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Milli Şefin 
dün sabalıki · 

nutka 

C Milli Şef dün Çatalca ve Silivride tetkikler yaptı 
• • 

KOvliiniin ismet lnOnünden 

!(·uı ~ 1 Şef İsmet tnonil dün sabah Uni· 
be.r l'Sl~Yi şereflendırmişlerdir. Bu habe-
8ab hır gün evvelinden alan gençlik dün 
ıar:~ er~enden mekteblerine koşmuı • 
la 1

• Ünıversite binasl dahilinde nnıf • 
ta olanlar sınıf1anna girmişler, d iğer 
it b"ler Üniverr>ıte bahcesinı doldur • 
... 1 rdı. (Devamı 11 inci sayfada) 
~· ..................................................... , 
1 \ 
ı Almanyada bir 
i lngiliz casusu : 

~ Casus'uk hatıralarman en 
l yhakikisi ve en müheyyici 
\ akında "Son Posta,, da 

.............................................. -.. ··-···' 

başlıca istediği şey: Makine 
Cümhurreisinin bir direktifi: ''Zirai asayiş olmazsa birşeg yapamayız. 

idare amirleri bu işle alakadar olmalıdırlar!,, 

Milli Şefin tetkiklerini 
köylO bDyOk sevinç ve 

alAka ile karşıladı 
Bir köylü, saf, fakat samimi bir eda ile bu sevinç ve 
alakaya şu şekilde tercüman oldu : " Senin büyük 
adam olduğunu ıimdi daha iyi anlıyorum, Paşam,, 

Mill1 Şefita dilnkS ıctldklerindn t1ct itatı ba: Yvkcında lımet İnönü, Bat1a• fftÜft.d 
ve Dahiliye VekiliSUhm hilctlmd JcoMOı nda, GfGğıda Çatalcada Jcöıllii ile Jaasbihal 

Milll Şef İsmet İMnil dün villyet mtıı. orada iki gün evvel yanan hanlann önün

·········-··-· .. ···-·-···-···-··············· .. ·--... ···········-··············-···················-······-······ 
üniversite gençleri "Son Posta,, ya diyorlar ki 

''Onu babam gibi, 
vatan gibi. seviyorum,, 

"Atamız IJldil. Şimdi bftün aevglmizl babamıza 
verdik. O memlelıetlnl ne kadar aevlgona 

biz de onu o kadar aevt11oraz,, 
tl'niversite gençliği dün Milli Şefe 

karşı büyük ve çok samimi sevgi te • 
zahüratı gösterdi. Denebilir ki bu de -
rece içten ve bu derece coşkun bir sevgi 
ile karşılaşmak pek az Millet Şefine 
nasib olmuştur. 
Aşağıda dünkü tezahürata i.şt~ ~

den gençlerin Milli Şef hakkındaki dil· 
şünce ve ihtisaslarım bulacaksınız: 

Hukuk ikiden Bülend Ege: 
- Lozan kahramanını her şuurlu va

tanclat •'ffl". Onu aevi)'orum. Çünkü 
kendisinde tanıdığım ideal demokrat 
tipi buluyorum. Karlı dağlara benı.i • 
yen başına baktıkça kalbimin her an 
muhabbetle ve heyecanla çarptığını 
h issediyor ve çok samuru olarak ona 
bağlılık duyuyorum. Şu dakikada ba· 
kın gayriihtiyari gözlerimden yaş akı· 
yor. Onu babam gibi, vatan gibi sevi • 
yorum. 

Turgul Altıncı. 
- Onu çok kederli anlanınızda 

memleketimizin bütünlüğünü bir çe • 
lik kale gibi tutan bir kuvvet olduğu 

(Devamı 11 ind sayfada) 
cSon. Poıtcı. 114 ihtisasla"'" &ftlataft 

Üniversite gençlerinden ba.zıl4n 

Madridde bir lıükiimet 
darbesi oldu, Negrin 

ve arkadaşları kaçtılar 
hakatındaı yapacaklan tetkiklere bqıa. den geçmek arzuaunu izhar buyurm~Iar General Franko ile anlaşmaya taraftar bulunanlar 
mışlardır. Refakatlerinde Bayan İsmet f:n dır. Otomobiller, İt Bankasını geçtikten 
önü, Dahiliye Vekili Faik Öztrak. Kü - sonra Yerli Mall~r Pazannın önünden sükônet içinde İş başına geçtiler 
tabya meb'usu Vedid, Vali Lutfi Kırdar, &ıltanhamamına ıapUUJlardır. Buradan Londra 6 (Hususi) - Dün gece Mad - ' 
komutan Hıiliı Bıyık.tay, PoliJ müdürü Beyazıda çıkılınıf ve Şehzadebap. Fevzi· ridde, Negrin kabinesine karşı, bir hü -
Sadri Aka, eski yaveri Filtret Atlı olduğu paşa caddelerinden Edirne kapıya gelin· kılmet darbesi yapılmış ve Negrin ile ar
halde ıaat tam birde Dolmabahçe sara • miştir. Edirnekapıdan Topkapı yolile Kü- kadqlan ilkat olunmuştur. 
yından hareket eden Milll Şef. tramvay çükçekmeceye, billhare ~ Büyükçek..me- Muhtelif ,siyasi liderler, albay Kasa • 
c~esinl takiben Eminönüne gelmiıler, {Devamı 10 uncu sayfada) donun ri,aseti alında altı kişilik bir mll

li müdafaa komitesi teşkil etmişlerdir. 

Ma.drlt garnizonu da siyast ve askeri 
1 §efierin bu hareketine iltihak etmiştir. 
1 HükO.met darbesinın Frank~ idaresile 
hiç bir allkası yoktur. Millf müdafaa ko 
mitesi fU zevattan mürekk.ebdir. 

Ordu milmessili ve Madrld cephesi ku· 
mandam albay Kasaci'o, meb'usan refı 

vekili mutedil aosyalıst v? general Fran
ko ile müzakereler taraftar Basteiro ve 
gene 90SY&list Karillo ve San Andres. 

Buteiro milli müdafaa komitesi na -
mına Madrikl radyosunda söylediği nu -
tukta demiştir ki: 

- Hakikat fUdur ki Katalonyanın ış - degrin. 
gallnden sonra hü~met uzun müddd meşruiyet ve nüfuzdan mahrum bulunu

Fransada dolaşmıştır. Ve gene hakiluıt yordU. 
~udur ki hüktlmet tekrar İspanyaya dön- Negrin hükumet1 tarafından kendisine 
meğe karar verdiği zaman karşılaşmış bu verilen generalliğ1 kabul etmiyen albay 
hm<fulumua vahim meseleyi halledecek (Devamı 11 inca aayjad4) 
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Her gün 
-····-

Devlet Reisimizin 
Dünkü hitabeleri 

Yawa: M.ıattda aı• 

M 
uhterem Devlet Reisimiz. dün 

Üniversite gençliğine ve dola

JlSile bütün memlekete .hitab etti. Nu -
tukta büyük kelimeler, tantanalı cüm-
•-ı büyu··k iddialar yoktur. Bunların 
P:: er, 1·f . 1 ·ne 
erine memleketin muhte ı ış en , 
~telif sahalarına. milli h~y~tın m~ -
telif tezahürlerine öaır samımı hasbıh~· 
Un sıcak bir dili. iyı duygularla dolu bil' 
baba kalbinin sade ve samimi bir naba -
wıı duyuluyor. Gençli.ğe bitab ederken 
1ki tavsiyede bulunuyor: Me • 
tıodik çalışma vı- ideal. Avru • 

lı1.>ı.. ve modernliğın şart • 

SON PO:S!l'A 

----------------------------------------------------~------------~------~--:~---------Maka le : = Muvakkat muva/ f akiget, ebedi muoof f akiget ... Rasim il -= 

-···--
Peki oRlum /. 
Peki evladım!. 

E Talu 1 

S oyu gibi. hayatı gibi. alnı gibi 
ak saçlarını başında bir şer~ 

eklili taşıyan Milli Şef İstanbul halkınJJt 
de.rd'lerjni dinliyor. 

Her sınıftan, her ya§tan Türk vatan • 
da§lan onun yüksek huzurunda, hiç la 
endişe duymadan, hiç bir tereıd'düde dilp 
meden, serbestçe fikirlerini, dileklerini 
arzediyor lar. 

O, uğurunda kıymetli ömrünü vakfet • 
tiği sevgili milletini dikkatle dinliyoa 
Haksız bulduiu iddialan hUimle. nfk i1' 

pa "E>'n l"h. t' lan bun1ar olduğunu yuksek sa a ıye 1 J hıksız bir muameleye, yahud şiddetli bır harekete ma. 
lle, Milli Şef, gençliğe çok güzel ~nlattı. ruz kalan insan, içinde derhal bir isyaıı hıs.;" duyar, b•raz 
Umid ve temenni ede!im k i gençlık bu inc~Jrniş b '.r ı uh& malik ise yalnız kend:s nın <leğ !l. bir 
ııözlerin derin manalarını ve çok büyük yabancının bj}e maruz kaldığı haksızlık önür.d'.? müdahale
ehemmiyetini an)amış olsun. ye kalkar. 1''akat bu hareketi bizzat kend:s;n·n haksız~ık 

di.ınyanın ı:Cirdüğü fenni icad ve ihfüaları..'1 çoğu da hep 

insımın bu ıneyil ve isteğinden dojmuş~nr. İnsan zulüm ve 

ş i:ıdete meyyal oluşunun sebebi de gene budur. Çünkü ıid

'letle idare ikna ile idareden daha .ttolaydlt. Fakat tesiri 

miinakaşa ediyor., üzerinde dWmağa lle 
yık cördüklerini inceliyor, alAkadar m .. 

murlara bu hUiUsta cllrektifler, emirl" 
veriyor. 

muvakkattır, imar. ve ikna ile kazanıla:ı muvaffakıyet ın de· Bi%im memleketimizde gençler, ne tah· yupmru;ına, ~;f.del göstermesine ekseriya mnni olmaz .. 

sil ye tetebbü deVİTlerindc, yani colına' ===!=n=~a=n=<'=a=>m=a=k=o=la.,;y=v=e=r=ah=a=t :::y:-::a::şa=m=a="U=:l=y=o=l=u=n\!=' =a=r=am===='§=• ==V=ll=m=ı=lS=e =l=b=Pd=i=d=ir=. :::::::::::=:==::=:~~-=::'=::==::ı~~~~=====-

En mütevazs mubatablanna bile mua ' 
melesi pederanedlr .. 

- Peki oğlum!. Peki evladım!. Teşelllıt 
kür ederim çocuğum!. 

?2§§j5~!~i~;l:~:~~~ 
müşkillltı görüyorlar. Henüz buna alı~ • 
km değillerdir; henüz hayatı kolay gor
meje ve kolay ya~amıya :meyyaldırler. 
Halbuki. A vnıpada hayat, genç için bil • 
hassa müşküldür. On1ar, bu müşkülat kar 
flSlllda feVk ve hevesieTini kaybetmek • 
sizin mücadele ederıer ve bu mücadıele -
ler arasındadır ki büyült istidadların siv
rilip yükseldiği. büyük iMisaslann hem 
kendilerine, hem d~ mensub oldukları 
cemiyetlere ve batta bazan bii.tün insan 
cemiyetlerine faydalı olan eserler ya -
rattıltlan görillür. Bizim gençlerimizde de 
bu nevi kuvvetlenn ink\ş~lfını görmek 
bmm için :aevkli, memleket için de fev
kalfıde faydah w hayırlı olacaktır. 

* :Mmt Şef, meml!ketin umuml işlerinden 

Jspangol 
Ciimhurigetçilerlnln 
Londra elcisi 

~ ........................................................ "\ 1 

HErgun bir fıkra 
----

Benden değil 
Nezaretlerden birinin kalem mü • 

meyyizi evveti ö!müştıl . • Mümeyyizi 
sani hemen o gün bir fırsatını buldu. 
Nazırın yanına çıktı. Nazırı etekle -
dikten sonnı: 

- Mümeyyizi evvelirt\.izin öldüğü -
nü dııymuşmnuz~ur, bendeniz onun 
yerine geçmek ist~dim. Bilhusa bu
nu rize Tticaya geldim. 

Dedi, nazır cevab vndi: 
- Bunu benden cieğil, Azrailden ri

ca etmeniz ldzımdı. 

'---..... ---... ·--------" 
Bir lta.)ıan diplomatının 

gnrih bir hesabı 
Bundan on gün kadar evvel verilmif o-

Evlenmek için 
Anasını babasını 
Dava eden Ilı~ 

Eminim: Milli Şefin yanından ayn " 
!anlar, kalben evvelce ne kadar muztlll 
rib, ne mertebe derdli olsalar, sarayıd 

kapısından çıkarken b!lyü'k bir ferahlıılt 
sonsuz bir ilm.ı ve sevinç duymaktadu' • 

lar. Tıpkı, babasile derdlepnif. tasalı bfl 
mekteb çoculu gibi. 

İsmet İnönü. 18 milyon vatandqııı bfı't 
leşmiş duygularını ifade eden kamutaı 

kararile devletin başına geçtiği gündeat 

beri tam manasile cmil!et babası. oldu ' 
ğunu .gösterdi. Halkta. Qn3 karşı eski • 

denberi mevcud hilnne! ve muhabbet ~ 
büsbütün ferzendan! bir mahiyet aldı. 

Birçoğumtn c.iemokrast> nfn ulvt mAıl 
nasını §imdi daha iyi enlıyorıu. 

Derdini ekseriya (Marko Pap) ya dtal 
letmele alıpnıı olan insanlar için böyla 
en ulu, en kudretli ve fazla olarak ta alla 
ka gösteren bir merci bulmak paha b1 • 
çilmez bir mazhariyet.. 'bir nimetUr. 

Yüce Devlet Re:simizin, yurddaşlarıM 
karp beslemekte olduklan bu pederane 

dunuJan heyecanla v• minnetle düşü• 
nürken, batınına büyük Franmz şairi 
V·iktor Hügo'nun Napolyon hakkıncM 

aöyledtği: • 
Frankonun tanınmuile ciimburiyetçi lan bir ziyafette İtalyanın eski sefirle -

İspanya hükllmetinin artık kanuni bir rinden birinin çok mühim bir nutuk söy-
hüviyeti kalmaması tl.zerine, cüınhuriyet lem~ olduğunu bir Fransız gazetesi yaz- cHakild ulan kalbleri aynl zamandıl 
İspanyası Londra elçisi Don Pablo de A- maktadır. İtalyan dıplomab ezcümle de- hakiki baba kalbleridirll 
ıearate, elçilit binuından çıkmış, ve Lon miştir ki: Mısraı geldi. 
dra civarında bir cmenfh olarak Uç odalı - cFransa ile harb etmekten hiç de ı Bunun bir misalini bh?aman lnönil• 
bir eve ~tır. Bu apartunana ayda çekinmeyiz. İşin en kötil tarafını düşü • de g6rmekle ne bahtiyar bir millet ol ı 
450 lira kira vermektedir. Sefir Mister nelim. Farzedelim ki vukua gelecek bir dulumuzu bir kere daha takdir ediyo ~ 
Bruks müstaar ilmini almı§tır. 30 odalı İtalyan • Fransız harbinde İtalya mal • Bu genç kıs In,gillzdtr. lT .yqlarmaa • ruz. 
bir köşkten üç odalı bir apartımana geç- lub olmuş olsun!. .. dır. 23 yqlanndalci .evgtlllı ile evlen - Ve §imdi, o n~ib. 0 vakur ve sambnl 
mek keyfiyeti. en fazla, elçinin, 6 yaşla- Umumi Harb sırasında 1,500,000 mak - mek arzusundadır. J'akat ailesi razı 01 • sesin, minnet dolu gönlümde akislerml 
nndaki çocui'una tuhaf gelmi~ zavallı ne- tul vermiş olan Fransa bu harbte çok da mamaktadır. Çıkar yolu. evlenmesine duyuyorum: 
rede oturacağını. hangi aofalartla koşa • ha fazla zayiat verecektir. razı olmuyorlar diye ana ve babuını da. 
cağını p.şırmıştır. Resmimiz, §irin Ame.- Hesab edildiğine göre bir sene içinde va etmekte bulan genç kız. Şubatın 13 ün - Peki -0ğlum!. Peki evl.Admı!. 
lianm yeni evinde kitab okuyuşunu gös- gerek a$ker gerekse sivil Fransanın zayf. de mahkemeye gitmesine. 13 numaralı VaroL Büyük İnönü! 
teriyor. atı muhakkak 10.000.000 nu bulacaktır. dosyasını h•ldme vermesine. illtelilc. u -

ğur getirir ttibdile d'e yanında siyah bir 
devrine girerken ıöylent-n bu sözler, ö- rada bazı kusurlanmn da olsa, milletin ba 
nümüzdeki dört senenin bütün siyasi muhtaç olduğu sevgi içinde birlik ve bir- kedi bulundurmasına ralmen. ana Ye • 
faaliyetine hangi ruhun hakim olaca~ını lik için<le çalışma havasını yaratmak ve basının mahkemede iıbab vd~ etme. • ~ 

1 ·ı dava bir hafta tehır edilm111.. ... - ......... - ... - ... - ..... , ___ _..., 
pek güzel gösttil'iyor. nihayet milli .işlenn milll ve d~mokratik me en e, v> * bir tontroı aıtında cereyanına yardım et- ,..ç m 111ı 1meı1e emeline nan olama- Belçikada parlamento feshedildi 

Muhterem Devlet Reisimizin gazeteci- mek vazifesini :fadan hali kalmıy.acağız. mıştır. Mamıafih genç kız üınidvar • 

bahsederken de aynı suretle sade, samimt 
ft herkese karp yalnız hakikatleri an· 
latan bir ifade kuUandıla!'. Memleketi • 
mlzln .geriliğini he-p biliyoruz; çalışmıya 
ve dalma ileriye gitmeğe muhtaç oidu • 
tuna da hep biliyoruz. Nelere muhtao 
delili• ki! Bunların üzerinde durmıya 
hacet dahi yok. Bütün noksan1anmızı ta
mamlamak, ancalt uzun senelerin dik • 
katıl. itinalı çalışma1arile mümkün olur. 
Bunu kim yapac!lk? Herkeı. bütün halk, 
büttin millet ve onun bu işleri görmeğe 
memur edeceği tnsanıu ve teşkilatlaT. Şu 
haldi memleket içınde, elele vermiş bir 
kılltle, temiz bir idealizm ve o1gun bir 
tecrübenin verdiği kuvvetlerle müte -
madiyen çalışmıya mecburdur. Bu ba • 
kundan bugün .noksanlarumz var. Me • 
eeJJ. halkla devlet arasındaki münase -
betlerin ıslahı icab edıyor. Halka mem • 
leket işlerinde fiili ve hakiki bir kontrol 
tmklnı vermek ve halkta bu kanaati 
yerleflirmek lAzımdır, diyen Devlet Rei~ 
eimiz, bizi cümhuriyetin ve halk idaresi· 
nin en mühim meselesile karşı karşıya 
getiriyor. Biz de biliriz ki. bu iş ne on 
beş senede, ne de yirmi senede tamam 
yapılamaz. Şimdiye kadar bu yolda yap
tıklarunızla iktifa edemeyiz. bu ruhu lere karşı olan iltifatlanna tetekkür et - Çünkü memleket buna muhtactır. Çün
günden güne kuvvetlendirecek olan ted- meği de unutmıyahm. Yenı devrin bu kü, yeni devir, bu kadar temiz ve iyi bir 
birleri abnamn: lh1mdır. Şet. bu ted - temiz ve ,güzel havasını yaratmak için ruh üzerine bu kadar güzel bir halk ida
birlerin alınacağını sade ve samimi keli- gazetelerin üstlerine düşen büyük vazi - resi kurmak istiyor. 

dır: cMademki seviyorum, Allah da 
benim!e beraber demektir. Aşkın insan 
Iara ne büyük bir kudret ve hayatiyet 
verdiğini şimdi anlıyorum!• demekte -

Brüksel 6 (Husust) - Parlamenid 
feshedilmiştir. Yeni intihabat Nisan İ 
de yapılacaktır. 

iki kerdef bir 8Rml J8P8ledlleP 

Beşiktqta oturan kahveci Ahmed \111 
kardeşi Cemil evvelki gece, bir müd • 
dettenberi aralan açık olan Kemal a • 
dında birini biçakJa yaral8IDJll}ardır. 

meler le, fakat kat'i olarak vadediyor Bu feyi i!a edeceklerine eminiz. Arada ıı • 1\-'uhittin Bh gen dir. 
vAdlere ve bu sözlere okuyucularımızın 
biDıaan dikkatlerinı celbetmek isterim 
Bir zaınandanberf bu sütunlarda bahset
tiğimiz cyenl bir devr» e girmiş olmak 
h6diseai bu sözlerde mündemictir. 

* Evet. yeni bir devre girdik. Henüz bu 
devrin kapısında, hatt! eşiğindeyiz. Bu 
yeni devirde msınıleketin bütün milsbet 
ve toplayıcı kuvvetlerinin memleketin 
bütün işlerinde hAkim olması imkanla -
nnı temin edeceğiz. Milmta7. bir inkılabcı 
zümttsinin elinde geçmesi zaruri olan 
zaman geçiriimiştir. Aramızda bundan 
sonra demokrasinin sözü, prensib: değiI, 
fillen kendi.al hildm olmak icab eder. 
Yeni Devlet Reisimiz en· başlıca vazife 
olmak üzere ilzerine bu işi almış ve bu
m.ı dOn bütün Türkiyeye hitaben açıkça 
söylem!ştir. 

Dünkü sarn1mf hitabenin en mühim 
noktası buradadır. Şimdiye kadar, muh
teıtf hareketimle bize yalnız eserlerini 
ve alAmetierinl gösteren Cütnhurrelsimf z, 
elin memlekete gelen bu yeni havayı. ye-

IS TER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Milll Şefimi7lıı huzurlanna kabul ed\1.enlerden bir zat lı parası E<?rbert <!evlet piyasasında 3 knnışa satıyorsunuz, 

ıtha1it ve ihra<>at tacirlerinin derdlerinı anlatırken takas k ;loda 2 kurvş zıyanınız var, amma elintzdP 3 kurut kıy
ql"r·ni çok çapraşık bulmwş, bu kanpc muamelelere an- m!tinde serbest para ile buraya dönünce zıyanınızı çıka • 
cak musevi vatandqlanmızm akıl erdt-:ebildikJerini aöy • nyol'IUnuz, üstelik Ur da ediyonnxıuz. Zırıt karf1Dua it • 
!emişti. halAtçı rlarak ben çıkıyorum. Puuı serbut memleketten 

Dün bir musevi dostumuzla konU§uyordı:k.. Bahis bu 3 kurUfluk bir mal getireceğtm, • m.ı yallUZ orada n.rdır, 
.meseleye in4.ikal etti, dostumuz bu çapraşık muameleden parasını peşin istiyorlar, bende ı.e serbı• para yok. He
yalnız musev;Itarin anlıyabildikleri iddiası karpsında hem men ıize geliyorum: 
gurur duymu~, bfl.m de kıZUUJ: - o. •t>ndeki (3) kurup bana ftrir misi.n.? 

- Fakat rıe olursa olsun bu karışık muamelenin mes'ulü - Verfrim amma 6 kuruşa dlyomınu:1. Çaıwb ı turu,a 
ne ıthailtçı. ne ihracatçı, ne de takuçıchr. hattl takasçmır. 8 yı Yeriyorum, siz de bu suretle 1 kuruııııK maıı hep al • 
tesı ri hiç ~oktur, yegfuıe mes'ul sadece parası elln serbest rnış olmanın ziyanını çıkarıyor ft bt.llik btr kunq ta Ur 
o!an .devlettir, diye töylendi: · edıyonunuz. 

- Ne ıek·Jde? d.!19 aordlık. - Peki bu :İfle takasçı denilen za.bıı roıtı aedtr? 
Anlattı: - Ne olacak? Sizinle beni Uınıfhnp tkfm•ıdırı de komla-
- Farzede!iın ki siz :ihracatçısınız. Paruı aerbest olm yon almak.. 

devlete buğday atacaksınız. Buradan. buğdayın kilosunu Musevi doswmuzu:n veMJ1i tabat hem ~ hem de 
5 kuruıa aiıyorsunuz. çünkü parası serbest olmıyan devlet bultttr. Bu uahatı dinledikten Dıra mnelentn yalrıız 
buğdayın kılosuna bu fiab vermektedir. O hald! siz de ça- muaevt doaıtlarmıızın akıl ~ bil mtnla oı.. 
resiz ltufdayı B kurup ahyw, f.akat 5 kurup aldıjınız ma- dı.ılwıa: 

iSTER iNAN, iSTER INA.NMAI 
ni 81:)'awtf a~ ifade etti. Yeni tntnıab ~--------------------------.... _...,. ______ ....,_, 

Yaralı tedavi altına almmıf, suçlu 9' 

lar yak,lanmışlardır. Zabıta tahkikat« 
başlamışbr. 1 ·····-········---···-.. -·-·······----··-··--
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7 Mart 

Alman Hava Nazırı 
• 
ltalyadan sonra 

Afrikaya da gidecek 
lngittcre ile Fransa arasında İtalyanın tasavvurları 
hlÜnasebetile sıkı görüşmeler oluyor, birçok mühim 

Fransız şahsiyetleri Afrika ya gidiyorlar 
_Paris 6 (Hususi) - Üç hafta müd· 

c:letıe istirahat etmek üzere Cenubi İ -
talyaya gitmiş olan Mareşal Göring, 
~~uniyetinin sonuna doğru İtalyan 
lt!rıkasını da ziyaret edeceği anlaşıl • 
rnı.ştır. 

b"~are.şal Göring, Şimali Afrikadaki 
utun Italyan müstemlekelerini geze -

!'ek teftişlerde bulunacaktır. 
Fransa ile İngiltere arasındaki 

miizakereler 
Londra 6 (A.A.) - Fransa sefiri c . 

<>rbin, geçen hafta zarfında gerek 
Lord Halifax, gerekse Cadogan veya 
~an Sittart ile hergün müzakerelerde 
h ulunduktan sonra dün akşam Parise 

a;,eket etmiştir. 
Oğreııildiğine göre, bu müzakereler 

esnasında İtalyanın tasavvurları, Li'b
~daki yapılan hazırlıklar ve İngiliz -

1 
a~ız askeri ve bahıi iş birliği mese-

e'ler.ı görüŞülınüş.tür. İngiı~izler '9in 
Pek mühim olan bu meseleler zanne -
~ildiğin~ göre Fransa sefirinin Pame 
areketıni icab ettirmiştir. 
Bone ile Halifaks, 15 gün sonra Leb

:-u~·~n Londrayı ziyareti münasebeti· 
e ıkı memleketi alakadar eden mese -

leleri tetkik edeceklerdir. 
Fransızlann haZJrlıklan 

Tunus 6 (A.A.) - General Augus -

İngiliz er Arablarla 
anlaşmıya çahşıyorlar 
Diğer taraftan da Filistinde 
Çarpışmalar devam ediyor, 

7 Arab daha öldürüldü 

~ Londra 6 (A.A.) - Filistin konfe
ransının İngiliz - Arab komitesi bu 
~abah to~lanmışbr. Yahud:i. •ajansının 
~ ıkomıtesi de bir içtima akdetmiı -

tır. 

Bazı mahf ellerde zannedildiğine gö· 
re konferansın büsbütün akinı kalınası 
~n .önüne geçilecek ve Arablarla Ya -
Udıler arasında bir anlaşma temin 

edilebilecektir. 

* , 
. Kudüs 6 (AA.) - Büyük Britanya 
~l~ ~b murahhasları arasında Filistin 
şının hallıni tacil için hararetli mü -
zakerelere dıevam edi.hnektedir. Lon
:-=d.aki Arab komitesi, Mısır hariciye 
t usteşan Emin Osman Paşayı İngil -
~:e hükfunetinin son tekliflerini bü -

Yuk müf tiye bildirmek üzere Lübnana 
gitıneğe rnanur etmiştir. İyi haber alan 
~ahfellf:'rcle söylendiğine göre bu tek· 
ıflerde beş senelik bir muahede imza-

~dan maada Yahudi muhaceretitıin 
d eva.ını ve 6 ay müddetle arazi satışının 
evaın etmesi istenilmektedir. 
~tı ay sonra bu iki mesele yeniden 

~Uzakere edilecektir. Ayni mahleller
~b e söylendiğine göre, büyük müfti, 

.u sureti tesviyeyi kabul etmiyecek -
~r. Irak Başvekili Nuri Paşanın bu 

· .. u 'usta tekrar tavassutta .bulunaca • 
t gı tahmin edilmektedir. 

SuikasdJer devam ediyor 
ı -ud" 6 · etı ~ us . ( A.';.) - Suikasdler devam 

iektedir. Dün İnE,'1.liz kıt'alan :ille 
Yt ııl:ın .. d · musa emeler neticesinde 7 A -

' rr ) Ölınü t•· ş ur. 

lr~n hUkOmeti seyrüsefer 
mzamnamelerimizi istedi 

' tl Ankara 6 (Husust) - İran hüktlme
: r:l Tnrkiyede mer't, yollann seyrilsefe

ne müteallik nizamname ve talimat. 
.!lanıeıerı.. ~ü_!dhnetlmizden jstemifti;r. 

te Nogues, dün 'funusa gelmiştir. Mu • 
maileyh. umumi vali Erik Labonne ve 
Tumıs kıtalan kumandanı General A -
medee Blanc tarafından karşılanmış -
tır. 

General Nogues, dün Labonne ile 
birkaç kere görüşmüştür. General, re
fakatinde Ckneral Blanc olduğu halde 
bugün Cenubi Tunus ekspresile tef • 
tişe gidP.Cektir. Sah günü de tayyare 
ile Fas'a hareket edecektir. 

Tunus hükumetinin emrile üç İtal -
yan ve bir Arab gazetesinin Tunusa 
girmesi yasak edilmiştir. 

Cezayir 6 (A.A.) - Cezayir umu -
mt valisi Lebeau, Parise gitmek üze
re bugün buradan hareket etmiştir. 

İtalyan gazetelerinin neşriyatı 

Roma 6 (A.A.) - Bir çok mühim 
Fransız şahsiyetlerinin Tunusta seya
hate çılonaları 1tallyaıda / hususi 'bir 
alaka uyandırmıştır. 

Lavoro Fascista gazetesi, Tunus ma
kamlarının birçok İtalyan gazete ve 
ve kitablannı müsadere ettiklerini, 
Fransanm İtalya ile olan zorluklarx 
arttırmak için hiç bir fırsatı kaybet -
mediğini ve Tunustaki İtalyanlann bir 
nevi temerküz kampı hayatı geçirmek • 
te olduklarını yazıyor. 

Tayyare kaçakçllrğı 
tahkik afi 

Hariciye memuru Ruhi 
hakkındaki evrak Hari· 

ciyeye gönderildi 

Ankara 6 (Hususi) - Tayyare ka -
çakçr,lığmda evrak stıntekarlığından 
dolayı mevkuf bulunan Hariciye Ve • 
kfileti memurlarından Ruhinin vaziye
tini vazireden mütevellid bir suç ad • 
deden Ankara Cümhuriyet Müddeiu -
mumiliği muhakemenin memurin mu
hakemat kanununa göre icrası için 
evrakı Hariciye Vekaletine gönder -
miştir. 

HariciyP. Vekaleti inzibat komisyonu 
bugünlerdP. Ruhi hakkındaki karan • 
nı vererek Cürnhuriyet müddehunu -
miliğine bildirecektir. 

Yukarı Anadoluda 
şiddetli kış 

Sinob 6 (A.A.) - Üç gün evvel baş
lıyan fırtıııa bütün şiddetfle devam 
ediyor. Deniz çok dalgalıdır. Vapurlar 
sığındıkları limanlarda kalmışlardır. 

Sinob - Boyabad yolu kardan kapan 
mış ve münakalatın temini için karla 
örtülil yollara amele çıkarılmıştır. 

* 
Ş.Karahisar, 6 ( A.A.) - Kazamızda 

bir haftadır rüzgar fırtınası ve soğuk 
devam etmekte iken dün kar yağmağa 
başlmış ve kasaba içerisine 9 santim 
kar düşmüştür. Bu'gün de Eğribel da -
ğında yol kapandığından fırtınaya tu -
tulan 11 erkek, 3 kadın Eğri bel jan. • 
daı:.n:ıa karakoluna sığınmıştır. 

Belediyeler Bankası 
esas niz~mnamesinde 
bir madde d~gişiyor 

Ankara 6 (Hususi) - Yurdun iman 
yolunda en başta varidat meselesi ve 
para temini gelmektedir. Bu sebebden 
doılayı b!rçak işlerin yüzüJtü kaldığı 
da malUındur. Belediyeler Bankası ni· 
zam.namesinin 4 üncü maddesi değiş -
tirilecek ve bu suretle daha uzun vade 
ile ikrazat yapabilmek için on senelik 
müddet on bet seneye çıkarılacaktır. 

