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Balkan Antantı Konseyi 
bu sabah son toplantısını 
yaptı, tebliğ neşrediliyor 

Y onan Başvekili: " Hiçbir yeni anlaşma 
müzakere ve imza edecek değiliz,, diyor 

Gece kral sarayında 
bDyDk bir suvare verildi 

B ilkt-efte Jsral IClf'Clrt 
B~ 21 (Husust) - Balkan Antn- Arma. !Coliaı*°- kouey ualan ,...,._ 

tt k.oııayi. Wclbah ve öfleden sonra olmak ne bir ötı. lllyafeti vumiftir. Gece de 
<izere bugün iki toplantı yapDUfbr. Yunaa ..tanüıallffinde Yunanlltan n,. 

Bqvekn muavin.4 ve dahiliye DUlft (Dnc:ım& ıı "'ci aa1/fada) 

Bir Jıa n gitme davaaının lıorlıan9 netlce•I 

Suriyede gizli bir 
radyo halkı isyana 

teşvik ediyor 
FRANSIZLAR TERTIBA T ALDILAR 

r-- -· 
Partiye meb 'usluk 

için moracaat 
edenlerin sayısı: 19 511 

1 A2'kara 22 (HUS\111) - ÖDümU.. 

1 

deki gQnlerde C. R P~ U:mu. 
d Rıeltı vekili Dr. Refik &,da • 
mm~~~\tlr 

• tıoplma yapacaktJr. Bu Ulp1mt.ı • 
1 da meb.,. seçiminde Parti W'afıD. L'o. .... ı• tindi •yfüa) 

lnoiliz sefiri 
memleketimizden 

ayrılıyor 
Yeni sefir bu sabah 

şehrimize vardı 

Başvekil dün spor istişare 
heyetinin toplantısında 

mühim beyanatta bulundu 

Ankara. 11 - Yeni içtima devreline 
baf1aınlf olan BaJVekAltt Beden Terbiye
si Genel Direktörlültl merkez istiıare 

_<De_vamı~ hıci sayfada) 

İngiltere silahlanma 
lllllllll!!ll.IM -·ı;;,-k"i~; .. ş~;;~·~ programını ikmal için 

\ ::..:..-; ~ ! yeni istikrazlar yapacak 
1 BUtV. tc>YliLJIOf' : 
···--·-····· ....... : Londra. 21 (Hususi) - Avam Kamara-

. sının bugünkü toplantısında. hükOmetin 
j millt müdafaa programına müteallik mü
zakereleı-. devam edilmiıtır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) ............................................................ -
Bulgaristan ve 

Balkan Antanb 
Yazan: Emekli General H. 

Emir Erkilet 
' ıncl ıayfamızda okuyunuz! 

Cümhurreisi Ankara 
Halkevinde bir saat 
tetkiklerde bulundu 
• 

lnönü. gard içinde kısa 
bir segalıat yapacak 

Milli Şet evvelki gfınkı1 k4bul Tetmtn de btr geneT&limi.ılc gmlfih'lnkn 

A b..P:a 22 (Husus!) - CUmhurreili Ankara 21 (A.A.) - &.ııün etim -
inana. '\Ün bir müddet IOnra yurd hW'Nhrimiıı Millt Şef İsmet İııönii 
içinde kısa bir seyahat 7apaca!ldan Halkevlımnin 7 nci ytldöınümil dolayı.. 
haber Yel'ilmektedir. (Dewıma !Z inci ..,,/,ti•) 

F ransanın istediği 
teminatı Franko vermiyor 
Dün Bar~elonda Franlconun önünde ltalgan lcıtalarının 

iştirakile muazzam bir geçid resmi gapıldı 

İngiltere ve Fransa hükUmetlerinin Frankoyu tanı)1p 
tanımıyacaklan bugün belli olacakmq 

Tatan Limited Şlrlıettnde tahlıtlıat gapan 
heget bir talıas aallatlmallne tesadllf etmedi 

De raporunu V ~lılilete glJnderdl 

Ege mınt4TCıuındcın Ame"'l1ca11a ih mc edilen tiltünleT ıevkP.dHirken 

Şam, 18 (Hususi muhabırimiz yatı

yor) - Suriyenin her tarnfından karıpk
hk haberleri gelıyor. Her tarafta gençlik 
ve onlara iltihak eden halk kütjcleri ta
rafından kah hüktimet aleyhine. kAh 
Fr nsadan istikliil ve hürriyet istemJk 
ü .-c büyük nümayişler yapılıyor ve hf'r 
tE .. f ' a halkla po!is V" jandarm3. kuvvet
le: i arasında milsldemeler vukua geli· 
y . f'amda ise vazıye~ daha ağırdır. Bü
ti abıta kuvvetierı daimi bir hareket 
h· n:lc bulunuyor ve hemen her saat t&

ke rür eden hıidic;eien teskin ile meşgı!l 
oluyor. Dün bütlin gün büyük nümay iı

lerle geçti. Zabıta ile nümayişçiler an
sında çarpış.malar oldu. Ölen olmamakı.a 
beraber bir haylı mecruh var. Ye.P;-i~n 
bir takım insanlar tevkif edild ı . 

{Devamı 11 inci ıayjaci4) 

Dün aabah gazetelerinden biri tütün idi. Dün bu mevzu etrafında yaptıjıını& 
işlerile alakadar iki mühim yolsuzluktan tahkikata göre: 

\...ıııı..-------~-_,J bahsetmekte ve baıı malümat vermekte (DevlllDI 14 üncü 1aJ{ada) 



Her gün 
--···-Her zaman, biz, bize 

Benzeriz/ Her zaman biz, 
Bize benzegeceffeJ 

B iz bize benzeriz! Bu sözü, bütün 

Tllrkler atbi. ben de ~ defa 

Atatttrldhı alzmdan iftttim. Atatihk ba 
.eıza .CSyleıdili aman, bizim için bir ta· 
tmı Ana ltalam meseleleri mtlnakaja e
clfll,.ar w bu mflnakaşalar arasında, bi
lim tatlidci ve tanzimatÇ? münevverle
rin. ,aklen inmif yegAne hayat hakikati 
olarak tamdıklan Fransız parlamento
euJulunun eaularına doğm gitmek filür· 
Jıeri ileri ririUüyordu. Atatürk aldan· 
mıym realtat ı&ziıe, o taraflara d9ğrtJ 
lltmd; hangi taraftan bakılsa hiçbir ta· 
nıla benzemiyewı ve fakat. bizim o günkü 
w batıl bulDukil iht.iyaçlanmıza cevab 
wnn hUIUllf Mr rejime .doğru gitmek ft· 
_.., ,onnn birinde, ağzını açtı ve birçok 
..,._ aramda bunu söyledi: 

..- Biz. bbl benzeriz!• 

.O Amanlar, bu ıözll, Atatilrkiin h~r 
fllJl kendi iradesi.ne uydurmak istfyea 
bir meyliırln fanteziye benziye~ bir te
ahGrtl olarak teWdd edenler yok delil
di Bmıunlıa beraber. Tilrktyenin talihin4 

Ttrtiyenln llayabndll ve Türldyenbı hıa
bk prensiplerini ı:tırkiyenfn tarih.Ue 
'l'aıti1eDin bagibıldl realitelerlııde ara
mllk llzım aeldflini ifade eden bu s6z. 
M,e.t bir lla~tin bizzat 'kendill idi. 
aı .azil 'butlln babrlayıpm aebebsll 

delildlr. fmrecllni.ıı istifası ilzerine Jnl 
Macar hükametlnl tef1d? eden Kont ,... 
Jeti, bbtnelbd eaerı,eı farbsuıa taı.. 
.. ederken. ıeçea giln, fırka humıun-
4' bir mıblk _,ledL Teleld Macariltaa 
mn ftyth eem!,.et lltmlerindendir. Nut
ku da bir taraftan siyasi bir nutuk, bir 
taraftan da 1ıttcarlı'1n l!al ve t!tikbaDne 
atd içtimai n tımt bir konferans telrllnf 

aldı. Bir anhk. Macariıtın mukadder• 
tından baı.ederken. Atatürk libi. o daı 

SON POS!'A 

Realmll 

Herkesin içinde bır delil, bidaç phsiyet gizLdi:. Ba.zan 
bu §ahaiyetlerden b.irf dıiğerlerine tamamen hAkim olur, on
ta.n tamamen '5ldilrlr, o zaman insa.."1 tek phsiye: sah!bı.iir, 
mütevazindir, her .. ,kit aöründüğıi gibidt:. buan ise insa
nın tek ıaJısiy~ u,Jf olur, dijerla-iue gaiebe edemez. on· 
larla daim! müc•••ı. halindedir. O zaınaıı hıunın harekıat

leıinda .imicam" ıttırad yo]l;tur, bir ,an yaptıfı, diğer gitn· 
lrrin hareketl.,.iH 1l)'m8Z. 

kısası 
-n•-

Hükumet atıfeti 

iL Taa. 

V eııt .kanundan evvel tekaüd er 
dilmek bedbalıtlıjma uinYBll 

vatandaflarm da bir mretle terflhlerinl 
Doktor Beflk Saydam hükQmatl clil§iinilc 
yor ve bunun ameli yolunu anyormua 
diye tlç dört lilndUr gazeıe uyfalannda 
bir havadis dolaşıyor. 

Bu davayı en evvel ortaya atıp müd.,. 
faa e:lıenlerden bin olduğum ıpı gene b11 
haberi sevinçle telakki edenler arasında. 
yun. Hakikaten. etik! miltekaidlerin v .. 
ziyeti ehemmiyetle nazarı dikkate alm
mafa, birinci clm!cech ıayıttır. Hususile 
ki bunların içerisinde. muazzam v• 

Yenı bir i§e J:.a:_Jarken veya hQatuıızuı d6Diim noktaların- mes-00 inkılAbımızın ihzar ve husulilnd• 
da kendi zendin:zin ne oldulunu ~işününüz. içinizde gizli fedaktrane emekleri geçmtı miltevaz1 
muhtelif iahsiyt tluiıı en faJdala olumu MÇlni2 ve on!l kahramanlar, ve bunlann millete vedie 
m!imkün olduğu bdar beslemeye. kuvvet~endlrmeye, ıen::; olan duDan ve yetimleri de vardır. 
·etmeye çahşınız. Bunu· müteaklt ıölgeci• kalan. eliler ı:ohsı- Sayua, şöyle bir tahmin ile, dört. bel 
yet!erlnize bd mız. Onlann içinde c!e faya.ah olabtı.cet o- yüzü feçmiyen bu muhterem varhklarul 
lınlan vardır, birinci ve bariz phliyetimsl lhW etmemek yobWluklannı gidermek ve yüzlerini 
ıartile onlardan da Jstifade etmeye bakıri.ıs ft .zararh olan ıs- gü?dümıek, belki, mevcu:i kanunlarul 
tidadlannızı d3ha rl!feY?Il halinde ike:ı llldtlra.nttz. çerçevesine sığmıyan, fakat vicdanlı TC 

g~1~~~ 
Bu ıaplıalara ır ··-····-:-··-.. -~ı Çemberlagn'ın 1ert arumda ıeac1ü1 lflzumumı tlk deta 

Acaba Hergon bır fıkra i. Şt'm1tlge•I tein bir nazarı ltl>ara atmakla kaidei milsava~ Qlllm ne dereceleım riayettlr oldulwıu isbat .. .. ı.1nı. , Dan• ~ılıarıldı eden Doktor Saydamla arkadaıtarı. baJI.. · İ Bir muhasib aranıyor . ıeftiiiimiz bariz müsavatsızıılı da tabıs. 
=ı l'loi a.rkadaf, Şehir ti111Jt1'oaunun. ko- . dfr ki lımal edemezlerdi • 

medi kısmı kapısında udı duran i14- f cBlitbıet> ın_ adalet. hübnlyet. n9ı1 
"' obc:lııla·r: .taıfet tJbi muhtelif memedleri arasında 

c.Bir muha.s~ anınıt10r.. tefbt ıve atdetfıı de ne büytlk Jer tutı.. 
Biri: lmu :tayde llmm ~. Talihin baa 1 - Acaba, cfedf. çok adam g!decek müGa ııetleelerim. 'bile dflzeltmeyt de~ 

mi1 
1
,.. eden bir hlllttmetln. Jmddqbina 

ôte1d ~.,, wrdl: .._ w fllb'arima ne tilrUlJıat tazan.. 

«-Biz. blse benzeriz!• Ve U4ve eıti: Vakit kaybetmeden fllien tahakkukılt 
- Zn11edarta.. 1 Galı ile lfkı gibi qitlt'Chr. f. 

=~ illve etti: Bu resme w natuMlekt şapkalara - Gi'ldllltrt. cbW tnU1ıadb .,. nu, o taJl1udzJer heaabma bmılf hul4-

e- Turanlıyız. fakat btn senedir A .. belmus. llaim* la hhhb•ı..ıa gülü • ~=:::!:ı:.:: ~ tnlWs ~ Çiinber· ::.~::ır sahi~~= 
tapada yqadılmnz içf~ biz artık Amı· DÜZ. ~bu şa~ camd'an yapıl • ~ 
,.ıı,m. Awupalı olduk: Avrupalılıtta mıştır. uzerlen de sahici ~eklerle ~ çM ful& olacattw. layahı ;c:::wiJ ı'ndm mllltem eluak J'9- le tebcil eylemek beı>fml3 için. meve 18911 
MB. ıozeı. Jlbek ne varsa hepsini ;1. rillenmiftir. \.. _J ili bir dam J8111lmıfbr. B1l damla temsi· ffa edilen bir vazifedir. 

c1ık. :rınt, btıtiln bunıan alır~ onlarm EtJlenmek iste11en 13 Sovgetler Şarlogu ,. en m1lhla ro111 oynamaktadır. :atr •- r,. bafladıtı gündenbertdtr vatanı "' '*' bemJ,.nlıerinl ~le de dikkat & ';, landa dlıWdleek flft1- .naya •lerek, vaıtandatJan huzur ve refaha. tam .a 
t1t. Bu eaye4edtr ki Macar kaldık ve k gaıında hir kız Taltif ffflec•lller mzın çaJd• Mr tan.., fobtNıt ftY& mutlak adalet ve mO..vata ulqtırmaJ'i 
lllNtledfr ki Kaear kalmakta devam ede- Ameribdı Jlar,lad villyetlnde, 11 ft!Mrtepe ~ uy4vur, ve d&lerler. ffar edinen Ryl1l hilktlmetlmfz başardıll 
....... ,, Jqlanada blr ,... kuuı mahbıMJe ~ lrolanda olarak dolqa. ebe ve l>afaracalı bfTçok hayırh itlerin &a * .müracaat eder* ntmm.ek i~ illm iste- (name. bUlms) danN*tnu INdil1 etini safına bu hareketJni de kaydedecektir. 

Teleldnbı ha ı8zleri beni uzun uzadıya meli flmrlDe mlclılılanmll! Ulflınr. awne ketttrdili ptte clolru ve Bu meeele ortaya atılalıdanberi yalıım 
~- a&lerimin önünden bütü• c-~ nlBme J'apıl tahılll bana gelen. mektublardan. feryadnam .. '* ıeçmifin. ltlratl• yürüyen bir film eden bir kanun ohnaclılma ve umumi lal- fllllliyesbY pdillftnlz tekilde tutarak !erden mlıyorum la, bv karar. mem!ek .. 
JWlnde açıldılmı gördüm ve bir IAhu tümlere c6N 49, T yqmdan aplı olan- ilerler '" ~. 1111 pftin l'tblinin t.t Sok muıtarlb v.ulyette :yqıyan bb 
hJIC'ıı'kü hayatımızuı ilstünde durarak. lann n~klıerl bedfhl bul~ .,,_ ldUd\mRI, fDm1-tncle daıok- lııohma taım. Çlttm kadım. bUltU ılSrür zümrenin elemlerini dindirerek. Türkiye 
lııtiW>ale dolru baktım. Avruıfanın göbe- fundan, 11 yapnclüt ıenç kum lltell rul fatrlerlnt tamı,. 9"i1l lçia Jmmlk flhmez, 9fbd bırakır Ye ebe t1e dansa Cünıhu.riyeti dahil\nde adalet ve mil .. 
llnde. fsıw, Cermen. Uti., denizleri ara- ~I• demli. mahkeme de nım. earıo,.u. (Kızıl bayrak) aifanile taltif ._ !>atlar. h mada ~ eıt., ,...qesinl vatm birer kura :methumdan ibaret ol• 
llDcfa ldcflp btml:} olan Macarhğırı. mf me illmmı Tennlfttr. decıeMfr. JWDi el>eye ftrtr Artst yeni~- de ken- madılrm bir keTa daha iabat •Jlmıit oı.. 
lıılllıdt bncllliM benzemeli bilmesi uye. u l' _,._, le l-' AJBCa biltihı SO'l)'9t Btrliğlnde bir eli nMiblnl ..mat .. et.n,.tlllHıllr ve caktır. 
llnde Macsr Jutbmt olduğunu düşündüm. no lfJUaaan açan gı aı• hl~.._...., ~ 
Soma. Teleklyt bu sözleri bugün sayı.. Film tnfzmek ._. Hollywooda il . farlt Şaplen haftası tertib olunacak ve OJ'Ul1 • ~ 
... illel>ebied hatırl~dım. den l'ranm sinema jıldızlarınclan n .. mefh1U' kamilin •.rı atını filmleri gös. • , •.• 

Bil eebebler, ttk bir aebebl-! hüllsa e- nyel D~ bir tıd tecrübeden IQ1ll'&, ·- terilecebir. Bir allan gO'or'ata ,,,, ma- ~-...... 
Mld lldtr: Buib Macariatan bir Nul nema tı'blbıı terbtmlf, .ebebbU .._. • • lıalle laalkını aga/ılandırdı 
..,,.. içinde bulunuyor. Toprak ve Ya- lara: c'YUzftmtt &fdmtı, ndıumu delfı Motorlerı durdurtan ghli 
imdi meselelerinin uzun seneler bu mil· tirmek lltediler, ben buna tahammmfil ıua bulundu mu 7 Londrah ili? kadm phirde nü b.:r 
1etfn 1aayataia fazla bir tazyik yapması. ectemeslJın•. Onaa ltfıı Hollywoo&tm sayfiyede etanBatta. tlıaea811J111! 1ılr ba-
tlmdi iN :memleketin küçük ve orta a• kaçtım. demiftir. Dlmittir amma, if bu- Danlmarkada Aaıum ,ehrine giden bü- ht.te kaA*tf olc!ula lil .;tık bir U:an 

Bugün villyet memurin 
inzıöat komisyonu 

toplanıyor mflan arasında kuvvetli bir Nazi hare- nunla bitmemift!r. Hollywood sinema yilk cadde ilzerlnde çok garlb bir vak'a yavrusunu be9lemekıedir. Alla. hanı· 

bttn1n me,datla gelmesfnt mucib olu- aeentalannm en ınethurlarmdan Madam olmuftur. Bu yoldan btr pazar gfhı8 geç- mma 0 belir gak atir fa ld. nbah. ül- t.lm ve ııilviJeti aızıı tutulan bir ~ 
yor. Teleldden evvelki iki kabine. Nazi· Şulberg. Ne'Vyortctan talkarat. Pari• -~- , __ -"'·'- to bil to- la _,__ k1ertın lliıd murmı teeziyesl meselesi etrafında göral 
Ja De mllcadele için toprak ve Yahudi &elmit ve Dan,el DarJGnGn pepne takıl· m-.ıııs Ouuı "....-uce P mo :e mo ve ~ yeme onua • en tülmek &.re, bugün Yillyette uıem-... 
• llelerlnl halle kalktı: fakat.. 1-ıu ifler- mıştır. Nl,etl J1lclıaa ağzmdm glrtp ıiklet yolun bir noktamda birdenbiıe ,mıektedlr. H• ille ftktt 1llr Jamı ba- rin fmiıbat lromtsyon11 toplanacaktır. ıu. 
ele fldkilmll oJdulu için Nazilllin anil· bu:mundan çıkarak. kandırmak. tekrar u.ru,emeınifletdh-. Bldile tam iiç uat filli llljideôe i.ndlrell .ıaa .,.ftUUJlll cfitıeııtn lcab ettitdfl1 hmuaiyet dolaJlıı 
ıııe teÇmek 1119 oldu. Şimdi. bu milşkill Ame.rikaya ~tur. Madam Şulberg devam etmfıtıtlr. Arabalann hiç birinin ~emiyen İnlfhz kaduml komJ'llm, be- sile, komflyonda İstanbul CDmh~ 
valfeyf TeleJd llstilne alım§tır. Nazilik, gneteciler: makinelfnde hiçbir am:a tesbit edileme- lediy8J9 .nncaat tılmU: cBu hayva- Küddehmımnim. Hikmet Ona dahi h~ 

4 

ıı.c-t.lana, belki muvakkat b•!" zamn - Danyelin pek yakında Hollywooda mı,Lfr. Elektrik mütehumlan hAdJaeYi nm yeri MJT&Dl.t bah~dir. Saytiyeml- bulunacakbr. 
ve kGçttk amftaT için. daha iyi hayat d&ıecelfne eminim. Ben .yıldızlaruı kalb- bavaııııı a~hlms ve elektrik ile memİ-a zln terefınt bomyorl• .,. flklyette bu- _. .... T-AKV 
prtian gettnbtllr; ancak ldiçük Macı- lerini oku:ınumı 1dlla bır kadınım. Da• lmım Iafthr _;,a..; •• ,. . .... 

rtıltamn dertn gtSren fnlanİan iyi biliyor- n.,el ço1t lnim1i 1ılr kızdır. Fakat daJıı bulunmasına atfeylem.ekte lseler de ifln Uf • 
llır ki lflc KaD fırkasmın ellerine geçe- gençtir, aıhtldlr. Amma yakında her fl'Yi içinde «gizli tu•larm. rolil oldulu da •J· <Jenç bdm: cBea Mlana nPJa· Ş U B A 
Clk obua ~hk. :Macarhfından ve tifrenecet, ,&ilrltlnb.. demlştfr. nca aılSylenmektedir. macnl• d.emN&edir. ._, -
Macarf8tan. dl tstik!Alinden bir hayli şey .lJM 

by'bedeo6:'ler. fıte. Teleki bunun için 1 1 1 S T 1 ı:i:t a..m1 .... 
22 

... !>he benzeriz!. diyor ve hayatını.. s T E R N A N, &: R N A N M A 1 !it ıeao 
kimlllGne a1d pek çok sırlan kendi ka- .Bir sen~ ın1ıltı: aldım.:. H--~Ç:""'ıılA-R~Ş~A-M-..ıB-A_.ı:.;._.y 
famıda aydınlanmış bır AU.m dilile, Ms- - Ben 'O'ııJwtwtede telebeyim.. tlrnirde bulunan ailem· Bu gencin anlattıkları btd mmmmı etti, )IOltaya Wıaclhn 
Oll'lan uyan1't1ia davet ediyor. Hülls.. den po1ta l:ava'ea.Ue beş lira gelıniftl Puamı almak iç;n ge- bırinct derectld• hal'lmı pos$qa nlbet etttlfni ,e.tenr. ikin· 
ten diyor ki: çeın Pırtembe lhtl bfly(lk postaneniıı havalı gifesine ~t· c• derecede if lıarm.fııln fazl.,._ de"Jlcll?o lüat -.dmıkf 

c- Bug(lnfln vAdettiği nJsbi iyi tim. GifeDlıı 6ntl c bılar kalabalık, havale ifil'1 meşl!ul me- tı ~ktur, 1'>11' tar&fisn ilıemur ed.edtnin utmlmua itin m• 
panda g6alerfn<a kamaşmasın. murlar o kadar ızm li. aııe paydOIUDJl kadar paramı alama- racaat yapılmaJDlf, dflV tar._ .. ..,,_ ...._. ol-
mesini billııb, Macar ve müstakil o1 el.un. Öjleden sonra bir kere daha gf.ffim, Ye ancak o zaman n:aana: 
Jlıpmakta, yakın ıeiecek bakımından 
daha~ nimetler vardır! .. iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

(Devamı 11 inci aavfada} 
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Amerikada Naziler büyük!S~r~coğlu • Köseiv~no~ 
• •• • mulakatlnın ehemmıyetı 

hır DllimayJŞ yaptılar Bulgar gazeteleri hararetli 

Nümayiş es1'asında 20 kişi yaralandı, iki bin polis 
memuru asayişi tem=n etli 

Nevyork, 21 (A.A.) - German - Ame· 
ri.can-Bund'un tertib etmiş olduğu mi
tinge .başlamadan iki saat evvel 20,000 ki
li Alınan • Amerikan Nazilerinı prote'itO 
etmek üzere Madiso11 Square'de toplan. 
mıştır. 1500 polis memuru inzibatı i
dare ediyordu, bu polis memurlarının 

50 si sü.vari idi ve halkı birikmekten me-
netmeğe ve dolaşı" gezmeğ~ sevketmeğe 
uğraşıyordu. Mitralyözlerle mücehhE>z 
beş polis kamyonu, .gaz: livası. berabe
rinde gözyaşı döktürücü bombalar oldu
ğu halde, miting mahallinde bulunu:ı-·or· 
lardı. 

Nevyork, 21 (A.A.) - Fritz Kuhn, iki 
bin polis memurunun himayesınde Ma
dison Square Garüen'de yapılar: to,!)lan
tıda aslen Alman olar. 25.000 Amerikalı
nın huzurunda bir nutuk söylemiştir. 

Yahu.d.i - Marküıt enternasyonalinin te
cavüzüne uğrıyan Almanyanın müdafaa
sına tahsis edil~n bu içtimada söy!enen 
nutkun mevzuu şu idı: 

cHıristiyan Amerikalüa.r, Yahudi teh
likesi karşısında uyumayınız.> 
Nümayişçilerden altı, yedi bin kişi ü

niformalı idi. Bunlar. kahverengı göm
lekler ~iymişler, kollarına ,{annlı hl!Çl 

taşıyan bazubendler sarmışlard •. Kapıda 
yapılan sıkı kontrol sayesinde sa!·,niakl 
miting. ni.sbi bix sükunet içinde cerey:ın 
etmiştir. Bununla beraber bir davetnarr.e 
ile salona girm~ olan muharrir Dorothy 
'11ıompson, yüksek sesle Kuhn ile alay 
etmiş ve chücum kıt'alar!> nın tehdidklr 
bfr vaziyet takınmal..anna rağmen polisin 
himayesinde yerinden kımıldamamıştır. 

12 tayyare 
Çarpıştı 
Pensacota {Florida), 21 (A.A.) - Sislt 

bfr havada uçuı talimlerı yapmakta olan 
cem'an 12 tayyareden mürekkeb filolar 
arrunnda fiddetli bir çarpışma olmuştur. 

Tayyarelerden sem: düşmüştür. Pilot
lardan biri ölmüı, bıri kaybolmuş, bir 
kaçı da paraşütle hayatlarını kurtarmafa 
muvaffak olmuştur. 

Nafiada tayinler 
Ankara, 21 (Hususi) - Devlet hava 

yolları umwn müdür muavin: Arif De
mirer nafıa müfettişliğme, yapı işleri u
mum müdürü K!zrm Aydar teftiş heyeti 
reisliğine, ~vlet Demi.ryollan İşletme 
Umum Mi1:Iürlüğü müşavi.ı.' avukat Re
şid Çelebioğlu nalıa hukuk mü~avirlifi· 
ne tayin edilmışlerdir. 

Papa Eftim Anka,.ada 

Hüviyeti tesbit edilemiyen diğer bir z:ıt 
ta hatlı"b, Yahudilik aleyhind~ bulunur
ken Roosevelte .Rosenfeld• dcdi~i sıra
da Kuhn'a yaklaşmak istemiş ise de mu
maileyhin phsl muhafızları tarafından 
tekmelerle yere düşürülmüştür. 

Nümayif, Nazi an'anesine göre ünifor
malı kıt'alar, 18cive'.'\i entarili ve beyaz 
gömlekli genç kızlar tarafından yapılan 
geçid resimlenle başlamıştır. G:ınrn.!ı 
haçlı bayraklarla Amerikan 't-ayrakfarı 
birbirine karış.makta id;. 

Nümayi§ esnasında 20 kişi kadar yar<ı
larunıştır. Ahnan istısnai tedı,ırler saye
sinde çıkması muhakkak olan ciddi ha
diselerin önü almdı~ı salahiyettar maa
feUerde söylenmekted.r. 

Ayandan Pittman'ın h;icumlan - , .. 
Vaşington. 21 (A.A.) - Avan mc:!..J~ı-

nin hariciye encümeni reisi Pittman, rad
yoda .bir nutuk söyliyerek totaliter "E'· 

jiınleri dünya.ya tahakküm etmek is'e
mekle itham etmiş ve demiştir ki. 

cFakat Amerikalılar ccanlarından ;r,i
yade s~vdi'kleri> ide!ıllerinin mnh::ıhza .. ı 
için canlarını vermeğe hazırdırlaı•.,. 
Yatışma siyasetine telmih eden Pitt

man, bu Myasetın yalnız faydasız ve ta.i
ribkir olmakla kalmayıp aynı Zlm~nfa 
gayri ahlW oldukunu da kaydetmiş ve 
şöyle devam etmişti!·: 

c.Bir adamın yalnıı bir kere ölPbi:e :eli 
ve hayatın mahdud bir zaman de-..·:ım "'· 
deceği aşik!rdır. Alçak ve düşılk olarak 
biraz daha yaşamaktansa biı b~ gün ev
vel öJma herhalde daha iyidir .• 

Denizbankın 
Yeni kadrosu 
Ankara, 21 (Husust) - Den iz ban~< 

kadro ve bütçesini!l tesbiti etrafındaki 

müzakerelere bugün de devam edllmıs
tir. Yann kat'i neticeye varılması muh
temeldir. 

Bulgar takımı Ankarada 
iki maç yapacak 

An.kara 21 (Hususi) - Bulgar ta. 
kı.mı Cumartesi ve Pazar günleri iki 
maç yapmak üzere Ankaraya gelecek
tir. 

Devlet Şurasında 
Anka.ra. 21 (Hususi) - Devlet Şii.ra

sında açık olan birinci sınıf muavinlik
lere ikinci sınıf muavınlerinden Ziya E
nen. Arif Hikmet Yamanoğlu, ikmci eı
nıf muavinliklere üçüncü sınıf muavin-

Ankara 21 (Husill5t) - Papa Ettim lerden Ya.ruf Vardar, Şükrü Glısralıoğlu, 
şehrimjze gei~ir. · üçüncü sınıf muavınlikl.ere birinci sınıf 

müllzim.leııd:en Salih AktarL Samim Bil-
f zmird e zelzele gıe. birinci sınd mülazimliklere Je ikinci 

İzmir 21 (A.A.) - Bu sabah saaf sınıf mül!zimlerden Atıye Eranıl, Nai -
11 de Şf!'hrimizde hafif bir yer san;~ me Ersanın terfian tayinleri tensib olun-
tısı olmuştur. muştur. 

~·;::;::::;;:==::===============================~~= 

(Efgan sefiri Ebedi Şefin manevi huzurunda 1 

neşriyatta bulunuyorlar 

Sofya, 21 (A.A.) - Bulgar ajansı bH
diriyor: 

Gazeteler, Türkiye Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlunun Bulgaristandan ge
çişine, başvekil Köseivanofla görü~mele
rine geniş sütunla!- tahsis etmekte ve bir 
çok forograflar da neşreylemektedir. 

İki devlet adamı arasındaki temasın e
hemmiyetini tebarüz ettiren cSlovO> ga
zetesi diyor ki: 

Türkiye ile münasebetıerimiz. daim;ı 
dürüst ve dostane o:.nıuştut. Bulgar .~tan, 
muallakta bulunan bü!ün meseleleri taz
fiye ederek ilk defa Türkiye ile bir dost
luk muahedesi imzaiamıştır. Yeni Tür
kiye, Bulgaristanda büyük sempati uyan
dırmaktadır. Atatürk ile yakın arkadaı;
larının b~arılaıı, Bulgaristanda daima 
heyecan ile takib olunmuştur. Mazmin 
hatalarını tashıh etmek ve terakki yoltL.'1-
da ilerlemek için Bulgaristanın ~ayretle
ri de, şüphesiz ki, 'Iürk matbu:ıtında v~ 
salahiyettar mahfellerindt: sempatik a
kisler uyan.:h::maktadır. 

Fransa Cibuti~e 5 bin 
asker ~aha gÖn~eriyor 

Faris, 21 (Hususi) - cFigaro> g;uete
sinin istihbaratına nazaran, yakınd.a Ci
butiye yenid2n beş bin Senegallı asker, 
bir kruvazör ve bir torpido muhribi gön
derilecektir: 

Halen, Fransız kuvvetlerinin CibHti ve 
havalisindeki mevcudu üç bin ask~rden 
ibarettir. Ayrıca bfr torpido fi:otillası da 
Cibuti limanında bulurur.aktadır. 

lngiliz - Alman 
Tichr nt müzalıereleri 
Londra, 21 (Hususi) - İngiltere ile Al

manya arasında.ki iktısad: ve ticari mü
nasebatı tanzim etmek üzere, her ıki 

devlet tarafından gayret sarfedılmekte
dir. 

Halen Bedin.de bulunan İnglliz lıari· 
ciye nezareti iktısad şub~si müsteşarı Aş
ron Gvatkin, bugün Alman hariciye na
zın Fon Riıbenıı:-op ile görüşmüştür. 
Diğer taraftan Alınan iktısad nezareti 

erkanından Bergınan da bugün Londraya 
gelmiştir. Bergman, Ingiliz ticaret nazı
rı Oliver Stanly'nin Berlini ziyaretinin 
programını ve orada yap1lacak olan mü· 
zakerelerin eslSJannı tesbit edecektir. 

Kral Fa .. uk radyoda 
bir nutuk söyledi 

Kahire 21 (AA.) - Kral Faruk rad
yoda 5Öyiediği bir nutukta bilhassa 
Mısır ile İran arasındaki münasebet ~ 
lerin saglamlığından bahsetmiş ve genç 
liği cmüttehid ve bir büyük Mısır• 
kurma1'a davet eylemiştir. 

