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İzmirdeki Dikilide diin de 51 zelzele 
zelzele 
faciası 

·-.. --........... _ .................... ·-·--·-~·--........................ -......... _ ............ -,Enkaz al t1.11.dan 

Sovyetler Lehıstanın 
yarısını işgal edecekler 

dün 41 cesed 
ç1.kar1.ld1. 

Yirmi beş tane de kayıb var ! 
Sovget ordusuna terki kararlaşan 
arazi Almanların tahmininden/azla 

Dikili ile .iki kög harab oldu, 
kaza merkezinde 100 ev yıkıldı 

Almanyaya Romanya 
mö.,terek hudud 

ve Bacaristanla. 
bırak1lmadı 

Londra 22 (Royter) - Ber11n ve 
Mookovadan alınan haberlere göre 
Lehi.standa, Alınan ve Sovyet ordu· 

lannın ~gal ed~ltlerl m.ıntablar 1 
tMbit edilmiftir. 

İki tarııtf aırasında kararlapn an • 

Hariciye Vekilimiz 
Sovget toprağında 
Şükrü Saracoğlunun Sovget 
ajansına mühim beyanatı 

Hariciye Vekilimiz Kadeş vapurunda Sovyet elçüile görilril:rken 

Dün sabah Ankaradıın şehrimize gelen kolonisi ve bll'9ok zen.tıa, kalabalık b1r halk 
Hariciye Veklli Şüktü Saracoğlu bir muhar- kütle.il. tarafından ulturlanmışlardır. Bu e,s. 

rlrlmlze şu beyana,;tı bulunmuştur: nada Sovy&t sefiri, uturlamata gelen Sov • 
- Bay Potemkinl.~ ziyaretini iade için yet kolonlsinln samiml duygularını Hariciye 

Moskovaya gidiyorum. Orada iki memleketi Vekiline anlatınlf, Hariciye Vekilimiz bu aa
alakadar eden mesc?leıerl konuşacağım. Her mimi duygulardan çok mütehassu oldutu -
şeyden evvel Türk efkArı umumtyeslne tav- nu, ~ekkür ettlllnl SOvyet sefiri n.aıtaslle 
zlh etmek isterim ki, memleketimiz arasında 
dostluk ve emniyet; hissi arzu edllecell ta - Rus kolonisine blldlrmlştir. 

Saat on ~te Kade~ vapuru rıhtımdan ay
clAr sağlamdır. Son :zamanların beyneJmllel 
karışık hftdlselerl, aramızdaki emniyet ve rılırken coşkun tenhürata vesile olmuştur. 
menfaat blrllğl vaz!yetlnl sarsmak .şöyle Veklllmlzle, Sovyet scflrlnl, uğurlamata ge -
dursun, bllfıkis takv.ye etmlştlr. Bize Sovyet lenler tarafından şiddetle alkışlanmı§, rıh • 
memleketinden iyi havadisler ge~ireceğlml tımı ve caddeyi dol<J,uran halk: cYaşayın. dl 
tlmld ediyorum. Türk milletinden Sovyet ye bağırmışlardır. 
rnUletlerlnc dostlutt hisleri gotüreceğlm, Bu Kadeş bugün saat 16 da Odesada olacaktır. 
hareketle memleketin samimi arzularına ter-
cümem olacağıma emlnlm.11 Hariciye Vekilinin Tası ajansına 

Vekille beraber Anknrndan şehrimize ge - beyanatı 
len Sovyet sefiri saat 14 de Perc.palastn Şük- İstanbul 22 (A.A.) - McıSkovaya hareke -
rü Sarnco~lunu zlyare• f'•ml!ıtlr. tinden evvel Harlcl711 Veklli Şükri.i Snracoğ-

Harlclye Veklllrniı Şllkrü Sarar.oğlu ve lu Tass ajansının muhabirine beyanatta l>u-
Sovyet seflrl, saat 15 ı'I Kadcş 'apurlle Sov- ıunnrSJ.k demiştir ki: , 

i.it l d . -:~ ,~-v yet Rusynya m evccclhen yola çıkmı~ ar ır. u- Mos!a!pvay "ijı'h?Ct~~lm şu sı _ 
Hnrklye Veklllm!.ı ve Sovyet sefiri G:ılnta fa~ ~~ · ' '-'a.idisIJl: •Tıirk• milletinin 

rıhtımında Dahlllv~ Veklll Fa.Ik öztıiı' '.ı fİO~yet' mi et'l lne snmı.~ıarını vön
ta.nbul vali ve belcdlJe reisi Lfıtfi Kır&i 's- dennckle bah~~.d'kriii"Cmlcket nrasın
ta.nbul koınutanı General Halis ı:ljı~ , ~mlml emniyet bağlarını tak -
Yugo.5lav sefiri, So~·ct, Romanya konso J.ıııl!Plll!y~e ederek seyaha''n:den dönece~lmden e
ları, ~ dahlllye veicUl Şükrü Kaya, Jtua nln bulunuyorum.:. 

lqma mucibince Sovyetlere terkedi· 
leoek olan ara.z4 Almanların bu hu· 

(Devamı T lıw:i sayfada) 

lngiliz -Fransız 
Yüksek Meclisi 
tekrar toplandı 

Londrada yapılan içtimada 
silah imalahnın 

arttırılmasına karar verildi 

Paris 22 (A.A.) - İngiliz • Fransız D1klll 22 (Zelzele mıntakasına gönderdi -
y(lksek meclisi bugün İngilterede, Fran- timiz muhablrlmlzılen • - Şu anda dlklll b
• namına Daladye, General Gamelin ve za.suun ve köylerinin maruz bulundutu fe -
Amiral Darlan İngiltere namına da Çem JAketl anlatmak içln şöyle bir tasnife tlbi 
berlayn. Lord Halifm ve Lord Chat • tutmak llzımdır: 
fieldin iştirak.ile toplanmıştır. Biri sabah İlk zel~~ geoe saat 2 40 da olmuştur. Ev
~·. d lğeri öğl~e~ sonra olmak üııere Ud velA. gök gürültllsünü an'dıran bir u~uıtu tşl
ıQtırna akdedılmıştlr. . tllmlş, sonra denizden bir su sütunu yük -

. Meclia 14 Eylfil toplantıslndanbt;rt hl· selmiştlr. Bunu tadben de Dlklli kazn mer
~ıs olan vekayii . v~ bu~.ları~ netıcele - kezinde 200 ev tamamen. 600 eT de 1ç1nde 
rini tetkik eylemııştır. Muttefilclıerin plAn .. 
larını te.mamile müessir kılmak üzere oturulmıyacak der?cP.'I ~ çokmllştür. Şehir O.-
alınacak tedbirler hususunda tam bir deta, bombardıman edllm~ blr haldedir. Tek 
mutabakat hAaıl olmuştur. sağlam bina kalmam1ş

4

1~. 
Mecl1s, sllMı ve mühimmat imalltı Enkaz albnda kalanlar 

meselesini de tetkik eylemiş ve iki hU • 
Jdlmetin gayretlerini artırnıak ve ahenk. 
ilEştirmek üzere takib edilecek usuller 
hakkında mutabık kalmıştır. 

(Den.mı T inci sayfada) 

italya ve 
Balkanlar 

Roma 22 CA.A.) - İtalya ve Yunan hü • 
lcfunet.ıerlnln Yunan - Arnavud hududun -
dalci lı:uvvetlerlni gerı çekmek hususunda 
verdtklerl ~ararı me ızuu bahseden İtalyan 
matbuatı, Italyanm faşist siyasetini tebariiz 
ettirerek İtalyan hükQmetlnln Baltan mem· 
leketJer1 ile iyi kom~u.uk münasebetleri ida
me e~k ve şarki Akdenlzde her türli.i ka-
rışıklıkları uzaklaştırmak arzusunda bu -
lunduğunu yazmali:~.ı.drr. 

Zelzeleyi mUteaklb halk korku içinde so
kaklara dökülmllş, blna\arda bulunanlar en
kaz altında kalmış, kaçanlardan da geçtik -
lerl yerlardelrl blna1uın yıkılmaslle ölenler 
bulunmu.ştur. 

Ölen ve yaralananlar 
Ölü sayısı 36, ağır yaralı sayısı 41, hafif 

yaralı sayısı da 64 dfl,· Halen enkaz altın
da kaldıkları sanılan knyıb1a!' 21 dlr 

İlk yardımlar 
Bütün resmt ve husu:1 binalar yıkıldığın -

dan telefon, telgraf hatları hasara uğramış 
ve facia ancak bir saat sonra Bergamada 
duyulmU§ ve yrdımil koşulmuştur. 

Ölen memurlar 
Diklll emniyet amiri Hüseyin Avni, güm • 

rük muhafaza ta~ım komutanı Ahmed, De-

llktaf ~retmenı Ali RlZfl kurbanlar arasın .. 
dadırlar. 

Dikili Kaymakamı yaralı 
Dikili merkezinde 24. Kabakum köyünde 

12 ce.sed çıkarılmış~tr. Yaralılnr arasında Dl
klll kaymakamı Abdürr•hman YüksEık ve 
ailesi ve kızı, hükfuncw doktoru Süıeyya, be
lediye ebesi Makbul". ziraat memuru Muam· 
mer vardır. 

Facia duyulur duyulmaz Bergama itfaiyesi, 
Jandarma kuV'Vetleri, plyı:ıde nlayı Jmzma, 

küreklerle gelerek ce ;edlerl enkaz altından 
9ıknrmiŞlar, birçok vatandaşla.n ölümden 

kurtarmışlardır. 

Kıulayın yardımları 

Sabah İzmir vali.si ı·cfnkntlnde Kızılay rei
si olduğu halde fncln rnahalllne gltmışler • 
dlr. Yaralılar İzmir ve Bergama hastaneleri· 
ne kaldırılmışlardır. 

Açıkta kalan halk Kızılay tarafından ça 
dırla.ra yerleştirilmiştir. 600 ~adır daha ls • 

tcnmlştlr. Dlklll ne 'I'aş ve Kabakum köyleri 
tamamen yıkılmış~1r. İane defterleri açı! • 
mıştır. 

41 cesed çıkarıldı 
Dlklll 22 (Husus! muh&blrlmlzden) - Di

kilide yüzlerce amele ekibi tam faaliyetle 
çalışarak maili inhidam blnalan yıkmakta, 
enkaz altında kalan cesedlerl mt.ydana çı -
karmaktadır. Şimdiye kadar 41 cesed çıka
rılmış, hazin cenaz:ı merasimi yapılmıştır. 

(Devamı T inci sayfada) 

Romanyada vaziyet 
Dün Bükreşte 232 (Demir Muhafız) ın 

kurşuna dizi dik eri bildiriliyor 
Londra 22 CRoyte.· ı - Bukreşten yelen ha· kuz krunplnrına se7kedllmlş olan birçok aDe

berlere göre hüb.ii.me~. 6Dem!r Muhafızo teş- mır Muhafız11 azası kurşuna dizilmiştir. 
kil1\tının bak~~lertn1 temizlemek üzere, en Bunlardan, yalnız bir kampta 44 ve diğer 
şiddetli tedbirler almıştır. bir kampta 32 kişi Olum cezasına çnrptml -

Müteveffa başvekllln iktidar mevkllne 1 mışlardır. 
geçmesini rnüteaidb, tevkif edilerek temer • Diğer blr habere &or• 11e, •ün arı-

dizilenlerin sayısı 292 kişidir. Ayrıca, blrka9 
kişi tevkif cdllml.ştlr. 

Londra 22 CHususiı -- Mute•effa Roman
ya başvekili KallnMkonun cesedi, Biikreşte 
Eli~ hastanesinde halka teşhir edilmlf-
* · (Devamı 3 üncü sayfa.do.) 
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SON POSTA Eylfıl 23 

H •• akale: = Büyük adamı büyük yapan karakter ... Sözün kısası rgun 
Harbin derin 
Sebebi eri 

Yazan: Muhittin Birgen 

T akriben yirmi gündenberi, Alman 
radyo istasyonlar;, neşriyatlarını bf -

tlrdlklerl zaman, so11 söz olarak her vakit 
ayni cümleyi tekrar ediyorlar: cAimanya bir 
haksızlığın tamiri için mücadele ediyor!• bu 
cümlenin manası cAln!anya Versallles mua
hedesinin hükilmlortnl ortadan kaldırmak 

için harbedlyon dau ibarettir. Buna muka -
bll, çoktanberi, İnçıl ··;renin tekrar ettiği harb} 
aebebi de bqka türlfıdfir; o da diyor ki: cBiz, 
milletlerin hürrlyetl~rı ve hakları için harbe
dlyoruza her lk1 şia:-ı da ortaya atanların 

kendi kendilerine ta~ ne kadar samımı ol
duklarını ölçmeğe lüzum gormeyiz. Fakat, 
biliriz kl. Almanya haksızlık yapmak 1mkl
nına malik olduğu müddetçe onu yapmaatan 
çek1nm!yecek, İngiltere de her şeyden evvel 
kendi menfaatının emrettiği yoldan git -
mekte tereddüd etmlyecektır. 

\ 11/ıı 
/~ 

1 Tek dişi k-al-:n-ış canavar 

\. I!. Ekrem Talu 

G eçen Umumi Harbden bugüne ka .. 
dar, yirmi beş yılda, kanserle v~ 

remin ilacını bulamıyan beşeriyet, bu ! 
nunla beraber boş durmamış •• yeni yenJ 
ölüm vasıtaları keşfetmiş, bunu A '"naili 
zimamda.rlannın resmi rsanından .ı · 
yoruz: cEğer İng"ltcr ~ ..ı ,... 'p .. d • hıi • 
kirniyetine gG nere.K w n~yaan oJnı.. 
makta devam ederse, o aman biz de 
mağlU'b edilm0 z olduğumuzu yeni silfıh. 
lar kullanmakla kendisine isbat ederiz!> 

Pek çok zaman evvel bir devlet adamı anlattı: budur. 

Altında da zorlu bir tehdid: cLakin, o 
vakit de İngiltere insani prens-~lcrden 
artık bahse kalkışmasın!> 

Bu satırlan okuduktan sonra rahmet
li şairimiz Mehmed Akife, medeniyeti 
etek dişi kalmış canavar! .• > diye tavsif 
ey1ediğinden dolayı ta'n edenleri hatır. 
ltıdırn. 

Şu halde, harb vc\nesının tes:!ri altında ve 
büyük ihtiras dalgaı.ır• içinde, siyaset adam
lan tarafından söyl~ ::P.n sözleri bir tnrnfa bı
rakarak, bugtin birkaç bliyilk milleti ti:endi 
sıı.ha.ııma çekmif olan mücadeleye, tarihin ve 
llmln objektif gözlle bakarsak görürüz ki, her 
11d taratın iddiaları kendller!ne göre samimJ 
de olsa bugtlnkü harbb asıl .scbeblerl söy -
lenmekte olanl~r de~ıldlr. Ona bagka sebeb
Jer aramak lhımdır. 

Etrafıınızdnld mücadelE'yl. onun bütün ma
nalarlle tamam anlamamız için, bu başka se
beblerl aramıya ~"bbils ettiğimiz zaman bir 
çok vakıalarla kar4~aşırız. Çilnldi, sebeb, ne 
bir ve ne de lk1d!r. Birçok sebebler araya 
gelmiş ve harb pa ~&.mıptır. Bunları ayrı ay
n tetkik edip bir neticeye varmak için, ilim 
adamları glmdlye kaıiar clldlerle eserler yaz
mışlar ve bundan böyle de yazacaklardır. Şu 
halde, blz, günlük bir makalede olsa olsa bu 
sebeblerln bazılanndan bahsedeb!Urlz. 

- Gençlik, merkeze uzak vilayetlerden b::Z.inde nüma~ 
yapıyordu. NümaN bir ırk aleyhine müteveccihti. Mene • 
dilmesi lAzımdı. Telgraf başında itfaiye tarafından nüma -
yi§çilerin üzerine su sıkılmasını emrediyordum. 

Şefim kAğıda yazmay:ı başladığım cümleleri görünce ko. 
lumu tuttu: 

cNe yapıyorsun, bu kış günü çocuklarımızı hasta mı ede
ceksin?> 

f şte .size bir m.Jw ki şefimin ne kadar rakik kalbli oldu
ğunu gösterir, fakat bu, karakterinin bir yüzüdür, tek ço
cuğun sıhhatine kartı bu derece alAkadar olan şefimin va 
tan tehlikeye girince binlerce genci ateş hattına yollamak. 
tn tererldüd etmediğini de biliriz, kara·kterinin ikinci yüzü 

Büyük adamları büyük yapan şey iki zıd hissi tek ka -
rakter içinde büyükle~tirebilmek kudretidir. Çok müşfik, 
çok rakik kalbli, en basit vatanda§a karşı da son derecede 
alakadardırlar. Fakat bu hassasiyet, bu şefkat lüzumu ha -
linde yerini sonsuz bir metanete, azme, dem1r hissiz.liğine 

terkeder. Artık onda sadece gayeyi göriirsllnüz, sinir kal -
mamıştır. His kalmamıştır. Yalnız muhakeme işlemekte. 
dir. Arhk o, bir makined!r. Sağda.n soldan gelebtlecek te
sirlere karşı IAkayd, yalnız milletin men!aattne doğru yü. 
rüyen bir makinedir . . 

Z2vallı Akif~ Bu tavsifi ne kadar da: 
yerinde kullanmış. Onun kasdeylediğf 
medeniyet, bizim bu nam altında alelıt
lak bildiğimiz ve bellediğimiz medeni • 
yet değil, işte bu idi. İlmi ile iktidarını 
ve mesaisini ihyaya de~il de imhaya 
hasr ve vakfeden medeniyet. 

Taş veya ki tunç devrinde yaşamış ~ 
fan en uzak cedlerimize barbar sıfatını 
izafe eden bizler, bugünün medeni insan. 
ları acaba bunu hangi salahiyetle ve ne 
yüzle yaptık? 

Gücümüz sade öldürmek bahsinde ye--
tiyor olduğu halde ne diye medeniyet 

Her insan büyük olamaz. İki zıddı bir karakter iif.:nde 
toplıyamaz. İşte bunun içindir ki büyüklerimize itimad 
ederiz. BiJirlz ki yapılabilecek şeyi yapmıştır. 

iddiımnda bulunuyoruz? 
Vı:ktile dinamiti icad eden Nobel, bu• 

mm yüzünden insanların başına gelen 
felaketten ürkmüş. o felaketin nedame • 
tini duymuş ve işlediği günahın kefare • 
tini -insanivetle alay eder gibi- kazan,. Felsen dü,,üncey~ nazaran her sebeb, bir 

başka sebebe bağlıdır. Filozof sebebJerln se -
beblnl anyan ve bunu bulmak isterken ek
seriya şaşırıp kalan adam olduğu ıçin, ben 
karllerlml bu tl.lozotla beraber ilk ve son se
bebi aramıya sevı.-P" ... ~· ·10~llim. Bunun bir 
tanesi üzerinde duracağım. 

Komik "Harold 
Lloyd,, neden 
Göz ilik lüdilr? 

1~--················· .. ········~··········· .... ··--·")1 
Hergun hır fıkra ~ 

* 
Cihan Harb1, Alm'lnyu ile diğer bütün mll

leUer arll.'!ında cereyan etti. Dört sene silren 
bu harb esnMında bu mllletıerln pek çoğu 
ezildi. En çok ezilen, iki ağır harb yükünü 
blrblrt üzerine sevkeden Rusya lle Almanya 
1d1. Birinde harb, mı-mJeketın bütnn içtimaı 
ve stynsı temellerini söküp attı, dl~erlnde de 
hemen hemen aynı ş<?yler• tekrar edecek de
recede tnhrtbat yapt.ı. «Cihan Harbini kim 
kazandı?ı diye &0rac ık olursak ona şu cevabı 
verlrlz: Altın! Son sliz onun oldu ve altınlı 
memleketler, harbde büyük zayiata u~ra -
mı.ş olmakla beraber, ondan çıktıklan ıamnn, 

Holivudda CGözll1k.ft adam) diye anılan 

san'atkA.r (!Harold Ll..ıyd> yeni bir tllm çevir
mektedir. Bu san'atit\nn neden gözlUklt'ı ol
duğunu hiç meralı: ettınlz mi? Anlatalım: 

. 
Ben de bilmiyorum = 

Açıkgöz bir MarBilyalı, bir ilaç 
icad ettiğ:ni, btı ilaçtan içenin ilel~
bed yaşıyacağmı 1ddia ediyordu. I -
cad ettiiJ• ilacı şişelere doldurmuş, 
yanına da bir yamak almış, kalaba
lık bir caddede barbar bağırıyordu.: 

- Bu ilaçtan içenler için ölüm 
yoktur, işte ben tam üç yüz yaşında
yım. 

Geçenlerden lfri dıırmuş, 'bağıran 
Marsilyalıya bakmış, ve yam.ağına 

Hollvuda vardığı nkl~ <Loyd) yalnız kome 
dl drnmatlklerde rol yapmıştı. Muvaffak o
labilmek için bir tıp 7aratmar.ın lfızım ol -
duğunu derhal kıı.vrddl Kendisi için bu gü9 
bir mesele teşkil ediyordu. Çünkü slmnsı bu 
gibi komikliklere mü.said oer,1ld'. Halbukl 
kendisi (komik) olmak lsUyordu. Onu dlnll
yclim: 

kı.!a bir mtiddet nef'!J aldıkları vakit, kendi- - (Şarlo) yu ta.llJde ye1tenemezdlm ... 
• gizlıcc sormuştu: 

lerlnl yeniden sıhhatte hl::.settUer. Başka bir şey bulmat lcab eyliyordu. Bır nk- ~ - Hakikaten üç yüz yaşında mı -

Altısnıı yani semınyesiz ve fakir mem _ fam bir dram seyr1'.:t7ordum Papaz rolünü 
leketıere g !ince, onlar sıhhatlerini bir türlö yapan san'atkO.r (gözlftkl tnınyordu. Bu göz-
1ktl.sab etmediler ve yi:ml senedenbcrı mOte- lllkler baldan yapılmıştı. Gözlüklerden mi, 
madJ nöbetlerle, ii!a bulmaz bir hastalığın yoksa san'atkArın tipinden m1 bilmem, sah
netıceslnde kıvranıı> durdular. C!hon Hnr - ney~ çıkınca halk gülmeden km_lıyord_u. 
binin en büyük ağırlı~ını kcndl sırtmda ta- Ban atklr ckldt olmağc. çalıştıkça pusblltün 
şunı.ş olan Rus mııl •ti. sermnyedar fıleme komik oluyordu ... Ben hepıen kendime mah-

: dır? 
i Yamak cevab verdi: 

• 
~ - Ben de bilmiyorum, 'beni yanı.. 
• na alalı ancak iki yüz sene oldu. \.. ___ .ı 

karşı duydu~u husumette, yirmi senedenberl sus tlpl bulmu~um. 
1 

dl<!ine didine bellni doğrultmıya uğraştığı ı Şimdi muvaf!akl7etımi tamnmen gözlük
halde, henüz Istediğ! rtereceye varmış olmak- lere mı medyunmn? De~ll mi? Bana ka -
tan uzaktır. Rusyavu n1sbetıe, dahn MyUk Iırsa gözlüklerim muvaftakiyet1mde başlıcn 

kuvvetlerle mftcehhd.& olmasına rağmen. Al- l\mlldlr. Bence her aktör b1r aHı.mett farika -
manya da ondan daha talihli çıkmadı. 0 da ya muhtaçtır. <Şar1Jl nun şapka ve kun -
Versnllles muahede.ı.nln hükümleri altında duraları; Buster Keatonun çehresi: <Hnrdl) 
kaldığı tçin yirmi scnndenberı bi ı-· 1 . b 11 nln ş1şma.nlı.ğı; Le.ur ıl1n zayıflığı kendileri -
ni doğrult;madı. Rus;ada komü~lz~.u A~ : ne birer aın.metı far!'<~ va1lfr<;lnl gördükleri 
manya.da nasyonal sosyalizm, Lenlnin veya lb gözltilcler d.e Da.na bir alll.meti farika va
Hltlertn arzularlle hayata gelmiş ve Mklm zifesl görmüşlerdir.• 
olmuş rejimler de~l!dlr. Bunlar. bir takım si- ================ 
y113f, lçtlmnf ve lktı.s!ldf şarUarın mahsulil - Jerln elinden d~eceı: tsyan bayrağını, belki 
dftr ve bidayette bi:blrlerine candan dliş - de derhal, belki .:le lı:ı<;<ı blr f:ı.-;ıl=ıdan sonra, 
man olduklan halde bu iki rejimin bugün l{ı. biri alacak n mO.cadeleyı llerl göti\
btrdenblre dost oluvermeleri de, aleH\de bir recektir. Bugünkü vaziyete ve bugünkü şart
styuet cllvost değUd\~. Her Jki rejim içinde !ara göre, mtıertn ma!Hlb olduğu mücadele 
de geni.o milyonlar klitlelcr· yaşıyorlar·, bun- meydanında komllnlz:mln muzaffer olması 

Jar çok çalı.şıp az netice alıyorlarsa, başlıca 
dahi mümkündür. 

Bugilnkü muha:ebl' yeni bir muharebe 
değlldir; 914 de ba,ıayıp 918 de yeni yeni 
şartlarla ihUlM eytedlkten sonra, o glln<ien 
bugüne gizli bir halde devam etmiş olan bir 
hayat mücadele&nin ytrmi sene sonra, bir
denbire yeni bir i:ıuhrıın ile tekrar aevlene -
""k bütün Avrupayı tehdide başlamasından 
ibarettir. Eğer yakm bir zamanda, tehlikeyi 
gören gözlerle bu mlicadele esaslı bir neti
ceye bağlanmıyaca.\:: olursa bütün Avrupa 
için, aklbetlerlni ölçme!t l.Jnkdnı dahi olmı-1 
yan bir tehlikeler ve fenalıklar de\Tl açıla
bilir. 

