
Sene 9 - No. 3083 \'azı itleri telefonu: Z0203 

Reisicümhar İsmet İnönü 
:' . 
lstanhala şere/lendirdiler 

Milli Şef ve Refikaları Ankaradan 
samimi tezahürat içinde ayrıldılar 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı • kunıf 

Denizbanktan yüz 
memur açıkta kaldı 

serfJislerin daha 
anlaşılıyor 

Yakında bazı 
lağvedileceği 

lkbsad Vekaleti yeniden dört müfettiş gönderdi, idar~ .. 
deki mütehassısların vaziyetleri de tetkik olunuyor 
Denizbankta yeni bO.tçeye göre Umum 

Müdür Yusuf Ziya Erzin tarafından ha. 
zırlanan kadronun bir kıs.mı da, dün ala
kadarlara tebllt edilmiftlr. 

1 ()() memur açıkta 
Şlmd1ye kadar al!kadarlara tebltl olu

nan kadrolara göre, dün de yazıdığımıs 
gibi Denizbankta iatihharat ve propagan
da, mali ve organlzaayon ve bakım Mr

vialerila bırzı bürolar liğvedllm1ftir. Bu 
şubelerdeki memw-larla banka müf&vir· 
leri CemiL Rahmi. Şükrü ve dfler IU'• 

vislerden bazı memurlar açıkta kalınıf
ladır. Şimdiye kadar lağvedilen ser\°isler. 
le diğer aervialerden açığa çıkarıl ıne

murlann aıdedi 100 e yaklafIIıaktadır. 

, Maamafih Denizbankta Hazirana kadar 1 
daha bazı servislerin liğvedi1eceği ve 
memur miktarının asgarl ibir hadde in
dirileceği anlaşılmaktadır. Lağvedilecek 1 

(Devamı 11 ind sayfada) 

JHn;.,.hank TTmıım Madlt« 

1'f"'ıUt ŞeJın '°" ıeyahatlmnden Atakaraya evUılerinde iıtaayotl(fa alınm&f b'r ruimleri 

Ankara, 1 - Reisicümhur İlim.et İnönü Reisioüıınhl..ll' ve refikalan ataayonda, ··---········-··-··---·····-·--···· 

bu akşare saat yirmi ikiyi bet,. hu- B. M. Meolisi ReWI M>dil!halik Renda. Radyomuzun 
;;usi trenle İstanbula gitmek üzere şeh- Başvekil Refik Saydam ve Büyü. Erk6-
r imizden aynlinışlardır. (Devcım.ı 1 J incı aayjado.) 

C •. h . t . I muvaff akiyeti 
Um UrJye Cl spaoya Nevyork dünya sergisi 

ricalinin bir kısmı Radyo Müdürü 
hayranlığını bildiriyor 

• 
ltalya Hariciye Nazırı 
dün Romaya döndü 

Kont Cianonun Varşovada elde ettiği neticelerden 
Berlin siyasi mehafili memnun gözükmüyormuş 

\'arfOVat ı (Husuai) - ttaıya harici1• 1 
nazın Kont Cianonuu VarfOVayı dyare-
ti sona erm~. 

'Bu münasebetle ne,redilen milfterek 
bir tebliğde, iki na.zınn beyne1milel va-

ziyeti ve hu vaziyet karpauıdı Lehiltan 
ile İtalyanm teşriki mesai imkAnlanm 

göriişmüf oldukları bildirilarek. taraflar 
arasında tam bir fikir birlilfnin mevcut 
olduğu tebarüz ettirilmektedir. 

İngiltcre<le ye.rleşiyor Ankara ı _Nafia Vekili Ali Çetin- Kont Ciano bu U:pm KrakOYi~en Vt. 
kay 1939 N k d"" . d yana yolile Romaya hareket etmiftir. 

Fransızların Maretal Peteni fevkalade murahhas 
olarak ispanyaya gönderecekleri bildiriliyor 

töndr~. 1 (Husust) - DahW;fa m~e- yw mahdud ft malfl!ıtleriııin. temin edll
fllTının Avam Kamarasındaki lteyanatın- meal prtile • İngilterecle ikametlerlM 
dan anlaşıldığına göre hüktlmet, c:Omhu- müsaade edeoetttr. 
dyetçi İspanya ricalinden bazılarına. sa- (.Deocım& 11 inci •11fada) 

·Hariciye Vekili döndü 
Yunan Kralı Savarona yabnı hareketinden evvel 

ziyaret etti, Saracoğlu Kralı yatta sela~ladı 

Hcıf'fdye Vek'ilimiz Attnac:l4 hal1cı• coşkun tezcunlratına m.ukabeı. ederkn 

A_~in~, 1 - Atina ajansı bildiriyor: 1 kinci George'u 1ellınlam11 ve akşam ilm-
dü Turk.ıye Hariciye Vekili B. Saracollu ri de BlfVekil Metaksas ile hüldlmet a-

ft Sava-on. ;ratuwla öjle ...,. ini 1- . (.o..cm.. U mel •!lft&di&) 

a, evyor unya sergısi re • (Devamı 11 iDd -~-..a-) BeJc K etao 

yo direktörü B. John Young'dan qa - 1 =---=-----98J-------------°"'---~ 
ğıdaki telgrafı almıştır: 

(Devamı 11 inci ıa11fada) 

Filistin 
Konferansı 

lngilizlerle Yahudiler 
arasındaki müzakereler 

bir netice vermedi 

Londra 1 (Husuat) - Fiu.tin meM

lesinin halline müteallik muhtelit tek
lif ve projeleri tetkik etmek üzere bir 
İngiliz - Arap muhtel.it komitesi ku. 
rulmuştur. (Devamı 3 üncü •yfada) 

Holanda Meclisinde 
meb'uslar yumruk 
yumruğa geldiler 

Paril, 1 (Husust) - Laheyden bildiri· 
liyor: Holanda mebusan meclia.lnin bu
günldl toplantısında gürültülü hldiseler 
olmU§tur. (Devamı 3 Uncü Dyfada) 

Battal Gazi 
Hayab masallara 
kanşan kahraman 

Kimdi, ne yaptı ? 
Yıknıda "8011 Posta ,, da 

Günalıkir bir kadın 
parasını gediği adamın 

.kurşanlarile öldü 

F~ kurbaaı &a~J. ~ IClhM 8IGtl " N h4cii.H em&Jındcı tn.llAorririmi.ıc 
tRhGt vem Jcomftıl4r (YaDll 11 haei •yfada) 



1 Sayfa 

Her gün 
-····-

Sofinanın çocukları 

-----------------------------------------------------------------------------------------Resim il Makale ı =- Kız çocuk, erkek çocuk s: 

) STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Bir arkadaşımız .barem> i tett:ik etmiş: 
- Vergili kesilmeden cballği> 40, 60, 75 Ura olan maa~

larm hepsi ezdır, diyor. 

K~ndilile tamamen hemfikiriz: 

- Verdiğimiz maq mukabilinde memurdan istediğim.iz 

ıunlardır: 
l - Dürüıt kalman. 

2 - İfine sarılmaa. dikkatli, faal olınesı. 

8 - Devlet terefine unıun bir evde oturması, muvafık bir 

kılıkta dolapnam çocuklannı okutması. 

iSTER iNAN, 

Btr memur, mutlaka medent Jhtiyaç seviyesi yüksek bir 
adamdır. Bunun .sineması, ti}"ltl'OSU, hamamı. trap vesairesi 
vesaireai vardır. Bu para bu adamın nesine yetı,tr? 

Bütün bunlar doğrudur, ~ maqıııı en atağı bir misli 
artırmalıyrz. Fakat bu bir misli •rtınna bir aıenede yQz mil
yon liradan fazla bir paraya ihtiyaç gösterir, bunu nereden 
bulmalı? Türkiyede bu suale cervab vel'El>üecek tek adam 
mevcud değildir, binaeneleyh bi.a lfln en çıkar yolunun bir 
taraftan maaşları mahSO. derecede artırma:kla beraber diler 
taraftan hay~ pahehlığını her sahada yan yanya indirmek 
olduğuna inanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

iSTER INANMAI 

Mart 2 

Sözün kısası ı· 
1 

-····-
Bütçede tasarruf 

TAKViM 

MART 
Kıa..ı ... 

2 AraW .... 
UM 1'67 - i{u;,af MU -Şubat Ku.111 
17 1939 116 

PERŞEMBE 
GUNF.S 

Muharrem iMSAK 
~. o. s. u. 
o 3;1 10 4 6ö 

12 32 10 ss 
• O~I• Ikındı Alqa .. Yu.a 
o. . D s . u. s. o. s. o. 

'/., u "' 16 '8 18 01 ıt 
,, 

•. ' 26 ' '9 ıı - l 31 



Fransa T unusta askerıl S4~ 

Çindeki Japon ordusunda 
yeni isyan başgöstermiş 

. ·ıı . U kd 'W d ~ı~~~~aea~~ı!!~ Al: E 
ıngı erenın za OttJ a wert Fransamn Tunuataki uter1 hazır- -·------· · 1 • lıklarını ehemmiyetle kaydetmekte ve e Kont Cianonun 

J8PI Us erı Fransanın bilfiil haııbde imif gibi hare- Varşova seyahati 
. ket ettijini yazmaktadır. 

Londra. 1 (AA.) - Dally Ekspres ga- Messagero gazetesi Tunus hududuna Yazan: Selim Rapp Emet 
~t~i yazı~or: İngil~e Uzakdoğuda üç doğru mütemadiyen Fransızların asker a . . 

Japonlardan 12 şehir geri alındı, Çinlilerin mukabil 
taarruzlan umumileşti, ıiddetli muharebeler oluyor 

büyük denı& ha.va iUısü inşa edecek veya ve mühimmat sevkettiğini ve Tunus gar- 1 taıyan haricıye nazın Kont Cıanonua 
tlMU edecektir. Bu sene beı milyon İn· nizonunun gene tamaml1e hududa gön· Varf()Vaya yaptığı ziyaret, günün bil
giliz lirası sarfed.ilecektir. Bu üsler 8!?1· derildiiini ve feb.irde tek bir askere rast- yük ali.kasını üzerine toplıyan siyasi te-

Honı-Konc, 1 (A.A.) - Buraya gelen 
haberlere göre. Japon ordusunda muha
~be aleyhindeki hareketler gitgide bü
yümektedir. 

Hankov civarında askerler arasında ye
ni bir kıyam hareketi olmUf ve bin kadar 
Japon askeri isyan etmiştir. Vukubulan 
müsademede her iki taraftan 700 kişi öl
müştür. Asiler nihayet teslim olmutlar
dır. 

Çinliler 12 ıehri geri aldılar 
Honı-Konı. 1 (A.A.) - İngiliz hudu· 

dundan altı kilometre mesafede ve Kan
ton nehrinin mama.hında bulunan Paoan 
ve Mantou şehirleri Çinliler tarafından 

gapur, Tricanala cSeylAn. ve Men us- gelinmediğini ilive ediyor. ah"" 1 rden biridir. Orta Avrupada 
Japonlardan geri alınmıştır. !eridir. Şimdiye kadar Singapur için 7 - z ur e "rd'ği cerraht ama-

Şimal cephesinde makabil Çin taarruz- milyon sterling sarfedılmiştir. 1939 da iki Muessı·ı bı·r o·· ıu·· m ~~10V:~kyanm ~eçMı ı Leh Ü ta-lan uı:nunii,.,._,.ktedir'. çmın· er Şahar İ liyeyı mutea.kıb bır acar - m 1 
~ · _ . milyon daha sarfedilecktir. nfaat bitin- ek hududunun vücud bulmaaı meyline 

ile Yuan arasında 10 kad~ mühim şe~ ce Sin.gapur dünyanın en kuvvetli deniz • r Alm .. tenliği muhalefe'-
geri almışl~dır. tç Mogolistanda tt\k bır üssü olacaktır. Trin.calane, İngilterenin Hariciye Vekilimizin annesı ~d ğ ~~~ ::m bürudetini yu
Japon asken kalmamıftır. Uzakdoğuda ikinci fissü olacaktır. Ade - • • n ° an . . - . li aretin a ıJ,. 

Paianhoda muharebeler mütemadiyen nin yeni tahkimatı 600 bin İngiliz lirası· vefat ettı, cenazesi mera· mup.tmak ıçm bö!°le biır kayd 1~ . . 1 il Ti ın• 22 1 1 - • l k ldı ld ması alikad.arlar ıçin ne ar 11ddetlemyor. Pekin yo u e enç . e.. na ma o acaktır. Bu usler yem ra4yo pos- sım e a n 1 idi bundan müsbet bir netice çıkaca-
k:amyon dolusu yaralı Japon askerı gon- talarile techiz. eıctileceklerdlr. - :bekl k te 

0 
derece faydasızdır. 

derilmiştir. Ankara, ı (A.A.) - Hariciye Vekili .. kil· eme 
Kiveiliıı. 1 (A.A.) - Çin kuvvetleri 'lllUSSOll•n l•nz•n Şükrü Saracoğluııun validesi dün ak§am Çun . -ı--ıi 

Haianan adasında J aponlann ilerlemesi- l VL 1 vefat etm.i§ ve cenazesi bugün merasim- Lehistan siyueti hari.ciyesidm:;!: 

ne şiddetli bir mukavemet göstermekte- V • d • ki lfı • le kaldırılarak Cebeci mezarlığında ebedi kaist~ar dRomed ~~-= FrBilh~sız zaman ••-
d 1 ıa .6 enı ıre l l A di ... m-f.füo ma ege~~· assa -dir. Japonlar Formose adasın an a e • lstirahtgihma tev ~~· _ Fr .

1 
Wı bu doatluğun geç:lr-

cele takviye kıtaatı gönderiyorlar. R.oma 1 (A.A) - Mussolini, bugün Büyük Millet Meclisi .Reisi Abdülha- ::ı tahı::::n~:; rağmen Lehistamn, es-
lik Renda. Bqvekil Refik Saydam ile ıP 

Faşist partisinin yeni merkezi idare 'U' killer tab tu takib edenler arasında ki müttefiki olan F.ranaa ile miln.uebatı-
hey' etini kabul etmiş ve kendilerine .e u m radikal bir tekilde deliftirmeyi g6-Ziraat Bankasının Polonyanın Danzig 

ikramiyesini kazananlar h~kkında noktai nazarı 
aşağıdaki direktifi vermiştir: · idi. Reiliciimhur İsmet İnönüyü cenaze almaktan ~kindifi bir vakıadır. Bundl. 
~Faşizm aleyhtarı dünya temayüll~ merasiminde Huswıl Kalem Müdürleri Alman - Sovyet Rusya miinasebatındaJd 

ri taraft&tfarı tarafından totaliter dev· Süreyya Anderiman ve yaver Şükrü O. gerginliğin büyük bir tesiri vardır. Al-
Ankara. ı (A.A.) - Ziraat Bankasının Varşova. 1 (AA) - Resmen tebliğ e- letler hakkında ileri süTülen muhtemel zer temsil etmekte ldiler. manya ile Sovyet Rusya müşterek bf:r 

bankada 50 lira ve daha fazla mevduatı d.ilmişür: Polonya hiikfunetinin emri ü- çember altına alma planlara karşı İtaJ... Aynca mebuslar. divanı temyiz ve di- hududun sahibi değillerdlr. Bu iki dev• 
bulunan tasarruf sahiblet"i arasındaki ik- zerine Polonyanın Danzigdeki yüksek yanın müdafaasını temin maksadile vam muhasebat reis ve azalarile Harici- let arasında vukubula.bilecek bır herbde 
ramiye kur'ası dün Bankada ikinci no- komiser muavini, geçen ayın yirmi yedi ve gıttikçe d?.ha büyük askeri hazırlanma ye Adliye ve Maliye Vekiletleri erkhu, Leh arazisinin iki taraf için ipti<Nd bir 
terle diğer allkadarlar huzurunda çekil- yirmi sekizinde ser.best şehir Ayan mec- ve gittikç~ daha büyük içtimat adaleb b~kalar ve diğer müessesat direktörleri bam sahnesi vaziyetine gelmesı blr zaru-
miştir. !isinin reis muavinine bir takım mektub- ve müteveffanın aile efradı ile dostları rettir. 
. Bu ~kili.şte bin liralık ikramiye 225 lar tevdi etmiotir. Bu mektublarda Dan- ~ehir fJe köıg cenazede hazır bulunuyorlat"dı. Lehlstanuı Siyaseten Almanya ile bat-
numaralı tasarruf hesabı sahiıbi Maraşta zig Politeknik mektebinde vukua gelmiş V Cenaze saat tam 11,30 da Hacıbayram lanması. böyle bir neticeye berveçhipe-
:Mehmed İnanca. 500 liralık ikramiye 422 olan hAdiseler müvacehesinde Polonya B ., k ç • ı eri camiinden kaldırılarak merasime iftirak şin muvafakat etmesini intaA: edeceği gl-
11umara sahibi Gemlikte Mehmed 'Onaya. hükiUnetinin prensip itibarile ittihaz et- _, l edenlerin ihtiram elleri berinde Ulus bi bu devletin Sovyet Rusya ile fazla 
250 liralık ikramiye 529 numara sahibi mit olduğu hattı hareket tasrih edilmiş- Ankara 1 (Hususi) - Şehır ve köy meydanını. Bankalar caddesini takiben dostlutu çok genif ve a.Çlık bf r hududa 
l:tazıtda Ömer Naim.i Orala çıkmıştır. tir. bekçilerin;n vazife ve mes'uliyetleri - Hariciye Veklleti önüne kadar getiril· malik olmasından dolayı kendisinin itina 

501, 1286, 4067, 347, 277, 385, 219, 63, 32 Bu mektublar, Polonya hükdmetinin ni ve bunlara verilecek maaş miktarı· miş ve tabut burada cenaze arabasma ko- ile kaçınmayı faydalı bllldulu Marbilt 
ve 1054 numaralara da yüzer lira ikram!- vaziyette sükftn tesisine ve vaziyetin ten- ru tayin ederek bir teşkilat vücude ge- nulmuştur. propagandalan daha kolay maruz kal
ye çıkmıştır. virine medar olabilecek olan noktai na- tirmek üzere Dahiliye Vekaletinde bit Merasimde hazır lııulnnm•kta olan ze. ma.sına sebeb olacaktır. Leh hüktllnett. 

Bunlardan başka muhtelif mahallerde- zarlarmı bildirmektedir. Bundan başka komisyı:m kurulmuştur. Komisyon aza vat Hariclyeden itfbaren cenneyi oto- bundan <!olayı aızıltıya aebebiyet Vermi• 
ki 95 tasarruf sahiıbine 50, 40, 20 liralık b~ me~tuıblar. Danzig Politekn;1~ ~ekte- ları janrlarına genel komutanlığı hu • mobillerle Cebeciye kadar takib etmişler yen bir Alman dostlulu lle nötr bir Sov
fkramiyeler çtlmuştır. birideki Polonyalı talebe gençlığının hu- kuk müsavirliği, mahalli idareler me • ve tedfini milteaktb mezan bafmda son yet komşuluğunu her türlü hararetli v. 

kuk ve menafiinin müessir surette h i- murin sicil ve muamelat umum mü • rasimel ihtiramı üa eylemişlerdir. yakın münasebete tercih etmekte. böyle-
.fii!u,nlg nP%Bret mayesini temine matuf taleblerde '>u- dürlükleri murahhaslarından ibarettir. Son Posta: Sayın Hariciye Vekilimize likle de ileride tahaddO. edecek meaele-
y lunmaktadır. ve ailesine samiınl taziyetlerimizi beyan ıer karşısında 4!ll serbest tekilde llkırcb 
Altında serbeRt /il r lnniliz denizler aşırı ederiz. edebilecek bir hdrriyet muhafazasına ça-

lı •. ı.rıaresal u iJring l't 

Bıra ılaca1ım11J Ticaret Nazın Berlin F·ıı·ıstı·n konferansı hpnaktadır. 
Berlin. ı (A.A.) - cHavas .. SalAhiyet- Jtafgaga gid/gor İtalyan harici'9 nazın Kont Cianonun 

tar Alınan mahfelleri eski başvekil Şuş- B~rlin 1 (AA) - Mu.-CH3ı Göringı'n ve Moskovaya gidiyor (Ba,tarcfı ı itıci ıayfada) Varşovayı ziyareti işte bu şartlar dahi!-
- -r- • . . . linde vukubulmaıktadır ve bu sebebledtr ntgin yakında serbest bırakılacağına dair İtalyayı ziyaret edeceği, salahiyettar Londı-a t (AA) - Resmen bıldiril· Bu komıte ilk toplantısını yarın ya • ki bun alb Beki bkt 

1 
Ro-

dolaşan şayialan tekzıb etmemekte ve Alman mahfellerince teyid olunm,akta- diğine göre, denizler aşın ticareti na • pacaktır. Yahudi murahhaslarile İngi • a t·!: _
1 

ntbı ukaç abey 1~ d 
··-·'l h" bir Alman h: ine nakli dır y lru t b .. v 17 M B ı:-d 1 l' .. ill . da dün ,_,.._an maya yap "fi• "yare ı:p a esı u 't!-mwuaı ey ın şe :t" • a z e aruz ettirildigine göre zın Hurlson, artta eruu e o a • ız ~umess ~ arasm . . ~-~ dunu taşmıyacak bir mahıyet atfetmek. 

muhtemel olduğunu ihsas eylemektedir- bu seyahat Mareşalin İtalyada geçir - caktır. Hudson 18 Marttan 22 Marta etmış olan müzakereler, hıç hır netice- hAdise~rin şftmul ve ehemmiyetini ldl-
ler. mek istediği bir istirahat seyahatidir. kadar Varşovada, 23 Marttan 28 Marta ye varmamıştır. . çflltmek dem~ olmaz. 

Şuşnigin nezaret altında kalmak fal'- Fakat, seyahat vesilesile, Mareşal bazı kadar Moskovada. 29 Marttan 31 Mar- Filistinde ölenler 
ttle serbest bırakılması mevzuu bahsol- İtalyan zimam.darlarile görüşebilecek • ta kadar Helsinski'de, 1 Nisandan 4 Ni Lond111 1 (A.A) - Mal~lm Mac • SeU. Ragıp &t'Mf 
luğu zannedilmektedir. tiır. Mareşale yakın if &llkadaşlanndan sana kadar da Stokholmde bulunacak· donald Avam Kamarasında yaptığı bir 

birkaçının da refakat etmesi pek muh- tır. beyanatta 20 Klnunuevvelden 20 Şu. 
Yunan Kralı yeni harb temeldir. Hudaona bu aeyahatinde. hariciye ne- bat 1939 tarfhleri arasmda Flliatin ta-

Denizlide zelzele 

• • • • tti zareti ekonomi dairesi şefi Ashton rışıkhkları yüzünden 101 kişinin 61 • Denizli 1 .CA.A.) - Diin saat. 9.45 M gemısını zıyaret e Eden tekrar Gwatkin refakat edecektir. düğünü ve bunlardan ıs inin polis me Cenubdan şımale doğru hafif bır zeı... 
&!;:. ~~;, A::,: ~ Kablne11e glrlRor Emniyet işleri Umum ~~.~.:..~.~~-'!!~'!.~!!!'.~!";~~";;3 ;.----::..-· ...... = 
l8S ve diğer şahsiyetler bugün öğle il· Londra 1 (A.A.) - EyliU intihaba • M d•• M • ı·ği Sabahtan •baha: ' IOJ .....l ~ 
Rri tersane önünde demirleyen Vasi • tından eV\·el !!den'in it De7.81"etine ge. Ü ur uavın 1 
1isa Olga destroyerini ziyaret etmifler- tirilecetı mubafazakk mahfellerde Ankara, 1 (Hususi) - Emniyet İşleri A vrupada Türk genci 
dir. Destroyere açık denmlen sahile b s6ylenmektedir. Beynelmilel vaziyet • Umum M\idür MuaV'inliğine Sicil ve 
dar diğer üç destroyer refakat etmişti. teki gerginlik zail olduğu takdirde iş - Muamellt Umum Müdür Muavini Hali· 
Kral ve maiyetindeki M'Vat, yeni des- sizlik meselminhı halli, intihabattan din, bundan açılan yere de Nüfus Umum 
troyerl gezdikten sonra Averof amiral evvel fnglliz hillttbneti için en mühim Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Fuadın 
gemisine gitlrdşler ve Averofta ICra1 meseleyi t.efkil edeceA1 bu mahfellerde tayinlerin takarrür etmi§tir. 
eerefine bir öğle ziyafeti verilmiştir. beyan edlımektedir. T d "l k - , · e avu e çı an Pn yenı - ---- - ~-

Yeni İngiliz Elçisi itimadnamasini verirken 

Y.ı !nınteıe ~ elçjalntn COmhurrelsJmbe iümadnamesinl tmiim etti .. 
i'nl J•mıJt*. BMm ttfmad».amt tıkcltmt merasl.nı1ıdan bir IDbbaı ~yor. 

harfli banknotl~r 
Ankara 1 - Türkiye Cümhuriyet 

Merkez bankası tarafından 1 S İkinci -
tefrin 937 tarihinden itıibanm yeni harf 
ll banknotlardan 1 Mart 1939 tarihine 
kadar cem'an, yüz dört milyon dokuz 
yüz ytmıl dokuz bin sekiz yüz on lira 
tedavüle çıkarılmış ve mukabilinde es· 
ki harfli banknotlardan ayni miktar, 
tedavülden kaldmlmıtştır. 

Holanda Meclisinde meb'us!ar 
rumruk yumruğa geldiler 

(Btıft4rafı 1 inci sa11fada) 
Bir Holandalı Nazi mebus, hükOmeti 

tahkir etmiş ve meclis reisine haysiyet
fiken s&zler söylemi§tir. Mumaileyh mec. 
lia salonundan dlp.n çıkarılmıştır. 

Bumm lzer'iııe diler Nazi mebuslar 
hO:ldhnet partisine mensub mebuslara 
h4cum ederek. J'Ullll'Uklarla kavgaya tu
tupnUilardn'. 

KecU. ~tU edllmifttr, 

. 
Avrupaya tahsile gönderdlğimiz ıençler hakkında bir rivayet ortaya ~ 

Bu gençlerin, çalıştıkları memleketlerdeki miill davalaıra temayül g&terdlk
lerinden bahsediliyor. 
Yaratıcı ve yaptıcı Kemalist rejiminde yetişmif aençlerin böyle tüPhell 

ve müphem iddialara allka göstere bileceltlerine lhttma1 ftri1emez. Henils 
aydınlanmamış ham ideolojilerle httrrak ve kurucu KemaJtmü. mukayne & 

mek bile en hafif manasile toyluk olur. Avnıpaya tabsllıe giden TGrk genç
lerini bu kadar basit ve yavan görmıınize im.kin yOktur. Myle bir itham dol
rudan doğruya kendimizi kilçilk c:liJfiirllr. 

Yalnx ben Avrupa tahsiline gönderilenleri iki noktldan zayıf bulurum. Her 
seyahatimde Parist.e. Lozanda, Jenevde bi~ T5ıtr talet>eJe tesadllf ede
rim. Gözüme çarpan tenJdd noktası §UDlardır. Bir kere tahalle g&ıdertleq 
gençlerin sıhhl vaziyetleri aıkı kontrol edilmiyor. Teudiif ettiJim pnçlertn 
çoğu vücud ve diınal tetekk\llü balcmmdan emniyet verml~k kadar za. 
yıftı. Buna rağmen bu gençlerin bu lunduklan yerlerin ilim ve aan'at m(le.. 
seselerinden ziyade ı.evk ve sefahet yerlerile allkadar olduklan . da gtSzilm,. 
den kaçmadı. Pariste bu yaz görüştil ğüm bir talebe bana bir çırptda blltüa 
eğlence yerlerinin isimlerini saydı, döktO.. Venaaııdaki parllO.t kul'!ll>eslnl 
daha çıkamen gözleri kararan bu çelimsiz genç Monmaı1rin bcıtün. barlanm 
tanıdığı halde FratUll maliye teşkilltı halckuıda bana kAfi iuhat veremedi. 
Avrupa tahsilindeki ıençlerimizl yalnız bu iki noktadan zayıf görmek U. 
bildir. 

Buna bir içlhıc:4 meaeleyi de kata biliriz ki b1ı da tahsillerini bitiren eento 
lerin memlekete bUanna bir de yabancı kadın takarak gelmeleridir. GönlU 
maceralannm Tl1ıtt kanma liiphell tobfııler katacak kadar ileri gitmut ~ 
likelidir. 

Avrupaya ~ pnçlerin oradan ıetirecekleri hamule kollarmdf 
değil, ~ okDa:k prek. Btlt'lıta Cahid 
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Tramvay memurları 
bayram yaptılar 

dünl 

. sfi~lenmiş bir tramvay arabasile Taksime giden 
muvakkat idare heyeti Cümhuriyet abidesine 

merasimle çelenk koydu 
F W& <:WWWWWJL..Ji§fifEit• ''"' « 
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Şehrin m~htelif 
yerlerinde modern 
oteller yapılacak 

Çırağan sarayından istifade edilerek 
otel halinP. .sokulması için belediye fen 
heyeti tarafından tetkikat yapılmakta 
idi. Tetkikat sonunda fen heyeti Çıra -
ğan sarayının otel şekline sokulmasını 
muvafık bulınamışbr. Saray uzun müd
dettenberi metruk bir halde bulundu
ğundan duvarları çürümüş, gayri kabi
li istifade bir hale girmiştir. Otel yapı.
la.bilmesi için Çırağan sarayı enkazı • 
nın tamamen yıkılması iktiza etmekte
dir. 

Vali ve Belediye Reisi LUtfi KıTdar 
şehrin turist bakımından ehemmiyet -
li mevkiir..i nazan itibara alarak yeni 
oteller yapılmasını '.kararlaştırmuştır. 
Yeni oteller Avrupadaki eşlerinden 
:farksız olacaktır. Belediye fen heyeti 
yakında bu hususta tetkiklere başlaya 
cak, Avruoadaki bu cins otellerin plan
lan getirtilerek gözden geçirilecektir. 

