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~~-------------ne 9 - No. 3035 Yuı i4leri telefonu: 20203 SALI 1 o - İKİNCiKANuN 1939 

Sahtekarlığın Gizli 
Hiçbir Tarafı Yoktur 

Bir maceraperestin basit ve adi suçundan ibaret olan 
tayyare kaçakçılığı hadisesi hakkmda bugün resmi 

beyanat yapılması bekleniyor 
Ortada ne posta milvezzil hika11esl, ne pasaport işi, ne de Ekrem 

KiJnigl himaye eden gizli eller me1Jcuddur 

Adliye_V_e-kili don 
tahkikat dosyasını 

tetkik etti . 
Bildiğiniz bir- şey varsa 

açık sOyleyiniz 1 
Rejimin iffet ve ismeti, vatandqlann namus ve 
haysiyetleri ile alakadar bahislerde dedikodu ve 
imalı neşriyat yapmak çok çirkin bir harekettir 
Bir kaç ,Ondenberl ıuetelerde bir lanm dedikodu llem.lne açık tutanlar 

kazanç dalaveresine ald bir takım hl- çok iyi bilirler. l>.ecli Kodu adını ta:p
llyeln oku10ruz. Bu hJliyelerln 11- JaD km,tınca mlhlakun d.ol1aa .,ltip 
zun btt dOIJUl olduluııa. dı. kulak· <Dnamı ı .-.. 11.;aa sitmlmlcl&) 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 6 kuruş 

Bundan 18 yıl önce bir gece Anadolu ajansı dünya 
ajanslarına ilk haberini göndermişti: 

" lnönOnde düşmanı mağlub ettik ,, 

Gün doğarken zaferin 
tafsilitını Atatürkün 
ağzından dinledik 

O da bizim gibi uyumamıştı, istasyondaki küçük 
evinin bahçesinde ismet Paşanın nasıl insan kudre

tinin üstünde bir kuvvet sarfetmiş olduğunu 
hikaye ederken sesi titriyordu 

Yazan : Muhiddin Birgen 

"o mnet Pqa. İnönU'nde milli Türkiyeye 
ilk zaferini kazamnakla mqgulıkeıı 

ben de Ank.aradct küçüık bir cepheyi )'al" 

maya uğraşıyordum: İhbar ve latibbar 
cephesi. Çer.kes Etem isyam. İnöırli mu• 
harebesl gibi vukuat arasında. Matbuat 
Müdüril aıfatlleı, son birkaç geceyi ~1-
ırafhanede gçiıWm. Bir tarattan lstan
bulda bulunan ve galbsan biz TOdclen 
umtml duygulula balh Fransız d.ost1a
nm. diğer taraftan Matbuat Mildllrlil
i(inillı Zonguldak mümeuili Raci> 

(Devamı 1 nd sayfada) 
•1eeeNJJ1allWHe•11e_.. ..... ___ ,~ 

Hiikômet bir deniz 
nakliye müesSesesinde 

tahkikat yaptırıyor 

lran kon soloshanc.n 

Dün ece saat dokuza yfnni kala, peki inen yokuş üzer.n l~ki İran konsoıosıu-
arib bir hırsızlık vak'ası olmu~tur. ğu binasında cereyan etmiştir. Mesele şu-

Hldise Ankara caddeainde VilAyete dur: (Devamı ıı inci •al/fada ) 



1 8ayfa 

Hergün 
_. ... -

Bilditiniz birşeg varsa 
Açık sögle.qini:zl 

Yazan: Mahlttla Blrfd 
(Bqüırafı J inci sa:yfada.) 

* 

Reslmll Makale: 

SON POSTA 

nin maceNlSUldan bu sütunlarda balıset
tniştilt. Tom. Kallfamiyanm yeni seçilen 
valisinin emrile serbeet bll'akılmıştır. 
cDünyanın en meşhur mahpusu. diye a-
nılan liderin hapisten çı!cşı §el'efine bir 
çok eğlenceler terti'b olunmuştur. 

IS TER 1 NAN, 1 STER 

= Hak ve vazife • 

Bir Alman izcisi tehlikeli 
bir casus yakaladı 

Berlinin mftstahb!m mev'kileri civa
rında bisHtletlle dolaşan bir Alman izci
si, bir adamın fotograf çektiğini göriin
ce üzerine kofmuş. adam k.açrnışsa da, 
izci peşini bıra'1mıamış n onu yakala
mıştır. 

Tehlikeli bir cams ya~aladığı içfll iz
ciye gayet ttinalı bir surette cildlenmi§ 
bir kitab He para milklf.atı veri1miştir. 

INANMAI 
Bir arkadaı anlattı: Bu hadisenin İstanbulda cereyan eıttiJine, ı.tanbulda ise 

cDün kazaya eebt!!biyet veren Dimitri adında bir toför 
yakalandı. Hakkında takibata b:?jlandı, yalmı bu aralık 
şoföriiıa türıkçe bilmediği cörüldü, ifadesini almaJr. Sçtn bir 
tercüman arandı.• 

türkçe bilmiyen bir ecnebinin 'J.'ftıtiere münhasır oltn ıcn

çük aan'atlardan birini yaptıfma. alad halde i8e tıllrkçe 

biJmiyen bir Türk vatandap bulundui1Jna: 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 
Bizce imalı neşriyat yapmak ~bir ta· '----------------------pmmıı---------------------J 

\ 

Sözün Kısası 
-····-

Bir de ·baktık ki .. 
ispanyayı unutmuşuz, 

........... ·-·-·· .................. -..... rtJ 
Parti Genyönkurul azahkla .ıı 

lsmail Sabuncu ve Had111' 

Yalman seçildiler 
Ankara, 9 (Hususi) - Hasan Ali 

cel ve Hüsnü Çakırdan açı.lan 
Genyönkurulu '8zalıklarına G 
meb'usu İsmail Sabuncu ile ordıı 
usu Hamdi Yalman Parti Gen 
seçilmişler ve bugün vazif eleriıle 
lamışlardır. 

Hasan Ce_m_i_I -Al-ma-n-ArkeO~ 
EnstitOsUne asli aza tayin edr' 
Ankara 9 (A.A.) - Türk Tarih 

mu riyaset heyetinden: 'I_ 
Dünya arkeoloji kurumlarının eJS 

yüklerinden ve yilz seneyi geçell 
mazisile ıbu ilmin en salMıiyetli 

!arından biri olan Alman devl~~-
loji enstitüaü, ahiren meşhur JUP": ... 
keololu ve san'at tarihçisi wııı~ 
günil şerefine tertib ettiği fevkal~ 
içtimada Türk Tariı Kurumu 
ve Bolu saylavı Hasan Cemil 
tifakla enstitünün as1t azalığıııa 

etmi§tir. ······--·---·--······-·····---

Rumi MDe 10 1364 - Rami lleDO 1 io.&ltauaa 
~8 1039 
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GO 
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7 19 2 
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801' POSTA 

Frankocular Hükii.met 

Devl~t Şorası Reis 
ve daire reislikleri 
namzedleri seçildi 
Reisliğe lsmail Hakkı, 

Sayfa 3 

E 

h • • l •ı Mitat Kalabalık ve Saffet Cep esının son taarruz arı e Tuncaynamzedgösterildi • 

• Fransa ita/ya ile niçin 
açık konuşmıyor 

Yazan: Selim Ra(tl> Emet 

Ankara 9 (A.A) _ Şfu-ayı Devlet o ngiliz Başvekilinin Roma seyahati 

k •ı V • b l d l ? reisliği ile daire reis likleri ve azalıkla- tarihi yaklaştıkça Fransız matbua· Çe l mege mı aş a l ar. nna gösterilecek namzedleri 1esbit et- tının endişeleri artıyor. Denilebilir 1d 
mek üzere toplanan B. M. Meclisi Adli· son günlerde bu matbuatın bellibaşlı 
ye ve TeşkilAtı Esasi~ Encümenleri: iştigal menuu bu seyahat olmuştur. Hük " • ı H F k • 1 K 1 h • d 2 5 o o o reisliğe İsmail Hakkı Görelkli, Mi - Çünkü: umetçı ere gore ran ıst er ata onya cep esm e , :ı,~ı:~ı::~ :~~~~~,~i~:: İn~~~şv!1ı:ı~~~~n~=d•nte!irdDö~-

kişı· kaybetmı·şıer. Frankı·sı hava kuvvetleri de zayıflamış :~s:~!~~~~;:~uri Kayalpı nam- ~~~~~:!::s~:~i~i~·~r~t:::~:a;=~ 
Azalıklar için de seçilen vezat şun _ sunu daha evvel Mister Çemberlayn'• 

