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Cümhurreisi İsme İtalyanlara 
iniiü Üniversitede· . harb uzak 

•• gore 
değil 

D .. Hı dk.. .. MtllA (" .~ h lk lngiliz Başvekilinin yeni 
un a ı oyun~ geçen 1 1 yeı a müzakere formülü ? 
tarafından şıddetle alkışlandı "M- k 

1
.
1 

b 
. uza ere yo ı e arış,, 

Mülhakatta tetkiklere yar~_!l~!Şl~~~I~_! yerine "Korkutma yolu,, 

Cümhurrdl\. Ünive'si tel'ileT arannda 
. i Reiai.cüm.hur İsmet tn&ın dün saat 12 dıköyüne, heqlreleri Bayan Senlhanuı 

e Dolınabahçe sarayından çıkarak tram- evine giden 1.smet İnönü bütün güzer • ::1 Yolunu takiben Kabataı vapur iske • gahta halk tarafından &iddetle alkışlan-
o:ne ~elnıişler ve oradan araba vapuru mışlardır. . 
-= Uskiidara geç~şlerdir. Buradan Ka • (Deva.mı 11 incı sayfada.) 

FiliStin konferansında 
bir netice elde edilemedi 

Almanyanın 
iktısadi 
vaziyeti 

Göhels lngilteregi tenkid 
ediyor ve, lngilizler için 

gülmek kolagdır, diyor 

ltalyada askeri 
hazırlıklara 
hız verilmiş 

Fransızlar beynelmilel 
vaziyeti nasıl görüyorlar ? 

Pari.s S (Hususi) - Matbuat, içinde 
bulunduğum.uz Mart ayının ne gibi ha
diseler doğuracağı etrafında bir takım 
tahminler ileri sürmekte, beynelmilel 
vaziyet hal'kında tefsiratta bulunmak
tadır. Tan gazetesi Roma muhabirine 
atfen şunları yazıyor: 

Mer'iyette bulunan İngiliz • İtalyan 
anlaşmalarına rağmen, İngiltere kat'i 
olarak Fransa ve Amerika ile birlikte 

(Devamı t t inci sayfada) ÇembeTlayn'in ~ofl. resimlerinden. Mrf 

Bahçekapı yangını 800 
vatandaşı işsiz bıraktı 

Yangının nasıl çıktığı henüz te.flbit edilemedi, 
bugün yangın gerinde 

bir ehlivukuf tarafından keşif gapılacalı 
Göbels nutuk söyler1cm 

Laypzig 5 - Laypzig panayırının 

·Yahudi murahhaslan bugün konferansı terkediyorlar, ~~d .resmi mü~~ebeUle .. lJir nu.tuk Bahçekapıda.ki büyük yangın tahkika- sında itfaiye efradı ve bir arazöz nöbet-
. •• • • • • soylemış olan Gobe~ e~cumle, sıya- tına günün pazar olması ve yangın ına • çi olarak ıkalmı§tır. 

muzakerelenn talık edılmesı muhtemel (Devamı 11 ıncı sayfada) hallinde i.tfaiye tarafından hal! faaliyet Yanan han ve yazıhanelerde bulunan 

Lond.ra. 5 (Hususi) - Filisttn kon • teler, şimdiye kadar herhangi bir ne • 
~rans.ıınm akıbeti hakkında iht~yatlı ticeye varılmadığı.'nl kaydeıtmektedir
~ lhran kullanmal"ta olan bazı gaze • ler. (Devrunı 11 nd sayfada) 

:Frankonun Almanya ve 
İtalyaya karşı vaziyeti 

Burgos hükOmetinin Reisi diyor ki: 
Topraklarımızdan bir karış herhangi bir yabancı 
de\'letin hükmü albna geçm:yecek, yeni ispanya 

intikam ve kin mefhumlarını tanımıyacak 

Kartacada 
• 

isyan çıkmış 
Ch Lond.ra 5 - General Franko, Sunday 
h r~~icle gazetesinı.n Barselondaki mu -

abmne verdiği millik.atta İspanyol mil
letinuı İt alya v~ Almanyayı karşı olan 
' l.lYetUıi teyid ettniş ·ve demiştir ki: 

,, ~' Vela ŞUnu sarih bir sut' te söyleme-
J .. an :ı..: t 
l "- ne talya ne de Almanya, ne 

'a~ roı topraklarmın herhangi bir kıs-
: ~tı .. ne de İspanyada askeri üsler tesi -
il . ·tkeıneıniş~erdir. Aimanya ve İtalya 
bıni Panya Ispanyalılarındır> prensi -

talnan altına alan anlaşmaları mü • 
ıak~e etti · 
bir k m. lspanyoi topraklarından 
!et· a~ş dahi herh<mg; bir yabancı dev-

ın huı1·- .. 1 
l\.lnu a tına geçm\yecektir. 
(Devamı 11 inci sayfada) Generı.ıı Franko 

Veni iki denizaltı 
• • 

gamımız 

yakında geliyor 
Atı1ay denizalhsı da bir iki 
aya kadar denize indirilecek 

Alınanyada inşa edilmekte olan yeni 
denizaltı ,gemilerimizden birincisi olan 
ve ~aatı biten SaJdıray yakında lima -
nımıza gelecek ve merasımle harb filo • 
muza iltihak edecektir. 

Gemilerin ikincisi Batıray geçenlerde 
merasimle denize indit'il.miı ve mera • 
simde Milli Mwfafaa Vekaleti deniz müs 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Maslak yolunda 
Yeni bir kaza 

Bir otobüs devrildi, bir kişi 
ağır yaralandı 

Dün gene Maslakta içinde yolcu bu
lunan bir otobüs devn1miş ve bir kişi 
yaralanmıştı.r. 

Şoför Mehmedin idaresindeki Tak
sim • Yenimahalle arasında işliyen 
3006 numaralı otobüs, dün içinde 18 
yolcu bulunduğu halde Mecidi~Jekö -
yünden hareket etmiştir. Y enimahal -
leye gitmek Uzere Asri Mezarlık önün 
den geçerken çiçekçi Mahmud adında 

(Devamı 11 itıci sayfada) 

gösterilmekte bulunması yüzünden dün kasaların muhafaazsı için de yangın sa. 
devam edilem.em:Şh?". hası daimi bir zabıta kordonu altında bu· 
İtfaiye grupu dün akşama kadar yan • lundunılmaktadır. 

gın mahallindeki enkaza su sıkmakla Kasalar ancak bir iki gün sonra açıla -
meşgul oldu. Dün gec~ de yangın saha - bilecektir. (Devamı 11 ind sayfada) 

• 
Istanbul muhteliti Ankara 

muhtelitini 3 - 1 yendi 
Tamsvar takımı da lstanbul B muhtelitt 

ile O - O berabere kaldı 

Dii:n.k.ü Tam§var - 1starıbul B ma çından heyecanlı bir safha 

[Dün yapı lan maçlarn aid yazı ve resimleri 8 in· 
cil f:;ayfamı zda bulacaksımz] 



1 Sayfa 

Hergün 
-····-

Y uu.: Mulıltttn Btrrlm 

B 
undan yirmi ik~ sene evvc>l. ilk 

defa olara~ Türkiyede Ziya 

Gökalp tarafından ortaya. atılmış olan bu 
tAbir, cmodren devıeh sözü, henüz mem
leketimizde herkes tarafından tamam 
anJaşılımş bir mefhum değildir. Bu mef
htUIJun prensiplerini - ki yüzde doksan, 
bugünkü rejimin prensi.pleridir - Zıya 
Gökalp, herkesin kolayca anlamasını te
min kasdile. bu iUm cildleri yerine, ktt
çük küçük bir ta!<.ım şiırler1e izah etti ve 

bunları küçük bir k:tab içinde toplıyan 
ltt.nıad ve Terakki. gene yirm• iki sene 
evvel. her tarafa dağıttı. 

Bununla berab~r. korkunç bir mutla
kiyet devrinden yen: ç1kmış. iriU ufaklı 
bir takım harbler arasında hayat kasır-

SON POSTA 

Resim il Me.kaleı = Hatalarımzzdan istifade edelim 

Mart 8 

~-r 

Sözün kısası 

Güzel san'atlara ragbet 

I!. Talu 

aksimde, milli sa!ı' a tkar ~anmızııl 

eserlerinden mürekket> daımi blı 
resim ve heykel sergıo:;i açılıyormuş. Bö'Y" 
le bir sergi de çoktanberidir Ank.1::.·a1' 
var. Bunlar güze~ teşebbiislerdir. 

gaları geçirmiş ve nihayet b ir takım in- !nsan hayatmın herhangi bir .devrinde hata edebilir, yan- ırransız heKım• .rtousseau der ki: YanfıJlıtı anıa.JHaı: her 
kılA.b hamleleri yapını' ohm Türkiye.de lışhk yapabilir, fakat bu hatadan ve yanltftktan karla çık- hare-:Cet insan için bir ibret dersidir, meaela o dersi okuyup 

Cümhuriyetin hadsız hesabsız foyizl'4 
rinden biri olarak zev1timiz inceldi, e9.' 

lerimiz de, kıyafetimiz gibı gitgide Av • 
rupaile,,iyor. Konfora, ondan bir dc:ıhf 
vazgeçemiyecek kadar alıştık. Acayipuı 
demek olan kübizm~ kaçmakta beraberı 
evlerimizin yapı tarzuıa takdire dcğeıs 

bir başkalık geldi. Bunları döşemek iç.Uı 
yeni, temiz, basit eşya arıyoruz. Hergüıt 
serilip kaldırılmakta"!l pöstekiye cö:ıed 
yer yatağının yerin~ hemen hepimiz kal"' 
yolayı ikame ettik. Misafirimizi ağırla .. 
yaca'k güzelce bir' o1amtz, çoluk çccuklf 
yemek yiyecek bir soframız var. Göçebe.ı 
likten, perişanhktan, derbe-jerlikten kuı 
tulup istikrara temayül ettik. Ve böylecd 
bucak sevgisi, eve bağlılık gönüllerim~ 
de yer tuttu. Evimız, artık, içinde evlad 
ve ayal bulunan cviran olası hane .. > dB' 
ğildir. Akşamlan, işimizden çıkıp ta sev~ 
seve, 'koşa koşa gittiğimiz, bütün buzu ' 
rumuzu, hazlan.mızı kendinde bulduğu " 
muz cibucak. dır. 

cmodern devlet:. mefııumunun herkes ta- mas1 mümldindür. öğrenmekted~r 

rafından ve iyice anıasılması devri ancak ==r=~=ll'llllı="llllı=="llllı="llllı==~=~=;=~=;=;=~=~===ııııııııı================-=-==-=-===============-

;~~~:a~üd:::::~~~~~~~::~ı~;:: ~ 
cağız. Dün de üzerinde bir lahza durmuı 
olduğumuz veçhile, bu büyük vazifenin 
ifuı devrinin ge~f olduğunu yeni dev
let reisimiz. küçı.ik ve büyük hır takım 
hld~eler ar88lnda, her hareketile bia 
gÖ9'termeğe ehemmıyet veriyorlar. 

* Modern devlet. halk kütlelerinin derin 
hayat hareketlerile elele vermiş, niuı.m 
ve kanun içinde işliyen bi!" bürokrac;i ma
kinesidir Bu mak;nenın motörü hükU -
m~, onu harekete getiren kuvvet, millet 
kıllt1e!inin hayat dinamizmidır. Halk 
kfttlelerlnin t~ayülleri ve ihtiyaçlarilt 
harekete gelen bu motör, türlil türlü çark 
lardan mUrekkeb bır maklneyı harekete 
gethi!': bu muazzam makine devletin 
kendimdir. Onu iş!eten . zaman zam.an 
durdurup tamtrlerinı yapan, tekrar ha
rekete getiren. 'kAh yavaş, kA.h süratll ça. 
lıştıran mütehassl'S mühendis te devletin 
reisidir. 

Halk kütlelerinın hayat dinam1zmi, 
motöre mütem.adiyen akmalıdır ki o işle
sin ve devlet çarklan da güzelce dönsün; 
fakat, ayni zam.anda bu muazzam maki
nenin mühendlsi ohrak da im! surette o -
nun semi dinlemek, çarklarının ayn ay
n her tarafına bakmak ve her şeyin yo
hında gi.d'ip gitmediğıni tetkik eylemek 
gibi gayet ağrr ve çok ihtisas istiyen bir 
va71fe vardır ki bunu devlet reisi yapar. 

Biz 'imdi~ kadar bövle bir devlet 
kurmuş de~llz. Bunun bc>vle o1maı::ı da 
gayet tab;;dir. ·Modern devl et> sözü mey. 
dana çıktığı tarihten bugüne kadar g~ 
çen senelerin yirmi iki senenin bir kı!
mmda harbettlk; b ' r kısmmd::ı. yıktık, 

son bir kısmında da kurduk. Bu kadar 
kanpkhk içinde bn kadar büyük bir 
makineyi tamamen kurun onu tam bir a
henk içinde işletme~e eğer şimdi muvaf
fak olabilir.sek, kendimizi gene çok 
mes'ud ve çok b 0 cerikli saymaya mec
buruz. Orta tarih devrinden modern de\•· 
let nizamına atlamar.. için, bu kadar' a:r. 
btr zaman sarfetmek. millet1Prin tekA
mftDerl tarihinde ems~lsiz bir rökor kır
mak demektir! 

* Bu iş. hakikaten gür. ve h~kikaten za-
mana ve bilha.ıısa «devir d elrştirmelere> 
muhtaç :bir tarih eseridir. Bu büyük ta
rih eserinde bfz cahildik ve hattA eJAn. 
cahlltz. Mesel!, c bürokrasi. demesini bi
liriz. hep ~dik. F'akat. bunun tam 
ml!'Juını benOz hepimiz anlamış .değiJi:z. 
BQ~, umum1yetle zannedildiği gi
bi, iflertn ve hHablann del?il, bir takım 
geliş1 gflzel karalanan kağıd:ann hareke
ttndeı ibaret fena bir şey değ:ıdir. Bel
ki de o, devlet rnakfnesinin işlemPc;i icin 
onun her çarkınd:ı çalı~n işçHerln • ya
ni ~let memurlarının - derece derece 
nrlllıhn olan vazifelerinde tam bir sada
kat ve ihtisasla çalışmalarını temin eden 
ve her parçası diğerini hakik1 bir kontrol 
altında tutan muazzam bir siyaset ve 
idare te§ldlAtıdır. -Bu. ııade güzel değil. 
teırfsi elzem de olan bir varlıktır. cBürok
rasi ne m11cadele edelfm'> deriz; müca
dele edece~iz ~ey bürokrasinin ken
cffai değil, bmıun yerine kai~ olan başka 
btr rey, m~ll key1! bir iradeye tAb!. 
yahud da başıboş bırakı.lmış. hesabsız, 
&çftsnz, ~le fşllyen, daha ziyade a
na:rsik mahiyette b:r faaliyettir. Şu ba1-
dtt, modem devleti kurarken bihokrasi 

1 ( ı ıae canlı balık ;·--,-·-··-·-····--················ .. ···········-·· ..... \ Papa seçiminde 
Kardinallerin 
Kapandığı höcre 

L ulunan bardaktan 
Su içer misiniz ? 

K ı .. a...ı iltiba O. bardağı <tudaklarına 
götürdüğün(l gördtllQı>.ftz adam, içinde 

canlı balık olan suyu içmektedir. Bu a
det, BelıÇikanın Grammont kasabasında 

daha hill vardır; n kökü orta çağlara 
dayanır. 

ile mücadel.e edecek deği~, belki de onu, 

Hergun bir fıkra -Oç Sır 
Bir ayakkabı mağa::asmın sahibi, 

yem çırağına mesleği?ı sırlarım öğ

retti: 
cBizim f'IU!le~ın üç ıırrı vardır. 

Bunla.n öğrenmeli ve tatbik etmeli
sin, dedi. Birincisi; br- mü§teri aya
ğına. gi.ydirdi~in ayakkabı için: 

- Bu ayakkabı dar! 
Derse: 
- Zarar yok dersift, ~z bir iki gün 

giyince açılır. 
lki11.Ci8i, e~flr 1nü.7teri: 
- Bu ayakkabı ayağıma bol gelı-

yor. 
Derse ona da verece§in cevab: 
- Zarar yok, siz biT iki gii.n giyin, 

ayakkabı kendin; çekeT darla§ır. 
Olmalıdır. Ü.;Unci.iyıi de söyliye

yim. Onu da öprcıı.. müşteri: 
- Bu ayakkabı aya~ıma tastamam 

geldi. 
Dedi mi: 

hakiki mahiyeti H• ve modern şekli ile - Bizim ayakkablarımı.ı böyledir. 

Olen Papanın bapıazırı Paçellının ye
ni Papa seçildiğini biliyorsunuz. Papala • 
nn ne su.retle lntihab olunduklannı da 
gene bu sütunlarda yazmış, ve yeni bir 
seçim yapılıncıya kadar, rey verecek kar
dinallerin ayn ayn bir höcreye kapan -
dıklannı, ihtilAtt:m menedıldiklerini de 

! ilave etmiştik. Yukarıdaki resim, kareli
: nalierin kapandıkları höcrelerden birini . . . . görüyorsunu:ı. 

ya yeniden kuruağu. yahu:i da tanzim Ne kadar zaman giyerıeniz giyin. ne ~ 

Eşimiz ve çocuklarunızla barındığı 11 

mız, hayatın tadını orada tatmağa can af.ı 
tıfımız bu bucağı elbette günden günd 
daha cazib bir hale getirmek isteriz. O .. 
nun içindir ki, tatil günlerinde, aylak zıl 
manlanmızda, bahçesUıi kendi elleri " 
mizle tanzim eder, çiçekler diker, tarh ıf 
lannı düzeltiriz. Elimize geçen paradaıl 
arttırarak eşyamızı yeniler. halı, seccadf 
gıôi şeylerle cbuca~ırnız,ın iç manzara " 
sını gii.zelleştirnıeğe çalışırız. Bütün bıt 

emeklerimizin arasın.da bir şey eksiktil\ 
Evlerimize, maal'?sef henüz güzel san'ai 
esetleri girmemiştir., girmiyor. Bunlar' 
~rilen parayı f.üzuli a.ddediyonız, israf 
bellemişiz. Halbuki güzel bir tablo, biıl 
köşeye 1kondurulmuş zarif bir heykelciıt. 
bulundukları odaya bambaşka btı 
sevimlilik verir, orada bambaşka bir haıt 
va yaratır. Yorgun, düşünceli nazarlıtı 

öyle bir tablo veya bir heykela kond~ 
lan zaman dinlenir. Üç. dört tane, iyi seoı 
ciJmlş, .san'at sahihi b!.r ressam fırçasııı • 
dan çıkmış tablo, en boş. en ruh üşütücil 
od'ayı derhal doldurur, oraya munis bil 
manzara verir. 

edeceğiz. bollaşır, ne de daralır! : "Radı.1am kızları ,, 
Her ~y bunun gibi, her şey bu misaide Demelisin.> ~ Bir saat fabrikasında fosforlu saat kad~ Diğer taraftan Güze1 San'atlara bu st.1" 

• retle göstereceğimiz rağbet. memleketi " ifaret ettiğimiz tarzda noksanlarla ma- \ I ranlannı boyayan 17 yaşlarında bir kız. 
lf.ı.ldür. Halk. arasında şikayetleri mucib '-·---... • ... --.... - .. --............. , deve kılından yapılmış boya fırçasını di- mizde, inkişaf ve tekamül etmek için bö1 

Ol b "/ k ! k le bir fırsat bekleven san'atkArlar sınıfı• olan hA.dlselerin ve herkes;n kendince omo aza.arına arşı lile ıslatmak Adetine tutulmuştu ve bu 

b nı d'a. içine dü ştü ğü yeisten kurtaracalt .. 
§ikayet edecek bir tarafını bulduğu bü- peni ir çare hadise 21 sene evvel oluyordu. Ayni genç 
tü·n fenalıkların - e"'er bunlar hakikaten kız, 1938 aencs•nde, fır,..asını di • tır. Marifetin iltifata tabi bulunduğuntı 

& Cenubi Karolin'de Colombo'da yol ka • ~ "f d k" T"" k A· • 1 d · 
fena ise - ilk ve son sebebi, devlet 'Tlaki- lile ıslatmak yu"" zünden radyom 1 a e en es 1 ur şcıırı ya an ememır 

zalarmın güru:len güne arttığını gören tir 
nesinin yerli yerine iyi oturmuş ve a- şehrin polis müdürü kazalara meydan zehirlenmesile New Jerseyde ~lmüştür · . 
henk içinde çalıqır bir hale gelmemiş ol- ve genç kadın bu volda kurban oidenle- cGüzel San'at, yurdumuzda, arzu edJ?• 

~ vermemek üzere yeni hükümler vaz'ey - ' J • d'"' k d 
masından ileri gelir. Halk arasındaki rin 25 incisini teskil etmektedir. Genç· ı5i a ar ileriye g;dcmemiş ise, ha1ktaıl 

lemiştir. Wilburn Smith adım taşıya~ bu ' hi •· d"ğ" a d 
müfrit dedikoduculuk, hazan şeşi be~ kadın, boya fırç'l.sını dilile ıslatmak Me- maye gorme 1 rn en ir. Bu hlrnaye .. polis müdürü herg;in güneş battıktan son · · r B 
görmeler, bazan haklı ~ikayetler; devlet ti yu·· zÜnden be" sene evvel kann ağnla- yı esırgem@me ıyiz. izim için vatan bol" 

~ ra sokaktan geçen insanların muhakkak ~ d z a· s 
memurlan arasındaki fazla tereddüdc'ı.i- nna tutulmn•, vücudü karanlıkta fosfor cu ur. · ira üzel an'atin inkişafı me " surette ellerinde mendil veya bir gazete ~ d d 
lük veyahud bazan, mesela mirasyedıliğe 1 gı'bi parlaınavııı başla.mı• müth•• basa:ı- enıyet 'erecerrrlzi gösterecek ölçület bulundurma arını emreylemiştir. Bu sa - ,J- '.'f' "" • 5 d b 
kadar giden müfrit cesaretler de hep nlan gelmi..+ir. Yüzünün sol tarafı da meyanın a ve aştadtr. yede yol kazal<ırının mikdannı azaltaca- ~· 
bundan ileri gelir. Bunun içindir ki. ye- ğını sanmaktadır. felce uğramıştır. Musrki, ruh için nıısıl bir ihtlyaç is~ 
ni devlet reisimizin üç aydanberi takıb Doktorlar. hastalığı iSnlıyememiJ, iyi tablo, heykel gibi nefis eser!er O.Zerini 
ettikleri çalıf111a tarzına uzaktan baktık- götüren bir hareket var. Yeni devrin bü- edememişlerdir. konup dinlenmek, haz duymak da mü • 
ça yeni bir huzur hiıısediyoruz. Vakur tün ruhu burada. bütün manası budur. Vaktile, ayni hastalığa tutulan beş kız. temeddin nazarlar için b ir ihtly~çtır. Bt.ı.ı 
olduğu kadar mfttevazı, acul olduğu ka- Bu ıd'efaki hedef Akdeniz değil, - çünkü mahkemeye müracaat ederek kumpanya- nun böyle o1duğıınu büyük kü1fetleıil 
dar da temkinli bir fht;mam içinde, dev- artık i'bütün o nev: hedeL.er hep elde dan 2 şer bin İngiliz lira.sı tazminat a!a- hacet kalmaksızın hepimiz deneyebilirfılı 
letin ruh ve teşkil!t halinde «modren bir edilmiş bulunuyor - «modren dev;ch tir! rak, cRadyom kızlan> diye şöhret bul- Ankara ve İstanbuldaki daimt sergileP 
devlet. haline gelmesi gayesine doğru 1 

Muh :ttin Birgen muşlş.rıdı. de her keseye elveri~li çok güzel eserlt:d 

ı::===========================:;;;;;;,::;;,::;;::;====~==::;;:::=========:~ bulabiliriz. Bunların ekserisi, -kiyas ~ 
I S TER 1 NAN, 1 STER INANMA I 

Milli ŞefunIH halnn istek ve ihtiyaçlarını anb:anlardan 
birı fÖyle aöyledl: 

c- Ben Adalarda oturuyorum. Adahrın en büyük derdi 
su meı;el~idir. Senelerdenberi bir tiirlü halledılemiyen bu 
meseleyi Jtittiğimin göre Vali halledecekmiş. Bundan şük
ranla bahsediyoruz. Yalnız evvelA. Büyükadaya su venle· 
ceğin~ ifittik. Diler adaların da biran evv~l auya kawştu
rulmalıınnı rica ediyoruz., 

Bizim bildiğimin göre Adaların su derdim halletmek 
için, yıllarca süren hıceleme1erden sonu bulunmuş olan 
son ~are, Belediyenin büyük su depolarına Anadolu sahi
linden vapur:a su getirtmek, sonra bu ııuyu halkın hususi 
sarnıçlarına dağıtmaktır. 

Halbuki ı;eçenlerde Adada bir eve mtıufir gitmiştik. Sof
rada yemek yerbn aı baııbai açıldı. Ev ııahibi pek endişeli 
dcğildJ: 

- Pek bftytık tki tane sarıııcmm nr, biz!! bol bol yetişi
yor, dedi. Sorduk: 

- Peki bu sarnıçta.ki su hiç değilse altı ay durunca kurd-
!anmıyor mu? 

- Biz her sene temizletiyoruz, fakat buna rajmen gene 
kurdlanıyor, yalnız bu suyu tabit içrr.~yoruz, yemeklerde 
kullanıyoruz. e.. kaynayınca elbette kurtlu kalır.ıyor. 

İştihamız tamamen kesilmişti, düşündük ki, bu aile ken· 
dı evinde oturmaktadır, .sarnıcını ııık sık temizletebilir, fa
kat kira evJerinlıı arasında hatt1 10 yıldanb~ri temlzlenme
mif sarnıçların sayısı ekseriyeti teşkil eder, içlerinde ça
murdan ve kurdda.n başka şeyler de bulunabilir, tkt tane
sini kendi gözümüzle gördük. 

İstanbulun yeni Vali ve Belediye Reisi her ıeyden evvel 
doktordur, sıhhat kaidelerine nuıl rlaye~ edileceğtm her
kMten iyi bilir. Binaenaleyh Adalarda hariçten .m getirtip, 
büyük depolara koydurup, oradan evlerin sanuçJarma da
ğıtmak şekHnde buluntnuf olan uwlö kabul edeceğine. bin
netice Adaların ııu derdinin yakında böylece halledilm:ş 

olabi!Eceğlne biz inannuyonız. takat ey obqucu Mil: 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

zur görülsün!- sözüm ona çalgılı mey ' 
hanelerde içilen ik! şişe rakı pahasına • 
dır. 

(Devamı 10 uncu 8a11fada) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••n•••"' 

TAKViM 

MART 

'""al leh 6 Arabr .... 
WH 1367 - R.a'Jlr aeııa -Şubat Kuım 
:11 1939 119 

PAZARTESi -uı.J.•-·ı 

Muharrem lMSAt< 

-'· OJ . :>. v. 

• 27 14 4 48 
ı:ıı 22 10 "" 

Ot!• ikindi Alqam Ya t.& 

u. • ı.) s. o. s. L>. :f. u. 

"- u :.t6 16 !18 18 06 19 "' c., • 20 'J 32 1.A - 1 ~o 



Leh - Rumen işbirliği 
Varşova gazeteleri Bek - Gafenko 

mülakatma büyük ehemmiyet veriyorlar 
iki Nazır nutuklarında Polonya - Romanya ittifakını 

ve dostluğunu son derece methettiler 
V-.rşova 5 (A.A.) - Bek ile Gafen.· 

kel, Polonya hariciye nazın taırafından 
olacaktır. Yahudi meselesinin de iki 
memleket için büyük ehemmiyeti var· 
dır. ~uın~ hariciye nazın şerefine veri -

: zı)"dette teati etmiş oldu.klan nu- Nazik vazife 
klarda Polonya • Romanya ittifakı - Bükreş S (AA.) - Havas bildiri -

Ilı ve doatiuğunu son derece medih ve yor: 
lena e~lerdir. Dün akşam Gafenko :He Bek tara • 

Bek, bilhassa demiştir ki: fmdan irad edilmiş olan nutukları ik-
Devıetleıirnizin hayatiyetine olan tibas eden gazeteler, bu nutukların Ro 

hna~ınuz bedbin!iğin dalgalanna kar- manya ile Polonya arasında yeni bir 
il hır aed vücude getinnektedir. teşriki mesai ümidini uyandırmış ol -
~ Gafenko, vermiş olduğu cevabda ez- duğunu ve bu teşriki mesainin Balkan 

CUrnle şöyle demiştir: Antantınm muslihaıne faaliye-tini şi. • 
n·~ 
ı~er komşu ve d~t devletlerle de male doğru tevsi etmesine medar ola • 

~~zda müşterek olduğunu anlamış cağını yazmaktadır. 
~ uguın mesai birliği arzumuzun, müş Maamafih siyasi mehafil, Gafenko-

rek: fayretlerile ve salih yolHe Avru- nun vazifesinin nazik olduğwıu beyan 
Pa ınedeniyetinin selametini temin et- etmektedir. Evveli Bek'in Krai Ka .. 
Dlekle mükellef olan her milletin he - rol'u geçen Birincikinun ayından son
:a katınava mecbur bulunduğu ve ra Kalas'da ziyareti sırasında müşte -
Cl !1ad edebileceğ! mühim bir Amil ol· rek bir Macaristan • Polonya hududu 

ugu k:uıaatind€·yiz. vücrude gctmlmest mıretinde müşa • 
Gazetelerin mütalealan rünileyhe yapmış 0I9uğu teklifin boşa 

BOK POS'I'& 

1 Meclis Reisinin 
Çankırıdaki 
Tetkikleri 
Çankırı S (A.A.) - Müntehiblerile 

temas için şehrimize gelmiş olan Çan
km meb'usu Abdülhalik Renda, vila • 
yet, Parti ve belediyeyi ziyaretten son 
ra Çocuk Esirgeme Kurumunun tesis 
ettiği çocuk dispanserini ve Süt Dam
lasını gezmiş, Halkevinde halk ve es
nafla görüşerek onların dileklerini din 
lemiş, kendilerile memleket işleri hak
kında konuşmuştur. • 

Abdülhalik Renda bu tem.ası hak .. 
kındaki intıbalarını soran bir muhar
ririmize şunları söylemiştir: 

cÇankırıda, bütün memlekette oldu. 
ğu gibi her zaman mevcud bulunduğu 
sekilde birlik, iman ve inan buldum 
Halkla, yaptığım konuşma, memleket
te pördij~üm manzara, bana, bu kat'i 
intıbaı verdi. Bu birlik ~ İn&nlf teza
hürü, Çankın hakkında herhangi bir
şey ilavesine lüzum bırakmamıştır 
zannederim. 

Amerikanın. askeri 
hazırlıkları 

Ruzvelt 110 milyon dolarlık 
bir kredi i5tedi 

Vaşington 5 (A.A.) - Roosevelt, kon -

Leh Hariciye Nazm 
1 

S4~ 
Londrada neler .AL.:E E 
görüşecek? . 

Lomira 5 ( A.A.) - Rıöyter ajansın
dan: 

Bek'in buraya yapaca~ seyahat es
nasında müzakere edilecek başlıca me· 
seleler, cDantzig• ve müstemlekat 
meseleleıi. olacaktı.T. Bek, Dant2.lig1de 
ali komiSt>rin ipkası lehinde mütalea 
beyan edecektir. Bu mütaiea İngiliz -
lerin noktai nazarına tevafuk etmekte 
ise ele 1weçlilerin arzularına muhalif· 
tir. 

