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.Madrid teslim olmazsa Kahraman binicilerimiz 
Nis müsabakalarına 

taarruza geçilecek harekete lıazırlanıgorlar 
• 

Cümlıurigetçi ispanyada 36 saat 
Mussolini kupasını ellerinde bulunduran süva .. 
rilarimiz bu sene Nls, Roma, Brüksel va 

Bükreşte müsabakalar yapacaklar 

devam eden ka,.ışıklıklar sona erdi 
ASiLER DÜN SAAT 11 de TESLiM OLDULAR 

Ekipimiz 17 atla musabakalara girecek 

Hükômetimiz Burgos Cümhurreisi 
hükômetini resmen tanıdı Ankar8da hararetle 

-. _Teslım olmaaı bekleMn MadridcLm. btr görfldf 
Llmdra 8 (Husus!) - Cümhuriyetçi İs ı teakfb geçen 36 saat zarfında haylı mil • 

panyada. Negr~n kabinesinin iskatını mü- (Devaım. 11 inci sayfada) 

• 
Almanlar ve ltalyanlar 

Cebelüttarığın karşısında 
üsler tesis· etmişler 

Bir Japon gazetesi: "Cebelüttarık artık zaptedilmez 
bir kale olmaktan çıkmıştır,, diyor 

Tokyo 8 (AA) - Nişinişi gazetesi İspanyadaki muhabiri. tarafından çeki
cCebelüttarık artık zaptedilmez bir ka- len bir telgrafı neşretmektedir. Bu mu 
!e ol.maktan çıkmıştır.> başlığı altında (Devamı 3 üncü sayfada) 

Beynelmilel yankesici 
Ali Rıza "Son Posta,, ya 

hayatını anlattı 
Ali Rıza "Türkiye ye evlenmek ve işten el çekmek 

için geldim, fakat yakalandım,, diyor 
İzmirli bay Ali Rıza ile müşerref ol

dum. Bu da kim? diyeceksiniz! Zengin ı 
bir fabrikator mu? Büyük bir diplo • 
nıat mı? Meşhur bir kaşif mi? Bayır, 1-
hiç biri değil. Mü~erref olduğum zat, 
bc.vnelmilel yankesici bay Ali Rızadır! 

Mııhatabun, uzun boylu, cevval ba· 
•k ışlı ve yüzünün hatları ince bir genç. 
İzmiı·d"?, 1 inci Abdullah efendi mahal
k ;n ]e, Kepekli sokakta lG09 yılında 
<l n aya gelmış. Az, çok tahsil görmüş ı 

v . i d.enec~k kadar Fransl'zca biliyor. 
-< 1dic;i ile tanı~tıktan sonra bir kaç 

a J 1-;a afaki mevzular üzerinde konuş· 
tı · İzmirli Ali Rızı:tnın anlayış kabi • 
r \ >{ : kadar, anlatış mahareti de fazla ... 
B hali ile, tam b!r Arserı Lüpen tipi • 
ni c·ın land:rıvor. Yanma girince bana 
bir rrı üddet dikkatli dikkatli baktıktan\ 
sonra: 

karşılandı 
Aman 8 - Rei.licümhur İsmet tnöntı. 

yti himil h\.LSU.li tren bu aal>ah aaaı 10.4.0 
da Anbraya muvualat eyl.emifUr. 

Re.lsic'1mbur iataayond:ı, BQyO.k MU -
let Meclisi Reiıi Abdülhalik Bmda, Blilf" 
vekil ddctot Refik Saydam. Maretal KaJı.ra.ma:n sitvanlerimi.ı geçen. ~•neki H ~ dönüııe Mussolini kupMı ve? 

Fevzi Çalıma~ Vekti\er meb'ualar eene- dıgeT k'-'pala.rl.cı birlikte 
(Devamı 11 baci .. ,.,..) · Milli Şef, ~~ka~ya hareketlerin~en 1 ~ .-o.pati duyan Rei~icün:1h.~~u7. ~"· _._ ·-i· ... -.... . .................. _. ~l Başvekilltklerı zamanınır. eserı O• ıu zamanda memleket.e bırucıliğin ı k 

Bulgar Başvekl•ı1• lan Ayazağa kasrındaki binicilik mekte - h!mi.ı. bugünkü muvaffakiyetlerimi~·n 
bini gezdiler. Atl.ı spora karşı çok derm yaratıcıaıdır. (Devamı 11 inci sayfada) 

Ankara ya 
ayın 15 inde geliyor 
Başvekile Bulgaristan 

gazetecilerinden bir 
heyet te refakat edecek 

• 
ltf aiye Müdürü büyük 

müesseseleri ikaz ediyor 
" Yeni bir Sultanhamam f acla!fı ile llarsılaş

mamak için binalarda 
otomatik yangın tesisatı yaptırmak lazımdır,, 

Birkaç gün evvel İstanbulun Sultan- ler alındığını tafsilatile bildirmiştik. 
hamam gibi en işlek bir ticaret merke- Bu veıile il:? meselede ihtisas sahibi o· 
zinde büyfrk ticarethanelerimizde çı • lan alAkadarların neler düşündüklerini 
kıp birkaç milyonluk zarara sebebiyet öğrPllIIlek istedik. 
veren yangın münasebetile evvelki İstanbul itfaiyesi Müdürü Bay İhsaıı 
gün bir makale neşretmiş, btt makale- Değer kendi ihtısası dahilinde bulunarı 
de Avrupa şehirlerinde bu gibi yangın bu mevzu etrafında bizimle konuşaralı 

ı !ardan korunmak için ne gibi tedbir - (Devamı 11 inci. sayfada) 

Bay Koseivanof 
(Yazısı 3 üncü sayfada) --·-····-········-·· .. ··-···-·······--··· .. _..__ 

Hitl er, halefini şimdiden 
tayin etmiş 1 

Londra 8 (Hususi) - Almanyanın !an 
Fransiskodalı:i general konsolosluğuna 

tayin edilmif olan Hitlerin mutemedi 
yüzba~ı Viıdema;.'.1, Amerikalı gazeteciler
le bir hasbıhali esnasıncıa, Bitlerin hale. 

(Devamı 11 inci •yfada) 
--·--.... ··•••:11• ••••••••• ··········-···· ........ ...._ 

Almanyada bir 
İngiliz casusu 

-·-
Buyuk Harbdeki casusluk 
sergüzeştlerinin en doğrusu 

ve en müheyyici 

Yakında "Son Posta,, da 

Büyük bir eroin fabrikası 
meydana çıkarıldı 

Paşa bahçede bir çiftlikte çalışan fabrikada 1. 716 kilo 
afyon ve malzeme ele geçirildi, beş kişi yakalandı 

Beyaz zehir fabrikatörleri ve gfali fabrikada ele 9eçen mevadd.; iptidaiye 

Emniyet kaçakçılık işleri bürosu tara- Unkaıpanmd~ Tep..,lı~şı mahallt;;Sıı,de i _________ ___, 
fından dün yeni bır eroin fabr ikası mey- Şairbeliğ sokağmch l l numaralı evde o-

dana çık~tıf. (Hevaını 11 inci sayfada) (Devamı 9 uncu sayfada) Aii lttm 



1 8•Jba 

Her gün 
,__ .... -

lstanbul - Ankara yolu 

\ Yum: Mülttla 8111• 

D
• stanbul ile Ankara arasındaki demir

yolu muvasalası artık bu memleketin 
ihtiyacına kifayet edecek halde değildir. 
Birkaç sene da,ha geçerse, nüfusu daha 
fazla artacak olan'. Ankara ile İstanb~: 
arasında gidip gelme ihtiyacı b~gü~ 
denıiryolu ile htmin ediiemez. Edılse bı-
le, bu, iki merkez arasındakı ~a:.eketı teş
vik edici bir ~y değildir. Guçluk ve pa· 
balılık. hareket inkişafına marn olacak -

tır. 

Mevcud yoL d:ahıı şimdiden içinden çı
kılamaz mü,küller içindedir. Tek hatlı 
bir demiryolu tızerind~ büyük süratler 
temin edilemez. Edils~ bile, bu, ancak 
fevkalAde bir şey, b; r nevi lüks olur. Bu
nun için fazla ücret istenecektir. Halbuki. 
p::ıye, hem sQrat. hem de ucuzluktur. Bu· 
gün ekspres ka•.arlan, tren için, batak -
Iıklar için bir takım zamlar alıyorlar; 
sürati arttırdıfunız zaman bu zınıların 
nisbetleri de artacak~r. Bir takım tren
ler. Ankaraıdlan ve Haydarpaşadan lüzu
mundan fazla dolmuş olarak harekete 
başladılar. Tek hat olank. bugllnkil bat. 
azami ~dretint gösteriyor, demektir; 
tkiııci bir hat mutlaka llzımdır. 

SON POSTA Mart 9 

Realmll Mak•le: !!il Çocuga gülergüz göst~riniz Sif 
1 Sözün kısası 

Henas çocuk demlıecıek yaşta mahkemeye, ıslahhaneye 

v~ya liaplsh6neye dlifmü1 olan bedbahtların mazilerini a -

raıtırımz. ebercy.ti af1e ımıhitind'.! .ıuliinı ve istibdad al • 

tında yetifmiş olaııların teşkil ettiğini görürsünüz. 

Çocuğa brp fazla fiddet n te9ir yapar, çoeula terbiye 
ve çalııkanlık vermem, biltkis a.. terbtyeeh, ııraır: ft ıh • 
lalw& yapar. Ustelik ıdıunu ek martı:. BiWıare bO.ytt • 
yünce ~nu bu tarzda harekete -..Ddeır, 90CUI• lllerydz 
göstc·riniz. 

NeDgorkan 
Pro/eagonel 
Gilzel manlıenl 

(·----· .. ···----
Hergun bir fıkra -----

"\ Amerikalı 
Yaman 
Bir ttmaah 

Sen da benim gibi yap 
Eaki sadraıa.mlaTdan biri tebdili kı-

yafet etmi§. Bir ka.hveye otuTmU§, ve 
tam o kahvede oturdıığu mman kendi 
OTabası BabıcUiden çıl..'"m'f, BilTatle 
caddedıen geçiyÔrmUf. KaAv8de bulu-

1 nan herkes: · 
1 - Sadrazam geçiyor! 

Diye ayağa kalkmı.1la.r. Tebdili kı
yafet etmi§ olan ıadrazam tabii kalk· 
mamıf. Yanmda dtmın dürtmü§: 

aocıaı 

-···--
Sütunlarda kolaçan ı 

E. Talu _J 
M uhtelif gazete sütunlarında in~ 

san bazı öyle havadislere, cüm-ı 

lelere~ tabirlere rastlıyor ki bunlardan 
her birini alıp ta bir fıkra 'mevzuu yapa.ı 
JD.az, l!kin ayni zamanda da kıyıp geç~ 
mezsmiz. · 

Mesela mahud Gandinin yeniden oruca 
başlamıt olması- bunu gazetelerimiz, 
sanki havadis kıtlığında imişiz gibi der oe 

hal sütunlarına geçiriverdiler. Amma. 
ajans vermiş imiş!. A!ans, bize taallukuı 
olmadıktan 3onra her duyduğunu kendi 
bültenlerine basan. günde, bilmem kag 
servis, başka türlü ne ile dolar? Tabii 
böyle saçmalarla. 

Gandi oruca başlamış ta bütün Hin •· 
distan heyecan içinde imiş. Allah, Hind· 
lilere akıl, fikir versin! Kadınların za • 
yıfla.ma modası çıktı çıkalı, aşağı yukarı 
hepimizin evler...ınizde bir veya birkaç 
tane Gandi var da hiç birimizin, alimal .. 
lah kılımız bile kıpırdamıyor! 

* İspanyada. hükU.meıçilerin hAli mu "' 
kavemet hazırlığında bulunmalanna, nt ... 
hal zaferden bahsetmelerine şaşıyorum: 
Arnavudun teravi namazı gibi i§ iddiaya 
bindi galiba? Bu ikinci hattın da inşası bükfunetçe 

kararlaş:rn:t§ gibldlr. Bolu üzerinden geç
mek Q.zere Ankarayı İstanbula ikinci ve 
daha kısa bir yolla bağlamak fikri masa
nın iistüne konulmuş bulunuyor. İyi. Fa
kat, aca'ba, Myle bır demiryolu yerine, 
iki merkezi birbirine asfalt veya beton 
bir otomobil yolu ile bağlamak daha iyi 
btr fikir olmaz ırıı., Belki de bu f!ldr Ü· 

1Je1irde şimdiye kadar düşünülmüştfü-; 
fakat, zannediyorum ki, bu bahis kAfi de
recede tetkik edHmi' değildir. 

* 

Fıkrayı hatırlar mısınız? Pek hoştur. 
Ömürlerinde teravi ned~r bilmiye~ 

iki Arnavu<t bir ramazan gecesi dağdan' 

şehre inmişler. Bakmışlar: Camide müt .. 
hi§ bir kalabalık. Bindikleri katırları şa .. 
dırvanın parmaklığma bağlayıp içeriye 
dalmışlar. Biri ön safa kadar aokula • 
bil::m:if; öteki ~c:,, geride kalmış, Nama~ 
başlamışlar. Bir reklt .. beş rekAt .. on re. 
Ut .. on bet reklt.. öndeki Arnavud baliıe 
mış. bu namazın sonu gelmiyor. İmammı 

- Ben de ıadrıı:ıam denilen fU •tek kasdına hamlederek kızmış. Dönmüş ar" 
herifi hiç ıeımıem amma, b1J§1ma bir kaıcBa.ki arkadaşına seslenmiş: 

b bela gelir diye a.yaqa ka.l:tı31onım. Sen 
Bntün dünyada bu, otomobil yom u- I - Boy, mori. Beyram: Sen katırllr& 

l d de benim gibi yap! 
giin büyük blr rağbet içindedir. talya a I mukayyed ol. hurda iş iddiaya bi~dtıı 
başlıyan, Almanyada en yüksek inkişaf \._ -- .,/ bre edepsiz imam.len! Ya o çatlıyacak, ya 
c)erecesi.ni bulan bu nevi yollara Rusya- J beni .. 
da da rağbet arttı. Amerilt!l bu yollara Nevgorhun tabancalı Bu İspanya \şinde de, anlaşılıyor ki, ya, 
ftmdi demiryolundan daha fazla ehem- Şık kadını 1 Franko çatlıyacak. ya hükfunetçller. Am-. 
mlyet veriyor. İran, geniş bir otomobil 'ma, y" -;:"yetin kimin alt olacağını çoktan 

Bu bayan Ame-
yol projesi hazırlıyor. Acaba biz neden rtkalıdır. Gelinlik gösterdi. 
dolayı bunu ihmal edıyoruz? çağım apıuş olına- * 

Hatıra gelebilece-;c ilk mania benzin - mıa. yani 3?5 1... Şimdiye kadar, hiç bir maçta sırtı yere 
dir. Fakat, İtalya da, Almanyıı da benzir. flllda bulunmasına Mister &as Amerikahdır. J'lorida gelmiyen bizim emektar matbuat futbol 
bakımından dünyanın en züğürt memle- Nevyoı1tıa moaıellik eden bu genç ve rağmen, gene de Zahife Enstitülü için canlı timsah ya • takımı geçen Pazar Pera takımına mühi~ 
btJeri olduklan halde kuvvetlerini bu g(mtl kızın proleqoaal modeller cemiye- evlen.mele yan.,. kalamakla maruftur. Alnında bir elek· bir farkla mağlub olmuş. 
yollara çevirdtler. Hesali etmesini çok ti azasından oldutwı• anlıyan patronla· mamaktadtr. trik 1'mbaaı takılı olduğu halde gece - - Ne dersin bu işe? diye soran bir ar-; 
tyl bilen Almanya, benzinsiz ve bilyük n. heır zaman beğendikleri, daima taltif c- Neden evle- Ieybı sığ nehir yataklarına dalar, su - kada§ıtna cevaben: "" ı 
bir klbnür memieketi olduğu halde ma~ edegeldikleri sevimli .-tisti, cSen artık necekmipm, gül yun altında da fki buçuk dakika dura• - Hi~! dedim. Kabahat bizimkilerde. 
az:zam otomobil yollan için muazzam pa- ite yaramaz.sın, kalçalann çok geniş, göj- gibi bir mesleğim bilir. Bu oyuna girlş1mizden önce tarih kitati-c 
ralar sarfetmetf demiryolu inşasına ter· Bfin iatediğimiz ölçQ.de değil!• diyerek it- var. Sayesinde ke, Resimde avıcryı 3 metre boyunda bir larını biraz kanştırnıış olsaydılar, cPe., 
cfh ediyor. Esasen, bugün kömüre ve den çıkamııflardır. Genç modeL bir sui- flme göre ya~yo- timsahla boğuşurken görüyorsunuz. r&> nın Osmanlı imparatorluğunu batı t4 

!tnytte aahib memleketler için benzin kasde ıkurban gittiğini iddia ederek. mah- rum. Bir tabanca- ran amillerden biri olduğunu öğrenirlEm 
m~lesinin ehemmiyeti kalmamıştır. kemeye müracaat f!'tmif ve davasını an- yı ve bir çift ke- Ça/dı4ı paralardan bir ve böyle netameli isim taşıyan bir ta • 
Benzini köm<lrden doğrudan doğruya çı· latırken berabennde getirdiği şerid met- lepçeyi bir evlen• kıınla tutuşmailardı. 
karmU bbft olduğu gibi, meselil, Si • re ile bl9alannı ve giSlsünd ölçmüştilr. me defterine ter.. kısmını sahibine Hem niçin Pera takımı?. Onu da anlı .. 
I'1ıtarağa elektrik fabrikasında yapılacak cih ederim!• diyor. gönderen bir hırsız yamadım. Beşiktaş stadyomuna (ŞerefY. 
bazı tadilit savesindl! Ağaçlının adi lin- Yeni Papa düşüb Bu bayan, Nev.. adını çok görüp refetmeğe kalkışan zili~ 
yttt tte hem fstanbula ucuzca elektrik kolunu incitti york polis mildü- Amerlkada hmızın biri. dalgın bir va- niyet bu hortlağa nası! tahammül lldiyor~ 
•ermek, hem ete bir taraftan kenar mah- riyeti aivU taharri tandqı çarpm11. kımıetm• bu çanta için- * 
IUl olarak mQtemadiyen benzin. makine Giomale d'İtalia gazetesinin yazdı • memurudur. Yıl- da MO dolar U. 50 İngiliz liralık bir k&-
yafı TeSaire ve:ta.ire almak işten bile de- ğına göre yeni Pa~, rady?d~ i~ kon· lardır bu iftıe ÇalJJ- pı para ç:ıkmlf. Fakat, hırsız eenablan cBen musa.hhihzadeyim, derdime yoıtı. 
fildir. Fen, bugün bu işleri bu kadar ba- feransını venne~ üz~r• Sistın ~~ - maktadır. Şimdi de bu 50 İngiliz liralığı ıahte aanarak, çan- tur çare! 91 

8ffiettinniştir. Şimdiye kadar petrol a- sirıe giderken duşmuş "':e ~olu. ıncm • Londrada bulun- Bu, tasarlamakta olduğum sftzinAk bbı 
ramak için sarfettiğimiz milyonları bu miştir. 'Oç ayaklı merdivenı merken maktadır. İ1ı:i me· ta ile ·birlik~ibine yollamqtır. şarkının ilk mıın·aı olacaktır. 
nevi iflere tahsis etmiş olsaydık bugün ayağı kayan Papa, boylu ~yunca yere mur arkadaşile. A· Verem Öpmekle baş/armış/ Filhakika, mürettib ve musahhih arka. 
memleketin haylt benzini olurdu. u~nmış, sağ kolunu da şıddetle mer- merikan tebaasından hırsızlık suçlusu bir daşlann bana yapttlclan. azizlikler ta " 
Şu halde benzin mesle değildir. Acaba. mer dö,emeye çarpmıştır. karı kocayı Nevyorka götürmekle tavzif Latviya belediyesi öpücüğün verem .si- hammül edilemiyecek raddeyi buldu. Bı.. 

~ı .... ;.,lerdı-. Genç bayan mahir bı"r ni· rayetinde en büyük anı_ il olduğunu diltü· liyorsunuz, bu gazetede benim bir roma4 diler bakımlardan otomobil yolu ile dtt- l v. ı ı ~ u.. 
-ı..-oıu araamda ne gı"bi mukayese ya. naJcı bir ı ugosıa'Ogaıı şancıdır Birkaç kere de silAhını kullan nerek. sokaklara btlyuk afişler utırmış- mm intişar ediyor. Gün geçmez ki bu .. 
•. u-.;r • - tır. Bu afişlerde şöyJe yazılıdır: rada bana bir saçrtıa söyletmesinler .. bf! 
pılabiJıir? Genç bir Yugoslavyalı hiç bir llkırdı mıştır. cKimseyi öpmeyiniz. kendinizi 6ptür· gülünç. yahud ki feci tertib ve tashih ııa.. 

Ummniyetle bugtlnQn hesablar&o mali- etmeden 20.000 kilometrelik mesafe kate- Matınu.el Şanli modern her genç ka· meyiniz! ..• Verem öpmekle başlar!.... tası geçmesin. 
yet balrunından da: işJetme bakımındıtn deceğinl' 850 dolan bahae tutuşmuı ve dın gi

0

bi süsüne, giyimine ziyade.sile e-. 
da, yolun bakımı itıbarile de hep otoma.. hemmıyet verir. Dudakları boyalı, par. çok yararlıJdarı görüldüğünden miıtead· (Devaım ıo uncu sayfada) 

t 
bahsi kazanml§tır. Her istediğini yazı ile aklan 'kü" lüd- s d d h··1..11. ... - .......................................... - .......... . 

bil yolunun lebfndedir. stanbulu Anka- . . m manı r ur. ene e e u~u- did madalyalar almıştır. Yirmi beı aene T A K V 1 M 
raya bağlıyacak ve 400 kilometreyi geç- ifade eylemiftir. Fakat masrafı kazancı· metten 7 bin lir:ı para alır, sekiz yıldan· hizmetten sonra de 160 lira aylıkla teka· 
miyecek olan bir otomobil yolu, bu me· nın fevkine çıkmıştı?". beri polis hizmetinde bulunmaktadır. Bir üd edilecektir. 

safeyi otomobiller için beş saate kadar 

indirebilir. Otobüsler için 6-7 saat kafi 
gelir. Bugün bu 400 kilometre mesafeyi, 
bugthıkü yüksek vergili benzin fiatlarile, 
300 kuruş benzin masrafiie katedebilecek 
otomobiller vardır. Bu paranın yarısın • 
dan fazlası da. yalnız benzin üzerinden, 
devlet için bir vergidir! 

Bu yol tberinden tahrik edilecek oto
mobil v_e otobfts katar]arlle yapılacak 

insan nakliyatı da aynı derecede ucuz ve 
rahat olur. Ayni yol üzerinden eşya nak
liyatı da muvaffakiyetle temin edileb{ -
J:iı-.' 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Bazı ielAketlerln istifade edilecek taraflar: da olur der

!er. Bir meslf'kdq Bahçekapı yangınının bu noktasını keş
!etrr.ij: 

B· Iirainiz ki sigorta kumpanyaLın mühim angajman al· 
tına girc1kleri zaman kendi rizikolannı da bır ecnebi ıir· 
kete ıigorta ~ttfrirler. 
Bahçekapı yDngınmda .sigorta kumpanyalarının zararı 

takriben (4,r) milyon liradır. Bizim arkadaş hesabla11114: 
- Bu miktarın bir buçuk milyon lirası Avrupaya sigorta 

e:iilmı§tir, demek oluyor ki şimdi Avrul>$dan memleketi • 
mize bir buçuk milyon liı'alık aerbest döviz. .erbest para 
gelecektir, diyor. 

Biz biliyomz ki yerli sigorta ltump.ınyalan gibi Avrupa 
~igorta kuınpanyı,lan da sözler.tni tutarak. borçlarıııı Ml
yeceklerdir. Fakat bu parayı İstaubulda bulmak mdmkiın 
iken. arkada.cpmınn söyleıtQi gibi Avrupadan İngiliz lirası. 
Amerikan do1arı, Franaız veya t.viçre frangı &ibi aerbeıst 
döviz halinde göndereceklerine: 

iSTER iNAN, iSTER INANMAl 

MART 
.ıııı,ıaaf leH 
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.. TELGRAF HABERLERi 
Silihlanma yarışı \ 1 

Londra, 
anlaşma 

Paris, Berlin gazeteleri bir 
lüzumunu ileri sürüyorlar 

lngiliz - Fransız 
askeri işbirliği 

lngiliz Harbiye Nazın 
Kamarada izahat verdi 

Romanya va Lehistan 
tecavuze uğrarlarsa 

Rusya yardım edecek 
Lonıdlra ı (A.A.) - Derli EbprH ı• · 

zetesi cBlr siyul muharrir> imluı albn· 
da fU satırlan D.efl'8tmekted.ir: 

•ispanyada dahili 
lıarbin tasfiyesi 
6aılamııtır 

Sovyet hüıtametl, Bcwn•n7a ile Lehis
tan batıda bir tecavWıe uiradıJtlan tak • 
dinle bütün membalaruu bu memleket -
lerin emrine Amade bulunduracağmı Bük 

Londra 8 (A.A.) _Umumi sillhlanma Pransu: w İngliz itçııininki mukayese e- Lon~ 8 -~H~) - Avam .kam~uı- reş ve Varşovaya bildirmiftir. o• a.panyad'.a tonuna kadar mukavemet 
.ne.selesinden bahseden Taymis gazeteli dilain. NC!tice kst'f ve vazıh bir surette nın b~g>.ın~~ ~op~~tısınd~ ~ mu~a- Bu yardım hiç hır p.rta bağlı değildir taraftarı olan Negrin hükUmeti. iet-
11.1ı-0 ki· AJmanyatım lehinde olacaktır. faa ~utçesınm muzak~resı munasebetıle ve bütün ham maddelere, yiyecek maci• • iTi;- aid heubları:ı göriileceğini hissedip ~, r · ö harbıye nazın Hor Bellf.ı beyanatta bu • d ı · ühimma ·ıaıııar '} -..-.-

Silah yarışının bugünkü ş~klinde bir Le Temps Alman sillhla~mda~nı a he. lunarak, Avrupa kıt'asma aaker sevket- dir~ erşı~e,d~ __ ,.,eo.,.t Te ~ M ka pmıil· içten halkın, dıftan d~ !rankonun tu • 
vak noktalardan harb haline benzer e • rf ft ekonomik mall1yette bır unya te • . . ım ı 11.ll.&-ruyor &ı, os ova e yiklerinin arttıtuu görunce tayyareye 
konomik şartlar ihdas etmesi tabiidir. Bu Hkesi olarak göst•iyor. Alman milleti ~e; ~esel:• ~:ı::::ı~ ve .ı(eç~~t - Varşova arasındaki soıı ticaret anlll§DlaR atlayıp 80ıutu tl İlviçrede aldı. Bu hü. -
na binaen sili!ılanma hakkında bır anlaı- için acı ve b.tı devletleri için de mucibi 7: e . ~vt . ~ ynın mec 18 e muayyen bir lıiyui hedefe tekabül et • kiimetin yerini tutan ve kellldisine milli 

. . +- • k . t soyledıği ngıliz • Fransız. dostluju h!ık· kt "d" . .. . li ma lizımdır Fakat zannedılmesm ki .LD• tnhınet olan b:ır muiyi tekrar etme ıs e- kın~aki .. . h _,. ""ml me e 1 ı. müdafaa ko.mıtesı unvanım izafe ey ya 
· bu u1.'hl ı u sozlerini atırlatar-.. ezcu e od . d'~ pltere bu yanştan korJmı.aktadır ve be miyonız. J'atat. Iİıa tnmaya muza • d . . ki. B J y J te§ekkül de, ejer Frank an iste ı~ pe-

yanş altında ezilecekti:-. Bilakis :!ngil • fer devletler polttfkaınnm. sebeb olduğu- ~ırtü i·· 'ht" il . ö .... d t U gar • Ug01 av fin yumuşak muamele vidini alamıya • 
)erenin milli müdafaasını tamamlamak nu tekrarlamaktll mecburuz. 30 yıl, düş· t c ke\. r ~ 1 tt~: ~n g z :~ : u • cak olursa, aynen Negrin ve arkada§lan 
lıakkımleki karan kat'idir. İngiltere, mJ1 manlanmızın ~olittbsı Almanyayı mu - ari 'h ıze ı:7 ale en .:k e;~ aşa:· hudud anlaşmaSJ gibi firara kadem basacak. Şayed buna 
letlerin birbirine karş• sillhlanmak !çill huaraya w taey!b matuf bulunmuştur. mal . a_ .a~l b.unm tıyız. ~r tmuvvli~·- imkAn bulabilirse. Aksi takdirde, geçnıİle 

ı . far? erımızı oy e ır sure te organızt> e e - d •• • ) d . . , __ , aarfettikleri pa"t"alan başka hedefler ut - ta1:van1ar ne diyor . . k' kar da 111... zl . t un ımza an 1 aıd hesabların cevabını, bır kısım mes U&-

Rom • (A. A) Amerika !ki ha yız ı. a rı-ansı ara yaroım eme-
1 

. k ı--ıa tt ı1o. ·~ tunda s&rfederlerse çok iyi yapllllf ola • a . . - nın es • . kabil lsun. erın açinl§ OıuUI nnın ar ıraca5& ıı1r 
oaklan kanaatindedir. riclye nazırı StitnlOll tarafın'Ci•n Nevyork ~ ~ İn ·ıtet- d " .... 

