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(
---Zonguldak maden ocaklarında iştial neticesi bügiik-

1 - oe tügler ürpertici bir facia oakabıılda -

23 işçi ö_ldü, 2 yaralı varı 
Kazazedelerden 011 iki işçi de toprak altında dört buçuk saat 

ölümle pençeleştikten sonra mucize kabilinden kurtarıldılar 

Sağ kurtulanlar''SonPosta,, 1 ismet in6na~an--~~sajı 
s • l t l · Amerikada bOyOk ga 1 acıagı an a ıgor a~ bir alaka uyandırdı 

Kazaya lağım atan bir ifçf sebebiyet eerdi, Grizu gazi~in infilakı müthiı oldu, 
derhal ölen ve ceaedi kömür kesilen bu iıçinin takallüs etmft parmakları 

· aruında bulunan lafım ateıleme makinesi güçlükle alınabildi 

Cesed1er kömür halinde 
Kaza, Havza tarihinin kaydettiği en büyük faciadır, 

100 metrelik galeri çöktü 

Zongul~ak valisinin "Son Posta,, ya beyanatı 
Dün sahah 3,5 ta Zonguldak maden ocakla~ havu ~ kayclet

dii en büyük facialardan biri vuku ltulmuftUT. Bır ocakta liğmı atılırken 
. • .1 ökmÜf çah§an ameleler yer altında bl-

ınza cazi infilik etmiş, plai er ıhhlç • d d tahlisiye ekipleri galeriler-
IOlfiar, saat beşte harekete geçen s on a ve 

1 
leri •-~--

de J.-L. del ederek yaşamaP çalışım ame e &uı-uu- • 
uvgucu gazlerle milca e . .. d 23 · i ··ı üştür 2 kişi ya· naata çalışmışlardır. Faciamn bilançosu ıu ur: ışç 0 m ' 

ralannuştır, 12 iJKi de mucb.e kabilinden kurtanlmışlardır.. . . bu ha. 
Facia etrafında kaza mahalline giden 7.onguldak muhabirimhin 

88 

ha katlar muhtelif saatlerde verdiği haberlerle bizim lı~~bul~ 7.ongulcla· 
ia telefon etmek Mlfttile yaptığımız tahkikat netlcelennı qagıda bulacak· 
sına. 

FACL~\'N"iN" 'TA"FStLATI 
~onguldakta .. S p t ya 1 cak içindeki galerile~ dahilinde seksen 

0 On OS a , ' Bga. yani 100 metrelık mesafe tamamen 
gelen ilk haber çökmüştür. Vak'ayı haber alır almaz ka

za mahalline gittim. Koyun koyuna ııra-
Zo~dak, · 27: Saat 12 ce (Hususi 1 b" kısım kömürleşmiş cesedlerin 

..... uhab" . . d lef nl ) B b b anan ır ,. . ınmı:z en, te o a - u sa a tt"ği manzaranın fecaati insan ta .. 
~asabt~Ia maden ocağında büyük bir ~:n:ülünün üstünde idi. Hakiki ölü ve 
•naden kazası olmuştur. Uğım atılırken 1 henüz malum değildir. Şu
:ınfU' "keden 'GTizu gazı. bu kazayı maale- yara ı .sahyık~ ktır .ki bu kaza havza ta-
sef bir h r k lbe . rası mu a a • 

a a tmiştır. rihinin kaydettiği en büyük faciadır. 
Grizu'. ili.kı ile toprak altın- l Q d • l 

ela kaluı 1'çi•sayıaı şimdilik (26) olarak Saat a vazıye 
talimin edilmektedir. Bu müessif kaza hakkında dün gece 

(Devama 10 uacu •7fada> 

----.. ------.... --·-
iktısad Vekilinin 

gazetemize beyanatı Milli Şef Aakara r.ad,,o etMde· (Y"1ccmd4) .Mınl Marf cli.nl~ (~ 
solda) lnönii mesa;-t okvrlc"9 (eağda) Ctimhun'Nimi.ı Amerika lrilvfik elçill 

Hüsnü Çakır: " Vekaletçe u. JconUfU11or 
yaphnlan teftişler bir proğ- Ankara 2 7 (Husıai) - Cümhı.nTei· gelm.İ4, sesin çok iyi i4itildiji, Amerika 
ra t'" b. tut 1 d. simiz 1mnet İnönünün Amerika hal • halkının bu hitabeden ziyadesile müt. ma a 1 u uyor ,, ıyor kına mMajlan Arnerikada büyük bir . ~ 

Ankara 27 (Hususi) - İktlsad Veki- sempati ve alaka ile karşılan.m~tır. hassıs oldugu, ve halkın Türk mil.il • 
li Hüsnü Çakır Vekiletini al.Akadar e- Bugün Amerika radyo şirketten birli- ğinden dP fevkalade memnun kaldıla 
den muhtelif işlere sorduğum suallere ğinden Ankarn radyosuna bir telgraf bildirilerek teşekkür ed.ilmittir. 

(Devamı 11 inci 141/fada) 

iki milyon liralık Yeni vapurlar davasını 
doğun hediyesi hal için Almangadan 

Prmua Fevzire tÇWı Mınnlcl temb 

•"'- ClnA& 

(Y-11 illıli laff k) 

bir heget geldi 
Denizbank Umum Müdürü heyetin '' Hükumetimizin 
arzulannı yerine getirmek ve mevcud ihtiliflan hüsn i 
niyetle halletmek arzusunda bulunduğunu" söylüyor 

Denizbankın yeni şekli ve yeni kadro 
Eski Denizyolları İdal'Mi tarafından rlinde teşebbüJlere girifmif ve neticede 

Almanyayı aiparif edllmif, yaptmlrP l ı.ln an hükilmeti ve vapur tezg&hlan 
olan ıemiler ıdnlay11lle Alman vapur tı: · lliahhaslanndan mütetekldl bir heye-
glhlarile İktwıd Veklleti aruında ba o memleketimize gönderilerek mtızake.-
ihtilatların çıktığı mal~ur. relere başlanması kararlaştırılmıştır. 

. tktısad Veklletl bu ihtı~ların halle- Alman hüktimeti namına Ranbank .. 
dilmeaı huausunda Alman hükanıeti nez- ı it6ci •!lf ada 



! Sayfa 

Her gün 
-····-

Medeniyet ·ve sulh selamı 

Yazan: Muhittin Biri• 
H ) evlet Reisim.iz İsmet İnönü rad

yo ile Amerikayıa hitab etti ve 

bunu İngi.liz dilile söyledi. 
Fakat, burada küçük bir istitrad yap

maktan kendimi alamıyorum. Devlet Re
isimizin ingilizcesi yenidir. Onu, hükU
met reisi sıfatile bütün bir devletin işle
rile meşgul olduğu bir sırada öğrenmeğe 
karar vendi ve öğrendi. Bunun çok güzel 
bir enerji eseri olduğunu söy1emeğe lü
zum var mı? Ben bu enerji nümunesini 
bütün Türk gençlerine bir mi.sal olmak 
üzere göstermek isterim ve arzum sebeb
siz değildir. 

Ne zaman Üniversiteli bir gençle kt:>
nuşsam. ona sormayı unutmam: 

Resim il Me.ka.Jeı 

SON POSTA 

=- F agdalı iş, faydasız iş .. 

Şubat 28 

Sözün kısası 
-····-

ilmi Tefriki LU.hum 

E. Talu 

K imya ve sim.iya ile uğraşan eski 
alimlerimizin metrukatı ara .. 

sın.da nafile zahmet edip te aramayınızl 
Bulamazsınız. İlmi teamüllerimize naza.. 
ran cİlmi Tefriki Lfilıum> diye tercümt 
ettiğim ve yeni usule göre cEtleri ayıri! 
etme bilgisi> demem lazım gelen [Kre04 
loji = Creologie] yepyeni bir ilimdir, Vll 

menşei de Fransadır. 
Liziyö belediyesi, genç kadınlar ve kız.. 

lar için. Gizo kollejinde böyle bir deni 
açmış. Bu derse devam eden kadınlar, ka .. 
sab dükkanına alışverişe gittiklerinıde sı-e 

ğırı danadan, danayı kuzudan, keçiyi k°" 
1 yundan. döşü buttan, büfteği filetodan~ 
dış kapağı koldan, kebablığı köftelikte~ 

I kolayca tefrik etmesini biliyorlarmış. 
Eloğlu neler düşünüyor .. ne incelikleri 

na.zan dikkate alıyor? Her işleri bitmif 

- Ecn ;hi bir dil biliyor musunuz? 
Eğer bu genç, varlıklı bir ailenin ço

cuğu olup ta ya küçükken evde, yahud da 
Alvrupada dil tahsil etmiş değilse, he
men istisnasızca şu cevabı alırım: 

En faydalı iş, en namuskarane yapılanlar arasında bulunur. Doğru yolun haricinde ancak diken ve çalı biter. te, etin cinsini tayin edebilmek kalmıg_l 
=========================,;;=~===========~======= Acaba oradaki kocalar, evlenrrken, karı• 

- Biraz amma. konuşamıyorum, kitab 
okuyacak kadar da değil... ~~5;~g~JJ;~;;;.~; Demek oluyor ki hiçbir şey. Bugünkü 
gençlik bu enerjiyi gösteremiyor. Ben 
bildiğim ıdilleri muhtelif yaşlarda kendl 
kendime öğrendim. Benim neslimin ve 
benden evvelkilerin dil öğrenişleri de 
hep böyle oldu. Bildiği diğer dilleri de 
ayni suretle 6ğrenmiş olacağı :nuhakkak 
ol.an Devlet Reisimiz, irade sahibi bir in
ıanın kırkından sonra da hala dil öğre
ne bileceğini isbat etmiştir. Bu misnl kar
şısında dil öğrenmek için vakit ve kuv
vet bulamıyan gençlerin yüzleri kızar
ması kafi değildir; gayrete gelip dil öğ
renmenin yolunu da bulmalıdırlar. İyice 
dil bllmiyen bir Üniversite gencine bi
zim memlekette hatta Üniversite şeha
detnamesi vermek bile caiz olmadığıtµ 
zannederim. Dil bilrniyen bir Üniversite 
gencinin bir şey öğrenmiş olduğun:ı ken
disi kanaat getirse bile ben asla, o fikir
de değilim. 

Bu canlı bir 1,---.. ·······-·-···-··--· .. ·-,1 Amerikada bir yüzme neye daldıktan sonra. ne gibi bir fayda~ 

Ç k H b• f k olur? ocu mu, ergun ır 1 ra Havuzunun İyi scçi!miş bir et, eve girince, ağız ta .. 

Yoksa taş bebek mi? Resmi küşadı dile boğazdan aşağı inmezse. kaç parsı 

* Milll Şefbı Amerikalılara yaptığı hi-
tab da gene bu bakımdan. insanlık ve 
medeniyet bakıınlanndan gilyiık bir kıy
meti haizdir. Enternasyonal bir sergi, bir 
insanlık medeniyetinin muayyen bir dev
re içjnde vücude getirdiği eserleri mey
dana koyan bir kühür pazarı demektir. 

İngiliz ana kra.
Jfçcsi Mari Lon,. 

drada Olempiya 
zneşhetini gezer• 
ken. resmini ffe· 
düğünüz altı Yat
larındaki çocuk. 
put gibi selA.m va.
ziyeti almış, krali
çe Mari de çocuğu 
tabü cesamette a
lelade bir taş be
bek sanmıştır. Ö
nünden geçerken, 
taş bebeğin kımıl

dadığını görünce: 
- Affet küçü

ğüm!. diye çocu· 

ğun gönlünü almıştır. Afacan, sergide 

mal teşhir eden bir İngiliz tüccarının 

oğludur. 

tnsan, bu tarzdaki sergilere baktıkça in- Rom'lngada kadınlardan 
san olınanın zevkini duyar. Bizim nev'i-
mizi teşkil eden mahluk, sırf göğsünde müteşekkil bir çetenin 
taşıdığı enerji sayesindedir ki bugün, bü- reisi olan kontes 
tün dünyayı dolduran medeniyet eserle-
rini vücude getirmeğe muvaffak olmuş- Romanya polisi Tuna üzerinde Bralla 
tur. Bu mahlOk kadar kurlretH, onun ka- gümrüklerini soyan ve kadınlardan mü
dar yapıcı ve yaratıcı diğer bir tabiat teşekkil bir hırsız çetesinin elebaşısı ola
parçası yoktur. ra.k 32 y8.§lannda Varvara Zeroskaya is-

İşte. Devlet Reisimiz bu insan namına minde bir kontes yakalanmıştır. Kontes 
söz söylemiş ve bu insanın muvaffaki- muhitind kibarlığı. güzelliği ve açık el
yetlerl içindir ki Türkiyenin temennile-
rini ve selamlarını bir taraftan Amerika- =li=li=ğ=i =il=e=t=an=mmı==§tı.====ı======= 
ya ve bir taraftan da sergi vasıtasile bü- duymakta da hakb:lır. 
tün dünyaya göndermiştir. Yüksek bir Hakikaten. bütün dünya, hugün tepe
enerji kaynağı olan insan, bu, tabiat den tırnağa kadar silahlanırken, her mil
kuvvetlerine h~kim yüksek kudretini, letin bir başka davası var ve her millet. 
eğer daiına medeniyet eserleri yaratmak bir diğerile ihtilaf ve muareze halinde 
ideali için kullanmış olsaydı, hiç şüphe- bulunuyor. Türkiyeye gelince, o, her mil
siz. insanlık bugün eserlerini teşhir ede- Jetle dostluk tesis etmiş. yalnız sulh isti
bilece'.k yer bulmaktan aciz kalır.dı. Onun yor ve ~eniyet yaratmaya çalışıyor. 
yarattığı eser bu seviyeyi bulamamışsa Böyle bir Tür'kiyenin vatandaşı olmak 
bunun sebebi, insanın bu enerjiyi ayni elbet haz verici bir şeydir. 

Devlete benzedi eder? 

Ressam Namık lsma.il; bir otomo
bil almıştı. Bir müddet ıonra da ufak 
bir deniz motöril aldı. O tarihlerde 
nedense şair Ahmed Ha.şimle pek iyi 
geçinemiyordu. Na.mık lnl'.ailin mo· 
tör aldığını d'ILyunca: 

- Olur §ey değil, adam, dedi, deu
lete benzedi, hem kuwayı beniyeri 
var, hem de kuvvayı bahriyesi! 

'\.ı-----·----------~ 
Kalb sektesine 
lJğrayan hırsız 
İnsan bir san'at seçerken kalbinin sağ

lam olup olmadığını tetkik eylemesi ik-

Ben Liziyö belediyesinin yerinde ot. 
sam, kızlara, etten evvel. koca seçme~ 
dostu düşmandan, hırlıyı hırsızdan, iyiyt 
köfü.d'en ayırd etmeyi öğretirdim. 

Amma, diyeceksiniz ki bu öyle, sanı!· 
dığı kadar kolay bir iş değildir. İnsan 
sarraflığı en güç bir zenaat, adamı me

ı henge vurrna'k kupkuru manasız bir ta.. 

ı birdir. Muhsin merhum, diline dolamı1t 
muttasıl söylerdi: cAdam kavun değildi• 
ki. dibini koklayıp iyi veya fena olduğu. 
nu anlıyasın!:. 

Gerçek öyledir. Çok insanların sütü.ı 

İstanbulun süUerine benzer. Halis diy~ 
güvenirsin .. bozuk çıkar. 

Fakat, mademki, Liziyö belediyesi zah1 
met etmiş: <İlmi Tefriki Lfilıum> un ye~ 

tıza ed'e~. ~nla~acağımız vak'a ~erika- 1936 da yapı.tan Beri.in olimpiyadlann- rine, pekala başka hir ders koyabilir~ 
da geçmıştır. Kmgston şehrinde bır gece da Am _,,_ __ ı. dm ...r. ..... -. - 1 rini •--""'l Ö 1 b. d ki lilik h t d dah 
b b

. . b" k . . . erIJUL.D. -.a J ......... cu e ~.uo:>1 y e ır ers . ev aya m a a 
ırsızın ırı ır avu atın evme gırmış, o • 

edecek iken, Amerikadan bindikleri va- amelı, daha esaslı faydaları olsun. 
sırada avukat evinde değilmiş. Hırsızın urda . harl-:-.ı lar-'- Ne gibi mi' · d · p nızammme cwue o aa. prap · 
tam faaliyette bulunduğu sı?'a a evıne . . . . . . . Kaç tanesini sayayım? Ta, karşılık]] 

., 

gelmiş. Yakalanmamak için hırsız hemen ıçtiği ıçm, yQ..mıe timinden tardedilen ve hürmet. sadakat, ve vefadan tutun C<\ 
avukatın yatağının altına girmiş. yüzgen memleketine gönderilen Matına- iktısada kadar! Çocuk sevgisi ve yuva 

Avukat hiçbir şeyden şüphe etmiye- zel Eleanor Holın 400 bin dolara malolan sevgisi de dahil olmak üze.re, bir ailenid 
rek rahat rahat işini, gücünü görmü~ ve yüzme havuzunun açılıf resmini yapmış. saadet temelini teşkil eden basit, faka~ 
yatağına uzanmış. Hırsızın mevcudiye- sonra da büyült havuma ekzante.rik yüz- cİlmi Tefriki Lfthtnll> dan. herhalde bhi 
tinden zerre kadar şüphelenmeden derin kat daha önemli sevler ... 

bir uykuya dalmış. Sabahleyin de kal-
kınca hazırlık.lannı görmüş ve işine git
m~tir. Bundan sonra uşak odayı teıniz

lemeğe koyulmuş. Yatağın altını süpür
mek isterken sert bir cismin süpürgeye 
ıçaJU>tı.ğını farlretmiş, eğilip bakmış ve 

bir adamın boylu boyunca yerde serili 
olduğunu hayretle görmüş. Yalnız başı
na bir teşebbüste bulunmaktan çekine
rek komşuları çağırmış ve onların yardı
mı ile adamı ayağından çekerek dışan çı
karmışlar. Fakat ortaya getirilen adamın 

ölüden başka bir şey olınadığını da gör
müşler. Polis gelmiş. tahkikat yapmış ve 
hırsızın korkudan öldüğünü tesbit et
miştir. 

Müthiş bir facia 

me numaralan göstermqtir. 

Akvaryomlar hastalar 
üzerinde 

iyi tesir yaparmış / 
............................................................. -

Vali Şişli çocuk hastanesinde 

Akvaryomların sinirler üzerinde tes- Dün sabah Şişli Çocuk hastanesinde 
kJn edici temlerini, müteaddid tecrübe- tetkikatta bulunan Vali ve Belediye 
!erile anlamış olan Londralı bir sinir Reisi Lt1tfi Kırdar bu meyanda fıblC 
mütehassısı,· doktor arkadaşlarına verdi· Arızasından dolayı geçen hafta ameli• 
ği bir konfera.Mta: yat olarak yatmak-ta bulunan bina ve 

cBekleme odal'annda vücude getirile- arazi vergileri tahakkuk müdüıii Ze)"' 
cek bir akvaryom, nöbet beltllyen haata- nelabidin Akkökün odasını ziyaret ete 

ları oyalıyacak, uzun müddet sıra bekle
mek işkencesinden kurtaracak, sinirleri
ni bu suretle teskin edecektir. Öyle ki 
muayene odasına girdikleri 7.aman, daha 

normal bir vaziyette bulunacaklu, dok-

miş ve hatırını sormuştur. 
Brezilya konsolosu 

Dün, öğleden sonra Vali Llltfi Kır• 
darı yeni Brezilya konsolosu Vilayet 
makamında ziyaret etmiştir. ~amanda yı.kmak için de kullanmasından Türkiye, bu defaki idünya sergisine iş

ileri gelir. İnsan yarattığı 'lcadar değil, tirakte biraz geç kaldı ve biraz da eksik 
- b" l d-~ f ı d h Norveçte Oslo şehrinde, 1900 yılından-onun yuz ın erce t:J.a az asmı a ma - hazırlıkla gidiyor. Unutmıyahm ki, ora-

y k t "- b" a k"k 1 k · beri görülmiyen müthiş bir yangın ol-
torun suallerine daha doğru ve tabi! ce

vablar vereece!k:terdir!.:. demiştir. 

l"k tedrisat inzıb t meclisi azıılıGı 

vetmiştir. o e meA. ır a ı a ı ış, da, birçok milletlerin meydana serecek.-
yaratmak ise. hazan asırların emeklerine leri eserlerin yanında bizim eserlerimiz muş ve içinde iki ailenin bulunduğu bir 
muhtaç olan bir davad'ır. Asırların sulhü az ve küçük kalacaktır. Silahlanma yan- f!V 30 kişilik sakinleri ile beraber yan
yapar, yaratır. med~mi retler vücude geti- şında olduğu kadar kültür yarışında da mıştır. Binada oturan bır fotografcı, a
rir: sonra bir harb, birkaç senelik bir kuvvet gösterirsek gelecek sergilere. teş- telyesinde dosthrına bir ziyafet verir-

ispanya· Fransa hududunda 
dogan çocuk 

harb bütün bu medeniyeti bir harabeye hire layık 'büyu-k eserlerfe gidebiliriz. ken, her nasılsa. duvarda asılı duran ka- İsp 
çevirir: Bazan sade eserleril0 de değil, Buna muvaffak olmak için Cümhurreisi- ğıcf fenerler tutuşmuş, yangın bütün bi-

anyadan Fransaya iltica eden mül-

wd dd teciler<len .bir kadın gebe imiş. Tam Fran 
hattA Yunanistan~a. Romada, Bag a a mizin medeniyet ve sulh hitabesini iyi naya sirayet etmiş. ora::Ia bulunanların 
olduğu gibi ruhile dahi! dinlemek ve onun kültür yolunda göster- hepsi de boğulmuş ve kavrulmuşlardır. sa hududuna ayak bastığı zaman ağrısı * diği enerjiyi, bilhassa bütün gençlik Can hevlile, ü~nci.i kat penceresinden tutmuş ve oracıkta bir hudud karakolun-

kütlemi:zin kuvvetile, iyi taklid etmek kendilerini sok~ğa atan iki kadınla bir da doğurmuş. Çocuğun adım karakol bek 
Muhterem Devlet Reisimiz, bu sergi 

kafidir. Muhittin Birgen erkek te ölmüşle:-dir. çileri ctİllk:. koymuşlardır. 
münasebetile Türkiyenin sesini dünyaya ;:=========================:::;::;:;;;;;;;;;;=:!'!::=:=;;;;;====~=======::

Maarif Müdürlüğü ilk tedrisat inzı• 
bat meclisi azahğında müddeti dolan 
Eternin yerine yenisi seç.ilmek ü.(ere 
intihaba başlanmı§tır. Reyler bir iki 
güne kadar tasnif edilmiş olacaktır. ........................... -................................ . 
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l\\Uaf 9CDll 28 Arabi MH 

1J54 1957 - Reı<n ' ·~n• -Ş11bat Kuıaı 

16 1939 115 

INANMAI 1 NAN, 1 STER 
bir sul:h ve medeniyet sesi olarak duyur-

1 STER - S:A.L 1 -du. Bununla iftihar ederiz. Hiç şüphesiz, 
bizzat Devlet Reisimiz de. c'l'ürkiyenin 
komşularile ve Klünya ile halledilecek 
hiçbir davası. en küçük bir ihtilafı> bile 
bulunmadığını söylerken bu iftJları ken
di nefsinde de duymustur; bu duyguyu, 
bizim gibi, bir vatandaş sıfatile duymak
ta haklı olduğu gibi. Türkiyeyi, yeryü
ziinde ihtilafs1z bir sulh memleketi yapan 
uzun bir siyasetin baş yapıcısı olarak 

Bir :.rkadaş artık meşhurlaşan ~u Etrüsk vapuru hakkın
da yapılan tahkikatın veroiği neticeyi kendisine göre bir 
hiilasa etmi~: 

için de bazı ~.ksamının sökülüp kaldırılması, icab edecek • 
mış, dıyor. 

Hakikat böyle midir, değil mi, hen:.iz resmi ıekılde ve
rilmış bir hüküm yok. Fakat eğer böyleyse gemiyi söktü
rüp yeniden yaptırmanın daha kolay olmıyacağma: 
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-- Vapurun ıstım kuvvetini arttırmak için kazanlarına bir 
yenısinin ilave edilmesi, müva'"lenesinm temin edilmesi 
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·-- TELGRAF HABERLERi 

İngiltere ve Fransa Franko 

Milh Şef istanbula 
geliyor 

Ankara (Hususi) - Haber 
alındığına göre Cümhurreisimiz 
İsmet İnönü yakında memleket 
dahilinde bir tedkik seyahatine 
çıkacaklardır. 

• Turkün sesi 
Amerikada da duyuldu 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
Ağlebi ihtimal Cümhurreisi • 

miz bu Perşembe günü Ankara • v aşington sergisinin tertibi mü. 
dan hareket edecekler ve İstan· nasebetile sergi idare heyetinil 

A d h ı f b
' Çe bulu şereflendirecekK?rdir. İs • vaııı Kamarasın a mu a i me uslar mberlaynın beya- tanbulda ne kadar ıca1acaklan iştirak edecek milletlere ayırdığı günleı arasında bir gün de biz Türklere bırakıl· 

''A bd f J ·ı k J d J J ·ı f ve bu seyahatini Trakyaya da dı. Sayın İsmet İnönü. geçen Pazar ola. bahDl Yl Ir.,, ses eri e arŞl 3 1 ar. DgJ tere Ve Fa053 leşmiş edip etmiyecekleri maliım nık tayin edilen sergi Türk gününde. A· 

.hükUmetini tanıdılar ! 
olmamakla beraber bu seyahat • 

birkaç gu·· ne kadar yeni sefirlerini Burgosa gönderecekler ıeri esnasında da tedkikat ve icab merikan milletine hitabeden bir mesaj eden temaslarda bulunacaklan yolladı ve onmıla beraber Türk milleti· 

1 

kuvvetle tahmin edilmektedir. nin Amerikalılara aelimlarmı bildirdi. 