1 ~giltere Japonyayı 
yeniden protesto etti 

Londra, 21 (A.A.) - İngiltere hükfı· 
meti, İngilterenin Tokyo sefiri Sir Cr:ıi
gie'yi Japon tayyarelerinin Hong-Kong 
arazisini bombardıman etme:erinı protes
to etmeğe memur eylemiştir. 

Hong'k:ong 2 J (AA.) - Bu sabah 
Japon tayyareleri tarafından ya~lan 
ıbomha.rdunan neticesmde İngiliz ara
z~inde ölenlerin adedi 1 1 e baliğ ol
muştur. Daha birçok da yaralı var • 
dır. 

Sigorta tar·f ~leri 
An.kara, 21 (Husu&O , İktısad \lekfUeti 

sigorta tarlfelerı.ni tP.tkik ettirm"!ktedir. 
Alınacıik netice-tere göre tarifeler ya 
cüz•t tadi'l.Atla ipka veya tenzil oluna
caktır. .............................................................. 

~······························:;.:·········, 

= Mualla : 
'················--··························'' Yeni edebi romammız 

Yeni Efgan seflrl:nlıı Anlcarada Ebıolrafya ma-tn.e giderek Ebed! Şef At&· 
tiirkiliı manav! husurunda eğildtğtnı ve btr çelenk koydulunu y11mı§bk, Yu- Yakında baılıyacağız 
karıda.ki reıaimde aeflri ve aefaret erklnım tuim anın.da aöateriyol\ 

Fransız - İran 
münasebatı 

/ki memleket arnsznda 
münasebat tekrar teessüs etti • Surigenin geçirdigi 

yeni imtihan 

E 

Yazan: Sellin Ragıp Emeç 
Ps.ris 21 (AA.) - Gazeteler, Fran

sa ile İran arasında diplomasi münase· 
betlerinin yeniden teessüs etmesi do-
layısile memnuniyet izhar etmektedir- ıc::' ransa ile Suriye ara~ında akte• 
ler. tr9 dilınl.J oıan ve Suriye istilCaH-

EksC''!.siyor yazıyor: nin tanınmasına ilk adımı teşkil edecek 
Frans!'l efkarı umumiyesi, iki mem· olan muaheden~n Fransa tarafından tes

leket arasındaki iktısadi ve kültürel dik edilmemesi Suriyenin vaziyetini bir 
müba~ielelerin faaliyeti. sebebile Fra~ hayli güçleştirmiştir. Fransanm. gene 
sız • Iran diplomasi müna.sebatının ye- kendi teşebbüsile aktettlği bu muahede
niden tec;is edilmesinden müttefikan yi tanımaması karşısında Suriy~. hükU
memnun olacaktır. meti bir emri vaki yaparak kendisme ve

İngiltere s'lahk nma 
programını ikmal için 

yeni istikrazlar yapacak 
(B~tarafı 1 inci sayfadtt) 

Bu münasebetie ilk ıöz alan başvekil 
Çemberlayn, programın. tahakkuku için 
tekrar yeni istikrazlar yapılmasının muh
temel olduğunu ve silah yarışının bu su
retle devamının feci neticeler verebile-

rilmek istenmiyen hakkı fiilen kullanma. 
ya teşebbüs etmi.ş, gümrükleri ele a~ıp 
harice mümes!li.ller göndermek IUl'etı?• 
Fransadan alakasını kesmek istemiştir. 
Fakat Fransa mümessilınin Suriyeye bu 
hakkı tanımaması, Suriye istikl~l hare
ketini fiili bir surette yürütmeye teşeb· 
büs eden Cemil Mardam kabinesinin dilt 
mesine s~beb olmuştur. Böylece bu hükıl
met. dün kendisin'l muhalefet eden müf· 
rit milliyetperver grupa iltihaka mecbur 
olarak d'Oktor Şehbenderi::ı safına geç-

miştir. Bu hal, Suriyed~ bir anarşi vazi.. 
ceğini söylem.i.ı;tir. yeti doğurmuştur. Bunun bir neticesi o-

Maahaza ba1veki!, umumi emniyet te- larak Cemil Mardam kabinesini takıben 
~s etmedik)e ve bütün devletlerin si- Suriye cümhurrelsi.nin de vazifesinden 
lahlandığı şu sırada, bir tahdidi teslihat ayrılmaya m~cbur olacağını gösterir. 
konferansının toplanmasını mevsimsız Her ne kadar bu Istlfa henüz verilmem:1 
bulmuştur. 

Müteakiben kürsüye gelen işçi muha
lefet lideri Atli, hükfunetin kollektü em
niyet sistemini baltalıyan siyasetini ten
kid ederek, Uyihaya karşı rey vereceğini 
bildirmiştir. 

Londra, 21 (A.A.) - Avam Kamarasın
da her iki.si de muhafaz.kar olan Vivyan 
Adams ile yüzbaşı Heilger, kuvvetli bir 
heyeti seferiye vücude getirilmesi lehin
de mütalealar ser.detmişlerdir. 
Adaıms, Fransanın 120 milyon kişilik 

totaliter devletlerin herhangı bir taarru
zuna karşı koymak mecburiyetinde kala
bileceğini söylemıştlr. 

İngilterenin yeni J5 bin 
tonluk gem' si 

Londra, 21 (Hususi) - Kral bugün 
Newcastle'de, c.Krai Corc v~ ismini taşı· 
yan 35 .bin tonluk aaffı harb gemisinin de
nize indirilmesi merasiminde hazır bu
lunmuştur. 

En asri top ve silahlarla mücehhez bu
lunan bu har!:> gezcisi, cNelson. dan da
ha süratlidir. Bu gemi, on dört ıeneden
beri İngilterede ınşa ediien ilk saftı harb 
gem.isidir. 

cKxal Corc V • in mürettebatı, deniz 
erleri ve si.iıbaylar da dahil, 1.500 kişi ola
caktır. Gem.ide, tayyarelerin ini§i için 
meydan ve hangar mevcuddur. 

Paris. 21 (A.A.) - Oeuvre gazetesi, İn
giliz nazın Hudsonuu Moskovaya yapa
cağı seyahati mevzuu bahsederek yakın
da Moskovaya bir İngiliz ask:P.rl heyeti
nin de .gönderilmesi muhtemel olduğuna 
yazıyor. 

Vilayet idare heyeti ai,hgı 

ve Suriye cümhurıyctı şeklen mevcı...d 

gibi görünüyorsa da yakın bir atide bu 
manzaranın hmamen değişmesi çok 
muhtemeldir. 

Çünkü; milli~tperver blokun reisi bu
lunan cüımhurı-e•si mevki:nde kalabıi

mek için meruıub olduğu grupun müzah& 
retine muhtaçtu ve bu zat, şahsan. b:J 
müzaheretten ne istiğna gösterebihr, ne 
de böyle bir ha!'ekettc bulunmaya müte
mayildir. 

Fransız mümP.ssilinin tarzt ~'\.,.eketi ilı 
cümhurreisi, Fransız makamatile teşrikt 
mesai edemiyecek bir hale gelmiştir. İşto 
bundan dolayıdır ki bu istifa. b günün 
bir zarureti halinde tecelli ediyor. Zira. 
bu rnevkiin sahibi, mandater devletın ar
zu ve iradesini kabul ve onu temsil et
mek mecburiyetinde kalıyor ki bugünktl 
şartlar dahilin.d:~ b11na imkan yoktur. 
Maamafih lbu, öyle bır farazıyedir ki po-. 
litik ahvalin tesiril~ aksi dE tecelli de-
bilir, fakat mantığın ve şuurun emı·etti

ği şey, bizim dediğimizln olmasını istil· 
zam eder. 

Bütün bu hadi<Jat. SuriyeHlet 
için ~ni bir mücadele dP.vr!-
sinin açılmakta oldu~unu ve ~ 
tin bir imtihandan dahıı geçmek lAzını 

geldiğini göstı?riyor. İstikIAlin kıymetint 
iyi bilen biz Türklerin, bu davada hi851 
iştiraklmizin mağdurlarla beraber oı:ıu. 

ğunu da söylemekte hiçbi!" mahzur yok
tur. - Setim Raqıp E'"leç 

Hariciye Vekiline inhisarlar 
Vekili Tarhan VekAlet ediyor 

Ankara, 21 (Husust) - İstanbul vill· Ankara, 21 (Hususi) _ Bükreşte mı. 
yet idare heyeti azaltğına inhisarlar hu- lunaın Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu
kuk müşavir muavini Kudret Arkun ta- na Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ranı 
yin edilmiştir. Tarhan vek!let etmektedir 
··~················································································································· 

s.babtan ıabaha: 

• 
iki ralımetfen biri 

Dünya tam mevcudlu bir hastaneye döndil. Her koğu.f+..an. bir inilti, hu l • 
taktan bir sızıltı ifi.tiliyor. Uzakşarhan Uzak:garba kadar hasta. Armı il.9 
kıt'ası bugünkü kadar buhranlı devtrler yqamadı. Nabız yi1z yirmi. harard 
otuz dokuzu geçiyor. Cerrahlar neresine llıefler salacaklarını kestire-mlyorlar. 
İspanya girl kangren olmuş parçalan kendi kendine çQrily{lp düşüyor, fabJ 
patla.ma:k için küçük bir temas beklfyen 9i1>anlar o kadar çok ki bopndıklan 
anda dünyayı kan ve irin bplıyac ak. 

** Dünya eski tabirle tam bir barut fıçısına döncl6. dolar, st.rling. frank. lJre4 
ve mark top ve tank haline geleli. Altın külçeleri dritnot şeklinde denizlerde 
yüzüyor, gümüş stoklan tayyare halinde havalarda uçuyor. Topratm ana 
mahsulleri ihtıyat depolara. istif ediliyor. İnsan zeklsının iki. bin yıllık nn'at 
kudre1i yalnız harb silllılan fabrika.syonuna ·bağlaruh. Nefts ıan'atlar ka:» .. 

katör şeklini aldı. Devlet bütçeleri hir fasıllık silAh masraflartle kapanmalı 

istidadı gösterıyor 

Bir ceylAn vurup karnını doyurmak için ham t8f1nı biliyen ilk çıplak :n
sanla, sadece yaşamak için varını yoğunu 8il.Aha döken bugünün 1nsan1D1 
tarih nasıl ayırd edecek? 

Büyük hallele.da marut kaynaklarını keşf.eden. Wellıı henü.1 berhayattır. 
Acaba 1925 te bafladığı büyük tarihi ne bugünü na.ınl kaydedecek? 

Öy'le kritik bir noktadayız ki çlbanlann de§il.mesl napl korkulu ise silift. 
larm kullambnadan artl§ı da o kılar tehlikeli. 

BiLrha" Cahid 
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Denizbankta yeni bazı iddialar 
etrafmda tahkikat yapıllyor 

1

,,. ....................................................... , 

= Hakh istekler 
Evlenme masrafları 

azaltılmalı ve muamele 
basitleştiriimelidir 

Hububat ek'mi yur un her yanmda 
müsaid şartlar dahilinde yapıldı 

Yurdun her yanından gelmekte olan 
mal'Omata nazaran bu :sene havaların 

rinden 1.tanbul de!irmenlerine rekabeot 
etmektedirler. 

Müfettişler tahkikat sırasında bankanın eski umum 
müdürünün de malumabna müracaata lüzum gördüler 

• mutedil gltme.iı ıebebile hububat ekim! 
Sallhiyettar bir okuyucumuz yazıyor: müsaid şartlar içinde geçmiştir. İnki,a· 
Yurdda evlenen çiftlerin art.ı.şuun fa.y- fın dahi ayni müsaid ıerait dahilinde Je-

.......................................................... -
1 LAN 

OSMANLI BANKASINDAN : 
Almıı.nyada yaptınlan Etrüsk vapuru 

1.§ini tetkik etmekte olan konmyonun ra
porunu tktısad Vekaietıne gönderdiğini 

yaztru.Jtık. 

Koml!yon Etrüskten ıonra diğer va
purlar hakkında da tetkikata baıl~mış. 
bu hwusta muhtelif kimselerin maluma
tına müracaat etmiştıt. 

toplanm, .. ve İstinye havuzlarına giderek daıa.rı, ne tafsllAta ?e ne de münaıkaşaya vam etmekte olduğu görülmektedir. Son 
..,.. .Uzum bıralonıyaca.k kadar malim>. bir 

Sus vapurunu tetkik etmiştir. haklka.ttlr. günlerde piyasaci:ı buğday fiatlarında 
Komisyon çalışmasını bu hafıa sonuna Bu aeb!ble evlenme muamelelerlnJ. da- görülmekte olan ve Anadoludan aı ma! 

ka.d.ar ikmal ederek raporunu Vekiiete ha ziyade baslUeljtlrmek ve bu mu.ame - gelmekte olmasile izah edilen yüks~li~. 
gönderecektir. lenin icab ettirdiği masrafian fakir bal- Toprak Mahsulleri Ofüinin piyasaya dün 
Diğer taraftan Denizbank muamelltır_. ı kın hü~e yük olmıyacak dereceye ın- 240 ton b~y arzet.rr,esil~ normal vazi-

l f • d.1.rmek mutlak bir mru.rettir. Bvlenme 
teftiş etmekte olan mii fettişler muhte 1 muamelesi için haz:ırlanm:ı., ve birçok yet iktisab e~mişfü Ankara ve Konya 
meseleler üzerinde yaprnaktA oldukbrı parç'\l'lrda.n müteşekkil kfığıdlann kıs - !havalisinin ekstra beyaz mallarından o

tahkikatı tekemmül ettirmektedırler. mın7.amı lüzumsuzdur. Bunların lüzum- lan bu buğdaylar 6 kuru~ yed~ buçuk pa· 

% 3 faizli 1903 ihraçlı MISIR KREDi 
FONSYE tahvillerinin 1 Mart 1939 tarf· 
hinde yapılacak itla keşidesinde başa bat 
tediyesi tehlikesiM karşı OSMANLJ 
EANKASI, Galatıı Merkezi ile Yenica .. 
mi ve Beyoğlu şubeleri tarafından pei 
iyi şartlarla sigorta edileceği, mezkQr tah. 
vilAt hlınillerinin haberı olmak üzert 
ilan olunur. t.ktıaad Vekaleti dün komiııyon re!sine 

yeni bir emir göndererek tetkikatın üç 
dört güne kadar behemehal bitırilm,,.si 
ve raporun Vekalete gönderilmesini bil
dirmiştir. 

Müfettişler b·ı tahkıka~ sırasında ban- suzlutu bu parçalar üzerinde hiçbir mu- raya kadar iatılmı~tır. 
f z a.mt>Ie yapılmayıp alelüsul dosyalara ko- 1 11•••••••••••••-. kanın eski Umum Müdürü Yu:m ·ya ,.._,... Dün piyasaya yalnız iki vagon mal ge • • ,. nulmaslle sabittir. Böyle olduğu u•uıu.e • 

Öniı;in de malümahna müracaata ~ üzum mal sandıkları ve bayiler evleneoeklerl miş olmıun, Ofl.sin piyasanm tevazününıi Buıün matinelerden itibaren 
gör~üşler ve kendisini evvelki gün ve bu 1ii2unuuz parçaları da a.lmağa mecbur temin ve yerlı ihtiyacı karşılamak için 
dün bankaya davet ederek muhtelif me- tutuyorlar. mal arzetmesinde aaik olmakla beraber 
seleler hakkında izahat almışlardır. Evlenme işlerini güçleştiren ~r blr yeni mahsulün iyi olacağı hakkındaki 
D"nizbankın leşekküliı sıralarında 1s- cihet dıe ltöy muhtarlarının bu mua.mellta haberler üzerine Ofisin mevcud stoklan-

._, vukutsuzluklıırından doğmaktadır. Muh-
t~nbul Liman tşletme i daresi tarafından tarlaT lntıhab müddetleri bittikçe de - : nı azaltmak istemesinden de tevellüd et
Yunanistandan satın alına:ı mavnalar ğişme-ıcte ~ evlenme ı.,ıerinl köylerde ted- mektedir. 
hakkında da tahkikat yapılmasına lüzum vır ilt> mükellef olan muhtarların kanu- Diğer taraftan Anadolunun muhtelif 
görülmüşilr. nl muameleyi noksan Te yanlllJ yapma - yerlerindeki değırnıenle.rden de ıehrin 

!arı yüzünden birçok mahzurlar tevel -
Teftiş heyeti, Denizbımk tar.:ıfındım ı:ı- lüd etmektedir. un ihtiyacının üçte birini karşılıyacak un 

YILDIZ 
Sinemasında 

Senenin en ıü.ı:el filmi 

TARAKANOVA 

Diğer taraftan Alnıanyada ) aptmlan 
diğer vapurlar hakkındı da bazı iddiahr 
ortaya atılmaktadır. Geçen yaz mevı;ı

mJnde İstanbul - Mudanya - Bandmna 
hattına twis oluna"l yenı vapurlardan 
Sus, bir milddettenberi !ıtinye havuı1a
nnda bulunmaktadı!.". Sus vapurunt:.n 
pervanesinin bozu~ olduğu ve bunun ye
n.iden yapılm~ı Jcab ettiği söylenmek
tedlr. 

Köprft • HaydarpaJ& ve Adalar hattı 
için Abnanyad:t. yaptırılau Suvat vapuru 
da Haliçteki tamir atalyel~rin~ çekilmiş
tir. Müvazene.sinin bozuk olduğu söyle· 
Ren Suvat vapurunun pervan! kısmımn 
suyun Qıer.ind~ kaldı~ ve bu ytlzden sil
retin azaldığı görülmüş, vapurun kıç ta
rafına ağırlık konuimu~tur. Suvat Yap•ı
nınmı bugün yenı tecrübeleri yapıls

c:akbr. 

tın nlınan Sati~ binası işin.de, ~irket ta- Gerek mıısrafın aznlt.ılması ve gerekse gelmekte ve hu fabrikalar mahsulü ma
rafından satışı temin etmek maksadi!e evlenme muame!A.tının milmkün oldutu hallinde daha ucuz temin ve muarnel~ 
bir avukata 6 btn lira verildiği hakkın- • kadar basltleştirllınesl, evle~ işlerin- vergisini de bu sebb!e daha az verdikle- ,.••••••••••••••" 
da.ki iddialar etrafındıt da tahkikata baş- deki formaJiteler ve masraflar dolıLyıslle fi 
lamışlardır. harç TI! masraflardan ve uzayıp giden • evlenmf. muamclesl ]"apmooan ve lrırf r~~-1~~----~=~~~ 

Müfettişler tarafından yapılmakta olan mul'lmeleler yüzünden vukubulan nlkft.hsız 
tahkikat yakında bitiri!eccktır Şimdiyf' birle;ınelere mA.ni olacak yegane t.edbir -
k:ıdar Denizbanka alci ortaya atılan pü- dir. 

Yarın Akşam 

Vapurların kazanları Qzerinde tetkik
ter yapmakta olan lktısttd VekAleti fen 
heyeti relai Abdunahımin reisliğindeki 

Jromi8yon da dün ~ğlcden evve! ve öğle
den sonra Deniz Ticareti Müdürlüğünde 

Şehir /f ll'rl: 

rüzlil işler hakkınd ık: iddiaların hakiki SON POSTA: Bu mevzu etrafında al -
mahiyeti de muhtelif cephelerden ilerle- makoo olduğumuz mektubla.r blr hayll 

mekte olan bu tahkikatlar sonunda an- :_~a:11~~~~~~e ~~ı::C~~n~~~~~~~ 
1aşılacaktır. dilekleri ıhtlvn etmektedir. AUkndarl&-
Diğer taraftan Ankeradan gelen haber- nn va?;lletl inc..-ellyerek lfızumlu görü -

lere göre, Denizbank:;.n yeni kadrosunda len tedblrl"rl alacağını üm!d ederiz. 

bir hayli memur açıkta kalmaktadı:-. Ha- \.. ........................................................ ,/ 
ber alııhğımıza görıt yeni kadroda idar~ 
m~liııi rei~ ve azalarının ücretleri de 
indirilmiştir. 

M llt~f ~rrllt ı 

Miintehibisanfleıin ~eli 

Hatalı coğrafya 
.kitabları 

SARAY 
Sinemasında 

BDtDn Amerika ve Avrupada çav· 
rilen filmlerin an fevkalftdeel ve 

ALiCE FAYE 
DON AMECHE 
TYRO E POWER 

L_.:__: _ _:~İi~~~~~]i~:lJ tarafından harikullde bir tarzda 
yaratılan 

BOY OK CAZ 
Belediyede otobüı komisyonu teşkil 

edildi SOper filminin ilk iraeal gecesidir. Bu Filme ~ ORKESTRA 1000 

Dtln bel~d.11")'6, yeni ttp otobOaler 
hazırlanıyor İlk okullar içm müsabakaya konulan F 1 G ORAN lttirak atmi9 va 70,000,000 Milyon aarfedilmt,tır. 

tçin 'kitablar hakkı.nda Maarif Vck~lctinden AL 1 C E FAYI!, bu filmde lngllizce ,arkılar teganni etmektedir mftracaat.lıer ntublllm~ur. 
~~i\s adındaki bu otobtı&er 1ç1n Pa.T1ıi U?a.re heyetıed müntehl'blsa.nllertn yeni bir taminı gelmiştir. Bj tamimi ay- ' yerlerinizi evvelden aldırı:maaı rica olunur. 4•••• 

cetvelini hazırlamat& başlamıı,lardır. ~ 1 •••••••••••••••••••••••--••••-. nen aşa6.ya a ıyoruz: ,. belredt7ede b1r tom.1.lyon teoett.ili etın.lştlr. İnl.lha.b teftiş heyetine meb'us tnt.thab e - ~ 
Bir fen he:rctınden mtiteşe.tldl okıı kıımia- - cİlk okulların dördiincü ve beşinci ~- s gaag M ıea ~ s· d 
ron TroJlôbneıcrın mazut, benztn. tömfır dllmet ı.;ın 1~mJden but maracaatıerıe be- nıtıanna mahsus yenı coğrafya kitab1an Bu akşam \bdl 1!iC::. ~ ınemasın a 
ftJ'& eıtettr1.t ne mt irtl.ı.llmealnln mul'&hk raber, Sshnlert defterde olmadı.tını bi1dire- müsa.'bakaya konulmak üzeredir. Bugün 
cılac"'1 etra.f\n.ıh tetldltat yapmaktadJr. rek bazı lttraı:lar da ?Ukubulmaktadlr. İn -

ftfafyenin deniz mot3rtt bozuldu tlhab defter~ri ayın Jirmi beş1nde taldı • ilk okulların dördOncii _sınıf!ar~nda oku-
lttat iattn,ıe denh otarft bosul _ nıacattır. tulmakta bulunan (Yenı resımlı TUrki~·e 

ıautt~•:Sı11n tanmt ıçırım aJAkad&rlar ta coğrafyası) adlı kitabın yirminci sayla· 
ratındtııı Jaı-ılan teştf netıoeende oa akil Top lan i 1 /ar : sındaki haritada, Karadenizin kuzeyinde 
l*ı JSra JM..St"&f tesbit edJ.lm1tttr. gösterilen LAzlstaa dağ!an ve 9 uncu ı:ıy-

Fm itleri teıldIAtı kontrol lbrahim Hoylnln konferansı fada Çanakkale boğazı için ya~ılan hı-
edlliyor rltada Bolayır kasabasının Gelıbolu ya-

Be,_ t ı.ıerı üd"-" Hr.-" K-er- Arkııda.tunız İbrahim Hoyi, bu aıeoe saat . . 
._..,... en - m ~u u.>ın& · "";'. rımadumın bausmaa gösterilmış olman 

aA'h.&. 'Va.11nln tesbtt 1&tt1rd~ 1.tlerln i'Uroı 8 buçukta. lo'atib Ballr:e'1.nde cİngllts ede • .. ~ 
ıttnc.ne ıntaeı n herhanct btr akaaklı~ biyat1. menulu bir tonuşnwia bulunacak- gibi. ten~ olunacak hataların . o"'.ret-
meydan 1'orllmemut ıçın teftilltını teftıf menlerimiz tarıınndan taııhıhiru dılerım » 
.. lı:ontrol etmet~ bq:lamJtW". t.Jr. 

BeyoGlu Halkavlnde konferans 
ÖjretmenJere buciln mesleld Beyoıiu Hal'tevinden: Pertembe gi\nü -.-

konferans "Yerilecek at 18,so da Bvlmlsl'l Tepeb&flllda.t:l mer -
BoıOıı. O&la.taaray ,... İ.ltanbul Erlı:e.t k blnumda. san'at.klr t oal1b Arcan w.

IJ.9881.lfo, Jtajıköy 12 net htokulda ötrwtmen- ez 
ler ~n. meıGetd tanfteran8Sa.r ~ _ rafınduı cTiyatro» memıunda mtulim bSr 

ar. konferallırl nrllecettlr. 

Bir yat Boğaziçinde 
karaya oturdu 

Alamod caz havalan •.. Sinema Perdesinde Paru... Ve Meıhur 

RAY VENTURA ve arkadaşlan CAZI 
MONA GOYA - RENE LEFEBRE 

tarafından emaalaiz bir tarzda yaratılmış 

N ES' E YA G M U R U 
Senenin en ıen, en eğlenceli ve . en neş' eli F raaııs filminde dinle
yecekıiniz. İlAveten : EKLER JURNAL Son dünya haberleri. 

Bu aenenin en büyDk T0 R KÇ E Filmi 

Sirkecide tramvay kazasında bir kız çocuğu öldü 

Evwlkl gün Akdenizden limanımıza 

gelen bk İngiliz lorduna aid hus~l yat. 
dün ölled.en sonra Boğazıçin~ doğru te
nez:zillı yaparken Yeniköy burnunda 
kwnluğa oturmuştur. 

Tarihin en deh••tli bir halleal 
DDnyanın en heyecanh bir faheeeri 

NUHUN GEMiSI 
Yat .Uvariaı. yatın kurtarılması için 

Gemi Kurtarma Şirketin:! müracaat et
mif, fi.rket bz.a mahalline Hora tahliılye 
gEmlahıi göndererek yatı yüzdürmüttür. ' 

24 Şubat Cuma gOnD m•tlnelerden itibaren 

ASRI SiNEMADA 
' - -----·------

Biletlerde zam yoktur. 

Bu akşam i P E K Sinemasında~---~ 
SeD-DID • il F r 1 . D-. tarlhlnh kaolı r--ı, Znllm hük&mdarı o.ıı Petro'aua 91lgıa ııefabııt ve maceraları v eD mauzam mızah8eD ranuz ı mı, n.u _. 

Diln Blrkedde be- tramv.,- tanın ol- &itli bir sadmeye maruz :tatdıaı için 
muş. 06 ı:nm:ı.anlı Haçka • Be7azıcl tefe. biraz soımı öımo.,tUr. 
ltnl yapan tramvay arabası IOen adında Suçlu vatman hakkında takibata ba,
beı ,..tarmda bfr kız~~ çaı'pllllJ- lanılııuftu. Re.anı kazayı müteakil> kG 
eır. Yaralı 900t* tın.dadı ııhht otomobllf içinde kalan tramvay hattını ve toplan.an 
llıe hutane19 b\dınlmıf, fakat çok pd- kalaıbahlı göstermektedir. 

,,,.-,..Mı~ Pi ERRE R E N O 1 R 

B A B B Y B A U B Kot~T~vo:R~~~ıL J 
~----• Dikkat : Numaralı koltukların erkenden aldırılmuı. Telefon ı 44289 

1 



çok madenlerle 
ewe IPI El 6 ım•n•--·.._.. •• ~""911 F 1 •• Pfff 11 C l•D 

--..., ___ ............................... ----89!==-------·--~~ ........ ---'. 
Bitlis (Hususi) - Şark vil!yetıerl. 

aıiz arasında dağlar., madenleri ve a • 
br su!arile Bitlis yüksek bir hU8USi • 
Jet eö~tcr.ı.r. 

3500 - 4500 metre arasinda Silpbaıı, 
lfemrut, Kaiem·s, Melet.o, Nebat ve 
'8mp·JS gibi yüksek dağlara malik o· 
!an B:tlis; bunlar arasında Haçeııı11, V• 
dt, Kampus, Akapler ~bi bitmez ve 
.ttkenmez meşeliklere de sabibtlr. 
Mmnıeketbı Mldr to~ ... 

to'k maieiıler de iak1i bubmmaktadr. 
Tatvan Jıi.azasınm ~ kayOnde 

Wmtr, HiZan'm Heset ~ Jör 
tun, Mutki'nbı Kalemıta ~ 
altm, Huyut nahiyesinin Rebtit ~ 
le gQmüş, (Shnek) nahi,.min mvris 
~yln:ie amyant bahıDdufli 8'i1Jen • 
lbektedir. 

Merkezde Zidan mahallesinin 'l'ı • 
lnlban sirtmda !iıerJnei' t.aşlar arasın
da &Hlıll görüldüğü söyle.nmektecb 
R'atti Vali Kazım pap zamanında 



SON POSTA 

~-------------------------- / 1 Hidueler Kartuında 1 

Nasll konuşmamah? ~/ 
Bluz modelleri 

Hl ocam Selim Sırrının cNasıl ko-l bilmeyi ~frenm.yt hiç arzu etmed.lğfm 
nUfJ!l&lı~ adlı bir eseri çıktığı- lçyüz.lerlni 6ğren1Jorum. 

nı. bu eser münasebetile yazılmış bir ya
zıdan öğrendlm. Eserinden bir nüsha ba-

na vermiyen hocam~ gene çok teşekldlr 
ederim. Eser:lıı.i vermedi amma. bir mev-

m verdi. Onun bana verdiği mevzula ıtl
llflmd g(1n edece~! 

* Nuıl konu.pak !Azım geldiğini ptk 
bilmem, fakat nasıl konuşmamak lazım 
geldilini reyiltıyn müşahede ctmekte
,.mı.. 

................................................... 
lşte şimdi komşumun ortanca kızı evi-

ne geldi. Bağırmasından anlıyorum: 
- Helo Bidil 
(B 0 di, Bedlanın muhaffefı olsa gerek) 
\Bir başka ses cevab veriyor: 
- Helo! 
Sesler kesildi. Kapı açılmış, komşun .:n 

ortanca kızı eve girmiş olacak. 
Gene bir .es var. Alt katın kiracı~arı 

konuşuyorlar: 

Erkek sesi - Sana bır kilo y.:ı~ alacak 
param yok dlyorunı. aen sinemaya git
nu!lcten bahsediyorsun ... 

!tadın sesi - Herkes gitti, gördü; bfr 
ben kar.dun. ayıb değil mi? 

Erkek se31 - Canım sinemaya gitme
mek te ayııb ayılır mı? 
Kadın sesi - Neye ayıb sayılmasın. Bu 

asırda benim fibi münevver bir kadın ... 

Odadan çıkıp ba~k-ı bir odaya geçtiğim 
için llfın arkuını duymuyorum. Alt .kat 

.. ···································· .......... . 
Onlar tramvayda an sırada oturuyor

lar. Ben arkad~yım. Onlar bir tanıdı'klı
nndan bah8Eiliyor1r: 

- Adamı kendi halinde. 
- Sen bakma, o ne hinoğlu hindir. 
- Deme Allah qtına. 
- Sen bana aor, han! fiJillan, kara bı-

yıklı, boyu blru baca o değil mi? Adı 
da .. 
Adını, soyadını. oturduğu mahalleyi, 

akrnbM11U, taallftkatını saydıktan sonra 
devam ediyor: 

- Nuıl iyi biliyor mu frnlşfm? Hele 
an1atay:rm.. 

Meza.&l çıkmış b!r mal gıb; tramvaytJs 
teşhir edilen a\1!!nln içini, dmnı hiç te 
arzu etmediğim halde öğreniyorum. Ne 
demeli?. Bunlar da nası! konuşmamak 18-
zım geldiğini bUmlyen1er .. 

Nasıl konuşmamak l!zım geldiğini bil-
miyenlerln ecnMJnı mı arar.sınız? 

Bir kaldırımdan. karJl kaldırıma: 
- Hişt babacaul 
Diye bağıranlar, konuşurken birbirlc

rfuin omuzlarına. karınlarına yumruk 
vuranlar. 

İki kelimede blr, birkaç küfür kulla
nanlar. 

İki kelimede b!r klm bilır hang! sebeb
le lbir fransızca Ubfr kullananlar. 
Konuşur'ken etrafuı.da insan mı var, 

duvar mı var, kadın mı var, çocuk mu 
vaT, b>Il.amayıp uluorta ve açık konu· 
ıanlar. 

.................................................. 
komfulanm istediklerini konuşmakta Dedim ya. nasıl konuşmay1 öğrenme-
1erbesttirler amma. nasıl konuşmamak den evvel, nasıl konupnamak lAzım gel
lhmı olduğun•ı bilmedO.derI iç;n pek diğini öğrenme:k mecburiyetindeyiz. 