}! Jardır: bildirmiş ise de son dakikada bir ezn. 
L_ .at'selon 9 (A.A) - Katalonya cep- cEstramadure cephesinde, cümhuri- 7 kilometre derin1iktedir- 1050 kişi T l"t B lk M duh Ö Zih- rivaki yapılması ihtimalinden çekindi· 
11eauıd F O · Det · l tJ a a a ır, em zoran, ği · · · k' h · d'd bö 1 b' ~e rankistler tarafından yaprlan yetçiler, Coronada ve ran1a or - esır a ııımış r. ni İnceoğlu, İhsan Atturel, Hakkı Hay- ıçmdır ı da a şım ı en y e ır 
"'-ı zun zayıflııdığı söylenmekte ve reher.mos'ya kadar bütün axaziyi ele Cümhuriyetçi radyo istasyonları - d B k .__ n H~~.1- Y" 1 İs toplantının Fransa tarafından kabul 
~ta -h· Katal ~- -ı"b d '" k t' ar er sun, ıs.."llaı GAAı uce' - - k 'i b' tt ·ıA-
,.11 .nıadure cephesinde cümhmiyet - geçirmişlerdir. Yeniden alınan mu ım nın, onyawı mag u uşen ı a- t Be k'l N .1. T .. Ra edilerniyecegi en at :ı:r sure e ı tiU 
""eri 1 .. ks 1 k k me r ı , aı, ezgoren, mazan . . t 

n ınüternad:vcn ilerlemesi buna mevziler arasında Lamorala, Elgamo- annm maneviyatını yu etme rna - A t ı·b h" Ali B lkar N . Akb edılmektedır. Bu bahıs etrafında tal-
lebeb • il il s· dil E l:r --.:ı 'd ba eh' 1 rin na ' ra ım a ' acı ay, b d · l b'l k tek ~~ . ~larak g-Osten1mekted\r. Haber nal, Retamalıt, Cerrefonci e ıerra sa e s aııuıuure e zıı ş ır e Fazıl Özelçi, Fazlı Güleç, Talat Hitay, y~ ~a~ uatın a ye-:ıı ~ayı a ı ece 
ce ~dı~e göre Frankistler şimdi bu de Tejonera sırtlan va:rdır. h?h.-Urnetçiler tarafında~ alındığını bil- A. Durmuş Ewcndilek, Ali Rıza Çe - b~r fıkir veya satır ıntış~ .et~eme~e • 

p eyı takviye etmektedirler. Şark cephesinde düşman Uldemo - <lıren haberler, tamamıle y<•landır. 'k F ;.ı.-- T.. l M ht Akm F 'k dır. Bundan da Mussolını'nın Mıster 
bun lj\..._ k' h ku tl . Kata ni• Albarea ve viııanueva de Pra· Barselon yeniden bombalandı ~~ t·.. a.l\~' t utreS. ' l u aArli R anO, kaı Ç'emberlayn'e söyliyecek bazı şeyleri lo 1.· .r:an ı~t ava vve en - .,, B 1 9 (AA) '(j t" l" b us un, ·u a ay am, ıza s ay, • . d 
~\'ada büyük bir faaliyet gösterme- des'J işgal etmiştir. a~e on : :- ç mo or u _eş Abdulhak SavP..ş, Naci Kıcıman, Rük - oldu:u, fak~t bun!ann va~~ı~ en ev • 

ln.ışıerd' B' 1 . -mh B' k . ~l F!nmklist kuvvet~er Savoıa tayyaresı bugun saat 18 de lı - dd' N h •1 F . T ke H vel ıfşa edıJrnek ıstenmedıgı anlaşıl · 
l'İYetç·ıır: ırç<>'k tayyare erın cu ~- rrço. esır e k k. 1 . mana yakın mahalleleri bombardıman nl.ed Aıkn a~~-dogduA, . eEv~ı oAl' rS, a • maktadır. 
t ı erın tazvikma karşı koymak il· den bizım hatlara açan ımse erın t . 1 rd' ş· d' k da 6 "T 20 ı soy. ot" a zı nm, ı erver, ~ b t _ İtal ~ 7re bu cepheden geri çekildiği zanne- ifadelerine göre, düşmanın ezcümle 84 e mış e ır. ırn ıyc a r 0 u ve Nedim Nazmi Gürmen, Süreyya Kip, .. F,ransız mat. ua ma gore ya '.r"' .. 

dilrnekt d' _ ü 92 . fı k 1 d İtalyan kı· yaralı sayılmıştır. S 1. G" d ~d Adil ( k' 1.1 _ cur Nkar!me hır surette hareket ede -e ır. ... unc ve nCi r . a ann a 1 8 . İ .1. k 1 F k 1 a ım un og n, es o va ı er . . d k' d'. ·-ı: ı.. 
C" dd 63 ü .. f k da da )lr ngı ız onso osu ran ocu ar d . kA "f tt' ') C I4l (h . . rek hıçbır şey en çe ınme ıg:ırn ıve 

)e Urnburiyct ordu ... qınun erkfinıharbi- 1talan mevcu _ur., . :c:;ı ır ~ç yüz tarafından tevkif edildi b~~· ~da~ mu fC:) ı~ .: ~a:kkıatJ~~ çekinmiyeceğini İngiltereye an1atrnağa 
11-_ lllehafiJınde söylendiğine göre spanyaya yenıbgelunış ktau udnan Saint - Sebastien 9 (A.A.) - Diarie ınnc~:. aıre 5şe 1 ' R.~1t .. K B çalıc:acaktır . 
.. \.lltato . kadar İtalyan u unma ır. . B 1 d - men nöZim argın uş u uray e- . . tu. nya cephesınde yapılan taaTTU- 1 Vcsco gazetesı yazıyor: avu un a şup . K . A .' Şef'k Ö .. A Bu matbuatın tahminlerı hır esasa 
binn bidayetill<lenberi Frankistler 25 Franko karargAhının tebliği ise ez • heli diplomatik evra'k bulunduğu için 51.mT" aa1 ırRg~fn,t ( vnkiı; D Dı rum, ~ • istinad ediyor mu? Burası meçhuldür. 

ki . k b . 1 rd' B ,___ - 1 d' ki· F k' k 1 ta f d t k ' f nı ure . ı a es . . umum mu - . ... . 'ta şı av etmış e ır. unuum cum e ıror · ran ıst ma aman ram an ev ı d" .. İb h' Bes Ed' C .
1 0 

Fakat Romaya kadar gı<Ien ~\fıster 
~.:1nda ölenlPr, yaralananlar ve et!ir c Kıt'alanmız. Lerida vadisindeki edilmiş olan İngiliz konsolosu kaça - h uruk . r~ ı;;.1 K ~ ~p Kem\ Gy· Çemberlayn'in sadece bir nezaket zi • 1 enıer vardır. köyleri zaptetmişlerdir. rak biT İngiliz vayuruna iltica etmek 1 .0bn~-lnkıs De ıçEk 0 Trek, A emEsad Aal~ yaretile ikiifR etmiyeceği de bedihidir. 

liiik 2 · t · d li ta af d k 1 1 D-.ı ar, r. rem 0 ' · a d ki · d' k İ!ty ~etin rcsmt tebliği ezcümle Bu mm takada kıt'alarnnız~nhsonk t ıs emt ışse e po r r: ın an ya a an • bayt, Bekir Şasa, Fahri Bük, Halid Bun~an. anlaşı~an şu. urb , şırn hhıy:d1s· ~r ki: gün zarfında yaptı1tlan ilen are e , mış ır. Türkan, Refet Kutubay, İhsan (eski dar lngılterenm peş.ı~ azı ~a u e
Anka.ra meb'usu) Ali Kemal Arar re girişmesilP kendısıni, fikri alınma· 
Fevzi (İspart8 v;lisi). ' dan fed:karlıkta bulunmağa mecbur 

olmuş goreıı Fransa, badema, velev en Amerika ve Fransa yeni 
zırhlılar Yapacaklar 

A.rnerika 45 er bin tonluk iki gemi için 200 milyon 
dolar sarf edecek, Fransa da iki zırhlı ve bir kruvazör, 

7 denizalb inşa edecek 
~evyO'rk 9 (A.A.) - Nevyork Tim~\ Fransız nhiller:inin müdafaası çok 

t lltetesinin Vaş:ngtondan istihbanna P. iyi organize edilmiftlr. Bununla beraber 
~: k?ngtenın tasvubıne arzedilecek olan FranM.Jlın büyük harb_ ge~ilerin~ lh~i. -

hrı 'Program şlmdiye kadar inşaat~ yacı vardır. Ve 1939 bütçesı bahrıye ıçın 
!'111arına konulmamış derecede büyük sekiz buçuk milyarlık bir tahsisat derpiş 
de trjr'atU iki zırhlının inşasını ihtiva e- etm•ktedir. Fransa çalışmazsa 1944 de 
tfecektir. Bu yeni gemilerin b~lıca >:.- Akdenizdekl m~kiini kaybedebilir. Fran 

t ev.safı şunlardır: sıı harb filosu 500, bin. İtalyanın ki ise 
45 bin ton hacmi istiabi. 450 bin tondur. Fraruıa 110 bin, İtalyıa ise 
~Sliha: 16 pusluk 9 top, 150 ıbin ton inşa etmektedir. . 
ao ila 33 mil sürat. Franaa 31 Klnunuevvel 1939 da kadar 

dol3u gemiJerın her biri 90 ile 110 mil)'on aşatıdaki g~leri in~ edecek~ir: . 
1ara ınalolacaktır. İlti zırhlı, bir knıvazar, yedi denızaltı, 

* ~ 
rıı arıs 9 (A.A.) - Bahriye nazın Cam-
11\~chı İntrensıgeant gazetesine §U be7a

la. bulunmuştur. 

