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• 
ıtaıva, 
işgal 

Arnavutluğu 
mi edecek? 

~~~~~~~~~~~ 

Kral Zogonun istifa etmesi bile 
derpiş olunugormuş ! 

Londra, böyle bir hareket vukubulursa İtalya ile Yugoslavya arasında 
tehlikeli bir gerginlik hasıl olacağından korkuyor 

Londra, 24 - Arnavutluktan bu- ran Arnavutluk her ihtimale karıı na göre, İtalyan kıtaatı İspanyadan 
raya .gelen bitarnf müşahidler, !tal- Yugoslavyadan silah almak fikrinde- döndüğü vakit Mussolini İtalyan ef-
yanın Arnavutluk limanlarından bir dir. Hatıtl kral Zogonun bile istifuı karı umumiyesıni avutmak için İtal-
kaçını i§gal etmesinden korkuyorlar. derpi§ ediliyor. yanın yanı başında bir berekete geç-
Bu müşahidlerm söylediklerine naza. Siyasi mehafilde beyan olunduğu· (Devamı 11 inci sayfada) 

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

Bükreş toplantısınf!. aid 
asılsız haber ve iddialar 

Halebde Türkiyeyi 
isteriz! sesleri 

Halk ve talebelerin tertib ettik!er! numaıiş gece 
yarısına kadar sürdü, nUmayışçıler : " Artık bu 
hale tahammulumuz kalmadı,,diye bağırıyorlardı 

Hatebın .. cnttt>mı dan oir tnunzu.rcı 

Balkan Antanhna Rusyayı da içine alacak bir Karadeniz pakh imzalamayı teklif Adana, 24 (Hususi) - Bunya gelen Türkiye!> di~ bağırarak caddeleri do 

ettiğimizi haber vermek, ancak Balkan Antantı esaslannı tanımamakla kabildir malfunata göre Halebde talebelerle halk laşmıştardır. Zabıta galeyanı durdura. 
büyük bir nümayi.ş tertfü etmişlerdir. ma~tır. Nümayiş gece yarısına kadat 

Balkan Antantı kons•yhım Bü.k:reı topıantıtanndan btr intıba: l\onBeytn. ıeoııgı 01eunur.ıcen 

Dün gelen ingilizce Daily Telegraph ga. arasında bir Karadeniz paktı yapılması cevab verebilecek bir vaziyette bulun
zetesinde okunduğuna göre son Bükreı Till'kiye tarafından Balkan anlapasın& madığını beyan etmiı imi§. 
toplantısında Rusyayı ca içine almak ü- mensub devletlere tekli! edilmiı. fakat. D&ily Telegraph'a göre Romanya, ne 
zere Karadenizde sahilı olan devletler bu teklife karşı Romanya herhangi bir (Devamı l 1 inci sayfada) 
································································-························-···········----·······----································································· 

İtalya, Türkiye ve 
Suriye hidiseleri 

Bir İtalyan gazetesinin neşriyatı garib düşünüşlü 
bir İngiliz gazetesi tarafından Türkiyeye karşı vaki 

olmuş bir ihtar suretinde telakki edildi 
Dün .gelen Daily Telegraph gazetesin-! 

de Roma muhabirinin mezkftr gazeteye 1 
gönderdiği bir telgı:a! gördük. Bu te'lgraf I 
öyle söylüyor: 

1 

cltalyan matbuatı Stıriy., hadiselerini 1 
derin bir alaka i?e takib eh'lekte ve Tür- ı 
1-iyenin bu hadiselerde factl bır rol oyna. 
dığından bahseylemektedir 
Mareşal Balbonmı gazetesi. olan il Cor

riere Padana şö'l!le d<:mdctedir: 
- 1talyanın Filistın ve Suriycye alaka 

gi:.sterme~inin sebebi. buraların müslil-

man deı•leti oluşundaıı, aync:ı Arablımı 
1 a '§t sempati duyurunda.rı Heri gelir. /. 
talya, Yakı~arkııı '~ilvazıhesini temin 
hususunda yapı1arı. mühifr',.. tadillere kar-, 

kayıdsız kalamıiz.i • 
Muhabir bunları yaı'tlıktar. sonra mü

tn1ea olar k şu satıria:-ı ilı1ve ediyor: 
cGazetenin ileri sıiı'düğil lııt mütale<ı. 1 .._ _________ .._ ..... __ 

burada A.,.ablar üzerınclelc! nüfuzundan ı 
(Devamı l 1 inci sayfada) , Jf arefCll Bafbo 

Mahkeme binasının 
aynasını ve kurşun 
borularını çaldılar 

Evvelki gün Sultanahmed sulh mah
kemesinde çok garib bir hırsızlık vak'ası 
olmuştur. 
Y.aptığımız tahkikata göre, hadisenin 

mahiyeti şu.dur: Divanyolunda Sultana! -
med sulh mahkemesinin ik:nci kat ab

(D~va1m 11 inci sayfada) 

······-·················································· .. ·· 
VENi 

EDE B i 1 
romanımız P. 

F. 

MUALLA 
Mevsimin en güzel 

edebi eseri 
- .. -

Muazzez Tahsinin eseri 

YAKIN DA 
başhyoruz --

nümayişçiler, cArtık bu hale tıhammü- sürmüştür. Suriyenin diğer şehirlerind• 
lümüz kalmadı. Ti.i.rkiyeyi isteriz, yaşasın 1 de nümay~ler tertib edilmişti.!' . 

• 
lnanılmıgacak bir aşk 

h.ikllgesi nihayet 
mahkemeye düştü 

............... ·-··· ...... ··-····· , .................................................................. .._, . 
: Davacı kadın: cN4;antım Avrupaya gitmek için benden 1000 lira aldı, donu t • : 

i beni tcrketti> diyor. Dava edilen gmtci tı arkadaşları: cDei kanlı evine zoı~a ~ 
i giren, kendisine 50,VOO lira t~klif eden kadından kurtu.1mak için Avrupa!Ja i 
i kaçth iddiasmda. bu.Zunu.yorlar j 
\ J 
~-....•.•.................................................................................................................. 
Davacı: Çok genç, çok güzeı olmıyan ı Dava edilen: otuz yaşlarında kadar bir 

fazla topluca bir kadın. genç. (Devamı 1 t inci sayfada) 

• 
lngiltere ve Fransa 

• 
ispanyanın istikliline 

nezaret edecekler 
Paris, 24 (Hususi) - Mebusan mecli

sinin bugünkü toplantısında başvekil Da
ladye, Pazartesi günü yapılacak olan ka
bine içtiamında Franko hiıklımetinin ta
nınmasını istiyeceğinı söylemiştir. 

Başvekil, Franslz hükumetinin bundan 
böyle general Frankonun hükılmeti olan 
hakiki hükumetle iy. ko~uluk münase. 
betleri idame etmc.31 ıcab ettiğı kanaatini 1 
göstermiş ve sözlerıne şu suretle uevam 1 
etmiştir: 

- Cümhuriy~ıçi ordusunu:ı birkaç 
hafta daha mukavemet edeceğine kim ih
timal verebilir? Bizzat B. Azananın fikri 
de bu değil midir? 

İngilterenin gelecek hafta Franko hü
kumetini tanımaya karar vermiş olduğu
nu söyliyebilecek vaziyetteyim. 

İngiltere ile bu teşriki mesai sayesin
de, bir alicenablık politikası takib ede
bileceğimiz gibi ihtiyaç halinde İspanya 
istiklalinin muhafazasına da nezaret ~

de bileceğiz. 
İspanyada büyiık menfaatlerimiz mev

cuddur. Bilhassa beynelmilel politika ba
kımından, general Franko nezdinde bir 
mümessilimizin buiunması lazımdır. 

Keza milli emn'yetimiz bakımından 

da böyledir. Barı~m bu yıl ihtimamlı mü. 
dafaa edilmesi ve Fransanı:a Burgosta 

'Devamı l1 inci sayfada) Valad11e 



! s yfft 

Hergün 
-····-

Küfürsüz ve bilgiye 
Müstenid tenkid lazımdır 

\ Yazan: Muhittin Blrıee 
IL-JI er nedense Türkiycde her şey 
u-ıJ fena, her işte pislık gören iki 

meslektaş, son gün\erde bir madrabazlık 
ve ihtikar ocağı daha keşfetmişler. Bunu. 
dün .beni ziyaret eden birkaç meyva ve 
sebze komusyoncusun.dan öğrendim. Bıı 
ıatlar, bana uzun uzadıya derdlerini yan-
dıktan sonra dediler ki: 

c- Sizin iki meslektasmız bizim aley-
himiIJde söylemt?dik söz bırakmadı. Bun
lara bakılırsa biz, bir taraftan müstahs!l
le.ri, öbür taraftan müstehli.~{leıi soy:ın 
eşkiya gibi bir şey olmamız lfızım gcl~
cck. Siz bmm işierimizden nnlıyan bır 
insansınız, insanlık ve hakikat namına 
bizi müdafaa ediniz ve sövleyimz ki b.z 
de herkes gibi ıeref ve haysiyet sahıbi 

SON POSTA 

Resim il s Kayıdlı meslek, kayıdsız meslek.. ::= 

JJarb :;onu dünyasının meydana çıkardığı muhteHr mcc Dünyada lıür ve serbest. yaşamak, kaıancınıza ve hayat 

Şubat 25 

Sözün kısası 

Pamuk ipliği darlzgı _J 
E. Talu 

t?:::!._ eçen gün, bizim gazete, ziraat 
~ sütununda hayıflanıyordu: 

Pamuk ipliği darlığının önüne geçile • 
miyormu~! 

Allah, başka keder vermesin! Kendf 
payıma ne dokuma tezgahım var, ne 
de pazara çıkacak ipliğim.. Başkaları
nın hesabma ise bu mertebe kendimi 
üzemem. Son günlerde, biraz hodgfun 
olmağa karar verdim. Bu zamana ka • 
dar hissiyatımdan boyuna başkaların~ 
pay ayırmaktan, koskoca bir ömrün 
heder olmasından gayri netice çıh~a· 
dı. 

Bu kn bil müşahadeler, insanlarda 
pek o kadar nadir değildir. Onun için 
bu bah~in üzerinde durmıyarak mev• 
zua avde: ediyorum. 

insanlarız.> 
Tetkik ettim; harlan var~ Eski adl~rı burıyet, temayül ve görenekler bazı gençleri hayata çabuk 

kabzımal, yeni adla!"ı da tuccar komıs- slılmak. çabuk ve kolay kazanmak ..ırzulann..l sevketti. 1sta-
tarzınıza r.fıkim c.•ınak isterseniz mesle?k olarak fen ve san'atı 
seçiniz, o :uıman söz maaş ve masa mensublan gibı i' arka
r:mda koşm~zsınız, t.ıliikis iş sahibleri sı.zi ararlar. arkanızda 

Pamuk ipliği darlığının önüne geçi~ 
!emiyormuş. Nedendir? Nil vadisi, Çu~ 
kurova artık kafi miktarda pamuk ye~ 
tiştiriyor mu? Yetişen pamuğu müs 4 

takbel harbde kullanılmak üzere ec • 
zalıya krılbediyorlar da, iplik için ipti" 
dai madd<> mi kalmıyor?. Yoksa, i:ktısa· 

l • d 1 t• tıst1klerc bakınız, fazla etüd ve derin fen bilgls! istiyen lh· yoncu olan bu :nsanlar, evve a . eve ın 
Umumi kanunlan, sanıyen de lstanbul tisas mensublar!nın muharebeden evvelki zaman'\ •ınaran 

nal.O y - bl ğ ı,J y •• k::ışarlar, betenc:ğiniz şartı ileri sürmek, beğendiğıniz mu-Belediyesinin hususi bır mürakcbcsi al- ıgını, soz, masR ve maaş mensu armın ço n ""ıgını go-
rürsünüz. hitte yaşamak s:zin elinizdedir, hür ve serbe'ıi olunuz. 

tında. meyva ve seb~e hal:nde açtıkları =============================================== 
ticarethanelere oturmuşlar, memlekct1n 
muhtelif yerlerinden gelen malların İs-
tanbul piyasasına C.ağı.lmasına tavassut 
cdivorlar. Yaptıklan iş komusyonculuk
tan. ibarettir. Dünyanın he!' tarafında ko
musyoncular vardır; komusyoncusuz tica
retin tasavvuru dahi kabil değildir; her 
yerde bu komusyoncu'uk devletin ve 1ı
caret kanununun umum· ahkamına tabi 
olduğu halde, ts•anbuldakı bu mevya ve 
sebze komusyoncu.a':'l aV!lCa BP'ed yenin 
hususi bir kontrolu a1tmcb çahc:maya Ye 
bütün muamelelcrmi Belediyenin tarif 
f!yledi~ şekiller ~çin. ıe. icabında kortrolu 
kolaylaştıracak bir takım defterler üze
rinde tesbite mecburdurl:.ır. Şu halde ne
den dolayı. bu vatanda~Jann haysiyet ve 
şeri.'flerini ihlAl cd"cek neşriyat yapmalı? 
Neden dolavı, sokakt:ı bır seyyar satıcıyı 
yakalayıp. dirhemi mcç~ul, terazisı gay
ri mahim, akın yamndcı karayı da sür
mekten b~ ika bir şev ıdu~ünmiyen bu ca
hil adamın sözlerin! anket diye neşrcdip 
komusvonculan birer haydud gibi tas\·ir 
etmeli? 

Yeryüzündeki bütiin milletlerin ka
nunlarına benziyen dcviet kanunları ve 
dünaynın her tarafında tatbik edilen ko
musyonculuk teamüllerine benziyen te:ı
müllerile ve nihaye• Bf'lediv~ idaresinin 
hususl mürakabesı altında cereyan edr-n 
bir tavassut muıımeles11'We yüzde yüz, 
iki yüz, üç yüz kazanmak nasıl mümkün 
olabilir? Vatanda~ havsiyet ve şe:-efini 

milletin müsterek ve mukadde:; bir mall 
olarak telfıkki etmeği hrrkE'sten evvP1 

bilmesi lazım gelen matbuat için, rn~lge
le ve bir takım işten anlamaz okuvucu
lann hoşlarına gide!' dive. bu adamlara 
hücum etmek yakışır mı? · 

* Kendi kendime irad ett\ğım bu sualle-
re makul bir cevab bulamadım. Herkes 
bu suale, kendi ölçüc;üne göre cevab ver
sin. Ben vazifemi yapayım. 
Dünyanın her tarafında komusvonctt· 

luk 'birb"rine benziyen teamiille!" içinde 
~an eder. Bu ticaret şubesinin şart
larındaki selamet. içinde Ç'llıstığı muhi
tin içtimai ve iktısadi teşkilatlarının kuv
vetile ve bir de onunla ic; yapan insan
ların ferdi vasıflarile mütenasibdir. Tür
kiye, bu işlerde birinci derecede bir se
viye işgal eden mı>mleketlerden değil

dir: ancak, bahis mPvzuu teşkil eden şu
be, Türkiyede hal"n nisbeten en ivi şart
lar içinde cereyan eder; buna kat'i suret
te eminim. 

Bende bu emniyeti husul" getiren bir 
çok sebebler var; bu sebeb'erden b"r ta
nesi şudur: Bu sene, yakın bir zaman
drınberi mevva ve scb7 e hallndı:? yeni bir 
unsur peyda oldu. Bu da cYas mcvva ve 
sebze kooperatifleri ftt1hadh ünvanını 
tasıyan ve hüknm,..tın elile kurulmu;:; o
lan bir kooperatiftit-. Bu kooperaffı'l ça
lı.5tı~ bir piyasada yapılabUecek hi1 kar
lıklar devede kulak kadar bir şey ancak 
olabilir. Çünkü bu kooperatif o piyasa.da 
ayni zamanda piyasa içinde bizzat çalışan 
bir kontrolcu vazifesini görür. Sebze ve 
meyva halindeki muameleleri, evvela, 
serbest olan müstahsille:-, saniyen ser
best olan perakendeciler, salisen kanun
lar, rabian Belediyenin kontrol mekaniz
ması ve ha-misen de bu kooperatifin pi
yasa faaliyetini kontrol ettikçe bunun 

Bir köpeğin 
izdivac 
Hazırladığı 

1 r-·--···-········,, ................................ "' I 
H r n bir fıkra = 

-----
Ben bukadar güzel 

şey görmedim 
Fransız şairi .tl!fred dö Müse'nin, 

fevkaltide güzel bir· se,;9msi varmış .. 
Alfred dö Müse sevgiLisıne ne vakit 
bir hediye götilrse, kadın hedıyeyi e
line alır almaz: 
. - Ben bu kada; güzel ıey görme· 

dim. 
Dermi§. Alfrcd dö Miise de bu sö: 

karşısında mahcu.b kaıırmış. Gene bir 
gün bir hediye arıp gÖt'ÜrmÜŞ, S<?1'Qi

lis "nc uzatırken: 

Radyo ile 
Sahibinden emir 
Alan köpek 

di buhran ve işsizlik dolayısile günden 
güne züğürtliyen insanlar, yünlüyü 
bırakıp, pamukluya düştüler de, bize 
sıra mı gelmiyor? 

Herhalde, iktısadcılar, sebeb ve ça· 
re arama'kla kafa patlata dursunlar, 
ortada bir hakikat duruyor: Pamuk ipe 
liği kıtlığı var! 

Aylak bir zamanıma tesadüf etti.. 
Şunu bfr yol da ben inceleyim, bu dan
lığın sebeblerini ben de araştırayım, 
dedim. Meğer iktısadi meseleler ne ka· 
dar da çetin imiş! Şüphe yok ki, ibu ka• 
bil davaların içinden çıkabilmek, ha .. 
sılını bulabilmek için pek çok şeyle 
bilmek lazım. 

Pamuk ipliği darlığının neden ileri 
geldiğini araşt1rdığım esnada, alnım " 
dan, ensemden, şakaklarundan 7Jnl 

zınl ter1cr akarken, bizim iktısadcı ar
kadaşlar, nazarımda büyüdükçe bü) ü
düler. Ve meselll, Selfınikli profc ör 
Fazıl o anda gözlerimin önünde bir 
dev heybctile tecessüm etti. 

Evet: Hakikaten de şaka değilmi~. 

Londrada genç ve güzel bir kızın çok 
sevdiği köpeği hastalanmış, tedavisi i· 
çin bir baytar çağırı.lmı.ş. Gelen dok • 

tor, hasta köpeği muayene etmiş, ay • 
ni zamanda, köpeğin güzel sahibesile 
de tanışmış, bu tanışma neticesinde 

baytarla genç kız bir'birlerinden hoş • 
larumşlar, aradan bil' ay geçtikten son
ra da evlenmişlerdir. Düğünde, tabia • 
tile bu saadeti hazırlayan köpek de bu· 

lunmuş! 

- Buna da oakmea, gene her he
diye getirişimde olduğu gibi, ben bu 
kadar güzeı §ey. görmedim, diyeceği. 
ni biliyorum. Fakat söyle, bu scf er, 
sözün beni mahcut> bfr mevkie koy
mıyacak. 

Alfred dö Miiscnin .sevgilisine gö
türdüğü hediye bir a~'ntı imiş! 

Bu işe kapılan ve üzerinde inadla ısrar 
eden zavaTiı yorgun kafam, bütün bir 

Avustralyada bir polise aid olan b:ı gece bu uğurda, sabaha kadar işledi. 
polis köpeği l1d. sene süren bir çalışma- p k 'pl'gıY• darlıgı· neden •. Amma 

" ı . . ad il d"... amu ı ı 
'------------·' dan sonra efendisırun r yo e ver ıgı d .1 . 1. or? . . ne en ı er• ge ıy .. 

Şemsl.yelı· saatler e.miderı yerine getırmeğe başlamıştır. Bulacağım!. Taş çatlasa bulacağım!. 
Efendisinin sesini sırtına bağlanmış olan B 

1 1 1 · uma ı•.rım .. 
radyodan duyar duymaz, kulaklarını 

1 
ıdikmekte ve soy-lenenleri iyice dinledik- Buldum. . "k 

o k f d b"ldoYO bebın ı • ten sonra harekete geçmektedir. G~çen- Nihayet eş e e ı .. ıgım ~ . ' ,. 
içinde ne dereceye kadar fesad yapılabi
lir? Eğer Türkiyede bütün komusyoncu
luk şubeleri ve alel\ımum ticaret, İstan
bul halindeki sebze ve meyva komusyon
culuğu kadar kuvvetli bir mürakıı.be altın 
da bulunmuş olsaydı, ben Türkiyeyi ik
tısaı:i teşkilatı bakımından bir hayli 
nıes'ud sayabilirdim. 

lerde bu suretle. bir tabanca atmış mer- tısadla doğrudan dogruya hıçbır ala • 
divenleri tırmanmış inmq tasm~ çı- kası yok. Zaten benim, iktısadiyata 
kanmış ve gene takrmş. bir sürahiden bigane olan kafam, aradığını bittabi 
bardağa su boşaltmıştır. Şimdi efendisi, bana daha ziyade munis ~abalarda bu· 
Zoeye, radyo vasıiasile ormanlarda ka- lacaktı ... 
çakçılan aramak için icab eden §eyle:ri Pamuk ipliği darlığı neden mi?. 
öğretecektir. Zamana siyasetçilerinin, her ihti .. 

* 66 yaşındaki meşhur 
Bu işle alakadar meslektaş1anm bana piyanist ellerini 

kızacaklar ve diyecekle.r ki cbize ders 
vermek vazifesi sana mı kaldı?,. sigorta ettirmek istiyor 
Onların bu sözlerine şimdiden şu su- 66 yaşlarındaki meşhur Rus piyanist 

retle cevab ver<!yim: ve bestekarı Rahmaninof şimdı I.ondra-
c- Eğer bu vazifenin bana kalmasını da bulunmaktadır. Kendisin. şöhrete u-

istemiyorsanız, kontrolunuzu kendi !ken- İngilterede tert~ edtıen sanayi sergi- laştıran ellerini sigorta ettirmek iste-
dinize yapınız ve elinızdekı kalemle her- sinde, üstünde Çemberlaynin başı ne mekte, fakat hiç.bir sigorta kumpanyası 
kesin şeref ve haysiyetine tecavüz etme- bu işe yanaşmamaktadır. 

meşhur şemsiyenin bulunduğu saatler 
mek Hızım geldiW,ni kabul ediniz. Her Piyanist, Londrada ilk konser verdiği-
vatandaş ıdiğer vatandaşa hürmet etme- de teşhir edilmektedir. Saatin üstündeki nin kırkıncı senesini tcs'id etmektedir 
ğe, her meslek diğer mesleğin şeref ve şemsiyeler akreble yelkovan vazifesini Bu yaşına rağmen, günde 3 saat piyano
haysiyetine riayete mecburdur. Her ten- görmekte ve kadran üzerinde cZ~manı- sile meşgul olmaktadır. Çok yorulmuş 
kid hem küfürsüz, hem de bilgi, hesab ve mız sulh zamanıdır:ıı yazısı okunmakta- olduğunu söyliyen san'atkar her sene 
ölçü ile yapılmak lAzımdır. Bu hakikat; dır. verdiği konserlenn adedin1 yüzden 70 e 
anlamış olanlar, anlamamış olanlarq an· =============== indirmiştir. Rahmaninof muslki dersi 
latıncıya kadar uğraşmakla mükelleft!r- şeref ve haysiyeti mevzuu bahsoluyor.> vermez. Zira aslıı iyi bir hocn olama-
ler. Çünkü, ara yerde bizim mesleğimizin Muhittin Birgen mıştır. 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Geçen yıl umurn! bir ucuzluk hareketi başlamıştı. sine

"1\alnrda, tıyatro ve gazinolarda fiatlann indirilmesirı2 çalı-
şılıyordu. • 

Aradan tam 12 BY geçti. O zaman §Urad~ buradn tcmın 
edılmiş olan ufakte!ek fiat ucuzlatılmaları elan baki mi:hr, 
yoksa gayri mahsOs bir hareketle tekrar eski hal av·J,,: et
miş midir? Kati'yetle söylenemez. 

Fakat bu~inlerde iki ınevi ekmek fıatıru"J. da indirilmasl 

iSTER 1 NAN, 

--

için çalıpimakta olduğunu görüyoruz, hatta tecrübeleri bit
mıştir . .r.ararı Pa~t·rtesiye verilecektir, bunun içi.ı. de mem
nun olmalıyız. Yalnız bize öyle geliyor ki, muhtelif sahalar
d.ı temin edilmekte olan ucuiluk:larla memle'<:etimizın ha
ya~ seviyesi J?arb memleketlerinin hayat seviyesine isa! edi
!emez. Bize lôzım c.!an yalnız bir sahada, üç beş sahada de· 
ğil, bütün sahalarda umumi ıbir ucuzluktur. Bunun kabil 
olacağına: 

iSTER iNANMA! 

Uıfı, her anlaşmayı, her muahedeyi pa~ 
muk ipliğile bağlamalarından! 

Oh!. Rahat ettim!!!.-

.............................................................. 
Bir müstakil namzed h~kkmda 

Blrknç gün evvel avukat Ali Sacid namın
da blr zatın müstnkil meb'usluğa. namzedll· 
ğini koymuş olduğunu aldığıınız malfunata. 
istinaden yazmıştık. İstanbul Barosundnn 
blldlrlldiğlne göre baroda muka.yy-Od avu • 
katlar arasında bu namda blı' zatın bulun• 
ma.dı~ı anlaşılmıştır. ....................................................... -..... 
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Varşovada müstemleke 1 

meselesi de görüşülecek 
Hariciye Vekilimiz 

Atinada tezahüratla 
karşılana~ak · 

Cümhurreisimiz 
Valiyi yemeğe 

ahkoydular 
Lôtfi Kırdar Is tan bula hare· 
ketinden evvel Başvekil 
tarafından kabul edildi 

e Son Filistin konferansı 
Yazan: Selim Ragıp Em9' 

L ondrada toplanan ve Filıstin 

Pariste Polonyanın İtalyan metalibatına iştirak 
etmesine ihtimal veri miyor 

Paris, 24 (A.A.) - İyi malumat al- nin müstemlekat slhibı devletlerle akde
makta olan mehafil. müstemlekeler me- dilecek dostane itilaflarla halledilmesini 

' aelesinin Cianonun Vat"Şovada Beck ile derpiş etmekte bulunduğunu beyan ey
yapacağı görüşmeler esnasında müzake- lemektedirler. 
re edileceğini beyan etmektedir. Fakir Ayni mehafil. Polonyanın esasen res
J:>ir memleket olan Polonya. müsaid şa~ mi surette serdedilmemif olan İtalyan 
l larla iptidai maddeler tedariki için bazı metalibatına iştirak e~mesinc ihtimal 
müstemlekeler elde etmek istemektedir. vermemektedirler. 

• Polonya ahalisi, aenede takriben 400.000 Kont Ciano Varşovada 
1ki§i anmaktadır. Roma 24 (AA.) - Hariciye Nazın 

6allhiyettar mehafil, Polonya ile !tal- Kont Ciano, yanında Polonyanın Ro • 
• 7anın vaziyetleri arasında büyük bir fark ma büyük elçisi. bazı İtalyan hariciye 
mevcud oldufunu, Poionyanm. ll!"aziye memurları ve İtalyan matbuat mümes
müteallik metalibat ıerdetmernekte, yal- silleri olduğu halde, dün gece saat 
nız iptidai maddeler ve nüfus meselesi- 24 te Varşovaya hareket etmiştir. 

V oroşilof kızıl orduya 
hitaben bir nutuk söyledi 
Sovyet Mareşah, kızıl ordu mağlub edilmez yıldırım 

gibi bir kuvvettir, diyor 

MÖSkova 24 '(A.A.) - Tass ajansı ordunun önünde bulunan vazifeye da. 
bildiriyor: ima layık kalması için, bize tevdi edi -

Tahlif töreninden sonra bir nutuk len işi dirije etmesini, çok çalışmayı, 
aöyliyen Mareşal Voroşilof, ezcümle organize bir taroh çalışmayı bilmeli
demiştir ki: yiz. Tarihi şerait dolayısile, K:ızılordu, 

Her yerde, kanımız ve hayatımızta, ancak mağlUb edilmez, yıldırım giobi 
vatanımıza, halkımıza ve hü.kılıneti • bir kuvvet olarak mevcud bulunabilir. 
mize hizmet edeceğimize yemin ettik. Kızılordu, böyledir ve daima böyle o
Herbirinizin, büyük Lenin ve Si.alin i- lacaktır. 

çin, vatanı, milleti, işçi ve çiftçi hüldl- Kızı1ordu erleri, kumandanları, po· 
meti için, seve seve kanını ve hattA litik memurları ve billıassa mes'ul zi. 
bayatını vermeğe hazır olduğunuzu mamdarları ve şefleri, bizler, hepimiz, 
biliyorum. Fakat, bu kafi değildir. bunun için, yorulmadan ça~acağız, as-
Kızılordunun zimamdarlan ve şef • :Kerl ve politik terbiyeye, Kızılordumu 

leri olan bizlerin yapacağımız daha zun durmadan iyileşmesi eserine bil 
~k şeylf'.r vard1r. Bizler, şanlı Kızıl • tün kuvvetimizi vereceğiz. 

Misafir İngiliz Generali dün Harbiye 
okulunu ve Enstitüleri ziyaret etti 

:Ankara, 24 (AA.t - İngiliz istihbarat 
dairesi müdür muavini General Frederik 
Jorj B. Nesbitt, yanında mihmandadan 
deniz binbaşısı B. Aziz olduğu halde bu 
sabah Anadolu ekspresile şehrimize gel· 
miş ve istasyonda Genel Kurmay ist:h
barat müdürü ile Ankara merkez komu
tanı, İngiliz sefareti müsteşan ve ataşe
ıniliteri tarafından kal'§ılanmış ve bir 
askeri kıt'a tarafından selam resmi ifa 
edilmiştir. 

General Frederik Jorj B. Nesbitt i;ğlt-
aen evvel Genel Kurmay Başkanı Mare
fal Fevzi Çakmak i1c ikinci başkan Orge. 
neral Asım Gündüz. Milli Müdafaa Ve
kili Naci Tınazı ziyaret etmiştir. 
Öğleden sonra beraberinde mihman

öarları ve Genel Kurmay istihbarat fU• 
besi mildüril. İngiliz ataşemiliteri oldu-

iran Veliahdi Kahireye 
hareket etti 

Tahran, 24 (A.A.) - 15 Martta kral 

Faruilrun hemflı'eci 17 yaşında PrentM 
J'evziye ne evlenecek olan tran vellahd! 
l>u sabah Kahlreye hareket etmiştir. Mu
'maileyb, Bağdadda iki gün kalacak ve 3 

Martta İskenderiyede bulunacaktır. 

Jtiponlar Çeklerden 
43 milyon kuronluk 
Esllha aldılar 

ı Londra 24 (Huausf) - Japonyanın 

Eoıı bir ay zarfında, Çeko • Slovakya· 
Cian 43 milyon kuronluk esliha aldığı bil

dirihnektedir. Diğer tarartan Domei a

jansına göre, Japon kııt'a1arı, Hainan 

! adasının şark sahilinde kain Tsnglan li
ınanıru is2al etmistir. 

ğu halde saat 14,30 da Harbiye okulunu, 
müteakiben İsmet İı:ıônü kız enstitüsünü, 
Gazi Terbiye ve Yüksek Ziraat Enstitü
lerini gezmiştir. 

General Frederik Jorj E. Nesbitt'in 
Harbiye okulunu ziyareti bir saat kadar 
sürmüş ve şeref salonunda bir mJddet 
istirahat eyledikten sonra mektebden ay
rılmıştır. 

General. Gazi Terbıye Enstitüsünü zi
yaret emasında dersaneleri, kütübhane• 
yi, enstitünün muhteli! salonlarını gez· 
miş ve ayrılırken gördü~\\ intizamdan 
beyanı memnuniyet ederek enstitünün 
çalışma tarzı etrafında verdiğı izahatt~n 
dolayı Enstitü Müdürü Esada bilhassa 
teşekkürde bulunmuştur. 

General öğle yemeğini Ankarapalasta 
husust olarak yemtşlerdır. 

ingilterenin Filistin 
hakkındaki kararı 

Londra 24 (A.A.) - Gelecek hafta 
b'ildirileaek o!an ln~ltıerenin Fn.istAn 
siyaseti, konferansı mahfellerine gö • 
re, şu suretle hülfısa edilebilir: 

Manda asgari 5 sene muhafaza edi· 
lecektir. Azami had tayin edilmiş de
ğildir. Bıı müddet Avrupa Yahudi mu
haceretlerinin İl)gi!liz ' İmparaıtoı~uğu. 
içinde veya diğer memleketlerde yer -
Ieştirilmesi imkanına bağlıdır. Ayni 
zamanda İngiltere Filistin Arablannın 

istiklal hakkını tanıyacaktır. 

Devlet Şurasında tayinler 
Ankara, 24 (Hususi) - Devlet Şüra

sında açık olan üçüncü sınıf muavinlik· 
!ere tapu ~e kadastro müfettişlerinden 
Nahid Sözen, Gönen ceza hakımliğinden 
müstafi Muhterem tayiıı. edilmişlerdir. 