1. Abiyye bir tayyör albndan böyle bir 
tül bluz giyilirse çok şık görünür. Biçi
mi yepyeni ve tamamen değişiktır. Kol-

lan japone, bütün v!icudü plili, bu plJ
lerin üstünden (kollar da dah:l) !ll'a 'ıra 

fazla hızlı konuıuyorlr ve ben onların, 1$"1'1.Pt HulUri 
dar kadife kordelalar geçirilmiştir. Bi • 
liyonnınuz, bu sene kadife ve kadüe kor
delA pek modadır. C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı ·* 

Ayakta ölen imparator 1.200.000 Türk lirası 
değerinde bir at 

2. Siyah muardan yapılrnıs bu (bluz
kazak) ta güzeldir. Minimini şal yakası, 
alt tarafı bü"Zgillü, değ!ş'k bir roba:sı, 

Samllf!l Riddle, Amerikanın en meş- tıpkı b~ robaya benziyen bir etek biçi · 
hur aOanna sahib olan bir zattır. Ya· rni var. Kollarının da bilezik~eri ho~. Da
nş atlan besler. Dünyanın en iyi ay- racık bilekler geniş ağızlarla bitiyor. 

gırlanndan biri olan Man O"War onun y L b h • 
. emeR a ıı: 

elindediT. M~ur sinemacılardan Louıs 
Mayer bu alı ı ,200,000 Türk lirasına Ba h k köftesi 
almaıt ls1.crni.ştir. 1 k 1 'b' tlı Torik, a tıparma . pa amut gı ı e 

Man O'Wa- şimdi 22 yaşındadır. 20 . 
.. .. ~ :...+·-&... ledikten balıklardan herhangi birini alıp temız. 

buyuk yanşa "'i~ıı-.a ey sonra 
' yaş'nda iken yanşlardan çekilmiş - !edikten, kılçıklarile derisini Jıkardık • 
tir. 8 beynelmilel rekor kazaıunıştır. tan sonra ince kıymalı. Bır sog:ım gayet 

Man O'War'm yavrulan da YaI".14 _ ince doğrayıp tuz!a oğarak suyunu al -
:tarda milhim müklfatlar kazanmışlar- malı, tuz. biber ile kıymanın üstüne 
dır. S.'UDucl Riddle verilen paranın a- koymalı. Biraz da maydanozu ince do~
:zamet1ne rağmen atını satmamıştır. rayıp hepsini birden hamur gibi yoğur

duktan sonra acıbaaem kurabiyesi bi • 
Roma imparatorlarından Vespasfan., slSylenmlf, ıonra: cBlr imparator ayakb. çiminde köfteler yaparak çalkanmı~ yu

ı:eki. nükte .ever bir tacd:ırdı. Öleceği ölmelidir!> demil, ftlhakika. ayağa kaik-
lım · murtaya batırıp kızgm zeytinyağında kt-

ıaman: cAllah oluyorum galiba! .. :ııı diye mış ve o tekilde ruhunu tes etmıştiT. 
·········-·· .. ·····-· zartmalı. Sıcak sıcs!t üstüne limon sıkıp ···················-···········································,.·········---··· .. ··· 

s:::::ım=t __ ı:=-._ ....... ===--==---------~-----------------------.....,- yemeli. 

Gözleme 

Boğaziçi balıkçıl.arının 
açtığı davaya başlanıldı 

Bir vapur müsademesinde ağların parçalanmasından 
dolayı istenilen zarar ve ziyanın tahkikine karar verildi 

Bundan blr müddet evvel Boğazi - tan suçlu olarak mahkemeye veri~ 
çinde iki ecnebi vapuru arasında bir ti. Muhakeme esnasında okunan mek
müsadeıne olmuş, bımlania.n Panama tub gavet gülünçtür. Hatta suçlu dahi 
bandıralı Beme gaz vapuru yan.hına - mektub mündericatını hayretle karşı
rak hamil olduğu petrolü denize dök- lamaktadıır. Mektubda muhatab ve im· 
müştüT. Bundan mutazarnr o.ldukla • za kayıdlı değil. Ancak mektub şu 
nnı iddia eden Boğaziçi balııkçtlan ise cümlelerle başlıyor: cEy sevgili ku • 
asliye birinci hukuk mahkemesine mü- lum, bu mektubu kimseye gösterme, 
racaat ederek vapur sahiblerl aleyhine sonra mecnun olursun, okuduktan son 
ibir dava ikame etmişlerdir. ra seııb. gibi sevgili kullarım için gön-

Asliye 1 inci hukuk mahkemesi bu derdi~.m Kur'am Kerimin yapraklan 
davanın duruşmasına ~la~ ve ha- içinde sakla ... 
dise enteresan safhalar arzet.miştir. Mektubu gönderdiğim çocuğa yirmi 

DaV3cılar, vapur aoentasından ge - lira w•r. Sakın boş çevirme .. Bu çocuk 
minin ağlamu ve diğer tesisatı tahrib ana rahminden dünyaya geldiği vakit 
ettiği iddiuüe 3000 lira tazminatla be- h t - t b' · e~~-:- u"ç-. . . aya ımm uç e ın ve serv u.uu.u 
raber, hAdiseden ıtfba.ren ağlaT tamır ~- b' . ı..- • hayat~ servetimin üç -edil' · L-..ı- 1.........-A.. • • ı.c: ın U'..:rum, 

ıncıye ~r geçen .ı=ıgu.u ıçın t i.ki'l • gil' kulumun olınasım 
1 ___ ._ mahrum ı...-ıı.ıı..ı e en sen sev ı 

aıne e ııı.aanu.ı ve a.a U1l\.. an dil mişt. 
k!r bedeli olarak 3000 lira 12l'V ve zi- e ır.:ııı • • 

yan iste~rler. Bu suret1ıe am • Suçlu Sabri namında bırine de bır 
dan geçen 'ft geçecek günler hesaıb e- mektuh yollamıştır. Bunda da; kendi· 
diltrse, taleb edilen tazminat, çok sinin başka müracaat edeceği kimsesi 
yüksek nlcamlara bılli~ d1mekta<lıır. bulunmadığından., aç, sefil sokaklarda 

Acc>nta vekilleri ise, mahkemede di- dolaşmakta olduğundan yardlm iste .. 
ğer tanım bu taleblerine itiraz ederek mektcdir. 
tesisattaki tahriblerin vapur tarafın - Mektubu götüren Hakkı adında bfıı 
dan y2p1lmadığm1 ve ağların bu hadise genç de suç ortağı olarak mahkemeye 
vesile lt~ihaz olunarak. davacılar tara- verilm;şti. Bunun mektub münderica • 
fından yırt!ldığını iddia etmı.teırdir. ona vakıf olmadığı, ancak vadedllen 

Sinema taklidi yaparken ıs kuruş ücrete mukabil gittiği anla • 
şı:lmış, asıl suçlunırn da mektubttnda 

arkadaşmı öldüren çocuk tehdidi tazammun eden bir şey görül .. 
tahliye edildi memiş oldul;,rundan her ikisinin de be-

raefüıe karar verilın~. 

fil~~~!= ::=~~det=~ Antikacı dük~Anmdan 17 40 lira 
canın patlamasile arkadaşı Dimitrinin çalan biri müşahede altma alındı 
ölümürıe sebebiyet ve.ren J07.ıefin as - Adl' "hi b' · kat had' · .. 
liye C'37.a :ia görülen davası, vazifesiz - . ıye. mu .m ır sır: ısesı 
lik kararile Ağırcezaya sevked~ • nın tı:ıhkıkatı ıle meşgul bulunmakta• 
ti dır. 

Suçln çocuğun muıbakeme&ne, A _ . H~disen~ ka~~a~ olan Eırn;ın. lg 
ğı ahk · de d" h ... 1 tunaı mevki sahıbı bır şahıstır. Iddl .. rceza m emesın un ......, anmış- . . . ka: ak' .. 
t aya göre, bu ganb sır t v ası şoy-
ır. tın· · 

Öl .ır... .1 . 1kl. h le cerPyan e ıştir: en çocu6 .... n aı esı, evve mu a- . .. 
k d h .1..1:. • b' k d .-....-ı ld Suçlu Ekrem, bır hançer satmak u .. 

eme e tt~enın ır ası =u o u- • . Abci' · 
ğunu i'.!d'a etmişler, Jmef ise kaza ol- z:.re Bogazk~sen~e. anti~CJ: , ıı:ın 
d - d tm;...+ı du;'kkfınunıa gırmı.şür. Dükkfuı sahibi ugun a ısrar e ~w. • Ek 

D .. ahk b h"dl . din hançeri muayene ile meşgulken, • 
un, m eme azı şa ı en - ık d 'aJl kasaya yakla~ 

ı . "'-··-"'-- h_. '-- tlert 1 em yavaşça aç uı • ., 
emış, ~w.ı.uua şa :u Nınaa soru • 

dukt k, k ti --'- ..ı_ mış ve 1 7 40 lira parayı çaldıktan son• a, va anın aza ~ C=ııAft: vu • 
kubulduğunu söylemişlerdir. ra usulc3 firar etmiştir. 
Beyoğlunda rnevzua.ılba}]., gankster Biliihare, iş anlaşılarak zabıtaca ya-

filminin gösterildiğine sinemadan mah. kalam•.n Ekrem, Adliyeye sevkedil " 
kemevc g&ıderilen cıewb da dünkü miş ve Beyoğlu sulh ceza mahkeme .. 
celsedP okunarak fadMUil ~1 '- sinin kararile tevkif edilmi§tir. 
duğu günlerde .hakikaten bu gibi s~~: Akll vaziyet'Jnde bomkh,ıJc dldUoıÖU .. 
nelerle dolu bi:r fİlmm ~rlldıgı nu iddia ed~ı suçlu, dün Tabibi adil 
anlaşıl!Illştır. Salih Hfışime muayene etfuihniş, ne " 

Bunun ib:ıer.ine iddia makamı maz- ticede müşahade altına alınmak üzere 
nun çocuğun duruşmasının gayrlmev- Adli T!bl>a sevkedilmiştir. 
kuf devarmoı istemiş, mablk:eme de bu • • • • • b k 1 
ta1ebi kabul ederek, ım.et tahliye e • Bır saatçı tamır ıçm ıra ı an 

Bir kilo unu bir tepsiye komalı, orta- 1 • t 
sını aı;ıp iki yumurta. bir kaşık yağ, pek dilmiştir. saat erı sa mış L SLER 

Flört yapmak 
Bir suç mudur? 
Bir gen9 m benden bunıı sordu, 

merakını tek kl•lime ile tatmin etmeyi 
mümkün bulmadım. Evvela başlıca a· 
llkadarın kadın m1, erkek mi o1duğu
nu bilmek. SOJU'1i da flörti!n derecesini 
tayin etmek lhım. 

Bir defa genç kızda !!ört tehlikeli
dtr. aırf içlerin.den birile evlenmesi 
mümkün olan erkekıer arasında ve 
Avrupalılarda meşru görülen clatife• 

derecesinde ka~a dahi bizde tehlikeli
dir, biraz dedikodulu muhite düş.::rse 

genç kıza caılfte:- damgasının vuru!
masına sebeb olab\lır, hülasa zar~ 

faydasına gallbdır, k:ıdm:ı is" flörLÜ 
hiç tecviz etmem. başladığı nokta m~
lfımdur, nered tevakkuf edeceği kes
tirilemez. Erkeklere geHnce, bekarlı
nn cmülatıfetJ aşıkane~ peşinde koş
malarında mahzur görmek, hele bu
nun önüne geçme.at güçtür. Evl. erkek
lerin vaziyetleri ise kadınlarınkine ta
nıamen muadildir. 

Bununla beraber okuyucum benden: 
- Flörtll bir ayn.lma sebebi olarak 

telB.'kki edip edem1yecelini ıoruyor ki, 
hiç te bu tlltlrde delilim, olsa o~sa lrü
çük bir senentf il• anane geçilebilecek 
bir oymı ielAkki etmek daha doğrud:ır. 

* Bayan cS. S .• e: 
- Kocam eve geUr gelmez romanı

na sarılıyor, diyorsunuz. §ik~yet edi .. 
yorsunu:z, (;lrenmek ilterim: 

- Sis kocanıza romanından daha r.a
z:ib bir muhavertt, bir tetkik, bir eğ
lence mevzu~ hu:ırlıyor musunuz? 
Sualime müsbet cevab verirsenız fiki
yettc haklıaınız, fakat bu takdirde de 
muvaffak oıamamıpınız demektir. 
Aksi halde fikAyet etmeyiniz, evvel! 
kocanız için entereHn olmay~ bakınız, 
sonra şfkAyet edinl&. 

* Bayan Hayriyeyc: 
Ne her söyleneni olıduğu gibi kabul 

ac1eoek derecede bön. ne de her §eyden 
fÜphe edecek dereceda milvesvls oh>
nuz, orta yol11 tutmak Widlr. 

2'EYZE 

Duruşma, birkaç f&hidin celbi için, Edi!'!lekapıda Sami isminde bir saat• 
az ml.ktarda tuz ve aldığı kadar su ko- başka güne bıTakılımftır. 
yarak onu katıca yoğurmalı. 13u yoğurul- çi, içki iptilası yüzünden bütün ser -
muı hamuru -dörde bölüp 1anın saat bı- Garib bir mektubla para istiyen mayesini tüketmiş, sonra da kendisi· 

rakmalı. Sonra o hamur parçalannı hi- adam beraet etti ne ta.'llir için müşterilerinin bırak:tığ:s 
rer birer ince açmalı, ılıkça yağı üzerine Bursa (Hususi) _ Zvvelld. gün şeh- saatleri satarak, parasuu yemiştir. 
.sürmen. Hamuru büküp katmerleme.11. rlmiz asliye ceza mahkemesinde garib Bu ~uç~an dolayı adliyeye vertilen 
Ufak ufak kesip tane tane açmalı. Kızgı'!l. bir dava mtac: edilmift:ir. Ahmed adın· saatçi Sami, Sultanahmed 1 inci sulli 
yağda krıartıp bir kilodan atağı olmamak da bir amele, sayılı tüocarlan:mmdan ceza hakiminin kararl.e tevkif ediı1 .. 
üzere hazırlal1Illlf soğuk tatlıya atmalı. bimine bir tehdid mektubu yazmak· miştil"'. 

iki ahbab çavuşlar: Otomobildeki kadın 
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BULGAR ST 
mın1111111nınınıuia•----{ve)---ımııH11B1 ....... 

Balkan Antantı 
Yazan: Emekli General H. Emir Erki/et 

B aUwı anlqmUUWı vncud bat. 
dulu gündenberi Bulgariltamn 

i!a buna katışınası daima arzu olWWl n 
batta beklenen bir şey oldu. 

Antant devletleri bunda sam1mt kli\er. 
Çünkü, başka topraklarda gözleri ve ba
nş içinde rahat yaşamak ve yurdlarmı 
fmar etmekten başka b•r gayeleri yoktu. 
Saklanamaz ki. Balkanlar ve Balkanlı • 
1ar A vrupanın en gerı kalmış yer ve 
halklanndandıt'. Bunun için. medeniyet
te ileri gidenlere yetıpnek için. bir ta • 
raf an kanncal:ır gibi çalışmak ve dlfe!' 
taraftan bütün merhale v• mlnıleri bir 
rL ~ar gı"'bi aŞat'ak her on senede bir ytla 
'1 geriye atmak llzundı. Bunu IR, il -
~ i bir barıştan, yanl b(ltün. B-.lkaa'!ı • 
ta n bimlrlertle uztqıp anlapnalarmcl•a 
br :<a ne tem\n. edebtlirdl?f 

Bulgaristan ve Arnavudluk 
neye haricde kahyorlar? 

Sinema san' atkirlarına 
göre insan nasıl bir 
kadınla evlenmeli? 

Beyaz perdenin an gUzal erkek ylldızları 
arasında yapılan anket 

C.,., O... cı.. Oal>le JCo~ 2'a,ıor 

•.ak lltJWM ......... iCfade dz g&ı11bıtl bptumamıftır... JCann. 
Filvaki. Balkanlarda görillınemit olan wlenmelr Dl#" "- a---nJenn M llUl btbnç olmamm da iata". Onca 

barlil nJhayet temin etmek ve bunun gibi bir Jradmle tlıllild laayat .,ı.ns kıskançlık ıttdal derecesinde olman 
1çin Baltan dev!etlerin.in arahrmdüf iltıedlderiDi. bdmlar ,,_.,.•ada ne dil- bydile imtvaç hayatman tuzu bı'be -
kGr düjümleri \"Özme1erl, elele ve arka pctmd-in1 61"9P"* ı.tıaldt lq ridir ... 
arkaya vererek içeriden ve d1şandan '9- biqe;y olsa ....... Karım bana tam bir arkadq 
lebnecek her türuı tehlikeleri önleytp Kanm lam ltir mllikifİIU olmah 1 
brplıyabllmek llzundı. Balkan anlat - 1 1 ! 
,.,sının ve muhteme~ yarmki Balkan blo- 0Dil1 Gelelim cAslan ad&m> denilen Clark 
kunun temel ve ereklerin! zaten 1nı ar- Yazımıza parlak ve ııeki l)akıflı, çok Gable'e· 
mı amaçlar te~l etmiyor mu!! O güzel san saçlı, tath eeali genç un'at· ~rk Gable'in IWlll bd.$ı aradıiJ 
halde Bulgaristan ve Arnavudluk ne cU- Bcaırca memlefcetlentm1 haritada gönlııüf& kAr Nelson Edd7 ile befhyalım. hakkındaki suale cıemiştir ki: 
n hariç kalıyo.,.lar dıye d\lfllnmek elbet cephalne tekrar lirlflni. Balkan ittıfa • ı miryolile bunun yakmindeki ar~nin Bu un'atklr fimd11ik iki şeye Işık- - Bir kadın evvele.mirde koca•ını 
«erektir! ve elbet bunun etfllp de,ılmtyw kının t8U8ll menetmek iltedili bir teY muhtar bir idare altına konması ,ekline tır. Annesine ve musikiye. tam bir arkadq olmalıdır. Binaenaleyh 
llyıt biııçok sehebleri de vardır. Yoksa addeyleınek istiyorlar. Ancak Bulgarla • dökerek uyuşmıya çalııtı. Fakat bu ıkin· Güzel piyano çalar w güzel prkı 6cabına göre çok neş'eıll bıı'hınmasım 
her aklm alman llzundır ki. Tram Kaf· rm. ber fıraattaıı iatifade ederek, Balkan ci teklifi de yüriltemedili içia bu muele söyler. Piyano plmadıjl ve prb a6y· bilmelidir. Kocaımm aewüMı f87'leri 
batan Adrfyatik denizi ile Macar ve Al- devletleri d.e. peyda eWtt J9lli milııue- o uımancl•nben balWl!memtf kaldı ve J.emedtif vakit muheWraJr ,ıctlp Jmın • bilme!idir. Onlara ttina ptermeUdir. 
inan illerine. kezalik J'ırattan Karpatlara betlerin bu devletleriJl arzu ve hatta te- 1fte BWgarWanın IM.ıcOn• tadar Balkan serler dinler. Kocamı!ıı aevmekte oldu.ltı yemekler-
11Dn l'OCa bir dtyard t rfhln mennileri dahilinde o1mua bu nevt fikir, Antantına ıfrmeımm Mbeblerinden biri Karı!llllll tam bir musikipnu olma· den bir tanesini hiç olmazsa haftada 
de bl:frtne az cok ka~ ':;:~·,ı:en 60 tefsir ve ~azalann ta1'3fal olmadık- ve belki de en mDbfmma bu oldu. ÇOn • sını ister. Kansmm kendiai, gibi Wag. bir defa ~rlamalıOO:. Kocasmın ~-
ınllyon TUrk. E!en. Rumer. ve Yup!n 1annı pıermıye Jdfa,n eder. lrit o, Lcn:an:lakf munffakiyetstzllffı\e ~t' tak°°':~ ı~..!a~ı ~in wrle - aaramdfirlcrl~.-~ ~rmelidir.l'dlrOnlara DQ. 
la!at rm1nm ttıtı balla d raım-. Ege ullWerlnd• ve mesell De- nn ..uı- ey ıc:au11::ı11u .-a-. a A'-Wtı,u- guatemıeme ı ... 
...... S:.~mak ,;.;;: fH' clelfld~::n; Bulgaristamn Ege denizine de-taçta bir serbeaı limanın. Bulgariı • Ann~sini pek çok eever. Ona musi· Bir kadın kocasının maU müşkilll • 
ta,dalanndan ılttfade etmek llzımd1r. o llllhr&Cİ hikAyesi tandan bu limana k8Clar olan cfemlrJohı ki ~kını aşıüym ~meldir. Evlenecek tına katlanmağı bilmelidir. Katlanmak 
faydalar ki. en mühimmi milstakar bir frttbatı. aynt zamancla w mutlak ..mt• oldugu ~dirde hiçbir IUNtle annesi· il~ kalmamalıdır. Bu müşldll ~ıe. 
Jnıdud içinde emin yqsmak olncaktı. Billlda. Bulgarların. Balkan d1f siya • kendi kontrolu altma konulmadıkça Ege- ni =~=·gibi d6nnıekte o-~ ıw:.: °:!ı.~ ~ ~ 

Amavudluk, hukukça değilse de, pra· •tinde, tnfiraddau lftlrake kademe ka .. ye serbest~ temin edemlyeceği mü- lan yüzlerce genç kı:nn ~he - cnev:!. 10 ~ ..,,..."( 
tikte henilz muayyen taahhO.dJere g;re • deme geçmeleri, onlann ifrattan itidale lAbazasını hır an bile bırakmamıştır. •• ' " ......... __ ,_ ...... ----~--.. -· -·-.. ·------------
eek ve bu taalıhüdlen kaldtTacak bir dv- dolru adını adım yilrümelen demektir. Keza1it iki l8M eneL 1938 8elles1 111. 
rumda olmadı~ ic:ın onun Balkan anlq • Mal6mdur ki Bilyik Harb neticesinde, sanında. Tilrkiye dlmhurtyeti. Botaıiar 
lllasına girmesi hiç bir tarafın menfaat İtlltf devletlerince Bulgarlar fçln yapı - meselesini bütün ftlmullle ortaya attığı 
-.e lhtiyaçlanna uygun dilpnezdi. Faltat lan Neufily sulh muahedesinin 48 inci z&man, Sofyada çaka:ı Mir gazetesı Bul
Bulgaristan liyie d~!ldı; onun, Balksn maddetile, onu1l Trakyı tlzerlndeki bütnn garistanın. Egeye çılaş meselesınde flk
'8nmadasının beTkemiğ' olan Balkıın ldd{alanndan vaz~eçmesine mukabil, B- rini hiç bir smetıe clellftirmedflini ha • 
'-ilan O!.ftine kurulu siyasi cofrafya gede iktısadf blr mahreç edinmea dik - tırlatmıya lüzum ~. Pakat Bo • 
C!urumu, iktısgdf ve sfyaıf. tam lstiklAll bu k~te almınıştı: cMilttefik ft mllprlk bil· frazlann Tflr1dye tarafından ukerfleştf. 
devleti, tabfati1@, bu~nkfl Balkan An _ yük devletlel", Bulgaristanm Ege denı • rilmesi üzerin!, Attnada. Bulpriatanırt 
tantı ve yannki muhtemel Balkan blo • zl.M lktumdl tıkışır.ın eerbeatisinl taah- Ege mahreci meaelesinln nfhayet b!r hu !e 
ku için bir lazımı gavrimüfar:k yapı • hild ederler. Bu gırımtınin prtlan b'll- bağlanması lcab etlllf dilf{ln5.lmtlf ve 
)'oniu. Gerçi onun 8,5 miiyoM yakın nü- hare tesbit olunacaktır Ub..•. Bu hfl· hiç bir şartla balh olma'lrazın, Yugoslav. 
fusu Balkan anlamıasınm vücude eetit"~i- küm tle. ayni zamanda. Yunanfstanla yaya yapıldığı gfbf, Bulgarlan da S'!l!
lt muazzam insan kütlesındo! mühım bir Bulgari.itan arasında yeni bir Trakvs Dikte bir serbest Umu aynlmuı teklif o. 
ebikllk sayılamaz; fakat ne de olsa tAma- mücadelesine tohum atılmlftı. l'flvald. lumnuş ve hatıl Petr~çten. Sellııtk ha~ 
ıntJe bir Balkan devleti olan Bulgarfa • bu muahedeni4 akd1ndenberi her iki Bal- na kadar, bir demfryolu 1nfua tekliflııe 
bnm Antant dı'1nda ka'ıması Ballcan ba~- kan memleketin•n politika ve hukuk • kadar ileri pu1mıpt. ki Bulgarlar ba •· 
~ hem de ehemmlyetUce. nok • çulannm. mezlrOr 48 inci maddeyi kendi yede Salya De Selblt arumcla dolnı bir 
ilan bıraı'kır. millt ihtiyaç ve gtirilfleriDe ,are, tefsire irtibata malik ol...tıardL 

baf1adıklarmı r&'firOr. 

Balbll Aııtanhnda gizli Bulgarlar, a 1nc1 maı1ı1en1n hııtıt1 .....ı ı Balbıılartla lsllY ittihadı 
şartlar Ylr mıdır ? ldinnün, Yunanistanca 11ter Dedeataç. ve d&YISI olalJiOr mi? 

lstel'le Kavala. yahud Sellnikte kendi -
Ancak unutmamalıdır ki Bulıarista • lerine uclece bir serbeat Uman lfitteril- Bu teklif Butprlstanca g(izel bir ka • 

bın Türkiye ile bar dostluk paktı ve Yu- meei demek olmai!ıflnı aöyltlyor ve Bul- bul görmedi ve b1Qaun •bebJ. pekll.4. 
toslavya ile de bir muahedesı var. Geçen gari8taıım cEge 3entzıne iktısadt çıkışının memJe1retia ilctıMdl alırlık merlr.ez:nin 
tbda Bulgarlar. Balkan konseyiniıı baş- serbestisi• dah& zıyade. onwı Yunan d&ha myade Filibe b&llesi.nc:le bulunduJu 
lanı General Me&aksas He, Selanikte yap. topraklarında bir koridor edtnmest ile olabilir idi. Fakat pne Alınan. aiyut mu. 
tddarı bir anla'1lıa ile Neuilly sulh muı~ kabil oldutunu iddia ediyorlardı. harrirlerl, Yunaniltama Bulgaristana &. 
lıedesinin bilhassa askeri bağlanndan 1922 de. eski Sevr yerine. Lozanda Tilr· 1ADikte bir aerbHt Umaa ıöstermekle, ev. 
kurtulmak husll'nınaa Balkan devlflle • kiye ile yeni au1h fartlan milzakere olu· velA bu devletin ıhGnü Dedeapç ve 
tinin muvafaıtatlerini alabilmiılerdl. nurken, Bulgarıstan bunlara milıahld 11- Trakyadan başka 1erlere çelmek, ikincisi 
berçJ, Bulgarların diğer Balkan devlet • fatlle iştirak etmlf n rey hakkı olma • Bul.garı.tanla YugoelaYJ& aramda yeni 

len ile olan münferid anlaşma ve antlq- makla beraber. kendisince, Trakya me • bir ibtillf çıkarmak yolunda bir dlf poiı
lbalannı Balk n Antantının sinesinde a. selesinin halli için fırsattan istifadeye tıka tatJh etmek iltediiint ilet lllrerek 
'1hnış btrer bTes (gedik) olarak tavaif çahpyordu. Oııwı Lozanda ilk teklifi batı Balklnlarda bir İslay lttihadındaı:ı bahaet
.. telAkki eden bilhassa Alman muhar- Trakyanın (Meriçten. Strumaya Jrıadar) tiler. P'Uvald Bu\gutstanda oldulu &lbl 
ttrleri de vardır. çünkü. onlar rJalkan tarafsız milltakil bir idare altına konul - Yugoalavyada ela K'.aradenizdea Adıiya .. 
~nda Bulgulara karşı gizli bazı ıart. oldu ve buna kulak bile ·~lmadJluu, tJğe tadar uzanan bir -.auhl faıhya fik
'-ın mevcud oldu~nu farzetmek ve Bul- gftrilnct ffl hiç olmula BulgaristaDdan. rinl lildaı mahfell.ta buhmdula ,..ı 
~' Balkan devlerhıta milaterek Bdirna beriDdmı J>eüt1aana IDIA je. {Da•• JI -- ...,,._. 

Yurdundan 
Bir ıtll~get 
Y~dlrektül Kim_,,~. Ya:rdandıa 

febld JOzbt,fl Arif otlu lbılV matbaa
mısa l'f'llrek fRlllan &nlatıa: 

Ben tıçünctl derecede ftl"emlm. Öltıme 
mahktm ohtutama bD1Joram w ba ı.
llmd~ dntetlll muht.ellf iıettllltlannıcla 

~ c61'•• .,... drtlkllıJwiiiL 
Usun •mandıııbert ~ !hm.,. 
llller Yard1111ıda ntıp bltQııonmL Pa -
bt baruı mf JOblll ,. Mm, d .... -
nnatmnat lrba &Cl1aa Mı mfırı•ı cı1 -
dulu Mlde '11 idare ............... n 
maeawecıen ra,...ıenapıer hem - m
hllar etmHte ,. ı.. de llanDanllır .. 
Te cefaya maru Jral!mlrtıMJırlar. Bil o
dalan!an yalml 4 ı ..- JQ1ıı1a11ua tıah -
ala edllmlfUr. lılldlrtbl .. bpwn• • 
aobuı hl~ dlll'IUıdal llrll llıll ,.. -
dığı halde dJler omıara Mlw tapet 116 • 
mtlr verillyor .,. bizler tltnl!P daruııo • 
ruz • 
Kapıcının ....... - dtrlfttlr. 

Ben bKtlaam da. .,.,...._. ela .. -
oettm. Patd ......... ııııllll ... 
bbD wtand•I' 1111111 1lllldll ,.,_. 
laMlnla.r. x.. Mr ...... lllllt• ıltm
rlmi ortaJ& ....... 

* Snu mmrlıiıacla klpelmr 
MC•ued 

litmJfttt. Burada birçok mnarıann • 
lltdotlt edllmlf ft birer t8ld inlDıe dıl!ın • 
d1lrtllm11f olduiuna ıördfik. Blru dit -
tat edince her 1:drtnde blrbf t6pelln 6-
ltllert dtdik dld1t ettltlertn1 teeatırte mtl· 
fi.bade ettik. ArkadqlarımJa beraber lr6-
petım deted~ ba delWert tape!Mla 
bafladıt. Patat ba il bblm ~ 
eatums tadar blJltttl. 

Oeret battlıı .. brln a&lblı batuınn • 

dan " rereu.. eıaıere tarp lluına mec
bur hlandutmns medeni w ahWd t -
cablar beJnmıMan bu bal bllJ1lk .,. mle 
ecl1bDel bir teudrle beni antl. Allta-
4arlann flddeUe cUllat DUK1D1 oetme
nl:d dBerllll. 

* Çok palda ......... 
yardım me8elell 
~ ..... - llD 

ID JUQGr: 
s- .. npn. u.d1lMı ~ 

Yllmlt lıfeclllte tlWt edlld1l1nl .... 
&eıerde otadum. Bu esna.da 90k vocutıt 
memurtann da nm.n dltb.'8 ahnmu 
IOln dellletlnlsl l8tQonım. Bm Jed1 ço 
eut balJuJUn. ttlsl ona. ilttl lltmettebe 
clenm ed!Jor, ıat:aı aldılml maq1a 90-
caklanmı aıeçlDıdlmııelrte stıoıtıt 9*110-
rmn. Yaptıtım '9Wtatta Uer1 mDlet • 
lerde OC* ~tl• memurlln )Vdnn e
den a.uunıar tabal edlld111n1 ıördüm 
lllsdıl de 9C* oontıaıara nalrdl mtıtl . 
tat 1l8l'Dmu1 n tene oot putıu hl . 
kbnlertn dtl.ftmtllmeet ırll>l menü baza 
..,ıer J&pahJor. l'üat, hem nüfus artı -
mma w hem de tok çocuklu ailelerin ge
tlmtne ma..lr o1aeat daha tömuUI 
bul tıedbtrlere tıenıastıı OılnNNUll sem ta
lthlmln 1""bnemD1 rica ederim. 
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Karagözü sahneye çıkardım 
= Ziraatimizi ileri götürecek tedbirlerden birisi de topraiın verimini artır- 1 
! maktU", Binaenaleyh toprak için en faydalı gübre olan balık unu için bir ı 
i fabrika açmamız, mobzul bir halde bulaf)ileceğimiz babl(lanı burada un 
S haline geti,rcrek ilıtiyacumzı temin etmemiz J.azıındır. ! 
~ : ,. .......................................................................................................................... , 

Yazan : Tarımman 
Bizim Son Posta yazıyordu: ı hum tedarik etmek, yalnız şöyle ekip, 
cTrabzon köylüsünün istihlak ettiği böyle biçmek kafi değil; toprağı da bi • 

madderer arasında birinci derecede yer 1 zfttiht verimli bir !lalde bulundurmak ge .. 
alan kmıyevt gübre is:. köyluyü gıttikçe rektir. 

Fikrim fevkalade alaka uyandırdı ve muvaff akiyet kazandı. Fakat ne çare ki, bu 
iş bir defaya inhisar etti. Oynıyan ve oynatan kalmadı. Ne zaman bu oyunu 

oynamak istesem daima Hacivad buhranı ile karşılaşırım d~dürmcğe ba~lamıştır. Oralardaki 
köylü; mısı:r, tütün ve fasulye tarlaları 

Dünyalar benim olmuştu. O zaman kadar fındık bahçelerine de kimyevi 

Tarlayı tükenmez bir hazine saymnK' 
büyük gafletfü. Denizler bile tebahh!i
ratla verdiklerini yağmurla geri alına •· 
salardı bugün damlasma kadar kuru • 
muş bulunurlardı. Toprağı da, verdıği 

nisbette mu'kabil bir ahşa mazhar etme· 
lidir ki verimli mevcud:yetind~ daim o
labilsin! İşte bize bu h!zmetı gören güb
redir. Ve itiraf edilmelidir ki gübre me
selesi Türkiyede heniiı:: bütün çaprazlı .. 
ğile durmaktadır. 

-25-
Şark tiyatrosunda oynadığımız sıra -

larda canlı kar!lgôzü de tekrar, bu ıefer 
hayaldeki aslına mutabık olarak sah
neye çrltardım. Oyunlarda dondurmacı 
Ali Efendl ile muhavere~erimızde kara -
göz, h.acivad jestlerı de yapardık. Bun -
ların halk üzerindg iyi bir tesir yaptığını 
göıiiyordum. O sıralarda bir m~nfaat 
yapmak tasavvurundaydım. Menfaat -
lerde, evvelce söylediğim gibi halkı çe· 
kecek yenilikler yapmak Adettir. Ben de 
ne yapsam, ne yapsam diye düşünüp du~ 
nıyordum. Aklıma karagözü canlı ola -
rak sahneye çıkarmak geldL Bu yapıl • 
mamış bir iş değildi. Evvelce bir operet 
heyeti kurulduğunu, eşhasının karagöz t>f 
huı olduğunu söylemiftim. Fakat ben bu 
sefer tam hayal tek.ni~i ile karagözü ıah
neye çıkarmak fikrinde idim. 