Paris 2 7 (Hususi) _ Bugün öğle ·ı Baş~ekil'. Barselon'un ve Katalon .. • takibatta bubmma'k 1cab ede..._ diye bajır· Bu arada Cümhurreisimiz İsmet Bu gibi vesilelerden istifade edilerek 
den sonra Elize sarayında toplanmıf yanın ışgalınden sonra İspanyanın bu- JDl§tır. İn söylenen birkar gu-zel cümle. çok de"" önü mühim bir nutuk irad bu· -s ..., 

olan kabine müttefikan, Franko hü • yük bir kısmının sanayi merke:ıleri. de Hükfımetin bu kararı, Kamaranın bütün bir kütlenbı kalbitıi teshir edebi· 
kUmetini tanımağa karar venni§tir. dahil olduğu halde Fraıılııo'nım haki • yarınki toplantısında müzakere edile- yuracaklardır. nr. Umld ve temenni ed•llm ki t.meı 
. Bu karar, Hariciye Nezareti harici mi?""ti a.ltında. olduğunu söy!erniş, ~ktir. Muhalifler, büktlmete ademi i ......... Yi ............. K ...... 1 ......... - .......... İnönüniln hitabesi, mevcud dostluklanna 

llJ~er. şuhesi müdürü tarafından Burgos ~gınık _ bır vazıyette bulunan cüınhu· tımad reyi vereceklerdir. Unan ra 1 don daima y•nilerlni ilave etmekt•n zevlt&-
hükumetine tebliğ edilecekti. ny~ huidlınetıl~ ~. muntaza~ te1?,88 Burgostaki İngiliz ajanı Hodgson, .., lan Türkiye Cümhuriyetine, esasen mev-

Franko nezdinde tayin edilecek olan t~ın etmek mu~un o~~gın_ı soy· kabinenin kararını nasyonalist hük{i • ŞokrU Saracoglunu cud olan Amerikan dostluğunu ebedile,-

yen; sefir de, birkaç güne kadar Bur- ledı~en oonra, Cümhunyetçı~enn '."'" mele bildirmiştir. Burgos'a yeni bir • -in. 
gos a h>N>ket edecektir. • n~ı İs~yada mukav~ gösterdik· sefir tayin edilinciye kadar, H<ıdgson kabul etti Bu milnuebetle hafızamda bir habra 

Hariciye Nazın ııone, Burgos tan len ta<dirde dalıı, nihaı· netıcenın maslahatgüzar mfatile orada kalacalo- canlannuılrtadır. Bu. Mudanya m5tareke. dönmüş olan Fransız mümessili Leon Franlto lehlnde ola<ağına şüphe kaJ.. tır. H . &inin tereddüdlü gilıılerine aiddlr. Müla· Berard'ı kabul ederek, kendisi!• uzun madığını illve etmiştir. Diğer taraftan, bugün Vıışingtoncla· anciye Vekilimiz öğle rekenln aladlnde faal bir rol oynıyan 
müddet görüşmüştür. B!lihare, Bone Çemberlayn, Franlro'nun İspanyanın ki cümhuriyetçi İspanya sefirile gö • yemeğini kralın misafiri P'ranklen Buyyon lstanbula ~imiş. Mu. 
ve Berord birlikte Başvekil Daladye· istikJAI ve tamamiyetini muhafaza e • rüşmüş olan Amen1ta harldye nazın l ak d ed" danya müzakerelerine iftiralı. •bnif, son· 
yi Zi\'aret etmişlerdir. deceğine dair teminat vemıiı olduğu. Hull, Amorikanın da Burgos hiikllme- o ar saray a y 

1 
ra ve yanılmıyorsam İstanbul• bir dö-Di~er braftan ispanya Cümhurrel· nu da bildirmiştir. tini tanımak meselesini tetkik etmekte Atina 27 (Hususi) - Şilkril Sarac- l1Üi vaki ?iımıl. ~ arada pek nazik bir 

•i .Azana da, .Parisi. ~erkederek Sav • Ba vekilin bu beyanatı muhalifler olduğmıu •öylemiştir. oğlu bu sabah Meçhul Asker abidesi· safiı~y~ gımı muuıkerelerin suya düı-~ada kavmbı:rndennın yanında yer • ş ' . Franko V"-n.;:,. . ? ne çelenk koyduktan sonra refikasile mı·esı b~e mevz~u bahsolmuştu. Derken 
leşmiştir . . Kendis!nin ;Stifa ettiğine tarafından •ayıbdır.• seslenle ve ek • • ·~--· ihya mı edecek. beraber öğle yemeğini Kral Jo..i'un mi· b r telsiz haberi lrararan un,,u aydınlat. 
da

. 

1 

.. h' b' 
1

.. t ktur senyet tarafından da alkışlarla kar • Pans· 27 {AA.) T -ndradan Ma ., mış ve böylece Mudanya ta k · d ır ıenuz ıç ır ma wna yo · lan t - ~ - safiri olardk sarayda yemiştir. ..rımı· mu re esı • 
Avam KJmwaSUtda şı mış ır. tin gazeU!sine bildiriliyor: Kralın b .. nk- ögl •. de ı "" mukadder neticesine kavur 

T.ondra 27 (Hususi) - Başwb1 Bu esnada i:ıçi lideri Atli l>qvelr.ile bir Franlro'nun pek yakında mahdud sa· Bay ve Ba= s::nıço·ıu:l.:"e:::\a' ~u§l.u. Frankleıı Boyyon o gün gaıete
Çemberlayn, Avam Kamarasınm bu • sual somı'.'f' Çemberlain .evvelden ma- Jôhiyetlerle İspanya krallığım ihya e- Başvekil Metaksas, gliaı'idiye .ıJimİ eı~erı P'ra~z.sefaretlııınesind.- kabul et. 
gtinkü tıoplantısmcla, fngil\en!DİD Fıan lillnat ven~ ol~ . 00 suale• ı:e••~ deceğine dair bam şayi&larm ısrarla müsteş:m Mavnıdi Tiirlrl e orta el • mış. kendısını tamyanlann meftunu ol. 
lro hükılmetini hukukan tarumağıı ka· wmıekten imtina ettijincli!ıı, ifçl liden: dolaştığı •iyasl mahfellerde söylenmek· çisi Ruşen Unaydı~ Sara~lunun ma· ıluklan ~th beligatile demiıtı Jr.i: 

rar verdig" ini illn etıniştir. cHiyıuıetl vataniye ll1IÇ1l ile haktımzcla tedir ' •Ef<ndıler, _ _;;;.;;;;;.;~;;;~~:.S-=--===-==--=--=-==--=--=-==-==-====-======· ==ıı-==--1:::::111---ı==ıı-=-- iyeti erklnı hazır bulunmuşlardır. Mudanya müzak ı · b 

F C 
• d k Öğleden sonra Metaksu ve 'l'ürkiye bmda en çok itim:: ~'ğ' ana,k h~r:ı ransa ezayır 8 i Hariciye Vekili ve Bayan Saraçoğlıı bir fen icadı hakkında 4:1 lı ~~d ~ot· gud z lehistanda Almanya 

nümayişler devam 
aleyhine 
ediyor 

Dün Gdynia'da yapılan büyük tezahüratta 5000 kişi ı 

f' M t d b' . re . ı e eu-: ı ıma uru 

hava kuvvetler
.ln•I şe:e .ı™' ara on a ır çay zıya ti ver kaybettirecek anlar yaşath. Bu icad tel· 

miştir. • siz telgraftır ve ben, Mudanyadan gele-

t k 
. d• SaYarona yab Pirede cek son cevabı sabırsızhkla beklerken, 

8 vıye 8 IJ0f Atina 27 (A.A.) - Savarona Riya· inanınız ki insan dimağının bu güzel e. 
seticilmhur vapuru Pire limanma gel- .serine defalarca linet ettim. Millerce me-

Harb vukuunda ıngiltere mıştir. Saraçoğıu s.ıı akşamı vapur • sate uzaklara yets ve müjde haberlennJ 

F 
da Metaksas şerefine bir dine verecek yıldınm ıriiratile ulaştıran telsiz. bir ara 

ransaya yüz bin asker ve tir. mütemadiyen susuyor ve beni ye•se dQ. 

V11110Va, 2'1 (A.A.l - Dün Gdynia'cla gelmekta bulunduğunu &Öyleınifllr. iki bin tayyare gönderecek Akropol dün akşam Saraçoj!kı şere- ıürüyordu. Falı.at ilk muvafakat haberlle 
Almanya aleyhinde tezahilrat yapılmıştır. Bunun Ü7.erine bazının: • -- fine reflektörlerle aydırı:lat:ılm~ı. beraber sarsılan itimadım yerine geldi. 
Twiben 5000 nümayifÇi: cDanzige yürü,. cFakat Bek. iyi bi.r cerrah değil» de- Paria, 2'1 (AA) - Petit J'ournal yazı- KDnkordia ve Kanunuesasi meydan - telsiz telgrafa iadei itibar ettirdi ve ben. 

~ "Danzig' e yürüyelim 1,, diye bağırdılar 

7•1inı> niclaJarile A]maııya komoloshaııe- mişlercllr. yor: Altıncı boa fi!ııouııun Jolorıırıe. 408 lan ve stadyom yolu ampullar ve TUrlc onu, şimdi. eskisi libl fôlni befttin ea 
llııe yakla§mağa tqebbüa et~ de TOD1111zewoki, talebeyi Kont Cianonun tipindeki 21 ava tayyareııinden mflrek· bayraklıırile donatılmıştı. güzel mahsulled arasında görüyorum.. 

polisin müdahalesi üzerine dağılmışlar· Varşovayı ziyareti müddetince hiçbir keb ilk grupu, yann Hyeres'e m5tevec- Fı·ı·1sı·ınde don ~rkiyeden Amerikaya. yani yirmi bin dır, hadiseye sebebiyet vermemeğe davet et- cihen hareket edecektir. Tayyareler millık mesafeye bir anda insan sesini d~ 
Talebe mitingleri miş ve Kontun Polonyanın bir dostu oJ. Hyeres'e visıl olunca orada Comman· yuran bu eser. hakikaten tebcile liyıktu 

Varşova. 2'1 (A.A.) - Hariciye nazır duğunu söylemiştir. danı-Teste. tayyare gemi.sin• konulacak 60 kişi öldU, yüzlerce ve İsmet İnönünün sulha olan bağlılığı. 
nıuavini General Gansuz Gluciıovskl ile Hazırun, ltalyan hariciye nazırının il· ve ihtimal Cezaylre gönderılecektir. mızı ifade eden ve sulh yolundaki mU>af· bir~k etkanıhatbiye zabit'eri, talebe mini sürekli alkışlarla karşılamıştır. Bu tayyareler, Cezayirde Dijon'dan yarall var ' fakiyetleri harb sahnesia:le kazanılacaJa 
lejyonu lideri albay Tomaszewski tara. Gorl1ı lılr h&ıllııe gelmiş 18 tayyare ile !Hrleıerek seyyar e~ par~k zaferlere tercih ettiğımlzi biı 
fından Üniversite binasında Almanya a· filolan vücude getireceklerdir. T dh• h • • • . dıren dunyanın en ıilihşor tanınmış biı 
ieyhinde t l b edil . lan bir mitingde Varşova, 'l'1 (A.A.) - Havas ajansın· İtalyanın Trablusgarbdeki kıtaalım e lŞ areketinin faıllerı milletinin, yani bizim sesimizi isal etme. 

er 1 mış 0 -..ob bir hadise 1m b f Ar . . . lıazır bulunnıuşlanlır. Bu miting. lıaJV"' dan: Dün~ e-· . . o uı- fevkallıde takviye etmekte olduğu sırada u se er ahlar değil, ııı. ınsan ~. durgımluk uyandır• 
kil tarafından verilen hususi bir müsaa- tur. Kont Cianonun ~~de bulunan erklıııharbiye tarafından bu karann it- y ah d•I n1· 1 cak b~ v~ır. Türk milleti. güzel duy. 
Ae sayesinde yapılabilnilijtir. birçok İtalyan gazetecısı. bır kahv;!e o- tihaz edilmesi kayda pıyandır. U~ ır gıı ve ıyJ dileklerini Aleme ilin etmekten 

Albay Tomaszewsk~ gençliğin feda- turınuflardı. Bu guet«llıır, ~zı dan * Londra 27 (Hususi) - Miistemle • ne derece mahzuz ise, ona 00 imkAnı ve. 
ltlrlıkta bulunmağa hıwr olması 1izuD lta!yan ~ ~ ı.temlşler .Londra, 2'1 (A.A.) - People gazetesi- kilt Nazın Makdonald'm Avam Kama- ,_le~ "'.""idine de o derece ınlJmet. Obhığunu beyan etmiş ve şöyle demiştir: ve ı.oro lıaliııde DW1 llOY~ ko>".'1· nın yazdığına göre harb vukubulduğu rasının bugünkü t lantısınd • tarblt lılslerile miitehaasisür. ·T~rkedecok Mçbir şeyimiz yoktur. fa- muflaıdır· Fakat. mmka, ~lrdeabıre takdirde lnll_'.itere Fransaya ıo fırkalık beyanatta anlaşı1dı":,. - a ::;r: Selhıl l!agıp ıı:-
kat ıstlyeceğ;miz bkçok şeyler vardır.• mqlıur ,T• a Lonl way to Tlppenry• hır kuvvet gonderecektir. 100.000 kişi-:len meselesi hakkında h - 'l:""k s M h k • --

Talebe, yaıasın Polonyalı Danzig diye pıı'bsUU çaJmaP bııflamlf ve Polonyalı biraz daha fazla oilcak olan bu seferi ·ı . ı· .enuz ır arar ,,.. a ru atın tıımın YB ihzar 
ba::mışlardır. ' miiflerller ele bç lılr aJuıdan ,öylemlJ- ~vvet, 1914 te Manşı g~~ kuvvetlere rı m~ı~ 1lıonhli Uıh, yiiriWtl OIUHcağI yerler lııSlıil edildi 

tıb, bundan sonra Danzigin Polon· }erdir. nısbetle daha az ıse de İngilfa ordusunun K d" 27 (A.A) B- - . . . Anka rı (H fanın böğı-ünde bir çıban olduğunu ve Bunun i!%ıerine İlal- guetecileri, bütün ınotörlü dizil tamlarını ilıtiva ede- d u ~s t. t •~'- - utun Fllistın- ra. . . . wııul) - Mahrukat ka. lnı çıbanın deşilip tedavi edilmesi !Azım deılıal kalı..,t ter~· cektir. Bununla beraber bu ordu. tedd· e yenı ır. e...,. ~~ ~lamış • nunun°'.' bınncı maddesi ile yaJtılııı"'ı 
cen takviye edilebilecekt· İ'k h b teh tır. Bu tethış hareketlerinin failleri bu mecbunyet altına konulan mahrukat ilı 

Vekl·ııer Heyeı·ı 939 v k didinde t-...:liz h te .. ~~·~tı· ar • sefer Arablar değil, Yahudilerdir Ve bunları yakmağa mahsıu vaSJtaların Eti· 

Dahl·ıı·ye e· ılı• .u~u ava j'Aııa nm en iyi A bla 1 h' . bank · · · tayyarelerinden 2000 i daha şumiden .ra r a ey ıne tatbik ed.il.mekte • ça kiti miktarda temin ve ihzar e-

bUIÇ • • d h • • ı· kendilerine tahsis edilmi ı F dır. dileceli yerleri ptemıek ilzere İ:tbad esı Uzerın e görOştU şe rımıze ge ıyor hava meydanlarına harek!t :;;cek~:::ı~~ Hayfada Arab ça1Şlllllda, ~k ~-~~liste Heye. 
ll k s .. ı dl"' • · bombalar atılmış ııe buııun neti · tı Veklleee - edilmifllr· 
.n ara, 27 (Hususi) - Vekiller He- Ankara. 2'1 (Hususi) - Dahiliye Ve- o! .en &.ne ~re bu hususlakı karar- de 32 Arab ölm- v 52 ~. -ifehir. lzınir. Buca. Bornova Ba· ıretı saat 16 da top'·--·· ve 939 bütçe Jıili Faik öztrak yanında Rumi Kalem !ar, ikı memleketın erkimlıarb;ye heye\- lllJ e Arab ela agır dır M Ôd . -- • proje · il . _...... leri arasınd ı1a - surette yaralamnıııtır yın • enenıen. eıııif. •u~, TorbalL 

-4-· s~ zermde göriişmelerine devam Müdürü olduğu halde bu akşamki eb- d . a. yap n son muzakereler Gene dün Yafad b' Arab -1 ~.:---:1 Mania. Akhisar. Kırkağaç. Soma. Ala-
••·mıştır. Toplantıda Mali M::.~ İ b 

1 
h -Let ırn· t' esnasın a ıttıhaz edilm~ir a ır oıuuna • h' S Jihl' Cemal Y"fil de ye -.eıan presle .stan u a llr<A e ışır. • . . müş v• Telavivde de iki Arab cesedi şe ır. a ı ı. Turgutlu. Kocaeli, Adapa. 

- .bulunmU§\ur. * Sanayi UmUm mftdÔrU İSIİfa bulunmuştur uın, Da;ıca. ı;:e~ze. s.~p~nca, Bilecik, 

Arnavudluk hakkında Dün akşam Ankaradan hareket eden d Kudiis 27 (A.A.) _ Bu sabah Fiiis- cı;manelı, Ilozoyuk~ lnonu, Afyon, Çay, 

Çıka l Dahiliye Vekili Faik Öztrak bu sabahki etme i tinin bir<;ok yerlerinde tethişçiler ta • ~ı~r. Sandıklı. ~utahya. Usak, Tavşan. 
Fi an fRgfa[ar treııl ıeJırlm;,., muvualat etmişlerdir. Ankara. 2'1 (A.A.) - Sanay; Umum rafından suikasdler yapılmıştır. · ;ya. Akşehır. ~gıthan, :ıgın, Çam. ~ kzlb edl lig e . Müdürü Reşad Everin istila ettiğine ve Telaviv'de 6 bomba patlıyanık 26 ra, araman, Ereğlı, Kay.sert, Sıvas, fg.. 

Ti ana 27 AA - 0r . Vekil iıı'.asyo~cla Vali LUtfi Kırdar, Eın- yerine başkasının tayin edildiğine dair kişinin ölmesine ,,.. 47 kişinin yanı - parla. Bunlar. Çanını:- NiJ!de, Bahkeslr, 
llının hususi ( m~birt ru;:'~vudlıık aı~~ niyet Dırektoril Sadri Aka ve dostlan olarak bazı l.ıanbul gazeteler;nde intişar !anmasına sebebiyet vemıiştir. Bir A· llandmna, lnebolu, Sınob, Samsun, Çar. 
lün Arnavudlukta • riy'."' Bu· tarafından karşılanmıştır. eden haberlerin doğru olmadığını beya. rab. rovelver k1DŞ1111u ile itlH edllmiıfü. pımba, ~· Fatsa, Unye. Giresun, ıııamn umumı vazıyet ta· ııa Anadolu ajansı mezundur. Arablara aid bir otobüs, yamıuşbr. Sey Trabzon, Su...,,en•, Rize, Hopa, Amasya 

..._ ·· • no~~r. Jolenlleket1ıe tam lrlandada lıir infılAk -·---.. ---·------·--·- yar hasta ara!ıelan. - f ıatet Elhlt. Diyorbalar, :ı.wı.ıy. Eh 11~ süldln hükum sürmekte ve hükd B ve e Kırkl r A ır t ' ' llııet her bakandan "8Zlyete hikim bu: Belfast Z7 (AA.) - Evvelki gece attal Gazi sahneleri ~ yaralılan. naklet • .... •• n arıt, stanbul. 
lunmaktadır. Bazı yabancı ajanzlann Ravenhill • R<ıad'dıı kfiln Rosaire ka • mektedir. Bın ıstasy~, digeri. adli- yaralı varılır. 
~avuıllulu allkadar eder tarzda ver tıollk kilisesinde bir !nfl11k olmuştur. ? ? ? ? ? ~~ sa';"Y';1~ 0~.~~ u:ııere 2 

bomba a • Telviv • Lydda !reni, bir lmnılü:fl 
- habvltrln hlcblr aslı l'Oidm. Birkııg genç kıl yara!aıııwf br. ~~~ :ı: ı::ı,:e 2:ah yoktur. lık yüzünden yoldan çılmılflır, ...; ~aıruşbr. İki yarab vardır. 
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Bitlis · Halkevinin 
bitmek •• -----

Ôlen köylü, kadınla uzun 

Daha şimdiden faa1iyete geçen Halkevi gençleri 
binanın açıhşı günü ilk temsili yermek üzere 

hararetle ve dikkatla hazırlanmıya başladdar 

müddet sevişmiş 
ve bir arada yaşamışlar 

Eskişehir (Hususi) - Vilayet· . 
b~ ·ı D .k.. unıze g ı ag uplü köyünden Mehmed a-
dında bıri Naile adında bir kadın tara
fından. bıçakla yaralanmış, sonra da 
Nailenın kocası Yetim Mehmed namile 
mar~f MPhmed de balta ile Mehmedin 
bacagına vurarak ağır surette yaralan
ması.n~ sebebiyet vermiştir. 

Hadıse şu şekilde olmuştur: 
2 Mehmedler ayni köydendir. Meh

med Yetimin Naile adında bir karısı 
vardır. Naile diğer Mehmedle konuşu
yo~ ':e sevi~yor. Bunların bu sevişme
lenmn farkına varan Nailenin kocası: 
Mehmed Yetim kızıyor. Bir gün Meh -
med rakibi olan Mehmed Yetimin evi· 
ne geliyor. ~.ir aralık bir münazaa ba.ş. 
hyor. Bu rnunazaa şiddetleniyor. 

Mardinden bir gonınuş 

Ma.r~i~ (Hususi). --:: V~~ayet umumi ı yetleri ~yrimiısaid o1mas.ı do1ay ' le 
rneclı~ıı:ıız, evv~lkı gunku toplantısın- civar vilayetlerdeki mekteblere gıde . 
da, .bu:un M.ardın halkı ve gençliğini\ miyen bitçok genç erimiz lise tahsıl 1• 

sevındıren hır karar vermiş, orta oku- den mahrum kalmaktadır. Bu sene r. 
Jumuzun. liseye çevrilmesi hakkında ta okuldan çıkacak yüze yakın gençt n 
azadan Sıret Bayar ve Yahya Sümerin birçoğu ve hatta vüzde sekseni bu m h 
verdikleri takriri kabul etmiştir. rumiyete düçar ~Jacaklardır Bilha sa 
Başta değerli Valimiz Ömer Cevad k1z çocuklarının lise tahsilinl düşünen 

Ökmen olduğu halde azalarımızın, bu analar, babalar ve memurlanmız bu 
yüksek temennisi Maarif Vekaletince yokluğu daha acı bir surette duymak
muvafık görüldüğü takcfirde açılacak tad1rlar. 

Bitlis Haıkevi binası 11an ıkmal edilm.if h4lde 
bir binası olarak karşunıza çıkacak bu 
bina önünde halkın duyacağı sevinç, 
derecesi ölçülemiyecek kadar yüksek 
oiacaktır. Daha şimdiden çatısı altında 
gençli~ faaliyet ve hareketleri başla
mak üzP.rl" bulunuyor, 

Ve Naile eline geçirdiği ufak bir bı· 
çağı Mehmede saplıyor. Odanın içinde 
de bir boğuşma başlıyor. Boğuşma es • 
nasında Nailenin üstü başı kan oluvor. 
He~en eline bir balta geçiren Meh~ed 
Yetım karısının aş:ğını Mehmedin baca 

lisenin te5is masrafları ve binası Hu • 'Bunun için Mardinde bir lisenin a· 
s~si İdar~ bütçesinden temin edilecek· çılması ~manı gelmiş ve hatta geç • 
tır. miştir. Bütçesinin darlığına rağmen bu 

Bıtıis (Hususi) - · 934 yılında açıl • 
~an Bitlis Halkevi; bugüne kadar va
ki olan çalışmalarile muhitin ihtiyac
Iarını karşılamak ve gençliği faaliyete 
sevketmek bakımından memleketin 
büyük bir noksanını doldurmuş-tur. 

Dl.ine kadar mütevazı bir bina içine 
bu faaliyt1tleri sıkıştıran Halkevimiz; 
bu çalışmaların en verimlisini geçen 
yıl içerisinde göstermiş ve başkan Ri
fat Sahinbaşın değerli rehberliği altın· 
da cidden faydalı işler yapmıştır. 

Gene mumaileyh zamanında temel· 
leri atılan Yeni Halkevi binası da bu 
111 bitmek üzere bulunuyor. 
Şark memleketlerinde i~aat işleri

nin zorlukları gözönüne ahnırsa yeni 
yapılmakta olan bu eserin: çok çetin 
bir çalışma mahsulü olarak meydana 
geldiği inkar edilemez. 

Bilhı:\ssa çatısının, mevsimin en so -
iuk günlerinde ve kar alıtında kapatıl· 
lllası surelile sarfedilen gayret; bu var
lığa kavuşmak için gösterilen alaka ve 
fıeve<.>in derecesini ispata kafidir. 

Bugün memleketin kazanacağı bu 
kültür müessesesi; vali ve başkan Rifat 
Şahinbaşın geceli ve gündüzlü çalış • 
nıası sayesinde meydana gelmek üze -
l'etlir. Bu itiQarla onun bir eseri sayı -
la bilir. 

Komiteler arasında faaliyet husu • 
sunda en başta gelen temsil şubesi se
nenin ilk temsilini, -Halkevlerinin açı
lış güniinde- bu yeni bina içinde ver • 
mek üzere - hazırlıklara geçmştir. 
Şimdi hepimiz; bugünü görmek he

yecanı içindeyiz. Yeni bir eser önünde, 
ilk gençli!{ faaliyetlerine şahid olur -
ken hiç siiphesiz onun yapıcısı ve 'haşa. 
rıcısmı bugünkünden daha büyük bir 
sevı?i ve saygı ile anacağız. 

Kayaoğlu --------
Adapazarı içme suyu 

Adapazarıı (Hususi) - Belediye, 
şehre Sapanca gölünden getireceği te
miz suyun inşasını 268 bin liraya iha· 
le etmiştir. Marttan itibaren faaliyet 
başlıyacaktır. -------

S1 nd1rgıda bir cinayet 
Sındırgı (Hususi) - Orman koruma 

bekçilerinden İbrahim, Sındırgırun Ak 
taş köyünden Himmeti bayırda odun 
keserken kurşunla öldürmüştür. Dört 
çocuk babası olan Himmetin ölümü te
essürü mucib olmuştur. 

Bır kaç ay soma bütün noksanlan 
fkmaı edilerek mmıleketin en modem -·c~_l.:.p_sa_ı_a_d_ik_iş,:.....v_e_n_a_k_ış_s_a_ıo_n_u_a_ç_lld_ı __ ) 

ğıııa vuruyor, ve rakibinin bacağını ko
parıyor. Bu hadise köyde derin bir te
essü r uvandırıyor. Derhal cinayet jan· 
dannaya haber veriliyor. Jandarma 
tahkikatı yapıyor ve Eskişehir C. M. 
Umumiliğini haberdar ediyor. Hadise 
mahalline giden müddeiumumi mua • 
vinlerinden Nesjmi cinayeti yapan Na
ile ve ~oca~ı Yef im Mehmed yakalan -
mışlardır. Mehmed ölmüştür. 

Evvelce bildirmiş oilduğum veç'hlle 
sırf avlanmak üzere kazaınızın Kar • 
puzlu köyüne gelm~ bulunan İstanbul 
avcılarından ( 6) kŞlik bir grup bir 
:kaç gün avıland1ktan sonra İstanbula 
avdet etmişlerdi. 

Resim vurduklaıı avların karşısında 
İstanbul avcılarını göstermektedir. 

Biga polis kadrosu artırıldı 
Biga (Hususi) - Şehrin büyüklüğü· 

ne ve nüfusunun fa~alı:Wna binaen 
bura polis kadrosuna üç memur daha 
ilAve edilmiş ve daire beş polis memu· 
ru ve bir komiserle ida~e edllmeğe 
başlanmıştır. 

·Mahalle kahvelerine dolan küçük 
çocu'klar, buralara devamdan ve ku,. 

Dokuz kazası bu1unan ve nüfus ke. ağır yükjj omuzlarına alan umumi 
safcti çok olan Mardin gibi bir vilayet meclisimizin bu kararının Vekaletçe de 
merke~inde' bir Usenin bulunmayıŞl, muvafık görüleceğine büyük inanl ı1 
vitayetin kültür hayatında büyük bir bulunan Mardinliler şimdiden sevin9 
boşluk t<>şkil etmektedir. Mali vazi - içindedirler. 

Haslamon11da 
Menıur evleri 
Yapılacak 

Eskişehirli kaçakçı 
Paşa MPhmed 2 seneye 
Mahkum oku 

Kastamonu (Hususi) - Reisicüm • Eskişehir (Hu • 
hu:- Milli Şef İnönü Kastamonu seya. s~i) .__ şehri • 
hatleri esnasında K.astamonuda cMe - mizde müteaddid 
mur evleri ve Şehir oteli yapılması ,. defalar bir ço) 
direktifini vermişlerdi. Kıymetli vali suç.1ardan mdıh • 
ve parti başkanımız Avni Doğanın te- mumyetl sabıka 
şebbüs ve takiblerile bu iş kat'ileşrniş sı olan esrar ka . 
bulunm..,ktadır. Hususi muhasebenin çakçısı Paşa na • 
müsaid !;Craitle Em1ak bankas\"'ldan a- mile maruf Meh· 
lacağı 65 bin lirayla <lerhal işe baş - med Halil İbra • 
!anacaktır. Buna aid evrakı vil8yet u· him adında biri . 
mumi meclisi rniistaceliyet;ine binaen ne esrar satma • 
ilk to?lnnhsıında müzakıcre ve ka'bul sından dolayı E.9' 
etmiştir. kıişehir İhtisas P41a Mehmed 

Bursa ipekböcekcii=gi 
enstitusunun faaliyeti 

mahkemesine verılmiş, muhakemesi 
neticesin<1e iki seneye mahkfun ed l . 
miştir. Btı mahkfımiyeti Temyiz rrah
hemesi d<' tasdik etmiş ve Paşa Meh • 
med mahkumiyetini bitirmek üzere 
hapisaneyc konulmuştur. 