Tevfik üştü ras 

Merasim günleri harlrJnde dalma hafif ko
lalı yaka ne gezdl,tı.ıl gördüğümüz Londra 
elçimiz Tevfik Rüşti Aras•, şım<ll dnha zl -
yade katı yakayı tercih etmekte, ve bulun -

scbeb, Cihan Harblnl'ı bu memleketlerde bı
rakın!.§ oldu~ netı~edir. Fakirlikten kurtul
malan için, kendll!ılnı sermayedar Aleme 
teslim etmek !Anın geliyor. Ancak, sf'.rma -
ye de merhamet ..1u;qustle değil, kazanç h~
.sUe hareket eder. lngllı:r; halkı, Alman ve R\13 
kütJelerlne yardım etmek istese bile, ne İn
glliz, ne FrnMl!, ne de Amerlknn olmıyan, 
mtnıyetsız sermaye, yalnız kendi kazancını 
dü,,ünnr. Bunun 1çlı: Bfiyilk Harb sonunda 
fakir diıfen RUBya lle Almanyayı ikametgfth 
1ttuıaz ettl.ğl memlekltelerl'3 barıştırmak ve 
anla.ştınnak" yolu şimdiye kad:ır bulunamadı. 
Bulunamadığı lçindlr ki nihayet f§, Lehistan 
veslle&le bugünkft çarpışmaya vardı. E~er, 
sermaye, kcndlstnl gözetUyen tehllkelerl vak
tinde hJssedlp, işi bt.- sulhe götünntyecek o -
lursa, bu çarpışmanın getirebileceği aklbct
lcrln ne olacağını a:ı-::ık Allah blllrl 

1 STER I NA N 1 IS TER 

Af mangadaki 
Tiyatro temsillerine 
Aid bir istatistik 
1 Temmuz 1937 tarıhlnden 30 Haziran 1938 

tarihine kadar Alma:ıyada 60,000 tiyatro 
tem.c;lli verllıniştır. Opera 10,543 temsil ver
miştir. Operet 1380 termll vermi§tlr. 

Operalarda 106 ko.npozftOrün 190 piyesi 
oynanmıştır. Bunlar 1ar 150 si 10 defa oy -
nanmamıştır. Bu kOmJ?Ozltörlerden % 24 ü
nün l.slmlert yftz d-'t'l'\an far.'a anşte kal -
mıştır. 

Kompozitörlerin on b!rt ecnebldlr. On üçü 
Almandır. On bir ecne:b1nln eserleri: 4179 de
fa, on üç Almanın eser\"rt 5137 defa oynan
mıştır. 

dığı paralardan bir sulh milkAfatı ihdas 
etmek surefile ödemek istemişti. 

Diğer taraftan Küri ile Pastör gibi be-o 
şeriyetin iyiliğine hizmet eden şahsiyet.. 
ler, "keşiflerini tekamül ettirebilmek içln 
halkın ve hükumetlerin yardımına muh. 
tac olmuşlardı. 

Medeniyet! 
Eğer o, cennetmekan Akifin ded;ği gi· 

bi etek dişi kalmış bir canavar> olmam1~ 
olsaydı, zaten bugün cihanın arzcvlediği 
('i:rkin ve korkulu manzaraya şahid mi 
olurduk? 

Ve harb sahnesinden yüzlerce kilo • 
metre uzaklarda bulunan bir alay suç • 
suz çoluk, çocuk, ;htiyar, Allahın günii 
yürek çarpıntısı çeker, üzüm üzüm ilzü. 
lür, ölüm azabı çeker miydi? 

Gene şair insaflı davranmış da, cana· 
varın tek bir dişi kaldığını söylemiş. BI· En fazla af.lşte knl.\n opera Cavalleria Pus-

tlcana olmuştur. u2 defa oynanmıştır raz daha hakikate yakın konuşmus ol .. 
Sonra Palll~edlr. 339 defa oynan"roıştır. savdı, göz önünde tecessüm ettirdiği he. 

<Mndnm Butterny> 298 defıı. oynarunış•ır. yulanın biri b;rinden sivri ve keskin o .. 
Bunlardan sonra: Lor~ıng1n \Vaffensch - tuz iki tane dişi olduğunu ve bunlar da 

mled ve Çar eserleri ve Verdinln tCharpen - elvernıiyormuş gibi, kurbanlnnnın bağ· 
tıer> si gelmektedir. Wagner ancak 8eklzlncl rını deşmek, kemiklerini çıtır çıtır ke • 
mevkll tutmaktadır. Lorengrln'i 231 defa oy- mirmek için daima yeni veni dişlf'ri çık. 
nanmıştır. makta bulunduğunu ikrar ederdi. 

Operetlere gelince· Meşhur beşteklr Franz Yirminci asrın biz, ne bedbaht evla • 
Laharın cHandeler memlelı:etıı opereti 1416 d k" 1• d dl . . d b kli 
defa gösterilmiştir. ıyız ı eze! er enrnıze eva . P • 

Ondan sonra (K')nt d~ L1lksemburg) gel- yorken, yem imha vasıtalarının ıcadıru 
mektedir. 689 defa gösterilmiştir. haber alıyoruz. 

Wetterllng ~ Link,. adlarındaki ıtı Al - .h .h I ~ L 
man kompozlUSrtı Oçilncft ve· dördilncQ mcv- t-. l-kee11ı. '--'a U 
lt1lerl lşgnl eylenı.ektedlrter. ••••••• •••••• ••••••• •• ••• •••• ••••••••• •••••••••••••• • •• • ····-

• Viva na kamı 191 defa, cYarMaı 430 defa 
gösterilmiştir ... 

Firar rekoru 
Londrada Wandswottn hapl.shane.!inde şa

yanı havret bir firar hM!ııesl vukua gel -
mlştlr. İki sene attır hap_,e mahkiım edllen 
30 yaşlarında bir mahkftm, hlr 'ardlyamn 
nezareti altında. çalışmakta oldutu hapis -
hane avlusundan birdenbire ko~arak tırman
mış, iki daktka lrlnd<> göıden kevbo:muş, du
vnrdan yere atla.<itktan aonra .9ankt kaçan o 
de!ttlmi$ gibi engin bir soğukkanlılıkla yo -
luna devam etml4, o civarda seyril.!efer11dare 
eden bir pol~ln blr anlık gafletinden tstlfa
dc ederek. tnnele girip sıru kadem basmış
tır. İşin tuhafı, mııhkdmun kaçarken gaz 
maskesini de blrllktt almayı ihmal etmemiş 
olmasıdır. 

duğu ülkenin muhafazekArlığına unun bir 
şekllde yüksek yaka!ar kullanmaktadır. Bu 
re.sim, Tevfik RihtU Arnsı. Londraya son dö
nüşünden sonra İngllto:l'fll harlctye nezaretin
den çıkarken ııösteri;or. 

İngiltere ile ticaretimiz 
Ankara 22 (Hususi) - İngiltere bü " 

yük elçisile Hariciye Vıekilbniz arasın • 
da İngiltereye ba.şlıca emtiamızın ithali 
hakkında teati edilen nota ve bu husus
taki kararname bugün'kü resnli gazete
de neşredilmiştir. 

Holanda elçisinin 
refikasının naşı 

Ankara 22 (·Hususi) - Nümune has
tanesinde vefat etmiş olan Holandanm 
Ankara orta elçisinin ırefikası Bayan 
Vifer'in naşı saat 17 de kalkan trenle 
ttstanbula göndeGildl,. Bayan Saracoğlll) 
kordiplomatik garda son tazim v.azifele
rini yaptıTar. 

···························································--
TAKViM 

EYLÜL 

iNANMA! 
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Rumi sene 29 Arabi 1eno 
lb55 o 181)8 - -

* Bugünkü mücade!P.-iC sermaye nlemlnln 
bütün ve bu arada bilhassa sermaye ba -
baları olan Yahudilerin bütün husumeUer1-
nl kendi üzerine çeken H!tler, g:ırb:l karşı 

isyan bayrağını açını' 0 1an yeni bir Lenine 
benziyor. Eğer muıdf!ak olurs:ı, Slegtrled 
hattının şark tarafı 1dakl Avrupada onun ö
nüne geçmek lmkft.m yoktur. Muvaffak ola
madığı takdirde ise. kendlstn!n bütün asile
rin uğradıkları aklb~ .~ uğrıyac:ı~ında şüphe 
edilemez. Fakat, hu ne olursa olsun, Avrupa 
yen\ esaslar üzerine oturmuş, sağlam temel
li ve sıhhatll bir sul.ıe ,ıltmlyecek olursa Hit-

Yıllar var ki, Almanyoda gazete sıkı bir pnrti disiplinine 
tab:dir. Biri ne !Öylerse öbüründe de onu okursunuz. 

Yıllar var ki, İtalyan gı.zeteleri de ayni haldedirler. Tek 
plak yapılır, bütün gramofonlar onu çalarlar. 

tarafından yazılm:ıktadır. O derecede ki Taymls gazetesinin 

son nüshalarından birinde gördük, Avam Kamarasında mu

halefet partisi lideri bu vaziyetten şikAyet etmiş: 

Eylül Resmi seno Hıı:ır 
10 1939 141 

==-====-=~=ıı:....,,,,=-==~ı-.--====-1 
CUMARTESi 

GoNEŞ 
S. D. Yıll:ı.r var ki serbest memleketlerde izhar edilen serbest 

fikirleri öğrenmek istiyenlcr Fransız ve İngiliz gazetelerine 
bakarlardı. Fakat işte harb"n başlamasile birlikte her iki -
sine de sansür kondu. Yalnız sansür konsa gene iyi, gaı.ete
lerde çıkan yazılardan bir kısmı biıZZat istihbarat nezareti 

- Gazeteler iinifornnalaştınldı, ba§lığını görıru?sem elim

de tuttuğum gazetenin cTaymiS> mi, cDeyli Ekspres> mi 
olduğunu anlıyamıyacağım, demiftlr. 

Bu vaziyette Avrupa gazetelerinde büyük bir kıymet 

kaldığına: 
l 
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23 EylCil 

Ecnebiler Varşova 
şehrini terkettiler 

1 Garb cephesinde 
topçu faaliyeti 

Amerika sahillerinde 
iki meçhul danizalb 

gemisi görUldu 

Sa,ta 1 

• Romonga BaşfJelcilinin 
katli 

Yazan'. Selhn RallP Emet 

Fransızlara göre Almanlar Lehistan harbinde 150 bin 

V&flnrt.on 22 <Husus!> _ Olmhumdı:l 
Raneıt, bagtln ıuetecilerle yaptıtı hanaııt 
mutad tonferanıanda. Amerlta lab!llerbıde 
DdlllJıett :meohul iti denizaltı gemtatntn 16 -
rWnılif oldutunu bUdfrmftur. 

Paris '-2 (A.A.) - teblli: DeniuJtıle.rından blrı Alasta, dllerl de D emir Muhafız teşkilltının aı -
Sarbrük bölğesinde tıeımas Jntaalan - Balton •Oıtlarında göı:ütr.ıOşlerdfr. viııden ve memleketin tek fırka-

kişi ve 600 tayyare kaybettiler mızın ve bütün cephe üzerinde de iki ta- Oazeteollerden biri, dentaıtııannm hangl h bir rejim etrafında toplanmasını temin 
raf topçusunun faaliyeti kaydedilmiıl .. millete menaub olabilecetını Runeııten 10r- t'den son alman tedbirlerden sonra Ro -

Parla 22 <Hu.sual> Alnı Lehlıtaıı bir tir. mllftur. · manyada dostlarını memnun eden süku • 
bar - anyanın treni bir barbt mtlıeatıb ele~. p is 22 (A.A) 7ı E lftl kş teb otlmbumılsl ctll.mıt cenben· netli bir idare vaziyeti tessüa eöniştı. 

blndetı zayiatı. etrafında fU tahm1nler Kordlplomatıt ua..De Vaqonda mutim . . . ar • - Y a am - imon. Y&hud Bfganıatan~ ald oı.a Dünyada zaman zaman depre ekten ha 
Dm ailrtllmelrt.ecUr. Öltl: 150 bin tifl. Tana- olan 1300 enebl, dibi Alman baflı:umandan - lığı. ret. deadft.lr P- li kalmıyan 'yasf ihtir Iar f1 ilm 
111 zayiatı: dbrt yüz 11l 600. Ölen pilotlar aıtı ııtının ır&ıterdtli YoJlu taldb eıtmelı: auretlle Cephenin he~i UDlUmiyesinde bu - • olmak üzere sı b sükUn ~ a ır ~ki U_!le 
7tlz lll 700. bu şehirden mtlfaralı:a~ etml.şlerdlr. Bunlar, ~n sükUnetle geçmiştr. Alm d •k dl Llılil edödi ~e ~üfrit ;irkaç e;-e:ın, :u~ 

Tahrlb edllmlf yüzlere! tanlı: ve top, bu Alman ahitleri tarafından tar4ılanmlflar ve Deniz ıkuvvetleri 'Vapur k.aıtfleleriniıı anya a suı as er hafız tarafından gaddarca atılan tur -
heubm haricinde Jı:a.ınalı:tadır. enelce ihzar edllmıt olan blr trenle JCörm- himavesini müessir bir tarzda temim? ve 30 k• • t k•t d•ıd• 7 şunlar Romanya Başvekili Kalınesko'nun 

Buna mukabil Almanya, aenede 900 bln ton berge nalı:lolunmaqlarclır. Btltiln bu ecnebi - düşman denizalıt.ı.larını takibe dE'Vam IQI ev 1 e 1 1 hayatına mal oldu. 
ıatılhaalltı olan yutan Sllezya tömür maden ler1n mhhatt JVlndeJlr. etmiştir. Y' Lehistanda d ask rl ha 
lerlni elde etmJ.t. P•°UL diler taraftan da. ltal • • ~ • I ri Londra 22 <Hu.suao Bolar.da tel kA ~ereyan e e.f e ı:e-
8aar havza.sının iki nulyon ton iatlhaalltın- yan gazetennm teınr e Topçu faaliyeh rlnln iltlhbarat - 1Ue • - at milnasebetile Rumen aahiU hayatı da 
dan mahrum kalmıştH'. Çünkü bu hana MllAıı 22 CA.A.) - ıPopoll d1ta11a11 pzete- Paris 22 (A.A.) _ Dün gece Fransız teli güntı Berlın1:: :a-:r~~u:ıoen tar°:~ ~~!~=~t~:!:s~en elbette ki ~ü. 
ffmdi Fransanm tehJ~dl altındadır. af, bu .sabah Mtret~.tf llJUl makalede, de- cephesinde Ren nehrinden M011elle' a blnuındalı:i lnfllAJnn vutubuldutu e.snada kü R askeri .~~zdı. ~n-

... motrat Q:lelDlelııetlar gatıetelerinde tntlpr e- ye v blrl poU. tldürlillü • omanya ve sıyası bır ittifak 
Alman tebligı den komanterıer1n Poıonyadalı:t Rua ordu- nncava kadar her iki tarafta topçu fa- ıem tı m ve di.leri de hanıuı bağile ballı bulunduğu bir dost ve kom-

Berlin 22 CA.A.> - Alman umumi Jı:ararıl- larının mtldabaJeıdui 1hm&i edUebWr bir hl- ali:yoeti artmıe ve. sa~asını Sarbrük'ün daha• olmmer!~de olmak üzere, 1t1 lnflllt şuda!1.mahrum kalmaya m~kabil Alman 
hı. Alınan ve Rua tıtaatmın hudud tahdidi dl.le tımt llbl berlndo ful& 111'1.l' etmedeın ~nubu~:n Lablıes 111 801 sahili mınta- Mühim ~ta sebebi t ya gıbı son zamanda bazı goriif ihtiJAfan& 
hattındatl barelte•Jerfnln muntazam auret- ıeçtıtıer1n1 U.Jdetnıelı:tt n bu hlcııaentn uına . ar j{e~~letmişee de umumi va. badlardan dola 30 ye veren bu IUl - düşmiif bulunduğu büyük bir devletin 
tıe ve 1t1 taratın te.Dıdb! dairealnde C8l'eJaD tat1 1119 btly11t bir ehemm17et1 baJs 19Jl1 bir ziyette bır değışıkllt yoktur. Bunlar ealı:i ~lLI~ :!:1r1 ~;:r ~lftlr. yeni ko!D§uluğile Ur§llapnak ii7.el'e bu-
etmelı:te oJdutunu bUdlrmeJı:tedlr. Leopolda ftlc'a oldutmıu n hatlbU llsl1Jıen ahte Her iki taraf. da kendi mevzileri ön- taraf~r. ' e ., .. a7beı1n lu~uyoni~mir Muhafızlann 808yal ve 
tcrayf bareJı:et ebn91ı:te olan Alman tıt.aatı delı:orlann yırtOmuı lcab ettllln11umalı:ta- lertnde bazı keşıf kolu ha-reketleırinde bu ıktisadl bünyeleri AJmanyadaki nuyonal 
JVfne 8oyYet tunetı&·l tkaır.! edllm1ft.1r. dır. ıunmakla iıktifa eylemiştir. Romanyada vazı·yet aos~auzm rejiminin benzeri olduiu lçiJI, 

Tonu _ Zof yaJı:ınında yakalamnıf olan e- Bu gamt.e dlJQI' tı· Alman tebli .. • hld~atın bu seyrinden, tef]tilltlan da • 
llrlerln ft alınan ıanfmetler1n mllı:tarı ıtt- ıVenalllel muabedesfle meydana pJmlf gı lıtılımt bulunan Demir Muhafızlann hu-
Ukoe artmaktadır. olan ,. bug1ln or•acf.ln kalkan Polonyanın Berlin. 22 - A1man umumt karar- fBartaro.fı 1 i"r.i MJVftula) susi bir memnuniyet duyup bazı ümid -

Polonyalıların V&."I >vadan ya.pmıt oldulı: - müdafaaaı için Alm&DJ&Ja kal'fl ııerı 8tlr1l - gAhı bildiriyor: Bugün .sabahtan itibaren blnlfırce Roman- lere kapılmalan tabii idi. Kaldı ki öldü-
lan blr90k huruo halHetleri tardedllınifth'. len deHller aJDl u;nanda Ruaya baklı:lnda Garb cephesinde yalnıız pişdar kıw- J'&h, ba4Telı:Wn tabut1ı önünde ptlrmetıe e - rülen BatVeltil Kalinesko Demir Muha. 

Var40T& - Sledlee yolunda dilfmanın mhlı da varlddlr.• ~tleri ar861nda münferid müaademeler ltlmekte ve göz 714.an dökmektedirler. fızlara kar§l açılan mücadelede amansız 
olmuştUır. Başvetııln cenaze merasimi Panr gtıntı idari bir şiddet göstermiş olan adamdı. 

Yakin Qark devletlerı• Franaızl.an.n bir avcı tayyaresi bir 11-Pılacattır. LAğvedilip teşkilatı dağıtılmakla bera • Bitarafların askeri 
hazırllk ları 

y heva muharebesi esnasında düşürÜimü Yeni başvekile. Amıpa ve Amerlkadan ber azası perakende olarak fU?'aya bura-

k 
tür. ~ blroot taziyet telgrafları gelmektedir. ya SBVUfDlUŞ olan veya gizlenen Demir Onfer&nSI B A • Yeni hükftmeti., beyannamesi Muhafızlann el'an memlekette gizliden 

lr iman tayyareaı dtifGrOldl Bi1kref 22 CA.A.> _ Rador aJaıw bildiri _ g.~zliye bir vaTlık idame ettiklerinden 

Loİıdra 22 <Huaustı - Almanyanm, Lehta- İskenderiye 22 (A.A-) - Y~ Lond.r.a, 22 (A.A.) - İstihbarat ne • 10r: şuphe ~Junuyor~ f~a~ .kendilerini emni. 
tandak1 tuVTetıerlnl tedricen r:ert çekme~ dıevletleri konfefrafn.faı bugün buıCada zarectfnin bir tebliğine göre, Fır.ansa • Nazırlar mecllsl, dLil'l saat 22,30 da bqft- ye\te hıssetmedıklen ıçın ~u varlıfı mad 
oldutunu g6ren Almanyaya hemhudud deT- Mısır Ticaret Nazırının riyaseti altında daki fn~iliz hava kuvvetleri 20 Eyh'.ilde tn General .Argeseanunun riyasetinde top • di ezahilrlerle teyıd edemıyorlardı. 
ı.tıer, muhtemel uıorl hareltetlerln vutuunu açılmıttır. Fıransada bir Alman harıb tayyaresini 1anmıt ve han·" " •.aben a1&tıdat1 beJ&D - . Koln§U hududunda cereyan eden hA -
~ntınde tutaru. ihtiyat tedbirleri al - Hlari> esnMJbda \lca.M mühaci&~ Alli dii'1irmüştür. na?Myf n~ d~ler, on~ terketmiş görünen bu cür-
aıaktadırlar. muelelerini mözakere edecek olan bu Başvekil Kalinesııı::onun alçakca öldürill - etı tekrar ı~de etmiş oldu. Esasen mah -

Bu cümleden olarak Holanda, Almanya ne konferansa Mmr, Filwtin, Suriye, Lüb- B lk f d lh mesi netfceı1nde oütün mmıletet tedere kemeye venlerek m!hkfun edilen teşki • 
otan hududu boy11nca tlc; hat üzerinde yeni nan ve Irak ifürak etmektedir. a an ar a SU prlı:ol~f bulunuy>:. Memleketin ber tara- lltın b~ Kodrean~ nun bir nakil esna -
latlhklmlar vücude getirmiş, köprüleri ye fmdan takbih aeslert yükselmektedir. Ba§T9- sında fırara teşebbus etmesi neticesi mu-
hudud geoldlerlnl tahkim etmlftlr. İtalyan - Yunan t1I Kallneato, vatanı ı lyiUAI. sütftnu ve mtl- hafızlannın kurşunlarıle öldürüldütlnün 

Holandada halen '\00 bin Jı:tti alllh altında Bulgaristanın bitaraflığı dafaa.ııı ıc;ın ı. başındı çalışırken katıedU - bir gün birdenbire bir tebliğ ile neşro -
bulunmHtadJr. y mlftlr. Memleketin müttefik hlaalyatına ter- l~runası, Demir Muhafızlarda bu hldise-

Danlmarka da a,7.:ı1 şeJı:ilde tedbirler al anlaşması unanistanda ctlman olan htlkftme~ vatanı için hayatını n•n mllretteb olabileceği şüphesini do -
llllftır. Muhtemel blr taarru vutuunda b1 • memnu 1• ti k 1 d Temllf bulunan Kallneskonun ma:ıeTt hu- Jturrnuştu. Bu sebeble, o zaman dahiliye n ye e arşı an l surunda ettıır. Hülı:Omet. aynl zamanda, mt- vekaletinde bulunan Kal"neskoya sönmez 
tthı barajlar açılar'!.~, hudud mmtakalan au At;na 22 (A.A.) - Havas ajansından: sal teşkll edecek ceı.ı tedbirleri almış n nt- bir kin tutmuşlar ve kendisine yolladık • 
altında bıralolacakttt. Yunan aezıeteleri, bu ayın 20 sinde Def Attna 22 CA.A.) - Yunan hütömetı Bul- anı ve sfUct}ntm fı:ı 1Psl için çok fiddeW .,. - Jarı imzasız mektublarla bu kinlerini ifa-

Danl.martadatl ulı:eı1 meTCUd 500 bin lı:t- redilen ve Yunanistan • Arnavudluk hu- cartatanm Atlna ort..ı elçisi Şl§manofta~ Bal- ztyed tem 91lemlfttr. de etmekten çekinmemişlerdi. Son ctna. 
fldlr. dudunda iki meml~ kuvvetlerinin geri kan ılulh(lnün muhafıızaslle esaıılı bir su - Romanya, bü un komşularlle tttmad ve bt yetleri .gösterdi ki. Demir Muhafızlann 

Belc;llı:a ve İavionde de bftttln hududlar ~kı1eceğine dair ~lan müşterek tebliği rette hAdlm olan B 01&.far bltaranıtı batkın- antant mthıuebe~ı.,rtnl Jı:uvvetlendtrmelr dağılın!.$ olan efradı hakikaten Kalines
tahlı:fm edl1Jn1tt1r. Bu lk1 memlekette aalı:ert memnuniyeile k.arşilamalrtadırlar. datf det\lrasyond:ı. ı dolayı Yunan hükft - 1'8 bugtınlı:fi anlaşmazlıkta tam bitaraflık mu koyu CSldürmek azminde idiler. Suikasdi 
huırlıtlar esuen tamamlanmıt bulunuyor- Gazeteler, bu teşebbüste B. MuaaoU - met.lnln duydutu derin memnunlyetl Bofya hafaza eylemete çalışarak .sulh alyaııettnde tertib edişlerinin şekli, bunu yaptıktan 
da. Hudud boyunca, lllzum g6rilld0iü bütün Dinin önayak ohnut olduğunu yazmak - hOJı:Ometine blldlnne.sinl rica etmiftlr. b.t1 surette devam edceettir. sonra radyoya giderek marifetlerini ilin 
mıntatalarda teıöratııer ikame edllmiftlr. 1!a ve ~ .h~ İtalyanın muslihane Alman ajannna gire ıetmekten (ekinınemelerf. be!Qediklert 

- - - - niyctlennı ~bata Wi bulundutunu Hl- Tababet ve şuabatı Berlln 22 (A.A.) - Alman aJan11 blldtrl - düşmanca duygunun aynca mistik bir ta 

Eml·r Nayı·f memlakeıı·na veı etmeıatedir. 10r= assubla beslenmiş ve inkişaf ettirilmiş ol 
Guetıelar, ~ kimaenin Yunam.tanın Alman matbuatı, Romanya bqyekUI Ka - duJtunu gösteriyor. Bu cinayetle Alman 

dön·' o 8Ulh arzusundan f(iphe etmiyecelini yaz. san' atları ı·hıı·sas llnMJı:oya karşı yap\!aT. suikasdın İngiltere- nasyonal sosyalizminin irtibatı buluna -u makta ve netice olerat bu memleketin Din eeert oldutunu blldlrlyar. bileceğini zannetmek, mümkündür ki 
bütün komşuları ile Jyi münasebetler i - •k ı Berlfner Börsen z":tung dl•or tf: bT hata olsun. 