Bu lş için istişarı:o edebileceğlm yegAr.e 
insar. Asım Efendi idi. Fikrimi kendi • 
sine açtım: 

- Çok iyi o1ur, dedi .. hem bunda sen 
muvaffak olursun, hem de fazla hasılat 
temin edersin! .. 
Uaclvadı oynamağı kendisine teklif 

ettim, kabul etmedi: . 
- Katib Salih ile oynarsan. daha. do~

ru olur. Bu Sıalihin lşid.Jrl 

Cevabını verdi. 

Na.tid canlı karagöz 

ladım. Müdür Şahin Beye kQJtum. 1'11 -
hakika elbiseler. zayi edilmemiş, .satıl -
mamış, Abani fabrlkasınciı saklanmıştı. 
Şahin Beye, karagözü canlandıracağı

mı, bu işin eski bit emekdarı olduğumu 
söyledim. Bana bir gece Ariyet olarak el
biseleri vermesini rica ettim. 

Rumeli tahvilatı vursa bu kadar 5evin • gübre vermiye alışkı!l _ ve iki mahsul 
mezdim. alabilmek için buna biraz da mecbur -

olduğundan, yıllık sarfıyat 40 bin çuvalı 
geçmektedir. 

KartelAlar yazıldı, reklAmlar hazır • 
landı. İ1!nların asıldığının ertesı günün· 
den itibaren !ocalar satılmağa başlamış
tı. 

cBugün Trabzon piyasasınd-ı en SÜ • 

rümlü markalar olan Rus, lng!liz, ve AJ
KAtib Salih ilt eşh!lsı şöyle tesbit et • man gübrelerinin 100 kiloluk çuvalı 82'.5 

~ik: kuru~ satıldığına nazararı, bu miktar 
Karagöz : Ben gübre için köylünün en aşağı 330 bin li-
Hacivad : KAtlb Salih (ilana Asım E - ra para vereceği anlaşılır. 

fendi yazılınıfh}. cHaibult:i. alakadaı· kimselerden öğre-
Cabbar ağa : Ali. nildiğine göre, ton hesnbU\! Rus gübre -
Cacib Bey : Saffet. !erinin İstanbul teslimi maliyet fiatı 7,5 
Mösyö . Kordsl : Kara ltın. İngiliz lirası; yani bu~nki rayiçle 4.m7 
Mehmed usta : Tahsin. kuruştur. Kimyevi gübreleı:- gümrük .:es. 
Hayreddin ağa : Kemal minden muaf olduğundan buna sadece!.:;. 
Beberuhi abdal çocuk : Reret. tanbuldan • Trabzona kadar nakliye ve 
Balyemez : Mehme.i. saire masrafı olarak 3~0 kuruş dnha ek -
L~f dinlemez: Cemal. lenirse Trabzondaki maliyetin. 4737 ku • 
Zeynel ağa : Külbanyan. ruş olması lazım g~lir.> 

Ürkmez: HulO.sL cBu kadara malolan bır ton gübre - o 
Kara köle : Ali. da peşin parayla - 8250 kuru~g satılıyor 
Tetik : Mehmed. ki veresiye verildiği takdirde tonu 110 
Karagözün kansı : Bayzar. lirayı bulmaktadır.• 

Pembe : Şamram. Alaka ile okuduğum bu satırların en a]. 
Allı : Mari. tında, mevzuubahs mesele için hük(ımct 
Güllü : Virjin.. nezdinde teşebbüse girişild\ğ: de bildi • 
Oyun gecesi, temsile mutad vakitten rllmektedir. Muhakkak k., köylünün fs-

bir saat evvel başladık. Zira, tiyatro er- tihsal ve kazancına pek müessir olan bu 
kenden dolmuştu. Beklemeğe lüzum yok· işte, hüknınet en Acil tedbiri almakta te-
tu. reddüd göstermiyecektir. 

Karagözü sahneye bakınız nasıl koy - * 
muştum: Benim bu vesileden istifade ile temas 

Orta Anadolu ormandar. ve yakacalt 
tedarikinden mahrum bulunduğu için 

gübreyi tezek halinde yak1ycr.. Ona güb-c 
renin kadrini söylemek bo§ şeydir, evve~ 
16. yakacak temin etmelidir. Garb vııa .. 
yetlerile, yakacağı bulunan diğer yerle-
rirniule ise gübrenin kadri malumdur. 
Onlara yalnız bunu:ı hüsnü muhafaza vıt 
istimalindeki inceliği benimsetmiye 1ü • 
zum vardır. Fakat her iki şelw1lde :de 
hayvan gübresi mevcud ihtiyaca gayri 
kafidir. Bu kifayetsizliği mutlaka kim .. 
vevt gübrelerle gidermek durumunda • 
yız. Halbuki kimyevi tlbre sanayiini do 
henüz yeni kurmaya uğraşıyoruz. İhti • 
yacımızı tamamen dahilden ve iktısadt 

bir şekilde temin edinciye kadar dışarıya 
venniye mecbur olduğumuz para bugün• 
kü istihsal şartlarımın göre bir hayU 
yüksek bulunmaktadır. 

Katib Salih ile antaşh!t. Oyunun ismi
ni kaNtrlaştırdık: (Karagözün mirasye
diliği} namı diğer (Ağahk) ı oynıyacak
tık. 

Beni ve san'at· çok seven Şahin Bey. 
bir sall'd.ık eşvayı bana üç altın liraya 

İş elb~ meselesine kalıyordu. İlk ka· verdi. Fakat bir gece için değlı, benim 
ragöz kumpanyasının elbiselerini hatır· olınası için .. 

O z~anlar tiyatroöa, sinema d3 oy- etmek istediğim bir başka nokta var: Zi
nuyor. Bu münasebetle elimizde bır de raatimizi ileri götürecek tedbırlerder. 

sinema perdesi var. Bunu öne aldırdım. birisi de toprağın verıminı artırmak me-
me.-.nnı ıe uncu sayfada> 1 selesidir. Bunun için yalnız iyi bir to • 

Gerek tabii ve gerek sun'i gübrelerin 
istimalin! ziraatimiz için zarurt bulur • 
ken bu meseleyi daha seri btr şekildt 
nasıl halletmelidir? Bu noktayı ziraai 
kongresi münasebetile hazırlanmış olan 
yeni bir tez aydınlatıyor. Tezin sahibt 
Zooteknist Fasih Ersan bakınız ne diyor! 

(Devamı 10 llllcu sayfada) 

" 
O 

d?!ll s-?hpasırıa yürüyen bir ölüm 
mahkumu gibi, elik basmağ'a itina 

edere'<, paşanın konağına döndü. 
- Buyurun, efendim! 
- Ne imiş? Mühim bir şey mi? 
Artık, telgraf m muhteviyatını tek -

rar edecek mecali yoktu. BU kadan 
fazla idi. 

Abdillahad paşa, cBinbir hadis> ki • 
tabının arasında duran gözlüğünü bul
du bnmuna taktı.. okudu. Boyuna 
cS~b~a:ınllah!• diye söyleniyordu. O • 
kuması bitınce, nazarlarını, yüzbaşının 
mum gibi simasına tevcih ederek. ~r
du: 

- Doğru mu, evlad? 
- Evet, paşa hazretleri. 
- Niçin yaptın, oğlum? Senin gibi 

bir insan evltıdının. bir kişizadenin, 
bövle bir haramzadeve tenezzülü re -
va" mı? Hel51 süt ~ş bir e.ş bula -
maz mı .idin kendine? Gittin de bir fa· 
hişe flP. teşriki hayat ettin?. 

Tal§t, başını daha da kaldırarak, 
gözlerbi paşanın gözleri.ne dikti. 

- Y:mımdaki kadın fahişe değildir, 
paşa hı:ı.zretleri! dedi. Yalru~ nikahımı· 
zı kıydırmağ& henüz vakit bulama • 
dan İstanbuldan ayrıldığımız doğru • 
dur. O merasimi de burada ikmal ede
cektik .. 

- E, bn dürüst bir j~ midir? Nikah· 
sız bir kadın ile yaşamanın zina de • 
mek olduğunu bilmiyor musun? 

- Vaz!yet öy1e icab etti. İznimi. an
cak hareket edet'E'ğim gün alabildim. 

TaBt bu bunak adama ne cevab ve
rebilirdi? Ne dese boştu. Rimanın ru· 
hund2k~, manevi hüviyetindeki b~ka
lığı o nasıl anlardı? Nasıl takdir eder-
d·? 1. 

Pasa c:ifre mahliilünü titrek eUerin· 
de, dıırmadaıı evirip çeviriyordu. Bir 
karıncayı bile incitmek istemeyen bu 
adam, aslan gibi Talatı divanıharbe 

vermek1en, ona ceza tayin ettirmek -
ten çekiniyordu. 

Son Posta'nın Romanı: 55 

"Ah ne baygın bakışın var, 
~.~ . § , ı ı Utt Ef!1 !J u l;Jjlr-~ rı rst.!.a I· ;~0~:0 

fs~Es'-u~ a beyaz şemsıyelı!,, EıfXEM 
0 

dinleei. Gözlerinden yaşlar boşandı. 
Bu mPSelcde feci bir maksad seziyol'\ 
fakat izah~t istemekten korkuyordu. 
Boynunu büküp: 

- Peki! dedi .. giderim. Senin istik· 
halin için .. sana bir söz gelmemesi için 
her fedakarlığa kat!amnm, Talat! 

O geceyi mahzun geçirdiler. Yüzba
şı vicd~nile gönlüniin çetin mücade • 
leleri arasında, uykusuz sabahladı. Ak. 

Bunu bu derece i . !attı.. Sara hanım, lından bin türlü kötü şeyler geçiyor « 
zam etmekte ne evlAdını dili döndü· du. Uğurunda, mevkiini ve atisini fe • 
maoo var? diye dü· ğü kadar teselliye da ettiği 'kadını büsbütün kaybetmeli 
ş.ünüyordu. Sıkıla çalıştı. Çocukluğun - ona pek güç, pek ağır geliyordu. Buna 
sıkıla, adeta, suçlu da olduğu gibi yü nasıl katl:ınacaktı? 
kendisi imi§ gibi, %ünü gözünü okşa - Fakat.. katlanacak mı idi? .. Kat'! ' 
nihayet harekete d:ı, öptü. Bu derece yen! 

gıeçrnek lüzumwıu insaniyet gö~teren Sabah oldu. İdarei mahsusa vapuru 
hissetti. paşaya de. b ""ı,.. 

du 
'-- . ır 'ı""""' öğle üzeri hareket ediyordu. Talftt, bi-. 

- Oğlum, evla - anır etti. Talat: let pnrasmı uçuca tamamlayıp Rand 
dım! dedi . . Sana ben - Sen bilmiş ol - .1 H" ·· ·· b. d' a· ' · 

d 
ı e urmı.·zu ın ır ı. 

yalnız bir iyilik e · ma a, anneciğim.. z 11 k dı d d •
1 

..,.,.. .. 
dcbilirim. Yarın sa· dedi, ben Rana ile .. ava ı. a n urm.a an .. ~g.ıyonJııo 
baha 'kadar sena &:o~aylıl'Il. F k t Yuzbaşı ıse daha metın gorunüyord'-': 
müsaade. Yarm Cu· ona doğru .. al a. Lakin o esnada onun da kalbi deşile"" 

mi 
• . yu soy e cek olsa, parça parça kanadığı görü • 

martesi, posta gü • yecegım. 
1 
.. d" 

nüdür. Anladın mı Sara hanım, oğlu· ur u. 
nuruaynım? o fa • nu hareketinde ser.. RanA bir çok tenbihlerde bulunuyol\ 
cireyi bindirir. ts . best bıraktı. istikbale aid sôzler söylüyor, bun1aıi0· 
tanbula gönderir • _ Nasıl münasib hiç biri, gözleri lıep ayni noktaya ma 111 

sin. Sonra da daire- _ görürsen, öyle tuf duran, zihnen büsbütün başka dÖ' 
ye gellır, teslim 

0 
_Okuman bittnce, namrlanm. yu=bafttııtı mum gibi 8lmaına tevcih edrrek ıordu. evlidım! yap şüncelcrle meşgul bulunan sevgilisi cı 

lursun. Ben: •Talat efendi lıakkmdaki Talih birliğinin neticesi olen genif bir TalAt, RAnaya, İstanbula dönmek Jü. nin kulağına girmiyordu. 
emrinizi a:dım. Esasen hatun, muma • müsamaha ile, etrabndakilere insanh. zumrmu ıöyle izah etti: Vap!lr hareket düdüğünü çaldı. Ka • 
ileyh ta.,.afından, vaki nasihat üzerine ğı sevdiren bu muhterem ihtiyara kar- Evlenme müsaadesini veren ma - marotlar her tarafı dolaşarak, uğur • 
iade olunmuştur. Kendisi de iş'an dev· şt sonsuz bir muhabbet duyuyordu. O- kam muameleyi noksan yapmıştı. Ta • lamağa gelenlerin karaya çıkmalannJ 
!etleri Yechile divanıharbe tevdi edil- nun hu illüvvücenab:ın.ı suiistimal et - ma.rn.lanması için de fırkaya yazıJmış, ihtar ediyordu. İki gencin aynlmal~ 
miştir.• mealinde, seraskere telgraf çe- miyecı:>k, dediğini yapacaktı. Hiç de • ve bunun üzerine nikahsız y~adıklan fevkarnde müessir oldu. Güvertedeki 
kerim. Sonra da, Alleh kerim! Diva - ğilse, böyle, Ranılnm izzeti nefsini kur- meydana çıknuştı. RAnAca da malfun manikalardan birini siper almışlar, bt' 
mharbden, bir hafta hapis cezasile tarıyo~du. Fakat sonra?.. olduğu üzere fırka kumandanı çok mu- ribirlerinin ellerini bir türlü bıraka # 

kurtu1urrnn. Bir daha da böyle edeb Sonrası kolaydı. O, ne yapacağım bi- taassıbdı. Muamele tamamlanıncaya mıyor!ar, ısiak bakışlarını biribirind 
ve viltara münafi harekette bulunma! liyordu. kadar RA.nfiyı uzaklaştırmasını, 1stan- ayıramıyorlardı. 

Haydi, git! Se!am verdi.. çıktı. bula göndermesini ısrarla em.retmişti. Kamarotun son ve daha kat'i ih 
O c!:ı.kikada, yüzbaşının ruhunda ve Vakit epey ;.eciktiği için., evdekiler TalAt, bu vaziyet karşısında daha bil- üzerine Talfıt, Rananın iki elini bir 

gönlümıe, bütün benliğini sarsan bir tenezzühe gitmekten vazgeçrriliflerdi. yük felAkctlere maruz kalına.mak için den dudaklannn götürerek öptü .. öp 
fırtına hüküm sürmemiş olsa, O..ı ihti - Talatı'll yemeğini ayırmışım-, ve ken • bu emre itaat etmeğe mecbur oluyor -. tü .. ve koşa koşa, alınmak üzere bu 
yar kumandanın iki eline sanlı.T, öper, di yeMek~rini yeyip odalarma çekil - du. Bir ay sonra kendisini tekrar aldı- lunan asma merdivenden aşağı ken 
minntot göz yaşlar:i1e ıs1at.ırch. Bu, ne mişlerdi. Y.üzbaşı önce anasının yanı - racaktı. dini iskeleye attı. 

- Delikanlı bir cahilliktir etmi4. iyi adamdı!. Ne müşfik bir baba idi!. ııa çıktı; ona hakikati olduğu gibi an • Rinl bu sözleri. pek :inannuyarak (Arkası va'I') 
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Ulu ağda Oç Giin 
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1 Onümüz sıra giden //yas Sınai karlar üzerine 
=şu cümleyi yazmıştı: ''Aç bir kurd izi/,, ... Bu 

cümleyi okuduktan biraz sonra Bayan Nemide 
• 
lpşir bize doğru koşarak: ''Kurd geliyor, kaçınız .. 

Kaçınız!,, diye bağırmıga başlamaz mı? 
.....__,__ ____ ........ _. ......................................................................... -.....-............ ._._ .. _ .. ________ , _______ _, 

ANLATAN: NUSRET SAFA COŞKUN 

Ktıyakevinde sabah kahvaltısı ve kayatt dönü§il ıslak ewa sobada kurututuyo,. •. 

-S-
İlyas Smalın: 
- Allaha ıamarladık! 
Demesfie gözden kaybolması bir olmuş

tu. Usta kayakçı ilci değnek darbesıle 
karlar ii7.erinde bizim dokuzuncu işlet -
nıe banliyö trenlerine muadil bir sürat 
temin ederek bizden uzaklaşmıştı. 

Biz, ağır ağıt' fıstıki makam, Etrüsk 
vapuruna tq çıkartacak bir betaatle, et
rafı seyrede ede ilerliyoruz. 

Her kam dönüşte. önümüzdeki yeni 
bir tablonun perdesi açılıyor, dik yamaç
lardan çam ormanlannı, rüzgarla fingir
de§en ağaçları sıska dallarının sllkini • 
şinden dôkillen karlan seyrediyoruz. 
En arkada benim .. ciğerlerimi tertemiz 
hava ile dolduraraiı, tabiatin bu hariku
lade güzelllği.nl, bembeyaz duvağa bü -
rünmüş bir gelin kadar cazlb dağı göz • 
lerlmle kucaklıyarak yOrliyoruın. 

Yolun sağ tarafında iri tabanlı bir ta
kım izler var . .Nazan dikkatimi celbettı. 
Sormağa handa'myordum. arkadaşlar • 
dan biri: 

- Buradan bir ıyı geçmiş! 
Dedi. 
Bir diğeri: 
- Hayır, bu kurd izidir! 
Teşhisini koydu. Endışeli naıat'larla 

rehber.imlılıı yüzüne baktım. Hiç bir 
korku bulutu yüzünıj sarmış değildi. 

- Kat'iyyen ayı veya lrurd çıktığı va· 
ki değildir, şimdtyl! kadar, dedi.. geç -
miş olabilir .. lAkm karşımıza Ç!kmaz. 
Ayıların ve lcurdlann turistlere karsı 

dağı mahcub etmemk için gösterdikleri 
bu nezakete hayra?'., fakat itiraf edeyim. 
ciraz da çarpıntıh, sanki her ağacın ar
kasında bir kurd ve ayı ıaklı imiş gibi, et
rafı kollıya kollıya ve bilhassa arka -
ıdaşlardan geri kalmama~a çalışarak kar
ları sopalamağa bRşlad1m. 

Galiba. bir saat yürümüştük .. en önde 
giden Bayan Nemid'! İpşir yere eğilmı~ 
dikkatli dikkstli hır ıeye bakıyordu. 

Yaklaştık .. önümüz sır:ı giden İlyas Sınal 
karlar üzerine şu cümleyi yazmı~ıtı· 

cAç bir kurd izi!:. 
Üçümüz de bayanı bakıyorduk. 
O, belki de bizi korkutmamak için, la-

kayd vaziyetini hiç bo~tı: 
- Bay İlyas bize ıaka yapıyor! 
Diye gülümsüyordu. 
Şaka, belki.. fakat lz hAlA bizimle bera

ber yolun sağ taraiını takib edıyor. 
Allahın bil:iiğini kuldan ne saklıya -

yım .. bir metreyi aşan k3r üzerindeyiz. 
Bir akşam evvel d~ müthı-l bir tipi var. 

dı. PekalA kurd aç kalab1lır ve yola inE"
bilir; korktum. İstanbuldan kalkıp, gelip 
te kurdlara yem olmak hiçte hoş b·r şey 
değil! 

Kendimizi l)~r yokladık. Dördümüzcle 
~e. silah, bıçak, çakı değil ya, bir te'k 
kör jilet bile yok .. 

Ne yapacağız şimdi? .. 
Rehberimiz bizi temin ediyor: 
- Korkmayınız, arkadaşımı7. bize Şl

b yapmıştır. Ben her zaman tek başıma 

Büyük otel ve Daqe1'i direktörü: Bayan 
Nemide lpf.r 

buradan iner çıbrım. Kurd görülmüş de· 
ğildir. 
Bayanın ka~ısında daha fazla kork • 

İyi bir sporcu ve buraıarın eski bir A. • 
şinası olan rehberimiz bayan bizden yir
mi, yirmi beş metre ileride yürüyor; ka
vis ba.şlannda durup arkasından gelen bu 
acemi kafileyı beklıyordu. 

Tam üç buçuk saat yürümüştük. Kar, 
tipi, rüzgar krrbaç olmuştu. Kulaklarım 
yanıyor, inatlma zava'i.lı burnum donma 
alametleri gösteriyordu. 

Birdenbire Bayan Nemide İpşirin, 
süratle geri dönüp bize doğru koştuğunu 
gördük: 

- Kurd geliyor. kaçınız, kurd geliyor! 
Diye bağınyordu. 
O anda olduğum yerde çivilendim .. ne 

yapacaktık.? 

- Kaçınız .. kurd .. 
Vaziyetin kor!<unçluğuna rağmen: 
- Aman bayan, biz sizi buraların kur

du biliyorduk. Ne için Bay İlyası salı • 
verdiniz .. ne yapacağız? .. demekten k~n
dimi alamadım. 
Vakıa itstanbuldar. geliyorduk amma, 

gene canımızı çöplükte bulduğumuz id· 
dia edilemezdi. Gücümür:tn yettiği n;s -
bette kurdu ağırlamağa çalışacaktık. La
kin panik buna imk&n bırakmadı. 

Direktör Bayan Nemide. kendinı yere 
atmış. kayakla~ını çözüyor, bir taraftan 
da bize sesleniyordu: muş gözükmemek için, korku faslını k!· 

pamış göriindük. - Çabuk kayaklannızı çıkarın, yolım 
Fakat azgın bir kurdun bir köşe bsşm· sağ tarafına kaçacağız. Daha bu emri t:ı

da karşımıza çıktvermesi ihtimali Mad • laffuz etmeden evvel, Üniversiteli deJ.. 
ride dönen ka1b!mi bombardıman edi • kanlı. kayaklarım çıkarmış. gerisin geri
yordu. İnsanın başına felaket seri halin- ye kaçmağa başlamıştı. Foto raportör Ce
de gelirmi~. mal, ayağındaki kayakıarla teraber iri 

Bu sefer de sağ ayağımdaki kayağın vücudünü dik bayırdan aşağı salıvermiş
demiri çıkmasın mı? Vidalardar. bir ta- ti. Ortada bir ben katmıştım. Cesaretim· 
nesi de yolda diişm:.i~: tornavida ve ye.- den sanmayın sakrn. kayağımm ayağıma 
dek aksam İlyas Sınalda olduğundan ta. kayışla bağlı olduğunu söylemiştim. Sol 
mire de imkan yok. çıktığı halde, bu ayağımı, çıkmasın diye, 

Gördünüz ınü başıma geleni.. çıkarıp s:ımsıkı bağlanan kayıştan bir türlü kur.: 
kınk kayağı omuza vurmaktan başka taramıyordum. Yapacak bir şey yoktu. 
çare yok .. deneci\k. Lakın bir ayağım ka- Elim ayağım titriyor; kurdun sivri dışle
yakta, diğeri karda yüriimek kabil ol - rinde bedbaht vücudiimü parça parça ol
madı. Zira, kayaksız ayak. karlara gö· muş görüyordum. Kurdu bır tek ben ml 
mülüyor, diz kapa~ıma kadar batan a - karşılıyacaktım? 
yağımı kardan çekip. kurtarmak borçtan - Ne duruyorsun? 
yakayı sıyırmak derecesinde mühim bir Diye bana avaz~arı çıktığı kadar bağı-
ırn~le teşkil ediyordu. nyorlardı. 

Bu vaziyette yüriimeğe imkan yoktu. Ne diye duracağım.. cesaretimden .• 
Bizim foto raportör Cemal bel kayışını haşmetlu kurd. baueUerini karşılamak, 
çıkardı. Kayağı ayağıma sıkı sıkı bağ .. heyet namına aamajesteye arzı tamfzat 
ladık. Şimdi tahta ayaklı bir insan gibi, eylemek için .. ne yapayım yahu. ayağımı 
bu lnnk aleti sürüklemek zorundaydım. kurtaramıyorum. 
Yürümek bir ızıırab olmuştu benim için.. Bir taraftan son bir gayrette kayışı ko
artık bütün zevk kaybolmuş, tatsız, tuz- parmağa uğraşıyor, bır taraftan dolu mi
suz bir yolculuk başıamıştı. İçimden bit- demle bunun bir rüya olması ihtimalini 
tabi bana bu berbad kayağı verenlere düşünerek, kafamı silkelıyor, diğer ta
havır dua etmedığirnı tahmin edebilir - raftan da söyleniyorum: 
si;z. - Eğer bu kurdun, Denizbank vapu-

Bir saat dah:ı bu halde sürUklendlk. Ha. runda kakaodan çıkan kurd kadar aklı 
va kararmış, -dağı kesıf bir sis sarmıştı. varaa bana gelmez .. ben altmış iki bu -
Yükseldikçe soğuk arhyordu. çuk kiloluk zayıf nahii bir adamım, bir 

Sürati.mizi arttırmak, bir an evvel dıı- lokmada lddes kemiğime gelecek! Hal • 
ğa, otele varmak ggyesile son gayreti sar- buki, arkadaşlarım öyle mi ya? .. Hepsi 
fediyor, nefes nefese Şışhane yokuşunu kanlı, canlı adamlar.. yalnız bizim Ce -
tırmanmış bir beygir gibi soluya soluya, maU yakalasa evlAdına, ahfadına bile 
burnumuzdan dumanlaı· fıtkırta fı§kırta, yeter. Tam 9~ kilo .. 
koşar adım U1trlıyorduk. Ben kayışı sökmeğe çabalıyo.r, bunları 

C Tarihi bir münakaşa ~ 
Çerkes Hasan vak'ası 

Milat paşanın konağında Bllseyin Avni, 
Raşid ve Ahmed Paşaların IJlümlerile 

neticelenen facia nasıl cereyan etmişti? 
. ~ 
-~ ~~ 

~~-:--~~~' 
~- N 

~-

Hils~yin Avni Pa§a Çerl;es Hasan 

- 1 - kendisini kollarından tutmak isteyen 
Sultan Azizin ölümünden on gün Bahriye nazın Ahmed paşayı vurmuş· 

geçmişti. Birdenbire hiç beklenilme • tur. 
dik bir vak'a İstanbulda cbüyük bir he- Hüseyin Avni paşayı yalnız rovol .. 
yecan yarattı, hatta bu heyecan İstan- verle vurmakla iktifa etmem~ onda 
bulda'ki elçileri bile korkutmuştu. cSir hayat eseri kalmayıncaya kad~r her 
Elyob hatıratında bundan şöyle balı- tarafım kamalamıştır. Raşid paşa da 
setmiştir: isabet eden bir kurşunla hemen öl • 

cRüfekamdan biri benzi atık ve çe - müştür. 

nesi tutuk bir halde, sabah karanlığın· Sadrıızam Mehrned Rüştü paşa ile 
da yafak odama geldi. Nasıl hareket Midhat ve Halid pacalar yandaki oda. 
edeceğimi ve kendimi muhataradan ya gireTek yarala~ olan bahriye 
muhafaza için sefaret vapuruna gidip nazırı Kayserili Ahmed paşayı içeri a• 
gi~niyeceğimi sual etti. Faka~ az bir lıp kapıyı kapamışlardır. Bu sırada Çer 
muddet zarfında halecanı mucıb olacak kes Hasan deli gibi odaya hücum et • 
bir sebeb olmayıp Çerkes Hasan ismin· miş: cAhmed pa<:a ~i tutmak istedi 
de b!.r .. adamm vükeJ_aya suikasd te • Onu da mutlaka.. öldüreceğim, kapıyı 
şebbus!.lnde bulundugu anlaşıldı.• açın ı z. sıze bir şey yapmam• demişse 

Çerkcs Hasan o Ü!rihte otuz yaşla - de, R~tü paşa: cVakıa b ize dokunmı• 
rında olan bir adamdı. Dört sene ev • yacağmı biliyorum. Fakat vak'anın 
vel mü!azimlikle harbiye mektebin - dehşeti buna mani oluyor. Kapıyı o • 
den ç~kmıştı. O zaman neşrolunan res- nun i~in açamayız,. C€vabıru vermiş • 
mi ilandan anla~ıldığına göre Bağ • tir. Hasan iddiasında ısrarla kapıyı 
dada gitmek üzere yüzbaşı riitbesine kırmağlı uğraştığı sırada Midhat paşa. 
çıkarılm~ oian Çerkes H~an; her ne - nm u::mğı Ahmed ağa, katili arkadan 
dense Bağdada gitmevip Istanbulda ba yakalayıp tuunak istemiş, ıbu defa ka"" 
zı vazifolcrde kullanılmış sonra da kol pıyı bıraltan Çerkes Hasan evveıa onu, 
ai!alıP"nıa terfi edilerek. e-ene Bağda - sonra kılıcına davranan yaver Şükril 
da gö11derilmek istenildiği halde tek • beyi rovo!verle öldiirmüştür. 
rar gitm.ek istememişti. Bunun üzeıi. - Bu uğraşmalar yarrm saat sürmüş, 
ne ve bır arabk d<. Serasker kapısına nihayet verilen haber üzerine seras • 
h.aps:di1m~şti. !3unun üzer~ne me~u • ker kapısından asker ve zaptiyeler gel• 
nyetınP gı.tmege razı oldu~n~ 5?Yli • miş, yaka1anacağmı anlayan Hasan e • 
yerek hapıshaneden sa~ıverılmıştı. le geçn.emck için mumlan söndürme .. 

Çerkf's H~san hap!sh~.neden ~ıkar ğe ve perdelere ateş vermeğe başla • 
çıkmaz .~ ~ı paşanın Üsküdardakı ~a~ mıştır. Asker hemen kendisini süngü 
lısına gı ~mışse de paşanın o gece Mıd- ile ortasına almış, cinnet halinde bu .. 
had paşanın konagında bulunduğunu ıunan Çerkes Hasa;ı bu defa da bir ne-
öğrenmişti. feri öldürüp diğerini da yaralamıştır. 

?racfan 1doğruca Midhad ~aşanın ko- Sağ ola~k tutulmasına emir veril • 
n~~ma. ge1e.rek hemen ~:clıs . odasına mi.ş olduğu için arkasından tehlikesiı 
gınp bır elı~de kama, dıger elinde ro- bir kaç yara aldıktan sonra tutulmUf 
v~~vcr. olcu~ halde evvelA Ser~s~er ve serasker kapısına getirilmiştir. o . 
Huseyın ~vnı paş~yı, sonr~ Hancıye rada zincire vurulan Çerkes Basanın 
nazın ~~şıd paşa ıle bahnye .. ~azın yarasına bakmak için yanına bir cerrali 
Ka~ser!lı Ahmed paşa)rı, kendısını tut- gönderilmiştir. Ç'erkes Hasan gelen 
maga çabalayanlardan Midhat paşanın cerraha: cBeni asacaklar yahud ku • 
adamı Ahmed ağayı ve bahriye zabi~ !':'nna dizecekler Art k ' 1 bakr • 
1 · 1 k 1 w Ş"k .. be . ....- . ı yara anma 
ennc.!.'; .. ;·~~·er, .. 0_agası u nı yı mak nafiledir.• diyerek muayene edil-

vuRrmu,..i ot. bu1::nduşturk.' meğe razı olmamıştır. 
esm c ıg e va a hakkında bu .. .. . . . 

kadar malfunat verilmişti. Halbuki 0 Abduı,az!z saraylılanndan ~ırin.m ak 
vakit !:c!Zetelerinin yaptıklan gayrires· raba5ı o an Çerkes Hasan, Huseyın Av 
mi tahkikatta bir sürii tafsilat var • .ni paşaC!an Abdülazizin intikamını al· 
dır: mak istemiştir. 

Çerkes Hasan, Mithat 'Paşanın Be- Resmi tebliğde denildiği gibi hapis• 
yazıdda, Tavşantaşında bulunan kona. haneden çıkar çıkmaz doğru onun ya· 
ğına geldiği vakit vükelAn.ın ağa1an ve lısına gitmiş olduğu buna delale~ e .. 
yaver1er aşağıda imişler. o bundan i1- der. Maarnafih Midh~t p~yı~ ~use • 
tifade ederek kimseye görünmeden yu- ~ A~i paşaya şen~ gordugund~ 
kıın çıkmış; meclis salonunun kapm eger Mıdhat pa~a v~k a s~~~da yan 
önünde tesadüf ettiği uşaklardan biri· daki odaya girmemış o~ 1dı.' ~na da 
ne: c1reri ırlM'Y'lek ist' 1 ~ _ kastetmesi muhtemel idi. Hancıye na• 

~ e-~·.. ıyorum, ace e suy d b "b' · 1 l h' bir 
liyeceğim var. Yaverleııden birini ça • :nn Raş! pa.ı: u gı 1 1_ş er~ ıç 
~ h ı..- • d' alakası olmadıgı halde hır kaza kur • 
6 .r, ? ı~r versın. • ıyerek onu savmış .