Saracoğlu Prens Pol 
tarafından kabul edildi 

işlerini halle medar olacağı sa-
nılan konferanslardan bir tanesi daha 
bir netice vermeden dağıldı. Hakikatte 
buna bir değil. iki konfer9.Ib demek la-

Belgrad 24 (Hususi) - Türkiye Ankara 24 (AA.) - Reisicüpıhur ztmdır. Çünkü Arab!arıa Museviler ayni 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, bu • ismet İnönü birkaç gündenberi, Anka· masa etrafınd atoplanıp konuşmay·a· rıza 
gün öğle vakti Naib Prens Pol tara - rada bulunan İstanbul Valisi LOtfi göstermediklerinden dolayı İngılızler. 
fından kabul edilmiştir. Saracoğlu öğ- Kır<iarı bugün öğle üzeri kabul bu • bilmecburiye bazan bir taraf, bazan da 
leden sonra temaslanna devam etmiş, yurmuşlar ve yemeğe alıkoymuşlar - öteki tarafla görüşüp aradakı noktai r.a-
akşam da Yugoslavya Hariciye Nazın dır. zar farklarını telif et.meye çalıştılar ve 
tarafından şerefine bir ziyafet veril • * maalesef muvaffak olamadılar. Böyle Jg 
miştir. Ankara 24 (Husust) _ İstanbul Va· heyetten müteşekkil ve esasta bir toplu· 

Hariciye Vekili Atinada tezahüratla li ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar bu • luk vücud~ ~~tirmek lazım g~len kon~e-
k ı k gün de istanbula aid ış· ler etrafında a· rans heyetı, uç ayn grup halınde nazarı 
arşı anaca d · kk 

· Iakadarlarla temaslanna devam et • 1 ate çarptı. 
At~~kf24 (tA.~~ M-taksGaze~l1er,T~rkiu: miştir. Vdi öğleden sonra tekrar Ba~ Zaten halli bir hayli müşkül olan Filis-

nan u tme reısı e as ı e u • ek'l D h·ı · Vekili tarafından tin davasını güçleştiren bu nokta da ge-
H . . V k"l' ş··krü· S •1 v ı ve a ı ıye ye arıcıye e ı ı u araçog u - k b 1 1 akşam ekspresle İs- rek Arablann, gerek Musevilerin ayn 

p .. .. At' l cekl . . a u o u."lmUŞ ve 1 . . A nun azar gunu :maya ge e ennı b 1 h ,. k t tmış' tir. Lfıtfi Kırdar, ayrı ngılızlerden almış oldukları vad-
k d·ı · h Ik f d tan u a a.e e e l · ·ı · - l ·d· A b' ·· ve en ı enne a tara ın an muaz • . , ,:ı D hT Vek:ili Faik Öz. e:n ı erı surme erı u·. ra .ara gor&_ 

b . k bul 1 • ıstas} on .. a, a ı ıye O lı . 1 k x.. 
zam ır a yapı acagını yazıyor • lrak m<>b'uslar ve dostları tarafından sman ımparator .uğuna arşı a)tı6 .. 
lar. ' t muharebede kendısıne yardım eden A-

Lehistanda Almanya 
aleyhinde 

nümayişler yapıldı 
Poznan'da Alman maga
zalarının camları kırıldı 

Varşova, 24 (A.A.) - Bugün saat 13 e 
doğru yüzlerce üniversit~ talebesi ve 
bunlara iltihak eden birkaç bin kişilik 

bir halk kütlesi, Danzig nasyonal sosya
list makamatının Polonyalılara karşı al· 
dıkları vaziyeti protesto için nümayişte 
bulunmuş ve başhc3. sokak!aı-da:l gl'Çe
rek Alman büyük elçiliğinin ön:lne git
miştir. Nümayişçiler elçilik önündı:.? A?· 
manya aleyhinde marşlar söylemişlerd;r, 

Poznan, 24 (A.A.) ~ Pose:ı üniversite
si talebesi bir nümayı~ tertib etmiştir. 

Talebenin taşıdığı levhalarda şu dmle 
okunma'kta idi: cDanzig ve doğu Prusya. 
sı Lehistana ilhak e:iilmelidir.> 

Nüınıa~işç.iler büyük Alman kitabclSl 
He diğer bir Alman mağazasının ca:nla
nnı kırmışlardır. Tezahüratçılar mütea
kiben Pesener Tageblat ismindeki Alman 
gazetesini taşlamışlar ve gazetenin mu
harrirlerine hücum etmişlerdir. Gazete 
binasile Alınan başkonsolosluğu binası 
polisini muhafazası altmdadır. 

-------
Peştede naıilerin 

partisi laijvec'ildi, hirxaç 
yoz kişi yakalandı 

Budapeşte, 24 (A.A.) - Havas ajansı
nın muhabiri bildtriyor: Binbaşı Szalassl
nin N asyonal-Sosyalist partisi lağ\·edil
miştir. Bu sabah Macaristanın her tara
fında ve ~ilhassa Budapeştede birçok a
raştırmalar yapılmıştır. 600 polis memu
ru partinin muhtelif şubelerinı işgal et
mişlercıir. Birkaç yüz k.işi tevkif edil
miştir. Polisler hiçbir mukavemete maruz 
kalımamışlardır. 

Antikomintern pakt 

Budapeşte, 24 (A.A.) - Kont Csaki ile 
Japonya, Almanya ve İtalya sofirlcri bu 
sabah Macaiist:rnın komintern aleyhin
deki pakta iltihalcını tevsik eden vesika
yı imza etmişlerdir. 

İngiltere ile Amerika 
arasında bahri 

bir anlaşma mı v"r 1 
Nevyork 24 (A.A.) - Nevyork Ti

m~s ~a.zetesinin haber aldığına göre, 
6 lngıliz destroyeri Jameik'te Kings • 
ton kara sulannda bulun.maktadır. Bu 
hadise mczkı1r harb gemilednin Ame
rika deniz manevralarına iştirak ede
ceği .şayialarını ortaya çıkarmLTtır. Bir 
harb takdirinde müşterek bir İngiliz • 
Amerikan deniz devriye kollan tesisi 
hususunda şimdiden bir anlaşma mev
cud olup olmadığı merak ediliyor. 

uğurlan mış ır. bl t--n· 1 ·· akil 
V ı · ·1 h k t' den evvel Anka· ra ara, ..uıo ız et" genıJ ve must 

a.ı ı e are e ın • ıb. A b . 1 • k A 

rapa1asta gö~tüm. 9ına .Aınkarada- 1: 
1 

1;. ı;:ıara~ ~gu 
1 

ur;;;.Y1
. ~ad~t

ki tema3larından çok memnun oldu - ~ış er rr. en . a 0 ~n ıs~ının u 
. İ t b 1 h lk ve şehrini ""k ımparatorluk camıasma ıthal edılmeme-
gunu san u a ını r . . . h' b. b b k M ·ı 
yak~dan alakadar eden işler hakkın· sı ıçhın ıBç 1ıfr s; e MY~ll:uM... usevı er ise 

b- "k1 . . • f dal temaslarda meş ur a ur un c ı ~ usevı Yurd> u 
dal udyu_.. erımızıeb ay dıa yaptıgı· ;c hakkındaki beyannamesini kaydederek 
bu un ugunu ve u ara "°". b A • 

h kl d 'İst OOld daha etraflı u vadin mutlak olarak tutulmasını ve 
ler a on a an • 3 

_ ed' yerine getirilmesini istemektedırler, gö-
bir kon~a yapacagını soy] ı. rülüyor ki ihtilaf. davanın ti temeline 

Demokrasiler 
arasında tesanüd 
Lord Halifaksın nutku 

akisler uyandırdı 

dayanan bir anlaşamamazhğa istinad e
diyor. Filistinin birçok kanlı hadiselere 
sahne olmakta dev:ım etmesi, işte bu ıkl 
zıd telakkinin bir türlü telü edilmeme
sinden imbias ediyor. İhtilafı yatıştırmak 
için bulunduğu zannedUen bütün tesviye 
formülleri ise, tatbikatta işe yaramu 
görünmüşlerdir. Ne Filıstinin birkaı 

parçaya taksimi fikri, ne muhtar iki dev-
Londra, 24 (A.A.) - Muhtelif partile- let halinde bir Filistin v.:.ıcude getiril· 

re mensub bütün gazetelerin Lord ~ali- mesi. mülAhazası meseleyi halledemedi 
faksın dün Avam Kamarasmdi İngılız • Son Londra konferansı. bu imkinsızlık 
Fransız tesanüdü hakkındaki nutku et- lara bir defa daha bir imkan aramak için 
rafın.da yazdığı yazılar, iki memleketten toplandı. Fakat o da muvaffak olamadı 
herhangi birine ka~ 

1 
bır tecavüz y~pıl- Bu arada Iraklılar ortaya bir proje attı· 

dığı takdirde karşmk.ı hududsuz muza- lar. Onların fikrine göre muhtelif Arab 
heret yapılmasının İngiliz efkarı umu- devletleri, federal bir devlet kurmalı vı 
miyesi tarafından ne derece tasvib edil- Museviler muayyen bazı teminat altında 
mekte olduğunu açıkça göstermektedir. bu devlete aid merkezlerden bazılannda 
Bütün gazeteler, Lord Halifaksın nutku- tavattun etmelidirıer. Fakat bu fikir, 
nu. manşet olarak almıılardır. muayyen bir Filistin davası hududlannı 

Parls. 24 (A.A.) - Demokrasiler ara- taştığı için tetkik ve münakaşasına im
sındaki tesanüdden bahseden cJour. ga- kan görülemedi. Yakın bır ati, belki bu 
zetesi diyor ki: fikrin tekrar tazelenmesini mümkün kı-
Eğer, Münih mütarekesinde olduğu gi- labilir. Fakat bugünkii şeklilc Londr• 

bi. sürpriz şeraiti altındi bugün bizim konferansının fiyasko verdiğine hükmet. 
üzerimizde, herhangi bir arazi terki me- mekte hiçbir tereddüd caiz değildir. 
selesini müzakere i~ın manevt tazyik Selim Ragıp Emeç 
yapmağa kalkılır ise, böyla bir harekete 
kat'iyyen müsaade etmiyeceğır. Zira, bu 
defa. fikren hazırlanmış bulunuyoruz. 
Zira, İngiltere üe olan anlaşmamız, bu
gün. genel kurmsy görüşmeler& ile de te· 
barüz ettirilmiş tam bir ittifaktır. Eğer, 
manevi tazyik ile iktifa edilmeyip te bizi 
kuvvetle tehdide italitarla::. herhangi bir 
arazimizi işgal edeı:le:- ve bizi bir emri 
vaki karşısında bırakmak isterlersP. 
Fransa ve İngi1tere, derha~ birlikte har
be girecek ve Amerika birleşik devlet
lerinin ekonomik, mall ve dahs diğer 
kuvvetlerinin, bugün'? kadar tetkik edil .. 
miş olan ve bundm sonra daha genişle
mesi de mümkün bulunan şekillerde mO
zaheretini elde edeceğLZ. 

Başvekil iktısad Vekili 
ile görUştu 

Ankara 24 (Husust) - Başvekil Dr. 
Refik Saydam, bugün öğleden sonra 
İktısad Vekaletine uğrıyarak Vekil 
Hüsnü Çakırla Vekalete aid işler üze. 
rinde bir müddet göriŞn~. 

İngiliz anavatan ordusu 
manevralar yapacak 

Londra, 24 (A.A.) - 1918 senesinden· 
beri üçüncü defa olarak anavatan ordu
su bütün mevcudilı? Yorkshire kont.. 

Romanyada eski Demir luğunun garbında Ağustos ve EylUl ay. 
Muhafızlardan 12 kişi lan zarfında yapılacak olan manevrala-

mahkuA m edı.ldı•ter ra iştirak edecektir. .Motörlü Ve zırhlı 
cilzütamlann mücehhez bulunduklan 

Bükreş 24 (A.A.) - Bundan birkaç son sistem silihlar, harb ıartlarma müm
hafla evvel mühim resmi dairelere a. kün olduğu kadar uygun ıartlar içind• 
teş vennek üzere ateş makineleri ya • tecrübe edilecektir. 
pan ve po~is tarafından tevkil edilen • Umumi pllna göre cüzütamların gece 
lerin muhakemeleri bugün bitmiştir. sevki ağır topçu kuvvetlerinin, tankla. 

Maznunlardan üçü gıyaben 8 sene a rın vesairenin yavaşça ilerlemesi sure
ğır hapS<> ve diğer 9 ıu da 1 ilA 8 sene tile yapılacak ve mitralyözlü otcmobll
gene hapis cezasına mahktım olmuş • ler, bindirilmiş piyade kuvvetleri, irti
lardır. Üçü beraet etmiştir. Bunların bat servisi ve motosikletler gibi teri dl
hepsi esk: Demir Muhafız teşkilAtına zütamlar maskele.Ylmek suretlle teyyar 
mensub bulunmaktadır. hava müdafaa bataryalarının himaye

Bir kaymakam Vekalet 
emrine alındı 

Ankara, 24 (Hususi) - Bulancık kay
makamı Şevket Gürkan görülen idari 
lüzum üzerine Vekalet emrine alınmııtır. 

sinde gündüz ilerliyeceklerdir. 
Malzemenin ve kıt'aların bir kısmı 

tayyarelerin hücumu altında işliyecek o
lan trenlerle sevkedilecektir. HarekA.ta 
iştirak edecek olan zabitlerin ve anava
tan gar.nizonları efradının adedi 60,000 
dir. 

r. 
r. 

• 
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Ankaradan geldi 
Denizbank kadrosunun lktısad Vekaletince tasdik 

olunan yeni büteçeye tevafuku için mühim tasarruflar 
· · yapılması lazım geliyor 

Denhıbankın bütçe ve kadro vaziyeti 
için bir müddettenberi Ankarada bulu
nan Umum Müdür Yusuf Ziya Erzin dün 
tehrimize dönmüş ve Denizbanka ge1e
rek muhtelif idad meseleler üzerinde 
meşgul olmuştur 

Unum Müdür Anka:-ada. Ba~ekilet. 

fktısad ve Maliye VekUet!erinde icab e
den tema51arda bulunmuştur. Denir.ban
kın tasdik edilen yeni sen2 bütçesinde 
ISOO bin liTalık idare muraf!arı mevcud· 
dur. Halbuki, Dı!nizhankın idare masraf
larının 800 bin lirayı geçmekte olduğu 
IÖyleniyordu. Bu vaziyet karşısında De· 

Veklleti ta.rafından teşkll edilip o zaman Al
manyaya gônder:ilmiş bulunan heyet tesel
lüm et.rntştır. Etrüskün tooellümüne kadar 
gelen vapurlar hakkında bir şikliyet olma -
dı~ı lçln, o komlsyonun orada fa.allyet.ine 
devamına müsaade etmlşt.lm. Fakat Etrüsk 
gelip şlkAyetler bqlayınca ve bir Q.7,ası da 
Vekalet tnrafından geri çekUlnce komtsyo -
nu ba.ştMbaşa değişUrdim ve ondan sonra 
da hiçbir vapur tesellüm edilmedi. 

Blohm und Voss'a sipariş edllen Karade
niz tipi !lç vapura g('lfnce: 

1937 !lenesl sonlarına doğru, yani Denlz
ba.nk henüz ortada. yokken, (Savarona) ya
tını alnnk irin Almanyaya gitmiş olan De
niz Ticaret Müste..5arı Bay Sndullah Oü.neyin 
riyaseti altındaki Bllrhanedd1n ve mühen -

nlzbank kadrosunun İktısad Vekaletince dls Naclden mürckkeb heyet. Al.manyadaki 
tasdik olunan yeni bütçeye tevafuku iç•n ı' Denizyollnrmın t.esellfun heyeti azalarlle bir 
mf.thim tasarruflar yapılması lazım gel- Ukte bu üç 7apur lı:"in Blohm und Voss tle 
mektedir. Bu tasarrufun da memur m:ı- j tema.'> e'mlşler. Fiatını, esaslı şartlarını, hu-

, Ilısa h"r noktasını İktısad Vek!letlle muha
lf'lan üzerinden yapılac~k tenkisat i.e bere ederek ve oradan direktif alarak netl-
kabil olacağı tahmln edilmektedir. Kadro celendlrml8lerdir. Denlzba.nk teessüs edip işe 
vaziyetinin alacağı lt.at'i şekil de, Umum başlayınca 10 Mart 1938 tarihinde ilk idare 
MQd'OrGn iki ay :ııarfınciıt mevcud kadro· mecll.<;i lçtlmaında, hükfunetın bu işi bltir
JU, bu bQtçeye gö-rc tanzimi neticesinde mek üzere :rauı!an talebini ve va.7Jy~tl anla-

. tarak esasen her noktası tekemmul etmiş 
tavazzuh edecektrr. olan bu işi mukaveleyi imza suretlle netlce-
Diğer taraftan Deni?b:ınkct alıd muh- ıcndlrdlk. 

SON POSTA 

Tramvay ve Tun 1 
idarelerini işletecek 

muvakkat heyet kuruldu 
Eski Tramvay şirketin:. Nafıa Vekale

ti namına teslim alan heyet, Kanunusani 
b~ından itibaren bu ay sonuna kadar 
olan muhasebe işlerini tetkike devam et
mektedir. 

Heyet, bu hesablaşma işini birkaç gü
ne kadar b itirecekti:-. Di~er taraftan ev
velce de yazdığımız gibı, Tramvay ve Tü· 
nel idareleri bir Marttan itibaren hüku
met tarafından işietl ıecekti:. Buna ald 
hazırlıklar bitirilmiş ve yeni teşkilat ka
nunu yapılıncıya kadar, Tramvay ve Tü
nel idarelerini işletecek olan muvakkat 
heyet kurulmuştur. Bu heyet, Elektrik 
İdaresi Umum i\füdür:i Kadrinin riyase
tinde. Elektrik Umum Müdür Muavini 
ve Nafıa Vekaleii Şirketle:- Başkomiseri 

Süruri, Elektrik tetkik dairesi reisi Emin 
ve Elektrik teftiş ve mürakabe reisi Ab
dülkadirden müteşekkild~r. 

Traırnvay ve Tiinel idareleri memurla
rı arasında şimfüik bır deği.şikli'{ yapıl

mıyacaktır. 

1 Martta yapılaC'~k törende bulunacak 
olan Nafıa Vekili Ali Çetinkay.1 bugün
lerde şehrimize geiecektir. Tören gil!ıü 

şirket binalan ve bütün tramvaylar bay
raklarla süslenece~tir. 

Seyrüsefer başlamadan bir saat i:inre 
şirket amelelerine hE>r depoda birer çay 
ziyafeti verilecektir. Öğleden sonra da 

telif meseleler üzerinde tetkikat yapan 
komisyonlar çalışmalarına devam emek
tedirler. 

Şunu da işaret edeyim ki Yavuz zırhlısı- şirket memurlarına mahsus olmak '.izere 
nı yapan ve son günlerde Almanyada de - Parkotelde bir öğle ziyafeti verilPcektir. 
nlze inen otuz beş bin tonluk Blsmark ge -

Yusuf Ziya Önişin mektubu 
DenlZbankın eski Müdürü Yusuf Ziya 

Önlş vapur dedikoduları münasebetile 
gazetelere bir mektub göndermiştir. Bu 
mektubunda ezcümle diyor ki: 

cAlmanyaya sipariş edllen vapurlıan De
ıı.lzbıınk değil, eski Dcnlzyollan idaresi si -
pariş etmtş, fennl ~rtname ve mukavelen11.-
111elerl o zamanki Denizyullan "fle İktısad 
VekA!etl mütehMSlSlan tesbit et.mış, bu va
purlan da gene eski Denlzyollan 1'e İktısıt.d 

Floryaya 60 bin 
fidan dikildi 

Fi.dan dikme mevsimi gelmiş olduğun
dan Floryaya yeniden altmış bin fida~ 
dikilmektedir. Her sene dikilecek fi .fan
larla Floryaya beş yüz bin ağaç dikilmiş 
o1acaktır. 

Vali ve Belediye Reisi LUtfi Kırdar 

fehrtn ağaçlanma !şi ile yakından meş
gul obnakta.dır. İst.:ınbulun nerelerinin 
ne kadar fidana muhtaç olduğu Orman 
Müdürlüğü tarafından tetkikat yapıldık
tan sonra tesbit edilecek, Valiye verile
cektir. Her sene şehrin bir semti fidan
lanacak ve programlı bir çalışmadan 
sonra ağaçsız yer bırakılmıyacaktır. A
ğaçsn yolların listesi hazırlanmaktadır. 
Kanlara dağıtılacak fidanlardan bir kıs
mı buralara ekile~ektir. 

Fidanlama işi için bir program vücudP. 
getirilecektir. fstanbulda halen mevcud 
olmıyan birçok ağaç cinsi.eri dikilecektir. 
Bu hususta iklimi şehrimize uyan mem· 
leketler hakkında tetkikat yapılmakta

dır. 

Şehrimiıde mevcud fidanlıkların fidan 
ilıtiyacını karşılıyaınıyacağı anlaşılmış 

olduğundan yeniden fidanhklar ihdas e-

dilecek ve mevcud fidanlıklar tevsi olu
nacaktır. Kartalın iklim şeraiti bı: i~e el
verişli görüldü~.inden yeni fidanlıklar

dan blrlsi Kartalda vürnde getirilecek
tir. Vali Ankaradan dön-ilikten sonra bu 
iş üzerinde esaslı surette meşgul oluna
caktır. ............................................................. 

Edebi Seyahat Romanı 

Yaprak Aşısı 

mlslnln inşasını de.ruhde eden Blo'hm und 
voos tezgfıhları cthanıJ{imul bir clddlyet ve 
şöhreti h:ı1z bir tezgdhtır. 

Üçünd slpariş teşebbüsü: 
İnglltereye Denlzbank tarafından sipa -

rlşl mevzuu b:ıhsolan on bir mpur hakkın
da ise evvelce uzun uzadıya izahatta bu -
ıunmustum Bugün kısaca üstilnde duraca
jtım nokta, bu slpnrl~ln gazetelerce emriva
ki şeklinde gö.~ter!lmiı: olmasına doğru ol -
madığıdır. Filhakika bu sipariş İktısad Ve -
k!leUnln kat'i kararını beklemektedir. 

i~inci nevi ekmek 
8 kuruşa sattlacak 

Ekonomi istişare heyeti ikinci nevi ek
nıek çeşnisini ınuvaf1k bularak Daimi 
Encümene vermiştir. İkinci nevı <>kme
ğin fiatı sekiz kuruş olarak tesb\t edil· 
miştir. 

Arkadaşını varalıvan 
garson tevkif edildi 

Sirkecide Şen Cümbnriyet lokantasın
da arkadaşı Kenanı ağır surette bıçakla 
yaralıyan Ahmed, dün ad!iyeye veril

m~ir. 
Ahmed, yapılan sorgusunda ka·ıgauın 

iş yüzünden çıktığım, Kenanın kendisinP 
sandalya vurduğunu, kendisinin de sar
hoş olduğuruian or..u farkında olmadan 
yaraladığını söylemiştir. 

Suçlu, 4 üncü sorgu hakiminin kararı
le tevkif edilmiştir. 

Deniz iş lerl: 

Maltepe açıkhırında bir tayfa 
denizde kayboldu 

Eski İngiliz sefiri dün 
memleketimizden ayrıldı 
İngilterenin eski Ankara büyük elc:isi 

Sir Percy Loren dün limanımızdan kal
kan Romanya b :mdıralı Tranc;ilvanya 
vapurile memleketine milteveccihen ha
reket etmiştir. 

Eski büyük elçinın teşyHnde. vilayet 
erkanı, eski Londra biiyük elçımiz Fethi 
Okyar, konsolo::;hr ve konsolosluk erka
nile, yeni İngiltere büyük elç-isi Hughı.? 
Knachrbull Hughesscn bulunrruşlardır. 
Sir Percy Loren kcs:f bir dos~ kafilesi ta

rafından uğurlanmıştır 

Bir köylünün zarfçılık 
suretile parası çalındı 

Dün Gülhane hastanesi yolunda bir 
zarfçılık vak'ası olmuştur. İsmail ve 
Mehmed a:ilı Htl sabıkan Akçakocalı Ah
med oğlu Mehmedin 105 lirasını çalmış

lardır. 
Akçakocalı Mehmed, hastaneye doğru 

giderken yanına İsmaiı yanaşmış, yol 
sormuştur. Bu sıraja önlerinden geçen 
zarfçı Mehmed yere zarf atmıştır. İsmail. 
bunu hemen Akçakocalı Mehmede gös
termiş, yerden almış. içinde para var <ii
yerek saf adamı kandırmış ve beraber 
paylaş:mağa 'kara! vermişlerdir. Birkaç 
adım yürüdükten sonra karşılarına İs
mail çıkınuş ve: 

- Par.amı kaybettim. siz aldınız ... di
yerek her ikisinın izinsiz aramağa kalk
mıştır. 

Bu arama sonundn Akçakocalı Mehme
din 105 lirası sırra kadem basmıştır. Me· 
selenin az sonra farkm~ varan Akçako. 
calı Mehmed zabıtaya müracaa~ etmiştir. 
Her iki zarfçı da dün akşam üstü Müdü
riyet 2 inci şube memurları tarafından 

yak.alanmlŞlardır. Suçlular cürmü meş
hud mahkemesine sevkolunmuşlardır. 

Birinci umumf mDfettif dOn 
tehrlmiae geldi 

Blrlncı Umumt Müfettı., Abidin özmen 
dün ıehrimlze gelmt.,tlr. Abidin Özmenin 
seyahati husust mahiyettedir. Kend1s1 şeh -
rim17ld• 10 gün kadar kalacaktır. .......................... -..................... __ _ 

HAZIN BiR iRTiHAL 
BUrhan Cahid 

Evvelki gi\n 9 raddelerinde Büyükadada 
kumculuk ve suculukla 1.ştlgal eden Avninln 
sahibi oldu~u 15 tonluk 9ırtkava.k ~dındakl 
yelken gemisinde ~alışan Inebolulu Izzet ~
lu Mu!t:ı.fn fu! Ka.sımpaşada oturan 24 yaş
larında Yalovalı Şaban oğlu Kabil, Kart.al 
Mnltepestnln Diragos dağı açıklarında ge -
miyl demlrllyerek geminin sandallle sahil
den gemiye kum tatJımn.ğal ~amı.şlaroır. 
Bu sırada Kabil kum nakli için gemiden se
pet almak için sandal lle gemlye gelmiş, ll
ltln sancJQlı gemiye etretı bağlamış oldu -
~dan eandal gemiden aynlıa.ra.t denizin 
teslrlle RÇık•ııra. dotı"u açılmış.tır. Bunu gö -
ren Kabn, sandal! yakalamak 1çln soyunarak 
denize atılmış ve bir mftddet deniroe çaba
hyarak sandalı yakalamak me~ iken o .sı
rada bora çıkmasından deniz içinde kay -
bolmuşt.ur. ŞlrkeU Hayriye hukuk müşaviri avukat 

Hfıcllsey1 haber olan zabıta, derhal tahld- Necatı Yalımın küçük oğlu: 

Arkadaşımız, romancımı.z Bürhan 
Cahidin geçen yaz İtalya ve Fran
sada yaptığı seyahati esn~ında 

yazdığı bu yeni tarı:daki a.şk ve se
yahat romanı çok güzel bi:r ~kilde 
w resimlerle kitab halmde çıktı. 

Biltnn kitabcılardan isteyiniz. 
Tevzi yen: (KÖROOLU) matbaası 

kata ba~lamış ve yapılan uzun ara.ştırmada SELÇUK YALIM 
Knbl.lln cesedine tesadüf edilmem.1.ş, sandal vefa.t etmiştir; cennzest 25 Şubat 939 Cu-
Ada açıklarında bnlunm~ur. mart.esi günü saat 12 de Nlşante.şında Vall-

lki motDr çarpı9tı konağı caddesinde Sümer apartmıarunın 2 
Kaptan Nurlnin idaresindeki Küçükbebek numaralı d'alreslnden kalduılıı.mk oen~ 

motörü dün öAleden sonra, Alman bandıra- na.mazı Teşvlkiye camllnde ~e namazını 
41 Heyka. vapuruna. kumanya. götürürken, mtiteakıb kılındıktan sonm Fer.\.k.öy knbrls
Galata yolcu .salonu önlerinde kaptan Ali - tanına. defnolunacaktır. ıı:sa.cıcn acılı bulu
nin idaresindeki bir motörlıe 9aııpı.şmışt.ır. nan ana w babamıo. ve kederli a.lleslne bu 
Müsademe ırıetlceslnde hor W mat&' dı9 ha- son acıdan dol~ Tanndan .sabır ve IDBOO.net 

Şubat 25 

r yv r ı 

hararetle devam ediyor 
Gerek İzmir ve gerekse Mersin ihraç 

limanlarından kuru mevya ihracatı bü
tün hararetile devam etmekte ve bun;m 
İstanbul piyasalarında da tesirleri göz~k
mektedir. 

Şimdiye kadar ihraç maddele-ri ara
sında yer tutmıyan kuru elmala-r için de 

talebler ba~amıştır. Önümüzdeki ay ı· 

çinde ehemmiyetli miktarda ihracata 
başlanacağı muhakkak görülmektedir. 

. 
müzakereleri esnasında nazarı dikkate a. 
lınacaktır. ı 

Türk - Rumen ticaret anlaşması halen 
mer'i olup müddeti 12 Kanunusani 939 da 
hitam bulmuş olmasına rağmen anlaşma 
ahkAmına nazaran dörder aylık müddet
lerle kendiliğin.d<?n mer'i olmakta devam 
etmektedir. Anlaşmaya yeni ticari şart
lara göre bazı yeni ahkamın ilave edile
ceği tahmin edilmektedir. ....................................................... ___ .. 

Bilhassa Almanyayh sevkolunan Mer- ,.•••••••••••••llllllllllllııııı. 
sin portakalları evsaf bakımından Al- • 

man alıcılarının son derecede memnun!
ye'tini mucib olmuştU!". 

İzmir limanından Çekoslovakya, Pc
lonya ve İngiltereye son zamanlard:ı ya-

pılan üzüm ihracatı müsaid şartlar a1-
tında devam etmiş olmasına rağmen Ai-

man permi dairelerile ihracat firmaları 

arasında bariz bir fiat farkı görülmek

tedir. 

Aradaki fiat farkı 7 ve 8 numaralı ü
zfunde 7,25, 9 numarada R,50, 10 numa

rada 7,50, 11 nurnaraca 7 12 numara 8 

kuruştur ve şimdiye kadar arz ve taleb

ler arasında bu derece bir fark görülme
miştir. 

Maamafih Alman kontro~ dairesinin 

verdiği fiatlar yükselmediği takdirde pi

y&sada mevcud üzüm stoklarının İngil
tere ve Polonyaya satışı imkanları mev-
cuddur. • 

Romanyaya ihracat yapan 
tacirler Türkofisde toplandılar 
Dün Türkofiste Romanya ile iı yapan 

firmaların mümessilleri bir toplantı yap

mışlardır. Toplantıda yakında tetkik e
dilecek olan Türk • Rumen ticaret anlaş-

masına konulması istenilen husu.sat hak
kında görüşülmüştür. Tilccarlann taleb-

leri bugünlerde şehrimiz~ gelmesi bekle
nen Rumen ticaret heyetinin muvasala
tından sonra başlıyacak olan anlaşma 

Amerika ve Avrupada .•• 
Buton DOnyada olduğu gibi ... 

ISTANBULDA DA 
TYRONE POWER 
ALiCE FAYE'nln 

muhteşem temsilleri ve 

SARAY 
Sinemasının 
mnstesna programı 

BÜY'ÜB CAZ 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

l<'llminde takdir alkışlnn topla· 
makladırl r. BilhRssa IRVİNG BER
LIN'nin musikisi ve ALiCE FAYE 
nin şarkıları bUytık bir alaka ile 

dinlenmek tedl r. 
CiDDEN BUGÜN GÖRÜLECEK 

BiR FiLM 
Saat 1 ve 2.30 da tenzllAtb 

matineler. 

,.. ~~~:: FIRAB T~i·:·i~~S9 
ŞAHANE TANGO 

( Pola Negri ) 
Misli gl5rDlmemif muvaffakiyetle 

devam ediyor. Çarşambaya 

Şeyhin Oğlu ( VALANTiNO) 
sesli • Tnrk Musikili 41_.,, 

Dil ... ~ ...................................... ~ 

RAY VENTURA ve arkadaş~arının c A z ı 
emaalsız 

MONA GOYA'nın ailzelliği ve şıklığı 

NEŞ'E YAGMURU 
Musikili, eGlenceli, gençlik ve na9'e dolu filminin kıymetini arttırıyor. 

1 

Bugün SOMER Sinemasında 
Mutlaka gidip glSrD.nllz. Hoı iki aaat a-eçirecekıiniz. 

BugDn saat 1 ve 2.30 da tenzilfttıı matineler 

İki gOndenberi herkes: Eğlenceli ve musikili, Zengin 

NAN o N 
BUyUk Operet Filminin en gUzel ve sevimli şarkılannı 

Avrupımın en gnzel E B NA 
Seııli Yıldız1 SACB 
TAKSiM Sinemasında 

Teganni ediyor ve Halk da tekrar ediyor. 
