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HALKIN 

Balkan Antaiıtı Bulgarların C Suriye gazetelerinin iddialan ::ı 

iltihakile tam bir Balkan Halebi bize 
Bloka haline gelebilecek mi. veriyorlarmış 1 
Sofyanıu fikri: Küçük bazı şartlarla Ankara ile Paris işi 
B~l~arlar: "T~rkiyeile aram~adostluktanbafka birşeyyok. Yugoslavyaile bazı müzakere edigorlarmlŞ 
küçuk ve arazıye taalluk etmiyen meselelerimi% vana da bunlan beraberce halle 
karar verdik. şimal ye Cenub kODlfutanmıza gelince on1arıa aramızda bazı mesele- Arab gazeteleri Cenub hududunda kuvvetler 

ler mevcucl, bular hallolunura Blokun ~euüs~~~~i _k~l'!azl., diyolar tahşid ettiğimizi de haber Yeriyorlar 
~ Bukreş toplanbsı 
bu işlerle meşgul 

olacak m1? 
Yazan: Muhittin Bir191 

Hariciye Vekilimiz Saracojlu bu ak • 
pm Bükreşe gidiyor. Balkan Antantı 
orada devri içtimalarından 'bitini daha 
Jaı)ıyor. 
Söyremeğe hiç lüzum yo'ktur ki diln

Janm bugünkü şartları içinde Balkan 
Antantının kıymeti büyük ve Balkanla-' 
nn yakın bir .devirde bütün muk.adde • 
l'atite alakadardır. DUnya politikası. dün. 
yaran her tarafile olduğu gibi Balkanlarla 
ıneşgul bulunuyor; dünyanın Balkanlarla 
tne§gul olmasına karşı en güzel cevab, 
Bal'kanların da bızzat kendi kendilile 
meşgul olması ve ötekilerin hepsine bİJ\. 

d.en büyü.f b'r Jıeza~tle: B •• k 1 
c- Biılm hayırUrl:ı.t:'Vetf1llllimja tpa u .... top a 

sarf ettiğiniz iyi niyetl~re ve döktüğünüı • "'Y 
em~klere bilhassa te,ekkürler ederiz. Fa- h 1 
kat, bizler arlık esıki bizler değiliz; rilr e emmı·yet ver ı·yor 
dü!llüZÜ Jsbat ettik ve kendi ıöbeğimizi 
keuld'i elimizle çoktan kestik. Blzlm için K yorulmanıza artık rnzum kalmadı.. Bu sene Balkan Antanh onseyi toplanbsına üç 

Demsidir. Bu ceva~. sade ve'tilmal devletin yeni Hariciye Nazırlan iştirak edecekler 
tı<>k münasib olan güzel bir cevab delfJ. · 
belki de tutulma11, sellmete çıkmak için. DOn •bah Anlunıdua ımıvualatınıldar refmt eden yali Ti! Bel~J• Relli 
en zarwi olan siyasettır. btld1rc:tiği.mlz Harici19 Vekili Şütril Sa- L'tltft Kırdar ile ıbır müddet görüıtükten 
(Devamı ikindde, B~ .Otun.unda) racotlµ., tı:ıendlsiM Pwapalu otelin• b- (Devamı Jl iACt .aa11jadtı) -·-----------·-- ....... ··-----·----
Me b' uslu k için müracaat' Oenizbankta reni 
edenler hakkında tebliğ mesel~ler . 

ortaya çıktı 

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

Genel Sekreterlik talebnamelerde sarahat istiyor 
Enlncandan da 4 gerine 6 m•b'u• •ecllecell Bir avvlıata lilzum•u% 

gere 12 bin lira verilmiş 

B•lıt ııa rrir waaaı11a 

$ml 14 (HUSUi! muhabirlm.ts JUi • Surt,.iıı ne olacaıı beDl OJmadlll w 
yor) - Bura muhiti yeniden Türkiyeyi her pyiD büyük bir müpnemlyet içinde 
aliblaııdıran bahilleıW megul olmıya bWulıdulU bir zamanda gerek Şam va 
batladı- (DCVGtrM 11 inci 14ı,1tt..Ca) 

Bahara harb var mı? 
Harbin patlak vereceğini gösteren iki delile 
mukabil sulh Umidlerini kuvvetlendiren 

beş delil mevcud 
Ya• an : Em•llll G11neral H. Emir Erllllel 

(Y._ 7 aıcl 9Qfanm 1, 4 • 1 illld llltunlaıuMla) 

İspanyada mütareke için 
hazırlıklar yapılıyor Wıkara 17 (Hususi) - Cilmhurl -1 

yet Halk Partisi umwnl merkezine 
meb'us seçjminde namzed gösterilme· 
leri için müraraat edenlerin aayıaı 

llergün artmaktadır. Genel aekreter • 
tik büroları gelen müracaatleri tasnif 
için lıergün geç vakte kadar çalıpıak· 

Tıthan vap:ırunun · surat tec
rubeleri henüz yapılmadı, 

vapurun reddedildiği doğru değil ·Cümhurreisi Azana tarafından bir 

tadır. 

Erzincan!dan yeni a.'lınan ma1'0mata 
l!öre bu vilayet 4 yerine S meb-U. ça • 
~.Qealrtır. Erzincand'a v!ki bazı tti· 
razlan tetkik eden teftiş heyeti de~ 
,er üzerinde yaptığı araştırmalardan 

lJu neticeye varmıştır. Bu suretle yeni 
meclisin aza adedi geçen mecli8e naza 
ran 24 fa'llıtSile 423 ü bulınaktadrt. 

Parti Sekttterlliilün tebliii 
\'lkara 17 (AA.) - C. H. Partl.!i 

C nel Sekrete!"liğinden tebliğ ~ 
t . 

Al.manyada yaptırılan Et.rüsk vapuru 
haldnnda ~~~-yapmak üzere Deııız mütareke beyannamesi ne~redilecek 
Ticareti Müdürluğünde mütehu.sıa bir J" 
k~onun çalaşmakta olduğunu evvelce 
yazıru.tt*' Komisyon Etrüsk vapuruna 
aid tahkikatını IOll aafbay a getirmif bu· 
l~· 

(Dfttımı Jl inci 1aJlfadaJ 

Mussoliniye 
suikasdmi? 

Şüpheli bir adam yakala
nırken polisi' yar:aladı 

-- Önümüzdeki meb'us seçiminde Londra 17 {Hususi) _ Romadan bU.. 
F rt1 natnına narnzed gösterilmek üze Parti GeMI Sekreteri. FiJcri Tuur diriliyor: 
re mUracaat edeceklerin, hangi inti • 2 . di k d .. edi HükUınP.t ı-e.isi )ılussolini'v. ı....._ ı._ . Jıı_, - Şım. ye a ar muracaat p ,,,_ lftAA~ B k"l N ....ı.. 
uub dai.reınnden na.rrtt.ed g&~ıJunek . . . bir suikasd yapılmış olduğuna dair ve- C4mhunetn AmM ClfVe • eı1•• ... 
lsteaiklerini ve aynca hangi 1.ntihab de bu hu.c;uslan. bil~emlf ~ann rilen habeder, bugiiı) neşredilen resmf Londra 1'1 (Huausf) - Madrldden b:.1- yet toprakları~a istedi:klen mıntakada 
41a1relerinde intihab kabiliyetleri ~ Genel Sekreterlığe yemden göndent • bir tebliğde kat'iyetle tıekzib edilmek· diri}diiiıne göre cümhurlyetçi İspanya hil- ikamet edebileceklerdir. 
lubduğtınu taıebnamelerine sarahaten cekleri bit mektubla bildirmeleri rica tedir. 1 ~tin.in Jnerkezi Madrldde kalmakla 1 Diğer taraftan Madnd mudafıi Gene • 

olunur. (DeH• 1J inci 141//:ld&) beraber, bundan sonra nazırlar cümhuri· (Devamı 11 in<:ı sa11fat1a) 
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Herg-ün 
-····-

Balkan Antantı 
Bulgarların iltihakile tam 
Bir Balkan Bloku haline 
Gelebilecek mi? 

l. Yum: HalıılHla ~ _J 
(Bcıftttra.fl 1 inci sayfad1.) 

Bu zarureti: Balkan devletleri hıs.setmı
yorlar mı? Zannede:selt bissetmiyen yok
tur; hiç olına7.Sa hissctmediğlııi söyliyen 
tek bir Balkan devietine tesadüf dile • 
mez. .Balkanların münevver kütlelerine 
gelince, bunlar, hükUıneUetlnôen. daha 
ileriye gidiyorlar ve istiyorlar ki Balkan 
Antantı bir Balkan bloku olsun. 

Antant? Blok? Arada ne fark var? 

SON POSTA 

Resimli Makaleı e: Muvaf fakiyet sırları .. 

Şu fark var: B Lltan Antantı, ma • 
lt1m olan bağlula §imdiye kadaI birbir-
lerme bağlanml.f oian devletleri temsil Amerikanın mefhur muharnrleııindtm Cek Landon ha· 
eder. Bal1tan blokun gelınce, bu da Bul- ı Meslek <ıeğiştlınıek fenadır, fakat insan. ilk adımında 

ya a gıuete müY'f'UiliAi ile atıldı. umanla mütemadıyen ~..:..4- b A t t "ltihak etmcs· S" ı k d ıkendisine en muvafık me.sleM her vakit bulamıyaca.lhna 
gcuu.•anm u n an :ı ı ı .. - ~ese ışth-tıek .t~9filk. ge:m1ci1Jk, altın arayıcılığı, 6

.. ıs· 
retile vücuda gelece~< kütlenin adıdır. tuccarhk, mecmuacı1ı'k yaptı. en nihayet muharrirlik!e ka- gere bazan zaruri olur. Bu takdirde mes!elmlzte blrlikte 
Şimdi Balkanlar dıplomas sı bu iki Bal • rar kıldı. kendisıne §Öhret ve servet getiren meslek- de so. nüviyetinizı ~e cleğıştiı'erek yeni mesleğmlz:in nıhunu kav· 
kan görünüşüne, bu tarzda. ayrı n~Tı .. ıd nuncusu oldu. Fakat endi anlattı'klıınna bakılırsa Cek ramak 1üzumunu wıutmayıruz. Zira bir inAA aevdiğl, be· 
isim takmıştır. Bu görüşe nazaran Bal - Londa.n blr mesı.u:t.n öbürilne geçmeyi sebatsı:ı:ıu: neti • nimsediğ,i ısmdı~ı meslekte muvaffak olUT, yeni bir mcs-
kan bloku, daha kuvvetlı. ıdnha sağlam ~ı AdE>l~I. zaruretle yapıyordu. Ve her mesleki:e, devamın leğe eski bir mesleğin ruhu ve kafası ile girdiği takdirde-

isl hem >edbahföğa. hem de muvaffakl)'eYlzliğ& mah • ve cecnebi herhangı bir cisimden> arl tmkansızJıJmı «at'.iyetle anlayıncıya kadar o mesleğı'n ad.".- ı 

olınak manuına, daha mütecanis bir Bal- ~m=ı=o=l=u:yo~r=,=o~rn~e~Jö:;l~=ğir.:;' ~ruh~un6u~y~a~şı~y~ord~u.~:=:;:::=.:;::=.:;:==:=::=::=::~k~i\~m~d~u~r~. ===--==ı::=::~==--:ı:::::=-=--======-=====ıı 

=~~;;:.~~~::: :.::n ::·: 
tantını Baltan blokuna knlbeylemeıt, lhtiyarlıkta ır·--..................... --.... ·-,ı Madam 
Batk.anlann yakın zamanlara aid sclfı - p, k / H ~tt ba'kımından çok hayırlı bir fikir ve. ara ça 1 taşına er n İr fıkra i Ruzveltln 
Balkan milletleri için yegô.ne sel!met ge- Benzermi•I : NAs' si v Gı"derken o·· rdu·· m ·=.= ... e 
tiren bir Siyaset olacak demektrr. 

B\Dlda şüphe yok. Fakat, bu bloku ne FTamcı kTalı dördüncü. Hanriyi zi • E 
!Uretle tesl.s etmeli? Bulgaristanın Bal - yaTete gelen, nazırlarda'\ birini, kral E 

kan Antantına. iltihakı için, Bulgaristan 1 bir müddet odasını:ı yanındaki küçük i 
nanuna söz .öyliyenler, bazı cküefjk., bir odada bekle~tt Kralın odasın- E 
tartlar ileri sQrüyorlar. Bu prtlar da dan yeşil elbise gıym~ bfr kadın çık- ~ 
Bulgar.ürtanın pmal ve cenubunu alfıka· tıktan ıonra nazın içm almı§lardı. i 
dar eden buı meseleleri ihtiva ediyor. Kral: ~ 
cBuniar halledilirse mesele yok!> diyen - Sizi biraz bektettlm, bana bar • S 
Bulgaristanın .esi, resmen gayeL yumu- denbire bir fiyevr gelmffti. i 
ıak. gayet tatlı, gayet dostanedir. Ttlrki- Deyince, nazır 1ıemen p cevabı ~ 
ye ne Yugo.!lavyadnn bahsederken c bi • verdi: : 
rlnclSi ile aramızda dostluktan başka hiç - Giderken. oordilm hqmetnıeab, ~ 
bir şey mevmubabs değildir. İltinclsi ile ..:.engi y.;§ildi. ' i 
aramızda bazı küçük ve araziye talluk ----.. -·- _.; 
etmıyen mese1eıer varsa ~a bun1an biz Kendisini garib bir 
kendi aramızda halletme~e karar ver • 
dfk• diyorlar. Şimal Vi cenub komşula• Şeklide rehlam 
rile olan dost?uklannı teyidde Bu1gari!I-- Ettiren bir kız 
tan mümesfilileri hiç kelime imsaki yap

mıyorlar. cDostuz. dost kalacağız> diye 
tekrar edip duruyorlar. Ancak camda 
bazı meseleler olduğunu ve bunlar halle

'ıcf.fline artık Balkan blokunun tesisine bir 
mAni kalınıyaoağınh ilave etmeği de u
nutmuyorlar. 

İşte. lblokun §artı veya şartları bunlar
dan ibaret. İfade ha1ınde ehemmiyetsiz, 
küçü'k, hattA pek az manalı şey; fakat 

tatbikata, konkret söylerneğe geçince, 
halli müşkül meseleier karşısında kalı -
naoab muhakkaktır. 

* 

Sinema artisti 
90 ltk efti bir tn,ilb denizci&, bulun- olınıya can atan , 

duğu kasabadan. bet kilometre yol yil- bu akıllı kız, han· 
rfiyerek L<ındraya pimi§. ve çocuk has- g1 kapıya başvur • 

taneshid'e ya.tan, en fakir bir İngiliı ço - m~ ise bir netice 

cuğuna 200 İngiliz nra11 hediye etmiştir. çıkmamış, tuttu • 
Birçok teberrularlle tanınmış olan ihti- ğu her dal kuru· 

. muş. nihayet re • 
yann ttkrint-e, ihtiyarlıkta elde ihtiyaç - ...ı d ·· d'" ~; .. m e gor u6 .... • 

tan !azle. bulunan para, tıpkı çakıl tqma nüz gibi üzerinde t 
benzer, kullanı1mazaa l§e yaramaz. c Bacaklarım 

Burada ihtiyan, para verdiği çocukla düzgündür. Gti • 
bir arada görüyorsunuz. Eeldrr. Bakınız. 

bir moqmun n~ yer? .. 

Ayni umanda 
rol de yapabill • 
rlm. Beni bir tec• 

Bu defald Bükreş toplantısı bu mc -
selelerle meş,gul olacak mı? Bunu, açma Bu da aöz mü di~ceksiniz muhakkak!. rübe ediriz!.:ıt di · 
zamanı gelmediği müddetçe ağızlarını Bir maymun ne yer kı sanki?.. Fakat ye yazılı bir ilin 
gayet sıkı suret+..e kapamasını çok iyi bi- zannınızda aldanıyorsunuz!... Londra tle Paramunt si • 
len diplomatlar. §imdiki halde sır olarak, nemasının kapı .. hayvanat bahçcSinde Moina adınd:ı ve d k'lm Jrenılllerine sa'klıyorlar. Belki konuşa - sına i ı iş. Si • 

Madam Runelt. çok tath konuşan, 

neş'eli bir lı:admdır. Bulundulu meclis

leri bhkaha. .. taret tufanına ıarkeder. 
Ruzveltiıı dofum yılında verilen baloda 

daveUi bulunan sinema yıldızı Ann.abella 

ile konu§UI'ken JlSrdüğilnll.z madam Ruz

?eltin, misafirini güldürecek bir ıeyler 

söylediği: kendDlnin de bundan sevk al· 

dılı belli değil mi? ..• 

Garb medeniyetinin 
geni merkezi 

Arnerikada Kolombiya Unlversftesl 
tt'1rtörU doktor Mur~ nrdiği bir nu
tukta: cLond:rı, artık garb medenlyeti
ııln kültürel, eosyal ve ekonomik merke-

zi olmaktan çıkmıştır. Yeni merk~ Man
hattan adam olacaktır. Bu da garb mede-

niyeti merkezinin bundan böyle yeni 
dünyaya ge~ğine al!mettin demiştır. 

1
_

1 
'L...ıt: goril cinsinden bir maymun vardır. Bu nema müdürle • 

car> ar, ucıki kfe konuşmıyacaklar. Konuş-t~an takdirde belki bir neticeye va • nıaymunun müthi§ bir ı,tihaya malik ol· rinden biri, geny M ••th • b · k 
k 

u ış ır umar oyunu 
raeaklar, belki de varamıyncaklar. Belki duğunu iU listeden anlıyacaksınız: 17.1 görmilş, ala 
bu defa neticesiz kalacak bir hal hamlesi. Sabah kahNaltısı: Büyük bir bakra kadar olmuş. 'c Meksikalı Brays isminde bir zat kuma-
w_ .. .. • .. ç çevirecekleri bir ra dü .. lrün b'- hPmı: · ·• "' 
uil zaman sonra muvaffakiyet ve:reb::e- sutlu arpa, yarım litre sutlü çay, altı yu- ~ ~ -~erısue po~er oyna-
cek. Bütün bunlar. her şeyi çok ince he- murta. filmde kcndi;ine oldukça mühim bir rol mıt ve sabaha kadar türen bir oyundan 

sab eden ve i§lerine fazla karışılmasını Öğle yemeği: Bir kUo kuru üzüm,· on vermiştir. sonra, milyoner olan bemterisinln meş
hlç .wtemfyen devlet adamlarının ve diP- d d =============== bur altın madenlerini .kazanmıştır. Fakat 
lornatlannm lbtleceklc... c::eylerdı"r. Bi ... ı·m a e muz, iki buçuk kilo elma, üç porta- yağlı elonek! bu d • • ıt '· k 

1 
k'l d oyun a asla blöf yapılmaınıı, oyun-

gnıt bu rnühhn meselelerin uzaktan se: - a ' yarım 1 0 omates, tam bir salata. Haftada üç gün çay yerine et suyu iç· cular kartlarını göstere göstere oynamış-
yineisi olanlar için söylenecek söz, Bal- şeker kamışları. mektedir. Et suyu ile birlikte 750 gram !ardır. O gündenberi de talili Mcluikalı 

asla kumar oynamamaktadır. 
kan Antantının veya blokunun, kuvvetli f;!Akş;;!;~a:rn:::y:;e;;m:e~ği:=:: ~75;:;0~g~r:;a:;;m:ç:a:;:y·::;;~te~re=· ::b:if~t~e!!k;;v~er~iln~ı~e~k~ted~'i=r·:=:======~~~~~~~;~~~~====::ı 
bir Batlaın §Uu.nına istinad eden ı..uvve1li ( 
bir Avrupa faktörü olmasını temenni et- 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R INANMAI 
m~kten ibarettir. Bız Balkanlı mUnev
verh!rl ve Balkan camiasının kuvvetli 
şuurunu ta~yan fikir ada?l'Jarı bu te -
memılye bütün samimiyetimizle bağlı o1-
truğunu açıkça söylemc>ktcn ib~rd nlan 

vaiifemizi yapahm, bu da kaf'dir. Her 
tar.afta fikirler bu ıstikamett~ harekete 
geldikçe elbet devlet adamları da bu fi
kir cereyanlarını takiben Balkan işlerine 
rnatlti.b istiikamctleri vermenin çaresini 

Yiyecek saıan diikkanlardan birinin kcpengı indin!ıniı. 
:.ı7.ennde resmi aarngalı !küçük bir kağıd, yaklaşıp bakı -
yorsun uz: 

- Temız1~ğe riaye1 etmediği için aç gün müddetle ka . 
patılmıştır, c 1mJesi yazılı. 

Mur..yyen zamaniarda, muayyen kontr()Har d ı yapı.mak
ta oi.duğunu görerek memnun oluyorsunuz. Faka'. :ıcele et
meyiniz. J~te ~iıe bir arkadaşı:rrlı4ın bu husu.st:ı düşünduklerı: 

iSTER 1 NAN, 

- Sorarım belediyeye: 
cBu dükkancıyı ceza tle adam etmenlıı imkanı var mı? 

Bu dükkfinc..nın ve buna benzer dük'ıtb.nciiaru bu berbad 
lıareketlc~ m~~ak~ pisllk yapmak arzusundan ilf'r: gel • 
ı~emektedır şüpnrsız. Bunlar pisliğin ne d&meıt olduğu:m 
bılmlycn bedbahtlardır. Şclırimhin bu fellketinıt dükkfın. 

uys ceza vermt-kle değil, bütün dükkancıl.a.."1 medeni te 
mizlikten ımtiban etmekle kabild.h'.> 

iSTER INANMAI 

Şubat 18 

Sözün kısası 
-····-

Yiyen, gemigen ..• 

E. Talu 
ilmem hangı bir alim bir mu• 
kayesc yapnuş. Geçen gün bl .. 

zim gazetelerin birmde vardı: Az yiyen .. 
ler, çok yiyenlerden ziyade yaşıyorlar oe 

mış. Olur a? Allah versin! Hayatın çe
tinle§tiği:, maişetin güçleştiği, :yiye~ 
maddelerin alabildiğme pahalandığı böy
le bir zamanda, bu haber, hem de bir 
ali.rnin ağzından, ins:ınların yüreğini fe• 
rahlandırac mahıyct cdır. Züğürd 
tesellisi diye buna derler! 

Gelgelelim, bu no.zariyey inanacak 
ço'k kimseler göremiyorum. Sözüm ona 
zarafet uğuruna peygamber orucu tutan 
züppe bayanlar müstesna. Zira, midde· 
ri.ne düşkünlükleri meşhur olan. (ha • 
mur) l§in.i (amur) işi ile bir tutan, sof. 
ralannda otuz iki türlü yemek bulun .. 
mazsa kenk:lilerini aç kalmış farzcdcn a
talarımız, dedelerimi:ıt içerisinde üç otu.. 
zunu doldurup ta öyle göçenler ekseri .. 
yet teşkil ederler. 

Onun için, ömrü beşer kısalıyorsa, vft., 
cud1anmız erken yıpranıyorsa. bunun se.c 
beblerini. başka tarafiardf.ı. aramalıdır-. 
Kafa ve sinh"ler sağlam oldukça. filphe• 
siz mide de kendısinc:? sunulan §Cylerl 
reddetme~ Bana. bir asır evvelki, hattA 
>"anm asır evvelki huzuru verinde, hel'I 
gün, gözünüzün önünde bir b~tün kuzu 
yiyeyim. sonra da seksen yaşıma kam 
yaşıyaymı. nmrna. nerede? 

Hayat şarUarı öyle ağırlaştı., öyle b~ 
işkence hali aldı ki, her bırimiz yer yü .. 
zünde yirmi yıl nasıl tutunabiliyoruz 0"4 

na şaşarım. Manevi üzüntülerin cümlei 
B.Sd o.ye üzerind2ki tesir ile vazilesinı ya .. 
pamıy.acak hale gelen bir mide sahibi,; 
çilekeş devrişler gibi bir zeytin tanesila 
kifaflansa gene nafile! Zamanın gidişine 
aYS'k uydurmak bel.ki de kolay. fakat si• 
I1i.r ve mide u~urmak hemen hemen 
muhfildir. 

BöyJe bir hayatı iki yıl uzatacağım dl· 
ye aç oturmayı anlamam. Vücudumd~ 
marn bir hastalık yoksa, bir tabak nefis 
yaprakdolımasını, tad.sız tm.su.z geçire • 
ceğlni bir yıla terclh ederım. 

Bilmem hikayeyi bilir misiniz? 

Adamcağızın biri doktora gitmiş, de • 
miş ki: 

- Doktor! Ben yüz yaşıma kadar y~ 
şarnnk Jsti'yoru.m. Bana bunun yolunu 
göster. 

Doktor sormuş: 
- İçki içer misin? 
- Ağzıma damlasını koymam. 
-Tütün? 
- Kokusundan nelret e:lerim. 
- İY.i yemek yer misin? 
- Gı.dam sütle yumurtadan ibarettir • ., 
- O halde !kadına düşkünsün. 
- Kat'iyyen! Heiallnden de, bnra • 

mından da daima kaçınmışımdır. 
H<'kiro. herifin yüzüne bakmıı, bak • 

mış, ve: 
- Öyleyse, demiş, ne haltetmeğe ya • 

f!yacaksın?! . 
Emhı olun: Güzel bir sofra, ağız tadi

le pişir.ilmiş rki kap yemek. iki de can.. 
dan konuk. dünyada bundan zevkli caı. 
na can !katıcı şey olamaz. İnsanlann, bl~ 
birlerini yemeleri iyi yemek yemesini 
unuttuklanndandır. 

Sonra. Azrailin de yıyenlerle yemi • 
yenler arasında fark gözettiğine, bu S89" 
?1a nazariyeyi ortaya atan sayın alfnı 
ınanmn! 

....... ·-···············-···--············· .. ···-·· ... ....!t 
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Halayda Türkigede mer'i 
kanunlar kabul edildi 

Cümhurreisinin 
kabul resmi 

Ankara 17 (Hususi) - Cümhu:r-

E 
l 
f 

• J:Jir muhasebe o!ursa 
reisi tarafından tertib edilmekte o- Yazan: Sellin Ragıp Emeç 

lan kabul resimlerinden 3 üncüsü ç tnde ilk Japon harekeh başla • 
yarın saat 1 7 de yapılacaktır. Bu dığı zaman J apo!l hükılmetı dün. 
kabul resmine baremin 4 üncü ve . . -t 

· · · il kam ya devletlerine temmat vermış ve o e • 
beşmcı d~recelerıne dah. er denberi takib edilen cAçık kapı> siyase-

Du- D Hatay Mecıı·sı·nde fevkalade heyecanlı bir cel~e memurin ıle Ankara beledıye mec- i tine riayet edileceğim bildırmişh. Bugün, 
lisi azalan davet olunmuşlardır. ! Japonya tarafından Çinde iş~al edil~ 

akdedı.lmı·ş, Tu·· rkı·ye kanunlarının kabulü Ha tayın her ; ......................................................... ,,; topraklarda, Japon emtiası mustesna, di· 

N k • • ğer memleketlere aid mamul e~ya ağır 

tarafında bu··yu··k bı·r · '"Ç uyandırmıştır 9Vyor SCrQISI gümrüklere tabi tutuırnakıa ve çın halkı se vı u ile ticaret Japon sermayesine ihhisar et-
___________ A'a" '-adarlar pavı·yonumuz tin1me'k istenmektedir. Hatta yeni tet-

En 1..J\- i ----ı tt· v • ' t ·h·l ah ut · bl ra uygun ol· 1 
l ~ Antakya 17 (A.A.) - Anadolu ajan • cümen:imjz hüa.uıuet n ~ue ıgı mu - vazı arı ı e, m a ıca a • • 'l . .. ..

