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C Paristen yükselen müheyyic bir iddia =:J 
Almanya, şimdi de 

Yugoslavyayı 
parçalamak istivormuşl 
Hırvatistanın Macaristana ilhakı için 

sarf edildiği bildirilen f aaliget 
Y ugoslavyadaki Alman ekalliyetinin mümessili olan meb'uslar Berlineç ağırılll'ışlar, 

Almanlar yeni ticaret muahedesi için Belgradı şiddetle tazyık ediyorlarmış 

Zağreb ile Budapeşte 
arasında neler oluyor? 

Par.is, 27 - Havas bildiriyor: Belgrad- ı 1 

dan gelen haberlere göre, Maçek ile ya
pılan mühim bir konferansı mütealtib, 

Sırb müşterek muhalefet grupu ve Yll· 
goslav milli partisi - yani iki Belgrad 
muhalefet teşekkülü - hükftmet ile Hır
vat muhalefeti arasında yakında yapıla-

cak göı:ıü.şmelerde, kendi adlanna da 
!hareket etmek üzere, Maçeke salihiye\ 
vermiştir. 

Bel-·ad muhalefet teşekkülleri ve 
Maçek, görüşmelerin yalnız Hırvat me· 

selesine bir hal sUT-eti .hazırlattı.aya matuf 
olarak takib edilecek usul üzerinde ya,. 
pılmas1 bahsinde mutabık kalmışlardır. 

(Devamı. 2 inci sayfada) 

Fransız Başvekili 

'
---··-··········-·······-········ ······---·····-----
in g iliz Buyuk Erkanı 
Harbiye Reisi tayyare 

ile F ransaya gitti 
lngiliz Generallerinin 

Majino hattını gezecekleri 
bildiriliyor 

( Bugün 16 sayfa ) 

Berfin, V <İ.rşovaga 
Danzig için 

nota mı verdi? 
Lehistan geniş mikyasta 

askeri tedbirler ahyor 
Lehistanda Almanya aleyhinde büyük tezahürat 
yapıldı, nümayişçiler " Kanımızın son damlasına 

kadar akıtacağız! ,, diye baiırdılar 

Alm4n aalcerlcri Mnw le böyZ. girdiler 

Londra. 27 (Hwnısi) - Lehtstanda, ı•j da sıla bir ketumiyet muhafaza edildili 
niş mikyasta ve ÇQk ciddi tıtkildlt ubrl anlıtJlmılrtadlr. 
tedbi.rlat aımcııeı ve bu tedbirler halim- ı{Devamı 11 inci ıa.11fa.dtıJ 

L MESELELER:J 
Bir mahkômun tazelediği 

eski ve b··yük derd Mussolininin 
mukabele 

nutkuna 
edecek tngiııı: wyük erkanıharbiye rem Hapisaneler bugünkü şekillerile mahkumları ıslah 

, ..................................... - ........................................... _. .... - ............ _ •• _.,,._"'\ General Gort değil ifsad ediyor, orada eroine ~hşıyor, orada en 

1 
Nutuktan ltalyanın fU iiç talebde bulunacağı anlaııJıyormııt: 1 - ! Londra 27 (A.A.) - Fran.m erkl- tehlikeli canilerle arkadaş oluyorlar 
Akdenizde hukuk 1.1e ku1.1oet müıavatı, 2 - Tanu•, Cibuti v. Siiu•yı i nıharb1.ye reisi General Gamelen'in d&-
için yeni anlapıa, 3 - 1915 t• yapdan u.tdlerİlı yerine ıetirilmui i ve-ti üzerine, İngiliz erklnı harbiye re- Kocaf"li hapisanesinde bulunan mah cCüırüm ve ceza hakkında yaptığınız 

\, ............................................................................... ·-········· .. ·········--.......... .) ili I.,ord. Gort yarın tayyare ile Parile kQnı bir vatandaştan bir mektub aldık. anketi derin bir dikkatle takib edij o-
[Yazısı 3 üncü~ fanın 1 inci ve 1 nd IÜ.twılanndadır] gidecektir. f.a:mı biMe mahfuz olan mah.kflın fUD· rum. Bu mektubumda size anketiniz n 

Majino hattını ıiyaret edecek olm lan yazmaktadır: (Devamı 11 inci sayfadc) 

Milli Şefin teşekkürleri l ~Ü~~!~~~~ Macar- Slovak çarpışmase 
izmir Valiliği hala devam ediyor 

r • 

İsmet İnönii ve Bayan 1nörıii evvelki gü,w. Ankarada rey verirlerke-t Kcuta.mmıtı Va.liri Avni Do~a.-n 

Ankara 27 (A.A.) - Reisicümhur rekten teşekkürlerimi kabul buyurma- . . · · ~ ı · d · İzmir (Hususi) - İz.mır Vallai FulJ Ismet Inönü aşagıdaki mektubun neş- arını nca e erım. . • . . . 
. . . . _ Tiiırkiye Reisicümhu:ru Vt' C. H. P. Glileçın Bursa, Manısa Valısı Osman Şa. 
nnı ~nadolu AJansma emırr buyurmuş değişmez Genel Başkanı hinbaşın Edirne meb'usluğuna seçilme-
lardır. ismet lnönü leri üzerine İzmir ve Manisa Valilikleri 

Arıadolıı Ajansıntı. Par.ti'. Genel Şekretıerinin ikim-l' inhilal etmlştir. İzmir Valiliğine Kasta-

· Diğer taraftan Slovak heyeti Peşteye vardı ve 
ilk müzakerelere başlandı 

Meb'us arkada-ş1arımın ve vatandaş- · mihM.ıelnblere teşekkürü monu Va~ Avni Doğ.anın ~etirileceği 
tarımın sevgi ve teveccühlerini ifade ParJi -nel Sekreteri, İstanbul Va- ~~.etle s~.yle~~kt~dır. Manısa Valili- Maocırlan.n mt.ı.tenya.yı, tama.men tıgalinden sonra Leh hududunda Macar ve L•1l 
e~n bircok telgraflar alıyorum. Yü - .' lDe~aJn.ı 11 :nci sayfada) ği ıçın henuz hıçbır haber yoktur. askert heyetlert anısında merasim yapılıyor (Yazısı 2 uci sayfamrıda) 

- . . ' I 
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-····-
Mussolininin söylevi 

- y uaa: Jıtahlttla Jllrfell 
fr=\\ uçe dünya tarafından bir hayli 
lb::9 merakla beklenen nutkunu ni-

hayet aöyl~dt 
İtiraf etmeliyiz ki. Mihver hattbleri. 

esimli 

SON POSTA 

~ iyinin yanında fena da vardır ~ Sözün ıs ası 

Yazı Çok O/dutu icin 

Bugün Konamadı 

_. ..... -..... ···-···········--··-·······--··-·-
Macarlarla Slovaklar 

çarpışını ya 
devam ediyorlar 

dem.o'krası hatiblerin<? göre çok daha a
çık. çok daha muhtasAr ve ameli bakım
dan, çok daha manalı söylüyorlar. Bu. 
on!ann, dinliyenlerln bir şey anlamalan 
ıtıbarile, maUublarma kaydedilecek bir mezıyetler dır. Onlar soyledıkleri zaman Prag, 27 (Hususi) - Bratislavadan alı ... 
ne yapmak ie" • .edlkkrini, muksadlannı. nan haberlere göre Macar kıtn'lan, bu-
hatt.8. isted kleri ,eyleri elde etmek üzere gün yeni bir noktadan Cenubi Slovakya-

kullanacaklan vasıtaları. dinliyenler bir ya girmişlerdir. 
d receye kadar mükemmelen nnlıyabilır- Slovakyadaki A~manların naşiri efkfk 
ler. Demokrası aöyled ğı uman da, evve- rı olan Grenzbote gazetesi, Macarların 

Slovaok hududuna taarruza devam cttik-
ıa. b r a ızla değil. b'n ağızla söylüyor. 
Ikv t adamla.n. muhtelif fırkaları tem- lerini yazmaktadır. 
sı1 eden parl'amento hatiblen, :n hayet Bu gazeteye göre .Macarlar müzakere· 
muhtelif renkte gazeteler... Bütün bu . ler başlamadan evvel mümkün oldu~ 
kalabalık sözler arasında, eğer dinliyen- Ke~d~lerini hep tenm karakterli insanlarla muhat gör- İnsanlar ~para:ıı yı mübadele vasıtası olarak icad ettikleri kadar en müsaid noktalan işgal etmeli 

rnek ıstıyen veya görmek ister görünen in.sanlar vardır. Bu . 1 tasavvurundadırlar. 
1 r demokrasi dilin'n çok 'ne hususiyet- b . l gün ca tın, ile cgümüş, ten başka cbakır, 1 da bulmuşlardır. 