Malum olduğu veçhile İsveç harici· 
ye nazın cRichard Sandler- Milletler 
Cemiyeti tarafında Daiıtzig işini taki. 
be ve bilhassa Dantzig Ayan meclisi • 
nin kanunu esasiyi ihlAl edip etmemiş 
olduğuna dair bir karar itasına memur 
edilmiş olan 'Oçler kouıflteBine dahil 
bulunmak.tadır. Şu halde Lord cHali -
fax» Polonvanın noktai nazanna vakıf 
olduktan ·9dnra 1tç!ler kom.itesi!nde 
cSandler> ile vaziyeti tetkik edebile -
cektir. 

Mü.stem.lelıaeler meselesine gelince, 
İn(ilizler Polonyalı'lara arazi terkini 
derpiş etmemekte yalnız meseleyi ip
ıtida! maddelerin yeniden tevzii saha· 
smda görüşmek ve ihtimal muhaceret 
meselesini de bu meyanda münakaşa 
etmek imemektedirler. 

Hitler art:stlerl 
Rabul etti 

................... 
• Orta A vrnpada 

kaynıgan siyaset kazanı 
Yazan: Sellin Ragıp Em9! 

V alnız Orta Avrupanın değil. bd· 
tün Avrupamn sükun ve huzu.. 

ru namına Çekosiovakyşya yapılan cer
rahi ameliyenin k.ifi olmadığını, ola.mı• 

:;:ıcağmı iddia edenler vardır. Slovaklar, 
bu iddianın başlıca müdafi ve mürevvi~ 

!eridirler. Filvaki Çeklerle Macarlar. 
Karpatlarark:ası Rütenlerile Çekler, gene 

Karpatlararkası Rütenlerile Macarlar, 
Almanlarla Lehler ve ilh .. bir hayli mil· 

let arasında mevcud noktai nazar farkı 
da bu davanın henüz radikal bir surette 

halledilmemiş olduğunu gösteriyor, Slo
vakların iddiası bilhassa fU noktada top
lanıyor: Biz Çeklerden ayn müstakil bir 
devlet kurmak istiyorduk ve istiyoruz. 

Geçen Eyltll hidıselerini müteakı1> 

Zilina şehrinde Çek ve Slovak mümes.sn .• 
leri arasında yapılan toplantıda bütün 
Slovak mümessilleri mutlak istiklal ta.. 

raftan idiler. Öğleye kadar bu fikri mü
dafaa eden murahhas!ar öğleden sonra 
ve birdenbire fikıt'lerini değiştirdiler. 

Çek devleti çerçevesi dahilin.de muhtar 
bir Slovak hükOmetınin mevcudiyet;nf 
kabul etiller. 

Slovaklar için anlaşılmaz bir muamma 
olan bu değiş;kli'k Zitina anlaşmasının 

mahiyetini şüpheye düşürmüştür. Bu da
va tekrar gözden geçit"ilır.elidir. 

. Varşova S r A.A.) - Romanya hari- cıkmasmdan dolayı hasıl olan suitefeh:e nazın Gafenko'nun ziyareti bü • hümün izalesi. Bugün vaziyet, değiş -
n gazetA-lerl mesrul etmektedir. Ga- mistir. Münib itilAfının neticeleri Bük 

~t 1 •• ·"' • 
!lke ~r. nıuttefikan Gafenko _ Bek te- reşte tam.amile hissedilmiştir. Bundan 

ısının ehemmiveti üzerinde ve Ro- dolayı şahsi bir teşebbüse hacet kal -
~anya ile Polonyayı yekdiğerine bağ- madan Varşovanın bütün müsbet tek
ty~n Uzvi rabıtaların sıklaşmış olduğu liflerini allka ile tetkik etmek tema • 

greden tank ve top mübayaası için 110 Berlin 5 (A.A.) - B. Hitler dün akşam 
milyon dolarlık bir kredi ile Panama ka- ! husust ikametgAhında bütün Almanya -
nalı mıntakasmda aahil tahkımatı için 6 1 nın artistik ilemine mensup mühim şah
buçuk milyon dolat"l.ık bir kredinin müs- siyetleri kabul etmiştir. 

Hakikati itiraf ~tmek lAzıın gelirse, bu 
fikir, daha ziyade serbest ve hiçbir resmi 
bağla bağlı bulunımyan Slovak milliyet
perverlerinin kanaatidir. Onların naza
rında Çek emperyalizmı hala yaş:ımakta

d ır. Slovak halkı haia Çek polisinin taz. 
yiki altındaıdır ve S!ovakyanın mukadde
ratına Çek ordusu hak1mdir. 

zıo tasında ısrar etmektedir. yülü vardır. Fakat başka bir müşkül 
~~rjer Cadzienny, diyor ki: vardır, o cla şudur: 

!a ırkaç gündenberi Avru.panın nazar- 'facaristanın metalibatı. 
di rı1 Va~vava çevrilmiştir. Polonya Maamafih Polonya ile Romanya ara· 

tacelen kabulünü istemıştir. 
Reisicümhur bundan başka pilot tali -

mi için 7.300.000 dolar istemiş ve ileride 
Panamayı kanal ruıntakası haricinde ka
ted'en bir yolun .inşas.ı için tahsisat ısti .. 
yeceğini bildirmiştir. J.k0;nag1ı:ıi hususi bir faaliyet göster-- sında temas tesisinin hakim amili, her 

z·. edir. Varşovada Poılanvıanın pek halde bfr neticeye varmak husu"llnda-
ıJade faa'Jane istira'ki ile Şarki Av - ki müşt~rek arzudur. Bek ile Gafen • Ankarada 

l'Upı:ının nizamı tesis olunuyor ve ge • ko arasında mevcud olan ve dün ak -rn sonbaharın hercümerci tasfiye o • ~rnki nutUk1arda bah.-c;ecmen Fıehsi G 1 t ~ 11 
;nuyor. Bu faalivette Romanya ile münasebetler görüşmeleri kolaylaştı - 8 a 8Saray 1 ar 

010
nva, birinci derecede bir rol oyna- racaktır. b• d ·ı A d·ı 

bıaktadırlar. Leh Cilmhurreis~ hasta ır ara a PJ av ye 1 er 
Mutedil sa~ cenah muhaliflerinin or- Varşova S (A.A.) - Cumhur Başkanı 

ı~_nı Olanniec - Zorwarzawski, diyor hasta olduğu için, Romanya hariciye na-ı Ankara 5 (Hususi) - Anka1?"d~ki Ga
ltı. Gafenkoyu Mııreşal Rydz Smigly latasaray mezunlan ve spor ltlubu azası, 

Gafenko'nun ziyareti büvük bir e _ ~~l etmiştir. dün gece Gar lokantasında senelik arka-
hernmiyeti haizdlı- ve b~k müşterek XMa şatoda verileıı 5ğle yeme~inde ~aş topl~~tılarını ~apmı~lar ve hep bi.r-
bıenfaatleri ol ild ••ttef'kin . ' ..._ Relsiciimhurun yerin'! mareşal kalın lıkte «pilav• yemı.şlerdır. 
- an mu l sıyMı u~ T la t 1. , li . ~ h 
... ıesai1erin · t zi tm 1 ri ....J., lm ....,,.. op n ı ÇOA ııeş e ve samımı bir a • 

ı an m e e e ne mt:Uar o uS"·~· . . . 

Çinliler japon18rdan iki 
şehir daha istirdad ettiler 

va ıçerısınde geçmı1e mekteb hatıralan 

yadolunınuş ve eski. yeni Galatasaray -
lılar Cümhuriyet idealine 'ba~lılıklarını 
teyid eyl~lerdir. 

Dört Amerikan harb gemisi 
·Avrupa limanlannı 

Çin kuvvetleri Hankeu istikametinde ilerliyorlar, ziyaret edecek 
Çeteler faaliyetlerini arbrd11ar, kilometrelerce Vaşington 5 (A.A.) - Bahriye nazın 

ed•td• Swanson. bu yaz Avrupa seyahatine dön 
demiryolu tahrib 1 1 harb gemlsinin çıkııcağını ve seyahatin 

llon' - Kon;g 5 (A.A.) _Çin. ajann Çbı çeteler! ayni zamanda 11 yerde cem- üç ay ~i ~i~dirmiştil'. Yeni .Jo • 
bU«iriyor: a 25 kikımetre ray tahrip etmi§lerdir. vet- torp1?0 ~uhrıbı 7 M~rtta Bostondan 

Çin Le Havre e gıdecek ve muteakibe.n Chat-
IUııcfa kıt'alan Honan villyetinin dolu • * haw, Kopenhag'ı ziyaret ederek Mayıa 
ha lr .. -~iın yeni bir muvaff akiyet da- • •) ,..,.,.in b tı 1 sonunda Amerikaya dönecektir. 

--.ıunışlardır Taibng ile Tonghu Şanghay 5 (A.ZL - ......,... a f ma • N ...-. Ark 
arasında 30 . · . llnde bug6ıı Anluyu ıldıklan Japon- evyu&A, ansas ve Texas kruvazör-
larafuı kilometrelik arazi Çinliler leri de 2 Haziranda 1040 talebe ile yıllık 
Blü dan işgal edilmiştir. Japonlu 3000 lar tlrafındlJl bild1rtltyor. Ja~n :•na- seyahate çıkarak Anvers, Roterdam Hel· 

'Ye Yaralı Vermişlerdir. recileri Çinlilerin ,arltalarındalti koylere singfors ve Edimburg limanlannı zlyaret 

bfldli?~ - Kong 5 (A.A.) - Çin ajansı atet vererek Han m ba~a doğru çe .. edecek ve 31 Afustoata Amerikaya dö • 
ı11Yor: kiJ.dikJ.erini bildirmektedirler. necektir. 

ile;~ kuvvetleri Hankeu istikametinde f -
\'u eınekte berdevamdır. Bu kuvvetler Sovyet - Mançuri ngiliz hava kuvvetleri 
Jeı.~a.ng \1e Rankeu'd'aki düşman kuvvet- Londra, 5 (A.A.) - Hava nazırı. 31 

1ar ~~~~d etnı~kted1rler. Şimdi Japon.. hududunda yeni b~ndenk fazla genem ukerf tayyareciliğa 
inen• 1 eyaletmd! Hangçuen ile Tia- gtrme için angajmanlar imzalamıı ol • 
~n le ::ıücuın etmek ve Hankeu'dald müsademeler oldu duklannı, mamafih kayıd ve kabul mua-
fin t . venıetini bu suretle kırmak i . melesine devam adJ.ldiğmı, çünkü ön:i • 

kviye kuvvetleri istemişlerdir. Tokyo 5 (A.A.) _ D. N. B.: Psinking. müzdeki sene ilıtiyacatının pek mühim 

bi~~ g - Kong 5 (A.A.) - Çin ajana den bildiriliyor: Sovyet hududunda. Vi- olduğunu beyan et:miftlr. 
dı Yor: . Nazır geçen Hazınn ayında Bay Kinp 

l> ghau v . . Iad1vostolt'a 300 kilometre mesafedeki Su ley Wood'un yeniden 31 bin kişi bulunu 
\elif noktaıa: Tsınpu demıryolu.nun muh ifenho'nun fimalinde dün ve bugün mü- kaydedilmesini taleb etmı, oldulunu h:. 
bıüt nı nda b~lunan Çın kıtaatı sademeler wkubulmuftUr. Sovyet la • tırlatınıştır, 
dir adi muvaffakıyetler kaydetmekte- ---------
~ Bu kuvvetler Poohing civarında bu- taatı hudud üzerindeki Mançuri kıtaatı- f I . . 
~ ltaoyang ve Peye ıehtrlerin> i§gal na hücum etmiştir. 1 Mançuri ve 11) Sov- r&RS8d8 3 ~pan~ol. IRlrŞIStl 

Lo lerd!r. yet neferinin öldülıfl bildlıiliyor .. Man • f&Vklf &dıldı 
lerek~g 5 (~.A.) - Şimal Çininde miıı çuri kıtaatı Sovyet milfrezelerf.n\ püa • Tuluz 5 (A.A.) - Tuluz poliaf üg tı . 

tr Program dahilinde hareket ~ kil.rtmilftıilr, panyol anal'flsti tevkif etmi§tir, 

Mareşal Görina 
Sanr~mo'da 
Sanremo 5 (A.A.) - Mareşal Göring 

ile refikası bu sabah hususi trenle bura
ya varmışlardır. 

Yeni Papa madalyalar dağıttı 
Vatikan S (AA) - Papa, bu sabah 

yakın mesai arkadaşlannı taht salo -
nunda kabul etmiş ve müteakiben Pa. 
palığın münhal bulunduğu sırada Va
tikaru idare etmiş olan kardinalleri hu
zuruna alınış ve hepsine de Papa ~ 
kili madalyasını vermiştir. 

Manisa Kızılay kongresi 

Slovak milliyetperverlerinin düsturu 
şudur: 

Ancak müstakil bir havat yaşayan blı 
milletin bududları üzerinde konU§Ula• 
maz. Bir millet mahvoımak istemiyorsa. 
behemehal kend!sine mahsus müstakil 
bir devlet kurmalı v• onun sahib1 olma
lıdır. 

Şu vaziyet gösteriyor ki Orta Avrupa 
meselesi denilen dava yalnız halledilme
.miş olmakla kalmamış, dünyanın başına 

eskisinden daha ~ft btr takım mesel• 
ler çıkarmıştır. Bunlar halledilmedikçe 
huzursuzluk kazam kaynamakta devam 

edecek ve mümkündür ki hiç beklenme
dik. bir zamanda infilü: yapıp etrafml 
perişan eyliyebilecektir. 

Filistinde iki Arab idama 
mahkum· edildi 

Manisa (Husuai) - Geçen hafta Hal • 
kevi salonunda Kızılay kongresf yapıl -
mıştır. Kongreye Vali Osman Şahinbaı 

riyaset etmiştir. Yeni yıl bütçesinde ge -
çen seneye naT.aran kımıen bir inki§af 
görülmüş, büyüklerimize tazim telgraf • 
lan çekilmiştir. Dünkü gün Halkevi aa • 
lonunda toplanan heyeti merkeziye ara
larınaan idare hey~tini aeçmiflerdir. 
İdare heyeti başkanlığına Dr. Cemli. Kudil.s 1 (A.A.) - Hayfa harb diftDI 

ikinci başkaniıta llhhiye müdürfl Hüs - bugün lı::i araba idama mahkbı etmif • 
nü Muhiddin. kltibliğe Nefise, mu • tir. İngljs bqkumandam tıç arab hak • 
hasibliğe Rıza, veznedarlıla Nadir İyiol- .kında wıilen idam cezumı milebbecl ıı::tl 
lu intihab edilıniflerdir. rek cezasl'oa çnirm~. 

[ Hariciye Vekilimiz Ankarada 1 

Bükrq. BeJcrad ve AtinA seyahatinden avdet eden Hariciye V ekillmiz Şükı11 
Saraçoğlunun Ankarada samimi bir surette karfllandığım yazmıştık. Yubndald 
resim Harlclye Vekilini, Ankara iırtuyonunda Bqvekil, vekttıer ve aetırler ara" 
sın.da göste.rmekted tr. 



• Bam Mart e 

Karadeniz, Marmara ve 1 Tra!llvayda unutulan 
E d . l . d f t 270 lıra ve mucevherat 

Zah·re orsa ında b·r 
haftalık vaziyetin hülisası ge eDIZ erJD e Jr JDa Namuslu vatman çantayı 

Bazı büyük vapurlar gene yollarına devam edemediler, sahibine iade ediyor Tiftik ve yapaklanmıza Almanya, lnıiltereden müşteri 
çıkh. Diğer mahsuller piyasasıJMla değişiklik yek Karadeniz de bul un anlar da limanlardan çıkamıyorlar 

Birkaç gün evvel Karadeniz, Ege ve tinde kaldığından iki gün gecikme ile 
Marmara denizlerınde başlayan yıldız - yann limanımıza gelecektir. 

poyraz fırtınası şiddetli bir şekilde de - Fırtına yüzünden denizlerd~ bir kaza 
vam etmketedir. vukuuna dair geç vakte kadar limana bir 

Bazı büyük vapurlar yollanna devam malfunat gelmemiştir. 
ederek Karadenize çıkmışlarsa da iki 1 .. . . k bulutlu ve 
Türk bir İtalyan. bir İsveç ve bir Sov - Dün şehrı~ızde .. ha;a ç.o . 

' B•· .. kd >'İe dem;rlemerte fırtınalı geçmış, ruzgar Şımalı şark. JS -

yet bvapurulın ~~ • e~· . lkenr ~e tikametinden saniyede 10-12 metre hız -
mec ur o uş ar ır. ır _çoi.< ye .. bı k la esm"stir Sühunet e:ı yüksek 8,2 ve en 
motörler de havanın sakınleşmcsını e • · d k d d·ı · ti 

. düsuk 0,7 santigra ay e ı mış r. 
lemektedırler. " 

Karadeniz ve Ege denizinden gelmesi Yeşilköy meteoroloji istasyonundan al 
beklenen vapurla:-da'l bir kısmı dün de dığımız malfırnatn görı! dün hava yur -
fırtına yüzünden limana gelememişler - dun Kocaeli. Trakva ve Ege bölgelerin -
dir. de bulutlu, Orta Anadolu, Karaden;z ve 

Evvelki gün saat 10 da Bartından gel- Ege denizi kıyılannd:ı çok bulutlu ve yer 
mesi icab eden Ü!gen vapuru ancak dün yer yağışlı geçmi.ştir. Rüzgarlar umumi
gece gelebilmiştir. Dün öğleden sonra yetle şimalden, rrakya. Ege ve Orta A
Karadenizden gelmesi beklenen Güney • nadoluda kuvvetlicz, diğer bölgelerde or 
ıu vapuru da fırtına ve tipi Y-:Jzünden ta kuvvette. Karadeniz, Marmara ve Ege 
Samsun limanına sığınmak mecburiye - denizlerinde fırtına şeklinde esmiştir. 

Mllt~f Errlkı 

BakrrköyOnde fakirler için 
bir poUk\lnlk ıtçı1dı 

Bakırköy Halkevinde fakir hastalann 
muayene ve tedavisi için dünden itibaren 
muhtelif hastalıklara aid bir poliklinik 
açılmıştır. Fakir ve kimsesiz hasta;.ır 
haftanın muayyen tinlerinde bu polik • 
tinikde tedavi edlleceklerdir. 

MahkemelerdP-: 
Pc tla'l h!!karet eden bir 91'rhc• 
Bakırköyfinde oturan Mustafa adında 

bir elektrikçi, evvelkı gece kendini bil -
mlyecek derecede ıçtikten sonra bir kah
veye girip orad'a bulunanlara sataşmaya 
ve kilfilrler etıneğe başlamıJtır. 

Kahvede bulun!lnlıır tarafından polise 
haber verilmiş. ve Mustafa karakola gö
tnrlllın(lştür. Yolda ve karakolda polis -
lere el ve ağız ile hakaret eden Mwtafa 
güç hal ile zaptolunmuştur. 

Diln bu iddia lle nöbetçi cürmümeş -
hud mahkemesine sevkedile:l suçlu, yapı 
lan muhakemesinde, çok sarhoş olduğu
nu ve ne yaptığını bilmediğini söylemiş -
ttr. Dinlenilen şahidierin ifadesile suç s:ı
btt görlllrnü.,cıse d'e, suçlunun daha evvel 
sabıkası mevcud olup olmadığının sorul
ması için muhakeme başka bir güne bı
rakılmıştır. 

Şair Mıhmed Akifin 
enistesi öldU .. 

f Glist.e: 
Evirin kr.pısında düşilb 

yaral nan ka ı 1 

Bcşiktaşta, Ycnimahallede oturan 23 
yaşında Aznif adında bir kadın, evinin 
kapısı önünü süpürürken ayağı kaya· 
rak düşmüştür. Kaza neticesinde ağlr 
surette yaralanan Aznif, tedavi edil • 
rnek üzere Beyoğlu hastanesine kaldı
nlmıştır. 

Bir c.tomobil kazası 

Şoför Halidin idaresindeki 2200 nu
maralı otomobil, İbrahimpaşa cad<le -
sinden geçerken Mualla adında bir ka· 
dına çarpmıştır. Kaza neticesinde ha • 
fif surette yaralanan Muallanın mü • 
davatı yapılmı.ş, suçlu şoför ya'kalan· 
m~ır. 

iki yanaın başlangıcı 
Kurtuluşta Makaracı sokağında 14 

numaralı evde oturan Hiristonun oda
sında, yanan sobanın tesirile baca ku
rumlan tutuşmuştur. Ateş, sirayetine 
rney<lan v-erilmeden ev halkı tarafın -
dan söndürülmüştiir. 

e Dün ~ece saat 2,50 de Uzunçarşı 
başında 61 numaralı Agob'un maran· 
goz dükkanında yangın çıkmıştır. Dük 
k~n kısmen yandıktan sonra itfaiye ta 
rafından söndürülmüştür. 

Yumurta hıreızı 
Çarşıkapıda İskendel'hoğazında sey

yar o1arak zeytin ve yurnur:ta satan 
Said Tuncının, Mehmed isminde biri 
35 yumurtasını çalıp kaçmış, fakat 
yakalanmıştır. 

Köyluya zeytinlik tevziine 
başlamyor 

Merhum ş:Ur Mchmed Aklfln e~ı. Ha
let Ar8hngllln bab:w ve Jl'eyzi Ar.tlangilln 
b.ynawı Arıt Htkmet Qobanoğ'lu dftn irti
hal etmtetir. Cenazesi bugün K°"ka cad<le -
atndeld evfnden kaldırılarak cena:ııe nama
m ötle namazını mütea.kıb Fatih camtt §e- Mer'iyete giren zeytin kanunu muci -
rifinde kılınacak ve Edlmekapıda merhum bince yakında topraksız köylülere yirmi 
ıatr Aklnn kabrinin yanında makberes1nde dekara kadar zeytinlik verilmesine baş -
ADahın rahmetine te-fd1 edllecektlr. Mer - !anacaktır. 
bum Hukuktan ve DarOlmualltminl lllye - . ,... . · d 
d ıdı Bt k ant.mıı:kl rd bu Zeytın JstUısaı.ahnın artması ıçın yur -

NişantaŞ111da Vali'lronağı caddesin -
de Emek apartımanmda otuan Dipla
dis adında bir kadın, içinde 2 70 lira 
ile yüzük ve saire ibulunan çantasını 
94 numarah Harbıye - Aksaray tram· 
vaymda unutarak tramvaydan inmiş -
tir. Faziletli bir ·vatandaş olduğunu is· 
bat eden vatman Suphi. Dipladisin u -
m.ıttuğu ç<ıntayı, Aksaray deposuna ge. 
tirerek teslim etmiştir. Zabıtaya tev • 
di olunan bu çanta bugün sahibine ve
rilecektir. 

Etrosk vapuru 1 ugün 
te rar tetkik ediliyor 
Almanyada yaptırılan vapurlar yüzün

den ortaya çıkmış olan ihtilafları haUet
me'k rnaksadile bir haftadanberi Alman
larla yapılmakta olan müzakerelere bu
gün devam edıleccktir Müzakerelere iş -
tirak etmek ve vapurlarda fenni tetkik -
ler yapmak üzere AlTT'anyadan yeniden 
makine, kazan ve güverte mütehassısla
n gelmişler.dir. 

Bugün Alman mütchassıslarile Deniz -
bank erknnı ve vapurlar komisyonu aza
lan Etriisk vapurunda yeniden tetkikler 
yapacaklardır. 

Sookları azalan malların fiatlannda u
mumiyetle bir yükseliı kay.dedilrnektc, 
buğdaydan maada bütün ürünler piyas:ı
da durumlarını muhafaza etmektedirler. 

BUDDAY: Hafta içinde piyasada gev· 
şeklik devam etmiş. Anadolu ve Mersin
den külliyetli miktarda mal gelmesi de 
bu g€vşekliği artı!'mıştır. Toprak Mah
sulleri Ofisi de piyasaya mal arzetmektc 
ve Ana.doludan da faz!a miıktarda un gel
mektedir. Bu vaziyet karşısındc1 önümüz
deki hafta içinde de piyasada isteksizliğin 
devamı ve fiatlann bir miktar daha düş
mesi memuldür. Hafta içinde piyasaya 
3046 ton buğday gelmiştir. Fiatlar 1-2 
çavdarlı ekstra ekstra Poiatlı mallan 
6,03-6.08. 4-5 çavdarlı Ankara aya!'ı mal
lar 5,30-5,34, 1-2 çavaarlı ekstra Anadolu 
sertleri 5, 15-5,20, ·J-10 çavdarl• Trakya 
mallan 4,38-5,02 kuruştur. 

ARPA: Piyasaya 59~ ton mal gelmi~ 

ve dahilt istihlakat için satı1mıştır. Ay. 
nca Mersin, Antalya ve Samsun liman
lanndan dış piyasalaT için 1200 ton arpa 
satışlan yapılmış ve bu sebebler fiatlar 
3.4 para yükselmiştir. İhracatçılar taah
hild1er.ini tamarnlamıs olduklarından haf
ta sonu piyasa isteksiz geçmiştir. Fiatlar 
Anadolu mallan dökme Haydarpaşa tes-

·•••••••·•••••······•••·•••••••·••••••••·••••••••••••••••••··· limi 4, 14-4.16, Marmara, TTa kya malları 

1 yeni neşriyat 1 çuvallı fakele tes!imi ~.17-4.21 kuruştur. 
- SUSAM: Hafta içinde devamlı satışlar 

Franota tarihi - Me.şhur Fransız tarlhctsi 
1a.cques B1.1nvılle1n lru iki clldllk eseri Hü
seyin Cahl':! Yalçın tarafından dilimize çev
rilml.ş ve kitab halinde çıkmıştır. Blrlncl 
cllıi 125. lklncl clld 100 kuruştur. 

Atatürk - M. Turhan Tan tarafından ya
zılan bu klta.b Ankara kütübhanesl tarafın
dan tem!z bir baskı lle basılmıştır. 

olmasına rağmen pıyas3da kayda ceğer 
bir fark ıgörülrnem:ştır. Hafta sonunda 
dış piyasalar için talebleı· vukubulduğun
dan, stokların tamamen azalmış olması 

dolayısile fiatlard:ı bir tereff:i beklene
bilir. Fiatlar yeni çift çuvallı mallar i&
kele teslimi 19,20-19,30 kuruştur. 

Anadolod:ı yol noUan - Nahid Sırrının l f 

cinsleri 17-17,5 kuruş aralarında satıl· 

mışbr. 

TlFTlK: Hafta tçınde lnıiltere için 600 
balya satışlar olmuştur. Almanya için 
yeniden permiler t>ck1enmekte ve İngiliz 
takas anlaşmasının haf ta içinde netıcele
neceği ümid edilmektedir. Bu itibarla pi· 
yasa sağlamdır. Piya~~ya 72 ton tiftik 
gelmiştir. Oğlak rnal1arı 13:5-14-0, Karahi
sar ayan mallar 113-120. Ankara ayan 
mallar 117-118, çengellı 105-110, muhtelif 
deri malları 75-76 kuruştur. 

YAPAK: Almal"\ya için talebler vuku
bulmakta ise de !"atlarda tebeddülM ol
mamıştır. Yerli fabrika!arın mübayaatı 

azalmıştır. Hafta içinde 86 ton yapak gel·ı 
miş, 650 ıbalya sah, olmuştur. Fiatlar· 
Trakya ayan mallar 64-65, Çanakkale 
ayarı 58-60, Karahisar malları 52-54, yı. 

kanmış yün 70-75 kuruştur. 

AV DE1'1SI: S4.nsar için talebler de
vam etmekte ve cinslerine göre 40-43 11· 
radan satıflar olmaktadır. Seçme tilki· 
lerden de 3,3-5 lira arasında küçük partt 
satışları olmuştur. 

....................... ._... ......... -... ·········-····· .. -
DOYÇE ORIENT BANK 
Dr .. d.ner Bank Şubesi 

Merkezi: ~rlin 

Tirlıiy• ,.,11e1.nı 

Galata • İıtanbul • İzmtr 

Deposu: İll Tütün Gümrüta 

* H.,. tiirlii Nıau iti * 
~eridir. Ankara kiitübhanesi tarafından ba- P R NÇ: P.i!3sa sa~~a~ olmakta de-
sılmıştır. vam ettiği gibı, gelen ıyı mallar da der- ""••••••••••••• .. 

Mt!deni bHgller ftY.I kitabı• - Orta mek - hal müşteri bulmaktadır. Taleblerin de-
tebler üçüncü smıfla.n için yazılan bu ldtab vamı dolayısile i.iat?arda 20-40 para bir 
intişar etmlştlr. vüksekllJC görülmfüıtür. Fiatlar ekstra 

KemaHst rejiminde ötı-etmen. Te eflt- Tosya malları 25-25,.1), ikinci mallar 23-
:nıt-n - Kdıim Nnml Duru'nun bu e.gert An- . 
kara kitabevi tarafından neşredilmiş-tir. 23,5, Bursa, Orhangazı malları 29-30 ku-
Atııtürk ve iki cephed - Büı'han Cahid ruştur. 

tarafın1nn yazılan bu e.ser Kanaat kitabevi FASULYA: Bir miktar ihracat yapıl-
tarafından çıknrılmı~tır. ması ve dahilt sarfiyatın da artmış olma-

;\lari Valevska - Garetemlzde tefrika e- · 
dllen Mebrure samlnin bu kıyme.tli tarlht sı stoklan azalan bu malın fıatlannda 
eseri İkba!l kltabhanesl t:ırafınd:ın ba.<ııl - yükseklik husulünl! sebeb olmuştur. Haf
mış ve kitab halinde çıkanlmıştır. Napol - ta içinde fiatlarda 1-1,t- kuruş yükselıı 
yonun blr aşk romanı demek l!izım gelen bu kaydedilmi§, Samsun dağ mallan 12-12,5, 
eser çok temlz bir Uslfıbla lisanımıza nak - ekstl'a Çarşamba çatılan 15-16 Delmason 

Dnnyının 9 uncu barıkası 

İLDÜBBN 
ÖB'OMCEB 

25 Kısım tekmlll birden lstanbulda 
Uk defa oluak Pek yftkıncla : 

ALKAZAR 
Slnema•rnda 

ledllmiştır~ Her kltabcıda bulablHrslnlz. • 
----~~~~~~~~~~-&.~~~------~--~~----------------Den iz - .. Deniz. mecmua.sının 45 inci sa-

yısı intlş:ır etmiştir. Mecmuanın bu sa}']Sın
da blltüu denizcUerl, ve deniz sporlarını ııe
venlert alA.kadar edecek Jtıymetll yazılar ve 
resimler vardır. 

llltltlllllll ŞEHiR TiYATROSU 
Komedi Kısmı 
lat i lı.lil caddeai 

a~11m saat ?0.30 da 

BiR MUHASiB 
ARANIYOR 

15 Mart 

Çar,amba 
aktamından 

itibaren 

Memleketimizde Marmara Fil• Stfidye
sunun ikinci büytik Ye ıerefli •uyaf fa• 

kiyeti Bu Stfidyoda eYYelce Türkçele§'" 
tirilen Atkın göz yaflarındaa aonra 

15 Mart 
Çar .. mba 
aktamından 

itibaren 

•• 
ABD U L VE HAP · ve LEYLA 

MU R A D'ın 
ikinci en mezun . rço mu e e • . 