24 bin ton hafif ve muavin gemiler. Bu 
inpat normal biitçe ile derpiş edilmiş o-
lan ıki tayyatt gemisi, bir kruvazör, 6 
torpido ve 5 denizaltı iemisine inzımam 
etmektedir. 

Sümerban < bazı Avustralyada sıcaktan 
f _brikalarını ormanlar tutuşuyor ve 

tevsia karar verdi insanlar ölüyor 
'-bAr:kara 9 (Husust) - Sümerbank bazı Sidney 9 (A.A.) - Şarki Avustralya -
~t~kalarını tevs1e karar vermiştir. Ba- nın büyük bir kısmında, bir haftadanbe
' "I fabrikasına 15 bin iğ ve Erğli lab- ri fiddetli sıcakla?\ · hüküm sürmektedir. 
~ ltla da 7 bın iğ ilave edilecektir. Dünkü Pazar günü Sidneyde hararet göl-

fe.b ~lldan baskş İzmıtteki 1 inci ~d gede 31 dereceye çıkmıştır. Memleketin 
to11~kasının istihsal kapastiyesi 10 bin içlerine doğru 88 derece ve daha fazla bir 

an. 12 bin tona yükselmektedir. hararet kaydedilmektedir. Sıcak dolayı
sile geniş Victoria ormanlarında bir çok 

Anıt Kahir yangınlar çıkmıştır. Sıcaktan insan za-
1\n • yiatı bulunduğu da tahmin edilmektedir. ~ra g (Hususi) - ParU anıt kabir 

tun onu bugün tekrar top1~ ve u- Filistine iki lngiliz taburu 
~un:üıakereJerde bulunmuştur. d h d 'ld' 

~a<11~nkü toplantıda mesai tamamlana- a a gön erı 1 
daıt t>Jndan komisyon yarın bir toplantı Kudüs 9 (A.A.) - Palestine Post gazıe.. 

}. ~. Yapacaktr. tesine göre, mevcud İngiliz taburlanndan 
di~Ut.ehassıslıınn raporlarında göster • !kisini değiştirmek üzere İngiltere ve Ber 
lhıeer~ lllnhallerden başka, Gazi çiftli _ müdden Filistine iki ta.bur asker gelıniş
~eıı~ıden Yolun soluna tesadüf eden bir tir. 
~tll 1~ de etüdü yaptırılmıştır. Bu hu - , _ _.,..""...,.,,.-"'...,.,. .......... ~--M-1""11._..,. ... ""...,."",.""-" ... ""-" ... ""..., ... ~._~-,...._..,.-"",,.,,..-.,..,,.,...-. .... ._~~ 

~~ı aıır1anan rapor tabo1unmuştur. Telgraf haberlerimiz b11rada 
tl.ıtı, .0ı.ıPunun yarınki toplantısında a • b" . • d 
~(il' ~birin yapılacağı yer işinin müu - ıtmemıştır evamı 
tıu ~~kabil olmazsa. grup Çarşamba iÜ· 11 inci sayfamızdadır. 

toplantı daha yapacaktır. 

Ordunun elindeki 
bir kısım ha.yvanlar 
çiftçiye dağıtılacc:-k 

Köylü en ucuz bir fiatla 
ve 8 senelik taksitle 

hayvanlara sahih olacak 
Ankara 9 (Hususi) - Ordunun elin -

deki 12 yaşından yukan hayvanlann köy
Ei ve yetiştiriciye sat1lması hakkındaki 

lliyihanın 2 nci maddesi Mecliste görüşü
lürken ziraat encümenine iade edilmiş -
tır. Encümen maddeyi şu şekle koyarak 
Meclise iade etmiştir: 

cOrdudan çıkarılacak hayvanlar, Zi -
raat Vekalet1nin göstereceği yerlerde çift 
çllere mahalU hayvan ıslah komisyonla -
rınca takdir edilecek en ucuz fiatla ve se
kiz senelik taksitlere bağlamak suretile 
sctılır. Ve o yerlere nakilleri için Milli 
Müdafaa biltçesine tahsisat konulur. 
Hayvan ıslah korn,isyonlannca aranılan 

vasıflan haiz taleblerin adedi çoğaldığı 
takdirde bunlar arasında taksitle kur'a 
çekilir, kısrnklan taksitle alanlar tay ye
tiştirdiklerini ve 2 y~a kadar büyüt
tiikleri mahalll hayvan komisyonlarına 

ibraz ve isbat ettikleri takdirde mütebaki 
taksitleri affedilir. 

Çin kıt' al rı Cent ha 
doğru ilerliyorlar 

Hongkong 9 (A.A.) - Çin ajansı bil -
diriyor: 

Seri bir çevimıe hareketi y.apan Çin 
kıtaatı bugün Tsen-Çeng şehrini muha
ı::ara etmişlerdir. Sabahleyin saat 10 da 
düşmanın thezimeti kat'i bir şekll alınış ve 
ci5şman arkasında 500 ölü, bir çok mü -
himmat terkctmiştir. 12 tank tahrib edil
miş ve iki Japon zabiti esir alınmıştır. 
Ta-Bi-Şan bölgesinde mühim stratejik 

nokta olan Yi~an'ın zaptındanberi Çin 
kıtaatı cenuba doğru devamlı bir muvaf
!akiyetle ilerlemektedirler. 

Sonuna kadar mücadele 
Londra 9 (Hususi) - Muhtelif cephe

lerde harbeden 25 Çin generali, Mar~al 
Şan-Kay-Şeke bir telgraf çekerek. Japon 
yanın sulh şartlarını raddettiğinden do
layı kendisini t ebrik etmiş ve sonuna ka
dar mücadeleyl' hazır olduklarını bildir
mişlerdir. 

Çın generalleri. es:ki Kuomintag reis 
vekili Van-Çing-Veqin hareketini de 
takbih e~erd.lr. .. 

• 

* dostane şekilde dahi olsun, İngiltere .. 
Ankara (Hususi) - Devlet Şı1rası nin tavassutuna lfizum görmeden ken • 

reisliğine hükumetçe gösterilen nam - di davalannı kendısi görüşmek isti -
zedler arasındıı bulunan Meclis Reis yor. Bunun için de İtalya ile evvell 
vekillerlııP.en Refet Canı tez ile Fruk karşılıklı miizakerede bulunmak yo • 
ÖztTak bunu bir itimad eseri telakki lunu tercih etmektedir. Fakat her ne • 
etmekle beraber Mecliste çahşmalan- dense bunun için bir tarih zikredilme
na devamı tercih ettiklerinden bu iş • mektedir. Fransarun iddia!';ı esas iti • 
ten aflarile listeye dahil edilmemele - barile şudur: 
rini, müşterek encümenden rica etmiş- İtalya ile aramızda halledilecek ha· 
lerdir. Encümen bu ricalannı kabul et- zı meseleler vardır. Fakat münasebet
miştir. lerimiz, bunhın bu,l!Ün görüşmeğe mü

Veni 3 meb'us dün 
Mecliste and içtiler 

Meclisin dünkü toplantı
sında bazı münakaleler 
müzakere ve kabul edildi 

said değildir. Evvela münasebetlerimiz 
iyileşsin. Sonra görüşelim. Fakat bat" 
kasının iştirakile değil Başbaşa. 

Fransanın bu görüş tarzını karşı ta.
raf ne derecP şayanı kabul görecektir? 
Burası bilineme7.. Sonra hiçbir sara • 
hat ihtiva etmediği için de vaziyetin 
durulmasına yardım edeceği .şüpheli • 
dir. Bu vaziy~tte yapılması lA.zım olan 
şu olmak gerektir: Ya fedakarlık, ya • 
hud kat't bir hayır. Fakat bunu mat • 

A~.a:ra ~ (A.A.) - Bü".'1k Millet buat yolile veya nutuklarla söylemeğ9 
M_eclısı bugün Refet Canıtez~ başkan- ne hacet. Karşı tarafın sefiri veya mu
hgında .. toplanmış .ve ~lsenm ~çılma- rahhası çağırılarak bu hakikat açıkça 
sını muteakıb yenı seçilen mebuslar - anlatılacak olursa vaziyet tamamen 
dan Hasan Rıu Soyak (Burdur), Ge- aydınlanmış olur._ Selim Rngıp Emet 
neral Kazını Karabekir (İstanbul) ve -

Amiral Fahri Engin (Samsun) and iç· acarların Çek 
mişlerdir. 