• ği k g 1 ınsan arla prensıpleri üzerinde münakaşa etmeye gel- Alışveriş mi edeceksiniz, cebinizde altınla birlikte bakır da Hlinka muhafızlarının erktmıharbiya 
1 ;ne vakıf de Uerst>, mut d a sE'rseml e mcz, başınızı sallayıp geçersiniz. düşüncel"erinde samimi ol- bulunacaktır. Yaşıyor musunuz? 1"11'.İ ile b'-1:kte fena Ue de reisi Macarlara mukavemet ed'erek bun-
donerler ve dunyavı dare e en insan a- sa!ar da, oJmasalar da. .,. ı.ru ı ı rın ne demek ıstediklerini bır türlü an- =;:::~====~:::=~'.'.:'.~~~~~~~~=::===::===:ı==::z==~te;;m~as~e~d;;ec~c~ks;;ın~· ~iz~,~ç~ar~esizdir~·~·;;·~--=-===-=-=-=ı::::ıı-== arın i erlememesine çalışan Slovalt 

~~~if l~~~~ ;g;t~~f:~:~;.ı.~·~~:: 
''Bir numaralı ı·---....................... -.. -....... - .. ~ u d 

cereyan eder, teklüler yapılır, mukabil • ':. nB in Budapeşte, 27 - Salahiyettar bir .kayw 

tekli!ler gelip gider. onun teklifini bu, Şahsiyet sahibi .=.= Hergun bir fıkra ~-: Ve erkek naktan bildirildiğine göre. Macar ve Slo-' 
bum.ın1tini öteki tad'l eder ve bu esnada Gen k vak kıtaatı arasındaki muharebelerde gc .. 
~ler de yürllr gider. Meselfı. meşhur 1s- Ç iZ '' ~ --- ~ Çevikliği rek Macar kıtaatının ve gerek halkın ye .. 
paııtya i~efule karışmama meselesi et- ~ Bahsi kaybettim : kfuı zayiatı 23 ölü ve 55 yaralıya yüksel-
rafındaki d pl<>masi faaliyeti, henüz bir Kurnaz bir adamın cebind.? beş ku- ı (; ı mektedir. Bundan başka bazı ev ve oto .. 
b lAnço y pmIJ ve he blannı tas!ıye ~ı.. nışu vardı. Canı rakı içmelc istiyordu. mobiller de harab ol.muşttlL·. D ğer taraf· 
lnlf d~ildir; halbuki İspanya m elesi En ucuz meyhaneye gitti. Tarifeye 1 tan Macar kıtaatı 360 Slovak ve 211 Çel: 
çoktan h edi1ıni bulunuy r B nun gı- baktı. Rakının kadehi on kuruştu. askeri esir <''n·'İ';}erdir. 
bt, büyük garb demokras lnl bugün Av- Kumaz adam masalarda oturanlara Miizakerc 
ru.panın vı be de dünyanın lhunu baktı. Bir masada bir tPk kişi vardı 
temin ile m guldürler. Bunun 'çin ko- ve kadehi dolu. idi. Kurnaz adam o. 
nuşuyorlıır w formulden formüle geçe- nun yanına gitti: 
~k, ba.1 yapmaz arılar gibi, mevzuun bü- - Siz, dedi, gönneden ben bu ka-
tün çi9C?klerinı eniyorlar. Günün b nnde dehteki rokıyı içebilirim. Hatta bu.-
bllttlıı bu dtplomasi e pol tıka fanliye- nun için sizinle beş kıı.TUJ bahse gire. 
tini. birdenbire patlavıyE>ren bir harb 
kapıyacak olurea bund n hiç te hayrete 
dü§!MlIUz l!zırn gelmez. Çünkil, usul ve 
an'aneye goro. bunmı aksı fevkal5.de o
hırdul 

* 
Evet, M lmi söyledi. Uzun değil, 

kıaa &tSyiedL 1stedığı şeyler de çok değil
dir: 1 - Tunwıta İtalyanlara bir takım 
imtiyazlar. 2 - Süveyş kanalında İtal
yaya hak. 3 - Clbutıde kezalik. 

rim. 
- Kabul ediyorum. 
Kurnaz adam kadehi cıldı, Takıyı 

içti. Ôtelci güldü: 
- !çerken gördüm. • 
- Ôyle ~e bahsi kaybettim, bıı.yu· i 

run beş kuML§Unuzu. i 

'---.. -·-------·' flergün bira 
içen eşelı 

Budapeşte, 27 - Hududların tahdidJ 
hakkında müzakerelerde bulunacak olan 
Slovakya hariciye müsteşarının rıyase< 

tindeki Slovak heyeti, bu sabah burayL 
gelmi~ir. 

Macarlarla Slovaklar arasında ilk m~ 
zakerelcr r wleden sonra b ~lr:racaktır. 

-------·-··--
Paristen yükselen 
mühey .. ic bir iddia 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Diğer taraftan, Bayan Tabouisi:ıı: 

Oeuvre gazetesinde yazdığına göre, Al· 
manlar, bir ticaret muahedesi akaetmeJi 
için Yugoslavya üzerine tesir icra eyle. 

G6rülüyor ki bunlar çok büyük iddia
lı.r değildır. Zaten, Romada ikj ay evvel 
pa byan gayri resmi gurültiınün nıhayet 
resmen bu ~kil alacağı da totaliter dev
lıetlerm politıka u u rı.nı b lenl r iç n 

18 yaşlarında bulunan bu Ameraah 
kız, Los-Anoeleste cBir numal'alı §8luiyet 
sahibi genç kız> di79 seçilmiştir. Şimd.1 
Hollywood ineıruıcılan kendisini avlayıp 
beyaz perdede oynatmak iç•n türlü türlU 
cntr'kalar çevirmektedirler. 

Solda gördqiinüz ıent kıs, senede 5~ mekte ve Hırvatistanın Macaristana il.o 
bin lira ikaQNın bir kaban ar&tidir. bakı için de şiddetli bir propagandayı i1' 

Ayni çcV'!k?!:k ile ayağını kaldıran sol- ham etmektedir. 
Yugoslavyadaki 450 bin kişilik Al .. 

çoktan b ıdı. Okuyuculanmız hatırlar- Sulh zamanında "Kan 
lar k.1 ftalyada ilk gurul+uler patladığı k f 

d.ak.i genç de dünyanın en lMfhur fut- man ekalliyetini temsil eden üç ."'. man 
bolcw;u sayıl.atı İngiliz Bryn JOIMIS'dir. ıparlamerılto azası, müstacel .... •ı.rente 

guniin akabinde, bu sütunlarda bunun depoları,, yapılaca · 
b pazarı.ık gurilltusünden başka bir şey İspanya harbinde ilk defa ol.arak mev- 40 yıl vücudda 

dolaşan igne 

Berline çağırılmıştır. Yugoslav1a oar
lamentosundnki bu üç Alınan mcb'us 
ve ayan azası, Almanya ve Yugoslav • 
yadaki gizli devlet polisi gestapo te~ 

olmadığım ve nıhayet bugünkü netıce ki tatbike komın taze kan zerkı pek bü
tar:r.ında bir akıbete varacağını söyle- yük faydalar tGnin eylemiştir. Binlerce 
mtştik askerin hayalı bu sayede kurtarılmıştır. Bundan lc:ırk sene evvel Londrada bir kilatı ajanları ile beraber çalışmakta 

ve Mncın'listan kanalile Hırvailaruı 
Macari~ana i1hakı için çok faal pro ... 
paganda ya!pmaktadı:r. Bu suretle 
Zagreb ile Budapeşte arasında durma• 
dan gidiş geliş vardır ve birkaç gün .. 
denberi Macar hükumet mahfillerlt 
Budaıpeştede Yugoslavyanın Çeko ... 
Slovakyanın akıbetine uğrıyaca~ 
zira Hırvatlarla Slovenlerin Sırblarla 
hiçbir alakası olmadığını açıkça bah • 
setmektedir. 

Ş h ld ~Ad b k Bu kan Hk defa olMak Isviçred.en tay • u a e uı ı.ca a yeni ir şey yo tur; İngiliz çamaşırcı kadınının bir parmağına 
bütün İtalyan metallbatı dönüp dolaşıp yare ile sevkedillneğe başlanmıştı. Son • raları her taraftan hanrlanma"'a teu.b. iğne batmış. ucu kınlaralt içeride kalmış-
normal hülAsasına varmıştır. Nutkun 5 r 
Fransada yapmış olduğu akislere göre de bfus edibntştl. Bir !ngilize aid olan bu eşek biraya ba- tı. Arada sırada parmağında kaflllblar 
Fransa bu esaslar üzerin.dP enternasyo- Panme tıb ~demi.sinde yapılan son yılır. 12 yıldır, her gün bir dubleden i • hi&eden, yanmalar duyan kadın, bu kü
nal - yani İngiltere ite birlikte • konuş- toplant.ılaz:cia:" b~ ~~np bu k.~dan baret bulunan bira tayınını büyük bir çücllk rahatsızlıklara ehemmiyet verme
maya muhalefet edecek değild'r. Hatt~. ~ahscdılmiştl1". F'2- san n en ~üyuk t.ıb zevkle içer. Şimdiye kadar girdiği güzel- ıra,. geçenlerde ımğ bacağınd'a fiddetli ve 
bıraz daha açık söyl yebiliriz. İşlerin bu ustadlarından ve sayıh lımlennden bırl lik müsabakalannd l~ bir' 'lik k.a 
tarzda bir neticeye dökülmesini istiyen bulunan Levormand §imdiden kan depo- zanmı~ır. a ıncı • dinmek bi!mi,.en bir azı duyunca dok-

t 
ları v.a:pılıruısı lüzumundan, sulh .zama • c=============== tora koşımıJ. muayene neti~sinde, baca-

de biznıt ngilteredir. Ayni. İngiltere bu .J 
müzakerelerin başlamasına tavassut e- nında kan depoları tesis eylemenin f.ay- san<lr da bu meseleye dair beyanatta ğınm o kısınma ameliyat yapılmlf, bun-

decek ve bir mQddet te vakit böyle geç- dalanndan uzun \Wldıya bahseylemiştir. bulunmuşlardır. Levormand bu profe • dan 40 sene evvel kınkp ta içeride kalan 

tikten ııonra nihayet cya anlaşacaklar, -:P:r:of:eror==G:o:sset==ve::=p::r::o:f;:es:ö:r:A:l:e:k=-:s:ör:l:e:re=fik=ir:le:nn:· :i:e:tr=af:ile=i:zah:;;e~y;;le;;mı~·;!:şt::ir::·:::iğn~e~, ~p~ır~ı:l :p:ınl=::o:ilar=ak=çı=ka=n::l::m::ı:Jt:ır:·==
yahud da anlıaşmıyacaklar, d'ır. Anlaşma r 
veya anlaşmama ihtimalleri, İngilterenin 
umwnt porttikasınm icablnnnn tabı ola
caktır. Bizim zannettığimize gere anl~ 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

ma ihtimali gallbdir. Fakat, şu şart ile: 
Bir m<ldd'et sonra İtalyanın ba ka şeyler 
fst~:myk hakkını, içind('n, muhafaza ede
cektir. 

* 
Görilyoruz ki poJi+ ka. ucu bucağı ol

mıyan bir oywKlan 'baret olmakta ber
devamdır. Bu O)"Unda yegiinn aldanan!ar 
• ve yegane yananlar - aktörlerın sami
miyetlerine inanmış olan safdillerdir. 
Sa!di:t olıruıma.k ve uyanık yatmayı her 
türlü rahat uykuya terc'h etmek için, 
tekrar edelim: Bugün milletlerce takib 
edilecek yegane yol, hep eski yoldur: 
Silfıbl::ınm:ılr VE vahdet! 

Muhittin Birgen 

Bu sabah Ada vapurunda işittiğimiz bir muhavere bize bir 
h~yli zaman evvel sabık Avusturya hakkında okuduğumuz 
bır fıkrayı hatırlattı: 

- Avusturya imparatoru Fransuva Jozef Roçild ailesin
den bir zatı salUmat müşaviri tayin etmek istemiş. fakat 
Roçild Musevidir, kanuna ve an'aneye göre saltanat rnüş..ı.
vırı tayin ed;lemez.. Roçildi Viyana peskoposunun huzuruna 
çıkarmışlar, tahlif ettirmişler ve hüviyet cüzdanına da cMu
sevi> kaydını silerek cKatolik• kaydını koymuşlar 

O akşam sarayda b'r kabul ersim varmış. Francuva Jozef 
Roçildi görür.ce yanma çağırmış. nasıl olduğunu sormuş, 

RoçHd de: 
- Majeste bu sabah ne kadar Yahudisem bu akşam da o 

kadar Yahudiyjm, fakat hüviyet cüzdanıma ckatoHk:ıı kay
dını koydular, dermiş .. 

Ada vapurunda iki aile almanca konuşuyordu, evveli ıeh
rimize gelmiş bir Alman kafilel!lf olduğuna zahib olduk. ya
nımızda otııran bir arkadaş taıuyormuş: 

- Leh Musevilcridir, diye tashih etti. 

Bizim bildiğim~e göre Lehistanda Musevi unsuruna karşı 
bazı takyidat mevcuddur. Kendi memleketlerinde kanuni 
takyidata tabi olan Museviler.ise Tür.kiyeye gelmek için pa
saport alamazlar. O halde bu seyahati na:nl yapıyorlar? 
Arkadasınuz tafsilat wrdi: 
- Seyahate çıkmadan evvel başpapazı görlyorlar. Huzu

runda bir tahlif töreni geçiriyorlar. Hüviyet varakalanna 
ckatolikJ) kaydını koyduruyorlar ve bu suretle seyahat ser

bestisini kazanıyorlar. Fakat bu kayda rağmen Musovı kal
madıklarına: 

iSTER 1 NAN, iSTER iNANMA! 

Bu arada da, 48 saattenberi, Alman
ya, Yugoslavyaya zorla kabul ettirmei 
istediği yeni ticaret muahedesinin akd! 
için Belgrad üzerinde şiddetli tesirleııı 
:cra etm~ktedir. (A.A.) 
-············· .. ·························----········-
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28 Mart 

Fransız Başvekili 
Mussolininin nutkuna 

mukabele edecek 
Londra, 27 (Husu.ıd) - Mussolininin 

dünkü nut~ beynelmilel matbuatta 
muhtelif akisler yapmıştır. 

Sovyet ve Amerika gazeteleri umumi· 
)'etle, nutku şidde1ili bulmaktadırlar. 
Fransız ve İngillz matbuatı ise, bırkaf 
pzete müstesna. nutkun mutedU ve an
la • zihniyctile meşbu olduğuMı kabul 
etmektedirler. 

• ttuk hakkında İtalyan gnete~rinıln 
tefsirlerinden istihraç edilen manaya 16-
re, Roma hilkfunetinin. bilhassa fU Qç 
talebi ileri süreceği anlqıılmakt&dır. 

1 - Akdenizde tam bir kuvvet ve hu-
lmk müsavatı. 

2 - 'Dunua, Cfbuti ve Süven kanah 
bakkınd'a yeni bir anlaşma. 

3 - 1915 te Londra muahedaeile İtal-
,aya yapılan vAdlerin yerine seUr:ilmeli. 

PaNten ahnu haberlere göre Çarşam
ba güntl bir nutuk söyliyecek olan baş
vekil Daladyenin. Mussolinınin nutkuna 
temas ederek. Fraıısanın vuiyetinı tas
rih etmesi muht.meldir. 

Nntuk ve İngiltere hükfuneti 
Londra, !'1 (A.A.) - D. N. B. bildiri

yor: MU&"JOlininin autkundan sonra baş
ftk!lettıe büy(lk Mır faaliyet görülrnek
~dir. Nutkun bilhaga Fransız - İtalyan 
ftıtl!Afiannın tMfiyai imkAnını sezdiren 
kısımlan alAkayı ~ekte ve MussoH
ninin müukere~ gi:rişmeğe amade ol
dulu zamıedilmektedir. 

Keza batılan İn(i1'terenin bu müzake
relere i1tira.kine veyahud, Tayrnis gaze
tesine nuaran. ild taraf arzu ettiği tak
dirde :mutavassıt rcH. ifasına amade gö
r<ıııüyorlar. 

Japonlar Çinde bugüne kadar 
900.000 asker kaybetmişler 

Çin kaynaklan Japon ordusunun yeniden mühim 
mağlubiyetlere uğradığını, orduda isyan hareket

lerinin arlbğın 1 bild!riyor:ar 

Şlnking. 27 (A.A..) - Japonyamn Tet
dnievveldenberi ya.ptığı askeri gafun 
tahlil eden Central Daily News diyor k.l: 

Japonya Çlnde 900 bin kişi kaybet
miştir. Halbuki 1905 Rus - Japon muha
rebesinde Japonların kaybı 200 binı geç
memiştl 

Japonyanın, iyice tesbit edilrnif askeri 
ve siyast planlan mevcud değild\r. Bun
dan başka Japon ordusunda maneviyat 
ta bozulmaktadır. Bozgunluk hAdiseleri 
ve isyan hareketleri gittikçe çoğalmak

tadır. 

kaç gündenberi pddetli muharebeler ol
maktadır. 

Çin 'kıt'alannın, Veyhayvey, Fonten ve 
Miupini istihdaf ed.en taarruzları muvaf
fakiyetle neticelenmiştir. Bu şehirler el
de ecülmiftir. DüflDAJl, geri çekilmekte
d!r. Düfmanın zayiatı mühimdir. Çinli· 
ler, mühim miktar.ta ganaim de ele ge
çirmişlerdir. 

TUrk Ticaret Bankasının 
heyeti umumiye içtimaı 

SON POSTA 

Rumen Başvekilinin 
yeni beyanatı 

''Alman - Rumen iktısadi 
mukavelesi son hadiselerle 

alakadar değildir,, 

Paris, 27 (A.A.) - Pariıı-Soir gazete
sinin Bükreı hususi muhabirı Jules 
Sauerwein'a beyanatta bulunan Roman
ya başvekili Armand Calinescu, demiştir 
ki: 

cHiç şüphe götürmiyen bir nokta varsa 
o da şud'l.lr: 

«Taarruza uğradığı gün Romanya ki
me karşı olursa olsun kendini müdafaa 
ederek topraklarının tamamiyetinı bü
tün kuvvetile muhafaza edecektir.> 

Calinescu, Almanya ile Romanya ara
sın-Oa akdedilen iktısadi mukavelenin 
son beynelınilel hadiselerle alakadar ol
madığını, çünkü bu husustaki müzakere
lerin Şubatta başlamış olduğunu ilave 
etmiştir. 

Bu mukavele, Romanyanın d1ğer dev
letlerle hazırd'aki ve istikbaldeki mü
nasebetlerinde bir değişiklik husule ge
tirmiycccktir. 

F ran!{o kJtaları Madride 
~o" ru ilerliyarlar 

Eden, ingilterede 
yeni bir kabine 

kurulmasını istiyor 
e Şarka tef.Jeccüh eden 

Alman tazgikı 

Yazan: Sellin R~p Emet 

Grinsby 27 (A.A.) - Dün akşam 
t\ura<ia bir nutuk söyliyen F.den, sulh 
taraftan olan Avrupa devletleri ara -
sında bir birlik vücude getirilerek AI
manya1nın gen~lemesine rnanl olmak 
"çin bütün partilerin iştirakile derhal v ersay ?Fuahedesinm çizdiği A'9ıi 
yeni bir kabine teşki1ini tekli! etmiş - rupa haritası üzerind'e bir ta. 
tir. Hatib demiştir ki: raflı tadıllerine devam eden Almanyanı2' 

cBirleşiniz ve derhal harekete geçi· bu hareketinin, bu haritanın nimetlerinıl 
niz. Kaybedilecek brr dak"kamız yok- den ıstifade etmiş olan memleketlerde• 
tur. Öyle hareket ediniz ki dünya İn· yandırdığı en~ bergün. b raz daha lll"c 

giltert>nin uyanık bulunduğunu anla - tan bır nisbetle devam ediyor. Çekoslo. 
sın. PaTtiler arasında mütarke taraf • vak ve Memel hadiselerinden sonra A.ı. 
tan olan siyaset adamlannı derhal ça- manyanın ortaya atabileceği yeni yeQl 
ğırınız. Mümkün olduğu kadar geniş meseleler olup olmadığını ara~ıranıa. 
bir esasa müstenid bir hükfunet teşkil bu devletin hangi noktada durabilec+ 
ediniz. Bu hükCimetin vazifesi şu ola • ni ve han,gi haddin bilhassa İngiltere i~ 
caktır: filli bir müdahale mevzuu leşkH edebU.. 

f - Hariçte yeni teca'Viizlere rnuka- ceğini soruşturuyorlar. Bütün bu sebe• 
vel'l"et etmek için sulh tarnftan rnem • ve şartların tesiri altında Avrupanın • 
leket1eri bir araya toplamak üzere a - yasi durumu son derece gergindır. BaQ 
zimkarane bir harici siyaset takib et· kısımlannda mıntakavi Alman aleyhtuı. 
mek. Bu siyaset bütün partileri sine - lığı gijrülen Lehistan tam bir seferbel 
sinde toplıyan bir hükt'imet tarafından olmuştur. İsviçre hükumeti hududlarme 
takıô 12dildiğ~ takd~r 'e :nuve:ffııkiyet da fevkallde tedbirler alarak hali hadi 
~anslan çok büyük olacaktır. tehlikesi UAn et.m~ gibidir. Slovak. ~ 

2 - Dahilde, bu hükumetin vazife- Macar kuvvetleri ise fiili muharebe hao 
si memlekete mümkün oltluğu kadar lindedırler. Bütün bunlar gösteriyor kt 
kıı;a bir müddet içinde azami askeri 1914 - 1918 muharebesinin neticelerini 
l'Ja"V.,..etler sarfetmek imkanını verecçk kendi menfaatlerine uygun bulmıyanla.ı 
tedbirleri almak ve tatbik etmek ola - nn her an çıkarabilecekleri bir patırta 
caktır. karşısında artık hiç kimse gafil bulun-

________ - - mak istemiyor. Almanyanm tasavvurlara 

Askerlik badeli nakrlisi için hakkında kendi kendilerine t.ndişeıı su.ı 
Londra, 27 (Hususi) - Madridin tesli- Maliyenin bir tamimi soranlara gelince: bunlar için milstakbet 

.mi için müdafaa konseyile Franko ma- hattı hareketlerini tayin etmeye yany~ 
kamları arasında geçen Çarşaınbl günün- Ankara. 27 (Husum) - Muvazzaf hfz.. btlecek ortada çok sarih bir düstur var-
den 'Jeri cereyan etmekte olan müzake- mete tabi erattan bedeli nakdi vermek dır: Her Hitlerin .Kavgalanin> adh kl
relerin akamete uğraması neticesinde, i- istiyenler hakkında askerlik kanununun tabı. Maamafih hAdiselerin umum! cere
ki taraf arasınd'Bki muhasema! tekrar 105 inci maddesinde bedeli nakdi m.ikta- yanı dikkatle takib edilecek olursa göri· 
başlamıştır nnın 250 lira olduğu ve bunun mükellef lür ki Cermenliğin millf ve ırkJ inldfQfl.. 

Madridin cenubu garbisinde ve şimali namına Tür1dye dahilind'eki malsandık- m temin mabadile tutulan yolun istita. 
garbislnde Kordoba ve Toledo şehirleri larına .resmi makbuz mukabilinde defa- meti, şimdilik mmıtazaman ıark iatika· 
istikamdinde kuvvetle taarruza geçen ten veya iki taksitte yatınlacağı yazılı- metini takib ediyor. Bunda İngilterenin 
Franko kıt'alan, hemen hiç mukavemet dır. Kanunun tatbfkini mübeyyin fMillt ve İngiliz myasetinin ne derece §Uurlu bir 
görmeksizin hayli ilerlemişlerdir. Müdafaa VekAletinde tanzim olunan ta- tesiri vardır? Kat1 bir ,ey söylenemez. 

On b:n cürnhuriyetçi asker Frankist- ı:matnameye göre bedel vermek istiyen- Fakat kıt'avt Av:rupada cereyan eden m(l. 
lere teslim oimuftur. Madridde dnhill is· ıer bulundukları mahal askerlik şubesi- hlın hAdiseler k8111sında ancak lafzt pro
yan çıktığına dair verilen haberler tek- ne istida ile müracaat ederek bedellerini temolar ve prensip noktasından ileri .O.. 
zib edilmektedir. Ancak, Madrid ve civa- bir veya iki taksitte vereceklerini bildi- rülmüş itirazlar isti.ma edilir ve İngHte
rmdan binlerce halk Valense akın et- recekler, şube bedel verecek olanın kay- renin küçük parmağını bile kıpırdatm~ 
mektcdir. dına ba'karak bedel vermek hakkı varsa dığına bakıl.ıraa. imparatorlu~ hayatt 

Madrid radyosuna göre müzakerelerin bedelinin alınmasına bir mA.ni olmadığı- meniaatlerinden hiç biri henüz tehdide 
Şunking, 27 (A.A.) - Resmen bildiril

cfiğine göre, Mart ayının ilk on be§ günQ 
içinde, Çinliler ve Japonlar arasında 27() 
çarpışma vulrua gelmiştir. Bu çarpışma
larda 15.309 Japon askeri ölmüş ve 1238 
Japon askeri esir edilmiştir. ÇinUler, 1~ 
at, 547 tüfek. 21 makineli tüfek, 9 top ve 
4000 kasn mühimmat elde etmiş1erdir. 

Bundan başka düşmanın 53 tankı t~hrib 
edilmiştir. Sekiz Japon gemisi hasara uğ
ratıbnışbr. 33 kilometre demiryolu bozul
muştur. Uç Japon tayyaresi düşUrülrnUı
Wr. 

Ankara, 27 (A.A.) - Türk Ticaret inkıtaına, Franko makamlannm cümhu- nı ve bedelinin kabul'{inii istidası altma uğramamlf demektir. Abi halde, artık 
Bankası hissedarlar umumi heyeti buıfJn riyet hava kuvvetlerinin Cumartesi gü- yazarak malmüdürlüğüne gönderecek hazır buhındıuğu ffiphe götilrmiyen İn. 
toplanarak bankanın 1938 senesi mua- nü akşamına kadar teslim olmaları için ve malmüdürlfiğil de parayı bedel sahi- gilterenin ef!Atunt dema11larla iktifa e
mel§tına akl idare meclisi ve murakıblar ileri sürdükleri taleb sebeb olmuştur. binden resmi ve matbu bir makbuz ile edemiyeceği koJııyca anlaplabilir. 
raporları i~ kar ve zarar hesablarını tas- Müdafaa konseyi ise, madd! imkfuısızlık alacaktır. Bedel sahibi veya vekili bu Mevsimin kıt olması. Almanyanın ve 
dik etmiftlr. karşısında bu talebin ancak Pazartesi gü- makbuzu şubeye g~sterecek ve şube de İtalyanın henüz bardajı taşıracak son 

nü (dün) is'af edilebileceğini bildirmiş- bu makbuzun tarih ve numarasını kütilk damlayı Ulve etmekten sistematik bir 
tir. ve yardımcı ~terine ve bedel verenin surette ihtinz göstermif bulunmalann

Bunun üzerine Frankocular taarruza cüzdanının askerltk hanesine yazacak ve dan dolayı bugünden yarma bir harh 

Hon.gkong, 27 (A.A.) - Çin ajansı bil
diriyor: Cuikovd'a Hann şehrini geçmeye 
t~bbüs cde:n Japon kıt'alan tamamile 
lmha edilmiştir. 

Şunking. 27 (A.A.) - Çin ajansı bil
diriyor: Şant'llng eyaletinin şarkında bir 

İdare heyeti raporuna nazaran 1938 yı
lmda bankaya yapılan tasarruf tevdiatı 
1.877.51~ irası vadesiz olmak üzere 
3.329.544 liraya v.armıştır. 

1937 yılında yapılmış olan tasarruf tev
diatı yekftnu 2.504.-'M lira idi. 

Gene rapora göre. umuml mevduat he
aablarında 1931 senesine nazaran 
1.908.713 liralık bir tezayüd vardır. Ban
kanın 1937 sonunda 682.721 lira olan tu
tar gayri safi kln bG eene 103 lirası ge-
9'n yıldan müdevver olmak üzere 
1.026.027 liraya baHI olmuştur. 

Malatyahlar, ismet lnönUnün babası J 
Reşid Beyin mezarını ziyaret ettiler 
"----

başlamışlardır. bedelinin alındığına dair malmildüriinün zuh!ir edeceğini ileri aftrmek muvafılr 
Burgos 27 (AA.} - Nasyonalistler vereceği cevabı da d'osyasına saklıyacak- değildir. Mevsim bir defa geçmell, 10nrı 

bu sabah cenuba doğru, Talavera ve tır. Askerlik şubelerlnden bu wretle ge- da bu iki dE!'V:ı.tin hattı hareketinin nı 
Toledo mınt.akalannda ,hücuma geç - len arzuhallerin bazı malsandıklannca olacağı biraz daha taayyün etmelld~ 
mi.ştir. Nasyonalist kıt'a·lar, Tagoyu kabul ed'ilmiyerek merHk şubelerinden Kat'f hüküm ancak o zaman verilebilbı 
geçmişlerdir. Şimdi Nava ve Henno - tafsilat müzekkerm ~ilmektedir. Ma- İtalya başvelrl11nin evvelki g(inkfl nutn 
zavn doğru ilerlemektedirler. liye Vekaleti bu yolda muamele yapılma- ahvalin feVkalAdeliğine rağmen bir de. 

Umumi kararg§hın saat 16 da verdi- sını alfı.kadarlara bildlrm~tlr. receye kadar makul!t hududunu lfllla<bo 
ği bir tt>bliğ cephesinin merkez mm- -- ğı gibi Romanya hudOOlanna d"ayanan 
takasında yanlınış olduğunu bildirmek S k f b 'k t • k t' • Alman tazyiki de, eıı :husu noktasında 
tediT. • e er ,8 rı a ~rl ş!r ,8 ınrn hesablı bir teva.k1ruf gfstermeainf bJlm:t-

Valensiya, 27 (A.A.) - Halen burada heyeti UmUmıye 1Çtlm31 tir. Eğer bu böyle olmasaydı, altıkadar 
bulunan general Miaja, aşağıdaki bcya- _ devletlerhı bu tazyiki durdurmaya t• 

ta b '· Ankara. 27 (A.A.) - Türkiye şeker 1 ve--"'I trn 1 . bir t ol kt "D-nat Uı'llnmuştur: . . _ . :o.ı.'U e e en zarure aca ı. L>u 

- Müzakereler bir anla§lllaya varaca- rnbrıkalan şirketi hissedarlar ~rduncü l sebeble biraz daha beklemek lAzım gelt. 
ğı umumi heyeti bugQn toplanmı~tır. yor. _ Selim J1 .. - ... E-•r mızı sandığımız bir anda kesilmiştir. A~..,, "-y 
Milli konsey, yalnız İspanyayı ve halkın Şirketin 1939 senui muamelAtı ve he-

Mecburi askerlik meselesi 
lngiliz kabinesinde ihtilAf çıkardı 

saad'et ve sı.ılhunu d!i~nmüştür. Kan dö- sabatı hakkındaki meclisi idare ve mu
külmesinin önüne geçmek için halkın rakıblar raporlan ile bilfınço ve kAr ve 
davası bahsinde, konsey, her türlü fedı:t- zarar hesablan tasdik edilmi~ ve yeni i
kilrlıkları yapmır+ır. Her ••ye rağmen. dare heyeti azalan seçı1rni§tir. 

~· :r" Paris, 27 (A.A.) - Londradan bildıri-
yeniden müzakerelere başlıyabileceğimi- Umumi heyet prketin muamelAtından liyor: 
zi ümid ediyoruz. Buna muvaffak olun- husule gelen 1.612.3515 lira safi kardan İyi haber alan n:ıahfellerde .Oylendiji
maz.sa hiç kim8e, olacak şeylerden bizi yüzde on adi ihtiyat akçesi ayrılarak ge- ne göre mecburl asker&: himıeti me ... 
mes'ul tutamaz. Zira, biz, İspanyada ye- ri kalan kısmından vergiler indirildikten lesi İngiliz kabinesinin bqlıea ·meşgull
niden kan d'5kiılmemesi için elimizden sonra tediye edilmif sermayerun yüzde yetini teşkil etmektedir. Nazırlar arasın-
gelen her şeyi yaptık. 6.45 ine tekabül eden miktarının hisse-

darlara temettil olarak tevziine ve arta- da bu hususta çıkan ihtillf dünkü tefsir. 

Et U k D leri izah etmektedir, r s ve enizbank tahkı'katı cak bakiyenin senef atiyeye devrine ka. 
Mecburi ukerlik hizmetine taraftar o

raı- verilmiştir. 
Ankara 27 (HUSU8t) -Mıtliye ve İk- ---___ _ lan Lord Halifab bapeklll bir dereceye 

tısad VekAleti mü(ettiş'lt'Jrinin Etrüsk Litvanya kabinesi İstifa etti kadar noktai nazarına iftirak etUn~ 
vapuru ve Denizbank haldnnda yaptık- miş ise de Hoare ve Sim.on bu fikre fld· 
la'rl tahkikat evrakı İktısad Vekaleti Londra 27 (Husus!) - Almanya ile detle itiraz etmekte ve mecbur! ukerlfk 
tarafından tetkik edUmektedir. Rapor Memel'in iadesine aid anlaşmayı im - hizmetini kabul ettilf takdirde hükO.rne
münderlcab hakkınds Veldlet bugün- za-lamış olan Litvanya kabinesi, bugün tin gelecek intihabatta kaybetmesS. m~ 
lerde Anadolu Ajanaı vasıtuile bir teb- istifa etmiştir. hakkak olduğunu ileri sürmektedirler. 

Meb'us seçimi münasebetile Mahrl - metli adamın hatırası tazia olunmUf, Hğ neşredecektir. Tebliğde şimdiye ka Litvanya e.rkAnıharbfye reisi Gene - İmparatorluk müdafaa komite.si, son 
yahlar Milli Şefimiz İsmet İnönünün Malatyaltlar Bilyök: ölünün kabri ö - dar gazetelerde yapıla:n neşriyatın ma- ra1 Şelius'un rlyaseU altında kurulma- celsesinde blr nevi mecburi hizmet şekli 
babası Rctıid beyin kabrini ziyaret etmio- nünde hürmetle eğilm~le.rdir. hiyeti ve yolsuzlukların nelerden iba • sı muhtemel olan yenf kabinede, mu - lehinde karar vermiştir. Fakat amele 
1erdiı·. Mezar başında memlekete~ Yukandaki fotoğraf bu merasimden ret bulunduğuna da!lr malfunat var- halif p~ile.rin temsili de derpiş edil • partisi mecbuıi !hiçb:.r hizmet ~ ... u A.d· 

