk muam 1 l de bltmiştır. çlerl tar fınd n b r 

Sındırgıda tutun eklml Ur. 
Bugünden ittharcn Sındırgı 939 yılı !• Sancağın rr fi :ıdlı bir perdelik milli 

tütün ekmeğe başı mı ır. Fideler gayet ıı- zlzllk k mt-dls!nl ı n\ an 
zel yeti§:Dllşt1r. Beş altı gün sonra suratle ençler rollerinde çok mu\ affak olınu l:ır 
eti§ yapılacaktır. On gtlndür tarlı ve fırtı- dır. 



1 HldUeler Kartı1ında ) 

VURDUM DUYMADI 
A şağıdaki sat1rları, 28 İkinciteş- da da kara kuvvete ıöifts geren Afife 19fn 

rin 19 3 8 tarihli Son Postaya bugün Şehlr tiyatrosunun kapıları kapalı -
dır.:1 

«Tiyatromuzun Şehir tiyatrosuna gir
miyen büyil'k}erb serlev'hası ia;1tmda 
yazdığını yazıdan kopye ediyorum: 

c Afife kimdi; kuvvetli bir artist miydi? 
Belki bayır .. Ti.yata-o sahnesinde büyük eme
~ m1 var? Belki hayır .• Fakat Afife bugünkQ 
Türk tiyatro.su inlalibının llk fedaisi idi. 
Tlya.tro 1nkıllbı oldu. Fak.at tiyatro lnkıla.

bınm fednls!nt ta.mamlle unuttu. 
Sahneye Türk kadını çıkamazdı. Sahnenin 

kad.lll dm, Ttlr:t flve.~ne söylenmezdi. Tiyat
roda kadın ~& geçinenleri dinlemek, se
Jirei için bir azab olurdu. Türk kadını sah
neye çıkamazdı. Çünkü Türk kadını için sah. 
neye çıkmnt en büyük günah, en büyük a
Jıb sayılıyordu. Bu budala zihniyete ilk yum
ruı?u vuran Afi!edlr. 

Bir kere blle Ttlrk kadını görmlyen Türk 
ııahnea.tnin perdesi açılıdığı zaman sahnede 
Afi!e gllrünmtışttı. Sahnede ilk defa Türk 
ağmndan Türkçe konuşuluyordu. Yazık ki 
9'Jba.z zl.hnlyM perdeyi oyun bitmeden ka
p.attı. 

Sabnedekl artı.gtıere mahsus odada. göz
leri gOz evlerinden fırlamış komiser, Afifeye: 

- eenı sahnede gördüğüm zaman, anamı, 
avradımı sahnede görüyorum; sanıyorum. 

Dediği zaman Afıre: 
- Ben sahneye çıkacatan 
Diye ba~ırmıştt. 
Komtser: 
- Hele çık, seni saçlarından sürükllye sü

iükUye götür1\rüm, de<llği zaman da, Afife 
gene Jllmamış: 

- OötlırOnıtın, demişti. fakat ben camlan 
t:ırar, de.mirleri .söker: gene buraya gelir; 
sahneye C}ık&rım, cevabını vermişti. 

Bugftn Bedlayı , Şaziyeyi, Neyyireyi gör -
dü~üz .sahne~e. ilk görünen, ilk konıı~an, 
sahnede göründftğii gibi, sahnenin arkasın-

• A.yni yaz1da Ahmed Vefik paşa gibi, 
İbnirrefik Ahmed Nuri gibi tiyatro 
büyüklerini de mevruu bahsetm~. 
Onların tiyatroda. birer g-eceleri olma
sını ve bu gecelerde eserlerinin temsil 
edilmesini istemiştim. Bu aTada Afife
yi de unubnamıştıın. Demiştim ki: 

cAfUe 1Qtn de ayni ffq .. Gecenin 1.ırnıl ona 
verilecek, llA.nlera bu t.aıma. yazllaeak. EAa 
muhtaç.sa hasılat ken<H.sine ald olacak.:1 

* Afifeyi aramış, bulmu.ş ve kendisin-
den na!nl sahneye çıktığım, sshneden 
nasıl çekildiğini dinleyip gazeteye yaz
mı.::tım. Bu ya:r:ı altı nüsha devam et -
mişti. Sonuncusu bir hafta evvelki pa
zartesi günü çıkmlŞtı. 

Sövle biter: 
cTi.lrk 3ahnesinln aram11:da yaşıyan nıt 

TOrk kadınını bul!ilnkü Şehir Tiyatro.su te -
şekkülU bu kadar ihmal etmeli miydi? 
Şehir Tlyatrosu, Afife sağ kaldıkça onun 

nef'ine 'V'8 .sonradan da onun adına btr gıeoe 
tahsL<:ı edem.M mi? 

Sahnemtztn en bftyi\l: 1nkılA.bını yaratan 
kadın için bu kadar lt'tlçilk bir şey fazla mı 
göri.llUyor? 

Yarftn onun kadr1nl senkl musallada btl1p 
aa! sa! C'I bağlamakla mı iktifa edecek:ler?:1 

* Tam bir hafta geçti. Ve şimdi, Şehit' 
t!vatrosunun ay sonunda turneye çıka
caiT·nı gazetelerde okuyorum. 

'R0 n vurdum. duyan o1ma<lı, daha ne 
yapabilirim ki?!. 

ismet Hulfı!li 

C Bun~an briyor m1 idiniz ? 1 
Japonyada şapka teamrl 

Ja,ponyada, maarif nezareti tarafınrlan 

hazırlanan bir nizamnıameye göre, bun-

dan böyle Avrupalı gibi giyinen Japon 

kadın.tarı, Japon erkeklerinin şapka çı· 

kardık.lan yerlerde şapka çıkarmakla 

mükellef tutulmaktadırlar. 
, 

Ja.ponyada erkekler polislerle konuşur-
Iarken ~pka çıkarmak mecburiyetir.<le
d:lr:tıer. 

Bir annenin mektubu 
Biçare Anne imzasile bana yazı -

lan mektubu aynen gazeteye koyu -
yorum: 

cHarum teyze; 
«Gençlerin derdlerine ortak olu -

yor, onlara nasihatler veriyorsunuz. 
Şu biçare annenin de derdlerine bir 
çare bulunuz ve onu sıkıntıdan kur
tannız. 

Hanım teyoo, benim bir oğlum 
var. 25 ini geçiyor. İyi bir meslek 
sahibidir. Mahalle komşumuzun kı
zını küçüktenberi seviyor. Kız da o· 
nu sever görünüyor. amma hakikt 
mi, yalan mı idi bilmem? Bu kız da 
yüksek tahsil yapıyordu ve üç aylık 
bir hagta1ıktan sonra öldü. O o kadar 
gf.izel değil ve ayni zamanda biraz da 
hafifır..-eşrepti, amma namusluydu. 
Öleli bir sene olduğu halde oğlum 
onu unutam1yor. <Ailecek tanışıklı· 

ğımız olduğu için) onunla ge1,diğj 
yerleri daima üzüntüler içinde dola· 
şıyor. Öyle zannediyon1m ki mPzan 
muntazaman, (oğlum şimdi tac;ra -
da, mezar da oradadır.) Yanında bu
lunduğu sıralarda da kızın ailesirri 
ziyaret ediyor. Görüyorsunuz ya 
bunlar aşkını tazelemekten ve ıztı • 
rabını arttırmaktan b~ka bir işe ya
ramıyor. 

Birkaç defa evlenme zamanı gel • 
diğini söyledim. cArtık bundan son· 
ra benim için evlenmek, yaşamak, 

hayat yoktur!> diyor ve ızhrabıru 
unutmak için içiyor da. Sonra bir 
ayyaş anq'n olmaktan ve bu ka•dar 
acıya <layamnmıvıp bir hastalığa tu
tulma.sındmı korkuyorum'. .. Ne yapa· 
yım da bu ıztırablı sevgisini unuttu-

il 

Teyzeciğim bir çare ile zavallı a -
nayı kurtarın. Zevkine uygun bir 
kız bulup evlendireyim mi? Yoksa 
şimdilik ıztırabiyle haşhaşa bıraka .. 
yun mı, veyahud da onun iyi bir kız 
olmadığım esen ölseydin o seni unu
tacak, istediği gibi yaşayacaktı• di
ye telmıfilerle ümidsiz sevgisini u -
nutt•ırmaya ça•bşsam nasıl olur? 

Mukabele görmeyen sevgiler sön
meğe mahkummuş, acaba oğlum da 
bu sevgiden geçecek. mi? 

Bir ölünün sevgisini bırakıp neş -
enin c;aadetin ve hayatın adamı ola • 
c~k mı? Kuvvetle ümid ediyorum ki 
evvel Allah sonra sizin hirnmetiniz
Je bu meseleyi muvaffakiyetle ne • 
ticelendirece~iz. 

Bu kadar uzun yazan ve durma -
dan ahret sualleıi sorarak sizi sıkan 
şaskna gülmevin. Ana kalbi bu! .. 
O kacbr üzüntü içindevim ki ne yap 
tığımm farkında değilim. Beni ma -
zur görürsünüz değil mi? 

Cevabınızı dört gözle bekler, say
gılarımı sunarım.• 

Bjçare Anııe 

* Biçare Anne, çocuğunu . avutmağa 
bak. onu gezdir, onu kend'sine ve
ni heyE>canlar vererek hir hay~ta 
sürükle. 

Eğlence, yeni tanısıklıklar, yeni 
sevgiler sayesinde geçenleri tama -
mile unutmasa bile avunaca;rını ve 
havatı yeniden bcnimsivecei!ini lrnv
vet1~ ümid ediyorum. İcki meselesi
ne gelince onu bir an evvel bu kötü 
ityaddan vaz~eçirmelisin. Esa<=&>n 
bu vaziyeti ihdas eden belli b'lı;;]ı . . 
saik de her şe>vden evvel içkiye kar· 
tı m{)yli olabilir. 

TEYZE 

~ 
Örgüleri birleştirip 

yeni bir örgü 
çıkarabilirsiniz 

Eski örgüleri yeni bir tarzda birleş
tirmek \'e yeni bir biçim için kullan -
mak. İşte el örgüsünün her gün biraz 
dahı:ı benimsediğimiz §ık.lığının esran. 
GörülmeırJ~ örgüler aramıya lüzum 
yok. İki üç basit örgü biliniz kafi.. Ye
ter ki onları birbirile her sefer bir baş
ka tarzda birleştirin, her öreceğiniz şe
ye ayn bir şık model bulun. 

Su ~er.ç kızı görseniz şık demez mi • 
siniz? Halbuki giydiği nedir? Bir e -
tek, bir pulover değil mi? Örgüsünde 
bir fevkaladelik mi var? Hayır ... Yer 
yer (üç ters - üç yüz) lastik örgü ile 
(tersinf' jersey) denilen kolay bir örgü
den ibaret. Bu ikinci örgünün bildiği -
niz jersPy örgüsünden farkı şudur: 

Şiş, düz sıralarda önden değil, arka
dan batmltr. 

Evet, iki basit örgü amma, ne yerli 
yerinde kulanılmış. Göğse jile gibi 
(terc;ine jer-=;ev örrıi.isü) geçirilmis. öbÜ;r 
tarafla·r Iastik. İsabet.. Çünkü: Göğüs 
lastik ön~ü olsa insanı çok sisman gös
terir. Öbür taraf1ar düz örülse o zaman 
da gösterisi olmazdı. Lastik, çizgili gibi 
durdui!u idn düz örgünün arasında ne 
hos göri.inüyor. ------·--

•• v. 

Sinema ylldız arının 
g ri si ortal rı 

( .............. -·-···· ...................... ~ ..................................................................... , 
i Sonja Hanie bacaklarından birini kıracak olursa sigortadan 600,000 

1

. dolar taa;ıninat alacaktır. Kii.çiik Shirley de herhangi bir ıebebden 

dolayı sinema hayatına •on verirıe kendi•ine iki buçuk milyon dol~ 
taminat verilecektir. 

'-·------ , ___ ,.. •• ,_ ___ ee••••••••UU•••••••-...... ·----····--------••••• 

Fernand Gnıvey ve Lu.be Raitterin çevirdikleri cBü.tiln ıehi.r dansediyor!. 
filminden gil zel bir sahne 

Bu yaz!mızda hayat, yangın, hı.rsız - film gösterilmiş, bu film kalabahk bh' 
lık sigortalarından bahsedecek deği - zamanda bir sokakta Ç€kilıniş; 
liz ... Şu veya bu kazal.a!ra karşı gözle - Çekilen manzara meyanmda kolunda 
rini, kollarını, bacaklarını sigorta eden güzel bir kız bulunan bir adam da var
film yıidızlarından ve yeryüzünde mış. Film sinemalarda gösterilmiş. bu 
mevcud garip aigortalardan bahsede - arada seyirciler içinden birdenbire bir 
ceğiz. çığtk kopmuş, bir kadın kızla birlikte 

Güzel yıldız Sonja Henie mese!A ka- gezinmekte oları ada!rrlm kocası oldu • 
zaen bacağını kıracak olsa sigortadan ğunu anlamış, kavgalardan, karakol .. 
600 bin dolar tazminat alacaktır ... Ge- lardan sonra iş avukatlara~ mahkeme -
ne bu ~iizel yıld!za has gaT:ip bir si - ye düşmüş, meşhur bir avukat sayesin
gorta vardır. Buz üzerin~e patinajı za- de adam işin içinden sıyrılmış, fakat 
rafet il€' yapması için çoraplarını iyice kabak film kumpanyasının başına pat
çekmekte ve germektedir. Pahalı ço - lamış, daha doğrusu sigorta kumnan "" 
raplann gerilmesinden dQlayı bunla'!:'- yasmın başında .. Kumpanya bu vi.'ız • 
dan üç adedi bir günde çatlayacak o - den bir hayli para vermiş. 
1ursa sigortadan gene bir miktar taz - Meşhur İngiliz yıldızı Vivian Leigh'J 
minat alacaktır. herhalde tanırsınız ... Bundan bir müd· 

Kücük Shirley Temple herhangi bir det evvel Son Post~ sütunlarında on • 
srbebdeT' dolayı sinemadaki san'at ha- dan bah~etmiştik. Kalbine, hissivıtına 
vatını terketmek mecburiyetinde ka - pek de güvenemiyen bu güzel İngilia 
lac?k olurı:a bir buçuk ile iki buçuk san'atld.n Londradaki büyük si~orta 
milvon dolar ara'Sında tazminat alacak- kumproJyalarına müracaat ediyo"'. V• 

Rska k:.ırşı bir sigorta akdeylemek ni • 
Yanrrıcıc::1 cok basit. yenmesi gavet tır. Bu yüzden kücük Shirley yeryüzü-

ı a· H ı 1 k · · 'd 400 nün en pahal! mahluku sayılabilir. yetinde olduğunu söylüyor. 

ço ... ~O'J 

zevk i rr. e e cav a pe ıvı gı er.· Sigorta kumpanyaları müdürleri hasa 
gram u:l. 125 ım:ım terevağı, 125 gram M. G M. film stüdyosu sinema yıl - ret içinde kalıyQr!ar. 
seker. ii,. clört yumurta. rendelenmiş dızları için bu gibi sigortalara girişme- Viviım onlara şu sözleri söylüyM: 
bir oortakal veya limon kabuğu, bir tu- rnistir. _ cUzun zammıdanberi çalışrrı-ıkta• 
tam tuz. Güzel ve meşhur sinema yıldızı Yo - yım ... Bngün1erde nihayet mühiıvı bir 

Bun'c-rı vo;;urun bir hamur yanınız. an HaTlow'un ani ölümü bu film kum mukav~le imzalamak saadetine n?il olı 
Bir saat dinl~ndirirıiz. Bir oklava ile panvac;ına iki milyon dolardan fazlaya dum ... Fakat br:n kendimi iyi bil'yo • 
yarm santimetre kalınJırrında açınız. mal olmu~tur. Bıı vak'adan sonra film rum ... Aşka tutulduğum gün he!·'!ıald'a 
Bi,. barda~m ağzını üstü~." kanatarak ı kurrmapvalan daha ihtiyatlı davran - isimi terkedecej!im ... İştP bundan do "" 
da;reler hal ınde ke<=iniz. Vst!erine yu - maktadırlar. l~vıdır ki kendimi aşka•· ~şı si~orta' 
mLırta ~::ır;~ı ı;ü.,.üo. bö.,.ek tep;;isin; di-ı Geçen irırde N€w Orleans şehri sine- eylemek istiyorum.> 
zerek fırına ver:niz. ma}anndan birinde bir dokümanter ())evam1 10 mıcu sayfada) 

••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••• t• •• ••• ••••• • ................................................... _ ....................................... _. ...... . 

I __ t. ~ .. ,....:._:_ ~r:z rn ~askara'ı:<; -:ı_r_ı : ____________ B_a_l_k_a_ba_g_,-.JI 



denizin eki 
ehikede 

Sovget Rusganın Finlandiya ile Estongagı, Lehista~ı: 
da. Litvanga ve Letongagı isti/O. etme/ -ri beklenehılı. 

