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l Biikreşten. Lon.draya verilen. haber: 

ovyet- esarabya 
hududu kapatıldı 

lngiliz Rogter ajansı bu lıasusta kat'i malii.mat 
mevcad olmadığını söglüqor 

Estonya Hariciye Nazırı ters yuzu geri döndU Londra, 25 (Royter) - Moskovadan bildirildiğine göre Sovyet • Romanya hududu 
Odesa limanı bugün kapatılmıftır. Bu haber başka membalardan teyid edUnwniştir. 

*** 
Londra 25 (Hususi) - Sovyet hiikfunetinin daveti üurine Moskovaya gitmiş olan Es

tonya Hariciye Nazırı Kari Selter, bugün ani surette tayyare ile memleketiue dönmüştür. 

Londra, 25 (Radyo) - Royter ajansı Sovyet • Besarabya hududunun ka pıatırması :meselesi 
üzerinde bu dakikaya kadar kat'i mal~ alınamadığuu bildiriyor~ maamafih haber tekzib 

Selter'in Moskova ziyaretini mevzuu bahseden İsviçrede münteşir National ZElitung'un 
Moskovadan alarak verdiği bir telgrafta deniliyor ki: 

de edllın4 değildir. 
«Mosk()"fjaya ancak ticaret an1aşmasım im7.alamak üzere gelen &tonya Hariciye Nazin 

arazi işlerine müteallik meseleleri de görüşmek salahiyetini haizdir.» (Devamı 3 üncüde) 

Fransız tayyareleri dün 
Alman tayyare fabrikaları 

merkezini bombaladılar 
_ Garb cephesir:de iki taraf hava filoları 

arasında şiddetli çarpışmalar 
1 # 1 

• 
ltalyanlar Polon_qanın 
Sovgetleştirilmesinden 

endişe ediyorlar 
Dün ne,redilen Alman - Sovyet 

ve Leh tebliğleri 
Roma 25 (A.A.) - Polonyanm SÜ - larını ve arazi taleblerini terketmedlk -

ratle SQvyetleştirilmesi. İtalyan müşa - lerini bildirmektedir. Sovyetler her g·ı
hüiJerini endişE:yıe sevketmektedir. tikleri yerde büyük bir sUratle Sovyet 

İtalyan ga~telerinin başmakaleleri teşkilatı vücude getirmektedirler. 
ve hususi muhbirleri tarafından verilen Hiç bek1emedikleri bir anda taşıdıkla· 
haberler, bunu reyid etmektedir. rı fikirlere dini adetlerine rağmen Sta-

Stampa gazetesi, Sovyetlerin program (DeTaDU 3 ünciı sayfada) Friedrihshafen üç defa 
taarruza uğradı, yükselen 

alevler lsviçreden görüldü 
Londra 2:> (Hususi) - İsviçre büyük 

erkilnıharbiy~i tarafındıan neşredilen ,;~ 
bir tebliğden anl~ıldığına göre, ettin ge- E 
ce; saat 8 ile 8,ao arasında Fransız tay
ya.releı:i , İsviçre - Alman hududunda 
Fri('drichshafen'i bom:bardıman etmiş -
lerdir. 

~ 
~ 
~ 

Almanlar bir İngiliz 
muhribini batırdıklarını 

bildiriyorlar Son Dakika: 
~i!~::~~!~ü~~;·~ftı~i3~ ı·ı~a...,......ıu-a~s...,..,._u~~,-h~~o~r~o---o~a~ u--- anda sına 

FriOO!'k.hshafen'in karşısında göl sa.. ' 
hHindE" bulunan küçük Arbon şehrinden 

bombaların infilAkı, Alman dMi topla - d I u f m I d ı• u 
1 
r Ayni tebliğe göre, Fransız tayyareleri nnın mukabelesi güzelce işitilmiş ve halk 

asgari 30 bomba atmışlardır. Bombaların ha-va hüaumlarmın oerevanım mü _ 
!Sabet ettiği yerlerden çıkan duman ve kemmel surette 1akib ed~bilnüştir. Bu 
alevler, lsvıiçre huıdudundan sarıahciten F 'd'°"''ı. ı.-41.-•· L .. • ··.n • .... 1 .. tü rı ruısıw.ı~ ·~ır:n mev"'ıını go...,erır hücumların neticesi hakkında henüz ma 
go~J muş r. " . harita lılmat yoktur. 

m3:11 ha~a ~afı toplan tayyareler~ Evvelce zeplin balonlarının hareket Berne, 25 (A.A.) - İsviçre telgraf a-
kar~ı ş~~idetlı. hır. ~teş açmış'.. ku~etlı üssa olan Friedrichshafen, şlmdi mü - jansı b;r Fransız bombardıman tayya -
~~1e~~r~r ıs~t ıkı saat mur·~adıyen him bir tayyare endüstrisi merkezi ha- resinin Bale civerında Allschbill'de İs -
g fu n e m earrız tayyare en ara - !ine getirilmiştir. Buradaki Alman fab- viçre üııe.rinden 500 metre yükseklikte 
mış.ardır. "k 1 ı· ·· d"' ı·· 1 k t ld ~ b=1d· k d Al t 1 . d f 1. n a arı, gece ı gu.n uzu ça ışara ay • uçmuş o u,.;unu :.ı ırme te ir. 

man avcı ayyare erı e aa ıyete ge yare imal etmektedirler İn ·ı· l · Al • 
(erek, Fransız tayyarelerini kovalamış - 1 • gı ız tayyare en manya üzerınde 
Iardır. . uviçreden verilen malumat Londra 25 <Hm .ısıl _ İngiliz tayyareleri 

. İki tar.af tayyareleri arasında şiddetli Berne 25 (A.A.) - Alman - İsviçre dün gece garbi ve şlmall garbi Almanya ü-
bır çarpışma olmuştur. G~rek Alınan, ge hududunda hususi membalardan alınan zerinde tekrar istikşaf uçuşları yaparak, blr 
rek F'ra.DS1'z tayyarelerinden yere dti - malfunatta Friıedrichshafen'deki zeplin çok beyanname atmışlardır. 
~enler olmuştur. fabrikalarına karşı üç defa hava taarru- (Denmı 7 hıei sayfada) 

Amerika 
ambargoyu 
kaldırıyo~ 

ltalganlar iktisaoi ablukanın semere 
vermlgeceğl miltale~sını ileri silriigorlar 

Roma, 26 - Stefani ajansı bildiriyot: Mussolininin nutkuna cevaben harbe 
devam etmek kararını teyid eden yan resmi İngiliz ve Fransız notaları İtal -
yan gaz.etleri ıtarafından nleşrectilmektedir . 

Bu gazeteler İngfüz ve Fransız zimamdarlarının bu harbin imkanları ve 
müstakbel vaziyeti hakk~da yeniden mühim bazı sualler sormaktadırlar. 

Giornale d'İtaha müdü;rünün imzası ile neşrettiği bir makalede Alman 
milletıni IDtler al~hinde ayaıklandırmağı istilidaf eden muhayyel siyasi propa
ganda ordusunu bir tarafa bırakinak şartile İngiltere ile Fransanın harbe de
vam etmek için ellerinde üç vasıta bulunduğunu yazmaktadırlar. 

Bunlardan birincisi pek kuvvetli olan Siegfrid 'hattına kaf!'Şı doğrudan doğ
ruya taarruza geçmektir. Böyle bir taarruzda bulunmak im.kanı belki mevcud
dur. Fakat bu taarr)1z pek tehlikeli olacağı gi:bi insan ve malze.rnece korkunç 
fedakarlıklara katlanılmasını da istilzam eder. Üstelik kat't neticenin istihsa-

lngiltere,. Sovyet Rnsyadan 
-mnstakbel hattı hareketinin 

ne olacağını sordu 
l linE> de yardım etmez. İki cihetten nüfıısları pek zayıf olan Fransa ile İngilte
laly an gazeteleri Ruzvelte ren·n Sie.ı?fried hattını yarmak işine girişmek üzere bu kadar zayiat vermeleri 

hücuma başladı~ar işlerine gelir mi acaba? 
vaşlngtOn 25 CAA ) _ Ayan meclisi ha- Fransa. ~e _f~gilterenin m~rac~at ~de ilecclkeri ikinci ça~e he~hudu~ bir 

riclye encümeni miızakereye esas olarak. memkketı Jst Ja etmek suretıle Sıegfrıed ha · tının arkasına düşmektır. Fa at bu 
, ambaraonun kal<lırııması, peşin para ile mU memleketlerin bitaraflı~ını tanıyan ve .k'ii('.ük devletlerin himayesi ve hürriyeti 

Londn. Z5 (A.A.~. ::· Lord Halitaks Ue $ov- I BirH~! arasındaki hudud hattının kat'i 3 ·· kl · 
-,eU~rln LOndra butuk elçisi Malski, dünkü şekl'ni aldığına dair verilen haberler, e- (Defa.mı umıil, •a>1a<la> için carpıstı arım söyliyen Fransa ve Ingiltcrenin böyle bir harekette bulun-
ıcöiütmelerl e.ıınas.nda. vaziyetin son inki - min biı membadan tekzib edilmekte - malım tasavvur ed"lemez. 
pttarını usun uzadıya tetkik etmişlerdir. dir: - llarİCİye Üçüncü çare iktısadi ablukadır. Faka1 bu silah ta görünüşe gore kendisinden 

Dally 'Ma~ ırazeteslnln .. <llplomatlk mu - Geçende Moskovaya gitmiş olan he _ V k • 1. • beklenen semereleri veremiyecektir. Çür i<ü Alman va tatbik ettiği ortarşi siste-
h~rrirlne göre, Sovye& buyuk elçi!ıi derh_aı yetin Almanyaya avdet etmek üzere bu- 8 1 imiz mi, ihtivat stoklan, Polonya topraklarının zenginl'Jderi ve şark komşulannın 
hakOmeti ile temasıı geç~ek ıSovyetlerın lunduğu söylenmiş. ise de heyetin bir .... k d kend:~ine 'erecekleri iptidai maddeler saye.sinde 1914 de bulundu~ vaziyette 
müstakbel hattı .. hareketleri hakkında Lord müddet daha Moskova'da kalacağı son- .lı'f&OS OV a, a, değildir. Herhalde abluka harbi birkaç sene sürecek ve İngiltere ile Fransa bil-
HalUaksa mümkun oldu~u kadar çabuk ce- radan öğrenilmiştir. Moskova 25 (A.A.) - -Türkiye Harici- has~a imparatorluk topraklarında bunun zararlarını göreceklerdir. va; v~~?1c vA.deyiem!.ştlr . . 

1 
... Zü.rih 25 (A.A.) - Alman matbuatı, ye Vekili Şükrü Saraçoğlu saat 21.30 da Nihayet Almanyanın da düşmanlarının uyuşmak istemediğine kanaat geti.r-

Ch ar r :A~ -b H~.rıe !e must.e~~t • a hal:hazırda çizilen Alman - buraya gelmiş ve istasyonda Hariciye dileten sonra bütün harb vasıtalarını kullana~ak vaziyeti tacil etmesi de bekJene-
ampe 1.er.. e .10~ u~un ~ğl~d~n evver ovy~ ın sadece askeri ihti- Komiseri başmuavini Potemkin, Hari - . 

SOvyet bUyük elç.ıs.nı kabul e.mıştır .• , . )'f.çlara tekabül · ini ve bu hududun ciye Kom'serliği erkanı, Türkiye, Efga- bllır. .. . • . . . 
Alman·S~vyet milzakerelerı ~ , .;\Wnd·~ il alacağı malum ol-ı nistan ve Balkan memleketleri elçileri . Bu gazeteye gore harb o zam~n korkun~ ve. tahrıbkar .?ır .. ş.~kil alır, zafer gıt-

L ondra 25 - Aimanya ile Sovyetler. ıl?ıq ·~am etmektedir. t araf1ndan kar~lanmıştır. t kçe uzaklaşır ve harab olan dunyanın kullerı altında ~omulun kalır 
\. . ._ .. _ ~ . ~ ,, ..•.... ~~~ .. 
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2 Sayfa 

H er gün 
H arbin begne.'milel 
l k lzsadi hayal 
Üzerindeki tesirleri 

\.._ Yazan: Muhittin Birıen 

1 

1 
I 

S ermayenln, b\lhnssa zamanımızda 
gösterdiği müfterls kazanç hırsını ifa

de için Türkler blr halk sözu Jcad etmişler
dir ki bundaki Ha1e ku\"·.;etlne, hiçbir dilin 
darbı meselleri ara!':ınd:ı tesadüf e medlm. 
Türkler, bu hır.sı ifade için, 11kcçlye can kay
gllll, kasaba yağ kavgısb derler. Keçi ile 
tasab arasında canla kazanç bakımından 

göze çarpan bu zıd alıika. h.trb zamanlann
ı!a, ölen insanla ıı:a?.annn insan nmsındakt 
mlinasebetı ne kadar güzel ifade ederi 

SON POSTA 

Res imli Dlakale: Çabuk darıl11n."ar .. z= 
= Sözün 

Ha/ızcı hanım 
Ve kıyamet 

Eyliil 26 

kısası 

\., ___ _ 
B 

E. Ekrem Tatu _ 

afıza hanım. ailemizin yetmiş §U 
kadar yıllık dostudur. Gelin olup 

rla köşeye oturduğu zaman yüzünün yaz
masını rahmetli büyük nnnem kendi şı
lile yozmış .• Yemende şehid olan büyü~ 
oğlunun adını dedem koymuş. Sonre, 
0n küçüğü ben olan dört kardeş f.iafıza 
hanımın el"ne doğmuş, onuı e· 'rıdc büw 
yümüşüz. Mahalle mektebine başladı:;ım 
tarihte boynuma astığım cüz kcscs•nin 
şlcmeleri de onun marifeti imiş. 

EylOlfin blrindenberl geçen vukuat. dün
yanın iktı.sad ve n~::ı!!ye piyasalarında bü
yük bir lnkı!Ab hareketi yaptı. Bunlara aid 
malOmatı gnzeteler(.e taklb etmek eok ente
resandır. Bu malO:nnt. bize dünyanın nasıl 
bir dünyn olduğunu daha iyi gö.cıterır ve et
rafımızda cereyan eden hadiseler hakkında 
blze daha düzgün fikirler verir. Bazan kaybettiğimiz bir arkadaştan b ahsederken: Fransız içtimaiyatçısı (La Rochefoucauld) un hükmü şudur: 

Yn~lar omuzlarının üzerinde küme ... 
lendikçe kısalıyorm~ gibi gelen boyu, 
üst kısmında, cmezar çiçekleri> tabir et;.. 
tiğimiz çiUerin gitt kçe Ç('ğnlmakta ol· 
du.ğu tertemiz elleri, cehaletı nisbetinde 
saf kalmış maneviyatile Hafıza l3nıme 
hepimiz hürmet gösterir, onun yokluğa 
pek ziyade yaklaşan varlığında Türk a• 
nası ve Türk zevcesinin faz.iletkar mazi· 
sini tevkir ederiz. 

* Zvvelft., para piyasasına bakalım: F.ntel'
n38yonal para plyas:uunda serbest muamele 
gören paralar aras.ııda. en başta dolar ol-

- Bir hiç için danldı, deriz ve bu chiç> in 9ebebini ara§· 
tırmayı ekseriya ;hmal ederiz. 