İnönü gıhi bir Şef yet~tiren bu kıy - bitı intıbaı tesbit ediyor. dıır. mektedir. bul etmemektedir. 
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Yenişehirdeki inhidam hadisesi 
tahkikatma devam ediliyor 

Yıkılan binanın tek tuğla ile yapılmış olduğu iddiası 
üzerine mahallinde bir keşif yapılacak 

Evkaf umum müdürlüğü de Valide hanını ve aparb
man ve siiıema binalarını bu sahada yaptıracak 

Yenipostane karşısında bina yapmaktan 
şimdilik sarfınaza etmiş gibidir. 

Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerinde 
fırtına §iddetle devam etmektedir. 

Yenifelıirde vukubulan inhidam facia
m etrafında müddeiumumilikçe yapıl
makta olan tahkikata ehemmiyetle de
vam edilmekte, bilhama hadisenin mes'ul 
leri olup olmadığı 81'8ftınlmaktadır. 

Elde edilen tabkike.t neticesine göre, 
bodrum katı hariç olmak üzere ahı katlı 

Emiııanil ile Atatürk k6prüsf1 arasın

daki aa.banın Belediye tarafından iatim
llk edileceğini, binalar yıkıldıktan son

ra anaların yeni bina yapacaklara satı
lacağını yazmıştık. Belediye, bu işe şim
dilik iki milyon lira sarfetmek niyetin
dedir. Vakıflar Umum Müdürlüğü· imar 
hareketinde Beledlyeye yardun. edecek, 
aza.mi müzaheret gösterecektir. İstanhııl-

Belediye, Eminönünden Atatürk köp
rüsüne kadar uzanacak yirmi beş metre 
genişliğindeki yol<lın iki tarafını hüku
met, şirketl~r, bankalar ve resmi mües
seseler binaları yapılmak suretile sils1en
mesini arzu etmektedir. İstimlakler b;t. 
tikten ve binalar yıkıldıktan sonra bu 
arsalar vekaletlere, bankalara vesair 
müesseselere satılacaktır. Belediye Va
kıflar İdaresinin Tepebaşında yaptıraca
ğı apartıman ve sinema binasının ve yeni 
Valide hanının bu civarda inşa edilme
sini arzu etmiş ve bu arzusunu Vakıflar 
Umum Müdürlüğüne bildirmiştir. Vakıf· 

!ar Umum Müdürlüğü Belediyenin bu 
fikrini muvafık bulmuş ve tetkikata baş
lamıştır. Sinema binası, Valide hanı ve 
apartıman bu civarı süsliyecek ilk bina
lar olacaktır. 

Fenike civarında karaya !rturan Sadık
zade vapurunun krurtarma ameliyesl fır
tına yüzünden durmuştur. Kazazede va
purwı hamuJıesini almak üzere Fenike. 
ye gid'en Konya vapuru da gene fırtına 
yüzünden Sadıkzadenin yükünü alama-
mı~ır. apartımanm temelleri kaymak 8\ll'etile 

Sadıkzade vapurunun yolcularını aıan yıkıldığı kanaatine varılmıştır. Ancak, 
ve dün tstanbula gelmesi beklenen Ana- bu cihetin kat'i olarak tesbiti için temel
farta vapuru fırtınadan Marmarise nğm- ler üz~de tedkikat ~e esaslı b~ keşif 
mı"tır. Vapur bugün veya yarın gele- yapmak ıcab etmektedir. Enkaz ıse he
oektlr. nüz tamami1e kaldırılamamış olduğıı.ın

la beraber diğer vilayetlerin de imar iş
lerine yardım etmeği kararlaştırmış o!an 
Vakıflar İdaresi, bu vesile ile bazı inşaa-

ta da başlamış bulunmaktadır. Bu arada 
da İstanbulda da muhtelif binalar yapı
lıa<:ağmı evvelce yazmış, Vakıflar İdare-

8inin Tepebaşında bir apartımım yapmak 
.farted.iğini bildirmiştik. Eminönilnde yıkı

lan Valide hanının yerine Yenipostane 
karşısında diğer bir han yapılması da ka
rarla.şımftı. Vakıflar İdaresi Tepebaşı ve 

Etroskte şimdilik Boğaziçinde iki 
tadilAt yabllmıyacak ilk me~teb yapılac~k 

Ankarada bulunmakta olan Denizbank Boğaziçr halkı zaman zaman mekteb-

Sadıkzadenin Mersin vapuru tarafın. 

dan alınan diğer iskeleler yolcuları yer
lerine bırakılmışlardır. 

Sadık.zade vapurunun karaya oturması 
üzerine, Mersin ve Anafarta vapurları

nın yolda bulunması ve Konya vapuru
nun da kazazede vapurun yükünü almak 
üzere Fenikeye gönderilmesi yüzünden 
Mersin hattı seferl'eri aksamıştır. Bugün 
Mersin hattına kalkması liızım gelen p03-
ta, vapur bulunamadığmdan yapılamıya. 
calrtır. Ancak Anafarta vapuru döndük
ten sanra Cuma günü ya Anafarta vapu
ru veya Karadenizden gelecek Tarı vapu
ru Mersin hattına gönderilecektir. 

llt'nlz işleri: 

Mudanya hattı ilkbahar tarifesi 
Umum Müdürü Yusuf Ziya Erzin birkaç sizlikten şikayet etmektedir. Son sene-
~ kadar ~ dönecekür. Umum lerde bu civarda birkaç orta ve ilk rnek- hazırlandı 
Müdür, bir müddet evve) pbrimizde. Al- Dennizbank, Mudanya hattı ilkbahar 

teb açılmışsa da, bunların ihtiyacı kar-
ID&ll beyettle yapılan müukereler so- 1 tarifesini hazırlamıştır. İlkbahar tarifesi 

şı ıyamadığı görülmüştür. Halkın öteden-
aunda imzalanan aıılaşmalar hakkında be 15 Nisandan 15 Mayısa kadar bir ay m~d-

ri vaki şikayetlerini nazarı i-tibara a-
Ankarada al!kadarlara izahat vermiştir. detle mer'i olacak, bundan sonra yaz ta-

lan İstanbul Maarif Müdürlügu~_-. b · Evvelıce de yazdığımız gibi Almanlar- irı rifesi tatbik olunacaktır. İlkbahar tarl-
ı. Denizbaıak arasında mevcud lıtiliflar Rıumel!ı.isarında, diğeri Rumelikavağın- fesine göre İstanbul - Mudanya ve Mu
dcstane btr tekilde tıalledilmiftir. Esa- da olmak üzere iki ilk mekteb binası ya- danya - İstanbul hatları arasmda hergün 
sen Alman vapur müesseseleri müzake- pılmasını kararlaştırmıştll'. vapur seferleri yapılacaktır. Vapurlar 
reler bql~~daıı. evvel Etrüsk .tipi ~a- .. Bu seneki bütçey.e ye~i ~e.~:~b inşaatı 1 İstanbuldan sabah 8,45 te, )fudanyadan 
purla.ra küçük bır kazan daha ilivesıni ıçm İstanbul Maarıf Mudurlugu iki yüz ı 17 de hareket edecektir. Ayrıca Cumarte-
kllbul etmif, Denizbank buna mukabil bin liralık bir tahsisat koymuştur. Bo- si günleri de mevcud postadan haşka saat 
:stnisk tjpi vapurlara. mevcud. kazanla- ğaziçindelti iki mekteb binası b tah ._ yarımda Mudanyaya bir vapur kalka-
rm eb'adlnda bir kazan iltvesini iste· u sı caktır. 
-ı..tL sattan ayrılacak paralarla vücude getiri-

Alman heyeti 80!1 müzakerelerde bu 
teklifl dıe kabul etmiftir. 

~ lecektir. Yaz tarifesi ilkbahar tarifesinin avni 
olacak ve ilkbahar tarifesinderı farklı. o-

BtrOılk tipi vapurlara, 11eyir kabiliye
tini artırmak mabadile ilAvesi kararlat
tll'lJıım. t.çmıcü kazan gemilerin silratini 
bugiinldl vaziyetine nazaran yü%de 30-4-0 
atll>etfnde ıazlalqtıracaktır. 

Etraa Tapurunda kabul edi:ı.tn tadilAt 
pmdmk yıapılmıyacaktır. Vapur bundan 
ICJllra leferlerine devam edıee4tk. Alman
Jada yapılmakta olan Jfuüıkilıı ep Tir· 
lıan. Klllllet. Şalon Tapurluı kabul edi· 
ı.n llU1ara göre tadil edilip limanımıza 
•ldıktm IODl'a Etrüskte taclillt yapıla
c*tır. 

BalmflOJ tahsil f'lbmhadelı.t ,...._.... 
tahkttbtı neticelendi 

Çeko • Slovakyadan gelecek mallar 

Çekoıırlovakya arazisinin Almanya ta
rafından işgal edilmesi üzerine Gümrük-
1er idaresi. bu mıntakadan gelecek mal

lar hakkında ne gı'bi muamele yapılaca

ğını Gümrük ve ~isarla.r Vekaletinden 
sormuştur. 

Gümrük ve İnhiaar lar Veklleti bu hu-

susta allkadarlara dün bir emir gönde

rerek AJlmanya tarefından işgal edilen 
Çekoslovakya anslündıen gelecek mal

lar hakkında yeni bir iş'ara kadar eskisi 

gibi muamele yapılmasını bildirmiıtLr. 

87 esnaf cealanclınldı Bt.brk6J Belediye tahakkuk ve tallil 
fl!betdncle bir mllddettenba& yapılan. yol
lmluk tahkikatı 80ılla ermiftir. Bazı m•- Belediye zabıtua talimatnamemne •Y· 
mmlar MJdwıda lbumu muhakeme b- kın baıU.etlierirıden. dolayı Adalarda on 
l'aJ'l ftri1mui mariefmlf. tahkikat evra- altı, Beyothmda ~ bir esnaf ceu
kı nııUettifMr tarafmdaıı Be:ı.di,. riJ•· landınlmıftır. BUB1arclan birisi yere til· 
lettM parH='Q1lı. kürdillfl için cezaya çarpıhmftu'. 

larak her Pazar akşamı karşılıkıı vapur 
seferleri yapılacaktır. 

Yann 3000 seyyah gelecek 

Yann General Fon Ştenberg seyyah 
vapurile limanımıza muhtelif milletlere 
mensub 300 seyyah gelecektir. Seyyahlar 
şehrimizde . bir gün kalacaklard'ır. 

----· -----
A.ttker l 'Jı iş! eri: 

Askerliğe davet 
Bmlnör.il Yabancı Askerlik Şubesinden: 

1 - lstanbtilda bulunan yabancı mükellef
lerden aşağıda doğum ve sınınarı göst.ert -
len Yoklama kaçakları sevkedile~klerinden 

toplanma günü olan 29 Mart 939 gününe ta
dar nüfus cüzdanlarlle şubeye geleceklerdir. 
Bedel Terecetıerln bedelleri 29 Mart 939 at
f8JD.ln& kadar Jrabul edllecettlr. 

ı - 318 - 332 (dahil) piyade aınınarı. 
1 - 318 - 833 <dahil) muhabere amınarı. 
a - 318 - 333 <dahil) nakliye amıflan. 
4 - 318 - 333 (dahil} mızıka sınıfları. 
5 - 118 - 333 (dahil) iatlhkA.m sınıfları. 

8 - 118 - 334 ( dabll) t.opçu 11n1flan. 
1 - ~ 938 celbinde bedel ftmli.t o ------------------=-------------- lanlark daha evvel.ti celblerde bedel 'fer -

Matbuat balosu çok guzal oldu dltlerl halde .tanunt aebebler dolayJ8lle aeT-

dan, dün keşif yapılamamıştır. Keşfin bu
gün yapılması muhtemeldir. 
Diğer taraftan faciadan bir müddet 

evvel binanın duvarlarında çatlaklar ha
sıl oldıuğu ve apartıman sahiblerinin bir 
mühendise tetkikat yaptırdıklanna dair, 
bir şayia vardır. 
Apartıman sakinlerinden bazılarının 

ve civar kom.şulann iladelerine nazaran. 
bunu kendilerine Atlas apartımanının 

kapıcısı Nilı:o söylemif ve §UllU da ilAve 
etmiş: 

- Mühendis binanm daha bir müddet 
mukavemet edeceğine ve herhangi bir 
tehlike mevzuubaha olamıyacaiuıa dair 
rapor verdi. 

Fakat, kapıcı Niko ölın.Üf bulunduğu 

ve mal sahihlerinin de böyle bir ,ey ol
madığını iddia etmeleri dolayılile. bu ci
het henüz tevsik ve mühendisin ismi tes
bit olunamamıştır. Esasen mal aahibleri 
binanın sağlıam olduğunu söylemekte, ne
ticeyi de şu mütaleaya bağlamaktadırlar: 

- Bu apartıman 20 senedenberi da
yandı. Fakat. kul yapısı bu, yıkılabilir. 

Fakat, apartımanın tek tuğladan, gayri 
fenni şekilde yapılmış olduğu da anlaşıl., 
maktadır. Bu gibi birkaç katlı binalann, 
ilk katları iki veya üç tuğladan, ancak 
üst kısımları tek tuğladan yapılmak 11-
zırn gelmektedir. 

Halbuki, şehirdeki bazı apartımanlann 
bu evsafı haiz olmadıkları görülmekte
dir. Bunun da tek sebebi, binayı ucuza 
mal etmekten ibarettir. 

~~, lzlr if /l'rl ı 

Belediye bütçeslnin varidat kısmı 
hazırlandı 

Dün Cümhuriyet Halk Partısi villyet 
merkezinde Vali ve Belediye Reisi L'fitfi 
Kırdarın reisliği altında bir toplantı ya- I 
pılmış, Belediye ve vilAyet bütçesi etra
fında görüşülmüştür. Belediye bütçeıi- j 

nin varidat kısmı haztrlanmıştır. Masraf 
kısmı da üç güne kadar tamamlana
caktır. 

Ekonomi istişare heyeti süt işini 
tetkik ediyor 

Belediye ekonomi istişare heyeti teh· 
rin ait ihtiyacı ile meşgul olmaktadır. 
Bu arada sütçüler ça,iınlarak konutula
cak, şehirde yapılmuı lAzım gelen süt 
teşkilatının ana hatları tesbi.t oluna
caktır. -·---······· .. ·······----·······-----····--··· 

BOYOK SAN' AT KAR 

Karakaş şerefine 
GALA MOSAMERESI Ddllmemf4 olanlann da 30 Mart 939 gttnti 

fUb8Jle ıelmelert, atal ta.tdirde haklannda 
bnunun göaterdlll ceza hötf1mlerlnln tat- Bu akşam Gi!d·ikpap cAzak> linemasında 
bit ecUlecel1 llAn olunur. ı - On ilti kişilik su heyetinin kODleri. * 2 - Otello: Karak&f ve arkadafları. 
KıdlkOJ Yeril Te Yabancı Askerlik Şube· 3 - Komedi: İsmaü OOınbüllü kumpanr 

llndelı: yuı. 

Yıkılan binanın sahibleri Yani, AleiG 
ve Rokadan ibarettir. Bunlar, yeniden ı.. 
ticvab olunacaklardır. 

Hadise esnasında yaralananlar arasıJlıl 

da, yeniden ölüm vukubulmamıştır. O. 
lenlerin biT kısmı vücudl'eri parçalan .. 
rak, bir kısmı da inkıtaı teneffüsten & 
müşlerdir. ................................. ·-·-------··----

Ticaret işleri: 

Borsa, abone, mübayaacı ve simsar 
lannd&n alınan ücretler indirildi 

İstanbul Ticaret ve Zahire borsasınıa 
talimatnamesinin yirmi birinci maddeli 
değiştirilerek abone, mübayaacı ve sil'Dı' 

sariann tabi oldukları ücretler tenzil .. 
dilmiştir. Vekiller Heyetince de tasdilıi 
edilen talimatnamede abonelerin ücret.. 
leri sınıflarına göre 50, 30, 20 ve 8 lirada• 
25, 15, 10 ve 4 liraya, mübayaacıların yı). 
lık ücretleri 50, 30 ve 20 liradan 25, 15 V9 

10 liraya ve simsarların senevi ücretleli 
de 30 liradan 15 liraya indirilmiftir. 

İsvi.çreye yumurta ihracatı artınlacall 
İsviçre hükumeti memleketimizden itıı 

hal ed1lecek yumurta için 106 ton mikta.. 
rmda bir kontenjon ayırmıştı. Ahiren ı... 
viçre ticaret nezareti bir kontenjanı bfl 
misli artırarak 212 tona iblağ etmiştir. 
Bazı İsviçre firmalan Türkofise mür .. 

caat ederek tekliflerde bulunmuşlar ve 
Ofisçe bu talebler ihracatçılanmıza biı.. 

dirilmiştir. 

KBltilr tılerl: 

Maarif memurlan dün bir top"'1tı 
yeptılar 

lstanbul vilayetine bağlı kazalann ma
arif memurları tarafından dün Kültür 
Di:rektörii Tevfik Kutun başkanlığı ala 
tında bir topliantı yapılmıştır. Toplantı .. 
da, kaza ve köy okullarının talebe vazi• 
yetleri ile, köy okullarındaki hademe kad• 
rosu vesair kültür işleri etrafında görü" 
şülmüştür. 

Her hafta olduğu gibi 

Yarın matinelerden itibaren 

AL KAZAR 
Sin"ması 

Mevsimin çok heyecanlı bir 
filmi olan 

Dinamit 
Kaçakcıları 

Artlıtler : ROLPH BYRD • 
DORIS '\VESTON 

Baştan baıa heyecan... Esrar ..• · 
dolu ıaheser filme başbyor. 

ıe 1.; :.~:1:*1Mml~e=: -:: 4 - Hilil bando he,.tt: 30 ldfilik. 
tanm. IOkı ı 1'1aan 989 da bt'ada bulunmak ~--••••••••••••••••••••••••••-~ 

Cumartesi günü akşamı Ma.ksim salon larında 'Nııilela lııfaibulot balosu 90& et
lenceli olmuş, davetliler ı.tanbul ıazet~cilerilAt beraber çok tözel bir gece p-

. R alo ıeceainde Maksiın 8lloınlannın 'btr k~ 

1bıln !O Mart 919 da ..tecUJ.eoetıerdir. 
1 - ltadıt6J yeril .,. yabancı fube8inde 

tapDı bedel erlerinin meııtar gtın aaat ı da...,.. p)melerl nl.n olunur. 

Blgillı T A N A S E Revil Trupu 
ve 100 artist, 9 NiSAN PAZAR gOnO aaat 18,30 da 

M A K S i M 
8 - m dolumlu erler ""kedllml,-ecelc • 

!!: ..... ·-----------·------·---·----·-·--l••••••••S.•lo•n•l•a•rı•n•d•a•n•u•m•a•r•a•la•r•ı•n•a•b•a1t1•ı•ıy•a•c•amkt•ı•r. __ .. _ ...... 

YARIN AKŞAM 

MELEK 10 binlerce hallıımızın arzu ve ısrarı ilzerlne 
senenin giJrillmemlı muvaf/akigeti 

&lnemaaında 

B ü Y U K V A L s 
Orifinal F R A N S J Z C A MQk&lemeli 
ıarkıb nüshası 

Yum ıece lçia numaralı biletleri eYvelden aldırınız. Tel : 40868 
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Bolvadin 23 Nisanda 
elektriğe kavuşuyor 

SON POSTA 

Kasaba gün geçtikçe güzelleşiyor, yollar, caddeler Kaf Her cesedi evvela bir 
yapılıyor. Ortamektebin temeli de 23 Nisanda atılacak kuyuya attılar, sonra da 

BolvadinCi~n yaztlıyor: Bolvadin, bir tarlaya gömdüler 
:Afyonun en mühim kazasıdır. Bu ka -
zada tabii gelir kaynakları bol olmakla Edirne (Hususi) - Vilayetin Uzun· 
beraber, son yıllara kadar bir inkişaf baıyır köyünde evvelki gün feci bir ci-
görülmiiyordu. Hemen denebilir ki vi- nayet oldu. Cinayetin sebebi kır bek· 
!ayetin en hareketsiz kazası vaziyetin· çisi İbrahim oğlu Müminin köyün ileri 
de idi. İki senedir Bolvadin ihmalden gelenlerinden Tabirin koyunlarım sık 
!Jtuı•tulmuştur. Cümh'iri.yet hükfunetl.. sık cezaya çarptırmak suretile müte-
nin buraya gönderdiği enerjik bir ida- zarrır etmesidir. Bundan müteessir ve 
reci. Bolvadinın değişmez zannedilen münfail olan Tahir, kendi çobanlarını 
çahresini derhal ve metodlu bir faali- çatğırarak kendine zararı dokunan Mü-
yetle tebdile muvaffak olmuştuır. Bu mine temiz bir dayak atılmasını tav -
zat. eski İzmir polis müdürü Feyzi Ak- siye etmiş ve bundan cesaret alan ço • 
kor'dın. banlar Mümini kırda yakalıyarak so -

İki yıl içinde kazada yapılan işlerin pa• ile dövmeğe başlamışlardır. 
hepsini buraya' sıralamak imkansız ve Bu hücum karşısında şaşıran Mü • 
o19ukça uzun sürecek bir iştir. Buna min, kendisini müdafaa etmek istemiş 
bin<'en ynlnız son aylar içinde yapıl - ise de ansızın kafasına inen bir sopa 
makta ola'\ı yeni işlerden bahsetmek is- darbesile cansız bir halde yere yuvar-
'terim: lanmıştır. 
Çay volu üzerinde ve kasabanın med- Bulvadin kaymaka.mı ıı•eyzi Akkor Cinayetin meydana çıkmasını iste -

halinde başi?y~m parke işi ilerlemEtkte- kaymakam:n bu yeni muvaffakiyetini miyen mütearrızlar Müminin ölüsünü 
dir. Umumi caddeye açılan kanal yan bilh:ıssa teşekkürle karşılamaktatlIT. bir kuyuya atmışlarsa da bunun bir 
sokcı.ldara da teşmil edilmiş Ye faali • Yapılan ve yapılmakta olan işlerden gün gelip ortaya çıkacağından endişe 
yete ~Pçilmiştir. Bu kanallar umumi başka FPyzi Akkor'un programlaştır - ooerek cesedi 2 gün sonra• köyün batr 
cadded~ki kanallara bağlanmaktadır. dığı daha· bir çok işler de vardır ki bun- sındaki bir tarlava naklederek göm • 
Bolvadlnin Emirdağı ve Çay cihetle - lar, içinde bulunduğumuz yılın yazın- müşlerdir. Cinayetin izi kaylÜdilmek 
ırinde kasn-banın medhalinde bulunan da yapılacak, böylece Bolvadin, en ilerl için su yollarının toprak tesviyesi de 
üç mezarlık kaldırılmış, Ağılönü mev- 'kasabalarımız meyanına sokulacaktır. bu tarla içinde yaptınlm~ ve böylece 
kiinde veni bir asri mezarlık veri tes • Dexhal başanlacak işler meyanında hadise kapnnmıştı:r. . ~ 

bit edilmiştir. Kaldmlan mezarlıkların köyle-rin radyolanması ~i ön .safta yer Lakin Müminin bir haftalık gaybu-
yerlerl tesviye edilerek ağaçlandml - alıyor. beti zahıtayı kuşkulandırdığından der-
mıya başlanmıştır. Buraları ağaçlanın- Yedi köye radyo alınmış, on altı köy hal tahkikata girişilmiş ve bu işe me
ca kasabanın havnSJ tasfiye edilmiş o- için de sipariş yapılmıştır. Hülasa Bol· mur edilen karakol kumandanı basge
Jacağına şüphe yoktur. Çay cihetindeki vadind': şay:mı kayd bir _inkişaf vardır. dikli Ziya Oktn·yla karakol kumanda -
mezarlığın yeri ise soor sa'hası yapıla- G h k nı k1sa bir zamanda vak'ayı bütün çıp· 
caktcr. Yeni mezarlığın tamamen asri UmUs acı öy yanom laklığile meydana çıkarmağa muvaffak 
şekle ifrağı, 93'l yeni bütçesinden ayn- dUdtiğUdUn muzibliği olmuşlardır. 
lacak para ıle temin edilecektir. Gümü!jhacıköy (Hususi) - Gece sa- MüşPvvik Tabirle Müminin katilleri 

Bolvadin 23 Nisan günü medeniyet at 20 de şiddetle ötmeğe başlıyan yan· olan İsmail o~lu Hüseyin, Adem o~lu 
ı.şığına kavuşa•caktır. Elektriğin bütün gın düdüğünün sesine telaşla koşan Kadir GüYensiz. Osman oğlu YaşaT 
malzemesi gelmiş. tesisata başlanmış - halk ortada bir va-k'a olmadığım göre- Mekansız, İbrahim oğlu Hasan Kara -
tır. Kaymakarr. Feyzi Akkor, Bolvadi- :rek hay;ret etmi~lerdi:r. DüdüğUn ka· kaş ve Aliş yakalananı~ müddeiumu • 
nin orta mekteb ihtiyacını da dü.şün - palı ve rAstgelenin oynamıyacağı bir mili~e verilmişler ve derhal tevkif e -
müş ve gereken teşebbüsü yapmış ol· yere konulması Hacıköy halkına hiç de dilmislerdir. 

~-----------------d uğun dan 2 j Nisa'fl günü burada orta hoşa gitmiyen böyJe bir sürprize ve • 
dkul binası temeli de atılacaktır. Halle sile teşkil etmiştir. Masla bir flöq hallıı 

Birbirine girdi c Adapazarı Ağır Cezası bir cinayet davasmı suratla bitirdi ) Muş (Husus) - Geçen gün Bulanık 
kazasına bağlı Tirtop köyünde muhtar 
intihabı yüzünden kanlı bir facia olmuş
tur. Hadisenin tafsilAtı şudur: 

o1dürmuşıtir. Hadiseye vazıyeQ eden 
müddeiumumt Ahmed Tevfik gece saat 

3,30 a kadar tahkikatı ikmal etmiş, saat 

Tirtop köyü 25 haneli bir köydür. Köy
lünün ekserisi eski muhtar M:ıhmudun 

akrabalarıdır. Bu sene yenilenrnes· icab 
, eden muhtarlığa köyden Abdülgafur na • 
1 mında birisi de namzetliğini koymuştur, 
1 henüz seçime başlamadan eski muhtarla 
yeni muhtar olmak istiyen Abdülgafurla 
bu yüzden aralannda ihtilaf çıkmış ve 
bu ihtilfıf kavgaya müncer olmuştur. 

köylü birbirine girmiş, sopalarla vuruş -
mıya başJtamışlardır. Neticerle yeni muh
tar ohnak :istiyen Abdülga!urun yeğeni 

Hasan ölmüş. Abdülkerim, l\fahmud ve 
Hüseyin isminde üç köylü hafif surette 
başlarından yaralanmışlard'ır. Hadiseye 
adliye ~l koymuş, kanuni tatbikat başla
mıştır. 

Ayvahk Halkevinin çahşmaları 

• 
lnegöl köylerinde 21 

de tabik edildiği takdirde 
mektebi bulunmıyan diğer köylerde kültür 

noksanı tamamlanacak 

1negöl köylerinde ya pılatı okullardan biri 

İnegöl (Hususi) - Gün geçtikçe ın- ı edilmiş bulunmamaktadır. Kazamızda 
kişaf eden İnegölde, bilhassa ilk ola- daha öğretmen ve okulu olınıyan 60 
ra'k köylerde yükselen maarif yuvalan köy vardır. Vekaletin son senelerde tat 
göze çarpmaktadır. bik ettiği eğitmen teşkilatı kazamıza· da 

Kerestesi hükumetin yardımile veri· teşmil edildiği takdirde bu noksanlık 
len bu binalar, köy bütçesinden ayrılan tamamlanmış olacaktrr. 
maddi varlığa ımeci suretile bedenen Maarif sahasında olduğu gibf diğer 
gösterilen gayretle vücuda gelmekte • ".ahalaTdsı da mesailerinin verimi bariz 

diT. Bu verımli mesai sunucunda bugün 
kawmı7.da okulu bulunan köylerden 
bir kaç tanesi müstesna olmak üzere, 
diğerleri hemen kamilen yeni binalara 
c;ahib olmuşlardır. Bu okullar Maarif 
Vekaleti tarafından kabul edilmiş plan
lara göre yapılmıştır. Bu suretle yapı
lan binalardan 3 dcrsanel'İ, öğretmen 
odası ve müzesi bulunan 9; bir deısa • 
neli, öğretmen ve müze odası bulunan 
l 2 ~öy okulu vardır. 

bir şekilde görülen köylerimizin kiıy 
konaklan sene geçtikçe yenilenmekte, 
okııma ooaları, ııümune fidanlığı, bah· 
çe ve yol kenarlarına ekilen fidanlar1 

kövlerlmizi yeni bir şekle sokmata 
ve köy kC'lkınmasmda atılan adımların 
sonuçlan bu suretle yüzümüzü güldür
mektedir. 

Mıntakalara ayrılan köy kAtibleri 
köy hPvetinin islerinde azami yardımı 
gösternıekte ve her hafta muntaza -
man köy nastaları. sıhhat korucıilan 

Bunların köyün içinde bütün ihtişa· köylere uğrayarak ödevlerini yapmak
mile yükseidimni görmek büyük bir tadırJM". 
zev~ı: vermektedir. Yalnız kazanın u - Kaza merkezinde de aynca imar faa· 
mumf nüfusuna nazaran bu okullar da livetleri me..rnle1<etı güzelleştirmekte • 
az gelmPkte v~ maksad tamamen temin d~r 

Se11han bar11Jının 
inşasına yahınc!a 
Başlanıyor 

Balıkesirde bir kadın 
Bir batında 
l 7ç çocuk doğurdu 

Adana (Hususi) - Seyhan nehri ü- Balıkesir (Hususi) - Kasablar mahal
zerindeki muazzam barajın inşaa1ına lesinden fıstıkçı İsmail karısı Hayriye 
ö~ü~ü~de.ki aylar içinde başlanacağını 1 Doğumevinde biri erkek olmak üzere üç 
bıldirm1ştım. çocuk dünyaya getirmiştir. 

Su işleri te.~kilatından aldığım ma- ı' Doğum çok tabii olmuştur. Çocuklar • 
lf:ı.mata göı e, hılraj inşaatında kullanı - dan ilk doğan kız 1700, ikinci doğan er • 

lacak ağır maki!1€lerin istasyondan ba- kek 1750, üçüncü doğan kız ise biraz za. 

raja nakli çin tabi'i genişlikteki bir vıfça ve 1300 kilogram ağırhğındadır. 

demiryolunun i~asına b~laınm.rş ve bu Yavrulara Suna, Tuna, Aynur adlan ve • 
ınsaat ilerlemişti,., Bu in.şnatta kulla - rilmiştir. Çocıuklar ve anneıerınin sıhhati 

nılD.cak ağır makinelerin bir kısmı is - .ı-yidir. 

tasyona gelmiştir. İsta'Syon·Baraj de • ----
miryolu ikmal edilir eanmez bu maki- Bir genç kazaen yaralanarak 
nelerin naklir.e başlanacaktır. öld U 

Şantiye kurmak üzere gelen mühen

disler amele binalarını inşa ettirmek -
dirler. Bir de büyük çimento deposu 
kunılm~ktadır. 

Kanal i!ilerine gelince; Çukurovayı 

sulayacak olar kana1 teşkilatının sağ 

tarafı ikmal edilmek üzeredir. Üçüncü 
kısım da ihale edilmiş ve inşaatla baş • 
lanmıştır. Diğer kısımların etüdü de 
bitirilmiştir. 

Balıkesir (Hususi) - Kurtuluş mahal

lesinden Mehmed oğlu 18 yaşlarında Ha
san, İbrahim adında birinin deposund~ki 
çuvallar üzerınde bulunan dolu bir ıf-

teyi eline alınış. oynarken birdenbire a·c~ 
alan çifte Hnsanı sağ kolundan ağır su -
rette yaralamıştır. Hastaneye kaldırılan 
y.arıalı bir gün sonra da ölmüştür. 

Hadise hak.kında müddeiumumilik tah. 
kikat yapmaktadır. 

Adapazarı (Hususi) - Şenn.mtz ağır. 

cıeza mahkemesi ilk cürmü meşhud vak'a. 
sını 4 saat içinde nihayetl~ndTrerek Tür
lkiyede ilk muvaffakiyeti kazanmıştır. 

HAdise bir cinayettir. Yoğurtçu Mu • 
lılm ile Mehmcd Çobanoğlu isminde iki 
kişi. eski bir geçimsizlik yüzünden kavga 
etmişler, Mehmed tabancasını çıkararak 
Mailuınun üzerine ateş etmiş, kendisini 

dokuzda katil ağırcezaya çıkarılmış, 4 sa- Ayvalık (Hususi) - Halkevimiz ar ko-
at süren bir muhakemeden sonra 3 sene ıu caz orkestrası ve Türk musiki heyeu ( Çanakkalede 18 Mart bayramı ) 
4~·a~h~~~m~~~~ ~~~~~~~ha~agü~ ---------------------~------~-. . .. bır konser vermışlerdir. 250 vatandaşın 
Resım a~ırceza mahkeme heyetıni gos- toplu bulunduğu konser çok neş'eli geç • 

tennektedır. miş ve geç vakte kadar eğlenilmiştir. 

Pa2'?r f"'ln HasP-n Bev Diyor ki: 

- Hasan Bey geçen gunu 
Beyoğlunda biı· faica olmuş
tu ya .. 

.•. 6 katlı kocam.an bir a4 

partıman birdenbire göçüver
di.. 

... beş. altı vatandaş ta öl
dıü, ölenlerin ekserisi bu a
partunana gelen misafirler .. 
miş.. 

~asan ~Y - Artık misafir Ça'nakk&lede J 8 Mart Zafer bayrnmı eşsız bır şeKılde kutlulanmıştır. Köy· 
gelınoe eskisınden daha fazla l lerden gel~n ~inler~ kişi, gece ve gün düz bu şenliklere iştirak etmiş, söy
carumu: aıkılacak d~ene... levJer verılm.iş, şıırler okunmuştur. Resim, şenliklere iştirak eden köylü· 

leri Halkevinde gösterrnektedif'. 
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[ Hıdueler 1 

Gecelik takke 
z iyaretme gittiğim arkad~ım o

dasında idi. Elinde beyaz bir 

b!z va.roı. Onu eviriyor, 
- Nedir o? 
Gösterdi: 
- Gecelik takkem. 

çeviriyordu. 

Çocuğunu oJcııyan bir baba gibi tak
\ııeyt aqadı; btr ~sanın üzerıne koydu. 

- Çok iyi bir feydir, insana çok fayda-
• oluyor. 

- Sen geceleri başına takke giyip mi 
f'at&nrm? I 