YAZAN 
Emekli 

General H. Emir Erkil-et 
.. Son Posta» run ask.eri muharriri 

üyük Harbden sonra, Baltık 

den ·zi loyılannda ve eski Çar
lık Rusyası topraklarında dl>rt yeni kü
çük ve müstakil devlet teşekkül etmişti: 
Finlandiya (3,8 M.), Estonya (l,13 M.), 
Letonya (2 M.) ve Litvanya (2,6 M.) • 

Bu yüzden. So~ Rusyaya. Baltık de
nizinde, Finlandiya körfezinin dibinde, 
bırakılan sahil Leningradla ~-
tadı içi!ne alan 150 Km. lJk 1 f 

fENLAN 

Sayf• 7 

b·ır· kıvıdan ibaret olmuştu. Hal- ı ~ı.. 1.M-b --·Jchı 
J Tcrcilm~ eserle1'1c do" un j\....U, el """'""' 

buki, Sovyet Rusya, Büyük Harb - lik il ğum bir .Balae "tıerdlmesiııin zavallı mft· 
den evvelki zamanlara göre, Baltık do- Türk edebiya.tı iki tercüme teh. es. ~ ellifi için ne mQthif bir hiyanet oldulu· 
nanmasını şimdi çok takviye etmtı ve kaırşı karşıyadır. Bunlardan bır~ncl!ı, nu misall.ertle ao:ı..~ çalışacağım. Ta· 
buradaki deniz tesllhatına g'".ınden güne muhtelif gerb l.isanlannd~ çe'YTllerek vekkeli İtalyanlw: 
fazla germi ve.rmiJtir. Bundan ıbaşka, Le- t'ilrkçeye mal edilen ~rlerın baştı~ aşa- cMO.te:rcim bir baiiıdtr!. dememişler. 
rli.ngrndla Kronftad, Sovyet Rusya - ğı yanlış oluşu. diğen de telif eeerı b~y- Şimdiye kadv· bu. kad.aT kötü bir terc<L-
Finland:iya hududunun en yakın yerin- nuna bir ip geçirerek. Ankara cad~es.ın.- me okumadığımı önceden IÖylemeliyim.• 
den uzak b·r top ateşine maruzdur. Bu de sürüyen terdlıne istU!sıdır. tkincıyı, Diye başlıyor, Haydar Rıfatın gayet 
durum Sovyet Rusyayı sıkmakta ve o- ikinci bir yazıya bn"ak ·~ ougün ilk te~- kötü bir tercüme yaptığını bazı yerlerde 
nun .Finlandiya körfezi dibinden Baltık likeyi. yahud daha açık bır deyi§le tercu- beş on cümleden yalnız birini aldıgllll 
denizin.in açıklaTina çıkmak arzusu Fin- FinUıı..üya., EstonJlll, Utvanya ve me yanlışları meseles~i ele a:ac~z. ö- ileıi sürerek bu hakkı kendisinde nasıl 
landiya Ue diğer küçük Baltık devletle- IAtcnıyayı g&terir harita ile Eıtonya tedenbcri garb dillennden. büyuk ga~b bulduğunu soruyor. 
dııden btlhassn Estonyayı tehlikede bı- devlet fCfi KcmataaıiTı Pata üstadlanndan çevrilen eserlerdeki f~ış Bed'reddin Tuncel ve Eıreümend Ekrem 
rakmaktadır. yanlışlar şikayetleri mucib .olmakta ı~i. den başka Kalem mecmuasında Hasan 

Bu sebeble, dört müstakil küçük dev- bir Liivan k6ylü bJriiğinin ayağa Lisan bilmiyen münevv~len~, g~nçlerın A.lı Ediz de piyasayı yanlış ve kôtii ter., 
lettcn en bü~ olan Finlandiya, İs- kalktığı bi)e görülmliftü. bilhassa istifade etmek istedıklen bu e- cümelerln istlltı etmiş olduğundan acı a.. 
.kmıdinavya devletleri grupu ile İngiliz Lltvanyada. müstakil bir devlet serlerin başta!ı a~ağı: bittsb~ temsil etti- cı şikfıyet ettikten sonra sözü Haydaı 
dostluğunda destek arar. Fakat bir türlü bmnak fildr ve azmi ancak 1915 te ~i edebiyat ve muellif aleyhme yanlışlar Rıfutm tercümelerine intikal ettirera 
uyuşup b'irl~miycn diğer üç Baltık yani Almanlar bura.anı işgal ettiA \'C saçmalarla ~lu ol~ zama~ .zama~. diyor ki: 
devlcti, alA-k~da.1' bQyük deıvletler ara- sammı. dok.muş ve Alınanlar - haklı şikfıyetlen, tenkıd öfkelerını muc b cHaydar Rıfat bizde en çok tercüm 
sında bir nevi rekabet ve çekinme olmak- ca şekil iıt.ibarile kabul oluıı- olmaktadır. Bunlardan birincis;, elimize yapmış bir müte.rdm olarak tanıhr. F• 
sızın mevcudiyet ve istiklallerıni muha- muştu. Ancak .Almanlar, Litvanya geçen Ankarad:a münteşir Oluş mecmua- kat Haydar Rıfatın Türkiye sınırlan dı· 
faza edebilecek bir durumda değildirler: ile Almanya arasında bir birleşm:;;yc tabii idi ki bu devlet o zaman Almanya sındaki bir yazı ~lsı~i, diğ:ri de üstad şına kadar taşan ikinci bir şöhreti d• 
bundan dolayı dn. dalına, Sovyet Rusya. meylettikleri içiın, Litva.nlar 0 vakit bunu idi. Çünkü birçok kıymetli yerleri Lehis· Ercümend Ekremin bırkaç gun evvel ga.- yanlış ve kötü tercüme yapmasıdır .• 
ve Lehistandan yana şiddetli bir tazyik önlemek kasclile, Vartemberg hükümdar tana verildiği gibi bu yerlerdeki Alman zetede çıkan ve lnu!ta tefrika edilen bir Hasan Ali Ediz bu a~ır ithamdan sonra 
altında.dırlar. ailesinin bir yan kolundan gelen Herzog- azlıklannm Lehliler tarafından tazyı"k esere aid fıkrasıdır. Haydar Rifatm tercüme hatalarını ıe.. 

Sovyet Rusyanın Baltık denizi istekle- van Urahı kendilerine kral seçmek iste- görmele.tinden dol.ayı Almanya He Le- cOhı.ş> mecmuasında Bedreddın Tuncel bit etmektedir. 
ri. içinde ve ön sırasında bulunan Eston- mi~lerdl. hista111n arası o de.rece açı~ ki bir bu mühim mesele üzerind 0 icab eden Bedreddin Tmıcel aynca Nasuhi Ba~ 
ya hükUmeti 1926 da. içindeki komünfst- Büyük Harbin sonunda. Almanya mai{- harb yahuz mümkün değil, muhtemel hassasiyetle duruyor ve diyor ki: dann Tais tercümesinde de baz.ı hatalaı 
lerin silahlı bir kıyam ve hücumuna uğ- ltıb o1duğu için, Litvanyn milli §Urası da. bile sayılıyordu. . cBirçok tercümeler çıkıyor ve okunu- bulmaktadır. 
radıysa da mücadelede nihaye• hükUmet Litvanyayı müstakil bir devlet olarak i- Böyle bir durumda Litvanya ıle Al- yor, bunu memnuniyetle kaydetmeliyiz. * 
vaziyete hakim kalmış ve be suretle Es- l!n etti. Ancak Bolşeviklik buraya da manyanın Lehistana kat'fl anlaşmaları Fakat bu işin sistematik ve plAnlı bir şe- Diğer tara" ~ meşhur Rus muharrlrt 
tıonyamn So'\lyetleşme tehli-kesı: atlatıi- grrerek bir Sovvet Cümburiyeti kurmak kadar tabii bl.T şey olamazdı. Bundan kilde yapılmadığını da söylemeliyiz. Bu Gogolun cÖlü .tıuhlar> iııimlı eserinln 
mıştı. Faknt memleket, part. kavgalarile istedi. Bununla beraber Litvanyalılar bu başka Almanlaırııı Büyük Harbdc,· Lit- şekilde tercüme yapmakla müsbet bir tercümesi basılalı bir seneye yakın bh 
sarsılmakta ve bir gün Sovyetlerin şikarı defa ve 1919 ilkbaharında bilfiil müsta- vanyalılan Rus boyunduruğuncian kur- netice almağa imkan yoktur. Kanaati- zaman olduğu halde hAlll münakaşa ha. 
obnak tehlikes!ni muhafaza etmekte ol- kil bir devlet tesi.si.ne muktedır oldular. tannış olmaları ilci memleketin Le.histan mizce, vakit kaybedivoruz ve il.!telik te li:ndedir. Başta gene Hasan Ali Ediz ol 
duğu için, bugünkü devlet şefi olan Kons- Jl'akat ertesi sene. oenubdan mühim bir aleyhinde yaklaşmalarını kolayla~tırmış- yabancı dil bilmi ~ 1en aldatıyoruz. duğu halde birçok mütercimler bu ter 
ta.ntin Patzm :ırrildahalesi ile, 1934 de ?" tecavüze uğradılar. Lehliler, meşhur ma. tı. Ahnanl'ar da, Memel mıntakası ziyaı· Tercüme bir zevk ve kültür işidir. Her- cümeyi kelimeni'll tam manasil'! berba' 
toriter l:>ir idare tesis olundu. Maamafih rıeşallan Pilsudskinin memleketi olan n!n a:ısını muvakkaten yutarak orla~·a kes tereüme y~maı, herkesin keman. bulmaktadırlar. 
Estonvanın anayasası, memleketin tecs- Wilnavı, yani Litvanyanın merk.ezlni ve SÜ'rmuyorlardı. Bu suretle Litvanya ıle piyano çalamıyacağı, şUr yazamıyacağı Hasan Ali Ediz şunları söylemektedir. 
süsünden it.haren üç defa dcğişmi~ ve tarihi ·başşehrini bir baskın ıle al~lar- bundan evvelki Alınan Ra~ı arasında gibi, herkes te lisan ö~em~z. B~, hu· c Bu tercüme. maalesef bizi tatmin 
sonuncusu 1938 de mer'iyete girmi§tfr. dı. Milletler Cemiyeti de emri vakii ka- en dostane bir münasebet devam ediyt'r- susi bir istidad ~eselesıdir. J ... tsan oğrcn- edecek mahiyette değildir. Kitabın b%-

Letonya da kendini, koruyabilmek i- bul etti. Demek kuvvetli zayıfın malını du. . mek demek bir lisanı sathi ola:ak ~onuş- çok yerlerinde affedilmiyecek ter~.ıın• 
çin. 1934 yılındanberi otoriter bir idare . . L w·ın Fakat bu, çok silnnedı ve Bay Adolf mnk, yazmak ve okumak değil, o lısanın yanlışlan ve atlamalar var. Bilhassa i
bbul etmiş ve bu rnemleket"n yaratıcısı alabılıyord~ Onunkıçin ttva~y"a1,1.. 1 ·ıau- Hıtler, ıktidar mev'kiine geçerek üçüncü inceliklerini, hususiyetlerini, edebiyatını kinci cild baştanbaşa yanlış ve noksan. 

ya bir tavız olma üzere gonu u ıru d . · K.arl Ulmanis te. pnrli kavgo.lanna bir . ' k sk Rayhın Lchıstana karşı olan ış politı- hazmctmekt,r. dır.> 
. çeteler hal ve kıyafetıne so tuğu a er . . · ğ b ard b·-.;ıı d h 1 ı 

son vermek için. b r d~v:et darbesi ile ve zabitleri!ne Memel üzerine bir bnskın kasını temel nden değıştı.rm; eğu aşlayın- ~on zmnnnl .s. a0 _ıdz.ue mo ~ \ın~ ~e - Gene bu işlerle alAkadar mütehasruı 
parlamentoyu dağıtmış ıdi. Fakat garib- k ld V ca Almanya • Litvanya dostu da sağ- m ş olan Andrc ı e tercume enn en bir zat diyor ki: 
dir k'i, bu her iki memlekette, daha ziya- yaptırdı ve al~aıy: mu:ff: r. 0 

;· er- lam bir temelden mahrum kaldı. L'İmmoraliste'i ele alalım; daha doğrusu - Bu SC'Ile içinde yalnız beş ayn mn. 
de Alman düsınanlığı vardır. (Bugün Es- say muahedesı e u te ko5 u

1 
. ~sy.a- Lehistana karşı ohm hasmane duru- sadece adının te:rciirnes:ndeki isabetsiz- tercim tarafından Romeo .,. Jülyet ter · 

dan ayrılmış ve Fransız as er erınm ış- n 
tonyada 18,000 ve Letonyada 70,000 Al,. . .

1 
. . L"tv l la munu muhafaza etmek lüzumunu duyan l.i.ğe işaret edelim: cümesi yapıldı ve intişar etti. uşenme-

man bulunmaktadır.) gali altı.na ven Tlllftl.. 1 Fanya ıl nn Litvanyanın artık başka b!r destek Rra- İm.moralist ne demek! Mütercimin ter- don, bir hazreti Eyüb sabrile bu tercü. 
yaptıklan baskın üzerme -ransız arın kti bu d . d1 k S .. "ğ· ( ..- ah1a1..t) ., B. · · Mesa'haca Estonya ile Letonya arasın- . . . ması gere ve a şı.ın anca ov- cume ettı ı gaJ... wu mı.. ır ısım, meleri tetkik ettik. O kadar garib vazı 

da, fakat nüfusça bu her iki devletin ile- bu.ras~nı ses~:: t:rk~ı~·g ~~~er~.hay- yet Rusya olal:fılirdi. Her ne kndnr bu- bir .sıfatla tercüme ed.ileb:lir mi; gayri yetle.rle karşılaştık ki, bedbaht Şekspil' 
rlsinde gelen Litvanya 14 üncü yüz yılın 11 ga.rıb ve duşu~durü ır ,a ıse ır. nunla müşterek bir kara hududu yoksa ahlaki bir adam olur mu? .. Gayri ahlAkJ kalksa da bqine bir atfı nazar etse. 
başında, Baltık denizinden Kiyef yakın- ~Mı~etler Cemıye~ bu. vak a.yı da hof da Sovyet RWfYa Litvanyaya askeri mu- bir şey olur; gayri ahl.lld mahiyette bir muhakkak tekrar yüreğine iner ve ölür. 
lanna kadar ulaşan bir devlet kurmuş. gö:rdu ve M_~el ~lgesıne, l..ıtvanyanm allimler ve uzun vadeli bir kredile bir eser olur. Faknt e.serin ruhu anlniıldık- Yalmz kelimeler, cümlf'ler, meclısler de
Almanları Tannenbergde mağIUb olmuş yüksek hlkımı~etı altında otonom bir çok hn:rb malzemesi göndermişt;. Bun- tan sonra bu suretMt tercümeye ne lilzum ğil. eserin ruhu bile değişmiştir. 
ve sonralan Leh'stanı kendisine katarak durum veren bır Memel anayasası kabul dan başka iki memleket genel kurmay var?.> Sonra dün ve yarın külliyatından oıa.. 
pek büyümüştü. Fakat uzun süren bu etti. Fakat Litvanyaca, bu anayasa, daha başkanlarının karş'ılıklı ziyaretlerinde Muharrir bmıdan 5cmr& şu neticeye rak Samizade Süreyyanın çevirdiği Tul'o 
Lehistanla bLTlcşrne, Liivanlann Leh1ile- ilk günden ıtibaren yok addedilmişti. Sovyet Rusya i:J. Ut.vanyanın askeri iş varmakto.dır: gen 'efin (Asilzadeler Yuvası) intişar et.. 
şerck m·m asaletlerini tedricle kaybet• Litvanya, Wilna baskmındanberi Le- birliğinin tarz ve tekilleri bile tesbit o- cTercüme ~~mnin rasyonel ve sis- ti. İsmi: Liza... Bunun Asilzadeler Yu-
melerine seb b oldu ve bunun neticesi liistanla siyasi münasebetini kesmiı ve lunmustu. tematik bir tarzda ele alınması ve ter- vasile ne alakası olabileceğim dilşünilr.-
Litı. nnvanın eski tarihi başı::ehr• Wilna Leh hududunu kapamıştı. Çünkü bu eski Va'kta ki 16 Mart 1938 de Lehlilerle cüme kütübhanemizin değen herkes ta- ken, nısça bilenler b"ze, eserin baştan a
yeni Leh aleminin bir ortası haline geldi. tarihi Litvanya baş§ehrinin ziyaı Lit- Litvanyalılar arasında kanlı bir hudud rafından teslim edilmlf. janrında klftsik- şağı şaçma olduğunu. bakUd metınle a-

L tvanlarda milliyet hissinın yeniden vanyalıl<mn ~ffil hlslerı üzerinde şid- vak'ası olmuş~ bunun üzerine Lehis•an leşmiş eserlerle zenginle§Irlesı i inm an- lfil...-ası bulunmadığını tem n ett'ler 
u. nıp açılm ı ancak pek geç, 19 uncu det~hlr d~ t~rı. yapt.ıktan başka on- Litvanyay.a üç günlük bir il~a~om ve- cak Ma.arif y~ıeti tarafınd~n t~nzim Keza. O~kar Vay.Jdın. D_oryan Graym 
yu rılda olduysa da memleketleri. Le- lar, Lehınerin Litvanya ıle olan asırlar- rerek aynı zamanda WUna bölgesınde as- ve temın edılebıleceği k.anaatındeyız .» portresı ısımli esen dilimıze çcvrlld ln-
h ın t k iminde Rusyaya geçmişt·. ca bırliğini unutmadıklarını ve dolayısi- kert kuvvetler ~şidlne başlamıştı, I.it- Bedredd"n Tuncel bu iddıalannı kuv - gıl"zce b Jenler, bu tercümeye de hayret 
L ı ü plik, 1863 Leh isyanında le keneli memleketleri hakkında istilA e- vanyanın yardım anı.yan gö:ıler:i tabiatile vetl~d'rmek için bim bazı misaller de etmektedırler. 

ıkı ve şiddetli bir Rus aştırılma melleri besled.!klerini biliyor ve Wilna Sovyct Rusya t'arafına çevrilmişti; fakat vermektedir. 
ve t vik" € maruz kaldılar. Fa- baskınına Lehistan emellerınin ilk bir Sovyet Rusya Lftvanya ile Lehistan a- Bunlardan btri meşhm romancı Bal-

' vt' e ki Çarlık Rus hükt1me- hatvesi gör.ile bakıyorlardı. Buna karşı rasındalı.4 ihtilafa alAkasızlığını b 0 ldirdi. zac'a aıddir. Goryo Baba ismini taşıyan 
lı tak b , e tazyiklerine rağ- koymak için Litvanyanın dış ve askeri Ve işte o zaman Litvanya ikinci defa şa- bu romaR Haydar Rıfat israfından çev-

L" sosval demokr.ruı.isi ıı:i.l.cud siyasetinin. Lehistan ile ayni zamanda pa oturduğunu anladı. rilıniştir. MuhaITir: 

* Hul"sa Ankara catldes"ndc b·r terctime 
d vası vardır ld kültür hayatımı ın hali 
ve ı tıkbali bakımından bu dava Jle der
hal mesırul olınnk mecbur yetınde) ıı:. 
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Ankaragücü Vefayı 
3 - 1 mağlUb etti 

Oyun ilk anlarda Vefanın hakimiyeti a lbnda idi. 
Bilahare Ankaralılar vaziyete hakim oldular ve maçın 

sonuna kadar güzel cynadılar 

Dun, Taksim •tadında ımilli küme ' akınmc:lR Sulhinin falsolu şütünü kale
deplasman maçını yapan A.nkara'giic:ü Ci Natık tutmağ~ muvaffak oldu. 
Vefa ile karşılaştı. Bir gün evvel Fe - Ankara, güzel ve hakinı oynuyor. 
nere 4 - l yenilen Ankara takrmının Top. eltseriye~le Vefa nısıf sahasında -
Vefaya karşı ne yapat:ağı merakla bek- dır. Oyun zevkli oJmuyor. 30 uncu da
Ieniyardu. Maç takriben 300-0 seyirci kikada garib bir vaziyet oldu: Ankara 
önünde oynandı ve güzel oldu. (Hası - sağ açığının çok sıkı bir şütü direğe 
lat: 820 lira). çarpıp geriye fırladı. Vefa bekine çaı-

Maça başlandığı vakit Vefalılarda pan top kaleden girip üst ağlara Çai -
büyük bir gayret göze çarpıyordu. 4 ,_,. ...................................................... , 

üncü dakika<l.ı ıs çizgisi üzerinde oıan ~ Dünkü maçların ~ 
frik•ki, Vefalılar kalecinin eline a'ttı · ~ nef Jcelrri i 
la:r. Veiı:mın ilk anlardaki haklın oyu - • • 
nu pek çabuk söndü. Ankara takımı S Ankaragücü 3 - Vefa 1, İ.Spor - i 
güzel oynamağa başla•dı. Kaçan birkaç ~ Pera muhteliti O - Topkapı • Ama ~ 
fırsattan sonra sağ açık Fikretin pasını ~ vudköy muhteliti 2, Beykoz, Kur • : 
Muzaff'tf güzel bir şütle kaleye soka - ~ tuluş 2 · Kasım'PJ't;.a, Galataspor j 
rak Ankaranm ilk golünü yaptı. AE - ~ 2, Bozkurd 5 - Demi.rspor l, Anado E 
kasından ger.e Muzafferin şütünü iyi ; luhisar 2 - Galatagen.çler t . E 

Vefa kaıecıs. ı' o··nıedi. Bir Vefa \ .J oyruyan ....................................................... . 

SON POSTA 

Vefa ve Ankaragücü oyun

cuları Generaı A 1i H ik • 
met tçin sükat ediyorlaf'. 

Mart 27 

Fenerbahçe dağı lmaktan kurtuldu 

Dün altı saat süren 
bir içtima yapıldı 

Yeni idare heyetine Zeki Rıza alınmadı. Umumi 
kaptanlıga eski milli takım kalecisi Nedim seçild." 

