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· Balkan Antantı Ko;;te~;ns~ .... iş;-baf ıarken Konsey··ı 
~ Reisinin hitabesi ~ ___ _) 

"Atatiirk tarafından ortaya atılan 
(Birleşik Balkan devletleri) 

fikrinin tahakkuku pek yakındır!,, 
Antant Nazırları akşam 5 te Sofyadan Yükselen 
: . ilk toplantıların yaptılar Falsolu Bir Ses 
:-. Bakrq konfaran11nda mevzuu bıhsadilece~ 

<;;ece verilen ziyafette Rumen Hariciye iki muhim mesele varmış ki konferans 
Nazın Gaf enko ve Yunan Başvekili bunlarıa hal çaresini bulımıyacakmaş ı 

mühim birer nutuk söylediler 
R-umen Nazınnın nutkundan bir parçaı "Balkan devletleri aruıadakl bucl~cllarm 
kalciırılacağı rünüa yakin olclujuna kanii-. Ne yazık ki bu fikri ortaya atan O 
B1 yük adam, Kemal Atatiirk üzerine titrediji emelin tabalddmkunu aörenıiyecek,, 

Utro gan teritUll ba,lı~ 

Balkan Antantına dair etrafta S(1H1 gar gazetelerınden biri, Utro ıazetesi, 
SÖf.ler söylenir ve hattl Bulgariııtaa ~ Bükret konferansı münasebetile fal.o l-ir 
vekili de bu .özlere iftirak ederken Bu'· (Dctvamı 10 uncu ıa1Jfada) 

• 
ltalya Afrikaya asker 

sevkine devam edecekmiş 
1 ltalgan bQgtJlı erlılJnı harbiye reisi Mareı•I 

Badogllgo din Tarablasa vardı 
Fransızlar Tı:nusta ve Cibutide birçok ltalyan 

tebeasını casusluk suçile tevkif ettiler 
Paris 20 (Hususi) - Tlmulta1d İtal· ~ casusluk suçile tevkif edilmifler • 

Balkan Antcıntı konıeyınm b1& nferM ~ ffCirat ecln Matim': (Solda" ıaltı) ŞiUctiı SancoOlu (Nrkiye), 
Gc;cnJco (Romaapr), !'.._.. MCll'IDo•if (Yt&Qoaltıvı1a), /111' Jl•ta'btu (Yunarıistan) 

yan konso.1oshanesinin mut«&.& .. dir. 
besi f"flle diier on bet İta]yan tebee- ( Dncımı 1 ı l1ICI •v/ada) 

K l "EI l A t t ,----- Eski hukuk profes6r0 
ra .nara n an Neler mOstakil meb'us namzedi 

Nazırlarını kabul etti g6r0şOIOyor AvukMt Ali Sacid, " Son Poata " •• pro11r•-
Franaızlann Havas ajansı Bal- h ı l I 

Dün Bükrepe Balkan matbuat konferansı da 
toplanarak çallflDIJ• baılaclı 

kan Antantı konseyinin bu seferitı mının ana at.arını •n • ıoor 
Eski mektebi bukuktı iki .ne kadar l 

usul ve içtimaiyatı hukukiye ldlrstbOntl 
işgal etmif olan Bay Ali Sacid. mOltakil 
rnebuı olmak üze

0

r9 lstanbuldan nımqd. J 
liğinl koymUf olan bir Türk mllnevve-

Bft:Nf, IO (HlllUll} - Ttlrktye Hut- yanda haridye auın Gafenko ile hari· 
ei19 Vekill Şi1kril Suacolla. reı~u. ve et,. w 'Nrklp elçillll erkbı tarafmdıın 
ınaiJeündıeld ı.ınat ile birlikte aat 11,48 karfalammlbr. 
,te hUSUlll trenle Bjlkrefe ft11DJf ve iata• (Dncam& ıı na aaJdadtı) 

mdsa1ıcere rumamesiru ıu tekilde 
tesbit etmektedir· 

1 - Balkıuı Antantı pattı miid· 
detlnin arttl!"tlması. 

(Devamı u inci .avfadc) 

•• :::: ... =-··=·-=· .. = ... = .... ::::: ... = .... ~ ... ~ .... ~ ... ~ .... -... -.... -.... -... ~.... ridir. 

Su rıe yede karışıklık lstanbul ve iz nirde gi!=~isini bulmak için dün Topkapı,ı 
f I• tt b 1 b• Müstakil mebus namztdı Toptapıda, . d . . b ld aa ıye e u unan ır tramvay yolundli tahtt. boyasız ve mn-

a nar şı erecesını u u kalpazan kump :nyası te;;:~ı~r ç:~:~lt~u:::~ üst kat pen~ 
- reden bir kadın başJ göründü ve bana na-

Şamın en nüfuzlu adJIPıı olan Abdürrahman Şehbender, Kalp 50 kuruşluklar yapan zik bir lisanla Bay A!i Sacidin evde ol-

FransayJ "isyan ile tehdid ediyor 9 kişilik kumpanya ele geçti ~ad~~nı •. akş:un _geç. vakit eve ge1~etı-
tzmir, 20 (HususH _ İzmir, Manisa ve nı soyl~ıti . Kendısın ı b.u sa~tte ne. ~rle 

Şam 15 (Hususi nruhabirimiz yazı· ı hatta k~rgaşahk ana'I"Şi derecesini bu· İstanbulda faaltyete geçP.n büytik bir kal- ı bulacağ~ı sordum: . • .s::k~cıde P:uıs Kı-, 
:yor) - Burada işler sade karınakan· luyor. Suriyenin istiklilini temin ede- pazan şebekesı meydana çık:ırılmıştır. raathanesınde bulabıhrsınız• dedı. ı 
f11t bir hale gel.miş olmakla kalmıyor: (Dnamı ıı inci 1111/fad•) (DtWc&tm U inci aavfada) (De1>afm 11 itici ıayfada) Avukat Ati Saced 



! Sıtyfa 

Her gün 

SON POSTA 

s: }şe küçükten başlayınız .. 

1 STER 1 NA 
' 

1 STER iN N M A 1 
\ 

Gazetelerim.izJen biti İstanbul Havııgazı şiI'ketinin hiç 

dt>ğılse muayyen bir giln, kasasında para buıu11madığını an· 

latacak hlr :fıkra r.eşretti. Takriben fÖyle söyledi: 

- İstanbul Havagazı şirketi uzun rnüddettenberi vergi 

v~rmiyormuş. Borcunun tahsili için nakdi üzc!fne haciz 

konmuş. faitat görü;müş ki kasasında bin lira bile yoktur. 

iSTER 1 NAN, 

Bunun üzcrlne Do:mabahçe gamaneslndekl k6mürlen ttze
ı ine haciz vazedilmiş .. 

Halbuki ıbiZJm bJJdiğiınize gBre İstanbul Havagazı bıı§h. 
Dolmabahçe gaz şiTketi ise başkadır, ayn ayn şirketler ta
rafından temsıl ediJırler. Şu halde bir ıtr1teıhı borcunia:ı 
dolnyı diğer ıı,ir oJrketin malına haciz konulnmıyac~ına 
göre bu haberin doğruluğuna: 

iSTER INANMAI 

Şubat 21 

Sözi! kısas 

Aşk kürsüsü 

\, 
,,~----w E. Talu 

----~---------- ---................................................•..........•• 
lngiliz endüstri fuarı yarm 

Krahn elile açılıyor 
Londra. 20 (A.A.) - 70.000 i mütet'S-ı 

viz amele yana kral tarafından kü~ad 
resmi yapılacak ohn Olympia İngiliz eJ:JJ 

düstrileri fuarının son hazırlıklarım yan 
ma'kla meşguldür. 

Bu seneki serginin karakteristik no~ 
tası. hava müdafaası için vücude getiri 
len son tertibata tahsis edilen mahaldJ 
Burada rnilnferid' şahıslar ve aileler içti 
sığınaklar, g:ız mas~eleri, gazlann bul~ 
masına mdni olmak üzc:.-c ihdas <.'dil~ 

servislerde çalışacak olanlara mahsus clı 
biseler, itfaiye efradına alevler arasınli( 
dolaşmak imkfuımı veren başlıklar vesnt 
re bulunmaktadır . ............................................................. 

TAKViM 
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~umt HD• 21 An!ıl aeu 
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21 Şubaı 

• 
lngiltere ile Fransa 

F rankoyu hafta sonundan 
evvel tanıyacaklar 

lngiliz~er eski Müdafaa Nazırını Burgosa ilk 
sefir olarak yollıyorlar 

Londr.a. 20 (A.A.) - clTavas ajansı mu- biraderi B. Serrano Sunner tarafından 
habirinden> İyi malftmat almakta olan işgal edilecekti!". Serrano Sunner, Falan
nıehafile nazaran hali haztrda cereyan jın müessisi ,,lan Primo dö Riveranın me
etmekte olan diplomatik müzakerelerin sai arkadaşı idi. Hariciy~ nazın general 
neticesi ne olursa olsun nasyonalist İs- Jordana ile ziraat nazın B. Femandez 
panya hükumeti hafta nihayetinden ev- Cersta, devlet nazın olacaklardır. Jor· 
vel tanınacaktır, zira şimdiki vaziyeti da- dananın yerine meslekten bir diplomat 
ha ziyade temdid etmeğe imkan yoktıu. ve Cuetanın yerine de bir teknisyen g~
Fransa ile İngilterenin bütün gayretle- tirilecektir. 
rine rağmen general Franko, mağlıiblara Madrid Reisicümhunı çağınyor 
yapılacak muamele hakkındaki 13 Şubat Paris. 20 (A.A.) _ İspanya Reisicüm-
tarihli kararn11meyi tadil etmekten ve huru Azanaya Madridden baŞ\·cl:il Neg
affı umumi hakkında al0 ni teminat ver-

rinden yeni bir telgraf gelmiştir. mektcn imtina etmektedir. 
Başve'kil bu telgrafında hükômetln 

İlk İngiliz sefiri normal ve anayasay.t uygun bir tRrzda 
Londra, 20 (A.A.) - Daily Mail \"I? çalışması için Reisıcümhurun Madride 

ıDaily Telegraph gazeteler·. Burgosa ilk gelmesini .bir kere- daha istemektedır. 
büyük elçi ohrak esk! müdafaa ve eski Azana verdiği cevabd'!l harbe nihayet 
hava bakanı Lora Swintonun gönderile- v~rmek için yapılmakta olan müzakere
toeğini yazıyorla1:'. Bu gazetelere göre. leri mevzuu oahsedere'k müt rPke ::ıkdi 
I.ord Swinton iki memleket arasında fohindc oldu.ğunu tevid etmis ve eğer 
ıı~rma~ münasebe.ı:r·:ı. te:isinc . kadar 1 rnukabelebilmısil ya;ılmıyacağın~ dsir 
hır muıctdet bu vaz!feyı goreccktır v~ Frnnko tarafından teminat •ıerildıği tak
k!ndislne birç:0k mn:· , ... ticari müteiıas- dirde istifava hazır olduihınu bild irmiştir. 
sıslardan mürekkeh knvvetlı bir kurmtıy - r f ·ı· k 1 
h t. -ıak .. d kt ' Mevku ngı 17. onc:;o osu eye ı rw a~ e ece ır. 

Konuşmalar 

Burgos. 20 - Burada, general Jordana 
Ue iki defa görüşrnil'; ohn Leon BerJd 
ve refakatindP.ki zevat. bugün saat 12.~!J 

da Burgostan otomobilie San-Sebastie11e 
hareket etmiştir. Oradan Saint-Jean- de
Luza geçecektir. 

Saat 11 den 12 ye kı:ıdl'" Berard. İngil
terenin Burgos hükfr:rı e:: nezcündeki a
janı Sir Robert Hucison ile görüşmüştür. 
Sir Robcrt, dün San-Sebnstienden dön
müştü. 
Bur~. 20 (A.A.) - Buradan hareke

tinden evvel Leon Berard. Havas muha
birine şu beyanatta bulunmuştur: 

- Hareketim hakkında yapılabilecek 
yanltş tefsirlere inanmayınız. Ben B~r

gosu terketmiyorum. Jordana Barseio11n 
gitmek mecburıyetindc kaldığından ben 
de birkaç gün içın gidiyorum. Çarşamba 
günü Jordanayı burada yeniden görecek 
ve görüşmelerime devam eyliyeceğim. 

Hendaye, 20 (A.A.) - Franko ile mü
zakereye memur Fransı7. delegesi Berard 
İspanyadan buraya gelmiş ve hemen 
Saint de Jean de Luza giderPk orada 
Fransız hariciye nezaretil~ derhal tele
fonla temasa gelmiştir. 

Franko'nun yeni kabinesi 
Perpignan. 20 (A.A.) - İyi malQmat 

almakta olan bir membadar. bildirildiği
ne göre general Franko, şimdiki kabine
nin yerine kaim olac3k olan yeni kabine 
azasının listesıni tanzim etmiştir. Devlet 
reisliği. ~kumaM:anlık VP başvekAlet 

vazifelerini hep bırlikte yapmakta olan 
~eneral, başvekAleti bırakacak ve bu ma
kam cfahiliye nazın ve kendisinin kain· 

Burgos, 20 (A.A.) - Diplomat ç.1ntas1 
meselesi tdolayısilc Ondarettada mevkuf 
bulunan İngfüerenin Saint-SebastiPn 
konsolosu ile refikası evlerinde n~zarP.t 

altında bulundum'ma.t suretile serbest 
bir rcj:me tal)i tutulmuşlardır. 

ingilterenin askeri 
hazırhkl~rı 

Lon-:Jra 20 (Hususf) - Mısır ve 4Fi
listinde-ki İncriliz asken kuvvetlerini 
teftiş~en henüz dönmüş olan erkanı -
harbiye umum reisi Lord Gort, bugün 
Kral tarafından kabu1 edilmiştir. 

Başvekil Çemberlaym ise, öğleden 
sonra Bahriye Nazırı Lord Stanhop, 
dommma umurr- kuman~ru Aınind 
Rogers ve milli müdafaa nazın Lord 
Çetfild ile uzun süren bir müzakerede 
bulunmuştur. 

Martm ilk haftasında. Akdenizdb 
yapılaN' k olan İngiliz donanması ına -
nevrn1 arnıa iştirak etmek üzere, daha 
15imdiden bau cüziJtam.lar Cebclüt ta.. 
;ıkta toplanmağa başlamışlardır. 

--------
Perude bir hUkOmet darbesi 

akim kaldı 
Lima, !O (A.A.) - Hükumet kıta'laıı 

dahiliye nazırı General Anto!'lio Rodri
guez'in idaresinde blr devlet darbesi yap
mağa teşebbüs etmi~lerse de hücum kıta
atı kumandanı dahiliye nazırını ö!dürme
ğe muvaf!ak olmuştur. Bu vak'a başve· 
kil tarafından illn ve tebliğ edilmiştir. 

r 
J Başvekil Halkevinde nutuk söylerken l 

y 

Halkevlerinin yıldönümil münasebetile Başve.lrilimiz Dr. Ref\k Saydamın ev
velki gün Ankara Halkevi salonlarında söylediği mühim nutku dün neşretmi§
tl.k. Yukarıdaki resim Başvekili nutuk allyler.ken gösteri~. 

Amerika Nazilerinin 
uyandırdığı gürültü 

Nazilerin içtima edecekleri 
bina 1300 polis tarafından 

muahaf aza edilecek 

Nevyork 20 (A.A.) - Nevyork Gu· 
vemöıi.i Laguarda bu akşam cGerma· 
ner Bund• cemiyeti azasından birlt.aç 
bin Nll7.inin Madison Square gardende 
tertib edilooeği içtim.em 1300 polis 
memuru tarafından muıhafaza edilece
ğini beyan etmiştir. 

Gönderilen bazı tehdid mektubla~ 
na bakılacak olursa Nazi düşmanfan 
içtimaın vuku bulacağı binaya birkaç 
bomba saklamışlardır. Zabıta memur
ları b•nayı iyice aramışlarsa da birşey 
bulam.'.lmışlardır. Nazi aleyhtarı sos • 
yalistJer dağıttıkları risalelerle bütün 
Nazi w faşist aleyhtarlanıu içtimam 
yapılac:-a~rı binaya giden yollara gözcü· 
fıer koymağa davet etmektedirler. 

ikt,~ad VekAleti 
teşkilatında değişiklik 

Bir kanun projesi hazırla
mak için etüdler yapılıyor 

Ankıra 20 (HU3u.s!) - İktısa.d Ve
kiıleti te.şkilatmda değişiklikler yapıl
masına dair bir kanun projesi hazırla
mak üzere etüdlere ~lanmıştır. LA
yiha Nisanda Meclise veriliecektir. Bu 
değişiklikV.:.n mak:sad teftiş heyeti kad· 
rosunu genişletmek ve Türıkofis teşki
latının bir Josrmnın İç Tjcaret Ummn 
Müdiirruğüne ilh&k ile kad:rosuntm 
tenkisid.'..r. 

istanbulda Uç, izmirde 
bir yeni lise 

An'kara 20 (Hususf) - ErenklSy Kız 
Lisesine bağlı bir şube halinde idare 
edilmekte olan ve üç sınıfı teşekkül et
miş bulunan ÇamlıCfl, İstanbul Kız li
sesine rr.erbut bulunan Cümhuriyet ve 
İnönü, İzmir erkek lisesine bağlıı ola· 
rak açılmış olan lise sınıflarından mü
rekkeb mektebin, müstakil 'birer lise 
olmaları Maarif Vıekilliğince tnkar:rür 
etmiş'ir. Esasen iki, üç senedenberi li. 
se mahiyetinde bu1unan bu dört mü -
essesenin diğer liselere bağlı olarak i
dare edilmesındekı mfişkü!ıer ve n:nhzur
lar dikkate alınarak bu karar verilmiş
tir. Bu liseler hakikatte yeni açılıruş 
sayı!lrnayıp mevcud şı.ıbe1~n rnüsta;. 
kil bi!'er l)se olarak tesçilinden ibaret
tir. 

General Vcygand 
şe rimize geldi 

İngiltere ile Almanya 
arasında iktısadl 

muzakereler 
İngiltere, ticaret müste

şannı· da Moskovaya 
gönderiyor 

E 
• Maraşal Badoglio·nun 

Tarab/us seyahrıti 
Yazan: Sellin Ragıp Emeç 

D 

Londra, 20 (Husu.si) _ İngiltere ile n talyan erklnıharbiye reisi Mareşal 
Almanya araamda bir iktısadl anıaşınııı- Badoglionun Trablusgarb ve Bingazi. 
nın akdine memur İngiliz ticaret müs- ye hareketinın büyük bir hayret değilse 
teşarı Aşton Gntknı. bu akşam BerJine bile ciddi bir endiş!t uyandırdığı inklr 
vasıl olmuştur. edilemez. Fransızlıınn Tunusa aid mü· 
Aşton Gvatktn gerek iktısad. nanrı dafaa imk!nlannı artırmak için yaptılt

Funk, gerekse Mareşaı Göring ıle görü- ları hanrlıklara bir mukabele teşkil et
şecektir. Berlinde creyan edecek o~an bu tiği bedüıi bulunan. bu seyabat. verilen 
mÜ'Zak:ereleri.n net.ice9ine göre, Dr. haberlere göre, ayni zamandL İtalyanm 
Funkun da Londraya ıelmesi muhtemel- Libyadaki askeri kuvvetlerim artırmala
dir nndan mütevellid yapılması l~zım gelen 
Diğer taraftan bapeldl Çemberlayn. teşkillt ile de alAkadardır DefaaUa mev

Avam Kamarasuun bugünkü toplantısın- zuu bahsedildiği veçhile Libyadaki 1taJ. 
da bir işçi mebuau.nun suali flzerlne, d&- yan askeri kuvvetlerinin normal mıktan 
niz aşın ticaret nezareti mtistcıan Hud- otuz bindir. Bu kuvvetlerin birdenbire 
1ıonun Moskovaya gide~ğini blldirmiJtir. altını§ bine çıkarılması ve yakın bir atide 

Mebus. hiildUnetin İngfl:U - Sovyet ml- daha ziyade artınlmalan ihtimali bulun
nasebetlerini takvıy• etmeK niyetin:le o- ması Akdenizin cenub sahillerinde hazı.11-
lup olmadığını ıorrnuftu.r. landığı görülen hummalı harb faahyet'· 
Başvekil. fU cevabı venniştir. nin kaçınılmaz bir sadmeyi intac edece-
- İngiliz bil.ktimetinin arz ıru. dığer ği korkusunu idame etmekte haklıdır. 

hükfunetlerle münasebetlerinı iyiıeştir. Bazı İtalyan limanlarının Tunus aahille
mek. takviye etmek v" bilhassa. bu mem- rine olan yakınlığı ve İtalyan hava kuv. 
leketlerle ticari milnasebetler vücude ge-- vetlerinin deniz nakliyatın/\ h~kim olabf· 
tirmek imkAnlarını tetkjk eylemekt;r leceği mül~hazalanna rağmen karşı ta. 
Ht.rd'.sonun Mart sonlarında diğer şimal rafın yani Fransanın bu hususta yapnbi· 
memleketleri hiiktlmA!t merkezlerin! ve leceği mukabelenin ciddıyeti, eğer Tu· 
bu arada Moskovaya gideceğini bildir- nusa karşı bir İtalyan hareketi vukubu
mekle bahtiyarım. lursa, bunun, bilhassa ve evvela Trablw 

Ayni mebu., bunun Ozerine Sovyetler yolile yapılabileceği askeri bakımdan ta. 
Birliği lehinde dostane bir jesttP bulun- hakkuk ediyor. 
mak zamam geld iğini zannedip etmedi- Bundan dolayıdır ki Fransız hazırlık· 
ğini başve'kilden ıormuftur. Iarı hep o istikamette tecell' ettit. gıbl 

Çemberlaynin. buna verdiği cevab, sa- İtalyanlar da, gene ayni mmtaluı. etrafın
rahatsizlikten pt~ anlqılam&DUftır. Fa- da bilhassa faaliyet gösteriyorlar. İtal 
kat sanı1dığına gm mebusu. ilk cevabı- yanlar için U.k hedef ittihaz edilebilecel' 
na bakmaya davH eyleml§tir. Gabes mıntakasına giden yollar ye ge 

Avam KaJDM'&lllllcla çidler, civar tepeler tahkim edilmek su-
Londra, 20 (Hususi) - Millt müdafaa- retile geçilmez bir hal .. ifrağ edHdi~i gi. 

nın takviyesine nrfedllmek nzere, h!i- bi Tunusa karşı bayle bir taarruz yapıl· 
kfun•tin 400 mllyon ıterlin_! istikraz sa- dığı takdirde Cezayir w Fastan getiri
lfilıiyetini 800 mtlyona Çlkaran kanun ll- Jecek imdad kuvvetleri için Şimal! Afn 
yihası, Avam Iümarasının bugünkü top- ka Fransız demieyolları da müsaid btı 
lantısında mwkereye konmu§tur. Mn- hale ifrağ edilmektedir Denilebılir ki :1. 
zakereler iki g9rı devam edecektir. talyanlar Franınzlarla, hemen yann har 

Beden terbiyesi istişare 
heyeti Başvekilin 

riyasetinde toplanıyor 
Ankara 20 (Husus!) - Beden Ter

biyesi gen~l direktörlüğü istişare he • 
yeti yarın sabeh (bu sabah) Başvekil 
Dr. Refik Saydamm huzurile Hava 
Kurumu merkezinde 1nplanarak be • 

be tutuşacaklarmış gibı Ş;.mal' AfrJb 
hududlannı tahkim ve tarsin ediyorlar. 
Dai.m8. biri ötekinı itham ve tehlike!'l1-
karşıdan geleceğini iddia ederek. 

Mareşal Badoglionun seyahatı i.9e mev
cud emniyet&izllği azam.t derecesine c,1-

karmıştır. - Selim Ragıp Emeç 

Sirkeci lokantasında 
dun geceki kanh hadise 

den terbiyesi tatbika1ı ve teşkılAtı ni • 00. .lr.......... t d ._ b kt sı .... 
~ • .. ~~ \..a h n ~u ıaa o~uz uçu • r .. e 

zamnaıncsının muzaA~=ıu.ııo ıuo.Ş ya· _ 
t he . . b dan elde Şen Cümhurıyet lokantasında kanii 

caktır. stişare yetinin ~ .. ev - bir hadi5e olınuftur. 
velki icfünaında ayrılan bır encuınen G la ... A d K :ı- vn 

J ~ b 1 b arson ruan rnavu enan ı- ~.,. 
tarafından hazl.I" anmı.t utman . u tahyalı Ahmed lokantanın üst katınd-Ui 
ProJ· enin esasları hakkında ge~l di • . 

h . ah t ---~_... tçı· bır odada otururlarken anla~ılamıyan btJ rektör eyete rz a V'l:.l~Lır. ı - 1 
k "l tl .. assill . d ı..- rneeeleden do.ayı evv•l1 münıkaıaya 

maa Ve a e er mum oe:ın en V""l baJlamıflar, bilAhare de if küfre ve nl. 
k.a nıevcud federa~yonhlr rnümessille • h t d"vü dökül! " tn- B d h . k d aye o şe muı uı-. u ara a • 
ri de i~tırak edece le?" ir. :w_, d d 1 ıL-t" d b ı 

Eski Fransız büyük erkanıharbiye • - 1AıD1 e o sıra ı ma8cl ar ı.uı l.ln e u • 
reisi G€neral Veygand, dün refikasile D ·zbank kadrosu nan ekmek bıçaklarını kapmışlar n bil' 

k S en 1 birlerinin üzerle!'lne yürümüşlerdir. Ba birli te uriyeden şehrimize gelmiş -
t• ı "" b ı d kanh boğuşma neticesınde Kenan karnı. 
ırFran.cnz sefarethanesi askien ataşesi görüşü mega aş an 1 na yed.tğt bir bıçak darbesi ne :rerlert 

General Voiıin, şehrimizdeki Fransız Anltara 20 (Hususi) - ~ad Ve • t~varAlunlanmıedı. dbarskaklak~ı öııdar. dhöküfi1fmÜfo 
konsolos muavini Eymery v-e koll$O • kili HüC'.nü Çakınn reis11ğinde müste- ur. • ası .arın an a '°' 
loshan~ le:kAru., General Ve andı Ga- lid Nazın· denAz m".....___ rette yaralanmlflır. Ağır yaralı olan Ke-
l h yg şar Ha ı,. . --~~11 nan bir taksi ile Cerrahpaıı hutane.!in• 
ata n tunında karşılanmışlardır. Mustafa Nuri Denı.r., Mkliyat umum kald M .. dd i 11 ..... hldl 

G 1 V 'k .. wl Deni bank ınhnıştır U e umum lA teye enera eygand ~ refi ası, og e müdürü Ayet Altug, z wnum 
1 

k · y 
1 

h tı d n ld 
ği · Fra . e oymu~r. ara ının aya n an Ym yeme nı I1.!1Z sefarethanesınde ye- müdür yekili Yusuf Ziyadan mürekkeb kt 

dikten sonra, fehrimizin temaşaya de.. bir komisyon bugün öğl-eden sonra top yo ur.---------
ğer yerlerim gezın~ ve akşam, tekrar lanarak Denixban~n yeni kadroS'Ull'll Devlet ŞOrası yeni 
cTeofil Gotye. vapuru ne Marsilyaya görüşmü~ür. mUddeiumumileri 
hareket etmişlerdir. 

Çinliler Japonlardan b:r şehir 
daha istirdad ettiler 

Marmara Hasanm yeni bir 
marifeti 

M<:'shur sablkaltlardan Marmara Ha-
Hongkong 20 (A.A) - Çin kıt'a - san Gala~dot karmanyolacılık sureti

lan, Hankov ile Yoşov arasında kain le bir adamm 28 lirasını çalmak ister • 
Yanglip şehrini ger! almı§lardır. Çinli- ken ikinci şube komiserlerind~n Tev -
ler, H:ınkov ile Yoşiv arasındaki de • fik tarafından yakalanmıştır. Marnıara 
miryolunu tahrib ettiği için, müanaka- Hasan bu esnada komisere karşı mu
rnt inkıtaa uğramı.ştır. İkinci bir Çin kavemete teşebbüs et.ıniş ve kaşının il
kolu, Kupeh eyaletinin şimalinde Tung- zerinden yaralanmıştır. 

Çedanbşe-hrinidaçıevıH·~,v'üçü.ncü birbındkol Sanayi tetkik heyeti reisliği 
u esna anA.o mm .gar a . 

Yin - Çeng şehrine hücum ederek düş Ankara 20 (H~u.si) - 1'.kt~d.w~e-
man geri çekllmeJe mecbur edilmiş - kB.leti sa.'layi tetkik heyetı reısligıne 
tir. Şevket Süreyya taY4ı edilmi§tir. 

Ankara 20 (Husus!) - Devlet Şd. 
rası başmuavinlerinden İhsan Aktu -
rel, Şevket Özanalp, 1 Veclhi Torulk 
Dev1et Şfırası müddehmı~er.Lne 
tayin edilmişlerdir. 

Amasya ve Kağızman da 
kar başladı 

Amasya, 20 (A.A.) - Yirmi dört Faat
tenberi fuılasız kar yağıyor Şehir ve ci
var karla örtülmQ.jtür 

* Kağızman, 20 (A A.) - Kasabamıza 
mevsimin ilk karı dün saat 12 de dü§tne
ğe b&§lamı§tır. Yağı§ devam ediyor. 



IQN POB·TA' 

Müfettişlerin tahkikah devam ediyor, Etrüskten başka 
vapurların da süratlerinin düştüğü haberi ası· sız çıktı 

Dün gönderilen eşya arasında Nevyork şehrine Türki
yenin hediyesi olarak kalacak çeşme de yola çıkarıldı 

Nevyork sergisi hazırlıklarına devam yonu Türkofis Müdür:i Cemai Ziya Ar
olunmaktadır. Sergide 15 Nisana kadar dalın başkanlığında toplanmı~tır. Top· 
inşaatı bitecek olan Türk pavyonlarında lantıda bir haftalık takas muameleleri 

Deni:abankın yeni kadro ve bütçesini ı İstinye havuzlarında son zamanlarda bir 
An.karaya götürmüş olan Umum Müdiir çok kimselerin işlerin~ nihayet verilme
vekili Yusuf Ziya Erzinin yarm Ankara- si, idarenin Denizbanka devrinden sonra 
dan şehrimize gelmesi beklenmektedir. fazla miktarda zara!' etmesi meseleleri 
Umum Müdür vekili şehrimiıe döndük- üzerinde ehemmiyetl..:a durulmaktadır. 