1 
kil edilen. muvakkat Nankin hükiimeti • 

sının hususi muhabiri bildiriyor: clb !lebebleri tamam.ile varid görmüştür. mıyanların tamamen veya kısmen tatbik ıçın ı erı suru en nin kısmen kontrolü altında bulunaD 
Millet Meclisi bugün fevkalad~ heye • Encümenimizin tetkiklerile derin bir saa- edilip edilmemesine icra meclisi salabi- iddia) ara ne diyorlar? Yomgçe nehrinden geçecek ticaret eşya· 

canlı b1r celse yapmıştır. Ruznamenin bi- d~ hiuettiği bu kanun bir anahtardır ki. yettardır. Tadil kanunh olur. sının da hususi resm~ tabı tutulduğu ve 
rinci maddede Türkiyt? cümhuriyeti ka- bununla hazineleri açmaktayız. Filhaki· Madde 3 - Mer'iyete giren her kanun Nevyork sergisi hazırlık.lan hakkında bundan yalnız Japon emtiasının istisna 
nunlarınm Hatay kanunları olarak kabu- Jr.a bu kanun Hataym sa.adet ve refahına ona müteallik kanun ve ahkamı ilga e- dün bir yazı neşretmiştik. Dün bu müna- edildiği haber verıımektedir. Alakadar 
iüne dair bir teklif vardı. Bu kaımn ad- Hlhnet ve taallsine bahşedilmiş büyük der. sebetle ve tavzih mahiyetinde bize §Uma- devletler, çok hassas oıduklarını söyle • 
tiye encümeninde tetkik eıdllerek heyeti ve tükenmeı: bir servettir. Diğer iki madde kanunun mer'iyetine lfunat bildirilmiştir: dikleri bu işde Japonyayı protesto etmeı. 
umumiyeye sevkedilmiş bulunuyordu. Esbabı mudbenın okunmasından ve ve icrasına mütealliktir. j 1-Yeni heyetin işe başladığı tarihten le iktifa etmişledir. 
Kanunun esbabı mucibesi şu suretle izah nutll'klardan sonra kanunun metninin Kanunun kabulünden sonra kürsüye önceki hesablarm İlctısad Vekiletince * 
edilmektedir: müzakeresine geçilmif, Miliet Meclisi bi- gelen başvekil bir nutuk söylemiştır. Ve teslim ve devir alınmas! yen! heye!in Bundan bir müddet evvel İngiltere vı 

Bu kanun şayanı §Ükran ahkfimı ilıtl'n nuını sarsan alk.ıJ tufanı arasında müt • hu vesile ile Hatayın ana vatana ve Bü- mesaisini kolayla~tırnıak içindir. Yoks:ı Fransa devletleri gene ayni Japonyaya 
etmesi fübarile encümenirniı.ce derin bir teffkan kabul edilmiıtır. yülk Şenne sarsılmaz bağlılığının Büyük İstanbula hususi bir tetkiık heyeti yol - müracaat ederek Tonken körfezine bakim 
memnuniyetle karşılanmıştır. Ana va - Millet Meclisine arzına dair Hamd, S0J- lanmamıştır. . . . Hanyan adasının Japon kuvvetleri tara· 
tanda cari olan her kanun Hatayda da Kanun fUdm: çukun takriri ittifakla ve alkışlarla k1bul 2 - Eski heyetçe Slparış edılıp te YPtıı fmdan işgal edilme.sinin mühim ihtilat • 
tatbik sahasına girmesi halkımı:!ın bir Mald'de 1 - Tlirkiye cümhuriyetl ka • edilmiştir. heyetçe tetkik ve formaliteleri tamam - lara sebeb olacağını bildirmişlerdir. Ja • 
anda medeni kanunlara kavuşmasını te- nunlan Hatay kauunıan olarak kabul e- Tüııkiye cümhuriyeti kanunlarının ka- lanan siparişlerin tamamen bedelleri Ö • ponlar, bu ihtara rağmen Hanyan adası-
ın.in edecektir. Bu kanunlar silsilesi Ha- d11miştir. bulü Hatayın he!' tarafmd.ı büyük bir denmiştir. nı işgal efükten baş~:ı her türlü ticaret 
taıy için mes'ud netıceler doğuracaktıt'. Madde 2 - Bu kanunların meriyete sevinç uyand~tır. 3 ~ ~azı projel~r değiştirilr~liştır. Fa : gemilerinin, bu adanın 30 mil şarkınd.an 

Suriyede çarpışmalar 
oldu, kabine çekildi 

Muhtelif şehirlerde halktan ve zabıta 
memurlanndan 230 kişi yaralandı 

-• 
kat JUrıden ~e.çmış ve .~a~ ~.. kı~etı geçmeleri lazım gel'diğine dair de ahk.iım 

ı hak'kınlfa salahtyetta'!" 1urının musbet koymuşlardır. Ayni Fransa ve İngiltere inniliz (' efiri mütalea dermeyan ettiği hiç bir proje bu hareketi de bermutad şiddetle protes-
::J '- değiştirilmemiştir. Bürhar:. Toprak ise he. to etmişler ve Japonyactan, Çin hareUb 

Atatürkün t butu yetin lüzum gösterdiği san'at eserlerini bittikten sonra ada işgalınin devam et -
· tethlk eden jüridedir. Ve bu hejet bu- miyeceği vadini almışıardrr. Bazı Avrupa 

O .. n :;n Je eg\J ., , . ı· ~ün (dün~ top~anara!t ~rgiye gıdecek gazetelerinin neşriyatına inanmak caizse, 
ü U , u.ç heykelı tetkık etmışttr. Fransanın Tokyo sefiri, kendisine bu vA-

Anıkara 17 (A.A.) - İngilterenin 4 - Sergi heyetinin tahsisatı bitme - di yapan Japon hariciye mümessiline te • 
Roma lbüyü'k elçiliğme tayin edilmesi miştir. Siparişlerini tamamlıyaıı müesse- şekkür dahi etmiştır. 
dolayısile bu akşam Ankara.ıdan ay _ seleroen paralarını alm1yan yoktur. Ga- * 
nlacak olan Sir Persi Loren bugün zete fotoğrafcı~an d_a e~ki sergi he!et!ne İspanya harbinin başlangıcındanberl 
saat 11,15 te Etnografy.:. müzesine git- satacakları resımlerın kartpostal numu • mühim bir sevkulceyşi mevkii bulunan 
miş ve Atatürkün tabutu önünde e- neler!ni vermişlerdır. Resim salmamı<j- Majorka a!dası Franko kuvvetlerinin, Mi· 

Berut 17 (Husus!) - Başvekil Ce- 1 ~O kişi, zabıta memurlarından da 70 ğilerek Ebedi Şefe karşı son ras.rnei !ardır. norka adası da hükfımeıçi lspanyollan" 
mil Mardam istjfa etı:ni.ştir. Daha f/V • kifi yara!a.nmıştır. Çarşı kapalıdır. ihtiramı ifa eylemişfü. 5 - Amerika;va şimdiv~ kadar hiç bir elinde idi. Bars~!o:ı düştükten sonra 
vel Dahiliye Nazırı Cabiri istifasmt ver Şamda da hükfunet aleyhine nüma- ~ e<-va yollanma!Tu~ır. Gönıderilecek inşa Frankocuiar Minorkaya kaqı bir işgal 
miştir. Cabiri, istifasından ~l all ~ler tertib edil.mit ve 20 talebe ya - ... malzemesi ve teşhir eşy:ısı Amerikacald hareketi tertib etmM istediler. Böyle bir 
komiser Puaux ile görüşmüştür. Bu kalanmıştır. 60 .f Ct brikada Türk hevetinin bildi.receğ, tarihte yol - hareket müdhiş bir kitali icab ett;rebi. 
mülakatta diğer nazırlardan bazılan Diğer ta.raftan L!zkiyede Mürşid J 1 lanaca'ktır ve sigorta parasının kalmadığı lirdi. Bu sebeble tngiHerenin tavassutu. 
da hazır bulunmuşlardır. Bu hususta çetesi variyete h!kim bulunmaktadır. Mes/ekıA kurs'ar hakkındaki fıkra da yanlı~tır. Sergideki nu istediler. Ta ki ?vlinorka işga1 edilir. 
bir tebliğ neşredileceği bildirilmekte • Cebelidüruzda hükUmet makamları iŞ" Türk paviyonu günür.de açılacaktır. ken hükUmetçilerden ıstiyenler de ada· 
dir. gal ed:ilnıi.ştir. A l k Son Posta - Dünkü yazımızda ta~rih dan uzaklaşabilsin. lngilizler bu müra • 

220 Jd§i yaralandı 'Şamda Ç l Q CQ • ettiğimiz gfüi ortaya atılan iddiaların e- caati kabul ettiler ve Mınorka önlerine 
Adana t7 (Hususi) _ Surlyenin Şam 17 (A.A) - D. N. B. A-~- 17 (H ··) • .. snssız olduğunu işitmf'lkle memnunuz. Ve- bir kruvazör göTh:iererek ik' taraf mü • 

, __ 1.1 d h lk ıt.1\.ata ususı - Sınaı rnuessese- .1 . h t b .. v· .. h 1 . . 1 k 
muh~lif şehirlerinde ~ .. ...,,.ıklıiklar ol- Dün -hriıı bü~"'~ IOAd.A.lann a a 1 d ald kl •A rı en ıza a u.un şup e erı ıza e etme - messillerini bu kruvazörde karşılaştır • 

.n.cu."i r J........ _l e.r e ve m en oca _arın da meslegı kurs .. . .. · . 
muştur. Humusta hükfunete ,,..,,,....,.. t.- nüm.ayı. yanmııc.tıır 12 kada'r yaı·alı lm d . . . .. ı le beraber asıl muhıın olan noktanın u - dılar Böff1ece teslim ve tesellüm şartlan 

............ .,... -J 1:""·--ı • lar açı asına all' nızamnamenın mu • . . · ,~,. 
Dan eden halkla zabıta kuvvetleri ara· vardır. PôliA 30 kifiyi tevkif etmiş - · D 1 ş!\ zermde durmuyQr. Bu da ışdı:- geç ka - tesbit edildi Fakat mü7.akerenin tam ha· 
ır zakeresıne ev et urasında başlanmı;:;- 1 d - . .. · 
eında çarpışmalar olmn-ctur. Halktan tir. · ·· d . . . • ın ıgı ve sergıdekı Türk paviyonunu!l raretli bir saflıasında meçhul bir takım 

~ tır. Nızamname gun elik ışçı sayısı ye • IA •• • 

Yugoslavyanın harici 
siyasetinin ana hatları 

Yeni Başvekil Meb'usan Meclisinde programını anlattı, 
Hırvat meselesinin halline çalışacağını söyledi-

Belgrad 17 (A.A.) - Başvekil Çetko - hMclnnda ne dü§iin.düğü hakkında soru -
v.iç, mecliste beyanatta bulunarak y~nl lan bir ııuale şu cevabı vermişt1. 
hükfrınetin sulhun muhafazcısı ve Y• • Bu beyanatta. ~ hükUmetlerin be -
goslavya harici siıyasetintn tarsini yolun- ya"oatlannda okurouı olduklarımızdan 
da şimdiye kadar sarfedH.mlş olan gay • gayri fazla bir şey yoktur. Filhakika be· 
retlere devam edeceğUıı söylemiı vı de- yanname bir Hırvat meselesi rnevcud ol· 

A ··z-0. f 1 l • .. azım gel~n rnukem.ınehyetle hazırlana • tayyareler teslim olmakta bulunan Mi • kfuıu yu en az a o an sınaı muess~se - v k. . . , 
d bil ili. , kA . . . mıyacagıdır ı hızı de korkutaı: budur. norkayı bombardıman ettiler İngiliz k:ru ler e g san at ar yetıştınnek ıçm 

k la tesıs. !::"'kl. ·· :._ed K ~ ' vazörü de .büyük bir tehlike atlattı ve ne. 
urs nn "$"'.mı ve muu a:; progra ~ 1 ıo·· ti vaotırunun . . . . . 

t yin etm"'kted;,.. K v ~ .,. ticesi gene şıddetli bır protestoya inhısu mını a "' ....... . urs açmaga mec- . · · 

bur olacak fabtika sayısının 60 kadar o!a- helaA sın da Uç gunıu·· k etti. 
cağı tamin edilmektedir. Fabrikalard~ * 

•· t · d k Bu misalleri l1anihaye uzatmak müm-
nizamname mer ıye e gır i ten üç ay bı·r yavru bulundu 
sonra kurslar faaliyete geçmiş bulunacak kündür. Bu da gösteriyor ki bir kısım 
ve bir sene devam edecektır. .. .. .. .. 

1 
devletler umumi bir silah patlaması için 

Dun akştam Kadıkoyden Kopru~e.. ellerinden ge?eni. yapıyorlar. Bir diğer 

Çemberlayn 2kşam 
yemeği~i Alman 

sefarethanesin~e yedi 
miştir ki. duğunu zikrediyor, fakat bunun ne su • Londra 17 (A.A.) - Çemberlayıı 

c Yugoslavya krallığı, 4-5 sene süren. retle halledileceği hakkmda hiç bir şey diin akş?.m yemeğini Alman sefaret • 
kral naibliği müddetince sebatlı ve ya • demiyor. Beyannamede mühım obn nok· hanesinde Alman ve İtalyan sefirleri 

buçuk pos.asını .!apan vapurda buru:ı kısım ise, başta İngiltere olmak ilzere 
yol~ulan~ t-eessurle karşıla.~ık!.an bi!r vurdum duymazlıktan gelerek böyle bir 
hadıse oımuştur. Vapur, Kopruye ya- maceraya sürüklenmekten itina ile kaçı· 
naşaca~ı sırada, yolc~lardan biri hela nıyorlar. Fakat bu kovalama ve bu ibtl· 
önünden geçerken bır yavrunun acı a- raz ne zamana kadar devam edecektir? 
cı feryad etti,ğini duymuş, derhal za • b·linemez Fakat hzırlıklı olanlarla ha. 
bıtav1 • habe:dar etmiştir. _ ~rlıklı ohnıyanlar nihayet işi hesab g5r· 

Helaya gıren memur'lar yerde uç miye 'dökecek olurlarst gürültü pek ya
günl~k olduğu tahmin ed!ile~ bir e~k~k man olacaktır. Çünkü masraf kabamut 
çocugu bu~muşlardır. Ç<:>cugun kunın ve alacaklı olara'lt ta ancik bir tarafı'l 
tarafmdarı. bırakıldığı anlaşılamamış • elinde liste kalmıştır. Öbür taraf ltste!llo 
tır. Darülacezeye ®nderilen çocu~ nin yek\\nunu aşağı yukan doldunnuı • 

pıcı siyaseti sayesinde büyük devletlerle tıı, devlet birliği ve milli birlik ilakkın - ile birlikte yemiştir. 
olduğu kadar bütün komşula1'ile de çok da malAyani cümleıerin bulunmadığ1d1r. Salahiyettar mahafil, siyasi vaziyet. 
sikı ve dostane münasebetler- tesis et • Bu keyfiyeti ileriye bir adını gibi tetak- te huzur ve sükun temini meselesinin 
J?ıiştir. Son seneler zar!ında elde edilen ki etmek muhakkak ki hatadır. Fak:ıt bu yemP.~ esnasında görüşülüb görü • 

Cemal İyiol ismi verilmiştir. tur. _ Selim Ragtp Emeç 

müs'bet netieeler Yu~oslavya harid •i - zannımca bu doğru yola doğru bir yarım şülmediğini suale şayan görmektedir. Eski Ziraat Vekil'erinden 
yasetinin ibeynelmileı bir anlaşma gaye - çark teŞkiı eder. ingiliı ordusunun nıevcudü arttı Sabri Toprağın ölümünün 
sile ta'kib ettiği yolla~ııı isabetli olduğu- Londra ı 7 ( A.A.- - Harbiye müs· 
nu. meydana çıkarmıştır. Maarif Vekili Sovyet t~şan Lord Munster dün akşam verdi - yıldönümü 

Franko taraftarla.n 
Brüksel de 

Istikbaide de harict siyasetimizin va - .. .. ği bir konferansta kara ordusu mevcu- Ankara 17 (Hususi) - Ziraat Vekiii 
zifeleri 'kazanılan bUtün dostlukları ke - buyuk elçisini makamında dünün, 1933 ie 130 bin iken, bugün Muhlis Erkmen ve Zıraat Enstitüsü yarın Brüksel t 7 - Franko'nun taraftar-
mali itina ile muhafaza etmek iyi mü - kabul etti 202 bi~ baliğ plduığunu sö~lemiş .; e~i Ziraat Vekillerinden Sabrı Topra - ları ant bir baskın neticesinde Cümhu 

bir baskın yaptılar 

nasebetleri.n idam.esine ve daha iyi bir t" ğın ölümünün birinci yıJdönümil müna • d ,......,..," , bi-
Ankara 17 (Hususi) - Maarif Veki~ ır. sebetiie merhumun Istanbuldaki meza • riyetçilere aid Casa e ...,..,~anın 

fstfkamette inkişafma çalışmak olacak • al 4.-: ı-~- M .. te 
Hasan Ali Yücel bugün saat on yedide Nakillerini istiyen ha.kim nna birer çelen~ koyduracaklardır. nalanın işg eulllŞ oı::-ıuu. u arrıx • 

tır.> Sovyet büyük elçisi Terentiyeft maka • Bu kadirşinaslık vazifesini Vekil ve lar, kapıcıyı hapsettikten sonra kAti • 
Dahili siyaset hakkmda başvekil, hU • Y8 mUddeİUmUmİler 

kO.metin cHırvat k.ardeş!er11 meselesi • mında kabul etm_l_şt_ir_.___ Enstitü namına Orman Fa~jltesinden bir bin gelmesini beklemişler ve kAtib g&. 

nin adilane ve tam müsavat daire.inde Mahrukat nizamnamesi Ankara 17 (Husu.si) - Na.killerini is - heyet yapacaktır. lir gelmez Casa de Espana'nın Fra.nko-
halline çalışacağını beyan etmiştir. tiyen ha'kim ve müddeiumumilerin mü • M"ılll EmlAk MUdUrU nun mümessiline de~diğine da!rı 

Maçek ne diyor? Ankara 1'1 (Hususi) - Mahrukat ka - r.acaati yarın sona ermiı olacaktır. Ve • ik 
1 

· tt• · 
1 

. .:ı..ı- B. ı....&.... 
i Ankara 17 (Hususi) _ Milli Emlak ves· a ar ımza e ırmış eruıı·. ma uı· .Zağreb 1'7 (A.A.) - Maçek Tsvetkoviıfn nununun tatbikine dair nizamname kh- kalet önümüzdeki hafta içinde hazırlı -
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wıı müı:avirlilCıine tayın' edildi. ye eW..;l,.....; .. tir. ilin Hırvat rneseleaine temas eden kısmı rasuıa gönlderilınifUr. zedecektir. ,.. s .Ll..u.&.ı...L.l'i 



4 Sayfa 

Belediye bütçesinin 
tevzinine çal şılıyor 

Belediye varida tile masrafları arasındaki 600 bin liralık 
fark yüzünden b ·:tçe henüz hazırlanamadı 

Vali ve Beledtye Reisi Llıt!i Kırdarın j b&kımdan Lutfi Kırdarın bir rapor hazır· 
ı~ Salı günil akşamı Ankaraya gide- lamış olduğu yolundaki haberimiz doğ -
ceğini ve beraberind~ İstanbulun iman rudur. 
hakkında hazırlamış olduğu raporu da Valinin Salı günü Ankaraya gid0 me • 
götüreceğini yazmışhk. Müteakıb gün - yiş~ne ve seyahatini bir harta <l.ı"!a t~hir 
lerde çıkan gazeteler valinin Ankaraya eaişine gelince, bu da bütçe hazıriıkları 
gitmiyeceğini ve hazırlanın~ bir rapo - henüz ikmal edilmemiş olmasından llcıi 

run da mevcud bulunmadığını yazmış - gelmeıktedir. Bütçede nltı yüz bin liralık 
!ardır. bir açık görünmektedir. 
İstanbulun imarı için hükıimetten yar- Uzun çalışmalardan sonr:ı bütçe açığı 

dun görülecek, evvelce toplanan beledi- bir türlü lkapatılamam1ş ve vali de mec· 
yeler ikongresin1e tcsbit edilen esaslar buren seyahatini t~hır etm.ştir. fstanbul 
dahilinde yeni varidat membalan ara - defterdarı Şevket bütçe açığını knpat • 
nacaktır. Vali. bu husustaki noktai na • mak için belediye muhasebe müdürüne 
&arllll VekAlete anlatacak, imar için ne- yardım etmektejir. Btitçi:! açığı kapatı • 
ler yapacağını sid olduğu makamlara labildiği takdirde vat önümüzdeki Salı 
bildirecek. muavenet taleb edecektir. Bu günü Ankaraya gidecekt:.r. 

Çalıştığı dükkandan para 
çalan biri yakalandı 

Beyoğlunda 1sti.klll caddesinde bulu • 
nan dükkanlardan birinin sahibı zabı -
taya müracaat ederek. gece dükkanın 

kepen:k kilidi kırılımak ıuretile içeri gi -
riJdiğiıti w kasasında bulunan 130 lira
nın çalındığını iddi9. etmiştir. 

Bir otom~bil ka7asında 
yedi kişi yaralandı 

Çamlıcada Bulgurluda Aygıroğlu soka

ğında oturan Mahmud Necib, evinde bir 

rakı alemi yaptıktan sonra otomobi!irıe 

arkadaşı Remziyi, kansı İkbali, Ceylan 

Civeleği, Fatma D:ığlarakar. Hikmet. ve 

Altanı alarak gezmeğe götürmüştür. 

SON POSTA 

Şehrin güzelliğini bozan 
boş arsaların etrafı 

kapatılacak 
Şehir Meclisi Şubat toplantılarına dün 

de devam etmişti:r. Şehirde yapılacak bt
nalann tAbi o1acağı şeraite dair yapılan 
talimatname hakkındakı mülkıye ve nı..

fia encümenlerinin müştereken hazııla -
dıkları mazbata mü:ıaknşalan mucib ol-
muş ve 25, 26 ve 27 nci madtlelerin tet • 
rar tetkiki içrn, mazbata kavanin encü -
menine gönderilmiştir. 

Daimi encümenin kararındn. beldenin 
S1hhat ve intizamını ihlal eden şeylere 

meydan vermemenin belediyenir. kanu
nen muayyen vazife!erı arasında olduğu. 
etrafı lkapatılmamıc; boş arsaların manza
ralarmda'ki çirkin lt:t beldenin intizamı -
nı ihlal edici m ahiyette olmakla berabe:
bu arsalara çöp vesaire atılmak suretile 

BUGÜN GÖRECEGINIZ 

• HEYECAN ve 

1 E 

Şubat 18 

EN GÜZEL EN MÜTHİŞ AŞK, 
FEDAKARLIK FİLMİ 

Sinemasında 

ATEŞ ÇEMBERi 
Baş Rollerde: MADELEINE KAROL - NENRI FOND 

Aynca proıramda : Amerikalı reji.arlerim me.Ieketiaizu 
çevirdiği Tfirkçe Sizlil 

YENi TURKiYE 
Bugün ıaat 12.45 ve 2.30 da tenzilAtlı matineler 

Rndyo ve Şarkı Kratiçesl 

ALiCE FAYE 
FRED ASTAIRE'ın rakibi dansör 

GEORGES MURPHY 

/ M ii Yö"N f ff LE R 
REVÜSÜ 

ammenin Slhhatin: bozacak hareketlPre 1 Danslı ve musıkili muhteşem 
de tevessül edildiğinir. hemen daima gö- filmindeki dekorlar, lOks ve ihtişamı ve bilhassa mevzuunun inzellitl ile 
rü1diiğü bildirilmektedir. •• 

Bu kabil arsalann ana caddeler~ mü- Bu Hafla S U M E R Sinemasında 
mas cephelerinin kapatıJmas1, bildirilen seyircilerini gatyediyor. lııveten ·EKLER JURNAL 
mahzurun izalesini temın edebilecektir. ~---~ Bugl\n sa!ll ı v, 2.30 da tenzilatlı matineler. ~--••il' 

~~ sınırlan !~nd~: ana ~ddcl~ - ~~--~--~--~----~~-~---~-~----1~ 
den belediyece lüzum görülecek yerler - ı 

de mevcud boş arsaların caddelere mü
mas cephelerine usu1en yapılacak tebliğ 
ve ilan üzerine belediye fen heyetince vt-ı 
rilecek tipe muvafık şek1ldı> duvar lnc::a -
sına arsa sahibleri mecbur tutulacaklar
dır. 

Bugün S A R A V Sinemasında 
PIERRE FRESNAY 

ve 

NADINE VOGEL 
Yapılan tahkikatta. hAdllenln ceıeyan 

tekli hakkındaki iddianın varid olamıy:ı· 
oağı anlaşılmış ve hırsızlığın mllğazanm 
içinde bulunan rnilstahdemler tarafından 
yapıldığı tesbit edilmi,tir. Bu iz üzerinde 
Ji!:rüyen zabıta tahkikatı \:lerinleştirilinc.? 
suçun mağaza uşaklarından biri tarafın
dan işlendi~ tahakkuk etmiıtir. Fail tu
tulmtıftlır, 

Yolda giderlerken, Mahmua Necib faz- Taksim nahiyesi dahllindekı Çöplük -
lasarhoş olduğundan otomobilim kulla- çeşme sokağımn Eskıçeşmo olarak tev~i-

Fransız ve lnrilz Akdeniz Ulolarının iftiraklle çevirdikleri 

AKDENiZ KORSANLARI 

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

Maı,ı~rrllı ı 

Vali Şehir Meclisi •zalarına 
bir çay ziyafeti verlyc.r 

V &li ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar 
bu akşam İstanbul Şehir Meclisi aza -

lan şerefine Harbiyedeki Vali kona -
luıda bir akşam çayı verecektir. 

namamış, Kısıkhcla tramvay direğine 

çarptırmıştır. Otomobili ı ön kısmı tama

men harab olmuştur. :i~ ·nde bulunan ye

di kişi yaralanmış, şoför hakkın:fa taki -
bata başlanmıştır. 

Şel:ir i~ll'ril 

Esnaf aıkı bir kc rtrola t .. bl 

mi !kararlaşmıştı:. 
Vapurlara lkomanya veren tüccarlara 

tenzilatlı buz verilmesı teklif edilmekte 
idi. Meclis bu teklifı de aid olduğu en -
cümene sevketmis ve Pazattesı günü tek
rar toplanmak üzere dağılmıştır. 
:····························································· 
TEŞEKKÜR 

Yavrumuz S:ı:l!banın vefatı müna.sebetlle 
gerek cenaze merasimine gelmek zahmetini 

tutulacak lhtly:ır buyuran ve gerek mektub ve tel -
. grafla veya b!zzat tazı~ ve tesliye lütfunda 

Esn!lfm beledıye zabıtası tarafından bulunan muhterem cıoot ve akrabal-arımıza 
kontrol edilmedikleri görülmü.ş, şube - derin minnet ve şükranlarımızı 1lrzederlz. 
lere mühim bir tamim gönderilmistir. Sabiha Ta.nta•'1, Lütfi Tantavı, İzzet Tan-

. tavı, Feyzi Alad-ı, Munlre Slnaplı iı. 

Kahram n ık ve afk {ilminin mOassir, Heyecanlı va eGlencell ve gnz 
kamaştırıcı Mevzuu ile seyircilerin ali ka takdirini kazanıyorlar. 

ilAveten: FOK..> JURNAL Son dDnya haberleri 
B D O ug n aaat 1 ve 2.3 da tenzi:lth matineler 

Bugün SAKARYA sinemasında 
2 BüyOk film ... Mevsimin 2 bOyOk muvaffakiyeti .•• 

Yarah kartal 2 aşk arasında 
KLARK GA HLE - MYRNA LOY- FRANCHOT TONE - MAUREEN 

SPENCER TRACY O'SULLA VAN • VIRGINİA BRUCE 
taı·nfındtın Fransızca sözlQ tarafından Fransızca soztn 
Aşk ve zafer n.anzumesi Aşk ve vazife romanı 

-Esnafın, sıkı surette kontırollarına de- ------- ·-----

Devamsız belediye memurlarının vam edilmesi istenmektedir. T A K s 1• M s •ı N E M A s 1 N D A 
ma•tından kıstelyevm yapılacak v·ıı t . .b t k . , 

ı ye ınzı a on·isy nu 1'" hczıye • 
Vazif~ine dev~ etmiyen belediye kararını tas< ik etti 1 M A R J E B E L L 

memurlannı teftiş heyeti cezalandır • 
makta idi. Bundan sonra şube müdür • ~i~aye~ inzi~:ıt komisyonu Vali mu- Bu sene görec"ğiniz yegane fılml ve JEAN RICHEPIN'ln eseri 

leri devamsızlığı görülen memurlann avının nyasetı altında toplanmış, 11 M E u M K A D 1 N 
maaşl~n<la kıstelyevm J1aıpacak w ilkmekteb muallimi hakkında verilen 
kıeyfiyeti Memurin Müdi.irlüğiine bil- tecziye kararını tasdik etmiştir. 
direcektir. .. ............................ -............................. Filminde oynadığı rolde en En TEHLiKELi BlR AŞKIN tevlid ettiği bOtOn lHTlRA:::ıLARL •• 

TDrkkutuna talebe kaydediliyor M E V L Ü D ÖLÜ~1 BUSESi... ÖLDÜREN AŞKI... Tasvir ve temsil ediyor. 

On yedi yaşını ikmal eden lise ve Pederlmlz deniz blnba§l}ığından mütelWd Sinema şaheserinde bir edebiyat şaheseri 
yükse~ ~~il talebelerinden arzu e - ::~~~a~~~acı~:~ ::;nn::~ ü~~a 0:;

1
: ~·--.. lll\vuten EKLER JURNAL Son dOnytt haber.eri BugOn saat 1 ve 2.30 da tanzillth matineler • 

denlenn Türkkuşuna kaydına başlan • köyde Mecl<!ıye camU~rlflnde 19-2-939 Pa- •••lP 
m~ır. zar günü otıe namazını müteakıb Mevlfidü 

Bundan başka a, b, c ve turizm brö- Peygambert olrutacaltından kendilerini se -
vesi alanlarla, geçen sene Türkku.şuna venl~rtn bu ayini dlnty1 teşriflerini rtea ede-

yazllıp da kampa sevked"lmiyenlerin rı~uk.lan: Hediye, Fa.tma, Naile, otlu Ta-
de knydi yenilenmektedir. ceddin. Damadı: Deniz blnba.şuıı Zeki. 

Kahveci ve garsonlar toplandılar 

BUGÜN 

MELEK SENENiN EN BOYOK MUVAFFAKIYETI - EN GÜZEL FiLMi 
Sinemasında 

Bİi\'İiK VALS 
._ _______ _. Bugün ıaat 12.45 ve ı.30 da tenzllltlı miatineler. 

,., 111111111111111111111111111111il11111111111111il1111,. ı İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

l~NEW YORK § Cinsi Te mikdan Tahmin tık ihale gOnQ 
bedeli teminatı ve ıaatt 

= Ber1Pai = - -: llk seyahat 5 -----------------

-
! 14 NiSANDA ~ (AltıyQı bin) adet kapanı, ()11z bln) 
_ - çtrt sustalı kapsOl, ( ytız ytrmi) kilo 
5 5 çirlş, (yedi yoz dokaan iki) kilo monta 
§ Atina Gidiıte g çivisi, (dört yoz seksen kangal) ata9 
5 Roma 5 çivi, (ytız yirmi) kilo çelik çember, (iki 
5 Paria M AN HAT T A N ~ bin yedı yoz a1tmış > tııo tnbara oivısı, 
:_= Ne~ Y ork Dönüıte ~ (iki bin) metre zımpara kağıdı, (dört 

Parıa - yQz otuı iki) kilo ökçe perçin çivisi, 

Lira Ku Lira Ku 

2988 00 224 10 23 - Şubat- 59 
Perşeml)if 

saat 11 

§ l.tanbul N O R M A N D İ E ~ (ytız ıeksen) kilo ökçe takviye çivisi. 
= - 5 144 kilo 9. katlı keten iplik :J 2102 40 1~7 68 23- Şubat· 939 
§ NEW YORKTA 21 GUn E 216 • 3. • ıı ıı Perşembe saat 14 

~-= u TAFT OTELiNDE ,. ~ Nalça. 24500 (yirmi dört bin beo 735 oo 65 ıs 28-Şubat-93g 
Gar1onlan" topla" tısından Mr fntıba = = ytız) Qift Perşembe saat U 

Dil •l\ı-~- = = 1 - Cin.il, mi'k.dan tahmin bedelleri ve ilk teminatları yukarıda yazılı 13 (on 
n uıs ~n evvel emaf cemiyetleri kile edilerek kabul efdilmtt, cemiyıtı.r 5_ Ayrıca Roma ve Parı'ste ikamet 5_ ü ) k ı k d b 

1 
· ç a em un ura malzemesi yazılı gün ve saatlerde nçık eksiltmelirlıt 

fr etfk merkezinde kahvecller ve l5ğlı • kanununa göre niamnamede yapılması 5 NATTA ·rA S Gedikpaşadaki !atanbul Jandarma ıatınalına komisyonunca alınacaktır. 
den sonra Beyoflu Halkeviııd~ garıonlar icab eden tadtl&t görüşıülmüf ve emaf 5 Y8 1 A1oentalan § 
cemiyeti umuml heyet toplantüan yap>l- hastaneli -. ....... u murafianna fatirake \..- ıtan~bul J - Şartnameleri bedeıaiz olarak adı geçen komisyondan alınabilir veya her 

»-r- ., gün görülebilir. 
mıttır. Her illi cemi:ret toplantılarında karar verilerek yeni idare he19tleri • • IUllllUllllllllWllllllUUllllllllllllllUI 
idare heyeti raporlan ve bilAnçolar tat. çi]mipr. 1 - 2490 sayılı kanun ıartıarını hau isteklilerin ilk teminatlarile yazılı giln ve 

saatlerde komisyona gelmeleri. (773) 



90 bin nüfuslu ve ileri bir istihsal mıntakası olan 
Akaarayın tekrar vilayet olduiu takdirde inkifafının 

artacajı muhakkak görülüyor 

- Huan Beı dun bir kUabda &ör· 
dOna. 

