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İSPANYADA BARIS 
Bugün toplanacak Heyeti Vekilege Dün akşam iki taraf 

riyaset etmeleri bekleniyor arasında bilfiil mütareke 
ismet lnönO, don Binicilik Mektebini gezdiler, Haliçte yapılan müzakerelerine başlandı 
denizaltılarını tetkik buyurdular, akşain Ankaraya hareket elliler 

' 

Milll Şef Ismet İnönü dün gece Anka • Bozoku. Vali L-ntfi Kırdan. Polis mü • ,,, ................. - ............. - ...................... , 
l'aya !hareket eımiş•.erdir Dolmabahçe s:ı- dürü Sadri Akayı ve diğer Jrıevatı ha - • ' 
t~~ rıhtımına yanaşan Suvat v-ıpuru Rei- milen saat 21,85 te Haydarpapya hu. Başvek"'I 
~CUnıburumuzu. Bayan İsmet İn - ket etmi§tir. 

Madrldde lıomilnlstlerln cılıardılıları isyan 
bastırıldı, geni hilktlmet Jıomilnisllere lıarıı 

ıiddetll bir mDcadelege girişti 

Almanlar Madriddeki 
komunist aleyhdarı 

jesti nasıl karşıladılar? 
Lond:ra 7 (HU3US!) - Madridde G<!ne

ral Mia.lıamn riyaseti altında teşekkül • 
den yeni milll müiafa.a konseyile P'ranko 
makamları arasında bu akşam, bir mü -
tarekenin akdi için bilfW müzakerelere 
başlanmJftlr. 

Müzakerelerin, kısa bir müddet içındc 
neticeleneceği tahmin ed'.ilmektedir. Mlllt 
müdafaa konseyın~n ba!flıca gayesi, ba7.1 
cümhuriyetçi liderler için al temin et -
mektir. , 
Diğer taı-aftan Madridden alınan habe

re göre bu sabah. cümhuriyet ordusunun I 
(Devcımı 3 ünciL sayfa.da) Gener<lt Franko 

• 
Mareşal Balbo ltalya 

hariciye nazırı oluyormuş 
Faşist matbuahnın ileri gelen bazı simalarının da 

değiştirilecekleri bildiriliyor o.nünü., General Salih Omurtağı, Salih (DCM1af7'M. 11 inci sayfada) ı • .................................................................... ·---·--· · · -·-·----.. g e ı yor 
Lı• San bı• ı en maarif : Londra 7 (Huawıt) - Romadan cPres ileri gelen bazı muharrirlerinin de yff'. 

~.: BugUnkU He·y· eti Vekilede Asosiayfiıu e bildiriliyor: Ierini başkalarına terketme1en muhte . 

1 d 1 • Romada ısrarla dolaşan Jayialara na - mel görülmektedir. 

rn·emur .arının erece erı ~ Vekillerin intihab dairelerine zaran, Mareşal Balbo hariciye nazır1ığı11a Bu cilmledt?n olarak tCiornale d'İtalyaı 
: S8J&hatrerı· görilŞUl8C8k get.lrileoek.tir. Bu takdird~ Kont Ciano - nın l:>aşmuharrıri Gayd'a Kont Cianoyı: 
: = nun İtalyan Afrikası umum valllijtine ta- aidı cTelegrafo, gazetesinin ba~muhar 

Bir derece daha yüksek memuriyetlere alınmalannı Ankara 7 (Tel.e!onla) - Vekille - yini muhtemeldir. riri Ansal.do ve meşhur Farinaçinin d« 
istiyenlerin imtihanlan bu ayın 31 inde yapılacak rimizin intibah dairelerim• giciere.k Diğer taraftan faşi5t matbuatının l!l (Devamı 11 ;nci sayfada) 

halkla konu.şmalan ve yeni toplana -

A.:n.kara '1 (Hususi) - Maarif Vckl - sek memuriyetlere tayin edilmelerini b- cak Meclise gönderecekleri mcb'uslar K d. • 1 k k•• IU.., l"b ld• f 
~ti barem kanunu mucibince bir garb tiyen 20 ve 30 lira maqh memurların im- için propagan<i'a yapmalan Vekiller a ırşınas 1 nan or ge ga 1 ge I, 
!!,anına işi.na olduğunu söyliyerek yük- (Deva.mı 11 inci sa11fada) ~ Heyet7n:::::~;7~::1:ayfada) B • kt t d (Ş f) • • 

Almanlar, İtalya '-........ : .............................................. ..1 eşı aş s a ı, ere ını 

hududundaki geçidi 1~~~::Y::;:rıar nihayet tekrar· kazandı! 
hk d l , Beşiktaşlılar, kendileri için can veren adamın 

f Q im e iyor QTmzş. Tahkikat bitti, Vekalet ismini stadlarına yeniden astılar, Tiirh 
neticeyi ilan edecek soorculuğunu çirkin bir lelıeden lıurtardılar 

Bir lngiliz ajansı ltalyanların da Brener' de tah
kimat yaotıklannı iddia ediyor 

Brener ge~·idinden bi-r göri.Ln'ilş 

§ln~O~dra. 17 (Hususi) - cPres Asosiya- den Brener geçidi Almanya tarafından 
~•nı t Vıyanadan aldı~t haberlere göre, taıhkim edilmektedir. 

tal:yan - Alman hucudunu teskil e- (Devamı ıı inct ıayfada.J 

Ankara 7 (Hususi) - Denizbankın AJ
manyadan satın almış olduğu vapurlann 
tesisat, sürat ve mübayaa şartları hak -
Kında Ziraat Bankası hukuk müşaviri 

Mazhar Nedim Gökyenelin riyasetindeki 
tahkikat heyeti çalışmalarını ikmal et • 
miş, bu hususta hazırladığı raporu İktı • 
sad Vek!letiM vermiştir. VekAlet bu • 
günle~ tahkikatın neticelerini gazete
ler vasıtasile umumi efkara bildirecektir. ······························································ 

Almanyada bir 
İngiliz casusu 

--···--
Yeni tefrikamız. size yalnız en mü
heyyic casusluk macerasını anlat • 
makla kalmıyacak, şimdiye kadar 
yazılan bu nevi hatıraların bırço • 
ğunun uydurma olduklarını da is • 

bııt edecektir. 

Pek yakında "Son Posta,, da 

(Şeref) iRe tekrar ka w.şan (ŞeTef stadı) 

Serefli bir mazisi. şerefli müessisleri. ray harabesinin yerinde gençliğe bir mey 
şerefli bir gençliği ve nihayet §erefli bir dan temin edebilmek için kap! kapı do • 
(Şeref) i olan Beşikt~ri stadını bir müd- I•ıktan sonra, müddetin: on beş gu.n 
det (Şeref) ten matırum bıraktılar. O .a- (Devamı 11 incı :sayfada) 



1 Sayfa SON POSTA Mart 8 

Her gün 
-····---

Büyük bir 
Noksanımız 

M 
Yuu: Mahlttta Bllıw 
uhterem Devlet Rei!imiz, aOJl 

büyük nutkunda, halkla yaptık· 

Realmll Makale: Yumuşak çocuk, azimk<lr çocuk .. "' Sözü~ .. ~ısası 1 
/Jekteblerde J~ 
Muaşeret adabı 

E. Talu 

G enç ve .faal Maarif Vekilim~ 

Hasan Ali Yücelin. bu makaın1' 
lan temaslardan memnuniyetle bahaetti· geçtiği gündenberi başardığı i§leri büyülıl 
ler. Hatta, muhtelif i§ ıahiblerile herke • bir sempati ile tak.lb eden efkan umu .. 
•in bildiği §eyler üzerinde konu§!llaktan miye kendisinin son bir isabetli kararın1 
dahi husust bir memnuniyet ouyduk • da :rnemnnn;yetle kat'§ıladı. Bundan böy .. 
lannı söylediler. Hakikat te böyledb. le, kıymetli Vekilin yaptığı tamlın mu " 
Herkeain her zaman bildiği öyle şeyler cibince öğretmenler bütün mektebler • 
vardır .ki hazan bunları, muayyen bir de talebeye muaşeret adabının nazariye " 
muhit ve .zaman şartları içinde hatırla • !erini ve icablannı da öğretmekle mü "' 
mak. insanın ruhunda büyük bir alA.ka kelle! olacaklardır. 
uyamnasına. küçük ve basıt bir mesele- Bazılarınca belki de fuzuli addedilel'I 
den zihinlerde büyüle bir davanın halltni m~eret adabı bilgisi bilakis kendi ken• 
temin edecek bir hareke; vukua gelmeei- dine hürmet etmesini bilen bir cemiyetiıl 
ne sebeb olabilir. Bizim kafalarımızda ya- Üç ~ ('OCUk ara.onda bir tanesini tercih etmek mecbu • Uysal, :r~ımlJfak ve sakin adamm hayatta iyi bir eleman Adeta teşkil.Atı esas~yesi gibidir. 
pyan ve fakat, uyku halind~ bulunan riyeti ı.·arpunda kalaak, en uysal, en yumuşak, ve en sakin olup olmayışı teEadüfe bakar. Ka?!ısına çıkan adamın. ya· Onun kavaidi, .:nsanlann toplu bir hal-' 
~e bilgiler vardır ki bunları. canlı ola- olanını eeçerb. Onw beğeniriz. Çünkü iı~ediğimiıi yapar, hud ıçine öil~eceği muhitin iyi olup olmaYlfllll tlbidtr, bir de yaşamağa başladığı andan itibaren 
rak lr&rfunwdı.. alakadar insanın dili - eziyet wnn~.z, .kendi halindedir. Fa.kat küçükke!ı hoşumuza şans meselesi sayılır. Çocukta uysallı~. yumuşaklılt, aakin- · ,di kendine teessüs ve medeniyet iler.. 
lıt liade edilir bir halde gördüğümüz za • g•den bu vasıflan büyüdüğü zaman ona he: vakit iyi ;.ıir liği değil, azimkarlığı arayınız, onda tohuma ınınwcl olan ledikçe tedricen tekamül ·etmııtlr. 
man, birdenbire zek~mız harekete gelir istikbal Yiıdetıneı. irade kuvvetıni arttırmıya bakm.ıa. Adabı muaşeret, bir lAzimesi bulund\Jı'" 
w bu küçük şeyde büyük hakikatler ket· -===:a::ıı-==--==-==========================---==-------· ğu medeniyet gibi, birdir. Bazı milletlet. 

~:;~~~~~~~~'.~;~~~~~~~ §~;gg;~i;~i; 
halk arasında tam manasi~e sıkı bir mft. Damların kenarında ı Hergon bir tıkra Gelenl~rln mllıtarını Maarif Vekilim\z yannın sosyetesint 
nuebet teessüa etmış değ"kMr. Eskiden • teşkil etmeğe namzed bulunan çocukla ~ 
~ olmıyan bu mün~ebeti tesise ~alış. Yilrilgen adam 1 -- Bildiren malılne nmızı bu oakımdan da tecbız etmeyi düıt 
mı18 başladJ.lunız zamanaanberi bu btl- i SelAmlamıya mecbur §ilnmekle çok yerinde, çok faydalı bir ii 
ytt ihtiyacı tam manasile temin etmeğe : kalacağım görmüştür. 
~lf1 bir vakit te geçmemiştir. Bunun için· Eski mu.tasarnf Lardaa biri maiye _ Medleniyet alanında demiyelim de, sos.c 
dır iki Devlet rels•mfzio halkla yaptıJı tinde çalışanlardan birini azletmif. yete hayatında bizden kıdemli olan mi~ 
bU iem.Mlar, .embolik baktmdan da ay • Azledilen adam müteeıııir görünüyor- letlerde. muaşeret Adabının ilk prensip 11 

nca btt mana ve kıvmeti haizdır. Tür • lerini. ,.,.,...'lr aile muhitinden alır. Bizde 
J mu.ı: ~""''"" 

kt:re Cilmhurreisinin halkla karşı kargı· _ Ben nereye giderım? ise, bu i§lere v!kıf aile muhitleri henil• 
ya ,.lip 'konUf:rJlası devletin halkla derin 

1 

Demif, m.u.taıarrıf Jliddetlt bağıT· pek azdır. Her ana • baba evladına az çol 
bir anlqma hareketı içinde bulunduğunu m&J: terbiye verir. LAkin bu verilen terbiyeı 
ifade etmek bakımından çok manalıdll'. _Cehenneme gitt muqervt adabının bütün inceliklerini 
ıt.ıc. ki, .Dnı.t Reiıimiz, halkla ve 1§ sa-. _ Gideyim am.nv.ı, oradaki halim de öğretecek kadar şümullü değildir. Ols• 
bt'blerlle bimt konuşup dinliyor; not al- buradakinin ayni olacaktıT. olsa, ona esas hazırııyacak ana prensip • 
dınyor, tetkik w taklb ettiriyor. RülAsa. _ Ne demek utiyonın'? leriııi ihtiva eder. Halbuki muqeret l• 
dev'Jetf halka adım adım yaklaştırmaktaıa _ Orada da kapıda bekliyece'lc v• dabı • ki frenkler buna yaşama bilgi.il 
ibaret olan en mübim vazifesini, daha af.ı içen girerkn ye-re kadar eğiap derler - çok ince teferruatı olan bir iliıD! 
canlı bir SUfttte J:fa ediyor. Bu, şilphesiz, Ad HLımlamıyıı f?ıecbur kalaca!ftml dtr. Ve bunu hak!dle bilip te tatbik edeıı.-
p gQ:ıı:el btr f9Ydlr. ler bayatta ekseriya yan yarıya muvaf-* '----·----,------·,/ fak olurlar. Çünkü muaşeret adabına vi.f 

.r.kat, Devı.t Reiıimtz neder. dola11o 
haıtıa temu Jhttyaçlarını böyle ferd ferd 
herbsle ayn ayn konu§Inak suretile ifa- Altmca hı.c otdutanu iddia eden bir 
ya ımcbur oluyor? Bu, hem çok yorucu İngilia b..-~ b.pıyacak bir ,.. 
tn ~ .. !tem de iJlerin ve ihtı~açlann kilde b)m çuhadan ayah bir kukuleta 

Yaya yürüyüşleri 
Seven kraliçe 

kıf bir adam cefendi> dir. Derhal nazan 
dikkati celbeder, muhabbet ve hürmet 
kazanır. lbütün kapıların kendisUıe kolay. 
lıkla açıldığını görür. 

tcıp1lı bir halde, ve iptidar bir tetkık süı • . 
ıectnden g~llm s bir ,ek•lde ifa edll• geçirilmit oıttuı- Jaal::le Londranın bilyftk 
bıflnwrlne :mfıni blt usul değil midir? binalanı:dm birinhl D:ıı:el'inde myyaffa.. 

:swt. böyledtr. Fabt, memleketin bo- kiyetle ~· J'Um ve alrk mtlme. 
pkj1 teşkilltm halinde başka ne ya .. ılllerl be dlllmUl.JI- allka ile taklb ft.. 
pdabffir? Memleketin biltnn işlerinin ve Jnİilerdil". 

• 

Kent Dükü a$kı kullanmıyor 
digı lngilizler hayrette/ 

bQWn halk 1d\tlelerintn derdlerini. ihti • 
yaçlarmı anlamak zanıretlni hisseden 
Devlet Reisimiz için bu yorgunluğa kat-
1.amnaktan ve eksikte olsa muhtelif rne. 
lek erbabı ile ayrı ayn konuşup, hiç ol
mama urmımt bir tak~m fikirler çıkarım- Londn moda Alemi derin hayretler fı.. 
ya uğraşmaktan başka çare yoktur. çinde bulwıma.ktadu. Zira, İngiltere ~ 

lının b.rdefi Kent dükü, fimdiye kadar 

askı lcull:aJllnadılm itiraf etmifUr. Hal

buki İngiliz erkek!ert hep ub kullan.-

Halbuki, geçen gün de bahsettiğim gibi, 
her itin ve her- mesleğj.n kendisine mah
IUI tef]u1Atı o'ba ;ve bu teşkiltıtlar kendi 
~tiyaçlannı. muhtelif tecrübelere gö~ 
tetkik eıdüp h{llba edilmiş bir ,ekildc ve makla mandturlar. Nitekim btt ifln eT· 

pertodiık bir takım içtımalar arasında ve bablan:clOO Lı,ılladn 99 11 muhakkak 
yahud daha b&Jka yollarla devlet kadro- askı kullanır!.> dltrlw. Bu miln:ıse~ı-. 
suna bildi1"8eltt, hem toplu bir konuşmı Londranı:a en mflhllll ukı fabrikatörle-

lngihereclıt. toplantılara ,.ıenıerln 
mikta.nru imkyhkla 1sbit edebilmek için 

~ g6rdtlfttnllı tekilde otomatik bir 

alet icad. act6niftir. Bu aleti kullanan zat 

kaplda durmakta ve bqparmalfl• düğ

JDMine buanlk maklnıtyt ifletmektedir. 

Japon imparatoriçesi 7 nci 
çocp/unu dogurdu 

Çocuklarımız, mektebden çıktıkları za-ı 
man ilmen oldukları gibi, muaşeret a • 
d'ıabı bakımından mücehhez olurlarsa, ha. 
yatın ~tin yolunda elbette daha sağlam 
adımlarla yürüyecek, istikbali daha koc 
!aylıkla fethedeceklerdir. ı 

Diğer taraftan, ~dabı muaşereti meli • 
tebde öğrenecek olan çocuk. evinde de Ö1' 

nek olacak, yalnız tavırlarilc, ev hal 11 

kındaki bu türlü kusurları tashih eyliyeı 
cektir. 

Hayatta bu derece önemi olan mua§eret 
Japonya imparatonÇHl Nagalı:o son adabını, keşki Halkevleri de programla• 

günlerde y9d.lnd çoculwıu doturmuıtur. rına looysa ve bunu öğrenmek istiyeıl 
Yeni prenaıesin dıClnyAya ıelifi ,.refine, vatandaşlara hizmet etsel Bu, ne k.ld8' 
Çin harbindenberı g9IJe yansından evvel temenniye şayandır!. 
kapanmakta elan Tokyodaki 1600 bara Cemiyetin küçücük ferdlerine yalnı.t 
sabaha kadar açık balunmalan imi ve- bilgi değil, cefendi. olmak imkanını da bd 
rilmlştlr ve Tokyo ahallai doğumu tes'id suretle hazırlıyan Maarıf Vekilimiz• 
eyle:rniJlerdir. müstakbel kibar ve nezih Türk gençliJS 

ve 'l'.ürk varlığı namına teşekkür ederiz. 

,. ve ~!Asalar üzerinde flktr yormıya rinden biri ..x-ıe ct.m.iftlr: En 1.J1 .. ın. 
tmkln olur. hem de gerek Devlet Retli • 'l'IJ ""'J ........ l.le'Yt1 yt\rdyilf yapmak olan. 
misin. gerek devletin bir takım işleri tet. c- Kent dO.kibtO. ukı takmaınuı cld- btsOtlete binen. tehre ind!li vakit binat 
kike memur edeceği m~murlann tetkik den §llfllacak f't1·· fakat Majeste kralın allf verlfte bulunan Holanda kraliçesi 

vuiteleri kolaylap!'. kullandıklarını bt~ Zira askılarını Vllhelmna. flmdi İrvtçrede bulunmakta • 

Ancak dört nüshası bulunan 
kıymetli bir kitab rr.~·-· Dünyada 4 ırllshasından ba~kuı bulun-

' m.ıyan Magna Karta istnW. lngtltz kanu- ................... •••••••••••••••••••·········-········--
nu esasisinin Linkoln kilisesinde buluna- Mütecessis bir köpek 
nı, yanmıyım camlat'dan yapılma bir lngilterede Con ismini tqıyan b?r k&-
mahfaza jçi.n<fe olarak, tef}ıtr edilmek Ü· 

İyi, fakat, bu meslek teşkilltı bizde hi9 biz hazırlarız. JCrsl dlb siyah veya dC1Jı dır Gayet müteva:ıı:i bir otelde oturmalt-
,oktur. Olanlar da bu vazifeyi iyi ifa ih -ı 1 VJ dao ..an • 
edecek şartlar içinde değillerdir. beyaz ukıyı tere wuer er. n r uu· ta. eber zamanlarını uzun yüt11yüşlere zere Nevyork 1ergiaine gOnderilmittir. pek gramofon.da, hemcinsin~n ~sini dUıl 

Bu nüshalardan ikim Britiı Milzeum, dör- yar duymaz. gramofonun 1;1Zerıne atlM 
düncüsü. de Salllbôn kll.laealndedlr. ~:e sesin nereden geldiğlni araştmıı 

* kil de ipekten yapılan bu ukılardan kul- çıkmakla geçirmekt~ir. Kraliçe iVlhelm-

Halbuki bunlar vakti!e vardı; hem de lanır.~ na, Prena OCllyanın annesidir. 
en çok bizde vardı. Paditahlar, padişah ol
mak için sade kılıç kuşanmazlar, mera • 

lim esnasında bir de peıtemal kuşanırlar
dı; blıç sf yuetln, pe~emal da iş ve mes
leğin alAmeti idi. Evliya Çelebi, ~eçid 
resimleri arumda cesnaf b denilen iş ve 
meslek sahlblerinin merasime teşkilA~ 

halinde iştiraklerini pek güzel anlatitUf
tlr. 

O ~at, Orta tarih devrine aıd ve 
~kkelere ballı §eylerdi. Devletin ida -
remnde onlarm da sBz söylemeğe salAhl -
,..uerl ve haklan vardı. Fakat. o zamana 
lid cıemiyet ve tktı3ad nizamları bozulun
t!B bunların da dağılmaları .icab etti. Nl
tektm. bu tarDıt hareket büttın dünyada 
ayni §ekllde olmuştu:-. Her yerde bu nevi 
lllldesnafte,ekkU!leri bozulmuş, dağıbn1f 

(Devamı 10 UDCU aylada) 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Dtın gece btr do8t evinde konUfUy~uk. meclıstc hazır 

bulunanlardan biri: 
- 1.stanbul adtye sarayının yapılması iş· ne o!du? diye 

sordu. 
.Meseleyi bJlmfyen yoktur. Saha taayyün etmi§, binanın 

projesi yapılnılf, parası da bulunmu~e:ı bir zat çıktı, orta
ya o sahada eski bir saray enkazı bulunduğu i<Mi:ısını 

attı. !ddlaııır.m dolru olaıbileceği.M bazı~arını da inandır
mı' <Uacak ld if tetkike döküldü. Ve İstanbul elAn adliye 
.;arayınm yapıJmamıı bekleme.kte4r. 

Mübaha.Be f;f'nJflemi~tt. ortaya ablm'tf olan iddianın aaik
len l-trafında konufUluyordu, derftn bir diğeri: 

- Peki İngilter.ye :ımnarlanacaık ol8.Q vapurlar ne oldu? 

diye jkJnci bir arual 90rdu. 
Bıı meseleyi de bilmiyen yoktur. Eski denlz lctarntnir. 

Almanyaya ısmarlamış olduğu vapurlar k:Mll çıktı. çıkınca 

da kabak ıtlenlz idareatnl istilıllf etmiş olan banltanın başın:ı 

patladı. tabii g{lrOltQ emıasında da İnglltereya ısmarlanacak 
olan vapurlar mesele8'f yiizüstO kaldı. 

Şimdi kendi tersanemizin test. edilmesi. bu vapurların 
da orada yaptırblma.sı düşünOlmektedir. Arltt yeni adliye 

sarayında ne vakit faallyete geçtlece~ blltnmedltf ıfbi ye
ni vapurlarımıza ne vakit ikaV\lful.acajı da .meçhuldtlr. 

Bir 1fi bozmak kolay, bozulan lfl yapmak zordur, derler. 
Bu vaziyette ~>u hilkmOn doğnı olma.dılma: 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

mı~·~· ........... --···---·· ...... · ........ ---····--
TAKViM 

-

MART 
Aıaal .... 8 Arabi .... 

uH 1:ı61 - Reı-ni aou -Şubat Kuua 
~3 1939 121 

ÇARŞAMBA -vu.11r.Ş 

Muharrem iMSAK 
Jo v. .s. ı.J. 

o ~" 16 4 45 
.&~ 16 10 37 

O~la lldndl Aktanı Yataı 

D. ,D s. u. s. u. s. "· ı. ıJ ..:6 l~ "O 18 08 19 '51 
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7 ,ELGRAF HABERLERi 
Irakta karışıklıklara 

karşı tedbirler alınıyor 
Kral radyoda söylediği bir nutukta orduyu siyasete 

kanşmaktan menetti, örfi idare ilin edildi 

Romanganın 
Yeni Başvekili 

Ölen Başvekile milli 
cenaze merasimi yapılacak 

Biikreş 7 (AA.) - Nazırlar mecl~i 

Bağdad 7 (AA.) - Gazete~r, Kra· olunacağ'lllı bildirmektedir. bu sabah saat 11 de toplanm11tır. Baş • 
lın ikincı.· enıirnam~ını· . nı>~tm-~- • Kral, -~ b uk vekil Kalinesko, lSlen ba§Vekıl patrik 
dir --r- t:ı~ nruyo ile neşredilen ir nut. Kristea'yı sena ile yldetmfştlr Nazırlar 

. Kral ~leri, Erreşid mm - IÖylemi§tir. Bu nutkunda, orduyu sı • m""'lisi" Krist 1 . "llt · 
.._ıı,___ . .... • ea çın mı cenaze meı·a-
11111~mda arn idare ilAn etmekte, chod P'sete herhangı bir ~tle karışmak- sı·mı· yap lrna k f·t 
L..ı..__ ı sına arar verm~ ır. 
MUI sebebler dolayısfle kan.şıklık çı - tan menetmif, tazyikten şHcAyeti olan· .. . . 
b.nnak iatiyen eşhaatan> bahseyleme~ lara sarayın kap11Jnın açık olduğunu Bukreş 7 (A.A.) - Ölen başvekılin ce-
le ve nizam ve sükılnun hainlere ~ ılSylemiı ~. halkı mftteyakkız davran· nazesini hamil trenin bu akşam Fransa -
il alın.acak tiddeül tedbirlerle idame mağa davet etmi§ttr. f dan hareket edeceA'f zannedilmektedir. 

Buna göre cenaze Perşembe günü bura -

R M • da olacak ve cenaze merasimı Pazar veya o manya - acarıstan Pazartesi günü yapılacaktır. 
Bükreş 7 ( A.A.) - Başvekıl patrık Mi-

Romanya Hariciye Nazınnın Varşovadald beyanab 
resmi Macar mehafilinde memnuniyetle karıılandı 

Bu<iapeşte 7 (AA.) - Macar ajamr Cal'ky tarafından Macar hükfuneti na· 
llın diplomatik muhabhi yazıyor: mına da mümasil niyetler iz.har olun· 

Romanya - Macaristan rn~arenefi. muştu. 
hakJrmda Romanya ~ye naZll\ Macar hükfunet mehafili, Gafenko • 
Oafenm'nun Vart0vadaki btyanatı nun beyanatı münasebetile, müteaddid 
~! Macar mehafUinde memnuniyet· defalar teyid olunan hüsnü niyeti Ru· 
:_ ~Ufllanınıştır. Hususile ki, Macar men hn.k1lrnetinin bilfiil tahakkuk et
~ekll Teleld ile Hariciye Nazın ~ti ümidindedir. 

ron Kristeamn öltimü üzer;ne, kral bıış
vekilliğe dahilive nazırı ve başvekil mua
vini Kalineskoyu tayin etmiştir. 

Bükreş 7 (A.A.) - Biltün resmi ma -
kamlar mateme girmiştir. 

Bütün gaze!t!ler, Transilvanvanın ana
vatana iltihakı uğrunda şiddetle mü -

cadele eden büyük ölünün hatırasını ta
ziz ed~yorlar. 

Hariciye Nazın döndü 

Bükreş 7 (A.A.) - Hariciye Nazın 
Gafenko, bugün öğleden S<>na Varşova 
seyahatinden buraya dönmüştür. Belgradda 40 milyonluk Amerika ayan meclisi 6 

bir döviz kaçakçılığı bin tayyare inşasına Beşizler ing;liz Kr '.m 
meydana çıkarlldı dair projeyi kabul etti tJkdim etilece~der 

Sayfa J 

• 
ispanyada barış 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) 

birkaç alayı yeni mQdafaa konseyine is
yan etmiş ve şehlrde oldukç& şiddetli çar
pışmalar olmuftur. Biltün komünist te -
şekküllerinin asilerle birlik oldukları ve 
içtima halinde olan konseyin kararlarını 
baltalamak tsteıdikleri habt-r verilmekte
dir. Konsey bir beyannam'· neşrederek a
si elebaşılarının kurşuna diz:ilrr.esını ve 
askerlerin siliblarmın alınmıı~ını bildir -
rniştir. Şehirde tramvay seferleri bır müd 
det durmuştur. Şimdi sokaklarda de,·rı · 
yeler gezmektedir. Asayış iade edilmıştır. 

Komünistlere karşı 

İsyan hareketinin bast.ınlmasım mü -
teakib, saat 11,30 da radyoda Besteıro 

bir mesaj okumu~tur. 
Yeni hariciye nazın Beste}ro ezcümle 

demiştir ki: 
Cümhuriyet asker!eri. 
Milli meclis Madridde vazifesı bnŞlnda 

bulunmaktadır. Madrid. kaçan hükume -
tin, ne de Negrinlıl nerede bulunduğu -
nu bilmiyor. Milli müdafaa konseyi, cüm 
huriyetçi İspanyol hükumetinin, mıl!e1e 
zulmetmekte olan komünıstlerin elin'! 
kat'i surette düjIDesine m!nı olmak isti • 
yor. Mücadele başlamıttır. Bu mücajei,. 
komünist zulmüne .karşı mücadeledır ve 
kaba-hat. iktidar mevkiin~ geçtiklerin -
denberi, kıtaatınnz araaüıa geçmeğe mu
vaffak olan unsurlann teşriki mesai.sile 
mücadeleye başlamış olan komünistlerıf\
dir. Cümhurıyetın yeglne meşru hükft • 
meti milli müdafaa konseyidır. 

«Diz sulh istiyoruz!• 

Madrid 7 - Dün gece radyoda söyledi
ği bir nutukta General Miaja, bıllJa~a 

d-em'ştir ki: 
cBiz sulh :stiyoruz. Fakat bu sulh İs-

rfne çıkarak bu:ıla~·ın müretlebatınm sı 
}ahlarını almış!dr ve sıhhi bır muaye!MI 
ye tabi tutulmuşlardır. 

1\-lülteciler 

Öğleden sonra BiZerta limanına g:rea• 
cümhuriyetçi filooundan dört bin mül ~ 
tecı karaya çıkmıştır. 
Diğer taraftan başka yedi İspanyol p 

mısı de, elli deniz sübayı ve iki yüz mfll. 
tecıyi hamil olduğu halde bugün Oran lJ,. 

manına gelınit ve bunları karaya çıkar • 
mıştır. 

Mülteciler, nezaret altında bulunan ha 
susi kamplara sevkedilmişlerdir . 

Almanlara göre 

Berlin 7 (A A.) - Berlin gaz~telerl 

nasyonalist İapanya radyosunun Maf.irıö
de bir milli müdafaa konseyi kurulm&Ao 
nın bir İngiliz . Fransız manevrası old11o 
ğunu bildiren tebliğini büyük harflerı. 
neşretmektedır. 

Nachtausgabe. BuriOS satılık değfi.dlB 
diyor. 

Lokal Anzeiger iae, Madridde«;i komi. 
nıst aleyhdan iest, General Frankoyu U. 
datmamıştır, diyor. 

Madridde son vaziyet 

Madrid cephesi 7 (A.A ) - Madrld cep 
hesindeki nasyonalist radyo istasyonu b9 
akşam aşağıdaki haberi verrniıtır: 

Komünist gr>.ıplar, Madrid r:>kaklann. 
da çarpışmakta devam ediyor. ~-:.ı har• 
ketin önüne geçme.it için JOkak bqlarına 
makineli tüfekler yerleıtirllml§tır. 
Şehirde sokaklarda gezme mcnedilmJt 

tir. Madridi~ haricten verdijı intiba, u. 
kerlerin teslim olmak için, nasyonalilt 
kuvvetlerin Madr!de girmesinı bekledı.k.. 
leri merkezindedir. 

Belgrad 1 (A.A) - Pravda gazete
li. dövia kaçakçılığı yapan bir çete el· 
l'adının tevkitJ hakkında mufassal ına· 
:;at vermekte ve f(>yle yazmakta • 

Vaıtngton T (A.A.) - Ayan meclisi
nhl altı bin tayyare mpsına. dair olan 
projeyi bbul rimeıinl •iyuf mahfeller, 
hMrt\methı btr zafen tel.Akki etmektedir
ler. Ayüı ve meb'usan meclislerinln mu

panyol silahları ıçin bır şeref o'an h:.ı İtalyanlara göre 
Toronto 7 (AA) _ İngiliz hüküm· harbe layık, şerefli bir sulh olmasını ar- Roma 7 (A.A.) _ GiC\rnae d'İtalia la . 

darlarının ziyareti esnasında kendi - zu ediyoruz. Hiç bır muhalefet karşısuı-

«Ecneb! memleketlerine 40 mUyon rabhulan her iki meclisin kabul e~tiği 
lınar kıymetinde d~viz ve tahvilAt ka· metinler aruında b~ ahenk teminine ça
tırmak istiycn Belgradlı 12 saraf ile lıpcaklardır. 
bevne!milel bl banker Belgrad zabt- Parllmentonun tayyare adedini 5000 o-

'8~ tarabnrlan ~evldf edilmiştir. Bu çe- larak kabul etm~siM rağmen bu mikta-
1'enin reis! İran te1:>aasınrlan Emile nn neticede 6000 e çıkanJacağı tahmm 

l'alprut isminde biridir. Bu adam kar- edllınekted1r. 
~§ile birlikte Pan.te büyük bir ban- FB§lst milletlere karşı 
ıq işletmektedir. 