BugOn saat 1 ve 2.30 da tanzilltlı metlneler 

MELEK Sinemasında 
4 Hafladanberl akıllara hayret veren bir muvaftıklyet ve rağbet kazanan 

B UYUK ·VALS 
Filmini rahatça görmek isteyenler için ıon fırsat program 

gQnU kat't olarak değlştlrllecektir. 

BugDn uat 12,45 va 1 da tenzllAth matineler 

Çarşıımbıı 

... -----------------------------, SAKARYA Bugün Sinemasında 

SENOR • 
1 TA 

( Franaızca Kopyası ) 
Yeni Paramnnt Jurnalda : lspanyanın büt1ln son hadiseleri 

\ I sarautramıftu. dlleris. ·~ ..................................................... ., 
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Adana 
çok 

SON POSTA 

Sıtma Enstitüsü 
çalışıyor • 

ıyı 
• 

Bu yıl geniş bir program hazırlayan enstitünün arkasında 
ve büyük modern bir bina inşa edilecek 

Adana l!M8 yııı teka mii.1 kur8'Una gelen Sl0.]~1' taoibler ...... ~ mmleriıe: bır ura.da 

Adan.ıı (Hususi) _ Adananın güzel yük ve modern bir bina ~a edilecek· sık sık orta tedrisat talebesine, mual • 

bir köşe.sinde dokuz yıldanberi sakin, tir. Bu bina müteadidd laboratuarlan limlerine ve hatta halka konreranslar 
fakat devamlı ve ciddi faaliyet göste • ve konferans salonlarilc dershaneleri verilecektir. 
ren bir ilim müessesemiz vardır: Ada· bir araya topllyacaktır. Enstitü Mü - Bu günkü halile bile bu.müesseseyi, 
na Sıtma Enstitüsü. Burası Ci.imhuriyet devrinde yetişen dürlüğü, bu yıl içinde daha geniş bir yalnız Adana için değil, memleket öl • 
ibütün tıb doktorlarımızın bir cgeçi • faaliyet proğramı tatbikine çalışacak • çüsünde VE' içinde bir örnek olarak te
di» dir. Tıbbiyenin her mezunu mu • tır. Bina teşkilatı genişledikten sonra reddüdsüz gösterebiliriz. 

KarahUkte ·C. H. P. teşkilatı 

kuruldu 
Trakya umumi müfettişi 

Çanakkalede 

9.'J9 fuannda çalışm:ı lardan bir görünüş 

• 
lzmird e 939 fuarı 

azırlıkları deva n e yo 
. ~uar sahasında on altı inkılab yılının b~şarılarını 
ıçınde toplıyacak bir inkılab müzesi vücude getiriliyor 

İzmir (Hususi) - 939 İzmir enter - t~_hsisat. bütçeye konmuştur. Güm • 
nasyooal fuarının yeni çehresi, bu yıl ruk _ve Inhi.<,arlar Vekaleti ve Malıye 
Avrupanın muhtelif yerlerinde açıla • Vekaleti fuar tenzilatı ve döviz işleri 
cak 14 fuar arasında muhakkak ki en ı hakkınri.:- çıkacak kararnameleri haz r. 

b .... k k t l kt C l l b .. lamı~lardır. Bunlar ancak Mayıs ayın· 
uyu ıyme o aca ır. a ıc::ma ar u d..., k b"J kt" 

• '"' u çı a ı f>ce · ır. 
yük bir hızla ilerlemektedir. 

Fuar sahasmda yükselmekte olan mü 

esseseler arasında İnkılab Müzesi Kül· 

tür Bakanlığının tahsisatile ikmal edil· 
mektedir. İnkılab Müzesinde, on altı 

inkilab yılında Türkiyede meydana ge· 
tirilen inkıJabların hütasa-,ın1 bulmak, 

başarılan işleri topluca gözden geçir -

mek mürnkün olacaktır. 

. Müzede teşhir edilecek eserler ha • 

zır lan.maktadır. 

Sergi Sarayının in~aatına Mart ayı i
çinde başlanacaktır. Bu eser, 939 fua-

rnlın··amere .... ın .... parasiz 
yemek yemeleri 

ten in edilrli 
Balıkesir (Hususi) - Altıncı bölgct 

iş dairesi amiri Enver Vardaroğlu iş 
bölgesitıe bağlı olan iş yerlerini teftiş 
etmişt;r. Bu arada Dursunbey, Uşak. 
Afyon, Tav~anlı \"e Kütahva mıntaka .. 
Jarındald iş yerlerini ve iş~i vaziyetle
rini gözden geçirmiştir. 

hakkak surette stajını burada yapar. 
Her sonbaharda bu cnstiüde açılan üç 
aylık kursta yeni tabiblerimiz Anto • 
moloji. sıtma, Ematoloji ve sıtma Epi· 
demiyoloji üzerinde nazari ve ameli 
dersler alıyor. Bu yıl 142 tabib ensti • 
tüde kurs görmüştür. 

Karabük (Hus\151\. - Yepyeni bir ka
saba halini almakta bulunan Karabükte 
Cümhuriyet Halk Partısi teşkilatı yapıl
mış bulunmaktad1:-. Kızılay ve diğer mil-
11 müesseseler ~uabatı da teessüs etmek 
üzeredir. 

Çanakkale (Hususi) - Trakya Umu· rının en şayanı dikkat köşesi olacaktır. 

mi Müfettişi General Kazım Dirik şeh· Planı hazırdır. ~ksiltmeye çıkarılmak 

Ta v,şcı :ılı Ye Deği rm is az ha vaF sinde
ki madenlerde çalışan on bine yakın a
meleye parasız yemek verilmesi husu
sunda j..; c-ahibJerile yapılan göriişme -
ler müsbd netice vermiştir. Yakında 

bu iki yerde işciler parasız yemek yi -
yecekle .. dir. 

Enstitüde yeni tabiblerin ilmi malfa· 
matı arttırılmakta. lnboratuarlarda mü 
maresenin arttırılması ;çin akademik 
kurslar yapılmaktadır. Sıtma Enstitü • 
sü bu tedris işinden ·başka ilmi faali • 
yette de bulunmaktadır. Memleketin 
bilhassa sıtma mücadelesi bulunan mın 
takaların sivrisinek nevilerinin tayin 
ve tesbiti ile berab(!r diğer paraziter 
hastalıklali nakleden mikroplar ve ha· 
şereler üzerinde de etüdler yapılmak-
tadır. 

Ematoloji, Paratoloji Ye Epidemiyo-
loji dersini Enstitünün müdü 
rü Dokto:- Se~·f eddin Okan, Antomolo· 
ji dersini de iaboratuar şefi Doktor En
ver İrde.m v-eımektedir. Sıtma müca • 
dele tedrisirıi de sıtma mücadele reisi 
Ab ~urr:ıhman Desen idare ediyor. Ens
titüniin Aııtomoloğu bayan Bedia da 
eWdlcrle m<'ıı<?;ul bulunmaktadır. 

Muhtelif sıtma iJaçlarını tecrübe et
mek üzc:-e yirmi yataklı bir 'hastane de 
mevcudıiur. Aynca Enstitlini.in üç tec· 
rübe ki)yi'ı vardır. 
Kurulduğu tarihtenberi her sene te

kami.ile doğru giden bu enstitümüz son 
zamanlarda binalarında tadilat yaptır· 
mıştır. I.fıboratuar1ar genişlemiş. mal
zeme çoğalmış. dershaneler 'boyanmış 

ve döşenmiş bir haldedir. 
Bu yıl da enstitünün arkasında bü • 

- Hayvan cinslerinin ıslahı faaliyeti 
epey terakki etti Hasan Bey. 

rimize 6t>!miştir. Umumi Müfettiş vila· 

yetimiz kazalarında teftişlerde bulun. 
maktadır. 

············································································································ 
( Bursa Halkevinin temeli atıİd~ ... 'J .. 

Bursa (Husus]) - ~urdun bir çokj men At~türke bir hitabe irad etmiştir. 
yerlerinde olduğu gibi ~ehrlmizde de Bundan sonra, evvelce bildirdiğim gi'bi 

Halkevleri!1in açılma töreni büyük bir yeni Hı:ılkevi binasının temelatma me
halk kalabalığı arasında kuttlulanmış- r~simi yapılmış, vali Şefik Soyer; Halk 
tır. Halkevi mensubları topluca Ata - evleıini., kıymet ve ehemmiyetini te.. 

türk anıtına çelenk koymuşlar ve İs • barüz ettiren bir söylev verm~tir. Re
tiklaI marşını müteakib Ev namına sim temelde kesilen kurbanı ve vali • 
k0ycülül{ başkanı avukat Hulusi Köy- nin ilk harcı atışın1 göstermektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... Bir gazetede okudıığuma göre bir 
memlekette develerin .. 

•.. gayet küçük cinslerini yetıştiri· 

yorlarmış .. 

üzeredir. 

Fuar sahası. bu sene yapılan ilave • 

lerle 'kü~ük bir şehir mam,arası halini 

almıştır. Saha içinde dolaşacak bir in
san bu ~ene her türlü ihtiyaçlarını te. 
mine imkan bulacaktır. Çeşidli eğlen • 

ce müe~seseleri, beş gazino ve lokanta· 
sı, tiyatro ve sineması, oyun yerleri, 

atış poligonu, piyango daireleri ve ço
cuk oyun yerlerile herkes burada va • 

ki.tlerini harcamak imkanını bulacak • 

tır. 

Bu st>ne fuara resmi ve gayriresmi o

larak 200 den fazla firmanın iştirak e· 
deceği anlaşılmıştır. Asıl şayanı dikkat 
olan nokta, bu seneki iştiraklerin yan

sından fazlasının ecnebi devlet ve fir

malara s.id oluşudu~·. Bilhassa Alman 

İngiliz VP Sovyet sanayii bu sene geniş 
mikyasta temsil edilecektir. 

Dış piyasalarda rekabet halinde bu • 
lunan bu üç ülke, yapacakları teşhir • 
lerle kend:. memleketlerindeki terakki 

ve inkiş3f hamlelerini tebarüz ettire • 

ceklerdir. 
939 fuarına hükCımetimiz 100,000 

lira Ziraat ve İktısad Vekaletleri o

tuzar bin lira yardım edeceklerdir. Bu 
' 

Hasan Bey - Pireyi deve yapmak 
istiyenlere müjde, işleri kolaylaştı!. 

Gernliğin çalışkan 

IJir adliyecisi 
Gemlik (Hususi) - Gemlikte adliye 

i~leri ço~ muntazam bir faaliyet arzet
mckte,lir. Son zaman'larda. hakimlell' 

den bayan Mu • 
azzezin İstanbula 

nakli ve hakim 

Scyfinin de an 

ölümü ile ~ütün 

Gemlik ve civa -
nndaki davalar 
Vahid Şener ta .. 
ıafından tedvir 
edilmeğe ba..: 1 ~ -

mıştır. 

Yıllardanberi Vahid ~en er 
bütün Gemlik halkının sevgisini kaza
nan bı:ıy Vahid daha önceleri de üç yı:l 
tek başına Gemlik muhakiminde icrayı 
kaza etmiş muktedir adliyecilerimiz • 
dendir. 

Bursada iki sergi 
Bursa (Hususi) - Şehrimizde Neca. 

tibcy kız enstitiisü yeni binasında bir 
sergi nçı!mıştı. Burada talebenin üç 
aylık m"saısini gösteren eserleri teşhir 
e<lilmel{tPc1;r. 

Bundan ba~ka Ifolkevi ar şubesi re
:;inı atelye')i tarafından bir resim ser • 
g"si açılınıc::tır. Burada 265 tablo teş
hir edilrnck+tdir. 

Den·zı:de et buhr m başgösterdi 
Denizi" (Hu~usi} - Burada koyun ve 

keçi eti buhranı başlamıştır. Buna sebeb 
40 kuruşa satı makta olan koyun eti ıcin 
k salıların fa• a z~m istemeleridir. Be~e
d ye de 40 'mru~u mutedıl builnaktadır. 
Bunun için kasablc.r günde 8-10 koyun • 
dan başka hayvan k""smemekte, yalnıı 

bol sığır keserek kılosunu 20 kuruşa sat. 
maktadırlar. 
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AF 
öprüden geçiyorduk. Bacaları Peyniri ortadan :ikiye bölmüş. Bir par· 
cD.B.> li vapurlara bakan dos· çasını terazinin bir gözüne, öbür par • 

tum: çasını öbür gözüne koymuş. Parçalar-
- Haberin var mı, dedi, Denizhan· dan biri öbüründen ağır~: 

kın yeni getirttiği vapurlaTdan birinin - Kolayı var! 
ravaş gitmesine sebeb; uskurunun de- Demiş. Ağır gelen parçadan biT lok-
nlz sathından yüksek olması imiş. ma koparıp yemiş. Tekrar iki parçayı 

- E sonra? terazinin gözlerine koyulnca bu sefer 
- Uskuru denize gömmek için vapu· de bir evvelki. tarbda hafif gelen, ağır 

run arka tarafına biraz ağırlık koy- gelmiş. Ondan da bir lokma koparıp 
rmışlar. yemiş. Velhasıl bir J.okma birinoon, bir 

- Böylelikle iş olmuş bitmiş değil lokma öbürlinden yiye yiye peynlıi bi,. 
mi? tirmiş. 

- Hayır, iş olup bitmemiş. Geminin Kedilere dönmüş: 
arkasına ağırlık konulunca burnu ha· - Ne yapayım, demiş, kabahat be • 
vaya kalkmış. nim değil, iki parçayı denk getirmek i· 

- Aksilik buna derler. çin ne yapmak lAzıın geldise yaptım.> 
- Neye aksilik olsun canım, ben on· Karaköye varmıştık. Dost.um: 

ların yerinde olsam, baş tarafa da biraz - Neye sustun? dedL 
ağırlık koyardım. _ Hiç, dedim. Birşey aklıma geldi 

- Bu sefer baş suya gömülür, uskur d e .. 
gene suyun sathına çıkarsa. _ Aklına gelen hayırdır inşallah. 

- Güçlük mil var? .. Arkaya biraz 
daha ağırlık koymak lazım demektir. 
Aklıma bir hikaye gelmişti: 
cİki kedi günün birinde pençelerine 

bir peynir parçası geçirmişler: 
- Yanyarıya taksim ederiz. 
Demişler. Fakat yar\v'aıwa \nasıl 

ta.kaim edileceğini bilmiyorlarmış. Ke-
dflerden biri: 

- Maymun bizden çok akıllıdır. 
KendisJnden rica e~rlz, bu işi yapar. 
Demiş, öteki razı olmuş. Maymunun 

}'anına gitmişler. Maymun: 
- Hay hay, taksim edeyim! 
Diyerek, bakkalm terazisini alınış. 

- HaY1r mı, şer mi onu bilmem am· 
ma, vapurun arkasına ağırlık konul • 
duğu için burnu havaya kalktı, diyo~ 
sun. Burun suya girsin diye de arkaya 
ağırl1k !koydtmryarsun, buırunl teimır 
yükselince burna ağırlık konulacak. ... 

- Ne ç1kar canım, biraz demir par
çasının, birkaç çuval çimentonun ne 
kıymeti var ki!.. . 

- Orası öyle, demirin filan 1ayıneti 
yok am."11&, günden güne ağırl~an va· 
pur; olduğu gibi denizin içine gömülüp 
kaybolmaz mı?' 

İSMET ıruı.ust 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
50 milyon sene sonra 

bulunan bahk 
Bunıdan 50 milyon sene evvel mevcud 

old\lğu fennen, ilmen sabit olan, ondan 
sonra bir daha da raseanmıyan ve Cros 
soptergü adı verHen bir balık cinsi, son 
gllnlerde, Şarkt J..ondrada Cape eyale
tinde, deniz altında bulunmuştur. Balığın 
boyu bir buçuk metredir. Rengi açık ma
vtdiT. Kılçığı yoktur. Pulları gayet !pd
C!at bir şekilde büyümüştür. 

Bahçe kapllarmm üzerine neden 
taştan yuvar:ak süs er yapılır? 

Avrupada görülen bu Met barbarlar za
manından kalmıştır. O vakitler. her za • 
fer.elen sonra galibler, evlerinin kapısına 
mağlub1arın kel!esini asarlar. bu suretle 
galibiyetlerini tes'id ederlerd:. Gitgiae ?u 
Adet hakiki manası:ru kaybederek bugün
kü şeklini almıştır. 

* Kedi sevenler cemiyeti 

Mavi - Beyaz takım 

Gece mavisi renginde yünden sık iğ
ne bir yelek. Aynı yüne beyaz karıştı· 
nlarak lrroşe ile örülınü.ş bir küçük 
rob. :&bası düz beyaz sık iğne. Kolla· 
rı da öyJe. Yeleğin eteklerine düz be
yaz sık iğne bir kenar geçirilmiş. 

Pratik bir ceket 

( 

Nevyorkta İngiliz aktörlerinden biri- Sade bir biçim, basit bir örgü, kibar * Direkler Ustune yapılan otel 

• • • 
ır nı z 
k il • 

l 
. "" ge • 

nız a e 
~----------------------Gerek Şirket ve gerekse Denizbank mütekabilen Deniz· 

bank kanununa istinaden karar talebinde bulundular 

Denizbank tarafmdan vfild bir mü -
racaatle Satiye işinin Adliyeye intikal 
ettiğini ve asliye 1 inci ticaret mah • 
!kemesinin kararile Satiye Şirketinin 
emvali gayrimenkulesinden olan Be -
yazıd ve Ayazpaşadaki binalarına ted· 
biri ihtiyatt konduğunu yazmıştık. 

Buna ka~ılık, gt-ne mahkemenin ka 
rarı mucibince, Denizbank tarafından 
25 bin lira teminat gösterilıniştir. 

Satiye şirketi ise, verilen tedbiri ih· 
tiyati kararına muhtelif cephelerden i· 
tiraz ederek, hadise iki taraf arasında 
enteresan bir hukuld ihtilaf şeklini 
almıştır. Zira, her iki taraf da ileri 
sürdükle!i mütalea:l.arda De:Qizbank 
kanununu istinad etmektedirler. 

Denizbank, tedbiri ihtiyatı karan is
terken, şu noktayı ileri sürmüştü: 
Bazı eski memurların zamanında 

vukua gelen satış mua\"1elesi, Deniz • 
bank kanununun 21 inci maddesine 
muhaliftir. Bunun için biz, muamele· 
nin iptali için dava açacağız. Halbuki, 
bu binanın istimlaki de mevzuubahs -
tir ki, bu takdirde binanın istimlAk be· 
deli 106 bin lira kadar tutacaktır. De· 
nizbank ise, &yni binayı 250 bin liraya 
saıtın almış builunduğundan, aradaki 
fark bankanın zararına olacaktır. Bu 
arada kalacak olan bizim paramızın 
teminat altına alınması için, tedbiri 
iht!yati kararı Iazımdır. 

Satiye ~irketi ise, !karara karşı şu 
itira'zda •bulunmustur. 

Bundan sonra, mahkeme tabibi adil 
Enver Karanı dinlemiştir. Doktor~ 
hadisede vefata yaralıua lazun gelen 
ıtedavin;in vaktinde yapillnıamasırun 
sebeb olduğunu söylemiştir. 

Bun1an müteakıb, m:ündeiumunrl 
Feridun Bagana mütaleasıru scrde~miş 
ve suçlunun arkadaşını yalnız bara • 
ğından yaralamış olmasından, suçu iş-o 

leyişinde kasd bulunmadığı anla5;1ld1 .. 
ğım ve tedavinin geç yapılmasının ö ~ 
lümü tevlid ettiğini işaret etmiştir. Bu 
suretle, maznunun ceza kanununun 
452 nci ve 448 inci maddelerine göre 
tecziyesini istemiştir. 

Mahkeme müzakereye çekilerek bir 
müddet sonra celse açılmış, iddia ma· 
kamının talebi üzerine maznunun 45 2 
ve 448 inci maddelere göre 3 sene hap 
sine karar verilerek, bunun da ya • 
şından dolayı 2 sene 6 aya indirildiği 
bildirilmiştir. 

Daha çok ceza yiyeceğini tahmin e • 
den Murad, heyeti hakimenin önün • 
de: 

- Allah, ömrünüze bereket versin! 
diye eğil111iş ve sevinerek mahkeme • 
den çıkmıştır. 

Bir avukat katibi hakkında 
takibat yapılıyor 

Şehrimizde bulunan bir avukatın 

katibi h:ıkkır.da adliyece takibata ge • 
çilmiştir. 

Satış muamelesinde hiçbir gayrika
nuni cihet yoktur. Denizbank kanunu- S~lu Nazmi hakkındaki 6<idiaya 
nun 1 5nci maddesine uvgun bulun· göre, iş sPhiblerinin işlerini takib iç.in 
maktadır. Bu madde ahkamına göre kendisine tevdi ettikleri alacaklı bo • 
banka böyle bir satın alma muamelesi nolarında tahrifat yapmaktadır. 
yapmağa mezundur. Tedbiri ihtiyatı Bu arada Ali isminde birinin bono-
kar:annm refini taleb ederiz. sundaki imzayı da tahrif ederek bono. 

Bu itiraznaırıe, Den)?ha)ıka teblliğ yu kendiEine temlik edilmiş gibi gös " 
ec.l ilmiştir. Gelecek cevabı• mü~kıb, iermiştir. Sonra da bonoyu vermiş <>
mahkeme hadiseyi tetkik ederek ka • lan Alinin borçlusuna giderek 148 li· 
rarını ve,.ecektir. ra parayı almıştır. 

Kuruç~şme cinayetinin 
muhakemesi neticelendi 

İşte bu suçtan asliye 1 inci ceza mah 
kemesh1e verilen katibin bu şekilde 
başka işleri de olduğu anlaşılmıştır. 

nin reisliği altında beynelmilel kedi se- bir renk, genç giyebilir, yaşlı da. Dev· 
Kanarya adalarında. Las Palrnasta bu- venler cemiyeti kurulmuştu-:. Burayn r ik, ufak bi tayyör yakası. Uzun, dar 

lunan bir otel fener direklerinin üzerine kaydolunanlar, evlerinde beşer kedi bes- kollar. Dört köşe düğmeler. Yalnız cep 
in§a edilmiştir. Vaktile, Metropol otell lemek, sokakta gördükleri kedileri, hay- leıi alelfide ceplere benzemiyor. Dört lı k h · · f d' kl ı - Kuruç~<mede bir hiç yüzünden iş -
yapı r: en amu.eı;ı ener ıre eri o an va .. n.n. t cemiyetlerine en .emin. vasıtala.rla, köşe, fakat düz deg~ il verev konulmm:::. 
.L· • ad · d b t d. k ~ }enen cinayeti, dünkü sayımızda tafsi-

Nazmi, mahkemede yapılan sorgusu 
sırasında: 

uır gamı. a cıvarın a a mış ve ıre. • goturrnek. her yıl muhıtlerındc kcdıler Bu ka1an da bam başka görünmesi 
le ahu lı 1 

• k latile yazmıştık. - Ben tahsil ettiğim paranın nısfıru 
sahibine verdim, fakat kabul -etmedi. 
Bütün parayı istedi. ffu.lbuki, bu şc • 
kilde anlP.şarak, kendisi beni alacağını 
tahsile rr.emur etmişti, demiştir. 

r s e a naraK. ınşantta ullanılmış- menfaatine birer toplantı, eğlence yap· için kafi. t Cinayetin faili olan Murad hakkında 
ır. makla mükelleftirler. Bütün ceket iersey örgüsü "rülınü dd ................................................................ - ....................... - ............... -·······-··-· • o ş- mü eiumumilikÇ€ yapı.lan tahk&at 
= für. Ya!fasmın kollannın kenarlarında neticele.:ımiş ve Murad cürmümeşhud 

altışar sıra ters yüz örgü var. Cepleri kanununa ve ceza kanununun 448 inci 
baştan başa bu örgüden. · maddesin-e tevfikan Ağı.rcazaya verile 

Sevmigen' 
Sevilir mi? 
Bayan R. S. henüz 18 yaşında bir 

genç kadındır. Nikah dairesinde me· 
murun sualine ccveb cevabını ver • 
eliği günden bugüne kadar ancak 3 
ay geçmiştir. Buna rağmen bana 
~azdığı mektubda: 

- Kocam bana ihanet etmeye baş· 
ladı, diyor, feryad ediyor. 

Bayan R. S. kocasından aynlma • 
yı dU..criinmemiş değil, fakat ona çıl. 
dıras1ya aşıktır. Ve: 

- Ne yapmalıyım? diye soruyor. 
Karıs1nı evlendikleri günün üçün

cU ayı içinde aldatmaya başlayan ko· 
ca bir .. uzun atlama şampiyonu, mü· 
sabakaya giriştih.'ien sonra yan yol· 
da duracak değildir. 

Bayan R. S. in yerinde olsaydım 
bu erkeği hiç affebnczdim, onunla 
yaşarnaf;a devam etmekte en küçük 
bir saadet ihtimali bile görmezdim. 
Çocuğumuz yoktuT, evimiz kat'iyet· 
le teessüs etmiş değildir. Aynlına -
yı, yol yakmken geri dönmeyi çok 
münasib bulurdum. 

- Seviyorum, diyor, çıldırasıya 

seviyorum, diyor. 
Benim bildiğim seven sevilir. Sev· 

meyenin arkasında koşmaya devam 
etmek insanın kendi kendisini ebe • 

di ~dbahtlığa mahkfun etmesi de • 
mektir. 

* Ankarada Baynn .S. G.> ye: 
- Hareketinizde iki hata görüyo

rum; birincisi muhakeme noksanlı • 
ğıdır, ikincisi de kanun bilgisizliği. 

1 7 yaşında bir genç kız çocuklu bir 
erkekle evlenmez, evleni!rse bed • 
baht o!ur. Kanun! bilgisizliğ-e ~e
lince.. bu dakikada onun verdiği ne
ticeyi öğrcnmi~ bulunuyorsunuz, 
ben ne söyliyeyim? 

* Es'kiselıirde Bay cA. Z.» 
- Kanun müsaiddir. Kadını ni • 

kabınız altına almadan da çocuğu 
tanıyabilirsiniz. Bu, sizin için bir va 
zifedir. Her şeyden evvel onu ya • 
pınız. İstikbal hakkında bir karar 
vermek için acele etmeye lüzum yok. 
Bırakınız, aradan biraz zaman geç • 
1>in. Sonra tekrar konuşuruz. 

* İzmirde Bayan aH. ff .,, e: 
- Sizin derdinizin içinden çıka • 

madım. Evvela bir doktorla, sonra 
da bir avukatla istişare etmek, on • 
dan sonra da diişünmek IAzım. Ceva.. 
nım çaresiz gecikecektir. Sabredi • 
oiz. Mcktub istediğiniz gibi adresi • 
nize gönderilecektir. 

TEYZE 

Her kadın bilmelidir 
Kocanız bazı gün her zamandan erken 

kalkar, yahud işinden dönerken fazlaca 
yol yürür. Bu jki şey de onun iştihasını 
açabilir. Böyle bır zamanda önüne rast
gele blr yemek çıkarmamalısınız. Vakıiı 
iştihası olan basit de olsa her yemeği 
yer amma değişik bir yemek daima neş· 

eye bir vesile olur. 

* 
İşinden dönen erkeği karşılama tarzı 

da onun neş'elenmesine çok tesir eder. 
İşlerinizi erkeğiniz eve dönmeden bitir -
meli. onu daima çiçek gib! temiz ve iyi 
giy.inmiş olarak karştlamalısınız. Şayed 

herhangi bir şeyden canınız sıkılmış =se 
eöstermelisiniz. 

rek muhnkemesi dün yapılın~ır. 
Suçlu Murad, mahkemede hddiseyi 

şöyle anlatmıştır: 

İddia makamı ise, suçlunun tevkifini 
istemiştir. Mahkeme de, bu talebe uya· 
rak, su~u Nazınin'in ilevki.'.filııe karar 
vermiştir. 

Bir genç kızın Ustune 
nişanhsı kezzab atmış 

- Mesai saatinden sonra, fabrika • 
nın arnclt- yurdunda idik. Arkadaşlar, 
hep birlikte yurdun banyo dairesine 
girerke:rl, ölen Mustafa ceketimi çekti. 
Bu yüzd~n aramızda durup dururken, Esved isminde yüksek bir aileye 
kavga çıktı. Mustafa ile arkadaşları be- mensub olan genç bir kız, dün müd ., 
ni altlarına aldılar ve dövmeğe başla· deiumumiliğe müracaat etmiştir. Es • 
dtlar. Bu sırada ceketimin iç cebinde- vedin eski nişanlısı Beyoğlu Parmak • 
ki bıçağ! çıkararak ellerinden kurtul· kapı tramvay durak yerinde genç kı • 
mak için Muıstafanın bacağına sapla· zın üzerine kezzab dökmüş ve 150 lira 

d 
değerindeki mantosu parça parça ol 

ım. ~T 
Bundan sonra şahidler ıdiiın1enilmiş, muştur. l,;Stelik, genç kızın bacağı da 

bunlardan bir kısmı vak'ayı görmedik· kezzabla yanmıştır. 
!erini, b ir kısmı ise suçlu bıçağı Mus· MüddPiumumilik Esvedi tabibi adi· 
tafanın bacağına sokarken gördükle • le muayene ettir€rek, suçlu nişanı 
rini söylemişlerdir. hakkında tahkikata başlanmıştır. 

iki ahbab çavuşlar: Hindislanda bir suvare 
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Uyku ve Ben 
YAZAN: iSMET HULOSI 

İstanbulda 284 yıl önce kopan 
ilıtilô.lin korkunç lıikô.gesi 

[ " Son Posta ,, nın tarihi bahisler muharriri yazıyor ] 

Misafirlerim var .. 
misafirlerim anlatı -
yo:rlar, ben d!nllyo • 

• rum. O geliyor .. 
Ben - Ne işin var? 
Uyku - Sana gel

dım. 

Ben - Şimdi BlI'a
sı mı, misafirlerim 
olduğunu görmüyor 
nıusun? 

Uyku - Görüyo -
rum amma, dün ak -
şam da bu saatte gel
diın. Gene, mj.safir • 
!erim var, dedin; at
lattın .. 

Ben - Ne yapa -
yun, kabahat bende 
mi? Dave; etmedim 
ya.. kendiler: geldi • 
ler. 

Uyku gelmeselerdi 
Bu sırada erkek 

misafir yüzüme bakı
yor: 

- Ne buyururııınuz? 
Ona: 
- Ha evetı 
Diyorum. uykuya dönüyorum: 

• 

Ben - Baksana, seninle lafn dalmış • 
Uyku - Geldin 

Tam zamam değ. 

d 'ti :mi? tun, ne dediğini anlamadım; hay i gı . 
Ben - Aferin sana Uyku - Sen de fazlı geliyorsun, bari Uyku - Gene ne 

söylediği bir şey olsaydı. Karısının man- olsa seni severım 
tosunun düğmesinden bahsediyordu. hele şimdi seni nı 

Ben - Neden bahsederse et.sin, misa • güzel uyutacağım .. Di 
fire kar9ı kabalık oluyor, haydi git. güzel rüya gostereceğım ta sabaha kadar 

Uyku _Yok yok. Pek gitmiye niyetti Ben - Sabah oluncıya kadar dedin d4 
. •1 1 . ..n...._, birer birer n.a.ıc. ihtil4lcilerm tmane atılma.ya DQflcınch değilim! şimdi aklıma geldi. Sabahleyin bır işim Başı iatenı en. enn c.ae~ ~ -.-~·· . . . . ala k . d 1 C Ben _ Ayıp oıuyor. göz kapaklarıma var. Bizim ev sahibine kira vermek lılt t.: H- Paıra gelinci· lıyerek kendısını par ma ıste i er. e. 

· d d .. rd .. ncl rilmesini emre w. useyın s Halh k b' d b ı d b k 
On yedınci asır ortasın a o u kad Zurna Mustafa Paıa kayma- leh Hasan Ağa mani oldu. Nişancı Paşa- ·0turmaktan vazgeç. zım. u i ce ım a et ıra an aş a 

Meh.medin çocukluk devrinde İs~nbul eJI ram o:u P'ırsa~n istifad•.? ederek sa • yı geri bırakmadılar. Yanlarında alakoy. Uyku - Şimdi sem bir esneteyim c!e para kalmamış .. nereden bulup vermem 
kar~ yıllarını yaşsmıştır. Padışahın ço- ıhıe . k iated" dular Bunu haber alan Kızlarağası ta • gör. Uyku birdenbire ortadan kayboluyor. 
cukluğu.ndan istifada ederek hükfuneti daretl e geçırme _ . '- . . 'k' vukç~ Musatafa ~aşa ile bir hattı şerif Ben _ Yapma kuzum Ne olur, onlar düşüruniye başlıyorum: 
evveli. Yeniçeri ocafır..ın ileri gelen ağa· Martın birinci Salı gum .. Gırıdden ı 1 

p a· h k 
1 

. d'kl . t gitsin, sen sonra gel. - Acaba Aliden borç istesem veril 
1 b lt 0 yollaıdı a ışa as er erme ye ı erı u- k d lan nüfuzları altına almışlar. Her şeyden yüz Yeniçeri geHi. Bun ar eş a ı sen.· · . haklu . . dağılın 

1 
Uyku _ Hep senin dediğin olaca e- mi? 