Milli küme maçlarından doğan ihti · idare meclisi tarafından, diğer üç klüp • 
lAfı:a:r dolayurile Feneırbahçe müessesan le- müşterek olarak, Ankaraya aksetti , 
heyeti dfuı .aat 10 001 akşam aaat 16 ya rilmesi şeklinin bir suitefehhüm tevli4 
kadar devam eden uzun bir toplantı yap ettiğini görmüş ve bunun derhal izalesi 
mış ve vaziyeti etraflıca tetkik etmiştir. için An.karada teşebbüsata geçilrocsint 

Bütün hanın i~ak ettiği bu mü · yeni idare heyetine tevdi eylemiştir. 
mereler neticesinde mühim bir ekseri- 3 - Müessesan meclisi milli küme mat 
yetin ilt:i1hakilıe aşağıdaki kararlar ittihaz larına devam etmeğe karar vermiş v4 
edil.m.i.ftir: bu hususta mali no'.ktai nazardan uğra • 

1 - Mü~san !heyeti klüp disiplini . nılacak müşkülatın beden terbiyesi ge , 

1 
~ riayetin sporda muvaffakiyet için en nel di.rektörl'iiğü nez.cl'nde yapılacak te. 
esaslı bir lAzime olduğunu bir kere da • şebbüsat ile izalesiıne çalışılmasını mu • 
ha teyid ederek birinci futbol takımı ta. vafık görmüştür. 

rafından kara.T hilılfına ittihaz edilen Diğer taraftan idare heyeti tarafından 
tavTı hareketi şayanı muahaze görmüş son neşredilmiş olan beyannamede mevıı 
w bunu tıeessür ve taacüble karşılamış- zuubahs futbolculara masraf ve ücret ke 

k dış çıktıysa da ha'keın bunu tır. Böyle bir hareket atiyen tekerrU.r et· lim.e1erini şayanı dikkat görerek bu hu 11 

p~ ed. an t.ili takdi.rdıe ııriaebbibleri hakkında susta idare heyetinden istizah da bulun ~ 
g rem · ı. . klii9 nizama.tı mucib:l.n.ce en pddetli c~ muş ve idare heyeti buradaki masral ke. 

Bunu takib eden dakikalar Ankara· za tatbiki mu.kaITerdlır. funesi futbolcu1arın nakliye ve yemeR' 
nm hakimiyetile geçti ve birinci dev- 2 - Müessesan heyeti bazı dile.itlerinin (Devamı 11 inci sayfada) 
re 1-0 lehlerine bitti. 

İkinci devrede oyun daha seri ve ge
ne Ank.ararun hücumile oynranıy<Xr. 
Devrenin 1 O uncu daqQkasında Muzaf-

ferden pas alan ve sağ açığa geçmiş o
lan Ali Rıza, sıkı bir vuruşla Ankara

nın ikinci golünü attı. Bundan bir da

kika sonra bos bıra'kılan Vefa sol açık! 
Mehmedin çektiği şüt köşeden Anka -
ra kalesine girdi. Ankaralılann yaptığı 

tehlikeli bir akında ayaktan ayaka ge
çen top bir türlü Vefa kalesine girme'"' 
di. Sol açık Hamdi, fazla çalını yaptı -
ğından netice aflamll)l10T. Nihayet 35 

inci drtkik&da Ali Rızanın ortaladıkı 
topu Muzaffer yerden üçüncü defa Ve-

fa kalesine soktu. Son dakikalarda 
Hamdi bütün Vefa: müdafaasını geçti-

ği halde topu kaleye atamadı. Vefalı • 
lar tamamen müdafaaya çekilmi.ş bir 
halde ve sert bir oyun tutturdular. Or
ta'lık epeyce karardığı bir sırada maç 
3-1 Ankaragücünün galibiyet1le neti -
<::elendi. 

(Devamı 11 inci sayfada) ı:nr Ank4ra oyuncusu Ve]a k4lecisi ile mücadelede 

V apur vakti olmadığından bir ka

yığa .atlayıp karşıya. Kuruçeş -

meye geçti. Oradan da bir paytona bine
rek Ak:saraya, Yeşiltulumbada İshak ba· 
banm kahve.sine gifü. Hergün. öğleyin, 
ahbablan burada toplanır tavla oynarlar
dı. Kahveden içeriye girince, kendisini 
8'ina bir ses karşıladı: 

Son Posta 'nın Romanı : 87 

"Ah ne bay ın bakışın var. 
basmış de~ild.L Onun gibi fakir bir insa. 

nın o taraklarda bezi yoktu. Canı hov~ 

dalık etmek istedikce ya Galataya, De}" 

oğluna geçer, veyahud ki Yenicamidel!t 

sürtük yosmalarla düşer, kalkardı. 

- Oo, İrfan ağabey! Hoş geldin! 
- H<>t bulduk Sadık bey! Ne o, yal • 

nızsın?. 
- Ne yapayım? Kimseyi bulamadım. 

Bir başıma pmekleyip duruyorum. Ne -
rede ise, gitmeğe bile hazırlanıyordum .. 
canını. sıkıldı. 

Karşı karşıya geçip oturdular. İrfan 
kendine okkalı bir sade kahve ısmarladı. 
Kahvenin şekerlisini içmek onun indin
de, karıların harcı idi. Fincanını boşalt
tıkUın sonra, arkadaşına derdini açtı. O
lanı biteni tafsilatil~ anlatıp, racon kes
mesini i51:edi. Sadık, işi ciddiye aldığın . 
dan derin düşünceye daldığına delil ola
rak, bıyıklarım ağzına alıp bir müddet 
kemirdi.. ve nihayet: 

- Peki, İrfan ağabey! dedi. Merak et
me. Ben Rananın yanma bu işi komam. 
Sen bana hele biraz meydar.. ver. İyice 
düşüneyim; ne yapacağımı kestireyim. 
Senin namusun benim namusum. Man -
8lI1' paşa da bizim babamız sayılır. Onun 

· ırzına dokunmak istiven el: koparmak, 
boynumuza borçtur. Ben herhalde biçi
mine getirir. karıye töbe ettiririm. 

- RanA zorludur, ha! Onu da unutma • 
malı ... 

- Zorludur da ne halt edebilir? 

I - A 50 ~ VA ZAN 
YI L ' l Q(Üt'\lNO İrfanın teklifini bir kaç gün zihninde 

ölçtü, biçti, oldurdu. Sonra Rananın ne · 

rede oturduğunu öğrendi. Evini göz hapı rs~~Lul<~ '"a be~az şe~siYeli 1" '::~M . 
sine aldı. Peşine düşüp, karıyı takib ett~ 

ulrasını attığı gibi, -Ö!dürmeğe falan 
kalkma sakın! Başı • 
mıza iş açarsın. 

- Eh, artık onu işi 
bil'ir. Fazla kafa tu
tacak olursa, uslan • 
sın diye belki de ha
fif tertib bir hacamat 
icab eder. İnsanlan 
akıllandırmak ıçin 

kan almaktan iyi ça
re yoktur. İnanmaz . 
san deliler hekimi 
Kastro beye git de 
sor! 

- Artık. sen bilir
sin, Sadık bey bira
der. Bu pisliği üzeri
mizden temizle de 
nasıl edersen, et. 

- Hiç merak etme 
ağabeyciğim! Yalnız. Delilkanlı göiJsüne dayanıp onu içeriye do~ru ttU. 

deminden de dediğim gibi bana meydan dex, dü§iinür, taşınır, olacak g~bi değilse: dL 

Kimlerle oturup kalktığını, eve kimleriı 
LA.nga takımı ok 
yaydan fırlar gibi gelip gittiğini tahkik etti. 
koğuştan dışarıya Bütün bu hazırlıkları ikmal edince de, 
alesta fırlar, başka bir akşam kafayı hafifce tütsüleyip oraya 
hiç bir takımda gö • damladı. 

rüimiyen bır mü • Hem tembihli hem de ayni zamanda 
kemmeH.yette, kurt tecrübeH olan Beberuhi yabancılara pek 
cffn.gi.li tabir edilen 

kapı açmazdı. Daima hürmete Iayik blJı nizamla, afisi, cakası 
tamam olarak halkın softa kıy af etile göründüğü için, karşısı.. 

hayran nazarları ö . na çıkanlara: 
nQnd.a yangına ko · - Affedersin'iz efendi oğlum!. Yanlı .. 
şardı. İstanbulun bu 
t&lr.:ıma aynoa mu · 
habbeti va.rdı. LAnga 
uşak.lıan yangında 

911pula. yanaşmaz. 

şmız var. Burası benim fakirhanemdir .. 

Deyip de inandırmak ona kolay olu • 

y-0rdu. Sadığa da ayni komediyi oynamaw 

ğa kalkıştı. Fakat bu se.fer yutturamadı. 

kurban, bahşiş dü . Sadık, bile bile gelmişti. Dönecek takım· 
' şiinme7., hakkik va · dan değildi. Balta olacaktı. 
zifesini yaparak. ger- Beberuhi gayet tabii görünen bir hay-
çekten hizmet eder · retle: 

ver. Bir haftaya kalmaz, tekmil haberini cBana bakmayın .. ben vazgeçtim bu da- Sadık bu «!Serile son derece müftehirdi. 
- Yalnış, evladım! Aradığınız kimEe 

burada yok .. der demez, delikanlı göğsü

ne dayanıp onu içeriye doğru itmekle be .. 

raber: 

benden alırsın. vadan!.> demekten de aslA çek.inmezdi. LAldn bu onun §öhret ihtirasını kAfi de-
- Gözünü seveyim anam! Himmetin Fakirdi. On İkiler ona, öteden beriden recede tatmin etmiyordu. O, aylarca, 

varolsun! topladıkları ha.raçlarc:Lan pay ayırırlardı. yıllaır.ca dillere destan olacak bir iş, okka-
İrfan oradan payandaları çözdü, gönlü Maamafih parada gözü yoktu. O külhan- lı bi.r f4 başarmak sevdasında idi. 

- Koskoca zaptiye nazırını mat etmiş, rahat olarak eve döndü. beyliğini. kabadayılığını ve zorbalığını C-afer paşaya oynadığı oyundan sonra, 
kahbe. - 6 - şan (!) için yapıyordu. Bütün gayesi, paşaya hasını olanlar tarafından minnet 

- Kaçın kur'asıyız be moruk? Kimi at· 

!atıyorsun? 

Sadık, İrfanın yüzüne sitemli sitemli Sadık On İkilerden değildi amma, on· idea1i, İstanbul içerisinde · ~samesini o- ve himaye gören Ran!nın hakkından gPl-
baktı. !arla sıkl münasebatı vardı. O azılı ka - kutturmak, parmakla gösterilmekten iba mek kolay teY değildi. Karının zaptiye 

- Bazan ufacık bir akrf.'b, bir aslandan badayılar, ufak tefek işler için bunu kul- retti. Lmga tulumba takımının ilıtiyar kapı.sında arkası, adliyede eli, aşağı yu -
tehlikeli olur .. dedi. Bir \•ezirin becere • lanıyorlardı. Sadık da Allah için kabili • reisine vekfilet ediyordu. Bir kaç ay zar· kan bütün devairde h&.mileri vardı. O 
mediğ;;ni aciz bir rnahlılk, ek.mı belli et- yetli idi. Bir kimsenin başına bela kesil- fında takımı muma döndürmüştü. Omuz- onl81'm şeheviğ zevklerine hizmet ediyor, 
meden yapıverir. Bana güvendin mi? . . di mi, k.olıay kolay koyuvermezdı. Ken- daşlar onun karşısında tir tir titriyorlar- onlar da bunıa. mukabil kendisini gözeti -
Bitti!! Lafa yekun tut g-ıyrı. Ben Ranayı disine havale edilen vazifeyi mutlaka ba· dı. Sık sık talim ettire ettire hepsini tığ yor, koruyorlardı. 
İstanbulda oturamaz edeyim de, sen de şanrdı. Zaten, aklının kesmediği işe atı]. gibi yetiştirmişti. Köşklü, alev renginde- Bunu pek iyi bilen Sadık, diğer taraf • 

• e. tan-=R=an=·-="-"'-~=-=~~= 

Diye fena halde tersledi. Zavallı kam

bur şaşırmıştı. Bu adam zorlu bir şeye 

benziyordu. Kendisini tatlı~ıkla başından 

defedebilirse, edecekti. Yoksa, onun üs

tesinden ancak Rana bizzat gelebilirdi. 
Yüzüne bir halavet vemıeğe çalışarak: 

- Tosunum! dedi; sakın size yanh' 
salık vermiş olmasınlar? 

(Arkası 1JaY ~ 
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HAFTANIN KARiKATÜRLERi 
=Yap a n: Orhan U ral 

Avrupada ilkbahcu 

Alman ısti1'sına karşı devletler birlik teşkil ediyorlar 
- Gazeteler -

Dünycr - Yain- yolı, külah giymem! 

- GörNll 0%Wm, '°" günlerde öyle dedikoducu 
oldu ki .• 

- Demelı ı.oorla •irdftnıya b'lfladı hal 

- Ah ne modern, ne 6Üul ıapka Yarabbi! 

- Beynelmilel lacia arliatiyim! 
Reji.ıJr - Çinden nai, lıpanyadan mı 6eliyar•nııa? 

C 64 sene sonra alevlenen monakaşa :::ı 

Abdülizizin katledildiği 
iddiaları doğru mudur? 

Rüştü Paşa '' Erkanı müttefika,, dan ayrılmak istemiş, 
fakat '' Millet seni parçalar!,, tehdidile karşılaşmışh 

- 21 - Diyor. Bu suale, vükelfidan biri, şöyle 

Kendisine derhal telgraflar çekilerek a- cevab veriyor: 
cilen İstanbula getirtildi. Ceza olarak da - Hüseyın Avni Paşayı göndermelidir. 
memuriyeti Aydından. Konyaya tahvile- Valide Sultan, başına bir şey vursun da 
dildi. kırsın ... 

Hüseyin Avni paşa, maksadının temini Bu muhavereyi, Huse,\•in Avnı Paşa da 
için her şeyi göze aldı. Saray kadınlarile işitiyor ve, gülüyor. (4) 
saray erkanına ıbzal ettiği bdl paralar Bu da. başka ... İtti:falut dahil olmıyan 
mukabilinde, İstanbulda kaldı. Yenı te- vükelfıdan Yusuf Kfımıl Pac::a Su.tan A· 
şebbüslere girişmeğe başladı. zızın ölümünü haber alriıı'Tı zaman: 

Faknt hadisat, süratle birbirini takib - Avni hınzınna SO) l,..,y:n z. İn al.ah.: 
etti ... Hersek ihtilali başlar başlamaz, (Beşerülkatili b"lkatil) sırrı kar ben zu· 
Hüseyın Avni paşaya tekrar seraskerlik hur edecektir. (5) 
verildı ... Mahmud Nedim paşanın sada • Diyor. 
rete gelmesi üzerine, azlolunarak Bursa Sual: - Bütün şu del;ı:cr n zarı dik· 
valiliğine tayin edildi. Bu hadise, Sultan kate alınırsa, acaba Hüseyin Avni Pa .. 
Azizin kalbindeki kin ateşlerini büsbü • şanın Sultan Azızi katletfrdığmc hükme .. 
tün alevlendirdi. Ve nihayet, Mitat Pa- dilebilir mi? ... 
şanın himmetile 1stanbulda meşhur Bu suale (evet) veyahud (hayır) diye 
(Softalar isyanı) vukua getirildi. Sad • cevab vermek doğru olamaz. Her Ş('I. den 
razam Mahmud Nedim Paşa atledilerek evvel Hüseyin Avni Paşanın karakterin\ 
yerine mütercim Rüıtü Paşa, .erasker • ve haleti ruhıyesini nazarı dıkkate almak 
liğe de Hüseyin Avni Paşa geçirildi. kab eder. İnkar edilmesi mümkün o~ 

Hüseyin Avni Paşa, artık bu fıreatı yan bir hakikat vardır ı.t·, Hüseyın Avnl 
kaçırmak istemedi. Ştlrayı Devlet Rei.5i Paşa, 90k büyük, çok kıymetli 
olan Mitat Paşa da kendisile beraber ve çok değerli bir askerdı. Tan .. 
di. Sadrazam Rüştii P~a ile Şeyhislam zimat devrinden sonra, Osmanlı ordusu, 
Hayrullah E!endi ve fetva emini Kara ancak onwı hinunetıle tslah edilmiş ve o
Halil efendi, kolayca elde edildi. Bahri • nun gayreti sayesinde en son sistem siıo 
ye Nazırı Kayserili Ahmed Paşa ile VÜ· !Ahlarla techiz olunarak. biiyük bır var .. 
keladan ve büyük kumandanlardan ek • lık gösterilmişti. Fakat Sultan Aziz, bu 
serisi de, gizli ittifaka girdi. Bilhassa a&- :büyük asker ve büyük kumandanın 
keri mektebler nazın Süleyman paşanın kıymetini takdir etmemiş .. Mahmud Ne .. 
ç.ok büyük yardımı sayesinde. derhal ha- dlın Paşa ile diğer bir tahm saray dal· 
rekete geçildi. Ve malıim olan ıekilde, kavuklarının cereyanlanna kapılarak H\l 
padışah hal'edıldi. seyin Avni Paşayı sürgüne gönderereli 

Şlındi, burada, bir sual varid oluyor. tahkir etmiş .. geceleri de sa:-ayda oy • 
Acaba maksad, sadece (hal) den ibaret nattığı arta oyunlarında. bu büyük as. 
mi idi? Yoksa, (katil) f kr. de buna inzi- kerin haysiyet ve şeref;n, tezlil edeceH 
marn etmi§ miydi? .. (Katil} taraftarları, taklidler yaptırarak eğle,,mişti. Halbuki 
buna kat'iyetle cevab veriyorlar: Hüseyin Avni Paşa, bunınrı hoş görmi .. 

- Evet.. Hüseyin Avni Paşa, Sultan yecek derecede haysiyet ve izzeti nefiı 
Azizi (ımha) ya karar vermiştı. Vaktile sahibi idi. İşte bu cihetle:- nazarı dikkate 
giriştiği (suikasd teşebbüsleri) buna, en alınırsa. Sultan Azizin ölümüne bir in • 
büyük delildir. Binaenaleyh, Sultan A • tikam parmağının karışmış olmasına hilk.. 
zizin hal'ini müteakıb (katıl) edildiği, medilebilir. Ve, (Katil) t:ıraftan olan • 
gözle görülmüş gibi iddia edil&bılir. (1) lar.a da, hak verilir . 

* Diyorlar. 
Bu iddiayı -zımnen ol.sun- SW.ey- 3 - Gelelim.. (Erkinı müttefıka) daııc 

man paşa bile kabu1 ediyor. Şöyle ki.. Mitat Pqaya: 
Dolmabahçe Sarayının her tarab asker - Mitat Paşa da. Sultan Azizden baka .. 
le sarılıyor. Veliahd Murad ~fendi, da • ret görmüş olanl:ann b:ı-şında sayılabilir. 
iresinden çıkarılıyor. Hüseyın Avni Pa - O da bu hükümdara kRrşı kinlenmiştm 
şa, Veliahdi alıp, harbiye nezaretine gö- F~kat Mitat Paşanın Sultan Aziz aley; 
türüyor. Giderken de, yerine bıraktığı h~ hareketi, şahsi davasından z:j adeı 
Redıf paşaya, icab eden emirleri veriyor. ~ır. memleket meselesidi ... HilkCımet şelt• 

Bıraz sonra, Sultan Azizin, Saraydan linın (metrutiyet) e inkılabını candan 
çıkarılarak Topkapı sarayına nakli li . arzu eden bu zat, yaradılışı itibarile, kan4 

zım geliyor. Redif pafa, Sultan Azizi lı işlerden daiına ictinsb göstermiş: hat. 
nakle memur olanlara. -padif&hı kas • ta Sultan Azizi yola getirebi~mck üm!cU. 
dederek- herkesin karşısında, yüksek ~· doğrudan doğruya (hııl) teşebbüsü 
sesle şu emri veriyor: üzerinde yürümek ibil.P istememiştir. 