1 
Belgrad 8 (Husuai) - Yueoslavya ile det fark.ile, kendisi ödiyecek. Mukadde-

Berlin 8 (A.A.) - Berliner Börsen Zel- Times gazetesine yapılar. beyanatı, Gior- m" ansal ı ek riıtı .ki• aruınal ~ .. gorut şu· Bulgaristan anımda bugün yeni bir hu- rat. 
~ . büyüL d 1 ti rf n uş o an as e eırı mes pwnı ama- d d 1 imzal tımg gazetesi, Pariste çıkan Le Temps P- ule u-ıtalia gazeteai .. eve e men t d füt ah~ tt d' A k t' u an apnam anllllfbr. Su testisinin su yolunda kırılması ne 

•rtıesinin Göbelsin Lay.pzig nutku hak • doj'rudan doğruyı yaptıkları bir hakaret : ~ m~.:..~e :.U ır. :pa~ a- Bu anlaşma mucibince, hududun her derece tabi! ile, büyük halk kalabalılım. 
kındaki makalesini'! cevab vermektedir. w harbe tahrik malltyetinde tavsif et • ~~~ ~o~ eı:~~&U.uZ . . vvet k · m . e • iki tarafında da arazi,.. ıahib olanlann muayyen bir kSeolojıniıı fa.Dlpiyonu ha • 

Le Temps bu - .... kaleıi"de Alınan t• mektedtr. ekte ~zm mu Hl11fme 19 te verıruye- vaziyet ve hakları teabit edilmiftir. L l L-c- ddi evi .. ......... "' . c ır.ı. line gıetirerea. mem eıl!i.e•İn ma , man 
lıl!ıatının Almanyadaki sefaleti arttırdı • Bu İtalyan ga~te11 diyot' ki. . . Hor Belişa Lııms im aratorluğunun Anlaşmanın akdi. altkadar . mahfellt"r büyük bir servet.inin mahvolmasına ıe • 
tını yazmakta idi. Amerika da dı~ demokrasiler gtbı 91

• muht lif l.. l riııd dp ihti tarafından büyilk bir memnunıyetle kar- beb olanların. iddial..arında samimi ol • 
uıı11..ıa bilir b '-ri b. l'kt b" blok e mera.eze • e aynca • 

1 Alınan gazetesi hülAsaten diyor ki: .ıa:ıı na Te unws ı. ır ı e ır · yat kuvvetleri vücude getirilmekte oldu· §1 anmıştır. duklann.ııı baılıca delilini de, lillh elde, 
Almanyadaki işsizlet' adedile demok - tefldl edebtltr. P'abt gittikçe ~aha çok ğunu, bu cümlecten olarak ll'iliatinde ilk sonuna kadar mukavemette sabit kadem 

l'Hilerdeıkt iı:ıtiz!erin adedi mukayete • • tehlikeli bt.r hale gelen bu ınki~afın t .... ı..ıı•t td ~ di• ,. 
1 

Bulgar Başvekili bulunmalan teşkil edebilirdi. Sıkıyı gi-
r- · f b d "'S-U a m yapı ı5mı ve 5 er mer""ez e· i1tJırin. Alman ~fçisinin hayat seviyesı ile mes'uliyetinı dıe kabul etmesi ca e er. rin bunu tak.ib edecettni, bu hususta ye Anksıraga rüp kaçan insanlarda hüsnü niyet ve 

!;~~~. an da •ıtad• eciilecelfni söyle - Ayın 16 inde t1ellgor iman araııamu. Filistin konferansın da 
çetin bir mesele ••• 

--,,w.:ı. Bundan dola11dır ki gerek Negrin ft 

Yeni devletin teşkili meselesinde Arablarla Yahudiler 
bir türlü anlaşamıyorlar, Yahudiler, Iraklılar ve Mısır

lılar arasında yan resml bir toplanb yapıldı 

Talebelerin okul 
dışındaki hayatları 

Maarif Vekaleti bütün 
okullara bir tamim 

gönderdi 

Ankara (Huausf) - Bulgar Başve - arkadqlannı, gerek onlardan evvelki ı.. 
kili Köseivanof Ankaraya bu ayın OD panyol hilkO.metçilerini. hatb hareketı... 
b~inde gelecektir. rinde maaır gö'rmek mümkün olama. 

Türkiye ile Bulgaristan. arasında Negrini iatihllf eden ve kendisine millt 
mevcud dostluk ballarını kuvvetlen. • müdafaa komitesi IÜ.IÜ.n8 veren heyettJa 
direcek olan bu ziyaret, geçen sene es- vaziyeti i9e pyanı dı"kkat olmakta ber • 
ki Başvekil Celll Bayann Sofyaya yap cievamciar. !Su heyet. bizzat bu~ kendl
mış bulunduju ziyaretin kaI'lllığıdır. sinin hırazlık1a itham ettiği ftrarilerle 

Bulgar BapekiUnin beraberinde teşrlkl mesai etıniftir. Yüz binlerce in -
Bulgar matbuatından da bir heyet bu- san kanının ıfl;ldllmesinde amil olmuf • 

Londra 8 (A.A.) - Yahudi ajana isti- kabul etmel• miltemayü görilnmekte • Ankara 8 (Husu.t) - Talebelerin o- Iunacaktır. tur. Halkı mukavemete tepik edenlenn 
prt komitesi, dün icra komitesine Fili• mrier. n. mıuhaeeretbl. hattl bir had d~ kul. dışındaki zamanlarım en iyi su - ön safında bulunmu~. Yapıldıl: iddia 
fJn hüıkmdaki müzakerelere devam et • hlltwtıt iphm• Jrallaldea JmtiDa eden A- re~te n.uıl ~·JJ~naeekJan haılt• rnda ~ AINRW • ltalJaalar edf1en aoygun -n lritallerhı fcra edfldfll 
mesini tavsiye etmeğe karar venniftlr. rablar u. tundi muı.actrlerin miktarını a:ıf Vek~le~ı butb. okullara bir tamım CebelUttarıgın karşısmda sırada işbaşıı mes'ultyetini yaplaprııştır. 
!ıım%akerelerin betaatle yapılmakta olma- ı&terecet sarih erbın irae edilmesini gondermış:ır. . , . 

1 
• • I Bu ahval ve ,eraı.t içinde görebilecell 

ana ve sala.Jıivettu makamatm mutlak t.temekt.ed:irler. Bu tamunde, öğretmenlenn her fır- Usıer tesıs atmış er muamelenin ne olabilecett kolaylala ta-
lilktllıuna ra~en iyi malfunat alın~' ~ En çetin. mesele, yeııi devletin teııkm sat düştükçe talebelere . te~de bu • (B"'tcırafı I inci ıayfcıda) bili tasavvur&ır. Eğer bu h~. bir htı-
.ıan mehafil, Yahudilerle Arabların . maelesidlr. Yahudfla.~. yeni devletin Ya- lu.?Jmalan, ~ husu.sta ailelerile tema· habir, Nasyonalist kıtaat kumandanlı - ktlmet rdıırbesile mukavemett~ bulunan. 
ratklrane noktai nazarlanm telif aaha - budi ve Arab cemaatleri arumda müsa. sa geç.m.elerı ve çocukların uyku, ders, ğının müsaadeaile Cenub İspanyasını !ardan aynlır ayrılmaz umumt sellmet 
mıda bJr neb:r.e terakla ed!ilmit oldulo- yatı zam• altına ıhnı11nl istemekte, A· oyun ve istirahate ne ka~ zaman. a - ve İspanyol Fasım ziyaret etmiştir. ve beraberlik fçhl teslimi sillh etseydi, 
nu ve Macdonaldın aaburane gayretl...t rablar ille buz lılradın müaavau hu • yırmalan Ilzım gelece~ öğretm~ • Telgrafta deniliyor ki: vaziyetin rengi defiteblltrdi Bu hareket 
11.vesi.nde bir uzlapna zeminı bulunma • 

18 
le!' tarafından ~ edılmest. istenil • Al İtal • - t riki" yapılmayınca mukadderatın tecelltıdJlıl " ..ma :mv ect.ra Yahudilere nlıbt kted" manya Vf' ya, .upanyanm eş 

ımım muhtemel bulunduğunu beyaa et- Wmli1 halı:ıkı beh,.tmete muvafakat ey - me ır. mesaisile, Cebelüttanla ka1'Şl Alcezi - beklemekten başka çalftf yoktur. Bu b-

mektedır. · H ı• v k•ı d 1 d•k ras'ın ilti kıyısında, Ceuta, Latarifa, dar tehlikeli bir politika oyunu oynı • 
Dnn akşam İngiltzlerle Yahudiler, Irak lemektedirler. Arabiamı bu taleble~i. Ya eye 1 8 1 8 8 as 1 Azila w Kadix'de zik:ıak şekilde bir yanlardan bu oyunun yanlarına ·ırar kal-

hlar ve Mısırlılar aruında yan rlıll bir hdlerae. milli YaHdı yurdunun ılgası- d•ı 1· 1 1 çok askeri üalerden mürekkeb bir hat dığını gören talihliler hakkında tar.) 
toplantı yapılmqtu. Yahu?iler, Yahudi na :ıradll olup tu..nıeD. kabulü gayri 8 1 en ıcarl an aşma ar tesis etmişlerdir. Alman mühendisle • sayfalannda pek u isim göze çarpar. 

&nuhaceretbıin biraz tenkıı edllmellııi lı:ab • Ankara 8 {H1UUll) _Türkiye ile ri Losparacio'da ve Villa Franca~da ha Selim Ragap Emet 

1 k b• k 1 ç· d b• k h• ı Almanya arumda Berlinde imzalanan va üsleri kurniUflardır. İtalyan hava ra ta ır omp 0 ın e ırço Ş8 ır er ticari milbadellt 'ff lediyat. tanzime ilsl~ de_ Kadix'de t..ı.. ed~tir. Ce- Artvinin kurtulU§ bayraım 
d k ld b b b d d·ıd• mütedair protokol ve Türkiye ile ı. . beluttangın arkasındaki yenı Buglo mey ana ÇI arı ı, azı om ar ıman 8 1 1 veç arasında Ankarada imzalanan ti - istihk~mlaı:_ i~~ ~imiş gibidir ve Artvin 8 (A.A.) - Dün ~ • ı k:ı d•ıd• 100 k ld caret ve klerinı anlaşmaaı heyeti ve • Cebeluttarıgın ıç ıstihk.Amlannı bom - Kurtulut baynmı coşkun tezahuratla zabıt er tev il 8 1 1 8Y yı 1 1 kilece tasdik edilmiştir. bardıman edecek bataryalarla techiz kutlulaııch. Artvinliler MillJ Şef r .. 

. edilmi~tir. Ceuta, La1inea ve Sidonnia önüne ve kahraman orduya candan 
Bağdad 8. (A.A.) - cHavu ajan - Qımptnc a (A.A.) - Cla ajana bildi- Ha tayda atlı da diğer istihklmlar in'8 halindedir. bağlılık ve minnet duygularını isahara 

tmdan:• Bağdadın Cenubunda k1in Be riyor: (A.A.) vesile buldular. 
fld kampı zabitlerinden bir grup tara• Otuz lapca tAYJU'ffl. db sabah, Kan· S.por k/übü ........................................................................................................................ =r 
fından tertih edilmif olan bir komplo, 111 ve 3aul eyaletlerinde muhtelif ft! - Sabahtan abalıa: 
meydana çıkanimı.ttır. Bağdadda 1 O hirleri bombardıman. etmiftır. En ziyade Antakya 8 (A.A.) - Antakya atlı spor 
zabitin, Musulda 3 zabitin ve bunlar • zarar g&en tehir. ltansunun garbında klübü Orduevinde askeri mümessil kur-
dan başka eski başvekil Hikmet Sül.,- klin Pin,gliang flhridtr. Bu şehre seksen may albay Ş. Kanadhrun bir nutkuyla a
ırıanın taraftarlarından birçok siyul bom.be d'(lpıü§tdr. Yalnız Yedi kifi ölmüı, çılmıştır. Merasimd~ Millet Meclisi baş. 
liderlerin tevkifı. emredilmiştir. fabt 800 tane elff J'lkılmıştır. kanı, başvekil, vekiller, uıeb'usl:ır ha • 
Reşid mıntakasında örfi idare ilAn Geçen Pazartesi g(ln(l Mıngsieya yapı- zır bulun.m.uşlardıw:. 

edilmiştir. lan Japon bombardımanı hakkında ge1en Klüp üyelerı yeknesak elbiselerle atlı 
tafsillta g(Sre, bu bombardım~ son haf- gezintiler tertib edecek, Hatayda gençli-

Y unanistanla adli taıarm en kanlısmı te§kil eyleıniştır. Bu ğin diriliği ve hayatiyeti arttınıacaktır. 
müzaheret muahedesi telıirde sivil ~alkta11 300 ki§i 61müştilr. Klübe kadııılar da aza olabilecek ve atlı 

gezintilere iştirak edecek~erdir. Atlı spor 
dün imzalandı Vilayetlerden lstanbula klübü tskenderuncia da açılmıştır. Kı -

Ankara 8 (A.A.) - Türkiye ile Yu· l h rıkhanda da açılmaktadır. 
naı . stan arasında müzakere edilmekte gönderi en astalar fskenderunda Merkez Bankası 
ola ı iadei mücrimin ve cezai hususat - hakkında bir tamim Antakya 8 (A.A.) - İskenderunda bir 
ta d.li müzaheret muahedesi Hariciye Ank 8 (Hwnıai) _ Bazı vili Merkez Bankası açılması takarrür etmit-
:Vel aletinde kAtibi umumi Numan Me- hasataııelra d İstanbul akli yet tir. Bankanın Antakyada bir muhabiri 

· ~ı ·ı y ıç· · ve- e11 en ye ve a- bul kt M r V kT Ce ı &k ner ~cıog ~ ı.e. unan e ısı aruın - sabiye hastanesine gönderilen hastala· unaca ır. a ı~! e ı ı ma . . , 
4!a mza edılmıştır. k def " d "ld' w. Merkez Bankasının azamt Pazariesı gü-

nn ~ a raporsuz gon en ıgt ce - " k d lh-· .. • . 

ede 1 1 de anı ıl nune a ar açılaca6.uu soylemıştir. Arazi vergisi hakkında reyan n muame • e11 n aş -
.. • • mıştır. Sıhhat V eklleti tarafından a - c·b ti•d 5 ft l izahname gqndenldı lAkadarlara yapılan bir tebliğde bu gı.. 1 u e a yan 

:Ankara 8 (Hususi) - t 883 sayılı a- bi hastalarm mutlaka tabib raporile casusu yakalandı 
razi vergisi kanununun hüiiümlerlnt birlikte g&ıderilmesini ve bir tıbbi mü CiJ;nıti 8 (A.A) - Casuslukla suçlu 
tadil eden yeni kanunun tatbik tekli phede varakan tanzim edilerek has - be~ Italyan, muhakeme edilmek üze • 
'lıakkı...--ıda Maliye VekAlett alAkadarla • talığm. ~tün tezahürlerinin beraberee re Athos vapunı ile Fransaya gönde -
ra bir izahname glSndermiştir. bildirilmeli .iatanUmifür. rilmıiştir, 

Teftiş geligorl. 
Geçen ıQnkü gazetelerde gene salkım saçak bir teftif haberi vardı. Bele 

diye müfettitleri bir tarama yapmışlar ve bir çok esnafı cezaya ç~. 
Arasıra sağanaır. halinde gelip geçen bu tefti.tlerden ne neUceler çıktıjua 

kestirmek müşküldür. Teftiı korkusu esnaf için tifoya yakalanmak. otomo
bil altında kalrou gibi bir kaza ve tesadüf ihtimali balina kaldıkçs JD6sb1t 
netice vermesi imkam yoktur. Avrupa belediyecilifi ile bizım belediyeallilf • 
miz arasındaki fark ta budur. Orada esnaf ~ korkmaz, halkta 
utanU'. Müşterisine hile yapmak onuıı için her ,.Jden evvel bir edeb '" Rl'
biye meaelesidir. Teftiı korkusu en sonra gelir. Belki hıç plmez. J'abt .. 
nafı bu kemale getirer gene belediyedir. Belediye mfirakabeıini hiç bir zamaa 
ihmal etmez. Göze görünmeden, üniformalı memurlarını çaqıya. pazara g&l. 
dermeden teftiı vazüesini yapar. Bu gözle görünmez mürakabe o hala pl • 
m'ştir ki ne dükklnlarda. ne haller de sıhhate mu.ztr bir madde bulmmıu. 

Bizde mürakabe şekli zaman zaman bir fırtına halinde çarp, pazara korb 
ve heyecan verir. Birkaç dükkan kapanır. Birkaç emaf cezaya çarpdır. l'abt 
gene birkaç gün sonra aükUn ve asayiş avdet eder. Eski hamam. eKi ı. 
gelir. 

Köşebaşlarını tutup seyrüsefen felce uğratan seyyar esnafın: 
- Müfettiş geliyor! diye panik halinde kaçmalan ve biraz sonra gene .., 

gahlannı kurup rahat rahat ahı verişe devam etmeleri de bu iUyadm gn 
ve canlı misalidir 

Teftiş. en yüksek hükfunet teşkilatından, en küçük belediye §Ubelerme 
dar devamlı ~e canlı olmadıkça hiç bir kıymet ifade etme&. 





Divrik Demirdağ 
madeninde çalışmalar 
Son beş ay zarfında 67.000 ton ham demir 

cevheri istihsal edildi, bunun 12.009 tonv 
Karabük f abrikalanna 2önderildi 

SON POSTA 

1 izmitte 75 lik bir ih tiyar 
yanarak öldo 

İzmitten yazılıyor: • Geçen Perşembe 
günü burada ihtiyar bır kadın yanarak 
ölmüştür. İımit postanesi memurlann
dan Mehrned Günerinin annesi 75 yaş
Jarında Zehra evde yalnız bulunduğu 
sırcııda eteği mangala değmiş, ateş al -
mış, vücudünden muhtelif yerlerinden 
yandıktan sonra yetişilerek kurtarıl • 
mış ve memleket hastanesine kaldın!-

C Yurddan Resimli Haberler =ı 
Mardin ortamektabinin mUsamarui 

. mıştır. Ancak Zehra bir müddet sonra 
öJmüştür. Müddeiumumilik hadisede 
bir ihmal veya herhangi bir Jakaydi bu 
lunup bulunmadığı hakkında tahkikat 
yapmaktadır. 

Mardin (Hususi) - Orta okulumuz ı rı ôzalpın riyasetind~ guze1 bir konser 

G d d b. k '· k I d gençleri tarafından, Halkevi salonu - verildi. ere 0 8 'r aÇlıtıÇI ya a an 1 muzda dün aq&m yaşatılan (Halk şa • Orta okulumuz, her yıl verdiğime• 
C'rerede (Hususi) - Geçenlerde Ip- irleri gecesi) çok neş'eli geçtL Okul di· zun adedinin çokluğu, bunların muh • 

ncık köyü civannda içi kaçak tütün rektörü Ziya Kılıçözlü çocuk velileri • telif meslek hranşlannda elde ettikle • 
dolu bir sandık ele geçirilmiştir. San- le kısa bir müsahabeden aonra, halk ri muvaffakiyet ve sık sık Halkevi sa• 
dığın üstü ve altı pestil ile doldurul - şailrleri ve Halk edebiyatı mevmlu bir lonunda verdikleri başanlı temsil ve 
mu.,, tütünler ortaya konmuştur. 60 konuşma yaptı. Bundan sonra talebe - müsamerelerile Mardin ve muhitinde 
kiloyu bulan bu tütünlerin Kılıçlar kö- 1er milli oyunlar oynadılar. Süheyl& adeta bir kültür mabedi sayılacak de • 
yünden Kayişoğlu Hasan Özdemire aid Sümer, Fatma Acun, Cemile Dolan, recede, kutsal enerjiler sarfederek çr 
olduğu anl~ılmış, yapılan muhakeme-- Suad Demırseren, Kadriye Bayrı, Behf lışmalrtadır. 

Demırdağdaki faaliyet ten bit- gönl•4f si neticesinde 300 lira para cezasına, ye, Safinaz ve Suna Erdemin oynadık· Resim milli elbiseler giymif kız ta ... 
Sivas (Hususi) - Divriğin yamaç -1 Etibank tarafından işletilmekte olan aekiz ay hapsine ve sabıkalı kaçakçı· lan halk dansı alkışlarla kal'fll•ndı. !ebelerle orta mekteb müdürft Ziya ~ 

larında sıralanan tunç renkli Demirdağ bu zengin demir kaynaklanndan beş l.ırdan olduğn için de 6 ay sfirgün c. Bundan sonra musiki ö~ Sah • Jıçözü'nü gösteriyor. 
cısilt>sinin damarlarının kıvrımların • ayda 61.000 ton istihsal edilmiş ve Ka· zasını mahktim olmuştur. Trakya şehir va kasabalarının elektrik i•i 
ek yıllardan beri bakir bir halde sak - rabiike 12.000 ton ham demir cevheri 
ladığı zengin demir madeninin cevher- sevkedilmiştir. 

lerinden :istifade]enmek için Cümhuw YıJ<ia 800,000 ton istihsal yapılacak, 
~t hükiimetinin yapıcı eli buralara- bunun yanım ihrac edilerek yurda d6-
da uzanmış bulunuyor. Ve saklı kalan viz temin edilmiş oJunacaktır. 
bu hazineleri işleterek iç pazarlann 
dem!r 1htiyacma karşılık verileceği: Ocaklarda beş ay zarfında 30,000 
gtbi ~ış pazarlara da bu sayede demir amele çalışmıştır. Kış münasebetile 
ihracatı vapıJmış olacaktır. Sivastan madenlerdeki faaliyet biraz tatil edil· 
Erzurum ovalanna doğru uzanan de • mi~ ise -de bugfmlerde yeniden hızlı 
miryohmun madene olan mesafesi an- bir şekilde işlemiye başlıyacaktır. 
cak havai h;\tla 700 metre arasındadır. 

Cayhanda 3 kaçakçı 
yakalandı 

Bu~n elimizdeki Takamlara göre Ma- Akçaabar'da yeni hUkOn:et 
de91 Tetkik Arama dairesinin bu mm· konagmm temAl&tma Edime (Hususi) - Trakyanın ba • ihale edilmiştir. Keşan eJektriği bil 
takMla yaptığ1 son araştırmada 20 

mil· yındırlık faaliyetleri arasında elektrik kaç ay iç!.ıde bitmiş olacaktır. 
yon ton saf demirin saklı bulunduğu merasimi yapıldı işi başlıbaşına bir harekettir. Bütün Çorlunun su ve elektrik iti belediye4 
meydana çıkarılmıştır. Akça'1>ad (Huaut) _ Akç9IWda ~ir ,,. b•balaıt en modem t.laüa ler bankamaca kabul olWUD\lf w 70 

MPmJeketimizde ilk defa çelik ve de- elektrik ihtiyaclannı karşılamaktadır.- bin lirası verilmiştir. Yakında eksilt-
• .t~1-...n k yeni yapılnn hükfunet konağının temel 

mfr falıriıkası Karabükte ,.~AM:""ıiT elı ::tor. Son günler~; Kı;rk:lare\i v\llyeti meye konacaktır. 
ihtiyaca göre yılda 400,000 ton istlh • atma merasimi üçüncü umumi müfet· elektriği de ihale olunmuş, Babaeski Saray kazasının su işi bitmek üzere-
1Ak edecektir. Demirdağin bu gbli tiş Tahsin Uzer ve Vali Refik Koraltan elektriği eksiltmeye ıkonltıuş, ViıJe dir. 1-üleburgaz su şebekesinin paras1. 
aervetı mem.le~tin tihtiyacımb 40-SO olduğu halde birçok Trabzonlu davwt- elektriğinin projesi Nafıa Veklletin • veriJmiştir. Yakında o da bitecektir. 
yıl karşılık \·ereceği gibi fazla mikdar- lilerin iştiraklle, perlak bir surette ya· den tasdik edilmiştir. Pınarhisar ve Kaynarca köylerinin. 
da harice sevkedilecektir. Yapılan in· pı~tır. Bunlardan Vize belediyesi yakında is- elektriği sudan alınmak üzere yerle • 
ce~m~~er~ ve ç~arılan demir cevher- Merasimde Vali Refik Koraltan çok tikraz işini bitirip elektrik tesisatım rinde etüdleri yapılmaktadır. 1 1 O bey• 
len dunya demır madenleri arasında güzel ve cotkun bir nutuk IÖylemif _ eksiltmeye çıkaracak, Babaeski ise bu kirlik bir kuvvetin temin edileceği ü-
ıaer alabilecek bir üstünlükte olduğu- tir tesisatı doğrudan doğruya mevcud va· mid edilmektedir. 
nu gnetermiştir. Karabük fabrikasının · . .. rldatile yapacak ve borca girmiyecek- Gönderdiğim resim etüdleri yapıl • 
~ dmıirinl temin eden bu ocaklarda Valinm nutkunu mutealdb kurban Cey~ (Hususi) - Ce~hanın Yu • tir. Eksiltmede olan Ezine elektriği de makta olan tariht Kaynarca köyüdür. 
m~~~~~~~~~~~w~~~~"~~~~~J~la·----~-------~---------------~ 
h•ldecfü. Alınan malümata nazanın Vali ha~ koymuşlardır. ~~~~dan bır kaçakçı grupu ya- Geredede bir buçuk sene evvel işlenen 
C,~-S~a-~~s_u_n~H~a_ık_e_v_i_n_d_e~k_o_n_s_e_r~~) ~ bir cinayet meydana çıkanrdı 

Samsun (Hususı) - Samsun Hallre vi ar şubesi yeni bfr orkestra teşkil et· 
miş ve temsil şubesile el ele vererek 19 Şubat ve 21 Şubat günleri ilk kon -
eerlerini vermiştir. Şubert, Donizetti, Kron gibi bestekirlann çalınan klAsik 
eserlerı haklı olarak alkışlanmıştır. Gelecek aydan itibaren ar şubesi orkes. 
trası, şubesinin verdiği Radyofonik temsiller için de bu şube ile teşriki 
mesai edecektir. Ar şubesi başkanı Kemal Seren orkestrayı bizzat idare 
etmıştir. 

darmalar Yassıca tren durağına geldik-
leri zaman trene binmek üze.re bekli • 
yen üç kişinin vaziyetinden şüphelen
mişlerdir. Yanlarına gelip de hüviyet· 
leri sorulunca ve ellerindeki çuvalla • 
rın içerisi aranınca kaçakçı olduklan 
ve cu valdaki eşyaların da kaçak olduk
tan anlaşılmıştır. 
Kaçakçılar Antakyanın Sofulu ma -

hal1esinden Ali oğlu Cemil, Abdurrah· 
man o~lu Mehmed ve Mehmed oğlu A
lidir 

Yassı~a tren durağında yakalanan bu 
üç kaçakçı Ceyhan& getirilmiş ve ka • 
çak eşyalarla birlikte adliyeye teslim 
edilmiştir. Resim bu kaçakçılan elle • 
rinde yakalanan kaçak eşyalarla bir -
likte göstermektedir. 

Kaçaı\ eşyalar arasında ipekli ve ku 
maş, dikilmış elbise ve dikilmemiş el
biselik de vardır. 

Pazar Ola Hasan Bey - Diyor ki: 

Hasar. Bey. Den'zbankm 
ka:iros:.ı geldıkten sonu_ 

tasarruf maksadile bazı 
memurlar açıla çıkanldı. 

... Bunlara bir tef veriı.
cek mi denin? .• 

Hasan Bey - Yol verm1f
ler ya! .. 

('.ıerede (Husust) - Kazamrzı~ üq S~fiyeyi Yunuslar köyü ile Avşar k& 
saat mesafede bulunan Yunuslar kö • yü arasında derede Eymür köyündeı 
yünden Hüseyin karısı Safiye bundan I Meh~d Ai' Dursun ve Yağdaş köyün· 
bir buçuk sene evvel ortadan kavbol • d~n kör M~l2k namile maruf Mehmec 
muştu. Kö~ lülcr jandarmayı bundan Kırlım ve Iman ar kö) ünden Bayram 
hRberdar etmi lerdi. Bir buçuk sene- K~rlltcke ilP Hiiday Karateke boğara) 
denberi bu esrnr peıdesi çözülmemiş - öldürrni.t 1er, dere l enar na gömmüş 
ti. Kazamız müddeiumumisi Şevket brcHr. Bundfln beş e.y evvel de cesedİJI 
Tağum.m. jandarma bölük komutanı bi,. kısmı köpek er tarafından dışan 
Ac:;ım Kanburo ·1u, Bolu merkez birli· ç1l Fırılıp cob<mlar tarafmdan haber vee 
ğinden kazamız merkez karakol ku - r 'lmesi Üzpı·ine failler meydana çıka· 
nıandanlığır.2 yeni gelen Mehmed on· nlmışhr. 
ba,ının son tahkikatı neticesinde fail· Cesedin k<::mıkler· merkeze getiril • 
Ier meydıma çıkarılmıştır. Öğrendiği • mi~tir. Fai l<>r Bolu ağırceza mahkeme
me göre hadise ~öyle cereyan etmiştir: sine sevkolunmuşlardır. 

Zonguldak'ı bir hayırsevere 
Ç. E. K. madalyası verildi 

Gevaşta bir d"spanser 
yapıhyor 

Zonguldakta hayır severliği ve yurd Gevaştan yazılıyor: Her gün bir ~ 
işlerinde fedakarlığı ile tanınmış olan niliğe kavuşan Gevaşta bir dispanser 
Mehmed Çelikel her sene öksüz ve yok inşasına başlanmıştır. 
sııl 40 yanuyu giydirmek suretile Ço- Şimdiye kadar en küçük hastalıkla • 
cuk Esirgeme Kurumuna yardımlarda rın tedavisi iç'n bilE- Vana gitmek mee
bulundu~ gibi bu kere de kim.sesiz buriyetind" olan halk dispanser yaprl· 
yavrular için Zonguldak merkezine masından fevkalade meımıun bulun -
200 lira teberru etmiştir. maktadır. 

Ha!;talarm istirahat edebilmesi içın Mehmed Çelikelin bu devamlı yar -
dımlarını takdir eden Çocuk Esirgeme üç, dört vatak alabHecek genişlikte bir 
Kurıımu Genel Merkezi bir şükran ha· 
t!.I'8sı olmak üzere kendisine bir Çocuk 
Ec;irgeme madalyası vermiştir. Hayır

lı yardımlanndan dolayı Mehmed Çe • 
likeli biz de tebrik ederiz. 

hasta salonu clo hazırlanmaktadır. 