Hiç için darılan kıt akıllıdır. Kendisini mazur görmez, 
dargmhğmı gidermezsenız kabahat sizdedir. Evvelisi gün. aylık yoklamasını yap 

tırtnuya gitmiş, bize de uğradı. Elini öp: 
tük, bas sedire oturttuk, az şekerli kah• 
vesim eline sunduk. mak Ozere, bütfin bitaraf paralar kuvvet-

lendiler ve muhan'I> pıralar dü tüler. İngi-
liz 11.rası ve Fraruıız franc:ı, son sulh hnftn-

- Ne var, ne yok Hafıza hanım? diyt 
sorduk. 

ama nL-;betıe yftzde on bir k::ıd:ır bir kıymet 
taybettller. Son lkl sulh haftsı.c;ı içinde de 
bu ltı para, fena haberlerin ço~nlması fü:e 
rlne, klymetıertnden tedricen bir h:ı.yll şey 

lı:aybetmlş bulunuyorlardı Bunun 1cin bu
gfinkil tayıblan drılrı"l nt.c:betlc yüzde yir
mi derece11lnl bulnıustur. Halbuki 914 de 

i ngiliz Başvekiilni ,,,_-........................................... -·--·°'\ lngilteredeki Leh 

Güldi,:ren şemsiye HergUn bir f ı :<ra Sefirinin h11z tn hali 

Saflığına ve cehaletine rağmen kulağJ 
deliktir. Ba7an eline gazete geçerse onu 
da heceleyebilir. Altmışından sonra1 
Atatürk emretti diye akşam mektebine 
gitmiş, yeni harfleri öğrenmiştir. Lakin 
bütçesi müsaid olmadığından kitab ve 
gazete alamadığı için okumasını ilerle • 
tcmemiştir. 

içinde hava var 
bayle bir sey yoktu Demek olu'.\·or kl, İnı?ll- Ecnebi bir tütüncü Samsuna gel· 
tere ne Framanın tkt:.!>ad ve mollye bakı- ~, tiUtii.n ıqh.umla?'mdan seçmiş, 

mmdan fevtal!de kuvvetlt oldukları halı:- bunlann kutulara konulmalarını is· 
kındakl iddiaya ra~:nc~. serm:we sahlblerl temiş. Tohumcıı gözünün önünde to· 
k!~ıd parava 1üzumunt'!an fnzln inanmıyor- humları ayn ayn kutulara koyup 
lar. Bunu bize en iv! e:östPren alAmetıerden kutu.lanın ~la.rtnı kapamış. To-
blrl Holanda para~·dır. Bıitün Holandamn humlar kutulara konulduktan son • 
malt Te iktısadt bii11~e~ı. İngllterenin .sim- ra bir tane de boş kutu alınış, onun 
sarlı~ını ynpmnkla ifade edlleblllr. Halen, da ağzmı ka.pann4; tütüncü Jatır • 
Holanda para.cıı, dolardan sonra en kuvvetli mı~: 
para olarak göze Ç:l'"J)ıyor. Demek, tlmsnr, - Ya bu kutu ne oluyor? 
patrona nl.!betle d:ıha itibarlı bir rncvkle _ Jçtnde buranın hcwası var •• Yal-
sahıb olmuştur! nız tohum ife yaramaz, havayı da 

Aksiyon ply~a.nnn gelince, bu bakımdın yötwımıetUm ki tohıumla.7 burad4 
en enteresan bomı hareket!. halPn lifınva- '"kleri tütünü orada da verebil • • 
nın ~erbe.n. olarak ç:ılısan ye~1'me büvük bor- · z • 
ııasında, New-YorJı:tn -;6:-e carnar. fı...1 hnftn· \ 8ln er. j 
dnnberi muameleleri ~elo:lı m'c:Jı artnnıı CJlan 1 İngiltere Başv;kili Çem.berlayn, bir ... _ _ _ .. --·" 
New-York borsası r.P~'e !clndedlr: Bütün sa-,s~b~h. ~n Ceymıs pa~ltında mutad ge • Ne~aret a ~tına alınan 
nayı vf! lııletme akcılvonları rlik.,ellvor. Ha- zıntısmı yaparken, bır genç kızın gaz -- · • 
len, yftkqelme harpket1 New-vork bor asımnlmaske~ ~lıfının .üstünde,. ~~~?h ipe~le Bir Nazi şrfi dpha 
vas:ıU endek.s.Jı-rtne gôr ... vtizdc vlrmlv1 bul- fşlenm1~ bır şemsıye resmı gorunce gu -

Şundan bundan bahsettikten sonrBt 
sözü muharebeye intikal ettirdi. Feyleso
fJıne müt.dlealar yüriittü. Dünyanın 
cgidişatl> nı beğenmediğini söyledi. 

- Ne gibi? diye sorduk. 
- Dünyanın sonu yaklaşıyor •• cevabı· 

nı verdi; kıyamet ynkında kopacak. 
Çocuğum merakla kadıncağızın yanı· 

na sokuldu. 
- Kıyamet nedir? 
--Dünyıanın altüst olma51na, insanla· 

rm hep birden ölmesine klyamet denir. 
- Nasıl kopacak, kıyamet? 
- Önce lnsanlar arasında büyük mu• 

Polonyanın Londra elçisi Kont Ra - harebeler başlıyacak •• şu olacak, bu ola· 
çi.nsk.y, Pol?nyanın . ilJtiklAI.~ i~.in yapılan cak... katırlar doğuracak.. sokaklarda, 
hı.r dıni Aymde resımde g~rdu~nüz şe- alınlarının orta yerinde tek birer göz, 
kı~de durmuşt_ur. . Bu Aymde Londra burunları fil hortumu gibi uzamış, ecele
psıkopos kardm.alı Hinsley de lbulun - caib adamlar türeyecek.. derken deccal 
muştur. cıkacak ...... 

muştur. Amertkıı.11. bu~linkil sana.vl Amerl- lümsemekten kendisini alamamıştır. 

B A Hafıza hanım sözlerini bitirmiye kah 
kası yapan kuvvet. ~ece"l Cihan Harbl ol- U Sene vrupada ne kadar L. 1 
muştu. Galiba, bu defnkl harb <ic. e~er uzun k 7, madı .• büyük oğlum, :reni a dığı gaz 
gürer.'le, Amerikayı en büyllk fanarı mem- Kra ovi şehrin in tarihi Amerikalı 11a .. dı ?. maskesini tecrübe etmek için başına ge

çirmjş, içeri girdi. leketl haline getırecPktlr. Bltaranık knnu- 19 9 Ağus d 
I ... eh:stanın en b<lyük fehirlerinden biri 3 senesi tos aym a Avrupada Zavallı kadın afaltamı• nunda yapılmam arzıı e"ll'"n tadil~ t, sernıa- b 1 

yenin hakimlvetı al•ı"ld'l ldnre cdUen Ame- olan ve bugün Almanların elinde bulu - ulunaı:ı Amerikalı. ~rın sayısı 84.603 .idi. yüz~ sapsarı kesilm" ş, gö 
?ikada, sırf borsncfa g~rülerı b1r hareketin nan Krakovi şehri tam 450 sene müddet- Belkı hayret edılır: En çok Amerıka- büyümüş, soluk dudaklar 
e.serl olduıtunda s!l'lr"V" maha_l yoktur. Av- le Polonva krallarının tac giydikleri ve lıyı barındıran Avrupa memleketi İtalya kelimei şehadet getiriyo c.. 

B·•ru u)t., 
ıdan 

tırıyc 

Etrafına 
rupada hnrb edenler İsnnnyo1Iar olduğu za- gömü1dükleı:i yer olmuştur. olmuştu. 1talyadaki Amerikalıların sayı- üşüştük. 
man, bu 7.ültt'rt mficıtrrlll'r" karsı. knpıvt Krakovi şehri Lehistanın en parlak 81 23·330 dur. - Ne oldun Hafıza hanım? dediK. 
kanamak Amerika !cin daha hayırlı idi. Bu maarif ve güzel san'atlar merkezi idi. Buna mukabil Fransada 12•964. İngil- Korktun mu? Ay.ol bir şey değil, ga2l 
defa öyle değildir: zen[?ln müşteriler var: Avrupanın en eski üniversitesi de bura- terede l0.!523• Almanyada 9.580, Porte - maskesi o' 
b • 1 f ı kizde 5127 Amerikalı vardı. Diğer Av - t · . . . 

unlara mal ııatmıtıı, ya nız recen de ak! g - dadır. :rupa şehirlerindeki .Afnerikalılar pek nan?ırabı~ ~sen, in!n~ır. O, bıraz ev· 
bl Jı::redl lle de~ıı. J>"qln para ile ı Krakovidekf tarihi binalar pek fazla· dnJtınık bir halde bulundukları için tcs- vel tarıf ettı~ı. tek gozlu, hortumlu. n • 

Alman:vaya gelln<'e orac.1a d:ı. har<'ket b:ış- dtr. Hic bir Leh şehri onun1a bu husus- bı"ti mu""mkün olamam...+ır. damhırdan bınle karşılaştığına kanıdi. 
1ta tnrın: Alman nnrnsının enternasyonal b . 1 "l• 
piyasada Z!lten hlcb'~ kıvmetl yoktur. Mark. ta ov Ö çüşernez. Ve oğlum maskesini çıkardığı halde, 
dört senedenberl büsbütOn d"lhlli bir nara Bir Leh hürafesinc göre bu şehir, /ngiltere Kra 'içesinin biçare kocakan halfı P,{anaatini değiştir-
oldıı Şu halde, on•ın P'ltern~~YOMl kıvme- bundan 12 asır evvel Krak adında bir m:yordu. O gün, evine o tesir altında 
tinde - vahud kıvır.Pt.slzll~lnd .. - hfc'blr de- Leh prensi tarafmdan bir kale olarak • yeni vazif e.'\i gitti. 
ı'U.s!kllk yoktur. A"!ılvcm plvasruıına gelince, insa edilmiş, bilA.hare kale şehir halini London Gazette'de neşredildiğine gö- . Şimdi hepi~z nöbetleşe ziyaretine gi-
bu nevi kt\ihd invmrt1er0 karşı Almanynda almıştır. re, İngiltere Kraliçe!, kadın bahriye, dıp,. kıyametıı:ı baş~a yıerde k~ptu~!lu 
sermnve tarafından bir hücum vnkua geldi. 1815 senemde şeht ve varoşlan ser- vardımcı kara ordusu ve hava kuvvetleri ve ınşallah bıze sırayet ctmıyecegıni 
Harb Almanvanın tıc:ırl hareketlerini çok best mıntaka olarak ii!\n edilmiştir. baskumandanlıltına tayin olunmuştur. kendisine anlatmıya çalışıyoruz. 
azaltmış oldu~u lç1n boş kal::ın sermaye 1846 senesinde de Krak<:>vi Avusturya İngiliz gazetelerinin istihbaratına na- Ana Kraliçe Mari de 1918 de kadınlar ı;;; ı;;; I ,,-r-
- hıırlce mlona 1mUnlnn zaten yoktur - nra?:ısın: idhal edflmlş Harbi Umumi _ zaran. Naz: şeflerinden Ştrayher, vazi - ordusu başkumandanlığına gettrllm'lş, 0 G. Gl2r.e11ı. '--alu 
dahili sanayi aksivonlanna dlikfılme~e baş- den sonra tekrar Le.hlstamn mal 1 _ fesinden azledilmiştir ve şimdi ~e Ber - sıralarda 18 yaşında bulunan Kraliçe İs- ···--·-············· ... - -······- ·--------
ladı. Bıı nev1 t~şebbt\<ıl'?r orada da revaçta- tur 

1 0 muş Un civarında Hohenlychen'de bır sana· koçyada askerlere hastabakıcılık etmiş- Kıakançlık yüzünd en arkada§ınİ 
dır Bu revaç. - eıter hartı, Almnnva'Vl askP.r- · toryomda nezaret altında bulunmakta - ti l b" t k.f d"ld" 
Ukçe colı: yayılmava. mecbur Pdccek derecede d ~. t d A rlk b d • ya ra ıyan ır genç ev ı e ı ı ran an •ur ar ı. me a u sayede bir tat ır. 

genl91eme!3e - en'"lki'11 yeni bir sanayi ha- daha zengin olmaya çalvnor Avrupanın Dönen şayialara göre, Ştrayher'in ya- rine de generaller: . . Beyoğlunda bir lokantad~ kıskançlık 
reketlne götüreceiı: ve Almanyanın fcad fik- zirai memleketıerl tçlri, bundan evvelki gal- verlerinden blrm:n, ecnebi devletle-rin- - Karun kadar a:engımıın. İnsan, ma- yüzünden cereyan eden bir yaralama 
11. ortavn yeni yeni ersatz ~anrıvll r.ıkara- leli lstllısal devri geçmlşttr. Dün •bizim bu~- den birine casusluk ettiği anlaşılmıştır. aşı ve gazetesile bu kadar para birikti - hadisesi, dün adliyeye inttkal etmiştir. 
calttır. Meseli\, biz1e cinkn ve knlnvdan mt\- daylar ne olacak?.1 dlyı> dQşünen memleket- Yaverin kurşuna dizilip dizilmediği meç remez. Bunlan nereden buldun? demiş- Had!senin suç'lusu, evvelce muhtelJlf 
reltlteb bir mıı.den ka!ttecıı ile yapılan tabı ler bugün •aman buğday, mısır, arpah diye bul olmakla beraber, öldüğü meydana ler, Ştrayher de cevab olarak: vııpurlarda serdümenlik etmiş Kenan iı 
k11M"ler1 için. Almanlar. ~mdl, CekL'!tan '"e eanlanıyoı1ar. Harb, bir tarafta senetleri çııkmıştır. Bunu haber alan Ştrayher vu- - Neden olmasın? •• Başlqalan gibi minde bir gemicidir. Kenanla Yusuf a ~ 
Avusturya ormanıannd!l mebzulen rneveud batınyor, ocakları sOndt\rQyor. maliye hazl- kua gelen skandalı örtbas etı:ıe~ için n.ed~n ben de par