1 
öım·· t·· Eski dah'l. 

k - · k h 1 şunı e uş ur. ı ıye nazırı ve uşa- aşagı ıner en emen sa ona b f 
da) k ,,_ d il 1 i olup, o zaman sadaret mektu cusu sı a 

ıp apıyı ar:ımsm an s rme em ş • , ı· b 1 
t. eo_ 

1 1 
Se k H'' tile vak :ı esnasında mec ıste u unan 

ır . .:><ınra rovo vere ras er use • d tt··· M " • ti . . .. . . Mithat paşa sonra an neşre ıgı ıra 
yın Avnı paşayı. bunu muteakib han- .. . . d k ' b' ese · de za\' alh · • "h t şuun Jsmın e ı ır nn , , 
cıye nazırı Raşid paşayı ve nı aye Raşid paşanın o gece Midhat paşa ko • 

düşünüyor, hem de kurdun hAIA neden nağında toplanacak meclisten evvel -
dolayı bir tarafınu kapmadığını merak den haberi olmadığını fakat sonradan 
ediyordum. malfunnt al dığı ve kend'sinin d e bu 

Lfüüfkar bir tesadü! .. tipi de öyle şid- mediste bulunmak istediğini hatta o 
detlenıd.i ki.. gözgözü görmüyor. Kurd ak"am yeni elbic;eler giyip gelmiş ol • 
bizi göremed1 mı ôersıniz?. İnsaf mı etti, duğunu yazmıştır. 
halimize mi acıdı? Yoksa kurd bayan di- O bl1 vak'anın bazı cihetlerini de 
rektörün gözüne gözük.en bir hayal ml şöyle hikaye etmiştir: 
idi?.. (Arkan var) (Devamı 10 uncu sayfada) 
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SON POSTA 

Balgaristan ve balkan 
antantı 

(Ba,tarafı. '! inci sayfada) 

Zir • • ye g 
Şubat 22 .. 

u yerine balık u eye çıka dım 
bir şey değildir ve bunlann umum! mak-

(BaştaN:tı ! h'lri aat11:ır1, • dinin ~yle şaşaalı btr gecede kapışa • sad yolunda taki.b ettikleri ilk hedef ta- (Bqtarafı. S ı-ıci sayfaccı) Karadeniz sahilleri arazisi ve bilhassa 
!Arkasında ı.,.~ yaktık. Kocaman bir mu• c~an muhak.katı. Nitekim bu oldu. Bu- biatile Bulgaristanın Yugoslavya ile bir- Yurdumuzu üç boydan kuşatan de • Trabzon havzası fakir ve verimsiz top · 
kavva gemiyi de g~stermelik olarak koy- nu anetmek için bu mevzua tema6 edi - leşmesidlr. nlzlerin bize her mevsim ve en ucuz bi~ raklardan müteşekkild\r. Tabiatin bu k1· 
'dum. Oyuna hayal tarzile başladık. Ti - yorum. Gene bu fikir kahramanlarına gört•, ie.kilde verdiği balıklar topraklarnnız sırlığı ile mücadele zaruretinde olan koy
ıyatro karardı. Gemi büyük velvelelerle Enver Paş!l. Cemal Paşa. memleketin bir harbde, Türkiye Çanakkaleyi, 1tal • için muhtaç olduğumuz kimyevi gübrele- lüleıimiz, maU iktidarlarına göre her 
ortadan kayboldu. Memleketin tanınmış ileri gelen bütün erkltnı tiyatroda idiler. ya da. Adriyatiğin kapm olan Otrant1 rin tamamen yerini tutabilirler. Her ne yıl bir miktar sun'i gübre ile bu noksa
bayal yardakJan, başta kaşıkçı Aziz ol· Enver Paşa azametle oturmuş. asabi asa- kapattıklan takdirde büyük cenubt İslav- suretle olursa olsun yer.ip istihlak edil - nı teHifi ediyorlar. Yalnız Trabzon ha -
mak üzere perde arkasında idi:er. KA • bi 'bıyıklarını buruyor, Cemal Paşa elin· ya c:ievlet teşekkülünün tabii tazyiki o miyen balıklar (Balık unu) haline ge- valisinin her yıl verdiğı para 27C bin l!· 
llb Salih semai okuyarak perdenin ö - de bir tesbih parmağına dolayıp, çözü - kadar büyük olacaktır k; nihayet bu taz· tirilerek mükemmel bir (kimyevi gübre) radan aşağı düşmemiştir. Halbuki bu 
:nüne çıktı .Aynen deve derisinden bir yordu. yik, onun tabit sahilleri olan Trakya ve ol~ak istimal olunabillrler. Bugün en yerlerde balık ne kadar boldur? Zaten 
hayal gibi hareket ediyordu. Perde ga • Sahneye girdiğim vakit bütün komik- Selaniğe doğru bütün dinamik kuvvetile ucuz satılan Süper Fosfatın kilosu 10-12; oralarda hamsilerin gübre olarak kulla· 
2elini okudu, semerini söyledi. leri, k18sik, alafranga komik tipi olmc.k tesir yapmıya mecbur kalacaktır. Yani Sülfat Damonyait'm kilosu 14-16 kuruş • nıldığı herke~e malfündur. Anca?>. b:ı • 

- Müsahabeti tatlı!.. üzere beyaz pıntalon. ıtambolln ve fesle onlara göre, prati~de, Se1Anik Yugoslav- tur. Gfrbre olat"ak kullanılacak balık u- lık halinde tarlaya verilen gübrenin ta-
Dcr demez. ben d~ yukarıdan haciv~· buldum. Uşak rollerine böyle çıkmak l· yanın, Kavala ile Dedeağaç Bulgarista - nunun ise beş kuruşa sablabileceği he · hammürü için Kars tarafianndan geti • 

Ciın gırtlnğına atladım. Bir alkış tu!anı detleriydi. nın olacaklardır. Bu sebeble. 1936 Nisa- sablanmıştır. Dığer taraftan balık unu ih- rilen kireçli taş1ann da tarlaya verilme
arasındn, malOm kavgayı yaptık. Kavga Ben ayni kılı~a girmeği doğru b'Jlma- nında, Yunan gazetelerinde. Se1Anıkte tiva ettiği maddeler itibarile, diğer kim· sine mecburiyet hAsıl oluyor. Bu g-jzel 
bittikten sonra Katib Salihiıı. yazd!~ı dım. Onlardan ayrılayım bari. dedim .. bir Bulgar serbest limanı imkAnlarından yevt gübrelerden üstün bulunduğundan tedhire rağmen nitrifikasyon geç ve güç 
m~hur Gelgeç muhaveresin. oynadık. Amavud davacı oldum. Oyun çok güzel bahsolunması. Alman muharrirlerine, ba- fiat farkı kat kat artacak demektir. o1maktadır. Halbuki bu balıklar un ha • 
Hacivad çekildi, ben de: oynandı. Seyirciler kınldı. geçirildi. En- zı Balkan lslftv muhitlerinın şüm'Jllü ge· Azot Fosfor line getirilerek tarlaya verilmiş olsa ne-

- Çekileyun ittikafa, dollaba dilber ver Paşa tebessümden başlıyarak kah - nişleme fikirlerınin her hald AtinadF Balık Unu % 55-60 % 8-18 tice daha seri ve kat•: olacaktır. 
seyrine .. bakalım aynei devran ne su- kabaya kadar çıktı. Cemal Paşa gevrek dikkate alınarak Bulgarlarla Yugoslavla- Süper Fosfat o/.· % 10-18 Trabzon ve civarınd:ı. bir taka balık 
ret gösterir. kahkahalar attı. Fakat asıl mest>le, an · rın arasını açmıya matuf bir siyasi dolııp Sulfat Damonyak % 20-21 % - 6-7 liraya satılmaktadıl'. Deniz mahsulle-

Deyip sahneden ayrıldım. Burada mu· latmak istediğim asıl Mdise Abdi ile Ha- çevrildiği teHkkisı verdi'!'lllis olabilir. Bu ;rakamlara bakınca azotlu ve fos- ri mütehassısı Bay Kemal Bayrakçının 
2ıavere ve hayal ta."'Zl bitti. Oyun sahne- srnın karşılaşışlandıt. Fakat düşünmelidir ki, bir Balkan forlu gübrelerin yerine balık ununu ika- bunlara 12 lira vermek suretile yaptığı 
de devam etti. Halk çok memnun kal • İkisi ~ avukat.ın yaz.ıhanesfode, bekli· PanislAv temayülü varsa da bu günden me edilmesinde büyük bir kazanç olduğu bir hesa:bda rrabzonda kurulacak bir 
mıştı. Dakikalarca takaırlerini. alkış ha - yorlar .. rol ıcabı birblrlerile de tanışını· güne sönmiye mahkumdur ve bunun asıl kolaylıkla anlaşılabilir. (Balık unµ fabrikası) nın hem Karade
linde izhar etti. Ne çar~ k, bu da tarihe yorlar, birbirlerine garib garlb bakıyor- sebebi hEr şeyden ziyade Bulgnrlarm • Fasih Ersan bazı hesablar da yapmış- niz mıntakasının kimyev! gübre lhtiya • 
karıştı. Çünkii ne oynıyan, ne oynatan lar. halk kınlıyor gülmekten .. iki üstad İslav ırkından oımachk~annda aranmalı- tır: cını karşılıyabUeceği, hem de devlet mQ. 
kaldı. Ne zaman hu oyunu oynamak ls - komik yanyana. .. Keyifli bir şey.. şimdi d Ziraat U. Müdürlüğünün tetkiklerine esseselerimizdekı hayvan yemi ihtiyacı • 

ır. 
tescm daima Hacivad buhranile kar§'! diyoruz, bunlar birbirlerin: hırpalıya · göre memleketin yıllık azotlu ve fosfor· nın temin edilebileceğini tesbit etmek -

karşıya kalırım. caklar. Nitekim Hasan Efendi. Abdiye: Bulgaristan"a barış ve lu gübre ihtiyacı şöyle tesbit edilmek - tedir. * - Sizi bir yerde görmüşüm gibime tedir: Fasih Ersan: nihayet tamamile fennt ve 
Millet tiyatrosunda (Donanma cemi - geliyor, nerede acaba? vifak temayülleri 25000 Ton Sulfat Damonyak ameli esaslara istinad eden ve yıllar • 

yeti) nin temsiller verdiğıni Hif arasın • Diye sordu. 34000 Ton Süo~r Fosfat danberi Avrupada yapılmakta olan tec-
da söylemiştim. Bu temsillerin basılan Abd.l: Hülasa, Bulganstan.d:ı Egeye jnmek Birinci.sinin as~arl fiatı 14, ikincisinin rübelere dayanan bu hesablara itimad e-
tamamen Donanma cemiyetine aiddi. - Yanlışınız var efl!ndim. dedi. ben fikri yanında bir de Dobricer.in istirdadı 10 kuruş hesab edilse mezkfır miktnnn derele bir cBa1ık unu. fabrikasının va • 
Fazla hasılat yapmak maksadile de arada sizi hiç görmedim, tanımıyorum. lstan - mac;elesi vardır ki bunlar, bu dcıvletin bedeli 6,900,000 lira tutar. Kaldı ki kit geçfr:me~iıin kurulması lüzumunu 
sırada büyük müsamereler veriliyo~u. bullu musunuz?.. bugüne kadar Balkan Antantına girme - 1,500,000 liralık sülfat damonyakın işini tebarüz ettirmektedir. Deniz mahsulleri 
Bir akşam gene böyle muazzam bir mü- J-faqan cevab verdi: sine mani olmuşlardır. Ancak bu arazi 475,000 liralık balık unu ile temin edebi- mütehassısı Bay Kemal Bayrakçı ile Ve-
samere tertib edildi. Bütün tultıa! san'ııt- - Evet .. Fatihte ikamet ederim! davaları yerine barış ve vifak içinde ya· leceğimiz gibi, aynı zamanda tarlaları - teriner mütehassı.sı Zek.l Mağdenlinin bir 
kllrlan da çağmldı. Bu aşağı yukarı bir Abdi dikkatli dikkatli Hasanın yüzüne şamak arzusunun da Bulgarlarda inkiş;;f 1 .mıza 1,900,000 liralık ta fosforlu gübre tetkı"k raporlarına istinad eden bu kıy -
(Komikler müsabakası) vaziyetinde ola- baktıktan sonra sordu: etmekte olduğu görü!nıektedir vermiş olacağız. Yani 475 bir. liralık güb- metli tezi ben de şayanı dikkat bulduğu-
caktı. Abdi, Hasan, Büyük Şevki, Ali Rı- - Valide de İstanbullu mudur?.. Bugün Bulga-:ıarın Balkan dış .siyase - re ile 3 milyo!l 400 bin liralık kimyevt mu söylemekle iktifa edeceğım. 
zu, Küçük İsmail Kadıköylü Şişman Re- Haı;an. altından bir şey çıkacağını his- tinde düşündükleri şöyle obb:lir: cBal · gübrenin göreceği ı, temin edilecektir.• Tar:ımman 
fik, :ben, hep beraber (Bakkal mı, Ava- SPtmekle beraber cevab veroi: kan Antantı zaten tcr.avüıi değildir ve 
ıkat mı) ismile bir perdelık, fakat uzun - Evet!.. bu sebeble bundan Bulgaristana bir za- Sinema san'atkarıanna göre insan 

nasıl bir kadınla evlenmeli? 
b1r !komedi temsil edecektik. Şişman Re- Abdi. memnun memnun gü:ümsiverek: rar gelmez. Bulgaristanın bu anlaşmaya 
fik Kayserili 1aklidil2 avukat, kücük Ls- - O halde, dedi .. muhakkak babımız şimdiden girmes! isl' ona bevhude ban 
mail avuk'at katibi olmuştu. Biz de da - .Tapondu. vazife ve mecburiyetler tahmil edebi!ir. 
vacılar .. Ben gP.n; olmam. ne de olsa bir Dışandan dehsP.tll bir alkış koptu. Ab- Yakın istikbal zaten gebedir ve ne do -
çoklarının talebesi bulunmam dolayıs!le, di yerinde bir nükte yapmıştı. Ç~nkü ha- ğuracağı belli değildir. Bu sebeble Bul ~ 
bu müsamereye istemiyerek iştirak et - kikaten Hasan merhum burnu ve elmacık garlar Balkan Antantı dcv!etlerile h"s 
tfm. kemiklerinin teşki!Atile tıpkı Japona geçinmekle beraber serbestliklerini mu-

(Baştarafı 7 inci ıayfada.) 

kek y;ıpanın kadın olduğunu unutma -
malıd.Jr. 

bir aile ocağım özlemektedir. Çok ço
cuğu olmasını ister. Güzel Barbara 
Stanwyck ile münasebatı aşıkanesi de
vam edip dumı.aktadır. Film kumpan
yasile akdeylemiş olduğu mukavelena
mede evlenmesi menedilmiş bulundu-

Beni bir taraf ıı bırakın, Hasan ile Af>. lwnzerdi. (Arkası var) hafaza etmelidirieı:-... 

Tarihi bir münakaşa 
(Baştarafı 9 uncu sayfada) 

ÇerkP.S kapıdan bir yıldırım gibi gi
rince evvela Hüseyin Avni paşava: 
cDavranma serasker> demiş ve ilk kur 
şunu ona sıkmıştır. 

Dah:ı evvel size, Hilsevin Avni ı>a • 
şanın Abdülaziz•n ırördüW bir rüya -
&n TIP.!:tl bahsettiğ\ni, Abdillbizin ve
fatı ei;nü, Çıraf'ran saravında toplanan 
vükelaya bunları anlatırken ellerini 
füzlerine nasıl vurduğunu anlatmı -
tım. C0 rl{cs Hasandan kurşunu viven 
Hüseyin Avni oaşa ~ne avni sekilde 
ellerin; dizlerine vura vura lllmü~. Ra
şid pn~ oturduihı koltuk üzerinde şa -
şırıp kırnıldanmamakta imiş. Çerkes 
Hasanı'l hedefc;iz atılan reya he<lPfini 
~aşıran bir kurc::nnu o bir11reye tec:adüf 
cdere'k onu da öl~ürmüc:tlir. Bu sırada 
i\hmerl pac::a katilin kolundan tutmak 
isteyirce Hasan kamasını onun omuz· 
ibaşm:ı dnldınm<:tır. 

O sıra.:ta, Rüştü, Midhat, Halet pa • 
şalar yandaki odaya savuşup içerden 
kapıyı kapadıkları gibi şişman bir zat 
olan Hi\let pac:avı destek gibi kapının 
!ç tar:ıfı:ıa oturtmuşlar ... 

Birkaç gün sonra da Çerkes Hac::an 
Beya71~ meydanında ası1arak yaptığı 
cinayetlerin cezac::ını buldu. 

Pek tabii olarak Sultan Murad bu 
vak'adan haberdar olmamıştır. Çünkü 
o zarmm şuuruna malik değildi. 

Buraca ben Sadi beyin sözünü kes • 
lfun. Yalnız son konuştu{tum saraylı • 
<lan dl'!qil. çok daha evvel Sultan Mu -
rad nrayında bulunmuş ve şimdi ha -
yatta olmıyan bac:ka saraylıların ağzın 
dan da Sultan Muradın Çerkes Hasan 
vak'ası c:masında şuuruna sar.:ib oldu· 
ğunu ve bu hadi~enin esasen Sultan 
Abdili '\zizin çok bozulmuş olan asabı
nı büc~l-.ütün berbad ettiğini işittiğimi 
anlattım. 

Güldü. Bana inanmak istemedi Yal-
nızt 

- BelKi! dedi. 
Fakl!t ben bu hAdisenin vukuunda 

Sultan Muradın tam.amile şuurunu 
kaybetmemiş buluoouğunda ısrar et -
tim. 

Çün'kü iki ayn tarihte. iki ayn sa -
raylı ağzından işittiğim hikayeler bir 
birinin eşi idL 

(Arkası Mr) 

Suad Derviş 
·········-... ·········-······································ 

Hali tasfiyede bulunan 

Gazetecilik ve Matbaacıhk 
Türk Anonim Şirketi 

Tasfiye memurluğundan: 

Hali tasfiye'.ic bu'Lunan Gazetecilik v~ 
Matbaacılık Türk AnonL>n Şirketinin tas
fiye muamelatını tetkfü ve icab eden ka
rarlan ittihaz ıçia hissedaran heyeti u· 

mumiye.si 1939 senes! Martının 24 üne te
sadilf edmı Cuma günü saat 15 te !stan· 
bulda İş Bank1~ lfüsalindekl İş Hanında 
2 numaralı tasfi~e merkezinde toplan'
caktır. 

Sayın hisseriarlarırnmr. bu içtimarla 
hazır bulunmalarını vcı içtimadan bir haf
ta evvel sahib oldukları hisse senedleri
ni tasfiye bürosuna ibraz ederek dühul 
varakası alma!:ınnı rica ederiz 

Tasfiye Heyeti 

RUZNAME: 

ı - 31.12.1938 tarihine kadar geçen dev· 
rei munmelfıt hakkındaki tasfiye he
yeti ile mürakıb riporlarının okun· 
mnsı. 

2 - Tasfiye hesabatinın tetkiki ile tas
vibi ve tasfiye heyeti ile mürakıbın 
raporda munderiç devreı muamcl:i!
tan ibralan. 

3 - Tasfiye heyeti. tarafından vukubu
!an teklifler hakkmdn karar itti
hazı. 

4 - Tasfiye memuru ve mürakıb inti-
habı. 

Bu yolda bir Balk2n harici sivaseti eğer 
Bulgarlara dah:ı hoş ~eliyorsa bu bitta
bi kendilerinin biler.eği bir evdir. 

R. Err-~:r ETki1et .............................................................. 
Aparflman yaptıran bir kadm 
belediye aleyh!ne dava açh 

Karım trrnağmm ucuna kadar 
kadın olmah! 

Nar:n Fransız san'atktın Bernard La· ğundan bu mukavelenamenin hitamın· 
ncret d'yor ki: da ne gibi bir hattı hareket takib ey-

- Seçeceğim ve seveceğim - aktör liyeccği sabırsızlıkla beklenmektedlı". 

olarak değil, insan oıarak - kadın müt- Karım tiyatro seyrinden 
hiş biT cazibeye malik huiunmal1dır. 

Asliye ı inci hukuk mahkemesin - Bu caıibe harikulade olmalıdır. Tırna- hoşlanmahl 
de bir kadın tarafından belediye a - S 

ğının u~una kadar kadın olmalıdır. i· Bugu .. n pek büyük bir ~öhrete malik leyhinc açılmış garib bir davanın mu- İn ')' 
ması mütehavvil bulu~ıdır. ce ıı...uıuna.Y\ ~ç Ameıllkan ı san'at!kfln hakemesine ba~lamlmıştır. kadın 1.1 o-·· 

Dava<'ı kadının iddiasına göre hadi - parmaklan olmalıdır. Aradığım Tyrone Power arkadaşı Robert Tay • 
sinema perrdesinde ~'1ml1anrfı; ı.evkle 1or'da!1 üç yaq küçüktür. O da guru--ı-senin mevzuu şudur: r' " 
se~yı1ediğimiz güzıe!l Norm.a Şere e tu·· ve müsarnerelerden uzak çok asilde Bir müddet evvel Cihangirde Valide r·- kit 

camii civarında bir apartıman yap .. biraz benıemelidir ... Onun bazı ;'3 bir hayat sürmek arzusundadır. Spor • 
tırmağa karar veren davacı, Prost'un c~a akan öyle ~akışlan vardır k~... dan hiç hoşlanmaz. Açık havadan, gü· 
p1am mucibince tarihi lkıy:met.i haiz Ins:ın böyle hır kadı~~ seçe~ilme· neşten hoşlanmaz ... Gündüzleri işi ol
bu cami etrafından iki kattan yüksek lidir. Bana 01rnasa dahı boylelc.n dost- matlığı vakit odasına kapanır, 5lgara 
bina yapılmıyacağmdan belediyeye lar başına!... içer okur. Okumak en büyük z:evki • 
müracsntıc i~aat nıhsatiyesi istemiş-- Karım beni idare etmeli 1 clir.' 
tir. F:ıkat. bu müracaate kanuni müd- Douglas Fairbanks Yr.'e gelinoe: En bilyüK zevklerinden birl de ti • 
det zarfında belediyece cevab veril - Bu genç ve ateşin san'at:kAr bir gün yatrodur. Tiyatrolara muntazaman de-
memiş, davacı da Noterlikte belediye. demişt;r ki: vam eder. Kendisi gibi ayni arzuyu ta· 
ye bir ih~amaıne çekerek inşaata baş- _ Marlene Dietrich ile izdivaç ede. şıyan güzel Janet Gayn<>:r ile tiyatro • 
larnıştır. bilmem için nem olsa vermeğe bazı • lara gider. 

İnc:aııt biraz ilerledikten sonra be • ı Hodbin olduğu slSylenrnektedir. Ev-" nm.... , _ _.. 
lediyece menedilmiştir. Douglas'a göre eşi onu idare edebi - lenmeği bil'kaç sene ısonral~ wzi'f~ 

Bunun ürerine, apartıman sahibi 1ecek bir kadın olmalıdır. olarak telakki eder. Evleneceği kadı • 
Şurayı Devlete müracaat ederek be - Kend:Sine körü körilne bağlanmış nın evcil olmasını ister ... 
lediye11i~ bu karannın iptalini. istemi~- bulunan sinema yı1dı·zı Joan Craw • Karım biraz hoppa, adamakılh 
se de, Şurayı Devlet bu talebın red<:h- ford'dan bundan dolayı ayrılmıştır. Bu • 
ne kanır vermiştir. Böylece formali - san'atkAr şimdilik si~a san'atkAn muktesıd Olmalı! 
tenin tekemmülü için geçen bütün bu Gertrude Dawrence'i sevmektedir. Gary Grant'a gelince bu san'atkA -
müddet zarfında, apartıman.m inşaatı Douglas çok konuşmaktan hoş1anır, nn Phyllis Books ile evlenip evlenmi-
tam 14 ay kadar tatile uğram~tır. etrafında dost!Iarının bu)unınası(?ldan Q.1 h"la sorulmaktadır. Bir sene 

İşte, bu tatilin belediyece keyfi ola· zevk alır. Kansının pek işine kanşma- yece=> ~ kkak evleneceğini söyle -
rak. temdid olunduğunu iddia eden ~ını istemez... Çoctf.:.~n h~t~n;m:az. :::~. ~oppa mi?+lÇ kadınilardan 
davacı, apartıma~ın 14 ay gi!Ç bibne • Kansının çok. ş~k gıyinmesım ister. hoşlanmaktadır. Mavi gözlü, san saç • 
sile hasıl olan ki~a za:arından d~layı, Karısının zevkiselımi ne iftihar duya. lı genç kızlardan çok zevk alır ... 
belediyeden tazmmat :istemektedır. cağıru şimdiden söyleyip dUırmakta - M ..J. C G t çok neş'eH çok 

B 1-..J· kT · ahkemede Şu a~ıam ary ran ' 
e n.ııye _ve 1 1 ~:«:• m - dır. .... • güzel o!malıdır. Kocasına itaati vazl -

r:yı t>:?v!edtın verdıgı..ı"ı;oo ~~~~!: Karım yalmzhgı se mehl fe bil.melidir. Deniz ve kum banyoların· 
surere'k, avamın a~u mwu..'Glue e k l 1 d ç··nkü Cary'in 
rü et edilmniyeceğini ileri sürmüş, iki Robertt Tayjlor, kadJ~'l.'.lar:m. §lklarilt- dan zev a ma ı ır. u . . 
taX:fın vekilleri bu noktn etrafında pek aiakadar değildir. Binaenaleyh a- kendisi bu banyoların en şıddctli ta • 
~ dd tJi münakaşa etmişlerdir. Iacağı kadın yalnız bu hususta rahat raftarlarındandır. 
şı M~keme belediye~ dosyanın bulunacaktır. Onun kadar ziyafetler - Çok zengin olan Cary, çok. mukte • 
celbine kar~r vererek muhakemeyi ta- den, içtimalardan kaçan, danslardan siddir. Ayni zamanda muktesıd olan • 
iik etmiştir. nefret eden eııkek yoktur. Çok asftde lan sever. 



.Milli Şefin ve Bayan 
in önünün çay ziyafeti 

Cumhurreisi Ankara 
Halkevinde bir saat 
tetkiklerde bulundu 

Balkan Antantı Konseyi bu sabah son 
toplantısmı yaptı, tebliğ neşrediliyor 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) 
sile açılan aerglleri g6rmek ve Hal • (B"§tarafı 1 inci sayfada) u 
kevlerinin genel çahşmalar.ını belir • vekili General Metak.sas tarafından kon- ed m~ sulh eserine hizmette devam 
ten ber'leri incelemek üzıere Adtare. aey azalari.le Romanya hükfuneti eı~nı 1 .. ::Cgız. ~ulgaristan ile SelAnik an • 

H-,ı.-""-: .._.,, d ____ ,,_ fin ~·.· a.sın .. ı ımza suretile bu arzum•""'"' aııaısv..au r'"'~.en lıın.işlero:ır. §ere e bir ziyafet tertib edilmiftir. ..'"""4a Hallı:evlerine mill~ g&terllen a - Gece yemeğmi müteakib. misafir nı-- en 1yı burhanım verdik. Selanik anl• 
l
lk Evı-...ı.... lar ması, Bn1gaI"istanla Baıı.~- devletle ...... 

a W auu çalışmalarmdaki yeni zır kral sarayında verilen gala silva· .ı:AAJ:ı n 
verim ilzerinde dikkat w husasiyetle re.sinde haDr bulunmuşlaıdır. ::as~da müsavatın teessüsünü mfun.. 
duran Mim Şef verilıen izahatı allks. Konsey, yann stabah (bugün) son tcıp- un . lan, bir antant havası yaratmak 
ne dtnlemiş bilUln çalışmalara dair ay· lantısını yapacak ve mesaisi hakkında: bahsmd~. karşılıklı hüsnü niyetle ya • 
n sual~ sormuş ve Halkevlerlm. bir bir tebliğ neFedecektır. pılan muzakerelerin bir neticegidiJ: 
kat d h b nlı R Selanik anlaşması, tarihi bir dönüın. 

. a '- aşa ve yararlı yapmak i· oınanya Hariciye Nazırının nutku k çın gereken tedbirler f1zerlndeki dü • Bükreş, 21 (A.A.) _ Dün akşam, Bal- no tasıdtr ve milletlerimiz tarafından 
şüncelerini söylemişlerdir. k~ Antantı ıd's.ımi konseyi azası şerefir.e candan arzu edilen daha iyi bir istik • 

Ha1kev1erinJn ve Ankara Halkevi • verılen büyük ziyafet sonunda Romanya bal için ümidler veren bir hadisediı\ 
nin ~alışrnalanndan memnun kaldtğı.. hariciye nazın B. Gafenko, hı:ı.aretli b:r Bugüniin vahim güçr kleri ve yannm 
nı belirten Milıt Şef, evde bir saat nutuk söylemiftir. end.iş~i vaziyeti ~arşısmda Balkan 
kadar durmuş, !bütün Halkevcilett bir B. Gafenko, Romanyanın misafirlerine Antantı, sulhün takviyesi i.:.c;ine mües • 
kat dahs şevk verecek yakın allka.sını hoş geldiniz demis v~ dünya kan§ıklık· sir SUY'E"tte iş birliğini getirmiştir. 
ve te\~ühünü bezletmek suretile 1aı içinde bulunurken Balkar. bağlarının ~cta.'ksas, !konferansın mm'laftatl t 

Jmı~ !nönüniin '?".Bayan lnönünlin .,,.,,,iki Bin Çanka.yada ver· Halkevlerinln ehemmiyet ve ulvil"'ti- Balkan mllietlerinı.t de'ir. sulh arzu :h'. y~ı hs~d~~ ~enn_ileıini bildlı dıkluı zıya/etten bır ıntıba: Ciimh urreİ•İmİz dav•tliler arıuında. ne yeni bir delfi daha vermişi-. Uyacrna temıman olma~ suretıle. g;mk- ımş ve sozle~ şoyle ~ıtirmiştir: f ln8nBnfin portrele·i ~ kuvvetlendiğlm hahdatmıı ve sözle- İtıı_nadın _Y~n:?en dogması ve endi , 

ransanın istedig~i temi· s • d • r b" Anhra 21 (H sil R l nne şöyle devam etm'ştir· şelenn yerım sukiln ve uzun bir ba • urıye e gız 1 jf dan Çallı. 1'ah:.~. Ayet':ıı: ::; .Son Anbra toplanhsıncİanheri birbir!· nş ~vr~e terketmesi için sullıu.: 
natı F ranko vermı·yor radyo Cümhmrejs!mb. 1nönüntin yallı boya nı takib eden mühim hadiselerden, Bal- mennı edı~ruz. portrelerini yapmaktadırlar kan Antantı daha ziyade müttehiıd olarak .. Türk mat~uat heyeti 

(Ba1tarafı 1 inci srryfada) (Ba.,tarcıfı 1 mci .ayfada) CU h · · . · k . çıkmıştır. Bnler, umumi sulh direktifle· Bükreş 21 - Türk matbuat he,.t! 
Diğer taraftan diln Burgosta Fransız Birkaç günd•nberi gizli bir radyo ile m Urr&ISIOIA t&Şe kOrl&rl rlne sadık bir halde, kendimize ald men- Meçhul Askerin kabrine giderek bir Ol 

mllmessili Leon Berad ile iki defa uzun Şam içinde veya Şam cinnndan - nere- Ankara. 21 (A.A., - RlyaseUcıtl:nhur f .. tlerimlzle müşterek bir suretle a!Aka- lenk koymuştur. 
boylu gÖI'Ü4"'üı olan nasyonalls• ha;ici- den olduğu henüz belıi değD • halkı mu- Kitibi Umwnihlinaen: dar olac• Büyük. küçük bütiln d • Rodor Ajansmm tebliii 
ye naz.ırı general Jordana, yaptığı bu kavemete. mücadeleye ve icabında umu- Halkevlerinin yüdöntlmü münaaebeU\e !etler arumda anlaıınaya v~ yaklapna';'a • B~ 21 (A.A.) - Rador Aj-
mülilkatlar hakkmdn general Frankoya mi bir isyana teşvôk eden neıriya< yapı- yurdun. her ıuafırulan temiz duyııu ve matuf her gayret. bizim faal sempatlmlı- bıld~ynr: • 
izahat vermek üzere bugün Ban;olona hyor. Zabıta bu radyonun nerede bulun· t~menruleri havi telgraflar alan Rei>I· ı. te~ ";"1lecekti=. M.il!etlerın hayat Dün ~ bugun to!'la~ Balkan An. 
l'lmiJlir. duğunu keşf•tmek üzere hayli faaliyet cumhur İmıet İnönü tefelıkürlerinln ve "" oınruyehni gemı bır ölçüde alAkadar tanlı daıml konseyı bu- eıılemııs • 

Halen Fransada. Sen·Jan·Dölüde bu- sarfediyorsa da ıtmd!ye kadar buluna- Halkevi menmblanna iyi başarılar hak- eyllyen büyük ekonomi< meselelerin hal- yona! meseleleri ve geçen sene ..,.. 
Junan Leon Berard ise. ayni mülikatlar mamıştır. kındaki temennilerinin lbliğına Anadolu 1lnde qbirlllli yapmağı an:u ediyoruz. İs· yan eien bütün hAdiseleri birer bln9 

hakkındaki mufassal raporunu milşavirl Bu gergin vatiyet karşısında hükUmet a!ansını memur etmişlerdır. !elimiz. !ı;çbk ltlınoenln aleyhınd< hare- tetkik etmiştir. 
vamtasile Parise gônderıniştı.. Bu rapo- için daha ziy•d• mukaveıne! imk!•.sız kat ~ebizlrı. gayretlerimizin ağırlığını .. Konsey, dört heyeti ~urahhasa re • 
run muhteviyatı gizli tutulmak!..:ı bera- görülmüş ve kabinenin dünkü içtim.un- Hergu·· n terazınin yalnız su.Lh kefesine koyaraY :ısı tarafından ·~ru~n ızahat önündıltt 
ber. müstakbol Fransız • ispanya müna- da hep birden istila ediim.., kararlaşb- müşterek ı.ıtltiAI idealiınlze dürlJıt bir Balkad!ann mlltesanid blr bldk <t • 
.. batı bakurundan mühim esaslar mey- rılmıştır. Faka~ fU utırlan yazdığtm d•- (Baştarafı 2 nci oayfada) ..,.ette hizmet eyleınekıir. Meınl•ketlerJ- mak itibarile bütün Balkan menfaat. 
dana koyduğu nnlasılmaktadı:. kikaya kadar heni!< istifa resmen ·An e- Atatnrk •Biz b!ze bennrlz!, dedilt za- ınlzin mllll nzlfelerinl serbest bir tarzda !erinin birlbirine uygun olduğunu mi). 

