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Yangında zarar 
oniki milyon 

lirayı geçiyor! 
Faciaya bir elektrik 
ütClsO mD sebeb oldu? 

Oniki milyon, Millt Reasüransın tesbit ettiği ilk 
yekOndur, yanan hanlardaki muesseselerin 
kasalarında mevcud para, tahvilat ve senedlerin 

akıbeti de henuz meçhul bulunuyor 1 

/Zabıta ve adliye dün facia ıahidlerini dinledi, şahidler 
lmw.ı lrıönü v• ıi .... ı.wmtı an Clkfcıın ~~" ziyafetU mUcıJ'rlerbM .cim"' nMrf4f't.ıJ 2ördüklerini ,, Son Posta " ya anlabyorlar _ .. _ 

Milli Şefin 
dün akşamki 
çay ziyafeti 

ismet İnönünün garın Üniversilegi 
ziyaret edeceği, Salıdan itibaren 
kazaları gezecekleri anlaşılıyor 

'Mun Şef İsmet İnönü ile muhterem re- diye, matbuat. Üniversite, mail müessesat 
fihıarı dün saat 17 de Dolmabahçe sara- erkanına bir çay ziyafeti vermişlerdir. 
~da ıneb'uslara, ordu, vllayet ve bele - (Devamı S inci saş:fada) 

f ~~·~;···h·~-d~~f~·~·d;····hidi~-~ 
çıkmasından korkuluyor 

r-ıı~us hududuna birçok İtalyan bombardıman tayyare
leri sevkedildi, askeri kuvvetlerin arttırılması londrada 

büyiik bir endişe uyandırdı 

~:Par1s 4 - Lfuya'daki İtdlyanl şe ile karşılandığı Londradan gönderilen 
t · 1et~etinin arttırıimasının saiahiyet - bir mesajda kaydedilmektedir . 
.!!: ngıUz ıruıhfellerinde büyük bir endı- (Devamı 5 inci aayfada) 

Fua~ Köprülünün 25 inci tedris 
yıldönümü dün kutlulandı 

Tiirkiyede bir ilim adamına ilk defa olarak 
bu jübile çok 2'izel oldu 

. 
](

1
Y7netli ilim adamımı= Fuad Köpritt\o ' del" Vnkıentte kOt&fftf'tl1'1 ıa.lonunda 

(YaZIU 3 üncü aylada) 

Ata Atabek, faciayı 
sabahleyin haber aldı i 

L-_..,.~~~~~~--====~-;:!:;::::;:::;;;;;~ Zevcesi yangın. hakkında ı 
neler söylüyor? 

Ate AtabeJa Zevcen Boyan 
Nazmiye 

Bahçekapıdaki yangın faciasından en 
fazla Mrlll" gören müessesenin Ata Ata

(Devamı 11 inci ıayfada) 
.... ·······-·-············································--

Bugün başladık 
- ····-

"Son Posta,, nın 
yeni tarihi romanı 

Battal Gazi 
Yazan : Ziya Şakir 

Bugün 8 inci sayfada 
takibe başlayınız! 

Yanan sa.tıaya kuşbak:§& bır nazar: (Ustu sıyah otan on.atar yanan nattuırdır. ;') ı· 

yaha en yakın renkle boyalılar kısmeıı zarara uğnyanları gü.ı;~erıuor. (Atabek) 
hanında alev f4k~ran pencereler, yı.ıngmın ilk çıktığı yer ol.arak tahmin edilen 

tr:kotaj fabrıkaı."tnın işgal ettiği dairedir) 

Evvelki gece şehrimizin en mühim bir ve maddi zarar itibarıle meşhur Çırçır. 

ticaret merkezi olan Bahçeknpıda büyiık Fatih ve Aksaray yangınlarından sonra 
bir yangın çıktığını, iki hanın altındaki gelen yangın, başk,\ tara fa sirayet etme • 
mağazalarla beraber tanıamen ve beş ha- den dün de geç vak te kada r devam etmi§
nın da kısmen yandığım dünkü n~sha - t ir. İtfaiye dün gece dahi iç~n için yanan 
mızda haber vermiştik. ve arasıra kesif duınanlar savuran, kıs-

Evvelki gece saat 24 de doğru bailıyan (Devamı 11 incı sayjadtı) 
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Her gün 
-····-

Atatürk inkılabından 
Cümhuriget Devletine 
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Mart 5 

Sözün Kısası 
-•u•-

Açıga çıkarılan memurlai 

E. Talu Yazan.: Mahlttla llhı• 

H er şey gösteriyor ki Türkiye 

cümhuriyetinin t ekamülü bakı

mından çok büyük ehemmiyeti olan o~i
jina! manalı bir istihale devri içindeyı.~. 
Geçenlerde de bir vesile ile işaret etmış 
olduğumuz bu hadise, son zamanlarda 
gittikçe bariz b ir şekil alma~ta ve_ çok 
yakın bir zamanda Türkiye cu.~u~ı~e -
tinin tam bir vüzuh He gözlerimızın onune 
gelecek olan yeni çehresi, bütün çizgi -
!erile canlanmakta devam etmektedir. 

i" ", , ::f~< B ) edlkodusu elin blt>&iyen blıl 
Tu »$.~ ift»< > J; ...... =--~ ~--· ~~ 

.,fü;~ ;',. Ş~ ,, ;•, :·:.' ! ,', müesseseden yüz kişı kadar a " 
"' ~ , "" ~,,,, W ' ,, ~ t''t> ;,i :, , çığa Çlık.arılmış, yüz kişi açığa çıkarılcH 

_ , ~ · ,,, ~ '>h ~""" dem~ı.. -.,.hnin zaten dar ve çetin oldu• 
'"'""'-'~~ ~* .. -=-::t:x%:.:: CAt 6"'r---- J 

~...,_,~'--.,.,':it.»;~ ;".,,~,, ~ .. '1-;,, ğu bir zamanda yüz aile ocağı zaruret d~ 
. ,; ~' ı," • ~'"' "' nileı:ı. ejderhanın kucağına atıldı, vasati 
,. ~.,: r> · "' • bir hesabla dört yüz kişi yarımn acı endi-4 

. ,. ~ şesile başbaşa bırakıldı demektir. ' 

Kanunun hükmü lah.ik olınadıkça, ya-. 
ni ortada memuriyetin devamım imkfuı,.. 
sız bırakacak bir suç vaziyeti bulunma 1 
clıkça ben, memurun açığa çıkanllnası .. 
nın aleyhindeyim. 
Peşin söyliyeyim ki, mevzuu bahs mü-1 

esses~den çıkanlanial" arasında beni u .. 

Bu yeni çehrenin bütün ana çizgilerini 
ve bu çizgiler içinde ifade edilen manayı 
şimdiden görebilirız· Bu bir inkılab çeh
re!i değil. yerleşmış bir inkılabın devlet 
halinde teşekkül eden sinıa !';ıdır. Yeni 
Devlet Reisimiz, Atatürk inblabını ta - -~~~~~~~~~-~~~ımmımıı-.ıl!=mımımllia!-~!!!'!llll-..:~~~.:,;;;;~--------------111!!!!!~ 1 zaktan. yakından ıJgiliyen 11iç kimse yok .. 

tur. Ben burada alelitlak konuşuyorumoı 
mamlıyacak ve ~mu asri bir devlet kcıd- J.Vl.eşhur Ingiliz a.ıniralı cNel:son> a muvaifa.k1yetlerJnın sırrı Istıcal istıyen meselelerde yapıraca~ şeyi derna.i. kesurı}) 
rosu içinde canlan:tn aS!"i bil' ruh ile stis- ne oldtlğunu sorm~: atmak. en mur;asib zamanda en münac;fü bran vermek her 
liyeeek olan harekete kumanda ediyor. - Hayatnrun husu.si veya resmi her hangi bir h~disesin- insana r.asib o~.ın:ıyan bir haslettir, bu haslet bizde belki var-
Hatt.\ .kumanda·+ kelimesi burada an - de, hAdisenin cereyan edeceği yere zamanından bir çeyrek dır, be~ki )Oktuı. Vazifemiz bu bul.etin kendimi:tdt mevcud 
cak ~ecazi bir mana iiade eder. Onun saat evvel gitme.k:liğim, orada hazır bulunmaklığımdır, ce- olmadığını farzederek düşünce ve hareket için zaman payı 
yerine c1anzim1> kelimesini kullanmak vahım ve?"di. ayırmaktır. 

;~;f:?J~::.~::~12::; ~: =c== s=~=~=QA=~R~~=~=IB======:==@~K===========:==::=====::-:J 
vatanda~lann dikkatlerini bir nokta ü -
zerine celbedebiliriz: 

Devlet Reisimiz, yeni vazifesinı ele al
dıktan sonra memleketi yeni bir harekete 
doğru götürecek oian ilk umumi tedbir
lerle meşgul oldu. Gayet tabii ve tama • 
men devlet kaide ve an'aneler! içinde it
tihaz edilen ~ Millet Meclisi intihabatı
nm yenilestirilmesı kararlarile neticele
nen bu tedbirlerden soma, Reisicümhur 
Hazretleri, evveıa halk kütlelerile bir te. 
mas yapmak üzere bir seyahate çıktılar; 
sonra da devlet kadrosunun içinde yük -
sekçe mevkileri bulunan memurlara muh 
telif çay davetleri yaptılar ve refikalarını 
yanlarına alarak devlet memurlannı ai
lelerile birlikte kabul eylediler. Onu ta
kiben üç gündür İstanbulu şereflendirmiJ 
bulunuyorlar. Burada da, en evvel mil -
Ietin muhtelif tabakalarile hasbıhaller 
yaptılar ve en evvel halkın el'ini sıkıp, 
onun sesini dinledHer: ondan sonra da İs
tanbulda gene devletin ve Türk cemiye • 
tı.nm yukan tabakasında bulunan unsur
ları. ayni suretle etraflarına topladılar 
ve refikalari!e birlikte herkesin ayn ayrı 
ellerini sıktılar. 
YalıÜz bu h!dise ~österir k: yeni ve O· 

riifnal manalı bir devir içindeyiz. 

* 

Evine hergün 
Tayyare ile 
6iden adam 

Bu zat İngiliz tayyare kumpanyaların~ 

dan birinin teknik müdürüdür. Sutamp • 

ton hava meydanının ilerisinde oturur. 
Onun için de her öğle vakti, tayyaresine 

atlar, ve tam evinin önünd~ inerek ken -

disini bekleyen karısı ve çocuğu ile bir

likte yuvasında güle oynaya öğle yeme -

ğini yer. 

terle pençeleşmekte ne güzel kudretler 
Atatürk devri. güzel inkılab1mızm 'e - gösterdiğini de g5rdilk. Memleketin u:-

plk. devri idi; efsane ve kahramanlık dev. mumi işlerile meşgui olduğu zamanlarda 
ri.O devre, Atatürk gibi an'anelere ve da, her türlü müşkülAta rağmen, nasıl 
çürüm~ kanunlara karşt mim bir ilham başırıcı ve yapıcı bir tatbikat kuvveti 
ile isyan etmiş, ele avuca sığmaz bir ira- gösterdiğini de hep biliriz. Bütün bun
de, şahlanmış bir millet kudreti riyaset J.ar, şimdi geçmişe aid hikayelerdir. O hi· 
etti. O coşkun ruh, yıkılmıya mahkum bir Uyeler içinde onun ferağat göstermesini 
imparatorluğun ve o imparatorluk içinde ve hatt! silinmesini bildiğin~ de gördük 
yetişmiş bir cemiyetin yıkılacak her kö- Fakat, onu bu yeni çehresile hiç görme
şesini aşağı indirıp ve her şeyi tozu du - mişti.k. Bu çehreyi fimd!. göriiyoruz, Asri 
mana karıştırdı. Bu zaruri fırtına, bu kur- bir Devlet Reisinin yüksek çehresini. 
tancı coşkunluk, Türk inkılabının ilk Dağınık iman kütlelerini bir araya top
devrini teşkil eder. Bu, anc:ık böyle olur- layıp on.lan yokluk içinde giydirmek, ku
du ve böyle oldu. şatmak, yedirmek ve bundan bir çelik 
Şimdi ikinci devir içindeyiz: Artık toz kütlesi yapmak elbet bir san'attır. Bir 

ve duman dağılmış, önümüzde yıkılmış muzafferiyetiıı arkasından milli bir da
bi r imparatorluk enkazının altından bü~ vayı bütün k:uvvetile muzaHer üıl'ma~ 

/.-. ..................................................... , 
Hergun bir fıkra 

Midem hazmetmez 
Bir :diyaf ette yeme lelere eı siirmi-

yen davetliye, hir baslca davetli. sordu: 
- Niçin hiç bir şey yemiyorsunuz? 

- Hiç birini midem hazmetmez. 
Hiç bimini mi? 
-Evet. 

Bu cevab karf1.Smda biT an düşün
dükten sonra oir tavsiyede bulundu: 

- Bari hazmedilmiş bi1" şey getir· 
sele1- de yeseniz! 

~--.-..--·-----·-------·,/ 
Veni mayolar 

tün sağlam temelleri ve güze! taksimatı 
ta başka türlü bir kuvvetin alamet::. olur. Yazm, omuz ve sırtların kafi derecede 

ile yeni bir devlet binasının yükselmek
Bir hükömet başınd'l. senelerce maddi ve ...ı;neşe maruz kalarak yanmalarını te -

te olduğunu görilyornz. Bu devlet bina • 5"" 
manevi bir imar mühendisliği yapma - min için. resimde gördüğünüz mayolar 

sını. tam ve fazıl manasi!e asri bir bina 

Ayaklarile 
Tablular yapan 
holsas ressam 

Gazeteıer ayak.larile resim yapan bir 
İngiliz san'atkirdan bahsetmişlerdi. r:u -
ra.da Cosllng isminde olan bu ressamın 

resmini, ve yaptı.ğı bir tabloyu gBriiyor • 
sunuz. FiEıa:kika Casltn« değme ressam
ların el ile yapamadıklan kadar hariku· 
lAde güzel resimler yaratmaktadır. 

lngiliz fudbolcuları grev 
mi ,lJapacaklar ? 

Londrada futbol oyuncuları klübü aza
sı gizli biT içtima yaparak, haftalıkları 

arttırılmadığı. ve daha başka tavizatta 
bulunulınadılı takdirde grevde buluna -
caklarını bildirmişlerdir. 

Kongre murahhasları alB.kadar makam
larla' temasa geçerek ileri sürecekle:d bir 
metalibat listesi hazırlamıJlardır. Bu lis-
teye .göre oyuncular. 

1 - Azami haftalığın 9 İngiliz lirasına 
çıkarılmasını (eskiden 8 İngiliz lirası idi.) 

2 - Asgarl haftalığm -i İngiliz lirası o
larak t€sbitini, 

3 - Yarala.nan oyunculara daha fazla 
tazminat veri.bnesini istemektedi!'ler. 

Tayyare ile mektebe gidip 
gelen talebe 

nın da ayn bir kudret i1adt! ettiğini her- icad edilmiştir. Filvaki bu mayoların esolarak tamamlamak ve süslemek için ça-
t kes anlar. Fakat, bütiln vatandaşlanmın kilerinden daha pratik olduğu anlaqıl • soran müdüre, 

Iışmamız IS:zım. şte devletin reisi, şlın- ~ 
dikkatlerini şu noktaya celbetmek iste - mıştır. Yünden, kalın ipekten, üze!"leri - Efendim, kabahat bende değil, tay -

İngilterede Somersette bir mektebde 
okuyan leylt talebe, mukannen saatte 
mektebde ·bulunmamış.. ancak 5 saat te
ahhurla derslerlne yetişmi.~ir. Sebebini 

di buııu yapıyor; reisıc-ilmhurluğun an'a. f 
rim ki nönil kahramanı, bugün karşı • türlü türlü reshnlerle süslü satenlerden yare geç kaldı! .. dem.Mir. Filvaki, hafta nelerini kuracak ve adetlerini yerleştiTe- 'i" 
mıza büsbütün başka, büsbütün yeni bir yapılan bu mayoların b;raz dolgunca vü- başlarında tayyare ile evine gidenler a -cek misalleri verm~ki11 meşguldür. Bu • 
çehre ile çı1muş bulunuyor.. TarlM kıy - cudlü kadınlara pek yaktşmadığı, hele rasmda bulunan bu talebe, dönüşte şid· nun ne kadar güzel bir şey olduğunu an- b 
met akımından, belk! de bu yeni çehre, tahtacık kemi.klien Iazlaca çıkık bayan - detli yağmurlar ve havanın muhalefeti la.mak için, bir oümhurreisinir.. ne demek b ..2 

unuan evvelki çeh'reYeri, kendi kendisi- Iuı pek çirkin gösterdtği için, endamma yüzünden Karoi:f tayyare meJJdanın.t. su olduğunu çok iyi bilmek lazımdır. ı ...... -:-
nin gö~;..,de bırakacaktır. glivenen genç kadınlar bunlara rağbet basmış, bu yiizden de tayyare geç kal -Bunu iyi anlaımyanlar iç;n ilk ve ikin-

ci seyahatin, Ankara ve İstan':>uldaki ka- ~====::;;::==M:_:u:h:it:tı:·n=B:ir:g:e:n=:e:t:rn:e:k:t:edi:':r:le:r:. ========;;;;::mı:. ~şt;:ı;;;r;;. ;;;;:;;::==:::=::=======~ 
bul resimlerinin manalan nihayet mera~ 
simden ibaret kalır. Ne demek olduğunu 
iyi anlıyanlar ise, bu hA.diselerde yeni ve 
feyiz11 bir inkılabm ilk ve kafi alametle
rini görürler. Bizim böyle bir harekete 
çıok ihtiyacımız vardı; Devlet Reisimiz en 
evvel buradan başladılar. 

* İsmet İnönünü munarebe meydanla -
rında bir ıkahraman olarak kafi derecede 
tamdık. Dünya meseleleri karşısında Türk 
&iyasetlne veçhe vermek üzere, bir takını 
büyük meseleler ve bunlara ald müşkül • 

1 STER I NAN, 1 STER INANMAI 
Milli Şef K.ı~tamonu seyahatinde olduğu gibi İstanbul 

seyahatinde de halkın dilek ve ihtiyaçları ile yakından al.S.
kadar oldu. Ticaret ve sanayiin muhtelıf şubelerint> men
sub olan bir çok lqileri -dinledi. Huzurluına kabul edilenler 
arasında tücear, komisyoncu, sinem'l.Cı, otelci, kunduracı. 
arabacı, bahçıvan, derici, mensucatç1, 1CJ1kantac1, odun, kö
mür taciri gördük. Fakat ayni zamımd:ı da anladık ki. Is -

tanbul şehrine can ve hay.at veren bu aiıasırla azim ekse -

riyeti İstanbullu değildir, t-ek müşahededen umumt neti • 

ce ve hüküm çıkarılamaz, bununla beraber bize ~yle geldi 

ki İstanbul çok eski zamanlarıdan kalma bir alı§k.anlığa te

baan serbest sı--n'at ve meslek!erl İstanbullu olmıyanlara 

bırakmakta devam etmektedir. 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

Bu son hadise, ne vaklttir içimde, bir dü
ğüm halinde duran, acılığı nisbetinde mü
hlm bir bahsi ortaya atıp, memur denileIJi 
çok defa biçarenin müdafaasını yapmağa. 
salt vesile olinuştur. 
Meşrutiyette yapılan muhtelif tensi •! 

kat bizde memur sınıfım zafa uğratan en.J 
bü~ amillerin başında gelir. Memur, h~ 
tinden, :istikbalinden ve hakkının mahfu~ 
kalacaığından emi.n olmalıdır. Merh~ 
babamın zihinlere nak.şolurunağa layıl(l 
bir vecizesini hatırlarım: Memurdan ~ 
tidar aramak, onu ikdar eylemeğe v~ 
bestedir! Memurun değeri yoksa, hizme• 
te alınmamalı idi. Bir kere alındıktan 
sonra onun orada tutunmak hakkıdır. Li~ 
yak.at göstermezse ilerliyemez. Kanunun. 
suç telikki eylediği bir fiile mütecagjr o
lursa ceza görür. Tasarruf ta, memuru 
açığa çıkarmak için makul sebeb değildir~ 
Tasarruf gayesi güden daire, münhallerJ, 
mevkuf tutmakla maksadına varır. Daire, 
bütçesinde israf varsa, mes'ulu memU!\ 
değildir. Onu oraya alandır. Cezasını me. 
mura çektirmek adalete ve nasafete sığ. 
maz. Uk.ubette niyabet caiz olmadığını 

hukuk tahsiline yeni başlarken öğrendilL 

Tekrar ediyorum: Memur vaziyetinden 
emin olmadık-ça, :dare mekanizmasını iyi 
işletmek güçtür, muhaldır. Cümhuriyet 
hükCımeti onun için memurlar hakkında 
bir kanun ve bir barem yapmıştır. Devle~ 
memuru bu kanun ve bu barem sayesinde 
bugün aşağı yukarı azami bir iş randı "" 
manı verebiliyor. Haklarının mahfuzi .. 
yetinden emin olmasa idı, devair irnpa .. 
ratorlUık zamanındaki Allahlık hale rücu 
ederlero.i. 

Bu hakikatin ehemmiyetle nazarı dik· 
kate alınması 18.zımdır. Hamuru adaletla 
yoğurulmuş bir rejimde, yüz ocak bir .. 
den söndürülemez, yüz aile perişan edile• 
mez. 

Adil bir idare, belki duymuş olduğu bi.ıı 
tak.un zaruretler scvkile bazı servisleri ... 
ni lağva lüzum görmüş ise, oradan açıkta 
kalan zavallılan brr an evvel başka yer .. 
lere yerleştirmek ve yerleştirinciye ka • 
dar da aç bırakmamakla mükelleftir. 

Bugün açığa çıkarılan yüz memurdan 
paraca ne tasarruf edilmiştir bilmiyorum. 
Fakat bildiğim bir şey varsa, bu elim ha~ 
disenin. diğer, yerlerinde kalmış memur .. 
!arın üzerinde yapacağı tesir, o tasarruf 
edilen paranın on ınislifo dahi telafi edi " 
lemiyecek kadar acıdır. 

Bu yüz memurun akı.beti, kurtulan ar • 
ka<laşlannın başlarında bir Damokles kı· 
lıcı gibi mütemadiyen, kıl ucunda salla • 
nıp tehdid edecek, onları, bir çırpıda bu 
kadar insan feda eden müesseseden so .. 
ğutacarktır. Ve en iyi elemanları da başka 
ve daha emin bir kapıda iş aramağa sev .. 
kedecektir. 

(Devamı 13 üncü sayfada.) ..... ,. ....................... -............. ----..... . 
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1 Mart 801' POSTA 

Fuad KöprDIDnün 25 inci SP~ 
tedris yıldönomo A? E ...... 

Harb senelerinde lngilizlerle Şerif 1 Ruzveltin . Dün!~~!~~~~~~adamı- ·-. ~·e·n-i Pa-pa---

Qüseyin arasmda teati edilen mektublar dOnkD nutku :ıtı::::·=~~·:.:d!:: Y•zan:SeUmBqıp-. 
!.ondrada neşredilen beyaz kitaba göre lngilizler Şerif 

Hüseyine 70 bin sterlin göndenniş!er 
. Umumı Harb senelerinde İngilte~ de olduklarını bildirmekte ve hiristi • 

ilin Mısır fevkalade komiseri Macma • yan ArabJarla Müslüman Arablar ara· 
lıon ile Şerif Hüseyin arasında teati e- sında hiçbir fark olmadığını ve hal -
dilen muhabt.ratı muht.evi beyaz bir kın'..11 kimilen Arab bulunduğunu ileri 
kitabın neşredildiğini dün telgraf ha • sürerek Haleb ve Berut viliyetlerinin 
berlerimizde bildirmiştik. Dün akşam sahil mmtakası ile birlikte Arab İm -
Anadolu Ajansı Londra mahreçli tel- paratorlufuna ilhakında ısrar göster. 
ll'afında bu kitab hakkında şu dikka. mektedir. 
te şayan malfunatı vennekt.edir: İngiltere fevkallde komiseri 15 Ki· 

Londra 4 (A.A.) _ Şerif Hüseyin ntmue~ 1915 tarihli makt~~d~, 
ilk mektubunda İngilterenin Arab müttefiki Fransanın menfaatlennı go
ıı;ıeınleketleri için istiklAI tanımasını :ııeterek Haleb ve Benıt vilayetleri hak
nca etmekte ve bu Arab memleketle- kında bir karar vermek hakkını muha
rini şöyle hududlandırmaktadır. faza etmekle beraber Arab hl1kırım 

Şimalde, Mersin ve Adananın oenu· Türk ve Alınan cboyundunığundan• 
bundan 37 Paralel'e kadar, 1-rtulrnasmı temin ed~k şartla~ al • 

Cenubd A . tında sulh rnuahedelennın aktedılece-
Rind d~ ~·. d;~ ham olmak üzere iini temin eylemiş ve ayni zamanda 

G ı..~ nızıne a ar, Şerif Hüseyine 20 bin sterling gönder-
aruue. Kızıldenize ve Akdenbıe b· ..... ~<M 

~r u~wr. 
' Muhabere İngilt&n! kvka1Ade ko 

Şerif Hüseyin, ayni zamanda bir A· miserinin 1 O Mart 916 tarihli mektu
rab ?•lifenin ilAnını tasvib etmesini bu ile nlhayet1enmektedir. Bu mek • 
de rıca eylemek~ir. tubda, Şerif Hibeyinin istediği 50 bin 

Şerif Hüseyin S Teşrfmsant 191 S İngiliz lirasının tedi)"eSi ve diğer bazı 
tarihli cevabında Arablann Menin ve askeri mesall mevzuu bahsdlmakta '" 
:Adana vilayetinden vazgeçmeğe Ama. dır. 

Yemsnde Alman ve 1 Polonya • Romanya 
italyanların faaliyetleri arasındaki mozakerel:r 
San'ada bir Alman askeri Varşovada Tuna havzası 

mektebi kurulmuş meselesi görüşülüyor 

Londra 4 (Hu.ual) - Cibutiden bildi • 
ftliyor: 

Yemenin hükfunet merkezi olan San'a
da bir Alman askarl mektebi kurulmUt
tur. Ecnebilerin umumtyetle akı bir 
~ontrol altında bulun.duklan bu Arab Ql
kesinde, Alman mektebınin muallimleri
ile her türlü serbestı verilmiştir. 

Mektebin ameU tedrisat müddeU Dç 
•Y'dır. Bu müddet zarfında 120 sübaya 
~k, bava da.fi top ve tutuşturucu bom • 
balann sureti iatimall öğrettirilmeltte • 
~. Her üç ayda bir, tedrisat milddettnl 
fkınaı eden talebe, yerini yenilere ter .. 
ketmektedir. 
Diğer taraftan İtalyan hava silbaylan 

C!a bır Yemen hava kuvvetinin temellı .. 
l'ini atmakta meşguldürler. 

Almanya bir Avrupa 
harbine girmeğe mecbur 
kalırsa ne yapacak ! 

Varşova 4 (AA) - Havu : 
İyi haber alan mahfellerde söylen • 

diğine gö~ Gafenoo ile Becit arasın • 
da yapılacak müzakereler esnıasmda 
Avnıpa."Ull styuf vaziyeti. ve bilhassa 
Tuna havzası me.leleri tetkik edile • 
cek ve Polonya ile Romanya arasın • 
dalti iktlftdt mibıuebetlerin sağJam • 
lqtıırılmuı imklnlan aıraştarilcaktıır. 
Bu mtımkereler esnisında Yahudi me 
9e-lestniıi de tetkik edileceğine mu .. 
hakkak nanrile bakılmaktadır. 

Ayni mahfellere göre Polonyada Al 
manyayı takliden beynelmilel Tuna 
komisyonuna girmeği derpf.J eylemek
tedir. 

İki nurr aruında yapılacak milll • 
kat esnuında Vistill nehrini Tunanın 
mansab cihetine bağlıyan bir kanal in
psı projesi de görll§filecelttir. 

Franko şerefine 
İngiliz kruvazöründe 

Berlin 4 (Huaual) - cPres AsoılaYfllb 21 pare top atıldı 
•Jansı bildiriyor. 
~aa1ona1 - sosyatiJt partisinin millt mtl Londra 4 (HulUlf) - Franko hitktime
bir a ınütehasmları. Almanyanın b«lyük tinin 1ngl.ltere tarafından tanınması fe • 
•- Avrupa harbine iftirake mecbur kal- --· Palma limanında tuaJ·ork adası) "'it takdi d k _. A da h .n:::Lmı, , ..... 
lcab ed r e, ~er eu . şrupa 8 nmaa demirlemif olan İngiliz ıDevanşayr. kru 
'·-~ en tedbırlere daır bir liste bam'· vazörü, !l pare top atmıştır. Sahildeki 
&CUilaktadırlar. 

Bu tedb· 1 1ı... : d"' ç ko-Sl .lr..a nasyonau.t bataryalar mukabele etmlf • 
Oıe ır er ı.ınes.n ~, e ov-3 

l.tacaristanm vaziyetine müteallik e- !erdir. 
helll?n:iyetli noktalar mevcuddur. Franlto nezdine tayin edilen yeni İn· 

1 - Çek~lovıkyanın sadakatıne gil. gillz sefiri Moris Paterson, yakında va • 
~~ --1.+l ernez. Bunun 1çin Çek ordu.su w zifesi başına ıe ............. r. 
lilAhiarı tensik edilmeli. Amerikanm vaziyeti 
""~-- Bütün Çek ask.eri fabrikaları Al· 
-...cıyanın kontrolü altına geçmeli. Londra 4 (Hususi) - Amerikanın ls • 
rrx.~ - MacarJatuwı bitaraf kalma.ana panya sefiri Bauers, cKuin Mery> vapu-

Uiaade edilmemeli ve Macar zira! mah ru ile Nevyorka hareket etmiştir. 
au;r. ınnı Alınanyaya terkini temin etmea Sefirin bu seyahati, Franko hüld\meti-

- Çeko-Slovüya ve Macaristan. AJ .. n1n Amerika tarafından tanınmaslle a!A
lrıan kıt'aJarının kendi topraklarından kadardır. 
li!çr esine müsaade etmelidirler. Paris 4 - Mareşal Patainin Burgos bil-

i 
yük elçiliğine tayinmi mevzuu bahseden 

ı lnı·rde b. . t nasyonalist hariciye nazın genera! Jor -
il CJDaye dana, Ma-tin gazetesinin Burgos muhabi· 

İ .nıir S (Hususi) _ Zehra . . d rine fU beyanatta bulunmuştur· 
bir kadının idare ettiği umumt ı::r ~ Fransa, bize karp tfı kalbimizde his -
d~n birinde bugün bir einayet işlen • &ettiğimiz çok güzel bir jest yapmış ve bi-
~· Osman isminde biri sermayeler • ze en iyi ve en Jerefli evlAdım büyük eJ
i'Lan 4 kadını ağır surette yaralamıştr. çl göndermiye karar vermiştir. Esasen 
tduıralılardan Münenw aclırulaıkt ka .. blrçoklanmuın. kalbinde Fransız sevgisı-

ölnıüttör. Dl har& tam alarak mevcwl bulursunuz. 