1 
a toplamıyayım?. Gö - dında bir genç, ayni kadına Aşık olmuş· 

oll'ln ataç aakızım kullanıvorl:ır. Hnyntın nelerbı1 boşaltıp 1e,.ıetıert gırtlaklarına ltao- yaverine askeri cenaze merası~ı yapıl- rıng; ?a-ksanıza .• demiştir. .. . Iar, bu yüzden aralarında çıkan kavga .. 
thtivaeı tazyik ettıJı:ro, tıaknlk ndnmı iş ara- dar borca aokuyor: öte tarafta da St\lh için- masım teklif etmiştir. Bu teklıfe mu - Had•seden haberdar olan Gorıng, fe- da Kenan arkadaşını bıçakla yaralarnıt" 
dıkça Ye .s~rmaye c.1e lı:aMnmnk tstet'll"!tce, deki milletler. buhranlardan kurtulup ka- batab olan ı:?eneraller: na halde sinirlenmiş, ve ŞtrayMr hak - tır: 
dfinyada daha 90k yenl şeyler !.?Brebnece~lzt znnç dev1rlerlne do~ru yürilyorlar. _ Ne? •• Bir casusa, bir hain: askeri kınd~ ~usust bir tahkikat açılmasını em Dün, adliyeye verilen suçlu, 7 nci sor-* Evet, keçtye can kaygısı, kasaba da yağ merasim yapılm8!k mı? MOmku!,1 d~ - retmıştır. Ancak Hitler'in $&ye~nde .1!.a- gu hakimliğinin kararile tevkil edilmiş· 
Maıtye ve .'lanay1 Alemlerindeki hartket, kaygısı! ~il! cevabını vermişler; bunun uzerıne yatını kurtaran Ştrayher. bugun bl.itun tir. < 

muhtelif memleket!ere ı:l\re bu tarzd:ı inki- _ fı'[ /, 111 Ştravfer, generalleri bir aksillfımelcller paraları elinden alınmış bir halde bir sa- ·-··-··--·· · .. ••••••• .... - .... .............. - ........... .. 
şat temayülleri gö.rterlrken, ticaret ve ziraat U < u ıil:fl.n u .... Ji.1!9~"' grupu olarak tavsif etmişfa. Bunun üze natorvomda bulunmaktadır. T A K v 1 M 
hayatında da ttiriü türlü tahn vvüller olu-
yor. Bllha.Ma zira\ı.~ mahsulleri üzerinde bu 
yaz mevcud olan b!'ıvüt buhran aH\metıert 
Te nat dfismelerl birdenbire zail olmuştur. 
Şimdi, bUtfın bitaraf memleketler, kabil ol
duğu kadar fazla m:ı.hsul elde edip satma
nın çarelerini aramnkl8: me~guldürler. şı. 
ma11 ve Cenubt Anıerlkn ile Avrupa arasın
daki npur nav1unlan h::ırb sigortalan yük
selmiş olduğu 1çtn, lhtlyaçlanndan fazla zi-
rai mahsul sahibi olan Tuna memleketleri, 
gözlerinin önllnde ıvı fhtıarın yavaş yavaş 

kabardıtını görere~ kendilerinde 1stihsn1 lş
tlhasının arttığını hissediyorlar. Almanya, 
İtalya, İsviçre gibi memleketler. lhtıyaçlarını 
hep Tuna havzM.ndan tedarik etmeğl dU
şünUyorlar. Bulgaristan. Rmranya, Yugoslav
ya ve Mac:ırlstan. ne kadar geniş mikyasta 
yiyecek maddesi :atth8al edeblllrlerse, o kadar l ka-ıanaeaklardır. r Demek oluyor ki harb, dünyoyı bir buh-

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

Bir arkadaş anlattı: 

- Maçka caddtasinde bh' apartımana taşındık. Yeni yapıl
mış. tstenilebilecek bütün konforu bir yere roplamış bir 
bina. Taşınırken: 

cE •• Arbk burada rahat ederiz.> diyorduk. Fakat sen mi
s~n bunu .diyen? Daha ilk akşam sofraya oturduğumuz za-

man beyaz örtilnün üzerinde bir toz zerresi kadar küçük kü
çük piremsi bir şeylerin uçuşmakta olduklarını gördüm. Ka-

rıma sordum. ~imdi hatırıma gelmiyen bir isim söyledi. Sof
radan kalkmıştık kf, salonda kocaman bir sivrisinek gördüm. 

Gece de yatak odasında sabaha kadar vızıltılı bir hayvan 
kulaklarımın üzerinde dolaşıp durdu. 

Sabahleyin kapıcıya sordum: 
-- Arkamız baştanbaşa bostan. Biraz ilerisi de ahırdır. 

Kışın pek zarar vermez Fakat hava biraz sıcak oldu mu sa
bah akşam filit lAzım, dedi. 

Benim bildiğim Ma\ka !stanbulun en iyi semtlerinden 
biridir. Vali konağı d:ı on yıldan faz.la zamandanberi ora -
dadır. O halde mPsel! Yeşilk5yle Eren~yde .sivrisineği yok 
eden belediyenin şehir içinde üç beş bostanı kaldırarak bu 
semti sinekten kurtaramamış olmasına : 

1 S T E R 1 N A N, i S T E R iNANMA! 
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TOK TOK 
Eğlence 

yerlerinin 
kontrolu 

Belediye sinema, tiyaltro, bar ve em.sa.il 
e~lence yerlerinin kontrollnrına aid bir ta -
llmatname, vtleude getirecektir. Tallmatna
mede kontrol }§Je.-ı emıslı maddelere is" -
nad edecektir. Bu işle meşgul olmak üzere 
belediyede lktısad itlerine bdlı olarak ta
rife şubesi ihdas olunacak. müteaddld ta -
rlfe memurları oulunacaktır. Bu husustaki 
hazırlıklara ba§laıımış, muhtelit ejtlence yer 
lerlnf işletenler oeicdiyeye çağırılarak ken
dilerile konuşulmuştur. 

Dün de sfnemac\Jar çağuılmış, ucuzluk. et.
rafında istişarede bulunulmuştur. 

Geçen sene sinemalarda tatbik edilen u -
euzluk tarifesinden sonrn sinemacılar ucuz 
mevkileri azaltmıt, hususi koltuklar ve bal
t::on sandalyelerinin aJedlnl çoğaltmış, eski 
tazaneın aynlni elde etmeğe muvaffak ol -
muşlardır. Belediye, 1940 senesinde tarıfeler 

yeniden tetkik edlUrken bu noktayı göz ö -
nünde tutacaktır. 

Şehir işleri: 

Demir tekerlekli arabalar asfalt 
yollardan ıeçirilmiyecek 

Yolları bozduğu için demir tekerlekli ara
baların asfalt yoılardan geçlrilmemesı için 
ıet:rar tettıkat yapılmaktadır. 

Gilmrilklerde: 

Yarın Barbaros 
ihtifali ya~ılacak 

Yann Beşiktaşta büyiik Türk amiraıt Bar
baroııun ttlrbeal baf}nde. bir ihtilal yapıla -
caktır. İhtifale kua ve deniz kuvvetıerlle, 
halk tqekkfiller1 lftlrak edeceklerdir. 

İhtifale yann saat 10,30 da İstlkJAl mar
•lle bqlanacak Te hazırlanan direğe Türk 
bayralı çekllecektir. Du sırada denizde bu
lunan bfitttn meraktb düdüklerini çalacaklar 
dır. Bundan sonra villyet, donanma komu -
tanl~ı, belediye, Parti ve diğer teşekküller 
tarafından türbeye çelenk konularak ve iki 
manga deniz talebesi tarafından havaya ü
çer el sllA.h atılacaktır. Müteakiben Bar -
barosun ruhunu taztz için bir dakika slikut 
edilecek vali ve oeıedlye reisi lle bir deniz 
sübayı tarafından !!övli'vler verilecektir. Söy
levlerden sonra mera.sime tştırak eden kıt'a
lar bir geçld resmi yapacaklardır. 

Ticaret isleri: 
Bet firmanın daha ihtikar yaptığı 

tesbit edildi 
İhtikbla mücadele komisyonu dün Ticaret 

Odamnda toplanarak beş 1ht\k1\r mevzuu et
rafında tetkikat yapmı~ ve hep.~lni de ka -
rara raptetmlşttr. 
Haklarında şlk\yet vukubulnn firmaların 

demir ve demir mamulAtı. şeker sanayUnde 
kullanılan maddeler mamul derller, 'ktmyevt 
maddeler ve karpit Qzerlndeki hareketlen -
nin lhttklr mahiyetinde olduğu tesbit edil -
mlştır. 

Bu kararlar evrakı nt\.cıbiteJerlle birlikte 
Oç ecnebi vapuru inıaat malzemesi vHAvet meni lhtıkAr komlsvonuna ~lldlril -

ve kağıd getirdi mlştır. 
Son birkaç giin zarfında limanımıza bir 12 hin halve vanaiın ihracına 

Norveç, bir 1sveç ve bir de HolA.nda ban - müsaade İsteniliyor 
dıralı olmak üzere yilklfı olarak üç ecnebi Slya.,ı buhranlara tı\kaddüm eden gilnler-
-.apur gelm!.ftir. ı de Sovyetlere mtlhhn miktarda yapak aat.ı'-

Bu vapurların bilhassa inşaat malzeme_,l lan yapılmış ve bunların büyük bir kı!mı 
'Ye kA#ıd getirdikleri anlaşılmıştır. ihraç edilmişti. FA.kat yapak ihracı mmınu 

Ancak beyannamele!'i henüz gümrükler maddeler meyanında bulundni.tundan mQle-
ba~mOdürlüğQne verllmemi.§ olduğundan, bakisi .sevkedllememtştı. Hrnüz ihraç edil -
mlktan belli olmamıştır. meyip evvelce mııkaveley~ raptedilen 12 

Malzeme kaçakçılığı tahkikatı bin balye yapağın lhrar.ma rnfısaade edil -
'km 1 d'ld · mes1 için şehrlmızdek1 Sovvet ticareti harı -
1 a e 1 1 clye mOmessllln\n An!tar~ya gittiği haber 

Pord mtie&Se3eJ:n1.n malzeme kaçakçılıAı verilmektedir. 
yaptığı hakkında evvelce gümrük müfettiş- ----------
Jertne yapılmlf olan ihbar üzerine faaliyete 
ıeçm!.J olan müfetUşler bu hususa ald tah -
lt1katı ikmal eder~k fezlekeyi hazırlamışlar, 
Otlmrilk ve İnbisvlar Vekflletine gönder - Konservatuvara müracaatlar 
m.lflerdlr. fazlRleı§tı 

GOmrük Te İnhisarlar Vekfıletı tahkikat İstanbul bPledlye'!t konservatu..,·nrına gir -
raporunu tetk1t etnıefe başlamıştır. mek üzere müracaat edenlerin sayıc::ı iki yii-

Blrkaç gilne tad:u tahkikat evrakının ıa- zü geçmt.,tır. Koruıenatuvarn bu sene yal
de edilerek adliyeye tevdi edilmesi k.uvveUe 1 nız kırt talebe alınacağından, müraraat !" -

muhtemeldir. 1 denler arasında en iyllerl tercih edllecektlr. 

Şahai otomobil ve radyolardan 1 Limanlanmıza aid malumat istenildi 
men§e tehadetnamesi aranılmıyacak Amerikada i.atatlstlk yapan bir müessese 

Şahsi otomobil, motosiklet, bisiklet ve rad 1 hükumetlnıize mfiracaat etmiş, dünya ıı -
::rolardan badema menşe şehadetnamesi a _ manian hakkında bir kltab vtlcude getirdiği 
ranmaması VekAletçe muvafık görillmfiş. dün için Umanlarımıza ald malümat Lc;temi§tlr. 
keyfiyet gü.mrllklu ba.şmildilrlüğüne bildi -
rllml§tir. 
Şimdiye kadar bu tabll eşya hem menşe 

tehadetnamesl ibru etmek mecburlyetıne 

tlbJ tutulmakta, hem de tenzlH\ttan istifade 
edememekte idi. 

Gümrük varidatı azaldı 
Son ylnni gün zarfında gümrük varidatı 

1 milyon Ura olmuştur. 
Bu miktar geçen aylara nl.!Jbetle 5-6 mll

::ron tadar nobandır. Bu noksanlığın se,bebi 
Avnıpadatf harbdlr. ---························ ·······················-······· EVLENME 

Bozöyiik kaymakam\ Emin Coşkanın kızı 

llerlh OOftaııla, dl.ş tabibi Refik Şansalın 

4i11unler1 D/9/939 Cumartesi gur.ü Bo.zö 
yllJ ·~ her iki tarafın güzid'.? d:ıvetıflerl buzu 
runda icra edllml§t\r. Genç evlilere ebedi sa
adetler dileriz. 

YARIN AR~AM 

MELEK 

Kadıköy BalkeTindPn: 

Dil bayramı mlinasebetlle 26/9139 Salı ak
§amı ııa.at 21 de dil hak.kında verilecek bir 
konferanstan sonra Evimiz tarafından b1r 
konser verllecelrtlr Herkes geleb!llr. 

~,·······--·····-·····-································-.. . . 
Leylei Berat 

-~---

İstanbul Müftülüğünden: EylUlün 
yirmi sekizinci Perşembe günü Şa -
ban ayının on dördüne müsadif ol
du~ndan mez.kitr Perşembe günü 
akşamı (Cuma ~cesi) Leylei Berat 
olduğu ilan olunur. 

"'·························-·························-··/ 

Yüksek bir AŞ K'ın 
Fırhnalı bir ihtirasın 

Sinemasında Romanı 
M A R G A R E T S U L L A VA N va J A M E S S T E W A R T 

gibi 2 büyük san'atkir tarafından yaratılan 

GÜNAHKAR MELEK 
Herkesin beyeneceği, ve hiç kimsenin unutamıyacağı bir film 
DİKKAT: Numaralı koltuklan evvelden aldınnIL Tel : 40868 

, lllndistanın Esra"ı .... ANGKOR 1badet2ahıuın Sırrı.... Mukaddes mabutların 
eılri bir kadın... Macera... SergOzeşL.. Debşet.., Meçhul adam ... 

işte P ET E R L O R R E'ın son temsili 

Mr. MOTO'an SON BOZU 
Fransızca sozın şayanı hayrat film bu Perşembe tıkşamı 

S .& T SİNEMASININ 
Fevkalade ve şayanı temaşa programı olacakbr. 

Bahkemelerde 
yeni tefkilatın 

neticeleri 
Adliyede mfinfe.ld hdklm usultinün tnall

yete geçtiği tarihten lt:baren, bugüne ka -
dar geçen tecrübe devresi, memnuniyet u -
yandıran neticeler verml~tlr. Ancnk yersizlik 
yüzünden, adedlerl çoğalan mahkemelerin 
adliye He tapu binasına taksim edilmiş bu -
lunma.qı, iş sahlbl~rfnin davalarını taklb im
kl\nlannı güçleştirmek~ ve mahzurlu gö -
rlilmektedlr. Tapucta hukuk mahkemelerine 
tahsis edflen kısmııı, bu lı,c müsald olma -
yışı da, ayrı bir mı>c:Pl0 tf'"1ri1 etmektedir. 

Fakat, ortada böyle kOçUk bazı malızurlar 
olmasına rağrr.,., · · ·~ '·" '•ırı temin et-
•r. !aydalar göze görtınaeek şekildedir. Bil

hassa, geçen yıl nıe-11 santlrri dı~ındn g#C 

vakitlere kadar ~alışmak zaruretinde kalan, 
saat 19, hattA 20 d~"> evvel da~ılamıyan 
mahkemeler, şimdi saat 17 de gı.inlük işlerini 
bltfrmektedirler. 

Dün. kendfslle g5rf\Ş'!n bir muharrirlmize 
müddeiumumi Hlkmer Onat, bu noktalar et
rafında, şunları sllylf'mlştlr: 

c- Yeni teşklldt saye:ılncie, mahkemeler
deki işlerin sürntle gBrilldüiWnU memnuni
yetle mUsahede e~lyoru1h Hukuk mahkeme
lerinden bir lrumının t:ıpu binasına nakll, 
zaruret dolayı.,lle, yapılmıştır. Maamaflh, iş
lerin sUratıe görül'!bllmeslnl temin edecek 
tedbirler alınıyor ve alınar.aktır.-

R l*lfl'r l.fl!Prl: 

Yabancı diller mektebinin kabul 
imtihanlarına ba1;la.nıldı 

Orta tedrisat müesseselerine lisan mualU
ml yetiştirmek Uz~re Üniversiteye banJı ola
rak geçen sene a,;ılaıı yabancı diller mek -
teblne bu yıl alınac».lc talebeleıln imtihanları 
dOn Onıversitede yapılmıştır. Bu talebeJe -
rln kompozL~on imtlhanlan i:ıi{leden evvel 
ve türkçe imtlhanl!ln da ö#1eden sonra ya
pılmış ve 95 erkek ve kız talebe lştlrıık et -
mlştlr. Bu lmtıhanlarn ay başına k.adaı de
vam olunacaktır. 