Ankara, 22 (A.A.) - Reiaicümhuru. Cfa:me etmek IU'ZU8Ullda bulundulunu VBSI a ... rı Kallneakoyu bitaraflıRında~ oeTtnnet ft Fakat Alman ordusunun hududlara 
muzun f.Mırl y.averi ol.-aı'k ardumu.2'\a kaydetmektedir. bıl'lliz myaaetlne ç-.mıek tçln btlyOt gayret- Yllklaşmasını Rören Demir Muhafızların 
mtajmı ikmal etllW!lkte bulunan M.ave - Antara 12 CHua'.lalJ - Tababet 'Yt ıuaba- ler sarfedllmlştlr. Harb haftalan zarfında da bunda cür'etlerini arttıracak bir tezahür 
l'ayit"rdün Emiri Hazretlerinin mahdumu Alman esı·rıe • tı aan'atlan menaubJarUe eczacı ve kimya - Romanyaya İngiliz ajanları @'lderelı: Tadyet vehmetmis olmalan, elbette ki, çok muh
lmir Nayif stajını biıtinnit olduğu cihet- n terlerin ve fenni 16,lutçtllerin ve huauat hu- tllerlnde Londra politikası tstllı:ametlnde tameldir. K!llinesko yalnız siyasi ve da • 
le refakatinde yaverleri olduğu halde İngı•Jterede tanelerin açılmaları ıotn T8rllen tehadetna- mfleutr olmata oal1'lll1J,tı> rlı1:". fngfllzler, tn- hi1f bir ihtirasa değ;l. o ayni zamanda 
bu akşam Toros ekspresile memleketine me, ruhsatname ve ihtlsa& ve&Ikalarından a- gUlz metodlarına unun olarak, tanşıtııt hugijn dOnvavı temellerinden SM'Sa~ 
ıınüteveccıhan hareket etmiş ve istae • lınacat barolar hakktndalı:i. llyiha Mcclil oıtarmalı: ve Roma11va poU•ikuı tizerlnde müthi~ ideoloji çarpışmasının flk kur -
)'onda Reisicümhuır Hazretlerinin mah • Londra 22 <H111ual) - Bugt1n buı AJman rumameslne alındı. mtleasir olmalı: için her çareye haf wrmut- h:ınlanndan bir; oldu. Dilemek llzımdır 
dwnlarile Riyaseticümhur Umumi Klti- abit ve erleri, edr olarak İnglltere19 ıett - Llyfhanın aldılı son telı:le göre aalatanlık Dar ve Demir Muhafaza. teşldlltmın hoş - ki bu fırtına çabuk dinsin. Abi takdirde 
bi ve Başyav~ •. Ka~e?1i Mahsus ~üdU - r11mlf Ye kamplara ıevtedllmlflerdır. müddetlni bltlrere.< miitehasaıs olan veya nud.suzlutundan lsLlfa.de ederek ba muhalif "'"'"0 '"ivet daha pek ç~ kurbanlar vere-
16, B. M. Meclıs• reısı ve Başvekıl nam- Bs1rler taraya ..;ıurıldılı:ları zaman fazla Jflrl heyetlerince ~ütehassıs olarak kabul un.ııura 1aJı:ıa.fDlışb.rdı.-. bilir. 
larına Kalemi Mahsus Müdüarleri, Mill! kalabalılı: yoktu. 8eytrc1lerden bir tadın, Al- edilen tablbler ve kimyagerlerin lhtıaaa ve- 5 l -f1) f,;; 
iMadafaa Vekili namına yaveri ve stajda man zabitlerine blt.ııben: cl'ena talihlnfz var atkaları da Jı:tl lllt hh t 1 Jı: Am11vud f~şist m~lisİ e Ün UCa9ı.r- C,,m.11ç 
'1itadaşlık ettiği Tü.rk sübaylan tarafın- mıt, demiştir. teblerln~n n~ıka~Iar:1 ve:ue~e:~~=n::.e: • • • 
dan u~lamnıştır. bı Zv&blu::~ ~lrlal :e· ~Ü;n-'ley:;~ fU cev- lerden, ebelere ve sunnetçilere Terilen ruh - ihdas edildi Meksıkada j!'IZh radyo 

Ukranya ve beyaz 
Rusyada Sovyet idaresi 

erm . n U' a ena ·• aatnamelerden, par.ı lle hasta batan husu.st Roma 22 (A.A.) - Resmen bildiTil- Metafta 22 CA.A.> - Havaa: 
hastanelerin açılma~n ıçin verilen ruhsatua _ di~ine .ıöre bir Amavud faşist milisi ih. H1ltamfrt, A'n'11pays mesajlar yayuı bfr 
melerden, ,fenni goztükçOlOk ruhsatnamele- das edilmiştır. Yeni m !isin zabitleri t- radyo postasını ırP.rr;akt .. dır :eu J)Oltanın Almanyada yeni 

vesika usu?ü 
?inden teacll harçları alınacaktır. talvan ve Amavud olacak ve Duçe'ntn Alman cuualut blsmetlpde bir ajan tara -

_ __ yüksek otorites; altında bulunacaktır. tından idare edlldl'ı zannediliyor. 

Moskova 22 (A.A.) - Batı Ukranya- Posta, telgraf, telef on 
memurları arasında 

llle Beyaz Rusyada Sovyeiler telgraf ve Berlln 22 CA.A.) - 25 ByUUd@n itibaren Al
tıeiefon muhaberatımn tekrar tıesiline manyada yiyecek içı -ı yeni bir Tealka uauıtı 
tallf!Ylaktadırlar. Tas ajansına göre asa- tatbik olunacaktır. Ber t11rlü yi,.celi thtiva 
1'li işçi muhafız kıtaatına mensub müf. eden bugünkü ve.tt.H a: y.:dne her yiyecek 
'-zele-r temin etmektedir. lçln ayn ayrı vealka uaulü ikame edllecektlr. Ankaırıa, 22 (Hususi) - Erzurum P. 

MuvakKaten teş'kil edilen belediye i- T. T. müdürü Fazıl Barinin Konya. 
daresi. Sovyet par•mın ve Leh parası- lngiliz Kra:ı ın kardeşi Konya müdürü Mıtaıt Oltanın Sıvas, Sı-
lbn ayni zamanda kabulüne ve gazete- vas müdürü Asaf Tanrıkutun Aydın, Bi-

yakında iki lisanla, Ukranya ve kıtaatla beraber Fransya ledk müdürü Ahmed Erolun, Erzurum 
yaz Rusya lisan1arile inıti§U'ma ka _ • _.. Ordu müdürü HAmid Tuncerin Kütahya, 

ta- verecektir. gı ~1 yor İ9lanbul muhasebecisi Şaıkiır Yenerin ta.. 
Bir Leh prenlİ te•kif edildi Londra 22 (Hususi) - Kralın küçük parta,. Edime müd~ mua~;ıti" Hüsnü A : 

kardesi Glaster Dükü, Fra.nsaya gidecek tamerın Urfa, De~ızli muduril !.smaıl 
Maskova 22 (A.A.) - Polonyanın en 1 olan İngiliz k.ıt'alarına :refakat edecek _ ~.akltı '!aT~lin . ~ıgde, Yoz.gad mud~ -

Wci ve en zengin ailelerinden birinin tir. ~ Sabrı ~ul~ekının Muğla •. ~utla Mudil 
lıaiai olan Prens Radziwill, isyan çıkar- rü Rahmı Bırekulun Denizlı, Amasya 
lrıak üzere gittığ' Rovno civarında tev - lk• L h d • }' 1 müdiırü Rıza Onculun Yozgad, AA'rı mü. 
bf ecilmi.'1ir. 1 e enıza ısı SVe Ç dürü Fahri Çağların Çorum, Kütahya 

r anına iltica etti m~rl~ Na~ Er:ndal_m <?.rdu. Bitlia 

'füksek mühendiı mektebi 
müdürlüğü 

muduru Nurı Guvemın Sıırd, Bursa 
Bern 22 (A.A.) - Emin bir memba. müdü.r muavini Şükrü Seyhanm Blle -

dan öğrenildığine göre, cR}'5• ve cSepı. dk, Aydın müdürü Osman Bingölün 
isimlr.rinde ki Leh tahtelbahiri bir İs - Bitlla, Kastamonu müdür muavini Hasan 

Ankara 22 (Hususi) - Yüksek Mü - ve( l"rnanın.a iltica etmiştir. Bu gemiler. Cöreıkçioğlunun Ağrı, Siird müdilril Me.. 
he-ndis mektebi müdürü Suphi Tanig den tı;rinin 66 ve diğer"nin de 56 kişi - dent Dillverollınun Amasya, Artvin mer 
lfafıa fen heyeti aza-lığına nakled;lmiş. I den ibaret olan mürettebatı fsv~ rna - kt>z şefi Galib Erkin Çoruh mildürlülde
>'erine müderrislerden Te\lf:llc Taylan I kamları tarafrndan tevikıif edimuşıµr. rine naklen ve terfian tayinleri yapıl -
'erfian tayin edilmiştir. Tahtelbahirlerh sil8hları alınmıftır. dı. 

················································-······-····················· .. ·······················-·········--··· .. 
Sabahtan Sabaha 

Zeka ve motör 
Harb başlamadan enel Alman7anı n teJı:nit tudrett hattında mftbalAtaiı ıin -

7etıer dlnlerdiiıc 
- BndO.stri öyle yültleldl ti btltfbı Alm.aDJ& bir matlnC$ haline geldi. Tetnllı: o 

Jı:adar Uert gl'ti ki inaanlar blle mot6rlqtl. K!mya öyleaina inceldi ki kömür tosun
dan bal, kald• ·ırr t~cından lpelı:ll lı:uma.t 18Pılır e>ıdu. 

Bu rlnye ~\-trt kuTVetlendlren aebebler ve eeerler de y.,ıc dettıdl. Oeret barb 
aanayilnde, gerek endüstri işlerinde ft hele llboratuvar mCB:llL~de Almanyıunn 
halı:ttaten nankalar yarattıtı ıörOlft. Bu 6ylt bir tudretı.ı Jı:1 ona adale emeli, 
tnaan Jı:esafeU, Irada ve cuaret ılbl mntyetler mukaveme. edemezdi. Devir motor 
ve teknik devrı ldi ve Almallyayı pnır ve eınntJetle ileri fırlatan cür'et te bundan 
ileri gellyordu. 

Hepsi güz91. Yalnı:ıı bilttln Jı:udretlDJ motöre, telı:nlle, kiın1'17• nren Almanya bu 
ball Ue Nevy1rk aerglslr.de teşhir edilen Robota benzellllft\. Oillmealne dokunun
ca elini kalduaıı ipi Qetlllnee ...ını oııtaran bir makine .dauı. .. matine adam 
tanlı: gibi turta~ lflemes. tıııo k8111les bir l.naan mahldlroJdur. Motörlerl tşledlkçe 
yürür, Jı:otar. e'E.:r, ol.iner. l'aJı:at lft• hepsi bu tadar. Endtıstrı. teknik. Jı:imya Al -
manyayı öyle bir makine adam bal1ne cetlrdf ti bu hummal: faaliyet içinde dl -
matını unuttu, hafızuını kaybetti, •kA.sı stıemez oldu ve nihayet harb endUstrl • 
a1M kıymet varmelı:le beraber diiftlnme tudretlnl de muhafaza ederek cihan eftl
nnı motörden daha temls 14ll7en Hlı:lalle Pflllnl takan tngtıterenln atına difUl. 

tkı tunet çarplflyor: - Zett. ile mot6rl 
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4 Sayfa SON POSTA Eyllil 23 

1 Hidi.teler Kal'Jlmıda 1 

Lokantadaki hcidise ( Şehir Haberleri ) 
a kit;iyi öldüren 

katilin idamı 
ta.leh edildi 

;••••················· I ••••••••••••••••••••••••••••••••••·'~ 

Çatalcanın ÖCünlii köyünde cereyan eden 
TC Qç ldşinin ölllmü, üç kişinin de ağır yara
lanmnlıı.rile neticelenen bir cinayetin Ağır -
cezada görülen muhakemesi dün son safhaya 
Tlll'Jllı.ştır. 

Makaslar faaliyette! = 

Blzfm felılrler aram telefonu bazan 1y1 
4lemly:ır. İzmir kazalannda vukua gelen 
zelzele faclasını!l tafgllltını dün sabah 
telefonla İzmlrden alıp gazeteye koyduk
tan ve bilahare bu malfimatı iznıtr mu
habl.r1mlzin Qek~llt telgrafla mukaJ83e 
ettikten sonra bunu bir dııha anladık. 

Arkada,şlnrdıın bh'I bağırdı! 
Çatalcanın Öcllnlü köyünde oturan Hüse

yin kAhya, kendi tarlasının etrafında bulu
nan 200 dönflınıü.k blc arazlyı 15 senedenbe
rt füzulen işgal et.~ıl'i , nlhayet blr gün bu 
araziyi hükfunet tarafından köylfıler aıa..ı::ı.n
da tar.sim edllmJşfü. Bu vaziyet Hüseyin ııe 
ltöylfiler arası:ıda 1htnanar doğurmuş, me -
sele mahkemeye akseclerek, dava köylüler le
hine netıcelenmLştlr. 

- Eyvah CD!it\\ll kazasın. telefonda 
• CKeçlli) diye a:ılamıfl.Z! 

H""wıeyin Uhya blr gün mavzerin~ de yanı
na alarak uşakları ne birlikte Kızılcahamam 
mevk1indeki lhtılft.nı tarlaya gitmiş ve sür -
me~e başlamıştır. 
Tarlanın hakild ve kanuni sahiblerlnden 

Selim de o sırada ge.miş ve bu ara mahke
me tararlle kendiler. ''? a.td o!duğunu Hilse -
yin~ hatırlatmıştır. Hüseyin bunun üzerine 
sabanı bırakarak, koşup sakladı!;ı yerden 
maner tüfe~i almış ve Selim ile diğer köy- : 
ımere ateş e~e ba.şlamıştır. Bu kurşun i 
yalmnnı altında köylülerden Mehmed öHl, : 
Ali, 8ellin ve kansı B!h.yP. de ağır yaralı ola- 1 
rak ,ere dil;m{işler l\r. ! 

Gözlerini kan oflnlyen katll, buradan e - : 
lln~ mavzer öcnnrn köyüne koşarak, bu - i 
rada Ntyaz1 Te İbrahim t.simlerlnde'ki köy - 1 
ımert ayni şekilde öldlirmüştür. i 
Davanın dftnktl ~lse&nde milt.alen.sını ser- ı 

deden iddia makam· ... ak'nyı bu şekflde hti
lA.w. ettikten aonra, btitün bu cinayetleri t.a
aarllyarak 1Şllyen mamunun ceza kanununun i 
4ı50 tııci m&ddeıeinln 4 ve 5 inci bendlerine İ 
g5re, idamını taleb etmiştir. Müddeiumumi 1 
HQaeytni cinayete tahrikten maznun bulu - ! 
nan babası All kahya, lc.ardeşl Hasan kll.h - ı 
yanın nmertnt .sabit gömıedl~ir.den, bunla.-
nn da beraetJertnl taleb etmiştir 

MDteferrlk: 

Dahiliye Vekilinin tetkikleri 

Bu hatıı karşuında duyduğumuz tee.s
sür bizden sonn çıkan arlrnd::ı..şlanmızın 
hlidlse etrafında İzml!' muhabirlerinden 
aldıkları telgrar:arı okuyunca derin bir 
hayrete 1nkıltlb etti. 
Dünyanın dör~ tarafında.ki hususi mu

habirlerinden (1) yfizlerce telgrnf ı il ıı

lnn (Son T~lgran gazetesi (Son Posta) 
dan saatlerce sonra çıktıı;ını ııöyleme3l- • 
ne rağmen İzmır Belzelesfnden tek satırla 
bahsetmem!..+i 

<Haber) gaze~ul ft geç uklt çıkım 

(Yıldırım Postası~ adil arkadaşlar ise 
Keçill kazasının hlk ile yeksan olduğu
nu blldirmLşlerıli. 

Üçümüzün bir1e'l ayni hataya düşmüş 
Olmamız im°kft"l VCI r nıı idi? 

Hayretimiz fas.a uzun slirmedl. Me -
seleTI anladık. Bu arkadgşlar makası vu
rup (Son Postaı nın telgrnfmı almışlar 
ve kendUerlne maletmlşlerdl. 

Bundan evveikl cUrmfimeşhudlarda 
yaptığımız gibi :,u sefer de: 

- Cannn bu ad1 suçlara çok yaklaşan 
blr harekettir! diye bağırmıyacağız. 

Hatıl: 
- Mademki ar1\:a~rıcıı~~. bizim haber

lerimizi makaslayıp kendllerktne malet
mek yolunu lur,:1ıu.şlar ... Şu halde mü - • 
teaddtd ~ehirler1' muhabir bulundurup 
bu, s1rtından ge;lnllt.'n müsarnııhnkllr ve 
saf zengin mevkllnde ltalmnkta ne mana 
vıır? Bh: de onlan taklld edelim! diye de 
d ü.şUruntye<:eğiz. 

Bunlan çok soyledik. ~ok düşündük ve 
artık bıktlk. Fakat bu bal ne zaman:ı ka
dar devam edec1k? He: gazete muhabir 
kadrolarını nga eJ!ll diğerinden haber n
şmna yoluna dBidilünciye kadar mı? 
Bnbı!Ulyi Türkiye matbııat Aleminin Ga
lata s1 rr" -"llaC!l.~z> Ş!mdlllk bunu me
rak edlyorus. _ 

Şehrimizde tetkikle: yapan Dahlllye Ve -
k1ll Faik Öztrak düa öğleden sonra vall ve 
belediye reisi Lfttfi Kırdar, tramvay, tünel, 
elektrik işletmMi umum müdlırll Mustafa 

Hulki ile beraber e19ktrlk fabrikasına gitmiş, 
fııall~t et.rafında lA.n.n gelen izahatı almış
tır. 

'-··········--·· .... ·~-·····-·················--' 
Vekll ö~leden eV1el de emniyet müdürlü -

tüne giderek zabıta işler! hakkında tetkl -
tatta bulunmuştur. 

İranın Polonya ıefiri dün şehrimize 
geMi 

İr&nın Varşon. sef~rl dün ö(ileden evvel 
Romanya bandıralı Bl!larabya npurlle Kös
tenoeden şehr:lmlııe gelmiştir. Sefir Galata 
rıhtımında İran konsoloshanesi erkanı tara
fından lcarşılanm11•1r. İran sefiri, Almanla
rın Polonyayı işgal et.ınesi llzerlne Roman -
yaya gelmtş ~ Bllkreşte bir iki gün kaldık -
tan sonra, Köatenceden şehrimJze hareket 
etml.Ştir. Sefir buradan İrana gidecektir. 

Avrupa trenle·ri iki ter saat geç 
geldiler 

Bemplon ebprest ve konvansiyonel treni 
dfin ikişer saat ~ahhfirte Sirkeciye gelmif
lerdlr. 

Konvansiyonel trenlle Londra, Parls ve 
P~e bulunmakta olan ıo kadar talebe -
mlzle, bazı Türk allc!lerl şehrimize gelmiş -
lerdlr. Ekspresle de iki Türk yolcusu ve Su
r1ye ve Ira.lı:a ıttmek~ olan birkaç ~bi gel 
~. 

R illtilr fş/pr/: 

Yabancı dil mektebinin sözlü 
imtibanlart yapıldı 

Yabancı dil mok~blnin sözlü lmtlhanlan 
dün Üniversite ltr.wferans salonunda yapıl -
mıştır. Bundar anel yapılmış olan ayni 
mektebin tahrlrt tm'\hAnlan ne eün yapılmış 
olan sözlü lıntihanla<"4 netıceıerl bir iki gün 

., ""R alrutadar t.a.ebe1e tebliğ olunacakı.ır. 
Yabancı dil ö~retmenliğine 200 kiti 

taHb oldu 

Orta teclr13at yabancı dil öğretmeni yet.it
tirmek üzere üntversıtede açılmış olan kurs
lara 200 den fazla taltb<! iştirak etml.ştir. 

Bu talebelerin 31hht munyenelerl dün rek
törlük tara.tından 1apLmlmış, muallimlik 
7a.pmağa sıhhatleri mOaııid olanlar kayde -
dllmlşUr. 

önümü.zdek.\ Paz.&rtea! ıfınü 1:>1r müddet -
tıenbe.rl kura gören bu talebenin lıntlh&.nları 
yapılacaktır. Rektör!tı' Imtih~nı yapacak 
komisYonı; 1nUha.b etDılşUr. Imtlhanlarda 
muvaf.falt olanlar or'a tedrisat yabancı d1l 
öaretmenl olınağa hak tazanacnltlordır. 

Haftanın en güzel filmi 4 
• '\ 

Sabırsızlıkla beklenen ve layık olduğu muvaffakıyeti kazanan film 

CLARK GABLE - MIRNA LOV'un 
yaratbklan ve günün kahramanları mertebesine çıkbklan 

HARP MUHABiRi 
Frannzca sözlfi şaheseri bu hafta mutlaka 

S.&R.&T Sinemasında 
~--.. gOrUnüz. BugUn saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. #IJ---• BuiÜD $ A K A R YA Sinemuında ~--•, 

F L O REN C E R 1 C E ve P E T E R L O R R E 

R O B E R T Y O U N G Mr. M O T T O 

DENiZ ZABIT NAMZETLERi KATiLLER KLUBÜNDE 
Frensızca söılii filminden Fransızca aöılfl filminde 

2 gnzel filmden mürekkep fevkalade program 
Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilltlı matineler 4m--"" 

İhtikarın .. .. D 0DUU8 ünkü gazetelerden biri yazı- Garson yeni gelen müşteriye doğru 
yordu: gitti: 

ge9iliyor Bir vatandaş Beyoğlundaki meşhur - Burası sana yaramaz, başka bir 
lokantalardan birine gitYn;~, vatanda. yere gidip karnını doyur. 

Bazı maddelerde flat yOksekliğlnln görüJ - ··~ D ci 
mesl üzerine başlıyaa mücadele gün geçtikçe Şlll üstübaşı, lokantanın daimf müşte- e i. Yeni gelen müşteri garsonun 
semeresini vermekte~ır. Bir kısım lthaltıt eş- rilerininki kadar düzgün değilmiş, hayırhah bir fikirle kendisine böyle 
yalo.rmdan geçen hafta zarfında istenilen garson lokantada oturup yemek yeme. bir teklifte bulunduğunu hatırına ge. 
yfiksek fiatıar son günlere.le .mutedil bir şekil sini münasm cörmemiş. Israr etmi . tirmedi: 
almağa b~l~tır. Hazırlanmakta olan .. . 0 

• • w ş, p 1 d w ·ı · b 
meni 1htlkı'ir kanun ımun Eylfıl iptıdnsından bunun uzenne bır polıs çagınlmış, po- - aram a egı mı , urada da ye. 
ftlbaren tatbik edll?!eğl habn alınmıştır. Jis adamı lokantadan ç.ı.karmı.ş. rim, dedi. 
Diğer taraftan ev1aıce yükselmiş olan bazı Allah selAmet versin, dostum _ Garsonun bir türlü içine elvenni • 

gıda maddelerinde de dllşüklfıkler devam et- raklı bunu haber alrnrı ... olsaydı, mg:lir yordu, fa~at öteki de ısrar edivordu: 
mektedir. Bu meyanda 28 k:unışa kadar s:ı- ..... U<J B nki t l rd tılan pirinçler 23,5 kuruşa , 50 kuruşa yukse- bana: - enım sa o o uran a an ne 
l ytl 

ıo; B sıl · t• ? farkun var .. 
en ze nyn0 lar da 42-46 kuruşa inmiştir. - u na ış ır. 

Fasulye, nohud, mercimek. bezelye gibi kuru .. . üstüba.şı düzgün değil diye bir Garson; 
sebzelerde de 1-2 kuruş tenezzüı vnrdır. - Bence çok fark var, çünkü onlara 

insana ldkaırtada ~ek ve!rmezler 
Umumi menfaatleri. istismar ederek gayri mi? karşı hissetmediğim merhameti sana 

m~ru kazanç temin edenler hakkında a - karşı hissettim, seni sıyanet etmek is. 
mansız bir mücadeleıe glr\1\leceğlnln anla - ... Hem bu lokanta kimin lokantası, t' 1vorum .. 
şılmış olması bu şeklld ! tedblrle.!e baş vu - sahibi ne milletten, garsonu DP mil _ ~ D k · · · .. ·· · ranları tasavvurlarından alakovmuştur. Jetten? -- , . e::ne ıstıyordu amma, bır turlu dı• 

Altlkadarlar kısa bir müddet ·sonra lthnliit • . lı vaımıyordu. Ya patron duyarsa, Hl. • 
emtıasının da dış p:ya<-alnrdakl flntlarla sa- ·· · Polis böyle şeylere nasıl alet edi- fı çevirerek anlatmak istedi: 
tılmasının temin e<ı:ıeceğlnl bildirmektedir- lebilir? - Çok fark var. Bir onlara bak, bir 
ler. B h b de sana! ... unun esa ı sorulmaz mı? 

Dt'nlz işleri: 

Zeytin burnundan denize top atıfları 
yapılıyor 

Dün öğleden evvel Zeytinburnu önlerinde 
denize doğru top atışlnr1 yapılm~hr. Atış

lara bugün de devarı olunacaktır. Mır.taka 

Ilınan reisliği keyflye~i denizcllere tamim e
derek, bu sahadan geç~cek deniz vasıtaları
nın mü~yakkız buıUnmalarmı bildirmiştir. 

Vapurdan denize düşen b:r yolcu 
kurtarıldı 

Dün öğleden sonra Heybelladadan Büyiik
adaya gitmekte olan Erenköy vapuru yolcu
lanndan 22 va!'!ın" a _ (4> ., , ., ,·c pur Büyük
adaya yan~ken alt güverteden müvaze -
nesini kaybedere:< aen.ze cl ü->nıuş ve vapur 
mürettebatı tarafından kurtarılmıştır. 

Giimrülılerde: 

Ecnebi yolcular otomobillerini 
harice cıkarabilecekler 

Gümrük ve İnhlsa~ı"·· VeklUetı dün şehri -
mizdeki alakadarlar=l yeni bir emir gönde -
rerek muvakkaten memleketimize gelen ec
nebi yolcuların husu~"! otomobillerini menı -
leket haricine gider1!:en çıkarmalarına mü -
saade edilmesini blldlrmiştlr. 

- -·--------
Too!Fn'ılar: 

Tarzında birçok ahiret sualleri so • Öteki gene ısrar etti. Garson her ne 
rardı. Şükür ki okumadı, ve ona ce _ pahasına olursa olsun sıyanet edecek -
vab yetiştirmek zahmetinden kurtul_ ti. Polise haber gitti. Polis geldi. Po • 
dum. lis de earson gibi düşünmüştü: * - Haydi arkadaş, sen başka Iokan. 

taya! 
Ben vaziyeti gazetenin yazdığından D 

L ~di. Adam artık ısrar edemedi, po. 
ııüsbütün baş-ka ti.irlil görüyorum. Ve lisin önüsıra lokantad;ın çı~p l?'itti. 
bu yüzden ne garsonu, ne de polisi ka- A damca$z müteessirdf. Çünkü }o .. 

l~kah~tlfi bulluyorub mk. Gda:-5honı· lokant~ya kan tada gördüğü insanlar arasında o -
. e a ge en u en ı a ınde muş • t k k k · t · · ·· d ·· • .. urm~ ' yeme yeme ıstiyordu Bu 

\:r~:~c7°:1~~~ ~~rm~~le ~e~~ ~:~~ arzu. ile lokkantayda geklmiştf .. Yemek ye-
d k" .. . mevı umar en ava ~ yemışten beter 
e ı muşterıye acrm~ı- Bu adamca - h le t" ·1a· F k t k h • d a ge 1rı ı. a ·a ne çı ar, atta 

gız, 0~ a otu:acak, bir kaç tabak ye. dava'k yese de ne çıkardı? .. Ldkantada 
rnek yıyecektı amma, yemekten son - .. d"' ;," · 1 da alk · örı · •. . . cror uF.u msan nr y yemıyoriar 
r~ ıyece~ para yti.zilnden, yedikle - amma, mükemmel !kazrk yiyo.rlarcfi. 
n zehir olacaktı. Garson bunu açıkça N'h t d k ek k :ik ,_ 
anlatamazdı. Çünkü ne olsa kendinin t ı av~l"d aya yem ' az: yeme.ıt-
d b

. en e\ a ır. 

e ~r canı vardı. Lokanta sahibi ha. 
ber a1acak olursa kapı dışarı ederdi. rJ ıflnef. dJu.I /(4/, 

C Bunları biliyor mu idiniz ? =ı 
Motörleri soğutan radyatörler 1 Merihte hayat var mı ? 
Otomobil mo - Jı.fıerilh y'Jldızın' l 

törleri, radyatör - da canlı mahluk • 
]erin dçiUe konu - z 
lan 12 litre mi'kta- ar bulunduğu id -

Beyoğlu Halkevinin toplanhıı rmdaki bir su sa - diası oldukça eski 
Beyoğlu Halkevind~ bugün öğleder. sonra yesinde soğur. Fa - bir iddiadır. Fakat 

15;5 da mühim bir toplantı yapılacaktır.