Trakya zir;at müşaviri 
Trakya Umumi Müfettl§llğl Ziraat Mtlfa 

vırt Şevket Arı'ya Ziraat Vekflletlnoe bl 
mezuntret verllmlftlr. 
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1 Hadiıeler Karıııında 1 

RUM ~/ 
Ekmek alacaktım, fınna girdim. tab • 

lakAra: 
- Bir ekmek veri 
Dedim. Sol eli.le ekmeği tuttu, sağ etı

ntn §a'haıd:et parmağını ağzına g6türdQ, 
tll.krükledi. Baş parmağını §ahadet par -
mağına sünnek suretil tilkrliğü her ilrl 
parmağa milsavi miktarda taksim ettlk.. 
ten sonra duvarda asılı kAğıdlardan birini 
kopardı, ekmeli sardı, bana uzattı. 

Et alacaktım, kasaba girdim: 
- Bana ruradım yarım kilo pirzola • 

hk kes! 
Dedim. Kuab sa~ avucuna tükürdü. 

Tükrdklü avucuna bıçağı aldı. Koyunun 
kaburga kemllderlnden bir parça kesti. 
Şeker alacaktım, ekerciye girdim. 
Şekerci ıek:eri kutuya koydu, kutuyu 

Jdğu:fa sardı. Yaldızlı sicimle bağladı. Bir 
çekmece açtı. Çekmecede!l toparlak bire
tiket çıkardı. Etiketb tersini çevirdi, tti· 
t1lııM. v~ kutunun üzerine yapıştırdı 

Tramvaya b ndim. Önümde oturan 
yq!ı b.duı tramvay giren nurtopu gibi 
900UA'a baktı: 

- Kmlt bir kere mafallaht 

Dedi, ve: 
- Tu tu diye çocuğun yazune ıuxurdü. 
Tramvay &ahım.bğuıda duruyordum. 

kapıya kazaen att dokunan yolcu eline 
baktı, .ıyahlanmı§tı. Tükürdtt, ve tilkil· 
:r<ır tükQrmez pantalonuna sürdü, takrıır 
eline baktı, siyahlık zaL olmuştu. 
Şık kadın. vapurda çantasından rimel 

kutusunu rdı. Kutunun kapağını açtı. 
küçült fırçayı eline aldı, ağzına yaklaş • 
tırdı. ttlldlrdü ve kutudaki rimele .UrUp 
ktrpRdertn.1 boyadı. 

SokBlcta &ıttm ma yQrüyen kadın b!!l
denbi'N durdu. Çora.planna baktı, ı 1 a
yağındak:f çorap kaçmıştı. Ağzından par· 
m.ağile aldı.ğı tüldirlllft çorabın kaçan y -
rlne silrd.11 ve y{lrlldtl. 

* K-öprllden g~çlyordum. Tramvay eti • 
reklerindeki: 

c Yerlere tü1dlrm.eyinizı. 
Levhalarını gl5rdQm. gfild'üm. 
- Mahant sarft bu kadar fazla oıan 

t6kürQğti boş yer. ilraf edenler de var 
ha! .. dedim. 

fsmct Hut(ld 

Pratik güzellik 
bilgileri 

C Bun an bi iyor mu idiniz ? ~ 
Gözlerınizi dinlendirmek için kayna

tılıp soğutulmuş veya boriquee'li su ile 

göz banyoluğunu- ------
zu doldurup ka-

!ngnterede «eftÇ kı~lar. tahtadan ya
pıh S.. Guires aziz heykeline, bulun • 
doklan sene bitmed~ önce evlenehil • 
me'Ieri için Ji'ne batırarak nezirde bulu • 
mımr. 

Ke~ebeklerdeki tozlar 
neden olur? 

* Sogukkanh bir tayyareci 
Portmouthta den\ze düşen bir tayya -

reci, badireyi atlayıp ta, suyun yüzüne çı
kınca, yarı batmış olan tayyaresinin ka • 
nadına tırmanmış. üzerine oturmuş. bir 
sigara yakarak, kend'isini kurtarıruya ~1-

mekte olan motörü bekıemiitir. 

pakları kapalı iken 
gözünüze kapatı

nız. Sonra gözünü
zü içinde açınız, 

göz bebeklerinize t------ıtıJ-'lt-
bir daire hareketi 
yaptırınız. Sonra 
hamamelis mahlO· 
lfine batırılmış pa
muğu gözlerinizin 
üstüne koyup on 

ı-----.;:_---r 

be~ dakika bekle- t-----4--1~--ı 
tiniz. 

* Vücudünüzün 
mütenasib ve en
damınızın müteva
zin olması için sa
bahleyin ataktan r---..--""1--~ 
kalkar ka!kmaz 
kendinizi büyük * bir dairenin mcrkez'nde farzederek vü
cud ve kollarınııla duirenin muhitini ~i-

Meş hu r bir avcı ziyormuş gibi hareketler yapınız. Evvela 

Avcılık tarihinin büyük bir sitayiş • gövdenizin ağırlığını bükülmüş ayağını· 
le bahsettiği mahir avcılardan Marki za vererek vücudünüzü sağa yatırınız. 
Ripon tavşandan tutunuz da gergeda • Diğer bacağını.zı uzatınız. Böylece vücu.:l 
na varıncaya kadar 370.728 hayvan av- ve kollarınızla h'r daira resmeöiniz. Ay-

ni hııreketi vücudünüzün ağırlığını sol 
lamıştır. --·············-....................................................... ...-.. ........ _ .................................. . ayağınıza vererek ayni usul ile ayni ha 

SiJz arasında 
Bir mlltalea .• 
Ankarada oturan bir okuyucum. Bay 

a. K. bana yolladığı mektuba: 

Tristan Bernarm tiyatro piyt"!slerinde 
görülür. Hakiki hayatta benzeri yok
tur denilebilir. 

* Bebekte Bay cH. H.• ya: 

reketi tekrarlayınız. 

Her adın bi•me idir 
Cam tıpalar ekseriya sıkışıp açılmaz, 

zorlayınca da kırılırlar. Bunun önüne 
geçmek içın tıpanın şişenin ağzını tıka
yan losmını herharıgı bir yağla yağlayı. 
nız. 

* Ağaç mobilyalann çatlakları göze çok 
çirkin görünür. Bunlan kolayca gider
mek mümkündür. i3ezden bir tıkacı ke
ten yağına batınp mobilyanın elyafı is· 
tikametinde sürerek çatlakları iyice dol
durunuz. 

Dün ya gı 
ad A tet·k· 

Ata Atabek, kasalarda yanan binlerce liralık tahvillerin 
küllerinin fotoğrafını aldırmak için müsaade istedi 

Sultanhamamı yangını tahkikatına 
adliyece devam edilmektedir. 

Dün, Sultanahmed 1 inci sulh ceza 
hAkiıni Reşid, tahkikatı idare eden 
müddeiumumi muavini Necati Kütük
çüoğlu ve ehlivukuf olarak mühendis 
Beşir Tezel yangm mahallinde, umu -
m.f bir keşif yapmışlardır. Fmt, du -
varlann yıkılma tehlikesi henüz her • 
taraf edilemedığinden, içerly-e kadar 
girerek, teferrüat üzerinde tetkikat ve 
esaslı blr keşif yapmak mümknn ola -
m.nmışür. HattA yangından mutazarrır 
olanlar dahi yangın mahalline gire.me
dfltlerln<len ve kasalarının vaziyetini 
tetkike i.mkAn bulamadıklarından, za • 
rarlarım katı olarak, tesbit edememiş· 
lerdir. 

Bu sebebden dün Ata Atabek tara -
fından müddeiumumiliğe bir müracaat 
yapılarak, yangında yanan binlerce 
lıralık tahvillerin küllerinin fotoğraf • 
lannı çekmek için. mfuıaade :istemiş -
tir. Zira zararın yegAne delili timdi bu 
killlerdcn ibaret olup, kasalar yerinden 
oynadığı takdirde küllerin dmtüleceği 
ve bu delilin ortadan kalkacağı anla -
tılmı~tır. 

İcab eden tedbirler alınarak, yangın 
mwallindf? keşif ve tetkikata bugün de 
devam edilecektir. Ateşin sebebi zü -
hnnı henih meçhuldür. 

Arkadaşının gözUnU çıkaran 
bir adam bir buçuk sene 

hapse rr.ahkOm edildi 
Dün Ağırceza mahkemesinde bir ta

tili uzuv davası neticelendirilmiştir. 

Sııçlu Hikmet Enis, Kahire gazinosu 
önünde Yor~i adındaki bir arkadaşile 

şakalasırken Yorginin başına anahtar
la vurarak onu yere yuvarlamıştır. 

Bu darbe neticesinde Yorginin sol 
gözü kö olmuştur. Dilnkü muhakeme 
neticesinde suçlu Hikmet Enim yüz 
lira para cezasına rnah'kUıniyetfne ve 
bir buçuk sene hapsine karar veril -
miştir. 

Kantar1ara damna vuran 
sahtekarlar 'cı.za 

m" hkemesine verirdiler 
1 5 ya~ında Mehmed isminde bir ço • 

cni!un kantRrlara sahte damgalar vu • 
rarak. sahtekarlık yapmak suçundan 
yakalandığını ve adliyeye verildiğini, 
bir müddet evvel yazmıştık. Bu hadi
se etTaf ında cereyan eden adlt tahki -
kat neticelenmiştir. 

Tahkikat neticesinde 15 yaşındaki 
çocuğun üç dört arkadaşile birlikte ça
hş+ığl, bunların sahte damgalarla dam· 
galadıldarı boruk kantarlan meınle • 
ketin nıuhtelif yerlerine sevkettikleri 
anlaş1lm1~tır. 

Suçtular ayar müfettişliğinin mii • 
hürünü taklid ederek, kabule şayan ol
mıyan kusurlu bir çok kantan bu şe -

kilde dapıgalamışlardır. Bütün bu iş " 
lerin kahramanı ise 15 yaşındaki Meh• 
medle, arkadaşları İbrahim, Ali ve di· 
ğer Mehmeddir. Bu cürmü menfaat te
mini maksadile irtikab ettikleri anla • 
şılmaktadır. 

Yapılan tahkikat neticesinde, suçla • 
rı elde edilen delillerle sübut bu an 
suçlular. sorgu hakimli wi taraf ndan 
Asliye ceza mahkeme ine ve.rilmişle~ 
dir. 

Muhakemelerine bu.günlerde b şla • 
nacaktır 

40 muamele takibcisi hakkında 
takibat yapıldı 

Yeni avukatlık kanunpna aykırı ol • 
duğıı halde, hala adliye dairelerinde 
iş ta!db eden muamele takibcileınu, 
ractlanmakta ve bunlar hakkında ce .. 
zai takibat yapılmaktadır. 

Her daire şefi kendi dairesinde rast• 
ladığı bu gibi vak'aları derhal müd • 
deiumumiliğe ihbar etmektedir. 

Bu şekilde şimdiye kadar 30-40 ihi 
bar yapılmış ve suçluları hakkında ta .. 
kibata geçilmiştir. 

Muamele takibcilerinin ekserisi şu
nun bunun işlerini kendilerine temlik 
edilmiş gibi göstererek, takibe teşeb -
büc- etmektedirler. 

Bu gibHerl hakkında verilecek ceza 
ağır hükümleri havidir. Hapis dahi 
vardır. 

Muamele takibcileri bürolanna mü
racaat e<li'n müşterilere, adliye daire • 
lerine gönderilecek istida bile ya~ .. 
mak hakkını haiz değildirl~r. 

Çünkü, yeni kanunda bu gibi vnzife • 
lt:?r dP. nvukatlara verilmiştir. 

Bir hırsız ad'iyeden kaçarken 
yakalandı 

Dün, öğle vakti adliye dairesinde 
ortalığı velveleye veren bir hAdise ol
muştur. 

Müddeiumumiliğe getirilen Bakrat 
isminde azılı bir hırsız, polisin vanın
dan firar ederek koridorlarda kaçma• 
ğı başlamıştır. 

GürüJtüvil duyan adliye kapıaltı jan 
da,..ma kumandanı Kamber onbaşı, del' 
hal bütün jandarmalar vasıtasile çıkıt 
kapılarmı tutturmuş ve suçlu yaka "' 
lanmıştır. · 

Bilahare Sultanahmed 3 üncü suffil 
ooza mahkemesinde sorgusu ynpıl~ 

mnhteHf yerlerde sirkatten maznUnJ 
Bakrahn, tevkifine karar verilmiştir. 

Zorla eve giren hırsız 
tevkif edildi 

Sırn isminde biıi Saıntayada İkbal 
isminde bir kadının zorla evine gir • 
mck istemiş, yakaJanarak adliyeye ve .. 
rilmiştir. 

Suçlu, Sultanahmed 1 inci sulh ceu 
hakiminin kararile tevkif edilmiştir. 

- Birçok hastalann derdlerine der
man arıyorsunuz, fakat nedense be -
nim daha nrvel göndermiş olduğum 
iki mektubu da cevabsız bıraktınız, 

- Onun da beni sevmesi mümkiln 
değil, hele giinün birinde evlenebil • 
mckliğimiz ihtimali hiç yok. Fakat 
ben gene kalbime hAkim değ·lim, ge. 
ne onu seviyoruM, dıyor~unuz. Ola • 
bilir, odalarının duvarlarını s·nema 
yıldızlarının resimlerile süslemış o -
!anlan bilirim. Akşamları yataklarına 
onlardan birının hayallerile girmeyi 
itiyad ed'"ınmış olanları da tanırım, ha· 
yal alemine dalmanın zaran nihayet 
macera kahramanının kendısinedir, 

Mektubunuzda yaşınız yazılı değiL 

Her halde pek genç olacaksınız.~ 30 u 
aşınız bir 'dlıefa, gözlük taşlarınızın ren
gi o zaman pembe olmaktan çıkar, be
yailaşır, hattl. hatta hazan vapur du
manı rengini alır. 

-'---·--·-··-··-··-··-- '--.................................... __._... ....... -··---··---········· ............... -... ··-······ ·······,---··-
Oiimlesile bqlallU§. Okuyucum ha -

talrd!ır, aşağı yukarı on senedenbcri 
G&:ıdl İşleı1 sütununa gelmiş olan bin. 
lerce mektub arasında ccvabsız kal • 
mış olan blT tane müracaat bile yok • 
tur, nıteltlm bu okuyucumun mektu • 
bu da küçQk bir ce.vab halinde çık -
mışt:ır, Son Postanın devamlı ve dik
katli bir okuyucusu olduğunu söyle -
mesiııe rağmen kendısine talluk eden 
satırları gözünden kaçırmış olacak. 
Maamafilı sadade gelelim: Okuyu .. 

cumun derdini bu sütunda aynen tek· 
rar etmek Ankara gib! bir muhitte hü
viyetini ifp etmek olacak. Cevabımı 
de vereceğim: 

- Resmi veya hususi bır dairede 
memur isenu: o müessesenin sahibinin 
kızı fle bir gönfil macerasına girişme
yi aklınızdan geçırmeyiniz. evveıa 

minnettarlığı küfranı nimet ile öde -
mek teşebbüsünde bulunmuş, sonra da 
kendi kendinizi hayal sukutuna mah
kfun etmiş olursunuz. Bu çeşid sergii
:zeştlerin iyi netice vereni sadece 

* Büyükadada Bay cK. K.. a: 
- Adal!!l aldatıyorlar, diyorsunuz. 

naml aldatıldığını da yazıyorsunuz. 
Kadının Aşı~ var, hizmetçi hırsız, aş
çı ise bilmem ne peşinde, bütün bun. 
lar olabilir. Fakat siz bu ailenin ak • 
rabası, hısımı veya dostu değilsiniz, 

hattA anladığıma göre aranızda tanı • 
flklık ta yok. O halde anlamıyorum: 
Size ne? 

'l'EYZE 

BEcaksızın maskararıkları: Tıkanan boru 

' 1 ,.. -
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- Siz 1'esmi yaparun, çocuğumu da kucağıma danam, cmua reımi içift 
fl1l"C" pcıra vennem k'Gb etme• değil ml1-

~rikatürlü fıkralar )l 
Küçük görünüyor 

Büyük otelin küçük salonuna gırrliler .• 
garsonu çağırdılar: 

- Bize yemek 
getir. 

Garson: 
-Niçin büyük 

ea.londa yemek ye-
• miyorsunuz? dedi. 

- Salon büyük olunca yemek tabakla
n gözümüze .küçük görünüyor da .. 

* Kabahat kimde ? 
- Kocamı, hizmetçiyi öperken yaka· .. ladım. 

- Şimdi dargın 

mısınız? 

- Hayır affet· 
tim, kabahat, ko· 
camda değilmi~. 

- Hizmetçide 

- Evet, d'u:iaklanna benim rujumu 
lftnnüf, kocam 'C1'a benı öptüğünü farze-
111* onu öpmilf. 

* Moda 
- Gençler ne yapsalar, buglJnün mo

dasına benim ka· 
dar uyamazlar. 

- Ciddi mi söy
lüyoTSUn? 

- Tabit ciddt 
söylüyorum. Dün 
bir moda mecmu

umda okudum. 7..ayıflık modası geçmif. 
pndi şişmanlık moda im~. 

* Karar 
Erkek, berberden dönen kansına: 

- Senin saç tu
valetin için verdi
ğim para beni mah 
vedecek .. fakat ka
rarımı verdim. 

Dedi. Kadın ıa· 

şırdı: 

- Benden eynlacak mısın? 
- Hayır, meslek değiştireceğim.. y11-

nnd:an tezi yok, bir kadın berber dükka-
·m açıyorum. 

* lcad edilmiş m · ? 
Yaşlı ev sahibi genç misafırile konu· 

turken: 
- Ben de merak 

etseydim, yirmi 
yaşımda iken b'r 
sinema yıldın o
lurdum. 

Misafir düşündü; 
w sahibi sordu: 

- Ne düşünüyorsunuz, olamaz mıy. 
itmı? 

- Siz yirmi yaşınızda iken sinema icad 
edilmiş miydi? 

* 
Yeni rob 

- Yeni robunu dün gece giymişsin? 

.. 
tArdı. 

- Evet! 

- Bir daha giy-
miyeceğim. 

- Neden? 
- Bilıyorsun ya, 

son moda diye al
mıştık. Üzerinde 
harfler, rakamlar 

- Dün gece o robu giyip bır yere mi-
81fh- gi~t:.ın. Orada birçok çocuklar 
lhrdı · etrafımı aldılar, ba~ıra batıra 
baflerı okudular. 

- (1939 güzellik kral:çcsine) sizi 
1920 güzellik kraliçesi!e tanı.ştıra· 

lım! .. 

- Dün alqam peJc o kadar aarhoı de
lilmifim 1ci, 11a!ar 11atmaz, çarşafla· 
nn nemli olduğunu hiasetmi§tim. 

- Ne b~cerikai.: adam, bıçcıklarda" 
bir taneıitıi bile kadma isabet ettire
medi. 

- Bu dı:mede11 daha i~ 11ok mt&1 •• 

SOM 

1( ...... __ s_u_a_ı _c_ev_a_h _____ ) 

Sordu söyledi 
Sual - Kaç yaşındasınız? 
Cevab - Herkesi zorla yalan söylP.me

ye icbar etmeyiniz! 
Sual - Aı:;k acaba nedir? 
Cevab - Hiç kimsenin bilmediği feYl 

ben mi biler.eğ-im!_ 
Sual - Herkese bol bol borç para ve

ren insan için ne düsünüyor~un! 
Cev&b - Delile:- hakkmda ne düşf~il

lebillr ki! 
Sual - Manzum şiir neye derler? 
Cevab - Doğru dürüst sözü eğri büğrü 

sövlemeye! 
Sual - Niil:teH konuc;mak nedir? 
Cevab - Sor.alan suale ters cevab ''er

"llektir. 
Sual - Kabahat samur kürk o1muş, 

kimse arkasına almamış derler, bu doğ
ru mu? 

Cevab - Do~ru olabilir. fakat o H· 

man. kürk mo:luı bugünkil kadar revaç
ta da değilmiş. 

Sual - Zeki fakat çirkin bir kadını mı. 
voksa buda1a fakat güzel bir kadını mı 
tercih eders;n. 

Cevnb - He" ikislni birden isterim. 
Güzel abdalı kar!':ımda oturtturur. Çirkin 
zekivi onun arkasınıt saklarım. Bf'n ı?Ü· 
z13le hitab er!erim, çirk·n olduğu yerden 
bana ccvab verir. 

Sual - K:ımcı kadının kocası. ge<'e ya
nsı kapıcı kad1nı uvandmr da· cApartı
mana hiri (!1 ,·di F'''-; hı:-!>ızdır.. derse 
kapıcı kadın ne diye ba~ınr? 

Cevab - cAvakkablannı paspasa sll
med'en vukan çıkmıyasm!,. diye baltırır. 

~ual - Her şeyin sonu gelir. sonu gel
mecrk ne vard1r? 

Cı:>vab - n •dikodu! 
Sual - Plqtonik aşk neye derler? 
Cevab - Ka .. anlıkta göz kırpmaya' 
~ual - Parasız saadet olur mu? 
Cevab - Neye olmasın, bizim komşu-

nun kızı Saadet;ıı hı~ pnrası yok! 
Sual - İflas neye derler? 
Cevab - Bir cebinde olan parayı öbür 

cebine naklettikten sonra boc; kalan cebi 

Kısa ve şiddetli bir 
harb kat'i zafer 

temin edebilir mi? 
Bu fikirde bulanan bir Aorupalı lider meıhar 
Anlball glJrlJnilne 11etlrmell, onan gaplılıları 

ile neticelerini dlltilnmelidlrl 
Yazan: Robert Lynd 

Diyorlar ki: Avrupach. kısa ve fiddet
li bir harbin kat'i zafer temin edebilece
ğine inanan devlet adamları vann1.1. 

Kı.sa harbin kat1 zaferine inanmak. in
sanlığın en eski ve en teblikelı bnş bül
yasıdır. Vakt 1e Anibal de • ilk Kartaca 
harbinin yanlışlıklarını tazminata mah
kum olmak, kolonilerini kaybetmek sure· 
tile ödiyen - Kartacalılan ne nikbin ha
yaller peşinde bir Kartaca muharebesi· 
ne sürüklemiş ve mahvetmişti. Eski ha
taların cezasını çeken bir halkın enerji
sini harb hazırlıklan üstünde toplamak-
1~ dünyıaya lı.akin:ı oluvereceğini san
mıştı. 

Büyük liderl~rin çolu gibi o da müte
assıbçlı. cGözü pekti, tehlike ~nünde yıl
maz, soğukkanlıhğmı kaybetmezdi. Hiç 
bir teşebbüs 're ça!ışma onu ne manen. 
ne de maddeten yoramazdı. Onca •oluk 
ta birdL sıcak ta. İçk1yi lttfhasından de
ğil, llıtiyacındım içe:dl. Ne gece, ne gün
düz muayyen bir uyku saati yoktu. 

Anfbalin körl tuaflan da tarihin kay
dettiği birçok dahi liderlerinkinin ay
niydi. İnsanlı g:ı sı~ma7. bır zulüm, hain-
14're tas cıkartan bır hinayet, doğruluğa, 
Allah korkusuna. yemine saygıya. din 
mefhumuna fam bir yabancılık 

Atdbal 

Eğe!' harb meydanında alelAcele kaza. 
nılmış bir l1k zafer, nfha! zaferin de ga
rantisi olsaydı, Anfbalfn, ş(lpheslz. öviln· 
meye hakkı olurdu. Ordusu gerek ııillh. 
gerek kumanda bakımında~ Romadan 
üstündü. Romanın yalnız bir flııtilnlüğl 
var<h: Zaman ve menabi. Romalılar ~k
liyebilirdi. Kartac11 bekliyemezdi. 

Cannae bozgunluğundan sonra Roma· 
lılardan çoğuna • hattı en nikbin diifl· 
nenlere bile • Atıibal dedilinı yapıyor, 

kısa btr harble ili bitiriyor, gibt ,eldi. 
Payitahtı dahi tonınız bt:- tellş aldı. 

.Roma f"hrt fimdiyl! kadar dalma M

limette kalmLf, duvarlarının için• b6yle 
bir heyecan sirayet etmim.ift~. Bu. öyle 
bir fell'ketti ki hangi millet olo l)n~ 
baş eğerdi.• 

Onu bütün ciünya tanıyordu . O, San
guntum (1) zaferi'e kudretli Roma impa
t"atorluğuna mevda:ı okurken bütün Kar
taca çılg1n bir sevinç içind• çalkanıyor
du. Bu nes'eve kabimıyan yalnız bir kt!i 
vardı: Kartacl'ı General Hannon * 

Hannonun 1>üyilk bir bedbinlik içinde İşin en hot t.aratı, Hannon bu vaziyette 
hazırla •ıp Kartaca senatosuna sunduğu bile Kartacanın umumt neı'esine ltapıl-
şu notayı herkes ~eneralin kıskançlığına rnıyor: 
verdi: cRomalılar sulh istemek için Aniba~ı 

R l la h k ricacı yolladılar mı? Romada bır ki§inin 
c oma 1 r ne ete ıeçmekte alır olsun (suDı) ıı~zftnft ağzı.na aldığını klm· 

davrandıkça '!ıarbe girişmekte gecikiyor, sed d d , d 
vakit kazanıyorlar. Korkarım bu tee~ni en uy un'Jı mu·• iye soruyordu. 
harb ha laıd'ıktan sonra kendini fldd'etJi Bun.a Kartaea va~ıınseverleri istemiye ls-

bır. m kş t h 
1
. d ...x... tt• A temıye chayır-. cevabını veriyorlardı. 

u aveme a m e a .... erece ır . Ö 
Sual - Nişancı ne nipnlı aramnda nl! nibal yaptırdığı kaleleri Romay k Hannon: « vle olsa, diyordu. Aniba! 

fark vardır? . · a arp İtalyaya ilk aıd'ım attılı gün nanı bir 

herkese g&termeve iflas derler. 

değil, Kartacaya tar,ı koruyor. Koç bat· mfi kül f • <t.! fdf h ld 
Cevab - Biri durur, öteki vurulmu1- '8rile Romanın değiı, Kanacamn duvar- ç1.._ çınbt-'- se:__~~ 0 

ah eyiz. 
tur. 1 k H k'k .. ug..uuUZ c ıuıcı .n.an.aca mu arebe-

arını yı ıyor .• · a ı ate de oyle olma. 81• d tal·h· 1 b' d blre · 
Sual - Gönül neye benzer? 

Cevab - Mideye, iyiyi ha~. ~
nayı da!. 

dı mı! • .~ n .. e ı ın nuı ır_ en tersıne 
donduğünü gözOmCzle gormüştük. Roma. 

Diye başlıyau nota ıöyı. bitiyordu: da Lutatiua 1tonsül olacağı sıralarda ka-
. cBu müfsidi ya b:r muahed·? ~zıkçısı rada olsun, denizde olsun vaziyetimiz 0 * * * dıye Romalılara teslim etmeli. ya da dün- vakte kadar göıiilmedik ~r d ü • 

_ ............ ,;ic·- sats~y···d··.-m---.. --. yanın öbür ucuns sürmeli.• idd1. Daha o konsüllükten a~~:d:n ';_ 

Kitabcıya giden kitab müşterisi eline 
bir kitab aldı. eordu: 

- Bu k•tab nuıldırT 

İster kıskançlık el.sun. i8ter obnasın, gatta ne milthiı bır hezimete uğradık. 
Kar~acalı general; bu s&llerile Romanın Bence muzaffer orduyu beslemek lJl 
hakiki kudretlnı tanıdı.. ve kendi uzak bize düprıez. Buna mecbur da değiliz. 
görüşlülüğünü labat etmlf oluyordu. Mademki boı v• yalan umudlarlı alcfa.. * tılıyoruz.• 

Buna mukabil Anihal: muahedeyı boz. Fakat Kartac~lılar Hannonun bütün 
_ Sattığınız 'kitabı stz okumu mısı • manın Sangun:um gib. bir zafer kazan- bu fikirlerini bir yana bıraktılar. Onlar-

nız? dırdığı. bu zafer karşısın.da Romalıların, ca ceğer orduya bir parçacık yanhm e-

-Okumadım. 

Müşteri hiddetlendi: 

Kitabcı şaşırmlflı. 

- Peki amma, dedi, ben eczacı olsay
dım. ilac satsaydım; hepsınden tatmam 
mı icab edecekti. 

* Pot 
Hizmetçi salatayı masanın IU.forine bı • 

raktı. Evin bayanı al.atadan bir çatal al
dı .. Himıetçiye döndü: 

- Bu nasıl salata, ben bunduı yüz kat 
iyisini yaparım. 

Hizmetçi boynunu büktü: 

- Olabilir baym. ben hizmetçi olarak 
ilk defa size geldim. Henüz yi1s ev deği§
tirmiş değilim kil 

İspanyol dostlarına yardım edemlvecek dilirse har.b pet yakında sona e:ecekti.• 
hale düştüklerini ileri süre bil 'rdi. ~ , işte Halbuki bu harb on bet yıl daha sürdil 
Romad'a panL'lt başlamıJtı bile. Halk ne ve Hannonun .'\.nibalden daha iyi bir as. 
kadar telAş e~ yeri vardı. Roma. Roma ker değilse bile daha iyi bir klhin oldu
olah ne böyle bir enerji.Uliğe dCpnüf, ğunu gösterdi. Zaman, para ve Seip!o (2) 
ne de bu kadar hazırlıkmz kalmıftı.• hep Romanın uğrunıı ve lehine çalışı • 

Ondan artık Gollerle lapanyol kabile- yordu. Anibalin yüksek ukerl dehası bi
leri de yüz çevirmişlerdi. İspanya lider- le nihayet bunl<1rla boy ~lçO.şemez o1du. 
!erinden biri: cGidfn de, diyordu, tendi- Bu 'dıehanın en bQyük hataS!. dfiımaru
nize müttef~ Sanguntum hezimetini run karakter ve 'kudretini tanıyamama
tum harabeleri, İspanyol milletin• Roma. sında id1. Ona ,&re Romalı gevşek, bece
ya inanmamasını tekrarlıyan hazin ve riksiz ve askerlikte kend! askerinden çok 
maya inanmasını tekrulıyan hazin v~ geri in&andı ve Roma imparatorluğu aon 
canlı birer ihta~ı':'.• gilnlerini yaşıyordu. 