D ışarıda yağmur yağıyordu. Ço- - Ben damları aktarırım. İçeri o<byı 
cuğum yağmur manzumesini o- gördün mü? 

kumaya başladı: - Merak edip geçmedim. 
cTık tık cama kim vurur?. - G~ de görürsün. Odanın ortası IU 
Manzumey· dinlemiyordum. Tık tık içinde •• On liralık kadar kiremit al, ba

<'amSJ. vuranın kim nlrhılhınu düsünıne - na da on lira ver, damı gelişigüzelı btr 
ye başlamıştım: aktarayım. 

- Tık tık' - Tık tık! 
- Kim o?. -- Sen de söyle •• 
- Ben kömürcüyilm! - Bu yağmurların sonu karlı kıştır. 
- Ne istiyorsun? - Ben de b;lmiyor değilim ya .. Karlı 
- Harb, siyaset dedikodulan arasın - kışsa ne olacak? 

da hana uğramayı unuttun. biraz daha - Senin giyecek bir tek yün !anilen 
J?ecik "rsen, ser.den çok fazla para alaca- yok. 
~m! bilmelisin. İyisi mi hemen ızel de - Sahi, hepsi eskimişti. 
lazım olan kömürllnn al. - Palton da pek külüstürleşti, çıka-

- Tık tık! rıp bnkarsan sen de anlarsın. 
- Sen de kimsin? - Ne yapmalı? 
- Muşamba lftzım değil mi? - Ben terziyim. Seksen lira verirsen 
- Lazım olmaz mı, bana da lazım. sana bu kısı cıkaracak bir palto yapa .. 

çocuğ:ı da !Azım, kanya da Uzım. rım. Fanileler; de baska yerden tedaıi.t 
- Cebine yüz lira kadar bir para koy etmeı;e bak. Taksit yok ha. •• O geçtll 

da diikkAna gel! - Tık tık. 
- Tık tık. - Yeter artık yahu! 
- Artık bu fazla. Sen kimsin? - Karının giyeceklerini düşün. 
- Su geçmez ayakkabılarım, sağlam - Tık tık. 

şosonlanm var. - Kafi. kAfi! 
- Ne istiyorsun? - Çocuğunu da düşün, kış ortasında 
- Bize gelmiye<:ek misin.. yazlık Plbise ile mektebe gidemez ya. 
- Bilmem ki... - B;ıba baba. 
- Sen bilirsin, ayaktan soğuk almak Çocu~um ı;eskniyordu: 

çok fE>nadır. - Ne var o~lum. 
- GPJeyim.. - Tık tık manzumesini dinledin mn 
- Otuz J=radan az para ile geleyim - Dinledim. 

deme. bos çıkarsın. - J\Tafttl okud'Um? 
- Kafi artık. - Nasıl okuduğunu bilmem amma 
- Tık tık! tık tıklar benim canıma okuyorlar. 
- Ne dedin? r1 / ı 
- Kafi artık dedim. • J ... rm.td d-+uli'ul 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Zlphyan köpek bahkları Şarkı söylUyen göl 

Köpek balıkları 
suyun yüzünde on t -r-
metre kadar bir ir. ;-:;, 

Fakülteler genisletilivor ti!a zıplıyabilir - \... 
Üniversitenin bütfın fakültelerinde tkmal ler. Bunların bu ~ 

lmtlhanlanna dünden ıtıbaren başlanmıştu. halde fotografJa -
İkmal imtlhanlan Blrlnclteşrlnln 20 sinde rmı almıya mu - I';'{ 
neticelenecektir. Üntvers!tenln bi'tUn faki.il- 1 v.affaık olmuşlar -
telerlnde 31 Tc rinle ... -velden ltlbnren ted - dır. 

Seylanda cŞar -
kılı göh isminde 
b:r göl vardır. Gö
le Şarkılı göl de -
nilmesinin sebebi, 
riizgar estiği za -
man göl etrafında 
bulunan sazlann 

rıcıatn baıııanacak ır unıversıteve bu sene '' Ko:m surunmek 
geçen yıllnrdnn fazla talebe mürncant et -

kanunen 
ahenkli bir sada çı 
karmaları dır. Göl
de bilhassa gece 

mektedlr. Fakülte.erde izdiham olmaması yasaktır! , , 
için dershaneler gcnl~etUmekte ve lftbora-

18 
. . d t l~i gezmek ve bu sesi dinlemek çok hClf 

olur. tuvarlar sınıf haline "'etlrilmektcdir. F'aklil- ıncı asır a n 
telcrin knyıd ve kabul mUddetı 15 Birinci - g lteredc erkekler 
teşrinde b\tecektır Bu yıl bUh:ıssa Hukuk ve kadınlar çok 
Fakültesine fazla ta!ebc müracaat etmek - fazla koku sürü _ 

Balıkçı kadmlar 

tedlr. nürlerdi. Bir kaç 

Danimarka ve 
N orveçte kadın -
lann idare ettik -
leri balık gemileri 
vardır. Bu gemi -

Denizde bulunan cesed morga 
nakied:ldi 

kişinin bir arada 
bulunduklanı bir 

yere kokudan gi - ~- =r letrle açık d('niz _ 
Samatva sahillerinde bir cesed bulun- rilemezdi. Bu halin önüne geçmek · · 

du~unu ve hüviyctin;n Haydarpaşa li - ~ ı_?ın lere açılan kadınlaır, erkekler gibi balıZ 
sesi talebesinden Ak.hisarlı Reşid olarak parlamento yalnız kadınların koku su - avlamakta ve aylar sonra avladıkları 1*o 
tesbit edild;ğini di.in yazrnıstık. riinebilecekleri, erkeklerin koku silrün- lıklarla limanlara dönmektedirler. 

Tahkikata müddeiumumi m~avini "!"e melerinin memnu olduğuna dair bir ka- rok tehl'ıkel·ı b. bö k 
ridun Ba~ana el kovmus. adlıye tabıbl nun çıkardı. 'j lr C0 
de cc-sedi muayene ettikten sonra. Mor- L' . · d I' Meksikanın Til- __,_ 
~ nakline lüzum göstermiştir. ımon rçrn 8 ımon ıtçek şehrindte 
........................................................... : Limon ieçninddere ~- ~iryponmebeaat adında • ._ 
~-~ Kapılar kırılıyor .... - limon pek . 

111 
vardır 

Ahali 1-Tücum ediyor ..... görülen bir tabiat • ki, bu nebata konan gayet küçük böc~ TAKSiM Sinemasının hadisesidir. Ge - =-T ~--.:.. ~ ler, çocukları ısırdıklan zaman çocuk • 
çenlerde Fransada bir tane görillmüştür. lar görmek hassalarını kaybetmektedir • 
Limon kesildiği zaman içinden kabuklu ler. Bunun ilacını bulmıya çalışan alim .. Mah~e. l hlr imla balık istila 

ediyor .... ÇUnkn ..... 
Şarkı ı Ses Kraliçesi 

OMMÜ GÜLSÜM'ün 

üMiT ŞARKiSi 
( Neşidei emel ) 

Tnrkçe sOzlO - Arapça şarkılı 
şaheser şimdiye kadar hiçbır fılme 
müyesser olmıyan muzafferiyet, 
muvaffakıyet, ızdihıım rekorunu 
kınyor, Seıınslar 2.30- 4,3ll - 6.BO -

' • 9 da 1 

SAMiMt ANLAŞMA 
"INGlıJZ - FRANSIZ itilAfı,, 

lngiltere ile Fransanın son kırk 
senelik slyast mnnusebetlerinl pek 
canlı sahneler He tasvır eden bu film 
dnnyanın her tarafında muazzam 
bir şahe~er olarak karşılanmıştır. 

OYNAYANLAR: 
ViCTOR FRANCEN 

GABi MORLAY 

l PIERRE - RICHARD wiLLM 
Yakıncıa SÜMER ılnemasında 

1 TiYATROLAR 
Ra.ald Rıza, E. Badi Tek ttyatrosu 

Bu gece Suadl.ye Şenyold& 
Donanma Geced 

1 

ikinci bir limon daha çık~§tır. le-r cran muvaffak olamaJnl§lardır. 
·············-············ ..................................... ------·-··--------.... ·-------

L SLER 
Bir hayat sahnesi 
Müstear adı ile Bay cHaydar. ba

na hüzün verici bir hikAyıe anlatı -
yor. Sergüzeşti ta.f.silAtına girmeden 
hülasa edeceğim: 

- cBu genç kadını dört yıl evvel 
gördüm. İçti.mat hayat merdivenin -
de hergün bir basamak yük9e1ecek 
yerde bir basamak aşağıya inen ku
marbaz, avantürle. binb'.r iş macerası 
peşinde koşan bfr kocası vardı. Sıkın
tı içinde yaşıyorlardı. Zlhirl haysi -
yet perdesini korumaya çalışan sa -
dece kadındı. Fakat bir gün adam 
büsbütön ortadan kayboldu. 

cKadını anlatmaya imk:An görmedi
~im bir toplantıda tanımıştım. Koca -
sını da esasen tanıyordum. hayatla -
rilc alAkadar oldum. 

Kadın daha ilk gfüüşümde öana 
pek cana yakın gelmişti. Sonra içimde 
bir acıma hi~ belirdi. Nihavet ko -
cası meydandan kaybolunca benim i
çin btr eş haline geldi. Dikkat ed\niz 
«mtttres> kelim~'rll kullanmadlım, 
z:ra ona kanm gibi bakıyordum. E -
93sen mahkemeden. talak hükmünü 
ahn<:a evlenecekHk. Fakat diln ak -
şam eve geldiğim zaman onu sokak 

kıyaf etlle beni bekler buldum. btı 
hayli tereddüdtien oorıra. ağbyarakı 
şunu söyledi: 

- cKocam gelmiş. bana her vakitı
kinden fazla muhtaç. Onu seviyorum 
sanma, bütün kalbimle sana bağlı • 
yım. Fakat acıyorum. Bırakamıyaca
ğım. beni affet .• ve gitti. 
Kadın bana geldiği zaman çok pe • 

risan bir vaziyetteydi. Ona ben çoJC 
müreffeh bir hayat temin ettim, fa .. 
kat işte kendi arzu sile tekrar sef ale • 
te, meçhule atılıyor. 

Geceyi uykusuz geçirdim. Ne ya • 
pacağımı düşündüm, karar vereme • 
dirn. Size soruyorum •• 

* 
Burada yirmi. yirmi beş satır i • 

cinde okuduğunuz hik~ye aslında 9 
büvük kağıdı doldurmuştu. Okuyu • 
cuma vereceğ 'm cevab şudur: 

- Hiç.bir karar vermeden bekleyiw 
niz. Anlattığınız hikayeye nazaran 
kadın sözlerinde samimidir ve sevil • 
rraeye layık bir kadındır. Kfrnbilir, e-

• ~er utanması mani olmazsa günfln 
bir:nde tekrar size gelecektir. 

TEYZE 
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Belçikanın tahkimatı 
bir Alman taarruzunu 
karşılamıya kôf i midir? 

r····~~~;i~ .. ·a~~·~r:~ z :ı~ Ei;; .. ··~;kii~t-ı 
i "Son Posta ,, nın askeri muharriri s ................................................................................................. : B elçlka, hujudlarını tahkim için Bti- ••••••••••••••••••••••• . ..... - ....... ......... .. 

yük Harbden sonra Fransa.dan çok 
daha fazla beklem\şLi, çünkü bu lllemleketln 
ıiya.st durumu harbden ovvelkıne göre de~J.ş
mı~. yani Belçika mukadderatını Fransanın
tıne ba{flamıştı. 

Harbden evvel Belçikada mevcud tahki
magn !!-zif~i münhasıran memleketin bita
rafiığıru muhaf~za etmekti. Bunun için Ll
yej (Lüttlch) ve Namur istihkamları Maas 
ndisini şarktan gelecek bir d1lşmana karşı 
olduğu gibi garbdan g<!lecek bir hasma karşı ı 
da tıkıyorlardı. Anv~rs müstahkem ordugahı 
ı.se bir mllll ricatgAh ol~p Belçika ordusu bu- ı 
nun içine tahassün ederek bilhassa deniz 
aşırı gelecek yabar.~ı bir yardıma intizar e- ! 
decekti. Halbuki bu müstahkem mevkilerin 
hiç blrt geçen Büyült Harbde Alman taarru- 1 
zuna karşı vazifelerini göremediler. Bunun ' 
da sebebi tahkimatın pek :zayıf inşa edUme-
81 ve ayni zamanda işgal ordusunun hayret 
olunacak derecede a'l: mukavemet gösterme-ı 
sidir. 

ırÔln 

Büyük Harbden sonra Belçika kayıd ve 
1artsız olarak Fransaya lltihak etti!!1 için 
memleketin müdafaasının yalnız bir tarafa 
yanı şarka karşı t,esı.s ed\lmesi düşiiniilüyor
du ve buna karşı vertldlltl takdirde Fransız
ıann Majino hattı şimale do~u uzatılm1s 
olacaktı. Fakat bu vaziyette Fransızların 
muhtemel blr Alman taarruzuna en cok ma
ruz cepheleri yalnız 200 Km. iken BeJcıkalı
lar Fransız hududundan Anverse kadar 300 
Km. Uk bir cepheıı tahkim ehnek mecbu-
riyetine düsüyorlardı. Bu kadar ~eniş bir j Belçikanın tahkimat sistem.ini gösterir kroki 
tahkimat cep~esl ise Belçikanın butresi icin hatlardan birisi Bel ikanın ark d tf · 
pek a~ır bir yük olmaktan sarfma?ar a 'llll- 1 hemen e lsi d ç ş _ nu udunun mu aklar, erzak, eşya ve mühimmat am -
yon Belclkalınm ç1kartmaldn. oldııi!u :150,000 r .. g r n ~ yapılacak. digeri Maas neh- barları vücude getırUmiştir ki, bu suretle iş-
klşllik küçük bir ordunun kuvvetile de mü- i . uzerinde vucurte getlrllecektl. Anversin gal kuvvetlerinin düşman ateııinin manevi 
tenasib değildi. yemden inşa ve tevgU ger! bırakıldı. tesirlerinden de masun kalmalarına ehem _ 