- Eğer dünyada biraz daha ömür !Ür· İşte, bu delaile binı:tE'll hükmedilcbil.iz 
mek isterse, hemen Topkapı sarayına k~; S~ltan Aziz (katı) ec:ılmış olsa bıle. 
nakletsin. hıç şuphesiz ki Mitat Paşa bu kanlı hl· 

Diyor. (2) diseyi ancak bir (eınri vald) şeklinde ka. 
Bu emirdeki ölüm tehdidi, ço.'k sarih - bul etmi§tir. 

tir. (Eğer dünyada biraz daha öm~ sür- 4 - Sadrazam Rüştü Paşa.. . 1 
meık isterse .. . ) demek, artık Sultan Azi. . B~ zat ta, Sultan Aıizdeıı hoşnud deoe 
zin hayatının pek tahdid edılmiş olma - ğıldı. Fakat bu hoşııudsuziuğu, padişahın 
sına, kafi derecede delildir. h t k aya ına astedilecek ~ereceye kadar Çl• 

Sonra .. Sultan Aziz, Topkapı sarayın • karılamaz. Eğer Sultan Aziz Rüştü Pa. 
dan Feriye sarayına nakledilirken, vü • ta.yı biraz daha hoş tutı:r.uş olsa'-·dı, be, 
kelA arasında: -w d ( k* J • A~ e er 11nı müttefika) arasına girmez• 

- Hakanı mahlü, nl.!ıl muhatara e • dı~ ~akat. hayatının uzun senelerini men4 

dilecek?. kubıyet ve mahrumiyPt içinde ge~lrmif 
Diye bir sual ortaya atılıyor. Buna olan bu ihtiyar vezir, (Sultan Aziz aleyhe 

Hüseyin Avni Paşa cevab veriyor: t~rlaı:> nın çoğalıp kuvvet:endiğinı gö • 
- O iş. benimle Kayserili (8) nin bi • ~r g~rmez, onların tarafına geçmiştlıt. 

leceği şeydir. Nıtekım. Sultan Hami1in İzmire g·· d 
Diyor d;"· h on er-• "61 Pyet tarafından ist;ntak edilirken: 
Bundan .sonra .. Mitat Pa~. Yıldızda [Eli~, dilim, ayağım bağlı olarak, er. 

istintak edildiği zaman, mühim bır ıfşa- babı şırk (6) seyfi (7) tahtına konulmuı 
atta bulunuyor. Bu ifşaata nazaran: Ö • olduğum halde, hal esl"a.:ıında memur.ı • 
lüm vak'ası oluyor. Sultan Azizin kanlı yette bulunmam bedblıtlığına mazhaı 

cesedinin, Topkapı sarayına nakli için oldum ... Hüseyin Avni Paşa taraf dd 
hazırlık yapılıyor. VükelA heyeti de ora- bilvasıta. pek çok iha!e ve tehdidat~n dil. 
da. Ayakta durmu~. konuşuyorlar. Bun- çar. olduğum malılrndur. İşte. yukarıda 
ların arasından biri, garib bir sual soru- (elım ayağım bağlı olcnğu halde c b 
yor: . k ' r a şır seyfi tahtına düşmiiş olduğumu) b 

- VükelAdan biri, Vat:de Sultana gi- yandan muradım, bu ııalı beyan ıdi. 
dip te şu iJi (yani, Sultan Azizin ne su-
retle vefat ettiğini) 80rsa. ne güzel olur?.. (Arkası var) 

(1) Türk tarih encftmenl mecmuuı. Nu
mara <9-86) sayfa 191 l!Mır 2-1. 

(2) 'ÖMC inbUtb-Sftlıeyman pqa. Bayta 
157. Batır 8-9 

(1) Bahri1t nazın, lt.Q8erll1 Ahmed pap. 

(4) Yıldız evrakından. Ve, Türk tarih e~ 
cümenl mecmuası (9-86) numara. 191 inGI 
aayfa. 

C5) Ayni mecmua. Sayfa 190. 
C6l Y&nl, <Erklnı müttefi.ka)nın. 

(7) Se71-kılıç. 
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Mussolinlnln dDnkO ·nutku 'Fran·sada 
fazla endişe ·uyandırmadı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

panyad.a çarpışanları yadetmiş, cBu ar -
~arın hatırası kalbimizde dalına ya. 
şamaktadır» demiş ve sözlerine şu su -
retle devam eylemiştir: 

Faşiz:rmn yirminci yılında. mesaimizin 
bilinçomınu yapmak vazif.esinı başkala -
rma bırakıyorum. Bu bilanço muazzam
dır. Yaptığımız şey kalmak için.dir ve 
aSU"larca kalacaktır. Keza, münkesir, 
muztar b, nizam ve intizamdan mahrum, 
mu7.a!fer fakat mağlub 1919 İtaly.ası ne 
mütek!sif, inz·batlı, yaratıCJ., r.ı.uha • 
rib ve İmparatorluğa. malik olan 
1939 İtalyası arasında mukaye -
se yapmakla da m~gul olmıyaca -
ğım. Fakat, Afrikada kan kaybettigi ve 
şil.pheırlz İngiliz olması icab ed~ 
sermayt>yc. acil fötiyacı olduğu için 
fa.şi.!t İ1alyanm pek yakın VP. kat'i o -
lan haTabisinden bahseden şayiaları 
ha'tırlatMaklığırrı icab ediyor. Hakika
ten faşist İtalya, bu radyo devrin<le, 
sanki dünyanın en uzak ve bilinmiyen 
bir memleketi imiş g;bi az tanınmak
tadır. Yaptığımız şey mühimdir. Fa • 
kat bizim için asıl mühim olan gele -
cekte yEl'pacaklarımızdır ve bunu ya -
pacağız. Zira benim azmim engel ta -
mmaınakta, sizin şevk ve heyecanınız, 
fedaık.lrlık ruhunuıila salim bulunmak -
tadır. 

Bu istekler, faydah bir müıakereye 
esas teşkil edebilecek midir? Bu hu -
susta bir hüküm verebilmek için İtal
ya istekle.rinin ınftndericatmı belde -
.rnek la .. ım gelecektir. Fakat bu istek
lerden faşist matbuata ve bir dereceye 
katdar da, Duçe'nln nutkımda tiddetli 
btr lisanla bahsedilmese birçok şeyler 
hiç ~Uphesiz kolayla.ştırllınıl olacak -
tır.» 

Lcmd.ra 26 - Pn!9I Associa tiorı 'un par
lamento muhabiri. B. M~Uninin nut -
kıunu Avrupa gergiıılt~i arttırmaktan 
ziyade azaltacağı· bnaatinı gösterdikten 
sonra, İngi1terode mecburl askeTlik hiz
meti meselesini tıztm uzurı tahnı etmek
te ve hükumetin mecburt ubrlik hfz . 
metini barış zamanında test. etmemeği 

taahlıüod eyJlemiş bulmıdutwıu hatırlat
maktadır. 

Romanyanın vaziyeti 
Parisi duşunduruyor 

(B41tara/ı 1 inci aayfad.J) 
m.ik a.nlqma y(lzilnden. peyderpey Al -
manya tarafından aevk ve idare edilmek 

Ankaragücü dün Vefay1 
3 - 1 mağhib etti 

tehllkıesl brşımıda bulunuyor. Bu an • (Baştarafı 8 inci sayfada) 
laşma her §eyden evvel bir hiledir. Buruı Ankara takımı P'enere karşı oynadı-
binaen, bundan böyle isUklAl ve bfrtık . '1 bozuk oyununun aksine dün çoft 
!erinin maruz bulundu~ tehlikeyi ve e- düzgün oynıyarak bu haklı neticeyi 
konomf maskesi altında ckolonJze. e • alcb. Vefalılar muwff.alk olamadılar. 
dilme~ müsaade ~emelı: 1-rizumunu Ankaı:radan iki bek, Semih, forved oy -
müdrik bulunmak Romanyalılara tıent _ nıyan Ali Rıza, Muzaffer, Fikret mü -
tüb etmektedir. Ba~layan oyun ketdfle'ri kemmel oynadılar. Vefadan kaleci A
için hayatt bir ehemmiyeti haizdir. Ay . md, santrhaf LO.tfi, forvedde Mehmed 
ni zam.anda A vnıpanın f.atikbali !çfn de. iyi Jdiler. 

RutnPn aian!lının bir t.avzlhl Ankaragücü: Natık - Kartal Rıza, 
Bükreş !6 (A.A.) - Rador aja?lll 'bil _ Enver - Abdul, Semih, İsmail - Fikret, 

d;rivor: Ali Rıza, Muzaffer, Fahri, Hamdi ... 
Rador ajansı, Almanya . Romanya an- Vefa: Azad - Vahid, Karabet, Sefer-

Mş:malarmın imızuı münasebetile yapa • Ldtfi, Silleyman - Abduş, Muhteşem, 
lan reeml beyanattan ba~ka. harlefye na- Sulhi, Şükrll, Mehıned ..• 
nrı B. G11fenko'nun hiç btr mülAkat yer. Hakem: Şazt Tezcan. 
mediğinl ~ hU; bir beyanatta bulunma . M. T. Ö. 
mğını bikfi.rme~ mezundur. Fenerbahçe dağılmaktan 

Macar - Slovak ftıti'lafı 

Arnavudköyün ilk golünü yaptı. B1t 
g?Iden sonra daha çok müdafaaya çe • 
kılen Topka'.Pı - Arnavudköy devTenin 
40 ncı dakikasında İstavronun mü.kem .. 
mel bir sıyrıl~ ve şütile ikinci golü at
tı. Ve maç, tahminlerin hilafına İ.Spoı
Pe!"a muhtelitinin 2-0 mağlubiyetile 
bitti. 
Topkapı - Arnavudköy muhtelitiı 

Hralambo - Mihal, Saba!haddin - Ça • 
çi, MaroJi, Strato - Ziya, Salfilıad -
din, Anesti, İstavro, Miçaki .... 

İ.Spor - Pera muhteliti: Çafatino -
Hasan. ~Taponi - Stelyo, Çimoviç, Ta • 
nk - Raptopolos: Culafi, Artur, Bam .. 
bino, T~üea ... 

Beykoz, Kurtuluş- Kasımpaşa, 
Galataspor muhtelitleri 

kurtuldu Federe ve gayrı"federe takımlardan 
Pre~v «Slovakya:ı. 26 ( A.A.) - Slo-

Nutuk BerJfnde tasvf> edftcŞ vak ~tlertın1n kuman~anı Haws (Baftarab 8 inci sayfada) teşkil edilen bu muhtelitler sabahleyin 
B lin 26 (A aiansmm muhabirine :ı..-v .. nat~ 'L-lu- ...ı~ zaruri masraflanna kar\nlık oldulft•. Taksim stadında karşılaştıla!r. İlk golü 

er .A.) - Ya.rı rum! bir su • k ·ue cı ı.a DU !5"""" ~- ~w Kasımpa~a, Galatasp0r muhteliti yap • 
rette teb11ğ ediddifine göre, B. Mussoli _ nara Macar ~ Slovak klt'a1an ara _ nu. ilcret lrelimesin:iın ise antrenörlere ve tı. Beykozdan Kazım buna cevab ver
ni'nin nutku Berli:n liyast :mahtellerfode sında bir miltar~ke akdedildi~ ve :rilen parayı tuamrmm ettiğini ifade et- di h" · . d 1• 1 "h tl .. ~u 

h 
,__

1 
1makla ve ınncı evre - e m aye enUA 

ç-0k büyük bir intıba h~ı.l. etıniftir. Du _ mu aref)e ere nihayet V'f!rildiğtnt .&y - m'lf o bu nokta müessesan mecli- İk" . d d 
· mih lemf-::t1r _,_ . bu •--'--t da" . d k bul 1 ıncı evre e Beykozlula.tzı.n ekseri ·ı çenm ver devJıe-t.lıerinln poUtikasın _ · . .-ıcıe ış U&JlAl ı.resın e a o un- tt ld v h . . 

da'.k" lm b" ... ıtı b-"' Bumtnl b b M ~ • .-...... ye e o. ugu mu telıt hır gol daha yap 
1 sarsı az ır.ı:ıa~ ıutün dünyaya 8 era er aC1lrla·r Slovak ~-· . . tı. Fakat Kasıınpaşa Galatasporlular 

gösteren beyanatı burada kayıdsız ve tonı-aklannrla fp;~a] ettikleri mlhi~lerl Bu muka?Tefttı müteakıb ıdare heyeti d k"k 1 d b" ' 1 k dıl 
"=artsız olarak tasvib a:Hlmekted

1
r. tahkim etrnekt b ı rd 'L.t ..... 1 yoırgt.Hlluğum.ı iler.i süre ek ist"fa t · son a. ı a ar a ır go a!Zan ar ve ~ . ,_ '-t d e ve ura 8 aAı ana f·. bu ....... ,. h ._._.. r. ık be mış maç 2-2 beraberlikle neticelendi. Bu 

A 1 vı t{OVma11. a 1rlar. ve ıaı.ua eJ ..... ı ıumuınıyece a u1 e - ta 1 .k. . 
n aşma temayülleri Bratf!!lava 26 ( A A) ,,, . dllın1'tir. maç ~ evv~ oynanan ı ınc1 küme ta-. 

Bu vıld .. ··1 il 1 1 t A P · 26 (AA) B M · · ...__ lVlUhfJelilt . . lrunJanlc nısbeten zayıf gavrifedere • 
J • om m op an ınız, vrupa ans · · - ugünldi gazete tef- !'!"ar - ~ıovak bıhdidi huciud komJs _ Yenı ıdare heyeti §U suretle teşekkül 

1 
. k 

1 1 
rdJ Bo d 

hayatının ciddi bir anında vukubu1 - s;rleri: . . erı a111 aştmın maç a a zkur 
kt

_. vonumm Sl<w1ık a1as1 yann Buda-- etmişttr: ( k" B k hb ) t kını Demi 1 
rna aıurr. Biz, ı·steri 'le korkunun ha - Le Jouır .g0 --J-_._.a... B ·ıb be 1mi ?"-.. es ı ar o a a ı rspont, 1 Q.Lçı.aırıım;n: aı y. yne - terl,, bttmnA<'aktır. Umuınt Reis Şükrü Saraçoğlu, ikino.i 5 1 -ye a· A ...:ı l h" '11 d G l-..., 
litM1 o1Pn harb psikozu ile zehirlen - 1e1 vaziyeti tetktk ederek İta.lya ile itti _ ~:p k h ttn Dr S Reis H Klmi S A - n ı. nauo u ısar ı ar a a a• 
memf.ze müsnade etmiyoruz ve etmı· - fak mevzuunu tekrar _,..,. a.ıara~ dı"yor · ov~ eve e · ~kovat rtya- asan 1 porel umumi katib tagenclere 2-1 galib geldiler • ="" ... ~et etme-lttf>dtr. Muvaıffak Meoemencioğlu. umumi kap • · · 
yeceğ11. Gemimizin yolu tayin edilmiş ki: ftalynnn v~ett tan Nedim Kaleci, muhasebeci. Nizamed- Bisik'et müsabak_aları yapılamadı 
ve prensipleri de sarthtir: İ tal'yanın FranMya ~ Avrupamn Al - l?oma 26 ( A.A.) - Kont Ctano, dQn din Di~. lzalar Hlm.id Saraçoğlu ve Dün Mecidiye köyünde yapılması i-

t - Profesyonel müsöt'emetçiılPrin manya tarafından mloni.7'e edilmemiş o- 15;:;.ı,,d.en !K'!Tint fn"1H7. m!l~lahatgftn - M-ahmud Baler. cab eden 75 kilometrelik bisiklet m~ 
billıa~a nefret edilir şahıslar olması - lan vıe hiçbir Z&m&n edilmemesi lazım M Slr Noel Cha-rle<ı:'i ka'bul etmfşttr. Sir • spor Pera muhte!iti .. Topkapı .sabakası yağmur yüzünden başka biı1 
na, banş sözünün bundan böyle aZ1cık gelen bir kısınma 'bağlanmakta menfa- Noel. Ml!rar - ~ova'k ve Macar - Ru- ' . • • ' güne tehir edilmiştir. 
eskim.iş ve kalp para gibi ses çıkaran atl-eri vardır. İşte bunun içinc:lli' ki iki men rnflnasebetlerfnde hll!i!ll ol~ vazi Arnavudköy muhtehtı B k tb 1 u b k 1 
bir meta bulunrnm:ına ve daim1 barışı ~mleket için şerefile bir barışın hAIA yet dolsvı~ile tn~ltere hük'OmeıMnin Birinci devrede daha i · bir 0 as 8 0 m S8 a a arı 
rnedenivet için bir felaket olarak te .. mümkün olduğu kanaati~yiz. en~ic;E> ettf~inf ~ıh•lemi~tr. oynıya.n İ.SPQr _ Pera rnuh1teliti en~ Galatasaray klübü tarafından tertib a.. 
lakki etmekte olduğumuz malfun ol • Öf1're.,,f1dimne ~l'ı...,.., Kont CiaN), f _ jile bir oyun çıkaran hasmına gol Mına- dilen basketbol turnuvaları klüp salo ıı 
mruıma rağmen, insan medeni~tinfin Halayın Turkiyeye talva h'Ok-ôrnetintrı fnefltf!renfn bu en- ğa muvaffak olamadı. Birinci devrede nu.nda büyük bir kalabalık önünde dün 
inklşafrnı korumak için uzun bir ba - dise!;in~ iştirak t-tmedi~nf bildfırmf• - h i:ki" ta f da b" ka f t k rd ya.pıhnışt1ır. Kasırga takımı Birlik takı .., .