Otellerin yerleri tesbit edilmektedi.r. 
Yeni oteller Boğaziçi, Taksim, Ada • 

lar, Anadolu yakası ve Florya ile Ye • 
,nköy civarında inşa edilecektir. 
Diğer ta.raftan rnevcud otellerin ısla

hı işi ile de meşgul olunmaktadır. Be • 
lediye Turizm şubesi müdürlüğü otel
lere verilecek istikamete aid projeyi 
hazırlamakla meşguldür. Otelciler ça -
ğınlacak vaziyet etrafında kendilerine 
izahat alınacaktır. İstanbul otelleri kon 
for ve mevkileri itibarile muhtelif sı 4 

AblM ôm1nde nıflara ayrılacak, her ~ınıfm ~creti de-
. ğişik. olacaktır. Otellerın sıhhi durum • 

Tramvay ve Tünel id.attlerintn dtinden ı Saat 16 da biri Metro hanında mem~- dan ıslahı ile belediye sı·hhiye müdilr-
ltibaren bHfiil hdk'ftmet tarafından ipe- lara, diğ€ri Paıılrotelde. Vali ve Beledıye lüğü meşgul olmaktadır. Şehrin otel -
t:flmest münaseıbetile dUn Klektrfk, Tram- Reisi ile Nafıa Vek!letı erk!nına, Tr~m- }erinin her şeyden evvel ucuz ve temiz 
ny ve 'OOnel idarelerinde bayram yapıl- vay, Elektrik ve Tünel idareleri şeflenne olmasına çalışılacaktır. 

iki çay %1.yafeti verilmiş, ziyafetler çok sa-

~- bah Alt Be ikt8f Şi,ıı de- mim! bir hava içi.Jııd-e geçmiştir. Polisle : 
Dün sa saray, 'venı • . Dün bütün tramvay ve tünel arabaları 

polarmda mü$talıdıemlere en çay %1· ve müe8Seseler gO:ndUz bayrak ve yeşll-
yafetinden sonra kurbanlar kesilmiş ye likler gece elektrikle donatılmıştır. Bü
Şl.şlt deposundan Uk a.ı-aba, Tram.vay ve tün ~mur " m\btahdernler yakaların
Tünel muvakkat idaN heyeti reisi Kadri da birer rozet ta.pmıflar ve birbirlerini 
Musluoğhı ile muavini Snrurt Devrlmer tebrik etmlşlerd!T. 
tarafın.dan taım.k edilml~. Buradaki Dün muvakkat idare heyeti rem Kad
merutme yilzden fazla tramvay ve tünel ri Mu!luoğlu tarafından Nafıa VekAleti
ameleai iştirak etmişttr. ne bir tazim ve şükran telgrafı çekilmiş-

Beşfktaş depo.mnda. ilk tramvay usta
bqı Refik tarafından tahrik ~ilmiştir. 

Saat 11 de huS\l.!t !Urette s!blenmtş <>
lan 'birlncl mevki btr tramvay arabası 

muvakkat idare heyeti ve diğer mi1esse-

seler er1d.nını hamilen Metro hanı !SnÜ':'ı· 

den Taksime hs.reke-t etmt~ 't'e Taksim 
Cilmhurlyet ®idesine merarlmle bir çe
lenk konmuştur. 

Taksimdeki merMimde Tramvay ve 
Tünel idarelerinin bütiln memur ve mfü;. 
tahdemleri hazır bulunmuştur. Muvak-

kat idare tıeyeti reisi ıbldeye çelenk 
koyduktan 90nra defteri mahsusa cTram-

vay ve Tilnelin mlllileştirtlme!h ibare
sini ya.muş ve ıcreflterl imzalamıftır. 
Öğleden sonra her iki miles!esenfn me

murları muvakkat idare heyetine birer 
birer takdim edihn1'lerdl..r. Bu arada 
Tramvay ve Tnnelln millileştirilmesinden 
dolayı tebrikler yapılmıştır. 

Ş~hlr lf ll'rl ı \ 

EmlnBnDnda ikinci kısım istimllklere 
ba9lanacak 

EminönUnde yapılan ikinci mını üı
tim1Akle11e başlanması için Nafıa Ve -
'kAleti belediyeye tebliğat yapmıştır. 

Birinci kısım tstimlAk ~11erinden ar 
tınlan yüz bin lira ile ikinci kısım is • 
tiınlAklRe başlanacak, müteakiben Na 
fladan wa istenecektir. 

Aya&pafadan Taksime yeni bir 
yol açılacak 

Ayas~adan Taksim kışlasına doğ • 
ru genlıj bir yol açılacaktır. Belediye 
fen heyeti müdürlü~ bu clvarm tan • 
rlmtne a.id bir proje meydana getir -
mektedh". 

fırın, han ve otellerin teml:zliOi 
kontrol edlleoak 

Vali ve Beledtye Rıetsi lMfi KırdM" 
tubelere yaptığı bir tamimde :fırın, o -
tel ve hanlarm temtdtğ! ile daha ya -
kından me.şgul ol'UJltXlJtSJ.W byınakam
larden iKtımlliUr. 

tir. 

Diğer taraftan muvakkat idare heyeti 
reisi dün bütün memur ve işçilere bir ta
mim göndererek, şirketlerin devlete inti
kal ettiğini, şimdi<ren sonra daha canla 
başla çalışmak lhım geldiği, halka dal
ma hüsnü muamele edilme$ini ve bütün 
işlerde halk için çalışıldığınm unutul
marna.smı bildirmi~lr. 

Tramvay ve Tünel idareleri muvakkat 
idare heyeti reisi Kadri, dün kendisile 
görüşen bir muharrlrimize Tramvay w 
Tünelin mffM~eştfrilmeıri hakkında şun

ları söyleml§ttr: 
,_Muhterem Vekilimizin de imza me

rasiminde dediği gfui, bu şirketler kapi
tülasyonlann ·baks.ya'Sl gibi göze çarpı· 

yordu. Son izler de ıbu.giln ortadan kalk
mış bulunuyor. Bundan m0teve1lid duy
duğumuz sürurun derecesi tabii büyük
tür.> 

Mat~ı~rrllt: 

Birınci Umumt MOfattı, Denizbank 
MDdOriyetini ziy.: ret etti 

Şehrimizde bulunmakta olan birin -
ci umunıl müfettiş A'bidin Özmen, es • 
ki Denizyolları Müdürü Sadettin ile 

birlikte Denizbanka gelerek, Umum 

Müdür Yusuf Ziya Erzini ziya.ret et • 

miş ve bir müddet görüşmüştür. 

MDstakll meb'us na mzedlerinln 
sayısı be•• bu~du 

Müstakil meb'us olmak üzere İstan
bul intihab teft~ heyetine müracaat e

denlerin sayısı beşi bulmuştur. Bunlar 
Fransızca İstanbul gazetesi müdürü 
Lui IX:&tor Numan, avukat Rıza, Ali 
Sacid ve Nikolakiden ibarettir. Şimdi· 
ye kad~r intihab defterlerindeki li.s -
teye yüz seksen kişi itiraz e~ir. 

Sandıklar ayın 1 J inde açılacak, yi:t
mistnde kapanacak ve l I inde l'eYlerin 
tasnifine geçilecektir. , 

Dikkatsizlik yDztınden harab nır 
ev yandı 

Evvelki gece saat 24.30 da Büyük • 
bebekte bir yangın olmuştur. Yangın 

Balıklı hastanesjne aid bulunan İnşi -
rah sokağındaki 25 numaralı ve maili 
inhidam bir vaziyette olduğundan tah 
Uye ettirilen evden çıkmıştır. Fakat, 
evvelce burada oturan Angiliki anah • 
tan Balıklı hastanesine teslim etme • 
miş, vakit vakit eve girip çıkmakta de-
vam etmiştir. 

Bir aralık Angilikinin elindeki ~iga -
rayı sönmeden yere atmasından veya. 
bud çaktığı bir kibritten yangın çık -
t1ğı tahmin edilmektediT. İtfaiye, si1r· 
at1e gelerek ateşi büyümeden söndür • 
milş ve Angiliki derdest edilmiştir. 
Peynir yiyen dört arkadaş zehirlendi 

Bakırköyiliıde Kartaltepede Şeker so 
kağında oturan Hayri, Vehbi ve İbra • 
him Özdemir ile ayni sokakta 4 1 nu • 
maralı evde mukim Zeliha zehirlenme 
alAimi göstermişlerdir. 
Yapılan tahkikata nazaran, dördü • 

nün de yedikleri suçuk ve peynirden 
hastalandı.klan anlaşılmıştır. 

Zehirlenenler verdikleri ifadede, Tah 
misde peynirciden öte beri aldıklannı, 
fakat peynircinin ismini bilmedikleri • 
ni söylemişlerdir. Hastaların dördü de 
Cerrahpaşa hastanesinde tedavi albna 
alınmışlardır. Tahldkat devam etmek • 
tedir. 

Bir otomobil tramvaya çarph 
Dün saat 14.•U de Te~ında As -

ri sinema önünde bir otomobil • tram
vay çarpışması olmuştur. Vatman Mus 
tafamn idaresindeki 19 7 numarnlı tram 
vay Tepe~ı durağından. kalkıp, Asri 
sinemamn önüne geldiği vakit 1 784 
numaralı otomobil, tramvayın önüne 
geçm~ istemiş, ve diğer hattan ~len 
tramvayla ıkarşı1aşmı.ştır. Şoför axadan 
geçmek istemiş, ve tramvayın ön kıs -
mına çarpmıştın-. Bu çarpışma netice • 
si otomobilin çamurluğu ezilıniş, ve şo
för hadiseyi müteakib, axabastle göz -
den kaybolmuştur. 
Bir kız manav dDkkAnından para çaldı 
Beyo~lunda Kalyoncu caddesinde 

manav Mehmed Em.in zabıtaya müra • 
caat ederek Hacer kızı Nevin Zarın 
çekmecesinden para çaldığını söyle • 
ı:niştir. Nevin Zar tutulınu., ve çaldığı 
paralar üzerinde bulunnn.11tur. 

Mart 2 

Bu yıl hububat rekoltesinin fazla 
olacağı tahmin ediliyor 

Yapılan tetkikat havaların müsaid ~tmesinden dolayı 
bu yıl mahsulün çok iyi olduğunu gösterdi 

Yurdun her yanından alınmakta olanı nın hemen bütün ıtezgahlan işgal edil.: 
haberler, hava durumunun ekser zirai miş ve Hereke, Gebze, Tavşancıl ve ci
mıntakala!1da çok müsa.id olmakta devam varı köylerinden getirilen halıcı kızlar, 
ettiğini bildirmekte ve gerek toprağın burada yedi, sekiz aydanberi hummalı 
hazırlanması ve gerekse ekim işleri için bir faaliyetle sergiye halı yetiştirrneğe 
çok müsaid vakit ıbulan zürram bu yıl gayret etmektedirler. Serginin açılIJ 
fazla miktarda ekim yaptığını anlatmak- günlerinin yaklaşmakta olması üzerine 
tadı.r. dokuma faaliyeti kat ka.t artmış, gecele. 

Bilhassa hububaim müsaid şartlar için· ri dahi çalışma mecburiyeti hasıl olmuş
de ink~ etmekte olduğu ve bu yılın bir tur. Dokunan halılar Türk halı san'atınııt 
bereket yılı olacağı hakkındakı tahmin- en ince ve en güzel örneklerini teşkil et
ler kuvvet ,bulmaktadır. Mücadele istas- mektedir. Gönderilecek halılar 30 muh· 
yonları mütehassJıslarının yaptığı tetki· telif parçadan i'barettir. Ayrıca ipek üze, 
kat ta mahsulün çok iyi olduğunu gös- rine işlenmiş halılar da vardır. 
termiştir. Hcreke halılarının Nevyork sergisinda 
Havaların müsaid olmakta devamı ha- çok alaka toplıyacağı muhakkak görülc

linde yaz ekiminin de ayni şartlar dahi- mektedir. 
linde icrası haliııde, hububat rekoltesi- ............................................................ .. 

nin bir misline yakın bir fazlalık arzeıcie- Top lan t ı lar : 
c.eğini ümid edilmektedir. 

Bilhassa memleketimizde gıda madde- Deniz Nakliyecileri umumi heyeti 
!eri arasında ön safta yer alan ve senevi toplandı 
istihsal miktarı üç buçuk milyon tonu 
tecavüz eden buğdayın ekim ve inkişaf 
vaziyeti çok iy.iıcl-ir. 

2,875,000 tonu memlekette istihlAk ve 
525 bin tonu rtohuınluk ularak ayrılmak
ta olan buğdayın, senevi ihraç miktarı 

100 bin tondur. Bu yıl buğday rekoltesi
nin fazla olması ihtimalinin kuvvet bul
ması doğrudan doğruya ihraç ml:ktan ü
zerine tesir edecek ve hemen hemen faz
la istifuralin kısmı azamımn ihracına im· 
kan elverecektir. 

Mahsulün iyi olduğu hakkındaki ha
berler piyasada da müessir olmaktadır. 
Dün piyasaya Anadohrdan hiç buğday 

gelmemiş ve Toprak Mahsulleri Ofisi de 
piyasaya mal arzetmemiş olmasına rağ
men buğday piyasası gevşekliğini muha
faza etmiştir. 

Almanyaya 1000 balye pamuk 
ihrac edildi 

Mersin limamndan Almanya için yapa
ğı satışları devam etmektedir. Son gün
lerde F. O. B. Mersin 51-5!! kuruştan 1000 
balya muhtelif partiler satılınıftır. 

Resmi müessesat taahhüdleri için yerli 
faıbr1kalar da piyasadan yapak mübayaa 
etmektedirler. 

Hereke fabrikasında Nevyork 
sergisi için hah hazırlanıyor 
İzmit, (Hususi) - Nevyork dünya ser

gisine gönderilmek ~re, Hereke men-

Deniz nakliye amelesinin heyeti u .. 
mumiye toplantısı dün saat onda Emin4

• 

önü Halkevi binasında yapılmıştM". Ge
çen defa pek gürültülü ve münakaşalı 
geçen toplantı dün süklın ve intizam 
içerisinde geçmiş, toplantıda idare hey• 
eti seçimi yapılmıştır. 

Parti lıy6n kuru'unun teşekkürO 
C. H. P. İstanbul İlyönkurul Baş • 

kanlığından: Halkevleri menfaatine ol• 
mak üzere- 25 - Şubat - 939 tarihinde 
Perapalasta tertib edilmiş olan baloya 
şehrimizin mali ve ticari müesseseleri• 
le sayın halkJmızın nakden muavenet 
ve hedive vermek ve baloya iştirak su 
retile gÖstermiş olduğu samimi alfilm 
ve müzaheretten dolayı Parti namın• 
teşekkür olunur. 

Hukuk gecesi 
İstanbul Hukuk Fakültesi Martın on 

birinci gecesi Maksim salonlannda İs
tanbul Barosu vesair hukukçulan 
bir araya toplamak üzere bir hukuk ger 
cesi tertib etmiştir. ............................................................ -

Anadolu Sahilinde 

Kirahk ev istiyorum 
Caddebostanı ile Suadiye ara

sımta, geniş bahçeli, plaja yakın 

yeni, konforlu olması şarttır, se
nelik tutulttcHklır. Mufassal teklif
lerin (Son Posta İdarehanesinde 
Ali HnıııO.) adresine bildirilmesi. 

sucat fabrikasının halı tezgMllannda en '-•••••••••••••r 
mutena halılar dokunmaktadır. Fabrika-

Bugüne kadar yapılan bütün muazzam filmlerin 
§6hretini gölgede bırakan ıaheaer 

l.tanbulda ilk defa olarak 3 bnynk memada birden 
gösterilecek yegane Film. 

Tilrlıçe Nüshası Fransızca Nüshası 

iPEK • SARA y MELEK Sinemalarında 

SÜMER SİNEMASINDA 
Sinemanın en güzel iki kadıru 

EDWIGE FEUILLLERE ve M ONA G OY A'nın J E AN 
M U R A T ile beraber çevirdikleri 

AŞK ve MACER_A 
LDks, lhtltem ve aynı zamanda Skandal illmini gôrilnOz. 
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Sakarya pamukçuluğa Kastamonu 

Halkevi çalışmaları 
Mahsul miktarı her yıl biraz daha art~y_or. n::.,ru;;~n;,b~~0:ı> tems:11'n:U: 

Ancak sulama işlerinde buyuk güçlükler çekılıyor ;:~ar·:.~:~G~:~;:ı.:: ;i~ 
yes temsil edilmiş ve çok muvaffak ol· 
muştur. Bu temsili iki gecede 1500 den 
fazla halk seyretmiş ve gençler alkış • 
lanmışlardır. 

Evimızin diğer şubeleri de faaliyet· 
!erine devam etmektedir. Köycüler 
.şubesi köy gezileri tertip ederek (Bruı 
köye) gitmi?ler ve köylülerin dertleri· 
ni din km işlerdir. 

Söğildden güzel bir gonmUf 

Söğüd (Hususi) _ Kaza.mızın pa • ı de rastla~an en bü~k güçlüğü csula • 
nıuk bölgesi olan Sakarya çevresinde ma> teşk1l etmektedır. Sakaryadan, en 
bu mahsul bu sene de çdk iyi olmuş • iptidai sulama vasıtası o1a~ do~~plarla 
tur. Beş sene evvel mıntakaınıza so • alınan su, bir taraftan azlıgı., diger ta. 
kulan cAkala> pamuğu, Sakaryamızda raftan icab eden .!~~ekliğe kadar çı • 
bilhassa çok iyi \'a~aflarda yetişmekte kartılawaması yuzunden ancak pek 
olduğundan mahsul, en ücra köyleri • mahdud bir sahanın sulanmasında kul· 
rnizde bile rakibler halinde müteaddid lamlabilrnektedir. Bununla beraber lA· 

~lıcılar bulmakta ve köylümüzün aya- zım olan şekilde kereste bulmanın da 
rında kütlü halinde kilosu 16 • 18 ku: pek mü~kül olması yüzünden bu ipti • 
ruş arasırıda satılmaktadır. Bu seneki dal sulama vasıtasını dahi elde etmek 

ı>atnuk mikdarı 800 bin kilodur. . bir hayli zorluklarla uğraşmakla an • 

Sosyal yardım şubesi fakir ve yoksul 
halka azami yardım imkanları bula • 

1 bilmek için geceli gündüzlü çalışmak· 
1 tadır Va);_ıniz Avni Doğan bu mevzu 

üzerinde ciddiyetle durmakta ve ted· 
birler arcımaktadır. Halkevinde sosyal 
yardım hakkında kdnfera.nSlar ver ,. 
mekte ve halkı bu kola gönüllü aza ya
zılmıya davet etmektedir. Şubenin 
seçkin kimselerden mürekkeb 120 den 
fazla azası vardır. Bunların ekserisini 
kadınlar teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan gene bu pamuk çeşı • cak mümkün olabildiğinden, sulama i· 
dile, beher dekardan kütlü halinde şi Sakarya.mızın her köyünde dinlenilen 
c300. kiloya kadar mahsul . alınm~ta müsterek bir derd halinde bulunmak -
olması ve bu mikdarın eskıden ekil • tad;r. 
tnekte olan yerli pamuk veriminin he- ~...ı 
tnen bir misli daha fazla">ına tekabül Bu bölgede, motörlü bir sulama ~· 
etmekte bulunması, köylümüzün, bu başladığı gün Sakaryanın ek.im bölge • 
mahsul ekimine var kuvveti1e sarılma- si, en az ~aha bir misli artabileceği gi· 
aını intac etmekte, pamuk ekim sahası bi, hasretini en içten duyduğu suya ka· 
her sene mümkün olduğu kadar art • \'u~acağırta inandığı dakikada köylü • 
maktadır. müzün de kendisine düşecek fedakar -

Köylümüzün yüzünü gi.ildüren bu lığın hiç birini yapmaktan çekinmiye· 
tnahsulün ekim sahasını arttırma işin • ce~nden şüphe etmemek lazımdır. 

--Bursa kupa maçlarım birinci 
erkek lisesi kazand ı 

Bursa (Hususi) - Halkevımizin tertib 
ettiği kupa maçlarının finali geçen pa · 
l'.a.ı- günü Atatürk stadyomunda yedi bi
ae yakın seyirci önünde yapılmıştır. Fi
h&le kalmış olan birinci erkek lise takımı 
Ue Merinosspor birinci takımları alkış -
lar arasında sahaya çıktılar. Seyirciler 
e.rasında vali Şefik Soyerle kor ve tümge
b.eralleri de hazır bulunuyorlardı. 

İkinci devrede hakimiveti ele alan Li
leli gençler dört sayı ya~arak 4-0 galibi
l'eti temin ettiler ve çok alkışlandılar. 

Tekirdagmda muhtel'f n°vilerde 
pamuk yetişti rilecek 

Tekirdağ (Hususi) - Trakya bölgesi 
şartlarına en elveri~li pamuk varyete • 
sini tesbit etmek üzere Ziraat Vekaleti
nin bu sene vilayetimiz dahlinde dene -
meler yapmak için bazı tasavvurlarda bu. 
lunduğu haber alınmıştır. 

Bahkesirde şüpheli bir ölUm 

Adana Halkevi 
Çalışıyor 

Adana (Hususi) - d aikevimlzin bil -
tün komiteleri faydalı ve muvaffakiyetli 
mesailerine devam eyllemektedir. Bu me
yanda sosyal yardım şubesi azalarının 

faaliyeti her türlü takdirin fevk.indedir. 
Komite çalışmalarını daha ziyade yok • 
sul1ar bQkımevi ve mekteb talebesi üze -
rinde teksif eylemiştir. Bir doktor tara -
bndan idare edilen bakımevine günde 
vasati kırk vatandaş başvurmakta, mua
yene ve tedavi görmektedir. Fakir tale -
benin yemek, k.ita:b ve çamaşır ihtiyaç • 
ları temin olunmakta, düşkünlere müm· 
kün olan yardımlar yapılmaktadır. 

Sayfa 1 

Sivas ta kış =ı 

Sivas (Hususi) - Son hafta içerisind-e çok şiddetli soğuklar da hükilm sürmıye 

şehrimiz ve çevresine çok fazla kar düş- başlamıştır. Soğuk sıfırdan aşağı 21 de 
müştür. Yağan kar şehirde 37 santim, 
bölgede ise 50.-00 santim arasındadır. Ka- rece arasındad1r. Resim Si\·asta hüki.im 
zalardan bir çoklannda köy yollan da s:.iren kışı çok canlı bir şekildP. göster -
kapanmıştır. Yağan fazla kann tesiri ile mektedir. 

( 1 
) 

Küçük Memleket . Haberleri 

Amasya Valisi ve Maarif Müd ürü 
Gümüshacıköyde 

İmarc1h!ll~ tanılan Valimiz TalA.t Öncel 
ve Maarif Müdürü kazamıula tetkikler ya • 
parak Amasyaya dönmüşlerdir. 
Eskhıehirde polise h akaret eden b lr suhoş 

EskJşehJ:ri1e şarhoş olduğu halde kavga çı-

Bürhanlyeo'tlin bir nahiyesinde bir spor 
klübü açıldı 

Biirhaniyenln Gümenç nahiyesinde İdman 
yurdu adı altında bir spor klübü açılmış, tes
cili için bölge vasıtasne beden terbiyesi ge
nel dlrektörlü~üne müracaat edil.miştir. 

Turhalda belediye hareketleri 

• karan Mübin ismindeki şahıs karakola götü- Tokadın istasyonu olan !ark ~ kllom"t-
rü.lürken polise hakaret ettiğinden dolayı re mesa:e<:ekl Turhal nahlvesi trenden çı -
derhal bir zabıt varakası ile müddelumumJ- kan yolcularm cekmekte olduğu zahmet ve 
ıı.te sevkedilmiş ve cürmümeşhud mahkeme- mesakkatler göı önüne alınarak maham be
sine verilmiştir. Muhakemesi neticesinde ı lediyeslnce geı:en yıl !ki otobüs ve bir kap•ı
aya mahkfun olan Mübin derhal haplsane- kaçtı miibavM edllm~ ve bu seneki bu avın 
ye gönderilmiştir. !rinde yaptıln lctJm:ıda llftveten mawtıa iş· 

Eı.klcıehirde tkt talebenin kavgası leven kırk kl<ıillk bir ot.obüsün da.ha müba -
F.sklşehlr ilse ona kısım 1 inci sınıf tale - yansına, $ehrln bir buçuk kilometre mec;a!e

beleri futbol ovnamak üzere belediye önün- de bulunan Yarvara içme suyunun Turhnl'a 
deki mevdanh~a ~elml<ıler<'lr. Bir aralık biri lsalesln.?, elektrik tesisatı vücuda get\rilm"ıt 
kavga oİmu~ ayni .sınıf talebesinden Hacı üzere de belediyeler bankasından 40 b!rı 11 
Seyid oğlu Y~kup. 519 numaralı Ali o~lu Mus ralık ı_~tlkrn vapılmasına karar vermiş ve 
tafayı sol kası~mdan cakı ne yaralamıştır. teşebbusata geçllml<ıtlr. 
Yaralı hastaneye kn1dm1mıs. yarahyan ka- Akhisar kaynuıkamh~ı 
ra.kola götürülmüş, ifadesi alınarak adliyeye Er<'lck kaymakamı Bedri, Akhisar kayma-
teslim edilmiştir. kamlırrımı t?yin ec\llmlştlr. 

Sındrrgı elektri~e kavuşmak üzett 
0

"·::.:..···::.:,::::···::.:.::.::::..::.::.::······· .. •••••••••••••• 

Sındırgıda bir senPdir ~pılmakta olan e - ( GemHk'en k sa haherler ' 
lektrlk tenviratı \r.ln motor verlne verleıptt - ' ..) 
rllmlştlr Yakında al!ac d11<1lmelte ba.şlana - Gemlfk hflklmle,.inden bayan Muazzes 
cak ve memleket nura kovu•mcaırtı... f.o:tıı.nbul adllve.,lne tnyln edilmiş, yeni va-

Orh'ftnt!a.,hl .. "erh•1 ha.,ırlı!Tt zifMlne başlamak üzere GemHkten ayrılmış. 
Bir haftadanber! hıımmŞ;h bir surette de- tır. 

va.ın eden seçim hıızırlıf'ı bltml'J. defterler * Gemlik hukuk hakimi Seyfi Knlb sf''<-
beledlye ve mahallelere acıılmıq,ır. teslnden füceten vefat etml~tlr. Yeni lrf'lm s 

Orhanl!a'7i•le mul\tar secimi olmasına ıağmen r.o!r sevimli hAklm Se • -
Orhangav.lde saylav Sf'<'lmlne es.'l.'! olm:}k fln!n böyle Ani ölümi.l muhitte teessürle 

iiı.ere bütün köylerde m11lıtar seçimine baş- k:uşılanmuıtır. 

lanmıştır. * G l'k k k Z ki Jq k' te "h 
U k" · b .. k. t t b·bl·~ı em ı ayma amı ,e ı ın ş • 

:nm opru 11 ume a 1 1 büslle Gemlik miincvverlerlnt bir araya top-
Balıke.!\lr hüld\m"t tablb\ Zlva, görillen lıyabllecck bir kiüb tesis edilmiştir. 

Jüzuın üzerine U"unkllorü hükumet ta -
blbliğlne ta:rın edilmiştir 

Gencllğin içtimai ihtiyaçlarını kar ılaya -
cak olan bu klübün açılışı al5.ka Ue karşı-

Ballkecıirde muhtar intihabı blttt lanmış~ır. 

Ballkeslrde 1 Bubatta başlıyan muhtar ve * Bu yıl açılan Gemlik orta okul müd:ı
yenl köy heyetleri intihabı l<JI vill\vetın her vlmlf'rlnln adedi blrlncl sınıfta 125 i bulmıı'I· 
ıtarafında neticelenmt~ buhmmaktad.ır. tur. nevam edenler arasında civar köylerden 

Balike:cılrde ~por hareketten de gelenler vardır. Yali, korgeneralden kupayı gençlere ken 
dl elile vermesini rica etti. Halkevi ku • 
~nı korgeneral Liselilere verdi. 

Balıkesir (Hususi) - Gönenin Reşadi
ye mahallesinden yumurtacı Hüseyin, 
kazaya yarım saat kadar uzaklıktaki Çer
peş deresi kenarında 01ü olarak bulun -

muştur. Bu ölüm şüpheli görüldüğünden 
müddeiumumi Sadık Sırçalı vak'a hak • 
kında tahkikaıta başlamıştır. 

(- Samsunda sulama ve ) 

Balikeslr Tek spor klübü birer maç yap - * Hemen her köyünde mekteb yapılan 
ma.k üzere P.:dremld ve Avvalı~a gttm!ştlr. Geınllk'ln bu yıl Katırcılar, Muradb:t(h. B ı

Resim sosyal yardım komitesi azalarını Balikeslr sporcuları Cumartesi günü Edre - yükumluca koylerlnde üç mekteh daha yn-
göstermektedir. mld takımı lle yaptıkları maçı 31-, Pazar pılmış, bu mekteblerden Muradbağı mekte

Komite azaları köycülük şubesi aza -
larile elbirliği ederek köy gezilerine iş • 
tirak etmekte. köylü ile her bakımdan 
ilgilenmektedir. 

• Samsun (Husu .. 
aı) - Samsunda ~U· 
la.ı~a ve kurutma iş • 
len ıyi bir şekilde de. 
~ c~mektedir. Sıt. 

rnucadele heyeti. 
~ıtmaya karşı bir çok 

anallar açmak ve 
bataklıkları kurut • 
inak >uretila ·· 
d - muca • 
ele etmekted· R . ır. es. 

lltirniz Samsun il~ 

kurutma işleri 

• 
Çarşamba arasıncia 
~ikbıyık civarında su dairesi tarafından kanal açmak üzere kurulan kamptan 
!,r köşeyi göstermektedir. Açılan kanalların çok faydası görü.llnü.ştür. 

Midvatta bir ad"' m sPksan 
yaşındaki br hasmı ö'dürdü 
Midy?.t (Hususi) - Şehrimizin Es • 

tel mahal'.esindcn 25 yaşında Hasan a• 
dında bir adam 80 yaşında bulunan ba 
bası Mahmutlu, başına odunla vurarak 
öldürmüş ve derhal kaçmıştır. Baba 
katili cani şiddetk aranmaktadır. 

Kaşta okaliptüs fidanl•gı 
Kaş (Hususi) - Kazamızın Ovagele • 

miş gölündeki bataklıkların kurutulması 
için Okaliptüs fidanlan dikilmesine de. 
vam edilmektedir. 