- Bayır! 
- OOndüzlen evde giyiyorsun demek! 
- Hayır! 
- Tuhaf şey, fiymiyorsun da ne fay. 

ilam oluyor? 
MMl"m üıarindeki takkeye muhab-

betle baktı: 
- Çok fayd'uı oluyor. 
- Bözii:nden hiçbir şey aıuamaaım. 
- Anlarsın., ben bu takke sayesinde 

'k!endimi birçok manasız sözler dinlemek
ten kurlarının. Mesela karım hemen her
,nn huta oldufu.nu söyler, daima çok 
~dtt ve ben anun hastalığının farkı
ea varmam. O, bun.lan söylerken ben de 
takkemi hatırla.run: Sen M tün bun lan 
ııma anlat. derim ve nihayet benim dın-

lemem !Azını gelen tarafı gelince ~e
rim .. arada sırada balolara gitmemiz, gez
memiz hlzımmış. 

Misafirler gelir, mlıatırlar, anlatırlar. 

Ben anlattıkl-arınm ancak onda. yirmide 
birini dJnlerirn.. geri Jr:alaıııru takkem 
~r. Hale gazete okurken öylıe f.§lme 
yarar ki- birçok makaleleri ona oku~ 
rwn. Temblerin Mm.n hepsini o okur. 

* 
Bilhassa bugünlerde p işime yarıyw. 

- Buıflnlerde neJier' dmliyor? 
- Neler dinlemi,w ki, eıte.n. dosttan. 

konıudan lmmşudan., meb'usluk bekleyip 
te meb'ua olamıyanlana hepsini ona din
lııetlyorum. 

- Acaba ne diyoriarT 
- Bilmmı ki. aecelik tak.keme so.r, o 

dinledi . 
Arkada.pmın gecelfk takkesme baktım. 

Bu sırada içeri bir · bqka misafir gırdi. 

Selim vermeden ~ başladı: 
- Yahu. benim içia de meb'usluk iste

di amma olamadı, diye tayia çıkarmışlar, 
be!ı meb'uluk filA1l i.ltemedim. .• 

Arkadllfllll gözudlıe takkesine baktı. 
Takkenin llOll gün~ neler dirıled.i.ğini 
atrenmiştim. 

İsmet Hutmi 

SON POST& 

Çocuk geceliği 
Tevkifhanedeki hadisenin 
muhakemesine dün başlamldı 

IVıevkuflardan beş kişinin yaralanmasile neticelenen 
boğuşmanın suçluları dünkü sorgularında cürmü 

birbirlerine isnad ettiler 

Bir müddet evvel Tevkif.hanede ge • 
çen kanlı bir boğuşmanm muhakeme -
sine Sultanahmed 1 inci sulh ceza malı 
kemesinde dün bakılmıştır. HMisenin 
suçlula!rı Mustafa, Hasan, Ri!at ve Yu· 
ırufla, şahidleri dün jandarma muhafa-

. uwnde adliyeye sev1tedilerek, gene 
muhafaza altında mahkeme sa'lonuna 
1akulmuşlardır. 

Şahidlerin anlatt~ gare, beş 

kişin.in yaralanmasile neticelenen bu 
hAdise şöyle cereyan et:miftir: 

Gardiyanlar tarnfından yapılan bir 
arama sonunda suçlulardan Mustafadg 
eroin zuhur ederek nrllsadere edilmiş, 
Mwtafa bunun meydancı Yusuf tara· 
fından ihbar edildiğini Z8'1lnetmiftir. 

ralananlardan, şimdi tahliye edilmiş 

olan şahicl Kirkorun celbi için talik e • 
dilmiştir. 

Sultanhamamı ve Bahçekapı 

yangmları tahkikatına devam 
edi.iyor 

Sultanhamamı ve Bahçekapı yan • 
gınlan tahkikatına Adliyece devam e • 
dilınekteil.ir. 

Dün de Sul1an;hamamd y:angmınc 
zarar gören tüccarlardan Atabek, Ve 
fik İnsel ve Zaman manifatura mües· 
sescJerinin defterleri tetkik edilmiş • 
tiT. 

Nüfus cUzdanında tahrifat yapan 
bir adam muhakeme edi~di C Bunları biliyor mu idiniz ? =ı 

Miniminilerinizin geoelllUP!o:ı-.,, kana • 

1 Havay adalarmdan başka yerde viçe ile süsle~iı. cYıkanır~ .ipe~~ y~-18 ncı asırda kadm ve 
erkek şapkaları 

. . pılınca renklen solmaz. Ocıh bıcılı bır 

HM.ise akşamı gardiyanlardan İsrna
me, Mustafa arasmda bir ağız müna· 
kaışası geçm~, bu sırada Yusuf da mü
dahale e<lince koğuştaki mevkuflaT a
rasında ani bir kavga çıkmıştır. Bazı -
ları bıçak çekmiş, bir kısmı da ellerine 
geçeni birbirl~inin üzerine f:rrlatma • 
ğcr ba.şlrunışla.rdır. Kavga bi-r boğuşma 
şeklini aldıktan 90nra, gardiyan w jan
darma 1arım mildahales.l'1e ön1emn1" -
tir. 

:ijisan Şahin isminde biri nüfus cüz, 
d'-'nınd;-ı· tahrifat yapmak suçundan 
dün adliyeye verilmiştir. 

Suçlu, Sultanahmed 1 inci sulh ce • 
zada yapı ıan sorgusunda: 

Bug1ln kadıa ve 
erkek şapkaları 

'birbirlerlnden çok 
ayn.dırlar ve biır

blrlerine hiç ben-
11mıcder. Halbuki 
18 nc:ı asırda J'ran- 1 

lada kacfınlarla 
kkeklerin afydtk.
~ fiıPltalar bir
birlerine çok be.n
Jerlerd:i. Öyle ...... 
~ dlamqtur ki. kadın ve erkek şap. 
baları tama.mit. &}'ili olmuş, erkek kan
~ bdın. Jtocıasınm şapkasını giye -
~. 

'* 
Papağanlar nasıl konuşur? 

yetışmıyen nebat örnek ve renk renk i§lenirse çocuğun da 
Bazı nebat:Je so- hoşuna gider. Bilir misiniz, küçüklere 

luk iklimlerde ye. sevdikleri elbise ile sevmedikleri elbise-
tif.irler, bazılan ~ giydl:nn€k arasında ne kadar fark 
ile ııcak ik.li:mler- vardır. Çocuk sevdtğini kolaylıkla giyer. 
de .. fak.at öyle ne· Hırpalamak ta istemez. Sevmediğini giy-
batlar da vardır memek ve eskitmek için türlü bin ba . 

ki. iklim teraiti ve 
toprağın vaziyeti 
ne oluna olsun 
her yerde yetişb

dlmelen mümkündür. Bunun zıddına o-
1anı da vardır; cGümilf kılıç~ ısını veri
len bir nebat yalnu Hava.ı adalarında ve 
Haleokala ya.nardajm.ın ağzında yetişir, 

bunun diler bir yerde yetıştirilmesi ve 
üretilmeai müınkü.n olm.amıştır. 

* 1600 yaşmda bir asaç 

hane bulur. 
Verdiğimiz model basit olmakla be.ra . 

ber hoştur. İki sıra cçiçek> ten, «SU>, alt
larında birer kuş, ortada bir kalb. Bun
\arın hepsi ufak bir jile biçiminde. Dev -
rik yaka ile, bol, fakat ensiz kol b;lezik • 
:lerine de seyrek seyrek çiçekler :şlenmiş. 

Baharlık kostüm 
Şık görünmek 

ıçın her zaman 
büyük terzile'I'e 
gitmek icab et • 

İngiltende bu- mez. Buna zaten 
lunan bu çınar a- yüzde kaç kadının 
facı Avrupanıh en bütçes1 müsaiddır? 
e&kı ağacıdır. A· Ucuz diken ufak 
llmlerin tahmini-

bir terzinhı, hatt! 
~-~anlıa.r da msan1ar gib. konuşur- ne göre yq:ı. 1600 ü -...... eli dikişe ahşık. 

lar, ıerçi. a6fle&.leri.nlıı manasını ken- bulmuştur. Sey- zevki ince bir ev 
dDıııri de bi.lmemr ~ duyduklarını yalılar w ağaca kadınının dikebi -
tıebarlamakt:a pG mahirdirler. Yalnı.I bllyük bir alaka leceği ne basit mo-
IU da var ki bıAn.larda konuşmayı tevlid duyar " mutlak deller vardır ki o. 
edan muvlaır1' papağanlardak.iler ta • 8Ul'ette l:iyaretine rijinal garnitür .. 
ıııwrmO. birbt.ıtndeın ayrıdırlar. giderler. lıe 
---,-····· ... ··--···················-.. •••• .. ···-···---,----·----·······_.. ...... - ri, renklerinin 

1 
ahengi sayes:nde en şık bir elbi~P tesiri 
yaparlar. 

L SLER 
Modelimizi bu maksadla veriyoruz. Sa

de bir b"çimı var, düz kollar, düz arka, 
ön, dar bir etek .. . Yalnız fötrinden yapıl
mış ve üstü makinede renk renk işletil
miş. dört cebi bu dümdüz ceket eteğe a
ğır ve dejf şik bir elbise hal~ni vermiş. Bir gr.nç kızın 

Dilıünceleri .• Peynir salatası 

Suçlu1ar ise, dllnkü duruşmalll'l"l sı

rasında sa·d~ birbiTlerine atfı cü'l'iim 
etmislerdir. Muhakeme, h!disede ya 

- Benim adım Şahin, nüfusuma bi:t 
de Nişa u ilave etmişler. Ben de kız • 
den, Nişanın üstünü çiziverdim, bun • 
dan ne çıkar, demiştir. 

HD.kim, Şa·hini ikametgaha ıraptede .. 
rek ser~st bırakmıştır. 

Toplantılar: 

Bir eroin satıcısı yakalandı Eminönü Halkevinde konferans 

Tarla başında Tulumba sokağında 14 Eminönü Halkevinden: ı - Oaialoğlun• 
numaralı evde oturan Pitro Aslancık daki salonumuzda bu akşam saaıt 20,30 da 
adlı sabıkalının eroin sattığı ihbM" e • m~ı'!i°'rrlrlerhnlzrlen Peyami Safa tarafın -

d ' rTürk inkı~abıı mevzulu bl.r konferans 
dilmişti;. 

Pitro'nun üzerinde yapılan aramada 
bir gramlık bir paket ile dokuz tane 
ufak eroin paketi bulunmuştU'l". 

Pitıro, mahkeme:>1e lV~miştiır. Suç 
ortakla"'ı aora.ırn1ma'ldadır. 

Bir bisikletli S yaşında bir çocuta 
çarptı 

Samatyada oturan İstepan Benliyan 
Bakırkövünde bisikletle giderken ber
ber Alinin oğlu 5 yaşında Saffete çarp
mı!Ştır. Bu sademenin tesirlle çocuk 
muhtelif yerlerinden yera'l.anmıştın-. 

Suçlu İstepan Ben11yan yakalanmış-
tır. 

Bir bisiklet hırsızı yakalandı 

Cihangirde Kumrul sokağında Rana 
Rpartımamnda oturan Necdetin bfsik -
letinl antreden çalan sabıkalı hmıız -
laıd.an İzzet yakalanmıştır. 

İzzet hi~ikleti sakladığı yeri g&ter -

ver ecektlr. 
Çarşamba günu akşamı saat 20,30 da do• 

çent Dr. Orhan Allsbah tarafından da Cİlll1 
ve terbiye) mevzulu bir konferans verile • 
cektlr. 

Misafir gittiği evden paTa çalan adaır.. 
yakalandı 

Arnavudköyündf' Sebzecibayram so .. 
k;:ığ1nda oturan Ali Yılmaz ile Hüseyin 
A~lana. kendi memleketlileri olan Hü
revin Köklü misafir gelmiştir. 

Hüseyin Köklü gittikten somcı du 
varda asılı ·bulunan ceketlerine bakan 
Hi.isevin Aslan 5 lirasının, Ali Yılmam 
da 20 lirasının yok olduğunu görmüş .. 
ler ve hemen polise müracaat etmiş • 
1-erdiT. 

· Yapıl::tn ara'Ştırrnada Hüseyin KöklU 
bulunmuş, fakat suçunu inkk etmiş • 
tir. 

Hüseyin Kök1ü bugün mahkemeye 
verilecektir. 

miş, bisiklet sahibine teslim edilmiş · Kurumların tutuşmasından yangın 
tir. çıktı 

İzzet mahkemeye verilmişti!'. 
Dün saa-t 13 te Fenerde Tevkiicafett 

Genç bir kacfm :ıııehirlendl maha11esinde Muradmo!1a ~ağındh: 
Beşiktaşta Kılıçali, Yıldız cadde - 52 numaralı Fatmanın sahib olduğu \19 Yozgaddan bir genç kız mektubu 

aldım. Müste&r bir isim kullanmış, 
fakat belki müstear değildir endişe
.ne •H• ile bqlıyan bu ismi de yaz
mı,acağrm. 

o zaman kocasmuı başından bir cin
net rüzgirı geçti, kansını bıraktı, 

bir başka.sile evlendi. Fa.kat metruk 
11evcc bütün taleblere rağmen yeni 
bir ev kmmak teşebbüsünden ka -
çmdı: 

Yaprak kerevizle, pancarı doğrayıp sinde 48 numarada oturan 22 yaşla - Behçetin oturduğu evden yangın çık .. 
haşlayınız. Rendelenmiş peynirle zey· - !"lllda Bahriye adında bir kadın ,kalay- mıstrr. 

OkuyucUl'l mektubuna: 
' - Fazla tahail görmedim, mukatl
deme1tle baılanuş. Fakat öyle ince 
dü.f(lnce ve h~lErin anlatıc151 ki da
ha mektubunun sonuna gelmeden: 

- Keşki bu d~ünce ve hisleri 
fu1a tahsil görmüş olanlaTda da bu
labilsem, diye d~ündüm, genç o -
kuyucum: 

- Bizde ge~ kız bir defa evle
nJr, ya mes'ud olur, ya olmaz, fakat 
hayatm8a görüp tanıyaca.Uı erkek 
aadece budur, diyor. Sonra da: 

- Blzde genç kız erkekte yüz gü
ııe~ değil, ruh güzelliği arar, di -
yar. Hatmma çok yakın tanıdığım 
btr aUenin hikAyesini getirdi: 

- Genç kız 1 7 yaşında! ev1enıniş
tt ' yıl, tamam 22 nci yaşına kadar 
mes'ud bir hayat yaşamışt.1. Fhkaf 

- Bir defa, bizde genç kız bir de
fa evlenir, diye mukabelede bulun -
du. Ve ölünciye karlar da eski koca· 
ıının aılesi arasında kaldı, ihtiyarlı

fında da hep cninee diye anıldı. 
Yozgadlı genç kız benden: 
- Yanlış düşünüyorsam söyleyi

niz, diye soruyor. Dü.şüncelerim ta
ma.men kendt düşünceleridir, fakat 
7..00'l1anın ek.9eriyet~ uyacağından, 1 
hatta makul görüneceğinden ço:k 
ıüpheliyim. 

* Bay cA. S.• e: 
- Bu kızla evlensem acaba 

mes'uc.J olabilir miyim? diyorsunuz. 
Verdiğiniz tafsilata bakılırsa bu 

kız bir... ckırlangıç• tır. Kendisile 
nes'ud olamazsmız. Faka'!: sadece o· 
nunla değil, bugünkü va'Ziyetinizde 
bir diğerile de mes'ud olamaı.sınız. 
Herş('yden evvel kazancınızı artıT -
maya bakınız. TEYZE 

tinyağmı iyice ezip kanştınnız, kereviz sız tencerede yemek pişirerek yemiş ve Ateş, etraftan yetişenler tarafından 
ve pancara karıştırınız. Marul yaprak- zehirlenmiştir. söndürülmüştür. 
lannı güzeke yıkayıp ayni tabağa di - Bahriye. baygın ve ifadeye gayri • Yapılan tahkikatta, yangının soba 
ziniz. Ha~Janmış yumurtayı halka hıl· muktedir bir halde Şişli Çocuk hasta· barusundaki kurumların tut:uşnasın .. 
ka kesip tabağın etrafına diziniz. nesine knldmlmıştır. dan çıkhğı anlaşılmıştır. 
-·······-··········--··········-··· .. ·············--··------········· ...... ········-· .... ·······-----·····-----·--·---· .... ····· ......... ..__.-.... ---
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- MaG§ımın yarıya inc!iri!diğim haber aldığın gün benden yeni bir rob iste
m.iye sıkılmıyor musun? 
- Ne diye istemiyeyim. .. bir •mağaza biliyorum. Fiatlun yanya. indirmi§. 
Oradan alırsın. 

C Hoş Sözler _) ---· Tab1i 
Çok borcu olana sordular; 
- Alacaklılarına rast.gelmekten kork· 

muyar musun? 
- Hayır, dıiye cevab verdi, onlara rast

iamııın ki. 
- Bu nasıl oluyor, 
- Gayet tabü onlar yaya dola§ıdar, 

bense ot.om"bil<ien aşağı Jımem! 

* 
Çok 

Qocuklar :konuşuyorlardı: 
- Benim annemin saçları pek çok. 
- Hele benim büyük anneminkileri bfr 

görsen, .anneninkilerden daha çok. Ge • 
oeWri başına ağırlık vermesin diye, Çl -

karıp komodinin üzerine koyuyor. 

* 
Bir daha sefere 

Hizmetçi, salondak.1 vazoyu kırmıftL 

Bayan gördü: 
- Bunu kıracağına, keşkl bir düzüne 

tabak kırsaydın! 
Ded'i. Hizmetçi cevab verdi: 
- Kaza ol'du bayan. bilmiyordum. Bir 

daha sefure öyle yaparım. 

'* 
Başkasına git 

Taksıtre elbise yaptırırlar, fakat tak -
etleri ödemezlerdi. Bir gün biri yeni bir 
paroesü yaptırmıştı. öteki gördü: 

- Bu pardesüyü hangi terziye yaptır
dın? 

- Söylemem, ben tek başıma onu iflb 
ettlrebm.rim. sen başka terziye git! 

* Kur yapmıyor 
Kısrak, on beş beygir kuvvetindeki oto

mobilin önünde durdu. 
- Ne miskin şeyler. dedi, köyde yirm.i 

b~ tane.. iÇlcnnden bir tanesi çıkıp ta 
bana kur yapmıyor. 

* Görseydin 
Acemi avcı, avdan eli boş döndü~ za. 

man knrısı.na anlattı: 
" - Blr şey vurmadan geldim ~ sen 
ona bakma! Kuşlan öyle korkutup k.a • 
çırdım ki •. körseydin şaşardın! 

* Tufeyli 
Tufeyli, tanıdıklarından birinin kapı -

smı çaldı: 

- Geçerken bir uğradım. dedi, elin -
öeki paketi uzattı. İçinde üç tane porta,. 
kal! 

Ev sahibi teşekkür etti.: 
- Çok teşekkür ederim. 
- Estağfurullah, teşekkilre delmez. 

yemekten sonra bunları yeriz! 

* Neler dinlediler 
Dün konserde neler dinlediniz? 

,. 

Kadın - Ben birdenbire ölecek ol • 
Nm? 
Ef'kek - Çıldınrım. 

Ka.dın - Tekrar evlenir mt.'fin? 
Erkek - O kadar de~l! 

- Karısı CSlür ölmu evlendi. 

• 

- Ne yapnn, ölen kansından kalan 
.ıbiaclerin modası g«çtikten sonra 
0tıa kim vanrdı? .. 

((Karikatürlü fıkralar J 
Medih 

- Size kımnı veremem. 
- Nıçin bayan? 
- Kızımdan hah 

sed'erken, tıpkı biı 
yılan demişsiniz. 

- Fen.ı mı söy. 
ledim, kızınızı 

methettim. Bunu 
söy1ediğim kimse bir 711 n derisi fabrika· 

sının sahibidir. Yılan det"ist aatmak:la 

milyoner olmuştur. Ben kızınu:ı ona da· 
ha başka nasıl methedebilirdiml .. 

* 
Babam hiddetlenmesin 

Üç yaşındaki çocuk. dadı.sile otururken 

içeri odadan an -
nesin n, babasının 

seslerini duydu. 
kavga ediyorlardı. 
Çocuk dadısına 

baktı: 

- Dadı. dedi. 
dua edelım de hiddetlenen annem olsun, 
babam hiddetlenmesin. 
Dadısı sordu: 
- Neye? 
- ·Annem hiddetlenirs~. ayaklari!e ye. 

ri döver. bana bir zararı oLrnaz.. Fakat 
babam hiddetlenh'se, gelir beni dövex! 

* 
Bulamadım 

Serseri, serseriy. IÖyledi: 

- Bir makine 
yaptım, gayet mü
kemmel.. tıkır tı -
kır ışliyor, bu ma
kineyle para basıp 
fakirlıkten kurtu -
lac3ğım. 

- Ne duruyorsun. bassana! 
- Taklid edebihnek için nümunelik bir 

hakiki para !Uzım, onu bulamadım. 

* İyi olacaktı 
Erkek, sahnede pr.kı söyliyen kadını 

dinlerken; karısı · 

- Neler dinlemedim, neler .. Hüsamed
(11n beyle karısı kavga etmişler, Jale ev· 
tenly-0rmuş. Necati ile PeITinin n~nl&rı 
booulınuş. 

- Sana veTdldim üıoıleri kocan sorarsa; ne diyeceksin?. 
,_. Ucuz aldım, t4kl'iddiırJ daim. 
- t yi kaffet«nl 

C Son senelerin en müthiş katili ~ 
Vei manın muhakemesi 

sonuna yaklaşıyor 1 
Katil anlabyorı "Mağaraya girdik. Arkadan gelen 
şeri kim elektrik fen erini kadının ensesine doğru 
tutuyor, hedefi aydınlabyordu Tetiğe dokundum. ,, 

Fad~ MGAkem ede aglıycw 

Paris 21 (H~) - Veidman'm üç bu otele yollaUık. Ertesi sabah aaat ae
tane suç ortağı vardır. Birincisi kadın- k:Wi& buluşmak dzenı. 
dır, Kolett Triko adım tapyor. 6 kişi· Zira kadını Vifi şehrinde oturmakta 
nin ölüm sahnelerinde anun hayalini olan Amerikalı bir aile nez.dine yerleş· 
arasıra göreceği.%, mezbaha haline giren tireceğimi ve o aile namına hareket et· 
köşkü idare etrn~. ATasııra üç eıtrek a- tiğimi sliylemifthn. 
rasmda paylaşılm14 bir malfildur. Genç- ,Ertesi sabah ıaat sekir.de ben ft Mi
ve güzel sanmayınız. Sorgu esnasında lion ksdını otelinden aldık Vişi şehrl-
32 yaşında olduğunu a&yledL Fa'kat ne karadan otomobille gidecektik. Ka
simdi jandarmalann ar&!lllda kırkını dm memnundu. Yola çıktık. PlAnımızı 
aşm~ görünüyor. Alnı buru~ yüzü daha otelde yapmıft:ık. Yolda cHay -
çizgi doludur. Khnbilir, bel1ti ~ endi- dudlar mağarası• denilen bir mağara 
şenin neticesidir. Bununla beraber <>- vardı, orada öldürecektik. 
muzlarına yüklenerı yük pek fazla de- Mahkeme reisi IOI'du: 
ğil: Ça•lınınış malı sa~ olmakla it- _Bunu Milion'a da IÖylemiş mi idi· 
ham ediliyor. Burada yapacağı asıl rol niz? 
di~er suçlulann hazan miltebayin ifa· _ Evet, söylemiştim. 
deleri arasmdn bir terazi va-zifenni gör- Milion bu sarih ithamı işitince evve-

mek olacak. JA kızardı. Som-a aararo.ı. Daha sonra 
Suçluların ikincisi genç bir erkektir. morardı. Onun heyecam hep bu renk 

Jan Blan rıdını taşıyor. 6 kişinin ölü - değistirmesinden anla.plır. 
münde yaptığı rol asıl suçlulann ara· Veidrnım devam etti: 
sında o1up biteni anlamadan dolaşmış M - x-·· ....... ı;__. b; .. 

8 
.. 

..:ı_ - agaranın u.ııune 6~.•-•.u'-.... Lı· .. 

ve sıkıntı zamanlannu. onlara para d'nJ rnek bananesile otomobilden in-
vermiş olmaktn ibrettir. Bununla be • d~~- eMn - . teklif ttim f,.; 

b k d • . } k de fld•ği ıK. Rgarayı gezmeyı e • ,. 
Ta er en ısıne a ı n . ı mman k 1 kt M·ı· bir oeb feneri almak 

b .. 1.. 1 kl ·~id' aıan ı ı, ı ıon 
kı7.~yor, u un a ı ar 61., ır. bahanesile otomobile d6ndü, hakikatte 

Üçüncü suç ortağına gelince: Onun kücük bir kürek g~kti, cesedi 
üzerinde biraz fazln du:rm.ak 1Azım. Zi· gö~ek için ... 
ra ilk iki s~çlunun bu fAcıadan biT ka- Gitti, geldi, kadın ve ben lSndeydik, 
çar r.ıy hapıs cezaSJ ile !kurtulacaklan M'l' k d "" tutuyordu kadının h kk k .. _ . k b'l ı ıon m- a an ışı,.. , 
~u a a. gokırunrne~ıne mku .~ hı l~nbu'n ensesini aydınlatıyordu. Kolumu uzat-
a'kibeti bır ba ma gare ço şup e ı, ır tım, rovelver elimdeydi, tetiğe do'kun-
bakımdan ıs~ meydandadır. dum. kadın yere yuvarlandı. 

Bu üçüncü suç ortağının adı Milion· Mahkeme reisi: 
du,... Ya~ı da 25. _ Ksc!ının üzerinde 100 frank ufak 

$imdiye kadar tedldk edilen 4 ölüm para 130G franklık bir havale buldu
vak'asmcia bu adamın rolil kurbanların nuz ~e alaTak cesedi g&ndünüz.. 
ceblerinden çıkan p&TByı diğerlerine Viedman: 
taksim etmekten ibaretti. Fakat hAki- _Evet. 

min tetkik ettiği 5 inci w 6 ıncı ölüm Bu cinayet P'ransada poltsin haber 
vak'alarında onu ba'Ş roıtı üa eder va- almadı~ cinayetlerd~ biridir ve 
zivetre göreceği~. ancak Veıdman tutulduktan sonra ken 

5 fncl kuı'ban di itirafile meydana çıkmış ve cesedin 
Veidman'ın Pariste &dürdilğ11 6 ki· gömüldüğü yer polise onun tarafından 

.şiden bPşincısi 30 yaşında Madam Kel- gösterilmiştir. 
ler isminde genç bir kadındır. H§kim Milion'a döndü: 

Bayan Keller evliydi, iki çocuk ana- _ Ne dersiniz? 
sıydı, İstrazburğ şehrinde oturuyordu. Adam hiddetten boğularak: 
Ölümile alakadar cıbnıyan muhtelif _Yalan, diye ba~ yalan! 
sebcbleı- nctie6inde kocamıdan ayrıl· Burada cİlahi ada:leb tabirini hatır
dL Zengin de.dildi, Çocuklarını beı5liye- latan bir hAd~eden ballsedeceğim: 
bilnw~ için çalışın~ lAnm~ı. Gazete- Veidman itirafian esnasında bir ara
lere ilan vererek bır mürebbıyeltk ara· lık bix Amerlkalıyı öldürmiye teşeb -

dı. büs etti~nl de söylemişti. Bu münase-
Veidmanın kurbanlarını il ATıyan betle Milion'un da kendisile birlikte 

bedbahtlar arasından .ıeçmekte olduğu- olduğunn iddia: etmişti. Milion ise ge
nu biliy<>rsunuz. Bu illm gördü. He:rnen ne bağırarak: 
Brovn şeklinde müsteaır bir isim altın· _ Yalan demişti. 
da bir mektub yazarak kadını Paıise ' b ktas d Mili , ıt 
davet etti. Ve ona Modern otelinde Sorgunun u n~ . ın 8 . onu 
ırandevü verdi. Şimdi hikAyenin bir babasını salo~ getırm~lerdı. Oğlunun 
k '7 'dman a.......A...- d1nlev4 • Veidmanla iyı olan münasebetleri üze-
ısrnmı \ eı ın &g..u.oıuuu J • "·- •• t ed kl 

rinde malwuatma muracaa ece eı-

niz: D h 1 11ıd~- ld )1,,,,...,. di adam hiç bilmeksizin oğluna en ağır - a a evve u ...... ~...., o u15ı.uııuz • . 
f .. K ·· · to ~·-' b'- baş•- darbeyi indirdi. Filhakika şöyle söyle-~ or UJının o moı.nı.wı ıı- ıut . 

renge bovamlf, fek1.!nıi de~iştik. dı: 
Kullamv~rdu.L - Oğlwn söyledi. Ve1dman bi.r Ame-
Kadı~a :ra:n~ w:rdl~z gün Mi- rlkalıyı da öldürmiye teşebbüs etm1'. 

Uon şofö roltbttı yaparak dtreksyona fakat adam şüphelenerek yolda ot?m~ 
creçti be: otomobilin içtne bindhn.. Mo- bilden atla:mı.ı, oğlum bu hadlseyı an
dern' oteline gittik. Kadın geldt Onun latırken: 
cin de ben otelde bir oda tutmak iste- cVeidman'ın o dakikada halini gör
dını. Boş oda yoktu. Mll1onu bir başka meliydiniz, hiddetinden köpürüyordu• 
otel aramıya yoDndun, gidip geldi, Pi· dem~ti. 
kardi otelina. bir oda tu1muş. kadını (Devamı 10 uncu sayfada) 
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Niçin kahve içeriz? 
Kahvenin tarihi, nevileri, yetiştirilme 

tarzı, benzerleri, sebeb olduğu 
buhranlar, bugünkü istihsal vaziyeti 

~·TiYATROft' 
Şehir tiyatrosunda 
"Korkunç Gece,, 

Yazan : ismet HulOsi 

Kahve fıdanının menşei Afrikadır. Fa
kat ilk oJa.rak Arab·stan yarımadasında 
ekil.mi.ştil". İlk tarıfi de on beşinci ura 
aid, arabca el yazması bir vesikada bu • 
lunmuştur. Bu vesika kahvenin o sıralar
da K.ızıldenizin şark sahillerinde yetif • 
tiğ"ni haber veriyO'l'. Her halde buraları 
istila etmiş ohın Habe~Hler tarafından 
Afrikadan getirilmişi olmalı. 

Suriyede geçtiği söylenen fU vak'a da 
pek meşhurdu: Vaktile bu memlekette 
bir manastırın keçi çobanı. garib b~r fi • 
danın çiçeğini yedikleri gün, lilrüsüne 
bir canlıılık gcld ğini ve hayvanların her 
zamanki gibi öğle uykusuna yatmadık • 
larını görmüş. B"r molla da bunu duy • 
muş. ŞakiTdie.ri akşam namazında uyu
ya kalmasınlar diye ayni yaprak ..,. çi • 
çeklerden yed"rm1~e başlamı'°' 

Kahve: topluluk hayatına giren içki 
halini de gene Arabistanda almıştır. Ön
ce?eri yalnız d"in ve ilim adamlarının iç -

tiği, sonra yavaş yavaş her sınıf halle a
rasına yayılan b r içk;... On beşinci asır 
ortalarında Arab~stanın bütün büyük şe
hirlerinde kahvehaneler açılmış bulunu
yordu. Ayni şey haç ve ticaret sayesinde 
az zamanda bütün islAm Alemine yayıldı. 

* 
KahvelıaneleTin lıapatılıtı 

Bu suretle kahvehaneler ipizlerln çene 
çaldığı. zabit, memur, tacir, emaf. bahri
yeli her çeşid insanın poJ.itika dedikodu -
}arı yaptığı birer toplantı merkezi halini 
aldı .. Camilerin boşaldığını gören hocalar, 
1ıacı1ar, polit1ka -münakaşalarının gelecek 
tehlikesini sezen hükt\met adamları kah -
\lehaneleri hoş göremed•!er. Kahvenin dı
fte muhalif olduğu ileri sürüldü. (1511) yı
hnda Mekkede bütün kc-.hvele~ kapatıldı. 
(1534) de Kahire kllhveıen yıkıldı. İıtan· 
buldakilıer de yasak edildi. 

* Paria, Londra, lalıandinavya, 
Almanya kahvehaneleri 

Fakat Yemen uzun nman kahve ticare-

S adık da dikine gitmeyi zemin 
ve zamana daha muvafık bu-

luyord•J. Ger.e Ryni tonda cevab verdi: 
- Haydi oradan apokuı-ya maskaTa· 

11 kılıklı herif! Ben nereye geldiğimi 
kim~e<len salık alacak değilim. Bana 
bir oda göster; sonra da git RAnA hanı
ma haber ver. Aksaraylı Sadık bey gel
di, dersin. O, bilir. 

- Vallahi bu işte bir hata vwr, nur-

tinin ınerke:ci. olarak kaldı. Ve Arabistan\ . .'Can ~aeak bir hal .. ~a~ve sarftyatı 
bu maddenin inihiaannı iki yüz yıl elinde gunden gı..ıne a.rt.ıyor. Koylu. tehirli her· 
tuttu. On yedinci aann bailannda kahve kes tiryaki oldu. Bu içkiyi biraz tahdid 
tstanbuldan İtalyaya geçti. İlk defa Ve • et.meli ki halk yeniden b!raya dönsün, bi
nis (1624) de), bir ıııene sonra da Roma, o-- racılık faydalaıwn.> 

nu içmiye al'ıştı. Fakat kahve Almanya ile de kalmadı. 
Kahvehaneler yeniden açıldı, çoğaldı, Avusturya w İst:a.nbuldan Rusyaya da 

Avrupaya da geçti.. yüz!erce yenisi peyda geçti. Yalnız pahalı olduğu için burada 
oldu. Şimdi işsizler ve az çok boş vakit - Avrupa memleketlerindeki gibi umu • 
!eri olanlar buralarda toplanıyorlar, is - mileşemedi. 
kambil, tavla, satranç oynuyorlar, müna • On sekizinci ISJI'da İskandinavyaya ka· 
kaşalara girişiyorlar, nutuklar söylüyor - dar uzanch. Bugün hali bu yarımadada 
lar, hatta vakit va.kit enttika ve muhale- Hol.anda.dan çok kahve kullanılmakta • 
fete sapıyıorlard'l. Hele Paris 1800 de adeta dır. 

baştan başa büyük bir kahvehaneye dön· 
müştü. 

* 
Kahvenin manzara11 

Bu hal, Londrada da ~cikmedi. Daha Dili ingilizoe o~an ve kahve yetiştiren 
1675 de Londra kahvehaneleri bini buldu. memleketlerde kahve fidanının meyva • 
Her sınıf ie her meslek mensublan; run sına ckiraz> denilir. Susuz, etsiz bir kiraz 
ve siyasi her türlü akide buralarda ken • farzediniz, crtasında bir yerine iki çeki.r
dine bir merkez yarattı. de-k bulunsun. yassı tarafları birbirine 

Kahve. Almanyaya ağır ağır girdi. Fa - yapışıyor, katı fa.kat taş gibi se-rt olmı
kat sonunda öyle biır yayıldı ki aradan an- yan iki çekirdek. İşte kahve ağacının 
cak yüz sene geçıer geçmez. bizzat büTlk meyvaeı. 
Fredrilc şöyle şikA.yet ediyordu: (Devaıru 10 uncu sayfada) 

Şehir Tiyatrosunun dram kısmında, 
Haılid Fahri Ozansoyıın Hawar-Yung'dan 
tercüme etu,li Korkunç Gece temsil edi • 
liyor. 

Koritunç Gece kendi janrında çok gü· 
tıel tent.ib edilmiş, g(lzel yaz1lmıf bir pi