1 

BOK POS~A 

Leh· Rumen 
siyasi görü·şmetıri 
Neşredilen resmi tebliğ 

tam bir anlaşma 
olduğunu bildir~yor 

Hasköy tersanesi 5000 
tonluk gemi yapabilecek 
şekilde ihya edilecek 
Deıiızbankın yeni kadrosuna göre 

liğvedilen servislerden aç~ çıkan -
lan memurlara henüz tazminat veril • 
memiştir. Açıkta kalan memurlar dün 
İkt:ısad Veka'.letine müracaat ederek 
evvelce peşin aldıkları maaşı tamamen 
sarfettiklerini ve çok müşkül bir vazi
yette kaldıklarını ileri sürerek, taznıi· 
natlarının biran evvel verilmesini is -
temişlerdiı. 

Varşova 6 (AA) - ·Gafenko'nun Dün bu hususta kendisile görüştü. -
ziya•eti münasebetile neşredilen resmi ğümüz Denizbank Umum Müdiirü Yu 
tebliğin metni aşağıdadır: suf Ziya Erzin: 

c Romanya hariciye naz.ırı Gafenko, c- Evvelce de söylediğim gib~ Iağ· 
Varşovadaki ikameti esnas·tıda, Po • vedilen servislerde açığa çıkarılan me
lonya hariciye nazın Bek'le mütead - murlar hakkında Denizbank kanun ve 
did görüşmelerde bulunmuş ve bu gö- nizamat! dahilinde icab eden muame -
rüşrnelerdc Leh • Rumen ittüakından le yapılacaktır.• demiş. Memurlara 
ve iki memleketin je<rpolitik vaziyet- ne miktar ve ne vakit tazminat verilt· 
lerinin bE:nzerliğinden doğan bütün ceği baklanda kat't bir şey söyleme -
n;eseleler yakından ve büyük bir sa - miştir. 
mimilik havası içinde tetkik edilmiş - Diğer taraftan bir müddettenberi 
tir. İki nazır, bu münasebetle, tam İstinye fabrika ve havuzlarında tamir 
mutabakatlerini müşahade ve tesbit ve edilmekte olan, tamirindeki lüzumsuz 
iki müttefik memleketi alakadar eden masraflar yapıldığ! hakkında ortaya 
politik ve ekonomik işlerdeki icraatla- bir sürü iddialar atılan Cümhuriyet 
n için bir koordinasyon tesis etmiş • vapurunun tamiri bitmiş, vapur ha • 
lerdir.• vuzdan çıkmıştır. 

Gafenko saat 1 S te Bükreşe hareket Bugün Karadenize ilk seferini yapa-
etmiştir. cak olan Cümhuriyet vapuru hakkında 

Gafenko'nun beyanatı da umum müdür, yapılan tamirler -
Varşova 6 (AA.) - Romanya han- den çok iyi netice alındığını ve mas -

ciye nazın Gafenko yabancı matbuat rafların evvelce yrızıldığı gibi lüzum • 
mürn<?ssillerine şu beyanatta buluın • suz yere yapılmadığını söylemiştir. 
muştur: A1man1ar1a mü:ıakere 

c- Bek'le olan gö~melerim seri Alrnanyaya sipariş edilen vapurlar 
bir surette. memnuniyet verici netice - dolayısile mevcud ihtilafları hallet -
ler vermi~ir. Lehistanda Romanya mek maksadile birkaç gündenberi Al
menfaatleri ve politikası için tam tak- man heyetile yap?lmakta olan müzake
dir mevcuddur. Bu takdir, ayni dere - relere, dürı de devam eci" lmiştir. 
cede Yu~slavyada ve Balkan Antantı Almanlar, vapurlanfuki ekSiklikleri 
devletlerinde de mevcuddur. şartnamelE>re uygurl bir halde ilana} 

Vanqın yerinde 
adliyece bugun 
keşif yapllacak 

su..ıtanhamamındaki :YangJın facia 
sının tahkikatına adliyece devam edil· 
mektedir. Fakat ateşin için için devam 
etmesi tahkikatı güçleştirmektedir. 
Maamafih bugün akşama kadar adli 
tahkikatın sona ermesi ihtimal dahi -
!inde görmmektedir. Zarar ve ziyan da 
kat'i olarak tesbit edilmiş değildir. 
Yanan binalarda kasaların açılması, en 
kazın gözden geçirilmesi lazım gelmek 
tedir. 

Şimdilik yangın yeri zabıta tarafın· 
dan muba:f:aza altında bulunduıııl -
maktadtr. Ateşin trikotaj fabrikasın -
dan çıkhğı kat't surette tesbit edil • 
mişse de henüz zan altına alınmış kim 
se mevcud değildir. Yangının ne şe • 
kilde ve hangi sebebden çıktığı bugün 
yapılacak keşif sonunda belli olacak
tır. 

etmeği kabul ettiklerinden, mevcud 
noksanları tesbit etmek üzere evvelki 
gün Almanyadan gelen kazan, makine 
ve güve~te mütehassı.SlarJl.e biİi:likte 
dün Etrüsk vapurunda tetkikler ya -
pılmıştır 

Dfinkii tetkiklerde Denizbank mü -
tehassıslarile vapur ve kazan komis • 
yonları azalan da hazır bulunmuşlar • 
dır. Etriic;k vapurundan sonra diğer 

vanurlarda da tetkikler yapılacaktır. 
Bu tetkiklerin bir haftaya kadar bi

tirilcceei tahmin o1unuyor. 
Yeni ~apılacak gemiler 

Habe- aldı~ımıza göre İktısad Ve • 
kaleti, İnıtiltereye ısmarlanmak üzere 
evvelce ilk projeleri yapılan 1 1 vapur 
hakkında, bugünlerde kat'i bir karar 
vereCEktir Bu vapurların inşaatı için 
İn~iltereden alman !kredinin 1 O milyon 
Türk lirası sarfolunacaktır. 

Vekaletin bu on milyon liradan beş 

milyon lira ile Hasköy tersanesini beş 
bin tonluk gemi yapabilecek bir şekil
de ihya etmeyi ve diğer beş milyon li
ra ile de A vnıpaya siparişler yapıl • 
masru düşündüğü haber verilmekte • 
dir. Bu hurusta yakında kat't karar 
verilf'cektiT. 

Halide Edib artık 
burada yerleşmek 

Uzere geldi 
Zevci doktor Adnan da 

Mayısta gelecek 

Beynelmilel edebiyat lleminde bÜ •' 
yük bir ~öhret kaunmış ve ~er ~ 
de Amerikada yapılan dünyanın • 
zeki kadını müsabakasında ikinci se • 
çilmiş olan büyük Türk romancısı IJw. 
lide Edib iki gündür İstanbulda bulu
nuyor. 

Halide Edib, pek genç yaşında ecı. ~ 
biyat hevesi duymuş, uzun senelerdeıı 
beri daimi surette edebiyat llemimi -
ze kıymetii eserler hediye etmiş, eser
lerinin birçoğu ecnebi lisanlarına tel'
cüme edilerek o dillerde de büyük mu 
vaffakiyet kazanmış olan çok kıymetli 
bir kadınımızdır. 

19 31 senesinde Amerika Kolombiya 
üniversitesinde 6 ay kadar cYakm 
şarkta fikır cereyanları• dersini ver • 
miş ve büyük muvaffakiyetler kazan • 
mıştır. Halide Edib, iyi bir hatibdir. 

Bundan başka memleket maarifin6 
de yardtm etmiş, Kız Lisesinde tarill 
muallimliği yapmış, Evkaf mekteble • 
rinde hocalık ve müfettişlik etmiştir. 

Milli Mücadeleye iştirak etmiş olaa 
bu münevver kadınımız birkaç sene • 
dir Paric;Y. bulunan zevci Dr. Adnanla 
birlikte İstanbuldan uzak yaşıyord\L 
Aradasırada yakınlarını görmek için 
İstanbula dönüyordu. 

Bu defa İstanbu1a bir daha Avrupa
ya dönmemek üzere dönüşü onu se • 
venleri çok sevindirmiştir. 

Bu Mayıs ayında zevci Dr. Adnan 
da İstanbula gelecek ve artık burada 
yerleşece-klerdir. 

Bir iki gündenbcri Bayan Halide B
dibin avdPtini duyan yakın dostlan • 
nın ve hayranlarının ardıarkası kesil • 
mez zivaretlerini kabul etmekte rne,
gul bulunmaktadır. - -------

Romanva Basvek]i 
vefat etti 

Paris 6 (Hususi) - Halen Cenu~ 
Fransada istirahatte bulunan Romaıı.
ya Başvek:li patrik Miran Kristea, ağır 
hasU.dır. 

İhtiyar patriğin vaziyeti tehllkell 
görünm~ktedir. 

Kan cFransadaı. 6 (A.A) - Sıhhi 
sebeb1erden dolayı burada bulunma~ 
ta olan Romanya Başvekili patrik Mt
ron Kristea saat 21 ,30 a doğru vefatı 

etmiştir. 
---~~---~~~---~ 

3 noter tasfiyeye tabi tutulda 
Ankara 6 (Husw;f) - Geçeıınerde 

mer'iyete giren noter kanunu noteri• 
arasında tasfiyeyi derpiş etmekte idi. 
Kanunun bu hükmüne göre Adliye v .. 
kaleti noter sicilleri üzerinde yaptıtl 
tetkikler neticesinde yalnız 3 noteri 
tasfiyeye tabi tutarak vazifelerine nl
havet venniştiı:. 

Diğer taraftan yangın hadisesi do -
layısile ~azetelerde yangın hakkında 
tahaddüs eden zarar ve umumi sigor· 
ta mesaili hakkında yanlış yazılara te
sadüf edildiği heyanile Milli Reasu -
rans tarafından bir tavzih gönderilmiş
tir. 

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

Bu y31ıda her memlekette amme 
müessesesi haline gelmiş bulunan si -
gorta şirketleri muamelatının kanun 
ve talimatnameJe-rle tesbit edildiği 

zikrolunarak müessesenin kaynıcllanna 

nazaran son yangmda sigorta sirket • 
}erinin zaran şu suetle tesbit edilmek
tedir. 

Anadolu Sigorta Strketl 1,330,000, AMl -
küra1Jonl Ccneraıı 123,500, İstanbul Umum 
67,000. Konkord 69.000, Kornhll 170,500, Ahen 
ve Münlh 91,400, Alyana 350,150, Baluaz 
339,200, DanM> 39,900, Nordştem 60,000, 
Fonslyer 42,000, Helveçya 233,000, İttihadı 
M1llt 230,000, ttnyon 145,900 Magde.burger 
Sigorta Şirketi 51,500, Manhaym 629,500, 
Nord DövQe 114,500, Şark 80,000, Rlünlone 
Adrlatika 8,000, 8ii1!1 103,000, Brltlş Ok 
100,000, yekt\n 4,378.050 Ura tumaktadır. 

Bundan başka birçok sigortasız za
rar1ar da mevcuddur. 

Milli Reasuransın ifadesine göre 
dünden itı"baren tesbit edilen zararla -
nn tazmin ve tediyesine başlanmıştır. 

Sigorta şirketleri eksperleri dün de 
yangın zararlarını mahallerinde tesbit 
ile meşgul olmuşlardır. Asıl faaliyet an 
cak yangın sahasındaki a~in tama -
men sönmesinden sonra başlıyacaktır. 

Sebahtan aabaha: 

Sıra babaların/ 
Yazılarımı yakından takib eden Maarif Vekaleti bu sütunda birkaç fırsatla 

temas ettitim terbiye ve muaşeret meselesile allkadar oldu.. Gazetelerde 
çı'kan bir haber bunu teyid etti. Vekalet lise ve orta mekteblerde muaıum. 
terin ders haricınde talebelerine, muaşeret kaideleri ve sokak terbiyesi Ölz'e. 
tecek konferanslar vermelerini emretti. 

Sırf yetişen gençliğin istikbali ve cemiyet terbiyemizin ıslahı maksadlı. 

ısrarla üzerinde durduğum bu davanın müsbet şekil aldığını görmek belli 
çok sevindirdi. Bunun için genç Maarif Vekilimize dostça. arkadatça te,.._ 
kür etmeyi vazife bilirim. 

* Yalnız Vekiletin muaşeret ve sokak terbiyesi ile böyle resmi mahiyette 
alAkadar olması aileleri ve çocuk babalarını da vazifeye davet edecektir ,.. 
nırım. Mektebde iyi şeyler öğrenen çocuğun evde, muhitinde fena telkin,. 
ler, çirkin örneklerle altüst olmasına meydan vermemek lizımdır. ÇocııJe 

kendinden biiyükierinden gördüğü ve işittiği her şeyi makul ve haklı kabul 
eder. Halbuki birçok ailelerde çocuğun hu nazik vazıyeti, bu kapı§ ve b9. 
nimseyiş kabiliyeti gözetilmeden uluorta her şey söylenir ve her çirkin h&Nt 
ket yapılır. Küfretmek. başkasının şerefile oynamak umumi edeb vı terbti 
yeye aykın hareketler yapmak çocuğun ruhunu, benliğini. seciy~ bozu 
ve bu suretle mektebde öğrendiğin' evinde, muhitinde kaybeder. 
İnkılab gençliğini bir kafada, bir formda yetiştirmek istersek en fena ıı.. 

yat şartlan içmde bile çocuğa hayatın iyi ve temiz tarafını göstermemiz ıa. 
zımdır. Çocuk babalan bilmelidirler ki çocuklarının yalnız madıdi ihtiyaCllll 
ikarşılıyan birer insan değil. ayni zamanda onun ruhunu, ahlakını. seciyesini 
&! tanzim edecek birer mürebbidirler. 

Burhan CaMd 
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'--~~----------------------------:--~------~::...---Yan g m la r da ittaiyenin bol su Türkkuşu hu yıl 

b 1 b· ı . . . db' I I faaliyetini artırıyor u a 1 mesı ıçm te lr er a ımyor ,'!Urkkuşu lru sene Temmuz ayınd• 
faaliyete başlıyacak ve bütün şubelerde 

Y angınlann vakf nde söndürülmesi için İcab eden 
tedbi.rleri Belediye Fen Heyeti tesbit edecek 

Havacılık kamplan açılacaktır. Türkku
şuna yazılmak.ta olan talebe miktarı art
maktadll'. İnönü kampı tesisatı ihtıyaç -
ları karşılıyamamakta ve bu sebeble şu
belerde d'e kamp kurulması mecburiyeti 
basıl olmaktadır. 

fstanbulda vuku bulan yangınlan sön- birlerin nelerden ibaret olacağını fen he
dürmek için itfaiye susuz~uk yüzünden yetine tesbit ettirecektir. 
büyük müşkülat çekmektedir. Şehrin es- Yangına karşı korunmak üzere şehrin 
ki tarza uydurularak inşa edilmiş yolla - muhtelif yerlerindeki su depoları vaktJle 
nnın vaziyeti de itfaiyeyi kolaylıkla va-' temizletilmiş, su ile doldurulmuştu. Bu 

Bugüne kadar yapılmış olan kayıdlar 
geçen seneden iki misli fazladır. Gazi -
anteb, Balıkesir, Der.izli iise1ednde de 
Türkkuşuna üye kaY':lına başlanmıştır. 

Bu sebeble bu senenin mevcudu geçen se
neye nazaran üç dört misli fazla olaca.k
tır. 

zife yapmaktan menetmektedir. su depoları da, az ve gayri muntazam şe-
. .. kilde muhtelif semtlere serpilmiş olma-

Bırkaç gun evvel Sultanhamamında çı beb'l iht' k lı kt d .. .. . . sı S€ ı e ıyacı arşı yamama a ır. 
kan yangını son&ürme ışınde de su mus- ş h' ·ı·k "t 1 p h' l~ . . . e ırcı ı mu e 1assıs rost şe ır p a. 
luklarının gayrı muntazam serpılmış ol- · d b kt .. d h · tl Türkkuşu eski şubeleri, bulundukları 

yerlerde Hava kampları hanrlığın:ı baş -
lamıslardır. GaziantPh, Balıkesir, Denizli 
talebesi ise İnönüne getırilccf'klerdir 

.. •• • .. 
1 

nm a u no a uzerın e e emmıye e 
ması yuzunden itfaiye guçli'i.t çekmiştır. d şt B'lh h b b ı 1 d 1 . . , , urmu ur. ı asa a ş:ı. ına ara o u 
Beledıye bu ış1e yaKJndan meşgu• olma- tl d k' k k, b' h Ldı-

b 1 t 
sem er e ı so a .arm çapraz ır a 't: 

ğa aş amış ır. · edilin · , , ç ınşa ı es: .Ka:ra!'ı.aşmıştır. apraz so 
Haber aldığımıza göre Maarif Vekaleti 

Türkkuşuna ve Tfü:·kkuşu uçucularına a
zamı kolaylık gös~eril!'Oesi için alakadar
lara emir vermiştir. 

Vali ve Belediye Reisi LUtfi Kırdar ge
lecek haftadan itibaren yangınlann vak
tinde söndürülmesi için icab eden ted -

Bir kzd n bıçakla 
kocasını yaraladı 

O'sküdarda Sultantepe yokuşunda otu
ran Necati ile karıs Nerimanın arası bir 
mfü:bd'ıettenberi geçimsizlik yüzünden a • 
çıhnışiır. Evelki gece kan koca arasında 
tekrar bir kavga çıkmıs, lakırdı ile asa
biyetini teskin edemiyen Neriman. eline 
geçirdiği bir bıc:akla kocasının üzerine 
saldırmış ve Necatinin rastgele yerlerine 
saplamıya başlam1ştır. 

Vücudunün muhtelif yerlerinden yara
lanan Necati berayi tedavi hastaneye 
·kaldınlmı~ suçlu Nerim.an yaklanarak 
takibata başlanm1ştır. 

Deniz işleri: 
BoGazda iki serseri mayın 

g8r01d0 

Ka-radenizcle biri Şi1enin A1açalı. 
diğeri Miıiye limanının Çatak mevki
mde iki serseri mayin görülmüstür. 
Sulann tesiri.le Boğaza doğru sürükle-

nen bu mayinler seyrüsefer için teh -
likell bir halde bulunduğundan derhal 
imhası için müfrezeler gönderilmiştir. 

Dentz Ticareti ·Müdürlüğü 'bütün va -
pur süvarilerine de malfunat vererek 

Boğazdan geçerken tedbirli bulunma • 
lannı bildirmiştir. Bu serseri mayn -
lerin Umumi Harb zamanında Rus 
limanlarında bulunan ve zamanla ko
parak Karadenizde dolaşın.ağa başhyan 

mayinlerden olduğu zannedilmekte • 
dir. 

Yeni belediye zabıtası talimatnamesi 
hazırlanıyor 

Mevcud belediye zabıtası talimatna· 
mes.i esnafın tamamen kontrolünü te -
min etmemektedir. Yeniden hazırlan
makta olan talimatnameye bu husus· 
ta esaslı maddeler konacaktır. 

Nikah merasimi 
Şehrimizin maruf eczacılarından KA • 

ıım Can'ın kerimesi Bayan Nermin Can 
ile eczacı Bay Mahmud Derman Er'in ni
kah merasimi dünkü Pazartesi günü 
Beyoğlu evlenme dairesinde her iki ta • 
rafın akraba ve dostları huzurunda icra 
kıllllllll§tır. Tarafeyne saadetler dileriz. 

Edebi Seyahat Romanı 

kaklarda vukua gelecek yangınlarda it -
faiye daha kolarlıkla manevra yapbile
cPktir. 

oir ap ırtlman kapıcısını 
tramvay çiğnedi 

Evvelki gece Beyoğlunda bir adamın 
ölümile neticelenen feci bir tramvay ka
zası olmuştur. 

Türkkum umum müdürlü~ü. bu sene
ki talim ve terbiye için 40 da11 fazla tay • 
yare, 260 kadar da planör hazırlamı~tır. 

Bu suretle Türkkuşunun önümüzdeki 
yaz devresinde yetiştireceği talebe sayı
sının bini geçeceği tahmin edilmektedir. 

Diin yedi ya.nnın 
başlangıcı oldu 

2847 numaralı vatman Muammerin ida
resindeki H numaralı Harbiye • Aksa
ray tramvay arabası, evelki gece Tak -
simden Galataya doğru inerken Aleksan 
aıJında yaşlı bir adama çarparak altına Kadık:öyün~ıe Damı:ı.cı sokağında 8 numa-

ralı evde oturan Onnik'1n odasında yanan 
abnışiır. Kaza sonunda her tarafı ezi: - sobanın tesl.r1le baca kurumları tutuşmuş _ 
miş bir halde tramvayın altından çıka • t11r. Ateş, sirayetine meydan verllmeden sön 
nlan Aleksan, derhai ölmüştür. Ölen a- dürillmU~ttir. 
damın birkaç çocuk babası olduğu ve * Nurııosmaniyede Koçoya ald 15 numa
Taksimde Abdülhak Hamid caddes:nde ralı gazoz fabrikasında dün gece yangın 

çıkmıştır. Ateş, fabrikanın içinde bulunan 
Cennetpalas apartımanının kapıcılığını bazı eşya kısmen yandıktan sonra ittat~ 
yapmakta bulunduğu anlaşılmıştır. tarafınd:ın sondürUlmüştür. Zabıta tahk1 -

Vak'aya müd::l'e~umumi muavinlerin _ kata b::ısJamıstır. 
den Turgud el koymuş, suçlu vatman ya. * SiUvr!kapıda 37 numaralı evde oturan 
kalanarak tahkik:ıta ba ~mı tır. ı Zeyneb!'1 odasında bulunan mangaldan sıQ-

_______ ş __ ~~- ravnn kıvılcımlar yat.ak ve yorganları tu • 

ı 
tustnrmustur. Ateş, büyüme.sine meydan ve-

nhİsar}ar Umum Müdürü rnmeclen lkomşıııa: tarafınd,b.n söndürül -

d
.. L d . . müştür. 
Un On raya g1tti * Yeşt1köyde İstanbul caddesinde 34 nu-

İnhisarlar um\l!Il müdürü Mithat Ye- maralı evin baca kurumları tutuc:muş, ateş, 

1 
d" k sirayetine me:vdan verilmeden itfaiye tara _ 

ne, un a şam semplon ekspresile Lon- fından .söndü~ülmüştür. 
draya hareket etmiştir. * Fenerde Sancaktar yokuşıJ.nda 2 numa-

İnhisarlar müdürü Londrada bir hafta ralı evde oturan Münifenln odasında yanan 
kadar kalacak ve inhisarlar mamulatı • sobanın teslrlle baca kurumları tutusmuş _ 
nın ve Türk tütün ı· 't d · .. k t' . tur. Ates. slrnyetl.ne mevdan verilmeden ev 

ınıı e şı. e mm sa- halkı tar:ıfmdan söndürül.müşıtiir. 

tışlan hakkında İnsıiliz firmalarile te - * Kocamustafapaşada Akarca sokağında 
maslarda bulunacaktır. 57 numaralı evde oturan Hatıcenln odasında 

İnhisarlar umum müdürünün bu Av _ bulunan mangaldan sıçrıyan -kıvücımlar ya
rupa seyahati esnasında bazı Avrupa tak ve yorganları tutuşturmuştur. Ate.!}, si _ 

k 1 · ..J>- • b l rayetıne meydan verilmeden itfaiye tara • 
~er . ez ermul: yenı satış şu e eri açılması tından söndiirülmüstür. 
uzerınde de tetkiklerde bui.unacağı an - * Dün Beyomu~da Yenlşehlrde Papaz -
!aşılmaktadır. köprüsünde bahçıvan Mtı.<ıtafaya ald 35 nu -

Umum müdür geçea sene de Londraya maT:ılı kulübede yangın çıkmıştır. Ate,'!, si -
giderek uzun müddet kalmış inhisarlar rayetıne meydan verilmeden kulübenin ka
i<laresini ve tütü ı ·ı d .' k t' . 1A pısı yanmış olduğu halde itfaiye tarafından 

n ımı e şır e ını a a- söndürülmüştür. 
kadar eden meseleler üzerinde t~rnaslar ............................................................. . 

yapmıştı. Mithat Yenel bu seyahatinde 
bilhassa İngilterye tütün satış1an yapıl
ması hakkında müzakerelerde buluna _ 
caktır. 

Umum müdürün dün Londraya hare
ketinden evvel inhisarlar idaresinde şef
lerin işt~kile bir ~plantı yapıllll1ştır. 

Kiilf Or işleri: 
Maarif ŞOrası hazırlık tcplentıhırı 

rlevam ediyor 
Ekalliyet ve ecrıebi mekteblerinin 

ilk kısımlarında türkçe muallimliği ya
panlar dün saat 16 da Dam Dösiyonda 
toplanarak Maarif Şfuasına yapılan 
hazırlık ıetrafında konuşmuşlardır. 

MDt~f~rrllıı 

GDmrOklerde bazı terli ve nakfller 
yapıldı 

RP"" ŞEHİR ;!;~;Rosu 

! i
l il 1 Dram kısmında 

1
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Buakt"m ıaat 20.30 da 

"' ı ANNA KARENiN 
Hllt 7 tablo 

HALK L PERETİ 
Buakoam uat 9 da 

ŞiRiN TEYZE 
Macar Baleti 

Pek yakında : 
.!OZO DALMA$ 
HALK op"retinde 

TURAN Tiyatrosu 
Bu alşam Halk recui 
Ertuğrul Sadi Tek ve 

arlı:adqları 

llı:i oyun birdea 
Vedat Nedim Törün Jı:aleıne 

ald1tı K 0 R 8 P. 
KIRALIK PANSiYON vodvil 1 P. 

( S.) Atila rniiıii bü1ük yaryete Localar 
:.100 ller JH 20 paradi 10 ktıruı 

inşaat 
Sümer Bank Umumi 

ilanı 
Müdürlüğünden : 

Mart 7 

1. - İzmit Sellüloz Fabrikası yanında tesis edilecek transformatör binası in· 
patı vahidi fiat esasile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıltarılmı~tır. 

2. - İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 15.497, 70 liradır. 
3. - Eksiltme evrakı Sümer Bank Umumi Mü-<:ilürlüğünden 5 lira bedelle sa· 

tm alınabilir ve İzmitte Sellüloz Sanayi Müessesesi Müdürlüğünde görüleb!lir. 
4. - Eksiltme 17.3.1939 Cuma günü saat 16 da Ankarada Sümer Bank Umum 

Müdürlüğündeki İnşaat Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 
5. - Muvakkat teminat 1165 liradır. 

6. - İstekliler yaptıkları inşaat işlerini gösterir vesika suretlerini fbraz ede· 
ceklerdir. 

7. ~ Teklif mektubJarını havi zarflar kapalı olarak ihale güni.i saat 15 şe ka· 
dar Sumer Bank U. Müdürlüğü muhaberat şubesine teslim edeceklerdir. 

8, - Posta ile gönderilecek tekliflerJ n, eksiltme saatinden nihayet bir saat 
evv l' k d · e ıne a ar ge.ımış ve zarflar mazbut şekilde kapatılmış olması lazımdır. 

9. - B~~ ~.u inşaatı dilediği müteahhide verebileceği gibi eksiltmeyi ta-
mamen hükumsuz sayabilir. c782> cl482> 

Belediye Sular İdaresinden 
münakasa ilanı Kapalı zarflı 

İdaremizin Göksu Elmalı bendindeki terşih havuzlan içm satın alınacak 400 
m 3 Sultançifliği kum!.l kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

1 - Bu husus içın tanzim edilen şartname iıdla.remiz Levazım servisinden pa. 
rasız olarak alınabHiı·. 

2 - Talihler şartnameyi'.' göre hazırlıyacaklan kapalı za!'f'.annı ihale günü 
olan 27/Mart/939 Pazartesi günü saat 16 ya kadar Taksimdeki idare merkezinde 
Müdürlüğe vermelidirler. Bu saatten sonra getirilecek zarflar kabul edilmez. 

(1480) 

Köyü 

Çeltek 

Havza 
Cinsi 

Evvelce değir

men elyevm bir 
bab Şeref namila 
un fa bri.kası 

Boyalıca Tarla 

Mal müdürlüğünden: 
Mevkii Hududu 

Tapunun 
miktar! N o. Tarihi ı 

K:ıra Kaya Yemini İspir Yesari 1600 7 K. Sani 
benıdl cephesi ırmak arşın 930 
arkası İlya ve bira-
derleri ile mahdut 
Şarkan Gendi tarlası 

ga.ı;ben Sadullah ce- 40 10 1. K~nun 
nuben belvar yolu dönüm 319 
şimalen Karaçay 

Havzanın Boyalıca mahallesinden Hasan Saatin hazineye ve hususi muhase· 
beye olan borcundan dolayı tahsili emval kanunu hükümleri ~airesinde yukarı· 
da cins ve miktarı yazılı bir kıt'a un fabrikasile bir kıt'a tarla haczedilerelı. 
1/3/939 tarihinden itibaren 20 gün mü~detle ihaleye vazedilmiş olup 21/3 1939 
tarihine tesadüf eden Sal! günü saat 14 de ihalesi icra kılınacağından taliblerln 
yevmi ihaleden evvel % 7 buçuk pey akçelerini Maliye veznesine yatırmalan 

ilan olunur. 

Şuhut Belediye reisliğinden: 
1 - Şühud kasab!lSının Naiia Vekaletinden musadd.ak projesi mucibince yaptı· 

nlacak elektrik ve makine tesisatı (18963) lira (4:9) kuruş bedeli keşifle kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27/3/939 tarihine müso.dif Pazartesi günü saat 15 de Şühud be
lediyesinde toplanan encümen tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (1422) lira (26) kuruştur. 

4 - Bu işe aid olan proje, hülasai keşif, malzeme, montaj şartnameleri hesa • 
bat ve münakasa şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel şartna -
mesi bir lira mukabilinde Şühud belediyesinden alınabilir. 

5 - İstekli olanlar Nafia Vekaletinden alınmış enstelaktörlük vesikası, buna 
nıümasil tesisat yaptlğına dair alınmış bonservislerle münakasa flinünden en 
az sekiz gün evvel Afyorı. vilayetine müracaat ederek ehliyet vesikası almış ol· 
xnası ve bu vesaiki teklif mektubuna rapten ihale saatinden bir saat evvelint. 
kadar Şühud belediye reisliğine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri veya posta 
ile göndermeleri ilan olunur. (1367) 

lstanbul Jandarma Sahnalma Komisyonundan: 
ı - Evsaiına uygun 1200 adet kuru pil müteahhid nam ve hesabına İstanbul 

Gedi.kpaşa Jandarma Satınalma Komisyonunca 13/Mart/939 Pazartesi saat 11 
de açık ek~iltme ile satın alınacaktır. 

· 2 - Şartname ve evsaf her gün adı geçen komisyonda görülebilir, veya be ., 
delsiz aldırılabilir. 

3 - 2490 sayılı kanun şartlarını haiz isteklilerin teklif edecekleri fiatların 
yüzde yedi buçuğu üzerinden ibraz edecekleri ilk teminatlarile yazılı gün ve 
saatte komisyonda bulunmaları. ~1265> 

Viyana baletleri ve büyük Dans Filmlerinin 
Sanşm ve Sevimli yıldızı ..• 

LILIAN HARVEY 
Yarm akşam SOMER Sinemasmda 

Valsleri .•• Danslan •.. Lüks Ve ihtişamı 
Ua cidden fllYa nı hayret ve t giz kem8fbNCI 

BIBIB ZAMBAK 
emaalsiz, zengin ve muhtetem filminde glrDnecektlr. 

Yaprak Aşısı 
Bürhan Cahid 

Gümrük başmüdürlüğü neşriyat şe
fi Şevket Etikan 30 liradan 35 liraya 
terfi etmiştir. Başmüdürlüğün diğer 
memurları arasınd~ da bazı terfi ve 
nakiller yapılmıştır. 

Dikkatı SAKARYA Sineması 
Arkadaşımız, romancırruz Bürhan 
Cahidi."'l geçen yaz İtalya ve Fran
sada yaptığı seyahati esnasında 

yazdığı bu yeni tarzdaki • ve se
yahat romanı çok gll.rel bir tekilde 
ve reslmlerhı ldtab halinde çıktı. 