P a z a r O la H asan Bey D iyor k i : 

- Amerikada her şey tuhaf ve garib 
oluyor Hasan Bey .• 

... edebi münakaşa veyahud ilmi mü
nakaşa yapı.Iırken-

. .. müzik çalıyorlarmış... Bizde de 
böyle olsa nasıl olur? 

günü de Ayvalık takımı ile yaptıkları maçı bine muallim alınamamıştır. Mektebe kn.-
7-0 kazanrr.ışlardır. nışan köylüler bir nn evvel muallim gonde-

Niksar elektrite kavuştu rllmesinl beklemektedirler. 
Nik ar krzası belediyesi tarafından 25 bin * Ç<ık değerli banka ve ldnrecller!mlzdl'n 

lira sarfedilmek .suretile yapılan hidro elek- olan, Sfımer Bank sungtpek Fnbrlknsı müdu
trik te<ılsatı da ikmal edilmiş ve bu şlrin ka- rü Halll Namık Berktay İzmit Sellüloz sa -
saba da nurlandırılmıştır. nayll mfu><;.çesatı lkincl müdürlüğüne, pa • 

•.roltatta meb'ıı- seçimi ha.:rırlıkları muklu meıısücat sanayii müessesatı tıcnıet 

Tokatta meb'us seçimi !ç!n v!Uyet merkez müdürü ~em!h Beken'dc Sunglpek. fabrikası 
kazası Ue diğer be<ı kazada hazırlıklara ha- mudÜrluğüne tayin edilmiştir. 
rareUe devam edllm~ktedlr. Bu devre vil&- Gemlikte bulunduğu mliddetQe fabrlknd 
yetten bir fazlıısile .!tekiz meb'u.s çıkmakta - olduğu kadar bütün Gemliklilerin sevgisini 
~ l 

Zile elektriıtt ıslah ediliyor kazanan Berktay'ın a,yrılışı muhitte der n 

Zile Kazasında mcvcud elektrik şebekesi
nin ıslahı ve fenni surette ihyası için bele
diyeler bankasından 40 bin Urnhk istikraz 
yapılmasınp, teşebbüs edilmektedir. 

Hasan Bey - Çok iyi olur. Tokat. 
yumruk, küfür sesleri etraftan du. 
)'Uhnaz! 

bir teessür uyandırmıştır. - - ----
P. T. T. Umum Müdürlüğünü n 

bir tavzihi 
P. T T. Umum Müdürliiğünden şu tezke· 

rey! aldık: 

,_ Gazet;cn1zln 7 2/939 tarihli nüshasın· 
dakl .İnebolu postası geç dağıtılıyorı b~ • 
ııklı yazı üzerine tahkikat yapıldı. 

Fena havr.larda vapurlar İnebolu limanı -
na bir mll mesafede ve mllsald havalarda 
ise daha yakın yerlerde demir atmakta olup 
demir atmauan vapurlara gidilmesi yasak 
olıdu~u ve vapurlar demlrledikt.en sonra pos
taların ıunbard:ın çıkarılıp teslim ve tesel
lümü lle p.o.;ta ka:vığına aktarması ve mer
keze nakli ne tefrik ve teV'ZI ~nln müs:ıld 

havalarda nncvk bir buçuk saat sonra, fena 
havalarda ~ iU saatte kabil olabileceği İ -
nebolu Uın ... ı. rclsllğinin lş'arile sabit olmuş 
ve postalarımız da bu saatler zarfında mer
keıı;e gelme!cte ve tevzi edllmekte bulunmuş
tur. Nakıl tılyaJ ve tevzi Lş\nde anormal blT 
vaziyet olmadığından keyfiyetin tanihiı\ 
rica eder1m.r. 
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1 HAdiaeler Karf111Dda 1 

avô -FENA ~ Genç ve güzel 
BenMr garünürler, fakat hig benze .. 

mezler: 
Hiirme-t önünü ilikledi Ba!Jını eğdi, 

Öteki onu görmüştü. Önünü ilikledik
ten sonra ellerini bağladı. Yere ka -
pandı. 

Hürmet, büyük bir insan karşısında 
bulunduğunu biliyord~. Söyliyeceği 

söze dikkat ediyor, hareketler.inde ll -
kaydi göstermiyordu. öteki onu gör -
mfi.Jtü. Söy liyeceği sözü fiızuli bir ~k 
ita.birlere boğdu. Hareketlerini müba -
'IAgalandırdı. 
· Hürmet, büyük adamın elini stldıı. 
Daha büyük adamın elini öptü. Öteki 
onu gördiı, raetge1diği büyükler ayak -
1anna kapandı. 
H~t beğenildi, öteki beğenilme

di. 
ötekinin adını söylemeyi unutmu -

şum; 'imdi söyliyeyim: Tabasbus! 

* 
Benzer görünürler, fakat hiç benze-

mezler. 
Tavsiye, iş bileni haber verdi İş bi • 

[en haber verilen yere gitti. İş aldı. Ö • 

teki onu g6rm~ İş bilmiyen1 iş bi • 
lir diye haber verdi. İş bilmeyen haber 
verilen ye.re gitti. İt aldı. 

Tavsiye, eline b:lır "V'eSik:a verdiği hı • 
8allı ince eledi, aı'.k: dokudu. öteki onun 
bu halini gördü amma pek aldJ.rmadl. 
Eline vesika verdiği insanı · ne sordu ne 
ar.adı. 
Tavıivenin adamından hayır geldi. 

Ötekuiliı adamı hayırsız çıktı. 
Ötekinin adını söylemeyi unutma • 

fUIO; şimdi söyliyeyim: İltimas! 
Benzer 'fÖrilnürler fakat hiç heme • 

mezler: 
Havadis gitti, itlerin aslını iş yerin • 

den, işin alakadarlanndan öğrendi, yaz 
dı. Öteki onu gördü. Gitti, kahvede din 
ledi, kendi aklından uydurdu; yazdı. 

Havadis, yazdığını okudu; ilerisini 
gerisini düştindü. öt.eki gördü güldü. 
Yazdığını okumadı. Ne ilerisini dil • 
şündü, ~ gerisinL 

•• •• • 
gorunmenın 

yolları 

Bazı yüzler insana bir çiçek gibi tap • 
ta:r.ıe görünür, bu nedendir? Y qtan mı? 
Belld biraz yaftan. 
yani gençlikten, 
fakat daha çok 
başka tesirlerden.. 
Bugünkü güzel -

Havadis işe yaradı. Öteki işe yara • 
mak şöy'l., duTSun, işleri altüst etti. 

• likte rolü pek bü • 

Çakmakçılar cinayetinin 
muhakemesi neticelendi 
Katil, cinayeti nefsini müdafaa kasdile işlediğini 
beyan etmiş yaşının küçüklüğü nazarı itibare 
alınarak bir buçuk seneye mahkum edilmiştir 

Bir müddet evv~l çakmakçıla.rda Va·ı 51221 1-1.938 den 31-12-938 ze kadu 
lide hanında cereyan eden bir c:in!J.ye • da, 4505 iş gelmiştir. 
tin muhakemesi Ağırcezada diln neti - Kanunun ağırcezalara teşmili tari. • 
celenm~tir. hinden 31-12- 938 e kadar İstanbul A'r. 

Suçlu 16 yaşında Cahid bir akşam ğırc~za c:ına gelen 31 işten 6 sı mahkQ. 
dl.nemaların tatil saatinde Şehzadeba • miyetle neticelenmiştir. 

fında Şükrü isminde biriıe ~ış, Denizbank Satie şirketi 
bu &dam Cahide iş bulacağını vadede· • 
ırek, evine götürmüş ve Valide hanın • aleyhme dava &Çtl / 
daki odasında misafir etıniştir. Asliye 1 inci ticaret mahkemesine 

Fakat, gece yarısı çocuğa tecavüz et· Dcnizbank tarafından vaki müracaat 
mek :istediğinden, arAJ.annda kavga ol- üzerine, Satie ~irketinin emvali gay -
muş ve Cahid kendini müdafaa için ll"imenkult>sine tedbiri ihtiyati karan 
Şükrüyü bıça.klıyarak öldürmüştür. konduğunu ve buna şirket tarafından Ötekinin adım .öylemeyi unutmu 

şum: Riv8yet! 
İsmet Hulftsi 

yük olan bu tau-
lik eğer yalını Mahkemede yapılan duruşma sonun- yapılan itirazı yazınıştıik. 

C Bunları itiyor mu ldiniz ? =ı 
gençli.kten ileri da, maktulün hakikaten böyle bir adam 
gelseydi, yalmı olup, bir çocuğa tecavüzden suçlu ola-

rak Asliv. ~ 2 inci cezada davası bulun -genç kadınlarda 
görülmesi ve hel' duğu anlaşılınııtıi-. 

Denizbank, Asliye 1 inci ticaret mali 
kemesine ikinci bir müracaatta bulun" 
muş ve esas davasını ikame etmiştir. 

Banka, usulsüz ve kanuna aykırı hiı' 
şekilde satın alınan Satie binası iÇ'ini 
ödemiş bulunduğu 235,485 liranın is .. 
tirdadı ile gayri kanun! muamelenin ip 
talini istemektedir. 

Muhakeme edilip hapse 
atılan heykel 

1803 te Man -
hayimde bir Ve • 
nüs heykeli çıp • 
laklık suçu ile mu 
hak.eme edilmiş ve 
hapse atılmıştır. 

Heykel mahke
meye getirildiği 

zaman hAkimle 
beraber azalar da 
utançlarından kıp

kırmızı kesilmiş • 
ler, reis heykelin 
çıplak yerlerinin 

Grtülmesini em.retmiştir. 

* 
Karaya oturan geminin hali 
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KatliAmı hatırlatan at hangi bir genç ka- Mahkeme Cahidin cinayeti işleme • 
dının, genç kızın muhakkak böyle olması sine &ebeb olan hadiseyi ve çocuğun ya 
icab ederdi. Halıbuki hiq te öyle deAiL şını nazara alarak, ceza kanununun 
Bunu hazan daha genç bir yüzde bula • 4~8 inci maddesine göre, 1 ~ene 6 ay 
mıyor da, nisbeten yaşlıda buluyoruz. müddetle hapsine karar vermı.ştir. 

Sebeb? Çünkü kadına bu tazeliği, yal- Meşhur bir sabıkah yeniden 
ruz gençliği değil. saçlarının düzgünlüğü, iki kişiyi dolandırdı 

1876 da Amerikada Montanoda yapılan 

dişlerin.in beyazlığı, teninin pürüzsüzül-
ğü. kaşlarının parlaklığı, hatta tırnakla
rına ve elbisesine gösterdiji titi2 itina 
verir. 

* 
Saçın düzgün durması için gerilerek 

taranmış.olması icab etmez. Kabank, da
ğınık bir kuvafüır de sık sık dü.,.afülirse 
bakımlı ve kıvrak görüneıbilir. 

bir katliA.mda, 400 kişi öldürülmüş, yal- * 
nıı resmini gördüğünm at sağ kalmıştır. Dişlerin beyazlığı biraz yaradılıştan • * dır, biraz da bakımdan. Diş etlerinin 

pembeliği de buna çok tesir eder. Son 
15 milyon yaşmda bir ağaç ikisi nisbeten eldedir. Bazı renkli diş ma-
Uzakşarkta bu_ cunları hem ı:l4i temizl~. hem diş etle-

lunan ve cKız sa- rini pembeleştirir. 

çı. tesmiye edilen * 
bu ağacın 15 mil • Teninin şeffaf, püırüzsüz görünmemesine 
yon ya~ruia oldu- en fazla iki şey sebeib olur: Çok yağlı 
ğu iddia edi - kremler ve siyah benekler. Eğer mu -
lir. hakkak yağlı krem .sürünmek mecburi -

Daha son mahkumiyetini iki ay ev • 
vel ikmal ederek, tahliye edilen meş • 
hur sabıkalı Mahmud Saim, gene iki 
kişiyi dolandırmak suçundan, adliyeye 
verilmiştir. 

Mahmud Saimin, bu sefer de operet 
kumpanyası tesis edeceğim diyerek, iki 
kişinin 25 şer lirasım dolandırdığı id
dia edilmektedir. 

Suçlu, sulh cezadaki *>rgusunda, su
çunu inkAr etmiş, ikametgaha rapten 
serbest bırakılmıştır. 

Ketmi şehadet davasma 
devam edildi 

Dava, yakında duruşma safhasına :in• 
tikal edecektir. 
_. ......... -.................... -......................... -

Nazillide orman müfettişinin 
tef tis?eri 

' 
Orman müfettişi mühendis İbrahim or-

man ve ziraat dairelerindeki teftişlerin• 
devam etmektedir. Şimdiye kadar incir 
ve zeytin fklanlığı vücuda getirmek ba· 
hanesile müsaade alarak bahçesinde, tar
lasında ve kırlardaki palamut ağaçlannı 
kesenlerin incir ve fidanlığı yetfştirmele 
neden !başlamadıkları mahallinde tetknt 
edilecektir. Müfettişliğin emri üzerin• 
top1u şekilde ağaç kesmek müsaadesi ı. 
tiyenlerden evvela tapu senedi aranacak· 
tır. Müracaat sahihlerinin isteği yerinde 
tetkik edilerek fidanlık tesisine elverifli 
yerler için verilecek ağaç kesme ruhsatı 
bi!ahare teftiş ve takib edilerek fidanla 
yetiştirilmesi temin edil~cektir. Bugün• 
!erde ağaç kat'iyatı azalmıştrr. Ziraat ve 
orman dairelerinden müsaade alarak ke
silen ağaçları ve fidanlık yerlerini ma • 
hallinde tetkik etmek üzere orman mu .. 
fettişi köylerde teftişe çı'kacaktır. 

. . yetinde iseniz mümkün olduğu kadar az 
. m.ış ve .. bu ~azıyette ka~~· Üç. s:~e. · sürilnrniye ve parlıyan yerleri derhal sil· 

Bu gemi bır kı1 ortasında İsveçte ka - denberı denız bu tarafa. yurumedıği ıçın miye çok dikkat ediniz. Siyah beneklerin 

··'1.1 

Randevucu Atina davasında fahitle
ri ketmi şahadete sevketmekten suçlu 
bulunanların duruşmalarına, Asliye 
1 inci cezada dün devamla bazı şahit· 
ler dinlenmiştir. Şahitler, suçlular hak 
kındaki ketmi şahadet iddiasını teyid 
eder mahiyette şahadet etmişler, du • 
ruşma g€lmiyen şahitlerin celbine kal
mı.ştır. 

Edirne ve Babaeski ziraat 
fidanhkları ~=-~-~~~~~ .. !.~~ .. ~;.~.~.:; .. ~~:~:. .. ~:~.: .. ~ .. ~:~~.~.~~~.~.~~~~.".......................... hiç değilse göze çarpanlannı çıkarıver~-

Adli yeye intikal eden 
cürmUmeşhud miktarı 

L SLER 
" Bu genci ben 
Mes,ud edebilirim,, 
Uzak, iç memleket ş-ehixlerinin bi· 

tinden F. R. imzasile bir genç kız 
mektubu aldım. Diyor ki: 
· - 17 Ştıbat tarihli gazetenizde ev 
lenmek istediğini söyleyen Bay S. K 
nın aradığı şartlan tamamen bai • 
zim. Kendisini mes'ud edebileceği • 
me k.aniim. 

. Yaşım 19, boyum 1,62, kilom 55 -
di.r. Bir ev kıı.dınının yapabileceği 
her işi bilirim. Tahsilim ortadır, men 
sub o1duğum aile de vasat varlıkta, 
fakat biraz rnüteassıbdır.> 

Bu genç kınn mektubunun so • 
~unda bir de sual görüyorum: 

- Bahsi geçen gençle evlen~ek 
acaba hakikaten mes'ud olabilir mi· 
yiz? diyor. 

Dikkat ettiniz mi, genç okuyucum 
mektubunun ilk satırlannda bahsi 
geçen delikanlıyı tamamen mes'ud 
edebileceğinden emin olduğunu söy· 
lemi~. Mektubunun son !kısmında 
tereddilde düştüğü görülüyor. Fik • 

0

trimi söyliyeyim: 

- Hayır, bu izdivaç hem madde -
ten mümkün değildir, hem ikinizi 
de tatmin edemez. Bir defa o, İs -

tanbuldadır, siz ise İ.stanbula tren -
le iki günlük mesafede yaşıyorsu • 
nuz. Görüşüp ve konuşup anlaşma • 
nız mümkün değildir. Sonra da mu· 
hitleriniz farklıdır. Bununla bera • 
her bahsi geçen delikanlı hüviyetini 
isbat etmek şartile beni tatmin eder
se bu sütunlarda siu haber veri • 
ri.m. 

* Küçükrnustafapaşadan postaya a • 
tılmış imzasız bir mektubda bana 
sekiz tane sual soruluyor. Yazan ma 
zur görsün, fakat ben bu sekiz sualin 
içinden yalnız bir tanesini anlaya • 
bildim. O da şudur: 

- İyi ahlakta kuvvetli bir terbi • 
yenin mi, yoksa asn bir soyun mu 
teıiTi daha galibdir? diyor. Bu, asır
lardanberi münaka.şayıo mucib ol -
muş bir mevzudur. Tek kelime ile 
izah edilemez, fakat mutlaka biT ce
. vah vermek lAzım gelirse: 

cKuvvetli terbiyeyi tercih edini:z> 
diyeceğim. Bununla beraber fena 
terbiye görmüş, fena muhitte yaşa • 
mı.ş, muhtelif fena tesirler altında 
kalmış iyi bir aile çocuğuna hiç bir 
şekilde itimad caiz değilse, iyi ter • 
biye görmüş, aşağı soydan birisinin 
de hazan kan cazibesine tutulduğu 

görülen ~eylerdend.i.r. 
TEYZE 

niz. 

* Kaşların parıltısını pudra bozar. Her 
pudralanışta muhakkak ince bir kas fır
çasını yağlı bir kreme dokundurup kaş -
ların üstünden geçirmelidir. 

* Tırnaklar boyanmıyabilir. Fakat etraf-

larını saran deri her halde kesilmelidir. 

Rele §eytan tırna'klarına hiç meydan 
'Vermemelidir. Her gün bir kibrit çöpüne 
sanlı pamuğu yağlı hr losyona batırıp bu 
derinin üstünden geçirmelidir. 

* Elbiselerin ıbilhassa yakasına son de -
rece itina etmelidir. Henüz ütüden. terzi 
e~nden çıkıınış gibi görünen bir yaka, 
genç olsun, yaşlı olsun her kadının ta
zeliğini arttırır. 

İstanbul adliyesi cürmümeşhud ka -
nununun neşrinden bugüne kadar bu 
kanuna göre gelen işlerin mukayeseli 
bi.r istatistiğini hazırlamıştı!". 

Bu istatistiğe göre Asliye ceza mah
kemelerine gelen ve çıkan işlerin mik
tar lan şunlardır: 

Edirne (Hususi) - Vilayet Ziraat Nü
mune fidanlığından bugiine kadar Trak. 
yamızın muhtelif yerlerine meccanen 
tevzi edilmiştir. Bu meyanda İstanbul • 
43.520 meyvalı ve meyvasız ağaç. fidanı 
Edirne asfalt yolunun her iki tarafına da 
7300 ağaç fidam dikilmiştir. 

* Babaeski (Hususi) - Kaza kollektff 
fidanlığının in'kişafı için büyük bır faa• 
liyet göze ça.rıpıyor. Yeniden kurulan ft .. 
danlığın karşısında Selektör makineleri 
için güzel bir bina yapılmıştır. 

Kanunun neşrinden 31-12-9 36 tari • 
hine kadar 390 iş gelm:iş, 225 fi mah -
kfuniyetJe neticelenmiş; 1-1.37 dm 
31·12.3 7 tarihine kadar 11 60 iş gelmiş, 
667 si beraetle neticelenmiş, 1-1-938 llgm imar ediliyor 
den 31-12-9 38 tarihine kadar gelen 848 Konya (Hususi) _ Ilgın kazasının 
işten 4 72 si beraetle bi~ir. imarına başlanmış bulunmaktadır. 24946 

Sulh mahkemelerine ise, kanunun lira fie kaza asri bir hale konacaktır. İki 
neşri tarihinden 31. 12-936 ya kadar katlı, konforlu bir otel ile bir kah\·e ve 
1709 1-1-937 den 31-12-937 ye kadar bir gazino yaptırılacaktır. 

' ---:====;::=========-=-=--=-=-= .. = .. =-= ..... ······--· .. ·····------·······································--·--······-·-·······--
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e-yiik Tilrk denizcisi 
Sevdi Ali Reisin 

inanılmaz maceraları 
................................................... .-·--·················-..... ·--······ .. ··· ............ ..---········-·············-··--·-······················, • • 

iki kadırga boyu balıklar, harman kadar kaplumbağa- ! 
lar, şerlet akıtan ağaçlar ve serçeden büyük karın-1 

calar görülen diyarlarda üç buçuk gıl seyahat 1 . 
.......................................................... -.... -.-..... -...... ·--· .. ·-·--............................... -... --..................... ; 

[ "Son Posta,, nın tarihl bahisler muharriri yazıyor] 
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Dahiliye Vekili Faik - . 

Oztrak'ın hayatı 
Faik Öztrak güzel söz söyler, iyi yazı yazar, musikiden 
ve güzel san' atlardan çok iyi anlar. ideal bir aile babası 

olmaıı da bqlıca hususiyetlerinden biridir 

BakırkiJg 4 belıçi 
lıe idare ~dl.'lr mi? 
Balru-köylü okuyucularımızdan M. 

B.yazıyor: 

- cDokuz senedenberi Bakırkö • 
yünde oturuyorum. Köyümüzün iki 
şeyinden son derece memnunuz: Ha· 
vasından ve bekçlleriııden... Bilhas
sa bektiJ.erimiz çok mükemmel bir 
şekilde çalışmakta ve ummnun em· 
niyetini dikkatle muhafaza etmek • 
tedirler. Ancak bu bekçiler köyün 
genişliğine nazaran çok azdırlar. Bil 
tün Bakırköyünü 4 bekçi idare et • 
mektedir. Halbuki İstanbulun her 
mahallesine bir bekçi düşmektedir. 
Bunların yaz kış, Pazar, bayram hiç 
tatilleri yoktur. Geçenlerde btr ta • 
nesi dizanteriden ~idil, Bl.r diğeri 
hastantaye yattı, dçQncüsü de hasta· 
neden yeni çıktı. 

Bütün BakırlroyHller, kendi can ve 
mallarını koruyan ba bekçilerin le"' 

kizer saat mftnavebe ile çalışma18il'l 
için kadrolarmm arttınımasmı bek· 
lemektedirler. Doktor olan değerli 
Valimizin dtkbt nazarını çekeriz.• 

* Sık•ık cereyanı kesllen bir aokak 
Befik+qta AkdoPn IOblmda 9& 

No. lu evde oturan okuyucul.arımm. 
dan Hasan Er yazıyor: 

c- Sokağımızın 94 ill 122 numa
ralı evlerinin elektrik cereyam sık 
sık kesilmektedir. Bazan iki gece 
karanlıkta kalındığı vakidir. Bu 
yüzden, bütün bu evlerde oturan 
~ar derslerine çalışamaz, ev it
leri görülemez olmuştur. Bu ha1iD 
önüne geçilmesi için alAkadarlann 
dikkat nazanm siddetle celbederiz.• 

* Bir kazada pprlan helllardan 
flklJet edlllyor 

Okuyuculanmızdan Gümüşhacı • 
koviınden Kadri Çelebi yazııyor: 
cGümüşhacıköy kazasında Köp • 

rülü Mehmed paşanın büyük cami • 
sinin yanında eski helAlar yıkılıp 
asrf helllar yapılmak üzere bir zat 
~rafından parası verilip belediyece 
Ördekli hamamı istimlak edilmiştL 
Yapılan on beş kadar helAya eski 

helilann kırık dökük kapı~an ve es
ki hamamın yanık taşlan konmuş 
ve hell:ar kullanılmaz bir halde ya· 
pılmıştır. O kadar ki eskileri bun -
ıa.rdan daha iyi idi. Belediye reisi • 
nın nazan dikkatini celbetmen· . ·-
ca ederim.• ızı n 
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Naşit 

l\fart 2 

C: 64 sene sonra alevlenen münakaşa =ı 

Abdülazizin katledildiği 
iddiaları doğru mudur? 

Mabeyinci Fahri Beyin evvelkilere b~nzemigen 
ifcüncü şekildeki ifadesi 

-3-

Meşhur komiğin Anadolu seyahati Bundan evvelki kısımlarm 
hUIAsası 

odaya girmedim. Yandaki odada bekle · 
dlın. 

Yarını saat sonra, serasker yaverlerin
den kolağası Osman Efendi ieldi. Ha • 
kanı sabık Sultan Azrz hazretlerinin, bi:r 
makasla 'kendisini telef elmiş olduğunu 
ve serasker Hüseyin Avni Paşanın Orta
köy 'karakolunda olup, sadrazam Rüştü 
Paşanın da oraya gelmeleri için habeı 
getirmiş olduğunu söy1edi. 

Kahvenin bahçesinde otururken adamın biri: "Ey ahali, lstanbulun meşhur komiği 
bu akşam sizi bolbol güldürecek. Nah işte kendisi de karşınızda oturuyor! ,, diye 

bağırmıya başlamaz mı? Şapkamı kapınca kaçtım 

İstanbul gazetelerinden biri, Hafız Meh -
med Beyin hatıratını pek farklı surette na.k
letmiştt. Bu farklar yüzünden, bu tarth1 ha
tıralar kıymet ve kuvvetini kaybeyleınlştl. 

Ayni mmanda, kanlı ölüm ha.d.1ses1nin ye
gane ~hldl olan Mabeyncl Fahri Bey, ayn 
ayrı ifadeler veriyor ve hA.disenin (lntıhar) -
dan ibaret olduğunu iddia ediyordu. 

_ 31 _ nun kapısı mah?erden bir nümune ... 

Ankaraya geldiğimizi duyan eş dost 
daha o akşmıı misafir ka1dığımız evin 
salonunu doldurdular. Hemen ilk oyu• 
nu tek bP..şıma orada verelim, diyebili
rim. Kıymetli tavassutJarla işimiz 
sür'atle halledildi. kumpanyadaki gay. 
rimüslim kadıniarkı İzmir turnesi yaır 
mamıza müsaade verdiler. 

İstan!:rnla avdet eder etmez., esasen 
hazır olduğumuzdan hemen hareket 
edildi. Ben denizden pek fazla korka
rım, onım ıçin den:zde katedi1ecek me
safe kısa olsun diye Bandırma yolunu 
tercih ettim. Arkadaşlar ( Mahmud 
ŞeVket paşa) vap~e doğhı İzmire, 
ben de kadın artistlerle (Gülnihal) va
purile Baııdırmaya doğru yola çıktık. 
Bu tanınmış bir komik olduktan sonra 
yaptığım ilk turnedir. 
. İzmirde büyük reklamlar yapılmışb. 
İzmir gateteleri de bu seyahate husu
si bir ehP.mmiyet verm~ler, hakkımız
da teveccühkar yazılar yazmışlardı. O 
akşam istirahat ettik. Ertesi gfuı arka· 
daslar İzmirin görülıneğe değe!- yerle· 
rini geımıeğe çıktılar, ben tiyatroya 
gittim. Gardroplan yerlleştlrltlm. De. 
korları hazırlattım.. Öğle olmuştu. A· 
cık:mıştım.: 

- Burada yiyecek olarak ıne.şhur rıe 
vardır? 

Diye sordum. 
- Böreğimiz meşhurdur! 

Cevabını verdiler. 
Suflör HulUsiyi g5nderd1m. Bo~azı

na pek düşkün olduğu için, para da 
kenclisindPn çıkmıyqıcak, gitmiş ik-i 
okkaya y~kın börek ahnış ... 

IR\ E:trken, Şata.ret, yu!kanya bir 
lb:P koşu geldi ve aldığı tembihe 

binaen isim ve sıfat söylemek.sizin, ha
nımına misafirlerin geldiklerini haber 
verdi. 

Bu ecrn~da aşağıda, Beberfıhi fena -
lıklar geçiriyordu. Kapıyı açıp da Ca
fer paşayı karşısında görür görmez, 
aklı, işkembesinin muhteviyatına ka • 
rışmıştı. İlk öoce bunu fed bir tesadüf 
sanmış, korkudan dili tutulmuş, ne di
yeceğini bilememiş, gösterdiği şaşkın· 
lık yüzünden paşanın tekdirine uğra -
ınıştı. Lakin derakap, zeki herif ayıl
mış, muammanın, kaç gündür, zihnini 
yora yora aradığı hallini hemencecik 
buluvermişti. 

Şimdi, oturduğu yerde, alıp veriyor
du ... 

- Eyvahlar olsun! Kafir kan yaptı 
yapaca~ını!. Herifi kansile karşı karşı· 
ya getirecek; sonra da uzaktan kopa -
cak hengameyi seyre koyulacak. Vay 
köpoğlu Rana, vay! Yahu, bunu şeytan 
bile düşünemez! İyi amma, oonu ber -
bad! O Firavun, bunu Rananm yanına 
bırakır mı? Hepimiz sürüleceğiz. Karib 
bir atide, topumuzun mahvı mukad -
der .. bugünden, eşi dostu cenaı.e na -
mazına çağı.rsak, haniya, hesabsız iş 

görmüş olmayıt. Vay, imanı b . .lu kan, 
vay! Tuuuh!. azıcık cesaret edebilsem, 
merdiven baş!na kadar çıkar seyre ba
kard1m. Neme lazım? «Patı. diye bir 
haraza, bir çıngar koparsa, kısılır, ka
lıveririm. iy1si mi? Oturayım, oturdu
ğum yerde. Yarın tafs;ıatını bacıdan 

dinleriz. Bir şey değil: Paşanın yanında 
bir sürii de yabancı ad m var. Çalgıcı· 
lar da ca'ba! Herif, onların huzurunda 
rezil, rüc;vav oldu, ıritti. A.şkolsun, be 
runa! Erk<>k karı imis ·ir.! Beğendim. 
Koskoca, nüfuz sahibi. mal<am sahibi. 
vezir, vüıera herifin hakkından gel -
din .. he1f' bir, ağız tadi1e, enfiye çeke
yim ... 

Beberuhi söylene dursun, yu'kanda 
Rana, tert:batını tamamlıYordu. Cafer 

Tiyatro dolmuş, halkı almamış .. bir 
kısım mü~teriler d~anda ... İçeri gir
rrıeğe uğraşıyorlar. 

Halbulrt bu karışık ifadeler, umuml fikir 
ve düşünceleri büı:bütün karı.~tırıyordu 

(Yazı devam ediyor) 

Bunun üzerine, Kont Ziçni, müşarüni
leyhin (yani, sadrazamın) yanından çı • 
karak bulunduğum odadan geçti. Mütea· 
kiben Rüştü Paşa da gelerek birlikte gi
dilmesini teklif ettiyse de, arkalarından 

Vaktinden evvel perdeyi açtık. Kan
tolar, diiettolar bitti. O geceve mahsus 
olmak üzere ben Leblebici kuartetto -
sunu oynıyacaktım. Midemde ayni hal 
devam ediyor .. yabancı bir muh tte ilk 
temsil heyecanı, aldırmıyorum.. çık -
bm oynadım. Halk tam i..ic defa Leble
biciyi tekrar ettirdi. Sahnede, ilk gö
rlindüğüm zaman uzun uzun alkışlan
mı~ım. 

geJineeeği söylendi. 
Bu ifade karşısında da ~u sualler akla Müşarünileyh kayığa binerek açıldı. 

gelebilir: Ben dahi, müşarünileyhin ardınca kay1 • 
1 - Sultan Azizin üç defa abdest al - ğıma binip (Fer'iye karakolhanesi) ne 

ması, muhitindekilerin nazarı dikkatle • gidildi. 
rini oelbetmemiş midir?.. Rüştü Paşanın bindiği kayık üç çifte 

!stanbuldan çok uzakta da avni ra({
beti, tal{diri görmekten doğan bir he
yecanla oyuna hazırlandım. 