ye«tr. Ha!lld Fahri bu piyesi temiz ve 
ben'ak !sanile türkçeye çevirmi§tir. 

Uç perdeden ibaret olan piyesin birinci 
perdesi cinayet, ölüm konuşmalarlle baş
ı... 

Bir adadaki tek fQtonun sahibi Oregori 
(HQ..eyi.n Kemal), f8toeuna birkaç ar -
kadapnı davet etmiştir. Davetliler kadın
lı eı·keldidiıier. Aralarında bir de polis 
romanları muharriri va.r, Antoni (Mah
mud). 

Onun romanları, cinayet sözleri, misa· 
firle-r, bilhassa kadınlar üzerinde korku 
tevlid ediyor. Bilha99a bir adadaki tek 
şatod'& buhınduklarını da gözönüne ge • 
ftrdtkçe kor'kuiJ.arı büyüyor. 
İ~ bu arada bir vak'a oluyor, bir ta

banca patlıyor. tabanca elinde sahneye 
çıkan ev sahibi Gregorl arkadaşı Do • 
naldı öldürdüğünü misafirlerine haber 
veriyor. Adıadan kimse ayrılamaz. çünkü 
fırtına var. basen yat ta anadan ayrıl -
nuşiır. Herkes orada kalacak. Ev sahibi 
odasını çekiliyor. 

* Seyirci buraya kadar alA.kayla takib et-
titi piyese daha bağlanıyor: 

- Acaba neye öldürdü? 
Donald (Kani), Meri ile sevişiyordu. 

Merini:n kocası Vilyam. vazıyeti biliyor
du. kıskanıyordu. O öldürseydi bu kadar 
şaşınlınıyacak.tı. Fakat Grcgorinin öldür
mesi garib .. Acaba Gregori de Donaldın 

!henüz adaya gelmemiş, fakat gereceğini 
haber veren karısını mı seviyor? 

Yemek salonuna giderken Meriye rast
hyan Gregori, gel-en mektubları sahible
ri!ıe dağıtmak üzere ona vermişti. Meri 
bu mektublar arasında bir tanesini oku
muş ve yırtıp sepete atmıştı. Acaba o 
ınelrtub nedir? Bütftn hakikat arada mı? 

emrettL. Aksaraylı Vakide biT zaman ~ didem!. 
- Sus! Şimdi seni avağı.mın altına Sadık bey! Sadlk tar evim açıktı .. si• 

alıT CP.kmeceni patlatı~m! beyefendi!. Maça l:in gibi beyler, ek-

~u. e~nada, kuşağını düzeltiyormuş l:>eyi!.0y·· 
1 

--L lik olmasınlar, ge -
. - e zev~ • !eriler, zevk ve sa· 

gibi ybapa1:k, ~ıvrıı:nla~!ntm arasıBndbeaki ienme İzzet efendi• fa ederlerdi. İlle ve 
ince ıça5, gostenr gos ermez, e - . w. 1 S k d tM-l- · d h 

cıgım ana aç e- aAUl şım i er şey .. 
r1lhide hoşafın yağı kesildi. Derhal yel- fa t~bih ettim ? den el etek çektim. 
kenleri suya indirerek, s<Yrdu.: Belki de büyük bir Tövbekar oldum. 0-

- Efendimin başka vakit bu haneye adamdır?. nun için arzunuzu 
ıelmişliğiniz var mı? - Oo! Allah için!. maalesef yerine ge-

- Ne vazifen, senin? KibaT mı, kibar! fuemiyeceğiı:n. 
- Yok: Sordum, sanki... Terbiveli mi terbi • Sadık sulandı: 
- Haydi, söylediğimi yap! Git, h&: - yeli! Fakire 'ilk 8" .. _ Haydi, be a-b • 

ber ver! zil: Moruk oldu. Ne- lacığım! İşin yok 
Kazaya rıza göstemıekten başka ça· me lazun? mu senm? Benim 

re olmadığını idrak eden kambur, yu- _ Git, söyle: Ba· b6yle martavallara 
karı kata çıktı. Zaten, a-şağıda bir ko - şımı örteyim, arka _ kaırnım tok. Kırk 
nuşma duyan Ranl da merak etmiş, so· ma da bir maşlah yılda btr içim çekti, 
tada haber bekliyordu. geçireyim, şimdi i .. geldim. Beni boş mu 

- Kim geldi? diye sordu. niyorum. iöndüıreceksin be 
_ Aman, sultanım! Mirmirik boza Geleni savmak o- R4n4 bir ıev ı/Jylem«O• hazırianıyonfu. Sadık Wnrdı111 alnac taJcack. anam? Paradan ya-

gı'bi bir zat. Tanımıyorum .. lakin nere- nun adeti değildi. Zehirli bir örümcek suiyetinden kaçmadı. na kasavet ediyorsan, hiç üzü1me! Ev
de ise, kendi zartası ile kavga edecek. gibi, ağına düşen sinekleri, kendi ihti • - Ne bakıyorsun, hanım abla! Allah Yel Allah ~ tutuyoruz. İnanmazsan, 
FakiT: clkı gözüm!• deyu hitab eyliyo- raslannı tatmin edecek ma-hiyette olup sayesinde hiç bir eksiğimiz yok. Kar • nah, bak ifte: Buna pa'<iişah sikkesi de
rum, o bana: cİki gözün çıksın!'. diyor. olmadığını anlamadan salıvennezdi. Beş şında boyuna o çağanoz yapılı morujlı llır. 
Nenin nesidir, soramadım ki! dakika geçmeden, misafir odasına indi, g&nıeie al.ışmıjın da yok.sa!, bende de Cebinden ufak bir örme kese çıkar-

- Kendisi, kim olduğunu söyleme- Sadığı da selamladı. kambur mu arıyorsun? diye sordu. mJt, içindeki bir kaç altını ortadaki 
dimi? - Safa geldiniz! dedi; emriniz? - Hayır! Yüzünüz yabancı gelmiyOI' masanın üzerine d6kınüştü. 

- Söyledi! Aksaraylı Sadık beymiş.. Sadık koltuğunu yoklıyarak, onıda da, tanıyor muyum diye bakbm. - Al! Ne varsa senin! Sade bana ge-
orduda sa...,., çizmeli Mehmed ağa!. Ak· bir silah bulunduğunu kadına hissettir - Nereden tanıyacaksın? Biz her tireceğin yosma sana benzesin. Kaşı 
saray koskoca bir semti meşhur. Sa'<iık dikten sonra cevab verdi: vakit buralaTda görünıneyiz. Böyle kırk gö.zü uygun, vücudü acık semizce ol· 
ismi dersen, Ahmed, Mehmed kadar - Hiç, anam babam! Tepemi efkAr yılda bir aklımıza esecek, havadan bir mu. Karı dediğin el doldmrna1ı ... 
mebzul. İnsan hüviyetini beyan eder- bürüdü de, sanki biz de bu gece burada de vurgun vuracağız ki senin yosma - RAnA bir şey söylemeğe ha.zırlanıyo.r-
ken sıfatı m€muriyeUni, ürıNan veya hındım edelim diye düştük, buraya! l.arını memnun edebilelim. du. Sadık, lakırdıyı ağzına tıkadı. 
töhretini de birlikte ifade eder ki bir Bu tabirleri RAnA pek beğenmedi. Rana, önündeki adamın alelade bir - Haydl, cancağızım! Söyle o kam -
ife yarasın. Karşısındakini 1ıepeden tırnağa kadar belllı olduğunu anlamış, savmak isti - b'-' çomara: Köşedeki bakkala katlar 

- Kimi istiyormuş? süzdü. Onun bu hareketi ve o esnada yordu. seksin .. yanrrı okka, bir okka imam su-
- Sultanımı! Sana ha-her vermemi zihninden geçirdiği ıey1er Sadığın bas· - Affedersiniz bey kardeşim! dedi. yu alsın. Biraz da meze .. leblebi, fa -

Halid Fahri Ozansoy 

Vilyamın üzerine kapıyı kHidlediği o 
dada mahpus kalalı Gregorinin kapısını, 
i!htiyar bekçinin (Müfid) kızı (Peri) (Ne
vin) açiı. Gregori serbest. Peri gittikten 
sonra Donaldı d'a görüyoruz. Cinayet iş

lenmemiş, misafirleri korkutmak, heye • 

cana vermek için iki arkadaşın tertib et· 
tikleri bir şakadan başka bir şey değil • 
miş. Fakat cinayet iş'leniyor. Donald sah· 
nede yalnızken kapı arkasından atılan 

bir kurşunla öldürüldü. 
Del'iller Gregoriyi itham edecek mah~ 

yette, gerçi misafir. kumluğa atılan bir 
kaç bez parçasına Dcmaldın ölüsü zanne .. 
derek bakmıŞ"lar, o olduğuna kanaat ge. 
timüşlerdi. Ölünün salona getirilmesi im-

kansızdı amma.. ne olsa ölü vardı. Ve 
Gregori öııdürdüğünü itiraf etmişti. Ka • 
ğıd sepetinde bulunan mektub da Gre • 
gorinin Dona1dı öldürdüğüne bir delil O• 

1arak ileri sürülüyor. 
Fakat katil Gregori değildir. Vilyam• 

dır. Vilyamın katil olduğunu Gregori or· 
taya çıkarıyor. 

(Devamı 14 üncü sayfada) 

lan! Hıı.ydi aslanım! Sen de karşıma 

geç, çakalım, çakıştıralım, felekten bir 
gececik de biz çalalım. Haniya başka 
kar! getirmesen de olur. Sen de gözil• 
me iyi görünüyorsun, sanki. Mihra·b da 
yerind.P, son cemaat yeri de. Hem bu 
zana-attP. fenlenmişindir. Meclisi şen 
lendirirsin. Keyif ehline benziyorsun.' 
Gel, bi-r öpeyim! 

Üzerine doğru yürüyordu. Rana, insi 
yaki bir hareketle geriye çekildi. İnfia
lini belU ederek: 

- Ne yapıyorsunuz? dedi. 
- Ne mi yapıyorum? Pey alıyorum, 

pey!. Sen esnaf olduğun halde nasıl 
bilmiyorsun? Çaşni helcildı·r, be ima • 
nırr.! Alacağımız malın tadına bakaca• 
ğız elbette. Hem ben, bak, sana bir şey 
söyliyeyirr:: Na7.dan, cilveden hiç hoş.o 
lanrnam. Ban:t fasafiso yapmağa kalkl"" 
şırsan rıPvrim döner. Sen o afileri, Re• 
1akizadelere yap. Bizim gibi külhan • 
beylere geçmez. 

Demindenberi ayakta duruyordu. Bu 
sefer, oturdu, yerleşti. 

- Abla! dedi. Sende bir entari yoll 
mu, be? Birde şipşip terliğin varsa onu 
da getir. Şuracıkta soyunayım, dökü • 
neyim de safama öyle bakayım, olma:a 
mı? 

Rana afallamıştı. Ne kımıldayabili • 
yor, ne de ağız açıp bir itirazda bulu • 
na-biliyordu. Sadık kenarlanndan 1As
tikli ~krne potinlerini çıka:rıp sedirin 
üstüne bağdaş kurdu. 

- Haydi., ne duruyorsun, abla? dedlı: 
Söyle çomara, biT paket de ellilik tütüıı 
alsın. Sen de kur bakalım sofrayı. AZJI! 
cık saz da tıngırdatıTSan işimiz iş! Ağı.7 
fasıllardan pek çakmam amma, keri3' 
havalarına da pek bayılırım! 
Kadın bütün kuvvet ve cesaretini 

topladı. 

- Gene affedersiniz, bey kardeşimi 
Bu istediklerinizin hiç biri olamıya .. 
cak. 
Sadık kaşlarını ça1tı. 

(Arkası va7') 
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Niçin kahve içeriz? 
(Ba.§tarafı B inci sayfad4) l lıda.?elerin çıal1J""Hma yarcl'ım eder. İçilı. 

Tazıe b!r Arab k.ahw fidanı d~di yı- 4k:ten birkaç saat IOm'& böbrekler vası -
hnda çj;çek açar. Dördüncü yıl i1k mey - tulle vücudd-en çı:tvhn de böbrekleri 

8°" POSTA 

!'irJd;,w radyo ıliffiz:Joa podalal 

Ankara radyosu 
ıvalarını verir. MeyvaıSl yedinci. ..ımind faaliyet. getirir. 
yılında boldur. Sonra nisbeten ualır. Bir Kahvenin, başka münebbihler gibi mu- G DALGA. 
fidan on, yirmi. otu%. hattA elli yıl ya - vakkat hir tenbmten sonra vücude gev • ım a. ın ır... 111 ırw. 
ıeı:ır. Yüz yıl n ........ -tığı 41. olur. Fakat çok şe1diık vermemesiı, dünyaya yayılışının en A.Q. H,7' -. uın K-. • ltw. 
:y- :J~ .A.P. 11,TI :m. Mel X... m JCW. 
yerde ömrü daha kısaiır. Arabistan kah- mühim bir sebebidir. Maamafih bu hu - -----------~ 
ve fidanlarının beş sen.eda kemale erdi- susta ta~ ko.kusunwı rolü de inkar o - SAU: zs _ 3 _ st 
it yi!rml yılda bir, yerlerine-yenisinin di- hmamaz.. 12.30: Program. 12.35: Türk müzi~ _ PL 
'ldldiği söykniyor. Vasati Amerikanın. * 13: Meml~ket saat Ayan, aja.na, met.eorolojf 
budanuya büyük bır ehemmiyet verilen Kafe'nin şfnıd kahveden bacıka nebat- haberlm 13.J5: Mü:ıik <Kar14ık pro~ -

Yeı:-lerinoo kahve fidanlannın her yıl !arda da bulunduğu b" n yor. B"lhassa PI) 13 45 - 14: Konuşma <Kadm. saati - Ev 
kadınlıihna dair). 17.30: Konuşma {İııkıl.i.b 

yüzde onu yenilenir. çay yapraklarında •.. Çay tozundan da tarihi dersleri _ Halkevinden naklen). 18.30: * kahvedekinden daha UC'UZ kafein çıkarı - Program. 18.35. Müzik {Neş'ell müzilı: • Pl.) 

· Kahve fidanı nasıl yetiıtirilir? lablli'Wlr. Doktorlukta kullanılan kafei - 19· Konuşma CTürkfye posta.sı). 19.15: TO.rlt 

nasıl toplanu? nin çoğu bu türlü elde ed-lmektedir. müziği <Fasıl heyeti), Okuyan: Tıı.hs1n Ka
rakn.ş ve Safiye Tokay. 20: Ajam, meteora -

Körpe kahve fidanı gölgeyi 91!l'V'91'.· Bu· Kahvede kafein miktarı cinsine göre loJJ haberJeıl, zı ant borsa.sı (tıat>. 20.15: 
nun d.çin fidan sıralarının aralarına ya d~ğtşir. Kahve vardır ki hiç kafeinsizdir, Türk müztğı: Çalanlar: Zühttı Bardakoğlu, 
buğday gibi çabucak büyüyen taneler di- kahve vardlr yüzde üçü E.afeinlidir. Ara • Cevdet Çağla, Cevdet Kozan, Kemal Nlyazi 
kilir, ya da muz ağaçları. Bu fidan; ana bistan kahve "nde yfizde yar1md ıın yü7. - Seyhun. Okuyanlar: Sadi Hoşse.!, Semahat 
vatanı ol'an Habeşist ndıı. dağlık arazide de iki bu ~a kad.ar k fein bulunur. Bu Özden.c;e.s. 1 - Hicaz pe.şrevi - Osman beyin. 

2 - Şerif İçlmln - Hlcaz şarkı - Derdlml um 
yetişmektedir. Arabistandakiler de en iyı cihetten en zengin Col mb·a. en iı:ı\'r maruı doktüm 3 _Şevki beyin _ Hicaz ftU"-

deniz seviyesinden üç dört bin ayak yük- Meksika kahvesidir. Vasati kafein nisbe- ıa: Affeyle suçum ey güliter. Şektp beyin _ 

seklikte büyür. Mahsul ağacın yqma gö- ti yüzde btr buçuktur. mcaz şarkı: Mahvolsun o tan. li - Kemal 
re çok d'cğişir. Bu yüzden ayni fidanhğın + Nlyaz1 Seyhun - Kemençe tak.s1m1. 8 - Ye -
kimi yerinden az, kimi yerinden çok ha - Kahoe lıavımnayr k ·m balda? sari Asımın - Hicaz şarkı: Bazlar çalımr. 

7 - Hicaz tflrltü - Cıkayun gideyim be kn -
salat alınır. Yeni dikilenler eskilerin iki Kahve kavurmayı ilk d'efa İranlıfarın zuım. 8 _ Mahmud Celfileddin pqa _ Hfts _ 
misli meyva va-ebilir. tcad ettiği söylıenlym-. Kavurma usu1ü zam şartı: Kr.rem eyle mestam tıı. 9 - Ra-

Her hangi bir mıntakada ,.ıişm kah- menfoketten memlekete değisir. Kahve- kmım - Hüzzam şartı: ~km 'bana bir g1zll 
llefliın karakteri. her şeyden &ıtt. ekilen nJn yetişti~ yer~ her sefer ancak elem oldn yar. 10 - ı:.e:zı:ı.n:n - Kürdlllh1 -
fidan nevinin tam! kara.kteristilin• bağ • içilecek kadar ka!ıw: kavrulur ve ta7.e ~ztir şarkı: Nazlandı bülbül. 2l: Memleket 

a.t&- • saat lyan. 21: Konusma: 21.15: l!'.aham. tah-
I!dır. Fakat toprak, ytlbekmı::;, ıa.um ve taze kullanılır. ~ ta.raflarda (ekserı- Ylllt, lcamb!yo - nukut borsuı (ffat>. 21.25: 
!bakım da mahsuliiıı büyii]dO.ltlne ~ ma- ya bizde olduğu gfbi) bir çoğu birden ~ş'ell plA.klar - R. 21.30: Müzik (Radyo or -
hiyetine tesir eden amillardtr. 'Meseli: bvrulur ve icab ettikçe lrnllanılıT. kestra.<!1 - Şef· PraetorlW5.l ı - L. Van Beet.. 
MeksikadJı. 500 metrede yetiştirilen kah- Kavrıilmamış kah~ yıllarla bozulma- haven: cDle Weihe des Hs.u.ses .. uvertürü. op. 

1800 metre ...,.,,,,..,..ltlilrte:kinden (?50 ki- ..... _ kl b"lir. Mua bir vakte ka- 124.. 2 - L. V~n Beethoven: 3 ftncfi: senfoni 
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1939 modelleri gelmiştir 
Dünyanın en uğlam Ye en ucuz, 

Mi ELE 
ıh IUBIRBLB•IDIB. 

Paslanmaz, lekelenmez Ye bozulmaz. 
Yedek aksamı daiına mevcuddur. 

Anadoluda acenta aranmaktadır. 
Taşra Satış yerleri : 

KoDyada Kllfılı:ıp Necati, Erıı:unuad.a 
Neı'et Solakotla 

T0RKiYE UMUM VEKiLi: tstanbnlda Tahtakale caddesi No. 61 JAK DEKAOL 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
l/Nisan/1939 taı:iıhinden itibaren D. D./ 25 numaralı maden cevheri tarifesi ale .. 

lCımum taşlara teşmil ed.Nmiştir. Bu tarifeden iSt.i:fadi! edecek taşların blok ha -
1ıinde olm9.81 n nakledildikleri mahalde ayrıca işlenmeden mimari tezyinatta 
mobtlyada vesair eşya imalind~ ve eli~ her hangi 1:tj,r mahalde kullanıhnıyacak 

şekilde ve nalcfil esnaAJlda am.balAj ihtiyaeı hissettirilmiyecek derecede satıhlan 
kaba tarzda JUntı.ilıımtk düzeltilmif olmaktan daha fazl2 tasfiye edilmemi§ ol -
ması şarttır. !'azla taütllt lçhı istasyonlara müracaat edilebilir. (1078) (2035) 

Muhammea bedel1 10980 lira olan 2000 adet O, 75X2000X1000 eb'adında gaJ,. 

nnim saç ile 3500 adad 0.63 X 2100 X 800 eb'adınde galvania olu:kl'u .99.Ç 14..4.~9 

Cuma günO. sut (15) an beşte Haydarpapda gar binasmdaki kom~yon tarafm
dan kapalı ud uml:lla .tın almacaktır. 

Bu işe girmek ~ kanumm tartn ettiği vesaik ff m Ura 50 kuruşhık 
muvakkat 1ıeminatlarilı9 beraber tekltf mektub!arını havi uırflarım eksiltme 
günü saat (lf) on d&'de kadar komisyon reisliğine varmelm Jlz:ııru:hr. 

Bu işe aid prtnameler Haydarpaşa.da pr binasındaki komisyon tarafından 
parasız o.lıan:k dağıtı!ma.ktadır. (2047) 

:ve. ,~ ~ sa ana, yyen mi bemol. major (Eroikal, op. 5!t Allegro con 
lo başına 3 dolar) trell7.dur. Kalnıe!rln ev- dar eskidikçe kıymeti artaT, amma hep- Brlo. Marcla Fun .. bre. Adaglo A.uai. s. Her- .=!1111111111111111BlllH1llUllllHlllllllHUDllHHIDHlllllllUllHllB-IBIUllUIUlllJD 
safı. toplanma ve piyasaya hazırlanma 8lnin değil. Çünkü kahvenin eskımes: de- m. Allegro Vlv:ıce. Final Allegro molt.o. == 'l'.-t.-k H K 
şartl·arına da çok bakar. Olgun, yani koyu mek ağır ağır bir kimyevi değiş'klik gc · 22.30· Müzik tOperetler - Pi.) 23: M1lzlk 55 .. UC ftV8 urumu 
kahve rengi veya morumsu. ha.ttl fazla çirnıesi demektir. Tanenin bu değiş:k1iği iCazband - p~ ) 2:l 45 - 24: Son ajaruı haber- = B .. u ... v u· . K p ,. YAN G osu 
olgunluktan bunışmıya bqlıyan. ve elle *tülmüş k.ahVEye ya iyi gelir, ya gel- ~-:~.;~.:~~~~~~-~:.~~;.~:;1.: ........................... _ § 
toplanan kahve; kahveıerın en iyisidir. me~. Son seneler·n en mUdhiş katili := 
~Çine - ne kadar az olurıra Gbwı - ham ve Kavrulmuş kahve çabuk bozulur. Zira S 
!yeşil. yahud güneş yanığı kuru, san ta - terkib'ndeki bazı madde oksijenle b·rıe- (B~tarafı '! inci ıa'!11ada) ;;;;; 
neler karışan kahve tad!m ve kıymetini pr ve kah"ft 0 güzel kokusunu kaybe • Bu cümle üzerine salona bir ölüm sü- S 
ıkaybeder. der. klltu çöktü. Bütün nazarlar Millon'a = 

Ağaçlarda bütün tane~ aynl ı:&manda Dünya piyasasında kahvenın neV: DrP.- dönmüştü. Omt ~ene renkten renge gi- ~ 

Alhncı Keşide: 11/Nisan/939 dadır. 

Bügüll ikramiye: 200.000 Liradır ... 
olgunlıışmaz. Hamlan da beraber topla - zilya kahvesi, Cava kahvesi diye coğrafik ::e.rken gördük. Fakat babası ne oldu - §§_ 

gu- nu "'·nJıvamad· Bundan bqka : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık 
tnamak için olgunlar. elle, birer bırer top- menşeine göre tayin edıEr. Maamafih pi - · °" ' . .... := 
!anır. Bunun için harnıan vakti çok uzun yasada Yemen kalıvetli diye satılan kah· Şimdi artık c;ıra sonuncu cinayette - ~ ikramiyelerle ( 200.000 Ye 00.000) liralık iki adet mtiklfat Yardır. 
sftrer. venin pek azı Habe§istan ve Arab stan • dir Ve bu cinaveti ic:.;e Ve.idman değil, S O İ K K A ~: Bilet alan herke. 7/Niaan/939 pal akpmma 

Toplarken kazara bir kere hamla olgun dan gelmiş hakiki Yemen kahvesidir. Ge- Veidman'ın yard•mı ile Milion yapmış- := kadar: biletini değiştiraıİf bulmımalıcbr. 
birbirine ka.nştmlırsa bir daha ayırmak ri kalan yuvarlak. küçük. griınsl, yeşil tır. ~111111--H-HIDUlll 
sOç olur. Sonradan makineler de meyva- renkteki bütün kahveler Yemen kahvesi IUIUU 

hın tanesiıle etinL ayırırken buna ne ka- tipindedir, fakat dünyanın :ınu.lı.telif yer- Kahvenin carolannı kınp kahveciyi MFrerıUgı·nmh· tabiltünsa~r Finire• kalb,ngİn-1 ŞEHiR T1Y A TROSU aar dikkat edilse elin gördüğil ip yerini lerinden gelir. yaralıyan Arah Mehmed bugün T..-.. 
wtmaz. * adliyeye teslim edilecek o...... k1981ıncla 

Toplanan kahvenin p"yasaya yollanmak Kalweye Hıtzer maJc!eia aranırken Dünkü ~ehir tabımızda evvelki gün nir, böbre~ kam n akci~er, P V. S. .q. • ..at 30,lO da 

o.zere kurutulması da oek milht.mdir. Ku- Kahve Avrupada umumi bir içki olun- geceyı:rr:ısından sonra Tophanede · bir uzuvlardaki iç hastaltkları: tefhia1erila KORKUNÇ GECE 
tutma şekline göre kahvenın kıymeti ar- ca pahalılığı yüzünden. alıcıl'ar kısmen kadın rekabeti yüzünden Arab Meh - yadedilen i1rtilltlarını; arads doktoru da 
\ar veya eksilir. veya tam<i1Ilen onun yenni tutabilecek med ad1nda birinin kahveci Kadriyi i- hastayı da aldatan şeldI&erini açık ve sa:-

Umumiyetle açıkta kuTutulan taneler ucuz bir madde aradı1er. Satıcılar da onu, ki yeril'den yaraladığını yazmıştık de bir üslupla belirten mnum için yazıl.. 
sun'i vasıtalar.la kurutu!.anlardan üstün belli olmıyacak şekilde tağşiş etmenin Zabıtaca yapılan tahkikatta Pano - mış, şü.phesis herkese lb:ı.m bu eMre, mu
sayıJır. Fakat her mmtakada hava pıt - yollarını düşündüler. Hatta Prusya bü • rama bahçesinde kapıcılı1' yaptığı an • barrirl cildiye. eirenciye m<ltehassısı 
lan buna müsaid olmadı~ için kurutma k<Imeti eczacılara kahvenin yerini tuta- lasılan Arab Mehmedin, sarhoş bir hal- doktor Hazım Pekinin Beyoğlu Meşruti
ameliyesinde kfilı açık havadan, kıh di • cak ~ bir FY ara§tırmalarını bile em- d; geceyansından sonra Tophanede 
Oeı" vasıtalardan istifade edil1r. retti. Ve kahve gı'bi kurutuiup kavrula - Boğazkesene giderek gemici Alinin k.8.-* bilen her şey üstün~ tecrübeler yapıldı. palı bulunan kahvesinin camlannı kır 

Bütün dünvada ne kadar lıahve Napolyon muharebeleri sırasında Ho - <lığı ve içeri girdiği an1aŞTlmJ.1trr. Arab 

yet caddesi N~ ıs da: muayen:ehmesind• 
iki liTaya satılmaktadır. 'O'creti posta ile 
gönderilen tafra talebleri derhal ifa edi
lir. 

8 perde 
KADI KOY SGreyya ainemasmda 

28/31939 Salı gnnn. akşamı saat 20-30 
da Bir Muhasib Aranıyor 4: perde 

TURAN Tiyatron 

Ertutrul Sadi Tek 'H 

arkıt.daı •n 

Bu da Geçer Yahu 
lrollamlıvor' ?andada kahve fiatı ulaşılmaz bir hal al- Mehme>d bıçağını çekerek kahvede yat-

1900 senesinde bütün iünvada fetihsa! mıştı. İngilizler dA! limanları abloka e • ma..kta olan ve derin bir uyku ha1inde Beyoğlu Birinci Sulh hukuk hfilrim - (SeJ Atila reviilıü. Mip Peuçof ••1..t:Ml 

ve sarfedllıen kahve on milyon çuvaldı o dlııce kahve girmez olm.uştu. Bunun üs- bulunarı Kadrinin üzerine hücum et- 1iğiııden: Loca ar 100 Her yer 20 Paradi 10 lamat 

3 P. 

vakittenberi "stihsal art ı. fakat aarfivat tüne vahşi. bil" nebat olan hindıba, hususi mistir. Bu sırada Kadri de uyanmış ve Şad kızı BllaJlflI' Fen Mala ?e Beyoğlu ---------------

tt t....'fT-~ 1-:.-ı - kuru'-·larak k .di . . "d f ı. ........ , .. t, ... Arab Şahltull ma.halles1nin Büyük Hendek soka - lstan. bul ... _ ..... cı• +n.,._ M----1-::...~ .. -· 
ta Ço~~ı..J. 1931-1932 de -rfi'-"'at2.'l,900.0'l0 sure e eA..Uiluye ~ A.UiOl ~u en sun mu a aaya ça~ .... u .. ~ ...... .lKDl uıaa ..... u.cı.ut;UllLIAUo .ı:,dUUJ... ~ J ğında 58 numarada Hayim mı Roza ve Pe-
ilren "stilısal 37 500 000 çuvalı bulmuştu. kahveye kanştmlmıya başlandı. Bulu • Mehmed ha'Smını kolundan ve kamın- po aleyhlPrine açtığı 17.alei şUyu davasının Gedikpaşada oturmakta ve Mercanda 
1933-34 te de istihsal 2 milyon daha art- nan karıştırma maddelerinden en iyisi de dan yaralamış ve bu sırada yakalana - muhatemcsi neticesinde gayri menkulün bil- Tıcılarda: 30 No. da kuketçilikle iJtigal 
nuş!' Çünl'ii kahve ·f danı sabalan mü _ bu oldu. rak Kadri muhakkak bir ölümden kur· müzayede satı.W'ak bedelinin hi'IS&darla.r eden Bed:roa Şahinerin ifliısı 21/3/939 ta,. 

dl . ] n· v ld la Amen"'Jc-a membalannda.n. retnnn· tanl t az-asında _h1.sssleri nıs. betin.de tak.simine dair rilım" de a"'1Yp tasfivenin adi ~kilde ya. tema yen gem ıet 1vor. e e e satı ~ · mı~ ır. 3 938 tarihll htıt:mU.n Mdel .,........ .r r-

nııyan mühim bir fazlalık kalıyor. Neyyiır Kemal Arab Mehmed suçunu tevil etmek - ::~~r~; -Roa ve Peponun na:et.«Ah : pılmasına karar veri.lmif olduğundan: * te ve bilha'SSa Kadri ile anılarında bir ıannm meçhu.l11et1 ha.9ebile lline:n ~bll~ne 1 - Miifliste alacalı olan1ar:ın ve iltlh· 
Kaleinl"~ lwieil'si3 kahve Bir .he7et Yakacıktaki arazide karon husumetinin bulunduğunu in - karar verilm11aldtıfundua:1fbu mMdetl ka- kak iddiasında bulunanlarm alacaklanru 

:A.frikada yapılan tetkilder kahvenin tetkike haşladı kar etmektedir. nuniyell zarfında ltiru MJa temyis etmeniz ve isti:b.kakl:a.rmı i!lindan bir ay iç.inde 
Kartal kazasına bağlı Yakacık köyü- H*dı·~.e hakkındaki tahkı'kat bu-"'- biil!.ui hiilı:lim makamına bim olmak be- +_...anbui ikinc• İfl*- .ı·-'-esın· e gelerek türlüsünü mevcfana cıkarmıştır. Kimisi - cı "' 5~ a. 1 c 3 .wt " - uau-

pın kafeini yoktur. Kimisinde kafeinle nün Şekerwyu mevkii ve Aydosdağı e- i'kmal edilerek suçlu adliy~ teslim r re_u_ıı_o_u_nur_._9_9_-2_aı_> _______ .kaydettirmeleri ve delillerini (sened. ve 
b'lırlikte zehirli maddeler de vardır. (Ma. teğinde Halidin hAli arazi üzerindeki a- dilecektir. 939-208 Kongurtato d'lm: defter hülAsalan vesaire) asıl veya mu-
dagaskar kahvesinde). ğılı ~civarındaki sek~ dönüm miktarın- Bir adam 4 yaşında bir çocuğu Bursa icra teQ:lk merdi bra.rlle: saddak suretlerini tevdi eylemeleri. 

Kahvenin terkfü"ndeki başlıca müneb· daki arazinin bir kı.mu ciiri miktarda taşla yaraladı Bmuda Atatftrk caddMfılde terzi. bay Sa.b- 2 - HilMma hareıc.t cezai mes'uliyeti 
yarılmış ve bu yerin sulak arazi c-lmasın- r1 Günışık taraımdan Bura icra tetkik mer-

blh k fein şibTh kalevisidir. Buna fi'k de- Gilmuşs .. uyu caddesinde 1 numanlı cilne verdı~ı iltıldıı l1zerlne ıcra "1fll.s 0 _ ~ oI:mak üı.ıere müflisin borçlu -
dan. altına toplanan sulann tesirile yu- !!>'" ...:,...ı:.. fa 1820 de - ~b;h kaleviler keşfohınduğu evde oturan Mahmud Oltay adında bir nununun 285 ınct maddesine tevrucm ko - !arının ayni müddet i~ kendilerini ve 
muşattığı topraklann. bir kısmı akmağa sırada - Runge adında bir eczacı. kahve . adam, Eyübde Bahamyede Şükriiniln gnrtato ha.tıandakf tetmı mercice kabul borçlarını bildirmeleri.. 

nJn tanesinden çıkardı. Ondan sonra da başlamıştır. oğlu 5 yaşında Semih Erkini taşla ya - olunarak kendJ.lin• iki 8.7 millılet. nrllme&ne 3 - Mfill!isin ma'ITarıııı her ne sılatla 
fidan h t fınd b"lh k Ağılın bir köşesi bu yarıkların tesirile ve Bur.sa.da adll1'1 karşımıda 12 numarada olursa olsun ellerinde bulundu.ı-aniann 

ın er ara a ve assa yapra · '··-- -....._.,.,.+;;. ralanım~tır. avukat Cezbl Met.enin lromJBer ta;rtnın. dair 
larında ka,fein bulunduğu görüldü. Bu ı\ .. uuuen ço ........... ~~ .. r. ---------- verilen tarar Burnda mtı.p.r eden Açık Ses G mallar üzer.indeki hakları mahfuz kal-
maddenin nebatlard'a neden buhınduğu Yakacık ha1kı te1cmi1 a:razinin kaydı· Belediye kooperatfrmde ild ınemwun gazeteslnin 4-Mn tarih ,. 279 numaralı m.K şartile bunları aJ!li müddet içinde 
w neden şu veya bu kısımlarında daha ğını zannederek bir hayli korku geçir· vazifesine nihayet verildi sayulle mercloe ilin edll:lldt ve bet lfuılük daire emrine tevdi~ ve etmezlerse 
çıa'k olduğu iyice izah ed.Uememektedir. mifle-r ise de bumm izama deler bir ma- Belediye koopera:tifi bugtln yıllık ~ müddet t.e geçmıt oldutundan mumalleyb. makbul mueretleri buiunmadıltça cezat 
'Fakat kimyevi terkibile, i'iziyolojik te.siri hiyeti olmadığı an~lmışbr. Iantısım yapacak:tlT. bki idarenin hesab- Bay Sabri Gftmflkın 291 lne1 madde mucı - mes'uliyete oığrıyacakı.n ve rüçhan hak-

dalı'a iyi bilinmektedir-. Saf hdde kafein OOn tlniveıırt.fıe J-eoJoji Enstitüsü pro- lanm inceliyen mdfett.işlier. birçok yol- ~~~e:::d:~~ !ı~~.1::: larmdan mahrum kalac:aklan. 