••• Hind efnnelerin-t pe bdm ve 
yılan birbJriDe ~ JÜlll mahliklar· 
1IUf. 

SON POSTA 

Sa~sın çocuk esirgeme 
kurumunun faaliyeti 

••• Buna da sebeb kaduwı Jllan Jll
murtuuıdan çUrmıı ~ tn•ma. 
ı.n imlf. 

ftua Be7 - ........ ili&' haki
~ OılabUeoelfne bu8'ln Jnanılabıillnir 
...... bdmlar 111an dertsinden .... 
........... ayakkabı aiymeye MJl· 
hforlar. 

Sim• • 



.. ,.,. 
1 Hıoueler Karşı11nda 1 

AKUARVOM 

Nevyork sergisinde güzel eserler ye
rine fotıo~f teşhir ıedildikten sonra, 
canlı balık yerine cansızı neye teşhir 

SON POSTA 

Suçlu sinema idare memuru ile makinist filmin müs
tehcen mahiyet taşıdığını bilmediklerini söylediler 
Sirkecide ıahık Kemal sinemasında rekabet yüzünden kavgaya tut\ışard 

gösterilen müstehceni . mm haldınıda birbirlerini adamakıllı dövmüşlerdlir. 
ehlihibre raporunun adli~ verlldi· Her i1tisi de yakalanarak, adliyeye 
ğini, dünkü say:ımw!a y~ verilmişler ve Sultanahıned 3 üncil 

HAdise etrafında yapı.lan Müd~u • sulh cezada muhakeme edilmişlerdir. 
muınHik tahkikab neticelenmif, filinin Neticede 1 rer ay müddetle hapse 
gösterilişinde suçlu oldukları anlaşı • mahkfun edilf'rek tevkif olunmuşlar .. 
la.ri sinemanın makinisti Alber ile ida· dır. 
re memuru Pertev, dün Sultanahmed 
1 inci sulh ce1.2 hAldınl Reşidin buzu- Killtllr işleri: 
runa çıkarı.lm.ı§lardı;r. 
Yapılan sorgularında IUÇlulardan Ort•mekteb mOdOrleri toplandılar 

Alber, hAdiaeyi şöyle anİatrnıştır: Ortamekteb ~üdürleri dün Beyoğlu 
- Akşam, 

8
memada gösterdiğimiz Akşam Kız San at mektebinde topla • 

film bittikten ve halk dağıldıktan son· narak Maarif Şurasına verilecek rap<m 
ra idar.e memuru Pertev hm&· hakkında konuşmuşlardır. Önümüzd~ 
~- Git benim eve. Yaia.~ 1tltm· ki.Çarşamba günü toplantllar sona er. 

edilınMin!.. 
Garnitüre gittikçe daha fazla kıymet da bir film var. Onu getir, bek•lım na· mış olacaktır. 

İSMET IRJLUSİ veriliyor. Çünkü elbisenin hemen yan sıl şey, gösterelim• dedi. Ben de, evi· Po-1-la_t_e-.-. ------
•ı cs:ı;..-=ıı-=--======~==~==:z::1-===-=-===-===============- güzelliğin: yapan odur. Büyük terziler ne giderek, filmi aldım ve göstermeğe 

C Bunları bl• ı•ıyor mu tdı' nı•z '· -ı her ~vsim ortaya çeşid çeşid yeni ıils- başladık. Bu nrada, ainemanm kapısı Bir amelenin başın• vapur __J ler &tıyorJar. Fabt bunların bir çoğu -pa· nasılsa açık 'kalmış, beş on kişi de içe- direöi dOftü 
halı, bir lk.ısmı da iyi bir terzi eline muh- ri girmiş. Fakat, bunun farkında ol • Liman amelesinden Hasan, Liman 
taç. Halbuki her elbıse ne bu kadar mas- mamıştık. İşletme~i önündeki Safa vapurundan 

En çok sigara içen 
Amerikahlardır 

Paris ıiıara i· 
çenlu klO.bdnQn 
oep-ettlğı bir ilt•· .__..tfi-~~~~ 
tutıte göre Ame
rik!ahlar vasat? lloo 

tarak 1enede 1045, 
tngilbler H6 siga
ra içmektedirler. 
Mebikalılııır ~40 

lfgara ile O.çüncü, 
Belçikalılar 830 sigara ile dördüncü ve 
J'raruıızlar da 412 sigara ile beşinci gel-
1nektedirler. İstatistik meraklısı zat, an

latılan Suriyeyi. Iranı dolaşmamış ol~ 

.-.. zira oralarda da pek çok sigara içfl· 

etiDi bilmiyor. 

* Osmanhlarm lstanbulda 

34 bin F ransızm hayatim 
kurtaran adam 

Franaı aristokrat-
larından Şarl dö Büai
yer, ihtllll sıralann· 

da, ihtllll mahkemesi
nin uşaklığına girerek 
bu suretle M bin Fran-
.rız.ın hıyatmı kurtar- · 
mıştıt". Bunu da, 
mahkeme dos-
yalarında ls!m
leri bulunan 
masum vatan
daşlarının evra
kını yırtarak yapmıştır. 

* iki tecrute 

'\Lf/ı:/ 

rafa, ne bu kadar zah~te değer. Sık sık İdare memuru ~ev de, fU11lan Titaz romorkörünc su doldururken va-o 
giyilecek sade bir rob•ı süslemek için ne- söylemi:f ir• d' • · b d'' .. y k:! bir k .. . · purun ıregı aşına uşmüştür. ara• 
en ço paradan çıkmalı, tekrar tek- - Bu film, a1tı ay kadar evvel, vak· l Be , vl h tan · ka:ldırılın· ...+ 

rar ~rzilere gidip gelmelı? ı·ı f'lın ti {· Dom' ik · ı )Og u as esme "'l~ır. · ı e ı caTe ı yapan ını 0 ıs - Kumk•pıC:a bir deniz kazası oldu 
Hiç süslememek ol:naz. En ehemmiyet- minde birinden 30 lira mukabilinde E u.· Kumka kl 

· b' .. nıv· bil k d' t ld O d b' 1..n"k nd vve.&Al akşam pı açı arm-sız ır guze gm e en ıne yaraşan sa ın a un. a, 'lr ua.:l ası an d d . li bul H ka ta ·da-
bir .süsü olmazsa .önlükten farkı kalmaz. almış, fakat filmi ken<fuine satan, zan· a . ~~ y ~an asa~ril Pfı~ ı 
Haiti şı:k kadın, iş önlüğijnü bile uygun ~dersem şimdi ölmüş. Bu filmin müs- resmt . .1 enı un:a b~ İb ın:ın: 
şekilde süsler. tehcen bir mahivet tqıdığıru bilmiyor· ~ın :de Y~~ k~ Tu unan ~rü,. 

G 
·1- d dum·, .~a.ı~ navsıl 1...J- •ım oldugu" nu ap . .1 ares.'ill e 1 ersane mo 

amı ur en vazgeçmf!yince, çok para <=> ~~ uu- u b d k kı fı 1 
1 k 

_,_ d'l _._ ad - t . ne m ı.rere ç tara nı parça amış • 
ve zahmete de girmeyi göze almayınca an ama IDl!.J\.Sa ı e ınııen a gos en • .. . . 
(k b d k B d i 

. 
1 

gı' tır. Kazada nufusça bır zayıat olına • 
i unda yerden göğe kadar haklısınız) vor u . u sıra a, çen memur ar r- t 

yapılacak en makul şey ucuz, emeksiz di ve cünnümeşhud yaptılar. mış ır. 
f k h H

.k. R 'd h 11.· ma u da :~ DDn Dç yangın baştangıcı oldu 
a at oşa gider bir süsü bulmaktır. 1ştı:? a ım eşı . er ıl'i.1 znun u.• . 
gördüğünüz şu örnekler bu maksad için ticvab ettikten sonra tevkifierlne ka • Kasımpaşad~ Dereboyuı cadd'egınds 
hazırlanmışlardır: rar vermiş ve evrakı da asliye ceza 24 numaralı evdeki .soba borusu ku .. 

· . . - - · - . mahkemP.sine scvketmlştir. rumlardan tutuşmuş ıse de komşulaıın 
(1) Bın hafıfçe büzu.ı.rnuş bır dantel yardımı ile söndiirülmüştür . 

parçasıkfır. Üstüne robun kuma~ndan 51• ~uçluların duruşmala.nılt yakında • 
ra sıra bandlar dl.ki.imiştir. M"'delde bu 1 aslıye cezıtda ba~lanaeektır. Kasımpaşada Bedreddin mahallesin-
p~rça kors~jın bir !:nına geçirilmiştir. Orozdibaktan şantajla para alan de Ambararkası sokağında 49 numara· 
Siz. tıpkı dı~er garnıtürlfik kum1slar gf. • • • "ld" Iı FaL"llanm evinde mangaldan sıçn .. 
bi istedlğ'inJ'ı şekild2 kullanabUirsiniz. suçlunun teczıyesı ıstem 1 yan kıvılcımlarla ot minderi tutuşmut 
Yaka, kol kapağı, fivonga yapabllirsini7. Orozdibak müessesesinden şantaj ve ise de itfaiye gelmedlen söndürülıniiş-

Fatfh Sultan Mehrnedin İstanbulu fet- ...-- Mesele bu fikirden isttfad~ etmektir. tehdid suretil-e 1250 tin. para alarak tür. 
htnı milteakıb Oamaınhlar tarafından ıe- t'!) 1acincisi: Kenarlan plkolanmış kor- c~ı:nü.meşhud ha~inde yakal~ .~ut~ • 

yaptıkları ilk saray ,, ''\ / 

birde yapılan ilk saray, inşasından çok delAlardan yapılmışhr. bu kordelalar ro- fının muhakemesınc asliye 4 uncu ce· Sarı'\4?rde Yenimahe.lle caddesinde 
IOm'& c~ki saray> ismıni alan binadır. bun istenilen y-erin~ sıralanır. Üstlerine za mahkemesinde dün devam edilmiş· 92 numaralı hallaç Tevfiğin dükkanlD' 
Bu aray 4 aenede yapılmıştı!". Etrafı ya- de gene kendileriooen yapılmış birer fj. tir. _ . da atılan sigaradan pamuklar tutuş • 

yonga Uiştirilir. Modelde siyah dantel Dünkü ceblede, Muddeıumum! mü • muştur. Döşeme biraz yandıktan son-
nm saatte dolqılabilecek büyüklükte ve rop üstüne siyah kordell geçirilmiştir. taleasını serdetmiş, tahkikat evrakı ve ra atE'S söndütiilmüştür. 
bah99leri ço'k yükS'ek duvarlarla çevrlU (3) Yahud da podore veya fötre ben- dinlenilen phidlerle müesseseden teh 
fd.L • "'·ap olar-'- ı b ld - b' 1 Çocuk Esirgeme Kurumunun ~ ... .., -. yapı an u saray 947 . zer bir kumaştan ubk bir müstatil ke- didle para a ıgı sa ıt o an ma~u~ 
de tamamen yanmış, Kanuni Süleyman Sıcak suyun içme atılan soğuk bir ça- silir. Üstüne bir işleme yapılır. Robun Lf.ttfinin ceza kanununun 186 ıncı yardımları 
tarafından yeniden yaptırılmıştır. Bun- kıl taşı, bu BUyu kaynatır. mesell cep kenarlarına. yakasına, kolla- maddesine göre tecziyesini istemiştir. Çocuk Esirgeme Kurumu Eminönö 

M hk 
._ bugün bildire _ kazası ve beş nahiyesi 938 senesinde 

dan ıonra :lae birkaç yangın daha go .. ...._ Soğuk suyun içine atılan sıcak bi!' çüıl rına, fsted ğin'tz yerine konulur. a eme, a.arannı • .- k · 2628 çocuğa takım elbise, 200 çocuğa 
rek nihayet yerine fimdiki Üniversite taşı i<le, suyu donacak bir dereceye ge- <4> Hepsinden srüzeli şu kelebekleırdir: ce tir. . erzak, yiyecek ve mekteb levazırnata 
binuı yapılıruftır. tirir. Bunlar da deri veya fötr takltdi bir ku- Bir yankesici 14 ay haois tevzi etmiştir. 75 ana Süt Damlasına 
-············································· .. ••••• ...................... --···· .. ···-······-···-··········-· makştban ttesOirler. Dikilecekleri yere !ey- yatacak gönderiJerek süt verdirilmiş, hasta ço-

L SLER. 
Okugaculsrıma 
Ceoablarım 

- Yeni evlenmiş, yahud evlene • 
cek bir genç kadın giyim kuşam ba· 
kımınchm nihayet neye muhtaçtır? 

diyorsunuz. Mektubunuzda kullan • 
dığınız ifade tarzı bana meseleyi pek 

ktıçük gördüğünüz hissini verdi. Fil
hakika bir bakımdan öyledir de. Bir 
top patiska. Biraz dantel. Muhtelif 
cinslerden 18 m~tre k~la. 2 man· 
to meseleyi kdlay1'1tla halledebililr. 
Küçük bir hesab yapıyorum. Yekıln 

200 lirayı da doldurmuyor. Fakat 
merdiveni bir:kaç basamak atladınız 
mı, rakamın önüne bir sıfır daha i1a· 
ve etmek lAzım. İstanbulda model 

man1losu için (kürk kısmı müşteriye 
aid olmak üzere) 200 lira. Beher ro. 
buna 120 lira. Şapkası için 2 5 lira 

Utiyen terzi ve modist az değildir. 

* Kadıköyünde Bay •A. Z.• ye: 
- Bu genç kızı seviye, muhit ai· 

le :tibarile sizinle mütenasib bul -
muyorunL, yollarınız ayndır. Bıra • 
!kınız, tensib edilenle evlensin. Mes· 
ud olur. Size gelince: 

cOnu alamııı.sam artık ölündye 
kadar bekar kalırım.• cümlesini mü
ıaade ederseniz bir kalemde çizece. 
ğim. Bu cümleyi IÖyliyen dudak 
milyondtrr, tutan irade kuvveti bir 
tane bile değildir. Kendi kendinizi 
a1datJnayıruz. 

* Bay cR. D.• ye: 
- Alacağım genç kızda aranma· 

sı lazım ge1'en başlıca meziyet ne ol· 
malıdır? diyorsunuz. Size hiç değilı. 
se 2'4 maddelik bir listıe hazırlamak· 
lı~ım lbım Şimdilik flk madd~ni 
aöyliyeyim: Kafası sizin kafanıza 

denk olsun, ftst tarafının ehemmi -
yeti ikinci derecede bbr. TEYZE 

re ir fisto ilme ile tutturulurl:ır. --- . . . . cuklar muayen~ ettirl~rek flAçları Ku 
Tophanede, Sabrı ısrntnde birlnın ce- rum tarafından temin edilmiştir. Ço

binden yankesicilik suretile 7 lirasını cuk kütübbanegine yenidlen 460 kitab 
~ıran sab~ka~ı ~ayati yakalanarak ad· alınmış ve bu hususlar için 6038.84 11• 

Her kadın bilmelidir 
Mob'lyalardaki mndeni kısımları te

mizlemek için 90 derecem: alkol ile a
monyı.k ve eteri karıştırıp bir mahhlı ya
pınız. Madeni kısımlara sürünüz Temiz 
bir bezle kuvvetlice siliniz. Çok güzel 
parlarlar. 

* 

hyeye ver.lnuştır... ra sarleclJlmişti.r. 
Suçlu, asliye 4 unctl ceza mahkeme- Kütübbaneye bir sene zarfında 

sinde yapıl~n duruşmuı sonunda 1 s:- 13567 çocuk devam etmiş, birçok kon.
ne 2 ay muddetle hapse rnahkfun edı· fcranslar dinlemiş. isted;kleri kitab • 
lerek derhal tevkif olunm~tur. lan evlerine götür~ istifade etm~ 
Birbirini döYen iki terlikçi birer ıerdir. Diz<i'ari~deki çocuk pe.r'irl'lda 

h hko d"ld'I mektel-41erin tatili esnasında çoct ıldar 
pamuğu .y~ıla~ak ispirtoya batınp her av apse ma m e 1 1 er muhtelif eğlencelerle eğlendirilmiş • 

~::~~!.~~~?: .. ~~· .. ·-·-- Çarşı içinde terlikçi Cavid ile Sezai, ]erdir. 

Ampulleri tertemiz yapmak isterseniz 

1 
................................................................................................................................. -......... ..-. 

_ Bacaksızın maskarahkları: Man;;Q 
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C MiZAH :J Bahara harb var mı? 
Kadın başlarında 

kuş modası 
Harbin patlak ve!"eceğin! g?ster~n_ 
iki delile mukabıl sallı umı'dlerını 

YAZAN: iSMET HULOSI 
kuvvtlendiren beş delil mevcud 

Bu da yepyeru bır moda.. baş açıklık 

lnodasının icabı olacak .. kadınlar bir za
trlanlar şapkalarına taktıkları cinsten 

iloldurulmuş kuşları şimdi de saçlanna 

takıyorlarmış. Doğrusu yakışır ya.. kuş 
>ı.ıvıasını andır3n altı aylık öndülell saç

ıartn biT bu eksi~i vardı .. o dıı. tamamla"l-

8.ı demektir. Mod'a değil mi? Bütün mc

ClaJ.ar ~bi hemen taa'!l'lmüm edecektir. 

lrann zarif- dive tanmmı, birkaç kadını 
1>1fı kuşlu görec~[t:"!. Öbürgün kız. kadm 
be kadar dişi mahICtk varsa modanın cs-

tlbesine kapılmış olaca\:l2r .. para<;ı olan 

-ıacak. parası olmıyan öteberi satıp gene --ak ve hep birden kuş kafalı olup sn-
ltata fırlıyaca'klar. 

- Voyvo! 
Diye bağıran mahalle ~lannın el

lerinden nasıl kurtulur, orasını kendi dü
şünsün! 

* Çocuğu kuşpaiazın;ı tutulan kadın o 
z.arnan hasta çocuğunun bap ucunda otu
rup: 

Yazan : Emekli General H. Emir Erkilet , 

Avrupcını'ı son ha1 b tecrübesine aahne olan lapan11adG bit' muhar•be aahneli . .. alınal 

H er avcı avını gafil yakalamak lhem de muvaffakiyetli 1866ve1870 harb- yet ve itibar~Oıçia hiçaz:bı ~ .. ın• mi~ 
' · . ile tr Almanya- mevzuu.bab.stlr. nun m ua™"" ister. Onun için usul usul dav- lerınkinden fazla b .. anca., . . 1 tl sındaki siyasi durum 6 ay ev· 

ge en Eylıll tabiyesi İngıltere ıle e er ara hlikell ranır, sessiz yaklaşır, ağaçları, taşları ve :n ç harbe karar v~eleri halin- velkinden çok daha karışık. ve . te . dil 

Sarı. kumral. siyah, uzun, kısa, taran· 

lb:ıt. darmadağı~ bı!'akılrnı§ saçlar üze
l'hıde ispinozdan, i5keteden tutun da: ka- , 

~aya, muhabbet kuşuna kadar her 

§WlU bunu kepdi.oe aiper eder. halisa. de ar:~~~sl için pek. mflhlik olabilirdi; sayılabilir; ve ~· ha;:eaın :di . ~ 
hedefe görüJUDe1Jen yakı.aşmaya b~~; ;· • - tırtılı manevra ve seferberlık §Ülldüğü gibi, Berlin - . o~ .. verı 
yahud pusuy.a. yatar ve kendinden hıçbır ç:ın~J:.ı ve arb cephesinin velvele teklerinde ısrar eder, ikı buyuk Avru_pı 

belli etmiyere~ avın gafil yaklaşma- hazır . . .... g k lovak- demokrasi devletı de vermemek azmın-
~:ı bekler. Bu suretle. avlanan mahlük i~e ~~~:;~ ~;:1~~ny::~z~~a~:llı ha- de devam eylerle!' ise tabiat~le ~arb ola· 
nihayet işin farkınıı varırsa da bu, en er- :yan ., · . b' k mü- cak sanılır. Bahusus müttefik uç totali
ken. ölüm darbesini yediğı anda olacağı zırlanması~ı, İ~gı.te~n~blle d ır~aya ter devletten zaten bırisinin. barbetmek· l8Da ıru, göreceğiz. 

* Saç arasına takılmış kuş, başa devlet 

'1ışu getirir mi bilmem amma. bildiğim 
bir şey varsa, çaylakları coşturup jnsan 

başına musallat ~tmesi ihtimali pek faz

ladır. Bir gün bir oy! ortasında giden ı~ 
~ saçlı genç kızın saçlarına takılmış 
titr- kanaryayı bpıp kaçan çaylak; bir 

ha§ka gün yaşlı kadımn başındaki iske
hyı de kapmak isterse çok komik bir 

'nanzam karşısında kalacağı7. Çaylak 

'-<hnın başındaki isketeyle beraber tak
lba saç yığınını da kaldırınca cascavb~ 
'-talı kadın artık başmır. çaresine nasıl 
~. peşisır.a koşup: 

· ·n ona kurtuluş çaresi kalmaz. Filvaki. dafaa tedbırleril~ r~ r onin' te bulunduğu ve diğer ikisi için İngılte ıçı ' bazı hazırlıklar ıçin emır vermes ı mu· .ı. Am ·1t vt 
bütün mesele, avda olduğu gibi harbde . .. .. b 

1 
• bir harb halinde re ile Fransanııı. hat... erı anın 

de düşmana kurtuluı çaresı bırakmamak- cıb oldu. Bulun un•-. et mlarmı bi: isterseniz Sovyet Ru~anm dahi gere) 
tır· bu da ekseriya, hazırlıkta düşmana Alma?yanm muvaffaki~ ~ .

11 
rdi teslihatlarmı henüz tamamlamış olmala· 

tataddüm ve baskın il~ kabil olur. rer bırer azaltacak mft ~ ı:ı~ee Südet- rı, yahud iç durumlarının pek mü~aid ol 
Usta g"'neral harbin b~ temel kaide- Fakat Almanya, geçetn .Y

1 
• maması yüzünden. harbe en müsaıd sent 

--.: ' ler meselesinde evveli ngı terenın, 0 sı- · ·ı b b lerini ihmal etmez ve tıpkı bir avcı gibi . h betmi e- ve zamanın tabıatı e u sene ve u za· 
ha ket ederek huırlıklarını düşmanı ralarda Çe'koslovakya içın ar fec.

1 
man olduğu düşünülürse, korkulan bü

.. -"~tmeden yapar. Aksi takdırde, hasım ğine kani idi. Kezalik. Fransanm, . ngı - yük harbın bu sene ve hattl bu yaza dol· 
Uı-Au t es·z. Alınanyaya karp harbetmıyece- k l iht l ·ı· "kt' d evvel uyandırılmı~ ve muka- er 1 ru çıkacağına uvve: e ıma verı tr. v~ edınb:n imaya aevkedilmiş olur. Onun ği muhakıkaktı. Bshusua Sovyet Rusya- Fakat harb olruıyacağını gösteren eli 
bil t ıra i ~guliyetleri o günlerde onun . · d d k' · · haftalarca ve aylarca evvel yavga- nm ç -»' • .. b' ğer kuvvelli del ıller e var ır ı, şun. _Senin boğazına gelen, benim başıma ıçm . • Çekoslovakya ve Franaayı mueair ır , _ _.._ 
ralı hazırlıklar ile ve cŞunu iaterım. bu· . f 

1 
b' 'ht' .uuuu-: 

gelseydi. nu isterim .• geliyorum.. davranmayın .. yardımı ~ku~ablleceğme aza ır ~ ~- ı. İngilterenin, teslihat programını ta. 
Diye dua edecektir. oksa ö le ederim, böyle ederim!. gibi ~al verdire~yordu. ~ ~~y ~: mamlamaıd'an ve bizzat İngiltere doğru· 
BiT mecliste yemeklerden, bahseden Y ş ~ tmalarl.ı düşmanın dikka- bılhassa İngılterenın mudaha1~sı ıle ıh dan doğruya bir teh .ı kf' ve tehdide uğra 

erke'klerden biri: ~~~erek :e ıstiyerek, evvelden çek- tilifın A~anya lehmde harbs'.z h~:o~~; madan, harbetmemec hususundaki prog. 
- Kuşkonmaza bayılırım! ' ~ ..... 1 hakiki harb isteklerin- nacağına ınandıran Vt'! eğer nıhay ramlı siyaseti. 

meye ç.alı~uann harb olur.sa bunun d3 yalnız Çekoslovak- ı · k d A Dediği zaman, orada bulunanlardan ve den şüphe edilir ve hatti daha ileri gidi- . ~ kanaatini verdiren mühim 2 . . ngıltere ıle 1'""rans~ a: asın~ a • 
tesadüfen o gün başına kut takmaJIUf o- lerek bunların harble tehdid vasıtaslle ya .ıle olaca5 • merıkanm ~a sahneye gırmesı ve Sovyet 

lan kadının içinden: maksadlarını elde etmek yolunu takib am~~~ ~l=•a -çen Eylfil tabive- Rusyanın bır genel harbd.! tarafsız kab-1· 
ı ük" 'bl edili u a, J •- • masının muhtemel bulunmaması sebe _ Beni beğendi, bana ~z atıyor. ettiklerine h um 1 e r. sinde muvaffak olmuıtu; çünkü ona is-

1 
.
1 

Alm .
1 

İt 
1 

b' genel 
Jr Eyıftl yında. Almanyanııı. Sü t .1 erı e anya ı e a yanın ır Diyerek .kırıtmaya baılıyacatı muha • Geçen . a 1 - terliğini verecek ola:ı bizzat ngı ~re ve harbi 'kazanmak ihtimallerinin pek az; k ktır detler meeelesınde. harbin teme .. ka1ae- Fr sa de~il ü-'lncü b·r devlc:ttı· bun- . 

a · elUl muhalif la- an s • ..... ' belıkı de yok olması * lerine ve ba*ın anna _ 
0 

d'an başka İngil~er~. harb teslihatmı bi- 3 İtalyanın Fran~a ile başbaşa kaima-
rak aldılı ve bidayette ıenlf ve buyük tfrmed bir harbe girişmek istemiyor- · . . . . . .. 

Hayv.anlan himaye cemiyetini ~§ku- bir manevra hazırlıklan IÜlilnil verdiği du· nı:ım. hAll da iJtemediğ, ~bl. sı ~linde de kazanmak ilitımalinın IUP-
landırması foab eden kut modası. bırçok o gllrilltillil seferberlik ve tahkimat ted- ~--nın iç ihtilif'!arı da bu devlet için heli bulunması. t k Al 

• f 11.4-.. Sokak d ta wWMtJ d r .-~ 4 Esasen gerek taly~ ve gere man. açıkgözlerin de ıf ne yarayaeaaur. bir ve tertibleri, a e ı~a• erin mey •· aynca bfr 
2
Af ılmili idi. B~tün bu sebe!:> · h rb · ld t k 

kedisin~n tilki kürktt, kıvtrcılt ld5pek· na çıkarak karşı kal"§ıya ve bafbaşa dö- ve unsurlar Almanvaya takib ve tatbik !anın m~adlannı • a sııl be el e me 
d 1 ku k. aman m h bel · · ' .ıstedıklermın gene ÇOK evve aş amış o-ten astragan imal e en er; serçe "11J· vüştükleri o es 1 z u are erm- ettiği EylUI tabiyesınde. hak verdiriyor lan bir taıkım aşikar hazırlıklarla az çok 

dan da kanarya, kıra kargadan da papa- de, düşmana ~~l~en 97e1 atılan na- ve onun hesablannın yerinde olduklan- sabit bulunması. · 
ğan imal edecek. bu yüzden milyonlar ralara ben7.edığl çi ' 

0 
v kit Alınan~a- nı gösteriyordu. 5. Vahim bir ihblM zuhurunda Ameri

kazanacaklardır. Evimizin yanı başında nın harbetmek .. niy~tın~e 0~.adığını so~- Fakat İtalyanın veva daha doğrusu kanın müessır bir tavassutta bulunması 
l ku 1 b 1 rd bi !emiş ve bu hukmumu, krızın, herkesın Berlin • Roma mihverinin yeni talebleri ıhı·mıalınm' kuvvetlı olması. yükselecek o an şpa.ası un a an - k k lın . . +- · 

artık harbe rama a ıı zannettığı, en bizzat Fransanın topraklann3 ve uıgıl- 0 halde her :ki tarafın ifin ıçinde~ 
rinin malı olacaktır. buhranlı •nlannda dahi aynlla muhafaza tere ile Franıraya 21 >ene evvel Büyük harbsiz naal çıkabilece!tı keyfiyeti kalır 

* etmif idim. Çünkü, harbi göze almış bir Harb alğıları olarak intikal etmJı olan ki biz burada böyle b'r ha' tarzını kolay. 
Almanya böyle hareket etmiyecek ve bi- müstemlekelere taa1!ıü etmeleri hasebl- laştınabilecek noktaları da aayabıliriz: Kızını kimselere vırmiye kıyamıyan likis, bütün hazırlıklannı sessiz ve patır- le bugünkü vaziyet Eyltll.<fekinden esaslı ı. Arzulann kısmen fs'alı ile mütebaki 

yakın koJJlfUDlwı: tısız görmeye, Fransa ya karşı olan batı surette f arketmektedir. Bahusus Eylul- isteklerin zamana bırakılması ve bu su-
- Nihayet kızıma iyi bir koca buldum. hududlarını sükfinetle tahkime çalışa- de, Fransa !le fngilterentn ÇekoslO\-ak- retle bilhaua tngiiterec~ matlub vakttıı 
Diyerek km cSaç ku11ı. ticarethaneıf caktı. Bu tedbirler bitince veya artık giz- yanın parçalanmasına mlni olmak. yani kazanılması. 

sahibinin ollile nleB~ktir. Ienip saklanınalan imkin haricine çıkın- ancak dolayısile kendi menfaatleri tçin 2. Eyhllde olduğı.ı gibi. şimdı de gene 
Gh geJecelr a,. moda da geçecek ca kısa vadeli ültimatomunu vererek ha- harbetıneleri s&e mevzu oluyordu. B~- üçüncü veya dördüncü bir devlete yap-

amım o gtın gıelfnct,.. kadar neler olnu- rekete geçecekti. gün i8e bu ld demokrat bayflk devletin tınlacak bazı fedakirlıkları. ihtı!lfm 
1.-, Mllr Gllnqaoü:t" Almanya f8e. bu enstara mugayir ha- dolrudan dolruya kendi topraklan, bn- tenıyesl. 