1 
knt motör soğumasını yalnız bu mikıtar son senelerde, ba -

Toplantıda birçok ll!.nı adamlarımız buluna - suya değil, radyatöriin ınütekAmil bir zı alimler insan v~ 
c~kt~. Konuşulacak: mevzu ön gelecek yılıı aid tarzda yapılmış olmasına tulUınba terti- nebatların neşrettıkleri r~dyo dalgalan. 
kulturel faaliyet pngramıdır. Toplantıdan .

1
• .. bo çl d B l l na benzer dalgaların Merıhten gelmedi r 

sonra bir çay zlyal,.tl verilecektir batına, vantı atore r u ur. un ar o - ~· .. M riht l hl"',· · · .. .. . . nıne gore e e can ı ma LU\. bulun • 
Müzik dersleri masaydı, motorun kızmamasını temın ı- madığı kanaatine varmışlaırdır. Merihm 

Eminönü Halkevlnden. Ar şubemiz musiki çin 12,000 litre su ancak kafi gelebilir - yüzü oksit de fer ile (pas) örtülü sanıl 
di. maktadır. 

kolunun piyano, keman. çello, ba.so, koro, 
solfej ve orkestra daxslerlne 41Blrlnclteş - •••n••••··-····--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ··--············--·-··-······---·····---

rln/939 Çarşamba günü saat <16) d::ı. başla
nacaktır. Dersler p::ı.rasızdu. 

···································-······················ ... 
TEŞEKKÜR 

Kayınvalldcm N•clyenln vefat1 dolayıslle 
mektub, telgraf g5ndennek ve bizzat 2ah
met ihtiyar ederek taziyet ve teessürlerini 
izhar etmek lfitfunıla bulunan zevata şahsi 
ve alkıvi teşekkür ve mlnnettarlıklarımızın 
iblAğına muhterem gazetenizin tavassutunu 
rica ederim. 

Hasan Rıza Temelli ve alle"i 

·······-·························-························· 
TEŞEKKÜR 

Rellkam, k1zım, hemşirem 
EYMEN DlLISER'İN 

cenaze merasimine bizzat gelen, Çelenk, 
Telgraf veya. mektupla kederimizi paylaşan 
dostlarımıza teşekk:ürlerımlzl sunmağa 1m -
kln bulrunadığımızdan gazetenizin tavassu -
tunu rtca ederiz. 

Mehmed Sıtk:ı Dllıle: - Cevdet İpekçi Meh-
med ipekçi. ___ .... __ ....... ---·-··-··-.. - ................. -... 

SAMiMi ANLAŞMA 
tngiliz - Franiız ttilatı 

Oynayanlar : 
OABl MORLA Y - VlCTOR 

FRANCEN 

L SLER 
/ki sene 
Seviştikten sonra 
18 y3§Bldaki genç kız okuyucum 

K. S. bana yazdığı uzun bir mek • 
lubda oo sene evvel bir genci ta • 
nıdığını, onunla sevÜitiğini, evlen .. 
m<.."k için anlaştıkları halde bilttha • 
re gencin bu bahse hiç yaklaşma -
dı.ğını, Okuyucumun ni.hayet bir 
mektubla gence evlenmek için ver
dikleri karann, benüı tatbik edil -
memesinin sebebini sorduğunu ve 
gencin bu mektubu cevabsız bırak. 
tığını yazryor. 

Okuyucum, genci .!teviyor, fakat o 
me'ktubdanberi ~ç ona ka?'Ş'l so .. 
ğuk davranıyor. 

Okuyucum ıbana soruyor: 
- Ben ne yapayun? 
Okuyucuma cevab vereyim: 

d 

Henüz çok gençsin, bu scbeble 
müteessir olmana hiç lüzum yok. 
Yalnız bu senin için bir ders olsun. 
Bundan sonra aşk bahsinde daha ti• 
tiz ol, evlenmek gayesile konuşanla, 
eğlenmek gayesile sana sokulmak 
istiyeni birbirinden ayııman icab 
eder. 

* s. s. rümuzuna cevab istiyen o 
kuyucuma, 

Bugün için yapılacak birşey yok· 
tur. Esasen onun serbest hayats 
girmesını beklemek mecburiyetJ 
vardır. Şimdilik işi olduğu gibi bı • 
rakınan, onu ne fazla ilmidsizliğ• 
düşürmek, ne de fazla ilmid ver • 
mek cihetini iltizam etmeden ' o da 
~1ur) tarzında zamanı geçirmen 
milnasibdir. 

BUGÜN 
AŞK - HEYECAN ARKADAŞLIK - FEDAKARLIK TAMAMEN 

görülmemiı derecede heyecanlı meraklı mevzu RENKLi 

Hiçbir şey yapacak değilsin... Bu 
macera bu kadarla bitmiş oluyor. 
Eğe'.l' o seni sevseydi, mektubunu 
ceva bsız bua:kmu ~ sana karşr bil .. 
bassa bu mektubdan sonra soğuk 
davranınazıdı. Demek oluyor ki o 
gencin :mabadı, seninle evlenme'k 
değil; eğlenmek, vıAdt geçirmekmiş. 
Sen bunu evvelden hissedememiş • 
.ın. $im.dl vekayi ortaya koydu. 

Ailen belki haklıdır. G€çecek za. 
man sana bunu süşünmeye vakit 
bırakacaktır. Belki de haksızlık e • 
diyorlar. Zamanla onlar haksız1ık 
ettiklerini anlarlar. İşte kızım, de • 
diğim gibi, mademki hadisat bu i · 
~in hallini zaman a bıraktı. S<>n de 
aramzda'k:i anla1Jllanm inki~afınıı 

'amana bırakırsın! 

iPEK FRANSIZCA 
SOZLO 

Sinemasında anatlı insanlar 
"----··----381-.-.~ Buıün aaat 1 ve 2.30 da tenzilAtlı matineler. ~--------•" 

TEYZE 



Fransa taarruz etmigecek, Taggare bombalarının 
Almanya taarruz etmigecek tesirl~ri lıalclcında 

k • Jı l' _, l k ? ' şaganı dikkat rakamlar 
pe l 0 Q U e ne 0 Q c Q • Bombalardan hasule a-len han tazyi1a de 'balar 

,............................................... y A z A N .......... _.-..... ~-- , kadar, belki daha fazla tehlikelidir 

iEmeldi General H. Emır Erkiletl . . 
: 1 

i •Son Post~.~ nın !"'keri ~.~~~~riri _J 



1 Sayfa 

Gece evime gelen 
hırsız kimdir? 

&-tık yaşım epey ilerlemifti. İnsanı 
hali bu.. güıribı birinde ne olsa ben de a 
lecektim. Cenapmin aobkta kalmama -
m. çoluk çoculumun o gtbı akıntıya düş
memeleri için bir parça pan biriktirmem 
lAzımdı. Bu arzuyla bet on kurut bir ke
nara koyma.la bqladmı. Aradan yıllar 
geçtikçe param da artmaia bafladı. Bir 
gün 13ydım; tam elli liracık toplanmış • 
tt. Paranın yiizil tatlı olur. Haber alır -
la1'91 bnmla olullarım elimden alırlar 

korkuıile bu parayı onlara söyllyemiyo-
rum. b.pıs1nın arkasında hayli bekledim. 

Dışarıdaki ayak .181leri, sofada biraz 
Onları hep yeleğimin iç cebinde tası - daha dıol .. ..h~tan sonra yavııa _ 

ÖıdüJW\ •• en ' b ~HA - yavaş mer 
yorum. . ,. .. m gun ~ne geçer, .. u divenden apiı birl8in!n indiğini duydum. 
para f'Je benı defnederleT dı.yorum. Öl~ Biraz daha bekledim, artık gezinti falan 
paracıkları.mı yalnız evdekilerden değıl; bhnaınlfb. Tabancam elimde olduğu 
ayni zamanda hırsızdan da korkuyorum. halde kapıyı açtım. Pencereden vuran 
Onlan her alqam yatarken bir defa sa • ay ııığı merdiven başını aydınlatıyordu. 
yanın. Yelelimi başımın altına koyar Dikkat e\tim. Hırsıza benzer kimseler 
öyle yatardım. yoktu. Yalnız, komşunun iri sarı köpeği 

Bir akşam tene paralanmı •yarak oralarda geziniyor, kendisine yiyecek a-
noluanaız yerinde durduklarını anladık - nyordu. Hakikati anlamıştım. Beni he -
tan IOIU'& uykuya dalmqtım. Evimizin yecana d\ltüren bu köpekti. 
bahçe duvan da btraz yılnlmıftı. Oradan Paracıklarımı btr daha sayarak gene 
gQnOn biTinde hırsız gtrebileceltnl dü - iatirahate daldım. H. s. A. 

SON POSTA 

Ate' böceği 
Tarif emıeeem bllo. blllnfnts ona mı 
Ge.er J'U peelNI. otlar lçln•e aesals. 

Bfll' ldlte;ri dolq.r, ber bacakta pırdclar; 
MiD9t kuwUMuada, ılhlrU bir 1'ık 'Y&I'. 

Ba l8riııııııll bayy~ bakma ne yapu-
11111; 

Bir daikli böc\li. pda lcba aranmt-

önoe .... bq.aı. y&ftff& QtıelermlıJ; 
Blsabal iptal içbı, birkaç yerden deler-

mlf. 
Siiınii.kHb'e rapıaa1, ba amahnu kem

Btt; 
nu.m IMııt ıin drennlş, ltnenln ser

semutL 

Çinlril ba ltneierde, -nhlrll madcle .......... ; 
BQl'inlerde aömWii, bayııa kallr ya

bnn.1'. 

Zaftllmm 'riie .. ii, ltandan tonra kobr
mıt; 

tine ,.,_ Mleri, mayi olar aarmq. 

Baeeııt tıe ba ma/11. nha& rabat emer
mit; 

Ne stbıel bir &ı&vruı, ne b°' ;,eyf ntl 
d~rm1'!1 

Ollma ulun buna bir maaal, tılkaye ele-

••; 
Müteh·- aTabreıt nln yaptılı inceleme; 

Ona chaJdka.t• diye, bize açık bildJrlr; 
BiJ&içlerln mine, hep itimad edtur. 

Bbseyin §e"Ylı.et Aydh 

şündtı'kçe biraz evhamlanıyordum. O - -=--===-::-=-ı:::::::1::11 _____ ==-===-----===---====-=====-===-==-====---

:;ı,:mo;ı;u::. ::.'.'""81 ediyorlardı. C Yeni Bilmecemiz :::::J 
Nedense ve nasıl oldu bilmiyorum. Ge 

cenin bfr vakti uyandım. Zaten yiireğim 
~uda oldulu için etrafı dinledim cçıb 
yoktu. El ayak çekilmiş, " halla derin 
bir uykuya dalmışlardı. Yattığım oda -
Dm kapısı kiltcfiiydi. 

Uykum kaçmıf olacak ki, yatl'lı: içinde 
türlil hülyalar kuruyor, bu paralan bir 
gece hırsıza kaptırmuam bari diyordom. 
Bir aralık sofada bir ayak sesi ifttfr gibi 
oldum.. Kalkıp oturdum, dışarıya kulak 
verdim; aldanmıyordum: Birisi 90fada 
gezfnl)"Ordu. Aklıma gelen başıma gel • 
m~. Kalkıp kannlıkta acele giyin - Çocuklar, bu remıi gazeteden kesin. Resme uygun gelecek renklerle boyayıp 
diJn. bize gönderin. En iyi boyamtf olanlardan bir okuyucumuza bir futbol topu. Bir 

Dı$8ndaki ayak sesleri bir aşağı bir okuyucumuza bir kilo çikolata, diğer yüz kişiye de ayrı ayrı güzel hediyeler ve -
yubn gidip geliyor ve beni heyecandan receğiz. Bilmeceye cevab verme müddeti on beş gündür. Bilmece cevabını bize 
tiril ttril titretiyordu. gönderdiliniz zarfın üzerine cbilmece~ kelimesini ve bilmecenin gazetede çıktı. 

Tabancamı elime alarek kapmm arka. lı tarihi yazınız. 
11na •klandım w içeriden avazım çık - Bilmecelerde ka.zanan okuyucularımızdan fstanbulda bulunanlar hediyelerini 
tığı bdar batırdım: cBana bak; kimdir Pazartesi ve Pe.rtembe günleri öğleden IK>tlra matbaaınızdan alabilirler. Tafl"&· 
o!! Buraya girmeğe ne hakkın var? Hay- da bulunanların hediyeleri posta ile gönderilir. Biriınci ve ikinci hediyeleri ka
di defol git. Şimdi çıkarsam bir kurşun- mnan okuyucularımız İstanbulda iseler hediyelerini almaya gelirken, iyi çılr.. 
da kafanı patlatırım!> Bu palavrayı sa • m~ birer fotoğraflarım da f"'tlrmelidirler. Taşradakiler fotoğrafiannı posta U. 
Wl'dum, fakat yöreğim de bir saat rak - gönderebilirler. 

kut gibi çarpıyordu. Bilrhece hediyeleri hakkında bir arzunuz. bir ıiklyetinm olursa bunu bilme-
Herhalde bu bir hıra7.dı. ŞQ.phesfz ki ce cevabını koydlJlunU2 zarftan ayrı bir zarf içinde ve zarfın üzerine cidare:t 

benim ölüm paracıklanmı çalmata gel _ kelimesini yazıp gönderiniz. 
m•~ İçimden bah~ du t _ Bilmece hediyelerini seçerken bütün gayemiz, küçük okuyuculanmın vercli-

"9.... , ,.~ varını yap ırmı ~· . h di 1 de b km k 
5ımız e ye er n memnun ıra a tır. Bu sebeble onlann her zaman bize 

yan bizim 01lanlara öfkeleniyordum. E. hediyelerin nevileri, hoşlarına gidecek itlerine yanyacak hediyelerin neler o -
vin oradan bat1ra girecek bir yeri yoktu. labileceğine dair yazacak.lan mektublar, naun dikkate alınacak ve kendilerini 
Sokak kapısı kale gibi muhkemdi. Oda bu hususlarda da mümkün mertebe memnun etıneğe çahpcağız. 
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C iki serseri lokantada =ı 

Küçük serseri ile büyük senerinin karınları çok açtı. Bir lokantaya girdiler. 
~~ı!1larını tıka basa doldurdular. Karınları doyduğu zaman, ceblıerinde yedikle
rmı ödeyecek para bulunmadıfı akıllarına gelmi§ti. Her ikisi de ne yapacaıtlarını 
düşünilyorlaıdı. Büyük aeneri iki tarafa baktı, birdenbire yüzü güldilı 

- Ben bu işi hallederim! dedi. 

Büyük serseri, garsonu çağırdı. Bir 
şiee pmpanya ısmarladı. Küçük Mr • 
seri fal'Jlpanyanın ne oldujunu bilmi • 
yordu, amma çok pahalı oldufunu 
duymuştu. 
- Ne yapıyomın, diye bağıTCh, o çok 

pahalıf 
Büyük serseri bir kere daha etrafa 

baktı: 
- Bak şimdi bu iti nuıl halledece • 
~' ~·Z. 

Mantarı şişeye rapteden teller ça -
zülünce mantar tüfek alzmdım fırla • 
yan bir kurfun gibi titenin alzmdan 
fırladı. Ve gö• gör(inlllfıZ bir aGratle 
giderek sol tarafta.ki muada oturan 
yüzil sanlı adamın yüzüne Qlll'Ptı. Kil· 
çük serseri kor1mıuttu: 
- Şimdi de ilet.elik yi1zii mnlı a -

damdan dayak ytyeoeiizl 
Diyordu. 

Garsonun getird~i şampanya lifalnl 
büyük serseri: 

- Ben açaTmı! 
Diyerek elinden aI.mırtı. Şioenfn aj

zını sol tarafa doğru eldi. Mantarı fi
,eye rapteden telleri yavq yavq ~ • 
21erken yan gözle de sol taraftaki :ma -
sada oturan yüzü sarılı adama bakı -
yordu. 

Fakat bu böyle olmadı. Büyüt aer -
aeri her şeyi evvelden beaablamıftı. 
Ve netice lehlerinde halledllmlı oldu. 
YüzQ sarılı adam sevinçle oturduju 
masadan kalktı, iki aerserlnin otur • 
dukları muaya geldi: 
- Size nasıl tefekkür edecejiml bil· 

miyorum, dedi, elifim çok alnyordu. 
Çıkartmaya korkuyordum, pmpanya 
fite.inin mantarı yüalme deyince diı 
16küldü. Müsaade ederseniz yediltniz 
yemeklerin parasını ben vereyim. 

Bay Şifmaner, spor merakllll 
ldl; ı;>orun her aahumda ça
]Jfmü ve muvaffak olmak e
mellndo ldl, fakat tlfman vil
cudti onun munffaltlyetlne et
•rl1eUı, enıel olurdu. Klteldm 
Ba1 ŞiJmaner, lpe tırmanmak 
he"81lnc tapıldıtı uman gene 
manftat olamamlftı. O ipe 
tilrmaııırken anltl b1n kllolut 
lıılr ~ OD11 qalı "*1JWda. 

Bay Şifmaner bir tere, bet tere, on 
tere ipe tırmaum•Ja kalkmlf, fatat her 
aefertnde yere dt\flntifttı. l'atat inadcı 
idi. Muhakkak munfCak olmak ıatı,or
du. YOl"SUil .uaın yerde otuııırlı:en ten· 
dl tend1ne kODUfllJOf: 

- Kuıl Japaalll da iN ipe 'bir ~ 
bllleml 

D1Jorft. 

Ba.J '1fmaner böyle mnuturken. a
nktuı bir - duJdu, .. enrll oot ba· 
mu. htat J&Tlıf J&ftf - 1atlafl1or· 
du. .AcM>a bu - ne aell idi. Ba1 IJit
maner oldula J8r(len kmııldamadan ... 
• DiK "fel'lJofda. Bir an de l8lln ge1. 
dili tarata ~ .,. b1rdmblre got tort--

Bir t6p$ ba•l&J& havlaya .ken
dinden &&rafa ıellJordu. Ba1 fJll
maner, t6pltten oot korkardı. 
Bir anda ne J&P&ealım fqlrUUftı. 
kaca kOpek te P9llDden ıı:ooaoaıı:, 
Ba7 ttranerl on adım ani• ıııt
..,. ~ bulmadan bualmdan 
~ Peki ne J&pmabJdı. 
BlrM tne1 tlrmlDMÜ ........ 
IM*tl.OUtarmutl•ldL 

oaıı mrkualle il>e dolru snu. tırma.nabl-
1170rdu. Köpek ~ Jatlattıkfa JÜl&lmlftı. 
Bay "'"'8ner bir hamle daha 1aptı. Ken
d111D1 ipin t& tepeı~nde buldu. K6pet 1plıı 
W1ı oldutu dlrelm dibinde fırl17ordu. Ba1 
eı.n•Mr nlbaJet orsuaunda muattaıı: ol· 
mut. lplD tıeplllnı tadar Wınanabllmiftı. 
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1 Sa)'fa &ON POSTA 

Bir Haftalık · 

PROGRAM O 
~ın•mw· "Son Posta,, nın Hikayesi "' 

1 DORT YUZ LiR.l 
----- RADYO -----

13,30: Program Ye memleket a.at .,an. ara yo&U takalml. 9 - Yesari Asım - Nihavend !!arkı: 
CVMARTESİ Zl/9'939 1 Aak Rad yare bulunmaz). 8 - Refik Fersan - Tanbur 

§ii1111 .. 1111111-ına.. Yaza•: ismet Hulusi ...--111 
13 15: Türk milzlii: Halk türktllerl - 8akt Ta- DALGA UZUNLUÖU 

1 
<Yu gekll c1clm etıenelim). 10 - Fııize -

ver Ataman, 14: Jl"m!ete~ -.at ayan, ajana Nihavend prkı: (Kız sen geldin Çerkeştcn). - Tam dört yüz lira!. oluyordu. Bir şey söylemek lazımdı. 
ve meteoroloji haberleri, 14,10-15: Müzik 1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 21.30: Koııu,,ma. 21.45: Müzik <Operet Se- Koşar atlunla odama giren arkadaşım, - Havadan bahsetseydin! 
(0.-na müzl~l Pl.), 15-15,30: ~hlzik <Şen oda T.A.Q. 19,'74 m. lSl!tS ilca. 28 Kw. Jeksyonlan _ Pl.). 22: Müzik (KUçük orkes- bir sigara iskemlesini yere düşürmüş; laf - Ben de havadan bahsettim. 
m Jt1) İbrahim Özgür ve ateı böcekleri, 2'.A.P. U.71 m. H86 Kes. 11 Kw. tra) Şef: Necib A~kın ı - Joh. Strauss: söylemek için yazıhaneme dayandığı za- - İşte bu parasız! 
lr J: Program ye memleket saat ayarı, lR.35: Bür'aU,...,... - va.ıs. 2 - WUli Lautenschlager: man, hokkamı devirmişti. - Maatteessüf öyle degıw 'lmi• ..... ~'""" 
~: zUt (Küçük orkeatra l Şef Necib Aşkın, ......-v -. gva.;r .. 
1 _ Gustav L1ndoor _ Şarab ılfıhı Baküs şe- san, Cevdet ~zan. 1 - Seg!h peşrevi. 2 - Pr!mavera - Arjantin serenadı. 3 - Frı>dc- - Evveli. dedim, ~ senin yaptığın zilne baktım, bulutlu idi. cBugiın de h1t 
re, ne dans, 2 _ Chrtstian Ryming -Enter- Blmen Şen - Segah şartı: csun da içsin yar riksen: Halk meydanı balesi. 4 - Carı Rot- münasebetsizlikleri bir hale yola koya - va biraz. bulutltı> dedim. 
m ~z. 3 _ Leopold _Yeni dünyanın eski şıır- elinden> 3 - Arif BeJ _ SegClh şarkı: (01 - reht: Tezat - Potpuri. 5 - Brahms: Macar Jım. - O da sana: cHava bulutlu demek · 
ikı arı, 4 - Rlo Ge ard:; - Maskarade kon- maz 1JAç sinel aadpareme.> 4 - Arif Bey - dansı, No. 5-6. 6 - Arnıandola: Venedikte - ~rçi münasebetsizlik amma lca • ten maksadın yağmur yağacak demek. 
ae valf, 19,10: Türk müziği: İnceaaz fRSlı - Hüzzam ı,artı: <Mertun olalı.) 5 _ Btmen mehtab. 7 - J'oh. Stra\L'S~: Bu nağmeler se- bahat bende değil. anlatayım da dinle. tir. Yağmur yağınca da göller peyda o 
Slflye Toka • .n iştlrnklle Gel!! To~ses, Çalan- Şen - Hüzzam şar:tı: <Sütünla geçen öm - ni sarsın, e dünya! 23: Son aJaruı haberleri, - Sen anlatmadan devrilm:ş sigara is- lur, göllerde de ördekler yüzer. sen ba 
lar: Hakkı l>erman, Eşref Kadri, Hasan Gür, rüm.> 8 - Refik •·crııan: HOzzam su sema- ziraat, ~ham - tahvlllt, kambiyo - nukud kemlesini kaldır; ben de dinlemiye baş- na ördek dedin> diyerek yüzüne tokacl 
Basri üner, Ha dl Tokay, 2~: Memleket saat isi. 13: Memıeet aaat ayan, ajana ,.8 me _ borsaaı UJat). 23.20· Müzik (Gazbar.d - Pl.). lamadan, yazıhaneye dökillen mürekkebi in~tir. 
ayarı, 20: Müzik (J. St.rau.saın Yaraaa opere- teorolojl h:ıberleri. 13.1~ _ 14: Mtlzlt CKa - 23.55 - 2f: Yarmkl program. kurutma kağıdile temizliyeyim. - Keşki böyle olsaydı. O da güZlf 
ti), 20,4'1: A1ans ve meteoroloji haberleri, 21: rı.şık program - Pl.l 19: Program ve mem - * - Senin münasebetsizlik dediklerin gözle:rini havaya dikti. cEvet. dedi. lia 
Türk miıziği: Okuyanlar. MC?fhat'et Sağnak, letet saat ayan. 19.05; MüzJk <Hafif mü - bunlar mı? va yağmurlu •• halbuki benim de mu . 
Sadi Hatsea. Çalanlar: Vecih Daryal, Re - zıt - Pi.) 1uo: Tftrlr mftztği cBa5Jama ııe CUMA. 2919/939 - Ya ne olacak.? şamoam yok>. Bunu söyler söylemez ke? 
p.d Erer, Kemal Nlyazl Seyhun, ı -Hüzzam ı:. 
peşrevi, 2 _ LeylA. Hanım _ Hüzzam şarkı oyun havala!1: S:-ı.dl Yaver Ataman.> 20.15: 12.30: Program ve meuıleket saat ayan. - Ben dört yüz liradan bahsedeceğini dinf' bir muşamba almayı teklıf ettim 
(By sabahı hü.snü an), 3 - LeyıA Hanım - KonUJ1Da <ve Fasıl Heyett.l 20.30: Memle - 12.35: Ttlrlc müziğ! (Pl.). 13: Memleket saat sanmıştım. Cevab vermedi amma, kadın nnıpmbaı 
116zzam ıartı <Harabı lntizar oldumi, f - tıırt saat ayan. aJan.s •e meteoroloH haber - ayarı, aJana ve meteoroloji haberleri. 13.1~ - - Ne dört yüz lirası yahu, benim on- !an satılan bir mağazaya dogru yfirüdii 
8a.JA.lıattın Pınar - Hüzzam şarkı <Altınla lert. 20.50: Türk mfıztti ıKlbik progr9 m.) H: Mtızik {Kanfık program - Modern müzik dan haberim yok. Muşamba dairesinde muşambalan pro • 
sirili: m), 5 - SalA.hattin Pınar - Hüzzam .\ntara Radyo..~ küme aea ve saz hE'vetl. pl!klan). 19: Program ve memleket saat a.- - Şimdi söyledim ya! va etti. Bir tanesini beğendi. Etiketııiı 
farkı (Ümmidlnl klrJ>iklerlne bağladı gön - İdare eden: Mes'ud cemil. ı _ Kilrdlllhi _ yan. 19.05 Müzik <Kabare vesaire - Pl.). - Tam dört yüz lira, dedin. baktım: Altmış lira! 
lilm), 8 - Veci.he Du1·aı - Kanun! takalm, 7 cazklr peşrevi. 2 _ Arif Bev _ Kürdl1lhlc:ız- 19.30: Türk müziği (Fasıl heyeti). 20.15: Ko~ - Evet tam dört yüz lira. - Korkarım altmış lirayı da verdin. 
- Tanburt Cemil - Şehnaz ı,arkı (Feryad ki kir farkı: <Muntazır t~fJne hazır kavık) nuşma. 20.30: Memleket saııt ayan, ajans ve - Hele sen şuraya otur da anlat. - Evet altmış da gitti. Oradan çıktım 
feryadına lındad edec .. k yolt), 8 - Zeki Arif- 3 - Arif Bey - KUrdlllhtcazkAr şarkı: mı - meteoroloji haberler!. 20.50: Türk müzi#i. o- Arkadaşımla karşı karşıya oturmuş - Gene yanyana yürüyorduk. Saatten. ma-
Şehnaz §ark, <Senden ayn gecelerl, 9 - De- delim Göbuya.l 4 _ Arif Bey _ Kürdi11ht _ kuyanlar: Mefharet Bağnak, Mustafa Ça~- tuk. şambadan ağznn yandığı için, söyliyece. 
de - Şehnaz fal'kı <Gönfil durmaz su gibi cutlr .-rkı: <Nlçtr. terteyleytp gtttJn a za- lar. Çalanlar: Vecihe Daryal, Fahire Fersan, - Şimdi anlatabilirsin. ğim .sözü çok düşünerek söyledim.: 
çal:lar) - 10 - Rahmi Bey - Şehnaz oarlD fBJ llm.l 5 - Mes"ud Cemil: LaTta tat.shnl. 8 _ ~tıt l"ersan, Kemal Niyazi Beyhun. 1 - Bo- - Tramvaya binmiştim. Ayakta du:ru- - Hanım efendi. dedim. siz nerede o 
dilberi ifvebu), 21,40 Konutma. 21 .55: Mü- Rtfat BeJ - KftrdJ!,•hteaztlr şarla: <B'l şeb iM - KOrdlllhlcaz:tlr prlD: (Güller açmış yordum. Kondöktörün her:- cBiru ileri!> turayorsmıuz? 
zlk CN~~1°:~~ ~:ı:w~~ ~~ reea)'f dD oldD.> 7 - RahmJ bey - KOrdllf - btııbOI olmQf). 2 - Lemi - KürdlllhlcaztAr deyişinde; birer adım ileri gide gide baş.. - Otı:m:luğtt ev eskiyse, yeniatnl al 
:ma~~na' hberlerl 7Jruı. eaham, tabvillt. 1ıfcutlr f&rlcı: (Sana er canımın canı e - farkı: <Açmam a~am söyleyemem çünkü tan ikinci koltuğun kenarına kadar ilerle dırmrştır. 
bmbiyo _ nnkud, borsası (natl, 23.20: Mil- fendim.) 11 - Rahmi Ber - Ktlrdllthlcaıtlr derinde). 1 - Salt.hattın Pınar - KtlrdJllht- miştim. Koltuğun demirini tut~ Kol-- - Hayır o kadara çıkmadı fakat gem 
sik <Cazband Pl.) 23,55-24: Yarıntı pl'Olf&JD. .,.rlcı: <B1 mıtrab1 nttıende eda.) 9 - Arif caıtlr tartı: <Bir gtzU. yalan aöylel. t - tukta kim oturuJWdu bir bilsen;: ben paradan çıktım. * Ber - KOrdUlhtcazklh prkı: rKanlar döktl- Artaltt _ Kftrdlllh!caztlr şarkı: <Artık ne si- - Kim oturuyordu, bir tanıdık mı? - Bu sefer de ne iatedi. 