· kullanılma:k: üzere burada Türk işçileri tetkik edilmiştir. 
' tarafından hazır ıanan alçı pencereler, T ı 1 -

:j parmaklıklar, tavan göbekleri, Kütahya a·cas an aşma mUza"areleri 
-=__..A'.l çinileri ve diğer bazı parçalar dün Eks- mUsaid Şekilde devam edıyor ten sonra Denizbankm alacağı yeni şekil 

ve memurların vaziyeti belli olacaktır. 

Tahkikat · 
Denizb:mkta muhte::if meseleler üze

rinde tetkikler yapmak•a olan müfettiş
ler ve tali kom:syorı1:cır çalışmalarına de
vam etmektedirler. Müfettisler bilhassa 
Denizbankm teşekkülünder., sonra muh
telif vesilelerle yapı!an lüzumsuz sarfi
yat üzerinde ehemnnyctle durmaktadır
lar. 

Denizbank bir müddet evvel (Seyyar) 
vapuru için Avrupadan bir vinç getirt
tniştir. Alakadarla~ 750 tonluk küçük hir 
gemiye e,,ki vinçin tamir edilerek kulla
nılması imkaru mevcudken 7-8 bin lira 
masrafla yeni bir vinç getirilme.sini doğ
ru bu1mamaktadıllar. 

Müfettişler İstinye dol{ ve havuzların
da da tahkikat yapmağ'l başlamışlardır. 

Şehir f f ll'rl: 

Bebek - lstfnye yolu biran evvef 
açılacak 

Be~'k • İstinye yolunun biran ev -
vel aç1-lması işi için icab eden tedbir
ler alınmış ve yeni memutlar tayin e
dilm~ir. 

Vali dOn Ankaraya gitti 

MuhfıeUf belediye ~~ed Jııakk1'1& 
Dahili~ ve Nafıa VekAletlerile temas 
etmek il.zere Vali ve Belediye reisi 
Lutfj, Kı.rdar dün ~ eksp.re$l..e 
Ankll!ılya gitrn~ir. 

Ruhsata aykırı bir fnfıııat tatil adildi 

AyazpAŞada Çeşmear~ ıf:>kağın -
m yeni inşa edilmekte olım bir apar • 
tmı.lln:\, müteahhid taırafın<lan ruhsat
name hflAfma olarak ban nave1er ya -
pılmış o1duğu g<Srülmüşttir. Belediye 
tarafından tn~aa-t tatil edflmişiir. 

Harbiyede 10 bin llraya bir heli 
yaptırılacak 

Harbtyede yapılacak olan aptesane
llin şartnamesi hazırlanmış ve dün be. 
tediye reisliği~ verllmi.ştl:r. 

Tahteı"?emin olarak ~ takarrür 
eden hellqm ne kadar pare. sarfiıle 

meydana getirileceği etnlfında alA:1ra· 
darlar,.a yaptın lan ke~if sonunda, on 
bin Unıya ihtiyaıÇ olduğu tabit edil
tnistir. 

Diğ~r \•apurlann da süratleri 
d~üyor mu? 

Dün sabah gaze~elerinrlen biri Trıı.k, 

Sus ve Maraka.! vapurlarınır. süratleri
nin de düştüğünü yazıyorclL,;,. Bu husustıı 
Denizbankta yaptı~ımız tahkikat sonun
da şu ma!Umatı aldık: 

c Yeni gemiler, hiçbir zaman Mudanya. 
İstanbul arasınd:ıki mesafeyı 2 saat 15 
da•ki·kada katetmemişlerdı: ve: edemez
ler. Bu mesafeyi 2 saat ı:ı daki1<2d·ı lrn
tetrnek için saatte 2~ mil sürat ister. H:ıl
buki gemilerin sünt gaye.;i 18 mildir, 
muhtelif bakımdan bu gemiler için ka
bul edilen sürat kış mevsımı için saatte 
15, yaz mevsimi için 1ô mildır. 

Trak, Sus, Marakaz vapurlarınır, sü
ratlerini kaybettikleri idd1as1 doğru de
ğildir, vapurlar program sürat! dairesin
de seferler yapmaktadLrla~.,.. 

Po{lste: 

mister vapurile Nevyorka gönderilmiştir. İngiliz takas anlaşmasının rnüsbet ne-
Hır$t.:t Paşazade Altınbakkal Sergi tiçin burada hazırlanan Türıt 

Ne d t v h ticeye iktiran etme:k üzere olduğuna dair 
c e a ram çeşmesi de ayni vapurla yola çıkarılmış-

Dün Beyoğlu ve Gaıata civarını adeta tır. Bütün motifleri is~anbulda mevcud İngiliz ticari mehafilındeu şehrimize ba-
haraca kesen iki hırsız yakalanmıştır. çeşmelerden alınarak hazırlanan çeşme. zı malfımat gelmiı;fü. Öğrenildiğine göre 
Bunlar Paşa.zade Galib oğlu Necdet ile 'Amerikanın 150 ncı istiklıL yıldönümu birkaç ticaret odasiie mahdud birkaç fü. 
Karlo oğlu Poldur. ve Nevyork sergisi dolayısilı! Türkiyenin racatçıdan başka bütün İnglliz ticaret o-

Her iıki hırsız, muhtelif tarihlerde çal- Nevyork şehrine hediyesi olacak ve ser- dalan memleketimizle takas usulile ti
dıklan malları Büyük Pangaltıda Sipahı gi bittikten sonra Nevyork belediyesi ta- cari mübadele yapılmasına şiıddetle ta
Ocağı karşısında Cümhuriye:. caddesinae rafından ıpark yapıiacak olan sergi sa- raftartırlar. Bilhassa iki senedenberl 
(Altınbakkal) namii.e mamf olan bakkal hasının ortasında kalacaktır. K apta mühim miktarda hayvan zay!atı 
Nişan oğlu Vahrama sattıklarım soy!<?- Sergide bütün mihetlerin pavyonları vukubulması dolayısi!e İngiliz piyasala-
mişlerdir. Bunu-::ı. üzerin~~ bakkal Vah- ve bu arada Türkiye devlet pavyonu ve rınca bu müstemlekeden temin edilen 
ram da yakalanmış ve Büyük Pangaltıda site 15 Nisana kadar tamamlanacak ve 
İnönü mahallesinde Ölçek sokağında b•ı· Amerika. sergi umum! komitesinin kon- tiftiğin yüzde fiO noksan temin edilmesi, 
lunan 100 numaraiı evindl? araştırma ya- troluna arzedilecektir. Sergid~ teşhir e- Tür.kiye ile derhal muameley~ başlan· 

ması için Amil olmaktad~-:. Alakatiar me· 
pılmıştır. Bulunan eşya, Müdüriyet 2 in- dilecek eşyalar da 8 Marth ikinci bir 
ci şube 2 inci kısmma. getirilmiştir. Şim- posta halinde Nevyorka gönderilecek ve hafi! İngiliz takas anlaşmasına büyük e· 
diye kadar Necdet ilE> Po!un hırsızlık et- inşaat ıbiter bitmez yerlerine konacaktır. hemmiyet atfetmekte ve müzakeratm 
tikleri yerlerde oturanlara. bu eşya gös- Nevyork sergisıne Etibank, Sümerbank, müsaid bir sa.fha arzetmekte olduğunun 
terilecek ve bunlar meyanında çalınan inhisarlar ve sergi komıtesi tarafından piyasada alaka ile karşılandığını tebarüz 
eşyalan olup olmadtğı araştırılacaktır. Türkiyenin bütün yeraltı servetleri, ti- ettirmektedirler. 

Pol, şimdiye kadar Beyoğ]unda, Hıris· cari ve san'at hareketleri, zirai işlere aid ............................................................ .. 

Bir l!IP rtımanın sr b"' ku"umları taki pasajından bir palto, Tünel civarın- nümuneler ve birçok resimler ~önderile- ŞEHİR TlY ATROSU 
tutuştu da bir dükkandan üç tane altın kadın koi cek, aynca site Türkte, Türk coğrafya- Tepcbaşı 

Şişh3ne yokuşunda Kreş apar - saati, bir masa saatı, 'l'aksimde TaJiroha- sındaki eSki medeniyetle-r, Selçuk ve Dram kısmında 
tunanımn 4 numaralı dairesinde otu - ne meydanında huluna:'.l bir apartıman- Osmanlı medeniyetlerine aid eserler teş- 21.2,!138 Salı günii alcıaını 
ran Y::ıkobel Şaşo'nun soba kurumlanJ ıC,n bir ele1ctrik ütiisü, Tophnede bulunan hir olunacaktır. Müzeler idaresi bu tarihi 1aat 20. 3-0 da 

ateş almış ise de söndürülmüştür. ·bir dükkandan bir pardesü ve Tarlabaşın- eserleri bilhassa Amerikalılar için ente- ANNA KARENiN 
Okmobll çerpan bir adam da Yağhane sokağmdııkı bir evden kol resan olabilecek, bir şekilde intihab et-

hastaneye kaldtrı1dı saati vesair eşya çaimıştu. mektedir. 
7 table 

Perşembepazarında oturan Murad Necdetin çaldığı eşyadan tesbit olu- Müst h ·ı r d k 1 f 1 HALK CPERETI Alkaşa 178B numaralı otomobil çarp - nanlar da şunlardrr: Beı.To~Junda Haç('· a Si e in 8 a an a yon ar .ı ' üb d'I k Bu llkşam saat 9 da 
mış ve kalçasından yaralamıştır. Mec- pulo pasajından bir top basma kumaş, m ayaa e 1 ece T A R L A K U ş u 
ruh, Beyoğlu hastanesine kaldıırılmış, Galata1d.a bulun~m bir dükkandan frenk Afyon inhisarının teşekkülü sıraların- MOzjn. I<~rnns Lebar 
suçlu şoför tutulmuştur. gömlekleri. Yüksekkaldırımdakı bir kun- da. bir kısım müstahsi! mevcud afyonla- Yakında M. Yeıarinin 

Trarr.vaya ası len bir Ç( cuk duracıdan bir çift iskarp;r., Pangaltıdaki rını teslim etmemiş ve bilahare de 1000- A Ş K B O R S A S ı 
dOşOp ynralendı bir evin antresindım bir şapka ve Yük- 1500 sandık raddesınde bulunan eski yıl- ---------------

OrtnköyJe İşkembeci sokağında o - sekkaldırımdaki bir dükkandan bir ka- lara aid afyon stokları müstahsilin elin-
turan Y oşuvanın oğlu 9 yaşında Ha - zak. de kalmıştı. 
run, Ortaköy - Aksaray hattına işli - Hırsızların çaldıkl.an mallan alan (Al- Haber alındığına göre bu hususta yapı-
yen 516 numaralı romorkö arabasının tmbakkal) dükkanı sahih) Vahrarn o ci- lan teşebbüsler semere vernıi§tir. Toprak 
arka basamağına asılmı~, biletÇiyi gö - varda namusu ile tanmmı:; bir ad~mdır. Mahsulleri Ofisi bu afyonları mübayaa 
rünce ıtt1amak istiyerek düşmüş ve ba Vahranun böyle bir suçta ortak oluşu, etmek karanndıadır. 

şınaan yaraıanmıştır. muhitte derin bir h!lyret uyandırmıştır. Tiftik ve yapak fiatları yükseld'ı 
4 kum:-rbaz arsada ~umar Zabıta memUTüm Vahramın evinde '3.· 

cynarken yakalandı rama yapmışlar ve bırçok eşy:t bulmuş- Alman pern1,i dairesinin tift.;k piya.,_ 
Fatihte Kasabdernirhun mahallesin- Isrdır. Bunların içinde yirmi üç parça sasmı bir miktar düşürmek hakkındaki 

de Kuruçeşme sok.ağında bulunan ar - halı, 125 çift ipek çorap, bir gramofon karan bir netice vermemiştir. Bilhassa 
sada wr :ıtmak S'Ureti~~ ~ar o~ : bir fotograf makinesi ve düzünElerle ça~ 1 bir~ler hesabına yapılaı:ı satışlar buna 
yan Hasan, Yaşar, Mu mm ve Nıyazı tal, kaşık ve bıçak1ar varclır. mAnı olmuş ve Alman permi dairesi pjya-
suç üstünde para ve zarl-aır ile beraber Bakkal Vahram. bunların kendi malı samızdan alabilmek için mallarımıza beş 
tutulmuılardır. olduğunu iddia etmiştir. Zabıta tahkikatı kuruş zammetmek mecburiyetinde k.al-

f.ilAh c.tan bir s2 rhof yak~landı derinleştirmektedir. nuştır. 

, ·Sinemamız BOyDk Gala 9ere
flne Paramount Şirketinin 3 bO. 
yük artisti ve Fransızca a8zlD 

taheserl 

CANI 
DOBTOB 

Baş Rollerpe: JOHN BARRYMORE 
LYNNE OVERMAN - CHARLES 

BlCKFORD 

GaJatpda Kemeraltında köfteci Er • Şehrimize ge~en maHimata göre bu yıl 
Bir kurşun hırsızı tutuldu zurumlu Fazlı, sa.rıh~ olarak havaya oo··rt hırsız bı·r dUkkA kış mevsiminin çok mutedil gitmesi se-

Çin~ne Mustafa adında biri Fatih- silah atmış, memur Kemal tarafından ctPI b~bile hayvan vefıyatı vukubulmadığı 
te Nalqidil türbesinden kurştm çalar- tutulmak istenince kaçmak için tek • soyarken SUÇ üstu··nda gıbi hayvan doğumları da normal şekilde 
ken g&iilmüştür. Hırsı.z., suç üstünde rar ateş etmiştir. devam etmiştir. 
7akalanm1ş ve hakkında takibata bat" Fazlı, küçü.k btr brovnig tabanca.si- yakalandılar ~urdun ~er yanında hayvani m-:ınsul-

Amerika Polla teşkilatını şa~, 
Memleketteri bir felAket gibi aşan 

mOtblş maoera filmi lanılmlştır. le bereber tutulmuştur. lerm. bol mıktaf'(l.a obcağı ve bu meyan-
Evwlki gece ıebeke halind'e çalışan da tifti'k ve yapaktan da ıyi bir rekolte 

büyük bir hırsız kumpanyası yakalan- elde edileceği tahmin edilmektedir. . 

y A R 1 N matinelerdca 
itibarc• 

Ankara caddesi inşaatında tadilat ALKAZAR mıştır. Galatada Çinlli Rıhtım hanı k:ır- Dün piyasada 100 balya yağlı tiftik 85-
şısında bulunan Yorginin bakkaliye dük- 90 kuruştan ve 85 balya da Maden malı .. sinemasında BAŞ L 1 YOR 
k!n.ına şoför Herant Karni~ Arab Receb 120 .kuruştan satıJnıştn·. Yapak fiatlarm-
adında dört hırsız .dükkan~n duvarını da da bir .salah görülmüş. 51 kuruş oıan r ıa A 8 s· d 
delmek suretile girmişlerdir. tnallar 52,5 ku:uşa yükselmiştir. Ankara, ,.. mama a 

Hırsızlar tamamen tenhalaşan 0 civ'l· Akşehir, Polatlı mallarından iç ve dı§ l Yarındu itibar•• 

rm ımzlığından tsttfade ederek gece ya- piyasalar için 200 balya satılmıştır. ŞAHANE TANGO 
namı intihab etmiJlerdir. Fak.at mesele- Takas tetkik komisyonu toplandı ( POLANEGR1) v• 
yi haber alan Müd'.ürlyet 2 inci l:!ube 2 in- Dü ö~ı-.:ı· taka t tk'k ,_ . Karamaça ÇetHI; BUK Jones 

ıt n 5 ~en sonr s e ı A.Omıs-

cf bm:n memurları dlikk&m. abluka altı- .İİİlrİİİİIİİİİİİİİliİİİİİmmmmlİİİİİİliİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİii: 
:na a.lmışlar, hımzlan yakalamı§1ardır. • • 
Memurlar içen gtrdfkleri zaman, malla· 
nn tamamen toplnmq olduğunu görmtl§
lerdir. 

Suçhılar, c{ltilmlerlni tamamen itiraf 
etmifle-rdtr. Müsadere olunan eşya dük-

Sinemanın 
Bülbülü ERNA SAC K'ı Muharrik ve Tatlı 

ıesli kadın 
bir senedenberi bQtün operet filmlerinin hasılatını kıran 

• kA:n sahibi Y orgiye teslim edilmiş ve hıt' NAN o N 

A.Mon& oadde.d* afaftlcm maııM aid 'blr gorllndf 

Ddnk11 sabah guetelertnd'en biri, An- göre bu. ha.ber tamamen. uılaızdll'. Yol 
l:ara cad~da yapılmakta olan asfalt ınftteahllldi gBrdüa<'ı lü'N!Il üzerine as
yolun ıartnameye uygun ol:rnadığınds.n taltın bazı kısımlanmia tadtlAt yapma1r
ı5kt01'lldi1ğnntt ya.zmıatı. Al!kadar ma- :tadır. Yolun arlalilanmasma da evvelki 
ltamlar neMinde yaptığllnll tahkikata günden it.ibaren bqlmılmıştır. 

srzlax Beyo~lu Müddetumumtllğlne gön
dmhnfşlerdh". 

Mlllt Sanayi Bırnaının umnmt 
heyet toplanlteı 

Ayın 28 inci gilnü Mlll1 Sanayi Birllti a&-

Operet filminde dinliyeceksiniz. Pek yakında 

TAKSİM Sinemasında 

nell.k mn:mnl heyeti top1antısı yapıla.ca.Jd;Jı. c 
Toplantıda 1enıellt: mesa.1. ve beısab ra.por-

ıa.rı okumleak vo 8511 numaralı ıaı.nuna gö
re Birllk ruu.mnameslnde ya.pıl.aoa.k ıtaddr

lA.t aörti§.Ulecektir. 

AŞKIN GöZ YAŞLARI 
22 Şubat Çarşambadan itibaren: 

Pangaltı T A N sinemasında 

, , 
B 
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Adanad esl<i eserler 
üzeriı deki ça 1 

~malar 
Bir çok harabe ve höyüklerde muvaffakiyetli kazılar 

yapıldı ve yeni eserler bulundu 

Bursada genç bir köylü 
k-ızın ölümile neticelenen 
cinayet aydınlanamadı 
Bursa (Hususi) - Geçenlerde, iş • 

!erini ikmal ederek, gece yatmak üzere 
odalarına çekilen, tam soyundu.klan es
nada meç!ıul olduğu söylenen bir kul"" 
şunla öldürülen, 1 O gün evvel de ev • 
lenmiş bulunan, Selçukgazi köyünden 
Emine hakkındaki tahkikata devam e * 

dilınektedir. İncelemesine sorgu haki· 
mi İhsan Tümkan memur edilmiştir. 
Bu hususta en son edindiğim malumat 
şudur: 

C Yurddan Resimli Haberler 3 
Aksaray Adliyesinin bir yılhk faaliyeti 

Ayni köyden Ahme<lle maktul Emi· 
~ senelerce süren bir aşk ve alaka ne
ticesi olan ölün. tarihinden 1 5 gün fN· 

vel evlenmişlerdir. Vak'a gecesi de !ka· Aksaray (Hususı) - Aksaray adliyesi, rın hepsi karara bağlanarak 939 a devır 
n koca köylerinde bir düğüne gitmiş • kadrosunun darlığına rağmen. çok Ç& • yapılmamıştır. 

• b · ·kta · ki lışan bir teşkillttır. İcra dairesine devrile birlikte 2437 iş 
!er, .Ahme~. -~ü~ünde vdır :;. r ~ç 938 yılı faaliyetine nazaran C. MüddeJ- gelmiJ, bundan 1286 sı intaç olunarak 339 

.. .. . . . içmiştir. Dugun en a et ıp, yu a • yılına 1201 ış· devrolurunuştur. 
Adana müzesinde yü n.ık mu.rik uünm rıda kaydettiğin' gibi, yatacakları sıra· wnumiliğine 1005 ilam gelmif m u in· 

Aksaray adliye teşkilatı iyi çalışmak il• Adana (Hususi) - Çukurovada bu silindir mühür ve bir taş çanak Adana\ da bir silah patlamış ve Emine öldü • faz olunmuştur. dıı·, en büyük sıkıntı hukuk hakim~;ğı _ 
Yıl yapılan arkeoloji faaliyeti verimli müzesine getirilmiştir. rlilmüştür. Asliye cezaya 1330 iı gelınif, 998 l kara. nin münhal olması ve katib kadrosunun 
neticeler elde ecliıdikten sonra dün .. Heyet \'azifesini dün bitirnı~ş ~e bu· Evvelki gün sorgu hakimi İhsan ra. bağlanarak 939 yılına 332 it devrolun- darlığıdır. Bütün adliye teşkilatında iı 
bitmiştir. gu.n Ankaraya hareket etınişttr. Üç Tümkanla, müddeiumumi muavin - muş, sulh cezaya 5251 iJ gelmiı, bun • ço'kluğ:una rağm.en <;alışan üç kitibdır. 

Ankara dil-tarih fakültesi arkeoloji ay sonra ~ene cenubda bazı mıntaka • lerinden Edib Selçukgazi köyü • dan 4273 ü karara raptolun.muı, 978 doe- Ak.saraya hukuk hakimi tayin edildiği, 
Profesörü Fander O~ten ve asistan Tah. larda hafnyat başlıyacaktır. ne gitmişler ve vak'anın cereyan etti~ ya da 939 a devr2dilrnış, asliye hukuka katib kadrosu da beşe iblağ olunduğu ve 

'ln ile Adana müze müdürü Yalman H lk . . b odada saatlerce tetkikat yapmışlardır. 864 iş gelmiş, 509 u intaç olunmu1e 939 ~ icra dairesine de bir katib verildiği tak-
Yatğın Muvatali abidelerini tedkik et- Manisa a avının ayramı KöylülerL~ bildirdiğine göre silahın lına 309 iş. sulh hukuka 1320 i§ gelmlt. dirde tefkilatın daha verimlı bir şekilde 
tikten son ... a Tarsuc:-Mersin-Viranşehir, Manisa (Husu • patlamasile Eminenin cöldüm anamJ• bundan 738 i intaç edilerek 939 yılını çalışacağı şüphesizdlı·. 
Korikos harabelerinde uzun boylu e - sn - Halkevle diye bllğırmasını işiten ve ayni evde 582 evrak devredilmiştir. Resimde adliyecilerımizle zabıta erk~nı 
tü.dler yarmışlardır. rin.in açı~ışının 7 başka bir odada bulunanı Ahmed.in Sorgu ıha.kimliğine 84 iJ gelmiş. bunla· ve a<itt tabib görülmektedir. 

Heyet ayni zamnnda Hizibdeki Sak- ı.d yıidönümü hemsiresi Pembe, hemen vak'a odasıM U lanın Ula ş k .. U d k. t• ·rk k 
çagözde araştırmalarda bulunmuştur. münaseootile bJ. :ko.c:~uştur. Biraz sonra da düğünde r mı Oy n 8 I zey ınCI I ursu 
Bu Höyükte bulunan: Eti kabartmasr rada çok güzel bulunan Eminenin anresi gelm~ ve 
Ankaraya gönderiJmiştir. Çııkanlan bir merasim ya - kızının üzerine kapanmıştır. Fakat kı% 
eserlerin mecmuu üç tondur. Beş par- pilın~tll'. Sötylev cağız hiçb:r şey söylemeğe muktedir o-
çadan ibaret olan bu ~rlerden birisi ler verilmiş, şiir- lamadan annesinin !kucağında can ver-
bir başı insan. kanadları kartal, kuyru- ler okunmu.ş ve mi.ştir. Va'kannı faili olarak kocası Ah-
ğu yılım bir Sfenks, birisi elinde bir su piyesler temsil e- med üzeıinde bazı şüpheler uyandıran 
kabı ile etrafa mel'anet .c:erpen bir şey- dilmiştir. Resim, Ha1kevimizin değerli delaile desteres olunmuştur. Ahmed, 
tan kabartması, diğeri iki mabud ara· reisi Azmi Akını göstermektedir. evvela kaçamak yollu cevablar verdiği 
sında h=iyat ağacını temsil eden bir tab· halde son isticvab1annda b~zı itiraf • 
lo ve diğeri de bir kral hizmetçisidir. Edirne gazinosu açılıyor larda buiunmuştur. Sonra Ahmed hl· 

Hafrivatı muvaffakiyetle idare eden Ed"rne (Hu si) - Şehir istasyonu disevi müteakıb kaçmıştırd A;::( ~ 
heyet Sakça11özde ve Sakarya Höyu·· ğün kar:şısı.nca Meriç boyunda geçen sene manda evde yapıla~ amma 8 • n 

. rW• d bi brovnıg tabal'l'C8Sl bulun• de de ufak bir araştırma yapmış ve o- kurulmuş o1an Meriç gazinosu Edir - re ıgın e, r tt·ği _..Jo-da da 
· ··h· b. iht' •-- ı mu~ vak anın cerevan e 1 uuet rada eldE> ettiği Seramik parçalan ne nenin en mu ım ır ıyacını ~rşı a- • b 

1 
~ t Em·nenin 

Erı de··n·nden neolotik devre kadar b ı Fevkalade modern. iki boş kovan u unmuş ur. 1 

' · mı.ş u unuyol kr. 1 300 k" "<l kalbine isabet ederek ölümü intaç eden 
Höyüğün nıüntazam bir istihale ge - yazlık ve kış ı sa onu ve ışı en k 

1 
L- k 

1 ml traf gil llik kurşun çı an mış, uuş ovan ar ve 
9irmiş o'lduğunu rui'a.mıştjır. Sakara fazla alan tarasru e e ~ ze sa- ··b rkte bulunan tabancaya aid oı .. 
'lr 1 b i 1 Marttan ıtlbaren açı - gu re ı n.öyükünde yapılan araştırma ar esna· çan u gaı no duğu mütehassıs raporlarile tesbit e • 

5~ın~~~e~l~~~e~d~i~~~n~b~~~E:t:i=T:e:b:~:·~·=nı=:l:u:a:k:h;r:.==~=======~~i~~~~t~a~n~ 
- ( ) olması, fakat odad1t iki b<)ş kovan bu· 

Edirne kız enstitüsü çahşıyor lurunam sorgu hAkiminin nazarından 
_________________ ..;.._....;..,;.._____ kaçmıyarak diğer kurşunun nereye i · 

Edirn~ (Hususi) - Trakyanın en 
venmli kültür ve san'at mekteblerin
den biri olan Akşam Kız San'at mek -
tebı te~kilntı ders yılı başından itiba
ren kız enstitüsü haline getirilmiştir. 

GeçC'n sene açtığı sergi ile büyük 

takdır imzan.an bu kültür müessesesi 

bu sene mevcudünil art.ı.rmı.ş ve mesa-

isine hız verm ştir. 

Resım, enstitüde çalı.şan talebeden 

bir grupu ~österiyor. 

sa bet ettl~i veya ikinci kovanın nere
den çıktığı saatlerce aranmış ise de 
bu lumımıımıştır. 

Zan altına alınarak tevkif edilen Ah· 
medin son ifadeleri şunlardır: 

Evlendikten iki gün sonra 1 O liraya 
pazardan bir tabanca satın almıştır. 
Vak'a günü düğüne giderken bu taban· 
cayı pantalonun <'€bine yerleştirmiş, 
sarhoş olarak düğünden av<letini mü
teakıb 'tabancayı <J b'nden çıkari"ken. 
Emine tabancayı almnk istemiş, bu a -
rada tabanca patlamıştır. Bu anda E
mme cyandını, kocacrğımı. fervaclile 

Ahmedin boynWla sarılmıştır. Kanlar 
içınde kansının yere yuvarlandığım 

görünce korkmuş, komşular vak'a ye
rine gelerek kendisini öldürecekle -
rinden endi.şeye düşerek kaçnuştiır. 

Çok sarhoş olduğundan hadiseyi iyice 
hatırlıyamadığını ilave etmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Urlaıdan yazılıyor: Ziraat Veklletinin 
yüksek yardımlarile astrlardanberi ba -
k.Jmsı.z ve verimsiz bır halde bulunan 
zeytin ağaçlarımızın ıslahına yol açmak 
üzere mıntaka zeytin bakım memuru 
Nevzat Yılmaz tarafından köyümüzde a· 
çılan zey'tincil)k kursuna otuz zeyUnci 
iştirak etmiştir. Muhtelif mevkilerde üç 

Trakyanın yllhk istatistiği 
hazırlamyor 

Edirne (Hususi) - Trakya Umumi 
Müfettişliği istatistik bürosu bu sene 
de bir istatistik yıllığı hazrrlamağa baş 
lam.ıştır. Bu yJllıkta Trakya bölgesi • 
nin nhvnli tabii)e ve klimatoloji, nü • 
fus kül+ür, adl 've, ekooom k durum, 
maliye j..lare ve belediyelennin ista • 
tistik tcıblo'arı östErilecektir. 

Nazillide adliye teftişleri 

yüz zeytin agacı \lz'!ı !r ' :. .JDI tıudama 

tatbikatı ve geceleri de nazari bilgileI 
gösterilmektedir. Yapılan deneme
d~ köyümüzde on dokuz budamac: 
ustası yetiştirilmiştir. Halli: bu işleri biı

yük bir alaka ile takib etmekted!r. Resim 
zeytincilik kursu muali;nu ile talebeleri ıi 
göstermektedir. 

Eskiseh:r elektrik ş" rkef nin 
bazı abonelerine hac·z kondu 
Eskişehir <Hususi) - Şehrimiz E· 

lektrik Ş"rketinin hususi muha de 
teraküm eden vergilerinden ayı 

kasasına evvelce haciz konmu.ştu. Ver. 
gi borcu çok oldu~undan Hususi Muha 
sebe taraf ·nd n b zı abonelere şirk t,. 
\erecekleri cer . n paraları Hu ı i 
Mubasebe)e \ e .. ılınesi içın rnüra at 

edilıni~tir. Bu suretle bu vergi bofC'U· 
nun ödenmesi birkaç ay devam ede • 

NazllUdckl te!t.lşlerlne devam etmekte o- oektir. 
tan Adliye ba.ş.nıufetttşl Necnıeddin ZahlTln ............................................................ . 
gösterdiği Jüzw.ı üzerine Nazilli Cümhurlyet Milli İspanya Hül~iimeti Türkiye 
Muddelum•1ml3l Bozdoğnna gönderil~ ve Umumi Mümessilliğinden : 
yerine muvaitkıı.ten Bo:OOoğan Cümhurlyet B E S MI T E B L I ~ 
Müdde1umurr.1s1 getirllmiştlr. U 

·-

... Yoksa yerde sürüneı-:. kaplumbaia 
mı olmak istersin. 

ı,~~~~~~~==-=====~~~=:=~~ 
Hasan Bey - E1bett~ tebdilihava et
meyi. tebdili mekin etmeye teı:cib 

ederim. 