1 
. h k . , -; er ra ır ç ırsa açı ı - . . 

nş devresinin lüzumuna kani bulunu- 1 tı a 1 şayıalarını tır. 1 d o o be be l"kl . 1 mını 13 e karşı 40 sayı 11.e yenmiştır.J 
S N ı a.r ve evre - ra r ı e netıce en- Bo k d t kımı y ld t k 21 yonn. Fakat muk:wfdes hak1arımız ta- ... ir t>e. avni zamanda Almanya ta- di z ur a ı ırım a ımını e 

nın.mıdan önce hiçbir teşebbüste bu - Ant '.lkya"'an sor.,uk rafmdan Ceko-Slovakvıtda vamlan ee- .İkinci devrede Topkapı, Arnavud - karşı 37 sayı ile yt!nmişti:r. 
lumnıyacaeu. !:I U U bi .. hareketi üzl!rine fnıtıl'7: kı:ıbtnesin1n Beşı'ktaş kır kOŞUSb · · 1 .ıı.; • köy muhteliti daha anlaşmış ve ener -

2 - Berlin - Roma mihverini sars - (Baştanıfı 1 inci sayfada) mnırt ~~ te!l!ebbfts hakkında da Kont Ci jik b ı k:!b 
k 

ano'ya ma,,imat vermigtir. ir oyuna ra : ini zorlamağa baş- Beşi.kt:aş klübü tarafından tertib edile11 
ma te~('hbüsleri çocukça haı·eketler - Hatay Devli:!t Reisi Tayfur Sökmen lam:ışh. Devrenin 5 inci dakikasında kır koşularının sonuncusu 6000 metrel.iW 
dir. - Burada halk bağırıyor: Hitler, Büyük Millet Meclisinin bundan evvelki Bf",.linln nokta, ns7'1n İstavronun sıkı bir şütünü kaleci elin- mesafe üzerinde yapılmıştır. 20 dakika 
Hit1er - nnhver iki devlet aorasmda val dev.resinde de meb'wrtu ve Hatay Dev - Berlin 26 ( A.A.) - Macarlarla Slo - den kaÇırdı. Yetişen Anesti Topkapı - l 3o saniyt! ile Todori birinci olmuştur. 
nız Mı- mün;;,~ebet değil. 1Tluasır mede- let Reisi seçildikren somu da meb'usluk- vaklar arasında vukubulan müsademe-· _ .. ______ _ 

nzye&rin bütün dFc r ~·1ıniyetlerink tan istifa etmemifti İki ayda bir meclis- ler hakl<ında~i ~a~rlerin neşri Alman Havanın sertıı·gvı• bı·sı·kıet Beşı.ktaş ı·zmı·rde 
sarlı bir surette muhalif olan iki inkı _ ten. mezuniyet karan al'makta idi.> yada menedılmıştır. S!o~'k hududu -
lAbfn mOLAki olmasıdır. (A.A.) Bu şayialar üzerine dün Hatay Devlet n.un hE>nüz tesbtt edilmedi~ne 'ft ha - d b k 2 ı vl b ld 

Fnnsızlar nasıJ karsıladı1ar Reisi Ekselans Tayfur Sökmene bir yıl - ~ıhaıı~af C~lko-Slovak idaresi tarafın. yarışını yarı a ıra tı • mag o O U 
• . . . dırım telgrafı çeke!"ek Türk umumi ef - an ır ı.r an nazarı itibare a1ımna- +_, 

Parl! 26 (A.A.) - Mus~lınmın nut- karını tenvir e1mesi.ni rica ettik H ta dan tes!s edileıtı ve Slovakyayı Kaıı>at Ankara 26 (A.A.) - Beden Terbi· u.wir 26 (A.A.) - Bugün ikinci ma-. 
~ P'nn~ız matbuatında gunün en mü De let R" ti . bi ha Z:hn. a. Y ı UkranY8smdan ayıran idarl bir hattan yesi GP.nel Direktörlüğünce tertib e- çını S bine yakın bir seyirci önün~ 
hım hAdı~esi olarak ele alınmaktadır. ~ ~~ ~~:_~ilen P 1 1 ım- ba8ka birşey mevcud olınşdığ'ına dair dilen ·bisiklet seri yarışlarının beşin - Ateşle yapan Beşiktaş, sahadan 2-1 

Pa.ris Soir j!azetes:i, nutkun muhte- ~ · Jı kliım . ~'"5.d:.c tt.;ı~ılımız ve 1 M~Mr1ar tarafından nm sürtılen tezi <:Pi 11 bisikletçi.riin 1ş1iırakHe bugün mağlub çıkmıştır. Genç Ateş ta~ 
va tttberilE: ölçülü. fakat şekil itibM-i- a n:ı ad ·:esını e 1 mız cevab sivasr Alman mahfilleri şimdiye ka _ yapılmıştır. İzmirlilerin enderce tesadüf ettik!~ 
Jle kesip at.ıcı olduihJnu kaydediyor. Y şu ur. • dar kabul etmis ~füilnmekte idfler. 75 kilometre mesafe üzerinde yapı- güzel, fevkalade seıi hi.r oyun oyn8II1JI 

İnteıransıgent ga1etesi, nutkun fazla .j~Gauteler ~. yaz~ •ılıhatten a • Sivt'.st Alman mahfmert tarafından mu lacak ol&n bu ymışa başlandığı zaman, ve Beşikta.şın birinci devrede yap~ 
enwdi~ ~y~~dıracak mahiyette olma - rı ır. Hal~'! ~oyle bır kartU muta • hafaza edilen sü~t. Maca,. tezinin he- şiddetli soğukla beraber hafif bir yağ- olduğu bir gole kinci devrede iki ~ 
dıgım goy]uyor. •avver degıldır. . . . nüz muteber olduğunu, fakat Alman _ mur yağmakta idi. Yanş başladığın - atmakla mukabele etmişlerdir. M~ 

Ayni gazete ilav~ ediyor: Hatay ~vlet Rı~~tı Yaverı. yanm hirnavestne aldı~ Slovaklan 'ft- dan itibaren gittikçe şiddetini arttır • çok hare\retli ve zevkli cereyan etm.if'! 
YıJ!mz Akdeniz hak'kında bir Mo _ Bınbap Zibna mid~izliğe düşftrmeme~e çalıştı~ ma- makta olan yağmur, koşucular yukarı tir. Bunlardan evvel yapılan Üçok "' 

düs - Vivendi vücude getirilm~si mev- M 
16 

nasını ta'Zsnnnun etmemektedtr. yoklan Eti.mes'ud şoşesine girdikleri De!Tlil"SJl')r takımlan arasındaki bed .. 
zuubahs ic:e, be1ki Fransa, şeref ve üsta~iı meb'uslar Macar Bnvekfli Rütenyada'" zaman, çok sert bir rüzgarla karışık terbiyeı:.i kupası maçını da 2 ye karw. 
hakimiyetinin tayin ettiği hadleri tes- Budapeşte 26 ( A.A.) - Başvekıa bora halini almıştı. Gözgözü görmez dörtle Üçok kazanmıştır. 
bitten ı:ıonra bu meseleyi belki de tet- (Bastarafı l inci 1ayfada) Paul Teleki, refakatinde dahiliye na - bir vaztyette ve çok sert bir rüzgAra Bisiklet koşusu 
kik edehilecektir. Müshkil meb'us1uk için boş bırakı- zın Francois Keresztes ve eski Karpet- rağ:ner.. bisikletçiler yılmadan ilerli - İzmir 26 (A.A.) - Beşinci hafta ~ 

Mütevazi bfr program 

lan Afyonkarahisa-rdan Berç Türker, 1a0

,. Ukranyası BaşvekfH Andn Brody yarlar ve bu arada da tabiate karşı o - nın 75 kilometrelik b~iklet koşusu bll' 
Ankaradan Dr. Taptas, Eski.şehirden olduğu halde bu~n iki Jrijnlük bir zi- lan mücadele ile beraber bu fımlttan gün İzmir - Seferihisar şoşesi üzerin ~ 
İstemat Özdamar, Niğdeden Dr. Ah - yarette bulunmak üzere Rütenyaya git :istifade etmek istiyen rakj'bler ara .. de yapılmış ve 2 saat 25 dakika~ 

P..ts 26 (A.A.) - Mussolini.Jıin bu - ravaya l\fa•ı:naralı intihab edilmiştir. mis~ir. mıda da şiddetli bir mücadeleye şahid Bayram birinci, Süleyman ikinci, Ce~ 
gilnkti nutku hakkında tefsiratta bu - İki aytbnberi Türk vatanında devam Teleki. Ungv&r hava meydanma gi- oluyorduk. Etrlmes'ud ~lu yanlandı- det üçiincÜ. gelmişlerdir. 
lunan Le Ternps gazetesi diyor ki: eden intibah işinde hükU:rnert ve Parti derek geçen Cuma günkü hava muha- ğı vakit fırtına olanca şiddetile devam ........................................................... ~ 

Fran!;a, hiçbir beynelmilel müza - mekaniz"TTiasın11'1 iş!emesindek:i sürat ve rebelerine iştirak eden tayy&hdlerl ediyordu. 
kereden imtina etmemiş ve ancak mil - intizam, bi.iyük ink1Jabımızm en mu -· tebrik etmiştir. Başvekil bundan 90n- Etimes'ud dönüldükten sonra, hava
li topraklarının bütünlüğüne, bilhassa kaddes e~eri olan milli hakimiyet ru-· ra muharebelerin cereyan ettiği mm- nın serfüği, yağmurun şiddeti son had
Tunusa zarar vermeğe matuf isteklere huna, dikkatli ·bir kıs'kanç1ık ve müte _. takalara gitmiş ve Ungvar ovumı geç dine vardığından bu vaziyetin k.fl§l;lCU

casla• cevcıbını vermiştir. kamil bir olgunlukla bağ'lı buluna'rl her· tikten sonra 2 uat e~l muhaTebenin !arm adal{\'Ieri üzerine yaptığt 1:tesir 

inhisarlar Umum 
Mudurluğu 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

Teslim etmek Jazımdır ki MussoHni Türkün bu intihab ödevinde gösterdi~( vukubulduğu meydanı gfSrmftştftr. dolayısile hakem heyeti yarışı tatil et-
tarafmcan bildirilen üç nokta cTunus, ~uur1u aJaka ve tehalük ve binnetice Kont Ciano, Macar teftriie ~ meği zarurl görerek 43 üncü kiJomet- Mitat Yenel ve umum müdür m\UI' 
Cibuti, Süveyş• fa~ist gctteteler tara _ bu~in 4097? ikinci ınüntehibin, Mill! RornR 26 (A.A.) _ Kont Cianıo Ma- rede yanşa son vermiştir. vini Münir Hüsrev, yeni meb'uslar a • 
tından büytlk bir şiddetle ortaya atı - Şef isrner İnönüniln gösterdiği Cümhu: car sefiri Baron Frederik V~y'yi Bu ll"esafeyi. iştirak eden 11 bisik - rasında bulunmaktadırlar. Mitat Ye• 
lanm yanında mütevazi bir program riyE't Halk Partisi naınzedlerine, tam kabul ederek kendisile Macar - SJovak Ietçi & muvaffakiyetle bitirmiştil'. Bi- nelden açılan İnhisarlar Umum Müdill 
teşkl. ~tın.ektedir. Bu matıbuat Kor - bir inanla reylerini veımesi, yeni Tür- ve Macsr - Rumen ıneselelerlne dail' sikletçilerimizin çok muhilli! bir ha- lüğüne tütün işleri müdürü Adnan Hr 
siıka. Nls, Savoie'dan da bahsetmekte i - kiye Cümhuriyetinin kuvvet ve kudre_. görüsmilştür. vad.a gösterdikleri en.ıerji kudreti ve lid T~pınarıri ve Münir H1üsrev<len 
diler. Bundan ba-şka Roma hükumeti- tini dünya önüne bir daıha koyan parw Budapeşte 26 'A.A.) - Macar - 8lo- yüksek kal:nliyetleri takdire •ayandır. çılan umum müdür muavinliğine a. 
nin Turıus, Cibuti ve Süveyş meselele- lak bir eserdir. (A.A.) vak mnzakereleri yann sabah bıvada• İnhisaTlar umum muhasebe müdiiı't 
rint ne suretle ortaya koymak istediği ......................................... --········· .. ··-· başlıyacaktır. yolu münakalatını hima'Je için 23 Hurremiıı getirileceği kuvv~e tah • 
de aydınlatmağa muhtaçtır. Mussoli - Çoculr, sen Te neş'• bynaiıdır Çocatu 1 Cephe hattında sttkdnet Martta işga.l ettiği mevzileri iz'aç edil- min olunmaktadır. 
ni'nin nutkunda bu cihet tasrih edil - HTI BeT pyden malınm p'tTUlan ela. Budapeşte 16 (A.A.) - Macar telg- meksizirı muhafaza ediyor. Bütün oep- İnhic:arlarda memur ve müstahdeııp 
...... ~-+fr. Fakat belki bu hususları sevebllmek 19111 Jl)da bir Ura yerip Çoaalı: rag ajıırw bildiriyor· lw hattı boyuiıCS' tam bir sükCın hüküm ıerin yıllık ikramiyelerinin temine dl 
,.....,........, • Esirreme Karmn:maa iye olalım. • 
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... _ .. il __ , .. ~ Çeviren: lbrahim Hogl Allll .. llllaıg 
! Herkes bir türlü sapıtır!.. derler. Çok Reggi sordu: ye düşündü. Fakat bu fikri pek mülayim 
doğru bir söz .. işte bizim Reggi de otomo- - Hayrola?.. bulmadı. Ve: 

· bil delisidir. Parası çok. aklı kıt bir insa.. - Helsama gidiyorsanız, beni de alası· - O halde müsaaden:iz.le biz gidelim 
run yapacağı gibi, her Tannnın yılı, son nız, diyecektim. mem1ir efendi, dedi. Sonra, daha hala şo-
sistem ve model bir otomobil alır ..• Biraz Reggi fazla düşün:medl: senin kenarında duran meçhul yolcuya 
biner. Şöyle birkaç bin kilometre yaptık- - Haydi bin dostum.. arkada belki ra· seslendi .. makinesini işletti. Saatte 100 ki-
tan sonra da. bıkar, bu arabasını tez elden hat edersin ... Fakat, o dediğin yere va • lometre süratle, şimdi gitgide kararan 

; bir başkasına devr~. Regginin bu oto- ramazsan bize kusur bulma .. baksana ö • yolda akmıya başladı. Bir müddet sonra, 
.mobil sevdası işinde bir akıl hocası var • nümüz tıkalı .. dedi. meçhul yolcu, Kleytonun omuzuna vu -
; dır. Kleyton hezan fennin biridir. Yir • Reggi, gene otomobilini sürdü. Herkes rarak: . 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye kon.ulan if: 
1 - Manyıa.s gölü seddelerl ve regü!Atörü inşaatı keşif bedeli cl534.977. Ura 

c22> kuruştur. 
2 - Eksiltme 20/4/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat cl5. de Nafia 

Vekfile1ıi Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zar:f 
ıısulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme prtname.si, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri c26. lira c75> kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekll lerin c25.149> lira .:09. kuruşluk mu -
vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel 
ellerinde •bulunan bütün vesikalarla birlikte bir isti.da ile Veka!ete müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar ek:;iltmeye iştir:ık 
edemezler. 

5 - İsteklJlerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri ll
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. cl056> cl987> 
, minci .asır şeytan arabaları ilminin da • kendi havasına dalmıştı. Reggi, hafiften - Helsama geldik d-eyinc~. Reggi daldığı 
ı,w;kasıru bilir görünür, ve habıre Reggi- bir şarkı tutturmuştu. Bütün altlı, fikri, rüyadan uyanır gibi oldu. Daha hala, 
ıtıin anlamadığı bir takım teknik ibarele- kar.anlık basmadan İstborna varmakta biraz evvelki hadisenin tesiri altında idi. 

~l'i ağzında geveler durur. idi Kleyton, gözlerini kendilerine doğru Bunu da ancak bir iki kadeh atmakla ge- 1 1 h ı u Mu·· du·· rıu·· g" u·· nden •• 
Geçenlerde Reggi, yeni bir otomobil sanki titriye titriye koşarak gelen boşluğa çireceğini anlıyordu. Otomobi!i derhal bir n İsar ar • 
iliı.~~m~~~~~~~k~~L ~~~~~~n~~~~- Me~ul ~-------------------------------~ 
cinsinden ... Gıcır gıcır ... Pırıl pırıl. .. :tn- Birden caddenin 'kenarında pat pat!.. yolcuyu da birlikte içmeğe davet etti. 

l sanın binecegyi degyil, adeta bag"'rına basa- Bi:r masaya yerleşip biraları diye bir ses duyuldu. Reggi gene ehem · 
cam aPliyor, o kadar gu'"zel ve cici şey... söyledikten sonra Kleyton yol arkadaş -

:o· b""' miyet vermedi. Zira kanaatince. usta bir 
.Kendisine dünyanL'l. en büyu"k larına dikkatli dikkatli baktı ve sordu: 

şoför asla yana veya arkaya bakmaz. hep 
oyuncag"'ı verilmiıo: gibi neredeyse şıkır şı- d - Buraya gelmekten maksadınız ney-

-s ilerisini dikizlerdi. Onun için aldırma ı .. 
kır oynıyacak olan Reggi, hemen Kleyto- Bu sefer, arkada oturan yolcu. omuzuna di?. 
.. :u- çagı .. rdı, ve: Yolcu yadırgamadan cevab verdi: 
- dokuna.N1.k: 

- Dostum ded~ haydi bizim yeni göz - Doğrusunu isterseniz, bmada inecek 
- Düdük çalıyorlar e:fendl! .. dedi. d w ld N İs bo ağrısı ile bir seyahate çıkalım teklifinde egi im. iyetim t rna gitmekti. 

'bulundu. Kleyton da ayni şeyleri fısıldayınca, Kleyton şaşırdı: 
Regginin ayakları suya erdi, ve otomo -

Kleytan, gene o bilgiç edasile ukalalı- - Peki o halde .. neye önceden bunu bilini şosenin kenarına çekti, makineyi 
1ğını elden bırakmadı, sordu: söylemedin? Biz de oraya gidiyorduk. 

durdurttu. Birden yanlarında motosiklet-
' - Kaç yapıyor bu?.. - Zarar yok .. buradan yürürüm artık. li seyrüsefer memurları bitti. Memurlar, 

- 150 kilometre ... 160 ı da alırız belki. Kleyton omuzlarını silJ.kti: 
daha bir şey söylemeğe vakit bu1madan 

* - O senin bileceğin iş .. peki orada ne 
Reggi görünür bir hiddetle: 

İki kafadar tatlı tatlı işliyen, ve altla- - Yahu ne biçim insanlarsınız. Korna yapacaksın? .. 
,rmda kendilerini hiç sarsmadan ilerliyen çaldınız, elimi çıkardım, geçin;z diye işa- Adam cevab vermeden evvel biraz dü-
makinenin ahenkli sesini engin bir hazla ret verdim. Görmediniz mi? .. diye gürle- şündü. Sonra ağır ağır konuştu: 
dinliye dinliye Londradan İstboma uza • yince memurlarla arasında uzunca süren - Doğrusunu isterseniz daha bilm;yo
nan ve adeta •tomobil kervanı ile dolu bir ağız dalaşı oldu. Bu hengamede, Kley rum. Zira kodesten yeni çıktım. Üç aydır 
olan yolda gid.yorlardı. Otomobili ağu ton, dut yemiş bülbül gibi, otomob:lin misafirdim .. 
ağır süren Reggi. bu gezintiden duyduğu ·bir kenarına büzülmüş, gözleri kapalı 0 • Rcggi gayri ihtiyari rrurıldandı: 
.~vk ve hazla kendinden geçmiş, insan turuyor, meçhul yolcu da yırtık, pırtık ce- - Vay canına. 
denilen mahlukun aptallığından, beben- binden çıkardığı b!r sigarayı sarmıya uğ- Kleyton şaşkınlığından nerede ise kü -
nekalığından dem vurur, kadınların oto- raşıyordu. Nihayet mesele anlaşıldı. Reg. çük dilini yutacaktı. Güçlükle sorabildi: 
mobil kullanmalarının asla caiz olmıya · gi, otomobili nizami hadden fazla sür • - Neden hapse girmiştin? .. 
cağını aklınca mantıklı delillerle isbata müştü. Polislerden biri not defterini çı • - Yıankesicilikten! .. 
kalkışırken, arkasından: kardı. Regginin ismini, adresini yazdı. Reggi ile Kleyton birbirlerine garib ga-

- Hişt efendi!.. diye seslenildiğini duy Ehliyet varakasına baktı. DefteTini arka rib telaşla bakıştılar .. Öyle· ya, herif, ya 
du. Ehemmiyet vermedi. Öyle ya, ismi cebine yerleştirdikten sonra muzib bir kendilerini de çarpmış id'.yse! .. Huylu hu-
efendi değildi ki.. tavırla: yun.dan vazgeçer miydi hiç? .. 

1 - İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası için plan ve şartnameleri muci
bince 7 aded maa teferrüat tahammür kabı kapalı zarf usum~ eksiltmeye kon • 
muştur. 

il - Montaj dahıl; olarak muhammen bedeli sif 23.000 lira, muvakkat te • 
minatı 1725 liradır. 

IIl - Eksiltme 1 l/Mayıs/939 Perşembe günü saat 15 de Kabataşta LevaZlm ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartname v~ planlar her gün sözü geçen şubeden ve tzmir, Ankara haf· 
müdürlüklerinden 115 kuruş bedel muk:ı bilinde alınabilir. 

V - Münakasaya işti!-ak etmek istiye n firmalar verecekleri malzemenin te • 
ferrüat ve evsafını göstertr tekliflerini münakasa tarihinden on gün evveline 
kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü müskirat fabrikalan şubesine vermeleri ve 
münakasayıa 1ştirak vesikası almalan lazımdır. 