Mançuko hududunda 
Bir yılda 158 
R•dlae iagdedllmlı 

Nevyoıit 'I (A A.) - Hoover k ıbınesi 
nazırlarından Henry Stimson, Nevyork 
TJmes gazeteılne gönderdiğ. bir mektub
da. umum! ha:-be kal'fl bir ihtiyat tedbiri 
ohnak O.Zere Amerikanın fa§ist milletle
re kal'fl cmüsbet bfr harekette> bulun • 

Pstnıdng 7 (A.A.) _ Domei ajama muını tavaiye etmektedir. Mumaileyh, 
tdıdiriyor: totaliter memleketlM tarafından Avrupa 

Son hudu"d hA<İist(leri dolaYı4l• demokruileri~e karşı bir taarruz vuku 
kan uko hükiımeti bulduku takdırd~ Amerikan, Fransız ve 
Bo~t kaml ~ dön İngiliz ®nanmalannın müştereken ha~e-
Cla btr maldanbeannabu ~en proteat& kete ~elert lüzumunda ısrar eyle • 

, 71 rt nevıden 1 S 8 hl- m8tedlr. 

panya hadiselerinden bahsederek G1yoı 
lerine takdim edilmek üzere Dionne da kalmadığımıza bakılacak olursa. ye"li ki: 
«Beşiz> lerile ebeveynleri, Ontario hü· hükumetin halkın arzusun3 uygun bir Madriddeki yeni ckızıl hükfunetinı 
k " ı· f , hükumet olduğuna hüküm vermek la -urne ı tara mdan Tororıto y.a dnveti programı hakkında şimdiden fazla bit 
d'I · ı <l' zımdır.:. .. 

e l mış er ır. cBaşkaları bu karde, kavgasına devam şey soylenemez. Yalnız bilinen bir fCJ 

Kayıd'arı kaybolan 
mekteblerde okumuş 
talebenin vesika1 arı 

Ankara 7 (Hususi) - Yangın vesa· 
ire dolayısi1e kayıdları kaybolan mek
teblerde okumuş talebenin 3 muallim 
ve muteber bir şahsın şehadeti1e tan· 

zim olunan vesikaların bir defa da ala· 
kalı rnekteb idaresinden ve Vekalet -

ten sorulduktan sonra Maarif Müdü~ 
nüklerince tasdik ed41mesi kararlaş -
mıştır. 

36 yılca 95 lı in 
Talebe yetiştiren 
Eme/,tar bir öğretmen 

t k ·sı· ı d F k • b" Ih t" varsa. o da, Cauadonun çoktanberi O. e mc ı ıyor ar ı. a ı. .z BU ısı • F -•- il lım lm __ ,...1 __ "-
neral ra~-o e te. o a ,_ -· -yoruz. 

İspanyollar. yaşasın İspar:.ya > rinde görüştüğü ve General l"rankomm 
k ndisine şart kabul etmediğim \'e fa!"~ 

Burnos'ta ne düsünüliiyor? sız bir teslim isted ğin.i bıldirdiğidir. 

Burgos 7 (A.A.) _ Madridde baıı'a • Diğer taraftan Bızertaya iltica etrnif o. 
lan cKızıl donanma> sillhtan tecrid edt], 

ırının kanaatine göre, Franko ile s:ılh 

müzakerelerine girışmett üzere, askni 
bir şfıra teşekkill etmi~ olmasına rağmen 
Frankistler m:'.!rket mıntakasına kar~ı u
mumi taarruz haurııklanna devam et -
mektedirler. 

Frankist mahfellerl, cOmhuriyetçi İs • 
pany8'!hl vuku bulan hAdiseler~ ltimad -
sızlıkla kar~'amakla beraber Madrid -
deki hükfunet darbesi düşmanın kayıdsız 
ve şartsız olar3k teslim olmasına bir baş
langıç teşkil ettiği takdirde bu hareketin 
memnuniyetlerin~ muclb olacatuu be • 
yan eylemektedirlı!:-. 

mell ve General ll'rankoya iade olunma . 
hdır. İtalya, Sicilya civarında bir iuzd 
İspanyol filosunun bulunmasına müaaa:11 
edemez. 

Negrin İıvi~e 

Paris 7 (A.A.) - Negrin ile Delvayo., 
sabık nafia nazın Velao, sabık maliye 
nazırı Mendez Aspe, bu sabah 8,40 da Pa
rise gelmiflerdir. 

Negrin derhal Lyon iltasyonuna gıd• 
rek nat 9,1~ te İl'Viçreye giden trene bin
miştir. 

Bise kaydedildiği, Moskovanın ancak 
il Protestoya cevab venliği, hiçbir hl- ('a ?Jd/ BÇflk 

lbenttı memnunıyett mueib bir sure - Grevinde" vazgeçil e . tesviyeye raptedihnediği ve yalnız 

Fnmsaya Dtlea eden nu:ırt. ve 
Erzincan (Hususi) - Vilayetin en İspanyol ftJosu ıeneraller 

eski ve en kıdemli öğretmenlerinden 
b Bizert 7-Dün Kartaca üssünü terket Tuluz 7 (A.A.) - Bu abah bura- la. ulunan Ahmed Miktat Poyraz tekaüd J-

miş olan cümhuriyt>tjf İspanya filosuna panyadan gelen iki tayyareden çıkan ytr. 
olmuştur. Ahmed Miktat Poyraz 36 b bi üzü• f k ti · d d' 

ed be . 1. mensu on r c .am, re a a enn e mi ört kip araınndı, ezcümle, sabık ıı 
sen en rı ıse ve orta mekteblerde b" F k ör"l btrk h b 

~ hAdtscnin tarafg!i.rane bir şe~de Londra 7 (A.A.) - New-Delhi'den 
aa lledildiği bildirtımektedir. bildiriliyor: 

Ganrii tal"ıtfınrlan Rajkot devl.nt aha
lisi namına ileri sürülen taleblerin bü 
yi\k bir kısmı. bu devletin hükümdarı 
tarnfından knbul edilmiştir. Bunun ü -
zerine Gandi. açlık grevi y~pmaktan 
vazgeçmiştir. 

h . ır ransız ruvaz ı ~ aç mu r. nazın Regaz, sabık ziraat nazın Urbe1, 
ocalık y:ıpmış, 35 bın talebe yetiştir· b 1 d ,,. h ld b• b h t 8 30 d ı· _ b k 

Tunustaki ltalyan1ann 
vaziyeti 

. . B"" .. k u un u5 u a e !.1 sa a ıaa . a ı sa ı hava kuvvetleri kumandam Gen• 
mıştır. utun zev. i çalışmakta ve ki- ·· .. ı , ı ~ Polı' 1 ı h 

~ manın onune ge m., eıvır. s er ~ sı - ral Cisneros, General Modesto ve Gene 4 

tab yazmakta bulan bu degerli hoca hiye servisi memurları İspanyol gemile - ral Lister vardır. 
İstanbulda Vfıiz ve müderrislikle mes- ......................................................................................................................... .. 

Roma 7 (AA) - Gazeteler, Tunuıt
t. ) aşıyan İtalyan ahaliye karşı Fran· 
llz makanıJarının hattı hareketini yer 
biden büyük bir şiddetle tenkid et • 
inekte ve Fransız tabiiyetine geçmek 
: imtina gösteren İtalyan amelenin 

tle halinde dışan çıkarıldığını teba· 
t'Oz ettirmektedir. 

Fi İstin ile Mısır arasında 
ankeri bir yol yapılıyor 
R 

l'tr 
roı 
~. 

1ire 7 (A.A.) - Kabine, Mısır ile 
n arasında askeri ve ticari bir 
Şası içm 160,000 Mısır lirası sar

'lesini kabul etmiştir. 

------
lek hayatına atıirnış, bilahare dersleri 
yüzünden 1 313 de nefyedilmiştir. Er· 
zincan Rüşdiyıci askeriyes"t.'1e ve .Atıll 

/ngll/z - A iman bey Niwmiye medresesi müderrisliğine 
tayin edilmiş. Balkan harbine gönüllü 

/ktıSBdi nörrşmefer/ olarak istirak eden Ahmed Miktat, or -
Londra 7 (Husust) _ Ya•kında Ber- duda vaız ve nasihat vazifesile başku• 

line gidecek olan İngiliz ticaret nazın mandan vekAleti tarafından tavzif e
Oliver Sta!'lly, Alman ricalile kat'iyen <lilm~ti. Ha:bıumumt ilAnınd~ Enver 
. i temaslarda bulunmıyacag·ını ve paşanın emrıle Kafkas cephesıne vaız 

sıyas "h t · · - d rilm" t' münhasıran iktısad alemine mensub ve nası a ıçm gon e ış ır. Otuz bir 
~ahıslarla iktısadi meseleler etrafında Mart vak'asında rnü.şir İbrahim paşa 

·· .. ği · so""ylemiştir zamanında Erzincandaki askeri kıya • 
goruşece m . .. .. . 

mm onune geçmış ve bundan sonra 
Rumen hava üssünde 

yangın çıkb 
Bükreş 7 (A.A) - Hava ve Bahri· 

1( d.. A ye N(>zareti diln gece aşağıdaki tebliği 
• uste bir rab daha neşretmiştir: 

ömrünü muallimliğe vakfetmiştir. Bir 
çok şiirleri ve asan vardır. Bu emek -
tar öğretmen için Halkevinde bir top
lantı tertib edilmesi düşünülmektedir. 

Kızılayın balosu ı :lama mahkum edildi Pipera hava üssünün montaj ateı • 
R: .. yelerinde e'lektrlk cereyanından yan· 

lld :Udus ~ (AA.) - Ge~n hafta Ya· gın çıkmıştır. İtfaiye derhal yetişmiş ve 
ııes~ .tevkif edilen ve cK.ızıl ölüm çe • ateşi mevzileştirmiştir. Atelyede ta • 
8t ı;m :X:iısi• namil)e 'tanılan Ahmed mirde bul\Hlan malzemeyi hasara uğ
lna~ dıvanıharb tarafından idama ratan yangın hakkında bir komW.Yon 

edilmiştir. tahkikata bql&mljtır. 

Ankara 7 (Huıusi) - Bu ayın 11 inci 
gecesi Ankarapalu aalonlarında Kızılay 
bir balo tertib etmiştir. Viyana devlet 
operasının primadonnası Bayan Rethy 
balodla bulunacak ve maruf operalardan 
bazı parçalar okuyacaktır. 

S•babtan ıabaha: 

Fikirler ve hadiseler 
cFikir için dövCştilk. Kuvvet önünde ezildik. Şimdt hürrjyetimlı için J'ransıa 

topraklarına sığınıyoruz:. diye hududu geçen elli, altmış t.panyol muharibi.. 
nin üzerinde kaıdmlann boyunlarından koparılımf elmular. kuyumcu ~lk • 
kanlarından &'11"1lmı§ etiketli pırlantalar bulunduğunu yazan Journalfn zett 
ve müstehzi muharriri Clement Vautel diyor ki: 

- Fikir için vuru'8n ve hürriyet için can veren bu muharibleri adf bir ça. 
pulcudan ayırd etmiye imkln mı var? 

Daha dün yazdı~ bir fıkrada ayni meslekdq. Fransız topraklarına iltica 
eden İspanyol aiyast teflerinln lük.! otomobillerle Pariste gezerken cludak • 
lannıd!an eksik olmıyan tebessümün manasını izah edernedljıni kaydetmiftl 
Kaybedilmiı bir davanın liderleri için tebessilm hakikaten bir muammadlJ'. 

Hatta fikir iç!n vuruştuklarını iddia eden muhariblertn altın ve pırlanta o. 
çakçılığı yapmalanndan daha elim bir muamma. 

İnsan lrutlelerinin ne mukaddes d'aval.ar uğurunda soyulup soğana çevril , 
diklerini anlamak içın tarıh aayfalaıını sık sık karıştırmak llzım. Fakat kil • 
melerin ruhu kudaiyet izafe "'<iılmiş fikirlere w batU. kelimelere lSyle Aşıktır 
ki çok defa bile bil• ve HVe seve yalnız malını değiL canını bile veriyor. 

Manzum fiktrleri zaptetmeje iatıdadı olmıyan hafızam cFikreb in su be~ 
tini hiç unutmu: 

cBeşerin böyle dalaletleri var. 
.cPutunu kaııdi 1apar. kendi ta.pul• 

Btırhan Cahid 



• 8ayta SON POSTA 

Gazetelere beyanatta bulunan Vali, yangının süratle 
basbnlamaması sebebinin susuzluk olmadığını söyledi 

Fırhna yüzünden limanda 
bir sandal batlı sandalcı 

kurtarıldı 

Karadeniz ve Ege denizindeki :fırtına 

hala devam etmektedir. Fırtına birkaç 
gün evvelki şidaetini kaybettiğinden Bü
yükdere önünde beklemekt:? olan vapur
lardan bir kısmı denıze açılmışlardır. 

Yangın mıntakasında ateş ve dumanla 
tuvarlarm yıkılma tehlikesi henüz ber

.taraf edilmemiş olduğundan müıdrleiumu
mt Necati Kütükçüoğlu yangın mahalli
ne ehlivukufla bi.rlikte gitmişse de tetki
kat ve keşü yapılamamıştır. 

Adli tahkikatın tekemmülü için bugilil 
icab eden keşif yapılacak ve bundan sonra 
hAdisenin mahiyeti hakkında edinilen ma
lıimat tevsik edilecektir. 

Dün yeniden bazı şahidler d5nlenilmiş 
ise de, bunlar hadiseyi aydınlatıcı ma -
lfunat verememişlerdır. 
Yangın hadisesı etrafında İstanbul Va

li.si ve Belediye Reisi LUtfı Kırdar şun
ları söylemiştir: 

- Sultanhamam yangınının süratle 
bastırılamamasının sebebi susuzluk de -
ğildir. Malfun olduğu üzere itfaiye 1,1e -
rinıdle en mühim nokta, yangının vaktin
de haber verilm~si keyfiyetidır. İtfaiye ilk 
evvelA yangını yangın kulesfndea haber 
almıştır. Bu o demektir ki ate§ kendini 
barice verinclye kadar dahRde uzun 
müddet devam etmiştir. Nitekim itfaiye! 
yangın yerine geldiği zaman ateş kendini 
dışarıya vermiş ve vaziyet fU hale gel • 
mfştir. 

Ata Refik hanı tamamen, Tevf:k Ail 
hanının arka kısmı. Ata Refik hanının ar
kasındaki trikota1 fabrikası saçakların -
dan tutuşmuş bir halde idi. Suraski ma 
ğazasile bunun gerisındeki binanın üst 
kısımlan tutuşrrı.u~ Dilsizzade hanı ~le 
Küçil.k Ticaret hanının "il.!t 1rnmnlarını da 
alev yalamağa başlaınışh. Esen şiddetli 

riizgAr, yangını, etraf için çok tehdidkAr 
bir hale getirmişti. İtfaiye yangın yerine 
gelir gebnez derhal buşlan takılan do -
kuz 'hortum hep bird'en bol su ile ~teşe 

Beleclye teftif heyeti esnafı 

teftife ba,ladı 

Belediye te:ftiş heyeti esnafı grup 

halinde teftişe başlamıştır. Bu teftiş -

l~ e~nasındR mil:fettişle~ zabıtai be -
lediye memurları da refakat etmekte • 

diı'. 

Toplantılar: 

fiJrl< KOltOr ve Yardım Birllğir.ln 
umumt heyet toplantısı 

Türk Kültür ve Yardım Birliği Umum! 
heyeti öntimtndeld 12 Mart Pazar günü 
aat 10 da Balatta Verya sokaK 9 numarada 
fe-l'knHide toplantımnı yapacaktır. 

Tarife mucibince Pazar günfr limanı -
mıza gelmesi ical:> eden. fll'tına ve tipiden 
denizde bocalıyarak Samsun Hmamna sı
ğınan Güneysu vapuru üç gün rötarle bu
gün gelecektir. 

* 

çevrildi. Bu esnada bızzat yangın yerin· 
de bulunuyordum. Bir gazeteci arkadaşın 
csu va.zlyeti itibarlle bir eksiklk olup ol
madığı> aualine su mühendısinden aldı
ğım malfunatı verdim. Mevkiin su vazi ~ 
yeti çok müsaiddi. Hakikaten sokakların 
dere halini almış olduğunu orada olan -
lar tamamen görmüşlerdir. Esasen Bey -
oğlu, Bakırköy, İııttnye itfaiye grupları 
da celbedilmiş bulunuyordu. Bütün müf
rezelerin hortumları kısmen denize, kıs- Dün limanda fırtına sebebile bir kaza 
men de terkos suyu doldurularak bu gibi olniuş, Hüsnü Akasl.ın idaresindeki 3709 
hadiselerde isti!adİ! edilmek üzere hazır numaralı sandal Haydarpaşa açıklnnnda 
bulundurulan cıvar sarnıçlara bağlan - devrilerek batmış, sandalcı denize düş -
mıştı. Bu suretle tam randımanın su iş - müştür. Sular üzerinde çırpmmağa başlı· 
lenmiştir. Yangın yerinde sokakiann dar yan Hü~nü, hadise yerinden geçmekte o
ve rüzgarın şiddetli olmasına rağmen bir lan D.~~:zbankın 28 numaralı Ankara ro -
taraftan itfaiyenin cansiparana çalışması, morkoru tarafından kurtarılmıştır. 

EtrUsk vapuru tadilatı 
müteakıb seferlere 

çıkarılacak 
Açıkta kalan memurlar 
İkbsad Vekaleti mües-

diğer taraftan alınan tedbirler sayesinde 
ateşin daha fazla büyümesine meydan ve
rilmemiştir. Bu yangında susuzluk çekil
mediğini söylenke.n. şehrin su ihtiyacının 
esasen temin edilmiş olduğu iddiasında 

değilim. Belediyemiz şehrin umumi su 
ihtiyacı O.Zerinde ehemmiyetle durmakta 
ve bunu en evvel basarılm~ı icab ed·en 
bir mesele olarak telAkki etmektedir. Se
hir Meclisindeki izahatımı tabii hatırl~
sınız. Su işine verdi~'.miz ehemmiyet 
böyle müe3Sif bir h~disenin uyandırdığı seselerine yerleştirilecek 
yeni bir şey değildir. Bol su, medeni bir 
şehrin ilk evvel düşünülüp halledilmesi 
icab ed'.en ve dalma ön safta gelen bir işi
dir. İstanbul gibi büyük ve dağınık bir 

şehrin su :Dıttyacı!lın ne muazzam b:r is 
olduğunu nutkumda verdiğim rakamlar: 
la tamamen tebarüz ettirmiştim. Bununla 
beraber !stanbulun bu en başta gelen ih
tiyacını behemehal en kısa zamanda kor
~ılıyacağız .• 

Kllltilr işleri: 

Bir müdtd~ttenberi Deniz Ticareti Mü
dürlüğünde Alm.anyada yaptırılan va -
purlar hakkında tetk!.klerde bulunmaktn 
olan İktısad VekAleti hukuk müşaviri Maz 
har Nedim Gökyenelln riyasetindeki ko
misyon işini bitirmlş ve komisyon azalan 
An.karaya dönmüşlerdir. 

Etrüsk ve diğer vapurlar dolayısile mev 
cud ihtilMları halletmek üzere Alman -
yadan gelen Rayşbank erkanından Şi -
mellerin riyasetindeki heyetle Alman V:l

pur tezgahları makine, kazan ve güverte 
Ekalliyet mektebleri inzibat mütehassısları, dün tekrar Etrüsk vspu-

mecllsi toplandı runda tekkikler yapmışlar ve noksanları 

Be.vo~lu maarif memuru Etem ilk • tes~lt ile .~eşgul olmuşlardır. Alman he-
me!ctebler inzibat meclisine aza il- y~ı ~ü~ oğlede~ ~onra. Denizbank umum 
mişt· seç mudur'..ı Yusuf Zıya Erzini de ziyaret e-

tr · d . 
Ekalliyet mektebleri inzibat meclisi erek .. bır müddet görüşmüşlerdir. 

dün toplanmış, bazı kararlar vermi - Etru~ :'~p~ru ıartnameye uygun bir 
tir. ş hale getırılıncıye katla!" Mersin seferlnıa 

çıkanlıruyacaktır. 

Mat~ı~rrlltı 

1311 mOntehibisani tesblt edilt'I 

Denizbankta lağvedilen servisleroe a -
çığa çıkarılan memurların tazminatı dün 
de verilmemiştir. Bu mı:murlardan bir 
kısmı dün tekrar banka umum mürlürlü
ğüne müracaat ederek tazminatlarının bir 
an evvel verilmesini istemişlerdir. 

* 

Mart 8 

iki yıl evv~line nazaran üzüm rekoltesinde 30 , 
incirde 12, pamukta 9.5 , palamutta 25, tütünde 

19 milyon kiloluk fazlalık var 

İzmir (Hususi) - İzmir Ticaret O- deki değişiklikler, çok şayanı dikkat • 
das:ıı, İktrsad VekAleıtine g®de:rilmek tir. 926 yılına nazaran üzüm rekolte .. 
Ü7.ere çok şayanı dikkat bir rapor ha - sinde 30 milyon fazlalık, incirde 12 
zırlamıştır. Raporda 938 yılı ihracat milyon fazlalık, pamukta 9,5 kilo faz • 
rakamları en mühim yeri işgal ediyor. lalık, palamutta 25 milyon kilo fazla
Raporun hülasası şöyledir: lık, tütünde 19 milyon kilo fazlalılr 

938 ihracat yılı, Ege için 1930 yı - vardır. İzmir limanı, ötedenberi ma • 
lından sonra gelen en müsai.d yıldır ve ruf olan mevkiini, Akdeniz limanları 
her mahsul değer fiatile satılmış ve arasında muhafaza etmek için, hemen 
ihrae edilmiştir. 938 yılı ihracatı, bil· bütün mahsuller rekoltelerini artır .. 
tün tahmin [f>rin fevkinde olarak alt • mak mecburiyetindP kalmış ve bu su ,. 
mı~ milyon limdır. Yalnız İzmir Uma- retle memleket ticaretine hizmet vazi• 
nın<lan 5 ~,217,208 liralık ihraoat ya- fesinde devam edebilmiştir. 
pılmı~tır. lhraG maddelerinin kilo ola· Pamuk, yakın senelerin en kıymettar 
r?.k ağırlıkları 307,764,338 kilodur. ihracat metaı olacak ve yalnız bu mah• 
Geçen seneler 41, 47, 53 milyon lira· sul memleketimize on~ milyon li • 
ya baJiğ olan ihracatın 938 yılında 60 ralık dövi.z getirecektir. 

60 bin çift palamut satıldı milyon liraya baliğ olması, Ege mm -
takasında ticari muvmanlann her sene 
arttığına en bariz delildir. Bu ihracat, Limanımızda beş İtalyan vapuru ile 
9 34 ihracatının bir misli fazlasıdır. beş Yunan motörü balık beklemekte ,. 

917 yılında olduğu gibi 938 yılında dir. Son hafta içinde bu gemilere çiftf 
da İzmir liman ihracatının başlıca müş 15 - 20 kuruştan 60 bin çift palamu'd 
teric.ıi 26,3 l 9 ,6e9 lira ile Almanya ol - sa.tılmıştrr. 

mu.ştur. Almanyadan sonra İZinir li • -·· ... ······--·······-········ .. ••••••• .... ·············-
ma11ının ikinci büyük müşterisi Ame· ALENi TESEKKOR 
rlka olmuştur ve 938 yılında Uğradığımız büyiik 'tem.ketten d0layı 
;1~:4~e~~k~~:n ds:~ı;n;:ıe':ain~:~ Türkiyenin her tarafından gelen telgraf 

ve mektublara ayrı ayrı cevab vermek 
937 yılının 4,619.601 lirasına muka • imkanını bulamadığımızdan derin teşek,. 
bil 938 yılında 2,202,2 73 liralık mal kürlerimizi bu vasıta ile sunarız. 
almıştır. 938 yılında İzmirden Avus· ATA ATABEK 
tralya, Aden, Arnavudlu.k, Belçika, --------------

Bulgaristan, Çekoslovakya, Finl~ndi • ~-------•••1m•1111ıııı. 
ya, Filistin, Hindistan, İrlanda, İran, Bütün lstanbul balkı hazırlanınız. 

Dnnyanın 9 ncu harikası ve sine
macılığın son tekniği muazzam 

Kap, Karıada, Kıbrıs, Lehistan, Malta 
Meksika, Sudan. Suriye, bir yıl evvel -
k~ne ni.<;betle daha az mal almışlar -

dır. 
9 38 yılındı:t İzmirden fazla mal alan 

m<>mle'k.etler şunlardır: İtalya, Arjan -
tin, Brezilya, Danjmarka, Fransa, Ho
landa, İsveç, İran, Japonya, Letonya, 
Macaristan, UrugtrVay, Yent Zelanda 
VP Yugoslavya. 

İhracat maddelerimiz arasında ve 
haric! ticaret muvazenemizde en bü -
yük rolü oynıyan mahsul (tütün) dür. 
9 38 yıhnda İzmir limanından muhtelif 
mcmle'keCere 22,920,256 lira kıyme • 
tinde tütün, 1 3, 119,301 lira kıymetin
de üzüm, 5,369, 144 liralık incir, 
4,225,048 liralık pamuk, 1,274,481 11 • 
ralık palamut, 1,458,972 liralık zeytin
yağı ihrac edilmiştir. 

ve mOstesna bir film 

•• 
Ol düren 

Örümcek 
21) kısım tekmili birden gösterile
cektir. 

Baş Rollerde : 

RALPH BVR[J JL>·~ 

KAY HUCI-'~ ' 

Toplantı tıtıkHH marşlle açılacak, idare 
heyeti ta.rafından he.sab raporu ve hllA.nço 
okuncak, yeni idare heyeti seçlleeektlr. 

İstanbulda 1311 müntehibisani tes • 
bit edilmişti!'. Mülhakattakiler bu 
yekunun dışındad1r. Müstakil meb'us
luğa namzedliğini koyanların sayısı 6 
kadardır. Teftiş heyeti sandık yerle -
rinin tesbitine başlamıştır. 

İzmir ticaret hayatında yepyeni ih· 
racat ~addeleri ve yepyeni milşterller 
nazarı dikkati celbederler. Rekolteler~ 

Denizbank umum müdürlüğünden bil- ............................................................. . 
d1rili yor: B •• 

Hukuk gecesi t.rtib edildi 

Her sene Hukuk Fa.kültesi talebeleri ta.ra
tından terUb edilen (Hukuk gecesi) bu sene 
dıı.h:ı cuip bir programla Cumartesi günü 
akşamı Makslm salonlarında yapılacaktır. 
Plitün Hukukçuların aUelerile, beraber hep 
~ara.da hoş bir gece geçirmelerine vesile 
tıan (Hukuk g~si) nde tanınmış Hukuk -
ıuıanmızı perdede aksettiren bir de Ka.ra
Jöz oynatılacaktır. 

Konferans ve Konser 

Dört seyyah vapuru gelecek 
Yann Saturina seyyah gemisile Uma 

nımıza 300 seyyah gelecektir. 
Önümüzdeki Cuma günü Alman ban 

dıralı b ir seyyah vapuru ile şehrimize 
5 00 Amerikan ve Alman seyyahı gele
cıiktir. Seyyahlar İs'tanbulda iki gün 
ka1ar.ak1ardır. 
Martın t 5 inden sonra biri İtalyan 

diğeri Fransız vapuru olmak üzere iki 
büyük seyyah vapuru gelecektir. 

Şişli Halkevlnden: ıo Mart Cuma günü Kedık<y Halkevinde konferans 
&kşn.mı .ııaat 21 de profesör Dr. Tevfik Rem- Cuma günü saat 18 de Prof. Bay Ma"'har 
ıt tarafından kadın psikolQjisi ve cemiyet Ncd!m ta.raf~ndan Halkevt salonunda (İleri 
mevzuunda blı· konferans ve bir konser ve- deniz ticareti hukuku) mevzulu bir konfe -
rtıccektir. rans verllecektlr. 

Türkkuşunl.an • • 
1 - Muayene zamanı yakiaştı. Lisenin 9, 10 ve 11 incı sınıflarından Türkku

şuna yazılmak istiyenlerin vakit geçirmeden. 
2 - Geçen sene Lisenin dtıkuzuncu sınıfında olup ta İnönüne sevkedilmiven 

talebelerle şimdiye kadar İnönü kampında B, C ve motörfü k~pta 
Turizm Brövest alanların kayıdlannı yenilemek üzere. 

3 - Türk.kuşunun diğer şubelerinden İstanbula nakledenlerın de kayıdları
nı yaptırmak üzere: 
Derhal Türk Hava Kurumu Merkeztnde Türkkuşu hpekterliğine mü
f.'acaat etmeleri. Ka.yıdlannı yenilemiyenler Türkkuşu üyelik haklarını 
zayi edeceklend.J:r. cl536ı. 

Denizbank kadrosunda ytıpılan ta.~rruf ,1---~ ugun 
mftnasebetUe muhtelif tarihlerde gaYAıteler-

dc yapılan ne.şrtyat aşağıdaki şekilde tav- y 1 L o 1 z 
zlh olunur: 

«Denlzbaııkın ihtiyaçtan fazla görünen 
mııaş ve masraflarının haklld ihtiyaç dcre
re.c;lr.e intibak ettirilmesi için İktıaad Veka
let!nce bütçe kararnamesile verilen direk-

Sineması 

tif tlzerine bankaca alınmış olan tasarruf I MAV. T.LK. 
tedbirleri n~ticesinde onu eskldenberi De- 1 1 1 
nlzbaıık müesseselerinde çalışanlardan Q1 -
mak lızere kırk memur açıkta kaınu.,tır. ZARAH LEANDER ve 

k~crtıne ·lxl1U1 t~kkfillere yerıeştırııme1erı WILL BERGENİN'ın 

Bu Film. amerika ve lngııterede 
birçok sinemalarda birden aylar
ca oynamış, müthiş, heyecanlı, 
büyük bir macera romanı. 

Bugün matinelerden 
itibaren 

ALKAZAR Bunların kıdemleri sttasınca İktısad ve _ l · İ 
Vektlletçe takarrür etmt.ş bulunmaktadır., ,.. güzel Filmi '"1111•- Sinemasında başlıyor _ _.,,, 

Askerlik tşlert: ,i.T_A_K_S __ .M-·S-·.-•E_M ______ _ 
Yedek aDbayları dave• 1 iN ASINDA 

Vazife, Kahramanlık, F edakirlık Sahneleriyle Dolu 

şıı~:.:~d:s::~~~1 ~~~e~=uı~:~~n ~~er:! H A R P D Ö N .. U. S ·u· ğ•ımlular (d:ıhll) kadar olan yedek topçu ve 
muhabere Mteğmenlerl eski yarsübaylM' 
<serbest meslek erbabı hariç) talim görmek 
i\7..erc kıt'aya sevkedileeeklerdir. MuhabeNı 
siibaylan 10 Martta topçu sübayları 15 Mart Heyecanlı ve Helecanlı Film. Görülmemiş bir muvaffakıyetle 
ta kıt'ada bulunacaklanndan derhal şube- '••••••••••• devam ediyor. 
Y"' müracaat ederek vaziyetlerini tesbit et-
Urm~lert ll!m olunur. 

Kızılay Beyoğlu Kaza Şubesi Menfaatine 

BÜYÜK GALA 
9/ S/ 1939 Perşembe günü ak.şa.mı Halk Operet 

Tiyatrosunda Yunan artisti Mano 
Fllip1d!sin lştirakile 

3 YILDIZ 
Büyük operet, Macar balesi 

9 Mart Perşembe Akşamı Gala Müsameresi 

İzmir' de ELBAMBA Sinemasında 

BÜYÜK VALS 
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Gazi~~tcp iktısadiyatı 
süratle inkişaf ediyor 

1913 yılının hareketli devresi, bugünkü manzara 
karşısında çok sönük kalır. Bi:hassa dokuma 

sanayii her yıl biraz daha genişleyip zenginleşiyor 

.., Gıızianteb kalesi ve 
~a. 

ttfifu ~:aııt~p __ (Hususi) - Altmış bin 
tep s U büyuk bir şehir olan Gazian • 
tıc~ cenubi Anadolur,un en mühim bir 
htll ret Ve sanayi merkezidir. 191 3 yı -
Zat: hareketli devresi, bugünkü man· 
dır. karşısında adeta sönük kalmakta· 

'I'ü~~~ep, Yalnız cenubda değil, bütün 
tid· 

1
Yede önemli bir dokuma merke • 

ır. Bug" f 
leıg·h . un aaliyet halinde üç bin 
11 va ' bı1• mensucat, iki iplik fabrika
lindardrr. S<>nede milyonlarca lira değe 
~ e dokuma imal eden bu müessese-
fır. ~edi binden fazla vatandaş çalı • 
l!oıu c::ıt bilhassa doğu ve iç Ana • 
~ ~a Y~pılır. M0nsucat fabrikası vet 
btn ... e1~~ilılı, iplik fabrikaları ikişer 

ıg ıkı-. .. Ba •u. 
l:erak~cıl1k son zamanlarda büyük bir 
~n f?~ .mazhar olmuştur. 1932 de a
bnaı bhka yetmiş tona yakın kap 
'doıu etınekte ve bu mamulattan Ana -

S Ya ihraç olunmaktadır. 
te ~~u_nculuk Antep merkezile Kilis -d ı:ııp kazalarında ileridir. Mütead • 
llth:~:un. fabrikaları, zeytinyağı ima
-.1y lt-rı mevcud olun senede beş 
ltltı~~~ k~loya yakın zeyt;n ya~ ve bir 
dlıtr kilodan fazla sabun istihsal e -

bir tütiin. tarla.n 

leın delitütüaı, müstahs~lerini hirna "' 
ye için bir ~ kooperatif t~kil olun • 
muştur. 

Bağcılık her ne kadar Büyük Harbde 
zarara uğram~a da vaki himaye dola
yısi1c eskiden daha iyi bir hale gel ~ 
m:ştir. Mevcud tiyet sayısı üç milyo • 
nu mütecavizdir. (Gideceğin Antep, 
yiyeceğin üzüm) sözü yerinde söylen • 
miştfr. Aıı~epde inhisarlar idaresi ta • 
rafından kurulan rakı fabrikası ihtiya
cındat1 mühim bir kısmını muhitten te
min rder. Antep pekmezinin ünü bü -
yüktür. 

luıtebin bugün hissettiği ihtiyaçla • 
rın başında hükumet konağı, hapisha • 
ne ve Lise binası gelir. İdare cihazının 
tanınmış ve muvaffak simalarından 

birisi olup Seyhan valiliğine tayin edi
len kl\·mf>tli Gaziantep valisi Bay Ali 
Rıza Ccvik şehre kısa zamanda bu çeh 
reyi ~:ermeğe muvaffak olmuştur. Ga
zi~ntep valiliğine getirilen sabık Ela • 
z·cr ilhayı Bay Şefik Bidoğlu da iınar
e• lı .~ı ile temayüz etmiş, güzide bir ida· 
recimi1dir. Gazi ~·urdun artakalan ih-
1 i,·ac!nrtnın bu k!:vmet elinde ve yakın 
bi .. atide gıderileceğine muhakkak na
zıırile bakabiliriz. 