Bundan sonra roznorneye geçilerek hu"'udunda yenı• 
Büyük Millet Meclisi 'bütçesinin muh· U 
telif fasılları arasında 63 küsur bin mlıdafaa tedh'rler·ı 
liralı kmünakale yapılması ve Vakıf- • 
lar Umum Müdürlüğü bütçesine 68 
bin küsur lira munzam tahsisat konul- 200 Ukranyalı Macar hudud 
ması hakkındaki kanun ile İnhisarlar muhafızlanna taarruz 
Umum Müdürlüğünün 1938 yılı bilt - · ı d ·· k'•rt··ıd··ı 
çesinde 150 bin lirallk münakale ya • etti erse e pus u u u er 
pılması hakkındaki kanun lAyihası mü 
zakere ve kabul edilmiştir. Budapeşte 9 - Dün Macar • Çe • 

koslovak hududunda cereyan eden h A
Türkiye • Holanda ticaret anlaşma • diseler üzerinde Şimal hududu uzun • 

sına aid protokol ile Tilrldye - Yugos· luğunca yeni müdafaa tedbirleri itti • 
Iavya ticaret w seyrlsefain mukavele- h dihn' tı' 
. •~lr~ıA bA""'· ı· ted az e ış r. 
sın~. mun7~m pro~4JA Gf>.wı. ıs e Ta'kn'ben 200 Uk:ranyah t.ethişçinin 
tadılat yapılmasına adil evrakın posta d"' kşaru Ungvar civannda Macar 
ve telefon idaresi vasıtasile rebliğiine hund ad h b 1 •---·- ettikl .....ı 
d · k 1A 'hal ~...:- . - u u mu a zarına W1Aı.1.uı. o::.1 1. 
aır an~n ayı armm uuıncı ~u- bildirilmektedir. 

zakerelen yapılmış ve Çarşamba gü • Hudud muhafızları mütecavizleri ge
nü . to~3~ üzere ir;dmaa nihayet ri püskürt.meğe muvaffak olmuşlardır. 
verılmıştir. Diğer taraftan Munkacs'den bfldirll-

F ethi Okyar Ankarada diğine göre, Çekler, Macar hilktlıneti
nin teklifine uygun olarak, Munkacs cl· 

Ankara 10 - Bolu aaylavlığına seçil - vannı tahllye etmişlerdir. Çek hü~ 
miş olan Londra büyük •1~ Fethi Ok- meti nakledilen malzemeyi iadeye A • 
yar Meclis mü:r:akerelerlne l:ştfrak et - made olduğunu bildirmiştir. Esi,.ler mil 
mek Uzero bugün (dün) fehriml:ze ıeı- badele edilecektir. Muhtelit komisyon 
rniştir. müzakerelerine anam etmektedir. 



4 •ifa SON POST:t. ... 

Almanyaya kuru mey'V 
ihracatı artıyor 

T erkos havuzlarındaki tesisatın Hazirana kadar ikmali 
ve caddelerin yıkanması için bol su sarfı kabil olacak 

SOn günlerde birçok Alman ticaret müesseseleıl 
mühim miktarda yaş ve kuru meyva istediler 

Son aylar içinde memleketimizden Celaı Tufan memur edilmiş, Celil 
Alınanyaya yapılan kuru meyva ihra· fan tetkik1eıini bitirerek raporu°:u 
catı, geçen yıHa:rR nisbetle büyük bir olduğu makama vermiştir. Te~ik' 
inkişaf göstermektedir. Bilhassa kuru hedefi şudur: 1400 ton cesame-=till~• 
üzüm, incir, fındık, badem, ceviz ihra- vapurların Bartnı boğazından 

Belediye temizlik işleri müdürlüğü cad- yıkama hortumlarının uzunluğu ise ancak 
delerin ceceleri yıkanması ve gündüzleri yetmiş beş metre olduğundan ve vesaiti 
sr.ipürülmesi için bir proje hazırlamıştır. naklye yüzünden yetmiş beş metrelik 
Projenin tatbikine Hazirandan itibaren hortumlardan da tam olarak istifade edile 
ıeçilecektir. Mevcud temizlik amelesinin mediğ!nden: yangın musluklarının her 
m·kdan projedeki ifleri yapmağa kifayet elli metrede bir yapılması belediye ta • 
etmiyeceğinden, te~killt genişletilecektir. rafından sular idaresin.den istenmf.#Ir. 
Geceleri caddelerin yıkanması için on iki Sular idaresi muvafakat ettiği takdirde 
ekıp teykil olunacaktır. Her ekip mesai her caddenin yangın muslukları ellişer 
cetveline göre geceleri caddeleri yıkaya- metre aralıkla yeniden inşa edilecektir. 
cakhr. 

Terkos havuzlarındaki tesisat Hazi· 

catı çok artmıştır. 937 yılının ilk 11 Hacıdavud iskelesine yanaşmaJan, 
ayı içinde memleketimizden Almanya· Jııa küçüklerinin GürgenpınarıJlB 
ya 16, 178 ton ikuru üzüm, 5,598 ton hatta yilklü motörlerin Bartın isi< 
incir, 7677 ton fındık, 45 ton badem, rıhtımına kadar yanaşabilmelerl 
900 ton ceviz ihraç edilmişken 938 edilecektir. . 
yılının ilk 11 ayı içinde Almanyaya İktısad Vekfıleti bu jşi ehemnıı 
gönderilen kuru üzilm 42,744 tonu, takib etmektedir. Vekalet burada 
incir 9,128, fındık 14,529, badem 92, niden bir mütehassıs heyet vası 
ceviz 1,25 7 tonu bulmuştur. esaslı tetkikat yaptıracaktır. .. 

Bundan ba~ka geçen son KAnun 938 , ..... Bl~··~;ci~;:~·k~;~;··k·~;:~;;:··btı 

Temizlik amelesi tarafından haftada üç 
defa tramvay caddeleri yıkanmaktadır. rana kadar tamamlanacağından o zaman 
Yangın musluklarının bir.birine mesafesi temizlik işlerinde bol .bol su harcamak ita 
1tgarl ,.Uz metredir. Amelelerin elindeki ı b'l olacaktır. ayı içinde de 93~ rekoltesinden Al - insanlara meydan okuyan ınO 

B. MaaaigU (•olda) Sirkeci Vta.ıyonund4 manyaya mühim miktarda kuru meyva Halle DOşmanı Casusu, OlOm ve a 

Şehir if ll'rl ı 
Meyltyoku,u ve Per,emoepazarı 

caddeai genifletllecek 
Beyoğlu caddeıındeki mdiharnı önle -

mek için Karaköye inecek nakil vasıta • 
lannın Meyıtyoİ:UfU Ye Perşembepaza -
nndan ,g~eleri kararlqmıştı. Ayni r..a
manda nakil vuıtalannın geçeceği yol 
tamir edilecektir. Yaptlan tetkikat ne • 
ttcesinde MeyttyokUfU n Perşembepa • 
san caddesinin hali huır vaziyetinin na
kil vasıtalarının geçmftine mQsaid olma
dığı anlapbmftu'. Yol ilttrindeki istim -
llk muameleli tam~-Uanacak ve yol ge
nifletllecek. ancak inşaat tamamlandık ; 
tan .sonra veaaiti nakliye ıeçebllecektir. 

Emiri8nDnde nakll vaeıtalarına 

yeni bir yol tefrik edlllycır 

EmJn&ıilnden Sirkeciye girecek nakil 
Tuıtalan, Balıkpuan n Mmrçar§'lsı ö
nünden. Yenicami arkuından geçecek -
lerdlr. Belediye fen heyeti bu yol üzıe • 
rlndekt bo:ıuk taldınmlan 4.rhal tattı1r 
edecektir. 

Aynca Emtn&rlı meydanının müstak
bel vuly•tinl pteren bir maket hazır -
la.nacaktır. 

YDk arabaları esfeH yollardan 
geqirllmlyecek 

Mozayik parke ft utalt yollar, yük a -
rabalarmm tebrl•klerile bozulmakta • 
dır. Bu gibf Dakil Tantaları yeni yolların 
mpatı tamamlandıktan 80IU'a asfalt ve 
mozyık parke caddelıtrderı eçlrilmiye -
cıektlr. 

Takalm behçeal lqln proJe hazırlandı 
Tabtın b~fn tanzimi için bir pro

Je '1uırlnmakta oMufwıu yazmışbk.1 
Projeye ,ere antre tamamen tacUl edile
oek. bahçede modern Mr bel:l yapılacak, 
~nlden &l•çlar dildlectktir. 