ıurunuş, blrtok gllzlde talebe rett.ştl.nn1ştir. dald böt6n ya.bani ııeytinlik.ler de aşıla -----------------------
MeTll rahmet eyll~. nacaktır. TURAN Tiyatrosu 

(Tayyare balosu çok güzel ve neş'eli oldu) 

Tayyare Cemiyetin.in uzun gilnleı:den beri hazırladı#! tanare balosu evvelki 
gece verilnllttfr. Balo sabaha kadar devam etnUf w 90k net'eli ve güzel bir g.e. 
ce geçirilınJfUr. Rea1m balodan bir kllfefi i~ 

Bu al.ıam Hallı:: pc..ı 

Ertuğrul Sadi Tek ft 
arlı:ad .. lan 

KONTAK YAPTI 
3 P. 

( S.) Atila re.,üeü büyük 'Y•ryete Localar 
200 laer yer 20 paradi 10 bnıt 

HALK OPERETi 
Baalı:ıam 9 da 

ŞiRiN TEYZE 
Maear Baleti 

Pek yakında: 
ZOZO DALMAS 

Anadolu Sahilinde 

Kirahk ev istiyorum 
Caddebosta.nı Ue Suadiye ara

ınn<.la., geniş bahçell, pl4ju yalOn 
yeni, konforlu olması tartbr, ıe
nellk tutulacaktır. Mufassal teklif-
lerin (Son Posta İdarehanesinde 
Ali Hüsnü) adresine bildirilmesi. 

YAŞASINAŞK 
15 Mart 

Çarfamba 
aktamından 

itibaren 

SOMER ve TAKSİM 
Sinemalannda birden g6ıterilecektir. 

15 Mart 

Çarfamba 
aktamından 

itibaren 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi UMurw idaresi ilanları 
İsim, miktar ve muhammen bedellerile muvaldtat teminatları aşağıda yazılı 

olan 2 l.bte rnuht.!viyatı muhtelif malzeme 21/3/939 Salı günü saat 15,30 dan 
itibaren 81.fasile kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasi:nda satın alınacaktır. 

Bu ife girmek iatiyenlerin aşağıda hizalannda yazılı muvakkat teminat ile ka. 

nwıun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komis
yon ReislJtlne vermeleri lAzımdır. 
Şa.rtnameler (Hl) kuruşa Ankara ve Haydarp~ veznelerinde satılmaktadır. 

(1427) 
Miktarı Muhammen B. Muvakkat 

1'o. Iaınl Kg. Lira teminat TL. 
1 Bezirler (3 kalem) 115000 62050 4352,50 
J 'Oatüheçler, minyon dlS plomb 

ve oksit d6 fer ( 4 kalem) 100000 28250 2118,75 



6 Mart 

- -• 
lzmir · ı turizm faaliyeti 

inkişaf ediyor 
~kkhsad Vekaleti turizm bürosu, İzmir hafriyahnın 
1 ınali, Bergama eskülapyonu restöre işleri için 6,000 

liralık yeni bir yardım daha yaph 

lztrı.iT Agora hafriyo.~r.dan bir gô-rıi.nü1 ve Müzeıe-r Müdii:ril Saldi!attin Kantar 

.1Ztnir, (Hususi) - İzmirin turizm fa-1 rinde ifade olunan Asya gölü yanındaki 
lliyeıti:ni tanzim hususunda sarfedilen Belevi mozolesini ziyaretçilerin önlerine 
gayretlere İktısad ve Maarif Vekaletled sermektir. Bergama, Efes ve İzmir hal<l:arni su.r:tte müzaheret etmektedir. İk- heleri, iyi ve metodik bı~ çalışma _ile ya· 

. ad Vekaleti turi.zm bürosu, İzmir haf. kın senelerde yalnu turızın şubesıle bıle 
~Ya.~ın~ ikmali, Bergama Eskülapyonu İzmir şehrini yaşa.tmağ: ve geniş ~ir ik· 
~ore ışleri için 6000 lira yardım etmiş- tısadi hareket yaraf.maga namzeddır 

't1r. Tü.?'k Tarih Kurumu ve vilayetin a
Ylrdıkları tahsisatla İzmir Agorasmm ta· 
:~en ~ydan:ı çıkacağı ümid edilmek-

ıt'. 

B 'ra'l"ihin «Altın devri• diye kaydettiği 
t 
erganıa, Efes ve İzmir şehirlerinde ya

an tarih' h 1 abidelet·i meydana çıkarmak 
"llSUsunda sarfedile:n mesai, İzmir vil~
J eti .. 

. nı Yakın zamanda Avrupanın en zen-
~ın bir tatili ~ehrı halin~ getirecektir. 
k~ son olarak tzmı.r hafriyatında gayet 
kttYlrıettar bir kitabe bulunmuştur. Bu 
it a~nin İzmir şehrine büyük hızmetıer 
te a _:den bir zata aid olduğu zannedilmek. 
it 1~ de kitabe üzerindeki bir ke!ime o
oı~~rnarruş, daha doğ::usu manası anla
k 

1 
~ıştır. Avusturyalı ve Alman ar

d ~ oglar bu kelimenin hallic meşgul-
Utler. 

HısarJık köyü hafri.yatı 
Tirenin Hisarııkköyü civarında, ovada 

köylüler tarafından üç kemerli bir eser 
görülmüştür. Bu kemerlerin altında ka· 
leye ıkadar uzayan bır yo~ bulunduğunu 
ihtiyar köylüler ifade etmişlerdir. Bura
da bakır avaniler, kalkanlar. heykeller, 
eski bir '.hükümdar mezarı ve tarihi pa
ralar bulunduğu da ifade olunmuştur. Vi
layet, bura.da hafr:.ya: yaptırmağa karar 
venn;ştir. İzmir müzeler~ müdürü Sala
hattin Kantar mahalline giderek tetki· 
kata başlamıştır. 

İzmir müzesi 

Şehrimize gelen malfunata göre Kül
tür Bakanlığı İzmirdc, Kültürpark içın
de modern bir müze inşa ettirmeğe ka· 
rar vermiştir. Bu iş için 939 bütçesine 
200.000 lirahk tahsısat ilave olunmu$tur. 

SON P-OSTA 

Edirne mezbahası 
ıslah edilecek 

Edirne (Hususi) - Edirne mezba
hasının hıfzlıSSıhha katnunu dah{linde 
fenni şartlan haiz mezbahalardan ad· 
dedilmiy~ceği anlaşılmıştır. 

Halen mevcud mezbahanın birçok 
noksan laıı bulunduğu, bu meyanda et 
dinlendirme yerlerile eoğuk hava de
posunun mevcud bulunmadığı tesbit e
dilmiş olduğundan kanunen ilan.ali za· 
ruri görülen bütün noksanların ikm.a· 
line kadar mezbaha, fenni mezbaha • 
Jardan addedilemiyeceği ve buna na • 
zaran be~ediyenin mezbaha resmi ala· 
mıyacağ! anlaşılmaktadır. 

Mezbaha resminin almamıyacağına 

göre et fiatının bir miktar düşmesi ih
timali vardır. Mezbahanın fenni bir 
duruma sokulması için belediye faali· 
yete geçmiştir. 

Mevcud noksanlar ikmal edilerek bu 
meyanda et dinlendirme yerlerile so • 
ğukhava depoc;unun tesisine başlanıla
caktır. 

Manisada bir esrar 
Kaçakçılflı yakalandı 
Manisa, (Husn • 

si) - Şehrimizin 

Çarşı mahallesin • 
de mukim Süley -
man oğlu Gavur 
İmam namile ma • 
ruf Mehmed esrar 
satmakta iken za -
bı tanın sıkı taki -
batı neticesinde ve 
satış halinde ya -
kayı ele vermiş • Gdvur imam 
tir. Üzerinin taharrisi neticesinde 40 par. 
çadan ibaret 22 gram 20 santigram esrar 
zühur etmiş ve haztdanan evrakile bir • 
lilcte mevcuden adliyeye teslim edilmiş
tir. Gene vilayetimızin Hüsrevağa ma • 
hallesinde mukim fotoğrafcı Mehmed oğ 
lu Ahmed Keskin esrar satmakta iken 
cürmümeşbud hal;nde yakalanmıştır. E
vi ile üzerinin arandığmd:ı 138 gr:ım es
rar bulunmuş ve evrakile adliyeye tes • 
lim edilmiştir. 

Sayfa 1 

Ceyhanın imarı için bir 
program hazırlandı 

Dört yıl içinde su ve elektrik tesisatı ikmal ve yeniden 
bir stadyom yapılarak yol inşaahna hızla devam edilece 

>+t 

Belediye bahçesi ve Cey han ırmağından bir gorünıi.ş 

Ceyhan (Hususi) - Kasabamızda ya - Proğrama nazaran. beş sene ıçerisinde 
pılan imar faaliyeti dolayısile günden gü 92 bin lira.lıık içme su tesisatı, 30 bin li .. 
ne güzelleşen ve yakın bir atide yalnız ralık elektrik. 50 bin lirahk yo! yapıla • 
Çukurovanın değil. ayni zamanda Ak.de- cak ve istimlak. inşaat, imara müteallik 
niz sahilleri boyundaki kasaba ve şehir • sair işler için de 46 bin lira para sarfe -
lere dahi örnek ola.bilecek kadar bir hu· dilecektir. 
susiyet taşıyan Ceyhanda teşekkül e - Bu beş sene içerisinde aynca bir statl
den imar encümeni. mesaisine hız ver - yom ve Ct!yhan için çok elzem olan bir 
mektedir. chipodrom> sahası da tesis edilecektir. 

Belediye meclisi ve imar encümeninin Çarşıyı Muradiye mahallesine bağh • 
Şubat devresindeki içtima ve mesaileri yan geniş yolun bulvar halinde inşasile, 

1 hakkında belediye reisımiz şu malumatı çarşıyı henüz inşa ed·ımekte olan köp -
J vermiştir: rüye bağlayan yolun da yeniden yapıl -
il - Belediye meclisi Şubat devresi içti- ması proğramın !Jirinci senesi olan 9:19 
maını bitirdi. Bu içtimada alınan karar - yılına alınmıştır. 

lar memleketin imarı bakımından husu-
si bir ehemmiyet taşımaktadır. Beledi -
yenin dört sene evvel yapılmış bir me • 
sai proğramı vardı. Fakat bu proğram, 
Ceyhanın ihtiyaçlarını layikile karşıla -
yamıyacak mahiyette olduğu için, mec -
lis bugünkü vaziyete göre, yeni ve esas
lı bir proğram hazırlamak lüzumunu 
duydu. 

Lnar encümeninin cl5> günlük mesa • 
isi neticesinde çıkarılan ve meclisce tas
vib olunan yeni proğram beş senelik ola-
rak tanzim edilmiJ ve yapılacak işleri 

bütçe kabiliyetine göre senelere ayır -
mıştır. 

939 senesinde yalnız yol işine 11.90!), 
istimlak işler'ne :noo. inşaata 4000, ima
ra müteallik sair hususatn !5000 lira tah • 
sis olunmaktadır. 

Keşfi 92 b in lira tutan içme suvu te~i
satına istikraz surefl,. 940 senesi irinde 
başlanması çok muhtemeldi.... Mün·ıta -
saya cıkarılan elektrik tf'ı:isahnın ö.,ii • 
müzdeki Cümhuriv,.+ bavramın:ı. k.,d~r 

başarılması icin cahc:;ı la "ak•ll' 91q ı;:0n«;i 
içinde köpr'..i inşaa+ı hitam bulduğu tak
dirde köprüvü ana erıdclevp b~n-1.,, • .,..., vır 

m; metrelik yeni vol :b. bır bulvar h::ı -
linde tanzim olun1ea k ve parke dö:::<'ne -
cektir. 

('"-__ S_a_ms_u_n_H_al_~<e_v_ind_e_t_em_s_ill_er __ --JJ ı:;lu hale nazaran Cevhnnııı b<>Jorl i ~"'Vİ 
alakalandıran en mühim df',.d!Prine ca • 
re bulunmuş ve :!ört s<>ne sonra gelı-r0k 
yeni heyete de memlı>kr>tirı tal iht;v:.:ı.c

ları ile meşgul olmak imkanı verölmis o-
lacaktır. . 

................................ ~········ ......... . .. 
1,_nerganıa Eskü1apyonıı ad1 veri!en Ga-
~os h k" Avrupanın sayılı asan atika müzelerin- Bul~ar hududunıla bir ~ümrük hirulSı 
ese ı ·e ımin sağlı~ yurdunda mevcud den biri olan 1zmi.r müzesi Kültfrrparkın yapılıyor 
.. ı r erın 2000 lira sarMe restöre edilme- Bulgar hududu ü1erind~ yenklen bir gum~ _ ..... ne b 1 ve fuarın en şayanı dikkat bır köşesi ola-
du.. aş anmıştı:-. Binlerce sene evvel rük binası y•·1•1,..,'l.o:ı11a karar verildi. Bina 

nya caktır. faz nın en moder!l hastanesini muha- için uygun g(\riilen yer l<;tl•nlll.k edilmiştir. 
bas~ eden Bergama şehri, Akrcpoldan İzmir belediyeıi, Kültürparkı İzmirin Yalanda tn.,aat~ b:ı..;lanılacaktır. 
&rk a Yalnız bu sağlık yurdile bile dünya mimari müzedeki eserleriie kıymetlen- Balıkesirde e"\"ler kurşuniye bovanacak 

%!01'i Al dirmek için mühim bir teşebbüse giriş- • B~ıke.<ılrdf'k1 dükkanların tente ve sı 
e~~ _ a eminin na'.!:an dikkatini celb-
"'nege kM'd' K mi.ştir. Mimari müzede mevcud arkeoloji perlert sökillmekte ve yeniden bir örnek ü -

ıarn b· ı . ır. aidı ki Efeste de muaz- eserlerini Kü!türparkm muhtelif yerle- zerine yaptmlmaktııdır. 
canı ır tanh ve güzellik devrinin en Bu iş ikmal edildikten sonra ela bllümnm 
tad l eserleri hala olduğı; gibi durmak- rine yerleştirere~c Türk v~ ecnebi m:Iyon- dükk~nlarla cadde üzerindeki evle,.in kur -
lari~ Efesin mermer caddesi bütün hat- larca z"yaretçiye göstermek mümkür: o- ş-un! renge boyanmasına belediyece karar 
hıi~e muhafaza olunmuştur. Burası te- lacaktır. Bu eserler arasında Arkayik, verilmiştir. 
llıükcnerek Mayıs ayınöa turistlere en Elenistik, Rumen, Bizans ve Grekn-Ru- Bursa Bava Kurumuna teberrüler 

ernıneı şek ' lde acılacaktı.r. men eserler mevcuddu::-. Gecen knrban bayramında Bursa H"va 
v 1 ' Kurumu şubesine ve!'ilen koyun, keçi ve 

üç "a i Fazlı Güleç, haftanın muayyen Kültürpark ve fuar bu mimari P.serler- sığır der1 ad~l 65P2 dir. Bu dPrllerle gene te-
eya dört ·· .. .ı ! d Ef h le, Avrupa fuar ve parkları arasında bil- Samsun (Hususi) - Samsun Halkevi gösterit şubesi; bu hafta «Akın• piyesini berrü edilen barsakların sa'r.:•ndan 5386 llra SIL.c;i . gunulll..·~ zmir en ese u- B 1 ... İllrıst trenleri tahrik etmek husu- yük bir hususiyet teşkil edecektir. i - oynamış ve temsillerde 1500 den fazla yurddaş bulunmuştur. Roller, kadın, er. hasıla.t temin edilmistır. Bu'llar Bursa Mer-

"~llda t hassa mermer sütun~arın ve hükümdar kek öğretmen üyeler tarafından deruhte oluıunuş, pı'yesteki Hakan İstemı· HaAn kez kazasile merkeze bağlı köylerin hediye -
eşebbüse · · · t' M ks d d'" sidi oı~ k ı h i Yanın gmşmış ır. a a ' un- heykellerinin fuar sahasında yer alınış rolü de, gösterit şubesi başkanı tarafından oynanmıştır. Temsil muvaffak ol - r. ser aza ar arıet r. 

dış ttır~n ınuhteşem tari!:ı şehrini iç ve I bulunmasına büyük bir ehemmiyet atfe~ muşt~.r. Makyajlardaki tabiilik ayrıca takdir edilmiştir. Resmimiz, piyeste rol Borsada Merinoq ::vetMiricUi,tl 

---===ı.zm=e=a~ç~m~a;:k.;;,,~şa~ı;;;,r=H;,:o:;m:,:e~. r~in~ş;i~ir~l:e·~·~d~i~lm~ek~t~e~d;ir~.====~~==~~=~,;;a~lan~~o:ğ~r~etm~~en~l~e~r~i ~bi~· r~a~r~a~d!a~g~öst~· ~e~rm~e~k~t~e~d~ir~·===============:=::= Bur.sa (Hususi) - Vilftyetımlz dahlllnde 
Merinos koyunu yetiştir1c!Uği normal bir in-

- !iasan B , . . . . .. ler y ey tabıat yeryuzundu ne-
apıyor bak .• 

P azar Ola Hasan Bey Diyor ki: .kJşaf seyrindedir. Gecen mevsim, gerek sun1 
ve gerek tabıt tohumlama ameliyesinin se-

Coğrafya alım!er.ne göre ta Ok
yanuslarda ..• 

-
... Öyle değ şiklikler oluyor ve ba -

zan suların ortasmda hır takım adacık
lar peyda olup kayboluyormuş .• 

Hasan Bey - Ne şaşıyorsun.. İstan -
bulun yağmurlu günlerinde yarım saat 
içinde peyda oluo kavbolan eölier yok 
mu sanki? .. 

merf'leri gtttikre artmaktadır. 
Haber Vf'Tlldi~!ne göre bu sene, sun't to -

humıamadan ziyade tabii çtrtleşmeye daha 
ziyade ehemmiyet verilecektir. Hükumet Me
rinos koyunu retl.şt~riciliğin1 teşvik iç.in ge
çen yıllarda olduğu gibi bu sene de iyi kuzu 
yet!ştlrenlerl, ağıllarına ve süriüerlne dik -
kat ve ihtimam göskrenleri naltdi mükafat
la taltif edl'cektlr. 

Uzıınköprüıle memur evleri yapıhyor 
Uzunköprıi istasyonunda yapılaca~nı ev

velce bllclir<iiğlın ~ümrlik b!nas!le memur ev 
lerlnln tııhsL<ıatı gelmiştir. Bu hafta lçlnde 
ın~aata baslıınnc:ıktır. 

Balıkesirde ınerin~ yeti$iriliyor 

Merinos yetlştl.rme şefliği tarafından Tem 
muz ayı içınde Balıkesir merkez kazasında 

8500 kıvırClk koyuna merinos sun'i tohum· 
lama ameliyesi yapılmış ve bunlardan 500C 
kuzu ki, öleu ve düşürülenler hariç, tohur"'
fama.dan yüzde 70 nisbetlnde ra.n.dıman o' 
mıştır. 
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Bir Pazar yazısı --------
- Yamru çabuk bitireyim de gez -

ımeye gideyim. 
Diye düşündüm. Masama oturdum. 
- Fakat nereye gidebifui.m? 
Ayağa kalktım, pencereden baktım: 
- Hava fena değil; matbaada, ya • 

hud da evde kapanmama mAna yok. 
Ellerim ceblerimde odamn içinde bir 

a.şağı bir yukan dolqtmı: 
- Gitmeli amma, nereye gitmeli? 
Tekrar oturdum: 
- Hele fU yazımı biıtirey:bn, o za • 

man düşünürüm. 
Kalemi elime alacağım zaman aklı • 

1na geldi: 
- Bir sinemaya gitsem? 
Kendi kendime cevab verdim: 
- Sen de sinemadan başka gidecek 

bir yer bulamaz mısın? 
- Tiyatroya giderim. 
Ben kendi kendime cevab verdim: 
- Sinema, tiyatro.. Sen bunl1lrdan 

başka hiçbir teY gö.mıiyecek misin? 
Hayır hayır, yazımı- bitireyim.. Si -

nemaya gitmiyeceğim, tlyatroya da 
gitmiyeoeğim, başkA blr yere gidece • 

ifm. 
Tam yazıya başlıyacağıın sırada ge

ne durdt.mı. 
- Peki amma başka nereye gidebili

rim ki? 
Eli.mi şakağıma koydum, düşünme • 

ye başladım: 
- Sinemadan, tiyatrodan başka bir 

eğlence yerl. 
İstanbul; tenha so'kaklan, kalabalık 

caddeleri, irili ufaklı binalarile göz • 
lerimin önQnden geçti: 

- Nereye gidip eğlenmeli 1 
Düşündüm, düşündüm.. Koskoca ts

tanbulda gidilebilecek bir tek eğlence 
yeri akhma gelmiyorda 
Kapı aÇJldı, içeri giren arkadqımı 

yardıma çağırdım: 
- Bari sen öğret, ded1m, bugün Pa

zar; yazımı çabuk bitirip gemıeye gi· 
deceğim. 

- Ne Ala, gez, ej'len 
- Fakat. nereye gideyim. 
- FilAn ainemada. .. 
- Hayır sinemaya gitmiyeceğim. 
- Şehir Tiyatromnda ... 
- Tiyatroya da gtt:rniy«eğim. Bun-

lar<ian bqka btr el}ence yeri isU,O • 
nım. 

Arkadaşım düşündil, dü.şündü: 
- Bulamadım! 
Dedi. Boynumu büktüm: 
- Ben de demindenberi düşünü~ 

nım., fakat bir türlü aklıma bir yer 
gelmiyor. 

- Yok ki! 
- Evet yok . .Amma bir çare buldum. 
- Evet yok. Amma bir çare buldum. 

Bugün de geçer. 
- Ne yapacaksm? 
- Yamnı yazaca~m. Amma yavaş 

yavaş yazenm. Hen daha acelem yok. 
Otur, birer kahve içip biraz konu.,a -
Iım. 
Arkadaşımla karşılıklı oturduk. Kah 

velerimirl içtik. O ka1ktı, gitti. Bir 
başka arkadaş geldi. Onunla da dere • 
den tepeden konuştuk. VelhAsı1 yazı
mı yazıp mlirettibhaneye verdiğim zao. 
man akşam olmuştu. 

İSMET Huı:Cst 

SON POSTA 

~ 
Taze meyvalar 

sayesinde 
güzelleşebilirsiniz 

Nevyork sergisini 
idare eden adam 

Al, ........... -····---·····--···--··· ... ···············-······················ .............................. .. 

f Nevgork sergisinden bahsetmek Grover Walhen'den 

1 

bahsetmek demektir, Grover Wal~en'den bahse~i
lince de akla derhal Nevgork gelır, Nevyork ılı 

bu adamı ayırd etmek im/cansızdır 
\-........... ···-···--··· . ·······-··-········-······--····--··-·---- --··· 

Nevyorkun 1939 

beynelmUel Mırgisin• 
den bahMtmek G~ 
nr Walhendm b~ 
.etmek demfttlr. Oro 
ve Walbende bab 
etmek Jf"70rktaD 
bahsetmek demektir. 

Nnyork !lııl 1"ı ada -
mı ayırd .tmet fm. 
klnaızdır. 

Meıhur bir adam 
N evyorka teJiJOI' d .. 
lil mi?.. Oma karp· 
lamak lhmL PeklW 

MeselA: Çııek ruyu cmıt 
çok faydalı bir vasıtadır. 

gtızene§tiren Onu kim brplıya.o 
cak? •.. Gronr W~ 

Hele limonun iyilikleri söylemekle bit
hen taqılıyMaktırt .. 

mez. Evlerde sıkıp auyunu aldığınız 11· Açık bfr otcımobfl. 
monlann kabuklannı atmayınız. Elleri- de onu Bıoodwa1 
nizi yıkadıktan ıonra limonun iç kabuk- oadd.esindn aeçtr• 
larile tırnaklannızı ve ellerinizi ovarsa- Cf!k ohn ,_. Grovs 
nız yumuşar, (izelleşirler. Walhen~. Cadde 

Limon suyu cildin mesamelerini 11kış- tıklım tıkhm dolu
tırmak için en lyi bir ilAçtır. Bundan dur... Yemek vakti· 
başka yüz.deki pürüzleri giderir, cildi te- diT ..• Grover kalaba-
m.izler. lık. olsun cbJ• mah

Yüzünüzü yumuşatmak için ince kesil· ıua kabul .. tini o 
miş bir limon dilimini yüzünüzün her ta- vakte tesadtlf ettirir. N k ....ı,.;ncf 5000 ıeneıitu:Wci dü.ntl' 
rafma sürünüz. arkasından bir dilim de 1000 ahwl daha ~er Wa!Mn. evycrr ıerl*-· e . ~ 
olgun salatalık sürerseniz çok faydasmı y .akinleriu bugünün medeni1JeSf hakkını:la fiör ve 
görürsünüz. Çilek yetişinciye kadar bu fazla şake to~la- üzere imal edilen çelik mermiyi toprağa indlririun 

C 8 1 b• ,. •d• • il :J mevsimde portakal, mandalina. elmadan :~::.-: •. Miizi~;~~ M!'PAlltinler, kll'k· dilmiş olan işlerde tam sekiz aylı~: un arı 1 ıyor mu l 1 nız r istifade ediniz. Eskicien kadınlar pişmiş sonlar ... Halk neş'e içmde görtınUr. Gö- teahhür gösteı-nılşti. Onıdan ~akı 
elmayı sütle ezer. lôpa haline getirerek " d hi . -ır ..,. o da kl- sene içinde Grover Walhen sayesınde -runmese e o ssı ...... J -· • • d ğ dtf 

lngilterede ,. Ug"'ursuzluk ,, lar ılık ılık yüzlerine koyarlardı . Ayni şeyı ft ... Grover Walhen itte bu adamdır... ahhürd~ eser
1 
:a~r:ıad~tK;ın: ı ı~~ Nevruz nasll tes'id edilir? bugün .de tatbik etmek faydalıdır. Ayva Harika olacağı vadedilen 1939 Nevyork maada uç ayı ır v e azan 

Mar.t ayı İran- Her menlieke- suyu da yüzü yumuşaUr ve kadifeleştirir. sergisini idare edecelr r.dam da odur ..• oldu. bG 
ttiLar ~ mW tin uğursuz ad • Alelılrnum meyvaları cildınizle 15 daki.ka Hoş Nevyorlrun me,hur olmll!l için ser- Emin olunuz ki bu adamın hayatını 
ba.yıaml.an olan dettiği meş'um hali temasta tutunuz. Sonra yüzünüzü giye ihtiyacı Tar mıydı? ... o Nfh başına mek serginin safahatını bilmekten ço1 
Nevroı.ıın yakın- aaydığı bazı şey- çiğ süt1e çalkalayını~. Daha sonra da gü1 bir sergi d~ de nedır? ... daha istifadelldiT. 
1HTn8Sl münase .. ler vardır. Bizde suyu ile ıslatımz. Yüzünüzün nasıl yu. W Ih b eh . ilk Grover Walhen nasıl Grover Walhdl _,... Grover a en u f rın en m em-
f:>etile humıruıılı ' eski.den kapı e - muşadığını. kadifeleştiğini, terl taze ol- mel mümemrtlidir. Nevyorlrun phrfyetini oldu? ... 
lfaallye~ geçen ~ I ~}erinden des • duğunu görecek.,iniz. t .1 1 __ .._. d. Babası Michael Vlalhen anası} İrl :ındl' 

emsı ey ~~e ır... .. c:.. 
bir aydır. Martın tursuz geçilmez • * lıdır. Nevyorkta ticaretle meşguldu. -r 
ak gününden iti· dl. İngilizlerde Baska bir usul: Grover Wathen~ tanımıyan yoktur. O. tafattan hoşlamr bir adamdı Pe'k zengi' 
baren, evler si1 • merdiven altın • Makyajınızı tem•zledikten sonra elini· her mühim yerde hazır ve nazırdır. Siyah olmadığı halde bir araba ile .iki beyaz at 
pQrlllür, hazır • ~ dan geçilınesi, zin çukurunda mevsim~ göre herhangı saçlıdır. Gür kaşları altında zekAdan pa~- satın almıştı. Resmı geçidlerde, met'-
lııruır. iBaıyranun Cuma günleri se- bir meyvayı suyu Çlkacak kadar ı::z • p, y:i- lıvan iki kurşuni gözü vardır Burnu ku- simlerde bu .ırabası içinde debdebe iJt 

Mı • •• _ •• h t f _ " :ı..ı çüktür. Tıpkı bir kaıdln bur:ıu... Ağzı d' H lk k" ld ıı... bllıı tesadüf edeoe
6

... J.ere çıkdması ve 2lllnuzun er ara ın-ı sunıp parmaA an- geçer ı... a onun ım o u!S .. nu 
. 

1 
.1 . 0 d k.k b" adetA gülmek için yaratılmışhr. Gayet Ik 1 d d y d b ~ 

gllııden evvel ge- 3 kişinin bulun· nızın ucı e masa] yapınız. n a ı a oy- d B kl meden a ış ar urur u. .. anın a uı...-
ien Çarşamba ge duğu medl!islere le kalınız, sonra tem:z güı suyu ile yüzü- zarif, itinalı bıyıklan vard ır. ılyı dan nan küçük oğlu Grover iftihardan ne Y~ 

bir 
" " 1 t y·· _ _ ilk 1 er-kek moda m~ualann a sayfa ar o- v d G b" h b k" 

eesı kuru yem~leroen mürekkeb girilmesi uğursuz sayılır. nuzu ısa ınız. uzunuz en m emme j pacagını şaşırır ı. rover ır ar a 
surette tem;zlenir ve cildiniz muhtaç ol· lusu yer kaplamıştır... . . . demisine kaydolundu. 

80fra hazırlanır, yemekte muhakkak randa Nevruz bayramlannda, ahalinin G W Ih N k y gı duğu vitamini alm1ş olur. rrover a en evyor un en 1 1 - 1917 senesinde 31 yapnda idi. Siya.ti 
surette horozlu pi1Av yenir. Nevruz a· ekserisi, denizin yanında bulunan, 1s- ytnme.sini bilen adamıdır Kravatları. h t tıld 

. k aya a a ı. 
rifesinde de, ateşler yakılır, üzerlerin· fahan, Kum, Şiraz fibi şehirlere gidel"' Pratik güzellik bilgileri gömlekleri. çorap!an iizerlennde her e-
dan tl At ı ılı Tah le . " 1 rl rd M d hlkimdir Demokrat partisi belediye reisi ua~ 
--~--:.~:::.. ... :! .. ~:.~~.:~ .. :.~.~ .... ~: ....... __ ::_ ... _............... ..----·- Akşamlan çok parlıyan bir cildin par- ysın tg~ he va ır. d d 

0
, aÇoya 'L büyük b. · zedi bulunan John Hylan lehine paçalad 

içki lçmlgen erkellle 
Evlenmek latlgor 
Bir genç kız okuyucumdan aldı .. 