}Leye benzer. kadifemsi. ı..~yar k:rlltal- fesörlt!rind.en Paraju ft Hamid Nafiz.. __ ,_ t......T •• - ld~·••-w ~ 4 5/4/939 ta ın· - d"f Ça 

lar
e;u halın" d-~rr. Fizi"yoloı"nk t:..:..: ..... gelin- den mürekkeb bir~ mahallinde tet- sıu:z h~etlerde u\UU.lıu . ........,..... teaun Iunmu4 okluğundan kan.mm mezktlıım 39ı - r uw musa ı llam-

t:w ı.: c::w.ı...... etmif ve keyfiyeti Beled1ya riyuetine bfı1 1ncl maddesin• tntıkan mumalley1ı Sabri ba günü saat 10 da alıacaklılann ilk iç -
ce: Küçu""z dozlar halinde alınınes. (me- ıaıt_a_t_y_apm __ ışı_ır_. _________ . di bul ktadırlar n.~...ıı .. 'lrlli Gün:ı.pkta alacaklan olanlarm işbu Dl.n ta. timaa gelmeleri ve müflia ile müşterek 

irıni1 nnma • ...,'"'&™ top- rihinden 1t1barea. IO gftıı tçtnde alar•klannı 
seli b"r iki: fincan kahve) münebbihtir Ynrdoıı en nzü ldfışesindeld yoksul Iaııtida bn mesele hissedarlar arasında vesafklle blrlflı:te yukanda 9dre.sl ~ ko. borçlu olanlar ve kefillennb ve borcunu 
insana bir rahatlık verir. Sinir sisteminin yaTmların satııtına erişebilmek için yıl- görüşü!ecektir. Yolsuz hareketten dolayı mı.ser avukat Cezbi M~ bildirmeleri ve tekeffül eden sair kimselerin toplanmada 
merkezi-ne tes'r ederek dimağ faallye-tini ü. l liz'a t'erip Çocall .Esirgeme :&:urumu- kooperatif memurlarından ikisinin n.ıf. işbu madde! bmım1ye ı:ı. tongurta.txJya afd bWıınmağa ha:klan olduğu ~ ol'llnur. 
arttırır, y~mluğu alır, kalb ve bütün ._na--ü-ye_oWına __ r ________ __, fesine nihayet verilmiştir. mevaddm alacaıkblaru :-..::f~ nauı:. itt- (10317) 



MESELELER: Bir mahkOmun tazelediOi 
eski ve büyük derd 

Berlin, Varşovaya 
Danzig için 

nota mı verdi? 
(B(lftarajı 1 inci sa11ftıd4J 

f 
Savf-, 11 

Milli Şefin teşekkürleri l 
(Baştarafı 1 inci sayfada) vel tahaldrukunu beklerken. mahk'1m va-

bana hatlrlattığı bir başka derde te • tandaşın mektubunun verdiği ilhamla 
mas edeceğim: üzerinde biraz daha dunnaktan kendi-

Bugünkü şerait dahilinde ceza-evle- mizi alamadık. 
rimiz birer ısla·h yeri olabilir mi? Ce· * 
zaevleırirnizde pek çok mevkuf ve mah- · Hapisanelerimiır bugünlrl1 vaziyetlerlle 
kfım var Bu adamlar cemiyet haya • birer ıslahhane olabilirler :mi? .. Bu suali 
tında yaptıkları fenalıkların cezasını ilk olarak Umumt HapisaM y~ Tevkifha. 
çekmelidirler ve çekiyorlar. Fakat me ne sertab 'bi olan Dr. İbrahim Zati Ögete 
sele bununla burada bitiyor mu, hayır. sorduk. Çok uzu:n zamandanberı h;ıpisa· 
Bu~n 60 bin mahpus için hükumet neleri vazifesi icabı gözünün önünde bu
bütçesinden yüz binlerce lira harcanı- lunduran. birkaç ay evvel de Almanya
yor. Demek ki bu nıahkfımlar Cezaev· _da bu hususta t~tkikat yapan dok•or, bu 
lerine tıkılmakla hükfunete ve cemiye- işin tamamen bir madde meselesi oldu
te muzır olmakta-n uzaklaştırılamıyor. ğunu, ancak çok para ile yapılabileceği

Ancak fUI'Ul muhakkaktır ki. Leh er
kanıharbıyesinbı hazırladığı program 
mucibince harb V\tlruunda derhal bir mJl.. 
yon kifllik bir Ol'dU aaferber adlldl'We 
maada, ctıört milyon kifillk btr ihtiyat w- ' 
dusu da vücude getirll&bilecektir. 

Bunlar krıa olmakla beraber bu vur • ni söyledikten sonra dedi ki: 
dun evladıdırlar ve cemiyet b~nları c- Umumiyetle mahkUmlar iki büT.ik 
ıslah etmek maksadile cezalandırıyor. 'kısma ayrılır. Birincisi a.mıf sebebl~rle 
Bugi.in böyle bir mahkumun atıl bir mahkum olanlar, yani hadi.satın ve veka
şekilde htikômf't bütçesini kemirme - y"in sürüklediği cmayetl& kavı;!alar ne
sinin zanıa·nt çoktan geçmiştir. Bunları ticesincfe suçlu olanlar, ki bunla~ profes· 
bugünki.i şekilde aç da bırakamayız. yonel mücrim değildirler. 
Çünkü bunlar bir kuru ekmekle ce • Umumiyetle bunlar hayatıannda bir 
miyet hayatma salim bir vatandaş ola- defa cürüm yaparlar. Biz1m memleket
ırak dönemez1er. Peki ne yal'Jalım? teki katiller hemen hemen. bu sınıfa da
Mahkılmiarı çalıştıralım. Hem hükCı. - hildirler. Çünkü Türkiyede profesyonel 
met kendilerinden istifade etsin, hem katil yok deneM kadar azdır. Vukua 
de yann cemiyet hayatına ruban te - g~Ien cinayetlerde cezasını yiyip bidr
mizlenmiş ve san'at sahibi olmus bir d~.kte~ sooıra ikinci ve üçüncd defa ayni 
halde dön~ünler. ' curmu işliyen katil çok azdır. 

Evet. bugün Ce?aevlerimiz bu du • İkinci sınıf mahktlmlar i.!e, böyle de-
rumlarile birer 1slahhane olmaktan u - ğilcllr. Brr;ncller işledikleri kab~hatlar-
1..aktıTlar Farzcdin, cemiyetin temiz bir dan dolayı daima müteessir ve müteel
evlAdı başma gelen bir felaketle Ceza- li~dirler. Bunlar cıemiyet iç!n tehlikesiz. 
evine dü.şüyor. Bu genç esrar, eroin ip- d•r. Kanunun tayin ettiği cezayı mütf>::ı. 
ıtilkı. h:ıırsız:1l'k, adam ölıdürmek mbi kib hiçbir şey olmamış gibi ış· le · . t:-• d • rıne av-
kötüllilderden bihaberdir. Fakat dü~ - et ederler. Halbuki ikinci katagorideki-
tiiğü verde birçok fenalıklar ve fena ler ise, umumiyetle sabıkalılar ve .. _ k .. mu 
ada-mlar mevcuddur. Hiç şüphe etmi - errer curiim işliyenlerdir. Bunlar veri. 
yelim ki bu temiz genç. çok• geçmeden ı:n .. bü~n ağır cezalara rağmen tekrar 
cen1iyetP döndüğü gün her türlü kötü· curum ışlerler. 
lüğü öğrenmiş bulunacak ve etrafına d Cezanın ağırlığının bu gibi!t"r üzerin
yavmai!a başlıv. acaktı'I'. Bence Cezaev- e bir tesir yapmadı!! tahakkuk et · t' B Ü mış ır. 

lerim!zde çok geniş mikyasta iyiliği unun zerine cezadan başka bir tedbir 
propaganda etmeli ve mahkfunlan mut ve cezayı ikmal eden diğ'er tedbirler al
laka çalıstırmalıdır ki hem cemiyet, mak zamreti hbıl olmuştur: Emniyet 1 h .. • ve 
hem de lıi.ikumet istifade etsin. ısa muesseseleri ... 

Meselfı ben şimdi bulunduğum Ce • Ancak bu müesseseler sayesind'e mah-
zaevinin önünden evvelce geçtiğim za- k~·~ verilen cezadan veyahud buna mu-

Almanlar Lehlere nota verdlleır 
Paris, 27 (A.A.) - Jownal gazetuin.ln 

Londra muhabirinin bildirdiğine göre 
Almanya ge~ Cuma tdııi1 Polonyaya 
~r nota göndererek DanEig meseleıinin 
Milletler Ceml~i nazan itibara alına. 
dan doj'rudan doğruya iki memleket a· 
ra.sında halledilmesini istemiştir. Notada 
§UDlan taleb edilmektedir: 

1 - A.lmanyaya bazı haklar verilmesi. 
2 - Yilkse'k komiserlik makamının il· 

gası. 

3 - Polonyanın Danz:ig limanından iı
tifade etmek hakkının ipkaın. 

Lehlstanda ni\mayiş ve tezahürat 
VarfOVa. 'l:l (A.A.) - Reuter ajanSl 

muhabirinin bildirdiğine göre Almanya. 
nın Polonyadan taleblerde bulunduğ~na 
dair ve.rilen haberl<>r. teeyyüd etmemi~
tir. Bununla beraber Danzig stattı.sünün 
tadilini temin fl'tmek üzere Almanyanın 
bir tazyik ''apma.smdan korkulduğu için 
bazı ukerl ihtiyat tedbirl~i alındığı zan
nedilmektedir. 
Polonyanın ihth·atsız bulunmamağa 

gavret t-tti~i !!ÖvlenmP"ktPd;r Diğer cihet 
ten temin edild1ğine göre Polonya. Al
manyanın Polonya koridorundan geçe
cek blr yol inşası huS'Usunda yapmas1 
muhtemel olan teklifini şiddetle reddede
cekt;r 
Ku~ Poramri. gazetesi dıyor ki: 
cPolonyanın askeri kuvvetine itimadt· 

mız vardır Haricen gelecek muhayyel 
yardımlara bel bağlamıyoruz-> 

Diln b<\tün Polonyad'a vatani teşekkül
ler mitingler tertfb etrni~lerdir. Kabul e
d'.len . muhtelif karar suretlt-rinde şu ti· 
P k cümlelere te!ladüf edilmektedir: 

c Polonya için her türlft fedakArlıklara 
hazırız.:t, cKanmıınn son damlasına ka
n·:>,. Polonya için mücadele etmek istiyo. 
l"UZ.> 

manlar kafamı çe\•irip ona bakama'Z • a ı olan tazvi·kli tedbirlerden dalı · de "t . rı zıya. 
dun, ürkerdim. Tüv1erim diken diken ~u eessır olmakta, ıslahı hal etmekte, Almanlara göre vaziyet 
tlurdu. Fakat bu hislerim bugün çok aynı zamanda cemiyet için teh1ike1ı bir Pari.tı 27 

(A.A.) - Berlinden bildi-
ı!~şti... Cezaevleri mahkfun olan bi - ~ahı:c; oimaktan çıkmaktadır. Binaenaievh riliyor: 
çare vatandaşlan ve hükCımet bütçesi· r apı~an€ .. devince bu iki tip mficrim! a~- Almaıııya hO'kf1metinin ~en hafta 
ni kemirP.n birer sefalet ve sefahatha- aca mue~c;sese akla ı?elir. · Polonyaya üç nota göndererek Dan· 
nedirler ve bu durumla kat'iyen bek • Bizde de bi-rinet kısımla ikfnci kısmı a- lig;~ Almanyay.a fa~ni. Oderbeırg 
tenilen :stifade h'min edilemez.> r~acak müessoesat ,-apmak lbımdtr. ~a- ~ehnnin geri verilmesini ve Polonya 

Bilmeyiz. bu ma'hkOm va~rufa~ın r asJz.larla. sabıılaılılan, sonra dejenere :toridorundan geçmek Ü'2e'J'e biT oto -
m€'ktuhuncfa yazdıklarını şaıyanı dik - ?1a~ tıpleri. alkoHk, eroinöman, koka - mobil yolu inşasma müsaade edilme • 
kat bulmamak miimkün müdüT?... ~~an ve morfin~man olaııbn büs- sini istediğine dair dola"ŞSn şayialan 

Gaze1eler, hergi\n hapisanelerde ya- b.utun avn müesseselerde· tec • iyi haber alan Alman ınahfellen tek -
pılan ara~tırrnalarda insam hayrete dü- rıd etmek lAzımdır. · Bu suret • zib etmektedirler. 
ş!irecek miktarda eroin buluınduğunu le hapisane ıslahcı vazifesini daha mü- Almanyanm cenubunda, İsviÇT'@ hu-
haber veriyorlar. Gene biliyoruz ki, bü kemmel ~ daha sfiratli yapabilh'. Hiç dudunda Alman kıt'alannın bazı ha • 
tün çahşmalara rağmen haoisanelerde- ıs1ahı hal etmiyecek bir mücrimle reketlerde bulundul?unao dair vmlen 
ki esrar kaçakçılığının önüne geçile - .kaza ve türlü tesadtifier neticesi mücri~ haberler de ayni surette tekzib edil • 
memektedir. o:muş bir insanı, tftrlü fenalıkları nef- mektedtr. 
HaphıaJM?ye ıruçlu. ıslahı hal etmesi i· sınde toplamış bir mahktlmla, t~iz bir Diğer cihetten yarı resmf mahfelleır, 
~ konuluT. Hapisane ıslahhan.:ı demek- ~ahktimu beraber bulundurmak elbette Po1onyanm garbinde kAin Lvdgoszez -
tir. Nitekim birçok memleketlerde hapi· bır ta~ım kötü n~celer tevlid edeb>1ir.:t de dün cPolonya birliği• ~tarnfından 
.sanelerin bugün aldığı şekil ve mana bu- Sualımi?:f! mınıatab olan ~hrimi?fo fa. Almanya alevhinde bazı taşkınlıkla!' 
dur. Mahkum yalnız dört duvar arasında nınmış avukatlanndan birisi de bize şu yapıldığ'ı hakkındaki ha:beıi 4tt.raz1a 
günleri saymakla vaktini geçirmez, ken· cevabı ver~i: karsılarnaktadırlaT. Bu mahfiller, dün
disini içinden fırlatıp atan cemiyete tek- c- Buızün bizim hapishaneleTimh bi- kü nümayislerin rnünferid bir vak'a 
l'&r ona layık bir insan olarak dönmek rer ıslahhane detil, birer ı1efa1.ethanedir. mahivetindc olmad:ğını ve Almanya a
için çalışır, bunun için de onun üzerinde Maa~sef esraT kaçakcıl•ınnd'an tutunuz- levhinde yapılan bu taşkmlıkla-nn ma· 
çalışırlaT. da. bız~.at hapisane içindeki cinayetlerin alesef gittikçe artt1ğını kaydey1emek -

İtiraf etmeliyiz kit bizde hapisane ev- ve ahlak~ızlıklann önüne geçemiyoruz. t€'dirler. 
velA maddi yapılışları itibariie bırer ıs· Bu.n<fa bınaların birinci derecede tesiri Berlin 27 ( A.A) - Yan resmt bir 
l&Mıane ~ğildirhlr. Uzağa gitmeğe ha- var. fvi CE'zaevi, hedefi malô.m, sistemli su-r2tte t"bli~ edilmistir: 
cet yok .. burnumuzun dibindeki, hala ta· ralı"T'\1a bire isiediğirnlz netieeyı veriYor. Batı Leh federasyonunun Bromberg 
rihi mi, değil mi. diye üzerinde kırtasi f~e tmraJı cezaevi, isft> Edirne, işte 7.on- ve havalisindeki Alman alevhtan ron 
münakaşalar yaptığımız İstanbul Umumi guldak! .. Burada mahkıim1ar calıc:p·nr. tezzhüT1eri Bertin siv~ mahfellerinde 
hapisanesi meydandadır. Biz, bizzat ora- lar. Calı~ıvan. atıl kafan m&hk(\m ku- bir şaşkınl•k hasıl etmiştiır. Zira bu fe
da yaptığımız tetkiklerle burasının b'r mar d'a ovmır. t>!'lrıtr da cek0 r. kav~1 "'Hn ~rasvoııun Alman · Leh münase~t • 
ıslahhane olabileceğini kabul edenlerden arkadasmı da öldı.1rl1T. Srınra burr:inl<ii lerini bozmak için ~-aptığı sistemli te
değili-z. ~ncfern <'e?..a klAkkisf, suchıvu <'~mivtıt. şebbi.islerin tesiri henüz izale edlleme 

Bütün cezaevler'miz harab ve sefil va- e~ bli"bfitiln kaldırıp atnı"l~I kcıbul et- mis bulunuyordu. Sur.ısı kavdedilivor 
zl;yeıtıtedrıı'. 1mraliı m~hkCım.lar adasile, rr;:'·nr'. Gave mahkilmu tC'krıır ct>mivc>te ki. diin Bromber~'d(. vapılan tezahürat 
Edirne ve Zonguldak cezaevleri ve teş- d'orı.Pb•lecek bir duruma getfrmt-ktir. Ü- bir istisna teşkil etmemekte, bilakis 
kilAtlan müstesna diğer hapisanelerimiz zerınde i~lenmiven, hapisnnP.de basıboş Alma\nlara kaI"Şl c.;kanJaın hAdiseler 

b
. lan 'b' .. d'"kl bırakılan b;r mahk-0 d . s f: d ~ b' ma gı ı gor u eri iş itibarile de çok .. . m an cemıye~ fav- e e e e~er ır surette tekenür eyle-

gerldirler. d~Ian~ağl umıd edemez. B;Jftki~ korkar. mektedir. Bu müessif inkişafa batı Leh 
Cemiyet suçluyu içinden fırlatmak!a Nıtekım m.i.sal1erini görüvoruz. Bir havH federasyonu tarafından yapılan tahri· 

onu ebediyen reddetmiş değildir. Yarın masraf~ ~utevaklnf' <>lmakla b~raber ce- katın sebeb olduğunu kaydetmek icab 
bu insanı tekrar kazanmakla gerçekten z:evlermı sfiratıe ıslah etmek oralarım eder. 
faydalanabilir. bırer se:falethane ft sefah;ıthane olmak. 

İçinde esrar kaçakçılığından, cinayete tan çıkarmak meml~t>t hesabına büviik 
tadar türlü c<lrüm nevileri işlenen hapi- ~auı~çt~r. Bundan ferd n aemfyet ayrı 
sanelerimizi ıslah, esasen sabık Adliye yn i!tıfade edecektir. Bu arada basit 
v...A-!1' Şilkrü' s bir tedbir olm k ----~!'U.J.J aracoğlunun programı . a ~ mesell, gene ga-
meyanında bulunuyordu. Sanırız ki, bu z~tenızd'e okuduğum. esrarke~leri ayrı 
program şahsa aid değiI, bizzat Vekaletin bır hapisaney.f toplamak fikri çok m~a-
~idir. Bu düşüncenin biran ev- fıktır.> NtaPtrt Safa. Coıkun 

Bern 27 (A.A) - Reutıer Ajansının 

muhabirinin öğrendiğine göre bi1" ihti· 
yat tecibirıi olmak üzere budud muha
fızları takviye edilmiş ve federal mec
li.~, blT ~ara rname ne~erek yol, köp· 
ru vesaır~ gibi hududun mühim nok -
talarını muhafaza eden llğımların dol
durulmasını emretmişti!': 

!%mi.Tin yefli -'"b' 1
- B · .. _. tUM4n: ayan Şehnne Yunus, &., Ah • med Aldemir ve Btlfl 

Nazmi llker 
(Baştarafı 1 inci sayfada) d . li ve PRrti ba-şka 

1 
ğın e saat 011 birde, mülhakatta saat 14 te 

göndermiştir. n ı a şu telgrafı ikn:al editrr:1iş ve Parti naınzedleri mM
tefıkan reçılmiştir. İzmirin çıkardığı on 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin al· 
tıncı intihab devresi için yapılan meb
ug .5eçlıni yurdumuzun her tarafında 
ta~a~!an.mış ve bütün seçiciler rrey -
lennı tam bir ittifakla Partimizin nam
zedlerine vermişlerdiT. İki a'V devam 
eden intihab faaliyetinin her ·safhasın
da intihabı meb'usan kanununun, Par
ti mevzuatmı;n ve Genel Sekreter1:i:k 
tebl~.cratımn bütün hükümlerini günü
günune ve tam olarak yerine getirmiş 

ola'n v ba~ta siz muhterem arkadaşımız 
oldugu halde Parti teşkilatımızda va
zife alan bütün arkadaş1anm1za gerek 
fsti~are ve gerek resmi intihablarda 
gösterriikleri yüksek ve siyrısi olgun -
luktan dolayı bütün ikiınci miirıt.ehib 

ttkada~i~rımıza candan te~ekkürler ve 
derin t\'lk&İ.rlerimi a'lledıor, hepi~·dn 
revgi ve saygı ile gözlerinizden öpe -
rim. 

İzmirin yeni meb'uslan 
İzmir. (Hususf) - Meb'us seçimi Pazar 

sabahı saat dokuzda başlıyarak merkez-

inqiliz Buyuk Erkan' 
H~rbiye Reisi tayYare 

ıle F ransaya gitti 
(Bcıştaraft 1 inr.ı sa11fada) 

Bu ziyaret münasebetile İngiliz ge -
neralımn huzurunda manevralar da 
yap!lacaktır. 

Fransada alınan yeni tedbirler 
Paris 27 (Hususi) - Bu sabah .Leb

ronfın riyasetinde 3 saat süren bir top 
Jantı yaJtan nazırlar meclisi, memle • 
ket müdafaasının ta·kviyesine dair 
tanzim edilen bazı kararnameleri tas
dik etmiştir. Bu kararnameler şunlar -
dıT: 

t - Bahriye kadrosunun takviyesi, 
2 - Askere alrmı usu11erinin ta:dili 
3 - Deniz mühendis1eri miktarın~ 

arttırılması, 
4 - Sahil müdafaasının takviy~i, 
5 - «Endüstri seferberliği> için tah· 

sisat ayrıµtıası. 

dört meb'ustan üçü, parlamento hayatına 
yeniden iltihak eden genç ve güzide u. 
vattır. 

Bn. Şehime Yunus halen Halkevi bat 
kanı ve Kız Lisesi muallimidir. Kendılf 
21 senedenberi muallimlik ve Kız L~ 
Müdürlüğü yapmış, faziletli bir Türk ~ 
dı~dır. Ha.lkevinin başında bulun~ 
muddetçe Izınirde içtimai hayatın inil 
şafına vesile olmustur 
Y~~i meb'u.s B. Meh~ed Aldemir, ~f 

m:lıdır. Çiftçidir ve bir halk çocuğuc!M 
~oy muallimliklerinde ve birçok memu. 
r~yetlerde bulunmuş; sekiz sene evvel vt. 
layet. U:111~mi Meclisine aza seçilroi~r. 
Maarıf ınzıbat meclic;i azalığında. Hava 
Kurumu ve Ziraat Odası başkanlı~ınd8 

bul.~~muş ve Partnin İzmir merkezi ft,,ı 
yelıgınde temayüz etmiştir. Zirai saha4-
mallımatı gayet geniştir. 

Yeni meb'us B. Nazmi İlker halen E;r. 

kek Lisesi riyaziye öğretmenidir. Nazım 
İlk:r Tür~yenin en tanınmış riyaziyedr 
Jerındendır. Mecliste nafi olacağı JNlıo 
hakkaktır. 

Alnı' n Nazırı Göbels 
istirahat için 

Rodos adasına gidiyor 
Londra (Hususi) _ Anman propa· 

ganda nazırı Dr. Göbels, Rodos adası
na gitmek üzere bu akşam Berlinden. 
hareket etmiştir. 

Peşte ve Atina yolile Rodosa gide • 
cek olan nazır, bu adada bir müddet 
istira·bat edecektir. 

Ankaradaki mühendis 
eşlerinin toplantıları 

Ankara 27 (Hususi) - Bugün Mil" 
hendisler Birliğinde yüksek mühen ~ 
dislerin bayanlarından müteşekkil btl" 
heyet toplanarak Çocuk Esirgeme Kr 
rumuna yardımda bu1unmağa karv 
vermiştir. Toplantıya Bayan Çetinka .. 
ya riyaset etmiştir. 

Prof. Pittard Ankarada 
Bone, beynelmi1~1 vaziyet ve Leb -

nınün LondTayı ziyareti. münasbetile 
Fransa ile İngiltere arasrnda yapılan 
ı?Örüsrrıeler hakkında izahat verm~ - Ankara 27 (Hususi) - Türklük le • 
tiT'. hinde birçok kıymetli neşriyatile ma • 

DaladYe, arkadaslan namına- Leb • ruf olan Cenevre Üniversitesi antro .. 
run'ü tebrik etmiş ve mumaileyh tara· poloji profesörü. Pittard bir seri kon • 
fından T .ondraya yapılan ziyaretin İn • ferans vermek üzere refikasile be
gtliz - Fransız tesanüdünü takviye et • raber şehrimize gelmiştir. Konferans
t\lnni sövlemiştir. lar Halkevinde ve Gazi 'l'erbiye Ens • 

Bu sabah alman tedbirlerin tamam • titüsünde verilecektir. 
1anrna"'ı ;cin naz1Tlar meclisi Çarşamba .......................................................... _ 

gfinü bi .. ictima daha akdedecektir. 
Bugiinkü içtima esna~mda Musso -

llni'nin dünkü nutku da na7.an itibare 
alrnmı.,hr. 

Ayr•ca. Amerik2,·a tekıraT yüz tayya 
re ~ioaris edilmistir. 

Adliye hu''••k ;~•ııri u1t1um 
mlldHrlUğtı 

Ankara 2 7 (Huc:usn - Şinasi Dev -
ıinden açılan Ad1ive hukuk isleri u
mum müdürlüğüne İstanbul ikinci ti · 
caret reisi İsmail Hakkının tavini ka· -
rarlastm lmıshr. 

Çek istiklAlinin yen dPn tesisini 
istiyen lngiliz meb'usu 

Londra 27 (A.A.) - Lordlar Kama· 
rasında yann, harici politika müzake -
releri yapılacaktır. Müzakerenin esa · 
sını işçi partisine mensu b bir azanın 
Çeko - Slovakyanm istiklfılinin yeni • 
den tesisini istiyen bir teklifidir. 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun santtmı 

Birinci sahile 400 hruı 
l kinci sahile 250 ,, 
Vçüncü sahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 • 
iç sahifeler 60 » 
Son sahile 40 • 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yapbracak· 
lar ayrıca tenzilMlı tadfemhden 
istifade edeceklerdir. Taır., yarım 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari :lanlarl:la 
aid işler için şu adrese mm-2caat 
edilmelidir: 

tlincılık KollektU llfte&a 
Kahraman:ıade Bao 

Ankara cadde.I 
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Oğlu 1 
İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

I - Şartnameleri mucibince (200,000) adet (100) kiloluk ve (50,000) adet te 
(50) kiloluk tuz çuvalı kapalı zarf usulile satın alıııacaktır. 

Tahsin Berkand . .111111 .. IHlrPa 

II - (100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (46) kunıf, (50) kilo. 
luJk: çuvalın beherinin muhammen bedeli (27) kuruştan (105,500) lira; muvak
kat teminatı (7912) lira (50) kuruştur. 

Ferid ağabeyimle ana baba bir kardeş haftabaşı eve gelen Tıbbiyeli ağabeyime, 
<11.Inadığunız halde onu kendi öz kardeş- en güç vazifelerimi. içinden çıkamadığım 
!erim.den çok severdim. Esasen babala - en zor derslerimi yaptırmaktan çekin -
:rıınızm ayn olması fikrimce bizim tam medim. Onun masanın başına. tA yanıma 
kardeşliğimize bir halel veremezdi. Ma- oturup sarı saçlarımı ok§ıyarak bana 
demki o da, benim gibi. annemin ·boynu- derslerimi göstermesini, bana yardım et· 
na sarılıyor, onun sağ yanağının orta - mesilıi bugün bile ha.tırladığım zaman 
11ndaki hafifçe batık olan yere dudak - gözlıerim minnet ve t~kkürle yaşarı -
larını değdirarek ona: y~. 

- Anneciğim! diye bi.tab ediyordu ve Ben on beş yaşıma geldiğim zaman. 
mademki ikimizin de başl'arımız annemin yirmi beşini aşIDJŞ olan Ferid.in bana kar
kumral saçları üze.rinde birleşiyordu, o şı ohm büyü:k sevgisi büsbütün artmıştı. 
hald.e Feriıdi öteki kardeşlerimden ayır - Benim sıhhatimle, benim ta.h3ilimle, beni 
mağa hiç bir sebeb o1amazdı. alMradar eden en küçük şeylerle yakın -

Ferid ağabeyimin de bana karşı gözle dan meşgul oluy.or, eve aid bütün mese -
görünür derecede büyük bir sevgisi var- lejeri, bir defa umumt bakımdan, bir de
dı. Evde beruieı başka daha beş karde • fa da bana taalluku bakımından muha
~iıniz olduğu halde, ne kızlaca, n.e de er- keme etmekte devam ediyordu. 

haftada. bir iki defa Saniıhanın yardımile 
bu!uşmağa başladık. 

Lise diplomamı aldığım gün, evde bü
yük bir bayram yapıl~. Bunu, bittabi a
ğabeyim doktor Ferid Bey yapmıştı. Bü
tün aile ve arkadaşlaırımız bu sevinçli 
günü bizde geçirmeğe davet edilmişler

di. Bunların arasında Saniha ve Fazıl da 
vardı. Liseyi bitiırmiş olmak benim için. 
sırf Fazı.la yaklaşmak ve hayatlarımızı 

birleştirmek bakımından mühimdi; hal
bırki Ferid bunu, bilmiyorum. nasıl bir 
hadjse telakki ediyor ve beni hediyelere 
boğuyordu. Keşki o büyük gün hiç gel· 
meseydi! Keşki ben, o müdhif hakikati 
öğrenmeseydim! 

III - Eksiltme 12/4/939 tarihinde Çarşamba günü saat 15,30 da Kahatqta Le
vazım ve mübayaat şubesindeki alım k~misyonun<l.a yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara bqmüdür
lüklerinden (525) kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü teklif mektublannı kanuni ve • 
saikle % 7,5 güvenme paraın makbuzu veya banka teminat mektublarını ihtiva 
edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar kıomi.ayon baş -
'lunlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (1845) 

Cağaloğlu erkek ortaokulu satınalma komisyonundan 
7 /4/939 Cuma günü saat 15 te İst. :&yoğlu İstiklal caddesinde 349 numaralı 

binada liseler muhasebeciliğinde toplanan okul komisyonunda 2180 lira 40 b -
ruşluk keşif bedelli okulumuz tamiratı açık eksiltmeye konmuştur. Bu işe ıid 
şartname ve nafia şeraiti okulda görülür. 

İlk teminat 164 lira olup eksiltmeye iştirak edeceklerin en az 1000 liralık 
ou işe benzer ~ yaptıklarına dair eksiltme gününden 8 gün evvel İstanbul vill~ 
yetinden alınmış ehliyet ve 1939 yılı Ticaret odası vesikalarile belli gün ve 
saatte teminat makbuzile komisyona gelmeleri. (1919) 

İ1k defa o gün, çoeukluğılmun en sıcak 
sevgisini verdiğim ağabeyimden bir düş
man gibi nefret ettim. onu sadece kendi 
menfaati için çalışan bir hodbin olarak 

Grelcl.ere bana gösterdij'iı büyük alakayı Baham orta ha1ili biır memurdu ve ka
gt>stermez, bana baktığı gözlerle kim • labalık ailemiızi ancak .aare edebiliyor-
&eye baıkmazdı. du. Böyle iken ben en rengin aile kızla • gördüm! 

En büvii.inimüz olan Ferı"dın' , &ilenın· rilıe rekabet edoebHecek kadar iyi giyinir, S '''-

İstanbul Erkek Lisesi Satınalma Komisyonundan : 
4/4/939 Salı günü saat 14 de İstanbul Beyoğlu İstikial oaddesinde Liseler Mu

hasebeciliğinde toplanan Okul Komsiyon unca 1888 lira 18 kuruş keşif bedelli Uı
semizin çatısındaki aydınlık veren kısmın tamiratı açık eksiltmeye konulmuştu.T. 
Bu işe aid şartname, mukavele ve nafıa işleri şa.rtnamesile keşif hül!suı mek-

.J -6~·· anııııa ile bir yolıunu bulup Fazılla 
küçu"" klerinden bı.rı· · oldu~um halde benı iyi gezerdim. Bunda Ferid ağabeyimin be d k k 6 Ş on a i ·a olsun bahçede yalnız kala-
seçerek kalbinin en sıcak cu>fk.atini bana yardımı vardı; çünkü onun babasından b'lm k b 

r ~.ılma oldukça büyük bir p:ırası mevcud- ı e için i.r manevra yapmıştık. O 
\•ermesi arıneınle babamın gözlerine yaş gfrne kadar ağabey gördü~üm ve sevdi-
geiireoek dereced"' onı--ı mu··tehassi• et- du. Annem çok defa. onun bu masrafla - v 

"' ldll. .. - gim adamın kıskanç gözlerinin benden 
tiği halde digrer kardeşlerı·mı·zı· kıskan . rnlA itiraz etmek istemiş, Fakat Ferid a- b 

tebde görül:ür. Muvakkat teminat akçesi olan 142 lirmım belli saıatten evvel Li
seler Muhasebeciliği veznesine yatınlması gerektir. ~ ,__ ir sani~ uzak1aşmadığmı r.asıl keşfede· 

dırınaktan hali kal'mazdı. öy·ıc ya,· evde lSa~yirn güllümsiyere'k: İsteklilerin bu işe benzer en az bin liralık iş yaptığına dair idarelerinden almıf 
olıduğu vesikalara istinaden. İstanbul Vilayetinden eksiltnıe tarihinden seklı 
gün evvel alınmış olması Iazım gelen bir ehJiyetname ile ve 939 yık Ticaret O-

N bilirdim! Tam biz ağaçlar arasında bir -
babcrmdan sonra en çok ko.rktug· umuz ve - ili içiın para sarfe-tmek bence bü -

,,...lr b" d tt' brrimize aş.kımızı söyl-erken Feri.din kan 
saydığımız bu ağır başlı ağabeyı'n yalnız J......,,,. ır saa e rr anne ... diyerek bunla • n ön.. · t• bürümüş gözlerini karşrmda buldum ve 