PAZAR 24191939 yor.) 10 - Kftrdlllhicaztlr saz semalsl. Jah gözlerinin "'Ölgesi kaldı). 5 - HlcazkAr - Yok canım o... - Bir şey istemedi amma. Adada o • 
12.30: PrograD14 ve memleket saRt lyar.. 21.30: Konufnta. 21.45: Mftz!lı: <Bolistlt-r - pefreYi. 8 - ~kAI Dede - mcazkAr Yürük - O da kim? turduğun.u söyle~i. Hatta biraz fazlaca. 

12.35: Türk müzlıtt <Tuna edeblyatınd&.n nü 'Pl.l 22: Müzik <Radyo orkestrası - Set: Dr. Semaı: CBfilbfil gibi pOr oldu). 7 _ İsmall - Dört yüz liTanın kahramanı[ anlattı. Adada bU:. n..o~ varnuş. 
mu eler.) Mes'ud C~mll 1dares1nde halt tür E. Praet.orius.) Kon!er taksimi: Halil Bedll Hakkı _ Nihavend a~ır semai: (Seni hükmi\ - Maat·ee~;süf tanıyamadım. - Moda Kadıkoydedır. 
kfileri 13· Memle~et saat ayarı ajans ve Yönt-tl?f'n. 1 - B·»thoven: ııPrometheus• }) 8 Rak N'h d in· <N - Büyük bir tesadüf, yahud da büyük - Semt olan moda değil, asıl moda .•• 
meteo~oloJl haberlerı. 13 15: Mlı;lt tüçük U\l'ertilrtı 2 - P1err.e: «Ramuntchoe sultl. eze ·k lblm bımkt-ı •

9 
avenHI şarkA: tüe kyau: bir kar! - Ne modasıymış? 

3 R St . R ita 11 nan a e a ı . - c:ız r r . Adad h k . . . . . orkestra: Şef: Nec1'l Aşkın.) 1 - Wılly Ric- - . rawı.s. • oscn va erıı operasının <Bir yar sevdim Kuşadalıl 10 - Hlcazkfır - Tanıyamamış olmamak mı? - a er es pı]ama gıyıp ge:n 
1k, No 1 md md md md rnd md md dd valslf'rt. 4 - Bmet.ına · •Barkta.. !Senfonik ls1 - Evet görsen ne şeker şeydi Hani yorlarJIUş. 
hartz:. Kiiçük oale c;ülti. 2 - Willy Ric - parça.) 5 - Rossin• «'lulllaume Telh one- .saz sema - Kenı:.ıl Niyazi Seyhun. 21·30 : ben siyah' saçlı esmerlerden pek hoşlan- - İşte bu iyi. Bir pijama beş on lira 
hartz: İlkbaharda b\• çift aşık - uvertür. rasının uvertürü. 23: Son ajans habPrlert, I Konu~a. 21.45: Müzik (Opera aryaları - marn ya... arasında alınır. 
! - Weber: l .. ozaik. No. 1. 4 - Ralph Benat- 7.lraat, esham, tahvtl~t. kambivo - nukut Pl.). 22. Müzik (Raoyo orkestrası - Şef: Ha- - Esmerler saçlarını sanya boyatır • - Bilemedin tam kırk lira! 
2ty: Bebekler per;si filminden <Nqeliylm bonıuı rttat.l 23 20: Mftzlk <Cazband - Pl.) .san Ferid Alnar. 1 - Moussorgs!ty· cS::ıro- Iarsa hoşlanırsın öyle mi? Çünkü bu pijamalar, plaj pijamaay • 
§ark.ısı> 5 - Fredcrlk Hlppm!lnn: Orman - 23.55 - 24: Yannld program. çln.stt Panayırı, oper.asının uvertürü. 2 - - Onu demek istemedim. Yani ben ~ bilmem nasıl kumaştan yapıln'm.lfo · ~ + Tschaitowsty: 4 üncü senfoni. 22: Son a- Aldın ki bu kadar bili 
da bir cüce duruyo· - Halt şarkılan uze - Jans haberleri, ziraat esham _ tahvtl!l.t sanşınlan severim. - .. YOl'S\lll. 
rinde varyasyonlar. 6 - Le')po!d: ~arya ÇARŞAMJU ZT/91939 kambiyo _ nukud bors~sı mnt). 23.20 : Mü~ - Bana ne? . - Ma.a~t~e~uf onu da aldı.lı:. 
melodllcri - Potpurı. 14.15 - 14.30. Müzik 1230: Program ve memleket nat ayarı. zlk (Cazband _ Pl.l. 23.55 _ 24: Yıırınkl - Lafımı ke~ de dınle •• O kız. - Ettı iki.~z... . . 
(Dans müziği.) 18.30: Program, ve memle - 12.35: Türk mnzı~ı (t>J ). 13: Memleket saat - Yabud kachn. - Evet •• ıkı yu~ !ırayı verdikten son 
bt saat ayarı. 18.1~· Müzik 1Pazar Çayı - ayan, ajaruı ve mete'lrotoı; haberJPri. 13 15- program. - Orası öyle .. kız yahud kadın o ka- ra bende ~ adamakıllı şafak atmıştı. B· 
Pl.) 19.05: Çocuk s:ıat~. 19.35: Türk müziği 14: Mftzlk <Rlyasettl"ümhur barıdo.c;ul Şef: * dar güzel, o kadar sevimli. o kadar cana gidişle beni daha çok sızdıracaktı. Zara 
(Fasıl heyeU.> 20.10. MiWk <Dans müziği - İhan ıtüncer ı - Frnnz von Blon· Mım•rh $UMARTESI %0 1 9/ 939 yakındı ki. siyah saçlı esmer olmasına rın neresinden dönersem kardı. Bir türı 
Pl.) 20.30: Memleke; saat ayarı, ajans ve Schtıtzen. 2 _ E. Bl'<'uccl: Valse _ Mon Tre- 12.30: Program ve memleket saat ayan. rağmen çok beğenmiştim. Hani onunla lü de ayrılmak istemiyordum amma. m 
meteoroloji haberleri. 20.45: Türk müziği sor. 3 - Gounod · Ouverture Mirellle 4 _ 13.21: Tilrk müziği (Gelin ha vaiarından ör- konuşabilsem, onunla kolk.ola dolaşmak söylesem borçlanıyordum. Çaresiz: c.Af. 
<Yeni şarkılar - halk tilrtlllert.l Okuyanlar: Sulte Rosamunde· (N'l. 1. Introductlon et nekler>: Sadi Yaver Ataman. 14: MemlPket fırsatını elde edebilsem; onun gözleri - f.ede~iniz hanımefendi, müsaadenizi is 
Radll.e Neydik, M~e'' Tokgöz Çalanlar: Ve ı\ndante: l"ranz S~hnbert 'No. 2, P.ntr"acte. saat ayarı, ajans ve meteoroloJl habeılerı. nin içine doya doya bakabilsem: kendi- tiyeceğim. biraz işim VK!> dedim. Ya 
cihe Daryal, Ruşen Kam. Reşad Erer. 1 lA <No. 3, Air de Ballet 19: Program ve mem- 14.10: Müzik CDaru mllzltı _ Pl.). 15 _ tı-30: mi dünyanın en bahtiyar insanı addede. nındm aynlıyordum. 
Y...-1 Asım - Hü-..zam şarkı: <Sevdalı e letet 3aat nan. 19.05: Mftzft <Btr KonM!rt.o- Müzik (Şen oda müziği: İbrahim özıUr ve cektim. - Hani dört yüz lira idi. . . 
gözlerinin TW'guna oldum.> 2 - Ye.oıarı A - P1 l. 19.30: Türk milzifl ıFuıl hevetıl. 20J5: Ateş Böcekleril. 18.30: Program n memleket _ Anlaşıldı, tramvayda görür görma .. - ~.hele=. Bana ~ ettı. Vt 
sım - Hüzzam şarkı: <Sahile pek yakın bir Konnşma (Dış polltlka hAdLsPlerl>. 20 30: aaat aan. 18.35: Müzik (KQçüt orkestra). abayı yakmıştın. opme:m ~ın ~i.~ 
JUW. kurdum.) 3 - Sadettin Kaynak - HO.- Memleket saat ayan, Ajan.'J ve meteoroloji Şef: Nelb Aşkın. ı _ Wllhelm Wacek: Marı. - Sen olsan da yakardın ... Böyle ae- - Eld.ivenaiıdi. Eldiven aldın. 
•JDI faria: (!Cara bulutı:ın taıdır aradan.) haberleri. 20.50: Türk mftzltı. Okuvnnl:\r: 2 Dohn . - il viml; böyle ~' bir kadmı ben o ana - Hayır eldiven de. almadım Baııı 
11 R ---· K.e _ ta.__._, 5 - anyi. Dul n valsı 3 - Er1ch .., .,~ 11.x.. 1. ~··d '·'-- ··t·· ..ı:;- •. • - uten .AAU•· men,... IMIUIU. - Necmt Rıza Ahıakan, sınve Totav. Calan- . kadar görmemiştim. onu tanımadılJaa uza ~ e ı u.u aAMIU·ıma go ur\M&Uloo op. 
Sadett.ln Kaynak Hicaz türitfüıü· <EiA göz- lar: ~clhe Daryal, Ru-:ı Kam, Cevdet Ko- Trapp. Flljisanın etrafında müzik .sesleri - L-'-·'·-- de " · · d" tüm ve yanından ayrıldım. - . " .... Fantezi 4 carıo Thom.se • Dı:! ıı.ıo· LMAUU_, sen gormemı.şsın ır. ' 
terine kurban oldu~uırı.> 8 - Halk türtüsu: zan. ı - Ali Ata - Şehnaz peşrevi 2 _ne- · - . n. a. · _ Peki öyle olsun. Soma? - Dört yüzün iki yüzü? 
-<Ay dotdu batmadı mı?) T - Acemaştrt\n de - Şehnaz 4arkl: (Sana ey canımın cam Türt müzilt. Cineea~ taslı - Uşşak fa.slı). _ Konuşmak. bir şey söylem.ek isti- - Onu biraz sonra anladım. Bir tram 
petrevi 8 - P'ııize - Acemqtran tıarln: rxı- efendtml. 3 - Rlfat. B. - Hicaz ı:arkı: rN!- 8aflye Totayın iştlrune - CeHJ Tok&t-.!. 20: d F k t ·· 1· bili di.m., Hani vaya binmiştim Cüzdanıma elimi gö • 
me ballm diyeyim.) 9 -Cevdet Qağlar - eev- çln bfilbill figan eylerl. 4 - Arif Bev - Hicaz Memleket saat ayan. 20: TemsU: 20.40: A- ~ordum. a : ~e so~~!e f r ·bayıl tiirdüm Cebim. bomboştu Cüzdanımın 
kefza ııaıkı: (Hicran gibi !\lemde.) 10 U- cıarkı: <Benim h:ır.m tlrıtkınll\ yamandır). jans ve meteoroloıi haberler!. 21: Tilrlc mil- da ınd~ ca1I'~ ıntaan y.gı ıb, .ol sanı a. ti B' - yerinde. yeller esiyordu Elini öptükten 
- h d M • •. .. k · <Kanıma kay zıı..i Ok · ım, ıye e:u a ca~ım ı e ge mış • ır • 
u• Me me - u~ny ~ e. şar ı. · 5 - Ruşen Kam: Kemence tak.~iml. 6 - B!- 6 • uyan: MuzaffE:'r Ilkar. alanlar: Ve- aralık sol kolunu kaldırdı. sonra ben ger.e onun gözlerinin içine ba· 
nat olstın.l 21 30. l\,üzlk CRlynsetıcümhur men Şen - mcaz şarkı: cYıll:ır ne c:.ıbuk). clhe Dııryal, R~.ıd Er~r Ru.-.en K:ım 1 - S k t k ı · ·• kıyordum. Elini indirirken elinin ceke 
ba .. ) Şef ı· K · 1 Aı t • K" ük 0 : · · - ana to a vurma çın mı ı -nuosu : ns:ın unçer. - 7 - Sedad uztoprak Sehnaz saz semaisi. 8 - uç sınan Bey - Müstear peşrevi. 2 - H m saatine bakmak için time sürtündüğünü farketmiştim. Meğer 
Vaulet: Marche Cor .. •rrr Arteml.cı. 2 - Ant SalAhattin Pmtlr _ Nihaven• sarkl: <Hala Müstear beste: (Gönfü ev mahı ru aşkınla .. - ayır .. canlıb.' 1. ard B·ı ırr· •• eli ceketime. sürtünmekle kalmamış ce-
D k Sl Is h T N ;,ı 3 Men tmed dl 3 ~ gorsen ne guze ır e ı v ı. ı !'51... , 

v •a : av c e anzc, o. · - - vLfıYor>. g - Sadettin Kavnak - Nihavent aram e e "e• ı. - Mustear sarkı: _ Kaf örücü usulile Asık olacağımı bime girmiş, cebimdeki cüzdanı da çe -
delssoh": Ouverture pour Mnsiqııe d'Harmc>- sukı: (GönQJ nedir bUeneL 10 -- Sarlettln <Gor em Reni ben ey virdi rana>. 4 - De - . ı. g bdŞU al kip götürmüştü. Cüzdanımda tam iki yüz 
nte. 4 - Oabrlel P' ne Bouton d'Or. 22 20: Kaynak _ Nihav"nt şarla: <Klrniklerlnln de - Müstear şarkı: <Gönlfimü bendettl ol- z.-rmıed1yodt'Sand na t~ebaçktryorsuFı n. lira vardı .... :~-•ıc c b d Pl l 22 45 23· Son ajans . - Ne ivor um, saa ıne ı. r • • 
4"•\UM c az an - - · ırlilt?esH. 21.30: Haftalık posta kutusu. 21.45: mah). 1 - Reşad Frer - Keman taJr~~iml. sat bu bu fırsattı. Hemen istifade yolu- - Desene ki bir el öpmek de iki yüs 
haberlc.rl ve yarmkl program. .Uztt <Melodiler - P1.l. 2%: Müzik <Kücük 8 - Rahmi Bey - Müstear şarkı: <Gel ey d- baktım· «Affedersiniz hanımefendi liraya mal oldu. * orke&tnı,l Şef: Necib Atkın. ı - W!ıra - Oab- ki şarabı tazelendlr1 7 - Mwıtafa Çavuş: ~:afn kaç ·olduğunu söyler- misiniz?> de: - Evvelkileri de zammedince dört yüz 

PAZAR'l'F.dl 25191939 rlel: Hafta nihayeti Pazar gelir - Ma~. 2 - Müstear şarkı: (Beğenirııen al yanına). 8 - dim. liı'8 ediyor. 
12 30: 'Progr m ~ memleket saat !v'ln Sidney Jones: G"'>'~a operetinden Potouri. Şakir Ağa- Müstea: şarkı: (Ey tut.1>. 9 - - Ne cevab verdi? Ark~daşım oturduğu koltuktan kalktı. 

ı2 35· T k mü ği <rı.l 13: Memleket saat A- 3 - J'et)t Mllller: Kftc:ıııc 8erPnad. 4 - F~led Müstear yürllk sc•raı: (Sana dil mahıtaba- _ Yüzüme baktı. Tath blr gülümse _ - Ş mdi ne yapayım? 
yarı, ajana ve meteoro1ojl haberleri. 18.15-14· Walter: ROva <Ke.ııan solo ve orkestra için). nım). 10 - Küç:.i:: .08man Bey: Müstear .saz mPvle cevab verdi. Gülümserken yüzü ::- ~.iç, ~fodim.. Ya~.cak bir şey yok. 
Müzik <K,.rışık program - PU 19: Program ı; - Leopold: Nll nehri kenarlarında. 8 - semalsl. 21.40: Konuşma. 21.11: Müzik olduğundan bir kat daha güzel görilnil • Dort yuz ~ı.raya ~ır el opmek epey pahalı 
'Ye memleket saat ayar 19.05: Milztt (Oda Bucalossl: Pastalozzanın bir şarkıc;ı: Girl- {Ne!!'ell milzlk - Pl.). 22: Konuşvıa <Ecnebi yordu. Hele sesi... Onu hiç sorma... a~ma •• nıhayet ınsan her zaman her şe-
mütlğ! _ PU 19.30: Türk mtizlği <P'asıl hey- blribln. 7 - Ganglberger: Efsaneler orma- dlllerde). 22.30: Müzik <Dans mfizJğt - Pi.). ·· ] dl~ yı ucuza elde edemez yar 

•11nda. 8 - RobP.rt Stolz: Viyana f!'eceleyln - Sarkı da mı ~ov e · •-......... ---··-·· ... - ... ;:: ....... -··---eti) 20 15: Konuşmıı <MllU musiki serisin - 23: Son ajana haberleri, ziraat, esham - tah- H wazel so·'yledi 
~tbıeldlr. 23: Son a1ar.s haberler!. ziraat. es- - ayır. "' • ( y • • ) 

den FmMlZ müziği. HalU Bedii Yonetgen ham _ tahvllAt. kllmb!V? _ nulrud bor.liaMı vllAt, kambiyo - ı1UkUd borsası (tlat). 23.20: _ Tramvavda mı? enı neınyat 
tarafın.o..ınJ. 20.30: Memleke' saat ayıın, a - rıat). 23.3o: Müzl~ <Cazband _ Pl.l. 23.55- Müzik Cazband - Pl.). 23.15 - 24: Yarınki _ Birader: sen de ne kadar tuhafsın, - -• 11-.t J.ı._._ __ 
Jan.'f TI! meteoroloji haberler1. 20.0S: Ttlrk program d k t lt-a .,,.._ ~ Ye -'eri - ııu.. 
müziği: otuyan: Mfüeyyen eenar. Çalan - 2t: Yarınki proır:ım. • •••••••••• :,_ .. ·-·-·-.. -··-- sa ece onus ~· tara e.-ı ÖUMl.'ın öülmüntln JlldiıriinıilJ:». + - Ne dedi. d -·'-ftt n-ıı.. .,~ 
~~7aı. s';~:! :=ı. 2K_m;:_ PF.RŞE1\TBE 2919 .. 939 -= Bırakdın mı ne dedlltni söyllye. - Y~;_;-bu M=·=~r:ıa:~~~= 
ıtf Be.J - Sıızlnlk şarkı: <Beni bizar eder - 1230: Program ''e memleket ııaat ayan. Ankara borsası yfm. s· l öyle halinden, ıımt görü~lerinden muayyen ta-
Jııen > 3 - Nuri Şeyda - Buztnl\k fal'kı: {Sev 12.35: Türk milzlği Okuyan: Mefharf't Salt- - ov e. so.bo• 1 il 1 1 d naatıerıncıın, klan ve st:raııl hayatmdaa 
dJm """ni be"') 4 - ··-ır Be'v - Suzln"'lı:: uır- _ .. ,_ - ('Sa.,1'm zu m. U!J, ş em vol r.> e -. bamnmalr+Adfto. Miiderrll muaYilll, meD .... 

-. ~ no. J cı .,... nak. Çalanlar: Cevdet Kozan, Cevdet Cağ- 1t f t bu ft ttı Hemen- tek if ettim .... _.... ._ 
1o: (Aşkınla yanmaktadı~.) 5 - Kemal Ni - la, Refik Fersan. 1 - Bayati pe.~vl. 2 _ Açlhıt - Kapan" fia&ları 2'l· 9- 919 c ' ırsa na · · mllateşar veldl prolPsör olarak muhtelif al-
yaz1 Seyhun: ıtem"nÇ" takatml 6 - Dede - Le.mi _Uşşak şark:: <Ruhunda buldum vecdi .-Size ::;r ";i~s~i ;~r:ı·• ya.set ve 'ı.ı.ıin ~hal.ınnda. hlzmet etmif olan 
Rast şarkı: <Xarlı d ~ı aştım da gt>ldlm.) visatt). 3 _ Leml _Uşşak şarkı: (Neler çek- Ç E K L E B - F. asa.~ 1~.1 e; lY"r. d b Mu.stara Şerefin ha+,ırısı.11 yadeden bu eaer 
., - ~ - 'Rast ı:ırkt· <Çalım!l bak efede.) tim neler). 4 _ Lemi _ Uffak şarkı: eseni EP •ıstı ED yukarı - .vd ' er 1• ramvav an era - küçük hacmi içinde kıymetıı malQmatı ha-
8 - Rast Saz S mal)·,. 9 _ Halk tllrkü"li· dl 1 5 Bed 1 ht!r indik. Yanyana vii'rlidük. Bir saatçi. vldir. ' 

., arzu eder (leler.ml. - r ye Ho.,gör - L"ndra .- .- dk s t ı t} k d B. ·ki 
(Alıverin bağlamamı.) 10 _Balk türküsü·. h b k .. ·J ve gir ; • aa çı saa er çı ar ı. ır, ı , ----------------Muhayyer şarkı· •Ba ara a gônul glbl>. Nev _ Yor• 129 70i5 180.8475 
(Garip nam.> 21.10 Konuşma CDokt::>run 6 _ Muhayyer şarkı· (Adına and ıı:eıım>. ~ 96 2.9775 üc, becı •• 
.... ti) 21 .. 5 .. Mü~"· N"'•<>: rnüzlk _ Pl.) 22 • J Parls - Bes on saat birden aldınrzsa, yakın-°'" -.. ,,,.... ·~ • 13· Memleket saa~ ayarı, a ans ve meteora- ,_,_. k 
Mu k <Kıi . k ork,.. t :ı - Şef: Necib Aşkın.) loJI haberleri. 13 15 - 14: Milz!k ıKa .. ışık Mllano 29.S2 29 s;rn; r1a hir saatçi dil,urnnı aC'aca sınız de -
1 P 1 Holzncr: Sa!<.sonya kövlü dansları nrogr:ı.m - Pl ). 19: Program ve memleket Cenevre t..9.405 '10 33., mektir. 
2 N mn n .. z .. n '. da-·ı. 3 _ ltalo Azzo- ü Am.steırdam - Vr knc;ki förle olsavdı. Santc;i birkaç -. ..... saat ayarı. 19.05: M zlk <Ihflf senfonik Berlln .-
n1: A '1 ş r ı. 4 Karı Föderl: Viy:ınıı pll\klar). 19 30: Ttlrk müziği Fasıl hevet!l. n.lli75 22.44 "::it c1k~rnı. Fakat o bunlann hiçbirini 
ş lı: F 1 x (1} mer: Sab:ıh E amı 20.15• Konuşma (Zlraao. 20 30• Mrmleket BcUk.c;cı .- h~Pnmiv<Yr<lU. Nihavpt b 1r tn.,es·ndP ka 
CF r. + w "r Dorc-:ıe .. Bir geC'e - aat ayarı, ajans ve meteoroloji ha berjeri. Atına .- .- ,.~r kıldı. Bu saat 'kPnarlan mücevherli 
nin ) 7 - Fellx Ole mer· Sar 20 50: Tilrk milzlbl. Okuyanlar: Semahat Sofya .- .- ryir aJtırı kol- snati iti' 
N r narı r 1 B - Puccin!: Toska. 23· öıxtenses, Sadl noş-;es. Çalanlar: Fahire Prag .- - Kac nara? 
So h b rl · raat. esham, tavvl - Fersan, Refik Ferc;an Cevdet Kozan. 1 - Madrid .- - Yüz lira! 

u \. borsası <f!:ı.t) 23.20: Refik Fersan - Rac::t şarkı: tYaktı cihanı a- Varşova - Yüz rrayı VE'rdin, tıaati aldın. o 
band - P l 23 55 - 24: Yarınki teşin>. 2 _ Dede _ Mahur şarkı: (8ıına ı~yık Budapeşte .- ·- hir kere daha tatlı tatlı ttnin yüzüne 

mı). 3 - Lft.tlf Aı?a - Mahur şarkı: (Aldı ak- Bükreş baktı. Sen onun koluna giTd;n. 