ı.... ...,. rekat etme1rJıt beraber, pert'1l k•uadıJ eli ~ ft IWtl badi haya- (Denmı 13 IMtl .,,...) 



8 Sayfa SON POSTA 

•• 
udağda Uç Giin 

Tipi şiddetlendi. Kar diz boyunu 
•• 

geçiyor. Uç saat yürüdük, iki saatte 
varacağımız ger hô.lô. görünmüyordu 

ANLATAN: NUSRET SEFA COŞKUN 

Jtcı11akevtnin mbcıfirleri ıabaA gerintisinde ve Utu~da büllflk otel 

- ı - kadar yetmeyip betıi. kömürıüz bırakma.. T.kerleklere Jd'ncir vuruluncıya ka-
Bembe,.az dalı, bir krulha aarılrnıı sı ihtimalini düffinerek, uzatılan çtkola- dar btz de 8falı indik. Paltomun yakasını 

ıank gibi kufatan yoldan döne döne yük· ta parçalan.na, portakal dllimlerine, 4. kakhrd:ım. ED.erimı:ie eldiven olduğu 
seliyonız. İkinci kilometrede kar beyaz çinden mahud (çikolata fabrikaları ede- halde parmaklarımın ucu sızlıyor. Genç.. 
mant06Unun ~eklerini gösterdı bize, Ki- biyatı) nın en yn.bek (!) nü.muneleri çı- ler birl>irlerini kıar topuna tuttular. Ser
razlıyaylay.a kadar arkada§lık edecek ~ kan niyetli karaıneılla~a rağbet mecbu- eeri bir topun gözlüklerimi parçalaması 
lan kaptı.ltaçtının diğer miif terileri neş'e- riyetinde kaldım. tehlikesine karşı kaptıkaçtının arkasına 
1i imanlar.. evvell ıslıkla, sonra hafif· Yük3eldikçe kar arbyor, önümüze bir sa'klandmı. bekliyorum. Hava bulutluı.: 
t:n yübelen bir sesle ~renkçe şarkılu kaç yerini güve yemiş bir halı gibi seri- muzi:b bir rüzgardan arasıra çimdik yf· 
soylemeğe başladılar. Bır taraftan bir len Bura& ovuı geniıliyordu. yen çamlar silkinip ilzerlerindeki karlan 
tango, bir caz havası ağızda gevelene- Ka tı,_-..tt --·- • 1 -k rı.kl döküyorlar . p &Ci~ ••• ...u ..uoa ıaz a yu y-J en- · 
dursun, dığer taraftan da ça~talar açıl- miş, arkasından mütemadiyen deynekle· İki tepenin arasından perdesi yarım a-
dı, cebler karıştırıldı .. m~ndalinalar, por- nen aksi bir katır hiddetile homurda • çılınıf bir tiyatro sahnesi gibi güzel bir 
takallar, fundanbr, Ç!ko.atalar, ıekerJer, h .. ~.z k . 1 . dö - hl dekor gözüküyor İpe dizilm'• balık kıl .. _ _ na omw-u:ana avıs erı nuyor, o aya · ·~ • 
karamelllar ortaya dokuldu. n dik ku la t d rıklarına benzivm-ı kavak a~arları yolla pu aya yo ' n ırmanıyor u. ~ ,, -- & ~ • 

Az daha boş buiunup, pot kıracek: Fakat bu gayret uzun .sürmedL Nuh nn iki tarafına dizilmişler .. yollar, bir-
- Bu ne pisboğazlık yahu .. bayram ye- deyip peygamber demiyen inadcı bir sıpa birlerini öyle muntazam katediyorlar :ici 

rine giden çocuklara döndük! gibi dört ayağını on üçüncü kilometreye ova santrançlı bir basmayı andırıyor. 
Diyecektim. Benım, şarkı için aralanan dayadı. Yıavaf yavq hava kararıyor .. çamlar 

dudaklardan içeri salıverilen büt-:in bu Şoför: biraz daha koyulaştı. Zincir takılması 
şekerli nesnelere hayretle baktı1'unı gö- bih-nl..+i. 6 - BUNdan yu)tan çıkamayız! ..... '1. 

ren muhatablanm izahat vermek lüzu- Ikdi. - Haydi biniyoruz! 
munu h'issettiler: KayakÇtlık federMyonu ikinci ba~kanı: Dediler. 

- Dağa çıltıarken fazla miktarda ıe- - Zincir ta.kalım, biraz daha ileriye Fakat oturmamızla, inmemiz bir oldu. 

Şubat 18 

C Tarihi bir münakaşa~ 
Abdülilziz davası 

Abdülazizin katlolunduğu hakkında ortaya 
etılan kuvvetli deliller 

- t - J marlardaki 'kan ölüme sebebiyet verecek 

(OUnkU kısmm hUIAsası) kadar akmadan çaresıne bakılmak lazım 
gelirdi. Halbuki oda kapısının açılmasın-

[iBlr nn1Iınm hatıra>arı 1s1ınll yazımı o- da gecikilmesi, Abdülazlz pek çok kan 
lcu1&ıı elti mııtasa.rtıflardan bir zat AbdülA- . 
z1z1n tn.tıhar mı ettıli .,.ya tatil mı edlldlli kaybetnuş. ve bulunduğu yerden başka 
hatkmdati maIOınatını w tetldkatmı b6.na etrafına, takım, takım kanlar yayılmış 
Mllatarak bft~iln yazıl'anların Jtısmen yanlış olduğunun görüimesile anlaşılmaktadır. 
1stlhbarM n kısmen 4ıavillt ~ nllıa.yetıen- Şu halde bile kendisinde cüz'i bir hayat 
c:Ullnl a.nl.a.ttL • h' dildi~·-~ kt•l t• '} • 

fil
•-•- ,, _ __,_d tn esen ısse 01ıweıı va ı e ye ışı mış 

Ona eöre bu era.da Abd ı:ı.uu. ucum e -
grus elçi.si. bulunan sır Rıuırl Elyo'nun cln- olunsa belki de ölümden kurtarılacağı lh .. 
ttbar nn, ımate mh yalıud <Vak'a! Sultan timali bulunmakta iken, cumbadan, ya• 
Abd1lllzlz> 11nnn.lle bir İngiliz mecmua.sın- ni sarayın bir çıkıntısından Abdülazizin 
da çıkan yazısı bu l'9.dideld clddt yazılılrdan . , . 
btr1d1r. bulunduğu odarıın seyredılmış olduğu hı-

Yalon ta.rlhimlzi allkada.r eden bu mesele kAyesine inanmak mümkün olamaz. 
hakkında ce.ı;edl muayene eden yeril ve ec- 2 - Abdülaz,zin hal'in! en evvel ta· 
nebi doktcrlann raportarlle Valde Sultanın savvur ve tasmim eden Hüseyin Avn: Pa-
1'1.zdırdığı cSergfuıeşt.name• a.dh eserde mü- .. . . .. A • 

teba.yln bazı malftmat vardır. şadır. Huseyın Avnı Paşayı. Abdulazı~ 
BM!aen1n intihar olın&yıp katil olduğuna vaktile kendi memleketi olan İspartaya 

dslr olan deliller de esassız ve kuvvetsiz de- nefyetmişti. Onun padişaha karşı geçmez 
tndtr. Ve :ınuhakkak ki tarih tçtn fayd1llıdu'. bir kini vardı. Hüseyin Avni Paşa (.ı)< 
İ.§te ben bu'llan ~ıraıamü isti~.] devlet idaresinde meşruti ıslahat vücude 

"""'1W getirmek gayesinı güden Mithat Pışa ile 
(Yazı devam ediyor) 

AbdUIAzizin katli 
Abdülazizin katledilmiş olduğuna dair 

mevcu.d emare ve delilleri iıte size bir 
bir sayıyorum: 

1 - Abdülbizin odasını saraylılar pen
cereı?en nasıl gözetliyebilmişler ki inti
har ettiğinl söylüyorlar. 

teşriki mesai etmi~ti .. ·. Hüseyin Avni Pa
şa sırf bir hissi intikam ile hareket et• 
miştir. VakıA Abdülaziz kendi istediğini 
yapmaktan menedilemez, istiklAl ve is• 
tibbadına dokunulamaı: derecede f artı 
azamete müptela olmuştu. Bu yüzden 
devletin idaresi ciddi ıslaha muhtaç bu
lunuyordu. Mithat Paşa maksadına eriş• 
mek için Serasker Hüseyin Avni Paşan:n 
azim ve cüretine, Hüseyin Avni Paşa da 
o sıralarda Mitha~ Paşaya gösterilen U• 

mumi sevgi ve teveccühe güvenınişlt>rdl. 
Padişahı hal'etmek için vaktın şeyhista· 
mı da dahil olmak üzere lazım gelen ni· 
ğer insanları ikna etmişler ve hazırla· 

mışlardı. Zaten o esnada, fstanbulda fi· 
kir serbestisi taraftar}an artmı§tı. Bun 
lar etrafında da "Sir Elyob un tabiri 
veçhile: cHafüülmeş::eb ve cesaretsiz bir 
zat olan> veliahCl Murad efendi ile de te• 
mas vasıtaları bulunarak. onun iclAsı, ıs· 
lahat icrası için biricik çare olaralt gö
rülmüştü. 

kerli yemek adettir. Şeker bir kayakçı- gidebiliriı; belki ... 
run kömürüdür. Teıklifind'e bulundu. 

Zira makine garib bır sayha çıkarıp ol
duğu yerde aallanmıştı. 

Buna imkan yoktur. cSir Hanri El
yot. un risalesinin ve Abdülhizin inti
har ettiğini iddia eden bütün kltabların 
ve risalelerin mevzuu bahsettikleri cum
ba Çırağan sarayında mevcud değildir. 
Maltlm olduğu üzere Çırağ3n sarayının 
ne cephe tarafında, ne de arka kısmında 
cumba gibi bir şey yaktur. Sefirin istih
baratını doğru addedecek olursak bunun 
salon veyahud odalardan birinin çıkıntı
sı olduğunu kabul edebiliriz. Oradan sa
raylılar Abdülftzizin bulunduğu odanın 
içini görüyorlar ise hal'edilen padişahın 
oturduğu koltuk san.dalyasmdan yere 
düc;tüğü sa.ııaylılar tar:ıfmdan görülür 
görülmez neden oda kapısı kırılıp içeri 
girilmemiş. 

Saraylılar odayı seyretmiı olsalardı 

Abdüiaziz yere düştüğü anda odanın ka· 
pısı kırılıp içeri girilmek ve henüz da-

(Dtıvamı 10 uncu sa11fadıı) 

<•> Hüseyin Avni pqa hakkında Bay Sa• 
Lokantada, lstanbuldaki ihtikarlı kö

mür fiatına yediğim kompostonun dağa 
Şoför, suratını ıstı. Öyle ya, kim uğ

raşacak şimdi bu soğuk havada!.. 
Şoför emretti: 

(Devamı 13 üncü sayfada) 
dinin fik.lrlerlnl knhul etmeden yazdığımı 

işaret etmek ıs•erım. Sua.4 Derviş 

A çık denizi~ ~üz~ne _çarptıkt~n 
sonra gemmm uzerıne serpı .. 

len poyraz, değdiği yeri hafif hafif yak 
makta idi. 

Son Posta'nın Romanı: 51 Fakat şimdi mühim bir müşkül kal"" 
şısında kalıyordu. Nereye inecekti? İh· 
tiyar annesile, Ranayı ve çocuğunu 
handa misafir etmek istemiyordu. Kim 
bilir, buradaki hanlar ne berbad şey .. 
lerdi? Kendisi hiç taşraya çıkmamış, 

han görmemişti. Lakin işitmişti. İnsan 
böyle yerlerde, ne Hirl i mümkünse, 
öylesine rahatsız olurdu. Acaba, hemen 
boş bir ev bulmak mümkün değil miy• 

"Ah ne baygın bakışın var, 
· ~ ~ Qj; t@r· tJP1 ti rırt.r.tfl ;~ô~:o ti f l to 50 He:rbiri Hürmüzün birer kolunu tu • 

tup, aşaitıya kamaraların olduğu yere 
indiler. Sara hanım, başını örtmüş, ya· 
tağının üstüne bağdaş kurmu~. solgun 
dudaklarını kıpırdatarak, için için dua 
ediyordu. 

Yll. . 
EWELKI . 
tSTAMBUL. a be yaz şemsiYelı!,, f.::~:: _ 

Yanına oturdular. Duanın bitmesini 
beklediler. Ve sonra, ant bir duygu 
birliğile onun üzerine atılıp boynuna 
sarıldılar. 

İki gencin kolları, ihtiyar kadının 
boynunda, dudaklan da yüzünde bir • 
leşti ... 

-13-

1 
netıceleri, merkez -
den uz.a.kl.8.§tıkça 
daha bariz belli o • 
luyordu. 

Ve genç yüzbatı 
sıkılmış yuınrukla .. 
rmı, çayır çayır ya
nan alnına dayaya• 
rak, beyninin uğul .. 
damasını teskine ça.-
lısı vorrlu. 

.. YolcuJ~k bir hafta~a.n fazla ~rmilş· Derken, bir abd' 
tu. Eg:nhındhırçm denızı o~lan gah s~rs uyanıp da üst gü .. 
mış, ga urgun ve rnavı manzarası - vertey ktık.l 

le dinlendirmiş, oyalamıştı. Fakat hiç zaman~ uza~tan ~~ 
bir gün, ne Talat, ne de RanA, yolun civerd denizin ke .. 
uzunluğundan şikayet etrnem~1erdi. narına, bir hilil 

mışıı. Nimeti Huda di? Talat elrafına bakınıyor, böyle bi.1 
limana giriyordu. sual tevcih edecek, rabıtalı bir adam 
Sahil boyunda, çıp .. anyordu. Birdenbire, otuz, otuz b~ 
ilk ayaklı, entarili, metre ötedeki kahveden, arkasında es
Lerbuş'lu çocukla .. ki bir üniforma taşıyan ve kendi çok 
nn kaynaştı.klan yaşlı ~ibi görünen, sakallı bir zahit 
görülüyordu. Güm - çıktı, Talatla ai!eS.inin bulundukları 
ri!k ve karantina noktaya doğru gelmeğe başladı. Tam 
muamelesini müte • hizayıı gelince durdu, baktı .. 
akıb yolcular kara - - Talat! 
ya çıktı. Zaten pek 
kalabalık da değil • Yüzbaşı, kendine ismile hitab edeıl 
terdi. Heybesini mt bu çökmüş. hüviyeti kaybolmuş mes " 
lamış, Tunuslu bir lekdaşı tanıymnar.lı. Üniformasına hür" 
fesci, beyaz sadakor meten selamını iade etmekle berabel' 
çarşaflı, siyah pe • bir şey diyemedi. Öteki caha yakın& 
çeli iki kadın, bah • sokulmuştu. Bakımsız bıyıklarile kıt 
çıvan kılrklı bir Ar- sakalının telleri arasında kaybolan dU" 
navud .. bir de yüz • daklarım, acemi bir tebessümle aralı• 
başı Ta1At bey ile yor, çürük ve yamru yumru ~lerini 

Vapurun uğradığı limanların her bi- şeklinde kondurul .. 
rinde: Midillide, Sakızda, İzmirde, Ra- muş bembeyaz bir 
dosta ve Giridde, tabiatın ve insanla - şehir göründü. Bu 
rın hususiyetleri birer eğlence yerine mavi atlas bir mah• 
geçmişti. Sara hanımla RAnA, kocaman !azaya yerle~iril • 

Genç yüzbqı, ıık-ılmıJ yumnıklannı, çaytr çal/W yana" calnıtııı da11aya.rak, ·ailesi. gösteriyordu: 
beyninitı u~ldamosını tQskine çalışıyo-rdt..ı. Bittabi karşıla • - Ha, tanıma!. Nereden tanıyacak ~ 

fesli, uzun püsküllü ve siyah ~alvarlı miş bir inci gerdanlığı andınyordu. 
adalılann kıyafetlerini, satmak üzere Birer, ikişer katlı binaların arasın • 
vapura getirdikleri sünger, lokum, çe. da, nazlı birer yelpaze gibi hurma a • 
virme tatlısı, lor peyniri gibi şeyleri ğaçlan, palmiyeler sallanmakta idi. 
taaccüble temasa ve alış ven., eder • Rana, Talata sokulmuş bu ilaht man· 
ken, küpeşteye" dayanan Talat da, bir zarayı ~az 

1
ile seyrediyordu. Kendil:~

'kelime Türkçe bilmiyen bu vatandas • ne tahsıs o.unan menfa burası mı ıd'i? 
1arın utn-adıklnn ihmali ac .. cı d .. ~ _ Gönderenler, herhalde, Trablusun na • 

.... ' 1 " uşu 1 b. ld - b·ırn· 1 d ·· b t ·b· 1 · s1 ır yer o uırunu ı ıyor aıı ı. nuyor. u cenne gı ı yer enn, er geç B k T 1• ti Arn 
Osmanl:hk camiasından kopma~a mah --:. .a • .8 a · an, ne güzel!. 
kum bulunduklarını hissediyordu Rananın ıçten kopan bu takdir say • 

y • hası, yüzbaşının kulağına girmedi bi • 
!stanbulun kayıdsızlıgı, saltanatın le. o, icini çekti ve kendi kendine: 

ve onun etrafına toplanın~ dalkavuk _ Ah' d r· h · 1 lç kl ı B 
h 

l ·· ··h· b k . e< ı, am er .. a a ar... u 
ve aze e guru unun u ocaman yur· la ta ·· l 4 d ·b· 00· ı ·hm ı pır n , uvey ev a gı ı · y e ı a 
ifa ve milyonlarca tebaaya kal"fl takib edilir mi? Bir tarafı, ~ünyaya pamuk 
eyledikleri hodgAmaııe siyasetin feci hazineliği eden. Mısır, öbür yanı Fran· 

sızların milyarlar sarfederek imar et • yanları olmamıştı. TalAt tayin emrini sm? İnsana benzer tarafım kalmadı 
tikleri Tunus .. orta yerde Trablll.! bir koynunda getiriyordu. Zaten getirme - ki!. 
menfa, Sultanın ve adamlarının naza • miş ve bu emir önceden fırkaya teb .. - Affedersiniz .. 
rında giıya suç işleyen insanlann ölü- liğ ed'ilmiş olsa da, küçük rütbeli bir - Ben, Yuc:uf! Yusuf, Doğancılar! 
me gönderildikleri bir ülke! Burası nf" zabiti kim arayacak, kim soracaktı? 'faJatın ağzından tek söz çıkamadı· 
olmaz?. Gelgelelim nf: ile muhafaza e.. Taliitın hoşuna giden, limandaki ka· Hayretinden <lonaknlrnıştı. Yusuf .. l{ll" 
deceğiz? Kasımpaşa tersanesinin önün· yıkcı ve hamallarm Türkçe konuşma~ lelidenbf.ri smıf arkadaşı id'iler. "N'e 
de çürüyen gemilerle mi? Bir gün ola· larını işitmek oldu. Annesinden duy - gürbüz, ne çevik, ne yakı~ klı çocuk • 
cak bunu da elimizden alacaklar. Ya - muştu: Suriyed€, Ciddede, Hudeydede tu! Beyaz şerjdi kollarına takıp ta kur'a 
zık!. rahmetli babasile dolaştıklan vakit, A- çektikleri vakit, onun kısmetine üçnn• 

- Ne düşünüyorsun, Talat'! rabcadan başka dille meram anlatmak- cü ordu çıktığını hntırlıyordu. Halb\-1 " 
- Hiç! ta güçlük çekmi~leıdi. Trablus orala- ki şimdi Trablust-a karŞ'llaşıyorlardı. 'N9 

- Seni durgun görüyorum. Neye? ra benzemiyordu, dernek. Türk kültü- münasebet.?. 
- Seni seviyorum RanA! rü buralara girmiş, daha doğrusu bu Nazarlarını setresinin kollarına teV• 
- Ben de! Ah, bu şehirde ne mee'ud bölge Türklük hüviyetini kaybetme - cih etti. Hala o tek beyaz şerid duruP 

olacağız! Sana haındolsun Yarabbil mişti. Bu müşah~d• onun için memnu· duruyordu. Sararmıştı bile. Nefsuıi 
Şehir, artık heyetile meydana Ç1k • niyeti muclb oldu. zorlıyarak: (Arkası var) 

• 



ıa eaw 

Hokkabazla karısı 
Uludağa gidiyorlar 

Hokkabaz - KancığL'lı karıcığım. 

Karısı - Ne var IÖyle .• 
Hokkabaz - Ne aöyliyecektim? 
Karısı - Sen söylıyecektin. 
Hokkam - Söyliyecektim amma u -

nuttum .. neydi bakayım? 
Kansı - Senin bana söylemek isteyip 

80Jll'adan unuttuğunu ben nereden bile
yim? 

Hokkabaz - Bilirsin belki, ben dü~r
düın, sen buldun? 
Kansı - Anladım. anladım. 
Hokkabaz - Ben sana d~im ya, söyle 

neydi bakayım. 
Kansı - Senin yaka düğmen; sabahı~ 

nasıl söyliyeyim. Yakı. düğmen orada 
duruyor. 

Hokkabaz - Duruyoru duruyor, ben 
sana onu sormadım kı. 
Kansı - Sen bulmuşsunciur, dedın. 

ben de yaka düğmeni bulduğumu söyle
dim. 

Hokkabaz - Ben yaka düğmemı değıl, 
sana söyliyeceğim bir sözü bulup bulma
dığını sormuştum. Sen~r. bulacağın yok. 
Hele ben düşüney:n: .. işte. işte buldum. 
Seninle Uludağa gideceğiz. 

Karısı - Uludağ:ı mı gidece~iz. Yok 
gitmem! 

Hokkabaz - Neye? 

yin kapının 6nünde düfiirmüşsün, ben Karısı - Ben dağda n~ yapacağım, be-

SON POSTA 

Oyuncaklarım 
Bir atım var tahtadan, 
/tersem yürür rahvan .. 
Dizgini, eğeri var •• 
Her çocult. onu araı 

* T GVfClllım oar lôatilıten •• 
Baiırır, ar.kaam hemen, 
Gidemez azalılcaa, 
Y orcılmuı dura dura •• 

* 
Bir lrapım var tenelre; 
Kurunca •~k~ aelre • 
Koımaya bQflıyacalı, 
Çok •onra durur ancak. 

* Mızıkam var çalarım, 
flem çalar hem dalarım; 
Sesi güzel çok güzel, 
lnanmauan dinle gel. 

* Bezden yapılmıf lıeJim, 
Ben ona çok istedim .• 
Babam aldı getirdi; 
Getirdi bana vereli. 

* Köpei·m lıaıı hao demez, 
Gürültüyü hiç aer.ımez. 
Kartımda aalta durcır, 
Oturturum oturur. 

* Onlar giizel oyancalr, 
Çacuklar aymyacak, 
Hele hel• fUna balt.1 

Onları kırmalı yaaak! 

buldum. ni orada bırakıverirse!l ben ne yaparım? e ·ı d k 1 
Hokkabaz - Bulamadın? Hokkabaz - Hiç bırakır mıyım karıcı- 1 mece 8 azanan ar 
Kansı - Vallahi buldum. ğım. beraber gideceğiz, beraber gelcce- Bilm ed k . ec e aza. 
Hokkabu - Bulamadın diyorum. ğız. Orada kayak sporu yapanz. 

1 
. 

1 
. 

nan arın ısım en 
Kansı _ Buldum diyorum. İşte masa- Karısı - Kayak sporu mu! O da nasıl 1 h p . .. 

1 er azartesı gu-
nın üstünde. §ey. _ 

Hokkabaz - A vaklanmız.ı kavak ta. nu çıkan sayıda i· 
Hokkabaz - Bakayım bakayım. Orada kacağız. · lan edilir. Taşrada 

yok. K v ya• bulunan okuyucu. 
arısı - ar . 

Karısı - Görmüyor musun, işte kos· Hokkabaz_ Ne var? ların hediyeleri 
.toca yaka düğmesi sana bakıyor. _ kendilerine posta 

HokkaL-- _ Bana baluyo",aman k"n- Karısı - Ayaklanmıı var, onların u- fi •• d ·ı· t 
~ " 1 . b" k d h t k ~ 1 c gon en ır. s-zer enne ırer aya a a mı a aca5ız. 

eime biraz çek.idüzen vereyim, saçlarım Hokkabaz _ Ayak değil. kayak. t
1
anbulda bulunan-

d.ağınık olmasın; boyunbağım çarpuk.sa Karısı _ 0 nası: şey, ayakkabıys ben- ar Pazartesi ve 

--•"' 

AMI•(~ 

·~·-··~.'·· '""'-'' 

'• 
'·•' 

dlizelteyim .. sonra bana bakarken beni . ? B . k d . tl 1 1 Perı:;embe gün?ıert 
zıyor mu. emm ı po os:ıe en o sur., _ Masa saati ka-.naa 

bt ğenmeyiverir, baıını çevirir, bir daha rE:ngi de yeşil, şunıı da unutma. Otuz se- I o: leden s?nra, ~a- Kadıköy orta okuldaa 
bikmaz. ,_1 b . . 1. S k d h :z temi~ 1daresıne .. - _ 

1\ z numara ana ıvı ge ıyor a ın a a ...... Mükerrem 
.tarısı - Öyle bakmak değil, sözün ge- küçük, yahud dah~ büvük alayım: d"n,e' müracaat ederek 

lif' Hokkabaz _ Patlıy~cağım şimdi. Suc; hediyelerini alabilirler. 
lfokkabu - Ben gelişini görmedim, canım ben sövliyeyim. Kayak ne ayak-1 Birinci ve ikinci ikramiyeyi kazanan· 

fak.1t giderken gö:düm de bayıldım. İki k~bıdır, ne de takunya, karda gezmiye ı lar, eğer taşrada ;seler posta ile bi.rer fo
yanına öyle bir kmtışı vardı ki St!n de yarar. Kocaman tahtala!'dır. Ayağa bağ- tograflarını göndermell İstanbulda ise 
görseydin bayılırdın. l&rlar. Onunla yürür, onunla kayak sporu hediyelerini almaya geldikleri zaman fo-
Kansı - Canım, söz hiç gideı: mi, :.is- yaparlar. Şimdi anladın mı? 

tograflannı da geti:nıelid!rler. Şu da var 
tellk giderken iki tarafına kırıtır mı? Kansı - Anlaaım, ıunu baştan söyle- . .. 

Hokkabaz - Sen lifın gelişi dedin; ge- scydin! ki fotograflar iyı çıkmış olmalıdır. Çün-

len ,ey ne iae geldıği gib: de gider; oto- Hokkabaz - Söyliyecektım amma söy- kü bunları gazeteye koymak için istıyo
mobile gidiyorsa o başka amm:ı. otomo- lememe vakit bıraktın mı? Şımdı, yarın ruz. İyi çıkmam~, silik bir fotograf ga
bi le binen yaya dıı yürür. Mademki yü- seninle Bursaya, o:-adan Uludağa gıdiyo- zetede iyi görünmez. Halbuki iyi çıkmıı 
rüyor, yürilrken de kırıtır. ruz, oldu mu? bir fotograf gaze~ede iyi görün:lr. Bun-

-K.u~w---~~=~=p=~=r=s=m=l=u=s=ın='="=n=a===O=~=u=·=h=e=m=e=n=h=a=u=r=Ja=n=a=lı=m=.==- ~~~k~n~~i~~o~f~~ 
meye gayret etsinler, biz de onların bu C Yeni bi"mecem:z ~ 

Bu resme dikkatle ----~
bakın. ne hata varsa 
bulun, gazetedm ke
sip bir kljıda yapıt
tlnn ve allına r8iim-
4e buldujunuz hat.ı· 

:rı yazın, bize gön:i• 
1tiL Do~ ballede:ı

lerden bir kifiye bir .. ır~• 
kilo çikolata, bir ki
fiye bir futbol topu, 
f(1z kişty~ de ayn ay-

n güzel ve kıymetli 
bedtyeler vereceğiz. 

Bilmeceye eevab ver
me müddeti on bq 

---------

iyi fotograflarmı gazeteye koyalım. 

Hediyeler için bir dileğım2 olursa b 

dileğinizi Ü7.erine cldare> kelimesi yazıl

ımı bir zarf içinde blze bilci\rinız. .... _...... ......... -................................... . 