Pn mektubu hülisa edeyim: 
c Ylrmi l;>ir yaşındayım.. Ortamek· 

tebde okudum. Artık mektebe git -
miyorurn. Fakat evimde de ~ mır. 
muyorum. Ev işlerile bep meşgul <>4 

lurum. Bot kaldığım zamanlarda 
da okurum, iş iş'lerim. Teyze kendi· 
mi methetmek için seylemiyonım. 
Tek her.im hakkımda bir fikrin ol • 
sun diye bunları yazıyorum. Kısaca· 

sı ben, kendi halimde iyi, dürüst ve 
ayni zamanda da çirkin oJmıyan bir 
kızını. Yaşunı başta söyledim. Bu 
yq evlenmek çağıdır. Ve beni çok 

lstiyenler oluyor. Ben bu yaşıma gel 
d1m ağzıma bir katra içki koyma • 
dım. Bunun en büyük sebebi baba· 
mın ve annemin içki içmedikleri ve 
ailem arasında içki içen bulumna • 
dıAıdır. Evleneceğim erkeğin de iç
ld :içmiyen ve içmemiş bir insan oı .. 
masım istiyorum. Bu yüzden beni 
istiyenler hakkında ilk sorduğum 
sual: 

- İçki içer mi? 
SuaJıl oluyor. Benim bu sualimi 

çok garıb buluyorlar. Teyze, sen DQ 

dersin, acaba yanlıf mt düşünüyo ~ 

* Kızım bu mesele biraz çetin., 
Bak şöyle düşünelim. Sana bir ta .. 
lib çıktı. Sordun ve öğrendin ki ağ· 
zına bir kere olsun içki koymamış .. 
Bu adamla evleniyorsun, evlendi • 
ğinden bir müddet sonra bir tesa .. 
düfle içki içiyor, içkiye alışık, ve 
her aksam eve sarhoş geliyor. Bu 
olabilir de. Senin bu ana kadar bir 
kere olsun içki iÇ!JM!ll1iş olmanı çok 
takdir ediyorum. Yukanda göster .. 
diğim misali gözönüne getir. Bir de 
bir erkek vardır ki arada sırada iç
ki içer, fakat ne miktar içeceğini bi
lir, haddini aşmaz. İçki içtiği 7.aman 
da biraz neş'elense bile kendini kay· 
betmez. Münasebetsit ~t1erde 
buhmmaz. ~yle bir erkeği reddet. 
men doÇu değildir. İçki muzır ol • 
lnakla beraber, ltiyad edinmemiş, a• 
crada sırada içenler için pek o kadar 
ehemmiyetll bir :rm7.8r1'8tı yoktur. 
Şunu da ilAve edeyim ki, sen ma· 
demki içmedJn, 1çmfyorsun. Bun· 
lan sonra da içme. 

TBiZE 

laklı~ ı 'd b·ı· , ap ı5• er teY mo a ır.. .. ır ., . . . 
!§• nası gı e ı ır.. ı· glb. h k•t -~er sıvadı. John Hylan seçLdı. Onun ıntıhl' 

Pud , ___ d ·· k serve ı var ı are .. cu .•• 
ra.ıcwlilıa an once oyu san bir ? t . _ bında Groverın propagandasının faydası. 

pudra sürünüz. üstüne de daima kullan· Fakat bu aıdam d2 kımdir · · · şı. gucü k d ti .. "idil 
d 

, u re gonı ... 
dığınız kendi pudranrzı ıürünüz. nedir? ... Mesleği ne ir ···· Mükafaten reise muavin olarak seçil• * Birçok meslekleri vardır. Tüccar mı- d" B .f d • k 1m d B 1 a· ... " d- ., N ı. u vazı e e çoj[ a 2 ı. e e 1,,.-

Bilhassa kolların üst kısmındakı· pü • dır? Polis müdüru mü ur· evyorkun · · · d t•kb 1 h ı· birin ..... _ reısı sayesın e cıs 1 a eye ı cı , ... -
ıiizleri nasıl .aidermeli? hakimi midir! ... Grover Walhen her şey- . . t . 1 d 

~· ısı. ayın o un u. 
Banyodan sonra fırça ile kuvvetlice dir. Meseli perilkannda onun emrine a. Vazifesi, gelen yüksek misafirleri ki• 

flrçalayınız. Esasen bu kan aeveranIDJn made bir sandalyası vardır Kimse çıkıp bul eylemek, ağırlamaktı ... Onu bu va-
bozukJuıı..•ndan ilen· gelir. ta sandalyasını işgal edemez. .1 t . tt• bel d" ls' •. 5u zı eye ayın e ıren e ıye re ı ıaı. 

+ Polis mü.dürlüğ'.i de yapmıştır. Hayatı O tarihlerde de Nevyorlrta misafırlet 
Uçuktan na5ıl korunmalı? maceralarla dol~dur. birbirlerini takib edıyorlardı. Kabul me-
Uçuk baş vermeden bir yanma duyar 1934 te George Washingtonun 150 inci rasimleri de o nisbette sıklaşıyordu .. . 

duymaz üzerine hemen Bicarbonat de senesini tes'ld eylemek dzere bftyilk bir Kral Albert. kraliçe Elisabeth, Roman• 
ıoud sürünüz. sergi yapılması kararlqtınlmıftı. He- ya kraliçesi Marle, İngiliz veliahdi, Bri • * men akla Groveır geldi... Ondan bafka and, Lindbergh. Joflre, Foch, Clerr>e.n• 

Boyuna nasıl bakmalı? kim becerecek bu işleri? ... İki sene için- ceau, Gertnıde Ederle, amiral Byrd, işti 
Boynunuza da yüzünüze yaptığınız ih-ı de tayini resm~ tesblt edilı:li. Bu tk! c;ene misafirlerin başlıcaıarı .•• 

timamı yüzünüzle ayni zamanda yapınız. içinde sergi komite5i kendisine tevdi e- (Devam' 10 uncu sayfada) . .. .......................... - ......................... ·-········································································································-······----
' Baef&ksızın maskarat ıklRrı: Bilardo 1 
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MAHKEMELERDE GORDüKLERIM 
= 

C Siyası Meseleler ~ 
Müstemleke davası 

nasll halledilmelidir? 

AAsalılık mekleb 
Programfarında mı? 
Oatayı:cuJarımızdan Bu.nada Pınar '° 

tatında emekli Jiizbafı l&hmed Etu -
mta )'Ulyor: 

dlaarlt lşlerlnln konQfuldutu fil ma
ds çok ehemmiyet.ıf bir notta 1lzıertnde 
durmak zaru:etl vardır. Biz çocuk: baba
lan bir c;ot mahruml7etlere katlanarak 
onlar1n yarına llyıt birer uzuv olmalan 
lçtn icab edt'n her teJi :yapıyoruz. Ben 
Bursa llse.'llne giden iti 90eutum için 
defter, ta.ıtm, kltab ft ma.bıeme temııı 

etmek here bir hamlede t5 lira tırta.sl
.,e masrafı yaptım. Melctebler açıldı, 90-
cutıanm.uı ftSlyettn1 tatlb et.Um. 3 8.1 
t.omde t uncu aınıtt.aki putum 3 ders -
ten 11 ancudaki çoculma t dersten J&l
mz 

0

b1Ter defa derse blıdınldılar ve kar
neler dağılınca biri bet dlterl altı d...., 
ten fena numara aldılar. Bir baba endl
feSfle cnter putıann ~ teWk 
ettim. Muttall olduium bHltat ta!'fl -
aırlda titredim. <'15) 9()CUklu bir sınıfta 
fena numara almıyan bir tek QOCut ol • 
madıltnı ve ber blrfnin dllrt dersten on 
derae tadar aldıklan numaralar ı-3 dea 
ibaret olduiunu öirend1DL 

Bunun kabahati programda mı. ötret
menlerdc mı. QOCUklarda mı? Bu ciheti 
araşbrmok llmndır. BeB bem bir baba 
ve hem de blr vatandq eıfatlle bu neti
ceden ouy!lk bir teeutlr d111111orum. 

Bir fabrikanın dinamon 
radyolara mani oluyor 

Okuyuoularımızdu T\n'SOdlUda Dok • 
tor Bllgener J&ZlJOZ'! 
ıBütün TurtıUdl'Iİ halla borada mev • 

cud blr fabrlkanlD bogut dinamosunun 
çılta.rdıtı şerareler )1lz1lııden radyo net -
rıyatından L!tlfad~ edemiyoruz. Bunwı 
lçln alta ay enıel Nafıa Vet.Alıetlm lalı' 

J.stlda lle milracaat ettim, cevab aıama
dun. Mahaııt müddelummnlllie blr ~ 
halk tarafından Tatl mtlracaatıar mah -
temeye verildi, fatat: <Nafıa VeWetl 
tarafından teştll edilecek tomısJon ta -
ratınd&n 'ftl'Uecet tarar> maddesi do • 
layıalle kanun tatbik edllemiJOI'. 
Haltın radyo 1htlyacuu t.ıemın Te bu • 

na mani olacak eısbab her ne :Lse buna 
t.evessfll edilmesi lçiıı gazeteniz ftSıtasl
le Nafıa Vek:lletlne te,.n,ıettn arzına mi 
aaaderılzl dilerim. 

Okuyucalaruıma eevablannm 
Buraada Bay Hllm1 Tunaya: 
Blz de phaen alzln gibi dütilniiyortıs. 

Pakat meseleyi mtlnatap etmek am•nı 
henfls aelmemlftlr. 

* Antarada Bayt H. Soyer'e: 
Bedretıtln Tuncel'tn 7UID l>lr mecmu 

ada çıttı. Blz1m ok:uyucularmı1Z1D, hSq 
delilse milhlm blr tımıınm tamamen 
meçhultldilr. o fUl1a bls de cevab "m"

met tc;tn 118 m~ anlatmatla bqla
mak: lbım.. J>Qflntlyorus tl. bahis daha 
lb'ade mecmualan allk:adar edecektir. 

* Karsta Bay Mehmed Tilrtel'e: 
BM!se mahkemeden geçmiş, temyizin 

taadlk:tne iktiran etmt.ş, lcazlyel muhke
me halini almıştır. Gazete sütununda ne 
tuhih, ne de tebdil edlleblUr. Yapılacak 
teY. olsa olsa gene temyize m!lracaat e -
derek kararın tashihini ıstemek lr. 

* Okuyucularımızdan Teklrd da i 8 . 
tmzalı mektub 118.hlblne: 

Blr iddia ortaya atıldıtı ve bir şlkll et 
lloı1 sllrillduğü vakit, onu bildiren mek
tubun altında 1..ııbn ve adres buluruna -
dıkça Mzan dikkate alamayız. 

Maamaflh şlklyetfnfzl kanuni yollarla 
mahalll makamat,.q da blldlrsenla her -
halde uaan dit.kate alınır. 
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Tamşvar lstanbul 
B. muhtelitile 
berabere kaldı 

:Mart 6 

Matbuat takımı 
Tam§tıar -lıtanbul B. maçından heyecanlı bir safha ilk defa yenildi ~--'-',_ı.,__.......:t::...sta,_..1..:_ıb .... u ...... ı~m;.::.ı:.ı1;ıh
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Evveııti gtın şehıiraize geılen An~ hücum yaptılar.Bi· ı• t b 1 h 1 • A k önlerinde oynar - hal aldı. İstanbul takımı açlklarııe yap 
kara muhtelitı Cumartesi gü ü ve dün risinde Hamdinin S an U m U t e it 1 n ara ken maç bitti ve tıığı hücmnlarla üstünı vıaztyete geçti 
Taksim stadında iki müsabaka yap - sıkı şütü garib bir İstanbul 3 _ 1 ma· ise de gol çıkaramadı. Rumenlerin he .. 
rnıs, birincisinde iyi bir oyun oynıyan .şekilde dire[l' vu- h t ı • • • 3 1 d çı kazanmağa mu- sablı birkaç akını da netice vermedi ~ 

;:~::~~=~- ~~~~~u~:~:ı~:ti~;i ~e;k~ ~rak ru.arı kaç. mu e ıtını • yeıı_ i vru~:ı~ni. de;:~ ·d~:~~~ İstanbul B çok iyl 
edilmiş olan muhtelitimize 3 - 1 rnağ- Bugün çok iyi oynıyan Diran, Şere- ı mizde yazdığımız gibi ıyı teş- oynamağa başladı. Yalnız santrfor oy. 
lub olmuşlardır. fin verdiği pası fevkalade bir şütle kil edilmiş ve çok gayretli bir nıyan Nobar bozuk ... Sol açık Sarafirn 

Dün havanın çok fona olmaSlna Ankara kalesine soktu. oyun çıkaran İstanbul muhteliti i!k:i mükemmel ortalar yapıyor. 65 inci dB!' 
rağmen Taksim stn.dında yapılan mü- 20 nci dakikada İstanbul 2 - 1 ga1ib gol farkla müsabakayı kazandı. An - kikadıa Rınnen kallesine korrner oldUI. 
him müsabakalar gıada pek çok seyirci karal Sarafirn gene mükemmel ortaladı. K&I vaziyete geçmiştir. Devrenin mütebaki ılar işi dün gevşek tuttular. HA -
toplamıştı. Hasılat: 2,800 lira... An - le karışh ve bu suretle top tam 4 defa 
kara rüz~ar~a beraber oynuyor. İlk hü- dakikalarında Ankara güzel hücumlar- Ş'imle, Nurinin çıkımları da takımı ol- kornere gitti. Fakat bunlardan hiçb.ili 
cwnlarım Mehrned Ali kesti. Arka • la hakim oynamağtl başladı ise de bir· dukça aa.rstı. Takımlar sahaya §'Öyle gole çevrilemedi. 25 inci dakikada '&!lXI 
sından sol açıklarının enfes bir şütünü 
gene İstanbul 'kalecisi kuTtarmağa mu 
vaffak oklu. Mukabil bir hürumda Bu
duri bir fırsat kaçırdı. Cumartesi gün· 
kü mağlubiyetin acısını çıkarmak is -
ti:yen İstanbul bütün hatlarile gayret.. 
li oynuyor. Dün takımın iyi te.cıki'l e • 
dilmiş olması ve bir gün evvel beraber 
oynamanın da verd1ği anl~ ile İs -
tanbuıl muhteli.ti hAkim oynamağ:a 
'başladı. 

Necdet, Buduri, Diran m\isellesi fev
kalade oynuyor ve 9 t1rıcu dakikada 
Musanm derin lem~ pasını 16 pas çizgi
sinin k~esinde yakahyan Buduri sıkı 

ve mükemmel bir vuruşla ilk golü yap
tı. RilzgA.r aleyhlerine olduğu halde o. 
yuna İstanbul hakim. Necdet, acele -
den bir gol fırsatı kaçırdı. Ankaralılar 
soldan Hamdi vasıtasile tehlikeli akın
lar yapmağa başladılar. Ve Hamdinin 
ortasını 1 5 inci dakikada H§.şim güzel 
kafa vuruşile İstanbul 'kalesine soka
rak beraberli~i temin etti. Ankaraltlar 
bu golle canlanarak tehlikeli bir kaç 

- Eh! Gene seninki geliyor.. gözün 1 
aydın! Bakalım bu defaki buhran ne 
kadar sürecek? Mangalı ortaya koy da, 
ateşi tezelensin! diyordu. 

O gün, gene Cavidana raslamak ü -
midile gelmişler. lakin koca gün bo -
ıuna geçmişti. Akşam üzeri, guruba 
yaklaşan güneş, Anadolu yakasındaki 
yalıların camlarını tutuştururken, de
renin ağzına gelip durmuşlar, ve dö -
nen sandallan bir bir gözden ~çiriniş
lerdi. 

Macidin hali acınmağa J!yiktL Ba -
ıan, uzakt~n görünen bir sandalı ben
zetiyor, gönlü ümidle d~luyor, dudak -
lan gülümsüyor, kalbi hızla çarpmağa 
başlıyor, sonra sandal yakına gelip de, 
o olmadığlnı anlayınca derin yeLc;ine 
yeniden diışilyordu. 
Güneş Rumelihisannın sırtlarında 

kaybolm~u. Boğazın sulan da o anda 
maviliğini ve parlaklığını terkederek, 
donuk bir loşluğa bürünüyordu. 

Hava da birdenbire serinlemişti. Ka
yıkçılar, incecik kıyafetlerile üşüme -
mek için küreklere, olanca kuvvetleri
le asılıyorlardı. Narin kayıklar, esatirl 
ıu kuşları gibi sağa sola sür'atle süzü -
lüyor, li:rncından gelip Karadenize gi
den iri, tıknaz bir posta vapuru, yama
lı karnını suya yaslaıruş, pervanesile 
denizi köpürte köpürte, yanın yolla 
Kandnii akıntısını aşmağa çabalıyor -
du. 
Yukarıya sabahleyin giden pazar ka

yıkları dönüyordu. Bunlan dolduran 
kadınlar ve çocuklar yorgun, bitab, er
kekler ise tıka basa yeyip içtiklerini 
hazım ile me~gul, minderlere yaslan -
mıs. gidişteki neş'eyi, canlılığı unut -
muşlardı. 

Sahillerde de hiç kimse kalmamış gi
bi idi. Mahalle karılarının çoğu, akşam 
hizmetlerini görmek, mangalı yakmak, 
çorbayı ısıtmak, sofrayı kurmak üzere 
evlerine dönmü~lerdi. .Ham, dönüşü 
seyretmek üzere, nhtımdaki yerlerin -
den kımıldarnamakta ısrar edenler, 
irim, sessizler, yahud ki evinde yaz -

çok fırsatlar kaçırarak netice aılama - ç~~:: muhtıe1iti: Mehmed Ali _ bino'nun boş kaleye attığı topu rüzg~ 
dı. Oyun çok heyecanlı oluyor. Ve bi - LUtfi, Hüsnü • Musa, Angelidis, Yu • gibi yetişen bek kurtardı. 30 uncu da• 
rinci devre 2 - 1 İstanbul lehine neti • suf - Necdet, Naci, Buduri, Şeref, oı... (Devamı 10 uncu sayfada) 

c0lendi. ran. 
İkinci devrede Ankara :takımı de - Ankara muhteliti: Necdet - Ali Rı • 

ğişti. Sakatlanan HAşim çıkarak yeri- , za, Nuri • Nusret, Hasan, Keşti - A'b • 
ne Harbiyeli Habib, Bek Nurinin ye - dul!, Fikret, Gündüz, Haşim, Hamdi ... 
rinc de Enver girmişlerdi. İstanbul ta- Hakew, Ahmed Adem (Kasımpa -

kımında değişiklik yok .. İstanbul mü. ::.. p). 
tcmadiyen atak yapıyor .. Beşinci da -
ki'kada Şeref şahsi bir ht1cuml~ bek -
leri geçerPk İstanbulun üçüncü golü -
nü yaptı. Oyun bu devrede heyecanı 

her dakikada artarak devam ediyo:r. 
1stanbu1un yaptığı müteaddid hücum
lan kaleci Necdet enfes ~on!onlarla 
kestL Bu anlarda gene Şerefin ofsayd 
den attığı bir gol de tabii sayılmadı. 
Gündüzün güzel bir şütünü de Meh -
med Ali önledi. İstanbul haf hatlı ve 
bUhassa Mu~a çok güzel oynuyor .... 
Buduri fevkalade ... Günün iyi oyun • 

cularmdan Diran'ın soldan sağ ayakla 

dımcısı olanlardı. 
Memduhla Macid, 

ipek astarlı, ve ter
zi Mirin makasın -
dan çıkma bal rengi 
pardesülerini giy • 

mişler, konuşa ko -
nuşa, yalıya dönü w 

yorlardı. 

Macid hakin ten 
çok müteessir, ade · 
tA meyus idi Sev 
g ilisini görebilmeA 
için koca bir hafta 
daha bekliyecekti . 
Hem, beklese de, 
bakalım ertesi Cu • 
nıa görebilecek m · 

İstanbul • Ankclra maçından heyecanh 
btr ıafha 

çektiği mükemmel bir şütü Necdet ha· 
vada uçar'ken kornere attı. Son ı O da -

kikada Ankara tamamen oyuna hakim 
olduı. Hamd~ ve Gündüzün .gayreti~e 
yapılan müteaddid hücumlar iyi ve bil
gili oynıy9n İstanbul müdafaası a • 
nünde hiçbir netice vermedi. Şiddetli 
bir dolu başladı. Top İsOOnbul kalesi 

Tamşvar 
M. T. Ö. 

lstanbul B. muhteliti 
Cumartesi günü ak.şanı .An.karadan 

hareket eden Rumen Tamşvar takımı 
dün saat 13,30 da Pera - Şişli Klüple -
tinden teşkil edilmiş bir B muhteliti~ 
Taksim stadında karşılaştı. Muhtelitte 
Fenerbahçeden Lebib de yer almıştı. 
Ankaradaki iki maçı da büyük farkla 
kaybeden Rurnen~r yorgun bir hıalde 
maça çıktılar. İstanbul rüzgd.n da le
hine aldığı halde ilk anlarda ~ bo -
zuk oynuyor... Rumenler de isteksiz 
hücumforla vakit geçiriyorlar. Devre- 1 

nin ortalanna doğru maç hararetli bir 1 Matbuat - Pera maçtndan bir görünil~ 

1 ta «Hubutu Adem»denberi, nasıl ke · 
mirmiş ise, mahşere kadar öylece ke 

mirmekte devam edecektir. 
Maamafih, aşkın devası büsbütün d4 

yok denilemez. Ümidsiz kalan, yahud 
ki tezyife ve istihakara uğrayan aşleı 
hazan yeni. bir aşk ik şifa bulur. BazaJJ 
da, en büyük ıztırablan külleyen, söD" 
düren zaman onun üzerinde de müeeS" 
sir olur. Hele aşkm, lakaydi ile dah• 

-iyete hizmet eden ziyade a'levlendiği, daha had ·bir mah1" 
en büyük adamların yet aldığı iddiası yalandır. İnsan gön ' 
başına geçmiştir. lü kadar nahif, raki'k, isyana ve ak ~ 

- Allah aşkına sülamele müstaid bir şey tasavvur ohl~ 
sus, Memduh! İçim· -" namaz. Onunla pervasızca oynam'1'" 
deki melfilin dere • 
cesini bilsen... çok tehlikE>lidir. . Be.husus seven b~ 

kalb daha da nazık, daha da hassas o 
- İyi !al Ben .. ~e ıur. Çabuk zedelenir.. zedelenince d4 

o sebebsız melalin . k b 1 un- 0m·· ür1erinde bi de' d ~ l..v. • • .. tamır a u e .,-z. r 
C:15.u:ı.uası ıçm soy • fa sevmiş olanlara sorun. Sevdiklerinid 

lüyorum. 
1 
Vazgeç bu kayıdsızlığı, katılığı, hiyaneti, kalble • 

sevdadan. .. . d t · a""' rinin, a~klarının uzenn e ne esır Y r 
. T~ 0 sıradav ge. • mıştır? !nsanlanıı iki yaman duygustııl 
ciknuş bir kayıgın ı- A k ·ı k' hemhududdur. Birincisini 
. d b'- . ş ı e ın 

çın en u .saz sesı • 'd trn k ol' 
.. ""\,,m lTY'li..+' B' . ikincisine ta'?ırmacıan ı are e e Ç 
.1 ~-e .... ~""l~ı. ın, d" a· l" v f k ltı.d rn~ 
Rahmi beyin muhal- büyük bir uren JŞ ıge, ev .a a .e ıJ 
led İsfahan kı _ harete mütevakkıftll' . .Nik saıkasıle k , 

şa.r . "k il . ırnıı. ilnl neyde ü:flüvo:r- bini veren, kin saı as e onu gen a .ı 
" · v b ı·· 1" g · lınan kal"' idi? Bundan emi du. Memduh, arka- yı da bil.ır. e u uru en a dO" 

olsa, bağrına taş basar, ümidle avunur. r Vakıa evlenmek, müstakillen bir kadına 1 dqını dürtüp: o saat km, nefret, gayz ve adavetle 
günleri iple çekerek hafta sonunu bu • sahih olmak, yuva kurmak iyidir, hoş· - Naıh, balt? dedi. t~tc, senin haUne luverir. 
lurdu. LAkin, emin değildi işte! tur. LAkin daha dur bakalım. Yaşımız münasib bir şarkı! Cübbesi de senin Anccık, bu rad~~yi b~1~7aya ~a?~: 

Memduh bermutad işm alayında: idi. ne, başınnz ne? İruıan otuzuna varma· Ekrem BE>yindir: biçare a~ık tebellur ettırdıgı sev~sın , 
d t iki dün lm, d" ·· ı~- ü" Ge b d d h )t ve sevgilisinin nüfuzu altında esır 1<~, Hele ertesi akşamki ikbalini düşündük- an, ar. ya o ayı uşunu.r m ! « Ç u sev a an · em.en, vazgeç gv - "k k 'k crllP 

Çe, büsbütu"n keyifleniyor, arkadaşına H taraf ·· il le d 1 n~ ~ ıgımv nül!. Olmasın ha1in yaman.. vazgeç hr Harici dünya ile ala ası esı· ~ er guze er o u. ı~n c · 'k d ğlld. N'>' 
takılıyordu: 'b" h h -~L. 'bl . d ~ gönül!.> görünii:r. Lakir. bakı atte, e ır. 15 gı ı ayıx, asanat ~!l erı e, ~v..... k t fı <l k' tabiat eşya kendisi1l 

sükür eksik değil. Bak keyfine! Sen lti MacM, bu sözlere karşılık başını sal- ca , e ra n a ı b h 'd ' h t r' - Turb sıkayım senin aklına, Macid! 
Hayal peşinde koşmanın hiç mfuıa
sı yok. Vallah, gençliğini boşuboşuna 
heder ediyorsun. Emin ol: Bu günler 
bir daha gelmez! Ararsın onları sonra .. 
gel, beni dinle! Yarın, Ranaya birlikte 
gidelım. Bir hatunca?;ız da sana bul -
sun. Eğlen .. zevkine bak. Onun elinin 
altında neler vardır, neler? Seninki on· 
lann ayağına, güzellik balamından su 
dökemea. Darılma: Pek enayi feyiin. 

· . . . . . . . d . lamakla iktifa etti. Sevdanın nasihat hep o sevl1iHden a se er, onu a ı 
şaınm dıye geçmırsın.. Recaıza enm B · b bıc onun dü~Un 1 

cZernze:me>lerini okuyup da içlenece • kabul ettiği beşeriyet tarihinde görül- latır ... ub kse e e·v~ulara sürüklerrıcl(ı 
memiştir. Sevdazedenin gözleri kör, ceJer nı ac; a m 

g~ ine, eski zaman rind şairlerinin dl - h d1'!• 
kulakları sagvır olur. Onun muhakeme- onu oyalamak hemen hemen mu a 

vanlarını oku da ibret al! Mesern, o :rıfl 
sine hitab etmek kadar abes, faydasız Mcmcuh da, bi.HUn uğra~maları • 

ne güzel sözdür.. «İç, bade .güzel sev bir şey yoktur. Fen, bir gün g~lecck, rağmen. l\facidi, Cavidanın sevdası~ _t 

var ise aklı şuurun .. dünya var imiş, ya veremin, kanserin, hatta belki de ölü - dan harice çıkaramıyor, onun hayalı~ 
ki yoğ olmuş, ne umurun?> bayılınm mün çaresini bulacaktır. Fakat aşk de- gözlerinin önünden uzaklaştıramıyor 
işte bu felsefeye! Gördün mü herifi? nilen gönUl hastalığı hiç bir zaman, hic du. 
Emin ol, o, bu 1188ihati vermekle beşe- ~ ilAç kabul etmiyeoek, müpteWarını, (ArkaH var) 
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Geııeraı Frank.o İtalyan, Alınan leJyoner.ermin artık İspanyadan çekilmesini istedi. - Gazetelerden --
Nihayet dananın lruyruiu da koptu! .. 

~,..--~wrn~mm~~~~~~~~~~ 

~iiklıanlan malateoiyatının li11tlan itiluırile •ıraya 
oyaala,Jı ••• 

Dmizbankın buı şubeleri Iağvedil :li 

- itte ıimdi lıuıa benzedi!. 
- Gazete.er -

'ij Gene •autelerin yazdığına ba· 
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ır-, d fi.atlan yalrında ucuz. 
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-~ .... 

- BClllcıı ne •• bis her.an evde lıa-
'llnla 1..·-1..!_! __ • • • ı 

DD'vvunıR yıyora~ • 

- Y Clfml ilerledi amma, evime 
çolt düılrünümdür hemı:re •• 
- Na•ıl? .• 
- Kocam her gece yarı11 geldiği 
valrit beni lıarfıaında elimde •Ü· 
pÜr6e •opa•ile bulur! 

- Yerlere tükürenlerden, kirle· 
tenlerden para ce.zaaı alınacalı
mlf .• 
- lstanbalun imarına lazım olan 
para temin olundu desene!. 

- En g{lıeli fi:ir (!) m€lsabakumdan ıonra -
f lr6 "'7üda ,..,__ latiha... 

Sayfa ~ 

C:: 64 sene sonra alevlenen münakaşa :J 
Abdülizizin katledildiği 
iddiaları doğru mudur? 

Sabaha karşı Hafız Mehmed Beyin kapısı telaşla 
çalınıyor ve şu haber veriliyor: "Sarayın ve Hasahırın 

dört tarafı askerle çevrilmiş ..• ,, 
Yazan: ZİYA ŞAKİR 

-6-
İkincı bir mesele: 
İntihara kani olanların bir kısmı da 

Suhan Azizin (mecnun) olduğunu ileri 
sürmeınekte .. ve, o yolda verilen fetvayı 
ileri sürmektedirler. 

Fakat, Hafız Mehmed Beyin, tam bir 
vüzuh ile yazdığı k1ymetli hatıra göste
riyor ki; gerek hal'e takaddüm eden gün
lerde, gerek hal esnasında ve gerek Orta
köydeki (Feriye) sarayın.'l nakledildiği 

zaman, Sultan Azi'!, cinnete deialet eden 
en küçük bir eser bile göstermemiştir. 

İhtilfili idare eden zevat, çok büyük bir 
gaflet eseri göstererek padişahın (mec
nun) olduğuna dair fetva almışlar .. ve bu 
hatalan yüzünden de mühim bir şüphe ve 
münakaşa kapısı açmışlardır. 

Biz bu münakaşayı, sonraya bırakarak; 
hal hadisesini ve 8'.lltan Azizin o esna
daki haleti ruhiyesını daha açık ve daha 
kuvvetli tebarüz ettirebilmek için, eli
mizde en kuvvetli vesih olan Hafız 
Mehmed Beyin hatırasına istinad ede
rek hal'e takaddüm eden günlerden baş-• 
lıyarak Sultan Azi.zi:ı (Feriye sarayı) na 
girdiği dakikaya kadar cereyan ecien ah
vali, hülasaten nakledeceğiz. 

Sultan Aziz, nasıl hal"edildi ? 
Buna .dair sütunlar" değil, kitablar do

lusu yazılar yazıldı. I<'akat bütün bunlar, 
Mi birer roman çerçevesi içinde kaldı ve 
istikbal tarihine, (hakikat) namına hiç 
bir şey kazandıramadı. 

Biz, tarihin arayacağ: bir hakikat mü
nakaşası üzerinde bu~unduğumuz için bu 
satırlan yazarken ıromancılık zihniye
ti) ni bir tarafa bırakacağız ve hakikate 
sadık kalmak için, hadiseleri, asıl şahid
lerinin ifadelerile yazmak suretile tarihe 
karşı vazifemizi yapacağı?~ 

Sultan Aziz. nasıl hal'edildi? ... 
Tarihin eoracağı bu mühim suale, biz. 

kendimizden bir tek söz katmıyarak, iki 
salahiyettar zatın ifadelerine istın:ıden 

cevab vereceğiz. Bunun biri, Sultan A
ı.izi tahttan indiren tertibatı hazırlıyan ve 
idare eden (Süleyman Paşa). Diğeri de, 
bu mühim hadisei tariltiyeye herkesten 
yakın olarak karışmış olan (Hafız Meh
med Bey) dir. 
Vakıa Süleyman Paşa. bu mesele hak

kındaki hatırasını (füssi İnkılab) ismin
de bir kitab ile neşretmiştır. Tabiidır ki 
biz buraya bu !dtabı aynen nakledecek 
deği liz. Ancak, Sultan Azizin ve saray 
halkının vaziyetini! dair olan bazı fıkra
larını almakla iktifa edeceğiz. Hadısenin 
başlıca esasını, HaCız Mehmed Beyin ha
tıra defterinden iktibas eyliyeceğiz. 