Kocaelinin yeni valisi 
Ad2paz=> rmda 

Bursa, (Hususi) - İf>ekıböcekçiliği 
Enstitüsü önümüzdeki sene mahsulü • 
nün dPha (azla ojınasını temin makSa
dile hazı tedbirlere başlamıştır. Bu 
cümleden olarak ipekbörJ•kçiliği asis· 
tanlarıncan Bayan Nillıfer Oktar ta • 
rafmda'l, dut fldanı dikilmesini teşvik .ı:dap~z~rı. l Hususi) - Kocaemnjn 

b bak hakk d b
. b .. yem va ısı Zıya Tekeli şehrimize gele-

ve unun ımı ın a ır roşur rek A d . 1 . . . neşredilmiştir. Bundan on bin aded resmı aıre erı, beledıyeyı, fahri. 

b t 1m l b
··ru· k'" 

1
.. t . kalan Vf> mektebleri gezmiş tetkikler· 

asın ış o up u n oy uye evzı d b 1 . . ' 

ed
·1 kt" A . d t •t·· h e u unmuştur. \Talı. bılhassa Gökce-
ı ece ır. vnı zaman a ens ı u e. ·· bat kl w • 

yetinder. seçil~n muhtelif gruplar köy oren a ıgı ıle yakinen meşgul ot • 
İere giderek 'kow hakkında propa"an- muştur. _________ . 

dalar yapacaklardır. Broşürde 1q t 
fazla VPYa az olan mıntakalara aid ey· 
n .ayrı falan yetiştirilmesine dair ma • 

Konvada K•z San 'at me'·tebi 
için b:r bina ya ıhyor 

lumat vardır. 

Orhaneli halkı doktor bekryor 

B' mar oyunlarından ı:nenedilmekte ser -
dtk ·ır ;:mpany~~ın İpsalaya gönderdi~ . ~nç ve çalı§k~n diki§ ve ?akış öğret- keşlik yapanlar kanuni muameleye ta· 
l"'\.-:ı nakıı oğretnıeni tarafından bır mem bayan Belkis Taçyıldız dan İpsala- bi tutulmakta bu hususta zabıtaca pek 

~!ı ve na~ış cıalon·ı açılmıştır. 1 mızın genç bayanlau pek çok istifade et- titiz davranılmaktadır. 

Orhane!! (Hususi) - Kazamız hü
ktlmet tabib1iğıne pek yakında doktor 
tayin e.iileceğini işittik. Bu haber bir 
şayia da olmuş olsa kazamız halkını 

çok sevi11dirm "ştir. Şimdiye kadar dok 
torsuzluk yüzünden pek canı yanan 
ve bir ~l: kurban veren halkımızın se
vL'1ci yerindedir. Gelecek doktoru şiın· 
diden sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Kony~ (Hususi) - Valimiz Nazif Er
kin Halkf'vinde Konya münevverleri 
ile bir ha~bihal yaparak Kı:myayı al8-
ka.~andırtl:ı işler üzerinde görüşmüştür. 
Munevverler Konyada'ki kız lisesi bi • 
nasınm ihtiyacı karşılamaktan Üzak 
olduğunu, kız muallim mektebinde \i. 
seye b:r yer ayrılabileceğini, kız ak -
şam sa:rı'at mektebirrin dar binalarda 
ve kira ile dolaştığını söylemişler ve 
her iki ihtiyacın da teminini istem1ş
lerdir. fazla e~e ınıkta~ın~n gün geçtikçe daha mekt~irle~. Re~tm talebe~cn bir kı~ını Yakında münasib bir yere polis ka· 

= tacağı Umtd edilmektedir. 1 rnu.allımlerıle bı• arad~ gostennektedır. re.kol binası inşa edilecektir. 

u u "" k Ç satırla gazeteye ~azı
ver, Hasan Bey. 

Pazar Ola Hasan Bey Diy or k i: 

. . . Bium aıaballeye ne çop arabası .. . . . ne oe hani o kocamaın çöp kam
vonu u.tra.r' 

Hasan Bey - Peki amma. siz sabah
J.arı ne ile uyanıyorsunuz? 

Valimiz Akşam kız san'at mektebi 
için Haziranda bir binanm temeli atı
lacağını söylemiştir. Kız san'at mekte
binin ileride bir kıı enstitüsü halıne 
getirilmPSi de mevzuubahstır. 

Bahkesirde deve güreşleri 
Balıkesir (Hususi} - Tekspor klübün

ce beş Mart Paza.· günti şehrimizde bır 
deve güreşi yapılması kararlaştırılmıştır. 

Şehrimizde on seneyi mütecaviz b·r zı
mandanberi yapılmıyan bu güreşl<'rın 

çok alakalı olacağı muhakkaktır. Bu mü· 
nasebetle Bergama, Bürhaniye ve Edre
midde yapılan güreşlere iştirak eden pch· 
livan develerden Kırkağaçtaki y ~ d" a.ım 

unya ~e ~d:remiddeki Mercan ca bu gü 
reşlere lfhrak ettirileceklerdir. 



1 BıYfa 

' 
Hldiaeler Karıııında 1 
Süleyman Efendi 

E vime gelen dostum, çalışma 1 - On aene mekteb- Mektebden çı-
odamdaki 11e:ijldartı. gtiz gez- kalı da on sene oluyor. 

mrlyordu. Yeni çerçevelenmiş bir ya· - Etti yirmi? 
zınm önünde durdu: - Evet ben de öyle hesabladını. 

- Bu nedir? Yirmi senedir taruşıyoruz ve dostuz.. 
- Okumak bilmiyor musun? Sen her zaman evime gelirsin .. Sami • 
- Okuduğum ~in hayret ettim ~a! miyetimiz olduğu için söylüyorum. Bi· 
- Hayret edilecek blrşey değil. Iyi raz garib görüşlüsfuıdfu. Herşeyi ol • 

yazı yazan bir hattata gittim, cYazık duğu gibi değil, ~ediğin gibi ~rür, 
oldu Süleyman Efendiye» mısraım, ve kendi görüşiine baş-kalannı da i · 
güzel bir yazı ile yazmasını söyledim. nandırmak istersin!. 
lYazıyı hattattan aldım. Bir çerçeve • _ Belki ... 
ciye götürüp çerçevelettim. Ve buraya 
astım. 

- Bu akşam sende büyük bir deği • 
fik1ik g6rdüğüm için söylüyorum. Ne
den bahsettinse hepsi makuldü. Neler 
sordumsa, yerinde cevab1ar verdin. 
Bu değişikliğin sebebini kendin de bi· 
liyor musun? 

- Bunun ne manası var ki! 
- Ne mA.tıası mı var?_ Münekkid 

Nurullah Ataç. 
- Münekkid .sözüne kızıyor. 
- Geri aldım. Muharrir Nurullah 

'.Ataç Akademiye dair yapılan bir an
kete verdiği cevabda, en fazla beğen· 
dlği mısram bu rrusra olduğunu söy· 
~i. Hem şimdi bunlan bırak da 
başka şeyler konuşalım! 

* Dostumla uzun uzun konuştuk. Bir 
çok bah~ler a~dı. Biribirirn.ize sua1 • 
ler sarduk. Sorulan suallere cevablar 
Yerdik. Dostum kalktı.. Gidiyordu. 

- Dur, dedim, seninle kısaca birşey 
Ciaha konuşacağım. 

- Konuşalım! 

- Kaç senedir tsnışınz? 
Dostum düşündü, hesabladı: 

Dostum duvardaki: 

cYazı.k oldu Süleyman Efendiye» 
'levhasına baktı: 

- Her zamanki g'lbi konuşacaktun 
amma, $kide bir göriim; duvardaki ya
zıya ili.fiyordu. Ve derhal toparlam • 
yordum: 

Güldüm: 

- Geldiğin zaman sorduğun sualin 
cevabını §imdi vereyim .. cYazık oldu 
Süleyman Efendiye> mısramı çerçeve
letip duvara. asmamm bir manası var
mış, demek! 

İSMET HULUSİ 

ı_ Bunları biliyor mu idiniz ? _ı 
Kauçuğun sür'ati Güneşteki siyah lekeler 

Sıkıca çeki~ kalın bir kauçuk par 
çası bırakıldığı zaman derhal eski ha-
11nl alır. Kauçuğun bırakıldığı zaman 

eSki haline gelmesi çok seridir. Sürati 

aatte 320 kilometreyi bulur. 

Baz~ ııaman • 
tarda güneşte si· 
ıyıah lekeOr pey
da olur. 1938 se

nesinde peyda O· 

lan bu 5iyah le • 
kelerin sayıs1 di· 
ğer senelerde • 
kinden çok faz • 
ladır. Bir gün bir 
rasadhanede lekeler sayı1ımıış ve tam 

iki yüz olduğu anlaşılmıştır. 

* Caniler ve cellldlar 
Orta çağla.rd:a A vrupada celladlar, ida

ma mahlcti.m canilerden seçilirdi. Bun -
1ar ancak bu. vaz.UeYt ifa etmek pahasına 

. hayatlarına .ahib ofabilirlerdi. 

* 
Ounyanm en buyuk teleskopu 
Dünyanın en büyük teleskopları ka

meri bize ancak 7!'S kilometreye kadar 

yaklaştıra biliyı>rta r. __ ......................................................................................................................... . 

"Evlenmek 
istiyorum •• ,, 
cA·T» imzası altında aldığım bir 

mektubdan fU saturlan çıkarıyo· 
nım: 

- Lise tah!i1im var ve bir mes
lek sahibiyim.. Hayatta dört beş se
nedenberi yüzlerini görmediğim u· 
ıak akrabamdan · başka kimsem 
yok. 
Yaşım 22 ... 
1 - Nisbeten gilze1. 
2 - Orta mektebi bitirmiş. 
' - Giyinmesini, kuşanmasını 

cciddt şekilde> bilen. 
4 - Hal va vakti çok iyi. 
S - Temiz ve açık kalbli bir genç 

ikıila evlenmek istiyorum. Görüş .. 
mek ve anlaşmak istiyenler sizde 
mahfuz kalmasını istediğim adresi, 
me müracaat edebilirler.> 

* Bu rrektubda izhar edilen arzu-
nun garabetini okuyucumun genç • 
llğine bağışlamak l~. İhtiyar 
teyzeye darılmasm amma, bu ka • 
dar iyi şartları haiz, hele servete 
malik bir genç kız annesinin, baba· 
sının t<> bii vasayetini bırakarak ev
lenmek için neden gazete ilAnına 
müracaat etsin diye düşünüyorum. 

Bununla beraber aldanmış olmak .. 
lığım ihtimali de yok değil. Son 30 
sene içinde dünya bir hayli değişti 
O zamanlar bizim için tecviz edil • 

miyen birçok hareketlerden bazıla
rının bugün mübah görülmekte ol· 
duğunu görmekteyim. K.imbilir bel .. 
ki bu sahada da öyle olur. Her ne 
ise adresi bende mahfuzdur, talib 
çıkan olursa vereceğim. 

* Anadoluda memur, 28 yaşında di· 
ğer bir genç okuyucum, Bay cS.> 
de evlenmek·arzu.sunda. Bana yol , 
ladığı mektubdan anlıyorum ki bir 
hayli zaman evvel tey-zenin muha· 
kemesine başvurmuş, biraz bekle 
demi c;im, beklemiş. Fakat şimdi net 
olara.k eline geçen para ayda 60 li· 
radır: 

- Bu kadar bir para ile, hatta da· 
ha azı ile aile geçindiren arkadaş • 
farmıı tanıyorum. Daha ne kadar 
bekliyeyim? Hem burada yalnızlık· 
tan öleceğim, diyor. 

Bu defa karan kat'idir ve evlen .. 
me yolunda nasıl yürüyeceğinli de 
tayin etmiştir: 

-- Hısım, akrabam, bana yardım 
edecek tanıdığım yok. Yaşı b€nim· 
kine uygun genç 'kızlan, sokakta 
veya mesirede görünce kendi1erine 
hissettirmeden, kimseye belli etme
den uzaktan bir müddet tetkik ede .. 
oeğim. Semra seçAf~ afiesinden 
istiyeceğim, diyor. 

Bu, nihayet bir çaredir. Okuyu • 
cum artık benden yeni bir tavsiye 
beklemediğine göre kendisine mu • 
vaffakiyet, aaadet, uğur temenni e-
derim. TEYZE 

SON POSTa 

~ 
Küçüklerin 
elbiseleri 

Yedi yaşından küçüklerin elbiselerin .. 
de aranılacak evsaf şu olmalıdır: Kolay 
giyilmeli, sık sık yıkanabilmeli, çok da -
yanmalı. Ketenden tobralkodan, yıka • 
nır yünlü ve ipekliden yapılmış en sade 
modeller bunlara en yaraşan elbiseler -
dir. 

Yedi yaşından büyükler için biçim seç
mekte ·biTaz daha titiz davranmak icab 
eder. Süs ve değişiklik az çok bahse mev
zu olmıya başlamıştır. Artık çocuk gi ~ 

yindiği şeylere bıraz itina edebilecektir. 
Dayanmak meseiesi büsbütün kenara a
tılmamakla beraber ikinci plan.d'a bırakı
lır. Boy atmıya başiıyan yaramazın silue. 
tinde beliren hususiyetler göz öniine alı
narak kendine hang~ modclleril'). daha çok 
yaraşacağı düşünüJür. Bu bakımdan 

8-15 yaşlar arası bir nevi genç kızhğa ha. 
zırlık devresi sayıbbilır 

Soldaki mod-:!I tam bu yaşiarındır. Ka
palı yakanın, kol kapakıannın, ctekh~rin 
kenarı dantelle çevrili. Belde rninimıni 
tokalı bir kuşak. Korsajın ucu klo~ eteğin 
üstüne sivri bir parf;ı gibi iniyor. 
Sağdaki yedi yaşından kürükler için • 

dir. Bütün bebek elbiseleri gibl kuşaksız, 
yalnız roba yerrnden başlıyan plilcri ve 
bu plilerin üstünıir. birer küçük ceb! var. 
Kollarının üstü pli1·, yaka.c;ı dik devr k. 
önü kumaşının beneklPrile bL- irHikte üç 
dü~e ile ilikleniyor. 

---- -------
Pratik bilgiler 

Klşm kolay ısınmak istiyor musu -
nuz? Kağıd bluz ile kağıd şoson kışın 
yünlü elbiseden ve sahici şosondan iyi 
ısıtır. İhtiyatsızca iyi giyln.meden so • 
kağa çıktığımız yağrm.rrlu fuavalarda 
göğsünü7e bir gazete sayfası sokunuz, 
şoson yerine de ayakablarınızın içine 
ufak bir gazete parçası koyunuz. Hışır· 
damasından sinirlenmezseniz yorganı· 
nızın arasına gazete yayınız, tatlı bir 
ılıkı1ık içinde uvuımmuz. Bütün ~zi 
tedbirsi;~ik yüziinden ~yüp (hastaı. 
]anmaktan, geceler; fazla örtünmekten 
ve şosoTLun ağırlığından kurtarır. 

* Suya veya yakılacak alkole patırıl· 
mış gazetelerle bardak, surahi cam ve 
kmstaldan yapı]m1~ her çeşid malzeme 
gayet iyi temizlenir. 

* Parmaklarınızın uçlan sertleşiyorsa 
kahve telvesile uğuı.~turu.nuz. Pek iyi 
gelir. 

Şuaı 2~ 

Dükkandan kovulan çırak intikam 
almak için yangın çıkardı 

Suçlu çırak dükkanın çekmecesinde bulduğu 15 lirayı da 
alıp kaçarken anarbmanın bodrumunda yakalandı 

Kasden yakılan diikkdnın hadiseden sonraki haU 

Dün sabah saat altı buçuk sıralarında ğini, bunları alınak için gizlice dükkana 
Beyoğlunda 'lünel~ Metro hanı girmek mecburiyetinde kaldığı ve bunun, 
civarında 6 numaralı Yani Porizonun için de Derviş apartımanının odunluğu~ 
bakkal dükklnından kasden yananı çıka- daki pencereyi açtığını ve buradan içeri. 
rıl!dığını yazmıştık. girdiğini söylemi§ ve şunlan ilave et-i 

Bu saatte Yani Porizo dükk!nını he- mi§tir: i 
nüz açmadığı için, ancak kepenkten dı· c- Dükkana, sabahın altısında karan
şa.nya çıkan dumanlan görenler vaziyet- lıkta gindiğim için kibrit çaktım. Korka .. · 
ten :zıabıtayı malfunattar edebilmlşlerdir. dan, kibritin sönüp sörunediğine dikkat 
Dükkanın kepengi kırılmak suretUe içe- etmedim, yere attım. Bu yüzden yangın 
ri .girilebilmiş ve ateş ,söndürülmüştür. çıktı. Kaçamadım, gene korkudan bura-

Zabıta tarafından yapılan incelemede, ya saklandım.> ' 
yangının kasden çıkarıldığı fÜpheleri Fakat, Dimitri, yapılan isticvablann 
hasıl olmuı ve tahkikat bu yolda genişle- sonunda dükkandaki çekmecede bulunan 
tilmiştir. 15 lira 57 kuruşu çaldığını itiraf ~tmiştir. 
Yapılan araştırma sonunda Yaninin Elde edilen delillere nazaran, Dimitrinin 

dükkanına muttasıl bulunan Derv~ a- çekmecede bulunan paralan çalınak için1 

partımanının bodrum katma saklanan 21 içeri girdiği ve meselenin anlaşılmaması. 
yaşlarında Dimitri adlı birisi bulunmuş- için de yangın çıkardığı tezahür etmiştir~ 
tur. Dirnitrinin hüviyeti tesbit edilince Bakkal Yaninin dükkanında fazla milt-' 
Yunan tebaasından olduğu. bir hafta ev- tarda para bulundurmak adeti olduğun, 
veline kadar Yaninin dükkanında çalış- dan ve Dimitri de bunu bildiğinden usta ... 
tığı ve ustası tarafından suiahlakından sından intikam almak kasdile hırsızlığa 
dolayı işine nihayet verildiği anlaşılmış· teşebbüs etmiştir. Fakat, har:Use akşamı, 
tır. Dimitri, Yani i1e müvacehe ettirilmiş ertesi sabah tüccara para götürecek olan 
ve mütebayin ifadelerinden yangının o- bakkal Yani, çekmecedeki paranın kısın~ 
nun tarafından kasd-en çıkartıldığı ta- küllisini yanına aldığı için, Dimitri an .. 
hakkuk etmiştir. Suçlu. ifadesinde dük- cak 15 lira 57 kuruş bulabilmiştir. 
kAnda kalan eşyasını ustasının vermedi· Dimitri, dün adliyeye teslim edilmiştir" 

Mahkemelerde: 

Bayan Mef' Or ~ nin al'~si bir gazete 
a evhin..,, d·,a açtı 

Ekrem König ve tayyare kaçakçılığı 
hadise.'iine ismi kanŞ"Bn Bayan Mef • 
kfırenin pederi tarafmd""" Müddeiu • 
mumiliğe bir müracaat yapılmıştır. 

Bu müracaatin sebebi, MefkUre hak 
kında bir sabah gazetesinde yazılan 
yazı lnr ve genç kadının neşredilen fo· 
toğraflarıcır. 

Bayan Mefkurenin ailesi bu neşri -
yatı haysiyet ~ şereflerine dokunur 
mahiyette ve cnesren hakareb şek • 
linde görerek, gazete hakkmda cezai 
takibat y~pılmasını istemişlerdir. 

Bu müracaat ve müracaata sebeb 
lteşkil edE:D hadise, MüdtleiumumlJ.ik 
2 nci tetkik bürosu tarafından tetkik 
edil'i'1ektedir. 

Bir scıhtek!rlık 

İş Bankasının Beyoğlu şubesi me • 
murlarmdan Müşfiğin hariçten Nec • 
det Fahri isminde bir gençle uyuşarak 
onun namına sahte kayıdlar yaptığı 
ve bankayı ızrar eylediği anlaşılmıştır. 
Banka mufettiş1erinin mutad mura -
kabesi esnasmda meydana çıkan bu 

KiJ/tilr işleri: 

Üniversite dekanlar meclisi 
dDn toplandı 

ÜnivP.rsite dekanlarının mutad toP'' 
lantısı dün Rektör Cemil Bilse1in b~· 
kanhğı altında yapılmıştır. 

Toplantıda, birkaç zamandır mev • 
zuu bahsolan Talebe Birliğinin yeni .. 
den te~kili meselesi görüşülmüş ise de 
müsbet veya menfi bir karar verile .. 
memiştir. Bilahare diğer muhtelif me
seleler üzerinde gör~ü1rnüş ve hafta; 
içerisinde tekrar toplanılmak üzere 
içtimaa nihayet verilmiştir. 

Yeni h!ebe müfetti~i A'manyeya gittlı 

Avrupa talebe müfett~liğine iayint 
edilen Maarü Vekaleti eski kalemi 
mahsus müdürü Nihad Adil, dün İs • 
tanbula gelmiş ve a~am trenile Al -i 
manyaya hareket etmiştir. Eski A vn.ı
pa talebe müfettişi Reşad Şemseddlıı 
yakında Türkiyeye dönecektir. 

sahteka~lıktan Müddeiumum!lik ha • 
berdar edilmiş ve maznunlar ha~ 
da takibata başlanmıştır. Bankada bQ 
suıreıtle yap'Ilan suTI..cfü.malin mikt\arı 
18 bin lira kadardır. ----····-·-· -· -......................................... _ __......._ ...... -............................... _ ....................................................... _ ...... __ 

Boyunbağı I Bacaksızın maskaralıkları: 
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SON POSTA; 

KARNAVAL l\IEVSİMİNDE: 

. - Koc:ıcıgırn kıyafetim naonl? .. 
·· ı · b•• '·alc.r "a.?la surme - Ben sana her zaman goz erıne .. ~ J' 

- Maııkelı tal o için güzel bir kıyafet, fakaı rengi r.< 11e 
sıyah:' .. 

BÜuı:e demiyor muyum! .. 

Cambaz kadın, çama.ıır asıyor. 

~ 

- Fazla inad etme kocacığım, yavaş 
vavtı§ kıznııya başlıyorum. 

- Kanm öleli henüz iki gün oldu da-·· 

Yazık değil mi ? 
Seni ben çok severim, 
Bana yazık değil mi? .• 
Gelmezsin; gel, gel, deri.m .• 

_L d v•ı •? Bana yazXR eg. mı .•• 

Bir haber iletmenin, 
Kapında bekletmezsin; 
Söylerim •Öyletme:z.sin, 
Bana yazık deiil mi? •• 

Hiddetlendin sen, neye~ 
l•temem •eni diye? 
Reddettin biteviye, 

_L d "''l '? Bana yazaR eg. mı .•• 

Kalam sanki boı gibi; 
Ne oldum, •arhoı gibi .. 
Kovarsın hoşhoı gib ·, 
Bana yazık değ:l mi? .. 

Şimdi budur hep tasam, 
Kabahati Ô.§!ksam, 
Ben aklımı kaçıraam, 
Bana yazık değ:l mi? .• 

~ -
lstanbul sokaklanndan kamyon gc -
çiyor. 

Serçelerden biri - Şu kırlang~cın ha
line bak, her sene seyahate çıkıyor, 
diye 1 ·b,rinden yanına varılmı!Jor. 

J - Bugün de ne gilzeı 
, kadınlara .. -astlı11orum. 

işte bir tane daha ... 
lşte, işte fevkalô.de. 

.. . Bir tane daha, bu öte
kinden de güzel. 

... Bir tane ... Eyvah ka
nmmış, yandık. 

iki kişi 
Yalnı~ bir tek eline eldiven takan ada

ıtna 80rdular: 
- Bir tek ele eldiven takmak moda 

Jnıdır? 

- Evet modadll'. Ve bu modayı bllen 
talnız iki kişi vardır. 

- Biri sizmniz, öteki kim? 
- Eldivenimin 'öbür tek.ini bulan a -

Oaın. 

it 

Üste gelen 
Kan koca münakaşa ediyorlardı. (Kan 

koca ne münakaşası eder~r kl, elbise 
t:nilnakaşası). 

Erkek karısına bağırdı: 
- Sence elbiseden üste gefon hiç bir 

f"Y yok mudur? 
leadın cevab verdi: 

- Olmaz olur mu. var. 
-Nedir? 
-Manto! 

* Gidiyorlar 
Yıaş1ı er'kek söyledi: 

- Bizim zamanımızda misafirler eve gi 
l'er'ken ayakkabıiannı kapının önünde bı-
11:\alnrlnrdı. Misafirlerin çabuk gitmeleri -
lli istediğimiz zaman karım. ayakkabıla -
hn altlarına tuz koyardı. Misafirler de he
men kalkıp giderlerdi. 

<knç erkek te söyledi: 

- Bizim zamanımı7'ia misafirler eve 
Ayakk.abılarile giriyorlar amma; çabuk 
tltınelerini istediğimiz zaman gene çare
Mnl buluyoruz. Karun piyanoya otunı -

or. Piyano çalınıya başlayınca hepsi bir. 
ilen kalk~p .gidiyorlar. 

Ha.ydudlann reisi - Bitim çeteye 
girmek i.!tiyorsım a~ silah kul • 
!anmasını bilir misin? 
Ha.ydud na.mzedi - Bilmez olur mu· 
yum.. senelerce bir mobilyeciuin ya
mnda tabanca boyası yaptım. 

- Bak bak, Necmiue ~abası; man .. 
tarlı tü.fek almıı. 

Gitmedik 
Yağmur yağmış, sokağı sel basmıştı. 

Karı koca odalarının penceresmden bakı
yorlaru:ı. Erkek: 

- Bizim Venedik seyahatini hııtırla -
dım, dedi. Kadın şaşırdı: 

- Biz Venediğe gitmedik ki. 
- İşte ben de onu hatırladım ya .. git-

medik .• 

* 
iyilik 

Nişanlısı. genç kıza sordu: 

- Benden başka birini seviyomın öy -
ie mi? .. Onun ismini bana söyler misin? 

Genç kız teredıd(id etti~ 

- Yoksa ona bir fenalık mı edeceksin? 
- Bilakis iyilik edeceğim, bana iade 

edeceğin nişan yüzüğünü ona uruz fiatla 
satacağım da .. 

* 
Bersöz 

Ev sahibi piyano çalı~rdu. Misafir -
lerden biri uyandı. Yanında oturmı misa
fire sordu: 

- Şimdi ne 91-lıyor? 
- Bir Bersöz! 

- Bersöz ne demektir? 
- Ninni. 

- İlk çaldığı &l buydu galiba. Ben çal-
mıya başlar başlamaz uyuyuvennlştim. 

* Gözlüklerim var 
Muallim, gözlüklQ talebeye sordu: 
- Koklamak için bumun. i§itmek için 

kulakların var. Ya görnıek için? 
- Gözlüklerim var. 

Sayfa 7 - .. . oz 1 
•• im nya 

--~~----------------~ 
Alman halkına göre dünkü ve yarınki harb, Yahudi 
meselesi, beynelmilel hadiseler ve lngiltere ile Fransa 
Yirmi d'ört yıl önce bir harb oldu. İn

giliz; bu harbin mes'ullyetiııi o um.anki 
Alman hükfunetinin arkuında gizlenen 
bir harb partisin• yükler. Alınan halkı • 
na kabahat bulmu. 

Alman ise, ayni samimiyetle bir bqka 
fikre inanır. Büyük Ha:rıbden evvelki hU
kumetin siyasetini mazur ıötmemekle 

beraber, Almanyanın harbe mecburen sü
rüklendiğini söyler. Rusyanm cSlav bir
liği. ememe Banroniardöi OıtilAfı kö • 
rüklediğini, Fransanın bunu 1870 mağld-

biyetinin acısını çıkıarmak için bir fırsat 
saydığını. Büyük Britanyarun da her han
gi bir vaziyette kendisinden müzaheret 
göreceğini Rusyaya bil'dlımelc hat.ıull 

düştüğünü, bu hal karşıaında Almanya . 
nın yaşıyabiimek için ha.ri>i glSııe aldığını 
ve sırf milli varlığını Fransı%lara karşı 

tam vaktinde korumak kaygısil• Belçi
kayı çlğnedii;tini fieri sO.rer. 