evvel fa}ıst menfutleri:u düşünerek mem denberi orduda kaİmlflardı. Her yıl hak· zu ::. eıa:eğı ıçm a annı ğil ya.. - Acaba Hasana söyle.sem ne der! 

1ıltetbı ,,erişanlığına sebeb olmuşıanıı, ları için esvablık çuh:ı ile pan almamı~ e~=~~wı etmek için Yeniçeri a- Misafirin k~nsı konuşuyor: - Hiç kimseden de :ılacağım yok kJ 
P'akat çok sürmemi§, sarayın hazırladığı !ardı. Birikmi§ pa~a ~e çuh.ı haklan var- ğası ile Klhya azlolundular. Fakat ihtilal _Beyefendi biraz rahatsı7. galiba?.. gidip istiyeyim! 

bir ihtilAI ile ocak ağaları tepelenmiş., fa- dı. İstanbula Yeruçerı ağasına derd yan: eller bunun kafi olmadığını bağırmağa _ Hayır. hiç rahatsız değihm. Doluya koyuyorum olmuyor. boşa ko, 
Jtat bu sefer de onların yerine saray er • mala gelmi§lerdi. Ala onları Yenfçcrı b !adılar. İdamlannı iatediler ve bir a- Uyku, tam bu esnacia bır azizlik yapıp yuyorum; olmuyor. Vellıa.sıl aklıma, sad! 
J1Anmı teşkil eden kara hadınıağalann ta- kahyasına g6nıderdİt derdlerini bir kere de y: divanı yapılmasında ısrar ettiler. Ha- beni esnetiyor. Misafirim gülüyor: ra şifa verecek bir çare gelmiyor. 
p.llılıb ve saltanatı başlamıştı. Suiistimaı. ona açtılar. Para ve çuha istediler. Klhya zineyi bir takını hırsızlann soymakta ol· - Uykusu7.Bllnuı zannederim. Bağırıyorum: 
lar ala.Dildijine gen14lemiş. ev et zenci- Y · nan u........ · . duğunu. verılen ultlfemn hep kalp akçe Hemen ceva verıyo · - Uy u nere esin. 

d 1 be bu 1 h -·-·nda!l kovdu: cDefoluıı . . b · rum· k d ' 

Jarin elinde kalmıştı. Nfüayetr Sipahilerin baldırıçıplaklar, . sers:"~~rL Y_oksa hepı- olduğunu söylediler. Ve kısaca bildirdi- - Kat'iyyen! Cevab yok, tekr~· bağınyorum: 
önayak olmalarile biı: kanlı ihtilal daha nizi boğdurur, le~lerının denıze att~n • ler: Mademki padi.şah!an idi. kcmdisini G<>z kapaklarımı gitgide bastırın uy • - Ne olursun uyku geH 
kopmuş idi. Bu seter de kara ağalar öl • rım. Meyhanelerde sarhoş olur, sonra b~- görmek istiyorlardı. Ayni giln i.kindidP.n kuyu oradan kaçırmak için gözle kaı ara. Gelmiyor bir türlü .. tek o gelir ümidilo 
dil:ı1llmüftü. Amma devlet gene kurtul • na gelir para He çııh.ı istersiniz:. dedı. soııra ortaya bir kur'an, bir kılıç ve tuz sın.da gözlerimi oğuyorum. Horhor hamamının kurnalarını saymıya 
mantlfb. Hüküm ve nüfuz cMeydan ağa- Zavallılar ~ı.p kaldılar. Atmeydanına il~ ekmek getirildi. Bir Yeniçerinin kılı- Uyku - Nafile, ne yapsan kaçacak de- .başlıyorum. 
lan• adını alan ve bütün meziyetleri ka· gittiler. Orada cebeci ve topçularıı rast - na hata gelirse uğrunda baş verecekle • ğilim.. - Kapıdan girince sağ tarafta.kı hal • 

badayı!ılı: olan bir takım cahil Sipa~! !adılar. 400 kişi kadar Uliier. Onlar da rine yemin ettiler. ayni şekilae Sipahiler Ben - Bu alı:pm yaptıtın azizliğe dl- vette üç kurna, sol tarafındaki küçük 
ağalarının ve onlann ayakdaşları bir ta • gayri memnun idi İstihkak.lannı alama- de yemin ettile!'. Yeminden sonra dua e- yecek yok. halvette iki, göbek taşının etrafındakiler: 
kıın lbaldırıçıplakların eline geçmişti. mışlardı. Fakat ayın dördüncü Cuma gü- dildi. Bütün ihtilAI rüesası sabaha kadar Uyku _ Azizli\, mazizlik bilmem .. her Bir, iki, üç, dört, beı ... 

İşte kara afalar sa!\anatmı yıkan kan- nüne kadar hiç bir J'!Y olmaıruıtı. O gün Yeniçeri odalannda kaldılar. Sabaha h- zaman senin drdiğ:n olacak dellil yal.. Uykunun geldiğ;nı hisseder gibi olu • 
h ihtilale tarihimizde cVak'aı Vakvak:- öğleden sonra Atm~ydanınd.ı 5000 den dar kendilerine teslim edilmesini istedik- Bak misafirlerin de kalkıyorlar. yorum. 

1"> denilir. Sebe~i. ihtiliildo öldürülen - fazla Sipahi, Cebec" Yenıçeri ve topçu lor! kimselerin listesini yaptılar. Bunlar: Ben _ Hep oen;n yilzilnden. Ben - Kuzwıı uyku, nerey kaçtın, hel• 
lerin cesedler!nin Atmeydanındakl bir çı- taplanm,.h. Kend;•er;ng yapılan kötü Kız!arağası. Kapıağası. padlfahın hocası Uyku_ Fazla ileri gitme, sen demem- geı hele gel! nar ağacına asılmasıdır: Eski mallarda muamelenin intikamını alacaklarına ye- Bı·ıa·1 Agya, musa·· hı'b Yus··• Ağa, Valı'da_ h t · Uyku Gelivorum k a g'" 1 · · 

w. nunsun .. bana asre sın. - • .. ap oz erını. meyvaları bir takım çıphk insanlar olan min ettiler. Cuma!'tesi günü ayni yerde- Sultanın baş haremalia ... • Caco İbrahı'm · , Go'"zlerı·m· kapıyoru y u 

b •"4 Ben _ Öyle amma ne yapmalı ı m .. uyuyacagım. oı: ·Vakvak ağaçlarından bahsederler. İstan- ki kalababk 10000 kiJi olmll§tu. içlerinde Ağa, tersaneemini Salih Efendi, Şabar. Misafirleri kapıya kadar teşyi ediyo • sırada yanlı.ş kapı çalanlar gidince arka 
bul halkı Oa bu tarihi çinara Vakvak a • bir Sipahi var>dı. Adı Celeb fü•an Ağa kalfa, Şaban kalfanın karısı Mülklü ka- ruın. Odama çekiliyorum. Soyunacağım, !arından kapıyı sürmelemeyı unuttuğu 
pcı demişti. Milidın 1655 yılında olan bu idi. Günde altı akçel:k bir timarı vardL dın, Delibirad Hamid Ağa, Çavuşbaşı kapının zili çalınıyor: mu hatırlıyorum. 
ilıtili! gilnlerinde Mösyö Jan dö Tev•no Zarif bir adamdı. Gayet güzel konuşu - Ağa, Kara Abdullaiı vesaire ... Altmış k~ Uyku _ Ben fimdillk lidiyoruın. .. Ben - Du~, .uyku; iki dakikada kapıy adındaki m~ur bir Fransı~ seyyahı f.s- yordu, gayet zeki v::? kurnazdı. Cemiyet•n idiler, hatta dediler ki, listey~ padişahın N , surmeler gelırım. 

d Ş • M Ben - eye. tanbulda bulunuyordtı. Bu seyyahın ihti- h ..... oldu. Gene Sipahiler e:ı am,;ı eh- anasını da yazmu:ılu, fakat kendı'sı·nı· kur- Uyku Artık bu kadan da fazla ba 
~ -s Uyku - Bu zamanda kapı çalınması - • lAl hakkındaki notlannı Son Postaya na.le. med Ağa, di~er bir Mehmed~ğa da ce • tarmak istı"yenler büyük- bır' par_. vere ... e"' banın U!:a~ yok. 6 

.. ~ sinirime dokunur .. sonradan gelırim. s 5 " !ediyorum. mivate katıldılar, hep bir.den, padişahı bir çıka..twuaJar. Be Canı k · · ı.. Dr 

•J ~ • -~ Ben - Çok geç kalma ha. n - m uy u. cıcım. uya.u, .şubatın yirmi sekit!nc, Pazartesi ga- ayak d;vanı toplaması için zorlamağa ka • işlerini biıtrtneo Elıııeydanmda to~lan- yapayım.. kapıyı sürmeleınezsem. gözıi 
mı padişah Giridden gelmiş olan Ömer rar verdÜÔr. Bu toplantıdan haberdar o.. dılar. Oradan Atmeydanına gittiler. Fa- Uyku cevah vermeden kayboluyor.~ lhe giremezsin •• m.alfun ya, geçen akııın 
l'lşa ile Ciğer ı>bitlerı dinledi. Bunlar lan ve devlet işlerindekt yolsuzlukların kat kendilerini tatmin edecek hiç bir ted- pıyı açıyorum: Tanımadıfım bir erkek<e karşımızdakiler! hınız aoyılu. 
Oiriddeki askerin imdads17lık!an inim da başlıca müsebblblerinden bulunan bir alınmayınca lı:ııvv"' Irullaıuııağa ka - bir kadın: • Kalkıyorum, kapıyı ırilrıneliyor, dönü 
lninı inlediklerini arzettiler. Bunun üze- Kızlarağası ile diğer hadunağalar Na· rar verdiler. Saat onda 6ç defa •Allah, - Affedersmlz. yaıılıf olduı zanııedı- yorum, yatıyorum. Ben kalkınca uyku dı 
rine pad;<:ah müft!yi, veziiı, kaz°asker • kfbül~!:raf Efendiyi cemiyeta gönderdi • Allah• d' b·~ ...:ıılar B .. th. . riz, Nihad Beyleri arıyorduk. kaybolu .. ennı·-c:ı. 

-s ~ ••• » ıye oı.glnı • u mu ış sesı Alt d ki k t! .. ır 
leri, Yeniçeri ağa.sını, altı bölük ağaları- ler. Bu adamların maksadlarını öğren - işitince padl§&h hayret içinde kaldı. Ne - ıınız a a Ben - Uyku neredesin? 
nı, Sipaıbi ağalarını huzuruna çağırdı. mek istediler. Berikiler arzularım bir k'- yapacağını bilemedt#fnden Kızlarağasın· - A,ffedersini%. Ses vermiyor: 

Hepsinin önünde sadrazama Kandiye şeh- ğıda yazarak Nakibüleşrafın eline verdi- dan sordu. O da bu adamlann validesile Tekrar odama giriyorum: Ben - Uyku neredesin, saate baksana 
rinin zaptolunmasını arzu ettiğinı söy • leı ve doğruca padişaha götürmesini em- beraber en sadık bendelerinın başlarını - Hay Allah tam yatacatun sırada iki buçuk oldu. yazıktır bana .. 
ledi Buna karşı: c:Allah muradınızı hasıl rettiler. Fakat ku:laraj'tası bu haberin pa- istediklerini söyledi. Bunun üzerine pa- geldiler. 
etsin!> cevabından başka bir şey söyliye- dişahın kulağına gitmesinden korktu, dişah kendi el yazıslle bir hattı ıerif gön- Yatağıma giriYonım. Uyku gelmiyor: 
memesinden sadrazam Süleyman P&§a • Nakibfileşrafı: cMazulsün!> deyip saray. dererek maksadtannı sordu. Eğer ker.d;. - Uyku neredesin? 
dan mühürünü derhal aldı. Zira sadra • dan kovdu. Cemiyete de Nişancı paşa;"! sinden bir şey istiyurlarsa Alay köşkü al- Cevab yok: 
zamlar bu mühüri.i her zaman koyunla • gönderdi. Dağılmalarını, Yeniçerilerfn tına gelmelerini emretti - Uyku, kuzwn uyku. canım uyku ge-
rmda taŞU"lar. Kapıcılar kethüdasını ça - hakları olan par:üar Ue çuhelann verile- Bu müthiş kalabalık Alay köşkü altına livcr. 

~ırarak mühi.ırünü onun elıne teslim etti. ceğini söyletti. Fakat berikiler Nişancı akmağa başladı. Öyle ki Cebeciler çorb~. Dakikalar geçiyor. Nihayet onu gözle-
Hemen Giride gid~rek Giriddek.i Türk Paşayı t3§a tuttular. Padişah tarafından cısı sıkışmadan boğulup öldü. rlınin üzerinde hisseder ıil>i oluyorum: 
ordusunun serdarı Hüsı:::vin Pasava ve • değil. Arablar tarafından geldiğini söy. (Devamı 13 üncü sayfada) Ben - Geldin mil 

Gene ses vermiyor: 

- Kuzum uyku. camın uyku. bana loy. 
ma, bana acı, ocağına düştüm. 
Başımı yorganın altına saklıyorum. Uy 

ku geliyor. 

Uyku - Artık kara:.- vendin ha? 

Ben - Nerede kaldın, seni bekliyor
dum .. haydi, haydi kendini göster. 

(Devaını 14 üncü sayfada) 



Naşit 

Reşad Rıdvan Bey 
Babası Rıdvan Paşa, oğlu oynıyacak, seyred :cek, eser yazacak tiyatro bulamasın 

diye bir emirle bütün tiyatroları kapatmıştı, fakat o gene yetişti ' 

- 28 - ler Bu mektebe açıldığı sıralarda 197 mi:rlerinden Kerim Bey; Darillbedayiin 
Rıdvan Paşazade Reş:d Beyin bir kaç namzed müracaat etmişt.i. Memleket;n kuruluşunu telmih ederek iÖyle demiş • 

cümle ile olsun üzerinde durmak llzım· tanınmış edip ve muharrirleri, san'atkAr- ti: 
dır Reşad Bey çocukluğundanbcri tiyat- ları bulunan bir heyeti mümeyyize buzu- - Artık pabucunu..: dama atılıyor, Ha
roya ~ık, sahncnın kara sevdasır.a tu • runda imtihanlar yapılmış~ı. san Efendi. Halk sızi dinlemez bundan 
tulmuş bir adamdır. Kara sevdaya tutu • Yanılmıyorsam, müracaat edenlerin Y!l· sonra .. 
lan bir insanın gözü nası! bir şey görmez- ndan fazlası kazanamamış, pek mahdud Hasan Efendi hiç kızmadı, sakin ıakin 
se, aynen Reşad Rıd\•an Bey de böyle se- bir talebe alınmıştı. Kazananların ara • d~di ki: 
neler geçirmişt1r. Pek küçük yaşta ku- sında hatırladıklarım şunlardır: - Halk şimdiye kadar bizi dinledi. Bun 
lis aralarına giren Reşad Bey tiyatroya o Galib, Emin Beliğ, Hakkı Necib, Halid, dan sonra bizi dinlemi.yecekse, başkasını 
derece iptila gö.:;termiştir ki, babası Rı:l- Kamil. ,piib.. Tntbikat sahnesinde şu dinlemeğe alıştırdığımız içindır. Tiyatro 
v~n P~a oğlu oynıyacak, seyredecek, e- aktörler çalıştılar. yükselirse biz iftihar duyarız. Çorbada 
ser yazacak tiyatro bulamasın diye, bir Nazım. Rıfkı, Faik, Celal, Şehab, Rıza. bizim de tuzumuz var merak etme .. 
emirle bütün tiyatroların kapılarını ka- Sadi, İsmail Zahid, Ahmed Fehim, Tev • Hasan Efendinin ismi geçerken, ayni 
patmıştır. Bir seneye yakın süren bu ic- fik, Vahan, Araks·, Mina, Roza, Mari, giln Letafet apartımanından çıktıktan 

rayı san'attan men, birçok aktörlerin iş- Mineyan, Arabyan Efraz.. sonra ,bana anlattığı bir vak'ayı ıda nslc
ıiz kalmalarına, sefalet çekmelerine se- Mektebde, Manakyan Bürhaneddin, lcdeyim. Beraber yürürken, kar§tlaşt! • 
beb olmuştur. Bu sıralarda Hasan Efendi üstad Fehim, Celal •rahsin, Halid Fahri, ğunız iki adam yüzlerimize dikkatli dik
Şehzadebaşında gazino i§letmiş. Asun E- Rıza Tevfik, Şehab Rıza. Salih Fuad, Er- katli bakarak birbirlerine bizi göster • 
fendi ocakçılık yapmıştır. Babası tiyat • tuğrul Muhsin, Riyoti, Sadık, Arif Hik • mişler: 

roların kapısına kilid de vurmuş olsa, n.et Bey ve Efendiler de mektebde muh- - Naşidle Kel Hasan demJşlerdi. 
Reşad Bey gene he\•esin. alacak, istida - telif Elersler veriyorlardı Merhum kel denilmesine pek içerler-
dını tekemmül etti.recek yerler bulmuş, Biz ancak onla':ın faaliyetlerini tak • di. Gene kızını§, bu kızgınlık arasında 

oynamış ve yetişmiştir. Aktörlük, reji - dirle ve muvafbkiyet temennilerile u • şimdi anlatacağım vak'ayı hikaye eyle • 
ıörJük, temaşa mu!~arrirli~i etmiş olan 1 u.ktan takib ettik. Tulüııt zaten Jeyle~in mişti. 
Reşar.i Rıdvan Bey bızı, uzun uzadıya ten- attığı bir yavru idi. Bizimle kimse meş- Hasan Efendi, Kadir geceleri oyun oy
vir etti, Darülbedayiin kuruluşundaki gul olmadı: meşgul olmağı aklına getı::-- namazdı. O gece ekAbirden birine iftara 
maksadı anlattı. Hepimiz kendilerine mu· rnedi ve getirmıyor da... giderdi. Gene Myle bir Kadi: gecesi Ki· 
vafiakiyet temennı ettik. Memleketm Hasan Efendi ile toplantıdan çıkıyor • lercibaşı Osman Beyin konağına davet 
ciddi bir tJyatroy:ı olan ihtıyacı üzerinde duk, m rhum aynen şunları söylemışti: edilmiş .. Hasan, çok temiz giyinird,. Q. 

bizim de ayni fikird-:! olduğumuzu söyıe- - Bız devrimizi yaşadık, elbette bu nu tanımıyanlar, kılık kıyafet yerinde 
dik. Yalnız bizim yollarımız ayr: idi. Bu memlekete derli toplu bir tıyatro lllzım~ .. olduğu için mabeyne mensub, yahud 
t~kküle taraftardık. Fakat hiç birimiz Biz vazifemizi de yaptık. O tiyatroya se- yüksek bir memur fllAn sanırlardı. Iftcır 
L,.c;tirak edeme2.d!k. Nitekim böyle bir tek- yirci bizden gidecektir. Biz tiyatronun sofrasında Aks.arayın meşhu:: on ikile • 
lifte bulunulmadı. Aktör ve aktrisleri • iptidai mektebiyiz. Onlai." yJksek kısmı .. rinden Arab Abdullah bulunuyormuş. 

nıizden bazıları Daıi.ilbedayiin yam sıra Şehzndebaşında bir çayhane.de, Hasan Hasan Efe:rudiyi S?frada kerli ferli görün-
açılan mektebe bir müddet devam etti - Efendiyi kızdırmak istiyen, eski polis a- (Devamı 14 üncü sayfada) 

Rükreşteki Balkan Matbuat 
intıbalar konferansından 

Konleranı azala ra bir arada 

Toplantılardan bir inil ba: Açılq ceÜe•i 

Koni er anı azalarından bir grup 

- Allah rahatlık versin, nuriçeşma! 
t~aallah hayırlı düşler göriirsün! 

Son Posta'nın Romanı : 58 tiye nazın gücenik bir tavır takınıyor, 
kadın da gGya, hareketinin hicabını 
hala duyuyormuş gibi davranıyordu. 
Lakin fasıl başlayıp, ilk kadehler de 
boşalınca bu vaziyetin cali olduğu ta
hakkuk ett: ve iltifatlar, cemileler biri
birini tnkib eder oldu. 

* Erte.c;' gün, dediği gibi, RanA eve vaz-
ıyed etmişti. Pencereler, kapılar açıl -
mış, her taraf tem;zleniyor, siliniyor -
du. Perdeler indirilmiş, halılar, secca -
deler silkilmiş, yüzü yıpranan döşe-

meler tamire, döşekler hallaca gönde • 
rilmişti. Alaca karanlıkta ~la çıkan 
Beberuhi. ilk iş olarak satın aldığı en -
!iye ile iyice burnunu doldurduktan 
sonra, dosdoğru Sarnatyayı boylamış, 

Pesendi bulmuş, Rananın avdetini ve 
kararını müjdelemişti. 

Bir parça mırın kınn ettikten sonra, 
Pesend hem Neveda)'! bulmayı. hem de 
ertesi s3bah için gelmeyi vMetmişti. 
Bu muvnffakiyetle eve dönen kambur 
kollannı sığadı ve aşağı katın, mutfa • 
ğın, kahve oc·a~ınm temizliği ve tanzi· 
mi ile ~_şgul oldu. Etekleri zil çalı • 
yordu. Evvela baykuş yuvası gene ka· 
narya kafesi olacaktı. Saniyen enfiye • 
sine kavuşmuştu. Salisen de, R1manm 
Cafer paşa gibi ceberut bir veziri yere 
vurmasına şahid olacaktı. Bunun nasıl 
olacağını pek merak ediyordu. Dili va· 
np soramıyordu amma, herhalde heri· 
fe iyi bir oyuıı oynayacağından, güzel 
bir ders verileceğinden emindi. 

Hazırlıklar ikmal edilip de, Benlinin 
evi eski temiz ve şen manzarasını al • 
dıktan sonra, Rana, onu yanma çağır • 
dı; ve kendisine verdiği talimat daire
sinde, zaptiye nazırına hitaben bir mek
tub yazdırdı. 

Beberfı'hinin özene bezene kaleme al
dığı bu mektubda, şöyle deniyordu: 

«Benim dcvletlu paşacığıın! 
cEvvelisi gündenberidir İstanbulda

yıın. Beni getirtmek 16tfünde bulun
duğunu? içi:ı size şükran borcumu na • 
sıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Sizden 
ayn ve uzak yaşamak benim için haki
ki bir cehennem azabı idi. Ettiğim ca • 
hilliğin manevi cezasını bu mertebe a-

"Ah ne baygın bakışın var, 
~.~ ~ 1 ı ~atı rgu @lr· LJ?t tl @.tt I· :~ô~~o 

.rs~:ı:-uK~ a be~az şemsıYelıl,, '~:~::. 
ğır tahmin edemez .. 
diın. İstanbula av • 
detim hakkında kati 
emir verildiğini ha .. 
ber aldığım dakika· 
µa duyduğum sil .. 
rurü b'payanı nasıl 
arz.edeyim? Beni fğ .. 
fal edip de, siz sev .. 
gili ve muhterem 
pac.-acığımdan ayı • 
ran o mel'unla her 
gün ne türlü rnüca • 
del<? ettiğime, ve 
mukabilinde ne ha • 
karetlere, ne işken • 
celere maruz kaldı • 
ğıma Cenabıallah 

şahiddir. Emriniz, 
en muztarib bir a • 
rumda Hızır gibi ye-
tişti. Hele şükür, 
kurtuldum. Size gecelf gündüzlü dua 
ediyorum. Buraya ayak basar basmaz 
iki tane kurban kesip, fakir fukaraya 
dağıttım. Lakin benim dandünyada bir 
tanecik velinimetim paşacığım, gön -
lüm ha!A mahzundur. Vapurdan çıkıp 
da Zaptiye kapısına götürüldüğümde 
mübarek huzurunuza çı.kacağun, ce • 
malinizi göreceğim diye az kaldı aklı· 
mı kaçınyordum. Lakin ümidim boşa 
çıktı, ve huraya ölil gibi geldim. Bilyük 
paşam! Kusurum varsa affedin. Klılla· 
rının kabahatlerini affetmek büyüklü· 
ğün şanındandır. Ayaklarınıza kapa • 
nır, yalvarırım .. dünyade tek bir eme
lim knldı ise, sizi son bir defa görüp, 
mütealdtben de can vermektir. Hele 

BebeTUhi mektu bu Rdndya okudu 

kullarınızda ölebi~k maihariyetine 
nail olursam, bunu en büyük bir sa&· 

det teiakki edeceğim. Ben gene Seniye 
hanımın evine döndilm. Bedbaht öm • 
rümün sonw1a kadnr, günlerim, saat· 
lerim, kafe.s Rrkasında, matem libaslan 
içerisinde, efendimizin kudumunu göz.. 
lemekle geçecektir. Eteklerinizi, ayak· 
larınızı öper, bastığınız toprağa tahas
sürle, hicranla yüz sürerim, efendim 
hazretleri. Cariyeniz: Riına» 
BeberCıM mektubu Ranaya okudu; 

o da beğendi. 
- Şimdi, dedi, bunu hemen al gö

tür, o pis bunağın adamlarından biri· 
ne ver. Amma, dikkat et, eline mutla· 
ka değsin. 

- Merak buyur • 
ma kadınım. 

Rana, şöz ara51nda, Seniyenin ümid· 
siz hasta yattığından bahsederek, evi 
bizzat idaresi altına almak istediğini 

arz ve pa~anın himayesini rica etti. 
Onun bu ricasını kabul etmekle be 

anlamadığım bir '"aber, p!l~a. nakden yardım vadında da 
Ş<?Y varsn, bk ta • bulundu. Artık, Rananın memnuniye
raftan intikamdan ı tine pavan yoktu. O gece, sabaha ka • 
falan b? hc.-<>r • ., dar, şuhluru ile, ncş'esile meclisi gaş· 
öbür tara.fıtan da o ·etti. Paşa, kısa bir aynlığın kamçıla· 
laine diller dök - vıp arttırdığı bir düşkünlük, bir mu· 
mekliğind r. .l. 1 habbet gösteriyordu. Rananın nedame· 
değil a? Bu iki zıd· tine, sevgic:'ne inanmıştı; ve bundan 
dm bir araya geli • memnuniy~t duyuyordu. Ertesi gün, 
şini idraki kasira - öğleye yı-kın uykudan uyandığı zaman 
nem almıyor. kendini R5r.anın kollan arasında bu· 

Rana kahkaha ile lunca, çocuk gibi sevindi. Üzerinde kafi 
güldü.. para bulunamadığına teessüf ederek, 

- Onu sonra an. koynu:nd~kl pırlantalı saati çıJkanp 

}arsın, İzzet efendi· kendisine hediye etti. 
ciğim. Hele bir defa Artık, haftada iki defa, gayri muay· 
herifi tuzağa düşü - yen ak~a111lar, buraya geliyordu. İn'am 
relim. ve ihsanları sayesinde; Ranarun evi es· 
· - İ~allah, me • ki mamur ve müreffE: manzarasına ye• 
dan mübahatim !. niden ı~avu~uştu. Cafer paşaya tah· 

İnşallah, baisi sür<ıium!. sis edilen günler haricinde, gene şeh• 
Bunun üzerine, kambur k~a koşa gi· rin kibar sınıfına rnensub misafirler 

dib, mahrem maruzattır kaydile, mek· burada eğlenmeğe geliyor ve bir hayli 
tubu, paşanın gidiş ağasına verdi. da para bırakıyorlardı. 

Aradan kırk sekiz saat bile geçme- Araba yenilenmiş, bir çift beygir a· 
den, Cafer paşanın, Çarşamba akşamı lmmış. yeni de bir arabacı tutulmuştu. 
teşrif buyuracakları ve bir iki ehli dil Beberuhiye, paşa her gelişinde hür .. 
sazende hatun ile, nadide mezeler arzu metlice atiyelcr veriyor, kendi kutu • 
eyledikleri, bir mikdarda, isti'hzarat sundan enfiye ikram etmek gibi pek 
için akçe gönderdikleri müjdel ndi. O, büyük bir teveccüh eseri gösteriyordu. 
dediği n~amda, yatsıya yakın, evin Hasılı evin içinde ncş'e, bereket var
önü.nde duran bir kira arabasmdan dı. o eünlcrde hakkın mağferet'ne ka· 
inen paşa hazretleri, başta Rana olmak vuşan Benli Senivenin ölümü bile bu 
üzere bütiln ev halkı tarafından karşı- gidi~in ahengini bozmadı. Onu, Topkn· 
lanıyordu. pı dişar1<;ma götürüp gömdükleri gü • 

Rfuıa ile onun arasında bu ilk milla· nün ak!'~m1, gene bersab·k sazlı sö-lü 
kat, başlanğıçta birnı soğuk oldu. Zap- ı bir toplantı yapıldı. (Arkası var) 
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den kapıyı üstünden kilidle -

yip hareket etmişler. Neden cBen daha mektebe gider " 
ken, çok sevdiğim bir arka • 
daşım vardı. Amma hiç bana '""' sonra arkadaşım uyanmış. 
benzemezdi. Ben ne kadar • Bakmış kapı kilidli. Sarsıntı -
denizi, gemiciliği seversem, o • I dan geminin gittiğini anla -
da o kadar den~en gemi • "':.si \ . ~~ ;-~ mııı. Evvela benim kendisine 
cilikten korkardı. Büyüyünce ·~ \t .. hir oyun oynadığımı zanne -
gemici olacağımı söyledikçe ·· ~ ~erek kızmış. kapıyı tekme • 
beni vazgeçiırmek için hep na- - 1 • 

&ihı:ıt verirdi. İkimiz de bü • ~;·1.<· ._ '' ~ . ~j ... _. !emeğe ba~lamış. Gürün•üye 

Yıldı.c - (Kardeşine) kardeiim Av
rupanın bütün büyük şehirlerinde hay
vanat bahçeleri vardır. Bak bugün 
biz de böyle bir ~ahçeye geldik, ne hay
vanlar, ne hayvanlar göreceğiz. 

yüyüp mektebi bitirdik. Ben '
1 

ı ı lf /~ gelenler kap~1 açmışlar. İ.ş 
&>d iğin: gibi gemici, arkada • ~- ,.. ~ ' - anl~ılmış.. 'Danizdcn çok Yıldız - Affedersinız bay memur, 
şım da muallim oldu. de demirledik Akşam üzerine doğru korkan arkadaşım kaptana ken • develer ne tarafta'! 

O zama., yelkenli gemilerle seyahat fırtına biraz dinince bir kayığa binip disini hemen karaya çıkarmasını söy - Memur _ Bu ta.rafa doğru gidin, gö-
edilirdi. Birçok yelkenlisi olan zengin tayfalar gemiyi ha1Jrlayıncaya kadar lemiş. Fakat gemi sahibinden izinsiz lis- rürsünüz. 
bir tüccar bana gemilerinden birinin uzaktan pek hoşuma giden ormanı ge- tede olmıvan bir iskeleye uğramak ya
kaptanlığını verdi. Ben de bu haberi -ı:eyim dedim. 
koştum arkadaşıma müjdeledim. Zavaı Sahile cıkıp ka:vığı kumsala çektim, 
lı okadar üzüldü ki, sanki beni bir daha gidip gii-ı:el hir palmiyenin altına yan -
göremiye<>ekm~ gibi az daha ağlıya • geEp oturdum. Çok uykusuz olduğum 
caktl. Ertesi günü kalkan vapurla ta için şöyle biraz içim geçerken bir gü
Afrikaya kadar gideceğimi söyledim. rüliü ile uyı-ındım. Bir de ne göreyim: 

snk oldu§u için kaptan sabretmesini 

söylem!~ Arkadasım sesini çıkarmamış. 
Geminin daha engin!ere açılacağını dü 
~iinerck salıil yakınken kaçmayı kur -

muş. Gece olunca kimse görmc:>dcn bir 

sandal jnrlirip ;cine binmis. Gemiden 

açılmış. Fnknt kürek ç~kmek b·ımediği 

için daloalar sandalı sürüklevip bir sa

hiie atmışlar. Arkadaşım topra ~ a bas -
t m diyE' ,!':evinirken benim akibetime 
uğramı~. Fakat onu bağlayıp p·şirmeğe 
kalkmamışlar. Bilakis izzet ikram, el -

biselcrini cıkanp kendisini yeşile bo -

Ertesi günü beni vapura kadar geçir - Gayet acL>yiL yerli12r etrafımı sarmış 
mek için arkadaşım evime geldi. Ben el!crinrlc bıçaklnr bnğınşıp duruyorlar. 
hareket P.tmeden evvel gemi sahibini Den ke11dimi toparlamağa kalmadan el
göreceğim içın, bavullanmı arkadaşı • erimi kollarımı bağlayıp sırt1adıklan 

ma verip gemiye yolladım ve beni ka· 'bi b:r n'eydana gE'tirdiler. Burada a· 
maramdn beklemesini söyledim. Gemi cayib bir tahtın üstünde oturan başka 
sahibi, fi1crini değiştirdiğini, beni Hin- bir vah~in·n önüne bıraktılar. Bu adam 
distana g!decek bir vapura vereceğini bir nara atJp bir şeyler söyledi. vahşi
hem de hemen hareket etmem lazım lerin hepsi çil yavrusu gibi dağıldılar. 
geldiğini söyledi. Eşyalarımı bile al - - Bc.'~i taıvmndı:n mı? demez mi. 
mağa vakit kalmadan öteki gemiye Hem de Tüı-kçe olarak. Ağzım bir ka - ynmı.ş 1ar. Sonra boncuklar takıp acayib 
gittim, hareket ettik. Arkadaşım bekler nş açık kalmıştı. Şaşkınlıktan gözümi.i bir ki.ilah, kendi elbiseleri gibi bir de 
bekler gelmediğimi görünce gider de - bile kırpamıyordum. Vahşi başından ° elbise giydirmişler. Kend"lerine hiiküm 
dim. Hindistana gittik, alacağımızı al • ncayib kiirnhı çıkarınca altından kim dar yapmıslar. Me;:;.er 0 gi.in hüküm • 
d1k, döndük. Arkadaşırnı görmek için çıksa beQ-enirsiniz? O denizden, seya • 1 darları ö müşmüş. Onun b"r mucize e -

Yıldız - İşte develerin olduğu yere 
geldik .. Hele hele bak. 