SON POSTA 

Edirnede asri bir 
mezbaha yapllacak 

Edirne (Hususi) - Edirne mezba • 
hasının ferıni mezbahalardan addedi • 
lemiyeceği hakkındaki Sıhhat ve İçti • 
mai Muavenet Vekaleti karan üzerine 
belediyece yapılan teşebbüsler ve mü· 
racatlar nE:ticesinde en kısa bir zaman
da mezl:>aha fenni bir hale konulaca -
?,ı~~an bu müddet ~çinde zehbiye res· j 
mının alınmasına musaade olunmuş ve 
kesilen etlerden zebhiye resmi alınma
ğa başl<mmışlır. 

MezbPhanın noksanlarının ikmaline 
ve bu meyanda et dindirme mahalleri 
yapılmağa başlanmıştır. Ayni zamanaa 
soğuk hava deposu ile buz fabrikasına 
aid keşifname ve projeler Nafıa Veka • 
letince tasdik edilerek Belediyeye gön 
derilmiştir. Yakında soğuk hava depo
su tesisatı işi münakasaya konulacak -
tır. 

Edirne belediyesi belediyeler 
bankasmdan 200,000 lira 

istikraz yapıyor 
Edirne (Hususi) - Belediye ai.d borç 

ların itfasile bir soğuk hava deposu in
şası ve diğer bazı işlerin meydana ge • 
tirilmesi için Belediyeler Bankasından 
istikraz edilecek olan 200 bin lira işini 
halletmP.k üzere salahiyet mazbatasile 
Ankaraya gittiğini bildirdiğim Beledi· 
ye Reisi Şerif Bilgen Edirneye dön -
müştür. 

Şerif Bilgen Ankarada Belediyeler 
Bankasından yapılacak olan 200 bin li· 
ralık istikraz işine aid muameleyi bi
t irıniştir. 

Orhanelinde yol faaliyeti 
Orhaneli (Hususi) - Belediyemizin 

epey zamandanberi, pek ciddi takib et
tiği, kasaba ile ilk okul arasındaki yo· 
lun inşaatı bitmiştir. 
Kışın kar ve çamurundan, minimini 

memleket yavrularını kurtardığından, 

ka~abaya mükemmel bir yol kazandır
dığından kıymetli belediye reisimiz Os 
man Uğurun memleket için çok daha 
uğurlu olmasını bekliyoruz. 

Belediyenin faaliyet planında bulu
nan yangın havuzunun inşaatına baş -
!anılmıştır. Bu havuz kasabanın tam 
ortasınrla emniyet yastığı olacaktır. 

'r ."' dörtte üçü ihraç olunur. 

"'r ~jcılık ta i]erlemiştir. Yüz kü
~r tn nede en güzel ve en nefis iş -
lenç ~Ydana getirilmektedir. Antep 
~d tzlarının büyük emek sarfile vü· 
._ ~a~etirdikleri elişlerinden de bilhas· 
lll\erik ~tnıek isterim. Bir tarihte A -
~lenı ~Ya kadar sevkedilen kenarları 
~aki~ i ~Pnd!ller, umumi harbi mü -
Lt.y

8 1 
goYJderılmemekte ise de Türk 

( ___ T_ra_bz_on __ ~------~.J 
Trabzon (Hususi) - Trabzon Hal • ı 

kevi geniş ve zengin bir surette tesbit 
ettiği kış programını muntazam bir şe
kilde tatbik ederek muhitteki faali· 
yetıni günden güne hızla arttırmakta • 

\>~ s~~rmın pijamalara, bluzlara. çay 
leri raö~takım.Jarmr. karşı gösterdik -

Rı]i l::> • ~ cok artmıştır. 
eder. ~cılık de mühim bir mevki işgal 
~t Ya ~r Y1l .iki yiiz tona yakın ihra -
b4. ve~~ il'. Bır zomanlar ihracı büyük 
kayhet ? !utan debağat eski mevkiini 

l'Tııstır 
Antep r . 

\'e deli f" 1:.Rretjnin bel.kemiğini fıstık 
t!enııen Utun teşkil eder. Şam fıstığı 
eı. do.hi ;e fakat Şamda bir tek ağa • 
ıtuı h u1unmıvan bu kıvmetli mah -· em - · 
a.ıunha en hemen Antebe mahsus ve 
fitıi A. sırdır. Rekoltenin vüzde vetmi-

ll'ıe "k . • -
tı1tiıe y ı;_ a ~çeker. Ihracat Surive ta-
llna Ya~Pıldı~ı. için mahsulümüzün ba· 
halde 'l''~ncı bır is'm geçmiştir. Her -
den k Urk fıstığını mutavassıt eJler -
lıakik'ıu:taı111nk ve bu suretle hem ona 
l l~· . 
eke~ d. hını nldırmak, hem de mem -

l'ttin eyJa a fnzJa para bırakmasını te • 
.. 1 'Unek 1 A • 4

• standa . . ~z.ımdır. Italva ve Efga· 
tecede Jetıştırılen mahsul ikinci de
IXl.Uv<>n gl~lmektedir. Senede va~ati bir 
t..ı_ • tra t · 
-.şaf1 1·ç· ernın eden fıstıkçılıfün in-

ın h"'kA ~Ye t..wb. u umetimiz icab eden hi -
d '""' ırıer· · e bir fı ını almış ve Gaziantep-
!tııştır. stık fidanlık ve enstitüsü aç • 

nelitut·· 
ltıtıe fark~~ meşrup tütünden tama
dır. !\Ti) v 

1 .t~. Yegane mahreci Mısır-
8\.ılUnıi.iz··adısınde rı{uran köylüler mah 
lelerac t~ Cevz.a labir ettikleri narı{i . 
h~ kanun~bekı :VC!'inc irerler. Ekimi 

a Yalnız Antebe tahsis etli -

dır. 

81 00 lira kadar dar bir bütçe ile ve 
mevcud dokuz komitesile faaliyete ge
çen Halkevinin en faal kolu halk ders· 
haneleridir. Halk dershaneleri haftanın 
Pazartesi, Perşembe' geceleri İngilizce 
ve Almanca, Salı ve Cuma geceleri 
Fran:ıızca lisan kurslarını memleket 
münevverlerine açık bulundurmakta -
dır. Aynca Çarsamba ve Cuma ı:r~'e • 
ıeri de san'atkarlar için şoförlük kur
su açılmaktadır. Dil, tarih, edebiyat 
kolu her l'erşembe gecesi Atatürk ge
cesini tertib ederek Atatürke aid mil· 
li ve inkılab mevzuları etrafında kon -
feranslar \'erdirmektedir. Aynca ma • 
halli tetkikler :-:aparak bunu: evin neş· 
retmekte o1du~u İr1an mecmuası ile ef
karıumuıniyeye aksettirmektedir. 

Ar kolu Pazartesi. Perşembe ve Cu· 
ma geceleri keman kursuna devam e -
denleri yetiştirmektedir. Ayrıca ala • 
franga ve alaturka müzik üzerinde ho
parlörle halka müzik dinletmektedir. 
Bunlardan başka ilk okullar muallim -
!erine aid mesleki konferanslar veril • 
mektP.dir. 

Sosyal yardım kolu her gün müra -
caat eden hastalan evin doktorlarına 
mf>ccancn muayene ettirerek ilaçlarını 
bclediveden temin ettirmektedir. 

Mü;e ve sergi kolu memleket dahi -
linde eski eserlerin tet.kikile meşgul ol 
makta ve ~yrıca muhitte yaşayış ve kı
yafet tarzlarmın tesbiti için mülhakat 
ve kazalara seyahatler yapmaktadır. 
Neşriyat kolu ise evin ve memleketin 

Trabzon. Halkevi teflı81.lıerirıden bir sahne 
faaliyetini aksettiren İnan mecmuasını 
neşretmekte; ayrıca mahalli seyahatler 
tertib ederek mem~eketin yakın derd
lerile a!akalanarak mahalli gazeteler • 
le bunları neşreımektedir. 

Köycülük kolu halen havaların mü
said gitmemesinden dolayı müsaid za· 
manlarda faaliyete geçmek üzere geniı 
mıkyasta ve bütün kolların iştirakile 

planlı seyahatler hazırlamaktadır. 
Temsil kolu bir müddet evvel maruf 

bir piyesi büyük bir muvaffakiyetle 
Halkevi sinema bjnasında oynamış, 

nyrıca yakında da iki perdelik komedi 
piyesler oynamıştır. 

remsi! kolu şimdilik muntazam iki 
rrup halinde muntazam çalışmalarına 
nyda bir temsil vermek şartile devam 
t>tmekt~diı. 

Halk~vi sineması her akşam bin beş 
yüz vatandaşa en güzel ve kültürel 
filmleri pek cüz'i bir fiatla seyrettir -
mektedir. Sinema bundan maada ayn· 
ca haftanın pazar günlerinde de asker 
ve talebeye ilmi ve m~leki filmler göa 
termektedlr. 

Sayfa 1 • 

C Yurddan Resimli Haberler =ı 
t<ırşehir Gazi mektebi talebelerinin mü$ameresi 

Kırşehirden yazılıyor: Şehrimizin nun ad3II11 ve Eski borç isımti iki piyes 
Gazipaşa mektebi talebeleri Halkevle- temsil edilmiş, monoloğlar okunmuı 
rinin yıldönümünde güzel bir rnüsame- zeybek oyunları oynan..."ll~tır. 
re vermişlerdir. Miniminilerin müsa • Resim müsamerede milli oyunlar oy. 
meresi ~k güzel oJm~tur. Ayrıca Ka- nıyan küçükler görülmektedir. 

Candır Halkevinde bayram 

<;a.ncru-d.an yazıilıyoo\ Ha1ke\~e.rinin 
açılışınm yıldönümü mü.nasebetile 19 
Şubat gece.si bura Halk.evinde yapılan 
bir toplantıda komite başkanlarından 
öğretmen Ali Rıza Özeken ve Azmi 

Çorluda hayvan hastahklarile 
mucadele ediliyor 

Çorlu (Hususi) - Kaza merkezinde 
ve mülhakatında hayyan hastalıklarına 
karşı açılan savaş çok iyi neticeler ver
miştir. 

938 senesinde veterinerlik dairesi 
hastalık çıkan köyler ile, hastalık çık· 
ma ihtimali olan köylerde 7805 baş 
hayvana a..~ı yapılmış, 861 sığır, 64 
manda, 290 beygire eneme ameliyesi 
yapılmış ve her köyde de ölen hayvan
lann ~ömülmesi için yer ayrılmıştır. 

Sekmen, Velimeşe, ve Misinli köy • 
!erinde de 3 aşını durağı yaptırılmış, 
evvelce hastalık çıkan merkez ve köy-

lerde ruam savaşı yapılmış. 986 baş a· 
ta mallein tatbik edilmiş ve iki baş 
hayvan da tazminatlı öldürülmüş ve 

285 baş kısrağa sıfat yaptırılmıştır. 

Çorlu mezbahasmda bir sene zarfın. 
da 1077 sığır, 324 dana, 163 manda, 
46 malak, 2335 koyun. 6588 kuzu, 601 

keçi 1154 oğlak ki cem'an 11288 baş 

hayvan kesilmiştir. 

Yürük tarafından nutuklar söylenmiş, 
halka ayrıca çay ziyafeti de verilm~ • 
tir. 
Yukarıdaki resim Çandır Halkevi a· 

zalarmı göstetiyor. 

Ceyhanda tarla farelerile 
mucade:e 

Ceyhan (Hususi) - Bu yıl Ceyhan 
mıntakasında çiftçilenin henüz çimen 
halinde bulunan hububat mezruatlan
na zarar ika eden tarla farelerile şid · 
detli mücadele yapılmaktadır. 

Mevsuk membalardan aldığım ma · 
lfımata nazaran, bu yıl havaların ku • 
rak gitmesi dolayısile bu muzır hay · 
vanları~ı pek fazla üremesidir. 

Ceyhan ziraat mücadele teknisyen • 
liği derhal faaliyete geçerek bu fare -
lerin itlafı hususundli gereken tedb;r-

leri almakta gedkmemiştir. Gerek zi· 
raat mücadele teknisyen memuru ve 
g-erek ameleba~ılan ilaçların ne suretle 
atılacağı hakkında köylülere izahat 
vermekte ve her gün yüzlen:e hektar. 
lık hububat eki.li sahalara zehir atıl • 
maktadır. 

Bu muzır hayvanların önüne geçil· 
mesi ve zarara uğrıyan mezruatın kur
tarılmas:ıı için hangi köye vaınlırsa u 
köy halkı bu i~i yaprnağa mecbur tu -
tulmaktadır. 

C lpsalada kültür hareketleri ) --------

İpsala (Hususi) - İpsala Merkez o- isimli bir de gazete ncşrelmektediı ler. 
kulu talebeleri çok tyi bir şekilde ye - Gazete çocukların el yazılarile yazıl -
ti.ştirilmektedir. Beşinci sınıf talebele- makta<lır. Yukanda.ki resim beşinci sı· 
ri derslerile alakadar mevzular ve bir nıf talebelerini ders esnasında göste -
çok bilmecelerle dolu bulunan İpsala riyor. 
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1 HAclilelv Karpmada 1 

BiR TEKLiF 
Y tızOaO.n rengi az nmande :at: - Balan çocuklar, detler, bu gördüiü

kaclar da dettfmi§ .. ne kadar I01 ni1z 19y, ıeml olarak alınmıftı. Fakat a
wdlf. Ne kadar bitkin ve yorgun bir lırlarkeıı beabh hareket etmediler, dl1 -
haJl var. f(lnüp tqmmadllat', ite yarayıp yaraını-
ZavaBıyı kalın z1n , • mı sıkı bal- yacağmı uzun boyhı tahkik etmediler. Ve 

lem tar .. bir ere .ıc:ıı:':m orlar ı..-.., Nihayet bu gemi llif blr ife yaramadı. 
,. "1 Y · ~ Bu milfahhas mllal karşısında çocuk -

6pnı ötrenmlye çalışı,.or, ince eleyip ilk lar, düfÜlm1eden. tahkik etmeden hodbe-

~~ hakkında bir büküm v.- h~ it lörmenin 171 bir teY olmadılım öj-
lil11ık. reDU'ler. 

Donyanıı en hafif tozu 

Eılıl ve geni devirde 
Aıll tel~lılıll~rl 
Anbnda otaran Bay cM. K.• a: 
- Teyzeciiim, ıztırabım büyük • 

tir, diyor. Anlatbklanndan anla • 
pldıiına J6re hakikaten de öyle o
mt. Ne çan ki, aergüzeşti anlat • 
mat aWıiyetini bana vermemiş, b\ı 
llltunlara pçiremiyeceğim. Buna 
mukabil bir suali var ki, cevabını•"" 
tık olarak istiyor. Eğer arzu ederse
m btrlikıe okuyalım: 

- Eski devre ve yeni devre gö
re llVP tellJrlrllerl arasında ne farlı 
ft!dır? Bir tanesini mi sevmeli, 
JO)ma blrbçmı mı? dlyvr. İşte öl 
rmmek llted1l1 nokta. 

l'akat lıılnc:li heubıma ben eski ve 
7eni devrin qk teWdtilerinde bir 
fark olabilecelfni kabul etmiyorum. 

Dört kadın, 12 odalık ve ayın mu• 
ayyen günlerinde yeni bir bakire ..• 
Evet amma bunu eski devrin yaban'" 
cı kanını Türk kanına tercih etmiş 
olan saraylannda ve sarayın yetiş • 
tirdiği gene yabancı kanlı vükelA 
konaklarında buluruz. Bunlann bi· 

rincileri olduğu lfbi ikincileri de 
qk hiuini duymımıı, aile mefhumu 
nu tanımamıştır. Bt:ldiğl, anladığı 

ta~ şehvetti. 
Gönül masalı dinlemek için o za

manlar tek kadınlı basit Türk evine 
girmek llzımdı. 

Yeni devir birinci kısmı Allaha 
fllkOr yıkıp attı, ikinci kısımda ise 
deiifmit birşey yoktur. Tabii duy .. 
ıuiann ve ihtiyaçların filtirelen
diklerinl kabul etmemeye imkAn 
,oktur. l'akat esu gene eski te • 
meldir. 

Bu cllmlelerle okuyucumun sua .. 
Untn 1ııirind ve ~ lasmma da 
cevab wrmit oluyonmı, unırmı. 

* ~ ..,_ (S. N.) .: 
- Sevdillm gencin de beni sevip 

tevmedilfni nasıl anhyabillrim? di'" 
yorsun uz. 

- Gözlerine bak, sualinin ceva • 
bını orada okursun demek, beylilıı 
bir cevab olacak. 

- Kendisini milstacelen nikAh 
dairemne davet et demeyi tercih e-
diyorum. 'l1EIZB 

801f POSTA 

~I 
81.uz modelleri 

Okmeydanı cinayetinin 
muhakemesine haşlandı 
Susuzderede Dadaylı ihsanı başını taşla ezerek 
öldüren Arab Murad suçsuz olduğunu iddia etti 

--'-··---.. ---·-· .. ___ , ________________________________________ ....-, 
r-~------------------------B e c aksızın maskaralıkları: Lastik top ve bilar~ 



C::ASKERLİK BAHİSLERİ ::::J 

İtalgadaki Faşist Milis 
ordusu nedir, ne y apar? 

~ Yazan : Emekli General H. Emir Erkilet ~ 
1 talyada k.a.ra. hava ve deniz ordu .,. 

kuVVetlerinden maada bir dörddnel 
~t veya bir stWı mııfı olarak bir 
~ Milis» kurumu vardır ki. bu ı.,. 
~ orijinalliğınden beıka, bugfln t
lılln:n askeri lruvvetlerlnln dilnya an
'-iceyşt siyaset sahnesinde clhangtrU .. 
~ birinci bir rol oynamak istemele • 
libden dolayı, tetkike değeri vardır. 

Zaten bundan .?vvel İtalyan ordum • 
~azrnış olduğum için [*],İtalyan u-

kuvvetlerinın ehemm~yet kazanctılt 
~ Zlınanda cFaşist Mılisler> in teşekldll, 
~ ve vazifelerinden de bahsetmek 
lllretile o malfunatı tamamlamak zana.
tetı "'ardı. 

• 
Iran V eliahdi Mısırlı 

Prensesle nikihlanmak 
için Kahire ye nasıl gitti? 
Mısır, çöller, denizler qarak gelen damada büyük 

bir aevin9 ve heyecanla karpladı 

ltalyaya gidenler veya bu memlebt
'-1 ~er duraklarda ve sokaklaTda. 
11hh fes ve püsküllO, kara g5mleldl. 
._lrur gençlerden mürekkeb bazı ortj&
"1 kıt'alann canlı ''e mO.balAğalı geçifl• :U görilrler. Bunlar 1922 de, Mussollnf.. 
•-' cRoma üzerine yürliyüş~ ünde ik~ 
'1111' nıeWtiine geçmeği temin etmif olan l'G§Ut mlllıltri bir topbındıcı 1ranıtı 11 ~ veliıthdi Ml yi1k bir tenia merakkitdtr. 

~ ~mlekli faşist savaş teşekkilllet'in- MlekkflllerlnJa 1han. :memlekette hava muvazzaf hizmetten 011 Mn• IOllra mili- Kahire (Hususi) - BqQıı Cumadır., gösterdili eandall allkaya derin bir ı.evgl 
~ geI.ıne şimdiki cl"aştst MiHsa lerdir. ..ııu midafauuım hazırlanması. sin emrine hazar lıulwıurlar. Ka'hire, Kahire olalıdaııberi bu derece ile mukabeı. ediJO" ft Itahlrelileri ask• 

11Us9olinl iş ba§U13 geçtikten sonra. lf· "H rb zamanında: Bava ve sahil mu- Genel milisin mClhlm bir fUbelini de heyecanlı bir gQn geçirmedu Sokaklar, rl 191.lmJa .Jlmbyordu. 
"1ı g~mıeklilerin istnl bitmiş sayarak w.:.,,n, berine alarak seferl kara v~ üniversite mills kurumlan tefld1 eder ve her sınıf insanla mah,ere dönmüıtil. Atlı Alay Abidin saraYuuıı önilne gelince. 
~ı dafıtmad'ı: biJlkis, kend; yardım- hava ordularile donanmayı serbest bı· bunlar memleketin her ihıtvenlte Jehrin- polisler, seyrüsefer memurlan gtin ala- mızıka fruı ve Mıar milll ma11İB.r1nı çal
....-ııe 'kurulan yen! İtalyanın, yani fa.- nılanak. kendi aefed tepkldilleri ile biz- de bulunarak \hıinrsttede okuyan genç- rırken vazifeye başlamqlırch. Şehir bft • eh. Sarayın medhallnde, kral Faru~u:ı 
lltırı rejiminin geM onlar tarafından ke>- at ordunun 11r11an lçl'nde memleketin lere hem, her bot vakitten istifade sure-- yük bir sevinç içinde idi. Maamafıb cad- muhafız kıtaatı !tıtlram vuiye~ aım11u. "nınılSmı fstedl ve. bunun için onlara mtıdafauındl fillen aah: pa:t almak. tile matlub askert talim VP terbiyeyi ve- deleri dolduran o muazzam kalabalıla Başmabeynci Zülfikar Pap, vakarlı a • 
:t.ş ~ tedricl bir dilzen vererek netice- Her rki halde de: Her phada umumt a- rirler ve hem de iki yanm senelik (Si!- r~~en" en ufak bir intizamsızlık allm~ti dımlarla tarayın merdivenlerinden ine · 
~ bugilnkQ cFaşlst Mille> kurumu mey- a,qin muha:fazanna 1.ftirak eylemek. nenin yalnız kışa tesadQf edP'l yım:ında) goru.lmüyon~. Ne v~rdı. ne. oluyordu·.. rek veliahdı karpladı. ve Mısınn bu 

a geldt. Bu vazifelerin if .. tçm. biz7.at Musso- bir ihtiyat zabit (yedek l(lbay) kursu vO- ~.ahıre, te~ btr vOcua, tet bır kalb gıbf, mümtaz misafirini. birinci katta. kral Fa-
cP'aşist Milis. tere düşen ilk vazıfe Hnl tarafından idare ohman milis baş'ku- cude getirirler. Bu kurslarda tedrisat or- çolle_r. denı.zler ll!llt'ak gelen damadım ruğun Mınr fild mare§Bli üniformasını 

lllPhemz fhtllAii korumak idi. Fakat. yeni nctanlılı tabi muhtelif teıkillt var- dunun ve bilhassa mf!tatn bu hususta ye- bekhyordu. Onu karşıhyacaktı. Dilnyanın giymiJ olarak bekled"ğı Süveyş kanab 
'4llya devlet müessesesi, sa~ - :. na tişt"rilmiş zabitten tarafından nazari ve en es~i hü~ümdarlık~anndan birine men- salonuna isal etti. Damad ile, kayınbil'a· 
1-ıİık ve ltimad kazandığı ve fa~zm. Mili.sin başhca kiltl"fni ~el'lel milisler ameli olarak verilir. Üniversite talebesi ırub bır veliahd, Şehınph Pehlevinin 19 der, reaml olmakt. beraber gayet ıam.i. 
~tin çokluğunda k&k saldılı nlsbette tn eder ki 'bıunlw memlekette H mnt• yö n-ktı "W bHhaaa tlrtfl za!fıiml• • ~--daki .,._ fahpar il~ Raa, mt bir .surette mflafaha ettiler, ftllahd, 
'-a int~ vazifenin hiikmll tabtatile a.- le! takamna bun1ıır dı eeman 32 tabu!' nnda, muvazzaf bir alayın ihtiyat zabit nişanlısı 18 yaş~ndı, tlzel, ftrfn ft maiyetindekileri. krala, Faruk ta, kend1 
lllırıış ve bunun fçin Bay MussoJini fa- =~planna ba gruplar da gene ceman mekteblerinde bunlar için açılacak beş na~lı Mısı.r prense~'· kral Faruğun hemşi- ıaray erkhıını veliahde takdim ettiler. 
lllt ""'"'-, h dah t e· - • lık b" ku d d _:ı,... k d .._ rest Fevzıye ile ntklhlanmıya geliyordu. ••'UJIJ1erine, e emmlyeti a az o • 132 lejyona aynh!'lar 1rl mıntakalar ta!t- a~ ır rsa ı evam ""~re ye eA . Mükaleme franmr.ea olarak cereyan edi • 
~an, ıntısbet diğer bir vazife vermı,u: rtben hr'kalara (tftmenle~). gruplar lf- subay olurlar. Şehı.r baştan bap İran ve Mı~r bay - yordu. Biru aonra. kral J'aruk İran ve-
~aıı ınllletini içtimai. &lyuf ve AV8f- valara (tu~lan), !ejyonlar da alayla'"& İtalyan milislerinın çok mühim v~ ge- raklarıle donatılmıftL Mm~lı izcıler, mı- liahdini nedimelerin iki taraflı diziı..iik • 

fikir ve teTbiyesl ile yetiştirmek.. tekabill ederler. niş bir kısmım, hava ft nhll müdafaa zıkalarlle beraber kendllenne tahsta e. • leri ve başları eji.k bir halde hükümdar-
~ temel vazifenin ifası, faşist mflfs- Her lejvnmın bfT' clllyah -6mleklf•, bir topçu ve m~nel! tefek .mflis kıt'aJan dilmi~ yerde JDeYki almıf]ardı. Trenin ı~- la misafırlerini .selimladıklan koridorlar 

birçok muhtelif hizmetle: yükler ve ~ 1r1 bjrf clil teşkil eder ki bunlar tfmdiki halde birçok receğı istasyondan Abidin arayına kadar dan geçirerek. sarayın harem kısmında. 
-.ı.1'1 kara, deniz ve hava kuvvetlertl• de ~hfaz tabu!'11 ·va • n ır h · ilet f t kin li tü olan sahaya halılar 1erilmiftl Garda fev '-1. eferl hlmı@t@ elvmşti lf"TtÇlerden v,.. m ıs • ~va m a aa op ve mı e . - kalid 'ba al k l . ah - ki mavi salona g6türdü. Burada mis:ı.fu 
Gt s halinde bulundurdu~t gibi kanun rt h ete elverişli fek böluklerile tanaud postalannı ıhti- e tertı t mmış. ra a m .S\Is çı- veliahdi. ilk önce kraliçe Ferideyle. son-

ta,ist milisleri memlekette dördüncil tldncfsi kezaltk 1efe fzm d 22 h tak "b 30 'h'l b kış kapısı İran ve MJ.IU' baynltlanle tez-\et. ' ' ftıt!yarlardan mQ~kebdtrler. Sıyah va e en ava ve rı a sa 1 a- edi . ra ana kraliçe Nazhyıa, daha sonra da 
~ilAh sınıfı olarak kabul eder. Fakat ı~lekli taburlar bir harb halinde se- taryasmı havi 8 ııahtl mOdafaa lejyonun- yin lmffti. Prenses Fevziyeyle ve diğer prensesler?e 

için mQşterek fedakArlık h!ssi, Du· feırbtt ordtmun emrtne verllmr'k. m:\s. da mürekkebdirler ve merkezi Romada Mahı:us8 yatı bu sabah. Beruttan İs - tanıştırdı. İran veliahdi kraliçe Nazlı le 
~ karp müşterek sadakat ve ni~:ıvet tahfaz tAburlan dA me-fttlp)(ptfn mi!da- olan umumt bir 1r.omutanlılta bağlıdırlar. kendenyeye vA~l olmu~. Yat~ Elemir Ferideniıı ve nişanl1.11nın. ellerini 6ptü, dl· 
ı... ·Unca her milis %abitin ayni zamanda B h ... ..31:kk ~- lı ı• ı F k ve El ..,e - • leri efa · •Jr f umda kullanılmak tdndir1er. Her ta- u USU;na IU'l a .... a nması azım o an aru emıre r V%1,,. ı:ı1emı r - ğer prenseslerin de ellerini sıkmakla ik. •·-ara. hava veya deniz fhtlyat zabiti ol-

1 
. .,1 d B nokta, memleketin havuı ile sahill@rini ket etmişlerdL Mahrusa limana girdıği za tifa etti 

~ lnflisleri df~er ftç st!Ah sınıfı (yanf burun b·r dle ~~al 1>81
1!~· vaktr '1r,. tü

1

1
1
",.: müdafaa etmek ..cw ""'k m1Uıim ve man aahil bataryalan ve limanda bulu • · 

-ra, h f ~- l .1 kı tardan başkı mtlisln " mı ne P"" a•va :r- Pr F · bu . d -L-"'1 ava ve den z 11.uvvetleri ı e sı b81tl~ rd ki mes'ullydtlf bir 't!Ulfeyt tlzerfne ılan nan f ngillz Arethusa zırhlımıın toplarile enıe. evzıye, meruım e pemuw 
~ h balJamakta ve btıtün kuvvetlerin, '" ıs bomba hanm • b vaıı•ıhrl bu geniş teşkillta dilim! kadrosunun selAmlanmıştı. dantelden harilcullde bymetli ve g:.izel 
·~fe lAhJ.a 1 1 'ddl buntand'an maksad mOfııet'i u s " ar- b" rob ...1 ....... 1 .. ti Kr li N lı hed-"1' ~ ti n ne 0 ursa 0 sun, cı nmh rebed f rl yalnız 200 zabitle "° erbış ve erden iba- Mısır veliahdi P:-ena Mehm~ Ali ya • ır •·J~ · a çe az nın ıve 
... ,taYdaıı bfr ınırette elbirli~i ile çalıt- da vettftinMk ve ~' ~ k S::. e ret bulunmasıdır Bir •ferberUkte mitte- nında hariciye nazın Abdüly:iıya Pqa ettiği elmas bir gerdanlık takmıt, kral Fa 
--ıarına emniyetli bir saik olmaktadır. lnt'alan bu stllhlula 7. e . e t baki sil bay erb~ w ~ tbtiyacı milisin olduğu halde Rueltin sarayının nhtımın- ruk tarafından bu sabah kendisine verı-
-.1:r f&fist partisi mensubu içfn 55 Y~tı- M?stemlelte~ei:1~1 ~ft~;s~ldalm:: müstahfaz ~aburlanncfan yani 1eferi biz- da bekliyordu. Mahnısa, nhtıma yanaşır 1e:'1 ve elmaslarla ~ı1eı:m~ ~lan (K~al) 
tt actar. milise mensubiyet ve bu ocak- te,kılAtı vardır. L ;: btllhare t k~ mete elverişli o1m1yan klımelerden ık- yanasmaz, yata çıkmış. ve kral Faruk na- nışanım göğsüne ıliftırmıştı. Bu nışan, 

'1htesme düşecek her vatant hizmeti btr ve Doğu Afrika , es e- mal olunur ve bu 1Uretle hazar ve serer- mına yüksek milafiri aeJAmlamıftır. k:alın kadınlara verebilece~ı en yüksek 
~ak mlllt bir vazife teşkil eder. Mi- dilmlf olan amele mtnsterden milrekkeb de, her fei'dden. lnıdml nisbetinde isti- İran veliahdi ukeri Cbıiforma giymif- nışandır. Kral ~aruk. bu rütbeyı yalnız 
il.; i~ti-b k f 1..- tt 8 le1Yon vardır. ' . karısına vermi•tır. Kraliçe Nazlı da aynJ "it ... ger@ umum zuııya 1 ve ~ fade etmeyi istihdaf eden İtal n mili• U. İhtiram kıt'a•nın teftıfinden sonra · . ~ . 9-. 1.\kerl mükellefiyette bazt kolavlık· Bu euretle ~el mft!s .ceman 2ff,500 teşkilAtmm b6y0,k ehemmi; tebarüz husus! trenle Kahireye hareket edildi. nışanı vaktıle kraı Fuaddan aımı,tı . 
._,~ederse de eırkekl~rin çoı..· mi- zabtt ve 5~.000 neferden milrekkeb ise 

1 1 
T-L.a.a- -...: . bitt~ t 

~ • ~u, ~ ln 1""" 'L d etm ' o ur. llAUUll me~-!Jlll unen sonra, ran 
..._ hizmeti bir şeref telAklri ettikleri de be"' zamnnnr.Jft ya ız """ ..a arza- * liahdi. anmd lh dan Şerif S b-
"ltll, on btt1e 7000 ne~r -!ıtma mevcud olup df- Di~katl çekmem ieab eden diler ehem- . ve Y • m man a 

ller a teVlkle !ntıab ederler. ~ terhis edtlm~ hı!dediT'ltt. mlyetli btr mf& tubett.. bGytt anıyHn Saat 14 dü ~ d~kika ı. huna! tren .ri P&fa oldutıı halde, ikametine tahsis e-
._~ ilene, Mayısın 24 Onde, 21 yapnı hava mildafaa .milia tefekklllleridir. Bun- alır alır Kahire ıstuyonuna giMl. İlk dilen w Abidin araymdan yanın saat~ 
~· gençUk teskflAtından partiye Milisler, kanan mucfbin~. Cumartesi- lann aiWılan yut top ve müintıll t!l- &ıce veliahd Mehmed .Rıza Şahpur çevik tede bulunan Eldiyafa sarayına gitti. Ve 
'-ıı 1

Ynl zaınand'a mf1tse geçerler ve bu- lerl ~leden sonra tl~ •at talim g3rtıT· f. kleri bimlt fabrtbl .
1 

_ bir hareketle trenden indi. Mwr veltah- arkumdan da. kral J'aruk. misafirine Ja
~tı bir cLeva fa§lsta .. yani faşistliğe ı.. Siyah pnleklt taburlar. bftyilk he d d 1 t' alt ~ı P:9l ~ ya dl, kendisini karplamıya aeıen fehude - del ziyarette buluudu Alqama doğru. 
~ USreını yapılır. Bunlardan !rillhh kıt'alann tatbikat ve manevralanna dı m:haf::.: :u:r. • t ar· ve Ieri, Mısır başvekili Mahmud Papyı, ve İran veliahdi, İranın ~ısır elçisi Ali Ek-
'- ete elverlşlt olanıara, bu hizmeti ka- lftlrak eder1er. l93T de Stcilyada yapılan nikahı kıyacak olaıı CamUllezher reıst ber Behmen ne bfrlfkt~ Mısır veliahdt '\'e ba.,,a ordulannda yahud donanma- manevralarda. han ft .. hu mildafaa- Bunlardan bafka hudud miU. kıt'alan, Şeyh Mera.geyi damacb takdim tti. . -· . • 
ro.?rfa için :rniılisten muvakkaten izJn ve- smcla ve cephe ~stnde inzibatın muha- demiryolu, po.ta ft te"!graf, ~ ve Veliahd çok neı'eli g6rlnüyordu .• e Bu :!~ne giderek, remıt aıyarette bu-
~· Bunlar muvaZ7'.af hizmetin sonunda fan vazifedftde mtlstahfaz mtliı tabur- nihayet caıdtie mil'8len adlarfle bır ta- 8ll'ada, misafiri d'enDdea brfıl&mıf olan . 
~ ~ !nllise dön'.!rler. Sillhlı hızmete lan da istihdam olunın~. ıkım husust milis tefekk(ll fUbe]eri daha tayyare filosu pruı n.tbde UÇUf'lyordu. Geceleyin. misafir damad ,erefine. Ge-
~tifli omuyanlar bidayetten ttıbaren Umumt milis. bu ıar-etle ihtıyat efra- vardır ki bunlardaıl maktad memleketin Şahpur Mehıned. Rıza. krala mahsua zino bahçelerinin yanınd!l Nilde d"mlrle
"e •te kalırlar ve, bir harb halinde hat ctm muvazmf hizmette sonraki talim ve umumt hizmetlerinde. devletin mevcud daireden geçerek. iıtuyanun dıp.nnnda mif olan Faruk yatında. kraliçe husus! 
"'1 kudret~rine t{Öre bir hizmet gl5nu- ieıtııl)'ıaıııinl ft ıll.lhh hizmete elvenıli inzibat kuvvetlerine yardımcı btr unsur bekliyen dört yalla ahll ~ acık sal- bir %iyafet verdi Ziyafet her türlü me -