Temsilin ismi (Çiftçi düğünü) idi. 
Perd~ açılmadan evvel midemin a

' ğırlığı biraz daha artmış, bu1antı faz
lalaşmıştı. 

2 - Celbetmemek, mümkün olamaz... ve benimki iki çifte olmak.la, ınahalll 

Şu halde, oğlunun bazı hareketlerinden mezkılra tabii Rüştü Paşa daha evvel va:ro
şüphe içinde bulunduğu iddia olun.an Va- mıştı. Civarda bulunan vükel~dan daha 
lide Sultan ile diğer muhitinde bulunan evvel gelmiş olan Şeyhislam Hayrullan 
insanlar, bu ahiret hazırlığına karşı der- Efendi ve serasker Hüseyin Avni Paşa 
hal tedbir ittihaz etmek .. hatta Sultan A- ve Namık Paşa ve Veliyeddin Paşa ve 
ziz şiddetle muhalefet etse bile, onun et- Hamdi Paşa ve Damad Etem Paşa ve ma
rafında sımsıkı bir tarassud şebekesi çe- beyn mtişiri Nuri Paşa ve hekim Marko' 
virrnek lazım gelmez miydi?.. ?aşa birlikte oldukları görülmüş.. ve. 

(Çiftçi düği~nü)nün birinci perdesi 
temiz bir şekilde o~:md1, beğenildi. 
Perde kapandığı zaman yeleğimden 
terler di!ian çıkmıştı. Halki memnun 
etmek için çok çalışmış, yorulmuştum. 
Diğer taraftan da midem bana dehşetli 
ızt\rab vermişti. Zannediyorum k1, 

3 - Sultan Aziz, makasla aynayı ala- merhumu müşarünileyhin naşları daht 
rak odaya giriyor. Kapıy1 da arkasından 

1 
ka.ra~olda bir odaya naklolunduğu işitil

kilidliyor. Ala ... Fakat, hiç 'kimsenin bu- mıştır. 
Iunmadığı bu odada. (Mıshafı şerifi açtı- Bu ara1ık Boğaziçinden inen vükelA 
ğı) nı ve (Kur'ana naz.arla fedayı can) vapuru Ortaköy iskelesine yanaştınla -
ettiğini kim görüyor?.. rak, erkanı deVlet ve memurin, oray9° 

Naşid çok ~ roIZerinden birinde börek okluğu gibi midemin içinde bağ-
Biz o yorgunlukla bir giriştik böre. daş kurmuş oturuyor. İçeri girer gir· 

ğe ... 
Geç vakit elbise değiştirmek için o· 

tele ge1di~m vakit midemde bir ağır
lık hissediyordum. 

Derken hafif tertib bir bulantı baş· 
ladı. Ehemmiyet vermedim.. Oyuna iki 
saat kala derhal tiyatroya gelmem için 
adam koşturmuşlar.. meraklandım. 
Gidince bir de ne göreyim?. Tiyatro • 

mez: 
- Midem çok fena! 
Dedim. Gazoz tavsiye ettiler. O terle 

iki şişe gazozu 'birbiri ardına yuvarla. 
dım. Fakat sen mi.sin yuvarlıyan .. ikin· 
ci perde Asını efendi i1e açılıym·, son
ra ben geliyordum. Ac;ım efendi sözü
nü bitirdi, sahneye giTdlın. Fakat 

(Dcvam1 1 O uncu sayfada) 

Fahri Beyin üçüncü sekildeki 
i'aJesi 

Bu kanlı vak'anın en yakın aHlkadar -
ların<ian olan Damad Mahmud Paşanın 

henüz intişar etmemiş olan hatıratında 
biraz daha tafsilat vardır ... Bunu da ay • 
nen nakledelim: 

[Pazar günil saıbahleyın, sadrazam 
Rüştü Paşanın (Bebek) teki yalısına git
tim. Müşarilnileyhin nmdinde, (Nemse 
elçisi. Kont Ziçni) vardı. Bulundukları 

Son Posta'nın Romanı : 63 

"Ah ne baygın bakışın var, 
~~ . § , t ı tın a!J qr; gıır- tP!. rr %.ua. ;~o~:o 

. i;::sLu~ a beyaz şemsıyelı 1,, E~:w. 
p~yı, ve onunla köpüre köpüre kü • 
birl?kte gelen mü,s.. fürler saçıyordu: 
teşarı ve sair davet• - Seni kaltakl 
illerini otın1muş, Seni fahişe!. Bura -
sazı ahenge ba..jlat .. da ne işin va.r?. Ey 
mış, hepfilne üstilste remaat! Şahid olun! 
rakı sunuyordu. Kanm olacak bu fa· 

Paşa: dreyi tal.Akı sel!se 
- Haniya yoı .. ile boşadım.. na • 

malar?. Bizim müs· mussuz!. Rez.il! .. 
tcsna ev ~vuklan ?. Saz susmuştu. Pa .. 
diye sordukça: şanın refakatinde 

- Nerede ise ge- gelmiş olan mi.satir· 
lirler.. malum ya? terle beraber çalgı 
Onlar nazlıdırlal', cılar da bu sahneyi~ 
pa~acığım! Zatı dev- tçin için eğlenerek 
ıetiniz keyfinize seyrediyorlardı. R!-
baka durun!. n!, sıkı.,tığı takdiır • 

Cevabını veri • d~ ko1ayca kaçabil. 
yordu. mek için, kapının 

Arzusu, kafaların dibinde, ayakta, ve 
biraz tütsülenmesi Kcıpı11t açıp ta. Cafer Paşayı kGrf"\nda görÜ4" g(Smıe.ı... cldd1yetini zorla mu 
ve komedi • dramın ondan sonra baş • silecekler. Eğlencenin, ı:evk ve safa - hafaza ede:ırek, el pençe divan duruyor-
Jaması 1di. nın miyanesini kaçırmadan cünbü.fe du ... 

Maksı:ıdı yavaş yava.~ hasıl oluyor • siz de katılın. bakayım! dedi. Rakı büsbütün başına vuran Cafer 
du .. dillere hafif rekAket gelmeğe baş-- Ve hanımları önüne katarak, kapı - paşa iki 9dım atar atmaz yf!re yıkı1dL 
Jamış, gözler ufalmış. bakı.şlar süzül - nın önüne kadar götüroli, tokmağı çe .. Müsteşar- oturduğu iskemleden kımııl -
müc;, sohbet insicamını kaybetmişti. virdi, onları içeriye saldı. P~leri sıra dayamıyordu. Kan1ar, ellerile yüzlerl-

İceridP de, cnecabetlb ]erin huzu - da kendi girdi. ni kapamışlar, köşeye sinmişlerdi. 
ru!la çıkab;lm<'k cesaretini iktisab için, - Al Kemanf Tatyos, şnşkmlıktan, yayı e-
hanımefendi'er de ufaktan ufağa ça • - A.. A. a!. llne alıp bir taksime girişecek o1du. Ke. 
kıc;tırmal<ta idiler. Onlar da keyif ol • -A a A!.. manın iniltili sesi Cafer paşayı ayılttı. 
mu~. cilveleniyor, fin~rdivorlardı. Nazırla müsteşar bir yandan, Rafia Oradakilerden birinin yarduni'k! ayağa 

Vaziyet;n arlık en müsaid anına gel· hanımla arkada~ı öbilr yandan, dona • kalktı. Yüzü kireç gibi idi. Nazarları, 
dil'Jini hisı:eden Rana, gfıya bir şey a - kalmışlar, put kesilmişlerdi. O hayret RAnArunkilerle karŞJtl~ı. O anda, o -
lacakmış gibi, öteki odaya girip, ka • nidaları, birbiri arkasından ka~ıklı nun gl5z1erinde bir güm.~. sonsuz ha.z -
dınlara: onların ağızlarından çıkmıştı. Paşa a • dan mntevellid bir g{llüş sezdi. Daha 

- Haydi!enize! Ne duruyorsunuz? yağa kalkmış, hareminin ft1Jel'bıe doğ- fazla bakamadı. 
Efendiler hazaratı (!) handi ise dut ke- J nı yürüyorken, mn.teşar da, dudaklan Keman hAlA tabım ediyordu. Tat .. 

gelmiş oldukları halde hakanın ikinci 
mabeyncisi olup, müşarüni!eyhin son ne
fesine kadar hizrnetindoe bulunan Fahri 
Beyi, satlrazam Rüştü Paşa, huzn.nn içi· 
ne cel'bedere'k, va·k'anın nası! geçtiğim 

sormuş .. mumaileyh, va.k'ayı şöylece tak
tir etmiştir: 

[Cuma günil. Topkapı sarayından, Sul
tan Aziz merhumla birlikte gelinmiş. Be. 
raber bulunan başrnabeynci Mehrned 
Bey, zabitler tar.aiından, içeri koyuvern.: 
memiş. Fahri Bey, kendisinin de bırakıl.. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

yos, belli ki işin farkında olmamıştı .. 
Cafer paşa, ani bir kararla yürü dil. 

Misafirleri de kendisini tak.ib ettiler. 
Kapıyı açtı, dışarıya fırladı. Hep bera· 
ber merdivenleri indiler. 

Taşlıkta kendilerini karşılayan Be .. 
beruhi, yPrle beraber temenna ederekı 

- Safa geldiniz! Gene buyurun in • 
şallah!. 

Derken, suratma. nereden geldiğinİ 
anlayamadığı kuvvetli bir şamar yedi. 
Müsteşar, hıncını zavallı kanburdan a
lıyordu. 

Onlar defolup gidince, yukarıda, ha· 
nımlar da Ranaya çatmak istemişlerdt 
Lakin RAnA söz, sitem, tekdir dinleye-: 
cek halde değildi. Sofaya, arka üstü, 
boylu boyunca uzanmış, katıla katıla, 
zorlu bir sinir buhranı içind~ i'Ü].ÜYor· 
du .. 

İKİNCİ KISIM. 

- ı -· 

Mevsiır. yaz.. günlerden Cuma idi. 
O yılın müstesna sıcak.lan İstanbu • 

lu, haftalardanberi kası'P kavurduğun .. 
dan, halk, nefes alınak, serinlemek ve 
bir haffaJık kuvvet taz~lemek için me..

1 

sire yerlerine ve bilhassa Boğaziçine 
dağı1mıştı. 

Sekiz çifte kocaman pazar kayıklan. · 
donanmış alamanalar, ığnblar, kadın .,' 
1ı erkekli insan dolu olarak, Boğazını 

ölgün sulcırı üzerinde süzüle silztile, · 
Küçüksuya, Çubukluya, Bevkoza, Süt. 
lüceye, S~rıyere ve Yenimahalleye do~. 
ru, sabahın erken saatinden itibaren a
kın edivo1'lardı. 

Beyaz perdeleri, her meltem nefesin" 
de, birer marti gibi havalanan açık ya• 
1ı pencenelerinden, bezgin kadın ve ço
cuk başları bu alayı seyrediyor, bazan. 
bir kayığın baş güvertesinde, ayakta 
çiftetelli oynayan bir maskarayı, yahud 
ki Boğazın aksisada kabiliyetini ölçen 
bir zurnanın cırlak nağmelerini kahka
halarla teşyi ediyorlardı. (Arkası var)' 
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Otel m1lşterlsi - Bu yawkta yüzlerce tahtakurusu var. 
Otel sahibesi - Ne kada·r miışkulpesend3iniz bay •. sanki size yatacak yer kal· 
mıyacak mı? 

,..,_B_i_r -m--~ıl-1a-ve_r_e ~j 
~l ________________ __ 

Gece ile gündüz 
Gece - Dün bir sarışın kadın tanıdım, 

görsen bayılırsın. 

Gündüz - N e:::ede tanıdın? 
~ce nerede tanıdığını tarif eder!.. 

Karnaval 
- Sana gönderdiğim karttan. Niste ol

duğumu, karnaval 
mevsımi için Nise 
gittiğimi nasıl ol
du da anlıyama -
dm? 

\. - Nereden an -

SON POSTA 

( Hoş Sözler 
Unutmuştum 

Çapkın erkeğe sordular: 

) 

- Evvelki gün yanınızda güzel bir 
kadın vardı. Kannız mı idi; kuzininiz 

'? mı. 

Çapkın erkek elini şakağına götürdü: 
- Ne dalgınlık, d'edi., bunu kendisine 

sormayı unutmuştum. 

* Öyleyse 
Kadınlar arasında: 

- Çok şey bilen. ve çok ıztıral:i çeKiniş 
bir in.sanla evlenmek isterim. 

- "öyleyse, karlSl ölmüş bir erkekle 
evlen. 

, hyacaktım'? j 

- Niste o lduğumu karttaki damgadan . 
anlardın. Karnaval mevsimi için gitti • ~/ 

Gündüz - Ha ha .. sesi biraz ince de • 

i:ll mi? 

Sayfa CJ 

C Denizcilik bahisleri =ı 
• 

lngilterenin ikinci bir 
Süvegş kanalı açması 

neden lô.zımdır ? 
[ '' Son Posta ~' nın deniz işleri mütehassısı yazıyor ] 

ğimi de başka imza attığımd ::ın. Karna- I' 
valda nasıl kendi elbis 0 'Tli baıymedimsc, ~ 

- • 1,(~;,'. 

kendi imzamı da atama'!.d ım. \ "W,$ 

Gece - Evet, evet. 
Gündüz - Biraz da peltekçe? .. 1 

.s-ü.veyş kanalının tıavadan görilnüşii. 

Son günlerin gazeteleri, Arab konfe. -ı ~gilter:nin m~. ~a~cagı :rena durum 
Gece - Ha evet. amma bu büyük ku

IUr sayılmaz. Saçları altın sarısı. 

Gündüz - Yarısı beyaz-> 

Gece - Farkına varamadım 

PiJ.eri, fevkalBe .. 

Gündüz - Biri ~aşıdır. 

Fakat 

Gece - Sahi ::n., bak ben göremr·olim. 
Amma baŞka diyccPğin yok ya .. yüzünde 
bir tek pürüz bulamazsın! 

G!ındüz - Ne münaseb~t canım .. ç\çc.>k 
bozuğudur. 

Gece - Ya demek öyle .. fakat ağzının 

rfrze lliği? .. 
Gündüz - Alt dudaqı yarıktır. 

Gece - Sahi mi söylüyorsun? 
Gündüz - Tabii sahi söylüyorum. 

Gece - Ben gördüğüm zaman dcko ite 
bir tuwıJet giyiyordu. Kar gibi beyaz o
muzlan vat'ıd'ı. 

Gündüz - "Ben gördüğüm zaman ya -
tak oda~ında giyinmek üzer<! idi, her ikı 
omuzu da çilli! 

Gece - Ne kadar yanlı~ ~örmüı;i.im .. 
~rdanına da bfr diyeceğin yok ya? .. Se
def gibi.. 

Gündü,; - Orası öyle, yalnız 
de pire tersler\ olma91. 

Gece - Hiç belli obnuyor. 

üzerin-

Gündüz - Sen benim gözümle görmü
yorsun ki. belli olsun. 

Gece - Vücudüniln bıçimi harikulade .. 
bu kadar biçimli vücud belki Venüste 
bile yoktur. 

Gündüz - Bacaklannm çarpık olduğ1J

nu farkedenıemişsin! 

Gece - Asla! 

Gündüz - Çarpık, 

Çarpık. 

hem adamakıllı 

Gece - Hepsini kabul ediyorum, fakat 
9C* sıcak kanlı. 

Gündüs - Tamamiıe zıddı. çok soğuk. 

* Gece ile gündüz konuŞ'lll'larken knlak 

~iri ordum ve bunları dıuydum, g41-

d1lın. geçtim. Biraz IOIU'a bir gece evvel 

'8nıdığım: 11an saçh. gtbel gözlü, sevimli 

1Üz.lü, fevbllde güzel vücudlü kadınla 
karşılaştım. Vakit öl'1eye yakındı. Dik -

iıatıe baktım. Saçlan sarıydı amma, ya -
na a.tanmftı, göltlen ppydı, burnu çar

Plktı. yüzü. çiçek bozuiu .idi ve bac:ıkları 
da eğri bühüydü. 

** 

~ ransından bahsederlerken, Ingilterenın şoyle hulasa edilebilir. . 
lhu ayyel h~ ta ' ~. ~ 

Genç kadın eczacıya boş bir kağıd u-
zattı: ..Jv 

ikinci bir Süveyş kan.alı açacağını haber 1 - Sigortanın artması dolayısıle fazla 
1 vermektedir. Bu haberler doğru olsun ol. gemiye ihtiyaç. . . . .. 
masın, strateji durumu, Süveyş gibi ikin- 2 - Hatlı malzemesının nakli ıçın faz. 

~F' _ Bu reçeteyi 
yapar mısınız? 

ci bir kanalın daha açılmasını zaruri kıl- la gemiye ihtiyaç: 
maktadır. Bu zarureti teslim etmek için 3 - ~ker naklıya.tı v~ ~fer levazımatı 

Eczacı kağıda 

baktı: 

- Bu reçete mi? 
- Evet! 

- Hiç bir yazı yok? 

- Şapkan yepyeni, palton çok şık. •. 
Fakat pantalonunun hali ne?.. Her 
tarafı yama içinde .. 
- Ne yapayım .• lokantalarda yemek 
yiyenler, portmantolara pantalon • 
!arını asmıyorlar ki! .. 

Akdeniz ve hatta dünya denizleri iktı- nakli içın fazla gemıye ıhtıyaç. 
sadiya;tında, Süveyşin vaziyetini tetkik !.şte .. ~ubi Afrika yolunun verdiği 
etmek kafidir. Esasen Süveyş kanalı, da- nıuşkülat, şu yukarıda sıralanan e~.gel • 

1 

ha ziyade bir ekonomi ihtiyacı neticesi lere inzimam et~ektedir. Bu :ıaı Suvey
inşa edilmiştir. Hanb bahriyesinin ise, şin tamamen bır ada devletı A olan ve 

S.. •ht·ya ı hemen hemen Rus. Ja- bundan dolayı denizlere fevkalade bağla· 
- cMuhayyel hasla> için ilaç yaplırı -

0 ~ıaı f v 
I · 

~:« . 

yordum da. 

Baba - Çocuk avaz avaz bağırıp ağlar ken siz gazete okuyorsunuz ha? .. 
Mürebbiye - Alıştım artık bay, beni hi ç rahatsız etmiyor. 

Z'.)nnetmem 

Kız düşündü: 

- Hiç zannetmem, d'edi, eğer böyle ol· 
muş olsaydı. Balıklar cvlenemezlerdi, 
çünkü hiç konuşmazlar da .• 

Belki 
Erkek, tanıdığı genç kızı ziyarete git- _ Bu kürkü bana yakıştınyorsun 

mişti. Şuradan bu- öyle mi kocacığım .. hemen çıkarırım. 
,radan konuşurlar.. Sen neyi beğenirsen muhakkak o 
ken, genç kız: çok bayağı bir feydir de .. 

- Hatırlıyor mu ----- -----------
sunuz, dedi, evvel-

....,.-:=:..~> ki gün benimle 
.ı:ı: µ,c" konuşurken, beni 

sevdiğinizi söy lerniştiniz? 
Er.kek şaşırdı: 
- Sahi mi, hiç hatırlamıyorum, o sı -

rada neden bahsediyorduk .. söyleyin bel
ki hatırlarım. 

M·krobdan korkan 
- Tüonun salgın olduğu zaman ayyaş 

gazetede bir yazı okumuştu: 

cSuları kaynatmadan içmeyiniz>. 

Ayyq suyu aldı. 'bir kaba koydu, kay. 
nattı 

- Sonra içti demek? 

- Evet, kaynattığı suyu bir yana bı
raktı, bir bardağa şara:b doldurdu ve onu 
içti. 

* Ben bi1iyorum 
Evleneli iki sene olın~tu. Günde bir 

iki defa kavga ederlerdi. Bir gün kav • 
gadan sonra erkek: 

- Seni almıya razı olduğum zaman 
kafam nerede idi bilmem ki, dedi. 
Karısı düşündü: 

uveyşe ı ı c İ · k d üh · 1 
pon harbinden sonra başlamıştır: nan, ngiltere içın ne a ar m mı o -

Malfun olduğu üzere Rus - Japon 1905 duğunu gösterir. 

seferinde J aponla~, Port Artürdc bulunan * 
Rus filosunu imhaya muvaffak olmuş • Süveyş deniz inşa tekn\ği yüzünden 
lardı. Bunun üzerine Baltık denizinde de ehemmiyet kazanmıştır. Malfun oldu
bulunan en ·ktivvetli Rus filosu, meşhur ğu üzere Büyük Harbden sonra bütün 
Amiral Rojensveski komutasında olarak ) memleketler deniultı tehlikesine maruz 
tekmil Avrupa, Amerika sahillerini do - kalmamaları için. çok seri gemiler yap • 
laşaraık, Çu:şimaya gitmiş ve orada bir mağa başlamışlardır. Bunu okuyucula .. 
muharebe yapmıştır. Bu muazznm filo- nma arzetmek için şöyl.ı.? bir mukayese 
nun ta Baltıktan Çuşimaya kadar, ne gi- yapmak isterim. 
bi müşkülatla gittiği, deniz harb tari - Büyük ba·b.en Büyük harbteu 

hinde cidden tetkik edilecek bir mevzu - evvelki so ıralıi 

dur. Ruslar. o müşkülatın bır kısmını, tl- sürat (mil) sürat (ıniP 
mid burnundan dolaşıldığı. için, çe~ş ~ I Zırhlı 25 31 
lerdir. Eğer bu muazzam fılonun SuveyŞl 1 Kruvazb.ı 1!8 35 
geçmesi imkan dahilinde olsaydı. her hal- Torpido 30 41 
de filo daha sağlam ve enerjık olarak har Hücum gemileri 41 
be girerdi. Gerçi o zaman bu filonun bir Bu mühim değişildik nasıl mümkün 
kısmı, Nebogatof !komutasında Süveyş - olmuştur? Şüphesiz gemileri baştan başa 
ten .geçti; fakat bu kısım diğerlerine na- makine haline çevirmekl~... t.remilerin 
zaran hiç mes<1besinde idi. böyle makine haline ink11ab etmesi; daha 

İşte bu vak'a deniz harb tarihinde Sü- doğrusu gemilerde makineye bu kadaı 
veyşin ehemmiyetini gösteren yegane yer verilmesi, teknelerin diğer aksamın· 
vak'adır. Fakat bugün Japonyanın bü • dan fedakarlık yapmakla temin edilmiş. 
yümesi ve Akdeniz meselelerinin, Uzak - tir. Gemilerin kömürlü!deri, mazot sar. 
şark meselelerile •birleşmek üzere olması nıçları 'küçültülmüş ve buradan iktısad 
Süveyşin önemini büsbütün arttırmıştır. edilen hacim maltinelere tahsis edilmiş • 

* tir. İşte böylelikle Büyük Harbden ev • 
Musso1ini nutuklarından birisinde: velkilere nazaran daha az kömür ve ma. 
«- Akdenlı 'başkaları için bir yol ise: zot alan gemilerin üssü bahrilere ihtiyaç. 

İtal'ya için hayattır> demişti. ları artmıştır. Bundan dolayı A:kdeniz üs. 
ESki İngiliız hariciye nazın da: sü olan Malta ad.a.sile, Uzakşark üssü Sin· 
c- Akdeniz İngilterenin can damarı - gapur arasında, yardımcı bir harb limanı 

dır> sözlerini söylemişti. İşte Süveyş bu olması lazımdır. lşte bu bakımdan Süveyı 
Akdenizin en mühim kapılarından biri - ikinci bir faydasını göstermektedir, 
dir. 

Ecnebi muharrirlerden bir çoğu Jn - * giltere, İtalya ile harlbederse Süveyş ve Kanallar yalnız harb ıienizcileri ıçın 
Cebelü.ttarığı kapatır ve deniz ticaret değil; dünya ik.tısadiyatı için de mühim 
yollarını Afri•kanın cenubundan geçirin rol oynarlar. Lakin -bilhassa Panama, Kı~ 
derler. Fakat mesele, hakikaten tekn~k Süveyş gibi kanallar çok uzun olmaları 
olarak düşünü:rürse bu fikrin ne kadar itibarile, müdafaa ba4runınJan devletlere 
imkAnsız olduğu hemen meydana çıkar: güç:rükler doğururlar. Uzunluğu 100 mi· 
En basit bir atl~ açılıp İngiltere liman· 1i geçen Süveyşin her bir Tioktasını hava 
larile, en mühim Uzakşark limanları a- taarruzlarına karşı korumak hakikaten 
rasındaki mesafeler ölçülürse Afrika yo- bir meseledir. İngiltere, Büyük Harbde, 
lunun yüzde kırktan, yüzde yetmiş bire Süveyş Türklerin karadan gelen taarru
kadar uzak olduğu anl'aşılır. Bu hal is - zuna 'karşı korumak için ne kadar korku 
tikbal harblerinde, Akdeniz yollan ka - çekmişti. 
panırsa, İngilwrenin (% 40 - 3 71) fazla Bugün ise umumt ~rateji içinde Sü . 
ti~ret gemisine muhtaç olacağı anlaşılır. veyş daha müşkül bir ~forum içine gir-

- Neye fQf'niıauP .. Bcr.n.vo31u cı1mad4n •tı1'el, 7'a1Mll mı ciıue bW lca7'e ~ 
be etmelc trteclfm.._ 

- Ben biliyorum. 8ai omuzuma daya-

!mıftıD. 

İngilterenin 'bu ihtimale karşı bu kadar miştir. Eğer İngiltercnin m uhtemel ra . 
fazla gemi yapması imkAn haricindedir. k ibler i Süveyşe uzak olsalardı, mesele 
Bu hal kendi ekon-0misine h iç te uygun daha basit olurdu. Fakat Panama kanalı 
değildir. Çünkü sulh zamanında. ekonomi bile, gerek Avrupa ve gerek se J aponya • 
ba'kımından .bu kaıdıar fazla gemi büyük dan çok uzak olmasına rağmen ne kadar 
bir işsizlik ve sermayenin atıl kalmasını masrafla tahkim E:":iilmiştir. Binaenaleyh 
intaç eder. Haıi> zamanında ise birden - Süveyş gibi Libya ve Suriyeye yakın o
bire bu kadar geminin yapılmasma im- lan bir kanalı düşman tayyarelerine kar-

kln ydktur. O b&lde bi.r harb vukuunda (Devamı 14 üncü sayfada) 
' 



ıo Sayfa 

Hayatım: Meşhur komiğin sayahati 
(Baştarafı 8 inci sayfada) ı Maıili.a tiyatrosunda bir heyet oynu

mümkünse konuş .. konuş da sesini işit· yordu. Onlanr. elinden tiyatroyu ala. 
tir. İmkanı yok sesim çıkmıyordu. Ne rak ~lerine mani olınağı doğru bulma
ıses, ne soluk kalmıştı. Ancak Asım e- dun. Akhisara geldik. Biraz istirahat· 
fend.iye işittirdiğim sesim o kuvvetini ten sonra akşam üzeri Bahçeli gazino
Cie kaybetti. Perde perde azaldı. Ko • ya çıktık. 
nuşamaz hale geldim. Çıldıracaktım. Arkad~larla, dereden tepeden ko -
Bu yüzden oyunun zevki kayboldu. nuşuyoruı. Birdenbire bahçe kapısın
Güç halle bitirebildim. dan gür bir sesle iriyan bir herifin 

Bu ses kısıklığı İzınirde bulundu • barbar bağırdığmı g3rdük. Aynen şöy-
ğum müddetce devam etti. le haykırıyordu: 

Seyahati de burnumdan getirdi. Her - Hey ahali, bana bakın!. Bu gece 
gece en az 700 lira basil.at yapılıyordu. tiyat!Y\da İstanbulun meşhllil" komiği 
İzmir halkı bize çok rağbet ediyor, o- Naşid sizi güldürecek, Qdlc g:üleceksi· 
yunlanmızı beğeniyordu. Elhamra si- niz, eğ1E"Tleceks.1niz.. ne bakıyorsunuz 
neması ile aramızda çıkan ihtilAf üze- yüzüme?. Ona bakın,. nah karşınlızda 
rine Bahtibaba parkına geçtik. BilaJıa- oturuyor ... 
1'e Manisa üzerinden Akhisara yollan- Ben esasen sahne dı:jında mahcub, 
Ciık. Gardrobumuz pek yüklü idi. Bir çok utangaç bir adamımdır. Bütün 
.kısmını bırakmak mecburiyeti hasıl ol- gözler bana dönünce şapkamı kaptığım 
au. Biz ilk acemilik, gardrobumuzda gibi bahçede.."l kaçtım. Sonradan öğren
ne kadar kostüm varsa almıştık. fstas- dik, meP.erse burada tiyatro kumpan -
yanlarda eşyamı~ yığıldığı zaman, ar- yalan geldiği zaman tellal bağırtmak 
!kasında kalanlar gözülanilyordtL Ar • adetmiş!... 
tistlerin 'bavulları ayn.. yalnız zavallı AvdettP. tekrar Millet tiyatrosunda 
komik Ali Rıza efendinin bavulu yok- işe .başladık. Fakat Kizım beye Şükrü 
tu. Seyahate çıkarken ona evinde bir bey o yaz kumpanya yaparnıyacaklan
bohcn ha'Zlrlamışlardı. Ali Rıza efendi, nı s~yledikr. Bir senelik ku.nturatım 
bel kayjşlni bohçaya bağlar !'edif as • vardı, altı ayı geçmişti Altı aylık maa· 
kerleri gibi omuzuna vurux en arkadan şımt verdiler. Serbest kaldım. 
iıeycti takib ederdi. Yazan: Nusret Safa Cockun 

Hergün: Sofinanın çocukları 
(Başiaraf1 2 nci sayfada; 

ortadan 'kaldırmak. Eğer bu iki §arta dik
kat etmesini bilirselc elimize geçen mü
esseselerin büyük !kazançlar verdiğini 

göreceğiz. 

geçmesi duası. Bilmiyorum, bu duaya 
clmin!> diye iki elini göklere açmıyacak 
İstanbullu var mıdır? 