Amerika Cümhurreisi 1t:!:ite konfera~ salonu. bütün K onklav adı verilen altmış~ 
demokrasiyi şiddetle profesörler, d~ntler, memleketin tanm- Kardinalden mürekkeb mec • 

mış phsiyetleri, ilım ve fikir adamlarile, lis, Hıristiyanlığın en büyük ruhani ~ 
müdafaa etti münevver gençlik ile dolmuştur. cismani reisi olan Papayı intibah etti 

Memleket kültürüne 25 yıl hizmet e- Ajans haberlerinin bildirdiği ~ 
Vaşington 4 (Hususi) - Amerika den Fuad Köprülü, tören başlamadan bir yenı Papalığa bundan evvelki Papa• 

dor..aınm.asının ma~walarıında :tıazll' kaç dakika evvel yimh beş yaşında bir nın Hariciye nazırı olan Kardinal Pa • 
b~lun~uktan ~a bu g~ Vaşingtona delikanlı çevikliği ve tazeliğiıe salona çelli seçilıniştir. 
dom:nuş olan Cumhurreısi Ruzvelt, A· girmiş. uzmı uzun aDuılanmıştır. Kendisi Romalıdır vıe bilhassa dip}o. 
merika parlamentosunun kuruluşunun Tam saat on befte Edebiyat Fakültesi matik kabiliyeti ile temayüz ettiği içiıt, 
150 inci yıldönümü münasebetile meb- doçentlerinden Ali Nihad Tarlan kürsüye Vatikand~. siyast faaliyetin diğerlerina 
~n ve Ayan meclislerinin yaptıklan gelmiştir. Doçent sözlerine: üstün geleceği umuluyor. 
~~şt~~ek t~plantıda heyecanlı bir nu· c- Edebiyat Fakülteli ailesi bugiln Şimdiye kadar Hıristiyanlığın di1ıı • 
u soylemı.ştir. muhterem profesör Fuad Köprülünün yir yaya infüjan üzerinden iki bin aent 

RuzvPlt, yarım saat kadar devam e - mi beşinci tedria yılı dl5nümünü kutlu • geçmiştir. Bu müddet zarfında altı yill 
den ve sık sık alkışlanan bu nutkunda luyor.ı. küsur Papa seçilmiştir. Fakat bunla, 
~erik~ ist~k~Alinin ve kanunu esasi· Diye başlamq ve ~le devam etmiştir: nn hiç bıri ilk kur'ada ekseriyet ta • 
~ın tarıhçesını yaptıktan ~nra, ~e- c- Türk irfanına velev cilz't h.izmet ~ zanmarnıştır. Bu defaki seçim neticell 
rıkanın tamamen demokratik prensıp- miş olsun her ilim adamım takdır ve fUk Papa intibah olunup on ikinci cPb a • 
lere davanan. ~ir .de~let olduğunu ve ranla karşılamak münevver zümrenin dını alan Kardinal Paçelli de, şahsiye. 
bu demokrasıyı hıçbır şeye feda etme- borcudur. (Fua i Köprülfl) az sonra bil - tinin kuvvetine, Konklav meclisinde 
m~k. azminde bulunduğunu beyan et• lisaten arzedecel\m büyük hizmetleri do- haiz bulunduğu nüfuza rağmen ancak 
mıştır. la,yısile bu takdir ve f(ikranı en btlyillı: üçüncll seçimde ıntihab nJaabını te • 

Ruzvolt, diğer ~v'l.et si&1'emlernrrin satAhiyetle ha'tket.nu' btr illin adamımız, min etme~e muvaffak olabilmiftir. T9ır 
zahiren yeni görünmekle beraber, e • beynelmilel ilim llemine değerli ilDıinf mamen Hıristiyan bir mahiyet arzet • 
sasta çok eski olduklarını ve bir fer· duyurmuş mütteşriklerin birçok ha • mesi itibarile bizleri allkadar etme . 
din kütle üzerinde hakimiyetini icbar talarını tashih ederek. kalemi ne de o a. mek llzım gelen papa seçimlerinin husa, 
ve idame etmekten baska hiçbir ga~ lemi fethetrniı bır alimdir. siyeti şudur ki, bir defa, çok genif btl 
Yı? matuf bulunmadığını söylemiş, bu Ali Nihad Tarlan bundan ıonra profe- insan kütlesinin ruhani ve cisrnant vr 
gibi sjstemlerin zulüm ve cebirle ka· sörün küTtürümüze yaptığı hizmetlerden. ziyeti bu davada mevzuubahstır. 
im o~d.u~lannı anlatmıştır. . A eserlerin-den bahsetmıştir. Bu bakımdan ve beynelınilel genJt 

Reısıcrumhur hususi surette hancı Ali Nihadı takiben kürsüye arabca ve bir mana ifade eden bu hidiseye 1l 
politikaya temas etmemiş, yalnız, dil- farsça profesörü Rittei gelmiş, düzgiln bir kayd kalmak mümkün değildir. Kal ı 
§Ünce, söz ve iman hürriyetlerine da· türkçe ile Fuad Köprülünün iliın hüvi- dı ki, ideolojik davaların şiddetle br, 
yanan demokrasi doktrinin yüksekli- yetini tebarüz etti:-en çok güzel bir ko - şılaştıklan bu uırda seçilecek Papaım 
ğini ileri sürmüştilr. nuşma yapmıJtır. şahsiyeti, tezahür eden umum! filtirlel 

Reisicümhur, Amerikanın 2 bin se- Ritterden sonrıa doçent Ömer Ldtfi, de- itibarile siyast vaziyetle de bftyi1k: bil 
nelik tecrübe ile sakatlığı isbat edil- ğerli al'min tarihçili~im anlatmıştır. yakınlık gösterir. Nitekim, Papa Ol 

miş olan -:-ejimlere dönülmesini tasvib Dördüncü olarak kürsüyü iıgal eden do birinci cPi• nin ölümünü müteakıb Y• 
eden1iyeceğini bilci6 :ıniş, Amerikan*1 çent Ziyaeddin Fahri çok güzel bir kon • ni seçilecf'k Papa hakkında gerek de , 
politik sistemint ve hürriyetini met - feransla Köprülünün içtimaiyatçı vu - mokrat Fransadan, ona mukabil Fa • 
betmiş ve Amerika vatandaşlannın 150 fını tebarüz ettirmiftir. şist ve Nasyonal sosyalist İtalya ve AJ, 
sene eV\:elki cedlermin ba~ladığı ese- Kabataş lisesi edebıyat hocası Nihad da --"'ksel 1 h ~ . manya n vu en ses er, er şe,."''-
re devam edeceklerini bildirerek söz- Sami Bamarlı üstadın bır talebesi olarak evv~l dint bir mahiyeti haiz olmak 1A , 
lerini bitirmiıtir. heyecanlarmı aJLl9eıttfnnete çalıfımıl _._ ztm gelen bu meselenin mahf~tint da 

Türkiyenin 
Kamaştırıcı 
Kalkınması 

Avrupa mecmualarında Fuad Köpnıl:l h' d ;H.,t· k . t'd d öst .ı..+ı. . ı e5~ ırme ıs 1 a mı g erm'-l.1r• 
•• ıçm yazılan m.atsıelerden bazı parçalar Kard" 1 p 11. · · i blr idd" goz k 

ına açe ının seçım , ıa • 
o umuştur. - d kr tl +-'-

Eski Fransız sef ri bir 
konferans verdi 

. . ya gore emo a an memnun e ... ..., 
Nihad Samıden sonra Azerbaycar. Ba- F 'stl . .. .._il b ı.-.ştı 

k.... _ . •t . d '-• ... t dı t 1 bel . aşı en mun111 ıraıuıu r. u unıversı esın ea.ı, us a n a e erm-
detı Bayan Süreyya Ocıoğlu heyecanlı bir Hakikat şudur ki Kardinal Paçell\ 
hitabe ile Azeri arkadaflan namına Fuad ince zekAsile, Vatikan siyasetini idare-
Köprülüyü 1e1Amlaın1ft flddetle alkışlan- de g~terdiği yübek dirayetle tema • 
mıştır. yüz etmiş ince bir kilise diplomatıdır. 

Bundan sonra tıstad .. ıonda bulunan· Siyasi herhangi bir ideolojiye alet ol • 
lann büyük tezahünatı arasında kürsü- manın. iki bin eenedenberi devam edea 
ye davet edflmlf, çok heyecanlı olan de- Papalık gibi büyük nüfuzu haiz bir mtl 

Paris 4 (A.A.) - Fransanın Ankara ğerii illin adamı, ağır alır kürsüye ~ık • essesenin vaziyetini sarsabileceğini pek 
eski büyük elçi.ti Kont de Şarnbnın, mış ve alkıflar arasında fUnlan söyle • aıa bilir. Bundan dolayıdır ki Papa, an. 
dün akşam Akademi Française azasın· miştir: cak Papalığın menfaati ile alAkadar da-
dan Chı:ıumeix'in riyasetinde coğrafya Çok sevgili arkaclqlar, valan benimaeyeb lir. Bundan do • 
enstitüsü tarafından tertib olunan bir Hayatını gençlik hizmetin' vakfetmiş layıdır ki. taraflann bu meselede ta • 
toplantıda, Türkiye hakkında çok pal"' olmaktan b8fka hiç hır meziyeti olmıyan kınabilecekleri muzafferane tavırların 
lak bir konferans vermiştir., bir adama karp ga.terilen büyük tevec- hemen hiç birinın kıymeti yoktur. 

Kıo.nferal19ta bu'hml4tllann arasında cühler karşısında, büsbütün küçüldüğü • Sellin Ragıp ~ 
Türkiye büyük elçisi Suad Davaz, Ge- mü du~!orum. _ 
:neral Gourod, kordiplomatik ve Aca· K.endıs ne yapılan en küçuk b_lr hizrne. 
demie Français~ azalan, meb'uslar ve tiAb le unutmamak ve onu_ en büyük ~ü
tanınmış gazeteciler göze çarpıyord\L kafatl~rla ka111l~mırk lôtü:ıcar ;e A~ıc:· 

Papanın tac giyme 
• • 

merasımı 

K f T - ~· . ö k nab Türk milletınin eski bır an anes·dır. 
on eransçı ur.ıı.ıyenın g z amaş - . Vatikan 4 (A.A.) - Havas ajannnıa 

tıncı 1--lk1"'"'asın1 çı'zm.;41 Atatürkün Ben bu teoveccilhlen sadece bu asil muhabiri bıldı"nyor: 
Art ,._... • • ._,, ' • b" tezahürü b IA'L.\.. ed" 

dehasını ve vatanperverliğini tebarüz an anenın ır gı ı te.ı.a.-i 1 • 12 ncl Pie'nin tac giyme merasimi Jrfar. 
ettirmiştir Ve nihayet hazır bulunan• 1Y0~u~. Ve sizlere en candan tefekkür • tın 12 ncl Pazar gün;ı yapılacaktır. 
l .. kl" Ik 1 da Ata enmı sunuyorum. =============----ar n sure ı a ış an arasın - . 
türkün arkadaşı ve devamcısı İsmet _Millt h~yat kad~u lçınde kendiı~e gularile etlliyonım. 
t .. - ta . ..ı- bulurun tur duşmQ.ş bır vazifeyı yapmaktan fazla bir AU Nihad Fuad KöprillOye her taraf. 
nonune zım\n: UŞ • ~.. - • beni ·ı..... l b 

A9 gormıyen m gıuı ciz ir iman bu tan gelen tebrik telgraflanıu otmnut. 

Ankara B. muhte!iti 
T amşvarı 5 - 2 yendi 

küçük hizmetin mukabilind~ bu kadar bil Türkiyede ilk defa btr ili madammı ya.. 
yük mükifata ula llyık değildir. pılan bu çok JWinde Jtlblle de böylect 

lnönünden Sakaryaya. Dumlupmardan mm. erİnltttr· 
Lozana kadar millellel ve muhtefem za. * 
fer abideleri kurarak dOf"Uln çtzmele • K6prfl16ııb 1111l11ml Tllrk kflltü~ 

Ankara (Husus!) - Romanymıailf lerfle çiğneıımlf topraklarc!• mD.staJdl n Türk foıtlonı ft bilha .. Azerbaycan .. 
Tamşvar futbol takımı, bugün Ankara mes'ud bir dev~ kuran Büyük Şeflerin debiyatı tlzertnde JIPIDlf oldutu arqtll'e 
B. muhtclitile yaptığı ikinci karşılaş· idareal altında bniannı. canlarmı ve • malar, kendisine Azer! muhitleri içindt 
mada S • 2 gibi mühim bir farkla kay· ren isimsiz kahramanları 80DSUZ hQrmet de huaust bir sempatinJn toplanmumı m11 

betti. ve minnetle analım. Onlar. ancak. dev • cfb dlmuftu.r. 
Oyunun ilk devresi, sonlara kadar, lerin yapabilec:efi bilyilk ifleri mubbf- Jflbile milnuebetlla J.tanbulıda bulu • 

güneşe ve çok şiddetli esen rüzgar al· linde hiç bir teY beklemeden .. deot milli nan Aı.ıert talebe ve dostları. bndlsfne 
tında bulunmasına rağmen sistemli bir bir vazife olarak yapmıflarc!ır. karp AmriJ.illn huaud bir cemllesbd 
oyun çıkaran Ankaralılann lehine i . Arkadaşlar, bugü:ı. cClmhuriye: ve tn- göstermek lltemlfler w Azerl TllrkHllll
ken Rumenlerin son dakikada çıkar • kılib yolunda, medeniyet ve itlll yolunda nün ilk uymdmcılanndan biri olan Ha. 
dık.lan bir sayı ile 2 - 2 beraberlikle Mifi! Şefinin etnfında aşkla ve fUurla san Bey Zerdabtnin bir fotolrafını, antl
bitti. birl~en büyük TO.rk mille inin idealist .ta bir Türk çerçevem ile çerçevelenmiı 

İkincı haftaym başlar başlamaz pe • gençUiini sizin p.lııslannızd1 derin say. olarak. kendlmıe hediye etmiflerdir. u .. 
naltıdan bir sayı kazanan Ankaralılar, gı ile selAmlarken, çok yakm bir istikbal- diyeyi Azerilerden mdrellib bir b91• 
sağ ve sol muavinlerinin gayretile 2 de saflarınız arasından yetışecek büyük götünnilf, Köprülüyü evinde ziyaretle 
gol daha yaparak maçı 5 • 2 galibiyet· ilim adamlannm hayali karıısında daha kenctisine t•lrcfürı ve yıldönOmüni tıebrill 
le bitirmişlerdir. şimdiden en derin iftihar ve hürmet duy etmişlerdir. 
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Deniz erde fırtına b ·· t ·· n 
şiddetile dev~.m ediyor 

Fırbna sebebile Karadenize hareket edecek vapurlar 
Büyükderede demirledikleri gibi limana gelmesi 

beklenen vapurlar da henüz gelemediler 

İki gündenberi Karadeniz ve Ege de • pıp yapmadlğı hakkında limana bir ha
nizinde hüküm sürmek+e olan fırtına şid- ber gelmemiştir. 
detle devam etmektedir. Fırtına yüzün - Dün şehrimizde de hava kapalı ve fır
"den dün Boğazda bile seyrüsefer güçlcs- tınalı geçm:ş, öğleden sonra küçıik dolu 
miştir. Fırtına bilhassa Karadenizde çok taneleri -düşmüştür. 
fiddetli o1duğundan seferde bulunan va- Yeşilköy meteoroloji istasyonundan a
purlar gene limanlara sığınmışlardır. Ka- lınan malfunata göre, hav'.:! yurdun doğu 
radeniz limanlarına hareket edecek va . ve cenubu şarki Anadolu bölgelerinde ka

. purlar, dün de Boğazdan dışarı çıkamı _ palı ve yağışlı, orta Anadolu, Kııra -
yarak Büyükdere önünde beklemek mec- deniz kıyılarında ~ark kısımları ile Ko
buriyeti.nde kalmışiardır. Tarife muci _ caelide mevzii yağışlı. diğer bölgelerde u
bince dün ıoaat ıo da Ba-rtından gelmesi mumiyetle bulutlu geçmiştir. 

Ri.i.zgarlar bütün bölgclcmle umumi -
beklenen Ülgen vapurile Mersinden gel- yetle şimalden orta kuvvette, 'l'r.akya, or-
mesi beklenen Sadık.zade vapuru fırtına ta Ana·dolu bölgeJe-rinde kuvvetlict>, Ka • 
yüzünden .limanımız'l gelememişlerdir. radeniz, Marmara, Ege denizlerinde fır
Bu vapurların bugün gelmesi beklen - tına şeklinde esmiştir. 
mektedtr. Sühunet en yüksek 6,1 ve en dü~ük 2,9 

Geç vakte kadar fırtınanın bir hasar ya santigrad kaydedilmiştir. 

i~i ~~dm ~a.tır ve keserle Bir kundura boyacısı 
bırıbırlerını yaraladıl2r üç kişiyi yar Ja:·ıp kEçll 

Evvelki gün Şehremininde Seyı'dö - nu··n K .. ··kp d ·· k' · · w . , uçu azar a uç ışının agır 

~~ mŞeahakillesı.n1de oturan Emine, ev sa surette yaralanmasile neticelenen bir 
. ı v ye ı e konturat meselesi yü- hadise olmustur. 

zünden 'kavgaya ıtuıtuşm.U§lardııt. Bu Küçükpa~rda avakkabıı. boyacı1ığı 
ıırada Şevkiye, Eminenin elinde bu • yapan Kıpti Durm~s, dün o civarda do 
ıı:ııan et kesmeğe mahsus satın birden la~ırken, bir kadın ~üzünden aralan a-
bıre kapmış ve Emf h ·· d k • TÜ.cudti .. neye u:uın e ere çık olan Celale rastlam:ı.ştır. Bu tesadüf 

nun muhte11! yerlenne vurma· üzerine aralarında kısa bir ağız kav -
la başlamıştır. ~an acısile ne yapaca· gası olmuş ve derhal boğaz boğaza gel
f~ı şaşıran Emme de, eline geçirdiği mis1erclir. Yumruk ve tekme ile epey 
bı k . ak l k Şe k" . . r es~n .Y .a :ya!"'a v ıyemn ka - uzun süren kavgaya oradan geçmekte 
fasına v ındirmiftır. Kanlı bir şekil alan olan Cela !in arkadaşlarından Ali ve 
bu boguşma sonunda, her iki kadın da Mahmud müdahale etmişler ve onları 
ağır surette yaral~~~ kan:ar içeri- ayt.Jfrmağa ça:bşmış1ardır. Bu müdafaı
de ka~lardır. Gurultu üzenne yeti • aya büsbütün kızan Durmuş, bıçağını 
ten koIJl-1Ular tarafından hadise zabı· çekerek her üçünün de Üzerlerine atıl
taya haber verilmiş, yaralılar tedavi al mış ve ra.!!tgele savurmağa başlamış -
tına alı.n.nuşlardJr. t 

Zb ~ 
a ıta tahkikata başla~. Bu sırada Cel~l göğsünden ve kar • 

Oç yOz elll ekmek mDsadere e · fldi 

Beyoğlu kazası dahilindeki esnafın kon 
trollarının bitirilmlt olduğunu yazmış -
bk. Beyoğlu fırınlannda ü~ yüz elli ek
mek miktarlarının eksik oldu~u görülmüı 
ve ekmekler müsadere edilerek Darüli -
oezeye gönderiltmftir. 

Belediye muhasebe tefkllAtınen 
mesai uetlerl 

Belediye muhı!.!ebe te§kilttı ak~amları 
on dokuz buçuğa kadar ça~akta idi. 
Gelecek haftadan itibaren normal me • 
aai saati tekrar bıJlıyacaktır. 

lntaat ,ubeal mOdDrO istifa etti 
Belediye fen heyeti inşaat f'lbesi mü

dUrlUtfi.ne tayin edilen Arif Hikmet yeni 
vazif eainden istifa etmtıtir. 

nından, A1i bacağrn.'<ian, Mahmud da 
başından ağır surette yaralanmışlar • 
dır. Her üç arkadaş kanlar içerisinde 
yere yuvarlanarak feryad etrneğe baş
qam ~lardır. GUrü1tü üzerine yeltişen 
zabıta memurları yaralılan ca rıkur • 
taran otomobilile hastaneye kaldırmış
laroır. Vak'ayı rnüteakıb kaçan Dur -
muş aranmaktadır. 

Tramvaydan atlıyan bir çocuk 
yaralanc'ı 

2252 numaralı vatmanın idaresindeki 
1015 numaralı Ortaköy tramvay arabası 
içerisinde bulunan yolculardan 11) yaşın
da Necati. tramvayın Ortaköy istasyo • 
nuna yaklaştığı ıırada durmasın:. bekle -
rneden atlamak istemi§, müvazenesini 
kaybederek tekerleklerin altına yuvar -
lanmıştır. Ağır su~tte yaralanan Necati 
Be~lu hutaneaine kaldırılmıştır. 

( Galatasaraylı gençlerin konseri 

SON POSTA Mart s 

Yeni vapurlar için 
bugün Almanyadan 

bir he}fet daha geliyor 

1 Be ediye şeh in te "zrk 
İ-s ile meşgul oluyor 

İstin ye doklarınd :ın 
çıkarılan amele say .. sı 

430 u b~ldJ 

Almanyada yaptırılmış olan vapur -
lar meselesi hakkında Alman heyetile 
müzakerelere dün de devam edilmiş

tir. Alman heyeti, Türk ve Alman mü· 
tehassıs!arile birlikte vapurlarda ya -
p lacak tetkikler sonunda, görülecek 
noksanları ikmal veya tazmin etmeği 
kabul etmişlerdir. 

Heyetimizle beraber vapur1arda tet
kik yapmak üzere de bugün biri. kazan 
ve makine, diğeri güverte mütehassı • 
sından mürekkeb bir Alman hevetinin 
şehri:mize ge'lmesi bekleniılme} ~ 'd!İr. 
Deniz Ticareti Müdürlüğünde vapur 
kazanları üzerinde tetkikler yapmakta 
olan kom;svon da raporunu hazırla • 
maktadır. Bu komisyonun aza1an ara
sında kazanların tercihi ve diğer hu • 
susjlarda hazı 'ihtila ) ır çııktığı, haber 
verilmektedir. 
Diğer taraftan yeni teşkilat dolayı • 

sile Denizbankta açığa çıkarılan me • 
murların ikramiye meselesi de henüz 
halledilmemiştir. 

Denizbanka bağlı İstinye fabrika ve 
havuzlardan yeniden bazı ameleler iş
lerinden çıkanlmışlardır. Bu amele -
lerle be .. aber bir müddet evvel çıka -
rılan amele yektmunun 430 u bulduğu 
haber verilmektedir. 

Aryon anlış r- " rrüzakereleri için 
b r heyetimiz Belgrc: da g'tti 

Dün Belgradda afyon anlaşması müza
kerelerine devam etmek üzere İktısad Ve 
kaleli teşkilatlandırma müdürü Servet. 
Toprak mahsullen of:si umum müd:.irü 
Hamza Osman ve ofisin İstanbul şubesi 
müdürü Vahid Demirkandan mürekkeb 
bir heyetimiz Yugoslavyaya hareket et
miştir. 

Heyetimiz Yugosiav rnurahhaslarile 
938 yılı nihayetind~ mer'iyeti hitan: bu
lan ve geçen sene müzakerelerine İstan
bulda başlanılan afyon anlaşması müza -
kerelerini ikmal ve yeni bir anlaşma tan
zim edeceklerdir. 

İlk mücadele yerlere tükürenlerle yapılacak, yerlere 
kağıd parçaları ve çöp atılmaması da temin edilecek 

İstanbul Belediyesi, şehrin temizliği 
ile esaslı şekilde me·şgul olmaktadır. 
'l\emiz!'ik işleri programlaşt:ı!rflacak .. 
tır. İlk mücadele yerlere tükürenlerle 
yapılmaktDdır. 

Bilfilıl'lre kağıd parçaları, tramvay 
biletleri, çöplerle mücadele başlıyacak, 
her mücadele için ayrı tedbirlere baş
vurulacaktır. 

Bu işler~e meşgul olmak üzere bele
diye reis muavini Lfi.tfinin reisliği al • 
tında bir komis7'-·on teşkil edilmiştir. 

Komisyon, tükürü.lde mücndele ~şint 
yoluna koyduktan sonra diğer müca • 
delelere geçilecektir . 
Şehrimizin tanınmış ressamlarına a

fişler yaptırılmıştır. Bir adamın yere 
tükürdü§"ünii tasvir eden bu afişlerin 
altında chir tükürük, bin hasta1ık» 

Poli8fe :. 
------

diye yazılmaktadır. Bu mücadıP.l~ 
polis de belediyeye yardım edecekti:ı\I 
Muhtelif noktalarda polisler buluna ~ 
cak, yere tükürenleri yakalıyacaktır. 1 

Kağıd parçalarile yapılacak mücade 
lelere ise mekteblerde ve sinemalarda 
devam edilecektir. Mekt~blerde mua~ 
lim ler çocukların sokaklara kağıd par
çaları atmamalarmı anlatmak ve sin6'f 
malarda filmlerle h:ılkm nazan dikka .. 
ti celbedilmek suretile başlanılacak • 
tır. I 

Tramvay biletlerinin öteye beriye a. 
tılrnaması için durak yerlerine yüz ka., 
dar kağıd sepeti as1Jacaktır. . 

Çöplerin sokaklara atılmaması ~~ 
halka S!kı tenbihatta bulunulacak, aıı:ı
si hareket edenler cezalandınlacak • 
tır. 

Asherlill işleri: 
Bir oto rT!<. bil bir ka<'ıneı çıırpb Şubeye davet 
Şoför Agobun idaresindeki 2226 numa- Beyoğlu yerli askerlik şubesinden: şubfıt 

ralı otomobil Haıaskargazl. caddesinden mize kayıdlı muhtelif dereceden bllılm~ 
geçerken Emorfiye adında bir kadına askeri sübaylar lle erat ve şehid yetimleriı-1 
çarparak hafifçe yaralanmasına sebebıyet nin 939 tütün ikramiyesine dahil edilmek ""i 
vermiştir. Yaralınm müdavatı yapılmı~. zere kendilerinde mevcud vesikalarile bir ~ 

ilkte 20-3-939 tarlh1ne kadar şubeye müra.ııı 
suçlu şoför yakalanmıştır. caatıeri, bu tarihten sonra müracaat ede ıı1 

Bir vopt·run c'.ireiji kırıldı, De; ceklerin ikramiye cetveline dahil edllmlye f 

am ~le yaralandı ceği UA.n olunur. 
Evvelki gün şamandırad:ı bağlı bulu - -

nan Alman bandıralı Şilorik vapurunun Genç bir kac!ın·n eyııklzr-1 ezildi 
direği birdenbire kınlmıştır. Bu sırada Dün saat 16 da Beşiktaşta Yeniınahal~ 
vapurun güvertesıncie çalışmakta olan a- lede Çömezler sokağmda 12 numarada 23 
melelerden Arif, Aziz ve mavnacı Musta- yaşlarında Avadis Kameıa, kapı önünde 
fa vücudlerinin muhtelü yerlerinden ya- merdivenleri süpürmekte iken dayalı b\l-i 
ralanrn.ışlar<lır. Yaralıla: berayi tedavi lunan ağır siklette bır taş birdenbire de?-1 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. rilmiştir. Kam.elanın her ikı ayağı taşmı 

Rındevucu iki kadı ı y~ka ıındı altında kalarak ezilıruş ve tedavi edılınelıi 
Kumbaracıyoku~nda 117 numaralı A- üzere Beyoğlu hastanesıne kaldırılmıştı» 

nastasyadis apartımanının bir numaralı Bir otcı mobl1 bir adama çarptı 
dairesinde oturan Anna ve Makbulenin Şoför Osmanın idaresindeki 480 numaı.ı 
randevuculuk yap~ıkları zabıta tarafın • ralı hususi otomobil İstiklal caddesindeB 
dan haber alınarak e~de yapılan arama- geçerken Cel!l adında birine çarparak a~ 
da bir kadın ve iki erkek bulunmuştur. ğır surette yaralamıştıı-. Yaralı berayi te. 

Sulçu ev sahibleri hakkında takibat baş- davi Beyoğlu hastanesine kaldırılmış, su9' 
lanmıştır. lu şoför yakalanmıştıı:-. 

Edebi Seyahat Romanı 

Yaprak Aşısı 
Bürhan Cahid 

~EHIR TiYATROSU 
Tepebaşı Dram lcıımı 

Gündü:ı: 1aat 16.30 da 
Gece ıaat 20.30 da 

ANNA KARENiN 

Norveç ticaret .-nh~şması liste ·erinde Arkadaşımız, romancırru.z Bürhan 
tadit&t y pıldı Cahidi!l geçen yaz İtalya ~ F'ran~ 

l.tildal caddcıi Kome-dı kıımı 
Gündüz aaat lii,30 da 

gece ıaat .. o. O da 

BiR MUHASiB ARANIYOR 
Vekiller Heyeti kararile, Türkiye _ sada yaptığı seyahati esnasında 

Norveç ticaret ve klerin~ anlaşmasına yazd1ğı ou yeni tarzdaki ~k ve se
bağlı A ve B listelerinde bazı tadilat ya- yahat romanı çok güzel bir şekilde 
pılmıştır. Buna göre, İktısad Vekaleıtın- ve resimlerle kitab halinde çııktı. 
den müsaade alınmak şartile sellüloz ve Bütün kitabcılardan isteyiniz. 
ambalaj kdğıdından 100 tonluk konten _ Tev7i yeri: (KÖROOLU) matbaası 
jan ilave edilm!~i!'. Ancak bu mallar \ J 
mer't olan genel ttha1At rej imi ahkAmına 
tevfikan di~r mem4eketlerden Türkiye
ye serbest olarak girdiği müddetçe İktı • 
sad Vek!letinden müsaade alırunıyacak -
tıı-. 100 tonluk kontenjanın yüzde 50 si 
İstanbula, yüzde 2~ si İzmire verilmiş ve 
yüzde 30 uda merkezde alıkonulmuştur. 

Bir arkadaşımızın 
yıldönümü 

Anadolu Sahilinde 

Kirahk ev istiyorum 
Caddebostımı ile Suadiye ara

sımıa, geniş bahçeli, pl4jıt yakın 
yeni, konforlu olması şarttır, se
nelik tutudcakbr. Mufassal teklit
lel."in ı S ın Posta İdarehanesinde 
Ali HOm ı) adresine bildirilmesi. 

I N SAN 
S P. 1 tablo 

TURAN Tiyatrosu 
Buırün ıaat t5 de gece 

"1 de umuma 

Ertııwul Sadi Tek •• 
arka.-laşları 

rürülen rafıbet delayiıile 
de..,anı eden 

MABUD 
Fiatlarda zam yotur. 

HALK CPERETI 
Bugün 16 da akıam 9 da 

ŞiRiN TEYZE 
Pek yakında: 

ZOZO DALMAS 
Hallı: operetinde 

cSon Telgraf, refikimiz üç yaşına bas
Dll§tlr. Kıend.brini teı'brik. muvaffakiyetini 
dileriz. 