Toplantılar: 

Poliste: ihraç edilmiştir. le karşı karşıya beyecım ve kork 
Yeni Fransız büyük elçi.si B. Rene Gene 938 yılının tık 11 ayı içinde yoz ynze mOthiş bir tilıD-

Massigli. refikuile birlikte diln sabahki memleketimizden Allman~ya '308 CASUS 
Yemek pişirirken dD,en bir kaaın ekspresle şehrimize g1mi§t1r. ton ham pamuk, 331 ton yün ve yapak, 

bıçakla yaralandı B. Massigli, Sirkeci istasyonunda Fran- 1,644 ton tiftfr ve keçi kılı, 10,447 ton 
Beyoğlunda Cürnhuriyet caddesin - sız sefarethanesi ve konsolosluğu erki- tütün göndenlmi~. K A D 1 N 

de 75 numaralı evde oturan 22 yaşla • nile Frarunz koloniainin ileri gelenleri ta- Son günlerde birçok Alman ticaret 
nnda Altın adında bir kadın, evinin rafından kar.şılanmıştır. evleri de Berlm Türk T1care't Odan va· 
mu•faqmda yemek pişirmek1e iken a· Bilyı.ik elçi, gazetecilere, Türkiyeye ta- sıtasile şehıimizdeki ali'kadarlara mil
yağı kayarak yere düşmüş ve bu es - yininden do:iayı çok memnun olduğunu racaat ederek mühim miktarda elma, 
nada e1inde bulunan bıçak ayağına ve an'anevl "ı'ürk • Fransız dostluğunun ba1mumu, ceviz, fındık, kuru i1.züm. 
saplanarak yaralanmıştır. daha fazla takviye ve ink.i§afına çalışa- portakal. barsak., ~ taze meyva aatm 

Bir kadının gaftOsOne hynar su cağını söylemiştir. almak istediklerini bildirmişlerdir. Bu 
tenceresi devrildi B. Massigli. itimatnamesini Cümhur • hususta Almar. ticaret finnalarlle te • 

Büyüikderf>de Çayırsıztepe mahalle- reisiınıze takdim etmek üzere dün ak • maslara başlanmıştır. 
sinde oturan Saye adında bir kadın, şa1:1ki ~c:preslc doğru Ankaraya hare • Bartm deresi için proje 
Beyoğlunda oturan Ahmedin evinde ke. etmiştir. 1 
misafireten bulunduğu sırada soba ü- Fransanın bu mümtaz diplomatı 1888 hazır amyor 
zerinde kaynama'kta o1an tencere bir- senesinde doğmuş ve tahsilini «Ecole Cümhurreisimj? Kastamonu ve Zon· 
denbire devrilmiş. kaza neticesinde Normale Superieure> <le ikmal ettikten guldak seyah11tleri esnasında Bartmı 
Save göğsünden yaralanmıştır. sonra, !hariciyeye fntisab etm'ştir. şereflendirdikler'i zaman büyük Va : 

Yaralı berııyı tedavi Beyoğ1u hasta- B. Massigli, sıra ile Va§in?ton. Cenova, l purlann Bartm boğazından içeri ,U. 
nesine kaldınlm1ştır. Losan, Londra, Nyon ve dığer beyne! - bilmelerini temin için Bartın bo~zı 

Bir otomobil ile bir tramvay rnllel konferanslardaki Fransız heyetle • ve ırmağında tetkikler yapılmasını em• 
çarpıftılar rinde bulunmuştur. retmişlerdi. Bu emir llzerine İktısad 

Şoför Muhiddinin idaresindeki hu • 1937 senesindenberi ifa etmekte oldu- VekAleti derhal faaliyete geç.miş ve 
susi p1&kalı otomobil, vatman Cema _ ğu vazife, Fransız hariciye nezaretinde İstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğü va
lin idaresind~i 172 numaralı tramvay siyasi ve ticari işler şubesi müdürlüğü sıtasile Bartın boğazı ve deresinde tet-
arabasına çarparak hafifçe zedelenmiş idi. kikat yaptırılmasını ve derenin kroki -
ve otomobil cıınförü Muhiddin, yüzün • Ek k h 10 sinin çıkanlıp gl\nderlhnesini istemif-

"~ me nar ı para · B '1.k t tkikata '-ıt · ıa den yaralanmıştır. tır. u ı e eme& mıra y 
Zabıta, ka1~ hakkında tahkikata ba~ indirildi . 

•• ~ rollerde: KAREN MERL~' 
ROBl!RT BALDVİN 939 senesi ~ 
Paramount Film Şirketinde Of' 
len Pran11zoa ıozıo bQyOk fi)JJl.o 

YAR 1 N 
Matinelerden itibaren 

AL BAZ AB 
Sinemasında bafhtor. 

lamıştır. 

Bir sandalcı kardefinl yaraladı 
Asmaaltında Tayfur hanında oturan 

sandalcı Osman ile kardeşi Mustafa a -
rasında bir kavga çıkmış ve Mustafa, 
Osmanı bıçakla yaralamıştır. Yaralı • 
mn müdavatı yapılmış, suçlu yakalan

Ekmek narh komisyonu dün bir top • 
Jantı yaparak piyasa vaziyetini tetkik et
miı ve ekmek f atlarının 10 para indiril
mesine karar vermiştir. 

l.tanbulda Soğuk Dalgası Yok--

Fakal... Yarın AkşatJf 

mıştır. 

Killtilr işleri: 
letanbul M earH MOdDrD 

Ankaraya gitti 

Milteferrlk: 
OOmrDkler tefti• heyeti reisi 

fehrimlze geldl 

SOMER Sinemasınd• 
Gösterilecek olan 

Georces Milton'"" 
En son ve en gülünçlü 

İstanbul maarif müdürü Tevfik Kut, 
Şehremini HalkeYlnde Karag8z Maarif Vekaletinin daveti üzerine dün 

Oehremln1 BaltntDderı: E'firrıbıde her akşam Ankaraya gitmiştir. Vekllet Tev-

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti tefti§ 
heyeti reisi Mustafa Nuri Anıl, dün An· 
karadan tehrimize gelmiştir. Teftiş he -
yeti reisi şehrimizde bir kaç gün kalacak 
ve gümrüklerde tetkikler yapacaktır. 

latimllk kanunu tadilltı 
teablt edlliyc r Dalavereciler Kralı 

1&11amb& dnl .. , IO,IO da Karacös tem - , . 
lllllerl ,apılaeaktır. Bb1Dcl Mma1l 1l/1/l939 fık Kuttan İıtanbula aid tedris lşlerı et-
faf'IUDba stmMGr. rafında izahat alacaktır. 

Karadenizde fırtma yeniden başladı 

Filmi ile blltDn tehrl kephJ11cak bir kahkaha tufanı kcpacaktıt· 

Komikliği, Nq'eliji Ye prkılan itibarile büttln filmlerin• 
tefeYwk eden 1eglne filmidir. 

AOlatlrcasına gUldUrecek bir filmdir. 

İıtirnlAk ·şlerini k.olaylqtırmak için !9-
tirnlak kanununda ne gibi tadilat yapıl· 
ması ıcab edeceği belediye tarafından tet
kik olunmakta idi. Fen heyetinin tetkik
leri tamamlanmış, tadilAt teklifi umuru 

hu.kukiyeye verilmiştir. BilAhare Dahi • '•••••••••••••••••••••••••-~ 
llye VekAletfne gönderilecektir. Vekilet ,.4ıı••••,. · OOnahklr Kızlar. Filminin Unutulmaz Yıldızı 

Ereğlide karaya oturan vapurlardan üçü de dün kur- tadilAta lüzum g&terirse Meclise sevke- ANNIE DUCAlJX'an JULES BERRY 
tanldı, diğerlerinin kurtarma ameliyesi devam ediyor d~:e:.~:n iki mallye blnaaı yapılacak ile beraber: yaratbldan 

Denlı 'Jıeant MUdilrl1ljtl. Ereğli liman 
riyallltt ft Erellt adli.ye.ti tarafından ya
pılmakta olan Millet npuru faicuma atd 
tahkikata. ehemmiyetle devam olunmak
tadU'. Mille' •apunından kurtulan iki re
mld ve hldı.e mumda Ereğli limanın-

da bulunan npur kaptanlan Millet va
purunun batmuma Yunan bandıralı Ne-
mikoa npurunur. •bebf yet nrd'iğini id
dia etmekte olduklarından. bilhassa tah-
kikata bu cepheden devam olunmakta ve 
Yunan vapurunun lıadhedeki mes'ul! • 
7et der•oestntn ~ plışılmaktadır. 
Diğer taraftan cttbı bu hususta gı(Srüş

tt\ğtlmüı Millet n.punı aahit>f Barıtl.Ay, 

remıt taıbkfbt 11Mıtmtia faciaya Yunan 
Tapurunun wbeb oldui}u anlqıldığı tak
dirde adl yeye m1hacut1a tazminat ta • 
lebinde bulunacafmı J&rlım!ştır. 

Erejlide br~ oturan Yapuriardan 

bir kısmı da, dün kurtanlmıştır. Tehll • Altıncıdairede ve Fatihte Kıztaşmda K A D 1 N H 1 R s 1 z 1 
keli bir vaziyette karaya oturan Zongul- Defterdarlık tarafından birer maliye bi-

dak vapuru içindeki sular tahliye edil • nan yaptırılacaktır. Yeni binalann pro- BOyDk Franaız filminde MDeaalr .•• Z.rH ... ve lhtıraahdır. 
dikten sonra yüzdürillmil§, Sümer ve Yu :eıerl hazırlanmaktadır. s 
nan bandıralı Nomikos vapurları da dün e~e::ı~;ry!":ıe~~: ~~u: da1:1~~ Pek yakında T AB 81 M inemasın 
kurtanlmıfbr. Şadan vapurunun bugün -

kurtarılması muhtemeldir. !k~il!de:.!.t:am:!!lr~e:d~l~le:ce!k~tir~. ------~!!!~!!!!!~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~ 
Bundan sonru Samsun, Mete, Kaplan 

ve Galata vapurlarının kurtarılma ame
liyelerine b~Janacaktır. 

Dün Ereğlide Kırayel esmekte oldu -
ğundan kurtarma ameliyesi m~külitla 
yapılmı~ır. 

Büyük fırtınada Ereğli limanında bu • 
lunan Şule ~e Refah vapurları dün lima
nımıza .gelmişlerdir. 