!.f için, burada fhzaı; olunurlar. olmıyan ferdlerin han.rtne göre. hizmete UAve etmektir. Da nni mnt.ı teıkilltı tanıt arabasına bindi. Sohmda da Mısır rasimden uzaktı. Ştirlı bir mehtabın al -
1istn temel vazifeleri fWllardır: ywtifmestnt temhl etmekle beraber, İbl- 1?üstemleke1erde daW yhu.de lriirilmlf vellahdi oturdu. Yeni clamad1anm g6ren tında pınl pırıl yanan yatta yapılan b11 

!!arış 2anıanında: Ferd ne ceıniyetbt ym devlet ıençllk tlfkilltına da ~yQk tır. Kahireliler (Yahyelıemir... Zindebad... aile toplantwnda. kral l"anık. kraliçe Fe-
~n lllildafaasına ihzan. milıse dahll ayılarda mOlmnmel ımıalllm ve Anurler Bu,gi1n. muvazat ft)"a mm. l&bay ve Payendebad) diye 'belmmra. iıharı fi _ ride. Premes hvzıye, Prenses Faize ve 
!et ilet kfitıe inin, memlekette umumi ..., vertr ld bil tefkilltm 1111 hedefi gen~- neferlerinden milrekbb ldlçtlt 'bir kad- di.mani etmeğe hafladılar. Onde muhafu veliahdc}en bafka kimse bulunmadı Pr n 
~ tlifirı kolaylaştınlması ve tesrii fçfn leN. muvmat hianetten evvel asker! ronun nezaretinde ft 8 lejyon halinde kıtaatı. saltanat arabamım yanında, yaya aea Fevziye ak,am'c tuvaletinı d ğ ştir-

hazır bulundurulması, kendi seferi btr &ı talim " terbt7• vermektir. çab~an 40.000 lmılle bnetmdeki Doğu olarak giden yalmkılıçh 1t1 muhafu, ve mif, beyaz ve çok zanf bir gece tuvaleti _ C:---_ Muvazzaf cırdu. meuubları ıniliae gönül- Mnka amele mm.terini a sikretmek dıiğer zevattan bafb alayuı arka - ciyınif, seçen haziranda nipnlandığı va-
lalrı: Blrlnclklnun tar1hll Son Posıa,a ld olarak gıeçel>Ueceklm gibi bütün ih- lbnndır. aınıd'.an cta vellahdtn maiyettne tahlil edf. kit, nipnhsımn &önderdlji inci &erdaıı-

t. U,.t lllbqlan, ..-. -w mfltehu111lan (Devama 10 1111a1..,,..., leıı arabalar ~ Velüıbd halkın ııtı talıınl§tı. •• 



8 Sayfa 

&SiZ:s::a WZ L 1 
SON POSTA Mart 8 

40 1 .. e g öky Ü zü nd e c 64 sene sonra alevlenen münakaşa ::ı 
YI OnC • •• Abdülizizin katledildiği 

-geçen bır serguzeşt iddiaları doğru mudur? 
Abdülaziz Topkapı sarayından Sultan Murada yazdığı 
mektubda : " Kendi elimle silahlandırdığım askeri.nı, Bir kuyrukluyıldız yozunden ölUm tehlikesi geçiren ilim adamları 

başlarına geleni bugün anlatıyorlar beni bu hale koydu l ,, diyordu 

-8- Diyor ..• Valide sultan .• Sultan Mahınu~ 
rllım bu sevgili gözdesi, metanetini ınuha• 
faza ediyor. Oğlunu teselliye uğraşıyol'ı 

V aktlle bir kuyruklu yıldız, güneşin 
cazibesine tutulmuş. beyzi bir mahrek • 
:ıe omm etrafında dönmeye başlamıgtı. 
Döndükçe etrafına kendi parçalarından 
saçıyordu. Her sene İkinclteşrin ortala
rında arz, bu yıldızın yolundan geçerdi ve 
insanlar onun saçtığı hacerı s~mavileri 
görürlerdi. Bugün hal! astronomlar Teş
rinisani 14. 15 sabahları erkenden bu ha
ceri semavi yağmur.unu seyrederler. • 
Kuyrukluyıldızın bizzat kendisı de 

otuz üç yılıd'a bir, dünyamıza yaklaşırdı. 
O vakit gökyüzünde harikulade bir fişek 
oyunu başlar ve dünyanın yansı bunu 
hayran hayran seyre dalardı. Bu harika
nın sonuncusu 1866 da görülmüştü. 1899 
da da yeniden görünmesi heyecan ve en• 
dişe ile bekleniyordu. 

Fakat Sonteşrin ortıılan hava tetkik
lerinde si.si daima hesaba katmak lazım
dır. Memleketin büyük bir gazetesi de 
bunu düşünmüş ve si!I olur da haceri se
mavt ya~uru iyi görülmezse dıye Y. M. 
Bacon adında bir ilim adamına şu teklıf
te bulunmuştu: Bu adam hususi surette 
hazırlanacak bir balonla bulutların üstü· 
ne havalanacak ve hadiseyı oradan iyice 
tetkik edip yazacaktı. Şansım varmış. 

Bacon baş asistan o!aralt beni yanıno al
dı. Baloncu ile beraber üç ki'i Newbury
dan havalanacaktık. 

Bazı teknik mecburıyet]er bizi, zem
berekli, ckelebek~ biçimindeki alelaöe 
süpaplara benzemiyen bir silpapls yola 
çıkmaya mecbur ediyordu. Bu yenı SÜ· 

pap. reçel kavanozu şeklindedir ve yal
nız parçalanmak suretile açılabilir. Açı· 
lan yarıktan gaz çabuca!t boşanıverir. Bir 
kere ~ açıldı mı bır daha kapanmaz. Bu
ntm için balon yere iyice yaklaşmadan 
.Opap açıl:maıınalıd'ır. Yo~sa gaz birden
bire ~nır, balon bir dakikada yüksek
Mn. yere düşebilir. 

Yola çıkacağımız gece tam bir Teşri· 
nisani gecesi Mti.. rn5kyüz.ü koyu bir sis 
ta'bakuı.n<l.an görünmüyordu. Sabaha 

- Ey! Anlat bakalım! 
- Ne arı.la tayım? 
- Sen ne anlatırsın adama? Cavi • 

dandan bahset. Son günlerde, onun i -
~in yapılm~ yeni bJr şiirin yok mu? 

- Olsa da, olmasa da sana ne? Şiirle 
ahş verişin yok ki! 

- Yoo! Bak!. Beni teclıil yok. Neden 
anlamazmışım şiirden? Pek AlA anla -
rım. FailA.tün, mailatün .. biz de mekteb
de okuduk. Ziya paşanın terkibi ben· 
dini.. tereii bendini yuttum alimallah! 
Başka tür!ü zaten adama şahiı.detna -
me vermezler. Amma, sonrad&n kay -
dırdım. Daha başka şeyler de bilirim .. 
cBilsem şu kuzu!> nasıldı o? Kuyruğu 
boyuna havada sallanır .. kuyruğun adı 
bir tuhaftı. Hoca sınıfta okurken, ka -
tılmıştım gülmeden .. ha! Durl Buldum! 
cOOnbA.le ise, hemiş-e citnbaııt.. defn 
pıt öyle! Bu dünbAle çok hoşwna git • 
ti. Bir halayık alırsam, adını inşaallah 
DünbAle koyayım. -DünbA..le!. Kız!. A· 
,man, pek hoş val1ahal. 

Memduh, her vak.itki gibi, efendinin 
yanma çıkmış, hürmetle elini öpüp, ha
tınru. sormuş, sonra da ruhsat ale.rak, 
aşağıya arkadaşının yanına inmi,-ti. 

Pencerenin önünde karşılıklı oturu • 
yorla.r, kilercinin getirip de ~nlerine 
koyduğu donanmış gümfı4 tepsiden ra
kı içerek konuşuyorlardı. 

Şiirle, şairlerle bermutad bir fMıl a
lay ettikten sonra, Memduh, lAkırdının 
mecrasını ertesi a~am için tasarladığı 
Aleme intikal ettirdi. 

- Nasıl, Macidciğim!. Piliç ne& de-
ğil mi? Piliç değil.. epleç, kilirl 

- Anlamam! 
- Anla, anlama .. benimle beraber -

sin, yarın! AJimallah yakanı bı.rak -
marn! 

- Ne işim var, ayle yerlerde benim? 
Memduh katıla katıla güldü.. 
- Eveeet! Beyefendi, o yerlere gidi

fi bile dildadesine hiyanet addeder. 
Alfedersin. birdenbire ·düşünemedim. 
Maamafih, günahını ben takabbül e • 
derim. Allah~kına beni yalım bırak -

karşı saat dörtte hareket etmeye karar 
vermiştik. Çünkü: Haceri semavi yağmu
runun en şiddetli zamanı o saate rash
yordu. Aaraya bulutlar girince dünyayı 
seçemiyece~miz için, vaktinden evvel 
yola çıkar da havada !azla kalırsak körii
körüne denize 3ilrüklenebil!rdik. 

Balon yükselirken yerdekilere ene ta
rafa doğru istikamet aldığımızb bağıra -
rak sorduk. 

- Tam şarka doğru! dediler. 

Tuttuğumuz bu istikamete göre deniz
le araını.Wa (60) mil vardı. Rüzgann sü
rati saatte 15, 20 mil kadardı. Demek At· 
lantiğin üstüne sı1rük1enmemek için ha
vada çok çok 3, 4 saat kalabilecektik. 

Yükselen balonumuz kalın bulut taba
kalannın arasına karıştı. Kum torbaları-

mızdan d'ördUnü atmaıdıkça onlardan 
.sıyrılamadık. Fakat bir kere bulutlann 
üstüne çıkınca kendimizi, halA riiyala
rFmda .gBrdüğii.m. bir per! Aleminde bul
duk. Ay ışığında pml pırıl pırıldayan bir 
bulut denizi. .. Üsttindc, biz... Bu eşsiz 
güzelliğin karşısınd.i hayretten dtonakal
mış, 8811 maksadımızı bile ounutmuş g~
biyiz. 

Neden sonra kend:mize geldik. Görl\
nürde hiç ISyle umrl:.ı~umuz gibi muhte
şem bir haceıi semavi yağmuru yoktu. 
Meğer se:rseri kuyı:uklu yıldız~ yıJlarla 

evvel cMüşteri yıld1zt» yakalayıp, bi"".im 
manzumemizden uzaklaştırmış ta bunu o 
vakit bilen yokmuş. 

* 
Ümidimizin boşa çıkması tabii epey 

canımızı sıktı, a.mm'l gördü~Limüz bu an
latılmaz. ben1eri bulunmaz manzara zah
metimize kat kat değiyordu. 

Baktık, tekrar bıılutlan ıd 1oğru iniyo
ruz. llemen iki kum torbası daha attıit. 

Biraz sonra, bir tane daha... Böylelikle 
bir çeyrek saatte yedi safr:::ı torb3sı :?t -
mıştık. Bu, tehlikesız bir iş sayılamazdı. 
Baloncu itiraz edecek oldu. Fakat biz bu
rav2 maksadsız gelmemiştik. Hacerise • 
mavileri bulamadığımız~ göre hiç değil
se görebildiklerimtzi iyice tesbit etme
den dönmemeıliydik. Yani ne yapıp yapıp 
bulutların üstünde biraz d:aha kalma
lıydıık. 

Yedinci torbad:ı.n sonra tabii artık in
medik. Fakat bulut yığınlarından pek 
yukarıya d'a çıkamadık. Topraktan an
cak 3000 ayak yüksekte kaldık. Saat altı
ya doğru tanyeri ağardı. Sank: bütün 
kırlar, ovalar kocaman bir kümes imiş 
gibi, aşağıda mlithi~ bir horoz sesid'r 
başladı. Yirmi dlakika geçmeden ortalık 
adamakıllı ışı.ıklandı. Balonun yavaş ya
vaş inmeye başladığını sanıyorduk. Baro
metreye baktık. Olduğumuz yerde bir 
ayak bile inmemişi2:. 

(Devam1 10 uncu sayfada) 

Şehzadelerinden Yusuf İzzeddin ve Mah 
mud Celaleddlin Efendiler le Hafız Meh
med ve ıFaJıri Beyleri yanına alıyor. Rıh
trma yanaşmış olan beş çifte kayıklardan 
birine biniyor. 

Bu sırada, şiddetli bir yağmur yağıyor. 
Bu folak~ yolcruhnm sttsıklam. ıslatı

yor. 
Evvela Sultan A~\z\u kayığı ve sonra 

valide sultan ile dlğer saray kadınlarını 
Topkapı sarayına nakledecek. kayıklar 
hareket ediyorlar. Karakol gemilerinin 
küpeştelerine yığı.'3.rak bu hazin manza~ 
rayı seyreden bahr.iyelilerin önünden ge
çiyorlar. Yalı köşkü iskelesine geliyorlar. 

Buraya, ancak bil' tek araba gelmiştir. 
Ve bunu da, padi~ahrn sadlk tebdil eskisi 
Hüseyin ağa getirmiştir. Bu küçük teb
dil arabasına, anca"k - iri vücudlü - padi
şah binelriliyor. Hanz Mehmed Beyle 
tebdil eskisi Hüseyın ağa, arabanın ya.11-
lannda yürüyı0r. Fahri Bey de, şehzade
lerle beraber, yayan olarak arabayı ta
kib edl:i.yor. 

Böylece, o şiddetli yağmur altında sır
~klam kesilımiş oldukları halde, Topkapı 
sarayına geliyorlar. O loş ve kasvetli 
dehlizlerden geçerek - yarı hazırlanmış 
olan • (3 üncü Sultan Selim dairesi) ne 
giriyorlar. 

O kadar ıslanmışlar ki, elbise ve hatti 
çamaşır değiştirmek lazım. Fakat, yan
larında ne elbiseye ve ne de çamaşıra aid 
hiÇbir şey olmadı~ı için, ~ıeğişmek k.ıbil 
değil. 

Hafız Mehmed Bey, Sultan Azizin es
vabcıbaşısına bir tezkerP. yazarak vazi
yeti biLdiriyor. Sultan Aziz. soyunarak 
gelecek elbise ve çamaşırları beklıyor. 

Bu sırada valide sultan ıle kadın efen
diler de geliyorlar. Onlar da sırsıklam ve 
perişan bir halde bulunuyorlar. 

Sultan Aziz, ağlıyara k annesine 11arılı

yor: 
- Valide!.. Nedir bu hal? .. 

" Son Posta'nın Romanı : 68 

Ah ne baygın bakışın var, 
~ $ '.Ilfi @I~,., ~ U @.Ul ;~ô~:o 
yaz şemsırelıl,, E:f~::. 
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* Dolmabahçe sarayından o kadar acel~ 
ve tedariksiz çıkılmış ki, akıl edilip te 
para bile arınmamış. Ne Sultan Azizde.: 
ne valide sultanda ve ne de kadınefe!l."' 
dilerde, para namın~ hiçbir şey yok .. • 
Bereket versin ki, Hafız Mehmed BeyirJ; 
üzerinde bin lira ka:iar banknot para var'. 

Mehmed Bey derhaı bu parayı çıkat1" 
yor. Acil ihtiyaçhr için sarfetmeye baş~, 
lıyor. 

Sultan Aziz, biraz istirahat eder et<
mez, hokka kalem ist~yor. Yeni padiş~ 
olan - biraderzadesi - Sultan Murada ŞU, 

tezkereyi yazıyor: 
- Aynen ve barfıyen -

[Evvela Cenabıhakka, saniyen atebei 
şevketl'erine sığınıyo:um. 

[CülU.Su hü:mayunıarını tebrik ile be"' 
raber, hizmeti millette say ve gayret et~ 
rn.4 isem de, muvaffak olamadığıma te-l 
essüf ve .za.tı mülfık~nelerin1n muvafia .. 
k.iyetlerini temenni ederim. 

[Milletin itilayı şanına ve devletin «M 
mini istikbaline vastta olabilecek esbabı.l 
zatı meliktarilerine amade etmiş olduJ 
ğumu feramfi§ buyurmazlar ümidinde~ 
yiın. 

[Kendi elimle silahlandırdı~ım a&' 

kerimin, beni bu hale koyduğunu ihtat 
' ile beraber, mürüvvet ve insaniyet, s1~ 

kılmışlara yaııdb.m etmek meziyetini g8!" 
terdiğimden, bulundu~um şu tenk nayı 
ıztırabdan halAs ile bir mahalli mahsul 
tayinini rica ed'er .• ve, saltanatı Osmanlııı 
yeyi, sülilei Abdülmecid Han hazretleri
ne terkeylerim.] 

·k 
Burada, küçük bir istitrad yapaca~ 
Sultan Azizi iskat ed~rken, hal fetva• 

sına (muhtelişşuur) kaydını ilave edeJl" 
ler, çok hata etmişlerdi. Çünkü suıuuı 
Azizde, zerre kaıd-ar cinnet eseri me,·cu~ 
değildi. (Arkası var) 

şey kondurmadım; umumi kaideyi söY'" 
lüyoru.m. Ve bittıi.bi her kaidenin d~ 
istisnaları bulunduğunu teslim ede ~ı 
rim. 

- Hah, şöyle! Yola gel!. 
- Ne yola geleceğim? Kadınlar hak-' 

kında benim fikrim, kanaatim 'bu mer 
kezde. Şeytana inanının da, kadına i • 
nanmam! 

ma, sıkılırım. - Haydi, efen -
- O da senih bileceğin şey1 Ben dd 

kendi kanaatimde musirrim. - Peki, canım! dimi Kadın hiasiya -
Bu sefer de senin :L,,- ~ına. itimad olunıur 
tediğin olsun. mu? Bugün sever, 

- Bir şiir de o yann hiyanet eder, 
kızcağız için yuar • öbür gün tekrar sa· 
sın .. ne idi adı T na döner, daha ö ~ 

- Hi.i.nnüz. bUr gün ~ bir ser -
- Bak, kA~ A· serinin peşine takı -

dını ,beJı unuttum, o lır, deroltı:r gider. 
bellemif. Seni sin.Bi, Kadının ne a.şkınB-t 
seni! Doğru söyle, ne hu.su.metine, hiç, 
Macid: Şuna sen de hl! bir şeyine inan 
bittin a 1 olmaz. 

Macid dudak bük- - Senoe. 
dil. cB<Syle ~ - - Bence değil. 
lem yosmalara ben Ctt.mle !1:em bunu 
kıymet mi veri • bByle billr. Dene • 

- Öyle ise, çakalım! Müstakbel yerı~ 
gemizin şerefine!. cSaki! Getir ol ba " 
deyi kim mayei candır!.> Bak, bak ne ~ 
ler biliyorum! Bir de bana cahil der J 

sin!. 
Bu zevzeklik Macidi güldürdü. Ye' 

mek vaktine kadar daha öteden beri İ 
den konuştular. Piyanist Devlet efen " 
diden bir iki alafranga parça dinledi ' 
ler. Sonra sofraya oturdular. 

Memduh Hürmüzün hayalile han ' 
dan, Macid aşkının verdiği melAI içe~ 
risinde puyan idiler ... 

-2-

rim?'!> dem.ek isti • mişttr. Ben, -Allah ~ 
yor gibi idi. Mem • etmesin yaJ- evle • İki arkadaş, erkenden daireyi as!J"ll9 
duh lAkırdıya de· neoek olsam işin i . , lardı. Beyoğluna kadar çıkıp, Löbon ~ 
vam etti: Kilerci""'- getmit.ai giLm6f tapsi den rakı içere1ı k°'"'ftıltl'Orlcırdı ç1nıe aşk, ~ ka - dan bir kutu alafranga şeker ile Pig ~ 

- Bitilm.iyecek gibi de~ ld! Sen gö.z- yavlıyarak dol~tıklıı.rı gibi, sen de Ca- r.ıştırmam. Bak: Efendi ile annem bir- malyondan bir şişe lAvanta aldılat' 
!erine, kirpiklerine dtkk.at etrnedön. He- vidanın arkasından ağız açmaksızın, sa- birler~ Aşik Q1muşlar m:ıd1ı1' sam • Memduh bunu Rftnaya, ev mübareke~ 
le teni!! Bizim efendinin, Londra elçi • de yutktmaraktan dolaşmakla onu ~lde yorsun? Halbuki ohu senedir mia gibi, si olarak peşkeş çekecekti. Oradan, 13ııtı 
si Rüstem paşaya yazıp ta getirttiği, edeceğini sanıyorsan, yanılıyorswı gö~ gtll gibi geçiniyo.rlax. çeke.pısına döndüler. Berber Aris'<i' 
bin ihtimamla ~ştirdiği Viktorya züm. -:- Bana, demek ki onları mJsal gös • traşı tazelediler, Bogosta feslerini l<~· 
gülleri haspanın yanında haltet:m.ı,. O - Elbette bir zamanı gelk', çaresi tenyoraun? lıblattılar. İki dirhe-m, bir çekirde1'ı 
ne renktir, o? Sentn Cavidan hanım.. bulunur. - En yakın mi.MI onlar. Göz önün • . ~ '"'(\J 

- Senden ao.n. defa rka edertm, - Yahu! Mademki bunu ibu kadar de. Uza~ gitmeğe ne hacet? R§.nan~11 vermış oldugu adrese dog 
Memd.ulı: Cavidanı, böyle &'efil !karılar- seviyorsun, yengemi gönderip de ne - O halde, ben dıa onlan misal ge • yollan 

1 
ar. k&' 

la mukayese emı.! Onun, benim in- için ta11b olmuyorsun? tl:rerek sana roraynn: Halam, enişte - Evi bulmak güç olmadı. Kapıyı pil 
dimde çok büyük kıymeti, çok yüksek - İptida, aşkından emin. ob:nak 18t:I:· ine hiyanet etmiş mil dilerine, iki bü~lü1:1 olmU4, ihtiyar 
mevkii var.. yorum. _ Estağfurullah! adam açtı. Ha.şın bır tavırla: / 

- Canım, anladık!. - Sen! - Demek ki her kadın senin. saçma - Ki.rruıiniz? Kimi istiyorsunuz? di 
- Belki bir gfuı. berum. zevcem ola. - Evet. Yalnız benim onu sevmem hükmüne gtrmtyor. Cavid.ana ne diye· ya sordu. 

cak. Ona .hürmet etmeni lııterim. kAfi değil Zevcem. olacak Jtadm.m da öyl.e milrıMebetstzltk.ler konduruırsun? - Tanımadın mı, Mollacığım? ffel' 
- Zevcen m! olıleak? Sen avucunu benden hoşlanmaıHm, beni iwmesini Beni çiled<-n çıkarma.k için mi'Y iyi bak, bakayım! 

yala! Kedilerin, eiAercinin peşislıra mi· ieterim. - Haşu\ Ben ~ tamihaıı bir (Ar kas~ vııd 
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8 Mart SON POSTA 

1 Denizcilik tarihimizin meçhul kalmış sayfaları 

Zindancı Mahmud Kaptanın 
harikulade maceraları 

1 

Mısırlı Yusuf adında bir kölenin efendisine yazdığı 
Tnektub bize 17 nci asırda Akdenize dehşet salan 

geni bir Türk korsanını tan1iıyor 
( " Son Posta ,, nın tar;hi bahisler muharriri yazıyor ) 

Bugün Son Posta'ıiın karilerine kah· ı 1 Fransız kaptan gemiye gidip geleli: 
~nıanlıklarla dolu deniz tarihimizden - Sizi Kıbrısa çıkarmağa 400 kuru-
~r fasıl naklediyorum: Zindancı Malı- şa sözleştim, bu paraya da ben kefil 

Ud kaptanın macerası... oldum! 
de~n yedin~ a~ır ort&~md~ ce~e!.an e- . Dedi. Zavalh yolcular bu söze de 

bu harıkulade vak a bır kutubha - ınanır gibi göründüler. Ellerinden ne 
~enın yazma kitabları arasında unutul· gelebilirdi ki? ... Kazazedeleri flika ile 
~·kalmıştır. gemiye götürdüler. Kurdlu peksimed 

Şeıı:~ri 1084 yılında Mısırda Kahire ve kokmuş tuzlu balık vererek karın· 
b· ınde Elhac Abdürrahman adında lannı doyurdular 
ır ?ezirgAn vardı. Bu bezirganın Yu - Fakat günlerde~beri çiv yengeç yi-

suf ısnıinde t --'! tı· · v 't b' ~ köles· gaye mau e ı. yıgı ır yen zavallılara bunlar cBelgrad bak-
E ı vardı. lavası• gibi gelmişti. 

b .lhac Abdurrahman küçilk yaştan • Onlar güvertede yemek yerlerken, 

1 
e? !~nında büyüttüğü bu sevgili kö- aşağıda ambarda demir ve zincir ses-

kesın~ ~şte bu 108..f yılında. azad etmiş, tına devam edı~ Vl du. o gün akşama leri işitmeğe başlamıslardı. Artık hep· 
endısıne ser:m · 'd' y f kadar bu ada karşısında bocaladılar. · b' ~ da . aye vermış ı ı. US? sı, ıraz sonra başlanna gelecek felA· 

bu para. ile M , 1rda mal ı ak Is Nihayet, gece ka.valara çarpıp parça- k 1· ı 1 ta ı~ n a ar - - e ı an amış ardı. Nitekim bir gemici 
tbula gitmeğe karar vermişti. lanmak tehlikesini önlemek için iki de· gelerek: 

\' s~enderlyeden 55 müslü.man yolcu mir attılar. Fakat yatsı vakti dehşetli - Burada kalabalı,'k oluyorsumız. 
trı~ tuccar ile bir Fransız gemisine bin • bir dalga ile palamarın biri koptu. Kalkın ambara gideceksiniz! 

lŞtl Artık son dakikaları yaklaşıyordu. Dedi. 
İskenden"yed n ha -'-.... tt'k1 · - Kaptan ambar ag-z·na aiderek '-·oku - 42 Tü' k 1 ınuv . e rıı::JL ... ~ e . ı en gun. b. " •• •• •• r yo cu geminin ambanna 

at..fta anıfık bir rilzgA:d~ gitmışler, f~kat lara bağırdı: goturule:ek zincire vuruldu. Ambarda 
aU~ .. rüzgAr dtnmı~. yelkenler por • - Yolcular! Gafil olmayın, başpala- da 10 esır daha vardı. Bu zincire vu -
1 

nıuş, gemi de Akdenizin engin su • rnarımız koptu! Bir palamar üstünde rulmuş esirlerin ortasına üstü açık bir 
a~nda ha.reketstz kalmıştı. kaldık, dalga gemiyi karaya atarsa ga- varil konulmuştu. Bu varil ckazayi ha· 

rtıi ~kat bu vaziyet ~k devam etme - fil olmayın!.. cet iktiza ettikçe teşaşür etmek> için· 
b Şti. Biraz sonra ufuklar kararmağa Yolcular soyunmağa, ağlaşmağa, ve- di. 
1!anuş, fırtına allm.etleri belirmişti. dalaşıp helallaşmağı-ı başladılar. Köle Yuc::uf ve arkadaşları, bu su-

t ıa~lcular, kaptan ve gemicilerde bir Ç-Ok gecikmedi. Saat beşte ikinci bir retle ~onunun ne olacağı tahmin edi· :O: b8flamıştı. Gfln dönümüne on müthiş dalga ikinci palamarı da kopar- lemiyen bir maceraya atılmış bulu
~ ka1ınıftı. Akdenizbı. meşkur Kara- dı. Gemi güldür güldür kayalara çarp· nurlardı. 

nco}o:r; fırt.Jna.n bugQnlerde çıkardı. tı, parçalandı. Bu Malta ko~an gemisi, düştükleri 
r Gece saat alaturka .ıf de müthiş bir G€midekiledn birkaçı dalgalar ara • ıssız adadan aldığı Türk esirlerile Kıb· 
U'tına koptu. sında kaynayıp gitti. Kimisinin baca - rıs adası sulnrınn gitti ve orada lfüylik 
Şiddetli btr rüzglrla karışık yağ • ğı, kolu kınldı. Kimi vücudünün muh· bir Rum kayıihm yakaladı. İçind., 7 

ltltır bof&JldL telif yerlerinden yaralandı. Çıplak, aç gemici vardı. Kayığın reisi: 
,:i; gece sabaha kadar fırtına devam sahile dökülm:işlerdi. Soğuk, karanlık - Beni ve kayığın yükünü ve ka· 
• . ~w.. Ertest gQn hava batıya çevirdi ve ve yağmur ... feryadlan denizin müt - yığı serbest bırakın. Size 20 • 30 bin 
k.1 detıendi. Öğle namazı vakti fırtına hiş uğultusuna karışıp kayboluyordu. kuruş değerinde bir av temin edeyim! 
;~kunç bir hal a1dı. İkindide cvasfı O sırana tayfalardan biri: diye bir teklifte bulundu. Maltalı kor-
l nıkün olmıyan• bit' şekilde şiddet _ - Ben bu adayı bilirim. Şurada bir san kaptan: 
dtl\di. Dalgalar kQç{lk ~r tepeyi an • mağara vardır, sığınalım! dedi. - Bunu yap, 200 altın da bahşiş ve· 
~l'IYordu. Akşam namazı vakti yağ - Kazazeje1eri bir mağaraya götürdü. reyim! Fakat nasıl yapacaksın evvela 

1 
u.r şi<ldetl~ndi. G&:yüzünde şimşek _ Orada odun ve çah çırpı buldular. Bir anlat bakalım! 

er hem d d .... ır d derviş iki tahtayı birbirine sürterek a- Dedı'. n en urma &ft ~ıyor u. 
n· erken !kOT'kunç bir çatırdı ile gemi • teş çıkardı. Mağaranın içindeki kuru Rum reis izahat verdi: 
D~ orta direğine bir yıldınm düştü. dalları tutuşturdula::-. Bir gemici de - Kıbrısta denize bir saat mesafe· 
y ı~ek sereni ile beraber parçalandı. kuru bir toprağa işedi, arkadaşlarıru de, içeride büyük bir köy var, ben o -
ç~ dırım Fraıısı.ı tayfalardan birine işeterek yaralıların yaralarına bu si- ralıyım, köyürı zengin bir ağası oğlu· 
li tpınış, llhzede bir kömür külçesi ha- dikli çamur !le merhem yaptı. na sünnet düğünü vaptınyor. Civar 
liine Sokmuş, kamara!lnda bulunan müs Sabahl~yin sahile indiler. Geminin kasabalardan 15 - 20 tane gayet zen-
nıan yolculardan da birin" ··1d·· her bir parçası bir tarafa atılmıştı. gin ağalar dügvüne davet edildi. Ogvlu-

ll'ı~til. 1 0 
ur • 55 .volcudan l 2 si, neminin l 8 kişi olan 

b nu sünnet ettiren ağa benim kendi a-
d<ı?enıiciler.:n soğuktan, yağmurdan ve mürettebatından da 9 tanesi boğul • t!am oldutrundan gayet iyi biliyorum. 
ağı Udan elleri tutmaı obnuştu. Ambar muştu. O gün odun topladılar. Uzakta Davetli zengin ağaları gemiye kaldınr 
dek~larını kapatmışlardı. Ambarın için- bir yelkenli görür görmez ateş yak - isen 20 - 30 b'n kuruş değerinde bir 
ltktı Y0.lcı.ıla.r, gemi yalpalarken karan- mak suretile işaret vereceklerdi. Ck • fidveinecat alırsınız~ 
l'o ~ bırbirlerinin üzerine yuvarlanı - len korsan gemisi dnhi olsa, açlıktan Maltalı korsanlar bu teklifi kabul 
.L 1rdardı. Gemın' ı'n ~rını· feryad \re fı"gan ölmekten lse esaret tercih edilirdi. ettı'l" E ıa· k b" k ~ ıy •or. vve araya ır casus çı a· 

Uruyordu. O gün deniz kenarmda yengeç top- rıldı. Bu casus siinnet düğünü olan 
)ti ~erken kıçtan gelen bir dalga gemi· lavıp yediler. Fırtıncı dinmişti. Kaza - köyü gözliyecek, davetli zenginler ge
\>a asnııı, su varillerini ve daha ne zedeler. bu ıssız adada beş gün, beş ge- lince. gece sahildeki bir tepede fun • 
tl f:i h~psini alıp denize sürüklemiş - ce, hep böyle yengeç yiyerek ya - dalıkları tutuşturarak korsanlara ha -
ltıitıi ~ bir dalga da bir yolcu ile ge- şadılar. Hepsi çırıl çıplaktı. Bir kaç ber verecekti. Korsanlar da bu işaret 
nı· .n kAtibini alıp yutmuştu ve ge • gün daha enginde bir gemi görünmez· verilinciye kadar adanın tenha sahil • 

ının Pusı and A k ' se ölüm rnuhakknktı. lerı'nde dolaşacaktı. 
·~ a ! lttını oparm~ denize ıştı, ' Altıncı gün erkenden enginde bir Casus karaya çıkarıldı. Kalyon da 
•1t~sla sandığının gitmesi, kaptanın yelken göründü. Biiyük bir ateş yak - Rum kayığını yedeğe alarak olta vur -
g~~ı başından almıştı. Çünkü: Pusla, tılar. Kuru odun ve çalıların üzerine mağa başladı. 
hiı. kının gözü demekti. Gecenin müt • yaş çalı atarak büyük bir duman yap- Malta kalyonunun zindancısı olan 
., ar ı tılar. tında an ığmds dağ gibi dalgalar ara· korsan gayet cesur bir adamdı. Meğer 
'Y ~ genıı gözsUı ka~ı. Bu gemi bir kalyondu. Dumanı gör- bu adam, bir meseleden iki yıldanbe-

lt\i aagrnur sicim gibi boşanıyordu. Ge- dü. Adaya yaklaştı. Denize bir flika ri kaptanlarına garezli imiş. Geminin 
lii~r1tık rneçhul bir istikamete doğru indirdi. Bu !lika ile adaya iki adam olta vurup işaret beklerken zirıPancı 
~ enıyordu. geldi. Fransız kaptan bu adamlara yak- korsan zindanın kapısını kapıyarak 

cenın do- dil 1 ı..:_ ~...... !aşarak konuştu. Sonra Müslüman yol zı'ncı're vurulmuş Tu"'rklere.· 
ietrıi . r nc;e uır ~uuşek çaktı· 

Cller fiın ği Ao. d b ' culanna gelerek: - Ey esirler size bir müjdem var, 
&eçtÇoikler!.. şe n ışıg.n a ir karaltı - Elem ıv>kmevin, gelen gemi Fran· r " bana yardıM ederseniz hem halAs, hem 
t geçmed tki ci "'- sız gemisidir. İskenderuna gidiyor - de mal sahibi olursunuz! Kaptan ile 
ı, geın1 . en, n uu- şimşek çak muş, varayım karvta~e söyılı::ı.c:eyı'm, dı cıler zaten dikkat k ·ım· ı r '""' bizimkilerin en yarar ve dilAver olan· 
' bu k esı ış er - sizi bir selamet snhile çıkarmag· a rica n_ arnıtl' Bir kıu-9 idi lan bugünlerde bir köy basmak için 
ue:rn · · · edeyim! dedi. Başta köle Yusuf olmak her k ıntn orta <liregı sereni ile bera • .. 