L I L 1 A N HARVEY 

ZAMBAK KiRiK ................................. ·-························-· 
23 Nisan - Çocuk Bayramı Filminde ••• Pek, yakında 

S Ü M E R sinemasında 
BaJramm bu J1] daha üstün Tiı '8D. 

olmuı lçtn §hndlden hazırlanınız. Çtin
k11 bayram oocutıann bayramıdır 

~------------------------------~ 
,..~~ .... ---------------------------------, S P B N C E B Tarafından Fransızca olarak Canlı - Hareketli bir Mevzu içinde ve 

T B A C y Nefis bir tarzda yaratılan Büyük Film. 

SATILIK BEBEK 
1 ~~~AcNR~~:T01~ 0 MELEK sinemasında 

BGyük bir Muvaffakıyet kazanmaktadır. 
Programa tlAve olarak : Amerikadsn Husust surette getirilen tanıamile renkli en son kadın tuvalet -

Kürk • Şapka • Elbise Modaları ve Paramunt Dünya havadisleri 

Ayrıca: MiLLi ŞEFiMiZ iSMET INONO'nnn 1stanbula muvasalatıarı, yapılan istikbal merasimi, şerimizin 
halkla temaslan, btıtO.n teterrOstıyle gösterilecektir. BugDn aaat 11 ve 1 de tanzill th matineler 

ı~--------·----_.;..----~~;:.....J 



939 İzmir fuarının nlükemmeliyeti ı 
için büyük bir faaliyetle çalışılıyor 

lkbsad 
Sanayi 
sanayi 

Vekaleti vilayetleri, Ticaret Odalarını, 
Biriiklerini ve bilumum resmi ve hususi 
müesseselerini fuara iştirake davet etti 

t . Fuurın ge~en seneki bir gece gorünuşU 
tmır (Hususi) -1ktısad Vekaleti, çok içinde İzmir fuarında sarfedii.ecek elek • 

§ayanı d:kkat bı"r tam· l ı· tl · T" t "k ·· · İ · h · · b' d ~ un e vı :..ye erı, ı· rı enerJısı, zmJr şe rının ır sene e 

ın t Odalanm, sanayi birliklerini ve sarf ve istihHik ettiği elektrik enerjisine 

h ernlekette mevcud bilumum resmi ''C ı' muad:Jdir. Bu itibarladır ki şehrin elek-

fu
'USusi sanayi müesseselerini 939 İzmır trik santralı takviye ediımiştir. 
arını m"lli b' h ı ır abide olarak yükseltmek Sergi sarayı inşaatı. bu hafta eksiltme-

Ususunda · ye çıkarılacaktır. Ziraat müzesin. hazır -

lamak üzere t eknik işler müdürlüğüne 
kfı vazıre başına çağırmıştır. Ve-

let, bu t . . am nunde diyor ki: 
...ı - cSeneden seneye sevinç ve ümid ve- Garbi Anadolu haşerat enstitüsü müdürü 
~•ci bir tek" "'l Nih d E b . d 1 . . b amu ve faki~af gösteren fua- a ğri oz tayın e i mış ve ışe aş • 

&ON POSTA 

Balıkesirde bir 
amele vücudünü 
makineye kaptırdı 
Bahkesir (Hususi) - Balıkesirde 

Kuyumcunun un fabrikasında bir kaza 
olmU§, makinist Mehmed ile arkada -
şı Süleyman oğlu Niyazi mak inenin vo 
!anından ~ıkan kayışı yerlne takmak is 
tedikleri ~ırada bunlardan Mehmed 
her nasılsa bir kolunu makineye kap _ 
tmn~ ve stop edilinceye kadar vücu
dü bu şiddetli devir esnasında m uhte
li~ yerlerinden ağır surette yaralan -
mıştır. Hastaneye kaldınlan m akinist 
Mehmed aldığı yaraların tesirile bir 
gün sonra ölmüştür. 

Odemişt,e bir kız kaçırma 
vak 'ası 

.. ödemiş (H~sust) - Bozcakaya kö -
yunde on sekız yaşında Meryemi zorla 
kaçırmak için evine giren rençber Ali 
Avcı ve Şevket Akbaş Meryem in dayı
sı Halil Göreni bıçakla ağır surette ya
ralamışlardır. Meryemin validesi Ha • 
tice de hafif surette yaralanmıştır. 
Suçlular adliyeye verilmi.~lerdir. 

lzmitte belediye intihabı 
İzmit (Hususi) - Devlet Şurası ta

rafından iptal edilmiş olan İzmit bele
diye intihabı meb'us seçiminden evvel 
yapılacaktır. Belediye azası olarak nam 
zed gösterilecekl€r tamamile bitaraf 
insan1ardan teşekkül edecektir. Bu su
retle şahsi ihtiraslar ortadan kalkacak 
ve b ir çok bakımdan bakımsız ve geri 
kalımş olan İzmitin inkişafı daha ça -
buk tahakkuk edecektir. ~a bu sene daha ziyade önem vermek is- lamıştır. 

Yoruz M·ıı· 939 f b · 1 ı varlığımızı gerek kültürel, uarı, u sene bir milyonu aşacağı I 
gerekse sınat ve zini bakı mlardan gelen şüphesi?. olan ziyaretçilerine akıa ge1 • zmir Turing klübU Avrupaya 
~cnebi ve Yerli · ·· 1 h b' h 1 1 1 b d' fardalıd seyyahlara göstermek çok mıyen surpriz er azırlayacaktır. Bu se- ır seya a er 1 e IJOr 
YÜk kı ır. Fuann hu itibada da çok bü- neki çalışmalar büyük bir gizlilik içinde İzmir (Hususi) - İzmir Turing klüb 

l:Iük:et ve ehemmiyeti vardır. devam etmektedir. şubesi Haziran ayında İzmirden Av • 
rına h etçe, İzmir enternasyonal fua - * rupa m em leketlerine bir otomobil se -
~ :r Yll daha fazla bir alaka ve e - İzmir (Hususi) -· Almanyadan sonra yahati tertib etmiştir. İzmirden ha re _ 
türı;u:eı verilerek iştirak edenlere her Fransa hükumeti de 939 İzmir enternas - ket edecek kafile Avrupa merkezle • 
tnünas ~la!lıklar gösterilmektedir. Fuar yona! fuarına .iştirake karar vermiştir. rine uğrayarak Şimal memlek etlerine 
lıadd· e etile bu yıl da nakliye tar ifelE>ri Bu sene İzmir fuarına Bulgaristan da da- kadar çıkacaklardır. 
Bü~··asgariye indirilecektir. hil obnak üzere bütün Balkan hükıL-net- Turing Kliib Trakya ve Doğu vila _ 

i§tira~n ~liıkadar müesseselerin fuara leri, İran, Belçika, İngiltere, Fransa. t - yetlerimize de grup seyahatleri tertib 
nıatıub~rı ve şimdiden hazırlanmaları talya ve Almanya iştirak edeceklerdir. etmiştir. 
~em~U~Fua~a~~irkclu, sahpda =(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
betin· Yet verildiği cihetle herkesin rağ Bursa kız lisesi talebeleri kış sporlarmda ) 

ı rnucib f . '""'--------------------.;...-.:... ______ _ 
kıYlnett . ve uar hatırası olabılecek 

e ım l•tt lardan h a a a bulunulması ve bun -
ı:L 'lllUmkü &.Ql'lir n olanların üzerine (939 
, , enternas l . 
.t.ıtnelen . Yona fuarı hatırası) ke -

939 h.r;: konuhnas:ı şayanı arzudu,r. 
?niyet ve : e~ternasyonnl fuarının kem-
11>.U olrn eyf ıyetçe muvaf fakiyetinde a
l'ek bek;nızı milli his.siyatınıza güvene -
ltıesinı· her ve neticeden mallımat veril -

e ernın· Rüku . .1Yetle rica ederim.» 
rnetıın•zin .. k 

lnevcudiyern. . yu sek müzaheret ile 
İtmir ent 1 bıT kut daha takviye eden 
Çen sene~;~asyona.I fuarının bu sene, ge 
<eser olına ~ ~uknyese edilcmiyecek bir 
""'k· sı ıçın he ı·· ıh • •'" ınihne r ur u fedakarlıktan 
" ?nekted.i \ . ,, aPan fuar . r. ı vrupada te1 kıkler 

Y~ni Proje} ı~şaat baş mühendisi Cahid, 
lnımarı pr efr e avdet etmistir. Fuar baş 

o es" ~ 
&ergi sara 0.r Gotyenin hazırladığı 
ar inşant yı planı beğenilmedigw i kin fu-

... serv· · -

Sayfa 1 

Milli Şefin dün akşamki 
çay ziyafeti 

MiW Sel misafirleri arasında dolaşırlarken 

Bayan 1nönü misafirler arasmda 

(BastaraCı 1 inci sayfada) orkestrası çalmağa başladı. 
Ziyafet çok ·güzel olmuştur. Bütün da - İsmet İnönü, .:.-ei:akatierinden Bayan in-

vetliler Milli Şefin mısafıri olmak, onu ya önü olduğu halde büfoye yaklaştılar. Ken 
kından görtnekten mütevellid sevinç için- dilerine ve Bayan İnönüne sunulan li -
de unutulmaz saat!er geçirmişlerdır. monataları içtiler; bilahare, davetliler ı le 

Saat 17 yi beş geçe Reisicümhur. İsmet müsahabelere başladılar. D:ıvetliler de 
İnönü, Dolma bahçe sarayının muayede sa- büfede izaz olunduıar. 
lonunu, re!akatlerınde Bayan fnön!i ol- ismet İnönü. bilhassa iltifa t buy ur -
duğu halde şereflendirmişlerdir. duklan zevat ars.sınd:ı emekli gen('ral, 

Bu sırada d avetliler refikaları ile bir • Konya meb'usu Ali Fuad ve emcklı ge · 
ilkte, saraya gelmış, muayede salonunu 
doldurmuş bulunuyorlardı. 

Milli Şef ve muhterem refikaları salo
na girerlerken bando İstiklal marşını çal • 
mıya başladı. 

İsmet İnönü, yanlarında B:ıyan !nönil 
olduğu halde muayede salonunun niha
yetinde hazırlanan mevkine ve ayakta 
misafirlerini karşılamağa başladılar. 

İsmet İnönünün arkasınd:ı. Dahiliye Ve 
kili Faik Öztrak. umumi katibleri Ke -
mal, vali Lutfi Kırdar, İstanbul komu -
tanı General Halis Bıyıktak, yaverleri ve 
polis müdürü mevki almış bulunuyorlar
dı. 

Davetliler. sıra ile İsmet lnönünün ö
nünden geçiyorlar, bu sırada İsmet İnönü 
ve Bayan İnönü ellerin: sıkarak misafir
lerine iltifat ediyorlardı. 
İsmet İnönü, caket etay, Bayan İnönü 

ise, siyah ve uzun kollu bir rob giymiş -
lerdi. 

Milli Şef misafirlerinin ellerini sıktık
tan sonra: 

- Buyıırun arkadaşlar, kendi evinizde 
.gibi eğlenin, dedi!er. 

Bu sırada Riyaseticümhur filarmonik 

neral Halil Sedes ile 1877 seferi hakkın
da uzun boylu gfüüştüıer. 1297-1877 Rus 
muharebesine aid olan ve emekli general 
Halil Sedes tarafından telif olunan . ki 
6 cildi neşrediltni§tir - kitab hakkında 
izahat aldılar. 

General Halil Sedese: 
- Bu eserin mabadı;-ıı ikmal edecek 

misin, diye sorJular. 
General Halil Sedes şu cevabı verdi: 
-- Alakanız. beni teşvik ve teşyi e . 

diyor. Eserimin tamsmlanacağından emin 
olunuz paşam.• 

Milli Şef örnek tutulacak bır tevazu ve 

nezaketle misafirlerı arasında dola~ıyor, 
birçok kimselere il'ifa. ed•yorlardı. Zı -
yafet bu hatırası unutulmaz hava içinde 
nihayet buldu. 

Sabih Alaçam 

* Reisicümhur !smet İnönünün bugün ıs. 
tirahat etmeleri muhtemeldir. Yarın ü. 
niversiteyi ziyaret edecekleri haber veri· 
len Milli Şefimiz Saiı gününden itibaren 
kazaları gezmeğe başlıyacakiardır. Salı 

günü Şileye gidileceğı tahmin olunmak
tadır. 

l'lışJı bir ısı daha modern ve kulla -
bu beğen~r~i sara,'1 planı hazırlamış ve 
Planı da h rn•ştri. 'Fu 1rın ışık tertibatı 
manyaya s~zırd.ır. Işık ve elektrik için Al-

Bursa (Hususi) - Maarif Cemiyeti- kız talebeye kayak dersleri vermiştir. 
nin şehrimizde bulunan kız lisesi, mek Talebeler fevkalade bir kabiliyet ve 
teblerinde kış sporları teşkilatı yapıl - muvaffakiyet göstermişlerdir. Talebe 
mıştır. Bu cümleden olarak bu hafta bir gec,c çok eğlenceli bir şekilde Ki _ 
ilk defaolarak~7k~l~b~~~pm~ razlıyayladaki dağe~ndc k~mışla~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
allimleri Ba!an Iffet ve Melek ıle. b~ Ertesi gün gene ayni yerde kayak ya • Tun us huduj unda ha'" rı ı·se çıkmasından kor~ uluy;.r 

llıi . ıparış d'l 
likte Uluc1aga çıkmışlardır. Kendılen- parak akııam üstü şehre avdet etmiş • - n iU 
ne Dağcılık klübünden Bay Musa A - lerdir. Resim kız talebeyi göstermek _ ştır. B e ı en malzeme dün gei-

u sene 22 Aw taş refakrt ederek Kirazlıyaylada bu tedir. gustos, 22 Eylıll ayı 

P a7P r H asan Bey Diyor ki: 

Ayya~ - R 
hi "r 'd asan Bey in-
ce ini ıc!.~r~~i içk"n 'n dere. 

uşurecek amma .. 

. . . Gene bizi dü~iınüyor. 

Hac;an Bey - Sizı m i dü
sü n ii vnr? 

Ayyaş - Öyle ya; içki
nin derecesıni düşürünce. 

şişelc'i de b~yültüyor. 

Hasan Bey - Desene' de
ğişik ! ik yok, şimdik: kilo • 
luklar. eskı ikı yüz elll 
gramlıkların yerini t uta -
cak!.. 

(Başturafı 1 inci sayfada) 
Diğer cihetten Tunus hududundaki t -

talyan hava filolarının takviyesi için bir

çok bombardıman tayyarelerinin sevke -
dildiği öğrenilmektedır. 

Londranın salahiyettar mahfellerinde 
hasıl olan kanaate göre İtalyanın aldığı 

bu tedbirler. Mussolıni tarafından İtal -
yanın Fransaya karşı tal<'bleri resmen 
ilan edilir edilmez b:ı.şlıyacak olan ih::ıfe 
hareketinin bir ba~langıcı mahiyetinde -
dir. 

Tunus hududuna yığılan bu mühim 
kuvvetlerin hudud hadiselerine sebebiyet 
vermesinden korkulrnak.i:.ıdır. 

Bu gibi badise~erin mes'uliyeti Fran -
saya yükletildiği t akdirde Almanyanın 

İtalyaya askeri m:izaherette bulunabile
ceği zannedilmektedir . 

Salahiyettar İngiliz. mahfe ileri, müja ~ 
faa hattını Libya hududundan bir miktar 

geri çekmeğe ltarar veren Frensanın bu 
hareketini tasvih etmektedirler. 

Hadise çıkmasına meydan vermeme:< 
İçin İngiltere hükumetinin 16 Nisan 1938 

tarihli İngiliz - Italyan itilaflarına müs

ten iden İtalyanlara kuvvetlerinin azalt

malarını teklif ecıec.?ğı ve tesbi! edilecek 
miktarın Fransız kumandanJığınca da Tu 

nustaki kıt'aları içın kabul edileceğı ü _ 

mid edilmektedir. (AA.) 

Roma 4 (A.A.) - Mussolini, bugün, 
Libyadan dönen ma:-eşa. Badoglioyu ka

bul etmiştir. i\fareşal Badoglıo Mussoli
niye Libyahın garb hududunch alınan m:l 

dafaa tedbirleri hakkınc.1 3 mufassal ma
lumat vermiştir. 



l Hadiaeler Kutumda 1 

TELEFON TELİ 

•o• ~osır.a 

F attan bir kadının 
feci akıbeti 

P encereden dışarı bakıyorum. 

Fin<:anlı iki direk arasında u • 
sanan örülü telefon teli görünüyor. 
dilfilnüyorum: 

Tel sallanırken şek1!D mütemadiyeb iki erkeğin ölümüne sebeb 
değişiyor. İşte şimdi de başka türlü ... olan Muşlu Naile hançer 
Adeta ne tarafa sallanacağını şaşırmı- darbeleri albnda can vel'di 
p. lknziyor. Anladım.. Ckoe)'l J>arcİ:ı M (H .) 

Çok garib bir dolandmcıhk hadisesi 
meydana. çıkarıldı UŞ USllill - "" • 

geçirmeye niyetli erkek konuşuyor • G€çen akşam Mu 
du: şa beş kilometre 

w - Alo, sen misin karıcığım? ... Şey, mesafede bulu. 

- Kimbilir fU anda bu ~l nasıl ser 
ter nakleder? 

Tel gayet hafif sallandı. Cansız 
O:rbk bir sa. yavqça: 

-Alol 

bugün yazıhanede çok işim var, hattA nan Sohkom köp.
gece de çalışacağım; gelemiyeceğim. rüsü başında kan 

Asri telefon kitabı müellifi, Galatasaray - F enerbahçe 
gazetesi neşriyat müdürü, operet kumpanyası direktöril 

meşhur dolandıncı Mahmud Saimin yeni marifeti 
Demi( olacak. Tel, iki üç defa daha 

sallandı. Cansız sese hiddetli bir sesin 
mubbeles; bu: 

- Alo, alo, alo .• 
Tel durur gibi oldu ve birdenbire 

hızlı hızlı sallanmaya bqladı. Konuş • 
ma devam ediyor: 

Sokakta uçurtma uçuran çocuğun u· lı bir facia olın\lfh 
çurtması tele takıldı. Uçurtmayı kur- Naile adında 24 

tarmak için ipi çekti. Tel kopacakmış yaşında güzel, 
gibi gerJJdi. Bu anda ne konuşulabilir- genç bir kadın 8 
di ki: hançer darbesi al. 

tında can vermiş

İstanbul Adliyesinde aleyhine açıl • 
mış bil\'Ok dolandırıcılık davalan olan 
ve daha iki ay evvel Tevkifhaneden 
tahliye edilen meşhur sabıkalı Mah • 
mud Salın, bu sefer eski suçlarının 
hepsini bastıracak şekilde, yeniden 
sahneye çıkmıştır. Dün Adliyeye sev
kedilerek, asliye 4 üncü ceza mahke
mesindıe duruşması yapil~ Mahmud 
Saimin tertib ettiği bu son oyuıı, cid
den enteresan ve anlatı1mağa değer 
bir mahiyet arzetmeldedir. 

mıntaka için, bir de tevziat memurd 
vardır. 

Dün vaziyetten şüphelenerek, pollıl' 
ilıbarı üz.erine yapılan cürm.'iimeşhucf 
müteakıb bütün bu memur namzedl .. 
ri maruf yazıhaneye )toşarak, birbirlr 
rini tanımışlar ve hayretler içinde kal 
mışlardır. - Affedersiniz, size olan borcumu 

bu ay da ödiyemiyeoeğim! 
- Ne dedin, ne dedin, bu artık ke· 

pueliktir, edeb6iz1tldir, utanmailık • 
tır. 

Telefon teli eğildi, doğruldu. İki ta-

- Alo, A vrupanın bugünkü vaziye· 

tini nastl buluyoTSUn? 
Çocuk uçurtmayı kurtardı. Tel eski 

vaziyete geldi.. Sualin cevabı verili • 

yor: 
- $imdilik bir tehlike yok, f,akat i· 

leride ne olacağını kestl.rnıek mümkün 
değil! 

Hava karardı. Artık tel görünmü • rafa aalland.L Bu konUf811 bir başka • 
mdır: yor; yalnız teli salhyan rüzg!rın sesini 

- Size kQ111 ubudiyet ve sadaka - duyuyorum. 
tsMET HULfJsl tını... vesaire ... 

C Bunları bi!iyor mu idiniz?~ 
Kafatasile şarab içen zabitler 12 lisan bilAn genç 
ltaıyada on aek~zinci asırda Gaeta kıt- Bu İngiliz deli -

ed . kanlısı 19 yaşın • 
lMı ahitleri, kahramanlığa sevk en bır dadır. İmıi Horu. 
nm tı1mn .ddederek dilk Şarl dö Bur- Randall'dır. Lon • 
bollun mumyumdan Çtkarılmı7 kafatası drada ı:uaton iı • 
ne prab içerlerdi. Bu Adet 18 inci asrın tasyonunda İngiliz 
90Dlarma kadar devam etmiştir. ıanayiı sergisi ma-

lQmat bürosu me • 

* 
CellAd'arın maaşları 

murudur. 12 dil bi
lir. İngilizce. fran
sızca. almanca, i · 

Orta zamanlarda Avrupada celladlar talyanca. lspanyol-
90k yüksek maaş alırlardı. Bunların ma- ca, porıteidzce. holandaca. danimarkaca. 
llflan tehir bqvlizı veya tehir başmü _ t.veççe. norveççe. ma~arca ve Havay a-

h 
.. u-ı k ~-...ıı B ıı~dl yn· daları l'ıaanlarını su gıbi konuşur ve ya

enw.ıu au.ıa..n.aı. u ce <t ar a ı ut • 

d d 
,_.,--'l lı: la _, zar. Kendisi Asya cemiyetinin en genç a-

ınan a Oıuuı: u yapar r ve umunu ev-
ler :tprtU-lerdL asıdır. Uç orkeltra kurmuş, ve gitar 

tipli. 18 türlü mtlliki Aleti çalmaktadır. 

Boş zamanlarında da çince. rusça ve Gal 
lisanlarını ötı;enm•I• çalışmaktadır. * 

lngilterede difteri 
lngnterede birçok insanlar difteri (kuf * 

palazı) hastalığının önüne geçileceğini o:n kavgalarmda 3000 kurban 
bllmectiklerindcı 1937 yılında bu yüzden 16 ıncı asırda Avnıpada din kavgaları 
tam 2063 90CUk ö1müştür. 1929 senesın- en had bir devreye girdi. Yalnız Provanı 

denberi. bu hastalığa karşı profil!ktik a- eyaletinde öldürülen ve yakılan hıristi
plar muvaffakiyetle tatbik olunagelmek- yanlann 1&yısı, kadm. erkek, çoluk ço-
tedfr. cuk 3000 den fazla idL 

-···--········--·······································-·-· ... ····--········-·-· ..... ···---··---·-··-

Muhitini beğenmlgen 
Bir kadın 
İt adı-esini ve evinin adresini ve

ren bir erkek okuyucumun mektu • 
bunu hülisa edeyim.. 

cBen müşkülpesend bir insan de
tlldim, Evlenmek çağını geldiği za· 
man bir tesadüf karşıma bir genç 
m çıkardL Bu genç kız çirkin de • 
tlldi. Fakat çok görgüsüzdü. Gerek 
kendi, gerek ailesi hakkında tahki-
kat yRptım. İyi bir ~ilenin kızı oldu .. 
tunu, fakat çok kapalı büyütüldü • 
IOnü öğrendim. İ~kteb tahsili 
yapmıştı. Anneme mesE:fleyıi açtım. 
Annem gitti Ailesinden istedi ve 
evlendik 
Kazaneım pek fazla olmamakla 

berabeT iyi geçinmemiz için kafi i · 
di. Karun uysaldı. Ben evime bağlı 
idim. Gayet iyi bir yuva kurmuş • 
tuk. Bir müddet böyle geçti Etra • 
fımızda otUl'aJllarla, benim arkadaş-
larımın atlelerJle göriişüyoııduk. İlk 
evlendiğimiz zamanlarda kalabalık .. 
tan hoşlanınıyan, herkesten çekinen 
kanın az zamanda kalabalıktan hoş· 
lanınaya, herkes gibi olmaya başla· 
mıştı. Onun bu halini tabu görüyor, 
hattA yaşadığı muhite çabuk intibak 

etmiş olması dolayısile beğeni • 
yordum da. Fakat kanın az zaman
da o kadar değişiverdi ki intibak et
tiği benim muhitimi de beğenmez 
oldu. Benıimle e~endiıkten ~nra 
tanımış olduğu kimselere yüksekten 
bakmağa başladı. Eşdost onun bu 
hali üzerine evimizden ayaklarını 
kestiler. Karım bu hale hiç sıkılma. 
dı, memnun bile oldu. Çünkü onlan 
artık kendisile ayni seviyede gör • 
müyordu. Bu vaziyet bugün de böy· 
ledir. Aramı?..da bu yüzden münaka
şalar oluyor. Evlendiğim zaman be
nim her fikrimi muvaflk bulan, hiç 
bir sözüme hayır demiyen kanın, 
şimdi bu vaziyettedir. Ne yapa -
yım? ... • 

* Oğlum, söylenecek söz basit ... E-
ğer zevcen seviye itibarile hakika • 
ten yükselmiş ise sen de ona uyma· 
ya çalış ... Yok böyle değil de bu yük 
seliş sahte ise o zaman kendisini bir 
kenara çek ve kulağına gittiği yo -
lun saadetiniz namına tehlikeli ol • 
duğunu, yuvanızı yıkabileceğini a· 
çıkça söyle! Gerçi bu kadar sert ko
nuşmak acıdır amma bütün iYi e
dici ilaçların da acı olduğunu unut-
ma! TEYZE 

tir. 
Sohkom köyü.n- Na.ıM!! 

de oturan Naile, ayni köylü Aliko adın
da birisile metres hayatı yaşamakta -
dır. Güzelliğile muhitine büyük bir ih
tiras saçan bu kadm, geçen sene köy 
halkından Berman namında birisile söz 
leşmiş ve bir gece birlikte kaçmışlar • 
dır. Vaziyetten haberdar olan Aliko, 
onları takibe başlamış ve Muşun alt • 
tarafındaki değirmenlerdle yetişmiştir. 
Naile karanlıktan istifade ederek ken· 
disini çalılar arasında gizlemeğe mu • 
vaffak olmvş. Fakat Bennanla Aliko 
arasında kanlı bir boğuşma başlamış 
ve nihavet Aliko Bermanı öldürmüş • 
tür. Aliko tutularak cezaevine atılmış 
ve meselenin bilinci safhası bu suret • 
le bittikten sonra ildnci safha başlamış
tır. 

Ölen Bermanın kard~ Abdo kökle
ri pek ec;ki devirlere dayanan kan güt
me usulüne tebaan, Naileyi öldürülen 
kardeşinin diyeti mukabiline yanmda 
alıkoymuş, bir müddet bununla hayat 
geçirmeğe başlamışdır. Güzelliği nis -
betinde de fettan olan bu kadın, bir 
müddet sonra gizliden gizliye köy hal· 
kından Sefer adındn birisile sözleşerek 
bu sefer de bu adamla kaçmış ve Mu· 
şa gelerek Abdoyu şikayet etm~tir. Ar 
kalarından Muşa gelen Abdo, Naileyi 
bularak tehdid etm!ş, Naile yaptığı bu 
son fiilden nedamet göstererek Abdo 

İstanbulda ve Anaddluda bulmıan 
birçok gençler son gilnlerde bazı ga -
zetclerde bir flan dkumuş1ardıır. Bu 
ilanda ban .vazifeler için, memur a • 
randığı, talib olanlann cpoeta kutusu 
71 7 • Mahmud A~ttmdağ> adresine 
mektu b la müracaafilerl b1ldi.ıi.lınekte 
idi. 

Hadisenin bundan sonrasını Mah -
mud Saimin bu dalaveresine inanan 
gençlerrlen Adapazarh Kemal İncenin 
ağzından dinliyelim: 

- İlanı okuyunca, hemen bir mek
tu bla müracaat ettim. 1 S giln kadar 
sonra, mektubuma gelen cevabda n~t 
olarak 60 lira maaşla bana açılacak o
lan bir tiyatronun gişe memurluğu 

teklif, bunun için de 200 lira nakdi 
kefalet vcrmekliğim llzım ~ldiği bil
dirilivordu. Bürosunun adresi de şu 
idi: İstanbul Yenipostahane karşısın -
da Fındık hanı 3 üncü kat, 7 numara· 
lı daire. Bunun üzerine, işimi gücümü 
bırakarak, Adapazann<ltın brtıanbu~a 
gelip, doğruca bu adresteki yazıhane
ye gittim. Mahmud Saimle gWilştük, 
neticede 60 liraya sulh olarak, bu pa
rayı kefalet olarak, kendisine verdim. 

ile resmen evlenrneğe razı olmuştur. Buna mukabil bir sened verdi ve 1 yıl
Naile mektum nüfus kütüğüne kayıd lık bir mukavele tanzim ettik. Mah -
muamelesini yaptırmağa ·başlamış, bir mud Saim mükemmel bir opettt kum· 
gün sonra tekrar pişman olarak bir ço· panyası kuruyordu, bu kumpanya cBü 
cukla köyüne dönmüştür. yük ope..."'eh ismini taşıyacak ve bu 

Bunda:rı müteessir olan Abdo arka • trup şehrin muhtelif semtlerinde tem-
.. .. .. siller verecekti. Ben de 60 lira ücret· 

sına düşmüş, Sohkom 'koprusu başın • le, operetin gişe memurluğuna tayin 
da kadına yetişerek 8 hançer saplamak edilmiştim. işte bayım, biz bu işte böy 
suretile onu öldürmüştür. Vak'aya el le yandık. 
koyan Cümhuriyet Müddeiumumisi Mahmud Saimin bu defa ağına dü -
cürmü tesbit ederek Abdoyu cezaevine şen sadece bu delikanlı delildir ve 
tıkmıştır. bunlann sayısı 25 kişiyi bu1muştur. 

Suçlu ise dün asliye 4 üncü ceza~ 
yapılan sorgusunda: 

- Ben cAsri telefon» gazetesini bit 
ilan gazetesi olarak, neşrederim. Bir CS. 
haftalık Galatasaray - Fenerbahç' 
mecmuasını çıkarırım. Tuttuğum bu a' 
damlardan aldığım keihleıt ücretleri, 
senedle alınmıştır. Dolandırmak niye' 
tile değil. Benim yazıhanem de, gaz&t 
tem de Vilayetten tasdiklidir, dem~ • 
tir. 

Neticede bazı tetkikat icrası içiıl 
duruşma talik edilerek, suçlu tevkif fi' 
dilmiştir. 

Tevkifhanedeki yaralama 
hadisesinin duruşması yapıldı 
Bundan bir müddet evvel Receb ~ 

Hasan isimlerinde Hti suçlu, Tevkifha
nede mangal ayağından yapılma bı • 
çakla birbirlerini yaralamLŞlardı. 

Bu hadisenin dün Sultanahmed bi • 
rinci sulh ceza mahkemesinde yapılan 
duruşmasında, suçlulardan Hasan h&
diseye· bir eroin ihbannın sebeb oldl.1' 
~u söytlemiştir. Di~r suçlu Rece1i 
ise, tahliye edilmiş olduğundan maJi.o 
kemede bulunmamıştır. 
Duruşma, Recebin ve şahidleıin cel

bi için talik edilmiştir. 