Her ild tarafı da kanaatlerinden d~n • 
dürrniye çalışmak boştur. İyisi mi, görilı 
farkını olduğu gibi bırakmalı. Yalnız ih -
tilaflan öyle haDetmeli ki bugün ekilen 
tohumlar ynrın bar'b değil. sulh gonca -
ları versin. 

Almanyanın 1914 vaziyeti hakkındaki 

bu görüşlerini öğrenmek. Alman milleti • 
nin Versay muahedesine karşı takındığı 

tavn ve bugünkü Alınan kudretinin e -
sasını kavrıyabilmek bakınııMan elzem
dir. 

Kabahati olmadığına inandığı bir ha -
reketin cezasını, silfilısızlandınlınak su • 
retile ödemiye mahkfun edilen Almanya; 

1918 den 1933 e kadar. kuvvetli komşu -
ları arasında kendmi tam bir emniyetsiz
lik içinde gördü. Kara hududlan emniyet
sizliğinin ne ıdernek olduğunu anlamak is-

tiyen İngiliz, bütün Büyük Britanya do • 
nanmasının bir günde battığını gözünün 
önüne getirmelidir. Yabancı devletlerle 
kuşatılmanın ne olduğunu ve Almanya -
nın on beş yıl nasıl bir aciz: içinde çırpın
dığını ancnk o vakit anlıyabilir. 

İşte Hiticrin Alman milleti Ü7.erinde bu 
derece nüfuz kazanmasına sebeb, onu ye
ni bir harbe sürüklemeden. böyle bir 
muahedenin esaretinden kurtaran yegane 
insan olmasındadır. Alman devlet şefi 

muahedeleri sulh yolne bozmakta devam 
etttkçe. en müfrit Nazi aleyhtarlarında 

bile bu bağlılığı bulacaktJr. 
Fakat şaycd harb çıkarsa.. umumi min· 

net te ~rsılacaktır. ~ Eylfıl buhra
nında, nasyonal sosyalizm hükumetinin 
iktidarda kalıp ka1maması hakkında Al -
man halkının serıbest reyleri toplansa, ek 

Hitler 

mezı levhasını '6rmese Naziliğin 
yürekliliğini çabuk unutacak. 

* 
katı. 

NasycmaI soşyalizm, yeni bir kıyafete 
b~c Prusya militariznb i değildir. 
60-70 milyonluk bir milletin zorla kabul 
ettiği bir muahedeye nihayete kadar ba§ 
eğeceği hakkında Fransa ~ İngilterede 
beslenen kanaatin. Almanyada yarattığı 
fanatik bir a'ksülruneldir. Bu aksülanu.J. 
ırk nazariyesi esası üzerinde yılmada1'. 
yürüyor ve onun uğrunadır ki kabile ah
lak 'kanunlarını ihya eyledi. 

Fakat nasyonal sosyalizmin şöhretine 
sebeb, ne ahlak, ne de ırk nazariyesidir. 
Ona bu şöhreti, Versaya karşı kazandığı 
zafer, memleketin içindeki başanları ve 
halkın cesur bir ~ adamına. tam bir Al· 
man hayrnnlığile bağlanması temin et -
miştir. 

Hükumet 6 milyon ~i2 sayısını sıfıra 
indirmiştir. Bu. ne tamamen silah fab
rikalanndaki faaliyete. ne (gerçekten bi
rer mimari kıymeti olan) kışlaların ya • 
pılışına. ne nehirleri sefere kabiliyetli 
hale sokacak olan .kanalizasyonlara, ne 
Bcrlinin muhteşem bır halde yenilenme -
sine, ne garb hududlannın tahkimine, ne 
de kamplarda altı ay, orduda iki yıl sü • 
ren mecburi hizmete a tfedılemez. 

seriyetin müsbet cevab vereceği hemen İşin esası müth~ bir sın.af dirilmiye da
hemen muhakkaktı. Buna mukabil. Sü • yanıyor. Nazi idaresinhı icad ettiği • if 
detleri kurtarmak üzere harbedıp etme. cephesi>, işçinin nazarl olarak patronile ı1 
mek m.aksadilc plebisit yapılsa, netice e- birliği edebilmesi, ameli ba'kıından da 
zici bir ekseriyetle !harb taraftarlarının rahat yüzü görebihnesi içindir. Hususl 
aleyhine çıkardı. bir teşkilat, gezmeler, eğlentiler de ter • 

Alman halkının çoğu, bilhassa orta sı - Ub etmektedir. İşçiye kalsa, kendl kese • 
nıf, Hitlere fıdeta bir cm.esih> gözile ba • sinden bunlann birini yapamaz. Bunlar _ 
kıyor. Ve onun arzusunu - yahud nasyo • dan başka C'.kış yardım!> projesi de mu -
nal sosyalizm prensipleri tefsirini - ahll- vaffakiyetle başanlmıştır. 
kın milıenktaşı sayıyor. Nasyonal sos • Hepsinin iyisi. bütün şehirlerin başına 
yalizm hıristiyanlığa muhalif midir. de- bela olan hafta sonu gürültülerine, sokak 
ğiI midir. bwıun ne ehemmiyeti var? Al- lmvgalanna, (Mayıs bir) nümaNlerine 
man halkı Adolf Hitleri kendine yeni bir nihayet verilmiş olmasıdır. Başını dinle • 
din getirmiş sayıyor. Katolik evlerinde meyi seven her Ahnan; hükfunetin hüni
bile Führerin resmi Hazreti Meryemin yeti değil, hürriyetin suiistimalini orta • 
resmile karşı karşıya asılı. dan •kaldırdığına iınanıyor. 

Toplanma kamplarına ve Yahudilere 
karşı yalnız Naziler değil bütün halk ka
yıdsız... Hepsi de •Yahudiler ettiklerim 
buldular. malt buhranları iflerine uydu • 
ruyor, yüklerini tutuyorlıardı. Biz Al -
manlarsa f.akkleşt.fkçe fakirleşiyorduk. 
Onların, vatandaşlık duygusunu hiçe sa
yıp hep kendi hesablarına yontmak için, 

•Hitler gençliği-. teşkilAtı gençlerin bir 
yandan Alman memleketinin güzellikle • 
rini tanımalarını, bir yandan da vücud -
lerini çevikleştirmelerini temin ediyor. 
Yoaz günlerl yollarda hep mrtında çantası 
yaya veya bisikletli Alman gençlerinı 

rastlarsınız. Bunların, kendilerine telkin 
edilen siyaset ve kabadayılıklannı dinli -
yen: içinde medeniyet namına bir acı du
yar Fakat iş kampını takib eden iki yıl
lık aSker ocağından geçince bu palavra • 

iktidar mevkilerine geçmesine mAni ola
mıyorduk> diyorlar. Nazi idart>sinden ev
~·el uzun yıllar Almanya ve Avusturyada 
yaşamış olan ecnebilerin bu meseleyi ten- ların !ka~a kaçı kalacaktır acaba? Zira 
kid etmesine hak verilmiyor. odu realisttir, ağır başlıdır, tamsmile de 

Yahudilere yapılan t.a?:yik pek ~ığa Nazileşmiş değildir 
vurunca parti mensubları haricinde an - Fitik bahmdan. küçük çocuklar lngi _ 
cak bir iki müdafi bulablliyor. Hükfune- lirz çocuk.Ian k:ıdar gürbüz değil. Kırk ya. 
tin salfilıiyetli orgwı.m olan Yahudi aleyh· §llll bu!a:nlar İngilizlerde görülmedik şe • 
tan Der Stümer, genç ihtiyar herkesin o- kilde. biçimden çıkacak kadar şişman! .. 
kuyabilmesi içJın bütilit tehirlere. kasa - yorlar. Fakat on .h..... ile vi'""': be. 

1 

"""':i' .1 -~ "'ş arasın-
balara yayılıyor. Fakat - Der Stümer daki gençlerde numarayı Alın nl 

" t · t ll ~- a ara ver-
mus esna - ınaan o e e ......... yü~e havuz. mek lazım. Alman gençllğindeki bu üs • 
lannın kapılarına asılı cYahudiler gire- (De,,·aını 14 üncü sayfada) 



8 Sayfa 

C 6' SENE SONRA ALEVLENEN TARiHi MüNAKASA~ 
Abdülizizin katledildiği doğru mudur? 
Başmabeyinci Hafız Melımed Beyin ve diğer alii.kadar/a,.ın 
hatıralarını eline geçiren Ziya Şakir de münakaşaya karışıgor 
Kıymetli arkaıdaşımız Suad' Derviş, son 1 delilleri tam bir bitaraflıkla muk3.yese 

günlerdeki yazılarında., yakın tarihin en eylemek ioab eder. 
hassas bir noktasına temas etti. Bu da, 1 Ben, bir hayli zaman uğraştım. Çocuk
kaTiler arasında büyük bir alaka husule ı luk zam.anımdanberi kulak dolğunluğum 
getirerek (Tarihi bir münakaşa) başlığı olan bu mesele etrafında epeyce mal\l -ı 
altında bir sütun açılmasına fırsat verdi. mat topladım ... Bunları. sırasile arzedi-

rako1ha:neye çıkarılarak muayene olunur ı rerek, nezdi şahanelerinde memur bu • 
ise dil 1'Ücudiinde eseri hayat kalmadığı lunaıı Etem Beye, (2) bu. tamiratın ne 
anlaşılır.] , ı maksada mebni olduğunu sual buyurdu.-

Böyle bir münakaşanın açılmasını, hay
li zamandanberi bekliyordum. Onun için
dir ki, bu sütunlarda bir hayli enteresan 
malUmat veren Bay Esad ın naklettikleri 
biter bitmez, mevzu meseleye, ben de 
memnuniyetre iştirak ediyorum. 

Sultan Aziz (intihar) mı etti? .. 
Yoksa, (katil) mi edilıdi? .. 

Bu tarihi hadisenin üzerinden, tam alt
mış dört sene geçtiği halde, şu yu
karıdaki iki suale - tam bir saltlhiyetle 
hiç kimse kafi cevab veremedi. Az çok 
• şahsi kanaatlerle - verilen cevablar da, 
ne tarihi ve ne de bu mesele etrafında 

derin bir hruJSasiyetle düşünenleri tat • 
min etti. 

Sultan Hamid tarafından Y1ldız sara
yında teŞkil edilen (feVkaiade mahkeme
ler), Sultan Azizin (katl ) edildiğine bük· 
metmiş: maznun sıfatile muhakeme edi
lenleri, derecelerine göre mahkfım eyle -
mi.ş ise de, bu muhakemeye itimad edil -
miyor. Yıldız sarayının bahçesinde, bir 
çaıdır altında cereyan eden bu muhake • 
me?erin saf.ahatile neticesi. bir saray en
trikasından ibaret tel~knci ediliyor. O dev
rin en mühim devlet ricalinin rey ve mü
tAleala.rı bile tarihin bu büyük sırrını av. 
dınlatmıya ıkafi gelmiyor. Onun içindir ki 
bu münakaşa, bir türl'ii kesbi kat'iyet ede
miyerek, altmış dört senedenberi sürük
lenip gidiyor. 

Ac-aba bu müphemiyet, günün birinde 
izale edilebilecek midir? .. 

Buna cevab verebihnek için, bu esra -
rengiz hldiseyi, en mevsuk membalar • 
dan alınan malfunat ile tahlil etmek .. ge
rek (intihar) ı ve gerek (katı) i İma eden 

- Sen bil:i:rsin, vıe!liyıyetünrJ 1m! 
Söyleme. şimdiden alışının da, sonra 
keyfi kalmaz. Aman! Herifi gözümün 
~nüne getiriy<>rum: Torba sakalı .. yel· 
ken kulakları .. iğrenç dudaklarL. gaga 
burunu .. göbeği .. hele o göbeği!. Tene
şirlere yatası mel'un!, 

- P~kL amma, İzzet efendi.. senin 
bu adama neden hıncın var? 

- Nasıl olmasın, devletlim? Sana 
ettikleri kafi! Sen, meşhur nefesi bilir 
misin? cikrarımıza ser veririz.. ahde 
kaviyüz .. ıı işte ben o taifedenim. Bir 
defa sana: cDostum!» dedim. Artık, 
senin dü~manlarım, fimabad kendime 
de düşman bilirim. Sonra da. en beddime 
giden, nedir. bilir misin, keremkArrm? 
Her şeyin sahtesi! Sahteye fena halde 
içerilerirn. Sahte vekar, sahte taassüb, 
sahte fazilet, sahte .şöhret.. bunlar be
ni çileden çıkarır. Yalandan, riyadan 
nefret ederim. Zorla değil a? Sen bu 
keratalan bilmezsi..'1. Bunlar kendi kör 
olası nefislerinden gayriye itibar et • 
mezler. BendegAndırlar .. padişahın ayak 
bastığı t<>prağı öper, huzurunda yerler· 
de yuvarlamr]ar.. kıanc:ık köpek gibi 
yaltaklanarak, tak1&k atarlar. Sakın, 
inanma! Zinhar!. F'ursflt ıbulduk1an 
gün, onu alaşağı ederler. Kapı yolda
şıdırlar. Biribirlerine rnüdahane, mü • 
dAra ederler.. Fakat gizliden gizliye 
biri.birlerini yerler.. gammazlarlar .. 
kaydmnağa, ezdirmeğe bakarlar. Irz, 
namus, bunların, bu heriflerin salt 
dillerindedir. Manasını bilmeden ku l
lanır dururlar. Ben böylelerine nice 
adavet ey lemem?. Nasıl kin bağla -
m am, a sebebi devletim? 

- Öyleyse. pek yakında sen i mem -
nun edeceğim, İzzet Efendi.. Muradı
na ereceksin. H€m de övlesine ki, par. 
maklanna zil takıp da oynamadığın 
kalacak. 

- HRy, Allah tuttuğunu kolay ge -
tirsin, Amin! 

- Şimdi, artık, yerli yerimize çeki -
•alim. Gelin, züvey de rahat etsinler! 

Katle inananlarm itirazlar1 ğu esnada, orada bulunan ve ismi ve r üt
besi kullarınca malUm olnuyan bir zabite, 

Vak'ıan.m umumi şekli _ve manzarası dilhiraşane ve tarzı namülayimane ile 
bundan ib~ret. Fakat, (katıl) ta~ftarla- (burada durmak yasaktır. içeri giriniz) 
rı, g.azetenm bu yazılarını muhtelif nok - deyu hayretengiz ve tahkiramiz tefevvü. 
talardan ~ed ve c~hediyorlar. Ve: . hatı biedibaneye mübaderet eylediğin -

yorum. 

Facia günü çıkan gazetelerin 
verdikleri tafsi'At 

Evvela, hadise günü intişar eden ve bu 
kanlı v<ak'a hak!kında diğer gazetelerden 
daha faz]~ malUınat veren 13 Cemaziill
evvel 1293 tarih ve 2.39 numaralı (Vakit) 
gazetesini göııden geçirelim.: 

. - Vak a. b~ ~ekilde ~reyan etm~~ş - den, cennetmekan müşarünileyh efen· 
~- Sultan Az~: katlettırenler, en yu~s.ek dimiz hazretleri, yedi himmetile yetiş • 
i.ktıdar mev'künde bulundukları ıçın. tirmiş ve intizamı ahvallerine çalışmış ol
vak'ayı gazetelere istedikleri şekilde yaz. duğu efradı askeriyenin zabiti rütbesin -
dırını~ır. ~u yazılar dikkatle müta - de olan bir bendesinin böyle küstahane 
lea ~se, bır çok tezadlar vardır. tavrına müteessir olacağı tabii ise de, şu 

-AYNEN-
Dıyorltar. zehrabei ha,kareti hazirnane ve hekimane 

[ Hüdavendigarı •abıkın lı.eyliyeti 
vefatı hakkında müahharen edilen 

tahkikatımzıdır) 

Ben, itiraz noktalarını sona bırakıyo • tecerru edip yanında bulunan Etem Be "' 
~· Bu hu~usta en salahiyettar zevatın ye,, (sizi, bilemediler, bigane zannettiler,· 
mu~edelenne at~en yazdıkları hatıratın kendinizi tarif ediniz) iradei 5ehriyara • 
na'kline devam edıyonım. nesine mebni, Etem Bey tarafından zabiti 

[Merhumu. müşarünileyh hazretleri, 
Çırağan sarayı hümayıınu ittisalinde, ken 
disi için teh.iyye bııyurulmuş olan dairei 
mahsusaya nakledildiği gündenberi, ah -
vali şahsiyesinde bir teşevvüş ve aca • 
yib Iik görüldüğü gibıi, vefat ett~i gece 
sabaha kadar uyumayıp hiddet ve gaza
bından onu bunu tekdir ve ttizir eyledik
ten sonra yorulup biT koltuk sandalyesin
de sabaha yakın bir iki saat kadar uyu
duktan sonra uyanıp saat iki raddelerin
de sakalını kesmek üzere cariyelerden 
makas ile bir ayna ister. 

* me2lk0.r, mütecasir olduğu harekanı ştıha. 
Başmabeyinci Hafız Mehmed neyi cehaletten naşi ihtiyar etmediğini 

Beyin hatıratı: ( 1) iş'aren :e a~~asdi~ irHkab ettiğini işr~ -
ben: (Srze soylemıyorum. Aziz Efendıye 

Cariyeler, validesinden bilistizan ge -
tirip takdim eylediklerintk, (haydi dı -
şarı çıkın) diye emreder. Anlıar çıkar çık
maz, merhumu müşarünileyh kapıyı ar • 
kasından sürmeleyip bir müddet geçtrk -
ten sonra, kızlar şüpheye zahib olarak dı
şarıda, pencereden içeri bakmakta, ve 
müşarünileyh pencerenin önünde fil
vaki sakalını düzeltmekte iken geri çe -
kilir. Meğer bıı ara.da, merhumu mü -
şarii:n/•Jeyh, sol kolunun damarını elinde 
bulunan küçük makas ile tamamen kesip 

Abdülazizin ha.l'ine aid fetva 

daha o can acı.sı ile ~er kolunun dama
rını dahi bir miktar cerhedip bütün kan
lar içinde kaldığı holde yere düşüp ve -
fat eder. 

Biır çok senelerini Sultan Azizin nez -
dinde geçiren başmabeynci Hafız Meh -
med Beyin bizzat yatrlığı hatıraları, eli -
mizdedir. Sultan Az.izin ve o devrin hu • 
ıusiyet!eri hak!kında çok mühim malU. -
matı ihtiva eden bu hatıranın (hatime) 
kısmı, ölüm vak'asını tasvir etmektedir. 

Cariyeler ise, dışarıda §'Üpheye varıp 
keyfiyeti validesine haber verirler. Vali- Zamanının edebiyatına. saray usul ve 

d . 1. -.3- ka. k k . . adabına uygun biT lisan ile yazılmış olan 
esı ge ıp vıı.unın pısını ırara ~en 
· · b hal· ·· h de t k'- yu hatıratın bu kısmında, Sultan Azizin, Or-

gırıp u ı muşa e e me w vave ı.a • , 

k ~ b la kt '-· b k 1. taköydeki (Fer iye) dairesine girdiği an-oparmaga aş ma a OL.Tun, ıı. ey ı - . 
yet derhal zatı şahaneye arzolundukta, dank 1= 

1 
cereya:1' eden hadise, aynen 

tıbban her ne yapılmak lazım ise derhal şu e ere tasvır olunuyor: 
[Müşarünileyh hazretleri dairei mez .. 

ktırenin bahçesine duhulünde, bazı ta -
mirat icrası hususunda bir çok kalabalık 
görmüş ve bun.lan nazarı tetkikten geçi-

icabının icrasile miişariin.ileyhin haya -
tının vikayesi irade buyurulduğundan ve 
k eyfiyete zatı hazret i sadrazami He seras
ker paşa hazretleri dahi muttali bulun • 
duklarından, serian gerek yedi ve gerek 
ecnebi e~ibbası .ve saadeth1 Marko Paşa 
hazretleri celbolunarak, ve mifaarüniley
hin cenazesi o esnada orada bulunan ka-

(1) ME"hmcd beyin hatıratı, o zamanki 
kitabet u.stılü ile yazılmıştır. Tahrif 1dd1Mı 
karşısında kalm~ olmamak için aslını mu
hafaza ed~rek dereedlyoruz. 

Rana, alt katta hovardn ~acığım! 
ışık ve ateş namına Hattaya, Perşem1* 
ne varsa söndür • ıkşamına hazırlan ~ 
mesini, bastırması - sam, olur mu? 
nı Beberuhiye ten - - Olmaz! Sabah 
bih ederek, kendi !arsak, ben sonra 
odasına çekildi. se!l.A!mlm resmi Alt. * sine gidemem. Cw-

Ha~.,a !çerisinde, mart.esi yapalım, 
Cafer Paşa, bermu· daha iyi. 

hitab ediyorum) gibi dairei insaniye ve 
cemiyeti beşeriyede terbiye görmüşlere 

değil, alemi ıbedeviyet ve vahşette hilyei 
terbiye ve fezaili insaniyeden mahrum 
kalmışlara yakış.mıyacak ve lisanı ecieb ve 
ubud'iyete alınmıyacak surette tahkire ce
sareti müşarünileyh efendimiz hazretle
rini artık bak.ayı hayatından niilmid e .. 
derek hemen bilaihtiyar hayran ve meb
hut olmuş; ·bunun üzerine, müşarünileyh 
hazretleri bir !kalıbı bihayaıt olduğu halda 
koltuklanara-k tehiyye olunan odaya isal 
edi!mişlerdir. 

Mağfuru müşarünileyh hazretleri., nefw 
si hümayunlarına zindanı felaket ve ma • 

(Devamı 14 üncü sayfada) 

(2) Ethem l:cy, sultan Azizin kl~ 1d1 
Topkapı sarıyndan, beraber celmlştL Bu zat. 
bu vak'ad.tın bir kaç gün senra. yeni hü " 
kiimdar sultan Murada bQŞmabey1nc1 ol • 
muştur. 

- Mercık ~dip sormadın mı? Öğren .. 
meğe çalı~madın mı? 

- Olmaz ki paşacığım! Fazla deşti· 
ğim gibi, ürküp kaçarlar. Kocalarına 
haber veririm diye korkarlar_, Bizim 
zenaat çok naziktir. 

- Peki! Ne malfun paşa haremi ol • 
dukları? 

- A! Belli olmaz mı, paşam? Giyim .. 
leri, kuşamları, mücevherleri, tavırla .. 

rı .. Biribirlerine muameleleri, ossahat 
kendini gösterir. 

Paşa, ellerini oğuştura oğuştura, gül· 
dü. 

- Ulan!. Dünyada ne kodoşlar va!, 
be! Şunları tanısak da bari, ona göre 
merhabalaşsak!.. 

- Tanırsın paşacığıni elbette. Neden 

tad eğlentiye gel - - Emir, velini • tanımıyacaksın? 
diği bir akşam, Ra- metimin! 
na, onun kulağına - Amma.. MU., .. 
ıusulcaoık ded:f k!: tesna parçalar ola .. 

- Benim şanb cak, ha! 
paşacığıml Bizin. - Hiç merak et~ 
kJzlar, bu evi ben me! Benı efendimin 
±daıremin altına al· ayağına p~a ha .. 
clım diye benden rem'lerl getiireoe .. 
~öyle sazlı, sözlü, ğim. 
cemiyetli, cümhüş· - Varol be Ra • 
lü bir alem istiyor.:. Rafi.4 Ranım kadehi aldı, yüzü kızardıkça kızanyordu o!!. Aman, n~ de i· 
lar. Ne olursun? Emrettiğin bir gece, - Ne söylüyorsun, paşam? Bir ke • sabet olm~, öbür sünepe hatunun ge
bana peşin haber vermek şartile, en recik tenf'zzül edip de benim sermaye- berdiği!. <?nun elinden, hiç böyle şey· 
candan ahbabların kimse, birkaç kişi lerinıi bir araya toplama<lın ki!. ler gelmezdi, değil mi? Sen yamansın, 
toplayıp teşrif eylesen .. Ben de öze - - Gözüm send('n başkasını görüyor billah! Bu zanaat için yaratılım~ın! 
nip, bezenip bir sofra donatsam, sa • mu, a fettan? _ o senin iltifatın, velinimetim! 
zende lerin en iyilerini: Kem ani Tatyo- - Eksik olma, devletli paşacığım! Yoksa, cariyen, senin en aciz bir ku • 
su , 'udi Afeti, lavtacı Sarı Onniği, ha. Bilirim , benim üzerime gül koklamaz· lundur. 
nende Karakaşı , piyanist A!hmed be- sın, Allah ömü rler versin! Lakin, gö
yi, hası lı, en sayıl ı, şöhretli ustalan , zede y~sl\k yok, değil mi, efendiciğim? 
başta h anende Viçen olmak üzere ça· Gönli.in açı.l ~r. e((Jenir. şenlenirsin .. 
ğırsam, felekten, kendi aramızda gü- -- Evvallah! Yapalım şu dediğini. 
zelce bir kfun alsak? .. Elimin altında Mac:;rafı benden. Al! Peşin, peşin!. 
neler var, n eler!. Tebdil gelen ev ta - İh tiyar çapkın tüy lü ellerini sako -
vukları, hanımefendiler.. sunun cebine salclı, on tane beşlik 
Paşanın gözleri parladı: banknot çıkarıp, yere , Rananın ayak-
- Sahi mi? Öyle nadide matalar da larının dibine attı. 

mı var? - Mürvetinle yaşa, benim cömerd, 

- Ha1tetmişsin! Senin eline, benim 
d iyen kaltak su dökemez. Sen öyle bir 
mahluku yektasın ! 

Usulcacık, R~naru.n kulağına eğil -
di, ve sordu: 

- Kimmiş bakayrm1 o paşa kansı? 
- Bilmiyorum, vallah! Onlar, öyle 

Uç kadındırlar. Arada bir, canlan eğ , 
lence istedikçe, tebdil gelirler.. · 

- Ben o karıları söyletirim. Benden 
~aklıyamazlar. 

- Tabil, paşacığıml Senin kudretli 
elinden kaçar mı? 

- A.man, kuzum Rana! Cumartesi .. 

yi iple çekeceğim. Ben, bizim takım 

alayım alır, gelirim. Hem de, erkence 
damlarım. Seni rahatsız etmem ya, 
ruhum? 

- ~tağfi.ruil.lah! Başma beraber!. 
- Güzf:'l başcağızın var olsunl 

-15-

Cumnrtesi günü, Wyük salonda, o 

vakte kadar görülmemiş zenginlik ve 

ihtişamda bir rakı sofrası kurulmuştu. 

O gece oynanacak komedi - dramın 

eşsiz bir sahnede cereyan etmesi için. 
Rana, elinden ne geldiyse yapmıştı. 
Sureti mahsusada tu tulan aşçıya nadf, 
de mez~ler ısmarlanmış ve bunlar, fağ~ 
fur tabaklar içer isinde sofraya d izil · 

mişti. 
(Arkası var) 



( iran Veliahdı ile evlenecek Mısırlı Prenses ve çocukluğu J J Erkek olan bir kız 

Prenses J'wvzlye w J'alr.e oocukluklannda .......... 

Pnmaes J'evzlye w ltardqi Faize çocuklukl'annda Japon 
~rl kıyafetinde 

Holivuda gitmek istiyor 
"Kız iken Greta Garboyu taklid ederdim, şimdi de 

( Clark Gable) e benzemek kararındayım,, diyor 

Kurtuıuı Jcu: iken ve erkek olduktan ıonra 

Karşımda bir delikanlı durdu.. yqı otururken, beraber bulunurken, elle • 
on beşten yukan, yimlidıen ldlçüktil.. rim, e:Jerine değse ürperir, tuhaf fa "' 
Bu~day rengi yüzünde JM!nüz fideler- kat tath h~ler duyardım. Bazan şaka• 
meğe batl8J!l1' sakal, bıyık kılıkla. siyah dan kollarını sıkardım: 
kiHar ~züküyordu. Bıyıkları benUz - Senin bu sık~ıu hiç de kız sıkıp 
terlemiş, dümanı Ültünde, ufak tefek değil ... 
bir delikanlı... Derlerdi. 