Hükumete aid olsun olmasın mevcudl· 
yeti iddia olunan Barselon hükCım0U 
cümhuriyesi siyasi mümessilliği \ ~a 

konsolosluğu erkAnı tarafından k ndi 
hükılmetleri vey.:ı Milli İspanya hüku
meti namına veyahud eşhas ve hususi s:ı. 
hiblerine vekaleten mevki~ icraya vaze
dılecek her nevi menkul ve gayrı me!l
kul emval ile mefruşat ve vesaiti nakliye, 
vapurlar ve sairenin satışı veyahud dev· 
rü temliki muameUııı Milli İspanya hü
kumetince hususi veya resmi sahibl"::- n
den gasbediilmiş addedilerek gayri k3-
nuni ve keenlemyekfm tutulacağını ve 
alSkadarlar hakkında kanuni muameleve 
tevessül edileceğinı malfunları oıroak Ü· 
zere ilan olunur. . - Hasan Bey, sen havada uçan., •. bir tayyare mi? 

İstanbul 20 Şubat 9 '.J 
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l .. __ H_ad_u_eı_e_r __ K_aJ'fla __ ınd_a __ , 

ay 
cTakrim meJ'C".n•nda polise karşı 
koya.n kadının daTaSındaıı llOJU'a .... 

B iri Bt yan vncudıt1. sert çehre-] - Görelim bakalım. 

65 santimden 
elbise kazanırsınız Bir ah1rda işlenen cinayetin 

muhakemesine dün ağırcezada bakı dı Ji idi. öteki ince idi, narindi ve - İşte polis gidiyor .. §imdi adımı söy-

'°1:11 g\ilüyordu. JedL 
Sert çehreli olan, güler yüzlüye: - Peki amma kadınla e_rkek duraladı-
- Ben kime ı:ıe söylesem, onu yaptın· lar .. karp koyuyorlar. 

mnl - Evet karşı koyuyorlar. Polisi takib 
Dedi.. etmek fstemiyorbr. 
Gdler y\lzlt\, güler yüzle cevab verdi: - Sözlerin.i.m inanmamakta haklı imi· 
- Pek zaımetmlyorum. ftm değil mi? 

- Ben kendime güvenh-lm. ··•···········• 
- Nasıl olur? - Affedersiniz sormayı unutmuştum. 
- Ne diye kendime güvenmiyeyim?.. Slztn aduus neydi? 

Yilı1lm gülmez. ıakam yoktur, adımı du- _ Benim adım ... Polis sözüne adımla 
yan tiril tim titrer. bqla'd.ı: cHaydi karakola!> dedi 

- Bir türlil inanacağım gelmiyor. * 
• - İnanmıyorsun ha.. bak ş:mdi göre
ce1a:in. 

- Peki mademki göreceğim, sizir.le 
beraber geliyorum. 

- Hele hele biraz dolaşalım .. burnsı 

ne.resi? 
- Taksim mey:ianı! 
- Gece de epey karanlık .. şurada iki 

1dşl y(i.rllyor. 1Gm onlar acnba. 
- Kbn olduklannı bilmiyorum amma 

bir kadınla bir eırkek. 
- Bwt bir kadml<.ı. bir erkek; birbirle

rtne fula 30Jculmuşlar, adet! öpüşüyor
lar gft>L 

- Öpüşüp öpüşmediklerini pek f:ırke
demlyonım. 

- P'arı:et ki 15püşüyorlar .. etrafta polis · 
var mı ya .. işte orada .. o da gördü. Polise 
tembih edeyim. Söy liyeceği söze benim 
ismimle başluın.. bak nasıl korkularm
dan kuzu gibi oııu takib edecekler. 

Biraı: sustular, sonn güler yüzlüsü sı
ı:e başladı: 

- Kendimi methetmeıt adetim değil· 
dir amma, yalnız slre bır hAdiseyle, be
nhn adımla baş1ıyan bir cümlenin insan
lar üzerinde yapacağı tesiri göstermek is
terim. Ayni insanları tekrar biraz evvel• 
ki vaziyete koyalım.. işte gene yanya:ıa
lar; birbirlerine çok ıokuldular .. uzaktan 
gftren onlann öpüştüklerini zannedecek. 
Polis te orada, o da gördü. Yanlarına t
dtyor. Mtısaaıde edm dt' bu sefer benim 
adrmla ~ze b~lasınl İ§te söy1üyor. Ba· 
kın ne oktu; kadınla erkek polise karşı 
koymadılar. Peşi151ra gidi.yarlar. 

- Senin adın ne? 
- Benim adım, clOtfen> dir. Poli8 si5-

züne adımla başladı. cLı1tfen karakola 
kadar gelir misiniz?, dedi. 

ismet Eulfüi 

~:\ 
l~ .. :~1 

• • 
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Suçlu meyhanede birlikte içtikleri bir genci ahırda 
başına şarab şişesi vurarak öldürmüş 

Fatihte, bir ahınn içinde işlenen fe- de, bu arada bir at çifte atmış olacak 
ci bir cinayetin muhakemesine Ağır - demiştir. 
ceza1.a c!ün bakılmıştır. Duruşma, şahidlerin celbi için baş-
Malı:kemede okunan tahkikat evra - ka güne bn-akılmıştır. 

kı ve iddianameye göre, hadise, şöyle lk" k b" dükkA k"l"d" • 
cereyan etml!jtir: 1 çocu ır cınm 1 1 mı 

Suçlu araba sürücüsü olan Aıbdül • kırmak SUretile hlfSIZhk yaptılar 
vahid, bir akşam meyhanede seyyar Bakırkeyünde vuku bulan garib bir 
sim.idc.i Yusuf Sevengil :ismi:nde bir hırsızlık hadisesi etrafında adliyece 
gençle lf:anı.şmıştır. Yusufla birlikte yapılmakta olan tahlcikat ıreticclien • 
bir müddet içip eğlenmişler, sonra da mi.ştir. 
Abdülvahidin geoo1eri amıdığı ahim Şükrü ve Hasan isimlerinde iki Ç<>

dönüp, yatmı.şlardır. G«'C ~rilima cuk, Bakırköyünde 'Wr aşçı dükkan])< 
doğru Yusuf !kalkarak, anka&.,mm i ~ nın lbodrum katı kapısının kilidini ın. 
çinde 30 lira bulunan ceket cebini ka- rarak içeri ginnışler ve oradan da ye " 
r:ış1:mnağ"a ba~am~, gürüı1'tüdenj Ab- mek as~nsöriinün deliğindiJn 1 yukari 
dülvahid de uyanmış ve arala.nnda tırmanarak, dükkan içerisine dahil ol
bir çekişme olmuştur. İşte bu sırada muşlardır. Bu suretle dük!kfuıa giren 
Abdülvahid eline geçirdiği bir şe.rab iki çocuk, ç~eyi kırıp, içinde bt!. 
şişesini Yusufun başına indirmiş, bi - lunan bir tabanca ile, İş Bankası kum• 
lAhare koşum tahtasile başına vurmuş- harası ve bir tenekedeki paraları çal • 
tur. Gürültüyü duyarak, yet~ ahır dılttan sonra firar e~lerdir. 
sahibi Salih, yerde kanlar içerisinde Bunhırdan Hasan yakalanarak adll
biri yatmakta olduğunu görünce, Ab- yeye verilmiş ve inkarma rağmen ikin.. 
dülvahide eczaneye götürmes5.ni söy- ci sorf.~ hakimliğince y~pılan tahki " 

1 · · Abd .. l ahid yaralıyı omuzlı • katı muteakıb, suçu sabıt olarak meV" 
em~tır. u v kuf 1. 3 ·· ·• mahk esi--.... ··..11. Yusuf en aı; ıye uncu ceza em 

yarak eczaneye goturuıı11..en, ked'lm" t• 
1 5 7 umarah . ne sev ı ış ır. 

Krrkçeşm~ yolunda n evı~ Hala yakalanamıyan Şükrü ise, za • 

C Bunları bl·ı·ıyor mu ·ıdı'nı·z " =1 önünde, yere yıkılmış, suçlu bu vazı- bıtaca aranmaktadır. 
ı yet ka~~m~a ko~karak kaçmı~tır. Dana eti yerine manda eti satan 

Bu irl~ıa 1le Agırcezaya venlen Ah- • . . 

Futbol ve ipnof zma ... idam usulünde yenilik... ciülvahid, yapı1an sor~unda suçunu bir kt?sab adhyeye varıldı 
Olur ya belki giye giye 10bunuzdan tevile ç~lı~arak: Tavukpazannda İsmail isminde bir 

Futbolcü m~ünüz? Şampiyon olmak Son zamaıilarda idam usı( lerjnde bıkmışsınızdır. Hemen bir el çabuklu- _ Filhakika, biz o akşam Yusuf i1e kasabın dana eti diye, manda eti sattı• 
arzu5Ullda iseniz size garib bir usulden bir takım yenilikle:rtlerı bahgedil:nı~- ğile yenileyiveriniz: Kum.aşına uyan içt:ik ve gezdik. Fakat, sonra Fatihte, ğı anlaşılarak Adliyeye verilmiştir. 
bahsedeceği%. tedir. bir kumaştan (65) santim alınız. Şu birbirim!zden ayrıldık. Ben, ahıra yal- Suclu hakkında 4 üncü sorgu ha • 

Bu usul İngilizlerin en kuvvetli ta - Siyam' da idamlar şinıd:ye kadar boleroyu yapıp robun uzun üstünden nız döniip yattım. Yusuf, sonra gec€ kim1i" ince u.ap fan tahldkatl sonun~ 
kurilarmdan birinjn merkez muhac1- kurşuna dizilmekle yapılırdı. Şimdi • giyiniz. ES'ki dar sentürünü' de çıkarı- yarısı h:rsızlık yapmak iç!n ahını gel· suç sabit .o?11uş ~e 1~ duruşması 
mi olan Steele'tn başın<lan geçen bir den son~ mitralyöz ile ynpılacaktır. nız. Yerine yeni aldığınız kumaştan di. Çekştik, koşum tahtasi1e ona vur- yapılmak ıçın, asliye 2 ncı ceza mah-
vak'a ile meydana çı&mı.ştır. Siyror. makamatı bu usulü daha me- büzgülü, geniş, tokasız bir sentür takı- dum amma, ben öldürmedim. Herhal- kemesi!l"? sevkedilmiştir. 
1937sen~~~~~fu~lli~d ·~ ktl~ 1 ~~ nıL~hld~~~~~y~e&~~~~~~=========~~~==~===~=~~== ıen mnhim simalarından biri olan Fred enı '- ~ra. e ey ~e r. cebir band ve bir fiyonga geçiriniz. Bu /.'lhilip Halkevi Kaş sıtma mücadele 

sıeeıo bir kaıa neticesinde ağır suret· Aın:rika?a dahi e1ektnk sandalyas~ yakayı robun boyundan kestiğiniz par- IJı·nası tamamlandı Doktorluğa 
te yaralanınıF. Bu yara neticesinde aleyhmdekı cereyan artmaktadır. O ça ile dP. yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki 
tuvvei maneviyesini :lmybetmiş, neş'e- rada yeni bir usulün tatbiki isteni1 - bu senP boylar geçen seneye nazaran 
11z, iradesiz bir adam haline girmiş • mekt<>dir. Usul şudur: İdama mahkum çok kısadır. 
ttr. olanlar3 Ylam olunacak1an üç gün ev- Bu usul, koyduğumuz modele az çok 

1skilipten yazılıyor. Çok itina ile b:ı- Kaş (Hususi) -
şanlan halkevi inşaatı ikma: edilmiştir. So:ı Postadakl neş-

Haricen bu güzelliği kaybeden bir şey ı riyatumzı nazarı 
varsa: Ana cadde istikamet:nde bina • itibara. alan An • 
ya muttasıl Mehmed Kuzuluklunun hü • talya sıtma müca
ki\mete terkeylediği 24 metre uzunluğun- dele riyaseti, mün
daki arsanın boş bırakılarak mezbelelik hal kazamız sıtma 
haiini alınası, cadde ile irtibatı lt~en 1 mücadeie tabibli -
evvelce yapılmış adi bir duvnnn da ara- ğine Dr. İsmail Ul
da bulunmasıdır. vı Çanlıyı tavı'l 

M4şhur bir emrazı asabiye mütehas- vel haber verilecek ve hususi höcere- benziyen her sade elbiseye tatbik edi-
mı onun tedavisini deruhde etmiş, te- lere .mı1dledi1ecekler.. Buı !ıöcererer<f ~ lebilir. 
davi nihayet g.eçenlerde hitama ermiş- kendilerine hafif uyuşturucu ilaçlar ----------
tir. Sm oynanan beş maçta Steele on Her kadın bilmelidir 
gol y3pma~a muvaffak olmuştur. verilecek ve birdenbire odaya çok şid 

Do'-+"r d-ı..+ır ki·. ..:ı-tl' h"rli gazler bırakı.Iacaktır. Bu Deri nev'inden eşyay11 temizlemek 
A:.V ...... ~·· Ut: ı 7.E' l . . d t b' Ih' l" • .,yed". m-ı..ı.umA 1•ann hiçbh"="'Y hissey- 1çın esse.nc.e e .. ere ın me., ımon .su· - Ona birkaç ipnotizma seansı tat· .- ..., ;;ull\. ~'J-

ledim. Netice · örü omunuz. lemiyecekleri temin edilmektedir. ~ G~gce:rı~ne, ıki P~r_ça h~lınde kesıl • 
b1k ey yı g Y ·--··········-··········- mış çığ sog"'n çok ·yı vasıtalnr:dır An 

Haikevi ve hükumet konağı yanıbaşın:ı etmiştir. 
yakışmıyacak durumda olan mezbelelik- Resmini gönder
le bu duvarı kaldmp ev yolunun bırk"'aç diğinı yen! dok -
metre daha ırzatılmasile şoseye raptı torumuı; mekte -

........ ·-··················· •••••••••••••••••••••••••••••••••• ---·······. ·······-··.. ••• ı::::-=::::r. " , .ı c: • -

L SLER 
Evlenmek 
isteyenler ara.tunda 
Bir genç, Bay cR. K., evlenmek ar

zusunda, düşünüp taşınmış, mı1stakbel 
zevcesinde şu vasıfların bulunmasına 
lüzum görmü~: 

- Orta mektebden mezun, uzunca 
boylu. sarışın. mavi gözlü, intizam se
ver olacak, mellnkolik. artist tavırJı, 
modaya düşkün olmıyacak .. 

Genç okuyucum Sultanahmedde o
turuyor, yüksek mekteb mezunu vo 
bir meslek sahibidir, muhitine bakmış, 
ıtanrdlğı ailenin kızlarını düşünmüş, 

içlerinde istediği. şartlnnk haiz olanı
nı bulamamış: 

· - En iyi çare, hatırıma siz geldiniz, 
diyor. 
Teşekkür ederim. fakat henüz izdi 

vaç idarehanesi açmadım, okuyucum 
mektubunun bu sütunlara geçmesini 
btlyorsa işte o auusu da yerine gel 
ınişt.ir. 

* Y:ukanda okuduğunuz mektubun 
b~ka bir şeklini de bir genç kızdan 
aldım. Mektubunun imza yerinde (V. 
S. V.) harflerini okuyorum. 

Genç kız iyi b.hsil görmüştür, ser
vetçe orta halli bir ailenin çocuğudur, 

şahsan gilıeldir. Fakat 18 yaşına gel
diği halde henüz hiçbir talibi çıkma
mıştır: 

- Ailem toplantı yapmaz, toplantı· 
lara gitmez, çay, balo nedir bilmez, ta
nıdıklarımwn çocuklan arasında da 
muhtemel bir talih göremiyorum. en· 
dişe içindeyim, diyor. 

Okuyucuma hayatının veçhesini de
ğiştirecek bir yol göstermek mümkün 
değil, itiyaıdlanna esir bir aileyi, ga .. 
mte sütununda verilecek üç satırlık 

bir nasihatle hayat tarnn! değiştirme
ye sevketmenin mümkün olmadığım 

takdir edersiniz. Yalnız şunu söyliye• 
yim: 

Beğenilen. seçi'en genç kız muhak. 
kak balo ve çayl :ırdll sık sık görülen
ler değildir, bilakis her toplantıda hu
zuru mutad o1muş olanlardan da bila
kis çekinilir, bununla beraber aile top. 
lantılannı .sıklaştırmanın, aile müna· 
sebetlerini gen.işletmenin lüzumuna 
kaııitm. • 

18 yaşında bir erkek henüz çocuk 
sayılır, fakat 18 yapmia bir genç kız 
aile hayatında daha fazfa inkişaf et. 
mi~. Ebeveyninin itiyadıanm, :zayıf 
noktalarını bllir, takfb edilmesi lAzırn 
gelen yolu kestirebilmeli icab eder. 

TEYZE 

cak vernili siyah derilere çalkanıp kö-
pük haline getirilmi~ yumurta akı, ek
~~ bira, yemeklik zeytinyağı daha 
iyi gelir. 

* 
rnuktazi işlerden biridır, bundan ötürü bini birincilikle Dr. lsma.ıı Ulvi 
ev manzarasının :.iç yönden mü§ahede - bitirmiş, Almanyada tıb tahsili görmüt 
sinin teminile çiçek bahçesinin biraz da- tür. Hastalarına baba §efkati gSstermeb 

Çiçıekli ıbasma.dan )"apılmı.ş çocuk ha genişlemesi, ve hükfünet konağının tc ve fevkalAde olan tevazuu ile halk a • 
elbiselerini sabunlu ılık su ile yık.ayı- iki tarafını çiçek ~ahçesintn içerisine al· rasında tam bir sevgi kazanmış bulun • 
nız. Sonra sirkeli su ile çalkalayınız. mak memleket için daha şerefli olacaktır. maktadır. 

* Bu güzellik içerısinde daha b&§ka bir Dr. İsmail Ulvi Çanlı temiz yürekli, a• 
Üstüne mürekkeb dökülmüş bir ha· güzelliğin miişahedesi enteresan bir fey licenab bir vatan evladıdır. 

lıyı temizlemek için lekeli yerlere bir olacağı mellıuzdur. Belediye bu lfle pek Kaşlılar, böyle bir doktora kavuştuk
parmak kalınlığında bir tabaka teşkil yakından allkadar olmalı! İskilibe aevgi, lan için sevinmekte v~ Antalya sıtma mQ 
edecek kadar iri ttuz koyunuz. Bir kaç ve şeref verebilecek ve nihayet yQz lira cadelesi riyasetine minnettar bulunm:ıliı
damla su damlatıp kurumasına meydan ile az masrafla elde edilecek mfth!m ;§. tadırlar. 
vermeden dört gün tuzu lekelerle te- ler daima g5zönünde bulundurularak ih- ===============
mas ha1inde bırakınız. Sonra leke yer- mal edilmemeli ki bayındırlık sahasında çoktanberi mecalsiz kalan bu durgunlu
lerini az ıslatılmış bir bezle oğunuz asrın medent bir unsuru İskilipte de ha- ğa ilkbaharda seri bir hız vererek yeşU 
sonra E.C\Sence de terebinthine ile sili- rekete getirilmlt olsun. !skllibi ziimrüd bır hale ifrağ edeceği 
niz. Genç kaymakam Memduh Payzinin çok yerindedir. 
....,_ ... 1 •••• 1 • ··-----····· ··----. ................. ···-........ ••••• .............................................................................. ················--···· ····-
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Zl Şahat .. 
~ludağda Uç Gii 
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~ Kayaklar ayağa geçti mi, iradenizde başını başınızdan 
! alıp ayağa gidiyor. Ya ''başım gözüm Allaha emanet,, 

1
: deyip kendinizi bırakacaksınız, gahud da sırtüstü 

gere düşmeyi göze alacaksınız ! 
'---····· .. ·······------···-·········-- ------·---·· .. ·····--··--...................................................... .._. ___ .. ---. ....... d, 

ANLATAN: NUSRET SAFA COŞKUN 

Dgda kaf' eğlenceleri: Dtfen bar genç kız kar topu na tutulu.yor. 

- 4 - / mağa müsaid ola bayan tatlı canını teh-
Biızden bir saat sonra yarıyolda aJT11an li'keye koyar da önümüze düşer mi hiç?. 

i1'ç kaptıkaçtı ile arkadaşımız otele geli· Çayımı yudumluk.en pencereden dı • 
yarlar. • şarı bakıyorum: 
Onların da iştirakile büyüyen bu ne~'•-

Ii grup ortasında ağırlaşan göz kapak • Bulutlar dünya meselelerı kesafetinde 
!arımı, Pazar günleri gizli alış veriş ya- birbirlerinin üzerine yığılarak yuvarla-
pan bir bakkal dükkanı kepengi gibi kıl- ı nıyorlar. İkide bir, aralarında, aralık 
çamakla idareye çalışıyorum. Bizim foto bulduğu pencerelerden güneş başını u • 
raportör Cemal şişman vücudünü, kala • zatıyor. 
ta.ta çek.ilmiş bir gemi şeklinde iki hasır - Dağda hava hiç beUi olmazr diytır -
koltuğun arasına desteklemiş, küçük bır lar .. biraz sonra bakanınız her taraf gün-
şekerleme yapıyordu. lük güneşlik! .. 

Bayan Nemide İpşir, d:iny.ı cenneti ol- Lakin bizi korkutmak endişesile, gün-
duğunu .sonradan tasdik ettiğimiz daJ lük güneşlik yerine karlık tipilik sür • 
hakkında fikirlerimi7l soruyordu. prizini ilive etmiyorlar. 

Çıkmanın biraz müşkül olduğunu ıöy- - Sıkı kahvaltı edin .. gec kalırsak ac~-
ledim; hak verdi. Her vatandaş sporca kınz, ihtanna rağmen gırtla~ım şuur • 
c!eğildir, her tu.ris\ te kayak meraklısı ~ suz cesaretimi protesto eder gibi .d~rla'.'tı, 
~~3:2· Binaenaley~. ı~ı?d olmaı.s~ kü~?ll~tna . üc lokma ekme~i wrükliyen yarını fin -
AUııu. azamını yon .. wı.u:a an, muş a --~ can çay içebildi'll.. Bizımle beraber bu _ 
maruz kalmadan çıkabilmesi lazımdır. f 1,. raya gelen Bursalı üç genç da~a cıkm, .. -:._ 

· d De;;..,,.kleTe dayana dayana umumi e'ıı' 6 _ ""' Bunun için de ya traktör, ya otrışeru e- ll'.... tan vaz geç-tiler. Onlar akşama kadar 
ğ b .. sil · tn l" genirnı."--~ bir hast~ itmasile yürii.meğe 

nil6?1 da oto u temın e :te ı.. :ı.- -Y burad'a kaldıktan sonra geç vakit Bursa· 
Bunu bilahare sayın Bursa valisi Şe • baJlc:ıdı.m ya avdet edecekler. 

fi'k Soyerle de konuştuk. Dağa çıkan spor- tü · Dışanda rüzgh, tipi dehşet.. Biz, başta İlyas Sına! ve Bayan Nem.i-
cu da .olsa, enerjisinin yarısını yol1a Pencereleııi örten karların araSlndan de tpşir olmak tlzere beş kişiyiz. 

sarfediyot".. beyaz yorganlı karanlık geceye bakıyo ~ H her b 
Bayan Nemide diyor kı: rum. Sonra yorganı, battaniyeyi üzeri • ep a er aşa~ inip kayakları a • 
- Buna rağmen dağın güzelliği her yaklarımıza geçirdik. Benimkiler !stan-

şeyi unutturuyor. Burası ha.kik.aten bir me ç:yonımh lıru ı bul sokaklarını çiğnemiş bir otomobil Ias-
dünya cennetidir. - cenlı: ayro* n... tiği küJüstürlüğünde .. küçük bir tamirden 

Bizdeki talihe bakın k:, dünya cenne· Sabahleyın· altıda U"""andım. Gece o - geçiyor .. tamiri yapan çocuğa soruyo • 
" nım: tine bile gece girdtk.. Ben kendi hesabıma w sönmü~ üze_'1.mden battaniyeler 

5bür taraitaki cennete de bu şartlar al - kaymışh. İlk işim pencereye koşmak ol- - Evladım, sakın bunlar beni İstanhal 
tında giirece'ksem. cehenneme gündüz gir- du. Kar yoktu. Fakat dışarının rengi dün- tramvayları gıöi yanyoJd~ bırakmasın? .. 

,,.x, ak Temin etti. lncse razıyım. ya 3iyasetini.n ufuklarına taı çıkartac 
Nazik ev sahibeınlz: bir bulanıklıkta idi. Kapıdan heyamola\arla kara çıkar çık-

Ocağı yakmağa ~lıpn hizmetldra yar- maz, bir ayağım kaydı ileri gitti. diğeri - Yorgunsunuz, diyor. Arzu ederse • 
ntz odalarınız hazırdı?'. 
· Şömine mukallidi blr ocağın ısıttığı, 
derli toplu, beş yataklı temiz bir odayı 
Cötürülüyoruz. 
Ocağın karşısında. soyunup, dökünüp 

byif çatmak. b:.itün yorgunluğumuzu u
nutturdu. 

Bu aralık İlyas Sınal sırt çantasını aç
mış. iğne iplik çıkarmış. söküklerini di
"1.yordu. 

- Bakın! diyor .. bir kayakçının çan • 
tasında neler bulunur? .. 

itlyas Sınalın levazım ambarına benzi. 
yen çantasında bulunanları yazmak, ya-

t'll'n sütunu bulur. İğneden iplikten tor
"1.avidaya, pijamadan havıuya. şekerden 
'benzine, fotoğraf makınesinden kitaba 

kadar. aklınıza ne gelirse var .. bu küçük 
gantaya nasıl sığnıış bunlar, hayret edi
yorum. 

Ocaktaki kalın kütükler, çıtırtılar çı • 
kararak yanıyor. Oda hafif bir kızıllık: 
içinde .. vUcudümün gevşediğini hisse • 
CUyorwn. Üstümüze tatlı bir rehavet ç<Jk-

dım için rehberimiz İlyas Sınal: takıldı. _kımıldamadı. ben boylu boyum-
- Hava pek iyi değil! diyor, talihinize .. ca arkaustü yere yuvarlan.dnn. AIIahtan 
Kor'kutmama:k için hemen illvcyi de u- yerler. yeni h~ gelmiş pamuk şil-

nutmuyor: telere benziyor. Sopalua dayandık, doğ-
- Maamafih korkulacak bir teY yok.. rulduk; ne yapalım, düşe kalka gidece -

biraz limonl. ğiz. Yalnız kayak denep. lletlerin bir hu-
Bizim seyahatin :!zerine ekşl bir lezzet yu ~ar: 

serpecek olan bu havanın limon çeşnisi Bıraz yokuf ~rmüyor mu. yüz bul • 
içinde devamım temenni ederek yemek muş arsız çocuk flDlanklığile ahp başım 
salonuna geçiyorum. gidiyor. Nasıl durduracağız? Tarif etti • 

Herkes kallı::mIJ kahvaltı ediyor. Sonı • ler. İnşaallah tat.bit edebtlırim. 
yorlar: ilki desteğime dayana dayana umumi felc 

- Nasıl cesareti.ntz vır mı, bu havada geçlrmiş, ilk defa soka~a çıkan bir hasta 
da~ çıkmağa?.. itinasile yürüme~ başladım. Kayaklar 8 • 

'Oç tıbbiyeli genç gözümtt korkutu • ya/ta geçti mı. iradentz t!e başını, başı • 
yorlar: ruzdan alıp ayağa ®,n.yor. İki adım atar 

- Tipi baatıracağa benziyor. atmaz, karpuz kabulttına basmışımz gibi 

Direkt15r Bayan Nemlde İpşir: vücudilnUzün mer~ sikleti arkaya gi. 
- Hayır, korkulacak hl9 bir şey yok.. eliyor, ya başım gö'dlın. Allaha. emanet 

ben de sizinle beraber geleceğim!.. deyip, gideceksiniz, yahud sırtıınza ycrie 
Diye bize cesaret vermeğe çalışıyor. omuz öpüştüreceksiniz. 
Bu cesareti gösteren bir bayanın ya • - Paltonuzu çıkarın, atır gelir!. 

nmd& cesaretm g15zfikmeği doğrusu er - Dediler. 
keklije yarqtıramadım; hem hava boz.. (D'!vaw 10 uaıcu 14JJftida.J 

[ Japonyamn en mühim siması ] 

Matsumasa Y onay 
Eski sahne artisi, bugünkü Amiral, Bahriye 

süvarisi kumandanı ve istasyon şefi 
İngilizin hillyam 

amiral veya 1ord ol
maktır. Almanm 
hülyası doktor '\'le)79. 

sübay o1maktır, 1 • 
falyanın hülyaıc o • 
pera tenoru olmak
tır, Fransızın hül -
yası siyasi bir adam. 
olma.ktır deder ... 
Japonun da hillyası 
istasyon şefi olmak
tır ... 

Bunun doğrulu -
ğunu anlamak için 
d~eli ki bir Ja 
pon istasyon şet.i a
lelfüle bir adam, bir 
şahsiytat değtdir. 
Mesela Tokyo yük -
sek sosyetesi.ne men 
sub şahsiyetlerden 

çoğu •Fahri istas -
yon şefi• llkabını 

haizdirler. 

Bu bir asalet ünvanıdır. Hem de çok hur amiral Togonun tam hayrülhalefi. 
mergub bir asalel ünvam. · · dir Çok feaal bir askerdir. Başvekil 

Başvekil prens Kon:>ye •Fahri istas- prensi Konoye Çin iş1eri hakkında 
yon şefi•dir . .Aminli Matsınnasa da fa:h- toplanmakta olan konferanslarda mu • 
ri istasyon şefi idi. Şimdi hakikaten is- hakkak onun da bulunmasını ister, 
tasyon şefi olmuştur ... Aıniralm. ismi- Şimdiye k~dar başkumandanlıklar dal· 
nin kısac:ı31 amiral Y onaydır··· ma kara ordusu kumandanlan tarafını. 