VI - Mühürlü !ek.lif mektubunu kanuni vesaik ile beşincri maddede yazıh ve
sika ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya ıbanka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de kada:- yukanda adı 
geçen komisyon ba~~anlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (1922) 

----------·- ------------------- - - - - -

Ba~, Di ~ , Nez"e, Grip, Romatizma, 
f'"p vral.l;, kıru-t'ık ve bürün ağnlarınızı derhal keser. 

- - lca. ın "a günde 3 kate alınabilir. - -
Kleyton başka yaradılışta bir insandı. - Yakında müdüriyeti te~ edersiniz Yol arkadaşlarını dikizliyen yolcu, san-

lJıer şeyi anlamak isterdi. Onun için de bayım, dedi. ki onların akıllarından geçenleri anla· kacaklan sırada. birasını bitirmekle meş-1 ton ancak caddeye vardıkları zaman yan-
Reggiyi ikaz etti: Tam bu sırada meçhul yolcu, başını U· mamış g;bi birden bira dublesini ağzına gul olan yankesicinin kendilerini çağır . kesici'nin verdiği şeye bakabilmek cesare- . 

- Yahu, bir ar~<laşın galiba... zatarak söylendi: dikti. Ağır ağır içmeğe başladı. Biraz dığını duydular. Adam yanlanna yaklaştı tini kendilerin.de bulabildiler. 
- Nerede be?.. - Yahu otura otura ayağım uyuşmuş .. sonra başını kıaldırmca. her ikisinin de ve: 
- İşte bak... şöyle bir ineyim de .geçsin.. Ne memurlar, yüzil.nde: - Beni buraya kadar otomobille getir-
Reggi gözlüklerini çıkarmadan yolun ne de Reggi ile Kleyton adamın oto- c- Çok şükür bir şeyimiz çalınma - dtniz, teşekkürler ederim. Ben de size a-

sağ tarafına baktı, tanımadığı birisi hem mobil kapısını açarak yere inişine ve jim- mış! .. > cizane bir hizmette bulunmak, borcumu 
yürüyor, hem de kendisine bir takım İ§&· nastik yapar gibi topuklarının üzerine Diyen ifadeyi okudu. ödemek isterim, buyurunuz!. dedi, ve 
retler yapıyordu. Adam bütün mal ve kalkışına ehemmiyet vermediler. Reggi ayağa kalktı: bir şey uzattı 
mülkünü çıkın yapmış, sırtına vurmuştu. Seyrüsefer memurunun uysallığından, - İyi aviar dostum. dedi. Yankesicinin Kleyton çekinerek aldı. 

Bu, seyrüsefer memurunun not defte
riydi. 

Yannki nüshamızda: 

Annemin oğlu 
Yazan: Muazzez Tahrin Berkand 

Saç sakalı birbirine karışmıştı. Üstü başı yumuşaklığından istifadeyi kuran Reggi, elini sıkarak K1eyton ile birlikte masa- Yankesici tekrar masasına döndü. Bir 
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Edebi 
Romanı: 29 

Hiç !.:>eklemediği sırada Cevad avdet 
ederek karısının çaldığı piyanoyu giz· 
lice. sonradan da salona girerek dinle
mi~ VP ondaki müzik istidadına hay • 
ret etmişti. Kendisi esasen iyi mtisiki
şinas olduğu için bunu fırsat bilerek 
ona derhal bir hoca tutacağını söyle • 
dikten sonra bir çok parçalar tavsiye 
etmiş, hatta ~ni akşam yemekten son
ra kendisi de piyanoya oturarak bir 
çok şeyler çalmıştı. 

Bu musiki akşamları sık sık tekrar
lanmış, çok defa onlara saaıti bile unut
turmuş, gece geç vakte kadar devam 
etmişti. 

Fakı?t büti.in bunlara rağmen genç 
karı kocf-: arasında hiç bir samimiyet 
yer eşmiyor, Mualla Cevada karşı dai· 
m avni ~kingen ve sert tavırlarını 
muhafaza ettiği gibi Cevad da karısına 
olan muıımelesinde, bütün nezaketine 
rağmen, biraz mağrur ve merasimli 
ha erini ·bırakmıyordu. 

Maahaza, Mualla kocasının, başka • 
larına karşı takındığı mütehakkim ve 
azametli tavırları kendisine karşı kul
lanmadığmı VP. nadiren de olsa, istedi· 

O halde bu suallere verilecek bir tek bın hala kendı memleketinde olduğu gi
cevab şu idi: Roma•ncı, yeni hazırlıya · bi giyinmiş olması tuhafına gitti. 
cağmı söylediği roman için, taşralı bir 
kız tipini tetkik ediyordu. Romanın 
mevzuu .-Güzei Fatma. olacağına ve 
vak'a da şehirden uzakta cereyan ede
ceğine göre bu tip Mualladan başka 
kiım olebilirdi? Etüdlerini bitirdikten 
sonra burada işi kalmayınca meşhur 
romı:tncı arkasına bakmadan çekilip gi· 
decek, genr: karısını gene yalnızlığa 

Dftkleden ı gömülü olarak bırakacaktı. 
Muazzez Tahsin iiiiiiiiiiiiii İşte bütürı bu düşünceler, kocasının 

ği bir şeyi yttprnakta kusur etmediğini yanında bulunduğu zaman ve kocasının 
itiraf ediyordu. büyüleyici mavi gözleri kendi üzerin-

Acaba bir gün olup Naime hanımın de ısrarlcı durunca zavallı Muall!yı ız
sözlerinin ne dereceye kadar doğru ol· tırabla kıvrandırıyor, bütün duygula· 
duğunu, Ccvadın nasıl bir adam oldu- lannı ve düşüncelerini altüst ediyordu. 
ğunu anlıyabilecek miydi? Bir ~ün, hiç beklemediği bir anda, 

Feridin yanına yr.lklaştıkları zaman 
durarak· ona kim olduğunu, Mısırdan 
niçin ve ne zaman aynldığını sordu. 
Zenci ç0cuğu çetrefil bir Türkce ile, 
Afrikada bugün ismini unuttuğu kö -
yüne yapılan akıncılık yüzünden dar -
ma dağınık olduklarını, annesile baıba
sının öldürülerek kendisinin esir diye 
Mısırlı bir tacire satı1dığını ve üç sene 
evvel Cf)vad:n onu görüp aldığını ve o 
zamandanberi rahat ve mes'ud bir ö
mür sürdüğünü anlattı. 

Bütün gününü efendisinin apartıma
nında, kı:1pısının önüne yatmış olarak 
geçiriy<>r, karnı doyacak kadar yemek 
yiyor, bazan okşanıyor, nadiren de da
yak yiyordu. Heyhat! Bildiği bir şey varsa 0 da bu Cevadın yalnız hodbin ve soğuk bir in· 

acayip adamın evlendikleri gün İzmit- san değil, hazan hain denecek kadaT Bütün bunlar, küçük zencı için saa
te kend;sine söylediği sözlerle korkunç hissiz olduğunu da anladı. Sabahleyin detin en son derecesi idi. Ancak Mual
derecerle hodbin olduğunu ve kendisin- Zeyneble birlikte parkta dolaşıyorlar- la suallerini biraz daha derinleştirmek 
de kalbden eser olmadığını göstermiş dı. Kış sonunun güneşli bir günü idi. suretile bu zavallı yavrucağın tarnarni
olduğu idi. O günün hatırası göğsü ü - Ortalık ibahMı.n yaklaştığını gösteren le bir vahşi gibi yaşadığını, kıyafetini 
zerinde ağır bir yük gibi duruyordu. temiz bir hava ile dolmuş, ağaç dallan değiştirmediği gibi medeniyete de ya
Bu yükü atmasına fmkln var mıydı? yeşil noktalardan bezenmişti kınla'şmadığını ve sekiz yaşına geldiği 
Bundan maada, Cevad da kendisine Güneş altında parlıyan dar bir yol- nalde hala okuyup yazmak ~ğrenmedi
manen yakınlaşmak için bir adını at • dAn geçerlerken, biraz ileride, Cevadın ğini anladı. 
mıyor, kendisini bir yabancı. added.i • Mısırdan satın alarak lilks bir eşya gl- Demek, hain ellerden kurtararak <>
yordu. bi apartımanında muhafaza ettiği kil- nu h.lıMyesir..e alan Cevad, ~ğun 
Diğer taraftan onu hayrete düşüren çük arabın, arkasında kızıl bir maşlah- yalnız açlıktan ölmem.~ine dikka't et

başka bir şey daha V811'dı. Mevsimin la bir ağacm dibinde ç&nelın.tt olduğu- miş, onu gene Afrikalı bir zenci gibi 
bütün b~lolarında bulunan, hiç bir eğ- nu gördüler. iptida! bir şekilde muhafaza etmişti; 
lenceyi kaçırmıyan bu salon adamı, na- MualJA küçük Ferldi ancak bir veya demek onu, salonunu süsllyen antika 
sıl oluy<>r da tam bu 8'larda keye ge • iki defa görmüş olduğundan pek hatır- eşyalar ve nadide bir köpek tel!kki et
Jip kapanmtfh. Bir ild günde tetkik - lamıyordu. İlk gördüğü vakit onun he- miş, onun bir insan olduğunu, yarın 
)erini yaptıktan sonra eski evrakı pek nüz Mısırdan geldiği için kıyafetini de- rcfuat edebilmesi için okuyup yazmak 
aIA İstanbuldaki yuıhaneaine mıkled& ~tirmeğe razı olmadığına hükmetmiş- ve konuşmak öğrenmeğe mecbur oldu
bilirc:W ti! Fakat aylar geçtiği hal:<fe küçük ara ğunu, lcyafetini de~ medent 

bir adam gibi giyinmesi lazım geldiğini 
hiç düşi.ınrnemişti. 

Bu ne hain bir hodbi.nlikti! Kitabla
rında esareti takbih eden büyük mu -
harrir, nasıl oluyor da evinde bir esir 
kullanıyor ve ona karşı ol.Mı insanlık 
vazifesinde ihmal gösteriyordu.? 

Kendisine ibadet edecek derecede 
saygı bP.sliyen bu Ç-Ocuğun maddt ve 
manevi rahatından mes'ul olduğunu na
sıl olup rfa düşünmemişti? 

O akşam, yemekten sonra, Cevad kış 
bahçesinde beş aşağı beş yukarı dolaşıp 
sigara içerken, bu meseleyi mevzuu 
ba'hsetti: 

- Sizin küçük zencini:z Feride oku
yup ya1.mak öğretmeğe başladınız mı? 

Genç adam, nadide güllerin çevrele
diği bir sütun yanında oturmuş olan 
kansının yanında birdenbire durdu ve 
hiç beklemediği bu sual karşısında şa · 
şırmış gibi ona baktı: 

- Hayır ... Bunu hiç ıclüşünmemlş • 
tim bile ... 

- Hı:llbuki sekiz yaşına geldi. Birin
ci sınıfı bitirip bu sene ikinci sınıfa 
geçmiş olması lazımdı. Bu yavrucağı 
cahil bırakmak ve lleride bedbaht et -
mek istemiyeceğinE emin olduğum için 
bu sene zarfında onu hususı şekilde o
kutmak ve gelecek sene doğrudan doğ
ruya mı:;ktebin üçüncü sınıfına yaz -
dınnak istiyorum. Onunla meşgul ol -
mama müsaı;tde eder misiniz? 

- Tabii... Fakat yorulmamanız ve 
sıkılmamamı şartile ... 

Genç kadın ağır bir sesle cevab ver
di: 

(Arkası ııaı·) 
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GAZİ 
Yazan: ZİYA ŞA.KİB 

Battal Malatyaya döndü! 

Baron de Tott'un hatıraları 
jl! 

1 

:::!'67t;•tft*t!!l!!22ff!1!! 
Tatarlar ve 3 yeniçeri 

Dişlerine kadar müsellô.h olan bu üç yeniçeri müslüman-1 

lıgın bütün gururile ayakta dimdik duruyorlardı 

Tercüme eden: Hüseyin Cahid Yalçm 
Battal, bu sözlere Jl8lft kadar ehem·! harb etmek için büyük bir ordu gön - İşte halife, ancak bu korkudan dolayı 

miyet vermiyordu. Yalnız, üzerine al- derecek vaziyette değildi. Hatta, Afri· Ömer bPyir. mektubunu nazan dikkate ıBumm üzerine, belağ.ıtimi aarfetmek ları araamda arabama kadar ilerledim. 
dığı vazifeyi düşünüyordu... Halbuki kanın şimal kıyJla ... -ını baştanbaşa almıştı. Uzun uzun düşündükten sonra; lüzumunu hissettim. Fakat büyük bi.r Halk erteai günü evlerine avdet ettiler. 
o, vazifesini tamam.ile ifa etmişti. Bi - 7aptettikt€.n sonra ispanyaya geçen or- Ömer beye bir cevab yollamıştı. muvaffakiyet temin etmiyeceğini derhal Nutuk ve nasihat verdiğım manastınD 
zans imparatorunun askerlik vaziyeti· rlu bile ihmal edilmişti. Endülüs fatih- Halife. gönderdiği bu cevabda; Bat· anladım. Dinleyieilerim gayet ateıli idi • kapısında beni bekliyen arkadaşım ihti· 
nin iç:yüzünü tama.mile öğrenmişti. leri, arkalarından kuvvet gelmediği tal Gazinin kahramanlıklarını takdir ler. Gürintü patırtı benim tttis ettiğim yat:sızlığımm neti<.'clcrındcn merak ve 
Fa~da olarak da, şehirde bir ihtilal çı- için müşkül bir vaziyette kalan& her- ediyor{lu. Ve sonra, yakında bi:r ordu sü.klına pek az .imkan bırakıyordu. O za- en~ içinde idi. Birbirımizi tekrar bu 
karmış .. tir hamlede imparatoru ta'h • giin (imdad!.) diye feryad etmekteler· göndereveğini vfıaeyliyordu. man, daha müessir çarelere bat vurdum. hınca. ik.imi.z de pek sevmdık, yolumu • 
tından indirmişti. Bu yüzden hasıl 0 - di. * Bu kan§lklıklara bir panik .ebebiyet .za devam ettik. Bayarların vermiş olduk. 
lan kanşıklık da, bir hayli zaman de • (Abdurrahman) isminde kahraman Aradan çok zaman geçmeden, bu or- vermişti. Buna ancak daha hakiki bir kor· lan yiyecekleri her gun idare ile istihlak 
vam edecekti. bir kumandan, (Fransa) topraklarına\ du geldi Fakat, mevcudu yirmi beş bin ku, bir çare te§kil edebilirdi. Tavnmı de- ediyorduk. Geçtiğimiz köyler, Buğdaru 
Şu halde, yapılaca4t bir şey varsa, a~arak <Puvatye denilen yerde, (Sarı kişiyi geçmiyen bu küçük ordunun an- ğişii.rdim. Kam'a §ikiyet edeceğimi tlljy. kaplıyan tahrib sa.hası içinde buunduk • 

derhal Malatyaya dönmek.. vaziyeti Martel) ismindeki frenk kumandanı cak bir kaç bini muntazam askerdi. Di- liyerek tehdide başladun. Kam'ı derhal lan için buralarda ancak geceleyin barı· 
Ömer beye bildinnek .. bu büyük fır - ile dehşetli bir harbe girişmişti. Fakat ~erleri. paslı birer kılıç veyahud kötü tedib hareketine sevkedeceğimt anlatı • nacak bir yer temin edebiliyorduk. 
sattan istifade etmekti. kuvveti, kafi değildi. Eğer bu kah - birer mızrak ile si.lfthlandınlmış olan yordum. Daima teşvik edilen tarafa gi • Eflik ülkesi de Kam'a iltihak edecek 

Batta] da böyle yaptı ... O ~şam, Üs· raman kumandana W1ktile imdad yetiş- esirlerd~n mürekkc;bdi. den avam halkı mazur göıi.iyorclum. Ben bazı Ta.tar kuvvetleri. tarafından ayni su~ 
küdar yakasmz geçti. Geceyi orada ge- tirilseydi Fransa ve İtalya kam.ilen is- Bu ordu ile Bizans üzerine yürümek bu sözlerimi dinliyenleri isyan cörmü tl• rette tahrib edllmiJti Bu Tatarlar kendi 
çirdi. Ertesi gün, sabah namazını kılar tila edilecekti. Halbuki; hilafet tahtına mümkün değildi Çünkü, Bizans asker- kabahatli buluyordum. Biraz etraftakilıe • memleketlerini harab etmekten başka 
kılınal, Devuı'de Aşkann gözlerinden dişleri ve hmaklarile sarılmış olan ha· leri ne kadar bo;mk düzen olursa ol - rin titremeğe başladıklarını, .boyunları bir fE!Y 7apmış değildiler. Bu Türklerin 
öperek eğerini vurdu. Ver elini Malat· life, saltanattan başka hiç bir şey dil- sun. hiç şüphesiz ki bu küçük halife or- bükük bir hale geldtklerini gördüm. Bo • ırtikib et.medikeri :hiç bir tecavüz kal • 
ya deyip, yola revan oldu. şünmiyerek Endülüs ve Fransadaki dusunu bir hamlede perişan edecek ka- yarların en a.erkeşlerinıden biri: maml§tır. Tıpkı 881'kef bir takım askerler 

* 
AKIN-

Batt:al, ~kan dörtnala llgar ederek 
oın beş gftnde Malatyaya geldi. Onu gö
.renler taaıccüb etttler. 

- Bunca küffarın içinden nasıl kur
tulup geleblld'in?. Biz, artık senin ha-

1yatmdan ümidi.misi kesmiştik. 
Dediler. 
Battal, doğruca Ömer beyin sarayına 

gttn. Bf\tün beylerin huzmunda. gör· 
düklerint ve yaptık~ nakletti. 

- Duracak zaman değildir. Küffarın 
bu zebun zamanında, oı'llara göz açtır
mama 'k gerektir. 

Dedi. 
Ömer bey ile diğer beyler, büyük bih

sevinç fle tekbir getirdiler. Kalkıp Bat
talın boynuna sanlarak alnından ve 
gözlerinden l5ptt1ler. 

Battal Gazi, oradan kalkıp evine gel
di Denade Aşkar, neş'esinden tatlı 
tatlı kişnedi. 

Battahn lalası Tlvabil, bu kişnemeyi 
duyar duymciz; 

- Geldi .. aslanım geld'f. 
Diye, haykırarak kapıdan fırladı. 

Battalın dizlerine sanlarak büyük b'ih
sevtnçle apmiye başlamıftı. 

TAvNhllin bağırmasw d\ıyan Saide 
hatun ile Zeyneb de kop koşa geldiler. 
Hasret ve meserret gl>z yaşlan arasın· 
da Battalı karşılayıp Ccıabıhakka şil • 
kürler ettiler. 

Saide hatun, tarif kabul etmez dere
cede sevinmişti. Fakat 1.eynebin sevin
ci, onu kat kat geçmişti. Çünkü genç 
kadın, sevgili 'kocasının Bizans diyan· 
na gittiğini öğrenir öğrenmez, artık o
nun hayatından ümidini kesmiŞti. Sai· 
de hatunun verdiği teselli ve nasihatler . 
kAr etmeni• göz yqlan, bir gün bile 
dinmemişti. 

İşte, iki aya yakın bir müddet, bu ız· 
ttrab \~inde ya§amış olan genç kad:m, 
fbndi sevgt11 Irocasım, kahraman Ba't.· 
talını gnrlir g6rme:r:, memnuniyet ve 
meserretinden, adeta sermest olup git
mişti. 

* Battalın evinde bu neş'eler ve şenlik
ler devam ededursım; bu taraftan, Ö
mer bey, yapılacak lfler hakkında, 
memleketin beylertle müzakereye gi -
~ti. Bu millakere neticesinde, (halife 
(Abdnl-Melik)e bir name yazılmasına 
karar verfldi. 