Bütün kitabctlardan iSteylıı.h. 
Tevzi yeri: (KÖROOLU) matbaam 

Toplantılar: 

Çocuk Esirgeme Kurumunun konseri 
Şişli Çocuk Esirgeme Kurumu men1aa.t1.ne 

7 Mart Salı akşamı sa.at il de Fransız ti -
watrosu.ncla miiılk ~ MilhentHsyıa.n 
ldares.lı>e Pam Mııa:lki M'U&ll.hn meırt.ebln -

Fiatlarda hiç bir zam yapmaksızın sinemacılığın bir zatert olan ve 

DAbt San'atku R O N A L O C O L M A N m FevkaHlde temsili bulunan 

GAiP UFUKLAR 
den memn BaJan Mulftmmı l.ff;ira«lle bC1 -

--~--~--------------------------~LL_.._, .......... ~-~~-_j·~~~---_____, . ..ıı.....ııı.,..,...__ __ ~ .............................................................................................. .. 



C. Yurddan Resimli Haberler :J 
~~~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ToKatta Nafia binasının açılışı ~erasi~I yapıldı 

Bitlis demiryoluna Ceyhanda belediye 

kavuşacağı günü bekliyor yec:~=~;~~;.~;~:.:ı;:u: 
BB.ağn. nda birçok zengin madenler saklı bulunan mektedir. Diğer taraftan imar encü • 

meni de ayni şekilde hummalı bir faa· 
ıtlıs trene kavuşmakla Türkiyenin sayılı sanayi liyet göstermekte ve bu arada bir de 

~ehirlerinden biri olacak sekiz senelik bir proğ'ram hazırlan • 
Y maktadır. Bu proğram Ceyhan kasa -

basının imarı yolunda ~k mühim mad. 
de ve esaslan ihtiva etmektedir. 

Proğramın tatbiki 200 bin lira sarfile 
tamamlanacağından meclis, konacak 
tahsisata ~öre yaP.ılması llzım gelen iş· 
!eri seıtelPre taksim edecektir. 
Kasabanın bilhassa çamurdan kurla· 

nlması husu~unda belediye gereken Tokat (Hususi) - Yeni şehir plinına 
tedbirleri almaktadır. göre ilk adım atılmış ve bu meyanda 

inşaatı ikmal edilmiş olan konforu haiz 

ümera ve devair müdiranı ile içtima 
halinde bulunan umuml meclia üye • 
lerile belediye, Halkevi, parti başkan· 

Şimdiden mühim mikdarda yol mat • modem binanın altında elektrik motö- lan bulunmuşlardır. 
Bu arada müdür Mazhar Demirkuş 

kısa bir söylev ve.rmiştir. Buna vali 

zemesi mübavaasına başlanmıştır. Bu rü ile çalışan tesviye torna tezglblan
iş hitama erdikten sonra derhal yol in- m havi att=lyesi ve bir döküm yeri ile 
~ faalivetine geçilecek ve bu hum- iki kamyon garajı ve sekiz silindir ma
malı çalışına sayesinde ve pek kısa bir kinesini muhafaza sundurması akar su Faiz Ergun cevab vermiş ve Naf111 
zaman zarl1nda binlerce metre murab- havuzunu müştemil nafıa binasmın müdürümüzü takdir etmiştir. Resim 
baı yol yapılacak ve kasaba çamurdan açılına remli yapılmıştır. Merasimde nafıa binasının açıbşında bulunan val1 
kurtanlmış olacaktır. vali Faiz l:rgun bqta olmak here tor ve komutanlarla diğer zevatı göster 

Elektrik tesisattnm mthıakasaya çı· kurmay bqkanı ve yüksek riltbell mektedlr. 
Bit Biıh!ten guzeı oh' 51onınıı, ka.~lması hakkınd.~ki muamellt tekem• Ayvahk Halkevinde temsiller 

llıekt U. (Hususi) - Bundan evvelki hayatında çok mühim bir rol oynıya- mut etmiş ve encumen de bu hususta 
.. _ Ublarırnda va · eti umi . akt tcab eden karan vermiştir. 
~n bi zıy um yesın • c ır. 

'"- ...... :. llebze bahscttı'gımW• Bı'tlı's, bu-tün' b ~ y.... Böyle ir varlığa kavuşmak sayesin.. Adapazar1nda bir batakhk 
kurutuluyor 

1i bt 
1
Yetlerile ilerisi için çok kuvvet- de Bitlis, geçmişin acılannı unutacak, 

ltiba~;artığa namzed bir şehirdir. Bu yolsuzluk ve yokluk derdlerini tarihe 
~ ~~rının Bitlisi, bugünkü varlı- gömecek ve büyük bir zenginlik içinde 
hrtıt Yüz defa daha fazla bir bahti - kendini imara başlıyacaktır. Adapazan (Hususi) - Adapazannm 

1,_ 1 kavuşacak mes'ud günlerin şimali garbi istikametmde bulunan 
~~ınde b 1 Hem şarkta sanayileşme faaliyetinin 

tarı daın u unmaktadır. Memleketin ilk hareket merkezi olacak, hem bir Kökçeören bataklığının kurutulmasına 
ftlınesi bearı sayılan tTenin bir an evvel çok fabrikalann temellerini atacak ve devam erlilmektedir. İki makine müte-

klenmektedir di · dır M ki lf~ .. · belki de yakın bir istikbalde bakır ma· ma btr surette çalışmakta . a • 
&ill<fe =e geç:ikce yurdu~ bir köşe - deni ve Karabük kadar ileri gitmiş 1 neler şimdiye kadar 600 metrelik bir 
~ bi l1erı atılan fabrikalan~ pe~ sınai bir şehir olmağa çalışacaktır. saha üzerinde faaliyet göstermiştir. 
llbi Bi~U ~manda faaliyete geçtiklerı Şimdi Bitlis; memleketin umumi ha· 600 metre daha ikmal edilipie köylü· 
kafarılll!ı ~n de yann kurulmuş fab~ • yatını detfşttrecek, istihsalitını ~ğal- nün açmış olduğu kanalla birleştirile- Ayvalık (Hususi) - Halkevi g~ bir tesir bırakmış ve J gece oynanarü 
lbe e ~ 1 adcalanndan dumanlann tut· tacak h<'yte bir güne kavutmak heye • k b' 1 d" .. i lt rit kolumuz Kanun adamı isimli piyesi 1200 vatandaşın görmesi mümkün b 
Pek s ,, lötnı göreceğimiz günler . . dedir ce ve ın erce onum araz su a ın· Resim Kan d ti bU 

1lZa1t değildir. canı ıçm • w dan kurtanlacaktır. temsil etmiştir. Fevkalide dekor ve lınmışt~. .. un a amın an 
'P'ıtrt Kayaoğlu kudretle oynanan bu eser muhitte iyi sahneyı gostermektedir. 

lJe ~kl ve kabttiyftl~le ~t " ' • • r. hti b• r. '-. ı H ~ 1 AA- ·ıı .ı ait~ .. kendilerini göstermif olan Mardinde okuma odaSI Sebzesi ucuz ua -yar ır 11asaua Dl~rllı a ~ n ıvuıaı er .. '-le: ~ustaid evlidlan, trene kavuş- Mardin (Hususi) _ HalkeYinin alt Biga (Hususi) - Burada göze çar-
lıir zaır:n endüstri aşkını da pek kısa katında bfiyük bir salon okuma odası pacak derecede bir kış sebzesi bolluğu 
~ n~a duyup bunda da en başa olarak ıtçılınıştır. Bildmum gazete ve vardır. Pazar günleri çarşıya gelen a· 

lerınc hiç şüphe edilmesin. mecmuaların getirtildiği salon çok rağ. rabalar dolusu llhnalar, adeta birer 
;:ı V4'rlıklarile ve bağrında saklı bet görmüş ve münevverleri bir araya k~çük karlı dal gibi ~uvar boylarında 
'- 9ok ~denlerile Bitlis şehri de bu- toplıyan bir şehir ktiibü haline gel - yukselmekte, prasa yıgınlan da onlar. 
lıatı ~~saiddir. Bi; itibarla Anadolu- miştir. Bu güzel eserden dolayı halle dan aşa~ kalmamaktadır. 
llll(1te.Jt ıryolunun buraya ulaşmasını Ev başkanı doktor Aziz U.rasa müte • Bu münasebetle dört beş kiloluk IAh-
..., ıb Bitlis, doğu illerinin iktısadi şekkirdir. nalar yüz paraya, bir kucak prasa bet 

C kuruşa bir kilo ıspanak da iki kuruşa 
Samsun Halkevinde toplantı kadar satılmaktadır. Kuzubaşı gibi bü· _______________ ...._, ----=-------- yük kerevizlerin altmışar paraya sa • 

tılması halkı çok memnun etmekte, bu 
ucuzluk geçimi ha~ kdaybştırmala
tadır. 

uıvriği (Hususi) - Ha1kevimiz faa· oynanmış ve çok takdir gormtlf 
liyetlerine dev&m etmektedir. Bu ara- tür. 
da uzun zamand.anbe.,.: hazırlanan Besimde Divriğili gençleri bu piye8' 

Arifiye eğitmen mektebi açlf ıyo.r Kozmıo{4lu piyesi auvaff'akiyetle teki kıyafetlerile göstermektedir. 

İzmit, (H~i) - ~ifiyedekl eğit· Biga İS~"· ,_· beton olarak 1 uukurovada Eti TDrklerile harı 
men mektebı bınasının ınşaatı tamam· J ~ 
lanımştır. Eğitmen kursu Nisanda. açı--, )8pll~calr ç&hşmaları yapl~JOr 
lacak ve yeni sene tedrisatı bu yeni bit\ Bign (Hususf) _ Yıllardanberi ta - Adana (Hususi) _ Çukurovadald 
nada başlıyacaktır. mir yüzü görmiyen ve bmı.dan bir kaç Eti Türklerinin ana dilimizi çabuc.alr 
Eğitmen kursuna bu sene 250 talebe ay önce çökmüş olan nahiyemizin ah • öğrenmeleri için he.,. türlü tedbirler a

iştirak edecektir. Bu talebelerin 70 i şah iskelesi 6000 lira kadar bir para lınmış ve faaliyet ilerlemiştir. 
Bursadan, 30 u Bilecikten, 50 si Bolu. sarfile gene ahşab olarak yapılmakta - Adanıa hars korr.ıitesi yeni neşriyat 
dan, diğerleri de vili)'etimizden ola • dtr. Bu iskelenin biraz daha ötesine ve konferans serileri hazırlamıştır. 
calrtır. gelecek Haziranda 150,000 lira sarfile Neşriyat kollan için yirmi öğretmen 

Satns Geçen sene köylüler tarafından in. asri beton ve geniş nhtıınlı yeni bir is- aynlmıştır. Aynca her pazar günü, ir-
&e\1rı un (Hususi) - Halkevi yıldönümü bayramı Samsunda da tam bir şasına başlanan 100 köy mektebinden kele in.,a edilecek, yanlarına da güm· şad geziJeri yapılmaktadır. Muallimler
llıuş ç Ve neş'e ile kutlulanmıştır. Muhtelif söylevler verilmiş, şiirler okun- 60 ının inşaatı da nihayet bulmuştur. rük ve acenta binalan, antrepolar ilive den, doktorlardan ve şehirdeki müney. 
lrıu~uierek gündüzkü tören, gerek akşamki müsamere çok muntazam ol - Gelecek senelerde vilayet dahilindeki olunacaktır. ver gençlerden mürekkeb kafileler, bir 
~~Resmimiz, Halkevi konferans salonunda vali ve C. H. P. başkanı köylülerin hemen be~inde birer mek· Bir aya kadar inşaatı hitama erecek kaç kol halinde köylere gitmekte, Eti 

__ ..._k111sa .. ı•.ı ..;.h~a.;.zurunla~;;;;~b;ir~ara~.;;da~g;;ös~t;.;e;;rm~ek;;.;t;;.ed;ir;.~---~~--~-~te;;.;b;.b;;u:l:una:=ca::k;tı;.;r. ______ mllll!_ olan ahşab iskeleden de -beton iskele Türk köylüsü ile temas yapmaktadır -
Pazer Ola Hasan Bey yapıldıktan sonra. yelkenliler, taY!k- lar. 

ııı; Bi,.çok alimler insa • 
~k. yacı .. -,. ... i . 
~- çın. .. 

... Yalnız ot nev'lnden 
yemekler yemesi icab eıU
lfni söylüyorlat .• 

••• Ot yiyen hayvan. 
1arın et JiYen hayvanlar • 
dan UZU1l ömürlil olmasını 
da mtal olara& zilued.t • 
JOrkr. 

o·~~ 

Hasan Bey - Kuru fa -
sulye ile ıspanaktan baıka 
feY ylyemlyenlen teselli 
ediyorlar, desene! 

tar, motörler başkaca istilade edecek -
terdir. Bu seneki bütceye tahsisatı kon· GDmOşhacaklly Halkavi ıçlldı 
m~ olan yeni iskele 140 metre uzun - Gilmü§lıaeıldSy (Hususi) - Kazamız • 
Iuğunda olacak, küçük ve fakat şirin da halkın büyük alaka ve heyecanla karı 
olan kasabamızı bir kat daha güzelleş· pladığı. Halievinin açılma töreni yapıı. 
tirecektir. mıştır. 

Ahşab iskelenin tamiratı henüz bit- Hükdmet ıtfuktoru Nedim Cantur tara-
memiş olduğundan şimdilik vapurlar 
açıkta demirlemekte, yolcularla tüc • 
car mallan kayıklarla sahile nakledil· 
mektedir. 

Sams uda ktş şiddetli 
Samsun (Husust) - Şiddetle başh

yan kış devam etmektedir. Kar milte -
madiyen yağıyor. 

fından veciz bir hitabe verilmit. açış me. 
rasiml bitti'kten sonra Halkevi Alonund8 
misafirle.re ikramda bulunulmuştur. 

Öğretmen Cemil Solakoğlu tarafındam 
cHalkfl'deri ve Kemallmb adlı bır kon• 
feram verllmifth". 

Sporcu gençlerin hazırladığı büyü 
millamere programı da .ıynca muhftP 
memnuniyetle kal'ŞJlanmıştır. 



• Ray& 

1 Hadi.eler Kartınnda 

angı d n sonra --------
M atbaanın telefonu çalındı, aç - 1 - (Yaşlı bir bdın) kayınvalldem • 

-Alo, 
Dedi. 

tını., tanımadığım bir ses: dir. O gece yangın seyrine gittiğimiz za. 
ınan soğuk aldı. Zatnrreeye tutuldu. 

- Alo, burası Son Posta gazetesi. 
- Ben bir okuyucunuzum, Kadıköy • 

den .telefon ediyorum. 
- Buyurun 81.z:i dinliyorum. 
- Gazetenlım! Sultanhnmamı yangını 

zayiatına dair bir takını rakamlar vardı. 
- Hesabda eksiklik olsa gerek. 
- Zannetmem.. 
- Ben eminim, yangın gecesi, yangını 

görür görmez bizim Kadıköyden, cyangın 
belki mağazalanmtza, yazıhanelerimize 

yakındır> cfüşüncesilP. son vapurla !stan
bula in~mlerin sayısı beş yüzü mütecaviz. 
di. Bunlar yangının kendi mağazalarına, 
kendi yazıhanelerine fersah fersah uzak 
olduğunu öğrenince Beyoğlu barlarına 

dağıiınışlardır. O gece sarfettikleri para
nın yekt1nu beş bin lirayı mütecavizdir. 

- İkazınıza teşekkür ederim. 
Telefonu kapadım. 

* Gazeteye hitaben yazı~ btr meıttuou 
okudum.. 

2 - (Orta yaşlı kadın) zevcemdir; o 
da soğuk aldı. gripten yahyor. 

3 - (Küç(i:k çocuk) mahdumum; yan
gına bakarken b8fllld&n kasketini 4§11' • 

dılar. Usttkleri de ayağından çıkını§ 
kayboldu. 

4 - (Bir genç kız) kerimem. yalım b 

yangından mutazam:- olmamışhr. Çünkü 
yangın ıteyredenler arasında kendlsine 
bir kımıet çıkmıştır. 

lS - (Orta yqlı bf.r erkek) bendenJsr 
gerçi sapasağlam kaldım amma, gerek 
kayınvalidemin ve gerek ~evoembı do .. 
tor ve ilAçlanna, oğlum için aldığım yeni 

kasketle lAstiklere tam elli liram glttL 
Kısmeti çıkan kızınım cihazı için harca-
mak mecburiyetinde bulunduğum iki ,.O.z 
lira kadar bir parayı da buna zamme • 
dersek zararım hiq te ehemmiyetsiz sa-
yılmaz. 

* Bir okuyucu §Öyle bir me.nuD yazıp 

derd Y8tlmlf: 
cAta Refik mağazasınd& gardüği.l bir 

kumaşı beğenen kanın. kendisine o Jm • 
cSayın ıbayım.. 

ve maştan hnamı söylemişti. Ben bir iki 
Sultanhamamı yangınındı maddt 

gün sonra alacağımı videtmi§'tim. Ma -

SON POSTA 

~ 
Etek ceket şeklinde 8. k.. .. k k . 

bir örgü rop ır UÇU ÇOCU l a a 
arasında paylaşı yor 

Mahkeme yapılan kan tahlili neticesinde çocuğu 
babalardan birine uygun görerek kararını verdi 

İstanbul Adliyesinde fimdiye kadar 
göıiilen neseb davalan arasında 'bir
çoğu gazetelere int.lkalı etmiş, halle 
tarafından allka. ile takib edilmiştir. 
Bu davaların hepsinde de, ortada pay
lqıla.mıyan bir çocuk vardır w iki 
kadın ayn ayn çocuğun anası olduk • 
!La.rım id iia etmektedirler. :Aşağıda 
tafsilAtını okuyacağınız garib dava i· 
se, bundan evvelkilerden şu bakımdan 
aynlıyor: Nesebi üzerinde münakaşa 
edilen çocuk, Abdülgaffar ve Enver is
minde iki baba arasında paylaşılama
maktadır. 
Şimdi beş yaşına varmış bulunan 

küçük Kayanın anası Didar, evvelce İs 
tanbuldn Abdülgaffar isminde biri ile 
milnasebat temin etmiş ve bir müddet 
birlikte yaşamışiır. BilAh.aı'e Abdül • 
gaffarla allkasıru kesen Didar, Bursa· 

Ali Rıza İstanbulda çevirdiği bir ~teli 
dolayı asliye ceza mahkemesinin ka ~ 
rarile ı sene hapse mahkfun edilıniŞ' 
tir. 

İşte, en sonunda yakalanan maznu%lı 
hapjsaneye sevkedilirken, Jıakkınd'iki 
mahkfuniyet karanrun infazına baŞ ' 
lanılmıştır. 

Dört soyguncudan biri 
daha yakalandı 

Bund:m bir müddet evvel Meddi ' 
yeköyü civarında 4 kişi Mustafa isrnill'" 
de bir adamın elini kolunu kayışlarlB 
bağlıyarak, 76 lirasını gasbetmişler • 
di. 

Bunlardan ildsi evvelce yakalan ' 
mışlardır. MevlUd :fsmirıdeki de, dütl 
yakalanarak, adliyeye sevkedilıniş ~ 

manevt zarar görenlerin resimlerini ga
Eetenizde neşrettiniz. Zararlarından bah
settiniz. Biz de bu yangında zarar gören
lerdeniz. Maa. aile çıkarmış olduğumuz 

resmi birlikte gönderiyorum. Resimde gö 
rülen şahıslara ayrı ayrı numaralar ko • 
ııulm:uştur. İzahat resmin arkasındadır. 

ğazanm yanması lir.erine karım: 
- Kumaşı almamak için bu yangını Bordo renginde yüne beyaz sils konul-

kasden sen çıkarmıpındır. muştur. Korsajı etekten tamamile arı-

. ya giderek, orada da Enver isminde 
birile tanışmış ve yaşamağa başlamış
tır. İşte, bu aıralarda küçük Kaya dün 
yaya gelmiştir. 

Bilahare Enverden de aynlan Dl -
dar Bursa hukuk mahkemesine müra· 
caat1e, Enver aleyhine babalık dava -
sı ikame etmiş, muhakeme neticesinde 
fi'lhakika çoruğun EnveT'in nesebine 
uygun olduğuna karar wrilmiştir. Bu 
karar, mahkemei Temyizce de tasdik 
edilmiştir. 

sorgu hfildmliğinin kararile tevkif o ' 
luronu.ştur. Dördüncü suçlu MakSUd 
ise, h~len bulunamamış olup zabıtac3 
takib edilmektedir. 

Dokuz yıldır süren bir kaçakçılık 
davası neticelendi Diye beni tehdid ediyor ve polise ha - dır. İstenirse korsajı beyaz veya nar ta-

be 
:Jll.: ... 

1 
" 

1
- B n kül nesi renginde bir etekle giyilebilir, eteği 

r verece5 .... ~ soy uyor ... ~ ~"'ş . va • de herhangi beyaz bir bluzla. 
~yett:~ nasıl kurtulabılırım ... Bır akıl 1 Bu cihetten §ık olduğu kadar da pratik 

1929 yılında, Sarayburnu gümrü ' 
ğünden kilid namı altında 8 sandık tB' 
banca kaçırılmak istenmiş ve taban ' 
calar müsadere olunarak Adliyeye te'f' 
di olunmuştu. 

Resme baktım. numaralara göre iza -
batı okudum: 

öğretıruz.• sa yıla bilir. 
ismet I:lulUsi 1 Biçiminin yaraşmasına gelince bunda 

~====================-======-=======- fÜpheye hiç sebeb yoktur. Yalnız büstleri Fakat aradan bir müddet geçince, 
bu defa da Didarın evvelce milnasebe
tı olduğunu yazdığımız Abdülgaffar 
meydana çıkmış ve Kayanın yegane 
babası kendi olduğunu iddia ederek 
a~liye 6 ncı hukuk mahkemesinde da
va açmıştır. Bu suretle, Kaya iki ba· 
ba arasmda paylaŞ1larnaz olınu~ur. 

Çünkü, Abdülgaffar da iddiasını ispat 
için, mahkemeye bazı vesaik ibraz ve 

C 8 Un b • 1 • • d' • " =1 vücudlerinin aşağı kısımlarına nazaran 
arı 1 ıyor u l 1 nı z r normalden fazla kısa olanlar çizgilerin 

enine oluşunu düşü!lmekte haklıdırlar. 

Dokuz yıldanbeıi Adliyede Cievaıı' 
etmekte olan bu kaçakçılık hAdisesiniJl 
davası neticelenmiştir. Esasen taban ' 
caların sahibi kaçakçılığıt mütea~ 
kaçtığı ve tabancaların satılmasına k8' 
rar verildiği için bu tabancalann be· 
dellerinden bir kısmı hadisede muh ' 
bir ve müsadır sıfatile hizmeti g~ • 
rniş olanlara tevzi olunacaktır. 

Deniz tutmasma karşı maske 
Deniz tutması 

llıÇln I a:rt:ık çare 
lbullurunuştuı-. 

Bu hay:ı~lı ica .. 
C:!.ı ortaya çıkaran 
do1dm W. Mere
'dith Boothby i . 
limli bir Ameri • 
~abdiıır, lb~d\ığU 
(!a lir maskeden 
fbarettir. Oksi • 
'en torbası ile iki 
borudan müte • 
şekldldi.r. Mucl .. 
~ sö"1edlği!ne 
~iki üç defa 
o.e!fes aldıktan 

200 dil bilen adam 
19 uncu asrın 

ortalarına kadar 
yaşamı olan bu 
seyyah, lisaniyat -
ç1, muharrir ve 
diplomat Sir Con 
Bcvring 200 dil 
bilirdi. Fransızca. 

ispanyolca. italyan 
ca, almnnca, rus • 
ça, isveççe, dani -
markaca. holanda· 
ca. çince, rumca, 
siyamcn, sanskrince. bavanice, arabca, 
türkçeden maada diğer birçok lisanları 

d\a mükemmel surette yazar, konuşurdu. 
Çi.nde, Japonyada, Siyam, Ko~en ve Ko-

ıonra deniz tButmasından esedr relide İngiliz elçiliği etmiştL Fransızcayı. 
kalmıyacaktır. unun ıçm e " 
Lad N 1s da t 

··b~ıe gı· bir mülteci Fransız papazından oğrenmiş. 
y e on vapurun ecru t:a re 

rişilıniştir. Yüzde a!lt.m.ış raddesinde italyancayı da seyyar satıcılardan elde 

rnuvaffakiyet ekle edilmiştir. etmişti. 
--···················-······································---····----------.. ···········---· .. ··--

ilk tesir silinmiyen 
Damgadır 
Genç bir kız evlenmek üzere, ba

na yazdığı rnektubda kendisile müs
takbel kocası arasında kırılmaz bir 
rabıta tesis etmenin neye mütevak
kıf olduğunu soruyor. 

Genç kızı evvelA tebrik edelim. 
Kendisine ebedi bir saadet d)liyer 
Um. Sualinin cevabına gelince, ken .. 
disine birincisi his, ikincisi de mad· 
de sahasında bilhassa iki noktadan 
bahsedeceğim: 

· 1 - Herşeyden evvel samimt ve 
açık olunuz, olduğunuz gibi görü • 
nünüz, söz ve hareketlerinizde yap~ 
macığın ve riyanın gölgesi bile bu· 
~unmasın. Samimiyet samimiyeti 
celbeder. Kalbinizden gelen ses kalb. 
den gelen sesi davet edecektir. 

2 - Çocuk sahibi olmayı ilk he· 
def edininiz. Evlilik hayatının ilk 
ıenclerini serbest kalİnaya, lbiraz 
eğlence bulmaya hasretmiş olan 
kadınlann arasında bilahare bu ha· 

reketlerinden nadim olmuş olanla -
nn sayısı ekseriyeti teşkil eder. 
Aşk ve menfaat de dahil olmak 

şartile kadın ile erkek arasında ço
cuktan daha kuvvetli bir bağı ben 
tanımıyorum. 

Bahsi uzatmaya füzum gönnüyo -
rum. Size tekrar saadet temenni e
derim. 

* Bayındırda Bayan cK. S.• ye: 
- Fransız capaş• lnnnın arasın· 

da hükmü itiraz götü.rmiyen bir ka· 
ide varoır. Bu kaideyi yekdiğerine: 
cHatalı olabilirsin, suç üzerinde ya-

kalanmış olsan dahi itiraf etme• 
şeklinde bir cümle ile anlatırlar. E· 
ğer daha evvel.. cSuçsuzu bülbül 
haline getiren odaya• iirmem~ ise .. 
ler .. 

Size bu fıkra haricinde bir cevab 
vermiyeceğim. Yalnız.. yalnız· şu .. 
nu da söyliyelim~ 

- Biı adama bir meseleden do -
layı iki defa ıztırab vermeğe hakkı-
nız yoktur. TEYZE 

Pratik güzellik bilgileri 
Makyajınızı bitirip te masadan kalka

cağınız zaman son işiniz ne olmalıdır? 
Kaşlarınızı, kirpiklermi%i fırçalnyınız. 

Saçlarınızın dibindeki pudra izlerini ii -
lerek temizleyiniz. 

* Uykusuzluktan 'işmiş gözlere ne yap-
malı? . 

EvvelA pamuğu çok sıcak suya ba~ınp 
gözlerinizin üstüne koyunuz. Sonra da 
çok soğuk suya batıp ayni hareketi tek -
rar ediniz. 

* Yağlı bir cildin bakımı nasıl olmalı? 
Çok yağlı krem kullanmayım?.. Cildi • 

nizi fırçalayınız. Suyu sabunu çok kul
lanınız. Beden hareketleri yapınız. So • 
ğukça su ile yıkanımz. Saf hava alınız. 

Sebze \re meyva yeyin!z. 

Her kadın bilmelidir 
Çamaşır nevinden bir ~ey yıkadığınız 

vakit eilerlniz suda kalıp ta bozulmasın 
için işe başlamadan önce ellerinizin üstü
nü glycenne iodee ne iyice yağlayınız. 

* 

şahidler ikame ettiı;miştir. 
Çocuk hangisine baba diye kol1annı 

uzatsın?.. Envere mi, Abdü:lgaffara 
mı? ... 

İşte bu milş'külü. asliye 6 ncı hukuk 
mahkPJnesinin verdiği karnr halletmiş
tir. 

Mahkeme önce Tıbbı Adli kimyaha
nesinde bir kan tnhliU yapılmasını lü
zumlu görenek kan tahlili yapılmış, 

neticede çocuğun kam, Enveıin kanı
na uygun bulunmuştur. 

Epeyce uzıyan rnu'hakeme sonunda 
toplanan diğer deliller de tahlil ra -
porunu teyid etmiştir. 

İfadesine müracaat edilen 90CUğun 
anası Didar da: 

- Yavrunun babası, Enverdir, ceva· 
bını vermiştir. 

Nihayet, mahkeme de 90CUğun ba -
basının Enver olduğunda karar kıla -
rak, bu kanşık dava ~a enıniştir. 

Adliyenin bir yılhk faaliyet 
istatistiği 

İstanbul Adliye dairesi tarafındgjl 
haz.ırJanan cürmümeşhud ~~tisrtiğ1ıl1 
neşretmiştik. Bugün de diğer adli i.şlB" 
rin istatistiğini neşrediyoruz: 

1938 yılı içerisinde, adliye daireıe• 
rine 937 den devredilen işlerden başkD 
ahkamı urnuıniyeye tabi yenidets 
19,700 iş eelıniş ve 16,688 iş çıkınıştıt· 
Bundan başka, hukuk ve ticaret malı' 
kemelerine gelen işin adedi 30,645, çı' 
kan 17,863 tür; icra dairelerill' 
40,981 iş gJelmiş, 45,9,61 ~ çıkmış ' 
tır. 

Müddeiumumiliğe 
gelen 127,563 işten, 

mıştır. 

Poliste: 

ise, devir badQı 
127,204 iş çılc ' 

Bu suret1e küçük Kaya da, hakiki 
Korsanızı çıkarınca vücudünüzde izleri babasını bulabilmiştir. Bir hnmurklr elektrik 

kalır. Hem bu izleri gidermek, hem de Boynelmilel yankesici cereaanlle tile o 
kan deveranını kolaylaştırmak için kalan Kadıköyün.de Muvıakkitiıane cadd6' 
yerlerinizi kıl eldivenle oğuşturunuz. hapİSaneye S0Vkedildİ sinde 39 numaralı pastacı fwnıncJS 

* Ya'Irnlan<lığını evvelce haber verdi - hamurkArlık yapan İbrahim, evveud 
Ayak derilerinizin yer yer katılaşıp na. ğimiz beynelmilel yankesici Ali Rıza, gece ellerini elektrik cereyanına kap ' 

sırl;:n~m~s~ için her ak~am yağlı bir adliyeye teslim edilmiştir. tırmış, baygm bir halde hastaneye ıcııl 
ma ele 1yıce oğuşt~r:unuz. Sonra yatak Avrupanın muhtelif m€rnleketlerin· dmlmıştır. İbrahim, yapılan müda-vs· 
çar§afınızı korumak ıçın kısa çorap gi • de, bu arcıda bilhassa Belçikada bir - ta rağmen dün vefat etmiştir. 
yip yatınız. çok suç işlemiş bUlundu,ğu arfl:ışılanl Zabıta tahkikata başlam~. 

...... .............. ___... .......... _ .................... __,_ __ ....................................... ·---···· w •• 1 ···-"""" 

Ba?ksızın maskaralıkları: Gazete 1 
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üyiik Harbde · Alman 
denizcilerini şaşkına 
döndiiren muamma 

Almlnıar her denize çıkışta ingilizleri karşılarında, kendilerile harbe 
hazır buluyorlar ve hareketlerinin nasal .olup ta haber .all~~ığma 

şaşıyorlardı, halbuki mesele hakıkatte Ç!Jk basıl ıdı 
[ '' Son Posta,, nın deniz işleri mütehassısı vazıvor 1 D eniz kuvvetlerlııl teşkil eden ce- j . 

iniler arasındaki lrmıUflDa ve an 
ı....ı. kara kuvvetlerine nazaran çok 
~. Ordular karada harb ettikleri f
" koın.utanıar' ne olUl'sa olsun gene u
lllaı e.rnirlerini klğlda yazarak madun 
~aıııara g6nderlrler. Fakat deniz 
~leri hem slirat v~ hem de emir· 
'it lıaaJıt bekler. Bundan başka atla ha
;,, lelnıedik şekillerle .doludur. Bllytlk 
lllil-.: .. eıntrlerbı yanlıf gltmest ve anla -