benim yanımda iken çocuklaşması, yalnız n une geçınış ı. 

"t;! .d v ömriimde ilk defa onun haşin bir sesle 
benimle meşgul olması ve haftalıklann _ .re-.rı agabeyimi dünyada herkesten çok 

v ha 
1 

bana hitab ettiğini duydum. O kadar ,.;:ı. 

dası vesikalarile komfayonıa müraca·atlan. cl785:. 

dan biriktirdiği paralarla beni şımarta _ sevmege Ş amış. on yedi yaşıma kadar "' 
cak oyunca:kYardan başlıyarak ben büyü- hayatta onu sevmekten büyük bir saa - şırmış ve korkmuştın_n ki on~n gözlerine _ .. 

l "' '. . . . . 

dükçe bu hediyelerin çeşidini değiştirip detin mevcudiyetini tahayyül etm.emiı - b~madan, Fazıla bır şey soyliyemeden 
bana kitab, ipek çorab. lavanta ve pudra tını. Ona yaklaşıp kollarımı onun boy _ dogruca annemin odasına çı.ktım 
gibi hediyeler alması öteki kardeş.lerimizi nuna dolıyarak başımı onun göğsüne koy. ve hıçkırıklarla sarsılarak o -
kıskandıranuyacak hadiseler mi idi? duğuın zaman en büyük kederimi bile u- na Fazılla birbirimizi sevdiğimizi, onunla 

F 
nutuyordum. Hele onun aenv: ellerı· saçı- evlenmeğe karaır verdiğimizi söyledim. 

akat evde Feridin Nilfıferi en çok sev- - ~ Za ali ·" · · ım okşar. sıcak dudıakları alnımda, ya • v ı annecıgımm acile sararan yüzü 
mesi yavaş yavaş normal ve çok tabii bir hAr ·· .. ·· ·· d naklarım.da dola~ırlren her ne sebeble 

0
_ a a gozum onun en gitmiyor; benimle 

şey gibi telakki edilmeg" e başladı ve se • k k t. · !ursa olsUın akan göz yaşiar""' acile ka- onuşur ·en ıtriyen sesi. hala kulakla • 
neler geçtikçe bunu artık kimse m;;hun" - ~.. d 1 oa 

... baran göğsüm sükunet bulurdu. rırn a çın ıyor. SABAH LE AKŞAM semedi. Ya11ıız. Ferid ag"abeyimin bu ...... r. ile V8 ~Ç'. Ferid agv be · ,__. ·ık - Fazılla mı? Aman Yarabbi· Ya Fe- ' 
c:ihin<len kendime bir gurur hissesi çıka- a yım ~rıım ı genç kızlık seneleriır:rıin idıeal eıiJreği "eli istlkb l'd rid! Her ye m ekten ıonra günde 3 defa muntazaman di,Ierinizi fırçalayınıL 
rıyor ve onun sıcak sevgisini çocuk1uğu- h . 1 

; a e 
tnun ve ilk gençliğimin en kıymetli bir ayatımı ellen ar~~ :e~eceğiın adamın 
duygusu gibi içimde taşıyordum. tıpkı on.a benze1Il€sıru JBtıyor, hayalimde 

başka bır erkek çehresi yaşatamıyordum. 
Dalı~ ~ş yaşında minimini bir bebek - Nitekim. Fazılı biraz ona benzedi i 

ken butun huysuzluk~arımı, şımarıklık • M;in sevmeğe başlamıştım. · ğ 
ı:rımı, .koskocaman bır adam olan Ferid Fazıl en sevgili arkadaşım San'h 
agab~yııne karşı yapmakta. ter~ddüd et - ağabeysidir. Senelerd~nberi onlara ı ~~ 
me~ım. O da, kalabalık hır aılede bit - gelirken Fazıla rastlar ve onunla bir do! 
tabı ı><:k. fazla __şunartılamıyan bu sevgili gibi konuşu:l"dıum. Onun bana, bir dosttan 
kardeşmı kucagına ~ı~'. onunla saatlerce daha ya-kın gözlerle baktığını farkettiğim 
n1.eşgul olur, onıu buyük: kardeslerin ve giln. Ferid agvabeyım· e çok be ed .•. · 
lıizmetç·lerin . d h f nz ıgını, 1 şerrın 'en mu a aza ederdi. gözlerinde onun mfü·'1it ve de · b kı 1 
Sonradan mektebe b 1 d v ~ rm a şan 

aş a ıgım zaman ge- olduğunu, saçlannın onunkiler gı"b' · h 
ne dersle ·mı 1 la ı sıya , 
dım rı e .meşgu o n, hayatta beni renginin onunki gibi esmer olduğunu da 
~ adım takrb eden o oldu ve ben, her gördüm ve F.azıl :hoşuma gitti, onunla 

"Son Posta,,nrn ~4' 
Edebi ( 

Romanı: 30 ~ 
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- Bilakis bu benim için iyi bir maş
gale olı'!..::ak ve bu zavallı çocuğun saa· 
detini hazırlamakla pek memnun ola -
cağım. 

- Ç0k güzel... O halde Feridi size 
emanet ediyorum. Onu mükemmel bir 
adam olarak ortaya çıkara\:ağınıza e -
minim. 

Genç adamın bu sözlerinde, tesadü -
ien olacak. hiç bir istihza yoktu. Ertesi 
sabah erkenden Mualla küçük zenciyi 
kendi kapısı dibinde buldu ve daha o 
günden ona alfabeyi öğretmeğe başla
dı. 

Kocasının üç sen2 müddetle yanında 
:··asattığ1 bu zavallı yavrucalkla hiç 
mc~O'ul olmadıfüm ve fakat, maddi ve 
miı.nev1 vazifesini başka birisi hatırla· 
tınca ne kadar büyük bir tehalük ve sa
delikle bu kavıdsızlığını itiraf ederek 
kabahatini a:nladığını gören Mualla, o
nun birbirile tezad teşkil eden M ve 
hareketleri karşlSlnda tamamile şaşır
mı;;tı. 

Hayatı daima sert bi-r kalble, soğuk 
bir muh;ıkeme ile, haışin gözlerle gören 
bu adanı ne acib bir mahlUktu! Onun 
bu gibi tesirler altında meydana ptiı-

Halbuki, hayatı biraz sevse, saadete 
biraz olsun inarunıı olsa, ne gilı&l eser
ler vücude getirecek, yazdığı yazılar ne 
kadar bedbftht ve ümidsiır: inBanuı kal
bine ışık verecekti! 

Kocasının kitablarını okudukça onun 
ruhundaki vahşete, ıit.imadaızlığa ve 
bezginliğe hayret ediyordu. 

Bir gün öğle yemeğinden evvel sa -
londa oturmuş, kocasının bir kitabmı 
okurken, tesadüfen Cevcıd içeriye gir
di ve onWl. elindeki eseri g&iinoe sor
du: 

- Bu kitab hakkında fik:riıın nedir 
Mualla? 

Cknç kadın henüz daha onun mühey
yiç ve tatlı ifadesinin tesiri altında ve 
heyecan içinde olduJu için derhal ~ 
vah verdi: 

- Nt- kadl»r gibel ·y~ Bu 
kitabı büyük bir teessilfle bitirdim. o
nun daha, daha nJamasım, hic bitme
mesini~ 

- Ferid mi? Ne söylüyorsunuz anne? 
Ağabeyimin bu izdivaca mani olmasına 
imkan var mı? Gider, ona yalvarırım. 
Bugüne kadar benden bir şey esirgeme -
diği gibi buna da i·zin verir. 

- Her ~ye izin verir, fakat .senin haş
kasile evlenmene razı olamaz kızım; çün
kü seni o senelerdenberl sevıyor, seni ken 
dine saklıyor. 

- Ağabeyim mi? Ne diyorsunuz anne? 
- Kızun o benim oğlum değildir. Bu -

nu şimdiye kadar sana söylemek isteme
miştim; genç yaşında seni başka düşün
celere sevketmek istemiyordum.. Ferid 
benim kocamın oğludur. Babanla evlen-

diğiım zaman öksüz kalan Feridi dıe be - şarak Fazılla evlendim; takat h1l& ON 

raber getirmiştim. kaııışı besl·ediğiım kin vak\t vakit içimi 

Birdenbi!:re gözümün önündeki perde 
kalltı ve ben hakikati gördüm. Kardeş 
bellediğim adamın beni niçin bu kadar 
sevdiğini anladım ve içimde J'erid ağa -
beyi:me karşı doğduğum gündenberi bes-

!ediğim büyük kardeş sevgi.!ini bir Fani
yede öldüren o yabancıya. annemin oğ -
bum dediği o adama karşı sonau bir kin 
ve nefret canlandı. 

On.dan kaçtım; beni aldatan, benim ço
cuk ·kalbimle oynıyan o ad'lIIldan uzakla-

bir ateş gibi yakıyor, tam on yedi sene 
kalbimde saltanat süren rak.tbsiı bir ağa. 

bey sevgisini kirleten Fel'i.di kabil değiJ, 
affedemiyorum. 

Y armki nüshamızda: 

Aşkm kud ·eti 
Yazan.: H. Alaz 

~-----------------..) 
sinrle yapacağı tesiri arkadaşına bil -
dirmek istediğini ilave ediyordu. 

- Senin mektublaonndan omm hak· 

Cevad ciddi bir tavırla: Muall5ıım kalbinde hiddet6', acıya ve 
- Çok mütehassis oldum Mualla, ıztıraba bcnziyen isimsiz bir heyeca<n 

fakat ben asıl kitcibın ruhu ve içindeki titredi ve -derinliklerinde acayip ışık -
fikirler hakkında ne diic:ündümh:ıüzü -; o-· lar parlıyan bu gözlerden g()&ierini ka- kında aşağı yukarı bir fikir edindim; 
anlamak istiyorum. dedi. çırarak soğuk bir sesle: fakat kerıdi gözlerimle gördükten son-

Bu bPklenmedik sual karşısında genç - Bundan şüphe ediyorum. dedi. ra sana onun hakkmad ne düşündüğli-
kadın şaşırmıstı. Bir iki saniye tered· Cevad alaylı alaylı güldü. mü ve onun seni mes'ud edecek bir tıy-
düdle durdu, sonra samimi olmaga ka- nette olup olmadığını söyltyeceğim. 
rar vererek söy' >'i: - Çok doğru söyliyen bir insa't.181 - Ayn1· Z"mand" kocamın d•• hem dün 

B 1 nız... Beiki hakkınız vaır, maamafih "' "' a 
- aıı yer erini QOk beğendim, bazı- vada en samimi dostum olan seni, hem 

larını naha az. yanılmanız ihtimali de yok değil ... Be- " 
On nim neler yapmağa muktedir olduğumu de Cevad beyi tanımasını istiyorum. 

un hala asıl düşüncesini gizlemek Bana mutlaka derhal ""'va~ yaz·, faz· · st di • · nlı kim bilir? Kim bilir? Hattl ben bile bu- ._.._ :u 
l e gıni a yan muharrir ısrai" etti: la vaktim yoktur. Şayed Beykoza gı"tti-

H il · h ....ı L nu bilmem .. bunu itiraf ediyorum. - ~mg erı oşunuza 5.ttı., hangile- ğimi istemiyorsan seninle dişanda bir 
Ti. mtmedi Bunları bana a'"'lrç .. ı Zeyneble mürebbiyesinin ıç' eri-

0 • ~ a soy e- .,- yerde buluşur, k<lnuşuruz. Seni öyle 
mez misiniz? girmel~ri, o vakte kadar alışılmaınış bir 

C.ıgw ırda ilerlemiye başlıyan bu muha - göreceğim geldi ki MuallA.cığım. 
Bunun üzerin~ Mualla, sarih bir ifa· - Mualla da Lamiayı görmeği pek isfr 

ı.ı k · t ık b ı ~releı:inc nihayet vennift1!; fakat o ,...e ve ço samım ve aç ir isanla yordu. Mektubla'.ştıklan halde, istediğl 
d .... a..::1.1 · • •• 1-.3: An1 ttık günden sonra Cevad, kansına ok:umruıı-uşun wuerını soy.n:uı. a ça açı- her şeyi oııa söyliy-emediği için onunla 
1 k 1. ı · d-'- k ı dah nı tavsiye ettiği bütün eserler h~-ıyor, e ınıe e.rı ana o ay ve a yalnız kalıp derd'->mek, ona içinin 

b k b ı bütün 4!:1...:-1 • •• da fikirlerini sormağa, kendi yazıları ça u u uyor, uıu.nertni soy- hergün artan acısın~ anlatmak için ya-
lüyordu. hakkında onun ne düşündüğünü anla- ruyorou; fakat onu görmek ümidi, bir 

Cevad onun karı:ısında bir masaya mak için onunla bu mevzu üzerinde yandan da: kalbin<ô isimsiz bir ıztrrab 
dayanmış, büyük bir dikkaıt ve alaka konuşmağa başladı. Fakat bu lronUJ?Ila- veriyordu. Lfunin ile kocasının kumru
ile kansının sözle:riıti. 1 <lJ.nlem~, ıoınu Iar, ilk defaki gibi, yani MuallAda fena Iar gibi seviştiklerini ve mes'ud olduk
~eiaşlandırmaktan koırkarak, bir defa bir tesir yapan müstehzi 'Ye mağrur bir larını görmenin kendi kalbinin gizli 
bile kendi fikrini ileri sü.rmemiştL O şekilde değil, daha samimi, daha mti.nis yarasını desmesinden korkuyordu. 
susunca cevap verdi: ve mütevazi bir lisanla oareyan ediyor- Bir mesele daha vardı. Kendisini İz-

- Hakikaten sizin düşünceleriniz çok du. mitten getirip Beykoza gömen kocası 
güzel ve benimkilerden pek da.haı yük- acabaı misafir kabul etmesine, bir ar-
sek! Bunları size temiz k.a-lbiniz, sıif XID kada~ını davet etmesine <M mümaneat 
vicdanınız ve derin duygularınız ilham edecek miydi? 
ediyor. Benim gibi 90k yaşamış, çok Mualla arka•daşı LAm.ia&ın bir mek- Müreteddid nazarlarla saate bak'1. 
görmüş ve hayatın fena taraflarını ta· tub almıştı. Bu mektubda genç kadın Lamiayı ertesi gün için davet etm<'k 
nım1f oJan bir adamın bfr güu gelip İzmitden İstanbula geldi~ bir kaç ist.erse telgraf göndermek için anr·*k 
böyle yitksek duygulaıra Y&Tabileceğini gün kal1p tekrar gideoeğini. bu müddet vakit vardı; yoksa geç kalacaktı. Lakin 
ümid eder misiniz? zarfında arkadaşını biır defa olsun gör- bundan evvel de nezaketen Cevada ria-

Bunlan söylerken dudaklarında her mek istediğini ya-zıyor, ba veaile ile 1ro nışması ve bunun için onun daires;ne 
zamanki şeytani V. mG.sWhsi t.ebessüm caıun da tanıyarak yazılarılla meftun gitmesi lazımdı.. 
tekrar oaııJınm1fb1 olduju lN DlefhUr rom.llJC!ND Mndt - (Arkaıı var) 
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BATTAL GAZI 
1aron C ~!rş\t!!~ı~l!!g=faq 

Tatar akınları 
Yuan: ZlYA fAKlB 

Battal Gazinin zaferleri 
Yeni Servieye akın yapılması içiu lsta_nbulda verilmiı 

olan karara Tataristanda da muvafakat edildi 

Ömer bey ile diğer beyler, Battal 
Gaziye hak verdiler. Beş yüz Türk atlı
mıdan mdrekkeb bir müfreze tertib 
ettileır. Battalı da serda:rlıkla bu rnüf -
rezenin bqına geçirdiler. 

Battal, bu müfre:zıeden yüz kişi ayı
rarak (Kızıl Manastır)da emir bekli
~n Ahmed Duranın maiyetine gönder
di. Ahmed Duran, bu küçük müfreze 
lle Bizans yollarında ck>~acak .. şayet 
Bizans tehri civarındaki ordu ilerle -
miye baılarsa, ufak tefek muharebeler· 
&e onları oyalıyacak .. düfman kalelerini 
basmak içjn Battal Gaziye vakit kazan
dıracaktı. 

Halifenin gönderdill ordu, tabiidir ki 
rerl çevrilemezdi, onlara da bir iş gör
dürülm~ olmak için (Kayseri)ye doğ· 
nı ilerlemeleri emredild1. 

Bu perişan kıyafetli insan sürüsü, 
defler çalarak ve dualar okuyarak ağır 
ağır yürilyedurswı; Battal Gazi, mai -
yetindeki dört yüz atlı ile bir gece a -
pansızı.n (Kayseri) kalesini bastı. 

Şehirdeki Bizans valisi, bütün kuv
vetini tophyarak dayanmak istedi. Fa
kat BaH.al, kale kapılanndan birine 
yOklenerek, ağır taşlarla kap1yı kırdı. 
Kaleye girdi. Kendisini ve askerlerini 
silahla ka.~ılayan Bizans askerlerini, 
kAmilen kılıçtan geçirdi. 

Böyrect: kaleyı? hlkim olduktan son· 
ra, orada yerleşti. 

Fakat, yalnız yerleşmekle kalmadı. 
Yavaş yavaş etrafa., akınlar yapmıya 

başladı. 
Kayserinin Türkler tarafında'ı alın

dığını .. muhafızlann tamamile kılıçtan 
geçirilerek, valinin de kale kapısı önü
ne asıldığını haber alan Bizans impa -
ratoru, büyük bir loorkuya kapıldı. 
Derhal bir o.rdu hazırhyarak gönder
mek istedi. P'a'kat 'Osldldar yakasında
ki asksr 1rıt'alan, henüz isyan ve ihti
lAl hal\ndelerdi. Bunları toplamak ve 
harbe yollamak mümldln değildi. 

Halbuki Battal Gazinin akın yaptı
iı yerlerin hududlan; hergün genişli • 
yordu. Bu kahraman TQrk serdarı, kısa 
bir zamanda Karadeniz sahillerine ka
dar ileTlemiş; (Ereğli) kalesini altüst 
etmişti. Sonra da, <Niğde )nin cenu -
bundaki (Killsehtsar)ı kırıp geçirmiş, 
( Amuya )yı da haraca kesmişti. 

Ahmed Duranın, artık Bizans yolla
nın beklemesine lftzum kalmamıştı. 
Battal, onu da yanına aJmıştı. Maiy~ 
tindeki beş yftz sQva.rl ile (Akşehir)e 
bfiyftk bfr bukın yıpnllılh. 

Battal Gazinin şmıreti, günden güne 
her tarafa yayılıyor, adı her yerde, bü
yük bir 1rortru ile amhyordu. 

- Battal gettyor. 
S&zleti, herkesi tiril ttrll titretiyordu. 

Bütftn kefe beyleri ve lruınandanları, 
hazinelPrlnln kapılannı açmışlardı. Bol 
paralar vererek genilllü asker toplu -
J'Ol'lar, ba:nl bant kalelerini tamir et
ttrlyorl.-rdı. 

l'Jlkat ne bu aıkerier ,ıre ne de kale-
leırde yapllan tamil'ler, kate bedenlerl
nfn et.rafma kazılan ctmin hendekler, 
Battalın &dine set çekemiyordu. Beş 
yftı athmn başına geçmi' olan bu Türk 
kahramMu. her ta-rafı aıtftst etmekte 
devam ediyordu. 
· R.a:tttmtn ı~lt derme çatma 
ordu, KayMD't etvanna tadar gelmişti. 
Fakat tınttıamınz1ıktan, bunların yansı 
dstıhp gftmlfli. Kmaınllıır da, etraftaki 
teyıen y@'l"leşe:r* oeat t>eşMrıııa yan 
gelmiştf!!'dt. 

&ıttt« (]ezf, bir ara~ buman ileriye 
6~. 9'mt etHR'i kaWere yerleş • 
ermek ~emtştt. 1'lbıt, MI btr nizamı 
ve bırl"bet a!tma ~ ilt'emiyen bu 
~~ 

- Biı, o ht!ar mll1daN PftP y.ne-
fM11Ey1:t. 

D!ye haber grtnlieııııtş4er .. kafile ka-
f!le ~m!elret!eriıte ~ ~1erd1. 

+ 
'B&ttal Ga~i, maiyetindıekl beş yüz at

lı ile, koca Anadolunun içinde yapaya1-
n1z 'kalmıştı. F:ıkat bu yalnızlık, onun 
bür~k ir.ıanını. zerre kadar sarsmadı. 

Beı yüz atlının bQfıncı geçmif ol4n. bu Tü rk 1cahnımcını he,- tarafı ~u.t ecU1/orcfll. 

Akınlrinna devam etti. ( Eskişehir ) i 1 tahttan indirmiş, bumunu kesmlf .. 
geçti. .Sakarya sahllle®ni altilst ede· I (Beş kule) ( 1) zindanına hapsetmif .. 
rek, Bızanslılara bir kat daha dehşet kendisi cie imparatorluk makamına 

Tercüme eden: HOs11L1 Cahid Yalçm 
Bu arabanın sürati çok geçmeden beni 1 Arab ati.an ne soğuğa tahammül edebi • 

ıtaouclıan ovalarına isal etti. Orada yeni lirlerdi, ne açlığa. Fakat bu beygirlerin 
mlınialıa.rla kar~ılaşaca'k.tım. Kar yoktu. kısrklıkJan bende hiç itimad hissi uyan 
buzlar çözülüyordu. Onun için, tesadüf dınnıy()l'lardı. Verilen nasihati dinlemeli 
ettilim bir yük arabaaı imdadıma yetiı- lüzuırwnu duymadım. 
memif oluydı orada kalınağa mecbur o- Bana Tatar esvabı hazırlamakla meş • 
laıcakbm. Bu araba ifiıne pek uygun geli- gu.l olduk.lan sırada ben de üç deve le • 
yordu. Fakat benim. arabanın sahibini gö- da.ri!k etüm. Muhtaç olduğum ça$rlan 
türmeje mecbur etmek için biraz cebir hazırlattım. Bunların kolay olduğu ka • 
w pddete müracaat etmem icab eyledi. d.;. da basit olan mekanizmasını biraz 

Kitibimle beraber arabaya yerleştim. tafsil.Atla anlatmak isterim. Çadırda ya • 
Yayan yürümekten kurtulduk diye sevı- pmak Adetleri olan Tatarlar şüphesiz ki 
nir.ken tekerleklerin biri bozuldu. Niha • bu san'atı pek ilerletmiş olacak.lard~ 
yet yayan yürümeğe mecbur olduk. Ta- Onların bütün fikirleri bir nokta üzerin .. 
tarlar sefiri pek az muhteşem bir tarzda dıe toplanmıştır. Bu da kendileri için en 
avdet ediyordu. Kam'ı görmek için ar • birinci biır ihtiyaç teşkil eden şey 
tadqımı beklemedim. Onun gelmeıı bir dir. Hiç bir zaman rahavet ve atalet lük
kaç gün eecikti. Daha evvel, Kam'a be • sünü tatmamış olan bir millet bütün iti 

i aim Kaoucban'a muvaaalatımı haber ver- nasını. bütün düşüncelerini beden tem 
miflerdi. rinine, ava ve cenge hasretmek zarurl 

Kıarn beni görür görmez. murahhuının idi. Tatarlar ancak boş vakitlerinde isti 
tevazuundan dolayı istihza etmeje bq- rahat etmekten zev'k alırlar. Onlar hazerl 
ladı. Buğdan hak.kında kendisine anlat • olmakla beraber rehave~ kendilerini ter .. 
tıklarım ona o kadar mühim göründü ki ketmeınif]erdi.r. Karargalıları her zaman• 
bu felaketi, Babıaliye bildirmekle bera • ki ikametglhlanndan hiç farksızdır. * 1' ber, vaziyete çare bulunmak için derhal Kolayca kapanıp açılan ve kafes kale. 

Battal Gazi. bir taraftan bu gazala • emirler verdi. Bu halin aebeble.rini tet • yapılmış olan bir i!skelıf-t dört buçuk ka· 

verdi. geçmişti. 

rına devam ederken, diğer taraftan da Battal Gazi, bütün bunlaTdan haber kik edince, Krim Gueray bana vezirı l- dem yüksekliğinde küçük bir dairevi dıı· 
Bizans şehrinde cereyan eden vak'ala- alıyordu. Ve aldığı haberleri de, derhal zam Emin Paşa hakkında hasıl etmiş ol- var vücude getirir. Bu iskeletin iki ucu 
rı gözoon ka'Çırmıyordu. Mütemadiyen Mı:ı1atya beylerbeyi Ömer beye bildi- duğu fikir ve kanaati izah etti. Bu Türk biırbirlerindıen takriben iki kadem kadar 
casuslar gönderiyor; imparatorluk mer- rivcr: ipt.da bir ruznamcı çırağı iken. sonra aynlarak çadırın methalini teşkil eder. 
kezindP. cereyan eden hadiseleri, günü - Aman .. bu fırsatlar kaçırılmasın. defterdarlık kiıtibliğine geçmişt!. Entri - Sonra, birer uçlarından bağlı ve dilet 
gününe öğreniyordu. De,.haol hai1feye haber gönderiniz, kalar sayesinde yüksek mevkilere çıkımı uçlan iskelete raptedilmek için küç51i 

Bizans şehrindeki isyan \'e ihtilal, bir milntazam bir ordu isteyiniz. Bizans bulunuyordu. Harb ilin edildiği zaman. meşin halkalı yirmi kaCar defnek tavan 
türlü siikun bulmuyordu. Şehrin için- şehri. kısa bir müddet zarfında elimize vezirlik payesine göz dikecek kadar küs- kubbesinin iskeletini temin eylemekte • 
de ve dışında, hergün çarpışmalar ve geçecektir. tahlık gösterdi. Çok geçmeden, cehaleti dir. Tavan bir h>~n ibarettir. Duvar · 
kanh boğuşmalar devam ediyordu. Diye, ricalarda bulunuyordu. padişahı bu kadar fena bir vezır intihab lar da ayni keçe iJe örtülür, bu örtü geniı 

İınpı:ırnfor Leontiyos, bu ihtiialleri ettiğine pişman bıra.\mıştı. Vezirilzanun bir 'kayıf ile iyice tutturulur. Duvarın di· 
bastırmaktan aciz kalmıştı. Ne yapaca- <~-tricaaı oar) bu kusurlan, Kam'ın iyi görüşHi nazar • bine kürek kürek toprak veya kar atıla· 
ğını şaşrrarak. bocalamıya başlamıştı. m Şimdiki <Yed!lmlel. larından kaçamazdı. Fikrini açıkça söy • rak içeıriye hava ginnesine meydan ve • 

Tra·kyada bulunan Bizans askerleri- ., lüyor ve yalnız Osmmh imparatorluğu- rHmez. (Arkası var) 
nu veziri8zamımn kabiliyetsizliğinden ve ····························-·····························-

nin (Amirazi) ismindeki kumandanı Açık muhabere: <Sabık Yrmf'n hflkl.ml, .. bets" likl . d t ll"'d d b ' 
bu fırsatı kaçırmak istememiş .. ordusu Mehrned Emin> imzalı mektuba cevab· munase ı.z ern en eve u e e 1 

• B. 
ile beraber hareket ederek, yıldırın GösterdliHnlz al(\ka ve teveccühe te.:e1tkür- lecek fena neticelerden kurtarmayı düJil- ır doktorun günlük 
sür'atile gelmiş. Bizans şehrine girm~- !er ederim. Mektubunuzun <Arz ve Semavat) nüyordu. 
ti. Ve tıpkı eski imparatora yapıldığ1 baJı.ı;J hakkındak: kısmı. o işlerle mesgul o - Yenı cServie> ye akın yapılması için notlarından 

lan arkadaşa verdim. Sizinle muhabere ede- •~t b lda ·ım· 1 ,_ T · 
gibi, o da ı:imdiki imparaior Leontiyosu cekt\r. z IJ .ıs an u verı ış o an .. arara atarıa- t==::==::::===========:::::::::::ıı..I 
-------~=~-=~-==-=~------~·~·-bnın Wyük w~l~rmdm ~rellib G~~IÇ~B 

Açık Eks · · tme ilanı mecliste muvafakat ed;ln,işti. Bütün vi • 

Kandilli Kız lisesi aahn alma komiıyonundan 

29/3/939 Çarşamba günü saat 11 de İstanbulda Beyoğlunda İst'klil caddesin
de 349 numarada Liseler MuhasebecHiğinde toplanan okul ~ks'ltme komisyo
nunda 2291 lira 89 kuruş keşif bedell~ Kandilli Kız Lisesi tamiratı açık eksiltme
ye konmuştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel hususf ve fenni şntnameleri, pro

je keşif hülasasiyle buna müteferri diğer evrak okulda görülebilir. 

Muvakkat teminatı 172 lira olup eksıltmeden bir (Jn evvele kadar Liseler Mu· 
haaebeciliği vemesine yatırılacaktır. İsteklilerin en az 1000 lıralılt bu işe benzer 

1f yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istmaden İstanbul Vi· 
!Ayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına aid Ti
caret Odası vesikaları ve teminat makbuziyle komisyona müracaatları. (1621) 

ANKARA 
Memurlar R ooperalı~f ŞirkP-tinden: 

1938 senesine aid % 12 nisbetinde kazanç payı ve % 8 mübayaat riatumu 
tevziatına başlanılmıştır. 

Ankaradaki ortaklarımızın hisse s~edleriııi ve istihlAk cüzdanlarile k!'edi 
.bonolarını Şirket Muhasebe6ine, İstanbulda bulunanlann Sil'keclde Mühür-

• darzade hanında 32 numarada İrtibat Büromuza ibraz ile istihkakİarını al • 
malannı dileriz. • 
Diğer mahallerdeki hissedarlarımızın yeni hilee senedi almıı bulunanla • 

rm 3 numaralı kuponun arkasına imzalıyarıtk yalnız kupon, yeni .sened alma
mış olanların da muvakkat makbuz veya C'llzdanlannı Ankarada Şirket Mü
dürlütüne irsal ile muvazzah adreslerini bildirmeleri rica olunur. 

!Ayetlere askerlik hizmetinin ifaaı için Kan durma11ı 
emlrler gönderildi. Sekiz aile başına üç 
süvari kaydediliyordu. Ayni zamanda 
birden hücuma geçecek üç ordu için bu 
miktar kAfi görülüyordu. Kırk bin kifi • 
den terekküb eden No1lradin ordusu kü
çük Don üzerine yürümek için emir al • 
mıştı. Altmış bin ltişiiik Calga ordusu 
Boristhene nehrinin sel sahilinden ilerli
yerek Orele'den öte!ere kadar gidecekti 
Kam'ın bizzat kumanda ettiği yilz bin 
kişilik ordu ise yenı Servieye girecekti 
Yesedan ve Bucak kuvvetleri bu 10n or
duya verildiler. Ordunun umum! toplan
tı yeri olarak Tornbachar civannda bir 
nokta intihab edildi. 

Krirn Gueray bütün bu tafsilatı 'b9na 
anlattığı sırada, seferi takih etmek iste • 
yip istemediğimi 10rdu. Vet>dijim cevab
da hana imparatonı ıwnına kendisinin 
nezdinde bulunmak tenfi beni yanın • 
dan uzaklaşmamaia mecbur ettiifni. ba
na bir mtihab yapmak ,.refJni bırakma -
dığını söyledim. 

Şu ceıvabı ft'J'di: 
- Benim yarıımda bulUDlll&Dd IUl dıe 

beraber götürmemi icab eder. Çok 80fuk. 
krla k&rfılatacaiız. Bu esvabuıWa ., • 
fula tahammül edemezsiniz. Tatariar li· 
bi giyiniıniz, kaybedecek vakttmiz yoktur. 
Bekiz güne bda.r hareket edecelb. 

Sefer bazırllğıııı görınU üzere derhal 
yerimden kalktım. Pnmain dairesinden 
çıktığun aırada. arkaanda iki iç <>ilanı 
ile tıepif.t nazın arkama Lapoııyamn 

Bazı fitman kimaelerde, y&§lı lnaanlar
da, çot öluıllriltıfl olan ethasta; birden. 
bire gözün beyaz lruımının büyük bir par
c;uındıt tıpkırmm bir tan tavaauu trörtı
lür. Hafit bir ağırlık bJaaedlllr. Fazla aan
cı, lltihab, çapak gibi teYler yoktur. B11-
yilt ıztırab vermez. Ve bir hatta on atın 
sarfında 7an.1 yav14 o tımuzı leke par
çslanıo d&tııır ve vücud tarafından 

DlU8edllerelı: ta:ybolur, lylleolr eıcıer. 
Buraya tadar Jfln o kadar ehemmiyeti 
olmadıtı clbi görilltır. Fakat ııa1r11ı:a.t 
böyle detildlr. Çtinkii gözde böyle tan 
blrikmest için bir tüçtllı: tan damannm 
oa~m~lbım~.Durupdururunblr 
kan daman niçin oatluın? Şttphels da
marın elutllı:lyeU ualmıf tırkl ufak bir 
tazyıtıe veyahud öbürütle çat.layıvermlf
tt.r. Bln&.enaleJh böyle olan ethaaın da
marlarında aertlllı:, tatılıt baf}amJf de -
mettir. Mubaktalı: tanaiyonlarını 6lçtür
meleri llmndır. Ölrdrilliln flddet ,.. 
adedini tnd1rtc1 ll'9lar almalıdır. Ayni 
samanda bqa tan hGcum eden eebeb • 
lıerden çettıımek de ı&mndır. Qtbılı:ti bu
ıon ıöacte çatııyan damann yarın bqb 
bir mahalde teterrtır etmıyecettnı khDle 
blae t.em1n edem•. Bu damar patJamuı 
beJfnde de olablllr. Tedbirli bulwımM 
leab eder. Burun kanam•aı, tröscle -.eya
hud Ttlclld1hı diler J'Ulerlnde b6Jle bll& 
Meb an danmıalan karanlık bir ıata.. I 

balı l6"enD ll&meUerdtr. İhmal etme
meli. BöJSe valı:'alarda berlı:ea aile dolı:

tıOruna mtıracaMle ricudüniln btl.tün 
a.Jcaamını tontroı eıtUrmelldir. 

CeYab lıltl7a ~ ..... 
,.ıa 7e"••alann1 rkıa _......_ Abl tak· 
..,.. llWdsl .111m ...... lralabWr. 

beyaz ~ ~ 'biz- kü.rk li.ydirdi. --····-----··· .. •••••••••••••••••• ... -·---

İçine lincab kaıplaıunıfh. İltifatından do- lflJ-----------. 
layı iıll '\Qr için ı.krar Kam'ın yanma 
Pr<i'm. 

GIDerek: 

Yeni bl\Sllan 

RİZA TEVFiK 
- 8iıae bir Tatar nı veriyOl'wn. dedi. Hayatı ve ı liri eri 

Benim de tıptı bunun libi bir kdrküm RAMAZAN O. ARKIN 