Hüseyin Avni Pa§G 

miye) ~!asında iatiraııat ettirUeceğinif 

bizzat bu işle meigul olan Seraskerin de,; 
Jış.i biter bitmez geleceğmL haber veriyor. 

Fakat, Serasker gelm;yor. Padişahın 

birkaç defa daha sormasına, ve mükerre-ı 
ren yaver gönderilmesine ve telgraf çt
kilmesine rağme!l. Seraskeri saraya ge
tirmek mümkün oırnuyor. Nihayet (Hils· 
nü Bey) isminde bi!" yaver gönderiliyor, 
J3u zat ta gidip geldikten sonra: 

- Serasker Paşa, askerin Selirniye kı,. 
lasına ikamesile .meşgul. Ayni zamanda 
§iddetli yağmur yağdığı için bu .akşam 

gelemiyeceğini ve yarın saraya gelec .. 
ğini söyledi. 

Diyor. 
Vaziyet, Hafız Mehmed Beyin nazan 

dikkatini celbediyor. Seraskerin ne va
ziyette bulunduğunu soruyor. 

Hüsnü Bey, Seraske1.' Hüseyin Avni 
Pll§anın serta:bib Mark" Paşa ile Bursa 
rüsumat nazın İbrahim Beyle işret masa. 
smda bulunduklarını söy~edikten sonraı 

- Seraskerin bugünkü hal ve etvamıı.: 
başka zamanlara benzetemedim. Diğer 
vakitler.de, iradei şahaneyi tebliğ eder 
etmez, müliyemetle cevab verir, derhal 
itaat gösterirlerdi. Halbuki bu sefer. pek 
azametli ıgöründüler. cB:ışmabeyinciye 

selim söyle. Kesreti meşguliyetten bu 
akşam gelemiyeceğim. Yarın gelirim> di
ye cevab verdiler. 

Diyor. 

Seraskerin bu vaziyeti • çok zeki b!r 
zat olan - Hafız Mehmed Beyin nazan 
dikkat.ini celbediyor. İçinf' ıbir şüphe gı. 
riyor. 

- Hoş görmeli oğlum. (Alemi fıb) dır. 
Diye, Hüsnü Beyi savıyor. Fakat, bu 

muhavere esnasında orada bulunıın baf" 
müsahib H~im a!l1 ve yaverlerden mı. 
ralay Ziver Beye dönerek bu muamele
nin, padişaha karşı sadakat ve ubudiyete * münafi bir hareket olduğunu söylüyor. 

Hal'e takaddüm eden Pazarteır. günü. s.eraske~ me~g~liyeti, müna~ib . bir 

Şöyle ki: 

(Sultaniye) (1) imıindeki vapur, Dolma- ,ekil~e. padışaha anıatılarak vazıyet ıcii· 
bahçe sarayının önünde demirliyor. İçi. r~ edıliyor. O ı:c.a i~i~ci ma~eyinc! Fıli· 
asker dolu olan bu vapur, derhal padip- n Bey ıaray nobetçıs~ oldugu için, Ha· 
hın nazan dikkatim celbediyor. Bunun fız Mehmed Bey çıkıp evine tidiyor. · 

sebeb ve hikmetini sorduruyor. Habz Gece, .tikQnefle geçiyor. Fakat sabaha 
Mehmed Bey, telakki ettiği bu (irade) karşı Habz Mehmed Beyin kapısı telaşla 
üzerine tahkikat yaptınyor. Vapurda çalınıyor ve şu habe:- veriliyor: 
(Akka redif aske!'1eri) (2) bulunduğuna - Sarayın ve has ahırın dört tarafı a,. 
ve bunların Runıelideki harb mevkileri- kerle çevrilmiş. (Tebdil eskisi) (3) Hn. 
ne sevkolunacaklanna dair aldığı rapo- aeyin ağa haber göndermiş ..• 
ru, padişaha arzediyor. Bu garib haber üzerine, Habz Mehrne4 

Sultan Aztz, yol yorgunu olan askerle- Bey tela~la giyinıyor. Aralta hazırlat.mlııo 
rin şimdilik münasib bir mahalde istira- ya vakit olmadığı için yürüyerek ~raya 
batini emrediyor ve aynı zamanda, Seras- koşuyor. Fakat yolda, mabeyin 8aşkit1bt 
ker Hüseyin Avni P~anm saraya gelip Atıf Beyin araba ile gelmekte olduğunu 
gelmediğini soruyor. görüyor. Arabayı durdurup Atıf Beyin 

Saray kaidesince, bu sual bir davet yanına biniyor. Atıf Beye de ayni haba 
mahiyetindedir. Duna binaen başmabe- geldiği jçin o da tela9 içinde bulunuyol\ 
yinci Mehmed Bey, (cebi hümayun) kA-

Böylece, (Silahhane) karakolunun önü tiblerinden Faik Beyi - gayri resmt su-
rette • Seraskere gClnderiyor. İrade mu- ne geliyorlar. Burada, bir tabur askerJn 
cibince saraya davet ediyor. .ııilah çalınış olduğunu görüyorlar. Der. 

Fai'k Bey gidiyor. Bir müddet sonra hal arabayı durduruyorlar. Taburun ku
avdet ediyor. Vapurdaki askerin (Selı" mandam olan binbaşıyı çağırıyorlar. Va-

(1) Ynndan çarklı "fle QOk zarlt yapılı olan 
bu vnpur, esasen ıtnht vapnnıl 1dl. Sonra
dan <Pertevplyale) vapuru Yııa>tınlarak pa
dl§ahın rük1lbuna tah818 edllml.ş, (Sulta.ni
ye) de, asker nakliyatı için (teraane) n1n em
rtn.e ?erllmJ.fti. 

<t> Bu meeeıe etrafmda JUl].an bazı 18-

llWlda - aterıeıtn .... Ndla.d) o1da.............. 

ziyeti aoruyorlar. 
Binbaşı. hiçbir şeyden haberi olmadı

ğım söylüyor: 
- Gece yarısında aldığımız emir üze

rine askere fişek tev:ı:ı ettık. Buraya geJ,.. 
dik. Emir bekliyoruz. 

Diyor. ( A,.kası var) 



stanbul muhteliti Ankara 
mohtelitini 3- 1 yendi 

• 
Siyasi meseleler Mahkemelerde 

gördüklerim 
(Baftanıfı 7 had ıaf/fad4) işte yirmi )'lida bepnlablleaek 

(Baf ~ ., itld ıaô*J leldz Jlldır beJnelmUll Jdandt ba • tlc ... pMn. Oma tatbik ....... 
,...... .. Koeamden batb bir erbk .,... lunnwnm TmUll teatlbedlll l'ID1I il- daha .aamtJecet bir ilik 1lllmut 

c-.. ı ı.;. ı flld ...,,,., r.,n,1ı91a, bu mretJıe lkiDd. ld1me = ~ _,. ~= rmdhn· Berhllnll bJr -.,ıaeJm41ti p - dlis mlDetleN, ar-ktn lmemmlY8"1 
ldbda Rumen kalesine istQate çett • bJ.rhıclai olarak birinıci kümeye terfi 

1 
am, cıaa hpna için IDD1aJe& btr beJmlmOel • akJul, bir &Dek wrmlf cmaaa. 

len. şütlerl iyi oynıyan Rumen bleclll etmiftir. "':.c w pl bdm 1ç baçak 87 hap- vfl t lkD'L lmnaJabOlr. Ba , ... ...., JeUeıo Cemi,etinl • faaliJetinl bulLl'll 
bı taıdı. İkinel dnN f.ttubuımı de • Kaımpqa klilhlm ,_ up imi • • mafırlt6m o1uJar '" bemeD ....... 1lJIUll fUilar altmda, llf'Ddcllll bdar ----.......-- ---
ınmh taQi1dle fakat l'ıiak blttl. o. o VllffüiJ9l)er dileriz. kH edlUJm mileair bal alabilir.• rlne mDı içindeki gilnlGık--' 
berabere kaldılar. Bewl•rbeyi • Galatagençler !la avaıh hasta bdm 1tfr nMdtr .... JIUJeOer ~eclfai tOD8eJI. tlt - .... llne ....... dlıtlUrtz. 

İst8nbul taJamr. Carattno • VJlstar. ,.. ıa Aile liklerlniu. "4 ıemd için. muhtelif milletlerden aynca teo- Ba eem1JeU lllt1erln hot•-
11. Lebib • Culali, Etyen. aıt1ey • Sa- İstanbul tlld maç _n için ildncl na ~ Wmda .... ıGbe IÜlbl tlç kili .......... , im • .,. J'IDl .... :twralmnn. -n.• 

Suldur Nobu, Bambino Sara • t.alnmlan arumda yapılan maçta Be, 7llfbll Jeme akıD ıuJ9Cllk beJneJmllel idaN _. ... ı...., la o1mnm faJdaJumı Alm ı.da 
nç, ' ' lerbey1, Galatagençlerl 4 • ' maildb 1erlmS IJbe aile ~ ,.ım.aıa • IDDD btltiin ıWeıı ilattıe m ıjpl olar - nm arzmwıa ~ pJdWt hılııııı..m 
••··· .. ..._ tllraOdl • ederek fiM haricinde lmalanJ:ibr. .. olan ulldD ..._,,.. dltln""'""'- Jar. v. CID .., LıgOtıere ........ eUlrlrl&. o vakit AJman lafDAa*'CI 

at.uat • ""' '" "·r koşusu llirinc!r= ..... '"im• tıımet wrllmmwl " • 111ı- -... ha1tnde b1lrlar. aa • • -~tten. nefret eUtll C11111 • N 11 1 Mllla. Ucaatma fazla c1lf1dlnllk .....,. • .___,.._ 
Matbuat talnw tlla P.a tekaüdle- t.tanbuı mmtakua tarafından _.. na ~ Yoksa dddf bir _.,. bir ne ama bndDed 1ııllttla o llaftJlnlD Jete puıele J8"8pnam, halk .. 

Jtne karp bilJlk ~ evvel yaptı· tib edilen kır koşum biriDıciliil cliiD tımW,.. .acıie 'ft1& .mye farbmn cloo ddan medllb Dl tep& ..... '*"'' ..._ eder. 
lı müsabakan D,t>ettl ft tqıdılı na· Ş1l:l ile t:atJa ~ arumdakl lmdulu geçlmltzlfkler delll 0 halele mmtabnm 20 JJl içinde beytwl•ntJel • Btmden hqka, Venay'd.n'-t Al • 
mağl1lb (!) ibmmı da auya düştü. Pe- 6,000 metrelik mesafede 18~. banlarm h6ne geçmek için evleneeek ~ 1eştlrflmell fCID al~t teclblded man milletine bir dalı derun ailla (Gte-
nıblar aantrtmlan miWema, hemen Müsabakaya bqok tammnış at1ıet • la ~ neslllerl iyi telkfnJeie bil· ~ Cem1:JeU m..,l• ne u.o lchberechtigung • mOsavi baldar) ı W 
:l:mamm fatbom '-' 1ma1mnt genç "'-"-ta derler. ~ _..__,_artık lrl dan bU --'"' ,,...... lerimiz iftiralıc etmiş, neticede UWlJ& • )'itmek. onlara lzdJvacın man•mnı Ye jz,. • aar •ı.u.:um L ımız • .,.., 
oyuneuludan mOrekhbdi Bu merak- saraydan Rıza Mabuıd 21.2.2 cfaldka ıdıvacm tahmil edeceli maddi w manevi Tanganika'da 1ıatJ6 edlegıelm meclillnl bu millete fOphe edllem1J9 • 
lı maç lcln saha erkmdm do1maştu. ile birinci, Demlrspordaıı Hüseyin i · Yazlfelerf iyice :Sğretmek llmn geliyor. manda slsteminin elroncmik pıemlp • cek weJdldP gösteririz. Ona dsbal ..,.. 
Matbmt mmaflGb vufmm verdiği kfnci, Beşik1aftan Altin üçündl dl .. Suad .Dnrif leri derhal bu kolonner blotumm her nomf muhitinde pratik menfaatler ta • 
.pruria ve ma~ltblarma bir ,lmisini muşlardır. ···--................. _. yanma yayılır. Ve bu mırMbda geçe- mtn eder, daha edeceAtmize 419 tJuuMh. 
btmatc heıvesfle, do hOıemn'lar1a • aaıatasany tUmn 11 puvanla bl • Sn 0 k cek yeni para kabul edllir. Ba para, nnz. 
llh'f~tL Ve banJardllla blrlltni Sedad rincl olmuştur. l 0 IS8Sf mmtabnın inkipfı için vakit wti.t le- Ve nihayet Merkezi Afrikanm ildd. 
'P}ıst bir ,ayretle gde '"lntl. Fakat Bundan bq1ra 1,000 metM1ik bir (Jlamnfı 2 "et ...fttd•l tikrazlarda bulunabiJecek oJaıı w Kil- pfma Elmaye koyar, milsaid 'bir p1,_-
tir müddet 90lll'8 oyunun havası da fs. koşu daha yapıhmf 99 neticede Hay • Ba bdarak blT parayı tasarruf ede • letler Cemiyetfnhı kontrolG altında bu. saya bnklnlar hazırlar, Acil bir lhtiJlll 
'-ıbuhın mvası gilJi b1Nenbhe ele • dupaşadan İbrahim 11.24.2 dakika ile rek, evhrrlzt tenle!ldtrecet. muhitlml • lunan beynelmilel bir bankaya daya • olan fenni araştırmalan kolaylaftmr, 
ilfti. Penhlar fena OJD!JD Matbuat blrlncf gelmfttir. Şfflideıı Suren ikinci zt canlandıracak. medeni ve saf bır zevk nır. idan!de tam bir mesai blrlilf temin e • 
ilefamnn nefes nefeae bam1ftılar w o)muştur. verecek ufacık btr tablo atm alabiliriz. Diler müstemleke ahibi devletler - deriz. 
... iç1ftt beraberlik ~llbıtl atta. Ar • Basketbol klrŞ'flŞm&flM Hun.ne 1d bug(ln ilç, °beJ lira muta • le Birleşik Amerika gibi ham nutdde • Bu mmtabnın fmanhlm ,_.. 
.......-ı tSO kilo!* Pe'1 mıtd>ru ke ~ 

1 
ter. b'linde edineceğhnız btr eserin. zamanla. den yana zengin devletleri de bizimle bir sulh Üdesl olarak kalmumt çala. 

tMz- gol yaptıysa da balr:ımn bana mut . ~~lu Hal vi spor 0 un~ . on, yirmi misli kıymetlenmek fhtfmaU beraber bu lst1kraza iftira1rıe davet ede bu erlerin belJnn v_... __... 
-*lettl Maamafih bu favalslz gole tib ettiği maçlara dev:ı edilmıştir. de dalma vıriddir. bilirü. Alınacak hlsıl•mn beplt Al • ~'ft J;uettn feabl8rma .,_. 
bqJlılr biraz ronn fawt.b bir pmal- Buketbot maçlan çok . a.rarem ve Bittiln bnnlan d!Jşünilp nazan dtkb • manyaya, (Milletler Cemly9ti lzum • ~ 

vıererek bttaraflılmı d9 lsbet etti. heyecanlı OlmUlftur. Neticeler şunlar· te alarak. halkımızın bu lel'gilere daha dan olan) diğer muhtaç devletlere~ çok:~~:--~ 
Penaltı I01 elda ve blrlnel d«wre 2 • 1 dtr: ztyad'e rağbet göstermelerini diler ve u. fedilir. Böylece bu memleketler bey -~ lr:md daha ~ 
Pera lehine bitti. Sen J4işel A taklJDI Çelikkol A ta • manm. nelmilelleştirilmlş m11stemlekeleıde ' ya •n " 

lkinet clewede Matbuattan bir fl!Y - kmuna 58.19' Robert K'Dllej A takımı -·--- ham madde alabileeek bdar pna sa • bil' idaıe katara. 
ter- beldeıufme de •hine e1du. Peıra. Sen Mişel A takımına • 1-29, İtalyan ll· Gl•lthacıklly e lrnek fitlelili b'bi olurlar. İstikraz, miJstemJeb ara- ffte fnalJtenye dotm,.. 1* .... 

far ild .,ı daha atarak mmaltftb sesi A td:ımı Alman lisesi A takımma • zist bqtanbap mtıstatn bir idareye w life. 
Matbuatı .f • 1 yenmek pıeflne nail 5 l • I 2, Beyoğluspor Jdilbü, Yılmazspor iÇi IJOr ya bu neviden beynelmilel bir idareye nt- aw ·w) .._ 

M i Takım meqacert Perah'8.ra klübilne 35-1.f, gallb gelmişlerdir. Glmf1thacık6y (Huşhsl) - 'Bamw kavuşuncaya kadar eJblrlliDe tekrarla. Yuw • t ti a..ı.,. • Cem• la u ar. m fek1ff ettf. ltennf' Rmnelihisar Kurtuluş A kımına tütibılerile İskeçeye rekabet edebile • nır. !l&JJlw Krrd 
maçın 1'evaJ1'1l'l hülmıen galib gelınt.ytir. Deniz lisesi, cek bir mazhariyett ermiş olan kaza • ------------------------• 

la ~~~"le:ı!°' ~ J'lPD&la Gelıatasan.y A takımına 3 7ı.17 ~lib mızda İnhisarlar İdaresi lizmı gelen nı &ılemek, atılacak tohum miktarım utm tiltüD e1dcfllrl ba teptJlttml 
azme e n ~- gelmiftir. tetkikatı vaptırdıktan sonra büyük fe- tesbit etmek, erken fide yetiştirmek ve .10nra daha erken w hutahW• ..U. 

MatbAt takımıi ,~ ~ Ereilme~ Diğer taraftan Beyoğlu Hal'kevi spor daklrbklar g8stererek Gümüş nahiye- ayni zamanda ~ kurusu mahsul al- ,.cıksek eftBfta yet!t\'lTebllemll ıa • 
>Jmıed dem • nu, Sal •ddtn, Ta 1mlmnm tertllt ettill ~ milsa • sinde bir örnek ficŞıeliği ~· mak ,.onan klJ.li,e .... __.... tGzaı.rm ldkW'nRI 550 • 400 karala • 

ll<;C.,ı.ı,.- • Şazi. N yaz!. Secl9d. m,i, Be • bakalarına da devam edilm~tir. Kar • Bu fidelikte 1ıer çesid tfttün fıasfa)ığı • Her yıl bfiinei nevf t11tihıil %2J kiıiı.ıŞa tabi.Tecektir. Zürra le\'inç içlnıiedsr. 
~Ba~ma: AD,., 1h.. (Clhhuri .. şıilaşmalar şöyle neticelenmişmt: 

Haydarpaşa Haesi Galatuaray lise • 
•>· s1ne birinci devrede ıs-ıo ga1~ lkind 
Kumpaşa • Anatlılıhisar deı9rede aaıatuaray ı s.a gaub, fakat 

Anaddlllh•ar takanh aıeçea hafta ftçilncll devrede Haydarpaşa lisesi ge
pptılı pld ve Uk maçmr b7.Mlan Ka· n~ 1' - 13 galtb gelmtştir. Bu vaziyete 
_.,pap, dün Hisar t tUmtlıa tekrar' göre Galatasaray final maçından çık • 
~ lapıuştır. Oyun mvldi w Jwvet- JDJf bulunmaktadır. Şmnpiyon, Mühen 
it olmut J.1d takım 1 • 1 berabere bl· d1s mektebi • Hayc:luıpeşa brşdaşma • 
-..ıardır. sından sonra belli olacaktır. 

Nevyork sergisini 
idare eden adam 

(B.,tanrlı 8 1t1C1 sıvf•) Memul> btthmdula firmalara. fabrika· 
Scne1'I plıayel\erin bu kadar tantana- larda oturmadU. telefon bqmcla ıörilt-

• Wr mrette kabulleri bizlere çok prlb meden. yalım and\lint tethir ederek 
,llbl aeJir. Hele MI' .. Jln inceden incPye yaradı ... 
9"e1ıdım lıanrlanmaP hqretimizl mu- Onun s.,.tncfe 1931 Nf!'\'JOl'k J.,!ynel-
6 olur... milel sergisi de muvaffar.yet bzanacak-
Or~ Walhr.ı\n bu rejila.rlille taJI- tırl Bu muhakkakt1r. Eaat Riverfn 8te 

... im tMacınf w talih .m deli)ıdlr... tarafmda muuzam lnfaat yilkaelmete 
1928 senesinde Nevyork pbrinin pol ı bqladı... Sergide 1~.000 000 ziyaretçinin 

adldllrO ohnuıttr. O vatft pnpter ve istfnhatleri tam manaslle temlıı edU
tadteteerslerle mtl~deıe eylemek mo- mlfttr. 50.000 000 11ysretçl pleceli talı· 
luı hen6r ortaya çıJmıamıt idi. .• thttyac; min ediliyor ••• 
llllltlak kU fabt... Dotraaun• aBylemek Gmverfn lnee ıa .. bma nazaran bir zl.. 
W> eder tse WaDıen be canilerle boJ yuetçl lel'ilYf iç defa aezecektir mu
llçfl,ecek batta ad4rm cler1dl- Onun baltbkt ... 
pe1f1te buJwımuı fyf bfT po• mlldlrCI Sarfedileeek ft k•unılac:ak milyon• 
1e1fJ ba ,n. temqa wtlflltmı vtlcade Janıa dolar vardır ... 
19th~ bblllyette oldufwm meydana BeDd her 19yde lıi1lnil tabiat denilen 
J*mDıfb. ter tezlhilr eyleınlJecekür. Fakat cmafl• 

Clnayetterf me1Cf an3 çıtarmak için ça- en. bftımdan muvaffakiyet temhı edil· 
lıfrmvor clelfldi ... Fakat cOıt bunlan yap. mJt aJllacaktır. Almanların W.irince 
mak a beraber l:!ncll retrlmını dahi Jl.P- ~ hakikaten koloa.. olacakbrl 
matı ftımal eylemfyorda... İfte Nevyorlm11 rejltBrfl Grwer Wal· 

Grover Walhm ne bir Şarlok Holmcı henin hayatı. .. Bakalım Jltikbal onuıı 
idi. de bir Mgar Boa.er... tahminlerini dolru çılı:uacak mı! .. 

P t hana mu.kabil polil tefkillbna __ .......................... ._ ............. ._.__ 

11. ym1 ünit nm tevz1 e:Jiedı. s. •- Bursa onlarında Aka'a 
1111 ar ~ pktı.. Üniformalı polll- 1 aL .,. 
1er er fı tt.ı meşhar Tift Awnue'de paml U RI lfOr 

resimleri yapbrudt.... 'ftttek blltede blr ...t pamu etm1 o -
N yet G r t caret ,,. AIUlJi ha· lan <Atala> DlD ~ dabDllMle n • 
~ ıhnak '""""' nzifeslndm -ı.ndL velet etııme&l lçbı \efrtt e4lleD nuniıatanm 
,-~·• • ....... "i'""'" t.ohum l cı telldt. edUlaJt baJ11mnaM& -

ilk larak Wannaker DIJllazalan Ma• dır. zınt.t VetlleUnbt ,.ıonda ~ -
1mıa ı S nra Wtusky Shenley ftr. il ~tıenllen Atala pamut .._.. derhal 
...-na chdi.. Müthtı maqlar almal• t6Jlüıe tewll edilwtur. Bum • wrlm11 

l»q1 ı .. Bu. firmalarda- kraJlena -laf1e ra~ Je JD•~ll --~- -'!' 
JllPM7 ıtı ltn ~ Jlka ........ iı)ui Jraleca gbmın ....., JNn M& ' -



• 
lngilterede tethişçiler 

tekrar faaliyete geçtiler 
londra zabıtasının yüksek bir memuruna gönderilen 

posta paketi içinde bir bomba bulundu 

Londra 5 (AA.) - Dün akşanı 24 nin polis idare.sine teslimi sı:rtısında 
•aattenberi i'kinci ohnak ü*re bir vukua ge1ecektL İki polis hafiyesi, bu 
Yangın bombası keşfed.il:rni.ştir. Bu sabah Bukingham sarayına, parlamen-
bonıbayı posta teİgraf ve telefon me • dahili rının 
:nıurlan, pnyitaht za-bıtasının yüksek toya, Başvekilin ve ye nazı 
nıem ı dairelerine vıe ikarnetgfilılanna gön -, ur anndan birine aid o'l.an bir 

!koli'de bulunmuştur. Eksperlerin mü- derilıniş olan kolilerde taharriyat icra 
~larına göre, infilak takriben koli- etmişlerdir. 

İtalyanlara göre harb uzak değil 
f . (Baştarafı 1 inci sayfada) 
a.şıznıtn ve nasyonal sosyalizmin düş
nıanları arasında ta ...... ~~ edilmektedir p . ~UJ. • 

laarıs - Londra mihveri.le bütün saha -
rda ·· tni:h ~ucadele etmek ve Polonyayı bu 

ven11 dostları arasında saymak ıa
ZıındJr. 

İtalyada askeri hazırlıklar 
Epoque ga21etesintle de Kiırillis ya

lıyor: 

ına ~~ng'in seyahati pek tatmin edici 
ı\~1) ette değildir. Libyadaki en iyi 

11 
aıı generallerinden biri olan Ge _ 

eraı Utlet ve müteaddid askeri ve ha
~ hiyet1'E'ri İtalyaya gelmiştir. Seya
~~ taJyanın gitfkçe hararetlenen 

ert hazırlıklarile ayni zamana te -
.:'İi:f etn•~lcted':in Libya otrdıtm 60 
,, den 130 bine çıkarılmıştır. Bu kuv 
det 1 milyon 200 bin kişilik Alman or
~SUna katılmakta dernektir. Halbuki 
b' ~ız m~tropol ordusunun ancak 500 
dr,~. ın::rcudü vardır. Hü-Jasa Mareşal 
d .... :ıng ın m~ksadı ve oynamak iste -
ıgı rol belli değildir. Buna intizaren 

en,_ıptidai ihtiyat" kaidesi gayet müte • 
Yal\k • • p ız bulunmayı emretmektedir. 
dt 0 Pula:fr.e gazetesinde Bırosso1ette 

Yvr 'ki· 

aU~talya.· yeni askeri hazırlıklara teves 
k: t etrn1ştir. Diğer taraftan İspanyada 
J 

1 
tafyan ordusu da çekilmemiştir . 

ai:pol niar ise Hainan adasını işgal et -
m şerdir 

1 Bu;ıa ~ukabil, Ere Nouvelle gazete
!..._ tnüsterih olarak muhtelif sebebler 

mevcud olduğu kanaatindedir ve di -
yor ki: 

Polonyada ve Yugoslavyada Fra~ .~ 
sız davnsının terakkide olduğunu go.ru 
yoruz. Belçika buhranı arasında, Fran 
sız demokrasisine pek ziyade müsaid 
bir cereyan kaydetmek mümkündür. 
Ve <iaha geçenlerde batı demokrasileri 
hakkında açıktan açığa sempati gös -
teren Ruzvel t'in pol'itik!.!l aleyhinde • 
ki tenkidlerin Amerika senatosunda 
nasıl %kayd karşJJ.$1.dığını da g<ir 1-
dük. 

«Korkutma yolile barış» 
Roma 5 (AA.) - Bazı ~giliz gaze

telerinin beynelmilel siyasi vaziyet hak 
kında gösterdikleri nikbinlik, demd.k· 
rasilerin bir taarruz hatbi !hazırladık
larına ve artık silahlan muazzam bir 
~ekil aldığı için bu harbin gecUa;ıiye
-::eğine kani bulunan Giornale d'Italia 
....,.azetesinde makils şekilde tefsir edil • 
mektedir. 

İngiliz 'bütçesinin 48,639,000,000 li
"'ete bali~ olduğunu kaydeden bu ga -
?:ete, Çemberlayn'in «müzakere yolile 
banş» forım11iiniln «korkutma yolile 
b<lrup IormUlüne çevrHmekte gecik -
rniveceğini kavdediyor ve diyor ki: 

Birk;ç ay z~rlında harb depolan dol 
..:ıurulduğu için İngı1iz sesinin değişece
.:Tine ve barış melodisile daha az ahenk
li bir tınnet ı?Östereceğlne kaıtt nazar. 
'a bakılabilir. Simdi münhem bir nik
J..ıinlik dal1.1::ıs1 1törülrnekte i~ de, bu 
-ilrhhıli'k dinhe1idi'r. 

Frankonun Almanya 
• 

ve 
vaziyeti Italyaya karş1 

(Baştarafı 1 inci sayfada) ı müş olan zabitler terfi edilmek suretile 
General Franko sözlerine şu suretle mükifatlandırılmaktadırlar. 

devanı etıni.ştir: Kartaca'da isyan 
'Yenı İspanya intikam ve kin mefhum- Saint - Jean - de - Luz 5 (A.A.) - Kar 

lannı tanımıyacaktu· ve bütün dünyanın taca'dan bildiriliyor: İıyan hareketi he. -
bunu anlaması elzemdir. Zira müsale - nüz tamamen durdurulamamıştır. Şehır 
llıetm.z bir zafer, boş bir zafer olur. Dün- civarında muharebeler cereyan ettiği ha 
ranın ve bilhassa ingmererıin bunu :m- ber verilmektedir. 
amasına ihtiyacıml?: vardır. Keza tspan- Barselon 5 (A.A.) - Kartaca~an ~elen 

Yada Şİtndiye kadar bize düşman olanla- isyan haberleri üzerine Frankıst fıloya 
:rın da bunu 'bilmesine ihtiyacımız var • mensub bazı gemiler derhal Kartacaya 
dır. Şf-a· 'f .. 1,... ·· ·· ı hareket etmiştir Bütün hükfunetçi filo ]f k '"'11 ı vazı em, u ~umıızun on arın- · 

1 adar samimi oldujtuna ve birbirimize Kartaca limanında bulunmaktadır. Ba • 
karşı l'l1Uha]if sanarda harbetmiş olmak- Zl hfrkumetçi kruvazörlerin limanı ter • 
la beraı.-r u"lkü .. .. ·· t k Jd g~ ketmeg~e teşebbüs ettikleri kaydolun -
11 • ~ muzun muş ere o u u-

a ll'landınnaktır Dünkü düşmanlarımı? maktadır. 
hi . . t 
takzıdn:ıle teşrıki rne3ai etmek istedikleri syan bastmlnuş 

ıra • Londra 5 (A.A.) - Madt'idden Reuter dtı!': e, ıspanya A vrupada kendisine 
a..l enb mevkii bizzat kendi gavretile elde 
"'-le ilir. • 

lliikurnetci•e... harbe devam 

1t l"decekler mi? 
ke:z adrid 5 (A.A.) - Bay NPE?rin, mer -
.nu ,ve cenub or.dııl-ınnın şimdik; grupu
danı eshederek bü~i\n orduların kuman -
Şah ığını erkanı harbiyPnin yard1mile 
Bu ~n derubde elmev<' karar vermiştir. 
r:in ı:ırar çok mühimd:r. Zira Bay N1..•g -
hlakta SUretle bütün h~rekatm şefi ol -
~ Ve başkum:mdar. general cJ ose 
.,~Yaja. nın fevkine gecmektedir. Bu ka 
letd lnukaveınet tezin!n ifadesidir. Geçen 
d'un t! b~ekil, nazırlar meclisinde or -
Olduı:ıı \razıyetini takviye etmek fikrinde 
Yeti gunu ve bu maks.adla Alikante vila
baş~de kala~ğıru söylemişti. Bundan 

1 ..... a nıuınaıleyb 44-45 yaşındaki erkek-
"~ı terh· d 

1a . 1 . 18 e erek bunları lazım olan tar-
ıniştış. erınae istihdam etmeğe karar ver -

il'. 

ajansına bildiriliyor: 
Kartacadaki askeri isyan teşebbüsünün 

bastırıldığı resmen bildirilmektedir. 