~ yfizlinden n kaçırılan far -
~doludur. 

Dagerbank muharebesindeki 
yanhşhk 

~ en çeUn Amirali Biti de • 
l:_e dört tane Almar. gemisini yaka- Almaalcarın Magdeburg kruvazörü Büyük Hcırbde Faı4tıdiycı köt'famde 

Alınan Amirali, elindeki dört ge- karcıya otuf' du.ğu yenle 

~ Alınanyaya çok llzım olduğunu ıirae bu ldtablan 41..a. savurarak batı- Alınan llmanliarmcluı mahwt Jauvazl5r • 
~~ ric'at karan vermi§ti. Filvaki lar !erile hareket etmif ve Finlandiya kör • 

Avrupa ve Amerikada 
şehirler yangınlara 

karşı nasıl korunuyorlar? 
Nevyork, Şikago, Londra, Paris, Hamburg ve Liver

polda atefle mücadele teskilabna kısa bir haine 
~····-· .. ···--·-----------, ...... 
f (Saida): N~ iİl.q.inin 
İ talimi, Gflllulaı ~U..o• itlal
İ 7aİ ıam ,.,lıilit u. ıaoliyea._ 
• '··-·-···-··,--------' 

~. Fondert~n. Moltek ve Bluher nr: • I .,, fezlne dolru yol ahmştı. Rus ahlllerl' 
~ bıı - gemı A1nwıJıuım en A'm1nların şaşkın ıgı 1ıombanimıan edUecek pyec1 Umandan wka1ıa1makto. 1a1ıat 
"::}:"'.""' lyarmda, gemilm idi. il Jjlmı!ur ki ıın.Ok Harbin başların- llwı ıı..ı. gemileri çıbm, o elvard4 111-1 Bımç atin .....ı Bolıphpıda _, ,_ ~ 
--,.Je.Ukle Almanlar ~ İngilizler ara- ctA ~lar donanmılanıu kullanmak zatta bulunan denizaltı gemilerine bil • , bulan ve milyonWca aran ın:ai:lb olu hiç bUi kta :adan • Jcla oa ldtl W.. 

.... çok beyeeanh bir tovalamaca oyu- ı.tem!Jorlanb. Daha cloirum bu muu • cum etmek - temin ecıu-klL ;vangm 1ıaJkı tellıa cliqllrdll. JUrair, be- N""1'I" ~ ~ ,._.,,, bir 

~ Lı,uızıer. bundan evvelki - filoyu lıulJonmak lslemlyeııler Al • işte Amiral bu hayal ile l'lnlandlya ton binaların ~ klll olmalarmı akıl =··im ';nı:&or.ı: ... ~ tıç deh ellerinden knrtulaıı man denlsdlerl delU. ııtyaa<ler .., boşla- körfezine doğru ~ken evdeki pazar birdenbire kabul etm!yur... slr Geçenlerde il. C. A. Staresta wlnıa 
~~ !.'°sefer ele "."çırmamak nndakl İmparator idi. GOya. ordn gallb çarşıya uymadı •. Bbük bir altı ortııhğl 1 Yangın m6fhif.blr ofettir ••• Bllz '" len 

800 
Oç -• içinde N.,,_ llııbL.~ _ve bütan kuvveUennl avlannı gelecek ve billhare ııulh mOzakerelerl es kapladı ve deniz ,ıızgıını gllmıez hale suyun uhJı bu tifeU ka~~bJ!"" ~kta ': gelen yuıcmJann OD mil-

-~ sarfedlyorlardL.. nasında donanmaya istinad ederek teref- geldi nıpa ve Amerikanm en yu te e- h1mmf en müthişi oltnU§tur' .•• 
......__ Ilı! -ı .ann mıılıarebedo her iki il bir muahede yapacaklarmış... • . • rinde bu afetten ne SDftlle ıa.mmulda- • cm dön katlı idı! ... Alet Dil 
- ı.-t il2erlııcle bir çok lnbetler te . . . . hd Amiral bu kesif sis tabakasını talıhsı> nu bu ~ izah eclecellz. Bn bina lol 

11 

_....,,..,,_ 

etti..JMllıassa. Almaa JııüilJUD AP'\&e .~AıiWt ~ fiF..r~Pt! ~ar~ $d rts•ı•-.. tn••llr =kler va.sıtasile il!ıllİ ola Bluher, al4ılı - yu.ları oldulwın gliltetdl.. aununla. ben belki ortalıt açıhr eli .. anılarda ellen • mlf ... Long J'sland •lefler içinde! Mu- na dalıllbıdeld ıômıdl rak a ka· ~-- 1ıemeıı yürüyemez hale geldi. ııamııayı !dan edenler !mat ~ı !~ · mek istiyordu. Böylelikle p)jmm lalhl • mafih hiçb!r tehDlre yoktnrl Yangın bır- maıı:=. ıı:,=- y~~ tek 
~~diğer gemilerin! de mah- luyorlar; ve zaman uman °"." 8 

• ke, bellı:I de, fırat bulaeaktt. leşlk Amerika Cilmhnrtyet! ıel!frlerlnd• dar kolu 1~ y_.., haf' 
~ için Bluheri dfifmana kurban lerlııf bombardıman etmeğe ~iyorlar • Fakat s;sde Od geminfıı peşpeşe seyret- bO.yük zararlar ika edemez. O büyük fe- =. iki ~ ~ saniye son• 
~ 11e kunel lrillllyejl De ka~la clı. F~t "ı!';::Jari.!ı';. den~ mesı ne kadar mtlfkilldilr; bilir misiniz? lıirleıde (Fire Brtııacle) cleniıen ~ ra olmıallk 

1
_., mualuldan loiııllJll 

etti. Artı& Bluberin batırılması nnda arp a Nihayet Mald.aburg kruvazöril 6nDnde tefkilAtı var<fır. lire Brigade tamam e _.,._. ı cih edilmJf, IUlar fışkırmala 
117 Qftldf. Ufaaett bir torpidobot buluyorlar w kaçmala mecbur oluyor • . milstakll hUswd bir idareye tlbldir. Ma- •n• ev . .. 
~ gem!JI lıir iki dakikada 1anb. Dagerbaıil: mnlıarebesi de böyle oı. :: :ı:: :"'a:ı =~ b= ldne ve Jnazmılan en alltaWmll .,.... =..-ıı:..= ::..:::::.=. .::: 
tj; muştu. dU~u billvordu. Bununla beraber to • tenclil'. Efradı her hususta ,.çmedir, ma- her tarafı -- d6ncfiirmfiftür. Bllı lıu 'VUlyı!ll 111 idrak elmlf ve Bn vak'alar Almanlıın pelt ıılyacle hay , mutan gemisinin d&!diıl!f!ne ula lıtlk • ldne ve levazım plırln ..tls'atı "" ııilfa. Bn hlıımım Olnrmcla bulunan ilç b:na 

abu pmiyi batınnz. dilerler! rete düfürllyor; bununla beraber alınan metınlyordu. (Ausburg) lmıvaz6ri1 na. ınmun ehemmiyeti ile miitenuibdir. Al- • ti biri 2'. cQeri 32. ilç6neüsii 38 katla 
t..:.~ ) diye kaçan ilç gemiyi de ya. fev'kallde tedbirlere ratmen, lngtHzlerfn 111 olsa &ıde gtd!yor; binaenaleyh ben manya. fta?ya. İngiltere. .Japonya gibi ldi. nm izerlerinde bulunan bluı bora-
:-;:: laleml§ll. · haber almalarma numl olamı:ıurlardı. oeyrimden emlıılnb diyordu. blbıilk devletler de ayııl -ipleri 1ı:a- laıdan - nıahallina doiru ~ 
~ talih ona ylr olmadı ve tam bu _ Balıkçılar habel" veriyor! bul eylemlflerdir. atızdaıı birden sular qanmıp 
..._..,..llen_ di Amfral gemfslne dUşen bir Ded!ler. Bttaraf balıkçıları imha etmek Halbuki Auaburg Fhı bumuna geldi • Avrupa ve Amerikada &tefe brp -:ıı Netice: Tam sektz dakika içinde alta 

lllermisl hem maklne)'i ve hem here yola çıktılar. Xarplannda gene fn. tini hesab etmff w dlinmflşt!i. Pek az iyi muhafaza edilen tehirler plardır. kattaki birdenblte l&ndtlrlllmilt-
"-laln ıltlmenlnl ledeleclL Artık A - ııtllzler JlırfıntAll ııoııra ııafll Mağdaburg kmnzilrl1 kapta. ~ S!Qıo, Londra. Lfoerpol, tOr ,.,. ~cı dakikada artılı: yanam 
~de Blulıer lllıl clenlz &rem,. _Mürettebat evlerme -..ı. yuı. m gemloiııln ,,..__emin iken bir 111m1ıaıır& TolıJo, Berlin ve Parla... ..;:. ufak lılr ılwıum bile çı-. 

hemen hareketsiz kalmıştı 1 denbfre bir rlirilltt kopm119 ve IOJl sllr • l'abt ba tehfrlerde muhafaza tertibatı ~ 
~ lırltt bir - Amlralm ı.,,,,;.,._ ""Dediler. u- ........ -· ll1ılt tim- - lldla aemı karan oluımuflıı. ı.op lıotb torzlardaıhr. ~ dolara ballt 1ııı1mı11ııu.. .!:::_~ •ilam 8"mln•n kaptanı • 11 - -tıab ymmu oldu. Bu bür DOpıan IUlarmda karqa. olurmalr. fhvyıırk aık oı.ıı wulor o kaılar lrilçllt bir ,.. 

:lb..L-_ IAzmı lciL O. btr fld ipret saıudire rapıen clenlze çıbldılJ uman "8nltntz bir harb Remut için. ara «tt • b tarı tutıu ki binayı ~rta eden tmn.. 
-....~dını ftfnct Amiral.P anlatmak tarplannda eme cfll§manlannı buldular. len fe1 delfidfr. Bundan dolayı Jla«Cfa. NevfOl'k .fehrl yaıı~ rp ~ ,.aya mıntakamn koruyucun buhman 

..._ iı;:.._ . Vellıuıl ne tedbir ıılmdıfBl1 hep bot buqı kaptanı altı ~adan. laırlulmalı: mat 1~,~ ~'::: '9dinei PiM Bripde'e ca bin dolar mO 
.... IOD gemtstnı takib edi - çıktı. Ve ifiD esrarı bir tlrlil anlqdamt- lqJn ~'k uJra~ komutan geıntsfnd~ raJta tertibatı~ · klfat ve'l'di! ... 

L _. dı. Ha!b1.*i bu nr hakikatte o kadar b&- tmclacl fstemfstlr. l'abt g6zg6ztl g8rmez za · Şehrin uzak w kenar mahalleler~ ~l'9tlııf çektL Onun meramı Bluheıi aft id. ki. Anlatalım: bir lfste. komutan ıemtsl ef(nl nası' bu • Şunu nazan dikkate almak lhımdı-r bulunan baza ~ bina ldlmelerinl llt-
kaÇUı diler gemflerden iiçüncüyD, 

1 
•• htan labillr? ki Nev~ gibi semalara. yilbelen 40-50- tillla eder isek NevyorJda fada lWial 

tladertonu )'Bkaıatmak ıdl. Çünldl Muammanın ana eo blh WnaJm bulunan bir tehirde 1•11- aıabuecet yangın tasavvur ec1iıem. ._ 
~~ Jlaaıl olsa yakalanır ve imha e • Mal6m olduiU here Bil1'k Barbde --~A= ~ ~ Jtba pna brp billbltüu bqka tectblrler al· na rapıen büytık bir JUIUI çdrb. fara-:~ imal d ,_._ .. _ L- YUO&--, ~...-..,ıu ,,...,..._. U1 mak teab eder. Bıı muazzam binalann delim. ~--ıa. ~ Almanlar hem .Ş en~ w DlrlM lon•nmumı brpmıda &&rtlnoe lııllyl~ .--• 

.. ıııe..ı.. llıınd Am1rol bu lpretı çok yaıı. de - -- mtı...ı.ıe - - lılr lııldun lıa:pal ... Pf)nılı1c ....,.... - ı.ı.- yllzlmee ~ ıı:-1.... Bir limon depolAI, bir falırltum w... ~ Ona g6re hattın son gemisi buriyetlnde idiler. Her • bclar Almlil İmdad lfuetfnt B111Jar da ahmflR " ba JIZl]ıaneler bul . e se- den tutuftuiunu clii§iiDellm, 
tıııı. idi. Pilvald d&rt A1man gemisi fiJoBu, Rus ıemtıerJnden ~ kuvwıtl f. zeı bJ fe)mff)erdf itte bebleıden dolayı Nevyol'k Jı:adar Jangma Tesisi mecburi bulunan otomatik ym.. ı:: '11ltaniıl6rse, bu gemi, en ııoııda. • de, _, filODDB Şimal -.ıa.ıe Licl- :: ..;: ~-=-... pmlobıl. lı:en- kaqı keııdlıılnl muhafazay. mecbur tehir sın - mudt. her iki yu
~'l'tkat ikinci Amiral Bluberin ha- lizlere 'karp kullanılması 1lzmı gettyor- dt elfle paralamafa karar verdi w cepha az bulunur. dada bir ~ musluklan buluDUf'. 
~ lsa bir vaziyette durduğunu idrak et clu. Eğer Rualar bu ince noktayı idrak e- neyi ate§llyerek lla,.._gu hnaya u _ Orada her bir bina ld1mesi aro bir ttt- Bunluda 1Pfre Bripd tarafından ~k!W 
9' :_ Ydı. herhalde kaçmakta olan df- derlerse. filphes:Z, Baltıkta harb gemi • rdu killta tlbl tutulmU§tur. efracf1 tarafmdJm idare edilir. Hepd 
ıı..:.., lenıtyı kovalardL "Çitnkü elindeki lerile faal bir rol oyna~ ve Baltıkta.;. çu • Mesell 32 inci kfltnedt! bir J'8Dll1l çıt- bu bdar mı?. Hayır ... Her bir fabrikada. 
~!:tn tele Alman gemisfnf. kaçan ki Alman aeyıiiseferine mani olacaklar- Fakat kurnaz Rwtu- dalgıçlar ile o el- tı farzedellm: her bir depoda. her tesisatta cadde ve so-
fi.~ bile haklamafa kAfi idi. dı. Halbuki bu depis Ahnanya7a,, barb van adamakıllı arayarak, denize ablan 22, 21; 43, G ind .wokaklardan mdret· bkJarda ccRed arrow. vardır. 

tıııı lıu ... lt'a deniz üzerinde anJaıma- malzemeıi ft 1p11ı1a1 maılcleler ..,tlmıelt fifre kltalmıı 211 eh -• ele ııeçlrdt • b1> olan 32 bıd - lffll7e ııeferlKfıt. lled orrow yere gilmfil6 1ıırmızı -
'- :._. ~ gllç oUnl!tm• bir misal - Jıuuswııla, pek faydalı ....,_, Ba ler. Pelı: u aman nını 1ııı kltab İngl • elen bir - ı.tle daha meydanda ııll- pallerclen milrekkeb oklanlır. Bn tırmın 
la ~'4UCJlnl ®layı deniz kuvvetleri da- yhden AJmaıılat' Büyük Harb içtncle ~erin elinde ldl. ı.- fn,Uizler de 111 - ıilmneden ate, ma1ıtur bir hale derhal okun boyuı daima taze ve g8ri1ntlr hal
~ Zlınanlannda talim terbiye mtld Ruiara mütemadiyen taarru. ettiler w dıklan her Alman telaizinl blayhila nzedilebi1tr. Bu mmtabnm merbl de bulundurulur... Yangın milfrezelerl 
.._ ıntıhinı bir kısmını iyi bir anlat • baylellkle onlan (llDki Almaa tibıi fifrech:n kurtanyorlar ve cltltman1anımı noktumdan kumanda ed'Jlen bir dQm.e- bunları takfb ederek istenllen malıalle lllıl ~ hıılunmaoma w anlapna.. Balbtta lmlfl) ,ıııı. lwııbnhJU. C-. • _.,..... ııaı,mt-. ,e buılmca. - - -ıutlan vuuı.r. - -arm bu1-Jan 
.. ~. l>urederler. lılr Amlrll oı... Behrlııı lld Jtnrru6r ft Alımnllır lııı pfWiıı _..., dllrt ııe. l'8JllıD mahallbıa dolnı 1ıoııl levdlı od!- Dllhlllerde mllrar ..e obur dalma mene-
~ '1ıl ~Ye. tanzJm ettilf Ae. kita • bir iki torpido ile R• Uman1anna aJtua.;. ae ~-· Onla: (Bari bu Jefer İni( - lir, hemen faaliyete lt!Vkolmnrt. d'lllr. 1tfaiye tefkQAtdmn faaliyeti seıı. 

1f1k bir mahremiyetle ,ıiler. Hat- Jar yapıyor w ~da mvavam. Al • lbler ...,_. aJmuml) df)'9 çırpnur clu - Esa8G dlSrt tattan fazla olan bhıalar. bel& buabhr. 
"11or, lıu husuaıa. o kadar dikkatli • m,an fil01U IVUDl!J lllıl m.- allJor • ""'- r...- tlllpnaJanm ~ • ı1a 4*lll .ıı'll"Çll J0118m bonl1anıım ııı.. !tifıago 
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i:=ili==t~N~G~Ş~İf~=== Yazan: Tarımman ' k A N • d Tokaddan Bay Sahir İnce soruyor: zengindir. Bir fikir edinmek üzere bunu Operet san at arı aşı llr·~~avuk gübresi ziraatı• kullanılabi· :11~:ıı::yük hayvan cübrel•ril• karşı· 

t 
- Bir toprak ne kadar verimlı olursa ol Su Uni Axet Kl· Po- fo•• 

Benliyanın yerine çıkhğım sahnede halkın sürekli alkışlarile kendime ge!d·m ki sun. ekilip işlendikçe bağrındaki besle- madde reo ta.t tor . ·ı H Ik ı A 1 d K r R r h l yici madldeler tü!cenerek nihayet iyi ve Beygir gübresi 757 243 4.4 1.5 3.5 3.5 
defa açılan perdeye beni ıttı er. a 1 se am a ım. O ıste oza 1 eyacanıa çok mahsul yetiştiremez hale gelir. O za- Sığır , 833 ııt> 2.9 3.4 1.0 1.7 

elimi sıkh. " Benim küçük Benli yanım " diye takdir!erini izhar etti man. eksilen kuvvPti geriye vermek, onu 1 Koyun > 655 345 5.5 4.6 1.5 3.~ 
oynadığunı arzet:ıni.ştim. Fakat ne de ol- yeniden verimli bir hale sokmak icab e- Görülüyor ki kümes gübresilc çifüık 

- 33 - sa, bunu bir operetl~ temsL etmediğim- der ki. (gübre) bu :maksadh kullanılır. gübreleri arasındaki zenginlik farkı e• 
Bu faali,,.,,. senesmde en ziyade şarkılı ıA d" B" t k e ed kümesine 5 6 J'"'• den çalışmak Iazımc!ı. Fakat çiftlik gübresinı her zaman a- peyce ır:. ır avu • s n c · 

oyun!ara ehemmiyet verdik. Bu mUnase- Sabahlan dokuzd:ı (Kanunu Esasi) ga- zım olduğu kadar tedarik etmek müşkül kilo gi.ı."bre Y_ ığacağın_a gö.re her t:ırı~~· 
betle daha evvele dönerek operet saha- ı d'e h 1 d l k b gubre zinosuna gider, arkadaşları orada bek- olduğundan, daha başka gübre memba- nın e ın ı ma e 1• emıyece . 1: "_ 
sındaki çalışmalarmıa da naklikelam et- · d ğ ba va d-mektır Bunun ıçın ku-lerdim. Saat 10 da piyanist Jorj gelir. !arından istifade etmek mecburıycti o - mem ı r " · 
mek isterim. provalara başlardık. Heyete, merhum muştur. İşte köylünün tavuk kümesleri. meslcrin zeminine ince elenmiş. kum ve· 

iBizde ilk defa garb tarzı opereti halka güzide san'atkar Ömer Aydın. Karakaş, böyle gübre membalarından birisidir. ya topra1c yaymak, ve h~ftad_a hır b~ top• 
Güllü Agob zamanında büyük Benliyan Tolayan. Vahram Balıkçıyan, Haygram, Bazan avuç dlolusu para sarfederek kar- rağı dışarı çıkararak bır mıktar sonme: 
tanıtmıştır. O zaman (Leblebici Horhor), Baltazar dahildi. Baş korolar da: Na ~·k şılayamadığunız gübre ihtiyacını, birkaç mAiş. ~reçle kanştınp ~ir k~şeye yığmak 
(Köse Kahya). (Arifin hi:esi) gibi bil- Garbis, Armanak. kadmlar da, Rozali. kümesin gübresi tamamen karşılar. Çün- kafıdır. İnce toprak, gubrenın suyunu ve 
yük operetler çıkarılmış. bunlar halk ta- Parasko, Nektar, Viktorya Baçikyandı. kü U.5Ulünce hazırlanmış (iyı bir kümes uçacak olan kıymetli maddelerini emel': 
rafmd'an çok sevilmişti. Jv1'eşrutiyetten Rejisörlüğü Aşod yapıyordu. Biraz Vik- gübresi) en iyi terkihdeki kimyevi bir ve kemafe gelmesini temin eder. Sene 
ııonra Reşad Rıdvan Bey Tepeba~ında bir torya Haçikyand'an bahsetmek icab eder. gübre kadar kuvvetlidir. üstelik bu güb- nihayetinde bu glibre yığını ince toz ha· 
operet heyeti yapmış. uzun bir müddet Bu kadın değerli bir artisttir. M.emleke- relerin toplanmasıle hem tavuklanmızın line geldikten sonra kullanılır. 
çalışmıştı. Bu devreyi takiben Reşad tirnize Arab dans ve kantolarını 0 getir- sıhhati yerinde tutuJmuş. hem de kıy- Gen ·ş ziraatte tarlaya sonbaharda seıı.. 
Rıdvan ve teşrifatçı Sadık Beyler Harbi miştir. Gerek tuluatlarda. gerek yazılı e- metli bir gübre b~dava elde edilmiş olur. pilerek, toprak siırülmek suretile karıt 
Umumide küçük Benliyan ile. Güllü A- serierde büyük muvaffakiyet göstermiş- ötedenberi bildiğim birçok meraklıiar tırılır. Dekar. ba_şınaH 200 kilo güb:e ver-
gob zamanının operetini ihyaya karar tir. tavuk gübrelerini kullanmaya kalkışmı§- mek kuvvetlı bır gubreleme yenne ge-o 
vererek, Odeon, a9ha sonra Tepebaşı ti- Kadrosuna dahil olduğum operet, koro lar!ta da hepsindt:n de sebzelerinin, ekin- çer. Sebze_ bahç.el~i~ıd~ şerbet yapılarall 
,yatrosunda muhtelif operetler temsil et- ve koristlerile 50 kışilik büyük bir he- lerinin veya çiçeklerinin yandı~ı şikdye- kullanılabı~eceğı glbı bıber, patlıcan, !A-
tiler. Reşad Rıdvan Beyden sonra ~ yetti. tini duydum. Bu netıceyi görenler kümes hana. vesa,re ocakların~ karış~ırılma1' 
peret mesaisine devam etmif, Benllyan Provalanmızı bitırdik. İlk oyunu bir gübrelerinin zararlı olduğuna hükır.edE>- suretıle de kullamlır:,.Çıçekıere .ıse y.:ıl-
pek meşhur olmuş, tekmil Beyoğlu mu- Pazar günü gündüz ve gece olmak 'ilzere 

1 
rek herkese bu fik!'i yaymışlardır. (Bay nız şerbet ola:.ak verı.~tr. . . . 

hiline kendisini sevdırmişti. Benliyanın iki qefa oynıyacaktık. Beyoğlu muhiti Sahirin de soruşundan tavuk gübresi a- Herhalde kümes gubrelerını kıreç ve 
asıl ismi Arş~ktır. San'ata perdecilikten ?peret denilince Benliyanı hatırlıyordu. leyhinde bir şeyler işittiğı seziliyor). toprakla karıştırıp usulünce muhafaza 
başlam~tır . Fakat sahneye intisabından Onlarca operet demek Benliyan demekti. Hakikat halde kümes gübreler~ çok kuv- etmek ve kemale geldikten sonra az mik• 
sonra eski Ben?iyanı hatırlatmak için o- Naşid Leblebici Horhorda Bu vaziyet karşısında ne yapacağımı vetli olduklarından, yakıcıdtr. Fakat onu tard1a lkulTanmak lazımdır. Böyle kuUa.-
lacak. ismini Benliyana taltvil etmiştir. malalanda başkomik rollerim o temsil düşünüyordum. Tutulmuş bir adamın ar- usulünde kullandıktan sonra bu yakıcı- nılırsa zararlı değil, bilakis pek faydalı• 
Benliyan uzun zamanlar bir yıldız ola- ediyordu. Ölünce yerine figüran rollere kasından ıgelen evvelkinden ne kadar lığın kötü neticelerinden endişe edile- dır. Tanmman 
rak Beyoğl'U sahnelerinde parladı. Öldü- çıkan Hayik Çuhacıyan • şimdi Amerika- kuvvetli olursa olsun halkR bıraz sevim- mez. * 
lü zamanda papalara has büyük mera- dadır • geçirilmek istenildi. Fakat iş yü- siz gelir. Halk ta Benliyana, ve hatırası- Profe.c;ör Wolf'un bir tahJiline göre bin Yeni dikilecek fidanların tutması içiD 
simle defnedildi. Ne zaman ona yapılan rümüyordu. Bir gün operetin sermaye- na bağlı idi. Nihayet Pazar ve oyun saatı kısım tavuk gübresinde: 560 su, 325 uzvi ne yapmalı? 
muazzam cenaze törem aklıma gelse, gö- darlarından Gavroş Tolayan. Vahram geldi. madde, 16.3 azot, 15.4 hamızı fosfor, 8.5 Bay Ekrem Çat'a: 
zürnün önünde Ahdinin. Hasanın, ve.. Balıkçıyan bana geldıler. Kendilerile be- Perdenin açılması çok yaklaştığı hal- potas, 1 sodyom, 24 kıre~. 5 mağnezya, Yeni dikilecek bir fidanın tutması ıçın 
Fehim Efendinin mütevazı cenazeleri raber haftanın üç günü Tepebaşında ça- de koca tiyatroda ses sad~ yoktu. Bu ses- 4.5 hamızı kibrit. 35.2 hamızı bevil ve dikkat edilecek bellı başlı noktalar şun-
canlanır. lışmak teklifinde bulundula:-. Kabul et- sizliği görünce tiyatronun bomboş oldu- kum vardır. !ardır: 

Benliyan ölünce operet sarsıntı geçir- tim. Bu çalışmad11 operetçiltği de adama- ğu vehmine düştüm. Müteessir oldum. Bu terkib en iyi bir gübrenin terkibine 1 - Fidanın ye:i enine boyuna en aşa-
di. Benliyan komik rolleri oynuyor. Leh- kıllı hazmetmiş olacaktım. İlk oyun Leh- Bu rağbetsizliğin sebebim kendimde bu- muadildir. Hele azot ve fosfor gibi top- ğı yarınl metre genişliktt? ve bir 0 kadat 
~bicide. Köse Kahyada, Çardaşta, Arşın lebici Horhordu. Bu oyunu birkaç defa (Devamı 15 inci sayfada) rağm en başlı ~tiyacı bakımından pek (Devamı 15 inci sayfada) 

V ahya geldi1er. Akraba idiler, 

ve bitişik oturuyorlardı. Rıh

tıma ayak atınca, Memduh: 
- Macid! dedi. Vakit <laha erken. İe

tersen buraya çık. Biraz oturahm. 
Hemşirenin me~k günü. Piyanist Dev
let efendi gelecek. Beliti de gelmişti:r 
bile .. biraz piyano dinleriz. Bir, iki ça· 
kıştmrız. Gece gidersin. 

Macid mınn kırın ediyordu. Mem -
duh kayığa doğru eğildi, onu kolundan 
tuttu, çekti ... 

- Haydi, gel! Ne yapacaksın eve gi· 
dip de?. Oturup kuracaksın, değil mi? 
Manasız .şey! 

İkisi birlikte yalıya girdiler. Denize 
nazır, arabesk döşeli, mermer r.eıninli 
büyük salon serindi. Redingotlu bir 
ağa gelip, konso1uıı üzerindeki pembe 
fanuslu çift lam balan yaktı. 

- Gelen giden oldu mu, Şaban ağa? 
- Hayır, beyim. Salt piyano ustası 

geldi .. o da yukarıda, küçük hanıma 
ders veriyor. 

- Efendi nerede? 

- Haremde olacak. Bütün gün gö
rünmedi. 

- Bize, şuracığa tepsi hazırlasın -
lar. 

- Peki, beyim! 
Uşak, aldığı emri ifaya gitti. Mem

duh, Macide dönerek: 

- Ben, bir dakika efen dinin yanına 
çıkayım.. şimdi gelirim! dedi; odadan 
çıktı. 

Efendi dediği babası idi. Bütün yalı 
halkı, karısından, torunlanna, hazine
dar kalfadan acemi hizmet halfıyığı · 
na kadar ondan bahsederken böyle 
derlerdi. RJtbei ula sınıfı evveli rica -
linden ve Ba.P'dad vilayeti kapı kiıhya -
lığ nd n Jl'IÜ~c ad İsrrıa"l E~rcf efendi 
hazret E' i. s·rvanlı Rüşdü pasanın di
vaiı C'fendili'1inden yctism"şti. Öyle bir 
vezirin mayetinde bulunmuş onun te
veccühünü kazanmJ~ ve muhtelif yük
sek vazifelerde istihdam edilmiş olmak, 
kendisine son derece kibir, gurur, aza. 

ı arıyordu. Bu mahalli sarfı da şiirde, e· 
debiyatta bulabiliyordu. 
Akşamlan kalemden çıkınca, Babı • 

ali caddesindeki kitabcılara .. Arakele, 
Kaspara uğrar, üstadların yeni eserle
rini karıştmr, satın alır, ve bilhassa 
onların da oraya uğradıkları saati kol• 
lar, kendilerinden iltifat beklerdi. 

Reca!zadeyi, necib ve vakur simastı 
kibar ve zarif kıyafeti ile.. Kemal pa• 

met vermiştı. En ıiyetinden zarar gö- şazade Said beyi, yaz kış ayağında1J 
son memuriyeti bu- rüyordu. Mektebi çıkrnıyan lastikleri, biraz babayani 
lunan Bağdad kapı Sultaninin Türkce tavırları, RÖzlüğünün camlan arkasın-
kahyalığı esnasın • kısmını bitirip de, da pırıl pırıl parlıyan zeki gözleri, mils-
da, vali bulunan hariciye mektubi tehzi tebessümü ve farfara tekeUüınil 
Mithat paşa ile sıkı kalemine çırağ olalı ile.. Sami paşazade Sezaiyi, kınlacakı 
ahbablığı vardır di- on seneyf g€Çtiği jndnecek kadar nnhif endamı ve şık gl 
ye tekaüd edilmiş • hnlde, henüz ne bir yimi ile .. Ahmed Mithat efendiyi, koca· 
ti. O vakit bu vakit- rütbe sahibi olmuş, man sakalı, kalın paltosu ve diirüşt 
:tir, kışın Yüksek - ne de bir adım Heri· jest'ıierile.. muallim Naciyi, medresiyi 
kaldınmdaki kona • ye gitmişti. Hele hatırlatan heyeti wnumiyesi ile .. Ad& 
ğında, yazın da, yabancı diyarlar • şairi Celali mariz yüzü, melUl bakış -
K~ınlıcadaki yalı - daki sefaretlermiz - larile .. Andelibi, zabirl bir yabaniliğiı> 
sında, vaktinin bil - den biri~ katib sı- gizliyemediği temiz ve hassas yüreği 
yuti. bir kısmını fatile gönderilmesi ile.. Ahmed Rasimi, altın gözlüğünfU1 
cŞekaikıte yeni bir rnevzubas bile de - altındaki tatlı bakışları ve babacan ha• 
zeyil yazmakla, a - ğildi. Maarnafih lile .. hep, hep oralarda tanımıştı. 
deta münzeviyane Memduh .gam yemi- Hepsile mektublaşıyor, şiirleri hak • 
geçiriyordu. yordu. Bu hovarda kında hepsinden fikir, nasihat, tenkidı 

İsmail Eşref efen. ıneşreb delikanlı, takriz alıyorldu. Fakat bunlann içinde 
di iki defa evlen • ebine harçlık na .. nıhan l{endinc en yakın bulduğu Re' 
mişti. Sultan Meci - Macid hakikaten çok müte eslir, adet4 meym idi mile giren hesabsız caizade Ekrem beydi. 
din sarayından çıkma olan ilk haremi Bu mühim servet, İstanbulu doldu- para ile, kendi talAkkisine göre mes'ud- O ne hassas kalbt! onunki! Aşkı, eJe' 
Bezmicem hamm bilaveled vefat ettik- ran dalkavuk ve çanak yalayıcı günı· du. mi ne türlü duyuyor, ve nasıl teren • 
ten sonra, Mısır mollası Ebülfazl efen- hunun tamamı tahrik etmiyor değiidi Dayızadesi Macidle, ayni zamanda nüm ediyordu?! Macid, cNağmei sehe
dinin biricik kerimesi Yegane hanım Başka biri olmuş olsa, alay alay gelip kalem arkadaşı da idiler. Macidin tah- ri», cYadig5rı şebabı>, cZemzemeleri:ııı 
ile teehül etmişti. Bundan da, biri ha- konağı da, yalıyı da istilB. edecekler, sil itibarile de, servet itibarile de va - «Tefekkürü» hatmf'tmiş, her mısraıP1 