1 
karaya çıkacaklar. Onlar baskında i -

ırıırnışt Ge uzere yo cular: ken gemide kırk elli korsan ile ben ka· 
gfdiyord ı. . mi yalntt trinkte ile - İyilik zayi olmaz, bak gör, biz,i hu u Mtıthı• bf akıntı · lacağım. Gemide kalacaklardan on ta-

e do;tt._. " r gemıyi sa- kurtar! dediler. Dediler amma, Fran-Sab h1;ı-u sOrükIUyordu. nesi de benim adamımdır. Bir fıçı da 
f a leyin kü l\k blr sız kaptanın yalan söylediğilni. gelen şarabım var .. Heriflere bol bol şarab 
Isında bul Çt ıtmz ada kar • geminin bir Malta korsan geınisi ol • ikr d unduklanm ...K--lfil' Fı anı e eceğim. Bedava bulup sızın -

gv~-u er. r - dugu~ nu da anlamıslardı. • (D•vam.ı 10 uncu aa·ufadtı) 

Çocuk san' atkirlar ve 
analarile ha baları 

Bu a ,a ve babalar ya çocuklannın parasını yemekte, 
yahud terkettikleri çocuklarını, para kazanmıya başla.. 
dıktan sonra hahrlamakta, bu yüzden Holivudda biı 

çok garib davalar çıkmaktadır 

Hollywooddaki ço
cuk san'atkarlar a
vuç dolusu para ka· 
zanırlar. Fakat bu 
paralardan, yaşlan 

dolayısile istifade e-
demezler. Bütün k'~

zançları ebeveynleri 
tarafından alınır, v• 
kendilerini ana, babı 
lan idare ederler. 

Kendilerine ancak 
cep harçlığı olarak 
ufak bir meblAğ ay· 
nlır... Çocuklannın 

ilerde ııı:engin birQ.? 
mülk sahlblen olma
larını arzu eden ebe· 
veynler bulunduğu 

gibi çocuklannın pa
ralanndan istifadeya 

kalkışan ebeveyn .. 
ler de vardır. Bunla
rın sayısı bir hayli 
yüksektir. 

Şımdi size ebeve- Çocuk .an'atkdrlardar.. MiC'IC.y Rooney 
.ynlerinden yaka silkmiş olan çocuk - !halbuki ltımun 4000 ıdblardan fazla ka.. 
!ardan bir kısmının veya çocuklarını dava zanca malik olduğunu ileri sürmüştU:r. 

eden ana, babaların maceralarını anla • Genç san'atklr :hakime hitaber. şu söz• 
talım: leri söylemiştir: 

Maurice Costeno·nun acıklı hali •- Ben on Yaıında iken san'at haya.-
Sessiz sinema zamanında çok meşhur tına atıldım ve bu yaşta babama bakma• 

bir san'atkAr vardı: Maurice Costello... fa başladım. Bize bir santim bile sarf et. 
Okuyucularımız iç!nde onu hatırlıyan medL Üstelik ben ona muntazaman para 
belki bulunur. Ma!lrlce Costello şimdi gönderdim.» 
parasız, pulsuz bir haldedir. Mahkemeye San'atkAr davasını kazanmıştır. Fakst 
müracaat ederek kızı Dolores Costello- ulüvvü cenah et>eri göstererek babasının 
Barrymore'dan haftada 40 dolar nafah mahkfun edilmemesini rica etmiştir. 
istemektedir. Dolores meşhur san'atklr Sylvia Sydney'in hakiki babası 
John Barrymore'un karısı idi. Geçineme- kimdir? 
diklcrinıd!en dolayı ayrılmışlardı. Güzel gözlü ve zarif yüzlü Sylvia 

Biçare Maurice Costello şimdı 81 yaşın- Sydney de bir vakitler Nevyorkta ismi 
dadır. Hastadır. 1932 senesindenberi hiç bile anılmıyan küçük bir aktristi. Babası 
bir iş görmediğim söylemektedir. Yata- Manbattanda diş tabibliğini yapan Sig. 
cak yeri bile olmadığını iddıa ediyor . Kı· mund Syıdlney sanılırdı. Halbuki hakiki 
zı Dolores ise sinemadan kazanmış oldıı- babası annesinden boşanmış olan Victor 
ğu paraları vakti!e babasının elinden al- Kosov isminde bir adamdı. Annesı işin 
dığını ve bu paralan saklıyacağına har· doğrusunu kendisine ancak 1933 sene-
cadığını ileri sürmektedir. sinde söylemiştir. Kosov mahkemey.:? mÜ· 

Ceki Kuga'nın feci vaziyeti racaat ederek çocu~nun Sydney adını 
Ceki Kuganın vaziyeti de çok fecidir. taşımaması için doktcr aleyhine dava i

Ceki vaktile çevirmtş olduğu filmlerden ikame eylemiştir. Davaya Sylvia da ka .. 
milyonlar kazanmıştı. Ş!mdi 22 yaşında- nşmıştır. Fakat her ikisi de hak kazana
dır. San'atkar Betty Grabl~ ile evlen- mamışlardır. Anla,ılan doktor ile annesi 
miştir. Yaşı ilerledikten sonra bizzarur arasında vaktile bir aşk macerası geç
sinema san'alkarhğını terkeylemi~ oıan miştir ve güzel san'atkar da bu aşk ma .. 
Ceki Kugan parasız kalmıstır. Bunun ü- cerasının rnahsulfidür. 
zerine annesi ile üvey babası Arthur Çocuğunun parasına koşan ana 
Bcrnstein aleyhlerınde dava ikame eyle- Hollywoodda is:ni çok anılan çocuk 
miş ve gençliğinde kazanmış oldı.ığu ve san'atkarlardan biri de F.dith Fellovstur-
800.000 dolar tahm;n eylediğ'i muazzam Geçenlerde annesi tarafından mahkeme 
servetin kendisine iade edilmesini taleb huzuruna çağırılmıştır. Harriet Fellovs 
eylemiştir. adını taşıyan anne~i çocuğun velisi sıfa
l\1ari Aslor aJcyhin<- ehcveyni tarafın- tını almak i~tiyordu. Halbukı ka.dm vak. 

dan acılan dava tile kocasından boşanmış, aile ocağını 
Sinemadan hayııtını kazanan Mary As- terketmiş. çocuğ.ı baba annesi bakmıştır. 

tora knrşı ebeveyni bulunan Mösyö ve Çocuğun para kazandığını görünce tekra:r 
Madam Otto Langhanks da nafaka dava- onu tesnhübe kalkışmıştır. Küçük Edith 
sı açmışlardır. Kızlarının haftada binler· mahkeme huzurunda herkese göz yaşlan 
ce dolar kazancı olduğu hald~ kendileri- döktüren §'U sözleri söylemiştır: 
ne bakmamakta olduğunu iddia etmit- c- Ben annemi sevmiyorum. O bana 
lerdir. Kolay kolay parasını kaptırma- bir yabancı gibidir. Bir yabancıyı ise se
mağa azmeylemiş bulunan Mary Astor vemem. Şimdi pa!'a kazandığımı görünce 
ebeveyninin zarurette değil, fakat refah bana doğru geliyor. · Parasız olsaydım 
i 

beni anmıyacaktı bBe!> 
çinde Ya§adıklıınnı ileri sürmüstür. 

Genç san'atk.Arın iddiaları doıır....· rıkmış Mahkeme annesinin iddiasını redıdeyle-
5u• :\ miştir. 

ve davayı kazanmışt1r. Zarar ve ziyan 
olmak fü:ere baba ve anne.sinin çiftlikle- Kücitk Frcddie'nin basma gelenler 
rlnden bir tanesi satılarak esrnanı kend.f- Küçük ve sevimli Freddie Bıırtholome·.v 
sine teslim edilmiştir. bilhassa David Copperfield film;nden 

Sinema san'a karlan yalnız anne ve sonra çok büyük bir şölıret kazanmı •ır. 
babalanndan değil. insafsız akrabaların- Freddie teyzesi Millıcent taraf•ndan 
dan da çile çekmektedirler. büyütülmtıştür. Çok i •i b!r kadın "tan 

Gnrib bir dava daha teyzesi onu babası ve arnps'nin el' rin-
d .. k 

Sinemada dancing gir1 ıı . en guç urtarmıshr. Bunbr cocuiun 
:nakla büyük bir şöh • k ro en yap- para kazand.ıffını görünce her ne p ırnsı-

re, azanın~ olan na olu lsu . 
Eleanor Whitlney'e ka?'şı babası tara _ rsa ~ n o~u ıst!smar evle!'"ıeğa 
fından bir dava açılmıştır. Babası hafta-! k:rar .. vermışler. Nıhayet iş mnh kP"'<'ye 
da ancak bir dolar kazancı olduau d!üşmll§ ve Freddle anne v~ babasına tcs. 

nu, (Devanu 10 uncu sayfada) 



ıo ıayr. SON POSTA 

Hergün : Büyük bir noksammız 40 yıl önce gökyüzünde 
geçen bir sergüzeşt ftrldye radyo dlffi'zyon postalan 

Ankara radyosu 

(Bqtarafı 2 nd sayfada) Korporasyon namını verirler. Fransızlar 
sonradan bunlann yerlerine urileri, mo- da cOrganisatiom Profe11ionnelleıı• der
dernleri, bugünJdl cemiyet, iktısad ve si- ler. İngi:tterenin o çok mef}ıur olan ve t• 

(Bafttıra/ı 1 incııi eayfada) du. Öbürlerini gören bile olmadı. Fakaı ı=- DAJ..GA UZUNJ U~'!'J l yaset şartlanna uygun olanlan kurul · rihçe eski isimlerini hlll muhafaza ede• 
r..- 0 vakit içlm.M belli beliniz bir en- ne oluna olswı bu sa.yıl umud içinde mu,tur. Bizde olmıyan ıeyler de bunlar- Traid - Unionlan da batlı baıına bil 
~·.. ım •· ın xe1. ıto ""· d 'l:OA.. 

itişe duydum. Baloncaı (Stanley Spen· vaktin nasıl geçtiğim pek farkedemedik. 

1 
T' A Q. Jt 74 lll. J5lts Kea. 20 xw. ır. &ıg..,r bunlar olaaydı. Devlet Reisim!- llem w bir mUlt kuvvet olarak. kendi • 

cıer) e: Artık öğle ohnu~tu ve içimizde ilk defa T.A P. 11,'tt ın. 143& Jl'.ea. ıo xw. zin vazifeleri ne kadar kolıylapnıı bu - ılnf ııe mükemmel ıurette asrileıttrmlt 
- Ya, dectim, yanm uat .ama da an· hakid umud lftlı belirmeye ba§lamıştı. lunurdu. tir! 

ÇARŞAMBA. - 1/3/19 B 
d1mizi ayni yükseklikte bulurak ne ya- Barometre 2000 ayak indiğimiz\, daha da ıuo: Protram, 12.35: TftM mftzlll _ PJ. una mukabil. Avrupanın her tarafın- Dediğimiz gibi, bizde bunların eakllerl 
panz? Süpapı açar mıyız? inmekte o1ıd!uğwnuzu gösteriyordu. Ya- 13: Memleket saat lyan. aja.m, meteorol<>Jı da az veya çok kuvvetli bu te~eklrilller vardı. Bunlan yıkmak zaruri olduğu tçin 

o. büyük bir k.at'iyetle: nlan bulutların arasından §Öyle bir aşa- haberleri. 13 JS - 14: RlJuetıcümhur ban - vardır. Hem de en dik.kate llyık olanı §U· bir kısmını devlet yıktı. bir kısmını daza· 
, _ İmklnı yok. dedi. mub•lrlrılr mme- ltya 1-imıt. 4enlzi delil. toprağı seç- doau • ~f: İMan Kfinçer). ı - ~t - dur ki. birbirlerine düşman olan rejim - man, daha evvel kend! kendine yüml§U 

'

• b ..... 1 .. _.., miftik. Mtaarı1 · 2
1 

- Offenbach • İntermezmo 'Ye bar- ler bile bu tqkillta kıymet vermelten Yenilerini hilA ne yaptık, ne de yapmayJ 
~- ro . - Su~ - Ev ahtbesl uverttlrfl h ll s..-

Belli etmek istemiyorduk amma ftçü· Sevlııcirniz uzun aünnedL Asi balon 4 _ M. Me&ager _ ı~ıın opera.ruıın bale81. a -ıamular. MeselA. Bo}Jevikler, e.sas1ı surette düJllndük. Halbuki, asır. 
müzü de bir düf:'.lnce ahmfb. Pek az ko- sanki hiç inmemeye niyet etmiş gibi, bu 18.30: ıtro~am. 18.35: Mftztt (Oda müziği bunlan cmesleJd ittthad. manasın! teşkilAt asndır. Milletler, bugün, bir ta· 
nuşuyorduk. Yarını saat sonra güneş kadar alçaldıktan aonra bir zaman oldu- PU 19: Konu~a. 19.15: Tftrk müziği CJl'a - cProf~onalni Sayuz,. gelen bQyük bjr lrun ferdlerden değil, bir takım ferdlerl. 
JÜ.k.selecekü. Onun sıcaklığı gazı imbiaat ğu yerde durdu. Sonra ineceğine yeniden sıl heyeti). Tahsin Kara~ Te Safiye Tota- mer'kerl teşkilAt fçinde toplamış1ardır. işlerine ve mesleklerine göre bir arayı 
ettirecek, ba1onun ipek kılıfını kuruta- havalanmaya bqtadı.. Hem de tA ilk al· ~~ =~~=~ A~~z:t, ~~ı;u~:-:;zı: Ahnanlar ~e İtalyanla.!", ayni ~evi te~ki- toplamIJ olan teşkiİAtlardan ~ürekkeb . 
ca"ktı. O vakit alçalıcak yerde yübele- çalmaya başladığı yerden daha yukan· ği. Çalanlıı.r: Vecihe, Fahire Fersa.n, Refik IAtı devletm ana teşk•lAtı halıne getır - dirler. Bunlan yaratmadık~a asril~il 
cektik. Nereye ne vakte kadar? lara ... Endişe yeniden başlamıştı. Her an Fersan, Obıyım: Muzaffer tıkar. 1 _Tan _ mek isterler ve bunlara eski isimlerne olamayı-z. Muhittin Birgen 
Yarım saat bu neş'esizlik içinde geçti. artan bir hızlı denize doğru gittiğimizi bur! Cemil beyin - Hicazk!r peşrevi. ı - Ze-

Artık güneş bütün parlaklığlle görün- yüzde yüz biliyorduk. kAl 'Dedenin - HlcazkAr ağır semals1 - onı-
mü..+ü. Barometreye bir daha baktık ve, Bereket bu heyecan uzun sürmedi. şende hez..v nağme! ~m saz lle mahsus Sıra 

ls·anbul Defterdarlığından: 

~· • 3 - Ralamın - Hlca?.kt\r l'arkı:ın: Bekle - No Adı 
ne yalan söyliyeyım. epeyce üzüldük. Tekrar inmeye başladık. Bulutlan geçtık. dlm fecre kadar. 4 __ Sa.detUn Kaynağın • _. ----
Çünkü: Son baktığınuzdanberi 500 ayak Altımızda denw göreceğiz derken kulan, Nt>veY.?r 11nkı: Htcnınla barap. 5 _ ••.•.•••• _ 1 RUstem 
daha yükselmiştik. İ~eği kuruyan, gazı tarlalan bulduk. Baımuza gelenler ·sona HlcaıkAr ııaz semaisi. 6 - Osman Nlhadın -
genişliyen mağrur bilonumuz bapıu al- eriyor sandık. Ne kadar aldanmışız! Nihavent 'arkı: Yine aş!n bana. dudaitmla 2 Mıı!mlıç 
mış. mütemadiyen havalanıyordU. BuJut Neath §ehri yakınlarına iniyorduk. İki ~~· 7~~··a·üm······· - Nihavent yürük semai: 3 Hnseyin _ .. . k mez z . R - •••••••••••• - Nihavent 
Nını gittikçe daha ııağıda, daha apğı- uç gtindü.r buralan mOthiJ bır bora a- saz semaht 9 _ Re.ftk l"'ersanm oyun hn _ 
da kalıyordu. Artık balonumuzu gilnq- sıp kavuruyordu. Tam toprağa yaklaŞU"- vam. 21: Memleket saat A.yan. 21: Konu~n 4: Abdullah 
ten biraz olsun koruyacak en ufak bir b\t. ken Welsh dağlanndın doğru esen bir 21 15: &ham. tahvll!t. kambiyo - nukut bor 
lut gölgesi bile kalmamııtı. kuırga balonumuzu öyle bir §iddetle ye· 8t\.!1 <nııtl. 21.25 : Neş'ell pa.klar. 21 30: Tem- 5 Abdnllct rim 

• sD (Tilki Mehmed - Yazan: A.hmM N!lim). 
Kat'l olarak yalnız fUllU biliyorduk. re çarptı kı sepet dağılıyor sandık. Be· 22: Mfizlt tKüçük orkestra _ Şet: Necib AIJ-

6 Hnçlk oğlu 
Hinglyanoı 

7 Anıın 

Öğle geçmeden (yani beş ... ı daha ha- nim 111 kolum kınldı. kın). 1 - Leuschner - Mazurka (fantezi>. 
vada kalmadan) inmeyi hiçbir fÜilde fi. Sonra. bir riizgAr yan sönmüş balonu 2 - D:>hn~myl - Puerettın peçe.!! pantoml -
mld edıemezdik. Bütün çekecelimiz bun- önüne kattı. Yerden yere çarpmaya baş- meninden valıı. 3 - Valente - Kınnnıı ışık -
dan ibaret olsa umurlamıyacaktık. ÇQn- ladı. İlk karşımıu çıkan ıey - gözüme ne lar saçan yakut. 4 - BTUMemans - Fele -

. _ . . . menk sü•tlnden (Ask gölll). 5 - Löhr - Mem 8 » 
kfl: Sonteşr nde olmamıza rağmen ba- de fena goriinmil~t{l • in bır parmaklık lekett('n memlekete _ Muhteııt memleket.le • 
1.onda üşümüyorduk. Epey de yiyeceği- oldu. Sepetin içinde biizüldükçe büzül- rln melodUerl üzerine Rapsodi. 8 _ Ltnoke _ 

9 
Mnrl 

mlz vardı. Gerçi hareketsW.ikten eliınll dülc. Parmakhltlardan biri bir yandan Ollmplyadlarda <Mar~> 'I - Lehar - Paga -
ayağımız uyuşmuştu. Ancak altı ayak u- girdi. Y. Baconun aat paçasını paralayıp nını operetinden potpurl. !3: Mtntk (Caz - 1" Osman 
zunluğunda. dört a~k geniırli~inde. üç geçti. Sonra ufak: bir mqeye çarptık. Onu band -nlttPl.l 23 ;s - 24 : 8on ajana haberler! 

• , g ve yarı pro&ram. 11 Kazım Zel 11el 
buçuk ayak derfnllğ:Ode btr balon eepe- da yen serdik. Fakat ppaınız ağacın kö- * 
tine üç kişi birden .sıkışmıştık. Kendimt- küne takıld'ı. Daha ileri gidemedik. Der· H 1 d d T k G · 12 LUlfQ 
af. kaskatı bir şeym:, gı1>ı dl.ıran bulut- ken Welahliler de imda<lmuza yetiştiler. o an a a Ur ecesı 
!ara bırakıvenneye. oradı kOf\IJ>, yürü- Bizi Jrurtarclılar. İlk ıözleri kazadan ucuz Holandada meşhur ePHİLİPS PCJ• radyo 13 Mıha!J 
ffebilmeye, vücudümÜzü kıskıvrak yapan kurtulduğumuz için bizi tebrik etmek istasyonunun yaptı!tı tldncl cTÖRK GF.cE
uyuşukluktan kurtulmaya can atıyor- oldu. Denizden ancak bir buçuk mil u- st. neşriyatının kazandığı büyük muvaffa
duk, aımna bütün bunların uıl tehlike zakta düşmüştük. Düflllesek, o gidişle tJyet llııerJne Martın H ftncil Salı akşamı 
yanında ne ehemmiyeti vardı? beş dakika sonrs., çılgınca gükreyen dal • saat 21 1/2 - 22 arasmda ve 28,31 metre 

FelA.ketin büyüğü, nere<M oldulwnuzu. galann kucağında olacakmışıı. 'kısa dalgalar Ozerlnde üçlincil bir TORx 
h 1 Yazan: G. F4y--e (İftniliz 4limleThıdcn) OHCESİ ıne.şri)'llll(ı -pacatı menuıuntyeUe nereye ve ne ız a sürüklendltimir. bil•· ~·w • ..,,. haber alınını tır. 

mem~kte idi. Büyük blr ihtlınaJle belki Çeviren: Neyyir Kemal ............................................................. . 

C:le denize doğru yol. alıyorduk. Rüzglr Askrrı·ık bah:ısler. ·ı Denizcilik tarihimizin bizi böyle saatlerle eng!.nlere doğru gö-

tilrecek. sonra !Ün batacak. balonumuz meçhul kaim ş s vfa 1 
kenıd'iliğinden alçalacak alçalacak, ucsuz 

(BQJtarafı 'I iııci sayfada) J a ar 
Bahai bitirmek için tekrar siyah göm-

bucaksız bir suyun göğsüne gömillecek, lekli tabur tefkilltını avdet edelim: Bun-
bizi de kendisile gömecektı. larm bütün IÜbıy, erbaı ve erleri ordu· 

Süratle havalanıyordult. Bulut yığın. 
Lan ~imdi bir yıl daha qağımızda, buz.. nun !ıtiyat kadrosuna dahil olduğu için 

bir umumi seferberlikte bu teşkilatın. 
kn bir örtüye henzıyordu. Elimizden ılruvwtinin çoğunu kaybetmesi tabibHr. 
h'içbtr şey gelmiyordu. Durup dnşiln- Bununla beraber müıtakbei bir harbde 
mektC'n ise bari karnımızı doyuralım, birçok siyah gömlekli taburların teşek
itedik. Sanduviçlcrirnizi çıkardtk ve gacır kül etmeleri ve ordu dahilinde kullanı!· 
gucur bir ymıek yetllk. Gacıt' gucur dl- malan beklenmelidir. Bunlar ordu kı
yorum. çünkü yiyecek namına nemiz Yar- sımlanna ilhak olunacakJırJ gibi İspanya 
aa hepsi safra torbalanndak! kumlara harbinde oldutu gibi kendilerinden mü
bulanmı§tL teşekkil fınkalar da vilcude getirecek-

Daha yemeğin yarısır.da idik. ltulağı- lerd lr. 

(Baftaraf1 9 uncu sayfada) 
cıya kadar içecekler. Sonra sizin zin • 
cirlerinizi çözüp sitl silahlandıraca -
ğım, sarhoşları yattıkları yerde basıp 
vur edeceğiz, gemiyi zaptedeceğiz. Ge 
mi top ve cephanesi ile benim olacak, 
içindeki eşya sizin! 

14 Ceyltln Kanı 
h> J{adri 
16 Reşit oğlu 

Mehmet 
17 Mecit Sırn 
18 Dursun 
19 Mu:,la!M oğlu 

Hnseyıo 

20 • 
21 Raşıt oğla 

Osman 
22 Mehmet oğla 

Nuri 
28 Ahn et Yllksel 
24 Ahmet 

26 Mehmet Nuri 

26 lsm&ll oğlu 
At.met 

27 LAtıf 
:lS Ha• rl 

29 Mehmet 

lşl 

Manav 

Kunduracı 

Manav, tntQncn 
~rağı 

Odun ardlyesl 

Dokumacı 

Kunduracı 

Pundoflucu 

• 
Gömlek ol 

Yumurta 
ardl)esl 
Bakkal 

Köfteci 

~albur 

Bakkal 
Demirel 
Lokaııtucı 

Manttv 
Bal ırcı 
Komnrco 

• 
Marangoz 

Ku:ıdurao. 

Ktthvahane 

Kuhvecl 

Sucu 

Doktor 
Berber 

Ahçı 

mıza gelen bir ses üçümüzün de tüyleri- Hül!sa. İtalyan mlU.len milletin silih-
ni ürpertti. Üçümürur. birden a~zıınız.. lı hizmete elverişli ferdlerine askerlik 

Esir Türkler bu teklifi büyük bir 
sevinç ile derhal kabul ettiler. Kalbler 
ümidle güm güm atınağa ba~ladı. Pe
celeri çeşid çeşid rüyalar görüp tabir 
ettiler. Kalyon gündüzleri sahilden a
çılıyor, gece oldu mu yaklaşıyordu. Bu 
suretle beş gün geçti. Altıncı gün yat
sı vakti idl ki sahilde bir funda ateşi 
göründü. Maltalı korsan en ·gözü pek 
arkadaşlarından 1 40 levend seçti. E • 
sir ettikleri büyük kayık ile kalyonun 
sandalı ve flikacıına dolup karaya çık
tılar. Gemide 70 korsan kalmıştı. 

SO Mehmet Çotur Hancı 

t!an ayni sözler döküldü: çağınıd'en evvel bir &ı askeri talim ve 
- Denizin üstündeyiz' terbiye verdikleri eibi bunların, muvaz-
Duyduğumuz ses bJr vapur dCdütü idi. zaf hizmeti ifadan sonraki müddette de, 

Bu sese, uzaktan uzağa akseden rıhtım askeri kab'liyetlerini idame etmesi ve ri
amelC'sinin çekiç tıkırtılarile. kıyıya lahb hizmete elverjşlı olmıyanlan harb
~arpan dalgaların fısıltısı da kan§ıyordu. de, hal ve kabiliyetle:ine göre ifa edebi
Yapncak hiçbir şey yoktu. Süpapı açmak, lecekleri bir hizmet için, yetiştirmeleri 
suya kurşun gibi öüşmek demektı. Ha- itibarile son derece milhim bir teşkilat
fiflemck için üstümüzdekilere başımızda- tır. Bundan ba~ka yukarıdıt gördük ki, 
kflere varmcıya kadar nemi% varsa atsak milisler bir harbde memleketin hava ve 
btıe, bu tecrübe göze ııılınamıyacak de- sahı·nerın· · m:ı.,30~f etme'" • ··k- -, ı UA'4 aa A azım yu unu 
recede tehlikeliydi Böyie birdenbire dü- Üzerlerine alır ve hem de seferi hizmete 
,Op parçalanmaktans1 suda boğulmayı elveri§li ohnıyanlarla.. onların bu son 
ilaha iyi saydık ve süpapı açmaktaa vaz- vazifeleri, bilhassa her ferdden istifa:ie 
eeçtik. etmefi ve muvazzaf kara. hava ve deniz 
Duyduğumuz seslerden, limandaki bQ. kuvvetlerini 9el'best bırakmağı · temin e

yilk bir şehrin üstünde olduğumuz anla- decefi için. pek kıymetli olacaktır. 
plıyordu. (Bunu o vakit Bristol zannct
mişt k. Meğer CarcHmi.,.) Aklımıza der

hal iyi bir fkir gc~. t:çarken yanımıza 
telgraf kağıdlann3 b 0 nzer kAğıd şeridler 
alını tık. Bunlan ~· sözlerle doldurmaya 
başladık: 

cNewburydcn h'lVa'anan büyük balon 
bulutların ü tı.indedır. İnemiyor. Denize 
aüŞ!T' si muht mel > 

Bu kiğıdlan şehrnı üzerine atacaktık. 

H. E. Erkilet 

Sinema: Çocuk san'atkArlar 
ve a alarile taba arı 
(Bastarafı 9 uncu sayfada) 

Um edilmiştir. Şimdi kazanmakta olduğu 
paranın mühim bir kısmı hem mahkeme 
masrafına, hem de anne$i ile babasına 
tayin edilen nafakaya gitmektedir. 

Zi':ıdanrı korsan bu yetmiş k;şiye 

şarab fıçısını dayadı. Tahmin ettiği gi· 
bi bedava şarab bulan korsanlar biraz 
sonra zı1zurna sarhoş olup hepsi bir 
köşede .sızdılar. Zindancı, kenen ada
mı olan on korsanın başına alamet ol
mak üzere birer beyaz çevre sardırttı 
ve geminin muhtelif mühim yeıileri
ne nöbetçi dikti. Bunlardan üçü cep -
hane ambarını muhafaza edecekti. Bir 
kaç tanesi de geminin mütehassıs za -
bitleri olan ctopçubaşı, dümenci, yel· 
kenci ve başreisi• koruyacaklar, ken -
dilerine taraftar edinciye kadar bu dört 
zabiti şimdilik zincire vurup hapsede
ceklcrdl. 

Zindancı geminin ambanna indi. 
Türk esirlerin zincirlerini çözdil, son· 
ra onlan silAh ambarına götürüp si • 
lahlandırdı. Her hazırlık bittikten son· 
ra bir nArA atarak emir verdi: 

- Urun bre yoldaşlarl .. 
Artık ur, ur oldu. 

31 ArUn Aoemyau Elbl&e tamtrolıl 

32 Arliıı ve HaQik Kunduram 

33 Şnkrn Ahçı 

34 Abdullah Sobııcı 

86 Rn.,im Tabak Bakkal 

86 Emil ~ekler Makine tamirclıd 

37 Fehmi oğlu Karyola boyacısı 
Osman 

38 Reşat oğlu Kavebane 
Sadi 

39 Rllstem ve Ahçı ve kahveci 
Fuat 

40 )1 • 
41 Hasan Şekerci 

42 Mehmet otlu Ahçı 

HOseyin 
43 M. Zeki Kıraathane 
44 MevıQt Kahvehane 

HHııl 

45 Burb8n Şefik lş ldarebaneal 
ve Hn nn 

46 Dlmitri Kundura tamir· 
elli 

Adresi 

Mimar Kemaleddin 
ordu 187 
Çadırcı ball paşa 49-1 
'l'ıyatro ca; 75- ı 

Behram çavuş iskele 
meydanı 1·2 
Behram çavuş arab 
zade 86 
Behram çavuş kuyulu 
s. 2-1 
Saraç lsak maballesl 
Han S. 9 . . .. 
Saruç İsek Değirmen 
s. 25 
M. Paşa kılıçc.ılnr 27 

Mahmudpaşa Nurios· 
maniye 110 
Mahınutpaşa yanık sa
ruylar 80 
M. Paşa Vezir H. 
cad. 75 
T. 'faşı Ordu cad. 121 
T. Taşı Kalaycı S. 37 
T. Taşı Yeniçeriler 
143- 148 
T. Tttşı Ordu cad. 48 
• Kalaycı So. 39 

Emin Sinan Pıyer 
loli cad. 64 

• 
B. B. Direk Peykbane 
8. 18 
B. B. Direk Peykhane 
so. 1a 
Alemdar B .. bıBll 84 
Sultanabmet At mey-
dm.ı 1 
Alemdar Divanyolu 
134 

Ver· S&- İhbaa 
gisl nesi No. -8 10 936 8-68 

9 72 1136 8-44 
7 77 936 10-34 

20 32 986 22-1~ 

00 83 938 21-88 

06 90 937 22-7 

11 40 937 21-8' 

26 04 936 21-37 
08 92 937 21-40 

18 90 937 07-Si 

12 ,16 936 12·6 

2 22 986 12-~ 

1~ 86 936 12-7 

07 79 937 21· tb 
07 M 936 21·2' 
64 00 937 6-6' 

18 87 93e 1-71 
09 31 936 21-2C 
04 u 938 l9-6'J 

06 24 938 8-66 
18 62 935 8-4.8 

28 ~6 937 ~ 

13 50 937 t().68 
18 18 936 11-8~ 

62 01 935 1S-7t 

M. Fenari Tavukpazarı 27 32 936 11-1• 
11 
H 14Uahmer C, 6 42 92 937 t-29 
Emin Sinan Yeniçeriler 65 10 936 11-9' 
cad. 23-2 
M. Paşa Çuhacı ban 
So. 30 

9 11 936 22 84 

M. Fenarl eski All paşa 2 ıo 936 10-84 
So. 17 - 19 
Emin Sinan Oedikpaşa 6 00 937 10-6' 
cami So. 27 
M. Fenari Iskilip ban 24 30 936 9-16 
22 
M. Fenuri bileycller 6 00 16 937 9-60 
B. B. Direk Peyk- 12 60 937 12-28 
hane 7 
M. Fenari Türbedar 19 s• 937 10-93 
So. 2 

M. Fenarl Mesih Meh· 16 20 938 ıı- l 
met p8şa 6 

M. Penarl Tavuk- 22 73 937 8-10 
pB!arı 29 
Alemdar Dlvnnyolu 21 78 936 114' 
c. •o 
Cankurtaran Ahır- 21 60 936 s-91 
kapı 8 

• • 21 60 987 S-98 
Emin Sinan Yeni- 26 08 986 ıa.81 
çeriler c. 27 
B. B. Direk At mey- 72 44 936 s-st 
dam 4~ 
Alemdar Dıvanyolu 16 10 78 987 g..7f 
M. Jc'enari Vezir han 40 61 936 10-SI 
CRd. 3 
Alemdar Divanyolu 38 88 988 ıs-t• 
40 
Mahmutpıışa Çuhacı 5 17 987 8-41 
H. Kat: 2 '6· 1 

Sahıl muhafız1nn bunum vaktinde alır 
i!a kayıklar

0

lE" imclıdımıza koşarlarsa. p· 
yed biz de s ldcn ı:,:(rülebiJecek bir yer
ae d nize dü r:; ı~ kur ulabiJecektik. 