Odada bulunan arkadaşlarla beni Hakları vardı. Çünkü onlara kat'iy
kırk yıllık bir ahbab samimiyetile _. yen erkek arkadaşlarıma olduğu gibl1 

llmladı: llkayid kalamıyordum. Benim en ileri 
- ~inema artisti olme.k istiyorum! hareketler~n de şüphelerunek a • 

diye başladı sözüne .. bunun için kıllarına gelmiyorc!u .. elbette gelemez. 
(Son Posta )nın tavassutunu :istemeğe di, zira benim entari giymiş !bir erkek 
geldim. Sesim çok güzeldir. Mektebde olduğumu nereden bileceklerdi?. 
terruillerrie herkesi hüngür hüngür ağ· Yasun ilerledikçe kız değil, erkek ol• 
latınnı. Çok istidadım var .. Yaşım bi· duğu~ anlıyordum. Göğsümde hi9 
raz daha ilerlerse aynen (Clark Gab- bir fazlalık yoktu. Kadınlığa aid hiç bir 
le )e benziyeceğim. Beni angaje eden his, duymuyor. kadınlığa aid evsaf ta• 
kimseler çok kAr ederler. 111nıyordum. 'Ostelik gü1.1el kızlan da 
Muhatabım mesleki ~üsümüzü gördüm mü dayanamıyor, Aşık olu .. 

~kmek için yanlış kapının ipini ~k- yordum. 
miştı. Cevab verdim: Kendimde hissettiğim gayri tabiiliği 

- Çok güzel.. istidadının tebrik w 16 yaşıma gelinceye kadar sakladım. 
t.akdlr ederiz. Yalnız burası ne İpek Beni herkes kız biliyor, fakat ben er • 
film sütudyosu ve ne de artist acenta· kek oldu~u anl~nıdum. Maama.. 
11iır. ( Son Posta )da film çevrilmez fih bu berim çok işime yarıyordu. Kız· 
gazete çıkartılır. lar benden kaçmıyorlar, yanımda her-

Yüzünde hiç karamuyan tebessümün şeyi konuşuyorlar. ben•m erkekce şa• 
aydınlığı vardı: kalanına kımuyorlardı. Yavaş ~\181 

- Btltyorum, dedi. yalmz ben lllet· vücudüm de tilyleniyordu. Nihayet Jşl 
tayin bir kimle delflim! Bir müddet teyzeme açtım. Bera~r Haseki }ıasta• 
evwl kızdım, timdi giSriiyorsunuz er- nesine gittik. Beni dikkatle gözden ge. 
keğtın!... çiren doktor: 
Muhatabmıız bir çırpıda kızlıktan . 

ı...11A... tika ttiA>ı- •- bir - Ayol sen erkeksın be ... Utanmı • erke.1U15"" in 1 e g.u ... guıc, ne. tari . ekt ' 
d el ı... G ble , ğe a.._1 Y'Or mu.qm en gıym en. feste e ar& a oıuverme JUi - • 

dan dah dikkat(') bir Dedı. Derhal ameliyat yapılmasma 
kıpnasııı a pyam . k erild" a·· .. Ü k l k , __ 

1__.._ lr.a k ld:lt d ekti arar v ı. ozum ız o ara a.-
vaz ,~,,- l1l . a~ em · padım, ·~ zaman erkektim. 
Doğrusu bunu dm1emek ifime gelirdi. Alt --ı· tt t • .b. d ı·ka 1 .._ •-1---.1·- . _ _._ı.:ı kı idi • 1 oorun;; ıya a ıg gı ı e ı n ı Or - nu.uuuauuu.. .:.AA.len z Dl1 d um. 
niz? 

Kızlık anınd kalına bir kırıt - Uğurlu kademli olsun.. hangt.d 
• ı.am ı:1rtardı. ış- daha iyi. kadınlık mı, erkeklik mi? • 

la bızi meraktan · Tereddil<ı etmeden cevab verdi: f 
_Evet ben kızdım.. tam on altı ya· Elb tt k kl"k. k zk N.el 

d. d erkeA>ı- öril.. - e e er e ı . ı en ser~, 
flJl.a kadar.. şlın 1 e 5""~' g değildim. Şimdi kimse karışmıyor. 
yorsunuz, tanım şöhretim ~erinde... - Ameliyat olduktan sonra acemilHi 

_ Şanmwı, şöhretlnize diyecek yok, kt" . . , 
. . . , çe ınız mı.. 

ısmınız.. a··ıd .. 
- Kurtuhış!. u n: 

l'U..~ J\.t. t d ğtl d 1 - Ne acemiliği.. ben sitajımı kızkeq 
- V~Ul1UU5wDUZ 8e!n e ' a ınız. b"t" i-+im. Am 1· tta k w ~ 

ı ırm "• e ıya n sonra oguyı 
- Evet adım.. Admı Kmtuluştur. tak" m ı..· kad ·· ·· 1 ~ 
- Bunu kadmllktan halis olduAu • .. ~. e~ ~·r.':n ın, gozume me e~ 

"-" mi t ~ , gozülduiSü ıçın ... nm ı.,.n aıuınız.. p ki imd" ? . - e , § ı ne yapıyorsunuz .. 
- Hayır, eskıden de Kurtuluştu.. ba- - Artbt olmağa çalışıyorum. Kızlaı 

yan Kurtuluştum, şimdi bay Kurtulu· bana, ben kızlara aşık oluyorum .. el~ 
fUllll. de olmıvnrak dehşetli Don Juvanım .• , 

- Peki bay Kurtuluş, oturun da bi· _ Ma~cı·ıcıh ... 
ze lutfen, sinema artisti olmak bteyi.. _ AmPiiyattan kurtulur kurtulma~ 
şiniıln sebeblerini değil de, nasıl teb- önüme gdene &şık olmağa Mşladım. 
dili cin!- ettiğinizin hiklyesini. anla • Kısa zamanda çokça maceralar yaşa ~ 
tın!. dım. Hattı hastanede koğuşta yatar " 
Sabık bayan, llhik bay Kurtuluş bir ken kadınlara ekdolaş oldum, diye btı 

iskemleye oturdu. Erkekliğe ii7.eniyor- kaç ttefa da azar işittim doktorlardan.,. 
du amma, hanımlığının teairi altınday- - Tekrar kadınlığa dönerseniz ... 
dı. Jestleri bir sinema arthtinden çok, Yertnd~n fırladı: 
bir 90!Yete (hanımefendi) aine benzi. - Allah ~östermesin!. Erkeklik ta • 
yordu; şöyle anlattı: dtnı aldıktan sonra bir daha kadın Ol 

_ İstanbulluyum, babam tüccardır. Iu!' muvum?. Ka~ı~lık bir :zab ba • 
Ben ailenin biricik kızı idim. Galiba yım .. ooh erkek ~ı~ı var ~ı.. . 
dünyaya kız olarak gelmişiii'ı, ki beni, - Sinf"ma srtıst; olacagım dly~rslJ.41 
anlaymcaya kadar hep kız bildiler. 16 nuz, bu heves kızken de var mıydı .. 

ma gelince entari giydim, başı • - Vardı ya!. O zaman Greta Gar ~ 
yaşı kordelA b;ğladun. Kız mektebine bovu taklid t>derdim. Şimdi Clark GaO. 
:tim. Kızlarla dilşüp kalktım. Fakat le benı.emeğe çahc:ıyorum. Beni h ima• 
çocuklu~mdanberi hep erkek arka -, ,.e ederlerse büyük bir artist olabili • 
daşlanma meylim vardı. Ya~tlarım r im. 
bebek, misafirlik oyunu oynarlarJren, Bunu ben de 1asdik ederim. Tabiata 
ben eteklerim havalana havalana er- bile m~dik oynav!p cinsivetini değiş " 
kek çocuklarla birdirbil', çelikçomak, tiren bu delikanlı. hüviyetini değişti :ı 
oynuyordum. Kızlara kaqı garib 'bir rlp pek!l~ b ir artis olabilir. 
hiı duyardım. Onlarla mada yanyana Nu.Sa-Co 
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28 Şabat 

Yeni vapurlar davasmı hal için 
Almanyadan bir heyet geldi 

SON POSTA 

iklısad Vekilinin 
gazetemize beyanatı 

Sayfa 11 

Almanya müstemleke istekleri 
üzerinde yeni tekliller yaptı 

(Ba.ştarafı 1 inci scıyfcıeül:_' 
kAnından Şimeller, Krup vapur ~uesse- caktır. 

fından tesbit olunan noktalar esas ola-

(Barumı/ı 1 inci sayfada) 
cevaben bana fU beyanatta bulunmuş
tur: 

- Sanayi pJAnlaiının tatbikı vazi • Lond?a 27 (AA.) - Gazeteler, İs • ı de ısrat" etmiştir. Maamafih, bu mu • 
fesi kendilerine verilmiş olan müesse- panyaclıı harbin öitişinin diğer bazı hakkak surette eski Alınan müstem • 
seler bu babdaki faaliyetlerine devam sulh plinlannın tatbikıne baŞ'lanması lekelerinin Almanlara iadesi de~ 
etmektedirler. için iyi bir zaman ~kil ettığini bil • değildir. Fakat herhalde, ticaret an • sesi müdürlerinden doktor Frcdenk Y~- Yeni kadro bugün teblii ediliyor 

1en ve Neptumwerft tezgahları direkto- Denfzbank Umum Müdüril Yusuf Ziya 
rü Teodor Fiterşimistten mürekkeb olan Erzin Denizbankın Vekaletçe tasdik olu· 
bu heyet dün sabah Semplon ekspresile nan yeni bütçesine göre, kadrosunu ha-

. . zırlamıştır. 
ıehnmlze gelmiştır. . u Müdür dün geç vakte kadar 

VekAietçe yaptlınlan re$.işler bir dirmekte ve Gwat~'in Berlini ziya • laşrnalan üzerinde bir mukavelename
programa tabidir. Lüzum g6rfild:ilikçe retile diğer bazı Ingiliz nazırlarının ye varıJması için müstemleke mesele
şirketlerin teftişi de tabil olacaktır. şimal memleketlerine yakında yapa • sinin bir hal çaresine raptını Alınan -

Vekaletçe henüz bir teşkilat kanunu cağıı seyahatleri buna atfetmektedir. lar bir şart olarak ileri sürmüş olabi • 
projesi hazırlanmış değildir. Bu itibar- Almanya ile bir ekonomik anlaşma • lirler. 
la Vekalet kadrosunun artınlması ve ya varmak. Bu anlaşmanın ergeç im· ----------

H t ••v1 d Denızbank Umum mum eye og e en sonra . . k d ··zerinde meşgul olmUJ ve son bir 
Müdü.rO. Yusuf Ziya Erzini zıyaret etmış a ro u 

B görüş- tetkikte bulunmUJW:r. 
ve ilk görüşmeler yapılmıştır. u. . İ y 1 kadronun bugu··n allkadarlara 
mel d Kru müessesesının s- en • er esnasın a P . t bli"" edilmesi muhtemeldir. Evvelce de 

eksiltilmesi yolundaki haberler mev • zalanacağına muhakkak nazarile ba - Tunnus Veliahdi öldU 
simsizdir. kılabilir. Zira abi takdırde. yani Al • Tunus 27 (A.A.) - Tunus veliahdl 

Mahmud Bey, dün 73 y~ında olduiU 
halde vefat etmiştir. 

tanbul mümes&li ile Denızbank Umum e 6 • . 

M
.. .. . . H tımen de yazdığımız gibi yeni kadroda mühıın de-
udur Muavınlennden arun ~. . dd h Dü ılan ilk gışıklıkler mevcu ur. 
~~r bulu~~lardır. n r:;aın etmiş Öğrendığımize göre, Denizbankta, dev-

muzakereler ıki saat kadar . . 1 t sermayesile .kurulan müesseselerin 
ve çok iyi bir hava içinde geçmiştır. e.. k bes" hakkındaki kanunun tatbi-

B gün D . b kt U m Müdür Yu· mura a ı u . enız an a mu .. _ kinden sonra, bankaya bağlı müesseseler 
&uf Zıya Erzin tara:fından routehassıslar yrı idareler halinde tedvir oluna-
dan mütekeşşil bir teknik koınişyon ta· ay~~ . 
yin edilecek ve Alman murahhasl~ile caD"""er t. araftan Denizbankta. bank.acı-

.• -- ı- 1 ktır Muza- ı& mur.&Aerelere devam o unaca . · . lık besinin kaldırılacağı ve banka mu-
kerelerin kıs bir zamanda ve ıyi bır şe- fU . k" . a . akk k görül- ameleleri yapılmıyacağı haber verılmek· 
ılde netıcel~neceğı muh a tedir. Halen Denizbanka bağlı birer mü-
me~. ...s.!-ıı..4in ı essese halinde bulunan Yalova kaplıca-

Den~bank Ummn M~ lan ile Gemi Kurtarma idarelerinin De-
beyanatı U um nizbanktan aynlarak müstakil birer ida. 

Dün bu hUSUl'ta Deni.zbank .. m .. re haline getirilmHi hususunda etüdlere 
Müdürü Yusuf Ziya Erzin kendisıle go- l,....,ıanm•..+ır Bu b'U8U8lar için Deniz-

.. !ıl söyle- "'"'V &OJ • • 
~e? bir muharririmize §U! an bank kanununda bir takım tadillt yapıl-

Vekalete bağlı teşekküllere bütçele- manyanın bu talebi reddet~i takdi -
ri tasdik edilinciye kadar yeniden me- rinde ıki memleket arasında bir ticaret 
mur alınması ve mevcudlara zam ya • harbi dofuıcaktır ki, bundan İngiltere
pılınaınası yolunda emir wrilmi.ştir. nin nihayet galib çıkacağı muhakkak· 

Kütahya ve Zonf\Uldak elektrllc tır. BöylP bir ekonomik anl~madan 
başlıyara1<, demokrat devletlerin men

santrallarile Çatalağzı limanı inşası Ü· faatlerine bugünkü münasebetlerden 
zerindeki etüdler henüz bitmemiştir. daha iyi gelen münasebetiler tesisi~ 

Denizbankta başlamış olan teftitlen çalışmak lazımdır . 
devam edilmektedir. Bu teşekkül ~ Diğer taraftan Financial Times di • 
kilatı murakabe kanununun hü~ yor k : 
ri dahilinde ve bu kanunun taayyün Son Berltn ekonomik görüşmelerin· 
ettiği müddet içinde tanzim edilecek· de Almanya müstemleke meselesini 
tir. Yet"i vapurların muayenesi hak • sarih suI?tte ortaya atmıştır. Gwtkin, 
kmdalti raporların tam8llll heniil V• meselenin bu afhuı hakkında Hali • 
kAlete gelmemiştir. • faks'a bir rapor verecektir. Pek muh -

Leninin karısı öldU 
temeldir ki Almanya 'bir mftstemleke 
anlaşmasına ftnlm* lt1%umu ilzerin -

Veliahdin cenaze merasimi, !bugün 
beyin, valii umuminin ve askeri ve ai
vil erkanın huzuru ile yapılacaktır. ' 

Mahmud Bey, şimdiki hey ikinci 
Ahrnedin amcazadesi idi. Yeni ve ıah4 
beyin yeğeni Tahir Beydir. 

ltalya Mısıra tarziye verdi 
Kahire 27 (AA) - 18 Şubatta plt' 

ki İtalya Afrikasına gitmekte olan ' 
İtalyan tayyaresinin memnu Mera 
Matruh mıntakası üzerinden uçmq 
olması münasebetile İtalyan hükiime
ti Mısır hüldllııetine tarziye vermit • 
tir. 

llliftir: . ması icab etmektedir. 
c- Almanyaya s~arit ~ış ve y::;. Yeni kadroda, Denizbanltm teşekkü· Moskova, 2'7 (A.A.) - Leninin 4111 

tırılrnıı otan gemiler dolayısile ar r· nden sonra hariçten alınan memurla- zevcesi Nedjda ıtonatantinovna ::ı.crç. 
'lllevcud bir takım ihtil8.fları halletmek u bir kısmının açıkta kalacalı ve bir kaia bu sabah saat 6,15 te vefat etmlftir. 
için biri Alınan hüktimetinin murahhası ~ın m yüksek maaılarda da tenzilat ya-\ Dün kendiainin dolumunun 10 inci ,. 

M:nisa abidesini bir Fransız heykeltraş yapacU 

olmak üzere, üç kişilik bir heyet bu sa- ı:ı ğ anlaşılmaktadır dönümü tes'id edilmiş idi. 
bah tehrlmize gelmiştir. Bu heyetle bu• p~ı~a~c~a~ı~~~=:;;;;,~· =--==~==~~~~===~==~:=:---==-:---

9~:=~.ti:~~=: İki milyon lirallk düQün hediyesi 
sularını yerine getirmek. mevcud ibülif· rat sahibi bulunacakmıJ· Dünyama • 
lan en genlıız bır" hnsnüniyetle halletmek Kahire, •22 (Hususi muhabirımiz ) azı- d kl ,, u F uk ıw k defi meşhur kraliçeleri bıle evlıen ı eri u-
arzusunu ifade etmiş ve müzakere iyi bir yor} - Kral Birinei ar un ar • man böyle büyüık bir servet aahibı olm .. 

· hava içinde bqlamı§tır.:t Fevziye Hanımın ~ günJ.l yaklaşıyor. 
Bilhaua Etrilsk'ilD vaziyeti Kahire, han veliahdı Şahpuru karşıla· değillermiı! * 

mevzuu baheoLacak mak üzere büyük hazırlıklarla roeşgul· 
Alman murabhaslannın şehrimize ge- dür. Bütün saray hazırlık halinde bulun- Prenses Fevziye kimdir? 

l!şi ve müzakerelere başlandığı diin İktı- duğu gibi bütün Mısırın toprak ve para Prenses Fevzi,. bütün bu aaadetı.n. 
aad Vekiletine bildirilmiştir. aristokrasisi harekete gelmif bulunmak- bunlardan en mühimmi de wliahd ~ 
Öğrendiğimize göre, Alman murahhas- tadır. Tıpkı hükümdarın i:zıdivacında ol- cile anlaşmak ve aevişmek -.adetine et• 

laril'e yapılacak müzakerelerde bilhassa dutu jibi bu defa da. kaç aüncf.ir kibar dmn 1&7Jk olan tok mesi,.tll blr .-. 
~rüsk vapurunun vaziyeti ve Almanya- alemi. bu.reda mi.alirlili bir aydan fazla tuxfır. Merhum kral Fuad tarafında ~ 
Ja sipariş edilen ve henüz teı;lim alınını- sürecek olan şahanıe damad terefine ter- tizlilde intihab edUmiş ~ :milnblll 
1an diler vapurlar hakkında mühim ka· üb edilen merasim programile meşgul· ve mürebbiyelerin elinde yetifmil olaa 
rarlar verilecektir. dür. Muhtelif meruimde hazır buluna- bu g(lzıel prense9 kendi liAnmdan mfb 

.._
6

Wlar naal doğdu? cak olanlar var. Bu ar8d». kibar Alemi. ingillzce ve framnıcayı çok lJl bıllr. a.. 
.an Mısırm pensler w premeshr muhiti. lan fevtalAde iyi konll§Ul', arabca llW 

Denizyollan İdaresi tarafından Alman- elbiseler ll!DU'lamak. hediyeler hazırla- okur w yamr ..• Bunlardan başka laa 
yaya Krup müessesesi kanalile 3 aded malt gibi iflendıen bqta hiçbir teY dü· birkaç l1aan da bilir. ŞUnd.i yakın bir D

karadeniz tipi, 4 aded Mersin (Etrüsk) şünmüyor. manda kendi öz JJAm olacak buluna 
tipi. 3 aıded Marmara (Trak), 2 aded A· Diğer taraftan. h•ke• yola çı'kınış olan Fars dilini nipnlandığındanberi qra.. 
kay tipi, 2 aded İzmir tipi olmak üzere büyük misafirden ba:hıediyor. Klh onun meğe başlamıştır. Bu güzel ve eski clDl 
l4 vapur ısmarlanmıştı. Krup müessese- ahsi meziyeUeri w mevkii. klh getir- tatlı bir Türk • Anb şive.sile konupnata 
al. mukavelenin kendisin.e v~rdiği salA- ~ekte oJduğu hediyeler 'bahis mevzuu- başladığı ıöylenillyor. 
hiyetı kullanarak aldığı sıparıştıen 3 aded dur. Tahrandan ,elen haberlere göre 1- Valide kraliçe Nuh büytlk bir ... •at. 
Marmara tipinin inşaatını kendi tez~Mı- ran veliahdı pek kıymetli hediyeleri hl- klrdır. Fevkallde tyi resim yapar. Pren
lanna, diğer üç büyük Karadeniz tipı il• mil bulunuyor. Nipnlısma. oıum anne- aea Fevziye gü2ıel ean;Mlara brp o1aıı 
dört Mersin (Etrüsk) tipini Neptnwerft . e büyük erk* brdeıine badisi na- büyü.k .evgisini nUdesindm tevartll & 
te:q{lbma, İzmir ve Akay tipi vapurlan• ~ anneaile babul namianna pek kıy- ml§tir. Kendisi musiki ile ele çok allb
llı da Atlatswerke tezgahına vermiştir. metli hediyeler tetidyormUf. Bu hediye- damır. Fakat Ollun bqlıca 1ngiai ~ 
Uç bOyil'k Karadeniz tipi ve dört Mersin 

1 
in kıymetleri hakkında pek çok geyler yattır. Tarihte de meşguldtlr. Tarihi tl

<Etrnsk) tipi vapurun siparişil'i iizerine ;yleniYO? amma ne olchMdlnm henüz tablan okumasını çok aever. 
alan Neptunwerft tezgAhmın bu işi ya- b"len yoktur. Sahiblfti,ne ta:11Hm edilin- İTBn veliahdi Şahpurun iyi bir spanu 
Pacak kabiliyette olmadığı daha ilk za- ~ye kadar bu hedi,.ler bir ardır. okiuğu malUındur. Pek yakın bir Wlk· 
--. anlaplmıştı. Denizbank kurul· Genç ye güzel nifanb da artık İran ve- balde J.ıeVCt!lli olacak genç premesle 1N 
~lu zaman. yani 14 ay evvel, üç aded liahdinin zevcesi olmaya tamamen hazır- hususta mükemmel IUl"ette uyupcakluı 

radeniz tipi v-ı:nırlann tesellüm müd· ıanmıştır Cihazlarını da tamamlamıştır. muhakkaktır. 
detleri . çok yaklaştığı halde henüz tez.. Hele bu ~ihazlar! Bunlar hakkında da ne- PrenaH Fevziye. küçük yaf1Ddanbnt 
llh~e konmamış. ve Etrüsk tipi va· ler anlatılmıyor ki ... Yalnız gelinlik için spor yapar. ata biner, kürek ~eker, tenli 
pur intaatı da pek ba+i b•r şekilde Par.isin büyük kuyumcuıanndan •lınınıJ oywıar, tam modem bir genç kızdır. Onu 
::aın etmekte idi. Bu vapurlan Nep- bir tac bir pantantif. bir çift küpe ve bir İran veliahdine eş yapan tali, böyle mo-

wel'ft'den alınarak başb bir tezgaha bilezik~ ibaret bulunan mücevheratı dem. terakkiperwr bir ilJkenin nliah
na~nıek çareleri araı§tll'Umış, fakat için yarım milyon Türk lira.ima yakın dine ondan daha \rygun ve bu meWie da
~~tiık hiçbir netice elde edilememiştir. bir para verilmiş ve İngiliz dantelinden ha llyık hiçbir prenaes seçeme7.dl. 

ısad VekAleti nihayet bu işten makul yapılıp jncilerle süslenmiş olan gelin el- Bu bxtivaç bd hanedan çocutunun. 
-:; normaı bir tazminat alarak çıkılması bisesinin beş bin '!ürk linıaına Pariste hem devletlerinill, hem lftlAleJerlnm, 

ın allkadarJara emir vermiş, fakat bu diktiribniş olduğu anlata an.lata bitirile- hem de kendi phat meziyetlerinin bJ
~ra~a Denizbank Umum Müdürü istifa roiyor. Parisiın en büyük modalar evle- metine ve şerefine uygun ve mes'ud oı.. 
• m~ oldu~ndan bu da kalmıştır. rını~e hazırlanmış olan kürkler, muhtelif ması muhakkak görilnen iyi bir izcll. Abidn• malcett 

Gelen vapurlar tuvaletler vesaire hesab edildtji zaman vacdır. Manısa abide.ine aid müsabaka OOzel Atatürk önde, bir elinde vatanı teımıd 
Al~anyaya ısmarlanan vapurlardan cihazın yüz bin Mısır !~.asından çok. faz- Mısırda, h~kes bu genç '" güzel ili- San'atlar Akademisinde toplanan Abide- eden bayrağı tutmakta, bir eliyle de te,. 

· flmdıye kadar yalnız Trak. Sus, Mara- la bir kıymeti olduğu soylenmektedır ki pnlıların bırle,ecekleri kutlu gtınln ler Jürisinin 2•12/1939 tarihli içtimamda rtt kuvvete dayanmaktadır. Her iki ı.. 
kaz, Süvat, ÜJev, Efes, Sur ve Etrüsk bunda mübalağa olmadığı muhakkaktır. yaklaşmuından dolayı büyük bir anlllc neticelerıdirilınlftir. rafta biri müselllh, diğeri muzaffer oı.. 
'Yapur?an memlekete gelmiştir. Türk liruile ifade edildiği 1.aman buna duymakta ve bu teref1i :rn.iaafiri se~ Manisa abidesi için mahdUıı1 bir mü.sa· muş hakkı temsil eden iki figür vardır. 

Etrüsk geldikten sonra şikAyetler baş- b"r milyon lira gözile bakabiliriz. mat, onu g&mek w ona kral J'anık-. baka açılmıf w J'ranaadan heykeltraı Bu figürler muzaffer bir hareketle kur-
)amış oldu,..•nd -~ h" b" Güzel gelin. bütiln bu cihazdan başka baalarımn bilyü& abtluk w muhabbet- Poisson ile Drivier, Almanyadan da Garbe tubnUf Türkiyenin bir gurubu ile Her-

&"' an, Ouıucan sonra ıç ır va- İ _,_ ,, _ ___a __ daha pek lerlnln •--'-"' 1--:-ı b" T ak - "'_,__ · · ,_ d et ı kt d" G b ·· ı·· ·· ·· t pur teslim alınmamıştır. gerek randan. gen::a .DllJ,l'N.I~ • • ı..:--.ııur-o.ıa 1!" an nvel p.. Ue or ınuAUAAAya iftira•e av ~ eme e ır. uru or usunu ~an bıı 
D;ğer taraftan İkt d V k·ı r . . çok hediyeler alacak ve bu hediyelerm terebilmelt içhl lllıbırsızlık ctuymaktam. lunmuşlardır. Bunlardan Poısson, Drı- genç kadınla, yanı başınd'a Türkiyenin 

rile şehrimizde A.;,.a de a e ının e
1
m kıymetleri çok büyük rakamlarla ifade Prenses Feızı"ye lran Yier ve Garbe hazırladıkları maketleri hürriyetin· haykıran bir genç erkekten 

anya a yaptırı an adar ,_, İN liahd" . Akad . - .ı....-ı .. 1~rdir Gel . ..t kk'ld' K "d . . 
'Yapurlar ve kazan . 

1 
.. t tk"k tın kt olooacak. O k -... n ve mm tab"" ti . emıye gon~~ . en gu- mu eşe r. aı enın ıkı cephcs nde 

olan komisyonla ış elrını le ı eh e e zevcesi Tahranda veliahd için en kıy- llJ8 08 g&Çfi zelve muvaffak eserler arasında birinci- Türkün zafer destanını iht .,;a eden , zı-
r ça ışma annı emen ' T ,_ __ 27 (AA.) Şah · · • · .; hemen bitirmi• .a"b"d' 

1 
B lı al metli mermerlerle yaptırıl?Jllf yeni mer- auhLu - tarafından llli Poı~on un maketı kazanmıştır. Fa- lar bulunacaktır. 