Anibalin cesaretini arttıracak daha * 
böyle nice şey vardı. tıte kahraman or- Şu veya bu mntetiıı 80ll giinlerlni va• 
dusu Ronun 'lca!'Jl kıyısında. Alplerin üs- şadığıru farzetmek. mazide t~hllke~nı 
tünde değil miydi? Gerçı bu ordunun göstermiş fkincı bJr boı billyadır. Vaktt. 
mühim bir kısmı Roma n. 23 yıl önce le Amerikalı kolonistlere mağltlb olan trı
yaptığı harbi unutmaDUfb. Eski dilşma- gilterenin de sona ermek ilzere olduğa 
nilc tekrar kaI'Jı1.1l§maktan yılıyordu. Fa- samlmı~tı. (3) cHerkes bu mağltlbıyetle 
'kat Alplerin böar yamacına geçip te mo- İngiltere tan°hhl'n kapanacağına inan
la verince, Antbal hepsini kuvvetı. te- mıştı. Westminster parlemanı, Warşova 
mine muvaffak oldu: meclisine: İngiliz 11yast hayatındak par· 

cİşte, sade ftalyanıa delil. bJnat Ro- tiler, Polonyarun mahvına sebeb olan 
ma şehrinin de hududlanm geçmek üze- fırka tefrikalanna benzetilmifti. Prusya. 
resiniz. Bundan 90nra yolunuz açıt, iff.· nın F'Tedrick'i. Rusyamn Catherln'i, A· 
niz kolay olacakbr. bt. belki de bir çar- vustw-yanın Jözef'! gibi zeki ve nüfuzla 
pışmadan sonra İtalya payitahtının ve (Devamı 10 uncu sayfada) 
müstahkem kalelerinin ..ııJbi slz olaoaJc. 
sınız.. 

CJ> MllAdı tadan enıeı J02 yılında zama.
da Anll>ıLl.l yenen meıhur Romalı kumandan. 

<3> Pl.lber'ln IAvrupa tı&r1bb ilden aıuı • 
mJIW'. 
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Naşil 

Bizde operetin tarihi 

Mart • 

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

Sultan Aziz Hafız Mehmed Beyin Sultan Muraddan 
getirdiği mektubu okuyup bitirdikten sonra : 

"Süphanallah .. Acayibi,, diye söylendi 

- 9 - ı Paşaclr. Bu fetva ortada dururken de. 
Bunu, yuka:ıya aynen dercettiğimis yukandaki mektubun gazetelerle neşre-

, ....... __ _.... __ ..... __. ••• _. ••• -···-·······--·····---··-·--·-------··--·------·-·······--······-·········------··••••••••••··, mettub da gösteriyor. diJ.nıe.si üzerilıe, M.itat Pap da ded.ik.o. 

. Kii~ /..,aiJ (il.kot) • lliUi anemaıeın balunJ•iıı yerde fdıanntıia f'llıtnuıtır. Tiyatronun bitifi· ~ Bu hatayı yapanlar. farkında olmıya- du karşısında kalmıştır. 
iintle 6ir lneilis 6alı/ral oarntıf. BalJıal artütlere illi ayda ~ idile zeytin aalnuf. Artütler uytini oera:yc : rak ikinci bir hataya daha düftiller. Sul- İstitradıınız, bitti. Gelelim. hadisatın 
alırlar, (<plll'aauu Maslıo! çıluın, öyle HNHjİZi> derl.Tınif. Zavallı balılıal da (llalwt) u adam mnneder, ~ tan Azizin bu mektubunu. gazetelerle - Hafız Mehmed Beyin lisanıle • nakU-

ikacle 6ir ,,,..,.etle lıalJr 6tı heri/ I>> diye 6aiuum1f. ~ nep-ettiler. Bu hareketlerile de; Sultan ne ... 
j Azi':zin, saltanatı Sultan Murada terket-

··---·······--------··•••••••••••••••••••••··-····,------··-···-----······----···-··········--··•••••••••••••••••--••••• .. ••••••••••••••••,. mi§ olduğunu halka illn etmek istediler. 
- 34 - (f.tanbul Opereti), faaliyet devresin- Halbuki bu mektub. halk üzerinde çok 

Hazır lifımız operette iken, biraz da 

operetc.iliğimizden bahsedeyim. Mütare

ke bidayetlerinde alafranga opereti İs
tanbulda tekrar canlandıran Cemal Sa

h~. Şimdiki Miill ıinemanın olduğu 

tiyatroyu isticar ederek burada kendı 8C'J'

mayesile faaliyet. flJ'lşmifti. 
Beatekır Mublia Sabahatl n, Ömer Ay

dın. Şehir Uyatrosunun merhum Küçük 
Kemali, Efraz. bir aralık ta Nureddin 
Şefkati bqbap vererek ciddl bir ,ekilde 
çalıfmap bqlaDUflardL 

cÇardaf. burada hemen hemen bir 
Avrupa opereti derecesinde mikemm•l 
OJDanmıftı. Burad~ gerek Cemal Sahir. 
gerebe MuhU. Sabahattin birçok ope- ltllf'd ~ Dtıdu f'Ohi"Cie 
retier çıkardılu. Ne çare ld tam yeti9ktn Rıza vaıdL Cemal Sahir, Hakkı Necib, 
bir ça~a iken anlapmamazhk y(lzftnden Dede SaWıaddin, Sual. İ.lmail IIaldu. 
clafıldılar. Bundan tonra aradall 11%Ull bir Nevart_ Agavni Jır.cib. 8'ranUf, Oraya. 
bot zaman ~. Bu devrede operet faa- Mannik '" daha akhma ıelmiyen ,Uzide 
ti~ hemen hemeu hiç yoktur. Bilahare aan'atllilar da artiatler kadroluna da
memleketin operet'! olan ihtiyacını naza- itildiler. 
n dikkate alan bir kwm mmlld 'ft sahne Bu operetin Mhnesine, dekorlarına, 

nn'atkhlan bir araya gelerek (l.tanbul her hllılnmta fevkalide itina edildi. Çok 
Opereti) ni te~ ettiler. çalışıJdı, ulrapldı; çok ta rağbet görd'.1. 

MmkUI ala~rb ıazlardaa mi1rekkeb Bu opettt ap&yn bir i§tt. Faaliyeti bize 
olan bu operetln ba11nda merlnını be!te-

1 
Bte vermiyor, lleyet rakib vaziyete geç. 

kir faman Hakkı Bey bulunu,ordu. lCe- miyordu. 
mant Ba~iın. udi Fahri, tamburf Ahmed', Gi!nenl Refet~• htanbulu teıriflerin
neyzen thsan vesaire gihi tanmmış mu- de, kend18i operetht bir tem!iUne davet 
9f1d tbrtadlanndan milrekkeb !S kiş!llk edildi. Onlar btT operet oynadılar. Biz de 
im- heyet taraftndan musiki kısmı idare arkasından 'P'ahn iw Nasreddin Hocayı 
ediltyordu. teman @ttik. Generalin takdirlerine mu-

S.ttneniın b!lS'tn<fa merhum Kaptanzade ı har olduk. 

• .. 
1 htiyar, her iki gencin de yüz~ 

rtne dikkatle bakıyar, bir türlü 

de, şu operetleri çıkardı: menfi bir tesir husule getirdi. Her taraf-
Müsahibzaıdıe Celalin (İstanbul Efendi- tan: 

si), (Ath A.e.s), (Yeaekçi), (Zühre), - Bu mektubu ~li değll, olur olmaz 
(Çile), (Macun Hokkası) .. Çileyı mı::ı- akıllı bir ada.m da yazama?.. Demek ki 
kalı muallim 7..ati Bey bestelemişti. (deliliği) bahane ettiler. Padışahı haksız 

Operet bumun sonra birçok defalar 
dağıldı, toplandı. Türlü isimler aldı. B:r 
takım yeni heyetler çıktı. Fakat hiç b 'r i
si tutunamadı. Şiredi memlekette bir ta
ne (Halk Opereti) var. Bu da Cemal Sa
hir. ömer Aydın operetinin devamdır. 

Bunlan bir zaman SOreyya Pasa himaye 
tine aldı. Ş1mi.1 kendi ya~larile k.,ndilc
ri kavnıluyorl:l''. Başta Lôtfullah Süruri 
olmak üze??. feragatie, yoksuzlukla T11 ·ı. 

cacfele ederek çahŞlvorlar Lt\tfullah Sü
nırl çalışkan bir arkadastır. 

Onu ben ilk defa şimdiki (Dağcılık 

Kldbft) nün bulunduıtı:. yerdeki Eldorado 
ttyatrosunda (Ar!!ın Mal Alan) da SUley
man romne \endi elıml~ çıkardım . Ker.
t:!ııine cesaret verdim. Sar.'atın bildiğimiz 
in~lfklerinl ~ğretmeğ'! çalı~ım. 

Bana: 
- Sebat edece~:m, yılmıyacağım! 
Demifti. Sözünde durdu. 
Cemal Sahirin d~ operetimize yaptığı 

hizmetleri anmak llzımdır. Cemal Sahir 
zeki, mal<mıatlı, Avrup9 görmüı bir ar
kadqtır. Operet uğurunda her feyini 
vermi§tir. Operet büyük fedakArlık ieter. 
Herkes konuşur, fakat herkeı §81'kı ıöy
Hyemez. Operette birsz daha marifetli 
elemana ihtiyaç vardıt". Operet para tı'-

(Devamı 10 uncu sayfada) 

yere hal'ettiler. 
Sözleri yükseldi. 
Buna, Sultan AzW.n aleyhtan olan o 

zamanın münevverleri de ibraz etmişler: 
- (Muhtelişşuur) t!b!l'ı yerine, (muh

telilahl!k) demek li.nm gelirdi. (İhtilAli 
fUUr) tabirinin şeriat lisanından sudw 
etmesi, ortada (garaz) olduğunu göster
meye kAfi delildir. 

Demişler.. ve hattl. birkaç gQn sonra 
Sultan Muraıd~n deli olması üzerine bu 

' büyült hAdiseyi de: 

- Sultan Murad taraftarları. Sultan 
Azizi (deli) diye hal' ettiler. Bu iftirayı, 
o da kabul etti. Fakat Cenabıhak, ma
nevf bir ceza olmak Qzere onu ayni illete 
müpteJA ey~i. Ömril oldukça. bu derd
den kurtulamıyac:ılt. 

Diye, tefsir ~ylemitlerdi. 
Sonra.. Mitat Paıa da, Sultan Azizin 

(mecnun) olduğunu kabul etmiyor. (Tab
ıarai İbret) ve (Miratı Hakikat) iılmle
rind'ıeki kitablarında: 

[Sultan Aziz, Akil ve fatin ve hayırhahı 
devlet ve Ali himmet bir zat olduğu hal· 
de, IOllradan her nasılsa tebd'li ahl&ıt e
derek ultivvü himmet yerine, kibri aza· 
met kalın] olduğnndan bahsediyor. 

Halbuki, Sultan Azize (muhtellşşuur) 
diye verilen fetvayı kabul edenlerin en 
bqında bulunanlardan biri de Mitat 

* Hafız Mehrned Bey, Sultan Azızin 
mektubunu alıyor. Bir zabit refakatinde 
olarak Topkapı sarayından çıkıyor. Dol
mabahçe sarayına geliyor. Mektubu, Sul
tan Muradın başkAtibin3 veriyor ve neti
ceyi bekliyor. 

Aradan bir saat geçiyor. Başkatibin 
delaletile huzura çıktyO!'. 

Sultan Murad, hem yemek yiyor ve 
hem de Hafız Mehrned Beyle konuşu
yor ... Fakat bu konuşmada da bır gara
bet vardır. Yeni padişah, adetA vaziyet
ten bir hayret ve telaş içinde lbulunuyort 

- Amcam, ne yapıyorla: .. pek ziyade 
mi endişe ediyorlar? .. Korkmasınlar. Me .. 
rak etmesinler. Ben zalim değilim. 

Diyor. 
Hafız Metımed Bey: 
- ~tağfurullah ... 
Diye söze bqlıyor. Yeni pdşa?ıı acm.

dıracak sözler eöylUyor. Sonunda: 
- Vaziyetten o kadar müteeSBir bulu-. 

nuyorlar ki, hiçbir tesellı kabul etmJ. 
yorlar. Maamafllt, 10.tlunun vı adaleti· 
nize mazhar olacaklarına kuvvetli ilinid. 
!eri var. · 

Diye, söze nihayet veriyor. 
Sultan Murad bunlan dinliyor. Sonnl 

cevab olarak: 
- Müsterih olsunlar ... 
Diye, kısa bir mukabele ile konuşma.. 

ya hitam veriyor. 
Hafız Mehmed Bey, bu kısa cevabla ik• 

tifa etmek f.teınlyor. Getırdiği mektu~ 
gene bir mektubla cevab almak fikrine 
düşüyor. Faıkat tam o anWı, Sultan Mu.. 
radın orada bulunan bendegAnı i§are~ 
ec!iyorlar. Hafız Mehmed Beyi dıprı çı .. 
karıyorlar. <Devamı 15 inci •yfada) 
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1 Denizcilik tarihimizin meçhul kalmış sayfaları 1 Beynelmilel yankesici 
Zindancı Mah·mud Kaptanın Ali Rıza "Son Posta,, ya 

Harikulade Maceraları hayatını anlattı 
AH Rıza "Türkiyeye evlenmek ve işten elçekmek 

17 inci asırda Akdenize dehşet salan Türk korsanları 
hakkında el yazması bir vesika 

[ '' Son Posta,, mn tarihi bahisler muharriri yazıyor J 

T ::== ... ~bü;ıes~!~ ("""""ö·~-~~~-.. ~·;~~~-~ ... h~~-~~~~~""""""'\ 1 de~ ~:~~~ı~:~~=n=~z. Bir 
- ·· y f derın: ocağına ıırmemız, aancak almamıJ :ramanlık ~rmltlerdi: Kole usu , Ml.Ell'dan İatanbula giden blr Fransız + _.. _ 

1 
. • 

Bayraktar Kan Veli. Zabun Musa ve tüccar gemJalne 55 Türk yolcu biniyor. lazımdır. uıatı.bu!.3 gider ısek Osmanlı 
De1"Vi9 Öımr... Genıl Akdenlzde müthiş bir fırtın~ya pençesine düteriı. Kendt~z esir olu~~ 

tutularak Adalar ~nlzine doğru sürük- kalyon w ma lunız da mUMdere edilir. 
1,5 saatlik mdtbi' bir oeakten sonra ge- lenJyor ve orada wız bir adanın kaya - Cezayir ile Tunus var. Gemide Tunu9 

mi zapted:iıılmJttl Ö!dtirillen altmışa ya. Iıklarına düşüp parçalanıyor. İçindeki- bayrağı çıktığına göre uğurdur. Tunus 
kın korsanıa oesedleri denlıe atıldı, ı~~n bir kısmı boğulup bir kısmı adaya • 
Zindancı: 

çıkıyorlar. Günlerce aç kaldıktan sonra ocagına yazılırız. 
bir Malta korsan gemi31 gelip tcendllerini 70 gemici: 

- Ey k:ard8fler, inayeti hak ile gemiyi topluyor ve esir .sı!atlle ambarda zincire - Sen bizim kaptanımıznn, sen ne Is· 
mptettik. Amma rilzPr kolayından olsa vuruluyorl.ır. ter isen o olul'! ded;ler. 
kalkıp pter idik. L&kiıl hava gayet li- Fakat .. bu korsan ıremlalnin zindancı.sı Zindancı birkaç adamı ile sahil köyle-

Rels3 muth\, blr kin bealemektedlr. Kor- . . . 
mandır. Kalkmak mümkün değildir. Şim- sanların Kıbrıs sahllinde bir köy baskı- rının delikanlıları arasından levendi ıeç-
di karaya çıkan korıanlar nerede Uıe dö- nına çıkmalarını fırsat bilerek Türk e- mek için karaya çıktı. 
aecekler, Mil cenge fimdidıen sonra hazır slrlerin zlncirlerlnl çözüyor 'le gemiyi • Kıbrıs paşası Zındancmın cevabına çok 
olun! zaptediyor. 5 kızmıştı. Araya münafıklar da girdi: 

Dedi.. \ ........................................................... ; - Zindancı kaptan birkaç adamı !le 
Bunun tlaerme "nlrkler cenge hazır- yaret etmesini bildiren bir buyuruldu ya- karaya çıkmış, köylerde levend yazar, 

lanmağa bafladılu. Saçma topları dol- zıp göndermişti. komanya toplarmış; edebsizi yakalatıp 
chJruldu. Kumbaralar ı.tif edilıdi, yata- Zindancı da gittiği limanda ~eminin zindana attırın! 
ganlar ve kılıçlar silinip bilendi. kıçında bir divan kurmuştu. Evvelce öl- Dediler. Paşa hemer. emir verdi. Zin· 

Sabah namazından evvel, kara tarafın- dürülmeyip zincirl! vurulmuş olan dört dancı iki üç arka-3~p ile yakalandı ve 
dan tüfek aealeri duyuldv. ltorsanlar dö zabiti 'huzuruna getirtt:. Bunlar topçu- Kıbns paşasımn huzuruna çıkarıldı. 
ndyordu. Fakat baskın.da muvaflak ola- başı, dümenci, yelkenci ve başreis idiler: Paşa: 
mamışlardı. Çftnkti sünnet düğününe da- - Baskında bir kazaya kurban olmı - - Dinsiz asi k!f!rler! Siz benim fer-
vetli olan atalar ~ kili ile gelmişler:ii. yasınız diye .>izı zincire vurdum. Şimdi manımı dinlemiyecek adam mısınız? 
Onlar da konanlano geldiğini öğrenmiş- si.ze teklifim şu: Ya benim ile beraber Diyerek hepsini zincire vurdurttu ve 
ler, sahile peü. koymll§lardı, gafil yat- çalışırsınız. yahud tamamen hür, serbest- Kıbrıs kalesi zindanın:ı attırdı. 
mamışlardı. Korsanla:- baskın yapalım siniz. sizi istediğini:t bir adaya bıraka- Sonra kalyona haber gönderdı: 
derken tuzap dtişmüılr, perişan olup yım! dedi. - Kalyon buraya gelecek. yoksa bun-
kaçarlarken de afalann beş yüz muha· Zabitler: lan hemen idam ettiririm: 
fızı ve sitlbına sanlan köylü ve düğ:.in - Biz seni g~m;nin kaptanı biliriz. Em- Zindancı da, Magosa kalesi nöbetçile· 
halkı tarafından taklb edilmişlerdi. Ka- rine ram, dostuna dosı, düşmanına düş- rinden birisine birk2ç altı.n sıkıştırıp a
yik.lara canlarını zor atmışlardı. Kalyona manız! cevabı::u verdıier. · damlarına şu haberi uçurmuştu: cZin
gıeliyorlardı. Bunun üzerJne gemi donandı. Zından- -dancı bizim kaptanımız değil, tercümanı· 

Kalyon sahilden 3 mil kad·ar açıkta iJi. I cının kaptanlığı şerefine iş ve işre: sof- mızdır desinler. Hemen kalkıp gitsinler, 
Korsanlar top menzilın~ girince toplara raları kuruldu. Ölen ~orsanların sandık- Magosaya gelmesinle!'. Bir iki g-:in Mı
.hep birden ateı verildL Büyük Rum ka-1 ları ortaya .k~ndu .. ZındanC"ı kap:an bu gosa önünde olt3. vursunlar. Görelim bu
:nğı derlıal battı Filika sakatlandı. San- sandıkların ıçındekı malları, gemıde bu- nun sonu ne olur.> 
dala bir §e'1 olmadı. Korsanın cengaver- lunan 53 Türk iie 17 hıristiyana taks;m Berikiler ~indancınır. emri ile hare-
lerinin mühim bir kısmı da sandalda id!. etti. Adam başı:ıa 850 kuruş diıştü. ket ettiler tlc gün Magosa önünde olta 
Ölümün muha\kak olduğunu görünce Zindan~ı kap~a~ ~~r ta.raftan da Kıb- vurdular. Dördiincü gün bir Fransız şay
göz karartıp b.lyon:ı baş tarafından hü- rısın sahıl gemıc; ~oylerme haber sala- kası vakaladıla:. İçindeki yolcular Trük
cum ettiler. Fakat T6rkler tarafından va- rak levcnd yazmaga, geminin m!.irette- tü. Gcm·cilere sordular: 
man bir kılıç yıyip denize döküldüİer. batını tamamfamağa başladı. Aynı za- - Nereden geliyorsunuz? 
Sandlll zaptedfJdi Bayraktar Kara Veli- manda geminin erzakını tamamlamak ile - İstanbulda:l. 
nin gayreti ile filıb da batırıldı. Denize meşgul oldu. Bu Slrada k"ndisini Kıbrıs - Geminin içinde yolcu mu var, as-
dökül~nlerin bir kısmı aahile kadar vü- paşasının buyu:-uldu ağası ziyaret etti. kcr mi? 
zöp köylüler tarafından yakalandılar,~ e- Z!nd~ncıya paşanııı buyuruldusunu ver- - Yolcu var: Kıbrıs paşasının iki oğlu 
lir edildiler. ltorsan kaptan ile birkaç dı. Zındancı: ile karısı ve adamları, Kıbrıs kadısınııı 
korsan da batan filikanın le§ine binip ge- -: Bu nedir ağa? da bir oğlu ile karısı var. 
cenin karanlığından iıtifade ederek ci- Dıye sordu. Tam fırsattı. Kadmın oğlu ile pa~anın 
vardaki küÇ'!ik. ıssız bir adaya çıktı. - Buyuruldııdur! iki oğlunu, çocukların hocasını ve ket. 

Zindancı, gem•nin eski kaptanının ka- - Biz böyle şeyleri anlamayız. İçi-
1 
hüdasını kalvona aldılar, paşaya da he-

marasına ko~u. Orada bir Tunus hayra- mizde böyle kağı-d!arı okur dahı yoktur. men bir mektub yazdılar: 
ğı buldu. Heme!l alaralt geminin cl.ir~ği- - Paşa efendim•.t: ulu gazanızı haber cZin<iancı He dört arkadaşını oğulları· 
ne çektirtti. Sahilde.kı köylüler bu deniz alıp sevindi. Sizi Magosaya çağırır. Sizi mz ve yanmda bulunanlarla mübadele 
cengini görerek hayret içinde kalmışlar- ve gemiyi görüp şenlikler ettirib ile siz- ederi?!, fakat ~stclik 500 akçe de pekiı
dı. Zind'ancı zaptedilen sandalı donatarak lere hil'at giydirmek ister. Sonra bu ga. med parası isteriz.> 
ve içine birkaç Türk yoldaş koyarak sahi- zayı padişaha arı.edecektir. Mektubu ıayka ile Magosaya gönder-
le gönderdi. Bunlar zindancınm yaptıkla- - Paşa efendimizin ömrü devletleri diler. 
nnı anlattılar. Köylfiler sabahlara kadar çok olsun, gazileri sevdiğim ve hımayc Mektubu okuyunca paşa ile kadının a
oenlik yaptılar. ettiğini işittik. Lakin bizim gibi üstü ba~ı kıllan başlarından gitti. Fakat paşanın 

Sabahleyin de ıssu adaya san'Cialı gön- pis adamlar bir veziri alişanın hil'atleri- birk~ divan~meşreb ağası: 
derip korsan relsi !le arkadaşlarını yaka- ne Iayık değiliz. Hem o devletlüye liiyık - Btr şanlı vezırııiniz. Onların kap
ladılar. Zindancı. dOşmanı olan reisi am- hazır hediyemiz d~ yoktur. Şimdiye ka- tanlan ve başbuğ i§ erleri yoktur. Bir a
barda zincire vurdu, ôbllrlerini de köy- dar vezir divanına varıp vezir yüzü gör- lay taş ve odun gibi adamlardır. Liman
lülere hediye etti. Tunus bayrağını çek- memişizdir. Belkı sevincimizden ölürüz. da İstanbuldan gelen Fransız şaykası var. 
miş olan kalyon da Kıbrısın başka bir li- Eğer bir zengin gemi vurur isek o zaman Bir gemi daha var, ikisini mükemmel 
manına gitti. hediyelerimizle paşanın huzuruna varı- donatıp geceleyJn baskına gidelim. Kara-

Vak'a olaklarla Kıbrıs paıasına haber nz! dan da liman aAzmd'8n kur§Una tutarız ... 
verilm.İf, pap da fevkallde sevinerek Zindancı münasib bir hediye ile buyu. Dediler. 
Zindancıyı görmek i8tamif. kendisini zi. ruldu ağasını llagOiaya tarsyüzüne gön- (Devamı 10 11Dea aylada) 

için geldim, fakat yakalandım,, diyor 

(Baftarafı 1 fftci 1Gyfada) aomıuşlar. Annemin dilini öpmek, ce· 
- .rtldaıuyorum anmayın, dedi, sis vabını vemıi.f ve kadının dilini ısırrnı§I 

guetecmnis! (Beni zabıta memuru İşte ş1mdi ben de bu haleti ruhiye için• 
dty~ iakdtm etmi§ludi.) VakıA, husu- deyim. Babam, beni küçük yaşta ye • 
d hüviyetbrizi saklamağ'ı pek güul be
cerlyommtU. Fakat polie olmadığınız 
ellPiinizden ve bakışlarınızdan belli. 
Pannaklannıı: ince, tavırlarınu yumu
fflk. Sizde bfr san'atkAr vaziyeti var. 
Beni, ne çalgıcı, ne de ressam hafif 
yollu i!tintak edecek değil ya!!. Ali Rı· 
zaya karşı alAkadar olacak Qç ctıw 
mahhik vardır: Polil, gaze~ ve b · 
dın! 

Polisten yana nöbeti savdık. Şimdi 
aıra gazetecilerde. 

Sordum: 
~ ~a kadınlar? 

Ali Rıza .uğ elini göst~rdl: 
- Görüyorsunuz ya, nişanlıyım! de

di. ?.aten, Ttlrkiyeye aşk yüzünden gel
dtm. Avrupanın mUhteşem otellerini 
bırakıp, buraya ne için düşt{im zanne
divorsunU?.! Seviyorum da ondan kar
~~ Artık, san'attan çekileceğim. 
Ştrndiden sor.ra kendim ~tn çizdiğim 
hay&t proğramı şu: Her suçtan beraet 
etmek. evlenmek, çocuk yetiştirmek ve 
oturmak ... 

- NeTede? İstanbulda mı! 
- Hayır! Bana milyon v~ler, t.-

tanbulda kalmam. 
- Neden? 
- Uf ak bir vukuat olsa cGefü dl • 

yecekk3r de ondan. Hangi aval parası
nı çarptınf'SB, resmimi gösterecek. Ko
lumdan yapıŞ'lp 'tJ.kaooklar içeriye ! 
Ben ise, bıktım bu işlerden ... Siz, !ÜP
he altında kalmanın verd~ helecanı 
az mı sanıyorsunuz! Onu, bir de bana 
sorun! 

- O halde, ner~ cihtiyan ikameb 
eyltyeceksin~ 

- Daha !'eçilmiş bir yerim yok. Ll
kin, övle bir şehre, bir kasabaya, hat
ıl bir köye gideceğim ki oraya hırsız 
uğramasın. Başım dinç, g6nl1mı re.hat 
yaşıvayım. Hem de tl karakolun ya • 
rundıı. oturacağım, ne yapıyorum, ne 
ediyoııum görsilnler diye ... 

İ?.mirli Ali Rızanın, müstakbele aid 
olan bu iyi niyetli pllnına: 

- İnşallah, cevabını verdim. 
Sonra lAfı, beynelmilel yankesicinin 

çocukluğ'una getirdim: 
- Babam, dedi, çok iyi adam idi. 

AllRh rahmet eylesin, onu bütün İzmir. 
liler tanır ve severlerdi. Fakat ah o 
annem yok mu, o annem?. 

Ali Rıza bunlan söylerken kindar 
bir tavır takınmı,u. 

Sordum: . . ~;.....,,.. ' - Annene mçın uu.:ı•uansın. 
- Beni bu hale koyan odur! Eğer, 

kücük iken yaptığım ufak tef~ hınu
lıklara gö1. yummasa Mi, bugün, yan
kesici Ali Rıza olmazdım. Hani, herifi 
asıyorlarmış da vasi.yetin nedir, diye 

tim bıraktı; annem, cahil bir kadındı. 
Terbiyemde, tahsilimde babamın ye • 
rini tutamadı. Komşunun tavuğundan, 
Arnavudun bostanındaki karpuzdan 
işP başladım. 

- Çocuk iken hırsızlığa meyleder • 
din, öyle mi? 

- Tamamen, diyemem. Asıl mera .. 
ktm, on beş. yirmi çocuğa kumanda et
mek onlara baş olmak idi. Kızınca da 
bütün arkadaşlarımı döverdim. Bu ara• 
da bostanlara, bahçelere de musalln~ 
olurdum. Oyuncak çalardım. 

Nihayet, o z&rnan İzmir valisi olan 
Rahmi Bey, beni ıslahhaneye koydurdın 
Orada, bu kl:Stü huylardan vazgeçeY 
gibi oldum. Fakat, bu sefer de dişan· 
da kalan arkadaşlarımın ayartmasına 
kurban gittim. Eğer, o vakit bütün 
baştan çıkmış çoettlı:lan ıslahhaneye ka· 
pama "it imkAru bulunsaydı, bugün hiq 
birlmiz, buralara dlişmez, adam olur
duk! 

- Demek 1Slahhanede fazla kalına • 
dın? Havası yaramadı galiba? 

- Kaçtım açıkçası... Bakkal dük • 
klnınclan sepet :ile yumurta'1M\, san• 
dık ile lirnonlan yürütmek falan del""' 
ken işi büyüttük. 

- O halde söyle bakalım, ilk mühim 
VRk'an nedir? 

- Bir köylünün sHAhlığından, pazar 
yerinde, altın para kesesini aşırdım! 
Altınlan bozdurup yemek tath geldi, 
böylece dadandım bu işe! 

- Kaç yRşınuda idin o zamanlar? 
- 12 - 1 3 kadar. Sonra, deniz kena• 

nndR bakkal dilkkAnı olan bir Yorgi 
vıardı. Bu Karamanlı bir Rum idi, zen· 
gindi. Umumi Harb seneleri idi. Her 
yerde açlık ve sefalet baş göstermişti. 
Yiye<'ek ekmek bulamıyordum. Yor "' 
ginin dükkAnım gözüme kestirdim. 
Yamma benim ~i kqpı* çocukları 
aldım. Yorgiye bir oyun oynamayı dü· 
şünmeğe başladım. Nihayet, şu planda 
karar kıldım: Limandan bir kaç deste 
halat tırtıkladım. Onlan, çocuklara ve
rip yPre uzattırdım. 