Yapılacak tahk1nıa.t Belçika - Alman hu- mlyet verildiği aniaşılnıaktadır. Bütün bü-
Bunun için BelçUrnd:oi yapı.!a<'ak tahkl - dudlanna inhisar ettirilmesine ra~men M::ı.- yük ve küçük tabyal:ı.~ ve tesisler b!··birle

mat, yani bu memleketin mudafaa ı;Istemt jino hattı gibi birbirlne hemen muttasıl en rine yeraltı yollarlıe bağlanmışlardır. Ke:ıa-
bakkında birçok mtin::ı.kaşalar crrryan etti ltuvvetli tabyalardan müteşekkil bı'r - llk k b ı 1 bilt ki 

b nl t f 
.. - d 

1
. ı mus a u o una r · zırblı kupoll:ır bugun 

Te u arın e erruatı gun e ık g:ı.ıetelere de tahkem mr"~ı ·,..,-,.," n·ı B-"lr.ı·kanın p zuh ht ı b - · - arası uru mu eme er turlu çaplardaki top 
intikal eyledi. ~lr kL~ın: mütehasc;ı.<;lar gene ' mlyordu. Bu aebeble, yapılacak tahkim " ateşlerine mümkün mertebe mütehammil o
e.ski Brialmonts un fikr.nden mtilh:m ola - tın tarzı hakkında da bircok münakaşalar larak inşa olunmuşlardır. Llyejin şimalinde, 
rak Llyej. Namu_r vr. Anvers mustahkem türedi. Ve nihayet yeni tahkimat cephesinin 1914 de mühim i>ir nl oynıyan, Biese de müs 
mevki . ve ordugahlarının ihya ve yeniden yalnız Llyej bölge.slnd' en kuvvetll tahki _ tahkem mevzi sabasına ithal olu:ımU4tur. 
inl'lalarile 'beraber Namur ve Anvers ara - mat vücude getirilmesin=! ve bunun sağ ve Holanda hududund-1., Maa.strlchtin cenubun
mnda bir takım ara istihkamları ve Gentte solunda, Arlon il~ Ambleve ve Liyej ne An- da Eben - Emael dahl, Maas hattının en 
bir müstahkem k0prübaşı vücude getirerek ver.s arasında daha hafif tahkimat yapıl - kuvvetli bir sol cenah istihkamı halinde 
bu suretle şark ve garba karşı müdafaaya masına karar verildi Bımun!a beraber en tahkim olunmuştur. Bu çok geniş ve kuT -
elverlşl1, evvelkinden daha kısa ve toplu bir ağır tahk1nrn+ M.,,..,,,.rl..,'1 Hılv ve Llyej üze- vetll istihkamda, Holllndalıların verdiği ma
tahkimat manzume.sine taraftarlık ediyor - ·,..,rıen Holfmda cepheslııe l'aran Maas cep- lfımata göre, uzak muharebe için de ağır 
lardı. Bilhassa Belçika. erkanıharbiyeslnin heı;inde olacaktı. top zırhlı kuleleri vardır. Belçikalıların blz
öne sürdüğü ve mtldaf::ıa ettiği bu tahkim Bu plan esa."ına ı::öre Liyej ve Namur Jca- zat kendi verdikleri mP.lılnıata göre bu aıtır 
sistemi ileride Belı;ikanın siyasi durumun - lelerinin şarktaki :lstihltamları ~rl bir su - topların tesir sahası 40-50 Km. ye varmakta 
da herhangi bir tahavviil o-lması ihtimaline rette yeniden tev3i ~tadil olundular: derin imiş. 
karşı cevab verdikten başka tahkimatın ge- mahfuz mahaller TC kuvvetli zırh ile be - Eben - Emael tahkimat grupunun lnşasın
nl.şliğl Belçikanın mall ve askeri kuvvetine 7enrtiler. Bu istihk~mların ar~ındski me - dan maksa.d Almanlarm Holandanın bita -
de uygunca idl. Bir de Belçika b'l tahkim <:1felerde de ara lstlhkAmlari vücude getl - raflığını ihlal ederek Achen (Exlaşapel) -
tarzlle eskiden oldu~ıı gibi şimdi de arka - rlldl. Bu suretle bırbirmi tutan bir tahki - Maastricht cadde-;in! takiben yapmaları 
aını İnglltereye verml'} oluyordu. Blı tahkim mat zinciri vücude getirildi. muhtemel bir taarruzu tıruemelt ve, daha 
tarzının göze çarpan mahzuru muhasema - Liyej ve Namur müstahkem mevkileri ar.: mühim olmak üzere, Liyej lle Hol~nda hu -
tın iptidasından itibaren büytlk bir araziyi tık birer müstahkem muhit olmaktan fariğ dudu arasında bir llerıemeyt yanlamaktır. 
hasma terketmesi idi. nldular; bunun lç!n Maas nehrinin sol sa - Askeri mecmualar bu tahkimat grupunu 

Elhasıl bir takım mftnakaşalardan vr "mnöeki tabyalar eski durumlarında bıra- şimdiye kadar inşa edllıniş olan istlhklm -
hattA. erkanıharbiye reisi General Galetin kıldılar. ların en kuvvetlisi olarak zikrederler. 
bu yüzden istifasından sonra nihayet Belçl- Tadil ve takviye edilen Belçt - Maas tahkim.atının gaye.si müdafaadır. Ye-
kada 1932 senesinde birbirinin gerisinde ka tabyalarında, Majino hattın - ni Belçika tahkimat manzumesini bir de 
1k.l müstahkem hat inşasmı te.-sbit eden 1a olduğu gibi, nnlaşılan 50 met - t~arruz çıkış yeri ne techlz etmek için L1 -
bir plan kabul olunmuştur. Bu müstahkem re derinliğine kadar mahfuz yatakhaneler, (Devamı 7 incl sayfada.) 

Maalesef tenkide muhta'! pek çok ~eylrr;m 
daha vardı; bunu ltlra~ ediyor ve kusurlu 
görülen şeylerimi tashl~ etmiye çalışıyor -
dum. Va.simin bana büyük bir genç kız mua
melesi etmesi de b~lk:i benim gosterdi~im bu 
hiisnü niyetlerden dol:ıyı idi. 
Mayısın sonlarına d~ğru bir gün müdirem 

beni odasına çağırarak Cahid beyin bir ır.ck
tubunu gösterdi. Bunda, müstesna olarak 
Salı akşamı eve çık.'llnm:ı müsaade edilme.si 
rıca edilmekte ldl. F:ı.hrly~ hanım o gece, kı
zının nişanını dos·t~rın::ı. resmen nan etmek 
için bir suvare tertı.b ettiğinden benim de 
evde olmamı arzu edl:;o:·lardı. 

Sevinçle RAnA hanıma baktım. 
- Müsaade ediyor musunuz efendim? 
- Tabli kızım, Sa!ı günü öğleden sonra 

gidersin. 
- Teşekkür ederim müdire hanım. 
Arkadaşlarıma bunu haber verdiğim za -

man gene bir kıyamet koptu. Hele Nazlının 
aklı başından gitmtştt. 

- Nişan merasiminde İstanblllun bütün 
kibar halkı bulunacak! Buna emtnlm. Çünkü 
Fahriye hanımın, kıımın ve oğlunun ahbab
ları pek çoktur. Bir taraftan eski kibar aile
ler, bir taraftan ecneb\ler, bir taraftan da 
edebiyat ve san'at mensubları! Damadın da
Tetllleri de başka ... Göreceksin bütün gaze -
teler bu suvareden bnhsedecek. Klmbilir, bel
ki de artistler blle gıdlp orada bir piyes tem
.sil ederler. Talihin varm~ nefis tuvaletler 
göreceksin, birçok klmselerl~ tanışacaksın! 

- Tuvalet görmek ve insan tanımaktan 
~ade beni allk.adıır eden şey, yüks~k ve 

ocSon Po'."ta» mn tefrikası: 19 

enteresan bir muhl~te bulunmuk, iyi müzik 
dinlemek ve belki dP. bir temsil görmektir. 
Arkada.şlarun istihtatıa omuz silktiler ve: 

- Ne aptal şey; b.ı kız adam o1mıyacak! 
Gibisinden yüz yüz.e bakıştılar. Onlarla an
laşmamıza imkA.n olmadığını blr defa daha 

anladım. 

Salı günü Nişanl;.a.tmdakl apartımana gıt
tığlm zaman evvel! büyük bir sukutu hayale 
maruz keldmı: Ca.hl1 bey ak.şam yemeğini 
dişanda yeniye mecbur olduğunu bildirmiş 
ve ancak .c:ııat onda gelebileceğini söylemiş. 
Bıma canım sıkıldı. O evde olmayınca Fah
riye ve Nlgft.r hanımlr.cla yalnız taımıya, sof
rada onlarla konuşımya, daha doğrusu on -
ıarın birbirlerile konuşmasını dlnlemiye mah 
kftmdum. 

Filhakı.ka, dediğim gibi de oldu. İkl hanım 
bir düzıi;te aralanndıı. konuştular Te beni all 
kadar etmiyen yabı.nCı kimselerden bahaet-
tuer . 

Son hazırlıklan ya.pma.k 1Qln yemeifi biraz 
acele yedik. sofradan taıtınea l'ahrlye ha
nım: 

- Semiha, dedi, sen odana glt, biraz sonra 
berber gellnce sa.DA haber veririz. 

- Berber mi gelecek? 
- Evet, hepimizin saçlarımızı tanzi.n ettir-

mek ı~zım. 
- Ben kendi saçU111 ta.rayabilirim erendim. 
- Öyle zannediyor.sun kızım; bir defa ber-

ber sana bir tuvaht yapaın da farkını o za
man anlar, blr daha da ondan ayrılamazsın. 
Hanım efendinlD hakkı varmış. Bir saat 

sonra aynada ken.il aaçımı tanıyamadım. Fa
kat şunu da aöyllyEyim k1 başımı billltaydl 
fart berberin eline ~lim etmedim; ona ken
di istediğim blçlml anlattım ve o da. benim 
saa tıerce uğraşıp beceremed!ğlm şeyi bir iki 
dakika içinde, büyült bir maharetle yaptı. 
İnsan kalbi ne tuhafmış meğer! Saçımın 

gündelllt biçimi de~tnce, bu sefer ~ içimde 
dudaklarımı hafifce boynma it arzusu uyan
dı. Birkaç gün eV7el, h':!!' ihtimale ltarp bazı 
tuvalet ıevazıma.tı alıp çantama koymuştum. 
Blnaenaleyh çiçekli o~gandiden esvabımı gi
yip boynuma. da. ınoi kolyemi taktıktan son
rıı aynanın k.a.rşunnda dudaklarunı hafifce 

Sayfa 5 
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llNIİRDİREK 
IA f AK HANESi 

Yazan~ Reşad Ekrem 

Yandım Ali 
Bu, bir hırsızaı. Başında keçe külah, çıp

lak etine bir yelek gtymlş bir baldırı çıplak
tı. On sekizle yirnn arasında güzel bir dell
tanlıydı. Sarayda iken bazı geceler rüyala
rına giren delikanlılardan biri idi. Hırsız da 
od_~nın ortasında, yatağının içinde bir gü
muf, bir billftr k~ç~~i gıbi duran Zerefşa

na bakıyordu. 
zerefşan evvelA baıtınnak istemiş, fakat 

sesi çıkmamıştı. Faka~ biraz sonra kend1si
n1 toplamış, amma, b1ğırmamıştı. Genç hır
s:z gülümsemiş, ve g:ı.llba Zeretşar. da, p,ü
lumseylvermlştı. O zaman hırsız şamdanı 

söndürmüştü. Sabahın alaca karanlı!tında 
da, Zerefşandan ayrıl'.rken adının Yandım 

Ali olduğunu söylemişti. Ve bundan sonra, 
Yandım All, 1t1 eli tanda olsa, her Perşem
be akşamı Zerefşan:.ı gelmeğe baflamıştı. 

zerefşa'"' bir gece dostunu Qok gamlı ve te
lAşlı bı.tmuştu. Yanıiım Alinin birkaç gece 
evvel bir eTi aoyariarken tutulan bir ayak
taşmın o gün Kar.ı Al! tarafından boynu 
vurulmuştu. O geca sabaha kadar gözünü 
tırpmıyan Zerefşan. ne yapıp yapıp Kara 
Al! ile de tanı~ata kara· vermişti. Bu fe
dakArlığı Yandım ~t için yapacaktı. Nite
k1nı muvaffak ta o;.muştu. Birkaç gün celll
dın yoluna çıktı, v~ dev vücudlu çingeneyi 
avlamakta zorluk ı:ek:nedl. Haftanın ik1nci 
geoes\ni de ona. u:yır:i• Daha ilk gecesinden 
de ceHMa her ~yl ltiraf etti: 

Bir hırsız da.!tu vardı Güzel bir delikan
lıydı. Bir gün bellt1 cellıid•n eline dlışecektl. 
Onun hayatını .ırıııtarmasına kar§'llık, Ze
refşım, kendtsini Knr:ı. All;f'! te.cılim ediyor
du. Dev yapılı çingem: güzei kzdının şartını 
ırkına mahsus bir hoş görmekl!kle kabul et
miıJl;I. Hatta delika!llının adını sormuş, Ze
refşan: 

- Şimdi söylemem.. All::ı.b göstermesin. 
başına bir fel!ket g~lince .söylerim! demişti. 

O zaman Kara Alı: 
- Sen benden ç;!k'.nme kadınım .. demişti. 

A.cııl beni ona söyl~me .. bana o baldırı çıplak 
koplller bir .şey yapamazlar amma sana kı
yar o uğursuz!. 

Kara Ali, bllHlrdan bir gfü kadar güzel o
lan bu genç kadımr. kars•sında , ı:t€n1s n~zı 
hayranlığından bir knt daha açılıp büyüye
rek smtıyordu. 
Zerefşan o gece gayet geniş bir ~alvar giy

mişti. Şalvar, terff<ler!r.e kaoar inıyordu. 
Gayet ince, gül prr.besi ve kenarı işlemeli 
damaskodan yapılm1<;t1. Terlikleri beyaz de
riden idi. Sırına tşl~mell idi. ÇJ1)1ak topuk
lan, şalvarının aıtı;:ıdan, nefis birer şeftııll
ye benziyordu. Şalnrının üstüne beyaz ipek
ten, etrafı tamam~r. işlemeli bir tül gömlek 
nrkıyor. gömleğin konan, geniş , kolunun 
yarı.sına kadar geU7ordu. Gömleğinin yakası 
elmas bir düğme il~ Uiklenmlştl. Gömleğin
den göğsünün ren~i ve şekli tamamen görü
iüyordu. Mintan ile şalvarının üstür.e, gene 
beyaz Şam kumaşından bir entari giymişti. 
Etekleri topuklan:n ı kadar iniyordu. Bel.in
de. tokası elmaslı ve sırma işlemeli bir ke
mer vardı. 
Başında kadife bic kalpak vardı, yana 

doğru yıkmıştı. Üz~rine işlemeU bir çevre lle 
elmaslı bir gül illşt.lımişti. Başın ötür yanı
na da saçlarını toplı.mıştı. Saçlarına da bir 
sorguç takmıştı. O:adan samur renkli bir 
şel8.le gibi topuklarına kadar dökülen saç
larını yü1..den fazla örgülere ayırmıştı. Bu ör
güler, inci dlzllerlle örülmüştü. 

Zerefşanın, gözlerinde kuyruklu aörmeler, 
ellerinde de lana vat iı. 
Hoşkadem sofra.rı. hazıtlayıııcıya tadar, 

Zerefşan cellMı yui.tan aldı. Kendi eme so
yarak, dev çingeMlP- ipekli bir gecellk en-

Jnzıllaştırdun, Birdt).1bıi."~ yuıume canlı bır 
mana geldi, gözler'll1 ışıldadı. Pembe tafta
dan geniş ku.şağımı belime bağlarken kendi 
kendime gülümsüyordum. 

- Bu akşam seni beğenecekler Semiha, hiç 
merak etm~I 

Ben iki yüzlülüx;en ve s:ıhtelıkten h:>şlan
mam, .seni beğenoı?cel!:ler 1 ,l derken bunun ar
kasından yalnız blr kişıyi gördii ~ı ,,ni.ı, yalnız 
onun reyini mühlı.asedii!;imi gizleyemiyorum. 