- Alo, bu ne 1'ezal.tt ... Telef on hattı

"'bugün de tamif' etmediniı. lıte ge

M Nlefotaum iflemiı,teW. N• N' be

.-q~ dupJIOm"'U, .. de 

---q~4·~ 

Sayf• 9 

Yıldız -- Bugün Şubatı• Yıldız Bi~i1ctirdijfim Yıldız - Acaba fte aı.. 
°" 1>eşi babamın doğduğu para ile babama bi,. hedi- am, aklıma geldi, bi1' fe• 
gün. 'il• abnm, HVini1'. fte1' alıf'ım .. 

Yıldız -- Bunu beğen- Yıldıı - Şımdi bunu cm- Yıldız - l,ıe tam !leri 
dim a'acağım, kaç ku- treye aıanm, babam gö- Ne güzel du .. acak. 
"'f? riince ıevinW. 

-- . __ ,,, 

Yıldız - işte cıstım. Şim- Yıldız - Çok güzel. ba- Yıldıı - Babamla annem 
di kim bil;r ne güzel du- vıLdım giıtl de gelly01"1aT .. §imdi p 
""'· rilrlcr. 

Yıldız - Baha, sa714 gü
zel bir hediye aldım, "1,. 

girince göreeeksin. 

Yıldızın baban, kapıdan Yıldıı - Babam aldığım 
girince feMr başına dU,- 'hediyeye f P.§ekkür edece-
m.üftti. ğine beni diivdü. 

C Oyun ve eğlence 1 

ELIŞI OYUNCAK 

Küçük resimdeki gibi btllJ 
fillniz olmasını tabıi isterd. 
.niz. Bunun için: 

1 - Bu ~ bir resım kt. 
ğıdına yahud ince b!r kartona 
yapl§tmnız. 

2 - Bütün siyah çiz lerl 
kesiniz. 

3 - Noktalı yerler! aşalı, 
çizgili yerleri yukarı katlayıı. 
nız. 

4 - Sol taraf ta ki koyu renlı: 
kımıı k!lf§l taraftakıkinin ı~ 

ilerine koyu renk kısmı tamamiı.t 6rUUec:ıek ft4dMI yapıttırmu:. 
G - Hortumunu. kuyruluu ktlçük n.imdeki filde cMdulu tekilde düze:tina 
t,w *' bir of\llUIK fU. 
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------
Bir 

RADYO 
Haftalık 

PROGRAMI -----
'!tlrldye radyo difüzyoa ,.talan 

Ankara radyosu 

DALGA UZUNI 1Jf'"t l 
ım m. 183 Jreş. !IO !tw. 

T .A.Q. 19 'l4 m. 15195 Kea. !O Kw. 
T .A,. Sl,1t m. Me5 lte&. 10 Kw. 

CU:'WARTESİ - 18/%/ 39 

da.nalan. 5 - Oretcl:mJ&ııow - Ninni. e 
Löhr - Bliyük Vals. 'l - Walt.er - Serenad. 
8 - Malvezzl - Endölfts ~klert (İQLnyol 
dansı> , 9 - OscRr Fetra.s - Rua müziğin -
den alc1sler. 22.30· Mltttt CKerrtet - Pl). 22.05: 
Müzik (Cazband), 23.45 - 24: Son ajane ha
berleri ve yarınki proğram. 

* SALI • !1/ !/39 
12.30: Proğram, 12.35: Türk mft!ll~ ~ -

man pehlivan) Halk ttrkfileri. 13: Memleket 
13.30: Profram. l~.35: Müzik (Cazba:t:ıd - snat Ayarı. a1ans "Ye me~olojl haberleri. 

c;lgan), ant°' orkestrası. 14: Memleket saat l:UO - 14: Müzik <Kftçftk Orkeetra - Sef: 
Ayan, meteoroloji, ajans haberleri. 14.10: N~b A..,kın), l - Slede - Sigara. içen kız. 
Müzik (Dans mfız.iğt - PD. 15.10 - 15.30: Türk 2 - Gles.cımer - Sabah ıııellmı (Fantezi). 3 -
müziği. Çala:ıhr: Fahire Persan, Refik Fer- Rvmln« - Entermezzo. 4ı - Hruby - Viyana 
.san. Okuyanlar: Necmi Rıza. 1 - Tanburl operet1nden (potpuri), 11 - Ganglberger -
Cem.il - m~zkk pesrevt. 2 - Udi Cemil - Benim küM\k Te1dl ayım (8llksofon parca -
Btcazklr şarkı: CLlyık mı aana dil), 3 - A- sıL il - Hefnz Link - tntermez?.o. 7 - Vitto
rtf bey_ Hiea.zkA.r şarkı: (Açıl ey gonca Sat- rla - Yalnız saıııı. f.!!eonmad) , 8 - Havdn -
berk), 4 - Liıtfl bey - Hicaztft.r f&!'kı: CSa- Yaradılıs nrat.orvosı.tndan parea. 18.30: Pro~ 
na noldu gönül şadolmayor), 5 - Refik Fer- ram, 18.35: Müzik <Bale mftzI~ - P1) 19: Ko 
san - Tanbur ta~lml. 6 - Arif bey - Hicaz- m1~ rriirkive uoc::tac::ıl. 19.1~ : Tfirk müzt
l'.lr ıj&rkı: {Güldü açı1dı gene gül yüzlü). tl'.1 tİnee su fa.elı - Sl'!VAh fa.<1hl, 20: A1an.s. 
'l - Rakını ... - HlcazkAr şarkı: CBekled!m ıııeteoroloH h~berlerf. Ziraat borsa<n <flaU. 
fecre kad!?!."l. $ -- ........... . - Saz semaisi. ?O 15 : Türk müzl~i. Calanla.r: Reoııad Erer, 
17.30: Proğran:., l'l.3S· Müzik (Dans saat!- Refik Frrş:an. Rmıen Kam. Cevdet Kozan, 
P1' . 18.15 Türk müziği - İnce saz heyeti - Okuranlıır : Necmi Rıza, Sattve Tokay, 1 -
Şetaraban fas!ı. 19.00: Konu.ıµna (Dış politl- Oc:ııııı-n b<>vtn Sabi\ peip'e'V'l. 2 - Mahmud Ce 
ka hll.dl.!el~rn. 19,15: Türk müziği - <Halk lalertdin n•><•anın Mrlnm '~rakın) , 3 - Ha
türküleri - Swa!!lı A~ık Veysel ~ İbrahim). fı-nn ırark"lc:ı: mn m~ olı.ırl. 4 - Ziva pa -
19.35: Türk mü:rlğl - Çalanlar: Cevdet Çal - ııanm şar1'ıc:ı: (Semti dlldare bu demler). 
ıar, Rc-flk Fe:san. Kemal Niyazi Seyhun, O- 5- YeMri A."1.mı~ 4arkısı: <Bu ya.z geçen), 
lcuyan: HalUk RecaL 20: AJam, meteorolo- 6 - .... ..... - Türkü: <Yfirft 6Ubt'!r viirfü, 7 -
jl haberıert, ziraat borsası (ft.at). 20.15: AU efend1Pln Ntha'ft'nt 19rltıcn: <Se-rerim ~
Temsil. ne>. 8 - Refik Perııımm mcaz ısarkısı: (Geç 

Temsil esnasındıı küçük orlceıstr& J. Bize- dl rftzdrl . 9 - Sevltt beyin Hfeas şarkısı: 
&ln optrasından parea çalacattır.21.15 Mmn- <Bllmlyornm be.na nold-uL 10 - ...... ... - Baz 
Jeket u.at ~y:ı.::-ı - Esham, tahvtllt. K. nn - semal.sf. 21: Memleket saat Ayan. 21: Konuş 
ltut borsası me.tL 21.25: Folklor CHalk mil- ma fHttlrn~ ilmi yavma kunımn) , 21.15: ECJ
zlil ve edebiy:ıtı - H. B. Yönetgen; Kutsi Te- ham, tahvlH\t, ka.m'bt~o - nul!'ııt borı>a...<tJ tn
cerl. 22: Haftalık posta kutusu. 22.30 - 24: atl, 21 .30: Müzik rnıı<lvo orlrf'~tra'!l - R<>f: 
Müzik, oper!l aryaları, (Cazband) son &jaruı Praetoı1ıısl . Eugen d'Albert.: Ynla cıkt~ (D!e 
ve yarınki proğram. AbreJsel uv~rtilrü. Hermann Oo0 t7.: Senfo-* nl fa ma•i)r, op. 9. Allegro Moderat.o. İnter -

PAZAR _ 19/2/1939 ?TH!ZZO. All!'ıı:retto .ıı.d :uno. ma non tronno 
12.30: Proğram, 12.35: Müzik (Opetttler - Lent.o. Flrııl. AllP'!'ro (",on Fuoce, 22 15: Mii -

PU, ıs: Memleket saat §.yan, a.jans ve me- 2!'.lk fCa?-hnnd - Cle:ınl Lant,os orlrPqf:racıı , 23: 
:teorolojl haberleri. 13.10: Müzik (Daruı plak MU'dk (Sinf'ma St"~n . 2345 - 24: Son ajam 
lan>. 13.45: Türk müziği: Çalanlar: Veci - h!lberlf'ri ve yannkt proğlıun. 
!he, Cevdet Kozan, Ruşen Kam. Okuyan: + 
Müzeyyen Sena'". 1 - ........ . - Peşrev, 2 - '1\R~.\MRA - !l'/2139 
Suphi Ziyanın Muhayyer şartıa - Titrer yü- 1!.39: Pl'n<:tram. 12.35: Türk mün~ - Pl. 
reğlm. Mfüıeyye!'l Senar. S - ....... .. - Uşşak 13: Meml0 ket saat han. alans ve rnı>t.e<ıro-

SON POSTA şuı.t 18 

Tarihi bir münakaşa 
(Baştarı:tı 3 fn('f ıa'!/1'Jd:ıJ birer katil menzilesine soksunlar. Onla- ~ rağmen i<lam cezası müe-bbed nefy 

1şte Sultan AbdülAzi.zi, hal için hazır- ra i~kence yapılmış olması da işgal ettik- suretinde hafifletilmişUt'. 
la.nan komplonun başında hareket eden leri meviöden dolayı gene akla gelemez. 6 - cSaray politikası> d iye ima edilen 
Hüseyin Avni Paşa bal ile intikamını Mahmud Cellleddin Paşaya Sultan Ab- keyfiyete gelince: Bu da katil ihtima !atı 
almış olması llzun gelirken, halden bir dülha.mBd'in adaveti Yardır diye de bir fi. içinde sayılır. Çünkü Sultan Muradın CÜ· 

hafta geçmeden Sultan Abdülhizin öldü- kir ortaya atamayız. Mahmud CelD.leddin !Osunu mütea-kib cinnet asan göstı?rdiğl 
ğü gün diğer vükela ile Çırağan sarayın· Paşa Sultan Hamidin de eniştesi idi ve muhakkak ve hatta bu halin Ayasofya 
da bulunduğu sında onlara padişahın Abd'iilhamid'in cülllsundan sonra Topha.. camisinde ilk selamlık resminin yapıldığı 
halden evvel görüp te kendisine anlattı- ne müşürlüğü. ve serasker kaymakamlığı sıralıarda anlaşılmı§ olduğu Serasker Hu
ğı bir rüyayı mevzuu bahsetmi§h. O gün gibi makamlara da geçirilmişti. Abdül- seyin Avni Paşanın tavsiyesile mabeyn 
o heyette bulunan bir zat bana Hüseyin hanıid!n Mithat Paşaya garezinden do- baŞ.kAtibliğine getirilen merhum Sadu~
Avni Paşanın. o sırada: layı böyle bir davayı tasni ettirmiş ol .. lah Paşadan menkuldür. Bu illet günden 

- Sultan Abdülbiz bu rüyayı bililti- duğunu .kabtıl edecek dahi olsak. ayni güne artmış, cvalide Şevkefza kadın-. 
zam benim aleyhimde t~bir ve tehdid davada enifteısini katli emerden bir şeri~i oğlunun bu haline karşı her t11rlü çareye 
şeklinde hikay~ ettL Hele Allahm büyük- cürüm olarak ortaya çıkarmasına nasıl ba~ vurmuştur. Yeis içinde olan çocuğu· 
lüğüne bakınız ki rüya tam aksine zuhQr bir mana verebiliriz. Eğer mesel~ yalan nu her an tehlikede bulan bu kadının Ah.o 
etti! olsaydı, damad paşalan bu işe karıştır- dülAzizin hayatta kalmasını oi_.!1u içtn en 

Diyerek memnuniyetle elini dizine vur- rnarnak imlkAnı yok muydu'! büyük bir tehlike olarak telakki etmesi 
muş ve bu suret!e bu zat Avni Paşanın İşte lltatil mi, intihar mı meselesinde ve Osman!ı saraylannın menfur, feci ve 
Abdülazize .karşı olan kinini onun kanı- zihinleri :tentMftd ve şüpheye düşürer, iğrenç an'anatına baş vumıağı göze aldır
nın bile söndüremediğini herkese göster- başlıca bir noktada belki halA mevcud ve ması ihtimali ti'e pek yabanıı atılamaz ve 
miş olduğunu anlattL saklanılmış olan o zamanki mahkem~ za- hatta bu ihtimali o sıralarda hiç müna-

Halden sonra Bursa valiliğinden ts- bıtnameler'.inde bulunan şifaht ve tahr1i'i sebetf yokken şehzadelerin Nusretiye 
tanbula gelen Veliyüddin Paşa dahi, in- itiraflardır ki en ziyade bunlara ve maı- kasrına davet edilmeleri gib: bir teşeb
tihar vukubulduğu sabah aleliae bir zi- nunların müvacehesin"? dayanarak cina- büs te kuvvetlendirmektedir. 
yaret için Hüseyin Avni Paşanın Üskü- yet mahkemesinin hükmü cezn temyız Yukarıda da bahsettiğim gibi valide 
dardaıki yalısına gitmiş. Hüseyin Avni mahkemesinde de tasdik edilmşitir. Pertevniyal sultanın kltib kalfalardan 
Paşayı giyinmiş olarak. Çırağan sarayı- 4 - Ben şahSftn o Z3man bu mu hake- birine kaleme a 1dırm1ş olduğu Sergll .. 
na nazır bir odada açık pencere önünde mede ·bu'lunmuş olan kazaskerlerd~n zeştnarne ıismindekı eserde tie meselenin 
sarayı gözler bir vaziyette bulmuş. bira'Z Hilmi Efendi merhumu. bu hAdise üze- bir katil olduğu açıkça yazılmıştır. 
geçince Çırağan Slrayının pencereleri a· rinden birçdk sene g'?çt~kten sonra tam- Bir annenin kendi~nl tam kalbinden 
çılmış ve bir takım çı~lıklar ta Usküda· dım. Bir gün bu muhakeme meselesi a- yaralıyan bu büyük kederini, bu şekilde 
ra kadar aksetmiş. Bunun üzerine, seras- çıldı. O zaman kazasker Hilmi Efendi dedikoduwe yalan olarak istismar edebi
ker, derhal hazır bulunan kayığına bine- merhum: .. Katil vukuuna ben tamamile leceğini 'İnsan hahrına getiremiyor. 
rek saraya gitmi ş, Veliyüddin Paşa son- kanaat hasıl etmemiş olsaydım, hır fa- VakıA. intihar ihtimalindeki deliller çolı: 
radan taaccüble bu hikayeyi eski dahi· kım masumların kanı·ıe ak sak"lımı bo- 1 kl "' kuvvetsiz ve ehemmı vetsiz o m am a a liye nazırlarından 1:femduh Paşaya an· 
latmış, Memduh Paşa bilahare bunu hi- yatacak bir karara hiçbir veçhile jştirak beraber elde Abdülazizin katledildi~ine 
kaye eylemiştir. etmezdinl> demişti. dair olan deliller ve on ları çok daha kuv· 

Bütün buniard:m kin ve nefretini hal_ Merhumun mahdumu olup sonradan vetli gömeren valide Pertevniyal sulta-
bazı adli makamatı işg'.i: etmis olan zat- nın hatıratı varıken katil ihtimalinin, in
tan münasebet düştükçe şöyle sözler işit- tihar ihtimaline faik geldiğini düŞ:.inmek 

tim: cPedeııim. bize bu işleri çok def:ılar pek hata olmaz. 

den sonra dahi tatmin edemiyen Hüseyin 
A vn'i Paşanın d:ıha ileri gidebileceği, ya
ni eğer Sultan AbrlüUziz hakkında böy
le bir suikasd müretteb ise bundan ken
disinin haberi olması ihtimali hatıra ge
liyor. 

3 - Halden ve ölümden epey bir za -
man sonra saraydan çıkan bir cariye ta
rafından katil ihba-r ve katillerden biri 
de tay'in edilmiş ve bunun üzerine tah
kikata girişilmiştir. Yakalanan bu adam 
istintakıncİa suçunu ikrar ve suç ortak
larım ihbar etmişti. İstintakta verdiği i
simler arasında Mithat. damad Mahrnuc! 

anlatmıştı. Kendisi asla yalan söylı?rnez Maamafih bu hususta kat'i bir hüküm 
ve her ne taraftan olursa olsun haksızlığı vermek te doğru değildir. 
kat'iyyen 'kabul etmez, bu hususta pek 
mu teassıb bir zgthr> demigti. 

5 - Hüküm ceza temyiz mahkemesin· 
ce tasdik olunduktan ve bu suretle ka 

Bunun için mes~lyl b lr taraftan dinle
m~le hüki.im çıkarmak istikbalde tariht 
tahrif edebilir. Bu rnesele1erı yazmadan 
evvel etraflı tetkik ve tetehb:l etmek ll-

nunen kesbi kat'iyyet ettikten sonra. Ab- zımıd'ır. 

dülhamid meseleyi bir kere de meclisi Siz de öyle bulmuyor musunuz! 
vükelanın te tkiikinden geçirmek istemiş

tir. Fa'kat meclisi vükela ceza mahakimi * 

şarkı: Saki yetişir. M. Senar. 4 - Dedenin - lojl haberleri. 13 10 - 14: Riya.settcümhur 
Uşak şarkı: Ağlatırlar. M. Senar. 5 - Suphi bandosu - CSef: İh<;an Ktinçerl. 1 - Roou
Zlyanın Hicnz divanı • Dün gece. 8 - Yu - es - Afrika mar~. 2 - Buvka - S'mqek ı'Kon 
8Uf paşanın Hicaz saz se.m.ai!t. 14.15 - 14.30: .<ıPr Vl\l~l, 3 - Suppe - ırR'~ flf .c::üv'lrl nlavın 
Konuşma iEv kadını saat[), 17.30: Prağ - <U~rlürl. 4 - Pare.s - Kır şnrkl..ı;ı (Pnsto -
ram, 1'1.35: Müzik <Pazar çayı m&ııtn. Lan- r~l). 5 - Lennoan.Jlo - rP!llvacolar11 o~ra
t.of orkestrası. 18.15: Konuşma (Çocuk sa - sından selPk.<ıyon. 18.30: Prol!Tam. 18.35: Mü 
ati), 18.45: Mi.izık <Pazar çayı mOzt!U, Lan- zlk (Cazband - r.lf!an} Lantoş orkf',strast, 
tıoş orke.stra<;ı), 1915 Türk müz1~ - Fasıl 19.15: Ti.irk m!\zlltt fl''a.,ıı hevet1 : Hii~ıım 
heyeti (karc:ğar faslı). CelA.l Totses. Ha.k1<ı faslı), Tah<;ln Karakuş, Te SRfive Tokııvm 
Derman, Eşref Kadri, Hasan Oiir, Basri Üf- t11tlraldle. 20: A1ans, m.eteorolo1i hRlx>rln1. 
kf. 20: Ajans, meteoroloji ııa.berlerl. ~.15: Ziraat bor~ı.sı (flatl. 20.15: Türk miizlıtt . Ca-

Celaledlfuı ve Nurı Paşaların isimleri de Tftrk müziiH: Çalanlar: Veclbe, Resa.d Erer, lanlıı.r: Vel'fhe, PahJl'f' Fe~ın. Cevd('t C"~-
Oevdet Kozan. Rusen Ferit Kam. Oltuya.n • la, Refik Fttsan Olrayanlar: Mu·nıffer İl- vardı. Bunun üzerine asıl katilden maz-
tar: Mus•a!a çağlar. Melek Tolı:g&z. 1 - Os- kar, Be.mabat. 1 - Baytttaraban tlf'm-ev1. 2- nun olanlarla, paşalar tev'kif ve muhake
ma.n beyin Nihavent ~vt. 2 - Ralnmın Ha~m bc'lr1n Bayatiaraban sarlosı: <Nimeti me edildiler. Cinayet mahkemesi heyeti, 
Nihavent ~rlosı: Ne yanan blbime. S - va.sim), S - Rahmi BeJıtn Bayatiaraban şar muhakemeyi icra etti. İstıntakta olduğlı 
Rakımın Uq11ak 11llrlos1: Silmem bir g\hı. t - kı.st - (0.'inlftmft blcrana>. 4 - Su volcu -

nin en sonuncusu olan temyizden tasdik Bay Sa~i sus't~. ~~ndisi~i :azla yor-
ed'ilrnİJ bir kararın meclisce nakzma ka- muş oldugum içm ozür d'iledım.. Fakat 

• " •. • 1 ertesi gün gelip Çe:-kes Hasan vak' asını 
nuni .bır sebeb ve sal§Myet gorul0medı- ğ d d b' ke a· 1 k ·· 

Tilrkü - Misket Türküsü. 5 - Refllı:: Fersa - nun: Bayati araban şarlnsı: NevleV4!vfm), gibi, muhakemede de maznunlar padişa-
nın _ Tepeler f,epeler türküstl. 8 - ......... - 5 - ... .... .. - Bayatiaraban Tt\rkii: <Dfümıe hı nasıl katlettiklerini etrafile anlatıp 
suzlnA.k §arkı - Blr nlgfı.hınla. 7 - Ahmed daıtdaı , 6 - ..... .. - K8T'Cıi!'ar 199z s:ıemaisl. katil olduklannı ikral' ettiler. Bunun :i
Raslm IT.st şarkı: Bir kendime bir ha.H pe - 7 - Raifln ıctırdllltılca~k!r ~rkıst: fRengi zerine paşalarla müvacehe edildi1er. V3-
rişanuna ba1<i:.r.ı . 8 - Raif ıtareığar ,,arkı: ruhCJıtrına l • 8 - Lern'1nin Küroillhlcazk1\r kıa bütün bu ikrarlnm ve itirafların h:-
Gi.ilüver sevd!iUm. 9 - Türkü - Kız pınar ~rkı..~: fN:ı.zhnı!ı bftlbül), 9 - Arif beyin . s 
başında destiyi doldurur. 10 - Rumelt Tftr- Suzlnllk ~rkı..<'I: fCelrnıe elemi 11aka), 10 - kence .altında yahud para ıle menfaatle 
küsü _ Şahane gözler şahane. 21: Memleket ...... ... - B:\z sematsl. 21: Memleket saat A. - 'kanHırı.larak. yaptırılmış olduğu SO!lra-
saat Ayan. ·21: Konusma (Halkev~rl hak - yan. 21: Konu!Ma (Baz şairleri), 21.20: Es - dan rivayet edilmişse de muhakeme es· 
~nda), 21.10: Müzik CR1ya.!ıetJ.climhur ban- ham. tahvl!At. kambivo - nııkut borsası <fi- nasında Mithat Paşa müstesna olmak ü
ıdosn - Şef: İhS!&n Künçer.l 1 - Von Blon - at), 21.30: Tem!':fl <Molla beyin .. hanım~a::ıl zere damad paşalar mühürleri altında ci-
8f1Ahşorlar f~'lrs), 2 - Ancllffe - Afyon çl komen1: Yı:ı z::ı.n E. Reşit. 22: Muzik <Xuquk . . . . . . 
çekleri vadisi 3 - Weber - «Fr.aysüstn ope - orkestra - Se1': Necib A1Jkın), 1 - Ganglber n~yetı aldık lan emir üzenn~ ışledıklen~ 
t>asının 11vertfrü 4 - Maseagni - "İris• ope- gP.r _ Kfıclik flftt ıeın konser parcası. 2 - nı yazmışlardır. [Ve bu emrı Sultan Mu
rasından seleksyon. 5 - Janıefelt - Prelud- Karı Blume - G/51 kıyılannda. 3 - Tschai - radda.n aldıklarını kastetmişlerdir. Hal. 
yom. 22: Anadolıı a}ansı (Spor servisil, 22.10: kowsky - Olift!':~iz sarkı.. 4 - Waldemar G1- buki pald'işah kendine malik değildi. E
MUzi!t (Cazbaı.dl, 22 ~5 - 23: Son ajans ha· blsh - Cakır k~yflm: Vlya~a ııark1S1 . 5 - ğer böyle bir emir verilmisse bunu vali-
berler1 ve yarınki program. Schubert - Senfnn! <Sl mlnor. bllmemfs) . 6--- d . 

7 
• • ] O . . .. * vntred Klaer - Serenad. !!: Müzl.k <Caz - esı 'ermıştır. zaman ıçın pek vuk-

band). 23 45 - ?4: Son a.jaruı haberleri ve ya sek olan damadlık mertebesine yükseJ-
rınki proğram. miş bu iki zat daha büyük nasıl bir men-

PAZARTESİ - 28/%/ 39 

* faat tasavvur edebi!irlerdi ki kendileri11i 
PER~EMBE - !3/2/:ı9 

v b il b.ld . ..J ı. . h""k " onun a zm an a ır re ın eme uze-gini maz ata e ı ırui15i ıçin u mun .. ld 
. . d k , B .. . re soz a ım. 
ıcraS'l ıra eye a ... mıştı. unun uzerıne 

Suad Derı·i, 
Abdülhamid meseleyi nazik ve ehemmi- ......................................................... _ 
yetli gördüğünden midir, nedir" Cezanın 
tamamile icrası veya hafifletilmesi hak
kında reylerine müracaat etmek üzı?re 

mazül ve mansub vüzerayı, müşürlerden 
feriıklere kadar askeri erkanını şevh is
Iamla gene mazul ve mansub knasker
lerle İstanbul payesinde olanları Yıldız 
sarayına k:lavet etmiştir O zaman bun
lardan: Kimlerin ne yolda rey verdik
leri, Said Paşanın hatıratında aynen ya
zılıdır. Bundan anlaşıld1ğınıı göre bu 
toplanan heyet içinde hemen hemen ek
seriyeti cezanın tamamile tatbik ini iste
mişlerdir. O vakit yainız sadaret rnaznl
lerinden bulunan Tunuslu Hayreddin 
Paşa, bu işin bir saray politikası olıduğu 
anJıaşıTdığından bu husustl düşün~ ve 
mütalealaroıu söylemeğe h içbir lüzum 
gömıediğini ima etmiştir. Ekseriyet re· 

Bir bahcıvan evin~n 

mutfağında ölü o' arak 
bulundu 

Büyükadada Cebel sokağında 9 numa
ralı evde bahçıvanlı:t eden Yani oğlu 
Yorgi. evin mutfağında ölü olarak bu • 
lunmuşl1'r. Yorgınln ölümünden şüphe 
edilmiş ve hükumet doktorluğunca yapı
lan muayene net icesinde cesedın morga 
kaldırılmasına lüzum görü lmüştür. 

Yorginin yrkanmak üzere mutfağ-ı gir
di ği ve üşümemek için ocaktaki kömür
ler tamamen yamnadan kapı ve pence • 
releri kapadığı anlaşılmıştır. Ölüm yan
mıyan kömürlerden intişıu· eden karbon 
gazları yüzünden vuku bulmuş. cesedill 
defnine ruhsat verilmiştir. 