Yeniden fırtına başladı 
Karadenizde dün yeniden fırtına baş.

lnmıstır. Fırtına şiddetli olmamakla be
ra ber vapurlara müteyakkız bulunmaları 
bildirilmiştir. 

( KAPLAN KIZ ) Filminde ~zelliji ile blltnn ıehri teshir etmif olan 

DOROTHY LAMOUR 
Atrikanın Balta görmemiş ormanlannda \'8 nhşt hayvanlar arasında çeTI'ilmJş ye bOytlk 

bir aşk macer11ını tasvir eden 

OBllANLAB PEBISI (TUBA). 
Tamamen renkli ve Franıızca ıözlQ ihtiras filminde DebıeW, Heyecanlı Ye pek mttesıir dakikalar geçirteceıctJı 

Bu Perşembe Akşamı S A R A V Sinemasında 



Smyta 1 

939 İzmir fuarı mükemmel 
bir halde hazırlanıyor 

Nar bahçelerile dolu 
bir kaza: Adıyaman 

· Adıvamanlıların iki mühim derdi var: 1 - Elektrik. 
2 - Posta... Kazada sür'atle bir elektrik fabrikası 

kurulması bekleniyor 

e~izbank muazzem bir akvaryum meydana 
etı~ecek, 518 ecnebi firma fuara iştirak arzusu 
g sterdi. Fuarın büyük bir filmi alınacak 

ir Ui Fuarın güzel bir manzarası 
e bir ı::r\~si) - Dün akşam fev- vererek bunun için sembolik bir pavi
l'adarı :ı~ntı Yapan fuar komitesi, yon hazırlamağa başlamıştır. Bu pavi
g39 ıZ:, .et eden reis Dr. Behçet yanda iş ve işçi enerjisi, paviyonun or· 

llda Ver ~~- :ııternasyonal fuarı tasından yükselecek meş'alelerle, ade· 
tbni,· dı r;ı. ızahatı dinlemiş ve ta feveran erten bir yaJlar<lağ gibi 

'4tllt. P' .ın dırektiflerine muttali temsil olunacalctır. 
ıtıag, iç~:rın .tam bir tekamüle ka· 

"'eren ie:t?_• sarayının inşası işa· 
tini der• 11l1ı Şefin yüksek direk· 
>'e g~iı°aJ Yerine getirmek üzere 
l\ldan i~ıştir. Sf:r~i sarayı, iki ay· 
edıı~lt·dret olarak iki senede ik· 

ı.ı. 'i'ıtıd' bu sene birinci kısmı a· 
rıaea,_ an evvel ı"km ı d·ım· 11:tır a e ı ış 
rg, . 

ı sarayı 9 
~ bir h!. , 3<> fuarının toplu bir 

!tadar f· ula~ası olacaktır. Burada 
i'ı 1 ırrna t . . 
'a Ocaıa emsıl olunarak sergı 

'1tyu
1 
~~d1-1 dokuma sanayii, ço· 

~bil"aıı. : ve kilim sanayii, çini-
1\J~ <T Clıtk •. hir 

1' t "e numunelerini teş 
~r torrıi~t.ış Yapabileceklerdir. 

l.ı.~ ~ilinin ~· 939 İzmir fuan açıl· 
i kaPtsı aguc:tos tarihinde fuarın 
r. ~. naa va l 

ıla :ı'lttıdi · pı masına karar ver-
ltı!~ı Lo;'<! kadaı· açılma töreninin 
11' 

1 -rıtr.,.: .kapısı, Kültürparkın 
v ' e~ıuı 0 arak muhafaza oluna-

"'e e l<>Itanta ~apısı üzerinde bir ga
~ l6 a~ ınş:ı olunacaktır. Mon-

1' ~ ~eitti strıı: kapıları da yeniden 
es hasırıa r~.Bu .. sene çok genişliyen 

d ile rn·· 0 hus ve otomobillerin 
~lel'i f~sa<lde edilecek; istiyenler 

~~'!'dır. aıı nakil vasıtalarile do-

lillıı ".batılı: 

Denizbank muazzam bir akvaryum 
meydana getirecektir. Etibank, maden· 
cilik sanayiimizin inkişaflar.mı göst.e-
ren grafikler ve tablolar hazırlatmak
tadır. Küşad resmi 22 ağustosta yapıla· 
cak olan Türkiye ziraat örünleri mü· 
zesi, ziraat aleminde başarılan işlerle 
istihdaf olunan istihsal gayeleri hak -
kında grafikleri, ziraat maddeleri nü
munelerini ihtiva edecektir. Kültür 
paviyonu, Maarif Vekaletinin kültürel 
çalışmalarını \•e hedef saydığı gayele
ri ziyaretcilere anlatacak; ilk, orta, 
yüksek tahsil hakkında bir plançoyu 
ziyaretcile.rc vererektir. 
Şu dakikadP resmen fuara iştirakle

rini bildiren hükumetler, başta Alman
ya olmak üzere f n~ltere, Yunanistan, 
Filistin, Romanya, İnm ve Sovyet Rus· 
yadır.İştirak an.usu izhar eden ecnebi 
firmalar sayıM 516 ya baliğ olmuştur. 

Amerikada maruf bir sinema şirketi 
olan Metro-Goldvin fuarın sinemasını 
almağa talih olmuştur. Amerikada bir 
revü heyeti fuarda temsiller vermek 
arzusundadır. 

Orhanelinin yeni kaymakamı 
vazifesine başladı 

Orhanellnin yenl kaymakamı Kadir vazi
fesine başlaınıııtır. Kendisine başarılar dl -~ g~tıi' h_ı:11 ~~ne fuarda ağır sa· 

,~ ş o,çude temsile karar 

h&aıa -----------------) 
spor klübünün faydah çalışmaları 

lerlz. 

,. 
~li~<lıususi) t 
1 • et ~.Yna .- P~aıa spor klübü mecmuası bulunmaktadır. Azalarını ve 
5
o} gı halinde bulunmak· dolayısile bütün halkı dahili ve harici 

~ >'l!rı lt'ıUte . haberlerden. haberdar eden ve her ak· 
e -~ itl.l\res~a~ız. azası ve çalışkan şam onlara mütenevvi mus!ki ziyafeti 
it tn·1lltn h.r; aıdı.r. Kütüphane _ I veren bir radyosu da çalışmaktadır. 
1.ı.ret~tı:.ahhi~ ades•ni ~emin ede • Resim spor klüb~nü, futbol .. takımım 

e &elen b~serlerı ve münta- başkan Yılmazla bır arada gostermek· 
ır kaç gazete ve tedir. 

Konya (Hususi) - Geçenlerde Bey
tehlrde zengin kömür damarlan bu
ıunduğum.ı ve ayni yakada bakır ve 
demlr madenlerine rast.landığını yaz
mıştım. 

Madenlerin kısa bir zamanda lş -
letileceğl şüphe.siz olduğuna göre 
bunlardan llıylk veçhlle istifade ede
bilmek için burada demiryolu inşa o
lurunası bir zaruret halin<ledir. 
Eskidenberı Eğirdir demiryolunun 

İspartanın Karaağaç kazası merkezi
ne u~rnyarak Beyşehri, Seyldşehrl -
Bozkırdan, Ç'-omra veyabud Karama
na bağlanması düşfinillmekte idi. 
IAIAknd:ır zevat bu hat.tın ancak 

165-170 kilometre kadar olacağını 
söylenıektedlrler. 

Bu hat yapıldığı takdirde muhite 
büyük 1klısadi faydalar temin edecek
tir. Demlryolu sayesinde zengin kö
mürler bol tol muhteıır yerlere yol
lanabllecc.>ktlr. 
Eğirdir - Çoınra yahud Karaman 

hattının yapılması istikbal ltıbarllc de 
bUyUk ehemmiyeti haizdir. 
ıKonya 'rllı\yetl muhiti bu hayırlı 

işln de başarılmasını hilkılmetımlzden 
candan dıler.ıektedlr. 

. 

izmirde 14 ev soyan bir 
hırsız yakalandı 

Hırsız eve girjnce evvela 
karnını c!oyuruyor, sonra 

da işe (!) başlıyormuş 
İzmir (Hususi) - Son iki ay içinde 

Karşıyakada on dört evi soyan Osman 
oğlu Mehm~d adında yaman bir hırsız, 
sonuncu cürmünü işlerken zabıtaca suç 
üstü yakalanmıştır. Osman oğlu Meh
med, evlerin kapı ve pencerelerini kı· 
rarak gece yarısından sonra içeri gi
riyor, karnını doyurduktan sonra faa· 
liyete geçerek yükte hafif, bahada ağrr 
eşyaları çalarak kaçıyordu. Suçlu po
lis nezaretinde Mnnisaya sevkolunrnuş· 
tur. .. M.ar.öia.ranin·· .. 9·" .... g.a·i·a·i·· 

zeytinleri Tirilyede 
çıkıyor 

-!1"· .. "' > ne 

il~ ııı l 
·ı ı ~ 111 

37.000 Umya yapılan :Adıyaı man ilk mektebi binası 

Malatya (Hususi) - Vilayet merıke ,- dur. Geniş bahçeleri ço'k ·neııs narlar ye
z!ne (170) .kilometre uzaklıkta bulunan tiştirmekted"r. 