Baro içtimaı tehir ·edildi 
Dün avukatlar, baro reisinin istifa-' 

s'4Jlı görüşmek üzere fJı:Jlanacallı~a~ 
Fakat gene ekseriyet hasıl olamanul 
ve toplantı haftaya tehir edilmiştir. 

Dün tqtimada buhmanlar arasında!. 
heyecanlı hitabelerde bulunmak ve :lr 
tifay1 red için hazırlananlar olduğu # 
bi, bir k1Sım avukatlar da, aralannda 
reis Hasan Hayriye karşı olan itimad • 
larını ifade eden bir takrire imza toV 
lamışlardır. 

İçtim:ı, gelecek Cumartesi yaphla -
caktu. ---------Aile ı;alabetini, cemiyet ahlakını sar· Gazetedeltl UAn üzerine, işe talib olan-

ların adedi ise, belki 500 il aşkındır. Bir evin baca kuruml1 rı tutuştu 
san bu kan gütme itiyadlannın müz. Suçlu kı'mı"nden 60, kiminden 25 lira Kurtuluşta Maka!'acı sokağında 14 nu-
min şekilde devam etmesi, muhakkak almıştır. Bütün bu gençler dün mah· maralı evin baca kurumlar! tutuşmuş ise 
ki muhitımizde kültür ihtiyaçlarının keme kapısında. Mahmud Saimin et - de, sirayetine meydan verilmeden sön • 
çok şiddetli olduğuna deialet eder. Bu rafını almışlar ve: dürülmüştür. 

çirkin halleri cemiyetin bünyesinden - Müdür bey, nerede bizim paralar, Bakkal çıra~h fırıncı çıraOını yaraladı 
silkip atmak için zamanın tayin edil • ne oldu? diye sormaya başlamışlardır. Büyükhendek caddesind~ bakkal dük " 
mez mes;ı.felerini bir an evvel aşmak Mahmud Saim hiç istüini bozma • kAnında çıraklık yapan Abd:lrrahma11 
lazımdır. Ancak bu suretledir ki bu dan: alacak yüzünden fırıncı çıra~ı Şabanı cJOo 

- Emniyettedir, merak ebneyin, ce mek bıçağile yaralamL~tır. Yaralının m• 
kanlı ve yüz kızartıcı itiyadlardan kur
tulmak imkanı hasıl olur. 

lzmirde halk tipi maske 
İzmir (Hususi) - İzmirde mevcud 

memur1ar halk tipi maske almağa baş
lamışlardır. Kızılay Kurumu bu mas -
kelerin paralarını üç taksitte tahsil e· 
decektir. 

vabını vermiştir. davatı yapılmış. suçlu Abdürrahman ya" 
Suçluyu ele veren ise, mevhum o - kalanarak takibata başlanmıştır. 

peretin 45 lira ücretli (!) tevziat me • Deniz ... dlifen mavnacı kurtarıldı 
muru Niyazi Çıtaktır. Suçlu, bu şekil- Sirkeci rıhtımında bağlı buluna 281 
de üste para alarak tuttuğu memurlar numaralı mavnanın salıibi İsmail rl~s h8" 
vasıtasiie, cAsri telefon• isminde 20 lat çözmekte ike'l bırdenbire müva;ene
bin nü~h~ya y~km bastır~ığı bir ilan sini kaybederek denize düşmüıtür. ıs • 
gazetesı11ı şehnn muh~lıf )•~rleıine mail etraftan yetişenler tarafından kut'" 
dağıtmı5tır. Maruf idarehanenin her tanlarak müdavatı yapılmıştır. 

ı-ıi~k~l~a;ıh~b~a~b~ç~a;v~u~ş~l;a~r~:------------:.:::::::::===:::::::=:=:=~Yı;e:n:i:n:~:an=:: 



-s Mart SUN POSTA 

C 100 sene evveline aid şayanı dikkat bir hatıra silsilesi ~ MÖ:ZAH c 
Perdelerin 

::J 
Şair Ziya Paşanın gediği 

bir falaka hikô.gesi 
arkası 

YAZAN: iSMET HULOSI 
Ben, doğrusu perde önilnde olan biteni 

görmektense, perde arkasındakileri gör
meyi isterim. Amma hangi perde, nasıl 

perde olursa olrun. 

~~~~~ 
100 sene evvelki talebelerin geceleri uykuyu önlemek için buldukları çare enfiye 

idi. Fakat çoğu enfiyeye alışıyor! uykusuzluğa. ~lışamıyorlardı 
("Son Posta ,, nın tarihi bahısler muharrırı yazıyor) 

Tarih kaynaklarımız arasında siya.s1 ve ralanmıştı. Her ul\lenin bir maaşı var-

Çocuktum. Yedi yaşımda bir piç kuru· 
su idim. Babam ellinden tutar, beni ka -
ragöze götürürdü. Gerçi karagöze bayı -
lırdım amma, bütün arzum. bütün eme
lim perde arkasına sokulabilmek, kara
gözün karısile perdede kavga ettikten 
sonr.a, perde arkasında ne yaptıklarını 

hUSUsi hatıralann çok büyük bir kıyme- • dı. Rahlelerin her biri bir sınıf sayılmıştı. 
li vardır. Son zamanlarda bilhassa siya- Mektebe kaydolunan mülizimler bir 
il hatualann neşri günlük gazetelerimi- müddet sonra imtihan edilirler, aylığı 15 
zin sütunlarını sık sık doldurmaktadır. kuruş olan rahleye terfı ederlerdi. Ondan 
Bundan da okuyucuların bu çeşid. hatı - sonra gene bir inıt;han kazanarak aylığı 
l"al.ara rağbet gösterdiği anlaşılır. 20 kuruş olan rahleye. oradan da ayni su. 

anlamaktı. 

* Ben, bazı kıymetli meslekdaşlarımın retle aylığı 25 kuruş olan rahleye terfi İlk defa sinema eyrettf.ğfm uman ya
şnn sekizden dun, ondan efzun değildL 
Perdede gemiler gördüm. atlar gördüm. 
öpüşen kadınlar erkekler gördüm. Fakat 
tam ben bunlan seyre dalmışken birden 
bire lüks Jamba saklandığı gaz teneke -
sinden dışarı çıktı, ortalığı aydınlattı. Ve 
daha fazla bir şey göremedim. İşte o za

ederlerdi. Burada11 da son bir imtihan ile Yaptıklan g;bi, hatıraları, asıllarını boza- ... 
t-ak ve romanlaştırarak neşretmek ta - kalemlerden birine çı!"ak edilirlerdi. 

raftarı değilim. Öyle sanıyorum ki bu cMektebin birinci hocası Güreli Nu-
çeşid yazılar, günlük gazete üsllıbun11n man Efendi, nazır İmamzadeııin damadı, 
icab ettırdiğı ufak rötuşlarla iktifa cdi - alim, fazıl bir adamdı. Her hafla Salı 
!erek neşredilmelidir. günleri nazır mekteb~ gelip çocukları im-

Bugün}erde el yazması büyük bir cHa- tihan ederdi. 

tırat. okumaktayım. Bu eserin sahibi cPara hevesi ile çocuklar çok çalışır-
ld:evlevi dervişle:-ınden cAşçı Dede• adı lardı. Benim dersim İzharı çıkmıştı, 15 

man çok, hem pek çok düşündüm. O ge. arkasında saklanan yüzlerini göremez 
miler, atlar. öpüşen erkek. kadınlar per- diın. 

ile anılan İbrahim Bey namında bir zat- kuruşluk sınıfta idim. 
tır. Bu muazzam hatırat, yakm maziye, 

denin arkasında kayboluvermişlerdl. Her * 
halde onlar gene bir yere gtrmiştiler .. O- Tramvaya bindiğim zaman erkeklen 

~ Yll evveline aiddir. Yer yer fevkala-
de güzel sahneleri ihtiva etmektedir. Ziya Paıa 

Son Posta'daki tarih konuşm.alanmın lbim yapın. hem söyleyin, bu çocu~u 
bugünkü mevzuunu Aşcı Dedenin bu ha Mektebi HJrbiyeye yazdırsın:-. 
~atından aldığım bazı parçalar teşkil e~ Fakat ~de kadınıar, çocuğun asker 
ijecekUr. Okuyucularımı alftkadar edece- mektebine yazdırılmasına şiddetle itiraz 
ğinden eminim. etmişlerdi. Anası: cBen evladımı :S~er 

Movlei İbrahim Beyin babası bir yeni- mektebe vermem! .. diye ayak diremıştı. 
ÇC?ri hniş. Boğaziçinde Kandillide oturur- İbrahim Beyin babası bir müddet son
!annış. Babasının c Vak'ai Hayriye-. deki ra karısını boşamış, İstanbuldan çıkıp 
Yeniçeri katliamından nasıl kurtulduğu- gitmiş, çocuk anasile beraber Şehz~deba
nu anlatırken şu şayanı dikkat satırları şında hali vakti yerinde bir eniştenın k::>
:tazıyor: nağına sığınmışlardı ve işte orada, 9 ya-

« Ptedernn zaten yeniçerllerden olup şında jken bir mahalle mektebine verıl
YeniÇeri vak'asından her naStlsa köy ya- ~ti. Bu mektcb Şehzadecamisi civ~rı~-
111 Kandilli ahalisi onu muhafaza ederek da bir taş rnektebdi. Küçük İbrahınun 
ele vemıemişler. Sonra nizamı cedid zu- burada kend~inden iki yaş büyük Mehmet 
hO.runda korkusundan gidip askere yazıl- Cemal isminde çok sevımli bir çocukla 
Jnıştır. O vnkit daha tüfe'!<: (lüzumu ka- olan arkadaşlığının berki elli büyük yap
dar) mevcud olmadığından bunlar avam- rağı dolduran hatıraları, zamanın terbi
dan fark ve temyiz olunmak için beile- yesi ve ahlakı bakı:nındnn, küçük bir ruh 
rine birer bevaz çevre bağlayıp ellerinde hastasının itiraflan bakımından çok en
birer sopa olduğu halde çarşılardan geç- teresandır. 
ınlşler.. İbrahim Bey, bu mahalle mektebinin 

YPniçeri iken havatını Kandilli halkı- hocası olan adamın da portresini pek can-
11.nı insaniyetine borçlanarak kurtaran ve lı olarak çiziyor ki, maarif tarihine cid
bundan sonra yeni teşkil olunan asker o- den nefis bir fasıl olarak geçecektir: 
cağına giren bu zat, neferlikten m:ilblm-
2iğe terfii icin Abdülmecid zamanında 
cCtnan Seraskerh diye anılan Rıza PatYa o zamıınlar pek küçüriik olan o'tlu 

rahfın ile bir istida verdirmiştir. İbra
hiın Bey bu çocukluk hatırasın: çok can
h anlatır. 
~ <O zaman Serasker bulunan merhum 
~ıza Pa~aya istidayı fakir elim-

takdim etmek için bir Cu -
:ıa günü bab::ım benı alıp Üs

dara Selimive kışfasın'l götürdü. O za
bıan setre Pantalon give".'dim. Gavet gü. 
~l ~Piska s~clarım oldtı~undan validem 
~~e ktvamamıo;, kızlar gibi örüp he
~e kadar uzatmıstı Hatta mektebe baş
lddı~1tnda sınna ile örmüşlerdi. O vaktin 

e'ft ve~1" baS1m-iaki fec:;n etrafını 
Püslrüı k .. 1 .. · Al" k"' fld np amıc; ve uzerıne u a oyma a-
kı konmuc;tu. f~e bu süs ile Selimive 
gQŞl:ısına Vittim. Bir koğust:ı oturduk. O 
ad n kışladn olian zabitler. Kabe ziyaret 

er gibi /!Plip beni sevrederlerdi.> 
Nih . 

ına 1 
ayet Serasker Rıza Paşa kalabalık 

k 1
YetUe kışlanın koridorundan geçer-

h~n ... Çôcuk kolundan tutulup Paşanın ö-
lrn n ... Çıkarılmış, o da babasının istida-

ı Seraskere uzatmıştı: 
tr~leağıdı aldı. Eğilip benim yüzümü ve 

atndaki saçlarımı oksıyarak: 
i;" Sen kız mısın. yoksa oğlan mısın? 

edi. Ben: 
- Oğlanım. 
nedim. 

IU;; Öyle ise niçin saçlarını kesmiyor-

n ~nnem kesmiyor. 
be ~ırn. Güldü. Kalabalık heyet hepsi 
ta ~1..n~Yrederlerken arzuhalı okudu. Son-

,.-~ar eğilip: 

~ Seni .. fektebi Harbiyeye yazdıra-
be : Orada güzel mizel okursun sonra 

nan. "b • 
"'- • gı i Paşa olursun! 
'"-'t.'Ui. Ben de : 

n 'l al~m razı olmaz! 
bın:dhn.. Tekrar efildü: Arzubalimi ya
lnerha bulunan Dnrbuhur Reşid Paşa 

urna verip: 
-B 

u çocuğun babasını bulun da mü-

cHoca, ayni zamanda Şehzade camisi
nin kayyumbaşısı idi. ŞehUt gözlü, sulc· 
hayi ümmetten bir zattı. Bütün gün ca
mii şerif için, yahud şuraya buraya sat. 
mak için kandil fitili yapardı. (Kandil 
fitili süpürge çöple'!"iM pamuk sarılarak 
yapılırdı.) Pek çok süpürgl? alırdı. On
ların tellerini keser, fitil yapıp kağıdl:ıra 
deste deste ederek bir büyük sandık içın· 
de saklardı. O zamanlar sık sık şehzade
ler ve sultanlar dünyaya gelmekle yedi 
gün yedi gece donanma ynpmak adet ol
duğundan birçok kimseler gelir. hocadan 
destelerle fitil alırlardı. Hoca, fitillerini 
bitirdikten sonra ders verirdi.• 

İbrahim Bey bir müddet sonra bu ma
halle mektebinden alınıyor ve Süleyrna
niye rüşdiyesine veriliyor. 1257 senes:n. 
de kaydolunduğu bu mektcbde, meşhur 
şair Ziya Paşa kendisınin en samimi bir 
arkadaşı oluyor. Yazdığı mufassal hatı
ratta İbrahim Dede bize hem ilk rüşdıye 
rnekteblerini, hem de Ziy:rPaşaya aıd şi
rin bir hatırasını naklediyor: 

cSüleyrnaniye rü~diyesine kaydolun
mak üzere beni rüşdiye mektebleri nazın 
İmamzade efendinın Şehzadebaşın jaki 
konağına götürdüler. Elini öptüm. Bir 
aşri şerif okuttu. Beğendı ve ağasile be
raber beni kaydolunma'!{ üzere Süleyma
niye rüşdiyesine gönderdi. 

c!stanbulda iki rüşdiye mekt~bi vardı. 
Biri Sultanahmed camisi yanında. diğeri 
Süley:maniye camisinin yanında. Bu 
mekteblerin birçok mükemmel ders ve 
yazı hocaları vardı. 

Süleymaniye rüşdlyesindekJ çocuklara 
man§ ta verilirdi. Sultanahmedin maaşı 
yoktu, liç tane sının vardı ve sınıflar ye-

şil oda, san oda ve mavi oda diye anılır
dı. Odadan odaya imtihan ile geçilirdi. 
Talebesinin çoğu pa~zadeler, beyzadeler 
idi. Derse çalışm:ızlardı. 

cSüleyrnaniye rilşd•yesi bir büyücek 
kubbeli taı mekteb olup milteaddid oda. 
lan olmayıp anc1k birinci hocaya mah
sus ayrı bir ufacık odası vardı. Mektebin 
dört tarafında çepçevre uzun rahleler sı-

rada acaba ne yapıyorlardı! aynlan kısmın en ön sırasına otururdum. 
cAdana valisi iken vefat eden meşhur O vaktin kadınlan bu vaktin kadınları~ 

Ziya Paşa Kandi!li:idir. Mahalleden :ır- * dan daha mı çok konuşurlardı. yoksa ba. 
kadaşımdır. Konak1a'"l Süleymaniye rıva- Yaşım ilerledikçe perde arkasını gör - na mı öyle geliyor bilmem .. kadınlarla. 
rında idi. Kendisi de SiileymaniyC' mek- mek merakı bende artmıftı. On beş ya -

1 
erkeklerin yerini ayıran perdenin öte ta. 

teblnde idi. ~ne arkadaşım oldu. O za- şımda idim. Bir zamanlar Emperyal. bir 1 raôndan mütemadiyen aesler gelirdi. Ben 
manlar her ikimiz de H-15 şer yaşında zamanlar Milli sinema olan, şimdi de ye- bu seslere kulak verirdim. Bazan bir seı 
idik. r nde yeller esen Fevziye arsasındaki sa- kalbiml çarptırır, sinirlerimi gerer, beni 

cZiya Bey zeki, f:ıtın idi. ~ua! ve ce- laşta Eşberi seyretmiştim. Perde açıldığı sanki başka bir ileme götürürdü. Fakat 
vabda hocamız Numan Efendiyi durdu- zamanı değil, fakat perde kapandığı za- ne yazık ki perde arkasında olduğu için 
nırdu. Hocanın ziyadesile sevgilisi bir man perde arkasında İskenderin, Eşbe- sesin sahibini göremezdim. 
tanesi idi. rin, Süınrunun ne yaptıklarını merak et- * 

cBcn imtihan verıp 20 l:k rahlc>ye ete- miş: Ah b" .tse h nl bir kın Çok şükür, çok filkür .. artık ne çocu-
k · z· B b perd0 arkasın- - ır gı m. a o an ya - l'h·m. karago·· rd · ka d k 

çecc hm. f ıylda ey en .l ay-nen eder dan göreb·~rn! diye içim sızlamıştı. 6... z pe esı ar sın a ara -
dan sana ısı :mm, sen -..ıe - gözle karısının nasıl birbirlerile saç sa. 
sin. dedi. * ça. baş ba§a kavga ettiklerini merak edl-

cBenimle berab~r imtihan olacak ço- Bizim knrşıki komşu Necatı Bey evle - yorum. Ne sinemada elektrikler yandığı 
cuklar İmamzade efendinın huzur~ma niyordu. Evine .gelin gelecekti. Ben o za. zaman sinema artistlerinin perde arka -
çıktı. Nazırın sordu.[:u sualler.? öbür co- man on altı yaşıma basmıştım. Necati sındak:i hayatlarının ne olduğunu öğren
cuklar cevnb veremiyorlarciı. Ben pcrdC'- Beyi tanırdım. Altın göıılüğü. gümil§ mek istiyorum. Karşı komşuma gelin ge
nin önünde durmuş. Ziv~ı Beyden alıp bastonu vardı. Kaleme giderdi. Necati liyor amma, eskisi gibi perde gerilip per
sövlüvordum. Bir aralık nası, olrlu, işı- Bey evlendiği .gün düğün arabaları, kam- de arkasından eve girmek Adeti olmadığı 
tem edim. z;ya Bey d .. biraz yı kı::!'kçe :ft- çı sesleri. tekerlek gürültüleri arasında için apaçık gl>rilyorum. Gerç, gene evler 
sıldadı, nazır duycu vt? bırdenbirc nteş sokağa girdiler. Kapının önünde durdu- aydınlanır aydınlanmaz. perde~er kapa -
kesildi: lar, pencereye koştum. görecclctim ve nıyorsa da perde arkasında neler olup 

- Çabuk tutun ~ hab!si! 

Dive bağırdı. Numan Ef<'ndi !ısıldava
nın Ziya Bey olduğ1Jnu görünce evvel5. 
ele vermek istemedi: 

- K;mse yok ~fendim: 
cDedi. Fakat naıtr sesi işitmişti, ısrar 

etti: 
Çabuk söyleyın kimdir? 

cNurnan Efendi çaresiz kaldı: 
- Z•ya Bey benclenız! 
cDedi. Nazır: 

_ Gct"rin hınzırı. yıkın falakaya! 
Diye emir verdi. 

cZiya Beyi getirdiler. Kundura ve ço
raplarını çıkanp falakaya yıktılar. Nu
man Efendi bir ta11esı Ziya Beyin çıpl:ık 
tabanına bir iki değnek ancak indircbil -
di. Sonra nazırın ayağına kapanarak: 

- Bana bağışlayın ... 

cDiye yalvardı ve Zıya Beyı kurtardı. 
Nazır bana döndU: 

- Seni sarı çıyan ... Gelecek hafta seni 
tekrar imtihan edeceğim. dersini bilme 
de bak ben sana gösterirm! 

cDedi. Ziya Bey de dışarda: 

- Sen bana sebeb olup dayak yedirdin! 
Diye darıldı. Hele bin müşkülat ile 

gönlünü aldım .• 

cİbrahim Dede Silleymaniye rüşC:iye
slndeki habralan arasındı bir de umumi 
imtihan anlatır lrl o sahne de bugün bi
zim için fevkalAdı garib ve firin görü-
nü yor.> 

İbrahim Bey Sll!eymaniye riişd!ye.sinin 
çalışkan tnlebelerinden biri oldu. Gecc1e
ri uykuyu önlemek ve fazla çalışabilmek 
için çare ararken kendisi:ı:ıe enfiye tavsi
ye etmişlerdi. c Uykunun önüne geçeme
dim amma enfiyeye alıştım, diyen İbra
him Bey rüşdiyeı:ien 1262 de mezun oldu 
ve cBabı Serasekrl kalemi. ne girdi. İler
de bu kıymetli hatırattan zannederim ki 
hu sütunlarda tekrar bahsedeceğim. 

.......................... ·---·························· 
23 Nisan - Çocuk Bayramı 

Çocuk bayramı, bayramların bayra -
mıdır. Qocu.klarınıza bayramı e~lenoeıı 
geçlrmelerl lçtn şimdiden hazırlanalım ı 

gördüm. Fakat gördüklerim. bek.ledikle- biteceğini bildiğim için kafamı hiç yor • 

rim değildi. Ben telli pullu gelin görece • 
ğimi sanırken gelin arabasının önüne ge
rilen perdeyi görmüştüm. Perdenin ar -
kasından geçeni görememiftim. 

O giin anneme söylemiştim: 
- Beni götür, gel!ni göreyim! 

mu yorum. 

* Fakat gene kafam, hep peröe mesele
sile meşgul. şimdi beyaz bez, kırmızı ka .. 
düe perdelerin arkasındakileri merak et
miyorum amma, daha başka perdeler gö
rüyor, o perdeleı:in arkalarına nüfuz et.
mck oralarda olup bitenleri bilmek isti
yorum. 

1~e yanımdan bır kadın geçiyor ... Saç.. 
lan altın sarısı, yilzü pembe, ve dudak
lan kızıl. Bunlar da birer perde .. perde
lerin arkası nasıl acaba? Saçlarındaki sa
n, yanaklarındaki pembe, dudaklarında
ki kızıl boya perdelerini kaldırabilscm 
ve onu olduğu gibi görsem.. fakat buna 
imkan yok. Bu perdeler bir türlü kalk. 
maz kil 

Annem itiraz etmişti: * 
- Sen artık delikanlı sayılırsın, kadın- İşte ŞU tanımadığım erkeğin yüzündeki 

]arın içine giremezsin! Olmaz. tebessüm de bir cins perde. Bu perdenin 
Fazla bir şey söylememiştim. Fakat arkasında gizlenenleri de merak ediyo-

içimden: rum. Tebessüm perdesini aralamak ve 
- Ben ne olsa görürftm! görmek. bilmek istiyorum: Tebessüm 
Demiştim. Aqam olmu~u. Yoğurtçu - perdesini aralayınca gözyaşlarile karşılaı 

lar çıkmış: rnıyacağırnı kim temin edebilir? .. Sabah-
- Haniya Silivri yo~rdum kaymaklı! leyin evinden çıkarken karısı bırçok şey
Diye avaz avaz sokakta bağırıyorlardı. ler isteme~ .miydi; ayın on beşi olduğu 
Ben pencerenin lSnilndeydiın. Necati halde ev kirasını, radyo taksitini, bakka. 

Beyi her akşam bu pencereden görürdüm. la borcunu ödemedi/ti için içi kan atla
Odasının lambasını yakar, cumbasına 0 _ mıyor mu? Fakat bütnn bunlar yüzünde
tururdu. O a~m da gene öyle olacaktı. ki tebessüm perdesinin arkasında gızU 
F<ıkat cumbada yalnıl onu değil. 0 gün kalıyor. 
gelen telli pullu gelini de görecektim. 
Lamba yandı, Necati Beyin fesli başını 
gördüm, içim içime sığmıyordu. 

- Şimdi gelini de göreceğim! 

Diyordum. Fakat göremedim. Mutad 
hilafına o akşam Necati Bey cumbaya ge
lir gelmez perdeleri kapadı. 

* Sokak'ia ırastladığım kadınlann yüzle
rini görmek ben.im. en bfiyük emelimdJ. 
Fakat bu emelime hemen hiç nail ola • 
mazdım. Yüzü açık kadınların en genç -
leri, annemin bir kaç yq büyükleri idiler. 
Benim onlarla lştm yoktu. Fakat sarma 
krep döşin çarşaflara bilrllnmüş. yün1-
yüşleri ahenkli kadınlar hep peçe deni -
len perdeler kullanırlar ve bu perdelerin 

* Yüzü hfç gülmiyen, ka§lan çatık erkel 
görünü~e çok temkinli, çok sert bir in
sana benziyor. Amma onun bu halı de bır 
perde değil mi, perdenin arkaS1nı görmek 
mümkün olsaydı.. kim billr neler ö~cne. 
cektim: Beliti o hakikatte bir şaklaban
dan başka bir fey değildir. Be!ki ömrün
de bir kere olsun cid:li iş görmemiştir. 
Belki her akşam evinde karısınaan man
gal maşasile dayak yer ve dayak yedık
tcn sonra, karısının ayaklanna kapanır: 

- Beni affet diye yalvarır . 

* Bir gazete alıyorum. Bir resmi var. 
Birbirlerinin ellerini sıkan, birbirlerine 
güler yüzle bakan iki kişi. Resmin altını 

{Devamı ıs inci sayfada) 
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Son Postanın tarihi romanı: 1 

• 
BATTAL GAZI 

Yazan: ZİYA ŞAKİB 

Battal Kimdir? 

Hıiseyhı Gazi hemen koynundal\ kescmı.i çıkarıp köle ye verdı. 

(BATTAL) KİMDİR? Şehrin beyleri ve zenginleri, daima eğildi. Usullacık bir şey söyledi. 
Bundan 900 sene evvel, (Malatya) Ömer beyin konağında toplanırlar, eski Hüseyin Gazinin yüzünde büyük bir 

tehrinde, Ömer bey ( 1) isminde zen- tarihlere aid menkıbelerden bahseder. sevinç alAmeti belirdi. Hemen, koynun
gin ve şöhretli bir (beylerbeyi) vardı. ler .. saz şairlerinin, eski islam ve Türk daki kesesini çıkanp, k<Heye verdi. 
Şehrin kalesinde oıtu.rur _ 0 tar~te kahramanlarının cenklerine dair söy- Ömer bey, zeki bir adamdı. Hüseyin 
Bağdad halifelerine tabi olan şehri, 0 !edikleri destanları dmliyerek: vakit Gazinin bir beşaret haberi alillğını an. 
civardaki düşmanların tecavüzlerinden geçirirlerdi. ladı. 
korurdu. Bir gün gene toplanmışlardı. ~kun Merak ederek bunu öğrenmek iste-

(1) (Bu tefrikada zikredilen şahıs ve belde 
lshnler11e tarihi ve ooğrafi vaziyetler, hak1-
ta.te uymıyabilir. Biz, tam sekiz asırdanbe
rl nesilden nesile intikal eden an'anevi men
kıbeleri bozmıya ce.sare-t edemedi•kl Rivayet
lere istlnaıd eden asıllo.nnı muhafau ettJ.k.) 

bir saz şairinin, büyük Türk kahrama- di: 
nı (Kublay Hakan) hakkında düzdü· - Hayrola, Hüseyin Gazi. .. Herhal-
ğü bir destanı dinliyorlardı. de, mühim bir müjde aldın. Bari söyle 

Kölelerden biri içeri girdi. Ömer be- de, biz de sevinellm. 
y~,, alt tarafında oturan ( Hüseyin Dedi. 
Gazi) ismindeki pehlivanın kulağına (Devamı 10 uncu sayfada) 

Mart & 

C . ~aftanrn hadiseleri =ı 

Baricfye VektHmi• Ştibü 8&ı'a9otla Atinada Payita.bt .NlıWrı Baol K.ooias'ın 
verdili husutl dfafetU 

E!kJ. Vali MBhlddin ttstündat ve a.rucıqıarı ·.temyiz mahkemesi hmurunda 

ZooıWdak:t&ki maden fa.ciasında.n af kurtulan bir amele başından geçenleri anlatıyor 

( Arkt18'. 11arJ 



( Holivud Modellerinden ) r: Modanın yenilikleri 
Bej bir takım 

" I 

1 1 

Yumuşak bej yünlüden yapıları bu ta
kıma kahYe rengi kürk konulmuştur. 
Bluzunun rengi de kürkle bir örnektir. 
Kürk, ktl!lnaş kenarının iki santim geri -
cinden dikilmiştir. Ve uçlarına yakın yer 
lerinde, üstüne birer ceb konulmuştur. 
Arkası robalıdır. Robanın sivri yerindt:?n, 
dar eteğin üstüne bir dikiş iniyor. 
Bluıun yakası drapedlr. Tıpkı ceketin

kU~re benzeyen iki cebi var. Bu ceblerin 
altındaki büzgüler etejin içinde toplanı
Yor. 

Bu ilkbaharda da gine tayyör 
modası vardır 

Yeni tayyörlerle fU ıapkalar giyilecek
tir: 

Çok yübek ppkalar. Öne eğerek giyi
len ve arkaları kadife, grol{ren kordela -
larla bağlı olanlıar. 

Açık renk ve normal yüksekllkt~ ıap
kalar. Güverclrı. göğ.:is, lavand, kumru 
grisi en beğenilen renkler arasındadır. 

Bu şapkalardan çoğunun üstü zincır iğne 
iflemedir. 

* 
Yeni tayyörlerle ku\lanılaca'k: eldiven

ler muhakkak çan tahra uy':!urulacsk. çan 
talar da ayakkabılara uygun olacaktır. 

* Yeni tyyör sentürlen:ıe gelince: Eun-
ların kumaştan yapılmayanlan deri 
handlar, kakmah.r, ÖfiÜlerle süslüdür. 
Bazılan da ceplidir. 

* En son moda tayyör eldivenleri kalın 

deriden ve kısadır. İki düğme ile ilıklen

mektedir. Düğmele:: elin üst tarafında -
dır. 

* 
Etek dardır. Önünün yanlarında kar • 

flhklı iki pli k:uıe var. Bu plilerin ara ye- k d'f .
1 

be 
· b ,. d - 1 b' ·· k· S'yah a ı e ı e -rı elde, ~r kısımlara nazaran 7-8 san Yakında göreceğimiz bahar şapkalarm an guze ır orne · U . .. . h ı-lü 

llın Qfağıda bıralalmlflır. Bluz düz ku • yaz panama karıştırılarak yapılmış olan bu 13pka çok şıktır. stunun sıya ~ 

Siyah tayyörlerin sol reverine, yaldız
lı metalden veya bronzdan, oldukça iri 

bir klip takılmaktadır Bu klipler hemen 

daima. hareket haiill.de olan bır hayvanı 

gösterir: Uçan bir kuşu. koşan bir kazı, 

yüzen bir balığı vesaire ... 

"'avlan olduğu gibi benekli kumaştan da poza gençlik verir. Siyahla beyazın yaptığı tezad da. b.una ayn bır yardımcı ır. Tayyörünüz açık renk ise cenıne ıtoyu J 
Olabılfr. Tabii beneklerle kumaıın rengi Fazla olarak siyah • beyaz en kibar bır renk !.hengıdır. . renk bir mendil Hıjliriniz. Koyu renk ise lıdır: Açık pembe, gök mavlsı, çağa a ye-lıahve rencı - bej olmahdır. Bu modeL siyah bir tayyörle giyilir, içindeki bluzun da beyaz (bılhassa par - ceb mendiliniz şu üç renkten biri olma • 1UL 

Bu <•ket -.ıq iyi bir aokak elbisesi o- lak beyaz) olmasına dikkat edilirse bir kat daha güzel görünür. ) 

* 

Itır ve heınen h . il bT -1. k I ( Holivud Modellerinden -Cizgifi
7

;~i~~;~ Uçuk b~n!zli ~lmamak Diş çıkaruı ıarı zaman Orijinal bir rob 
ehnızdedır çocuklara nasıl bakmalı 

ŞİJndiden bafl'arnnız 6nümüzdtki b,,. 
har rfinlerind.e bitm~ olur. Ve çok işe ya 
l'ar. Bu tnodel ger~lrten güzeldir. Ve gü. 
~lli~inJ, renklerin uygunluğundan al -
lnaktadır. Esas oluak bengi reigi seçer -
leniz, Çizgilerin renginı ona ve birbirine 
llYdurnıaya çalışmahstmı. 
~Odelde şu renkler kullanılr.:nştır: Ko

YU kahve rengi, kokdöroz toz pembe ve 
~il. ~oyu kahve renginden 9 vumak, 

ilrlerınden birer yumak (veya çile) al
llıak lazımdır. 
h Etek, Örgü olc;un, kumaştan olsun, her

alde bluzun esas rengiM (yanj çizgısiz 
~erlerinin rengtle) bir örnek olmalıdır. 

a§ka renk etek h°' görünmez. 
ÖrgQaQ tanıamUe dftzdilr. Buklet a1e • 

lAde Jilndea daha 1Ji olur. 

İki yaşını bitiren bebeğin 20 dişi olmak ı 
lAzımdır. Her çenede 6 ön ve yan, dörder 
de azı dişi. Bu dişler sağlam kalmak için 

azıcık Beyrek olmaiı, tek tek durmalıdır. 
Çünkü: Fazla aık dişlerin arasında kırın
tılar kalır ve onlan çürütür. Eğer çocu -
ğa çiğnenmesi icab eden yiyecekten ye -

tecek kadar verilirse çeneleri lüzumu ka
dar ~ler, ,geni§ler, dişler de bol yer bu -
lur. Ustüste binmez. 

Çocuğun bu ilk di§lerl gibi, yedi yq 
dişlerinin de sağlamiığı daha annesinden 

doğmadan ewe~ ;çinde bulunduğu şart
lara bağlıdır. Annesi bol süt, tereyağı, 
peynir, yumurta, yaı sebze, salata yerse 
çocuk ta iyi dişlerı yapacak maddeleri 

alınıı olur. Binaenaleyh çocuğunun tncf 

gibi d.ifLeri olmasını isteyen anne gebe • 
liğinde bunlardan çok çok yemelidir. 

Buna çocuk doğduktan sonra da ehem- Giydiliniz ve gördüğünüz elbiselerden 
miyet vermelidir. Şayet yavru emzikJe hiç birine benzemiyen bir rob yaptırmak 
besleniyorsa, sütle beraber muhakkak istiyor musunuz? işte, pek yakında şık 

görünüyor • vitaminli ve maden milihlerin: havi ıey- bronşit mi oluyor, dif sürerkeu de mu • artistlerden birinde göreceğımiz orijinal, Benziniz UÇ\.<" nasta gibi 

d kurtulmanın yegane ça - ler de yedirmelidir. hakkak IOğuk alır, bronfit oıuverir. Bu- orijinal olduğu kadar da sade bir model, su~~ Bu~n: yaşayış tarzını muvakka- Jyi beJılenen ve gelişen çocukta tık diı nun ıçm IOD derece uyanık davranmak Holivud, bunu ipek jerseyden yapmayı ~":' 0ı:;:dej!iştirmektlr. Kendinize tel- altı aylıkken ırilrer. Bazı .çocuklar daha lhımdır. tavaiye ediyor. Kttpi de fen> bulmuyoı. 
kin yaparak, rahatça ~~ ~utaddan faz • erken, bazılan da.ha geç diş çıkanr. Nor- Dişlerin ağlamlığı~ damakların saf • Fakat m memlekeümizin güzel ipekli• 
laca uyuyarak sinirlermızı yatıştınnız. _A mal vaktinden önce di.J çıkarmakta bir lamlığına balhdır. Çünkü her dit damak- leri arumda jeraeyden herhalde daha 
çık havada çokça bulununuz: Bı::ka? ~n fayda yoktur. BilAkis buniar yedi Yllf taki kökünden can alır. Damak taze kan- başka ,eyler bualcaksımz. 
ve gecenizi böyle geçirirsenı.z nzını.z. • diıleri çıkmadan ç-lrüme#• yüz tutar. Dif la beslenınelidlr ki elif de oağlam olsun. Belindeki g<m!§ kemer, taşlıdır. HOf 
den uçukluk gider. Yerine hır pembe!ık sürmenin gecikmesinden çocuğa verilen Çocuk dl§ çıkarırken annesinin par· bir tekilde büzülen yakayı da gene böy. yü .. .. deki çizgilerden ba- . ,..,, li 
gelir. HattA zunuz gıdanın bu husus için lüzumlu maddeler- maklannı, kendi yumru •• nu, • ne geçen le bir taılı klip tutuyor. Büzgülü kısa 
zılan da kaybolur. k" 1 ki • den yana fakir olduğu anlaşılır. Bunlar katı şeyleri kem!rmeğe özenir. Sert ,,.y. kollar birer bilezikle sıkılmış. Korsa) Makyajınızın çehrenızde ı A so ud ugu da derhal değişiklik yapmalıdıt'. leri bastırdıkça damağına bol kan gelir. döklüntülü. d .. "rüyorsunuz. yna a ru-

kapama ıgını go .. 1 tezad teşkil D!ş süren çocukların çoğu adeta hasta Bu kan diş köküne lüzumlu olan madde- Eteğin önü düz, yanları ve arkası büz. J·unuzun sapsan rengınız e l V b hal t b'l bi 'd' • ç ğu b f d 1 t ble mey gu" lu". B hal'nizden o ur. e u a ı r geçı ın ttrızası yi verir. ocu n u ay a ı a , -ettiğinin farkındasınız. u ı b k 

k . . dranızın altın::ı her za- sayılır. Halbuki: Eğer çocu~u sıcak tu - line yardım etmeli, daha beş, bes uçu Hakikaten orijinal ve güzeldir. Y nız 
kurtulma ıdçıyn pu kremden daha yağ!ı tar, bol hava aldırır, iyi uyutur ve çene aylık olur olmaz günde iki kere kemirs'n bütün g-lzelliğinin görünebılmesı iç'n in-man kullan ıgmız • 

. kr " .... 7 'l,;;zünüziı her vakitki kemiklerinin muntazam işlemesinı temin diye eline sertçe bir ,ey tutuşturmnlıdır. ce bir vücud ister. Bu kadar güzel ve bu bır em surunu... .t ... 

gibi boyadıktan sonra alnınıza. çenenize, ederseniz bu devre gayet rahat geçer. Temiz, ağzını h~rp~~m~~s:.~k. zı:;arsı~ kadar geniş bir sentür değil şişmanlara, 
anaklarınızın altına birer ruj noktası Bilhassa bebeğin herhangi bir zafını bir şey ... Mesel : ır l.'5 uvı... avu hatta dolgun vücudlere bile gitmez. Bu • ~ondurunuz ve bunları ve evvelce pudra dikkatle göz önünde tutmalıdır. Çünkü yediğiniz gü~ bebeğe ~e".:!z _bir kemi~int nun !çındir ki bu eş.siz modele •İncele -

altına sürdüğünüz kremle bırlıkte ya'!1 • bu zayıf taraf diş sürme sırasında derhal de verebill!'sınız. Bu pur..ızsuz kemığın rin modela demek daha doğru olur. O • 

nız. Boynunuza da belli belirsiz ruj sür • kendini g&terecektir. Mesel&: Çabuçak çocuğa bir zararı olınu. BilAlr.iJ belki ta- nu incecik bir genç kı.ı veya kad.ıııda ıör 
meyi ihmal etmeyini

7 
.. Bu tarz makyaj 10iuk aıma7a ım ı.ticlach Yar, ildde bir dı hOfUD& ıider de 18Ve nve kemirir. meye doyum olmaz. 

atze pem1MI ve llhhatli Mr nnk •eıir. 
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C 64 sene sonra alevlenen münakaşa ::J BATTAL GAZİ 
Abdülizizin katledildiği 
iddiaları doğru mudur? 

Gerek hal'e takaddüm eden günlerde, gerek hal 
esnasında ve gerek Ortaköydeki F eriye sarayına 
nakledildiği zaman, Abdülaziz, cinnete delalet eden 

en küçük bir eser bile göstermemiştir 
Yuan: ZİYA ŞAKİR 

- 5 - ı içeri gtrildikte, muhafau.l hayatı kabil o-

Ahmed Mithat Efendinin. Sultan Ha - Iamamı.ş idüğünü. takrir ve ifade.. ve 

!'ürld,._ ndyo dlfllzyon postalan 

Ankara radyosu 

ım m. ısıı Ke1. no Kw. 
r DALGA UZUNLlJ('•J l 
1 

T.AQ. 1874 m. ısıt!! Kea. !G Jtw. 
T.A.l'. 11,"tt nı. 948!1 Kca. IO XW. 

PAZAR - 5/3/ l! 

12.30: J>ro ram. 12.35: Müzik (Ktlçftk or -
kestra - Şet: Neelb Aşkın), J - Hartmann
Parl:ık güne~ JŞlğında dans - Entennezzo, 

(Ba§ta.rafı 8 inci ıayfada) 
Rmeyin Gazi, evvell beyin ve sonra 

orada bulunanların ömür ve afiyetle • 
rine dua etti: 

- Nice zamandır, bir erkek evlM 
hasreti çekerdim. ~bıhakkın izin 
ve keremile bir.evladım dünyaya gel
miş. 

Diye ceva b verdi. 
Orada bulunanlar da sevindiler. Hü

seyin Gazınin meserretin• iştirak etti
ler. 

2 - m!>omann - Ormanda bir ct\ce duru - V · ö B kal ·1 
... 0 r _ Halk k ,. _ _._ ----nıar - aT, gıt, g r. a un og un na -
J şar L~ uz;c.uue ........ ,_,,.., • ıld ? B d h ~- . 
3 - Mlcheıı - Cornk oyunları. f _ Wlnk _ s tr.. ize e aU\!l- getir. 
ler - Donna Chlqulta İspanyol uvertnril. 13: Dediler. 

'd' _ k- k . . bö 1 bl lls kul makası dahi irae eyledi.] 
mı ı ur utmeme ıçın Y e r an MPmlekP "-ı:ıt Avnn, aınns. meteoroloji ha- * 
lanmıya mecbur kaldığı iddia edilemez. [Meğer, bu facianın vukuu ile beraber, b!:'rlrr1. 13 ıs· Mfi1llt <KlleOk orkestra - Sd: Hüsevin Gazi, ömer lseyin askerle • 
Çünkü Sultan Hamid, ecdadının tarihini serasker Hüseyin Avni Paşa yetişip, Neclb Aş'::ın - devnm>. 5 - Le'tınr - Der Göt- rine kıımonda ederdi. Bütün hudud 
okumakla knlmamış, Adeta ezberlemiş - merhumun naşını karakolhaneye naklet- f Prgatte oncretınden potı:mrl. 6 - Llncke - boyuncuı, kahramanlığı ve pehlivanlığı 
tir. Ortada ap:ı ı;-ık duran bir hakikat var- tirmiş ve neferatın kahve ocağına bırak- Knprt C~'l't'n d), 7 - Föderl - Vlyana şar - ile büyük bir şöhret elde etmişti. Ma· 

dır kl. 0 
da, ( kincı· Osman), (Sultan İb • tırmış imiş ... Mfiv~rrihi Aciz. vfikeltı ile 

1 

k1'1 . • 8 - Llnrke: Danlma <Fa. ntm), 13.50-
14 so Türk mli ı--ı raı nı Vecih ecv latya kales ne yakm kalelerde bulunan 

rahim). (3 U
·· n,..,; Selı"m), (do"rdu"ncu- Mus- bern:ber bulunduğum cihetle, merhumun · z · a 9.r. e, - R b 

'.. . • . d t Koznn Crvdet ca~la, Okuvan: 83.dl H - um ve Ermeni eylerini sindirmişti. 
tafa) .. bu dört Osmanlı hükümdarı, (ih - 4'" ,.f' cerıltı ını anlamak ıC'ln nnşının bu ııes. 1 - Tanbur1 İ 'takın Güllur peşrevi. Dostlıın ona ne derece hürmet ederler-
nak ve kat 1) suretlerile ecel köprüsün - lunduğu mahalle dühulOmde, üzerine be- 2 - D derln - Oilllzar rkısı: Reha bul - se, düşmnnlan da o derecede onun ko:r-
den geçerek ahirete gitmişlerdir. yaz bir perde örtülmüş ve bir küçük ne - dum. 8 - Sa1tıhnddın Pınann - G1lllzar şar- kusunu çekerlerdi. 

Ahmed Mithnt Efendinin bu iki fıkra • fer §iltesine yatırılmış olduğunu görün - km: BiJbl\IOn derdini l'IO?'ITiavm ITTllden. Bu kahrr.ıman adam, ömer Beyin ko-
ce: (Fa'tebeıı1 yfı ülülebs!'ır) diyerek pu- 4 - CevdPt C:ı~1a tarafmdan - Tak.'rtm. 5 -sından. ikincisi [yani. (katil) cihetinP te

mayül edeni] daha kuvvetltdir. Fakat. 
tarihin kabul edeceği derecede sarih de -
ğildir. İhtimnl ki Sultan Hamidi ürküt -
memek kaygusile böyle l~ikli ifadelerde 
bulunan Ahmed Mithat Efendi, meşruti
yetin ilanından sonra da bu mesele~ tas
rih etmemiş.. son sözünü söylememiştir. 

şideyi kaldırdım. Arkasında gecelik elbi- Ki'u:ım Uz - Bııvatl!lraban şarkı: Ayn.lık:. nağındnn çıkar çıkmaz (Dev) adındaki 
. tk· 8 - HO.~rnn Fnhrfnln - Muhayyer Ş!ırkl: atına binerek doğruca evine gitti. He -

sesı vardı. ı kolu sıvanmış olduğu hal- u kta .... ktı ..tttı l'7 30• _,__ 17;ıs5 • •· d • 1 ·ı b ı d -d k d 1 ikisini d h' yri za n .... ..,. · · ..-.""·-·., · nuz ogrnuş o an og unun u un ugu 
e, an amkar a~bın ld Sal ıkgla Mf1ztk <P~zar çsyıl. 18.15: Konusma reo - odaya girdL EvvelA lohusa döşeğinde 

muntazam esmı.ş u um. o o un- t ••) l"45· ......... k rn.. d • ' • . cu saaw · 0 • .ınuH • .-.. zar çayı eva - yatan zevcesıni tebrik ettL Sonra, has-
daki ceriha, sağ kolunun cerihasından zi- m1l, 19.15: Tilr't mtızııtt O"Mtl heyeti - Bul- tl b kl d... l"'dmı ö ek · tedi 
yade idi.] (4) tnntye~Ah faslı). c11'1!l Toheıs. Hattı Der - re e_ e. e ıgı .ev a g rm ıs · 

mnn. Emıf Kndrt. HMan otiT, Ha.m.dt To - Huseyın Gazı, çocuğu kucağına aldı· 
tay, Bam 'Öfler. 20: Ajans, meteoroloji ha- ğı zaman, hayretler içinde kaldı. Çün· 
berll"rt. 201!1: Tllrk mnzııtt. Qalanlu: Veci - kü, anasından henfü: doğan bu ~ -
he. Rus.-n P'erlt Knm. °"det Kozan, Oku - ta, göze çarpacak derecede bir gül'\bilz
v nlar: N"cmt Rlta Ahı.erkan, Semahat ÖZ - lük ve canlılık vardı. 

Mahmud CeUileddin Paşanın 
tarihine göre 

Gelelim (Mir'aU Hakikat) denilen ta -
rlhe ... 

Dikkat buyunıluyor mu! .. Ölümün ne 
şekilde vu'kubuldu~. burada da Fahri 
Beyin ifadesine atfen beyan edilmiştir ... 
Ancak, Sultan Azizin lSlüm döşel!indeki 

vaziyeti. çok mühimdtr. Nitekim, (Mir'atı 
Şüun) muharriri Memduh Paşa da bu 
m nzarayı söyle tasvir etmiştir: 

dC'ns~. t - Tnnburt Osman beyln u~ peş H" . G . d h k · di ç 
revt. 2 - Rtfat bevtn - Ussak 1}3.r1a: Dllsdllm _ useyın azı, a a. ço ~vın ·" °: 
v1ne bir Af Ptt me-,hnru cihana. s _ Arif be- cuguna (Cafer) adım verdı. Kolesı 
vtn - u~~lı: s:ırk'ı: Dt,. melek s1ma ~rl. 4 - (Toabil) i çağırarak: O tarihte, Bn.bıalinin en yüksek devlet 

ricalinden ve sonralan da. (ticaret ve na
fia nazırı) olan (Çorluluzade Mahmud 
Celaleddin Paşa) nın yax:hğl bu kitab, en 
kuvvetli bir memba sayılabilir. 

[Hakanı mü arünl1eyhln cülOsunu mü T?ııcen F'f'rlt Knm - K~nçe tatmnt. 15 - - Kapılan, ardına kadar açın. Şeh • 
teaktb mabevin kitabeti himrntile eref. Tımbun Ali efendi - Uşşak şarla: Ben ey rin fukarasına, üç gün üç gece yemek 

Bu zat: Sultan Aziz devrin!. o devrin 
hadiselerini, devlet erkan ve ricalini, sa
ray ahval ve vakayilni çok kuvvetli gö
rüşlerle te bit ve tahl11 etmiş .. ölüm hA -
disesini de şu satırlarla kaydeylemiştir: 

[ ... Sult n Atdülazi?.. tahtı saltanattan 
hal'inin dördüncü cuma günü alesscher 
kayıkla Ortaköy dairesine götürllldü ise 
de. galcbci yeis ile bitab ve mahzun .. ve 
kurcnasından yalnız Fahri Bey kalıp di
ğerlerinin daireye dubulleri men ile yer
lerine sarayi padişahiden (1 hizmetÇ'ller 
gönderilmesi.. ve ikametgahının her ta -
rafı daimi karakol neferatile ve sahil ci
hetinin zırhlı gemi ile mahsur tutulması .. 
ve daireye duhulünde, karakola memur 
bir asker zabiti tarafından bahçede do -
!aşmasına muhale! et gösterilmesi.. ve 
yf!'nni hal'inde, İstanbul sarayına g~n -

yab olmu tum. Velinimet;min bir defa 
daha cemalini gCirmek lftlvakile karak(}]
hanede mahfuz olan mahalle gittim.. Re
zan efc;us.. münevver seriri sevkete 
alısmı o?an vilcu-tü eihanb:'lni, haı;ın vok 
küdlk bir kahve odasının kuru talıtnl:ın 
üstüne üftade .. ve cismi nermin'nti"' ke
tenden momul bir s0 V'bi sade oldu~unu 

ve iki knllannın şlrvanları kesilmiş bu
lunduJtunu ve g&zleri semaya merfu ola
rak aÇ'lk kaldı~nı g15rd0ıtfimde. kendimi 
tutnmadım. Didelerimden. seylfıbei sirişk 
bo andı .] 

Resmf rapor da, bu mll!ahedelerf mü
evveddlr. Sultan Arltln kanlı cesedL öl
dü~ yerde bırakılmıvarak, oradan kal
dınlıp g,. irf1mi .. karakolun kahve oca
ı!'ında adi bir şilte tızerlne yatırılıver -
mlşttr. 

• 
derilen e5ya sandıkları derununda zuhur İn ant tanfta?' olanlar, kanaatlerini 
eden zikıymet emval, (erkAnı mütteft - mildafaa etmPk ~ç1n bın:ı deliller ı?liste

ka) (2) huz ırlarJTlda tevkif ettirildiği gi- riyorlar .. ezcümle, Sultan Azizin Topkn
ibi .. Ortakövc nakilleri g-jnQ, validesile pı sarayına nalı::ll ~a!lnda, başmabevin

sair azayı hanedanlarının ve cariyelerin cı Hafız Mehmed Beyden (zehir) is•cdi
üzerlerinde bulunan mücevherat ve Z"rü Pini ileri sürCvorla.r. 
sime müteallik cvani ve edevatın dahi Bu, b'r hakikattir. Sultan Aziz, Osman. 
nez ve ahzedilmesi- velhasıl. zatınca ve lı tarftıinin kanlı fhtfl!l ve hal vı:ık'aları
hanc>danın<'a, envaı tchdidat ve tahkirat rıı hatırlıvarnk bunlardan Hafız MehmC'd 
görme.si beblerile gayet mütees!ir ve F bnhsedC'rken: vuclldünfin ihtilalci
dilhfın o muş ve artık. kemali melAl He 1 r elfnde lime lime olmasından kormus: 
hayntından n 'm'd olnclk bir hale gel - - Allah nc;kına olsun.. ayed bövle bir 
mişti k"; r dan iki gün mürurunda, yani h 1 hi~M.mPkte ~iniz, v{kud ve canımı 
Ortaköy d 're 'n<' naklinin üçüncü ve öv fht'lfılciler ellnP düq}rmrkten .. ve 
hal'inin al1ıncı Pazar gOnfi, atide beyan b'r vattın evlAdını :vekdHterinfn kanını 
olunnc k r" i müellimede, irtihali d~n döktürmekten muhafaza için; her nasıl 
cenan eyledi ] e e~nfz ('diniz, bir miktar (sem) (5) 

[Z"krolunan Pazar gü.nil. saat iki rad- trıdarlk edip b:ınıt yetqtirin. 
delerinde harem dairesinde brr griv ve Demişt.iT. 
vavevla kopnrnk. Sultan Azizin nefslnl Halbuki Sultan Azmn bu sözleri, Jnti-
mat eyledi/ti haber verilmekle. derhal hanna delil addedlleme:ı. 
sadrazam vcsair vüke?nyi devlet, Orta - ÇOn'kO, (hal) ile neticelenen (intihar), 
köy dalres1ne muttasıl lı::araltolhane 1a - tam manasfle (tereyağından kıl çekilir 
hasında içtima eylediler.] gıöl) sessiz sadasız cereyan etrnşl: Bir tek 

[Yukarıda ismini zikrettiğimiz Fahri kimsenin bire bumu kanamasına meydan 
Bey ki, Abriülaziz Hanın hizmetinde ka • verllmemiştir. Yani. Sultan Azizi, ken
lan kurenasından idi. Mahzarı vfike1Aya dini aldürmeye mecbur edecek en küçOk 
celb ile suali hal olundukta, «merhumun bir lhtilAl emaresi vukua gelmemiştir. Şu 
alessab:ıb v l'desini ve himıetinde bu _ hal~. rnahJQ hOkiımdann Hafız Mehrned 
lunan cevnri (3) yi yanından s:ıvarak, Beyden zehir !st"mesi. ciddt bir arzu ve 
oda k pı ını kapa:},p. sakalını dü~ltrnek ~Ieb. değil: h r ~anın meyus ve mil
bahanesilr, evv lce cariyelerin birinden eessır zamanında. 
almı oldu ll küçük makasla kollarının - Kendimi ~ldürsem de, kurtulsam. 
kan damarlannı kesmiş olduğu halde. Kabilinden sl5yledıji basma kalıp bir 

sözden ibarettir. 
C11 Y:ınt, y nl pnd :ıh (Sultan Murad) in 

s:ırnvından.. . (İlerde bu babda tafsllAt ve
rece iz.) 

Buna bınaen. Hafız Mehmed Beyin bu 
if~atından, illıam alarak Sultan Azizin 
intihar ett'ğine kani olanların bu Jddia
lan zayıftır, 

ı;prTf revnn 8 - KnmDCX!tID - U~lt au e&- venn. 
maıst. '7 - Leyll hanımın - H01:zam şarkım: Öm Be 
Harabı ınttr"lr oMum. 8 - Arif bevtn Hilz - Diye emrettl Tekrar dönüp er 
zıım ııarkı .. ı: Meftun 019.h. 9 - Arif beyin - yin konaibna gitti. 
Ru,.Jnl\.k sarkısı: P:ıpusuna t'nnl.'k üzere ey Ömer Bey, yıldızlara bakarak insan-
var. ıo - ........ ... - Saz Sl'!nalst. 21: Mem lann hayat ve talihlerini anlamak il -
lPlrPt Rnnt Av-ın . 21 ·Ne '"ll plft.klar - R . 21.10: mini bilirdi. O gece (ıstırlab) ını ala -
Mli7 lk m•vnsettri\nıhur bandosu: Şet: bısnn rak yıldızlan tetkik etti. Ertesi gün 
Kfine rl, 1 - F . Von Blon - Marş. 2 - A. Hüseyin Gaziyi çağırtarak: 
Mnqnanl - Mav.url•n - Kapru - Klarlnet. S-
C ar Fnl<"k • Mclun avcı • Senfonik: par _ - Oğlun Caferin yıldızma baktım. 
çıı. 4 - o. Plerne - nnmunço. 5 - Rachma- Bu çocuk, bilyilk bir pehlivan ve nam· 
ntnorr - PN'llld 22: An dolu aja.n.!l <spor dar bir kahraman olacak. Şimdiye ka· 
fK'rrufl, 2210· MOdk fCar.b:ınd), 2245-23: dar, hiç kimsenin yapamadığı işleri ya-