Bilhassa, İstanul Valisinin. İstanul i
mar işine beş milyon lirahk bir istikrazla * başlamaya azmettiğini gören İstanbullu-

Bu işleri az bir zamanda mutedil fiat- lann bu duaya iÇlt!ri yana yana c~min!> 
tarla devletin eline almaya muvaffak ol- diyeceklerini zannediyorum. Bütün şu 
masıru:lan dolayı muhterem Çetinkayaya yukanda bah~tt!ğrm müesseseler, İstan
teşekkürlerimizi ve minnettarlıklanmızı bulda her sene be§ milyon liraya yakın 
ifadeden sonra geriye bizim için yapıla- bir tazanç temin ederken beş milyon lira 
:;ak bir dua 'kalır: Şehir te~fonunun, E- varidatı olan ibu şehrin imar işine beş 
lektriğin, Tramvayın, Tünelin, Akayın. milyon lira istlkraila başlaması, hesab 
Jlavagazı şirketlerinin. yani fehrin umu- ve bütçe bilen insanlar için, daha ziyade 
r.ıt hizmetlerini yapan bütün müessese- korkunçtur. Eğer Belediye Reisimiz bu 
J.trin biran evvel İstanbul fehrinin eline parayı hükfunetten alıp şehir hesabına 
~======ıı:::::::=====================================-=::::=:::::=:=========ı 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve tlc•rl her nevi b•nka muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrui hesablannda en az 
50 liras• bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DİKKAT: Heublarmdald paralar btr sene içinde SO liradan aşalı 
düşıniyenlere ikramiye çı.ktıAı takdirde ~ 20 fazla.sile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, l EyltlJ, l Blrineiklnan, 1 Mart ve l Haziran 
tarihlerinde çeldlecekdr. 

SON POSTA Mart 2 

[~~~ 
'!tlrldye radyo difllzyon poatalan 

Ankara radyosu 

Dahiliye Vekili Faik 
Öztrak'ın hayatı 

DALGA UZUNLUllU ·1 
ım m. 183 ırca. llO ırw. 

.Q. 111,'74 m. ııuts ırca. Jtı Kw. 
:P. Sl.'1t m. M85 Kca. IO ıtw. 

(Ba., tarafı 7 tnci ıayfadc.) 
Birkaç ay evvel Dahiltye Vekiletine 

geç:m.i§ olan Bay Faik Öztrak güzel söz 
söyler, iyi yazı yazar, musikiden ve gü-

PERŞF..MBZ - !/3/39 zel san'atla.Man çok iyi anlar. Okumak-
ıuo: Pro~am. 12.35: Türk mnztği Pl. 13: tan çok zevk duyar. Fakat hayatta asıl 

Memleket saat Ayarı, ajans ve meteoroloji 
ha.berlerl. 13.10 - 14: Müzik (K1l.rı.Şık prot - en büyük zevki ailesidir. Bir ablası. bir 
ram - Pl.) 18.30: Proğram, 18.35: Müz1k (Oda de Kartal kaymakamı olan kendisinden 
müziği - Pl.) 19: Konu.şm.a (Ziraat sruıtı>. genç bir erkek kardeşi vardır ki Bay Fa-
19.15: Türk müzı~ (Fasıl heyeti - Kilrdillhl- ik Ö ak 1 
cazkA.r) Çalanlar: Hakkı Derman ı:.,ret Kad ztr ağabey olmasına rağmen stan-
rl, Hasa'.n Oilr, Basri Uner, Hamdi' Tokay, o - bula gelir gelmez gidip onu ziyaret et-
4tuyanlar: Tahsin Karakuş. sanye To'kay, miş, ona karşı olan sevgi ve bağlılığını 
20: Ajan.", meteoroloji haberleri, ziraat bor - bu ~kilde izhar eylem~tir. 

kek çocukları Hukuktan mezundurlar ve 
§imdi yedek sübay olarak orduda çalış.

maktadırlar. Büyük kızı Ankara İsmet
pap Enstitüsünde okumakta, piyano öğ
renmektedir. Babasının emeli onu tam 
ve mükemmel bir ev kızı olarak yetiştir
mektir. Henüz ilk mektebde bulunan en 
küçük çocuğu kızdır w ibabası onun iler
de yüksek tahsil yapmak için bir arzu 
gösterip göstermiyeceğini §imdiden tayin 
edememektedir. Erkek çocuklannın en 
küçüğü de henüz mektebde bulunuyor. 

* sası rtlnO. 20.15· Tiirk müziği. Çalanlar: ve • İstanbul şehrinin yalnız Vekil olarak 
clhe, Refik Fersan, Fahire Fersn.n, Oevdet Bay Faık Öı:traık. çok mes'ud bir aile- takdir ve saygısını değil. tevazuu. ciddi
Çağla. Okuyanlar: Sadıl Hoşse.'I, Radife. 1 - nin babasıdır. Öyle bir aile ki memlekete yeti ve vekarile kısa bir zamanda mu

· ··.:·· ...... - Gülizar pe.şrevl. 2 - Nur! Ham - birbirinden güzide ve kıymetli beş evla-el habbetinl de kazanmış bulunan Dahiliye 
Huseyru şnrkı: Artık yetişir. 3 - Zeki Arif - yetiştirmiştir. Bunlann ü""i erkek ı"kısı· • Vekilunı· 'z bo-yle yetkmiş, bo"yle ç·nlışmıı 
Dllkfişaveron şarkı : Gez dolaş. 4 - Zeki. A - ~- ' -r·- ,.. 
r1! Dllküşaver:ın .şarkı : Karanlık ufuktan. kızdır. Bu çocukların iki büyüğü olan er- ve böyle yaşamakta olan bir vatandaştır. 
5 - Cevdet Çağla - Taksim. 6 - •••.......•• - ==================~~~========~~ 

64 sene sonra alevlenen münakaşa Rast şarkı. 7 - ............ - Rast şarkı: Qa -
lıma bak efede. 8 - Şemseddin Ziya - Kür -
dlllhieazkA.r şarkı: Güvenme hUsnllne bu ça
ğın geçer. 9 - Sadettin Kaynak - Kürcllll -
hleazkA.r ~rkı: Blr gün yaşadık. 10 - Oa - (~tarafı 8 :inci sayfada) lardan biri, yukarıya çıkmasını ifade et-
man Nihad - Nihavend şarkı: Fatma. 21: ~... ,,..,1.,.,.,...,., 
memleket nat ~yan. 21: Konuşma. 21.15: mıyaca.s.LLl.ı ••u.•·••••·.uy. Bir taktib ile, mer- mi.J. Hemen. merdivenden çıkmış. Vall-
F.sham, t:ıhvllrıt. kambiyo _ nukut borsası huınu müşarünileyhin koltuğu altına so- de Sultan ile !bilcümle kadın efendiler ve 
mat), 21.30: Mfiz'k (Keman solo - Sedad E- kularak, içeri dalmış ... Hakan, daireye hazinedar kalfaları orada bulmuş. Cüm
dl.z, piyanoda: Cemal Reşid) L. Van Beet - gitmiyer~ bahçe ta.rafına gitmek iSte - !esi telflş ile, (merhumun sakalında isti
hoven - İlkbahar sonatı 1. 21.50: Müzik <Me- rnlşse de, orada bulunan bir zabit, (ya • mal buyurdukleri makası alarak odaya 
lodller - Pl.) 22: Mfi?llk CKüçllk orkestra - k ) d 
Şet: Nf!'c1b Aşkın), 1 _ Biede _ Böceğin dü _ sa tır emiş ... Müşarünileyh, (mabeyn- girmiş ve va!idesini dahi odadan çıkar • 
ğllnft. 2 _ oanglberger _ Efsaneler orma _ el Mehmed Beye) (1) (sizin, Sultan Mu- mış) olduğunu söylemişler ... Bu aralık 
nında. s - Frıınz Doelle. Par.l.s!.n Madlen racim başmabeyndsi olduğunuzu galiba ~ir cariye ge~. Merhumun, diğer o -
sokağında 4 - Recktenwald - Oroenland stı bilmiyor) demesi üzerine, zabit: (Niçin dada görüldüğünü haber vermiş. Bunun 
ltt. 5 - Frtderlksen - Eve gel yavnım. 7 - bilmiyeceği:z. Bize emir böyledir) diye üzerine valideleri, kendisini alarak mez
Braluns - Uacar dan& No. 5-e. 23: MOzik 
ccazband pl.) 23.45 - ı. : son ajana haberle- cevab venmiş ... Bunun üzerine hakan dai- 'k11r odaya gitmiş. Fakat o odada merhum 
rt ve yannkt pro~ram. reye girmiş. Fakat bir takını vehme dü- görülememiş. avdet etmişler. Fakat. fer

deve yapmanın bir kolayını bulamazsa 
İstanbulun halinin hara.b olacağı mu
hakkaktır! 

Doğri.ısunu söyliyeyim: Ben zaten bu 
derdlerin çarelerini ne İstanbul şehirli
sinden, ne de valilerinden bekliyorum. 
Bu işleri düzeltirse hak ve adalet seven 
bir inkılffucı sıfatile muhterem Çetinka

şerek havf ve haşyet içinde kalm!f ... Cu- yadı fiğan kopmuş. Odaya girmişler. 
martesi günü, karakolda bulunan binba- Merhum, sağ tarafına yatını~ ve sol ko .. 
şı İu.et Bey. kendisini (yani, Fahri Beyi) !undan kan seyelan etmekte ve kendisi 
istemiş. Fahri Bey gitmiş. Binbaşı l.zze1 'gözlerini kapamakta iken görmüşler . .. 
Bey, (Hakanın yanında bulunan rövel - Valide Sultan, evladının boynuna sapl· 
'verle pala~ getirip teslim ediniz. Ve, mış. Kadın efendiler dahi orada hazır ol
kendi hizmetleri için üç kişi gelmiştir. duklan halde feryadü f~gan, asümane çı'k
Bunlan da çeri 9dkacağız) demiş ... Fah- mış ... Fahri Bey, kanın tutulmasını ora
n Bey, (Hakanın rövelveri olmayıp, yal- da olan hazinedarlara tavsiye ederek ken 

Muhittin. BiTgen nız bir ıpalası vardır. O dat Valide Sulta- disi hekim bulmak için dışarıya çıkmIJ 
·················-.. ····-··················-······- 'nm yanındadır, verilanesi kabildir ..• Fa- Ve, rıhtım üzerinde bir bölük asker ile 

ya 'kolayca düzeltir! 

H ydarpaf8da bir famandıra koptu kat, hizmet için gelen adamları hakanın binbaşı İzzet Beye rastgelmiş. Vukuu ha. 
Haydarpaşa açıklarında batmış bil' kabul etmiyeceğini bilirim) demiş. Pala, il !beyan etmiş. Hekim istemiş ise de, he. 

gemi enkazı üzerinde bulunan şaman - Valide Sultandan istenilmiş. Alınarak kim , _ _J ğı _JL. •1 . + __ t Be 
dıra kopm~tur. Deniz Ticareti Mü - tes1" ed·ım· OlllWNı cev.-uı verı mış. ıu.e 1• 

ırn, 1 
_ ~··· as'ker ile dairenin üst katına çılr ...... 

dürlüg-ü şamandıranın tekrar yerine Vak a gunu ıtendı..ı ( · F h ı B ) ..........., 
'""49 yanı a r ey ı K d" · dah" b" l"kt km Haka 

k · · f ı· t · · . en ısı ı ır ı e çı ış. nın nt 
onması ıçm aa ıye e geçmış ve aynı merdıven ayağında otururken. hazinedar- b ld ld :ıh... d-ıa...: h · ed larda 

zamanda keyfiyeti denizcilere tamim e a e 0 Usı.u•U ora ~ azın ar n 
derek Haydarpaşa önünden geçerken (1) Burada, herhalde dalgınlıkla yapılmlf sormuş. ~İrtihal) etmiJ. oldu~u ha • 
dikkatli bulunmalannı bildirmiştir. olması lhım ge~ tüçilk bir yanlışlık var- ber vermışler. Odaya gırmemış. aşağı}'ll 
·······-···-···-··-·--·--· .. ---··--·- dır. Bu 1ıdr.ı CMehmed bey) detll, <Etem inıniş. Efendiler hazeratı (yan\, şehza • 
ZAYİ - 1932 senesi ?Mf&uh .Elektrik Şir - bey) olacaktır. Çünkü - ırultan Azlz1n (ha.zlne deler1e) meşgul olınUJ ... ] 

ketLnden almış olduğum bonserv181 zayi et - ~a.sı> iken- ~~n Muradın cfilfl.sunu Görürüyor ki· Fahri Beyin bu !fadest 
tim. Yenisln1 çıkaracağımdan esk1.slnin hük- muteakıb yeni hukümdara (!ıqma.beyincl) . . ' .. .. .. , 
mil yoktur. olan zat, Et.cm BeydJr. ve bu zat da, Fer'lye de, diğcrlennden b'üsbü.tun ayn bır ma· 

Eski Elektrik Şirketi Monltonı 9213 sarayına girerken, sulta.n Azl7.e refakat et- hiyet arzetmektedir. 
Hayri Bafkon m.lştlr. (Arkası var) 

Türkiye Cümhuriyet . Merkez Bankası 
25 - Şubat - 1939 Vaziyeti 

AKTll' PAS İP 

&asa: 

Altın: Safi kllogram 17.161.258 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler : 

Tilrk lira.sı 
Hariçteki Muhabirler~ 
Altın: Snfl kilogram 9.054.1114 

Altına tahrtll kabll serbeııt 

döTizler 
Diler dö'rizler " Borçlu tllrlnl 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
~ruhde edilen enatı nakd179 
karşılığı 

Kanunun 8 - 8 lnc1 maddele
rine tevfikan hazine tarafından 

dkl tedlr&' 

Senedat Cüzdanı ı 
TİCARİ S!:NEDAT 

F.sham ve Tahvilit Cilzdam ı 
(Deruhde edllen nratı nak

A - {diyenin tar,ıutı Eaham ,.. 
(TahvllA.ı ltibar1 kıymetle) 

B - Sert>uı eaham Tt tah'111& 
Avanslar: 
Hazine~ ilon. vadıeU aft.Dil 
Albn .. DöTiz bertnl 
Tab1'1llt tızert» 

Hiuedarlar ı 
Muhtelif ı 

24.138.682,33 
11.413.923,-

1.100.954,02 

440.404,61 

12.736.038,33 

8 .618,01 

10.257.145,77 

158.748.563.-

16M7.316.-

84.704.691,04 

40.671.808,39 
7.922.802,91 

2.10'7 .ooo.
H 1.165,8'7 

'l .B9'1.877.75 

Lira 

36.743.559,36 

44-0.404,61 

23.001.802,11 

Sermnye: 
hıtiyat Akçesi: 
Adı ve tevknlft.de 
Husus! 

TednviiJdeld Banknotlar • 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 8 - 8 ıncı maddeleri 
ne tevfikan hulnt tarafından 
vAld tedtyat 
Deruhde edilen nra:ıa nakdlJ• 
baldyeai 
Karıılıtı tamamen altın olarak 
llbeten tedavtlle nzedUen 
Reeskont mukabW lbeten tedL 
nzecl. 

Türk Lirası Mevduatı• 

142.S&l.247;:- Döviz taahhüdatı: 
Altına tahl111 kabll dövizler 
Dlter dövizler Ye alacaklı &11r1nl 
baldyeleri 

8Uot.691,04 Muhtelif t 

48.Bı9U11,IO 

10.14e.MS,G 
UOO.OOO,
UJlın.084,41 

362.003.MS,Q 

2 nz.Z34,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

16.397.3111,-

142.351.247,-

19.000.000,-

35.000.000,-

S.666,15 

23.521.362,34 

Yekftn 

l Temmm 1938 tarihinden itibaren: 

L~ra 
15.000.000,-

8 'i 12.2U.11 

191.351.141,-

21.907.356,111 

23.525.028,. 
96.507.&7&,ef 

362.003.MJ,11 

lakonto haddi % 4 Albn üzerine avam o/o 3 



IOM POSTA Sefa 1t 

Günahkar bir kadm parasım yediği 
adamm kurşunlarile öldü 

ismet innnu .ist~nbulu Denizbanktan yüz memur 
şereflendırdller kt k ld 

(Baştarafı ı ind sayfada) açı a a ı 
nıhaıır>iye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak 

Facianın ·bundan sonrasını facia kurba- ile Vekiller, mebuslar, vekAletler ileri ge-
Dtln saat on bir buçukta gene içine za- !enleri ve hallt tarafından uğurlanmış-

vallı aşkın adı karışan feci bir cinayet nının annesi Gülizarın ağzından dinliye- !ardır. (A. A.) 

'olmuştur. lim: Dahiliye Vekilinin beyanatı 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde, - Hasta idim .. yataktan çıkmadım. Kı- Şeh~ bulunan Dahiliye Vekili 

(Bqtaralı t ind sayfada) 
servlaler aramıda Denizbank muhaoberat 
ve irtibat servisleri de vardır. 
Açığa çrkan1an memurlara kanunen 

verilmesi icab eden ·tazminat henüz ve-
Kapan soka~nda 20 numaralı evin Hk zım Sabahat, su almağa gidiyorum. dedt. Faik öztrak dün ~le yeme~ini Vali ve ıs~ h •f bura! rda do- ""l> !i riJmemi§tir. 
katında Gülizar isminde ellilik bir kadın aman o Rahim olacak en a Belediye Reisinin misafiri olarak Vali 
biri 20 yaşında Sabahat, diğeri 18 yaşın- !aşıyor, dik.kat et, ben korkuyorum! de- konağında yeıniftir. Lağvedilen servisler 
da MelAhat adlı iki kızile oturmaktadır. diın .. hemen gidip geleceğim diyerek, Dahiliye Vekili öğleden soııra berabe- Lağvedilen aervislerden istihl:>arat ve 
Facia dün lbu evde ve Sabahatle katil a- çıktı. Hakikaten biraz sonra geldi, man- rinde Vali olduğu halde Belediyeye gel- propagan1dıa &erVisinin işleri muhaberat 
rasında oynanmıştır. İki kurşunun del- gala kömür koydu. kapının önünde yakı- miş, uzun müddet meşgul olmuştur. Bu ştı·beıine devredilmektedir. Diğer servis
diği lbir vücudün hayat ~abnesinden çe- yordu. Biraz içiın geçmiş. bir gürülfü ile esnada Belediye fUbe müdürlerini toplı- lerin hangi servialere bağlanacağı henüz 
kili.şi ile ni'hayetlenin bu hailenin ucu uyandım. Kızım lbirile hızlı hızlı konuşu- yan Fai.k Öztrak, İstanbulun muhtelif maltllıı değildir. 
iki ay evveline kadar uzanır. yorıdu, tanıdım. ıbu Rahimin .esi idi. . işleri etrafında müdürlerden izahat al· Llfvedilen Ml"YWerde açığa çıkanlan-

Rahim. otuzla otuz b,;?ş arasında uznn - Ya benimle geleceksin, yahud sem lar arasında Denizbankın teşekkülünden 
Y O··ıdu·· ru·· ru .. m'. dı"yor..ı.. mıştır. Kanal.izuyon. yol. konservatuar sonra alman memurlar bulunmakla be-

boylu saf bir adı:ımdır. O,..hangazinin e- uu. · t Fl ada d ed h.a .. t 
k Korktum·. ınşaa ı ve ory evam en ~a raber eski idarelerde 10-15 yıldanberi va-

n iköyun·· dendir. İst3nbu1da havatını a- t af da ··d·· ler izah t 1 b" lis A. ... ı er ın mu ur ayn ayn a ver- zife gören emektar memurlar da bulun-
zanan bu adam. beş çocuk babası bu un- - Koş ır po · Ç8ıs.u • mişlerdir. 
maktadır. Diye seslendim. Bir saniye geçmeden Faik Öztrak Mill1 Şefin·İstaııbula ,elif maktadır. Bunlar çok müşkül mevkMe 

Saba'-at ise 20 ya.;ını:ladır. Kocasından bir tabanca patladı. Kızım acı acı hay- kalmışlardır. Bi.lhaasa uzun yıllar Deniz-
- ·ıı d hazırlıkları ile de meşgul olmuş, Dolma-

bl·r mu··dd~ ,,,.."•el avnlmıs, b"r rocuğ;ile kırdı. Yorganı atarak :fı.rladım. Bir e ne ban!ta bağlı idarelerde vazife gören me-
t:'L .. v v " d bahçe sarayına gi<ierek hazırlıklan göz-

1 ·şt·r İddı· go .. reyı·m, zavallı yavrum kanlar için e rnurlar açı~.a -""·~ıI.malanndan IV\k mü. 
beraber annesinin vanına ge mı 1 • - d · · tir Beled" ed b' uh 6 ~ yv 

Yerde yatıvordu. Bu Rahim denilen a:fam en geçırmış • ıy • ır m ar- teessir olm'Uflar ve yüksek makamlara 
alara göre esasen kızının 'kocasından av- " ririmizi kabul eden Dahiliye Vekilimiz 

--&.-b 1 t s b--hat ı'kı· aydır kızımın peşinde dol'"'"'"· Ben in• milracaata karar ve'l"Tniglerdir. nlmasına anası 3t."UC' o mm ur. a " ""!'- R · · "mh ah +i etrafı d fUD: --y 

annesinin vanında ve yaşadığı muhitin ci tane& gibi kızmu bet çocuklu adama ıa~:yıemu:;~: aey a. n a - Yeni m&nlab vazifesine baflach 

ru davasında Deııizbankm avukatlılım 
üzerine alan eski baro reisi Hasan Hayri 
Tan, avukat ücreti olan 12,000 liradan al
dığı 6000 lirayı Deni7Jbanka iade edece
ğini bildirmiştir. Hasan Hayri yalnız ncr 
mal avukatlık ücreti istemektedir. 

Denizbanktaki yilksek maaşlı 
mütehasaıalarm 

Taziyeti tetkik ediliyor 
Öğrendiğimize göre. İktısad Vekllel:l 

Vekalete bağlı müesseselerde bilh.
deniz müesseselerinde istihdam olUDall 
yüksek maaşlı ecnebi mütehassısların ya

ziyeti hakkında tetkikler yaptırmaktachr. 
Bu tetkikler arasında mütehassısların .ne 
şekilde çağırıldıklan ve hakikaten _...., 
rinde mütehassıs olup olmadıltlan arlfba 
nlmaktadır. Tetkikler sonunda ehliyal. 
leri kafi görülmiyen mütehassısların me.. 
kavelelerinin feshedileceği söyle~ 
tedir. 

Hariciye Vekili 
dön do ~rile serbest hayata yuvarlanmakta pek verir miyim. Kocumdan mes'ud ~lmadı- c- Reisicüınhur İstanbulu ve İstan· Denb.l>anlr.a tayin olunan Ziraat Ban

«eç kalmamış. hergün yeni yeni adam- ğı için ayrıldı, evlAdımm bqmı bır ke:-e bulluları·b· 1 .. ek isterler. la- kMl muraılablanndan Suphi de dünden 
lar, d~stlar tanımı~r. GünahkAr bir daha mı nara yakayım?. . ır~ evve gorm latan itibaren vazlWne bqlamıştır. (Baştarafı ı inci sayfada) 
hayatın ilk basamaklarını süratle tırma- Evladının başım _mııha bü.yftk ateşlere tikbal ıçin bır progra':? yoktur. bul Denizbankta bdro harici bırakılımyan zasmı kabul ederek preflerine bir en. 
nan. genç kadın iki ay evvel Rahim ile yakan iki defa bed'baht ana saçını. başını halkının ke~dilerini büyük bir. tahulllr- memurların mutlan ilzerinde ılmdilik vermiştir. Dineyi bir suvare takib etmlfe 
karşıla_,,H ve onu sevm.jş gözükmüş, fa- yoluyor, Jki kadın koltuğuna girmiş. güç le beuh~betğinli "" h~~ h~lzıt tenzlllt yapıJnwn1ştrr. tir. Yat lbu sabah Saracoğlu ile maiylı. 

y···"'1 • ve m tn1 eriııl en .. U'J'""""6 .surewıs • • 
kat ~rll yalnız ~nç adamın cebinde kal- zaptedıyorlardı: h d L...1• d··,_,A__ si.zd Denısbanktan aynlaack tindeki zevatı himil oMuğu halde 1stuı. 

Y.. ~· ...n ... ,.;,.. yanıyor ar arzusun a ıuwıun .wuauuı en bula 'L.--'-
mıştır. Fakat Rahim evli ve ~ocuklu ol· . uree;ım Y_anıyor, .7 ...... e15..,_ im S~~ duyduğum gibi, temas ettilim her ı.tan- mtlesseseler ua.n:=a.et etmiştir. 
masına rdmen Saıbahaıti çıl.mnca sevme- cığerparem gittı. Ah evlAdım.. ben . bulluda da bu anıuyu görllyoruın. Eler nııc..r taraftan Denizbanka bağlı bir Gazeteler, Vekil Saracoğluna yapı)ml 
,,. ba ~ ~ y ı lı ve h""dı"veli bah-atim! Sen kara .ı. ...... raklara mı gıre- .&.'~... bassatan hararetli kabul ile yenı'den ., __ 
ıı;e şıamı;ı.ır. anız nara '"' . ""l' bir program yapmak icab ederse bunu fUbt halinde bılunan Yalova. Kaplıcalar -
~eldiği zamanlar itibar ve sevgi görı:m ceksın!.. Kanıma Jı:an isterim.. 1s an.bul ha1kınm iktid ek il- .. " 1 dı"--•z gibi barüz eden Türk - Yunan sıkı mün.._ 
Rahim bunun harlcinıdıe Sabahat için bir Onun odayı kıpkızıl bir halı gibi kap- t. . a:ma anetm MDdıftrl~ de nve ce yaz 6

.......... betlerini, bant Amili olan Balkan Antm-
belAlıdan 'başka bir şey olmamıştır. lıyan kanının hesabını katilden sormak ~ Şimdiki halde böyle bir teY yok· ~ b~ 1:aaretl ~e ge:ne;:e:r. tının ehemmiyetini bir kere daha kayda. 

Rahim eline g~ parayı Sabahatln ö- için anasından evvel adalet pençesini u- ur.> n ı unan. m ur- mektedirler. (A. A.) 
nüne kovmakta. bazan bu parayı hediye- zatmıştı. Müddeiumumi Fehmi Çağıl. ta- Vekil. ı.tanhul Belecf_iyesiııe yapılan tarma §irketi de, ıermayesinm ~amamı -·· ·--···-
ye tahvil ederek saat şeklinde koluna bl- bibi adil Enver Karan vak'a mahalline yardım etrafında da IU izahatı vermlftir: devlet tarafmdan verilmek suretıl~ lru· Meçhul bir otomobil bir çoca De çarpl 

lezik olarak bile~ine, küpeleştirerek 'ku- gelmişlerdi. Katil hen(lz bulunımanuşt1! ~-~~~~pıJ= = !kt=~~=nd:k~~:: Taksimde Feridiyede Aşıklar soka ,. 
lağına takmaktadır. Böylece harcanan Fakat kısa bir zamanda y~lan~car; .. temin eııı:. Hükamet, a,nca yardım hOldlmlerlne ,ı5re şirket halinden çıkını§ ğında 8 numarah evde oturan 14 ya• 
para 1400 liravı geçmiştir. Rahim Saba- muhakkaktır. _____ Nv.. a. o. yapmak için fmlrtnlar aramaktadır.- ve Bankaya ballı bir mtiessese haline şında Kirkora Beyoğlunda İstiklil Clılll 
hatle evlenmek armsundadır. Sabahati •

1 
1 H • • N tirilmiştir desinde meçhul bir otomobil çarpDlJI ~ 

o kadar seviyor kl ailesin!· beş minimi- ı a ya arıcıya azırı COmhuriyetci ispanya ıel'.{evzuubai. kanunun diler hükümleri tır. Otomobil aranmaktadır. 
nlsini terkP.decek, Sabahatı bu günabkAr dun Romaya döndu de Denlzbankte peyderpey tatbik oJuna-

::~tt~:in~u=::;. kendi yeni bır gn. ricalinin bir kısmi caktır. • B A N K A 
Fa.kat.. işte facfanm y~ne saiki bu (Barıarafı ı inci ıayfadcı) Alman beyetile m6zakere K Q M E R Ç İ Y. ALA 

noktadadır. Sabahattn annesi kızının 'R-.. KrakoYide ingilte-.1.. yerlA42İJGr deYaJD ediJGI' 
htm lle evlenmesine muanzdır. VIU'§OVa. 1 (A.A.) - Kont'" KDntea llRRJ vy Abnanyaya alparlf edilmlf ve yaptınl- 1 

Sabahate ~e~e o da ayni fikm3e ol- Ciano, Polonya ha.riclye Dlll1'l Bek ile (Baftlml/I 1 inci "'llfada) Dl1f olan vaparm dolayısile hük1lmetle T A L Y A N A 
maltla beraber Rahfm ile münasebetini refikasınm yanında. bu sabah Krakoviye DiJer taraftan hariciye müsteprı da, Alman vapur mtıeaae•Jeri arumda hu· Tamamen tıec!l1I edllmlo aermaJU(: 

kat, se1ı:ilde kesmemiştir. Delikanlı: gelmi§lerdir. Kont Ciano, hemen derhal Franko hilkQmetlne istikraz yapılıp ya- sule gelen thUW1an halletmek için Al- 700.000.000 ltalJU Lirlll 
- Gel Sabahat benhn kanm ol.. ben Wapel ptosuna giderek Marepl Pil- pı.Imıyacatuı& dair 801"U1an bir suale. hil- mm hiik6meti tarlfmdan ameti mahsu· 

aenılz yapamıyacağım! dedi1tçe istllnah sudskinin mezarına bir çelenk koymut- 1dimetin pmdillk böyle bir teklif brp· sad& gönderilen heyetle müzakerelere 
bir gurur duymakta, fakat buna cevet!> tur. Bek tarafından İtalyan hariciye na- anda bulumnadılı cevabmı vermlftlr. clün de devam olmımuftur. Mtızakereleri Merkezi : MILANO 
te dememektedir. Sonralan annesinin zırı terefine bir öğle ziyafeti Yerilmit ve Clmhuriyetçilerin tebliji başta Umum MBdGr Muavini Harun tı. Büttln İtalyada, latan.bul, hmır, Londna 
zorile başından bu püsıkO.tlil belAyı at- öğleden aonra §clıir pzilmiftlr. Alicante, 1 (A.A.) - C8mlıurtyet hl· men olmak bere, Denbbaıık er'klmndan "" 1'ew-Yortıa IJubelerl vardır. 
mak iatlyen Sabahat fU mazereti ileri N:.i mayişlerin BerliDlle akilleri ldmıetinin na.zırlar meclill cliln gece top- müteşekkil bir heyet idare etmektedir. Rariçtekl Banka1arums: 
IO.rmele 'b8flaınışlır: Paris, 1 (A.A.) - İtalya hariciye nazı- lanmıştır. İçtimaı milteakib neşredllen Alınan hiWnaetl, aradaki Dıtillfların BANCA ooMJDIRClALB trALiAıf.I 