(Adıyaman). viliiyetin her bakınıdan en Belediye Reisi memlekete faydalı ola-
ileri gelen bir kazasıdır. Wimi mute - bilmek için var kuvvet'iie çahşıyPr. 
dil ve evler eski tarzdır. Çevrenin nüfu-

1 
Kazada son zamanlarda polis teskilatı 

su 52.000 d 'r. Nefsi kasaba ise 12.000 dir. da yapılmıştır. Asayiş nonmaldir. İlçenin 
Asıl şehrin yapılış tarihi malum değil • başlıca derdi rlektrik ile posta dcrd dir. 
dir. RomdılaTlln elinde bulunmuş. An - Fazla yağmurlar yüzünden posta gid iş 
takyada hüküm süren hilk·üm.dar cHerJc.. gelişi inkitaa uğrama.kıtadır ve haftada 
l"yösün» idaresi altında iken hicretin üç gün gelebiliyor. 

11 inci yılındn müslüman kumandanla - Kazanın ehemmiyeti göz önünde tutu· 
rından (Ebu Übeyde Halid ibni Velid) lacak oll.II'5a burada biT elekıtırik faibrika
tarafından ha:-ben alınmıştır. Bu harbde 

sı kurmak zamanı artık gelmiş buluın • İmparator İstanbula kaçmıştır. maktadır. 
Şehre ıb"r saat mesafede bulunan (Pi· _______ ......... _ 

rün) köyündeki mağaralar Hititler za • 
manından kalına ve taş devrine a"ddir. 
Burada çok kıymetli taş ese.rler mevcud 

lzmirde bir katilin cesedi 
bulundu 

dur. Bir çok alimler bu köyde miitead • İzmir (Jluc:usi) - Burnuva civann • 
did kazılar yapmışlarıdl!r. da bulunan bir cesed:n tahkiki s·ra • 

Mervan1ardan (Malik Melik Ma.nsur 1 sında bunun Tokadlı Dursun adında 
ilmi Cağuna'nın imareti olarak idare o - 1 biri olduöu, Tok~dm RPc:adiye kaza • 
lunduğu için Arablar buraya Hi9tli Man I sında işled iği bir cinnvett<>n do lavı za· 
sur adını vermişlerdir. Bu tarihten son· bıtaca aranm~kta olduğu anlaşılmıştır. 
ra burasını Selçukların idaresi . altında 
görüyoruz. 

tnucami bu devrin muhıteşem bk ya • 
diga.rıd'ıır. Selçuki hükümdarlannrl:an A-

lzmirde eh~mmiyetli bi. 
konferans 

l'fleddin Devle tarafından yapıbnıştır. İzmir (Huı::usi) _ İstanbul unıver
Sehrin güzel ~ir kalesi vardır. Bu kale sitesi iktı~ad docı:>nti İsmet Alkan şeh· 
Selçuklardan sonra Osmanlı Tü~in rimize gelerek Halkevinde (Türkiye • 
eline geçmişt r: nin iktısadi kalkınmasında işletmele -
Ka~ayı biraz daha ~a~eUe modern bir I rin rolü) mevzulu b_ir konfeı::ıns ver-

hale ıfrağ etmek kabı1dır. miştir. Konfcranc;ı bır Ç<>k munevver-
Burada en canlı hareket kültürdür. ler takib etmiştir 

37 ıbin liraya bir ilk okul yapıLmı..ştrr. Mek --------
tebin 500 kadar talebesi vardır. Maarif 
memuru M. Yener Halkevi baŞkanlığını 
da yapmaktadı-r. 

Kazad2. on yataklı güzel bir hastane 
de vücude getirilmiştir. 
Kazanın başlıca rnahsutu tütün ve pa

muktur. Tam kadrolu inhisar idaı-esi köy 
lüye ekim hususunda yardımlarda bu • 
lunur. Kazn bilhassa nar.larile me~ur -

Ziraat profesörü Drohner 
lzmire gidiyor 

İzmir (Hususi) - Ankara ziraat ens
titüsü profesörle::'inden Drohner bu haf
ta içinde şehrimize gelerek çekiTge re
zervasyonunu tedkik ve kurulacak sah
ra istasyonunun yerini tayin edecek • 
tir. 

c Sivas müzesi gittikçe zenginleşiyor 
Sıvas (Hususi)

Srva~a Anadolu 
Selçukilcrinin yer, 
yer 'bıraktıkları o • 
rijinal mahiyette • 

~firilyeden yazılıyor: Marmaranm ki eski eserler mem
en nefis yemeklik zeytin yağı ve en gü- Jekete ayn bir güze
zel zeytini Tirilyede çıkar. Umumi Jik vermek~.!dir

harbde buranın zeytinleri çok büyük Bunlardan Gökrned 
bir kıymet taşm:h. Kilolarca zeytin her rese, diğer eski e -
yıl harice sevkohınurdu. Şimdi ise Ti- _serler arasında en i· 
rilye zeytinleri müşteri bulamamak- Yd saklanmış ve ba· 
tadır. Yapılan bütün milracaatler ve kılmış ve ken~ine 

• ;ı_· ı· · t• daha !fazla alaka çalışmalar hıç 1.1ır ne ıce vennemış ır. d 
. İk d v kA! r . toplamış olan; ır. 

Tirilye zeytincilen tısa e a e mın Medrese kapısı ile . . 
bu işle meşgul olmasını beklemekte • . dış tarafları oymacıhkta eşsiz tiler, Romalılar ve Bızanslılar devır • 
dir. ıbç' v:an'at abidesi .halinde yükselmek -j lerine aid olanlarıdır. Bunlarda oy • 

ır i k • t b·····n canlı vasıf • tedir. Bilhassa bu güzel köşenin çini· macı ı sana .~nın . ~.Ll~. 
KarabUkte bir yaralama vak'ası 1 . çok gönül alıcıdır. BuıYÜn vilfıyet larını, aslan govdelı, okuz başlı taş mo-

:; çevresinoe zaman zam~n bulunan zaiklar daha iyi anlatabilir. Gene ay.· Karabük (Hu~usi) - Karabükte bir 
senedir bir varalama vak'ası. olmuştur. 
Aralarında Ötedenberi husumet bulu • 
nan Salih ile Yusuf isminde iki işçi 

kavga etmişler ve tokatla yenemedik
leri hırslarını bıçakla söndürmek isti· 
yerek birbirlerini yaralamışladır. Ya· 
rası hafif olan Salih tevkif edilmiş ve 
Yusuf da Yenişehir hastanesinde teda· 
viye alınmıştır. 

e arkeolojik noktalannda değerli gö - rıca burada tarihe 'karışan muhtelıf 
v .. len eski eserler için şehrimizde bir tarikatlere aid bayrakla:, san~aklar, 
~ta et müzesi mevcuddur. Bu~n Or· kesküller ve rüfailer: aıd acayıp d~. • 
ta fnadolunun en verimli ve güzel bir necek bazı hançer ve şışlere de te.~aduf 
köşesi halinde saklanabilen burası Ma- edilebilir. Bun la~dan bnşk.a mu.zede 
arif Vekaletine bağlıdır. eski kıyafetlere aıd muhtelıf elbıse • 

Sıvas müzesinde yer alan tarihi e - lcr, harb aletleri \'C paralar da yer al
serlerden bilhassa kıymet ve güzellik maktadır. Resiın, miizedeki eserlerden 
mefhwnları üzerinde toplanabilen E • bir parçayı gösteriyor. 
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H :.~:11= .~=~ :;: !:Eu~ğuhi::! k~. Kan.n şiş_kinliği.nı.· j_im_ nas- Matbaasına komşusundan cereyana 
okuyor, ve talebe de kendi kitablann· "' ~m•1 tiki gid b 1 

=~~::::.:~~:=.: ~ş:::~·::.: ::: . .: ere ı ırsınız Jddiasile bir matbaam mahkemeye ven 
manasını izah ederken bir :kelime için: de: n ' 

- Bunun hüvcsi tahtında müstetir- cHüvesi yazınm içlııde> manasına \ Birinci ~ulh ceza mahkemesinde başlanan bu d•. 
dtrl gelen büyük puntolu serlevhalar görii- 1 ~ matbaacı kendisine isnad edilen suçu reddetti 

Dem: . Talebeden biri çakısını~ yoruz. Hfiveyi buhmk için yazının bi· 
mış. Hocanın hüvesi tahtında müstetir rinci sayf.adaki kısmım okuduktan 80ll· 

dediği k ,,~ kı il kitabın ra altıncı .sayfaya dönen bir iki sütmı-
e~, ... ça. e oyup luk mabadini rle okııyon.ız. Ye.zı altm· 

7aprağmda bir delik açmış. Alttaki d d bitm" dö' -c1 a a ıyor, onuncuya nuyor. 
yaprakta da gene onun kadar bir delik Gene hüveyi bulmak ümidile onuncu
açm.Jf .• Ve bu tanda her yaprakta bf· daki birkaç sütunu da hatmedi'Yonız 
rer delik açtlktan I01ll'll bağmnış: ve bağınyoror. ' 

- Hoca efendi, hoca efendi buldum. - Bulduk! 
Hoca merakla 80l'Dl'U!: Soruyorlar 
- Ne buldun? - Neyi buldunuz. hüveyi mi? 
- Tahtında müstet!r hüveyi bul • - Yazının sonunu bulduk, diyoruz.. 

dum.; kitabın kırlc altıncı sayfasında! Hüve bu yazının dışında kalmış ola -
Hocanın: hüvesi tahtında müstetir cak! İSMET HUL'ÜSİ 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =1 
Denizden 2 bin kilometre 
uzakhkta bulunan liman 

Brez.ılyada Manaos limanı deni7Xlen 
talcriben 2 blıı kilometre mesafede, yani 
içeridedir. Bu limanla Liverpul ve Nev
yoı-k •asında doğru vapur postal.an .
leı-. 