J aponla!" umumiyet.le kısa boylu in- dan ihraz edilirdi. J aponyada bu sefer 
sanlar oldukları halde amiral uzun bu s1fatı bir amiral k87.anmıştır. 
boyludur. 1 7S boyu ftl'dr ~ . 
Yona J da d · ~ b Amiral Yon.ay bir müddettenben y&-

~ aponya em.ıryo a • ni bir sıht kazanmıştı.T. Bu m!at onun 
bası uırvanmı kaz~ olan meşhur itibanru art bulumnaktadlr. 
baron Kentrao Okuku'nun t.orunudur. tırmış 
Buaile SaL""ll.Ill& hanedanın& mensub • Mançuri dem.iryollan hatlarına te -
dur. varüs eylemiş olduğundan bu vesile ile 

Askeri hayata intisab eylemeden ev. bihakkin 18tasyon şet! ünvanıını kazan· 
vel amiral Yon.ay komik şarkılar söy - mıştır. 
lemekle şöhret kazan?nlfİ.l. Oğlunu ti- Bunca askeri vezaifine inzımamen P 
yatro kumpanyalarına almasrnlaır diye malt Çini!eki nehirlerde yapılan nak
babası ·bu kumpanyalar müdürlerine liyat işleri müdiri. umum.iliğini de els 
avuç dolusu tahsisat bağlardı. Buna almıştır 
rağmen E{f>nç Matsuma Qyonay uzun Bu müdiri umumiliği gerek rakilı 

müddet sahnede ~lışmak için uğraş- bulunduğu cİdumo• zırhlısından gere\ 
m1ş, nihayet babasının emirlerine tnld- Maneburian Ralways kumpanyasınııı, 

yad eylemek mecburiyetinde kalmıştır. merkezi idaresinden idare eylemekte 
Şimdi amiral 59 yaşındadır. Japon dir ... 

filosunun baş amirallerindendir. Meş.. (Devamı 10 uncu ıııayfada) 
.................... -............. _ ___. ................. ---···-------.... ·-·----···--..-.···· ... -·--·· 

Bir niilus 
Kaydı hikayesi 
İstanbul Kadastro memurlanndan A

sar Turay K&Rtemi:ae miiraea.a.t etti ft 
şu ba.d.lu!yl anlattı: 

c- Yedl çocuk baba&ıymı. Altıncı ve ye
dinci evlli.dl.arım Mu-r.a.!fereddin ile kızı
mın n iifus tayıdlarırun yollanması için 

B'Jrsa nüfus idaresine müteaddld defa
lar müracaat ettim. Üç ay Tar ld cevab 
alamıyoruz. ®um Komenatnar talebe
sidir. Nüfus ltaydınm celbi için mekteb 
idaresine llı::l aylık bir t&ahhfıd.name V&

rerek kabulünl temJn eWk. HaJbut.ı ta.
ahhüd müddet.ini bir ay geçirdlk. Mekt.eb 
idaresi nüfusunu getirtmedlğtm için ço -
eutumu çıkarac:ak ola bfı1ey eöyıemey. 
hakkım olmıyaca.k, ktıellk bir de 1tl bin 
liralık taahhbd ödem• mecburiyetinde 
a.Iaoağız. Bugtin İstanbul VilAyet,i TaaI• 

ta.sile b!.r daha müracaat e~k mecbu -
rlyetlnde kaldım . KeyftJıetl alA.kadar m.ar 
kamların na.zan dJtkaUne to;,maıım dl
lerlm.11 

* İCl'll mennırlarmm mükteseb 
baklan 

Otuyucıılanmmdan OlhmlC1rde oturan 
bir icra memuru. 1UQ"Or: 

fora teşkllAtmın inttrannnı temln mak· 
sa.dile lcra i§lerl IDE61ek mekteble.rl açıl -
dı ve birer senelik ba ~t mektebleıi 
ıuı tahsile mnadD addedUerelt buradan 
çıkan müstant.lk. -.e zatın k.Atlbleı1ne müi
teseb haklan bW bJmalı: k.a.ydlle dip -
!omaları veril~. Yakın zamana kadar ıca.
nurıen Icr::ı. memurlan da hAldm sınıfın
dan addedlllyorlardı. Halbuki son hWmr 
!er t:anununun mad<1e1 mahsusa.sı bu 
miikteseb baktı ref De meaıet mek -
tebi mezunlarını &cra mamura deill. ic.ra 

memur muavini addederk tıedennl eW.r..., 
dl İcra memurluRu b!.r ihtisas işt oldutu 
ve mükteseb haklar da b.nunen tasrih &

dllmif bulundulu halde yeni şekil bu sı -
nıfın 10.drlnl muclb olmuştur. Bu ee<beb:ı. 
meslek mek:ttbl mezunu icra memurları • 
nın mötteseb hakiannın 1adesinJ diler ve 
bu cihetin yenkien nazarı dikkate alın&· 
ca~ını ümld ederiz. 

* tl~ ayda bir maaş alamıyan 
mckteh hademeleri 

Okuyucularımızdan Kızıltoprakta Kör • 
dere sokağmd& Osman Akarsu yazı.yor: 
Haydarpaşa llsesinde çalışmakta olan 

garson ve hademelerin aylıkları üç aydır 
-rerllmemektedlr. Mekteb idaresine vak:t 
müracaatler Lse cl§inlze ~lmfyorsa ~ıt· 
mayınız,, cevablltt tarŞJlarunaktadır. Her 
bireri alacakları cüz't bir para 1lıe ~ut 

çocuk ıeçlndlr~k mecburiyetinde bulu
nan falın müstahdemlerin bu müşkül va
ziyetten kurtanlması için k:ayfiyeti Maa
rlf Veklletinln nazarı dltkatlne arzetme
ntzl rica. ederlm.11 

* 
Polatlıya borsa liZJJR 

Okuyucularımızdan za.b.irecl Balıkeslrli 
Ali Çe'Yilı:: yazıyor: 

İş icabı Polatlıya utradım. Senede 4000 
vagon bu~day, IOO vagon yapağı ~ 80 
vagon tiftik ihraç eden bu işlet ticaret 
merkezlnde bı.r borsa mevcud olmadığını 
gördüm. Bu sebeble birçok yolsuzluklar 
olduğu gibi kıyıda köşede sl.nml§ olan 
bau mUtega!llbeler zürraın elinden malı
nı yok pahasına dn almaktadır. 

Bu güzel yur1 parçasında zü.rram men
faatinl koruyacak bir bocsa ihdası iç.in 
aıa.11.adar makaınat.ın. naza.n dlkkatl.nl ceı. 
bi lüzunılu buldum. 
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Naşit 

Hasan Efendi ile rekabet "' ................................................................................................................................................................................. , 
Peruz artık e5ki ragbetini tamamen kaybetmişti. Şanlı şöhretli günler 9..aşa.':'a~ ı· 
sırası şimdi Şamram da idi.- Peruz, aklın alamıgacagı parlak seneler gormuştu. 
Ugrunda ölenler olmuş, para, önünde su gibi akmıştı. Şimdi unutuldugunu gör- 1 

dükçe içleniyor, asabı bozuluyor, hatta atladıtı oluyordu ) 
'1111 ............................................................... _ ... _.. ______ .... ._ ............................................................................................. -

- 24 _ yordu. Çok eli açı'k, fıkara babası bir a-

Karşı.da rakib bir fırmanın, derli top- ~ ""' damdı. ' 
ıu bir repertuvarile, edebt heyeti ile, Seferberlik Uln edilınce bıze: cBaşı -
muntazam idaresile faaliyete geçtiğini ruzın çaresine bakın!> denildL 
gören Hasan Efendi, Şükrü Bey, Klmil Ben Kufdili tiyatrosunda oynuyorum 
Bey, Ferah tiyatr06U sahibı Molla Sal!- yal.. Arkadaşlarla toplandık. Vaziyeti 
haddin Bey tekrar birle~iler ve asıl ti- müzakere ettik. Neticede aynlmıyarak. 
yatro inhlsarı da bu ıuretle meydana seı. kendi heAbnnıza tiyatroyu işletmeğe 
miş oldu. µ.r. verdflt. Tiyatroya yüzdelik ayıra -

Mevcud kumpanyalar bir araya getiril· cak. bh payla çalıJacakuk. Arkadaılar • 
dan bir kumıını askere almışlardı. Ben 

dL Ferah tiyatrosu, camba~ peh11:van vı 
bedel verdim. Giden a!"kadaşların yerine 

varyete numarala.rmdan mO.te§ekkil bir 
yenilerini almak suretil~. çalışmağa bav-

programla bir varyet9 tiyatt'osu oldu. Ben ladık. İdare bendeydi. Muhtelif mesire _ 
Kuşdili tiyatrosuna veritdım. Btiyük 1eTde de oynuyordum. İlk heyecan ge -
~vki Üsküdarda oynıyacaktı. Alt Rıza 

çince Jtlc' tabit haline avdet etti. Bunun 
Efendi Beykoz.a gid.tyordu. iizerme esti heyet ile beraber tekrar Şark 

İşin en enteresan tarah da fU ldl: J'a:ılll tiyatrosuna alındını. Fakat artık aldığım 
hasılat ve dJğer eğlence yerlttile reb - para bana n geliyordu. Bir parça daha 
bet yapabilmek mak'6.dlie, Hatan Efen- dlpmi ııktun. Bir tesadüf imdada yetif· 
di ile Abdi Efendi Şa"C'k tiyatromnda be- tf. Huan Efendi ile Kamil Beyin arası a-
raber oynıyacaklardı. 

çıldı. aynldılar. K!mU Bey beni altı ay 
Tasavvur ediniz, tulQatm iki bQyft.k tı~ Şarkıta aldığını m.aa~tan iki millı fazlasile, 

tadı birçok zamanlu karp karpya bulu • bUAhare de aidat çıktıktan sonra % 20 
nacaklardı. Belki bu tabii göriHebiltr. ne Ferah tiyatrosuna çekip aldı. Ben bi-
LA.klıı Abdi ile Hasan arasındaki. eıell rer ikifer ar'kad&4larımı topladım. Şarka 
rekabet düşünülürae vaziyetin nezaketi ::Abd! Ha.san Efendi geçti. 
kolayca anlaşılır. İkisi de bir- !Bu inhisar •azıyetındeki 'temaşa faali- ~e Hasan Efendi ile bana atfedilen 
birlerini hiç çekemezıerdi . HattA sev - yeti 1914 ramuanının on Qçüne kadar rekabet bu sırada batlar. İkımiı; kartı • 
mezlerdi de diyebilirim. Bir ay konUfUl", devam etti. Seferberlik UA.n. edilince bit- lıkh Jkl. tiyatroda oynuyoruz. Ben artık 
bir sene dargın dururlardı. V~A her ak,. tabi itler tavsadı. İf yap.ımaz olduk. O tam manasile tanınmış vaziyetteyim. O • 
ıam karşılıklı oynamıyorlardı amma, ban ırenentn bayramında da, evvelce huta • yunlanm tutuluyor. Yaptığım yenilikler 
oyunlarda. bilhassa mllsavı rol 'ft mtt " lanan Abdi Ef~di vefat etti. Onun için beğenil,iyoıdu. Bizim tiyatronun kapı111 
ıavi komiklik bulunan bilyük tul'O.atlar- çok para bıraktı, fKl.in.de rivayetler do- her zaman Hanndan daha kalabalıktı. 
da karplaşıyorlardı. Bu sıralarda yekdi - laşır. Bunların ne uıllan. ne de utar • Haik her zaman komiği ibi§ kılığında gör
ğerlerlni blr hayll tld.detle hırpalıyorlar- lan vardır . .Mft'hamun hlç param çık - meğe a114"11fb. Ben iblti biru alafranga. 
eh. madı. Bapnda kalabalık btr aile bulunu- (Devamı 12 nci sayfada) 

- H~! İşkembe Hilseyini mi söylü -
~rsun? Ömilrdilr, herif. Mutlaka sana 
bl>rekten, helvadan bahsetmiştir. Evli 
olduğunu haber verdi isen, yandın git
ıt.i D, evli arkada~amıa rmll.9tlnattır. 
Geçen sene kan~ı öldü. O vakit, bu va
kittir. kapı kapı gezer. Burada lokanta 
olmadığı, rabrtalı aşçı da bulunmadıgı 
için, kendisi, evinde peynir ekme~ 
yatıyor. O sebebden, yağlı yemek canı 
istedikce, zabitana balta olur; ya ken- Bunu yapacak ol.sa 
dini davet ettirir, yahut ki evlerinde o saat fÜphelene -
pişen yerr.<!klerden ister. Herifin işi, cekler ve dedilmdu 
gücü boğazı. Aklı. fikri Tatar böreğin- yapacaklardı. İyisi 
de, pkol:ıu da. imam bayıldıda, keşkek- mi? Bir, iki ay daha 
tedir. Bir otumşta üç okka hurmayı böyle vnltit geçir .. w~"'"''''_,·>c. 
6Öçilrilr. Şişer, şişer. sonra müshil alır. meğe ve o zaman, 

l"'li-iJ',j;;_ii)fü. 
Acayib 'bir adamdır hasılı. san.ki aralarında ta.. 

Talftt nefretle dudak büktl\... lak vukuhulmuş da 
- Ya7.Ik .. yazık!. Midesine bu derece nikahı tazeliyorlar -

esir olan bir adam nasıl bu vazifeyi mış gibi hareket et -
gBrör? meğe, Sara hanımın 

Yusuf bı:ışı nı salladı. ve bizzat RAnarun 
- Bizde, sayei şahanede her şey o - rızasHe karar ver 

hır! dedi. mişti 

* Ertesi gUn, Ta 1At cvazifeye> ba.şla -
mıştı. ErkAnıharb vekilliğini if.a eden 
kaym.akamm yanında bir nevi şifre 

memuru vnzifeslni görüyordu. 
Sabahlan rahattı. Pisboğaz kayma

kam, makamına ancak Bğleyin, karnını 
doyurduktan sonra geliyordu. İşte o 
vakit yüzbaşı için işkence başlıyordu 
Sade yemek lafı dinlemek, :pilAv, börek, 
baklava bahsi üzerinde saatlerce mu
haverede bulunmak fena halel€ asabına 
dokunu~rdu. Fakat ne çare? Mafev
kinin mfvıcına göre hizmet etmek mec
buriyetinde idi. Onun için, kalem kAITT
dı bir tarnfa bırı:ıkıyor. pufböreğinin ta
zesile bayatı arasındaki farkı, tatlı li -
n!on peltesinin nasıl yapıldığını öğre
nlyord11. 

Faal bir hayat süreceğini üntld et -
mlşken, ömrü böyl~ atalet ve mes -
kenet içeric:;inde geçiyordu. 

RAnA Be esasen evli bulunduğunu 
aöylediAf için ntkfıhı tacil etmiyordu. 

Bir Cuma sabahı. 
dairenin tatil olu -
~undan istifade ede.. 
rek, şehrin dişan • 
sında ( Hurmalık ) 
denilen mesireye 
gitmeğe hazırlanı - TTcıbhuta karakol 6nil 
yorlardı. Yusuf orasını pek methet.mit- llt beye söyle, lıemen konağa gelsin, 
ti. Trablusun bu hunnalığı olmasa, hı· dedi. 
san bu diyarda deliye döner diyordu. Zabitin canı sıkıldı. Kırk yılda bir. 
Kadınlar da burasını pek merak etmiş- çoluğile ve çocuğile gezıneğe gitme~ 
ler, dolma1a.rla helvalarla giderek, uhı hazırlanını.ştı. Bmıaldığı bu memleket· 
hurma ağaçlarının altında fe1ekten bir te bir parçacık hava almağa, tatil gü -
gün çalmak istemi~lerdi. nünü hoş geçirmeğe niyet etmişti. Şim-
Ran~ ) ukarıda çocuğunu giydiriyor, di bu telgrafın sırası mıydı? Kimbilir, 

ötekiler de aşağı avluda sabırsızlana - gene ne saçma sapan bir emir ~riyor
rak bekliyorlardı. Bu sırada, ik~ladan lardı? Annesile arkadaşına dtsndü: 
koşa koşa gelen bir posta neferi ytiz- - Siz gidin bari. ben arkanızdan 

~aşıyı görmek isteru. TaUıt, kapının ~ yetişirim! dedi. 
nüne çıktJ. İtiraz ettiler: 

- Ne var, oğlum? diye sordu: - Olmaz; beklertz. Sensiz, ne diye 
- Efendim, kumandan paşa sizi ça- gidelim? 

ğuı~r. İstanbulden, çok müstacel bir O, teltli~e ısrar etmedi, ve neferi 
telgraf va:rnu.ş. Paşa açamıyormuş. Ta.: 7anma alıp paşanın konağına doğru 

Şubat 21 

C Garib ve meraklı şeyler ~ 
Gürültüyü içen. makine ••• 

Makineyi bir Amerikalı icad etti, fiah 25,000 dolar, 
caddelere muayyen mesafelerle bu makinelerden ko
nulursa şehirler derin bir sessizlik içine gömülecek1er 

Yakında büyük şehirlerde art.ık hiç 
afrrültü iışitilmiyecektir. Hat.ti gürül
tüye hasret çekecek olanlar da bulu
nacaktır. •Gürültüyü izale eden maki
neım.in beratı Sanfrans!slro şehri ta
rafından ~tın alınmıştır. 

Bu maldnenin mucidi M. O. M. Dic
kinson adında bir zattır. Bu icada za -
manımızın en şayaru dikkat icadı de
mek doğr<.ı olur ... 

Çok yakm bir atide frigidaireler, 
aspiratörler gibi cgürültü yutan maki
ne• ler de satışa çıkanlacaklardır. 

Bu şayanı dikkat makine gürültüleri 
amorti eden dalgalar neşreden bir alet
tir. Kesilmesi istenilen gürültülerin 
ehemmiyetler~ne göre ayar edilmekte
dir. 

Büyük şehirlerde, mahallelere ve 
mevkilere gör.e, göıiiltüle.r 60 ile 120 
cphone> dem~oesindedir. Dickinson'un 
makinesi her nevi gürültüyü set.reyle
mek ka Nliyetini haiz bulunmaktadır. 

Tecrübeler yapıldı 
M. O. M. Dickinson, ilk tecrübelerini 

Kalifomiya<i.a alAkadar makamaıt b~ 
zurunda yapmı.ştıT. Tecrü'be sureti 
rnahsusada kiralanımş olan tiyatroda 

yapılmıştıT. Çok gürültülü bir caz çal. 
dırılm1ş, diğer taraftan ımakine ~ "' 
letilmiş, çalgıcılar var kuvvetleri ile 
çalarlarken çok hafif bir sadadan başka. 
bir şey duyulmaıruştır. 

O A-klan<l .şehri civarında bulunan 
fabrikalar mahallesinde makine kurul• 
muş, fabr;ka]arm görültüleri kesilmit 
ortahk sütliman olmuştux. 

Dickin.St.m makinesinin temin eyle "' 
diği sükCınf>t hafif bir horlama gibi bir 
şeydir. Bu horlama da bir kaç dakika 
sonra kaybolmaktadır. 

Makinenin yanında vuh"Ubulacak in. 
filakin sesi bile duyulmıyacaktır. 

Dkkins0n makinesi radyolar gibi 
dalga neş"'f'den makiredir, Bu dalgalar 
bütün gürültüleri adeta içmektedin 
Kalabalık bir şehirde muayyen mesa• 
feler arasına vazedilen bu makineler 
şehrin gürültüsünü tamamile yok eder
ler ... Ne otomobH korne ve klaksyon• 
ları, ne tren ve vapur düdükleri duyu· 
lur ... 

Bu &"llretle artık bir işe yaramıyacak 
olan klaksonlann yerini hususi elektrl1l 
işaretleri tutacaktır. 

(Devamı 1 O uncu sayfada) 

fendinin .. > 
Buraya kadar gönlü ümidle dulmu.,, 

bi.iiün vüaudü heyecanla ltitremeğe 
başlaml!Ştı. Acaba affa nu uğramıştı? 
Yoksa, başka yere, daha mutedil, daha 
yakın bir vilayete mi kalclınlıyorduf, 
Olur a! Bu kadar zaman sıdk ile hi~ 
metinde bulunduğu, emek verdiği Caı
fer paşa. belki de nedamet duymuş, bu 
gidişi kafi ceza addederek, hakkında 

~ şefaat etmişti. 
.A!bdülahad paşa Şifrenin halline devam etti. .. 

hazretleri, başında c ... Beraberinde alüfte güruhundan 
aıtddyye, sırtında, Rana isminde bir kadın götürdüğü .. w 
beyaz patiska enta .. her ne kadar zevcemdir deyi\ iddia ey
rinln üzerine geçi- }emekte i ~ ,.. de kat'iyen menkfıhası ~ 
rilmiş haydari ayak- matlığı. bı:tahkik mertebei subuta vAsıl 
lan kırmızı arab pa- olduğundf\n.. şerefi askeriye ile zerr& 
buçları içerisinde, türna kRbili telif olmıyan bu hareke • 
yüzbaşıyı kaıbul et • tinden na~i.. rnumaUeyh Talat efendi• 
ti. nin divanıharbe tevdü ile kavanin ve 

- F.sselAmüA - nizamata göre tecziyesi.. ve ayni za• 
Wykilın, efendi oğ • manda mez-bure Rananın da hemen 
hıml Affedersin se- nezaret altına alınarak, ilk vasıta ile 
nt rahatsız ettim. mersayı Dersaadete sevk ve iadesi 
Ukin, Dersaadet - cümlei evamlri cenabı sipehsaiaridEm 
ten bir (şifrename) olmağl:ı !cbli~ kılınır.> 
ge1di. Üzerinde Serasker baş yaverinin imzasını w 
cmüstaceh ve «'biz • şıyan bu telgraf, hakikatte bir idam 
zat açılaca1rtıT> işa • fermanıydı. Talat bunu tamamile çö • 
retleri var. Halbuki; züp, baştan aşağı bir daha okuduktan 
fakirin bu işe aşina· sonra, kısa bir buhran geçirdi. Bu esna 

hğım yok. Gene sana tevd1 ediyorum. da, ilk diişüncesi, telgrafı imha edip. 
ffiStür, hallet de bana get.tr. Olur mu, eve kadar koşnu~k ve orada Ran~ ile 
evlAdım? çocuğu ve anasını bulursa, on • 

- Peki efendim. Emredersiniz!. lan vanına alarak çöle kaçrnali 
Tergrafı cebine koydu; selArn verdi, oldu. : Lakin, bu asker oğlu as • 

çıktı. Doğruca, cPa.şa dairesi>ndeki kerde vazüe hissi, bütün diğet 
odasma gitti. duygtflarn ~'libdi. Kuman~n, bizzat 

Amma da uzun bir .şifre idi! Dokuz kendi tarafından açılması lazım gelen 
on yaprak tutuyordu. Yüzbaşı, köhne bir şifreyi, itimad edip ona vermişt\ 
demir ka!lndan, mift&hı çıkardı, başladı Şimdi bu itimada hiyanefle mukabele 
halletmeğe. . . etmek in."anlığa, merdliğe sığar mıY"" 

Gruplar çözüldükçe, zavallının rengi dı? 

soluyor, gözleri bulanıyor, alnından Masa başından, sarhoş gibi kal~ 
iri ter taneleri f~kınyordu... Ayakları tutmuyor, sendeleyordu. Mib 

«Zaptiye nezareti celilesi yaveri' i - tabı yerine koydu, 'kasayı kilidle<ila 
ken, Tarablu6garb fh.rkası,iıa millba:k milsveddel€ri imha etti. 
olarak izam edilen.. yiiıhatr. Talit e- ( Arkıuı var) 



• 
r 
l 

en 
ilG 
esi 
en 

ta
am 
B • 

21 Şubaı 

- Bu Şopen çok yüksek bir san'at
kfrr, bayılıyorum. 
- Annenin yamndlı söylP.me; 11emen 
yem.e~e davet edelim; der. 

Sevrediyor 
Dilenci kadın elıni uza!tı: 
- Kocamın iki gözil de görmez, onun 

için dileniyorum. 
Dilenciye sadaka ve:miye hazırlanan 

merhametli sordu: 
- Kocan nerede? 
- İşte orada. oturmuş; gelen geçeni 

seyrediyor. 

* 
işte 

Meşhur _şarkıcıya misafır oJdugu evde 
ısrar ettiler: 

- Bize bir şarkı söyiemez misinız? 
Meşhur prkıcı: 

- Hayhay! 
Dedi, radyoyu açtı: 
- İşte! 
Rad'yoda meşhur ~arkıcının söylediği 

bir plak çalınıyordu. 

* 
Budala 

Bay. uşağına kızdı: 
- Ya sen budalamı, yahuct da ben ... 
Dedi. Uşak sustu: 

- Cevab versene. Budala hangimiziz? 
Uzak ellerini uğuştudu: 

- Vallahi bay .. ne dôycceğim~ şaşır

dun. Slzin gibi bir ;nsan herhalde yanına 
budala bir uşak almaz. 

* 
Yanıldını:a 

Kırkını geçtiği halde otuzunda olduğu
nu iddia eden kadın, y&nı tanıştığı bir er
keğe sordu: 

- Beni kaç yaşında. tahmin edersinız? 
Erkek, fazla salon adamı değildi: 
- Kırk! 

Dedi, kadın tekzlb etti: 
- On yq aldandınu:. 
- ZannetlIM!m bayan, ell! yaşında gl's-

termiyorsunuzl 

izdlvac 
Ben onu se1Jiyorum .. bu mu

hakkak.. onu •eneler evvel 
ıevmiıtim. Senelerdenberi her 
an kaybederim lıorku•ile üze
rine titrerim Fakat ıimdi beni 
düıündiiren bir me•ele var. O, 
benimle evlenmelı iıtediğini 
•Öylüyor. Acaba evlenıem 
mi?. Güuld;. Çok güzel bili
yorum. Fakat benimle evlen
ınelı i.tediğini .öylediği %a -

man l'Öwrine Jikkatli Jik -
katli balılım. Sal göü •ol gö
mnden gö:u batacak derecede 
küçük. Biraz da lcula hoppa .• 
Bazan da neJe,,u. dalıyor, içi
me ıılııntı baııyor. 

Biraz dikkatli bakınca in • 
•an onan yüzünde, vücudüncle 
daha ne b:leyim her tarafında 
birçok kusurlar görebiliyor. 
Dünyada genç kız olarak bir 
tek o yolı ya! 

l ıte ben onan ~in onunla 
evlenemiyonım. 

- Bak karıcığım, burada ne güzel 
ten rengi çorapl.ar 1:tır. 

?
• ., 

- B't Marte mi eve ge ıyorsu.r.. 
- Darılma karıcığım, kabaha; arka -
da:;larci'a; bürodan çıkark~ı beni u -
ya;•dınnayı unutmuşlar. 

Asri Kazano1;a - Bıt ıd~-iı.k yığın 

sevdiğim kadınların banıı yazdığı 
mektublar, büyük yığın da, onlar için 
ödediğim. borçlann Makbuzları •. 

- O yalancının biridir. 
- Beni çok zeki bul<iuğımu söyledi. 
- Yalancının biridir ciedim ya!. 

- Kardan adam mı yaptınız bayan? 
- Hayır; kocam.. benden evl:el Ulu-
dağa çıkmıştı. Söz verdiğim saatten 
biraz geç varabildim.. o da durmuş 
beni bekliyormUf. 

SON POSTA 

Genç erkek •Öyledi: 
- Onu ne kadar çok ıevi • 

yorum. Gözlerine baktıkça 
gözlerim yanıyor, o gülerken 
içimin güldüğünü hiııediyo • 
rum. O biraz durgun durıa ben 
de duruyorum. Kendimden ge· . 
çıyorum. 

Dünyada onan kadar iyi, o
nun kadar güzel bir genç kız 
var mı? .• lliç zannetmem .. O 
dünyada bulunan, bulunacak 
genç kızların en iyiai, en gü • 
zeli, en cana yakını. Dünya, 
dünya olalı kaaıır•ırz bir mah
liik yaratılmamı1tır, fakat yal
nız o müateana .• 

En müı külpeıend in.an o • 
nan yüzünde, vücudünde, da
ha ne bileyim hiç bir yerinde 

( . b~r tek kusur bulamaz. 
~~?.:~ ~ı~ı_:;~un~~ ~~a!. .-

..,."'""""~~ 

Dedikodu 
Misafırler, ev sahiblerinden bahsed.i . 

yorlardı: 

Ne acayip 
karı koca, birbir
lcrile hıç konuş -
muyorlar. 

- Nasıl konuş

sunlar, erkek ağzı

nı açıp bir şey söyiese, karısı dinleme -
mek için sokağa kaçarmış. Kadın söylese 
kocası da ayni şeyi yaparmı~. 1~ısi de ko
nuş:madıklar.ı zaman evde oturab:liyorlar-. .. 

Görürsünüz 
Hizmetçi kadın, evin bayanım soran 

misafire baktı: 
- Bayan odasında, 
henüz giyinmedi. 

- Bekl yeyim. 
Hay hay, 

bekley!n .. hem sö
züme inanmıyor -
sanız, siz de benim gibi kn9mm anahtar 
deliğinden bakın görürsünüz. 

* Ne diye 
Genç kansının masrafları, ihtiyar er -

ke~m canına tRk 
demişti, kadın bır 
kürkçü dükkanı • 
nın önünde durup: 

- Ben kürk te 
isterim. 

De)•ınce erkek 
kükredi: 

- Ar.tık fazla, derimı mi yüzeceksin? 
- Yok kocacığım, ne diye derini yü • 

zeyim.. İnsan derisinde!l kürk olmaz ki! 

* 
Neye yarar 

Erkek, karısına kendi.sini methedi
yordu: 

- Benim babam 
dünyanın en alim 
erkeği idi. An
nemse: onun ka· 
dar zekı kadın ol
nıaz. 

Karısı omuz silkti: 
- Neye yarar, sana miras olarak hiç 

bir iey bırakmadan gitmişler. 

- Yirmiye kadar ıayın. 
- lmkanı yok, doktor sayamam. 
- Neye? 
- Ancak ona kadar sayrna.Jll biliyorum 
da. 

C Tarihi bir münakaşa =1 
Beşinci Murad tahtından 

nasıl indirilmişti? 
Hükumet o derece şaşırmışh ki sadrazam, lngiliz 
elçisine müracat ederek ne yapılması lazımgel

diği hakkında akıl danışıyordu 
-4-

Sultan Murad cüllı.sunu müteakıb cin
net asarı göstermeğe başlamı1 ve bu has
talık kendisini harem dairesinden çıka -
r;lamıyacak ve hariçten kimse ile görüş· 
türülerniyecek surette gtinden güne art
mıştır. 

Vaziyet böyle iken ona dair yazılan bir 
fıkrada: 

O cülustan sonr.q bir gün huzuru şaha
nede ahvalin tezek.kürü için kurulan bir 
meclisi alide Mithat PaJa milessir ve be
liğ bir nutuk irad ederek devlet umuru· 
nun ıslahı ancak idareı meşruta ile ola -
bileceğini beyan, fikrini güzel, kavi de111-
ler1e isbat eylediğı sırad.ı Sultan Murad 
Mithat Paşanın bu ruhlu V'? esaslı sl>zle
rinden pek memnun olmuş ve mütaleaS'l
n& devam etmesini irade buyurmu§tu> 
denilmesi aşikAr bir galattır. 

Bunun doğrusu ~dur: 

CülUstan sonra vükela Şeyhis1Am ko
nağında toplanarak adet olduğu gibi cü
llls hattının yazılma..;ı şekli müzakere e
dildiği esnada meşrutiyet taraftan olan 
Mithat Paşa ile onun fikrinde bulunan
lar chattı hümayuna> meşrutiyet ilAnı 

fıkrasının dercini ileri sürmeleri üzerine 
Hüseyin Avni Paşa, şimdilik bunun sı • 
rası olmadığını bevan ile itiraz etmiştir. 
Sadrazam mütercim Mehmed Rüştü Pa
şa da seraskeri tasd:k .makamında suküt 
eylemiş ve orada hazır bulunan Süley • 
man Paşa: cPeki amma! .. Biz bu hal' işini 
meşrutiyet nAnı için yapmadık mı?> de· 
meslne cevaben Rüştü Pasa: 

- Siz bir askersiniz, aldığınız emri ic
raya memursunuz! mukabelec;inde bulun. 
muştur. 