Ü saatt<> b ·yle b 0 r düzüne şerid pa,ke
tfni vazıp attık. Att1k amma kim bilir 
nere\ cı? İçl<'r nden yalnız biT tanesi, o da 
~ört gün sonra. Welsh dağlarında bulun-

Çocuğun bu haline cidden acıyan sine
ma «umpanyası ıahibi Louis B. Mayer 
şu hilei şer'iyeyi bulmu§tur: Çocuğa ver
mekte olduğu iieretleri adamakıllı azalt
m1ştır Fakat her fılmden sonra ona nak
den hediyede bulunmaktadır. Kanun he
diye üzerinde bir hak tayin eylemediğin
den hediyeden elde eyledi~ nar.a cocuia 
kalmalı:tadır. 

Sarhoşlar gemiye dışarıdan btr bas
km oldu~u sandılar. Yerlerinden 
çılgın gibi fırlıyarak kimi toplan a • 
teşlerneğe fitil arıyor, kimi ~ denize 
kurşun atıyordu. Geminin içi mahşer-
dPn bir örnekti (Sonu var) 

Alemdar Maliye fUbni mükelleflerinden yukanda adı, işi Vf." eakı adresleri ~ 
zılı eşhas yeni adreslerini bilıiirmemfş ve yapılan araştırmalarda da bulun ~ 
nıış olduklarından hiı:alarındı gösterilen senelere afd kazanç verglsı ve zaml rı.nl 
havi ihbarnameleri kendilerine bıuat tebllğ edilememiştir. 

.Reıad Zk,.em 
Hukuk usuld muhakemeleri kanununun 141-142 nci maddesi hükmüne ltvfi" 

kan, ieblJl 7eriııe ıeomek Qzare keyfiyet ilin olunur. (1522) 
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Milli Şef Ankarada Lisan bilen maarif . Kadirşinaslık nankörlüg· e gaHb geldi!: 
memurlarının derecelerı 

h!illi Şej Haydarp(lfaya geçerken vaptıP'U 

(Ba.,ıa-rajı 1 ine~ sayfada) taraf:ındlan, bqta kumandanlan albay 
IS:nı.eı İnönü. Suvat vapurunda bera - Salın olduğu hal.de aelAmlanıruf, bilahare 

berlerinde bulunan zevatla muhtelif mev kendilerine mekteb gösterilmiftlr. 
ıuıa.r etrafında müsahabeler yapmış ve Milll Şef k~tarı dolqmlJ, menaj 
bu arada birçok eski hatıralarından bah- yerlerini gezınij, tftbaylanmızın mesaile-
•etınişlerdir. rile yakından alllidc olmuftur. 

Suvat vapuru 21 i 50 geçe Haydarpaşa- Bu arada geçen yaz İtalyadaki beynel-
1a Yana.şmı~ır. istasyonda Fethi Okyar, milel yarışlarda birinci~ alan Türk e -
Raut, meb'us ve emekli general Ali Fuad. kipi tarafından kazanılan Mussolini ku • 
Pertev, Cafer Tayyar, Abidin Özme:ı, pasile al~kadar olan Mlllt Şef, bu gali • 
~b'USlar ve ~ehrin askeri ve mülki er- biyetinin bir seneye bıhisar etmemesi ll~ 
4ıu Milli Şefi karşılamışlardır. zım geldiğini ve kupayı almak için daha 
İsınet İnönü teşyie gelenlerin ayrı ayn iki sene kazanılması icab eden yarışlarda 

~~~i sııkmış, kenrdilerine iltifatta bu- Türk ekipinin gallb geleceğinden emin 
~şlardır. Bu esnada, Feth! Okyar ile olduklannı söylemişlerdir. 
~~ müsahabeicrdı::? bulunan İsmet İsmet İnönü, Binicilik mektebinin ha-
4.llObtl saat 22 ye bir iki dakika kala hu- tıra aefterine ihtiıulannı yaz:mışlar ve 
~ trene rakib olmuşlardır. Milli Şef saat 13 de Dolmabahç~ sarayına avdet 
lltıruna: buyurmUflardl!'. 
- Allaha 1smarJadık arkadaşlar, de • Akşa-m 17 de Acar mot~rlle, refakatle-

lrılf ve teşyie gelenleri selamlamışlardır. rinde Dahiliye Vekili :Faik Öztrak ve 
Saat 22 de hususi tren Ankaraya hare- Vali Lötfi Kırdar olduğu halde tersa • 

ket etnıiştir. neye giden İsm~ İnlhıil. kızakta yapıl -* makta olım. 1'enizaltlannı gannüşlerdir. 
İll?ıet İnönü, dün sant 12 dP Ayazağadn Milli Şef denizaltlarının iç ve dışlarını 

:ıluııan Binicilik mektebim gezmişler - tetkik buyurmu:,lar ve memnuniyetlerini 
r. &isicümhur, mekteb sül:ıay ve eratı beyan etrnişlerdlt'. 

Mareşal Balbo italya 
hariciye nazırı 

oluyormuş 
( Baştarafı 1 inci sayfadrı) 

~lerlne n.llıayet verileceği anlaşıl -
ialalttadır. 

P8fiat rejimmın en sayılı şahsiyetlerin
~ biri .olan maarıf ıtazırı Bottai, ge • 
Çen}erde cKritika Faşista. mecmuasında 
~8.Ydanın itillfgiriz ve tahrikamiz yazı • 

l'Uıı şiddetle tenltid eden bir makale 
Y~ır. 

Almanl~r, italya 
hududundaki geçidi 
tahkiın ediyorlarmış! 

(Baştarafı 1 inci aayfa.da) 
N Ui gazete leriade. Almanyanın bu 

faaliyetini ima eden tek bir satır yan bu
lunmamakla bet-aber. Almanyanın Alp ge 
ç1dlerini kapatmak hususundaki azmi 
kat'idir. 

Geçidin diğer tanfınds bulunan İtal • 
yan hududunda da ayni tahhmat faali • 
yeti mevcudıdUt. 

l3ottainin bu makalesi İtalyan münev • Her iki taraf tahkımatınm büyük bir 
" kısmı yer akındadır. Tahkimat i~lerini 

tı~r. lerJ. üzerinde derin bir tesir bırakmış- hu·· yu·· '-• mütecessis halktan gizlemek için ... 

Edirnede karga mücadelesi 
d E:dirne (Hususi) - Vilayetimiz için-
e bir müddettenberi devam etmekte 

0 lan karga mücadelesi Mart ayı niha -
Yetine ka0ar uzatılmıştır. Yeni geliş • 

:eğe ve yetişmeğe başlayan mezruata 
1i ra11 dokunan kargaları her yol bede-

~~eğe mecbur bulunan çağdaki 
daşlar itlaf edeceklerdir. 

bir ihtimam gösterilmektedir. 

Samsun Belediye fleclisi 
içtimaları 

SarMun (Husus!) - Samsun beledi· 

ye meclisi Şubat devresi içtimalannı 
bıtirmjş ise de görülen ltizum üzerine 
medlisin daha 1 S gün müzakerelere 
devam etmesi kararlaştırılıruştır. 

(B .... afı 1 iftci "'1/fcık) 
tihan fHfları hakkında 'biı' nizamname 
Uzırlllmftır. 

Bu nizamname esaalannıı göre bare • 
min 11 w 14 üncü derecelerinden bir 
derece daha ytıbek memuriyetlere alın
malarmı istiyere.lc garb dillerin<ieıı birini 
bild11üıl beyan edenlerin lmtihanlan An
kara 00. Tarih, Coğrafya P'akilltetlind@ 
ve İ8tanbul fl'niversiteaiade her Mart, 
Mayıs w İldnctteşı-in aylarınd-a yapıla
caktır. tlt imtihan bu aym aı inde yapı -
lacaktır. 

Başvekil geliyor 
( Baştarafı 1 ind lltlyfada) 

Yann (bug{ln) 1stanbuldarı avdet bu -
yuracaklan anlaşılan Ct\mhurreisi f vnet 
İnönilniln Ankarayı teşriflerinde Ve -
killer Heyetinin toplantısın!\ riyuet et
meleri muhtemeldir. Vekiller bu toplan
tıdan aonra bıtfhab datrelerine hııt'eket 
edeceklerdir. Bu meyanda İstanbul 
meb'u111 mfatne Başvekil &:ıktor Reoflk 
Saydamın da bir fk1 giln içinde fstanbula 
hareket edecett ve orada bir hafta ka
dar kalarak muhtelif işler 11zerinde tet
kiklerde 'bulunacıığı anlaşılmaktadır. 

Heyeti Vekfle dfuı toplandl 
Ankara 7 (Husu!Iİ) - fcra Ve-Jdllf"rl 

Heyeti bugün Ba~ekil doktor Renk ~av
damın riyasetinde mutad toplantısını yap 
mıştır. 

Pollsfp: 

Blr otobDs 13 YB••rda bll' 
çocutsa çarptı 

Galatada Emekve~z mahaTI4!8inde 
Tenha sokaMnda ~turan 1 3 yaslannda 
M~,.kıtdo oğ1u İzak, Bankal~r ~sdde • 
sinden geçerke~ Sisliden Fatihe gtt -
mekte olan otobüs tarafından çi~ • 
mi-s. başından yanlanını, ve hastane
ne kaldın•mıştır. 

Çe mberlih,ta tremvay bir at'am• 
çerptı 

Di.in, Çemberlita~ta 165 numııralı 
trrımvay ara b~m Bayburdlu Bekir a -
dıııdıı birine çarparak müteaddid ye:r
lf'rindeın yaralamıştır. Yarah tedaTI e
rlilmek üzere Cerrahp• hastaJ'\esine 
ka ldnılmıstır. 

Bir otcl:Ds bir tıy!ryı ryııDından 
aftır yarabıdı 

Dün ruam üzeri Terakki motöründe 
tayfa Hopab İdrise Eyüb - Keresteci· 
ler Rrasında i.ıliyen 32S numaralı ot&
bi.l:; çarpmıştır. İdris sa~ ayağından a• 
ğır surettE> yaralanmıştır. 
eır temizlik ameleslne kemyon Çl!rptı 

Dün tanzifat ame1esinden 36 yaşın
df\ tbrahim Receb, Mecidiyeköyihıde 
temizlik i~l~ri ile meşgul iken Süratle 
gelen bir kamyonun altında kalmıştlr._ 

Yar~lı, Beyoğlu hastanesine kaldınl • 
mıştır. 

Dl5rt hırsız yakelandı 

Hfüıeıyin Vasıf adında biri şehrin 
muht~Uf semtlerinde hırsızlıklar yap -
mış ve Sultanahmedde bir ti!tftncü 

diikkAnının duvarını deldi~ gibi LA -
lelide aşçı Alinin demir parmat:lığmı 
kooamuş. Çemberlitaşta Köm1llü ca • 
misinde vt- Fatihte bir ambarda, Un· 

1 ~rga ların şehirde itlafı için şehir 
;

1
ndf! de silah atılmasına müsaade e -

~aıfs gene btr tütfincü dükkAnında ve 
bir evde, Bitpazannda dükk:An w ev 

Bir otomobil aOııca çarpıp devirdi S'>yarak para, elbise, tütün, kundura, 
Tevfik is~inde biri.nlıı kullandığı gibi eşyalar çalmıştır. 

~hn~tir. '!"ayin edilen müddet zarfın· 
b Zıraat idaresine teslim ile mükellef 

~Ullduğu bir karga kafası teslim et • 
~en mükellefler para cezasile ceza • 
-..,dırııa~aklardır. 

husust otomobil Beşiktaştan Dolmabah KAmil adında diğer bir sabıkab da, 
çeye giderken ani bir Arıza yapm~tır. Kadıköyftnde Acıbademde yol amele
Otomobil yolun kenarındaki bir ağa- leri lrulübelninden ldlot pantalon, ts
ca çarpmış, ağaç devril.mif, ve otomo - kı:ırpin, do!makalern, bıçak çalnllfbr. 
bil hasara uğramıştır. Bunlardan başka T81lt ve 1""211 a • 

HllllllllllllllllllllllllllllllllllllıdlllllllllllllHHllll!llHllllllllllllllHllllllllHllllllHlllHlllHI 11\ ~;~:1:..~~:b!~lı :~~= ;.!!: 
Türk Hava Kurumu e dır. Suçlular zabıta tarafından yaka -

Bu-~ vu ·· K P ı· YAN G OSU ~:~=· haklarında tahldkata bet -
iki yangın ba•lanaıet •lndUPDldl 

OOn fehrlıı iki muhtelif yerhı4e yan 
Beşinci Keşide : 11 /Mart / 939 

BDgilk ikramiye: 50.000 
dadır. 
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(Bastarafı 1 inci sayfada) Şeref Beşiktaş spor klübünde futbolü ~ 
~~n, d:oktorlann bağlı kollan sise~ bir adamdır. Şeref, Beşiktaş fudıt 
bqısında. sahayı gençliğe, hasta vilcu • holünü bugünkü vaziyete getirmiş bir .,. 
d'nnt1 de toprağa bırakarak göçen Şeref, damdır. Şeref, bütün işlerini bırakaralft 
bO:l.ftn bu bir ~mre malolan mesaisinden hatta ailesini ihmal ederek ıahsan uğ • 
bir tek müklfat gördü. Ölümünü mü - raşmış, klübüne bir saha kazandırmış aıo 
tealdb i.sm.bU e11eri olan stadın üzerine damdır. Onun bu ölçülmez mesaisine O.: 
astılar. Çırağan harabesinde biı şılık :ismi haklı olarak stadın kapısına .; 
(Şeref) y(lneldi. Fakat bu hal sılmıştır. 
uzun müddet devam etmedi. Nankör bir 
takım eller levhayı orafan indirdiler. 

(Son Posta) okuyucuları (Şeref) me • 
sele!inin bir tarafı ~refli, diğer tarafı 

şerefsiz tıtikAyesjni çok iyi bilirler. Onun 
bm.ini tıı.şıyan levhayı indirip, stadın is
mini değiştirme~e kalktıklan gün ilk iti
razı (Son Posta ı yaptı. 

Yalnız spor muh!.tıerinde değil. efkArı 
umumlye<fe de antipatı tevlid eden bu hl 
d!se, kadirşinastı~ın nankörH1ğe vurdıu • 
ğu lruvvet11 bir darbe 11e bugün ortadan 
kaybolmuş bulunmaktadır. Şimdi (Şeref) 

gene eserinin nz~rind~. eserinin ıerefü 
bir teza11Qr0 olarak asılı duruyor. 

Bu münuebetle işin iç yü:dnil klübün 
yeni idare heyeti azalarına .sormak iste
&. 

Onlar tamir ettikleri eserin şerefini 

yüklenmeğe kalkmamak gibi bfr tevazu 
ve müsebbibleri takbik etmemek gibi bir 
b6yüJdük g&ter1yo!'lar. Söyled.1klerini a
şa~da bulacaksınız. 

Çırağan bahçesinı Beşiktaş k büne 
maletme.k için yaptığı teşebbüsler He. 
yeti Vekileden karar istihsalınc J ıuv"'' • 
fak olduktan sonra, bu kararın is 1s .ıı .. ı 
ralannda yakalandığı bir hastalıl ,ha • 
yata gözlerini kapamıştır. Şeref ilı:iüğil 

zaman sahanın tribünleri filan yapılma ı 
mıştı. Bunların c.t.a inşasında rolü olaa 
bazı arkadaşlar stad ismi mevzuu bahsoı. 
duğu zamanlarda (Şeref) kelimesinin t()o 
kerrüründen, hak;.ki sebebi bizce ma • 
Itlm olmıyan mülahaza ile ıztırab duy • 
mağa başlamış olacaklar ki, cbu levhm 
bur.adan insin!>, cindirelim bu levhayı, ne 
lüzumu var?>. ehiz de bu stad için çalı.fo 
tık, çalışıyoruz!> diyerek levhanın in6 
rilme!ri için propagand!l yapmağa giriş • 
tiler. Bu ara zuhur ede:-ı fırsatlardan, bl1ıı. 
hassa Şerefi seven arkadaşların idare he. 
yetbıden ayrılmalanndan istüadc c iera• 
levhayı indirdiler. Bunun üzerine mat • 
buatta başlıyan samimi neşriyatla be .. 
raber, bittabi bütün fudbolcular levhaııı 
• t ~ 

Klübün umumi k!tibı Emniyet Saruhğı ınd'irenlere karşı d:erin bir isyan hiss: llı 
hukuk rniıfavtri Bay Abdülkadir suali • sarsıld11 ı:ır. Nefretlerini açıkça izhar et • 
m1zi §Öyle cevablandırdı: tiler. Nihayet bn arkadaşların umumi 

c- HikAye bitti. Mesele matbuatın. ef- kongrenin toplanması için verdikleri t~· 
kAın umu.miyenın ve bizim istediğim~z rir üzerine heyeti umumiye toplantısı 
şekilde halloldu. Bugı(ln gene .stadın ismi yapıldı. İçotimaın zarur~ bir vaziyet al • 
(Şeref stadı) iir. Stadı (Şeref) siz bı • c:hğını, emri vaki şeklıne gird~int 
rakmak yolunda btr takım teşebbüsler gören levhayı indiren arkadaşlar, dau 
yapılmış, önlenmif, netice mahlm oki'Uğu evvel heyetten istifa ettiler. 

şekilde ·bağlanını~ır. Kongre toplandı. Bugünkü idare hey~ 
Levhayı Üzerlerinde idare heyeti vasfı seçildi. M.alO.ın. olduğu üzere biz kongre.. 

kalmamış biııkaç kunte indirmişti. Yerine de bu levhanın asılma karannı aldık. Bu. 
heyeti umumiye taktL Bu iki ha:::-eket a- nu daha evvel yapabilirdik. Fakat he~ 
rasındaıki fark bizi daha fazla söz söyle- ti umumiyenin müttefikan karan gibi d~ 
mekten milatalni bırakmaktadır.. ha asil bir jesUe yerin~ koymağı Şer~ 

Beşiktaı apor klübi.inün muhasibi. İs • için daha şerefli bulduk. Kongre, bir da· 
tanbul gllmrQ.k müdürlüği.ı başrnuavini ha idare heyetı tarabndan indirilmemel 
Rüştü Erkut ta şöyle kol"uştu: ilzere levhayı yerine iade kararını veı-ı 

c- Bu hldlaerun hikayesi çok hazin- ıd:i. İ§te acı bqlıyan ve tatlı biten Jıik1, 
d!r. BilmJyonım. neresinden başlıyayım? yenin mevzuu budur.. . 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 .Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi bank• muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina 
eöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 

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

OIKKA.Tı Heaablaruıdaki paralar bir aene içinde 50 liradan aşalı 
d~ 1kramiye çıktığı takdirde% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar 1e11ede 4 defa, l EJ-ıtJ, 1 Biriııcikinun, 1 Mart ve 1 llaziıım 
Carihleıbade çeldlecekth. 



il Sayfa SON POSTA -v "Sın Posta,, ınn HikAyesi 

FIRTINADAN 
Fuad Hüsnü hayatını bir sürü macera- hazan kJla koruda tesadüf ediyordu. Genç çocuk neşesile şarkılar mırıldanarak o

larla dokiurmuş kırk altı yaşlarında be- kızın kumral saçlarla çevrili çehresin- dasına girdi. Aynada güli.imscyen haya
kft.r, kimseslz blr tüccardı. Henüz pek deki parlak gözleri onda çılgn bir arzu line uzun uzun baktı. Vücudü hiç bozul
yaşlı olmamasına rağmen çılgın bir ihti- ve irhtiras gibi şeyle: değil, sadece temiz mamış saçları ağannamı~tı. Odasında 
ras fırtınası içinde geçen gençliği onu bir haz uyandınvordu. Bu ne idi? Bu, o-lhızlı hızlı dolaşıyor, kendi kendine blr j 
hayli yormuş ve bu tarz hayattan bıktır- nun şimdiye kadar aşk dediği fırtınaya şeyler mırıldanıyordu . Bu ufacık saade- 1 
mıştı. Şim!:il artık sakin, sessiz bir yaşa- hiç benzemiyordu. O şimdiye kadar ar- tinden bir kimseye bahsetmek arzusu ile 
yışa ve samimi, içten bır dosta ihtiyacı zuyu aşk olarak tammış ve hayatının bir yanıyordu. Sühanın evde olduğu düşün
vardı. sürü aşk maceralarile dolu olduğunu sa· cesiyle onun odasına koştu. Bu akşam o-

Henüz pek gençken iyi kalbliliğinden narak manasız bir gurur duymuştu. Fa- nunla konuşmak, güimek. eğlenmek is
do18.yı kimsesiz kü~'ük bir çocuğu hima-

1 
kat maziye çevrilen gözleri orada aşka tiyordu. Genç çocuk Fuadın ayak sesle

yesine almış ve onu b!r yatı mektebme 1 benzer bir şey görmüyordu. Halbuki şim- rini duymadı. Masasmın önüne oturmuş. 
vermişti. Bu çocuğun hazan senelerce di ismini bile bilmediği bu ilahi mahlUku !ki elile tuttuğu bir şeye derin bir vecd 
Fu.adın yüzünü gördüğü olmazdı. Genç seviyordu. içinı-:lie baka.kalmıştı. 

adam hayatının neş'e ve eğlene~ dekoru Günler geçiyor, yaı sona eriyord\ı. O Fuad onu aessizce seyretme1< maksadl· 
içirufo onu belki aramamış, fakat tahsil akşam gene Fuad ve Süha bahçenin ye- le ayaklarının ucuM basarak yürüdü. 
ve terbiyesi için geniş bir memba ayır- şillikleri arasındaki sofralarına oturmuş- Yaklaştıkça Sühanın elinde bir resim 
mıştı . Parası boldu ve daha böyle birçok lardı. Dalların arasından sızan hafif bir olduğunu görüyordu. Bir adım attı ... Bir 
kimsesizlere bakacak vaziyette idi. ışık yüzlerini ve beyaz örtüyü aydınlatı- adım daha ... İşte Sühanın elindeki resim 
Artık dinlenmek ve asfıde bir hayat yordu. Sühanm halinde her zamankin- bütün hatlarile görünüyordu. Fuaci ıs

geçirmek istiyen Fuad manevi evladı o- den daha fazla bir çekingenlik vardı. rarla gözlerini kırptı. aldandığına. yan· 
lan Sühayı yanına almağı düşündü. Birden başını kaldırdı ve bütün cesare- lış gürı51üğüne hükmetmek istedi. Fakat 

O gün kcn<iisini lisenın bekleme salo- tini toplıyarak Fuac!a hitab etti: heyhat! ... Sühanırı ince bı.r tebessümle 
m.tnda karşılayan Süha artık küçücük - Size bir şey sormak, fikrinizi anla- seyrettiği bu fotograf Jaleden başka kim. 

bir çocuk değil adeta genç bir e.:-kekti. mak istiyorum. senin değildi. Fuadın eli Sübanın omu-
Fu.ad onu karşısmda buluncE. evveli hay- - Hay hay Süha, seni dinliyorum. zuna düştü. Genç çocuk korkuyla silkin-
retten dona kaldı ve sonra dünyad'a Sü- - Belki size garib görünecek, henilz di ve onu karşısuı.ctı görünce geniş b:r 
ha gi'bi yetiimiŞ blr kimsesi olduğunu liseyi bitirmiş bir çocuğun böyle düşün- nefes aldıktan sonra gö"Zlerinde saadeti~ 
düşünerek çılgın bir sevince düştü. Onu mesine güleceksinız, fakat ben ne paha- pınltılan yanarak resmi uzattı: 
kucaklamak ve şimdıyc kadar mahrum sına olursa olsun s5yleme~'.! karar ver- - İşte nişanlım! 

1\1 ırt 8 

..-. .. : • • .( ~ ... ~ • .: • • • .# .. ' • • • ...... 

men - ri' 5 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

RADYOLiN 
kullanan mes'ut güzeller 

RADYOLiN 
Kullandıldarun aöyledikten aon
ra, di.flerin niçin bu kadar be
yaz Ye pzel olduğuna ıaşmak 

Radyolinle fırçalanan difler 

ebedi bir bayata, sıhhate ye 

hakikaten Pfll•cak ıeydir. cazibeye malik olurlar. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

Radyolin diş macunile fırçalaymız 
kaldığı ailevi sevginin lezzetim sanki o- dim: Nişanlanmak arzusun<llayım. Fuad uzatılan resmi kudurmuş bir 
n~ nn~lann~ tdmak btiyMdu. Th- Fuad~nişbirbhbhlk~~dı. ~nç kaplanglliıpa~apa~a~~~~~su- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kat Süha uzun zaman görmediği bu ya- çocuk korku i1e neticeyi bekliyordu. ratınrı fırlattı: 
bancı adamın elini sadece derin bır hür- - Bunda garil:>1ik yok yavrum. 
metle öptü. Kesik ve resmi cümlelerle - Demek müsaade ediyorsunuz? 
konustular ve Fuad artlk beraber otura- Bunu söylerken Sühanın gözlerinde se-
caklannı ona anlattı. vinç yac;1an pırıl-iıyordu: * - Tabii yavrum! Benı sevindirmiş o. 
Yazı geçirmek için Yakacıkta bir köşk lacaksın. 

tuttular ve yanlarmdl yaşlı bir hizmet
çi ile oraya çekildiler. İlkbaharın yeşil
likleri arasında sessız güzel bir hayat 
başlıyordu artık... Fuad tabiatle başba
şa €C<;irdiği bugünleroen sonsuz bir zevk 
alıyordu. Siiha ona karşı daima hürmet
kAr olmakla beraber biraz çekingendi. 

Bu gürültüsüz hayat içinde Fuadı <fe
rinden a1Akadar eden bir şahsiyet peyda 
oldu Bu henilz çok genç bir kızdı. İlkle
ri sadece bJr kom~u olarak telakki etti~i 
bu genç kız gitgide onun üstünde tesir
ler uyandırmağa başlamıştı. Onunla ta
nışmamıştı. Sadece uzaktan ıörüyor ve 

u Son Posta,, nın. 
Edebi 

Romanı: 10 

* 
O akşamdan sonrrı hır daha bu mese

leden bahis açılmamıştı. Fuad ise derin 
bir heyecan içinde bulunduğundrın bunu 
tamamile unutmuştu. Çünkü nihayet is
mini bile bilmediği o ince km tanımış, 
onunla çok yakından konuşmuştu. 
Arkadaşlarından Cemilin tertib ettiği 

bir gezintide on:ı Jaleyi tanıtmışlardı. 
Genç kızla pek çabuk ahbab olmuştu. 
Fuad onun yanında bulunmaktan, onun
la konuşmuş olmaktan memnun bir hsl
de eve dönıdü. Köşke geldiği zaman hava 
kararmış, ışıklar yanmıı:jtı. Bir mektebli 

Nnkleden : 
Mu•zzez T•haln --

Sesi. boğuluyor gibi yel. Genç kırı 1 - Fakat baba ... Anlamıyorum. 
korku ıle sordu: - Nasıl? Anlamıyor musun? Sözüm-

- Ne var baba? de kafi derecede sarahat yok mu? Sana 
Fakat Nedim bey cevab vermeden tekrar tekrar Cevad Kartal beyin Mu

onu yemek odasına doğru sürüklemiş- alla Nedim hanımla evlenmek istedi· 
ti. Zavallı kızcağız; annesinin de orada ğini söyliyeyim mi? 
yarı baygın bir halde olduğunu görün- O dakikada şezlongda baygın gibi 
ce b i bütün şaşırdı. yatan hı.ısta gözlerini açtı ve zayıf elini 
K111nın telfışla annesine doğru koş- kızma d'>ğru uzattı: 

tuğunu gören Nedim bey onu kolun - - Öyle mes'udum ki kızım! Böyle 
dan "ekti: bir izdivac ne olmıyacak bir rüya idi! 

--:-. Bır sey değil. sevincinden fenalaş- Birdenbire sapsarı olan Mualla bir 
tı. o .. ·•e bt>klenmedik, öyle harikulade elile masaya dayandı. Onun yüzünde, 
bir vak'tt ki... all:n'esinin ve babasının yüz1erindeki 

l'vTual!H annesinin başına kolonya sü- sevinç yoktu. Onda biJakis korku ve 
rerek CPv:ıb verdi: hayret görünüyordu. Titrek bir sesle 

- re oldu baba? sordu: 
- Birisi "eninle evlenmek istiyor - Cevad bey. ancak bir saat gördüğü 

kızıı"". mı bakahm kim? yabancı bir kızla evlenmeği nasıl is -
- Birisi benimle evlenmek mi isti - ter? Beni hiç tanımıyor. 

yor'> Kim olnbılir? Bizim hiç tanıdığı· Nedim bey kahkaha ile güldü. 
mız \ok. - Ne acemi, ne görgüsüzsün! DUn -

- :'.\Tac;ıl? Sen meşhur muharrir Ce - yadaki izdivaçların yansı bCSyle yapı • 
vad K1rtal heyi de tanımıyor musun? lır. Esasen Cevad Bey gibi müdekkik 

Buf"u söylerken sesi, zafer marşını bir adam, ilk görüşte insanı anlayabi -
çalan bir mızıka gibi ne.ş'eliydi. lir. Bundan başka, kendinin en müş • 

- Cevad Kartal mı? külpesend erkeği bile şaşırtacak kadar 
O !<rıdar heyecanlanmıştı ki kolonya güzel olduğunu bilmiyor musun benim 

şişe i elinden düşerek kırıldı. saf kızım? 
- O mu beni istemiş baba? Maahaza, senin hayretini anlıYQrum 
- Evet o .. bu mektubla benden seni ve san=ı hak veriyorum. Böyle hariku-

tsth- r sevr,ili kızım . Jade bir şeyi tasavvur ebneğe imkAn 
K "ının t'triven ellerin( elleri araSI- yoktu. Onun gibi meşhur bir adam ve 

na almıştı. Muıallfı kıpkırmızı olarak üstelik öyle zengin, öyle zengin ki ... 
mırılqandl: Bundan başka da büyük ameaat Be -

- 'c:ıınlın mı? . .. Ha. ha .. ha ... Oğlum 
sen cıl.chrmı~ın. O hiçbir zaman senin 
nişanlın olama7-

Süha şaşkın bir hakfo ve isyanla hay
kırdı: 

- Fakat niçin, bu benim hakkım deği] 
mi? 

Fuad çılgına döndü. Yüzüne karşı hay
kıran bu cürctkar mah1Cık onu:ı yetiştir
diği çocuk muydu? 

- Süha bana bak! Bu evde ve benim 
himayemde oldukça bu kızla evlenemez. 
sin. İşte o kadar. Başka bir tek söz iste-

Baş, Diş, Nez" e, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

mem. - - icabında günde 3 kqe alınabilir. - -

Sühanın geniş omuzları sarsıldı. Dim
dik duran vakur, knmra: başı önüne öiiş
tü. Laciverd gözlerinden yaşlar yanak
lanna süzülürken ke:ıdi kudretsizliğine, 
parasız olınanın kudretsızliğine için için 
ağlıyordu. Yük3ek tahsil görmeden Ja!e 

ile evlenemezdi, aUesi bunu şart koy
muşlardl. Hem onlar şüphesiz kızlarım 
on parasız ve kimsesı.z bi: kimseye artık 
vermiyeceklerdi. Fuaciın yardımı olma
dan, o muvafakat etmeden mes'ud olma
sına i.mkin yoktu ... 

fik paşa ile amcası Müficl beyin de ye- tan bu evlenme talebi açıkça şunu is· 
gane varisi... bat ediyordu: Cevad Kartal bey kızına 

Mualla babasının sözünü kesti: bir anne istiy0r ve kendi kardeşlerine 
- BunlHr ikinci derecede şeyler ba· bakarak tecrübe sahibi olan bu taşralı 

ba. Ben evlenmekte başka şey ararım. fakir kızın bu vazüeyi iyice başaraca • 
- Evet, evet, senin böyle şeylere e- ğını tahmin ediyordu. &,asen amcası 

hemmiyet vermediğini, ciddi ve mağ - Müfid bey vasıtasile Nedim bey aile • 
rur görünmek istediğini biliyoruz. Öy· si hakkında kafi derecede maHmıat e • 
le ise al Cev11d beyin mektubunu oku dinmiş ve bir defa1ti ziyareti esnasın -
ve seninle niçin evle~k istediğini da da aşağı yukarı onla.nn vaziyetini 
an la. görmüş olduğu cihetle artık bundan 

Mualla ince bir ipek gibi yumuşak fazlasuaa lüzum görmemiş ve memle -
olan ki$dı alarak okudu. Bu mektub- ketin en meşhur isimlerinden ve ser • 
da Cevad Kartal kibar fakat soğuk bir vetlerinden birini takdim etmekle Mu
ifade ile Mualla ile evlenmek istediği - allaya büyük bir 1-0tuf yapmlf olaca -
ni söylUyor ve onun şimdi mükemmel ğına kani olarak genç ve görgüsüz taş
ve fedakar bir ev!Ad ve kard~ olduğu ralt kızı istemişti. MuallA henüz tecrü
gibi bili\hare gene mükemmel ve feda· hesiz olmasına ve henüz evlenmek hak 
kar bir zevce olacağını ve ilk izdiva -
cından doğan kızına iyi bir ana olaca
ğını ümid etmekte olduğunu bildirdik
ten sonra mektubunu şöyle bitiriyor • 
du: 

«Kerime hanımefendi benimle ev -
lenrnekle itiyadlarmı pek fazla değiş • 
tirecek değildir. Kendisini her bakım • 
dan şayanı tevakki o1an modern salon 
hayatı yaşamağa mecbur edecek deği -
Hm. O kızımla birlikte, Beykoz civa -
rındaki çiftliğimde ya§ayacak ve bugün 
İzmitte olduğu gibi tamamile sakin ve 
rahat bir ömür geçirecektir. Ben her 
şeyden evvel iyi kalbli ve ciddi bir ka
dın ıstiyorum. Kızınızda bu hasletleri 
bulacağımı ümid ediyorum.» 

Cevad Kartalın mektubunu okurken 
annesilc babasının sevince ve gurura 
kapılarak k~federnedikleri noktayı Mu 
alla derhal anlamış ve düzgün cümle -
ler altında gizli kalan lakaydiyi ve so
ğukluğu -Cevada karşı kendisinde ol
duğu gibi lakaydlığı ve soğu.kluğu
hissetmiştl. Onun bir saat içinde ken • 
disini sevdiği farkedilse bile bu hissi -
ni m~ur bir muharrir olmasına rağ -
men, ifade edemediği AşikArdı. 

Annesile babasını sevinç içinde bo • 

kında kat'i 'bir fikir ve malfunatı olma· 
masına rağmen bil tün bunlan kamıa -
kan.şık bir surette duymuş n anla -
mıştı. 

Şık ve kıymetli zarfı stlltOnetle ba -
basına uzattı: 

- Ne diişünüyorsun? Cidd! bir ta -
leb değil mi? Görüyorsun ya monden 
bir kadın istemiyor. Maamaflh bir ke-

re evlendikten sonra ona her istediğini 
yaptırabilirsin. Öyle bir mevki sahibi 
olduktan sonra bundan istifade etrne
meğe mahal yoktur doğrusu. 

- Cidden beni hiç anlamamışsınız 
baba ... Bu sakin hayat ve öksüz bir 

kıza karşı annelik yapmak rolü bana 
çok cazib görünecekti fakat.. cO• ol -
masaydı. 

Nedim bey hayretle: 

- cO• olmasaych ne demek? diye 
sorarken Münire hanım da şezlongda 
doğrulmuş, şaşkın şaşkın kızı.na bakı
yordu. 

- Çünkü o berum hoşuma gitmiyor 
ve onş. kar~ bir sempati duyacağımı 
ummuyonıın. 

Münire hanım kekeli~ sordu: 
- Hoşuna nu gitmiyor! Herkesin 

Bu vak'adan iki gü:ı sonra Fuad köt 
kün önünde Jaleye raslamıftı. Genç k1J 
çekingen ve neı'esizdi. Fu.adın ıararlatı 
üzerine biraz bahçe:ie din!enmeğe raJJ 
oldu. İkisi karşılıklı hasır koltuklara o-

(Devamı ıs ind sayfada) -gözlerini üstüne çeken böyle bir ad8fll 
hoşuna gitmiyor ha! 

Bir saniye hayretle donmuş olan Ne 
dim bey birdenbire bir kahkaha ko · 
pardı ve elile alnına wrara-k kızınl 
baktı: 

- Serıin galiba şuranda bir elaıiklı• 
var kızım. Bir daha böyle bir adanı> 
sana verirler mi sanıyorsun? Böyle bir 
teklif k3rşısında münakaşa bile edil ' 
mez, derhal Allahın bir nimeti pıt 
dört elle kabul edilir. Utanbuhm el 

kibar, en zengin ve en yüksek aile kıt' 
ları arasından, elini uzata& elli tan' 
kız seçebilecek olan bu adam seni il' 
tiyor da choşuma gitmiyor- demeğıl 
cesaret ediyorsun ha? Deli :kız! Böyl• 
bir taleb karşısında hangi aile tered · 
di.id eder, hangi kadın derhal evet de' 
mez? Onun hoşuna gitmediğini söyle 
mek için geçen gün mutlaka onun yit 
züne bakmamış olacaksın yahud dl 
gözlerine perde inmiş, seni görmektef 
mahrum etmişti. 

Biitün zayıf karakterli insanlar gib
Nedim bey de tahakküm ettiği ikimse" 
lere karşı fazla sert davranırdı. Mualll 
fırtınanın kopmak üzere olduğunu all" 
lad1ğı hP-lde büyük bir cesaretle deva1' 
etti: 

- Demek istiyorum ki, onu bir deff 
görmek, aramızda hiç bir hususta biı 
anlaşma olamıyacağını, birbirimize ısı' 
namıyacai?ımızı bana anlatmağa kil 
geldi. Sizin de itiraf ettiğiniz gibi Oı 
tam manasile bir monden adamdır. E 
sascn fazla itinalı giyin~. hali, ta\'t'l 
hatta dudaklarındaki müstehzi tebd 
sümü bile onun biitün hayatım saıoır 
larda geçirmekte olduğunu ispat edi ' 
yor. 

Nedim bey öfke ile kızının söziirıt 
kesti. 

- Benim taşralı kızımın ne de~ 
i<ıtedi!:ri malum; fakat bütün bunlar ç<I 
cukça sözler. Biz ciddilere gelelim. 

(Arkua v"'J 
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Son Poata'nın tefrlb•ı &1 ' 

• BATTAL GAZI 
Yuan: ZİYA ŞAKia 

Battal Gazinin ahdi 
~t brtuuıa, ollu Cafer dikildi: 
~~Ne ... ~ain?. Ba
ldtıik utıım& turba litmiftir. Şe-
11z1-.~beiine ermiftir ... Allamak, 
~ a&çmı bapm ,olmak, beybu
~P11•oak bir f81 varsa, onun 
ilde alarak mtlbuek nıhunu 
'--tırıekur_ Bana izin ver, fideybD, 

Öt/eden efJvet ilk vadiye fJaszl olduk. Bana refakat 
etmige memur olan mirza bineceıimi:z menzil atları 

lıalclcında emir fJerecek kimseleri aramıga gitti 

... ~ klfirilı canım cehemı• 
~ 

... ~ ıı. llluı Tevabii, Bat • 

- Stn . 
~ bir- daha goc1* ..,.wrsm ... Kl· 
bir c1e' hamlede aeni ezerler. Bize 

~matemini ~ıer. 
I>ty., onu.a gitmesiae mAni oldular. 

'"""~ * ~--llllll intfkammı almak için, Bat-
~ içi bn ağlıyordu. Fakat herkese 
~- l&Jdn gftrünüyor, düşündüklerini 
~· l&ylemiyordu. 
8-tt.1, 1- bir ~ g6n l'Çtl. Bir gün 
dl: nıtlteeatr bir ftdyettıe eve gel. 

~ ~· Ömer hey, Abdüsse -
*. ~ 1-nnn yerine lm'darlığa geçir
~ 'bblm de ftl"ldatımız kesildi. 
(S., llçimnet gtlç olur. Varalım, 

' ) bailarmcWd evimize çeki· 

~ 
~ bdu, Mr l9l'dar zevcesine 
~ 'Varhk ~ y-apmış olan 
talr ha1-a, bu tekltfl kabul etmek 
.. but~ RW1dt Jl'akat, bu mecburiyeti 
ltk, -~ Şehirdeki lrorıaimı terkede-

s •Yine tekfldl. 

h~ bu hftcra tllfede Battalın ha· 
~ ı..ıtıeaıadtyen at ve slllh idman • 
ta,ı, 11~1ordu. (Aşbr) imıindeki 
~ - ı..uı: ba~, btnllecek hale gel· 
~ c:.otc t)t bir biniei olan Tavabil, 
~bir 90k marffeaeır öğrettL 
~ bu CMur tayı, yalçın kayalar 
llft 1-ı ltiı bklik gibi 1eldyoP, en ge
~ bir llılJn)'lfta atlayıp 

"~ Ouiniıı eltnde ,etişmiş bil' 
>'tbıı1~ 'l'evabil, aynı zamanda silah o
~ da her nev.lni biliyordu. Ve 
~ ~~~ bftr Battala 6ğretiyor; 
' ·-uıuı yoklufunu hiMettirme • 

~~-buid· 
~ dev.m ediyor .• gün geçtik~ 
' ~ilk bir yay haline geliyor • 

~ * ~~tun, oğhman bu meşguli -
'~ lnemnundlı. Yalnız, onun 
~ tenha 1qeJere çekilmesi, 
~ tek batma eterin derin dü~n • 
'~ ı.a..:M kadına prib şüpheler 
a~"· 
~iter., bunun 1ebeblni sorup 
"19.......--.g İltedi. Fakat Battal, tatlı bir 
~ ~ı. aa..mta ~ baka • 

~ '.:: ana!.. Her ta.nm kalbinde; 
"S ntar. Amma yiğitlere, sır 
~ Y~. 

it ~ kapalı Clftltbla:r vermek • 

~ ... btr:.. llÇtt 
~ l'9 ~ birbiıtne dilr•n o • 
~t, fttwatta btrbtrlle çarpışan 
~ bıl ~Anmı,.) lralelerl, ~ 

~ ~~ Mnlarlığa 
1'ı bt?-~ llın, mm ft zayıf ruh-
~ı: ~ MfteadeWerden hoşlan
~or.t., ~onhllula bot geçinmek 
...._ Mi,.~9 ft ftTgf istemekten 
~ lutı---~ ... Tabttdtr ti bu hal· 
ll~'ır1o11.11.ıar da memnundu. 

~ \re t-ı.~ zamanında, bağla • 
~""' ~lertne l1tmekteıı bile çe
'j.;1411'1onlular, timdi, bağ köşk· 
~ ~Yıbnıtıardı. Şamlll!' llSyHye • 
~ ~ r ~. nen. şarap • 
~ ~ aafa ee!fyorladı. 
~ ..__ , Mlll'ldluyu kena • 

da eınaım btr bağı var 

TırcD• edeı: HDseyin Cahid Yalçm 
!fceaylaıdm pek u mal1lmat iatihul ifaret diye telikki edilecek olurlarsa bu 

edebildimM de bunua •bebi fllpbeslz ki faraziye X8rıophon"uıı, cOn ltinlerin ri· 
onlara beni tenvire hizmet ett.cet maller c:ıati• elelinde bahsettikten mesaiyi ie 
IOl'ID&yı beoeı•n.em'f olmaklığımdır. Ma- balı etmif olur. Meçhul arv.i Yunanh
amafih, her 19111 pyden memnuniyet lara her an lbafe yahud tarde4eceklerl 
duyma hMli dola,.U. bustlnil hot bir milletlerle uğrapnaktan çok daha müthiı 
IU1"9Me nmayetlendlnnlf oldum. Yemek zorluklar ve tuzaklar arzetmek icab ey. 
ti bofııma ptti. Fakat yanımdaki adam· lıerdi . 
lamı Ta.ıar ,emeklerinden hotlanmalan Yolumuz üzerinde hiçbir ziraat eseri 
her ..,t 11t bu1an fuJa iftihadan ileri ıe- gözüme lltpnedi. Çünkü Nogaylar ayak
llyoıdu. Ralaateızlıilu hop gidebiimuini altı yerlere tohum serpmekten ictinab e
onlarw. alili almıycr.du. Zahiren hep be- derler. Yol kenarına dikecekleri tohum· 
nim 9Btil'im nhataızlıktaıı fiklyeı eder 1ar yolcularm beygir.erine eıda olmak
gibi göıilnilyorlardı. Fakat &0nra peklll tan başka bir ,eye yaramazlar. Fakat bu 
anladım ki benim rahabmı kendi mah- tedbir Tatarlan bu nevi tecavüzden kur
ıımıiyetlerinden dolayı daha 11erbe8t Mr• tarıyorsa da tarlalannı çok daha müthif 
best fikiyet edebilmek için istiyorlardı. bir Afetten tahlis eöebilecek hiçbir 181. 

. . _ Fakat ben de onlann mahrumiyetlerine yoktur. Nogaylann ovalarına sık sık çe. 
Tatlı bi1' glll«mıevt§le cmt1erifttn vflı'iM baktı iftirak edince artık pek .eılerini çıkara- kirge sürilleri hücum ederler. Çeltirp-

dı. Keşiş Takavor ile ylranlan sıkca rafı gözden geçirdi. Yetil bağlaTın, renk mu oldular. Bu u1Ula bütün Myyahlara ler bilıaua dan taTlalarını severler v• 
sıkça burada toplanıyorlar. Mey ve renk ağaçların ~ büyük küçük tawfye ed!erim. Gayet iyidir. biran içinde bu.nlan lilip süpürilrler. 
mahbub ~lemleri kurarak hoşça vakit bağ köşkleri serpilmişti. Nogaylar ne kadar allkaya pyan olur- Çekirgeler yaklaşınca ufuk karanr. Bu 
geçiriyorlardı. Köşklerin bacalarından dumanlar t11 1arsa olBunlar, aralannda ikametımi heyvanlanıı son derecede çokluj'undaıı * tüyordu. Uzaktan uzağa, çalgı ve tar • mümkün olduğu kadar kısa tutmağa ve ileri gelen bulut gflnefi kapar. Eler çlft-

Hal ve ahval, böylece gidedursun; kı sesleri işitiliyordu. ertesi günü ildnc1 vadiye gttmefe mec- çi Nogay'lu kalaba.ut iseler çırpınmalan 
bir mehtablı gecede, Battal erkenden Battal, bu köşkleri birer birer göz - burdum. Onun için sabahleyin erkenden ile, haykırıp balmnalan ile ban kere 
odasına kapanmıştı. Gerek annesi Sa • den geçirdi. Nazarları, büyücek bir köş yola çıktmı. Bu ovaların ufku dzerinde fırtınayı bqka taraftara çcvirmeğe mu
ide Hatun ve gerek lalası Tevabii, o • kün üvaıinde durarak: güneşin tulıluııu tıpkı bir denizde gemi· vaffak olUl"lar. Yoksa, çekirgeler onların 
nun yattığını sanmışlardı. _ İşte .. Şemas'm köşkü burası ola • ciler gibi seyrettik. Bu sabahki seyaha- tarlalarına aldırırlar: tarlanın üzerinde 

Halbuki Battal yatmamıştı. Bilakis cak. ' timizde ancak birkaç küçilk tepe ı~ztı- altı. yedi pus blmlığmda bir tabaka vil· 
onların yatmasını bekliyerek saatler· Dedi. müze ilifti. Bunlar J'landre'in ban yerle- cude getirirler. Uçmalanndan hAsıl olan 
ce dışanya kulak kabartmış .. ve, ses Tekra Aşk .. . b" d" y . rinde ve bi11ıassa Brabant'ta görülen te- l(irültü yerine yiyıp yutmalanndan milıe 

r, ann ~z~e ~ ı .. 8 • pelere benziyorlardı. Bizde bu tepelerin tevellid ..n-"\ltü kaim olur. Bu ad'etl sada kesilince, silahlannı kuşanmış.. vaş yavaş tepeden mdi. Sankı, Adı hır _ . . .......... 
usullacık ahıra inerek, sessizce Aşkan yolcu imiş gibi, bağlann arasından a • insrdan e~ ._v:ıı:udek getirildili: ka~1a~ ~1ludse1sini andınt>. Ne

1
ticekts.i zt..;an ltibda• 

dışarı "ıkarmış .. üstüne atlıyarak, ay ı· ğı .. t" T d .. rd .. ğü b"' va ır. •'8&~ u er, generalmin o Ü•Y rı e o unun za.ranna al ır. ~angın a 
y r agır geç ı. epe en go u o y• .. • 'Ut .L1 1 k . k k. .ı..ı..- 1 hafif kal B 1 •-'-

(Iğı ile nurlanan yollann derinlikleri • .. k k"" k"" k .. .. r A.. uzenne .a.vre&ıer e topra getırere ona 99 ırgeye n~t e ır. u ut ı.cA" 
ne dalmıştı. r ~~ u.n l a~ı~ı o~:e ge ınce, .. ~ • bir bbir bina edermit- Bu kdçilk tepe- rar uçmata kalkınca ortada nebatattan 

arın ızgın enn çe lerden Trakyada da bırçoAu müıahede o- h'" eser .mA.."H-ez. Çekirge bulutu ba .. 1r• Nereye gidiyordu?.. ıs ~ evA~ ~ 
Bunu, ancak kendisi biliyordu .•• O. Kapının önünde, mızraklanna da - lwıur. T.i:aqada da bu tepeler. Braı.m. taraflaıda ,.m WAketler tevllil etmeje 

bu yolculuğun ner~ye kadar dayanabile yarımıf zırhlı ve tolgalı askerler duru· ta ve Tataristanda olduğu gibi. hiçbir za. gider. 
ceğini, aylardanber hesab etmişti. Kal yordu. man yalnız değildirler. Eğer Karadeniz kendisini geçmeğe te
bini cayır cayır yakan intikam ateşleri· Battal, bunlara selim verdikten aon- Maamafih, bu kadar generalin ~lmeli. tebbüs eden bu çekll'ge bulutlanmn ço-
ni teskin f'debilmek için, kendisine ll- ra, sordu: çok kere birbirlennden hemen hemen tunu yiyip yutmaaaydL fiiphesiz ki bu 
zıın olan şeylerin hepsini sorup öğren• - Bu IAtif bahçe, aceb kimindir?. müsavi mesafede defnedilmlt bulunma11, felAket daha mebzul ziraat sahalarına da 
mişti. ' Askerlerin çavuşu, cevab verdi: tesadüften ziyade bir kaade deWet ede- lntipr edecek ve Yunanistan ile Anado-* - Beyimiz, Şemas Takavonındur. cek surette muayyen bir istHwnete göre lu çekirge Afetine daha sık sık maruz ka-

Batt:ıl, ihtiyatlı hareket etti. Hafif - Ya .. ben de öyle zannetmiştim. Bu tepelerin dizilmit olman bir kabir olduk- lacaktı. 
ılgarla dağ yollarını takib ederek, üç bahçenin şöhreti, bizim diyarımızda da lan i~a edile~ ~u. te~l~ neden do- Trakya &doruna dolru, Pont-Eusfa 
günde Amuryon kalesi civanna geldi. şöhret bulmuştur. ~yı :vucude g~tırıldiklerını anlamak için ahillerinin kurumUf çekirge llfelerlle 

Buraya geldiği zaman, bir akşam vak Battalın bu sözleri, çavuşun hoşuna ıımdı bili carı. olan u.sul ve. Adetleri tet- artülmüı olduğunu çok kere gördüm. 
ti idi... Güneş, Muradsuyunun üzerine gittl Battal ile konuşmasına devam kik etmek fikrini bana verdi. Bunlar 0 kadar azim miktarda idiler ld 
kız1 1 nurlarını saçarak gunıb ediyordu. etti: Bana öyle geliyO! ki TOrklerin bugün ıahilde yü.rümek kabil olmuyordu. Biru 
Muradın sessizce akan sulan, bir kan - Delikanlı! .. Nereden gelip nereye dbile klhar~ gidllan. erke~ o~~rının takib e- kababuk haline gelmkı~abu ll,elerln için• 
nehrine benziyordu. gidiyorsun?.. ece en _Y~ birbiderını görebilecek cağın yansına au.r insan yatıyordu. 

Battal bir tepenin üstüne çıkarak et- (Arkası t>ar) surette küçut topnk tepelerle ifnret et- Çektrgelfttn bellk olmalarının hakilli _____ ._ ___ _. __________ 11111111=-=::ııi.::=-=--~- tiklerine bakılırsa bu tepelerin vaktlle abebini llllamağa merak ederek tam o 

Nezle ve baş ağrısı 
Soğuk algınlığının 

Bu tik aliJmetlerlnl 

neden dolayı yapıbruf oldukları aalatıbr. maya tesaıcmf etmele uğraştım. Bir ke
Vakıa Türklerin yaptıktan tepeler fimdl N, tamamen mevolmalan hAdfsesine 
bahaetüklerime nauran daha alçaktır- ,.ırld oldum. Sahil yakınında bir fırtına
lar. O yüksekçe tepeler uırlardanberi ya yakaland!Iar. Kurumuğa vakit bula. 
tabiat tesiratma götü~ genniflerdir. ıra- madan llfelerinl dalgalar sahile attılar. 
kat ben şöyle düşdnddm: Eskilerin tem Bu ll§eler ayı. bir taaffün husule getÜ'
ettiklen bu tepelerin gayeli munplala- diler ~ oralara iki üç giln yaklaşma~ 
nnı temin için yollards. bir tpıet vücuda mi1ınkün olamadı. 

G R I
• p 

1
• N getıirinekten l>a~ iM onlan JMthul il- Öğleden evvel ilk vadiye vlsıl olduk. 

kelere girmeje 11Wbden ftıtuhat ruhu Bana refakat etmele memur olan mirza 
bu irtibat noktalanDl kolayca mahvol- hlneceğima memil atlan hakkında emlı 
maktan muwı tutma)'l da icab edemez verecek kiımeleri aramata gittfli mada 

il• bertaraf ediniz. ıtıi idi? ben de lJlmlf. dma yeni soyulmUf bir 
Tepelerden bazılannm altında bir ı.... beygirin etrafında toplanan bir Nogay 

G R I• p ı• N kmı kemikler bulunmuma plince, bun- ırupuna ,..tlattun. Takriben on .uta 
lar o tepelerin ordu laT giderken yolda Jaflannda 911>1ak bir dellkanh hayvanın 
6len generallere ve aalterlen kabir his- derWni onulanna aldı. Btlytt bir be. 
metini de p-d1iklerini lsbat edebJUrler. cerlklilik tıe tıerzt htmıetini ı&'en bh 

TecrUbe 

Bitin ajn, 1m Ye una.lan 
dindirir, pip, romatizma, elif, 
lhdr, ac1ale Ye bel ajnlarma 

mleulrclir. 

Ediniz. 

[ 

....... Aida";;j;;;:-·"Raj'Mt gare11 her teJİll taklidi Ye benzeri 

vardır. GRIPIN yerine baıka bir marka verirlene 

. ................ ·-·-.. -· .~~d·~-~.~d!_~-:._ ________ .. 

Fakat P'landnt'de kU11an tM tepelerden bdm ha J9li ..vabm. arkasını kamete 
çol\ı bu yılmlaruı biıw mear olmadık- bat'edı. 
1arm.ı Ptermiftlr. Eter bu t.pe1er birer ( A ,.Jcan IHIT') 

PATJ'nm 
DEV AKLI TATBIKt 

iLE 

ŞIFAYI 
ÇABUK TEMİN EDER 
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D ytanı 

Fıra az rlık 
Moa te rrar yc1kenleri fora ederek ı rilir bir şekilde hazırlıyacak ve küçük Bu itibarla ben de firar pl!nını onun 

rüzgarın önüne düşmüştü. Vapur da iskunanın sahılde bulunduğu zamanı azimetinden sonra tatbik mevkiine koy 
görünmeğe başlam:ştı, bize doğru gc- kollayacak ve nihayet içine girerek mağa karar vermiştim. Fakat o gider 
liyordu Bunun üzerine rotamızı değiş· sahilden açılacaktıın. İskunadakiler gitmez de ben ve Kircheiss tekrar Mo
tirdık. O da ayni hareketi yapmakta -evvelce olduğu gibi. bu fıçıyı da ge- tuihi'deki üsera karargahına avdet için 
gecikmed!. J\foanın kaptanı bu Relen milerine alacaklardı. Bu esnada fıçının emir almış bulunduk. Motuihi kampı
buharlı geminin Yeni Zelanda hükCı - bir haylı ağır olduğunu hissedecekler- nın, bittabi, yeni bir kumandanı var • 
metinin, halen muavin kruvazörü ha· se de içjnce katran oldufumu dü.şüne - dı; binbaşı Schofiel. 
i'ine ifrağ edilmiş bulunan İris adında- -ek onu gemiye çekmek külfetine mem. 
ki kablo gPmisi oldt:ğunu tanımıştı. O· nuniyetle katlanacak1ardı. Varil isku -

Kampa avdetimiz bütün esirler ta • 
rafından hararetle selfunlanmıştı. Ha~ 

nun topu vardı, b!?.im ise yoktu. Bina· naya alınıp da kapağı açıldığı zaman ta 0 hain, Lehli doktor bile, evvelce .-
ena leyh artık bizim kaz pişmiş demek- -tıpkı bir kutu açıldıkla içinden bir 
ti. kukla fırlıyan oyuncak gibi - bıçakla ramızdn geçen 25 bin dolarlık bir mev 

Bununla beraber hAIA, nevmidane müsellah bir adamın varilden dışan zu hakkında bir şey zikretmiyeceğfm 
olsa da, kacmağa, uzaklaşmağa çalışı- sıçradıqı yörüJecekti. Bu suretle küçük ümidile bana bir şişe şampanya getir -
yorduk. Fakat o, gittikçe bize yaklaşı- de olsa bir tekne elde etmiş olacaktım. mişti. 
yor, durmamız için sinyal veriyordu. Ondan sonra. ben! bek!emekte olan Vaz'ısahne edeceğimiz piyeroe ken -
Dinlemedik, seyre devam ettik .. bir Kircheissi alacak ve beliti de bitaraf dilerine birer vazife verdiğimiz ve gün 
alev ... bir gümleme ve bava dahilinde devlet!ere aid adalardan birine kadar lerinin bir çok saatlerini bu vazifele -
bir h1şıltı ve tam önümüzde bir su SÜ- gitmeğe muvaffak olacaktım. rini ezberlemekle geçirmiş olan bizim 
tunu! ... Anlaşılıyor ya!: O, bize ateş Her şeyi hazırlamış ve beklemekte öz vatandaşlanıruzdan bazıları kaçlfl -
ediyordu... bulunmus idim. Bize karşı çok şefkat- mıza kızmış görünüyorlardı Fakat, her 

- Ye1kcnleri mavna! le ve jnsanca muamele yapan binbaşı şeyden sonra, ben onlara bir gemicinin 

Güreşçilerimizin Avrup 
birinciliklerine hazırlı., 

Ankaradakl müsabakalara çağırıldıkları halde gür 
mek istemi yen Yaşar ve Saim: ''Bizi daha önce kaJJJ 
çağırmadılar, hazırlanamadık. Şimdi gidersek iş iş 

~eçmiş bulunuvor 1 ,, diyorlar 

Kumandasını vermiştim, t~krar esir I eemın..,'in vazifesi esnasında f;rar e - hayatından alınmış daha iyi bir~ -
olacakhk. de~k onu milc:kül mevk'e koymağı is- dram seyrettirmemiş miydim? Beynelmilel GüNf i'ederasyonu " 

İris gem; ine bahriye silAhendazlnrı temivordum. Kendisi o ~nlerdc aile • Hala, bir çok kimst!ler bana geliyor- rafından OsJo'da tertib edilecek Avru· 
yerine r.ler cavib bir kalabalık doldu • si efradı arac:•na birinin daha katılaca· lar ve eiier girişebi1eceğim başka bir pa greko-rumen güreş blrindlikleri 47 

ruhnu,.tu. Bunlar, vapura çıkanldığ'ı .. t1ını beklemekte ve binaPna1evh k~sa firar teşebbilc:üm olursa bana faydalı gün sonra başlamış olacaktır. 
mtz zaman tabanca1annı S1rtlanmı2a bir sıla iznini de muh"'kkak addetmek- ı w ı k Geçen sene ayni tarilıte 'Thllin'de " o nıaga ça ış1ca Jannı söylüyorlardı. 
ıkoymuşlar ve ayakkablanmızın taban- te idL yapılan müsabakalara derıneçatma id-