evine gittim. Kimseyi bulamadım. A • hattcn ö'.iü kopan arkadaşım. Hemen 
ramak için biç vaktim yoktu. Hemen o belinden kocaman bıçağım çıkarıp iple- seri ola .. a!~, kendilerine hi.i.kümdar1ık Yıldızm elile işaret ettiği taraftan 
gün hareket edip, bu sefer Afrikaya rimi çö?di'ı. Şaskınlıktan benim aklıma etmek için gökyüzünden gönderildiği • gelen bayan - Deve geliyor diyı; beni 
gidecektik. On beş gün sonra bir fır - kaçmak hi!e gelmiyordu. Arkadaşım be ne inanmışlarmış. gösteriyorsun ha, terbiyesiz, al sana 

Yılıdız - Sen, deve gördün değil mi? 
onun ne cinsleri, ne cinsleri vardır. 

Gel hepsini seninle bırlikte seyreje. 
lim.. Gel gel .. gidelım buluruz. 

Yıldız - Haydi gidip görelim. 
Karde.şi - GöreEm, ben senin peşin· 

den geliyorum. 

Yı.Ldu - Bak kardeşim, bu yandan 
bir deve geliyor. Baksana deveye. 

Yıldız - Bu kadın deli mı idi acaba, 
neden bana terbiyesiz; dedi, bu da ye
tişmemiş gibi yümüze tokat vurdu. 

tınaya tutulduk. Sahile yakın bir yer- ni elimd~n tutup oekerek: * * bir tokat! ·r ........ M.öl<A .... Btl"l ...... bü ...................................... J ............ r ........................... Na·p·oiyon .. · .. rofünu ..... y·apacak·· ... aki"ö·r· .... nere·a·e .. r .......................... r .. ·· 
Çocuk. 
Bu. S('fer, bilmece 

yerine sizin sayfanı• 
za bir bulmaca koy -
duk. Bu bulmacayı 

doğru halledenlerden 
bir kişi.y~ bir futbol 
topt. vereceğiz, bir 
kişiye Son Posta biı 

aylık abone kayde .. 
dılecektir. Ayrıca yüı 

kişiye de güzel ve 
çok beğeneceklen biı 
çok hediycleı veri -
lecekt.i..r. 
Şimdi bu bulma -

cayı nasıl halJedece
ğinfüi size öğretelim: 
Resimdeki tahta Ü· 

zerinde lıulunan u • 
fak dört köşelerin iç
leri harflerle doldu -
ruiacaktır. Fakat bu 
harfler o tarzda olacak ki soldan sağa 

okunıduğu zaman: 

Birinci sıra - Kapamak masdarından 
emri hazır. 

İkinci sıra - Rüzgirlı soğuk. 

Üçüncü sıra - Sıvacıların kireci sıva
dıkları aletin adı. 

Dördüncü sıra - Aranmak ma.sdarın 
dan emri hazır .. 

Yukarıdan aşağı okunduğu zaman da: 

B. . . ra Iki tarafı da keskin biı 
ırıncı Sl -

bıçak. ~ . 
İkinci sıra - Bir saati alıp, dogru gı-

de;n bir saate bakıp o .saate uydurm1ya 

ne ıderler? 
Üçüncü sıra _ Bu da bir nevi bıçak. 

Eskiden kullanılırdı. 
Dördüncü sıra _ Azmak masdarından 

ismi fail .. coşan manasına gelir. 
Bulmacayı hallettikten sonra resmi ke

sin.iız ve bize gönderiniz. 

Afaca,ı - Biz ikimiz de 
aktririiz. Tiyatronuzda bir 
i§ varsa. 

Afacan~ Napolyon rolü -
nü bana verdi.ler. Şu, yastık
ları takıp biraz şişmanlı -
yayım. 

Afacan - Odanın kapısı mı dar, ben mi fazla şişmanla ~ • 
dım? Bir türlü dışarı çıkamıyorum.. 

• 

Afacan - 1ş1,e oldu, Na • · 
polyona benzedim 

Müşteriler - Paralarımızı 

geri isterız, oyu.nıı.rı yarısın • 
da perdeyi kapadınız. 

( 

Tiyatro müdiıri.i - Na • 
polyon rolünü yapacak ak • 
tör nerede, ıahneye çıka • 
cak. 

Afacan - Bıırada~ı da atıl
dık, jhndi ne yapacağız bil • 
mem! 
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-----
Bir 

RAD Y O 
Haftahk 
PROGR A MI ------

"'.ij .. kiye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 
- DALGA uZUNLut·.ı ---ı 

1 16'!9 m. 183 Keş. 1!0 Kw. 1 

1 
T.A.Q. 19,74 ın. 15195 Kes. 20 Kw. 1 
T.A.P. 3170 ın. 9465 Kes. 20 Kw. 

C'U:'ol \RTE'\İ - 25 2 ; 39 
13.~0: Pr0ğr .. m, 13.35: Müzik <Cazband -

Cı anl Lantoş orkestrası, 14: Memleket saat 
ayan, .ı.jans ve meteoroloji haberleri. 14.10: 
Müz"k (Cazband - Çigan) Lantoş orkestra -
sı <devaml, 15 - 1530: Türk müziği. Çalan -
lar: Vccıhc. Kemal Niyazi Seyhun, Eşref 
Kadri. Okuyan· Haliık Recai. 17.3-0: Proğ -
ram, 17 35: .Miiz.ik mans saati - PU 17.55: 
Müzik (K"man l!Olo) profesör Necdet Atak), 
P ianoda: Ulvi Cemal Erkin. 1 - Friedeman 
Bachy Kıt'!sler <Orave), 2 - Pugnanl - Kre
isler raünes dua.sıı, 18.15: Türk müziği (Fa 
sıl heyetı: Bes•cnigar faslıl. Celal Tok-:es 
Hakkı Derman. Eşref Kadri. Hasan Gür, 
Hamdi Tokay, Basri Üfler 19: Konu.~a 
<Dış poli•:ka hadıseleril, 19.15: Türk mfr"i -
ğ! •Sivaslı saz sairleri: Aşık Veysel ve İb -
rahi:n - Sivas halk oyun havala;ı ve türkü
leri) , 19.35. Tiirk müziği (Muallim Nuri Ha
lil \Klasık repı>rluarından seçilmiş parça -
lar> . Çnlanlar: Vecihe, Ruşen Kam. Mes'ud 
Cemil. 20: Ajans. meteoroloji ha.ber1eri, Zi
raat Mrs:ı.~ ffiatl, 20.15: Temsil (Baki ge -
cesi . Terllb edenler: Ekrem Resid ve Avni 
Di.lligU. Tr-mslle Türk müzl~i h eyeti iştirak 
edecektir. 21 15: Memleket saat ayarı. 21.15: 
Esham. tahvilat, kambiyo - nukut borsası 
(flatl, 21.25· Folklor (Ha.111 Bediil, 21.45 : 
(Milzik Li Eder - Pi ı 22: Haftalık posta ku
tıısu. 22 30: Muzlk /Küçük orkestra - Şef: 
Neclb Askınl, ı - Hanschmann - Andalu -
s!a <İspanyol val<;~l. 2 - Fried Walter - Rü
ya rKcruan solo VC' orkestra için), 3 :-- Wal
ter Noack - Romnntil! uvertür. 4 - I talo A2 
zoni - Sabah şarkısı. 5 - Strauss - Çardas. 
6 ~·ranz Albert - Ormanlarda ve ninni. 
23· Müzik (Sinema sesi ve cazband), 
23 45 - 24. Son ajan.<: haberleri ve yarınki 
proğram. 

* 
PAZAR - 26 2/ 39 

12 30· Pro~·am. 12 35: Miizik 'Kücuk nr -
ke trn - &>f : Necib Aııkınl, 1 - Techaikows
ky - MıHetl r siii'I. ~ - Robert Stolz - Vivn
n·ı r:ec"'evin nüıı>ldir. 3 - {\mad-el - Snz ça
lan aşık süitinden Ask rüyası, 4 - Bnt<:.sel -
ır.rıns - Feıl"ırıeıık r •ksı, 5 - Robert Stolz -
Pr • trrde a~ .c;lar tekrar ciçek açıyor. 6 -
w tltcr Schrn.der - Ak!!am üzeri <hazin par
çal 13: Merolrket saat avarı. ajans ve me
teorolGJl habeıleri 13.15: Müzik (Küçük or
kestra_ Sef Nerib A~kını. devamı. '7 - De
libc<> - Men ha - R ~ "ıet siiiti. il - .Tpsef Bre -
ne· - it, lyar. sarkısı. 9 - Hermann Dostal -
Mars. J0 - 1 srhaikı)W<'ky - Vals. 13.15 - 14. 
30. Turk ınfniği. Calanlar: Vecihe, Rusen 
K am, r.cvdt>t Kcıınn. Okuyan: Necmi Rıza: 
ı - Sal'm bevln HJcaz peşrevi. 2 - Her zah 
mı ciğersuu: A!!tm bev 3 - Şevki bey - De
mem cana 4 - Ru~erı Kam - Kemençe tak
simi. 5 -- Hncı Arif - Benim h alim firakınla. 
6 Bimen _ Yıllar ne Mlbtık. 7 - Saz se -
maisi. 17.30: Proğrarr.. 17.35: Müzik (Pazar 
çayı). ıs 15 Konuıımn ıeocuk saatH. 18.45: 
Muzik IP:ı.zar r..avı clevnmı), 19.15' T iirk mü
zifü ıFasıl !ıl'veti - Usnk fac;lı). Tah<:in Ka -
rakus ve Safive Tokavın istlrakile. Calanlar: 
H,ılrkı Derrrı:ın F~rr>f K'lrlri. Hasan G iir. Bas 
ri Üfler. Hamrti Thkav 20: Afon<;, meteoro -
]nji habr>rl0ıi ?O 15· Tiırk nıü?:il!i Calıı.nlar: 
VPcihe. Reşd Erer Ruc;en Kam. Cevdı>t Ko
aa.n. Okuvnnlar: Mahmud K::ırmdaş, Mii?:ey
ven Senar. 1 - İ$fahan ne"?revi. 2 - Lem'l
İ rnh:ı.n •rnrl<J' Nnrı a!;kıııh kül oldum. 3 -
Rahmi - T<=f han ~n~kı: Etme bevhudı> fi -
iian. 4 - S:ırtettln - Ucııık sarkı: Avrılık yıl
dônfımü 5 Ac;ım bev - U<:ak sarkı: Cana 
rakibi. e - Halk türkfü;ii: Ekin ektim cöl -
lere. 7 - - Fıı\ze - Nikriz sarkı · Göniil ne il'in. 
8 Sevki hı-v - Hlra7 ~'.'ırkı· Bilm•:vornm ba
na. !l - Tahir c:arkı: Fen "ana m1>rb11r. 
10 - u .. ııl{ Mü<:trzat· l-fıc;ret]P hıı 

""P 21' M<>ml<>l{ot c:rınt i\v:ı:rı. 21 · Mn7lk 
(Npc;'ell nli\l·Jıırl 'R ?1 lfl· Mıi?il<'. fRivac;etı -
cüınhur boııırln•aı - Sı>f· İh«~n F"lin<'erı . 1 -
L lncke - Fe tı,·al mar<ıı. 2 - g,.hıımann -
Manfred uvrrtiirii :S - Rimc;kv - Knrc:akow
Srheraı::ıd rsen tonik nar"ll). al f' 0 ni?. ve Sin 
bad'ın e;em:Si. bl K alenrlrrin hi'ci.vec;l. r) 
Grn" Prıons ,-e oreııc:o~ cıı R<ı~rl::ırlda bir ei?
~nti. IBinblr .zece hlk:flvı-lıorhırleııl 22: Ana
d olu ajaıı~ı (~oor sP.rvlc;j) 22 10: Mfr•lk <caz
band - PlL 22"5 - 23: Son ajans haberleri 
ve yarınki proğram. 

* 
P<\"l;AJ<TF.c;;f - 2'7 ? 39 

perişan. 9 - Şevki bey - Ol gonce d!hen. 10-
Tanburi 8.şık Mustaf:ı - Bayati şarkı: Sebeb 
ne bakmıyor yarim. 11 - Tanburl fi.şık Mus
tafa - Ncv:ı şarkı: Muntazır teşrlflne. Klıme 
okuyuculnıı · Çalanl:ı) Vecihe, Reşad Erer. 
Refik Fers?n, F'ahire Fersan, Cevdet Çağla, 
Ruşen Knm, Cevdet Kozan, Kemal Niyazi 
Seyhun, id"re eden: Mes'ud Cemil. 21: Mem
leket saat ayarı. 21: Konuşma. 21.15: Es -
ham, ta~vilfıt. kambiyo - nukut borsası m
at), 21.30 : Miızik rKüçük orkestra - Şef: Ne 
cib Aşkın) ı - Paul Lincke - Yeşil vadiler
de bir randevu. 2 - Brahms - Macar dans1 
No. 1-2 3 - Luigin1 - Mısır balesi. 4 - İta
lo Azz:ıni - Melo<li. 5 - Löhr - Hülya gece -
si (Vals) , 6 - Hanns Schm!dt - İnciler -
Vals. 8 - Rio Gebhardt - Romans - Violon -
sel ve orkestra için. 9 - Mendıelssohn - Söz
süz Romans. 22.30: Müzik (Opera aryaları -
PiL 23: Müzik (Cazbar.-d - PU 23.45 - 2-f• Son 
ajans haberleri ve yarınki proğram. 

* SAU - 2812139 
12 30· Prn~ram, 12.35: Türk müziği - Pl. 

13: Memleket saat ayarı, a.fans ve meteoro
lofi haberl,.rl. ı:uo - 14: Müzik rKücük or -
kestra - Sef: N~clb Aşkın), 1 - Paul Holz -
ner - Sal:sunya köylü dansları, 2 - Beetho
ven - Skoçya ha•ıaları. 3 - Ganglberger -
Ask canları. 4 - G<>unod - Ave Maria. 5 -
Becce - Tkincl İtalyan sfüti. 6 - Bccce - Bi
rinci İtalyan süiti. 18.30: Proğram. t 8 35: 
Mil:ı:lk (!)an~ - Pl.) 19: Konuşma (Türkiye 
postası). 19.15: Türk müzi~i (Halk musiki
si: Tanburnr.ı Osman pehlivan), Sadi Yaver 
Atamanın istirakile. 19.35: Türk müzi~I <İn
ce saz f:ı.c;lı - Muhayyer), 20: Ajans, meteo -
rolojl haberl<>rl, ziraat borsası mat), 20.15: 
Türk mfrr.!lil. Calanlar: Vecih-e. Reşıad Erer, 
Rusen Kam, Cevdet Ko7.an. Okuyanlar: Mus 
tafa Ca"'Jar. Melek Tokgöz. 1 - ......•..... -
B::!.<ıtenıgar pe~revi. 2 - Hasım bey - Beste -
n!dr sarkı: Kaçma merburunda11 3 - Sa
Hl.hacldln - Eviç ~arkı: GiYı yaşlarınız 4 -
.. ......... - Resı:ıd Erer - Keman taksimi. 
5 - . ... . .. . . - Ar.emaşiran şarkı· Dinle sö
zi.i mü ev dilriiba. fi - NikO!!OS - Ac"ınnqiran 

sarkı : Ev c('sıııl ohu. 7 - Artnki - Kiirdil!hi
cazki'ır: r c:min f!lbl rıılınn da güı:el. 8 - ... .. 

- HiC?Z sarin: .Ai'l-1'1mıo: gülmfüı f!efava. 
9 - Ahmed Rasim - Seafııh şarkı: Benim .sen 
nemsin ev dilber. 10 - ....... ... .. - Segah saz 
semal<ıi. 21 · Memlı>ket saat ftyarı. 21: Konııc:
mn rrruıruk ilmini yııyma kunımu), 21.15: 
Esham, tahvili\+ knnı'!Jivo - nukut borsaı <fi 
nt•. 21.30: l\füzik fRndvo orkestrn<;ı - ~ef: 

Prnctorlnc;l. 1 - Franz Schubert · İt.alyan u
vertürü 2 - Fr. E. Auber: Fr:a Dlavolo ope -
ra.<:ınctnn uvertür. 3 - G. Verdi: La Forza del 
Destıno opPr:ı<ıından uvertür. 4 - C. Sa -
int - Sııcns: Le Rouet d'Omnhale. Senfonik 
ıc11ir. 5 -- G. Blzet: 1 inci Arle<;lenne sü!ıtl. a) 
Prelüd. Alle!!ro Derl~o bl Minnetto. Allegro 
Gioroso. r.l A<la!!ietto - d) Car!llon. 22 ::ıo: 
Miiılk ıOperı>tlP,.. - PU 23: Mii?:tk fCa700nd
Pl.l 23 4"i - 24: Son ajans haberleri ve yarın
ki proğram. 

+ 
C -\RSAMBA - 1/3 /39 

12 :lO: Prn~ram, 12 :ıs: Türk müıj~f - Pl. 
n: Memleket saat Avarı, ajans ve meteora -
loil haberleri. l:l 10 - 14: Riyaseticiimhur 
Bandnc:u - <Sef· İh~an Küncerl. ı - I,inc -
1<'.e - Muzaffer sll!ihlar IMars). 2 - Behre -
iner - Kon~r polka<:ı <Klarinetler ir.in l. 3 -
!=:ılnt - ~aı>n~ - San Prense<; uvertürü. 4 -
M':lsc:cıenl - oKıı.vııtıoriva Rustikarıan (müzik
li clranııııdon c:elek~vonl. 18 ~O: Proth'am. 
18.35: Mfrrtk ı~iınrn ve"1lire - Pl.1 19: Ko -
nusma. 19.15: Tilrk müzi!H IFao:ııl heveti -
Nl<ıahfırpl{) rP]i\1 Tok<;es, Ha kl{l Demı:ın: 

F.<ıref Kırtri, Hnsan Gür, Ba<ıri Üfler. Hamdi 
Tokav. 20: Aians. meteorolofl haberler!. zi -
raat bor.,ası <fi<ıtl. 20 15: Tiirk miizi.ği Ca -
lanlar: Vl'c!he. Refik Fersan, Fahire Fpr~an, 
Cevdet r.a~la. Okuvanlar: Mıı7ı:ıffer İlkar, 
Remahnt. l - Tatvosun - Suzjnflk Pf'qrnl. 
2 Se<l-ıd - Smlnak ııarkı: Ne co1< cektlm 
hac;reti'ıi. ~ - Hacı Faik - Suzinak sarkı: 
K°?.?."'ııı•ııP.nm TIP kararsın. 4 - . .. . ... ..• - Su
.,ı.,..ı;k !Mrk•· F'rnd?: e-Preler "'Pl'ti. 5 - "F':ıl7. 

-ıran"ln"ı - S11.,fnfık s~rıo: Unutma arnnlm. 
R - Oc:m'1n f\Tjlvırl - Suzfn.;l:: ~rkı• N" mii<ı-
1<'.i.ılmiiq ~on! sPınııı>l(. 7 - F'li?: lfrın.,ncı - Sn 
?inlik ~nrkı: Yrıtai!ını 'i;lden vı:ın.,ıım . 8 -
F!4>vltl hı-v - r"rlra"' sarkı· Kı<ı !!'"lıii firak. 9 -
ı=:0vıcı bev - Kudrt>tln ~afi de~il 10 - A7iZ 
<>fpnrli - Hi"'I" "arkı· Cılnn nr?:ı C'Pmal 1>vl". 
?1 · M"mı .. ı..,,~ "ııat fıv:ırı 21: Konu<ıma. 21 20: 
li'<-hıım . t.,h,rjlo'I+. karrıhh•'l - nukı•t. bor<ın ,c;ı 

(flat). :ıı 30· Tem<ı!I <Dolrl.or . ..... Vı:t7~nlo:ır: 

F.1<'.,.ıom R.0 cılrl •ıe Kemııl Tmenl. 22· ~fi.,,!k 

ff('ill'iilr orl:l'f"trn. _ ~pf• N"<'lh Aı:Jrnıl . t -
Willv 'Rlchntz - Ttkhnhnron hlr r1ft i'l"ık -
uvrrtiir. 2 - S:-hnil!owı:lcv - Snrkıl'ıı.. :t -
Tnnı'twP - R,;ırınıııwı:ı. (n"llf)TI), 41 - RiPrlı> -
İlkhnh'1r mpl,..rli<ıi 'i - Mkhıoli - R11~el"r .,,._ 

12 30' Pr <:ram. 12.35· Tiirk müıi!H - Pl. rı>ıın·~ı '> - Frıın7. ~'l(l<>k - 'ITi.vnn:ı c;pn bı>ni"'l 
13: Mernırı;et sııat av"rı . ahın<: ve nır• .. ,..r-0- -riival'"'1'l1ırı SPhrl<ıln 7 - p,..,.,,.in11P• - Prri
loH habı>•Inrl 13 lf.• l\ofİİ7İIT fNı><ı'eli nlfıkl'>r), l"r ral·c;ı. n C1ıılottn - Tntonnenn g -
13 45 _ 14: H"nmı.,mq (Kadın ı:ıuıtil . JR :\l'l: l?"rktıon '"1rl - Vlvana mii"';ı,.ınrf - pntnıırl. 
Pr ;;ram, ]il 35· J(rınııcırn" rrnmı<l Memr'hıh- ?'l· 1\f ;.,ıı.: '""~hnnrl - Pl l 2~ .ıı; - 24: Son a
Kıomırn tnrihi VP tP.k,;..,,;;ı·ı) PJ"l<lıırıa mlc:~l- jnns habPrlı>rJ ve yarınki proğraın. 
le,.. rn· Kn ıı•nı'l rDQl(tor11n c;ıırıtll. ıq 15: * 

T<"ıı l }ıt'•rof-1 ı l'fir'l71d'ır f'J<:lı), 
µ-" kl<ı flıomı•rn F.<ır,.f Kar'rl. PER~F.1\fRE - 2 3/39 

'T'h,,.ııv .Rıı~,.ı Üflrr. 20• J '> 10· Prn~ .. ..,ııı. 12 35: Tilrk mÜ7 -"i Pl 13• 

vi 2 
H z 
Hicaz • ·kı F r • a z-ı im har b o11u. 5 -
Şevki - H r z ~ıırkı· N!çln bülbül Wan ey -
Ier 6 - S"clıtllah ~a - Hicaz semai: Nide -
yım sahm c~men. 7 ~ . - Ru en Kam.
T aksim. 8 - Rahmi bey - Gül hazin sünbül 

'1' ml~k"t ..., ~ Ô.V'lrl, niınc; vp nıPteorohif 

h berır~ı 1111) - 1 4: M"irlk <T<"ıırı•"\c n oiY -
r"'m - Pll 1"3(l· Prnrrrnm. 183'>· Mfzik (0Ö'l 

Tfli.\?' •i - pı ) 19· lr" nU"TT!n. iZlrıq~ ~'l<>+i) 

10.15: T rk ıı ... s-ı <Fn~ı1 heveti - Kfr<' 'hi
cazkar), Ca1 '1nl'lr: H' 1.-kı Der:m:rn. Eı;ref Krıcl 
ri. Hn<:an G~r. B::ı rl Üfler. Hamdi Tokav. O -
kuranlar: Tah.cıin Karakuş. Safiye Tokay, 
20: .Ajan.cı, mcleoroloJl haberler!, ziraat bor -

Tek .sütun aan thnl 

Birinci sahile 
llıinci sahile 
Üçüncü aahile 
Dördüncü sahile 
iç sahi/eler 
Son .ahile 

400 lruruı 
250 )) 
200 )) 
100 )) 
60 )) 
40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tal'ifemizden 
istifade edeceklerdir. Tarr.., yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarüe derpiş edilmiştir. 

S on Posta'nın ticari 1an lan~a 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

ilincılık Kollektif Şirketi 

sası mat>. 20.15· Türk müziği. Çalanlar: ve 
cihe, Refik Fersan, Fahire Fersan, Cevdet 
Çağla. Okuyanlar: Sacid Hoşses, Radife. 1 -
............ - Gülizar pesrevi. 2 - Nuri Halil -
Hüseyni şarkı: Artık yetişir. 3 - Zeki Arif -
Dilküşaverrn şarkı: Gez dolaş. 4 - Zeki A -
rif Dilküs2veran şarkı: Karanlık ufuktan. 
5 - Cevdet Çağla - Taksim. 6 - ............ -
Rast şarkı. 7 - .... ...... .. - Rast şarkı: Ça -
Iıma bak efede. 8 - Semseddin Ziya - Kür -
dilihlcazkar şarkı: Güvenme hüsnüne bu ça
~ın geçer. 9 - Sadettin Kaynak - K ürdili -
hicazk~r şarkı: Bir gün yaşadık. 10 - Os -
man Nihad - Nihavend şarkı: Fatma. 21: 
memleket Sl3at ayarı. 21: Konuşma. 21.15: 
Esham, tahvllô.t, kambiyo - nukut borsası 
(fiat), 21.30: Müzik (Kemaıı solo - Sedad E
diz, piyanoda: Cemal Reşidl L. Van Beet -
hoven _ İlkbahar sonatı l. 21.50: Müzik (Me
lodiler - PU 22: Müzik (Küçük orkestra -
Şef. Necib Aşkın), 1 - Siedc - Böceğin dü -
ğüni\. 2 - Ganl!lberr,er - Efsaneler orma -
nında. 3 - Fr:ı nz Doelle - Paı·isin Madlen 
soknğınd3 4 - Recktenwald - Groenland sü 
iti. 5 - Fredcrlksen - Eve gel yavrum. 7 -
Brahms - H 0 car dansı No. 5-6. 23: Müzik 
(Cazband PU 23 45 - 24: Soıı ajans haberle
ri ve yarınki proğram. 

* 
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12 30· Prrığram, l'l.35: Türk müziği - Pl. 
13: Mcml ket aa'; fıv "1, ajans ve meteoro
loji hab0 rlerl. 1310 - 14: Müzik (Kücük or -
kc tro. - Sef: Necib A.~kın), ı - Carlys - Dül 
sineye ı:ınre!"ad. 2 - Ferraris - Çigan sevgisi. 
3 - Siede - Nahira - İntermezzo. 4J - Becce-

Belediye Sular idaresinden: 
Kapalı zarfla münakasa ilanı 

İdaremizce 380 metre mikab kemer çakılı kapalı za:fla münakasa suretile sa
tın alınacaktır. 

1 - Bu iş için tanzim edilen şartname parasız olarak İdaremiz Levazım se~-

visinden alınabilır. 
2 - Talihler şartnameye göre hazırlıyacakları ka.pau zarflarını ihale ~nü 

olan 15 Mar~ 939 günü saat on beşe kadar Taksımde Sular İdare.,ı Mer-

kezinde Müdüriyete vermiş olmalıdırlar. Bu saatten sonra getirilecek 
zarflar kabul edilmez. cl199> 

lstanbul Jandarma Satınalma 
Cinsi ve mikdarı 

«18• on sekız tHlet mımyttlolu 
masa teıero ıu 

Tahmin fiatı 
Lira Ku. 

30 00 

Komisyonundan: 
Tahmin bedeli İlk teminatı 

Lira Ku L;ra Ku. 

5!0 00 ·11 50 

1 - Tahmin bedeli ve iık teminatı yukarıda yazılı on sektz aded manyato u 
masa telefonu 939 senesine cari mukavele akdi suretile ve açık eksiltm-2 ıle 2/ 
Mart/939 P~rşembe gün:i saat 15 te htanbul Gedikpaşadaki Jandarm. Satınal
ma Komisyonunda satın alınacaktır. 

2 - Şartname hergün adı geçen komisyonda görü lebiHr vey:ı bedelsiz al· 
dırılabilir. 

3 - 2490 sayılı kanun şartlarını haiz isteklilerin ilk tcmın s.tlariıe yazıl! giin 
ve saatte komisyonda buluıırnalan. c94h 

Notturnrı. 5 - Rahman!now - Serenad. 6 - jans haberleri ve yarınki proğram. 
Arnold Met.c;ter - Bohemya raposodisi. 7 - * 
Liszt - İkinci Macar rapsodisi. 18.30: Proğ - CU:\IARTESİ - 4 3 39 
ram. 18.35: Müzik (Sololar ve L!eder - Pl.) 13.30: Proğram, ı:t35: Mtizik (Dı:ıns - Pi.. 
19: Konıışma (Çocuk Esirgeme Kurumu), 14: Memleket saat ayarı, ajans ve meteoro-
19.15: Tıirk müıiği <Fasıl heyeti - Acemaşl - loji haberlen. 14.10: Türk müziği (Halk mu· 
ranl, 20: A!ans, meteoroloji haberleri, ziraat sikis! - Haltc türküleri ve oyun havaları). Sa· 
borsası (fü•t), 20.1 5: Türk müziği. Çalanlar: dl Yaver At.:.man tarafından. 14.40 - 15.30: 
Vecihe, Refik Fersan, Cevdet Çağla, Fahire Müzik (Dans PU 17 30: Proğram, 17.35: Mil· 
Fers::ı.n. Okıı:fı:ı.!l.lar: Halük Recai, Safiye To- zik mans so.ati _ PL) 18.15: Türk müziği 
kay. 1 - Oambos - Uşak peşrevi. 2 - Hacı (Sivaslı aşıt.: Veysel ve İbrahim), 1835: Ttirlıı 
Arif - Uc;ak şarkı· Meyhane mi bu bezml ta- müziği 'Fnsıi saz heyeti>. Tahsin Karaknş 
rabhaney! cemmi. 3 - Haldun - Suzinak şar Hakkı Df>rman, Eşref Kadri, Hasan Gür, Baş 
kı: Söyle e1 cananı ruhum. 4 - Şemseddin ri Üfler, H"mdl Tokay. 19· Konuşma (D14 
Ziya - Mahıır şarkı: Çıkdı bir feryadı. 5 - politik'l hfırliseleril. 19.15: Türk mlizlğl (Mıı
Fahire Fersnn - Kemençe taksimi. 6 - Hacı allinı Nu':'l Halfl Poyraz), KJfıslk repertuarın
Arif - Rast sarkı: Nihansın dldeden. 7 - Re- dan seçilmiş pnrçalar. Refakat edenler: Re -
fik Fer.s.m - Rast sa:ı: semaisi. 8 - Rakım - flk Fersan, Fahire Fersan. Mes'ud C-emll 
Uşak şarkı: Bana hiç yakışmıyor. 9 - . ..... ... - 19.45: Tiırk m\izlği rİki tanburla saz eserle.. 
Uşak şarkı· Şfıhane gözlere gönill bağladım. rll, Refik Wersan, Mes'ud Cemil 20· Ajans_ 
10 -- Udi Ahmc.i - Saba şarkı: Giilzarı ha- meteoroıcıı haberleri. ziroat bor ası (fiAtl. 
rabeyleıne 2i. · Memleket saat ayarı. 21: Ko- 20.l!i · TPm il (Diınv ta pirince ~derken.>. 
nu-ş:na (H"'flalıı{ spor servisi), 21.15: Esham, Yaz:'ln: Geor!!t'S Me ıuau Adapte eden: Ek -
tahvilat, kl'mblyo - nukut borsası <fiatl 21. rem Re!ild 21 l'i: ME>mleket saat ayarı. 21.15: 
30: Konusınu !Konserin takdimi - Hal!l Be- E.'ihnın , tnhvıl t, kambiyo - nukut borsası 
dl\. 21 45· Mü~ik <Rlyaseticümhur Flnrıno - t fh ) , 21 25 · F 'kl0r H 1i1 B dl Yon~ en -
nik orkestrı.>sıı. Şef: Hasan Ferid Alnarı. 1- -A iret ımu iki .,ı ı; M k orkes-
K. M. Von W"b r: Euryanthe uvertürü. 2 - ra - ş0r· Nı>c b A m). ı Glc mer - Kır 
W. A. Moz:ı.r~: Keman konsertosu, La majör. I<ınrtıclarm v. d ı. 2 Mıroslav Shlık - Is -
a ı Aile ro rper to. bl Adagio. c) Tempo di panvol 
Menu ttrı Soli t: Enver Kapelmcı.n. 3 - L, 4 D<ıh 

Van Beethovıın: 5 inci enfonl, do minör, op. tibi 5 
67. al Allearo Con Br!o b) Andante Con Mo
to. c) AlTe ro (Scherzo) - Allegro. 22 30: Mü
zik fRO!!HIP.S. halk şarkıları ves:ı.ire - PI.> 
23: .M:üzlk (Cazband - Pi.) 23.45 - 24: Son a - rınlı:i proğraın. 