General Jordana. Burgos hükiımetinin di1ınemiş bulunuyor. Yalnız Sadullah man. gözünün &nünde daha zlyadt han- -abihn&lttinl milmkün kılacak nızamı şahade eylemiştir. 
l'ransaya herhang, yeni bir teminat ve- C~biri kat'l surette istifasını vermiş ve sız parlaınentoculu)!u vardı. Fakat, aynı mü~a:•• edeceğiz. Tecrübelerimiz. bizi Konsey, Balkanlann müslihane !ıl:ı ıreıniyeceğini Leon Berarda ihsas etmiş- hukilmcttcn çekilmiştir. Buna mukabl' tarihte biri fqb:m. diğeri komünizm d ... bu~~':"'lze batlıyan Antantın büyük kıy- siyasi ve iktısadl teşriki mesaisi h,_ 
th. Berarcl. ha.-ciye nazın Bonedcn ala· hükilmet azalsrı, meciL• reisi. Vatani fı;_ nilen iki ;still kuvveli de. lkı m>dern a- metını bize takd:r ell<rmiıtir. Balkan sonda dört Balkan devletinin a,.,,_ cağı yeni talimatı hfimilen. varın tekrar kası ileri gelenl•ri hemen her aaat baş<• ~de halinde. yeryüzünde birblrlerlle .sulbü. h>tulmuı zor b<r bahisti. Sulh az- nu isbat eden Setônik anlaşmasını 4ıı 
Burgosa g;derek general Jordana ile son bir içtima yapmaktalar ve arada b ·r gi- çarpışmaya ve nilfuzlannı etrafa yayma. mlınh:ln lıerket! inandıracak kuvvetine tetkil< eylemiştir. 
bir rnü!Akatb bulunacaktır. d·p. cümhurreisl ile konuşmaktadırlar. ya çalışınakt.. idile·. Bir vakitler, bu ltimad ederek bu bahsi muvaffakiyetle Nihal tebliğin Çarşamba sabahı...-. 

F k t k el . Vazıyet son vahamet ve gerginlik devre- memle'keıtı Amerlkaya cbenzetmelh için tuttuk ve tutmakta da devam edeceğ.! 7 buata verilmesi muhtemeldir. 
r~n oyu anıma m.. •aı sine gelmiştir. Amerllıa mandan fil<Tlni müdafaa etmif B. Gafenko. bundan sonra, Atatürkil-;; --·····-···························-········-··-

.. Salt.lııyettar mahCellcrdc söylcnd·~ıne Bunun için, manda teşkilAtı da faa!i- I olan.lar arasında .bu~n de cbugolnkü A- yilksek §alısiyetmi anarak. geçen sene Spor İŞieri 
gore, Fransa ve İngUtercnm general Yele geçti. Framız kumandanı General ~er:ka demokrasısını taklid> etmek. ken- Ankara toplantısı esnasında, Balkan An-
Frankoyu tanıyıp. tanımamak hususunda Keller Başvekil ~mil Beyle uzun Uladı- dım?rl o~a benzetmek fikirleri mi!- tantının lstıkbalmr no rlerrro emin ol- (Baştamh 1 inci sayfada) 
verecekleri karar, yann Burgosta yap

1
- ya görüştü ve manda kuvvetlerinin ha- dafaa ~lıyor. R~seYeWın AmerGta de- duğunu gö.teren ıözierini hatırlatınışbr. heyeti, bu sabah saat dokuz buçukta 

iacak olan bu son müHikatın neticesne rekete geçrceklerin, b ld•rdı. Bu kuvvet- dmokrokaslsı 'd~uz gıbı .. her ~ye beıuer bır Romanya ha,.ıciyc nazın, geçen sene Tilrk Hava Kurumu rnerketi salonunda bağlıdır. ler halen Sunvenm h• r müh. k em rası ır: lt.omunizm kokusu ela var Antanta parlak bir surette · t 1. Başvekil Doktor Refik Saydamın reislt-ırr. mcr ezı- d 
1 

• rıyase ey ı-
Londra ve Paris hükumetleri. bu mcse- ni d 0 rhal kusatabllecek tertibat alınış bıı- ır,. nasyona 1'>$\'alizm kokusu ek, Y:ı- yen B. Metabasın gayretlerini tebarüz ğinde toplanmıştıı. 

!e hakkında sıkı temaslarım muhafaza l~nuyorlar. Gerek Dilrzilor. ger>k Liz· hudı kokıı".'1 da .• Onda olmıyan ye«lne ettirmiştir. But~ari. '""'" Selfınikle lm- İçtlmada. Genel Direktör General O... 
etmekted rlrr. kıye AleviJe .. i mıntQknlannd~ Fran<'lz- ş~~: Türldüktilr, ötekUeord'! de oldu!u zalanan ~!llayı mevzuu bahseyliye- mil Tanerle merkez istişnre heyetinin ı.. 
Ro~a. 21 (AA.) -- İtalyad• Mussnllni ınr. gay~t aç.~ bir suret!<" Surıye aley- g ı... rek hu ve.drnnm btl un milletlen An- bil ve müntebab azası. federasyonlar w 

ne Hıtler ve Franko arasında bir müJa. h ne vazıyc .. alml§lıt~c'ı:. Dürzı mınt:ıka- Kont Telektnm il1m dolu. samimiyet. U:nta daıhll olmağa davet arzusunun bir daire reisleri bulunmuşlardır. 
kat yapılaca~na doir yeniden doşlamaya sını tamamen kuşatnlış bir hatd• bulu- sıcaklık ve Macarlık dolu nutku bana M- bürtıanını lefkd ettığıni bildirmiştir. Celseyi Başvekil açmış ve beden ..,.. 
'başlıyan şayıalara Roma mehafilınde e- nan kuvvetler oradrt Vatanı teşkilatın tün bunları batlTlattı ve ~rdüm ki Tnrk- Metaksa5'ın ce\'abı biyesi kanununun tatbıkıne daır haZIJ"-
henuniyet verilmemektedir. .merkezlerini muhasara etmiıler ve b~ ler, Atatürk tua!mdan vaktile ııöylenlp B. Metabas, gerek kendi adına gerek !anan nizamnamenin ana hatl3n ;izerm-

-------·-- takım teftişata gırlşımişlerdır . .Maks:ıdla- te bugün Telelrl targfından tekrar edilen arkada.J'!arı adına R Gafenkoya cevab de Genel Direktör tarafından verilen iza. 

Bir kan gu··ıme da a ının n DürzHer arasınd!l, Cebel'Jn Su:-ıyede:-ı bir mirll, her zamandan daha iyi hatır- ~:ı:rck Romanyanın ke:n.dilerine göster- hat dinlenilmiştir. ayrılmasına muhalif olan!arın herhangi lamalıd'ırlar: cBfz bize benzeriz.• lt.endl ğı ~ara~ hüınii kabulden dolayı tt'· 

korl Unç netl
.CeSI• b:r hare'kette bulunmalannı mani ol rr.ukaddnatımızı 'kendi tarihimizden ve r_~kdur etmit ve Romanyayı yüksek mu ~~ı:::ı:atd~aı~ar deBvam kie~1enDb1~ izahatl 

a.kt 

• k d' . AGU eratına do~ .. .. • ın tyen aşve Oı\tor ıt.. 
m ır. en ı saadetimtzı kend! kudretllrimi!· a . 6 ru goture>ı kral "Karolu:ı file Sayd b d F ı d _,_ - .. underliğinde R . . am, un an sonra heyete şu .,... 

<Bastnmfı ı inci sayfada) ~ansız ar tarafından alınmış olan bu . en Çl.l\armaya mecburuz. Bu.tun dünvs da ka •d .. u_:n:.n mılletı~in her saha- yanatta bulunmuşlardır: 
göre hAdise şöyle olmuıtur: tertibatın ci<ld!yetine bakı•acak oluna ıle dost olauj!ıı ve bO~n ıdeolojil•re . l ettıtı büyuk terakkıler kat§L'lln- - Benden z ber . . . 

Köyden Ordulu Ahmed isın!ndo biri- Suriye hükfimetinın sonuna ermrk fize'. hürmet edeeel!iz. Hattı. paras!le, dOny&· dakı hayranlığını ifade eylemiştir. böyle güze b"lh vakıt spor ~lennla 
irinin dMDadı olan Ahmed k1:y kahv•sin- re bulunduğun• hitkmedilebıtır. ZuhClr va iıAkim olmak i<'lyen Yahudı ldeoloj!- B ;Atatftrl< Mi""•"• •nıldı• mfivazi yü1 ı . assa ";,hh~t meseJ..ıı. 
df: oturutken, eskidenber. aralarındc: bir edecek herhangi kanlı b;r hndise üzerıne sine bile! Fakat, bi~ kendi hayatımın t . iletabu, bllAhare. Balkan Antan içersine alın:esını •vte d~y eSbır ~erçeve Fra ı d h k d' 

1 
. . . mın k yaratıcıla . . · asım ıs c: mı. ıhh.ye v .. 

kan gütme davas! olan Ali gelmis, o ~a nsız ar er al askerle müdaha~c ede- en ı var ığım1Z111 ıc1eolojllerını arayıp türkün .. rı.naar.. hm olan Ata4 kitletinde bulunduğum zaman bu . 1 
bir sandalyay& oturmuştur. İ";<ı rakib bir ~ekler ve işleri kendi ellerine alacaklar- ~~1_m~~lla _ yabpacağı;. Çünk11 bunun aksi. ıruştır yubek ı•hS<yetını hürmetle an- meşgul olmuştum. Hatifi spor ~~ 
ıra1ık ağız kavgasına başlamışlar, nihay~t ır. ızı. Au tur alrımınd::tn Törk olmamaya Ele~ BllJV"!'klli b ğini alakala:rv.hran bırkaç kitabın da ter-
'SQ'bı gerilen Ahmed tabancasını çekmiş Yeni kabine ve dev~t bakımından da ancak eriy~n ka . ' undan 30n·a. Bal- cümesine başlaimışt ö l di 
ve Alinin üzerine alf'Ş etmi~tir. Ali: <Ah . Şam. 21 ·- Milli blok bü-'lk konseyi b·r istiklAle -!oğru stirllk1er! l ~l'rnemleketleri elçiliklerinin büyük rum ki bunl b·t ~ 1 Y: zanne yo-

nd 

J"" Dü h id l jf..: b' •....ııı ku e ç.ı ığe yükseltilmı·" olması keyt· ti B . abr_ .ı.kmış o aca tır. 
Y

a un an"'""' avaz ıe ıcabında nyanın eT' eo o :ıı ır .ı:s~ı v- " JVv:> .,.... •• d ...... ~ ı. canSl~ yere vıltı- azasının yeni hükUınet. te~!tıl nin Ba!lr.an milletl . . J - - '°":ıırn en uyu erdıru, 12-17 111 ı• 
brken Alinin arktJdas!anndar bir: il~ri ~t.meler.ini kabul eylemek suretile n:e.c:a- veti demektir; dOnvanın her büyOt fsti· luğun yeni bir tez enahu·· a.:~daki d<>t!t· rasındaki gençliğin neşvünernasında m~ 
lı'Cılmış. bir Oçüncii şahıs ta Ahır.edin ısıne nıhayet venniftir. Şu halde . la hareketi bir lderıloii kuvvetine !ftinad mekte bulu d w nınu teşkil et • zır olan sporlarla me§gul olmal'U'ı idi. 
gırtlağına sanımıstır. Bu iki hasımla bo- hükUmetin Cemil Mardam tarafından~:~: ettiği gibi bunun için. millet olarak ya- sölerin"' "0~ ~ udgunu da kaydederek G<irüyorum ki. bunlar yoluna glrme~ 
ı.... Ah d t b k'l d·ı " şamak ve kendi kuvvetierlnfn verdi»ı nl- c- .,. y.ıe ev~m et-n.ı; .. t• d' 5uşan me n 3ncas1m elinden ııırsık- ı e ı mesi muhtemelnır, fakat mum~:ı. ~· Bütiin . b" r " . ~a~ ır: te ır. Bu hususta sayın generali tebril mamış. fırsat bulur bulm"z hf'r ikfaln:n leyhin istirahat etmek arzuıund'l ısrar metleri k~ndi arasında paylasmak istf~l'n kan Anı!t ır ıklenne .. açık olan Bal- ederim ve mesaisi sebkeden arkadqlara 
de Ozerine ate. e•!tliş v• yardımcıla:-ı da eyleını•i takdirinde Reisicünıhurun b her ml!ll kütle, her yabancı ideolojiden det· b 1 mm. tccavuzkAr hiçbir he· muvaffakiyet dilerim. işte benlnı sene
ean91z yere sermiştir. vazifeyi ifaya Huma mebuau Mazlıar Pa~ kaçmaya dikkat edec•ktı'. iki seneden- t ı ~ unma~ı~~nı tekrar etmeğe ha- lerdenberl ı..tediğ"'1 bu idi. Memnunly•l-
Vak'ayı duvan v

0 

yerde kanlar l<:"ri- şa Rashaneyi davet etme.ti ihtimal da.'ıi- ~arada ;nrada.te":•.r et~;~ bu haki. "" yo tur. Hıçbır yeni anlaşma müza- le görüyorum ki, bu tılcr yoluna glrmeJO. 
!inde üc ölü gör:•n Allnin kar~e!':ı de ı\h. !indedir. katı, Telekınfn bir sozile. bugün bir da- kere edecek ve 1mzalıyacak değiliz. tedir. 
medln Ü••rine alıll'ltş, l<endi,;n• hir ha•- Geç vakit alınan haberlere göre Maz- h~ llAn ediyo~arn. seb~.bıılz değildir. lçı. Zira '.°ı;vc"d .~nôasmalar, takvlyed•n Y~rclımmıa ihUyaç olan hususlarda 
ka köy!H de l•H•ak elmi•tir. Ahmeıl bu har Paşa. yeni kabıneyi kurmağa memur mmle muhtel<! ·~•olnnl•r• cığırtkanlık m!!s~agnıdlr. Dort devletin mflll ara • emrınze amadeyim. Boklediğinlr. yardım. 
iki klslye de t•h,ncastnı lrulla•mak i•le- edi!~ir. eden ters kafah insanlar yok delildir. zllennl ve nmlerinin kanı ile katı su - laırın başında bütçenin geleceğıni tah. 
miş, fakat kursunu bittii?! icin Y"mru~.- d.. .. .. Kim olursa olsun. sağa, ı;;ola, öne, arkaya, rette,_ çizilmi.J hududJarın• muhafazq min ediyorum. Bu husust.- da yardımla-

.. ovuşmuş, zavallı ik, köylüyu·· bnlta...;le t f b ı ı etıne i d larile dövüşmeğe m~bur kalmıc:•ı'"'. Bu d .~ ..... ne ara a mensu o ur arsa olsunlar, va- ~ aını n en deha sağlam bir bagw rı.mı yapmakta hi~bir zaman teredıd"~ 
-< • a el.Cl parça parça etmiştır. d 1 b 1 d 1 U\& aırada koc".'.nın ik' kisi tarafında. "~·ş- Katiller kahvenin önünde be k 1 tan aş arımın un ara karşı dikkatlerini m~cu o amaz. etmil"'ceğim. Çünkü, memleket n ıs!.iJO. tırıldığtnı ppren Ahmedin konsı Havva cansız cesed 1 anı .. uyanık tutmalannı lsllyorum B.ız. burada, politlkamıea sadakati • halini tevdi edece~ımız gençliğin sıhhat 

evinden bir balta kaparak knsmu~ karı vak'a Akç bırakıp kaçtıktan sonra Biz bize be~. BI• Ttirk!iz. Ttlrlt .,_ mb:ı ilin için toplanrmş bulunuyoruz. ve lruvveU ve yurd müdafaasına hıwı-
koca iki 'köulu'"ye V"lış· b' k'ld h' b . e~oca müddeiumumıliğı.ne ha- larak yu:.ıyaca»-:ı. ve kendi ı'd l j. . tür . !anması ıç· in azami yardınu k 

.J " • ır şe , e üc•.ım er verılmiş, müddeiumumilik ıle 3·a b' Tü k..,. .deo,a.j·. . 1 k eo o ımızi, ' onlan kımseden istiyecek de~iliz- zı'fem'zd' yapma va-
ederclt ikisini de ka ... ı1 r ·c· d 

1 
d h~..ı· n- ır r ı .o ısı o ara ken~:-=- b 1 Tü k . 5 • ı ır. •• 

1 
m e yr.r ı::-re arma cauıseye el koymusla d K - ' uuıuz; ya- un ar, r tenle Türk tarlasında b't ç 1ı S<"rınlşlerdir. Bilhassa Ahmedin karısı koca sıkı bir araştırma netı..:ı:,~. 2 a.-ı ~·ac~ğız. k;nrır. •:•klan ~lçbir flklye- miş ve her zaman bitebilir. belki fa~; ak :;malar~mzda muvaf!akiyetler d>Jl-

Havva elindeki balta ile bir canavar ıf.bl at oonra )'ai<al•Dlllll'•r<ilr. ıa- ımız yo ur.. yorııı la, ekmekle so. ve kuru. takat .. izim. olan 'Jüri< . yere . ~erımı generale \erked•ı ?< , .. işi· ğan 4a yesek bu ekmek w .ajan Türk· teridir! JılW&utila •i=et- mi tıdiy~ 
(A A.) 



" • Hikayeii • • 

ÇA LARI GOLGESilDE 
Yazan : inci IJziurl _.-

.,.11n .. altında aqama b-ı Genç adamın canı mJalmıfb. Kansı ·ıJDID ancak bir iki ıeoe buraya ulraJ'lP 
Qmıian ve 1M>tUWı phlr anki ya- mn aiJlh di1z saçlarla çerçevelenmiJ 11 - ıeçerlerdl.: 
jaYif tekrar canlnma&a. nef• al • zım. tnee çehresbıdekı manaJaıiı onma- Hafta arua olmakla beraber vapur ol...,._fh. Topraktan ha•ya dol· la çabpyordu. Genç bdmın ell ple • dutça blnalılm. Güzel ve pk kadınlar, 

ylbelen sıcaklık terin bir rilzllra ka· rinde genç bılılmıtı ılık pınltılan a&ı • genç kızlar daha ziyade &öze çarpıyordu. 

Feth.,. Belediye ReisHOlnden : 
l - Fethlyede Mledtyeca ml'fMlyaa. tem Milecek buz fabriba ma1dBtı.. 

.. teıemla~ ebiltmeye pbnlmlfbr. .., ...... lirachr. 
2 - l111V~t temtnat Dl,18 llracbr. 
a - llatlnenfn ve telerrlatmm fmml ve bUIGll prtlarile p1la. proJe ft -

tlflerial .._ Meııler l'ethl,. llelecli,etlne ve7a lnalnalda Galat.da x.ak6J 
8 nm bt 12/13 nu.....U llllhtıiDc1ll e&ımana JD6neUt 9bnelel'l. 

4 - Elaılltına ft ilaat. Jrap.lı art a.ıliledlr • 
1 - DaiMıme w ihale 1/8/a Çupaıba ~ wıt 14 de J'etbi,. baWlJe •· 

cfbnenı huzurunda yapalacabr. (88) Mlilnoı*1. IptlaT lelltz vl bnnJik ae - mftt gibiydi. Onlarda pm'11 kendini be • Rulh hiç et.rafı ile allkadaT delilcll Ka· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~------------,--. ----

:tltrefiJWlL·cb. rilnilyordu. Maamafih Rasih kansını na- plmecllllnden dola11 Vediayı bzıyor - iarlli.il.11111'11 
-"Buafln efe mlthlf llCU ympb. 111 olursa oı....m seY!YOrdu. Vedia ile ev• 1fu. B.aldkaten ilk gün yalmzhk onu hay• • 
lluih yan kapalı &kJerlnl tembel ft !eneli 5 .sene eldul11 halde bu aıevıı ha • li tlzdfl. Ertesi a1qam uzun bir yürürlt 

lılelldz Mr ~ete açtı. Yamnclakl koltuk- raretlnden hiç bir fer kaybetmemiş il • yapmata karar vererek otelden çıktı. Ni· 
kina ı&nln sıcakfılmın nrmlf oldu· blydl. NlpnJındıklsn zaman Rulh h• zama dotru afıT. alır yürüyordu. Hav3 
&evftk1Me ldeta uyıtlar pbl mml· nttz 22 yapndaydL Evlendt)tten IOlı1'a da O kadar durpndu ki denizin bir &)'il& f(i• 
mıfb. Oeııç adam enab verme1e 6~ aralarındaki sevgf daha elddl btr hal ıl- bi parlak ve pilrüzdz yüzünde Heybeli 

boı!W. Olzlmnl manutz ve pyeslz ba- Jlllfb ve gittikçe ftddetı· bir ahfksnlıkla adanın ko:JU gölgesi aynen görünüyordu. 
la etrdında dolafbrdı. Kapı ve cam- kanpnsfb. Nef'ell w pk pnçler yanından geçı • 

hepli aç*tı. lleJ:9aneler ttlçOeflk b&- * yorlar, arabalar dörtnala iakeleye doğru 
, eWr:trlk llıüuuwı etrafında ÇD'• Serin aabah rilzgin açık duran pence- yollanıyorlardı. Rasih artık çamlan yllk· 
U'ÇllfUJDl'lardı. reden içeri ıtriyor, ince perdeleri fiflr· Iapmfb. Dile ~u uzanan yolda tek ı51r 

i..-ııallllh 'ft Tedla am• IUIU)'Grlaıdı. Btr- 10nfu. Kuşlann cıvıltJlan, yapraklann gBJpler vardı. Çamlar ubahın lfirültU • 
llllÇ 8'am mllhlm •ır fe1 llyllye • hafif bıprtı1anna bnşıyordu. lthıdeıı yorulmUf git» la~ IUSUVOf• 

111tf bir tavır takınarak clolnılda. RMDı g6zle:inl açtı. Klçllt bir odada, lardı. Genç adam burad:ı .sadece bır yaz 
•ana Mıbtle 1taktaktaa aoma llma temiz, JU1DUfaC b!r yataktaydı. Kerede ol· 18Fmifü. O zaman hent1z 20 yapndaydı 

dutunu uyku aersemlflı le birden kestl· ve o yazm bfltün izlerini pmdJ fU çamla-
-'Be!d tinle Vedtaf.. remenıipl. Fakat çok geçmeden geçenleri nn gölgesinde oktıyordu. 
Genç bdm tncectk bf)armı bldıdı. hatırladı. Öç gdn evvel kana f zmlre P. - Ne gllnleTCil' .. diye dilfllndil. 

duü'tlan arum .. t .tpranm du • cllnee o da Ltanbula gelmek bere ha • Gazlerlnl Heybeliadanın mtlanndan 
Herken yorpr nazarlarla koca• reket etnıift1. Ş\mdl N!pııtqmcla tef - yavaf yavq ksybotan gilneşe dilmıi1'J. 

1>aJaywclu.: zesfnin nfnd'eydf. Birkaç adnn ileride btr kadmla bir coculc 
.- DlnHJonım, ne slyliyecebtn!.. Alır alır kalktı. Pencerenin i5nilne hayali seçilebillyordu. Rasih y(lriidil. Ku· 
- Bfll,....r.ı ya. lflerlm dolaylllle t.- clolnı ilerledi Bahçenin yeşil alaçlıklan· nı çam yapraklan ayaklannm albnda ha· 
~ 11tJnet lçhı izin lstlyecektim. Bu- na ince yollaoııa uzun uzun dahnlftı. Ha· fif bir sesle eziliyorlardı. 
IOD'babara lm'abc'almı• tlDMlt izin aJ. yatının bir kaç senesin: geçirdili bu ev- Genç kadın başını çevird.. Deniz rer.· 

bu mcat gGnlerl oraü geçlrıııl.I ola- de bulunmak h°'1J!l' gtcUyordu. Odua gi g6lleri bir te11f. kız ufiyettle panldı • 
Rem 1811 de ll1inhL 15 gln ne da aynen hiç delişmemlf olarak duruyordu. yordu. Baklflan Rulhe tabhnca hare

ıene Wr ,eydlr • .,._çl. Adalar ffm- Teyzeli bu ldlçiit odayı bonNımJft oldu- ketsiz kalmlfb. Genç adam biltiln dik • 
lıfm lıWr ne kadar ıG•ldlr. lu gibi kapamlfb. katini harcıyuak baktı baktı.. İkisi de 

BaSlh llzlerlnin 6nilne gelen o ıpldı kı· RasDı bir !tıç giln kendisin! tamamfle bir ft!Y söyllyemlyorlar, bır adım atamı· 
hayallle canluımqtı lflerine hasretti. HUIWd işlen karma ka- yorlardı. Nihayet genç bdm hafifçe g-.i-
~ ta,ıdSlz bfr telrild'e mıedi. l1flk bir hal almJştı. Onlan iDUzama sok- lümsedl. 
- İyi amıu. aen İstanbulda ltlerfnle mak için hayU utı·aştı. Havalar oldukça - Rasih sensJTı del'J mi! Yanılmıyo • 

otuı4ten ben de lzmtre annemın 11cak ve durgun gid"yordu Herkes ~bir • rum. 
a lltmtyecek mlyd1m? Öyle taru- den sayfiyelere akın etmif}erdl - Evet. Siz ... Nermin sl1.sinlz .•. 

lilbı~Jtlk ya... Genç adam o giln teyzestne bir kaç ge- Ona eskiden damıa ten diye hltab etti· 
- Evet lyleydf amma. bu defışemez ce B6yilkadada ka!ııcaJmı bildirerek f!V• li halde böyle s6ylemfftL 

Muhammen bedel ve llUWlkbt teminat betlellert ........ yazılı ..-m m. 
•aıon yeclekl~ a,rr aJ'ft ihale edilmek mıettyla 'l/lftlan/t• Cama .... mı 
15 de ma ile Ankanda idare hlnumcla tapalı arfla utm almacM&lr. 

Bu ife pmek lstiyenlertn PIMla Jmh mlMarlarü tmıtm ile bn== ta.. 
)'hı eWil vesikalan ve tetıUledm a,m llln aut 14 ü kadar ıcnm1.,_ W
liJıe venmleri ı•zunb'. 
Şartnameler paruız olarak Anbracla Kabeme ııtalreelnclm w ~ ..... 

Tesellilm ve Sevk Şefliftnden clalıblacaktır. (118.1) 
Bbiltme BtJamn cdDll Kalemin llahamm• 

No. • mlMan bedeli 

1 

1 

Tekerlekli din,U. cllql1 va 
komple lM>Jiler. 
Buvatacreaıer ve tampcw sr• 
.arıer 

Xapı makara& Menol tam • 
fOD tasJ. tam.-. G9r bncaJa
n, kOfWD talnmlan w tefer • 
riatı. 

Lira 

• 
11 

...... 
-
.. 

Muhammen bedeli 5'141 l1ra olan 8 aded muhtelif d&ıer köprtl 4/4/JD Salı 
günü saat 15,30 da kapalı zarf UIUltı ile Ankarada lklare bırıasuıd.ı ama ahu • 
caktır. 

Bu işe glm!et tatiyenJerin 430,57 lfnhk muvatıbt terntnıt ile bn-- tllJin 
ettiği vedtalan ve teklW.erim ayni &in ..ı 14,30 a b4ar Komlsy• Jlıel•llll
ne vermeleri. llzımdır. 
Şartnameler param olarak Ankarada Malw daJreıdtıdeıı RaJdıa,.,_. 

Tesell(lm ve Sevk Şeflllinden dajıtıl ,.atr+tT'. (1032\ 
u ... 

1 Mart 1939 tarDılnden lttbaren; içilecek au naklfyatmcla kunamtdıkta mıra 
mahreçlerfne fade edilecek bot bulan, tarffenfn tam YapJara ...._. le • 
ıetleri tatbik edilmek auret11a tenaıat ~-

- ..... u w.w •• ...... ,., •• ,.. w;a. cllll. 

• Sen ete istifada etmlt olUl'lllll dıye den ~. Maçk&Qau N•pntqı ca4,desiD• - Hiç el~ Rasih. Evlen. -------------------------
• ~Jtea ıt tafmm b8th hatıranin mek, betıı•il•n ~ dY rett dhnd ~b 

- J'akat annemi mmı zamandır gör • g6zilnde canlanıyordu. Bu apartımanlar, renizdeki ince ~ocukluk manalannı de • 
.-ıı:uıı. Sonra amcamı va kuzenlertn. fU töte, fU kfittlk düill:ı veDıısıl emri lift~ 

yeU tle hayli oldu. akpm aatlerlnde ,elip geçtllf bu cad- Genç adam uWıu- lfbl bapnı &ıtlne e!-
aailı yhhll b~a. delerin dekoru sanki ondan bir teJ sak· dt. Nennlnin onun Vedia ile evlenmesin· 
- Ben ı.tanbu1da yalnız bapma mı . 1ıyoriarcb. den bu kadar bult ve tabii olarak bahse-
~,_.... t.tl,erdum kl leDfnte lld ,..ı ..,. Vapura cllçHlkJe yetişti. Oilvertede ıil· cleeeflnl lıfÇ zannetmezdi. Oınmla dokuz 
~ .ıı•Ym, ~ neplz bir k3feye çekUmlf. ppkuını çı- aenedenberl Uk defa brplapyordu. Ha· 
Vedia b\bbalarJa llllflyordu. bnmftı. Denizin durpn yGzf1ntl yalı71n yatının çok bsa bfr devresbide tanıyıp 
- Niçin lllflymtml Vedta! rtızglr açlarmı dalıtJyor, bqmdakt J'8• .10Dra birden bybettfll ve unuttutu bu Di N • Gr• R• • 
- 8111 111 tubaft•• 11ttt. l'abt ba pnhılu. atır düşllncelerı uzaklan IÜ• km g6rmekten her zaman çeJdmnl.u. aş, ,, ez~., "'' vm -· 

w.,. 1eyahat4.nl plecek yaza la- rilklflyordu. Kaç senedir lstanbulda umn ö,1e muyordu 1d Nerminte tekrar kar· Nevralji, kınkhk Ye büriin ajnlannızı derhal keser. 
ülla lJt olwwk, Qbkl UMMIB mflddet kalmam•fb. Eben konjelerlni b fi karpYa gelip konUflD&k n91'estnl kaçı- - - lcaiaUMla ..... 1 kate eleaNllıı - -
tltmeliytm. nllle berabar aeyahatte aeçfıiıd:. O sa - (Denma 13 tlnel IQfatla) • 

klar yolunun 
yolculan · 

mahrum bırakıyor! Ne Acizlik! Ne yok• Bana plbıce, bu .adamJa fellketlnl ~ g6z ,.aşlarını ..,...ıılt idi 
sulluk! tenıtlme btr cankurtaran J8llllqftmı. fakat A-Jadan gideceil gBn arbk Db

Çünkfl bir aydır bu talihslw her nst- redemedl, benim karşımda t.pı. Ştm
lık doğan yıldızlarin altında, yiiröye laYlflinda 6lümden o kadar Jror1m duy- di, bn koca ııddetli ihtiWlıun 1ezen 

yilriiye ~ YQluıaı dönemecine dum: karanlık oldulu 1Çin.. blm IODU IUlh htldminin sulha imlrAn ...... 
gelmiştim ki, ilk evin alt kat pencere- yok bir karanlık... yişiııden mahkemeye fntibl eCtinfilt 
!erinden vuran aydmlıtta iki genç ka. davasının ilk oelsnini: be1diJıaa'.. Öyle 
dmuı ihtiyar bir adamı, iki yanından XI sanının ki mesele w llllnlııiJ'ftek. 
kollanna girmif, ge~ gördüm Nanı f>Jea ayın)aca1daıf 

y_.., Holül , .... o..un~ ve derhal üçüne de tanıdık çJktmı. On• BızimkHer İstanıbula tapıalı cın beş Annem bu ife ayle tlzOHl,ar' ki ... 
*'- 1Deni :tanımıyorlardı. gun o iu. Köşk, birdenbire aeı.izleş- Nas l ·· ""imesin.?. O Pdm • 'flf:rdı 

dftllll dul bulamamıştmı, nasıl olmuştu da ben • S k lk çatnlıkta ge1JdirdMerini gör- ti. HP e şimdi Teşnıwı içinde loda* • B.i ğhmu _,.enılıldaen bir 
' den daha toy bir genem mistik ruhuna düğüm bu iti g6zil WSr thtiyann elemli lar da bqlayıp bizim taraftaki ma kıZJIUD. kocadan aynkbilm f1Ncek!.. 