~~~~~~-~~.~.::~~~ •• :~ •• ~~:~~-~~.~~:...... pacak. Adı. Maşnktan Mığnba kadar 
yayılacak. Ve onun şmtreil, kıyamete lzmir merkez ha·n 

İzmir (Hususi) - Belediyece yaptı
nlacak merkez hali eksiltmeye çıkarıl
mıştır. Bu müessese 400 bin liraya mal 
olacakt1r 

Otomobil Ticareti 
Türk Anonim Şirketinin : 

1939 senesi adi heyeti umumiye içti
maı 22 Mart 1939 Çarşamba günü saat 15 
de Galata, Bahtiyar hanında, 5. inci ka
tın 71 numarasında vukubulacathndnn 

asaleten veya vekaleten lAakal on hisseye 
malik bulunan hissedarların f çtima gü-

nünden en az bir hafta evvel hisselerjnf 

şirket veznesine levdl ederek mukabl 
linde dühuliye varakası almaları lüzumu 
ilan olunur: 

RUZNAME! Mt"ZAKERAT 

1. - 1938 yılı rnuamelAtına dair heyeti 
idare ve murakıb raporlarının okunması. 

2. - 1938 yılına aid mevcudat, bllAnço 
ve itlr ve zarar hesablannın kabulü ve 
heyeti idarenin temettüatın istimal sure
tine dair teklifatı hakkında karar itası. 

3. - İdare heyeti azalarınm n mur~ 
lı:ıbm ibrası. 

4. - 1939 senesi iç1n murabb seçimi 
ve Ocretinin tayinl. 

5. - Meclf& idare aulannm firketle 
tilccan muamele yapmalarına mfisaade 
verihnesi. 

6. - Müstahdemin ve müdürlerin maq 
ve ücretlerinin tayini için mecllll idare
ye salfihiyet verilmesi. 

kadar dillere destan olacak. 
Dedi. 

* 
Hüseyin Gazi, artık sevincin~ du-

rup oturamıyordu. Bir an evvel, sev • 
giJi (Cttfer) inin bilyümesiııi bekliyor
du. 

Cafer, günden güne büyüyor ve ser
piliyordu. Yüzünün güzelliği, vücudü
nün gürbüzlük ve letafeti, görenlere 
hayret veriyordu. 

Cafer, on yaşına geldiği zaman onu 
görenler, koca bir delikanlı sanıy0r -
!ardı. Tabiatın pilskürme benlerle süs
lediği tatlı esmer çehresine, zekA ve 
kudretle parlayan siyah gözlerine ba • 
kanlar, ona hayran oluyorlardı. 

Bu sırada Hüseyin Gazinin m~ -
bur (Dev) ismindeki atının dö1ünden 
de kul:ı renginde bir tay dünyaya gel
di. Hüseyin Gazi bu taya (Aş.kar) adı
nı verdi. Ve onu, oğlu Cafere hediye 
etti 

Hüseyin Gazi, oğlu Cafere hocalık e
diyordu. Ona ata binmeyi, kılıç çalına
yı, mızrak ku1lanmayı, gürz (2) sa • 
vurmayı, sapanla taş ve en sert yay -
larla ok atmayı, bizzat kendisi öğreti -
yordu. 

Ayni zamanda, pehHvanlığa da baş -
Iatmıştı. Bu körpe delikanlının vücu • 
dündeki kuvvet w çevikliğe, hayret -
ler içinde kalmıştı. 

Aradan kısa bir zaman geçer geçmez, 
Cafer pehlivanlıkta o derecede kudret 
ve kabiliyet göstermişti ki; ufak tefek 
hamleleri atlatmak şu tarafa dursun, 
adeta babasının o müUıiş kuvvetine 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Enstitilsüne btr desinatör alınacaktır. Aylık Qo. 

reti 80 liradır. Güzel San'atlar Akademisi Dekorasyon veya Tezyinat kısmı me-
zunu olmak §arltır. İsteklilerin Fakülte Dekanlığına milracaatlan, (1388} 

lstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: <2ı CErktını mtltt.em:ıı.) dan matsad, <Hll
ecyln Avni P'l .. !\, Mitat p:ı.şa, Dama..d Mah
mud p:ı,:ı, dnmrr Nurf pa.,o;a vesaire)... ctıe
rtde bunlar h:ıkkında da tatslllt verecıt -
llz.> 

(Arkan var) 
Tıb Fakültesi Diftababeti mektebinde 40 lira ücretli daktiloluk açıktır. !ngi

<U (Mlr'atı hatita\) cild ı: Sayfa 119_120 gili.zce, Franauca veya Almancadan birini bilmek JAzırndır. İatiyenlerin Tıb Fa-
m Zltıh!r. ,külteai Dekanlığına müracaatları. cl42h (3) Y:ınl, hizmetine bakan taıfalar. 

karşı dayamnağa bile b~lamı.şU. 
Cafer, on b~ yaşlarına yakl~tığ? za.. 

man, bir bayram münasebetlle (Kay -
seri} den Malatyaya meşhur bir peh • 
livan geldi. 

Bayram günlerinde, atlı atsız k~ • 
lar yapmak, cirid oynamak, yerli v• 
yabancı pehlivanlarla güreş tutmak A • 
detti. 