12 30: Proğr::ım. 12 35: Türk müztitl - Pl. 
13: Memleket saat Ayarı. a1nns ve meteoro -
lojf haberleri. 13.10 - 14: Müzik (Cazband -
çıtan) Lnnto~ orkestrıl.sı. 18.30: Proğram, 12.3n: Prolh:ım, 12 l!5: Tftrk müziği - PJ). lo ThlllllSen - Dua. 6 - Ed, May - Blr şişe Mlet ne .stızdm, 4 - Zeki Arif: BuzinA.k şa.r- ram, 17.35: Miizlk CDans saat! - Pl.l 17.55: 
18.85: Mü?Jk Tiirk miizik birliği korosul, 13: Memleke~ s<ı'.l~ Ayan. aJans VP. meteoro - Mozel şarabının karşısında. 7 - Malnzer - kı: (Sevdim sevem, 5 - Osman Nihad: Kti.r Mfizlk (Keman !Olo) profesör Necdet Atalı::), 
19: Konuııma ıDoktor saati), 19.15: Türk 1011 haberleri. 13.lft - 14: Müzik <Cazband - Düğün töreni. R - Bclme4der - Ttrol dağla- dlll hlcazkA.r şarkı: (Akşam gftneşl), 6 - Pianoda: Ulvi. cemal Erkin. 1 - Frledemaa 
mtziği _ Fat;ıJ hevett (Nihavend faslı), Tah Clgan) Lanto.ş orkestruı. 18.30: Pro{tram, rının halk şar'kı ve danalanndan (potpuri), Cevdet Çağla - Viyola tatsmd. 7 - Sadet - Bachy Kre1sler (Grave), 2 - Pugnani - Kre
aln Karakus, Hakkı Derman, Eşref Kadri, 18.35: Mü?:lk <Şen oda müz!~l. İbrahim öz- 9 - Carl Rydahl - Melodi. 10 - Korsakow - tın Kaynak - Muhayyer şarkı: Cff.e zaman isler f0f1.neş duasıl, 18.15: Türk müziği (Jl'a 

Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri üner. 20: 11;ür -.e at~s böcekleri, 19: Konıısma <Ziraat Hind p.rkısı. 11 - Lehar - Eva operetinin görsem onu ayaltluım dol~ır), 8 - Sadet- s1l heyetı: BestentgAr faslı), Oelll Tolalel, 
Ajans, meteoroloji hl\berler1, Ziraat borsa - saati), 19.l!'i: Türk mUzi~i <İnce saz fasıJ valslan. 22.:vı: M~1zik ~lod.ller), 23: Müzik tın Kaynak: Tti.rkft: <natıa.r datıar canım Halclcı Derman, E§Tef Kadri, Haaan otr 
81 <flatl, 20.15: Türk müziği <Klft.sik proğ - heyeti: Hiiseynt faslı>. Ceill Tokst'..s, Hakkı (Cazband), 23.45 - 2-1: Bon ajana haberleri dallar, J"llVUlrlumu gören yo1ı:: mu?) 10 - Hamdi Tolı::ay, Basri 1Jner. 19: Konuşma 
ram>, Çalanlar: Vecihe, Resad Erer, Fahire, Derman, li''lrcf Kad!l, Hasan Glir, Hamdi To ve yarmlı::i protra,m. . ........ - Türkü: Slımnde bir tutuşmuş yan - (Dış poll•llı::a hldJaeleri), 19.15: Türk müzl -
Fersan. Refik Fımıan, Ruşen K:am, Oevdet kay, Basrt Üfü!r. 20: Ajaruı, meteoroloji ha - * mış oe&k olsaydım. 21: Memleket aıı.at Aya- ti <Sivaslı saz ıalr:tert: Aşık Veysel ?e İb .. 
Kozan . Cevdet Çağla. Kamal Niyazi Seyhun, berlm. Ziraat bo'".~'" (flaU , 21.15: Tftrk mil VUMA. U/2/S9 n, 21: Konuşma (Haftalılı: spor faaliyetleri) rahim - Sivas lttllk oyun baT&lftll ve tiirktt-
Basri Üfler. Okuyanlar: Ankara. radyosu kft- 7llti: Çal?nlar· V'eclhe, Ruı,en Kam. cevdet 21.15: Esham, tahnlAt, k&mblYo - nukut :teri), 19.35: Türk müzt~ <Mualllm Nuri Jfa.. 
me okuyucuları <Koro), İdarıe eden: Mes'ud Çatla, Okuyanlar: Badi Ho!!Se~. Radife, 1 - 12.30: Protnm, 12.35: Tllrk mt\zlti Pl. 13: borsası•(flat), 21.30· MQzllı:: (R1}'9set1eüm - ın <Klbik: repertuarından seçllm1' parça -
eemıı. ı _ Kanuni Arif bey: Sultaniyegah, . ... .... - Peşre•. 2 - Sadullah a~ - Muhay- Memleket saat lyarı, aJtn.s w meteoroloji bur flarmonlk orkestrası>, Şıef: Praetorius: Jar) . Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Mea'ud 
pe.ş'"evl. 2 _ Hamami Zade İsmail dede: ~ul yer semaı - Bir elif çekti. 3 - Tanburl Ce - haberleri. 13.10 - 14: Müztk (Kti1ıük ork~tre- 1 - L. Van BeeUıonn: Piyano için konser- Cemli. 20: Ajans, meteoroloji haberleri, Zi
ta.nlvecrli.h blrin~I beste. 3-Hamamlzade Is- mil - Muhayyer sarkı: Pür Ierre olur. 4 - Şet: Necib A~kın), 1 - Moussorg.sty - Go - to, do majör, Nr. 1, op 16. Allegro OOn Brio. ra.at borsası mat), 20.15: Temsil <Baki ge • 
mail dode: Sultnniyegft.b ikinci beste. 4 - Ra.hmi bey: Muhayyer şarkı: Serapa hüsnü pak. 2 - Malnzer - Berenad. 3 - Nlemann- Largo, Rondo, Allegro, Solist: Ferhunde Er- eesf), Tertlb edenler: Ekrem ~d ve Anıt 
Hamamı zade İsmail dede: Sultaniyegah a - anın. 5 - Le!n't: Usat '9-rkı: Siyah ebrula- VıW Boaton. 4 - Koestıer - IDnd mnrusı, 5- kin, 2 - Fra.nz Schubert: 1 inci senfoni, re Dilllgll. Tr;mslle Türk müziği heyeU. iştirall 
fır semaı, 5 _ Reşad Erer Keman taksimi. nn. 8 - J'!eden1n Gülizar türkü: Bir vefa, Solazzl - Aşlı: .serenadı. 8 - Strausa - Viyana majör, 0813 yazılmış), Adagio - Allegro vı- edecektir. 21.15: Memleket .sa.at fıyarı, 21.ıa: 
6 _ Hamamı z:ıde isman dede: Sultaniye - 7 - Mustafa çavu~: TliT'kil: Safa geldin e - ormanlarının efsanesi. 'l - Martb1 Uhl - nce. Andante, Menuett.o - Trio, .Allegro Vi- Esham. tahvllfıt, kambiyo - nukut borsa&ı 
gAh Yfıri.ık ~emai. 7 - Kamını Arif bey: fendim. 8 - Refik Fer.san: Mahur şarkı: Bir Grlnzinge bir dnha gitmeliyim. (vals), 8 - vace. 22.30: Müzik (Opera. aryalan, PU , mat), 21.25: Folklor <Halfl Bedll), 21.45: 
8ult<>T1fvcgnh s~z sematsl. 8 - Kemant Rı - neş'e yarat. 9 - Yesari Asım: Kürdili ,,arkı: Frltz Köpp - Yaz akşamı (.sfiltıı< 18.30: Proğ 22.45: Mü:?fk (C&zband - Çigan) Lantoş or- (Mtiztk Lt Eder - Pl.) 22: Haftalık posta ım
za efendi Şehnnz şarkı: Meramı a.ndellp Sen gttg1.de. 10 - Sadettin Kaynak - Tür - ram, 18.35: Mtlzk <operetler - Pl.) 19: Ko - kestra.sı.. 23.45 - 24: Son ajans haberleri ve .ıusu. 22.30: Müzik <Küçiilc orkestra - eet: 
• _ Şeın...o:eddiil Ziya bey: Şehnaz şarkı: Ey kil: Esmerim lı:lymn bana. 21: Memleket sa- nuı>ma (Tayyareci kon~>. 19.15: Türk yarınki protram. Necib AfJkm), 1 - Hanschmann - Anoolu -
:babı naza kanmayan. 10 - m Selltn: Şeh- at Ayarı. 21: Konuşma CMhıa.h aaaU>, 21.15: müziği fasJ heyeti: Feralmlk faslı), 20: A - CUMARTESİ - 15/1119 Bla. ctspe.nyol vat,n, 2 - l"rted Walber • Rii-
naz şarkı: Bir ~evclvana. 21: Memleket saat Esham, tshvllftt, tembl,.o - nukut borsası jan.s, meteoro1'>jl haberleri, Zira.at borsası lS.30: Protranı, 13.85: Mftzlk (CUba.nd - ya (Keman solo ve orkestra için), 3 - waı-
t.ran. 21: Konuşma, 21.15: J!lsham., t.abTlllt, <nat>, 21.30: Mfttrlk fKiı4;ftk ortrestra - Şef: (ftat). 20.lS: Ttlrk mftz1tı: Qalan.tar: Veci - Çigan) Lantof ork88trası, H: Memleket saat ter Noack - Romantik tnoertftr. 4 - İtalo Al 
bmbıyo - nukut borsası (ftat). 21.SO: Mil - Necib Afkm). 1 - Leoıpold - İapanya me - he, Kem&! :m,.,m, J!lılref Kadrt, Ondet oaı- ~-,an, a.jans n meteoroloji habeıiert. 14.10: mnl - Sa.hah ş:ırkuıı. 5 - Stra.1198 - Qard&f. 
zi.k ıKUçilk orkNtra - Şef: Heclb Aftm. 1 - IodUert (potpur1), 2 - Mutm Uhl - Be - la. Okuyanlar: Müzıenıen Sen&{. Mahmud Müslt Ceuband - OtPnl Lantıot orkMtn. - 8 - Fanz AJberi - Ormanlarda w ntnnt. 
Brahma. Mac:ar dansı No. 8, 1 - Mannfftd- bekler perlsl ftlmlndım ~Jim l&l'lcaı), Ke.rmde.ş. 1 - ........• - SUzlnllc peşre"tl 8-- sı (devam), 15 - 1630: Ttlrk mtımtt. Çalan - 21: Müzik (Sinema seıst ve eazband), 
Sarmcnata - Serenad. 3 - BScbarU - Kil - 1 - Aktter - Qobamn abah tarlası, 4 - Renk: Man191: Sazf.nft fllrb: mefttn ne ı- ıar. Veclbo, Kema~ ~ Seyhun, ~ 23.45 - H: Bon ajana haberleı1 '" ırarmll 
tf1t balet aülti, • - M<ıakowü:I • İapanyol Ann•ndoJ& • ltpuJOI ._ fllbl. 1 - OU- 8t .. ). 1 - .Arif bir. Blo-*ılr tuıo: <1* Kadri. Olm)'alU Balet aeo.I. l'UO: Prol - protram. 



ıs Şubat 80 

ispanyada mütareke için Japonlar. ingiliz 
mostemlekesı Honkonga 

hazırlıklar yapılıyor 5 kihın:etre yaklaştılar 

Suriye gazetelr r~nin iddiaları 

Oltll Halk~vlnde tGren 

11111 Balt.tvtnclf Pazar d,n6 "" - bir 
tören 711>ııacatıır. Törae f.RW&ı IDUIDe 
balJanacak. aöylft\ miltülb lııomeır, w-

Denizbankta yeni 
meseleler ortaya çıktı 

Kayseri Bez Fabrikası mali 
Nazil.i Basma Fabrikası ,, 
Ereğli Bez Fabrikası ,, 
Yalmz Ereğli Bez Fabrikasanda: 
1 O Balyallk siparişler için 
15 .. " .. 
26 .. " " 

12 No. Paketi 
16 • • 
24 • • 
24 • • 

• " 
• " ., 

" 50 .. " " " .. 

~15 
..sa 
580 

580 

575 
670 
165 
560 

Flatlarla fabrikada teslim şartlyle utıımaktadır. 

• 
" 
• 

.. 
n 

" .. 
iplik mtlltebliklerlnln yutardı yaaılı rabrlkalara &Ondereceklerl be

delleri mukabWnde lbt17açlan llllbetiııde iplik alparlfl verecekleri w J6 
numaradan fDce ft muhtelU makutlara yarayabilecek pamuk ipllll aa. 
tehllklerlDID de lbttya~:;:ın ,ıne 8JDI prtlarla yalnıı Ereğli Fabrlbaaa 
llparlf edeblleeeklert olunur. 

lol 1'1 ~ ~ "'~'" ~------------------------· 
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.. ullP'· " San Pasta 
" 

nın Hikayesi ~mım11uu~ı~mıı 

Kuyruklu yıldız 
ııınııımııııl _İpsala tayyare şubesine teberrüler 

5 
Ipsala (Hususi) - Tayyareye karşı J 

- en büyük silı1hın gene tayyar9 olduğu= nu takdir ede.:ı halkımız, tayyare oe -
fiF. m4yetine icab eden vatan borcunu yap-

inn1111111 
Danyal, dışarıyn gideceğini öğrenince 

fena halde canı sıkıldı. Zira, gideceği ye
rin dilini bilmiyoı"Clu. j~n büyük tasası da 
bu idi. D6ğuŞtan tembel, mıyınıntının bi
risi idi zaten. Pek mecbur olmasa, ağzını 
açıp ta konuşmazdı bile ... Fakat, icab e
dince de lnsan iki lakırdıyı bir araya ge
tirmesini bece:mel! cieğil mı ya? ... 
Dünyayı karış karış dolaşmış, her kö

ıesinl avucunun iç:i gibi blle:ı Smit baba, 
delik.anlının omuzuna vurarak: 

- Gam kasavet çekme. Arpacı kum
rumı gibi düşünüp durma oğul.. i~ san· 
dığından kolay. diye ona cesaret verdi... 
Sonra sözüne devam etti: 

- Sana belletceklerim~ kulak ver .. bir 
kere bunların ka.ptın, yerli yerinde k,ıl
landın mı, mese1e kalmaz, her yer giil· 
lük, gülüstanhk olur. Mesela, bir yüre, 
bir düklcana, bir eve girdin değil mi? .. 
Hemen: 

- Merhabayı yapıştır .•. Tekrar et ba· 
kayım. 

Danyal, tekrarladı: 
- Merhaba! ... 

* Smit baba, delikanlıyı öğdü: 
- Aferin .. ne güzel dF? söyledin. Lisa· 

na istidadın va:-. Gelelim ikincı cümle
ye .. bir şey satm almak istiyorsun la:-ze
delim. Alacağın şeyi parmağınla göste
rir: 

- Bu kaça? ... Yahud da elinle para 
~areti yaparak: Kaç para?.. dersin. 

Danyal gene iyi yeti§tirilmiş bir papa
ğan gibi hocasının sözlerini tekrarladı. 

Smit sözüne devam etti: 

- Aıa. Tezgahtar, senin fiat sordugıı. 
nu görünce, elindeki kağıda bir takım 
rakamlar yazr, artık bunu anlamattt1 
zorluk çekmezsin. Çünkü rakamlar her 
yerde ayni. Pusulaya iyice bakar ve al
dığın şeyin parasını verirsin. Fakat dük· 
kandan çıkmad:ın evvel: 

- Teşekkürier... derneği unutma. 
- Teşekkürler ... diye cevab verdi 

Danyal. 

- Bravo bek! ... Dur bakalın •.. sana da· 
ha neler Iazım olıı: .. ha.. mesela, birisi 
anlamadığın, kavramadığın bir şey söy
ledi, değil mi? .. Hiç bozma, mırıldan: 

- Pek anla=rındım efendim .. ve senin 
söze kanşmanı beklerlermiş gibi bir va· 
ziyet olunca da: 

- İşte bu kadar, de ve işin içinden çık. 
Başka lafa da lüzum yok. Tesadüf bn 

ya bir genç kız seni öperse, o zam:ın söz~ 
möze hacet kalmaz. Haydı Allah yolunu 
açık etsin oğlum .. 

Soa Postanın ~ebt romanı: 58 

Çünkü mesele, zina davası haline ge • 
iir. 

Bunları tıöylerken sesi öyle titriyor, 
ellerini öyle asabi hareket1en1e oyna
tıyordu ki... Ona teselli vermek ihti
yacını duydum: 

- Üzülme, enişte, dedim. Kimbilir 
belki ablam seni affeder, belki gene 
barışırsınız. Ben de bunu arzu ederim, 
fakat bu Fon hadiseden sonra bunu pek 
o kadar kuvvetle de ümid edemem. 
Yalnız şerefin:. namına size şunu temin 
edebilirim; boşanma davanıza bu Des • 
pina meselesinı kanşhrtrnıyacağım, 

bunda ısrar edeceğim. Şu şartla ki, eğer 
ablam ayrılmakta ısrar ederse mahke
mede siz de ona başka türlü müşkül.at 
çıkarmazsınız. Zannederim, 8izin iste -
diPiniz de budur! 

Yüzü güldü. Maksad hasıl olmuştu. 
Bir lahzede ab1amın hayali de, Erdinç
J.e Ülkünün havalleri gibi gözlerinin ö
nünden silind · ğini hissettim. Öyle bir 
heyecar.la: 

- Teşekkür ederim, Tuğrul .. çok 
merd çocukmuşsun! 

Diye ellerime sarıldı - ..• 
Merd çocuk! Bu kelime eniştemin ağ

zından çrkarken ne kadar sahte bir ak
kisle çınlamıştı. 

Çeviren • • lbrohim Hoyl 
şartlarla teklifte bulunduğunu 
yordu. 

ı t 
maktan asla çekinmemektedir. Bu yar. 

ana ı
dım gittikçe artmaktadır. 

Bu seneki kurban bayramında İpeala 
kazası halkı, İpsala tayyare şubesine 
( 200)ü koyun ve ( 15) i keçi olmak Ü· 
zere cem'an (215) diri !kurban ile 
(308)i koyun ve ( 19)u keçi derisi ol -
mak üzere (327) kurban derisi teberrü 

Her ağızdan bir se!i çıkıyordu. Danyal 
artık dayanamadı. Bir şeyler söylemelı 
idi. Yoksa boğulacaktı. Hocasının kendi
sine bellt!tti~i ikinc."'I cümleyi hatırladı 
ve belediye reisine elile para işareti ya
parak ve ne kadu rüşvet aldın? .. demek 
istermiş gibi, gayet yüksek sesle: etmişlerdir. Naim Utkan, Behçet Tü~ 

- Kaç para?... diye gürledi. Bu yardımın tahakkukunda kayma • Etem Ôzsov 

Herkes ona baktı. Heyecan o kadaT 
arttı ki, Danyal: 

kam Behçet Tünisavaş, tayyare şubesi biye müdürünün büyük gayretleri gö
başkanı Ethem Özsoy ve İbrik.tepe na- rülmüştür. 

Ve Danyal hocasının kendısine öğret

tiği beş cümleyi papağan gibi ezb~rleye 
ezberleye dışarıya gittı. 

* 

- Hay ağzım tutulaydı da. söylemez 
olaydım... diye düşündü. Meyhanedeki· 
ler, onu sual hombardımanına tuttular, 
fakat delikanlı kıhnı bile kıpırdatmayın
ca, boş gürültüye pabuç bırakmak iste
miyor, sandılar. Bcledıye reisinin o elma 
gibi kıpkırmızı yüzü kireç gibi bembe
yaz kesildi ve hnınıad ğı. esrarengiz 
Danyalın üzerine doğru yür!idü: 

. . . . 
• •• ,, ' .. '• •• • •• f 

Ve, bir akşam, oldukça geç b~r zaman
da bir köye vardı. Köyün biricik meyha
nesi tıklım tıklım dolu idı. Ortalık!-a 

müthiş bir mün:ıkaşaôır gidiyordu. Dan
yal içeriye girince. meyhaned('kiler hay
retle ona baktıwr . zira böyl~. gecenin 
geç vakünde bir yabancının hele beledi· 
ye toplantısı olduğu bir zamanda oraya 
gelmesi fevkalade ahvaldendi. 

- Alnım temfadrr. K•mseden korkum 
yok. İsbat ederim. diye, onu tehdid etti. ile CABAH, öGLE ve AKŞAM 

* 
Danyal belediye reisinin herhalde cid-

Her yemekten so'lra muntezaman diş1erinirl fırçalayınız 

Danyal gayet serbest, adeta meydan 
okur bir tavırla, içeriye girmesı ile hası! 
olan sessizliği: 

- Merhaba! .. diyereit bozdu ve bir 
köştıve st.kıştırılmıc; olan masaya geçti. 
oturdu. Mcyhanedekiier, tekrar müra
kaşalarına daldılar. sanki orada Danvaı 
nammtia bir ;nsan yok?Tluş gibi b=ığınp 
çağırmaya kovuidtılar. 

Derken, mağr~r ve olôukça şişman bir 
adam ayağa kalkarak b"r şeyler söyleme
ğe başladı. Bu kövün belediye reisi idi. 

Belediye meolis!, kö~·den otobüslerin 
geçip geçemiycceğinı münakaşa ediyor
du. Bu takdirde ana cadde'l."i geniş!etmek 
icab ediyordu. O zaman da, meclisten 
tahsisat almak Hizım geliyordu. 

Yolun genişlemesine> ve daha doğrusu 
belediye rdisine muarız olanlar, fırsat 

bn fırsattır .. diyerek. arkadaşlarına yük
leniyor: 

- Olamaz, yapılamaz ... diye bağırarak 
teplniyorlardı. 

Bizim Danyalın canı sıkılmaya başla

dı. Öyle ya, millet gargor diye haykırı· 
yor, bir şeycikler anlamıyordu. Bu m~
nakaşalara şöyle hır karışsa idi ne hoş 
olacak, ne güzel eğlenerektt 

Bu sırada belediye reisi, bir müteahhf. 
din yolu genişletmek için gayet müı;aid 

di olduklarında şüphe götürmiven söı-

lerine; karşılık: \·e:mesı icab e~tiğını an~ ' relerine hasrolunmuştu. Yazının so:ılıırı
ladı ve gaye~ c .ddı ve ~etb bır tavırla. mı doğru şöyle deniyordu: 

- Teşekkurl~r ... ~ed~. .. . 1 cMil.zakere114'n nihııyet"e ermesine bir 
Etraftan takdır sesıer: yukseldı. Alkt~- kaç dakika kala, belediye rci8 \nin şüp· 

l~T koptu: ~ak~k?te~ bu beledi!e :,eiııi, heli i§lere gir'ştiçji mc>ydana çıktı, şchir
hmoğlu hının bır1 vdı ve gene hıç şuplıe den gelen bir miimes:;il. gayet sert. kafi 
yo ki, bu yabanc•J, şehirden geld "i'Y: ici:ı bir lisanla, reisin, ~a.hı;i menfaatleri, ih
rf'~o;in yaptı~ların~. herk:sten ziyade va- ı tirasları uğurunda şerefli r.ıevkiini ist"r
kıftı. Beledıye reısmı mudafaa eden an- mar ettiğini ve amme işlerini iizeTine 
cak birkaç fedai k:ıimıştı. Onlar da köv almak istiye~ bir sırkcıtcıı komisyon kn
öğretmeninin etrafında tnpbnmışlo.~·: bul ettiğini söyledi. Ra yabar.cı zat, bu 

- Biz reisim:zden eminiz! ... diye hay- emsalsiz hareketilc kıiyti.rr.üz halkının 

kırıyorlardı. minnet ve şükrantanm kazanmıştır ... > 

Danyal, işin içinde bir çapanoğlu bıı- * 
lunduğu:nu sezdi. Bir manevra yapmak 
ihtivacını duydu. Ar;zından piposunu çı· 

kardı: 

- Bunu pek anlamadım efendim· ... 
diye söylendi. Bunun üzerine reise aleyh
tar olanlar, ala h alaylı ~ldüier ve köv 
öğretmenini sarskaya aldılar; sonra Dan· 
yala dönerek: 

- Ne biliyorsan söyle arkadaş! .. diye 
ısrarda bulundul:ır. Köy gazetesinin :nu
harriri de onunh bir mülakat yapmAk 
icin yırtındı, durdu. Bütün aklı, fikri bu 
çıkmazdan bir an evvel kurtulmakta, sı
vışmakta olan Danya:, son kozunu oy
nadı ve: 

- İşte bu kadar! .. dedi ve meyhan~
den kaçtı. 

Ertesi günü köy gazetesinin ilk sayfa
sı, baştanbaşa \)e!ediye meclisi müzD.kc-

Belediye reisi hiddc>tle gazetey! elin· 
den attı ve homurdl!ndı: 

- Artık istifadan başka çare kalmadı. 

Fakat bu füzuli avuk.a~. bunlan nereden 
öğrenmiş? .. Muhakkak, kızım Elsanın nı
Ş3nlısırun marif~Ueri olaçak .. ond:m baş· 
ka kimse yum11rtlamaz bunu ... Bundan 
sonra kızımı rüvnsınoa görsün, avucunu 
yalasın ... dedi. Sonr:ı, bir yerine şiş ba· 
tırılmış gibi acı acı bağırdı: 

- Kız Elsa, bm•aya gel... 
Çiçek gibi güzel kızmm eıikte belir

mesile de gürledi: 
- Baı>a bak.. artık Mişel ile evlenme. 

filan yok anladın mı? ... 
Genç kız, neş'eli ne~'eli cıvıldadı: 
- Oh babacığım . lcurtuldum. Zaten 

ben de onu sevmiyordum. Şimd~ sevgilim 
Villi ile evlenebilirım dc~il mi? .. 

lamdan aynimca ihtimal baska bir ka- için, hemen gazeteci dostum gibi bir ça 
dmla evlenecek ve şüphesiz onu da baş mm ar.hasına gizlendim. Fakat onlar, 
ka Despinalar1a aldatacak! Ah, yalnız, önümden geçerlerken, adeta hayretim· 
burada babaiarını bekliyerek sararan den ayaklannm dib:ne yuvarlanacak • 
yavrucakları avutmak için sadece bü • tım. Çünkü hafif sesle konuşan bu iki 
yük bab:tlarmın şefkati kafi gelebile - sevdalının dişisi bizim küçük hizmetçi 
cek Il'IJ? idi, erkeği de bizim Hafız Süleyman! 

Bugün iL\ Ey!Ul yağmuru yağmıştı. Hey gidi Hafız hey! Ada çamlıkları 
Toprnk ve reçina kokan çamlıkta son anlaşılan ser.in de başını tütsüledi ha! 

Y~I!: Halid Fahri o~~Y defa Süheylayı aradım. O meçhul mi - Maamafih Su1tansclimdeki babadan 
_ Bi"ıyük sözleri bırakın, dedim. Bun safir1ikten döndiikleri gündenberi, ona kalma üç odalı tahta evinde dilerim ki 

dan sonra geriye kalan Despina mese _ ancak iki kere yolda rastılndımdı, o da bu kızcağızla gerdeğe giresin! Fakat bil 
Iesiclir. Fakat sanırım ki onun da sero- anasının yanında... mem artık, ne zamandır zengin evinde 
munu bulmuşsunuzdur. Olsa olsa, beş Bayan Naciye beni tanımıyormuş gi- hrlmetç:iliğe n1ışan bu tombul Anadolu 
on cüzdan daha boşaltırsınız! bi yanımdan geçti. Süheylfıya gelince, kııı, senin ufacık evinde rahat edebile-

Ve elimle ceketinin sağ tarafını gös. düşmemek için adeta anasının koluna cek mi? Yalnız iki ayçiçeği ile süslü 
terdim. asılıyordu. Yüzüme son çevrilen bakl • daracık, tozlu bahçendeki çıkrıklı ku -

Buna hiç bir cevab veremedi ve be. ~ındn, o balo gecesi sabahında anamdan yunun önünde kalaysız eski bir leğen 
nim, ondan ayrılırken, ablam hesabına göroüğü istiskalin hiç dinmeyen iztıra- içinde yıkadığı senin basma mintanını 
onun yüzüne karşı bir tek intikamım hım okur gibi oldum. Ah anneciğim! ve kendisinin basma entarisini burada 
bu son söz oldu. bir hareketinle iki bayatı birden ebedi maaşile yapındığı Pazarlık pembe ipek 

VI1J bedbahtlığa mahk~m ettiğini ömrün lisi ile bir tutabilecek mi? O kırmızı 
Giinler geçti, ne ablam yola geldi, ne oldukça anlamıyacaksın. Sana bu ke • mintanı yıkarken, bir taraftan da, bu • 

babam inadını bıraktı. Yalnız, Despina deri verecek değilim. Yalnız, sen de, rada sık sık yıkadığı, babamın, benim, 
meselesini, mecbur kalmadıkça Mah • iki gün evvel Heybelili mütekaid bir ağabeyimin pahalı ipek gömleklerini 
kemede ortaya atmamağa söz verdiler. kaptanın küçük kızile evleneceğini bil- hatırlamıyacak mı? Beliti o, bazı gece
İki taraf, şiddetli geçimsizlik iddia e • diren Daver ağabeyim gibi, günün bi - ler komşu hanımlardan birinin udunu 
decekler ve bu tez üzerinden yürüye • rinde benden de böyle bir müjde bek - dinleyecektir ve akşamlan en büyük 
ceklerdi. Vakıa bu suretle muhakeme leme! Ablamın yavrulan Erdinçle Ül • safası yakındaki bostanın oolabı kar· 
uzayacaktı, fakat Erdinçle Ülkünün ba küden sonra, hayatında yalnız o büyük şısında içinden gürül gürül gümüş su
basmı hiç olmazsa şerefsiz bir insan oğlunun çocuklarım, bir de, daha ileri- lar akan iki el genişliğindeki derecik -
mevkiine sokmamak için bu fedakAr • de Neclfınınkıleri okşayabileceksin! Ku lere bakarak, baharda marul ve yaz 
lığa katlanmaktan başka da ç.are yok • cağına bu kadar torun yetiŞ'ir, anneci • sonunda sütlü mısır yemek olacaktır. 
tu. ğim! Fakat buradaki hanım hizmetçiliğini 

Zavallı yavrular! Şimdi akşamlan, * buradaki bol yemekli, bol yemişli sof· 
Şadan halamın yahud Gül.şen dadının Ah, hayat.. trajedi ile kanşı:k ne ko- rasmı ve işi bittikten sonra akşamları 
yanında Aşıklar Yolundan boyunları metli! Dün gece, çamların arasından yıl komşu köşklerin önü proote!Jlı hizmet
bükülınilş geçen babasız çocuklar on - dızlı göke bakarken altımdaki patika - çileri ve çocuk dadılan ile çamlığın a • 
lardır. Fuad eniştem (alışkanlık, · hAIA dan otları hışıldatan ayak sesleri işit- şağısındaki sohbetlerini unuıtabilecek 
ona eniştem diyorum) bu yıl içinde ab- tim ve bu meçhul lşıklan ürkütmemek mi? Fakat ne de olsa, yqa Hafıı.cığım! 

Reisi hiddetinden ne dediğini bilmez 
bir halde cevab verdı: 

- Mışelle evlenml'! de, kime vanrsan 
var ... 

* Belediye reısı. isinden istifa etti. Öğ· 
retmen onun yerin~ seçildi. Elsa. Villisi
le evlendi. Alacağı trahomalarla İspanya
da şatolar kuran Misel, elleri böğründe 
kalınca başka bir köyde i~ buldu. Gaze
tesine birincilik habeı· getiren muhbirin 
de maaşı arttırıld ı 

Fakat bu etrafı · • ine katan hadise• 
nin ertesi günü, b~z ı Danyal delikanlısı 
d'ğer bir köyün hanında kahvaltısını bi
tirdikten sonra garson kızı çağırarak he· 
sabım istedi vr kaç para? .. diye sordu. 
Kız bir şeyler söyleyince: 

- Bunu pek anıamadım! .. dedi. Gar
son kağıda bir takım rakamlu Y"'?flı. 

Danyal pusulaya baktt. Borcunu ödefü 
ve: 

- Teşekkürle!" ... fı;te bu kadar .. dedi. 
Sonra sapknsını aldı, handan çıkarak di
lifıi. adetlerini hil mer:fi~j şehre doğru u
z:man yoJda yürümeğe başladı. 

r 
Yarınki niishumızda: 

Otuz k;şi'ik cete 
Yazan: Karl Joho"ln Heh•rich 

Tercüme eô.en: Hatice Hatib 

~--------------------.) 
Adanın zevkini demek sen bile sürebi· 
liyorsun! Ynlnız o zevk, ressam Tuğru. 
la nedense yaramadı.. sonunda1 zehir 
oldu o zevk ona ... 