,, ~• ı ır er. u ça şın a- . b .. _ . .J!"I- b" '!r....................... afı ~·-~ ledi~· · b , . A nn neticesi bir iki gu" k d İkt d mer saraya yerleştill ve utün merasım neşreu.u.:n ır ....... ~~ ntşanlen • togr nı ıı.u::u.-.ı::Y &ımız u makette Yakında, Manısa vılayetin"n Po ':>n 
ne a ar ısa '""' ,_ k ·· M Prensesi v · t ı k · k rt ı Vekaletine arzedilecek Al 

1 1 
_ bittiği zaman hiç oJmu:sa J.ur .. parasile ma uzere ısır s:'f!Vzıyeye • meme etın u u uş mevzuunu, şan ve ile abidenin inşaatı üzerintiı> bır m '·-. 

ve man ar a ya ·-aıtt~. b"i ti · "'· l.. tm k edir f" • 1 dır b' "" pılacak müzakerelerde komisyonlar tara- iki milyon~ kıJ"'"""~e bir mücevhe- ran ta ı ye nı ~e e t , pre ını can an an ır grup vardır. vele aktetmesi beklenmekt dır. 



12 Sayfa SON POSTA Şubal Z8 

, .... "Son Pasta,, aın HikAyesi Nafıa Vekaletinden 

CA TADA YüZüKL 
. Çeviren: lbrahim Hogi .dıtm .. nnfrl 

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

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

.. UIUIUuu .. 11111111111 .. m 
İhtiyar Tom mobilyalı odasını dik.kaile 

kapadı. Kansız yüzü kireç gibi bembeyaz 
!kesilıni§ti. Ağzı yan açık kalmıştı. Küçü
cük çantayı yatağının üzerine koyarken 
elleri titriyordu. 

- işte sırası şimdı, diye mırıldandı. 

Bakalım içinden neler çıkacak? .. Görü
nüroe, bir şeyler yok gibi.. avucumuzu 
yalıyaoağız g~liba ... Öyle ya, tünelde bu
lunan çantadan ne hayır gelir?. Herkes 
deli mi ki. kıymetli eşyasını tünelde u • 
nutsun!.. 

Tom çantanın sapını tutmasile, açıl • 
ması bir oldu. Çantamn en dibinde bir ta
kım kağıdlar, bu kağıdlann üstünde de 
deri bir mahfaza vardı. Tom mahfazayı 
açtı. Gözlerine inanamadı. Şaşkınlığın -
dian nerede ise küçük dilini yutacaktı. 

Zira mahfazanın içinde beş tane, iri el • 
mas yüzük pırıl pırıl parlıyordu. 

* Tom yatağının üstüne çöktü. Kamaşan 
gözleri kapıya dikildi. Yerinden fırladı. 

koştu, kapıyı kilifüedı. Sonra küçüdk o· 
dasın.da bir aşağı. bır yukarı dolAşmıya 

başladı. 

Deri mahfazayı tekrar eline aldı. Kal • 
bi kopacakmış gi\>i atıyor, du<lakları t11 
tir titriyordu. Ne yapmalıydı? Nasıl dav
r.anmalıydı? .. Yüzükleri saklasa mıydı?. 
O zaman bu .düpedüz bir hırsızlık olur· 
du. Yoksa sabiblerine iade mi etmeliy • 
d.i?. O vakit te aptallığın dik alasını 
yapmış sayılırdı. İhtimal ki sahibi, mü
rüvvet gösterip kendisine - bu namuslu· 
1uğundian dolayı • beş papel. bilmedin 10 
papel toka ederdi.. gazetelerde buna ben
oor hikliyeleri az mı okumuştu? .. · 

Haydi .bunları iade etmeğe karar ver • 
di, diyelim.. iyi anıma, sahibini nasıl bu
lacaktı?. Çantanın üstünde isim filAn ya. 
zılı değildi. Belki de içındc de işe yan -
yacak bir şey çıkmazdı. Tom bu düşün -
celer le çantanın icini karıştırdı; ve garib 
bir tesadüfle bir kat buldu. Gözlüklerini 
hohlayıp sildikten sonra küçüdk bur -
nunun üzerine yerleştirerek okudu: 

cRobert Horton, 42nci sokak New York> 
Al sana belayı bakalım.. ne vardı bu 

kartı çantada bırakacaK. Bir çuval inciri 
be.tbad etmek bu:ıa derlerdi. İşte, sahi • 
bbıin bal gibi ismı de, adresi de vardı. 

Onun için de elınaslan gizlemeğe, geri 
vermemeğe haltkı olamazdı. Neden hakkı 
olamazdı? .. Çantayı tünelden aldığını, 

bulduğunu kim görmüştü sanki?. Hiç 
kimse onu gösterip: 

Bu adam hırsızdır!.. diyemezlerdi. 
Hırsız!.. Tom adeta bayılacak gihi ol -

du .. Kendisine hırsız, densin ha!.. Buna 
tahammül edemezdi. O, bir papazla; Öm· 
ründe bir kere olsun fena bir şey yapma
mış olan iffet sahibi bir kadının oğlu idi. 
Bu ana kadar da harama el sürmemişti. 
Hayır, hayır o • hiç şüphe yok ki • bir 
hırsız olamazdı. 

* Tom yatağından kalkmıyarak saatler
ce ıkendi lkendisile mücadele etti. Artık 
ihtiyarlıyordu. Bir ayağı mezarda de -
mekti. Bir gümrük ardiyesinde rtdeta bo
ğaz tokluğuna çalıjıyordu. Dünyada soyu 
sopu kalmamıştı. Tek başına. münzevi bir 
ömür sürüyordu. İşte, şimdi şu dakika
da ayağına kadar bir fırsat gelmişti, bu 
fırsatı tepmek pek büyük bir günah olur· 
du. 

Bu elmasların saye.!!ınde piposunu a -
teşl'iyecek, iyi yemekler bulacak, ayak -
çıklarının çoktandır hasre~ kaldığı bir 
çift yumuşak terliğe kavuşacak. kulü • 
besinin arkasında küçük bı"' zerzevatlık 
vücude getirec~k. arada sırada şöyle ne
fis bir şarab içcbilecekti. Evet, Tom bu 
elmasları geri vermez, satarsa, son dem
lerinde rahata, refaha kavuşacak, ölü -
münü artık tasasız, kaygısız bekliyebi
lecekti. 

"Son Posta,,nın(r~~~ 
Edebi ' 

Romanı: 2 
~ 

DUnkU kısmm hulAsası 
Sipahi Ocağı azalan Cevad Kartalm 

ya2'dığı piyesin muvaffakiyett fereflne 
ziyafet vcriyor!lll". 

da çok aldanacağını, buna imkan oı • 
eon madığmı anlatacağım. 
bir Hayalperest olmıyan makul bir ka-

Cevad Kartnl, ziyafetten amcaslle beraber 
dönerken otomobilde amcasına. yeniden ev
lenmek arzw.unde. olduğunu söylüyor. 

Fakat cevad Kartal evle~ooğl kızda cıd
dlyet ve e.ğırb~lılıkl:ı. beraber sosyete ha -
yatından netret eden ve ömrünü Beykoz ci
varındaki küçük çiftlikte geçlrmeğe taham
muı edecel: evsaf bulunması ıtı.zmı geldiğini 
anlatıyor. 

Cevadın ölen karısından Zeyneb ism.lnde 
bir de kızı va.rdır ve bu çocuğa bakılması ı-
9ln evleneceği kızda çocuklara karşı bir 
muhabbet bulunması lftzım geldl.ğlnl söyll
yerek, bhhassa hayalprest, romanlarda ve 
sinemalarda gördUğü sahnelmn tesiri al -
tında kalan kadınlardan nefret ettiği ve ö
len karısı Mfizeyycn!n, hayatını bir cehen
neme çevlrdl~nl unutmadığını 1Jfıve ediyor. 
Bu son sözleri söylerken sesi sertleşiyor ve 
gözlerinden bir tlı"J dakika için bir öfke ışılı 
geçiyor. 

(Roman devam ediyor) 

~ 

M 'ifid bey yeğeninin bu !hiddetine 
gülüm ~i: 

- Fakat yavrucuğum, ne kadar cid
di olursa o1sun, herhangi bfr kadının 
senin gibi bir kocaya cidden ve tam 
manasile bağlanacağı şüphesizdir. Böy· 
le olmamasına imkan da yoktur. 

- Beni:ıı aradığım evsafta bir ka • 
dm i e, kendisinin bana karşı bir ya -
kınl k be.c:lcmesinin lüzwnsuz ve boş 
bir r::cy ol:Ju{!unu ve benim de ona kar
şı sıcak bir his duymamı beklerse bun 

dın kendisinden ne istediğimi ve ne 
beklediğimi anlamakta güçlük çeloni • 
yecek ve hatta böyle bir izdivacdan 
memnun bile olacaktır. 
Şimdi sizden rica edeceğim maluma

ta gelelim: Tanıdıklarınız arasında, bil 
hassa yengemin uzak yakın akraba • 
lan arasında benim bu arzularımı tat
min edebilecek bir genç kız var mı • 
dır? 

- Ortaya döktüğün bu. çetin şart -
ları dinledikten sonra bu iş biraz güç 
olacak. 

Kocasının servet ve şöhreti sayesin· 
de dünyanın en parlak ve mes'ud ka -
dınlarından biri olınası kabilken bü -
tün bunlara göz yumarak kocasının ha 
yatı haricinde yaşamağa razı olabil • 
mek ve ömrünü Beykozda bir çiftlikte 
geçirmeğe katlanmak için bir kadının 
insanlığın fevkinde bir karakterde ol· 
ması ica b eder. 

- Biliyorum. İşte bunun için ben de 
yavaş yavaş ümidimi kesmeğe başla • 
dım. Fakat tesadüf neler yapmaz? Be1 
ki de taşralı bir klz bulabiliriz. Hatta, 
bu !kızın biraz dindar olmas.ı da işime 
gelir. Böyleleri kocalarına karşı gel • 
mcği ve onların sözü haricine çıkmayı 
gtlnah addederler. 

- Böylesi de seninle evlenmez oğ • 
lwn. Bunu unutma.. Din terbiyesi. al • 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi mukavele projesi bayındırlık işleri gen:'!l 
Fakat .geliniz görünüz ki vicdanının şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (50) lira mukabilinde Sular Umum 

yükselen, ve: Müdürlüğünden alabilirler. 
_ Bu düpedüz hırsızlıktır! .. diyen se- 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (-47,197) lira (93) kuruşluk muvak-

seni bir türlü susturamıyordu. Ölmüş a- kat teminat vermesı ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün ev. 
nasının hayali gözlermin önüne geliyor vel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine 
ve onun başını kederli kederli sallıyarak: müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika alınalan ve bu vesi-

- Hayata baş!rnsının omuzlarına ba- kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunına-
sarak değil, kendi azminle atu. O k§ğıd • yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 
ları ve elmasları asıl sahiblerine ver!. ;:, - İsteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev-
dediğini duyar gibi oluyordu. velfue kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilınde vermeleri 18-
Babasının da hayali boş durmuyor: zımdJ. 
- Oğlum. dünyada seni ve beni utan- Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (441) (861) 

dıracak bir harekette bulunma. Ale~~ ~.e- 1 11n1,,__,_ 

ğil, kendini say ve sev .. alnın açık, yuzun ıii~~!1~~7j5!!!!iiii~~~cing(jj~i~ ak olsun!.. diye nasihatler verıyordu. f, 
İhtiyar Tom. yatağının üstünde iki bük

lüm oturmuş. hep bu hayallerle uğraşı • 
yor. sıkıntısından. halecanından nohud 
taneleri gibi ter1er döküyordu. Boşa koy. 
du olmadı. doluya koydu almadı.. niha
yet. aradan saatler geçtikten sonra ka -
rarını verdi. 

-* 
Vicdanile uz!aşarak şöyle blr anlaşma 

yapmıştı. Beş yüzükten bir ianesinı sak
lıyacak, diğer dör.dile k~ğıdları ve çan -
tayı sahibine gönderecekti. Ertesi gün ilk 
işi, bu çantayı postaya vermek olacaktı. 
Bu yüzüğü de sırf çantayı. bulmuş olma
nın karşılığı mükafatı diye alakoyacaktı. 
Ve muhakkak k! bu yüzüğii, işleri güç ~ 
leri hep dalaver•.? olan tefecilerden biri • 
ne götürdü mü bir kaç yüz dolara oku -
turdu. Bir kuyumcuya gösterse bin do
lar alırdı amma, kuyumcular pek öyle 
yaş tahtaya basan cinsten değillerdi. O -
lur olmaz, in~anı faita bastıracak, şaşır • 
tacak sualler soruyorlardı. Tomu daha zi
yade bir tefeci paklardı. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral), kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- lcabında günde 3 ka,e alınabilir. - -

disine şüphe ile baktığını sandı, ardiyede çıktı. Bir günde adeta beş yaş daha çök
şapkasını ve palt~unu sinirli sinirli çı- müştü. Bir gazete satın aldı. Koltuğunun 
kardı, bir köşeye attı. Otomatik istaınpa altına sıkıştırarak, bır köşeye doğru yü 
makinesinin başına geçt., işletti. Birc!en, rüdü. Bir meyhanenin kapısında dura · 
irkildi. Sanki makine her dönüşte, ve ö- rak, hızlı hızlı sayfalan çevirdl, ve cKay. 
nündeki kiığıdları zımbaladıkça, hal 1i - bolan ve bulunan eşyalar• sütununa bak· 
sanile ona: 

- Sen bir hırsızsın!.. diyordu .. daya • 
namadı. Hırçın, hırslı bir tavırla maki -
neyi durdurthı; hasıl o]Jin sessizlikten 
ürpererek, elile gözlerini kapadı. Tam bu 
sırada ustaba~ı göründü. Ona yaklaşarak: 

- Hişt Tom, bu halkalar ne? .. 
Diye seslendi. 
Tom, korkusundan dokuz doğurarak, 

tı. 

İşte! ... Nah! ... Yazıyordu. Baştan ü • 
çüncü ilan. tA kendisiydi. İhtiyar Tom 
bütün bir sinir hüüısası olarak. şu satır· 
ları okudu: 

Nihayet yüzüğü almakla, hakiki müka· gözleri sanki yerinden fırlıyacakmış gibi 

cKayıp çanta .• Leksıngton caddesi t1i • 
nelinde 14 üncü ve 42 nci sokakla!' a,.a
sında, ~inde 15 bin lıra dcgerinde beş 
yüzükle bjr takım mühim adli· kağıdlar 
bulunan bir çarıta kaybolmuştur. Bulan 
zatın, bilhassa, .. kağıdlan Ne-..o Yorkta, 
42 nci sokakta RobeTt Hortona gönder • 
mesi ehemmiyetle ricrı olunur. Mu1uıbi • 
tinde yüzükler kend;..;ir.e hediye olcrak 
verilecektir ... .,, 

falını almış olduğuıı 1 kcndısını inandıran oldu, ve boğuk bır sada ile haykırdı: 
Tom çantayJ güzelce paket yaptı. Üzeri- - Halkalar mı? .. Ne demek istiyor • 
ne, karttaki ismi ve adresi yazdı. Kalın sunuz? .. Ömrümde bir kerecik olsun hal
sicimlerle de sıkı sıkı bağiadıktan son!'a 

1 
ka kullanmadım!.. 

ertesi sabah erke11den, o saatlerde en ka- Ustabaşı. kahkahalaria gülerek Tomu 
!abalık olan bir poslahaneye gitti, mua - teskin etti: 

rek işine gitti. . dün gece hiç uyumamışsın?. 

Yannki nüshamızda: 

Hatıra defteri 
Yazan: 1nci Ôzkurt 

melesini yaptırıp pakeıı kutuya attı. Son- - Ne oluyorsun Tom. Neye teıaş edi
ra odasına döndü. Kıymetli hazinesini yorsun canım.. ben gözlerinin altındaki 
şiltesinin altına sakladı; ve içi rahat ede- mor hal'kalardan bahs~diyorum Galiba 

1 Tünelde bir tuhaf oldu. Herkesin ken- Öğle paydosunda, Tom yemek yemeğe "--------------

mış bir kızın kocasının da dindar ol -
masını istemeğe hakkı olmaz mı? Bu 
nokta hatta aranızda kavgalara bile ve 
sile olur sanırım. 

Ceva\.! ceketinin yakasından kopup 
dizlerinE> d~en bir çiçeği parmakları 
arasında didikleyerek yan ciddi yara 
şakacı bir tavırla cevab verdi: 

- Büsbütün cesaretimi kınyorsu • 
nuz amca. Haydi biraz düşününüz. Yen 
gemin, Anadolunuh dört bucağında ak 
rabaları, İstanbulun tıer köşesinde bin
lerle ahbabı var. Bunların arasından 
birini .c;eçemez misiniz? 

- Seçeriz çocuğum, bu kolay, fakat 
senin istediğin gibisini hulmak güç. 
Mc:;elfı senin ~ibi bir adama görgüsüz 
ve aptn; bir km alamayız. 

- Aman sakın kenarda kalmış bu • 
dala bir kız bulmayın :amca. 

- Görtliin mü? Çirkinini de iste • 
mezsin efoette. 

- Sakın ha! 
-· O halde bir de üstelik güzellik is· 

ti yorsun öyle mi? 
- Hayır, tam manasile güzel bir kız 

istemem. Böylesi muhaklkak koket o • 
lur, modern bir hayat sürmek ister, 
kendisini göstermek, sosyeteye karış • 
mak heve~ine düşer. Fakat evlenece • 
ğim kimsenin korkunç derece<le çir • 
kin, adam kaçıracak kadar suratsız ol· 
masmı da istemem doğrusu. Bilhassa 
kibar bir aileden, iyi terbiye görmüş, 
temiz ve ciddi bir kız olması şarttır. 

- Sen bir zümrüdanka kuşu istiyor
sun oğlum. 

Müfid Ley, içinden bir fikir çıkar • 
mak, bir şey bulmak istiyormuş gibi 
elile alnını sıkıyor, pencereden dışarı· 
ya bakarak düşünüyordu. Cevad Iaka
yıd bir tlwırla parmakları arasındaki 
çiçeği dıdikliyor, arada bir amcasına 
bakarak giilümsüyordu. 

Müfid bey birdenbire başını çevirdi: 
- Dur bakayım. Sen fakir, fakat 

tam manasile fakir bir kızla evlenme
ğe raı:ı olur musun? Fakat o derece 

fakir olacak ki kendisinden maada ba
basını, annesini ve 'kardeşlerini de ge
çindi rmeğe mecbur olacaksın? 

- Para meselesi benim için mevzuu 
bahs değildir. lı'akat büyük bir aile faz 
la yer tutmaz mı? 

- Z~nnetmem. Abdülhamid sarayı
nın ileri gelen paşalanndan birinin oğ
lu olan Nedim bey, bütün servetini se· 
fahat aıeıninde yeyip tükettikten son· 
ra İzrnitte büyük babalarından kalma 
bir e\'e gidip yer~eşti. Şimdi hasta ka· 
rısı, beş çocuğile birlikte bütün ömrü • 
nü orada geçiriyor. İstanbula ayak bas 
tıklan yok. Nedim beyin kansı yenge
nin akrabasından çok kibar, çok iyi bir 
hanımdır. Bu aileyi ben de tanıyorum. 
Hatta bir iki defa da yengenle İzmite 
onların evine bile gittik ve Muallayı da 
gördük. 

- Mualla mı? 
- Evet, Nedim beyin büyilk lozının 

ismi Mu3Jladır. Hoşuna gitmedi mi? 
- Çok iyi, devam ediniz rica ooe • 

rlm. 
- Bu kıtcağız daha çocuk denebile

cek bir yaşta iken hasta annesinin ye
rini tutmağa, ona bakmağa, kard~1e • 
rile meşf!ul olmağn, hergiln daralan 
aile bütçesini 1dare ooerek evi geçin. 
dirme~e başladı. Nedim bey.in, vaktile 
babasından kalan oldukça büyük bir 
serveti kumarda ve eğlencede yeyip 
tükettiğirJ söylP.miştim. Şimdi İz.mitte 
sönük ve zavallı bir ömür sUrilyor ve 
bu vaziyetten kurtulmak, bir iş bula· 
rak ail<>sini rahatça geçindirmek için 
bir teşebbüste bile bulunmuyor. Bu gi· 
dişle zavalhlar sefralete doğru sürük· 
lenecekler. Ailesinin bu vaziyeti Ne -
dim bf>vin huyunu da büsbütün değiş. 
tirdi. Eskiden hiç olmazsa evin içinde 
olsun rahat dururken şimdi her şeye 
sinirleniyor, bağırıp çağırıyor. Zavallı 
Muallanın bu şerait altında rnes,ud bir 
ömür geçirmediğini tahmin edersin. 
BiSyle bir aileye müracaat edersek seni 
kurtarıcı &ibi karşılayacakları ve he • 

men sana kollarını açacakları şüphe -
sizdir. 

- Bu kız nasıl bir şeydir? 
- Dört .scnedenberi onu görmedim. 

O zaman on altı yaşında ne güzel ne 
de çirkin, uzun boylu, yüzünün hatlan 
henüz tamamile teşekkül etmemiş, bi
raz ac('mi fakat çok kibar tavırlı bir 
kızdı. Güzel saçları, küçük beyaz diş
leri, harikulade gözleri vardı. Bundan 
maada çok ciddi, ailesine revkalfıde 
ve kahramanca denilecek şekilde bağlı 
biraz çekingen, dünyayı tanım117., ol • 
dukça okumuş ve akıllı bir kızdı. 

- Gördünüz mü? İşte tam istediğim 
gibi bir kız. Size müracaatte haklı ol· 
duğumu ve ancak sizin beni kurtara -
cağınızı biliyordum. Aile iyi bir soy
dan mı? 

- Biiyük babası sultan Hamidin sa
rayında çok gözde olan paşalardan birl 
idi, demiştim. Onun babası da gene is
mi tanınmış büyük bir devlet memuru 
idi. 

Cevad bir saniye sustu. Elinde tanın
mıyacak bir hale gelen zavallı ~içeği 
dalgın bir tavırl:ı ezmekte devam edi· 
vordu. 

- Söylediğinize bakılırsa yirmi va· 
şında olmalı. Biraz genç değil mi? 

- Daha iyi ya, idare edilmesi kola'' 
olur. 

- Hakkınız var. Esasen ciddi is" 
genç olması bir mnhzur teşkil etmez. 

Bundan başka İLmitte fakir bir ömür 
sürdüğünP. gare Bey'kozdaki çi!tliği rr 

onun için bir cennet olacaktır. 
- Tı:ıbii... Her ne kadar genç kızla 

rın kalbl<>rinden ve başlarının içinden 
neler geçtiği belli olmazsa da ben Mu
allanın fazla hayalperest bir kız olabi
leceğini tatlı hü 'yalara dalacak kadar 
kendisini gev.şek1iji.,e bırakacak vakit 
bulacağını pek ummuyorum. 

Bu sözleri söyledikten sonra Müfid 
bey birdenbire yeğeninin kolunu tut
tu. 

'Ark~ l1rırJ 
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Yazan: ZIYA ŞAKlB 

Ele geçiri emiyen paralar 
Kendime saf bir kadın tavrı vererek ~~5~ünü~ ör:ü~den geç't~k. Sa'lklrnsö- l ıanacağıma dair içimde garib hir kor

yavaş yavaş yanlarına sokuldum. Bil· ~dun ~oş~ı~ı .?olaşacagımız wman, ku uyanm1ştı. 
hassa, tüccara yanaşmak istiyordum. bırdent>rre onumuzde bir kalabalık dal- Bu korku :le eve geld. M hul b. 

B d 1 · · 1 d B' · b d · ım. eç 1I u a a>n, pardesüsüni:.., düğme ennı ga an ı. ızım ara a a, (zınk!) dıye kuvvetle irnlbim burula burula i e . 
sımsı:kı iliklemişti. Onun bir dalgın durmıya mecbur kaldı. girdim. ç n 
zamanına getirerek elimi koynuna dal· Kalabalık camaatlı bir cenaze, bir
d.ırnı.ak mümkün değildi. denbire yolumuzu kesmişti. Ve, önde-

Zaten paralan hangi cebinde oldu - ki araba ile aramıza girmişti. 
~nu da bilmiyordum. Onun için, son Başımı pencereden çıkardım: 
derecede ihtiyatlı bulunmıya mecbur· - Aman arabacıl .. Sür ... 
dum. 

İçericen koşa koşa bir adam. geldi: 
- Buyurun. Bütün muamele hazır, 

takriri verin. 
Dedi. 
Eyvah.. aksamdanberl. krurdruğumuz 

hüiyalar, bir ~da yılolıver.mi.şti. 
Maamafih, derhal kendimi toparla· 

dun. Büyük bir cür'etle onları takibe 
başladım. 

Takrir verilecek odanın kapısında 
d~rdular. Fes tüccarı, evvela pardesü· 
BUnün son"Ci ceketinin düğmelerini çö
zıerek önünü açtı. Elill!i, yeleğıinin iç 
tanıfmd.aki derin cehine so'.kaırak bir 
deste banknot çıkardı. Bunları büyük 
bir dikkatle arsa sahibinin eline saydı. 

Paralar, derhal yerini değiştirmiş; 
Pmdi de arsa sahibinin sımsıkı kapalı 
ye~eğinin iç cebine girmişti. 

Ala ... 
Ben dE' derhal planımın istikametini 

değiştirdim. Artık, fes tüccarını takib
den vazaeçerek arsa sah~bini kendime 

~ ' 

Diye yalvardım. 
Arabllcı, bir küfür salladı: 
- Nereye süreyim canım .. görmü • 

yor mu~un. Üç kuruş para alacağız di· 
ye. halkı çıeneyip geÇ€mem ya?. 

Diye bağırdı. 
Soka~ı dolduran kalabalık, bir gelin 

alayı gibi süzüle süzüle S'irkeciye doğ
ru süzüiüyordu. Öndeki araba, büsbü
tün kaybolmuştu. 

Gözlerimin karardığını.. kalbimin, 
demir hir -oençe tarafından çekilip ko
pımldığım hissettim. Bu uğursuzlu(i'a 
lanet okuya akuya, kapıyı açarak usul· 
lacık arabadan indim. Çevik bir sıçra
yışla yandaki sokağa sapıverdim. 

* Tenha sokaklardan dolaşarak ağır 

ağır Gedikpaşaya doğru ~kfaşurken, 

adeta ~ürüklenir gibi yürüyordum. Ve 
bu ui!u~1uğun nereye kadar daya _ 
nacağını düşünüyordum. 

.Ivt.aneviyatım, fena halde sarsılmış
tL İzimin keşfedilerek, mutlaka yaka-

Kapıyı, ablam açmıştı... Dikkatli 
dikkatli yüzüme baktı. Bu zeki şeytan 
kadın, ·büyük bir muvaffakiyetsizlik 
karşısında kaldıgımı anladı. Ve derhal, 
kaşlarını çattı. 

Hiç hir şey söylemeden, çarşafı çı • 
kardım; bir tarafa attım. Kendim de; 
köşe minderinin üzerine yığıla kal • 
dım . 

Bir. müddet ~ükut ile geçti. Ablam, 
fena halde sinirlenmişti. .. Sükutu, ev
vela o ihlal etti: 

- E .. anlat bakalım, ne oldu? 
Dedi. 

Bir volkan gibi patlamıya bahane 
arıyordum ... Evvela, beni bu hale dü
şüren talihime bir hayli küfürler 
savurdum. Talihimden bu şikayetler 
arasına~. kendisini de itham ettiğimi 
ablamq ima ediyordum. 

Xüfürler bittikten sonra, vak'arun 
hikayesine geçtim. Defte rhanede ve 
yolda olan biten şeyleri başından so· 
nuna kad::ır naklettim. 

Ablam; E:özürnü kesmeden, sonuna 
kadar dinledi. iyi veyahud fena, hiç 
bir cevab vermedi. 