Saat dokuz buçuğa gelmışti. Kapımı ac;ıp 

dışa.n çıktım ve Le.ıl-ıa koridordan ge~erıık 
salona girdim. Burası her zamankinden da -
ha zarif ve müteaunel bl!· şekilde düzeltil -
mlş, kıymetll vazolara çiçekl~: konmuş, :ıvi
zelerın bütün lfuno ... ta~·ı yakılmıştı lc;lçe u -
zanan dört salonu geçtikten sonra vasimın 
yazı odasının da bu maksadla açılmış oldu -
ğunu gördüm; fakat masanın üzerinde hiç 
bir kflğıd bıralul.mamış, kütüphaneler kllld
lenmiş, bu oda., Ketıdi aralarında komısı.:p 
sigara ıçmeler1 için erkeklere tahsis edilmiş-
ti. 

BllAihtlyar ııınücıı;edlm. Salonlarda kadın-

tarlsl, bir şal hırka giydirdi. Hoşkadem sof· 
rayı getirdikten ~onr-;. da odalarına kapan• 
dılar. 

Rıza çocuk, Kar.ı Ali ile beraber geldiitl 
geceler, aşağı ~lıktaki sedirlerden birinde 
Y~tar~ı. Öbür gece:ie~. Kara Alinin Kara· 
gumruktekl evinde kalırdı. Karagtimrükte. 
cellAdbaşının iki o.dalı, kulübe azmanı bir 
evi vardı. Odalardan biri, r;eşid çeşid işken

ce ve idam aletleri yığılmış korkunç bir de
po idl. Bir tek oda:ia da, Kara Ali, yamak
ları Hammal Allı ile Burur.suz Muslu. Rıza 
çocuk, bir de Dudu dedikleri ihtiyar bir Er
meni karısı, tam baş can barınırlardı. üo 
cellA.d, aykırı serilmiş bir yatakta, Rıza ço
cuk ta Dudunun koynunda yatarlardı. 

Cıva gibi ele avuca sığmıy:ın Rıza çocu
ğun da esrarengiz bir tercüme! hali vardı. 
Kara Allnin, yeryüzünde biricik dostu ldl. 
Aslının, anasının, babasının kim ve nereU 
oldu~ tamamen JJ1f'çhuldii. Sol kalçasında 
bir kurd ısırığı olduğuna göre blr kbylü ço
cuğu olması ihtim-ı l kuvveUlydl. Fakat ts
tanbula nasıl v~ ne zaman süriiklenmLş, gel
mt.şti. Kaç yaşınd3 olduğunu bilmiyordu. 
Bir zamanlar bir bostanda yanaşmalık et 
miştl. Orada bir b.ılıçıvaıı vardı. Onu cok dö
verdi. Rıza çocuk olU yüzden kaçmış, sc bze in 
dirdiklerl bir manav:ı sığınmıştı. Manavın 

yanından kendisini blr gemici kandırmış, 

iti üç yıl da gemıde çalı~mıştı. Sonra Andon 
isminde bir Bulgar işkembecinin dükkünma 
çırak girmlıfti. Bu AndC'n hırsızların yatalı 
imiş. Bir gece dük!tanı basmışlar, Anrtonu 
dükk!nının kapısıl!:ı asan Kara Alt, bir ıta-. 
şeye büzülmüş ola:ı Rıza çocuğa acımış, onu 
da ustasının yanın~ sallandıracak yerde ko
lundan tutup yant"a alınıştı. 

Cell&d Kara Alinı•ı böyle pırpırı bir çocu
ğa ihtiyacı vardı. Bu çocuklar düz duvara 
örümcek gibi tırmanır, anahtar de~l~inden 
ışık gibi girer. denizde balık, gökyüzünde kuş 
olurdu. Kendilerini sevenle!'e, ölürler aınma. 
vatan söylemezler<l~. Kend!l~rini sevenlerin 
sırlarını saklamak için. yerl gelince, dille
rini kendi ellerile burup koparırl•ndı. 

Saraya bir pars g1bl getirilen ve cell5.d o
larak terbiye edil(rn Kar:t Ali , ceııaaaan nef· 
ret eden dikenli tı ır çoruğa. evinde de cellAd 
olmadığını anlatm<l-k için çok güçlük: çek
mişti. 

(Arkası var) .............................................................. 
Bir tütünciı dolandırıldı 

Emniyet Müdürlüğü dündenberi ?.ıüddeu ~ 
mumilikten havale-1 dolandırıcılık tahkika 
tile meşğul olma:{tad1r. 

Galatada. 140 sayılı dükkanda tütüncülül 
yapan Hilmi bir haft:ı.darıberi kendisini em· 
lak ve akar sahibi zengin bir şahsiyet ola ... 
rak gösteren Sin~n adında birlle tanışın~ • 
tır. 

Tütüncü lle do.:ıtıuğu ve ahbaplığı ilerle .. 
ten Sinan, geçenlerde Hilmıye tütüncü dük
knnını büyük Ur fal"ktle kendisine devret
mesini teklif etm.i.ş. oda kabul ederek 1500 
liraya mutabık kalmışlardır. 
sınan bu pazarlığı miıteaklp tapu vesa1ı 

muameleleri yaptırmak bahanesl.le llilmiden 
220 lira para almış ve o günden ~onra da o 
civarlarda görünmemiştir. 

Bu tagayyüb kar.şısınd'l. şüphelenen tütiln
cü, Sinanı arayı? soruşturmağa başlallllf 
ve nihayet İstanbuld:ın kaçtığını duyunca 
dolandırıldığını .ııılıyaraıt Müddeiumumlll -
ğe müracaat etmiştir. 

Emniyet Müdürlüğü bu iddia etrafında tah 
kikata devam etmektedir. 

lar belki de erkeklerden çok sigara iÇ!llıyor -
lar mıydı? 

Bilmiyorum neden. evı.iı her tarafından zi
yade burası hoşuma gitti ve tenhalıktan is -
tifade ederek bir koıt.uğı gomüldiim. Bilyük 

bir dikkatle odanın her tarafını tetktk edi -
vordum. Duvardaki tablo!ar, dolaplardaki 

ildli kitablar, yerdeki halılar birbirnd~n g\ı· 
>ldi ve hepsi bir ara:ia g5ze büyük bir zevk 

·eriyordu. 
Birdenbire kulağım!ı bir erkek sesi geldi: 
- Küçük hanım hen•iz odasından C! ltmadı 

mı Nesrin? Pek d.la, kend!."!nı rahatsız etme, 
ben şurada bir siı;a"::ı. içerek onu beltlerım. 

Ayni dakikada beni:ı1 bulunduğum odanın 
kapısı açıldı, Nevu:l bey içeriye girdi. Bir 
' rkek için lüzumur.dan fazla üzenerek giyln-
111 is , yüzünü pudralamı 1 ~1 Beni gorünre bir 
saniye hayretle oldu~~! yerde dul'duktan 
ı;onra telfı.~lı adımlaril ve adeta k'l~nrak ya
nıma geldi. Karşımda eğUdi. Bu röveransı 
yaparken kendisinin ne derece komik oldu .. 
ğunu aklına bile .ıı;etlrmeıiiifl belli idi. 

- sızı burada bu!:ırağımı tahmin edemi .. 
yordum Semiha hanım yoksa sız de s igara 
mı içiyorsunuz? 

- Ben mi? Ne mu -ıa.;\'be ' 1 Fllhn}:ll.:i\ tütun 
kokusu hoşuma gid!yor amma sigara 1cmett 
erkeklere bırakıyorum. 

- Fakat bazı kadınl·\\' kendilerini bu ze\'k· 
ten mahrum etmek isteme2ler 

- zevk mi? Sigara lçnıek belki bir cglence 
olabilir fakat bir zevk ... 

(Arkası var) 

... 
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mleket Daberleri] IİI CASUS KADWNmN 
Kaşta meyvacıhk Konyada mektebler H f WIALARın /~ 

r ......... ·-···-··---···· ................ ·-··-·-·-· .. ·-.. ·-·-................................. "'\ derslere başladı 
j Kazada memleket meyvalaTı yetiftirilJiği gibi •ıcak iklim meyvaları l Lise ve orta mekteblerde ders 
!! da bol miktarda elde edilmektedir. Bağcılık bütü11 kaza köylerinde ·ı programlan çok güzel bir 

Yazan: Martha Richaro Çeviren: Hatice Hatib 

Değiştirilen iki zarf 
r inkital etti, ipekböcekriliğine de ehemmiyel veriliyor 1 tarzda tesbit edildi 
\-. ......................................................................... , ................ --··-· .. •• ................ ) ~emt aknbyad

1 
a tmoturduğ~Jmkamüddetçei hl

1
çdb1Lda- 1dç;nd8eensienıt mkl:hvtmedeı;k evr

1 
a
1
k vardır. Afağt· 

Kıaş (Hususi) - Konya (Hususi) - Orta tedrisat umu- • a u e eme P. rar venn ş o Uı;um- .. , ev • e eı;e gem § pollaler Tar •• 

Çok müsaid bir ikli.- mi müfettişlerinden Rasim buraya gel _ dan onun bu dnvctını reddettim. Marthe Rlchard btı zarfı bo.na ver 
roo malik olan ka miş, orta tedrisat müdür ve muallimleri- Ertesi sabah oe.ı daha uykuda 1ke~ hiz- - Sizi temm ederim ki Eöyledlğinls sbz-

. d · t ' k'I 1 b' toplantıda metçi gellp blr klld:m1 benlmle göruşmek lerden hiçbir sey anlıyamıyorum. 
zamızda bu bakım nın .e ış ıra 1 e yapı .a? ır fst.ediğlnl haber vel'd1. o zaman, dün gece, - Anlamıyvrsun hal Ya bu nedir?. 
dan çöl meyvaların ~a~rıf şurasının ... verdiği kararia:ın tat .. - tanımadığım bir kadına randevu vermiş ol- Şimdi seyahat mantomun yakasındaki ın-
d-an, soğuk iklim. b~kı. hu.~u~nda lazım gelen tedbırler go- du~umu hatırladmı ve kadını odama getir- ce kırmızı kordeJd;>ı gösteriyordu. 
mahsullerine kadar rlişülmuştur. melerlnl söyledim. Dün gece pek te iyi bak- - Daha ink§.r mı edeceksin? 
bütün meyalar çeşidi Buradaki orta okullarda derslere 25 madığım bu kadı:ı otuz beş yaşlarında ka- - Benden l.ııtedlğln!z nedir? 
bol bir tarzda yetiş- Eylı'.\lde b~lanılmıştır. dar kibar tavırlı ağır ve çok sade olmasına - Ben sen~ kurtarma.k istlvorum. Sen 
mektedir. Günlük ders programı,. sabah sekizcien ra~~en gayet şık glyl~mlş bir kadındı. kendi arzunla bıına şu sarı zn.rfı ver. Ben 

Sahillerm.izde bur- başlıyacak kırk beş da~'kalık d~:'l'elcr- Tam bir Yahudi tıptnd~ olan bu kadın u- sana kim olduğumu söyllycceğlm. Belki o za-
ma, muz ve yayla d.en sonra O? beşer dakıka teneffüs ara- zun boylu, açık renk gözlü ve esmerdi. man bnna in'lnncaksm• 
fa.r:nnızdaı da elma, sıle sarıt on üçe kadar bes ders okunacak- - Affedersiniz sizi rahatsız ettim. Bana bir ecnebi pasaportu ve doot mem-
ayva, ceviz, fındık tır. Bunu müteak:b talebe ik; saat ~.atil - Hayır mad~. Ben sizi bekliyordum. leketln enternru;yonal polisi kartını göst~rdi. 
kestane mebzul bi! yapacak 15 ten 16 buçu~a kadar da o~ - - T~ekkür ede:!m. Biz birblrlmlz için iki - Ben bu zartı, beni Briı~elde bekllyen 
surette bulunmak· retmenlerinin ~ezareti altında mütalea yabancı insanız. Böyle olmasına rağmen, ba adama vereceğim. 
tadır. devam eder.ektır. hu.su.st bir şey için sizi rahatsız etmek küs- - Ehemmiyeti yok. O adama ııana ve.re-

~klimin ve dolayıo Yalnız dördüncü dersle beslnci ders tahlığında bulunuyorum. Fakat blllyorum k1 ceğlın şu zarfı verirsin. 
sile toprağın bu mü- arasında 30 dakikalık bir teneffüs var - Fransaya gideceksiniz ve biz ~dl burada Ve bu sözle:! söyllyerek elinde tu+.-:u~u ve 
said verimi köylü dır. çok azablı bir hayat geçiriyoruz. Bizden 13- öteklle ayni hüyüklükte. ayni renkte olan 
müzü zlr.aate bağla. Lic:e devresindeki talebE'nin ders arası tlyeceğim hizmeti, <>ğer herhangi bir sebeb- zarfı, masanın üstünde duran zarfla değtş-

tcneffiisü onar dakika olarak tesblt olun- den dolayı kabul edemlyecc~ini2"j anlars:mız tirdi. 
nuştır. muctur. bana bill'ltereddild ve açıkça söyleyiniz. - Eğer seni tevkif ederlerse tel~ etme. 

Bu arada Kaşta or- Kaştan gilzel bir görünüt Öğleden sonra bir buçuk· saat devam _ Madnm, eğer benden istıyece~nlz hlz- Bu bıraktığım znrfın içinde zararlı .hiçbir 
mancılık işine et h;ar' . de kendl~i- ederek mütaleada levli ve niharl talebe met yapabileceğim bl':" şey ise .. şey yoktur. Sevahat mıısrafiannın bir hesa-
ehemmiyet verilmiş bulunmaktadır. de, yıllık mbhsulün ıom .. .. ha- mutlak bulunmak mN-bıır!vetindedir. _ Slztn Fransava ne zaman hareket ede- bıdırl 

Harice ihrac edilen keresteler, kaza- ğinden yetişmekte olan m~yankokü, Bu suretle ertP.c;i ıriinkii der!-ıe talebe ce~nlzl öğrenmek istivordum. Bu sözl~i söyllyerek parmağını ağzının 
mıza mühim bir varidat temin etmekte- ricde herKzam:.~ 18J~na; hır m~~ış~~:a~ hazırlattırılmıc: olacaktır. D'!'ianda ha - _ Öbürgün hareket edeceğim. üstfine koydu ve beni bırakarak odadan 
dir. ğundan aş t o~edir unun vatmı kManmak zaruretinde olan tale - - Acaba. aksa..,.. Fredrlhştrasse garından çıktı. 