* SU.1 2li g '939 
12 30· Program. ve memleket saat ayarı. 

'" 35: Türk müziği: Okuyan: Semahat Öz -
nses. Çalanlar: Fahire Fer.san, Rerııı: Fer-

Belgrad N ti k l lun bir gonca leb). 4 - Osman Nihad _ Hi- - e gezer canım, o saa o una 
cazkA.r şarkı: (Ellere uzaktan bak). 5 - Hi- !~~:0~: sı.<ıoG Jl.87715 taktı. Ben vüz lirayı saatçiye saydım. 
Cazk•- saz semaisi. 8 - Udt ıı.:•ref - Suzinak Beraber oradan çıktı'L Ne o bl\" şey .söy-

~ " Moskova .- d b ı y -~~-" ıarlD: (Günden güns efzun oluyor}. 7 - LA- ruvorclu, ne e en. anyana .vuıuyor • 
tıf Ata • Suzinak p.rkı: (Benim :rforem gibi duk. Bu tarzda yilrüyüşilmiiz biraz tuhaf 



18 ncı asırda lstanbula gele11 Boham y 1lı 
Baro" Wratislaw'111 hatıraları: 65 

Türkçeye fe'Ylrea: llrena Dlbaea 

Zindan hayatı 

Bir simidci alacak 
meselesinden 

bir şarapçıyı 11dDrdU 
Dtbı Otlatada eü:l bir abl ftl'lf mwlMln

den dolan bir byp unmda bir clnQe( il· 
Jenmlft". 

Tepebqmda lfabmada" JOtafanda ı• 
sayıda oturan -nac lbnldcl so J'&llarmda 
Mebmed diln, M.edenberl bir abf ffl'if meae
leainden dola11 ualal"\ aoıt bulunan w oa

don p-.. 11111 tarihi tefribsı: 2 

llNlllDllS 
:;~ IA T AKHANISI 

Yazan: Bepd Ekrem 

Serseri çocuk 
la'tada ntaekblc1Jnnıc1a 141 numarada ... DUnkD kıs11111 hullsa11 1 temlcl merbane1er1 ıçinde de Saranda x.. 
rabcıht ,apan ll1IJsln dtlttlnma lfderet. a- 191 MDAd, '* KJIW ..........._ lılr ,_. ıanm 'l'lfmerdlTenll diye anılan meyhaDlll 

[Gazetete.h A"mpa harbi yüzün- rlnl ötreneytm w neticeyi de llR bildire - ralaruıdatl bu darjınU~l tekrar tasellyecet ,_.. ...,_..,..en ,.....,.. clolnl ile batltl bir batathane idi. Bir kere Ozaı11 
den kdğıd bulamamak endi§eıile aay- ytm.ııı bir tanda konUflllala bqlamqtır, Mab de y..._ All • ~ aduula at baldm C.- 111Jnma7a mu'faffi.lt olan tatll1, hiçbir ım... 
falamıa a.mltm41an. bizi de ayni ıe - Dedi. Bu iyi blbll adamın, p 1qı8n b J'D1 tııde lak .._... Jr....- llett;,,.lar. ftt oıtanp ala.mueı. Ta§:nerdivenllnin d-
kilde harekete fft>kdmif, bu meyan- içinde, ellerine, eteklerine aanldıt aJ&tla- una a 19 mukabele edinot il 1'1l1tl- y...._ All .......,... oma l'atma • _ tında. t&t&e'bek JQvası gibi yer altınd8n JQl-
cla mündericatımızdcm bir kısmını fe. nne. kapanarat ~tlt 11e ştıtranl~ au- mDf "" her 1klll de döTlifmete 1>et1•mıtJar - ...._ 1ılr ..._ ,......._ çaba bqa .. _ lar oldulu aöJ'lenırdf. 
daya mecbur olmı&Jtuk. Bunlar cıra - narak tendJmlzf onun şefkat ,.. merhameti- dır. ..... ıan'rm• at ~ Wrbala TatmerdiTenllden, lllt defa olarak adim 
aındca (Kaf'alcule) 11'i,.,..,U tefrikcımızın ne f'rnanet ettlltmlll anlattık. Mehmed bu llrad'\ bı9almı oetent llldlln lablEAr, JUi ...... M.nd ... ....._ .a, _ çıkaran Kara Al1 olmuştu. Efendiatnl ... 
~ de m.unlckcıten ftihayet ~er - Biiyilk bir heyecan 'Ve tortu ile aTdeti::ol tamına aaplarnıt Y! kaçmıştır llJw. J'&talmda 1J1U?Un öldüren bir Çerkea '8-
~ Obıyucula.nmızdcıft aldıgıma,ı 

1 
bekledllbnlı Ata, aqa.m thıer1 t.tanbuldan Y ralı • - • ._ PeJnJ dhlnmele ~ leJ'l tutpıat lçtıı, bır mütterl gibi bu ..,.. 

tnüteaddid mektublar üzerine bundan dönmü.etft. Bl7.e gettrdttı haber de fena de- a SenJorJ lautanllllne bldınlmJ,pa .,. ..... .,...: • haneye lftmll, kat!ll yakalamış, 11stf1ne 111-
tonn:ı bu tefrikayı l2 acıyfa çıktığımaz llld\. İlk söyleditl a6zlerle g6nllmtızde top- da, aldıll Jaralann tea\ı1le 6lmtlfttlr. _ 'f'a , e ....... ,..... ditbee ._ ut- dıran ot111 tlflJ'1 ~t başına tepelemtı, Qlll
ga,.lenfe ""'.tfaka, B .ayfa çıktığımız lall!ln kara bulutlan dalıtmıt oldu: B1zl Ka- Bir mlddet ...,. pblana tauı. mld - ..._ ,.,_ tm ı.a.ıua. Bana 1t1r Jisill tes t6leyt, dıt&n çıkanp TapnerdlftllD!m 
giit1lerde de ı"'1caft buldukça koymaya raJmleye görıderenlertn mı .... tannın blal delummnıııte '8lllm edDm1ftlr ftn1i111. O.. lld aUuaa ert&um. ...... ona tapı temerlnde LJmıştı Kendt.91nden ma-
Jı:cmıp ,,enUıc. öldu:tmek oımadıtım temin ettıtten aonra • ....,_ ıltlrir .,. en .. .; •••il 'beJI o- tam almak lc;tn 10•onu betlJyen birkaO ,._ 

.son Pomb nın tıqriyatındaki in- ia$emlz için behertmllıe gilnde 10 atoe ve- Clnaıet bAdl"""'" Uhktbt nrab amal lmdam! dlJor. seriyi de aman veımeylp 1ot ettttten ICJlll'IS 
ıizatnı bmıeta oı.u" 4nz4.flG uğratan rllme&i için paşadan emir çıkartmlf oldııtwıa edDdlltndeD, bUI, bülnnda metbad lllflar PaWıe relcllkled ....... Mr ... _ ,.... Kara Ali adı, dentet aasan bir şöhret aı-
,,e imlai elim.izde olmıya" bu vcui • blldlrdt" södlne den.mla: kanuna tatbik edlleıec Aan- ma»wn"'- ...._ leldlllel ~ ,ıdnV..,. - ..ı- muştu. 
lfette?l dolClva okuyuculanmı.ıdan ıek- - Patat, btllyornnm tı ulııer .,. aalr tul ne te1'd1 ecltlm'lllr. dlnp _,....... tuuhroalar. Faka& _. tam- Nalçalı tundural.ln kaldınm tqlanna »-
,.,. 6züf' dileri%.] ta-aaınm m···ı...- - a-.. bir --'•-e~- • ı-tar- rer balyos gibi ln.!n cellArJ Kara Ali, eeım.-

:1• -· uy ;,..... ... .... uuı .. ...,.. M h - Kua Alll. de camtstnln Patlb tarafındatı 'kntesıne ... 
- Bqta pranga tatmadı efendim. dlr. Bize ballanan ba para da o w'tlt tedl,e o im bir dav·ız iki baldln ......- anki ......... .., Unce durdu ft etrafma batmmala ı.tııdi. 
DedL Bunun ttzerlne Ata, ıeldtflm yere olanacütır. 1111 halde e11nl9I pus reçmem ~ ' Poyraı lle Yandım Alt. mthnkiln olsa, 1111 

dönmetIJliml emretti. Fa.tat atanın maiye- lc;tn bir bay)I bettemet meebmbetlnde ta- k k 1 v h kk · J'&flP tc;tne streeelı:Mrdt. Kara Ali, aantı al 
u oıan memurıarm bu 1.1e urqmalan be- ıacalsıms. BlnunaleJh o aman• kada?' aça ÇI ıgı a ında -..... ...._ ...,_ _ ael'Mrlnın ırotıaaunu a1mıf lcU. PoJ'l'UID .. 
llJm lfl alttllt etmifU. Çllnttl bu adm•lar t&Mntz tetn il.mm plen ftlltalan tıemtn ve --- Yandım Altnln g6zlert de -ondan a~ 
benim cençlll1m1 tlerl rirerelt prancaaıs ted11rlt etmet bana dl.ten bir ftSlfe oldu t hk•k t 1 Kara All. henb yirmi J'&Şlannda aarıtın du. CellAdın en ufait bir hareketini taoırmd 
bulundutum takdlrde gerek lı:eruUml ve ıe- d-1Tlettlr.ııı a 1 a yapı ıyor bir delttanlı olan dl\ıdilncfi Sultan Muradın 1ateml70rlardı: nefe4 blle almıJ'Oflardı ~ 
ret &hür artada.llarmıı turtarmıya çalı§a- Dl.,danfanm. ta'8lldltn temlDl yolunda cellldbaoısı kU. Biraz eneı konu§tuklan çın- leblllr. Gökyilztlnd,, flDlflr&k tap gibl par-
blleceltml ve binaenaleyh tendi.sinin karşı- aldıfı tedbir f11 idi: Otlmrlt mabafua tetltflitıa mtıhtm bir ıene gösell Otlllll Fatınanın lşıtlanndan byan ayın ~nd.ı. cellld Kara AIJ, ~ 
Jap.calı tehlltenln ne tadar muauam ola- Bn btiyilt tuıealnde hapeedBcllllınls Bla- döviz tqatçılılı eıratında W.htıta\ J'&P _ Benll Yusuf beJ1, o ubab bot.t.calı: olan a- gölgealne sıtındıtlan kaJ>ldan pek glT.el a6r 
catını beyan Te 1sab etmeleri tlzerlne Dlı- rın J&nıbuutdatı baabada bir flrmct lle ma.ttadlr. Otbnrlt muhatua teftllltı bir damdı, Ölümiln J'81'11lztlnde tnrtunı; bir tim- rftntıyordu. Dev J&pılı ('ingene etrafını MI 
dar Ata. benim pranpaız yerime dönmet- tonU41DJl4 Te tahltatmıımı tıedtJ'911ne ita- m6ddet&emert tehrlmbit muhteııt bl aallJd1. tere daha gözden geçtrdltt~n .ııonra 8araf'! uıtm battınd&tltl emri pr1 almak mecbu ecme ZDU'tfANIN ln't hane,.e dolru yoluna devam etti. Fakat bit 

- dar, tendi kefaleti eltında bt. be!'liin ltıter memlelııetlerle abt ftrj,J 1apan bir ecnebl ftr.. hl metre -'-' antlılı b<l,,,,nda oı.n ttl- on adnn attıktan &>nra -ne durdu Bir --
l'IJt'ttnde talınJftl. P'akat bafk& pranga da et:melı: wrllmeal ıotn anlqmqtı. Otlndeltt- .......... ~ ... uu .,. ..~ -
meTCad olmadılmdan lt1 demir halka bul- lerlıntz her Qç ayda bir ~ fırınC11a ~ ftll7etlnclm flp~ıımlf ft tatıba- llcl Kara Alln1n ansın bir c;tngene idi. Babası, ret oldutuna flphe edllmlyeeet ptllde • 

durmuş .e bunları aJ1&*rmıa tültırara;k olan borcumuzu tamamen öder n blse karşı ~ ba,ıımıttır. :nrma mertnınde J&PllaD •- :U:.!!cı4:~~e~ı:'11ne~ ıı:ı: =-~~ Alt, Poyrazın tolunu dtırtttı. llıl 
perolnletmıe ,,. balltalara blr de zincir ge- yaptıtı bu htsmetln mutablll cılarH her bl- rqtırma,da bm fli>bell nratıar bahmm111 ~lrttltten aonra beni J'8rim ö d Lşt.ı nn koyusu kil. Paknt talın bir tı1 tabata.sı aeraerl tepeden brrata göz ve tulak kail• 

e g n enn · rtmlzfn Oetınetı akoestnı derclb eder Te bt111 '"' lltadarlarm lfadealn-> mtlracaat olun - bu tızıı batır renglni talın bir paa gibi ört- mlşlerdt. Cellldın bt.sürü~üne kısa bir Jl1ıt 
Ben de Hırvat dostun tuarladılı ıılbi &J&t- de bittabi ıri)nde Rd at~en talla para Ter- muştur. m8fttl. Yamatıan:ıdan biri aırttıattl J&tınl- cnab Terdi. 
Janmı baltadan ve zincirden lturtaramıJ&- mevt reddettltlertnl beftn eTlerdll Bll de rat dm ,...ıan içinde mn8ana Te artadq- Terilen! teşetttlrle tabullentrdlt. · Mubafua .,.ırtı•tı DoÜOlllk bldlwl et _ mıt blr mahti\mun ıöıtanne oturdıılu za- Ortalık, tine lle nattf qienecet tadar a;r. 
Janmm 18DID& döndtm. rafmdatı tahtitab ehemmiyetle genlşlet _ man, Kara Ali de C'.'l'ıtimıun bacatmı J'&- dmbttı. * Buvumuzu 1se tuabaya bit' hayli men- talaJUle&, d1z1nln tlstflnde turumut ince bir Poyraz ile Yand•"ft Ali. ,attıtlan ,.rdtt 

tMe. bir tPl)t! varnar.tn1'1lkJ nma.ttan gett- mettedir. Bug1lnler le daha blrkac; t1f1nln dal libl tırardı. Qıı;lat ayatmı bir adamın ,olun her tarafını görebWJC)rlardı. DellbDJ 
KaratııHye bpatılalı le; ıtln olmuştu. Bu rtrler ve ,nnde tk1 bfivtıt tMtt dolusu vertr- malQmatıanna milraeaat olunacak Ti eTnlt göldne f6Jle b1ru tunetUce bula kabar- fıaıldadı: 

mtiddet sartıntla ne bir parça ekmek, ne de 1erdt o em1tda llndan bir ha,U sıcak oldu- tetemmtll ettırlldlt•.t:ı aonra auc;Jan l6rtı _ ga temıtıertnl oa~ çatır uercll idam ede- - Bir turd 78~ Tal' bu lfde ... 
başlı:aca yiyecek Terllm1ttl. Binaenaleyh ata- !fundan. vertlen .su da mebzul obnadıJından lenler aal1J'e betlncl ceza malıtemellne ft- eett adamlar. onu ıörftr ıörmn donup ta- - Bat!. Bati ... 
mıza haber göndererek onun biraz zahmet arRnıızdt kavR'&lar etsfk olmuvordu· biri ö• r1l kI rd1r lırlardL CeUAdbqı da. bundan aonra nzlfe- - Nereye ulan? 
edip ıeımeatnl rica ettıt. Ata ııellnce. blzt tlnıten fazla su içti dlve hemen ~r ntt~ ece e • a.tni rahat rahat görürdü, birçok defalar, - Soldaki meZL•Jıt duT&nnJn 'tlstftne be.. 
buraya tapatrnattan maltaadm ne oldutunu blrblrirnlzle eekiflyorduk. 3 döm ka--Lçııı tevkif eclild"ı mabdmun, lrmnend pc;trtp bolmala bao8' Sara~ dolna liderken JOlun IOl ta-
IOrdut. ilı; gtındenberl bolazmıızdan, yiyecek ..,.a bırakmadan tortudan dtJttip 61dqtl de o- rafına dlfen ~tlllt bir &De metarhRmm tal 
namına, biç bir ne.menin geçmemlı bulun- Bu çetışmelere bir IOn 11ermet Te aranus- Dün adllye:yıe bir döviz taçatodılJ bldlaeal lordu. idam cesıwnt ' atll' ile tene uçur- dunn e.tilnde Ulı:önce tkt el, sonra teli 
dutuna göre mabadlan btzt açlıktan öldür- da, 811 lflnde. mtı.-T&tı temin IJ'lllnet mat- intikal tm1'tlr mat sııretııe tatbl~ edtle .. ell sa - bir tara, aonra bir ç?ı:uk yilzil, aonra eıpl&W 
met 1se daha ıyiat heptmtsl denize ataralı: .sadlle birer maşraba almıya tarar Terdtlı:. e · manlarda, mahld~.mu dbı çöterte - bir c;ocut gövdem befüdt. Sonra, sırtında .., 
6ldtlrmelertnl Te bu auretıe bu sem haJ&t- htat bu taran nuıı tatbik edecek, ,ani HAdlaenln auçlulan bulur.an F1Up, BaJUD ret başından aerpUfllnU abr, to - nb diye belinden b&r tp ne ballanm1' ~ 
tan bir an evvel göcilp lf tmlt olaeafımızı maşrabalan ne ne alaeattıtf Onun da ko- Te Teoruoa iıllmlerlnd! üç pham harice ttllll- caman avucu ne mah~mun tafuını ııBta- ee bir tara don oalunan bılr oocut duftlm 
.l&yledlt, Bunlan söylerken göz yqlanrnısın layını bulduk: Derhal be.şer, altı.-r tttntt yetil döviz taçırdıtaarı anlıi4ılarat, abııaca mlllahııı diye f6yle bir aıvazlar, ııdamcatıı tısttıne oturdu. <,,"ıplak aJ&tlannı aoaı-
atmuıns mlni olamıyorduk. Bu hallmize •'1rketler• teşkil ederek ııc;ora~ılıkııı tıstne bir ciirmti mqhui tertıb edllmlftlr. taş gibi olarda. Ondan 10nn. oellld aatırını arıattı Ye sokata. bir sn damlaaı gibi atladi 
eldden acıyan ft atıamatııtunıza btıhnat- ba.tladıt. Ortatlardan biri pamutu ettrır, fimfek gtbl aaTal'11/, mablı:Umun bap, tendi w a,atlan 80kata deler delmez koftu, X.. 
tan tendlnt alamlJ&n Dlzdarata: lttnclal sanp ~t ,apar, clllerlert de bu BlTll 1-ir zabıta ate.nuru ıuçlulara mtlraca- önllne bl~ saniye u•\nde düşuverlrdi. En a- ra Alinin elini ~+;tt. 

- AIJahın blrltltne .e peygamberi hazreti ipliklerle c;orap örerterdl. atla İııgUtz llraaı ıa•.emtı. onlar da munfatat 11lı katmer, en usta hnaızla:, en cilkenll ser- Cellldın llt ad~ 
Muhammedin yüce adına ta.sem ederim ti Öriilen bu çoraplar dişanda aatılmat au- etmiflerdlr. Bu telı:lU! hazırlanan ctımıflmeş- seriler, Kara Altnt.ı adı ı~tl mı, buz gibi - Ne haber?! 
ben, alzlerln bu tahammtlltl ıtıo. karanlık retı:e elde eclllen paralarla <buan da bu el hud mUT&ffatiJ'IUe netlceleıwrek, üı;tı de auo ter dökerlerdi. Battl bazılan onun adını an- DJJe aordu. Çocuk. cellAda ıtızel bir haber 
w torkunı; zindana atalllllf olmanm hiç ar- emeltlertmlze mu1cabll yemek, yat, elanek, nattı ,ateıenmı.tl&rdır. matı utursuzlut &ayardL Tet bqma bir b6- Termenin •Tinci Ue 
sa etmıyorum .. Te neden a1z1 buraya gön- llı'te 'ft aaJre de gönderirlerdi) kendimiz'! ltlt J8nlçerlye meydıın okuJ&n kabadayılar, - Yengem bizi betlı7or bu ıeceH 
derditıerlnl Te batıanuıda bundan ötem ıoın birer maşraba ,,. bftytleelt bir tahta gerdel Dün taçatçılıt 1'l~~ne batan asliye l tncl bu dev yapılı çingene delikanlıdan 19ytan Dedi. 
ne auretle m11amele o1unaı.aı.ıa da1r bir abn aldıt. Bu auretle gelen IUJ'U mqraba- eeza müddelumumC:tıne teallm edllen mu- tadar korkarlardı. Yanyana Saraçhaneye dolru yilrilmele 
emir ft tallmat Termemit olmalannı bir lanmıza doldurur Te gerdelde artan suyu da nunlar, 10rgu hltlml tarahndan J&pılan ıa - Cellld Kara Alt bu dehtet saçan tcShretlnl, basladılar. Qocut cellAdın ıentf adımlarmll 
tirli anlıyamıyorum... Mataadlannm sizt hergiln aıra De b1ı1mbı alara.t btlyil.lı: bir tea- tıcvablarmı m0'8atlb, tevtlf edllmJtJerdir. ltorlı:unç nzlfeslnln bir netlCf'.si olarak ta- Jetl.tebllmet için t .pr adım lidtyordu. 
llıÇltttan öldOrmet olacalJru hlo zannetmt- t1d9 aatlardıt. - zanmamıştı. Bu dehşetli töhretlni çok hakh - İmam bu gece de yot demeıı: ... 
J01'11Dl. Çtınttl böyle olaaJdı sizi ötetl mah- Bundan batta dlpndan aatın aldırdılımıa Parti ocak intihablanna busün olarak tuaDDU1tL - Hanım auıtan haata tmlt pltba ..... 
puaJann yanma toymu1ar Te fakat 6teden- bftyillt bir auının tc;tn1 -muhafızlanmwn L--I Bayım denllecek kadar ı;ot meJbanele- CllJm ... Ondan dtilrii imamı aaraydan lllm 
ben açlıttan 61dtlrmet latedWerl aatr Ttlrt- ptlrditlerl- balçıtla mvayarat bir neTl h- .,_,anıyor rinde, içlerinde bel çetld fuhuf .,. reıaıettn maımtlar- dua etaln diye hanım nltana. .. 
lire ,aptıtıarı ıt'bl a1Jıl blr mahııene atarlar- rın da yapmJftıt. Qorapçılıt '" eldJvenclllt- ctımhurlyet Halt Partlal ocat tntibabla - ıılendJtl betlr .>dalarında CeneTls J8PlD - ........ . 
dl. .. Şa halde mabad bu olmadılJ qttlr,. ten l:aanıp taaamıf edeblldıtımız paralarla nna buıtınden Wb~n bqlanacattır. Ocak, mahzenlerinde Te bıinlannda yetmış 1k1 mll- - Attam esanındanbert betllyorum • 
timdi bana, İ.atanbula gtt.met dDftlyor .. nra- t6mtlr de aldınJordut. nahiye ,.. kala 1nınıablan Birlncıtlnunun letten en uı1ı aenerllertn toplandılı Otlata, atacıtım .. lltönce tarpm aerglslnde be1lleıo 
JUD. anlı,ayım .. s1ııe ne Japmal: 1atedltıe- CArkuı var) IOD""• _ .. __ --c• ... tir. muazzam bir hq!tat ,atalı lcll dlm. 8ob.tlardan L aJ&k çetlllnce de bmWt 

- Benbnle ço!ı: fena alay etmtttınJz. 
Bir aantye dJktatl~ Jtlztıme battıktan .ııon

ra geldt, iki elimi elleri aruına aldı: 
- Bana karşı ıı:afö'tıc!~ hl.A b!r nefret Ti 

dil§Jnanlıt besliyor rewıun &:mihıt? 
- Zannetmiyorum, o gt\nler fena bir ba

tıra lfbi maziye tanştı Fatat slı timdi be
lllm suallme cnab TertnJs. elbtaem nuıl? 

Tepeden tırnab tadat beınl aftzdil: 
- Çok gilzel! Cidden güzel. .. Fakat aaçla

nm niçin ttıı;tlt bir tır gibi taradın? 
- B&lka tilrltı tarama.sını becereınlvorum 
- Anneme aöyl&Mydln, aent berbe~e gö-

ıtlrtırdtı. 
- Anneniz ~stllf etti amma ben latfome

dlm; ctotruaunu aöylemet lbım ıeıırse saç
Janını kendim dilzeltmetı tercih ediyorum. 

- Beni aerlı:eı aenll 
- Hatltınnı nr; berbere gidip herteaın-

ttne bemiJen b\r aaç tuvaleti 7apmak ıste
mlyorum. Bilme!!\ .sız dikkat etUnlı rnJ, bft
ıtın flit hanıml~rın .saçları ayni blçbn taran
llllfbr. Ben btr boş .saatimde kendime bqta 
blr tuvalet yapma~a Ç9lışac:ığım. 

- Çot iyi edersln Semiha: bu husnata se
nin dil§üncent doğrıı buluyorum. Çok defa 
hanımlar tendUertne yaJoşmadıfı b:ılde aırf 
bertu ıılbl taranrnıı olmak için berberin 
J'&Ptılı tunletl kabul ve tatbik ediyorlar. 
Şahsi bir şekildt' Vl' kendlslnı? yakışan t.arzda 
aç taramak bWabl daha doğru oiur. 

- Demet beni hatlı buluyorsunuz? Ne 
lll! Hazır burl&da Jken ve atze auRl aormal!\ 
başlamışken milaaadenlzle bqlta bir şey da
ha 90raeatım · Ben gtızeı mtyfm? 

Va.simin tatları Dlçln çatıldı? Neden Ji-

- .....- ·-· .... Denli tenannda boJdan boJ'& mralanmıl da bekledim- <ArlEMI wr> 
tm olmala oaJıpeatım bWyorum; hatta bl 
Jenl ~ baJ&ta blraı fazla dratle abfıı 
maa1ndan blle tı>rtııyorum. 