- Niçin? 
- Gürültü olmasın diye... Sonra, 

dükkanın önünde bulunan boş varille
ri halAtlann üstUne devirdiğim gibt 
yuvarl1ya yuvarlıya yürüttüm. Yorgt, 
peşimize düşmek istedi. Fakat, varil• 
leri, ka• ne gnz arasında kaçırdığım i• 
çin. bu küçi\k hıl'Sızlan tutamadı. Ni· 
hRyet, çırağını gl5zcü koydu. Fakat, 
ben gene bir fırsatını bulup varilleri 
gene götürdüm. Amma artık eskisi gibi 
de?nl serbest serbest araklıyamıyor o 

dukkA.nın dört bir yanında lamelif çe-
viriyordum! 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

c Yeni Papa selefinin IHdUftU karyolada yatacak! ) 

Avnıpahlar ve heJıe tatolfkler 13 raka
mının uğumızluğuna artık inamnamaya 
başlamışlardır. Zira 1J nci Pi olarak Pa
palığa seçilen kardlnal Paçellinin aeçim 
esnasında yattığı hücre 13 numaralıdır. 
1922 de Papa seçilen Mlefi Papa 11 inci 

Pi de bu odada yatmıftı. 
Kaııd!nal PaçelU Papa MÇildikten son

ra Senpiyerin mezarına inmlf, önünde 
diz çökerek birkaç daktka duada bulun
mUf. Sonra .elefinin mezarına giderek 
btr müddet orada de.rba tefekki.\rat içinde 

kalmış. dualar etmi§. Taştan olan tabutu 
öperken de, c bQyQk. vaz:femde muvaffali 
olabilmek için Tanrı ve sen, bana yar.ı 

dı.mcı olumız!r. diye mırıldanmıştır. 
Yeni Papa yatağ11 girmeden evvel s de 

meyvadan mürekkeb yemeğ·ni yem· tir. 
Karyolası da, sele!ınin içinde öldüğü 

karyoladır. Yeni Papa, ilk gecesını bu 
karyolada geçirmelti arzu etmişti:-. 

Resmimi% yeni Pamıvı seçimdc>n ~ nra 
Sen,piyer kilieesinın balkonunda halkı 

takdis ederken gösteriyor. 



10 Sayta 

izcili ta ihimizi 
hu kalmış sayfala 1 

(Bnşfurafı 9 mıcu aatfada) Kala.tat işinden rıoıın. Kuşadasına va.Nı. 

Paşa da: 11 ltUf8.dalı d!lnyı. g6zn ile memleketle-
- Pek makul güzel tedbirdir! rlni gördüler. Zindana Mahmud kapta11 
Dedi Hemen hazırlıklar bqladı. Knl- Ku§adasından 400 '1l1ti kendisine levend 

yondakilerin bundan haberi olmasın diye yazdı. Oradan Sakıza gittL Sakızda Tu-
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kale kapılan ~apandı. Baskın ertesi ge- nua gemilerlle bulqtu. Dört gemi bat- PERŞEMBE • 9/ 3/ 39 
ce yapılacaktı. Kalyonun bulunduğu U- tanbaşa dbnandı. 12.30: Protram. 12.3&: Türk mtız.ttı • Pl. 
manın ağzını tutacak tüfekendazlar he- Gemilerde nöbetçiler bırakılıp bütün 13: Memlt>ket sa.a.t Ayan, ajans, meteoroloji 
men o gece hareket ettiler. Fakat kal- gemiciler karaya çıktılar. Adanın 0 meş- haberleri. 13·15 - 14: Mtiztk CK~ proğ -

Y-..ı...kiler de gafil de~ildiler. Tüfeken- h kız .. ıır. la al d Sakı-1. ram - Pl.) lB.!O: Protram. 18.35: MQztt -uu.La 6 ur sa GtS .. ç rmın tın a. r.u ci- (Şen ods mllzt#l: İbralı1m. Ö2g6r ~ Ateş 
dazlan görünci! demir aldılar. Sabaha vanlann ve dilberlerin. elinden en nefis böcekleri). 19: Konuşma. lG.15: Tüm müst • 
karşı muvafık bir rUzgArlı yattık.lan lf- Se.tm; rakılan ı~ek kuzu kebabları ye- it (Jl'a.sıl heyeti) . CelAJ Tokse-! ,.. arkadaı -
mandan çıktılar. O gece baskın yapacak diler ve tam 1lç gün aç gece azim ziyafet- lan. 20: Nana, metN>roloJl haberıert, ziraat 
iki gemiyi yakaladılar. Birini batırdı- ler terüb ettiler. borsuı (flnt>. 20·15

= Ta.rk mllziğt. Qalanlar: 
"'. İçindekile ... karay" d::'-"ildu-. Fransız Veclhe, Jl'ahlre Fer.san, Reftk Fer.n. Kemal 
i81' '" VA;.. Sakızdan Tunusa döndüler. Meınna su- Ntyut Seyhun. Okuyanlar: Mtı.nen Be _ 
şaykasını da ~aptettiler. lannda iki Malta gemisine rasladılar. Bu na.r, Mahmud Kannd1.4. 1 - ............• Ktır 
Kıbrıs paşasının evvelce esir edilen bü- iki Malta gemiııi, Zindancı kaptanır. ma- dlllhlcazkAr peşrevi. ı - Buphi Ztyanm -

yük oğlu Ali Bey, bır kara bıyıklı şeh- cerasmı haber almılf, onu arayıp yakala- Kürdlllhlcazt.Ar şarkı: Ba.hçenlzde bftlbfil ol 
baz yiğitti. İçkiye. çalgıyı\ ve civanlar:ı mağa çıkmıştı. Maltalılar Tunustan ;ki sam. s -- Osman Nthadın - Kilrdlllhlcazklr 

şarkı: A.qam gtıneşl kalmalı. 4 - Bo#u.sun-
müptelfı idi. Babası kendisini asla sev- geminin Sakıza gitn~ini biliyorlardı. KUrdlllh1cazkA.r şarkı: otıner açm14. 5 _ A-
mezdi. Ali Bey öte~nberi korsanlığa, le- Şimd!J. karşılarında dört gemi gör!lnce, rlf beyin - Kllrdllihlcanlr şartı : Blr hAJet 
vendliğe a,cu.ktı; esir edilince: bunlan Felemenk tücear genıileri san- Ue sftııdü yine. R - ...... ... ... - ......•.• Ak-

- Ben de sizın gibi korsan levendim! mışlardı. Zindımt'ı d'a bunun farkına var- şam ol'Jr güneş gtdeT. 7 - Refik P\>rsanın -
. Hüseyni ,r..rklm: Sabah gft.n~ doğarken. 8--

. Diye soyun.mu~. gemici esvabı giymıı mı~. hemen bir Felemenk bayrağı çek- Refik Fersnnın _ Hüseyni '8-rkı : Gözlerim _ 
idi ve gemideki levendlerle işrete başla- mişti. Fakat gemiler iyice yaklaşınca, he- den gttmlyor yanaklannın alı. 9 _ Renk 

mışt1, koynuna da bir Maltız civan bul- men Tunus bı.ı.yraklarını çekmişler ve Fersanın - H~l ~arla: Ay doğar sini sı
muştu. Bu son cenkte herke ten fazla ya- Maltalılara saldırmı,luaı. Her iki gemi- nl aevmlş1m blı1.!lnl. 10 - Türkü - Sarardım 
rarlık göstermi~ti. yi de derhal zaptetmiflerdı. Maltız kap- ben sarardım. 11 - ••••••· ••·•· - Saı eems.131. 

k lıx.. ... f t 1 rd 21 : Memleket saat Ayan. 21: Konuşma. 
Kıbrıs paşası baskın yüz ara gu.u - ana an biri iBlAm olmuş. Ahmed reis 2ı.ı5 : P'.sham, tahvUAt, kambiyo _ nukut bor 

~ce hüngür hüngür ağlarnı§tı. Zin- adını alınıştı. aası mat). 21.25: Ne.ş'eıt plAklar. 21.30: Mü
(!ancıyı ı;erbcst bırakmıp. Paşanın ağa- Gemilere Tunu!ta parlak bir istikbal zlk <Ktkt\' orkestra - Şef : Necib ~ın> . 
bn Zindancı kaptan ile dört arkada~ına tnerMimi yapıldı. Tunus ocağı birdenbi- 1 - WııJt.er - Damı eden kuklalar Cl"ok.'l'trotl . 
bir su başında parlak bir ziyafet vermiş- re parlamıştı. Paeazade Ali Bey Dimyat 2 - Nlf'mann - Zenct darun. S - Jonee -

O d k d 
. . ., Geyşe operetinden potpuri. 4 - Chopln -

!er, gönlünü almışlardl. a en ilenne sularınıda zapted ıle".l ı .k kalyona kaptan Nokturnt>. 5 _ Leopold _ Yeni dünyanın es-
gemide bir ziyafet vermişti. Al!. B~y oldu. Kuşadalı .Mehmed kaptan da yanı- kl ~arlnlıırL 8 - Llncke - EğlenoeH marş. 
müstesna. diğer dört esir serbest bırakıl- na başreis veri!di. Bundan sonra b:ri Zin. 7 - Pachnnegır - Viyananın cazibem. 22.30: 
mış, Zindancı l;aptan paşanın küçük oğ· dancı Mahmud kaptanın, biri Paşazade Müzik <Sott ve Lider - Pi.) 23: M'ftzik <Caz

luna bir cevahlı'lı kuşak ile bir cevahir Ali Beyin, biri de dönme Ahmed kapta- band - Pı.> 23 4!'i - 24 : Son ajans haberleri, 
· . . • ve yarınki proğram. 

f(izük hediye etmişti. nın idaresmde bulunan üç kalyon b•rbı- ••••· ··•••····•··•····••••••••···· -···············-
Ali Beyin gem:d'? kaldığını öfrenen ri?l'den tam 3 yll hıç ayrılmadılar. Tunus Hayatım: Bizde 

paşa: bayrağını Akdenizde ıan ve şerefle dal-
- Korsanlık onun gibi sarhop. boyun- galandırdılar. Q t• tarı.hı• 

ca biçilmiş kaftandır!. demişti. Nihayet Tunus pa§a!l öldü. İstanbul- pere 10 
Zindancı kaptanın 'l'unus hayra~ çek- dan Tunusa vali tayin edilen devletlu (Baftarafı R inci sayfada) 

miş olan kors':ln kalyonu Kıbrıstan k:ılk- haris bir adamdı. Mahmud kaptanın şöh- dir. Çalışma işidir. Bu yüzden biıJd'e ope
mış. 3-4 gün sonra Dimyat aularına gel- retini çekemedi. Eğer istemiş olsa Tunus retler tutunamıyor. Sebebi himayesizlik
mlşti. Orada uznktnn bir yelken gordü - paşalığını bile alabilecek kadar kuvvetli tir. Çekilenlerin yerine konacak adam 
w. Zindancı : olan bu a<d'amı zehirlemelc istedi. Zindan. bulamayışımızdır. Operet san'atk8.rı tar 

- Bu sularda yalnız kalyon gennez, me cı bu suikasdi ha be>: aldı ve gizltce Tu- rafından sahnemızin hiç talih~ yoktur. 
~er ki korsan ola! nuısu terketmeğe karar verdı . Tunus pa- Küçük İsmail. Gedıkpa a tiyatrosun-
D~ ve dürbün ile bakarak derhal ta- şalığında gözü yoktu. Çünkü bir ay ae- dan sonra (Maskot) u çıkarmağa çalış-

nıdı: ruze açılmasa deli olurdu. mış. bu uğurda dehşefü para harcamı~ 

- Malta kalyonudur, filln kalyondur! Bir gün üç büyük kalyon, her birinin evlerini satmıştır. Masko~un provası tam 
Zindancının kalyonu derhal bu gemi içinde 200-300 !eÇme dilaver yiğitler Tu- iki ay sürmüştfrr. 

U7.erine yürüdü. O gün ku~luk nlı::tlnden nus limanından cgazaya gideriz,, diye Küçük İsmail (Maskot) u Millt sinema
.akşama kadar bir deniz cengi oldu. Her kalktılar. Liman ağımdan Zindancının nın bulunduğu ycrd~ çıknrmağa çalış. 
birinden üçer yüz top atıldı. Ak.fam de- gemisinden bir filika indirild\. Bütün mıştır. Tiyatronun bitişiğind~ bir İngiliz 
nfz kabardığı için cengi erteye bıraktılar. TunUI halkı kendilerini teşyie gelmiş, bak'kal varmıs Pr".>vala!" o kadar hara-
0 gece Zindancı: liman boyuna dixi.ımiş, kalyonları seyre- retli 'C!<evam edenn:::; ki, iki ayda bakkal 

_ Bu gemiyi top ile zaptedemeyi%. An- diyorlardı. Filikayı gorünce merak etti- 3 küfe zeytin satmış artistlere.. Çünkü, 
cak catarak dalkılıç zaptederia! ler, önce bir teY unutulduğunu zannetti- provalarda acıkan artLc;tler en kuvvetll 

Dedi. ier. Fakat filikadan üç b;iyük Tttnus san'at gıdası ola"l zeytins rağbet ederler, 
80 tane dalkıJı; yiğit ayırdı. sancağı çıktı. Zindancı kaptan Tunustan verip alırlarken de· 
Sabahleyin erkenden Malta pmi.!inc aynlıyor, sancaklan da paşaya geri ve- - Parasını 1.fa;kot çıksın, öyle vere-

!fiicum ettiler. riyordu. Şehri feryadlar, hıçkırıklar kap- ceğiz! 
Zindancı: ladı. Derlermi~. 
- Yürüyün ev~a.dlarım! .. tl'ımMti Mu- Uç kardeş \:alyonler da Cezayir yolu- Zavallı bakkal bu (Maskot) u bir adam 

hamıned kardeşler!. Benim adım Mab- nu tutmuştu. Cezayir limanından kalyon- zanneder: 
muddur! .. YiirJ yün kard'eşler!.. larm sancaksı:ı geldlklen görül:ince me- - Ne zaman gelecek bu Maskot denf-

Diye bağırarak atıldı . Allah Allah ses- sele anlaşılmış. tehir baştanbaşa donana- len herif ... Gelinciy~ kadar ocağıma in
leri gemileri sarstı Türkler Malta ge- rak ve biltün ,ehir halkı da sahile dola- cir dikilecek, c iye bağırırmış. 
misine bir S('l gibi boşandılar. Paşazade rak Zindancı ve arkadaşları istikbal edil- ( ArkaBı var) 
J\ll Bey etrafındaki le\endlerle top am- mişti. Yazan: Nusr.-t Safa Coskun ............................................................... 
barını zaptetti Çok geçmeden & bütün Köle Yusufun efendisi Elhaç Abdur-
gemi zaptedildi. rahmana yazdığı uzun bir mektubun bir 

Geminin aınbanndıı 13 müslüman eııir el yazması kopyasından naklettiğım bu 
vardı. kurtarıldı. Bur.lard-an 11 i Tunus sergüzeşt burada bitıyor. (*) 
yoldaşlan idi. Blr ay evvel Tunustan Sa- Ne kadar yazık ki Yusuf, Mahmud kap· 
kıza peşkeş gemileri gitmişlerdı. Asıllan tanm menşeinden hi; bahsetmediği gibi 
Kı.ışadalıydı. Vatanlarını özlemişlerd:. akıbetini de kaydetmiyor. 
Kaptanlarından izin alıp Mehmed kap- ( S O N ) 
tan adında b~ reisin gem~ine binmiıler, 
Kuşadasına giderken Maltalılann eline 
aüşmilşlerdi. Mahalılar, Mehmed kapta- <•> Köprülü tütftbbanesl, Fuı1 Ahmed 

~ k1t:ı.bl~rt . Numara 21'-
nın gemisini P atnos adasrna ıötnrO.p bır ··-----··················································· 
Ruma satmıslardı. so··zu k Maltalılarla bu son cenk pelı:: çetin ol- n ısası 
muştu. Onların hemen hepsi kılıçtan ge
çirilmişti. Fakat Türklerden de U ıehid 
vardı. Bunlan:ı arasında Bayraktar Ka
ra Veli de b ulunuyordu. Zindancı kaptan 
Kara VeliyC' C:O'{ ağladı. Onun cesedi de
nize atılırken gcmidt? hazin bir merasim 
yapıltd'l. K öl"' Yusuf iki yerinden yara
lanmış, sol gözıinıi kaybetmişti. Paşaza

de Ali Bey omuzundan yaralanmıştL 
Zindancı kaptan D:myat önünden doğ

.ru Patnos &da-;ına gitt!. Orada Mehmed 
kaptanın gem;s ni geri aldı ve kendiJiine 
verdi Kendi ka1yonunu ka1afata çekti. 

(Ba, ta.rafı J Rri sayfada) 
Hayranın hayvan, (HA.maşallah) ın eli 

maşalı çıktığı vaki olduğu gibi, 65 inci 
tefrikanın üçth:ıcl 80tununda: 

cNercsi ÇOC'Uk? İyiden iyice kaşarlan -
m~ ... ve ilaahfrih l:ıt olması l~zım gelen se 
kizlnci satın ene tarafta yeni devletha -
ne?> şekline kalbetmişler, gene 66 ncı 
tefrlkanın d15rdüncil sütununun 23 üncil 
satınndaki güfte kelimesini cilbbe yap
mı lar .. Ekrem Beyin cübbesi!. 

Zavallı babacığım! Ölilmünden 25 yıl 
sonra sana cübbe ml giydireceklerdi? 

Erzir.can Belediyesinden : 
Belediyemizin 108 lira ücretli veterineri münhaldir. LAbarotuvar işlerinden 

anlar bir Veterinerin tayini için belediyemize müracaat etmeleri. •1312:ıt 

\evmt. Blyast. Havadis ve Halle gaze~esı 
- ····-Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 25 

İSTANBUL 

Gazetemizde ';ılun yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize dddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

!-- ene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr, 

TÜRKİYE 1400 'ıoo 400 l\IO 
YUNANİSTAN ~ 12i.:!O 710 270 
ECNEBİ 27 J ı · 4 800 !JOO 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
deği§tirmek 25 kurıııtur. 

Gelen oralı 6Dİ verilmes. 
llanlaTdan me.'uliyet alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi ldzım~. 

Mart 9 

Kısa ve 
zafer 

şi etli bir harb k 
temin edebilir m ·? 

'" 1 

(Bllf Umıfı 7 ind ıat/fa.da) 
hükiımdıarlar blie İngt~ güneşinin bat
mak.ta olduğuna hük:metmiılerdi. 
~anının kudretini ölçememek yü

zündend!:r ki, lnlnlAb P'ransası gtbi Btı
yük Harbden evvelki emperyaliat Al· 
manya da o bilyük darbeyi yedi.> 

Anibal muhakkak ki milletini kurtar--
mak için yanan bir vatanperverdı: Onu 
mahvetmek ihtimalinden çılgın bir deh
fetle kaçınırdı. Birço.ıc defa da düşmanı 
heztmete uğratmıştı Fakat neler paha
sına!. .• Kartaca yere serildiği gün: .tşte. 
Romalılann değil, Antballn a.eril:ıt de
mek en doğru söz olurdu. 

* 
Evet hakikaten Almanya 1914 te Ani

balln Dı:i büyük hatasını tekrarladı: Düt
mawnı küçük sanmak, .kuta bir harbin 
kat'i neticesine güvenmek. ıBug(lnkü Avrupalı liderlerden, kısa, * kat't bir harbin mes'ud netice vereceğine 

Fikrimce makul bir dünyada, herhan- inanan varsa on~, Anlbalin uğradığı in· 
gi bir devlet ııdamını yüksek bir mevkle kisar tarntinl okumayı tavsiye etmeli. 
geçirme<ren önce bir tariJı imtihanından Kartaca tez rafe:-ler kazandı. Roma a. 
geçinneli, d~; kadın. erkek. çoluk ğır ağır yendl Netice kimin lehine çıktı! 
çocuk milyonl.ıda insanı ve milletleri Şayecl bugün de bir Avrupalı lider A
mahved'ecek bir iki boı hayalle malO.l o- nibal gibi kendine fazla güvenir, yahu! 
lup olmadığını yoklamalıdır. Eğer Anf- hayale kapılır da zaman ve menabie dıı
bal ~birinci Kartaca muharebesi. tarihf- yanan milletlerle harbe blkışına Akıbe
ni sukıinla tetkik etse idi ikinci.sine öyle· ti hiç ,Uphesiz Anibalfn eşi olacaktır 
şevk ve hevesle girmeye kalkışmazdı. Çaviren: Neyyif' Kemal 

~B.-ı~!a~ı. 9 wı~ sayfada) · / yabilsin! Ne içeriden, ne <ipndu 
. ~orgı, cıgcrcının peşıne takılan kedi yonga bile kaçırtmıyordu.ın! 

gıbı etrafı kolaçan etmemden işi çak - Bu sırada Fanti Mehmed Tevfik kar 
mış; beni çağırdı. Dedi ki: şıma çıktı: 

- Seni pol~ te.sWı etmiyorum. - O da kim? 
(doğrusu Yorgi merd adamdı) Oğ1um, - Meşhur hırsız yahu! Sen de kfm. 
~u hal, çıkar yol değildir. Adam olma- seyi tanımıyormuşsun! Fanti Mehmee 
ga bak. ~ı. bana doğrusunu söyl&: Tevfik, Yorgiye gehr. paralarını sak. 
Varilleri ne için çalıyorsun? 'latt.J:nrmış! Karamanlı, onıun ktm oJ. 

- Açım, cevabını verdim! Mademki duğunu ~z, tüccar zanııedennişt 
b.ına fenalık etmek istemiyorsun (hoş Fanti, hergün Yorginin dizinin dibin
ist~seydi ne olaca~tı? bir ikametgah den aynlmamama dikkat etm.i.f: 
hak..~ım vardı benım. Karakola muh • Benim için: 
tardan kAğıdı götürür, Yo.rginin camını, - Bu da kim? diye IOrmUJ. 
çerçevesini de indirirdlın!) sen, hergün Yorgi de meseleyi anı'latmış. Fanti 
karmnıı doyur, ben de bu işten vaz ge- hayret]~ 

çeyim. - Ne diyorsun? Varilleri bu bacak· 
Y~rgi ile mutabık kaldık. Artık gel sız mı yürütüyordu? demiş! Ondan 