- H yır, bır Fransız mektebine. .. teselli ~~ge çal1:ı~ macerasını Adalı bir doshımdan dinle- 'kaşkle1uı ya2Jl.ğa gelen aMHwi w Ü telik benim iç~ de bibi mlayor, 
<J ek 'ftıere idiler. Delikanlı elin'i O, sevgılısme sanıyelerden bahset - mt,tim: son kiracılan da gidince, Hublfa IO- fakat belli etmek istemi,ar. Belli etse 

sıktım: Arkasından matmazelle puşti, hi~ aım·yen, hiç yôk olmıyan e • Daha gençlifinde, kansını lşıkı ile kağı, Aşıklar Yolu gibi gartbJetti. "Ar- de yaııtmı dt'fŞDlekten bafka _,.yara• 
1 kıf*ık. bedt satııyelerden ... Fakat acaba, o ga. yaka:tm>r ... Gizlermde bir dlunan tık akşamlan, Didm ~ ..,,_ yacak'. Zavalh annecıibn! O,ıe hı.se-
~ııne tetr.r valnız kalacağım daki. zel Musevi kızı da bu saniyelerin m • sonra gravv .. bir siWı lal ... Ve bir yalnız yerli bir rum ailemin peneeM" diyorum k beniJr, çekti1im JStırabe bif 

hiimü çokmüştü . Şimdi bu hi8si- mezliğini onun kadar kavrum.t mıydı? duman daha: rovolwrfnin umlusudur Sinde JŞ1k yanıyor, bir de sm.e,IAnm istemedi halde kendill ll1>eb oldu -
kelimelerle ifade etmek »ti~ Onu, o gence, ancak gelecek g:Qnler tüten!. köşkünde... ğunun farkında( Bunun tqtn alam bı-
Kızla arkadaşı kayadan tııdiklert anlatalT.lecek! Di~ ki bu anla:r. o zı-.man .ıamyor ld 0 ..._ Glmtş • Ben, kararım ~ dadlfl 19 Hafı. çak açmıyor. bıtiına lçlDc:1m: .- Ah, 

cLdtfen bak&T m.ısmız?· ~ benim tecnibenL gibi acı olmum! 1ftr. v~ bu heyecanla, bu cinnetle sar- Z1 da kandırarak bU 1aıJ Adada bldmı. keşki Süheyllya o ba OD1ID ertml gt1 • 
seslendim. İkisi de durdular ve Saniyeler .. saniyeler ... içip yaşa• sılırken, elindeki rowlwr bir daba Annem, kilçiik ~l;Ji bl7JI lmaktt. nü o soğuk elAmı veıme• lcllm, diyor, 

öi1eriJ»i el ele tutuşmut olarak yan ve bizden uzaklaştıkça, 18riledik· patbyw>. Bu defa, g&mrintn. tlstünden ~ bilıiıeden bir l,.mk etti. Hafı· keşki o dedikodulara lpı1aJdanmı tı • 
-·~ıer: 98 daha enginleşen saniyeler... Ah bu vurulan kendisidir. Gaz ctamerlan n yavuklusundaıı aytrmamıl oldu. E- kasa idim ve o kı ~"_ hlıtkında 

Sani~leri tıevlnis. Bilhassa, deli· saniyeleri ben de n• kadar takdis et - ymmıqtır ve ubk &nranibı aonuna minim, gelecek yaza, DrNr alabe)lm Münevv. 1e NeclA ;: ·~ mldan 
ım. atze söylüyorum, bu akşamın mek isterdim. Yalnız SüheylA da benim kadar kördilr... gibi onu da bu kızla bqgı&ı ecleeeklet! işittiklerini yalul .. •• 

-h•••1erinl hayatınmn en tatlı un.i. gibi hissetleydı ve 0 geçen. aŞ günle • :iki genç kadm, 40nyası uzun yıllar. Şimdi kalaba~ğı dalılaa ba lrıMkoea. Hep!~ ne ıse. fakat 
saymızl rimizin saniyelerini IOUunda tnkAr et • dır kararan talihsizi, birdenbire çöken nssız k3şldhı içinde bittbı .. ~ llm! Sühcy A işte ODU 

1"•kkür ederimi meseydi... gecenin içinde Baskalfa IOkafmdan a• bir de Gillşen dadı De haleteeelim- Ne unutmıyacak! O acıyı ana 
Ha,dl.. ,Ole g6le gidtnl O saniyeler Y8f1Yorlar. ı)urada, tu şağıya dolru sfiıilldeyip göttlımüfleı- çare, artık 0 haldeyim ld en blllt in- ablam:.n blltün gece hM1a W.smm 
gt1istn1 k lundm tutarak Aşıt • karanlığın, fU botlulun, fU 80DS1JZhı • di. Fakat o, belld. de kendkfnt, baya· sanların saadetinden kmıı1"N bini b8fı ucunda beki leri, ceMWlnde 

Y. hına çıkardı. Attık iylee karar • tun içinde yqıyorlar. J'abt ne yazıt Unde, henilz acm gftnet Jfllı gekllme • hayat 7.evkl ve hayat lmc1Nll tlbrma- onun ta 8k ya dökOtleit bile u· 
lan çam1ann arumda kQbolur • ki benl:n ellerim oalan ~ w miş bir yoldan geçiyorum anıyordu. P çab.pyona. nutturaıli th. Fakat şuna da eminim td, 

onun yanmdekfne fQ 10Dı töd· bu boşla'k, ebediyettn bet Wı ine do- tçJmden: --KetJd; dedim, ana aatl * lbenfm saadetim için, annmw, BIJteyIA-
tttm: lan, Mı kaşestne yerlelJen, ı. tatest· te atnetfn ~ batıp teff'dn çak· atst eWtlert gDn, llMvwww ..,,,. nm ayaklanna kapanıp ona ~ • 
Ne tmdilf!. nl bir mık 8 Ahenk be~ pnleb· tOlbl ~ ~ ibtl • benclel'l aJ1'1]ııba alfadt, ,..... b • eaktı bheL Ne çare ki, benim iltttitfml * diren o llDi)'e1erden, beiıtm bndi ,.. mal, gG2lerJldn ebedi bnnblı dıtm· dm. tocutte Byltl mtı.. ,...,. o da ffltmmılt ola lcıL ,. Slhev~ 

z.ııaaten ~ teeadllf ve ne pıAetr. rattıklmm, bildi ~ bndl da q*1ı bir llml oldalmm taha1)'11 IG1h ~ •ı••• hlp _. mn mena1n bir ıı.ılti ~ıeti • 
ki ı.B iCIJı'ID dllrdbae "1 awıla tıBl*Jml ._.ille oma illa lllr ._..... m. dll:dlnl 1111> illDI 91altlf& ....... .. ..,., 
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Gece karanlığında polis düdükleri 
Meyhaneler ve · sarhoş ar 

Kanun tarafından şarap istimali menedilmiş bulunması na 
ragmen lstanbul meyhaneleri bizim şehirlerimizde 

oldueu kadar aleni ve çoktur 
Nasıl ol!sa, bu paralar günün ı Sesleri, gecenin sükCıneti içinde uza..! - Gel, bir şey yapalım. 

birimle başkasının eline gıe - y1p gidiyordu. - Ne yapalım? .. 
çecek. Belki de Ale1ro geberdikten son- Arkamızdan, başka sesler de peyda - Çarçabuk paralan taksim edeiim .. Tercüme eden: HUseyin Cahid Yalçm :ta, senm o kakodi madamın, bu para - ol.ımya ·b~şlamıştı. Memurlar ve bekçi- ayrılalım ... Yalnız başımltla kalırsak, 
lam ck>stlarile yiyecek ... İyisi mi, bu ler, bütün kuvvetlerile koış.arak bizi kendimizi daha iyi saklayabiliriz. Mağlfib olursa, arkadaşlarının tehdidle- sum bulundukları mahallelerin valilerine 
paracıkJar başkasına kısmet olacağına takib ediyorlardı. - Fena bir fikir değil. ri çok geçmeden maktulün akrabasını ve başh!ltime aıdd~;. 
bize olsur_ Caddeyi takib ettiğimiz takdirde ya- Çantayı açtım. Elimi içine daldır • uzlaşmağa sevkeder. Kath de bu vak'a • Resmi şenliklerde halkın mutad sefa~ 

Bir kaç defa tekrar ettiğim bu nu - kalanacaktık. Derhal yoku.şun alt ta • dım ... Fakat o anda: mn temin ettiği şöhret ve ehemmiyetten batinin menhus neticelerine meydan ver.. 
tuklar, Despinanın üzerinde ka:fi dere- rafında!c..i bostana atladık. · _ Hay Allah müstahakını versin .. müstefid olur (1). memek için meyhanelerit kapatıldıklarını 
cede ~esir husule getirdi. Nihaye~ir Bütfrp kuvvetimizi tabanlanmıza ve bunlar ne?.. Binaenaleyh, irtikci.b etmiJ olacakları söylemiştim. Zabıta her meyhanenin kR• 

gece ryı açarak bizi içeri a ya rerek (Ihlamur) a kadar geldik. Ora - Diye, bağlrdım. Ve çantayı iki tara- katillerden dolayı alenen cezl gören bazı pısını mühürler. Faka• aşağıda tertib e., 
muvafa at etti. da, birer ağacın gövdesini siper alarak fmdan tutarak ters çevirip, içindeki • değersiz Türklere, hıristıyanlan, Yahu- dilmiş küçük bir deliğı zabıta görme ,. 

Proodo.muz, sevincinden durup otu- etrafı dinledik. 1 dHere inhisar eder. Bu takdirde, Babıali- mezliğe gelir. Buradan daima serbestçı 
ramıyordu: ProoJomuz, rreniş bı'r nef°"' al..J·.· leri yı;ır€' boşa ttım. . . k. r:.. --~ uı. ye sevkedilen mücrim orada hüküm gi - ıç_erıye girme kabil olur. Halk bundan 

- Aşkolsun Sarafi.m.. sen dünyaya, - Takibten kurtulduk. Çanhnm içinden, cins cins paralar - yer. Siyaset meydanın'l giden hiç bir ter- istifade eder. Kanundan. kurtulmak ve ra· 
bu iş için gelmişsin. Diye mırıldandı. dan mürekk~b altın, gümüş ve bozuk tibat göze çarpmaz. Bazılarını gördüm hat rahat sarhoş olmak için yalnız biraı 

Diye, s~yJeniyordu. Evet... Pesimize düşenleri, aldat • para kese1en. elmas mahfazaları çık • k' k kl d t d tt b 1 k eğilmek zahmetini ihtiyar mecburiyet! · ~ .. ·· d b' 1 ı so a ar a mu a sure e u unan a- , 
Ah .. ben dünyaya, bu ~ için gelme .. maya muvaffak olmuştuk. Ve, takib _ masını beklerken, onumuz e ·r a ay 1 b 1 y d k .1 .. 'd d vardır 

h k
.. 

1 
. ı· B 1 a a ıgın arasın an e!lat erın1 ı am e e- · 1 

mt.ştim. Fakat ne çare ki, ahval ve a- ten kurtulmus.tuk. Fakat, polis düdu"k- h1rdavat şeyler ume enmış ı. un ar k d 1 k k i ·di Maamafih bayramda üç g:Lin hükiımeı .. .. ce a am a onuşa onuşa geç p gı • • 
disatın süriiklediği o korkunç cereyan !eri mütemadiyen ötüşüyordu. Ve bü _ da. kınk gumuş şamda°:_ ~am.n yumru yoriardı. sarhoşluğun tevlid edebileceği intizam•; 
fie dessa~lfrğın~ düzıenı'bazhğın böyleoe tün o !"luhitin zabıta kuvvetleri hare • olmuş su kupası, sapı egrılmış el ay - sızlığın önüne geçmeğe bilhassa ehem ., 
en süflt d~recelerine inmiştim. kete geçiyordu. nası, vesaire gibi k1ymetleri pek az o. lBunlann yalnız elleri bağlanmıştı. miyet verir. Bu bayrama takaddüm edeır 

Cel1ad onları kuşaklarından tutuyordu. * Proodomuz: lan şc:-ylerden ibaretti. ramazan oruç ayıdır. Zamanı senede o""" Maktulün akrabasile müzakere zamanı .ı.A 
Geceyi, kararlaştırdık Sokaklar ta • - Ne yapacağız?.. Ben. adeta bir ta~ gibi donup kal - gün taahhür eder. Muhammedin hıristi ,. o zamandır. Bahsettiğim uzlaşma için • 

mamile tenhalas.tıktan sonra, Despina· Dedi. mıs.tım. Proodomuz, agy ız dolulatı kü • yanların orucundan kopya ettiği bu per~ o vakit himmet göster!lir. Bazllarının ba. 
ının aralık bıraktığı kapıdan, usullacık - Ne yapacag~ız? .. Hiç ... Ma...c;lak ta _ :fürler edivor. hiz ve içtinab ayı Türklerde, ilk hıri3ti-. . na temin ettiklerine göre, bu kabil pa • 
•""'ri dal..::ı-'- rafına do;;ru ka,.acam (A kas ••a.,..) yan kilisesinde olduırru gibi, gu··neş uf • 
""l'"' UJll'l. · :- " o.z. .. ı v zarlıklar mücrimin hasisli~i yüzünden 5 ' 

Planımız, iyi tasarlanmı~tı. Proodo - neticesiz kalmışlardır. Bu hiç ihtimal ve- kun üzerinde olduğt< müddetçe hiç bır gı. 
mm, alt lıtta kalacaktı. Ancak, yardı- ç 1 ••] • d rilemiyecek bir vak'a gibi görünür. Fa • da almamayı taz3mmun eder. Kolayca ga. 
ına ihtiya<' olan bir zamanda benim ya- a m arın go gesın e kat doğru ise hiç ?Üphesiz istibdad altın- rülür ki ramazanı tayın eden devrı k.ı .. 
nıma koşacaktı. -. da servetin her şeye kaı:lir olmasından ve meri kış mevs'mindeki tesavii leyl ve ne. 

Ben, ;~-"'--ta ç·1---kt'""""' A•Ieko ile hara dogruv girliyor. Bu, y:ız mevsı·mın • 
~wuı J;l\.~.....,. ııuı. .n: hayatın ehemmiyeti kalmamasından ileri • 

karısının yatak odalarının bulunduğu ( Ba~tarafı 12 inci aayfada ) ı çok sevdiği kuzenini ekseri yanında gez- gelmiş olacaktır. deki tesavii ley! ve nehardakıne naz::ıran 
90fada, büy11k kanaperıin arkasına boy· racaktı. Halbuk; ne kada!' yanılmıştı. E- dirirdi.. O gün deniz şiddetli_ b.i.r lodos fır- daha az ağır bir yöiktür. Çünk:i yaz mev-
tt.. 1 k ı d d E Hıristiyanları h1kir görmek ve Türk- · · d .. 
l'U boyumca uzanacaktım. sasen şimd'i yanında bulunan bu varlı • . tınası ı e coşmuş ıyı.arı ov:.ıyor u y- sımın ':! gun~er uzundur ve sıcaklar '™"lİ 

l lfıl 1 d V .... d d .. leri şerefli tutmak adet.1 bı'r o"lu"nu"n kn. f ı--Aleko. idrar zorluğu çekiyordu. O • ğın hakiki ma'hıyetini hic.: bir zaman anlı- son arıy ı. e uçu 0 ince par esu - "' azladır. Fakat ramazanın bütün şıdde-
~-- f h l" ld h ı · lrr. 1 ı d N · silmiş başının kolunu kıvnarak orava · nun için d,ıl), geceleri bir :ı:uıÇ de a e a. yamamış o uğunu isscdiyordu. erme sarı .ış ar susuyor ar ı. ermın tıni ve yükünü ç:ı.lışan sınıf yüklenir 

ya çıkıy<lrdu ... O, gene böyle dışan çık- Genç kadının ya!lındaki çocuğa ba - rüzgardan dağılan saçlarını ellerilc dü - konması ve kafirın basının da arkası~a Gündüzün harareti teskir için bır hırda~ 
ğ ..J h ı · k d k k y Jd y h" k'" ıt· k k' b" t" ı y konması usulünün kabul edilmes,·ne ,,.,.._ d tr 1 zaman, uer a sessızce yata o a - ara onun çocugu o uguna u um ver- ze ır en on se. ı"l yaşmır. u un tf'rrı\z igı .... - su an mahrum olan ağzını bile çalkalı . 

eına girecektim. Daima ·karyolanın a1- mişti. gözlerinde pırı1dıvara~ on:ı bakıyn.rdiı. beb olmuştur. yamıyan bu sın1f halk güneş batınca ha· 
tına koyduğu çantayı kaparak sür'atle - Küçüğün isnu ne? Ne şeker yavru! .. Çehresinde sarsılmaz hır ciddivet ve sa- Türkleı:jin baI'oarlıkl:n·ını itmam için fif bir yemek yiyo':". Namazın ve gün 
merdivenden inecektim... Kansının diye sord.u. mimiyet birbirıne karışmıştı. Belki bu şahsi bir cinayetin cezasını ken:Iisir?e doğmadan evvel yemek yemek mecbu • 
uykusu a~rdı. Buna binaen benim o .. - Jale. titrek bakışlar ~adece Ras'hin çelıresin<i?. mensub masumlara teşmil etmek yolun- riyetinin verdiği rehavette buna inzimam 
daya gLrdiğimi duym1yaeaktı... - Size benzem;yor? bu kadar uzun dol:ı!':nııs1ardı. Rasih: daki bizim adetimizi bir taklid etmeleri eder. 

Sıra, bu planın tatbikine gelmi.şt'i. Ve - Ağabeyimin çocuğu. - BC'lki hoş:ımR giı:!iyordu, işte o kadar eksikti. Halbuki, mezar taşına mütevef- Ramazan refah içbdeki kimselerde 
ıplamn ilk kısmı da, muvaffakiyetle Genç adam hayretle Nerminin eller:ne <:Jjye düc::ünerelt hızlı hızlı ilerliyordu v~ fanın ismi ve ne tür~ü bir cezaya çarpıl- bundan pek farklı bır manzara arzeder, 
tatbik edilmişti baktı. Gözleri bu parmaklardr.. ince bir sonra kendi kendini temin etmek ister gi- dığı hakkolunuyor. B:r Avrupal! bilirim Bu, riyakarlığın koliannda uykuya da • 

&fada'kt kanapenin arkasına, boylu- halka görememek korkusu ile dolaşıyor bi yüksek sesle söylendi: ki bu münasebetle pek muteber bir Rum lan bir rehavettir. '(;'yanması ancak nefst 
boyumca uzanmıştım. Nefes bile alma- du. Fakat hiç bir ŞPY bulamadı. Nermin - Fakat 9imdi eminim ki ne hoşum11 kadınından çok ters bir muamele gördü. ziyafet çekmek, musiki zevkine ve perhi2 
dan, Alekonun dışan çıkmasını bekle- susmuştu, dalğm gozlerle uzaklara bakı- gidiyor, ne de onu seviyorum. Esasen o Bu kadının kocarı bi!" saray zulmü ile ve riyazetin can sıkıntısını izale edebile~ 
nıiye başlamıştım. yordu. Bir şey hatırlamış gibi Rasihe dö- da ·beni sevnı('mi'.~ olaca':r veyahud her asılmıştı. Avrupalı kadın'\ merhamet e- cek sair zevklere dalmak olur. 

Bu bekleme, uzun~. Yatak o· nerek sordu. şeyi unutmuş .. Bugün o kadar tabii idi seri gösterdi. Bilhassa idam tarzı üze • Kanunen muayyen bir zamanın bulftlü. 
dasından evvel! bir karyola gıcırtısı, - Zevceniz yanınızda deği! mi? ki... Aradan sene!er gect:. kim bilir ha- rinde ısrar ediyordu. ne tabi olan ve hulılfimi gelmeyi bir an 
sonra da bir takım mırıltılar işitildi. - Hayır yalnızım. yatına kaç er!tek kımşmıştır... Kadın fena halde hiddetlenerek: evvel görmek istiyen bir Türk ramazan 

İşte,· dı.şan çılanak için Aleko kalkı· Genç kızın bakı~larmd2 derin bir sam:- Küçük Jale ha1asıl'.ın elbisesinin etek- - Ya nasıl ölmesini isterdiniz? dedi. e~~~ında saatleri ve dakikalan sayar, 
yordu. miyet okunuyordu. Neş'elıydi. Bir müd • lerile oynuyor, ona hı::- şeyler anlatıp du- E:endi ş.unu biHnız ki benim ailemde hiç Butün cep ve duva!" saatlerini etrafına 

Fakat şeytanın aksiliğine ba'kın ki, det konuştular. Rasih tahta .sıranın ucu- ruyordu. kımse bır bakkal (2) gibi ölmemiştir. topla~. Sanayii hesabi1e Türklere '\lergf 
kar.ısı ile konuşuyordu. Şu halde, kadın na a<ieta korkuyla oturmuştu. Başını kal- Nermin göz!er:nc'eki yaşları kuru1atiı. Hayret içind'e kalan Avrupalı bütiin tahmıl eden Cenevre bu devirden en çok 
uyumuyordu. dmp arada sıradti Nermine cevab verir- Yüzünü artık koyu b:r renge hürünmüş aileye hayırlı akibet terrıennl ederek çP- kar eder. 

Birdenbire kapı a~dı. Karanlıkta ken onun eskisi gibi o ınce genç kız can- olan denize çevırmıs düşünüyordu. kildi. Bipmkinrlen pek farklı olan bu ba. Fakat bazı tertibat ile akreb ve yelko 
acele acele önümden geçen Aleko, kar. !ılığı ile konuş:uğunu farkediyordu. Ni _ - Zavallı Semih:. Ne sukutu hayale uğ- tıl itikad da gene istibdad ile izah edile· vanm hareketlerini ilerletmeğe, ve gene 
11Idaki aptesane kapısından içeri dal • hayet kalktı. Oraca oturmak istediği hal- rıyacak ... Onunla niş:mlanrnağa söz vE>r· bilir. Devlet cürmünden dolayı ceza gör- bu tertibatın aksi bir hareketı t!e onu 
dl-. de fazla kalmaması lazım geldiğini his . rniştim. Ve ben de artık rnes'ud olar.ağımı mek devletin içine bızzat dahil olmu~ ol- §emsin gurupuna nisbetle geriletmeğe 

Bu fırsatı kaçırmak istemedim. Hat- setmişti. umuyondum. İçimdeki belirsiz haykırışı mak demektir. Bir tabiiyet alhna girilir imkan bulunursa bu karlı ticaret çok da. 
ta, şayed kadın gürültü ederse, onu da - Allaha ısına!'ladıt. N~rmin. Sizi gör- senelerin susturduğunu zannetmiştim. amma bu sırası gehnce başkalarını ta _ ha ziyade artabilirdi, 
lbtr yumrukta susturmaya karar ver • düğüme memnun oldum. Fa:kat bu tesadüf ... Tekrar onu görmek. biiyet altına almak içindir. Esaretir. (Arkası vaT} 

- Güle güle Rasih. tekrar onun :>e.;;ini duymak ... Rasih ba- membaı budur. Ölülerdekı· 
011
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dim. B ,.,-~ y"' 
ir kelime d;ıh::ı söyl2meğe çekinmiş • na karşı çok zalim ve biraz kaba davr:ın- nahvetin gıdası budur. İstibdad al _ 

HemE'.'n yerimden sıçradım. Bir yılan 
gibi sessiz yatak odasına kaydım. Hayal 
meyal görünen karyolanın altına soku· 
larak ellerimle çarıtayıı aram1ya başla. 
dun. 

Kadın. yattığı yefde bir taraftan ö -
lbür tarafa dönerek, uyku sersemliğini 
gösteren bir homurtu ile seslendi: 

- Ne yapıyorsun, Meko?. 
Sesimi çıkarmadım. Çantayı bulabil

nıek için biraz daha ileri uzandım. 
Kadın, rekrar etti: 
- Karyolanın albnda ne yapıyorsun, 

Aleko? 
Çal'l.tanın ku 1pundan yakalamıştım. 

Bir anda, yay gibi yerden sıçradım. 
Ve bir ok gibi kapıdan fırladım. 
Acı ve korkunç bir ses yükseldi. ka

ıdm, korkunun de~ gösteren bir 
&esle: 

- Aleko, yetiş ... Hmm var. 
Diye, :feryad etti. 
Taşhkts karşıma çıkaıı Proodomuza: 
- Kaçalım. 

Diye. homuııdandmı. Ve sokağa çı
b.r çıkmaz, Y1ldll caddesine doğru, 
bütün km•vetimle koşmı)'!a başffadım. 
F'asılasız btr düdük sesi işitiliyordu. 

lerdi sanki... mış bile olsa kabahat: yok. Beni sevme- tında 'bundan başk~ bir şeref ve haysi .. 
Genç ad«m :'lğır adımlarb. uzııklaşırken miş olması bir cüriim sayılamaz. Fak:lt yet hissi rnevcud olamaz. 

arkasına dönüp baktı. Nerminin ve ço • bütün bunlar ~ç·mdekiıeri silemiyor. Üs- Sarhoşluğun Türk:eri cinayete sevket
cuğun silueti göz:erinde kımıldıyordu. tünden seneler bile geçmi<; olsa şu çam- mesine, onlara cinayet irtikAb lı••vvetiııi 

- Dokuz sene evvel diye mırıldandı.. krın gölgesinje şu sıranın üstünde ya • ven:ıesine, kanun tarafından şarab isti. 
Evet dokuz sene evvel gene bu çamla - nımda oturmuş olan hayali öldüremiyo • mah menedilmi§ bulunmasına rağm 

rın gölgesinde oturmuşlardı. Yanlarında rum. Evet işte şurada, şu camların göl - t~anibul meyhanele-ri bizim şehirlerien~ 
=p=n=e=W="=~=·k=b=~=~=z=~=c=u=ğ=u=v=~=~r=d=ı=.=N~e=r~=·~g~e=s=~=d=e=·=··==========~=m~e&~~b~r~~ftç~~H~ 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Susurluk çayı ıslah işleri keşif bedeli (1,114,931) lira (12) kuruştur. 

2 - Eksiltm~ 15/3/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 te Nafıa Ve
kaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi mukavele projesi bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (50) lira mukabilinde Sular Umum 
Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye tlirebilmck için isteklilerin (47,197) lira (93) kuruşluk muvak· 
kat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün ev
vel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Na:fıa Vekaletine 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesi
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet i~inde vesika talebinde bulunma
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten blr saat ev· 
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lA· 
zımdır. 

kfunet bu meyhane~erden para alır ve 
o~.lan himaye eder. Meyhanelere gi<!~n 
rı:urk:e: orada dalına sarhoş olurlar. Ha-
zıne ıçın bir- varidat haline gelm' l 

b 'st'hl* ı§ o an 
ş~ra ı ı ~ki şaratı emini (3) denilen 
bır a~ama iltizamen verilmlştir. Bu me -
mur ıtha'IAt rüsumunu tahsil eder. F3kat 
nıeyhanelerin zabıtası ve biltiln.alınan n1-

O) Bunda h1ç mübalftb yok. Falanın tuA.
nı öldürdü~f! yalnız medih makamında f!IÖY
lentr. On ktııl öldüren adam ınahalles!ntn 
kahramnmdır. O h.iç bir şenlUct.e eksik olma.z. 
Onun dostlu~u bir emniyet TeSikasıdır. 

(2) Bakkallar umumiyet.le kendi yat.at -
Iannd:ı terkihayat ederter. Muteber bir '"' -
ziyet ile aşağı bir vaziyet muka~ edilmek 
istenildiği zaman bu tablr1 kulla.nmak Adet
tir. 

CS) Şarap eminliği baktlmettn hlç bir za. _ 
m.a.n bir Tiirke tevcih etıınedi#i bir ms.nsab
dır. eanı:p emini olı:truvanın bn bmıırun 
milltez!nıldtt. Rüsumu ya bll1ltlsam, oa.mme 

Son Posta 
Yevml, Siyası, Havadis ve Halk ıazetesı 

- ····-Yerebatan, Çata]çe~me sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

~ene Ay Ay 
Kr. Kr. Kı. 

1 
Ay 
Kr. 

------·ı---·ı---~ 

TÜRKİYE 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 234J 1220 710 270 1 
ECNEBİ 270~ · 4 lf 800 1300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
deği§tirmek 25 kur ıştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
IUinltJTdan meı'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul HA.vesi lAzımjır. 

,, , .. ·;~~·~·k~~~··:··;(i""lı~·~~~~;· "\ 
Telgraf : Son Posta ı 

\ Ttl.4!fon : 20203 • 
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dlea Posta• lllll denk romaruı 102 Ege m n takasında t ··tün 
sat ş ar nda yolsuzlu yok Deniz Şeytan 

(Ba.ştarcıfı 1 inci sayfada) merikalıların bu sene piyasamızdan tiı-

Türkçe;re (nt.rea: il. Sure.na Dllm .. 

Açhk ve susuzluk içinde 
2359 numaralı kanunia ve l Kıinun·ı~a- tün almadıkları .da doğru değildir v~ bıl 

ni 1934 tarihinde ve memleket haricinde sene Ege piyasasından l~ milyon kılo t~ 
mamul tütün ve sigar:ı muamelatile :şti- tün almışlardır. 
gal etmeık üzere teşekkül eden Tütü:ı Diğer mıntakalardan da tüt:in mübı• 
Limitedı şirketinde bir tahkikat heyeti yaasına devam etmektedırler> demiıler• 

Bu teklifimiz kendilerini alakalan - ı demir> ve efora yelken> ederek gitme
dırmı.ş ve yanm gafon romu cxrtaya ğe hazırlanıyorlardı. Bunların içinde 
çıkardığımız zaman içkiye karşı duy - en yeni gibi görilnen birini kendimize 
duklan hararet ve muhabbeti izhar et- seçmiş ve süvarisilc de görüşerek Fiji 
mişlerdi. Mclezjn barakasında bir içki grupunun ana adası bulunan Viti Le -
sahnesi vücude getirmiş ve bu sahne vu'nu:ı Suva limanına götürülmekliği
gece yar.ısına kadar devam etmişti. mlzi temin etmiştik. Bittabi planımız, 
Rom gibi insanlan dost ve konuşkan birkaç mil engine açıldıktan sonra ü • 

•:zapan bir şey yoktu. Bilha~ bu yarını nilormalanmızı giyerek ve silahlan -
beyaz adcırnın çenesi o kadar açılımştı mtzı meydana çıkararak gemiyi ken • 
ki: dimizc mai etmekti. Fakat zuhur eden 

- Ne iyi adamlarsınız, dtyorttu. Fa- bir bora, limandan ~nüz ayrıı1an ge -
kat ilk görüşte doğrusu biz mzi Alınan mfleri avdete mecbur etmiştL Bu ara
zannetmiştik.. Eğer Alınan o1saydınız da bizim bindiğimiı gemi ~ dönmüş .. 
hani yok mu ya .. elli sterlin kazanmış tü. 
olacaktık. Engiıınc tatbik mevkiine koyrnağa 

Faydalı olduğu zaman paranın nasıl vakit bulamadığımız planımızı gemi 
s~fedileceğini dilş.ırıanlanmız biliyon- demir üzPo.rind-c iken tatbik edeceldik. 
!ardı. Biz Almanlar ise umumiyetle bu Ada halkı da bu esnada bir geminin 
hu..ı;usta babil davrandığımız muhak - na.•nl 1.apl. kaptan ve tayfalann nasıl 
kaktL Böy!e ~ğilse bile pera sarfında esir edi1diklerini göreceklerdi. Bittabi 
cİhtiyatkar> ızdır. Biz bir markı ta - bizim silahlarunız karşısında herhan -
sarn1f ede1irn derken ötede binlerce gi bir harekete girişmeğe cesaret ede • 
mark kaybederiz. Aitutaki adası mü- miyecekJerdi. Gemiyi elde ettikten son 

ra -fırtına olsun veya olmasın- de~ 

hal yelkenleri fora ederek Büyük Ok
yanusur.. sonsuz ufuklarına doğru uç • 
mağa bcışlıyacaktık. 

Ve hele evveıa da aklımıza gelen bu 
idi ve bunu tatbik edecektik. Her ne 
olursa o!sun, eğer korsanvari bir i~ 
girişmi~ iseniz, daima aklınıza ilk ge -
lene iti"!Ylad etmeli ve ıbunu tatbik ey • 
lemefüiniz. Bu gibi ahvalde hareket -
!erin en ccsuranesi en iyisidir. Fakat 
bu ilk vehlede hatırımıza gelen hare -
keti yapacıık yerde daha iıhtiyatkar bir 
rota almağı münasib bulmuş gibiydik. 
Bizimki gibi bir maceraya girişildiği 
zaman f.azla ihtiyat fazilet olmaktan çı
kıyor. o güne kadar eraı ve harekatı
mızda kafi derecede oür'ete malik ol -
muştıık. Fakat o günkü ihtiyatkarlığı • 
mızı, memnuniyeti mucib şekilde izah 
etmeğc muktedir olaınıyacağım. Belki 
bu, henüz kendimize tamamen geleme
rnt, bulunmaktan tevellüd e'trniştir. 