ricive mektubi hülefasından Memduh, hane sahibinin celtifatı bipayan• ından ziyeti Memduhunkinden dfuıdu. Meş- ezber biliyordu. Mehtablı gecelcrdeı 
di w eri de on dört yaşına henüz basmış cmütena'im olma» nın yoluna bakacak· reb ve mieaç bakımlarından da biribir- balkonuna çıkar, dalgın na:zarlannı, ıı• 
olan k11J Nevbave dünyaya gelmişti.. lardı. Fakat dedik a? İsmail Eşref efen- !erinden farklı idiler. Memduh şen, vın erirnis gümü~ile m<_>zç olan deniıiJ 
Ye~ane hanımefendi, kocasına, baba- di, Mithat paşa yaranından olmak gamsız, hercai ve Avare idL Pas tutmı- mürekkE'binc d"kcr, üstadının Uıhutl" 

dan kalma azim bir servet, bir hazine daiyesile töhmet altında ve nazan yan yüreği başka hislere &e ltıkayid muhallcd mısramı kendi 17endine te1'• 
gef r'llişti. Burada ve Ivtısırda bir çok şehinşahiden düşmüş bir vaziyette bu- bulunuyordu. Halbuki Macid öyle de- rar E>derrii: 
emlaki, Bedestendeki üç aded dolabın lunuyordu. Onunla değil ahbabhlt et- ğildi. Melankolik bir çocuktu. Tab'ı şa- uYfir, her s-0.dnn hiivcydadır şebi 
içınde torba doluları altını vardı. Mü- mek, ona selrun vermek bile tehlikeli iranesi vardı. Bazı manzumelerini za_ l!lehtabdıı!' 
cevherlerini ise halk, Yusuf Kamil pa· idi. Onun için uzaktan bakıp bakıp marun üstadlanna beğendirecek kadar Evet! Recaizade ne doğru söylemişti! 
şanın haremi Zeyneb hanımefendinin • yutkunuyorlar, !Ak.in bez:m.ine sokula· şiirde httner sahibi idı. Benliğini .kav- Macid de, her tarafta, Cavidanın ha~ 
kilerle mukayese etmekte ve kıymetce mıyorlardl. nyan lrlss. t<\fyanmı zapt~emediği lini görüyor ve heyecandan mestolU ' 
aşağı bulmamakta idi Ojlu Memduh bile b&basmm bu ?a-- anlar olVJordu. Ve ona mW1li A1'f yordu.. fATkan "arJ 

\ 



- I{ızınızı bana vernıez~eniz .• 
- Malum şey .. 1:en.di1"t.i penc~rede~ı 
atarım, diyeceksini,z detjii. mı? 
- Havır, .tizi ııencereden atacağı'l'Yl! 

Ka.saYl yukanya çekenler -- Çekiyo
f'U.ı, çekiyoruz geı~yor. Acaba ne
ye? 

Butmaca meraktı.sı, odasını kendi 
zevkine göre döşetmişti. 

- Estj ni§anlım, terzime elbise pa
~~ olarak senede bin lira verdiğim. 
ıçtn benden ayrı~ 
Sonra teninizle evlendi mi? 
- lfayır! 
- Terzin.izi" adresini bana verir mi-
li?ı~? 

.BeTbe · 
rın tletıi 1calfCl3'& - Ben b?.traya 

Q•lm.ede . 
" cı>vel kouWl kırpardı11h 

' 
" 

- Evlenmeden evvel., eli·rıi elıerinin 
arasına alır, hiç bıraimtazdın' 
- Evet, piyano l;al.:rnııvası.n diye. 

lç1Ci şişelerini merdivene diz;yo
rıım, bu sayede kocatrı gec'! berı U?/U· 

duktan sonra aşağı kadar inip evden 
kaçamıyor. 

Çocuğum kadar 
- Kocamdan ayrılacağım amma, 

rumuzu düşünü

yorum, acaba malı 
keme onu kocam~ 
mı verir, yoksa 

ır ~ 
yav- "-....._ __ B_U_A_ Y __ J 
_/ 

bana mı? 
- Yavrunuz mu· 
Sızin çocuğunuz 

oldu mu da .. 
- Çocuğumuz olmadı amma, beyaz 

köpeğimiz var ya, ben onu çocuğum ka
d.u- seviyorum. 

* Uç cak 
Ev sahibi bayan, şarkı söylüyordu. Mi

safirler aralarında 
vava~ sesle konuş· 
tutar: 

- Şarkı söyler
ken, uçacak ~ibi 

oluyor 
- Uçacak . gibt 

mi? 
- Baksana haline. 
- Övleyse neye pencereyi açmıyor-

lar? .• 

* Yakalarlar 
Bayan sokağa giciecektı. 

tembih etti: 
- Ben gid~ce· 

ğim, sakın, ben 
gider gitmez sen 
de benim eH>~sc

lerimi giyip soka
ğa çıkmıyasın' 

Hizmetçiye 

- Hiç çıkar mıyım bayan, sizin borca 
şapka, çanta aldığınız dükkanları bilme· 
diğim için yanhşlıkia o taraflardan geçe~ 
Tim de beni siz zannederek yakalarlar. 

Kapalı mı? 
Çirkin misafir, güzel ev 

!atıyordu: 

- Buraya gel
rneder.. bir güzellik 
enstit5.süne uğra. 

dun. 
Güzel ev ~ahibi, 

çirkm misafirinin 

sahibine an-

yüzüne dikkatli dikkatli balttıktan sonra 

sordu: 
_ Kapalı idi değil mi? 

Şöhret 
_ Kocam meşhur olacak, yen: bir ba

rut keşfine uğra

şıyor. 

_ Meşhur ola-
cağına emin mi
sin? 

- Tabii; kendi
si söyledi. Ya keşf
edecJc, yahud da keşfine çalışırk~m yana
cak, aıcl'ı gazetelere geçecekmiş! 

Radyo meraklıları 
Rad'yo merak1ıian radyonun 

idiler. Radyoya 
sahih ol;ın: 

- Benim radyo
mun iyiliğine bak, 
dedi, ioceyi bir 
parça çevırınce 

bir başka istasyon 
alırım. 

başında 

Öteki kendi radyosunu methetti: 
- Bu bir şey mi dostum, ben ibreyi hiç 

!hareket ettirmeden ayni yerden birkaç 
latasyonu :birden dinliyebillrim 

Mart 
- Mart kapıdan baktınr, kazma kü

rek yaktırır. 
Dediler. Boynumu büktüm: 
- Biz onları, dedim. daha Şubatta 

yakmıştık. 

* Mart: 
- Ben ilkbahanm~ 
Dedi. Pencereden dışarı baktım. !(ar 

çiseli yordu: 
- Bari, d'edim, bunu söylemeye utan! 

* Giden Şubat gittiği yerden haber gön-
derdi: 

- Beni kı.ş kış diye kovarsınız, yerime 
gelen baharı beğendiniz mi? 

* Tekir kedinin tüylet'i arasına sığınmış 
pire güldü: 

- Mart içeri pire dışarı, dediler am· 
ma; ben burada rahat yerimi bulmuş
ken, zor dışan çıkarım. 

* Kediler damlara çıktılar. 
- Miyav! 
Dediler .. 
- Miyav miyav' 
Dediler .. 
- Miyav miyav nı1yav! 
Dediler .. 
Bir genç erkek evinin balkonuna çıktı. 
İki genç kız evlerinin balkonlarına çı.k-

tı1ar. 

Genç kızlar, ge-:ıç erkekler balkonlar& 
çıktılar, kedilere baktılar, güldüler: 

- Ne tuhaf, dediler, ked'lcr hep dam· 
lara çıkmışlar. 

Fakat bunu söyledikten sonra bir dahı:ı 
ked'ilere bakmadıl:ıt', blrbırlerine bak· 
tılar. 

* - Mart sana neyi hatırlatır? 
Dediler .. bir an düşündüm. Gözledmbı 

önüne; saçları altın sarısı, gözleri laci· 
verd, vücudü mermer renginde fakat gü
neşte ısınmış bir mermer gibi ı!ık bil 
genç kız gf'Tdi. Adı neyd; acaba? .. Düşün

düm, düsündüm, adını da hatırlad~m. 
- Mart bana neyi mi hatmatır? .. de

ciım. onun adı Marta iJi. 

* Meşhur münekl<idlerin beğendikleri 

meşhur şairlerden biri cMart, serlevhalı 
bir şiir yazdı. 

cMiyav, 
cMiyav> 
cHır, 

cMiyav miyav miyav.ıı 

* 
Şubatta kadınlar. Martta konuştukla-

nn1d'a.n çok az konuşurlarmış. Çünkü Şu
bat yixmi sekiz gündür, Martsa otuz bir 
gün! 

* cDeniz kadın gibidir, hiç inanmak ol~ 
maz ha!> 

Diyen şail' Tevfik Fikret vezin uygun 
gelseydi: 

cDeniz Mart gibidir, hıç inanmak ol
maz ha, 

Da d'iyebilirdi. 

* Şubatın yirmı sek1z gün içinde ayın 

sonunu bulup aylığını alan aylıkçıya, O· 

tuz bir günlük 1\ıfıı.rt kım bilir ne kadar 
uzun gelecektir. 

*** 

Sayfa 'J 

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

A bdülaziz hiçbir şeyden haberdar değildi. 
Hafız Mehmed Beg içeri girer girmez: "Hafız, 

Bey, nedir bu vukuatı acibe?,, dedi 
Yazan: ZİYA ŞAKIB 
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Hafız Mebıned Beyle Atıf Bey, bu vazi· 

yete de bir mana veremiyorlar: 
- Acaba şehirde bir kar~ıklık çıktı da. 

asker sarayı muhafaza için mi geldi? .. 
Diye, bir takım t&,irlerde bulunuyor

lar. 
Böylece konuşa konuşa saray caddesi

ne geliyorlar. Orada bir askeri kordon 
hattı görüyorlar. 

Arabadan iniyorlar. Saraya yürümek 
istiyorlar. Lakin askerlerin: 

- Yasak! ... 
Diye önlerine gerilmesi üzerine, duru· 

yorlar. Derin bir hayret içinde düşünme
ye başlıyorlar. 

Bu sırada yanlann3. Hasan Paşa (1) 

isminde bir zat geliyor. (Darı Şurayi As
keri) reisi Redif Paşn ile bahriye nazırı 
Kayserili Ahmed Paşanın. Dolınabahçe 1 

karakolunda kendilerini beklediğini söy
lüyor. 
Başmabeyinci ile başkatib, kordon hat

tından geçiyorlar. Doğruca karakola giri
yorlar. 

Hayret ve telaş içinde bulunan başına. 
bayinc.i Hafız Mehmed Bey, karakola gi· 
rip te p~alarla karşılaşır karşılaşmaz: 

- Bu ne haldir? .. 
Diye soruyor ... Paşalar, büyük bir SÜ· 

kfuıetle: 
- Bir şey yok ... Murad Efendi hazret

leri, cülO.S buyu:rdu lar. 
Diyorlar. 
Hafız Mehmed Bey şaşırıyor. Kendin

den geçme derecesin~ geliyor. Fakat ge
ne kendisini toplıya:rak: 

- Efendimiz ne oldu? ... 
Diye, soruyor. Bu suale de: 
- Bir şey olmadı. Sarayda 

yorlar. 
bulunu-

vsmaniı tmpa.ratorluğ~ zamanında Av 
rupa bizimle böyle alay ederdi. [ 1867 d4 
bir Pam gazetesinde cSultan Azizi11 
idaresi ve ,ark meselesi• başlığı ile çıka11 

karikatiirj 

Atıf Beyi alarak Dolmabahçe sarayına 

geliyor. 
Saray halkı, meyus ve müteessir .. ağa. 

lar, Hafız Mehmed Beyi karşılıyorlar. 

(Zatı şahane) nin, kendisini beklemekt• 
ol'd'uğunu söylüyorlar. 

Hahz Mehmed Bey, Sultan Azizin hu. 
zuruna girmeden evvel, oradaki ağalar. 
dan ve bendegandan süratle bir tahkika1 
icra ediyor. Padişahın hal'edileceğine da. 
ir, hiç kimsenin malumatı olmadığını öğ .. 
reniyor. Bunun üzerine, yatak odasında 
bulunan padişahın huzuruna giriyor. 

Sultan Aziz, müteessir ve öfk.:!li bjy 
hal'Cle, yatak odasınd1 dolaşıyor. Başına .. 

D iye. ceva'.b 3hyor. bey.inciyi görür görmez: 

Hafız Mehmed Bey, t1ilzü uzatmıyarak - Hafız Bey!.. nedir, bu (vukuatı aci-
hernen saraya koşmak istiyor. Fakat der- be)? .. 
hal buna mani oluyorlar. Diye soruyor ... Bu sualden anlaşılıyor 

- Saraya gidemezsiniz. Doğruca. (Ba- ki, Sultan Azizin de hiçbir şeyden malfı
bı Seraskeri) (2) ye gideceksiniz. Sadra- matı yok. 
zam ve Serasker Paşa orada. Sizi isti- Hafız Beyin dili tutuluyor. Bir müd-
yorlar. det cevab veremiyor. Sonra: -

Diye, yanlarına birer zabit katıyorlar. - Rabbim, ömrü şahanenizi müzdad 
Birbirile görüşmekten menedilerek, doğ- buyursun. 
ruca Serasker kapısına gönderiliyorlar. Dua.5ile başlıyarak. Sultan Muradın 

Bu iki zat, paşaların bulunduğu odaya cülus ettiğini söylüyor. 
giriyorlar. Birer ~arafa oturuyorlar. Sultan Aziz, düşüncel! bir hal alıyor. 

Sadrazam; sert ve çatkın bfr çehre ile, - Böyle olacağını bilip dururdum. 
Hafız Mehrned Beye hitaben söze başlı- Diye söze başlıyor. Mazideki kanlı :h-
yor: tillalerden, hal'edildeıı padişahlardan. 

- On beş senedenber:, zatı şahaneye ezcümle amcası 3 üncü $elimden bahse.:. 
vukubulan sadıkane maruzatırnın ekse- diyor. 
risi kabul buyurulınadı. Bazılarını da, - Onların başlarına gelen felaket, be-
(efendimiz rahatsız olur) diye siz arzet- nim başıma da geldi .. 
mediniz. İşte bunlar, bu gibi bir halin Diyor. Biraz daha düşündükten sonra 
zuhuruna sebeb oldu. da: 

Diyor. 
Bu sırada Ser:ısker Hüseyin Avni Pa

şanın yüzünden kin ve adavet hisleri o-
kunuvor. Fakat o, bu hislerini saklıyor. 
Bilakis bir muhabbet ve tımniyet gösterişi 
ile: 

- Hafız Mehmed Bey, diğerler! gibi 
değildi. Doğrusu, sadıkane hizmet etti. 

Kendisi, itaba şayan değildi... Bu ci
heti bırakın da, ifadeniz ne ise onu söy
leyin. 

Diyor. 
Sadrazam tekrar söze başhyor. Hafız 

Mehmed Beyin gönlünü alacak birkaç 
söz söylüyor. Sonra. asıl maksada gire
rek: 

- Yeni paıcl!işah hazretleri, Beşiktaş 

sarayını teşrif buyuracaklar. Hakanı sa· 
bık ta, Topkapı sarayına naklolunacak
lar. Bu işe, siz memursunuz. İradei seni· 
ye, bu merkezdedir. 

Diye, Sultan Muradın iradesini tebliğ 
ediyor. 

Hafız Mehmed Bey, bu müşkül vazife
nin ağırlığı artında eziliyor. Fakat bü
yük bir sadakat ve muhabbetle sevdiği 
Sultan Azizin yüzünü biran evvel gör
mek, bu felaketli zamanında onun yanın
da bulunabilmek için can atıyor. Yanma 

(1) Bu za.t, va.k'adan sonra (Ba.tum) ku
mandanlığın~ tayin olunmuştur. 

<U O zamanın harbJye nez.aret.t. Şimdlltt 
11nıversıte blnaaı. 

- Biz ne yapacağız? •• 

Diye soruyor. 

Bunun üzerine Hafız Mehmed Bey, 
sadrazam Rüştü Paşanın kendistıe teb~ 
liğ ettiği (irade) yi bildiriyo!' .. yanı, Top
kapı sarayına gidileceğini söylüyor. 

Sultan Aziz, bu (irade) ye muhalefet 
etmiyor. Ancak: 

- Şahsımızın, kuvvetü emniyet altı .. 
na alınması lazımdır. Yolda bıze ilişme,, 
sinler. Bunun bir çaresine bakmalı. 

Diyor. 

Hafız Mehmed Bey, Dolmabahçe kara, 
koluna gidiyor. Orada bulunan, bahriy~ 
nazın Kayserili Ahmed1 paşa ile darı şu
ra reisi Redü Paşaaan, (mahlU hüküm. 
darın, hayatının tamamile emniyet altın. 
da) bulunduğuna daır teminat alıyor. Dö. 
nüp saraya geliyo~. Bu teminatı Sultan 
Azize arzediyor. 

Sultan Aziz, verilen teminata kanaat 
gösteriyor: 

- Mademki yenı padi~ah buraya ge
lecek. O halde, ka abalık basmadan gi
deyim. 

Diyor ... Daima yatak odasınJ.a bu un
durduğu, (Su tan Se~ min pa.ası) nı sa
kosunun altına a~ara~· boynuna asıyor. 
Mahzun ve rnüteessır bir halde odadan 
çıkıyor. Ağaların ve saray halkının hıçkı
nklan arasında sarayın rıhtımına iniyor. 

f Arkası var J 
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Milli Şefin dün 
nutku sabahki 

•• 
Universite gençleri 

"Son Posta,, ya diyorlar ki· 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ıçın, bir insanlık sembolü olduğundan 
dolayı sev.iyorum. 01'u ink(ahmıızın. 
başlıca mümessillerinden biri olmasın· 
dan dolayı da çok seviyorum ve genç -
liği sevdiği için seviyorum. 

kahraman olduğu için ve Tüıık ulmnr 
nun kurtuluşundaki kahramanlığı içl:al 
seviyorum. Ona kalbimin en derin sev. 
gisini sunarım. 

(BCJ§tarafı l inci sayfada) 
Saat sekizden itibaren İstanbulun her 

tarafından gelen büyük bir halk kütlesi 
de Milli Şefi görmek üzere yollara dökül-
ın ·· uş, Beyazıd meyv.ianını kuşatmıştı. Bu 
~~ Üniversitede profosörler sınıflara 
g~~ler, ders taktfrine başlamışlardı. 
b" Nutkun bütün memleketten din1enile
fiıltn(!Si için cümle kapısının üstündeki sa 
b 01rı:d'a hUSUst radyo tertibatı yapılmış. 
Ra .k?~ bir hoplrlôr yerleştirilmişti. 
eıSicüınhur nutuklarını buradan söyli

~eceklerinden balkon hahlarla örtülmüş, 
ayraklarla tezyin edilmişti. 
Halk ve gençlik Milli Şefi görmek üze
~ sabırsızlanıyordu. Bu esnada Reisi · 

1 
ınhurun saraydan hareket etmi' olduk-

~1:. haberi geldi. Saat onu beş geçe Rei
:curnhuru hamil otomobil Üniversite 
M~sin~ girmiş bulunuyordu. Gençlik 
R .. ~fı coşkun tezahüratla karşıladı. 
tr e~ı~ura Dahiliye Vekili Faik Öz -

a • Rıyaseıicümhu; umumi katib:. Ke
~1· Yav~rleri, saylav Vedid, vali ve be
t iye reıSi Lutfi Kırdar, İstanbui komn-
anı refakat etmekte idı. Üniversite ka
rısında rektör Cem'l Bilse! ve dekanlar 
~ra~n karşılanan Milli Şef doğrucıı 
Af~orlük odasına çıktılar. Bu esnada 

1 1t Şeflerini rektörlük odasının pen -
cel'esinden gören gençlik coştu. alkış ve 
•Ya~a, sesleri göklere yükseldi. Bundan 
•onra M·ıı· ş rn ı ı ef, bire' birer sınıfları gez-
e~e başladılar. Hukuk ikinci sınıfta 

J>rofes<>r Tabirin ceza dersine girdiler. 
kil l.~lli Şef, her gird,;;ği sınıfta evve!S 
ka rsuye çıkıyor, talebenin selamına rnu-

beleden sonra sırava oturarak de·c; 
~ak:ririni dinliyordu. ·Profesör Tahirın 

ersinden sonra İktısad birinci smıfında 
~rOfesör doktor Dobresin, tıbda profesör 

adinin dersine girdi. 
Mim Şefin derslerine girdik1erini gfüen 

Profesörler hürmetle eğiliyor ve. 
. c- Sayın İnönünün dersimize girme -
~nden şeref duydum. Müsaadelerile der
Bırnlze devam ediyorum:> diyorlardı. 

1 
Bundan sonra profesörlerin toplandık-

arı salona giren Milli Şef, hepsine ayrı 
ayr:ı iltifat etti. Bu esnada rektör Milli 
Şe.f e: 

d - Talebenin Şeflerine karşı duymuş ol 
buğu büyük ve sonsuz sempati, bugün 

iraz. izdiham ve intiuımsızhğn seheb ol
ınuştuı.. Fakat çahşmalanna cevab ve • 
~bllirlın. Hepsi de çalışkandır, dedi. 

Reisicümhur sordu'!ar: 
- İmtihanlara ne zaman başlıyacak -

llnız? 

R"'w" '"41.()r: 

- ~Mayısta. 
- ~e kadar talebe var'? 

k - Vasatı olarak beş bini bulur. Yu • 
d al'lda gördüğünüz iktısad birinci smıf 
~?ahanesini bu sene bu hale koyabildik. 
8Jl....~ talebenin yarısını alınıyor. En ~ok 
'f~ı . 'l'ıb Fakültesinde hissediliyor. 

lll ....,met İnönü nutkun söylenme za -
ta:~ının gelip gelmediğini sordular. Rek-

l'u - Sekiz dakika var, _bıraz istirahat bu
run .. dedi s . . 

fındek.iz dakika geçti, bu sekiz dakika zar-
törı a ~i~ Şef toplantı salonunda rek
nin e goruştüler. Bu esnada Üniversite
._u Pencereleri He Reisicümhurun nut
~ nu ·· . 
da f soylıyeceği balkonun pervazların -
.. 

1 
otoğraf muhab:rleri ellerinde maki · 

••e e . 
hak~' bu tarihi sahneyi tesbit etmek için 
lıyo~~ten ölümü göze alarak vaziyet a-

}f rdı. 
Seh~a.Yet alkış1ar araSJnda İnönünün 
danı esı balkonda gör!indü. Muharebe mey 
ınııı:;nda kazanmış olduğa zaferlerin, 
nı.eu ~· memleket'.? etmiş olduğu hiz . 
rtıeklerı~, bu uğurda sarletmiş old~ğu e-

erın · r:ının b lllşanesı olan bembeyaz saçlıı-
eı eli n:şının iizerinde örmüş olduğu ta
ftnıe~ okşadıktan sonra nutkunu irad 

B ıse başladı. 
&§tan ba 

~ ti şa vakur, yer yer heyecanlı 

ltirna:ı no~asında nefsine ve milletine 
~çu;;: nışan veren bu nutu'k, güzide 
bl!ı~ cdtıkun alkışlarile karşılandı, 
daıı b~ lnoraUn ve karakterin lüzumun
hatır~ ~ bkrasında ve Atatürkün 
•lkışla:nı tebcile daveı eden parçasında 

'D - • &yYuJta ~ıktı. 
"'~lsi .. 

bu nu~~r sıfatiıc söylemiş olduğu 
ai~kt ıniiteakib alkışların arkası ke
~k ctt\1'd'i~ olduğunu gören Milli Ş~!. 

gençliğe ve gene samimi bir 

hitabede bulundu ve cBen size gene geli
rim. siz davet etmeğe bakın~ dedL 

Milli Şefin avdeti. çok coşkun tezaMi
rata vesile teşkil etti. Kendisine göniil • 
den bağlı olan gençliğin ihtiram kordonu, 
emniyetin en büyük Amili olduğundan 
polis kordonu yoktu. Yalnız usulen bir 
miktar polis memuru bulunuyordu. Rf"i • 
sicümhurun otomobili kendisini kucakla
mak istiyen bu ihtiram kordonunun ara
sından güÇhal ile ve yavaş yavaş, ve yaşa, 
varol iı.vazeleri içinde ilerliyerek Üni · 
versite kapısından çıkabildi ve Büy;'ık 
İnönü, vatan gençliğinin bu candan te • 
zahürlerlnin kend;sinde tevlid etmi~ ol
c\ığu hissiyat içi.'l:ie meg'ud ve müsterih 
olarak aile yuvasma döndü. 

Nutuk 
Milli Şefin irad buyurdukları nutuk 

şudur: 
cİstanbul Universitesınin kıymetli me:ı 

sublan: 
İstanbula gelişimde beni muhabbetle 

selamladınız. Bugün de Üniversitenin, 
müesseselerinde yakından gördüğüm 
memleket ve millet için ümid1er1e dol•l 
olan çalışmalan, bende iyi intibalar bı
raktı. Size te§ekkürlerlmi ve takdirle -
rimi söylemek isterim. Bilirsiniz ki cüm
huriyet, İStanbul Üniversite!!.inin mü • 
kemmel olmasını, rejimin ilk gününden 
itibaren emel edind:: M!.thtelif istika • 
metlerde samiml gayretlerden sonra {j. 
niversitenin bugünkü şekli teessüs etmiş
tir. İlim seviyesinde ve tedrisat m:ılzeme 
sinde. İstanbul Ünıversitemizin kıyme • 
tine wnumi olarak güvenebiliriz. Cüm • 
buriyet hükumeti, yeni Ankara Üniver
sitesini tedricen meydana getirirken İs
tanbu1 Üniversitesinin eksiklerini de 
durmadan tamamlamağa çalışacaktır. 

Fakat, asıl mühim olan nokta. Üniver
site mensubu talebemizin istikbal ıçm 
ven::Jl"ği temin~ttır. Kız ve erkek t"niver
site1i arkadaşlanrm7~ çahc:kanlıkta, ideal 
de, ahlak ve kara'ıtterde, Türkiyenin saf-
1am istikbaline en inandırıcı delil olmak 
mevkiındedirler. Dikkat ediyor musu -
nuz, talebemizin meziyetlerinden bahse
derken zeka ve istidad1anndan. yani da
ha ziyade fıtri olan1anndan, bahsetme • 
dim. Çünkn, bu mezıyetlerin daima bol 
bol talebemizde mevcud olduğu malllm -
dur. Bugünkü medeniyette asıl lazım o
lan ve bir iki asırdanberi bilhassa ihmal 
ettiğimiz temel ve hassa, muntazam, me
to~k. yoruLrnak bilmeden çalıc::mak k:ı • 
biliyetidir. Onun içtn Üniversite1ilerlmi
zin çalışkanlığı, benim için çok kıymetli 
bir hassadır. Hocalard·an ve talebelerden 
b;ıhassa rica ettiğim nokt::ı. da budur. 

Gene talebenin idealist olması, vatanın 
istikbali için büyük temeldir. Bizim ide
allerimiz, vatan ve millet hizmetinde top 
Ianır. Her meslekte yetişen UniversitY!!.ı 
için, Türk milletinf! ve Türk vatanın:\ 
hizmet edecek faydalı bir unsur olmak 
ideali, bütün çalışma hayatınl hakim ol
mak Uzı.mdır. <::ümhurlyet, Türk mille -
tine, milli devleti ve yeni cemiyeti temin 
etti. Bu iki esas ile Türk milleti, insanı
yet ailesind'e. kıymetli bir varlık vazi -
yetini almıştır. Bu vazıyet, ancak, temiz 
idealle yetişen genç nes"llerin karakter 
kuvvctlerile muhafaza olunur, yüksele -
bılir. Bilmenizi isterim ki, ahlak ve b
rakter sağlam olmadıkç1, cemiyette, e -
saslı bir hizmet görmeğe imkAn yoktur. 
Cemivetin kudre~ ve ehemmiyeti, vasa
ti ahlak ve karaktednin yükc;ek kıyme· 
tine. her faktörden ziyade bağlıdır. 

Genç Üniversitemer, 
Moraliniz ve karakteriniz, büyük Tiirk 

milletinin yüreğini ümid!erle doldur3 • 
cak güzel örneklerle kendini göstermek
tedir. Türkiyenin istikbali üzerine teşhis 
koymak istiyen yab3.ncılar, tahsil ~ağın
da bulunan gençlerimizin ahlAk ve ka • 
raktcrindeki sağlamlıktan ders alınalı • 
dırlar. 

Bu toplantıdan i!tifade ederek İstan • 
buld'aki sayın vatandaşlarıma da teşekkür 
etmek istiyorum. Vatandaşlarım. üç Jört 
gündür, muhabbetli muhitierinde beni 
bahtiyar etmişlerdir. Bıt bakışta sade gi5-
rünen mevzula.rsı temas ederken istifade 
ed'ebibnemf temin edecek ciddt bir dikkat 
ve samimiyet göstermişlerdir. Halkımı -
zın her tabakasile memleketin her köşe
sinde doğrudan doğruya aradığını bu te
maslar, benim için çok istifadeli, hattA 
çok ZMkli bir usuldlr. 

Kiiçük, büyük meselelerin benim & • 
nümde ortaya dökilJılesinde, ve irnld\n 
derece.!i üzerinde hayalata kapılınaksı · 
zm. mfllet derdlerlni!l açıkta müt.alea e
dilmesinde, halle idaresinın büyük nl -
metini bulurum. Çok cief a, konuşulan 
şeyler. zaten bilinen şeylerdlr. Bununla 
beraber, ayni şeyin muhtelif muhitte 
muhtelif vatanda,ıar tarafından söylen -
mesinde bile bir istifade vardır. Sonra, 
bazan hiç ıumulmıyan köşelerde. insan, 
yen·i meselelerin vücudün<len haberdar 
olur, inanıhnıyacak kadar ufak tedbirler, 
millet için büyük faydalar temin edecek 
hizmetlere fırsat verir. Bu uzunca es • 
babı mucibe ile anbtmak istiyorum. ki, 
vatand'aşlanmla yakında:ı. memleket tr.e 
selelrrlni görüşmek benim lçln ıuurlu bir 
?:evktir. 
Sev~li vatandaşları:n. 

Şimdi, İstanbul Unıversites\nden bO -
tUn vat.r.ın<laslanma h;t-ıb ediyorum. mem 
leketimizin, Büvük Millet Meclisinin ye
ni seçiminin baqnda haiz oki'u(tu 'kıy • 
met ve kudret. gÖ7. kamaştıraca~ bir vs
ziyette bulunuyor. Tıiı·k :milleti, her tnr
JG nifak tesirlerinden uzak ve .salım bir 
birlik ve beraberlik hava!l fclnde ken • 
dini göst~rmektedir. trsanlyetin geçir -
di~ buhran iclnd'P. bircok mifü•t1er. u -
f'ııkt:ıkt hA.d'ic:elerı', b:ıhasc;a kendi iç1e • 
rinrlPkf nifak ve dftan dolavı. 17.tırabl:ı 
bakıvorlar. Tilrk mil1f'ı , be..;,elmilel '1· 
vasetin vann için bE>k1Pnmedik hAjfseler 
haZlrlaması fhtimaiı karc:ıc;nıd:;ı. hPr tt!rlü 
nifılktan masun ve müt('nefnr bn· halde. 
kend;ne r:rüv<'rıir vazivettedir. 'M'iPetler 
icln en bClvük kuvvet, her stl~htan kes
kin, her kudrf>tten {lı;tün en büvü'k kuv
vet, kendi e\'Jftdlan arasındak; birlik 
kuvvetidir. Bilha.ına nüfuslan cok millet
lerin hennz insannrl'!t ideali icin istikrar 
bulmamı' hırs sivac:et1er; kar~1~ında. nn
fuslnn daha az milletlerin ba~lıC'a td'aya
nacaklan kuvvet, kendi iclerf?Jrfokt. k"?n 
d; aralanndaki nib.kstz berab0 rlik kud -
retidir. Memleket:miz:n hali, hıı baltım

d:m cok kuvvMli ve cok ümldlir1ir Ktrk 
elli senPnln türln n'!akıannı. t~irlO tf'C'· 

rübesizliklerini ve ft'lakf'tJerini okumuş 
ve içinde vasıva!"a~ :(?eçirmic: olttım hir 
siva~t nes1imiz var ki, yeni yetişen ne
sillerimizi, sivnsetin zehirlerfndt>n konı
varak. onlara. TürltivPve U""'1.ın olan en 
iyi ~ivast muaseretln hem i5rne~ini, hem 
terbive!inf vermek mevktindNHr Gerek 
matbuatı.mrzl~::ı ve gı.-rek sivaset adam -
larınıızda gör<lü~m hal ve me..c::le/tin, is
tikh:ı1 için çok ümfd verlcı oldulhınu va • 
tano:u;lanmın önünde zikretmek benim 
için hakikf bir zevk. samimi bir sevinçtir. 

Ar.z vatnndaşlanm, 
Cümhuriyet Halk Partisi, şimdiden mem 

leketin bütün menfaatlerini ve biitün ev. 
lft<ilannı kucaklıyan. bir siya~ aile h&li
ne ~lmt~ir. 
Vatandaşlar, bOyük, partinin teşkilAtı 

icinde. her türlü hiunet ve inkisııf lm • 
kanını bulmaktadırlar. Partinin bu ma