Bu rulme yazılrp gönderildi. Ba btal 
Gazinin büyük fedaklrlıkla.rl.a elde et· 
tiği netice bildirildi. Ve .sıanuiıda da: 

(Bizler, c(lrn.leten cenge hazırız, ve 
19.kin kuvvetimiı, kUi defildir. Eğler 
tez elden bir ordu gönderfl.1.n;e, derhal 
Biuıns üzerine gideri:r:. Küffann :ıu 
zebOn vaktinde, kaleyi kolayca zapte
derll. Ehli lslamı, Bizans kAfirlerinin 
~.rlerinden halAs eylıerlz.) 

Denildi. 

* Aradan iki ay geçtiği halde, halife· 
~ hiç bir cevab gelmedi Çünkü, sal
tanat hırsile memleket dahilindeki re-

- Halka doğrudan doğruya .si& httab e- sibi ki biır tehri yağına ederken her şeye 
katıramaniarı, kendi mukadderatına dar çokluk ve kuvvete malikti. din.iz. Size itaat ederler. Bizi it;i,fml ecMo- canlarının iatedikleri gibı tasarruf et .. 
terketmişti. Batta1 Gcfzi, bu perişan kıyafetli in· .,_,_ cek yerde hüsnü niyetimize ıahadet ede- me~ iktifa etmiyerek hiç arzu edllmi .. 

Bu va1iyette olan halife, hiç şüphe - san süriic:ünü görür görmez, hiç çekin- cebiniz. yecek muvaffakiyetled bile elde etmcğa 
siz ki Dizanslılarla da harbe girişmek meden fikrini s~y1e~i: . Bir hayli mukavemet gösterdım. Teklif kalkarlar. Bazı Sipahiler (1) ihtiyar Ya. 
istemezdi. Fakat, Bizanslılar, büyük bir - Be«~, bu. ~ılencı kıyafetlı .adamla- edilen tehlikeli rolü hiç bir zaman kabul hudi ha.hamına w Rum baweskoposuna 
tehHke teşkil ediyorlardı. İkide birde, rın arasına gırı~ de.~ cenge gıd:mem. etmiye<:ektim.. Fakat buradan aynlmalt bile tecavüz edecek kadar işi ileri vardır .. 
halifenir.. hükmettiği yerlere baskınlar Ba'lla, bi,. kaç. yüz Tür~ .atlısı venn .. On için merdiven başına geldiğim zamaıı. m.ışlardı. 
yapıyorltı.r, hududlardaki müslümanla- 1~rla, 1:~m dıyarının .ıçıne kadar gıre: muvasalatundanberi büy1ik bir endişe ile ~ih~yel_- çok .yorgunluktan ve pek 
ra rah:.ıt ve huzur vermiyorlardı. vırn. Duşman ka1elenne akınlar ede çırpınan halkı yarıp ta bir yol açmak im- muşkül ba perhızk!rlıktaL sonra Kichc. 

Günün birinde, Bizans ordularının yim. kanını göremedim. now'a vUıl olduk. Vali, bize gayet iyi 
Suriyeye hücunı etmeleri, ve hilafet Dedi. Biraz evvelki Boyar: yemekler ve rahat bir ev tahsis ederek 

mtamhEt•m=ı~a~l=t~=·s=t=e~y=~=m=e=l=e=ri=ı-~~~=·=a=l=i=v=a=~=ı=.==========(=A=r=k=~=ı=v=a=rj~ -&u~hlara~ı~~~~ddn~~~~~~~A~k~ili~nah~ 

Mu
•• du•• rıu•• gv u•• nden hiç şüphesiz bu yeni hitabet kürsüsünde yolu.muz kalmıştı. Sabahleyin erkenden 

Orman Umum bana arkadaşlık etmek için merdiven ba· yola çılanağa hanrlanıyordum. Fakat U· 

şına doğru ilerledi. yandığım mman, bu yolculuğun imkan 
muh asib alı-acak Dişlerine kadar müsellnh üç Yeniçeri ~zlığı~ haber v~rd:il.er. Bir gün evvelki 

Umum müdür.iğe bağlı devlet orman işletmeleri revirlerinde istihdam edil • müslümanlığın bütün gururile orada du- tıddetli quğu fİlndi o kadar bol kar ta-
tki 

mek üzere ayda 175 Ura ücretli iki muhasib alınacaktır. ruyorlardı. Azametli tavırları birer hami kib etmi§tf ki yolumuz d'lğlardan geçece-
A - Şartlar şunlardır: vaziyetinde bulunduklarını gösterl~r • li için ~~arın müruru imkansız bir 
ı - Memurin kanununun 4 ncü maddesi şartlannı haiz olmak. du. Bu macer.aya bir hatime çekmek mec- hale gelm~ı. . 
2 - Yüksek Ticaret mektebinden mezun bulunmak. buriyetinde kaldığım için, halkı hayrete Maamafih ben Kamın nezdlne avdeti-
3 - Umumi muhasebe ve sanayi muhasebesile devlet muhasebesine vfıkıf bu- düşürmek gayesiie iptida bu cür'etli Ye- ~ ge<:i~n:11ek için ittifak etmiş gibi glS-

lunm.ak. niçerilere kendimi saydırmak lüzwnılnü rilnen butürı bu m.ilşklllılta mağlub olına-
B - Vazifeye alınacak muhasiblerc aylığından başka ayrıcs ayda 15 lira 

mesken bedeli verilecektir. Şu kadar ki umum müdürlükçe mahallerinde ikamet
gah gösterildiği zaman bu bedeı vcrilmiyecektir. 

C - Muhasibler kıdem; kazandıkça çalışma vaziyetleri ve hbihyetleri de na
zarı dikkate ahnaNlk devlet memuru hakkındaki mevzuatın tesbit ettiği müd • 
dette fillen terfi ettirilecek ve umum müdürlükçe tayin ve Ziraat Vek!letince 
tesbit olunacak miktar üzerinden maaşları arttırılacaktır. Talib olanların aşağı • 
daki fıkrada yazılı evrakla 6/4/939 Pazartesi günü akşam saat 17 ye kadar An
karada Orman Umum müdürlüğe müracaatları lazımdır. 

1 - Hüviyet cüzdanı. 
i - Orta ve yüksek tahsil diplomaları. 
8 - En son ikamet ettiği yerde mahalli zabıtasından alacağı iyi hal ve tezkiye 

V81'akası. 

4 - Tam teşekküllü resmi bir hastaneden alacağı umumi raporu. 
5 - Halen ç.alıştığı ve evvelce çalışmış bulunduğu müessese veya resmi bir 

daire varsa bunla.rd9n alacağı durum vesilrosı ve Bonservisi. 
8 - Kendilerini. tesviye edebilecek tanışmış zatların sarih adreslerini bildirir 

muhtıra. 

7 - Gelirle.rini ve en son kazanç miktarını irad veya maaş olarak gösterir 
bir not varakası. (2030) 

Yemekleriniz n 

lezzet ve nefa· 
setini, ancek 

ÇAPA 

MARKA 

BAHARATINI 

Kullanmakla 
temin 
edebillrslnhs. 
16 gramlık Saleı 

ve baharat 

Paketleri 
her yerde 

5 
kurustur. 

hi~tİln. mağa azmetmiştim. Fakat daha az faal ve 
Metin b'r tavırla onlara: dana yorıun olaıı yanımdaki iht'yar Ta

- Burada ne yapıyorsunuz? dedim. 
İçlerinden biri cevab verdi: 

tar arabelan ve euayı muhafaza için 
K.ichenow'da kaldı. Ben kızakla yola çık. 
tını. 

- Bu kafirleri müdafaa ediyoruz. 
- Müdafaa mı ediyorsunuz.? IGme kar- (Arkası var) 

şı? Nerede onların düpnanlan? Bu dOf· Ol Türk atharJst demektir. 
manlar padişah mı. yoba Tatarlann -·································· ·······················• 
Kam'ı mı? Böyle ise, siz Asisiniz demek 
oluyor. Burada hüküm süren kRnşıklığın 
yeg~ne sebebi sirln olmanız icab ed•r. 
Bundan dolayı cezanızı vereceğime hlç 
şüpheniz olmasın. 

Ben daha sözlerimi bitirmeden Türkle
rin gururu korkuya inkılAb etmiıti. S6z.. 
leri:mi dinlemek için yerlermden kalk • 
mışlardı. Mazeret beyan ederek merdj • 
venlerden indi.ler. Yardımcı kuvveıtler il· 
zerinde ihraz edilen boı ilk muvaffakiyet 
halkın dikkatini celbetmi§ti. Halkın .a • 
kUtu bana iyi bir alamet gibi gıöründti. 
Bunun üzerine ilerledim. Seıimi yük..ı
terek nımca söylemeğe baıladım. De • 

1 mosthene'iın bütün muvaffak.iyetlerini 
ihraz edeceğim sırada, bir sarb<>J. hallu 
yararak ve muarız bir pehlivan ıibi kar-

i 
şınıa di~ilerek fU sö~ri söyledi: 

- Bız açlıktan b1ilrken siı itaatten 
sükılnetten, ziraetten bahaediyorıunıu: 
Bize ekmek getiriniz. İtte biaım Ultiyıcı-
mız budur. 

1 Halle hiddetli bir halde: 

1 - Evet. ekmek diyı tekrar ettt. 
1 O zaman, bütün kurduğum binanın 11• 
1 kıldığını ve ihtiyat.aız bir ıurette kendi-
~i attı.ğım vartadan kurtulmak için hiç 
bır- çare kahna.dığını ıörerek ellerimi 

I cebime .oktum. İki avuç para çıkararak 

1 

bunları ka.labalı~n üz.erine serptim n: 
- Alınız, dedim. ıfte, çocuklar, .ria 

ekmek. Evleriııize gidln!ı. Orada refaha 
kavupcabmıı. 

B•t• •Arıdan 
çatllyacak gibi 

aM:t•>D3 
En şiddetli baş ve di' 

aljrılarını dindirir. 

ıa:n:ı•>n:ı 
Bütün aOrı, sızı ve 
sanclları keser. 

f: UfA :l • >D :·ı 
Nezle, grip ve roma

tizmaya karşı çok 
müessirdir. 

v <liiil ha1:1 zanslıJarla ~--------------------------

Sah.ne demal değifti HerkH parayı b
pı§l'llak için birbirini iüp kale.mala baıla
ch. Sarhot her tartit&n hücum edenlerin 
atı.el.ılı altında ortadan kayboldu. Tah. 
k:irlertn yerine ha.yır dı.talat" ifttildi Beni 
buraya sevbıdıen gayrete müMv.i bir mö
sareatla bUJ'6.dan çe'.kilmeğı kalktım. Maa 
mafth, bu. ric'at gay.t ,erefU bir ıurette 
~geldi Bana JOl acan halkın alkış-
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AL"14NYAVA 
BiR iN6ilil CASUSU 

Tercüme eden: B. Mu 

Almanlara karşı hazırladığımız 
taarruz gizli 
tutuluyordu 

... 

lşaTet kulübai criwmldA, tam bu iki tren yo~n birleştiği nok taya dWı.amit koymuştum. 

Son akşam yemeğini yemek üzere Alınanların kulağına giden haberlerin Mesel~ tahmin ettiğim gibi cereyan 
Süzanın evine gelirken, yolda bir in • '480 i, Fra.naız karargahından sızıyor- etti. Dinamitin, ancak lokamotifin ge
zıbat çavuşu beni çeTin:il. Bu inZıbat du; çünkü Fransıı. erkanıharbiyesine çişinden sonra infilAkini temin edecek 
çavuşu, bizim kendi aıdumuııda nst • merusub sübaylarm blr çoğu pek geve- şeklide fitili ayArladım. Çantamda ta
iadığım askeri inzıbat memurlanrun ~idiler. Fransız diplomatları ise, hat- şun.ak mecburiyeti olduğu için, maale
tamamen zıddı olarak fevkalAde na - ta en kritik muharebe anlarında bile, sef koyduğum dinamit azdı. Fakat ray
zikti. Ben ise bunun bir Alman oldu - salah kaLul etmez birer geveze olmak· lan uçurmak, ve hiç olmazsa bir va • 
ğunu nazarı itibctra alarak (çünkü Al· tan bir ti.irlü kurtulamıyorla:rdı. gonu dt>virmek için pekAI! kAfi gelebi-
man ordusundaki disiplinin bizim or • *' lirdi. Hakikatte tahminimin fevkinde 
du disiplinine nazaran oo misli daha Ya planımı yerine getirmek veya öl- müthiş bir irıfilak oldu. Beni en çok 
şiddetli olduğu söylenirdi) acı a<?J. dü - mek; yahud da ikisine birden kavuş • sevindiren şeylerden biri de, ön vagqn· 
şünmeğe başladım. Halbuki inzıbat ça- mak niyetile gece yarısı saat bire doğ- lardan birinin iki hat boyunca, devril
~u evrakımı gözden geçirdikten son· ru evd(>n çıktım. Süzan da benimle be- mesi oklu. Bir başka tabirle, her iki yol 
re, tamamen tatmin edilmiş btr insan raber gelmek istedi; tabit ben bunun da, devrilen vagonlar kaldırılıncaya 
hali takındı. Sadece, g«!ee yarısına var- lafını bile ettirmek istemedim. Çünkü kadar, tamamen kapctnm~ oluyordu. 
ınadan alayıma yetişmek istiyorsam a- bu yap::ı.cağım iş bir kadın işi değildi; (Arkası var) 
cele etmem lazım geleceğini söyledi. hattA bir çok erkeklerin bile işi değil - ···•-H•••••···· .. ············· ........................... .. 
Çünkü inzıbat çavuşuna g&ıterdiğim di. 
vesikada, izin müddetim gece yarısına En ufak bir mAni bile görmeksizin, 
kadardı. Yukanda d~ söylediğim gibi, hiç k~ tarafından durdurulmaksızın 
bende, muhtelif tarihli müteaddid izin '1.mendifer hattına kadar geldim. Tren 
Vesikaları Yardı. • yoluna müvazi btt hendeğin içine giz· 

İnzibat çavuşu o kadar nazik bir a- lenerek nöbetçiyi kollamağa başfadım. 
d&T.ndı lti, Hüllüh'a giden en yakın yolu Nöbetçi ileri, geri geziniyor ve gece se
bana gösteımek lfttfundııt bulundu; rin olduğu için, ayaklanın yerlere vu· 
hatta o mmtakadaki depolardan ruyorou. Filhakika hendeğin içinde o-
birine bu akşam W örgü dolu tura otura ben de epeyce üşümüştüm. 
bir kamyonla hareket edecek olan kam- Çünkü otlar ıslaktı; hendeğin içinde de 
yon şoförünii bile benimle tanıştırdı. su vardı. 
Ta1)ii ben, ça~ bu alaka Nihayet, gece tam saat ikide, bekledi 
ve nasilhitlerine bol bol teşekkür ede· ğim fırı::at zuhur etti. İşaret kulübesine 
rek burJardan istifada edeceğimi va . aid kapının açıldığmı, şimendifer işa -
dettim. retçilerinden bir kişinin kapıya yaklaş 
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Guya son bir fincan kshw içmek tığını gördüm. Bu adam nöbetçiye ses- SOLDAN SAÖA ve YUKARDAN AŞAÖI: 
düşiincesile bir kahveye girdim; ora- lendi: Alman nöbetçisi kulübeye girdi. 
dan çıkınca· bana tarif edilen yol isti - Nöbetçinin kendi kahvesini nasıl içti· 
kametinde yürümeğe ba_,ladım. Yarım ğini bi1€ görebiliyordum. Bu nöbetçi, 
saat sonra ise geristn geriye dönerek hatta resmi bir müsaadeyle bile bu 
arka yollardan Süzanın evtn. yollan - kahveyi içmiş olsa, gene nöbetçilik va-

1 - Kaba insan ne yapar? • Kamer. 
2 - Aileler - Taharri et. 
3 - Uza.ıı:: - Rühban sınıfına dahll olan. 
4 - cAltın• kellmesl mefulüblh halinde. 
5 - Ney çalan. 
6 - Güıel kokular - İlave. 

Mart 27 

11 Mart tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

1 1 Mart taTihli bilmecemizde kaza • 
nan.la:rı aşağıya yazıyoruz. İstanbulda 
bulunan talihli küçük okuyucularımı -
zın Pazltrtesi, Perşembe günleri öğle -
den sonra hediyelerini bizzat idaıreha
nem.izden alına1arı lAzımdır. Taşra o • 
kuyucularunızın hediyeleri posta ile 
adreslerine gönderilir. 

Bir cep ~rojek' örü 
i:stanbul Tophane 12 ncl mekteb 515 Ah

med. 

Bir Cengel kitabı 
Afyon Usen aınıf 4-A da 537 KA.zım Baş

buğ. 

MUHTiltA DEFrERİ 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Kabataı erkek 11.sesi 268 Adnan, 
İstanbul Beylerbeyi Çamlıca cadde6i 58 nu
marada Sadiye, tJrgüp sorgu Mklmi kızı Gü
zin, Malatya Devlet Demlryolları depo mü -
dilrü kızı Malüı:e, Bursa lklncl ortaokulu sınıf 
2-D de 358 Mehmea Sanoğlu, İstanbul Zey. 
rek orta okulu ıruııı 1.A da. 59 Kenan. 
YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 

Üsküdar y1rm1ne1 llk okuldan 160 Nedret, 
İstanbul 15 inci ilk okul 4-B de 380 Bülend 
Kıyıcı, İstanbul Vefa erkek lisesinden 364 
Kemal, İstanbul 44 ünetı okul sınıf 5-A da 
258 Muzaffer ötmen, İst&Dbul Sl.rkecl 48 in
ci okuldan 227 Balın. 

MÜREKKEBLİ KALEM 
(Son Posta hatıralı) 

btt.Dbul Haydarpaşa. H8eai 1715 Himnü, İs
tanbul ikinci ilk okul sınıf 5-A da MO Kl. • 
mil, Antalya llse& son sınıf 962 Baklb, İs -
tanbul Cağa.loğlu orta okulundan 117 
Doğan, iııtanbul Kurtuluş Baruthane cad -
des:I. 100 numarada Orhan. 

DİŞ FIRÇASI 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Cttmhurlyet m ~en 275 
Hüsnüye Oilncan, İstanbul kız lisem sınıf 
3-D de 210 N1met, Dlyarbaklr Ziya Gökalp 
ilk o.kulundan 811 Yaşar, İstanbul 414 üncü 
okul sınıf 4-A da 367 Nermin, Kastamonu li
sesi ı-c de 568 İlhan. 

DIŞ MACUNU 
İzmir Karatq tramvs.y caddesi 316 numa

rada Laçin BUgen, İstanbul erkek lisesi 591 
ömer, İstanbul Fatih 13 üncü okul sınıf 2 de 
524 Ayten Nuha, Söğüd ilk okulu sınıf 5 de 
176 Fikret Veyslo~lu, İstanbul 61 inci okul 
sınıf 3-2 de 531 Nejad. 

AI .. OMİNYOM BARDAK 

Rona, İstanbul Beyoğlu 29 uncu okul IJ -
A da 634 Fatma, Divriği Nuri Demirağ or -
ta okulu sınıf 2 de 161 mkmet, ElA.zığ mil -
tekald varidat memuru Necib kızı Müşfike. 
İstanbul 61 inci ilk okul aınıl 3-C de 533 S.
dad. 

AYNA 
(Son Posta ba.tı.ralı) 

İstanbul Nuruosmanlye Şeref sokak 4 nu. 
marada Neriman, İstanbul Karagümrük 27 
nci okul 3-A da 220 Muzaffer, İstanbul Kar
tal Maltepe Cami sokak 15 numarada Ha -
san Tetll'.:, İstanbul Cağaloğlu orta okulu 1-
B de 8 İbrahim. 