Yoksa cülUsu müteakıh cinnet alAme
ti cıö~teren Sultan Muradın huzurundr. ne 
böyle bir meclis toplanmış. ne de toplan
mağa mahal kalmıJhr. 

sıze hikAyeyi nakleden saraylı, Sultan 
Muradın hastalı~ınd:t kendısine b1kan 
hususi tabibi cKap~lenn.,. un cahil bir a
dam olduğunu, Sultan Muradın bovruna 
ve kulak arkalarına sülük yapı tırdığım, 
hattA bunu ıpadişahı hııstn etmek için, 
kasden yaptığının söylenildiğini anlatı -
yor. O 'Zaman muktf'dir ve milteha~s 
doktorlar tarafından cabuca!.ı;: lAzım ge -
len tE>dbirler alırmııcı olsavdı has anın şi. 
fa bu1aca,1?ının asabt emraz mütehassıs -
lannca b:ıdirild!~i rfvavet edili or Bu 
hususta çıkan ya?.1lardan birinde: ~!n -
c:allah açılacak pe:-deı hakikatten cümle 
Osmanlılar anlıvacaklardır ki, doktor 
Kapoleonun bu tedbiri cah!!anesı kasden 
yapılmıştır> denilmiştir. 

Halbuki hakikati tarihiyedendir ki te
davi ciheti valnız, c!hll <leni!en şu dok • 
tora bırakılrnıyarak, bircok asabiye mü
tehassıslarına da müracaa: olunmus, hat
ta Viyanada o zamanlar çok me hur olan 
(Liders Do:rf) ismindeki zat ta İshnbub 
celbedilmiştir. Şu halde yapılan her tür
lü tedavi ve tedbirin faydası görülemlye
rek, iyileşme ümidlerı pek aza1mıştır. 

Valide cŞevkefza Sul+an> elbette bur.
dan pek müteessir.:H. Sarayc bayanın an
lattığı gibi Viyanadan gelen milt,.hassuı 
ile bizzat görü§tüğii doğru olabilir. Fakat 
doktor Kapoleonun ilk tedavisinde kaıııd 
ihtimali olduğu do~ olamaz, öyle bir 
şey olsaydı, mütehassısların buna i~aret 
etmeleri ve Kapoleo.mn lAyık olduğu ce
zaya çarpılması llzımdı. Sadrazam R~ştü 
Paşa saraya geld\kçe, Şevkefza valide 
sultan ona yanıp yakılıyordu. Çoruğu ü • 
zerinde bu kadar titrlyen ve sadrazam -
1t , tese111 ve ümid arıyan bu annenin 
Aabahatli doktorun tecziyesinı de fatiye
ceği pek bedihi idi. 

Halbuki böyle şeyler olmamıştır. Bun
lar hepsi sonradan çıka!l rivayetlerdir. 

Sultan Murad böyle hasta olduğu sıra
larda devlet Sırb ve Karadağ isyanlarile 
meşguldü. Ortada hükümdar olmadığı 
için, bütun bu yük vükelAya ve en çoğu 
da sadrazama yüklenmişti. Bütün dok -
torlara, tedavilere rağmen hastalık de • 
vam ediyor, iyileşme ~midleri de günden, 
güne azalıyordu. Bu zamana dair .srr 

Sadrazam Rü§tü PD.§a 

Hanri Alyotı. un neşriyatında şu fıkra 

vardır: 

cBu halde iken Rüştü Faşa. padişahın 
hal' edilip edilmemesi için reyimı. almali 
üzere Tarabyaya gelip, Viyanadan celbo
lunan meşhur doktor cLidersdorf. Sul· 
tan Muradın ifakat bulup bulmıyacağı 
ancak birkaç ay sonra malum olabile • 
ceğinden, bu müddet içinde kendisinin O• 

dadan dışarıya çıkanlmamasmı tavsiye 
etmişse de şeker bayramı yaklaştığı ve 
padişahın ahaliye gözükrnes: lazım gele· 
ceği cihetle, doktorun şu tavsiyesinı icra 
ka.bil olamıyacağtnı, öbür taraftan jse şa. 
yed Sultan Murad iyileşecek ve muvak
kat bir hastalık zamanında kendini bir 
tara~a atılmış bulacıık olursa, bu hlin e
lem ve esefi mucib olacağını söyliyerelr 
bu babdaki mütaieamı sormuştu. 

Buna cevaben, bu dereced" nazik btr 
mesele hakkında İngıliz sefiri tarafın • 
dan kat't bir rey veriırnesi beklenHmi • 
yeceğini, maamafih şıı meselede, hatır • 
dan çıkarılmaması lazım gelen şeyleri!l 
evvelkisi vatanın saadet halini göz,,tmek, 
ikincisi hilkürndara hizmet etmek olup, 
bunların her ikisine de çalışmak lazım 
ise de memleketin saadet ve selameti hü. 
kürndann iktidaMızlığında:::. dolayı teh
likede kalırsa her türlü fedakarlığın ya· 
pıla-Oileceğini ifade etmiştim.> 

VükelA.nm o zaman içincie bulunduğu 
müşkül mevkii Rüştü Pasanın şu İn iliz 
elçisine kadar mürac:ıat etmeğe mecbur 
kalışı fevkalfıde açık b!r surette göste • 
riyor. 

Sultan Muradın saltanatı il, ay sür • 
müştür. 

Bu üç ay memleke•in en buhranlı ve 
en üzüntülü zamanları idi Knnunu esa
sinin ve idarei meşrutnnın ilanı iç:n sa
ırıimi surette çalışrnış olanlar bü~ ük bir 
sukutu havale uğramışlardn. 15 tal-ı::nin 
edildiği kadar kolay tahakk\:lk ettfrile • 
memiştir. 

Uzun müddet bir deli pad"şahla m m • 
lekeli idare etmiş olmanın mes'uliyetinJ 
vükela artık yük1enmr>k istr.miyorcu. 

Bunun hesabının kendilerinden sorul· 
ması pek muhtemeldi. 

Esasen veliahd AbdülhamiC. EfE>ndf 
idarei me~uta taraftarlarının fikirlerine 
uysal görünüyordu. Teccdd5d. ve kanu,. 
nu esasi istiyen bir hünkar olacağını vA'
dediyordu. 

Nihayet milletin, devletin selameti Su]. 
tan Muradın hal in: icab ettıriyordu. 

Bunu geciktirmek dnğru değildi. Vü • 
kelA nihayet veliahd Abdillhamid Efen • 
dinin iclisına karar verdi. 
Viyanalı doktorun padişahın hastalığı. 

nın ne zaman iyiie~ceğ·n. tahmin ede
mediğini söylevişı bu karan?' bir an ev
vel tatbikine sebf'b oldu Nihayet karar 
verildi. Bu karışık'1ğ:ı bır nihayet ver
mek istcniliyo du 

Nihayet bir gün Topkap. sarayınd bir 
toplantı yapıldı. Buray .ı başı ka\•uklular. 
la, vaktln ricali davet edilmişti. Rıic:fü 

Paşa - ekseri yap'ıztı gib" - göz yaşlarını 
akıta akıta konuşmağ t başladı. 

- Padişahımız melek gibi ıdi, ne çare 
ki düçar olduğu ıllettcn şifa bulamıya • 
cağı anlaşıldı. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
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Boş arsalar 
Şehir Meclisinde dün mes
ele tekrar görüşüldü ve 
etraflarına duvar çevirlmesi 

kat'i surette kararlaşh 

t 21 

ğda Ulu 
.. .. 

ç gun 
(Baftlırafı 7 fnci aaJlfada.) j nünüz.e sizi gaf)'edecek b!r gil.zelllk aerpi.. 

Kulak gsmadHD. ister misiniz yol.dal llyor. Yeşil beyaz bir dekor ortasındayız. 
bir tipi bastırsın.. o:::ıdan sanrı. belediye - Ben hiç bir zaman tabiaU, bllha.ua kıt 
den qlı1t mahrukat beklıyen fakır fı - dekoru içinde böyle güıel görme.mışüm. 
kara vaziyetinde. di§lerim birbirine vu- Pek soğuk yok .. üşümüyorum. Güle oy • 
ra vura titriyeyim?. nıya gidiyoruz. Deveboynu denilen yerde 

Şehir Meclisinin mutad toplantısı dün Sabtk ü ol arkad bize Allaha üç genç Tıbbiyeli bizi. selaı:ı~Uiyorlar. Sa.-
saat 14 te yapılmıştır. ç Y . aşunız . raya Deveboynu de!lmesımn sebebi şu: 

!Ru7nS.lnede ımevcud. on dokuz madde- ısmarladık. dediler. Karları değnekliye- B"yük ı. 1 kild 1 ·ıe · · d 1\. 1 u !:\.aya parça an o şe yer eı • 
ntn müzakeresine geçümiş, Ramide Cu· X:k kendi nnı bayır an aia5• sa ıver - miş, eşkali bu birleşik kayalar üzerinde 
ma mahallesi arazi tadilat komisyonuna dıler .. Uluda! yol~lan-sağa yokuşa ur- o şekilde işlemiş ki. g6zünüzQn önünde 

ın. ~ı'\.e.b olunan aza v• 939 senem istimllk nıanacaltlar .. Tıbbıyelı uç genç bizi yarı ,.ft dan b" d :a. ..... 
uu _ . • A.Uya muazzam ır eve var • ..._..,..., u-

bükilmleri hakkında divanı riyaset m~- yola kadar uğurlıyoce.klar. Yilrümeğe zun boynu. hörgücü. hattı kuynığlle.. en 

batası, bütçenin muhtelif fasıl ve m~vad- b~lıyoruz. Yokuşu tırmanıyoruz. ~akat büyük san'atkAr olan tabiatın insana b y
dı arasında 20.166 liranın mUnakalest uy- ikı adım atar atmaz. ayaklarım gen ka- ret verecek milkemmel bir esen.. 
gun gl5rüldüğüne dsir ~~tçe Encümeni yıyor, iki adi.mı ge~ ged gittiğim be§ Burada Bayan Nemlde !pşir, İlyas 8to 
mazbatası, karnesiz vesaıtı nakliye ku1- adımdan tarlı.etmek ıcab .ediyor. Sopalara nala dedi ki: 
lananlardan abn:ıcak para cezası. Üskü- dayana dayana, ayak!anmızı yere bas - - Bay hysa, siz bizimle yorulmayıms, 
drda Belediyeye malolan ~ü~met kona- tıra bastıra ilerliyoruz. Biraz alıştım. A- önden gidin istersenız, hem yemek ha • 
ğı bah~sind.elrl enkaz muteahhidl aley- lışınca da kayaklar fevkalô.de zevkli .. A- zırlamalannı lütfen söylersinlı. Biz ap 
himt ikame ~ilen dava hakkında ~apıla- yaklar ye:den kesilm.tş hissinı veriyor s.ğır arkanızdan geliyDruz. 
cak muameleye dair mazbıı.ta tetkik edı- insana.. dünya yüzünden cennete giden Bir hissi kablelvuku bana. amaıı Ba7 
lett'k müzakere ve kabul olunmuştın. yol ne derece zahmetli ise, Uludağdaki İlyası bırakmıyalım. dedirtecekti, utım
Ruznamenin altıncı maddesinde yazı1ı dünya cennetine giden yol da o nisbette dıın. Bayana karşı ayıp olacaktı. KeıJd 

S. M. Kral Jorj iIJı- a.gtıe& diker:ken Ba§Veka MetaJucu ağaç tlikerken şehir dahilindeki boş arsaların duvar ve- güzel. boyunlarına kadar kar.a gömül - deseymi~ .. başımıza gelecekler i1:ime 
rA.tina. (Hususi) _ Attnanın ~kan !taht nazırı, ~ nllZlrlar. Atin.a beledi- ya tahta perdelerle kapatılması hakk,n- mfi.ş 'anıların ortasmdnn )'ilrüyoruz. Ö- doğm~ meğerse (Arka.n varj 
~~ç~~~N~K~a~~~~~h~~~ı,M~~~~~~~ındu~~ mb~•~===============~=~=~====~===~~ 
~ imarında mühim bir rol oynıya- lidi, sefirler bulunmUf\atdır. mevzuu olmuştur. J 
ca'k olan bir c Yeş1llik haftuı> tertlb et· Binlerce halkın önfi.nd~ S. M. Kral iBu sır.ada a.udan Fuad Fazli aör. alarak: apon yanJD en mühim .siması 
ıniştir. Bir ay devam eden hazırlıklar es- lorj ilk ağacı dik~~k ha~ayı açmış~ır. Şehirde mevcud anıaların etraflarına 
nasında Yunan halkı bu bayrama kaT§ı Kral oğlu ve gelini ıçrn de bırer a~aç ?ık- tahta perde ~iimesinin hiç doğru ola- (Baştarafı 7 inci ıayfada) j ran büyük itimadını kaz.anmış bnlun • 
bllyük bir alaka gastermiJ. Atinanın ye- mi§tlr. Bundan sonra Başb~kan bır fıda- mıyacağını, bund:ın sarfınazar edilmesi Japonlar amiral M.atsumasa Yonaya maktadır. Japonyadı:ı. kara ıordulan bq 
şfllendirilmesi için ehemmtyetli mlkbr· nı toprağa dlkmij, ~unu diğ:r ~azır ve U:um geldiğini söy1em.işfü·.: ~u. i:iraza Çin fatihi ünvarunı vermişleMir. Çünr kumandanı yerinde çok kalma%. Sık~ 
da !}>ara sarfetmekten çekinllmem~tir. hükômet erk/mı takib etmlş.erdır. mukabil diğer aza, ~hır guzellığının te- k~ bütiin Çin lima~nnı zapteden a.. değ4ir... Halbuki Aksayı şazk ~ 

Yeşillik haftası geçen Pazar sabahı bil- Bu suretle Atinanın umumi yollarının min ve muhafazası ıçin bilhassa ana cad- mıral Yonaydır. ·Bu lıman1an almakla lesinin haldkt hAkimi mutlakı bulunan 
yOk merasimle Atina civannda Kifisı::ia iki tarafı ağaçl!lndınlmı~ bulunmakta- delerde .mevcud .arsaların ~tTaflarına du- büyük şöhret kazanan amiralin maiye- amiral Yonay Japonyanın en kudretli 
caddesinde başls.rnışhr. Merasimde S. M. dır. Bu hafta un·~ı~da .her tarafa 350,000 var çekılmesini istemi§lere'.r. . tinde gmb bir askeri sınıf da bulun - d la k ki" . uhafa 
Kral Jorj ile Başbakar.. Metaksas. payi- den fazla ağaç dıkılmtş olacaktır. Neticede: Ekser azanın fıktrlen muva· maktadır· a aını 0 

ra mev mı m ~ fY1 ~ 
:=~~~~::~~~~~.;.,,;.~::::::ıı-==-~-...... -===-:-==ı===• ,_ '--lab lik dd ı · B h · · SÜ rll ri! lemektedir. Japonla.rda: cÇok z~ ço .. fılk görüle.re ... """' a ve ana ca e en- a rıve va e .. k t · f ı ı b• mizdekl arsaların etraflarına duvar çe- Bahriye süvarilerini icad eden aıni· çal~kan, çok cesur bir .asker olan amlı-

sofyadan Yu Se en a so u ır ses kilmesine ve bu hususta Belediytt zabı- raldir. Japonyanın bu yeni askeri kıt'a. ral müthiş bir azme malıK. buhınmak. 
tası talimatnamesine bir madde il~vesır.e lan hakikaten büyük iş görmüşlerdir. tadıu demektedirler. 

yük. menfaatlc?rini :idrak etmekten ~ciz karar verilmiştir. Altı Japon kruvazörfiniin her biriıı-
(B~taT'afl 1 inci myfa.d4) 

1 
.
1 

il kü d- Bunı ..... n a- Bundan sonra azadan Zahid s~z alarak. de milhirn miktarda bahriye süvarisi Garip ve merakh şeyler 
• --!.# dl . bu.hmma an e m m n u.r. .-.. .. 

ses çıkarmayı kendlsın~ va:c.u.e e nmış. d k- ...... isk" faat ..,d- Kadıköyde mevcud 214 sebze bahçesinm bulu.nnıakt'adı:r Shang.ayda vudrubul ,. 
_ Pr f raların a ruçua. ve m ın men - .. al 

19 tarihli ::ıushasındıı bu gasete o e- . . ,__ ..... 
1 

b'" .. k e-, .aatleri vaziyetinden bahsetmiş ve Kadıkoy h - m~ olan muharebede görüldüğü veçhi (Ba.§taratı a mel BCil/1sd..lJ 
Yirmi metre murabbalık bir mahal. 

de tem edilebilen bu mak:inenhı ftatl 
25,000 dolardır. 

· · k ~ -~ dıyetlerı o..... ıuı e uyu m :ıu. ,. 
s!Sr Genaf irnzasıle yazdığı bır ma aıNe .. d . B lk 1 lık s·yasc- kının bu bahçelerden çıkan sebzelere ra~- le Çin limanlanndald bütün muharebe 
Bü!kreş toplantısında göroşülecek me!'>P- ~uşterek .. lhve ar.malın a anb

1 durı Bal- bet göstermediklerini, dolayısUe bu hu- lerde bahriye silArendaz efradı tara • 
. y tınden mu em o aya mec ur . - . 

lelerden bahsettikten sonra b1lhasn 11- •• , '-', 1 ~ Balkanlı sul susta esaslı tedb;r1er alınması lcab ettiği fından yapılan hücum ve temizleme 
. 1 kanların musı.a.ıı..u var ıgı ve - .. y 1 ak. · -.nhim bi •-~·-

goslavya ile Roman yadaki ek allı yet.'?: hünQ ancak bö le bir siyaset temin ede- fikrini ileri sürmuştilr. ameliyatından sonrı:ı. bahriye süvari. • a nız m ınenın uıu r :ıı..\.Qu..ı uı 
meselesine temas ve bunların va7.•yehnı . .. h y 

1 1 B lk:ın BilA.hare ruznamede mevcud d~ğcr leri işe b~şlamaktadırlar... vardır. O da ne.şreylediği dalgalann 
tetkik etmektedir. Bu miinasebetle Mü- ceğmetl goreb, herk.in~ t~ ursalıft 0 saku~--~ır maddelerin müza.°l{ere.!in-:? geçilerek, 340 İşte bundan do.1a~dıır ki amiralle radyo neşriyatını sekteye uğratması • 

.
1 

devle crl u a a.a ı an yac lilnJ • • • " 

nth toplantısında itthıaz ed!lmış olan mı - + • • 
1 

lin ğ B lk An dan 931 e kadar Lahakırnk edıp m:.ıruru cBahriye mlvari kumandam• Onva.m dır ... Bir kaç ay değil ancak bir kaq 
ııkincı sua e ge ce, e e: a an • • 

Byet prenstpinı anlatan profesör malta· lk 
11 

k nf tı . tr ~·-d" zamana uğrıyan mekteb vergilerı. Bel,._ dahi verll"'Tl.iştir... hafta :eonra buna da çare bulunaca(tı 
. . tantı Ba an ı ı me na en c alllJ .. · . . . 

lesini şu şekilde b!tlrmektedrr: b. B lk 1 hib bu diye zabıtası talimatnamesının 210 uncu Amiral Matsumasa Yonay imparato- muhakkak addedilmektedir. 
cB~qk~~~n~m~~~~~mın ır·aı:ır~na;k -~~~eb~fil~~n~~~·=~-=~=====~=~===~=============~ 

etaecek olan ikt mühim mesele ı>ardır ~. lunur ve BuıgaBr ikan 
11

3 .unab~ş_ı:aı·· E-- lan ve bunlann crltUdik1erı mahallerın Heybelfada Deniz Lisesi 
. . • de.rı!e o zaman 9. an 1 aroan ın us ~n- . . 

Jconfercmı bunla~n hal çaresını b1.ııam1- b l .1 l hJld' t sl d tAbl olacağı şeraıt Rumellhisanndaid m"'dfirlflğiindeD •. de hiçbir evnc mı e a ıse e r e c- · . . u 
ı,ıacaktır E1v . -kl B 1 lst d b h ,_, ~arlığın bahçe halıne ıfr~~. Sarıyer-

. mez. erır u gar an a u 3JU• • • --4.1- b' , ... ..nı~ ........ ö"' Birinci mesele şud!Lr: k 
1 

bi t ,_ f 
1 

, deki sokak isımler!, §ehırde yapılacak o- 108 lira ilı;ı:1Su. ır ~~- sretmenl alınacaktır. Okula müracaat edilmen. 
ati an asın ve r aıum a so sesıer çı- . .. •. 

Bb- ~pa 1ıarM vııktm,..cf 11 Ba.lkan lan bınalann tabi olaca~ şerait, kopru (SU3) 
karmakta ısrar etmesin. 

~ntantının t1ıtacn~ yot, ne olacaktır~ tamirat amelesi ile sau madcieler rnüza-
Balkanlılık, Kür.ilk Antanta benziye-

A ntant azalan arnsmda derhaı btr ıd- kere edilerek kabnl olunmu§tur. 
- . k ·df , , a Jtü b1 rnez~ Küçük Antant Jl'ransanın bir fan- ····· ·--······---········ .. ······-········ .................. . 

fa1: Öıl§ gostcrmn1ece mı '"· .. ; n ' teztst td.1: Balkan ittlhadı, nihayet t.:ıriht T •h b• k 
(levletlerfn bir1Jirine ztd menfaatleri U~"'- bir zarurettir. arı ' ır muna aşa 
!ı1'. Dört tarafta sı:th hüküm sii:rd;J.ftil ııa- Son noktaya geiın~ şunları söyliye
kft gÖTÜ§ oorliqi mevcudiyetinden bahret-

1bn: 
mek kolaydır. F'akftt b·ı görüş 1>M~/1i tec- Balkan Antantı Bulgaristan afo ·n!':le 

vapılmış bir antant değildir. Biz, Türk
ler bu antanta. hiç kimsentn aleyhin:fo 
deği1. belki de suf Balknnhların lehin:!e 
bir antant olduğu içtn iştirak ettik ve 
Bu1garlstanın da buna iştirak etmesini 
candan istedik. Balkan milletleri ara1a
nnda birleşmekle. kenrlilP.rin; alakacfar 
~en küçük meseleleri her zaman halle
d.ebilirler l"alı:at. bırbirlerine yrıklaşmR· 

mak ve BulJ?anstan gibi ayn durmakta 
ısrar etmekle B~lkanl:mn istiklfılindc.n 

ibaret olan en büvük Balkan meselesini 

rilbe scıhastnrı inti:tcat etti!Ji zaman vazi
yet deği§cbilir. 

İkinci çok naha müsktll o[an mt!Selc i~e: 
Beynelmilel Md?scler Bükre~e topTa

Tl.4n devletlerden biris:ni do~rudan d,,§
ruya al4kadar etti.{fi takdirde dıf,e~lcri 
acaba ne yapacaklard:r? Bv takJfrde bıın
'tann arasında meocv.d görllş birli!-1i ( So
lıdarite) ne olacaktır? 

Çekoslovakya örne{jı hepsiT!il'. gözil ö
'1.ÜndcClir. Geı::ım sene Ağusto3 auırıda 
Bledde topfoT! m!Ş o?an Küc.-Uk A nt:ır.t dcn
fetteri aralarında mP.VC1td Solidariteyi i
lan etmi§lertii. Pakat b•meı raqmen bir fll/ 
sonra Çekostot·akyc: hrpsi tarafından ya1-
nız ba;ıruı bırakı!m~~tı. Kilçük Antnnt 
aeı,ıetleri gibi Balkan Antruıtını fe$kit 
eden devletle!":n de müte1~abt~ ttsmt !11-

bir tür1ü lı:ıll,..dem:Verek. birer birer ken-
ı 

dflerini büyük devletlerin siyac-.et kuy-
ruklarına bağlamaya mecbur olurlar. 
Profesör Genof bu hakikati hAIA anlama-
dıvsa ne dive profesör olduğunu merak 
etmek ve sormak pek tabii olur. 

ahhüdleri pek azd:,.. Kiiç?lk Antc~tır. he· Balkanların selameti, evvela Balkanlı 
<lefi Macarist.a'll idi, Balkan Afttantınm devletlerin kendiltı!rln· Balkanlı hisset
fse BHlgarist:ınd1r. melerile ve ona bağlanmalaril~ kaimdir. 

Lakin şurası muhakkak Jd Balkarılıır qin alt tarafı 'kolaydı!". Bunun aksi olan 
için mukadd~r 'herhnng! bir t.:?hlikı? hı bir . 1. · d •t kl T'" • · . .. ; sıyase ın peşın en gı me e urınyr-

kilçuk devletlerd'etı degil, ba~ka taTaftan d b k bütil B l' ı k tl · : . d. ·ki fn k en aş a n a iCSn mem e e erı 

(Bnştaraf ı 9 uncu mayfnda) 

Diye bir muk:ıdd~m~ yaptı. Arkadan 
veliahdin icIAsı IazJm geldiğlnl !!öyledi. 
Hazırlanan fetvayı da okuttu. 

Bu toplantı Top!tap:da yapılmadan 
evvel Abdülhamid gizlice Nişantaşındaki 
valldeliğinin konağına getirilip orada 
muhafaza altına alınmıştı. 

Ertesi saıbah Topkapı sarayına azimet
le haZ1r bulunan tah:ıt iclb edildi. Ve 
Sultan Murad kendinden bihaber olarak 
yalnız üç ay kadar bir zaman Ali Osman 
ülkesinde saltanai icra etti. Ve grne ne 
o1duğunu anlamadan tahttar. indirildi ve 
ted.avi edik'ce~ bahanesile Çırağan sa -
rayına nakledildi. 

Sultn Muradın tahttan indirilme.si ne 
bir entrikadır, ne de haksızlıktır. Şuuru 
muhtel olan bir padi,ahın icrayı saltanat 
etmesi tabii 1d doğru bf r şey değildi. 

( Arkll.!t vrır) 

Suad De1viş 

Leh Hariciye Nazırı londraya 
gidecek 

gelecektir 1'C hunun ·:~~ ır ' ' ,.,n- simdiye kadar yalnız Earar görm:işlerd;r. 
Jeranslar Avnıpa pohr•ıcasırı n ımmrıt Bu zararlan tekrar istemekte ısrar ede- Londra. 20 (A.A.) - Taymiı gu.ıeterl. 
c~re-tıanına~ qayct .ci:z'i b?r kı~;t ifade cek o1an Bulgar profesörlerinin Balkan . .İngllterenin Orta Avrupa ile Doğu Avru
e<febltir. Bır Ame"J;alt b•ınun ıçtn, vak- lılardan evvel Bul"ariera fenalık edcce'k- pa işlerine bfiyillt allka g&termckte 
Nte de"1:l§ti. 1<!: , . !erini söylemek va~ifemizdir. Bulgar p~ o- berdevam olduğunu yazıyor. Buna blna-

cFtt gıbl ıttı.fak.ar k~ımdM yapıl~ 'i>" fesörü işi çok ters görüyor! en Bekin yakında, belki de gelecek ay 
f>en .. er.• ÇJkmadan Londraya gelmesi muhte:nel 

* Sanayi birliği idare heyeti bulunmaktadır. 
EvvelA ilk sıtallet~ cevab verelim: 1 d ------
Bir Avrupa harbi zuhQrunda Balkan top an 1 Al 1 u t b. . u ., 1 

~ntantının tutacağı yol , Balkan Ant n•ı- Dtin Umum Sanayi Birliği tdnre heyeti man arm Ç 0 iri nl Orma 1 
nn mensub mı11etlerin rntlşterek menfa- bir toplantı ynpmıştı'C'. Bu toplantıda Sa- Weimar, 20 (A.A.) - Alman terz1leri 
at1~ri olacalctır. Antan~ azaları arasında nayi Birliğinin n:zamnamesindc.- yapıla- konferansında Alman1nrın üçte birinin 
aerlı<tl bir nifak baş göstermek ihtimali, cak tadilfit hakkında bazı 2örüşmeler ya- hali hazırda üniformalı olduğu tesbit e-

ancak bu memleketlerin hakild ve bü- pılmıştır. dilmiştir. 

Emlak ve Eytam Bankası İstanbul Şubesinden 

Esas No. 

'713 

eao 

Yeri 

Büyilkder~ Sevimli ve U~ 
aelvi sokağı No. 24-2 taj. 24,l. 
Büyilkada Yalı Mah. Altınar-

mı. caddesi No. 17. 19. 21. 25. 
taj. 17, 17/1, 19. 21, 23. 

Kıymeti 

T.L. 

1200.-

8000,-

Nev'i 

Ahşap ev 

Otel 

Depozito 
T. L. 

240.-

19()().-

Y\ıkanda yazılı gayri.menkuller açık arttırma usulile ve pepn para ile satı -
lacaktır. İhale 23/2/939 Perşembe g~nü saat onrladır. İatekli!erin bildm"len gihl 

ve saatte depozito 9.kçesi, nüfus tezkereJi ve üç kıt'a vesikalüt fotoğ'rafia b!rlllı:ie 
§Ubemrze gelmeleri. (7:56) (798) 

lstanbul Vakıflar Direktör1UgD ilAnları 
Kıymeti 

Lira Kr. 

M17 50 

Pey panm 
Lira .Kr. 

883 82 
Kınnkapıda Kadirgrı limanı caddesinde ~ ~ ve eski 71 No. lu Pertevniyal 

vakfından ~47 met~ murabbaında bulunan ana ile bn arsa 'ftzerinde mevcud 

kahvehane binasının kapalı zarf usultle yapılan arttırmasında tallb zuhur et • 
mediğinden 6/3/939 :tarihine tesad:.lf ec!en Pa%3.rlesi günt1 eaat 14 de pazarlıkla 
satılacağından taliblerln % 7,6 nlsbetinde pey akçelerlle beraber mahltlllt ka-
lemine müracaatlan. (1120) 

lstanbul Jandarma 
Mibian ye cinsi 

Sabnalma Komisyonundan : 

cl4384> on dart btn ilç yüz aeben d!Srt 
kilo fanilA yfuı fpllği. 

Tahmin bedeli tık teminatı 
Lira Kurııı Lira Kuruı 

38836 80 291Z 78 

1 - Tahmtn bedelı w ilk teminatı y-.ıkarıda yazılı cl4384 cm dort bin Dç yftz 
seksen dört kllo fanU! yOn ipliği 9/Martf939 Perşembe günil saat 15 de İatsnbul 
Ckdı'kıpaşadalrl J"andarmn Satın lma Komisyonunda kapalı zarf eksiltmesiyle 
satın alınacaktır. 