hivetl, istikb3.lde dnh:ı. ziyade kendini 
gösterecektir. EvvelA, Halkevlerinde, 
memleketin içtimat ve kültürel sahalann. 
da, memlekete hizmet etmek için isti • 
datlı vatandaşlardan geniş mfkvasta hlz 
met istiyeceğiz. Sonra, Parti teşkilltın • 
da. memleketin slya.<ri terbiye!i ve inkiıafı 
kin. vatandaslanmız, ıreniş hizmet aa -
halan bulacaklardır. DiyebHirim ki, gt-
lecek intihablardaki mebus namzedleri, 
Halkevlerinin ve Partinin dört senelik 
faaliyeti esnasında kendi ker*i~lerinl ko
laylıkla göstermis olacaklardır. Vatan • 
daslarım b;füler k!. bir siyast partinin 
yüksek idaresi tarafından, müntehiblere, 
namzed göster!lme'Ji tabii bir şeydir. Bi • 
zim an'anemiz d'e böy'ıedir. Bununla be
raber, namzedlerin halkla temasım daha 
ziyad'e arttıracağız ve riyaset divanının 

takfJ!ir.di ile Parti teşkilAtının takdirini 
daha· yakından birbirile temasa gettre . 
cek usuneri fi.mdi~n tecrübe ve tekami11 
ettireceğiz. 

Aziz vatandaşlarım. 

Hukuk üçten Fıtnat İzmirli: 
- İnönünü o kadar çok seviyorum 

ki bunu anlatamam, sevgi kelimesi bu 
hissimı tasvire kafı gelmez. 

İktısad ikiden İlhan Uluç: 
- Onu hakiki bir demokrat olduğu 

için ve demokrasiyi sevdiğim kadar 
çok seviyorum. 

Hukuk ikiden Erhan Akçay: 
- Onu Lozas kahramanı ve genç -

Uğ'in ifZealini. 1.ahakku!k et.tirdiğindıen 
dolayı seviyorum. 

Hukuk ikiden Süreyya Sungur: 
:- Onu. bizi kurtardığı, dalına düşün

celerimizde var olan idealimiz uzerinde 
yürüdüğü için, doğruluk yolunda bi -
ze Önderlik ettiği için, Türk Üniver
site gençliğine gösterdiği sarsılmaz iti· 
mad ve sf>vgi dolaYJsile seviyoruz. 

İktısad ikiden Gazanfer Topuz: 
- Onu seviyorum. Hepsi bu kadar. 

Şimdi çok heyecanlıyım. Fazla birşey 
söyliyemiyeceğim. 

Hukuk 1 den Etem Candarlı: 
- Onu halkçı, içimizden biri oldu

ğu iç~ seviyorum. Onun hareketlerine 
hayranım .. 

İktısad 2 den Rlza Arsev 
- Onu mes'ud ve bahtiyar Türk 

camiasının en Büyük Başı olduğun -
dan dolay! ve enerjisile kalbleıiınizde 

hamleler yaratmış olduğundan do • 
layı çok severim. 

Hukuk ikide!?. Necat Akdemir: 
- Onu, hakikaten sevilmeğe laYJk 

olduğu için seviyoruz. Milleti sevdiği 
için, demokrasiyi sevdiği için seviyo -
ruz. 

Hukuk 2 den Vedia Borovalı: 
- İçimdeki sevgi o kadar büyüktür 

ki Onu vasıflandırmak ve tarif etmek 
benim için çok güç. Ben onu idealim 
kadar çok seviyorum. Atamız öldü, 
şimdi bütün sevıt!mizi babamıza ver -
dik. Vaktile bizi İnönü zaferine kavuş
ıturmuş olan İnönü daha pek çok 
yen! ve büyük za~eilere ulaştıracak· 
tır. B;z Türk gençliği Ona lfıyık ol -
mak için elimizden geldiği kadar çalışı
yoruz ve çalışacağız ..... 

Fe!sefoden Münire Çıtak: 
- Onu seviyorum. Fakat niçin oldu

ğunu ı(mdi burada size uzun uzun tah 
lil etmek kabiliyetinde değilim. O ka
dar hP\"t'C~ınlı ve mes'udum ki 

Melahat Etgü: 
- Tarihte okuduğum ve şahsiyetini 

tanıdıe:ım ~ündenberi Onu içime sığ -
mıvan taşkın bir sevgi ile seviyorum. 
Onu bugün Yalnız RJeisicümhurumuz 
olduğundan dolayı deijl, kendisinde 
tecessüm eden o yüksek samimiyetin
den dolayı da seviyorwn. 

F. K. B. (Tıb} tan Saadet Okşan: 
- Onu tarihin tanıdığı yüksek bir 

yük MiUet Mec!isi, milletin dahili ve bari 
ci bütün emniyetlerinin hakikaten ku:i -
retli ve uyanık teminatı olacaktır. Bii • 
yük Millet Meclisi. milletin menfaat ve 
ideallerini hakikat~n temsil eden bir 
millet _hülasası vaziyet ve itibarında bu
lunacaktır. Onun için, onun teşekkülün
de ve onun çalışmao:ında hepimizin en 
temiz .gayretlerımiz ve emellerimb mün
dıemiç bulunacaktır. Geçmiş rnecllsJer Is 
tiklAl zaferinin 1'::ızamlmasında ve on 
beş senedir iftihar ettiğimiz bütün fc • 
raatta, başlıca meınen ve kudret o'muş
lardır. Geçm~ Büyük Millet Meclislerini, 
milletimiz ve tarihımiz hürmetle yadede
cektir. Bizim Büyük Millet Meclisinin 
yeni intihabı vesilesile onun vasıflarından 
ve vazifelerinden yeniden bahsetmemı • 
zin sebebi. ona mille• hayatında yeni bir 
tekAmül temin ettirmek içindir. Şüphe 
yoktur ki, bugiln isti!cr~r bu!TI"uş bir mil 
U varlıktan ve feyizli inkılabiarl:ı teşek
kül etmiş yeni cemiyetin emnıyet ve hu -
zurundan bahsed'ebilmerniz. on beş sene
lik Atatürk idaresinin rnüsbet neticesi 

Halkçı bir idarenin bütün yüksek v~ 
ileri tekAmülle.rl, siya.si hayatımızda mü
temadiyen tahakkuk ettirilecektir. Mil
letin milrakabesi, idarP tızerinde hakiki 
ve fiili olmadıkça ve böyl'! o11uğuna mil- olarak mümkiln olmaktad'ır. Atatürkün e 
letçe kanaat edt'nmedikçe, halk mresi bed! adim hep beraber yüreklerimizden 
vardır denilemez. taşan sevgi ve tazim hıslerll~ yadedelim. 

Onun için, Büyük Millet Meclisinin va- Onun hatırasına karşı samimiyet teza -
zife ifa etmesi, en ufak bir tereddilde hüratımızla yer yüzü göklere kadar btr 
mahal verm.iyecek selAbeUe olacaktır. Bü daha çınlasın. • 

Hukuk 1 den Semih: 
- İnönünü hiç lcimsenin tasavvur e-. 

demiycceği hir sevgi ile seviyorum. 
O halkçı, dero anlıyan, derd dinli· en' 
bir Şef. Küçükle küçük, büyükle l l o1 

yük olan bir insan. Gençliğe ve "d iği, 
kıymet, gösterdiği yakınlık ve tc va zu 
Onun ruhunu gösteren en açık llı·a 

ifadedir. Bu kadar açıklığı ve dü :üst. 
lüğü kim sevmez .. 

Hukuk 1 den Haluk Oğuibey: 
- Onu bu vatan kadar seviyorum. 

Ona bu memleketin yu'Kselişi derece • 
sinde bağlılık hissediyorum. 

Hukuk birden Cihad Girgin: 
- Onu Atatürk kadar seviyorum. 

Onun memleketini sevdiği kadar ben 
de Onu seviyorum. 

Neriman Hikmet 

Madridde bir hükumet 
darbesi oldu, Negrin 
ve arkadaşları kaçh 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Casado da aşağıdaki beyanatta bulun 
muştur: 

- Size tam bir dürüsti ile ve münha • 
sıran milletin istiklfil ve hürriyetine ~ 
dım etmek duygusile hitab ediyorum. ı. 
rademiz haricindeki yabancı sebebler içla 
mücadele etmiyoruz. Bizim istediği.mta 

her türlü ecnebi nüiuzundan A.zade hb 
bir vatandır. Fcyızli bir hürriyet ile em , 
peryalist devletlere hizmetinde harab • 
dici bir harb arasında intihab etmek v.
ziyetinde bulunuyoruz. Yalnız vatanm 
menfaatlerini düşünmek zamanı geınu,.. 
tir. Bizi alakadar eden yegane nokta .t.. 
panyanın hayır ve selametidir. Ya İs .. 
panya için sulh veya ölüme kadar ma • 
cadele. 

Biikıimct darbesi sükfınetle bitti 
Madrid 6 (A.A.) - Milli müdafaa kon

seyi teşekkül eder etmez, sivil ve askert 
makamlar şartsız ve kayıdsız olarak koa.-

seye Ht!haklanm bildirmişlerdir. m 
iltihak edenler arasırufu General Miaja 
ve Menendez ile albay Escobar vardu. 
Harbiye komiserı Osorio Ta!all da ilti • 
bakını bilöırmişt.ir. 

•General Franko ile anlaşabilecek 
yegane adam» 

Faris 6 (A.A.) - Halen Paristc bulu
nan Kortezler reisi Martinez Bario 'Mad'
riıd müdafaa komitesile tamamen muta .. 
bık olduğunu Havas ajansı muhabirine 
söylemiştir. Mumaileyh, General M'iaja
nm :M.adride döndüğünden dolayı büy{lW 
memnuniyetini saklamıyarak demi;tir kil 

- İspanyada suthün iadesi için Gene • 
ral Franko ile anlaşabilecek yegane ., 
daın-Oır. 

BilkUı:net erkim kaçtılar 
Faris 6 (Hususi) - Cümhuriyetçi 11 • 

panyanm eski ba~vekil Negrin ve harf. 
ciye nazırı Delvayo, bugün öğleden .sonra 
t~yyare ile Tuluza (Fransa) gelmişler "" 
dır. 

Aziz vatandaşlarım, / 

Biz, halk idaresinin, milletimizin bün .. 
yesine ve arzusuna en uygun geldiği k• 
naatinıdeyiz. Halk idaresinin en nazik ta .. 
rafı, bunun anarşıye ve zora meydan va 
memesini tanzim edebilmektir. Çünki1 

gerek anarşi, gerek zor, halk idaresinh! 
muhitinde külfetsizce dolaşabilen ve o i'4 

dareyi kökünden tahrlb etmeğe istidat '4 

lı olan hastalıklardır. Bu hastalı~ 
karşı, yetişmiş vatan evladlnrının knfi de 
recede olgun ve iyi düşünür olmalaril• 
mukavemet edilebilir. Büyük Millet Mec. 
lisinin bünyes"nde ve şuurundaki tesa .. 
nüd ve vatanın yüksek emniyetini mu .. 
hafaza kaygu.c;u, teminatların en başın -
da olanıdır. Görüyorsunuz ki, halk jda .. 
resinin feyizli hizmetlerini tahakkuk vs 
tekamül ettirebilmek için de kıymetli şartı 
lar vardır. 

Sevgili vatandaşla:ım, 
Yeni seçim başında, hükumet progra

mının ve icraatının çerçevesi harıc.nde 
olan bir iki noktadan aziz memleket.o 
hitab etmek istedim. Bütün dünyanm 
dikkatli gözleri önünde, birlik ve bera.
berlik kütlesi gösteren kudretli '!'ürk 
milleti, kendine \'e idaresine itimadım 
göstermek için yeni bır fırsat bulacak • 
tır. Hep beraber bu imt:handan şerefle 
ve muvaffakiyetla çıkacağımıza eminim 
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Trenin geliş"ni beklemek üzere istas- çerlemiştim. Adam gene konuştu: cBazı 
yonda bir aşağı bir yukarı dolaşıyordum. defa bozulurlar; iyısi mı bir p_eni daha 
Bir aralık istasyo~ kapısının önünde bu- atın! Onun ağırlığı ötekini itecek; hem 
lunan otom t k satış makinesinin başın- ı kibriti ve hem de fazla attığınız peniyi 
da duran bir adnm gözüme ilişti. alırsınız! Benim de başıma bazan gelir 

Adam elini havaya kaldırıp mak'neye bu .. > 

arka arka ikı yııınruk ındird.i Garba ma- Bu izahat pek açık değildi amma adam 
kineyi tamir cdıyor diye düşündüm. Me- bu işlerden anlıyora benziyordıA. Sö:dnü 
rakımı izale etmek i~in sessiz bir ha ide dinledim ve makheye bır peni daha at. 
adamın yanına sokuldum Ayak sesimi tım. İşte bakın ne çıktı .. 
duyunca sert b"r hareketli'! döndü ve: Bana bir sardalya kutusu gösterdi. 

- Siz dem ndenberi burada mı duru- - Desenize parnnız ziyan oldu, dedim. 
yordunuz? dıyc 03ordu. - Paraya canım sıkılmtyor da şu sar-

Şaşırdım: dalya kutusuna içerliyorum. O sersem 
- Şey .. evet, beş dakıka oluyor. erifi bulsam kafasını patlatacağım. 

Muhatabımla dola~ağa başladık; o 
- Demek burad:i idiniz! 
A am müthiş hiddetlı görünüyordu. 
Bütün nezEiketUni tophyarak cevab 

Ardim: 
- Zanned yorum efendim. 
- Birkaç dakrka evvel benımle konu-

pn adam siz miydiniz! 
- Hayır. ben de~ilim. 

- Buna emin mis:.niz? 
- Kat'iyctle .. 
Son söziim üzetine muhatabım sesinin 

ferdesini indirdi Benden af taleb ede
rek: 

sözüne devam edıyordu: 
- Böyle münasebetsiz adamlar pek 

çoktur. Bütün dikkatlerini ona buna na
sihat vermekle geçır:rler. Bu yüzden ba
şıma bir defa dalıa gelmi~ti. anlatayım 

da bakın: Güzel. ctoru, temizkan bir ta
yım vardı. İlk tecrübe olmak üzere tayı 
brik arabasına bağladım. Niyetim A
mershama kadar gitmekti. Bu yol, aşağt 

yukarı on fersahtır. Tay kan ter içinde 
şehre geldi. Otelin kapısında durdu,lum 
zaman önüme biri dikı terek: 

- Tayınız 90k güzel, dedi. 

den kırmadım, diye ne kadar pişman ol
dum sonra .. 
Koştum. bir tas b'ra tedari".c ettim. Ta

ya birayı verirken yarım düzüne kadar 
iş.siz. güçsüz başıma toplandı: her kafa
dan alaylı bir ses çıkıyordu: 

- Tayı fena ahşnracakısnız? Yarın 
kumara da dayanacak: b'r banka soy
mağa ve sonra da anasını 61dürmeğe kal
kışacak. 

- Biradan sonra bir sigara da fena ol· 
mıyacak.. 

- Bir fincan kahveyle bir dilim tere
yağlı ekmek daha hor geçer. 

Elimdeki bira +asını kafalarına. atma
mak için kendimi zor tutuyordum. Bir 
taya bira içirmek hana da pek budalaca 
bir hareket görünilyordn amma, hayvan. 
birayı yuvarladı. 

Arabava attadım ve bır alkış tufanı a
rasında hareket ett•m. Yokuşu süratle 
çıktık. fakat az sonn bira tesirini gös
termeğe başladı. B!rcok .-rhoş insanL-ır 
,;örmüştüm amms, böyle Mrhoş olmuş 

bir tava asla rastamamıştım. 
Şimdi dört bacaltı üzertndcki müvaze

nesini temin edebiHyordu. lakin arabayı 
cekern;vordu. Kah sola. klh sağa yalpa 

- Öyler..e pardon, dedi. sizi demin 
\enimle konuşan adama benzettim de .. 

- Evet, fena değil!. vuruyor, bazan d':ı yolun ertasında diki-

Beı de yumuşadım. lstasyondıt ben
den başka yegane yolcu idi; henüz tre
nin gelmes'ne de bir çeyrek saat vardı. 
Bu itibarla gevezelık etmekte mahzur 
ıörmedim: 

- Sızinle konuşan ben değilim amma 
ondan bir şey mi ıs•ıvo:-dunuz? 

Adam derd'ni dökmek ihtiyacile kıv
ranıyordu meğerse. 

- Birader, şu makınenin içınc bir peni 
attım, kibrit almak içın. Fakat bir şey 
çrltmadl. O vakit makineyi sallamağa 

Nşladım. Tnm bu sırada siz boyda bir 
a•am sokuldu yanıma .. onun siz olmadl
lma emin misiniz? 

- Elbet efendim. 

- Fakat bu körpe hayvanları bu ka- lip kalıyordu. Bir ar:ı ilk arkamda. bir m1t-

dar kosturmak doğru deği!. tosiklet sesi duvJnm. boyuna korna ça-
- Ben koşturmuyorum. kendiliğinden lıyordu; fakat yol vermenin imkanı yok

uçuyor, dizginleri tutmasam yıldırım gi- tu. Nihayet motosikletin Qstündeki: 
bi gidecek! - Hey, arkadaş! d:y~ bağırdı. bana yol 

Böyle söyliyerek otele girdim. İşimi b'- vermiyecek misin'z' 
tirip te dışarı çıktığım zaman gene ayni - Allah '8Şkına biraz durun ve koma 
adam karşıma dikildi: çalmayın! Tay fena olurer. 

- Şu yokuşu çııeacalcsınız değil m.? - Ne var ki .. 
diye sordu. _ SarhO!J ta .. 

- Evet. ne olacak? 
- Dinleyin biraz beni, size bir öğüd 

vereyim. Hareketinizden evvel taya biraz 
bira içirtin! 

- Bira mı? Sudan başka bir ıey içmeı 
ld o .. 

- Siz sözümü dinleyb' Ben bu tay-

- Sarhoş mu? Ben de acaba hanginiz 
sarhoş diye düşünüyordum. 

Zar zor geçti gitti. 
Kasabaya yanm fersaa kala mekteb 

çocuklan etrafımızı sar:la. İhtiyar m•al
lime onlan bin gi\çl:ilde 4ağıtabi1cli. 

- Pekala öyle olsun. O adam bana: lan pek güzel tanırım. Sizinkı güzel. fa-
.SU ma:kineler insanın canını pek sıkar kat henüz acemi .. bir parça bira içirdiniı 
onları kullanmasıru bilmeli:. dedi. mı. tramvay gibi yorulmadan yokuJU 
Ben de: cOnların topunu cehenneme yo:- çıkar. 

Bundan sonra bizim tay dörtnala baş
ladı; saatte eın tifometre alratle &idi
yorduk sanki .. bir arahit tarşunıza ~ir 

mania çıktı; dizginlen çekip tayı durdv
mak i!tedim; ne mümkün! Dizginleri ko-lamalb aedim. K brWn çıkmamasına i- ı O vakit bu sersem herifin kafasını ne-
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lıklardan ve kaşlarının çatılmasından, 
can sıkıcı bir şey düşündüğü belli idi. 
Zavallı Jm:cağı~ hem yonıcu iş.ini gö • 
rüyor, hem de o ayın heablanııı zih
ninden getiriyordu. Yaptığı fevkalade 
gayretlere rağmen bu a, bütçesinden 
dışarı çıkmış, esnafa biraz borçlu kal
rruştı. Fak~t buna sebeb gene babasıy· 

~ ,# dı. Vaziyetini takdir edemiyormuş gibi 
A!!!!~-~~~~,_,,,., ~ her akşam rakı istemiş, lıur akşam bak· 

kaldan meze ısmarlaımı.şta. İşte bu yüz· 
.,. NRkleı1en : den bu ay çok müskül bir •aziyette kal-

-------------------- Muazzez Tahs.ln ~ mıf ve borçlanmıştı. Fithakika borcu 
.Etrafında her zaman zarif giyinmiş 1 - Evet, Mualla cidden güzel bir kız ehemmiyetli bi~ şey değildi amma. b~· 

kadınlan {!Örmeğe alışkın olan Cevad oldu. Hergün daha da güzelleşiyor... nu kapat~ak içın gene ~u. ay, çok ıhtı· 
bey senin hakkında kimbilir ne düşün- Sözünü keserek bir saniye durdu, yacı oldugu halde, kendWne ayakkabı 
müştür. sonra yavaşca mın'ldandı: alamıvacaktı. 
BunJarı sövliyen sesinde, görünmi • - Dı'kkat ettin mi Nedim? Cevad Bütün bunlar yetmiyommş gibi ba-

1en biris'nd n in kam almak isteyen kendisine ne kadar dikkatle bakıyor- bası. Cevad beyin ziyaretinden sonra 
bir er l v rdı. Kızcağız hayretle ba- du. büsbütiin sinirli ve titiz olmuştu. Her 
ba ına haktı: Kocası tekrar omuzlarını kaldırdı: cihetten kusursuz ve üstel k genç olan 

- E:svabımı dei ştırecek vakit bu • - Evet bakıvordu; çünkü Mua1lanın Cevadı görmek zayif olduğu kadar kıs· 
Iaınadı w ımı pekala bilıyorsunuz baba. vüzüne bakmak cidden bir zevktir. kanç olan Nedim beyin üzerinde çok 
Evet arkamdaki entari eskidir amma Maamafih onun kızımıza aşık olacağı· f~na bir tesir yapmış, yesini ve sefa -
sizm dcdı n z gibi b r paçavra değil, nı umacak kadar saf olrnıyalım. Evvela hat arzın-unu büsbütün arttırmıştı. 
ternızll.'r. Maamaf h bır yabancının dü- onun iç n kadınlardan pek hoşlanmaz Bundan başka, bir kaç gündenberi ba· 
şüncesin n ne ehemmiyeti olur? O bi· derler. İkincisi de, onun gibi zengin, basının yerinde duramıyacak kadar 
zim fakir b'r a! e o duğumuzu derhal meşhur, güzel ve fevkalade akıllı bir heyecanlı olduğunu ve odasına kapa
anlam:şhr. FakirU- ayıb bir şey değil- adama 'ltendisini beğendireb'lmek için nıp uzun uzun düşüncelere daldığım 
dir, yeter ki biz §erefimizi muhafaza kızımızda o kadar çok eksildikler var görüyor ve yeni bir felaketin gelmesin· 
etmesini bi e"im. ki... den korkuyordu. 

Ned'm bev, hu sefer kendi arkasın • O, yaJnız Türkiy~ değil, ecnebi Genç kız bu düşüncelere gömülü ol-
dak eski ve soluk paltoyu göstererek memleketlerde bile kendisini göstere- duğu sırada mutfak kapısı açıldı. Jale-
daha acı bir cec:Je devam etti: bilecek kadar yüksek bir muharrirdir. nin sarışin başı göründü. 

_ Evet, fakirliğimizi hemen anladı. Bizse bir köşede kalmış taşralı, görgü- - Abla, sana arkadaşından bir mek· 
süz zavalhlarız. Onun gibi bir adam bi· tub var. Bugün babama da İstanbul -

Onun gib' b'r adamı böyle bir eve ve t ze ancak acıyabilir. şte o kadar. dan bir mektub geldi Görsen ipek gı"bi 
bu kıvafetlc kabul etmek ne feci şey 
yarabbi! Bu kıyafetle bir gün ben onun iV incecik bir zarf, üstünde de Cevad Kar-
e\' e gide sem, mu laka hizmetçileri Geniş mutfağın bir köşesindeki ma- tal damgası var. Acaba bu meşhur mu· 
bem kapı <h arı ederler. sada Mualla ütü yapıyor, küçük Ayşe h.ar~r babamdan gene ne istiyor der--

Omuzlanm kaldırarak gene dolaş • ve Feridun, yedi yaşındaki ikiz kardeş· sın·· 
ma a basladı ve Mualla dışan çıkınca ler, birer tahta iskemleye oturmuşlar Mualla omuzlannı kaldırarak: 
karıc;ına vak'aştı: oynuyorlar, ailenin biricik ve emektar - Ben ne bileyim? Hem ben senin 

- Bu Jı:ızda kadınlıktan eser yok hizmetçisi Hatice kalfa da :zerzevat a· kadar mütecessis değilim yavrum. de. 
vallah. Ne acayip şey bu böyle? Onun yıklıyordu di. 
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İnşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürl~ğünden : 

1. - Konya Ereğlısindekı Bez Fabrikası ile 17 kılometre uzakta inşa edilm~lc
te olan İvriz su kuvvet santralı arasında tesis edilecek havai hattın ~irek te
melleri inşaat vah'di fıat esasile ve kapalı zarf usulıle eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2. - İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 9601.95 liraıdır . 
3. - Eksiltme evrakı Samer Bank Umumi MüdurlüğUnden 2 lira bedelle 1&• 

tın alınabilir ve Ereğiı Bez Fabrikası Müdürlüğünde görülebilir. 
4. - Eksiltme 13/3/1939 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Sümer Bank 

Umum Müdürlüğündeki inşaat Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 
5. - Muvakkat t~mınat 795 liradır. 

6. - İstekliler yaptıkları inşaat iş1er ini gösterir vesika suretlermi ibraz ed~ 
ceklerdir. 

7. - Tekl'f rnektublarını havi zarflar kapalı olarak ihale gün:i saat 15 ıe ka
dar Sümer Bank Umum Müdürlüğü Mu haberat Şubesine teslım edeceklerdir. 
• 8. - Posta He gönderilecelt tekliflerin, eksiltme saatinden nihayet bir ıaat 
evveline kadar gelmiş ve zarflar mazbut şekilde kapatılmtş olması llzımdır. 

9. - Banka bu inşaatı dilediği müteahhide verebileceği gibi eksiltmeyi ta-
mamen hükümsüz sayabilir. c783> cl483> 
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ile ABAH, O~LE va AKŞAM 
Her yemekte11 80nra muntazaman diflerinizi fırçala11ım 

Açık eksiltme ilanı 
l.tanbul Kız Öğretmen OICulu Sabnalma Komisyonundan: 

23/3/939 Perşembe ıür.ü saat 11 de İstanbul Çapada Kız Öğretmen okulu bi
nasında toplanan okul eksiltme komısyonu odasında 203% lin J:> kuruş ke§if be

delli İstanbul Kız Öğretmen okulu tamiratı açık eksiltmeyi? konmuştur. 

Mukavele. eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri. ~ 
je, keşif hülasas•le bunn r.ıüteferri diğer evrak okulda görülebilir. 

Muvakkat teminat (153) lira olup eksiltmeden bir gün evvelıne bdar Bey
oğlu İstiklal caddesındt> fs~anhul Liseler Muhaaebecihli veznesine yatırılacaktır. 

İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden 
almış olduğu vesikaıara istinaden İstanbul Vilayetinden eksHtme tarihinden 8 

gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına aid Ticaret Oıtası vesikaları ve teminaı 
makbuzile komisyona baş vurmaları. (1446) 

pardığı tlbi maniasının üstünden atladı. 
ıitti. 

Ti akpm üstü bulundu geldi. 
Ertesi günü ilk işım emektar tayı yarı 

fiatına g}rutmak o~u. Bu macera bütün 
tehre yayılmıştı. Benı kim görse yanıma 
1<>kuluyor ve kahkahadan kınlarak: c Ya
hu. şunu bir anlat bakalım!. dıyordu. 

İşte başkasının sözile hareket edenin 

ıir yapmı~. herkesi meşgul etmişti. 

Yalnız MuallA, gündelik meşgUliyetleri 
ve hırpalayıcı işleri arasında onu ha -
tırlıyacak ve onunla alakadar olacak 
vakti bulamıyordu. 

Jalenhı elinden mektubu alıp açtı 

•e daha ilk satırında sevinçle haykır
dı: 

- Arkadaşını Lamia, evleniyor .•. 
- JC.iminle? 
- İzmirli bir avukatla. Çok ciddt ve 

iyi bir çocukmuş. 
- Fakat zengin değil değil mi? 
Mualll hafifoe omuzlarını kaldl!rdı: 

- Bundan ne çıkar? Mademki ni -
şanlısile her hususta anlaşmışlar ve 
mademki Lamia pek mes'ud ... 

- O halde sen de fakir birisile evlen. 
meğe razı olacaksın öyle mi? 

- Eğer aile seviyesi benirnldne uy • 
gun ve üs~elik iyi tahsil görmüş, terbi· 
yeli ve ahlaklı bir adamsa niçin razı 
olmıyayım? Her şeyden evvel başlıca 
meseleleri halledip ikinci derecede o -
}anlarını .ı::onrayn bırakmak llzım Jale
ciğim. 

Sonra giilümsiyerek ilave etti: 
- Maamafih bu söz-Ier pek lüzum -

suzdur. Bizim gibi dünyanın bir köşe
sinde kalmış, kimse ile görü.şmiyen fa· 
kir kızların kısmeti çıkar rru hiç? 

Jale, topuklarının üzer:i1*ie bir 1b
paç gibi dönerek cevab verdi: 

- Niçin kısmetimiz çıkmasın abla ... 
Böyle şeyler belli olmaz. 

Dönerek Hatice kalfanın yamna gel
mişti. Çapkın bir tavırla kadıncağızın 
başörtüsünü çekerek sordu: 

- Bizi de istiyecek birisi çıkar elbet· 
te değil mi dadıcığım? 

İhtiyar kadın e~inden bıçağını bırak· 
tı ve kırışmış yüzünü J aleye doğru 
kaldırdı: 

CKUl budur, diye clüşünmüftüm amma 
ne fayda! 

Yanald nüsJuunada: 

Fırt1nadan sonra 
'azan: ltsei Ôzbuot 

la bile evlE>nirse belki burasını hasreUe 
arar. Evlenmek insana her vakit nhat· 
hk vermez kızım. Öyle erkekler var 
ki... 

Mualla ıhtiyar kadınm sözünü kesti: 
- Belki de hakkın var amma herkes 

bir defa kısmetini denemeli dadıcığım. 
Jale haykırdı: 
- ElbPtte... Sen olmıyacak feyleı 

söylilyorsun dadı. Biz evlenip mes'ud 
olacağız ve sen c:le bu söylediğin sözle
re pişman olacaksın. Bir defa ablama 
baksana ... bu güzellikle onu bir şeb • 
zade bili'! ister. 

Hatice kalfa bıçağını dizlerinin üze
rine bıraktı, ihtiyarlıktan solmuş göz.. 
!erini Mualliya kaldırdı: 
• - Kızım, şayed bir gün bir erkek se

ni sade ~zellığin için alırsa sana çok 
acırım. Yazık olur yavruma. Çünkil 
güzellik bir gün uçup gider, ondan son· 
ra ağlama w a başlarsın. Sen iyi huyun, 
melek gibi kalb!in1e daha yükseklere 
layıksi'n. Senin yüzünden temiz bit 
kalbin var. 

Her zaman kendi düşüncelerine da -
larak susan ihtiyar ka1fanın ağzında bU 
sözler harikuliıde bir mana alıyordu. 
İki kard~ şaşkın şaşkın ona baktılar. 
Mualla yaklaşarak onun buruşuk elle
rini tuttu: 

- Neler söylüyorsun dadım? 
- Allah seni mes'ud etsin evlldını-

Namazımda, niyazırnda bunun için du• 
ediyorum. 

Bu sözieri söyledikten sonra gen• 
bıçağını alıp zerzevatını ayıklamağa 
koyuldu. 

Jale mutfaktan çıktıktan sonra Mu .
alll tekrar ülüsün\! koyulmuştu. Faka& 
henüz bir parça çamaşır ütülemedell 
mutfak kapısı şidetle açıldı ve NediJıl 
bey heyecandan yüzü ku.armıt bir bP 
de göründü: 