(Arkası var) 

Sayh 13 
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Ben, mihmandarım Ali agay a, köylüye day ak atmad:ın 
ve para vererek !!iyecek tedarik etmemiz lazım geldiğini 
söyledikçe o: "Oyle amma, açlıktan ölürüz/,, diyordu 

Tercüme eden: Hüseyin Cahid Yalçm 
Bir Jahzede arabanm karşı sahildeki mekten, bedava seyahat etmekten vaz • 

dik yamacın üstüne kaldırıldığını gör - geçiyorum. Ben o )ddiadayım ki Moldav-. 
düm. O zaman daha rahat bir nefes ala - lar para verilirse dayak yemekten vazge
bildirn. Biraz sonra geri gelen sal hiç bir çerler. Ben bunu taahhüd ederim. Siz jfl 
mahzur. hiç bir zorluk olmadan bizleri bana bırakınız. 
karşıya geçirdi. Ali ağa: 

Ali ağanın bu ışten pek mağrur olaca - - Öyle amma açlıktan ölüıilz. 
ğma tabii hükmolunabilir. İşçilere elli Baron: 
kadar cecu• dağıtmadan yola çıkmadım. - Bu 'bir tecrübedir. Bunu zihnimt 
Fakat kolayca akla gelem.:.yecek bır şey koydum. Carum böyle istiyor. 
varclır ki onu ben de tahmin edememiş - Ali ağa: 
tim. Bütün hareketlerimi dikkatle göz Ö· - Mademki istıyorsunuz, ben de razı 
nünde tutan., en ufacık taVlrlarımı bile oluyorum. Bir tecrübe ediniz. Moldav • 
gözden uzak tutmıyan mihmandarım za- ları tanımak için böyle bir tecrübeye ih~ 
vallı amelelere verdi~m ufak ücretten tiyacınız olduğunu görüyorum. Fakat onı 
hesab sormak için bir müddet arkada lan tanıdığınız zaman. düşününüz ki be. 
kaldı. nim karnımı doyuı'madan uykuya yat • 

Bir saat sonra tekrar göründü. De~hal marn. hiç te doğru bir şey değildir; pa . 
bizden ileri giderek Pruthtan üç fersah ranız, yahud bei.agatin.iz hiç bir tesir hu. 
ötede bir noktada öğle yemeğini hazırla- su.le getirmediği vakit, ümid ederim br , 
makla meşgul oldu. Biz kendisine yetiş • nim kendi usulümü tatbjk etmemi mu , 
tiğim.iz vakit sal inşası için kulianmış ol- vafık bulacaksınız. 
duğu alet ile yiyecek topluyordu. Maa • Baron: 
mafih, bu kamçıyı pek fazla kullandığım - ~~A, öyle olsun, mademki anlat 
düşünüyordum. Ali ağa bana çok nazik tık, .~~~ bu geceyi varacağunız köy11 
bir delikanlı göründüğü için onu biraz da g:ldı~:t 7AD1an ben yalnız Primat (1) ~ 
ha insaflı bir adam yapmak istedim. goreyıın, onunla yiyecek meselesini dos, 

Baron: tane halledeyim. Geceyi geçireceğimiı 

hed!-ef ittihaz ettim. Ve, bugün bile 
hayrette kaldığım bir azim ve cür'etle, 
takrir odasının kap1sma dikildim. # 

- Pruthu geçerken gösterdiğ :niz ma- mah~uz bir yerde bir de güzel ate~ temin 
haxetten, bize hazırhı.dığmız zlyafetten edelım. Hal.kın içine karl§mıyalım. Mo?4 
sonra artık hiç istiyeceğim bır şey kal • dav!aıd:a çıkan vebadan dolayı biz de biı 

S O M E R 8 A N K 
belaya uğramıyalım. 

· t ·-----... marn.ıştır, azızlın Ali ağa. Yalnız şu za • 

E 
' J ' vallı Moldavlara daha az dayak atsanız. Ali ağa: 

.. i ı eşik Pamuk ip I; ği ve Dokuma yahud yalnız size itaatsizlik ettikleri ... -
0 

halde benim önden gitmem• h •• ., Alıcı ile satıcı, takrirlerini verdiler. 
~lerini bitirdiler. Birer birer dişan 
9Iktılar. Hayırlaştı1ar. 

- Hayırlı olsun, efendim. 
- Siz de, paranm hayrını görün, e· 

fendim. 
Gibi basma kallb dualar ederek bir-

birlerinden ayrıldılar. 
Derhal satıcının önüne atıldım. Ab· 

da.] bir dfienci kadıırı sırnas1klığı ile, 
elimi açarak yaygaralı bir yalvanşla 
PQra istemiye baş1adı:m.. 
Kadın sesini taklid ederek yay~ara 

Yapmaktan maksadım, adamca~z11 
birdenbire şaşırtmak ve gafil avlamak 
içindi. Fakat bu kurnaz adam, kurdu
tum bu tuzağn düşmedi. 

Sanki, bütün maksadımı anlamış gi· 
bt, ellerini göğsünün üzerine çaprast
'Vari bağladı: 

- Be kadın.. şuraya geldik geleli ö
nümüzdlen, arkam! zdan doilaşıyorsuıru. 
Bizden başka sadaka istiyecek kimse 
Yok mu?. 

Dedikten sonra, yanındaki arkadaşı· 
na dönerek: 

- Anın aşkına, şuna bir kuru.ş ver 
de defolsun gitsin. Fena halde sinirime 
dokunuvor 

Diye,. bağrrdı. 
Bu sözl~rde, adeta bana karşı uyan

mı~ olan bir şüphe manası vardı. 
Koca Defterhane binasının döne dö· 

ne başıma çöktüğünü zannettim. Fakat, 
~ndimde:n 'büsbütün şu"'phcılendirmE."
mek · · lÇ!ll, bana uzatılan kuruşu alma • 
ma~lık etmedim. 
Or Ü~ arkadaş, kapının ön üne çıktılar. 
zaı:ı a duran bir arabaya atladılar. u~ 

aşmıya başladılar. 

Eyvah.. üç bin beş yüz lira bağıra 
bağıra gidiyordu. Ve !beni~ bütü.Tı 
parlak hülyalarım d ·· ··k b. bına· 
g.b. b a, çuru ır 

1 ı aşırrıa çöküyordu. 
BP.reket versin D·ki1·ta l .... d .. .. , ı 1 ş ann onun e 

gozume bir araba ilişti. Hemen oraya 
atıldım }. ... b . 

• .u a anın kapısını kendım a· 
çıp içeri dalarak: 

- Arabacı!. Çabuk. şu, giden ara· 
bayı ta1..ib et. Pe.şi.ni bırakma. 

Diye bağırdım. 
~bacı, şaşalar gibi oldu. Çunkü, 

d...-ı.ki kadın QB.rşafmı uınutarak, 
tabii sesimle konn<-+ugum" . in d " ""'.l" ıç , a am-
cagız .vaziyetimi pek garib bulmuştu . 

. -O:~tüste kırbaç şak1amıya ve atlar 
büt:ın hızılarile koşm.lya ba.ş1adJı. ön
dekı araba ile aramız.da pek az bir me-
aafe kald1. 
Soğukcesme ·yokuş-unu indik Alay--

F b 
• k J man onları döv:;eni.z iyi olacak zannedi- yok. 

a rı a arı 1\( Üessese()İn den .· yorum. .~n ağa bunu söyliyerek adamlarından 
Ali ağa: bınne verdiğim emrin icrasını emretti ve 

Pamuk ipfl 
1
• "' :; ...... ~-~·ı 

1 
•• - Evvel olmu~. sonra olmuş onlar için bana .gülerek karnını doyurmadan yat 4 

J "-"' ne farkı var? Çünkü nasıl olsa onlırrı mak ıstemediğini tekrar söyledi. 
mutlaka dövmek lazımdır. Beyhude va- Katedilecek yol çok olduğu için ancıılt 
kit kaybetınekt:?n ıse iptida sopa atmak ~ptan sonra köye vasıl oldu. Yataca "' Kayseri Bez Fabrikası mah 

Nu.z.Li Basma Fabrikası ,, 
Ere( li Bez Fabrikası 

"' " 
Yal nız Ereğ. i Bez Fabrikasmda: 
1 O La ı ya~ıl< siparişler ıç.n 

15 " " " 25 " 
,, 

" 

12 
16 
24 

24 

I\o. 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

Paketi 

" 
" 
• 

" 

" 
" 

415 
480 
580 

580 

575 

570 

565 
50 ,, " " " " 560 

Fiatlarla fabrıkada teslim şarliyd s tı . ınaktadır. 

Kur UJ 

" 
" 
" 

" 
" ,, 

İplik mOstebliklerinin yukard ı ~ .. :'.hı 1 .ı lın . .u ır l uö ıdere kl · 
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k· lı · ı· d "bti l· · · . . f, ce erı be-e crı mu a ı ın e ı yaç :.ırı msbetıı1de ıp!lk sıparişi ver C""k ., 

d 
· bl ·· v 1ar' ve .. 4 

numara an ınce ve mu e.ut muksuUııra yar.ıyatıhecek pamu" 1 " , . . d "bti l . • ~ ıp ısı m,ıs-
teblıklerının . e ı yııç annı yıne ııyrıı ş;ırtlarla yumız E ·,)-.u Pab . k 

daha münasib değil mi? g~ız yeri yakılmış olan ateş bize göst~ 
Baron: rıyordu. 
- Vakit kaybetmek mi.? H"..isnü niyet MihmanıdB.rım. taahhüdüne sadık ka " 

göstererek irii.kansıı şeyleri bile yapma· larak attan indikten sonra, dirseğini eğere 
ğa imkan bulan zavalhla rı sebebsiz yete dayadı, kamçısını dizlerinin üzerine aldı, 
dövmek vakti iyi kullanmak demek rni· Kendisine temin edeceğim manzaranın 
dir? keyfini sü.rmeğe hazırlandı. Ben de ih • 

Ali ağa: tiyaçlan mübadele eden insaniyet tari • 

- Vay, efendim, siz türkçe söylüyor- kile gıdamızı elde etmeyi temin için mü. 

sunuz, İstanbulda oturdunuz, Rumları saraat gösteııdim. 
tanıyorsunuz da Moldavlann ancak ken· Primatı sordum. Bir kaç adım ötede bi· 
dilerine dav~ atıldıktan sonra !ş gör • ri~i gösterdiler. Yanma yaklaşarak yir· 

d k 
mı ceCU> :koydum. Kendisine evvela tı"ı' rk-

ü lerini bilm1yor musunuz? Bütün ge- ~ 
ce, siz nehir kıyısına gelinciye kadar on- çe,. sonra rwnca olarak söylediğim söz.o 
!ara attığım dayak olmasaydı, a.:abamı lerı buraya aynen tercüme ediyorum 

Pruth suyunu geçer miydi zannediyor • (Arkası var) 

~ı .. B!! ................................. ~••mı• .... •---~ .... m:ı:ıı::ıa•'1~ sunuz? 
Baron: 

SlpfifiŞ edebtl0C8kleri nan Olunur, l Ua [ı USl ,8 

(1) Bu ünvan belediye relsl ünva.nına 
dildir. Fakat vazifeleri esaretin h.. 7u~ 

SOLUCAN 
Jji_SKU i T 1 

- Evet, o kanaatteyim ki onları döv • 
mese idiniz de dayak yemek korkusile g':!
ne bu işi yaparlardı. Ne ise, arlık bun -
dan sonra nehir geçecek değiliz. Menzil 
bize beygir temin ediyor. Yiyecekten baş 
ka bir şeye ihtiyacımız yok. Beni alakr. .. 
dar eden şeyler bunlar. Aziz!m Ali ağa 
itiraf ederim ki sopa atmak suretıle ban~ 
tedarik ~ttiğiniz yiyecekler boğazımda 
kalıyorlar. Bır:ı.lnnız da onların parasını 
vereyim. Sizden bütün isted iğim budur 

Ali ağa: · 

. .Muhakka'k ki hazımsızhğa uğramamak 
ıçın en iyi yolu intibah ediyorsunuz 
Çünkü paranızla kum ekmek bile bula~ 
mıyacaksınız. 

Baron: 
- Müsterih olunuz. Ben 0 kadar çok 

para vereceğim ki en iyi şeyleri elde e -
dıeceğiz. Hem de sizden daha fazla su • 
rette onları temin edeceğiz. 

Ali ağa: 
- Size ekmek bile bulamıyacaksınız 

diyorum. Ben Moldavları tanının. Onlar 
daya'k yemek isterler. Ben size her ta • 
rafta teshilat göstermeğe memurum. Bu 
habis kafirler her türlü mükellefiyete 
kolayca tahammül edecek kadar zengin • 
dir1er. Bu şeyler onlara hafif görünür. 
Onlar memnundur. amma dayak yemek 
şartile. 

Baron: 
. ~ ?ok rtca ederim, Ali ağa, bu iste _ 

diğımı reddetmeyiniz. Ben teshirnt .ızör .. 

nisbetlnc gö: e tahavvüı eder urr ye -............... --................... .:.. ___ , __ 
GÜZELLİCilNIZ 

i ÇİN 

KREM BALSAMİN 
KANZUK 

Bü~~ dünyaca takdir edilmiş sıh· 
hl ~ guzellik kremleridir. Gece için 
yaglı, gündüz için yağsız ve halis 
acıbadem çeşidleri hususi vazo ve 
tüplerde satılır. 

lNGILlZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU • lST ANBUL 
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dlea Poeta• am •ents romaau 108 64 sene sonra alevlenen 
tarihi münakaşa Deniz Şeytanı 

(Bqtarafı 8 ind sayfada) 
damfllhayat makbere! sük1lnu ikamet o· 

ftrkçe1• ~Ttna: M. Binna Dibi• lan odai ~ olsuretle dahil olduk -

D t b • 1 k tan IOIU'a. mOtehayyirane netayici ahva-0 S 8 n e 1 r a Y r 1 1 le intizar etmekte iken. Valide Sultan ve 
ailei imıet nişan ve mahadimi necabet 

daha buna mümasil bir kaç eşhası blh• 
yanın müşarünileyh efendimiz hazreti• 
rine terfi.ki ve hizmeti şahanelerine ta • 

yini şiddetle reddolunmuş ise de. sükM 
ile geçiştirilmiştir. 

Yazıl3nmı bitirdikten sonra amiral 1 rar yüzdürebilmek için ~ü~ün mühim~ 
ıtekrar söze başlamıştı: matı karaya çıkardık, elımızden gelenı 

- Ve şimdi kont, diyordu, nerelerde yaptık, h>kat iyi bir neticeye varama· 
öulunmu.~tunuz? dık. 

- Anrlral cenabları, dedim, bu bir - Sonra ne yapbnız? 
sual ki, müsaadenizle, ona oevab ver- - Manila gemisine naklettik. 
nıemeği tercih ederim. Önce beni ne- - Şu dört direkli iskuna, Manilaya 
relerde aramış olduğunuzu beyan bu· mı? 
yurer musunuz? - Ev~t, biz bunu daha evvel zaptet· 

ATTliral, derhal büyük bir harita ge- miş ve beraberimize almış idik. 
tirterek masanın üzer~ yaydırdı. Her - Şimrli bu gemi nerelerde? 
feyden evvel Mopelia adasının bulun. - O, halen Mopelia açıklarında beni 
Öuğu kısma seri bir nazar atfetmiş ve beklemektedir. Gemimin geri kallan 
adanm E-trafmda kurşun kalemile hafif zabitan ve efradı, avdetirne kadar Mo
'bir harita çizilmiş bulunduğunu gör - pelia adasmda iyi bir tatil devresi ge-
müş idim. çirınektedirler. 

İşte bu hat bana anlamak istediğimi - Size beyan ederim ki kont, dedi, 

llttiranın yürekler yakacak heyet ve ev
çünkü Manilada hepimizi isthlb edecek • ile vurud etmesi (3), hayretini isticlib 
yer yoktu da!. edip, daire pişigahında bulunan süfeni 
Simasında şeytanet ifade eden or - hünıaıyunuın bazı harekatı tahvifkara • 

yantal bir tebessüm belirten amiral ba- ne (4) icrasına kıyam ve sahile yanaşa • 
na bakıyordu. rak lengerendaz ollnası müşarünileyh e-

Nefsi hümayunlarının her ne suretle o
lursa olsun izalesi maksaıjına mübtenl 
gibi mülahazatı müthişede bulunmum 

mıdır, yoksa, böyle hakaratı tahammiU

fersa içinde yaşamaktan terki dağdağat 

hayat etmek daha evla ve eshel olduğu 

tasavvuru zihni hümayunlarında takar -- Çok güzel! fendirniz hazretlerinin efkinna dokunup 
1 d . ·ıa rür ve tecessüm etmesin midir, nedir?-Diye dü~ünüyor ve on ann ımag - masliıbüşşuur olmak derecesine gelmiş ve 

rından ~rçen düşünceyi doğru olarak bu halde: (Acaba bizi topa mı tutacaklar? Kendulerine bir perişaniyet ve meyusf • 
hesablıyo!'"dum.: Onlar, MopeJiaya mü- Yoksa. baŞka türlü mahvımız caresine mi yet Arız olarak, şu :sırada hiç kimseye M-

ı.__k.a ~-1 ) 11 h b'h 11 tab buyurmıyarak .. b r gün lihyei müba-him.mat çıkarmış bulunduğumuzu bil· ver ca:ıuar yo u meyusane as ı a er 
ile bendeganıını dilhtln eyiem.i§tir. re'kelerini tanzim edeceğim diyerek bir mekte olmalarına rağmen doğrudan lbed k te h 

Böyle ıztırabı vicdan ile esiri halecan makas ve bir ayna ce ere . n aca 
doğruya bu 11.daya gidıecek ~ğillerdi. olduğu bir dakikada, hizmeti şahanele - bulundukları odanın bir köşesine çekilip 
Çankü be!lim, beş adamımla, küçük ve rinden Fahri Beyi dahi tefrik ve müdde- oturmuş ve l'hyei mübarekler ni tanzim 
açık bir botla ta Mopeliadan Fiji a<la- ti ömründe terbiye yüzü görmemiş.. ve etmekte olduğu hariçten oraya nazır bir 
lanna gelebileceğim, açıkça, imkansız avam hayatını eclat arasında geçirmiş ve pencereden görülmüş ise de. her ne mO.
gibi görünüyordu. Binaenaleyh amiral: bir padişahın .. değil, ahadı na~tan birinin ı lahazaya mebnni ise, teh::lıfi makam ile 

- K'Ont, demışti, mürettebatınızın hizmetini ifaya müstaid terbiyei fıtri • odai mezkurun hariçten görünmiyece~ 
be . .. 1. yeye nail olamamış (süvari Mustafa) ve .h t" ·ı . b '"dd t t kkuf nerede olduklarını n sıze soy ıye - cı e ıne gı ınış ve ır mu e eva -

yim. 
(3) Yani· Topkapı sarayından, <F'er'iye) tan sonra gayet hazin ve müthiş bir inilti 