Ah bemnı Hafızcığım!.. Dilerim ki 
sen daha talihli olasın! .. 

Bu gece yarısının ikinci komedisi, 
Haflzla sevgilisi geldikleri gı'bi gene 
gizlice köşke döndükten sonra gördü -
ğüm başka bir sahnedir. Çamlıktan 

baktığım zaman, demir kapıdan içeri -
ye süzülen iki hayalin bizim sevdalılar 
olduğunu anlamıştım. Fakat uykum 
yoktu, içim rahat değildi, Süheyla ak -
Iımdan çıkmıyordu. Bunun için daha 
epey<.'e, oturduğum yamaçtan aynlma
dun. Derken, demir kapının tekrar a -
çıldığını ve yukarıdan , orta kattaki ço
cukların odasından sokağa vuran hnfif 
ışıkta dışarıya bir kadının çıktığını 
gördüm. 

Kimdi bu seferki? Başını önüne eğ • 
miş yürüyor, yi.izünü seçemiyorum ki ... 
Acaba ~ene o hizmetçi mi? Peki amma 
o ise niçin tekrar çıkıyor? Hem elinde
ki nedir? Kase gibi bir şey ... 

Bizim evin son hayali, baktım ki, ev
velkiler gibi, benim bulunduğum ta • 
raftan şimdi çamlığa çıkıyor. Hiç sesi · 
mi çıkarmadım ve gene o çamın arka • 
sına gizlendim. 

A.. o ne? ... Şadan halam ... Ta yakı· 
nıma geimiş, kendi kendine bir şeyler 
mırıldanıyor ... Karanlığı: gözlerimle 
delerek, eğilip dikkatle baktım. Bir ça· 
mın dibine şarr .. diye bir su boşalttı ve 

tekrar dualar okudu. 
( A rkaıı ııar) 
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-~~~~I=™ 
Yazan: ZIYA ŞAKIR Adaletin tatbikatı 

Hapishanede geçen günler Katili ölüm cızasına mahkum eden kanun ölünün 
k akrabasına katili affetmek hakkını tanır Zabıt11 tLT'3fından da şüphe üzerine bir 

Çok ( sabıkalı) lar tevkif edilmişti. 
Görüyordum ki; artık beni tehdid 

@den tehlike bulutlan, muhitimden u • 
Uiklaşmışlardı. Pek tabitdir ki za:bıta 
kuvvetleri, Adi bfr y~iciden, kasa 
lo:rmıva teşebbüs edıec:..-ek derecede 
CÜr'atkarJık ummazlardı. 

Bu kanaatin verdiği kayıdsızlı:kla ar .. 
tık serbestce gezip dolaşıiken bir gün 
karşıma birdenbire iki ırivi'l memur 
dikildi. Bunlard~ Erzurumlu Meh • 
bıed efendi: 

- Neredesin, be Sarafim?. fiç gün
dür seni arıyoruz. 

Dedi. 
Fena halde şaşal~ Fakat çar

çabuk kendimi toparladım. İşi, şa-kaya 
\rt.trarak: 

- Hayrola Mehmed efendi ... Ben, 
Çoktanberi işden çekildim. İngflizlerle 
aram açıldığı gündenberi, karşı yakaya 
ayak basmıyorum. Beni aramanız, 

herhaMe eski bir i~ için olacak. 
Diye mırıldandım. 
Pişkin bir memur olan Mehıned e .. 

fendi tatlı tatlı gülüıMedi: 
- 'şu s~zlerine, Allah için ben d~ 

tahadet ederim. İki buçuk aydanben, 
Beni &yoğlunda glSnnedim. Adeta, 
~zledim... Dediğin gibi, herhalde me
sele bir fasafisodan ibaret olacak. Hele, 
tnüdüriyete kadar gidelim. 

Dedi. 
Vaziyetimden o kadar emin idim ki, 

fU iki memurun arasından fırlayıp 
kaçmayı aklımdooı bile geçirmedim. 
lttasum bir tavır takınarak: 

- Hay, hay .. gidelim. 
Dedim. 

en ya ın . I 
Tercüme eden: Hüseyin Cahıd Ya çm. _ 

kat'ı bir ·kar3r 1 olunursa. müc:r'.imi, affedılmek uzeı:•. 
Herhalde, davayı lehte . d ğ'ldir tekrar mahlıemeye gôtürür. Maamafih, 

almaikla bi~ saymak kabıl e ı a!ı. uzlaj;!n'\a nadiren vukua gelir. Çünkü ak-
k l Y muhakeme masr • -r- t ~ 

Muhakka o an §e . . b' hA.· rabasınm yahud kocasının kanını sa m~a. 
nı ödemektir. Muhalif tara! yenı : d umumi surette çirkin görünmektedir. 
dise çıkaracak olursa, gene dava ek· F k t bö'yle bir kanun dolayısile bazan 

. asra!lar verme a a . 
vam etmek ve yenı m aramızda en alçak. en menfur katillerın 
icab eder. uh a cinayetlerinden ra'ha: rahat istifade et-

TüTklerde Sivil kaınunun m d as.sed n - tiklerini görmek kabil olacağı hissedil-
tından biri: şüphesiz ki her feı: e . ava- . 

_ af h kkını verrnış ol- mektedir. .. 
smı bizzat mud aa a k fl Çabuk mirasa konmak istiyen bir Turk 

k t dır olacak hüküm ey k masıdır. Fa a sa .. le bir mem- genci babası.nı katletm\ştL Gayet UV• 

ve indi olduktan sonra, boy lur? Bun- vetli deliller üzerine, kafası kesilmeğe 
lekette bu hakkın ne faydası 0 

:1 mahkfim oldu Kendisinlıı sefahat arka_. 
.l.- ki y hudiler Ermenı er ve . k dı 

dan dolayıu.u a • . . .1 daşlarından biri büyük bir para ile a • 
Rumlar kendi şeflerine bir nev.l sıvı nın nezdine koştu. Orada, hükmün artılı:: 
hakkı kaza tanımışlardır. Bazan, da;~~ e verilmiş olduğunu öğrendi. Fak.at nev .. 
sas tesk:il eden meblağın bu babda m mid olmadı. Kadıyı sıkLŞtırdı Paraları 

.,. dı t fından yutulmaması 
verecek ka ara . . . • görmek onu zaten yumuşatmıştı. Teyzem~ 1ıe1' şeyi ba §1.ndan sonuna kadar anıattım. w için, Jhtil!flannı keneli şefle:ı~e müra Müracaat eden adama: 

,.. h klı 1 k ed'gımw· bu cezadan Yatak odamda, parayı sakladıgıın ye- caatla faslettirirler. Fakat hmstıyanlann - Ben dostunuzu ancak onun mücrim 
yok a o a!'a Y ı . . . . .. t dikl · itaata nazaran . k dolayı, zerre kadar şildyet etmiy<ır • n tarif ettım, patnltlenne g;she-r ziy:~. tibi olan Ya- olduğunu gösteren delillerden ~h:lir'.1"". 

dum. Fakat, artık çılgıncasına sevdı • _ O para kamilen Elisavinindir. Al. hahamlanna a a 
1 

vetli bir delile istinaden affe e ı ını, 
ah Kendisin· e s~rfet. Sevgı'liın, bir müddet hudiler istisna edilirs~: mutazahlTlk r ola~ dedi Onun babasını katleden siz olduğu. •. ğim Elisnviyi eld:1:. k~?ırınıya m ak- . p f div tarafı Türlt ma eme Mı . .. t · · ık.i 

kfım olduğulntl duşundukce, çıldırın olsun hizmetciliklerde süriinmesın. a.. tara ın. ger . daha ok gö- nuzu söylemek cesaretını gos ennız, A 

derecesine geliyordum. ra bitinceye kadar All!ah kerim, tey - huzuruna davet etmelen 
1 

uJ t afı fahid getirinz. Dostunuz aleyhinde sadır 
Felaket, üstüste gelmişti... E~akım ze. , rülür. O zaman, mahkeme er ar olan hükmü ben sizin aleyhinizde veri .. 

t vkıfhane- 1 h tuna ev - da soyarak zengin olurlar. n rim Bunun üzerine o artık tekmil l.uku· 
adliyeye verildikten sonra, ~ Teyzem, macera do u aya Köle ve cariyelere taalluk eden kanu kunu iktisa' b eder. Sizi affetmek hakkına de te~rzemle görüşmeme musaade et- vela acmdı. Fackat bu acısını. para ~ la damın ka 

" ... l bır onları kendilerini satın a n a. . ~ da malik olur. · 1 d. selesi teskin etti. Hatta, para ar; . lere ıyı m~ıe~z;~i, çağJrttım. Artık ondan hinç an evvel kavuşabilmek için, adeta hıs- nununa tabi tutar. ~an;~ ~~~en mem- Bu iş şüphesiz ki meşkuk ve tehlikell 
bir şey saklamıyarak her şeyi b~ın~a sedilecek derecede bir sevinç ile çıkıp muamele edilmesini. e~ ı e emreder bir şeydi. Babasını öldürmüş bir adama 
sonuna kadar anlattım. Ve sonra da. nun olunmazsa satılın a~nı, e ale ~ pek emniyet edilemezdi. Maamafih, müc .. 

1 
v apmı gitti. "dlim Esirler efendilerinin ne leh~nae, ~ ı'rleyr rim hayali katili affetti. Kanun tarafın· 

- Ben, bu kasa hırsız ıgını y - Artik bir dereceye müsterih ı . hinde şehadet hakkına mahk degı~d R . dan hazırlanan bu menfur hareket tam yacaktım. Fakat Efüaviye olan çılgınca Ve öyle' tahmin ediyordum ki: bu ha.- . D o ismınd" bır u-
aşkım dolavısile yaptım. Sakın ~· 'bu • reketını' le, hem teyzemi ve hem de E. lı- Gayet zengın rac h - f d Bo bir muvaffakiyete iktıran etti. 
""U bilmesi~. Benim, bir yan~lıga kur- . . d' . ettar edecektım. mun, İstanbuldan üç ~~yüs~ ;esab~ beir.n~ Kıl'larda şekavet edenlerin cezaya uğ-: 
,.. savıyı kf:'n ıme mmn ğaziçinde Tarabya o n e ır b. .. nyabilmeleri için, meşhud cürüm halin· 
ban olduğumu zannetsin. (Arkası var) muttasıl üç güzel köşk\i vardı. Yazı du- de tevkif edilmeleri lazımdır. Arab vazu * Diye yolvard:m. tün ailesile orada geçirir.dl. Hizmetin e kanunu yalnız gasb ve garet ile yaşıyan 

Bir ~k defalar old'l$1 gibi, bu sefer u 1 u d a gv d a u·· ç G u·· n müteaddid hıristi!an ca:ı~elerı ~~l~~ bir milleti §Üphesiz ki böyle gözetmeğe 
de eırdek! hesah çarşıya uymadı. Talih yordu. Civarda bu gemı ınşas:: ıçm mecburdu. Bundan dolayıdır kO padiıa• 
•e ınukadderat, beni müdüriyetin P01'· tezgAh kurulmuştu. Gemiyi yapa~ ~m.;'" hın memleketi •hayduı!. adı verilen bu 
11\ak izi odasında karlrunç bir şahid ile lelerden blı" Türk bu vaZ>yetten ısı.:a. e e ltiya ile doludur. (Arkası var) ~şılastmh. !ar var. Biz acemi oldu~umuz için ~7rÜ· ederek htristiyan halayıklardan bırıle -~ ................... ,,, .. __ , ..................... .., Derh~ 1, tekrar parmak izlerimi aldı. (Bostanlı 8 inci sayfada) mekle müşkü11>t teker iz, kor kusı le .yas muaşakaya kalktı. Draco cariyeyi yaka· B hara har b 
•lar. Büyük bir dlkkatle, eski parmak _ f!ayıd'i biraz arkadac itin!.. Sınal kayakları sırtımıza.ı hşımamızı ladı, onu tedib etti. Halayık ta ıntikam a 
b:lerimle,,. diğer bir takım parmak iz. Hepimiz arkasına dayandık. ~ b~b~m münasib bulmuştu. Bir taraftan don~~o- almak için iki eve ateş ve!'di. Bunlar ta· ? 
lel'ile karşılaştırarak, nihayet şu neti- it .. ter bumumuzd::ın damlıyor.. mı C· rum diğer itarafta.-ı terliyorum. Bızım mamen kül oldular. Halayık bu fena ha- var mı . 
Ceye vardılar: sildi. Fot; raportör Cemal 95 kiloluk vücudü· reketine iliveten bir de intihara kalktı. (BOf tıı.afı 7 inci sayfada) 

- Beyazıdda, Soğanağa mahallesin- İlyas Sınai: _ nü, karaya vurnıuş büyük bir balık ÇU· Draco bu kötü huylu kadının yeni teca• Bu ikl noktayı biraz izah ed"elim: 
de, aariltlerin kınroya muvaffak ola • - Yürüyeceğiz arkaô.aş\ar, başka ça pınışile odeta karlar üzerinde sürüklüyor. vüzlerinden korkarak geceleyin on~ bir Alınanyanın şimdilik istediği eski 

"1adıklan kası>nın il....ırıdÔ bu'lunan re yok!. Yol arkadaşlarımız gerido kaldılar, ya. Yahudinin evine naklettirdi. Dikkath SU· müstemlıikeleridir, gerçi 
0

, bunları t•· b:ıerden biri, Sanılimln parnıak izidir. Dedi. . dirdik· hud böyle yapınağı tercih ettiler. Biz, rette muhıüaza edilmesi ve mümkün ol- mamile ve aynen istiyor: fakat eğer ona 
ll.iç bir iddia lle red ve tekzib etmek Kayak.JarımıZl, eşyalar1'.'1ızı ın !d ' başımızda İlyas Sma~ Foto raportör Ce- duğu kadar çabuk bir zamandı satılması batı Afrika eski müstemlekeleri ile be-lnıkfuıı olnuyan bu Wyük şahid hu • sırtımıza vurdu..<. dem'fli sopalar ~ e mal ben bir de Üniversiteli bir genç, ioin emir verdL Bu suret1' halayığı ebe- raber, iadeleri İngiltereyi çok düşündür· 

tu111nda, kendimi müdafaa ed€cek hiç bir asa, ayağımızdaki kunduralar, bırer dört kişı' mümkün olduğu kadar sıkı bir d'yen kendinden uzaklaştırmak lstiyordu. kte olan cenub batı ve doğu Afrika b uk dd la an olduk Masallar- ı d k d" me 1 i.r söz bulamadım. Artık, m a era. demir çarık, yo re~ . · ..• yürüyüşle yolumuza devam ediyoruz. Bu sırada. halayık pencere en en ı· ki Alınan müstemlekeleri yerine, Be• tın zorlu kuvveti lrarşısında, bru;ınu da ,Az gittim, uz gıt!ım. dere tepe dıı.; Artık tamamen akşam oldu. Tipi blı"az sinin Turk olduğunu haykırmağa imkln ·~ita Kongosundan ve Porteltizin Angola ~b.1ime eğıniye mecbur !kaldım. gittim, arkama döndüm, b~ ~~aldız yo: daha şiddetlendi. Çamlar yeşil birer kan- buldu. Halk toplandı. Gemiciler geldl !~ a Moo:aııdik müstemlekelerinden yer-
İsticvab başladı: gitmişim!> derle:< ya! .. Bızimkısı de ayn> dil oldu. Onlar bembeyaz fon üzerinde Yahudinin evine zorla girdiler. kriı alıp ı.: verilinıe. 

0 
ağlobl ihtimal gevşiyecek 

- Sarafim.!. Demek ki artık terfi et- hesab... . renklerini kaybetmiyorlar, yalnız biraz vezirin huzuruna götürdüler. Orada, ha- hatta İtalyayı da uyuşmaya sevkede .. tı.ı, Y"'"1ııesicl!Jkten, lı:aaa hıx=lığına Yürüyoruz, dönüyoruz, il'."'l•yoruz, k~y: koyulaşıyorlar.. layık kendisinin Türk olduğunu,. Dr~co- :'ıctir. 
l'iikseıdin, öyle mi?. ni yerdeyiz. Sırtım> vurduguır. kaya a ttç saat yürüdük. nun cariye diye kendisini hapsett,ğını _•e İtalya ile uyuşu\abilecek olan noktala• 

- İkisinin de Allah belilsuıı versin. rın demir tarafları omuzumu yara yaptL İki .. atte gelebHeceğirnizi umduğumuz hıristiyan olması için fena muamele gor- da ıunlardır: 
ilen bu Jı;leri yapacak adam değildim Çok dik yokuşlar tır."''.~!oruz. Şımdl Karabelen görünürlerde yok!.. düğünü iddia etti. Eve ate§ vermesi de ı. A<lisababa • Cibuti demlı"yôlunun t. 
lıtuna, ne çare .. talih .. kısmet.. a!nımm buradan normal bk yuruyuşle Karabelen Birer yudum Jranyak içip, birer şeker- bir müslüman kadını kurtarmak m~ksa- talyaya satılması veya büyük bir iştiraki 
kara vazısı... denilen yere ilti, oradan da g:cey•. geçı- le ağzımızı tathlanmcaya kadar süren dile vukua geldiğini söylüyordu. ~~er· hissesinin lta!yaya verilmesi. 

- Atk:adaı;lann kimleroi? receğimiz Kira~lıyayi~ dağ evıne bır sa· bir dlıtlenmeyi mütealub gene yol.. biraz diği gayreti takdir etliler. All~ha pkre~- 2. Tunwrtaki İtalyanlara müsaadat. 
- Bir tek arkad~ım vardı. atte gidebilirmişız. Mınhayselmecmu uç sonra sesler işitiyoruz. tiler. Draco da hAl! dumanı tüten QVlerı- a. Korsika vesaire Fransız topraklan 

- Kimdi.? saat.. Bu, günlerce çölde yolunu kaybetmj~ nin önünde, yangından iki gün sonra a- y~rine, mesıa Libyanın cenub istikame-
- Aleko isminde bir Kefalonyalı. Diz boyu karda, sırtta on kiloyu aşan bir insanın !kurtuluş sevincini duyuruyor sıldı. tinde mesel! Tschad gölü havalisine ka-
- Şimdi 0 

nerede?. bir yükle üç saat yürümek kolay şey de- bize.. Esirlerin efendileri aleyhinde ıehadet- dar temdidi. 
- Beni dolandırdı. Vak'anın ertesi ğil doğrusu. Hava gittikçe bozuyor. Tipi İki jandarma görüyoruz karşımızda .. te bulunmalarını kabul etmiyen, bir kun- İşte bar~ kurtanlabileceğini müm-lllııti, paralan ve elmııslıın aldı, bir va· başladı. İri kar parçaları suratıma yapı· sllaJıı.rım ariuılarma atmışlar, ayakla- dakçıyı atefl! atılmak cezasına mah • kiln gösteren ihtimaller fbndilik bun!al'o 

PUra atladı, kaçtı. şıyor. Bana öyle geliyor ki, tabiat sura- rm~a kayaklar. karakoldan geliyorlar. kUm eyl!yen, müddeialeyhin bizza~ dava- dırı yani bOtün meoel• bu noktaların 
- VB:kı& kıısanın üzerinde iki ~id tıma tü·kürüyor: Bizim hareket ettiğimiz telefonla bildi· smı müdafaa etmesine müsaade gösteren hanoluna~ileceği bir toplantıdadır. Fa-~O?ınak i>I görlllüyor. Fal<at iki kişi ile _ İnsan had'dinı bilmeli. Sen boyun- rilmiş. Geç kalış•m>ı merak uyandırmış, kanunun ne olduğunu artık düşftnüp du· kat taaccüb ohınur lri zorsuz bir şey ol~sa soymıya tefObl:ıOıı edilmez. Yar • dan büyük işe, ne diye kalkarsın!.. yola düşmüşler. Onlar da bize iltihak e- nınuz. Bunlardan hiç birine ehemmiyet mu yor ve hattl böyle bir ;oplantı bile «uncı glS.cll erketeci gibi ori<adaşlar Kar ziyadeleşti. Diz boyunu geçıyor, dince, ~endimizde t•re bir kuvvet bul- verilmedi. Tllrklyede bir hıristiyan bu zorlanmak "'11yor; nitekım eger Almanya ~ IA~un. ' . Her atılan adım~ geri çekmek blı" me- duk. Tipt mütemadiyen rüzgirla ltıifak kadar itinaya !Ayık garil!mez. geçen Eylfilde .isteriz!• le beraber o aza. 
- Biz, hunlaı-a lüzum görmedik. Işe, sele. Kasımpaşa sokaklarından geçiyo- etmiş bizi kırbaçlıyor. Bir masumun nasıl mahvolduğunu gar- metli kara ve hava kuvvetlerim sefer-

i<; kişi olarak girdik. ruz sanki. İnsanın ay•ğı battı mı çıkar- Saat yedi buçuk .. Karabelen karakolu· dü.kten sonra şimdi kanunun mücrimle- ber etmeseydi, ne Bay Çenıber!ayn!n 
- Nerede yatıp kalkıyorsun?. ınak mühim iş. Soğuk derece derece ar· nun ışıkları gözüktü. Gözümüz aydın!. re ne yolda 'muamele etiiğ;ne bakalım. Bertesgad'en v•. Godesberge uçacağı ""'."" 
- Her gece, btr yangın yerinde. tıyor. Of .. zavallı burnum!. (Arka.<n var) t deh~t 

1
,...inde kalıyor. Çünkü ka- dı ve ne de Münih konferansının topl ... ~ 

.,., • ....ı.· b- KUN nsan ~- " . . d · 
<am ylnni yedi gOn süren l>eıcva Arkadaşlarımızın. ayaklarında kaıvaı<- NUSRET SAFA COŞ nun bu canavarlara karşıdır iti yumuşak nacağı .. ve qte totaliterlerın şun ı yap. '~~w~~~~·~=~~~~~~~#==~~=~=;~~~~~~;~;;;~~;~d rFiTha~k~H~~~~~nwh~~~ş~~~ 

'L • U "d • 1 1 avranı . ' b ' t l ~a bir ifade vermedim. Gerek ablamla Devlet Demiryollar1 ve limanları işletmesı mum 1 aresı i an arı hlctlm eden kanun ölünün en yakın kuvvetlerini göstererek yeni ır op an-tııışı.,ıni ve gerek teyreml.e olan temas :~abasına katili affetmek hakkını t•"','.'· tıyı, gene geçen EylCı! usulünd<, zorla-~e ınünasebet]erimi fiddetle gizledim... Muhammen bedeli 57,n lira olan 8 aded muhtelif döner. köprü 4/4/1939 Salı Cani cürmü irtik!b ettiği mahalle go· maktan ibarettir . 

.\dJiyode de ayni noktalar üzerinde günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada lıcr.,.. bınasında satın alına • türülür. Ce!lld vazifesini gllren adam ____ , .. ,, ....................... !'!: .. ~: .. -!:~~!!?.~ .. . 
lera.r ettim. mütevassıt vazifesıni de yapar. Ölünün * caktır. 430 57 ı· a1ık muva~-1-at teminat ı'le kanunun tayı·n en y-,-n akraba"ı yahud idamda hazır Binlerce masum ve bikes yavrula-Bu işe girmek istiyenlerin . ır ' ·AA tı.Al " 

(Sab·

1

- .. )Jarım ve (suiahval)im sebebi · .. t 14 30 a ka.d'ar Ko-ı"yon Reı"slı'ğı' bulunmak uz-e oraya gelmesi mutad o- nn sığanağı Çocuk Esirgeme Kunı. u;..., ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gun saa , ... ..., • ""'" ~<!det addedilerek altı ienelik cezayı d lan karısı ne son dakikaya kadar müze.. mudur. Yılda 1 lira verin, siz de qi'-~ h · ne vermeleri lbım ır. 
l.t.ITİyıetime -'"""

1

enerek wnumt apı- k Ank da Malıeme dairesinden Haydarp11!1Ada k"""ede bulunur. Teklifler reddedilecek üye olunuz. ı ~ ~ Şartnameler paraı.'lz olara ara -.- ""• 

L.~iln bp~dıın ~ gi.iın, az Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (1032) olursa, cellAd ht1kmü iııfaı eder. Kabul L--------------<\8.lauı deli o1&ca.ttm. 
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Deniz Şeytanı takımı bugün 
karşılaşıyor 

Bulgar 
Şişli ile -Olümle karşı karşıya ---------------~----Bu takımda birçok beynelmilel oyuncu bulun
duğundan maça büyük ehemmiyet veriliyor 4te bu işittikleriniz, mübala -1 Fakat en gencimiz ve ölüme en ziya

ıga değildir. Esasen bunda mü • de yaklaşmış bulunanımız Parmien, 
balaga yapmak imkansızdır. Fritz Reuter'in m~hur cİstanbula se • 
Yağmur durup da Hattıüstüvanın a - yahab arllı komik eserini yakaladığı 

levli gün~ı altında günlerce seyretmek gibi tuhaf bir fıkra okumağa başlamış 
mecbunyeti b'zi müthiş bir susuzluk ve hepimizi güldürmüştü. Bu kitab, 
ihtiyacı ile karşılaştıny<>r ve tatmin e - vaktile, bu acıklı seferimizin bir çok 
dilmesine imkfm olrnıyan bu ihtiyaç bi- zorlu saatlerini kolay~tırmıştı. Şirn -
21 yakıcı bir iztırab içinde kıvran kıv - di de, belki, hayatımızı kurtarmı~tı. 
rım kıvrandırıyordu. Susuzluktan diş Ve bu suretle ve yalnız içimizde bi
etlerimiz kurumuş ve kaba bir demir ricik sevki tabit iie, gemicinin gemisi • 
gibi sertJeşmıŞti Biraz salya husule ge- ni sevrett irmesi sc.vki tabiisi ile son • 

• tirerek ağzımızını kuruluğunu gider - suz Okyanusun dalgalarını yara yara 
.mek için pa maklarımızı kemiriyor, 151 yolumuza devam etmiştik. Hiç bir hu • 
nyorduk. susiyet ifade eder düşüncemiz, hiç bir 

Ve nihayet gem'cilerin en korkunç hususf üm'dimiz olmaks·-ını -otoma -
düşmanı ge ip çatmıştı: Skorpit! Ko - tik hareketlerle- yelkenlerimizi şişir • 
manya olarak yalnız peksimetle karşı miş, ayni hareketlerle dümenden ay -
karşıya buluıır.ı~mız, idmansızlık ve u .. rılrnıyor ve onu !kullanıyor ve muktedir 
mumi zorluklar bu diŞnanın gelip çat olabildiğ.ıniz kadar vaziyetimizi hesab 
masına sebeb olmuştı.L Dizlerimiz şiş - lamağa çalışıyorduk. 

mişti. O kadar ki pantalonlanmızı kes- «Denizcilik fMni• ardımızda, med • 

den sonra hasıl olan ccezin halinin en 
son haddini teşkil ediyordu. Hatasız o· 
larak nerelerde bulunduğumuzu anla • 
maktan çok uzaktık. Dümeni müphem 
olarak kullanıyorduk. Bildiğimiz bi:r 
şey vars~ o da Garb istikametine git • 
mekti. Dolaşmak istediğimiz adalar 
grupunun ancak o tarafta olduğu idi. 
Açık bir sanclald:ı dalgalar arasında 

yuvarla.nan ve açlıktan, susuzluk hara-

retinden, hastalıktan ölmek üzere bu -ı 
lunan, gf>mileri kazaya uğramış insan • 
ların en nihayet kendilerini kurtarma
ğa gelen bir geminin yaklaştığını ya -
hud ufukta bi .. karanın belirdiğini gör-
dükleri vakit duvdukları csevinç• in, 1 
insanı takriben. çıldırtan cfartı sürurıt 1 
un ne demek olduğunu elbette ki bir 
çok deniz hikayelerinde okumuşsunuz· 
dur. ~ Bulga.r ıporcula.n Sirkeci ganndo 

BU&Üll ŞlfU, yann Pera lclüıbile maç yaoa- Bu maçı Gala~ ımt acıı+tıtW 
mek mecburiyetinde kalmıştılk. Kayı - =============================== calı:: olan (A. s. 23> Bulp.r tnmıı dün sa- 1dcu'e edecctttr. 

(~4.Tka.n tıar) 

ğımızın, dalgalar üzerinde mütemadi • 
yen baş vurup atlaması yüzünden bu 
şiş dizlerimız ya birbirine vuruy0r ve -
ya teknemizin bir tarafına çarparak da 
yan·lmaz ağrılar huS'Ule getiriyordu. 

Dudaklarımız kararmış ve yarık ya
nk olmuştu. Dillerimiz şişm~ ve sert
!eşmişti. Sanki ağzımızda birer taş par
çası va-r gibiydi. Kar gibi beyazlaşan 

öiş etlerimiz ise çene keml.klerinden 
yukarıya ve aşağıya doğru çıkmış, uza· 
mış hissini Vt!riyordu. Bunlar, devamlı 
olarak sızlıyor ve hemen düşüverecek 
~mişler ~bi gevşemiş bulunuyorlardı. 
İşte bu sallanan ve sızlayan dişlerle 
sert peıksimeti yemek mecburiyetinde 
klik. 

Bir peksimetin bu kadar sert oldu -
ğunu evvelce hiç bilmiyordum. Başla
rımızın ağrısı ise hiç dinmiyordu. Göz
lerimizi sanki yuvalarından söküp at • 
mak isteyen bir kuvvetin tazyikini his
sediyorduk. Bacaklanmızda su toplan
mıştı. Bu yüzden ayakta duramaz ol • 
mu..~tuk. Gemimizin seyrini tanzim için 
bir şey yapmamız lA.zun geldiği uınıan 
adeta silrüne sürüne hareket ediyor • 
duk. 