inamlmıyacak bir aşk hikayesi 
nihayet mahkemeye düştü 

Mahkeme binasının 
aynasını va kurşun 
borularını çaldtlar 

(B41tarafı 1 ind ıayfada) 
(Baştarafı ı inci sayfada) keme günlerinde görebilmek için yalan- desthanesine giren meçhul bir hırsız, ab-

Dava mevzuu da ftl: dan bu davayı açıyor! desthanenin duvarlannda asılı bulunan 
Dava eden kadın dava ettiği gencin * büyük bir kristal aynayı ve el yıkamağa 

a.endisile nişanlı olduğunu, bundan bir Bu dedikodunun doğru olup olmadığı- mahsus musluğunun iki metre uzunlu
kaç zaman evvel Avrupaya gitmek iste· nı anlama'k için mahkeme salonuna giren ğundaki kurşun borularını söküp almış
diğini, kendisinin de ona bın Ura yol pa- dinleyiciler resmi muamelenin bilmem tır. 
rası verdiğini, üç yüz lira sarfederek kas- hı:ıngi tarafı eksilt olduğundan bunun Vak'adan bir müddet sonra abdestha-
tılim yaptırdığını söylüyor. tekemmülü için muhakemenin bir başka 

Avrupa seyahatinden avdette nişanlısı güne talik edildiğini duyunca büyuk bir 
kendisile sebebsiz yere kat'ı alaka ettiı}f esefle dağı1dılar. 
için de ondan ayrıca 600 lira tazminat Bu kalabalığın me'!"akını tahrik eden 
istiyor. Yani bin dokuz: yüz liralık bir şey hadisenin yirminci asırda eşine t 0 sa
dava açıyor. düf edilemiyecek bir şey oluşudıır. Kim-

Koridor kalabalık, herkes şişman da- senin havsalası, sevmediğı bir kadınla 
vacıyı görmeğe cabalıyor. teşriki hayat etmemek için nO bin lirayı 

Bütün bu kalabalı.k dava edilenin ar- reddedecek cesareti gösteren ahlaki sa
kadaşları ... Aralarında bir dedikodu, ~:r labeti tam bir insan oğlu bulunduğuna 
gülüşme, bir fısıltıdır, gidiyor: inanamıyordu. 

- Hakikaten çocu"'un hakkı vamuş!.. * 

neye giren bir memu~ duvardaki aynayı 
göremeyince etrafına bakınmış, o zaman 
kurşun boruların da kopanlarak çalın

mış olduğunu görmüştür. Vak'adan ha
berdar edilen zabıta sirkatin vukua gel
diği. mahalde tetkikat yapmıı ve kurşun 
boruların testere ile kesilmif olduğu an
laşılmıştır. 

Vak'a adliye muhitinde hayret uyan
dırmıştır. Zabıta bu cüretkar hırsız hak· 
kında ehemrniyetie tahkikata başlamlJ
tır. 

Pek çirkin bir kadınmış vallahi!... Elbette mahkeme; bu dedikoduların 
- Yenir yutulur şey değil!... mı, yoksa dava mevzuunun mu hakikate Bukreş topl~ntısına a·ıd * uygun olduğunu bu meraklı dinleyicile- -

Davanın mahkemey~ akseden tarafı re çok geçmeden tam bit vüzahl3 ö~e- asılsız haber ve ı•dd•ıalar 
J'Ukanda anlattığım gibi ... Fakat asıl a- tecektir. * * * 
kıl sır ermez bir dedikodu faslı var. Bu- - (Baştanafı t inci sayfada) 
ııu davayı dinlemek için koridora dol- Deri Sanayic;(erİ bir IOOl&ntl Rusyayı, ne de Almanyayı gficer.dırmek 
muş olanların ağzından öğrendim. vapftlar istemiyormuş. Yugoslavya ise teklife büs-

Bayan (***) zengin bil" tüccarm kan· I 
t S · B · bütün muhalif kalm1'. 

Ildır. Birkaç zaman evvel kocası ona bü- Dün deri sanayicileri Mill anayı ır-
d 

Bizim fikrimize kalı!'sa bu haber baştan 
-"k bir servet ve beş tane de çocuk bı- liğinde bir toplantı yapmışlar ır. '.. d dd aşağı yanlış olmak gerektir. Evvela, bir 
rakarak rahmetı· rahmana kavuşuyor. Toplantıda son zamanlar a -ıneva 1 

ı d - Karadeniz paktı işinin bütün Balkan dev-
Klrk beş Yaşında bir kadın olan dava- iptidaiye tenzilat p~yı nisbet.erin e go-.. k ı !etlerini ayni derecede alakadar etmiye. 

.. o sıral-da dava etti~~ bu delikanlıyı rülen artış ve takas primlerinin yu se -•• - s B d ceğine göre böyle bir fikrin Balkan An-
levme"'e başlıyor. mesi etrafında görüşülmüstür. u arn a 

6 • 1 · tantına arzı için sebeb yoktur Eğer bu 
Genç adam bu ıaı:ıka ehemmiyet vermi- bazı ham madde1erin gümrük resım erı-_, d d · teklifin Romanya ve Bulgaristana vaki ol-

J or. Fakat dul kadın onu kendisine çek- nin indirilmiş olduğu halde bun an erı duğu söylenilmiş olsaydı belld bunun bir 
mek tçı·n çareler dü""lınüyor. EvvelA ken- sanaviinin müstefid olmaması mevzuu ır.. ılın t manası olabilirdi. Diğer taraftan, Balkan 
..ıı:sı·nı kocasından kalmış olan müessesev. e etrafında da görüşmeler yap l§ ır. uı _ Antantı, Balkan hududları ve Balkanlılık 
müdilr vaziyetinde almak ic;tiyor. Fakat Marstlya ve B~lgrad panayır- çerçevesi içinde kalan esaslara istinad et. 

= 

lngiltere ve Fransa ispanyanın 
istiklaline nezaret edecekler 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

naımevcud deği1., m.evcud bulunması la
zım geleceğine kaniim. 

Bunun üzerine sosyalist Vincent Auri
ol, Salı günü bir emri vaki karşısında 
kalmayı kabul edemiyeceğini söylemiş 

vıe müteakiben meclis reisi hükumetin, 
itimad meselesinı ileri sürerek yaptığı 

cisti.zahlann taliki> talebi reye konmuş
tur. Bu takrir 261 reye karşı 323 reyle 
kabul edi~ir. 

Meclis Salı günü toplanacaktır. 
Burgos'ta anlaşma imulandı 

Paris, 24 (Hususi) - Leon Berard ile 
general Jordana arasında dün Burgosta 
yeniden başlamış olan müzakerelere bu
gün de devam edilmiş ve mevzuubans 
teknik meseleler etrafında memnuniyet
b~ bir neticeye vanlmıştır. 

Geç vakit Burgoo;tan alman haberlere 
göre, Jordana ile Beraro arasında bir 
anlaşma projesi imzalanmıştır. Berarduı 
yann akşam Parise dönmesı çok muhte. 
meldir. 

Leon Berard, bugün İngiliz mümessili 
Hogdson ile de görii._.."'1llüş ve cereyan e
den müzakereler hakkında kendisine ma
lOmat vermiştir. 
Diğer taraftan cümhuriyetçt 'tspanya 

hariciye nazın Delvayo, bu akşam Parl
se gelmiş ve doğru İspanya sefaret."'ıane
sine gitmiştir. 

Meksika, Madrid müdafiini davet 
emy0r 

LOndra, 24 (Hususi} - Franko tayya
releri bu.gün Madrid ve Valans üzerinde 
uçarak, halkı teslim olmağa davet eden 
beyannameler atmışlardır . 

Poliste: 

Diğer taraftan Meksika hüldimeti de 
general Miyahaya, Madridd.en uzaklq. 
mak iStediği takdirde Meksikaya gelebi· 
leceğini ve orada kendlsinı:: memuriyeiı 
verileceğini bildirmiştır. 

Madri.d, 24 (A.A.) - Madrid halk cep
hesi, bugün öğleden sonra hali hazırda. 
ki vaziyeti teşrih için toplanmıştıı·. 

Muhtelif hatibler harbe devam lehin
de nutuklar söy!emış ve kalabalık bir 
hal'k kütlesi hatibleri alkışlamıştır. 

Berlin, 24 (A.A.) - Alman istihbarat 
bürosu, Deutchland zırhlısının şimali is
panya sahilinde Ferrol limanında demir
lemiş olduğunu ve 2 Ma.rta kadar orada 
kalacağını haber vermektedır. 
· Paris, 24 (A.A.) - Paris Soi::: gazete
sine göre, şimdiye katla:- doğu Pirenesin
den Fransaya 220 b~ hükfunetçı İspanyol 
mültecis:l Je9JD.iştir. Bunlardan 11 binf 
yaralıdır. Bµndan başka 187 bin kadın.
çocuk ve ihtiyar Fransaya iltica etrnf~ 
tir. 45 bin milis ve sivil memleketleriu 
gönderildiğine göre, halen Fransanın mi
safir etmeye mecbur olduğu mültecı a
dedi 342 bin kif.yi bulmaktadır. 

fngilterenin karan 
Londra, 24 (A.A.) - Press Asociation, 

İngilterenin Burgos hükılmetinin tanın
ması için icab eden muamelenin tamam• 
landığmı ve gelacek hafta ba§lllda Lon.. 
dra ve Pariste ayni zamanda birer be. 
yanname n~ri mutasavver olduğunu 
bildiriyor. 

Çemberlayn bu hu1USta Avam Kama
rasında resmt beyanatta bulunacaktır 
İlk iş iki taraftan birer büyük elçi tayini 
olacaktır. 

Mlteferrllt ı 
kadının kendisine karşı beslediği hissi larma iştirake davet edildik tiği için bu esaslan genişletmeğe ne sebeb 
anlamış olan delikanJı arkadaşlannm id- varıdır, ne de Karadeniz paktı bu çerçeve Bir 9ocaGun ayaGı tramvay 
diasına göre bu işi k!lbul etmiyor. O za- 16 EylC\fden Marsilyada beynelmilel kine girebilir. ttçünci.i b!r sebeb de şudur: altında ezildi DOkkln kiralarının yOkseldlGI 
man dul kadın işi daha açığa vuruyor, bir panayır açılacak ve 2 TeşriniEvve~e Balkan Antantı, kendisim büyük dünya Dün Samatyada bir tramvay kazası ol _ iddiası tetkik ediliyor 
tendisile evlenmeı.e razı olursa ona yi'r- kadar devam edecektir. Bundan baş&:a muştur. Vatman Tevflğin idaresindeki tram Eminönü meydanının açılmaır.a başJa .. -

25 mücadelelerinin harictnd!? tutmayı ve bu .. J•-·· 6 &&"" 

mi be• bin lira verece,.ini bildiriyor. Fa. Belgradda da 1 Nisımda bir otomobil pa- va.yın onıfil.t. ant olarak çıka.n 9 yaşında Av- masından sonra o civardaki dükkAn, ma-
-ı ıs mücadelede birbirlerine karşı vaziyet al- n1 -ıu Nejadın " .... ıı.. 

kat gene red cevabile karşılaşıyor. Ac:k- navın açılacak ve dilnyanın her tarafın- V5 
885 a.,_. ara.banın teker - ğaza, ve emsali bina kiralannın yu··ır.ı. 

mış bulunan kuvvetler!n hiç birini di11e- leklerl altında kaJmuıtır """"·"" k 
tan tam manasile .,deli, d;vane,. olan ka- dan gelen otomobiller teshır edilecek~ir. 5 ~ • yv ... ~un aya pa.r- miş olduğunu, kiracıların toplu bir halde rine tercih etmemeğı gaye edinmiş oldu- matları ezilmlştU. 
dmcağız bu defa delikanlıya 50 bin lira- Belıtradda diğer bir sahada 15 Nisandan ğ k 1• ld eı·r talebe tramvay kazasın-'a Valiye müraeaat ederek şikiyette bulun-unu mü e:ııreren i an etmi4 o uğuna gö- 1: lık bir apartıman vadedıyor. 24 Nisana kadar 1~vam etmek üzere bir yaralandı duklanm yazmıştık. Bu yolda yapılua 

re Antanta bu ruhun haricinde yem bir ahrirt 
Fakat dünyanın bütün serveti de a. ilkbahar ve 7 Eylulden 17 Evl111P kadar de Samatyada, tramvay caddesinde _.___ t · müracaati Vali İktısad İ§leri MU,.. 

istlkamet wırmefi ~nmek ancak Balr ~~ dn-va.ıwı-7aklarının altına konsa genç adam onu vam etmek ftzere de bir sonbahar pana- kan Antantı siyasetinin esa.s1a.nm tanı· ~ L1ıı9m1 talebelilnden 18 1'8flDıda ~"uıs~e havale etmi§tir. Bir kere de 
almala ibir türlü razı olIJ"uyor. · yın açılacaktır. Bu panayırlara iştiraki- mamakla milmkün olur. :.ı-::=ft!~ 291>9~~ İktı88d Mfidfirliiğii vaziyeti gözden geç1. 

İşin böyle olmıyacağını anlıyan kadın, miz icin .davetle!" vukubulmuştur. man SamlnJn ldarea1ndek1 24 numaralı recektfr. 
aşkının reddedilmesinden duyduğu bir DUnkU piya~a hareketleri ı·talya, Turk·ıve va tramvay arabasının 8Bıdeme&lıe marım kal - Sular idaresi mDdDrD Ankaradan 
hiddetle artık tehdidler savurmağa baş- DU§tır. Hnsestnden yaralanan Mehmed öz- geldi 

hyor. Ona·. cSenm· ya ölün, ya dirin be- Dün piyasaya 275 ton buğday. 15 ton S . had· I . IDT Cerxıa.hpaşa buta.neısine ~ald·~ ın/- _ V 1 
d 15 4 t k 120 t urıye 188 eri tır ' +9 a i ve Belediye Reisi LUtfi Kırdu-

nim evime muhakkak girecektir. dıyor. çav ar, ton arpa, on yapa ' on · ı b 
un gelmiştir. Piyasada bir deği~ikllk ol- Bir evde ere.in bulundu a eraber Ankaraya gitmiş olan Sular 

Tehdidler de, parı:ı tekliflerı gibi inad· mamıştır. (Baştarafı 1 inci sayj·vl11) 'Csküctnrda Tuygar caddesinde Çeşme 80_ İdaresi Müdürü Ziya, İstanbu1a dön • 
en sevdiğini yumu~ııtamıyor. Bunun üs- istifade ile Arab memleketlerindeki 1ta1- kaimde. ıo nwnaralı evde o .. ·-a.n R-nm mfö:tür. Ziya, Ankarada ~hrin su va. 

Toprak Mahsulleri Ofisi piyasaya 325 ""' .-. " -ı-tüne araya ri~acılar koyuyor, yanına güç-
1 

yan propaganda!a1"\na mıi.şküldt çıkar- evinde arama yapılmıştır. Memurlar 12 pa- ziyeti hakkında alakadarlara lazım aıe 
Hi, kuvvetli erkekler alarak çarşaf myip ton buiday arzetmlş ve 6 kuruştan satı - -n .. m.:ı-ı~:n olan Türkiye.ıp kaT§ı bfr ket eroin bulmuşlardır. Rıza tutulmu.,tur. 1 izah o• ~· mıştır. ,,.....,. ~n""'~ • ı==ı-=========-===========~~~~-=::;~en~;;;;:;;~a:tı~v~erıniş~~ti~r~.-=============-
zorla evine giriyor. ihtar olarak teMkki edi!?ııektedir. 

Piyasada Ankara - Kal"tlhisar yapa~· Olmuyor, olmuyor, olmuyor! ... Sevdi- A.,,,1 zamanda, gene burada dünyan'" 
lanndan 500 balya M,5 kuruştan satıMı~ı ır-· fi adam bir türlü kendisin: istemiyor. bu kısmıM t.ıid olanık İtalyanın göate.,.. 

bb h jl gibi Mersinden de 52-53 kuruştan 100 ton 
Hele son evine girme~e teşe üs a- mekte bulunduğu. arz,Jlara kaf'şı Türk 

k d 
yaıpağı satışı olmuştur. Almanyadan ya-

disesinden sonra sevmediği bu a mm matbuatının p:ldetli hareket etmekıe oZ. 
pak için yeniden permiler gelmektedir. 

müz'iç takiblerinden kurtulmak için dük- duğu da JcaydedilTMktedir.» 
tanını dağıtan genç adam kapağı Avnı· Mangaldan sıçriyan kıvılcımdan İngiliz gazetesi muhabirinin bu telgra-
J)aya atıp bir müdde~ gözden kaybolmak yangın çıktı fının manası bi7.ce pek iyi anlaşılamadı. 
ve kendisini 45 iik b~Hlı sevgilisine u- Beyazıdda Mltatpqıa caddesinde e numa- İtalyan matbuatının Suriy-! ve Filistin 
nutturmak istiyor ve A vrupaya gidiyor ra.da oturan Muhldd1nln evinde bir :ya.ntpn meselelerile ötedenberi meşgul oldukları 
da ... Fakat bu hasret maşukanın aşkmın başlangıcı olmQ.ltur. Mubldd1nln t&rısı Mil· bizce. de malömdur. Fakat, bu, Türki7e
§iddetini söndürmüyor .. bilakis bu aşkı zeyyen eknıek almak lotn d1fU"1 çıktıitı aıra- den ziyade İngiltere ve FranH ile İtaİya 
'"""--1• ·1· · İsta bul d" da mangaldan ı11çnyan kıvılcımlardan oda- d r. k ü d l .11.auu.;~~r ve ı.evgı ısı n a oner dakl tut U§tur. At.et, 81.r&JetJne arasında mevcu m~na aşı ve m ca e e-
dönmez - gene sevgilinin ar\adaşlanmn meyda:':rııme: 78lnıı bir JOIPn yan _ l~le alakadar olan bir uğraşmadır. Şu 
ıöyledilfne göre • hiç olmazsa onu mah- dıitı halde aöndttrülmlftik. halde Padana gazetesinin yaz.dıklarma e

Ankara hukuk talebelerinin Avrupa seyahati 

Ankara Hukuk Fakültesinden 35 talebenin Profesör Cahid: Otuzollunun bıt
kanlıjında Ber lin, Paris, Ceneve, Pegte, Viyana ve Bükrefe bır tetkik aeyaha
tlne çıktıklarım yazmııtık. Yukandaki resim Anlkara Hukuk Faltültuf: talebe
lerini Pe§te istasyonunda göstermketedir. 

ğer bir ihtar manası vermek lizımsa hu 
ihtann da Türkiyeden ziyade İngiltere 
ve Fransaya tevecciih etmesi daha tabii 
olmaz mı! 

italya Arnavutluğu 
işgal mi edecek? 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
, mesi muhtemeldir. Gene bu mehafilde 
, İtalya ile Arnavutlu!c arasındaki müna. 
sebatın son zamanlarc:h fenalaştığı ıöy

; !eniyor. İtalya donanması için zaruri o-
lan petrolü tamamile kendi elinde bu. 

I lundumıak için Arnavutluğu işgale te
f ıebbüs edebilir. 
ı SalMıiyettar mehafilde. böyle bir ha
reket İtalya tarafuıdan derpis edildiği 
takdirde Yugoslavya - İtalya arasında 
büyük bir gerglnlf:k hisıl olacağı beyan 
edilmektedir. (A. A.) 

Bir •m•I• n...-•n anbarına dllftll 
Ka.sımpapd& Kfl9G1cplyalecle lleJtteb ., -

talmda. atan.n :mmet, tamJr oıunan 1ta • 
ldldar vapurunda ~ llDbaıa dtlf • 
milftilr. mmet. canbr.taran otomobUI De 
CerrahpRfa haata.Dellne kaldınlaııftu'. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
51.tttlleri u~ Türkiv~ Cümhuriueıi 1 ı,,. • k .1 '·-

r ''" muna ı mu'"'uelrnames1 
2292 Num.ırall 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

I 24/6119.13 tarihli 243.'S Numaralı R~smı Gazete J 

Sermayesi: 

•htlyat akçesi : 
10.000.000 inclllz Lirası 

t.250.000 lnamz Lirası 

MISIR, 

tarkivenin bathc• Şehirlerinde 
PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

t<IBRIS, YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDON'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURiYE, LÜBNAN 
ve HATAV'da 

Filyalleri ve bGtiln DOnv•da Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesaplan küsach. 
Ticari krediler ve lleSaı~h krediler küşadı 
Türkiye ve Ern~bi memleketler üzenne keşıde senedaı ıslconıosu. 
6orq emırlerL 

Esham vtt tahvılat. altın ve emıaa Ozerme avans. 
Seudat tahsilah ve saire. 

En viiksek emniyet $artlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Plv•aanın en mGsail eartlarile ( kumbarah veya 
kumbarasız) taeanuf heupları açılır. 
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ikramcı ve gönül almasım 
bilen bir tip 

Samsundan Mah 

Daha derli toplu olması lazım 
gelen bir tip 

Mardinden S. -""'""Hl Fransızcadan çeviren : Suad Derviş ..d1111 
mud, karakterini 

Mösyö Duchaıeh iki. gündür dostu Le nü!.. - Mösyö Le GalL soruyor: 

Kırgeç karakteri-ni 
soruyor: 

ali ziyaret etmek ve yazın bır ayını o· - Bir tesadfütür. Duchaleh: Büyüklerle dil· 
unla birlikte geçırmek için sahildeki bu - Belki... -- Ne var? .. Kimdi,. o, dıye se:n~rn1şt\. şüp kalkmaktan 

Hareketlerini da· 
ha ziyade oluruna 
bağlar. İntizam ka
yıdlarile pek yo· 
rulmnk istemez. 
Daha derli ve top
lu olması lazımdır. 
Arkadaşlarile ge
çimsizlik yapmaz. 

··çük köye gelmişti. Sustular ... Gece serinlemiş olr.caktı. - Ben ... Benim Pan Santos• .. S1~" gel- hazzeder. Misaf r-

Mösyö Duchaleh zengin. fakat işsiz bir Duchaleh üşilmege başlamıştı. dim. V~de~.tiğim için habe:. ;.erm~ge g~l~ lerine karşı ikra• 
sehirli idi. Brotonların bu bo.sit köyün • - Camı kapas2k... dim .. gordum, başınızdn olum. ışaretım 1 cı ve gönül a!ıcı 
de de o şık ve refahı yerinde bir şehirl~ Le Gall arlı:ada~ının bu sözünü işi~mc - gördiim ... Ah niçin size söz verdim ... Ni· hareketlerde bulu-
olduğunu gösterecek bir şekilde giıin • m~ gibi yavaş hir sec;lr? devam edivn!"d1ı. dn ... Başınız alevler içinde yanıyoTdu. nur. Menfaatlermi 
mişti. - Bu meseledC'n sonra Pn:ı Santo;; b"- Çok düşündüm, size s3yliyeyim mi!.. diyP, ihmal etmemekle 

Le Gall onun ilk mektebdenberi ar • ni daha fazla ııl:ikadar etme~P. b:ı!"'bdı sonra unutmadan evvel gelip haber ver· beraber tokgözlü davranır. 
kadaşı idi. Fakat hayat onları birbirle • Gördüğüm yerde ona sokuluyordum (). meğe karar verd:m. * * rinden ayırmıştı. nun ağzından bi:- isim de> ben işitm~k lg. - Mel'un deli' . Zararh ve mes'uliyetli işlere 

Edebiyat ve felsefe tahsil etmiş olan tiyordum Nihay<'t duvdum Duchaleh yatn~·•ıdan fırlamıştı. Bütün 
Omid ve cesaretini muhafaza 

Duchaleh hayatım Paric:;te ve Kotdazorda - Kimin ;smini duydun?... ··cudü titriyord11. Fakat penceren:n p::ın- yanaşmıyan bir tip 
ve diğer Avrupa eğlene(' merkezle - - Köyde zavallı b;r kambur '-'P.~r\ır. corlannı açmağ.:t cesaret edemiyordu. Bu Pazarcıktan lb-

etmesini bilen bir tip 
K'l?JSt?riden Ratıf 

karakterin! sorıt· rınde geçirmişti. Le Gall ise dE'niz ticaret ~unun bunun :ığ•rı ör"rC'i-' havatmı kı - belki bir rüva iji. Bdki dalmıştı!. Fakat rahim Gü.-:;eç ka· 
gemilerinde uzun mü-:ldet kaptanlık et - zanır. Onun ism"ni söv1ii"'·n .. f!u (.!:met hayır!.. Sesi iyi duvmu~tn Ve bu sırra - rakterini soru.yor: 
miş. nihayet tekaüd~üğünü istemiş ve ölecek. alnında ö'i!m ic:~r •ini ı.rö .. ilPm. ~bir uykudan 1·v mısın sıçrayı~ı d<:>{Hlrli. Sakin ve içl: biı· 

yor. 

ömrunun son gUnkrini geçirmek için, Brı~ı alevler içindı> ya,.,1vl)rdth div-0dı•. Bu oda arkadac;mm odam·d1 Bu odada hali vardır. Gürül-

s.,,ıı...ı·ııer·ı kayalıklarla dolu bu küÇl"ik kö- Calılann aTasmıı s:liı:1arTrı"'f' Ac;:ıb' bir Le Ga11'in yattı"'ıl"ı zanne1eo k3vfi ona 1 

Mazbut insanla· 

ra mahsur. bir ha· 
yata sahib olduğu· 

nu ifade eıden ha 
reketleri vardıı 

Teknik işlere kt. 
biliyetli olabilir. 

.,u tülü ve kavga ı iş-
yü intibah etmişti. ihtiJa(']a t"'pİnivor V1' bunl"'l'I SÖ\•1;ivnr· haber getirmi~ti. }ere pek yanaş _ 

Duchaleh gcnış ufuklardan gelen rüz· du Yanıra vak1ac:tıjhnı1 duvöu. basını Lambavı yaktı. CPce sabaha kadar u • maz. Zarar ve 
gtırların dövdü~u bu sahillerde bütün .b&na çevirdi ve bu dc>fı dalıa ka1ın b:r yuvamadı. Arkarlıışını uyandırmak JSte- mes'uliyetlere kat'-

. b" sesle dah-ı vaıı'ı ,.,·arak bana bunu ~C'k • mivordu Batıl revlere inanan bir adam 
gün açık havada dolnstı~1 içın ıra~ ~·o~- şı çekingen davra -
gu,,du. Le Ga!l, basit bır balıkçı gıbı gı- rarladı . .. olmamakla beraber ertesi ~ün çocukluk nır. 
yinmiş olan bu C'Ski denizci rüz~ardan ka- Duchaleh ıtöz'pri.ni arkadnc:mın yii?ün· arkadac:ının vüziir.r.> bakma~J cesaret e -
balaşmış, giln~ ten bakırlaşmış yüzün - den cevirdi. p ,, Sınto<:'ı bıtııi.inkü te • demivecc>füni. bir av onunh beraber ya-

11-
Uysal bir tıp * 

de de
rin ve du<:iinceli bır mana ile konu- ı:ıadüflerini hatırlı' ord•ı birbirlPrinl' fp. c:ıv, 'bilN'E'~ini zannetrr.iyor. 

·1 Bu.rsadan Dur-
şuyordu sadüf ettikleri zam'"lt' T •• ~ Gıll'in vi.i7iirıe ErtE'si sabah uvnnın.,cıı. apandis

1
t sın • 

Daha dikkatli olmak kaydile 

Oturdukları oda geni" bil' odn idı. Ge- sabit bir nazarlı bık+ı~ıııı. snnra ar1C't1 rılorınm tuttu~um1 hn.hanı' ettı. Dlha o 
ni~ pencereleri, mo}ıtabla ışıldıyan uzaK titrivrrC'k arab~wnm ark:u;ın;ı bac;ını s:ık- ,riin kti <'ük şehri t"»·kedip gitti. 
denize kavalann ve köyün üstünden bn· ladı~nı aörmfü;lü. 1stasvonda ell,....,nı derin bir mnrab • 
kıyordu. Kaptan: Nedc>n c:ıimdi ;unu hatırlıvnrdu, hunu bC'tle ve tekrar. t-·krar sıktığı arkadac:ı 

_ Azizim rllyordu. Sec; tatlı bir sesti. hatırlamaktan ezı d•ıvuvorrltı bu kadar muhabhete v~ mutaddan fazla 
Pan Santosun hövle bir kuvveti olduğu· - Peki o znvaTJı k~mbu::- ölıfü m~? samimiyete bir m<ın!\ verememişti. 

* - Ffııvır' . Fı"!<at dahn sene bitmedi!. na bütün köy halkı inanıyor. 

Duchaleh gij~iiyordn · 
- O Ç1p1ak ayaklı. meczub biçareni:ı 

qimdi de ıbir peygambe:- olduğunu mu 

~yliyeceksin? 

- Peygamber ... Hayır bunu idd1a et -
llıiyorum. Bu oncaki kuvvetin mübalAğa 
fle tarifi olur .. Bu1·ay1 geldiğim zamnıı 
ben de onun hakkında söylenilen şeylere 
tıanmıyordum. Bütün köylüler bir cüz· 
ıamlıdan kaçar gibı ondan kac;ıyorlar. 
Kimse onunla konuşmak istemiyordu. 
Kendisine pek acıdım Zavallı Pan San
tos köyün adeta dışında bir avuç toprak 
parçasına s'lhibdir Orasını ekip biçiyor, 
oradan ne elin>"' g2çcrse onunlo yaşama~a 
gayret ediyor. K;mse ona yardım etmez 

Duchaleh: 
- Elbette dedi. kim kendisine ölümü

nü haber verecek bir adamla konuŞJ]lak 
ister ... 

- O hiç kimsey~ ölilrr.ünü haber ver
mez .. O şimdiye kadnr hic bir kimseye 

.sen öleceksinı> dememiştır. 

- Adamları'l öleccğını nasıl anlıyo!"

rnuş ... 

- Onların haşınd-ı bir işaret görüvor
muş. şimdiye karla:- o kimin başında böy
le bir işaret gönnüş:;e muhakkak o in -
san sene nihavete gelmeden evvı:'l öl
mü . Bu köyün en ihtiyarları bunu bi5y-

1e iddıa ediyo .. lar 

- Peki mademki bu adam ölecek n::b
ma öleceğini bHdirmiyormm; onun bu 
işareti gördü ru nere.den anlasılıyormus 

- Mıı'hııkkak öl'rlvPrPkı"ı-'. .. Ftıkat nı.-

vallt adam ya bunu ö:?!'Pnirs~ hayat ona 
zehir olur. 

- Niçin bCSvl<.> c;r"lvliivorsurı ... Ber öle • 
ceğim zamanı bllmC'k ist"r~im. 

- Bı:>nim ölmı>X<'.' acPlC'm vok ÖL<'ki 
dilnyaya yapacal:ım bu sPvahatin hııh<'

rin! ne kadar geç a!nı;am alayım b~ni rn· 
hatsız etmez ... 

Uç ay sonra bir gün Madam Duchııleh 
kocasının odasından bir fervad işiterek 
vanına koştu. Mö~y·> Duchaleh'nin elinde 
bir yevmi gazete v?rdı Ve bu gazetede 
bir noktayı parmağıle karısına işaret e
derek gösteriyordu: 

-Oku! ... 
Bu havadis ~u idi: 

c •.• köyünde f1>ci b•r kazı olmuş, bir 
- Ben öğrenr,.H:•f; istı>,..im. bunu evv~- ı kaya yıkılmış, aıtındu o köyü:-ı sakinle

lindcn bilmek her holdP dııha iyi ve da-
1 
rinden kambur v~ alii bir adam olan Sa· 

ha doğnıdur. fnsar. iş 1 erinı ve haysfrıın not kalmıştır. O sırada oralardli avbn -
son günlerini ona göre tanzim eder. Bu· makta olan ve bir rnüddettenberi bu kö· 
nun için ben yavac;, yavıı.ş Pan Sant'>sun 
bütün itimad Vı:.? muhabbetin: kazandım. 
Kendisinden. benım b?ştmda işaret gör· 
düğü gün bana haber vermesinı sövle -
dim. Bana vadetti. 

- Sen delisin' .. Hala eski çocuk! 
Zorla gülmeğc gayret etti. Fakat gii -

Jerken mütemadiyı:?rı gözünün önüne üc;t~i 
ba~ yırtık, saçı sakalı dağınık: köylüilün 

yanlarından geç2rke11 Le Gall'e b:ıkı~ı 

geliyordu. Bunun için Iakırdtyı değ:ştir
odi. Ertesi gün vapacakiarı balık a··mdan 
bahsedip durdu. 

* Fakat ertesi gün bu a\·n çıkamadıhr. 
Cünkü asabi bi" halde yatağına yatmış 
olan Duchaleh o gece hıç uyU\·amadı. Ar
kadaşı istirahat edebilmesi için ona kon. 
di odasını, kendi yate(!ını vermi~ti. B•ı 

ye çekilmiş buluna'l bahri ticaret filos11 
rnütekaid kaptanlarındar. Mösyö Le GaH 
bu feryadı işitm ~ Jano:'nun imdadına 
koşmuş. fakat bu sıraô.a ik:ncı bir heyelan 
olmuş. yeniden yık1lail taşla:- Le Gclll'ı 

cansız olarak Janet'nin üstüne y1ğmı~tır. 

Ertesi gün kaza farkedi!miş, taşların 

ve kayaların aras1ncian iki biçare ölü ola
rak çıkarılmışlardır• 

Duchaleh bayıbc..1;c kadar müteessir::H 
Madam Duchalelı ko::asınm Le Galli sev
diğini bilirdi. Fakat baoasınm öl:imünde 
bu kadar teC'.ssÜr göstermiyer.: korasının 

bu ölüme neden bt. kadar müteessir ol • 
duğunu. bun~an brivlc bayıl:ıcak kadar 
mütehevyiç oldu"'ım: anlamadı. 