ftamamcn anlatmı.ş otlu~. Benim biz Japonlar o kadar ahmak deqiliz! 
çocuklardan birinin kaybettiği ve son Hem dört direkli koca Manila gemisini 
kayıdda da Mopelia adı yazılı bulunan zaptettiniz, hem de küçük biı:. san<la11a 
ıruznamenin bulunmuş olduğuna şüphe tA oralardan Fiji adalarına geldiniz ha? 
f'Oktu. - Evet amiral cenablan, dedim, 

~~~;A~~~~~i~~n&~. ~-=-~~-~--~ -~-~-~-~,f=~===~=-A~=~=~=o~=~=-v-~~~~~o=~~~-]~ arasındaki Tasman denizini işaret 

eaerek: GUnUn 
- Ben, diyordu, burada sizin iziniz 

Ozerinde idim kont. fakat Yeni Zelan- """""'~-

(Arkaıı var) 
sarayına getirilmeleri . hissolunmasile. müşarünileyh efendimUI 

(4) Sultan Aziz tıı.rafdarlannın harekete tarafından evvelce içerisinden kilidletMB 
geçmelerinden kork:ın hükümet, &aray açı- kapı kırılıp içeri girilmiş .. ve vücudü fa
ğında b:ıluna::ı zırhlıların toplannı karaya 
çevirtmek vesaire glbl bazı tedblrl~r almak haneleri pençeleşmiş aslan gibı al kanlar 
lüzumunu hissetmlştı. içinde kaldığı görülınüştür. 

& civannda bu izi kaybettim. 1 !' : !'tilkiye radyo dlfüzyon pomtalan 

- Anetmekle müteessitim ki, ami· 1 Ankara radyosu 
nl cenab!an, dedim, gemim hiç bir va· 2 ,,. İngiliz güzü ile bugünkü Almanya 
ıyaklaşmış değildir. ınt m. ın Kca. tto Kw. rBastarafı 7 inci sayfada l 

..ı___ dah =- DAl..GA UZUNl..U' TJ l 'kit bu 9ulara altı bin milu.::.n a az 8 1 
- Fakat. dedi, sizin pası·fikte batır- 4 T.A.q. ıt,74 m. ıınts Kea. te Kw. tünlük, Nazi propagandacılannm bunca 

yor. Ve onun artık inhitattan kurtuldu,.._ 
na inanılıyor. Bu. biraz son müdafaa büt
çemizin, biraz da Chamberlain'in yarat • 6 T .AP. ıı.ıt m. 1481 Kea. IO Kw. maharetle ekip yetiştiııclikleri şahsi disip-ıthğınız g!'miletin kaffesi ya Avwtralya 6 SAU _ !l/2/st ım ve ideal yolunda yürüme hevesi İngil-

Jt'a gidiy<>; veya oradan geliyorlardı. _,...... A.IJW PL terede de tekrar yayılıncıya kadar devam 
- Bilivorurn fakat... 7 IUO: Protram. 12.35: ... w.. m_. - Fransaya karp da artık Ren havr.asınm 
Diverek burada müdebbinne bir te- Eı 13: Memleket saat Ayan, ajans ft meteoro- edecektir, Fransız merhametine kaldığı zamanlarc:ı. 

tığı bir kanaat. 

mdüd geçirmiştim. Amiral: .. ıı lojl haberlt'.rL ıuo - l4: Müzik <Xllçftk or - * ki düşmanlıktan eser yok. Hitler Almanla 
ke.!tra - Şef: N'!clb A-,kınl, 1 

- Paul Holz • rın Alsas • Lorende gözü olınadı,.., ... ı slS.,._ - Fakat nerede idiniz, kont? Uitfen 10 ner _ Bahunya köyıtı dan.slan, 2 _ Beetho- Yakın vakitlere kadar bu şaşılacak de - 6 ... " r 

söyler misiniz? Soldan nla n yakandan qaiqa: ven _ Bkoçya ha..,alan. 3 - Oan~r - recede kurnaz ve müessir propaganda !emekle halkı pek iyi tanıdığını gösterınJf 
- Ben, dedim, Hawaii adalarının ce- 1 _Sandalye satan Aşk çantan, 4 - Gounod - Ave Mana. 5 - makinesinin Alman halkına her ıstediğt oluyor. Şüphesiz İıngi1tere nasıl Alınan • 

ııubundaki, Avustralya - Sanfransisko 2 - Eserler - Yardım Becce - İkinci İtalyan :stHtl. 6 - Becce - Bl-

1 

şeyi telkin edebileceği sanılıyordu. Çek !arın Belçikayı çiğnediklerini unutma • 
arasında işliycn gemilerin doğu ve ba - ı - Dlnllyen - Razı olmak rlncl İtalyan süiti. 18 3o: Protram. 18·35: hududlan meselesi bunun dogru olmadı- yorsa Almanya da Ruhrun ~galini hab-
tıya müteveccih yollarını ve geçidle - 4 

- Facia - Kanaat get.ıren Mfiztk (!>ans - Pl.l 19: Konuşma (Tftrktye ğını meydana koydu ve propaganda siste- nndan çıkarmıyacaktır. Fakat Fransadaa 
5 - Blltün blr nota postam) 19.15: Tilrk müz1!t1 (Halk musiki- . . . • k h be k b -

rini teşkil eden sularda ileri ve geri se- 8 _İsimlerden sıfat J8PID&la ya.rıyan e- 11 . Tanburacı 'Osman pehUvan), 8adl Yaver mını ılk defa bozguna ugrattı. Buhran sı- öç alına üzere ar girme ugun ar• 
~ir1er yapıyordum. dat - aiyah A~amanm lstfraklle. 19.35: Türk mOzttt ctn- r~sında haf:~la.rl.a ~Ten ve ardı arası ke - tık olmaz hayaller arasına karışmıştır. 
Anlıyorsunuz ya .. amirale büyük bir '1 - !aramazın yaptılı ce saz fMh _ Muhayyer), 20: Ajaruı, meteo - sılmlyen muth~ bır Çek aleyhtarı pro- İngiltere, Almanyayı. Avrupada hak • 

7alan dolması sunmuştum. Söyledikle- 8 - Inlltl - bir nota roloH haberleri, z1raat borsası <nat), 20.15: paganda milletip sulh meylini hemen hiç kın yerine gelınesini emel edindiğine hıa 
«"imin içinde hakikatin bir zerresi bile 

9 
- Gök - 'tl'ınJ~n mudan tah- TOrlı: müziği. Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer, sarsmadı. dırdrkça bu memlekette dalına s'lnsuz bir 

yoktu. Amiral bu cevabı aldıktan son. 
10 

- ~imek Ru~ Kıım. <"-"det Kozan. Okuyanlar: Mus Böyle zamanlıarda Alman hükUınetini manevi nüfuza sahib kalacaktır. Yalmm 
.,. 6 7 8 9 tO tafa Cdlar. Melek Tokgöz. 1 - ............ -

1 
'l...!..:ı -a-

ra: 1 2 8 4 u ~nlgA.r peşrevi. 2 _ Ha.şlm bey _ Beste • tenikid edeyim derken Al!rnan milletini işe menfaatimiz icabı Fransa i e uu· eşme.uu. 
- Doğru söylüyorsunuz, kont, de • 1 nlgA.r şarkı: Kaçma mecbunında.n. 3 - sa- kanştırmamıya çok dik.kat etmelidir. Hü- bu nüfuzu 'kırıyor. Fransız - İngiliz ittif~ 

mişti, bunu bu suretle dü"1nmeli idim. lAhaddtn _ Eviç şarkı: o&ı ~annız. 4 - kumet. Nazi partisi ve halk ayn ayrı var- kı. Nazi olsun olmasın, bütün Almanlar• 
- Bunu böyle düşünmediğinize 2 

........... - Reşlld Erer - Keman taksimi. lıklardır. Parti faaliyetlerinden alınan te- da Versay muahedesinin ateşini tutUJ • 
pek sevindim amiral cenablan, yoksa 8 5 - ........... - Acema..şiran şarla: Dinle sö- siri, memleketin umum:l fikri diye tefsir 

1 

turuyor. 
size yakalanmış olurdum. 4 zümft ev dllrllba. H - Nlkogoıı - Acemaııtran k b' ha 

1 
M la x.... .. B A 

farkı: Ev çesmt ahu . ., - Artakt - Kllrdlllh1- etmek büyü ır ta 0 ur. PSe son Bununla beraber e!SÇ.A rıtanya, ~ 
Amiral; Seeadler hakkındaki sualle- 6 cazkAr: C"'lsmtn gtbt ruhun d11 glrael. 8 _ ...... buhranda Nuremberg; parti men.-rublarile panın düştüğü güçlüklerle daha devamll 

ırine biraz !::\Sıla vererek lAfı değiştir· 6 ...... _ Hlct>l'l şarkı: A~lamı' giilmtış eetan. dolmuştu. Bunların bir yanda gök gürül- surette alAkad'ar olur, Al'manyanın hat. 
ınişti, ötPdeı\"beri Japon bahri~lilerini 7 9 _Ahmed Rastm - BegMı .-rkı: Benim sen tüsünü andırır a'Ikışlarla karşılanan ha • larını tenkid ettiği gibi, Alınan komşuı.. 
çokça ilgilendiren Jutland deniz mu - 8 ne?Ntn ey dilber. 10 - ............ - BegAh saz re-ketleri, çok defa Alman halle kütlele -ı rının hatalarını da yüzl'emiye hazır oldm. 
lıarebesi hakkında bilgtlerim olup ol- 11 .sema.ısı. 21: Memleket saat lyan, 21: KonUA- rinde ciddi hoşnudsu'Zluıklar uyandınyor- ğunu gösterirse, yaıni maddi ve mannl 
mad1~nı S()ruyordu. Bu muharebeye iş ma (Hukuk Umlnl yayma kun.unu), 2ı.ıs: du. kuvvetini herhangi bir zorbaya kaqa 
ıtirak etmış· bu'lunduğumu söy!ed\ğirn 10 &ham, tah'f!tlt. tambfyu - nukut bonaı <n dl k d ed Alınan cWd 

k 11 at), 21 .30: MOzlk <Rad_.. oırbıetruı _ a...r: İman bu hali görünce ken en ine kullanacağını isbat ense, ya ........... n ~k amiral ~k zabitleri bu •-·Zkı' L..·lmaccı'"" hcılledil-.t..• ıe .. ,,~ yç fu la .ıh... h t d ~ .-uu.c:ıı ,.,_. - ' ~-- • .,.,~ ~ .. ...., P.raetortwr>. ı - Frarw. Sohubert: haıyan u- §Unu soruyor: nü zunun sarsı ca
6 

.... ı a ınn an ,-
savaş mevzuu üzerinde hatırlayabildi· vertftrO. 2 - Fr. E. Au~: F.ra ota~ ope - Abnanya Versa.y muahedesini yok et- geçirmemelidir. Bu vaziyette Almanya da 

lim kad
9

r tafsilAt vennemi l'ica edi· B • d kt Ü IUk rasından uvertllr. 3 - o. Verdi: IA Porza del mekten başka bir makaadl.a harbe girse a- İngiltere iıle tam manaaile anlqm.ak içta 
yorlardı. Onların bu anulanru tatmin ır o orun g n Desttno OJ>P,ra.sından tm!rtftr. 4 - c. 8a - caba millt bk'llk iki haftadan çok sürer bazı şartlara boyun ejmesi icab ettiltal 
ettikten sonra a.nriralln dermeyan et- tnt - Saem: Le Rouet d'Omph9le, BenfonUc ., er geç anlıyacaktır. 
tiği mütalea pek enteresandı: notlarından şıtr. 5 -- O. Btzet: 1 !net Arleslenne arutt. a) 1 mı. l .. _.:ıı_ ....,.. bah edill (Timu) den çevinm Nevyif' Kemal 

di Prellld, Allegro Dee130 bl M1nuettıo, Allegro .~A~lm=an~y~a~da::;;ngil;:;;.;;;-;;-;;;;_;:ır;.;;"' ... .;;;;;';.;;;;;;;;.· -~:ıı:===========:===:==:====-• - Gemice küçük bir filonun, 'yor- '===========9 Oloro,,o. el Adagletto - d) oarıııon. 22.30: K k ı d ·ıA it t ı d 1 
!;'ğı!:ı';!ü~!1~ı~;.v;::.ı:·~ s:::!. :....~ .. sil< bir __ ~~·~.!~::'~~ :~~!°:'.:..':== ayma am ar Un vı aye e op an ı ar 
amiral gene dönüp dol&flyor manaün - Bugıin artık aar'anm hangi aebebler taıı- ki proğram. 
lih ge1iyOT ve: tı teslrin.Sc mcvdana geldlğlnl blllyoruz. .. -·-.. ·----.. -----... - .......... __ 

- Söyleyiniz 10.tfen, diyordu, şimdi Sar'a hakkında e.slöden pet 90k etaane- r ' 
sizin Seeadler nerede kont? ler vardl. Bar'alı olanlann yakılması No··beıç·ı eczaneler 

hakkında Fransad& oot estiden lcanun 
Şimdi sıkı bir delikte bulunuyor gi· bile çıkarmışlamllf. Çünttı bunlar feY-

b.i idim. Mopeliadaki atbda$aıım ıtanl aırı.metter göMrirlermJ.ı. Sara. 
Lhine bir balon uçunnak lhım geli - hamleleri o esnada TÜCudlerlnde feyt&-
r roU. Bu yolda Üzerinde l.ıjıliyeoeğim nın dolPftılmı gösteren teahilrat imiş. 

anlRr bir arkadaş tarafından kay. Tabll bu aaçma aapan teYlerden flmdt 
çot umğıs. Gerçi aar'aıun eebeblerl ve 

!>olan ruznamede sade Mopelia aduma ~lrevvilnü muu111 baktında timdi eMi-
mühimmatın çıkaıplmış Wunduğu ye b&lonca biroot ,eyler blllyoruz. Sar-
kaydimn olması ve Manila gemisinin aıar bir t&k1Dı tasnifi.ere t.Abl tutulmuş -
ıtarafınuzdan zaptedilmesini ~ tardır. Esas sar'a '" anzt ,.., mıntatavı 

ar'& c1b1. MeNll dhnaltn la.tnnda are bu gemiyi batırmış olduğunun ha • ~ olan bam 1111ar ve yahud kafa 
ika tini gizlemek olacaktL Sonra da temlklerlniD oerhl aebeblerle 19er1ye doi-

:Seeadlerin • iıumrlımyacak , olan • ru çökme& 11bl eebebler de :tall ve arız! 

Ciyaa uğradığı hakikatine tema cm &- olarak aar'&J& aebebtJet verirler. Fakat 
b h ktka~- pek zi de ba g1b1 aar"alar ted&~ oerrald Ue dO.-

ecektim ve u a "" ya Hrler. Sar"a hattında bir 181'1 7u:1 ,.. -

lrakıaşarak: sacalıaL Buırtntl lıü mnlrMdıemedlr. - SeeadJer, dedim, artık mevcud L~;;;.;;;;. _ _,; ________ --t 
~ildir. CeTab lstlyea ~ l*la 

d , ..... JOllUlalanft• ......... Abl iM-
- Bu nasıl ol u · dinle Wıkllrl a1111atıl111tı nıaMUr. _ 
- .Mopelia adasındaki meroan rttl 

Ba rece nöbetçi olan ecnaeler ...._. 
dır: 

lstaabnl ~lbetlndekller: 
Alrsarayda (Ziya Nuri), Alemdarda 

(Abdülkadir), Beyazldda (AAdıor), Sa -
matyadrı. fBrofilos), BmiOOntlındt <Salih 
Necatı>, l!:yilbde (Arif Bettr>. ftııneMe 
(Emilyadl>, Şehremininde <Nazmı), IJeh
sadebaşın.da <İ. Haktı), ~ 
<Suad), Ktıçtıtpazarda (llllrJnet OlmD), 
Batırköytin<M (Merkes). 

Beyoj1a clbetlndeldler: 
!stıklAJ cadde.sinde (Dell& 8'1da), oa

latada <Btıaeyln Hilanü), Tablmdıe (Ll· 
moncl,Jaıı), PanpJt.ıd9 Cl<1arcDealrea), 
Bef1kt&t&a (Alt Rıza). 

Botadtl. Ka41kl7 ... ~: 
ÖattklM'da (Öl:ner KenaJı), 8ıt.rQmde 

(Nuri), Keıdit6'Gade (Sti>M, Rlfat). 
Bily11tadada (Balk), BeybeUde <Balk>. 

Dtlakl toplaMdM bir tMık 

~ dün villyette Vall Muavini Htldai Karatabmm relallli .um. 
da topı.n""f. Jnrr.alR& aJd muhtelif me•lelArr vıe intilıab hazırlıkları etrafında 
konupnqlardır. 
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terkib, tesir ve cild güzelliji bakımından dOnyada meYcud kremlerin muhakkak ki en iyisidir. Mllballgalı reklamlara hacet yoktur. 

tecrübe ve mukayue kAfidir. Deposu: NUREDDiN EVLIYAZADE MÜESSESESi ISTANBUL 
Bir 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Mikdarı Muhammen B. 

Lira Kuruş 
Cinsi 

~ 7,~ Muv. T. Saati 
Lira Kuru7 

Lastik çızme uzun ve kısa 
konçlu 127 çift 745 87 14,30 

Balıkçı muşambası kısa ce-
ket, muşamba ve pantalon 150 aded 906 67 98 15 

Bahariye bakım evi elektris 2 11 15 30 
tesisatı i~ 321 58 4 • 

I - c n lerile muhammen bedelleri ve ımuvakıkat teminaı mikdarlan yuka-
r.ıld'a yazılı malzeme ve iş ayn, ayrı eksiltn eye konmuştu:. _ _ . 

n - Ek ltme 3/3/939 tarihine r:ıslayan Çarşamba. gunu hizalarınd.a goster:-
len saat erde Kabata.,ta levazım ve mübayaat şubesındeki alını komısyonunda 
yapılacaktır. 

III - Şartname ve keşifnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak 

alınabil<>ce ~ g bi nümune!er de gör!.ilebılir. • 
I V _ isteklilerin muayyen gün ve saatte kanu~ı v~.saik ile bırllkte ınt"z~ 

komisyona gelme eri ve çizme ile muşambalar içın numune getırmelerı ılan 
olunur. (1083) ---Miktar• Vabl. Beheri Mu. B, lubn .. 7,5 

teınina. 
Cinai 

Ura K11r, Lira K, Lira K, 

Ebiltm• 
pkli Sa. 

---
Gazyağı 
Gözt.aşı 

i60oö iğ." 147 60 2360 - l 7'1 - Açık Ek. 14 
18200 > 16.5 3003 - 225 22 15 

Göztaşı serpme makınes~ 
c Venneral marka 110 aded 15 1650 - 123 75 15,~0 

Kükürt için serpme ma· 

kinesj cSuperba veya V<!-
ZÜv marka> 104 > 15 1560 - 117 - > 16 

I - Şartnameleri mucib"nce yuJtarıcl;l yazılı 4 kalem malzeme ayn ayn açık 
eksiltmeye konmuştur. , 
Il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hiZ3lannda gösterilmiştir. 
m - Eksiltme 13/3/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hızalannda yazılı 

aaatlerde Kabataşta kl-in Şubemizin Alım kom'syonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler be:-gün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilır. 
V - 1stekliler'n eksiltme için tayın edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

ralariyle birlrkte mezktlr komisyona gelmeleri ilan olunur. cl08b 

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

Lira Kuruş.. Lira Kuru~ 
----

fO lık çivi 15/50 m/m. 2000 kilo 375 28 12 14 
Radranlı otomatik baskül 1 ade~ 700 52 50 lJ 
Kilot pantalon 12 takım) 
kasket 12 > ) 
kaput 12 > ) 546 41 05 15,30 

Çizme kösele 12 > ) , 
I - Yukanda cins v'" miktarı yazılı (3) kalem malzeme prtname ve mevcud 

tıüınuneleri mucibince ayn ayrı eks1ltmeye konmuştur. 
lI - Muhammen bedelleril~ muvakkat teminatları hizalannda gösterilmiştir. 
llI - Eksiltme 3/3/939 tarihine rasiıyan Cuma tJnil hizalanncıa yazılı saat

lerde Kabataşta kiin Levantn ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 

tapılacaktır. 
.ıv - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabileceği gi· 

bı nümuneler de görülebilir. 
. İs.teklilerin eksiltme iç:n tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile 

bll"lıkte mezkur komisyontı gelmeleri ilan olunur. (940) 

Cinsi Mik. Muh. B. Beheri 
Lira Kr. 

65 

lıtNfılltl 

Tut n Yo 15 Teminat 
Li. Kr. Li. Kr. 

975 - 146 25 

Eksiltmenin 
Aekli ve saati 

Açık arttırma 16 Boş bobin 1500 A. 
l8DdıQI 

I - Mart 939 tarihinden Ağustos 939 gayesine kadar ~ibah fabrikuında biri
kecek 1500 adei boş bobin sandıklan yukarıda yazılı ~eküde satılacaktır. 

lI - MuhammE::n bedelı ve muvakkat teminatı hizasmda yazılmıştır. 
ın - Artırma 16/3/939 tarihine r:ıstlJyan Perşembe günü ~:r:asınd:a yazılı sa· 

atte Kaba taşta l,evaz1m ve Mübayaat Ş~ besindeki Satış Komısyonunda yapıla
caktır. 

IV - Nümuneler hergür. Cibali fabrikasında görülebiPr. 
. V - İsteklilerin artırma için tayin edHen gün ve saatte ~ 15 güvenme parala· 

tiyle birlıkte yukarıda adı geçen Komiı:yona gelmeleri ilAıı olunur. c1158> 

Cinsi Miktan 
"""""' Muham- " 7.5 Muv· Eksiltme 

men B. T. Şekil Saati 
Lira Kr. Lira Kr. 

Pirinç etiket 81700 adet 400 _ so - Açık ekıUtme 14 
~i &abş kötJaaı 2900 adet 8700 _ 435 - Kapalı zarf 14.SO 

ıt 4000 K 2800 - 210 - Açık EU. 15 

~~~~~Ağıdı lyt cins 160000 a:~t 1500 - 1t2 50 • • 16,80 
y 1 umbası 146 adet 146 - tO 95 • • 16 
upışkısn mRcunu 175 Kg. 245 _ 18 37 • • 16,15 
1 - Şartnamelen mucibince yukarıda cins ve mikdan yazılı 8 kalem malze

me hiza rında gö.s r"l 1 usullerle satın alınacaktır. 
ll - Muham.me be e rile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eks ltme 15/3/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü hizalannda yazılı 

saatlerde K bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Kom'syonunda ya .. 
pılacaktır. Sinek ka ı iç n bir hafta evvel nümune verilmek lizımdır. 

IV - Ş rtname r her gün sözii geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
. V - Açık. ebiltm ye ışt'rak etmek ıstiyenlerin % 7,5 güvenme paralarile 

bırlikte eksiltme iç'n tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri ve kapalı 
zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de mühür1il teklif mektubunu ka -
~~vesaik ile% 7,5 güvenme parası, makbuz wya banka teminat mektubunu 
k tiva edecek olan kapalı zarfian eksiltme günü en geç saat 13,30 a kadar mez· 
~ komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermelen UAn olunpr. cll02ı 

1- muolblnce atın almacak 

, 

LUMBAGO BEL~.~, 

ve ARKA ROMA
TiZMA AGRILARI 
NiHAYET BULDU! 

MEŞHUR ALLCOCK S YAKILARI, AYNI ZAMANDA 

4 ŞEKİLDE iCRA YI T.ESIR ADAR EK B0T0N AtRILAR

INIZI TEDAVi VE TESKİN EDER. 

Arka ,,. Bel, Lumbago. Siyaı..k wp Cog\i• 

aj:ı:rılarınızdan ıııırap ç.o.kınrnll'n heman MU· 

hanHızden bı r AL LCOCK S yaloall\I al1nıa ,,. 
a~rı)&n mahalle yapıttınnıa Pek u aaman 
aarhnda - kuvwııb qnlannıa ailkun 
bulacaktar. Bır ALLCOCK S yakaı. le••· 
nnı aynı umanda 4 fllkılde ıfa eder: 1) Oto. 

mauk maaaı - tt Atnyan yeri... ,eni 
bır kan c.vt'lıln - ıı lıhhl bi& .-klık 
.. vlı& - 41 Ku.,_ııı ve .~ bir ehn 
ogmaaı ı.e.ırlerı 8ıa lflnıde "-'1lken 
ALLCOCK'S yakaaı ıea&nnr yapar,,.. butun 
&tnlan def.S.r. 

ANİ 
TEDAVlf 

,....,... -- .. , ALL• 
IOCa 1 f8lııııaı f8'•1f•,. 

_,,, Ot•-·' .. ... tlUri,.. ........ , ...... ,... .............. -. ... ..,.. ... "" ..... ...... 
ARTIK A6RILAR 

NIHA TET BULDU .•• 

l&r ALLOOCll't p. ................... 
ııtı lntil -· .. 
ıı.....tıı .. - ıılr ................. ........ ...,... .. 
.. .. , • ..,_ 1191'1 .............. 

ALLCOCK'S yakılan. •o~k alpılıtı ve 
Oksuruğü teda"ı ve bulllJ\ atırılan wakın 
9der $ayanı hayret ve ~abuk 1.eeın ılı· 

barıyle lwr kullanan eon der- -mnun 
kalır Keman buRunden erzahaııenıaden 
bir ALLCOCK S >•k .. ını alınıa Fıatı 
17 l/'l kunışıur Ucua"" ıaklıt yakılardan 
1&kınınıa BLLo ka hu; bır )'&kı kolayca 
yapı,ıınhp kaldırılmaa, ve bu de,_ ıeaır 
gOstennea Hakıkı yakılar 61.erindekı 
lurmı:r.ı Kartal ve Daıre ınark&1ı.aa d.ilı.ka' 
9dınıı.. 

~ 

ALLCOCK'S POROUS PLASTERS 

1939 modelleri geln "ştir 
L ünyanın en aağlam ve en ucuz, 

Mi ELE 
IGT llABIRBLBBIDIB. 

Paalanmaz, lekelenmez ve bozulmaz. 
Yedek aksamı daima mevcuddur. 

Anadoluda acenta aranmakta 11r. 
Taşra Satı~ yerlerı : 

.._onyada Kaıı~ı Necat , Enurumda 
Net' et ol .. lcot u 

TÜRKİYE UMUM VEKiLi: lst nbulda T11ht11luıle caddes• No. ~ t .JAI< DRKAT ... O 

(1) aded devvar ve seyyar elektrikli iskele vinci 17/1/939 tarihmde ihale edile. 
mediğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - 'Muhammen bedeli lif İstanbul (13.000) lira ve muvakkat teminatı 
(975) liradır. 
rn - Eksiltme 31/3/93iJ tarihine rulıyan Cuma günü saat 15,30 ra Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komısyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye l§tirak etmek istlyen firmaların ınufagsl fenni tekliflerilc 

_beraber kataloklannı, kaldırma indirme ve fren tertibatını açık oiarak gösteren 
resimlerini, btrlnci sınıf bir firma olduklannı gösterir evrakın ihale tarihinden 
en az (7) gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü müsktrat fabrikalar 
şubesine vermeleri ve teklifierinfn kabulünü mutazamının vesika almal lA 
zımdır. Aksi takdirde eksiltmeye istisal edemezler. an • 

VI - Mühilrld teklif mektubunu. kanuni vesaik ile S nci maddede y lı k 
.1 ı..+ • ak vesik «- azı e -

sı tmeye 0o9•ır ası ve ,., 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme gu""nü en g t 14 ~0 
k d 

-LA- ko . b eç saa .... a 
a ar me;c.a.uı- mısyon aıkanlığına makbuz mukabilinde ve::-melerı lazımdır. 

Cinsi 

Tuz kOfesı 
Yangın söndürme 

Mlktan 

sooo adet 

---
Mubam· 
men B. 

Ura Kr. 

900 .-

(984) 

% 7,5 mu- Eksi tme 
vakkat tem-

LlrH Kr. şekli saati 
67. 50 açık eksiltme 16 

BANKA 

KOMERÇiYALA 
ITALYANA 

Tam tıen t ye edilmiş sermayesi: 

7UO.UOO.OOO ita.yan Lireti 

Merkezi : MİI..ANO 

T3u1 un ı •.} d.. İst.ı:ı.nbul, Izmlr, Loncır. 
ve New-Y rk'ta Şubeleri vardır. 

J!ariçttld Baııl:alarımız: 
BANCA CO ERCIALE İTALWIA 

• M r eme, Toulouse, N1ce. 
en•..on M ac . M ntecarlo, Cannes, Juaa

- Pir. . Vllle! nche - sur - Mer, Casab
ca CM rocl 
Bı\NCA C'OMMERCIALE İTALİANA E R0-

111 '\ • Buc1·:-es•. Ar d, Brailn, Bruov, Obıd9 
~anze. aaıaz. S.btu, Timichoara. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA • 
'ULGARA, Sona. Burgu, PJovdlv, Va.rna. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 19 
'EOITro, Alexandrle d'Egypt.e, Elkahlai 

'ort - Said . 
B.~CA OOMMERCİALE İTALİANA • 
RF.CA, At.na, Plre Sel~nlk. 
'UNCA COMMERCİALE İ'I'ALİAIU 

'PlJST CO'.MPANY, Pihlladelphla. 
BANCA COMMERCİALE trALİAJIA 
RUST COMPANY - New-York. 

MUsterek Bankalar 
nque Franç~lse et İtallenne pour l'~ 

ou" du sud, Parts. 
\ 

Ar!~ı.ntlııde: Buenoo-Alres, Rosar1o dıl 

nta fe 
BRF.slLYAda: Sao-PauJo ve blfhO& §elD. 
rl'l'\de şubeler. 
CHİLİ'de: SanUago, Valparatso. 
COLOMBIA'da: Bogota, BarranquWa, Mt-

1efi1n. 
URUOUA Y'da: Mont.evtdeo. 
B \NCA DELLA SVIZZERA İTALllNA: 
T...ugan~. BellinoZOna, Chlasso, Loca.rno. 
7.urlch. Mendrlslo. 
11:\NC.t UNGARO - İTAI.İANA 8. A. 
PP!'te ve başlıca Sehlrlerde Şubeler: 
HRVA 1'SKA BANK D. D. 

Zngreb, Susak. 
a.uıcA ITAIJANo - LIMA 
LbD& <Perou) da bıill1ca (lebirlel'de IJ1dle 

er· 
P..\NC.t ITALIANO - GUAYAQUIL 

ouııvaqutl 
b&anbnl Merkezi: 
G~ata Voyvodh Caddeal, Karatay Pala& 

Telefon 44845. 
istaa•.ı llünn: 
A'alemclr Han. Telefon 22900 '/J/11/12/11 
Bloyoflu Bürosu: 
JstlklAI Ceddesl No. 247. Telefon: 41048. 
Kısalar kan· İtalya ve Macaristan lotJI 

ve Tourlı tlque çekleri ve B. c. 1 'I'RA~ 
r ER'S çei:"ert. 

.,,. Doktor. 1. Zati Oget 
Beledıye karşısındaki muayeneha

in e öğleden sonra hastalarını 

•••· kabul eder. . ......................................................... _ 
Soa Posta 

Yevmi, Siyası, Havadis ve Halk ıazetell -··-Yerebatan, Çatalçeşme sokat. 25 
ISTANBUL 

Gazetemızde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

-···--ABONE FIATLARI 
1 • a 
ene Ay Ay 
ıc,. Kr. Kr. 

TttRKtYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN ~J l~'O '110 

ECNEBl .,!, )J '4 1(.1 800" 

Abone bedeli peşindır. Adrea 
değiştırmek 25 kur iftur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
000 

Gelen eoralı •eri Hrilma. 
llanlaTdan me•'uliyet alınma.s. ~ 
Cevab içın mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilAvesi lazım~ır. 
levazımı 17 kalem 2837 .M 175. sı > • ı6.20 ..,., .............................................. ._ .. 

I - Liste w şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktan yazılı iki kalem ; Poıta kuıuıu : 741 İıtanbul l 
malzeme ayrı ayrı eksiltmeye konmuftu~ i Telgraf : Son Posta 

II - Muhammen bedelli!rile muvakkat teminatlan hizalarında gösterilmiştir. S Telefon : 20203 : 
III - Eksiltıne 17 /3/939 tarihine l'llllayan Cuma günü hizalannda gösterilen '\, ............................................... ; 

saatlerde Kabataşta levazım ve milbayaat fUbesiındeki aimı komisyonunda. yapı. \..._._ ___________ -"'; 
lacalctu'. • .... -. ... -················-··-------·-

IV - Liste ve prtnameler her giln IÖıil geçen §Ubeden parasız olarak alına Son Posta Mal\ıaası 
biiir. 

V - ~~ye lft~ edece.lder tayin edilen &üa ve ...ıen. ~ 'l.~ lilvemne 
paraJarile bırlikte mezkur tomısyona ıelmeleri ilan olunur. (1311) 

Nş yat Müdürü: Selim Ragıp Ef1181 

8ABIPLat: S. Ragıp EK.iÇ 
A. Arcm UŞAKUGla 
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ile SABAH - OGLE - AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA muntazaman dişlerinizi t1rçalayımz. 

SIHHA TiNiZi KORUYUNUZ V E ..... 
Grip • Nezle • Bronşit • Soğuk algınllğı • Romatizma - Baş ve Diş 

airılanna •• kınklıktan haııl olan bOHiıı ağrılara kartı binlerce k~i tuafından kullanılan· ye te.irindeki •ftr'at Ye 

kat'iyetten dolayı herke. tarafuıdııı takdir ile taV1iye edilen 

SEFA Li N'i tercih ediniz 
Yatmurlu, karh, aoğuk ~!!.' s~I v!sı~a~ız! ~ruyan en kuvvetli i!Aç 11 Pir kaşe SEFALIN 11?. k! ~r ~m~da ~i 1.!: ! sıhhate kavuşturur. 

Mideyi bozmaz Ye kalbi yormaz, fcabı .,da günde 3 tane alınabilir. 

Her eczaneden ısrarla 

A • 

isteyiniz ve tecrübe ediniz. 

T aklidlerinden sakınınız. 

Amerikada birincilik kazanan dünyaca tanınmış GAROD RADYOLARI Avrupanın en büyük ve en 
muhte§em vapuru olan NORMANDİ Müzik Mildürü Prof Bonnety tarafından intihab edi1miıtir. 

İf bu RADYONUN 939 MODELLERi en mütkillpesendleri memnun edecek eV1aftadır. 

Son sistem otomatik 

Her ev kadınının eşi, yavrusu ve kendisi 
için yapacağı mevsimlik 

YÜN ÖRGÜ MODELLERILE 
BUGÜN ÇIKTI. G A R O D Ajurlu ve çizgili bir Rob • Fontazi bir Jilu ·Bir Şehir Robu· Oç Renlı:ll 

ı Manto - Genç kızlar için Bluz · Na nuk • Şık bir erkek jllesi - Spor ve 
Radyo arım Seyahat Kostnmn . Diyttgonal Bluz - Şömiz. KOlot - Mncar Bluza - Ôğle-

Görmeden Başka Marka Almayınız. den sonra için Bluzlar· Manto, Tayyör, Kazak. Ceket ve Kostnmler. Ço-
cuk giyecekleri - Kazaklar ve bir çok faydalı ylln işi bilgllerL •• 

Acentası ve Sabı Salonu : Bütün iğne hesablariyle 

S. CiVAN liMiTED ŞiRKETi 4 Renkli bir kapak içinde 36 sayfa 
Galata, Karaköy Pala• ııra~ı No. 91 - 93 yalnız 25 Kuruş. 
Dahili ıehirler için a--enta aranılmaktadır• 

TAKSiTLE SATIŞIMIZ YARDIR. '~---•T•o•~•ıy•e•Y•a•~•ne•v•~•'•ıs•~•n•~•ı•A•n•ka•n-c•~•.•N•o.•s•a---~ 
Havalar soğudu dikkat ediniz. Hafif bir nezle veya kırgınlık hissedince hemen 

alınız. Bu suretle hasta
lığı önlemiş olursunuz. 

N 1 O B O R 1 N ılzl baş, dit ve romaUzma 
aırılarından, aezıe ve gripten en çabuk 

kurtaran emsalsiz 1eaı bir devadır. 
Bir kaşe 6: Altılık kutusu 30 kuruştnr. Her eczanede bulunur. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berllıı 

Türlriye pıbelmı 

Galata • İstanbul • İzmir 
Deposu: tat. Tiltnn Gümrüğ(l 

* H• tarla bank lfi * 

Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik İşleri Umum 
Müdürlüğünden : 
İdarenin Silahtar Uıbrikasında tera küm eden ve senevt miktarı 15000 

tonu bulan .kömür Curufu (Cenele) satılacağından şeraiti anlamak üzere istekli-

lerin levazım müdürlüğüne müracaat et meleri ilan olunur. (1150) 

~--------------...................... ~ 
lyi lıır mıde, muntazam bir hazım 

sıhhat ve neş'e demektir. 

Mazon Meyva Tuzu 
Mide v~ barsakları boşaltır. Hazım

~;ızlık ve ekşı!ığı giderır. VLcude 
ferahlık verir. Alınması gayet ıa.ur 

tesiri tabii kolay zararbıı ve ka t'Mir. 

Hazımıızhk, şitkiıilik, bulantı, 
Gaz, Sancı, mide bozukluğu, 
barsak ataleti, inkıbaz, sarılık, 
safra, karaciğer ve bOtlln mide 
ye barıak rahatsıılıklannda yal· 

nız MAZON MEYVA TUZU alıntı. 