2 - Şa.rtnımıe ve nilmune her gtln adı geçen komisyonda görülebilir veya 
cl9h kuruş bedel multabili aldınlabilir. 

3 - 2490 sayılı 'k11nun şartlarını haiz istek:Uierln usnlilne glire tanzim edecek
leri kapalı zarf tekltfi me1rtublannı ihale günü saat 14 de kadar makbuz karsılı2.ı 
olarak komiayon.a vermeleri. c989> 



ıı Şubat SOK POSTA 

Antant Nazulan akşam 5 te 
yaptılar 

Eski hukuk profesörU 
müstakil meb'us 

namzedi 

• 
ltalya Afrikaya asker 

ilk toplantılarım sevkine devam edecekmiş 
(Baıtarafı 1 ifıei sayfada) 

Yunan başvekili Metaksas, Bayan M.e
taksas ve maiyetindek~ zevat ile birlikte 
kez.a hususi trenle saa-: 22.lS de muvasa
lat etmiş ve istasyonda başvekil muavini 
Gafenko ve Yunan elçiliğ1 erkanı taıa-

fından karşılanmıştır. 
Ayni tren:ren Yugosi:.vya hariciye na

ıcırı Markoviç ve maiyeti de inmiş ve Ga
fenko ile Duçiç ve Yuqoslavya bllyük f'l· 
çfl:lği memurları tarafından sel!lmlan-

mıştır. 
Mar'koviç tr~nden inince gnzetecilere 

yaptığı beyanattı. krnl T<'lrrı1un idan'f:
0

:'1· 

de büyük terakk.Her elde etmiş obn Ro
manyaya gelmekten ve ilk defa ~iarıık 
hükumet azasile temastan mütevelHd se
vincini kaydederek: 

cBu temasın iki memleketi bağlıyan u
zun zincir için yeni bir halka teşkil ede
oeğine kani bulunuyorum> demiştir. 

Ziyaret1er 
Türkiye Haricıyc Vekili Şükrü Sarac

ağlu muvasalatını müteak1b evvP.la kral 
ıarayına giderek hususi deft~re imzasını 
toydu'ktan sonra sıra ile başvekil Fat:-ik 
Mlron Kristeayı ve hariciye nazın G~
fen'koyu mır1rnm1annd:ı ziyaret etmiş ve 
kendilerinin ziyaretlerini Atcnea Palasta 
kabul etmiştir. 
Diğer heyeti murahhasalar reisleri a7-

Di siyaretleri vapmışlardır. 

Oğle yemeği 
Saat 13,30 da hariciye nazırı G:ıfonko 

il refikıt1arı tararmdan Balltar Antann 
~vletleri hariciye nazı"ı V"! refikafan ~e
f\!flerine Hariı:ıyc kfö:künd"? bir öğle ye
rr eği verJlmlştir. 

Avni zamanda haricly!! umumt k&tll:>i 
tarafından delegssvonun di~er azası sere
fine Atenepalasta kırk kisilik bir ziva!et 
ve propaganda ve matbu:ıt nazın tara
fından da Kııpka otelincr"' Blkan m:-tbu
at mümessilleri şerefine l5ğle yeme~ı ve
rilmiştir. 

Bu ziyafette matbuat nazmndan b:lc:ka 
Yunanistan matbuatı nall'.ımı Sefcr\':ı:Hs, 
Yugoslavya namma Yovanovk ve TÜ';"

klye namına Yunus Nad: tarafınd-ın ha
raretli nutu1dar ı::övienmiş ve Balkan 
mat'ouatının müştere~ gave,rc ·vüsul ;cin 
sarfettijti emf'k1e:- ,,e yantıtrı hizm~tler 

birPr ı-,;,.0,. tetkikt"'n gecirilmic:fö• 

Meçhul asker ah;dec;inde 
Hariciye Vekill Şükrü Saraco~ln refa

katinde Türk delPtrasycnu azafan oldu
ğu halde saat 17 de mechul askerin k<1b
rlne giderek Türkive namına bır çelenk 
'kovmustur. Merasimde Türkiyr Harlcive 
Vekilini bir pc;kP-i miifrez" ve askeri mı
nka selamlamıştır. 
Di~er heyc'i mu,.ahhaı:;ı r<'islcri a~ 

muhtelif c:ıatlf'r~e mec:hn! asker k ... br"ne 
ayni merasirnlp <''"'ı"n'k koymuşlardır. 

il to"lantı 

nistan, Yugoslavya mümessillerine 
choş geldiniz!:t dem~tir. 

Nazır, Balkan Antantının kuruluşu
nun beşinci yıldönümüne ~düf eden 
bu toplantıda Balkanlar sulhünün tak
viyesine matuf netioeler elde edilece
ğini ve bu uğurda hiçbir gayret esir -
genrniyeceğini söylemiştir. Hatib, Bal
kan Antantı devletlerinin kendi arala
rJ1da olduğu gibi bütün knmşularilıe 
de dostane münasebet ve iktısadi teş
riki m"!rni vücude getirmeğe daima ha 
zrr o .. duklarmı:, , B~an Antantıh1Jlı 
hiçbir devlete müteveccih bulunmadı -
ğını t~r;h ettikten sonra ezcümle de -
rniştir ki: 

c- Bal~an Birliği bizi daima tes -
hir e~.nıiı:: olan bir idealdir. Bu ideali 
daha mükemmel hale ifrağ edeceğiz ve 
Bal.karı B:rleşik devletleri fikrini ta -
ha'kkuk saha~nn'l koyacağız zamanının 

yakın oldu ğuna, Balkan devletleriw a -
rasındaki hududlann ikald:ırllachgıına 
tamamen kani bulunuyorum. Fakat ne 
yazık ki bu fikri ilk defa Ankarada 
ortaya atmış olan o büyük devlet ada-

mı, asrımızın en büyük kurucusu Ke -
mal Atatürk bu ilzerine titrediği eme
lin tah:ıkkukunu göremiyecektir. Bu
rada bu büyük adamın manevi buzu • 
runda hürmetle eğilmeyi kendime mu
kaddes bir vazife bilirim.:t 

Nazır lbundan sonra Balkan Antantı 
devletleri arasında tam bir tesanüd ve 
görüş birliğinin mevcud olduğunu teba· 
rüz ettirmiş ve kadehini dost ve. mütte
fik Yunanistan kraiı Majeste Jorj. Tür
kive Cümhuriyeti Reisi Ekselans İsmet 
İnönü, Yugoshvya kralı Maje..;te Piyer 
ile saltanat naibi Altes P'llun ıahsi saa
detlerine ve müttefik milletlerın r.:?fah 
ve mutluluğunn kaldırmıştır. 

Bunu müteakib diğer heyetler namına 
Yunanistan Ba vekH ve Hariciye Nazm 
General Metaksas cev'ab; bir nutuk söy
lemiş. Romanyn topraklarındt kendile· 
rine karşı göstP.riien hüsnü kabulden a~
layı fevkalade mütehassis olduklarım: 

bildirmiştir. Generaı Mctaksas ta Balk:m 
Antantının herhangı bir tecavüzi mak
saod. peşinde olmadığını, bütün Balkan 
devletlerine açık bulunduğunu tebarü:• 
ettirdikten sonr;ı geçen sene Selanikle 
Bulgaristan ile Balkan Antantı reisi sı
fatile kendisi arasında imzalanmış olan 
anlaşmay temas ederek bu anlasrnanın 

Balkanlarda yeni ve mes'ud bir devrenin 
başlangıcı olduğunu söylemiştir. 

Hatib bunu rnüteaJı::h Balkan Antnnlı 
devletleri aras1T\dak1 Slkı teşriki mesaiye 
geçerek bu devletlerin milli huduöları· 
nın ve toprakl~rının e1 dokundurulmf z 
olduklanm bilhassa kaydetmi§tir. 

General Metaksas bütün Balkanları 

(Baıtara.fı 1 inci ıa:!Jfada.) (Bnn fı 1 i · 1 d ) --ıı~ara ncı say a a 
Sirkecide Parlı kıraathanesi çok basit Cibuti'de de ayni suçla itham edilen 

ve süsten uzak bir yer. Kahveci Bay Ali birçok İtalyanlar tevki! olunmuşlar • 
Sacidi tanıyor. Bana kendisini Aııkara 

caddesindeki bir ldtüphanedı? bulacağı- dırFr. akaml kufl h k 
- ledi 'Lnt- h . . . . d ansız m an, mev ar a -

mı soy ve l\.u up anenın ısmını e kınd k" tahkikatı d rinil tirrr/""kte • 
ver~. Kütüphaneye gittim. Müstakil d" 

1 
a 1 e eş: .. 

mebus namzedimiz Sultanahmed ıdh ır er. 
mahkemesine gitm~ Dava vekili o~duğu 
için orada bir i§i varmış. Yeniden kıraat
haneye haber yolladık, saat altıda gele
ceğini söylediler, ihtivaten altı buçuğa 

doğru kendisini kütüphanede buldum. 
Bay Ali Sacid. beva~ sakallı, temiz ve 

geniş alınlı, zeki bakıslı ihtiyar bir zattır. 

Marqal Badogliyo 
Paris 20 (Hususi) - İtalyan erkA -

nıharHye umum reisi Mareşal Badog
liyo, Libya'daki İtalyan kuvvetlerinin 
teftiş etmek üzere hugün Trablusa var-
mıştır. 

Romada bir mülllkat 

lustaki, kıtaatını yenideı 30 bin u • 
kerle t:ıkviye ettiğini söylemiştir. 

Muhafazakar meb\ıs Sandy, Trab • 
ılustaki kuvvetlerin ftalya tarafından 
artınJ:rrıasmı İngiliz hükfunetinin hak 
lı görüp görmediğini sormuştur. 

Bu~1er, şu cevabı vermekle 5:kftifa 
etm~tir: 

Romadaki elçiliğimiz lbu malümatı İ
talyan hükfunetindcn a~ ve bize bil• 
dir:mi...~r. Bu takviyenin Tra:blUSUD 
emniyeti için yapıldığı haklonda İtal• 
yan hükfunetinin beyanatını büyük elr
çimiz kabul etmiştir. 

Güzel konuşuyor, mebus se\ıleceğine Londra 20 (Hususi) - Romandaki Alman gazetelerinin neşriyatı 
de çok ümidi var. İngiliz sefiri Lord Pıert, bugün tekrar 

Sokak ve halk adamı oldu,..unu tftlhıı.r- Har·c·ve Nazın Ko t Ci il - ·· Berlin 20 (A.A) - Alman efkan • 
E> 

1 1
• n ano e goruş- mumiyesini Libya'da İtalya kuvve'tlerlro 

la teharlıyan Bay Al; Sacid bana tam müştü.r. 
programını de~il. fak.:1t bu programın a- Bu mülAkai esnasında Libya'daki 1- nin takviyesini dikkatle takib etmek • 
na hat1annı söyle anbttı: talyan kuvvetlerinin artırılması me - ~~ ve bunu Fransız • İtalyan gerginli • 

'rurkiye denilince akla sekiz yüz bin selesile İtalyan gazetelerinin Fransız gınde~ itibare:ı Fransanın ~nus W 

kilometre m'!.lrabhaınn yakın vasi bir to:>- a1eyhtan neşriyatına temas edildiğji Cez~y!rde aldıgı askeri tedbırleı:e km-
nl 1 kt dır şı bır mukabele addeyTemektedır. 

rak parçası geliyor, bı1 toprak parçasının a a.§LL.'lla a . 
üzerinde on sekiz milyon halk vardır. Kont Ciano, Libya'daki İtalyan kuv- Börsen Zeitung am mittag, Mareşld 

İstanbul, İzmir ve Ankan da dahil ol- vetlerinin takviye edildiğini bildirmiş- Badop1iyo'nun yeni teşkilatı teftiş et • 
mak üzere yüz binden yukan nüfusu o- tir. Matbuatın, Fransız aleyhtar.ı neş - mek üzee Libyaya hareket ettiğini e • , 
lan şehirlerimizde aşağı yukarı bir bu- riyatı için de, bu neşriyatın bükfunetin hernmiyetJe kaydetmekte ve İtalyamn 
çuk iki milyon insan yaşar. Geri kala.,, noktai ıınzannı ifade etmediğini aöy - Afrikadaki kıt'alannıı. takvzyeye ~ .. 
on beş milyon kişi sRVlsı kırlı: iki bini bu- )emiştir. vam etmesi ihtjmali olduğunu yazmak 
lan kövlerde ya~ ... Bunların içınde 100, Avam Kamarasında bir sual tadır. 
hattA elli evli köyler de vardır. Lon<l:ra 20 (A.A.) - Hariciye mils· Bu gazete, İtalyanın Afrikada ani tQ 

Yani meseleyi ~öylf' hülA.!ıa etmek lct~- teşarı Butler, Avam Kamarasında bir ihücwna maruz bulunmak istemedl. 

rlm.Tü~~~~nba~naşağı~k•.su=a=l=e=v=e=~=iğ=i=~=v=a=~=a=İ=ta=fy=a=n=m=~==~=g~·~=·=i=~=v=e=e~y=l=~=~~t~=·=·=====• 
dar köy memleketedır. 

Esa!!I fUdur: Hükumetin kuvvetU ol
ması 1§.zımdır. Bu da ancak vergi ve mü
kellefatım alabilmek suretile knbildlr. O 
halde akla ilk gelece:t ~y köylünün re
fahıdır. 

Kövlünün refahmı temin etmek yani 
milletimrzi tam manasi!e rejenere etmek 
istiyorsak onun amU"Z1ann:\ yük~enen yü
kü tahfif etmek Jbımdır. 

O halde iki tezad arasında kalıyoruz. 
Halli ve esasa raptı icab erlen şev de bn
dur ve yeni Meclls:n bu nokta '.izertn-te 
tevakkuf etmesi lazımdır 

Sonra adliyede ~1ahat taraftanyım. 

Bugün mahkem'?ierde en bastı blr dava 
uzavıp duruvor. Çabuk derlenip toplanıp 
kcılavlikla adalete vüsu~ edemiyor. 

0nun için ısiahatı elzem görüvorum. 
Maarif ve hars iı:ln" gelince evveU te!'

biyeye. sonra ta1ime ehemmiye· verilme
sini. Evve1A çocukt:i SC'ciyeyi hazır1a)"p, 
sonra ona ma1Qmat veriımesinı yani bir 
sözle terbiveyc manrift~ çok fazla ehem
miyet verilm"sınf, mekteblerimizin sıkı 

biı mazbutivet için·" alınmasını i!terim. 
Politikaya gelince; hariçte kuvvet, da. 

hilde rahim ve ıefkat prensipinl en d"l
ru bulurum. 

Eski bir gazetecı olması hasebile ke.'1-
disine matbuat hürriyetı hakkında ne dü
efjndüğünü sordum: 

Suriyede karışıkhk anarşi derecesini buldu 
(Baıtaraf& 1 inci sayfada) 

cek bir rnuahade ve bir anlaşma uğ
runda iki senedenberi sarf.ettiği mesai
ye rağmen hiçbir netice elde edeme~ 
olan hükfı.met, halk. arasında artık bü
<tiin nüfuzunu: kaybetmiştir. Bilhassa, 
Fran..~anın Suriyeyi paırça1a.m.ak husu
sunda takib eylediği siyaset son gün· 
lerde tam bir sarahat kesbetmiş oldu
ğu için hükumetin hiçbir otoritesi kal
mamıştır. Bir taraftan bütün mekteb
li gençli'k mekteb grevinde devam e -
derken. diğer taraftan da hergün nU -
mayişler oluyor, jandarma ve polis 
kuvvetleriile ınümayişçiler pı.m$t*1a 
müsademeler bile vuku buluyor. Son 
bir müı-ademede üç ~ yaralandı ve 
gençler arasından birçoğu tevkif edil
dL 

miş halile, işinde devam ettiğini illw 
edebilirm. 

Son vaziyet 
Şam, 20 (A.A.) - Dr. Şehbencer ta· 

raftan müfritlerle istifa eden b'.lşvekil 

Cemil Mardam taraftan olan rnutedll 
nasyonalistler dün kab•nenin istifası do-

layısile nümayış yapmışlardır. Nümaylf 
esnasında müsademeler olmuş ve poUs 
Cemil Mardaml!l otcmobilınin etrafını a
lan nümayişçileri dağıtmak mecburiye-

tinde kalmıştır. Polis, müfritler birl~ği

nin binasına nasyonalistler tarafında:l ta
arruz edildiği esnada bir kere daha mü
dahale etmeğe rnecbu: olmuştur. 

Halebde dün birçok dükkanlar kapan
ını~ ve talebe nürnayış yapmı~ ise de hig 
bir hadise kaydedilmemiştır. 

Hamada çarsılar kapanmıştır Cebell
dürüzde süktınet hüküm sürmektedır. 

Şehbenıder, Havas ajansının muhabiri
ne bitaraf ve kuvvetli şahsiyetlerd n mil
rekkeb !bitaraf bir kabine teşekkül eme
sin! arzu ettığl.ni ve bu sayede vazıyetin 
istikrarına intizaren muvakkat bi!" su
reti tesviye bulunmuş olıu:ağını bt>yan 
etmiştir. Ancak milli pakhn taibilf!ne 

derin bir mateme garketmi' olan Ata· 
Balikan Antantn Konseyi s~at türkün ölümündet1 de bahsederek bu mil-

i 7,4S te Hariciye Nezareti bina - nasebetle kon::;eym büyük teessürünü an
amda, Romanya hariciye nazın Ga • latmış ve aziz hatırasını hürmetle y5det
fenkonun riyaseti alıtıııda ilk toplan • 

- Bir adamı penceresiz. deliks!ı: kü
çük bir hücrey~ kapatırsam~ hir miiddet 
sonra elbet te bu kapalı hava içinde ze-
hirlenecektir. Bir iMan için varid olan bu 
şey matbuat icin df' böyledir, onu da ka
pamak zehirler. Matbuat htirriyeti bak

Bu h2di.!eler üzerine, halen Surlye
nln en nüfuzlu adamı olan doktor A~ 
düITahm:m Şehbender, Suıi~lilere 
hitaben bir beyanname neşretti ve bu 
lbeyanm~mede hfiki'1meti istifaya davet 
eyledi. Rükfunet icin de arlık istifa -
dan b?.şka yapılacak birşey kalmamış
tır. En ziyade dikkate layık olan tara
fı şud,ır 1ti doktor Şehbender, neşrey
lediği beyannamenin F.ransaya ta&l -
h1k e-len kısmında Fransayı Suriy-enin 
istikialhıi ~ vahdetini tan maya da • 
vet erlh·or. Aksi takdirde Suriye hal -
kının 5il~ha sanlıp isyan eckceğini a
çıkça töyJemektedir. 

imkAıı veren bir muahedcnin akdi sure. 
tile Fransız - Suriye münasebetleri ta. 
vazzuh ettikten soRra vaziyette bir istilr
rar hasıl olabilecektir. 

tısını y2ryrnıştır. 

Ziyafe, ve resmi kabul 
Saat 20,30 da Romanya hariciye na· 

zırı G~lenko Balkan Antantı 'konseyi 
şerefi!le büyülk bir zi1yaf.et vermiş • 
t!r . 

Ziyafe ,,., hükftmett erkarf.ı. Bi!'kan 
Antantı heyeti murahhasa reis ve aza
lan, elçileri ve elcilik e'!'kanı wlun -
muş ve ziyafeti bin kadar davetlinin 
iştinılt: ettiği parlak bir kabul resmi 
takib etmiştir. 

Kral Karol Nazırları kabul etti 
Bükreş 20 (Hususi) - Balkan An -

ıtantı Konseyi toplantılarına iştirak et
mek üzere buraya gelmiş olan Tür • 
kiye, Yunanistan ve Yugoslavya Hari
ciye Nazırları bugün öğleden sonra 
Majeste Kral Karol tarafından kabul 
edilmişlerdir. 

Nutuklar 
Bükreş 20 (Hususi) - Konsey aza

lan Ş€'refine bu akşam Hariciye Neza
reti binasında Romanya Hariciye Na
zırı v-e konsey reisi Gafenko tarafın • 
dan büyük bir ziyafet verilmiştir. Zi
yafetin sonuna doğru Romanya Hari
ciye Nazın Gafenko, bir nutuk söyli -
yerek dost ve müttefik Türkiye, Yuna-

miştir. 

Yunan Başveklli ve Hariciye Nazırı 

sözlerini müte:ıkib kadehini kral Karo- kmda en iyi slSz bu deği• midir? 
lun şaıhsi saade~ir.e ve Rumen milletinin Matbuat hi!rriyetinin d'lğurduğu :t:ö-

Fakat, bütün bu tehdidlere, anarşi 
ve heyecanlara mukabil Fmnsanın kı· 
h bile kıpırdamadığını v~ kös dinre -

Bulgar Krah 
Roma 20 (A.A) - Bulgar Krab 

Boris f sviçrede 6 günlük bir i:kamclteQ 
sonra Romaya dönmü.ştür. 

refahına ka}dlrmıştır. tülükleri gene matbuat hürriyeti izale 

Ba'kan matbuat konferansı eder. * * * İstanbul ve izmirde Tramvay ve Tünel 
Bükr~ 20 (AA.) - Hariciy-e Ve - 1 faarı rette bulunan bir Şirketlerinin tesellüm 

kiline refakat eden Anadolu Ajansı Neler görUşU Uyor ,. muamelesi tamamlandı 
muhahirinden: (Ba$tarafı 1 inci sayfadtı) kc..1 azan kumpanyası Bir müddettenbeti devam etmekte olan 

Barkan matbuatı lronferanın bugün 2 _ Balkan Antantı devletlerinin kom- Tramvay v~ ~el şirketlerinin hükö-
saat 12 de ticaret odası salonlannda a- şularile voe bilhasu Macımstanl• olan (BiLftarafı 1 incı sayfada) mete devri muamelesi dün bilfiil bitmit-
çılmı.ştır. Celseye nıa~t ve ~a- münasebetleri. İzmirin Namazgah fın:nndfl hususi alatla tir. Tesellüm mmımelelerile meşgul bu-
ganda müsteşarı Jotj Titeanu riyaset 3 _ Münihtenberi Bulgari.standa ınua- faaliyete geçerek kalp elli kuruşluklar lunan heyet, Tram\·ay ve Tünel şirketle-
etmiştir. hedelerı'n tadili propagandasının canlan- hazırlıyan 9 kışillk şebeke azasının hepsi . l ğ b l d 

d t kif ed lm t
. B 1 · !'! tinin hükfunet namına ış en:e e aş a ı-

Jorj Titeanun nutkunda. Ebedi Şefi- ması üzerine ortaya çıkan mes-?1eler. e ev ı ış ı:-. un arın pıyasay.... . .. 
sürdükleri kalp 50 kuruşluklar da bulun- ğı 1 Kfınunusa~ı 9'.N tarıhınden sonraki 

miz Atatürke tıaallıik edıen kısımlar 4 _ Entern•-onal vaziyetin tetkru. tkik t k~ d' 
kt 

_,, nıu• ve milıadere edilmiştir. Kalpazanlar- hesab vaziyetini te e me ~e ır. Her 
bütün konferans tarafından aya a ve 5 _ Balkanlan müteallik mevzitt bir :r 

eli 1 
...,..,..;.,.· dan Mehmed bu paralardan bir lmmmı iki idare evvelce de yazdığımız gibi, 1 

büyük bir ihtiramla n e~u·~·ır. çok iktısadt meseleler. Çanak.kalede sürerken yakalanmıştır. Marttan itibaren Nafıl VekAleti tarafın. 
Ondan sonra slT8Sile Yugoslavya 6 - Sillhsızlauma .siyaseti lehinde A- Hallın ı'smindeki kalpazanın da Erzu-

b t ··d-rü Luk iç Yu · dan tayin olunacu bir muvakkat idare 
mat ua mu u ov ' nanıs • merika Reisicllmhuru Ruzvelt nezdjnde nım vapurile İstanbul.-ı gittiği anlaşı1-

tarafından işletilecektir. Bu muvakkat 
idare müdürlüğünün, Nafıa Şirketler 

Başkomiseri ve Elektrik İdaresi Umum 

tan mil!t matbuat mildürü Seferiyadis teşebbWlerde bulunulması yolunda .Hor- mı~ır. Halimin İstanbulda Salfo isminde 
ve Tiirk milli matbuat komitesi reisi veç hariciye nazın tarafından yıpıl'11 birinin delA.letl fle b:r ev kirahyaralc ıe
Y:unus Nadi tarafından nutuklar slSy - teklife kar§ı müıterek bır hattı harektt bekenin ~anbuldakl faaliyetini temin 
lenmi~ ve Türkiye murahha.tı nutku - tayini. edece§i anl.aşılmıJ ve İstanbul nbıtası Müdür Muavini Sürurmin uhtesine ve-

ı rd edil · ı· rilmesi muhtemeldir. Şirketlerın hü~-
nun s~nunda riyaseti bu sene için Ro - 7 -1'ranko spanyası meael~in<fe ııaf1f- vaziyetten ha be ar mış ır. 
manya roatbuat komitesi ~ine tevdi terek blr vaziyeı alınmu.ı. nıet tarafından bilfıil işletileceği 1 
ettiğini bildimllttlr. 8 - Uhay• adalet divuuna Ncaeı.ı- Tataresko Romanyada Mart günü ya.pı:acak merasimde hazır 

Bundan sonra intiha!!:> edi1en siyast konun }Vine bir namzed göstenlmesi. Paıis 20 (AA.) - Roman~anm Pa- bulunacak olan Naf1a Vekili Ali Çetin. 
teknik ve :kültürel komisyonlar mesai- [Bu namzedin Politis olmuı muhc.m1J- ris büyük elçisi Tataresko, hır.kaç gün kaya, bu hafta sonlannda şehrimize ıe-
lerine başlamışlardır- dir.~ kalmak üzere Romanyaya gitmiştir. lecektir. 

.. 



11 Şubat ~l 

ıır "S11 ·Posta,, nın Hikayesi ~mımıııııııımaıı;I Hayatım :-Hasan Efendi 
ARTiSTiN RüY ASI 1 ile rekabet 

. mllDllllW Yazan : Muazzez Tahsin Berkand .~runummi (Btı§tarafı 8 ı-:ıci sayfada) 
laştırdnn. Komik muhtelif tıplerde sah • 
neye çıkıyordu. 'faklid tarafım. tevazu 
bir tarafa, Hasan Efendiden kuvvetliydi. 
Halle taklidi, en kuvvetli nükteleri bu .. 
lunan bir oyundan hzla sever. Bu be -
nim ağır basmama yardım ediyordu. 

O zaman henüz şehirde umumi etekti"~ 
yok. Tiyatro kayışlı bir motörle kendi ~ 
lektriğini kendi f.ernin ediyor. Motör de 
netameli bir şey. İkide bir kayıı ya ko -
puyor, ya fırlıyor, tiyatro uzun müddei 
karanlıkta kalıyordu. 

Sabahtanberi her şey aksi gitmi,şti. 
Genç artist önündeki nota kağıdı üzerine 
bir tek ses çizememiş, başının bütün kuv
vet ve kudretini bir noktaya toplamağa 
çalıştığı halde ilham pensi ondan kaç -
mıştı. 

Sebebi? .. Asabmda, büyük üzüntü ve 
heyecanlardan sonra gelen durgunluğun 
yarattığı gevşeklik ve yumu~akhk1 

Halbuki, şafakla beraber kalktığı va • 
kit her taraf ne neş'eli, ne güzel, ne he
yecan verici idit Dana gözlerini açar aç
maz vatağından fırlamış, bu güzel gü
nü selamlıyarak ilham perisini çağırmış
tı; fakat henüz ilham pensi yaklaşmağa 
vakit bulmadım karısı uyanmış ve huy
suzluğa başlamıştı. 

O ne manasız, ne lüzumsuz patırtılar; 
ne sebebsiz gürültülerdi Yarabbi! Sanlti 
bu kadın, artistin en biiyük can düşmanı 
imiş gibi onu didiklemeden bir haz du
yuyordu. 

Bir tek nota yazamıyacağım anladık -
tan sonra artist sokağa fırlad1, klrlara. 
tabiatin güzel yerlerine doğru koşmağa 
başladı: buralarda ilham perısint de~;ı, 

ruhunun sükunetini arıyordu; fakat bu~ 
nu da bulmamak nasi.bi imiş bugün ... 

Güzelliğe tapan adam, tabiatin en gü
zel. insanı deli edecek. diisiz edecek ka
dar ı;til7.el köşelerinde öyle çirkin tav1rh. 
bak1msız ve havasız i11san!ara rastlad· ki, 
bunlardan da kaçmak iç:in uzaklaşacak 

ıyer bı.flamadılfından tekrar evin~ dnn
dü; nri::ısına girerek k~pısını arkadan ki· 
Udledi. 

Şimdi rahattı, sak!ndi: fakat sab:1htan
beri arka ar1rny:ı gele!l aksilikler onda 
öyle bir ksülamel yapmıştı kı. calışaca< 
kuvveti bulmak ~öyle dursun, hiç bir şev 
düşünmeğe muktedir o:amıyarak yatağı. 
nın üzerine uzandı ,,e vücudünün de~ii. 

ruhunun rnuhtac olduğı.ı sükUneti bula
bilmek için büti\n harici hayatla alDka -
sını kesmek arzusunu yenemeden gözle • 
rini kapadL 

* Şimdi nihayetsiz bir renk senforıisi 

içinde yüzüyordu. Yeşiller mavilerle, ma
viler turuncularla, turuncular crguwm
larla karışıyor, hepsi birleşerek berrak 
bir alaimi sema gibi giizlerinin önünden 
geciyordu. 

Nerede idi? Burası dünyanın hangi di
yarı idi? Etrafını saran bu güzellikler 
nereden geliyordu? 

Birdenbire, bu renk bulutunun orta1'ı 

yarılmış gibi açı!dı, alfümi sema rengi 
tüllere bürünmüş genç kızlar, elbiselerl-

Soa Postenın edeht rnmaft1! R1 

ni şeffaf bir bulut gibi açarak mavi gök 
altında uçmağa başladılar. Elele veriyor
lar, sedef ayaklarını birbirine değdirerek 
dönüyorlar, kah bir hülya gibi, yeşil a
ğaçların üzerinde uçuyorlar, kah mar • 
tiler gibi denizin yüzünü sıyırarak arka 
arkaya koşuyorlar. gidıyorlar, geliyor -
lar. 

Bu uçan r~mkler ne harikulade güzel! 
Kızlar tülden esvab larını açarak ele le 

suyun yüzünde dönerlerken. denizir ma
viliklerinden kopan bir dalg:l. bu fülleri 
ıslattı .. sedef ayaklar, ürkelt bir tavırla 
yükseldiler, çırpındılar ve bu çırpınış -
tan suyun yüzünde hır çalkantı oldu, ay
ni dakikada tiz bir ses cay!, diye b;..~u
dı. 