~~~=~==~~~~~~~~~~=======~~~r~k~~~v~a~r~J :~~gı·~~9pektabiidi:rki~~-lanna kadar her şey'mizi aramışlardı. ue11.. 

Ondan sonra da bu ck~izade (!)ler ta- ır lenen neticeyi almak şöyle dursun, 
lkrnı> üzerimizde bulduklEtn b1.r çok B • d f J Çoban Mehmedden başka hiçbir gtl • 
şeylerimizi yağma etmişlerdi. Herifler ır o ( orun gün Uk reşçimiz derece bile alamadı 
gOya kazandıkları zaferden dolayı vah· fi rl Norveçte yapılacak Avrupa birinci - _,j 
oiyane bir sevinç duyuyorlardı. Onlar- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ıo no arınuan likreri için Güreş F~onunun bu Milli gürq takımımızın iki kıV""'-
dan anl:ıdı~ıma göre bize yakalanmak- sene vaktinden evvel tedbir almış ol· w:vv: Saim w Ya,ar gilrqirl.r1'l' 
tan kurtulan gemi, bizim, Moayı esir ~ IJöbreh duğu, Ankarada açılan kampa güreş - Bu bizde çabuk güreşçi yetiŞIXle6 
ettiğimiz haberini Auchlanda götür - " ll çilcrin toplanmış olmalarından kolay. ğinden değil, uzun seneler AvruP'Mi 
müstü. Bunun üzerine memurlar, bi - l! asta/ık/arı: 2 lıkla anlaşılmaktadır. rinciliğini, Olimpiyad şampiyonlıle( 
zim herhalde erz k depobmndan i ti- < Had hnstıı:ıklar e:.n:ısmda birdenbire Uzun zaman devam edecek olan nu muhafam eden İsveçlilerde d••_i 
fade etmek için Kurtis adasına uğraya. t idrarın n:rn ması, gliz kapaklarının şiş - kampa seçtlen güreşçilerin, hangi şart- ltındiyalılarda da böyle oluşundJP"f.I, 

mest, ellerin ve ny:ıkların .,ı .... esı, :tft-1 ft l t"-bi tutul u lduklannı bilıni caiYımızı muhakkak addederek ona "Öre (. k y~LU ~ ara 11. m l 0 • Bereket Gu"rcş 'C\ederasyonu hll ,.. ,., sı ıntı görül lince derhal idrarın tııhlllJ- .c' 

tedbir alm;şlar ve İris vapurunu doğ - ı ne §lltıb etmelidir. İdrarda hali tabllde yoruı:. çaöuk anladı. Yukarıda isimleriJ'l1,. 
ırudan doi!ruva oraya yollamışlardı. l g~rülmi:yen albomln mevcudtyet.1 tnay _ Şu kadar ki güreş Alemimizin dün dığım Kenanı, Adnanı, nihayet J3il. 

Aucblanda muvasalAtumz Yeni Ze • yün edince bôbrekde lhtilfı.L husule gel- olduğu gibi bugün de en değerlileri a- Mustafayı kampa davet ederek oıı 
landablarn kilçük bir zafer «enli~ yan- l mı~ demektir. Dı?rbal hasta 81la blr per- rasındA bulunan Ya.şann haklı gördil· l' . tt .,, J.>1 .r- h1ze k e ını uza ı... .,,t 
mak fırsatını bahşetmiş oldu. Büy\ik, Jlı onulur. C:lnktı böbrek hastalığın - ğümü1. bir şikAyeti nazarı dikkatimiıi Hazırlık kampının nasıl işle<Jlt 
k k h " Jü ı d Im da. et., yumurta, tuzlu şeyler memnudur celbettı' üçü er tur gemi ere o uş in • s-t · · vAkıf degWı'liz. . SOLDAN SAÖA n YUKARDAN AŞAÖI: u • yoğurt, hoşnt, ıhlıımur gibi şeyler !\- d ğu .. Gü Fed " ~ 
sanlar; Kcrmadeh meydan muharebe- ı _sem yaşamak _ Blr nota. çok miktarda olm&mnk üzere hastaya Malwıı 01 u uzere reş e • Cumartesi günü Avrupa şarnP~ 
sinin galibi olan İris vapurunun Moayı 2 - Buyruk - Lüzumlu. verlllr. Dahilen vetUen UAçlann ne gibi rasyonu muhtelif mıntakalardan tes • sı icln yapıl&.cak seçme milsabB:.J 
yedeğinde çekerek muzafferane (!) H· ıı - Yenl yetişen afaç - Ceriha. tesir husule gctıreoefinl iki günde bir bit ettiği kadroyu Ankarada kurmuş güre~çılerin tam form üzerinde o'IJ' 
mana girişini temaşaya şitab etmişler- • - Taharri etmek - ıR• harfinin Arab 1 yapılacak idrar tahlillertıe kontrol edi _ olduğu kampa da~t ettiği zaman; 5 1 larına bir ıc:arettlr. ~ı 

hnrtıertnde okunufU. lir. böbreklerınızın muhafaza,.,ına çok kilod Kena e Küçük HO.seyin 61 """ fJP' 
di. 5 - Göz - Bonunda bir ıR• olsa bir meyva çal~ınız. Böbreklerlmls sağllğunwn em- a n v ' İşte bu seçme müsabakalan, Y 

Kamptan firar etmiş olmamızın ce. 6 - Yed - Ba.lmian beyazlatan maden. niyet silpaplarıdır. kilodll Yaşar, 66 kiloda Yusuf &lan va7iyet karşısında olduğumuzu ~ 
zası olarak bizi Aucblandın mahalli '1 - Atın tOçO~ - Blr cins üzüm. ve Yahya, 72 kiloda Saim, 79 kiloda k h · · d kalan bazı !r 

c b ts ı Adnan, yanın a~ırda güre_,.n Musta· ne amp arıcın e bit 
hapisanesi olan Mount Edene hapset - 8 - Tavlada atılan - Klzlb. en t yen okuyuculanmın Poeta 6 r çilerin kampta hazırlanmış olan JI 

.. _ Ekmek pi-4-'len ocak _ Sonunda bl.r pulu yollamalarını rica ederim. A ..... tat- fayı lı"steye dahil etmemişti 'h ,;.. .... ıd 
mişlerdi. Burası sabıkalı in.sanlar için " 9•u ..... · kiple zorlu bi.r imt1 ana ça5u • 

cRa oba ktpn rağan. dlrcle istekleri mukabelesiz kalabilir. Bi.ı o zaman Güreş Federasyonun - ed' 
fena değildi. Ylrnıi bir gün burada kal- 10 _Gözleri ıörmJJ•n _ Kıldan nem kapma ""~-------------.J-' bili rduk Tü k S m haber vermekt ır. 1~ dıktan sonra muhtelif üsera kamplan· ·· daki tlhniyeti ·yo · r por Kampın içinde ve dışında k9 

d ~ t ~ tık. Kirclı iss ~- y 1 2 8 • fi 6 7 8 9 10 Kurumu zamanındaki ilk federasyon müsabaka yapacaklar, bu ~..+~n 
na agı ı mış e ~ ~' e.. bütün nazarlarını elinde bulundurdu· Miı:----~ı 
ni Zclandanın cenub adasındaki Lyt- ı s o D p o s ta zaffer çıkanlar millf takmıı ıeş....-
tolton şehri civarında Rtver adasıc:ıa 2 ğu mllU takıma çevirmiş, bunlann ha· d~rek Norveçe gidecekler. ~ 
gönderilmiştik. rlclnde bulunanlara karşı küçük bir ~dırdı .. 8 Yevmı. Siya.si, Havad!s ve Halt ııazete.sı alAka bile beslememişti. Şu iki satı:ra sı5 gunız 

Fort Zervoisdeki hapi.sanemizin hat· 4 -····- Halhuki Ahmed Fetgeri, Seyfi ve göründüğü k&dar acnba basit :ıııi ~ 
ti! avlusu bile hakikt bir kafesti, avlu· rı Yerebat~ .;~a~e~~ 8;,kat. ti SadullahU\n müteşekkil olan federas- İş bu kadar basit olmıyacsJc 
nun yalnız etTafı değil, \i!tü btle diken- ti yondan işleri devir alan bugünkü fe -. f(>ryJtdı Ya~ar kopardı .. 
11 tellerle kafes gibi örülın{iştü. Kamp 7 Gazetemizde çıkan yazı ve der.ısyıon nasıl bir hisle böyle bir cBen kampta değildım, tabd ~ 
kumandanı, Tasmanyalı binbaşı Lee - E resimlerin bütün hakları düşünceye saplanmış buhınuyor. Yal· c;ddi bir müsabaka yap~cak bir , 
mi:ng, şimdiye kadar te6adüf etti m mahfuz ve gazetemize aiddir. nı:ı eski federasyonun Ankara, İzmir, da idman yapmadım, güreş~~ 
insanlann en iyilerinden biri idi. O da, 1~ ABON .::-·F·· IATLARI Kastamonu, Balıke~ r gfbi şehh/l<?'I'de Saim, Yı\şan takib etti: cBiıi tı 
kendisini bu ıssı:ı adada bir esir gibi a... güreşi lAyıltile yaymak ma'ksadile mo- 1e kampa almadılar~ 72 k11'0d9 
buluyo~'du. Bir müddet sonra, uzun ı·vvelki bulmaccınm haUedilmL1 fekll 1 G nitör yolladığı ve birbiri ü:ıerine tam kiloya çıktını. İki gunde hem ! 
akşam saatlerini hoşça geçirmiş olmak ........................ --.--............................. . ena Ay fy A~ be~ sene bfiyük bir muvaffakiyet ile kiJoma inemem, hem de bu k~ 
için oynadığımız kftğıd oyununda bize r °\ Kr. Kr. Kr. Kr. başardıldan Balkan güreş müsabaka - bir müsabnkaya bulundudğuedim 
refakat eder olmuştu. N b t • 1 TUR.KiYE 1400 700 400 lanndan evvel birçok mıntakalardan yet dahilinde giremem!> · 

BuluınduğulThlZ adada, m.dth~ bir Ö e ÇI eczane er YUNANİSTAN 234J l~u 710 ~~ davet ettikleri güreşçtrerl bir takını Kampa çağınlmıyan Küçük 'J{~ 
fırtınanın biraz tahrib ettiği zencirlerle ECNEBİ 27JJ • 4 0 800 llOO seçmelere tAbi tuttuklannı da gtı.leme- ile Yuı:mf Aslanın ne vaziyette 0 

kalkar iner bir köprünün tamirlle Bu reee nllbdfl oWı eczaneler şun • ğe mahal yoktur. larını müsabakalardan sonra • 
meşgul olunuyordu. Bu tmıir esnasın· !ardır: Abone bedeli peşindir. Adres H' b' yüksek derecesine w 

istanbul clbettndekller: değiştirmek 25 kuruıtur. ~ç ır sporcu en . . cagız... ıef 
da biz esırlere, sahi~ kadar gitmek Aksarayda: <Ziya Nuri>, Alemdnrda: -···- bir ıki ~ne içinde erlşemıyor ki, gli· Tenıenn; edelim ki kamptaki ıv 
müsaadesi bahşolunmuştu. Hapisane CEsad>, Beyıwd~a: CA.sador), samatya- Gelen eıJTalc 

6
m O•rilnın. ~ gibi falla tahammill istiyen bir kilerin yeiini tutacak kadar idftl' 

avlusunda, bir çok boş katran fıçıları da: CRıdvan), Emin!Snüııde: <Beşlr Ke - I sporda hemen mayoyu sırtına, pabuç· bilhassa tecrübeli bir devreye 
l) ~ liinlardan me•'uliyet alınm,., .. vardı denize yuvarlanan bu:nlıırdan bi· ma • .... ,, .. bde: CArtt Beşir), Fenerde: - lan ayaklarına geçirip mindere çıkan, olsunlar!... :;.1 

rinin, sahilden blra:ı açıkta yatmakta <Vıtam, Şehremininde: (Nazım>. Şehza- Cevab için mektublara ıo kW'U§luk ne bileyim, bir Yaşar, bir Adnan, bir Ömer 
deba~ında: CHa!ndt), Kuagümrükte: Pul llAve.si lizıındır. 

bulunan küçük bir Mhfi Wrunası ta • (Suad) K ... ,. .......... _.... (Hikm t n~n) Mustaf,a ve nihayet bir ,.":ban gibi olu- Askeri l"ıseler boks musaba 
;~~~~n~~:n = = Ba:;;~aE:C:~~~~ı e ~ . 1(·~~~;·~:ı.~;;··'ı v"rsı:;i;;rt.,ı daha urun ~ hürmet· devam ediyor 
dikkatini çekmeden varillerden birini İstltıM caddesinde: (Galatasaray, Oa- Telefon : %0203 1 le anacağımız bu güreşçilerin hayatın- Boks mr.-bakalnnnın ..... _ft, .... ~r 
bil'lti d l nh), Onlatad&: (Hlda.~>. Kurtuluıta: \ I ı.ı.')<ı. UJ.Uw .,.... 