Kayseriden gelen pehlivan, Malatya
nın bütün pehlivanlarını yendi Şeb -
rin beylerbeyi olan Ömer Bey, bu hal
den müteessir olarak Hüseyin Gaziye 
meydanı işaret etti: 

- Çık.. şehrimizin şeref ve haysiye-
tini kurtac. 

Dedi. 
Hüseyin Ga7i gülümsedi: 
- Dir pehlivan dana var. Hele o da 

meydana çıksın da, icab ederse, ondan 
sonra sıra bize ~lir. 

Dedi... Arkasında duran oğlu Cafe -
rin sırtını üç defa sıvayarak: 

- Oğlum Cafer! .. AUahın fznile, ar -
tık er meydanına çık... İnşallah, sırtın 
yere gelmez. 

Diye dua ettikten sonra, onu ileri tt
ti 

Cafer, gidip kisbet (3) giydi Ağır ve 
vakur adımlarla, bir kere meydanı do
laştıktan sonra Ömer Beyin 6nünde 
durdu. Yerle beraber bir temenna etti 
Ve sonra, yağlı vücudile, korkunç bir 
dev gibi ortada dolaşan Kayserili peh
livana doğru ilerledi 

Levent gibi endamne Caferi mey -
danda görenler şaşırmışlardı. Bu kÖr -
pe delikanlının, dev cüsseli pehlivana 
meydnn okumasına haY,Tette kalmışlar
dı. 

Cafer. üç adım kalasıya kadar Kay • 
serili pehlivana yaklaştı. Ellerini kal • 
çalannn dayayarak dimdik b~ını tarta 
tarta: 

- Adı.ın, Cafer .. babamın adı, H"'use-
yfn Gazi... Hocam, babamdı:r. Hazır 
mısın, pehlivan? ... 

Diye bağırdı. 
Kayserili pehlivan, omuzlannı sarsa 

sarsa bir kahkaha attı: 
- Benim adım, Şem'undur. Bu Ana 

kadar, sırtım yere gelmemiştir ... A, ~ 
cuk! .. Babanın sana ne kasdi vardı ki, 
senin gibi bir körpe kuzusunu benim 
gibi azılı bir kurdun karşısına attt. 
Mademki meydana geldin. Bari, sen de 
nasibini al da git ..• Hazınm. Hamle se
nindir. 

Diye, haykırdı... Cafer, olduğu yer. 
den bir çelik yay gibi sıçradı. Şcm'un 
pehlivanın bacakJanndaki yağlı kis • 
betin kemane ( 4) sinden kavradı. Ba· 
cnklarını gererek Şem'unu, içi dolu 
bir çuval gibi başının üstüne kaldırdı. 
Bu hareket o kadar anf olmuştu ki, 
Kayserili pehlivan birdenbire şaşırdı. 
Bacaklannı havada sallamaya b~ladL 

Cafer başını Ömer Beye çevirerek 
baktı: 

- Beyim! .. Ne ferman buyunılur?. 
Diye bağırdı. 
Ömer Bey, derin bir sevinç içinde ye 

rlnden fırladı, ayağa kalkdı. Şahadet 
parmağının ucunu, yere uzatb. 

Cafer, başının üstün<le çırpınan Şem
unu, kuvvetle bir iki defa tarttı. Ko • 
lunun bütün hızile yere çarptı. 
Şem'un boğuk bir sesle: 
- Hay! .. 
Diye haykırarak birkaç kere yerde 

yuvarlanch. Birkaç saniye, sakin ve ha 
reketsiz kaldı. Sonra güçlükle dizleri· 
nin üstünde doğrularak: 

- Pes, yiğitim ... Bundan sonra, 
Tflrk ile güreşmek, bana haram olsun. 

Diye, mınldandı. 
O anda er meydanının seması, alkıŞ"" 

larla çınladı. Cafer, o kadar sakin ve 
tabit bir halde idi ki, bu büyük muvaf
fakiyetinden en küçük bir gurur bile 
duymadı. 

Büyük bir sük\lnet w tevazula baba
sının önüne geldi. Diz çökerek eğildi 
Babasının elini öptükten sonra, elleri • 
ni göğsünün üstünde, omuzlanna do~ • 
ru çaprastlayarak ağır ağır geri çe -
klldl 

Cafer o günden itibaren (Batt<ıl) a -
dını aldı. Battal, iri vilcudlu ve çok 
kuvvetli demekti. 

( A rkaıı tlCJf') 

(2) O tarihte, en mtlthl§ bir ııllAh olarak 
kullanılan demlr topuz. 

(ll) onreş esnnsındn pehllvanlıınn g1ydlli 
meşinden ynpılmış kısa don. 

(t) Kispetin bellndet.l temer. 



s Mart SON POSTA - .,.,. 1\ 

Yangında zarar on iki milyon lirayı · geçiyor ! 
yeler sulardan ve dÜmandan mütees • 
sir olarak eşyaları avarya olmuştur. 

(Ba§ıarajı 1 inci sayfada) 
men ve tamamen yanmış mağaza ve han· 
lara su sıkmakta ld!. 
Yangın etrafında muharrirlerlmiztn dfuı 

eeç vakte kadar yaptıkları tahk1kat·so -
nunda elde ettıklerı malfunatı qağıya 
Yazıyonı.z: 

Yangın nasıl başladı ? 
Evvelki gece saat 24 de Bahçekapıda 

Yerli Mallar Pazarı karşısındaki Ata Re
filt hanının alt katında uyumakta olan 
Bekçilerden Mustafa ve Şerif birdenbire 
kesif ve boğucu bir dumaa içerisinde göz 
lerini açmışlardı>:. Uyku aersemliğlıe ne
ye uğradıklarını şaşıran bekçı Şerif ve 
Mustafa büyük bir korku içerisincie fer
}'ada başlamışlar ve seslerim duyurmak 
hnkdnı olmadığını görerek mağazanın de 
tn.ir kepenklerine koşup açmağa uğraş -
!nışlardır. 

Kesi! dumanlar içinde kalmaktan mü • 
tevelUd bir şa~kınhkl.ı telefonun bulun -
duğu yeri tayinden aciz kalan bekçiler 
nihayet kepenklerin kilidlerini kırnu§lar, 
aokağa f:ırlıyarak keyfiyeti polise haber 
'terntişlerdir. 

Bu sırada binanın en üst katından alev
ler çıkmağa bailamış. Beyazıd kulesin • 
deki bekçi de yangını görerek saat 24,l5 
de Fatih itfaiyesine telefon etmiştir. 

Galatada Balıkpazanndaki yangın tah
kikatına gitmekte olan müddelumuml 
lllUavinlerinden Necati Kütükçüoğlu da 
Yolda bu yangrnı görmüş, derhal eınn! • 
Yet müdürlüğ:.h1e gıderek oradan Emin • 
lSnü emniyet amirliği ve itfaiye ile müd
~!umumi Hikmet Onata telefonla ha -
diseyi haber vermiştir. 

Saat 24,6 da yangını haber alan Fatih 
itfaiye grupu derhal harekete geçmiş ve 
Jangın yerine yetlştiği zamar. bütün ha
IU alevlerin sarmış olduğunu görmüştür. 

Ateş boyuyor 
İtfaiye hemen söndürm~ ameliyesine 

başlamış. fakat şiddetle esen rüzgarııı a
teşin büyümesine yaptığı büyük yardım 
karşısında ilk ~alışmalar bir fayda ver -
ınenuştır. Vaziy~tin ciddiyet ve ehemmi
Jet kesbetmesi üzerine derhal Beyoğ:u, 
Bakırköy ve İstinye gruplarından yar -
dun istenmiş. bunlar da kısa bir müddet 
içinde yangın mahalline yetişmişlerdfr. 

Bu sırada fırtına halinde şiddetle es -
lhekte olan rüzgar yangını mütemadiyen 
kariiklemiş. alevler etrafa yayılmış. yan
lhış tahta parçalan civardaki büyük bi -
llalann üzerine dü~erek yer yer yangin 
~hlikeleri husule getirmi§tir. 

b At_& Refik hanının yanan kısımlarının 
~lşiktek.i Ksantopolos hanının üzerine 
:kınesı üzerine yangm bu hana da geçl' b~rası <la yanmağa başlamıştır. 
k tf afye grupları yangın musluklarına 
irnuşıar, fakat bu muslukların küçük 
~§U ve az su vermeleri vaziyetin ısla
~ a :rnlni olmuştur. Bu vaziyet üzerine 
lldrhaı denizden su alınmasına başlanmış, 
t hd~tıe esmekte devam eden rüzgar da, 
e 1 ilteyı gittikç~ çoğaltmıştır. 

bi::'ai_ye ateşin çıktığı Ata Refık hanı He 
nı ;1tındeki Ksantopoios hanını söndür
Ilı~ e _çalışmakla beraber bilhassa yan;:p.
ta ~er hanlara geçmesine mani olma
reuçaJışrnış. bütün bn cansiperane gay -
~~r, Yanan mağazalardaki e~yaların 
rlrı.nü, ~amuklu kumaşlar olması ve rüz
~ k fıddeti yüzünden fayda wrmemiş 
~ulan sirayet tehlikesi büsbütün 
&eş · RüzgAnn sa\•urdu~u büYük a. 
dak.ı 'Pa~a~rı Ata Refik hanının arkaSln
turın I>ilsiz hanının üst katını da tutuş-
111.1 lif ve yangın sırayet dairesini ge • 

't'et"": ....... il -·~nr. 
Pa u "•tiyet karşısında itfaiyelı!r ik. gru
ltaa 

8Yl'ıl:rnışlar, b!r kısmı Ata Refi.le ve 
talı ntoPolo hanlarının ön!inde Ycnipos -

ane cadd da A esinde çan,ırken diğer kısım 
llnıı: Efendi sokağmdl Dilsizzade ha
tır. ll<fflnnek için uğraşmağa başlamış-

Vali hldise mahallinde 
dii '!4llguun bu suretle gittikçe büyü
Ld~ ~sırada Vali ve Belediye Reisi 
küdü .. rdar da, beraberinde Emniyet 
de hi: Sadreddin Aka olduğu hal -
lliJı ıse Yerine gelmişler ve itfaiye -
de çaiı~asına nezaret ederek icab edoi en;\rleri v~~rrniş1erdir. Saat 2 ye 
y~ ta Refik hanının içi çökmüş, 
)'lJld . Ksantopo'.lo ~dan sonra 
btn akı TayYare Piyango Müdürlüğü 
~asına da atlamak tehlikesini göster-

' fakat binanın damında bulunan 

(Atabek) hanının aon 1'4ziyeti ve h4la iı.'ift jçi"l yancn aksama ıu ııkılman 
itfaiye neferleri büyük gayretlerle bu za sahlblerinin haberi olmadan evvel- lup kat't mahiyette olmakla beraber 
na mani olmuşlardır. ki gece ılzlice işlerinden aynldıklan her dakika yapılan tahkikat ve müra-

Si rayel devam ediyor anlaşılmış ve bunlar da bulunarak t • caatıer1e zarann hakiki kıymeti git -
. . .. fadeleri alınmıştır. tikçe kabarmakta ve bu korkunç ye • 

Bu anda Dılsızzade hanının ~ k~ • Yangının sebebi ruhunı "Ye bir bsd kfma mühim rakamlar ilAve olunmak· 
tında yanan ahşab kısım da çökmuş, olup olmadığı henüz kat1 olarak anla tadır. 
D!lsizzade hanına bitişik olan küçük şılamamıştır. Memleketimizde muamele yapa:nl 
Tıcaret hanının çatısını saran ateş de T h · I milli ve ecnebi bütün sigorta kum • 
b~_r~_enbi~ korkunç bir şekil almı.ş, a mm er panyalan yang:mdan bilfiil müteessir 
butun ~ına!ı . s~rmıştı_r. Saat 2 d~ Bununla beraber alakadarlarca ya • olmuşlardır. Bilhassa sigorta zaran • 
sonra rüzgar ıstıknmetınde alev.ler uç pılmakta olan tahminlere göre, triko • run yüzde 60 ı Anadolu sigorta şirke • 
sokak aşın Hocahan soka~~dakı Ken· taj fabrikasında bir ütünün prize so • tine aiddir. Bu araclıı. İstanbul Umum 
dros hanının damını, Selanik Banka - kulu olarak kalmış olması neticesi o • Sigorta ve Onyon Sigorta Şirketleri de 
sının çatısını, Katırcıoğlu hanının pen. larak yangının çıktığı ileri aürülmek- ehemmiyetli miktarda sigorta ödemek 
cerelerini, Doyçe Oryentbmıkm arka· tedir. Dün geç vakte kadar itfaiye yan vaziyetindedirler. 
sında Suraski ham ile Rızabey ham • gın yerinde enkaz ve mağazalara su Milli teasurans dün altı koldan fa.a
nın ~n'-7relerini tut~turmuş, ?11 su- smm.ş olduğundan mahallinde tet1tik liyete geçerek zarar miktannı tesbite 
retle ıtfaıye kuvvetlen ~ vesaıt bu ve keşifler yapılamamıştır. Yann hl • başladığı gibi gene dünden itibaren 
ayn ayn sokakJ_arda çıkan her !an~n- dise mahallinde bir ehlivükuf tanfın· 350 bin lira miktanna baliğ olan avar-
la ayn ayn bogu?'1ak mecb~nyetin • dan tetkikat yapıla~ktır. .. ya zararlRnm öderneğe başlamıştır. 
de kalmıştır. İtfaıyenin vaktinde yap- Yangın hakkında dün g&iiştüğümilz Bu muamele bir hafta devam edecek 
tığı m~dahaJeler ateşin. buralarda faz· muhtelif kimseler g6roülderini. flS}"le ve ondan sonra malfun olacak poliçe-
la tahnbat yapmasına irnkAn verme • anlatmaktadırlar. si mevcud yanan kıymetlerin tediye • 
miştir. Facia şah=dıeri neler sine başlanacaktır. Sigorta muamelA • 

Sabahleyin vaziyet söylUyorlar? tının ancak üç ay zarfında sonu alına· 
Sabah saat 2 ya doğru Ata Refik Atabek müessesesin.in muhasebecisi bilecek ve kat't tediyesi meşrut rakam 

hanı tamamen harab olmuş, Ksanto • F h b h taayyün etmiş olacaktır. 
fta A a ri u .ususta dem~M- ki: Zabıta ve Mu-ddeı·umurnı·ıik tahlrlka-polos hanının yarısı, arka tara şir- r!--- h ~ d 
ha - ~ a iseyi telefonla haber al· tına nazaran, yangının çıktıgı· Atabek efendi caddesindeki Dilsizzade nının d Ot b . 

Ti hanı ım. omo ill~ vak'a mahalline koş • hanı 200,000 ıı·raya ve ı"çın· deki emtia üst katı, Küçük ·caret tamamen ı H.d. _ 
Kendros hanı kısmen yanmış, ve at~ um. a Lc:ıe yerine geldiğim zaman bi- -400,00C liraya, yangının ilk çıktığı bu 
Suraski, Rıza bey hanlarında da tahri- z~n~ ~an tamamen tutuşmuştu. Elimi· han içindeki trikotaj fabrikası 100,000 

akt .d. zı o umuzu bağlayıp ağlamaktan baş- lıra· ya Anadol:.ı s=gorta Şirketine si • bat yapmış bulunın a ı ı. k b. 
a ırşey yapamadık.» ~rtalı 'bUılunmaktad.H'. Bu fabrikada 

Bunlardan başka ateş, civardaki Se
lfınik Bankasının bulunduğu han ile 
Roma ve Sovyet bankasının ve şark 
halı kumpanyasının bulunduğu bina -
ların çatıları ve pencerelerinde de za
rarlar husule getirmişti. 

Tahkikat 
Yan!gınıın sureti zuhuru hakklllda 

evvelki gree yarısından Qlra ~e(k 
zabıta ve gerekse Müddeiumumi mu • 
avini Necati tarafından yapılmakta o
lan tahkikata büyük bir ehemmiyetle 
dün geç vakte kadar devam edilmiş 
ve 12 den fazla şahid dinlenmiştir. Bu 
arada Atabek hanının bekçileri Mus • 
tafa ve Şerif ile han sahibi Ata ve ço
cukları Naci, Feyzi ve yangının çıktığı 
tahmin edilen trikotaj fabrikası sahibi 
Fahrinin oğlu Mehmed.in malfunatlan 
na müracaat edilmiştir. Babası Al -
rnanyada !bulunan Mehmed, zal:lıtarla 
fabrikalannda bir teneke yağdan baş
ka mevaddı milştarıe bulunmadığını 
söylemiştir. Ata Refik mağazasının alt 
katında uyuyan bekçilerden Mustafa 
ve Şerif yangını haber vermek üzere 
kepenkleri kırarlarken muhtelif yer • 
!erinden yaralanmışlardır. Atabek ha
nının içinde bulunan Mehmed Yazıcı
oğlu da çıkamamış ve hayatı itfaiye 
tarafından güçlükle kurtarılmıştır. 

Bu arada handa bulunan beş bekçi
den Ahmed, Etem ve Yusufun mağa. 

Yangının çıktığı zannedilen triko • yalnız 40,000 lirailk iplik yanmıştır. 
taj fabrikası sahibinin omu Mehın.ed Ckne ayni binada ı ve 3 üncü kat • 
Birol da şunlan söylemiştir: larda daireleri olan Refik firrnasımrı 

- Yangının bizden çı)lmadığını id- manifatura ticarethanesinin de gene 
dia edebiliriz. Yangının herhalde bi • Anadolu şirketine 160,000 liraya si • 
zim arkamızdaki handa bulunan ço • gortah olduğu tesbit edilmiştir. 
rap fabrikasından çıkın~ olması muh- Yanan hanlardan Atabek hanında 
temeldir. Bizim zaranmız yüz bin ll • Vefik İlc;el ve ortağı manifatura, Mü -
radan fazladır.• nir Cknçezin tuhafiye. Sofya Hacı Ya-

Zarar miktarı nin!n manto, Sabri Kuyumcunun şapka 
Alakadarlar yangım~ maddi zarar dairelerile takasçı Selim Osman, ipek

bakımından 25 senedenberi misli gö- çi Doledo, komisyoncu Romancı ve Yu 
rülrnemiş bir ehemmiyeti haiz olduğu- suf Kapancının yazıhaneleri ve Minas, 
nu söylemekte ve umumi zararnı 12 Mustafa Uçuk, Hamdi, Hakkr Demir 
rni1yon lirayı mütecaviz olduğunu bil· terzihaneleri vardır. Bu handaki zarar 
dirmektedirler. yeikUnu 1,500,000 Jira tırhrnlı\ edllL -

Son dakikaya kadar 1rumıen ve ta - mektedir. 
mamen yanan hanlarda tesbit edilen Ksantopolos hanında yangından za-
sigorta zaran şudur rar görenler kırtasiyeci Jak Abeti, ipek 
Atabek hanında 1, 166,200 çi Jak F~kinazi, tüccar terzi Bahar İl· 
Dilsizzade hanında 422, 150 ya, kumaş tüccarı Nabi Susrn~ depo· 
Kendros hanında 314,480 su mevcuddur. Ckne bu handaki Yün· 
Suraski hanında 600,000 ipek mağazası, Abeti biraderler kırta-
Rızabey hanında 251,950 siye mağazalan da yanmış, tüccar sa-
Ksantapolos hanında 260,000 atçi Davidyan, tüccar komisyoncu Pa· 
Küçük Ticaret hanında 467,000 padoplos, Abdülhalim Faik, komisyon 

Bunlar poliçesi rnevcud kıymetlerin cu Şil müesseseleri azçok zarar gör • 
yekfuıu olup b~ardan 'başka su<tın müşlerdir. 
ve dumandan ve tahliye zararlanndan Dilsiızad'!? hanında çoktanberi mü • 
mütevellid ve bilfiil a~ tahribatın· hürlü bulunan Katalan biraderlerin si· 
dan tevf.!Tiüd etmiyen avarya zann da gara kajpdı deposu tamamen yanmış, 
(350,000) liradır. Osmanlı Bankasımn tiftik deposu. Tü, 

Bu ven:liğirniz rakamlar milli reasu· fekçiya"l ve İtimad ecza depolan ve bu 
ransın tesbit eylediği ilk rakamlar o • handaki diğer yazıhane depo ve atel • 

Küçük Ticauet hanında ise Mot. 
Parellinin ecza depoou, Abdullahzade 
Nuri manifatura, Fredo itriyat depo • 
lan, Cizlavet lastik deposu ve diğer 
yazıhane ve müesseseler tamamen yan 
mışlar<lır. 

Kendros hanında da en üst katta bu 
lunan komisyoncu Şinasiye aid da· re 
y~, ve halı şirketi ile banger M ~ • 
taşe yazıhaneleri suların akıntısı l-e 
zarar görmüşlerdir. 

Suraski hanının, Suraski !kuma· re. 
posunda da ehemmiyetli avarya ·a ~ 

rarlan olmuştu. 
:Yangının mühim birer ticaret rner .. 

kezi olan hanlarda yaptığı maddi tah· 
ribatmın tahminine ve kat'i bir rakam 
ver!lmesine maddeten imk8.n ydkh.ir. 
Bununla beraber bu hanlardaki mües
sese rve ticarelfuane1e:rıin kasalarında 
mühim miktarda esham, çek ve ticart 
senedat bulunmakta olduğu malfun :1. 
se de bunların yanıp yanmadığı d.&ı 
ancak ateşin tamamen söndürülüp en ' 
ikaz altında.k!i !kasaların açhlnıasındruı 
sonra taayyün edecektir. 

Ata Atabek, faciayı 
sabahleyin haber allh 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
bek tiearethanesi olduğu malCı.mdur. Mf1t. 
essese sahibinin refikası Bayan Nazmi.,,e 
Atabek hadise hakkında cSon Posta. 
muharrirlerine şunlan söylemiştir: 

- Yangm başlamış. Zabıta tarafından 
bizim evi aramışlar, yazı.ı.~ ikametgahı • 
mızı bu1muşlar. Tabii Adadaki evimizde 
timdi kimse yok, yalnız bahçıvan var. Or 
na telefon etmişlet'. Bızim bahçıvan da 
oğlum Feyziye malillnat vermiş. Zavallı 
çocuk. ihtiyatlı hareket etmek istenılt 
Bana ve babasına haber vermeden yan
gın yerine gitmiş. Ben hen:iz yatmamıt
tım. Saat 24 dü 15 geçiyordu. Onların ıra. 
tında bil' telaş hisseder gibı oldum. Penc 
cereden baktım. Torunumun - Bay Fey. 
zinin kızı • odasında ışık yanıyor Acaba 
ne var? diye merak ettim. Yukarı ç~ 
cak oldum. .Merdivende kiminle karpı.. 
pyım dersiniz? Gelinim, üstünde bir g& 

celik. tiril tiril titriye titriye aşağı ini • 
yor. Yanında. oğlum Feyzı duruyor: 

- Aman çocuğum ne var, dedim? 
Feyzi: 
- Gürültü etme anne, mukabelesinde 

bulundu. 
Tabii, daha fazla telAşlandım. Fayzi: 
- Anne, babama sakın söyleme. Mape 

za yanıyor, dedi. 
O anda duyduğum heyecanı tariften ~ 

cizim.. 
- Peki, söylesene neresi yanıyor? dıeo 

dim. 
- Her yer anne. Dükkanın, hanın ye • 

rinde yalnız külleri kaldı. Sakın babama 
haber verme! dedi. 
Aşağıya, kendi dairemize indim. Z... 

cim biliyorsunuz. yaşlı bir adam. Gece 
vakti, hadiseyi duymasını doğru buıma. 
dım. Fakat sabaha kaaar da uyuyama • 
dım. Ata, saat dokuzda uyandı. Bir il:I 
havai sözden sonra ona meseleyi anla' ~ 
trm. Zevcimin ilk sözü şu oldu: 

- Nüfusça zayıat var mı? 
- Hayır, dedim. 
- Öyleyse üzülme Nazmiye, cevabım 

verdi. Değil mi ki candan yana kayıp yo)q 
biz. zararına da olsa bır sene. iki sene ~ 
lışır, bu görünmez afeti telafi ederiz. 

Zevcim bu sözleri söyledikten sonra. 
itiyadlarmı hiç değiftirme~n sükUııeU. 
.giyindi. Artık bir yığın enkaz haline ıü-
m.iş olan müessesesine gittJ.> , 

Emir Abdullaha 
Karşı suikasd 
Aman 4 (A.A.) - Havas : 
Maverayierdende siyasi vaziyet oı"' 

dukça karışıktır. Söylendiğine göre itııl 
rimemnunlardan mü:rekkeb lir ~ 
siyasi vaziyetten istifade ederek Embl 
Abdullaha karşı bir komplo tertib e 
mişlerdir. 

Bunlar, Emirin oğlu Talah himaye el 
mektedirler. Bazı kimseler, tevkif e • 
dilmiştir. 

Birçok çetelerin memleketi dolap • 
rak polis merkezlerile resmi daireler8 
ilaarruz !ettikleri söy\Ierunekt.edl r. Bir 
petrol borusu yakılmak suretile tah • 
rib edilmiştir. 
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· K ı• R L ı• y A K A l I K il Temizlik işlerine lüzumu olan bir tane otomibl açık eks:ıtmeye konulmuştur. 

L Bu otomobile 1750 lıra bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlü-
- ğünde görülebılir. lstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı ves'ka ve 131 lira 25 ku-
55 ruşluk ilk teminat makbuz veya mektu bile beraber 13/3/939 Pazartesi günü .. , .. mlllliw. .. 111111111111 .. 111uu11uı•ı11nhh. Çeviren : H. Alaz ...mn .. ımlii saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1235) 

Hayat beklenmedık bır takım hadise- ki gün önce Moskovadan ayrılmış bu • şu yuttuğunuz para sizı rahatsız etmiyor 
lerle, hem de ekseriya canımızı sıkan bir lunduğunu hatırladı. ya? .. 
takım had'selerle dopdoludur. Böyle bir çaresizlik içinde kalan Ar • - Aziz yeğenim, şu son elli yıl içinde 

Arkadi Nikolayevıç, Moskova otelle • kadı Nikolayeviç, nihayet, takriben on. ara sıra parasızlık yüzünden sıkıntı çek
rinden birinde bavulunu açıp ta içinde on beş yıldanberi yüzünü görmediğı Mos- tigim olmll§tur; fakat para yüzünden ra-
tek bir yakalık bile bulunmadığını, ka - kovalı Fedya amcasını hatırladı. hatsız olduğumu hiç hatırlamıyorum. 
nsının yakalık koymağı unuttuğunu far Fedya amcanın Arkadi Nikolayeviçln Böyle dolambaçlı yollardan hiç bir ne· 
kedınce. hayatın beklenmedik bir takım hayatında oynadığı rol pek küçük ve e - tice elde edemıyceğini anlayan Arkadi 
hadiselerle dopdolu olduğu hakkındaki heınmiyetsizdi. Arkadı Nikolayeviç, sa • Nikolayeviç doğrudan doğruya maksada 
bu .banal hakikatin doğruluğunu bir de • dece, kooperatif memurlarından Fedya girişmeğe karar verdi: 
fa daha anladı.. isminde bir amcası olduğunu. ve bu am- - Fedya amca, dedi, sizden ufak bir 

Bavulunun içinde, gıcır gıcır yıkan - casının Moskovada oturduğunu biliyor - ricam var. Ben ancak bu aabah Mosko • 
mış. mükemmelen ütülenmiş. hatta ha - du. Bundan fazla amcası hakkmda h'ç vaya geldim. Oteldeyim. Çamaşır dcğ"ş
fif tertib kolalanmış iki gömlek olduğu bir malumatı yoktu. tirmek üzere bavulumu açtığım zaman 
halde bir tek yakalık bile yoktu.. Arkadi Nikolayeviçin, Fedya amca Juık bütün yakalıklanmı evde unuttuğumu 

Arkadi Nikolayeviç, kaşlarını çatarak kında aile kanallanndan s\zma bir de su farkettim. Dükkanlar kapalı. Halbuki ben 
can sıkıntısile: malUmatı vardı: Fedya amca beş yaşın- de yarın, sabah bir yere gitmek mec-

- Amma da aksilik ha, diye söylendi- da bır çocukken, yanlışlıkla. üç kapık - buriyetindeyım. Sizin yakalıklarınız 
mağazalar kapalı .. halbuki ben sabah 'h· lik bakır bir para yutmuş .. bu para yut- kaç numara? 
ranlığında merasime gamek m<>cburiye- ma keyfiyeti istisna edilirse, Fedya am - - Otuz dokuz!. 
tindey'm .. bu uzun ~ımenciifer yciculu • canın hayatına a'd d•ğer hususiyetler Ar- - Ne güzel bir tesadüf. Aman amcacı-
ğundan sonra ilstümdekı yakAlığın ren - kadi Nıkolayeviç için tamamen meçhul - ğım, siz mi buraya gelırsın·z, yoksa ben 
gi, sutlü kahveyi an1myor. dü. • mi size geleyim .. otut"ur. güzel güzel kl')-

Arkadi N'kolayevıç, yolculuk esnasm- Arkadi Nikolayeviç bunları hatırladık- nuşuruz .. hem benim size anlatacağım 
da giydiği yakalığa bir deia daha göz at- dan sonra: çok enteresan evlerim var .. 
tıktan sonra, biraz önceki sözlerim şöy - - Amcama telefon etmekten başka ça- Ahize hiç cevab verm:~ ordu. 
lece tashih etti: re yok, dıye söylendi.. Ona telefon eder - Ne karar verdınız Fedya amca? 

- Daha doğrusu, sütsüz kahve rengi - bir yakalık isterim .. herhalde amcam iyi, Birdenbırc Fedya amca şuphclı bir eda 
ni andınyor_ tatlı b'r ihtiyarcık ols:ı gerek.. ile sordu: 

Arkadi N kolayeviç. duşiinceıı bir ta - Arkadi N kolayeviç, telefon rehberin • _ Kuzum. sormak gibı olmasın am -
vırla odanın içinde bir mü~det dolaştık· de amcasının soyadı olan Stolabunov is- ma, s z niçın Moskovaya geldiniz? 
tan sonra, kim bilir na ı1 b:r sebebe bi - mini buldu, ve derhal telefona sarıldı: Tart f ed lmek ve memleketin en yu'ıt-
nacn bu otel odasının duvarına a.;1lmış - Stolbunov1a konu :ıb•lir miyim? ek n şanını almak üzere buraya geldi -
olan Bah ile Mendetson'un portrelen ü- Ahize, aksıce hissini veren bir sesle cc- ğini söylemek Arkacıi Nikolaye\'ıçe b"raz 
nünde durarak, yüks k sesle kendi ken - vab verdi: saygısızlık gibı göründü .. Tevazuu elden 
dine soylendi: - Stolbunov karşınızoa; ne istıyorsu - bırakmak stemıyerek: 

- Peki. şimdi ne yapmalı?. nuz? - Şey ... İş ıçın geldım. 
Büyük koP-.:ıozitorler Arkadi Nikola • - Fedya amca. sizinle Dineprpetrovsk- - Bir hadıse falan mı oldu?. 

yeviçın bu sözlerinl' cuymamazlıktan gel deki yeğenin"z Arkadi Nikolayeviç konu. Arkadi Nikolayeviç, aynadaki aksine 
dilre; hiç bir cevab vermediler.. şuyor .. beni hatırladım~ mı?. bakarak gülümsedi ve: 

Arkadi Nikolayeviç aynı ahenkle söz- Ahize, isteksiz bir tavırla: - Evet, dedi, bir hadise olda. 
lerine devam etti: - Hatırladım. cevabını verdL Ahizeden bir öksürük sesi geldi; sonra 

- Bu pis yakalıkla merasime giderek - Nasılsınız. Fedya amca?. şu sözler duyul'Ciu: 
kendimi rezil edemem. Boyunbağırru, çıp - Eh, şöyle böyle... - Acaba matbuata, gazetelere akseder 
lak boynuma bağlayarak da o kadar ki - Bu sözlerden sonra aradak: konuşma mi dersin? 
şinin huzuruna çıkamam. kesildi. - Evet, zannediyorum ki aksedecek .. 