- Nlçln torkUJOfdUnUI~ 
Bunu ben IOl'lllattum amma N1glr hannnnt 

61erl aruma brqtı. 
- Sen beni dinle 8em1ha; bir geno tıs~ 

ellndetı oantayı, mendlll veya yelpazeyi l&rlf 
bir nrrte tatmatı: çot mfthtm bir rıeaeledll 
,,. bunun salonlardaki manuı btıyilkttr. 

stlnden lfm.styalı bu bulut ıeçtı? Oöılenntn fakat tecrtıbell bir batıtla dmütten IODr& Hem .söylüyor, hem de inci dlllalnl boJDU- Cahid beJ sert aut abluma battı. 
aertllll ve hattnllll neden? Fahriye hanım: ma talrQordu. - Bu lfbl aaçmıı şeyleri Semlhaya *"-

- Bunu niçin 61renm'ıt lltlyonun? - Pena detıl! dedL Fakat l&J1a bir ,_ _ B'Nt, tabmın1mde aldanmamlfl"'; kol- mele hlç liiz1llD yok abla; onun ölreneoell 
Aman yarabbi ne df1.rttt~ ne taba wı Btl- oantuı aimachJar mıf 79 elblae ne 1Q'du. Qetmecede bir de Jtldt daha mtıhlm Tt clddl pyler ftl'dır, Bot,.. 

yilt bir kabahat qiemlşlm ıılbl titredim: Ben oetınıen Dtr tavırla: bulabllir m1Jls acabaf Merhumenin got sa- ntıt taybetmtr.ıı•m. 
- Bebeb yot; sadece blrenmek için 10ru- - Ba11l efendim. rlf mtıcnherlerl oldulunu hatırlı7orum. it- Fahriye hanım söze tarıttı: 

J'OruJD. Bu kabahat ml? Derken C&h1cl blJ benden ene! ceftb Ter· te bu iDceC1t Jblt tam bir PDf m puma- - Ba 6lerl ouakta 9ftCQklar, PÇ tald*f 
- BaJlr kabahat detlll Pakat Odlme: dl: ima göre... bemen yemek J'IJ'lp gide' m. 

aenl bu meraktan turıuacatıu pet oottur. _ Anntsinln ~tmecesinde bir oaııta nr- Ben blru f&P?.Dllftım. Bu ilç lııaanm IÖZ- Klbllef bir .sofraya oturduk. Qatal Te • 
Yakındı bunu ölreııecetaınl dL Onu 'ftrirlm. lerlnl üzerimde pzdlrmelerl içimi mIDJordu. pt tuııanırten. ıar.)'ft teserten bir pot kll'lıl 

Ab1 libl tam o mada, Nl&lr hanım. müa- ""' ---• ..... t .atmı 
Dudt.kl&rmda mtlstehsl, acı.ta ..,ıanı bir Odanın bir ~nde l&ntllll daran bir teı.l bir aeale: mama& .. __. uu.tat eJe.. Jelll"'&' 79-

tebeaatm 'Yardı, tqlan çatılmıftı. Bualıml dolabı lfU'l.k bir oetmtct 91brdL Bmıu he- dlm. Arada bir c!trafnı\ baıa,or, C.hid 1Je.. 
tetrarlamattan tork&rat 6nüme balrbm n men taDMlım: QUWtte tenctWne ı.ıım et- - Çantam &711 acemi insanlar ııbl tut- ytn dost gösterile bana tebeeatlm ettlllni 18-
IOIDUrtkan bir tam aldım. tttım ceTll tutu kU. maana Semiha; adet& ıBunu ne yapsam? reret mutmain Gluyordum. 
Hatauı muamelellae plfman oldu aanınm, _ İnclllrıe ltlenml IUlf bir ta· b N81'9J'8 toJ'IUllh db'en acaJ'lp bir b&Un ftl'. Sofradan taııanca NliAr hanım bana ,..-. 

çftntn birdenbire pne dan lealal balarat ıarm modalı aeoma !s. mı..=. t.İM ":; ~,.. oant&Jı ellnden dtifih'ecetllnl IAftı: 
bana hltab etti: d1zl dl inci... va.eden tulatıarıma tadar tısardıtmn - Haydi odana git, yl\silne biraz tuftlll 

- Jlu gece lyl bir T&tlt pt1recelln1 lmtd l'ahrtJ't banml oll~un ftl'dllt fl111rl alıp ııı-tttm .,. üd bır cenb Termet lcln al- yap; hemen 9ıt.ı7oruı. 
edJ~ Semiha; J'&flD Pi781 hattmdatı ,atından tetlrlb UJ'uldu. IDD1 açtım, fakat Taalm benden evvel atıldJ: - Ben ytızilm:! boya atırmllyorum efendim. 
fltr1ııl bana a6Jlenm - 8emlba1ı rahat bJralt abla: onun ber 

• - ~ f1mdl bat.uladım: aT&lb umlll- 1111 çabucak ntreneeetJne emlnlm. BugOne Gene vulm söze tarıştı: 
O aırada tapı agı1dı, blr lpet bıflrtıalle blr- n1n ltlal llJ'}ert Tardı. Bu oanta ctddım •- kadar yeni ha,abna ı;olı: tolay bir aurette - Matyaj yapmalı: için henlls pek ıent-

lltte ~ n Mlıtr hanımlar ıc;erı,. sır- rlf 'N bir ıeno ıaan tullanabllecell bdar abf'llı gibi bundan aonn da, tabi!Jlllni ve tir. :ıı:saaen buna ihtiyacı da yot. 
diler. ~ ele lnD1ide ptıdar. Beni 111'1 iade; IDcl1er de bu llblle ile iJl lidloU. ac1e1111n1 mabafaa ederek tam ltlr aalon (Arkası var) 
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(Memleket Daberleri] 
Ceyhan imar ediliyor iki çimento fabrikası 

4'. ~ Bİi CASUS KADININ 
.1 ı HA TllAIAll /-' 

Yazan: Martha Richar6 Çeviren: Hatice Batllt 

Yakında Ceyhanda mükemmel bir stadyom ile 
müteaddid nümune evleri inşasına başlanacak 

taaliyetini tatil ediyor 
Gebze CHususl) - Kazamız dahilinde Taf

llman ve Eskihlsar çltpento fabrikalarının 

EyIO.l nlhayetinde faallyetıerini tatil ede - Mühim bir vesika 
Ceyhandan yazılı· ceiti fabrika sahibleri tarafından resmen a-

yor: Çukurovanın va llkadarlara bildiril.;n!şt!r. Bu faallyetin ta - Bu anla.şılmıyan mesaJ karşısında bana 
cenubi Anadolumu ~ tiline sebeb olarak, Ettbankın hakiki ihti - tek .1f düşüyordu. n11 vesikayı ellmde bir alllh 
JWl en kalabalık ka- yaçtan fazla Avrupa malı ithal ettlitl ve çi - gibi kullanarak R~ gazeteciyi konuşturmak. 
tabası olan ve iktisa· mento sarfiyatının azlıfı dolayısile fabrika Bana kitabı ar!ca~aşına verip vermedlğt-
dt balomdan da e • depolarının tamamen dolduğu gösterilmek - mi sordufıı zaman büylik bir mahcubiyet 
bemmiyetll bir hu • tedlr. gö.!terdlm. Onu ıcıda kaybett111mi, cenev-
IUaiyet ifade eden Bu hal kasabamız ve civarında derin bh· reye gittiğim zaman yanımda bulamadı#Unı 
Ceybanda dört beş se tesir uyandırmıştır. Halkın mühim bir k1Stnı söyledim. 
nedir göze çarpan i . bu fabrikalarda ça~ak suretlle geçimle - Sacha bu haberi işitince sarardı, bozuldu, 
ınar ve umran hare . ini temin edlyodu. Bu vaziyet bazı kimse - adetA bayılacak ı>ir !lrue geldi. O zaman ona 
ketleri çok canlı bir lerin l.şslz kalmalarım mucib olacaktır. birdenb.ıe: 
8W'ette devam etmek k d - Hayır dedim, kitabınızı kaybetmedim. 
tedir. Yer, yer yapı.. Bursa mekteblArinde ayı Fakat siz bana onu hakikaten kime verece-
lan yeni binalar ka .. kabul ttmı söylemem*5in.z, ne ise. Onun hakkında 
Abamızın veçhesini va ne öıtrendlmse ban'l kafidir. fakat bir tadı-
gün geçtikçe güzel • Bursa (Hususi) _ İlk ve daha yüksek na bir kitab verildiği zaman 19inde eter teh-
Ieatirmektedir. dereceli mekteblerin kayıd muameleleri llkell bir şey varsa daha evvelden haber ve-
biğer taraftan kı • bitmek üzeredir. Bundan dolayı çiçek a- rllir. Başına iş gelmesin diye ... Bele bu ka-

sa bir zamanda Cey - şısı iç!n belediye doktorluk dairesi ile dının ismi Marthe Richard olur.sa!.. 
banda mükemmel bir •maM'if doktorluğu dairesi son günlerde Sacha bana şaşimı şaşkın battı. GôzJOt-
atadyom ile müte • Ceyhandan bir görüniif tehacüm eden yavrularla dolup boşal • !erinin arkasında göz kapaklarının aıt aık 
addid nümune evleri İllf&Sına b ... 1 .... a - Iar yapılmasını ev sahiblerine tebliğ et .. maktadır. kırpıldııtını görüyordum. Fakat birkaç da-

caktır. ...,_.. klka sonra kendisıne hl'dm olmuştu: 
mitlerdir. ....... Bir sır saklamağa muktedir mlalnlı? de-

Bu yapılara eaas olan arsalar şimdi - Yeni kaymakam Bekir Suphi .A:ktan Çukurovad& 939 pe. muk dl. sızı temin ede.:im bu sır bliytıt bir mdır, 
d"n tefrik ve tesbit 01unmUf bulunmak. belediyenin imar işıer11e yakından merr mahsulUnU hOkOmet satın aldı b11en1er için çot tenııteu bir sır. 
tadır. gul olmaktadır. Fakat cesareti kırılmış bir va:zlyette auatu. 

Bahçeli nümune evleri Cümhuriyet Bu al~; ~yhanın ~de~ güne te • Adana (Hususi) - Avrupadaki har - Onu konuşturabilmek için blraı daha tan-
Uk okulunun yam.başındaki sahaya ku - kAmill ve ınkışaf etmesıne lmi:I. olmakta .. bin aksülAmelleri, her yerde olduğu gibi dırmak llzım geldltinl hJssediyordum. 
rulacaktır. dır. son günlerde Çukurovada da görülmüş - - Eter bu işin içinde memleketimi muta-

Ayni zamanda çarp ortasında başla _ Bal k • d k 1 tür. zarrır edecek bir şey olmadı~nı isbat ede-
mak ve Büyükcami yanında bitmek üze-- 1 8Slr 8 iŞ SDOr arma Hükumetimizin dün aldığı çok isabet. blllrseniz, size bu sırrı saklıyacatıma aöz ve-
re muazzam bir de parık yaptırılacaktır. hazırhk 1i bir karar mıntakadaki zirai ve ticari rirlm. Bizden bundan ba~ka bir şey ı.atemi-

tstasyon yolu üzerindeki birçok evle • Balıkesı'r (H ") d T b ' . faaliyc1in normale avdetine de çok mü - yorum. Yalnız siz de şuna emin olunuz ki 
ususı - Be en er ıycsı essir oldu bana ıstemlyerek blr iş yaptırmak nezaket-

rln avlu ve duvarları çit ve tenekeden Genel Direktörlüğü Balıkesir spor böl • B• tedb' h''kfun t' · · 'ft · r slzlltinde bulunduf!unuzdan dolayı duydu-
~J!l~~'!~:;aktaç· ~l ştl?~?ğ~ ~hrln ges1 lnte darilm~cılık. v.e kıt sporlann~ ehem - ':le :.evcudır;e ~lıcı :u~::ıı:ı~;~nçı 9j~ ~~n= tum hiddetin yüzünden değil: memleketim 
• ,.. ı ır e ınu ın~n a, m ye ve esını ve hemen bır ajanlık k hs f tı 1 rak: b bö ı bir sım yalnız 
likadarlar bu teneke ve çitlerin >k:aldırı- ihdasını bildirmiştir Bölge bu hususta mu ma ulünün mübayaası kararıdır. men aa ne 

0 
a en Ye 

'-- k · ta tan k · d f 
1
. . . • Ziraat Bankası, müstahsil elindeki pa _ kendime satlıyamam. Emin olmaklıtım tcab 

.ı.a:ra yerme ~ ve erpıçten uvar. aa ıyete geçmıştır. muk]an .. . . . d rh 1 ediyor Eğer beni tem\u edeblllrsentı , zarar gormemesı ıçın e a · .. · 

( 

pamuk almağa başlıyor Tellşla sözümü Jı:e•t1: 

faatlni değil, sade tendi menfaattnJ dQftlntır 
ve bir şey yaratacağ\ yerde binlerce mateme 
Te fellkete sebebiyet verir. 
Heyecanım heriıaıde yüzümden MW idi 

Çünkü Rua gazeteci yüzüme garlb bir allta 
Ue batıyordu. Fak&t ben çabuk kendimi tıop
lam14tım: 

- Troçld ne yapıyor diye sordum. Mem
leketinden kovulat!. vatan haini diye anılan 
bu adam hlJA o kötü mücadelutnl blratma
dı mı. Onun içln pet aıtır haatadır dt70rlar. 
Haydi konuşsanıza, bana anlatsan11at_ 

- Ben evvel! onu görmedim. Bana rande
vu vermlf olan otlu Sedovu ıördtlm. onunla 
bulvar Manh-parnossc'ın bir kahvealnde bu
luştuk. Kendi grupunun faallyett hattında 
bana o kadar ac;ııkça izahat verdl '1 •en
dlmden bir harek'!i; yapmata ntlt taıma
dan onların tarafıııdaki esti ;perime pçmif 
bulunuyordum. Sonra da bana Troç'1 ne 
beni görüştiirecet:nı aöyledi. Birkaç ltln 10n
ra gene benl o kahveden alarak Bolonya or
manına babasının yanına göıtırdtl. Bu mtı
IA.tat benim için ı;ok heyecanlı oldu. 11:1'1dcn 
faal ve yorulmaz bir lnsa" olarak tanıdılım 
bu adamı çok ihtly:ırlamı• buldum. onunla 
alaçlann altında yürüyerek tonQf\Ut. Ni-
hayet o yoruldu ve bir kanapeye oturdu. Ona 
yatında bir ameliyat. yapacaklar. K.artulUI 

ümidi olmıyan bir hasta olmasına ratnıen 
mücadelede devam ediyor. 

Gayri ihtiyar: 
- Bir bunak inadı dedim. Kendi Dftn(ln 

dotru olduğunu ı.sbat edecetınl ıı:annedlyor. 
Kendi mevkii 1kUdarı gelsin diye n bir ta
kım ecnebi memlek~tlertnden aldllı parala
rın hatırı lçin yapılmasında bir saman plıt
tıtı bir eseri kcn•ll ellerile yıtınata cab&lı-
yor mu? Çorlu Slfma mÜC8d818 l&Şkillflnln ÇBhŞmal&rl ) Süratle mübayaa ediİecek pamuk üze- - Rl~a ederim, bundan polise bahsetme

~ _ cine J{eniş mikyasda ve azami teshilatla ylnlz, ~oyle bir ha:eketten çekininiz, dedi. 
avans muamelesi yapılmaktadır. Eıter böyle bir şer yaparsanız bu gizli tom- ................................... - ......... _ ...... . 

Ru işle.r için, Ziraat Bankası Umum ploya tanşmı.ş o~an on kişl~.in hayatını teh- ,. 
Müdür muavini Hulki şehrimize gele - Ukeye koymuş oıursunuz. Çunkll onlara ha- B • d k 1 k 
cektir. ber vermek lmklnı yoktur. Bu aımn ortaya ır o torun gUn u 

H;:kuA met 'mi a · d h çıkması onların idama mahkftıniyetine se-
'"' ı z, ynı zaman a, ma su- · d ı ki bl ...... 

latm Çukurovada bu ı1 d h . b ' beb vereblllr. Sizı t.eU\ln e er m z rıanaa not'.arından 
" • • Y. a a ~venış ır aleyhine çalışmıyoruz 

f1had .. ol~ası ıçın tertıbat alma~.a baş • Cevab vermedim Bana işin lsbat edılme- l=================I 
amıstır. Bılhassa arpa ve yulaf uzerin - sini bekliyordum. Uzun bir süld\tten sonra 

de durulacaktır. konuşmağa başladı: Kan çıbanları 
Ektlma 

Bir çoban bir köylUnUn kafasmı 
ı--şla ezib öldnrdu 

Siva.s (Hususi) - Sivasın Yıldızeli kaza -
aının Çdlıyan kö;rti :\den sı~ır çobanı is -
mail Yılmaz, ayni k-iwı ... n Mu<ıtafa oğ'lu Hü
""vlni bir tarla masele.stnden dolayı kafasını 
taşla ezmek auretlle öldürmüştür. Katil ya-

Corlu, (Hususi) - Sıtma mücadele' cPaşaalanı. köyündeki sazlık ve batak • kalanmıt tahkltau el konmuştur 
teşkilatının şube .. doktoru ~an ~aıkol !ıklar imha edilmiı ve hastalık da bu su- ' -
da dahil olmak uzere te~lat emrınd.eld retle izale olunmuştur. Çorlu şoses;nde bir kamyon 
sıhhat memurlarının hepsı de motörle Şimd' Tü k .. .. . 
müıcehhezdir. ı c r gucu. adı venlen bu bir 1 "kf 1 1 

Sıtma kordonu altında bulunan köy - c-420. evlik güzel köyde sıtmadan eser mO OSI 8 8 çarp 1 
1er bu sayede seri ve devamlı bir mua • kalmamıştır. Qorlu <Hususi> - Şoför Mustafanın ida-
yene imkanı bulmuşlardır. Resim motörlü srtma mücadele heye- resindeki kamyon )ehlr ~eal ilzı!rindt>n gel

mekte olan bir mo~o.<ılklett' çarpmıştır. Bu 
Bilhassa sıtma membaı telakki edilen Uni doktorlarile beraber göstermektedir. müsademe neticesinde henilz hüviyeti tes _ 

c Çukurovada sıtma ile mücadele ) 
bit edllemlyen mo• -.~ · ··ı.. · ııcusu ölmüştür. 
Şoför Mu"t"' kaza etrafında 
adliye tahkikata ba.tlamqtır. 

Adana (Hususi) -
'illiyetin gerek mer
keze bağlı kaza ve 
köylerinde ve gerek. 
81 şehirde bu yıl sıh
hl durum pek nor • 
maldir. 

Umumi ve hususi 
muvazenelerle idare 
edilen sıhhi teşek • 
küllerin ve müesse • 
eelerin nafi faaliyeti 
memnuniyetle mü • 
phede edilmektedir. 

Sıtma enstitüsü 

Bi 'ecik valisinin teftişleri 
Söğüd (Hususi) - B;l·it vallllğlne yeni ta

yin olunan mülkiJ·' müfettişlerinden Ali 
Seyfi Tülümen, kauıarcı -ı yaptığı tetkik se -
··~ "''ltlerl mllna.sebe~.i· a tazamıza da uğra -
mı.ştır. 

Vail kaza merkez:ndrı muhtelif imar lşlerlle 
me~gul olduktan sonr" nahiyelere giderek 
köy muhtarlarlle ha ,bıhallerde bulunmuş -
tur. 

Ali Seyfi Tülün""... ~ .: · "' ve haval1sinin 
ca ihraç maddeleri olan pamuk, üzüm, 

ve koza istihsal · ~adar olarak bllhaa-
aa meyvacılık ,.... "trafında köylüye tav-
siyelerde bulunmU1~ur. 

BODbahar kunlarına 

başladı. Bu yıl tıb Bornovada bir çocuk boğuldu 
üniversitelerimizi bitiren 101 doktoru !' de ıkayda değer faaliyet göstermekte • İzmir <Hususi) - Bc.movanın yarım .saat 
muz Adanaya gelmiş ve kursta tedrisata dtr meaafealnde Lata nıevtilnde Necmeddir. a _ 
başlam~tır. Resim Adana sıtma enstitüsü müdürile dında bir çocuk yil~"~e havuzunda yüzerken 

Çocuk Bak.ımevi ve trahom mücadele- muhanirimizi bir arada göstermektedir. bolulmuştur. 

- Hasan Bey haberin 
nr mı bilmem .• 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki 

. . . Yakında mektebler a. 
çılıyor ya ..• 

. .. Bütün kitablar hazır 

olduğu halde coğı af ya ki • 
tabları hazır delcilmiş. Ne. 
den acaba? 

Hasan Bey - Dünya ha
ritasının birkaç ay deği.şnıi
yecek şekilde istikrar bul • 
masını bekliyorlar. 

- Bakınız size inh edeyim. Bu uzun za
manlardanberl esasen kafamın muadelesl de 
öldü. Ben ihtıl§.1 l.>a,lar başlamaz kendimi 
ihtUAle batladım . Bana bu lhtllAll bir takım 
insanlar temsil ediyor gibi geliyordu. Onlar 
olmazsa Rus lht!lMI itmam edilemez glbl 
gellyordu ... Halbuki bu adamlan kovdular ve 
lhtllll devam ettı. 

Sacha o adamlann o lhtillle ihanet eder 
bir merhaleye geld~kl,rlnl an11yamıyordu. 
Hldlaelerl ethasın yaptı~ına Jnanan n ha
dlaatın ve şeraitın insanları vaptıtını yük
seltip alçalttıtını anlareaz görilnftyordu. 

Danton'un Fransız lhturu.l'.te ih:ınetıni ve 
ırtır.aa doğru kaymaıt:ı başlayışı ne tadar 
büyük bir tarlht haktk:ıt Lse, Sovyet Rusya
dan kovulanlann da Sovyet ihtilAllne kartt 
thıınetlerl o kadar bariz ve tarihin taydede
cett bir hakikati deAil miydi? 

Sacha konuşmakb. devam ediyordu: 
- Evet, ihtllll devam ediyor diyorlar. Ben 

işte o zamandanbc?'l eserimizin zarar gördli
tünü zannediyorum ve burada memleketten 
kovulan eski arkadaşlarım gelip bent çatı
nnca dayanamadım. Onlara iltihak ettim. 
Kısa keselim. Ben 1927 ye kadar Troçtlst 
partisine mensubdum. Ben Troçtlyl 4ahsan 
tanımıyordum. .Asıl tanıdıklanm Radek, 
Smllgo, Smirnov ve Uh .. ldl. 1927 de onlara 
Troçklst merkezde cİkincl kah derlerdi. 

insan bir takım kimselerle gayet yakındıı.n 
bağlı olursa, onların ne düşl\ndüğtıntl, nasıl 
çalıştığını ve ufak manilerini iyldf'n iyiye 
blUrse, bu bağlılık çok kuvvetlt oluyor. 

istafllokok denUP.r. cerahat yapan bir 
mikrobun cilde ve kana dühuWe me7-
dana gelen bir bıu;talıktır. Dller •beb
ler de bu tan çıbanı hastaııtuu 7apabll1r. 
Meseli. frengi glbL etrafı tırmıaı. ortalı 
cerahat dolu san renkte ve oldutca btl
yilk olarak vücudün muhtelU yerlerinde 
kendlsin1 gösterır. Hıı.oıtada kıntlıt. al
rı ve hafif atq nöbetleri görilltır. Çıban 
çıkan nahiye çok mtıveccadır. Istırab ., ... 
rlr. Bu çıbanlar eıtSerlyeUe lylltftllı ıer
Jerde izler bırak,l'. Tedavlai çıbandan .. 
hnan cerahatin içindeki mlkroblar n
velA tıretllir, sonra öldüriilür, onlardan 
aşı yapılır ve hastaya eirinra edlllr, ft

yahud kendi kanı kendlslne zertedlllr. 
Haricen mevzll tedaviler de tatbik edlllr. 
Tentilrdlyod, oltsldözenk merhemi. paıı
sımanlar ve cilde dezenfekte edm al-
kollü frikslyonla.r yapılır. Eter ettlmalar 
frengiden ileri ııellyorsa tabii ba bil 
tahlili ile st1ratle anlaşılır. O zaman der
hal frengi tedavi.si tatbik edlleret ~ 
çıbanlar iyileşir, hem de kan tıeıgl mlk
roblanndan t.ahil:ı edilir. Sirayet tebll-
kesi ortadan icalJ•rılır. Ha.sta da draUı 
iyiliğe doğru ,.Pı:le". Derinlsi. dalma qot 
temiz tutmata çalışınız. Angloamn ır
kının çok hasta olmamaaı ve ölOm ~ 
betinin az olması sırf temlzlik •781ln
de olduitu tahllkkuk etmlftlr. Temls o
lanlara mikroblar çarçabuk htlcum ede
DM!zler. OöıJüklerlnl çıkarmLcı, camlannı alllyor, 

miyop gözlerinin bulanık batışlarile batı- 11----------------.. 
yordu. CeY&b lsUyen oknyuCDlannım .-ta 

- Troçkl geçen ay gelip beni burada gö- pala yollamalarmı riea ederim. .Alaıl &ü-
riince. dJrde Welderi m•UbeJ•ls •••• ...,. 

- sız Troçklyl Parlste mi gördllnliz? 
Diye batırdım. 
İhtillle ihanet cttilf, lhtilll için tehlltell ~ 

olduğu için memleketınden kovuımuş olan 
Troçkl hakkında bu yakınlarda ne kadar çolı: 
ve inanılmaz şeyleı hikAye edlUyordu. 

Onun Fransada Par!.'; civarındaki lı:öştler-
den birinde saltlı oiarak yaşadıitını iddia e
denler vardı ve bu havadis çıkar çıtmaz la
mı etrafındaki pol!tlka hırslan zincirlerin
den boşanmıştı. Ben onun hakkında yazılan 
polemiklere ehemmiyet Vt>rmemlş ve hiçbir 
parti almamıştım. Sadece 1917 aene.cılnln bu 
meşhur şahsiyeti hakkmdakl teceasüsüm çot 
büyüktü. 

Bilmiyorum o dakikada bu insan grupu 
içinde birbiri ardı s•ra gelecek olan felltet
lerin hissi kablelıııkuunu mu duydum. 

Sachaya: 
- Susunuz... B•ma bir şey anlatmayınız, 

diye bağırmak istedım. E~er bir gizil sulkasd 
faaliyeti varsa böyle bir şeyin mevcud oldu
ğunu bildiğim anc.la vukubulacak bütün ci
nayetlerden, bütün felaketıer1en ben tendi
ml mes'ul hlssed:?ceıtlm. BUlyorum, insanlar 

Nöbetçi eczaneler 
--···--

Ba pce nöbetç{ olan ecsanea. .-mr
dır: 

İstanbul cibetindekiler: 
Şehzadebaflllda <Hamdi), Bmin6nln

de: (HuaJı Hulüsil , Aku.rayda: fPer
tev), Alemdarda· fEşref Neşet), Beya
zıdda: (Baydar), l"atlhte: tHiilameWD), 
Bakırt6Jlnde: (Hilal> , EyDbde: (Jbilb
sultan). 