kcyfım gel. .. Ekmek, su Yorgiden ol • sonra başlamış beni kollamağa ..• İsti· 
~~~tan ~nra ~sl.andım .. Hatt.A, herife dadınıı keşfetmiş o]acak ki, herif, biı 
ıyılık edıp verdıği ekmeğin hakkını çı· gün sokuldu bana! 
kardım! - Sonra? 

- Nasıl? - Zihnimi çeldi işte ... Biz de takıl· 
- Yorgiye muhafızlık yaptım. Ben dık peşine. Yavaş yavaş büyüttük iş 

nankör değiJjmdir. Artık kimin haddi- Ieri. . . (Arkan var) 
ne düşmüş kj dükkanın semtine uğrı· Sabih Alaçam 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 
İster idare ve bakını JnMrafı cihetin -

den, ister mil~i müdafaa mülahazaları iti
barile bu yolun lehinde pek çok şeyler 
söylenebilir. Hele halk ve köylü ikbsa -
'<!iyatı bakımından bu yolun temin ede
ceği faydalar !ıesabsızdır: Köylüler. hat
ta kira ile tutulmuş bisikletlere atlayıp 
bu yol üzerinde uzun mesafeleri bile ne 
kad~r kolaYJıkl~ katedeceklerdir! 

İki taraftan birer metres: bisikletlere 
tahsis edilmek ü1:ere 10-15 metre geniş
liğindeki bir yol memleketimiz için ne 
bir lükstür. ne de ihtiyacımızı tatmin et
mez bir şeydir. Böyle bir yolun, en mü
kemmel şartlarla kilometresini 50,000 li
raya yapmak kab!l olduğunu mUhendls-

ı 
ler söyleyip durdukların:ı göre, tlemir • 
yoluna nisbetle de ucuzdur. Hele, mu
harrik ve müteha:-ri.ıc vasıta bakımından 
temin edeceği tasarruf ne kadar büyük-
t .. ' ur. 

~. Hususi nakliyattan da, vasıtalanr 
nevilerine, taşıdık.lan yolcuların adedi• 
rine ve gittik.l~ri mesafelere göre bir ta. 
kım :resimler alır ve bu suretle hem sefer 
ve hareket kohylaşır, artar, hem de dev
let demiryollarının hesablanna hiç bir 
ha~l gelmez. Zaten bu nevi usuller, Av
nıpanın bazı yerlerinde de tatbik edili -
yor. Mesela, son zamanlarda Çeko-Slo
vakya demiryolu ile otomobil yolunun. 
idarelerini ayni müesseseye verdi; başka 
memleket!~ de bu yollardan muhto
lif tarzlarda resim alınır. Alınanyada bu 
yollar, tıpkı bir demiryolu im~ gibi iJ
letillyor ve Üzerlerinde yataklı vagon , 
lanna varıncıya kadar otomobil tren .. 
leri tahrik ediliyor. 

Neden biz bu usule gitmiyelim? Nedett 
dolayı bu memleketin halkına ve eşya • 
sına geniş ve kolay hareket imkilnlan 
vermiyelim? 

Bu sualler, bugün memleketin, fen. Urı. * tısad ve cemiyet adamlarının zihfnlerint 
Son bir mahzur hatıra gelebilir: Dev- büyük bir ehemmiyetle işgal edıyor. Bu 

let demiryollarıns bu yolun yapabileceği fikirler ya kısmen veya tamamen doğ • 
rekabet. Bu rekabete mani olmak için nıdur, yahıtd yanhştır. Hiç olmazst. e _ 
basit bir çare vardır; yolun idaresini saslı bir etUd yapıl.sın, alenJ bir mllnaka
devlet demiryollan idaresine tevdi etti- şaya konsun da doğru ile yanllf anlaşıl
ğiıniz zaman mesele kalmaz. O, umumt sın. 

nakliyat tarif~jerini buna göre hesab e-

Di , Nezle, • 
rıp, aş, 

Nevralji, kınkhk ve bütün ağrılarınızı derhal keser· 
- lcabıada a-ünde a kqe alınabilir. 



itahraman binicilerimiz Nis müsabaka- Comhurreisi Ankarada f tf aiye Müdürü büyük 
1\ I hararetle karşdandı •• I . k d lanna harekete hazırlamyor ar raller. veı.i:'.::':1t!:;:c'.:!":"!- muessese erı i az e iyo~ 

. . dal 1 nında bize bedi ve buyurdular. Bu mek:teb Nenad Tancioluı. sanman ve merka (Batfanfı 1 Jnd 8Qfada) 
(B«§tarafı 1 ıncı ıayfa . . "Uk onun lutfile. o~un sayeaind~ yapıldı. Kerı kumanaanlan, emnıyet dir~rü ve b- isfediğimiz malUınatı wrdi. Söyledik • 

Ziyaretleri ilereftn
1 ~z~an bınıcı e- dileri atlı aporu çok aevdiklerl için mek- labalık bir halk tarafından hararetle br- lerini aşağıya JUiyoruz: 

mektebinı bu sev nçlı ~nun hemen ert ._ teble dalına fazla alAkl'dar olurlar. Dün şılanmıştır. - Yalnız Amerikada değil, Avrupa 
sinde sıcağı sıcasına gormek. ~e~nelmı bu alakalarmın son bir tecelliaine mazhar Türkku§U filosu Reisicümhunı villyet şehirlerinin ber tarafında büyük mü -
ı.1 şöhretlı TJrk süvarileıi yetiştıren. e- lduk. Geldiler. gördüler. iyi intıbalarla huduıd'UJldan ıtibaren karşılamq ve • • esseseleıde yangından konınma terti • 
..ıı Türk binic liğmı canlandırnaş batu-

0 
ılcbklannı sanıyoruz. Bütün Avrupa· lAmlamı.şbr. (AA.) batı mevcuddur. Bunu tehir wya be • 

nan bu müessesey • yeni bir Y~ hazır- :~ menajlann isımlen büyük adamlara Iediye yapmaz, müeuese sahibi masra-
lllı içınde hem mes eki,, hem milll tece8- izafe edilir. Biz el'! sayesinde malik oldu- M d •d t ı· ı fını kendi denıhde 8darek yapar. Bu 
.asümün pertavsızı altına ko~ağı ia • twnuz kapalı menaj Jerine (İnönü mena 8 rı 8S im 0 mazsa t~isat otomatiktir. Binanın her tara • 

teıdlim. Bir buçuk saatl. k yolu goze ala • jı) ısmini vermi§tik. Burasını da gördü • taarruza geç·ııecek fına süzgeçli borular sevkedillr. Bir 
nk Abdüliziz.n bu ihtiyar kasnna uzan- ler. Mesaimızle ç* yakından alakad'ar yerde- yangın ~ncı, yangın çıkan ma 

tam. oldular.• (Ba1tarsfı ı inci 1a!11adaJ hallin harareti muayyen dereceye yilk• 
Orada eskiden bir tek Ayazağa kasrı Mektebde ha:veth bir çalıpna vardı. hiın karlfıklıklar cereyan etmiftır. selince bu tertlbatm musluklan ken • 

'1anil. Şi:rndı pavıyonlan, menaj yerleri, Sebeb nı sordum. Komutan lilvarilt!rlmi· Vazıyete haklm bulunduluna ve MI• d:liklerinden açılırlar. Ve derhal o ta• 
Wnalarile koskoca b r mekteb meydana zin yakında N"s e yapılacak olan beyne!- yişin iade edildiğin• dair milli konteyin rafta bulunan süzgeçlerden tıpkı bah • 
ııelmiJ. milel müsabakalara hazırlandıkları ce • dünkü tebliğ ne rajmen gece sabahı ka- çe kovalar.ndaıı olduğu gibi sular ak -

Me'lrteb komutanı kurmay yarbay S~ v bını verdi. dar, asılarle cumhuriyet kuvvetleT"i arı· mağa başlar. O kadar kuvvetli akar ki 
Önhan, pe'k yaxında i>eynelm"Jel mjsa .

8
- c- Bu seneki mtlabakalar.ı Niate baş- aında şrddetli çarpJ.fmaların devam ettilf kısa bir zamanda oralan göl haline P

hı:lara iştırak .e~ek üzere ~~upaya gı - lıyoru . B n·c ler Vf! atlar bu ifte çalış • öğrenilmiştir. tirir. Bir taraftan musluklardan su a • 
~cek olan ekipm yanında ımış. O. oda • m o !ardır. i) ı vaziyet " bulunuyor • iktidar mevk• "nı. ele geçirmek here kadursun, dil• taraftan da gene otıo-
111ıa gelinciye kadar ben de b nayı gezi· la . Şansın bize yardım etmesinden maa- b !hassa komünıat ft Negrm· parti.zanları matikmaıı zil -ıar. Ve bu zil at.tın 

k• r- ltfati.'118 tr&11diirii Ihıan D~er 7orum. _ .. _ ri da bekled•ğim"z bqka b"r şey ~o ur. tarafından mılli konseye bqı tertıb • • hangi kısımda olduğunu gösterir. 
İlk lfhn İsmet İnonunun ,eref ~e!t.e - İmanımızla. cn<?rjmıizle h zır vazıyett~ dilen bu isyan hareketi, Madridden Nt- - Böyle telilat İstanbulda var IDl • İtfaiye oraya vardığı zaman karp • 

M ya~klannı okumak oldu. Mıllı Şef y'z. Nise. Romaya, Brüksele, Bükreş g.- ka Guadalaha!'a, Almeria 'ft Kartacada dır? !aştığı manzara şudur: Ata Refik btıwm 
'lıdr giln evvel ma't'oken ka~lı. yaldızlı def dec ğ"z.• da başgöatermiftir. - Topkapı .-rayında vardır. Fakat sı tamamen alevler içindedir. Süru " 
tere fU aatırları yazmışlarat. _ _ Yarbay Saim Öllhan f8DSlım. bahse • Milli konsey, radyo vasıtull• Aai1eri bu gibi tesisatın mesell Liyonda, Ba • kinin kaplamaları tutuşmuş, di~ ta °' 

cBugGD Bin. cilik mele b nı gordum. tlerken, bunun ne tadar lüzumlu bir fC!Y teslim olmaja davet etmiJ ve bugün ~ kerde, Orozdihakda ve geçen giin ya - raftan yangın Ticaret hanına atlalllll 
&mim idn iyi b11" hatıra.• .. _ olduğunu tasd!k etmekten kendimi ala .. leye kadar kendilerine mtıhlet vermJt - nan Ata Refik müessesesinde bulun • ve tahta parçalan Katırcıoğlu ı.. 

İsmet İnonu madun. ç ·"" ıi bu müsabakala:- da diğer tir. muı llzımdır. Meseli Orozdibak'ın fçl nma düşmeğe başlamış, Kendros mala 
1.3.1939 sporlar .gibi bütiin irade ve şansın ku~ - Akşamüsttı l\fadrldden alınan haber • hep ahşabdır ..,.. bina yangın tehlike • zasının pencerelerinin üstü tutuşmuş -

Restntre tam·,ııa yepvPni b·r hale ge- veti sporcuda defllclir. Vuıta ıt gibı lere göre, Asiler ıaat ıı de teslim olınut. si.M maruz bir binadır. Onun hfill bu tur. Diğer taraftan da rüzgar saniyedl 
len tarih! kasn dolaşıy rmr. Bu ko:ı!iır. suursuz bir ncsnedır. Bazı hayvanlar var- lar<lır. General Mlaja'nır. riyaset etülf tesisatı yapmaması şayanı hayrettir. 1 t metre gibi müthiş bir süra'tle es • 
horoz dövüştüren ve onl ... , n"şan takan c:kr :ki, bu işin hocası olmuşla~.ır. Santi- milli konsey şımdı "Yaziyete hlkimdir. Böyle tesisat yapmak bu gibi müesse - mekte bulunmuştur. 
Wr padişahındı. mi santimine atlarlar. Fakat guvenmcğe Radyoda bir nutuk söyliyen gen...ı selerin şahsi menfaatleri icabıdır. Hem Böyle bir vaziyette yangın acaba Dl 

Ştınıti 'burada de~erli Türk s5baylan gelmez. Münbaka ıflnO., yahud bqka bir Miaja, cümhuriyetçt mıntabnm yesb• si~rta bu tesiaatı yapan müesseselere olur? Durmaz değil mi? 
beynelmilel mü~bakalann galibiyet pro- müsaba.kardla atlamaz, devirir, aa•a ya • hü.Jdunetı olan mill! müdafaa mecliltlUn ,Özde elli tenzilAt yapar. Yüzde elli Halbuki itfaiye geldikten sonra yan• 
Yalarmı yapıyorbr. par. - bir tek: ııyesi oldufunu ve bu gayenln prim eksik olunca tesisat ta masrafsız gın s1r11yet ettiği yerleıden başka ta • 

İşte, k1sa bir zamand3 Asya göbeğinden Bunun en tipık miaaU bir Alman yuz • harbe insan! ~ir tarzda ve terefle ntha • çıkmı§ demektir. Fakat nedense ihmal raflara sıçratılmamıştır. 
katkara!k Avnıpanrı göğsünde at oynatan bşsmın başına gelendir. yet vennekten ibaret bulundulunu be • ediyorlar. - S11vun bulunmadığı söyleniliyor. 
ecıdladlannın çocukıarı oldu'klarını ishat 1936 da Berlin müsab~kalann.da. Al • yan etnüştiı'. Avrupadaki büyük müesseselerde - Su· bulunmuştur. Su hem 91* 
eden veaikalar: man yüzbaşısı meşhur atıle 1,'19 irttfaı •· Mumalle,tı, netice olarak fÖyle dsdf- bAş'ka türlü tesisat dahi vardır. Hara • rr.ebzul bulunmuştur. Terkosdan lil • 

Mwmolininin lrupası, Polonyada ve dt- şank dünya '>irlncfsl elduğu. llalde. •':11 tir:. ret kırkı tecavb ederse bu tesisat der- zumu kadar su aı:nmışt~r. De~iz~en, 
ler milsab&kaluda kazanılan kupalar ve adam ayni atla Ahencle 1,20 irtifada eli • cBunda böyle 1tot yere kan dMI • hal kontak yapar ve nereye haber veı:- ~mıçlardan ha~kıl~ ~ıfade edı~1f • 
ayıaız plaklar... mıne olmU§tur. mesini iate.nıiyoruı.ı mest lazımsa orada düğme düşer, zil tı,.. İşleyen makıne.enn o akşamki IU 

Muasolini 1tupas1 1934 de ihdas edHmiş. Bu müsabaka'a-:"da tendı meml~ketl~ Diğer taraftm l'raııko JıiltGmet•, elJa.. çala!' Bunu haber alanlar derhal itfa· sarfiyatı sekiz bin metre mıik'abıdır. 
O aene İtalvanlar kaı:anını!ılar. Ertes ae- rinde at yetiıen milletlerin vaziyetlen 41- huriyetçUıerin bJIÜIZ ve prtnz olarak iyey~ haber verirler. Ekserly~ bu su Orası küçük bi~ g~Icük o~~~r:. 
~ galebe Fnnsızlarda kalmış. 193"1 de ğerlerfnden bi:az fazlı i~i olnıaktaj'ı.r. teslimini tatemektedir. MillJ ton.,m tesisatile mücehhez olan binalardaki - Yangını sondurmek ıçın bu~~ ı.. 
tekrar ttalvan1ar kupalannı ıst1rdac! et • Maamafib bütün meselenın ~lıfmakta teslimiJ"ll bran pcik.tiği takdirde, ı-ran angına gid~n itfaiye ateşi sönmüş, hiç tanbul itfaiye gnıplan yangına ıştiralt 
mişler. 1938 de kupa Türkiyededir. Üç sc- olduğu da rnuhak'kaktr:· ve gene muh:ık- ko .ku.vvetlerl Madride karp umumi ıa- ~lmazsa me"-zi! kalmış bulur. etti mi? 
ae kupayı kazanan takım kupanın haldkt blcbr tef, Tfirk ektfl çok eklM .,. 4e • anıma 1901Celderdlr. İtfaiyenin "ftzffesi yangmı haber al• - Ancak ~ ~ ~ldı. Beyoğlu, t-; 
tabibi olacalrtrr. Ku,,a komutanlık odaı- vamh çahtmaktacbr. Tanca ı - Atll'Oft ismindeki Holanda dıktan sonra müdahale etmektir. Ol - tal'\buI Bakırkoy gıtti. Ve yangını na 
ıaa 6yle yerleşmış V!? yerini beğenmiş ki, Komutana, hmlf ekiplerle ~~4!a ... npuru imdad ipntleri göndererek ta . madEl.n hazırlanması ve bilmesi için sıl ve hangi vaziy?tte Y~.aladıy~ o.~ 
bam ef>ediyyen burada kalacak gibi ee· eaJdannı, m çok buruna ihtimal.inın biiyeti meçhul bir harb aemllinln taar- kud!t bir kuV\•ete malik olması Ihım • ziyette çerçeveledı. Bu şuphe ~otür • 
ıtyor. hangi ekipte :>ldutunu sordum; nızuna atradılmı blldlrmlt ve civarda dır. miyen bir şeyd~ ki b~~. itfaıyembl 
Şimdi yarbaıy &im Onhanla konutu· - Kat't nlant tıelbit edtt..e, bir teY bulunan harb pmilerinfn yardımmı 11- _ fstanbullular senelerdenberi bü • Avrupa itfaiyesınden ıyıdir. Meşhul' 

J'0!'1JZ. Şöyle anla+;ıyor. yoktur. Her ekip kunettı, heplt çalıp • teıniştir. yük yangın görmeği unutmuştular. Ne Marsilya yangını, g~en ~ b_i*ll 
c- Burası yıkık bir harabe ıdi. Ab - yor, biz de çalıştık. ~hpyora.. Bunun lzerine !ngtll:ı tvanııoe mü • den bu defald yangın çabuk söndüril - yangın gibt bir şeydi. Fransız .1t!aıyml 

clftlhlz nmanmdan ka1mış. hiç bir tam'r Cınmm ftrdi. ribf Auroramn taarruza ufrad'Jf? m.ııaı- lemedi. onu üç günde söndürebildi. B;zım a c 

~· Vlk\ istirhamımız iizerine Eldptnm l'r atla 118 dabalralara gt - ıe gitmiftir. Mubrib, Holandı Tapurun•n _ Bu yar.gınm büyümesindeki .. • damlanmız canla, . başla uğraştılar. 
burasını fam~ tnönll Batvekilli~ zama--recektfr. lf. S. C. Frankist filosuna mensub Jupfter lmıln· beb itfaivenin yangını çok geç öğren • Türkler bam~şka ~nsanla~r .. ':a~~ 

Mudanyada yapılacak abide deki mayin ge.'llili tarafından çekilmekte mis olmasıdır. Yangın başlamış, biıaa sabahı bizi gorseydiniz hıç bıı:ım.ızın 
olduğunu bildirıntfür. Bununla beraber içiTl. için yanuut. alevler ıaçaktan çır yüzünü tanıyamammız, evlerımızde 
Auroranm Cenneye dofnı yoluna devam m~P.a başlRm•-f, ondan 80'l1l'a Beyazıd hep hayret ve dehşet duydular ... 
etmesine m6saade edibniftir. kulesi ateşi ~rmilş. Beyazıd kulesinin - Yangında k~s~ ~lup o~~dıgı ~ 

Diğrer btr habere göre Aurora vapg • yanvını görmesi ateşin tabiri manıfile kmdaki kanaR~nızı oğrenebihr mıyız! 
ra altı l'nnkiat tayyaresi tarafından saç1ğ1 .::arınq olması demektir. Alev - Kasd olduguna şu dakikaya kadaı 
bombardıman edthniş, fakat yoluna de saçağı sardıktan sonra Beyazıd kulesi bir delil yok. ~angı~ 1>:ereden .. ç!~ 
nmla Ceneve İtalyan limanına lfde • itfsiveve h&ber vıermiştir. Tabi! itfaiye henüz tesbit edılememıştir. Hala işlla 
Mlmişttr. de haberi aldıktan beş dakika sonra e.qsını anlayamıyoruz. 

~~~~~~~-YY:~~~~n~v;e~ri:n:·~~:~:~;i~~~·-----------------·S=.n-· • ..t ,.oık1ll olam Valanı'ı gitmekte o- ılıı 

!:..~r = == ~:;.:;: : Büyük bir eroin fabrikası meydana çıkarıldı 
tih'. (B..,ta.rafı 1 inci ıa!/fada) sus IAstik eldivenle:. birçok alAt ve JD.11. 

0ran 1 (~.A.) - Büyt!k bir tmmı turan Emin. Harbiyede Mercimek apar. zeme bulunarak miisadera olunmu§Q& 
RUI olmak uzere muntazam pasaport • tımınında a amnaracU oturan ve Huuı. Dün emnlyeı kaçakçılık bürosunca ,.. 
lu ~_:~leultt, ~ nbah Cftmhu • ecza deposu kaqısında 8 numaralı dilk- pılan isticvablarmda, suçlular, suçlarım 
~ .utpanyaya aıd ~ tayyare De kanda esan1ÇJlıt 7apaıı İtalyan tebauın- tamamen itiraf etınişlerdır. Zabıta tah " 
buraya •lmişlerdir. dan .Annando w balıkçı Uz Kasım, Pa- kiıkata devam e~.keteci\r. 

Büldbaethnb llarıaa llllk611w4lwt1 1i B Be ve Pqabahçede Sahib tanfth fllbahçe aıCI y 

Anbra 8 (AA.) -·CUmhuriyet M- Mollanm çlftltllnMed"lkorubcufDurb .skaunbta - Nevyork sergisine bugUn 
raflanndan idare ı er.. u a rı • un- • d ·ı· 

kOmeti, Bmgıo1 Mllnllnetini resmen..,.. da bir müddet evvel Papbahçede Sahlb OçOncU partı eşya gön arı 1yor 
hulmJam İspanya hüktl.mett olarak ta- ...ı1+1:~-~.... '-·-·lm B · -

. Kml•mn ~--.'"uc: .. ~"' uştur. u Nevyork 1ergisine gönderilecek n-.mm mdığuıı 'ft Bmptakı unıumt ajnh • f b !'---·- •--1:-':-.ı h berdar -Rm l~le tah91fl ettiğini fspa ı "9- gizli • r ollJllllll ~"""""""en a nelerin ilçWıdl parttsf bugun Ekston.1' 
AbldetUla makdj w 141Rıw,. .,,... &a;lf ı k<l 1 eti b"ldi iştir nyo olan zabıta tertibat alarak günlerce ta • vaJNrile yola ~1kan1acaktıt". 'Bugün lilD 

•-1n me ne ı mı · ra.uud yapmlf ve fabrikanın fa.u,.ti derilecek nOmuneler arasında Silmerbml 
lludanyada yapılacak olan abNe itin yıpıldılını anlatmak tllel'e ~tbdin 111'- Bulpıılar da Bargos hflkOmettnıl bütün t ferıilattle teıbit edilıni•tir. Eroin km ..... --'- "d t ""lr 

1 
mal 1 · bir" ·u111 lL-~ -~ --""it w .an.-ata -'---' ri .___....la e ... ve .1:.ouUilll!\.ın sergı e eF o un açılan milıabab netice e~lf· mcı aa ~DlllG& &•ı-a wı _..__.ne -™ r imali için lbım olan ecza vesair malze - flzere topladılı e§Yalarla tarih! eserledl 

bdm beybltrqlarımızdan Sabiha Ben- ftl'dır. Salya 1 ( A.A.) - Bulpl' hüktbnıt • me, birkaç ,a. evvel kaçakçılar tarafuı- bir kısmı bulunmaktadır. 
lltat bzanmı(Jr. . . 8ol riHI~ llmlffft' Tcırk lmmuı~anı li, bugtln hukubn ve nmıen Bmp duı pi asadan mübayaa edilerek fahri • ----

Yukarıda muetın':!l nmnlnt nep-et • lnöniinb. ll.al'ef8l Çakınalm ve diler bt\"1&etbd tammıştır. b ~ohuımupr. Zabıtanın taru • Hitler halefini tayin etmiş 1 
ttlfmls Mudanya abidec mana w kom • bnwıdanlarla 8lbllllfn Mudanya halla Londra 8 (AA) - Matbuat bl1hM • _: altmdl lıltlln ı.u faaliyetin en inre ' 
pwia)ouu itibarile çok g(lreldfr. tarafmduı C!Oflmn tımlıiratla lr.arplan- "' Cihnlmrl~ İspanyadaki ha&. • teferrilatma Jradar tesbit edildilinden <Battanfı 1 lnd sayfada) 

AWdenin esu kompozisyonu Atatürk muachr. terle nıeauı olmakta 'ft "°811 lmlcMz blıaher bulwwı auçlulu evvelki ıece finfn daha §imdiden tesbit edilmiş olctı. 
1Je ~mmdıı .Yrtiklll ve inlulAb yolunda Kaidenin &ı tllnfma Atıtlrldbı "1 ya. bir milcadelenhl IOJl safhuı olanak te- çiftKt içerillııdeki gizli 'fabrikalarmda ğunu aöyleımftlr. 
ll1rı ve sami:mt sillh arkadaıiıjını ve lele- alan ~tir. llklrl ebnelrtedtr. beyaz zehir imaline bqlıyacaklan mıda. Videman, Alnwıyaımı büyüklülQal 
al blrlllfnl göstemıekted1r. cİsmet lnaniintltı llıtmcltll llJabt w tabellne Dl atırlardır. zabıta .memurlL"I tarafından baskına ul- temin eden Bitlerin fazla yorulmuı w 

Sal ~~f: Mu~:ffer Tftrk ordusu im- 1-rb ~ hrMı'I m taudhi n!ifede Kaidenin aıb tarafını b1rind ft lkla- rumşlardır. BiMenbire neye ulradıt • YlPl'BDDUf oldutunu da ilave eylemi,U.. 
maııdımı lnonft mu.areke prtlannı eene- tabetimi fiilen Jırbllt elmlt bahmdaia ci İnönG mıdıarebelerinfn tar1hi Sakarya larını PfU'Ul kaçakçılar tamamen IUf (1. Vldeman, Hitle:i istihlaf edecek ola 
bt devletler murahhaslanM cdikth e - için, mi.Dete b11lt orduya brp ft tnl- muhanlwtn.ia tarilıL hqtumandalat wlnde yatıJanmıf}atdır. Bu glzll fab • zatın ismini bildirmemiştir. 
derken yanında e>ı:~eneral ~m Oilndtlz he kartı tımıamn. .........._ muhare'hMlnt• tuthi ve Vwlınya aıta. rica dlahllJn4- yapılan aramada, 1718 kilo Hitler. &ıümüzdeki Nisanın 20 sinde 
bulunmaktadır. Mutareke muzakereleri· K. Atatlıb rekesl tarihi yaalacaktır. af.yon, iç fıçs IOda, eroin imaline mllh • elli yapnı i'dlrak edecektir. 
llbı Türk siWıile kurtarılınıı bir mahalde Diler yazı ela Ataılrkflıı ıencHle ht -

• 
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Mister Atkinson, boybos hkarası, fakat 
gönlü zengin bır zattır. Kansı ise varda· 
kosta, aydede suratlı, güler yüzlü ve 
şöyle böyle 150 kilo gelen bir kadıncık
tır. M'ster Atklnson, her evli erkek gibi 
hayatını kazanmak mecburiyetindedir. 
Gündüzleri çalıştığı yetmiyormuş gibi, 
- inanmak caizse • bir de geceleri dört 
saat kadar bir boya fabrikasında bulu· 
nur Onun iç.in. geçenlerde bir gece, ye
mekten sonra şapkasını giyerken: 

- Ne yaparsın karıcığım.. hayat bir 
müca-d'eleden ibaret, gecikmeğe gelmez. 
ters mi ters, sert mi sert bır ustabaşım 
var. Bir dakika geç kalsam, küplere bini
yor .. dedi. 
Karısı acıyan bir tavırla: 
- Zavallı !tocacığım, diye içini çekti. 

Neden bu kaı:!ar kendini harab edersin, 
anlamam. Gündüz çalıştığın kafi değil

miş gibi bir de gecelen didinip duruyor
sun .. hiç doj'ru değil yavrum. Vallah has
talanac&ksm. 

- Senin uğnınd"a canım feda olawı ci
cim. dedi. Bütün arzum, emelim seni 
mes'ud görmek. Daha bir aene dişimizi 
sıkabilinek küv'icük bır otomobilimiz o
lacak .. ha! .. Ne dersin? .. Şöyle şık bir a
raban olsun istemez misin? .. Seni böyle 
gıeceleri, 4 saat için bile de olsa yalnız 
1Hra.k:mak. büyük bir hiyanet amma ... Ne 
yapalım? .. Anca!c bu suretle para birik
tirebileceliz. 

Madam Atkinson, 150 kiloluk vücudü
nd zorla eğerex. eğildi eğildi ve kocası
nın yorgun yüzüne bır sevgi busesi kon
durdu. Öteki d'e dal gibi kollarile, kan
sının lopur lopur vücudünün üçte birini 
sarmaya çabalıyarak onu öptü, içini çe
kerek evden dışanya çıktı. 

* Mister At:ldnsonun merdivenlerden a-
cele acele. uçar gibi indiğinı bildiren ayak 
sesleri daha uzaklaşmamıştı ki, cadden.n 
ltbür tarabndaki geniş ağaçlardan birinin 
arkasından bir gölge sıyrıldı ve ayni eve 
doğru koştu. Madam Atkinsonun açık bı
Nk'bll kapıdan içımye süzüldü ve kolla
rile fıkır fıkn' fıkırdayan genç kadının 
v.flcudünün ancak üçte ikisini kucaklıya
rak: 

- Yavrumr... diye mırıldandı. 
Madam Atkinson: 

" Son Posta,, nın 
Edebi 
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- A! .. Mister Conivoker diye cilvelen
di ve içeriye gırdi.ler. Birbirlerinin elle
rini tutarak 11alonda oturdular. Madam 
Atk.inson, utanarak önüne, Mister Coru
voker de sevgilisine yiyecek gibi baktı. 

Sonra kulağlna yakıcı nefesile fısılda
dı: 

- Şekerim, hana Mıstec Conivoker de
me. Sadece Con. dedi ve dudaklarının 

ucile şeytan şeytan gülümsedi. Arkasın
dan .göz kırptı. Madam Atkinson da ıçini 
çekti. baygın bir sesle: 

- Con .. c:hdi. 
Saat gece yansını vurunca Mister Co

nivoker, sevgilisınin elini tuttu, ayrılmak 
istemiyen bir ~a\'l,.!a bekledi. 

Madam Atkinso, asabi asabi mırıl-

dandı: 

- Nerede ise kocam gelir ... 
Conivoker cevab verdi: 
- Ha öyle ya, kocan ..• Nerede ise ge

lir. Benim en sam'mi arkadaşım. 
Kadın belki yüziıncu d'efa olarak içini 

çekti: 
- Evet, en samimi arkadaşın .. hal böy. 

le iken birbirirnizt seviyoruz .. nasıl oldu 
yarabbim?. Ne mütht9, ne fena değil mi? 
dedi. 

Mister Conivoker, k~t'i bir aesle kesip 
attı: 

"-7.tlMon ı 
;;-----------------;;;;;;;;;;;; Muazzez Tahsin --

- Ben gayet ciddiyim baba. Zaten ı bildiği için o bizimle alakadar olacak, 
bu mevzu şaka götürmez. Size Cevad çocukları mektebe gönderecek ... 
beyin ben<le korkuya benziyen bir his - Hayır hayır, bu olamaz! Ben çalı
yarattığını ve bu suretle onunla evlen- şacağun: elımden ne gelirse yapaca -
meme imkAn olmadığını teJcrar ediyo- ğım. Yalnız benden bunu istemeyin. 
~um. Nedim bey müstehzi ve öfkeli bir 

Bu özlerinin nasıl bir fırtına kopa· 
raca - n. ev\ elceden keşfettiği için sesi 
titriyordu 

Mun're hanım: 

- M a Ia! dıye seslendi. 
Ned m bey n yüzu kıpkırmızı olmuş

tu. Kızının omuzunu öyle sert bir elle 
tuttu ki Mualla sendeledi: 

- Di!lle ... Sana böyle bir teklifi 
reddetmenin vereceği neticeleri söyli· 
yece -ım. Elimde avucumda ıkalan bir 
kaç para ile, bir dost vasıtasile bazı 

esham ve tahvilat aldırrn~tım. Son 
günlerde bu eshamın borsadaki fiatla
nnın pek düştüğünü haber aldım. Pa -
ram m dörtte birini alabilirsem Allaha 
şükredeceğim. Demek ki bundan son· 
ra artık sefalete, koyu bir sefal~ gö
mtllüyonı7 anladın mı? Bu son çürük 
çarı:t evimiz de bir dilim ekmek mu
k bi inde satılacak ve biz de çoluk ço
cuk hep birlikte sokakla.'"a düşüp ge
lene eçene el avuç açacağız. 

Bu özlerin altında ezilen Mualll ağ· 
zını çıp b r tek kelime söyliyemiyor
du. Nedim bey devam etti: 

- Fakat sen Cevad beyle evlenirsen 
her şey değişecek; çünkü vaziyetimizi 

sesle sordu: 
- Senir hem anne:nle babanı hem de 

kardeşlerim oeçindirebilmek için ne 
yapacağını pek merak ediyorum. Böy
le saçma sapan sözler söyleme! 

Genç kız başını eğdi. Babasının dil • 
~cesizliği yüzünden ailenin önünde 
açılan uçurumu doldurmak için haki • 
katen onun gücü yetmezdi. 

- Bu izdivac bizim için son bir ~lA· 
met çaresidir. Bu sayede ailemiz rahat 
edecek, sen de Türkiyenin en yüksek 
bir hanımefendisi olacaksın. 

MuallA kırık ve ezgin bir 881le mınl
dandı: 

- Ben mi? Bent bırakınız ... 
Sözünde devam edemedi. Gözleri an

nesinin valvaran, titreyen gözlerine ta
kılmıştı. Ondan da himaye görmesine 
imkan yoktu; çünkü annesi hasta ve 
zayıf bir kadındı ve ömrlinde bir kere 
olsun kocasının sözünden dışan çık -
mamış, hattA çocuklarile meşgul ola -
cak kuvveti bile bulamadan onlan ab
lalarının müşfik ellerinde bırakmıştı. 

Daha küçük yaşından MuallA annesi -
ni himaye etıneğe, onunla bir abla gıöi 
meşgul olmağa, onun bütün yükünü 
yüklenip üzüntülerini hafifletıneğe a· 

- Hayır .. hiç tE.' fena değil müthiş de
ğil. Ben artık kaı·ımı sevmiyorum. Zira 
ıstediğim kadar şişman. toplu değil. Hep 
kilo kaybediyor .. 

- Seni pohpohcu seni! .. 
- İşin doğrusu bu. Onun ıçın bana 

yardım etmel"sin. Kocan da en samimi, 
yakın ıdX>stum oımakl:ı beraber, ne yapa
yun. elimde d gil. seni seviyorum ve bu 
yüzden bir gece ışi bahane ettim. 

Madam Atk!nson sinirlı sinirli güldü: 
- Peki karın şüphelenmiyor mu? 
- Hayır, o ia kocan gıb~ vurdum duy-

mazın biri. Geçen hafta ne söylese beğe
nirsin? .. Koca<'ıltım dedi, çok yoruluyor
sun. bu gece ·ş•nı terket. Vazgeçtim, ala
cağın paradan .. kah, kah! .. Halbuki pek 
sevgili ahbabı madam Atkinsonla benim 
aramda bir atakr, olduğunu bir bilse! ... 

Mard'aın Atk'nson sevgilisinin ağzını 

kapayarak: 
- Sus Allah aşkımı .. dedi. 
Mister Conivoker, caddeye bakti: 

Kuvvet Şurubu 
- Merak etme gelirken görürüz onu ..• 

Bir aksilik olur .da.. kocan beni burada 
görürse, kara,.laştırdığımız gibi davran!. 
Karımın geçenlerde senden almış olduğu 
fincanları .geri getırdiğ'mı söyle .. 

terkibinde 

IYOD1 TANEN, 
Madam Atkinson neş'e ile gülümsedi. 

Conivoker d-e onu hafifçe öptü ve: 
- Haydi Allaha L<;marladık cicim. Ya- glisero FOSFAT 

rın geceye buluşuruz .. 
Dedi. 

vardır. 

Madam Atk!nson kapır. kaparken: 
- Pazara. 1•o<'aml.t size geliyoruz. Ak

lında olsun Con!.. dedi. 

ZAFI UMUMİ, KANSIZLIK, RO· 
MATİZMA, SIRACA, KEMİK, SiNiR 

- Bana gen~ Mister Conivoker diye 
hitab et şeker'ın. Ağzın alışır da, o gün 
bizde bir pot lrırarsan! .. diye cevab ver:ii. 

Madam At1dnson, dilini çıkararak ce
vab ve.tıdj: 

- Başüstüne Mister Conivoker! .. 

* 

hastalıklarına, cılız yavrular, yürüyemiyen, dq çıkaramayan ço
cuklar, dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar 
HASAN KUVVET ŞURUBU'ndan içmelidir, kanı arthrır, iftiha 
verir, ıifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmit, içilmeai 
kolay ve lezzetli bir ıurubdur. Kuçük ve büyük her yqta iatimal 
edilebilir. 

Gece yarısını epeyce geçiyordu. Şehir 
derin bir uykuya dalmıştı. Kapalı dük
kanların kepenklerini, kilidlerini muaye
ne eden bir polıs;n yaptığı gürültü ile, 
kapt altlarında birbirlerin" vedaa hazır
lanan çiftlerin fJsıitıları duyuluyordu. 

B~yoülu Vakıflar DirektörlUgU ilanları 

Semti Mahallesi Sokağı No. su Cinli 

Kasımpaşa Gazi Hasanpaşa Havuzkapı 41 nwnaradan müfrez Arsa 

Bir kapı altmda, küçücük bir adam 
15 inci defa olaraK mırıldandı: 

Yukarıda yawı vakıf arsa 31/Mayıs/940 gayesine kadar kiraya verilmek llze.. 
re açık arttırmaya konmuştur. 