MRslak yoluıda 
yeni bir kaza 

(Baştarafı 1 i1LCi sayfada) 

bir adamla. karşılaşmıştır. Şoför Meh
med, Mahmuda çarpmamak için direk
siyon kırmış ve bu yüzden yolun sağ 
tarafındaki hendeğe yuvarlanmıştır. 
Bu sırada otobüsün önünden kaçmak 
istiyen çiçekçi Mahmud da otobüsle 
birlikte hendeğe düşmüştür. Kaza ne. 
ticesinde bir tesadüf eseri olarak oto
büsün içinde bulunan 18 yolcudan hiç 
birine birşey olmamıştır. Yalnız oto -
büsle birlikte hendeğe yuvarlanan 
Mahmw:l, muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralanm~tır. Yaralı tedavi e
drlmek üzere Şi4ll Etfal hastanesine 

te!:·talonya bidiselerinde yararlık gös • kaldınlm.ı.stll'. Zabıta rtahkikata başla-
ış l'e dertıaı merkezi mıntakaya dön mıştır. 

SON POSTA 

Cümhurreisi İsmet 
İnönü üniversitede 

(Baştarafı 1 inci sayf·vt11) 

= SQ'fa ı1 

800 Bahçekapı yangını 
vatandaşı işsiz bıraktı 

Mill1 Şef saat ı ye kadar hemşireleri ( Baştarafı 1 inci sayfada) ı Diğer taraftan yangının bir kasd ve'Ylt 
B~yan Senihanın evinde kalmışlar ve Yangın hakkınd!i yapılmakta olan tah kaza eseri olduğu da henüz tesbit edile ,. 
Modadan Sakarya motörüne binerek Dol- kikattan yangının nereden ve nasıl çık - memiştir. Tahkikatın bir müddet de'ftlll 
mabahçe ıarayına avdet buyurmuşlardır. ıtığına dair henüz kat'i ve kanaat verici edeceği anlaşılmaktadır. 

Reisicü.mhur bu aabah Üniversiteyi şe- bir netice alınamamıştır. Yangının sebeb Yanan Atabek hanında avukat Yusu:I 
reflendireceklerdir. Milli Şefin gençliğe olduğu zarar ve zıyan bilançosu d'a kat't Kenanm da yazıhanesi bulunmaktadır. 
nıühiın bir hitabede bulunmalan muh • surette tesbit edilememiştir. Hakiki va • Bu yazıhanede bir çok kıymetli kitablaD 
temeldir. Üniversite profesör ve talebe - ziyet tahkikabn tekemmülünden sonra ve mahkeme evraklarile mühim do: ala• 
leri bu tarihi Anı büyük bir sabırsızlık anlaşılacaktır. ra aid dosyalar yanmış!lr. 
ile beklemektedirler. Yangının nasıl çıktığı hakkında bir sü- Dün de yazdığınuz eib! mühim bir tı. 
İsmet İnönünün vilayet dahilindeki rü tahminler ortaya atılmaktadır. Yan • caret merkezi ola.:ı Bahçekapıda çıkan 

tetkikleri bir müddet daha devam ede - gın esnasında Ata Refik mağazasında u - yangın ticari sahada büyük zararJ r hu .. 
cek, yanndan itibaren İstanbul miilha - yuyan Şerif ve Mustafa ismindeki ilti sule getirm.i§tir. Tamamen yana 1 Ata 
katında seyahatlerina başlayacaklardır. bekçi ifadelerinde; uyandıkları zaman Refik hanı ile Küçük Ticaret hanı ve y&• 

Bayan İnönü hanın Ôrta kısmınd'l. bulunan aydınlık n yarıya yanan ..t{santopolo hanındaki 
Cümhurreisimizln. refikaları Bayan İn- camlan kırılmış bulunduğunu ve en üst fabrika, imalathane ve ticarethanelerde 

önü dün gece Şehlı' tiyatrosunun kome - kattaki trikotaj fabrikasının çok ağır ma işci, •kalfa. tezgahtar, muhasebeci, katil::i 
di kısmına giderek cBir muhasib aranı - kineJerinin gürülti.i ile en alt kata yu • olarak çalışan bir çok kimseler jşsiz kalıııı 
yor> temsilini seyretmişlerdir. varlanmış olduğunu gördüklerini söyle - m.ışlardır. 

Almanyanın iktısadl 
vaziyeti 

(Bwstarafı 1 inci sayfada) 

mqlerdir. Bu inhidam esnasında da iki Yanan müe~elerde ancak günUili 
bekçi muhtelif yerlerinden yaralanmı~ - nafakafannı temin edebilen ve şimdi ifo 
!ardır. siz kalan vatandaşlann sayısı 800 ü geçı.. 

Bu ifadeye göre yangının Atabek ha - mektedir. 
mnm ya dördüncü katındaki trikotaj fab Adli tahkikata bugün devam edileeel 
rikasından veyahuiı da üçüncü katından ve yangın mahallinde bir ehlivukuf ta • 
çıktığı muhakkak görülmektedir. rafından keşit yapılacaktır. 

Orhangazi 
Köylerinde 
imar /aa?igetı 

Yeni iki denizaltı 
Gemimiz 
Yakında geliyor 

set adamının ilrt~d ıadamına h&ki.m. 
olduğunu, Alınanyanın normal iktısa
di mübadeleye mani olan her türlü 
beynelmilel tedbirJeri takbih etmekte 
bulunduğunu v• bütün dünyanın 80 
milyonluk bir milletin iktisadi esası -
nm kendisinin yaşamasına ve çalışma
sına elvıermiyecek derecede dar ol _ Orhangazi (Hususi) - orhangazi! (Baştarafı 1 inci sayfadn.) 

teşarile Almanyada bulunan denizcile .. 
rimiz hazır bulunmuşlardır. Batıray 84 
metre uzunluğunda bir mayn denizaltı 

gemisi olarak inşa edilmiştir. Yakında 

gelecek olan Saldıray da ayni boyda bi.Jı 
hücum denizaltı gemisidir . 

ması keyfiyetinden memnun olaınıya- her hususta günden güne inkişaf et -
cağını bilmesi llzıın geldiğini .öy1e • mektedir. Bu seneki doğum, geçen se
m.iştir. nenin iki misli olduğu gözönüne alı -

Hatib, garb demokrasilerini ve bil - nrrsa nüfusU!J'l da çoğalmakta olduğu 
hassa Büyük Britanyayı tenkid etmiş 
ve bu demokrasilerin bu tedbirlerle a. 
lay etmekte olduklarını söyledikten 
sonra şöyle demiştir: 

Fakat o demokrasiler, ekseriya bü • 
yük servetlere birçok iptidai maddele

görülür. Bu sene Orhangazide ev1enme 
vak'alan iki yüzden fazla, boşanma 

adedi de ondur. Bu suretle Orhangazi-
de evlenmelerin çoğaldığı ve boşanma

ların azaldığı göze çarpar. 

re geniş müstemleke arazisine sahih Şehrin imarına bir plan dairesinde 
olmak saadetine nail bulunuyorlar ve devam edildiği gibi köylerin imarına 
bunun için de yüksek bir zekaya ve da, mevsim.in kış olmasına rağmen hum 
fevkalade bir çalışkanlığa muhtq ol- malı bir surette çalışılmaktadır. Kar • 
muyorlar. 

Haliçte Valide kızağında kurulmak .. 
ta olan diğer iki denizaltı gemisinden & 
tılayın deniz üss:i inşaatı taınamlanmaıi 
üzeredir. Bu gemi bir iki ay ıonra denize 
indirilecek ve makine aksamının monta ~ 
jına başlanacaktır. 

Bahkesir lig maçtan 

Hatib, ilaveten de-:-ı.iştir ki: 
İngilizler için gülmek kolaydır, zi -

ra hemen hemen hududruz bir impa -
ratorluğa maliktirler ve İngiltere için 
k1tlığa maruz kalmak tehlikesi yok • 
tur. 

Fakat biz Alman.yada da bir takım fen
kidler işitilmekte olduğunu kabul e -
den Göbels, Almanyanın şimdiki va -
ziyetinin Almanyayı harbe sü:rükl~miş 
sonra Versay muahadesinin Dawes ve 
Yung pl!nlannı imza etmiş olan kim
selerin beceriksizlfk!eri eseri olduğunu 

söylemiş ve bu noktai nazarı şu suretle 
tarif etmiştir. 

Mil1et~rin hays.tf zaruretleri, a~ -
mızm mahiyetine ve zaruretlerine mu. 
halif olan ekonoonik i~k>iil'e.r!lndeın 
çok daha mühimdir. · 

Hatib, şöyle devam etmiştir: 

Ecnebi1er, bi7.e d1ş pazarları kapat -
mak ~tiyorlar. Maarnaf:ilh Almanya, 
çalışkanlığı sayesinde fa:z:Ia sanayi 
mahsulatma maliktir. Bu sebebden do 
layı Almanya bütün dünyava kendi -
sinde ta.m&men veya kısmen mevcud 
olmıyan mahsulAt ve malzeme ticareti 
yapmaya hazırdır. Alman iktısadiyatı 

için prensip şudur· Malt vaziyetimizin 
müşkülatı müvar.ehesindeyiz. hiç bir 
'l<lm:m ihnaç edırce°'.imizden, fa21las \u 
ithal edemeyiz, Almanya, bu m~leyi 
halle her zaman hazırdır. (AA.) 

Filistin konferansında 
bir netice elde edilemedi 

(Ba~ta.f'ajı 1 inci ,,ayfada) 

Bugün intişar eden gazeteler Yahu -

di delegekrinir.: yarın (bugün) kon -

ff aransı 1ıerketmeıleri, ihti:rna lini ileri 
sürmektedirler. 

Sunday Times gazetesinin siya! mu 

harririne göre, YahudiltPr konferans -
tan aynlırken menfaatlerini müdafaa
ya Yahudi ajamm1 memur edecekler 

ve konferansın akim kalması mes\ıli • 

yetini üzerlerine alına!I1J4 olaca1clar • 
dır. Makdonald bu suretle konferansın 
nihayet buldu~u değiil, talik edildi
ğini ilAn edebilecektir. 

sak köyü halkı köy civarından akan su 
dan istifade ederek köyJerini tama ... 
men elektrikle tenvir etmişlerdir. Nü
mune ki)yü olacak olan Gemiç köyü de 

ayni suretle köylerinin elektrikle ten· 

viri için çal~ağa başlamışlardır. Gür 
le köylüleri Maarif Vekaletinin ver • 

diği nümuneye göre beş sınıflı bir 
mekteb yaptınnağa başlamışlardır . 

Yerıiköyün yaptırmakta olduğu şo

se iki güne kadar biterek açılış töreni 
yapılacaktıır. Çeltik9i köyü yapmakta 

Bölge lig heyeti toplanarak bu sene Ba " 
lıkeslr bölgesindeki llg maçlarmın 11 Mazt.. 
ta başlamasına ve 2 Nisana kadar de'fallL 
etmesine karar verllmlştlr. 

olduğu son sistem köy konağını biti&'< 
dikten sonra yeni bir okul yaptıraca» 