var. Ayni öniformamu olm .. ım istedim. 220 sayfa ve 6 tablo 

O gün. beftmrabor bana on Çerkea 
beN*ri f(>nderdi. Efen.dJsl tarabndan btanbulda Resimli Ay matbansı 

TOrk Um ted şirketinde 60 kuruş 
J'&Pbtı bir~ Anıb Ml&n.mı .et~ ftatla satılmnkt .<ıır. 

aötilrmemekl~jm! bi.ldiriyordu. Çünkü ~---------1--



t4 Sayfa SON POSTA 

cSon Posta• nm tefrita.sı: 16 

Bi!J iN6ilil CASUS 
Tercl\ı:M eden: B. Al&I 

İkinci - bir infilak oldu ve ben sutüstü yere yuvarlandım 

Umumi Barbde babet11 btr topçu cıtep am:na.a kalan brr Franau naklfys kolu 

Hadisat:rr bundan sonra nastl. bir seytr kendi kendime: cAbdal herif, diyor - etti. Tabii inzibat çavuşu, onun tav • 
takib edeceğini merakla w sablJ."Sızlık- dum, deful burade. Şimdi nerede ise siyesini niçin tutmadığımı sormakta 
fa beklemeğe başlaıdım: Acaba diğer seni enseliyeoekler.. şim.di burada bu- geçikmedi. Ben de ona, yolumu ~ 
tren zamanında durabilecek mi idi?. Iunan herkesten şüphe edilecek .. bura- dığımı bunun için taril ettiği kamyonu 
Fakat hayır, durmasına imkAn yoktu .. smı çevirip Willk yerind-e bulunan bulamadığımı söyledim. Tabii bu ma
çünkü aradaki mesafe ancak y\lz yarda herkesi tevkif etın~k işten bile değil ... kul bir mazeret olamazdı: Çünkü de
lık bir şeydi. Gelen trenin lokomotifi, Çılgın herif kaç buradan!.:. Fakat, bir diklerimin doğruluğunu kabul etsek 
bundan önceki infilAk gürültüsünden taraftan bunu söylerken diğer taraftall bile. o takdırde yaya olarak yoluma ni
daha büyük bir gürültü ile, devrili va- da, yardımsız bir halde yerde yuvarla- çin devam etmemiştim? Buna makul 
gonlar yıgmma çarptı. nan bir zavallıyı ~rüyor ve hemen o- bir cevcıb vermek im:karunzdı. Ben de 

Birinci infilaktan doğan gürültü ve na yardı.ııı. etmeğe koşuyordum. bunu takdir ettiğim için, hal~ infi.IA-
heyecan iki misline çıktı. İn.sanlar dört Nihay~t çok geçmeden takatten kesil- kın tesirinden kurtulamamış bir sersem 
bir tarafta bağırışarak kaçıyorlardı. dim. Moodi ve manevi yorgunluk, in- rolünü oynamaktan başka çare göre-
Ben de hendeğimden fırlıyarak infil~- f11Ak ~ahnesinin doğuTduğu aksülamel medim. (Arkası var) 
kin olduğu yere ko~tum. Bizzat sebeb beni harab etmisti. Tabir bu arada infi- ............................................................ .. 

olduğum felfı.ketin doğurduğu zararları lak sahnstna yllzlerce insan gelmişti. 
gözlerimle görerek bir fikir edinme - Doktorlar yaralılın-la meşgul olmağa 
mek için hiç bir sebeb yoktu. Sonra, başlamışlardı. Bir sıhhiye neferi de ba
beni hendeğin içinde, gizlenmiş bir va- na doğru koştu. Beni bitkin bir halde, 
ziyette bulmaları da doğru değildi. Fa- görünce, artık işi paydos etmemi söy -
kat, asker nakleden trenin yoldan çık- lemekle iktifa etmiyerek,. doktora da 
tığı, ve bir kaç yolcu vagonun devril- götürdü. Dokt0r sür'atle yaraılarım1 
tdiği yere gelmeden, ikinci bir infilak sardı ve beni hastaneye gönderdi. Dok
daha oldu.. fakat bu pek müthiş bir tor yal'.'alanmı sararken, yardım 'işine 
:Şeydi. Ben sırt üstü yere yuvarlandım. bakan bir binbaşı da doktorun yanına 
Fakat gene talihli bir adam imişim: sokuldu. 
çünkü düştüğüm yer, otlarla kaplı yu- Doktor, binbaşı ~ yaptığı kısa bir 
muşcrk bir topraktı. Fakat ne de olsa, konuşma esnasında beni göstererek: 
ayağa kalktığım zaman, vücudümün _ Bn adam, dedi, her türlü mükafa
bir çok y~rlcrinden kanlar aktığını gör- ta hak kazandı. Büyük bir gayretle ça
dürn. Ufak bir muayeneden sonra, bu hştı ve çok müsbet işler gördü. 
yaraların ufak tefek berelerden ibatret Binb:ışı bana doğru dönerek adımı ve 
olduğunu görünce yüreğim ferahladı. alayımı sordu. Sorulan suallere cevab 

Ne olmuştu?. Çok geçmeden her şeyi vermek mecburiyetinde kaldım. Bin -
bütün teferrüatile öğrendim: Asker başı, bu güzel hareketimi, alay kuman
nakleden trenin lokomotifi doğruca, danına bildireceğini söyledi. Nişanla 
mühinunat dolu bir vagonun üstüne taltif edilmem ihtimali bile olduğunu 
binmişti. Bu çarpmanın şiddetinden, il~ve etti. 
ağır mermi vagonlarından bi:r iki 
tanesi infilfık etmişti. Manzara çok müt
hişti. Fakat buna rağmen sevincimden 
·deli gibi olmuştum: Çünkü artık me.se-
[e, volun 24 saatlik bir kapanlŞ'l mese
lesi olmaktan çık:ımştı.. yüllerce insan, 
düzinelerle vinç ça-lışsa. bu yol gene 
bir haftadn önce t€mizlenemezdi. 

Hastanede daha esaslı bir tedavi gör
mek üzPre sıhhiye otomobiline bindi -
rirlerken, kendi kendime: cGel de şim
di pirincin taşını ayıkla!> diye söylen
dim. 

Ben ne budala bir adamdım!. Ne di
ye diğer hislerimi dinlemedim de he -
men Siizan'a koşup gitmedim?. Orada 
pekala yaralarımı sardırabilir, hemen 
Bua-Bernar'a gidebilirdim. Şimdi beni 
hasttfnı>ye sevkediyorlardı. Oradan ka
çıp kurtulmak herhalde çok güç bir iş 
olacaktı. 
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Soldan sala: 
1 - Alfabede o:K• dan o:N• ye ta.dar harf-

leri okuyunuz. 
1 - Kız evl~d. 
S - Denın - Bir içki - Nebi JJ.h1.kası. 
6 - Rütubet - Sonunda cM• olsa bO.tün

Pisllk 
ı - validem - Du-varcı li.leti 
6 - Hayvanlnrın otladıkları yer - Cami -

de namaz l.nldıran 
'l - Biı: göz rengi - Sonunda. cLı olııa a

rının yaptığı - Be..şınd& cBı ol.sa şa
raJb. 

8 - Rabıt edatı - Bir vllA.yetlıniz - V1 -
JA.yel 

9 - Cerhet 
10 - Blr nevi bıçak 
Yukarıdan aşağı: 

1 - Bir müshil llAcı 
B - Çok konuşan • 
S - İl~ve - Kovuk - Hayret nidası. 
' - Oeml edatı - Nehi lA.hlkuı - Bu • 

malt masdannda.n emrthazır. 
ı; - Etrad - Fırtına 
" - Yanmıy:ın şeffaf madde - Adetler. 
'1 - Ölil mü? - Bir nota - Qok b~ 

Mart 28 

Liseler arasında tertib edilen futbol 
ve voleybol müsabakaları 

Bu münasebetle Pazar günü Taksim stadında liselilerin 
iştirakile büyük merasim yapılacak 

Mektebler arasında tertibi kararlaştı-ı dilerek tahsis edilen mahallerde yer ala· 
rılan beden terbiyesi spor müsabakaları- caklardır. 
na 2 Nisanda Taksim stadyomunda başla-! Evvela, Ebedi Şef Atatiirkün hatırası· 
nacak. bu münasebetle büyük merasim na hürmetle 3 dakika sükut edilecektir. 
yapılacaktır. Müteakiben okullar tarafından geçid 

Kalabalık bir davetli kütlesi önünde resmi yapılacaktır. Mensimi, İstanbul 
yapılıacak olan mera.sime, Şehir bandosu ,..,.•n•k muallim mektebi bı>den terbiyesi 
tarafından İ8tlklll marşUe başlanacaktır. öğretmni Ferhad idare edecektir. 
Hazırlanan programa göre müsabakalara Merasimden sonra yapılacak futbol ve 
resmi ve hu.ml kız ve erkek bütün lise. voleybol müsabakaları programı hazır
öğretmen ve san'at okulları sporcu tale- lanmıştır. 16 resmi ve hususi ilse arasın
be.st iftirak ~k:lerd1r. Erkek talebeler da bir turnuva olarak yapılacak milsaba
beyaz pantalon giyecek, kız talebeler de kaların teşkilata bağlı hakemler tarafın· 
jimnastik kıyafetinde hazır bulunacak· dan idare edilmesi için verilen karar ü
lardır. Mekteblıer mer~m günü flama- zerine lisanslı hakemlerden Nuri. Şazi. 

Ahmed Adem, Adnan, Tarık. Halid Ga
larını yanlarına alacaklar ve Türk bay-

lib, İzzet Muhittin. Feridun, Necdet ve 
rağı gıetirmi~klerd.'ir. Yalnız İstanbul Şevkiden mii'rekkeb hakem heyeti bu ak-
kız muallim mektebi Türk bayrağile şam beş buçukta Maarif Müdürlüğünde 
mekteblerin &ıünde geçecektir. Mera- bir toplantı yapacaklardır. 
simde, mektebler hurırluheca ımasile yer Futbol maçları bu hafta Pazar gdnil 
alacaklardır. Her mekteb 44 er kişilik Taksim stadyomunda Galatasarayla İ• 
takımlarla iştirak edeceklerdir. tanbul lisesi takımları arasında yapıla

Liselerin sporcu talebesi. 2 Nisan günü ~k. diğer maçlar gene Taksim stadınd« 
saat 14 te Galatasaray lisesinde toplan· o!acak, fakat Cumartesi günleri ikişer 
mış bulunacaklardır. maç oynanacaktır. 

Merasime, Galatasaray erkek lisesin- Maçların müddeti yarım saatten bir n4 
den saat tam 14 te başlanacak ve sporcu ate kadar kabul edi~iştir. Berabere bf
talebe takımları yanla.nnda öğretmen ve- ten oyunlar onar dakika temdi.d edilo
ya öğretmen yardımcıları olduğu halde cektir. 
birbirini takiben İstiklAl caddesi tariki- Maçlar gene berabere bittiği takdirde 
le Taksime gidecek ve Cümhuriyet abi- ikinci hafta tekrar edilecektir. 
desine çelenk koyacaklardır. Bu esnada Voleybol maçları Kabataş ve Deni% Ti
sporcu talebe, abidenin etrafında, evvel- caret mektebi salonunda yapılacak. tıır4 

ce tesbit edilen şekilde yer alacakla< ve nuvaya gelecek hafta başlanacaktır. Kız. 
mızıkanın iştirakile İstiklal marşını söy- lar arasındaki müsabakalar da İstanbul 
liyeceklerdir. Bundan sonra stadyoma gi- kız lisesi salonunda yapılacaktır. 

Tiyatro : Şehir tiyatrosunda " Korkunç Gece ,, 
(l\A~tarnti. 8 in<'i ı:::Jvfada) 

Korku. şaka. cinayet, ve cinayet faili
nin bulunması bürun bunlar piyeste çok 
iyi yaşıyor. 

Seyirci yanlış tahmJnler yapıyor, pi -
yesin devamınca, katilin ortaya çıkarıl -
ması meselesini kendi düşüncesine göre 
hesablıyor. fakat hiç re böyle değil.. ve 
bil'hassa bu tarz eserlerde çok görülen. 
yeııe düşürülmüş bir mendil, kapıya ta -
kılarak kopm~ 'dir düğme gibi polis ro
manqarının banal delillerile her şeyi is
bat cihetine gi.dilmiyDf'. Piyesin muhar -
riri de esasen sahneye çıkardığı polis ro
manı muha.rrlrinin de bu tarafile eğle -
niyor. 

* Korkunç Gecenin dekoru güzeldir. 
Yalnız deniz feneri iyi gösterilmemi§. Sa
lona akseden ışığın bir den\z fenerinin 
ışığı olduğu ~laıa.zard'a anlaşılmıyor. 

* Korkunç Gece için; umumiyet itibari-

r-
Ankara borsası 

4\1 
___. .. .,___ 

Açılır k:apanıı Hatları 27 • 3 • 939 
ÇJ:KLEB 

Açıitj Kap ıu' 

~ 
IL9!l 1.98 

Xn·Yodl ~26.6825 116.6826 ..... ! .. 626 !1.1526 

waoo 6.66 t.66 
18.'9 Sl.~'.ıl 

l!e güzel oynandı denilebilir. Hüseyin Ke
mal piyesin ruhuna vakıftı, rolünü çok 
ustaca yaptı. Katil-olamaz hissini veri -
yordu, şakacı idi, bulunduğu her sahnede 
onun :hakim Olduğunu sezmemek imkAn
sızaı. 

f. Galib rolünü daha iyı yapabilirdL 
Kuvvetli olması lAzmı gelen sahnelerde 
mütereddid hareket ediyordu. Cahide iyt 
idi. Ve bilhassa son perdede kocasile a • 
rasında geçen sahneyi güzel yaşattı. 

Mahmutlu bu sene birç<ık temsillerde 
fevkalade bulduk. Mahmud her piyeste 
akliğı rolü ben.lınse:m.iş. muvaffakiyet.ııa 

başarmıştı. Bu piyMe nedense diğerle • 
Mıdeki gibi olamack. Mahmudun piyes • 
teki rolü, aptal değildir, biraz korkaktır, 
Halbuki Mahmud karkalrlığı aptallıkla 

karıştırdı. 

Makyajı biraz garib olan Sami rolünü 
iyt yapıyordu. Nevin. Müfid, Suavt, ıa.. 
ni muvaffak oldular. 

Nöbetçi 

lsmet Hu.til.n 

-, 
eczaneler · 

--.... --
Bu gece nöbetçi olan eczaneler şwılal'. 

dır: 

İstanbol cihetindekiler: 

Ben vazifemi, hem de büyük bir mu· 
vaffakiyetle başarmıştım. Derhal giz
ienerek Bua-Bemar'a dönmem ve ora
da, beni kendi hatlm nna götürecek o -
fan pilotwnu beklemem lazımdı .. Fa
kat gelgelcliır. ben böy1e hareket et -
medim. İçinde bulunduğum müthiş ve 
foci manzaranın ıdehşetinden kendimi 
kurtaramadım. İnfilak eden trenlerden 
birinde yüzlerce insan varın~. İnfila -
kin şidrktinden, bunların büyük bir 
kısmı yaralanmış veyahud ölmüş .. yo
Jun her tarafı, inliyen ve feryad eden 
yaralıl~rla dopdolu idi. Bu benim ta -
hammi.ilümün fevkinde bir şeydi .. K'en
öimi, içimden ~elen temiz hislerin ce
reyanın? bırakıverdim. Halbu'.k'i harb
de, bu gibi hislere kulak vermek pek 
ae iyi olmuyor. Neyse .. hemen ba-na en 
yakın olan yaralılara doğru koştum ve 
~limden geldiği kadar onlara yardım 
etmeğe başladım. Yaşıvanlann yM-ala
ıım sarmak için ölülerin çamaşırlarını 
soymak ve yırtmak mecburiyetinde ka 
lıyordum. Büyük bir gayretle. canla 
bas'a çalışıyordum. Arada sırada da, 

Hastaneclc bana çok iyi muamele et
tiler .. herhalde, 3ıhhiye otomobilinin 
şoförü, infilak yerinde benim göst€r -
miş olduğum fedııkArlık ve yararhğı 
ballandıra- ballandıra hastanedekilere 
anlatmış olacaktı .. bana bakan doktor, 
büyük bir ihtimamla benim hafif yora
lanmı s:.1rdı. Bundan sonra beni yata
ğa yatırdılar .. o kadar yorgundum ki, 
bütün heyecanlarıma rağmen bir saat 
kadar uyumaktan kendimi a'lamamı -
şım.. uyandığım zaman yanıbaşımdaki 
yatakta yatmakta olan birine gözüm 
ilişti. BUir misiniz bu kimdi? Yanımda 
yatmakta olan bu adam, beni yolda çe
viren ve Hlillük'a sür'a~le gitmem için 
bana yol gösteren inzibat çavuşu değil 
mi imi~? 

8 - 'tıti!ham nidıw - İki ta.ra.fı kesen 
OecMnn 
A.DMrdaa 67.22 61.:12 

Ak.sarayda: (Ziya Nuri), Alemdarda : 
<Esad), Beye.zıdda: CABador), Bamatya -
da: CTeollios), Eminön1lnde: (Ami.ns. -

ya), Eyübde: <Hikmet Atlamas), Fener

de: C'Hüsam&dd.in), Şehre.mlnindit: <NA -
nm>, Şehza.debaşuıd&: <Hamdi), Kara -
gümrküte (Suad>, KO.çükpaza.rda: <Ba
met Cwıll), Bakır.ltOytllıde: (İst.epQ.n). 

Der ha 1, kendimi mazur gösterecek 
bazı yalanlar düşünüp 'bulmam icab 

bıçak - San'at. 
9 - isıı.nın doğduğunda.n hesa.blanaıı ı.-

rth 
10 - Bir yıevi şekerleme. 
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60.816 60.815 
u.ao U.80 
J.0~:.16 1.0925 
t.66 1.56 
T .. cıı edilmemi' 
b.93 6..93 
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~.9675 24.9075 
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H,6;& M.62 
S0,667& 30.5675 
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Beyotf o cihetJndeJdlel': 
İstlklA.l cadde.sin~: (Delluudal, CJ&

ıatada: (B'.ilMyin H1lsnt1), Ta.ks1mde 

(L1monciyan), Panpltıda.: CNa.rgilea1 -
yan), B~tktaşta.: (Süleyman Btrn). 

Boğaziçk, Kadıka7 n Adala.rdıı.kllerı 
ÜBküda.rda: cömer Kenan), Sanyor -

~= (()smS.ll), Kadık6yünde: <Bt17ük, Uv
ler>, Büyüka.dada: (Şinasi Rıza), Hey • 
belide: (Tanaş). 

1 8 I' l & a .&. S L A 8 \... __________ , 
1--------,.--------1 -······ .. ············································ .. ·---

'1"1111 _..,.. 1 .... 

• • m • 
' ' ı nıl•ll 

Kapaıı.ıı 
(23 Nisau Çocuk bayramı~' 

Çocukların bayramı ya.klaşı:yor. Ya"t' -
ruıara iyi bir bayram geçlrmeler1 iç1J:ı 
hazırla.nalını. 

-

-..... 



ı a'1e Kuruş 

Samsun 25 (Ma 'e:ıi kutu) 45 

Samsun 20 30 

Salon 20 35 

Çeşit 100 145 
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F zla 
ET ulan 

udranın Yeni 
Renkleri 

iR 

Bu kıymetli 
tavsiyelerde 
bulunuyor: 

- Şapka ve roblarda olduğu gibi - Pudra renklerinin modası da daima 
değişir. Bunun için Tokalon miicsscscsinin güz~llik mi.itchassısı, yeni ve 

cazib rcnUeri hemen bayanların cnzarı istifadesine ar.reyler. * Peche - İlkbahar tuva!etlerile hassa suare tuvaletlerile ahenktar bir 
ahl'llktar olan ve bılhassa sarışınlar- pudradır. 

la saçları k€Stane rengınde olanlara * Rose Ocre - Sıcak tenli esmerler 
yakıpıı cŞeftali yumuşaklığı. tesirini için son moda pudradır. 
yapan pudradır. * Bütün bu renklerle sair bir çok 

1t Ocre - Esmer tenler için gayet renkler cKrema köpüklü> meşhur 
sevimli 'e cMnh bir tesir yapan ve TOKALON PUDRASININ bütün 
bugOn Pariste pek fazla rağbet bulan serisini teşkil ederler. 
pudradır. Bütün bu renkler, tene güzel ve * Rechel Dorc - Zaif tipleri hafif nazik bir cFinimab vermek için has-
ve mahrem bir parlaklık veren ve bil· saten tetebbü edilmiştir. 

PUDRANIZI NASIL İNTİHAD E™ELİ? 
Bu meşhur mütehassıs diyor ki: l:tih bulunmalıdır. Bu kıymetli cev-

Adi pudralar, cildin ttıbii yağlarını her hususi bir usul daixesinde Toka-
massederek kurutur ve sertleştirir. lon pudrasında mevcuddur. Bu pudra 
Ve buruşukluklann scri9.n husul;_ı- ise cildı.nizi kurutmaz w sertleştir. 
nü teshıl eder. Bu halın önüne r,eç- mez. Bilfilcis kadife glbi yumuşatır ve 
mek içm pudramı.da cKremn köpü- tatlılaştırır. 

CAZİB Rl\ iKI...ERİN BL'TÜN SERİSiNİ TECR'ÜBE FDİNİZ. 
Bir çok kadınlar. maale ef ıt:em-S:ıı:ılZ ... E.,..H_E_P ... S-INI--.. renk bir pudra tecrübe 
tenlerine uygun olan adini:&. 

pudrayı kullanmıvorlar. p A R A s ı z Adr-e,,imize yazınız, si-
ı:e parasız muhtelif renk-

Bunun için yüzlerine lerde 6 adet nümunelik 

makyaj olmuş ve sert GÔNDERECEC'itz. yeni TOKALON pudrası 
ibir manzara veriyor. Te- ._ ________ _. gönde:receği2. Ve bu teo-

nini.ze uygun pudrayı bulmanın ye- rilbeyi kolaylıkla yapUUL 
giine çaresi yüzünüzün bir tarafına Adres: İstanbul 622 postıe. .K.. (~ l(o. 
bir renk ve diğer walma Mfka Tokaloıı pudruı ICtl"Viıd). 

Nefis ve Leziz 

A 
yome isterseniz: 

IZMI iN 
AŞ IBAŞI 

Markayı tercih ediniz. 

'levml. Sıya.sl. Hııvadts ve Halk ıaıe~ 

Yerebatan, Çatalçeşme aoıcalı:, il 
İSTANBUL 

Gazetemizde ı;ıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize tiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

~ene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TURKlYE 14JJ 'jblJ 4VO 
YUNANİSTAN ~j ... ::..4'U 710 
ECNEBİ ;!. .. l ı 4 8J() 

Abone bedeli peşindir. Adr• 
değiftirmek 2~ kurı.ıftur. 

1 
Ay 
Kr. 

lw 
27u 
~VJ 

G•l•n evralı ım 11•rilmn. 
llcinlardan me•'uliycl alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kuruflult 

Pul illvesl llzım.U.r. 

·····························--············ı (" Poııa Jcutuıu : 7il İatanbuı 
! Telgraf : Son Posta 

: Telefon : 20203 
\ ...................... ••·······-·· ... ········-' 

.......... ·--·····---·· .. ····· .... ··-········----..... 
Son Poeta Matbun 

Ntfl"ifat Müdürll: Selim Jt~p r~ 
....... .....+w.ı· ._.... S. Ragıp EMEÇ 
DA.DAC........a: ~ n,-.,,. VŞAKLlGUi 

Tane Kuruş 

Sipahi 25 (Madeni kutu) 50 

Sipahi 20 35 

Yaka 20 30 

Çeşit 50 72, 5 

lktısat Vekaletinden: 
DERiCiLiK, YÜNLÜ VE PAMUKLU MENSUCAT TAHSiLi iÇiN 

AVRUP VA GONOERILECEK SANAT OKULU MEZUNLARI 
MÜSABAKA IMTIHANI SARTLARI 

' 
l - Avrupaya tahsile gönderilecek San'at Okulu mezunları müsabaka imti • 

hanı şartları hakkında evvelce yaptlan ılan aşağıdaki şekilde tadil edilmlştir. 
2 - Avrupa Derıcilik, yünlü ve pamuklu mensucat meslek mekteblerinde tah· 

sil ettinlmek üzere müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu talebelerin clO> u de
ricilik, .ıo> u yünlü mensucat ve clO, u da pamuklu mensucat tahsili yapacaktır, 

3 - İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz bulunmaları lazımdır. 
A - Turk olmak. 
B - Sıhhati tam ve tahsil edeceği san'at şubesinde çalışmağa müsaid olmak, 
C - En çok 25 ya~nda olmak ve askerliğini yapmış veya hastalıktan başka bir 

sebeb.e tecil edılmiş bulunmak. 
D - Maarif Vekliletı Bölge San'at Okulları tesviyecilik. demircilik veya elek· 

trikçıl k şubelerinden mezun bulunmak. 
-! - İmtihanlar; Bölge san'at okulları müfredat programianna gore aşağıda· 

ki derslerden olmak üzere 2/5/939 tarihinde Ankara, İstanbul. Bursa ve İzmir 
Bölge San'at Olru •• arında yapılacaktır. 

Matematik. 
Mekanik. 
Makine ve motör. 
Meslek teknolojısi ve malzeme. 
L'san cAlmanca veya Fransızca>. 

5 - Kabul edilen asgari ve vasatiden fazla not alarak imt'hnncia muvaffak 
olanlardan muvaffaltiyet sırasi:e c30> namzed aynlacakbr. Ayni derecede mu • 
vaffakiyet gösterenlerden askerliğini yapmış olanlar veya lisandan daha iyi not 
alanlar tercih edilecektir. Bu namzedler üç grupa tefrik edilerek mesleklerine 
göre 31/10/939 tarihine kadar Sümerbankın Beykoz. Feshane, Hereke ve Kay.se
ri .fabrikalarında staj görerek ve mesleki fabrika kurslarına devam edecekler • 
dir. Staj müddetince kendilerine aydı 50 şer lira verilecektir. 

6 - Staj müddetinin sonunda fabrikalarda yapılacak kurs imtihanlarında ve 
umumi çalışmalarında muvaffakiyet gösteren ve ahiakan mazbut olduklarına 

kanaat getirilen namzedler Avrupaya gönderileceklerdir. Bu imtihanlarda mu • 
vaffak olamıyanlar serbest kalırlar ve hiç bir hak talebinde bulunamazlar. 
İmtihanda muvaffak olarak Avrupay:J gönderilecek talebe Sümerbankın idare 

ve nezareti altında olmak üzere EylOI 1940 tar"hine kadar lisan kurslarına devam 
&decek ve 1940 sen~si kış s;;)mesterinde meslek tahsiline bsşlıyacaktır. 

'1 - Avrupaya gönderilerek talebe SUrnerbank fabrikalanndak: staj ve Av· 
nıpadaki staj ve tahsil müddetlerini bir misli fazlasile İktısad Vekaletinin göste
receği işlerde usta, ustabaşı veya fen memuru olarak çalışacakiardır. Bu mükel
lefiyeti tevsik etmek üzere A vrupaya gönderilecek her talebe bir tnahhüdname 
verecek ve muteber bir kefil gösterecektir. 

8 - Talihler en geç 15/4/939 tarihine kadar dördüncü maddede yazılı bölge 

san'at okullanndan hangisinde imtihana gireceklerini gösteren bir istida ile aşa
tıda-lti veıdkaları İ..ktısad Vekaleti Sanayi Umum Müdürlüğüne gönderecekler
dir. 

A - Nüfua hüviyet cüzdanı. 
B - Askerlik vazifesinin yapılım~ veya tecil edilmiş bulunduğunu gösteren 

vesika. 
C - Mekteb şabadetnamesi 
D - Hüsnühal varakası. 
E - Çalışacağı san'ata mütehnmmil bulunduğunu gösteren resmen tasdik edil· 

miş sıhhat vesikası. 

F - Alb aded v~ikalık fotoğraf. 
t - Fazla izahat almak istiyenler İktısad Vekaleti Sanayi Umum Müdtir:~ı~ 

ne müracaat etmeh"dirler. cg13. cl743> 
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GRiP - NEZLE - KIRIKLIK - SO UKALGINLI 1 - ROMATiZMA - NEVRALJi - BAŞ - OiŞ 
ve bütün ağrılan derhal keser. isim ve markaya dikkat. NEVROZIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. - ---

AKLINIZDA KALSIN! 
Et Ye aehzelerla ~elen, ••JYalana fbelce Jık•nmamumdaa, içilen nlann lemis •e uf olm11 .. 11ndan buıl olu IOlaan dedijimiır: bar~k kvtlUI • ..... 

hayvanlardır. Bunlar: ince N..ujln iç zanna J•plf&r.k Ye kan emerek yetİfİr ye llrerler. Eberiyetle çocuklard• balanar. 

Halaidik, Kamızlık, H•nmpır:blr, brm atnlan, kann ıipaeleri, burun, makat kapnmuı, lahal, oburluk, bq d&ımui, ul1a akma-. ur'aya benzer halleri, pce "-
kulan, ılrmede, ifitmede bomld11k hep ba kartluın tuiriclir. 

iSMET SOLUCAN BİSKOVİTI 
Bu kurtlann eD birind de•amcbr. 81,ttk Ye kilçlklere emniyetle verilir. Her çocuk nve nve yer •• , Çocaklannıza aenecle birkaç defa ihtiyaten Yeriniz. KaU... 

dıktan yirmi dlrt uat wır• aolacanlar dllfmeue çocujunmda aolucan olmadıj'ma itimad ediniz. Sıhı..t Veklletinin ruml mbaadaini babdir. Tara llti
kutular içinc!e 1azıhdır. 

DiKKAT: Piyasaya taklid olarak başka Solucan biskUvitleri çıkmıştır. LOtfen kutuların Uzerinde ( 1 S M ET) 
Markasını arayınız. FiAT ~ HER ECZANEDE ( 20) KURUŞTUR. 

SPORCUL•R 
DüftlnllZ yaralandım& 
Mikroplar berinde 
ôtdllrll :n teairi hm 

ViROZA !!.ı_ 
•e Tekrar Oyana Bqla,.. 

Nama bütün ~ ~ .,. kibar hallwmzm Jadle!Mhklan 

VENÜS E ANSLARI 
Bir çiçek deiO, binbir ~ kokusunu ..-releri içine toplamıştır. 
Ga7et ralmevu ve yeni çıkan •bit kokuJann isimleri: 

Gece Perisi, Tango, Madya, Flor Doryan, Roz Doryan, Lorigan, Şipr, Rev 
Dor, Senk Flör, Milflör, Mikado, Paris, Suar de Paris, Şanel, Krepdösin, Mi· 
çiko, Kelkflör, J'lör Damur, Royal, Gül, Şebboy, Sümbül, Menekşe, Yasemin, 
Za!nbak, Fulya, Hanımeli, Müge, Unutma beni Heliotrop, Narsia Nuar, Nar
ıia Blö, Kadmtenl, Dağçiçeği, YeSair. 

Ummnl depom: Nurecldin EvU,.awle kimyevi ecza atat ve ıtriyat 
Depon : latanbuJ 

Gazojen Kazanı 
Tlrk antrmsiti, kok Y• 
od• klmilrl ile ifliyen 

DEUTZ 
Mamullbndan aon ıiatem 

Gazojen Kazanı 
~po me•cudumı.a an 

derlıaal teılim ecldir 

BARI ra&K 
YI 1181111 

Galata • Appian un 
No. 5 Telefon ı ~38 

GÜZELLiGiNIZ 
İÇİN 

REM BALSANiN 1 
KANZUK 

Bilttln dünyaca taUir edllmlt llh-
hl ,Uzellik kremleridir. Gece için 
1ailı. ,Undüz için 1aisaz Y• han. 
aeıbadem çeşidlerl hususi vuo v• 
tüplerde satılır. 
INGILlz KANZUK ECZANESi 

BEYOlİLU • IST ANBUL 

Minimini yavrunuzun sıhhatini dO· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'r ~n~o~ Onh~~~u~alannın ı kraUÇ&Ji olan ve en iyi imal edil· 

1 İstanbul l elediyesi Uinlan 1 mit, en fazla tekemmtll ettirilmlt 
_ • en ubbt arabayı alınız. Yeni gelen 
Karaağaç müesısesatı buz fabrikası için lilzmmı olan 2 tane santrifüj tulumba 1989 modelinin 50 den fazla oeştdl 

650 lira tahmin bedelde müteahhid nam w hesabına açık eksiltmeye konul • vardır. Her y~rden ucuz ftat ve 
muı;:tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüiündıe ...ıw..ı.~u ... UteJdilıer 2490 sayılı ka- mQaald şartlaria falnız, 

s .-- BAKER MA8AZALARINDA 
nunda yazılı vesika ve 48 lira 75 kurutluk ilk teminat, matbua veya mektubil• bulabilirsiniz. 
beraber 11/4/939 Sah pnü saat 14 buçuk a Derimi ı:.ctlmende bu!umnahclırlar. 

~12) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kwulut tarihi ı 1188 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liram 
Şube n ajana adedi: 26l 

Zirai ve tlCIN'f her nevi bankı muamelelarl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda • u 
SO liras• bulunanlara senede 4 dıefa çekilecek kur'a ile apiıdaki plADa 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Arled 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 " 

DİKKAT: Heıablanndaki paralar bir sene ıçinde SO liradan •il 
düşmiyenlere ikramıye çı.~tığı takdirde % 20 fazlasıle verilecekür. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EJW. 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 lluina 
tarihlerinde ~itilecektir. 

Edirne BelecJye Rlyalsetlnden: 
Edime mezbahasına yapılacak olan 71832 lira 61 ku~ bedeli keşifli 11>iuk bava 

deposu ve buz fabrikası 45 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya çıka • 
rılımfb.r. Talibler prtname, proje ve keşıfnameyı İstanbul ve Ed me Belıedıye-
ıinde aörebilirlıer. İhale 26/Nian/939 tarihine m\ıaadif Sah gjınü saat 15 tir. 

.ı8'·ı. 