- Artık gideyim yavrum! İsteklilerin 14/Mart/93P Pazartesi günü saat 14 de Müdürlüğümüz Abrat ka-
(Devamı 13 üncü aayfada) lemine müracaathn. (1456) 

lışrnıştı. Bunun için annesinin gözle • kemmül etmişken, diğer taraftan ken
rindeki manayı hemen anladı ve kal - di şahsına aid duygularda çok sade bir 
bi bir ~ngene arasında sıkılırken o • çocuk saffetini muhafaza etmişti. Ha· 
na doğru eğildi: yatı tam manasile cepheden görebildi· 

- Bunu siz de istiy<>r nwsunuz an - ği cihetle kendisini hayallta kaptır -
ne? mR'ktan ve bütün gösteriş ve Hlks tara· 

- İstiyorum da ne demek kızını? Bu fından uzak kalmıştı. 
izdivaç hepimizin rahatımız, istiraha • Bu sebebden Cevad beyin ziyareti o
tinıiz ve saadetimiz demektir. Senin iyi nu harici lüks ve saltanat noktasından 
bir surette evlendiğini ve bizim hepi - müteessir etmemiş, ancak meşhur mu
mizin de sefaletten kurtulduğumuzu hArıirin yüzündeki istihzaya, gözlerin· 
tasavvur etmek ne büyük bir saadet - dE'ki korkunç muammaya takılıp kal -
tir düşün yavrum. mıştı. Bundan maada, babasına da söy· 

Genç kız doğrularak babasına baktı lediği gibi, ömrünü büyük bir şöhret 
ve azimkar bir sesle: ve servetin getirdiği refah içinde yaşı· 

- Evet, düşünmeliyim. dedi. Böyle yan ve günlerjni, gecelerini İstanbulun 
bir karar bir saniye iç'nde verilemez. en muhteşf'm salonlarında geçirrneğe 
Esasen Müfid beyden bazı izahat al - alışkın olan Cevad beyle, doğduğu gün
mıık Jazım değil mi? Biz Cevad beyin denberi ev işleri ve ağır mes'uliyetler 
hayatı ve düşünceleri hakkında hiç bir altınrla yıpranmış ve harici lıayatla 
şev 'b lmiyoruz. temas etmemiş, koketlik nedir bilmi -

Nedim bey sinirli bır hareket yaptı: yen bir taşralı kız arasında, aşılmıya· 
- Onu ne zannediyorsun? Onun cAk kadar yüksek dağlar vardı. Böyle 

ka11ısında böyle naz etmeğe mi kalkı· bir kadının öyle 'bir ada:rmn kansı ol • 
şacaksın? Maahaza ben herhalde Mü- .ması nasıl kabil olurdu? Aralarındaki 
fid beye ynzacağlm. Ondan gelecek ce· tezad harikulade ve müthif o1mu mıy
vabı beklerken bir taraftan da sen iyi- dı? 
ce düşün ve kararını vermeden evvel Bi\tiln gece bu sualleri kendi kendi· 
b5tün ailenin mukadderatının senin ne sorduktan sonra sabah erkenden 
elirıde olduğunu, senin karannın aileye kalkarak komşuya gitmiş ve orada ye
feJ akct veya saadet getireceğini unut· gane dost ve arkadaşı olan orta yaşlı, 
mal çok okumuş ve ÇQk görınilf btr hanıma 

V derdini açmıştı. 
Hayır, zavallı MuallA buııu unutma· Vaktile İstanbulda urun seneler iyi 

nuş ve bütün gece, gözleri açık, yata- bir ömür sürmüşken kocasının l5lümün· 
ğmın içinde bir yandan bir yana dö - den sonra İzmitteki evine çekilmiş olan 
nerken bunu düşünmüştü: Ya ömrünün Feriha hanım Mualllyı ~k sever, çok 
sonuna kadar bir cehennem hayatı ya· tRkdir eder ve aralarındaki büyük yaş 
şıyacak ve bütün ailesini felAkete sü· fS\rkına rağmen onu bir arkadaş gibi 
rükliyecek, yahud da bu yabancıyla kabul eder ve dinlerdi Genç kızın o 
evlenecek. sabah büyük bir tel~ ve heyecanla an-

Bu i'kincl şıkkı düşünürken lattığı vak'ayı sükllnetle din!edikten 
neden bu kadar korkuyordu ? Bu sonra cevab verdi: 
hissi kendisi de tahlil etmekten Acizdi. - Filhakika aramzdakt tsad olduk· 
Bjr taraftan yüklendiği ağır mes-ııli • ca büyük, fakat Cevad bey sana, bütün 
yet ve vazifeler ona vaktinden evvel ömrünü Beykoz clvanndaki büyük 
olgun bir kadın fedakArlığı vermiş, o çiftıikte geÇiredeğini söylemekle seni 
kısma aid düşünce V• duyguları te - salonlarda yaşatımyacağlı:u. o muhite 

sokmıyacağını anlatıyor. O halde her 
ŞPyden evvel ciddi bir zevce, iyi bir 
ana arıyor demektir ki bu da onun 
hüsniiniyP.t sahibi ve emniyete llyık 
olduğunu ispat eder. 

- Fakat onu hiç sevmediğim, daha 
doğmsu ondan korktuğum vıe çekindi
ğım halde onunla evlenebilir miyim? 

- Bu daha mühim bir meseledir 
yııvrum; fakat ondan niçin korktuğunu 
söyliyebilir misin? 

- Bunu ben de iyi anlıyamıyonım. 
O, şimdiye kadar gördüğüm bütfin e~ 
keklerden bambaşkadır. Gözlerinde 
tahlil edemediğim bir mana var; insa
nı h<>m çekiyrr hem de korkutuyor. 
Bnnrlan bac:ka, haricen sevimli görün

mek isted'ği halde onun ~k mağrur ve 
soğuk olduğu belli... Çok alaycı ve kar-
1s1ndA kini hor gören bir adam olma· 
sınnan korkuyorum. Sözün kısası: Onu 
tamm•yorum ve mechul bir yolda yü

rü.Y!lı:ıık beni korkutuyor. 
- Bu hususta, Müfid bey size ma16-

m;\t veremez mi? 
- Bugün babam ona yazacak. Her 

ne kadar Cevad beyin amcası ise de çok 
temiz ve dürüst bir adam olduğu için 
b;ze hakikati söyliyeceğine eminim. 

Feriha hanun bir dakika durup dü
şilndii. Muallanın solgun yüzünü şef • 
katle ok§adı. 

- Vaziyetin cidden müşkül yavrum; 

eğer yalnız kendine aid bir iş olsa, böy
lP büyük tezadlara rağmen meçhul bir 
yola ııtılroımı tavsiye etmiyecektim. 

Ancak ailen var... Senden fedakarlık 
bekliyor. Benim tanıdığım MuallA bu 
fedakarlığı ,.,e daha büyil~rini }jile 

yapacak kadar yüksek bir kızdır. La -
kin, ortadaki mesele, bu fedakArlığl 
yanmağa hakkın olup olmadığını mu· 
hakeme etmektir. 

(Arkan "'" 
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Tatar sDvarileri 

Şeinasın bahçeleri Nogay delikanlıları ellerinde bir çeşid alet oldugu halde 
hayvana çıplak binerler. bütün sürat/erile at koştururlar 

Tercüme eden: Hüseyin Cahid Yalçm - Haloebden 
gidiyorum. 

geliyorum. Kayseriye 1 ,,~ . r 
.·.· .,.• 

- Ne 1' yaparıtm? .. 
- Ben yaıta bir dellkanlı ne iş ya • 

par .. Heııilz medresede okuyorum. 
- E .. K.ayaeride ne işin var? .. 
- Halebdeki m~ okunan ders 

leıi bitirdim. Şimdi Kayseriye gidip, 
oradaki büyilk medre91!Ye girmek iste
rim. 

- Çok AlA .. fakat bu oynak at ve bu 
parlak silAhla.rla tıpkı bl:r cenk adrum
ııa benzersin. 

- E, ona da heveildrım. Eğer fırsat 
düşürürsem, Kayseri.de cenk ilimlerini 
de öğreneceğim. 

- Haydi, uğurlar oı.un. 
- Ej'Ta.llah ... Fakat, dillere destan 

olan şu cennet misali bağ ve bahçeyi 
gi>rmek isterdim ... Acab& beyiniz Şe -
tnas Takavor, beııi bir gececik misafir 
&tmez mi? .. 

Battalın saftyane bir eda ile söyledi· 
ti bu sözler, çavufUJl daha ziyade ho -
IUna gitti: 

- Ne demek? .. Takavorumuzun ka -
pılan, misafirlere daima açıktır. Bu -
yur, içeri gir. 

Dedi. Ve aonra, ondaki askerlerden 
birine; 

- Al.. bu delikanhyı misafir köşkü· 
.ne götür. Rahat ettir. Yarın ortalı~ ay
dınlanınca, bajı bahçeyi gezdir. 

Diye, emir verd1. 

Asker, Battalın ardbıe diişdü. Önün
den küçük bir dare geçen zarif bir köş
ke götürdü. Bu kapdhı önünde, büyü· 
cek bir meydan bulmıuyoMl!. Derenin 
sulan, bu :meydanm kenanru dolaşa -
rak. etrafı g\lller w yaseminlerle sa -
nlmış olan bir havu1.1. dökülüyordu. 

Battal, miltemadiyen etrafına gö21 
gezdiriyordu. Gördft~ şeyler, ona ya ·. 
bancı gelmiyordu. Va.kıt o, şimdiye ka
dar buralara ıyak bum.ı.f değildi. Fa .. 
bt, bu esrulı ydlculuğa ç~kmadan 
evvel, el altır.dan gWicıe tahkikat yap
Dllf .. buraların hal 'ft ahvalini inceden 
inceye sonıp ölrenmiftl 

Onun içindir ki; kendisine rehberlik 
~ askıet-, havuz bqmds salkım sö -
lfttler altında kuru1nnq olan kameri • 
reyi göstererek: 

- İşte .. Taltavonımuz Şemas ile bey
leri, bu~ oturup ellenirler. 

Dediği zaman, Battal hafifce gülüm
semtş .. ttlcsit bu hmust.aki bilgisini 
saklıyarak sadece: 

- Yaaa .. Takavonımıs, cidden çok 
tabiat aahl'bi ve zevk ehli im.iş. 
Demeıkle iktifa etm.İfti. 
MMiıa.ftr b'Sfküniln önüne geldjkleri 

zaman, Battal Aşkudan indi. Kolanı
ıu gevşetti. 

Asker, hayvanı ahıra çekmek istedi. 
P'a.kat Battal, bWla itiraz etti: 

- Doatuml.. Beııtm atım yoz büyü -
nıüttür . .Ahıra girmez. Şöyle bir kena
ra çekelim. ;remini suyunu verelim. 

DOOi. 
Köşkiln a:rkuında, fkl. ağaç arasına 

nıızrağını Mplad:ı. .A§b.nn gemini çı
b.np başında bırakarak yularını roız
ra~ ba~. Yem torbasını, hayvanın 
boynuna taktı. 

O; bu :lflerl görürken, bir takım ses
ler lşittld1.. Aaker, havuz başına gelen 
Yola bakarak 

- İşte .. Takavonm serda.n Miail ile 
beyler geliyor. 

Dedi. 
Battal, haflfce tttredi. Kısa bir heye

ee.n geçil'dl LAkayid görünerek: 
- Yas. .. demek ki bmılar, beyleriniz .. 

e, Şemas nerecie!. 
Dedi. 
Asker, acınarak cevab verdi: 
- Şemas Takavor, bir haftadanberi 

:hasta.. onun için kendisi gelemiyor. 
beyler gelip eğleniyor. 

Askerln hu sözleri, Battalın canını 

sıktı. Az kalsm ağzından bir söz kaçı
l'Rcalrtı. Fakat kendisini çarçabuk top
ladı. Sükl\t ederek, atı ile meşgul ol • 
ttııya başladı. 

Köşk.ün ar1casındcı., iki ağaç arasına mırraOım aaplact.. 

Asker Battalı bir od.aya yerle§tirdi: kim var?. Eğer ı;özü söhbeti çekilecek 
Yiyecek, içecek getirdi Sedirin üzeri· hoş bir misafir varsa alın getirin biraz 
ne temiz bir yatak serdi: söyleşelim. Dünyanın ahvalini ökrene

- Burada rahat edersin, delikanlı. lim. 
Yann sabah erkenden gelir, sana bağı Diye bağırdı. 
ve bahçeyi gezdiririm. Uşakların biri, köşke koştu. Orad'a 

Dedi. Battalı buldu. 
Battal, yemeklere elini bile sürmedi. 

Pencerenin kenarına Ç€kilerek gözle· 
rini havuz başındaki içki alemine dikti. 

Semasm serdarı Mihail, beyleri et
rafına toplamıştı. Ağır ağır konuşu -
yarlar, kuzu kebabı yiyerek bol bol şa
rap içiyorlardı. 

Battal, bir taraftan bunları seyredi
yor; diğer taraftan da, işe nereden baş
lıyecağını düşünüyordu. 

Bu e;ece Şemasın buada bulunmama· 
sı, hoŞuna gitmedi. Fakat biraz düşün
dükten sonra: 

- Ne çare?. Mukadderatın önüne 
geçmek kabil değil... Elverir ki şura
dan iyi bir iş görmeden çıkmıyayım. 

Diye, kendısine teselli verdi. 

* 
Serdar Mihail, dev gibi vücudü ile 

beylerin arasında oturuyordu. Şarap 
içtikçe, neş'eleniyordu. 

Bu neş'esi arttıkça artmıştı. Sofrada 
h izmet eden uşaklara: 

Varın, bakm .. misafir köşkünde 

Battal, Mihail serdarın verdiği emri 
işitmemiş gibi davrandı. Uşağın daveti 
üzerine mm takibe başladı. Fakat o 
anda Battalın kalbinde, büyük bir se
vinç uyanmıştı. 

Battal, havuz başına geldi. Orada bu
lunanlara büyük bir nezaket ve zara -
fetle seHlm verdi. 

serdar Mihail ile beyler, başlarım 
Battala çevirdiler. Meş'alelerin ısık -
ları karşısında bir kat daha güzelleş • 
miş olan Batta lın latif cehresini görür 
giirmez, büyük bir hayret hissettiler. 

Mihail, Battalı yanına oturttu. Önü
ne kebab Vf> ~arap koydu. İzzet ve ik· 
r<>rn<la bulundu. Ve sonra; 

- Delikanlı!. Böyle yalnız başına, 
nereden gelip nereye gidiyorsun?. 

Diye sordu. 
Battal, kapıdaki çavusa sövledikleri

n!, serdar Mihaile de tekrar etti. Fakat 
ona, şu sözleri de ilave etti. 

(Arka.n var) 

Makasi1ıe boyunun etrafım ve 
omuzların düşmesıni takib ediyordu. 
Kolları bitişik yan daireyi ve esvabın 
:ran 1arafmı da kesti. Uzunluk .dlı kapa· 
ğınm altından tesbit edUdL Temliki yü
zi.inden delikanlının deri.sine yapışmıı o
lan bu fetlil ~y tutmağa hacet kalını-

yordu. 
Diki§çi ka<!ın birbirine kavuşan iki ön 

parça ile kolları kesmekte de ayni ça
bukluğu gösterdi. Sonra kalıb hızmefüı.i 
gören mankene çöınelere\ parçaları birbi 
rine diilanek kolaylığını temin etti. O 
surette ki ilti saat geçmeden güzel bir 
kahverengi esvab dikmiş bulunuyordu. 
Artık bu ıdleriyi sebat ve itina ile debagat 
etmekten başka yapılacak bir iş kalmı
yordu. Filhakika, del\kanlının ilk işi bu 
oldu. Biraz sonra, gaye~ çevik bir surette 
çıplak bir hayvanın üzerine sıçrıyarak 
muhtaç olduğum beygirleri toplamakla 
meşgu'l arkadaşlannın yanına gitti. İste· 
diğimiz miktarda beygir henüz elde edi
lememişti. 

MalUın olduğu üzere, Tatar beygirleri 
ovalara hususi sürüler halinde dağılmış· 
lardır. Bunlar mal sahib;nin markası ile 
birbirlerinıdlen ayırd. edilirler. Fakat her 
ferdin iştirak etmeğc mecbur olduğu bir 
umumi hizmet ve mükellefiyet ınevcuJ 
olduğu için, cemaate aid bi.r sür.i de var
dır. Bu cemaat .:ıürüsürıü meskenlere ya· 
kın bir mevkide muhafaz;;. ederler. Fa
kat kırlarda serbest bir halde dolaşan bu 
beygirleri yakafamıık kolay bir iş değil
rllir. Muhtelif yük ve binek hayvanlannı 
temin için bir intihab ameliyesi yapmak 
zarureti de esasen mevcud zorluğu artı
rıyor. 

Nogaylar hususi bır usul sayesinde bu 
zorluğu izaleye muvaffa!t oluyorlar. Bu 
usul daima bu nevi av vazifesile mükel
lef delikanlılara gayet cesur ve mahir 
bir süvari olmak vesilesini temin etmek
tedir. Delikanlılar, hayvanları tutmak 
için, uzun birer sırık alırlar, bu sırıkla
rın uclarına bir ;p bağlanmıştır. İpin ucu 
bir ilmiık teşkil eder ve sınğa sarılır. Bir 
beygirin başı bu ilmikten kolayca sığa
b ; lir. 

• • Aile • 
zıncırı 

( Eaıtarafı 12 inci sayfada ) 
Kadın yalvaran bir sesle sordu: 
- Muhakkak, hemen şimd; gitmeli mi-

İşte Nogay delikanlıları el~erinde bu 
alet olduğu halde hayvana çıplak biner· 
ler, beygirin ağzına hır gem geçiriJ.mjş. 

1 Y enİ nesrİyat 1 tir. Bütün süratleril~ giderek sürüye ye
---------- ----- t işirler, işlerine ge!ecek beygiri gözleri

İn:ı.n bana - Enver Naclnin temiz ve açık ne kestirirler. Onu büyük bir çeviklik 
bir Türkçe ıle yazılmış gfuel bir romanı in- ile takib ederler. Hayvanın bütün kur
tişar et ti. Hl':l ve tahlil romanıdır. 

Ü!kü - Halkevleri Merkezinin çık:ı.rdığı nazlıklanna rağmen yanına varmağa 
. ? 

sın, canını ... 
Erkek yutkundu. Doğrusunu isterseniz, bı1 aylık kültür. san':ı.t ve edf."biyat mecmu -

gitmek istemiyordu. Amma vakit te e- asınm 73 üncü sayısı dolgun b ir mündere -
peyce geçmiştL catla intişar etmiştir. . 

_ Kocan nerede isf' eve döner h l Bclcıliye'"r clnı:-i..:i - Ik'nclkanun say1sı 
~ ·· eı:ı fayd:ı.lı mündercr.n tıa çıkmıstır. 

onun en iyi do5tum oldugunu düşün!.. Çoculr - Çocuk E.~irgeme Kurumunun çı-
diyecek olıd:u. k:ı.rdığ • bu Çoca k mecmuasının 128 inci sa -
Kadın, hırçın bır sesle konuştu: yısı renkli bir kapak ve dolgun münderecat-
- Aldırma, canmun içi.. kocam.. ko- la intişar etmlştir. 

cam .. hiç sevmiyorum pisi !.. Altan - Elazığ Halkevinln çıkardığı bu 
Adam, hırsla kadını öptü ve: • mecmu:ının 39-42 sayısı intişar etmiştir. 

- Allaha ısma~ladıit güzelim.. karım 
da beni boya fabrikasında çalışıyorum 
zannediyor!.. diye mınldandı, caddeye 
çıktı. 

Kaıdlının sevgi ile arkasından bakhğı 
adam, boybos fı~arast Mister Atkinson 
idi. 

...................................... 11••······················ 
DOKUMACI MAKiNE USTASI 

ve iŞÇiSi ARANIYOR 
Bonservislerile beraber YedikuITıe 

Kazlıçeşme Mensucat Santral fabrika-

sına müracaat. 

muvaffak olurlar. Hayvanın kurnazlık-
larına galebe ça1mak için gayet mahir 
davranırlar. Ellerindeki sırığın ucu iste
dikleri hayvanın kulaklarından öteye u
zandığı andan istifade ederek ilmiği hay
vanın boynuna geçlrirlet', süratlerini ya
va~latırlar. Bu ı:.uı-et1e hayvanı ellerinde 
mahpus bir halde tutarak depoya geti
r irler. 

Bana 80 kadar beygir lazım olduğu ve 
bunları ancak yarım düzüne kadar süva
ri takib ettiği için meşguliyetleri epeyce 
sürdü ve heni mütelezzil etti. Fakat men
zil beygirleri 0 kadar güzel .seçilmi.fti ki 
Oczakow varoşuna erkenden vbıl ola
bildik ve orada yerleştik. 

Boristhene nehrinin sağ lkıywnda ve 
mansabı yakınında klin olan bu kale kU
çilk bir maileyi işgal ediyor ve bu mai1e 

\1 de nehre müntehi oluyor. Mevkii yegane 

,...~._..._.e .. ı R KAŞE 

ı: ı :ı., ;m--;,..u ..... : r;,ı 
BU BAŞ AGRISINDAN KURTULAYIM!. 

mO.dafaa vasıtası bir hendekten 
ibarettir. Kale uzun dıl'ı illeri-
ne doğru eğilm\f bir mütr1az1-
yfil.Acfla biçhnlni aneder. Benderde ve 
Koteh.lmde olduğu gibi burada blrçok 
toplar göze çarpar. Fakat iyi monte edil
memiş oJa.n bu toplann her birine iki 
büyük cgabion> ilAvc ed1lmiftir. Bunlar 
c:rnerlon> hbımetini görerek açıklığı kıı

pamaktadırlar. 

Oozakow varoşunda ikamet eden bazı 
Yaıbudiler burada hal\ ve lokanta açmış
laıxhr. Yiyecıeklerlmi&i tecdld hususun
da bizim çok i§tmlze yaradılar. Gene No.. 
gaylar tarafından ıneskan Dgamborylouk 
ovalarını ge~bilecek hale gelmemize se-
beb oldular. Ertesi sabah, öğleden evvel-

ki vaktimi%i Boristhcne nehrini geçmeğe 
hasrettik. Karşı sahilden ilerliyen ve Kır .. 
burnu adını taşıyan bir kara parçası ile 
mansabında darlaşan bu nehri bir nevi 
göl teşkil ediyor. Bu göl de şimale doğru 
ilerliyor. Nehir zaten o istikametten a· 
kar. Genişliği Oczakovr ile karşıda kum· 
luk burunun başlangıç noktasında kmn 
olan kıt'a arasrnda iki fersahtan faz~ 
dır. Biz Bor:ist'hen~'i bu istikametten geç
tik. Nehri geçmek için kullanılan kayık· 
lara müsaid rüzgardan istifade için yel
ken takılml§tır. Bunlar sırıklar vasıtasile 
de tahrik olunabifüler . . Çünkü nehir, or. 
ta tarafları istisna edilirse, sığdır. Bu 
derinlik te ancak birkaç ctoise> lik mesa· 
feye inhisar eder. 

Üç saat .süren bu sıkıcı nehir yolculuğu 
esnasında bizi ancak birkaç yunus ba· 
lığının sıçraşnıası meşgul edebildi. Son-t 
ra, Kılbumuna, oradaki hisarın karşısı .. 
na çıktık. Arabalarımın karaya çıkarı), 

ması ve muhtaç olduğumuz beygirleri.Dı 

toplanması mihmandarlarımın gununu 
doldurdu. Ben de bu zamanı hisarı gez-4 
meğe tahsis ettim. 

Bu hlsar bana lüzumsuzluğundan baş~ 
ka göze çarpacak bir hususiye.: arzetme. 
di. Filhakika, Oczakow kalesinin topla. 
rile birlikte 11chrin emniyetim muhafa. 
zaya hizmet edecek topları o kadar uzall 
mesafeden ateşleri kavuşturamadığı için 
orta:cbm içeri girmek imkanını daimi su 
rette açık bırakıyordu. 
Kılburnuna, karşı kıyıdaki kayalı~ 

bir yere tabiye edilmiş olan bataryaları?} 
o havaliyi her türlü gemilere karşı mü· 
dafaa edebileceğini gördüm. Fakat Ti.irk 
ler henüz bunu hesab edememişlerdi. On· 
ların askerl vukuflarının hududlarını 

gösterecek daha mühim başka vesileleı 
de zuhur e1miştlr. 
Güneş doğmadan bir saat evvel yola 

çıkmamız kar~rlaşmıştL Yatak hizmeti .. 
ni görecek surette hazırlanmış bir yük 
ara·basına geçerek ihtiyaç hissetmeğe 

başlaod'lğun istirahati biraz uzatmak isti• 
yordum. 
Yanımda.ki kuvvetin kumandanı bu 

tertibattan haberdar değildi Askerler! 
yukarıda i&ah ettiğim tarzda tanzim et
tikten sonra. benim evvelce bindiğim a
rabaya itina ile refakat etmeğe başla

ını~tı. Nihayet, güne~ doğunca, arabanın 
içinde bulunmadığımı farketti. Bunun 
üzerine bulunduğum arabanın kendisine 
haber verilmesi hususun& gösterilen ih
malden şik!yet etmeğe başladı ve derhal 
gelerek bu vazife için ayırmış olduğu 

kuvveti ile arı:ıbamm etrafını ihata etti. 
(Arkası var) , ........................................................ , 

Bir dokt~run günlük 
notlarından 

Tesallübü şeraglnin 
Tedavisi 

Tasallübü feraytn ekseriyetle tansiyon 
yüksekliğine refakat eder. Böbreklerimi
zin nescluln bO'Zulması, sekloroze olına. -
.sı en belli başlı bir Amlldlr. Tansiyon 
yiik.seklJtinde böbreklerin vazlyetın1 tet
kik etmek en btrino.1 yapılııeak. ~tir. Kan
daki ürenin miktannı derhal tayin et -
tirmelidlr. 

Tasallübü teraylnde aebeb ne olursa 
olsun perhls esaatır. Böbreklerin yükü -
nü Iıaruıetmek w tand&ki ürenin mik -
tarını indirerek vücudden 7ı6h1rlel"i de -
fetmek derhal tan.ıran üseı1.ne tesır e
derok dfioer. Tuz ve su ta.n&yonwı dü§ -
manıdır. Yani tanmyonlu olanlar tuz.dan 
ft tazht. be..rdak ba.rdU su içmekten son 
derece oekinecekleMtr. Umumiyetle sal -
çalı şeyler, peynirler, 00.hara.tlı şeyler, 

.sucuk putırma Ye tuzlu balıklar, lAker
da, .sığır et.:., koyun eti ta.nsıyon tç.ln 9Qk 
muzll'dır. Hafi1 aeb!ıe.ler, meyvalal', sütlü 
şeyler ee&.ıı perhizi teŞU ederler. Tasal -
11lbt\ şeraylnde ll41& t.eda vinln Maeı iyod 
dttr, bir de idra.n arttırarak 'Vficudü ze
hirlerden kurtaracak müdrl.rler 9<)k şa -
yanı ta'V'81yedlr. 

Cevab istfyen okuyucula.nmm posta 
pabt yollamaJarınY rica ederim. Aksi ta.k
ıllrde istekleri mllkabeleslz kalabilir. . 
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Deniz Şeytanı~ 
~ ...... , ..... , ...... 