odanın penocr~· >ftnd::? ta1)ta pancorlc.r 
vardı. Tahta pancorla!' kopnlı. pencı>relcr 
açıktı. Yatağında bir hıwıı dönüp kıJvlü
ııün yeşil gözlerin; dH~ünmüşt~ H:ıyı:- 1 

uyumamıştı. Ha!huki. kumlard.~ ayak çı
tırtıları duymuş•n ve pencerenin önür

Çünkü Mösyö Duchaleh karısına Pan 
Santostan öliıın ış ı.retınde!'l hiç bah • 
setmemişti. 

Yarınki nii-;hamızdn: 

Eserler;min en güzeli 
Çeviren: Faik Bercmen 

'-----------------..J den bir ses yüks~lınislı. 

maz Jcarakterinin 
tahlilini istiyor: 
Zekasını daha 

ciddi mevzulara 
hasretmesi Hızım· 
dır. Arkadaşlarına 

uymakta ınüşkül
pesend davran· 
maz. Alayı, şakayı sevet'. 

.)/-. 

Derli tno1u olmak kaydile 
1zm'i.rden Ahmed 

Rıza, mtıvaff ak o
lup olamıyacağını 
soruyf/1': 

Muvaffakiyct 
malzemesini bir 
anda toplama.ğa 

imkan yoksa, baş
ta gelen intizam 
!kayıdlarını ihmal 
etmemek lfızımdU'. 

. . 
:.. ._. : . . . \ 

Bu.rsadan Muhlis 
muvaffak olup o· 
lanııyacağını sortı

yor: 
Muvaffak.iyetıı-

meydana gelme· 

sinde mühim rol lif 
oynadığını gözö- , 
nünde bulundurmak lazımdır. 
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ile t;A AH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntaıaman r'iş'erinizi fırçalayını~ 
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'1~_In~h_i_s_a_r_la_r __ U~._M __ ü_d_ü~rl_ü~ğ-ü_n_d_e_n_:__. 
ı _ 'l'uzJalarunız için şartnamesı mucibince 90 aded vagonet açık eksiltme 

m.ulile sctın alınacaktır. 
n _ Ilepsinin muhammen bedeli sif Haydarpaşa 4700 lira ve muvakkat te. 

minatı 352.50 liradır. 
III _ Eksiltme 10/3/939 tarihine rastlıyım Cuma günü saat 15 te Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesındeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergii'l sözü geçen şubeden alınabilir. 

- Pan Sant0s bu işaret, gördüğü za -
man gayri tabii bir hale giriyormuş, bir 
ş"vler sayıklar gibi oluvormuş. kaçıyor
muş .. ve kend"le"iT\P cgördiim.. başında 
ffiümipr~~i~~Jm ... Ö~~k·d~m- =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rru.:: ve ölcck olan insanın ismini de tek- Tıb Fakültesi Dekanlığından: 

V _ Eksiltmeye iştirak etmek istiyen fırmaların fiatsız tekliflerini, detay ve 
eb'~dını &österir resimlerin ve vagonetler·n yatakJan hakkında ayrıca nıufassal 
iznhat ile detay resimlerini ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesine vermeleri VE' tekliflerinin kabulünü muta

zcımrnın vesika almaları lazımdır. 
rarlıyormuş Tıb Fakültesi mecmuasının §imdiye kadar çıkmış ve bundan sonra çıkacak 

_ Sen aşağı yukar? beş senedir bu _ nüshaları, 25 er kuruş fialla İstanbulda Ankara caddesinde Üniversite Kitab-

radasın. sen böyle bir şey işittin mi ... Sen evinde satılmaktadır. (1261) 

şahid oldun mu? 

- Ben Mari Rozik'in ölümünü gör -
düm. Kövün ih•i) arlnrı bir akşam ger 
vakit Pan Santnc;u onun evini:ı öniln • 
drki kanapede görmCsler. peri!1an bir 
halde mırıldanıy ırum: cGördüm Mari 

Rozik'in basında i an•: gördüm• divnr • 
ıru~. Mari k nd1 ı bunu ~uymamış. Köy
lü 1er o d n hul'lu . 'k1ad1'ar Zaten P:m 
c .... 

c Vf _ ;E'r. ben inanm3dım, 

dfüt y kalmıc;•ı r ... nin bitme~h•e. he
" {'anla o dört ayı P."ecirmeczi bekledik, 
Mır· sıhhatli. gerıc, g-ilzPl bir kızdı 

- Öldü mü? .. 
- Evet!.. Kanu~ucvvelin on beşine! gi.i-

VI - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa
rnları ve Tuz Fen Şubesinden aldıkları vc.>sika ıle birlikte yukarıda adı geçen 

knmisyona gelmeleri ilun olunur. c515· 

J - Şrrtnamesi mucibi.ne~ maa teferruat bır adet buhar kazanı kapalı zarf 
usulile eksil•mcye kor.muştu~. 

n - Muhammen bedeli sif İstanbul 12500 lira V<. muvakkat teminatı 93'1.50 

lıradır. 
III - Eksiltme 14/3/939 tarihine rastlıy<ın Satı riinü saat 15 de Kabataşta Le-

v:ı.zım ve Miıb rat Şub :ı:ndek~ Alım Kom ıs) om•nda :yapılacaktır. 

IV - ~ .. rtn meler parasız olarak her g.ın söz:ı 1 çen Şubeden alınabilir. 
V - EksiltmE'~e g rmek istıyen firır•cı.J. mün k sa tarihınden nihaye~ bir 

hafta evv ~ine kadar fiatsız tekliflerım İ r ar Umum ~·fadürltiğü ~üskirat 
F'abrik l;ır Şubes·ne VE>rme!erı ve tekı flt>ı nı11 h.'tbulünü mutazammın bır vesi· 
k.,yı c.k, itme gününden bir gün evvelinP kadar a malan lhımdır. 

VI -· Eksiltmeve girmek istiyenle: n 1t klıf mLktubunu, kanuni vesaik % 7.5 

güvenme parası ve.ya bani{a teminat rntkttıbunu ve münakasaya ıştirak vesikısmı 
ıhtiva edecek olan kapalı zarflannı ek!ı.ltn'"' günli en geç saat 14 1e kadar yuka • 
nda adı geçen komisyon başkaniığına m, lı-buı ınukabilınde vermeıerı iltın olu • 
nur. c59h 
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S on Poata'nın tafrlkaaı: 40 

Yazan: ZIYA ŞAKlB 

Yeni i ş l er peşin d e 
Sa tanat kayıkları 

Düşünmeden cevab verdim: 
- 17 numaraya ... f 

viye muhtac olan ağır bir hasta yatı -ı yalana. Başına, bir çare ara. 

Haberi olmayıpta bu kayıklara kurşun menzili 
yaklaşanlara ölüm darbesi ilk ihtarı teşkil eder 

yordu. Dedi. 
Şu vaziyeti d~ündük~, çıldıracak Tey7.E"mı haksız değildi. Şayet zabıta - Ne yapacaksın?. Tercüme eden: Hüseyin Cahid Yalçm 

- (M ... ) ile görüşeceğim. 
- O, bugün gitti. 
- Nereye?. 
- Kansı, Btilgan;t$ında tdt Fena 

halde hastalanmış. Onu göınllye gitti. 
Oraya, taş merdivenler üzerine yı

ğıla kaldım. Başımı, ellerimin içine a
larak bir çocuk gibi hıçkıra hıçkmı ~ğ. 
lamıya başladım. 

ÇILDIRTAN ZEHİR 

gibi oluvordum. Yumruklanmı sıkıp benim izimi bulup ta evi basarsa, hiç 
dişlerimi gıcırdata gıcırdata mütema - şüphesiz ki bu felaket zavallı Elisavi. 
diyen odada dolaşıyordum. nin ölümü He neticelenecekti. 

Ertesi sabah teyzem odama geldi. Yü Ben de takdir etmiştim ki, derhal bu-
züme manalı bir şekilde bakarak: radan çıkıp gitmem 18zım geliyordu. 

- Bugün sokağa çıkmıyacak mısın?. Fakat, nercy..- gidecektim. Nerede ba • 
Dedi. rınabilecektim. Ve bahusus, artık çıl • 
Teyz("min ne demek istediğini anla - gınca bir aşk ile sevdiğim Elisaviyi bu 

dım.. Başımı önüme eğerek: halde bırakıp gitmeye nasıl tahammül 

Kırmızı kumaşlarla kaplanmış, üzerinf' 
yaldıı.lı üç fener kon.muş. yirmi altı kü
rekçi ile mücehhez cTandelch ye yalnız 
padişah binebilir. İhtiyaten kendisine re
fakat eden bunun ayni bir kayık avdet 
seferi için kullamlır. Sarayın muhtelif 
erkanı her biri kendilerine mahsus ka -
yıklar içinde padişaha refakat ederler. Bu 
kayıklann çokluğu kürek darbelerinin 
intizamına, kayı.k!arın süratine inzimam - B il!yorum, teyze. Çıkmak lazım. edecektim? .. 

Fakat, otur da başıma gelenleri anlata· * edince en hoş bir manzaray.ı bir de gayet 

yun. 
Şuna inanmalı ki aşık, insanları çıl- Diye mmldandım. Ve sonra, hem Be. 

dırtan manevt bir zehirdir. Ben bu ze- şiktaş vak'a~mı, hem de !bekçi mesele-

Elisaviden nasıl ayrıldığımı ve evden haşmetli ve azametli bir hal ilave ediyor. 
nasıl çıktığım1 sormayınız. Hayatımda Padişahın oğlu halk arasına çıkabilecek 
bu kadar büyük bir azcrb çektiğimi bil· bir yaşa geldiği zaman, ayni suretle yir
miyorum. mi altı kürekçi ile milcehhez olan kayığı hiri, bütün acılığı ile tattım. sini kendisine aniattım. 

Sakızaifaqndan, sabaha karşıı don· Keşki. anlatmasaydım ... 
düğüm zaman, doğruca teyzemin oda- Teyzem , derhal büyük bir telaş gös· 

Bedbaht sevgilim, daha bala ateşler mavi cTande~et> cköşk:. ünden farko • 
içinde yanıyordu. Ve, anlaşılmaz söz • lunur. Ondan soma bi'!" cTandeleh ye 

sma girerek Elisavinin yatağına ka • terdi: lerle sayıklıyordu. (köşke) sahih olabilmek hakkı yalnız 

pandım. Ve saatlerce orada inliye inli· _ Ah, Sarafim!.. Hem kendini, hem O iğrenç hastalık, ona olan de- sadra.zamda vardu. Fakat kayığında an-

ye ağladım. bizi büyük bir tehlikeye atmışsın ... Bu rin sevgimin bir tek zerresine bile ha - cak yirmi dört hamJncı bulunabilir. 

Niçin l\~lıyordum? rada saklandığını haber alrrlarsa.. evi 
Bunu, ben de bilmiyordum. basıp seni buradan çıkarırlarsa, bizim 
Önümde, kirli bir döşek.. ve onun halimiz ne olur? Aman yavrum, bizi 

lel getirmemişti. Ona olan düşkünlü • Müfti kayığında aleHiae kayıklar gibi 
ğüm adeta bir hastalık ~ekline girmişti. havanın şedaid:ne maruz bir halde kalır. 

(Arkası var) Onun kayığını yalnız otuz çüt kür~k di

4çinde dP. en korkunç hasıtalıklarla ha- ~ 

ra~:1ıubi~:~~:::~ bekliyebilir- insan cesetlerinden meyva veren ağaç 
dim?. Ondan alınacak ne gibi bir zevk 
"Ye saadet tahayyül ederdim? 

BahusuR şu anda, hayatıma bile sahih 
ve malik değildim. Çünkü, Şişlide o za· 
vallı bekçinin üZG"ine savurduğum 
kurşunun neticesi olarak, bütün İs -
tanbul zabıtasının benimle meşgul ol· 
duğuna pek çok emindim. 

* Teyzemi gönderdim. İki gazete al • 
dırdım. Ve ancak o zaman, haki'ld va
%iyetimi anladım. 

Gazeteler hem Beşiktaş ve hem de 
Şişli vak'alanndan uzun uzadıya bah
sediyorlardı 

Beşiktaş vak'ası (son derece esra • 
rengiz bir hırsıtlı;k hAdisesi) telakki 
ediliyordu. Ve bu hadisenin (kurnaz) 
failleri her tarafta büyük bir dikkatle 
aranıyordu. 

İhtiyat tedbiri olmak üzere, hizmet
çi Despina tevkif edilmişti. Kızın ver
diği ifadeyB na'Zaran, kendisine i1lanı 
Aşk eden hırsızın hüviyeti bir dereceye 
anlaşılmış .. ve, zabıtanın eline 'kuvvet
li ipuçları vermişti. 

Şişli vak'asına gelince .. sağ kasığın
dan yaralanan bekçi, ölmemişti. Yara
lanmasını müteakib, derhal Etfal has· 
tanesint- nakledilmiş, tehlikenin önüne 
geçfüniı;ti. 

Hastaneye giden zabıta ve adı1iye 
memurlarının aldıkları ifade, çok mü
himdi. Bu ifadeye nazaran, bekçiyi ya~ 
ralıyan haydudun, Beşiktaş vak'asında 
hizmetçi Despinayı iğfal eden o küstah 
ve mütecac;ir şahı! olması muhtemel • 
dir. 

Gazetelerin yazılarından anlaş1hyor
du ki; arkadaşım Proodomuz, ele geç • 
memişti. Fak.at buna mukabil, benim i
çin büyük bir tehlike belinnişti. 

(Ba, tarafı 7 inci sayfada) Mahmud çavuşbaşı getırildi. Çarşamba 
Bir yağma filim olursa. hisse kaparım günü Şaban kalfanın karısı Mülklü ka -

diye kalaıbalığa bir Yahudı karışmış. Fa- dının cesedi getirildi. Boğulduktan sonra 
kat Yahudi olduğu anlaşınca, ölümde·1, bir çuvalın içine konmu-?tu. Öbürleri gıbi 
ancak müslüman olmak şartile kurtul - çınara asıldılar. Söylendiğini? göre bu ka
nıuş. dını Valide Sultan büyük bir servete 
Köşk altına geldikleri zaman, kendıle • garketmişti. 

rine bir kafes arkasından ilk hitab eden Perşembe günü Siyavuş Paşa vezir ol-
Bostancıbaşı oldu. Fakat berikiler bizzat 
padişahı istediler. Bunun üzerine pcnce -
rede, bir taht üzerinde oturmuş olarak 
padişah göründü. 

Anası, bir perde arkasında olarak ya
nı başında duruyordu. Müftü, kazasker v~ 
yedi vezir yanında idi. Kaymakam Zur
nazen Mustafa Paşa da solunda idi, önün
de de Bostancıbaşı duruyordu. 
Padişah ile konuşmak için seçilmiş o -

lan kimseler ilerlerken, padişah onlara 
niçin toplandıklanm, ne istediklerini sor
du. Berikiler zatı şahaneleri hakkınd:ı Ce
nabı Haktan daima sıhhat ve saadet dile-
.diklerini, memlekette zatışahanesınin 

değil, hadım Arablar:n saltanat sürdük
lerini söylemek için üç gündenberi top -
landıklarını söylediler. Memleket h:ırab 

oluyordu. Her tarafta eşkiyalar türemış
tl. Padişah: cSöyleyin ne istiyorsunuz?• 
dedi. Bunun üzerine hazırlaaıkları lis • 
teyi okumağa başladılal'. Padişah fevka
lade şaşırdı: cKullarım, eğer benden beni 
dahi istemiş olsanız kendimi size teslım 
edeceğim .. bana acıyın ... Gözdelerimin ca
nını bana bağışlayın!• dedi. Bu sözleri 
kendisine anası ile kaymakam paşa talim 
etmişlerıdir. Ve Mehmed, hemen h 0 ::nen 
bunları ağlıyarak söylemişti. Faka!, ikin
diden sonra, fayda vermediğini görünce, 
Bostancıbaşıya istenilenlerin boğdurul -
ması içi nemir verdi Yarım saat sonra 
köşkün biraz ileris!ndcn boğulmuş olan 
Kızlarağnsının cesedinı sokağa attılar, 

biraz sonra Kaptağasının da cesedini at
tılar. 

Kalabalık padişaha dua ederek Alay 
köşkü altından ayrıldı. İki cesed ayak • 
lanndan sürünerek Atmeydanına göı~i • 
rüldü. Orada Sultanahmed camisinin kar
şısında bulunan bir çınar ağacının dalla
rına, başaşağı ayaklarından astılar. Bü • 
tün gece de Bostancıbaşı diğerlerini. ara
dı. 

du ve derhal gümrükemıni Hasan Ağayı 
boğdurttu, ki, kend; evine yakın azadlı 
kölelerinden birine aid bir evde saklan -
nuştı. O da nankörlü'k edip efendisini e]e 

Yermişti. Padişah bu adamııı kurtulması-
r.ı istediğınden ihanet eden azadlı köle
nin sahib olduğu dırliği elinden aldı . 

Gümrükçünün cesedi diğerlerininki gıhi 

cınara asılmadı. Zır:ı Türk ve hıristiyan, 
pek çok fakire iyilik etmiş bir aıdaındı. 
Hayrat ve hasanatı çoktu. Bır Ermeni 
mühtedisi idi. 

Cuma günü Bilal Ağa ve Şaban kalfa 
boğuldular .. Ayın '>n ikinci cumartesı gü
nü bütün bu ccsedleri götürüp gömdüler . 
Aym yirmi sekizinc1 Salı günü Delibir!l -
deri boğdular. Ni-;anrn birinci Cumartc~i 
günü tersaneemini Salih Efendi, Topka
pılı Mustafa Aga "e diğer Mustafa bo • 
ğuldular. 

Nisanın yirmi altmcı Çarşamb9 günü 
sndrazam Siyavuş Paşa bir sıtma nöbeti 
ile öldü. Bence zehirıenmiş olacaktır. Zira 
ölümünden sonra cesedinin mosmor ke -
si1diğini söyledile-. 
Mayısın 8 inci Pazartesi giinü padişah

tan, Anadoluda jsyan eden Seydi Ahmed 
Paşaya karşı tuğ çıi<arılma.·n istendi. Sey
dinin nüfuzu Üsküdar sınırlarına dayan
nuştı, birçok kurbanlar kesildikten sonra, 
Salı günü, tuğ sarayın birinci avlusunda 
Cebchane yanına dikildi, o sırada Vene
dikliler de Çanakkaie Boğazına gelmiştL 
Padişah bir meclis toplacıı. Çok hiddet -
lenmişti. Tuğ çıktığm.ı göre bütün Yenı
çerilerin ıtuğ ile benbeı: gitmesi lazımdı. 
Halbuki Venedikliler Boğaz:ı gelmişler • 
ken buna imkan yoktu. Tuğ çıkarmağa 

kimin sebcb olduğunu sordu. Celeb Ha • 
san ağa olduğunu söylediler. Şamlı Meh
med ve Osman ağaları, balıkhane e
mini karakaşlı Mehmed ağa ile beraber 
celeb Hı:ısanı da derhal idam ettirdi. Tuğ' 
da tekrar içeri alındı, ki şimdiye kadar 
böyle utandırıcı ?Jir şey olmamış. O ge
ce de 50-60 Yeniçeri boğularak cesedleri 
denize atılmış. 

ğerlerinden :ıytrd eder. Bir de her sırada 
iki adam bulundurabi;.mek hakkına ma
liktir. Diğer ric:ılin kayıklnnndaki kü -
rekçiler memurıyetlerinin ehemmiyetine 
göre tesbit edilmişierdlr. Bir sırada yal
nız bir hamlacı oturabihr, Ecnebi sefir -
Jerin de kayıkıannoj. cTandeleb (köşk) 
yaptırmağa salahiyetleri ycktur. 

Fakat padişahın 'kadınlarını taş1mağa 

mahsus olan harem kayıklarında yirmi 
dört hamlacı bulunur. Bunların beyaz 
cTandelet> !eri vardı:: k~ örtül~dür ve et
raflarına kafesler konmuştur. Bunlara 
hinile<:eği zaman bezden duvarlar hazır • 
Jarlar. Bu su!'!!tle küçük bir dar sokak 
vücude getirilır. Bu sokak sarayın kapı • 
srndan bu kayıklara kadar imtidad eder. 
Kadınlar tenezzühe çıktıkları za -

man. - ki pek nadir vuku3 gelir - gittik
!eri yerdeki kır hareminin etrafını da 
bezlerle çevirirler v~ kendilerini ayni ih
timam ile buraya sokarlar. 

Bu bezden surun etrafını zenci harem
ağalan ve karabinalarh müsellah hase
kiler (1) sararbr, ik!nci hır hat teşkil 
ederk yakl~ılmasın=ı mani olurlar. Bu 
tertibattan haben olmayıp ta kurşun 

menzili hizasına yaklaşacak olanların vay 
haline! Ölüm darbe;i ona ilk ihtan teş
kil eder. İşte bu hükümdarın kadınları 
böyle koyunlar gibi ağı!ın içine tıkılmış 
bir halde hazan aÇlk havada nefes almak 
zevkini tadarlar. 

Bu fevkalade tenezzühler şüphesiz ki 
padişahın hareminde hüktim süren mu • 
tad safalar hakkmıia bıze bnyük bir fikir 
vermezler. HattA h:!remn0 kadınların bu 
küçük parktakinden daha az hoş bir ha
yat geçirdiklerine ihttınal verilebilir. 
Çün1:ü bu tenezliihler kendileri için ade
t~ ~ır ~a~am teşkil eyler. İştl' bıt çok 
fıkırlerı şup'hesiz tashih edebilecek bir 
hakikat. 

Türk hükumeti ve Türk askeri hakkın
da istihsal ettiğim malumat ipfüJa s:ırih 
ve kat'i şeyler değllci. İnsanlar hakkın _ 
da yalnız fiiliyat:ı. istinaci ederek hüküm 
verilebilir. Bu babdaki tafsilatı son harbe 
aid vakayiden bahsedeceğim zamana sak
lıyorum. Bu tarihi ta!si!at beni tekrar İs
tanbula avdet ettirecektir. 1763 te İstan
buldan hareket ejere;c beni daha fayda1 
bir işte istihdam etmezlerse ben vaktimiı 
~al da parasını k:ıybedece~inı nanra bil~ 
dırmek üzere Fransaya dönmüştüm. 

Babam (2) Teklrdağında, Kont TC"Za
kez'nin kollarını:la, vatandaşlan arasında 
ô1m~tü. Benim hak;rnnd 'il bazı tasavvur-

(1) Bostancı hasetner: Bu (l'tlzkle bir ıruv
Tettlr t1 Prevôp6 de l'Hotel Tazitesml görör. 
Bunlar .Bostancıların GT'enadier'leridirler. 

lan olan nazır F.ransada değiş.mi~l. İs < 
nıim yabancı idi; elimden tutan hiç kims~ 
yoktu: sekiz seneyi İstanbulda geçirere1' 
hansadan uzak k!ilnııştım. Bunları dü .. 
rlndükçe, Vers:ıyda bir muvaffakiyet e~ 
de edeceğime ihtimal veremiyordumı 

Maamafih, Almanya saray1arından biri ~ 
ne gönderilmek yadini aldım. 

Halbuki iktisab etttğ;m malfunatın Al• 
.tnanyada bir işe yaraması ihtimal! yoktu, 

Duc de Choiseul şaphesiz benim bu 
tecrübelerimden dala ıstifade etmek is-o 
temiş olacaktır ki hariciye nezaretine 
tekrar geldikten ve b!!ı:ıı hususi bir işte 
tecrübe ettikten sonra Kının tatarlarının 
nezdine göndermeğe karar verdL 
İçimdeki şevk V't' gayre: bu vazifenin 

zorluklarını ve nahoş tarafların:. bnna u
nutturdu. Ben bu vazifeyi ne taleb et ~ 
miştim. ne içimden arzu etmiştim. Ne de 
böyle .bir şey olabilereğin. düşünmüştüm... 
Fakat hakkımda bir lutü! gibi kabul et. 
tim. Bu nazırın emrı altında hizmet et ., 
mek gerçekten bir 10.tüftü. ı 

Memuriyetime karada:ı gitmeme ka • 
rar verildi. Hazırlıklarımı tamamlayınc~ 
10 Temmuz 1767 de Viyanaya gitmek ü .. 
zere Paristen hareket ettim. Orada sekiı 
gün kaldıktan sonra Varşovaya gittim. 
Varşovada altı !ıafta ikaınetı müteakıö 
Kamirichr'e müteveccihen. yola çıktım. 

1 

Lehistanda yiy&:ek kıtlığından, be~ 
girsizlikten. ve ahalinin suiniyetmdeı\ 
dolayı çektiğim zllımetler ve uğradığım 
zorluklar seyahatimın son haddine var
mak i9in iktihamı !cab eden manialara sa.-

1 

burane göğüs germeğe beni hazırlıyorlnr., 
dı. Lehistanın postası Kamirichrden geç
mediği için beni Niesterin öte tarafında. ' 
Swantiz karşısında ilk Türk gümrüğüne 
kadar götürebilecek Rus beygirleri te • 
darik etmekten çok bahtiyar oldum. ' 

Bu nehrin mecrası ikı imparatorluğu 
birbirinden ayırıyor. Leh kıyılarında gez. 
meğe gelmiş olan han Yeniçeriler merali 
sevkile arabamın yanına gelmişlerd~' 
Kendilerine türkçe hltab ettiğim için b~ 
ni ~ sevdiler. Şehrin öte tarafına ben• 
geçıre<:ek sala bindiğim vakit bana refa 
kat ettiler. ı 

- ··········- ········ ( A rkQ.!ı v11r) ........................................ 

Başı ağrıdan 
çath yacak g ibi 

NEVROZiN 
En şiddetli baş ve diş 

ağrılarını dindirir. 

NEVROZiN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

NEVROZiN 
Nezle, grip va roma

tizmaya karşı çok 
müessirdir. 

Despina ile günlerce temas ettiğimiz 
için, hiç şüphesiz ki bu kız benim yü -
zümün şekli ve hususiyetleri hakkında 
bir hayli rnalfunat vermişti. Karşı kar
~ıya geldiğimiz ve uzunca süren dakika 
lar zarfındıt epey~ dil dalaşı ettiğimiz 
bekçi dP. şeytan gibi bir şeydi. Tabiidir 
!ki, o da benlın yüzümü büyük bir isa· 
betle zabıta memurlarına tarif etmiş • 
ti. E, bu lki malOmat bir yere geldik • 
ten sonra, nrtık bütün şüphelerin be -
nim üzerimde temerküz etmemesi, 
mü.mldln değildi. Çürrkü çehremin belli 
başlı şekli arasmda, bilhassa burnu • 
mun uç tarafının fazla sivri olması, göz 

}erimin birbirine fazlaca yakın bulun • 
ması, en bariz hususiyetlerdendi. 
Şu hale nar.aran art1k ortaya çıkmak, 

yeni işler peşinde dolaşmak mümkün 
olmıyacaktı. Çünkü bu bariz şüphe ü -
zerine, en gafil bir zabıta meuru bi
le derh:ıl yakama yap~caktı. 

Ayın 7 nci Pazartesı günil erkenden ge
ne Etmeydanında toplandılar, evvelce ol
duğu gibi bir yağma ihtimalı ile aralarına 
karışmış bir Rumu yakaladılar, hır'stiyan 
olduğunu kolayca keşfetti!e1· ve derhal 
öldürdüler, orad:ın gene Atmeydanın:ı 

Bahsettiğimiz bu celeb Hasan ağa kısa 
bir zamanda 400,000 altın gibi muazzam 
bir servet yapmıştı. Her taraftım rüşvet 
almıştı. Bilhassa en çok parayı Vali"e 
Sultan vermişti Bunlnn ihtilalin içinde bu 
lunrnuş bir Fransız mühtedtsinden işitti
ğim gibi yazdım. Her akşam bana gelir, o 
gün olanları anlat.ırdl.> 

(2) Pr0'1.S0nt1di! tızerlnde bir fehir. Prene 
Rogotzl ne bütün Macar mftltecllertne J>Qdi· 
şah tarafından lkametgAh olarak ~tarll -
mlştf. Babam da bu prell.!fn arkam 811"& ora
ya g1tmlşt1. Sonra 1717 de F'ra.nsada asker -
llk hizmetini 1fa etmek üzere Teklrdağında:n 
ayrılmıştı. Kend.l.sine tevdi edilen muhtelif 
vazifeler ona e:ıkt arkadnşlannı tekrar göre
bilmek fmkAnını veriyorlardı. İşte 1757 de n
ralarında vefat ettJ. Kont Eczahey de sonra 
çok muammer olmadı, ancak sekiz gtin :ya
şadı. Babamm vefatını duydll!lWm soma h:lç 
bir l.Akırdı söylememiştir. 

--------------.... ---... ·····················-···~ 

* Fakat, benim ooblerim bomboşdu. 
Teyzem iBe büyük bir zaruret içinde bu 
lunuyordu. İçerik! odada, büyük teda • 

geldiler. Kendilerine üç boğulmuş ccıs'?d 
daha getirildi. Bunlaı·, Yusuf Ağa, Caco 
İbrahim Ağa ve Has odabaŞl idi. Ayakla
rından çınara astılar. İsyana sebebfye! 
veren Kahya bey de bu sabah intihar etti. 
O da ayağından çınara uıldı. Salı günü 

ŞEHiR TiYATROSU 
Tcpııbllfı Dram loımı 
Aqam ıaat 20.30 da 

ANNA KARENiN 
l.tiklal caddesi Komedı kısmı 

Gündüz. nat 14 de 
Çocuk tiyatrosu 

Akı•m ıaat 20,3() da 
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Deniz Şeytanı 
'l'lrlı:çe7e Cf'TINDı il. liire,na Dllaq 

Süngüler arasında 
Nihayet fil. !k~ .iskunanm karnına ya-ı manlardan · biri olmaktansa zenci kal-/ barla biitün adamlarıma· • 

naşmış ve mulazım efendi ile kısa pan· mağı tercih ederim. Bunla.nn yaptık· 1 b .T: 1 '. k~ılaşacak 
talonlu v~ çıplak dizli dört Hindli ne· ları, içler;nde çocuk ve kadın dolu ge- ;~er~niuny~~~g~ ar~ a~nı c~~ab~· ver • 
fer de guverteye çıJmıı.şfa.:rdı Zabit, mileri batırmaktı. Ah isterdim ki bir .. ' ı a:a. un an ıç ır şey 
askerleri tarafından ıtakib olunduğju 1 .. f kl b l' 1 h .. b. soylememek emrım alınış olduklarını, 
halde dog·ru bana geJmic: ve kafi d.o... b·~ e e beu m~ un arın epsım ırer bu yold:ı yainız benim cevab vereceği· 

' ..., .... - ırer ge rteyı.m.! · ~·· 1 ı · · kı · recede nezaketle: mı ~oy eme erını sı sıkıya tembıh et-
. - s;:n, demişti, 'tevkif etmek mec- Muhakkak ki bu kadın, kulaklarının ~.ın:':· Bu sur~tle ayn ayn yanılmaların 
bur:yetindeyim.. kim oluyorsunuz? zarla:-ı yı:tılma derecesine gelinceye onune geçmı.ş olacaktık. Cebimizde bu-
. - Müsaade buyurunuz da, demiştim kadar Almanların nasıl harb ettikleri lunup da sosyete adalarında karaya 
kendi7'1i size takdim edeyim: Ben kont hakkın:ia müthiş propagandalar dinle- çıkmış olduğumuzu anlatabilecek her
Luchner.. Seead:lerin kumandanı.. bu· mişti ve bu ihtiyar Jezebelin içini dol- hangi bir not defteri veya yazılı kağıd· 
rada gördükleriniz zabitan ve müret- duran garazkarane hisleri boşaltmanın lan yırtıp imha etmiştik. Bizi istedik-
tebatımın bir kısmı... tam zamanı olduğunu anlıyor, bizi di- leri kad~r arayabilirlerdi, fakat bir şey 

_ Siz kont Luchner misiniz? lile kam~ı1amanın yolunu biliyordu. O- bulmağ3 muvaffak olamıyacaklardı. 
_ Eve-t! nu şöyle soğuk suya bir iki defa batı • Bütün bu tedbirlere rağmen fena 
Adamcağız hayret ve korku ifade e- rıp çıkarmak zararh olrn'3zdı amma gel bir şansın belird i ğini görmüştüm: Bir. 