- Senin çocuklamı var!.. n Kont Clanonun Vaqova Myah&ti ne- resmi teblllde f&yle denil'mektedlr: iki devletin lk'blaclt mtinuebetleriııe te- (J'nı.nae> Parla, ManeDJe. Touloallt. JOı111. 
Rahim: ticelerini mevzuu bahseden Journal dl· cNazırlar mecll.t, aqam toplammfbr. lir etmi~ w A1man sanaylintn f5h· llen11DD, Monaoo. Montecarıo. cannu. .Ju&Jtıt 
- Senin de var! demiş ve ilAve etmft. yor kl: Negrln ~yet hakkında ubdaıJlarma ret ve terefile mltenld> bir tekilde hal· Jel - Pim. V'IDıefra.nche - am ·Mel', OU&1'ıt 

ttr: V8J10Vada tdün sabah yeniden vuku- maUlmat vermiftir. Cari .lfler halledil• !edilmesini arzu ettJ1in4en. müukere- ıa;a~ooıOmwt&1• 1TALIAHA • JKlıı 
- Ben yalnm seni sev!yorum. Her fe- bulan Alınan aleyhtarı nümayifler Ber- mlştir. Gelecek içtima Sah ıtlnil yapla- ler iyi bir haft içinde aıiiratle ilerlemek- Mll!NA: Bucareat, Arad, Bralla, Bruov, aa& 

daklrlığa hazırım. Benden ayrılma.. linile çok fena bir te1ir yapmıtur. HU81l• cakbr.• tedir. Oo.ıtam&. oaıaz. Slblu, '11mlıdboarL 
Nihayet diln akşam .. Gülizar iki kızını sile ki nümayifçiler arasında yilzlerce de Teblllbı lmlbll mecltsba. Delvayonua Umum MOd6riln beyanab BANCA COMMBRCiALB İTALİANA • 

Yanına alarak Se'hzadebasında bir tiyat- aübay vardı. Fransadan avdetlnl müteaklb tetkik edl- Kadro vazlıeti w dlJer hususlar hak· ~· :=.. ~~~~ 
roya gidiyor. Biarz sonra ne görsftnler, Şu ciheti de kaydetmek IAzımdır ki lecek mevzularm teniflill brpsında itil- kında diln kenclJs!Je a&iifen bir muhar- L~ AJnandrle d'BIJpte, Bllra.,,.. 
ilahım de oraya gelmemis mi?. Kont Cianonun Vaqovada elde ettili ne- kruxıetln resmi IMl'kezı olm Madrlcld• ririmbe Umum Mild6r YUIUf Ziya Erzin Port - 8&14-

Gillizar hemen kızlarmı &ıüne katıp Ucelerden ~lin .. siyul mehaflli hiç te toplanmalı terdh ettt1fni ~· fUJllan a8ylemtftlr: BARCA ÇO~ iTALlAHA • 
bir otomobtle bindiriyor, kaçıyorlar.. memnun gozükmüyor. Mezkılr mehafilde Delvayo ne diyor? c- .AlmanJaya aiparif edilen vapur- ORBCA, Atma~ trALt:Aıta 

G411izar Rahimin kızını kaçırmasından bu hususta beyan olunduğuna aöre. İtal- Madrtd, ı (A.A.) - l'nnladan a'tdet 1ar dolayısile mevcad ShttWlan hallet- m9:rCA C<JMPANY Plblladelphla. 
endtşe ettiği için ona sokağa çıkmaması· ya hariciye nazırı İtalyan • Alman blo- eden Alvuez Delvayo matbllıta beya- inek i1zere felırimi• 191en Alman beye- BARCA oo~ traı.ta• 
ın sıkı sıkı tembih etmekte, daima Saba- kunun elçiliğini tam bir düriisti ile ifa natta bulunarak c6mhurı,et hiltameti- tile bqlanm ~ iyi blr hava TRUST COMPANY - New-Yort. , . 
hate gaz kulak olmaktadır. etm1ş ve fakat İtalyanın Akdeniz hakkın- ııin, ordunun ve halkm içinde ~ içinde devam etmektedir. Vapur ıartna- Mllıjtelek Banblar 

Sal>ahleytn bira-z rahatsız bulundulu daki metalibatı Roma - Berlin mJhverinl lan milşldll vaziyeti midrlt oldukJarmı meler! ahklmmm tamsmen yerine getl- Banq1Mı ~ et b.auenne poar ı•amt
tçfn Gülizar yatağından çıkmamış. Sa- harekete getirecek bir ftıtiW dolw"dutu ve sntanet ve dlalplinle hareket ettttıe.- riJmesl ve gtlrillen nevakımı iılmıalL mil rtQae n lad, Pul& 
balıat te çe~eden su 31dıktan sonra ta- takdirde P~lonyanm J'ransa ile olan itti- rlni blldirmiftir. Mumaiıe,tl. eimhmlJet aterelerin menuunu tel'ktl etmektedir~ ,:::·':~: BuenOB-Alteıs. a..lo • 
Pnını &ıünde mangal yak.mata başlamış- fakmı hilkümsilz addetmesini, temin er· topraklarında panik hAsü oldulana dair Yeni kadroya.göre Baı>kanın istilıbarat BRIBİLYA.da: Sao-Paulo'" bqbıaa ,.._ 
tir. Tam bu 11rada Rahim karşısına çık- llyememiştir. İtalyanm, Fransız - Polon• ecnebi membalardan vermm haberleri ve propaganda. organtzasyon ve bakım 1em.te tabeler· 
lllli; genç kMtın sevgillslnl karşısında bu- ya ittifakına karp yaptılı hilcum Wna· tekzlb ve cephedeki nmhariblerla mane- lel'\'lslerlle, fen eerviliniıı bazı bllrolan Cld:LtdeİL~~ VaJ:p&rallo. 

hmea korkarak içeri kaçmak, kapıyı b- nıile aldın JrahnııtJr. - vlyatı ,Obek oJdalmıu ~ erJemtp. Jqvedllmiştir. ~b. llOIOtıa. BarnDQuD1a., -

Pamak istemiştir. Fakat Rahim onun ka- R d Marepl Petea Açıkta kalan memurlar hakkında De- UKUOUAY'da: JIODtnkteo. 
Pl'1 Upamasma meydan vermeden atıl· a yomuzun Farta, 1 _ Frawyı teman etmek ize. niJl>ank kanun w nizamatı hükümlerl ne BdCA D:a.L& 8fii*tRA ITALUN&: 

:!ı içıen gf.rmefe muvaffak olmuştur. m uvaff akı• vet•ı re Mareşal Petain'ln fevbllcle zmırah.. ile aynen tat!A olunacaktır. Maaılarda =· .:::_u. Oblaao, Loca.rno.. 
&nnda '1sa .Oren bir münakaşa ol- J has sıfatlle Bul1fOll& gönderilmesi muh- tenzillt yapılmamaştır. AlmanyaY.B g8n- IWIC.& tJ!fOABO. IT.ALIAN& s. A. 

Jnuf. ıtalum evlenmek teklifin! tekrarla- Ba 
1 

lnd ) temeldir. derilen talebeler gen çalmlacat delil- ~ ve 'bqbca Şehirlerde Şubeler: 
D'Uf. fakat Sabahatin verdill ters cevab .. . ( ~ . . ~etlere Faris, ı _ Matln gazetemnln Buraas- dtrler, Banka mOpvirleri de yeni kadroda URVA'l'BKA BANK D. D. 
thertne, kendisini tutamıyarak tabanca- Türkıye c~~yetinin mili tbuatı takl muhabiri ymyor: Bir taraftan !tal- açıkta kalmıflardır. Lllvedllen servisle- zaıı:,:t. 
IUn ~pek yakında da bulunan ka- sel~ Amerikan halkı ve ma yanm Paria ve i8urgostakl bllyilk elçllerl rhı itleri diler 81!l'Vislere verllmiftir.• IWIC.& 

0 
• LDIA :n- Od el atef etmlftir. Kurşunlardan bl- ~~ hararetle ve şevkle kaqılamış • SanaebMttende c&Glhrlerbn, d1ter ta- Y eaid• dlrt mlfettif plcft :- <Perou> da bat1lca ljehlrlllde .,_.. 

de~ fberinden gölsftne, diğeri p ~ınız ReisicibnJmr Hazretle- raftan da Almanya bily8k elçtal buraya Denlzbankta yapılmakta olan teftitle- BUCA IT&LU!IO • GlJAYAcpJIL 
kut ~mabet etmiş. gölsilne yedili . İn~ _ .. ~ . d mesajlan ve filar • muvasalat etmif w 'bafkumandamn ml· r11a biran evvel bitirilmesi ıçtn diln An- ouayaqa11. 
L-"-twı uerbal &libnilnil intac etmif, Sa- n onunun guzı e . safiri bulumnaktadlr. karadan -4A- dört ~ ırönderll· t.taü.ı Menal: 
uuılt: monik orkestra ve mugamıilerin tem· 3~ .... ...., e Galata. VoJ"'Oda caddell, KantlJ PD.. 

- YBDctım anacı sillerile radyo muvaffakfyetiııin en bil Yugoslavyadan IODS'8. bucDn de Yuna- mtftir. Teftlfler bugOnlerde bitirilecek- Telefon '4146. 
Dl,.. haYkırar lmıt üklerinden biri olarak kaydolunacak· ııistan l'ranto h&:Oınettni tanımıfbr. tir. Vapur ve kuan komisyonları da Cu- t.taanı ...._.: 
Ne ..... ~-- ak yere yuvariamnıttır. Yt 

8 
nf lk K marteei gilnG. raporlannı Vekllete g&ı- A'tPmela"? Ban. Telefon 22900 /1/11/11,. 

fa.t-ıo&gUU ve ne yapacalmı f8fll'811 ır. • on o.... dereceklerdk 1117tı11a .._: 
katil, tabancaum umlusunda henilz du- Bu pek çok muvaffak neşriyattan Şişli Çocuk Esirgeme Kurumu men· • tatld'1 c.ddell No. 24'1. Telefon: fl~ 
Jnanlar tüttütü halde kendisini sokağa dolayı size ve mesai arkadaflarnma faatine Salı akşamı BeyolJ.u Fransız Baro R.= ::1ı lkretl Keelar ıcan: İtalya ve Macarl.ltan ıtll 
atını,, bu telAşla ppkasım yolda dil§fl· samimi takdir ve ~ arze- tiyatrosunda bilyUk bir l8Dfonik lron. yor "'Tourıstıque oetlerl '"B. o. 1 'mAVJI,, 
l'eret, ortadan kaybobnU§tur derhiL (A.A.) ser vertıecektfr. t.nlr körı.mde bata lnebolu YÇu- LIB'8 oek1ed. 
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:ı DAYAK DüSKüNO 1 
... UU .. Bllh.. Tercüme eden : Hatice Hatib ...mn111111fli 
•· Kendisine kısaca Moute lakabı takıl • 
mış oİan Elisabeth çok uslu bir çocuk 
değildi. Bilakis durmadan fıkırdıyan. ba
ğıra, çağıra şat'kı söyliyen, apartımanın 
içinde sanki bir yarış yerinde imiş gibi 
odadan odaya koşan ve koşarken iskem
le, masa devirip, biblolar kıran taham -
mül ediıfınez bir çocuktu. Kabahat anne
sinde td.i. Çocuğunu yetiştirmesini, ter • 
biye etmesini o bilmiyordu. 

Ağır, şişman, yumuşak, tembel ve 
enerjisiz bir ka<hndı. Kocaman vücudüne 
rağmen küçücük kızına kendisini bir türlü 
saydıramamıştı. 

· Mollte, canlı, azgın, ele avuca sığmaz 
derecede yaramaz bir şeydi. Müthiş ha
yatiyeti olan bir çocuktu. Bu küçük kıza 
spor, bütün sporlar, açık hava, baş ve be
den faaliyeti, adalelerini işletmek, nere
de ve kime karşı olursa olsu mücadele 
etmek, erkek çocuklar gibi dövüşmek 

- tek kelime ile - hayat ve hareket la
zımdı. Vahşi bir hayvanın hürriyetine ih
tiyacı vardı. Ev d.e, mekteb de onu boğu
yordu. 
Babası bir sürü. müşkül işlerin hallile 

lıayatını kazanabilen bir insandı. Her da
!tlka işlerinin bozulabileceği endişesile o 
kadar bunalmıştı ki, kızile uğraşacak vak 
ti yoktu. Bu işi o çocuğun annesine ter· 
ketmişti. O evine tıpkı bil' otele gider gibi 
yemek yemek. yıkanmak.. temizlenmek, 
!.lyku uyumak ve sonra giyinmek için 
gelirdi.. 
Çocuğu yirmi beş frankltk bir vazo kır

dığı zaman •bunun farkına vannazd'l. Çün
kü daima aklında bir hafta sonra ödemeğe 
mecbur olduğu. nereden bulacağını kes
ti.rem ediği bir yimı.i beş bin frank vardı. 
Onun için Moute'in dan~1annı görmez, 
kahkahalarını veya f eryadlannı i§itmez -
dl. 
Eğer kız fazla azarsa arada bir anne

nin tahammülü biterdi. Bir çekmeceye 
sakladığı küçük hir cedveli alır ve kızına 
onunla vurmağa başlardı. Fakat daima 
yumuşak bir insan olduğu için onun bü
tün hareke~leri yumuşacıktı Onun bu 
cezası hakikaten pek gülünçtü. Esvabı

nın üzerinden vurulan bu hafif darbeler, 
küçüğün canını yakmazdı. Beş altı dar -
beden sonra kız cedveli zorla annesinin 
elinden kapar, o da annesine vurmağa 
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ha§Iardı. Faka.1 bu ciddi bir mukabele 
değil, bilakis iş.in ciddiyetini gidermek 
için bir hile idi. Derken annesi Moute'un 
avuçlarından cedveli kapar. o vurmağa 
başlar, nihayet bu dayak faslı her ikisinin 
de gözlerinden yaşlar getirecek kadar 
gülmelerine sebe'b olan bir oyun olarak 
biterdi. 

Daima müıked4der bir çehre ile dolaşan 
baba bile bu sahne karşısında gülerdi. 

Zaman geQIIlişti. Moute büyümüş, çok 
güzel bir genç kız olmuştu. Fakat her • 
kese benzemiyen bir genç kızdı. Aşkı da 
kendine göre tahayyül edi.yordu. Büyük 
bir saffetle onu arkadaşlarına anlatıyor
du: 

- Ben bir boksörle evlenmek istiyo -
rum. kocamın yabani gi.bi bir başı, çok 
kıllı bir göğsü, bu kadar şişman kolları 
olacak ve bana her gün mükemmel da
yak atac.ak!. 

Cedvel sahnelerinin ona bu duyguyu 
ilk aşılıyan sebeb olduğunu anlamak için 
psikanamiz okumuş olmak lazun gelmez!. 

Çok kıymetli delikanlılar l\foute'un 
desti izdivacına taHb oldular. Hepsi· 
nin bir çok şahsi v~ içtimai meziyetleri 
vardı. Çünkü Moute çok güzel bir kız 
o1muştu. Ve mali sıkıntılardan kurtul • 
muş olan ba1bası da kendisine iyi bir cihaz 
veriyordu. 

Moute bütün ıtaliblerini bilitereddüd 
reddediyor. Artık bir boksörle evlenmek
ten bahsetmiyor<l'u. Fakat bir boksör ko
ca tahayyül ediyordu. Ve hakikaten de 
bir boksörle evlendi. 

Onu Wagram salonunda bir maçta gör
müştü. Çok şükür o da evli bir insan de
ğildi. Onun evine kendisi gitti ve açıkça 
cdesti izdivacına!. talih oldu. Aile için
de bu müthiş bir rezalet telakki edil,.. 
mişti. 

Fakat Moute: 
- Şiımdiye kadar beni istiyenlerin için

de en enteresanları Pierre, J ack. Paul ve 
Robert'tiler. Halbuki şöyle bir bakınca 
benim boksörümün hepsini birden dövüp 
tcpeliyeceği anlaşılır. Demek benim bok
sörüm hepsine faiktir. 

İşte onun muhakemesi böyle idi. Ko
casının başı bir yabaniye benzemiyordu. 
Fakat burnu yumruklardan yamyassı ol -
muş ve kulakları yamru yumru idı. 

·~ .. ~ 7-: '1":? Nakleden : 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;iiiiiiii;;;;;iiiiiiii;;;;;-;;;;;--;;;;-----iiiiiiii• Muazzez Tahsin ;;;;;; 

Kızma karşı olan kayıdsız mua • 
melesi, onu görmeğe bile gitmemesi de 
bunu isbat etmiyor mu? Ya onun mo • 
d:rn .. ~a.yata ve zevk ve safaya düş -
kunlugu? Ve bilhassa onun güzel yü -
zü, kavrayıcı bakışlan, munis gülü.'jlü, 
sıcak sesi arkasında gizlediği ve kim • 
seuin kP.şfedemediği hakiki varlığı? 

Bundan başka, kocasının etrafında 
daimi surette en güzel kadınların bir 
fırıldak gibi dolaştığını görmek de bir 
kadın için pek hoş olmıyacağını sanı
yorum. Bahusus ki o kadın, Cevadın 
dedii{i ne bakılırsa, her zaman kocasın
dan ayrı yaşayacak v~ onun yanında 
silik bir resim gibi kalacak. 

- Bu da doğru ... Esasen bu izdi -
V.J.çta her noktanın düzgün olacağını 

ben de zannetmiyorum. Ancak o za • 
vall : yavrunun da geçirdiği fakir ve 
güç ömür daha mı tatlı? Cevad.la ev -
lenmesi ailesine refah getirecek ve ken 
disi de Bcykozda, İstanbulun en gü • 
zel bir çiftliğinde, anasız bir kız çocu
ğun vanır.da rahatça yaşayacak, meş
hur bi::- adamın ismini taşıyacak ve bil· 
yük bir servetin getirdiği revki tada • 
cak. 

Naile hanım kocasının sözünü kesti: 
- Eğer hala eskiden tanıdığım gibi 

sade bir kızsa bu gibi maddt menfaat -
!erin kendisine pek dokunmıyacağını 
zannediyorum. Hatta fikrimce, onun 
gibi küçük kardeşlerine bakmış, bü -
tün varlık;nı onlara vakfetma olan bir 

kızcağız için Cevadın küçük kızı Zey • 
nebe annelik etmek Cevad gibi lfilca • 
yıd fakat zengin bir kocanın kansı ol· 
maktan daha zevkli ve avutucu bir iş 
olacak. 

- Peki, senin fikrin nedir? 
Naile hanını ellerile saçlarını tanya

rak bir dakika düşündü: 
- Çok müşkül bir iş. Doğrusunu is

tersen Cevad, bir koca sıfatile beni kor 
kutuyor. 

Müfi<l bey güldü: 
- Hele sen bir de onun etrafında 

dolaşan, gözlerinin içine bakan, ağzın· 
dan çıkacak bir kelimeyi bekleyen sa
lon kızlarına sor... Kendisine itaat et
tirmesini bildiği için onun her zaman 
için hakim mevkHnde kalacağı mu • 
hakkaktır. Fakat Cevad çok nazik bir 
çocuktur ve ciddi ve iyi huylu bir ka
dınm onunla iztırab çekmiyeceğine e • 
minim. O çok mağrur, çok müstebid 
olduğu kadar temiz ve Alicenab ... 

- Ve acayip.. ve anlaşılmaz bir a • 
damdır. Bunu itiraf et Müfid Eğer bi
zim bir lazımız olsaydı Cevada verir 
miydik? Belki de; fakat ? lw:r'karak 
v-e titriyerek. 

- Ben de öyle. Fakat onun manevi 
kıymetinin haricen göriinmek istedi -
ğinden çok daha büyük ve sağlam ol • 
duğuna kanlim. Me~l:A., onmı ateşli bir 
vatanperver olduğunda şüphen var mı? 

- Bu gibi milli duygulardan onu bi
r a& uzak uııned17orum. 

Güzel karısına pek !şık görünüyordu. 
Balayı seyahatinden avdet etmişlerdi. o 
hemencecik ringe çıkmak istemiyordu. 
Fakat Moute: 

- Ben seni ringde görerek aşık oldum 
diyordu. Eğer seni daima sevdiğimi isti -
yorsan yapacağın şeyin ne olduğunu 
pekala takdir edersin. 

O hemen antrenmana başlamıştı. 
Moute evvela memnun görünüyordu. 

Fakat kısa bir zaman sonra endişeli ve 
suratlı görünmeğe başlaj'ı. Kocası beyhu
de yere ona nesi olduğunu soruyordu.. 
Ona canının sıkıntısının sebebim söyle -
mek istemiyordu. Nihayet bir gün ona 
sordll. 

- KllZUm n~in sen beni dövmüyor -
sun? 

Kocası hayret içinde kalm.ışt... Ceva b 
olarak kendisini çok sevdiğini ve hakiki 
bir centilmen olduğunu söyledi. Kendisi 
hakkında beslediği bu fikıraen dolayı 

çok müteessir olmuştu. Onunla bir baba 
küçük kızile nasıl loonuşursa öyle konu • 
şuyordu. Nihayet münakaşa e.snasında 

ona bir deli olduğunu söyledi. 
O zaman Moute kocasını dövdü. 
Yumruk yemeğe alışmış bu deri üstün

de küçük yumrukları bir demir levha üs
tüne vuran su daanl.a1an tesırini yapı • 
yordu. 

Kroşeleri bütün zamanın boksörlerini 
korkutan bu adam bir kuzu gibı tatiı ve 
melihti. ' 

Bu -dayağı yerken müthiş gülüyordu. 
Bunu gayet gülünç buluyordu. Moute o
dasına kapandı ve orada ağladı. 
Kısa 1bir zaman sonra Moute kendisine 

Rşık buldu. Bu san yüzlü, zayıf kendi -
sinden bir parça daha irice olan bir 
jigolo idi. 

Ve Moute'un d'ayak yemekten hoşlan
dığını anladığı için aldığı parayı hakket
mek için onu kıyasıya dövüyordu. 

Ve bu dayaklar Moute'un pek hoşuna 
gidiyordu. 

Zavallı kocası, hayatım yumruk sal -
lamakla kazanan bu dev cüsse!! adam. 
kansına dayak atamadığı için ihanet gö 
görüyor ve bunun için herkes onun bu 
haline gülüyordu. 

Bu inanılmaz bir şeyıdi. F}ikat bu böyle 
idl. 

Yanılıyorsun.. bana biraz evvel 
dünyada en çok yurdunu sevdiğini söy 
lüyordu. Demek ki onda böyle gizli 
başka kabiliyetler de vardır. 

Ne ise vakit geç oldu. Mualla için 
neye karar veriyorsun? 

- Cevadın bu fikrine engel olmak 
için önüır.üzde ciddi bir sebeb yoktur. 
Onun aleyhinde olduğu kadar lehinde 
de bir çok noktalar vardır. Diğer ta -
raftan, Muallanın bu şerait altında ev· 
Ienmesine pek imkan görmüyorum. 
Belki de bir gün yiyecek ekmekleri bi. 
le kalmaz. Bu vaziyet karşısında Ce • 
vad gibi birisile evlenmek, hatta ica • 
bında fedakarlık yapmağa bile değer. 
Eğer Mualla hayalperest ise, o da bü.. 
tün genç kızlar gibi istikbale aid tatlı 
hülyalara kapılmışsa Cevadın yanın -
da iztırap çekeceğinden korkanm. 

Fakat zavallı yavrucağın bu gibi tat· 
lı hülyaları kuracak kadar vakit bula. 
madığı p.:-k muhtemel olduğundan böy 
le mantıki bir izdivacı kabul ederek bü 
tün fedakarlıklara ve kocasının kayıd
sızlığın3. tahammül etmesini bekliye • 
biliriz. Bu takdirde hayatından mem • 
nun kalması bile mümkündür. Bahu -
sus ki ailesinin sefaletten kurtulacağı
nı düşüniirse ... Çünkü Cevadın cö • 
merdliği malfundur. Ve kan.sının ai • 
lesine de yardım edeceği gün gibi ~
kardtr. 

Binaenaleyh, bize düşen vazife, va • 
ziyeti olduğu gibi, iyi ve fana tarafla· 
rile birlikte, MuallAnm ailesine bildir
mektir. Karan kendileri versinler. 

- En doğrusu da budur. Umarım ki 
bu sefur kayin.valide hanan Cevadın 
yeni kamını kıskanmıyacak. Zavallı 
Muall~ın, oldukça güzel olması, sa • 
!onlarda parlaması ve iyi gıyınınesi, 
her zaman genç ve güzel kalmak isti· 
yen Naime hanımefendinin pek hoşuna 
gitmezdi bilirsin. 

- E~r Cevad sana söyledi~ prog ~ 
ramı takib ederse kayinvalldenin geli
nini taskanmuına bir lebeb olmıyacak. 

Mari 2 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Malın Cin. Mikdan Muhammen B. Muvakkat Te. Elcsiltme vekil Saati 

Lira Kr. Lira Kr. 

Süpürge 3000 aded 
10 > ttzüm Kes. Bıç 

Cibali F. ahçılığı işi 

341 25 
350 

25 59 
26 

Pv.arlık 15.30 
16.-
16.30 

I - Cibali fabrikası memur ve amele lokantası ahçılığı bir sene müddetle ek
siltmeye konmuştur ve mevcud nümuneıer mucibince yukarıda yazılı iki kalem 
malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

.U - Eksiltme 7/3/939 tarihine rastlıyan Salı günü yukarıda hi"?:alarmda yazılı 
saatlerde Kabataşta Levaztm ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

I1I - Şartnameler, yemek fiat listeleri hergün sözü geçen şubeden alınacağı 
gibi nümuneler de görü !ebilir. 

iV - İsteklilerin pazat'lık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
ve ahçılık işine iştirak edecekler SOO liralık depozitolarile yukarıda adı geçen 
komisyona gelmelerı ilan olunur. c990· 

~ 

1 - İdaremizin Çamaltı tuz1.ası için alınaca.k iki aded Dizel lokomotif kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedeli Rif İzmir (5400) lira % 7.5 muvakkat teminatı (405) lira.dır. 

Il - Eksiltme 314/939 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 15,30 da Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 

IV - Eksiltmeye iştirak etmke istiyen firmaların fiatsız tekliflerini ve Deta, 
resimlerini eksiltmeden bit' hafta evvel İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen 
Şubesine berayi tetkik tevdi etmeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm 
vesika almaları lazımdır. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile% 7,5 güvenme paras1 mat. 
buzu veya banka mektııbunu ve münakasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek o
lan kapalı zarfların ihale günii eksiltme saatinden bir saat evveline kadar yani 
nihayet saat 14,30 za kadar mezk'Ur komisyon b~kanlığına makbuz mukabilin-
de vermeleri lazımdır. (1035) • 

Cinsi Miktan 
~ 

Muham
men B. 
Lira Kr. 

% 7.6 Muv
T. 

Lira Kr. 

Eksiltme 
Şekli Saatf 

Pirinç etıket 31700 adet 400 - 30 - Açık eksiltme 14: 
İçki satış kuısası 2900 adet 8700 - 435 - Kapalı zart 14.SO 
Filit 4000 fü~. 2800 - 210 - Açık Eks. 16 
Sinek kllğvtı iyi cins 150000 adet 1500 - ıı 2 50 • • 15,80 
Filit tulu:ııbası 146 adet 146 - 10 95 • • 16 
Yapışlrnn macunu 175 Kg. 245 - 18 37 • • 16,115 

I - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve mikdan yazılı 8 kalem malze
me hizalarında gösterilen usullerle sarın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalannda gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 15/3/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü hizalarında yazılı 

saatlerde Kabataşta Levazım ve Mü baya at Şubesindeki Alım Komisyonunda ya .. 
pılacaktır. Sinek kağıôı için bir hafta evvel nümune verilmek lazundır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
V - Açık eksiltmeye ıştirak etmek istiyenlerin % 7,5 güvenme paralarile 

birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri ve kapalı 
zarf eksiltmesine iştirak etmek Wiyenlerin de mühürlü teklif mektubunu ka _ 
nuru vesaik ile % 7,5 güvenme parası, ma'kbuz veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek 'llan kapalı zarfiarı eksiltme günü en geç saat 13,30 a kadar mez.. 
kfu komisyon baş-kanlığına makbu% mukabilinde vermeleri ilan olunpr. cl102• 

Gelin hanım meclislerde onu kenarda 
bırakacak şekilde parladıktan ve çok 
sevdiği oğlunun kalbinde yerleşmedik
ten sonra zararsız bir mahlük olacak 
demektir. 

- O halde yarın fotogfiyi Cevada 
göndeririz... Şimdi de yatağımıza gi -
rip bir fila uyku uyuyalım. Çünkü ar • 
tık sabah oluyor, ikimizin de gözleri· 
miz kaparmağa başladı. 

Bu sözlerden sonra ağır ağır soyun
mağa başladı. Fakat zihnen pek meş • 
gul olduğu belli idi. Netekim birden • 
'bire karısına dönüp şu sözleri söy led.i: 

- Biliyor musun Naile!! Bence Ce
vad, karısmın kendisine k.a~ mutedil 
bir hisle bağlanması ve kendisini sev
memesi için elinden geleni yapacağını 
zannederek saçma ve olmıyacak bir 
hayale kapılıyor. 

- Mualla namına ben de bundan 
korkuycmım. Diğer ~ara:fttan, 1Nedim 
bey ailesi için kızlarını böyle bir adama 
vermek o kadar akıl ve hayallerine bi· 
le sığmıyan fevkalade bir nimet ki ... 
Vallah senin bu acayib Cevadın benim 
zihnimi öyle allak bullak etti ki bütün 
sinirlerim bozuldu. Bu gece bir saniye 
bile gözümü kırpmıyacağım. 

Fotoğrafiyi yarın gönder. Fakat 
Muallanın, Cevadın hoşuna gitmesini 
mi yoksa gitmemesini mi temenni ede
ceğimi ben de bilmiyorum. 

il 

Cevad HizmetÇinin ~i mrfı 
çok Iakayid bir tavırla aldı. Amcası· 
nın yazısını ilk bakışta tanımış ve zar
fın içinde ne olduğunu a:dladığıı iÇin 
mühimsememişti. 