Skorpii. hastalığında kan, evvelA ba
caklarda Ye tedricen yukarıya çıkmak 
üzere su]anmaktadır. Bu sulanan kan 
kalbe kadar çıkınca ölilm va.ki olmak • 
tadır. Kanın sulandığı yerde et beyar.
laşmaktadır. Şu halde 'beyazlaşan hat· 
larla suya tahavvül eden kanın yuka • 
nya doğru tırmanışmı ta1db etmek 
mümkün olmaktadır. İçimizden evvela 
hangisinde bu beyaz hattm kalbe ula • 
şaca ~ merak ediyorduk. Benim ço -
cuk.lar açıkça görünen bu beyaz hatla
nn yukarıya doğru hareketlerini işa -
a-et ederek bu suretle yevmi terkinin 
derecesini bulmağa, anlamağ'a çalışı • 
yorlardı. Bu hal, aralannda bir nevi 
spor olmuş gibiydi. Onlar vücudle.rln • 
de seyreden tehlikenin bir jurnalını, 
cölüm jurnaiı•ru tutuy<>rlar demekti. 
İçimizde en genç Parmien olmakla 

beraber bu yoldaki müsabakayı onun 
kazanacağı an~lıyordu. Onun vilcu • 
dünde belireu beyaz hatlar, ötekilerin 
üzerinde zühur edenlerden daha yük • 
sekte bulunuyorlardL Kendisi de bu • 
nun için latifeler yapıyordtL Bımda hiç 
bir korkunçluk yoktu. Hepimiz, derin 
bir Jum donukluğu için<M! bulunuy0r • 
duk. Dimağlarımız sanki birer pamuk 
yumağından ibaretti Hiç bir şey, hatta 
ölüm düşüncesi bile birl allb.dar et • 
miyor gibiydl Ölüm muhakkaktı, bu • 
nu anhyor<luk ve onun gelifi bütün bu 
:ıztırablardan kurtulmamızı :temin et • 
miş olacaktL Ölümün gelif ümidi git • 
tikçe daha cazib oluyordtL 

- Çocuklar, dedim, gıemiınWn saf· 
rasını teşkil eden şu demir perçalamı· 
dan birer tane boyunlarımıza bağlıya• 
lım .. ve .. bir dalış yapalım.. birkaç sa· 
niyede bütün bu acılarımıız d.kunlt o • 
lur! 

- Evet.. Pek' AIA! 
Diye muv.afakat mmltılan laitillyor-

öu. 
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Soldan afa n ~and&n aşağı: 

1 - Um11miye~ln zıddL 

ı - Yapana ukala dümbeleği derler. 

1 - Pis ~. btr tıanıdığınQ cb:ıkkaldan 

ne alayım h denıiş, tanıdığı da ce
vab vennlf. Acaba ne demlşUr? 

• - ınumak mUdanndan lsmlfall-Dost. 

1 - Elde alt.m bllez1k olan - Futına. 

1 - Atıf - OefDlelerin altındaki t&k.e. 

Bir doktorun günlük 
notlarınrlan 

bah tehrtmıze gelnıışıır. Pazar gUnU BarutgUcO 
Bulgar konsoloshanesi erkAnUe Şişll ve h d 1 k 1 

Pcra klüpıerl ldarecllerl ~ sporcular Bul - 88 asm a yapı 8Ca maç ar ) 
gar takımını karşılamışlardır. İkl lclilp na • ı _ Beyazıdspor • Barutgiic(l A :takımı.dl 
mına Bulgar misafirleri sel.Amlıyan Şl.şll aaa.t 15,15 te. 2 - Beyazıdspor - Ba.ru~ 
.klıibilnden Agobyan, misafir takıma güııel B takunlan saat 13,30 da. 3 - Beya~ 
blr buket vernişt.:r. Kafile re.181 Kusef'ten Barutgücfl o talomlan aaat 12 de, 

lly.kusuzluk : 3 A. s. 23 takımı hakkında aldığımız mala -

Uykusuzluğu tcvlld eden a.sabl ve ruh1 matı yazıyoruz: Bir dUgUn evinde ahlan 
hastaıık1ardan dl~t'rıerı de manı, manya sı::...:· ~~bii~ .:':'p::a:,.ut turunda tabanca ile bir kız öldUrUldO 1 

ve meldnkolldlr. BlrlncLslnde 41.ddetli he •.1 ğin M 
ı.eya.n, hareket vardır Te manya krizle Takımda birçok deta beynelm1lıel olmuş Hendek (Husust) - Hende 11' 
rinde uyku tamamen kaybolur. Bağırır, oyuncular vardır. radiye köyünde bir düğün ~ 
çağınr, yerinde durmaz ldaresl çok müş- Kaleci _ Demıaruıld 25 defa beynelmilel. Mehmed adında birinin attığı tabard'I 
tın olur. Bu gibi vaziyetlerde hastayı Bat miXtatı _ Balakçln.,ef a defa beyne!- dan çıkan kurşun düğün evinde ~ 
te.skın edici lUı.cJarla, ılık dllljlarla uğra - milel. fir bulunan Düzcenin Halilbey köywr-
şuır. dururlar. l 

MelAnkolldc tamamen .b~un aksi 0 _ Bu ısuretle müdafaada lld beynelmilel o - den Mehmed k.Jzı Kibarenin başına ı 
ıarak asla şlddetll hareket, şiddetli he _ yuncu bulunmaktadır. Hilcmn hattında bu- sabet ederek ölümüne sebebiyet Vf6 " 
zeyanlar bağlrmak, çağırmak yoktur. lunan be§ oyuncu da beynelmileldir. · tir Kalil tevkif edilmiştir 
Onlar mlıtemadlyen düşünürler, konuş- Sat a.c;ık - Todoro: yedi defa beynelmilel, ~!~ .... : .................................... : ..... .......-! 
mazlaı, yem<:k istemezler. Fakat uyku - Sağlç - Angeıof kırk defa beynelmilel. Mer- ŞEHiR TiYATROSU 

kez muhacim - Paçactyef yedi defa bey - Tepcbqı Dr•m kı•m• lan da çok azdır. Kendllerlnl hayatta. Alcşam s 20.so 

~=uza::;:~~;~·ve g~~;~d!~~:ı~ ~U - =~~ı r:~:~ = ~%C:~f b! ~fa :r:n!: 111111111 1.t~~ı~i '!~~~~~~m~~~?!. 
kirleri dalma 1ntlhardadır. Ve bulduk - nelmllel olmuştur. Bu oyuncu da Angelof Güadü:ı: saat 14 do 
lan bir fırsa.ttn derakıı.b intihar ederler. kadıır me.ruftur. • Çocuk Tiyatrosu 
Feci bir ha.sta!ıkt.ır. Maamafih iyi blr te- Ta!wnda blrl kaleci olmak üzere Uç ihtl- 111111 Akt•m S. :.::o. SO 
davı ile 5alflh bazan temin edtlebl11r. Bun yat vardır. Du1gar takımı malt şartlarda YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI 
dan başka felci umumllerde, erken bu - muta.bık kalındığı takdirde gelecek hafta _ ........................... _ ..................... ....-
namalnrda dıı uyku va.kit vakit tama - Ank:uada lld mnc; yapacaktır. H AL K O P ER ET 1 
men kaybolur. Şif.11 takım:nda kıymeW oyuncular w.rdır. ~ ~ Bugnn gOndnz saat 16 ~ 

T - Sene • Başı ıP» acmunda da blr cT• Şimdiye kadar uyk\13uzluğun sebeble - ilk maçın çok heyecanlı ola.ca.ğı ümid edil- •• gece 9 da bO~ Ok ope~ 
claaydı 'bbde çok çıkan lr1 balık. rtnl hUlft.saten saydık. Yann da tedavi- mektedir. Bugün aaaı 2 de yapılacak Gala- T 1 K 

1 - ha.ve - Yola -ı-ı ....... adama söyle- le.rl::ıl söyllyeooğlz. '1ıa.s&ray ve l.ftk Useleri areıund1a.kl maçban ar a uşu ..,._...,,_. ı----------------11 SOnrJ. Şl§ll - A. 8. 23 ta.lamlan k.aııJıllU}a.C&k· 
~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ul~=~·~============~=====-=Y~a~u~n~=~~~~~n~n=s=L•e•b•a·r-~ t _ Blr n~Ti ,.eterleme. pulu yoUamalarmı rica ederiz. Aksi tak- ı::: 

ıı - İstaııobulu.n t,ı Mllıarından blr1. 
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Nöbetçi eczaneler 
Ba reoe nl~ olan eeaneler f1llllar-

4ır: 

:btanbul ollıeihuleldlsı 
Aksaray:la (8arım), ~ (Sırrı 

A.mn), Beyazıd.da <BeWa>, Sama.tyada 
(Rıdvn.n), Em1n<hıtmde (Beşir Kemal), 
Bytibde <Arlf Bet!r>. J'enerde (!Vitall), 

Şehremlnl.Mt C.Nbmı), Şelısadıebaşındlı 
d. Hakkı). K'arag1bnrtlktıe (Kemal). Kll
fClkpaza.rda (Yorct>, Bakırtöyilnde <m
W>. 

Beyoll• tlb&tlııdeldlel': 
İatftHU caddeıstndt tuella Bud&), Te -

pebqmd& (1DnJıoli), :&arskö,.ı. CH11M -
y1n Hilıınl), İ.sttklll eadde81nde (Limon· 
oı;yan), PaneaJtıda C~n>, Be -
tikta§ttı (lfaSl Halid). 

Botaı~ ltadıklJ ft A4alardıaldleır: 
nuüde.rda <Ahmed1'e>. s.nyerde <Nu

ru, Kadık6)'ftnde <aww.. Olman Hu16-
ll) • BClft'bdadl. Cllalt). BoJbeılde 
<Balk). 

dlrde istekleri ınukabelestz kalabilir •••• 

.............................................................. 
iŞ ADAMLARININ 

"8J i 
SINIRLIDIRLER 

Bu ainlrlerden kurtulunuz. 

Sinir atnıan, aıabl Oklt1rlltler, 
Bq dOnmeıl, Baygınlık:, Çarpın· 

b, ve S 1 N 1 R D E N ileri gelen 
btıttın rahatsızlıklan lYt EDER 

LUMBAGO 
ve ARKA ROMA
Ti ZMA AGRILARI 
NiHAYET BULDU! 

MEŞHUR ALLCOCK'S YAKILARI, AYNI ZAMANDA 
4 ŞEKILDB iCRA YI TESİR ADAREK BOTON ACJUl..•S. 

INIZI TEDAVi VB TESKl14 EDER. 

Artıa " Bel. ı.-ııt>.p. lliyatik .. ,_ 1oCiıa 
atnlarınısdan ısta...,, oelı:meden --.... 
t.aı-..S.n borAl.LOOCK'llyaloeuu alınıa Y9 

tıtnr- mAhalı. yaplftlnllaa. Pek • uman 
earfında • -.,,,_,1' afnlannm aülnlll 
bulaMbır. IMr Al.LOOCK 'I ~ ıe.i· 
""' .,... -.nıı1a • .. ki .. "• ec1er , ı ı oıo. 
ınaulıl -ı - il Atnyaa yerlerde y.nl 
b1r kan oe...t&a - il IMhhl bi' ıwıalUı.k 
wvfü - •I K11,,_,1ı n ı-ıı lııir eha 

etm- W-rleri lia lfUUUe ~
ALLCOCK 1 yalıllaa ı.&nN yape.r w butwa 
a&nlan defeder. 

AN f 
TEDAVf? ....,.. ............... ...... ,._,..., -··· ~ ...... , ..... .. ...., ............. . ... -... ...... ~ ................. 

-'··· 
ARTlg A'RILAR 

NfHArET BULDU •• • 

• ALUOtll'I,. ................. .............. " 
~ .......... ............ _.. .. " ............. .. ., ... ._ ... , ..., ......... , .... .. ~ 

ALLOOCX 'I Jakllan. 110tulıl altwıta -
Olmirito ...S."' " W&llA atnıan t.calun 
eder. 0-Y- ı..1"' w qabulıl Malrl IU· 
~ her IDIU- aoe cS...- ~ıaa 
1ıa1... &.maa ~n eeuhenellısdea 
IMr ALLOOCK 'I y•lıl•ını ahnı.a P'ıat.a 

1'7. l/t IN,,..ıw. Ueua .,. tNJı\ yakalardaa 
MluaaNL B..u h.. bir yaka lıııolayc• 

~· llıaWınlmaa. w bu d.r.- ı.ı.
,_.rmea. KalUIU yakılar !berindeki 
kı..- K.....ı .. 'Dal .. aıarkuına dllılb6 
edm-. " ALLCOCK'S POROUS PLASTER! 

ı 



ıa Şubat SON 1'-0STA 

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

TARAFINDAN 
Formülü yapılan VENUS· PUDRASI 

Terkibi albn kremli 24 saat hıvalandırılllllf 12 cazip renkli fevkalade ince ve hafif VENÜS Pudrasile tuvalet gören bir cild dünyanın en 

Deposu: NUREDDiN EVLIYAZADE, ISTANBUL taravetli güzelliğini ifade eder. 

Çünkü ASPİRfN senefercfen~er\ 

her türlü soğukalgınlıklarma ve aO•' 

rıfara karşı tesiri ıaırnaz bir uac 
oldu~unu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin ormarc rçr" 
Jütfen Ejj markasına dikkat ediniz. 

İkhsad Vekaletinden : 

30 San'at Okulu mezunu 
Avrupaya Tahsile 
gö.~derilecektir, 

1. - A\rrupa dericilik. yünlü mensucat ve pamuklu mensucat meslek mekteb
lerinde tahsil ettirmek üzera müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu talebelerin 
'10> u dericilik. clO> u yünlü mensucat ve clO> u da pamuklu meıısucat tahsili 
tapacaktır. 

2. - İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz bulunmaları lbundır. 
A - Türk olmak, 
B - Sıhhati tam ve tahsil edeceği sa n'at şubesinde çalı§mağa müsaid olmak. 
C - En çok 25 yaşında olmak ve askerliğini yapmış bulunmak. 
D - Maarif VekUetı Bölge San'at Okulları tesviye ve elektrik ıubelerinden 

IXıezun bulunmak ve mektebi bitirdikten sonra en az iki sene san'atında çalış.. 
buş bulunmak. 

8. - İmtihanlar 15/3/939 tarihinde Bölge San'at Okulları müfredat programı
'- göre aşağıdaki dersle:-den olmak üze re Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir 
Bölge San'at Okullarında yapılacaktır. 

Matematik 
Mekanik 
Makine ve motör 
Meslek teknolojisi ve malzeme 
Lisan cAlmanca veya Fransızca> 

• 

4. - Kabul edilen asgari vasatiden fazla not alarak imtihanda muvıı.ffak olan
lardan muvaffakiyet sırasile 30 namzed ayrılacaktır. Bu namzedler üç grupa tef
tjk edilerek mesleklerine göre 31/12/9::S9 tarihine kadar Sümer Bankın Beykoz, 
l'eshane, Hereke ve Kayseri Fabriknhrında staj görecek ve meslekt fabrika 
kurslarına devam edeceklerdir. Staj müdetince kendilerine ayda 50 şer lira ve
tilecektir. 

5. - Staj müddetinın sonunda fabrıkalarda yapılacak kurs imtihanlarında ve 
1ıınumt çalışmalarında muvaffakiyet gösteren ve ahlakan mazbut olduklarına 

kanaat getirilen namzedler Avrupaya gönderileceklerdir. Bu imtihanlarda mu
•e.ffak olamıyanlar serbest kalırlar ve hiç bir hak talebinde bulunamazlar. İ!Il
tihanda muvaffak olarak Avrupaya gönderilecek talebe, Sümer Bankın idare ve 
~zareti altında olmak üzere Eylt'.l.1 19t0 tarihine kadar lisan kurslarına devam 
edecek ve 1940 senesi kış sömesterinde meslek tahsiline başlıyacaktır. 

6. - Avrupaya gönde:ilecek talebe Sümer Bank fabrikalarındaki staj ve Av
l'Upadaki tahsil müd~etlerinin bir misli fazlasile İktısad Vekfiletinin göstereceği 
işlerde usta, ustabaşı veya fen memuru olarak çalışacaklardır. Bu mükellefiyeti 
~Vsik etmek üzere Avrupaya gönderilecek her talebe bir taahhüdname vere
cek ve muteber bir kefil gösterecektir. 

T. - Talihler en geç 1/3/939 tarihine kadar ikinci maddenin üçüncü fıkrasın
da yazılı Bölge San'at Okullarından hangisinde imtihana gireceklerini göslı>ren 
bir istida ile aşağıdaki vesikaları İktısad Vekaleti Sanayi Umum Müdürlüğüne 
IÖndereceklerdir. 

A - Nüfus hüviyet cüzdam 
B - Askerlik vesikası. 
C - Mekteb şehadetnamesi. 
D - Hüsnühal varakası. 
E - Çalışacağı san'ata mütehammil bulunduğunu gösteren resmen tasdik e-

dilmiş sıhhat vesikası. 
1' - San'at Okulunu bitirdikten sonra çalıştığı yerlerden aldığı bonserviıler. 
Q - Altı aded vesikalık fotogra!. 
8. - .ll'azla izahat almak istiyenler tktısad Veklleti Sanayi Umum Müdürlül(l-

llıt IDilraoaat etmelidirler. cfl11• c'H3• 

VENi BiR TEN 1 
GÜZELLİGİNE 

doöru atılacak 

JADIM 

Buru,ulı:lar 
hal• efüebillr. 
Viyaoa Oniveraite.;nden bir Profuör-
Biocel - Tabir ettikleri Geaçliain e•-
zip bir unsul\ınu keffetmi,tir. Bu 
enber halihaıırd• penbe nınktelıd T•· 
uloa Kremi t•rkibinde me•cuttur. 
Ciklin bu yegia. UDSU'11D• akp .. ları 

Y•tmaadma evvel tatbik ediıai& 
.U llJUYkeo, o ; cildim 

if'•~~~bee= ler •• paç!qtirir. 

ıe, aennin •• 
kadife gibi yumı:pk 'fe ıdyalıı nokta· 
lardan kurtarmak için her Nbah be• 

yaz Renkdelri Tok.loa 

SemerHI 
gayet emin n 
memnuniyet bab~cıır. 
40 yaşlarında fÖrÜnebilirl•r. Yatın 
izlerini gidirerelı: bir Gemç kmm ııi
ıel cildini ikarae eder. Cildin unsun 
olan Toltaloıa knıminin .. merui ... 
J•nı hayrettir. Memnun kalmayanlar 
paruını ıreri alabilirlu. 

TURAN Tiyatrom 
Bugün 1aat 15 de taleb.y• 

gece 20,30 da umuma 
Ertu&nıl S•dl Tek '" 

arkeda,ları 

HAMLET 
7 Perde 1 Table 

(Sel Atili R.riıii büyük Y•ryete 

Çinlilerin Harikullde Numaraları 
fiatluda aam yoktur. 

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

Son Posta 
YeTD11. Siyasi. Handls ve Halk rıazete.ı -····-Yerebatan, Çatalçeşme aokak, 25 

tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haltları 
mahtuı ve gazetemize aiddir. 

-····-
ABONE FIATLARI 

1 6 3 
ı-ene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. - -TORK!YE 1400 750 400 

YUNANİSTAN 2.ı-!J 1~2U 710 
ECNEBİ ı.; ) 1 ·4 ın 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 k:ur'ıitur. 

1 
Ay 

"'· 
ıoo 

270 
'300 

Gelen eurd geri verilmn. 
IUinlaTdan meı'ul.İyel alın111as. 
eavab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul iliveai llzımdır. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi Miktarı Muhammen B. Muvakkat T. Eksiltme 

40 lık çivi 15/50 m/m. 
Kadranlı otomatik baskül 
Kilot pantalon 
Kasket 
Kaput 
Çizme .kösele 

2000 kilo 
J adan 

12 takım) 
12 > ) 
12 > ) 
12 > ) 

Lira Kuruş Lira Kuruş 

375 28 12 H 
700 52 50 15 

546 41 95 15,30 

I - Yuk.anda cins ve- miktarı yazilı (3) kalem malzeme şartname ve mevcWI 
nümuneleri mucibince ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. • 

Il - Muhammen bedellerila muvakkat teminatları hizalarında gösterilmişth. 
m - Eksiltme 3/3/939 tarihine rashyan Cuma g-:inü hizalarıncia yazılı saat. 

!erde Kabata~a kMn Levazım ve Mübayaat §Ubesindeki alını komisyonundt 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler hergiin sözü geçen şubeden parasız olarak alınabileceği lioı 

bi nümuneler de görülebillr. 
İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 giivenm~ paralarila, 

birlikte mezkO.r komisyonı.ı gelmeleri ilan olunur. (940) 
~ 

Cıııat Miktarı Valıl. Beheri Mu. 8, Tutan 1/o 7,S Elcıiltme 
temlna. şelı:li Sa. 

Lira Kur, Lira K, Lira K, 

Gazyağı 

Göztaşı 

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

Göztaşı aerpIM makınesi 
c Vermeral marka 
Kükürt için serpme ma-

kinesi cSuperba veya Ve-

110 aded 15 1650 - 123 75 , 16,90 

züv marka> 104 • 15 1560 - 117 - > 16 
I - Şartnameleri mucib'nce yukarıda yazılı 4 kalem malzeme ayrı ayrı açı1f 

eksiltmeye konmuştur. 
n - Muhammen bedelleriylr muvakkat teminatları hiz:ılannd&. gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 13/3/939 tarihine rastlı yan Paza<rtesi günü hızalarında yazılı 

saatlerde Kabataşta kain Şubemizin Alım komisyonunda yapı1acaktır. 
IV - Şartnameler he!"gÜn sözü geçen şubeden parasız ola:-ak alınabilır. 
V - İsteklilerin eksiltm~ için tnyın edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

ralariyle birlikte mezkı'ir komisyona gelmeleri ilA.n olunur. cl08h 

~ 

Cinsi Miktarı Yl\I< tartmll Muham. Bedeli % 7 ,5 te- Ekslltm~ 
kabiliyeti Beheri Tutarı minat saati 

Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

Kamyon 2 adet 3 ton 2400 .- 4800 .- 960 .- 14 
Satış kamyonu 1 adet 2 ton - .- 3100 .- 232 .50 14.30 
Arap sahurıu 3000 Kgr. 562 .50 42 .19 15.15 

1 - Değiştiııilen fenni şartnamesi mucibince 3 aded ko>myon ve yine şartna• 
mesi mucibince 3000 kilo arab sabunu ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın ah· 
nacaktır. 

Il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizaiamıda gösterilmiştir. 
rn - Eksiltme 9/3/939 Perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataş. 

ta Levazım ve Müb:ıyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler hergün sözü gı;>çcn şubeden alınabifoceği gibi kapalı satıt 
kamyon planı da ,görülebilir. 

V - İsteklilerin tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 gıivenmt? paralariyle bir-
nkte mezk:Ur komisyona gelmeleri. ilan olunur. cl082> 

Cimi Mikdan Muhammen B. 
Lira Kuruş 

LAstik çizme uzun ve kısa 

% 7,5 Muv. T. Saati 
Lira Kuru~ 

konçlu 177 çift 745 55 87 14,SO 
Balıkçı ınupmbası kısa ce--
bt, muşamba ve pantalon 150 aded 906 87 98 15 
Bahariye bakım evi elektriit 
tefilsatı ifl 321 58 24 1 t 15,30 

I - Cimtlerile muhammen bedelleri ve muvakkat teminat mikdarları yuka· 
nida yazılı malzeme ve iş ayn, ayrı eksiltnıeye konmuştur. 

II - Eksiltme 8/3/939 tarihine raslayan Çarşamba günü hizalarında gösteri
len saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacalotır. 

III - Şartname ve keşifnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarai 
alınabileceği gibi nümune!er de görülebilir. • 

I V - hteklileTin muayyen gün ve saatte kanunt vesaik ile b~rlikte mezkUr 
komisyona gelmeleri ve çizme ile muşambalar için nümune ietırmeleri ilin 
olunur. (1083) 

llt/IWltıl 

Cinsi Mlktan Muhammen B. " 7,5 uatı 
Beheri tutan teminab 
IJ. K. Lf. Kr. Lt. Kr. 

Kereste 12 ı9 M3 - - 51987 - 8899 03 15 
Beyaz çul 115000 Adet - 70 83033 - 2477 48 16,5 
(Başı bağlı) (Kilosu) (Takriben) 
DUz beyaz kanaviçe 250000 Metre - 15,5 38750 - 2906 25 16 

I - Şartnameleri ve nümuneleri mucibince yukarıda yazılı malzeme ayn ayn 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeller: ile muvakkat teıninatlan hizalarında gösterilmiştfr 
m - Eksiltme 27/2/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hizalarında yazılı 

saatlerde Kabata§ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı • 
)le aktır. 

IV - Kereste şartnamesi 260 kuruş beyaz çul şartnamesi 165 kuruş kanaviçe 
şartnamesi de 194 kuruş bedel mukabilinde her gün sözü geçen şubeden ve İzmir 
başmüdürlüğünden alınsbiltr. 

v _ Eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mektublarını kanuni ve
ıalk ile " '1,5 güvenme parası makbuzlarını veya banka teminat mektubunu ih
tiva edecek kapalı zarflarını ihale saatlerinden birer saat evveline kadar yu
kanda adı geçen komiıyon batkanhlına makbuz mukabilinde vermeleri illa 
olunur. (838) 
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GRiP - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUKALGINLIGI - ROMATiZMA - NEVRALJi - BAŞ - DiŞ 
ve bütin ajnlan derhal keser. isim ve markaya dikkat. NEVROZIN yerine haıka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Çecuklarınıza 

&DM1e1 veıa a 

Çocuklarda iıta:.ıızhk, bllyQme 
tevakkufu, Lenfıtiım, Skroroıoı 

gibi bllnyeTf ve u•ural baıtalık· 
larda kalalumua azalmasının te
slrindendir. Diş çDrtklo.ttıne, dit 
çıkaran kOQl1k çocuklann suhuletle çıkarılmHını yardım eder. Her eczanede aahhr. 

u Hakikatı Her • 
1 es 

-
Grip, nezle, enfleenza, atma sibi butahklara tutulmamak için aailıtınızı B~OGENİNE kan Ye ~ 

derman haplarile aiırortalaymız. ~ 
BlOGENlNE; en birinci kan, kuYYet, iftiha yaratu ve teairiıai derhal göstcıren bulunmaz E 
~~~ § 

BIOGENİNE; Uima kam t.zeleyip kuvvetlendirir, halsizliği Jriderir Ye hariçten gelecek her ~ 
tihlil mikroplan lldlr&r. Tatlı bir iftiba temin eder. Sinir ve adaleleri aağlamlaıbnr, zekayı E§ 
ytik.eltir. BeJ geYtekliii Ye ademi iktidana en birinci deYamdır. ~ 

BlOGEN1NE; kullaaanlar kat'iyyen kardan, kqtan aoğuktan Ye hayalann değişmesinden S 
mGteessir ol•azlar. Çlnkl Ylkudü her zaman genç ve dinç bulundararak hariçten gelecek her ~ 
mikroba galeite çaldınr. Ve ba aa7ede müthit Akıbetlerle neticelenen GR:P, nezle, enfloeıza, sıtma §$ 
fibi hHtahklarclu korur. Da lıaıtalıklardan korunmak için bfly6Her sabah, iğle, akpm birer, ı 
1ekiz yquadaa iat:b pcuklar yalnız aabala, aktam birer BIOGENlNE almabi u. Huta olanlana _ 

HHUI• kvtul•uı içill de ba miktar bir mllll artbnlmalıdır. Her eczanede bulunur. ~llllllllUIW 

Dr. A. KU i iEL 
Galata Topçular Caddeai No. 43 ----.... --------------··-· .... ····· 

ilan Tarif em iz 
Tet a11tun ıantımı 

aahile 400 lıuruı 
.ahile 250 ,, 

Oçiincü .ahile 200 » 
Dördünca .ahile 100 » 
iç ıahilela 60 >• 
Son 111hile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilath tadfemizden 
iatifade edeceklerdir. Tan:., yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari :Ilnlarua 
aid işler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

bincilik llolleldlf §lrke&l 
J(ahramamalh Haa 

Ankara caddeal 

Son Posta Matbaaa 

Nevlyat Mt\dtlrll: Selim Ragıp Emq 

S • .Rcıgıp EMEÇ 
&AidPLl:ldı A. DNe UŞAKLIGlZ. 

Soğuk alıınlığı, nezle Ye teneffila yol
larile geçen lıutalıklardan korur, ırfp 
ye boğaz rahataıllıklannda, ıes kuıkh
pda Fek faydalıdu. 

Hazımsızllk, 
Şlıklnllı 

Bulantı, ou. 
Sancı, IDde 
bosuklala. 
Harlak atüetl 

INKIBAZ, 
Sanlık, Safra, 
Karıaeiter 

MiDE 
Ektilik '" yu
malanada, ft 

btıttııı KIDB 
Baraak boaak· 
luklannda 
kullanınıs. 

HOROS marta
ıma dJktat 

(NGİLİZ KANZUK ECZANESi 

CiLDiNE KIYMAYAN 

POKER 
Traş bıçağım 
KULLANIR 

HER YERD.: POKER TRAŞ BIÇAKLARINI ARAYINIZ 
• 

Edirne Bele~iye R·yase inden: 
hti ton su istiabında her aksamı fabrikasında arazoz olarak yapılmq ve dik 

yokuşları üzerindeki itCaiye hamule v~ eratiyle çıkar .kwirette benzin Jüall 
cinsten bir aruoz parazlıkla satın alınac•ktır. Marka.mıın. tayin ve w!nk! r ... 
pılacak, her markanın teklifierinJ beledi ye encümeni tetkik ve tayin •ttili 
marka ile pazarhğa girişeceğinden allkadarlann iekllf mek.tublariyle marka #. 
kataloğlariyle Edirne Belediye encümenine mü~oaatlan Han olunur. 

Kirahk kapah yüzme havuzu ve gazino 
Çocuk Esirgeme Kurumundan : 

Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından inşa ettirilmiş olan Çocuksarayı 

caddesinde Sus sinema binası albndakl kapalı yüzme havuzu gazino ve 
müştemilatı bu jşten anlar talihler arasında açık arttırma suretile kiraya 
verilecektir. thalesi 28 Şubat 939 Salı günü saat 15 te Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel merkezinde yapılacaktır. Görmek ve şeraiti öğrenmek U
tiyenlerin Kurum hesab ifleri direktörlüğüne müracaat etmelerı. (1013) 

-