KİTAB 

İstanbul 44 üncü okul sınlf 4-A da 472 Sa
bahat, İstanbul Sarıyer 14 üncü okul sınıf 
2-B de 428 Cemal, İstanbul Karagümrilk or
ta okulu sınıf 2-B de 177 Sami, Uşak orta o
kulu sınıf 2-C. de 555 Fehml, Çorlu ·rrta okul'U 
sınıf 8 de 8e Avni, Adapazarı ortao:.ulu sınıf 
2-E de 153 Sabri, Konya san'at okulu sınıf 
2 de Uş&. klı Mustafa, İstanbul Bakırköy or. 
ta okulu sınıf 2 de 308 Mehpare, Malatya 
Gazl Uk okulu sınıf ft de 725 Rezan, Diyar -
bakır Cümhurlyet ilk okulu 185 Neriman. 

RESİMLİ ELİŞİ MODELİ 

Balıkesir lisesi sınıf 1-B de 877 All, Qod1a 
orta okulu sınıf 1-B de 268 Tuman. Soma or
mancı Nevzad oğlu Şa'Zi İnanç, Afyon lliıell 
sınıf 4-A da 1237 Reşad Slpahl, İBtanbul or
ta okulu 2-E de 59 Muzaffer, İstanbul i.sm.oı 
İnönü ceddesl 46 Suna Dalyan, Siva11 'Otttl 
1lk okulu sınır 5 de 438 Do~n ErdlnQ, Zll• 
İstlk:IA.l okulu 2\l numarada Turgud Boyd&D, 
Çatalca orta okulu sınıfı-Ada 43 Said, Tar
sus orta okul sınıf 2.A da 8 İlhan, Kırşeb1r 
orta okulu sınıf 2-A da !'16 Sabahaddin, Dfts
oe orte. okul sınıf 1-0 de 697 F~. '0'8k11-
dar ·paşı:ıkapısı birinci orla okul 2-A da l!J'I 
Rıfkı, icıt.anbul 24 üncft okul sınıf 2-B de 
All, Yozgad orta okulu sınıf de 263 BikmM.. 

KART 

Zonguldak Gazi okulu sınıf 4-A da Hamdi 
öztürk, Kars ortaokulu ilk kısmında 1-A da 
637 Şükran, İstanbul Erenköy 4 ftncfl okul 
sınıf 5 de 221 Melek, İsbanbul erkek Hseel 
803 Nih~d. İstanbul m lisesi 214 NebalıU. 
Zonguldak Namık Kemal ilk okulu 28 Bıttı. 
Zonguldı:ı.k Namık Kemal ilk okulu 284 t. -
mail. Balıkesir llsesl sınıf 3-D de 117 Tahstn. 
Kütahya birinci fik okul 5-C de 509 Ö7.CaB. 
Bandırmr. ortaokulu sınıf 3-B de Servet, Ber 
gama orta okulu sınıf 2-B de ıın Ahmed. 
Göztepe 95 inci sokak 21 numarada Vehbi. 

(Son Posta hn.tırah) Konya lisesi sınıf 3-A da '784 Necati Erol. 
İstanbul Topkapı Fazlıpa.şa caddesi 5 nu- Geyve Anka:a. Kanaat lokantasında Kemal 

marada Haşım, İstanbul kız lise& sınıf 6 dfl. Demircan, Bakır Maden ilkokulu 81D.ıf 4 de 
904 Dürrünnl.sa, İstanbul 44 tinct1 okuldan 395 Kem9.l. İstanbul erkek lisesi sınıf 4-F de 
425 Ülker İstanbul Kum.kapı orta okulu sı- 1672 Tevfik Yeldan, Salihli ilk okulu smıf 
nıf 1-D de 374 Bahaeddin, İstanbul ikinci 3_A da Bürhan Işık, Samsun orta okulu 1-11 
okul sınıf 2 de 383 Fethl. de 43 Şükrü Er, İstanbul Qengelköy Kalan -

KOKULU SABUN tor sokak 22 numarada Tarık Karadeniz, To.. 

(Son Posta b&tıralı) kat orta okulu sınıf 2-B de 158 Nlzameddln. 
İstanbul kız l!.sesl 842 Aysel, İ&tanbul 441 Bursa FevzJçakmak caddesi 46 numarada 

üncii llk okul suııf 5-A da 314 TürkB.n, İs - Aslan İstanbul 42 nc1 okul 5-A da 8 Oeınll. 
tanbul Selçuk Kız enstitfuı11 sınıf 1-B de 295 Adana erkek IIBesi sınıf 5-C de 1378 Hay • 
Meziyet, İstanbul Hayriye lIBesi 231 Nejad, reddin, Kuzguncuk Beylerbeyi caddesi l'f 
İs tan bul Gala.tasaray H3esi sınıf 6 de '705 numarada Abidin, Hasa.nkale askerlik fubeSl 
Vedad. bln'ba.şı Asını oğlu Orhan. 

ALBfiM ............................................. ·-····-·---
(Son PO!lta hatıralı) Kayıp aranıyor 

Ankara Gazi llsesl smı.1 4..A da Nu.sNt, İ3- Ill38 senesi Yunanıstandan İzmire gelen 
tanbul kız 11.sesl 1134 Nertman Aksu, Diyar- şıikrö ağa tarafından İzmtrde trende biri • 
bakır lise tngllizce muallimi Baya.n Nezihe sine evlAdhk olarak Yerilen kardeşim Na! • 
kızı Yurdanur, İstanbul Hayriye ll.9eSinden leyi anyorum. Babamızın adı Mehmeddlr. 
770 Suphl Albayrak, İstanbul 10 unca ilk Bilenlerin iruıanlyet namına. a.şağıda.tl ad • 
okul sınır 3 te M6 Nebil. rese bildlrmeıerlnı rica ederim. 

BOYA KALEMİ Çorlıınun Ereyll köyünde 
Payas gümrük memurla.rından B9ad oflu Mehmed kızı Necmiye 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilinları 

dırn. zifesini ihmal etmiş oluyordu; çünkü 7 - Arasında ıbir rA• ola& kendi - Büyük 
Muhammen bedeli 5793 lira olan aşağıda isim ve miktarı yazılı bir liıte muh· 

teviyatı ~ kalem malzeme 11/4/1939 Salı günü sa•at 15 de taahhüdünü ifa ede • 
miyen mütealıhidi namına açık eksiltme usulü ile Ankıarada idare binasında •· 
tın alınacaktır. 

Lan'da bulunduğum esnalarda bir bulunduğu vaz:iyette muhafazaya mec-
nokta fevkalade canımı sıkıyordu: Al· bur olduğu yolun ancak yarısını göre
manlara karşı hazırlamakta o1duğumu~ biliyordu. 
taarruz, hiç şüphe yok ki, bizce fevka- İşte hu an, benim beklediğim a\1<iı. 
!ade gizli tutuluyordu. Halbuki Lan'd.a Tabii benim bütün hazırlıklarım ta • 
bunu bilıniyen kimse kalmamıştı. Hat· mamdı. En yakıın raylardan birinin al
tA, mahalli ihtiyatların hep!ine de, t~ tına sür'atle iki dinamit yerleştirdim; 
tikte bulunmalan için emirler veril • fitilleri hazırladım. bütün bunlatrdan 
rnişti. Maamafih, Lan'a civar yerlerde, sonra sür'atle, bulunduğum hendeğe 
ihtivat kuvvetlerinin vücudüne delAlet döndüm ve hadiselerin inkişafmı bek· 
edecek en ufak bir alamet bile görmi· lemeğe başladım. 
yordum. Kimbilir, belki de henüz ta - Fakat çok beklemiyeceği.mi biliyor -
mamen geç kalmamıştık .. Fakat şu mu- dum. Cünkü tam saat iki buçukta bir 
hakkak ki, bizim fevk.alAde hummalı ve müh~at treninin geçmesi lazım ge
demonstratü hazn-lıklarunız ( daha liyordu. Tren yarun saatlik bir rötar 
doğrusu askeri veyahud politik meha- yaptı. Fakat bu rötar benim fevkalade 

cüsseli. 
8 - Jztırab nidası - Yed. 
9 - Beri - Hangi yer. 

10 - Bina - Keçeye benzer bir ıte'1· 
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filin kemiksiz dilleri) Almanlara, ya- işime yaradı. Çünkü bu arada, diğer ı·vueUd buhnaccına• JıaıtedUmq ıekU 

Bu işe girmek istiyenlerin (434.48) liralıdt muvakkat teminat ile kanunun tayin. 
ettiği vesika.lan ve tekliflerini ayni gün sa.at 14 de kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lAzımdır. 
Şartnameler parasu olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaiada 

Tesellüm ve Sevk Şt-fllğinde.n dağıtılacaktır. (2018) 
İsmi Mikdan 

Beyaz sabun 
Arab sabunu 
Toz sabuna 

Kg. 

3.000 
80.000 
1.500 

lstanbul Ziraat mektebi satınalma komisyonundan 

kın bir taarruzun vukuunu ihsa!ı etıniş hattan da bir trenin. gelmekte olduğu - ........................ _. _____ ...................... . 

Mektebin. ihtiyacı olan 663 llra muhammen bedelli 1700 kilo kuzu eti açık 
eksiltmeye konulmufhır. EkJiltme Beyo~lunda Singer apartımanındald Liseler 
Muha.sebecilllin.de toplanan komisyonda 28/3/939 Salı günü saat 11 de yapıla-

olacaklardı. nu bilyük bir sevinçle gördüm. Şayed 
Askeri mehafil dediğim zaman, mut- mdkinist vaktinde meseleyi haber ala

Iaka İngiliz askeri mehafilini kastet • bilirse, belki treni durdurabilecekti. 
miyorum. Edindiğim tecrübelere na • Aksi takclirds ikinci bir müsademe mu
zaran. bilrr.erneleri icab ettiği halde hakkaktL 

(Yılda yalnız bir lira) 
Verip Çocuk Estrıeme Kurumuna üye 
olursann klmsesh J&vrulann sailıtıııa 
ulaşmı~ olursunuz!. 

caktır. İsteklilerin belli saatten evvel Liseler Muhasebeciliği.ne yatıracaklan 40 
lira 72 kuruşluk ilk teminat makbuz ve diğa' kanuni vesikalarla birlikte eksil._ 
me saatinde komisyona müracaatları ve şartnameyi hergün adı geçen Muhasebe-
cilikten görüp ö~nmeleri. (1620) 
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GRiPsiz, NEZLEsiz, OKSURUKsüz Bir 

kış YALDA Pastilleri 
saye.sinde kabildir 

Hakiki V A L D A iami &zerinde urar ecfüıiL Her mlihim eczanede bulunur. 

Merkezi: ANKARA 

Kambiyo iş!eri 
• ve saır 

Banka muamelatı 

SUBELER 

Ankara Eolu lstanbul 

Adapazan Bt,rsa iz mit 

Bandırma Eskişehir Safranbolu 

Bartın Gemlik Tekirda2 

Dahilde ve hariçte muhablrlerl vardır. 

Telgraf 2dresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBA ~K - Su beler: TiCARET 
~ 

Bankamızın l•t•nbul tubeslnde teala edllen 

"GECE KASASI,, 
Çok mllaaid ıartlarla uyın mUıterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

izahat alınmak üzere gifelerimiH müracaat olunması 

MERSiN SALI POST ASI 
28 Mart Salı gllnkll Mersin Postası yapılrnıyacaktır. Buna mukabil 

31 Mart Cuma gllnü Mersnı poatasına k lkacak (Tan) vapuru yalnız Salı 
postasında 01an ıs rn, ,ere de U4veten uğrıyacakbr. 

KARADENİZ POSTALARI 
Y~z tarifesi 

1 - l Nisandan itibaren yaz tartfesi tatb k olunacaktır. Postalar eskisi gibi 
lstanbuldan Pazar, Salı ve Perşembe günleri mutad saatlerinde kalka
caklardır. Salı günlı kalkan postalar gidişte Zonguldağa uğramıyacak' 

buna mukabıl Perşembe günü kalkan postalar uğnyacaklardır. 
2 - Donü§ aeferlerinde postalar son iskeleleri'Ilden kış tarifesindeki kalkış 

ıgünlerınden bırer gün evvel kalkacaklar ve tekmil dönüı .efer
lerinde tBkelelerden bu suretle brr gün evvel kalkmış olacaklardır. 

BARTIN HATTI BİRiNCi POSTASI 
İstanbuldan Çarşamba günleri saat 18 de kalkan Bartın hattı birinci posta

ları 4 Nisandan ıtib:ıren Salı g:Jnleri saat 18 de kalkacak ve Cuma günii saat 
10 da İstanbula döneceklerdır. 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 
27 I Marttan/ 3 Nisana kadar muhtelif hatlara kalkacak Yaparlarm 

iıimleri, katkq gün ve saatleri Ye kalkacaklan nhbmlar. 
Karadeniz hattına Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 d~ (Ege). Pa

Bartın ı..ttma 

İzmit hattma 

Mudanya hittına 

zar ~6 da (Cumhuri)et). Gala~a rıhtımından. 
Çar aınb:ı 18 de (Bursa), Cumartesı 18 de (Antalya). 
S rkecı nh ımından. 
~ail, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

Her gim saat 9 da (SUS) sist mi vapurlardan biri, 
a)rıca Cumartesi 13.30 da (TRAK). Tophane nhtı
mmdan. 

Bandırma hattına - :Paıartes. Çarşamba ve Cuma 8.15 te (TRAK), ay-

Karahiga hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

nca Çarşamba saat 20 de (Anta ya), Cuma te3i 20 de 
fÜLGEN). Tophane rıhtımından. 
S.ı ı \"f> Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
P zar 9 da (Tay)lar). Tophane nhtımınö.an. 
Ç ı 3m.ba 15 te (Saade ), Cuma:-•esi 15 te (Bartın). 
S eci rıhtımından. 

İzmir sttr'•t hattına - P zar 11 de (Ankara), Galata nhtımmdan. 
Mersin hattına Cuma 10 da (TARI) Sırkeci rıhtımından. 

(Ru lafta Salı postası y pılını caktı. TARI yalnız 
S ı postasında o n iskt> ele e de uğny ıcaktır.) 

Not: Vapur seferlerı hakkında her türlü malumat aşağıda telefon numara
lan y ılı acentalardan ö renilir. 

Karak6y aceıteliği Karak<Sy, KöprObap Tel. 42362 
Galata acenteliği - Galata, Deniz Ticareti Müd. 

Sirkeci acenteliği 
binası albnda Tel. 40133 
Sirkeci, Yolcu aalona TeL 22740 

Sert AOzsirlar 
? 

Kış GOneşlerl 
Clldl pek fena vaziyete sokar 

Bil meYıtmlerde : 

KREM PERTEV 

•• 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık bağları 
M de, barsak, böbrek 

dQşkllnlOğtlne 

re11111 
Bonaıu 
1.tıyenlera olçıa 

tar"fe8i paderiJır. 

EmlnlSnU 
ızmir sokeğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakınamL 

ilan Tarifemiz 
Tek ıtıtun aanumı 

mlail. 400 -...., 
aahil• 250 )) 

Vpı.cii uhil• 200 • 
Dördiindi aalail• 100 » 
J, uhilela 60 » 
Son sahil• 40 » 

Muayyen bır müddeı: zarfında 

fazlaca mlkdarda ilin yap ıracak· 
Jar ayrıca tenzil.Atlı taıifemizden 

ütifade edeceklerdir. Taır., yanın 

ve çeyrek sayfa illnlar i~in ayn 
bir tarıfe derp"ş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari .:.lin1arL"1a 
aid iper için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıl.ncıllk Kollektlf llıb&l 
Ka.1ıralunaade Baa 

Ankara eadd .. 



ı• l•Jfa SON POSTA .... ., 
CiLDi EPO K ö • 

1 UB 
Basan Deposlle alAkadar olanlar Sirkeci Liman hanı altındaki mağazaya müracaat ___ ,.. ___ .. _________________ ~ı .-llltıı -- -- -- -- ....-.. -- - -- -- -- ....-.. -- --~ 

~~~~~ 

Sayın Vatandaşlarımız~ D:!,atine: ~ 

hallnn•n raibetba• ......... o1an Sırrı yok 

RADiUM 
LOKS Limbalannın 

100, 3CO, 600 mumluk 
tlahiU ve harici tekilleri •• lmn • 
1ara aicl yedek parçalar her aman 
mağazamızda mevcucldur. 
DİKKAT: Yeni model 300 mum· 
luk RADİUM markalı son sistem 
FENER LAMBALARI İSPİRTO • 
SUZ ISINDIGINDAN, piyasada 
bulunan başka isimli benzerlerin -
den sakınınanızı ve fenerlerinizin 
deposu üzerindeki RADİUM mar -
kasına dikkat etmenizi tavsiye ede-

rİf 

RADiUMI 
TiCARETHANESi 

Galata Okçurnusa cad~si IO.f-106 
Telefon: 42878 - Posta kutum 1313 

Teigraf: RADİUM - İstanbul 

Sebebi var. 

'f:tJ•l1•l!1:1 ._ _______________________ _, Dİfleri mikroplardan, çürilkler-

OKER K ER~ traş bıçakları en sert sakalı 
bile yener ve cildi yumuşahr. 

Her yerde POKER 

25 Adet 

traı bıçaklannı 

urarla isteyiniz. 

den, iltih1blardan koruyarak 
aağlamlaıbran, hem de mine
lerinin bozulmuını ve aarar
maaını menederek daimi bir 
gtzellikle muhafaza eden u
nn en kuvvetli diı macunudur. 
Her Sabah, Ôğle ve Akşam 

yemeklerden sonra : 
GÜ1\DE ( 3) DEFA 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kwal.. tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
1Jube ft ajanl adedi: 2 62 

Zlr•f ve tl...t her nevi b•nk• m ... melelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat B<mkasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en u 
SO lira:;• bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşajıdakl plAna 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DlKKA't: Hesablanndaki paralar bir sene için'lle SO liradan. ..-il 
düşrniyenlere ikramiye ÇL~tığı takdirde 1o 20 fazlasıle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUI, 1 Birincikinan, 1 Mart•• 1 lluiru 
tarihluinde çekilecektir. 

~ A.DEMi iKTİDAR 
Ve BELGEVŞEKLl~INE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede araymıL 

( Poata kutuau 12U Hormobln) Galata, latanbul 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacakhr. 

Aabrl fallrikalllr amam müdtbfliitin"-: 
Kınktalede ça!ıştınlmak ben teniyed ve tornacı alınacaktır. ~ 

Ankarada bulunanlann lillb fabriblını İstınbuldakilerin Zeytinburnu fald
kasına, İzmirdekilerin de lmıırdeki liWı fabrlkasma bu yerler bariclDcle olua-
ların da istida ile Umum Küc:lilrlüp müracaatlan. (H23J 

OLINOS ........ 
Dil llACUllU 

kullanum, leaeU 
boş, dltlerl lnol 
g.bl parlatan K~ 
llnosu dQnyada 
milyonlarca seTat 
s~ve seve kullallll'
Jar. TQpQn maht• 

viyatı le <sif ediJnıi~ olduğund m uzun mOddetle il tı vacınızı temin eder. 
Büyük ta.I 41, kiçb tüpi U,5 lnaUlflar. 

slpi Kenan 
•oluk algınlllından, nezleden, grlpten, bat 

ve d it •Ar1ler1ndan koruıacak en iyi lllç budur. 

> l.n..ine dikkat huyurulma->1 

YEN 1 EVLENECEKLEREı 
;:::,anaaıyaıar, 1'aryoıaıar, ror:mantoıar 

vesair her nevi v • şık ıııobl.ıyıuar 

FABR.KA F.A. INA SATILıYOR 

Asri Mobilya Mağazası : Ahmet Feyzi 
lstanbul, Rlzap•f8 yokUfU ""· ee l el. 23407 