Kızlar, denizin dalgasını, suyun çırpın
tısını aşağıda bırakarak göklere doğr'.l 

uçmuşlardı. .. Yalnız içJet·inden bfr ta • 
nesi, biraz evvel ayağını hain bir bah • 
ğın dişleri arasından kurtarırken .ay!> 
diye bağıran kızcağız suyun yti.zünı:le 

kalmıştı. Yaralı ayağını elile oğuş.tur -
mağa çalışıyor, bir taraftan da, vefasız 
arkadaşlarını imd:ı.dına çağırıyordu: 

- Bırakmayın beni! Bu dal~alı deniz -
de ne yaparım ben'! 

Hain bir kahkaha onun hıçkrrıklarını 
örttü ve alaimi sema rengi tüller, si:vah 
bil' bulutun arkasm:t gizlenerek görün -
mez oldular. 
Yaralı kızcağız suyun yüzünde tek ba

şına kalmıştı. Müv:ızenesinı bulup uça -
mıyor. her saniye yükselen denizin tül 
eteklerini ıslattığını gördükçe büsbüt:in 
korkuya kapılarak vücudunu gevşeti 
yordu. 

Dalgalar korkunç sesler çıkarı;rordu 

şimdi: 

tık onu kurtarmağa koşmanın imkam 
yoktu. Biraz evvel alaimi sema rengi iken 
şimdi koyulaşan, siyahlaşan tüt esvabb· 
nnı rüzgarlara bırakarak diz çöktüler ve 
ellerini yüzlerine kapayıp hüngür hün -
gür ağlamağa baş·tadtlaC'. 

Kendisini dalgaların göğsüne blrakmış 
olan yaralı kızcağız, göklerde ve emni • 
yette olan arkadaşiarının gt>zlerinden a
kan yaşlarla ıslandı1tça içinde bir teselli, 
acınmak ve sevilmekten gelen derin b·:r 
teselli duydu, gözlerini kapadı ve yarah 
ayağının sızısını bile unutarak kendisini 
suların cereyanına bıraktı. 

Bir snat sonra denizin yüzü durulduğu 
zaman ala.imi sema rengi tüllerin. par -
]atarak bir rü?g3r gibi gök!erden fırlayıp 
suya inen kızlar, yaralı arkadaşlaını pek 
çok aradıkları halde bulamadılar: Kız • 
ca~ız. tül elbisesile betaber denizin di
bine inmişti. 

* Genç artist !{özlerini oğuşturarak etra
fına baktı. Ak~am karaniığı. açık pen • 
cere,~i sarsan rüzgarla birlikte içeriye 
dolmağa başlamıştı. Esnedi, vücud~nü 

çevikleştirmek istiyormuş gibi kollarım, 
bacaklannı oynattı. Başının içinde, de
rin 1bir uğultu gibi, acib bir melodi can
lanmıştı. 

Birdenbire fırlıyarak birkaç saat ev -
vel ümidsiz bir R.areke>tle masasının üze
rine fırlatmış olduğ:.ı kafrdile kalemini 
aldı ve her saniye ta~an bir heyecanla, 
başının içinde uğulrluyan sesleri beyaz 
kağıdın üzerine çizmeğe başladı. 

* 
Genç artisti cÔlmf'z-. ler arasına sokan - Şırak ... Güv .. vu .. \ru ... 

Yaralı kızcağız1;ı eteklerine her saniye cMartinin ölümü-> isimli şaheseri işte bı.t 
biraz fazla su doI...ıyor, bu suyun ağırlığı suretle meydanc1 geld!. 

ile her saniye binu daha dalfalara g5- l r 
mülüyordu. Yarınki nfüıhumızda: l 

- Kurtarın beni! Acıym bana! Ç 1 ··ı • .ı 
Sesi titrek ve zayıfa .. kükriyen dal _ am artn pr p0S'Ou0 

gaların uğultusu ar:ısırıd:ı kayboldu ve Ya2ım: İnci Özkurt 

kimse bu feryadı duymadı; yalnız artis • '---------------' 
tin kulağ1na ince bir injltı ge ld:. • ................. .. ............. ............................. . 

Sular yükseldikçt?, yaralı kız:1 saran tül Seyyah va uru Rl d .. sa gitti 
bulutu genişliyor, suyun üstünü kaplı • Evvelki gün limanımıza gelen İtal-
~rdu. Bu ağırlığa d:h:ı fazla dayanamı- ya barıdl!al! Kont di Savoya transıat .. 
yacağını anlayınca, başını köpüklerin ü- !antiği dün ak~am limanımızdan Ro • 
zerine dayadı, gözlerinı kapadı ve ken • dosa hareket etmü;tir. Gemi süvarisi 
disini dalgaların göğsüne teslim etti. dün öğl€clen sonra resmen Deniz Ti • 
Aralarından birinın eksik olduğunu. oareti miidürlüğünü Z·iyaret et.m!i~t.ir. 

bulutların arkasına sakianan kızlar, an- Transat1antikte bulunan seyyahlar 
cak. denizin yüzü. bir şimşek ı~ıldısile ı dün Müzeleri, Kapalıçarşıyı gezmi.ş -
parladığı zaman farketmişlerdi fakat ar- lerdir. 

Şimdi biraz Peruzdan bahsetmek için 
tekrar Şark tiyat!'osuna dönelim. Ben 
Şarkta iken Pe!'Uz ile Şamramın da kad
roda bulunduğunu söylemiştım. O za ~ 

manlar artık Peruz eski rağbetinı tama • 
men kaybetmişti. Şanlı, şöhretli günleri 
yaşamak sırası şimdi Şamramdaydı. Bir
birlerini dehşetli kıskanıriardı. 

Peruz devrini geçirmişti. Şamram o • 
nun tahassürle andığı devirleri henüz id
rak ediyordu. Peruz sinirleri bozuk bir 
haldeydi. Aklın, havsalanın alaınıyacağı 

parlak seneler yaşamış, uğruna ölenler 
olmuş, para bir nehir gibi nnilnde ak
mıştı. Unutulduğunu, rağbetten düştü -
ğünü gördükçe içleniyor, içlendikçe asa
bı bozuluyor, sinirl'. titiz bir insan olu • 
yordu. Çalgı bir parça yanlış çalsa, gün
lerce üzülüyor, doğm çalsa yanlısım bu
luyor, perde biraz geç aç•lıp, erken ka -
pansa bililtizam yapıldı$nı sanarak hid· 
detleniyor, bağmp, çağırıyordu. 

İnadına bütün bu aksaklıklar ı;avallı 
Peruza tesadüf ede!'di. 

Bu hadise bir iki defa tekerrür etmiş· 
ti. Peruz kendisine suikasd yapıldığını 
iddia ediyor, beni pek sevdiği için. fırsat 
buldukça derd yanıyordu: 

- Naşid Efendi, - bana böyle derdi - bu 
nu rnaksus yapıyorlar. 

Bir akşam gene 'Peruz kantoya çık -
mıştı. Henüz söylemeğe başlamıştı ki, e
lektrikler sönüverdL Gene ya kayış kop
muş. yahud fırlamıştı. 

Peruz çok müteessir olmuştu. fçeri çe
kildi. Kızdırmak için takıldılar: 

- Peruz Hanım hep bu ahilik size rnt 
tesadüf ediyor? .. 

Peruz zannederim o akşam ağlamıştı: 
- Kara bahtım gibi her yer karardı. 
Cevabını verdl, bu cevab, kaybolan 

sükseye iç çekiş, talih~ bir isyandı. Kes
tirme laf, bu cümlenin içinde ne yoktu ki. 

(Arkası vtır) 

İstanbul Ma:ırif Müdürlüğünden 
27 (2/939 Pazar~esi günü saat 14 de İs tanbulda Maarif Müdürlüğü. Eksiltme 

komısyonu odasında (621.26) lira keşif be deli Maarif Müdürlüğü binaSJ tamiratı 
açık eksiltmeye ko:ıulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri. genel,. hususi ve fenni p.rtnamelerl, 
proje keşif dairesinde görülecektir. 
• Muvakkat temina.t (47) liradır. 

İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden 
a~ş olduğ~. vesikalara istinaden İstan·b ul Nafia Müdürlüğünden eksiltme tari
hınden «8> gun evvel alın~. ehliyet ve 939 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile 
gelmelerL c866> 

ÖGLE AH, ve AKSAM ... ile 
H~r yemekten sonra muntazaman dişJerinizi fırçalaYJnız 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
Halk tipi olarak memleketimizde kullanılmak üzere. İdarec';! tesbit edilmtı 

olan evsafta Radyo ahizesi imal edecek fabrikaların İstanbui ve Ankara P. T. 
T Müdürlüklerinden alacakları izahnameye göre nihayet 5/4/939 tarihine kadar 
teklif ve nümune verme!eri ilA.n olunur. cl074. 

A$ıklar yolunun 
tı halinde bir cevab verdi. Belki de iki· 
sinin e"leri birbit'ine kenetı.enmi.<? ve 
kolları birbirinin boynunda hal'kalan· 
mıştı. Bu geçen saniyeler, herhalde. iki· 
sinin ele en tatlı anlan idi. 

- Hakk1nız var, fakat ben böyleyim. 
Bunu derken oturduğu kayadan 

kalkmış, bana daha yakın olan önün • 
deki kayaya çıkmıştı. 

Ben sualimi tekrarladım: 

- Kitar..<lan müteessir değilim, dedi, 
bunlar sad-e-ce benim kendi düşiincele. 
rim... Z<ı.ten çocukluğumdan beri bu 
ruhu taşıyorum. Artık değişemem. 

O zaman ona şu sözleri söyledim: 

yolcuları 

Ilkönce erkeğin sesi duyuldu. Nedense 
1 
~nim Fransızca bilmediğime hükmet-
ruş o1malı ki sesini kafi derecede al • 
çaltmadarı yanındaki kı1..a bu yabancı 
dille: 

- Ne al·silik! dedi. Bizden evvel bi
risi çökmüş buraya ... 

Türk nıü değil mi, anlıyamadım. 
Fransızcayı pürüzsüz bir aksanla ko • 
nusuvordu. Krrn gelince, hafif bir sesle 
bir şey fısıldadı. Ancak ne sesinin to. 
!numı. ne de söylediği sözü işitebildim. 
Bunuın üzerine sn'tı.mı büsbütiln öne 
doğru eğerek. denize ve ufuklara dal
mış göründüm. Konu~malan bir müd· 
det daha fısıltı halinde devam etti. Son
ra delikanlının sesi, heyecanla perde 
perde yükselmeğe başladı. Anlaşılan 

beni zararsız bir adam telakki etmişti 
ve bunda haklı idi de ... 

Ge!le Fransızca olarak: 

- Biliyor musun? dedi. Konuşurken 
ben yıldız diyecek yerde seyyare keli· 
mesini kullanırım. (*) 

Bu sefPr kızın musevi olduğunu an.. 
ladım. Çünkü o aksanla: 

- Niçin? 

c•> Tu ~is! qııand je parle, femplo1e de 
preferenca le mot astre au %I1Gt etolle. 

-=--· 

Y.ı~nı Halid l'anri llzaı~~oy 

Diye sordu. Yanındaki ise cevab ver· 
mekten ziyade kendisine cevab aradı: 

- Bilmem.. öyle işte.. alışkanlık .. 
başkaları lıu kelimeyi kullanışıma gü. 
lüyorlar. Fakat niçin?. Denemez mi 
sanki?. 

Düşündüm: bu genç, hangi ırktan o
lursa olru!l, galiba hep eski epopeleri 
okuyor v? cgünes• yerine «mukaddes 
sabitesi> diyen Homeros gibi konuş • 
mak istiyor! 

Delikanlı sözüne devam ediyordu: 
- Bilir misin?. Bu konuştuğumuz 

dakikanın her saniyesi bir daha geri 
gelmemek üzere geçip gidiyor. Bir ne
fesimiz<le kimbilir biz'im için kaç sani
ye yok olmuştur. İşte bütün bu saniye
ler bizden uzaklaşan, bir kirpik ucun
da titreyip sönen zerreler ... Fakat onr 
Jar hakikatte kaybolmuşlar mıdır? Ha
yır .. yalnız 'bizim için öyledirler. Fakat 
bizim içi.ııden geçip g'ittiğiınlı zaman 
zarfında, onlar, bir tanesi eksilmemek 
üzere geride kalımş1ardır. Yalnız biz 
geçiyoruz. onlarsa geç:m:iyor, birikiyor
lar, ta Yaradrhştan'berl.. . Durgun ve 
yıldızlı go1tler~ bakarken ben işte kal
bim ürpererek hep bımu düşUnnyorum. 
~nç kıı, baygın bir sesle gene fısıl-

Ben de gözlerimi kapadım ve Sü -
heylayt dlişündüm. Fakat saniyeler öl
çen ve oni::ırı kutu kutu içinde Hilkatin 
evveli bi1inmiyen geriye doğru son -
suzlu~a yerleştiren genç yeniden felse
fesine b~lamıştı, hem bu sefer büs • 
bi.iti.in bedbin1cşerek ... 

İste .. istemez gene onu dinledim: 
- Havattan hiç zevk almıyorum. Ha. 

tlralanm bana hep ıztırab veriyor. 
Dedi. 

Kız müteessir oldu sanırım. Hem 
öyle :ki, bu teessürle sesini bu defa be~ 
nim i~itebileceğim kadar yükseltti: 

- Niçir? 
Aldıih cevab şu: 
- Bilmf'm. 
Artık sabredemedim, hemen arka • 

rna döndihn: 
Dipteki iki kayanın arasında otur -

muşlardı. Vücudlerini göremiyor, yal· 
nız gölge içinde yüzlerini seçebiliyor. 
dum. Fransızca hemen delikanlıya hi· 
tab ettim: 

-- Affedersiniz, bir şey söyliyece -
ğim! 

Hiç şüphesiz müdahaleme şaşirdılar. 
Fakat delikanlı çok nazik davrandu 

- Neillr? 
Diye cevab verd1. 

O zaman ona şu suali sordum: 
- Niçin bu kadar bed:binsiniz? De· 

mindenberl isteıni~rek bazı sözlerini· 
zi işittim ve bu sözler bana uab verdi: 

içini çekti: 

- Niçirı öylesiniz? Demin ma-tma -
zel de size onu soruyordu! 

Yüzüme hazin bir bakışla bakarak: 
- İzah {'demem. dedi, garib bir his! 
Canım sıkılmıştı: 

- Manasızlık! diye söyJendim. Siz 
ki bu kndar gençsiniz, niçin hayatı sev
miyorsunuz? Yoksa hayatta geçm~ bir 
acınız mı var? Herhalde öyle olacak. 

Gayet tabii bir tavırla başını salladı: 
- Hayır! 

- Ey, o halde sebeb ne!. dedim. Ma· 
demki hayat size hiç bir da.rbe de vur
mamış! 

Bu itirazıma ben: büsbütün şaşırtan 
bir cevab yerdi: 

- Maamafih hayatı denedim. 
- Demek 1bir takım tecrübeleriniz 

var? 
- Kendime yetecek kadar ..• 

Bu genç konuştukça bent ıanyordu. 
Ne garib yaratılıştı! 

- Ailece bir ıztırabımı da YQk mu? 
Dedim. 
Bu sözümü de geri çevi.nft: 
- Hayır, bu cihetten kendimi her 

şeye malik sayabilirim. Yalım işte, dü. 
şüncelerim hayata karşı hep bedbin ... 
Şimdi onu bir de ıbaşk:a t(lrltt JQkla.· 

mak lüzumunu ·hissettim: 
- Belki. okuduğunuz k:itablaroan ol· 

malı. Kimleri okuyorsunm:? filozoflar.. 
dan Nietzsclıe'yi mi? şairlerden Boude
laire'imi? 

Hazin bir gülü§le güldü ve kısaca! 

- İnsan wman olur, ölümü de dü· 
şünür ve hatta öz1er. Fak.at irade her 
şeye hakimdir. I:mrabımm yenmesini 
bilmeliyiz, hiç değilse acısını hafiflet· 
meği. .. O zaman seb€bi meydanda olan 
bir kedere bile katlanabilirlz ve ~ne 
de ya~arız, yaşamağa kendimizde kuv· 
vet hulumz. Siz hir. böyle bedbaht1an 
görmedjni.z mi? 
Artık bu bahsi kapamak istediğini 

anlatan bir el hareketile bana doğru 
eğildi: 

- Ne lüzumu var? Herkaıı kendi ka. 
ranlığmı içinde taşısın! 

Bu söz üstüne kayanın üstünde aya
ğa kalktı. Genç kız da doğrulmuş, ala· 
cakaranlıkta büsbütün cana yakın bir 
esmerlik a1an güzel yüzünü, eski bir 
tanıdık gibi dos1ca gülümsiyerek bana 
doğru çevirmişti. Ben de, uzandığım 
kayadan doğrulmu~tum. 

Delikanlıya, aynılmadan: 
- EcnPbi misinfa? 
Dedim. 
Tereddüdsüz: 
- H:tyır, Türküm! 

Cevabını verdi.. arl<a~ından şunu 
ilave etti: 

- Üniversite talebesiyim. 
Cesaretlendim: 
- Ne güzel Fransızcaıuz var! Fakat 

matmazel sanırım ki musevidir? 
- Evet.. matmazel musevi .. 

(Arkan van 
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Yazan: ZIYA ŞAKIB 

Gene bir hırsızllk gecesinde 
Cinayetler ve katiller 

Katil ekseriya kendisini bir aslan gibi müdafaa eder. 
Cinayet 5anki onun ruhunu yükseltmiştir ve bu yüzden 
temin ettiği şöhret ve ehemmiyetten deıima müstefid olur 

Acele ile sordum: 
- Ne gibi?. 
- Paralar, aslanın ağzında. 
- Adam ~en <h.. mterse, ciğerinde 

ol,-un... Ben, öyle bir !kuar verdim ki 
bunu tatbik etmek için hayatım bile 
vız geliyor. 

- Şu halde, derhal işe girişebiliriz. 
- Ne yapacağız?. 
- Sarra! Alekonun evini soyaca2'Jz. 
- Ev nerede?. 
- Beşikta.şta. 

- Evin içi kalabalık mı?. -
- Hayır. Bir, Alelro.. bir de kansı, 

Jnadam Kalyopi.. bir d8 hizmetçileri, 
Despina. 

- E .. paralar aslanın ağzında, dedin .. 
aslan, nerede? 

- Aslan, ~-· evin yir.ıni adım öte -
sinde, karakol var. 

Vaziyıet, mühimdi Bt.r karakolun 
Y1rmi adı.M ötesinde bir sarrafın evine 
girip soymak, kolay bir iş değildi. 

Ben, derin derin düşünürken, Proo.. 
domuz sözlerine devam etti: 

- Aleko, dükkAnmda kasa kullan • 
mıyor. Paralarını ve kıymetli eşyasını 
bir çantaya doldurarak her akşam evi.
ile getiriyor. 

- Evde kasa var mı? 

- Onu bilmiyorum. Fakat bildiğim 
bir şey varsa, bu kurna:ı herif yanında 
daima bir polis dü<M~ bulunduruyor. 
Ayni zamanda, karakoldaki memurlar
la da çok güzel görüşüyor ... Yani, herif 
evden fitil diye bir düdük çaldı mı, bü
tün memurlar oradadır. 

- Fena ... 
- Fena, yaaa .... Eğer böyle olmasa, 

o tıklım tLltlım çanta, şimdiye kadar 
orada kalır mı idi hiç? 

Bir anda aklıma geldı: 
- Hizmetçi nasıl şey?. 

Tercüme eden: Hüseyin Cahid Valçm 
Bunlar h·er gün sokakları dolaşarak Ben bu garib arzudan hayrete düş • 

ciğerleri toptan hıristiyanlara satmağa tilin. Uşaklar hemen koşup istenen şey .. 
çalışırlar. Ciğerleri onlar yerler. Pera • le:ri getirmeğe gi!tEer ve getirdiler. Kü
kende olarak ta ihtiyar kadınlara satar-, çük bir ekmek parçasının üzerine esra .. 
lar. İhtiyar kadmla:r kedileri • rengiz bir tavırla bir tutam tuz koydu,; 
ni pek severler. Fakat bundan dolayı çok j dindarane bir suretle ekmeği yedı ve ar
merhametli olmalan icab etmez. Vakit tık kendisine güvenebileceğm1~ söyliye -
geçirmek için bahaneler arıyan işsizlik rek yanımdan ayrıldı. 

ciğercilere gayet bol bır müşterı sırufı Bu düsturun ehemmiyet ve manası n~ 
daha temin eder. olduğunu sordum ve anladım. Maamafih, 

Hiç bir işle meşgul oimıyacak derece- ileride görüleceği üzere, geme bu adant 
de refah içinde bulunan bır T!.irkün ha- Moldovancı paşa namı altında vezir olun .. 
yat tarzı hergün evi!ıden çıkarken ter- ca, bana karşı ahdini ihlale pek meyil 
cihan gidip bir tütüncü dükkanında 0 - göstermiştir. Her ne olursa olc;un, eğer 
turmaktır. Orada, yeni b:r tütün cinsini 

bu nevi D}.isaka her zaman dindarane bil" 
tecrübe bahanesUe. hiç bir para verme · 

itina ile ehemmiyet verilmezse de Türk .. 
den birkaç çubuk tütturür. Üstüne de, ge-

Başlad ~ n tıı.7 k d"" D"spina bo•- ı k ' l ğ 'b l d lerin fıtratan meyyal bulundukları ın· tı' • ıgım u .c arşısın ·~ "' ::ı··uma san ara ag ama 11 aşa ı len geçeni seyreder. Onlar ise Türkün o 
ahbab olmakta gecikmedim. Kendimi İş, tamcı.mdı ... Artık, bu zavallı kız- atılane vakarına hayran kalırlar. Ya - kam ruhunu tadile çok kere hizmet edi .. 

d 
yor. 

taşra an, henüz gelrn.iş, saf ve iş adamı dan bol bol istifadeye .. ve bu vasıta ile mnda ellerini göğsüne kavuşturup ayak-
bir hıristiyan gibi göstererek kolayca de sessiz, sadasız eve girmiye hiç bir ta duran iki üç uşak doıayısile ona hür- Türklerin gazab ve hiddeti ilk hare .. 
onun naıarı dikkatini cel'bettim. mani kalmamıştı. met duyarlar. ketin ateşi içinde ke:ıdi sini nadıren gös 

Bu ahbablığım1z, üç gün zarfında * İşte bu sırada, ilk geçen ciğerci, 1\irk.ü terir. Hiç bir zaman düello etmezler. Fa 
ilerledi. Muhtelif vesileler icad ederek görerek durur, mahallenin bütün kedi • kat öldürürler. Onlaraa neticesi uzlaşmı 
günde beş altı defa sokağa çıkan Des- ASLAN AGZINDA SERVET !erini toplamak !:ıususunôaki ma.lıaretini ya varmıyan bütün kavgalar bu suretle 
pina, nihayet madam Kalyopinin Bey- metheder, efendi hazretlerinı eğlendir- nihayet bulur. Tecavüz ve hakaret gören 
oğluna çıh-tığı bir gün beni eve kabul Despinayı ancak şöyle ikna ettim: mek için birkaç söz söyler, nihayet ma- bıçağını alenen biler veyahud tabanca ve 
etti. - Sevgilim!.. Sen de züğürtsün, ben rifetini göstermek müsaadesini alır. tüfeğini hazırlar. Bazı dostlar onu tes 
Karşısına çıkan her erkekten istiskal de ... İki çıplak; bir hamama yakışır... eklen geçen dururla:-. Cigercinin sesi- ~e çalış~ar. bazıları kışkırtırla: V'l 

gören bu zavallı kızı o kadar kıskıvrak Bu dünyada; iş becerenin, kılıç kuşına- ni işitince kediler bir an içinde toplanır- katil için teşvik ederler. Fakat bu hazır 
bağladım k i; §aşırdı kaldı. nın ... Günah denilen şeyi bir icad ede- lar. Hatta ciğercinin omuzlarına tırrna _ lıkların haber verdiklerı cinayetin önü 

- Ah Despina!. Sen, o kadınlardan - cek dıeğilizı ... Gel, ışu sevgimizin ve nırlar, esvablarına asılırlar. Ciğerci da- nü almak için hiç bir tedbire müracaa~ 
sın ki .. belki herkes sende büyük bir ev1enmem izin hatın için bir kıeredk vetlilerine derhal bir ziyafet çeker. Bu eylemez. 
güzellik bulmaz. Fakat sen, kadınlık ca günaha girelim. A'1ekonun şu çanta- ah il "l s ne e eg enmiş olan mühım adam Maamafih cinayetten evvel sa::-hoşluı• 
zibelerinin en inceliklerine maliksin. sım ele p,eçirelim. Ondan sonra Yu - f ,,. 

ziya etin masrannı ciğerciye öder. Dil lazımdır. Bir Türk. hiddetinin telkin E.t 
Eğer senin g;bi br zevcem olsa kendi- nıanistana giderek bir k{işeye N>-hlle- b·ım· ah d 

- r- ı ıyen, y u az bilen, Türkler ara- tiği şeyi yapmak i"in muhtaç oldugw u ce 
mi dünyanın en bahtiyarı addederdim. lim. Ömrümüzü birbirimizi sevmek- y .. sında yaşayıp ta onların hususi kabili • saret verilme.sini şarabda bulur. Bu nok 

Diye başladığım nutuk karşısında, le geçirelim ... Bu hareketimiz;n guA - tl · . ahl"k Ad 1 ye erını ve a ve a et erin! tetkik et- taya gelince, meyhaneden çıkar. ."-tık 
derhal boynuma sarılarak hüngür hün- nahından. pek o kadar korlona. Çünkü, · ı b" A al · b L ~ 

memış o an ır vrup ı ıse unu il' mütecaviz için kurtu!uc: çaresı· ancak te 
gür ai!lamıya: bu herifin çantasmdakiler, zaten helal ahmü ...rı~ t h k · d k ö ~ Çı·çe,-bozu'1uı w r "e.LA.a are eti zanne ere Y- cavilze uğramış olan k~'msenı·n becen'k 

•K • 0 • - Eger sen istersen, ben de memnu- para deml Malu" m ya bu ad t f · v • ~· · ' am e ecı· le tasvir eder, yaz'!lr ve bir hata neşret- sizliğine inhisar eder. 
- Yinni.siıni geçkinı. 

Berbad bir feY··· niyetle sana varırım. Fakat on beş li- Jik yapıyor. Ve, darda kalmış bir takım miş olur. 
radan başka param yok. Beni drahoma- zavalhlarm canlarını yakıyor. Haydan İnsanlar birbirlerine yardım etmeğe Cinayet vukua gelir ve yalnız sopa ile 
sız alır mısm? gelen, huya gider. 

0 
müsellah bulunan bekçı (4) katili takibe 

- Nasıl.. oynak mı?. 
- Eh.. ustasını bulsa, elbet oynar. 

kadar derin surette ihtiyaç duyarlar ki k 
Diye, yaıvarmaya başlad1. (Arkası var) d oyulursa, o zaman hakiki cesaret eseri 
~~====~=~======================~~~=~1:=~~~~ç~~Kffidi~biru 

- PekAl!... Şimdi, bana Alelk:onun 
dükk~nım tarif et. · 

Proodomuz, sarraf Alekonun küçü.. 
cttk dükkAnını tarif etti. Ve bu adamın 
gayert kumu, son d~ hassas, kıl
dan nem kapan bir mahl(ik olduğunu 
da ilave edereık soıı derecede ihtiyat 

Devlet Demiryolfarı ve limanları icf etmesi Umum idaresı' ı'IAnları 1 ve mehil bir şey .Jlmak icab eder. Bu m: lan gibi müdafaa eder. Cinayet sanki o-
t d nun ruhunu yükseltmiştir denilebilir. 

ziyetler hepimizin başına gelen talihsiz.. 
İdaremizin Eskişehirde bulunan yol a telyesi kantarlar şubesine, aşağidaki liklere ve zaruTetlere tabii bir ilam teı- (Arkası ııar) 

şerait dahiiinde 23 tes•ıiyeci, 1 tornacı, 1 planyacı alınacaktır. Yapılacak dene _ kil eder gibi görünürler. Bundan dolayı 
rnede muvaffak olacakların efradı ailesi ve zatt eşyası Eski.şehire kadar idare zulürndide kavimlerde daha gayret ve 4> AsayifJ. ,., unıumı emniyeti temin 1çln * tarafından meccanen nakledilecektir. Talihlerin evrakı müsb!telerile ve en geç müsaraatla tatbik edilmelerine ihtiya soka.k.larda. dolaşan devriyeler küçük topuz 

ç şeklinde sopala:rla müsellA.htırlar. Bunların o taTihte :lstanbulurı vıazi~i 'bü.s-- 15 Mart 939 tarih~ne kadar zat işleri müdürlüğümüze müracaat etmeleri, edemi- var.dır. Fakat istibdad kurban ettiği kim- kalm uçlan reçlncye batınlıru.ştır. Suçlular 
bütün değişmişti. Anadoludan gelen yecek vaziyette olanlat"ın mektubla baş vurmalan lüzwnu ilan olunur. selerde insaniyet hislenni, merhameti bu .s1IA.htan kurtulmak için çev1klik1erinden 
milli ordu, lstanbula ,-erleşmiştL Hü • Umum Müdürlük mahvediyor. Kendisi insaniyetten, rahmü istifade e~k istedikleri zaman, bekçiler bu 
lrUme-fuı şe-kli: değiştırlş'; bürtünı idare 1 - Türk olmak. şefkatten mahrum olduğu gibi, zulüm sUAhı onlann bacaklarının arasına maha -

(Bu .. yu··k Mı·net Meclisı" h::1·um" etı·)nın' 2 S ' k d · d il · t ·k lt d · 1 tt•V kim 1 d retle atarlar. Hatta. bazan işlerine biraz faz.o 
l.LA - an at me teblerin en iyı erece eve tesvıyeci olaTak mezun bulunmak ve azyı a ın a ın e ıgı se ere e ıa. istical 1Je gitmekte olan adamların hiO 

eline geçmişti. 3 - Zabıtada sui hale kayıdlı olmamak. zalim olmak arzusunu telkin eder. İstib- bir kabaha.tlerl olmadığı halde bu tarzda ye-
Dört buçuk seneye yakın İstanbulda 4 - Yapılacak nazari ve ameli denemede muvaffak olup fazla talih arasında dadın kendisine köleler bulması, başb - ~ ynvarlandıkJan görülür. Suçlula.n t.evkif 

hüküm silren itilAf dev~tlerinin kuv· 25 nci derece alabilecek şekilde kazanmış olmak. !arına zulmetmek hırsının mevcudive • Jıçln ma.haret tallmt yapan bekçilerin bir 
\retlen,· a~.ık yav•• yava~ çekı'lmekte. y d ff k 1 n1 k b 'li ı tindendir. Türkiyede zulüm Te taaddi ...._ nezakıeti! l"l.kat m1icrl.mlerde ateşli sllMı "'-ı -ı 5 - apılacak deneme c ınuva a o a ara a ı yet erine göre y·iz liraya .,.. Tar.sa yı.nlarına klmse-m kl ...... _ft_, 
1 di B ··dd kadar tabiidir ki birbirlerı·n·~ .zarar ı·k · 3

" ya "'"iu•.uu""""a.r. 
0 

er ·. u mu et zarfında faaliyeti sek- kadar ücret verilecektir. - a munan, arkadan tak1b hususunda bekçiler 
tedar olan Türk zabıtası da, gene eski 6 - İsteklilerin asket liğıni yapmış olup otuz yaşından fazla olmaması lazım- etmemek için orada bir taahhüd, bir ıa • ne kadar ~~etli iseler uzakta durmata da 
faaliyet ve cevvaliyeti ile harekete gel- dır. (572) (1117) rih düstur mevcuddur. o kadar ehemmiyet verirler. 
misti. Sultan Mahmudun feda etmeğe mecbtı- ....................................................... _. ... 