Umumi Mütareke haberi 
Onlar birkaç r0volver elde ~nin lunan yeşil blr de ~ IU!llDUŞtu w t&J· 

7olunu bulmuşlar ve yelken bezinden le diyordu: 
portatif bir de sandal yapmışlardı. Şüp - Ey deniz atın kıt'alardan gelen 
hesiz böyle bir sandalla Okyanusa a - yüce muharib! Biz seni Waikota'ların 
çılmak imkanı olamazdı. Yalnız biz, beyi olarak selimlıyonız ve bundan 
kaçacaklar, adanın herhangi bir kıs - sonra sen, benim halkım arasında 
mında gızlenrnenin yolunu bulabilir · Ai-Tete -ki Maimukades demektir
sek. bir yelken gemısinin gelmesini olarak bilıneceksin! Biz, Maori kahra • 
bekler ve l;öyle bir gt!Illinin adaya yak manı Ai - Tete'nin ruhu .senin vücu • 
laşması üzer ne bez sandalı.mızı denize dünde oJarak buraya avdet etmiş bu • 
atarak ıernıye gider ve onu avlayabi • lunduğuna inanıyoruz!• 
lirdik. Bunu düşünüp tasarladıktan Verilen ta~ı kabul etmiş ve Maori ka 
sonra Motuihi üsera kampındaki esir • dınının elini hararetle sıkarak pek miıll 
ler arasında bulunan Sama adaaı sabık tehassis olduğumu ~ etmiştim. Ba· 
valisi Doktor Schultz ile bu mevzu ü - yan ayrılmak üzer~ iken gerek hasın, 
zerinde konuşmağa başlaınıftım. Sa - gerek taşı iyi saklamamı ve berabe • 
bık vali E,., arth ile o günkü zati hiz • rimde Almanyaya götürmemi tekrar 
metkan -ki eskiden bir Alman fınn · tekrar rica ediyordu. Ben de onun ja -

cı olup iri vnn bir adamdı- adada is- teğıne göre hareket etmiş ve bu ema -
terlikleri gibi gezip tozmak imtiyazını netleri memleketime kadar getirmiş • 
haiz bulunuyorlardı. tim. Fakat bunlan saklamazdan evvel 

Kaçmak fikrini açınca valinin hiz • bu basit hasırdan iham olan bir cMa· 
metçisi ~kiyi ve tatbik kabiliyeti olan on reisi• kıyafetile resmimi çektirmiş· 
bir fikir ileri sürmüştü: Ona göre, a • tim. Dostlarımın ~ylediklerine göre, 
danın iç taraflarında, hllen kendisinin ben de, bir yerli muharibip muharebe 
ıkeşfetm~ olduğu kuru bir dere yata • Aletlerine malik olmamakla ve vücu -
tının bir tarafında bir mağara wcude düın onlar gibi döğınelerle resimlen • 
getirilir Vf' hu mağara 'billhare arayıcı mif bulunmamakla beraber tam anla· 
kolların gözlerine çarpmıyacak w~t - ' 
te de maskelenirdi. Kamptan çıkıp a - mile bir Yeni Zelandalı yerliye benze-
dan•n herhangi bir kısmına gitmek 0 miştim. Belki de i5yledir. H'BttA Alman· 
kadar zor bir iş değildi, ayni .zamanda yada bile bir ~k kimseler vardır ki 
kamp kumandan ve muhafızlanna, yar beni medeni olmaktan ziyade deniz a • 
lan aşıp sahile indiğimiz ve orada bek· şın kıt'alardan ıelmif bir insan sa • 
~yen bir ~i tarafından alınıp kaçı • nırlar. 
nldığunız intibamı husule getirebilir - Artık 4bizim vatana evdet günü yak· 
dik. Arama faaliyeti gevşeyip zail ol • laşmı.ştı ki casker anneleri cemiyeti• 
duktan sonra da bir geminiıı gtsriln • reiıi beni ziyarete gelmiş ve 80.000 as. 
mesini tarassud eder ve gi5rQnce de iter annesi namına bana hayırlı yolcu· 
hücuma gEÇerdik. Plln mükemmel ve luklar temenni mnişti. Onun söyledi -
makuldü. ğine göre Yeni Zelandanın çocukla • 

Doktor Schultz - Ewarth ile hizmet- nndan olup Almanlara esir düşen as • 
çisi adada uzun yürüyüşler yaptıkları· kerlerin ahirm, sa~lık durumlan mü
m bahane ederek vücude geünneğe 'kemmel olaTak analanna dönmüş bu • 

başladıkla:ı mağara ile meşgul olur • lunuyorlardı. 
(Arkası var) larken biz de daha fazla silAhlar bulup 

tedarik etmiştik. Kaçma pJAnımızın ilk 
kısımlan süratle tatbik sahasına konu
yordu ki umumf mütareke haberi gel • 
mişti. Eğer bu miltareke bir hafta da· 
ha gecikmiş olsaydı Motuihi adasında 
ikinci bir firar hidiseat vulrubulacaktı. 1 2 8 ' r; 6 7 8 9 10 

Mütarekeden sonra da esaret haya -
tunız Yeni Zelandanın fimal adumda 
ve Auckland yakininde dftrt ay daha 
uzamıştı. Şu kadar ki isteyen1eri ziya
retimize müsaade ediyorlardı. Bir gnn, 
1860-61 de, milli istiklllleri içtn İngi • 
llzler aleyhine giriştikleri kahnımana
ne mücadelede kendilertntn bfty11l mu · 
harlbler olduklannı isbat ~ bulu -
nan Waikota kabilesine memub btT" re-
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Pazara gapılacalı ı 
Bok• mat;ları 

PuarlbtlTat 
slmdek:i Şeref ga
zin<>Bunda milhim 
bob maçlan ya • 
pılacaktlr. 

Muhteltf sik • 
letler arasında ya 
ptlım bu maçla • 
nn en millıtmmi 
maruf bobörü • 
müz Kini ile ye -
ni yetifen bok • 
sdrlerden Ebem 
arasında olacak • 
br. 

Bu 1m9. il~ 
dakikadan l!Mt1ds 
ravund olacak -
tır. Kant eski ve 

Bobör KıtN tecrübeli bir bok· 
sördür. Ekrem ise yeni, fakat 9'Jk kuv
vetlidir. 

Müsabakalara saat ikide "9flau -
caktır. 

B arsadaki blallılet 
MIJsabakaları 
BW'88 (Husu· 

al) - Bursa-Mu • 
danya yolunda 40 
kilometrelik bir 
yol üzerinde ya • 
pılan müsabaka -
da Acar klübiln • 
den Hikmet 78 da 
kika ile birinci ol 
muştur. 

Akın Spordan 
Bahaeddin ikinci, 
San'at okulundan 
Kadri üçüncü ol • 
muştur. 

Bu müsabaka • 
ya ~hrimizde bu 
Iunan bütiln klüp 
lerin bisikletçile • 
ri iştirak etmiş • BiTift.Ci geln Hikmet 

tir. Hikmet geçen haftaki koşulara da 
iştirak etmiş, gene birinciliği alınıştı. 

ingiliz Volver takımının 
getirilmesi mutlaka 

lazımdır 

• 
lngiltere Kral kupası 
maçları son devresinde 

200.000 kişinin seyrettiği maçlarda Wolverhampton, 
Portsmouth, Grimsby takımlan dömi finale kaldılar 

Grimlbv • CMINa tRGÇı tada" heyeccınk iki Jahu 

İngiltere Kral kupası Kar d6 final kuvvetli bir fiitle Ewrton kalecili s.ı 
maçları sekiz klüp arasında yapılmış gan mağlup etmele muvaffak o.bmlıt • 
ve bu maçlar. 200 bin kiti sey.nttıni1 - tur. 
tir. Birinci lipn Huddersfield ile i · İngiltere milli takımının merkez mO 
kinci ligden Blackburn takımlan 1-1 hacimi Evertonlu maruf oyuncu La,,. 
berabere kaldıkları için bugiin tekrar ton, İngiliz milli takımının merkez mll"' 
karşılqacaklardır. Wol~rhampton, aviQ.i Wolverhampton takımından Calı' 
Qrimsby Town, Portamouth takıınlan lise karşı pek mahirane bir tekilde o .. 
dömi finale kalmışlardu'. yunlar yapmışsa da takımı hesabı.na 

Volverbampton 1 • Everton O bir t'!k sayı kaydetmek :iJDkAnmı bu• 
Wolves takımı bu oyunile Wembleıy lMnamıştır. 

stftdınm en yakın namııedi olduğunu WoJves taıwr_u ~ua~~ .hattının ~ 
bi defR daha isbat etmiştir. pulak oyunu lıg lıdennı unparatorluk 
~nun üçO.ncfi da'ldkasında Wolves stadı olan Wembley yol~dan geri çe • 

merlrez muhacimi Westcotte sol açrlt - virmiştir. Maçta S9.54S kişi bulunmuıe. 
tan aldığı pası pek milkemmel bir şe • 2 7 bin lira hasıllt olmu.,hır. 
kilde kullanmış ve mucize şeklinde Portsmouth 1 - Preston O 
çektiği şütle takımına birinci golü ka • Fratton Park stadında yapılan bll 
zandırmıştır. maçta Portsmouth ta~ı geçen sene • 

Çok muvaffakiyetli bir oyunla bü - nin Kral kupası galibı olan Preston tr 
tün nazarları n~erine çeken Westcotte klmını güzel bir oyundan sonra naD
her yaptı~ hftcumda Evert.on mildafa· vut etmeğe muvaffak olrnuşhır. B1 • 
asını sarsmıştır. Wolves takımı hücum· rinci devrede iki taraf ta pek büy9 
da ik-en halk mt1temadiyen: cWestcot- sa71 fırsatlRn yakal~, garib bir te • 
te'e pas verın, ona pu verin!• diye ba· sadüf muhakkak birer gol addedileB 
ğırmıstır. Devre 1-0 bitmiştir. bu fırsatlar iki taraf kalecileri eltndıl 

fki~r.i devrenin on beşinct dakika • si5nüp gitmiştir. 
Dün haber verdiğimiz gibi hAlen tn

gilterenin en iyi takımı olan, Kral ku· 
pasını veya lig şampiyonluğunu ka • 
Mnm~mu~~~~~m Wo~~- ---------------------------~ 
hampton takımı Mayıs sonlarında ya • ( • ') 

sında Westcotte sağ iç yerinden çektiği (Devamı t!I tnd aylada) 

pacağı Avrupa turnesinde Peşteye ka- Kuleli askerl liseler güreş şampıyonu ' 
dar ge~mektedir. Dost Macar Federas -

isin kansı, maiyetile beraber, ziyare -
time gelmişti Kaihau adında bulunan 
bu bayan, bana bir mektub sunmuştu. 
Bu, Maori dilinde yazılm.Jf w terdi • 
rne edilmiş idi. Şöyl~ dentltyordu: 

• 
yonu bu fırsattan bizi de istifade et • Kuleli, Bursa, 
t rmek istiyerek bu kıymetli takımın Maltepe aaked liae
Tii rkiyede de 4 maç yapabileceğini bil Jerile Deniz lbesi 

141 dirrniştir. İ1<isi Ankarada, ikisi de İ! · arasındaki ıtıref 

cEy nA.mdar başkan; eski bir an'ane
nin müstakbel masuniyet w mahfuzi. 
yeti için ulu başkan Wat • Tete'nin ha
sırını si~ tevdi eylemek ftH1' ıeliyo· 
rum.• 
Kadın, mektubu verdikten .anra el • 

bisesi altından çıkardığı btr huır par
çasını uzatmıştı. Bu nesneyi hapiaha • 
ne gardiyanının nazanndan Aklamak 
için elbisesinin altına yerleştimıifti. 

Büyük bir hayrete duçar ainıuşıtum. 
Dirseğimle Kirchei&ı~ dilrterft "ftzi -
yetin 1zıiliını ister gibi bir haı-e1lıet yap-
m ~tım. Fakat o da benim gibi hayret 
ve taaccilb izhar ediyordu. ~ va 
Sin, bir müddettenbert Yeni Zelanda -
da ikamet etmekte bulunen btr Alman 
bayanı o esnada ziy~timize gelmiş -
ti. O, vaktile Yeni Zelandanın sahft>le
ıi bulunan güzel ve yakışıklı yeiilerin 
Metlerine vakıf görilnüyordu. Blııaen· 
aleyh bana bunun manasını izah et • 
rnişti. Buna göre Maori'ler:iıı, herhan -
gi bir kimseye bahşettikleri en yüksek 
şeref ve itiban almak ftzere balunu -
yordum. 

Y erH reisin zevcesi, etrafımda b(lyiık 
blr süratle ve feragatle da.ne ediyor • 
du. Bu dansın adı Haika-hab vwya bu
na benzer bir şeydi. Dansın 80l'lunda 
kad ncağız, yalnu: Yem Zelandada bu-

901.l>AN SAÖA: tanbulda yapılacak olan bu müsabaka- müsabakalannın fi • 
ı - Çokluk. lar mukabilinde 10,800 lira istenmiş • nali dün Maltepe U· 
s - Saat d1Dlltme - Pek ebemmlyetatz. tir. Duyduğumuza göre İstanbul böl • sesinde yaptldı. 
! = ~;,~~~=~tan yeri. gesi kendi hissesine düşen miktan ka- Dünkü final maçla-
5 - Yerden cıkarılan aervet. bul ~tmiş, iş mütebaki parayı Ankara· rı ~k muntazam 
ı _ Topla.m•k - Qok tyt. nın kabul etmesine kalmıştır. geçti. Kuleli mü • 
'1 - Baht - Hanen. Biz Federasyonumuzun bu fırsatı ka dürü Kurmay Al -
ı - Mü.zmlıı blr baJıe pttrmek - Taharri ç rmıyacağmı kuvvetle ümid etmek • bay Bedri Erin ve 

1 
_ ~~!ı.. soluk .. de aıcak • Tahar _ teyiz. Hasılat bakımından çok alA'kası ~altepe llse8l mil • 

r! eı. olqn bu temasın ziyan etmesine ihti - dürü Kurmay Al • 
lD _ Baflnda btr .-r. oa.a bot - Törpü. ımal verilemP.z. Birkaç yüz lira zarar bay Adil Alpaym ve 
YUKABDAll UAtııı edilse dahi futbolü en iyi oynayan bir bir ~k sübay ve öğ-
ı - Nazik olmıfu lm•nm yapt.ı.ğı - şart mP.mleketin giizide takımını burada retmenlerle yüzler • 

1 
_ ~= .ICttü _ Bunaklık. görmP~e fazlasile değer. Futbolümü • ce talebenin karşı • 

1 
_ L1mımlw _ cncı. zun ilerlem€sinde cSlavya• temaslan-

t - Taharrt et • u.ta olmt1&D. nın ne kadar amil olduğu hatıramız • sında yapılan bu 
karşıQ~ gen• 

ı - l'u!a pnr. dnn henüz silinmedi. O zaman Slavya millt taknn gilrel .. y.-. fClll'PlVo" xuı.u ttasmrıı, cııal1' aa _.,. a..ı.r 
~ ==~emri hazar - Kan ~aç la~ rne~le~~~ büyük bir hl cilerimdzden Mual • güreıçUcri bf1' anıda 
1 - A,ydınl.ık - Bafl bot. ıse oırnuş, ~t cu ~ onlardan lim SaUJı; Yusuf Aslaa Te Refik idare. tıçikıctl - Buraadan Jı11119&fa 1Jlad8I. 
ı - Para konulan torba • Yüz turuf. pek çok şey oğrenımşlerdi & İngiliz tiler. KulelH•r beş birincilik, 16 puvan .-
ıo - BtrblrlM ~ JÜlll. takımının memleketim.izde oynaması • Alınan teknik n.eticeler fUJllardır: latak büyük bir üstfuılükle uker! 1l • 

ı 
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1 2 8 4 6 6 7 8 9 10 nm temini için son zamanlarda olduk- 58 kRe: Blrlncl _ Kulellden Fehmi sn.Jp, seler güreş f8IDpiyonu olmuşlardır. 
ça sarsıntı geçiren futbolümüz için da- tklncl - Burııadan Halid Anar, 119ünctl - Mal- Deniz Harb okulu ve lisesi ne Mal • s E F A L E 

E M ı R • L 
F I D A N • A R A M A K 
L • N A z A 
E L • K A L 
T ~ y • R A 

• z A R • y 
F 1 R 1 N • 

T • F 
A z 1 
y A R 

• R 1 
R • N 
.A. y • z A K 
A L A 
K A • 
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M 
A 

• A 
L 
1 
N 
M 

ha büyük biı' hadise teşkil edecektir. tepeden Necdet Akın. anla · .. 
Siir'at, teknik, sportmenlik ve her ba· 61 kRe: Btrlncl - Deımden sungur EnilD- tepe lisesi sekizer puv aynı za 
kımdan ideal futbol oynayan İngllizle- ın, ildncı - Maltepe~n Almıed Sanyell, 1l - manda ikinciliği almışlar, yalnız 61 ld-
. bol 

1 
. çilncil - Kuleliden J!'M4 Pençedemir. d b' . .1. w. ld w • • Den' Harı. rıtı fut cu arımız, seyırcileriıniz, ha- Si klle: Birlncl • Kuleliden Kemal Qetln, lo a ınncı ıgı a ıgı ıçın ız 

kernlerimiz ve bütiln t.eşkillt adamla • ildnei • Denlnn Tank Şa.hlngtray, üçün - okulu ve li!\esi ikinci, Maltepe üçüncl 
rımıza unutulmaz dersler verecekleri el - Jılaltepeden Nezihi. olmuşlardır. 
muhakkaktır Yeni kanunla spor hare- 'it kilo: Birinci - KuleUden İhsan Torun, B 11 d d"' t l dö dün • • d il n • ursa ı.ar a or puvan a r 
ketleri.ne bllyük ehemmiyet vermekte ikinci - DenUtden Brethnen Bren, ç ne" - .. . . 

. .. _ Bursadan Mustafa. cu ge1mış1erdı.+ . 
olan Genel Direktörlüğü.muzün ve Fe- '19 kilo: Birinci - Kuleliden Hasan Cot - Müsabakalardan sonra Maltepelilet 
derasyonumuzun bu fırsatı kaçmna • guıı, 1tlnc1 - lılaıtepeden Necdet Ttirkeş, il· güreşçilere bir çay ziyafeti vermışler "' 

A M A • A L 1 N M A 10 rnosını temenni ederiz. Katlanılacak çüncil - Denia<ten Necmi Sönmez. 
.._llci hlmaccuıaa Jıallec!U--'• -ıcu ufak fedaklrlık alınacak neticeye faz· n He: Blrlncl - Kulellıden Osman Esldn, dir. Kulelilerin şampiyonluklarını teb" 

...... .- iasile deler. M. T. ö. 11dncl - Maıtepeden Abdurrahman Bert.bat. rik ederiz. 
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Meşhur Alman Güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. W 1 N T E R 
•• TARAFINDAN 

Formülü yapılan VENUS KREMi 
Terkib, tesir ve cild gfizelliği bakımından diinyada mevcud kremlerin muhakkak ki en iyisidir. Müballgalı reldAmlara hacet yoktur. 

Bir tecrübe ve mukayese kafidir. Deposu : NUREDDiN EVLIYAZADE MÜESSESESi ISTANBUL. 

Her sa~ah alacağınız bir tek KESKiN KAŞE Uşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. SAL~~bçe'!~.cATı 

İngiltere Kral kupası TOrkiye CDmhuriyet ~erkez Bankası 
4 - Mart - 1939 l 1aziuetl 

maçl:...rı son deVresinde 
. 

(Başta.Tafı 14 i..in~ sayfada} 1 kası önünde hazır bulunmaları lazım • 
fkinci devrenin 1 7 nci dakikasında dır. 

5 - Ayni gün ve saatt.e ikinci sınıf 
bisikletçiler arasında bisiklet teşvik ya 
rışı tertib edilmiştir. 

6 - Bu koşuya 1937 ve 1938 sene -
l€rind-e bisiklet mü~abakalarına girme
mi~ olan her bisikletçi girebilecektir. 

7 - Yanş yolu: Mecidiyeköy • Ha -
cıocı.man tepesi - Kefeliköy - Tarabya
Mecidiyeköy olmak üzere 26 kilomet· 
redir. 

8 - Bu müsabakaya da tam saat 9 
da başlanacaktır. 

9 - Bu teşvik yarı~ına iştirak etmek 
isteyenlerin de yarış saatinden evvel 
Likör fabrik<ısl önünde bulunmaları 
ve isimlerir.i hakem heyetine bildir -
meleri lfıZJmdır. 

Galatasaray mltrekabe 
heyeti icf maı 

Gafatasaray Spor Kliibli İdare Hey
eti Başkanlığından: 413/939 tarihinde, 
ekseriyet olmadığından, toplanamıyan 
Yüksek Mürakabe Heyetimizin içtimaı 
11 Mart 939 Cumartesi günü saat 
14.30 da klüp merkezinde aktcdilecek· 
tir. 

Bu içtimada ekseriyete bakılmıya • 
rak, kararlar mev~ud a2alarla alına -

cağıY!dan, sayın azamızın mezklır gün 
ve c:aatte Klüp Merkezimize bebeme • 
hal te~rifleri rica olunur. 

A.KTİI' 

Altın: san kDogram ı7.181.27f 

BANKNOT 
UPAKLIX 

Dahildeki Muhabirler ı 

Tilrt llrası 
Hariçteki Muhahir!er: 

Altın: Safi tnogram 9.054.614 

Altına tal1vllı lt&blJ seıbest 

dövizler 
Diğer dövizler Ye Borçlu tllrıng 
bakiyelerl 

Hazine Tahvilleri : 
:tlıeruhde edilen evrakı nakdiye 
karşılığı 

Kanunun ır • 1 ıncı maddeıe

rlne tevfikan hazıne tarafındc1.n 

Tltl tedJya& 

Senedat Cüzdanı : 

TİCARİ SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cllidan1 : 
<Deruhde ~.dllen evrakı nak

A - {dlyenln karsı ıı?ı Esham ve 
<Tahvlllt ıtıbarl kıymetle) 

B - Serbest esh"lm ve ıabvllaı 
/\vanslar: 

Hastneye bıa vadeli 
A".ın ve Dövız ih.~rma 
'I ahYilAt ilzerlııe 

HisseClarlar: 
Muht.elif: 

anns 

M.138.704,'78 
6.566.670,
LOla.341,ol'l 

52'Ue5,08 

12. 736.038,33 

15.864,64 

9.863.839 77 

158.7'8.563,-

16.397.316,-

86.058.471,44 

40.347.668.39 
7.!!22.808 o4 

4.937.000,-
152.820.38 

7.897.877,75 

alevlvnen münakaşa 

Lira 

ll.'121.718,B 

527.585,08 

22.8ıti.742,74 

Sermaye: 
tlıtiyat Akçeeı: 
Adı .,., fevtallde 
Husust 

PASİF 

TPda1•üJdeki Bsnknotla1' : 
Deruhde edilen et"rekl nakdiye 
Kanunun 6 - 8 lncl maddeleri 
ne tev1tkan huine tarafından 
v!kt tedlyat 
~ruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle nzedUen 
Reeskont mukablll Ulveten tedL 
vazed. 

Türk Lirası Mevduatı : 

2. 712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

16.39'7.316,~ 

142.351.247,-

19.000.000,-

35.000.000,-

Lira 
15.000.00CJrr 

8.711'34A 

196.351 ...... 

HtU&l.247,- Döviz taahhüdatı : 
20.2a:ı.oou1 

Altına tabYlll kabil dövlıler 
Diğer dövizler ve &ur.altlı ~irini 
bakiyeleri 

3.506,28 

24.345.213,22 24.34&'1lililQ 
86.058.471,44 Muhtelif: 96.318.11~ 

48.270.477,03 

12.98'7.698, 13 
4.500.000,-

11..9'19 .604,54 

361.012.522,21 Yekb 381. 

1 Temmuz l 938 tarihinden itibaren: 
l.konto haddi % 4 Altın üzerine avanı % 3 

1 Jandarma Sabnalma Komisyonundan: 
Cı. ı~ı v~ nııkd rı Tahmin 

bedeli 
Li. Ku. 

İlk İhale gtın11 
ve saati teminatı 

Li .. Ku. 

-- 1 16-3-989 Çarşamill 
saat: ıı 

Açık eksiltme 
806 ~ 60 47 

15-3-939 Çarpmbl 
saat: 15 de 

Kapalı zart 



ile SABAH • OGLE • AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA muntazaman dlşlerlnizl hrçalaymız. 

ADEMi IKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOB iN 
TaWetlerl bu eauecle araJUIUo (Pom kam. 1215 Hormobin) 

MODERN 

ADABI MUAŞERET 
Yazan: SÜHEYLA MUZAFFER 

Askere, Talebeye, Memura, Kadına, Brket-, ,anon en ltımmla kitaba 
1989 Mll8ll •118f8nl adablDlD teklmtWbae gOre 7azılm•fbr. 

Cllcl8is &O, Cl1dll '11 kllflll. 

Sabf ,.ıı INKILlB KiTABEVi lltaaW 

Belediye Sular idaresinden 
Kapalı zarflı münakasa ilanı 

ldaremJzln <Hba Elmalı 1tendlndeki terfik ba...ı.n için atm a1mıeak • 
Dl 3 Sultançfflili kunuı bpah arfla mt1°ıkm:ra lııonulmufbır. 

1 - Bu hUIUS lçıu tanzim edilen prtname iılınmD Levazım llel'rilinden pa. 
l'UIZ o1lll'ak alınabtta. 

2 - Talibler ~ sere huarl17ecwMM\ bp9h sartlanm ... .... 
olan 27/Mart/939 Pazartesi günü aut 18 ya kadar Tablmdeki idare merkezinde 
lıfildllrIQe "ftnllelidirler. Bu uattm 1emra ~ zarflar kabul edilmez. 

(1480) 

KARADENiZ PERŞEMBE POSTASI 
Bo hafta içinde Karadenlıde esen brtuıalann seferler tızerlnde holUle 
P-tirdili 'OyQk teabhOrlerden dolayı 9 Mart Peqembe poıta81DI 1apacat 
( 80ne,.u) Yapuru bir gQn rOtarla 10 Mart Cuma gtlnQ IUt 18 da 

"'--------•kalkauttır ... -------.. r 
Üniversite RektUrltliftnden 

Hukuk Fakültesi ceza hukuku doçentlifi açıktır. Talimatnameal mucibince 1 
Mayıs 939 Cuma günü imtihanlar bqlıyacaktır. ı.teıdilerm N1aan IOllUDa kadar 
Faldilte Dekanlığına baı vunnalan. (1477) 

- . .. . . . 

Sert Rüzgarlar 
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KIŞ GONEŞLERI 
IClldl pek fena Yazlyete 10kar 

Bo mevsimlerde: 

KREM PERTEV 
tstimallnt ihmal etmeylnlı:. 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
''Sirop Pectoral,, 
&ld •• Jeai hltlba lblrlllderi 
seçirir, hal,.. .aktlrlr, ....... 
te.izler, nezle Ye piptea konr, 
rliWeri u,d olanlara Wl••=a 

PJBI taYMJedir• 

INalLlz UNZUK l!CZANlll ..,.... ....... 

Almanca mütercimi aranıyor 
Askeri fabrikalar umum mDdDrlUGDnden 

AJmaneadan tllrkçeye ve ttlrkçeden almanca:ra JDilbmmelen ~ _., 
Cedlr bir mtıterclm alınıcaJmr. Almanca lı1e benıber franmR&Jl da aJlll dseoe
de bflenler t&clh olunacaktır. tnekllıertıı prtlan 6ğrenmat tlzere bUw lltida tı. 
Umum MOctilrlf11e müracuUan. (UO'l) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıfı lstanbal 
Sabnalma Komisyonundan : 

ı - Deniz vasıtaları içill aba alınacak: 500 ton lavmıarın kömOrllnb 11/3/ 
939 Cuma günü saıt 11 de kapalı zarfla ekailtmnt 7apılacakıır. 

2 - Şarıtnamesllt! evsah komisyondadır, görülebilir. 
3 - Tahmini tutan (6850) lira ve ilk teminatı (514) liradır. 

4 - isteklilerin o gün eblltme ıutinden bir aaat evveline kadar la ..,ıJa 
kanunun tarifi veçhile huırbyacatlan teklif mektublannı Galata ..W ltM
iAt ıümrülündeki k~a vermeleri. (1147) 

I L l N 

G. 0. L. T. A. Ş. 
GBzelHk Mhtahzerab T. A. Ş. 

Şirketbnizin alel!ı:te Heyeti Umumi -
yesi 30 Mart 1939. Per§embe gtlnO. uat 
ikide Osmanbeyde Şair Nlglr IOblmda 
46 nmnarada klin met"kezinde toplana -

ÖlçO Ozerine 
Fenni Kasık bağl1r1 
Mide, banak, bObrek 

dUşkQnlQatıne , ... 
llonaıu 

- ------ Dl-,-De-p-os_u __ cağından. toplantıya i§tirak etmek ini -

@ 
M. İbrahim Berkmea yen ve en az .-,n hissey.? sahib olan hisse -NE O KU;R, P,N·~.-, 

1.tiyu1er. aiti 
tarifeli~. 

RınlnlS111I 
JSmır sokağl 

191. 20219 
Grlpl va nezleyi, bat, diş, va romatizma 
aOrllarını derhal geçiren en iyi Hiçtir. 
1 kaşe 6, altıhk kutu 30 kuruştur. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
Kurumumuz talebe ve miJatahdimfnln lqelerinden aptıda mikdarlan JUllı 

iki kalem et kapalı zarf umllle eblltlrıeye bnulmuftur. 20131939 Pazartesi lfl
DI mt 11 ü Rekt6rlflk lafnamncla JDiHefek)dI ıııo.m.,._ tardmdan nıaıe.ı ,.. 
pılacakbr. 

TeJr.lJf mektublan ihaleden bir uat nvellne kadar kcımiqon relalJltne ver • 
meled. 

Daha fu1a iahat ve pU'UIS prtname almak llUyen1ertn :lmtttü Daire lltldflr.. 
lllfine mtlrac:Htıan. c'l'1ıt c141S. 

Cinai :Wkclan Muhammen Muvakkat teminatı 

KOJUD eti 
kuzu eti 

10000 kilo 
3800 • 

flatı 

B0 lLuruf 
100 • 

845 Uradır. 

Haydarpqa Lisesi Direktörlüfünden 
Yatılı talebenin 1 tıncfl tablU 1 Marttacbr. 
1 ı Mart Cumartesl Bfleye bdar tlbltlerinl ftl'llllJft talebeler neban,. '9-

bnllctktır. OM ~ ~ nttmdıl ,.._.. ..W. ~ riDa 
olunur. om) 

• darlarm 23 Marta kada!" hisselerini, Şir-
- 'O Tllrki7eai• eıa sellfl ı PtitJi· 

lidi. Ucıtıs fiatl•rl• IMr an- ket veznesine yaıımıalan lizumu illn 
~ O nıJH b11l11011r. 

M.kal1aa l.aa Ma81r ....... 11 olunur: '•2 .--..-,... ..... 
----······--······ 1 ·····--· ·····---

Ruzname: 

ZAHARYA 
Oreopuloll 

ilan Tarifemiz 

Taklitçilerden 
salunınız. 

1 - Meclial idare vt? müraldb r:aporJa- ~----~ 

Tet dtun ADttınl 

Birint:i ..Aile 400 hnıı 
llıinei -1eil• 250 • 
Opincii ealril• ıoo • 
DilrtlSnclJ ..mi• ,,, • 
ı,..ı.u.- ,, • 
Son """'• 40 • 
lıfuanen btr mtldde' urfında 

fulaca mlkdardı nan yıptıracak

lu aynca tenzillth talifemlzden 
fltifade edeceklerdir. Taır., Janm 
ve çeyrek sayfa ilhlar iCfn •7D 
bir tarife derpif edilmiftlr. 

Son Polta'nın ticari ~lan:ıa 
aid ifler için fU adrete müracaat 
edilmelidir: ... ............ ..... ....... _ .. ... .. __ ... .. 

rınm okunması "kabulü. 

2 - Bilinço. kir ve zarar ve mevcu • 
dat heablann1D okunması ve kıbuHl. 

3 - Heyetl iduenln ve milrakibba fb • 
ruı. 

f - Milrakib intihabı. 

5 - Heyeti idareye lllveten bir azamn 
intihabı. 

8 - Memur. ır.tldilr ve m!lltah.demlerin 
tayini ve Gcret ve maqlaruım '-biti içın 
heyeti idareye ıal6hlyet verilmell. 

'T - Heyeti idare ua11nın ltlmmunda 
şirketle muamele yıpmalanna milaade 
verilmeal 

........ ......._ 
•• ,. Kildlrl: ........ .... _ __.___._ ..... ..., 
.....--....; ...... Df•UıNllli 