Arkadi Nrkolayeviç Moskovadaki tanı- Soğuk soğuk ter dökı>n Arkadi Niko - Fedya amca, açıkça söylemek lizım ge • 
diklannı birer birer hatırlamağa başla • Jayeviç. kendi kendine: lirse ben bu mesele etrafında gürültü ko-
dı .. fakat daima bu gibi vaziyetlerde ol - - Herhalde bir şeyler söylemek la • panlmasını istemem amma ... 
duğu üzere Sidorov'un mezun olduğunu, zım!. Derhal yakalıktan bahsedemem ya! - Aziz yeğenim, doğrusunu isterseniz 
Kulıkov'un memurıyetıe bır yere gitti - Ve, sanki şeytan dürtmüş gibi, birden- ben de isimlerimiz etrafında gürültü ko
ğmi, Kaçu:Eki'nin henüz mezuniyetten bire bakır para hadisesini hatırlayarak: parılmasma taraftar değilim. ~oyadları • 
dönmed ğini, Dementiyev'ın ise ancak i- - Amca, diye seslendı, şu şey ... Yani rnız ayrı ayrı olmakla beraber gene buna 
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Müfid bey kurnaz bir gülüşle güldü 

ve gene bt:lirsız bir istihza ile: 
- Tabii bunun ehemmiyeti yok .. hiç, 

hıç eht>mmiyeti yok. dedi. 
Yeng!?sini kapıya kadar uğurlarken 

tekrar e<liyordu: 
Hakikaten hıç, hıç ehemmiyeti 

yok. 
m 

Karlı vr-: tipili b:r giın ... İzmitin üstü 
bembeyRzdır; .sokaklar, evler, gelip ge
çen trenler, ağaçlar, tepeler hep be
yaz .. 
Şeb1 L"l hak'm bir tepe9inde yJkık, 

dökül11cnk ve dağılacak kadar yıkık o
lan Nedim beyin evi bile. bugün beyaz 
yuzile gözlere sevimli görünüyor. Ge· 
nış bir knr tabakası onun da sefaletini 
örtmüş ... 
A)ağına kiiylü kadınlannki gibi ka

lın ve S3 ·ıam ayakkabılar giymiş, ba· 
rna, kul k cırın· sıkıca örten vünlü bir 

a k ba ·ıamış olap Mualla, avlunun bir 
kb ec;indEki çamaşırlıkta yıkanan ça -
nı r arı b'r sepete doldurmuş eve gö

ruyordu. 
Dı arıl k biç"minde yapılmış rengi 
uk e:ıtr:risine raö-rnen ince ve zarif 

oldu u ·1k nazarda ke fedilcn beline 
m ıvi bııt-madan bir önlük sarmıştı. 

Mualla orta bovlu, narin, güzel vü
cudlü b·r kızdı. Başım saran ve gözle· 
rine knd"r düşen atkısı yüzünü k1s • 
men örtüyordise de, çamaşır sepetini 
yerden kaldınp taşımasında bile tabü 
ve hilkt bir zarafet görülüyoıdu. 

~nç kız çamaşır dolu sepeti bin m~ 
külatla avlunun ta ucundan eve ka -
dar götürürken birdenbire evin kapı -
sı açıldı ve küçük kardeşi Ayşe sahan
lıkta göründü. Böyle soğuk bir hava -
da kard~inin dışan çıkmış olmasma 
Muallanın canı sıkılmıştı. Sepeti yere 
bırakarak hemen seslendi: 

- Ne var Ayşecik! 
İnce bir ses, yalvarıyormuş gibi ce -

vab verdi: 
- Feridunun kamı açılanış. Hem 

babam hvan arasındaki odanın anah -
tarını bu!amadığı için öfkelendi. 

Mual'a elini alelacele önlüğünün ce
bine soktu ve anahtarı çıkarnrak Ay -
şeye se-;lendi: 

- Sah!, verjne asmayı unutmuşum, 
gel al yavrum. 

Çocuk merdivenleri inerek sık adım· 
larla ve karlar içinde yürümekten ke· 
yiflenerek ablasına yaklaştı fakat a -
nahtarı aldıktan sonra da ablsının yü· 
zünc bakrınık :.·erinden kıpırdamadı. 

Mualla hiç bir şeyin farkında değil· 
miş \'e Ayşenin asıl maksadını anlama
mış g"bi süktmetle sordu: 

- Ne bekJiyorsun Ayşe? Gidip a • 
nahtan götürsene. 

- Şey •. Ferid unun kamı çok acık • 
mış abla. 

Genç ve şakrak bir kahkaha ortalığı 
çınlattı: 

- Ayşeciğin de ... Değil mi yavrum' 
Peki haydi aeıı kot. hn 4e •ı>ett 7• • 

vaş yavaş eve götüreyim, beş dakıka 

sonra size ikindi çayınızı veririm. 
Bunu söylerken Ayşenin başından 

sıyrılan atkı mı yerden alıp tekrar kü
çüğun boynuna sarmıştı, fakat bu ha
reket kendi atkısının düşmesine ve 
saçlarının açılmasına sebeb oldu. Tam 
o dakik~da bulutlar arasından sıyrılan 
donuk bir güneş genç kızın ince çizgili 
yüzünii, beyaz tenini ve kızıl dalgalı 
yumu alr siyah saçlarını aydınlatmıştı. 

Küçük Ayşe yavaşça fısıldadı: 
- Abla, bir bey kı:pıyı çalıyor. 
Minimini parınağl 1-e bahç~"lin pa~ 

maklıkını gösteriyordu. Mualıa hemen 
başını cevirdi ve parmaklık arkasında 
bıç tanımadım uzun boylu bir adam 
gördü. O dakikada genç kızın ilk hare· 
keti çamaşır sepetini alıp hemen eve 
koşmak oldu, fakat birdenbire durdu. 
Bir yabancıyı karlar altında bekletmek 
doğru olamazdı. Saçlarını kısmen dü -
zclterek kapıya doğru yürüdü. 
~nç adam şapkasını çıkararak sor • 

du: 
- Burası Nedim beyin evi midir kü· 

çük hanım? 
Mualla kapıyı açarak cevab verdi: 
- Evet efendim. 
- Ben İstanbuldaıı Müfid bey tara-

fından geliyorum; acaba kendisini gö
rebilir miyim? 

Mua11finın ciddi ve çekınken yüzü 
hemen ışıldadı: 

- Şüphesiz efendim. Müfid bey ve 
haremi bizim en büyük dostlarımızdır. 
Buyurunuz beyefendi. 

Misaf r genç kızın arkasından eve 
doğru yürüyor ve derin nazarlarıle o
nun en ufak bir har~ketini bile takib 
ediyordu. 

Mualla: 
- Ayşe... diye seslendi. Fakat utan

gaç kız bir tavşan gibi sıvışıp kaçmıştı. 
Genç kız avluda bıraktığı çamaşır se. 

petini 'tekrar mutfağa ~tii.rmek için 
acele ile giderken ziyaretciye: 

- Şu açık kapıdan ~ buyun.muz. 

~ 

İtfaiye anbarınia bulunan ve hepsine 176 lira 42 kuruş bedel tahmin olunan 
hortum ve bahçe re\oru, hoparlör, benzin .tankı tulumbası, odun baltası, eski bat. 
taniye vesaire gibi hurda eşya satılmak üzere pazarlığa konulmuştur. Eşyalar 

itfaiye ambarında, lıstesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İs
tekliler 13 lira 23 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubi1e beraber 16/3/ 
939 Perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1340) 

Devlet Demiryolları ve limanları iş letmesi Umum idaresi ilinları 
Vagonların tahmil ve tahliyeleri için verilmekte olan mühlet senenin Eyh11, 

Birinci teşrin, İkincite§rln ve Birincikan un aylarında Haydarpaşada ve İmıirde 
(8), d'i.ğer istasyonlarda (6) saattir. 

Senenin diğer aylarında bütün istasyonlarda sekiz saattir. Bu saatlerde araya 
ıiren öğle tatilleri dahildir. Ambarlann kapalı kaldığı muayyen gece saatleri ve 
tatil günleri dahil değildir. 5/Mart/939 dan itibaren bu suretle tatbik edilecektir. 
Buna muhalif olan ilan ve emirler mülgadır. Fazla tafsilat için istasyonlara mü
racaat edilebilir. (1403) 

aş, uı"t , Ne~.e, G r·p, Romatiz. a 
Nevralji, kı ık.ık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

.cal ın~a günde 3 kaşe alınabilir. - -

taraftar değilim .. peki kuzum, sen yarın 
sabah nereye gıtmek istiyorsun? 

- Telefonla söylemek doğru değil. 

Fedya amca!. İyisi mı yanınıza bir yaka
lık alarak buraya geliniz de size hepsini 
anlatırım. 

Arkadi NiKolayeviçin bu sö:rlerinden 
sonra, birincisinden daha uzun bir fası • 
la oldu .. nihayet ahize, sert bir tonla: 

- Yakalıklarımın heps:ru yıkatmağ:ı 

verdim, dedi. 
- Hiç olmazsa bir tane de yok mu? 
- Hayır, yok... Hem... Allahaısmar -

ladık. 

Arkadi Nikolayevıç, telefonun kapan • 
masmdan doğma kuru bir ses duydu. 

* Bu konuşmadan iki gün sonra, kırmız.ı 
yüzlü şişmanca bir zat olan Fedya amca, 
Arkadi Nikolayeviçin oteldeki odasında 

Ben ş"mdi babama haber veririm. dedL 
Misafir geniş ad1mlarla yürüyerek 

sahanlığı geçti, sarı tahtalı bir sofaya 
girdi. Burası beyaz badanalı, çıplak 
duvarlı. soğuk bir yerdL Yalıuz kapı
nın karşısına ge1en duvarda, iki av tü
feği VP bir kösede. eski servet ve ih· 
tişamı hatırlatan ceviz bir konsol vaı
dı. 

Genç adam, nafiz nazarlarile bir sa· 
niyede her tarafı sararak kendi kendi
ne m·nltl~ndı: 

- Halnkaten burası sefalet kokuyor. 
O, daha kürklü paltosunu çıkanp is· 

kemlelerden birinin üzerine koymamış 
tı ki Mualla göründü. Atkısım ve ön • 
1ü -.,ünü çıkarmıştı. Yabandı misafiri 
büyük fakat çıplak bir salona aldı. Bu· 
rada, mazinin ihti(.'amını hatırlatan es· 
ki ve harab bir kaç koltukla bir masa 
ve duvarda göğsü nişanlarla örtülü, 
beyaz sakallı ve asil yüzlü bir ihtiyarın 
büyük bir portresi vardı. 

- Babama kimi haber vereyim efen. 
dim? 

Bunu sorarken gözlerini misafire 
doğru 'kaldırmıştı. Koyu kadifeye ben· 
ziyen bu iri ve derin gözler, dünyanın 
en giizf>l gözleri idi. Bunlarda mağrur 
bir mana ve tatlı bir ifade vardı; bun
lar sahihinin temi~ ve ciddi ruhunu, 
gölgesiz olarak gösteriyorlardı. 

Misafir hürmetle eğilerek cevab ver
di: 

- LUtfen muharrir Cevad Kartalın 
kendisile görüşmek istediğini söyler 
misiniz efendim? 

Genç kız hayretle titredı, yüzü ha -
fifce kızardı. Cevad onun gözlerinden 
şaşkınlığa ve meraka benziyen bir duy. 
gunun geçtiğini gördü. Dünyadan u • 
zakta gibi yaşıyan bu kız Cevadın ismi· 
ni tanımış ve eserlerini severek okudu
ğu bu meşhur muharririn babasını ni· 
çin görmek istediğine merak etmiştl 

Sevimli ve çok zarif bir tavırla uzak. 
lqtı ..• 

oturuyor, yeğeninin yüzüne, ve göğsunde 
pırıl pırıl parıldayan altın madalyasına 

bakmamağa çalışarak şunlan söylüyor -
du: 

- Aziz yeğenim, işte sana istediğin ya. 
kalıklan getirdim.. altı tane. O gün ya -
kalıklarımm kolacıda oluşuna fena hal • 
de canım sıkılmıştı.. Sevgili yeğenim. 

sen o gün nişan takma merasimine, Krem 
lin sarayına hangi gömlekte gittin?. 

Arkadi Nikolayeviç gülümsiyerek· 
- Rus gömleğile gitmek icab ettL Ta

bii boyunbağı falan takmadım .. 

Yarınki nüshamızda: 

Marselin mektublan 
Çeviren· Eıad Era" 

CevRd bir pencereye yaklaştı. Bu 
pencere karla örtülmüş geniş bahçeye 
bakıyordu. Genç muharririn gözlert 
bir kaç dekika, aç serçelerin karlar ü· 
zerindeki sıçrayışlarını seyretti, fakat 
zihni mrşguldii ve alaycı bir tavırla gü· 
lerek kr:ndi kendisine konuşuyordu: 

- Amcamın ve yengemin gönder • 
dikleri dört sene evvele aid olan resim 
doğrusu tam bir fotografi imiş. Güzel 
bir kadınla evlenmek istemiyen birisi 
için çok yerinde bir ~· .. Kızcağız tam 
mar.ac;ile ve baştanbaşa c bir güzellık• 
doğruc.'u. İstanbulda salonlarda yaşıyan 
monden kadınlarımızdan kaç tanesi, 

Anadolunun bir köşesinde karlar ve 
çamlıklar arasında kalmış, ağır ev işle
rile me~guı olan bu fena giyinmiş taze 
kızdaki zarafet, sadelik ve incellği ve 
bundcıki kibar tavırlan bulabilmek için 
nelerini feda etmezlerdi. Ya ruhunda.
ki temizlik! Bunda aldanmadığ:ıma 

kat'iyen eminim, çünkü bu gözlerin in
sanı aldatmasına imkan yoktur. Bu kt· 
zın ü?.erinde entresan bir etüd yapabi
lirim! 
Kapı açılınc:ı başını çevirdi. Uzun 

boylu, i.,ce ve iyi bir aileye men ub 
olduğu her halinden belli olan kır saç-

lı bir adanı içeriye girmişti. Onun da 
yüzünde hayret vardı, fakat meşhur 
bir muharririn kendisini ziyarete gel
miş ol'llasından memnun kaldığı belli 
oluyordu. 

- Ziyaretiniz bizim için ne büvük 
bir ~eref efendim. Bahusus böyle bir 
havada ... 

Cevad ~ükunetle ziyaretinin sebebi
ni anlattıktan sonra Müfid beyin mek· 

tubunu verdi ve Nedim bey okurk"ll 
kendisı de keskin gözlerile ev sahıbınl 
tedkike koyu1du. 

Yumusak çızgili ve çok gevşek olnn 
9E!hresi, bu adamın zayi\t karakt ıt. 
sefih ve haylaz olduğunu göstem ı du. 

( Arlcan _,. J 
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Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Kenan Pa,a Zadenin akıbeti 
Diye, btr iftirada bulunması bile çok} larlardı. Ve bu dört atı, ayn ayn isti· 

llluhtenıeldl. kametlere çevirerek pddetle kırbaç • 
Biz böyle gezip dolaşırken o kadar 

dalmışız ki, peşimize bir alay zabıta 
memurunun tak:1ldığırun farkına var -
mamışı;ı;. * A,ı,tıJt, canından bılmıtş usanmış .. 

ber Şeyi gözüne almlf bir adam kayıd
:.lığı il@ evden fırladım. Önüme ıe· 

SOka~a dalıp ç1kmıya başladım. 
bi »~reye gidiyordum? Bunu, ben de 
Be ~ıyo:rdum. Tek bir ümidim vardı ... 

nun yüzümden pek ~ para kazan· 
~.ış olan P.roodomuzun, bana bir yol 
Rostereceğini ümid ediyordum. Ve doğ. 
?Uca ona gitmek istiyordum. 

Fakat ona, yani kum gibi memur 
~Yan Galata ya, nasıl gidecektim? 

ık benden en açık ve en sarih bir 
~n ile bahsedildiği için, hiç .şüphesiz 
""" daha Köprüyü geçmeden, derhal 
ele g~ektim. 

. ~ket Ver!in ki, senelerdenberi ge
~diğiın tecrübeler doılaymile, zabıta 
2neınurlannın nertlierde fa~yet gös· 
terdiklertni biliyordum. 

Pr<>odomuzun, Galatadaki dükkanı -
~güpegündüz gidemiyecektim. Nasıl 
0 

• geceyi bekliyecektirn. 
Bu :tn.Uddet zarlmda yakalamnamak 

için, zabıtanın faaliyet sahası olmıyan 
1'@rlerde dolaşrnıya kırar verdim. 
Sultanahıned meydamnı sür'atle ge:rek, yangın yer~rlnden (Ahırkapı)ya 
dinı.. Orada, kayık<JLlann, odun kö

lhtlr hamallannm oturduğu bir kah -
•eye girdim. 

bt Kendime, sanki it için birini anyan 
~ ~dam tavn vererek etrafa göz gez
... dan. 3onra, kuytu bir köşeye çekile
- ... n, kavı&nz bir 1avırla: 
kah Kahveci!. Bir nargile .. bir şekerli 

ve ... 
Emrim Vmftm. 
Hamanar V"' k '-....ı... ·· ··ıt··ı·· lto "' ayı~-s·~· guru u u 
nuşmalarla domina .. iskambil oy

ııuyorlardı. 

~Oyun oynamıyanla.r da, ( Kumkapı 
ayeti) nden bahsediyorlardı. 

~abiidir ki, bütün bu konuşmalara 
,.

1 
•k kabartıyordum. Ve, kulağıma 
~ karmakanşık sözlerin tesirile 
li ın buram terliyordwn. 

tdi erkes bana, a~z dolu lan küfürler 
~ Y0 rdu. Şimdiye kadar yaptığım ci-

~etler, sayılıp bitirilemiyordu. 
fan~e" bugiinedeğin vukua gelen ve 
~tle ele geçhilEınlyen, bütün bu sir-
1'ükl r ve cbıayetltt h1p benim sırtıma 

etiliyordu: l'U; :öyle dehşetli btr haydud, ne Av· 
aeı:ı a .v. ne de Amerikada dünyaya 
la.n:ışttr ... Bu canavar herif yaka· 
lldtr .y onu kolay kolay idam etmeme
en · 8Ptıklanrun ceı.aıJını, en ağır ve 

~cı bi,. şekilde lSdetmelidir. 
Diyorlardı. 
~ 

beğ:n~ Z8nıan, artık ~lümlerden ölüm 
S Y<>:tlardı. 

kat:la.rı, eski zamanda olduğu gibi, 
lard.ı. ın satırıa kesilmelini istiyor • 

te!~~ür amelesi, kafamın böylece 
_ l!asın.i de ehven buluyor: 

t@~ 11 Yır .. onun kafasını, bir kör des
~leır e kesmeli ... Bu ili be.na havale 
ın~' •liınanah on para almadan, 

lliy:n cellidlığını kabul ederim. 
8tr h u. 

ıaray0~1, bu idam teklini de hafif 

- lluıaııı . 
t&ınzad . •·· O da hiç ... Hem, elın ha· 
ltirı~te~lllhı Pİi bnile elleri.mi niye 
ita bir ··· Ben hüld'1met olsam. baş
Oazi)n·~ Yapanın. Vakt1le, (Battal 
helifi ln" ~anında olduğu gibi bu 
Oüııeşft1 bir manda derisine sararım. 
dukça ir Ye~ asarını. Deri kuru • 
llin k~r. Onu sıktıkça sıkar. Her 
lerce b lklerinden birini kırar. Gün • 
bağıra u ~ Qeker. Acı acı, bağıra 
kaJarın!e~ 1P gider. Hlç olmazsa, baş-

I>iy~ da ibret teşkil eder. 
ı<syıen.:.. dit~ gıcırdata gıcırdata 
~ ... ,,.'>rdu_ 

O da~ balı~ da ife kanşmı.ştı. 
- llaniya şöyle bir ftldr atmıştı: 

ln.u? 0 bizim Kostantin zamanı yok 
lt1lf ~y.ı.~ böyle canilerin elle

--.nm, •Jn &Jrı d&'t ata bat-

!arlardı. Dört at, dört tarafa k0§3r, 
kuyrukları.na bağlı olan caniyi, dört 
parça yaparlardı. 

FasuJva pilakisi satan kart bir erme
ni, balıkçı rumun sözlerini ~ğenme • 
di: 

- Uzun iş .. hem, zavallı hayvanla -
rı bu ic;c karıştırmakta mana ne? ... B,1 
herifi, b'lcaklarını ayır~rak tepe aşağı 
asrnah. Ondan sonr:ı, büyük bir satır 
almalı. Apış arasından başlıyarak ense 
sint~ kadar ikiye ayırmalı. 

Hepsi de ayn ayn ölümüme kasde • 
den bu ~d:ımlarm arasında, zangır zan 
gır titremeğe başladım. 

Şu ana kadar bu adamlar beni tanı -
mıyorlardı. Fakat, meş'um bir tesadüf~ 
le şayet tanıyıverirlerse, hiç şüphesiz 
ki, üzeriır.e çullanacaklar .. hükiimet -
ten korkarak parçalamasalar bile, hiç 
olmazsa yumruk ve tekme darbeleri 
altında bir hayli hırpalayacaklardı. 

Daha fazla dayanamad!Jll. Elimdeki 
nar~i1enin marpucunu, usullacık yanı· 
ma bıralctım. İşaretle kahveciyi çağır • 
dnn. Kahve parasını verdim. Dehsetli 
bir korku buhranı ile titrediğim halde, 
mümkün olduğu kadar kayıdsız görü • 
nerek ıısullacık kalıveyi terkettim. 

* Sarayburnu parkının kuytu köşele • 
rinde dolaşa dolaşa akşama kadar va • 
kit geçirdim. Ortalık kararırken, gene 
tenha yerlerden köprüye doğru ilerle
dim. TPm Eminönüne gelince, yakamı 
kaldırıp CJmuzlarımı kısarak kendime, 
işinden dönen bir amele şekli verdim. 
Kalabal:ğı:ı arasına karışarak, süratle 
kö_prüyü geçtim. 
Doğruca, Proodomuzun evine giWm. 

Orada. bulamadım. Nihayet Mumha • 
ne civarında her zaman devam ettiği 
bir meyhanede onunla karşıl~tım. 

Beni ~örür görmez, fena halde yüzü
nü ekşitti: 

- Beğendin mi yediğin halt'ı. Ayık
la bakalım, şimdi pirincin taşını. 

Dedi. 
Görüyorsunuz ya.. Dünyanın en 

menfur adamlarından biri olan adi ve 
sefil bir hırsız bile, benim yaptığım 

hareketin fecaatini yüzüme çarpıyor • 
du. 

Vaziyetimin ne kadar vahim oldu -
ğunu, gittikçe daha fazla hissediyor • 
dum. Artık, Proodomuzla münakaşaya 
girişmek istemiyordum. 

Onua için, sırnSJkı onun ellerini ya
kaladım: 

- B:l;yonım. Neticenin ne olacağı -
m, çok iyi anlıyorum... ~den başka 
kimsem yok. :Beni, kaçır. Kurtar. 

Diye, yalvardım. 
Pro0dcrnuz, bu işi denıhde etti. Ev· 

vela, kc11di evine götürüp saklamak .. 
sonra cfa, gizlice bir ecnebi vapuruna 
uindire~k kaçırmak is~di. 

Fakat, kendisi de zabıtanın daimi ta
rassudu :tltında bulunduğu için: 

- Seni, bizim evde saklamak rnüm· 
kün olnmaz. Hadi kalk, Artinin evine 
gidelim. 

Dedi. 
KalKtık. Artinin evine gittik. Mese

leyi ona ca naklettik. 
Artın, özür diledi: 
- Diin, kaynanamla baldızlanm gel· 

diler. Ev, kalabalık. Burada saklanmak 
mümkün olamaz. Hadi, bizim Antra • 
niğin evine gidelim. 

Dedi. 

Anlaşılıyor ki; artık, Cenabıhakkın 
takdir ettiği ceza saati de gelmişti. 

Zabıta memurları nasıl bastırdılar .. 
nasıl yakaladılar? .. Ben bütün bunla • 
rı, ~orkunç ve kabuslu bir riiyaya ben· 
zetıyorum. Bu rüya, İstanbuldan bu • 
raya gclinciye kadar devam etti. Ve 
daha halfı da devam ediyor. 

Artık, ne bu gecenin sabahı olaca • 
ğına .. ve ne de bu korkunç rüyadan u
yanacağ"ıma kanaatim yok ... Müddeiu
mumi mahkemede (idam) ımı taleb et
ti. Mahkeme 8e, buna karar verdi. 

Elisav;nin, kıvırcık Kostiyi sevdiği • 
ni itiraf ettiği dakikadan itibaren, za • 
ten mahvolup gibniştim. O !!Ünden bu 
dakikaya kadar yaşay1şım, dayanılmaz 
bir azabdan ibaret... 

Artık hayatta, n~ arzum, ne eme -
liııl .. hiç, hiç bir seyim kalmadı. Niçin 
kaçmak istediğime bile daha hala şa • 
şıyorum. 

Zavallı ben.. zavalh aşkım .. zavallı 
Elisavi ... 

* Sarafin:, burada durdu. Uzun, siyah 
ve sert kirpiklerinin üzerinde, birer 
damla yaş pahyordu. 

Bir g~rdiyan kapıdan seslendi· 
- Sa!'afirn!.,. 

Sarafi:r:ı, birden bire silkindi: 
- İst~. galiba beni götürüyorlar. 
Dedi. 

Yani, (beni, asmaya götürüyorlttr) 
demC'k istedi. 

Halbuki vakit erkendi. İdam rnah • 
kumları, yatsı zamanı alıp götilrülmez
Jerdi. 

Onu teselli etmek istedim: 
- Korkma, Sarafim ... Mut'laka. baş· 

ka bir !s için çağırıyorlar. 
Dedil'l". 
Güldii. Cevab verdi: 

- Korkunun ölüme ne faydası ola -
bilir?. Arkamdan ağlayacak kimse mi 
var, sanki? .. 

Diye c::öylenirken kalktı. Sıtmalı bir 
hasta gibi başı omuzlarının arasına gö 
mülerek, kapıya doğru yürümeğe baş· 
ladı. 

* Uykum, kaçmıştı. Tesadüfün onume 
çıkardığı bu canlı ve hakiki roman, ka
famm i<'inde. ha1kdilmez bir muam • 
ma halin' almıştt. 

Sabaha kadar beklediğim halde, Sa • 
rafiın avdet etmedi. Onun böyle vakit
siz çağınlarak bir daha görünmemesi, 
bana son derecede merak verdi. 
Ortalık aydınlanır aydınlanmaz, der • 

hal aşaO-.ya indim. Önüme gelen ilk 
gardiyanı isticvab ettim. 

Gardiyan, sözü kısa kesmek istedi: 
- Akşam, onu müdüriyete götürdü· 

ler. 
- Sn11ra? .. 

Elindeki gazeteyi bana verdi. Par • 
mağının ucu ile fU kısa satırlan gös • 
terdi: 

(Ankara İstiklal mahkemesince ida
mına karar verilmiş olan Saııtfim, bu 
sabah sa8t dörtte, salben idam edil • 
mi.ştir.) 

BİTTİ 
28/Şubat/1939 

Çemberli taş 
Ziya Şakir 

Belediye Sular idaresinden ı 
Kapah mrfla münakasa ilim 

fdaremızce Kağıdhane terşilı havuzlarında yaptınlacak hafriyat kapalı zarfla 
münakasaya konumuştur. 

ı. - Bu iş için tanziın olunan şartname idaremiz Levuım Serviainden para
sız olarak alınabilir. 

2. - Talibler şartnameye göre hanrlıyacaklan kapah zarflarını ihale gthıtl 

olan 22/Mart/939 Çarşamba günü saat on beşe kadar Taksim Sıruerviler cad. 
desindeki İdare Merkezinde Müdüriyete vermi§ olmılxbrlar. Bu aattelı IODra 

getlrilecek bpah mrflaı kabul edilmes. cl400t 

Son Posta'nın tefrikası: 48 

Baron de Tott'un hat rala ı 
• mA>:;:;: ! •.:ıc::c:::c::c :cxx::::c.::c:::c....-fiiit)Ç jı 

Besarabya topraklarında 
Benim için gönderilen heyet ile hududda karşılaştıgım 
zuman, evler üzerinde gu'Va kuran bir leylek de beni 

istikbale gelir gibi göründü 
Tercüme eden: HOseyin Cahid Yalçm . 

Moldavyanın geçtiğimiz bu kısmı bana 
Yaşa gelirken geçtiğımiz taraflar kadar 
güzel göründü. Fakat Kıchenowa y:ık -
!aştıkça daha dağlık olmağa başladığını 

zannediyorum. Sonra, gittikçe daha ge • 
nişliyen ve çıplaklaşan boğazlardan indik. 
En nihayet. Besarabyayı gördük. Biz da
ha Besarabyaya girmeden sağdak: ve sol. 
daki tepelerin namütenahi hecinlerle (1) 
dolu olduğunu gördük. 
Yanımdaki Rumlar Tatarlara aid olan 

bu hayvanların böyle yabancı topraklara 
girerek sık sık münakaşalara sebebiyet 
verdiklerini, gürültünün ancak. müna • 
zaa mevzuu teşkil eden mer'alar yenip 
bitiri'ldikten sonra neticelendiğini bana 
söylediler. 

Çok geçmeden, hu sürülerden pek. ço
ğunu gördük. Hatta beyaz develer bulun
duğu da gözüme çarptı. 

Hududu ıgeçer geçmez bize doğru gelen 
bir süvari grupu göründü. Bunlar Sultan 
seraskerin kendi muhafızlarından on 
Seimen (segban) ile birlikte beni istikbal 
için gönderdiği tercüman idiler. Benim 
göndermiş olduğum sai de kendilerine re
faka~ ediyordu. Sai, sultanın cevabını 

verdi. Tercüman da bana söylemeğe me
mur edildiği nazikane şeyleri tebliğ ettL 
Sonra. dörrt süvari öne geçti. Düz, tama
men çıplak bir arazide ilerlemeğe ba§la
dık. Toprak katı idi. Üzerinde yol belli 
belirsiz bir halde bulunuyordu . 