- Çabuk gel Mualll. Sana söyliye" 
ceklerim var. yerinde bir başkası olsa güzelliğinden Sepetteki çamaşırlan birer birer alıp Cevadm fzmıte yaptılı kısacık ziya· 

lyle istifade etmesini bilirdi ki... ütüleyen Mualllnın alnındaki kırşk- ret ev halkının llzerillde büyük bir te-

- İnşallah kızım Fakat erkeklerin 
kahnnı çekmektense burada rahatca o
turmanız daha iyi olur. Hattl sabahtan 
akşama kadar durmadan çahpıı Mual· 

1 
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Nogaylar geliyor! ... lllR._ 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Hüseyin Gazinin b 
Evvelki gUnkU ve dllnkU 1 

$1 
Birdenbire kalabalık bir grupun bize dogru yaklaştıgın:ı 

gördüm. Bunlar 400 adım mesaj ede durdular 
Tercüme eden: HUsey·11 Cahid Yalçm 

kısımların hulasası 
900 sene ~l CM •. 

tanıınde _ alatyıı.) da (Omer bey) 
cnrıseyı Şöhret.il bir ( Beylerbeyi ) vardı. 
ıı..,.an ön Gazt) namında kahraman bir peh-
1or ~e ~1!r beYin askerlerine serdarlık edi
t1tretı;r~:ı.tdatı düşman kalelerini tiril t1rll 

Gü u. 
dünn~n ibirtnde, <Hüseyin oaznnln bir oğlu 
<Cater a Keldi. Bu güzel '" gürbüz çocuğa, 
fiiyord~ a:ı l'erlldi. Cafer, yavaş yav~ bü -
C\ldü se · ÜJ\ldlikçe güııenıti artıyor ve vü-

a _ fp!Uy0rdu. 
nı-ada:ı 

Gaıının r seneler geçtlirten .anra, Hüseyin 
tay doğd Dev) lsmtndekt atının dölfinden bir 

llfiseyı u. Bune. da (Aşkar) adı konuldu. 
Ve <>~lu n Gatt, bu ta11 ~luna hed1ye ettı. 
Ulan ~U tyt bir b!nlcl Te lruVTetll btr peh· 
oare~ arat Yetlştınnek ıstedl. 

tıt kol~ :1 beş Yaşlarına reldiğl zaman, ar
tı. liattı Ükülınez btr pehliTa.n halini almış
l!uia ~ baba&nın kunettne blle dayan -

ll1r ba &ınıftı. 
fiden b Jl'anı e.ma.sında Malatya.ya Kayse
"taı 1r PehUvan geldi. Herkesle ıüreşt1. 
Jet ~ onu, klın3e yenemedi. Şehrin haysi -
11n Ga terennı turtarmak lc;ln sıra, (Hüse
kahra.rn Zl>.nın ıüreşmestne geld1. Fakat bu 
orıan an aerdar, oıtluna g11vendiğl için onu 
talebe Çıkarttı. Cafer, Kayserili pehlivana 
te.ı> ka~~dı. O g1inden ltlbaren de adı , <Bat-

J'akaı 
b'8ı ır &re.d&n günler gıeçtıkten sonra ba-
tı, t~ li!eyın Gazı avlanırken hududu a.t
.ıasınd ~aa 1amtnde bir papazın kuman
lardı ~tı aakerler ormanda yemek yiyor -
ttun blr 'ndlslne düşman olduklan lçln o
t6tıınc ._•racanın peşinde at koşturduğunu 
'tıaruı:. hanet ettiler. Papaz LSkerlertne 

&Uaınaıarını em.retti. 
(Romaa denm etiyer) 

di Asker!~ de ayn~ayret içindeler . -... o anQ 
kunç r a atlanna sıçrad11ar. Kor • 
leyin ~at~lar atarak her taraftan Hü· 

:a·· azınin üzerine atıldılar. 
~t~se~_ 9azi, derhal Devin başını 
~en 1•. :"~aı:ına sür'atle göz gezdirdi. 
idi. disuıı çevfren atlılar, yüzden fazla 

tı!:~kan ~ mızrağım yam.na almadı
ltkas eessüf etti Atııu yana sürerek 
"el'd· ını kalın bir şğacın gövdesine 
bir ~~ çekti. Dudaklarında acı 
?ıtıın h• peyda olarak, düşmanla-

Sırt Ücumunu bekledi. 
?tıuıı ında kalın bir zırh; başında, o -
aı. bu~l'Jf\a kadar inen bir Bizans tolga
huıun una.rı. Şamas, atlılarının önünde 

UYordu: 

işı-;r Ey, llüseyin Gazi... Bu, Allahın 
lnanı~k' Artık, pehlivanlık ve kahra • 
Atı~ Para etmez... Kılıcını yere at. 

·~an· 
biy ın. Teslim ol 
au e, bağınyordu. 

Şıslll.~a.labalık ve zorlu hücum kar • 
IDn hi ' :hlivanhğın ve kahramanlı • 
Cali J ır para etmiyeceğini, Hüseyin 
tuıda e anlamıştı. Fakat bütün haya -
ka.r~ı e~ korkunç ve ümidsiz vak'alar 
fikri b~ a, düşmanlarına teslim olmak 
tna.~1 !:ı;r kere bile onun zihninde uyarı-
ş· .. ı. 

?nan~~l:ye kadar, kaç defa etrafı düş
Clldü 0~a ÇevrilıniştL Ve kaç defa vü -
'dilın.i~l \re •kılıç darbelerile lime lime 
kanıar Fakat o, her tarafından al 
"e İtida~rken, gene büyük bir sükl.ln 
s~"urd~ ~ atını tepmiş .. yıldırım gibi 
d~n kılıç darbe1erile, önündeki 

lıiç fil sana:mı yanp geçmişti. 
lacaltt Phemz ki bu sefer de böyle o
~lt h~ Onun için Hüseyin Gazi, bü -
dilt dUt nıetanetıe atının üstünde dim· 
baıttı· lll'&lt Şamas'm gözlerinin içine 

- 'r 1 bft..f:_ es Un olınak ' y ...... 
<{l"lll k~· mı.. eryuzunun 

gen~ be ırleri bir araya toplansalar, 
auYutu n.lın. elimden kılıcını alamazlar .. 

biye 1!:_ ~amıe, sizindir. 
~' U815.ırdı, 

&eyin ~, askerlerine emir verdi. Hü -
daha ku alinin etrafında daha sıkı ve 

l3ütun \1\retıi bir çember çevirttL 
~lye u nıızraklann ucu, Hüseyin Ga-
'§ılrııa~~· Büyük kahramanın etrafı, 

liüse r set halini aldı. 
~eis "eYin Gazi, telrus etmedi. Hiç bir 
her tara~tur :S~ri g<Sstermedi. Vakıa, 
!'altları n kırpı gı'bi uzanan bu mız· 

Qfıp Çtlanak ihtimali kalınamıŞ'-

IJi'!" nara cıttı, bütiln şiddeti.le atını ııçraıtı. 

tı. Böyle oınıakla beraber, büyük bir cenk elbisesini, keşiş cübbesile değiş -
sükfuıetle, üzengilerini Dev'in karnına tirdi. Kürsüye çıkarak öyle candan ve 
bastırank: gönülden bir Ayin yaptırdı ki; o kilise 

- Ya, hay!. yapıldı yapılalı ve Şamas keşiş oldu 
Diye bir nara attı. Bütün şiddetile a- olalı, görülmemişti. 

tını sıçrattı. Sert bir kılıç çalmasile, Şamas, bu ayini bitirdikten sonra 
öndeki ~ızraklann bir kaç tanesini zafer şenlikleri yapılması için halka ;. 
doğradı. ünündeki atlıların üzerine a· mir verdi. 
tıldı. Kolunun bütün kuvvetile kılıcını Meydanlarda, büyük meş'aleler yaktı. 
savurmıya başladı. lar. Şarap tulumlarını çıkardılar. Ka -

Şamas'ır.. aklı başından gitti. Hüse • dm, erkek toplanıp çalgılar çalmıya, 
yin Gazi, yaptığı bu mahirane manevra şarkılar söylemiye. kol kola girip hora 
sayesinde. önündekileri yanp geçe • tepmiye başladılar. 
cekti. 

Buna meydan vermek istemiyen bu 
kurnaz Vt:> cesur ke~iş derhal atını Hü
seyin Gaziye sürerek tam yanma ge1ir 
gelmez üzengi boşa'kttı. Elindeki kısa 
ve enli yüzlü kılıcı büyük bir maharet
le Dev';n kamına daldırdı. Zavallı hay
vanın karnını, bir anda baştan başa 

yardı. 

Dev, can acısı ile evvela şahlandı. Ve 
sonra, *Sanki, kahraman sahibi ile veda 
ediyommş ıibi • hazin bir kişnemeden 
sonra, sağ tarafma yuvarlandı. 

Hüseyin Gazi, hemen ayaklarını ü -
zengilerden çıkararak.. sıçrayıp kurtul
mak ve serbest kalmak istedi. Fakat, 
her taraftan uzanan mızraklar bir anda 
onu delik desik etmişler, kanlar içinde 
yere sennişlerdi. 
Şamas, o kadar sevinmişti ki; Dev'in 

kanlarile kıpkızıl olan 'kılıcını dişleri· 
nin arac;ımı almış .. üzengilerinin üze -
rinde d;kilerek ellerini çarpmıya başla· 
mışt ı. 

Atlılardan biri, derhal yere atladı. 
Belinden çıkardığı hançerle, Hüseyin 
Gazinin b<ışını keserek bir mızrağın u
cuna ta~tı. Çılgın bir sevinç ile, üç de
fa havaya kaldırdı. 

İNTİKAM. EMSALSİZ BİR 
KAlffiAMAN YARATTI 

* Gelelim, Ivıaıatya askerlerine ... 
Her taraft:ı avlanmıya çıkan Malat

ya asker1f'ri, ortalık kararırken karar
gaha avdet ettiler. Serdarlan Hüseyin 
Gazinin de gelmesini beklediler. 

Fakat bu bekleyiş. beyhude idi. Gece 
geçip te sabah olduğu halde, kahraman 
serdar avdet etmemişti. 

Askerler, Hüseyin Gazinin bir kaza
ya uğradıfına hükmettiler. Etrafa da • 
ğıld1lar. Her tarafı arayıp taradılar. 
Nihayet ormanda, onun başsız ces~ini 
buldular. Akılları başlarından giderek, 
ağlavıp sızladılar. Kanlı cesedi, oradan 
kaldırdılar. Götürüp b ir tepeye defnet
tiler. K-ınh göz yaslan dökerek. melCı1 
ve mahzun geri döndüler. Malatvaya 
geldiler. Ömer beyin huzuruna çıka -
rak vak'ayı oldur,ı gibi söylediler. 

Ömer bey, bu ac• haberden o kadar 
mahzun ve müteessir oldu ki, başında
ki kavuğunu çıkarıp yere çaldı. Elleri· 
ni yüzüne koyup: 

- Hay, Hüseyin Gazi.. sen gittin. 
Bundan sonra, bizlerin hali ne olacak? 

Diye, zari zari inliyerek ağladı. Ma· 
latyanın bütün beylerini toplıyarak 
vak'ayı anlattı. Herkesin ka1bini bütün 
bir matem kapladı. 

* 

. oldu~•"'UZ vakit, 1 hiçbir merak eseri göstermediklerini söy .. 
Vadiye vfi.sıl . 5 ......... d n ay lemiştim Artık ümidimi de keserek bu 

· y·yecek aramak içın yanım a • · • 
mırz.a 1 

• . bekl k ben noktada izzeti nefsunden fedakarlık et-
nlmıştı. Onun ge.ı.mesını er en di ·d · Fakat birdenbıre kalabalık bit 
Tatar evinin nasıl yapıldığını tetkık e • mı~.ım. ' ' .. .. 

·· ·· bır tavuk kafesi. idi. grupun bize doğru yaklaştığını gordum. 
yordum. Bu, buyuk G sakin a w r ag"'ır yürümeleri bize 
Bina ı vücude getiren iskelet kaf~ kafes ayet ' gı . • 
bir ~alde idi ve dalt"e vücude getiriyor- hiç endişe veremezdı. ~u N~g~!l~nn k~ .. 
du. Üzerinde, tepesi açık bir kubbe bulu- zim tarafa . gclmel~rımn se e ını a • 
nuyordu. Dışarıdan tesbit edilmiş deve mızdan geçıremez~ik. . 
r· ·· den bir keçe bütün bu iskeleti sa- Dört yüz adundan fazla hır mesafede 
r~~r~u. Ayni keçenin bir parçası duma- tevakkuf ettiklerini -gördük. İçlerinden 

y kmeğe hizmet eden alt deliği örtü· birisi bana refakat eden mirzaya yakla~ 
m:; tı. milletin ileri gelenlerının hız. görmek 
yoT ut· 1 tarafından meskun bulunan arzu ettiklerini ona bildirdi. İstirahati.· 

a ar ar d kl . . . 1 r ... · d at"'~ yakılan obalardan her bi· mizi ihlal etmek isteme \ erı ıçın on a .. 
ve ~ın e -s b h d. t . · d "'u ıkeçe parçasından bayrak tar- rın bu arzuları em ra atbtz e ıp e mıye-
rın e Y ğ " · 1 ak ·· k d ' · · ah zmda bir kısım bulunduğuna dikkat et- ce ın~. an ~ . uzere en . ·:ının n:ur .. 
tim. Bu bayrak rüzgar tarafında idi. ?· has gondenlmi~ olduğunu ılave ettı. Ra. 
banın içinden çıkan uzun bir değnek ile hatsız ol~cak ıs:m arka~aşlar~ın bent 
tutturulmuştu. Bu değnek duman deliği~ ~ az t~cız edebil~ceklerı. ~evkiin nere. 
ni kapamak içın yelpazeyi indirmeğe de &ı. olacagını da anıamak ıstıyordu. 
hizmet ediyordu. Çünkü ateş sönünce ar· Murahhasa ben kendim cevab verdim. 
tık bu deliğe lüzum kalmıyordu. Aramıza kanşabilmekte tamamen ser• 

Ben inşaattaki metanet ile beraber ne- best okl'uklarını, dostlar ara.şında yer ay-. 
zakete de hayran kalıyordum. Bütün nlığı olamıyacağını, hudud hatlı buluna.. 
bağlar pişmemiş hald~ kull~nılan meşi.n .mıyacağını söyl:d~ ~ogay bu .babda 
parçalarından terekküb edıyordu. .Bır alınış okluğu em.ır uzerın.~ ı.:rar ettı: Mir.. 
geline aid olan benim abamın onun cıha- za ayağa kalk.arak seyırcılerın har.gı nok. 
zmdan bir parça olduğunu da öğrendim. taya kadar yaklaşabileceklerini göstercifc 

tştihamız pek ziyade idi. Mirzanın iki Meraklılar grupu bıraz sonra o noktaya 
koyun ile tencere bu!arak avdet ettiğini kadar geldiler. Kendım! daha yakından. 
görmekten pek sevındik. Tencereyi aşağı göstermek için ben df onlara yaklaştım. 
tarafın.dan birbirlerinden ayn tutulmuş Bu efendilerle muarefe peyda etmek zev .. 
üç değneğe astılar. Değnekler yukan uç- :kini elde etmek istiyordum. 
lanndan bağlanmışlardı. Mutfak bu, SU· Yakla.ştığım zaman hep birden ayala 
retle tesis edilince, mirza ile zabit ve bir kalktılar. İçlerinde en ehemmiyetli biz 
kaç Tatar koyunları kesmeğe ve yüzme- ıat gibi görünen adama hitab ettim. Bq. 
ğe giriştiler. Tencerey<J et dolduruldu. lığını çıkararak ve eğilerek beni selam .. 
Bir taraftan da tencereye :;ığmamış olan !adı. Bu muameleyi mirzaya murahhas 
etleri ke.bab etmek için şişler hazırlanı. 1 olarak g&terilen Nogay da yapmıştı. Bu. 
yordu. na pek hayrette kai.mışum . Çünkü Türk,. 

Ben, Kichelada ekmek tedarik etmeyi ler ancak rahat etmek istedikleri zaman 
ihmal etmemiştim. Bu, Nogayların bil· başlannı açarlar. Bunu da yalnız kaldılC .. 
medikleri bir lükstür. Hasislikleri pek ları yahud pek teklifs\z bir yerde bulun .. 
sevdikleri cti hergün yemelerine mani dukları vakit yaparlar. Bundan dolayıdır 
olur. Ne çeşid şeylerlP. tegaddi ettiklerini ki Avrupa sefirleri ve maıyetleri padişa. 
anlamağı merak ettım. Bu fik- hın huzuruna başlannda şapka ile girer .. 
rımı kendis·ne sövlediğim mirza ler. Bir Türkün karşısına başka türlü 
gülümsedi, bir Tatarı götürerek I çıkmak adaba riayetsizlik teşkil eder. 
merakımı tesk in edecek şeyle • Tatarların adetleri iie bizim adetlerimla 
rin kaffesini tcmln etmesi için emir ver- arasındaki münasebetlere dair ileride ga. 
di. Bu adam biraz sonrJ. kısrak sütü do- yet mühim müşahedeler kaydedeceğ~ 
lusu kap, kavruTmuş darı unu dolu bir (Arkası. var) 

torba, yumurta büyüklüğünde ve tebeşir ··········--.. ·--··········-·····-.. ·-·· .. -
katılığında beyaz beyaz birkaç yuvarlak 
ve bir .demir tencere ile avdet etti. İyice 
giyinmiş genç bir Nogay da kendisine re
fakat ediyordu. Bu ada:n ordunun en iyi 

aşçısı idi. 
Ne yapacağını dikkatle seyrediyordum. 

Tencereye dörtte üçünü dolduracak ka
dar su koyıdu. Suyun miktarı iki cpinte> 
tahmin edilebilirdi. Sonra buna kavrul
muş darı unundan takriben altı conce» 
ilave etti. Tencereyi ateşin yanına koydu. 
Kılıfından yassı bir demir çıkararak ko
lunda sildi. Bununh hep ayni tarafa doğ
ru tencerenin etrafını kanştırmağa baş. 

Şama~, kazandığı bu zaferden o ka- h lndı . Su il'k kaynama alfımetlerı·nı göste-
bö. 1 f Bu meş'um felaket haberi, n i ayet 

dar sevindi ki, sere.farlarını Y e eci z rinceye kadar böy~e yaptı . Sonra o beyaz 
1\tr 1 Hüseyirı Gazinin evine de aksetti. ev-

bir ölüm i:e öldürdükten sonra, ıa at- yuvarlaklardan birim aldı (bunlar kıs-cesi (S:ıide hatun): 
ya asker1Prine hücum etmeyi unutu • rak sütünden yapılmış peynir parçalan 

d . H"' · G · · k l b - Bundan sonra, dünya bana haram ver ı. u~eyın azının an ı aşını idi. Tuzlu suda salamura olınuı ve sonra 
mızra~nın demirine geçirdi. Atına bin. olsun. kurutulmuştu), küçük küçük parçaladı, 
di. Büyük bir gurur ve azametle A • Diye, saçlarını yolarak kendisini bu parçaları tencerenin içine ath ve hep 
muryon şehrin~ avdet etti. (Murad) (Z) suyuna atmak istedi. ayni istikamette çevirmekte devam etti. 

Daha evvel, şehre müjdeciler gön - (Arkası var) Çorba koyulaşıyol"du, aşçıbaşı karıştır-
dermişti. Onun için, koca Amuryon şeh- makta devam ediyordu. Fakat nihayet 

(2) Fırat nehri. 
ri, sevincinden düğ:;_n evine dönüver - ·-··-........................................... ·-·-· zahmet çekmeğe başladı. Çorba maya.sız 
mişti. pişmi§ ekmek koyuluğunu bu!du. O za-

Ha lk, şehirden dişan taşmıştı. Yol • man karıştırdığı demiri çekti, kılıfını 
lara dağılmışlardı. koydu. Tencereyi elinin üzerine devirdi 

- Yaşasın Şamas .. kahraman (Taka. ve bana helezon! surette ve ince ince kat 
vor) ( 1) 'bizi büyük bir düşmandan kat, üstüvane biçiminde bır hamur tak-
kurtardı. dlın ettl 

Diye, blilğırarak keşiş kumandanı al- Hemen bundan yedim. Hiç ihtimal ver-
kışlıyorlardı. mediğim derecede memnun oldum. Kıs-
Şamas, aklından ve hayalinden ge .. ralc sütünden de tattım. Evvelden içlm-

çirmediği bu büyük zaferden dolayı de bu süte karşı bir ihtiraz hissi bulun-
(Aziz)lere şükretmek için doğruca ki· marnış olsa !dl şilphesiz ki onu da beğe-
liseye gitti. Ucunda, Hüseyin Gazinin necektfm. 
kesik başı yükselen kanlı mızrağım, ttt!fJ:UfiRSoD Pos~ a Bu kadaT meraklı surette yemekle 
kilise kapısının önüne dikti. Sırtındaki ~l • n. 1 n JJL A N .. meşgul olurken ötede bana daha alAkaya 

1 U l 1'- değer bir sahne haıırlıyorlardı. 
(1) Takavor - (Tekfur) beJ. hükümdar 1 flKEYt HER OOLASUt .• , Bfz geldi,ğimfz vakit kulübelerine çe-

demektlr. ki~ olan Nogayların beni görmek için 

Varken başağnsına kat
lanmak ne garip 

ORf PlN mideyi bozmadan, kalbi 
ve böbrekleri yormadan btıttın ıstı· 
rablan djndirir. 

ORlPlN baş ve c:Ut ağrılarına, ro· 
matlzma ıanoı ve sızı1anna, tışüt· 
mekten mntevellid bel, sinir, adale 
a~nlarına karşı bilhassa mnessirdlr. 

GRIPIN nezle, grip ve emsali has
tnlıklarda hararetle tavsiye edilmek· 
tedir. 

kaşelerini tecrObe ediniz. Aldaııınayı
nız. Rağbet gören her şeyin taklidi 
ve benzeri vardır. GRIPlN yerine baş
ka bir marka Terirlerse şiddetle red
dediniz. 
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Deniz Şeytanı 

Batırllan bir yelken gemisi 
Askeri Liseler boks ve 
güreş müsabakaları 

Bir hükumet kotrası, bizi görmüş ve j ıruşlar ve motörü de pasifiğin derin
fakat provasını kayalarda sakatlamış liklerine göndeımişlerdi. 

kaçak esirler için bir çok faydalı yiye
cek ve içecek hazırlatmış olmakla yük-

Güreş inüsabakalannda Kuleli en fazla galibiyet 
kazanan ekip oldu, müsabakalar devam edecek 

bulunduğu için yav~ yavaş geriye git
mek m~buriyetinde ka~ idi. Denize 
açıldığımızın üçüncü günü, dalgalar Ü· 
zerinde atılıp dururken gemimdeki ka
vetleri Almanya imparatorluk donan. 
ması zabit vekilliğine ve onbası vekili 
Von Eg:dyyi de ikinci mülazimliğine 
terfi etmiştim. ÇüQkü • bir İngiliz ko· 
lonelinin motörbotu da olsa ·bir harb 
gemisinin kumandanı sıfatile bu sala· 
hiyeti haiz bulunuyordum. Bunun ü
zerine birbirlerine yardım ederek - do
nanmad;ı moda olduğu vechile - saçla
rını ~ıs?. kesmişlerd;. 

Ayni gün iki yelken gemisinin gel
diklerini görmüş ve her ikisini de 
zaptedip birini batırmağa ve diğerine 
nakletmeğe karar vermiş idılt. Evvela 
birincinin arkasma düşmüştük. Fakat 
bu esnada rüzgarın artması geminin 
yelkenlerir.i daha fazla şişirmiş ve bu 
suref.le arnmızdaki mesa'fteyi açmıştı. 
Rüzgarın ansızın kuvvetlenmesi ve bu 
geminin eJimizdeın kaçmış bulunması 
!bizim için iyi olmamıştı. Zira bu gemi 
bizim. ildrıci gem iye musallat olup onu 
zap~cttiğimizin iahidi olmuş ve bittabi 
vardığı limanda da rnüşahadelerini la
zım gelen makama rapor etmiş idi. 

Ellerde bomba, sahte makineli tüfek 
sanki bir mermi yağmuru yaratacak • 
mış gibi bir vaziyette ve Alman harb 
bandırası motörbotun gönderinde ol • 
duğu halde Moa yelkenlisine yak1a~
yorduk. O. faça edip durmuştu. Benim 
çocuklar, gemiye aborda olur olmaz 
yukarı tırmanmışlardı. Elimde kolonel 
Turner'in kılıcı olduğu halde geminin 
süvarisi~e tayfalar1nı toplıyarak amba
ra gitmesi emrini vermiştim. Eski bir 
deniz kurdu n1an kaptan: 

- Siz kaçak esirle:rsiniz ha? 
Diye mırıldanıyor ve mınltılanna de 

vam ediyordu: 
- Fransadaki çocuklanmız vazife -

lerini yapıyorlar da buradakiler elle • 
tindeki esirleri muhafaza edemiyorlar. 

Moa güzel bir tekne idi. Fakat bir ku
suru vardı ki o da bir kibrit kutusu gi
bi dibinin dümdüz olınası idi. Gemi 
omurgadan mahrumdu ve ancak üç 
kadem su çekiyordu. Bununla beraber 
yüksek direklere malikti. Rüzgar fır .. 
tına halinde esiyordu, biz de bütün yel· 
k:enleri fora ederek bu rüzglrın önüne 
düşmüş sür'atle gidiyorduk. 

Bu halimizi gören Moanın silvarisi 
pürtelaş koşarak gelmiş ve gemisinin 
açık denizler için yapılmamış bulundu• 
tunu, bilhassa aşağı yukarı·, fırtına de
nebilecek alan böyle bir havaya ta -
hammül edemiyeceğini izah etmekte 
ve hareketimizden dolayı bizi protesto 
eylemekte ve hayatımızı tehlikeye koy· 
duğumuzu beyan ederek nasihat yollu 
adeta bizi azarlamakta idi. 

- Biz kendimiz için yelken açmış 
bulunuyoruz! 

Dedim ve hepsi fora edilmiş bulunan 
yelkenlere el sürdürmedim. 

Kaptan. bütün gece güvertede kala· 
rak dalgalan teskin etmek için denize 
yağ döküyordu. Böylece, rahatsız edil
meksizin saat~r geçmişti. Eğer rüzgar 
fırtına haline inkılAb etmeseydi bir 
hayli 1rllrablı anlar geç1.rmiş olacak -
tık. Fakat bereket versin fırtma bizi 
:takibci gemilerden çok uzaklaştırmış· 
:tL Dalgalar gemimizin kıçında patlı • 
yor ve Moa kah baş aşağı dalar gibi 
vaziyet alıyor ve kAh kıçı sulara gömü
lür gibi oluyordu. 

Geminin güvertesi kereste ile yük· 
lü idi. Biz bunlan denize atmağa baş· 
lamıştık. Biraz sonra da dalgalar bu 
yolda bize yard1m etmişler ve bu ha· 
mulenin büyük bir kısmını gfiverte
Clen süpürüp götürmüşlerdi. Motuihi 
üsera karargahı kumandanı kolonel 
Turinerın motörünü . yedeğimizde 
çekmekte idik. Fakat gittikçe büyü .. 
yen dal~lar onu, bir aralık istilA e
üerek ıemiye bağlı olan halltı kopar-

Rotanıız gayri meskUn bulunan Ker
madck adalan grupu idi. Yeni Zelanda 

hükürneti burada kazazede gemicilerin 
istifadeleri için muhtelif yiyecek ve 

içecek ihtiva eden bir depo tesis eyle
miş bulunmaktadır. İlkkanunun 2 1 inci 

günü, gruptan biri olan Cuertis = 
Kurtis anası rüyet ufkumuza gir -
mişti. O esnada, volkanlar ve gayzerler 
adası bulunan deniz ortasındaki bu top
rak parçası kesif duman bulutlan için-
de rnanzur oluyordu. Maamafih biz er· 
zakın m uhaf az:ı edildiği saç barakayı 
görmüstük. 

Kircheiss'le birlikte dört adam sahi· 
le gönderilmiş ve bir müddet sonra ko-
ca bir sandal dolusu kumanya ile ge -
miye gelmişlerdi. Yeni Zelanda hüku-
meti; gcmrleri kazaya uğramış ~emici • 
ler ve i~te hazan da böyle bizim gibi 

sek şefkatini ispat etmiş oluyordu. Bu 
depoda bir çok lüzumlu aletler, yelken, 
kürek, balık ağları, battaniye, jambon, 
tereyağı, içyağı. sığır k-onservesi 
-hülasa her ~ey- vardı. Esirlerimizi bu 

Kurtis adasında bırakmae-ı tasmim ey· 
ledikse de buhar ve sülforik duman 
kaynağı olan bu yerin insan yaşaması .. 
na uygun olmıyacağını görerek vaz 

geçmiş ve onları yakındaki Macauley 
adasına ı:.retirerek kati erzak ile kendi· 

!erini krırava ~ıkarınağa ve telsizle va
ziveti etrafa bildirmeğe karar vermiş· 
tik. İşte bu esnada direkteki rasidden: 

- Adanın arkasında, şimale doğru 
vapur durnanı! 

Haberi. süzülmüştü. İki k~i hala 
karada bulunuyordu. Çabuk onları ge
miye getirttim. 

(Arkası var) 

Kuleli, Maltepe, Bursa, Deniz Harb canla taki.b ettikleri müsa·-.. -
okulu ve lisesi takımları arasındaki teknik neticeleri şunlardır: 
güreş müsabakaiarının ikinci karşıla - 5 1 kiloda Bursadan Ahmed MalW , 
masına dün gene Maltepe Askeri Li • peden Nureddini ikinci ravundda • 
sesinde devam edilm~tir. bandone etti. 

Maltepe lisesi müdürü kurmay al - 51 kiloda Kuleliden Nihad neni' 
bay Adilin ve tekmil mekteb sübay ve den Vecdiyi birinci ravundda abatİ' 
öğ.'retmenlerinin k8ıl'Ş1Sında ya,ıpulan ne etti. 
bu müsabakaların teknik neticeleri 5 3 kiloda Bursadan Bürhan 
şöyledir: den Tayyarı birinci ravundda at>attl' 

56 kilo: Kuleliden Fehmi Bursadan ne etti. 
Halidi 9 dakikada tuşla yendi. 53 kiloda Kuleliden İhsan Maltd' 

56 kilo: Maltepeden Necdet Deniz- den Sedadı ikinci ravundda aban~ 
den rakibi olmadığından hükmen ga • etti. 
lib ilan edildi. 5 7 kiloda Kuleliden Şefik MalteJ"

1 

61 kilo: Kuleliden Esad Bursadan den İbrahimi tıayı hesabile yendi:~ 
Hal idi sayı hesabilc yendi 51 kiloda Kuleliden Şefik Malter 

61 kilo: Denizden Sungur Maltepe - den İbrahimi sayı hesabile yendi. 
den Ahmedi 14 dakikada tuşla yendi. 5 7 kiloda Bursadan Kenan neni'' 

66 kilo: Kuleliden Kemal Denizden den Sadiye 4 ravundda sayı he 
Tarıkı sayı hesahile yendi. galib geldi. 1 

_,-------------~ 66 ki~o: Maltepeden Nez~hi Bursa - 61 kiloda Bursadan Nadir Malteı:, 
' dan Fcıiki sayı hesabile yendi. den Kemale 4 ravundda sayı hesS 

t 2345678910 1 

bİr doktorun g~nlük 12 kilo: Kuleliden ihsan Bursadan galib geldi. 
Mustafava sayı hesabile galib geldi. 61 kiloda Denizden Sermed, gafl, n--'larin •an 72 kilo: Denizden Ercfımend Malte - nizami vuruşundan diskalifye edildi 
peden Ziyavı 8 daldkada tuşla yendi. ğ;nden Kuleliden Şaban galib gel~ .. 

-==============• 79 kilo: MalteN>cen Necdet Deniz • 66 kiloda Kuleliden Reşad Deniıov.: 
1 

' J. 

r Öbre.k den Necmiyi 4 dakikada tuşla yendi. Efda!e 4 ravundda sayı hesabile ...,._ 
Ha~lalı ,,farı: 1 79 kilo: Kuleliden Hasan Bursadan geldi. , 

t .. 
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Soldan sab: 
1 - Munıs 

2 - Y:ığmur borwıu - İman 
3 - Bir nevi hırka - Yollamak 
f - B:ışın iki tarafındaki uzuvlar 
5 - Fiyakalı 

S - Çok büyük - Bir nota - l.,areı 
'1 - Bir nota - Akaretln geliri - İstifham 

ıahlkuı 

8 - Uyanmak ma.oıdanndan fsm1 fall, ce
mi halinde - isim 

ı - Eksem& - Almak masdarında.n emrl
hazır 

10 - Yüz kurut - Betten büyük, yediden 
küçük. 

Yubndan qap: 