tır. Urcgli köyü İznik gölüne yakın 
köylerin en güzel ve şirinidir. Bu kör 
de zeytincilikle iştigal oluınduğu gil:i 
ziraat hususunda da bu rnınta.kada en 
ileri hamleler gösterilmekt.edir. 

~~~~~~ 
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i~ Sermayesi: 

ihtiyat akçesi ' 

t 0.000.000 • ngllt:z Llras. 

1.250.000 1 ngili:z Lirası 

TOrkivenin başhca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de . 

MISIR, t<IBRIS, YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
~ MAVERAVI ERDÜN~e ı· 

aif'~- ,' Merkez ve Şubeleri 
9Il: VUOOSLAWA, RUMANVA. YUNANiSTAN, SURiYE, LÜBNAN 
l ve HATAV'da 

X filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka · Muameleleri yapar 

Heubı cari ve mevdual hesaplan küşadı. 
İIC.lri krediler ve uesaıl<li krediler küşadı. 
Tilrlüye w Ecnebi memleketler üzerine keşıde senedat lSl<onrosıL 
Boru ~r&en 
E.alaam w tahvılit, altın ve emraa üzerıne avans. 
Seud~t tahsilatı ve saire. 

fıı yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasamn en müsait tartlaJ"ile ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarrui heupları açılır. 
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22-10~193. 

Sevgili cAnna> cığmı, 
Aşık olduğu.mu ıannedtyorum. Hem bu 

ıteier tam manasile. Hayatta yegane seve
ceğim erkeğe dün tesadüf ettim. Bu hah· 
settiğim genç, iri mavi gözlü. yiirl gü. 
aeşten yanmış bir atlettir. Dudakları .. fa
kat çok heyecanlı olduğumdan tarif ede
miyeceğim. 

İlk görüşte hayıılıınde yaşattığım erke
ğin bu. olduğunu anladım, sesi o kadar tat 
b ve ihtizazlı ki An!ıacıgım onunla konu· 
turken, adeta dalıyorum. İki üç kere 
kendisi de bunun farkına varmış olacak. 
Kim bilir beni ya bir deli veyahud abda
hiı biri sanmıştır. 

Bugün bir arkadaşımın evinde buluş
mak üzereyiz. Çok sinirliyim. Şimdiye 

kadar ıdört kostüm değiştirdim, bunlar~ 

d.an hiç biri beni Latmin etmiş değildir. 
Ah moda ne güzel şeydir. 
Şunu da söyliyeyim ki delicesine tut

tun olduğu.ma şüphe etme. Puseler. 
Jfarseı 

* 25-10-193. 
An.nactğım. küçüğüm, 

SON P.•OSTA 

.dar manalı gözlere tesadüf etmemiştim. j dır. Şüphesiz onu görecek ve sesini işite-
Anlaşılan o da ayn;, hislerle mütehassis 

1 

bileceğim. Bu da sinema sayesinde oi.a· 
olmuş. Bir aralık gülümsediğini far ket- ca:k ... Lakin onu kucağımcfa sıkmak saa
tim. Tebessümü ne kadar tatlıydı bilsen. detini elde edemiyeceı"tim. Artık hayatın 
Mukabele etsem belk:. beni cterelelli> benim için bir manası ka'mamıştır Anııa. 
zannedebilirdi ... O kadar ki istemiyerek Bu ümi&izlik ve ıztırab içerisinde yaşa. 
ben de ~lümsed;m. Bu dakik.a.du l.Şlklar mak bir işkencedir. Oradl'. ebediyen kal
da söndü. mak üzere bir manastıra kap:ınmağa kat'i 

Sinemadan çıkarken onu kapıda bek- surette karar verdim. Mademki hayat 
ler vaziyette buldum. Bana yaklaşarak genç yaşımda zehir olacak.. .. Gözlerinden 
büyük bir nezaketle selamladı. Koluma öperim. Marsel 
girdi, ses çıkarmadım. Bu cesaretin~ kar- Haşiye: 

şı kızmak hatınrçdan bile geçmedi... Sinemada ayağımı'. basao. o münasebet· 
Gözlerinin tesiri altında ipnotıze edil- siz küstahın verdiği randevuya gitmedi
miştim. O bir gün, yani yarın için ben- ğ 'mi söylememe bilmem lüzum var mı? 
den bir randevu istediği anda chayır> di- Küstah henı ayağıma bassın, hem de fü;. 
yebilmek kudr~tini kendimde bulamadım. telik benden randevu istesin? 

Onu seviyorum! Yarın buluşacağız. M. 
Hayatımda ilk defa seviyorum Anna. * 

Gözlerinden öperim.. 3-11-193. 
Marsel 

Haşiye: Bundan evvel!ti mektubum.da 
hahsettiğ!m mavı gözlü atlet ile aramı
zın bozulduğunu yazmayı unuttum., ab
dal ve sersemin biri olduğunu anlamakta 
gecikmedim. M. 

* 

Annacığım, 

Sana yazacak mühim bıt havadıs'm 
'Yar. Evleniyorum. Konserve fabrikatörü 
Oscar Lapisod ile. Ta.bıi kısa boylu VP. 

biraz fi~anca, yaı:ıı da biraz geçkin .. 
ha.defi zatında çok hisli bir adam oJduğu 
anlaşılıyor, binaen1ieyh kendisini seve-

2-11-193. bileceğime ~o~em yok. Bu ıatırlan çok 
Sevgili Anna, acele k·,, ı rum. Cünkii &teber; almak 
Neden acaba ben bu kada:v meyusum. için nişanlım ile sokağa 9:1.kmak üzere-

Ağlamak istiyorum. Niçin?. İnsanlardan, yiz. Puseler. Mı:ırsel 

adet~ nefret ediyorum, yalnız kalm:ık ve Hasiye: Dün akc;am Oscar ile bir sine-
sızlamak istiyorum! maya gittik. Garillamn yeni bir filmi ov. 

Çok bedbahtım Anmım, evet bedhah- nanıy.ordu. Doğru~u bn sefar artist hic te 
t~, çünkü seviyorum. Evet! Aşk, meğer nazarı dikkatimi celbetmedi. Cnk ıırı~uk 
hır .ı~tı~~bmış! . • j bir tip, Bıvığı sin ;r mi sinir. Ben niş.'lnlı-
Bır gol~ey~ aşık oldum. Cıddı konuşu- mı tercih edi yorum. Hem göbekccğizi 

yorum. bır golgeye, bir sinema artistinC'. olmasına rağmen. Mar:s~C 

.Marl 6 

Pirinç · Mercimek · Arpa - Kornflör - Yulaf 
Patates Unu vesair müstahzarab: 

-
Yavrularınızı n•f'e ve sıhhate 
ulaştıran bir zafer yoludur. 
Tarihı tesisi: 1915 M. Nuri Çapa Bqiktq 

- - - - -
Hakiki bir aşkla kalbimin çarpmasına 

-ebeb olan ilk er~e~~. ilk aşkıma karan
ihkta. bir sinemada tesadüf edeceğimi hiç 
batır ve hayale getirir mi idin? Ben doğ
rusu bunu, hiçbir zaman tasavvur ede
mezdim. Sanki tatlı bil- rüya görüyorum 
kibi geliyor bana. Bu hadise dün cereyan 
etti. Saat tam altıd1 randevu verdiğıın 
bir arkadaşımın evıne gidecektim. Bu 
ısaa-tten çok evvel sokağa çıkmış bulundu
ğum için. vaktimi geçirmek üzere bir si· 
.nemaya girdim. Filmi takib ediyordum. 
Ansızın biri önümden geçerken ayağıma 
basmasın mı? ... 

Meksikalı cGometh Garilla~ yı .seviyo. ""'- Bas, Diş, Nezle, Grı·p, Romat·ızma 
rum. Dün akşam iık filmini gördüm. "' .. 

Yı:ınyıki nH~hıı""1zda: 1 
Sen benim yerimde olsan böyle bir hal 

karşısın.da elini kaldırıp bır şamar atar
dın ya! Fakat bende büsbütün ak<ii oldu. 
A.cıdan tırnaklanmın söküldüğünü san
ınıştım. Buna rağmen bu erkeğe karşı 

derin bir şefkat bes1edim. Tevekkeli ka
dın kalbi, altın bir hazinedir diyorlar. 

.(Atsız süvari). Hevecandan dizlerimin N r· k k1 k b. .. 1 d h 1 k 
bağı çözülüyordu. S~çlar! yana taranmış, Başka arının öqürf'eri evra jl, ırı. 1 ve utun ağrı arınızı er a eser. 
siyah iki göz, uf::ık bir bıyık ve vahşi bir ç . . - - kal ında günde 3 kaşe alınabilir. - -

1 
evıren: F'aık Bercmen J 1 

~lliş.Tua~~ct büilinbun~~ ona b~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
esir gibi bağlanmama kaf geldi. Bugüne 
kadar beni hiçbir erkek bu derece büyük ............................................................ .. 

bir ıztıraba garketmedı. Ea'ıkes·r cac'deleri agaçlamyor 

Birkaç iskeml~ ötede oturduğunu ka
ranhk.ta seçebild!m. Lambaların yanma
sını aabırsızlıkla beklıyordum. NLlıayet 

lambalar yan.:hğı zanıan onu gördüm. 
Görmez olaydım. Berı hayatımda bu ka. 

Ağla, Annacığmı, ağla zavallı bedbaht Belediyece Topal t ! mevkiindeki çamlıcla 
Marselciğine ağla. Dünyanın en bedbaht yeniden 2500 tane daha çam dikilmiş, Çay
kızı benim. • İlk aşkıma • fec: ve yürekler deresi üzerinde beton bir köprü ya.ptırılma
paralayıcı olan nokta şudur ki, kalbimi j s~na ve Anafartaıa.r cadde.sinden sonra Mil-

. . . ... ., . lıkuvvetler ca<l<l esınln yaya kaldırunlan -
deşen ve ıçım.-Jekı ateş. koru .. d:yen bu nın da <arasiman döşenmesine ba.şlanmış-
hayale hiçbir zaman malik olıı.mıyacağım. tır. · 

"Son Posta,, nın ~~~ 
Edebi { ~~~~ 

Romanı: 8 \ ~ ,, . 
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Ailesini Wçsa ve. felakete sürükledik· j nı.mefendiye takdim edilmekle büyük 
ten sonra bu vazıyeti kurtarmak için şeref alacağım efendim. 
en küçük bir gayret sarfetmemiş ve - O halde bir dakika müsaade edin 
tam bir tevekkülle kendisini gevşekti- de kendisine haber vereyim. 
ğe koyuvermişti. Dışarıya çıktı ve ayni dakikada av • 

- Müfid beyin bizdeki eski kağıdları det etti. Bir kol'idordan geÇ€rek geniş 
ha t ırlamı~ oıması ne iyi bir tesadüf ol- kapılı bir odaya girdiler. Burası evin 
dut B1.1 vesile ile zatıalinizle teşerrüf en iyi döşenmiş ve en bakımlı odası 
etmek fırsatını €le E!'eçirdik. Ben artık idi. Duvar soluk kağıdlarla kaplanmış· 
İstanbu 11u hir adam değilsem de sizin tı. Ceviz bir büfe, odanın bir köşesini 
oradaki mevkiinizi ~k iyi biliyor ve süslüyor, pencerenin önünde asılı du
escrleıinizi takib ediyorum. Şöyle ra- ran bir kafes içinde öten iki kanarya· 
hat oturunuz efend ım, sizi bu havada, nın cıvr.ltılan sıcak odanın havasına 
böyle soğ'uk bir odaya aldığım için af- çok tatlı bir sıcaklık veriyordu. 
fınm dil"rim. Soba!'lın karşısındaki bir .şezlonkta, 

HakikateP oda o kadar soğuktu ki kırk yc:ışlarında kadar bir kadın uzan. 
Cevad bile paltosunu çıkardığına piş - mıştı. Kapı açılınca ince ve zayıflıktan 
man oluyor ve ayaklarından dizlerine adeta şeffaf olmuş yüzünü misafire 
do~ru dondurucu bir soğukluğun çık • doğru çevirdi ve hastalıktan incelmiş 
tığını duvu vordu. Onun üşüdüğünü an sesile: 

layım Nedim bey mütereddid ve çe • - Buyurunuz efendim ... diyerek Ce· 
kingeıı bir tavırla sordu: vada yer gösterdi. Nedim bey odanın 

- Cesaret etsem, sizden yandaki ye· en yeni koltuğunu öne çekmiş, misafi
mek odasını tcşr ' f etmenizi rica ede • ri karısile bırakarak kızını aramağa 
cc-ktinı. Ailece oradıı oturuyor ve ora· gitmişti. Fakat böyle kıymetli bir a· 
smı ısıtıyoruz. Bu vesile ile de yenge- damla konuşmak ~refini bir dakika 
nı z:n çocuk]uk arkadaşı olan karımı da bile kaçırmak istemiyorın~ gibi he -
size tanıtmış olurum. Bir de sıcak çay men avdet etti ve çoktanberi hasretini 
içeriz. O müddet zarfında da büyük çektiği İF.tanbula aid havadisler SO:r • 
kızım size aradığınız kağıdları bulup mağa başladı. 
getirir. Bu eski şeylerle hiç meşgul ol· Göz!eri biraz Muallanınkı1eıi andı -
madığımı ve ancak kızımın bunlarla a. ran Nedim beyin bakışlarında, elli ya
Jakadar olduğunu itiraf ederim. ~ma rağmen hala fstanbuldaki zevk ve 

- Teklif sizce kabul edilmek ve ha • safa günlerini düşünen, onlara acıyan 

ve <>nları hasretle istiyen bir mana se· 
ziliyordu. 

O sırada on dört yaşında zayıf ve in· 
ce bir kı7, elinde kızarın~ ekmek dolu 
bir tabakla göründü. ATkasmda da, çay 
tepsisi le Mualla giriyordu. 

- Büyük kızım Muallayı biraz evvel 
gönnü~tünüz efendim. Öteki de ikinci 
kızım Jaledir. 

Mualla ekmeklerin üzerine tereyağı 
sürerek çayları hazırlamağa b<l.'ilamış

tı. Cev:ıd, kendisine mahsus· bir bela· 
gat ve parlaklıkla konuşurken, onun 
en ufak bir hareketini bile kaybetmi
yordu. Onun ı:tibi meşhur ve müdekkik 
bir romancı için, bir taraftan konuşup 
diğer taraftan da karşısındakini tedkik 
etmek kolay bir işti. 

Mualla kendisine bir fincan çay ge
tirdiği zaman teşekkür ederek aldı ve 
yanındaki masamn üzerine koyduktan 
sonra ona hitab etti : 

- Yengem size verilmek üzere bana 
bir paket göndermişti efendim. 

İnce bir kordela ile bağlı olan küçük 
bir paketi uzattı. Ge-nç kız biraız çekin· 
gen bir tavırla hediyeyi aldıktan sonra 
hemen Cevadın istediği kağıdlan ge -
tirmeğe gitti. Bunlar sararmış eski ya· 
zılardı ve Cevad, ev sahiblerinden af 
dileyerek kağıdları okumağa başladı. 
Bu eski vesikalarJa kızının meşgul ol· 
duğunu Nedim bey söylediği için vakit 
vakit durarak Mua11aya bir şey soru
yor, ondan izahat istiyordu. Genç kız, 
ta kalbini görmek istiyormuş gibi de· 
rin derin kendisine bakan bu yabancı 
fakat güzel gözlerin lkarşıS'lnda biraz 
sıkılganlık duymasına rağmen gene o
nun suallerine tabii ve sade bir taV1r1a 
cevab veriyordu. 

Genç muhaTrir kAğıdlan tekrar kat· 
layıp iade ederken: 

- Bunları daha inceden inceye ted· 
kik edemedigiınE pek müteessirim, i -
çinde çok enteresan şeyler bulacağıma 
eminim, dedi. 

Bu zengin ve parlak adam ~-

Almanca mütercimi aramyor 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden 

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

da cidden hayran kalan Nedim bey der
hal heyecanla atıldı: 

- Onları alıp götürünüz ve istediği· 
niz kadar yanınızda aJal.royunuz efen
diın 

Cevarl Mualla.va döndü: 
- Belki de küçük hanım bunlarla 

meşgul oluyor. Onu mahrum etmek is· 
temeızn. 

Genç kız başını salladı: 
- Artık onları tedkik edecek vaktim 

yok efendim. Bila tereddüd alıp götü· 
re bilirsiniz. 

Cevad hürmetle eğilerek teşekkür 

etti ve tren vakti geldiğini söyliyerek 
ev sahiblerine veda etti. 

Dışarıya çıktıkları vakit Nedim be
yin yüzü birdenbire değişti, sert bir 
sesle bağırdı: 

- Mualla, gelip şu çocuklara baksa· 
na canım. 

Biri kız, biri erkek iki küçük Ceva • 
dın sanrialye üzerine bıraktığı palt.o • 
sunun kürküne ellerini ve yüzlerini sü
rerek eğleniyorlardı. 

Bu masum eğlence karşısında Cevad 
gülerek: 

- Zararı yok efendim; dedi. 
Ayni dakikada Mualla yetişmiş, u -

tancınd:m yüzü kızararak: çocuk.lan a· 
lıp götürmü~tü. 

Fakat giderken, onun ci<ld1 fakat tat· 
1ı bir sesle söylediği şu sözler muharri· 
rin ku 1ağına geldi: 

- M}safirin paltosuna dokunmak ne 
ayıb şey! 

Buna bir çocuk sesi cevab verdi: 
- Aman ablac1ğ1m, görsen ne sıcak· 

tı. Hem öyle güzel kokuyordu ki ... 
Cevad paltosunu giydikten sonra ka· 

pıdan çıkarken ev sahibine baktı: 
- Kalabalık bir aileniz var galiba 

beyefendi? 
Nedim bey derinden derine ah etti: 
- Beş çocuğum var beyim. Kanımın 

s1hhati de pek bozuk. Eğer büyük kı • 
zım olmasa halimiz ne olacaktı bilmi· 
yorum?. Bereket versin ki o kardeşle--

rini pek seviyor ve onlar.la meşgul o-
1 uyor. Fakat bir gün evlenecek olursa 
!'le yapacağız? 

Bunu söyler söylemez ba.şın:ı salladı 
ve kendi kendisine mırıldanıyornıilli gi· 
bi ilave et~.i: 

- Adam sen de, dünyanın bir ucun
da kalmış, parasız bir kızı kim alır? 
Maalesef güzellik her zaman para et
miyor. 

- Hakkınız var efendim. Fakat rica 
ederim rahatsız olmayınız. Bu kapıdan 
<l ı~nrıya bir adım atmamanızı rica e • 
derim. 

Odaya döndüf!ü zaman Nedim bey 
heyecan la konuşmağa başladı: 

- K e harikulade adamt Ne zarafet, 
ne şıklık! Onun hakkında gazetede oku· 
duğum ve işittiğim sözler hiçmi.ş me • 
ğer! Bu adam, bütün başları kendisine 
çevirecek kadar fevkalade ... Öyle de-
ğil mi? 
Yabancı bir misafirin gelmesinden 

biraz canlanmış gibi görünen kansı ce-
vab verdi: 

- Evet, cidden yüksek bir adam. 
Müfüi bey:n sayesinde onu tanıdığımı· 
za ben de memnun oldum. Fakat biraz 
mağrur degil mi? 

.:_ Hnkkı da var. Dünyada her şey o
na tehessüm edi~ror; hiç bir eksiği yok. 

Bu sözl~rde hafif bir kıskançlık se
ziliyordu ve gfıya bu kıskançlığı yen~ 
mek i stivormuş gibi Nedim bey beş 
a~a~ı beş yukarı odada dolaşmağa, ö· 
nüne gelen eşyayı düzeltmeğe başladı. 
Odanın havasında hala Cevadın bırak· 
tığı tatlı kolonya kokusunu koklamak 
ic'n burnunun c1e1 ıklerini açarak derin 
der in n~fes a1ıyordu. 

Mualla ireriye girnıiş. çay masasını 
toplamağ:ı ba!=lamı~tı. Nedim bey iç sı· 
kın tısını onun Ü2€rinde geçirmek iste
di ve b irdenbire durarak kızına baktı: 

- Bana bak!'ana sen, arkandaki e!l· 
vahım değiştirsen olmaz mıyd"~ Mi!'a· 
firlere bu paçavralar içinde çıkmak ~·a-
kışık alıyor mu? (A1'kası t'ar) 
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Baron 
G 

Yuan: ZİYA ŞAKİR 

Hüseyin 
DUnko kısmın hOIAsası 

Gazi ölüyor! Ben Kichela' da ekmek tedarik etmeyi ihmal etmemiştim. 
Bu, nogayların bilmedikleri bir lükstür 

Maın t:ya hrtn .. 
S&unu ben: de hfikdın süren Omer Bey 
Gazının kumanda.nla.nndan Hüseyin 
Cafer ko bir otlu dünyaya geliyor, ve 1&n.t 
levend h~U}>Or. Cafer ilin pçtlkçe Oüyöyor, 
lihnı bi r dell.kanıı oluyor. Onun mualll:m
kıı.ıç k l?.at bab~ ye.ın;yOI": Ata binmesini 

uşanznaaıru. ür ini - ' llir gü • g e.piı.ea ögretlyor. 
Yor .., n şehre m~hur bir pehlivan ııeli -

• •vıeınıek 1n 
tor. :t.liha et btitün pehllvruılarını yeni -
Elfi.seyın '~et gür~erde ham bulunan Bey, 
a:ÜSeYin 

0 
az.iye güreşe çıkmasını söylüyor. 

karıyor 
0 

aıı de oğlu Caferi meydana 91 -
Yere 'V~l"U afer hasmını belinden yakalıyor, 

ll .YOr l'e yen.ıY'OJ' 
u suretıe d . 

ll~na ~ .. ı~- e halk ona Jri Te ku~tli ma
- <Battal) lsın1ni «:oyuyor. 

<Roman devam ediyor) 

~ 

l10sE'r1N GAZiNfN FF.Ci AKİBETİ 
!daıaty 

(J\nı. aya beş konak mesafede 
şehrt Utyon) ( 1 ) 1mıinde bir Ermeni 

vardı. 
Bu şeh.iı 

l'ilıni ınuhkem bir kale ile çev • 
(Ş~~~· )B~ ş~hrin w kalenin beyi de, 

Fakat mni.nde btr keşişti. 
<ieğU k bu keşif, y&lnız din işlerinde 
~ d~ ~~. er idaresinde ve cenk işlerin
tün ~YÜ.k bir şöhret ıkazanmıştı. Bü

'h.ii......... eı:u kah.ramanJan içinde adı 
~•11etı ' 
l!:l'll'.l e anılan bir kahramandı. 

?nez!ıe~~ilerin (Şapatabah) denilen 
lar C ın~ndi. Bu mezhebe baj1ı olan 
~--U?nartesi günleri ibadet ederlerdi. 

'!.._ 'ı'<Ulla!I o .• l d 
~dar 

1
• gun er e tepeden tırnağa 

tlınas a tın sırmalarla işlerun~, üzeri 
L.. , Yakut zü- -"d b .. .ı "b. ... ,Ytnetu , uuu , ı.e erccu. gı ı 

al.tın b. taşlarla işlenmiş bir elbise ve 
aıa'!'ak lki;ac giyfp eline gümüş bir asa 
Ayine h' Ueye giderdi. Yapı'lan büyük 
h~ka' ~~t riyaset ederdi. Amma, 
çuha rn. nletde de, cenk adamları gibi 
lıç Ve h mtan Ve meşin çakşır giyip kı-
Aın !l?lçer takarak gezerdi 

tin el~rYon şehri ve. kalesi Ermenile -
Pe.ı-at~nde ohnakla beraber, Bizans im
l'ablar ru:a tabiydi. Bizans11Iann, A • 

Şanı a , arşı, bir hudud ·kalesi idi. 
ltat hu~;; bi~. hayli ask~ vardı. Fa -
•ttndan : Huseyin Gazınin korku -
bir va i daıına sil~ elde, harbe hazır 

br. z Vette dururlardı. 
ql.!Se ' 

SJ.lı;: sık Ytn Gazi, kaleye karşı yantığı 
tna..c;•1 Veakın ve baskınlarla, gerek Şa -
tt. o d gerek kale hal'k:ını bfaar etmiş
Zatnan e~~ ki, yaz mevsimi geldiği 
tına gta ağlarına, bahçelerine, tarlala
lat:ya be etnez:lerdi. Ancak, her sene Ma
}'1n G !lerbeyi Ömer beye ve Hüse
lne]t ~zıy: biiytlcek birer veref v-er -

A.ttık r~ııe biraz rahat edebilirlerdi. 
ku ~lnnıe alk, vergi vermekten ve kor
gün Sanı kten binn· obnuşfar<lı. Bir 

_ ~ ~ın konağında toplanıp: 
~ J....'l' (bey) diye, başımıza geçir -
llske; be VUç dolulan altın verip, bunca 
k~rı-- slertz. Amma erene Türkün 

"-QSUrt t- ' 

ttıan d~ u Çekeriz ... Bu hal, nice za -
~ na:rn;anı edecek. Mademki bu dere
d~n ~r htr pehlfvan ve adın dillere 
Yap .. b~t111 bir kahramansın. Ne yap, 
'kendhni · hu endiıııeden kurlar. Yoksa, 
ba,ka bi:e bir 'başka bey ve askerimize 
Diy~ . kuınandan seçeriz. 
Şaln~~şıkAyett: bulunmu~Jard~: 

laınışt ' de'Vletin elden gidecegıni an
llu'?l't ~· Ctv-ar kalelerdeki lEmıeni ve 

~an ~~1eıiııe nllıne:ter yazarak el al -
lnışt1 • BuY11k bir ordu toplamıya başla
':1racak.. ordu He gidecek, Malatyayı 
~n Gaz· ~alı~ kasıp kavuran Hüse
l'acaJtti. ın n vÜcud.Untt ortadan kaldı -

"· 

Tercüme eden: Hüseyin Cahid Ya,çm 
Moldavyaya gelinciye kadar lan kışa .kadar kendi hallerine yalnız bı· 

Balldıklarun benim arabama yüklenmiş- rakır. 
ti. Sultan icab eden emirleri gönderdiği Kış mevsimi yaklaştığı zamandır ki 
için, ertesi sabah Kicheladan hareket et- hangarlar altına getu:mek için hayvanları 
tim. Bir mtrza beni Bahçesaraya (1) ka- aramağa giderler. Rasgeldiğimiz Nogay~ 

dar teşyie memur idi. Yay, ok ve kilim ile lar da işte bu maksadla dolaşıyorlardı. 
müsen8:h kırk 9ilvari de refakat ediyor- Fakat işin garibi, geniş bır ovada bu ışle 
lardı. Asker arasında pek az intizam, di- meşgul olan bir Tatarın ne tarafa gitmek 
siplin ve zekA eseri görmeğe alışkın bu- IAzım geleceğini dahi bilmemesidir. Bit' 
lunduğum için Tatarları daha iyi talim vadi ile diğer vadi arasınd.ı daima on iki 
görmüş asker diye zannetmiyordum. Fa- fersah genişlik ve otuz fersahdan ziyade 
kat Basarabyayı, kuvvetleri bir nevi is- bir uzunluk vardır. Tatsr bunu düşün· 
yan halinde zannolunan Yedsan~an ayı- mez. Küçük bir torbaya otuz gün yetişe
ran Niester'i geçtikten sonra mufrezeye cek kadar kızartılmış dan unu koyar. Al
kumanda eden. zabit yürüyüşün askeri tı clivre> in bu iş için kafidir. Erzakmı 
ntza.m dairesinde vukua gelmesi için e- böyle temin ettikten. sonra, beygire bi-

. rd' On fki süvariden mürekkeb bir ner, güneş gurub edeceği zaman durtll\ 
nur ve ı. ·· k b :..

1 piştar kuvveti arabamın 200 adını önün- hayvanının ayağına koı:;te a6 ar, onu 
den yürüyordu. Zabit sekiz nefer ile ara- otlamağa bırakJr, un ile karnını doyurur.1 
b b' t muhafazası altına aldı. İki uykuya yatar, uyanır, tekrar yola çıkar.. 

Güre, §td cıetie ba.§1.adı. ta~ ~~der nefer koydu. İki yük ara- Yolda giderken, t\?sadüf ettiği sürüle .. 
zerlerint- var, hadlerini bildir. . Dev (2) in altın gibi parlıyan yelele- b::ı :.ııkadan geliyordu. En nihayette te rin markasına .~a~ ederek bunl~ı zih~ 

Dedi. n, ~~lg~ dalga uçu~o:d~.' !.~~çın kaya· sekiz süvari vardı. Altı yüz adımdan faz· n:tnde tutar, gorduğü şe~lerı ~Y?1ı ış pe .. 
Hüseyin Gui, hiç telQ.ş etmedi. As - lar uzennden, yel gıbı suzuluyordu. la bir mesafeden yürüyen ve altışar pi- flllde bulduğu ve tesaduf ettıjı Nogay .. 

kerlerinden iki yüz kadar seçme atlı Hüseyin Gazi böylece bir hay'l.i gitti. yadeden terekküb eden iki küçil~ müfre- lara anlatır v~ aradıklarını onlara ışaretı 
alarak bir gece ansızın Malatyadan ha- Tam bir ormanın kenanna gelir gel .. ze sağlı sollu bir istikşa! hareketi yapı- eder. O da bılmukabele onlar.dan .malft-
reket etti. Sıkı bir ilgar ile Amuryon mez, gözleri elmas gibi parıldayan bir 1 d mat alır ve bu sayede seyahatını nihaye~ 

yor ar ı. te dirir B kad b lı b' · ıı · 
kalesinin karşısına dikiMi. karacayıı tesadüf etti. Geçmekte olduğumuz ovalar o kadar ,.., ........ ~~ birin .. du .. t~; .. sab. ır kır mıt · et:ın 

bT d · leli g ....... un e mu '-U9 ır as er ye ış ır· Şamas, henüz hazırlıklarını ı ırıne- Karaca, emsals!z derece e giıze ·. düz ve 0 kadar açıktılar kı ufuk her ta- . d k k 
1 k . . mesın en or u ur. mişti. Onun için, Hüseyin Gazinin ar- Bunu avlıyarak sevgili oğlu (Cafer) e rafınuzdan yüz adım mesafede gıbı B' . ilk h t .. ü .. k 

km - e<l .. .ı· B' kaç e.a.· .. .. .. . . hatt:: kü' _ ızun seya a gun muz anca o:ı:ı şısına çı aga cesaret emcuı. ır hediye götürmek ist ı. gorunuyordu. Ufacık bır arıza, " fersah mesafedeki clvar vadide nihayete 
atlı ile serasker Mihail'i Hüseyin Ga- Hüseyin Gazi o kadar mahir bir ni· çücük .bi~ a~aç bile ı:v:~anı~ manzara~~- erecekti. Güneş alçalmağa başladığı ha1-
ziye gönderdi. şancı idi ki, bir ok sallar sallamaz, ka- nı de.ğıştırnuyordu. Butun gun yalnız su- de önümde hüzünlü bir ufuktan başka bir 

Mihail, Hiıseyin Gazinin hururuna racayı yere devirebilirdi. Fakat onun vari birkaç Nogaydan ba~ka kimseyi g~r- feY görmüyorıdum.. Bu sırada, bırdenbıre, 
gelerek: maksad:, karacayı diri olarak ele ge- medik. Yanımdaki Tatarıarın, nafiz goz- arabamın yokuş aşağı indiğim hissettim 

- Beyimiz Şarnas, selam gönderdi. çirmekti. leri bu N<>gayfarm vücudleri topra~ ye bir sıra oba (3) gördüm. Bunlar, sağlı 
«Bizim, kendilerile hiç bir kavgamız ve Derha~ boynundan sapanın ipini çı· mahviyeti hasebile meydana çıkmadı~ sollu, vadiyi gözü:ü. alabildiğine tahdid 
nizaımı;ı: yoktur. Böyle husumetle ge- kardı. Bunu, bir kemend gibi kullana· ı.aman onların başlarım fark ~e tem~ız ediyorlardı. 
lişinin manası nedir?. diye sual ediyor... rak karacanın boynuna takacak; bu na- ediyorlardı. Bu Nogaylar be~gır üzerın- Fena bir köprünün üzerinden çayı geç. 
Eğer matlup, vergi ise vereiim. Baska- rir. ve zarif hayvanı, öldürmeden yaka- de yalnız başlarına dolaşıyor1ardı. ıtik. Çayın yanında üç oba gördüm ki sı-
ca bir talebleri varsa, elimizden geleli- lıyacaktı. Onun için, sağ elinde ip ol • Süvarilerimizin isticvab ettikleri No- radan ayrılmış bulunuyorlardı. Bunların 
ği derecede onu da icra edelim.> di - duğu hald~. atını bütün kuvvetile mah- gaylar bize haber verilmiş olan kargaşa- içinden yeni bir oba bana tahsis edilmiş-

muzladı. Ormana daldı. lıklarm aslı olmadlğ'm söyliyerek endişe- ti. Arabalarımı arhya koydular. Müfre
yor. 

Dedi. 

Hüseyin Gazi, merd bir kahramandı. 
Karsısında sinenlere, kılıç çekmekten . 
hoşlanmazdı. 

Şamas'ın gönderdiği habere inandı. 
- Mademki Şamas, kavga ve niza 

istemez, biz de o fikirdeyiz. Beyhude 
yere, kan dökmek iste.meyiz. Beş YJllık 
vergiyi birder, versin, döner gideriz. 

Dive serasker Mihaile eevab verdi. 
... ' ' .. 

Mihail, bu cevabı alıp Şarnas a go -
türdükten sonra avdet etti: 

- Gösterdiğiniz dostluktan, Şamas 
çok memnun oldu. Beş yıllık deği-J., on 
yıllık vergiyi bile vermiye hazırdır. 
Ancak, bu kadar parayı toplamak ko -
lay değildir. Bahusus halk, sizin bur~
ya gelmenizden korku içindedir .... sız 
varın kalenize gidin. Halka, emnıyet 
gelsi~. Ve.,.giler, kolayca tahsil .. edilsin. 
Bir ay sonra, adam~annızı gonderin. 
Paraları teslim edelim. 

Dedi. Ve, $Özlerinde hiç bir yalan ve 
düzen olmadığına, kitab üzerine el ba
sarak yemin etti. 

Hüsevin Gazi, bu yemin karşısında, 
Mihail'in sözlerinin doğruluğuna ka • 
naat getfrdi. 

- Pekala .. kalenizde dellallar çağır
tın. Artık bizden ·kendilerine hiç bir 
zarar geiınez. Bir kaç gün bu civarda 
avlanıp geri gideriz. 

Dedi. 

* 

Faka~. ağaçların arasından beş on 
mızrak boyu ilerler ilerlemez, etrafın • 
da bir takım korkunç sesler işitti. Bu 
seslerin ne olduğunu anlamak için ba
şını çevirir çevirmez, hiddetinden tit
redi ... Bunlar (Şamas)ın atlı askerleri 
idi. 

Şamas, çok kurnazca hareket etmişti. 
Hüzeyin Gazinin, çekilip gideceğine da 
ir verdiği söze inanmamış; birdenbire 
bir baskır:ı:ı uğramamak için, her tarafa 
bölük bölük askerler yerleştirmişti. 
Şehirle Hüseyin Gazinin karar_gahı ara
sında bulunan bu ormana da kuvvetli 
bir atlı müfrezesi saklamış, bunlann 
başına Ja bizzat kendisi geçmişti. 

Şamas burada böylece ookleyip du -
rurken, talih ve tern<lüf Hüseyin Gazi· 
yi yalnız basına, buraya sevketmişti. 

Hüseyin Gazinin hafif siJahlarJa mü
sellah olduğu halde, bir karacanın pe
şine düş€rek dolu dizgin ormana girdi
ğini gö!'."en Samas, o 'kadar büyük bir 
hayrete düş.tü ki, evveıa şaşırdı .. bir tek 
söz söy:emiye muvaffak olamadı. 

Fakat bir an sonra kendini toparla
dı. Askerlerine: 

- Tez, binin. Etrafını çevirin. 
man, bu fırsatı kaçırmıyalım. 

Diye, bağırdı. 

A. 

(Arkası var) 

(2) Atının adı. --··--·-· ............. ..._..... .... ______ _ 

mizi teskin etti1er. Maamafih, ben onla- ze benim yanımda yerle~ti. İlk işim mün. 
rın neden buralarda dolaştıklarını merak ferld bir grupunu teşkil ettiğım levharun 
ettim. Sorduğum sualler neticesinde anla- heyeti mecmuasını temaşa etmek oldu. 
dım ki çadırlar altında oturduklan için Bilhassa bizi yalnız bırakmalarına hay. 
bedevi zannedilen bu kavimler ovayı ret ediyordum. Kendimi biraz daha dfk, 
şimalden cenuba do.ğru kesen ve bir ru4 ~at ve merak edilm.eğe layık biri telakkJ: 
bu fersahlık genişliğe mukabil otuz fer- ı.4rlıtiğim için ·bu hayretim bütün bütün 
sahtan fazla uzunluğu bulunan sekiz on artıyordu. ( ılrkası var) 
ctoi..se:. der.inrikte vadilerde takım takım 

(3) Oba Nogay çadındlr. 
yerleşmişlerdi. Bu vadilerin ortasından ------·····---.. ·········-···-·· .. -·--
çamurlu bir su akıyor ve cenubda küçük 
küçük göllerle nihayet buluyordlL 
Bu göller de Karad~nizle ittisa~ peyda 
etmişlerdi (2). Nogayların çadırları ve 
kışın bu çoban kavimlerin müteadd1d JÜ· 

rülerine sığınak hizmetini görecek han
garlar işte bu ırmakların kenanndadır
lar. Her mal sahibinin. kendiaine mahsuJ 
bir markası vardır. Bu marka hep kır
mızı kesilecek kadar kızdırılmış bir de
mir ile beygirlerin, sığırların ve devel• 
rin kalçalarına vurulur. Tüylertnf:n ibe
rine kırmızı boya ile iıaret yapılım ko
yunlar gözönünde muhafaza edilir, ik&
metgahlara yakm bir mevkide bulundu
rulur. Fakat sair cins hayvanlar cins cins 
sürülere ayrılar9.k bahar mevsiminde o
valara götürülür. Orada mal sahibi bun. · 

Kulağımza küpe olsun 
Dalına RADYOLİN; çünkü: 

RADYOLiN 

Diş macunile muntazaman 
fırçalayınız. 



14 Sayfa SON POSTA 

•Soft Post•• tnn l'lenlz romanı: 114 

Deniz Şeytanı 
Türkçeye çf'ruea: Jıl. Süren• Dllm•• 

a yangın 
Yeni Z€Iandada karşılaştığım insan-! Bu S('ln firarımız için yaptığınuz ha- l da ah.şah da olsa ve cİnci• gibi cenga

lar arasında bir kişi vardı ki yalnız ona zırlıkların bütün tafsilatını verebi1mek verane olmıyan bir ismi de bulunsa bi 
kar~ı tam manasile nefret his:erile mii- ıçın ayrı bir cild kitaba ihtiyaç le gene hır charb gemisi>nin kuman -
tehassis bulunmuş olduğumu söylemek vardır. Bu yolda size yalnız belli başlı danı sıfatile bir kılıca kat'i ihtiyacım 
isterim. Bu herif Hunsen adında ve do· noktaları tavsif etmekle iktifa etmiş vardı. Benim çocuklardan biri, firarı
ğum itibarile bir Almandı. Fakat Yeni bulunuvorum. Fakat 0 günlerde kılık mızdan bır saat evvel, üsera karargahı 
Zelanda vatandaşı olmuştu. Bu böyle v~ kıv~fet bakımından ne halde oldu- kumandanının gardirobuna yaklaşma
olmakla yani Yeni Zelanda vatandaşı nın yolunu bulmuş ve bu yol ile değil 

ğwnuzu söylemeği unutmuş bulunu • 
bulunmakla beraber harbin zuhuru ü- yorum. Hatırıma gıelmişken onu da yalnız kolonel Turner'in en iyi elbise-
zerine sivil üsera karargahına gönde- sini, fakat onun kılıcını da ~ırmıştı. 
rilmişti. Bu adam t.izim motör ekspe - söyliyey!m ki biz kampta iken, hepi - Plenty körfezinin şimali garhisinde 
rinin, kolonel Furner'in Pcarl yani miz. Ye-'."li Zelandalılann askeri ünifor- kain gayri meskun ve kırmızı civa ma
•İrıı~:}• adındaki motöründe çalışmak masmı !abis bulunuyorduk. Benim -Ü· nasını ifade eden bir adanın teşkil et
üzere oraya giderken şüpheli bazı eşya niformam ise hepsininkinden entere - tiği kuytu bir koyda iki gündenberi ya
taşıııdığma dikkat etmişti. sandı ve Avustural:rnlı mizah muhar • tıyorduk ve bu müddet zarfında yaka-

Herif ötedenberi kamp kumandanı- rirleri karikatüristlerine haftalarca ma- lanmak tehlikesini de dar atlatmıştık. 
nm teveccühünü kazanmak için fırsat teryel temin etmişti. 12 l~deın tulun- (.ılrlı-ası var) 
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• 
!'ürldye radyo difüzyon postalan 

A nka~a radyosu 
D .\ LGA lT7.lTNY fTi"·~ l 
ı~ m. 183 lrC8. l!O ıtlr. 

A.Q. 19 "-4 ın. 15195 Kc.s. !O Kw. 