Palamut ve kömür ticareti .de halkı~ da lstifad~ e me 1 • t k 1 dal'na belerin bu ihtivacl~rı tesb' t edildikten kalkan, doku7u yirmi iki geçe treni ile gide- Bir müddet, k~ııdlme gelmek, ve slnlrlf'rl-
yüzünü güldürecek mnhiyettedır. Dış pı- Bu ova evve ce, por" a ~' m~ı:t 11 ı. sonra bu ırib ilPr mütalc>a ve müzakPre bllir misiniz? Bu tren ertesi sabah yediyi me hAklm olmak için odamda kaldıktan 
yasalnra sevkolunan bu mallanmı~ı~ ve H.mo~ f~danlıklan vuc? e fıe ırbum~t saatler inde :,ı;-Hf::ıdP f'ttil'ill!'rPk calısma kırk iki geçe Brllksel~ geçer. Oradn tam sonrn, ö~le yemeği için aşağı indim. Holde 
yüksek k alitede olmasına son derece ı.tı- ti. Cundı g~me.nlere ı:hsı~ ~~ . e~ ver1r>rine !! i d ı>bilecPkl nrHr. 'Fizik ve k lm- bir çeyrek saat durur. Bu vakit zarrınc'la. b1- iki adam beni bekllyordu. Bann yııklaş:ırak 
na edilmektedir. Ka~amızda . üzümcUlilk danlıklar vasi bırer b~ çe a 

1 
nı a ~ış ve v:ı dı>rclPri irin de haftada ikise r saat tah- rJncl mevki bekleme salonunda sızı bekllve- kendilerini taklh etmekllğlmi rica ett:ıler. 

sadece cKnlkan> nahıyesine ınhisar e.t - neffs ma~suııe:. ver-!111~ baş a~ıştı • sls Pdilmişt:r. cek olan erkek kardeşime şu P:arfı vereblle- İçlerinden biri yavaşça: 
mekte iken bugün dij"{er nahiye ve köy- Ka!Sta ıpekbocekçili~ıne de hır mevki İlk ;ki derste öğretmt>n ders snatlnri cek vaktiniz olur. - Polis. 
Jerimizde de bağcılığa ehemmiyet veril- ayrılmıştır. Vakit, vakit getirtilen tn - ni sınıfta JZ<'cireC'ı:>k vp bu suretle ta1Pbe Bu sözleri .<ıöyll7ere!c, bana büyük ve sarı Dlye haber 7e:rmlşt1. Heyecan içinde on-

ın~itl~~~~ bu vıl Çukurbağ ve Dere _ ~~:r11~ö~fJ~~e i~~~f;ac~~~ı~~~~~~~= ~v~1i ı~manda l1abo1rahktıvar arneliyeliye - bir zarf gösteriyordu. ~~~~:~~~~!~:~ş~; ;ınfö:i~o~~~:~~ı~~= 
· ' · .. ı ht t k d' t i t ektedir Kaş erı " e mec:!Tu 0 a<':ı ır. - Ben yalnız scvnhat etmiyorum, dedim 

köyl:erindeki ba~lardan iyi cins uzum e zza . e~ 1 
em n . em · ; Tale-bevi ~ıkmıvacak bir tarzda bol is- Eğer benimle beraber seyahat eden dostla- cektl? 

mahsulü elde edilmiştir. bol ve çeşı?Iı mahsull~n~e ~u~:.~n ist - tlrahat ve teııeffiis esaslarına davanan rım. Parlse Belçika tarlklle gitmekte bir Yolda dönüp bize bakanlar vardı! Acaba 
Topraklarımızın çok verimli bir ~n- fadE> etmesmi ~ilen ça ıs ~ i a ı e yur- bu şekil. çok faydali ve Vf'rimli neticeler mahzur görmezler ise ben kendi hesabıma bu polis mem•ırlnrı.:11 tanıdıklan içtn mi ba-

ta-kasını teşkil eden Temre ovası üzerın- dumuzun zengın bir k~esıd r. verecektir. Bilhassa ertesi giinkü dersleri memnuniyetle size bu kfiçfık hizmette bulu- kıyorlardı? 
uzun mütalea saatleıile pekleştirmiş ol- nııbtlirlm . Fakat dnhrı evvel .s1r,e şunu ııor- Potsdnm meydanını d::!aşı;> küçük blr SO· 

mal{ veni ders yılının bariz hususiyetle- mak mecburlvetındeylm. Posta ne pek gfizel ka~a glrmlştlk. Bir binanın kap1.9ından lçer Adanada tren hattmda başı 
vucudUnden ayrılmış bir 

cesed bulundu 

Ankara dil, tarih ve 
coğrafya fakültesi 

talebeleri Boyabad~a 

rinrl 0 n bir'dir. :yollıyo.blleooğlniz şu zarfın lclnde ne var? girdik. 
Tecesc;üsümü mazur görUnüz. İrJnde para nıı Blrlncl katt.n knpısının üstünde Horpt -

Bergamada Bl.Q8d8 var? ıni:er böyle l.'.ıe Aimanyadan fazla mlk- Dö şeb yazılı bir kapının bnün,de beklemeğe 
7 _ 7 tarda para çıkarmn!t memnu değil mi? mecburdum. 

Adana (Hususi) - Geçen Cuma günü Boyabad (Hususi) - Orta Anndoluda E b d..I Birden hnll değlsmlştl. Bana bfr müddet Birkaç dakika sonra polislerden biri bana 
Şakirp~a civarında, tren hattı üzerinde tetkik seyahatine ÇI kan Ankara dil, ta - cea a lf a ct!vnb veremedi. c zamnn ben de biraz J!Bbır- kapıyı açtL 

ı ı b ı · Ç-O- sızlanmnğa b:ı.şlamıstım. İUlve ettim: (Arkası var) 
b;;viyeti meÇhul başı VÜcudünden ayrıl- rih, V~ coğrafya fakü tesi ta e e erı, zelzelenı•n tesirlerı• - KndınlRr nra.ısı'ld!l ac:ık görüşmek Oka- ·-·••oa•-•• .. ••••••• ................. ••••••••-•••-•••••• 
mış bir ceset bulunmuştur. rum, Merzifon, Sinob ve Samsun yolile ' dar müşkül bir ~AY de~Udlr. ı " 

Zayıfça, orta 'boylu, sarı saçlt, 2:5-30 Boyabada gelmişlerdir. Misafirler Kay- Bergama (Hususi) _ 21-22 Eylô.l ge- Kadının elindeki zarf kapalı ~eğildi. Bana e· d kt u lük 
yaşlarında tahmin edilen bu cesedin geç- mayam Nadir Tüz.ün, belediye reis vekili c~i saat 24 de başlıyan zelzelenin tafsi- cevab vermeden zarfın içinden, bir takım Jr 0 orun g n 
miş herhangi bir tren tarafından kesildi- doktor Bahaeddin Ör9ten ve Halkevi latını bildiriyorum: rakamlarla dolu b•r kflfıd çıkardı Bu şif-

1 
d 

ği veya bir suikasde kurban gidip gitme- başltanı ctıarafından ka.rşılanm~lardtr. , Zc:>lzele sabaha kadar d~vam. etmiştir, ~:r: ~~~~;:~ş:U~ğıd beni çok Myük bir hny- not arın an 
diğı. ı...~m dex.ildir Talebeler Halkevi tarafından misafir el an da d: vam etme~edır. ~ığer mm- - Madam, dedi. Blllycrounuz "I biz Ya-

~ "' • . . . . takalara gore zelzelenın tahnbat.ı bura- ,, "' 
Ölünün kesik bulunan baş ve kolu edılrnış ve gece Halkevınde bır topl.antı da az olmuştur. Yalnız bağlarda birçok hudiler, Naziler tarafından pek <'ok eztvet-

Karşıyakada, Gasilhanede t~his için, yapılmıştır. Talebeler Boyabad kalesınde kuleler yıkılmış. kuyulardan sular fış- lere maruz kalıyoruz. Gördüll:ünüz bu rlfrell 
halka teşhir ve zabıtaca tahkikata de - tetkikler yaptıktan sonra Kastamonuya kırmıştır. Uğıd, dlinvanın bütün Yahudi teşkllltlnn-
vam edilmektedir. hareket etmişlerdir. Enkaz altında kalanlardan bir kısmı na gönderilmiş d·~'ldm bir kopyasıdır. 

c lzmit Halkevi inşaatı durdu ) 
kurtarılmıştır. Ancak Bergamanın Hacı - Niçin bu kAğıdt posta \le göndermiyor-
Rıza çiftliğinde iki kişi enkaz altında sunuz? 
ölmüştür. Zeyıtindağ nahiyesinin Kazık - Hnvır. Bu ktı.gıd posta !le gidemez. 
bağlarında da bir kişi ölm~tür. Dikili Tam bu sırada odanın knpısı .şiddetle açıl-

1zmitten yazıltyo.r: kazası felaketzcdclerine Bergamadan mı,tı. Önünde kısa ve siyah sakallı bir 1ldam 
Şehrimizde geçen yıl büyük yardımlar yapılmıştır. duruyordu. • 
i'n:şasınaı başlanan * - Ne istiyorsunuz? 
Halkevi muazzam Eceaddan yazılıyor: 22-9-939 gece Diye sordum. 
'"Örümı.ş" ile hak'.ika - . - Odada klm1>e yok nnnedlyordum. 
6 saat 10,40 da hafif ve bunu mütcakıb de 
ten Türkiyede eşine t saat 5 te ş'ddetli bir zelzele olmuştur. Diyerek orndan çekildi. Sonradan bu ada-
ender rastlanır bina- Yalnı:z Kilitbahirde iki evin duvarları mm kim olduğunu kapıcıya sordu~um za-
lardan birini teşkil man, bana onun ot,.1'n direktörü oldutınu yıkılmıştır. 
etmektedir. * sövledf. 

50000 lira sarfile Bu adamın b1rcı e::ıblrc lrnpıyı açması. be-
Bigadan yazılıyor: EylUlün 21 inci h 1 ı, ı b a yib kadının meydana gelen bu j nl ztyare"" ge m"'i o an u ca 

bina aeniş proJ'ede Perşembe günü akşamı gece saat 2 de üstünde hlrblr tesır ynpmnmıstı. 
tutuld'7ğu için hlıli şarktan garbe .oldukça şiddetli ve herkesi _ Teklifimi kabul ederek mL"lnlz? 

uykudan uyandıracak kadar şiddetli bir Dlve .sordu. 
ha'Zlr Şt:!klile yarırQ zelzele olmuştur. Gece yarısında ev ça- _ Evet. divt> cevab verdim. Bu k11.ğıdı kar-
bir halde kalmıştır • tılarının ~atırdadığtnı duyanlar derhal deslnize vererr~lm. 
Mütebaki inşaatın J:alkıp .. ışı~larını. yakmışlar ':'.e hayli te- Kadın glttlktnn sonra ben de gtylnlp so-
ilcrnali için, tahmin l~şa duşmuşlerd!r. Fak?t, anı olarak ge- kda çıkmağa hazırtanmutım. Garson gPle-
edildiğine göre 50000 lıp ,ı?eçen sarsıntıdan hır hasar olmamış- rek. dışarıda bir mö.c;yön•i:ı beni 'görmek Uı-
liraya daha ihtiyaç tır. tedl~lni haber verdi. 
vardır. • • ., Adamı görüne~ bliyük bir h!~nete dfi~tfim . 

Haber verildiğine göre merkezden 50 her hususta gençliğin bütün fhtiyaclarına Antalya su ış 1 erı mUdUrlUgU Bu adam dün gece beraber oldu~ım k!mse-
ıbin lira tahsisat verilmiştir. Yakında ya- karsılık verebilecek kabiliyettedir. Antalya, (Hususi) - Lağvedilmiş o- lerden biri idi .. 
rım kalan kısımların ikmaline başlana - t . H k . . b" 1 b ' lan su işleri müdürlüx..~ yeniden ihdas - Size hususi ı:urette bir şey .soy!Pmet 1.8-zmıt a evının oy e yarım ır va- h ... 
caktır. . . . . edilmiş ve müdürlüğüne eski nafıa baş- tlyorum. 

Halkevi mükemmel konferans ve top- z~!ette. k~lm~ma.sı ıçın, eğer . ~hsısat mühendislerinden Niyazi tayin olun- - Pekala. d~1im. Odama çıkalım . Orada ' 
lantı salonlarını ihtiva etmektedir. gonderılmış ıse ışe başlanması ıçın ala· muştur. Yeni müdür vazifesine başla- kimse bizi dln1ıvcmeı. 

Spor teşkilatlarına mahsus kısımlan kadarlann himmeti beklenmektedir. mıştır. Odama glrlnc'!. bu :ıdnm kendi eme kapı-

- Hasan Bey Avrupadakl 
harbden ••• 

Pazar Ola 

.. . İstif~de edip 
yoluna sap:ınlıı.rı ... 

Hasan Bey Diyor ki 

ihtikar . . . c Kara lıste> ye soka -
cak.. resimlerile beraber ga-

yı itmiş ve kl!1dlcın1ştl. 
HayretlP ona bakıvordum. B!raz da endl

sell lrllm Ne yapat.'.ığın~ heyecanla bekliyor
dum. 

Bana döndfı"Ü zamnn, çe!'trcslndekl i<es
k1nllk ve kfırük s!y:ıh gözlerlnnekl kurnnzlık 
nazarı dl k'L-a•!mi cPlbetmlstJ. Bu yüz bllsbü 
tiin mnnasım dPğistlrmlş bulunuyordu. Bana 
n~ır ~ır ynklaşmı.ş , blr elini omuzuma koy
ınııştu: 

sen MarLhe Rlchardsın değil mi'/ 
Diye sordu. 
_ l\ll'fi.'.y'i so:vlP.dlklerinlzrten hiçbir şey an

lamıyorun1. 

B!rnz evvel k:> dının verdiitl sarı 2'Brf ma
!l:ı.nın ıi c;t:iinr!e dnrııycırd•ı Bu ndnm, bıına 

parmaltı ile !:ı; zarfı göstrreıek: 
- St-nin bıırac!:ı. düsmanların var. dedi. 

Madridde lh~ :ıct ct·ı~ın adamı hatırla 1 o
,.., 'I ' • • " ı,. '"b~..:._ ı·ı vardır . Onlar sen-

G~belerde 

Perhiz mPselesi ••• 
Gebeler her ~ey normal gltt!Ai zaman 

altıncı aya kadar hl!r şey yiyebilirler. 
Fakat altıncı aydan itibaren her a.y mu
hakkak idrar tahlili ynpıJrnak lhımdır. 
İdrarda albümin velevkl az miktarda 
dahi görülürse de~hal tuz ve eti yemek
lerin arasından kaldırmak 1Azımdır. Çok 
meyva ve .seb.z:e ve \'ltanı1nli §eyler ye
mek lA.zı.ındır. Oetıeierjn mtimlr.Q.n mer
tebe çok yemek yememeleri l!zımdır. 
Çocu~un besleıuncsı ger~l icab eder, fa
kat lüzumundan fa7.l3. da çocuğu büy1U
mckten büyük bir fayda melhuz deflldlr. 
Vaz'ı hamil çok zor olur. Çocuk harice 
çıktıktan sonra dn küçük blle olsa tatbik 
edilen rejim sayeslrıde tegaddl saye&tnde 
gene büyür, gürbüz olablllr. Gebelertıı 

oturmaları caiz değiltllr. Çok Yorulacak 
derecede yürünıelerl de caiz de~lldlr. Her 
hamil kadın gebe olmaJı~ı zaman nor
mal hayat tarıı nasılsa onu tatbik et -
melidir. Hele son aylara do~ru idrarda 
albümin, üstüvanat, aseton glbl madde
lerin muayenesi çok lAzımdır. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu ~ece nöbetçi olan ecumeler ıpuılar

dır: 
t~tanbuJ cihetlttdckiler: 
Şehzadeb~ın<ln: \Asan, Emlnönünde: 

(Yorgi>, Aksaı-ayda : (Snnm), Alemdar -
da : <Sırrı Asım), Beyazıdda: <Belt.lal, 
Fatlhde: <Htlsanıeddln), Bakırköyünde: 

CH!Uıl) , Eyübı:le: <Eyfibsııltan). 

Beyoğlu cihetınde!cılP.r: 

İstıkl{U cadde:sınde: {Dellasuda), Dal -
rede: <Guneş>, Tnkslmde: tLımonclyan). 
Pangaltıdn : CNargllcciyanl, Karaköyde: 
museyln Hüsniı ı, Beşlktaşta: <Nan Ha
lid>. 

Boğaziçi, Kadı\tı;y ve Aıblardakller: 

Kadıköyünde : fK:ı.dıköy), Üskddarda: 
(Ömer Kenan>, S'lı ıyerde (Usman), A

dalarda: (Şinasi P.ıza ı . • etelerde teş.iir edecekler -
m~. 