der bir ~aile şövle bir etrafına bakın· gelelim o anda 4esir> bulunuyorduk ve kaç gün sonra öğrenmiştim ki arka -
mış v~ nf> yapac~ğını şa.şumıştı. o es- terbiyesi7., huysuz bir Melanzyalı kadın daşlar1mdan biri bir not defteri dü • 
nada bacaklar.mm titrediğini tahayyül tarafın·:!an böyle kötü bir dil hücu - şürmüş ve bu, İngilizlerin eline geç -
ederek görebiliyordum. Muhakkak ki muna nğraınak düçar olacağımız mü- mişti. Bu not. defteri, Seeadlerin ceve
o, kendilerinin, aşağı. yukan, si18.hS1Z sibetlerin en hafifi, en küçüğü idi. lanlarına aid kısa bir ruznameden iba· 
olduklarını, bizim ise te~n tırnağa Bundan sonra sıkı bir imtihan geçi- retti. Ruznamenin mahiyeti hakkında 
kadar müsellfilı 'bulunduğumuz haki _ receğimizden şüphe etmiyordum. Me - sahibine sorduğum vakit onun Mope • 
katini hazmetmekle meşguldü. Fakat ğer ki İ11gilizlerin Mopeliada bırakt~ lia hakkında pek mühim malfunatı ih -
ben kendisini çok bekletmeden oeva- ğımız arkadaşlar ha.k'kmda bizim bil· tiva ettiğ ini anlamıştım. Arkada.'?m va 

· hıma devam etmiştim: gilerimizden daha fazla bilgileri ol - zıhan hatırladığına göre o, Manila A • 
- Bizde, sizi ve sizin buradaki çıp- malıydı. ki buna da ihtima~ vermiyor- merikan gemisi~in zaptını kaydettik -

lak dizli ordunuzu ebediyete kavuştur- durn. Bınaenaleyh Seeadlenn ve onun ten sonra M-0peha r.akkında sade şu kı· 
mağa kifayet edecek kadar el humbara. mütebaki mürettebatının nerede bu • sa cüm1€:yi yazmış bulunuyordu: cMü
ları ve ateşli silahlar var ve eğer bi. • lunduğu hakkında srkı bir sorgudan himmatın Mopelia'ya ihracı, 
zim bu anda sı•rtımızda üniformalan _ geçiri!ec"eğ!miz mu'ha'kk.akıtı. Bu iti .. (Arkası ı•ar) 
mız olsaydı siz hizim esirlerimiz bulu
nacaktınız .. r:.e ise, vaziyeti olduğu gibi 

, kabul etmek zaruridir, siz bizi sivil kı· 
' lıkta ya..l{alamış bulunuyorsun.uz.. fa -
ıkat hele şuraya bir bakınız! 

Silah1arımızı cebleriınlııde.n çıkar -
mış, iki kişiyi aşağı göndererek denk
lerimizi güverteye getirtmiş ve iplerini 
keserek makineli ve piyade tüfekleri
mizi, el bombalarını, rovolverleıi orta· 
ya koymuştuk. Benim emniyetbahş be
yanatı111a rağmen. İngiliz zabitin çeh· 
resi ölü rengini hala muhafaza etmek· 
te, korkulu nazarlanru silahlarımız ü
zerinde gezdirmekte idi. Askerlerinin 
aldıkları vaziyet ise pek tuhaftı:. Ma
hud kısa pantalonlarının aşağısında diz 
den itibaren çıplak kalan bacak kısım
larınm cilası üzerinde, korkudan, ka • 
barcıklar husule geldiğini görmemek 
mümkün değildL Geminin tam küpeş
tesi kenarında dikiliyorlaırdı, aşikArdı 
ki bir sıkı yiyecek olurlarsa derhal 
kendilerini kaldırıp denize atacaklardı. 
İskunanm süvarisile tayfaları gemile
rine ne reşid misafirler kabul etmiş 
bu1undliklanru an~arn.ı.1lar w esne ı. 
mekte b1.llunmuşlardı. 

- Mülazim efendi, dedim, bütün sa
vaş mataryellerimizl denize atarak 
yok edinceye kadar şöyle bir dakika 
geride kalmanızı rica ederim. 
Ark:ıdaşlanma seslendim ve işe baş

lamalanm işaret eyledim. Tabancalar, 
bombal.~.:- ve makineli tüfek ve tüfekler 
denizin koyu mavi sulan üzerinde ser
pintile:- husule getirerek ortadan bir 
anda 'kaybolmuşlardı. Ondan sonra 
İngiliz zabitini selAm.Iıyarak: 

- Ve şimdi mülazim efendi, dedim, 
emrinize amadeyim! 

- Olrayt kont! diye cevab vermiş· 
ti, sizler, Okyanuslardaki cevelanlan
nız esnasında kendiniz için büyük bir 
nam yapmış ve şimdi de benimle kriket 
oynam.ı.ş oldunuz. Bundan böyle llyik 
olduğunuz muameleye mazhar olacak
sınız.. bunun için size bir Briton sıfa
tile söz veriyorum. 

Zabit bu cBriton• kelimesini bilhas
sa farklı bir vechile ve ehemmiyetle 
telaffuz etmişti 
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1 - Çabuk - Ku.surunu be.flf)amak. 
3 - KendJ.slne uygun - bed olmıyan. 
4 - Su - Kan akmak 
5 - Ateşe verir - Bılr .nevi gemi. 
e - Fazla aydınlık. 
'1 - B1r yerde oturms.t • Göz rengi. 
8 - Kırmızıya benzer renk - sabır 
g - Emin eck:r mi? İllve 
ıo - Eskiden Mevıevueıtn çald.ıkla.n ağız 

çalgısı - Beygir 
Yakandan aşatı: 
l - KalaylMmuf - Öli1ttllmilf hububat. 
ı - Taaccüb nldası - it1 tarafı kesen bı-

çak 
3 - «Leıt. olsa leylet • Eğlence. 
4ı - Son ba.rften enel bir cA• olsaydı 

aptal adam. 
1- Beygir. 
8 - Hiç evlenmeımJt - Eınlinif meyva. 

Yahud yiyecek. 
'1 - Kamua 
8 - Emin olarak bıtak 
8 - İstanbulun iyi llUlannde.n biri. 
ıo - Fatlrler 
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.Ama.ra vapuruna geçtiğimiz zaman lweUci bulmcaccınm htılledilnı.q ıeJcU 
ise orada başka bir hava ve başka bir 
nağmenin çaiındığıru işitmiştik. Bura· 
da çok huysuz, zenci bir kamarot 

------·---·· ···-·-.. --·············~ 
Toplantılar: 

MiZAH: Uyku 
ve Ben 

(Baştarafı 7 inci sayfada} 
Sokaktan bir ses geliyor: 
- Ayyyt .. 
Uyku korkuup kaçıyo:-, ben yatakta!'\ 

fırlıyorum. S()kakta:ı gene se;;; geliyor; 
- Ayyyt, insan içerse böy!2 içmeli' 
Ben - Bak uyku, şimdi de bunlar ... 
Fakat kime ~9ylüyorum. Uyku gene 

kaçmış gitmiş; canım sıkılıyor, burnum
dan sık sık nefes alıyorum . 

Ben - Uyku, uyku, neredesin? Görü
nürlerde yok. 

Ben - Hele hi.r sigara yakıp içeyim, 
o zamana kadar belki gelir. 

Bir sigara yakıyorum, sigara bitiyor .. 
Ben - Ufku neredesin. sigaram da 

bittL 
Tekrar yatıyorum, gözlerimi yumuyo

rum. Oh çok şükür uyku geldi. 

* Uyumu~um.. Bir rüya gördüm. Kos • 
koca bir fabrikada imişim .. fabrikada bi.r 

makine var .. öyle bir makine ki gezdiğim 
fabrikaların hiç birinde bu kadar bü -
yük bir makine görmedim. Makinenin bir 
kolu var. Kolu eı:mıe kendime doğru çe
kiyorum.. makine birdenbire işlemiye 

başlıyor. Aman ne gürültü ... Bir arada 
çevrilen milyon b!'ca kaynata zırıltısının 
yapaca~ gü.rülfü bunun yanında sivrlsı
nek vızıltısı mesabesinde kalır. 

Birdenbire uyanıyorum, saate bakıyo
rum. Altı; sokaktan çöp kamyonu geçi • 
yor. 

Ben - Uyku neredesin? 
Uyku gene kaçmış, gelmiyor .. 
Ben - Uyku neredesin? 
Geldiğini hisseder gibi oluyorum. 
Ben - Oh ne ise geliyor. 
Penceremin alttnda bir ses: 
- Saleb sütlü! .. 
Uyku gene kaçtı. 

Ben - Uykucuğum, benim sevgll!m, 
ne olursun gel.. bak ne ses var, ne bir 
şey .. 

Gelecek ,ıt>i.. geliyor i§te: 
- Sıcak simidim sıcak. 

Şubat 21 

• 
in giltere lig maçlarının 
yirmi dokuzuncu haftası 
İngiltere lig maçlarının 29 unou haf 

tası oyunlan da sona ermiştir. Futbol· 
cülerin azami forma girmiş olmaları 
dolayısile oyunların hepsi birbirinden 
güzel ve heyecanlı bir şekilde oynan -
maktadır. 

kuvvetli bir şütle milli takım kaleci • 
sini mağlUb etmeğe muvaffak olmUf • 
tur. 

İkinci devrede Arsenal daha çıc* 
hücum fırsatı bulmuş, fakat havadan 
pas yapmaları yüzünden bir türlü sayı 
çıkaramam1ştır. İki tarafın müdataasa 
kuvvetli hücumları kesecek kadar yük 
sek bir ovun oynamıştır. 

Everton 2 • Bolton Wandrers 1 
Everton ilk golü 6 ncı dakikada sol 

içlerinin kısa bir vuruşu ile yapmış • 
tır. 

Bolton hücum hattının parlak bir 
kombine1..onundan sonra sağ açıklan 
r 7 nci dakikada beraberlik sayısını 
yapmıştır. 

Oyun i1<i tarafın tehli.keli ve süratli 
paslarile bir müddet devam etmiştir. 

Everton 33 üncü dakikada yakaladığı 
güzel bir fırsattan istifade ederek ikin
ci ve galibiyet golünü yapmıştır. İkinci 
devre oyun süratini kat'iyyen kaybet
memiş ve bu arada Everton iki mühim 
fırsat 'kaçırmıştır. 

Everton 40 puvanla lig lideridir. 
Bo1ton W. ise 29 puva.ı11a onuncu 

vaziyettedir. 
Maçta 25,000 kişi bulunmuştur. 

Binninghaın 1 - Derby O 
Uzun müddet lig liderliğini yapan 

Derby i~in bu maç çok zorlu bir oyun 
olmuştur. Devre sıfır sıfıra ni'hayet • 
lenmiş. ikinci devrenin 14 üncü daki
kasında Birmingham soliçi bütün mü
dafaayı yararak takımının yegane ve 
galibiyet sayısını yapmıştır. 

Derby bir maçı fazla ve 38 puvanla 
ikinci vaziyettedir. Birmingham ise 20 
puvanla 22 nci vaziyettedir. 

Maçta 16,000 kişi bulunmuştur. 
Wolverhampton 4 - Leeds 1 

Geçen senenin ikincisi ve kral kupa· 
sının en kuvvetli namzedi olan Wolves 
takımı hücum hattı şayanı hayret de
recede siiratli bi,. oyun oynamıştır. 

İlk devre 1 - O Leeds takımının mağ
ICıbiyetile bitmiştir. 

Wolves takımı ikinci devrede biri 
penaltıdan olmak üzere üç sayı yap -
mış ve bir gol yemiştir. 

Wolves takımı 36 puvanla üçüncü 
vaziyettedir. Leeds 2 7 puvanla on dör· 
düncüdür. 

Maçta 35.000 kişi bulunmuştur. 
Arsenal 1 - Chelsea O 

Birinci devre Londranın iki 'büyük 
takımı arasında sıkı bir düel1o halin -
de geçmiştir. İlk dakikalarda sağ açık 
Drake tarafından yapılan golü hakem 
ofsayd olduğu için saymam~tır. İki ta
raf açık bir oyun tarzile çok sıkı hü -
cumlarla birbirlerini zorlam~larsa da 
kaleciler büvük bir meharetle bu akın· 
ları kesmişlerdir. 

Devrenin sonlarına doğru Al'Senal 
sıkı tazviklere başlamış ve sağ iç çok 

Arsenal 31 puvanla yedinci, Chelsea 
2 r puvan la 21 incidir. 

Highbnry stadında yapılan bu ma9" 
ta 60,000 kişi bulunmuştur. 

Aston Villa 2 • Liverpool O 
Aston Villa oyuna çok hızlı bir su

rette ba::şlamıştır. Daha oyunun başlan
gıcında büyük bir formda olduğunu 
gösteren sa~ açık Brom.me 30 uncu da 
kikada i}l~ golü yapmıştır. 

A. Vill'."., hücum hattının mükemmel 
işlemesi sayesinde Bromme 37 nci da
kikada ikinci golü yapmıştır. 

İkinci devrede oyun kı9Tnen müteva• 
zin geçmiş ve son 1 O dakikada Livet"' 
pool cindi tazyiklere başlamışsa da li. 
Villa miidafaasının güzel oyunu neti • 
cenin defü~memesine yardım etmiştiı\ 

Aston Villa takımı heyeti umumly• 
si itibarile çok parlak bir oyun oyna
mıştır. 

Aston Villa 31 puvanla sekizinct. 
Liverpool 30 puvanla dokuzuncudur. 

Villaparkta yapılan maçta 40,000 ld
şi bulunmuştur. 

Galatasaray - Fe11erbahçe 
buuün tekrar karşılaşıyor 

İstanbul B takımlan Ug maçlarının IClll 
oyunu bugün Taksim stadyomunda Oalata
saraıylA, Fen.erbahçe arasında yapılaoak't:lll. 
B takımları şampiyonu olacak klllbtl belli 
edecek olan bu maça, iki taraf da bf1}1lt ?* 
ehemmtYt"t vermektedir. 

B taklmfan şampiyonluğunu kuanmalc 
maks91.lını gözönünde bulunduran ber llS 
klüp, bugünkü maça biTinci ta.kımla.rile c;a
kacaklarından bu müsabakanın blrdenblN 
ehemmiyet kesbetml~ olması tabiidir. 

Daha 'blr hafta evvel birinci takımlu a • 
rasmda. yapılan maçta 1 - 1 bere.ben taı.a 
1k1 taknnm bu münasebetle bugün tekr'8I' 
karşılaşmış olmaları bu maça husu.at btr e
hemmiyet vermektedir. 

Maça :aa t üçte başlanacaktır. 

Matbuat takım! yarm mDhim 
bir maç yapacak 

Şimdiye kadar yaptığı btlttın maçlan U
zana.n mat~·ı1at takımı Pamr .sabahı ad 
ıo da Şi,U takımlle Ta.kaim stadyomunda 
karşıla.ş!I caktır. 

Matbuat takımında. blr90k tanınmq llPOl'
cula.rımızın bulunması bu maça bilyR lıll 
ehemmiyet verdJrmektedir. 

Şlşll, Pera ta.kımlan maçınden eVftl ,. • 
pılacak bu mtlsabaka matbuat talamı tQID 
sıkı bir fmtthan olacaktır. 

Hayatım: Reşad Rıdvan Bey 
(Baştarafı 8 inci sayfada) j rek uzaklqmqtı.-. Fa~at Arab Abdullah 

ce, ekabire yanaşmak mutadı oldufun - ne zaman merhumu gorıe arkasından: 
dan saraya mensub bir zat zannederek - Kel Hasan, gel yahu, oturalım, una 
yerden kandilli bir selam vermiş.. bir a- pek kanını kaynadı, diyerek ek dolat o
ralık sofrada hizmet eden uşaklardan bi- Iurmuş. 

rine sormuş. Sokak ortalarında arkasından. Kel Ha-
- Hasan Efendi! san diye bağırılmasına fena halde içer • 
Cevabını alınca, bununla iktifa etmP.· liyen merhum soluğu Kiıercibapnm ko

rniş, uşak yanına yaklaştığı zaman bir da- nağınıd.a alımf. Osman Beye derd 1'Jl • 
ha sormuş: ınış: 

- Kim bu Hasan Efendi? .. 
Uşak kulağına eğilmiş: 

- Canım kim olacak, oyuncu Kel Ha-
san!.. 

Arab Abdullah sukutu hayale uğra -
mış olacak ki, dudaklarını bükmüş: 

- Yaaa ... 
Hasan Efendide=ı iltifatı kesmiş!.. 
Bir gün Hasan Efendi Şehzadebaşından 

geçiyormuş.. arkasından bir ıes: 
- Kel Ha.san, Kel Hasan! .. 

- Aman Efendim, iftarıruzda bir herif 
tanıdım. nerede görse Kel Hasan dJ:fe ar
kamdan bağırıyor. Rica ederim. 96yleyl
niz, bir daha yapmasın! .. 

Osman Bey, Arab Abdullahı çelınp 
tembih etmif. O da: 

- Peki bir daha Kıl Hasan dememi 

Vadinde bulunmuı. 

kadın vardı. Bu huysuz kadın bi.zi gö- Dan lokantacll•r ve yepıcıl•r umum 
rür görmez ağzını a~ı: heyetlerl toplandı 

Bu sefer de si."llitçi uykuyu kaçırdı. 
Dakikalar geçiyor, saate bakıyorum ... 

Yedi buçuk: 
- Sütçü süt .. 

Hasan Efendi hiddetle arkasına dön· 
müş, bir de ne görsün, iftarda gördütü 
aıdaın; hlll da sesleniyor: 

Fakat gene bir gün Hasan Efendi Şela
zadeba9ından geçiyor. Ayni kahvenin t ... 
pı.sı açılmış. Arab Abdullah balu'maJa 
baılamaz mı? .. 

- Kel Ha.san, gel bir çayımızı 19 ya-

- Bak şu Hunlara, diyordu, bakın Lokantacılar Oem1yetl umwnt heyeti top. 
şunların çamurlu pabuçlanna!. Eyvah ıantısı dilıı Esnaf Cemtyet1e.rl b1rleJ1k idare 
bir şey değil, gemimizin temiz güver - merkezinde yapılmlf ,. idare beyetl aeçU -

tesini de kirletecekler ve sonra da gei. mifettrY. ·•-- ,.__ umt ,._ ... ~ 

Anlqtldı. Artık uykudan hayır yok. 
Yataktan çıkıyorum. Aynaya bakıyo • hu!. 

- Oyuncu Hasan, oyuncu Hasan.. ıet 
buraya vallahi bir daha 1&na Kel Hum 
demem! 

. k } . lesin! .:ı-ğil ., Bu &plC....,..; ..__, .. ,,.,._ 1D .. ..,,, ..... ""'!'"'"' 
sın ara a.r temız e.r ue mı. lan.mı da cttın Galata.da cemiyet m.ertean-

rum. Gözlerim jl§... Yüzümün rengi tok 

Hunlann suratları kat.Tanla karaya bo- de yapılıml ve idı&rt bı9J9U &e91m1 yapılmıt- san. 
yanmak gerekirdi. Ben doğrusu bu Al- tır. 1smet Hulusi 

Hasan Efendi: 
- Utanmazın, edebslzin zoruna bal{. 
Diyerek ve mebzul mikdarda küfrede. 

Hasan Efendi bunu hem kılarak, hem 
gülerek öyle anlatmıştı. (Arkcııı Mr) 

Yazan: Nwrn S4ftı COfb• 



, 

25 Şubaı 
SON POSTA Sayfa 

IST.ANBUL DEFTERDARLIGINDAN: •• 

Eyüb, Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Be~iktaş, Usküdar, ~e !<a~ıköy 
Tekaüt, Dul ve yetimlerin Mart, Nisan ve Mayıs/939 uç aylık m.aa~~arının tedıye gu~lerı : _ _ .. v 

T A R 1 H İ ... Eyüb MalmüdürUiğünden : Üıküdar MalmDdürlügiinden : Beyoglu MalmudurlugUnden: 
A•keri yetim ve Mülkiye yetim ve Aueri yetim. n Mülkiye yetim 'ff Aı. Yetim ve Mülkiye yetim Vfl 

malmüdürlüklerinden : 

Bcşikta~ MalmOdUrlllğllnden : 
Aıkeri yetim ve Mülkiye yetim Tt 

tekaütleri tekaütleri tekaütleri • tekaütleri telcaütleri tekaütleri tekaütleri tekaütleri 

113/939 
2 ,, 

Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 

1 
151 
301 

150 
300 
450 

1 50 
51 100 

101 150 

1 700 1 - 400 
701 1400 401 - 800 

1401 22()0 801 1200 

1 - 700 1 300 1 500 ı 260 
701 - 1500 301 600 501 - 1000 251 500 
1501 - 2300 601 1000 1001 - 1500 501 750 3 ,, 

451 600 151 ila. 2201 2700 1201 1550 2301 - 2800 1001 . 
1300 1501 - 1800 751 900 -4 ,, 

601 ila 2701 3300 2801 - 3700 1301 1750 ~801 - ila 901 ili 6 ,, 

TARIHJ 1. ci gişe 

Aakeri tela.üt 
ve yetimleri 

Fatih Malmüdürlüği.inden: 
2. ci g-işe 

Mülkiye tekatüt 
Vll yetimleri 

Mü.kiye teıı:a\lt 
ve yetimleri 

Kadıköy Malmüdürlüğünden: 

A•. Yetim ve 

tekaütleri 

Mülkiye yetim ve 

tekaütleri 

EminC:nü MalmüdUrlliğünden : 

Askeri yetim ve 

tekaütleri 

Mülkiye yetiw

leri. 

1/3/938 Çarşamba 1 700 3501 4100 1 700 1 700 1 300 1 700 
Perşt.mbe 701 1400 4101 4700 701 1400 701 - 1300 301 600 701 1400 

1 
701 

1401 
2101 
2501 

700 
1400 
2100 
2500 

2 
3 
4 
6 

" Cuma 1401 2100 4701 5300 1401 2100 1301 - 2000 601 900 1401 2200 
" Cumartesı 2101 2800 5301 5800 2101 2800 2001 - 2400 901 1200 2201 3000 
: Pazartesı 2801 3500 5801 ili 2801 ila 3401 - ili 1201 ili 3001 ila 

1 _ Zat maaşları sahihlerinin mnayy en günlerde gişelere müracaatla .maa,şla rını al.malan rn .. ~_ıındır. Aksi takdirde istihkakları umumi t~diyattan sonra verilecektir. 
2 _ Teıdi ata sa bah1e ·ın saat 9 dan itibaren başlanacak ve 12 ye kaaar aev am edılecek ve oğleden sonra saat 13 de başlanarak 17 de nihayet bulacaktır. 

ila 

3 _ Maa:ıarını EmJa~ Bankasından alacak olan zat maaşları ıahiblerinin eli zdnlarının malınüdürlüklerince vizesine lüzum yoktur; bunlar doğrudan doğru ya bankaya rnüı·aca:ıtla istikrazatta 

bulunabilecekierdir. 

T. C. ZiRAAT BANKASJ 
Kuruluf tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en aı 
SO lira.>1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DİK.KAT: Hernbla.:.·ındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve l Haziran 
tarih1uindc çekilecektir. 

Ankara borsası 'I 
-···--

Açılıf • kapanıı fiatJan 24 - 2 - 939 
ÇEKLER 

Açı.ı J Kapı 1t, 

Lo•~ Cı. 93 5,93 

Mn-Ya' .. 6 46 ü646 

Parti :, !-6 !1,36 

Mlllno 6 65~li t,652G 

Cenene ~S.7226 18.7225 

Anut et dam 67.2825 67 ~d26 

Btrlln 60,7275 50,7276 

Br11klll ~1 2726 l<l,2725 

Atlna 1,c.s2a l,(ıS'ıij 

BofJ• Ui6 1.66 

PHI 4,S3 4.S3 

Madr14 1).93 5,93 

Varto'f& ~3 846 i3 841) 
B.odapetıf ~4.9676 24 116.5 

BlUtreı l,!ıOiiO u. ~uso 

Belıracl ~.8376 2,BJ7li 
Yoltohama ~4 62 S4 6ı 
'ltoltholm so.s:ı2r> .so 6325 
Mo•ko•a :.s. 7975 2J,i976 

İSTİKRAZLAR 

Kapa~ıı 

• • ıu • -
• • J vadeli -

Tiril borc• 1 J)lll1\ 1 ~ıu S 

~----------------' ························································-···· 
TURAN Tiyatrom 
Bugün aaat 15 de gece 

• 0,3J da umuma 
Ertulrnıl Sadi Tek TII 

a a1ları 

SEFİLLER 
Piyeı 8 P. 

(Se) Atili R .. vii•ii büyük varyete 
Çinilerin hayret v~ren numaraları 

28 Şubat Salı •ktaıııından it•baren 
iNSAN MABUf 

HALK tPERETI 
Matine 16 da akıam 9 da 

PIPIÇA 
Operet 3 perde 

(FOKS) Yeni Macar Bale 
heyrn 

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

Son Posta 

Neden 
Aspi~in t 

Çünkü ASPİRiN seneler·..ı 
denberi her türlü soğukaı.ı: 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
• tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

_şına_dikkat ~diniz. 

marka-

ADEMİ İKTİDAR 
Ve BELGEVŞEKLİGİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

( Posta kutusu 1255 Hormobln) Galata, latanbul 

Istanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Mikdarı ve cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 

Lira Ku. L1ra Ku. 

~--,. SÜMERB ANK 
Yevmi. Siyasi, Havadl.s ve Halle eazeteal --···-Yere batan, çatalçeşme aokalt, 25 

IS TAN BUL 

Altı yüz kilo burgulu tel çivi 750 00 55 25 
1 - Tahmin b~deli ve ilk temin.atı yukanha yazılı c600> altı yüz kilo burgulu 

tel çivi 13/Mart/939 Pazartesi saat 15 de İstanbulda Gedikpa~adaki Jandarma 
Satınalma Komisyonunca açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: 

Pamuk ip~iği Satışı: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 
Nazilıi Basma Fabrikası ,, 
Ereğli Bez Fabrikası ,, 
Yalmz Ereğli Bez Fabrikasında: 
1 O Balyahk siparişler için 

12 No. Paketi 
16 " 
24 ,, 
24 ,, 

" 

" ,, 

" 

" 

415 
480 

580 

580 

575 
15 
25 
50 

" '' '' " " 570 

" " " " " 565 
" " " " " 560 

Fiatlarla fabrikada teslim şartlyle satılmaktadır. 

Kuruş 
,, 

" 
• 

" 
" 
" 
" 

iplik mtlstehliklerinin yukardı yaıılı fabrikalara gönderecekleri be
delleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetiııde iplik siparişi verecekleri ve 24 
numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabtleoek pamuk tpliQ'i mus
tehllklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı ıartlarla yalnız Ereğli Fabrikasına 
sipariş edebilecekleri nan olunur. 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize ciddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. ----

TtrRKİYE 1400 760 400 
YUNANİSTAN 234J 1220 710 
ECNEBİ 27JJ · 410 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kur•.ıştur. 

1 
Ay 
Kr. 

100 
270 
llOO 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan meı'uliyet alınm~ 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 
A'•••••••••••••••••••_.•-.••••••••••••••••••••••' 
t Posta kutuau : 741 latanbul •

1 1 Telgraf : Son Posta 
1 

: Telefon : 20203 İ 

'-························--·········-··········-

2 - Nümune ve şartname her gün adı geçen komisyonda gorülebiHr. Veya 
bedelsiz aldırılabilir. 

3 - 2490 sayılı kanun şartlannı haiz isteklilerin ilk temmatl::ırıl.:? yazılı gtln 
ve saatte komisyona ge1melerı. cl243ı> 

Devlet Oemiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
İdaremizin Eskişehirde bulunan yol atelye.si kantarlar şubesine, a§ağıdaki 

ıerait dahilinde 23 tesviyeci, 1 tornacı, 1 pHinyacı alınacaktır. Yapılacak dene -
metle muvaffak olacakların efradı ailesi ve zati eşyası Esk;.şehire kadar idar 
tarafından meccanen nakledilecektir. Talihlerin evrakı müsb!telerile ve en ge 
15 Mart 939 tarihine kadar zat işleri müdürlüğümüze müracaat etmeleri, edemi
yecek vaziyette olanların mektubla b:ış vurmaları lüzumu ilan olunur. 

Umum Müciürlük 

1 - Türk olmak. 
2 - San'at mekteblerindcn iyi derece ile ve tesviyeci olarak mezun bulunma 
3 - Zabıtada sui hale kayıdlı olmamak. 
4 - Yapılacak nazari ve ameli denemede muvaffak olup fazla talih arasınci. 

25 nci de:-ecc alabilecek şekilde kazanmış olmak. 

5 - Yapılacak denemed::? muvaffak olanlara kabiliyetlerin~ göre y:.iz liraya 
kadar ücret verilecektir. 

6 - İsteklilerin askerliğini yapmış olup otuz yaşından fazla olmaması lazım· 
4ır. .(572) (1117) 



• 
il Sa)'fa 

, . 
VEQ.ESIYE-

SATIS 
• 

'BiR OVIJNCA/( DEGİL'OİR' 
/-/AKİK İ BiR MÜZiKAJ.f:TI~ 
VE TAM BİR f<ADYOOllf?. 

·. 

SAHiBiNiN SESi 
• 

VE .ACENTE.LE RiNDE-. 
3o2 IJTJ/l{AL.(-A/)._ 

&EYOtJ.U 

• 
1 

N I•• Nezle - kınkllk evra JI Baş ve diş ağnlan 
Soğuk algınlıklan - Kırgınlık ve bütün ağrılara karşı 

ENiYiCARE 

ismine dllrlrat ediniz. 

-- Dr. IHSAN SAMI -

Sakın almayınız, · Gonokok Aşısı 
Belso2uldutu ve ihtili.tlar1na k&l'fı pek 
tesirli ve taze qıdır. Divanyolu S.ı..ltan 

Mahmud türbesi No. 113 

Bütün acı, ac;rı, sızı ve istırablarda 
yegane cankurtaran 

Soğuk algınlığından 
mütevellid nezle, grip 
ve bronşiti hem önler, 

HAKKI 
VAR 

hem tedavi eder. Baş, diş, mafsal, adale ve sinir 
ağrılarını geçirir. Aldanmayınız. Rağbet gören her 
şeyin taklid benzeri vardır. G R 1 P 1 N yerine başka 

bir marka verirlerse şiddetle reddediniz, 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffü• yol
larile geçen hastalıklardan korur, grip 
ve boğaz rahatsızlıklannda, aeı kmklı
ğında pek faydalıdır. 

lNGİLİZ KANZUK ECZANESi 

Tabii üzülüyorsunuz Değil mi ? 
Çr cuklarmızda gördOğUnOz oburluk, nalsizlik, kansızlk, basımsızbt, ta

rın şişmeleri, arasıra istrnller, baş dönmeleri, burun ve makat kapnm• 
lan, uyurken s ılyd akması gibi gayrihbıl bililer z ıvallı yavrucuk.lamı 
bersaklnnnda yaşıyan ve kanlannı emen solucanların tesiridir. 

ismet Solucan BiskDviti 
kullanmall.la Ob naı~nı d"}Jb 01"\.oauo.ı. aınr..cıı, ._-.-.om. • .. -J"AA&OI sııı

hatlerine, neşelerine kavuşurlAr. 

Kullıımş tarzı kutuların içinde izahlı olarak yazılıdır. Okuyunuz ve oo
cuklarınıza senede bir kaç bisküvit ihtiyaten veriniz. 

(iSMET) lsrrlne dikkat edilmesi rica olunur, her eczanede Sakın okumayınız! -
• --~ - - - ---- -- - ZAYİ-Vt:fs. erkek lise.sinin orta. kısmın-\!~---------. kutusu 20 Kr. ~--------~ 

dan 935 - 9~6 ders yılında mezun oldum. Al- ------------------------
Biltiln tanınmıı muharrirleri, Fotoğraf cılan, Reasamlan etra· 
fına toplayarak büyük fedakArlıklarla hazırlanmakta olan 
( Y ~N 1 GÜN ) Mecmuumı bir kere elinize alınca bir 
dah.a bırakamıyacak, onun tiryakin olacaksınız. 
O h.alde 11 Martta Eşi prWmemif bir nefasette çıkacak olan 

( YENi GÜN) tl akın almayınız, okumayınız .• 

alacağımdııi.n eskisinin hü~mü yoktur. 

Çemberlltaşda. Tavukpazan Arabacllar 

sokak No. 7/2 Şükri otlu Silrdll 
BahJ'I Ydınas 

,.. Doktor. 1. Zati Oget ~ 
-------------------------ı~~i~h~~~~m~~~~ 

kullanımı Lezzeti nesin •e öğleden sonra hastalnrını 

KOLINOS __,,. 
Dlf.llACUNU 

hoş, dişleri inci 
g bi parlatan Ko
linosu dQnyada 
milyonlarca zevat 
s~ve seve kullanır
lar. TQptın muht4~ 

matı teksif edilınlf olduğuııdan uzun mtldde,tle ihtiyacınızı temin eder • 
.._. &a,a ti, ldlfb &tq,ll IU k11nt'• 

·. 

' • kabul eder. 

·--·········-········································--·-
Son Posta Matbaan 

Ne§1'iyat Müdürü: Selim n.agıp Emeı; 

SAJIİPI .af· S. Ragıp EM~Ç 
. 4. &an UŞAK.LlGU. 

riDE \ıf ~!~SAKLARINIWI MllZTARİ>llAJILAR 

" 
~/ ., 

MAZON 
MEYVA TUZU 

lnkıbaza 
defeder. 

HAZIMSIZUK 
Mide. Ekflllı< 

ve yanmalarinı, 
baraakları pkan 
zehirleri giderir. 
O.hin temlzllll 
temin eder. 
Bugtnden bir 
,ı,e MAZON 
MEYVA aUZU 

tesir eder. 