Böylece harekete gelen zabıta, siyasi ~lfflllftlllnfllHllHlllfflllllllllflllfflfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllflllllllllllflllflll~ riyet duyduğu üç gözde zamanında Kut- .. 

:ı:~:ı~~ d~=~leb!ed: :J;~k~~ S5 Türk Hava Kurumu ~ :~~~~!!! ;ı1::e~1::a~ ;:i~kH=~ 
zarfm~a 

0

itilA:f ~vvetlerine dayanar~k ~ B .. 0r y u K p • YA N G o s u § met gizli taharriyatı için onun zeki.sın - Açılıı· lrapanıı flatlan 20 _ 2 • 93§ 
ô. yle rezaletler, lS!.le kepazelikler, öyle § ı 5 dan ve kabiliyetinden hAlA irti!ade ed1 -
alçaklık v~ nan'.korli1k: yapanlar vardı = § yordu. Bir defa, gene böyle bir i§ için. 1----_...;ç;,_ıı:_K-.L_E_a ____ _. 
ki, bunlardan hesab istenilecekti. Onun 5 § Beyoğluna (2) gelmişti. Benimle taııIJ- A~ııı, ı:1,11ıw 
için, bu !tadar uyaruk zabıta karşısında 5 Beşinci Keşide: 11 /Mart/ 939 dadır. = mak istedi. İşi dolayısile daha fazla ka. .._.. 15,9s ı,tı 
oyun oynayabilmek için çdk dikkatle Ea 50 ooo· § lamadığına esef eder gibi gBrftnüyordu 9"-Tn l26,SO 06,150 

11e çok maharetle hareket etmek elzem- § BügQJı ikramig~: • Liradır... § Yakında tekrar gelmek vAdile gitti. Mer- ..,. ~'.=-m !:!!10 
di. := 55 divenin yansını inmişti. Ben de kendi • MUIM ıs.12 ıa,12 
Gözleıim 0 kadar kararmıştı ki, her ~ Bundan baıka: 1~.'J~I. 1~.~Jll, 10.0JJ liralık ikramiye- § sini teşyi ediyordum. Arkamdan gelen u· :::::.. 67,85 67,83 

türlü tehlikeyi hiçe sayıyordum. Ve ~ lerle ( 20.000 Y• 10.000) lıralık ılıd aded mükafat Yardır... § şaklardan birine birdenbit'~ dönerek: _.. 50
•
76 

50,
7

6 

her ne pahruıına ol\11'8a olsun1 sarraf i§ Bu tertibdea bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal et· § - Çabuk, dedi, bana ekmek ve tuı fe- :" 1.~::6 2::!!ı5 
.Alekonun çantasını qrrmay:ıı kafama 5 meyiniL Siz de piyaaıoaun mea'ud Ye bahtiyarlan aruına § tiriniz. (3) 9ıtlra t.IS6 1.156 
hıymuştıum. := girmit olurıunuz... . := ------- ,... •,'3711 •.3376 

A1!~0;:t~~= ~ ~~, ~ş~ ~lllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlfW ~~.c~~~~~:a::ı~ 0==~ de ı'Ho- =• ~:~5 ~'.~s 
· d • s 1 fd . <ı> P~ra. sefirlerin, ~an.sızlar m~ a.daptttl 24,9676 24.9675 

t'endim. Gece geç vııı!kit e o civan do- Beledıye u ar aresınden : olmak üzere, hemen bütftn ecnebi tücce.rla- ...... U,!i05 °·906 

!aşarak evin etrallm V'l! karakolun va- . arfl .. akasa ilAnı rınm oturduğu varoştur. ~ 90lu ..._.... &.s375 11,8376 
~yetini iyice tedkikten geçirdim ... Va· Kapaıı z a mun , · Galatad:ı t1Jplanmışlanhr. Fakat bu Jıld ma- 'ro9olAAIM " '

62 14·62 

ıiyet, Proodomuzun da dediğinden çok İdaremizce m~telif kuiur~a cem an _ıl9842 kilo yuvarlak betonarme demiri haileyi miinho.sıran Avrupalılara fıLhs1s • - =- ~·.!~~ S0,5375 

!nüşkill w daha QOk tehlikeli tdi. kapalı zarfla munakasa sur:tıle satın aıınacaktır.. dllmjş zannetmemelldll'. Türkler, Rumlar, 1--~--:-:---------23_,s_9_2G-I 
B

x 
1 

..___'-'- \..-~ . . kı ı _Bu iş için tanzillı edilen şartname İdaremız Levazım servJSinden parasız Yahudiler, Ermenner burada ent bini müte- 1 ı T 1 il a A z L A a 
uy e Om.uuua. U\::'rauw., azrrumı r • . . cavız bir nüfm t.oşkll ederler. h:ı tiQ yQz A?-

ntad1m. İşe, lılı:metçl Despinadan baş- olarak alınabilır. . rupalı, ya.hud sözde AWUp&h da bunlara. tn- 1--------r-,,.-,w-,--Ka-p_a_u_ı-J 
lamayı b.rarlafbrdrm.. 2 - Şartnameye göre tanzim edılece~ kap~lı zarflar iha~e günü 20 Mart 939 zlma.m ~eT. * Pazartesi günü saat on beşe kadar Taksımdekı İdare Merkezimizde Müdüriyete . .<3!. Tilr'kl~rin ıtlkadıMa., en biiyO:k n&n • 

İyi bir tesadüf bazırlıva:rak bir bak- verilmif olmalıdır. Bu &aatten sonra getirilOCek zarflar kat'iyyen kabul e.:Iilmez. korluk kend1stnden blr gıda allllmll} olan a-
J , -Oamı unutmaktrr. Bu gıda.yı da bu dınstıurda 

·· "' ina ile cll35ı ekmek w tiız temsil eder. 

tavsiye eyledi 

Ankara borsası 
-···--

,.... IQ'csl,... 

• • m • 
• • 1 vadeli 

1 

l 



14 Sayfa SON POSTA 

eniz Şeytanı 

Yeni bir maceraya doğru 

xxvm 
WAKAYADA tNntıjZLERE 

YAKALANMA 

Şubat 21 

Bisiklet müsabakaları 
Pazara başlıgor 

Ankara muhteliti önümüzdeki haftaya geliyor. Galata" 
saray. Fener 8 takımları Cumartesi günü 

karşılaşıyorlar, şild maçları için de ilk toplantı yapılıyot 

ludağda talebe grupları arasında kaya* 
müsabakaları yapılmıştıır. Bu müsa • 
bakay::!.; Uludağda bulunan .Ankart 
Yüksek Ziraat Enstitüsü talebelerJ. 
kendi~erinin kayak btlgisi ve tekn~ 
itibarile diğer talebeden üstün oldu1r 
larını söyliyerek, iştirak etmemişler "' 
dlr.. Dağ-ci* Fedenasytwn.U'Il<a beşvik 
mahiyetinde tertib edilen bu husut:I 
yarışlard<ın birisi 600 metrelik iniştir• 
Bunua cirinciliğini Ankara Ga'Li :86" 
den T>erbiyesi Enstitüsünden Hayri 
Giin ka:-:anmıştır. İkinciliği Salahaddill 
İzbul cılmıştır. Mehmed Ali Hasergiıl 
de üçi)~cil olmuştur. 

Yedi kilometrelik mukavemet ya • 
rışmda ise Ankara Gazi Beden Ter • 
biyesi Enstitüsünden Turgud K<>rdaıl 
birinci, Mehmed Ali H!asergin ikindı 
Zeki Taner de üçüncülüğü kazanmıf 
lardır. 

Holanda milli tak,mı lnoiltere 
' 

UçüncU lig takımlarından 
birine yen ·ıdi 

İngiltere üçüncü lig takım'lartınd~ 
Watfo~ Holanda seçme takım.ile Ro' 
terdam'da yaptığı maçı 4 • 1 gihi mil' 
hirn bir sayı farkile kaza.mru.ştır. 

İngiliz "!.akımının oyunu Ho1andaı • 
da çok beğenilmiştir. 

Holan<la seçme takımı yakında ya
pacağı milli maç için bu oyunu hazır • 
lık mahiyetinde oynamıştır . ...... _ ..................................... ·-···-___..., 
Bir delikan hyı öldürmek 
isteyen bir köylü başına 

yec:iği taşla öldu 

Ka.§ın Köjkerler m 
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11 Şubat SON POST& 

Bütün ağrı ve sızılara karşı en müessir ve mütekamil kaşe 

l
1 

__ İ_n_h_is_a_r_Ja_r_U_, _._M_iı_· d_iı_· r_Iu_ .. g.._v u_·· n_d_e_n_: _j 
Ciıısı .Mıklttrı ~uilaın

ınen B. 
Lir11 Kr. 

Muşamba 'l7 ad. :,78 ,-
Seıeron kağıdı 15:>00 tabak 6PO .-
Çuval ağzı dikme mn- l ad. sıf 490 .-
kinesi lım r 

% 
... ,,J 

1\ uv. re. 
Lira Kr. 

ıs 35 
47 5 
U6 7.3 

En.s Hnıeııın 
şekli saati 

açık eksiltme 14 
1 • 14,30 
1 1 15 

I - Cins ve mikdan tahmil bedeli ve teminatı yukarıdl ynztlı üç kalem mal
zeme şartnameleri ve nümuneleri muci blnce ayn ayrı ekc;fümeye konmuştur. 

II - Eksiltme 16/3/939 Perşembe gürü ihizalannda yazılı saatlerde Kabataşta 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonun-da yapılacaktır. 

m - Şartname ve nümuneler her gürı sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
IV - Dikiş makinesi eksiltmesine iştirak etmek istiyenıer fenni tekliflerinin 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü tuz fen su besine beş gün e\rvel b0 rnyi tatbik tevdi 
etmeleri ve tekliflerinin kabulünü ınu~a zanunın iştirak vesikası almaları Hı.zım

dır. Eksiltmeye iştirak edecekler % 7.5 güvenme paralaril~ münakasa için tayin 
edilen gün ve saatlercit! yukarıda adı geçen komısyona gelmelerı ilan olunur. 

(1129) 

BANKA 
KOMERÇiYALA 

ITALVANA 
Tamıırnen tedlye edllmt., scrmayeal: 

700.000.000 lta,yan Lireti 

Merkezi : MİLANO 

Butün i·a~yad ... İstanbul, İzmir, Londra 
ve New-York'ta Şubeleri vardır. 

JlarlçtHJ Baııltalanmn: 
B.'\NCA COMMERCİAI.m İTALİANA 

CFro.ncc) P rls, Mıırse!lle, Toulouse, Nice, 
Mcnton, Monaco, Montecarlo, Cannes, Juan
les - Pins, V11lefranche - aur - Mer, Casab
lanca Maroc). 

Bl\'WA C'OMMERCİALE İTALİANA. RO
MENA: Bu •re.s~. Arnd, Bralla Brasov, CluJ, 
Cootnnz2. Gal z. S!b u. Timlch ara. 

--------------------------------! B.\NC'A COMMl<'°CİALE jr'\LİANA E 

Satış ilanı 
lstanbul Dördüncü fer ı Memur'uğundan : 

Annanuhi ve Virjini tarafından vakıf paralar idar('sinden 24058 ikraz numa
rasile borç atman paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup bor
cun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar ver'len ve tamamma yenı'nli üç 
ehlivukuf tarafından (1860) lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda Panırıltı 
mahallesinin Kuyumcu sokağında eski 2'>. yeni 38 kapı numaralı sağ tarafı Yor
gancı veresesi hanesi, solu tuhnfçı Ua mamcıvnn Arşak hanPsi, arkası DülgPr
yan Kapril menzili bahç~si.. önü yo~ ile çevrili bir ahşab evln. Evsaf VP mesahası 

aşağıda yazılıdır. 

Zemin kat : Karesiman döşeli b'r antire, bir sofa üzerinde camlı ü~ dolabı olan 
bir oda, bir merdiven altı, bir sahanlık üzerinde yük ve dolabı olan diğer bir 
oda. 

Bodrum kat : İçince kuyusu ve mozayik tekne ve musluğu ve sabit kazanı 

olan zemini karesiman döşeli bir çamaı;ı rlık, karesirnan döşeL bır ara~ığı havi 
sıcak su musluğu bulunan banyo olrnıya müscıid bir hela, sokağa ayrı kapısı 
bulunan zemini çlmento döşeli iki bodrum, dört kömürlük. 

Birinci kat : Bir sofa üzerinde iki oda, bir hela. 
!kinci kat : Bir sofa üzerinde iki oda. bir hela, sofada bir y-Jk ve dolap. bir 

. ocak mahalli ve tavanda aydınlık icin camekan mahallinden ibarettir. 
Umumi ev!afı : Bina ahşab olup yangın duvarları mevcuddur. Bodrum bt 

bahçe tarafında zemm sev~yesindcdir. Bahçenin etrafı duvar·:ı çevrilmiş olup 
içinde ahşab bir kümes vardır. Binanın havagazi ve elektrik tesisatı rnevcuddur. 

Sahası : Umum sahası 90 metre murabbaı olup bunun 55 metre murabb3ı bi
na. bakiyesi bahçedir. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası Y"'Zılı gayrimenkulün tamamı açık art -

tınnaya konmuştur. 

1 - İşbu gayri menkulün artırma şartnamesi 27 /2/939 tarıhinden itibaren 937/ 
325 No. ile İstanbul Dördüncü İcra daire inin muayyen numarasında herkes·n 
görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı o1anlardan fazla rnaltlmat almak istiyenler 
iŞbu şartnameye ve 937 /325 dosya No. sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pey veya 
miFli bir bankanın teminat mektubu tev-li edilecektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifa'< hakkı sahiblerl
nin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddia-
larını işbu nan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı rnüsbitelerilc bir
likte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde haldan tapu sıcili ile 
ıabit olmadıkça satış bedelinin paylaşm1sından hariç kalırlar. 

4 _._ Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini okumuş 
ve lüzumlu maliımat almıc; ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu. 
nurlar. 

5 - Gayrimenkul 27/3/939 tarihinde Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar 
İstanbul Dördüncü fcra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artı
rana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin ~~ 75 ıinl bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bun!'ann bu gayri menkul ile temin edilmiş .alacaklarının rnecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalamk üzere artırma 15 gün daha 
temclld edilerek llj4/9.H tarlhindP Salı günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 
Dördilncü İcra memurluğu odasında artırma bedeli satış lstiyenin alacağına 
rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayr· menkul ile temin edilmJ~ alacakları 

mecmuundan fazlava çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir be
del elde edilmezs~ ihaıe yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet 
fçınde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı ol
maa veya bulunnıa,..!!!l bcmen on beş gün nıüddet'le artırmaya çıkarılıp en çok 
art>Una ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den he-

BULUARA. SoOa Bıır :ıs, Plov iv. Varna. 
BANCA COMM'ERCI LE İTALİANA PER 

L'EGITI'O. Al x ndrte d'Egypte, Elkahlre 
P rt - Said. 

Bo\NCA COMMERC'İALE İTALİ.ANA E 
ORF.f:A, At na, Pire f:: l"11lk. 

l3ANCA COV .. MF'll IALE İTALİANA 
TRt ST COMPı\NV P lndelntı•a. 

lHNCA COMMERriALE İTALİANA 
TRUST COYP~?olY - Nf'w-York. 

l\fiisterek Bankalar 
B !lque Fr " " et İtallenne pour 
rique du •mt' Paris. 
Arı>nt nde: B ı noo-Atre3, Rosarto de 

Sant fe 
BRF.STL Y/ cia: Sao-Paulo ve başlıca ~eh1r

le-rl'1de ııubeler. 
CHİLİ'de· Sant1aeo. Valparaf<;o. 
~OLOMBİ.A'da: Bn •a, Barranqullla, Me

de lln. 
UPUGUAY'da: Mo!"t"video. 
B'\NCA l'F.Ll..A S\'IZZfRA İTAl.İANA: 
t.ug n11, RelllnZ\'Oll, Chlasso, Locarno. 
7.uricb M •ndrl<ıio. 
)UNCA UNGARO • İTAT.hN~ S. A. 
PPt-te ve başlıca Şehirlerde Şubeler: 
JmV /. TRKA BANK D. D . 

Zagreb, Susak. 
H~ ·cA tTALİANO - LIMA 

L.ma CPerou) da ba.şlıca Şehtr',.rde Şube
ler: 

P,l\Nf!.\ fTALIANO - GUAYAQUIL 
Qııayaqull 

lstanho1 Merkezi: 
Galata. Voyvoda Caddeat, Kara.köy Palas. 

Telefon 44845. 
Jstıınbn1 RüroS'U: 
A~alemcin·:. Han. ~elefon 22900 /3/11/12/15 
~yolla Buroew: 
lstikll\1 Cadde&l No. 247. Telefon: 41046. 
Kasalar ican: İtalya ve Macaristan için 

ve Tourl.stlque çekleri ve B. C. i. 'I'RA VEL
LER'S çekleri. 

······························································ 

Son osta 
yevmi, sıyul. Ha vad13 n Halk cazeıe.u --···- . 

Yercbatan, Çatalçeşme sokak, 25 
tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize e..iddir. 

-····-
ABONE FIATLARI 

1 • 3 
ı-ene AJ Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 ıov 400 
YUNANİSTAN 2J4J 12'W 710 
ECNEBİ 27 ) 

' u 
800 

Abone bedeli peşindir. Adretı 
detiftirmek 25 kurı.11tur. 

1 
Ay 
Kr. 

lbU 
270 
!JOO 

saô oJunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın rnemuriye- Gelen evralı gm verilmes. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk 
Şube ve ajans adedi: 262 

Lirası 

Zirai va ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

t 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lır' · bulunanlara senede .f de(a çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 
goı e ikı amiyc dağıtıla Jıktır: 

4 Aced 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 " 

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

DIKKA'f: Hesablannda~i paralar bir sene içinde 50 liradan a~alı 
du«mıyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasıle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUI, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Bazira 
tarihl6rinde çckilect'ktir. 

N~fıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Manyas gölü seddeleri ve regülatörü inşaatı keşif bedeli c5~4977. lı!'a 22 

kuruş. 

2 - Eksiltme 21/3/939 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 da Nafia VekAleU 
Sular Umum Müdürlüğı.i Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulila 
ynpılacalctır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi. mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
§artnamesi. fenni şartname ve pr ıjeleri c26.- lira c75> kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabil·rler. 

4 - Eksıltmeye g rebilmck için ;sıcklilerin c25149> lira c09.ı> kuruşluk muvak· 
kat teminat vermes~ ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel 
ellerinde bulunan bütün vesikalarla bırlikte bir istida ile Vekalete müracaat 
ederek bu ife maMus olmak üzere vesıka al.malan ve bu ves;kayı ibraz etmeleri 
ıarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunınıyanlar eksilmeye iştirak 
edemezler. 

5 - İstekiilerin teklıf mektublannı ikinci maddede yazılı saatte:ı bir saat ev • 
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır • 

Postada cıl&n gecıkmeler kabul edilmez. c534> cl052> 

lstanbul Jandarma 
Mikdan Cinsi 

Kilo 

20.000 
12.000 

Kösele 
Vaketa 

Sabnalma Komisyonudan : 
Tahmin bedeli İlk temina+ı 

Lira Ku. Lira Ku. 

33000 00 
30000 00 

63000 00 4400 00 
timJıte alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). llanlal'dan me.'aliyet alınmas. 1. - Cinsi, mikdan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı iki kalen 

7 -·Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını yirmi se- Cevab için mektublara 10 kW"Ufluk kundura malzemesi kapalı zarf eksiltmesiyle 22/Şubat/939 Çarşamba günü sa 
nelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe mecburdur. Miltera- Pul illveJıi llzımdır. 111: de ~...fıı...cut,ad'Akı' + ...... anbul Jandarma Satınalına Kom.ı·syonunca 

5 
.. -ı.- alın • 

kim vergiler. tenvirat ve tanzifat ve tellAliye resminden miltevellid belediye rü-

1
, ... p;;;;;·;:;;;:·~·7{i"i;;~;;j"""'\ı " ~-r----- .u.ı aıı.uı 

mmu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid olmayıp artırma bedelinden tenzil Telgra/ : Son Posta ca:ktır. 
olunur. İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra 2. - Şartname 315 kuruş bedel mukabili adı geçen komisyondan alınabilir. 
memurluğu odasında işbu ilAn ve aösterilen artırma fartnamesi daireafııde aa· \. .. :~:~=-~~~~-----.. __.,/ 3. - İırteldilerin 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri kapalı zarf teklifle· 

..._ ...... ______ .._.-..~.__-ı.._~,,._-'U40l~~----~--~--~--~~~~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~rin.l~·~Dı~ale~IÜJltl~=-Na::~t~1:4~d:•~k:ı:d~ar~kıo:mıayo~·:::n~a~v=e=rm:~:l:e:ri~v=e~m::ak:b:u:z~a:lm~a~lan::·-_:__·'129e::~~J 



ıs Sayfa 

UYKUSUZ GEÇEN GECE 

rNe;~;.·-;;;;··;tırab 091dyor. Bit tek kqe 8 R 1 P 1 N bu ta
laam.111lll edilmez atnJI dJncHrmete katı idi. '·····---········ ................................ __...._.__....._._ ......... --.... ·-- .. 

' • 8RIPIN ı En tiddetll bq ye 
diş atnlarını kes•r. 

• GRIPIN : Sotuk aJıınlıtıadan 
antevellld bntun atn, il· 

Zl ve aancıları ltlr'atle ı• 
9(rlr. 

e oftlPiN ı Oripe, bq nılle
•in• •• dlter nezleler• kup 
90t moesatrdJr. 

e GR;PIN ı Bel, lblr, romatts
•• atnıınnıta hararetle taY· 
aty• edilmektedir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 
Aldanmayınız. Rağbet s-ören her şeyin taklid 
ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
: l .,. • • ' 1 T _.;:-,,• ,; • • 

BON POSTA 

GUZELLIGl 
iÇ N 

~ .. r-.... -~ .. : 

KREM BALSANİN 
KANZUK 

Bütün dünyaca takdir edilmlt sıh· 
hi rüzelllk kremleridir. Gece için 
:J•ih, ründtlz için yağsız ve · halis 
acı.badem çeşidlerl hususi vuo ve 
tQlenle sabhr. 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOÔLU • lsTANBUL 

ROMATiZMA 
LUMBABO 

SiYATiK 

E 
ye BO'TON AÖRILARA KARŞI 

kullanınız 
ÇABUK ş·FAYI EULURSUNUZ 

1 • DiKKAT 
APiKOGLU 

SUCUKLARINI 
terc ih ediniz. 

Halis koyun ve sığır etinden ma· 
muldUr. BIHnn bakkallarda satılır. 
Taklitlerinden sakmınız. , *' 1 lmal&.thane : Maıtepede 

Süt Makinesi Satanlara ilan \ ,!• 1•1~:.· 24340 
_,., 

En ynksek maldım en ucuz çeşidine kadar 1 
soTemiıuMiKif NEadaERINIZ ilan Tarifemiz 

geıınış olup, yeni tenzilatlı fiatlarımızla 
Kıttaloklanmızı isteyiniz. 

Umumi Acsnta va Merkez Deposu : 

TÜRK • AVRUPA Limited Şirketi 
İstanbul, Gal ata, Perşembepazan No. 61. 

~-------------------------------!' 
aJ&dıepdk 

Dlf MACUNU 

kullanınız Lezzeti 
hoş, dişleri Jnoi 
gibi parlatan Ko-
llnosu dünyada 
milyonlarca zevat 
seve seve kullanır
lar. TUpUn muhte

viyatı teksif edilrıriş olduğundan uzun müddetle ihtiyacınızı temin eder. 
Büyük tüpü ü , küçük tüpü 22,5 bırıaştur. 

Gripi ve nezleyi, baş, diş, ve romatizma 
ağrllarını derhal geçiren ·en iyi ilaçllr. 

1 kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. 

Tek sütun santırn1 -
Birinci aahile 400 k"ruf 
I kinci aahile 250 » 
Uçüncü •ahile 200 >> 
Dördüncü •ahile 100 » 
iç •ahi/eler 60 » 
Son ıahile 40 >> 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilan yaptıracak· 
ıar ayrıca tenzilatlı t arifemizden 
istifade edeceklerdir. Tarr., yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir t arife derpi~ edilmiştir. 

Son Posta'nm ticart · ıaniarı~a 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıincıllk ltollektU Şirketi 
K.ahnmamade Haa 

Ankara cıadd.ı 

............................................................... 
Son Posta Matbaası 

NeFiyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 

S. Ragıp EMEÇ 
SA.HiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

BASURA ÇARE YÜREK ÇARPINTISINA 

Şahat 21 

• İNKIBAZI 
c.E""Rce 1e·ısi MEMıiuNive1u ve ondan mütevellid baş ağrılan, _... 

man.sızlığı defeder. 

MiDE ve BARSAKLARI 
kolaylıkla ve mülayim bir şekilde bo
ıaltarak vücude rahatlık ve ferahlık 
verir. 
HAZIMSIZLIK, ŞİŞKİNLİK, ~ 
ti, gaz, sancı, mide bozukluğu, barsak 
ataleti, Th'KIBAZ, saralık, safra, bra· 
ciğer, mide ekşilik ve yan:rna}arında 
ve bütün mide ve barsak bozuklukla· 
rında ku Hanınız. 

Son derece teksif edilmi( bir toz o
lup yeTini tutamıyan mümasil mfuı • 
tahzarlarılıın daha çabuk, daha kola· 
yı ve da~a kat'i bir tesir icra eder . A· 
ğızdaki tadsızlık ve kokuyu defeder! 

MAZON ismi üzerinde ısrar ediniz. 
HOROS markasma dikkat ediniz. --~-.----·--- ---

Türkiye Kızılay 
Cemiyeti Genel Merkezinden: 

Gaz Muk~ fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinde ~ 
sahibi bir mAkinlste ihtiyaç yardır. Ayni zamanda yazı maldnelelintD 
tamirini de yapabilenler şayam tercihtir. 

Makiniıt, ihtiıas derecesi anlafllmak Ozere o.o ay. teertıbe 
anaaje edilecek ondan ıonra aslt ıatıtebaıısıs olacaktır. 

Taliblerin blzmet n kifayet YeslkalarHe Yenipostıne clTannda 
zılay hanında, Kızılay Deposu Direkt6rlntnne moracaatlan. 

S0MERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden~ 

Pamuk ipliği Satışı: 
Kayseri Bez Fabrikası mah 
Nazilli Basma Fabrikası ,, 

12 No. Paketi ·'15 Kunıt 
16 • " 480 • 
24 " • 580 • 

Ereğli Bez Fabrikası ,, 
Yalmz Ereğli Bez Fabrikasmda: 
1 O Balyahk siparişler için 

24 " 

" 

• 

" 

580 

575 
570 

• 

" 
15 
25 
50 

" ,, 

" 

" 
,, ,, ,, 

" " " " 
" ,, " " 

565 
560 

Fiatlarla fabrikada teslim ~artiyle satılmaktadır. 

" 
" 
" 

iplik mUstehliklerinin yukard'\ ya7.liı fabrikalara gönderecekleri be
delleri mukııbilinde ihtiyaçları nisbetiııde iplik siparişi ver~cekleri 'f8 24 
numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği mns
tehliklerinin de ihtiyaçlarım yine aynı şıutlarla yalnız Ereğli Fabrikasına 
sipariş edebilecekleri ilAn olunur. 

S'ÖT ·l!AldlfıLBBIDIB. 
Paslanmaz, lekelenmez ve bozulmu. 

Yedek aksamı daima mevcuddur. 
Anadoluda acenta aranmaktadır. 

Taşra Satış yerleri : 
Konyada Kaşık~ Necati, Enurumda 

Neı'et ~olakotlu 

TÜRKiYE UMUM VEKiLi: l stanbulda T11 htakale caddesi No. 51 JAK DEK.ALO '-- , 
Traf olduktan ıonra cildinize 

krem ıürmeyiniz. 

POKER 
O T raf Bıçaklan cildi yuma-

·~~~~l:'l!'i"~~~~r-::iı' ıabr Ye yfil:ünllıft pamuk 
fibi yapar. 

Her yerde P O K E R traş bıçaklarmı 
ısrarla isteyiniz 

ROMA TiZMA YI 

HEDENSA NEVROL CEMAL PiMANOL I~ 
Akba kitabevi 

Her dilden kitab, gazete ve SON 
POSTA'nın Ankara bayiidir. Under
vud makinelerinin de scentasıdır. 

r~~fbı Ratip Türkoğlu "~ dır. Ameliyatsız memeleri söndürQr, mahveder; 
kBnl ağrıyı derhal keser. Bnttın dünyada şöhret; 
bulmuş milyonlarcıır basurluyu kurtarmıştır. 

' . . - . 

emsalsiz ilAcdır. Hiddet, merak, korku ve teessUrden 
bayılanlara, hafakana, bntnn sinir buhranlanna 20 
damlası hayat verir. Kullanmıyan, sevmiyen yoktur. 

- -

geçirir. Siyatik, bel, diz ve kalça ağrılarını, 

arkaya giren sancıları geçirir, 'fDcudü kızdı· . 

rır; soğu!!un ciğerlere geçmesine mani olur. 
-

rkecl : V iyana oteli 1ıra11 . No. ı6, K•t 
cM berırüo ~tl.CH ~ar• ııut 14 , cı.. 4'\) 

Y• bdır lwı:.lanaı ıranı ..... 
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