1 - Satın zıddı • Vaziyet 

ı - Keçl yavrusu - G«eler. 
ı - Kutu yapan - Bir T&bşt hayvan. 
f - A1nllı geçinme - Ha.tırlar 

ı - Beyaz - Uzun oimıJan 
S - cBb al olsa glbl - Bakiyesl 
'r - Birdenbire - Cemi edatı - Bir nota. 
8 - Naz eden 
t - Bnşında ıA• oJaa valide - Yardım. 

10 - Küşa.d etmez mı - fat.mıerlD. eonuna 
eklenerek sıfat -,a,pdır. 
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Meşhut bir doktor bin insanı genç ve 
dinç oir halde muhafaza eden en esaslı 
aza böbı·f;klerdir, demiştir. Böbrekleri 
sağlam olanlar uznn yaşamağa genç kal
mağa namzeddir1er. 

Böbrek hastalıkları ekseriya had en -
t.anl:ı;ı n:iiteakıh vaki olur. Mesela hiç 
ehemn·lvet vt>rllmiyen anjinler bir çok 
defa bc-breklerde ihtilat yapar. Küçük -
!erde: böbrek hasta!ıkları tamamen filfn
yab olur. Çünkii onlar neşvünema dev -
relerinde bedenen bir çok inkılablar ge
cirlrler. Fakat biıyüklerde böbrek hasta
lığı bir defa yerleşti mi onun tamamen 
şifası arlık güç bir meseledir. Derhal 
taıısyonle.r üzerlr.e tesir eder. Tansyon
lar yükselir ve böbreklerin nesci bası 
bozulunca kancla üre miktarı artar. Ve 
artık fena hadiseler birbirini takib eder. 
Anjinlerden maad'.l bütün entani hasta
lıklar mesela baııta kızıl olmak üzere kı
zamık, tifo, zatürree, barsak Utfhabları 
da böbreklerde ihtilat yapar. DHrkat et
melidir. 

J 
--·················································--· .. -

Nöbetçi eczaneler 
Ba reee nöbetd ola.il ...._"I• ıtan· 

lardJr• 
lstanbul clbetindeldler: 
Aksarsyda: <Pertev), Alemdarda: (J'.f

rer Neş'ct), Beyazıdda: (Haydar), Sa -
maty'.lda: CTeofllos), Emlnönünde: <Bü
aeyln Hüsnü, Eyübde: (Hikmet Atlamaz), 
Fenerde: lBüsameddln), Şehrem1ninde: 
(Hamdi), Şehzade başında: (Üniversite), 
Karagümrtikte. (Fuad>, Küçükpazarda: 
(HulilsD, Balorkö1Öllde: Cİstepan). 
Beyofhı Glbetlncleldler: 
İ8tlk1Al cadde.sinde: (Dellbuda) Gala

tada:: (Hüseyin Hüsnü>, Taksimde: CLl
monciyan), Pangaltıda: Qla.rlfieclyan), 
Be4iktafta: (Süleyman Rec:eb). 

Bolazlçl. Kadıköy "' Adalardaldler: 
'Ü.sktıdarda: CSeUml;ye), Sarıyerde: <o.a

man), Kadıtöyünde: (saadet, <>aman Hu-
16al), Btiyükadada: Cf}lnaal R.17.a), BeJ -
bellde: <Tanaı>. 

P a baeski Belediyesinden: 
Babaeski kasabasında te!Jl.t edilecek olan ve münıa:kasası kapalı zarf usulile 

yapılması takarrür eden elektrik: ffİDe talib zuhur etmediğinden bu defa 2490 
sayılı kanun hükümlerine tevfikan pazarlık: suretiJe 7aptırılmua takarrür et .. 
m1ştir. 

1 - Yaptmlacak olan elektrik tesisatının mutıammen bedeli (18528) lira (45) 
kuruştur. Ve buna aid santral binasmın muhammen bed-tJli de (4600) liradır, ki 
ceınan yekQn (23128) lira 45 kuru§tur. 

2 - İfbu tesilawı hitam müddeti münakasa tarihinden itibaren sekiz aJ'Chr. 
3 - Münakaa 3/Niaan/1939 tarihm. rastlayan. Pazarte.!i gtlnü saat 14 de Ba. 
ba~ belediye datresinde müte19kkll encilmen huzuru ile icra olunacaktır. 

4 - Bu ife aid plh ve projelerin (on) _lira bedel mukabilinde belediyemlzden 
ahmnuı kabil alacalı ilh olunm, - -- (14'18). 

Ahmedi 9 dakikada tuşla yendi. 66 kiloda Bursadan İhsan MalteP' 
87 kilo: Maltepeden Abdürrahman den Yavuza 3 ravundda sayı hesll 

Bursadan .Mustafayıı 5,30 daktikada galib geldi. , 
tu~la yendi. 72 kiloda Kul~l!den Muzaffer 1)1 

87 kilo: Kulf'lfrlen Osman Denizden nizden Afife 4 ravundda sayı hesabi' 
C~fer hRsta Olduğundan hükmen galib gaJib geldi. 1 

geldi. 72 kiloda Maltepeden Haydar Bot 
sarlan Nihada 4 ravundda sayı besabll' 
gtılib geldi. NetkC' ~üdur: Kuleli altı sıkletten al

tısını, l\fa !tepe altı sıkletten dördünü, 
Den·7. altı sıkletten ikisini kazanmış -
1ar. nurc;a da altı maçın h epsini kay -
~tmiştir. 

79 kiloda Kuleliden Sabri D~ 
Nedimi 4 üncü ravundda abandone ' 
retile vendi. 

79 ki1oda Bursadan Ahmed Ma1' 
Boks miisabakalan peden Kayayı ikinci .ravundda abd' 

Dii1er t::ıraftan bu dört mekteb boks done suretile y~ndi. 
Hakemler: Tanınmış maruf boıcsll' 

lerimizden Selami. orta hakemi, 
hakemler de muallim Muhsin ve 

Yüzlerce talebenin alaka ve heye - sör Hafız idi. 

takımları Pazar ~ünü Maltepe Askeri 
Lisesinde müsabakalara başlamışlar • 
dır. 

Avrupa güreş birinciliği 1 

seçmeleri Ankarada 
yapılacak 

Avrupa güreş şampiyonası seçme 

müsabakalan Cumartesi günü Anka • 
rada yapılacaktır. 

Bu müsabaka!ara girmek üzere da -
vet edilen 56 kiloda Hüseyin, 66 kilo
da Yusuf Aslan ve Yahya ile 72 kilo

daki Saim Perşembe günü An.karaya 
gideceklerdir. 61 kilo için davet edilen 

Yaşar, e~lce kampa girmediği için 
hazırlıklı bulun:madığıııı sqyf.iyerek 
gitmekten sarfınazar etmiştir. Güreşçi 
Saim de kilosu fazla olduğu için nü • 
sabıka yapaınıyacağını Federasyona 
bildirecektir. 

Milli küme maçları başhyor 
tl'ç şehir arasında yapılacak olan mil· 

ll küme maçları yakında bqlıyacak • 

tır. 

Eski şekilde yapılacak olan milli kü· 
me maçları talimatnamesi yakında a -
likadar mıntakalara göndenlecektir. 

İlk müsabakalar şu şekilde olacak -

İngiliz takımlarından 
biri memleketimize 

getjrtilecek 
Kral kupası maçlannda d6~ 

kalan Wolver Hampton takımını t.-' 
bula getirmek üze~ yapılan~ 
ler semere vermek Üzeredir. . ..j 

Wolver Hampton takımının IstaJJP: 
ve Ankarada yapacağı maç~ ~~ 
1 o,ooo lira teklif edı1ıniştir .• ~ .. 
gelecek olan tngiliz ta~ 
Stoke City ve yahud Manchester tJ/ 
ted takınılan da bu teklife dabi1' 
Wolves takımı gelemediği takdirde,~ 
iki İngiliz takımından biri davet " 
lecektir. 

Zenci Coe Luiz Hazirandı 
yeniden çarpışıyor 

Zenci boksör Joe Louis, •İnsan 
yürüyen bira varilb diye şöhret bCıl 
muş olan New JerseTU Toni 
ile önümüzdeki Haziran ayında 
pışmak üzere bir konturat imza 
tır. Maçın, Nevyork beynelm,ilel 
sinde yapıJması ihtimali vardır. 

Voleybol birincilik müsabaka 
Beden Terbiyesi İstanbul Dl> 

tır. Voleybol Ajanlığından: 1938 - 19 
1 - Galatasaray • Beşiktaş. senesi bölge voleybol birincilik ~ 
2 - Fenerbahçe - Vefa - İstanbulda bakalan klübler ve mektebler a~ 
3 - Ankaragücil - Demirspor - An- da olmak üzere ayn ayn yapıl 

ku da Bu müsabakalara iştirak etmek ,,;. 

4
8 Doğ A~ İzmir. yen mekteb1ıerin 9/3/1939 Pı 
- anapor • spor - güni1 saat 16 da ve klüplerin ayni fi. 

de.. • saat 18 de bölge merkezine birer si 
İkinci hafta deplaaaman maçlan bq hiyetli murahhas g~nd.ermeled 

lıyacaktll'. olunur. 
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Meşhur Alman Güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. W 1 N T E R 
•• TARAFINDAN 

Formülü yapılan VENUS PUDRASI 
1' erkihi alhn kremli 24 saat havalandırılmıt 12 cazip renkli fevkalAde ince ve hafif VENÜS pudrasile tuvalet gören bir cild dünyanın 

en tarave~ güzelliğini üade eder. Deposu : NUREDDiN EVLIYAZADE ISTANBUL. 

Avrupa ve Amerikada şehir!er yangmlara 
karşı nasıl korunuyorlar ? 

M iLLi 
REASÜRANS 

TÜRK ANONiM 
ŞiRKETi 

Hayatım: Operet san'atkan Naşid 
(Ba§tarah 8 inci sayfada) 

luyordum. İlk oyunumu oynıyac&kbm am 
ma, demek ismim bura.cia işe yaramıyor, 
diye düşundü.m. 

Çobanyan bunlan bana yetiştirince 

biraz kuvvei maneviyemi kaybeder gibi 
oldumsa da çabuk kendimi topladım. AI· 
lahın inayetile Ça~daşı da uçuruverdili. 
Bütün bu rolleri benden evvel oynıyan 

(Ba§tarafı 7 inci sayfada) 
ateşe karşı müstakil b r s stemc maliktir. 
Bu sıstem hendesi bir tarzda tanzim ve 
lertıb edılen yangın muslukların1an mtl
~'kkebdir SO'kakLırda he>r on vardaı:ln 
b' . " 
ır hortum takılab lecek bır musluk var-

dır. 

n·naların cümlesinin üzerind<? dahi 
her on yardada b:r hortum musluklan 
ll'>evcuddur. 

Buna yüzbaşı Hersoy·n cKadril usulü> 
;eıu~ektedir. Ço'k is~ifadel ·r. O ka-
ar kı bundan bir nevi mazarrat bile ha

sı] olmak• dır. Bu usul saves·nde o de
r~ su 'st hsa1 ed'liyor ki ortalık suya 
boğuluyor! İtfaiye efradı bahriye efradı 
0lııYor g bi bir "ev! On dakika evvel a
:en kavrulmaktan korkanla .. · hu defa 
la sular içinde boğulmaktan korkuyor-

r. 
Bu noktaya uzuu mP.safedcn su fışkırt
~k üzere teşkiliita malik bulunan şe
a~lerın ba nda gene Chicago gelmektc-
lt Y rmi kattan fazl:ı bulunan binala

lırı d mlarında su fıskırtacak tesf sat ra. 
p 1nı sı mecbur·d·r. B ı tesi at sayes·nde 
~d rce yardaya her noktadan sular fış
~ ılmaktadır. 

Lonrlra 

rette ateşten masun bir hale sokulmuş
lardır! 

Bu tedbirin her vakit müsmir olabil
mesi için muayyen zamanlard;ı kimyevi 
unsul'ann tazelenmesi icab eder. Bu 
müddetler üç ay olarak tesbit edilmiştir. 

Bundan maada her apartımanda casid 

ŞlrketlmJzln 1938 seneSl aleJMe hlssedar -
lar umumi heyt.il qağıda yazılı maddeler 
hakkında görüşmek Te tarar ?ermek tiJere 
29 Mart 939 tarihine müsadlf Çarşamba ıil
nü saat on birde Ankarada Tllrklye İş Ban
kası Umum MüdürlUğü binasında toplana -

Halbuki tiyatro ağız ağıza doluymuş. 
Tuluat tiyatrolarınd:ı gürültüye, ıslığa, 
naraya, paradiden savrulan cakalı fer
yadlara alıştığım ıçin burada da ayni şe
yi bekliyordum. Suflör Hulusiyi gönder
dim; döndüğü zaman: 

Benliyanın ancak benim yarım derece
sinde muvaffakiyet gösterdiğini en ya. 
kın arkadaşlan itiraf ettiler. 

Leblel;icinin hasılatı 300 lira, Çardaşın 
daha fazla idi. (Çardaş) ı üstaril Hüstytn 

- Ne diyoI'8UD. dı~rda oturacak yer Rahminin Mürebbiye isimh eseri takib 
yok! 

caktır. Şirket esas mukavelena.mesl mucl -
karbonik köpüğü .. pompası bulunduruı- hince umumJ heyete iştirak edecek olan hls-

ması mecburid·r... sedarların hArnll bulunduklan h1.sse aened-
Bu alet otomatik bir surette asld kar- terini veya bunu müsblt vesikaları toplant.ı

bonik köpüğü istihsal eylemektedir. Bu dan bir hafta evvel Ankarada Türkiye iş 
köpük atesin ÜZ"rin"' sevkedildikte ateşi Bankasına veya İstanbulda Tllrklye hanm
d<:>rha1 söndürmek hassasına maliktir. Bu da şirket muameIAt merkezlne tevdi ederek 
usul yen; olmakla berahl"r çok mües.c;·r- muknbUhıde <iühullye kartJn.n almalan ıA
dir. Avrupa itfaive"erinde sorı zaman- zmıdır. Hissedarların muayyen aaat ve gün
Iarda poııına arabı1ann11 mutlııka bir de Ankarada bulurunalah Ula olunur. 
casld kPrbnnik köpüğü" mekanizmaS\ ta- Gi.h·iişülecek maddeler: 

Dedi. Rahat bir nefes aldım. Bambaşka etti, bunu (Aşçıbaşı Tosun ağa) ism.lle 
Benliyan şarkili olarak oynarmış. Bunu 

bir halle. karşısında idım. Burada, ismım-
le, şöhrefmle değil. san'atımla oynamak çıkardıktan sonra heyet sermayedarlar 
mecburiyetindeydim. arasında çıkan manasız bir ihtilaf yüzün

Tiyatroyu Rum, Ermeni, Yahudi, her den dağılıverdi. Halbuki halk çok ra~t 
sınıf, bilhassa Benliyanı tutmuş olan halk ediyordu. Halbuki dağılmasaydı, belki bfr 
doJ.ıdlurmuştu, oynadık. Ben Benliyan gi- daha tultıata da pek dönemiyecektim. 
bi hüdayi nabit yetişmiş bir artist değil- Opereti çok ben.\msem:iştim. 
d'im. Mızıkada çalışmq, operetin kuca- Operette bana merhum Ömer Aydının 
ğında büyümÜ§tilm. Müzik yabancım de- çok yardımı oldu. En olgun zamanında 
ğildi kaybettiğimiz bu bahtsız san'atkir mem· 

kılınak1adır. 

Hamburg limanı ve civannda bulunan 
modern 1n~aat o suretle yapılmıştır ki 
beton duvar ve cenhelerin iç taraf!an 
bostuk bırak,lmıs. bum ara borular yer
r~irilm;~,. Rn bo ... ular V(' musluk1P.rın 

ana musluklarla irtibnt1arı va .. dır. 1cnbı 
halinde betonun ic taraflnnna her taraf
tan .sular f1c:kırmaktad1r. 

Hamburının 1c tarafım teoskil ede>n A1-
tonada Amer·kada, Nevvorkta tatbik e
dilel!elmekte olan vanr?ma dol!Tu mii~('
vecrih musluklar ve borular sistemı cok 
ku 1Ianılmaktadlr. 

ı - İdare meclisi raponmun o'tunmuı, 

Perde kapandığı zaman, halkın alkış- leketin yetiştirdiği güz!de bir artistti. 

3 _ Mun.kıblar rapornnun o1cunınuı, larile kendime geldim. İki defa açılan Ermenice Çardaş oynıyacak kadar kabi· 

4 _ Yukarıdnkl maddelerde yazılı enak perdeye beni ittiler. Halkı selnmlad1m. liyetli bir san'atkir, yeri doldurulmıya .. 
ve veslkalann okunmasını mütent:ıb bu Kuliste Rozali, heyecanla elimi sıkh: cak bir operetçid;r. Her rolde muvaffak 

2 - Blll\nço ve kAr ve zarar hesabmın o
kunması, 

hususta. ve teınettüün tevzll hakkında - Benim küçü!t Benliyanım! olun:fu. 
müzakere 1<'.rastla karar ittihazı Te 1- Dı·yernk takdirlerını· ı'zhar ettı• Q .. - " · nunla beraber ilk defa (Arşın Mala. 
dare nıPCllsl azruılle murakıblnnn ve lkinci oy·u· n ~larak .(Köse Kahyayı) çı- lan) 1 oynamıştıın. Asgar rolünü o, Veli· 
müclt1rıer heyt!tlnln ibrası. k k Ü -- ı (Ç ardı · çuncu tems, ardaş) tı. Çar- ji de ben yapıyorduk. Onunla oper t • 

5 - Şirket e'!as muknvelenameslnln 24 tın- daşt B · ı ·· - dı C e oy 
cU maddesi muc1b1noe müddetleri bl - a onı ro unu oyna m. emal Sahir namak başka bir zevkti. 
ten idare mecıı.sı a"""ının yerine ... enı- de bu operete iştirak etti. Ömer Aydın, (Arşın Mal alan) operet !st b 1 " 

....., J R 1. b il d ·a·ı ı an u a mu .. 
ıerının secllmesl, oza ı aşro ~ e ı ı er. Yangına karşı korunmak için Londra 

~men hemen Nevyork kadar para s:ır
E'lınektedir. Fakat Lon.ci'ranın teşkilatı 
~akinelerden, otomatik tesic:attan fazla 
;san yardımına bağlı bulunmaktaiiır. 

ani Londrayı yangından koruyan tcş

~1At mak0 n<:>lerden fazla itfaiye efradı
nın çokluğu sayesin l ' iş görmektedir. 

!.ondra itfaiye teşk 'latmı'l makineleri 

(Çardaş) tam manasile alafranga bir tareke sen1erinde gelen bir Azeri opere .. 
6 - Murakıblnnn ııeçllınesl, ı· dikA d b 1 b Hamburg şehri avrıcl cRed arrow> operetti. Fakat tereddüdsüz oynamağı ın ya an ır, un ar aşlıca. Ağa Sey-

$istem;ne de tabi bulunmaktadır. 7 - Ticaret kanununun 323 Te 324 ftncü kabul ettim. O gün oyundan evvel isti.ra- feddin, Hüseyin Kasımof, Paşa Mehmed, 
maddelerine tevfikan idare mecıısı a- İb 

Yangın vukuund ı kırmızı hat üzerin- zasının l!CI'f'k kendi namlanna. gerek hat salonunda müşteriler, küme küme o- Muhsin, Eşref, rahını, Arsen Vcradan 
de her vinni metrede bir kırmızı amnul ba.,ka 11lrketıertn ldare mecUsl azası turmuşlar, münakaşa ediyorlarmış .. ço- müteşekkil derli toplu bil' heyet hallnd~ 
vanar. Bu ampul1er yanınc1 0 hat üze- veya müdürü sıfntile fir-ket!miz.le mu- banyan aksesüvar .. girip çikarken konu- İstanbula gelmişler, Millet tiyatrosunu 
rindeki bütün mürur ve ubur d\ırur. İt- amele yapabllmelerlne müsaade veril- şulanlara !kulak mısafiri olmuş. benim icar tutarak Meşhed İbad, Arşın Mala .. 

dahi modern ve çok pratiktir. 

faive rahat rahat j~IM gider ve büyük mesl, için diyorlarmış ki: lan, Leyli ile Mecnun, Gaveı Ahenger 
bir kolaylıkla i~lnt görür. 8 - idare meclJal :De muratıblann uı30 ee- - Haydi Leb'ebiciyi, Köse Kahyayı gibi Kafkas operetlerini oynamışlardı. 

Londra Nevyork gibi bir teşkilat vü
CUd~ getiremez. Cihı kü şehir eskidir. 
Maıhalleler çapraşıktır. Nüfusu dağınık
tır. İtfaive teşki!atı müstakil bir surette 
idare edilemez ..• 

Liverpol 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
Ankara. Kırıkkale ve Küçükyozgatta istihdam edibne'k üzere üç tabib alına • 
~· İsteklilerin şartlan öğre.nrnek üzere şüahen veya istida ile Umum Mü -
durlüğe müracaatlarL (1280) 

,_ _______ ..,. M O D E R N 

ADABI MUAŞERET 
Askere, Talebeye, Memura, Kadın.-ı, Erkeğe, gU.ılln en ıozumıu kitabı 
1939 senesi muaşeret adabının tekamnınne göre yazılmıştır. 

Yazan: SÜHEYLA MUZAFFER 
CHdsiz 50, Cildll 75 kuruş. 

Sah§ yeri: iNKILAB KiTABEVi latan bul 
• 

lstanbul Jandarma Sabnalma Komisyonundan: 
Mikdan ve cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 

Lira Ku. Llra Ku. 

Altı yüz kilo burgulu tel çivi 750 00 56 2S 

, 

1 - Tahmin bedeli ve ilk teminatı yukanha yazılı c600> altı yüz kilo burgulu 
teı çivi 13/Mart/939 Pazartesi saat 15 de İstanbulda Gedikpaşadaki Jandarma 
Satınalına Komisyonunca açık ebiltme ile satın alınacaktır. 
..__:- Nüınune ve prtname her gün adı geçen komısyonda görülebilir. Veya 
~lsfz aldırılabilir. 

3 - 2490 sayılı bnun p.rtlannı haiz i8teklileriD ilk temiutlanlıl 7azılı 8ÜJl 
.._ aaatte komJayoaa aelmelmi. • .ua. 

nc.'11. bakkı huzur ve tahsisatının w-
bıtl. oynadı. Çard.aşın içinden nasıl çıkacak, (Arlcast var) 

alafranga rolde nasıl oynıyacak?.. Yazan: Nusret Safa Coşkun 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize dddir. 

1 • 3 
Eene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜ'RKİYE ı.wo 'iOO 4:1.>0 
YUNAN!STAN 2.>!..ı 12.2ü 710 
ECNEBİ 27J, '4-00 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
deği§titmek 25 kuruftur. 

1 
Ay 
Kr. 

100 
270 
~00 

Gelen eord ıerl oerilmn. 
lUinltadan mes'uliyet alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kuruflut 

Pul ilAvesi llmndır. 

İ Poıta kutuıu : 7U İltanbul ,,,...- - ·-:J 
l.~.: .. ~=--

Tanmman 

İstanbul Jandarma 
Mikdarı ve cinsi 

Sabnalma Komisyonundan : 

cl4384> on d~rt bin üç yüz seksen dört 
kilo fanflA yün lpliğı. 

Tahmin bedeli İlk teminatı 
Lira Kuruş Lira Kuruş 

38836 80 2912 76 

1 - T~min bedeh ve ilk teminatı y-.ıkarıda yazılı cl4384» on dort hın üç yüz 
~n dort ~o fanilA yün ipliğı 9/Mart/939 Perşembe günü saat 15 de İstanbul 
Gedikpaşadaki Jandarma Sabnalma Komisyonunda kapalı zarf eksiltmesiyle 
satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve nfimun~ her gün adı geçen komisyonda görülebilir veya 
cl94:. kurut bedel mukabili aldırılabilir . 

3 - 2490 uyılı kanun tart1arını haiz isteklilerin usulüne göre tanzim edecek
leri kapalı zarf teklifi mektuölannı ihale günü saat 14 de kadar makbuz karşılığı 
olarak komisyona veıme.l.eri. c989 • 
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terkibinde iYOD TANEN, glisero FOSFAT 
Vardır. Vücudun zayıf kısımlarına, kansızlığa, vereme istidadı olanlara, Sinir zayıflığına, 

·genç kızlara, sıraca kemik hastalıklarına müptela teverrüme müstaid çocuklara hastalıklann 
~nekahetlerinde yarar ve şifa verir, kanı arttırır, iştiha verir. 

İYi BİR HAZIM, 
Rahat Bir llghu Temin Eder. 

-
Her yemektea aonra alınacak 2 - 3 tane 

KARBONAT KOMPRiMESi 
Her tllrlü . hanmaıılığı Ye mide ekıiliğini iİderir. P~rteY 

Karbonat Komprimeaini her eczanede arayınız. 

1939 modelleri gelmiştir 
tünyanın en sağlam ve en ucuz, 

i ELE 
SCT MAldN!LEBIDIB. 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozulmaz. 
Yedek akıamı daima mevcuddur. 

Anadoluda accnta aranmakta:.ıır. 
Taşra Satı~ yerleri : 

Konyada Katıkçı Necat•, Enunıında 

Net'et .. 11ı.lakoA"lu 

T0RKIYE UMUM VEKiLi: 1stanbulda T11ht11k11le caddesi No. 01 JAK DEK ALO 

•• Universtte Rektörlüğünden 

KREM BALSAM i N 
KANZUK 

Bütün dünyaca takdir edilmif sıh· 
hl ıüzellik k:remleridir. Gece için 
yağlı, eündüz için yağsız ve halis 
acıbedem ç~idleri hususi vazo ve 
tüplerde satılır. 
lNGlıJZ KANZUK ECZANESi 

BEYOÔLU - lSTANBUL 

ilan Tarifemiz 
T ek sQtun ıanthnl 

Birinci •ahile 400 kuruı 
ikinci •ahile 250 » 
Üçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü aahi/e 100 >ı 
iç ıahileleT 60 ,, 
Son aahile 40 » 

Muayyen bir müdde~ zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak· 
lar ayrıca tenzilatlı tııl'ifemizd~n 
istifade edeceklerdir. Taır.., yarım 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari :ıanlarL-ıa 

aid işler için ıu adrese müracaaı 
edilmelidir: 

Hukuk Fakilltesi ceza hukuku doçentliği açıktır. Talimatnamesi mucibince S 
· Mayıs 93~ Cuma günü imtihanlar başlıyacaktır. İsteklilerm Nisan sonuna kadar 

tıincıhk Kollektlf ŞlrkeU 
:&a.hramamade Ban 

Ankara caddesi 

·Fakülte Dekanlığına baı vurrnalan. (1477) 

HAY AT; HEYECAN ve NE Ş' E i LE K A i M O i R. 
Doktorlarımız Tasdik Ederler ki Hastahklarımızın Çofiu Ruhidir 

Zaftan, cesaretsizliktES}, korkudan, 
melankoliden, ümidsizl.ik:ten. Me~i 
ise kansızlığın meydana getirdiği dur
gunluk dediğimiz heyecansızlık ve 
neş'esizliklir. Bugün hastaneleri bo -
şaltacak yegane ilaç da budur. Heye
can ve ne.ş'e. 

Bir hastaneye gidiniz, hastalann 
elemlerini, endişelerini, güler bir yüz 
ve itimadla kaldınnız, yani durgun 
ve yorgqn kanlarını harekete getiri • 
niı.; deıiıAl y.ataklanndan kalkatlar, 
evlerine koşarlar. İşte insan makine • 
cine m:ıddi ve manevi bu kudretleri 
vermek hayatı saadetlerle geçirmek, 
her teşebbüs ve azimde muvaffak ol -
mak demektir. Bu da mevsim değiş -
timıelerinde kanın kırmtzı yuvarla -
cıklarını tazeleyip çoğaltmak ve tabii 
bir şekilde harekete getirmekle olur. 

~u yüksek kudreti sizlere ancak; Fosfarsol, kan, kuvvet, iştah şurubu temin eder. Fosfarsol; tatlı bir i.ştah ve
rir. Kanı kuvveti çoğaltır. Zeka ve hafıza parlatır. Görmek, koklamak, işitmek ~assala?nı arttırır. Sın~ .ve 
adal,,.vi ~aalamlaştırarak uykusuzluğu ve füna düşünceleri giderir. Mide ve barsagı tenbıh ederek, muannıd ı~
k.ıbazİan g~çirir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük. ~l oynar. Velhasıl, insan makinesine lwm olan bu-
tün ka!ori ve enerjiyi vererek, hayatı neş'e ve heyecan ıçınde yaşatır. . . . 

FOSFARSOL'u diğer mukavvi ilaçlardm ayıran başlıca hassa: Devamlı bır surette kan, kuvvet ve ıştıha 
temin etmesi ve ilk kullananlarda bile azamt bir hafta içinde tesirini göstermesidir. Yüce Saı1lık Vekaletimi

zin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

, KURTULUŞ 
Doktorlar, Bankacılar, Kfttibler, Mekteblller velhasıl 
mnrekkepli kalemle yazı yazanlar, mnrekkebin 
ceplerine akmeısından, kurumasından, T• ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi tasdik olunduğu gibi 
Almanyanın bu icadı mnrekkebli 
kalemle yazı yazmak mec
buriyetinde olan halkı 

hakikaten bu eziyet· 
ten kurtarmıştır. 
Ti KU ucu aşın

Açık bırakıl

dığı halde her ne 
şek ide durur8a dur

sun mOrekk~b akmaz ve 
kurumaz. Ti KU e:ı sağlan 

ve eıı kullanışlı mn.rokkebli 
kalemdir. 

maz, bol mn
rekkeb alır -~'L' 
kuvvetli 
basılırsa 

3-4 kop-

Siy1thtan maada yeşil, mavi Te kırmızı 
renkleri de ayni flatta satılmaktadır. Her 
yerde arııyınız. Fiacı 3 lirndır. 
Deposu: Rıkardo Lavı hnleti filippo levi, 
Havuzlu han No. ı, İstanbul. 

ya çıka· 
rılabillr. 

Taklitlerinden sakmımz. Kırmızı halka üzerinde TIKU 
Markaya dikkat eamiz. Taşraya postıt ile gOnderıllr. 

Siparlflerin bedeli olan 8 lira evvelden g8nderilmelidir 

ı SÜMERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları · Müessesesinden: 
Pamuk ip ·iği Satışı : 

Kayseri Bez Fabrikası mah 
NazilJi Basma Fabrikası ,, 
Ereğli Bez Fabrikası ,, 
Yalmz Ereğli Bez Fabrikasında: 
1 O Balyahk siparişler içio 

" " " 
" " 

,, 

12 No. Paketi 
16 " 
24 • 

24 " 

• 

" 

• 
• 
" 

" 
" 
" 

415 
480 
580 

580 

575 
570 

KlU1lf 
• 
• 
• 

" 
n 

.. 
15 
25 
50 

" " " ,, " 

565 

560 
Fiatlarla !abrikado teslim şartiyle satılmaktadır. 

İplik mnstehliklerinin yukard <t yaıılı fabrikalara gönderecekleri be
delleri mukabilinde ihtiyaçları nisbeti11de iplik siparişi verecekleri 1'8 24 
numarndan ince ve muhtelit maksutlara yarayabilecek pamuk ipliği mOs
tehliklerjnln de ihtiyaçlarını yine aynı şartlıırla yalnız Ereğli Fabrikasına 
sipariş edebilecekleri ilAn olunur. 

CİLDiNE KIYMAYAN 

POKER 
f T raş Bıçağını 

~~:ı KULLANIR. 

Her Yerde POKER Traş Bıçaklarını Arayınız. 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
ABKA 

81 .. 

kullanınız 
ÇABUK ŞIFAYI BULURSUNUZ 

Akba kitabevi 
dılden kitab, gazete ve SON 

STA'nın Anknra bayiidir. Under
vud makinelerinin dtt acentnsıdır. 

f .. i~~! .. ~~.P ~!~r~.~ö!~ ;._g 
e borııün ö~leden 10ıır• aaat 14 ct.a 20 

ye J.arlar h .. talarını kabul f;(!er • ............. --................... ._.... ..... 
Son Posta Matbaası 

Neil'iyat Müdüril: Selim Ragıp Emet 

.,. .. ...-tnLEBJ: S. Ragıp EMEÇ • '-----------.rl ~ A. Ekrcıa UŞAKJ..JCi:U, 