(Arkan var) 

tarafından bir tetkikat yapılmıştır. !erdir. 
Ziraat Bankası müdürlerinden FA· Şirket müdürünün sözleri 

mid, İş Bankasından Sabrı ve İnhistt!ar Bu mesele etrafında malfunatına mft• 
İdaresi muhasebe müdürlerinden Hiur- racaat eden bir muharririmlze Tütibl 
revden mürekkeb tahkika; heyeti rapo- Limited şirketı Müdürü Saffet Blftımart 
runu hazırlıyarak Vekalete vermiştır. c- Türk Limited şirket! 2 milyon !irı 

Heyetin yaptığı tahkikat neticesine da- sermaye ile teşekkül etmiştir Bunun n~ 
lr bize verilen resmi mallımats n~7.aran: fmıd.an fazlası İnhisarlar İdaresinin ve 

c- Tahkikat yapmakta olan heyet bir mütebakisi de Zıraat Bankasile fı Bın
takas suüstimaline tesadüf etmemiş ve kasınındır. 
raporunu Vekalete gbndermi§tir.> Ben henüz dündenberi işe başlam~ b•.ı-
İddia edild iği gibi bu sene Amerik:m lunuyorum ve bu scbebıe şirket muamf'"' 

firmalarının Ege mıntakasındaıı bı: kilo latı hakkında bir malUmata malik bulun• 
tütün bile almedığı da doğru değildir. mamaklığmı tabiidir. 'J ahkikat yaptığı 
Amerikalılar iki sene evveline kadar söylenen heyet ise azalan sermayeı:faı 

memleketimizden &-10 milyon kilo .ı:ıı- vaziydlnde bulunan İnh.isı:ırlar, :ıraat 
makta iken bu miktar son yıllarda lS-20 ve İş Bankalarından mürekkeb olmasm• 
milyon kiloya yükselrnişt;r. Bu mıktarrn nazaran sermayedarları temsil eden btı 
15 milyon kilosunu Ege mıntakasından heyettir.• 
tedarik etmekte olan Amerikan fL.'"IIla1 ıt· Demiştir. Şirketin eski müdilrüniln i• 
n bu sene de bu miktarı tamamen ay-ııi tifası hakkında sorulan suale de: 
mıntakaıdan mübayaa etmişlerdir. c- Söylediğim gibl henüz tayin ejılo 

dtiründen, cenub denizlerinde esraren
giz ve müseUfıh Almanların mevcudi
yeti hakkında telsiz alınca Fiji adala
nndnki memurlar bu habeıi derhal bü
tün ad<dardaki yerliler araaın.da yaya
rak bu yolda göz kulak almalannı bil
dirmişlf"r ve bitaraf milletle!' kılığın
da doiaşan bu düşman grupu hakkında 
Uk ve kat'i malUınatı verecek olana da 
tam iki yüz elli dolar mük.Afat vAdet -
m~lercU. 

c::::===================-:s::ıı:::::::c:::z::===================-======---==ı 

Geri kalan 3-5 milyon kiloyu da B:ıfra dim ve müdürün ist:fası sebebleri ha~ 
ve Samsun mıntakalarından mübayaa,r:ı kında da bir maIOmatım yoktur• cevabı
ba.şlamı.şlar ve bunun b:r buçuk mi!yo"l nı vermiştir. 
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'!'Ü!'ldye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 
,,_, DALGA U7,tJNJ .. ·p,....w1 --, 

ım m. 181 ırcs. ıto ırw. 1 

1 
T.A.Q. 19,74 m. 15195 Koa. 20 ıcw. ı 
T.A.P. 31,71 m. Me5 XC3. 20 Xw. 

kilosunu da satın aldıklan gibi milbayaa Diğer tarafta~ alakadar diğer mı-ha~J. 
faaliyetine de harareti~ devam etm~kte den yaptığımız tahkikatta sarnhiyettar 
bulunmuşlardır. bir zat takas bakımından yapılmq olaJI 
Diğer taraftan filhakik'l Tütün Limi- muamelelerde hiçbir usulsüzlük olm• 

ted şirketi tarafınd:ın Kanada firmaları- mıştır. mevzuubahs tütün satışı istlT A,, 

na bir miktar tütün satılmıştır. Satıian merikaya, iSte:- Kanadaya olsun. bir .mo
tütilnün miktan da 360 bin kilodur. Foı- amelei ticaTiyedir demiş ve takas kom• 
kat bunun da Kanadalılar tarafından A· yonunun bir alakası olmıu:hğını ilAve n 
merikaya aatı!Aiığma dair bir maliimat miştir. 

mevcud değildir. Kaldı ki piyll-'alarımız- Ege mıntakasında yapılan tütün Htıf
dan 20 milyon kiloya yakın tütUn ai~n lan hakkın.da da yaptı~ınnL tahkikat ı. 
Amerikan firmaları bu tütünü de mü- mıntakada bu yıl 32 milyon kilo tilt\11l 

Ç.\RŞAMBA - !%/%/39 bayaa etmlf ols!lar dahi bu miktar. rfl- yetiştiği ve bunun 30 milyon kflo~na 
1

.,. 
1UO: Proğram, 12~: Türk mtlziğl - Pl. kolte üzerinde müe~ir olacak bir ehem- kın bir mi·ktarın süratle satıldı~ m-~-

13: Memleket saat Ayan, ajan.~ ve meteoro- · et .___ kt ..J· s• .. ı:a..-
mıy &r.rewı.lollC'me euıl'. zindedir . 

loJl haberleri. 13. 10 - 14: RlyMıetlcfimhur 
bandosu - ıser: İhsan Künçer), 1 - Roqu- Resmi kaynaklardan verilen malumat Alakadar iktısadcllar da bu mıntakad• 
es_ Afrika m.e.rşL 2 _ Buykıı _ Şlmşek (Kon Dü~ ~u. hususta rnalOmatına müracaat tütün satışlarının herhalde normal ahyaJ. 
ser valsi), 3 - Suppe - cHa.fif stıvar1 alayı. e!ledığirnı: resmt kaynaklar d.a bu ma- ve şerait dahilinde cereyan etmekte ol-

Melezlıe beyaz adamın bizi İngiliz 
memurlarına yakalatmak için bir plan 
çizmiş bulundukları muh&k.ksk idiyse 
de bu yolda ne dereceye kadar ilerle • 
miş bulun-Oukların.ı bilemiyorduk. Bu
nu o gece keşfedemedik. Sonmdan öğ
rendiğimize göre atlı beyaz adam li
manda bulunan bir kotra kaptanına 

hakkımızda malumat vemüş ~ bu 
kotra da derhal demir alara'k daha bü
yük adalardan birindeki memurlara bu 
haberi ulaştırmak üzere hareket et • 
mişti. 

2 - Aşiretler - Afif. 
a - 0'1rs anlatmak - Sonunda 

<U~rtür), 4 _ Pare3 - Kır şarlwl (Pasto - lumatı teyıd ederek: iduğunu ve çünkü şimdi k d f 

L 
ran. 5 - Leonoavallo - aPalya901a.r> opera- Tü k Lfm."t d · • K ye a ar remı. ,., 

blr • • sından seleksyon. 18.30: Proğram, 18.35: Mfı . •-. r_ 1 e şmcetı anadaya 3~0 hususi kaynaklardan bunut> aksine delJ.. 

Kotra bu mesafeyi bir günde katet • 
miş olacaktı. Biz bunu bilmediğimiz için 
Alman olmadığımıza dair onlara bir 
hayli telkinler yapmıştık. Ya bizim bu 
yolda sarfettiğimiz fesahat ve belAgat, 
yahud - ki daha .ziyade var1ddir- romun 
insana sürur ve inbisat bahşedici tesi
ri neticesi, veyahud her ne suretle o
lursa olsun, bunlar, hakkımızdaki ilk 
şüphelerini !kaybetmiş gibi görünüyor
!lar ve bizim iskandiınavya 11., hak1iki 
Norveçliler olduğumuıa kani oluyor -
lardL 

Kircheissle ben, o gece nasılsa İngi
lizin evin<le kalmış olmakla detektif i.şi 
bakımından fena bir iş yapmıştık. Di
ğer dört arkadaşa da geceyi sahilde ge
çirmeleri tekli! edilmiş ise de dörtten 
iltisi • ihtiyatkArane hareket edilmiş 
olmak için·geride, kayıkta bırakılm~
lardı ve bu kalışlan da faydalı olımıŞ* 
tu: Geoel<>yin, yerli yüzücüler kayığı -
rnıza gitmişler ve demirin halatını kes
mişlerdi. Bunu yaptıran, bizim hakild 
hüviyetimizi anlamak istiyen Malaylı 
bir polis komiseri idi. Küçük gemimizin 
açık bir -tahlisiye filikası olduğunu bi
len ve yalnız bizim ~klardan ikisi
nin bu filikada kalclıklanndan haberi 
olmıyan bu efendi, onun içinde iyi bir 
araştırma yapmak için bir plAn haz~ 
?.aınış bulunuyordtL Bu p1Ana tevfikan 
yüzücülerini bota göndermiş ve onu 
çektirerek sahile getirtmeği kurmuştu. 

RüzgAr sahile doğru emyordu.. De
mir zinciri de kesilmiş olduğu için ka
yık karaya gidiyordu. Arkadaşlardan 
ikisi o esnada uykuda bulunuyorlardı. 
Ancak kayığın omurgası dibe sürtün -
düğü zam·m uyanmış1nrdr: Botun et -
rafından ve su içinde bir takım kara 
simalar o"lu karaya blnilrmeğe uğra
şıyorlardı. Bizimkiler der.hal 811Ah.a 
davranarak onları uzaklaştırmışlar ve 
evvelA gönderle, sonra da yelkenle bo· 
tu açığa götlirmüşlerdl. 

Ertesl günü; bize çok pahalıya mal 
olan son hatamızı da irtiklp eylemiş 

bulunduk. Limandaki gemiler cvira 

om ıınnın yaptıtı 
t - Yüz kunı§ - DolnL 
1 - Sonunda bir clU olsa bir 

Enu 

ztk (Cazband _ Clgan) Lantoş orkestram, hın kılo tutün ~atmı~tır. Bu tütünleri Ka- Jet edecek bir malömat alınmamı§ old\t' 
meyva. _ 19.15: Türk mfiz1~1 (Plastl heyeti: Hü;zam nadadan ~merıkan ~mpanyalarınm ga. ğu gibi bir şikAyet dahi lşitilmeınif oJ.. 

fa~Iıl, Tahsin Karakuş, ve sanye Tokayın tın aldığı ıd.cUası varid olmadığı gibi A- duğunu söylemişlerdir. 
l~lraldle. 20: Ajana, meteoroloji haberleri, ===::ıı::=:==::====:=~==::z::=~~=~~~~~~=====.-ı - Husrulnln zıddı. 

T - Bir nota - BllM yeri 
8 - Yed - Oölgeniır 

t - Bir nen kumar - Ytlkseltmek. 
10 - Blr erkek imııl - Tahmin 
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~=::, -;: • .<~~~;::;,:-• c:.::r·ç~: İngiliz set iri Partiye meb 'usluk iç in 
la, Refik Ft>.ı-san Okuyanlar: Muzaffer b.- memleketr•mı•zden 
kar, Semahat. 1 - Bayatiaraban peşrevi. 2- müracaat edenlerı•n 
Ha~m beyin Bavatlaraban şarkın: (Nimeti 1 
vMlın), 3 - Rahmi Beyin Bayatiaraban şar ayrı ıyor sayısı.• 1951 
tw - <05nlthnt1 blcrantı.), 4 - Bu yolcu -
nun: Ba.yatl araban prkısı: Neyleyeyim), (Baştarafı 1 inci sayfada) 

Ba tı raba Türktı · (oo.,nte - (Baştarafı 1 fnei sa.yfadaı 
5 - ........ • - ya. a n · elçbt Sir Percy Loren §erefine, -re k:ıUı-
dalda). 6 -. . ••• ••. - Karc1ğ'B.r az sıemalııl. dan gösterilecek naınzedlerin t.e,,bSo 
7 _ ruı.ifln kllrdlllhlcazkft.r şa~kw: (Rengi yan otelinde bfr öğle ziyafeti vermşitir. tinde gözönünde tutulacak vasrf1at 
nıbsarına.l, 8 - Lem'lnm KilrdllfhlcazkAr Bu münasebetle ktsa bir hitabede b.ı- ha-kk:ıttıda prensip knraria.rıı venim~ 
şarkısı: (N:ızlanıiı btubQ.l), 9 - Arif beyin Iunan Sir Percy Loren. Türk - İngi1;:z ihtimal1 kuvvetlidir. 
SuztnAk ~rkın: (Çekme elemi şaka.)• lO - an'anevt dostluğunu tebarüz ettirerek, Part'i ınnuml me:rketln• naın.r..ed 
......... - &z s~tsi. 21 : Memleket aut l - Türkiyedeki fngı"liz kolonisine reb.tı ve 
yan. 21: Konu~a csu şatrlerU, 21.20: Es - gösterilmeleri için müracaat edenle ' 
ham. tahTIIAt, kambiyo - nukut borsası en- saadet temenni etmiştir. rin 8 'b!ni bulduğu hak'kındald neşriyaf 
at>. 21.30: Temııll (Molla beyin han1mlan) Beş senedenberi iiç lngili7. haıınt (loe- çok mübalAğalıdır. Bu akşama kadal 
komedi: Yazan E. Reşit. 22: Mtıztk (Küçült şinci Corc, sekiund Edvard. ve altıno müracaRtlerin adedi ancak 19S 1 i but' 
orkestra - Şef: Necib Aşkın)• 1 - Ganglber Corc) ve B!lyilk Britanya imparatorlu-

J:uuelki bulmacanın halledilmiş ıekU kı 2 muştur. 
• • ger - Küçfik flüt 1çln onser parç.aal. - ğunun en derln bir liyakat ve realist g5- ----------

·-········KA0R0A00EN]Z ......... ·- Kart Blume - Clöll kı~~·w' ,,,,2Y.!arha!
1
: rüşle temsil etmiı olan Slr Percy Loren, f ngı•ltere - Rusya 

kowsky - Oüftes z fal'o..L. .,. - ~u • • 
blsh - Çakır keyfim: vtyan.a. p.rmı. 5 - Avrupa sulhüniln takVlyesind~ milhlm Londra, 21 (A.A.) - Lorr~ Hallfak* ORMAN iŞLETME 

TOrk Anonim Şirketinden : 
Şirketimiz h~$edadarı umumf heyeU 

14 Mart 1939 S:ıh güne saat 1-i de f.stıın· 
bul Bahçekapı !! üncü Vakıf han 4 üncii 
kat 36-38 numarau Ştrket idare merke
zlnıde adiyen topıanacağından dahili nJ

zamnaınenin 24 üncü maddesi mucibin~ 
en az dört hiseye malik hissedarların iç
tinıaa gelmeleri ve toplantıye iştirak e
decek ortakların dahut nizamnamenin 
28 ncı maddeslne göre toplantıya takad· 
düm eden on g-ln zarfında hisse St:'nedle
rini şir,et veznesi.n~ tevdi ile dühuliyc 
varakası almalan nca ve ilAn olunur. 

Meclisi jdare 

RUZNAMEI MÜZAKERAT 
1 - İdare meclisi raporunun okunması. 

2 - Mürakıb raporunun okunması. 

3 - BilAnço ve kAr Te zarar hesabları
nın tasdlld ve idare meclisinin ib-
rası. 

4 - Müddetle!'i biten idare meclisi aza
larının yenne yenilerinin intihabı. 

5 - Müddetleri hitam bulan mürakıb-
1arm yerlerin• yenilerinin intihabı 
•• icntleriııiıı w.,hlL 

Schubert _ senfoni CBl minör, bntnemiş). 8- bir rol oynıyaca~na kani bulundu,!tu dün aqam Sovyet ~a.rethanesinde MY 
Vllfred Kja.er - Serenad. 23: Mmlk (Caz - Türk - İngili% dost1u~unun tars!nine sa- iski tarafından verl1en ziyafette had 
band>, 23.45 - ?.4: Son aJan.s haberle~ 'ft ya mimiyetle çalı§llltf, TUrk milletınln ya- bulunmuştur. Bu "ztya!ett'! Çörçil tlt 11" 
~_!.~.::::._ _____ . __ ... ___ ratıcı kudret ve Jtablllyetlna aamimıyet1e gllterenin eski MQSkova sefiri Lol'd 

ilan Tarifemiz 
kail ohnuş bir şahsiyettir. Chilston da bulunmuşlardır. 

Tek siltun santlınl 

Birinci aahile 400 karuf 
ikinci aahile 250 » 
O çüncü aahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç sahi/eler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak· 
lar ayrıca tenzil!tlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Taır., yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarüe derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nm ticart !lhıları=ıa 
aid i§le.r için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

!ngilterenin bu mümtaz diplomatı, 
Türk milleti haklondakı göril~ ve duygu
larını, memleketlmızin yüksek men!allt
lerini alAkadar eden beynelmflel mese
lelerin müzakerE"S! sırasındJ da izhar et
mi§ ve Türk mllletı hukukunun tahu
kukuna imanla çalışmıştır. 

Ebedi Önderimizin ve Milli Şefimııln 
yüksek takdirlerini knzanmı~ olan Sir 
Percy Lorene, yeni tayin edildiğ~ Roma 
sefirliği vazifesinde muvaffakiyet dıile

meği bir borç biliriz. 

Sir Percy Loreni istihlA! etmek ÜzE>re 
İngilterenin Ankar,1 sefırliğıne tayin edi
len Sir Hughe Kuatchibull Hughessen, 
bu sabahki ela.presle tehrımize muvMa
lat etrni' bulunacaktır. 

Sir Hughessen, Çin • Japon harbi bııı
l~cında İn.gilteren.in Çin sefirllğinde 

lıincllık Kollektlf Şlrkeıl bulunuyordu. Kendisi. otomobllle Nan-
~ıı;::::n ) kinden Şanghaya gittiği bir sırada Japon 

~___.___.~~_,.__,._....__.._._._.~~~~\ tayyareleri tarafın.dan atılan bombalarla 

Yeni Belçika kabinesi 
Brüksel 21 ( A.A.) - Pirlot, bto ' 

liklerle sosyalistlerden başka a7.Ul t,cS 
aunmıyım kabinesini teşkll ~ 
Sosyalisllerdlen Sudan, hart~, # 
lamentoya mensub ohmyan Gutt, rol' 
liye nazın olmuşlardır. 

yaralanmış ve bir ayağı sakat kalmııtıı'· 
Yeni sefir, evvelce sefaret kAtlbi oll' 

rak Türkiyede bulunmuştur. 

Bir İngiliz Gcnerah geliyor 
Diğer taraftan, Balkan hükumet aıeJ' 

kezlerini ziyaret etmekte olan İngl~ 
generali Osborn dn Cuma günü, ber ~ 
rinde İngiliz askeri atnıe.51 albay Rost 0 

duğu halde Sofyadan ıehrimlze gelert~ 
doğru Ankaraya gidecektir. 

General Q3born, askeri makamla~ 
zın misafiri olarak: bırkaı; gün Ankar• 
kalacaktır. 

I 

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

Formülü yapılan VENUS PUDRASI 
Terkibi albn kremli 24 saat havalandınlmıı 12 

taravetli güzelliğini ifade eder. 

cazip renkli fevkallde ince ve hafif VENÜS Pudruile tuvalet gören bir cild dünyanın en 

Deposu: NUREDDiN EVLIYAZADE, ISTANBUL. 

Her sabah alacağınız bir tek KESKiN KAŞE Uşütme, grip, nezleye ve ağrllara bire birdir. SALi:!hçe~;.cATı 
--~~-.,..-~~~~~~~~~~~~~-=-======-

Cınsi Miktarı Muhammen B. % 7,5 
Beheri tutan teminab 
Li. K. Lt. Kr. Li. Kr. 

Kereste 12 9 M3 - - 519d7 - 889U 03 
Beyaz çul 115000 Adet - 70 33' 3J - 2477 '8 

15 
15,5 

(B ışı bağlı ) (Kilosu) (Takriben) 
Dnz beyıız kıml'\viçe 250000 Metre - 15,5 38750 - '-906 25 16 

I - Şartnameleri ve nümuneleri mucibince yukanda yazılı malzeme ayrı ayrı 
kapalı znrf usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeller' ile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmişti:. 
III - Eksiltme 27/2/939 tarihine rasthyan Pazartesi g\inil hızn1annda yazıl.. 

saatlerde Kabataşta levazım ve miibayaat şubesindeki alım kom'syonunda yapı • 

:Ccaktır. 
IV - Kereste şartnamesi 260 kuruş beyaz çul şartnamesi 165 kuruş kanaviçe 

ıartnamesi de 194 kuruş bedei mukabilinde her gün sözü geçen şubeden ve İzmir 
başmüdürlüğünden alınsb'hr. 

V - Eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mektublanru k:ınuni ve
saik ile % 7,5 güvenme parası makbuzjannı veya banka temınat mektubum.. ih· 
tiva edecek kapalı zarflarını ihale saatlerind"n birer saat evveline kadar yu
karıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermelerı ilan 
olunur. (826) 

Cinsi Mikdnrı Muhammen B. % 7,5 Mm•. T. Saati 
Lira Kuruş Lira Kuru' 

Lastik çizme uzun ve kısa 

!konçlu 127 ç:ft 745 55 87 H.30 

Balıkçı muşambası kısa ce-
ket, musamba ve pantalon 150 a1ed 906 67 98 15 

Bahariye ibakım evi elektrik 
. tesisatı işi 321 58 24 11 15,30 

I - Cinslerile muhammen bedelleri ve muvakkat temınat mikdarları yuka
rı'd'a yazılı malzeme ve iş ayrı, ayrı eksiltnıeye konmuştur. 

JI - Eksiltme 3/3/939 tarihine r:ıs1ayan Çarşamba günü hizalarında gös1cr;
len saatlerde Kabata~ta levazım ve mübdyaat şubesindeki alını komisyonunda 

yapılacaktır. 
JII - ·şartname ve keşifnı:ımelcr her gün sözü geçen şubeden parasız olarak 

alınabileceği gibi nümune!er de görülebılir. 
I V - 1steoklilet'in muayyen gün ve saatte kanunf vesaik ile b 'kte m<'zkUr 

komisyona gelmeıeri ve çizme ile muşambalar için nümune getırmelerı ılRn 

olunur. (1083) 

---Cinsi Miktarı Muhammen B. Muvakkat T. Eksiltme 

Lira Kuruş Lira Kuruş --
CO lık çivi 15/50 m/m. 2000 kilo 375 28 12 14 

Kadranlı otomatik baskül J adecll 700 52 &O 13 
Jtilot pantalon 12 takım) 
Kasket 12 • ) 

Kaput 12 J\ ) 546 41 16 15.30 

Çi1Jl'le kösele 12 . ) 
I - Yukanda cins v~ miktarı yazılı (3) kalem malzeme fartname ve mevcud 

Bümuneleri mucibince ayn ayn eksıltmeve konmuştur. 

II - Muhammen bedellerila muvakkat teminatları hizalannd:ı gösterilmiştir. 

Ill - Eksiltme 3/3/939 tarihine ras1ıyan Cuma g:.inü hizalarında yazılı saat· 
!erde Kabataşta k!in Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabileceği gt. 
bi nümuneler de görülebilir. 

İsteklilerin eksiltme içjn tayin ediiPn gün ve saatte % 7,5 gıivenm~ paralarile 
birlikte mezkt1r komisyon-ı gelmeleri ilA11 olunur. (940) .,,,,,.,. 

Cinsi Mik. Muh. B. Beheri Tutnn % 15 Tenıfnat Eksiltm'3nin 
Lira Kr. Li. Kr. Ll. Kr. şekli ve sastl 

Bot bobin 1500 A. 65 975 - 146 25 Açık arttırma 16 
undığı 

I - Mart 939 tarihinden Ağustos 939 gayesine kadar Clbali fabrikasında biri
kecek 1500 ade~ boş bobin sandıklan yukarıda yazılı şekUde satılacaktır. 

II - Muhammen bedelı ve muvakkat teminatı hizasında yazılmıştır. 

ili - Artırma 16/3/939 tarihine rJstlıyan Perşembe gün(l hizasınd~ yazılı sa
atte Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şu besindeki Satış Komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Nümuneier hergiil". Cibali fabrikasında görülebilir. 

V - İsteklilerin artırma için tayin ed!len gün ve saatte ~l- 15 güvenme parala-
riyle birlikte yukarıda adı geçen Komi~yona gelmeleri ilan olunw-. cl158:ııı 

~ 

I - td.aremizin CibaH fabrikası için llınacak bir aded bulapk yıkama maki
nesi ihale edllemedi~inden eksi:tme 10 gün uzatılmıştı!'. 

II - Muhammen bcdelı 1200 lira muvnkknt teminatı 90 liradır. 

111 - Eksiltme 2/H/93~ Per"embe günü saat 14 de Kahatqta Levazım 'H Mü
baynat Şubesindeki Alım Komısyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler hergün sözü gcçe11 şubeden alınabU•J'. Eksiltmeye iştirak 
etmek istiyenler fennt tekliflerini ıhale gününden asgari 1 gün evveline kadar 

İnhisarlar tfüiln fabrikalar şubes'ne vermeleri ve teklifierlni.ıı kabulünü muta· 
zammın vesika almaları lazımdır. 

V - İsteklilerin eksıltml" için tayin ooi1en gün ve saatte ~ T/> güvenme para-
larile mezkftr komisyona gelmeleri Han olunur. (1159) 

' T. C. ZiRAAT BANKASI Genç ve taze görünmek 
is/ersenız 

PUORANIZA BiR KAŞIK 

c 1-

KREMA 
KÖPOGO 

dıniz 

baz m 
kuru
muş ve 
buruş ııu~ 

bir hal kes
beder. Çün
kO, pudrnnız 
cildin tabit 
ynğlı ifrazatını 

mas eder. Yeni 
bir güzell1k ted
bir1 sa) E:Sinde bu 
hnldeu kurtulnc ık 
sınız. Kull mlığınıı 
pudra kutu .uzıı bir 
kahve lıcaşığı miktarın

da c krema kOpllğtl • 
ııave ediniz ve kanştın
ruz. Bu sayede pudranın 
cıldin tazelığınl mns etme
sine mani olur ve yumu.;: ık
Jığı mubafazrt ve idame eder . 
Halihazırda gayet ince ve son 
derece nefis ve sızirı ıçın tam 
matıOb nisbette •krema köptı· 
ğO • karıştırılmış pudra lan te
darık edebilirsmız. O da; Y Jnl 
Tokalon pudrasırlır. Tokalon 
Pudrası terkibındeki krema 
köpOğQ sayesinde ıa •. ti rce 
sabit kalır, ne rOzgAr ve yağ· 
mordan, ne de terden kal'ıy· 
yen mnteen r olmaz, tende 
temin ettiği • Mttl ,. tazelik ve 
ıeviml 1 ğini boz nttz, Tokuıon 
pudr ~mı tecrnbe edinız ve 
bir kaç gnn zarfında teninizde 
temin edeceti güzelliği görQ• 
nnz. 

Sultanahmed 5 inci ıulh hukuk 
hlkimliğinden : 

Kurulut tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve Ucart her nevi banka muameleleri 

PARA BiRH<TiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikrmıiyc dağıtılacaktır: . 

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

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

DİKKA'f: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa~ 
düşmiyenlere jkramiye çıktığı takdirde ?'o 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, l Eylul, l Birincikinun, 1 Mart ve ı Haziraa 
tarihlerinde çekilecektir. 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi ve mikdan Tahmin İlk lııale gOntl 

bedeli teminatı ve saati 
Liru Ku Lira Ku 

( A!tıytız bin) adet kapstıl, ( ~ nz bin) 2988 00 224 10 23-Şubat-ii 
Perşembe 
saat 11 

çtrt sııstalı kapsOl, ( ynz yirmi) kilo 
çlrış, (yedi yoz doksan iki) kilo monta 
çivisi, ( dOrt ytı:ı seksen kangal) nğaç 
çivi, (yoz yirmi) kilo 981ik çember, fıki 
bin yedi ytız altmış) kilo kabara çıvisi, 
(iki bin) metre zımpara kağıdı, (dört 
yQz otuz iki) kilo ökçe p~rçin çlvisı, 
(yQz seks n) kilo ökçe takviye çivisi. 
144 kılo 9. katlı keten iplik ::ı 2102 40 157 68 28-Şubat· 919 
216 " 8. • • • Perşembe saat 1~ 
Nalça. 24500 (yirmi dö.t bin baş 735 00 55 18 23- Şubat·98t 
yoz) çıft Perşembe saatti 
ı - Cinsi, mikdan tahmin bedelleri ve ilk teminatları yukanda yazılı 13 (Oll 

üç) kalem kundura malzemesı yazı:ı gün ve saatlerde açık eksiltmelerle 
Gedikpaşadaki İstanbul Jandarma satınalma koıntsyonunca alınacaktır. 

2 - Şartnameleri bcdeısiz olarak adı geçen komisyondan alınabilir veya h• 

İstarlbul Beyazıd Uzunçarşıbaşı Sa • gün görülebilir. 
manveren mahalle.!lnde Hançıkmaz ao - 3 - 2490 sayılı kanun ıartlarmı haiz isteklilerin ilk teminatlarile yanlı gün ft 
b~~a~~manb~~m~~ ft~ ___ s_a_at_ıe_~ __ k_o_m_ı_·s_~_n_a_g_~_m_e_l_u_L ______________ <_T_n_>_ 
24/11/936 tarihinde l5len ve terekesine 
mirasçılarının talebi!! mahkememizce el 

konmu~ olan Mehmed kızı İffete akl Te 
Emlak ve Eytam Bankası lstanbul Şubesinden 

Gebze belediyesince 2/8/936 tarihinde Esas Yeri Kıymeti 
tanılın eıdilmlf olan fotoğrafiı vasiyetna· ~ --------- T. L. 
me mahkememızce 17/2/939 tarihinde •· 3bl Beyoğlu Teşvikiye Mah. 

Harbiye yeni Yol soka-

Nevl 

çılarak okunmUf '" bQ.ttın terekt'sini mi
rasçılarından P'alma Bedrl~eye terkettili 
anlaşıknıı olmağla tenfl%1 talebile mu - 81>8 

ğında No. 10, 12, 2-1 17.888.- Arsa 
Beyoğlu Teşvikiye Mnh. 
Bostan Harbıye ve yeni 
Yol sokağı No: Eski 4, 

Barı ta 
NO 

ı 

Mesahası Depozito 
T. L. 

659 M2 8577.60 

maileyha mira!JÇI ve muıaleh Fatma Bed· 
riye vekili avu.kat Mihri tarafından ft

rilmiı olan mezld\r vasiyetnameye tarp 
itirazı olanların illn tarihınden itibaren 
bir ay içinde mah'kememize karşı derme· 
yan etmeleri lüzunıu ilAn olunur. 

6, 8 yeni ıo, 12, 2· 2 20, 188.- • 9 721 M2 4037.60 

(936/132) 

ı - Mevkileri yukarıda yazılı arsaların satışı, ilki peşin ve geri kalan. ye :ii aeı 
nevl müsavi taksitle faizsiz ödemek üzere kapalı zar.f usuliıc arttırmaya 
konulmutiur. 

•• 
Oksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

2 _ İhale 27.2.939 Pazartesı günü saat ondadır. istekli olanların şubemize mu. 
racaatla tafBilit almaları ve bir lira mukabilinde hirer şartname edinmeler· 

ı - Şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektublarını nihayet 27/2) 
939 Puartesı günü saat 10 na karıar şubemize vermeleri ve yanlarJncia ıı:ı. 
ful ınbntile üç aded vesikalık fotograf getirmeleri. (775) 
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BOURLA BiRADERLER IS1"ANBUL 
ANKARA • IZMIA 

' SAK 
Kadın ve erkek ceb, kol, altın ve metal saatler 1 O - 15 sene ga·· 
ranti bisikletler Ye ütüler, Elelctri k yastıkları su ısıtma kapları, 
çaydanlıklar, her nevi elektrik ve aletleri, hu·agazı ocakları, ban· 
yolan, elektrikli ve elektrik.iz dıvar saatleri vantilatörler, avizeler 

6 AY VERESiYE 
HORNYPHON va BRAUN Radyoları lstanbul Umumi acentası 

12 AY VERESiYE 
OALATAı Bankalar cad. No. 47 \\ BEYAZIT : Onivareite ced. No.28 

Voyvoda hen zemin kat. KADIKOY: iskele cad. 33/2. 

DOYÇE ORiENT BANK 
Dreadner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berlln 

Türkiye fUbeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banlıa iıi * "' . -················-··········· .. ···-·····-················· Son Posta Matbaası 

Nell'iyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 
' S. Ragıp EMEÇ ... _____________________ ll!ll_ ... ,. , · &AB1PLEBI: A. Ekrem UŞAKLlGlL 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş tabibleri 

RADYOLiN 
dit macanuna tavsiye ediyorlar ? ÇflnkDı 

Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 
kuvvetlendirir. Dişlerin 
çürümesine mani olur. 

Ağız kokularını 
defeder 

Sabah. Ôğle, ve Aktam her 

RADYOLINI 
daima kullanınız. 

1•mekten aonra ditferinizi 
hrçalayınıL 

Muhtelif sergilerde. 
18 diploma, 42 altu 

madalya 
kuumııbr. 

Kanııdık, kemik 
Yltaminaizlikten 

lıutalıklan, dimağ yorgunlukları ile 
dopa btıttln zayıflıklara karp 

KUVVET ŞURUBU 

v TAL N • 
1 

• 
1 

Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet ıurubudur. Çocuk· 
larınıza Vitalin kuvvet ıuı·ubu vermekle onlan sağlam, fllr

büz Ye nq' eli yetiıtirirainiz. 

VİT ALIN KUVVET ŞURUBU 
Mektep çağmda'ci 2ençlerle emı:ildi kadın veya ihtiyarların 

hayati kudret ve kuvYetlerini arbnr. 

lNGtLlZ KANZUK ECZANESi 
BEYoGLU • İST ANBUL 

Et ve s~bzelerın iyıce pışmemesmden, meyvaıann güzelce Y*amne
masındaıı, içilen suların temiz ve saf olmamasından hisıl olan 80lucall 

dediğimiz barsak kurdlan en muzı;r hayvanlardır. Bunlar inct bana -
ğın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriy«le to
cuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağnlan, karın şi.şm.elm, ba • 
run, makat kaşınması, ishal, dbur,luk. bq dönmesi. salya akma11, ar'a
ya benzer sinir halleri, gıece korkulan, görmede, ~trnede bozukluk hep 
bu k'J.rtların tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BISKOVITI 
Bu ·kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve 

itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklannıza senede bi:rb.ç 
defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 
DİKKAT : Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar dn...,..,._ 

çocuğunuzda solucan olmadığına itimad ediniz. Sıhhat VekAleıinin ı.. 
mi müsaadesini. haizdir. Tanı istimali kutuların içinde yazılıdır. 

Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılımştır.Bü
yükler: Gec~ yatarken iki kutu bisküvit, çocuklar: 1 O- t 5 yaşına kadar 
bir kutu, 1 O yaşından ~ğı çocuklara her yaş için gece yatamen bir 
çiz~i bisküvit verilir. 

Fiatı her eczanede 20 kuruştur. (İSMET) ismine dikkat. 

ağrısının şayanı hayret tedavisi 
---:ı---r----,--~ Bütün l:ir hayatın tecrübes:, bn tedbirin kutur

~ .,. tam tesirini ispat ede:. 
Bay N. P yazıyor: cBunda!ı 60 sene evvel, pede· 

rim bana delikli ALLCOCK yakıları:ıı tanıtmı;:ı: 

Bu ~wJan ihmal ettiğim zamaı. milth:ı ıancılarll 

Juvranıy-01 (0\:m. En sürekli ağrılarımı bir del>kl.t 
AI l C.üCK yakısiyle tamamen geçirdi. Bu yakıla'!"1 
k.arm re.ı.'ls!, romatizma, .nafsai yorgunluğunda kul
landım, serı ve müessir semeresim gördüm. 

OK SORUK, NEZLE! DERHAL GEÇER! Mü~biş sırt ağnsından kıvranıyor veya llya~ık-
ten ıztırab çekiyorsanız delikli ALLCOCK yakısiyle halls vr. sükun bulursunuz. 

Saçtığı sıhhi sıcaklığı OTOMATİK BİR MASAJ GİBİ ağrıyan yerin etra-

fına yayarak kanı tahrik eder, ve bütün ağrıları aniyen defeder. 

DEJjKıJ ALLCocK YAKISI Eczanelerde 17'2 kuruş. 