ı zam enize yuvar adım. O da su- CKurtulut>. M~tada: (Feyzi), Beşfktat- \, ............................... - ..... - ...... , J rım, yaptıklan dahill ve harlcl müsa· aır.a Maltepe L!seslnde devn.m ed > 
ların cereyanile aşağıya doğru yüzüp ta: <Nan Halid). - bs\kalan ~le bir hesab edecek olur- Maltepe Lısest Müdtl:ril ~ 
gidiyordu. Nihayet. birtnc:Ud: gibi bu Boğaziçi. Ka4ıllb w AdaJanlakUer: Dif • ..., sak glirürllz- ki, bunların her birl uzun Adil Alpayın ve birçok sübay ve '{fi 

varil <le gemiye alının~ 1l'skOdarda: C~llm11•>. Sanyerde: ~ Tabibi Ratıp TUrkoglu <~ seneler mJnder üsttlnde köpıilden köp- ıertn tarşıaında heyecanla b8'1~...,1 
• A .. sabııkalann teknik nıtıoelerl ~;:~ 

Bu müşahededir ki kafama bir ftrar CNuril • KadıkOyünde. (Büyük, uçler>. Sirkeci: Viyana oteli •ımı. No. 26, Kat ıilye ge')rrrl.f, kafakol bpmış ,huiAsa 61 tllodo. Kuleliden Nihad Burs•d ... 
pl~ının doğmasına sebeb ohnuştu. Bu BüyWta<Wa: (R&lk), Heybellde: (Halt). 1 de herpo öQ'loden 10ara .. t ı.c doa 20 uzun bir tecrübe sahibi olımlf kimse- mode beşinci ravundda sayı hes:ıt>ll' 
p!:.na göre varillerden birlııi; içine gi- \, J J• kadar hutalarnu bbııJ eder. lardir. J (Devamı 15 ind sayfadal) 

J 



SON P08'1',. 

HiKAYE: Fırtınadan sonra Askeri liseler boks 
musabakaları devam 

(Batıarajı 12 inci aayfada) detmif olacaktı. Ona pmdiye kadar d• 
~· Fuat fundan bundan babsedi- sarfettiıklerini saacr.tlle ödemesini mi is- e ıyor 
:ır· bir sürü mevzu keşfederek genç ıa.. üyecekti? B 

llhn1mağa, onu meşgul etmeğe çalışı· Fakat... ltaqıanda titrtyn bu geng ( "ftan&fa 14 ltlCI •!/fada) 
~ JaJenm halinden ile bir teY .CSy- kız Sftha11 1eviJord11. 81 ~a: lıfaıtepeden R'meddlll D1D!1 • 

~ ~it, fakat tereddüd ettili bel· GözlmUdıt toplanan yqlan gösterme- ~ = ~1:8~~uıend• th
,__ Sinirli ainidi mendiliyle oynuyor. mek için bapm. eldi ve bir kelime "'1· anı aınct raTIJDdda abancb» ettt. 
-ıae bakıyordu. 1emeden kaçar ıtbl hızlı tcfnnlırla k3fke 53 lı!loda lla*Peden 8edlld Dent.dım 
~ b8fllll kaldırdı. İnce çehresinde girdi. Ancak oduına çıktılı zaman Jale- Tayyarı 111r1net rnundds lbmdone lttl. 

bir karar ve.rmif insanlann ciddi- yi bahçede öylece bırakıp yilr(lmilf oldu- 51 Jet~ Kalenden !!Şeftir llmwlul X. -
Jeti \'aıtlL, Dılnl ~ r&ftndda 8&11 lmabOe ,.endi. 
için h Bakış:uı saadetını kurtarmak ğunu hatu'ladı. Fakat geri d~nemedi. 51 tnoda Dentlıden eadt lh~ tb • 
aa . her tü~lü mucade~eye hazır bır ma- Duvarda Sfihanm g0%el bir resmi ona rahime •71 heıılabDe gall1> flldl. 
"'1ıı ~ edıyordu. Hıç mukaddemeye lü· gülümsüyordu. Ne bakla bu çoeuğun ıaa· 81 tfloda Kuleliden Şabul Bmllıda lfa-

lônneden hemen söyledi: detini yıkmak ı.temif, onu ,aıılerce Uz- d1re h~tmen ıa.Hb. 
~ Fua~ ~.Y siz benim saadetimi yık- müştil. Koltuğa ç6ktü. Bap elleri ara- Se~~~n:-:::md!::.:"m:: 
ru;sı titnyordu. 11nda hıçkırıklarla atlıyordu Bot ve Mt"lRinden htılmunı ıraııb rektl. 
~sendeledi, Jale ile aralannda bu renksiz bir hayatın arkasından bir ağla· es tDoda K'ale!lden ~ Bul9ldaa fb.. 
'itt an hiç bahsedilmemişti ve o bu yış. kalbinin son ve en te«fld fırtınlSllld&n sanı bir dakika 4G santJ"fl(!e na.kant .._ 
~~arbeyi h iç bek1emiyordu. Ne diye- sonra bir boşanl§tı bu ... Ona hiçbir canlı 81 tDoda Denlaten Efdal Jılaltçedıla Ta-
~ §a d d . Tin ma~ terkett1ttnden p.l!b Dln ec!Ddt. '*': şır ı uraıadı. Genç kız devam ve temız hatıra bırakmamlf olan ihtiraslı 12 kDodl. Kldeltderı M1Jlatter MtJt.epeden 

bir hayattan eonra durulan t'lbinin te- Ha~sn abandone ederek :rancn. 
- Sebe:bsiz bir kırış? .. Ben nazarınız- sellislni kaybetmek ve artık ebediyen 72 tiloda Btınadan Nthacl, Denbldm A -

hır insan mıyım ki Sühaya lAyık sonsuz bir ıztırab sağanağı al!ında yaşa- nr hut.a ok!utundan htııaMn gallb !11.n • -
iz?... mak onun kaderiydi. dlld

79
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.: Oh hay ~ k' Bö' l b" '11.U~ ft.....m N'IC'Uun lıfa!tepedlıll JCa 
~ ne ~me ... y e ır şey * ya,a htılcmen l&llb. 

- O hald ·, Ertesi gün odıısında sadece bir mek· ~ı Wodaı~ KtıleBden Sabri BunadaB Mı -

~ 
e. ..• mcr.ı a.ıucı ravundda abandone edMft ,.ı-

'L-zı ~ 1 . t k 
1 

b tub buldular. Bu mektuo 1ervetinln mil- dt 
cu n 5 vz erı ona a ı ı cevll . . .. · 

t<>rdu B b k 
1 

t . 
1 

d h·m bır kısmını Subaya bıraktığını bil· Neticede xuıeıı )llldl ~ aıı.mı. lıbl _ 
. u a ·ış arın a eşı a tın a d ' . 

ezilen Fu J . . . k d ren resmt b:r mektubdu. Aynca kendJ- ~. Dents yedi.fer ma~ ~t. Bana da 
~ • a sevgısının ne a ar .. afi •-~ft· . 1 yedi m~ ttıstnt bwndılar 
~-,,. mlm- 1d Jn.... 1 smı eı.ıu~ını yazıyor vı on ara na- · 
~ ili a~""""i 0 u5 """u an anuştı. Sü- detler diliyordu. Kendisi Jdlçftt bir çan- Yann rene Kanepe n...,,.,. IGnıt _. • 
t.ai,;_ ~çin kırdıfı,na. onu niçin cüretkAr t 1 d t . .nbakalannm ftnaJ1. ,apılaedtır. 
~a fapyordu. Kendisini haksız ;: a ora an gt mifti. Yeniden bes futbolca 
.. hıı yapan ·~k onu cilretkar yapm1~ cezalandırıldı 
~~u? Yoka:. kırk altı senelik ha- Yarınki Jtfll'hamızda: B~en terblJell f.tanbul .,_... fatbcıl. a-
'- bulamaıdlağı saadeti Sühanın bı.:1- Aile zinciri j'.lnhtından: Afatıda adlan, tll11 dsn w 

Onda bir k.ıskançhk mı uyandırmış- ' kltlpleri 1U1lı tdmancJlara ~ardati ni-Jf.,,.,., Fa Çeviren: lbraMm HoYi ,,.... ltat yetı şH:.-diği çocuğun htueketlert dolaJll:lle htnlannda J&mll mM-
•aadetini ça.masını nankörlük ad- '9_ dct!er ı~ geçtct mfteabata ~otu _. -

lan ver11mfft1r. Ba enalar Mbllt tarftd olan 

htar.bul l f. • 
e.1cc.ıycsı " .. an.arı 1 

..::if bede~i 27043 lJ~ 17 Iruruı .olan Çatalca kazası elektrik santral binası. 
~bet~, muharrık ve müv~llıd makineler ve teferrüatı ifi pazarlıla konul· 
.....: • Kf!fif evrakıle şartnamesı 135 kuruş mukabilinde Levazım Müdörlüğiln
~ abnabtlir. İstekliler 2490 ayılı kanunda yazılı vesiıkadan ba§ka Nafıa VekA

~ en birinci 11nıf ehliyeti haiz olduğu na ve bu gibi elektTik ifleriD. muvaffa· 
~e yaptılına dair ibraz edecekleri fen ehliyet vesikal.uile 2028 lira 24 ku
lt 

1 
ilk teminat makbuı veya mektub ile beraber 20/3/939 Pazar*-1 ıflnü 18• 

4 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1410) 

~ 

~e Tabinı sokağında inşa ednmekte olan umum! hellnın mecra fn~a
~ dolayı ifbu Taksim sokağı 9/3/939 tarihiııden ftıi'bareıı vesaiti nakliyeye 

olduju UAn olunur. (B.) (1534) 

!IU8Ulf idare "'bftılerl 

., /Mart 939 Sah 
8/Mart/939 Ç8Jlamba 

.!eiediye emekli ve Qsfizler! -

1 - 158 
ıee - aH 

9/Mart/939 Peqembe 1 - 294 
10/Mart/939 Cuma ' 295 - M6 
ll/Mart/939 Cumartesi 587 - 743 
13/Mart/939 Pazartesi 744 - 991 
~ idare ve Beledtye emekli ve l>ksüzıennın Martld ftçer aylıklan yu
~ gösterilen günlerdi! ve cüzdan sıra sayılanna göre Yertıecetinden aylık 
~inin cilzJıanlarile Ziraat Bankasına müracaatlan. (1510) 

Üniversite Rektörliiğllnden 
~ Fakültesi ceza hukuku doçentliği açıktır. Talimatnamesi mucibince 5 
~ 939 Cuma günü imtihanlar başlıyacaktır. İsteklilerın M'l.lan aonuna kadar 
~ DekanJ.ıiına baş vurmaları. (1477) 

Antalya Vakıflar Müdürlüğünden 

\ <Kapalı zarf usulile eksiltme UAnı) 
- :tksiltmeye konulan if: Arı!.alyada Demirciler çarp11 olarak yapılacak 48 

• dükkln. . 
- Bu ite ald prtnameler ve evrak ıunlardıı 

A - Eksilltme prtnamesL 
B - :Mukavele projem. 

C - Bayındırlık işleri genel şartnamesı. 
I> - Fenni hususi &art.name. 
! - Keşif cetveli. 
G - Proje. 
l{eşif bedeli 21472 lira 39 kuruştur. 
Evrakı keşfiye Antalya vakıflar mildürlüfilooe g8rlılebMJr. 
İstiyenler bu fartnamelerle evrakı 4 lira mukabilinde Antalya vakıflar 

1 
!tı1ldürlüğünden alabillrler. 

- Eksiltme 22/3/939 tarihinde (Çarşamba) günü saat (18) da Antalya vakıf. 
t iar müdürlüğündeki eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
1 - Eksiltme kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzeırindeın ,apılaeatbr. 

- :tkai!tmeye girebilmek için isteltlilerln (1610 lira 4.1) kurut muvakkat te
ınfnat verm~ed, bundan b3şka apğıdaki wefka1an baJs olup ptınr..elerl 
llzımdır. 
TicaN?t odası vesikası ve ihaleden en az 11ekiz gQn eonel bu tı Jrin Nafia 
lrlüdürlüğünden alınmış müteahhitlik vesl.ltuı w yapbiı lfla ahi bon • 

~rvisler. (1294) 

8-:i..J939 tl.ı1hlnden itibaren bqlamaktadll'. 
Al~kadar l'!t\blerte llakemlertn bu ldJnanGI -
lan mtbıabalı:alara ithal .-...ıeıert JGn -
mu teblll .olunur. 

Ot\latua.ray Jdtlblnden Oemtl O-.- 2 
•Y. Da1"1Jdpa.fa tltlbtlnden ltuhl Ko1-' 1 
ay, Bey!erbeyt tılbtlnden ıatrem Bre1Jıo1 1 
"Y· Be~uapor lı!ilbGnden 'llrllto ı .,, flt-
11 klftbftnden Aeob ı a1. 

Pera takımı Ankarayı g;diyor 
T~lı:Dlt.a dahll Gbnıyan Pera tltu>I OU -

mlU'tesi '" Pazar a1lnlert 1tı maç J&lllDÜ 
tı~ Cama aababı An't:araya g1decekt.Sr. 
Pera ta.tımı Antarasiictı 't'e Demlnııpor ti. -
Jmnlarlle kUfller•km. 

Ankara muhte!iti ritti 
Şehrlmlılde 1tı maç yapan Ankara muh -

telltl diln aqam Anltara.7& bareket etmıt -
tir. 

Galatasarayhların tevkarıde 
kongresi 

Ga 1atasaray kHlbü idare heyeti J4 -
ya~etinden: 

Klübümibl\• fevkalAde kongresi 11 
Mart Cumarteti günü saat 18 de tap· 
!anacağından azanın 'bu saatte kltib 
merkezine gelmeleri rica olunur. ·············-·······---··----· ---eEH lR TİYATROSU 

Tepeb.. Dram hama 
Aham aut 20.~ da 

ANNA KARENiN 
7 tablo 

l.tudlı eaddeli IComHi 1ııı.. 
- Alcşaıa aaat O. O ela 

BiR MUHASiB AR NIYOR 
Giadııs ..at ı4 de Çoeak tiyatrom ---l\.KA.4 1'iyatroa 

&. alpm 
Ertatnl Sadi Tek w 

arbc .. lan 
ÇAM SAKIZI 

Vod.U 5 P. 
( Se ) Atila Re?uri. BiiJlk 

Varyet. ııamaralwa ltlmilea defipaiför. 

Yeni neşredilen 

MUHTASAR FRENGi 
FrenııJnln mab17etJD1 d~ ™luad 

bütün iç ha.r..ahtlan layafetlne btlrtlmll " 

herkul aldatan lhtult.ıannı nlAıda IDUtal 

tars n al~; .ıra-. tecla"1, t&baf
tuzn, mh&wl treqln1n lf1ildn0 olanca a-

çıklık, 7enll111k ~ 110 •JfalJt ba e
aer, mubarr1rl oı... cdJd1Jll 'N ef!eıd;ıe mtl-

tehaaıaaı DOk'l'Oll llAZDI PBKiNtK 1117 -
oflu M~ı eaddesh>de • Dv:ınandlıti 

(İngtlls •9'.l'eU taqlaı) ~ 
2 liraya ptılmpkt.edır. Ocreu IJ(l8&a 6. s&ı-
derllen tapa llpariflm derhal infu .n -
Ur. 

Oe9mifhıde freni! 'NY& fGphes1 olanlarm; 
alledell mtn'9118 llsU JıuteıJlı olup cıı11.a-

Doktor Hafız Cemal Akba kitabevi dılım lıOmM utQ9D eeno,. M.btuertn: .a
ıe efndJnda Jllftllmıds, mıtl-tıelddSd hlıtlan-

~ (IAJrmen Bekim) 
...:Yoluııda 104 numarada bercfln 

hbuı eder. Telefon 11044-23398 

dllden kltab, auete Y8 SON 11 mbmln be•» .ara .ae "d 1 , 10 
POSTA'mn Ankara baJlldlr. Under-

d makbıeleılnba de aoentaadır. 'NlhAlll ansı• ._ ataua ...._ -., -___________ ,, runma.t ilUJeD llerblln lrltalDdJr. 

Sayfa 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - Mevcud prtname, proje ve leşft mucibince Malatya tüttin fabrikasında 

yaptırıJ:acak tretuat', asansör tesisatı, bahçe toprak tesviyesi menaj bahçe dalım 
yollan ve lıata duvarlan işleri ve bunlara aid tmalAtı smaiyc kapalı zarfa 
ebiltmeye tonmU§tar. 

Il -Xefif bedell 16.796 Ura 97 kurut olup teminat akçesi (2.759) lira '17 ktı· 

IUftur. 
m - J:biJune 2.'i/3/939 Pertembe günü saat 15 de Kabataşta Lev41UD ve mil· 

bayaat fUbe*ıdeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname keşifnaıne ve projeler (184) kun.lf mukabilinde Levazım p. 
besinden ve Ankara, İmıir, Malatya Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Bu ife girmek istiyenlerin yüksek mimar veya yüksek mühendis olmaları 
veyahud mukaveleyi birlikte imzalamak (lzere bu evsaft:ı bi:' mühendis veya 

bir mimarla lftirli et.mif bulunmalan ve şimdiye kadar bu kabil (50.000) liralık 
bir i§i muvaffakiyetle yapmış ve bitirmi§ olmaları şarttı!'. 

VI - TaHblerin Pksiltme gilnünden sekiz gün evveline kadar bizzat Umum 
Müdnrlilk İnpat Şu besin~ müracaat ederek fennt ehliyet vesikas. almalan 14-
zımdır. 

VII - İsteklilerin §artname ve projeler ve yukandaki maddede gösterilen .ıı
liyet vesikam ve aynca kanuni vesika ı! maları teminat akçesi veya banka mek
tublannı w mühürlü fıat teklif mektublarını ihtiva eden kapa~ zarflarını ek· 
slltme gihıGnde nihaye! saat 14 e kadar makbuz mukabilinde meztar ..)omiQon 
riyasetine Tenlleleri lhunchr. 

Postada nki olacak teahhürler kabul edilmez. (1489) 

Clnll Mlktan Muham
men B. 
Lira Kr. 

Muşamba ?:1 ad. 878 ,-
Selefon katım ll>OOO tab11k lki6 .25 
Çuvlll ap dikme m• ı ad. lff '90 .-
~M~ hm~ 

% 7,& 
Muv. Te. 
Lira Kr. 

28 85 
al 4:7 
96 75 

.BksJltmenln 
f8kll saati 

aoıt eksiltme 1' 
• • 14-80 
• • 16 

I - Cim w mikdan tahmil bedeli ve teminatı yukarıda yaztlı üç kalem maJ 
aeıne §arlnameleri ve nümuneleri mucibince ayn ayn eblttmeye konmUJtur. 

II - Eblltıme 16/3/939 Perşembe gürO hizalannda yazılı saatlerde Kabatqb 
levazım ve mübaynt ıubeslndek.i alım komisyonunda yapılacaktır. 

IIl - Şartname ve nümuneler her güıJ sözil geçen şubeden pa?'asız alınabilir. 

IV - Dikiş makinesi eksiltmesine iştirak etmek iltiyenler fenni tekliflerinin 
İnhisarlar Umum Müdilrlü~ıü tuz fen fUbesiDe beş giin evvel berayi tatbik tevdi 
etmeleri ve tekliflerinin kabulünil mutazammın iştirak vesikası almaları llzun

dır. Eksiltmeye iştirak edecekier ı, '1.5 g(lvenme paralarila münakasa için tayin 
edilen run ve aaatlcrd~ yukarıda adı geçen komisyona 2elmelerı ilan olunur. 

Cinai 

Tuz kOfeıı 
Yan1111 .nndtbme 

Mlktan 

a 00 ıtdet 

.Mu ham- ~ 7 ,o mu
m en B. vakkat tem

Lira Kr. Ltrn Kr. 

900 ...... 67. 50 

,1128) 

Eksiltme 

şekli Aiti 

açık eksiltme 16 

levazımı 17 kalem 2337 .M 175. St • • 16.20 
I - Liste ve şartnameleri mucibince yukanda cins ve miktan yazılı iki kalem 

malzeme ayn ayrı eksiltmeve konmuştur. 
il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan himlannda gösterllmlştJr. 
m - Ebtltme 17 /3/939 tarihine raslayan Cuma günü b.Jzalannda g&terilen 

888tlerde Kabataşta levaiım ve mübayaat şubeskıde'ki alını komisyonunda yapı -
laeaktır. 

IV - Liste ft şartnameler her gün ~zil geçen tubeden parasız ola!'ak alına 
btDr. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler tayin edilen gün ve saatlerde% 7,!S güvenme 
panlarile birlikte mezktlr komisyona gelmeleri ilin olunur. (1311) 

Satrlık inek Sütü 
Halkalı Ziraat mektebinde mevcud çiftlik ineklerinden bir sene zarfında alına

cağı tahmin edilen 20000 kilo raddesindeki inek .sütü Martın yirminci Pazartesi 

günil saat on beşte aÇ'lk arttırma ile atılacaktır. Alınak istiyenler 150 lira temi· 
natı muvakkate ile mezki\r günde mektebdeki komlqona milracaatlan llzunchr. 
Şartname mektebde ve btanbul Ziraat Müdürl(ljünde gl5rillebilir. cl37h 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 

Muhammen bed'ellerlle miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki grup malzeme her 
grup ayn ayn ihale edilmek üzere 22.3.1939 Çarşamba günü saat (10,30) on bu· 
9'1kta Haydarpqada gar blnalmdaki komisyon tarafından açık eksiltme uauJile 
satın alınacaktır. 

Bu ife cfrmek ı.tiyenlerin kanunun tayin ettiil vesaik ve her grupa akl hiza. 
lannda yızılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü aattne kadar ko • 
miayona milracaatlan llzımdır. 

Bu l§e ald prtnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından pa. 
ruız olarak dalttılmaktadır. 

1 - 1300 kalıp beyaz sabun. (takriben 325 kilo) 4800 kilit arab sabunu: Muham
men bedeli 940 lira ve muvakkat teminatı '70 lira 50 kuruştur. 

2 - Kalıp ve toz nlfadır, göztap. saf hamm kibrit ve tuzııJhundan milrekkeb 
5 kalem malzeme muhammen bedeli 47'7 lira 40 lcunll muvakkat teminatı 35 lira 
81 kuruftur. (139'1) 

İsim, miktar ve muhammen bedellerile muvakkat temiııatlan aşağıda yazılı 
olan 2 liate muhteviyatı muhtelif malzeme !1/3/939 Salı gilnü saat 15,30 dan 
ttlbaren sırMile O.pah zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır 

Bu ife girmek iltiyenlerin apltda hizalannda yazılı muvakkat teminat ile b. 
mmıun tayin ettiji vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komb
yon Reisliilm vermeleri lAzımdır. 
Şartname1ım' (141) kurup Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(1427) 

Miktan Muhammen B. Muvakkat 
No. ı.nı Kg. Lira teminat TL. 

1 Beatder (3 kalem) 115000 82050 4352,50 
1 

2 'O.eıDbeçler. minyon d6 plomb 
'ft oblt d6 fer ( 4 kalem) 100000 28250 2118,75 



terkibinde İ V O D 
TANEN 
GLİSERO 

FOSFAT vardır. 

T•libl zuhur etmeme•lnı tlna~n t;dly~ fertl rı ve ın,aat mDddeti Udll 
edilen lzmlr Turistik yc;lları lntaııttna atd eksiltme lllnı. 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Eksiltmeye konulan iş: 26+ooo ldlometrellk Tepeköy • Selçuk yolunun tem. 

yel türabiye, sınıtl ımalAt ve makadem şose s+aoo kilometrelik Güzelyalı - İn
clraltı ve Ilıca branşmanı yollarının asfalt kaplamalı şose 11-l-915 kilometnllk 
Karşıyaka - İzmir yolunun asfalt kaplamalı şose ve kısmen parke. 1+283 kilo
metrelik Alsanc~lt Şehidlik karakolu kısmının parke kaldmm, 4+850 kilomet
relik Mersinli - Bornova yolunun asfalt kaplamalı fOSe inşa.av 

Keşif bedeli: cl194090> lira c76> kuruştur. 

Bu iie aid eksiltme evrakı aşağıda yazılıdır. 
A - Kapalı eksiltme şartnamesi. 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırhk işleri genel şartnameai. 
E - Şose ve sınai imalat yapısına aid umu.mt fenni şartname, asfalt beton 

prtnamesi. 
D - Hu.susi şartnameler. 
G - Hül!sai keşlf, mesaha, silsilei flat cetvelleri ile malzeme grafikleri ve 

projeleri. 
İstekliler: Bu eksiltme evrakını İzmir • Ankara • İstanbul Nafıa Müdürldk.. 

!erinden 50 lira mukabilinde tedarik edflebilir. 

Ebilinuni:n yapılacağı tarih gün ve saat ve yeri~ 16/Mart/939 Perşembe g(l
afi saat 11 de İz.mir Vilayeti Daimi Encümeninde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiltmeye gireb:lmek için: İsteklilerin bu gibi inşaatı hüsnü suretle ifa ve ik
mal ettiklerini tevsik edecek evrak ila İzmir Valiliğine müracaatla alacaklan 
ehliyet vesikası ve 939 yılına mahsus Ticaret Odası vesikası. 

Muvakkat teminat: c48423,, liradır. 

İnşaat: 1 Ağustoo 941 tarihine kadar bitirilecekti.?'. 
Tediye şartlan: Müteahhide mali 938 :-rıh içinde 100 bin, 939, 940, 941 seneleri 

içinde dörder yüz bt.i lira ödenecektir. İnşaatın hitamından sonraya kalan is .. 
tihkakJar için % 6.5 faizli bono verilecektir. 

Teklif mektublan: İsteklilerin 2490 sayılı yasanın 31, 32, 33 ve 34 üncü mad
deleri hükümlerine ~öre tanzim edecekleri teklif mektublannı yukarıda 5 inci 
maddede yazılı saatten bir saat evvel İzmir Vilayeti Daimi Enc'.imeru Başkanlı
ğına makbuz rnukabilinöe verilecek ve postada vaki gecikmeler kabul edilmi-

yecektir. cl253> 

Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik işleri Umum 
Müdürlüğünden: 
İdarenin mah olup şebeke servisinde kullanılaeak 134 pus dingil mesafesi olan 

bir aded 2 tonluk mücedded Fort şasisi üzerine, iki veya üç parçadan mürekkeb 
12-16 metre arasında açılıp kapanabilen ve nıihveri etrafında dönen, merdiven 
yaptmla.caktır. Merdiven Avrupa malı olacak ve eld!ki şasi üzerine monte edil
mesi için icab eden bütün malfunat ve resimler idareye verilecektir. 

Eksiltme 21/3/939 Sah günü Metro Han binasının altmcı katında saat 15 de 
toplanacak olan _.\rttırma ve Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

Bu iş hakkında izahat almak istiyenlerin Levazım Müdürlüğüne müracaat et
meleri ve teslim edilecek merdiven hakkında dermeyan edeceklet'i teklifleri ve 
maktuan c300, liralık tem.inatları ve eksiltmeye iştirak için kanuni vesikalan 
ile eksiltme günü komisyona müracaat etmeleri ilan olwıur. cl353,, 

SON POSTA . 

GUZEL 
Büy ~· k Anneler 
Genç ve taze görünmek 
için bu basit usulü tec· 

rube ediniz. 

Yirmi senedenberi kullanılmakta 
olan meihur (Yağsız) beyaz renk.te
ki Tokalon pudrasının mahrem for
mülüne taakim ve tasfiye edilmiş süt 
kremaaı ve Zeytillyağı, sair kıymetli 
cevherlerle karıştırılmaktadır. Bu 
krem cildinizi •erıan besler ve genç
leştirir. Ve tenin buruşukluklarım ve 
sair gayri safi maddelerin; giderir, 
cildi taze Ye nermin kılar ve nelis bir 
ik:oku bırakır. Fazla kılların faaliye
ıtiıt.e niliayet verir. Bugünkü insanlar 
bir kaç sene evvelkiJerine nazaran 
daha güzelleşmiş b!r haldedirler. 
Mütehassıslar bu şayanı hayret te
beddülün sebebini umumiyetle Toka
lon krem.in istimaline atfediyorl:ır. 
Aylık sarfiyatı hemen bir milyon 
vazoyu bulmaktadır. Siz de hemen 
bugünden kullanmağa başlayınız. Ve 
her sabah daha genç görününüz. 
Memnuniyetbahş semereler gaJ<anti
lidir. Aksi halde paramı; iade olunur. 

it arıyorum 
Ortamekteb mezunuyum. Her lşl yapabt

lirim. Muhtelif vazife1erde bulundum. Bon
sen1slerlm var. İş arıyorum. 
Oazeıemb:do M. L. rtimuzuna yazılması. ······························································ 
Son Posta l\fathnası 

Neşr yat Müdürü: Selim Ragıp Emes> 

SAHİPLERİ· S. Ragıp EMEÇ 
• A. Ekrem UŞAKLIGlL 

1 

Mart 8 

Vücudün zayıf kısımlarına, kansızlı
ğa, vereme istidadı olanlara, 
zayıflığına, genç kızlara, sıraca, 

• • 
sınır 

ke-
mik hastalıklarına müptela, tever -
rüme müstaid çocuklara hastalıkla
rın nekahatlerinde yarar ve şifa ve
rir, kanı arttırır, iştiha verir. 

EKSiRi 
Saçlan besler, köklerini kuvvetlendirir, dökiilmeaim 

önler, kepekleri giderir. INGİLİZ KANZUK 
ECZANESi Beyoğlu • latanbul 

'-'~-. ..... a11 ................................... ~ 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır. 

Askeri fabrikalar umum müdürliiğiindcn: 
Kınkkalede çalıştırılmak üzere tesviyeci ve tornacı alınacaktır. İsteklilerden 

Ankarada bulunanların silAh fabrikasına lıtanbuldakilerin Zeytınburnu fahri.

kasına. İzmirdekilerin de lzmirdeki silfilı fabrikasına bu yerler haricinde olan-
ların d.a :istida ile Umum Müdürlüğe müracaatları. (142a) 

KARADENiZ PERŞEMBE POSTASI 

Öksürenlere: K A RA 
Bu hafta içinde Karadenizde esen tırtınaltmn seferler 1\zerinde husule 
getirdiğı hüyUk teahhürlerden dolayı 9 MRrt Perşembe postasını yapacak 

HAKKI EKREM 1 

(Güneysu) vapuru bir gün rötttrla tı:Mart Cuma güntısaat16da 

~--------••• kalkacttktır. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Her sabah alacağinız bir tek KESBiN KAŞE üsütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. SALiH NECATI 
Balıçekapı 