Genç muharrir yazı odasında idt . . Et
rafında en rahat fakat en modem ve 
zengin eşyalar, en zari:t biblolar ve ce
sim bir kütüphant:> vardı. 
~asen Cevadın evi de, İ.stanbulun 

kibar muhiti arasında parmakla göste
rilecek kadar güzel ve zarifti. Şifli cad
deli üzerlnd•, genif cepheli, uğJam ve 

muhteşem bir bina. Babasının vefa -
tından sonra eline geçen cesim servet 
sayesinde Cevad bu evi dahilen tama· 
mile değiştirmiş, bütün kon.foni havi 
iki daireli bir bina haline getirmişti. 
Dairelerden birinde annesi, diğerinde 
kendisi scrbestce oturuyoclar ve ana 
oğul yemekten gayri zamanlarda bir
birinden tamamile ayn yaşıyorlardı. 
Amcası ile yengesinin dedikleri gibi 

Cevad cidden acayib bir çocuktu. O • 
nun kibar ve sevimli tavırları, yüksek 
tahsil ve görgüsü yalnız dostlanru de
ğil, ona yaklaşan yabancıları da teshir 
ettiği halde hem onlar, hem de hattA 
Cevadm annesi ve kızkardeşleıi onu 
canlı bir muamma, derinliğine varıl • 
maz bir kuyu addederlerdi 

Annesine ve ikisi de evli olan kıızkar· 
<leşlerine karşı feykalade muhabbet ve 
saygı gösterdiği, onlara karşı olan va· 
zifesinde hiç kusur etmediği halde 
gene onlardan uzak kalır, her zaman 
için aralarına merasimli bir mesafıe 
koyardı. 

Cevad kendi hayatına aid projeler
den kimseye bahsetmez ve en beklen· 
medik zamanda yaptığı şeylerle orta
lığı şaşırtırdı. 

Mesela arkadaşlarile gülüp eğlendi
ği bir gecenin ferdasında habersizce 
uzun bir seyahate çıkar, sonra herkes 
onu dünyanın bir ucunda sanırken gü
nün birinde gökten dil.şer gibi İstanbu
la dönerdi. 

Birbirlerile tezad teşkil edecek huy
lar onun nefsinde toplanmıştı. Neş'eli 
olduğu kcı.dar abus, sert olduğu kadar 
yumuşak, müsrif olduğu kadar muk • 
tesid, merhametli olduğu kadar zalim, 
mfujfik olduğu kadar lAkayddı. 

Girdiği saloiılarda tanıdığı kadınların 
genci ve ihtiyarı onun etrafını alırlar· 
dı. Kimisi bilgisinden, kimisi neş'esin
den, kimisi güzelliğinden zevk almak 

için. 
(Arkası va.r) 
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Yazan~ ZIYA ŞAKlB 

Elisaviyl öldürdüm! 
Bu şerait altında nereye ve kime gi. 

der de j~ isterdim. Vıe bütün taharri 
ınemurlarıllll1 ezberden bildikleri var· 
lığımı, onlardan nasıl gizleyebilirdim? 

Teyzemi ~üphelendirmemek ve onu 
gücendinnemek için nasihatlerini 'ka
bul etmiş gibi gönın'düm. Fakat ben 
gene, kendi plAnımı tatbik ed€cektirn. 
Yani, sevgilimi, en kısa yoldan refah 
Ve saadete eriştirecektim. 

* Teyz.em, bizi evck: yalnız bırakıyor • 
du. Şuraya buraya i~ gidiyordu. 

Elisavt ile ba§başa kalmak, bana dün 
Yanın en büyük zevkini veriyordu. O -
nun şen sözleri, saf bir çocuk neş'esile 
her şeye karşı gülüşleri, iztırab ateşle· 
ri içinde yanan kalbime, serin sular 
serpiyordu. 

Nihayet bi;r gece karar verdim. Er • 
tesi gün, Eliseviye aşkımdan bahsede • 
cek.. bir senedenberi yüreğimi yakan 
0 dayanılmaz aşk ateşini ona bildire • 
Cektim. 

* O gün teyzem, gene işe gitti. Ve gene 
bizi, başbaşa terketti. 
Öğle yemeğine kadar, sevgilim ile 

karşı karşıya oturduk. Dereden tepe • 
den konuştuk. 

Sonra, büyük bir iftiha ile öğle ye • 
ıneğini yedik. Ve tekrar karşı karşıya 
geçtik. 

Y e.me'kte birkaç kadeh rakı içtiğim 
içtn, heyecanun biraz geçmişti. Sinir • 
leriıne kuvvet ve bana bir cür'et gel • 
~i 

Evvel& söze, doğrudan doğruya aş • 
'kımı ilAn etmekle bqlamak istedim. 
Sonra, bundan vazgeçerek, peşin onun 
fikrini ve düşüncelerini anlamaya ka • 
rar verdim. 

Ulu orta, gönül işlerinden bahis aç • 
t1nı. Mdl, d~ndtlrllp dolq1ırdım~ 

- Elisavi! Va.kıt daha küçüksün am
tna.... ne d~ olM, senin de bir kalbin var. 
Aşkın ne olduğunu eibet anlanuşsın .. 
dır, değil mi?. 

Diye, ortaya bir sual attım. 
Sevgilim, evvel! mütereddid gorun

df\. Başını, pencereden tarafa çevirdi. 
8'.ati!çe, gQlilmsedi. Mah~p bir sesle: 

- 1nsaU, ne kadar küçük olursa ol • 
itin.. ..t • b'1-- • hi ? · sev &•11 luuwZ mı Ç •••• 

Diye, oevab verdi. 
Bu s5xler, kalbimin derin zulmetleri 

~de, Adeta bir nur uyandırdı. Yüre
b44ıı., çılp bir heyecaıiliı, ianki kanad. 

bir kUf imi1 gtbi, çarpmaya başladı. 
Demek ki o, aşkı biliyordu. Hissedi -

r:rdu .. Ve işte fi.mdt, tatlı bir hkab i . 
gülürnaiyMek eevab veriyordu. 

kA. ~aka.t bu ~b, beni tatmin etmiye 
b fi gelıJıt.di. Omm, pen~reden tarafa 
~şı~ı çevirerek mahcub bir eda ile te-

SSürn. etmesi, bana dünyanın en bü· 
Yflk t\ınfdlerini vermiş en büyük. saa· 
dett ' n~ garltetmişti. L!kin bunu, onun 
•çıktan •tıja itiraf etme.1, artık bahti· 
Yal'lı~ en ....... ... . ··ı--nlt • oektL -.... uerecesıne yu~ e 

Birdenbire titrek nir sesle: 

- Ya, anneme söylersen? 
- Sen, söyleme, dedikten sonra söy· 

ler miyim hiç? 
.Klsa bir süküt .. fnkat bu sükUtün 

her saniyc:si, bana bir asırdan daha u· 
zun geldi. .. Tek bir söz, bir seneden • 
beri kalbimi cayır cayır yakan aşkımın 
ıztırabına şifa gelecek .. derin bir sabır 
ve tahammül ile geçirdiğim günlere bir 
mükafat teşkil edecekti. 

O, birdenbire ba~ını kaldırdı. Al al 
harelenen yanaklarının üzerinde, taze 
bir mine çlçeği gfoj parlıyan gözlerile 
bana baktı. Birdenbire co.şan kalbinin 
aşk duygularile titrettiği bir sesle: 

- Ben.. Kostiyi seviyorum. 
Dedi. 
Sanki o anda, onanın harab tavanı, 

qatırdaya çat11·daya ytlolmış" başııma 
geçmjşti. 

Hayatımda, bu kadar acı bir darbe 
yememiştim. Başıma gelen bin bir fe· 
laket hadisesinden hiç biri altında bu 
derecede fecaatle ezilmemiştim. 

Bir anda. bu sözleTe inanamadım. Ya, 
onun şaka söylediğini. .. veyahud, 'kötü 
bir rüya gördüğümü sandım. 

Hakikaten öğrenmek için, sükUn ve 
itidalimi kaybetm~miye çalıştım. Ka· 
yıdsızca bir tebessüm ile mırıldandım: 

- Kim bu Kosti?. 
- Ona, kıvırcık Kosti diyorlar. 
- Ne iş yapıyor?. 

cBen Kostiyi seviyOrt.Lmt» dedi 

- Benim oturduğum apartımanm 

karşısında .. marangozun yanında çalı· 
şıyor. 

- Genç mi? • 
- Yirmi iki yaşında. 
- Güz~l mi?. 
- Görme .. bir içim su. 
- Demek ki onu, bu kadar güzel o1-

duğu için seviyorsun?. 
- Evet. 
- Çok seviyor musun? 
- Pek çok ... 
Oturduğurr. minder .. bastığım doşe • 

me .. bütün ev .. ve bütün dünya ... fırıl 
fırıl dönmiye başlıyor. Şakaklarunın 
açıldığım... beynimin, önüme aktığını 
hissediyorum. 

Yerimde,n fırlıyorum. Sesimin bütün 
kuvve tile: 

- Zavallı ben .. zavallı aşkım ... 
Diye bir deli, bir çılgın gibi haykırı· 

yorum. Müthiş bir tabanca sesi işiti • 
yorum. Kanlar içirıde yere yuvarlanan 
Elisaviyi görüyorum .. 

Ondan sonrasını, bilmiyorum. 

* Cebimde:ki tabancayı nasıl çıkardım? 
Onun üzerine nasıl çevirdim?. Tetiği, 
nasıl çektim?. Hele, evden çıkarak, ab-
lam·n evine kadar nasıl gittim? Bugün 
bile bu suallere cevab vermekten aci· 
zim. 

(Arkası var) 
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Moldav prensleri 
Bir aralık bir tacir bile prenslige çıkarılır oldu. Her 
entrikacı prensliğe yükselmek için bir hak görüyordu 

Tercüme eden: Hüseyin Cahid Yalçm 
_ Seni edebsiz illir seni! Bir ıeyin zannediyor. Moldavyadan geçtiğim sır~ 

yok ha! Bir şeyin yok. ha! Sana nasıl' da, senenin on birinci taksitinin tahsil 
türkçe öğrettim ise şimdi seni zengin - edildiğini gördüm. Halbuki henüz Teş • 
leştireceğim de! (Rum kaçar, Ali ağa ge- rinievvel .ayında bulunuyorduk. 
lerek ateşin b~ına oturur) görüyorsu - Yaş şehrine yaklaşıyorduk. Mihman • 
nuz ki benim reçetem sizin usulden daha danın sabahleyin oraya birini gönderereı 
tesirli benim muvasalatımı ha~r vermşitim.Ben. 

Baron: bu vesileden istifade ile o zaman vila • 
- Dilsizleri dile getirmek hususunda yeti idare eden prense hürmetlerimi ar • 

dediğinizin doğru olduğunu teslim ederim. zettirmişti.m. Babıalinin ihtiyar terdm aı. 
Fakat yemek bulmak için bir işe yarıya· nının oğlu idi. Kendisinden yukarıda 
cağını kabul edemem. Onun için size bir bahsetmiştim. Eski ahbablığımızın Mol • 
kaç kırbaç iadesine borçlu olduğumu zan- davyada benim için faydalı olacağma ihc 
netlerim. Çünkü sizin usul de yemek hu- timal verebilirdim. Fakat beni kabul /ıu .. 
susunda benim usulden fazla bir şey te - susunda göstereceği müsaraatın payitah-
min etmemiştir. ta muva.salatımdan evvel vukua gele. 

Ali ağa: ceğini tahmin edemezdim. Halbuki, şehir• 
-Emin olunuz, yemeksiz kalmıyacağız. den bir fersah mesafede, gece karanlığı 

Saati masanın üzerine koyarak gözden a- basmış olduğu bir sırada, gayet dar, sarp. 
yırmayını.z. Eğer bir çeyreğe kadar em- çamurlu ve zor bir yolda, beni almak &. 
rettiklerimin hepsi burada bulunmazsa, zere prensin bir araba gönd'ermiş oldu ., 
alınız, işte kırbacım. Ona kaç tane vur - ğunu haber verdiler. 
muşsam. siz de hepsini bana iade edebi- Araba yolu tıkamak için tam sırasında 
lirsiniz. gelmişti. Beni ibütün bütün sabırsızlan , 

Filhakika. bir çeyrek saat geçmeden, dırmak için, bana ikram fikrile gönde • 
Primat arkadaşlarından üçünün yardı • rilıniş olan bir katib karaı:ıhk içınde arıyı 
illile, tarçını bile unutmadan bütün iste- arıya buldu, vazifesini o kadar uzun uzu~ 
nen şeyleri getiriyordu. ifa etti ki arabaya gitmemiş olsaydım, M., 

Bu misalden sonra. Ali ağanın reçete - la orada kendisini dinliyecektim. Karanı 
sinin benimkinden daha kıymetli olduğu- lığa rağmen bana arabanın ihtişamın' 
nu nasıl itiraf etmemeli, dindeki iıısani - göstererek hayranlığımı celbetmek isti o1 

yet, inad ve iffetten nasıl şifayab olama- yordu. 
malı? Filhakika, akla sığmaz. fakat aşi - - Ah, azizim Ali, dedim. sizin reçete .. 
kar bir kabahatim vardı. Bu artık boyun niz ne kadar iyi 'bir şeydir. 
eğmem için kafi geldi. Bundan sonra. Filhakika, benim bu düşüncelerimde?\ 
kullandığı vasıtalar hakkında münaka - hiç haberi olınıyan Ali ağanın o sırada~ 
şaya kalkmadan, bana yemek bulmak işi~ binmiş olduğum arabayı elle çevirtmeN 
ni mihmandara terketrneğe mecbur ol • için hem faal, hem muvaffakiyetli bir su., 
dum. rette bu reçeteyi tatbik eWğini görüyor'! 

Geçtiğimiz arazi pek dikkatimi celbet- dum. Vaziyetten istifade ederek kati " 
ti. Zengin bir ziraat, büyük bir tenevvü be merakımı davet etmiş olan hususlar 
itibarile ayni derecede alakaya değerli hakkında sualler sordum. Bunlar ne o ., 
yeni yeni levhalar, her adımda karşımı- nun siyasetine dokunabilirdJ, ne kendi· 
za çıkıyordu. Moldavyayı Burgonyaya si için bir boşboğazlık teşkil ederdi. Fa .. 
benzetiyordum. Bu Rum prensliği mute- kat zahmetim boşa gitti. Yalnız geceniDı 
dil bir hükfunetin paha biçilmez muhas • arabanın yalthzlarını görmeğe mani ol ., 
senatından müstefid olsa idi, bu te~bih masından ve beni hazırlanmış olan parlald 
tamamen doğru olacaktı. muvasalat resmini temaşadan mahnı~ 

Uzun zarnandanbe~i muahedenameler bırakmasından dolayı teessüflreini tek • 
mucibince prensleri tarafından idare etli- rar te'krıtr söyleyip durdu. 
len bu kavimler istiıbdadı ancak Babıali- • (11rkası var,> 
nin keyfine göre hükümdarlarm.ın de .. --·· ... -··-··-· .. ····-······ .. ••• .................... ., 
ğişmesile görüyorlar<l'l:. Bidayette pek 
hafif bir vergiye tabi bulunan Moldavya, 
Ulah ülkesi gibi o zaman biraz hürriyete Ankara borsası 

-···---malikti. Prensleri pek liyakatli ve kabi - Açılıt• kapamt fiatlan I • 3 • 939 liyetli insanlar değillerse de hiç olmazsa 
galibin ehemmiyet verdiği meşhur adam- 1-----Ç.;;.._E_K--.L,--E_a ____ __. 

Açılı, füıp ırnıı 
Londn 5.93 5,93 
Jt'n-Y~ ~ ~,, 52.25 l26,40 

rarıa S,S6la 3,3~25 
lılllt.De 6,665 t,6ö5 

"-'"" fS,7625 18,7525 
Amftftd ... 67,1625 67,1625 
.. rlla li0,75 50,76 
llırtt.MI a,2825 U,2825 ........ 1,t825 1,0826 .,,. ı.u 1.66 .... ,,::>s 4.S3 

b ~slın tttreye tim,ye ve kelimeler 

do azıında d11!ilmlene dügümlene sor· 
uın.: 

lardı. Rum milleti bu prenslerde eski e
fendilerini görüyorlardı. Fakat çok geç • 
meden her şey birıbirine karıştı. İnkıyad 
altına alınan Rumlar kendilerini bir kö. 
le haline geçmiş buldUlar. Artık aralann. 
da bir fark ve imtiyaz kabul eıtmediler. 
Birbirlerine karşı gösterdikleri müteka
bil istihkar onların 2'Jilletlerini arttırdı. 
Artık bu manzara karşısında padişah bile 
bir adi sürünün içinde hiç birini diğe
rinden ayırd etmiyordu. Bir tacir prenJJ-

1 _ Evsafına uygun 1200 adet kuru pil müteahhid nam ve hesabına İstanbul liğe çıkarıldı. Her entrikacı prensliğe 
Gedikpaşa Jandarma Satınalma Koırusyonunca 13/Mart/939 Pazartesi saat 11 yükselmek için kendind-e bir hak gördü. 

lıladrta 
Yutcna 
811daP411111 

l).9J 5,93 
t3.78'25 13.7825 
24,9671 . 24.9676 

de açık eksiltme ile satın alınacaktır. S k sık 
-a- PE:'k.AlA, Eliıavl... Benden sakla· ı müzayedeye çıkarılan bu talihsiz 
·~ A.ça ö 2 - Şartname ve evsaf her ,ıün adı geçen komisyonda görülebilir, veya be • vilayetler çok geçmeden en ağır zulümler 
'Hy · 8 yle. · · Mademki, sevgiyi bi· .del.siz aldırıla.bilir. altında in•lemiye ba"ladılar. 
_ 

01'8Uıı .. bari, bir kimseyı· de seviyor -s 
.. uUsun?. 3 - 2490 sayılı kanun şartlarını haiz isteklilerin teklif edecekleri fiatlann Bu ımüzayedeler yüzünden itidalini 

n1

Yaan·ak4lan, kıpbmı:m. kesildi. Başlr yüzde yedi buçuğu üzerinden ibraz edecekleri ilk teıninatlarile yazılı gün ve kaybetmiş olan senevi bir vergi, prens-

ün saatte komisyonda bulunmaları. cl265. uıı..: satın alma-'k ı· . tar f d 
.,..,',.. n • e~<:li· Dudaklanrıda daha ma· 51 . çın prens a m an ilı-
"'l.lo dalı tikraz ediimi§ muazzam mebaliğ, yüzde 
t1n 'd~ i=~:~ir ~~=:ilin ile de· ,.ftlllHIUIHOIHllHllf ftlfllWlllllllllHfllllfllllllllf llf llf llllllllllllf lllllllllfllllllf lllllfllllb. yirmi beş faiz, prensliğe göz dikmlş olan. 

D-..:~ "" rT = Türk Hava Kurumu 1§ lann entrikalarına mAni olmak için her 
--ue.ıu iktifa e glln sarfolunan bir takım paralar, bu 

ti~:rnaşun, :ena ~alde.~lsnüyo. rdu. Hisset- ~- B UJlll "" y u K p ı• YA N G o s u =-= sonradan görme yeni prenılerin azamet 51 saad t k ve debdebesi. ik'balleri gelip geçici bır 
<tu ki e ' albımi 0 '.kadar şişiriyor- §! ~ adamların müsaraatkArane halleri Os • 
Aı/kın' içime baygm.h]dar gelliyordu. a == manlı imparatorluğunun en güzel iki vl -

0 dayanılınaı; hunun ası arasın • = B • • K "d 11 /M / 939 5 
da.:.... konuşmamız şlSy~ devam etfü ~ eşıncı eşı e : art dadır. ~ !ayetini tahrib eden sebeblerdir. 

b 
Ne temtz kalb?i, ne doğru sözlü ~ • ·ı. i 50 ooo 5 Bugün Moldavyadan ve Ulah ülkesin-

~~ dk1um, Elisavt ... Hadi 'bakalım, şu· ==--- Bilgiill i1trBm ge: • Liradır... =-- den alınan verginin ve buralarda yapılan 
•• " ~'- zulüm ve taaddınhı en mamur zamanlar-

a Sv;rn::, khni ~yomın?. :S b k 15 00 12 0() 10 5-C Bandan •t a: .O , • O, .0()0 liralık ikramiye· daki vergilerden daha fazla olduğu dı(l ~ 
- Ô~:ını, niçin soruyorsun?. . E lerle ( 20.000 ye 10.000) liralık iki aded mükAfat Yardır... 5 şünülece'.k olursa bu kıt'alarm acınacak 
- ı:;ı~nınek istiyorum.. · ~ = 
- Vaı geç, canım. ::: Bu tertibden bir bilet alarak qtirak etmeyi ihm.ı et- § mukadderatı hakıkında bfr fikir edtnil • 
- ~ rica edertm.. ;;; meyiniz. Siz de piyanıonua meı'ud Ye bahtiyarlan aruına 5 mif olur. Sırf tahrif:> ile meşgul olan mtl3-
- Mutlaka .ııöylemek lAzım mi?. ,= ılrmit olurıunuı... 5 tebid, sanki l!Manlann sayısı ualdıkça, 
- Evet IHIHll11118111UUUUlllUUlllUllllllllllllHUllllllllll•llUllDll•llWllUUııtf :ı.,rakl;:,. ~ :! .. ::!:ı, d;ı1;,~ 

•l*nl 0,9050 0,9050 .... L82i i,826 
y .......... S4·62 1462 
l\ollholm 30,53 S0.53 
~ lı.S,862/S 23,8625 
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Deniz Şeytanı 
~9919 ........ :&Unna ...... 

Yeni Zellandadan firar 
/ İlkteşrinin dördüncü günü adayı gör ı misafiri o arak harbin sonuna kadar o- Yeni Zelanda ahalfsi aleyhimizde 

,.müşlerdi. Fakat, ayni gün limana gi • rada kalmışlardı. alevlenmişlerdi. Oraya muvasallt etti· 
1rerlerken haritada yeri işaretlenmemi.!l X X X ğimiz zaman halkın wnumt bir kıyam 
ı bir l<ayaya çarpmışlardL Fortuna isku· halinde dehşetli bir yaygarası ve bizim 
nası eski ve teknes: kurtlanmış bir ge- YENi ZELA. ~ADAN SMOKİNG gebertilmemiz hakkında dehşetti bir 
mi idi. İhtiyar gemin·n üzerine bindir- ADASINA FİRAR velvele zuhür etmişti. Bu bal bizim 
itiği kaya, t ':<neyi delerek parçalamış- tuhafımıza gitmişti. Fakat bir kaç gün 
tı. Bu durum karı:ısmda bizimkiler yü- Her esirin düşüncesi - Firardır! İş· sonra bunun sebebini anlamıştık. 
~ek kara) a çıkmaktan başka çare bu te bizim de başlıca düşüncelerimiz ve 
!amamışlardı. bütün rüya arımız bu firar çaresi üze- Meğer bu ada ahalisi; bizim, Yeni 
· Bunlardan bazılarının hayatlan tu • rinde toplanıyordu. Vakit vakit, hala Zelandanın en büyük yolcu gemisi o
lıaf bir yolda -domuzlar yüzünden- küçük sandalımızda imişiz de o mahud lan Vairuna vapurunu, içindeki bntün 
kurtulmu~ u. Bu hayvanlar, bi7.e taze mercan rifı üzerinde parçalanmağa gi. yolculan ve tayfalan ile birlikte, ba • 
et tem ·n ct!"lis olmak için ti Alman • diyormu.şuz gibi rüya görürken bir • tırmış olduğumuzu zannetmekte bulu· 
yadanber; f' iri iyorlardı. Seeadler ge denbire uvanıp yat.ağımdan fırlıyor • nuyorlarmış. Hakikat halde bu vapur 
misinde bu r o kadar bize alışmış - dum. Evvelce uykuda bana bu hal ol. hakkında biz hiç bir şey bilmiyor ve hiç 
lar, askerl<> .. 1e oynac:ır olmuşlardı ki mazdı ve bu nevi kabuslı:.:-dan muzta • bir şey işitmemiş bulunuyorduk. 
ltesmeğe kn amam?ştık. Kling bu de - rib bulunmazdım. Fa.kat esir olduktan Bilahare vaziyet inkişaf etmif ft koca 
fa onlan alnı a fu. da unutmamıştı. Gemi sonra, devamlı olarak, firar çarelerini vapurun Moewenin 'kardeşi olan seri 
byaya çarptım zaman denize dökü • ve ondan sonra başka bir gemi zapte • muavin knıvazörümüz Wolf ta.rafından 
tenler -domuzlar da dahil olduğu hal- derek Seeadler ile yaptığımız gibi kor yakalanmış ve içindek!i.ler esir edilip 
ae- kendilerini köpek balıklan ara • sanvari cevelinlanmıza devam etmek kruvazöre geçirildikten sonra batınl • 
1U1da bulmu 1 ardı. Galiba bu hayvan • düşünceleri beni gece uykularımda bi- mış olduğu anlaş?Jmıştı. 

lngiltere lig maçları 
hararetle devam ediyor 

Ligin başında liderliği alan Derby üçüncülüğe 
düştü. W olves takımının hem kupa hem de lig 

maçlannda ıampiyonluğu muhakkak addediliyor 

lar domuzları insan etine tercih etmiş· le rahat bırakmıyordu. Fakat zavallı Yeni Zelandalılar • o 
terdi. Yakaladıkları bu iki domuz için Suvada çok uzun sürmiyen ikame- vakte karlar - bu muhteşem gemileri· 
aralannda bir savaş vukua gelmisti. timiz esnasında kaçma imkan ve fır- nin • bütün içindekilerle birlikte- deni· 
Denizde bulunan çocuklann ne 7.0rlu satı zuhtir etmiş değildi. Bir müddet zin derinliklerine gömülmüş olmasın· 
yüzmelerle karaya çıkmap çalışmış sonra K•reheiss ve ben bir gemiye bin· da yalnız bizim rolümüz bulunduğu 
l>ulunduklan hakkında bahle tutuşabi· dirilerek Fiji adalanndan uzaklaştınl· kanaatini besliyorlardı. BU itibarla ga· Shelfiel.d - Chelıea maçınclCI Chelıea takıma '°' tçttıltı atflll uftı MI' fOI 
lirsiniz. Maamafih iskunanm kazaya Mlf ve Yeni Zelandanm şimalindeki leyan halinde bulunan hislerinin tesiri İngiltere lig maçlanıun otuzwıeul Bugün ligde ildnei vaziyetı. ollıl 
ıağradığmı gören yerliler de karadaki adanın aç1klannda w Auckla.no lima· altında adeta çılgınlaşmışlardı. Ve bu· haftası maçlan bitti. On iki oyun IODft Wolves takımının hem kupa, hem ~ 
bnolarmt deni7.e sün!rek onlarm im· nının medhaline pek yakın bir cezireye nun neticesi olarak da az kalsın bayat• lig şampiyonunu belli edecek kaqılq- lig pmpiyonluğu mıı.bakb.k addedll 4 

&dma koşmuşlar ve birer ikişer on1an getirilmiş idik. Diğer dördü ise Somes lanmızı nafile yere kaybetmek tehlike- maların son haftalarda daha ziyade ha· mektedir. 
~abucak toplamışlardL adasına gönderilmişler ve orada bin • sile karşılaşmıışt'lk. raretli olacağı, puvanlarm birbirlerine Wolves ilk devrede bir sayı yapmır 
, Fortuna yelkenlisinin bamulesini i · başı Mathis nammdaki kötü ve huysuz Woıt muavin kruvazörü bu değerli çok yakın olmasından, anlaşılmakta • tır. 
i>ekli kadın çorapları, çamaşırlan, men bir k&m!> kumandamnın emri altında baskım yaptıktan sonra İngiliz abluka dır. : Haftalardanberi etrafa atq saçan 
\tiner, perfüm vesaire gı'bl Parls emti. fena blr hayat geçimı§şlerdi~. Kaçıp hattının gerisinden tekrar ~nin Uzun zaman lig liderliğini yapmış o- Wolves mühacimleri, Liverpool müda
ası teşkil ediyordu. Bütün bu eşya Ce- kurtulmak fırsatı ise hiç bir vakit zu- yolunu başaraTak Almanyaya avdet lan Derby County üçüncülüğe kadar faası önünde topu sökememişler ve cin 
ınub denizlerinin yerlileri için gidiyol"" htlr etmemiştir. Halbuki Kircheiss ve etmişti. Bizim Yeni Zelandaya muva· düştü. renin sonlanna doğru kornerden fİ1D • 
lu. Fransızlar, hakikaten, bu adalar benim içi"l vaziyet farklı idi. Biz ol • salatımız esnasında ise Yeni Zelanda· El'an lig lideri olan Everton hafta a- şek gibi bir kafa vunışile ikinci gıoll 
lıaikma cParisli zerafetbnl taıpyorlar- dukça heıvecanlı bfr zaman geçirmi~ lılar WoH muavin kruvazöril hakkında rası yapılan lig maçında ikinci vaziyet. yapmıılardı-r. 
aı. Köhne geminin kayaya çarpıp par- ve bu su,.etle de mutavassıt bir harb hiç bir şey bilmiyorlar ve Vairuna va· te olan Wolverhampton ta:kımına 7·0 Wolverhampton .ıfO puvanla ikinci, 
,.A1 .. rin med . t' bu esirinin nasibi olan dımağt ve cismant purunun bizim elimizle batınlmış ol· mag·lup olmakla nAhak yere iki puvan Liverpool 30 puvanla onuncudur. 
r- anması uze e enıye ın ne- d lukt '- dimi i 'k tmiş • .. h · d..:ı-d· lardı. S"" 896 ,_

1 
.
1 

d 
1 

b" k d kl urgun an Aen z vı aye e dugun• şup esız a uc ıyor kaybetti. Bu iki takımın kral kupası Maçta ... kişi bulunmuştur. 
rvi tuza~ an e o u ır ço san ı an idik. (Arkası var) aemze dökülmüş, yüzüyorlardı. Yer • kar dö finali için Cumartesi nasıl bir Aston Villa t • ~ l 

[ 
• ~: ; ~ İ i d : : : : ~] ,.,. ___________ ..._. oyun çıkaracaklan cidden merak edi - Oyun başlamış, birinci, ikinci, niha • 

;~.:::?=:=E::..~ ~ Bir doktorun gilnlDk ıecek bir :::.2. ı-. ı :~=t:_ := :: 
riş tunından dönüyorlaımı.t ve bilhaa- 1 2 8 ' () 8 7 8 9 10 notlarından İki takım da bir hayli yeni oyuncu. nell bu golü pek mahirane bir 1op sil-
.. l~tte galerilerindeki kadı"1ara larla karşı kaşıya gelmişleıdi.r. Leeds rüşünden sonra kuvvetli bir şütıe yap-
ıaid eşya mağazalanna uiramıflar gı"bi ı Sara : B takımı yaptığı güzel bir hücumun 28 in mıştır. Devre bu smetle bitmiş, ikinci 