Be,ellu clhetlndekUer: 
İstlklll caddeJ .nde: CDeIJ.uilda), Bol

tanbaşında: Cİtimad), 'la.kaimde: (JJ
monclyan), Pangaltıda: <NargUeclJan), 
Karaköyde: (Hd.ı>eyın Hilantl), Beflt&at
ta: (Nail Halid). 

Botaziçi, Kadılı.öy, Adalardakiler: 
Kadı.köyünde: (Yeni Moda, Mertel), 

Üsküdarda: <İmraho\ '• Banyerde: tO.
manl, Adalarda: (Halk). 

bir devlet devirm-?k iç!n gizli suretce birlt>ş- .., tiler m1 içlerinden bir çolu o milletin men- "'llıı .... _______________ .,,, 



23 Eyhll 

Gayrimenkul Sahş ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

o·rektörlOiOnden: 
l'atma Senihanın 22487 heaa.b No. alle BandıfUIUldan aldılı (2000) Urara tartı blrln

et derecede lpoteic edJp vadesinde borcunu vermed111nden iıattmda rapılan takib 
iberlne nCD No. lu kanunun 48 a maddellnlD matufu tO Cl maddlllne IGn a\1lmuı 
Scab eden Bmlıı6ntinde ~lebl maballulnln Limon lltelell <tOWD lfbm'Dll> IOD
tında ıtru •nedin~ esti il. 65 tapu t&Jdmda il. • 1(1. J9Dl il. 15 tapı 115 ktldt 
C55 lıda '1 panel No. lu Q.stlnde odaları olan kirik dftJrlrbın otu '9 blllede H W 
Bir buçut aT m6dJetıe açık artırmara tonmUftllr. 

SOM POSTA 

. 
J~~L2.!ri!....K.:~ 
Her fere ehemmiyet vermek 

isterniyen bir tip 
Beı1ofluratla Ş. 

nfetım r.nçav 
kara1c&erini .,,.,, 
J/Of': 

Her ,eye ehem. 
mıyet vermiyen, 
allka g6stermiyen 
bjr hali var. 1tc> 
}aylıkla yumup. 
maz. df göster. 
mez. Maddi men. 

faatlere daha çok yer verebilir. 

Sayfa •• 

1 Emniyet Sandığı ilanları 1 
O/o5 faizli ve sekiz sene 

emlak satışı 
taksitli 

8emU 

ttaldanla Dehat'er mahaDestncle camn
lldf A'blmd8 lltl H 111. J8D1 • 11o. ll 
Yvmpa11da Blıftpl,.ıepqa mahaDe
llnde 8erdeDl9ftl ptmam, 8elpftl IOD-
lmda ... ı 111. ,.... ı. Ro. h 

iti btıa cl6rt ~ ahpp 
bir eTllı taınamJ 
Dl aua en odalı ahllP 
bir ffbı tamamı. 

JltJOllunda elti BtlleJtnala J9DI ......... DM ILüta Jlldl otaJı tirab' 
muhtar •al!eDMlnde Anmbatbl IOka• lllı nllı amam• 
lmda elti 11 J'IDI 23 No. h 

--
l - Arttmna 1D Bidncltefrln m tadJdne d'Dlea &ili llDI aat 1' ten 11 ,. DdM 

Japllaoat .,. P1flmentuller ea Cok becleıl ~ •ar • taJuatbr. 

Sa&lf tapu llcll t•Jdına l6re rapılmattaddır. ArttırmQa llım* ııtııen <m> lira Pl1 
akc;eal ftrecetıır. un~\ bantalarmmdan blrlnln temlnat mütubll da bbal olunur. 
Blrltm)f btlttln TIJrsilerle beledJye resimleri. ftkıf 1carul, tam bedeli .,. WWJJe rttau
mu borçlu,. alddlr. Arttırma prtnamed 2110/939 tarlblDden ltlb&ren Wl:lk etmek 11-
teyenlere 8andıt Bukat ltıerl Senlalnde açık balund~ttar. Tapu *il bJdı '" 
aa1r ltlnmlu lahtı: ta tartnamede n tatlb dosyumda vanSır. ArtUrmara l1rm1t olan
lar, bunlan tettn ederek 1&tıhla çıkarılan pyrlmentul hattında her 1111 ölrenmlıl 
ad .,. itibar olunur. Blrlnct arttırma 10/11/U tarlhlne mibadlt CUma sln1l catalot
ıunda Wn Sancblı.ımda aaat 10 dın 12 1e tadar J&pılacaktır. Jıhvatkat tbalell J&Pl• 
labllmell lçln teklif edilecek bedelin terclhan aJmmuı lcab eden ıa,mnental mfitel- * ı - ~--- loba mahMipMD kqıaeCID 1' il a nllbetlnde Pl1 akçell Ja

tlrmat JApnwhr. 

=-tıı:b:::m :~a1m~e~::S~~,: ~Ul ı:ı: IOD :: luteaatlerini ihmal etmi,. 
tııeıd ıtıntl aJDI mahalde .,. •J'lll aatte 10D an~ ,.pllacattır. b · tip 

1 - Artmma IMdeHnJn d&rtte biri PlllD w pıt talanı •ltw .-nede lllds mlllrfl 
lüıdtte &llalr. TabWer 1' ı faJze Wddlr. 

Bu arttırmada p.yrimenkul en çok arttıranın tlsttmde bırakılacaktır• ır 
4 - Tabltllr Mftllnceye tadar ıaJrtınentuı 8aDdıla blrlncl derecede lpotelı:ll 1rallr,, 
1 - Pula tatıillt a1mat w blnalann fotosratıatım görmek lçln Sandık Blnı'er 

Bervlllne müracaat edilmelldlr. ('7210) t Haltları tapu alcillerlle sabit olmıyan ali.tadarlar n lrtlfak hattı 1&hlb- lstanbuldan Ce. 
ıertntn ba hatlanr.ı ve hmwılle faiz Te muarlte dair lddlalar..nı ll6n tar1hlnden ltlba- tnGI Aaigan, ıc.. 
ren 20 cin lflnde evrakı müabltelerllt beraber dalremlze blld1rmeler\ lblmdır. Bu su-
retle baltlanm blldlrmemlt olaniarla baklan tapu alcfilerlle ablt olmıJ&ft}ar At1' be- ralctermi ıoruyor: Ankara Yttksek Ziraat Enstlttlsft 

RektUrlllğllnden 
dellnln pa7lqmuuıdan bartc; kalırlıar Daha fazla maldmat almak llte1enlerln 938/99 Faydasız ifler 
dosya numarulle 8andıtınus Hukuk itıen 8ervlalne milracaa\ etmeleri 11\zumu llln. peşinde kopnaz. 
olunur. M e n f a a t 1 e. Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstit~ün Ziraat veteriner fakültesine tı 

ve erkek, orman fakültesine yalnız erkek paraaız yatılı, paralı yatılı ve yatum 
talebe almacaktu. Enstitüye yazılabilmek için apğıdaki prtlara uymak gerek• 
Udir. 

* rinden fedaklrlık 
D t it it .& T yapmak istemez. 

Bmıılyet Sandıtı: Bandıktan alınan p.yrimenkultl ipotek ra.termek lsteJenlere, mu- Kendiııi meydana 
Jwmnln1ertmlsl. toJ111u• oldutu t11met.ln ,tbıde ıartmı t.ecavb etmemek lure thale vurmayan enerjili 
bedelinin JaNJDa ltad.lı- bort vermek auretlle kolaJlıt g&atermettedlr. nm> hareketleri ,anı. I - Tilrk tlbüyetinde bubınm•k, lise mezunu olmak ve olgunluk fmtihamm 

vemıif bulımmak, (Türk liaelerine muadfllili Maarif VeUletınce tanınmıı '°" 
nebi lise1ertn fehadebıameleri kabul olunur) veya Oniversite veya Ji1ksek bbl 
mekteb mezunu bulunmak prttır. T. İŞ. BANKASI 

1939 Küçük Cari Hesablar ikramiye Planı 

32.000 ı.tra Bilk&fat 
Kura keıide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 

'26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkiciteırin 

İKRAMiYELER-
1 Adet 2000 lir alık 
s ,, 1000 " 
8 ,, 500 " 

16 ,, 250 " 
60 " 100 " 
95 " 50 " 

250 " 25 " -435 

-------

2,000 Lira 
5,000 " 
\,coo " 
4,000 " 
6,000 " 
4,750 ,, 
6,250 " 

32,000 

T. lı Bankasına para yatırmGllla, yalnız 
para blrllılirmlı olmaz, agnl zamanda 

talihinizi de denemiş olursunuz. 

Jebilir. 

* Mazbut ~ir tip 
Ankaratlan A. 

E. f otografının 
tahlıHnt iniyor: 

Fayda verml • 
yen havai mevzu. 
larla uğraşmak Is. 
temez. Kendınj 

gosterici, beceri.klı 
hareketlere kayıd
sız kalır. Üzerine 
dedikodta topla. 

maktan, mes'1liyet 
kinir. 

Aavet etmekten çe. 

* Daha neş'eli olması beklenen 
bir genç 

Çonımdan H4· 
seyin SıığdaT'«ıT, 

karakterini ıoru.. 

yor: 
Etrahna kaTfl 

emin ve neş'eli bir 
aurette hareket et. 
ınıyor. Bır tazyik 
ve kaydın altındi 
imiş gibi teea&ill 

II - 'Univerllte ve yüksek mekteblerden naklen geleceklerin tahsillerine g6re 
banp ınnıflara bbul edilecekleri hakk:mda re.kt6rlilk tarar verir. 

m - Emtitüye girecek yatılı talebenin yap 17 den qajı ve 23 den yutan 
olamaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydı.na ballı değildir. 

IV - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam 
tefekkilllü bir hutane raporu JJzımdır. Rapor nü.munesl Enstitüden veya zıraat, 
orman, veteriner müdürlüklerinden tedarik olunur. Bu nilmuneden başta alı· 
ııacak raporlar kabul edilmez. 

V - Enstitüye yazılan parasız yatıh talebe iki ay içinde yeniden sağlık ve 
aatlamlık. muayenesinden geçirilerek mesleklerinin istediği beden kabiliyetini 
ıöateremiyenlerin enstitüden illfili kesJlir. 

VI - Ziraat fakültsine girecek talebe bir devlet çiftliğinde staj görmiye meo
burdur. Bu ataj nihayetinde talebe imtihana tabi tutulur. 

Stajdan aonra talebenin enstitiide nazari derslere devam edebilmesi için bu 
imtihanda muvaffak olması prttır. Staj müddetince talebeye 30 lira aylık vert. 
lir. Yatacak yer parasız olarak çiftlikte gftsterilfr. Stajyer talebenin yemesi .,. 
içmesi de Enstitüce tem.in edildiği takdirde kendilerine bu 30. liı'a verilmez. 

VII - Parasız yatıl; talebeden staj veya okuma devresi içinde her ne suretle 
olursa olsun kendilijuıden stajını veya tahailh•I bırakanlardan veya ceıaen tl
kanlanlardan hükılmetçe yapılan masraftan ödiyeeekleri hakkında; Jeril-* 
nümuneye C6re noterlik.ten tascff.klı bir kefaletname aknır. VIII. :Enstitüye~ 
lstiyenler, yukarıda yazılı sağlık raporundan bqka lise ve olgunluk diplomumı 
veya tasdtkU lSmeklerinin. ve nüfus tezkerelerini, polis veya beled"yenin alacaJaı. 
lan hüsnühal kAğıdını, aşı raporunu, orta ve liselerde görmüş olduklan asbrt 
dersler hakkındaki ehliyetnamelerini illftirerek el yazılarile yazacakları pullu 
bir dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraatı 

Enstitüsil rektörlülüne müracaaı ederler. Talibler dilekçelerinde .hangı fakül • 
teye kaydolmak istediklerini bildirmelidirler. 

IX - Puı.ıız veya usulü dairesinde pullanmaınış olan ve yukarıdaki maddectı 
yazılı evrak Wıığinde olmıyau dilekçeler muteber değild•r. 

ifadesı var. Para. 

1. _____ ıs_t_a_n_h_u_ı _B_e_ıe_d_i_y_e_si_l_ıa_"n_ı_a_n ____ _.I ru:areıı lw!haır V• 
tutumlu davrana-

X - Parasız yatılı talebe alınmakta bjrinci ve sekizinci maddede yazılı vesi• 
kalarla vaktinde baı vuranlar arasında pek iyi veya lyi dereceli ve fen ko un• 
dan olanlar tercih olunur. 

XI - Veteriner fakültesi tahsil müddeti bu seneden itibaren yeni kabul d1. 
lecek talebeye fl."nil olmak üzere beş senedir. tık 

teminat 
Muhammen 

bedeli 

207,38 
86,46 

2765.00 
1153,00 

Ha6taneleı1n yıllık ihtiyacı için almacak limon ve yumurta 
Çocu!kiarı kurtarma vurdu 39 malt yılı için alınacak sade -
yağı, zeytin ve yağı. 

47,93 639,00 Çocuklan Kurıtarma yurdu 39 malt yılı ihtiyacı için alına. 
cak kuru erzak. 

253.13 3375,00 Temizlik işleri amelesi için alınacak 900 aded mllf8!Jlma. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat mfkdarlan yukanda yazılı ifler ayrı ayn 

açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 25/9/939 Pazartesi gün'll uat 14 de Daimi 
Encilmende yapılacaktJT. Şartnameler Z:tbıt ve Muamellt MüdürUlğü kalemin
de görülebilir. Talfblerin ilk teminat makbuz veya mektublarile ihale gilnü mu-
ayyen saattıe Daimi Encümende bulunmalan. (7165) 

bt Muhammen 
&emlnat bedel! 

3'1,73 603,00 Mezarlıklar MildilrUilil için alınacak tabutluk tereat.f. 
10'1,27 1430,20 Mezarlıklar Mildürliitil lçln alınacak muhtelif teçhls ve tetf1ıı 

malzemeai. 
162,'78 _,,00 Oernhpqa llutahaneal lçln alınacat bUllt vesaire. 
lt,'18 '11111.00 Cerrahpa.şa butahaneal !P alınacak ~ maıMD•. 

228,08 3041,00 Cerra.hpaf& lıaataııaneal lçln alınacak ribıtpn fllm1 
Tahmin bedellert ile lllı: teminat mıttarıan )'ukanda 1uılı ~ am am a~ıt ek

ılHmeıe koııalmllftar bıaıe 2/101139 Pazart..ı ctlntl aut H de DaJml lb:aolmende ,.. 
pılacaktır. l)artnamdar Zabıt ve MuamelAt Müdürlülfl kaJem•nde IÖ11llebWr. Tallble-

rln llt teınlnat maka>'.IJ veya mektublan ile 1haa dni JDU,JJM aaua Daimi Jlnotl. 
mende bulunmaları. (7335) 

lstanbul Defterdarlılındanı 

Jlolulçlnde Arnarudtöytlnde polis lraratoıhanesl artumdatl 
bahçede mevcud ahfa.p hane entuı. 
t.tanbul Kıl San'ıLt okulu arta bahçealndetl 1t1 metle mtaabl 

11182-18 
Muhammen bedeli 

Lira Kq. 

• 
mittannda taf. ı .. 

Yutanda mevki Ye mlttan yazılı enlrula taf1l.r Jma1aruıdat1 muhammen bedelleri 
tmertnden 18/10/931 tarthlne mlladlf Peqembe dnil au on dDrMe puar1*la auıa-

eattı?. Sabf bedeli nakden n pqlnendlr. Tallb1er1D n meddet arfu)da 1' '" pey at
felerlnl J&tırlp haftanın Puart..ı, Peqembe dnJlr1 n.ttltdaıJ&t JIDJt ....a J&l. 
dlbllltmde m......,_ madQana alrMuQa. t'ftlt') 

Son Posta 
Fotograf tahlili kupona 

ı.ı. . . . . . . . . 
Adre1 • • • • • • • 

DİKKAT 
l'otop'af tabllll lçln ba tuponlardaa 
t adtdlD1D ı&ıderllmlll pnıır. 

XII - Cev&b istıyenler ayrıca pul g6ndermelidir. 
XIII - BAf vurma zamanı 15/Ağustoı/989 tarihinden Eylfl'iln 30 uncu 

akşamına kadardır. Bundan sonraki müracaatlar kabul edilmez. (3705) ( 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAn rı 

Muhammen bedeli 3060 lira olan 33000 Jrllo yazlık reztd•l yağı 26.9.1939 Sah 
günü aat (10.30) on buçukta !faydarpqada gar binası dahilindeki kom yon 
tarabndan açık eksiltme usulile atın alınacaktır. 

Bu ife girmek isteyenlerin "'9'I Jtralık muvakt.at teminat ve kanunun tayın et
tiAi vesaiklA! birlikte eksiltme günü saatine kadar komiiyoııa müracaatları 1A • 

llirlaullJ9 laa lleıı11ql11fllftc1an: zınıdır. 

Btlrban)Jenln Kocacaml maballealncle boro Bu ife aid prtnameler komllyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (7148) 
için tpotet tdfUp alı BuaD Burl IOla tb- --------------------------.....,. 
!::!ut1<:s~~n~n!e ::ınU:.: :_ Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbal 
ta 10ıcıa bir apıctan glrlldltte bir mıttar Levazım Amirliği sabnalma Komisyonundan: 
aofa lolda bir muıtat merdlftnle 711tan bir 
ufalı: bir bQJilk oda bir mtttaı bahOl1I bah- 1 - 800 adet hayvan çulunun 26/91931 Sah günü aat 14 de açık eksıltmai :ya. 
oede tuJu ft bel'1ı mlftemll hane ft ön pılacaktır. 
tarafta JOlda bir Dlınlwıe bir mlltAr balı- 2 - Tlılımtnl fiatı 2400 lira vt ilk teminatı 180 liradıı 
oe aoldall merdlftllle Jq,tan oıtJJdıtta bh- 3 - Nilmune ve evsafı kcımiayoncWbr. Görillebllir. 
venln llttııde bir ba,ttlr oda11 mGftell ha-
len lrahvehaoe mtlttebu dtllrlrln hanı nı 4 - ı.teklileıin g0.n ve saatinde kanuni veaibtan ve ilk teminat mat • 
dtlllln blrletfk ıten bDlhare bahoedm du- buzlari1e 6lrlttte Galata Bahtım caddeli Veli Alemdar han lthıci kattaki ko. 
varla aJn}mıttv. DDttlıı w hane ft mi•- misyona plmeleri. c70f9. 
temll&t abp.p JaPI ol:ıp tamamı (lOIO) bin ___________________________ ..,.. 

aetsen Ura JaJmetlldir İtbu emval lpoteltll Blrbaalıe AIQre ...._ ...... 1 1a.a.n: I 1 
1 aıacatın temlnl ıoın 28/10/939 Peqembe il· T ı• Y AT R O L A R 

nt aat H,30 da BG.·hanı,. Sera dalrlllnde BilrhaııQaJD Dammlu t6rlnden Koca-
aatııacattar. Bu mal tlaedncle 1dr bat tddla bat ollu il..,_ bnll Jblne tarafından Sse ..,..,_ _ !ful PD9 .,. .,..... • ....., 
edenler Jtrm1 ıtln 9U'fında nrüı mttablte- Jlrml leDQl mtltec;.Tts bir samandanberl Yentqpı - Banılu nh llnemuında 
lerlle blrUöe lara dalrealne mlneaatlan. ta- blllnlza '" ful1a ~it llfatue tuarraf eı- llD V111lVLD1111 
llb olaDlanD ba halalta ISl/m D11111Uah Ull Dm'lmü lllld~ ~ !ICd& k6J altı CeJJln 
dosya '" fUt;Dam8Jt tetkik edebDecelderl, tu7UIU meftltnde tartan Refet ft llua ol- Rafld Rıza n Sadi Tek tıratrola 
utıt Sininde mal tıJmetlnln Jlsde J8tmlt ıu A11 klll BaUme ıuban Kocabq alla 1111- BeJlerbeJlnde _ 8avtandaD tJtaa 
befln1 bulm•• en oot arttıramn taahhtldtl IQtn tlDl&1eD Kocabaı Mehmed vart.sıerl --===----==-=-=-ı...ıııııııiıiml==m• 
bati blmat tarUll •tat cm bel Sin uatı- Oevdet ft 8tıdıt ceaıuben dere Ue mahdud m oldutundan bahla1e teacll1 
larak 10/11/'ISI cama llntl aJ'lll aatte se- cl6rt dönüm miktarında tarla De tna 1r6y mekte oldtıhndan lfbu P.711 
ne dalreml8dl JaPl)acattlr. l'ula maltmat tlt6 mevldbul9 IU'DD bmum 101 blmeo hat lddla edenlerin mabteme sin 
aımat ~ bQllndeD lttbamı daire- dere prbaD Kara Buaa ollu Ahmed flma- I0/9/939 dan eVJel BtlrhanlJe hukuk 
ınlsde blrbll atik babmduralan tartname- 111ı J01 cenaba derı De mabd1ld • lira temeatne ftll'"nl De mlwt • 
Jl ohmMı1n illa olumlr. Cmllll> tQmılUl 11 llal1* .,unlllln tapada bJJd- mmnmda UIDdlr. C'lmJ 
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SATIŞ DEPOSU 
Beyoğlu istiklal Caddesi 

No. 28Tel.43849 

~ Galata Rıhtımı 45 numara da 

SON POSTA 

Hans Walter Feustel MOessesesi 
KARA ve DENiZ AŞIRI BEYNELMiLEL BOYOK NAKLiYAT ile AGIR VE HUSUSi 

TiPLERDEKi EMTIANIN MEMLEKET iÇiNE NAKiL ve AKTARMASINI DERUHDE EDER, 
Posta kutu.u: ·t436 - TELEFON Merkezi: 44848 - TELGRAF adrui: ALSTER. Bntnn dilnya 
Limanlan ve Avrupanın münakale ve hadud merkederindeki en tanınmıı nakliyat mllesseseleriyle 

•ı ____________ _. irtibat ve münuebetleri vardır. ·----------•ı-•• 

Eıki F eyriati 

y ahlı B o G A z İ ç İ L İ s E L E R İ yatısız 
Kız ve erkek kısıml ım ayn dairelerde olmak nzre 

Ana ıınıfı, ilk kısım, Orta okul ve liıe 

Arnavudköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kııyıd için hergOn saat ondan on yediye kıtdar Çifte Saraylarda Okul DirektörlOğUne müracaat edebilirler. 

•••-------. latiyenlere mekteb tarifnam11al g6nderillr. Telefon: 36.210 ... _______ _, 

Ü 
Cildi yakar ve kırııbrır. Soğuk 

ve rtb:glr deriyi ıertlettirir. 
YllzOmüzle tem88 eden havanın 
tuzlan meaamabnı kapatarak 
ifrazata mani olur. 

Cildin bütün bu arıza ve 
kusurlarına mani olmak 
için siz de cildinizi hergün 

akşamlan 

R 
ile masajlayarak gıdalandırınız, 

KREM PERTEV, açık mesamatı 
adalelerini bealer, yorgun deriyi 
taulik ve gençlik bahfeder. 

kapabr. Cild 
canlandırarak 

Za.yt - Deniz Ticaret MiıdUrlü~unden aı
dılım (62374) numaralı Uman cüzdanını za
yi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
b.tıkmU yoktur. 

Galata Çeşmemeydam N\l. (178) 
Harun oihı Ali Şahin 

Neşriyat Müdürü: Sehim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ· S. Ragıp EMEÇ 
' A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Londra ve Parlsln en meşhur fabrl -
kalarından gelen Bayanlara mahsus 
mantoluk, rob ve koatUm tayyörlük 
yUksek fantezi rodier, moreau, harri3, 
tweed vesaire YUNL'Ö' KUMAŞLARIN 

emsalsiz çeşid, cins ve renkleri Beyoğ
lunda BAKER Mağazalarında her yer
den mwald şartlar ve ucuz 11atlarla 
satılmaktadır. 

MOtenaslp bir Endam 
1. ltH-1 IC-'trl (Oe'tt) H IC•· 

..,..,. .... ._......._,. ..... ıu 
te.ıe Her. levtmllll11• tımleı- t•IMık· .......... ,. , .... ,. ............ .. 

...,., ... : ıc ............ ... 
"-81•r (Galae) eııtyı .... IMNller 

25 llrdH lllNNa... ................. ' 

llTHIUL. ltfoit• / 
TGHI .... , ...... 12 No. ı ... 

M•l•ıamıı ı ılyuıt ecı ı .. ı ı ••19 
16 No.lu tırlfalftlı l l•t•rl11lı. 

f'trıtıırınuıdı bGyGk toııllt . 

Fennt Sllnnetçi 

EMiN FiDAN 
Kabine : Be~lktaş 

Erip Apartımanı 
Tel: 4439;) EY. Sua-
diye Akkurt S. N. 1 
Taşradan snnnete ge
lenlere kolaylık çoktur. 

MDracaat bir hafta evvel llzımdır. 
···-···················································-···· 

ilan Tarifemiz 
Tek sütun santimi .......................... 

Birinci sahile 400 kurut 
ikinci •ahı1e 250 )) 

Üçüncü •ahi.lc1 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç sahi/eler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarrında taz
laca miktardıı 11An yaptıracaklar 
ayrıca tenz~lat!ı tarltemizden istifade 
edeceklerdir Tam, yarını ve çeyrek 
sayfa 1lanlaı· için ayrı blr tarife derpiş 
edilml§Ur. 

Son Posta'nın Ucarl 11ll.nlarına ald 
işler içli\ şu adrese müracaat edil
melidir. 

tlaııcıt. ıı. Kollektlf Şirketi 
Kahramanzade Ban 

Ankara caddr.sl 

Ey1u1 23 

GENERAL ELECTRIC 
MAGAZASI 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pi.Ana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralı~< 4,00() Lira 
4 ,, 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 o 

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

DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan apiı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl(U, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

TUZLA içmeleri··-... 
Trenlerinin vapurlan: 6,25 • 7,30 - 9 - 11 - 11,50 - 12,30 -

13,15 - 15,45 - 19,10 dadır ._ ____ _, 

... -------------------------------------------------.. işletme Umum Devlet Denizyolları 

MüdUrlüGU l18nları 

KARADENİZ HATTI KIŞ TARiFESi 
istanbuldan 24 E; lül Pazar gün'l kalkacak postadan itibaren Karadenb baıtında kJf 

tarlfeslnln tatblkiuc başlanacaktır. 
Postalar İstanbuldan eskisi gtbl Salı ve Perşembe günleri saat 12 de ve Pazar eün

lerl saat 16 da kalırn.caklar ve dönüşte bazı iskeleler tevakkufl.mnın iş hacmine gore 
temdidi ha.sebile yaz tarifesine nazaran htanbula birer gün soıırs. geleceklerdir. (7S88) 

C Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem 41\ 
. Hakkı Katran Pastilleri de vardır. J 