Yeni mihmandarım Lehistanda dolmUf 
ve sonra müslüman olmuı bir Yahudi 
idi. Almanca söylüyordu. Ulnrdıyı o ka
dar seviyordu ki bütün tarihini öğren • 
mek için kendisine hiç bir sual 10rmak lü
zumunu hissetmedim. Nogayiarın han -
dan memnun olmadıklarını. Hanın .dfJ 
yüzünden padişaha Orcapiyi gitmek için 
geçeceği Yedesan ve Dgamboylouk Ti
layetleri üzerinde İchctirab (2) hakkını 
terkettiğini de haber verdi. Bu muba -
veremfz arada sık S'lk inkıtaa uğrayordu. 
Bunun sebebini burada kaydetmeğe Türk 
ler nezdindeki itibarımı artırmağa hiz • 
met ettiği için lüzum görllyorum. 

limladı ve benim için hazırlanmış olan 
yere götürdü. Sonra, bu zat ile birlikte 
ıultanın (6) nezd.ine gittik. 

Bu, on aek.zi, yirmi yaşlarında, uzun 
boylu. iyi yapılı, güzel olmaktan ziyade 
asil çehreli bir delikanlı idi. Mütevazıane 
tavırlanna ıbira.z da sıkılganlık esen m • 
zimam ediyordu. 

Ben kendimde de bu sıkılganlığı iza• 
leye Çculflım. ~ek bu pr~n:sin, gerek 
.gllya barbar olduğu söylenen bu sarayı 
terkib eden mirzaların medeni olduklan 
iddia olunan milletlerde çok keı e tesadüf 
edilemiyecek kadar nazik ve mültefit ol
d.: klarını gördüm. 
Sultanın ve mirzaların zengin olma· 

mak.la beraber biraz itinalı ve zanf olan 
esvabları istisna edilirse, Tatarlardakt 
mobilyalar ancak zaruri olan şeylere ın. 
hisar eder. Cam lüksü ancak prensin a.. 
partımanında vardır. Kıi mevsiruinde sa.. 
ir pencere1ıeri hep kağıd örtüler kapaı\t 
Daha serbest nefes almak için yazın 
bunları kaldınrlar ve uzaklarda göril
nen Karadenizin manzarasından mania. 
sızca mütelezzi% olurlar. 

Sultan 'beni yemeğ alıkoydu. Büyilli 
bir iştiham olmakla beraber, bize ikram 
edilen Niesterin o nefis 'balıkları Tatar
lardakinden daha iyi aşçıların eline dilfo 
meğe layık olduklarını görüyordum. Kut 
ve tavşan avı kendileri için büyilk bir 
zevk tefki? ediyor. Sultan maiyetinde bir 
çok mirzalar olduğu halele sık sık ava 
çıkıyor. Ava ıilAh ve eşya ile bırlikte gı. 
dilmelrteclir. Çünldl birka~ gün sürüyor. 
lar. Her akpm karargAh kuruluyor, 
Seraskerin maiyetinde dalına bir mikta? 
uker bulunuyor. Buan bu eğlence avla. 
n dalı& dddl •ferlez için birer bahane. 
dirler. 

Gece, Batta iken satın ahnıı olduğum 
küçük bir arabayı tamire çalıştılar. Bu .. 
nu uyku için bit nevi koltuk haline sok
muştum. Sandıklar bir yük arabasına 

konuyordu. M 
(Arkası var) 

(6) .Yutanda aöylen<illi vechlle haneda~ 
dan olan prenslere Sultan denir. 

Benim için gönderile?ı heyet ile hu • ----------·······-··---·-
dudda karşılaştığım zaman, yılan ile ta- SözUn kısası 
gaddi eden, evler üz:erinde yuva kuran 
ve şarklılar tarafından bir nevi kuı ilAhı 
gibi hilrmet gören bir kuş, bir leylek te 
beni istikbale gelir gibi göründü. Araba
nın pek yakınından süratli bir uçuşla sola 
geçti. Yolun üzerinde uçuşuna devam e
derek önümdeki süvarilerden 200 cCoi -
ser ileride yere kondu. Süvariler yıkla • 
şınca havalanıyor, arabama doğru uçu
yor, gene arabanm etrafında do1a~yor, 

tekrar ileride bir noktada yere iniyordu. 
TA Kichela'ya (3) e varıncıya kadar bu 
manevrada devam etti. 

Besarabyada hlkim bulunan aultanm 
oturduğu bu ,ehir bu vilAyetin merkezi 
telAkki olunur. Bu mevkii itgal eden 
prens hükümran olan .ultanın bOyük ol
Ju idi ve Sttasker ( f) 1hıvanma aalrlhdf. 
Şehre vlsıl olduğumuıı vakit. btr mir • 
za (5) gelerek prem tarafından beni M-

(1) Sırtında fk1 lcanbmıı olan bu haJ'TIUl 
yalnıı btr tanburlu olan aJelAde de'9dıen O<* 
daha btlyiUcto.r. Pakat bu lıt1 nnt ba:rnm 
birbirlerinden tefrik edeoek telmleırtn lıltmıa-
11 hu.!UBUMa lttifa.t J'01[tılJr iti .er-tlnftJ'or 
Maa.matth, ,.ınıı btr tanbm111 de""8 ma -
ilk olan ATablar ona tdew.,. cDnımada -
tre - Hecin> lcellmeet de aynt cm.ten iti 
lı:anburln hayvana ıtlat edllmet Jlmm se -
llr gibi göl1hltıyor. 

(2) Bu T'eSmln 91~ tçtn aram btr f1t.t 
lle hu bub&t c:ıılarü tahsil ed1ldill JUtanda 
ııöylenmlftl. 

(3) KicMla tıf tarargl.hı mana.onadır. 

(-t) '3eruter Tftrlcoe bir teılmedtt. Acem -
cedit •ba.f> demek olan cRr> bllmes1le u -
tar yani 10lda t tellmealnden t.erektGb eder 
Bu öyle bir uterl riltbedir ti ondan ,uan-
11 JOlı:tur. Bu ancak CJeneraltıılılm De tı -

(Baştarafı 2 nd sayfada) 
Dast llÖril buan acı gelir derler.. O 

müesaeaenln bugün başında bulunan zat
la vaktile ifbirJ.ili etmi§ b!r adanımı. Ken. 
d.iaine, §&hmna ve fHailine sonsuz hürıne. 
tim vardır. Onun içindir ki bu satırları. 
kendisinin pek dürüst ve asil bildiğim 
vicdanını tahrik etmek ve yüz tane bed
baht vatandafl.D. koruyacağından ümld
var bulunduğum haklarını bir an evvel 
lhkak etmeatni dilemek gi9i garazsız ve 
tvusız bJıo maksadla yazdım. --··-····--························-··--------

Ankara borsası --
A~ılq• kapaDlf Hatları 4 - 3 - 939 

ÇSKLB& 

1 AçılıJ hp,nıı ..... 6, 93 l,9S 

lln-T .. ı~6.40 216,40 ..... s,.sı:ıa J,36215 ....... 6,6615 6,6625 

C•fR 18.7626 11,76:16 

..... t'tlm 67,21S 67,2115 ..... 60,77 S0,77 ...... H,1825 il,2826 ... 1,0826 1,0826 ...,. t.66 J.66 .... '·" •·SS ...... fj,fj 6,9.S 
•uwcrra ~.8450 13°8460 
.... 11 .... 24,9616 24.9676 ..... '-,!oOOO 0,!1()50 ........ &.8316 il,&S71S 
Ydlota• M62 S4 62 
•Wlbolm so.s21ıs SO.fi~71S 
Jııloüotfa :.s.~ 23,88215 

yu edllebWr. Ummnl)'eDe bu tlnft.11 hudud- ır.--------..--------11 
larda kumandanl.ılc edeıniere ,.ımd mfth!m 

ıart&aAZL.&a 
I• 

blr kuV'f5 De &111 bir bUle baNlcM icra ~
Jeyenierl" ffrlllr. 

(1) Aat!gdelere Jııl1r9 dentr. TMaı1uda 

muhteıtf wJ8t 11ndJen ~ •pl>d't 
sMJeo*I*. 

,.... ..,. 1 
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A,Wı Kap&Dll .... - -
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5 Mart 

İiıhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 - Şartnamesi mucibince maa teferrüat bir adet buhar kazanı kapalı za:!"f 

usulile e;, ·1tm • Il .. sı eye konmU§tU!', 
,,__ - Muhammen bedeli sif İstanbul 12500 lira w. muvakkat teminatı 937.50 
Lrradır. 

ın - Eksiltme 14/3/939 tarihine rastlıyan Salı gUnü saat l!S de K.abataşta Le
\razım ve Mübayaat Şubes:ndeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

JV - Şartnameler parasız olarak her gün sö:t.i geçen Şubeden alınabilir. 
ha~a- Eks~ltmeye girmek istiyen fiımakr münakasa tarilı~d~~ ... n~bay~.t .bir 
.F' • evvelıne kadar fiatsız tekliflerini İ1ıhisarlar Umum Mudurıuğü Muskırat 
k~brika~;ır Şubesine vermeleri ve tekdlerinin kabulünü mutazamının bır vesi-
·~ eksiltme gününden bir gün evveline kadar almaları lanmdır. 
. - Eksiltmeye girmek istiyenle:-·n teklif mektubunu. kanuni vesaik % 7.5 
~~enme parası veya banka teminat rnt0ktubunu ve münakasaya iştirak vesik<1sm1 
rı~ıva edecek olan kapalı zarC1arını eks;!t:r'e gün:! en geç saat 14 -ie kadar yuka -
n a adı geçen komisyon başkaniığın::ı makbuz mukabilinde vermeıerı ilan olu • 

ur. c59h 

Ciıııi 

---Gaz=y~a7ğı ____________ ~ 

Göz taşı 
Göıta V: şı serpme makıne:ii 
c er.meral marka 
Küı..::._ ... 

"'ı.u-t ıçın serpme ma. 
kin . 
""" esi cSuperba veva V~-

Miktarı Vah!. Beheri Mu. B. Tutan 

Lira Kur, Li'1l K, 
-- -- ---- ---

'Al 1,5 
umma. 
Lira K, 

Ekailtme 
~)eli Sa. 

16000 Kg. 147 60 2360 - 177 - Açık Ek. 14 
18200 , 16,5 3003 - 225 22 > 15 

110 aded 15 1650 - 123 75 15/lO 

~uv w 

ınarka» 104 • 15 1560 - 117 - > 16 
e~ - Şartnameleri mucibince yukarıda yazılı 4 kalem malzeme ayn ayrı açık 

tmeye konmuştur. 

~ - l\foh~mmen bedelleriyle muvakkat teminatları hiz:ılanndc. gösterilmiştir. 
•aatı - Eksıltme 13/3/939 tarihine rastlıyan PazaTtesi günü h?za1armda yazılı 

J\t erde Kabataşta kain Şubemizin Alım komisyonunda yap•ıacaktır. 
'1 - Şartnameler he:-gün sözü geçen şubeden parasız ola:-ak alınabilır. 

raı - İstekliler:n eksiltm~ için tnyın edilen gün ve saı\tte % 7,'1 güvenme pa-
ariyle birlikte me!kfu- komisyona gehr.•'.:!leri ilan olunur. cl08h 

Cinsi Adet 

-a-h-------------eyaz çul (başı bağlı) 115 '00 

Muhıtmmen 

Fi atı Bedeli 
Kr. 

70 

Lira 

Teminatı 

L~ra 

2477.48 
(Kilosu) (Tnkrihen) 

lt 1 - Yukarıda yazılı çullar için 27 /11/939 tarihinde kapalı zarfla yapılan müna
asada teklif olunan füıt haddi layık görülmediğinden pazarlıkla mübaynnsı ka

rarlaştırılmıştır. 

bin - Pazarlık 7 /III/939 tarihinde saat 16,30 da Kabataşta Levazım Müdürlvet 
~sı alım komisyonunda yapılacaktır. 

UA - Taliblerin teminat akçelerile birlikte belli günde komlıiyona gelmeleri 
n olunur. (1405) 

~ 

I - Şartnamesi mucibince (60) aded alttan sQrme, araba kapalı zarf usulile !=a
tın alınacaktır. 

n - Muhamme!l bedelı (6000) lira, muvakkat teminatı (450) liradır. 
lII - Eksiltme 20/lV /939 tarihine ras-lıyan Perşembe günli saat 15 de Kaba

taşıa Levazım ve Mühayat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
lV - Şartnameler hergür: sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 

cı:: ~ Eksiltmeye iştırak edecekler münakasa gününden bir ha~ta .ev:;e~in~. ~.a
f fiatsız teklifleri tetkik edilmek iizere İnhi:rarlar Umum Mudurluğu tut:m 
abrıblar şubesine verilmesi ve tekliflerinin kabu?ünü mutazammm vesika al
tnaları lazımdır. b:- Kanuni v<>saikl~ mühürlü teklif mektubunu % 7,5 güvenn:ıe para~.ı ı::ıak

veya banka mektubunu ihtivs edecek olan kapalı zarflar eksıltme gunu en 
~~~ saat 14 e kada'f yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz rnuka-
ılinde vermeleri Jfizundır. (1419) 

lalibi Zuhur etmemet1ine tlnaen ted"ye şartt1rı ve inşaet müddeti Udil 
edilen izmlr T ric:tik ye narı ir.ş"atına aid e~sfltme lllnı. 

lzınir Vilayeti Da:mi Encümeninden : 
~iltnıeye konulan iş: 26+000 kilometrelik Tepeköy - Selçuk yolunun tesvi

Y:ı türabiye, sınai ımaıat ve makadem Şose 5+800 kilom~trelik Güzelyalı - İn
~ltı ve Ilıca bran!:manı yollarının asfalt kaplamalı şose ıı~975 kilometrelik 

§!Yaka - İzmir yolunun asfalt kaplamalı şose ve kısmen parke. 1 +283 kilo
Jnetrelik Alsancak Sehidlik karako1u kısmının parke kaldırım, 4-t-850 kilomet
relik tfersinli • Bornova yolunun asfalt kaplamalı şose inşaatL 
~~if bedeli: cll94090) lira c76,, kuruştur. 
Bu · ışe aid eksiltme evrakı aşağıda yazılıdır. 

~ - Kapali eksiltme şartnamesi. 
- Mukavele proje~;. i - Bayındırhk işleri ge~el şartnamesi. 
- Şose ve sınai imalat yapısına aid umumt fenni ~rtname. asfalt beton 

l) şartnamesi. 

G = H~~i şartnameier. 
Huıasai knşif, mesaha, silsilei fiat cetvelleri ile malzeme grafikleri ve 

İst Projeleri. 

~ ekliler: Bu eksiltme evrakını İzmir - Ankara • İstanbul Nafıa Müdürlük
nden 50 lira mukabilinde tedarik edilebilir. 

tıü~iltrnenin yapılacağı tarih gün ve saat ve yeri: 16/Mart/939 Perşembe gü-
saat 11 de İzrn'r Vilayeti Daimi Encümeninde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

tn~ksilt~eye girebilmek için: İsteklilerin bu gibi inşaatı hüsnü suretle ifa ve ik
... ı.1. ettıklerini tEvsik edecek evrak ile İzmir Valiliğine müracaatla alacaklan 
-=-ıı •Yet M Vesikası ve 939 yılına mahsus Ticaret Odası vesikası. 

1 
uvakkat teminat: c48423ı> liradır. 

T~aat: 1 Ağusto.s 941 tarihine kadar bltirilecekti.r. 
fçina iye" şartlan: Müteahh\de mali 938 yılı içinde 100 bin, 939, 940, 941 seneleri 
tihka~or~:r yüz btn lira ödenecektir İnşaatın hitamından sonraya kalan Js. 

'I' kll r ~ın % 6.5 faizli bono verilecektir. 
delee. ~ .. :rnektublan: isteklilerin 2490 sayılı yasanın 31, 32, 83 ve 34 üncü mad
Jnad~ ükümıerin~ göre tanzim edecekleri teklif mektublannı yukarıda 5 inci 
lın ede 'Yazılı saatten bir saat evvel İzmir VilAyeti Daimt Encllmeni Başkanlı
Yec a tnakbuz ınukabiJinôe verilecek ve postada vaki gectlaneler kabul edJJ.ınj. 

eltur. .ı253. 

SON POSTA 

Spor: Ankara muhteliti 
İstanbul muhtelitini 

2-1 yendi 
(Baştarafı 14 üncü ıayfada) 

müsabakayı az farkla kazanabilir. Sağ ta
rafa Naci ve Es:adı, ortaya Şehabı, sola 
da Şeref ve Eşrefi koyarak buna muvaf
f.ak olabilirler ... Ankarada yenilen Tamş
var ikinci İstanbul muhtelitine karşı !lla
cağı netice de met'akn değer bır mahi -
yettedir. 

Askeri liseler güreş 
müsabakaları 

Dün Maltepe lises1 salonlannda ve bü
yük bir kalabalık ön:.indl! Asl:eri liseler 
güreş müsabakalann<ı başlanmıştu . . Ta • 
nınmış güreşçilerimizden Saim. Yusuf 
Aslan ve Küçük Hüscy,nin hakemliği al
tm<la oynanan mü:-.abEtka!arda şu neticeler 
alınmıştır: 

56 kiloda: Kuleliden Fehmi Maltepcden 
Necdete tuşla, Bursaoan Ha1id Denize 
hükmen galib. 

61 kiloda: Maltepe-den Ahmed Kuleli -
den Esada tuşla, Denizôe:ı Sungur Bur • 
sadan Hal'de tuşla gal b. 

66 kiloda: Kulelidt>:ı Kemal Maltepe -
den Nezihe sayı hesabi1e, Bursadan :Faik 
Den:zden Tarı~a tuşh galib. 

72 kiloda: Kuleliden İhsan Denizden 
Erdmende, Bursadım Mustafa da Mal -
tel)!'den z;yaya tuşla galib. 

79 kiloda: Kuleliden Hasan Maltepe • 
den Necdete, Dcniıden Necmi Bursadn'l 
Ahmede tusla ~alib. 

87 kiloda: KuleU..:len Osman Bursadan 
Mustafaya. Maltepeden Abdürrahman 
Denizden Cafere tuşhı galib gelmişlerdir. 

Bugün de gene Maltepı:? salonlarında 

boks müsabakalann:ı baslanacaktır. 

Ga'ataşarayıı korgresi 
Galatasaray klübü m;irakabe heyeti 

toplantısı ekserivet olmadı~ı i~in önü -
müzdeki Cumartesıye bırakılmıştır. 

Galatasaray - Pogaziçi 
lise'eri maçı 

İki lise takımı arasmda yapılan futbol 
maçı sıfır sıfıra berabere bitmiştir. .............................................................. 

izah: Perdelerin 
ar~<r Si 

(Baştarafı 7 inci sayfada) 
okuyorum, ve onların ikı yabancı devle
tin ileri gelen iki dip1omatı olduklarını 

öğreniyorum. Gene bir perde ... Gene per. 
denin arkasını merak ediyorum B:rbir
lerinin yüzlerine gülen bu iki diploma
tın içlerinden neler geçmiyordu? Bilin • 
mez ki! ... İmkaa yok ki .. perdeyi arala
mak perdenin arkasmch olanları. biten
leri görmek 13.zım. Bu da mümkün değil! 

ı * Bir muharririn bir methiyesini okuyu. 
rom. Filanı göklere çıkarıyor, filfını ye
rin dibine batırıyor. Yazıyı bıt kere bir 
kere daha okuyorum. 

- Acaba ne maksadı var? 
Diyorum ve maksadını bir türlü anh

yamıyorum. Çünkü perden:n arkası gö
rünmüyor. 

ls1net H11l1lsi ······························································ 

Son Posta 
'ı'evmi, Siyasi, Havadl.s ve Halk gazete& 

- ····-Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde ~ıkan yazı ve 
· resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize ciddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Eene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TüRK!YE 14UU 750 4VO lbO 
YUNANİSTAN 2a4J 122U 710 270 
ECNEBİ 27 )J 4 ııı 800 !JW 

.. 

Abone bedeli ~indir. Adreı 
değiştirmek 25 kur.Jjtur. 

Gelen evralr geri verilme2. 
ilanlardan mu'uliyet alınmQ2. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilAvest lAzımdu. ,, .............................................. , 
İ Poıta kutıuu : 7" t.tanbul ) 
: Telgraf : Son Posta 
: Telefon : 20203 
\, .................................. -......... ,/ 

Sayfa '. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf tıırihl ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari har nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
il'RAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesablannda en u 
SO lırss• bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye d .. ğıtılacaktır: 

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

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

DlKKA'f: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ro 20 fazlaslle verilecektir. 

J{ur'alar senede 4 defa, 1 Eyl(ll, 1 Birincikfınun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihle.rinde çekilecektir. 

Kitab Resmi Hazırlama müsabakası 
Maarif Vekilliğince hazırlattırılan Fransızca ders kitablan içhı 36 tane renkl1 

levha yaptırılacaktır. Bu levhaların her biri için malzeme Ressam tarafından te
min edilmek üzere on lira telif hakkı verilecektir. Bu işe talih olanların yapıla-

cak resimlerin, plan ve şartnamelerini görmek üzere 6-10 Mart 1939 tarihleri 
arasında Galatasaray lisesi müdürlüğüne müracaatları 18.zımdır. Talihlerin ala • 
cakları izahata ve tesbit edilen şartnameye göre hazırlıyacaklan ikişer örneği 115 
Mart 1939 tarihine kadar Galatasaray lisesi Müdürlüğüne teslim etmeleri icab 
eder. 

Kitabları hazırlıyan komisyonca yaptığı resim maksada uygun görülen ressam 
diğer tabloları da yapmağa memur edilerektir. Beğenilmiyen resimler sahible-
ı:ine geri verılecekth'. (686) (1335) 

Antalya Vakıflar Müdürlüğünden 
(Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı) 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Antalyada Deınirdlcr çarşısı olarak yapılacak 48 
dükkan. 

t - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesL 
B - Mukavele projesi. 

C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni hususi şartname. 
E - Keşif cetveli. 
G - Proje. 
Keşif •bedeli 21472 lira 39 kuruştur. 
Evrakı keşfiye Antalya vakıflar müdürlilğün<le görülebrllr. 

• 

İstiyenler bu şartnamelerle evrakı 4 lira mukabilinde Antalya vakıflar 
müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 22/3/939 tarihintle (Çarşlmba) günü saat (16) da Antalya vakıf.. 
lar müdürlüğündeki eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 
~ - Eksihm€ye girebilmek için Jsteklilerin (1610 lira 43) kuruş muvakkat te

minat vermeleri, bundan başka aşağıdaki vesfka~an haiz olup getirır&leri 
lazımdır. 

Ticaret odası vesikası ve ihaleden en az sekiz gün evvel bu iş j ~in N afis 
müdürlüğünden alınmış müteahhitlik vesikası ve yaptığı işleN aid 'bon • 
servisler. (1294) 

Belediye Sular idaresinden : 
Kapalı zarfla münakasa ilanı 

İdaremizin KAtane terşih havuzlarında yaptıracağı inşaat için satın alınacak. 
175 metre mikAb kalın Sultan çiftliği kumu. · 
800 metre mlkAb ince Sultan çiftliği kumu. 

650 metre mikAb inşaat çakılı. 

Kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
1 - Bu iş için tanzim edilen şartname Maremiz levazım servisinden parasız 

olarak alınabilir. . 

2 - Tallbler 9artnameye göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale gilnü olan 
27/Mart/939 Pazartesi günü saat on beşe kadar Taksim Sıraservi caddesindeki 
idare merkezinde müdüriyete vermiş olmalıdırlar. Bu saatten sonra gelecek ka. 
pah zarflar kabul edilmez. (1402) 
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Herkesin Üzerinde ittifak 
Ettiği Bir Hakikat: 

labab, ıaıe va üıam ller ,emekten ıoara 
KULLANMAK 

şartile 

Diş1erinizi tertemiz. 
bembeyaz ve sapsağ· 
lam yapar. Ona yir
minci asır kimyasının 
harikalanndan biridir, 
aenilebilir. Kokusu gü
zel, lezzeti hoş, mik-
roplara karşı tesiri 

yüzde yüzdür. 
Sabah, öOle ve akpm her remekten sonra muntazamam 

Kullananlar dişlerini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar. 

Belediye Sular idaresinden : 
Kapah zarfla mtiıuakasa ilam 

tdaremizce Kağıthane terşih havuzları için utın alınacak 1100 metre mikib 
kum kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

1 - Bu iş için tanzim edilen şartname idaremiz Levazım servisinden parasız 
olarak alınabilir. 

2 - Talibler şartnameye göre hazırlıyacaltları kapalı zarflan ihale günü olan 
29/Mart/939 Çarşamba günü saat on beşe kadar Taksim Sıraserviler cadd'esinde
ki idaremiz merkezinde Müdüriyete ver~ olmalıdırlar. Bu saatten sonra geti-
rilecek zarflar kabul edilmez. (1401) 

r e 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvalann güzelce yıkanma. 

masmdan, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl olan solucan 
dediğimiz barsak kurdları en muzır hayvanlardır. Bunlar ince barsa -
ğm iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle ço
cuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrılan, karın şişmeleri, bu -
run, makat kaşınması, ishal, oburluk. baş dönmesi, salya akması, sar' a
ya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işfünede bozukluk hep 
bu k-Jrtlarm tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BISKOVITI 
Bu kLlrtların en birinci devasıdır. Büyük .v.e küçüklere emniyet ve 

itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınım senede birkaç 
defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danı.şmız. 
DİKKAT : Kullandlktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse 

çocuğunuzda solucan olmadığına itimad Ediniz. Sıhhat Vekaletinin res· 
mi müsaadesini haizdir. Tarzı isti mali kutulann içjnde yazılıdır. 

Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılmıştır.BÜ· 
yükler: Gec~ yatarken iki kutu bisküvit, çocuklar: 10-15 yaşına kadar 
bir kutu, 1 O yaşından aşağı çocuklara her yaş için geoe yatarken bir 
çizgi bisküviıt verilir. 

Fiatı her eczanede 20 kuruştur. (iSMET) ismine dikkat. 

lstanbul Maarif J.\iiüdürlüğünden : 
Yeniden inşa ettirilen Aksaray 45 ci ilk okulda açılacak çocuk bahçesi için Ke

çihatun mahallesi:\ in Hacı bayram Mekte b sokağında 3 numaralı ve H. Hüseyine 
ai.d. evin tamamının 1500 ve ayni mahalle de Asıma ai.d evin tamamının 1200 lira 
bedelle umumi menfaat namına istimlakine karar verilmiş ve bu evlere aid ha-
ritııl:arla takdiri kıymet raporunun mahalline ve Belediye dairesine talik edilmiş 
olduğu 1295 tarihli istimlak kararnamesine tevfikan ilAn olunur. (1473) 

Mikroplar üzerinde öldo.rnco. 
tesiri haiz 

2 - 3 gı..uae geçirecek tir, bir defa 
tecrnbe ediniz ve yuzunnzdeki 

ııivUctılerden kurtulunuz. 

SON POBT.a Mart S 

SOMER BANK . 
SellOloz Sanayii Müessesesinden: 

Mtıesseaemb 1939 Haziranının sonuna kadar teslim edilmek Qzere 11lparlş kabul etmektedir. 
Bu müddet için, şimdilik, tesblt olunan cinslerle bunlara aid fiatlar aşağıya kaydolunmuştur. Hazirandan 

sonraki devreye aid olarak kabul edilecek siparişler için ayrıca ilan verilecektir. 

Srenz kağıdları ( Bakkal kağıdı ) 
M 2 Sikleti 70 ve 110 Gr. beher tonu T.L. 231 
M 2 ,, 130 ve 140 Gr. ,. ,, T.L. 221 
M 2 ,, 170 Gr. ,, ,, T.L. 216 

M2 Sikleti 
Srenz sergi kağıdları 

110 Gr. 220 Sm. genişliğinde beher tonu 
140 Gr. 220 Sm. genişliğinde beher tonu 
170 G.r. 220 Sm. genişliğinde beher tonu 

T.L. 
T.L 
T.L. 

20E 
201 
197 

M2 
M2 " 

" Kartonlar 
Gri karton 50-140 numara beher tonu T.L. 226 
Beyaz mukavva (kaba) 45 - 140 numara beher tonu T.L. 246 

t. - Mezktlr fiatlu beher 1000 kilo malın Fob İzmit veya Franko Vagon lzmit, ( Fabrik:a) teslimi için 
muteberdir. 

2, - Çif İstanbul teslimatta ton başmıt dört lira ilave olunur. 
8. - Her cinsten aegart sipariş miktarı ıo tonrıur. 10 tonda 3 Gramaj ve 3 eb'add~n fazla kabur edilmez.. 
'- - Derhal yap~lacak teslimat_ içln . si_P~rişin kabulllnQ ve malın ihzannı müttıakib gönderilecek ihbar-

name Ozerıne mal bedelınin bildirıleeek bankaya hemen tediyesi ıazımaır. Malın sevki bedelloiıı 
ödenmesine mOtev11kkıf br. ' 

5. - Muı.yyen bir müddet hitamında teslim şartile kabul olunan slparil}erde mal bedellnJn " 10 11 
peşinen ödenir. 

6. - İbba.r tarthindto fttbııren 15 ıtın zarfında mal bedeli ödenmediği takdlrde 15 rtınd•n ıonra geçecek 
beher gün için T. L. 6 (Beş) Türk lirası gecikme tazminatı alınır. Ancak bu müddet hiç bir 
ıuretle yeniden 15 gonn tecavDz edemez. Tesbit olunan tellim tarihinden itibaren bır ay zarfıada 
mal bedeli Oden~edili takdirde sipariş feshedilir ve peşin olarak alınan % 10 irad kaydolunur. 

7. - Mu~yren bir müddet hit~mın.da yapılacak teslimat için, lipariş mektubu üzenne ve imaUt vaz:I. 
yetlmıze n~zaran gerek sıparı.şin ~abul edilebilecek miktarı ve gerekse teslim tarihleri, mQşteriııin 
arzuım kabı! olcluğu kadar tatmın edılmep Uzere, mQessesemiz tarahndan tesbit edilir. ~ · 

8. - Müessesemize verilecek siparişler ancak yukanda yazılı şerait tahtında kabnl edilir. 
9. - Her tnr .. u mQracaatln İzmitte MOessese Müdiriyetine yapılması rica olunur. · 

K ' 
I 

MEYVATUZU 
~n hoş ve cabır meyva usare. 

lerlnden yapılmıştır. 
Taklld edilmesi kabil olmayan 

bir fen harikasıdır. 
JNG1LJZ KANZUK ECZANESİ 

öEYOÖLU - lST ANBUL , ______________ _, 
••••••••M•••••••••••••••11•111e1e11•••••-••••• .. •-.. •••-•• 

Son Posta Matbaası 

İlan Tarif em iz 
Tek sittun santıını 

Birinci ıahile 400 lunııı 
I kinci ıahile 250 • 
O çüncü ıahile 200 • 
Dördüncü .ahile 100 » 
iç ıahileln 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilin yaptıracak· 
Jar ayrıca tenzilAtlı tadfemlzden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyrek sayfa ilinlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 
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Her Eczanede bulunup. .. .Lie§r;yat Müdürü: Setim R.a.g1p Eme~ 

S. Ragıp Eli1EÇ 
sABtPLEBI: ' lrkrem UŞAKLlGIL 

Son Posta'nın ticart 18.nlan.:ıa 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tılneılık K.ollektU Şlrbll 
K&bı'amaru:ade ilan 

Ankara cadded 