P . 31 ·ıo m. 9485 Kc.s. to ıcw. 

Mart 8 

18 Şubat tarihli 
bilmecem·zde kazananlar 

18 Şubat tarihli bilmecemizde ka- İstanbul Hayriye lisesi 423 Orhan, İ.!tanbul 
ikincl ilk oknl .ı:ınıf 2 de Nilüfer Kö.katan. 
İstanbul 61 inci ilk okul talebesinden ~S' 
Sedad, Tstanbul Beyo~lu 13 üncü ilk okul il)" 

nır 4 de ~94 NecH\l Burkat. 

zananları aşağıya yazıyoruz. İstanbul· 
da bulunan talihli küçük okuyucuları
mızın Pazartesi, Perşembe günleri öğ
leden sonra hediyelerini bizzat idare
hanemizden almaları Iazımdır. Taşra 
okuyucularımızın hediyeleri posta ile 
adreslerine gönderilir. 

Bir kilo çikol,ta 
Beyoğlu 6 ncı okuldan 498 Selim. 

Bir futbol topu 
Ankara inşaat usta okulu sınıf 3 den 268 

Sırrı Özalpa.slan. 

MUHTIRA DEFTERİ 
<Son Posta hatıralı) 

İstanbul Yenlkapı yeni Sepetçi sokak No. 
15 te Zekerlyya, Konya San'at okulu talebe
sinden 180 Mustafa Er, İstanbul Şehremini 
Uzunyusuf Alyanak sokağı No. 18 de Abdul
lah, Salihli Altınordu ilk okulu sınıf 3-A da 
Bürhan !sık ZOnguldak Namıkkemal Uk o
kulu 241 Sadık İpek, Sıva.s General Fikri oğ
lu Doğan. 

YUVARLAK Dl..TNYA K.ALEMTRAŞ 
<Son Posta hatıralı) 

İstanb•tl birinci ilk okul sınıf 2-.A da 49 
Azml Kl\mll, İstanbul Karaköy Necatlbey 
caddesi No. 11 ı de Mellha, İstanbul 61 lncl 
okul sınıf 3-C de 531 Nejad, İstanbul Gedlk
paşa Hamam caddesi No. 5 te Berrin, İstan
bul 44 iincü okul sınır 4 de Nezahet. 

MÜREKKEBLİ KALEM 
(Son Posta hatıralı) 

BOYA KALEMİ 
Konya lise sınıf 3-A da 83ô Adll, ht.a.nbııl 

44 üncl.İ okuldan 372 Cavidan, İstanbul Hay
riye lisesi 2'il Nejad, Elazığ mütekaid ma.U-
ye m~muru Ne<:ib kızı Müşfika, fstanbUl 
Vezneciler Zeynepkamll sokak No. 40 da Me
tin zeyhek. 

AYNA 
(Son Post!\ hatıralı) 

İstanbul 15 inci fll{ okuldan 254 Raif, 1'
tanb•ıl Vefa erkek lisesi 386 Kadrt, İstanblll 
Fatih Hı?.vriye lis.,sl sınıf 7 de 75 Senih AJ'l
burnu. İstanbul Yenlkapı orta okulu ıı60 
Cemil. 

KİTAB 

İst:ınhnl krn orta okulu 1-C de 105 T11rkt.ıı. 
Afyon li.o;e sınıf ı-c de 1255 İhsan, Afyon 11-
sesi 537 Kazım, İstanbul birinci okul sınıf 
5-B de 158 Sedad, İstanbul 44 üncü otuıdaJl 
350 Haydar. Çankırı orta okulu 113 Oemal. 
Trabzon elektrikçl SalrıhR ttin oğlu Orhan. 
Eyüb orta okulu 2 - C den 639 Raşid ~· 
Adanıı Ordu malüllerl blrliğt reisi En'Nl' ot' 
lu Otnız. 

RESİMLİ El.işi MODELİ 
İstanbul Sarıyer Ortaçe'mle caddesi N0-

106 <la CelM, Eskişehir Hacıseyld mahalledl 

kollama!-ta ve bu yolda adeta ıztırab 
çekmekte <ılduğundan hemen kuman
dana gitmi~ ve bizlerin şüpheli hare
katta blllunduğumuzu jurnal etmiştL 
Kumandan ilk vehlede bu gibi gizli iş.. 
lerden müteneffir bulunduğunu izhar 
etmiş ise de sonradan - bizim mahud 
tiyatro işlerimiz aklına gelerek- süklı· 
net bulmuc;tu. Ona göre biz ne yapar -
sak bu mii;;-takbe! (tiyatro) için 
hazp·l!ktaıı b.,şka bir şey olamazdı. 

Maamafih o. bu yolda tahkikat yap • 
maktan da kendisini alamamıştı. Fakat 
tahkikatının neticesinde hain Almanın 
ihbarıtmı teyid edecek bir şey elde e
demÇlmişti. 

'i PAZARTESİ - 8/ 3/ 39 İstanbul Kumkapı orta okulu sınıf 3-B de 

Özdemlr sokak No. 2 de MüzekkA, ttrtril" 
sorgu hakimi kızı Nurten, İstanbul Beyoltıl 
31 inci okuldan 374 Miirvet. Kadıköy bl.rlll"' 
el ort.9. o.!ruldan 420 Mükerrem, İstanbul ~ 
kırköy orta okulu 1-C de 633 Muzaffer, AJY 
kara n1ek fabrikası hesa.b memuru eeırdl 

Haftalarca zorlu çalışmalardan son
tra, her şeyi hazırlamış idik. Geceleyin 
. bulunduğumuz ada ile ana adayı bir· 

1
birine bağlıyan kabloyu k~sib tahrib 
etmek ilk işimiz olmuştu. Ondan sonra 
da bir kışlada yangın çıkarmanın yolu
nu bulmuştuk. Yangın zuhuru, bizim 
tam tasarlad1<11mız vechile kampta u
rnwni bir teıaş \•e saşkmlık husule ge
tirmiş bulundu. Herkes. muhafızlar ve 
esirler, yanr:!'ını bashrmağa koşuyorlar. 
dı. B~n, vam_fmı söndürmeğe şitab e
den!crin Fi~ başında bulunuyor, bu su
retle umumun nazarı dikkatlerini ken
di üzerime çek"IDi~ oluyor ve sanki yan· 
gınları c;öndürmekte müstesna bir zevk 
duyar gibi örünüyordum. Çocuklar da 
benimle beraberdiler, telaş ve heleca • 
nm en son haddini bulduğu bir zaman. 
dan ic;tifade ederek, birer ikişer, yan
gın yerinden sıvışarak rnotörde toplan
mış ve makineyi fayrab ederek karan
lıklar içinrie adadan enginlere dDğru 
uzaklaşırım ıdik. 

Bir müddet için takib olunamıyacak· 
tık. Ci.inkü adada başkaca deniz müna
kale vasıtası yoktu ve Motuihi ana ada 

.ile muhabere imkanını da elde edemi

lCi • 
SOLDAN SAÖA ve YUKARDAN AŞAÖ-1: 
ı - Kl§ gününün lAlezarı. 
ıı - Aidatlar - Esmek masdarından mu -

zari, müfred, üçüncü şahıs. 
1 - Niyabet eden - cambazhane. 
4 - B-:ınzer - Yed. 
6 - B"yglr - Arzwn. 
6 - Emmek ma.sdannda.n em.r1 hazır -

'M:eal. 
7 - Gıda.cıını vermek. 
8 - İsyan eden - Fatat. 
g - Tevfik Fikretın çocuklar için yazdığı 

şiir kitabının 1.sml - AUarm ayakla. -
nna çivilenen demir ayakkabılar. 

10 - Nesil - Parlak olmlyan - Bir nota. 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 JO 

ıo 

yecektL Taki bin başlıyabilmesi için ya ltJVelki bulmacanın halledilmiş ıekU 
kırdığımtz kablonun tamiri veyahud - ............................................ ·-············· 

ana adadan bir geminin Motuihiye uğ· 
raması lazımdı. 

Kaçtığımız haberi t 3 İlkkAnun-1917 
akşamı ana adaya ul~ı. Bunun Ü· 

zerine adada mevcud her çeşid deniz 
nakil vasitaları denize açılarak muh -
telif istikametlerde biZi. aramağıa. ko
yulmuş'lard1. Yat, kotra ve sair gemi 
sahib1eri de mahza bir spor olsun di -
ye bizim fatikşı\furuza çıkmışlardı. İlk 
habP.r alınıp da gemiler limandan müs
tacelen çıkarlarken birbiıi üzerioo bin
diriyorlardı. Bu arada bir vapur da 
kayafar üzerine düşerek zıyaa u~amış
tı. Nihayet, bizim alabura olarak batıp 
'boğulmuş bulunduğumuz hakkında bir 
şayianın nıhuru yorgun taki'bcileıi 
memnun etmi~ ve bu suretle tekrar 
geldik1eri yere dönmüşlerdi. 

Biz ise; ı-ahilin<le Auchland şehrinin 
bulunduğu Hauraki körfezini geçerken 
karanlıkta yol bulmak müşkülatile 
karcpla~bk. Fakat gece yansından 
bir bir buçuk saat sonra denizi süpü· 
~en bir takım ziyadar sütunlar gör • 
meğe başlamıştık. Auchlanddaki me • 
nmrlar giiliinç bir tedbir olmakla be
ıraber mahza halk üzerinde manev1 
bir tesir basıl etmi.oj o:lınak için, bizi 
1şıldaklarla arıyorlardı. Halbuki bu zi
ya .huzmelerinden daha ziyade istifade 
J!Ylemiş ve bu suretle yolumuzu kolay· 
ca bularak enginf' açılmıştık. 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Çocuhlarda 
Ceı·ahatll idrarlar 

Çocukfard& cerahatli idrarlar ve bu
nunla beraber az çok küçük derecei ha
raret tereffülert görülen va.k'alar vardır. 
İdrarın tam tahllll yapılmadıkça bu de
recel hararet artmasının sebebi çok güç 
anlaşılır. İdrar tahlW cerahat höcrele
rtnın fazlalı~nı ıröısterince böbrek 
hüveyzasında müzmln b1r nezle bir iltiha
bın mevcudiyeti taayyün eder. Ekseri
yetle bu cerahat höc~Iertnln sebebi 
kollbasll denilen bir mikrobdur. Bu mlk
rob barsaklarunızda oolı: bulu.nur ve ora.
dan ımti.6as ederek kan vMıtaslle böbrek
lerde tavazzu eder ve böylece hüveyza ll-

. tlha.bmı tekvin eder. İfte sebeb bu su
retle taayyUn edlnoe "tedavi de süratıe 

tatblk edilir ve az zama.nda oocuk veya.~ 
hud büyük h&Bta şi!a.yab olur. 

İlacı da ürotropin mürek:kebatıdır. 
Helınltol, sllotropln neotropln vesaire -
dir. Bazan buna dıı. taannüd eden hüvey
?.a tltlhatlan olum o zaman kollbastı
den ıı.şı. ihzar olunup hastaya. şırınga. e
dilir ve bu .suretle şifa temin edlllr. 

Ceva.b lstiyen olnı.yucalanmm posta 
pula yollamaJanm rica ederim. AbJ ta.k· 
dJrd• istekleri mubbelfllb kalabilir. _ 

12 30 Pr .....,. 12 3 Tü Muzaffer Bozkurd, İstanbul EmlrgA.n orta . : o,anm. . 5: rk müziği - Pl. 
13: Memleket saat §.yarı, ajaruı, meteorololl okul 321 Celal, İstanbul Galatasaray lisesi 
haberleri. 13.15: Müzik: (Uvertürler, opera ilk kısım sınıf 5 t.e 705 Vedad, İstanbul Kur
aryalan vesaire). 13.45 - Hı: Müzik <Caz _ tuluş No. 132 de İffet, İstanbul Fatth 11 inci 
band - PU 18.30: Proğram, 18.35: Müzik mekteb 20 All. 

~lu Do/tan, t;ıanbul Fatih Oelenbevt cad~ 
desi No. 41 de Şadi, Ürgüb İnkılab oktılu it' 
nı! 4 Je 66 Nihal, Malatya Gazi ilk o1wlu 111-

nı! 5 te 345 Nevzad, Çorlu kolordu ~ 
cısı Cabir kızı Dilek, İstanbul 44 flnc'll olı:Ul
dan 344 "ttmli, Yozgad dl..c} 'hekimi M. Fevt! 

<Ratlf müzik - Pl.) 19. Konucıma <Doktorun DİŞ FIRÇASI 
saati), 19.15: Türk müzi!l (Halk mus1kls1: (Son Posta hatıralı) 

Tanburncı Osman pehlivan - Takdlnı ve l..c}- Ilgın ilk okulu sınıf 5 te 274 Mehmed 01-

evinde Sadi, İstanbul Cümhurlyet lm lt....,,S 
275 Hi.isnüye, Antalya nafıa başkA.tıbl Nf'f" 
zad oğlu Vedad. 

tirak eden: Sadi Yaveı Ataman). 19.40: Türk cay, İstanbul Fatih Macar kardeşler cadde
müz1ğl ra-az e.serled vt oyun havalan), Hak- si No. 36 da Hayatı, Qorlu orta okulu sınıf 
kı Derman. E~ref Kadri, Hasan Gür. Hamdi 3 te 88 Avni. t~tanbul Cağaloğlu orta oku -
Toka.y. 20: Ajans, mcteoroloil haberler!, zi - !undan 120 Muhsin, Antalya lise son sınıf 
raat borsası <flat), 2015: Türk müziği: <Kli 962 Sakıb. 

KART . 
Adana tüccar Hilmt Çımalı kA.t1b1 Enl9' 

kızı Oiilyüz, Ankara ticare-t llsesl 430 Meh~ sik proğrsm). Küme okuyuculan ('koro), Ça-

lanlar: Vecihe. Re..;:ıd Erer, Fahire Fersan, 
Reflk Fer.c;<ı n, Rusen Kam, Cevdet CalUa. İ -
dare eden· Mes'ud Cemil. 1 -: Tanb~rl Ce -

mn - Bayati pe,revl. 2 - Bekir ab - Hft -
seynl beste. 3 - Şevki bey - Hüseyni şarkı: 
Nedir bu baletin. 4 - Şevki bey - Hüseyni 
sarkı: Gfü1ara nazar Jnldım. 5 - Rahmi bey
B:ıyatt araban şarkı: Ba.na seyrnn cemaUn-
dir. 6 - ............ - Kemençe taksimi: Kemal 
Nlyazl S. 7 - Hüsevln Sadettin A.rol - Baya
tı şarkı: Mücessem ruruıun timsali ansın. 8 -
RahmJ beyin - Hisar şarkı: Bir nevclvan -

sın. 9 - Kara İsmail a.ğa - Hi\seyn! nakış 
yür15k ~mai: Gönüller u~sn bir yari bia -
man. 10 - . . .. . .. . .. . . - Saz semal&. 21: Mem· 
leket saat fi.yan. 21: Konuşma.. 21.15: ~ -
ham, tnhvtHıt, kambtro - nukud borsası (ti.-

at). 21.25' Neş'ell pl~klar - R. 21.30: Müzlk 
CKüçdk orkestra - Şef: Necib Aşkın). 1 -
Kalman • Cambazhane prensesi (potpurt>, 
2 - Sto1z • Vlyanada tllcbaha.r. 3 - Kutsch
Çlgan fantezi. 4 - Heuberger - Şar'kda 1 -
slınl1 8ftltden (Çeşmede - parçası). 5 - Z1 -

ehrer - Der Bchatzmmter opeN-tı.nm vals -
lerl. 22.30: Müzik (Operetler), 23: Müzik 
CCazband), 23.45 - 24: Son aJa.na ha.ber:ıert 
ve yannk1 program. 

..... ·-·····················-·· .. · .. ··-···············-·· 
SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi : 1888 

• 
fdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeld Şubelerlı 

fSTANBUL (Galata ve Yenlcam!) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniatandaki Şubeleriı 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevt banka muameleleri 

Kiralık kasalar aervl.d 

Akba kitabevi 
dilden kltab, gazete ve SON 

STA'nın Ankara baylldir. Under
d makinelerinin de aceotasıdır. 

DİS MACUNU 
Çorlu orta mektebi sınıf 1-B de-n 202 Mu

zaffer, İstar .. bul Da vudpaşa orta okulu sınıf 
7 de 128 Ekrem, Uşak orta okulu sınıf 3-B 
de 180 İ.mıEIU İstanbul Kilyos Kale caddesi 
No. 38 de Azı~. İstanbul Beyoğlu orta okulu 
sınıf 1-B de 645 NeclA. 

ALEMİNYOM BARDAK 

med AU, ZOnguldak Namıkkemal okulu 2" 
Cevdet, İstanbul Galatasaray llse8l 1d~ 

memuru Nuri oğlu İhsan, İstanbul Fatib 
4-0 ıncı okul sınıf 5-A dn 228 Yakub, Kon,
Usesl 784 Necati Zonguldak Namıkkemal o--
kulundan 224 İs~an. Afyon orta okulu 6Jlllf 

(Son Posta hatıralı) 2-A da 218 Oğuz. Silifke Cümhurlyet llk <r 

İstanbul Sultanahmed bölge san'at okulu kulu sınıf 2 de 70 Necdet, Tokat orta okU111 

56 Yaşar, İstanbul 45 lncl o1'ul sınıf 1 de Or- 598 Receb, i~anbul kız llse.c;l 214 Nebahat. 
han Uçme.n, İstanbul Nu~osmantye Şeref İzmit Akçakoca ilk okulu sınıf 5 ~ 118 Ot" 
sokak No. 4 de Neriman, tstanbul kız Usesl han Afyon llsesl 1-D de 1006 Abdurrahmatı. 
sınıf 2-D de 588 Ferda.ne, İstanbul Fatlb Çorl~ bakkal Ahmed KA.şl! km Nezahet, İY 
11 1ncl okul 210 Refet. tanbul 44 üncü mekteb 5/A dan 314 Türk~ 

KOKULU SABUN Giresun emniyet' komiser munvını mıane* 
(Son Posta hatıralı) kızı Yaşar, İstanbul kız lisesinden 85() ZAffd°• 

İstanbul Kabataş erkek 11.se.51 4-0 de 268 İstanbul Arnavudköy Amerikan kız kolejiı:l" 
Adnan, İstanbul Yerebatan Muhteremefendl den Şake, Trabzon lise orta kısım 887 K~ 
sokak No. 8 da Doğan Aker, İstanbul 45 1nc1 maleddln, Bo.lıke.~lr llsest 3-D de 67 TatıslJ'o 
okul sınıf 4 de 375 Ekin, İBtanbul Haydarpa- Balıkesir Hacılllbey okulu sınıf 3 de 69 İbrft
şa llses1 1715 Hftımü, İıstanbul Kurtuluş Ba.- hbn, Çorlu orta okulu sınıf 1-B de 302 fdO" 
ruthane cadde& No. 100 de Oİ'ban. zaffer, Adana tstasyonu kısım 635 şen İb~ 

AJ...BÜM hlm oıtlu Fuad. Cağaloğlu H1mayeletfal iP' 
(Son Posta hatıralı) kak No. ı de Metin. İstanbul BeylerbeJi fi 

Yozg!ld orta okulu sınıf S de 41' HUseyln, okulundan 149 Jale. 

Orman Umum Müdürlüğünden 
ı - Orman Umum MüdürlUğil teşkilAtına dağıtılmak üzere mübayaasma ltl

zum görül.müf olan miktan aıağıda yazılı on iki kalem alit ve edevatl. fennif9 
kapalı zarf usul.ile ve 15 gün müddetle eksiltmeye konu'l.ıııu.ştur. 

2 - MezkUr aletlerin tahmıni fiatı eeman 25.150 lira olup muvakkat temin.ati 
1886 lira 25 kuruştur. 

3 - Eksi.J:tme 23/Mart/939 tarihine müsadü P~rşembe günü saat 15 te UnıuıD 
Miiıdiirlük binasında üçüncü fUbe müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Bu hususa aid idari ve fenni şartname Orman Umum Müdürlüğünden .
İstanbul ~virge müdtlrlüğUnden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gıreceklerin teklif mektublarını eksiltme saatinden bir saat 

evveline kadar mezkı1r komisyona tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Cinsi 

Pergel takımı 
Düıblü tesimetre 
M~ ~yi ufla Wıvil 
Miıkyası hendesi. 
Çelik şerit 

Gönye 45 derecel\.k 
Gönye 60 • 
Minkale 
Mira 
Ormancı kmnpuı 

Tecessümat buriUJU 
Pl&nimetre 

cetvel• 

Aded 

200 
200 
100 

100 
100 

200 
200 
200 
200 
500 
200 
50 

(760) (1455) 



llON POST& 

Meşhur Alman Güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. W 1 N T E R 

~~1\1%1~~~! VENÜS KREMi 
terkib, tesir •• cild giizelliji balamıadan dtlnyada mevcad kremlerin mulaakkak ki • iyiaidir. Müballgalı rekllmlara hacet yoktur. Bir 

teert1be •• mukayeae kafidir. Deposu: NUREDDiN EVLIYAZADE MÜESSESESi ISTANBUL. -

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut urihl ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi IMnka muamelehrl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.BilO lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesablannda en aı 
SO hra~' bulunanlara senede 4 de fa çekilecek kur a ile aşagıdaki p.ı.Ana 
ll>re ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralı~ 4,00) Lira 
4 " 500 " 2,00J tt 

4 ,, 250 ,, 1,oorı ,, 
40 " 100 " 4,000 ,, 

100 " 50 ,, 5,000 " 
120 " 40 " 4,80() " 
160 " 20 " 3,200 " 

DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde Si) liradan aşağı 
düşıniyenlere ikramiye çılttığı takdirde 7o 20 fazlas·le verilecektir. 

Kur'alar tenetle 4 defa, ı Eyl41, ı Birincikinun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarilıkrinde çekilecektir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Ctnıı Mlk. 

~--QQf bobin 1500 A. 
llndıtı 

Muh. B. Beheri Tutan Y. 16 Teminat 
Lira Kr. LI. Kr. LI. Kr. 

6ö 976 - 146 25 

Eksiltmenin 
sekli ve sa iti 

Açık llrtfırma 16 

.._~ :- Mart 939 tarihinden Ağustos 939 gayesine kadar Clbah fabrikuında birl
-cu 1500 ade:iı boş bobin sandıklan yukanda yazılı ;;eki.lde atılacaktır. 
n - Muhamme.ı bedelı ve muvakkat teminatı hizasında yaztlmıştır. 
III - Artırl11.l 16/3/939 tarihine rJstlıyan Perşembe günü hizasındı yazılı la• 

ltte Kabataşta I.evaztm ve Mübayaat Şabesindeki Satış Komisyonunda yapıla-
taktır. 

l'V - Nümuneler hergül!. Cibali fabrikasında görülebil'r. 
\1 - İsteklilerin artırma için tayin ed!len gün ve saatte ~f 1!1 güvenme parala-

llJle birlikte yukarıda adı geçen Komi~yona gelmeleri Ula olunW'. cll~. 
,.___, 

1 - İdaremizin Paşabahçe Müskirat fabrikası fişe yıkama atölye ve üzüm 
lbı.ban daireleri çatt!annın tamiri işi ıartnamesl mucibince kapalı zarf usulile 
tkailtıneye konmuştur. 
n - Keşif bedeli 11337,01 lira. muvakkat teminatı 854,02 liradır. 
lII - Eksiltme 17/Mart/939 tarihine rastlıyan Cuma günd nat l~,30 da Ka

'-tawta Levazım ve Mübayaat fUbtııı;ndeki Alı.k Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Keşif ve şartnameler 28 kurut bedel mu'kabilina inhisarlar Levazım 

'1ıe Mübayaat Şubesinden alınabilir. . 
.a._\1 - EksiltmP.ye iştirak etmek lstiyenlerin 7500 liralık bu gibi işler Y•PDU§ ol· 
qklannı gösterir vesikayı ihale günilnden 8 gün evvelfne bdar Umum Mü -

darlillc İllf8at Şubesini'.! ibraz ederek aynca fenni ehliyet yesikası almaları 1l • 
~. 

VI - Mühürliı teklif mektubunu kanuni vesai'k ile 5 et maddede yazıh fenni 
fb~ ftllka11 ~ '1,5 gilvenme paruı makbuzu veya banka teminat mektubu
~':_~tlva edecek kapalı zarflann ihale günü en geç saat 14,30 a kadar mezk1lr 
--uıayon Baıkanhğını makbuz mukabilinde vermeleri Ilmmdır. cl278ı 

Cinsi 

--ae~~yaz_ç_ol_( b_qı_b_at_h_)_ 
~ 

Adet Muhammen 
Flab Bedeli 
Kr. Lira 

115000 10 8U088 

Teminatı 
Lira 

247'1.'8 
(Kilosu) (Takriben) 

.... ~_-:_- Yukanda yazılı çullar için 27 /ll/939 tarihinde kapalı arfla yapılan mlna. 
~~an flat h~ llyık ~rillmecflltnderı ~ mtıba)"BUl b· 

"'~ - Pazarlık T/IU/139 tldhlnde sut 18.30 da Kabmfta Lnmm llld6rtyet 
-111111 ahın komisyonunda ,.pılacaktır. 

.: - Taliblerhı temJnU atçelerlle ldrlb laell abc1e .. ""1 • plmeı.t 
..... (1•) . 

SEL AN l K BANKASI 
ALELADE HEY'ETi UMUMİYE 

İÇfİMAINA ' DAVET 

Selanik Bankası hissedarları, Ticaret 
Kanunumm 361 inct maddesıne ve esas 
mubve1esi ahklmına göre 1939 senesi 
.Martının 30 uncu Peııembe günü saat 16 
da İSTANBUL'da, Galatada Assikurazto
nf Cenerali hanındakı İdare Merkezinde 
sureti adiyede i.çfünaa davet olunurlar. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ 

1 - İdare Mecli!i ve Mürakıb rapor· 
larının kıraati. 

2 - BilAnço ve kar ve zarar hesa hı
nın tasdiki ile Meclisi İdarenın 
iıbrası. 

----~~~~--~~~~~----~~~~~~~-------------

En Fazla...,..... 
RAÔBET Bulan 

Pudranın Yeni 
Renkleri 

3 - Müddetleri hitam bulan mttlisi MEŞHUR BiR 
ld~re azalarının yerlerıne yen;. 6.u.ZELL.ıK 
den aza intihabı ve esas muka-

velenin 1s ıncı maddesi mucıbir.- .,L u· .TEHASSISI 
ce MecJ'si İdarece münhal azalığa OL 
yapılan intihabın tasdiki. 

4 - Meclisi İdare azasının, Şirltetle Bu kıymetli 
icrayi muamele• edebilmelen için. tavsiyelerde 
Ticaret Kanununu:l 323 ilncü bulunuyor: 
maddesi mucib'nce lAzım gelen 
.mezuniyetin itası. - Şapka ve roblarda olduğu gibi - Pudra renklerinin mHası da daiım 

:> - Mürakıblann inti"ıabı ve tıcret- değisir. Bunun için Tokalon müessesesinin güullik mütehassısı, ·yeni W 
lerin"n tayini. cazib renkleri hemen bayanlann enzan istifadesine arzeyler. * Peche - İlkbahar tuvaletlerile hassa suare tuvaletlerile ahenktar till! 

LA kal 8,29 Türk lır ık c12!h A tertibi ahenktar olan ve bilhassa sarışınlar- pudradır. 
hi~e senedine malfk olup ta heveti umu- la saçl rı kestane rengınde olanlara * Rose Ocre - Sıcak tenli eımerı. 
miveve iştirak etmeğı veya temsil edil- yakışan cŞeftall yuınUfl.klığı. tesirini için son moda puıdradır. 
me~ ;stiyen hissedarl1r, hisse senedleri- yapan pudradır. * Bütün bu renklerle saJr bir toll 
ni heveti umumiyenin ietimaından lA'lkal * Ocre - Esmer terıler için gayet ftllkler cKrema köpüklüı mepUll 
bir hııfta evvel yani 1939 Martının 23 tin- sevimli ve cMat:. bir tesir yapan ve TOKALON PUDRASININ büttbl 
CÜ l'iinüne kadar: bugün Pariste pek fazla rağbet bulan serisini te§kil ederler. 
l~ANBUL'da: Şirket Merkezine. pudradır. Büttin bu renkler, tene güzel W 

ve 15 l?fin evvel, vani, nihayet 1Y39 * Rechel Deri - Zaif tipleri hafif nazik bir cFiıni.mab vermek için hUı 
MPr+m•rı 1" mcı giin!ine kadar: ve mahrem bir parlaklık veren ve bil· saten tetebbü edi1miştlr. 
SELANİK'te: SeJAniil Bankası Şube- PUDRANIZI NASIL iN'dBAB ETMELi? 

sine, Bu meşhur müteha.ssıs diyor ki: lü• buhmmalıdır. Bu kıymetli ~ 
PARİS'te: Kambon soka~ 43 numara Adi pudralar, cildin tabii yağlarını her husust bir usul daireslııde Toka-

da eCredit ,.....-,. d"Aı.w;e et de 'l'u· •••ederek kwıutm •• .nlettfrJr. lan pudıumda me+cuddur. Bil pucll'& 
nf~p,. ve. Ve buruşulduklann serian husua- J8e cildlnizi kurutmaz ve aertleftlr• 

PA'RİS'te: 'Rnulevarrl Haussmann 29 nü teshil eder. Bu halin önüne geç· mez. Biliki:s kadife gibi yumuptır,.. 
numarada cSoci~ G ;nerale"eı. tevd· et- me« iç"n pudraruzda •Krema köpil- tatlılqtınr. 
melidirler. CAZİB RENKLERİN BÜTÜN SERİSİNi TECRt'BE EDINiz. 

MECLISt İDARE Bir ~k kadınlar, maalesef SiZE HEPSINt ~~bir pudra tecrilbe 
-----------------~ tenlerine uygun olan au 

,...- .. O-. hısa" Sami • 5"' pudr ~·"'-- 1 p A R A s 1 z Adresimize JUID1Z. ..., 1 18TAFJLOKOK ARISI 1 ayı &u.u.ıuımıyor ar. ze parasız muhtelif r~ 
lstafılokoklardan mQtevellid (er- Bunun için yüzlerine lerde 6 adet nilmunelilt 

genlik, kftn çıbanı, koltuk alb cı· makyaj ohnUf ve sert Ô Af yeni TOKALON pudruli 
hanı, arp•cık) ve bnt~n eild huta·ı bir manzara veriyor. '&- G NDERECEu Z. göndereceğiz. Ve bu ı.o. 
lıkla ma kıırşı pek tesırll bır aşıdır. ninize uygun pudrayı bulmanın ye. rübeyi kolaylıkla yapınız. 
~-- Dhran~olu No. 113 gine çaresi yüzünüzün bir tarafına Adres: İatanbul 822 posta K. (25 lıfo. 

Doktor Hafız Cemal 

Son Posta _ .. _ 
Yerebatan, Çatalçetm• mtat. • 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütiln hatları 

mahfuz ve gazetemize dddir. --ABONE FIATLARI 
1 • 3 

~en& Ay Ay 
ICr. JCr. ICr. 

TOıudD 14w 76U "'° YUNANİSTAN 2iUJ 12:l0 710 
ECNEBİ 27 ı 4 ~ı 80J) 

Abone bedeli pefindir. Adrea 
defiştirmek 25 kurjftur. 

-·-

1 
Ay 
Kr. 

ıw 

270 
000 

G.,_ eord •m oerilma. 
llanlartlan rna'aliyet alr.nnua. 
Cevab fçfn mettublara 10 kunıtluk 

Pul illftll JlzımdJr. ,.------·--:---, 
Potta ıc.ıu..: , •• Utanbal 
2'elgnıf : Sem P-. 
2'•'lcf0ta : I020I 

bir renk w diğer tarafına başka Tokalon pudrası lel'Visi) • 

'ftlUlllllllllDllllllUIUlllllDlllllHIHllllllllllllllllllllll-
=- Tiirk Hava Kurumu 

UYUK PiYANGOSU 
Beıinci Keıide : 11 /Mart / 939 dadır. 

BügiUı lltramlge: 50.000 Lirada-••• 
Bandaa bqka: 15.) )0, 12.0ll, 10.0JJ Uralılc lkrami1 .. 

l•l• t 20.0 ıo •• 10.0JO) liralık iki aded •iklf.ıt •ardır-
Bu tertibden bir bilet alarak ift:irak etmeJi Ua..ı et

meyınız. Siz de piyangona mu'ad n l.ııtiymian ...... 
'fİrmİf olammaz... 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltme,.e konulan lf: 
1 - Manyu tölü seddeleri ve re,0.14töril infaatı keFf bedeli c524977ı Ura D 

kuruf. 
1 - Eksiltme 21/3/939 tarihine rutlıyan Salı günü saat 16 de Nafia Veklleti 

Sular Ummn Müdürlüiü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

3 - İatek1ner eksiltme prtnamest. mukavele projesi, bayındırlık ffleri genel 
prtnameat. t.nııı ıartname ve projeleri c26• lira cT5• kuruş mukabilinde Sular 
Umum Mihmrltllftnden alabilırler. 

-

.f - Eklilaneye lirebilmek için isteklilerin c25H9• lira c09• kunqluk muvai
bt teminat ftl'11lesi ve ebiltmenfn yapılacatı günden en az aelda &tın evvel 
ellerinde bulunan bntün ftlikalarla birlikte bir istida ile Vekilete mtıracaat 
ederek bu ite mahlu olmak izere vesika almalan ve bu vesikayı ibru etmelen 
prttır. Bu mflddet içtııd9 vealka talebinde bulummyanbr eksilmeye iftirak 
edmıeıler. 

-

&oa Pasta Mat ..... 

llefriJat MldGrl: B.U. .Rant .... 
& .... naç 

UlllPl.mlr ~ ·- IJIAKLIUIJj 

1 - !aWrBıeria teklif mektublanm tklncl maddede yazı!ı aaatte:ı bir .. ı ev • 
'NHne kadar Sular Umum Müdürlülflne maldnız mukabilinde vermelen Mamcbr. 

Postada oJan ıeclkmeler küal edtlma&. d34. c105L 



16 Sart~ BON POSTA 

•• 
TURK TiCARET BANKASI A. Ş. 

Merkezi: ANKARA 

Kambiyo işleri 
• ve saır 

Banka muamelatı 

ŞUBELER 

Ankara Bolu lstanbul 

Adapazan Bursa İzmit 
Bandırma Eskişehir Safranbolu 

Bartın Gemlik Tekirdağ 

Dahilde ve hariçte muhablrlerı varaır. 

Telgraf adresi: 

Un u:n Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TiCARET 

• 

Bankamızın lstanbul tubeslnde teal• edllen 

''GECE KASA S 1,, 
Çok mOaaid ıartiarla ıayın mliıterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

izahat alınmak lizere gişelerimize müracaat olunması 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır. 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden: 
K.uılckalede çallftınlınak üzere tesviyeci ve tornacı alınacaktır. İsteklllerden 

An.karada bulunmlann sillh fabrikasına İatanbuldakilerin Zeytinburnu fabri-

kasuıa; İzmirdekill!riıı de İzmirdeki aiWı fabrikasına bu yerler haricinde olaıı· 
larm da istida ile Umum Müdürlüğe müracaaUan. (1423) 

Güzellikler ••• 

Dünyada mevcud 
bütün şeylerden 

üstündür. 

' 

Onu koruyunuz 

K 
Sizin bu yoldaki müca
delenizde kendisine iti

mad edilebilen en 
kuvvetli vasıtadır. 

Nafıa Vekaletinden 
Ebiltmeye konulan i~: 

1 - Susurluk çayı ıslah ifl.eri keşif bedeli (l,114.931) lira (12) kur~. 

2 - Sksiltme 15/3/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 te Nafıa Ve. 
k11eti Sular Umum Müdürlüğü ıu elWltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İatekliler eksiltme §artnamesi mukavele projesi bayındırlık işleri genel 
~namesi. fenni şartname ve projeleri (50) lira mukabilinde Sular Umum 
Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye ~irebilmek için isteklilerin (47,197) lira (93) kuruşluk muvak· 
kat teminat vermesı ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün ev
vel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekfiletine 

müracaat ederek bu işe mahsll.9 olmak üzere vesika almaları ve bu vesi
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunma .. 
yanlar eksiltrm·ye i~tirak edemezler. 

5 - İst~klilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev· 
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbU2 mukabilinde vermelerf IA-

1 
KUMRAL ve SiYAH 

renkte sıhht saç boyalandır. 
lNGlLIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - İSTANBUL 

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

ilan Tarifemiz 
Tt!t stıtan aanthnl 

Birind aalail• 400 kanıt 
ikinci talıile 250 » 
Oçiincil adile 200 >> 
Dörtliincii. llllhil• 100 » 
lg .ahi/ela 60 • 
Son ealtile 40 • 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilin yaptıracak· 
Iar ayrıca tenzilltlı tarlfemizden 
istifade edeceklerdir. Taır"' yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarife derpiş edilmiştlr. 

Son Posta'nın ticari .:lan ları:ıa 
aid işler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

tlancılık KoDektll Şlrke&A 
Ka.hramanzade Ba.ıı 

Mart 8 

il lllllll lll il il il il il 111111111111111111111111111111111111111il111111111Hlf111111111111111111 i H ! 11111111111111111111 IDllll 

KULAGINIZA KÜPE OLSUN 

~N MÜO"\$ 
(STiRAPTAN 
~oNRA ·• · 

Kullanmakla kabildir. 
Bir ham1ede nezle ve gripi geçirir. Harıtreti stır'atle dOştıror. 

Baş, diş, sinir, mllfsal, adale ağnllln ancak N E V R O Z 1 N 
almak suretile çarçabuk defedilebilir. 

Kat'ı Tesir 
lca bmda günde 3 kate alınabilir 

llUllHll lll llHllHllllllllllllttllll lllllll il lllllllll llllll lllllllllDlllllllllllUllllllllllll il lllllltnlllllDlllllln 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 
6/Marttan/13 Marta kadar kalkacak vapurların iaimleri, 

kalkış gün ve aaatleri ve kalkacaklan rıhtımlar. 

Karadenlı hattına 

Bartın hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Salı 12 de (Cümhuriy@t). Perşembe 12 de (Karade
niz), Pazar 16 da (Gü~ysu). Galat~ rıhtımında. 
Çarşamba 18 de (ÜJıen), Cumartesi 18 de (Anta11a), 
Sirkeci rıhtımuıdu. 
Her .gi\n 9 da (Trak) ıiatemi vaput"a"."dan biri. Cu
martesi aynca 13.30 da (Sus). Tophane rıhtımındaıı. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuım. ;l.l'} de (Sus), ayrıca 
Çnr§SIIlba 20 de (Antalya), Cumartesi 20 de ('OJ.gen). 
Tophane rıhtımından. 
Salı ve Cuma 9 da (Bursa). Tophane rıhtımındu. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhbmından. 
Çarşamba 15 de (Saadet), Cumutesı 15 de (Bar ... 
tın). Sirkeci nhtınundan. 

İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata .tıhtmnn.dan. 
Mersin hattına Sah 10 da (Mersin), Cuma 10 da (SadıkzadtJ SJr. 

keci rıhtımından. 
İnnit hattına Perşembe 9.30 da (Tayyar). Tophane nhtımınduı. 

Not : Vapur seferieri hakkında het türlü malt1mat aşağıda telefon numa
ralan yazılı acen Lalardan öğrenilir. 

Karak6y acenteliği - K&prilbap 42362 
Galata acenteliği - Deniz Ticareti Md. 

binan altında 
Sirkeci acenteliği - Yolcu salonu 

40133 
22740 

YENi BiLET SATIŞ GiŞELERI 
1 - Karaköydeki acentalıkta: Bütün hatlar için kamara biletleri. 
2 - Galata nhtımınd!l Deniz Ticareti binasına bitijik gişelerde: Bdttln 

hatlar için güverte biletleri. 
S - Topane rıhtımındaki yolcu salonunda: Marmara havzasile lmroı 

hattı postalan için kamara ve güverte biletleri. 
4 - Sirkeci yolcu salonundak: gişelerde: Mersin, Ayvalık. Bartm hatla

için kamara ve t.tverte biletleri. 
Fotoğraflı gidi' - dönÜ§ ve halk biletleri almak ~stiyenierin. vapurlann 

hueket günlerinden bir gün evvel müracaat etmeleri menfaatlen icabın • 
dandır. 

IZMIT POSTASI 
Yalnız 8u haftaya mahsus olmak üzere 7 Mart Salı günkü İzmit hattı 

postası yapılmıyacaktır. 

· Brzinca~ Belediyesinden : 
BeJediyıınJdıı 101 lira ücretli veterineri münhalcUr. Llbarotuvar lflerindeıı 

anlar bir Veterinerin tayini için belediyemin müracaat etmeleri. ,1312. 

r 
Fabrikaları Anonim Şirketinden: 
Şirketimiz dördüncü parti olarak ecnebi küp ve kristal şeker satın ala· 

caktır. Teklifler 15 Mart 939 Çarşamba günü saat on bire kadaır Bahçe. 
kapıda Taşhan 42 numarada kabul ve tetkik edilecektir. İstiyenle~ yu• 