2 ci dakikasında ilk golü yapmıştır. Dev· devrede Leicester aol açığı beraberlik 
bir bal alınıştı. Kadınlar kadar erkek· 8 Sar'ama bqllCI. llbeblertnden b1r!D1 re bu suretle bitmiştir. sayısını Aston Villanın ı..ı.. bekleme • 
~ lotl bel&mıda aramM lbmı llkMIJn' ~ 

ler de AiUll veya esmer vlcudlerlııi bu 4 din aöJlemlfUt. içtinln bllb&ta da1ml İkinci devre işin şakaya gelmediğbı.i diği bir S!l'8da yapmıştır. 
gibi çeşid çeşid ft ipek çamqırlarla f> oıarat de't'&JIL ede plen atrıollulan ne- gören Eve.rtOn hücum hattı ~~ üze • Aston Villa 32 puvanla eeldzincl, ı.. 
aiyindirmi.şlerdi! mı a.rtne olan bu mtıthlf t.lrl bUe on- rine atak yapmak surettle bm başlan· icester z3 puvanla on. dolmztıncudur. 
1- ti dan De tadar mü bJmalrlJlmm lcab ta, .a:~ bitmes' dokuz d 

Halk, ~k memnundu. K1inı w ar • 'l eclecel\D1 ~. taldı ki aıtoıtn ban· gıç uıaSNlı. maçın ıne a Mapa 24.000 kifi bahınmuftm. 
~adaşlan, adalarma bu hazineleri ge .. dan batta daba CCJk .. hal 8lhbl w taU- kika kala ilrl gol yaparak liderliğini 42 Prelton ı . AnenaJ ı 
....___ :-- 1 1A'-1-1 1 8 mal sanrıan w MJdtteıert ftnhr. l'üat puvanla muhafaza etmiştir. . 'ft--&- t.... .a..&. 
ıw.n:u UJS&n ar te&aAAJ. o •mmıqlanb. 8 flpbuls lnmlan ıaflll etmenin balb Leecls taJmnı 27 puvan1a 16 ncı va• Kral kupası galibi ..:-~wu vu uma 

Onlar da, yerlileri daha ziyade tatyib 10 bu titanlarda lmtbı ,.. ,. lllUI zi,ettedir. ~ gene yenmela muvafflık ol • 

Biliş olmak için buldukları berbaqi IOU>AK IAO&: de:r.~ Wncl btlJtlk lebebl lnl fren· Maçta 21.500 kişi bulUIUDUıfbır. h~ tallh1 tamamile dlSnmfJf 0 • 

lrir şeyi almalarını söylemifler ft kar- ı - Sempatik. lldtr. Ytllde on aıtı nJabetlnde o1arü Wolvwlumıpton 2 • Uverpool O 1an Anenal ilk devreyi 1.0 mallftp y. 
IJlık olarak da adada bir mtufirt izaz ı - Öcn41ıe tabl&a • Ba,...._ Wblt edttea bu eebeb de 90k mtthlm4lr. Wolverbampton Wandrers takımı tinni•, ikinci devrede iki tarafta bini 

ikram edebil--'- ..__ 1 - DPm1rlD em8Jlp lımlmAJW • 1&. BHh•- ktlçtlk oocatıarda ddlen ha- ..,, 
l'e 1 -.-.:a. ne vana &Aiil; .. • t - Bayramdan bir lla ft'ftL 'ftle n&betlmntn bunllnde tnl fNnllJI son haftalardalti devamh ft padak ıa· ayı yapmıftır. 
şe nail obnuşlardı. ı - it . Mubatııat. aue doöorlan dalma msan dltbtıe aı- lebesinden sonra bütün nazarlan üze • Arsenal 31 puvanla dokuzuncu, Pı.-

Şili hükUmetinin adanın idareaine 1 - unun ola· I>oJmUUI. malı unutmam1lhdırlar. Qtlınkll bemeD rine çekti. Bu takım geçen senenin 1. ton 29 puvanla on tkincldir. 
memur ve gayet iyi bir adam olan zat; ' - Tw Olmı1m - Keder. s a)"lıttaıı 19 J&IUl& tadar olan &6rtlleıı kincisidir. Maçta 3o.poo kişi bulunmuştur. • 
kumandan Klin,.,in ikametiıw bir ev 1 - Aral> hldlerlntn blrtne1ll - Ba....., blll sebeb hanlelertn aHld& bell tnıt , • 

IS 1 - Tanf • ÖUWNt mudanDdaD lıl • frengi tıetıceatdir. lflteldm banl&ra tM-

Denizcilik bahisleri laJısis etmiş, diğer efradı da yerlller mı rau. bit edilen mngt tedanst aJt8l,Dde b&-
paylaşarak kendi barakalarına misafir ıo - Gaab. 'ftlelertn tamamen kaJb<>ldulu berdn 
etmişlerdi. 'l'UK&BD~~ &1A4D: ~· 

Kling ve arkadaşlan bu adada tak • 1 - = · 8onmda '* •• olla bil - 1--enaa.--ldba---~-----...._--1 
riben iki ay kalmıflaJdr. Bu milddet ı - Xrallçe • AtlDı POlnen. .- ,........_.... ıtea ......._ Abl tü· 
~nda orada iyi bir hayat pçirmiş- ı - BaJftfe m · IJlmıdl de. .,.. ...-..ı •*'•Fnh "h ...... 

('Baftaralı 9 unea •yfada) de bulunan bnallan tayyarelere bql 

!er ve mazinin nisyan derinliklerine t - BG:Jlt en.en· llatJlııe& b•mnlf. 
• - lfaıa • ltlnf. 

l(imübnilş eski bir balkın, bir vakitler ı - Bir nota • OC* 111. • llWI&. 

fl ırorumat bir meaeled.lr. Burasmm tah· lrorumak filpbem daha zor bir durulll 
kimatma ne kadar para arledllse o b· M"JJeder. Binaenaleyh 9tratejl durumlarl 
dar yerinde bir hareket yıpılnuf olur. bu bdar ehemmiyedi olan yerler içtıı .. 

------------ Bununla beraber llblt yslerde tayya- iti tedbiıden bir taııeeini gö• almak ı&
relere brp yapılan masraf. moct.ıfaayı zımdır: 7aratnnf olduğu medeniyeU belirten : = : 811 ~~ :_ 

ımıazzam ve yekpare tqlardan yapıl· ı - Da oeııım. 
rnış Abideleri tetkik eylemiflerdir. ıt - Direk • ıAre. il ala minare. 

İkinciteşrinin 2s inci günü, şnı ile t 2 8 4 fi 6 'I 8 9 ıo 
t 1>11 ada arasında muntazam seferler ya 

pan bir Şili vapuru bizimkilerin rüyet 
ufkuna girmiş ve tekrar şın,. d&ımek 
lzere stiJn kaldırdığı DJD.ID Kling ft 
ıarkadqlannı ~ alımf bulunuyotdu. 

Şilinin mavatan memurları, bizim 
çocukları kazazede gemiciler dtye bii· 
7'1k bir dostluk ve mia n • pervll'tik hia 
leıile karşılayıp kabul etın't'_. ve bl-
llaenaleyh bu sıfatlarmdan dolayı ke. 
lllertnl tecrid etmemifled. Onlar da 
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fDllR TiYATROSU 
T ..... Ona ka-. 
........ 20.'D ela 

ANNA KARENiN 
7 talılo 

l.taıw ...w..ı K-41 ._ 
Aq.. -.t "0.10 ela 

BiR MUHASiB ARANIYOR 

J'(1zcle ydz koruyacak bir emniyet dolur- 1 - Kanaldan büabüt\ln 'fWCeÇIDdo 

maz. TanarenlD y\lbek .clratl, ufak or.. 2 - İkinci bir emm,et bmlı tnp M
maa w ~ plme.l ona bir bukm mek. 
karakteri verir. İfte hava 11Wıınm en kor Bunlardan birindsl çok mitfti'Jcttr. 
tunç vasfı da budur. Meael! İspanya mü- Hatta fnaUtere delil t.Acant pmiJer 
cadeleleriıicte Almm1arm Doyçland zırh- harb gemllerini bile iki miali çolaltmak 11 
hsı böyle yakalamnıfbr. Gemi limanda temifttr. la'karajak muharebal kahra • 
demirn ... Efrad yemekte ... Dallarm il • mam Amiral Oe1ilro Uakprb Pleret 

------------ ııerinden ~ inen. motarllııfl dur- tetkiılı.1ft yapmll w İngllıere,w burade 
TURAN Tt1atr0111 

Erta.,: ~Telı: " ............. 
Pek b1Jik ratbtıt bHeM 

iNSAN IABUD 

durmut dç ta,,.n, birdenbire görflltı • ikinci bir muamm filo bulundunnasıAI 
JO?I W ~ile de bnmbıtmm at- tekUf eDtftl. Pabt IRı tmHnsmb. :811'" 
mm bir olu,.-... Bundan dola11 hm nun içindir ki İngllteremn lldncl tedbire 
aemtJerl •ht"n J*ın bulvıynuJar. müracaat etmem daha ı.,,dah olur. O 418' 
Oıı1arm l8hllıl 71JrJapnımnda hig bir em- pmtelerin Ynıhli iti. Arab ~ 
m,- J*ur. rmda fJdncl bir kuabn J'IP'•111dlr 
~W-MJlto._ •1*.tU llal- A fıı 
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TARAFINDAN 
Formülü yapılan VENUS PUDRASI 

Terkibi alhn kremli 21 saat haYalandınlmıı 12 cazip renkli fevkaJAde ince ve hafif VENÜS pudrasile tuYalet gören bir cild dünyanın 
en taravetli güzelliğini ifade eder. Deposu : NUREDDiN EVLIYAZADE ISTANBUL 

Her sabah alacağınız bir tek KESKiN KAŞE Dşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. SALiH NECATi 
Bahçekapı 

Aktif: imar Türkiye Bankası 31 Birincikanun 1938 Pilançosu 
rr--~=--=====~--......:..--=~--='==~~~:-'"'~ 

· ı Hendek İcra Memurlu~nda.n: Evkar 1d8i-c 

Passif : resine sos ııra itasına borçlu Hakkının gay .. 
rlmenltullerln!n pnrayıı çevrilmesine k:a.:ral 

Kasa: 

Banknot,. 
Gümüş 

Ufaklık 

Dahili muhabir Bankalar: 
Tevdiat 'çin munzam karşılık! 
Senedat <'tizdanı : 

Vadesine üç ay Jrolan 
• 3 aydan fazla kalan 

Esham ve tahvllfıt cüzdanı • 
Borsada Jrote olan 

11 olmayan 

Avanslar. 
Esham ve tahvilAt mukabı.ı:ı 
A- Borsada iı:ote olanlar 
B- • • olmayanlar 

Teminat ve vesaik üzerine ' 
Senedat üzerine 
Sair mütenevvi teminat üz~ 

Borçlu cari hesaplar • 
Açık .kredi 
Kefalet mukabili kredr 

Sair muhtelif borçlular: 
Menkuller: 

Kasa] ar 
Mefruşat 

19,863. 45 
4,954. 

24.817. 45 

Lira K. 

20,070. 
925. 
39. 78 

-
21,034. 78 

' 100,104. ~7 
13,264. 4~ 

113.369. 30 

77,584. 

77,584. 

2lı817. 45 

101.552. 04 
aa,857. 22 
52,275. 58 

217,502. 29 

93,518. 21 
932.656. 81 

1.066,175 . 02 

2,657. 
13.836. 05 

16.493. o:; 

ı,066,175 

1~,296 

16,493 

02 

64 
05 

Gayri menkuller, 
Banka binası 

. 67,748 83 

Diğer gayrimenkuller 

İlk tesisat mıuıraflan 2 

Kefaletten borçlu1ar : 
Nazım hesaplar : 

... 

55,82:l. 83 
1,925. 

!>7,748. 83 

I , 
Murakıp Y e k ~ n . 

A. Neki Akmar\ 

8,541 29 
2,303,595 11 

683,861 UH 

4,783,958 :.!ö ,_ 

Zimmet Türkiye İmar Bankası 1938 .,-
lria.sraflar : 

Maaş ve ücretler 
İdare masrafları 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 

Verilen faiz: 
Vernen lıomisyon : 
Muhtelif zararlar : ,• 
A:rnortismanlar: " 
San Ur: 

. 

Lira K. - 28.244. 
5,395. 12 
1,061. 9~ 

34.701. 07 

Yekün ..• 

Lira 
-

a.4,701 

S1,6ta 
6,772 
•,619 
6,680 

118,393 

201,68~ 

Gayrımenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

- -
K. 
ll7 

98 
93 
74 
60 
89 

11. 

~ü Bay İsmail Ha&nn sağlığnda Sandığımızdan (20050) hesa.b numarasile 
a ığı (5500) liraya ıkaırşı birinci derecede ipotek edip vAdesinde borcun verilme-

mesinden dolayı yapılan takib üzerine 32()2> numaralı ·kanUJ'lun 46 ncı maddesi

n.hı tnatufu 40 ncı maddesıne göre satılın ası icab eden Beyoğlunda Küçükpan • 
:: ıtıahalle.,fnfn eski. Cabl, yeni Rumeli caddesinde eski 29, 29 mükerrer, 29 

errer, yeni 73, 75, 77 kapı numaralı üç dük'klnı olan !k!gir bir apa.rtımanın 

tll?nanu 'bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Sat11 tapu sicil kay
dına .. k gore yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (1005) lira pey akçesi vere-
ce tir. Milli banlkalarımızdan birinin teminat me'ktubu da kabul olunur. Birik-:!§ bütün vergilerle beledlye resimleri ve va'kıf icaresi ~taviz bedelı ve dellA
ı?ı~ rüsumu 'oorçluya aiıttir. Arttırma ıartnamesi 1/3/39 tarihinden itibaren 
T lk etmek istiyerrlere Sandık hukuk i~le.ri servisinde açık bulundurulacaktır. 
dı apu sicil kaydı v~air lüzumlu izahat da şartnamede ve takib do5yasında var· 

~İ ~tınnaya girmiş olanlar bunları tetkik ederek satılığa ~nlan gayrirnen
ta a'k1tında he!- şeyi öğremnif ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 17/4./39 

0 
~ine müsadtf Pazartesi günü Cağaloğlunda kAin Sandığunmia 11tat on dörtten 
~:a kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabihnesi için teklif edilecek 
Jııu tar. ~n ahnmuı kab eden gayrtınenkul mükellefiyeti ne Sandık alaca
~a.men geçmiş olması ıarttır. :Aksi takdirde .on arttıramn taatıhüdtl baki 

.-nn. 4/S/11 .tarihine me.acm Peıwemt>e &ftJl(1 a,nJ mahalde ye ayni 

. 
senesi kar ve zarar 
Alınan faiz ve komisyon: 
Muhtelif kurlar : 
Banka hizmetleri mukabilinde alınan 
ücret ve komisyonlar : 

Lira K. 

45,751. 24 
39,567. 60. 

85,318. 841 

3!'0,476. 85 
G,475. 

356,951. 85 

51,017. Ol 
139,292. 

190,309. 01 

Vola'Uı 

cetveli 

Lira 

1,000,000 
SS,318 

17,131 
3 6,951 

190,309 

110,719 
17,042 
1.145 

2,303,595 
683.351 
118,393 

]

• verllml;, oldu~undan borçlunun MahmudbeJl' 
mahallesln<"e kırk dört metre murabbaınd.11 

84 
33 No. ve 1928 Ağustoo tarihli tapunun 1htt .. 
va ettiği yirmi lira kıymetlndek1 samanba ... 
nenin nısfı: Ve gene Mahmudbey mahalle ... 
sinde Teoeclk mevkUnde 36 metre mumb .. 
bamda. 34 No. ve 928 Ağustos tarihli tapu 
nun lhtıva ettiği 15 Ura kıymetinde böce-~ -
hanentn nısfı: Ve gene mahnlle derununda 
27 metre murabb:ıındo. 35 No. ve 928 Ağus-
tos tarlhll tapunun lhtlva ettiği y1rm1 beııt 

60 
85

1 ıırn kıymettndekl arsanın nısfı: Ve gene Te 
peclk mevldlndo 197 metre murabbamdn. 89 
No. ve 928 Ağustos tarihli tapunun ihtiva et
tiği ylrml Ura kıymetindeki tarlanın nısfı: 

Ve gene MUzhetlye !köyünde 'ıaki 4 No. Te 
929 Temmuz tarihli tapunun 1htlva ettiil 

01 altmış Ura kıymetinde ve otuz dönUm tar • 
lanın tamamı bu kere birinci açık artırma 

ile 27131939 Pazartesi günU saat 16 da ,.. 
.haddi laylkinl bulmadığı takdlroe lklncl a .. 
çık artırma ne 1214/ 939 Çarşamba günü ay-

Sa nı gan.ttc Hendek İcra daireslnde parayaı 

41
, çevrileceğinden ayni haklara lrtlrak hakla .. 
ı nna vesıılr ho.klara malik olanlar yinnl gtın 

İ<t l 
11 
09 
89 

zarfında evrakı müsbltelerlni ibraz etmele• 
rl aksl takdirde payl~ndan hariç bırakı· 
lncakları ve tallb olanlar yüroe yedi buçuJC 
depo akcesl wyıı. banka mektubu ibraz et;.. 
melerl, artırma şart.namesi bugünden 1tlb:ı .. 
ren he~kese açık bulunduğu, daha. fazla ma
lümat almak isteyenler Hendek icra do.1re -
sinin 939/517 No. lu dooyasınn müracant.lari 
llO.n olunur. 939/517 

Hendek İcra Memurluğundan: İstanbulda: 
Macar Zira'.l.t ma.kiıreleri şirketine 4059 llra 
itasınıı. bor~lu Ilende~ln Başpınar mahalle .. 
sinden Kırvnlı Ali Rlzanın 1potekll bulunan 
hanesinin ipotek fazlası artırmayn konul .. 
muş oldnrt\lndan Başpınar mo.halleslnde ft• 

ki sağı Mustafa solu All Rlza ve İbralllm, a.r..ı 
kası Mehmcd önü yol ile mnhdud 31/1/931 
tarih ve 19 No. l~! topunun ihtiva cttlği 200 
arşın aıaz1 Uzerlne 1n.şa edilmiş fevka.n1 W 
oda bir sofa orta katta iki oda blr sora T4t 
alt kattıı lkl od:ılı bir bal:> ahşap ve öntind~ 
mlkdarı ktLfl bahçeyi müştemll üç yüz ell1 ll· 
ra kıymetinde bir bab hane bu kerre b1r1n· 
el açık artırm:ı lle 27/3/939 Pazartesi güntı 
saat 15 de Hendek İcra dairesinde para19 
çevrlleceği ve hnddl l~yiltlnl bulmıı.dığı tak .. 

: dlrde lklncl açık artırma Ue 12/4/939 Çar -
, şa.mba. ~ünü :ıynl saatte Hendek icra da.tre-. 

ıt-------·ı-..:ı 

4 783 968 26 sinde ~aravıı çeulleceğlnden ayni haklan. 
' 1 l' J'" 

il===::!!!!!~~-~-• irtifak hak.laıına vesalr haklara. mallk olan-

Matlup 
--ı.ira ıCI 

11---------ı·-i.-J 192,821 20 
4,013 

4,848 Ol 

201.682 21 

lar ytrml gün zarfında evrakı milsbitelerlnl 
ibraz etme!~rl aksi takdlroe paylaşmadan 
hulç tutulacakları ve şartname bugünden 
itibaren herkesin görel:>lleceğl, tallb olanlU 
yüroe yedl buçuk depo a.koesl veya banka 
mektubu vermeleri, daha razıa ma1ümat al ~ 
mak isteyenler Hendek İcra daireslniı 
939/4 No. ıu dosya.sına mUraca.a.t ctmeıeıı 
fil'ı.n olunur. 939/4 24 - 2 - 939 

r: Doktor. 1. Zati Oget • 
lediye karşısındaki muayeneba
sin-' e O_ğleden sonra hastalarını 

' .. kabul eder. 

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

Son Posta 
Yevmi, Siya.si, Havadls ve Halk ıazeteal 

Almanca mütercimi aramyor 
Yerebatan. Çatalçeşme sokak, 25 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize &iddtr. Askeri fabrikalar umum mUdürlü~ünden 

Almancadan türkçeye ve türkçeden almancaya mükemmeien tercümeye muk
tedir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile beraber fransızcayı da ayni derece
de ·bilenler tercih olunacaktır. İsteklilerin şartlan öğrenmek üzere bırer istida ile 
Umum Müdürlüğe müracaatları. (1207) 

santt.e son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm 
üstünde b~akılacaktır. Hakları tapu 8icillerile sabi.t olınıyan ali.kadarlar ve ir

tifa:Jc hakkı saMblerinin bu haklannı ye h1a'Usile f alz w masari!e dair iddiala

rını illn ıtarihinden itibaren yirmi gQıı içinde evrakı mllsbitelerile beraber dai

remize bildirmeleri lAzımdır. Bu suretle haklannı bildirmemiş olanlarla hakları 

taıpu slcilledle sabit olınıyanlar .satı§ be delinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Daha fazla malfunat almak 1stiyen1erin 937/155 dosya numarasile Sandığımız 

hulnA ifleri servisine .müracaat etmeleri ilin olunur. 

** 
DiKKAT 

Emniyet San.dJıiı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek etmek i!tiyenler mu-

hamminle:riıni%in koymUf oldufu kıymetin nısfını tecavüz etmemek üzere ihale 

bedelinin yansına kadar bcq vtnnlk ıuNtile kolaylık ptermektedlr. '.(13'13) 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 760 400 160 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 1 
değiştirmek 25 kuruştur. 11 

-····-
Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 1 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lfızım::lır. 

,,., •............................................. , ... 

'

: Posta kutusu : 741 İstanbul •İ 
• Telgraf : Son Posta 
: Telefoıı : 20203 i 
\.... .........•................................•• ~ 

' 
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GRiP - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUKALGINLIGI - ROMATiZMA - NEVRALJi - BAŞ - DiŞ 
aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. -

ÖKSÜRÜK. ŞURUBU 
'' Sirop Pectoral ,, 
E•ki Ye yeni btitla akslirükleri 
geçirir, balgam a6ktürfir, bronşlan 
temlller, nezle ye iJipten korur, 
göpaeri zayıf olanlara bilbaua 

ıayanı taYıiyedir. 

.. 
INGILlz KANZUK ECZANESi 

ISeyeOlu l•tanbul 

Mide ve barsakları 
Kolaylıkla n mnllyim bir şeklld~ 
'boşaltarak rabailık ve ferahlık verir. 
Yerini tutamıyan mUmuU mOstah
zarlardan daha çabul<, daha kolay va 
daha kat'I bir teair icra eder. 

iNKIBAZ 
Mide ekşilik T8 yanoutlannı giderir. 
Mide Te bı\Tsakları alıştırınaz. Ağız
daki tatıızlık ve kokuyu defeder. 
Hazım11zlık, titkinlik, bulanh, 
ıaz, uncı, mide bozukluju, bar
uk ataleti, inkıbaz, unlık, Nfra, 
karaciier Ye blıtftn mide Te bar
ak rahatsızlıklanada kullanınız. 

1 , 

Antalya Vakıflar Müdürlüğünden 
(Kapalı zarf usulile eksiltme Ulnı) 

ı - Ebiltıneye konulan if: Antalyada Dem.Lrcilu çarşısı olarak yapılacak .t8 

iülddn. 
2 - Bu ite aidı tartnameler ve evrak fUDlard.ır. : 

A - Eksilıtme prtnarnesl 
B - Mukavele projesi. 

C - Bayındırlık ~leri genel prtnameli.: 
D - Fenni bwrust prtname. 
E - Keşif cetveli. 
G - Proje. 
Xcşif 'bedeli 21472 lira 39 kuruttur. 
Evrakı keşfiye Antalya vakıflar mfüfllrlilğünde görülebfür. 

!tatiyenler bu §artnamelerle evrakı 4 lira rnukabilin<le Antalya vakıflar 
mtıdilrlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 22./3/939 tarihinde (Çar§am.ba} günü saat (16) da Antalya vakıf
br müdürlüğündeki eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

of - Eksiltme kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzeri:n<len yapılacaktır. 
5 - Eksihmeye girebilmek için isteklilerin (1610 lira 43) kuruş muvakkat te

minat vermeleci, bundan ooşka aşağıdaki vesikaıJan haiz olup getirmeleri 
azmtdır. 

Ticaret odası vesikası ve ihaleden. en az sekiz gün evvel bu it için Nafia 
müdürlütünden alınmış müteahhit1ilr: vesikası ve yaptığı i§lere aid bon -
servisler. (1294) 

100.000 lerce 
Kadının 

Nazan dikkatini 
celbeden 

ince bir Zevkin Titiz bir ltlneı11a 
d.rln bir tacr.Dbenln Mehe•:GdOP. 

Malların fazlalığı dolayısile 
Me hur Gömlekçi 

• 
1 

(Gttlıltasııray Lisesi karşısında 
178) Ticaret Odası mUsaadesile 

0
/ 0 !Odan °/0 50 e kada 

Büyük Tenzilith 
Satış yapıyor. 

Fırsattan istifade et iniz. 

Ölçü üzerine 
Fenni Kasık bağiarı ~-
Mide, barsıtk, böbr6:.C 

dQşkUnlOğüne 

Fenni 
Konaıu 
latiyealen c.1;..ı 

tari(eai rönrler•:i r. 

Emın :i 1 J 
ızmir sok~(~ ı 

lel. 2021) 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçııerden 
sakınınız. '----, 

Diş Ceposu 
M. İbrahim Berkmen 
Türkiyenin en ıeag-i çe,itli· 
aidi • Ucııır. fietlarla her ara· 

aıl•o Luluuur. 
Malı:ulyaa haıı Mıa·rçarıııı 

yanında 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubeıi 

Merkezi: BerU.ıı 

TIUlriye tubeleri: 

Galata - İstanbul - İznur 
Deposu: ut. Tütün Gümrütü 

* Her türlü l>anlra İfİ * 

İlan Tarif em iz 
Tek sütun aantlDll 

Birinci ıahile 400 kuruı 
I kinci ıahile 250 >> 

Oçüncü ıahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 u 

iç ıahileler 60 •> 
Son eahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilAn raptıracak· 

lar ayrıca tenzilAtlı tlirifemizden 
istifade edeceklerdir. Tan:., yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın tlcart :ıanlan.ıa 

aid iiler için şu adre;e müracaat 
edilmelidir: 

tlancllık KoUek&U ŞirkeU 
K&hramam:ade Han 

Ankara caddesi 

·~ _... ....................................... -........... __ 
Son Posta Matbaası 

.Netriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 

8AldPLaıtc S. Ragıp ~MBÇ · 
A. AN. UIAKLIGll. 

Zarfında 
? 

. , 
Bayan Anjel; 8 gün zarfında gayet cazib bir tarz-

da güzelleşli. Buna nasıl muvaffak olduğunu ve her 
kadının da onun gibi yapabileceğini izah eden aşağı
daki mektubunu okuyunuz: 

8 • 10 gün kadar evvel çektirdi- kremini kullanınız. 
ğim iki fotoğrafıma baktıkça a Siz. uyurken besleyici ve güze~ 
det~ göilerime inanamıyorum. leştirici tesirini yapa~ cild bu-
Alnımda ve .gözlerle ağzımın et- ruşuksuz ve nermin bir hal kes. 
rafında lburuşuklultlarım vardı. heder. Gündüzleri de beyaz renk-

. Tenim esmer ve sertti. Bugün ise, teki Tokalon kremini kullanınız. 
cildim kad'ife gibi yumuşak. be- Cildinizi beyazlaştırıp tazeleştirir. 
ya:z. ve bütün dostiarımın gıpta Siyah :benleri giderir ve açık me-
nazarile :baktıkları buruşuksuz ve sameleri sıkla~tın. 

nermindir. Hepsine, gece için cil- Paranın İadesi T eminabı 
din unsuru olan pembe renkteki 
ve gündüz için beyaz renkteki To
kalon kremini kullanmalarını tav
siye ettim. Onlardan birçoklan ba
na gülüyorlard:ı. Fakat onlar da 
tecrübe ederek memnuniyetbahı 
semeresini .gördükçe hak verdiler 
ve cidden hayrette kaldtlar. 

Pembe renkteki Tokalon kremi
nin terkibinde Viyana Üniversite
sinin meşhur bir profesörü tara
rafmdan keşif ve cBiocel• ta.bir e
dilen caz.ib ve kıymetli gençlik cev
heri varclır. Akşamları yatmazdan 
evvel pembe renkteki Tokalon 

Bu basit usulü bilen her kadın 
cgü~ 3 dakika. bir genç kızınki 
gibi yumuşak ve sevimli bir ci1d 
temin edeb?Ur. Binlerce tecrübe-
nin memnuniyetbahş aemerelert 
size bir teminat ola.bilir. Hemen 
bugün her iki kremden birer va. 
zo veya birer tüp satın alınız. On. 
ları on gün zarfında tarif edllditl 
şekilde kullanınız. Semeresinden 
memnun kalmadığınız takdirde va. 
zo veya tüpleri yarım da olsa bi
le, iade ediniz. Ve paranızı gerl 
alınız. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
B. Postahane !binasındaki kalorifer kazanlarının kirli sulMını almağa mahsua 

elektrikli tu1umba ile teferrüatı işi pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 8/3/939 

Çarşamba saat 15 de Büy:ik Postahane binası alt katta müfettişlik odasında 

toplanacak alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 306 lira 8 kuruş muvakkat teminat 22 lira 96 kuruştur. Talible

rin fenni ve idari ıartnamelerinl görmek ve muvakl.cat teminatlarını yatırmak 

üz.ere çalışma günlerinde mezkö.r müdürlük idari kalem levazım kısmına, pa

zaırlık gün ve saatinde de muvakkat teminat makbuzu ile komisyona mflra -

caaUarı. (1359) 

Istanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Mikdarı ve cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 

Lira Ku. Llra Ku. 

Altı yüz kilo bu rgulu tel çivı 750 00 5S 25 
1 - Tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıha yazılı c600 .. altı yüz kilo buri\Ilu 

tel çivi 13/Mart/939 Pazartesi saat 15 de İstanbulda Gedikpaşadaki Jandarm1 
Satınalma Komisyonunc" açık ek.siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Nüınune ve şartname her gün adı geçen komisyonda görii!ebiHr. Vqı 

bedelsiz aldırılabilir. 
3 - 2490 sayılı kanun ıartlannı haiz ieteklilerin ilk terruaatlıarı.la vazıla dJI 

ve saatte komlsyon,1 gelmelen. cl2-t:h 

I 