Hasan Bey - Peki amma 
dünya vukuatı, memleket 
haberleri, tefrikalar gazete -
lcrden kaldırılıyor mu? •• 

den intikam aırr.ak istiyorlar. Bu sarı z:ırfın "'""---------------.1· 
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8 Sayfa SON POSTA 

Baklavada Fındık, Dondurmada Fındık, 
Çikolatada Fındık, Pastada Fındık, Çörekte
Fındık, Her Tatlıda Fındık, Cepte Fındık, 
Ayakta Fındık ••••••••• bir hayattır. Kışın 
Fındıklı Çörek, Yazın Fındıklı Dondurma 
Kuvvetin ÖZÜDÜR 

FINDIK TARI SATIS OOPE TiFLERi Bi iGi 

Saraçhanebqında • Horhor cadde.inde 

Kız 

Erkek Hayriye Lisesi Yatah 
Yat.sız 

Ana .ilk, Orta ve Lı:.e sınıfianna talebe kttydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk ısınıflardan ftıbaren başlar. 
Kızlann yatılı kısmı tamRmile ayrı bir binadadır. Yabaız talebeyi nakletmek için mektebin husust otobüs 

servisi vardır. Tedrisata 26 EylQJde baol•nacakbr. Telebenln mektebe gelıneleri. T~lefoo : 20530. 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
1 - Botun sınlfler için yatllı ve yatıım, kız ve erkek talebe kaydına 

devam olunmaktadır. 
2 - 1stflyenlere kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzade başı Polis knrakolu arka11 Telefon: 2263' 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı 

Direktörlüğünden: 
Bay Mehnıed ve Osman ve Hllseyinln 21741 heaab No. slle Sandığımı~dan aldılı C200) 

liraya karşı birinci derE:cede ipotek edJp vadesinde borcunu lennedJğinden hakkında 
yapılan takib üzertr.e 8202 No. lu karıunun te 01 madde81nln mstufu 40 cı maddesine 
göre satılması lcab eden Ayvansarayda Atikmu.stafapafa mahalle.si eski Bostan ve Pa
pas yeni Kunduçı sokağmda eski n yeni 1 numaralı abfap bl~ ev. Tamamı bir bu
çuk ay müddetle açık arttırmaya konmuıtur. 
Satış tçu sicil kaydına göre yapılmattaddır. Arttırmar& ıılrmek tatJyen (100) Ura pe7 

akçesi nrecekt1r. Mll'.\ bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 
Blrlkmf4 bütün vergilerle belediye reaimlerl ve vakıf 1carut ve taviz bedell ve telllllye rüau
mu borçluya alddır Arttırma şartnamesi 8/10/80 tarlhinchm itibaren tetklk etmek is
teyenlere Sandık Hukuk İşleri Servl.slnde açık bulundurula~aktır. Tapu 8lcll kaydı ve 
sair lüzumlu izaho.: ta şartnamede ve taklb dosyuında va.rdır. Arttırmaya g1rmlt olan
lar, bunları tetkl:C ederek satılığa çıkarılan ıayrtmenkul hakkında her şe71 öğrenmlf 
ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 17/ll/S9 tarihine mlisadif cuma rnntt Cağalot
lunda tlln Bandığı..ııızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktı?'. Muvakkat ihale yapı
Iabllmeıel için teklit edllecek bedelln tercihan alınması icab eden ıayrtmenkul mükel
lefiyeti lle Sandık alaea~ını tamamen ıegmif olmuı p.rttır. A1t81 takdirde son arıt.ıra-
nın taahhüdü bak\ kalmak ıartUe 2/12/39 tar1h1ne mas&dlf Oumar -
tesl günQ ayni mahaldEı ve ayni saatte son art~ırmuı yapılac:ıttır. 
Bu arttırmada ga.yr1menkul en çok arttıranın Oitilnde bıratıh.cattır. 

HAkları tapu sicillerlle sabit olınıyan allkadarlar v3 irtifak hıı.kltı snhib-
ler1nln bu haklarır.ı ve hu.su.sile faiz ve maaarlfe dair iddialar.nı Dln tarihinden itiba-
ren 20 gün içinde evrakı müsbitelerih beraber dairemize bllditmelerl Jlzımdır. Bu ıu
reUe haklarını bildlrmem1ş olanlarla hatıan tapu s1c1llerlle sabit olmıyanlar satış be-
delinin paylaşmasından hariç kalırlar Daha fazla malOmat almak ısteyenlertn 9881464 
dosya numaruile Sandıfımız Hutut İfl•r1 Serviatnt müracaat; etmelec-1 lüzumu llln 
olunur. 

* DİKKAT 

Emniyet Sandığı . Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek isteyenlere, mu
hammJnlerlnılıin koymuş olduğu kıymetın yüzde kırkını tecavüz etmemek ü~e.re ihale 
beôellnin yarısına kada.r borç vennelt suretlle kolaylık göstermektedir. (7700) 

l İstanbul Bt lediyesi İlıinlan 1 
VUn.yet dahillndeKJ köprülerden bazılarına konulacak işaret leYhalannın lnıal Ve ta

llld l1Ji 999 lira tahmin edilen bedel üzerinden temdJden pazarıı~a konuımuıtur. İhalt 
2/10/939 Pazartesi gilnQ saat H de Daiml Encümende T&ptJacattır. Kat'! t.emınat 130 
liradır. Şartname Zabıt ve MuameIAt MUdürlllttt kaleminde sördleblUr. Tallblertn buna 

benzer en az 500 liralık iş yaptılüarıua dalr Natı.a MUdütlülünden alacakları fennt eh-
-llyet vMlkalan ve Ut temlnat makbuz veya mettublan ne ihale Jijntl mua:nen saatte 
Datnıı Encümende b:.uunmaları. (7704) 

---Eminönü meydan.J.nda imar pllnı mucibince yaptırılacak asfalt, granit, parke 
ve bitu~ beton ve sair yollar inşaatı kapalı zarf euiltme.sine konu.lmUJtur. İha-

1e 5/10/939 Çarşamba günü saat 1~ te İstanbul Bclwyesi daimi enclhnentnde 
"yapılacaktµ-. Muhammen bedel 97939 lira 20 kuruş ve ilk teminat 6146 lira 96 

kuruştur. Şartname 490 kuruş mukabllJnde P'en ifleri müdürlütünden alınabi -
iir. Talihlerin ihaleden 8 gün evvel oartname veçhile alacakları fennt ehliyet 
·vesikaları ~ ilk teminat makbuz veya mektublan ile 2490 numaralı kanuna 

göre hazırlıyacaklan kapalı zarfların• ihalto günü saat 14 de kadar İstanbul 
belediyesi Daimi en.oümenlne vermeleri. (7403) 

Cağaloğlu Erkek Ortaokulu sahnalma Komis
yonundan: 

10/X /939 Salı gUnil .saat 14 de htanbul Beyoflu f..stıklll caddesinde 349 numaralı 
binada Ll.seler Mubasebeclllğnde toplanan okul komtayonunda 1001 lit'a 38 kuruııut ke
şlt bedeli tamiratı açık eksiltmeye konmuetur. Bu lfe aid tartname n nafıa teraJU 
okulda görülür. İJk teminat 76 lira olup ek.sllbneye 1ff;1rat edecekterJn en aı 1000 lira-
lık bu ite benzer 1ş yaptıklarına dair ek3lltme ıünt1.nden 8 gün nvel İstanbul 'Yt1a7e
tlnden alınmış ehJıyct ve 1939 yılı Ticaret Odası veatk&larlle belli ııtın ve saatte te-
minat matbuzlle ltoml.iyon\\ ııetmelerl. (T705) 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

iııimli 2 ~aheseri, bütün dünyanın en 
mükemmel güzellik rnüsbhzarlarıdır. 

Ötedenberl memleketimiz kibar Aleminin 
takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terkibinde 

ıaklıyan en ciddi ve şayanı itimad marka. 
dır. Genç ve ihtiyar bütün kadtnıar için 
ıarurl bir ihtiyaçtır. Cildin letafet 
ve taravetini arttırır. Yağlı, yağsız ve 
acıbadem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin dairnt yumuşaklığını temin eder. 

Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri ta. 
mamen izale eder. Traştan sonra cilde 
latif bir serinlik verir. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoflu İstanbul 

ilan Tarif em iz 
Ttk aütun aantiml ···················· ..... . 

Birinci sahile 400 lırıruı 
llıinci aahi/11 250 ,, 
Vçiincü aahi/11 2f0 » 
DörJüncii •ahile 100 )) 
iç •.lailelu 60 >> 
Son •ahile 40 >> 

Muayyen blr mUdde~ zarfında faz
laca miktarda llAn yaptıracaklar 

ayrıca teıuılat!l tarifemizden 1.ttifade 
edeceklerdlr Tam, yarım ve çe)'l'elc 
sa}'fa llfl.nlat için ayrı blr tarife derplf 
edllnılştır. 

Son Posta'nın Ucarl Ulnlarına aid 
işler lçln §•ı adrese müracaat edil
melidir. 

İl4ucıl.~ llollelctll Şirketi 
ıtahnunan&ade Baıı 

Ankara caddfltl 

Eylill M 

1. GENÇLiK 
2. GÜZELLiK 

3. SIHHAT 
işte yüksek bir kremde 
aranan bu meziyetlerin 

hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir, 

1 - KREM PERTEV: Bir tuva
let mnstahzarıclır. lnce bir 
itina ve yapılışındaki husn
ıiyeti itibarile yüzdeki çiz
gi ve buruşukluklsnn te
şekkOlQne mani olur. De
riyi gene ve gergin tutar. 

2 - Krem pgRTEV: Bir gO.zel
llk vasıtasıdır. Ueniolemit 
meumatı 11ıkıştırarat olld
deki pürtllk ve ke barcıklm 
~ld~rir. Çil ve lekeleri 
ızBle eder. Teni mat ve 
şetrat bir hale getirir. 

8 - KREM PERTEV: Blr oUd 
deYaeıdır. Deri guddeleri· 
nln ifrazabnı dQzelttr. Si
Yilce ve siyah nokWe.nn 
tezıtbOrtıne mani olur. CUd 
adalesini besliyeret .kuv-
vetlendir r. 

Kuru cıldler için yağlı, ve 
yatlı cildler için yıRm hu· 
susl top ve vazoları nrdu. , 

Tornacı alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 

Fabrikalarımıza tornacı alınacaktır. İateldllerden istanbulda bulunanların ze,un
burnu fabrikasına, İzmlrde bulunı.nlann Halkapınar fabrikasına ve Ankaradatılertn ~ 
Umum Müdürlüte mtı.racaa.tlan. c8S391t 

Dil, Tarih Coğrafya fakllltesi 
talebesinin yemek milnakasası 

Ankara, Dil, Tarih, Coğrafya fakültesi Direktör-
1 üğünden: 

A - Kapalı zart usnllle ihaleye ~ıtarılan Fakfüte yatılı talebesinin sabah. ölle, at· 
08.Dl yemeklerine t<alıo zuhur ebnedlğlnden ihalesi yapılamıı.mı,tır. Art.tırma, eblltmt 
ve ihale kanununun ~ ıncı madd-1 hüttlmJerine tevfikan 14.10.9S9 Cumartesi gilnO aa· 
at ıı de pazarlıic suretUe 1hal~l1 J&pılaca~ından alAtadarların Ankara Mettebler Mu· 
ha.sebeclllği binasında gösterllen ıOn ·ve saatte hazır bulunmaları. 

B - Muhammen bedel beher tal~be iç1n 75 kuruş olup bunun bir senellt tam 7ekQ. 
nu 34218 Ura ye~l§ beş kuruştur. 

c - Yüzde yedi buçuk muvaklt.at teminat bedeli 2588 llra 41 kuruştur. 
D - İsteklllerln oa.rtnameyl ııönnek ve izahat almak tlzere Fııkülte he!ab memur· 

lutuna müracaat etmeleri lllıı olunur. <7662) 

Beyoğlu Vakıflar PirektörlUgU ilAnları 

Kiralık emlak 
Semti Mahallsl Sokat No. Clnat 

Tophane Kılıçati NecaUbey S84 Dilkklıı 
it it it 118t it 

1t 1t 1t S88 1t 

Kasunpaşa Cam11t.eblr Tilı'atbıbaba 7 Ahır 
Galata Yenlcaml Caml avlusu içinde. Oullharıe 

Yukarıda yasılı emlAkln Sl/5/ 94-0 gijnO sonuna kadar kiraya verilmesi açık arttırma
ya konmuştur. bteklllerln 2/ 10/ 939 ııünil saat H de mü.racaat.!arı. ı 7554) 

P. T. T. Levazım Müdttrlttğilnden: 
Muhanunen Muvakkat 

Adet Nev'i Bedeli teminat Pazarlık 

Lira Lira saati 

250 Masa telefonu 
50 Duvar it 12.000 noo 15 

100 Seyyar • 
400 

ı - Ne-v'i ve ınilttarları yukanda yazılı telefon makinelerı 4/Eylill/1939 tart. 
hinde yapılan eksiltmede ıhale edılmediğinden pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Paıarlık 3jTe~ri.nievvel/1939 Sa!ı gilnü yukandıı gösterilen saatte Anka. 

rada P. T. T. Umumi Müdürlük bina.sındaki Satınalma komlı.yonunda yapıla -

caktır. 

3 - Talihlerin şartları öğrenmek üzere her gün v~ pazarlığa iştirak etmek 

için 3/Teşrinıevvel/1939 tarihinde mezkur saatte o komi3yona müracaatlan. 
c7063• 

İstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünden: 
Haferatı öldürmete mahsus flllt ve saire nevinden yerli Te yabancı tertibi m~hul 

bir takım ma4deleı nıuhtellt 1aimlt'rle Jmal veya celbed.llerelt .. atıta çıtanlmaktadır. 
HültOJnetçe bunlann kontrolüne llilum ıörUldütünden umumi hıtzwıhha kanununun 
183 üncU maddftlr.ln 5 inci flkraaına tevfikan bu kabU mevaddın Vetlletlmis mOraka-
beaine tabi tutıılma.'.u 5 ~·.ı.stos 19~ tarih 2/ 11702 numaralı Vt!ldller Heyıtl oran ik
ttza.sından bwundu:tu cihe~e bu maddele.rln tetlt11t1ne lüzum h481l olmUftur. Gere.k 
memlekette yerll ol1ıraıc imal edllen ve aerekse yabancı memleketıerden muatahzar ha
linde celbolunan haterat. öldürme~e mahsus bu kabll maddele.- Amh ve müınesslllerlnin 
birer dilekçe ve t>~eı numune göndermek suretlle bulundutlan yerlerdeki sıhhat ve 
ıctimai muavenet miidürJültlerl vasıtaaile VeltAlet1mize mUraca'lt etmeleri Uln olunur. 

(7542) 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Büyükadada Camı mahallesinin Camı sokağında 20 'Sayılı evde ic:tavri Vasll Vasllya

dlaten met.ruk 287 k:J.Jem ev eşyası 5/ 10 '939 ve 11/ 101939 gıinl•J;lnde sa.at on uçte Bü

yütadada 2S Nisan cadde.sinde saat kulesi önünde açık arttırma ne satılacaktır. 

htlyenlerln yazıiıuı .sa~Lte sat14 yerinde hazır bulunmaları ilan olunu1·. (7488) 