* Bir ağaç etrafında inşa 

Nakdi ceza ile kurulan 
cemiyet 

1talyada Fı.oran
sada cMertıamet 

kardeşliği> fsm.t 
altındaki cemiyet, 
k'üfrettWcleri için 
cezaya &arptırılan 
hamallardan tq>
lanan paralarla 
teşekkül etmiŞti~. 

Bu ce.mlyetin aza
lan baştanbaşa si
yah giyinirler. 
Yüzleri maske halinde bir kukuleta ile 
örtülüdür. Reisten başka hiç kimse aza
lann kimlerden ibaret olduğunu bı1.mez. 
Bu suretıle azalaroa birbirlerini kat'iyen 
tanımazlar. 

* 

.. 

-a~ .. ---~. 
• 

r 
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1. Ayakta durunuz. Elleriniz ye.re de
ğinciye kadar öne eğilıp kalkınız. 

2. Oturunuz. Parmak:lannızın ucu a· 
yaklannıza dokununcaya kadar eğilip 

doğrul unuz. 
3. Sırtüstü y.atmız. Bacaklarınızı sıra 

ile 1büküp indiriniz. 
4. AynJ vaziyette bacaklarınızla hava

da daireler çiziniz. 
5. Gene o vaziyetıe bacaklarınızı yu

karı kaldırıp indiriniz. 
6. Yarı bacaklaırınızı, yan da vücudü· 

nüzü ka1dırıp sonra yeniden yere yatınız. 
7. Gene s1rtüstü yatt1ğınız yerde elle

riniz' ibaşınızu kaldınnız. Bacaklarınızın 
önce birini, sonrR öbürünü havaya kal-

Matbaacı Lltif adında biri, bundanl Bu celsede maliimatına ın" 
bir müddet evvel Elektrik Şirketine hmmak üzere celbedilen Ş~ 
müracaat edere~-t, matbaasına cereyan bal, Bedia ve Han1diya adl~-M 
verilmesini ist.emiştir. ~inet bu mü • dın1arla, gümrük muhafaza 
racaat üzerine Latife, matbaanın elek· istihbarat memurlarından -_ .... ~ 
t:rik tesisat planını getirmesini söyle - Bonnöval .şabid olarak dinl~. 
miştiı'.. Bunu müteakıb matbaacı ta - dir. Diğer şahld Yoland'a teb~ 
rnfından bir elektrikçi ~ğınlıruş, le - pıldığı halde mahkemeye gelJllP'" ... 
sisat planınnı çı1ronhnası :istenmiş, fa· duğu göıiilmesi üzerine yapıllll 
kat çağınlan elektrikçi bu külfete hiç kattan Mısmt gitmiş olduğU 
lüzum olmadığını ve cereyanın şimdi· miştir. 
li~ yan_ı~~d~k\ ?~kandan temin e • Muhakeme, yeniden şahid ce' 
d!irımesıın bıldirmiştir. Ma1baao LA ~ başka bir güne bırakılmıştır· 
tif de nedense bu şekil üzerinde fazla • __ ..,.. 
düşünmek istememiş, yanındaki dük • 15 yaşında hır hıl"I"" 
kandan cereyan alarak ku1lanmağa muhakemesi 
başla-=nıştır. .-.. 

Birkaç gün sonra matbaaya gıelen E- On beş yaşında Ahmed 'Ya 
lektrik Şirlteti memurları karşılaştık - kadaşı Şükrü ile ~irlikte, -.;.,# 
lan bu vaziyet üzerine icab eden ka • de aşçı Basanın dul&.8nmın ldlY...ı 
nuni muameleye tevessül etmişlerdir. rarak dükkanda bulunan 70 1irt 

Bu iddia ile hakkında ta'kibat yapıl· çalmış ve kaçmı~~rsa da .. sU b 
makta olan matbaacı I.atüin muhake • A.hmed Yavuz vak ayı muteale1 
mesine dün birinci sulh ceza mahke • ta tarafından yakalanarak l4 
mesinde ba."?lanmışty-. ııratbaacı U - mumiliğe teslim cdi~iştir: ~ 
tif, isnad edilen suçu reddetmiş, mu - Ahmed Yavuz Muddeıurtl 
hakeme şahid celbi için başka bir gü - yapılan isticvabında suçunu 
ne bırakıJmı~ır. "inkar ederek: 

Randevucu Madam Atinanın - Ben poliste tazyik gördü!s. 
. d" d" için bu parayı ben çaldım. deov:. 

muhakemesme devam e ıl 1 buki benim böyle bir valt'adaJl 
Randevuculuk ve fuhşa teşvilkten suç rim yoktur. demiştir. ~ 

lu Madam Atinanın muhakemesine dün Hakkındaki hazırlık tab1<i~. e 
birinci sulh ceza mah'kemesinde kapa- mali için ikinci sorgu baJ...~mıığiıl 
1t celc:ede devam ed:lmiştir. derilen suçlu tevkif edilm~tit· 

Ehliyetsiz bir şoför bir çocuğu Ankara Ticaret Odalafl 
ağır ya .. alad ı kongreleri toplanacak 

edilen kilise Armonik sesleri çıkaran ~Pyatar dırıp indiriniz. 
8. Resimde gördüğünüz şu sonuncu va-

Kend"sine a•d olmıyan 915 numara- Yakında Ank:ırada toplana~ 
lı hususi bir otomobili idare eden eh • Ticaret Oda lan kongre.c;ine aid JC 
livetnamesiz şoför Yako Kohen, Beşik· Jrklara devam olunmaktıadıT· 

}hısyada Heiligelinde'de katolik ha

ctlarmın ~stinlıat ettillderi ağacın etra· 

tında mua:czam bir kilise .inşa edilmiştir. 

Okuyucularıma 

Cevabla~ım 
F.climedea 8. 1. riimorile mektub 

J'Blall okuyaeama: -Ev1Adıın Seninki gönül işi değil. 
Öyle bir sual .ormuşsun ki, benim 
bu na1e evet, yahud hayır diyebil· 
mem için keramet :sahibi olmam lA· 
zmı. Seninle hiç konuşmıyan, bir 
br9 hafifçe gülen genç kızın sana 
mektub g&ıderip göndermiyeceğini 
tıaaıl kcsbrebUtrfm. Eğer sen onu 
be~Je, evlenirseniz mes'ud ya
lflyacağınıza kanaatin varsa sen o • 
na ıneirtub yaz! 

* Adapa7arb okuyurmn K. ye: 

Kaç y~ında olduğunu, şimdiye 
tadar hastalık çekip çekmediğini 
boyunun ölçfisile, şimdi kaç kilo gel· 
diğini bana bir mektubla yaz, ben 
(le bu işin miltebassı.slarile konuşur, 
Al1A ceva b veririm. 

* H. Yılmam: 
Bt1tün aynlddarda, geçimsizlik .. 

1erde karlın erkeği, erkek ka<lmı it • 
eder. Fakat makul bir insanın 

Arnerlkada Tebasta bir dağın yama • ztyette dururken karnınızın adalelerini 
cında bulunan bir mağaradan çok gü - sıXıp gevşeti!ı:z. taşta Valideçeşmes\nden geç-ritm 1 O İktısad Vekilinin riyasetoinde 

vaşlannda Ferlhaya çarparak ağır su- nacak ve Ticaret Odalarının ;;J zel bir taJum mua.ki .eslerinin gekI ğini --------

Manto rette yaralamıştır. ve bütçe vaziyetleri üzerinde duyan bir seyyah içeriye gimni§ ve mıa -
ğaranın tavanından damlayan suların 
çok ince bir halde bulunan kayalarda 
armonık sesı çıkardığını haycetie gör • 
müştür 

* 
Dünyanın ilk kadın etçisi 

Düny.anı.n ilk kadın e1çisi St. Catlherioe 
ismin<ieJti .kad ıoo ı:r. 1376 da l''lnranıtin 
CümhuTiyeti tarafından Papaya elçi ola
rak gönderilmiştir. 

daha başka türlü hareket etmesi de 
mümkündür. Sen evvela kendj ken· 
dini bir sorguya çek, bakalım 'kaba· 
hat yalnız kadının mı? ... Şehre git .. 
tin, kadını köyde bıraktın, ve sene
lerce uğramadın. Bu, bir kabahat 
değil ınidiT~ 

Çocuğun olmuş, karın sana haber 
vermernif. Peki ama, sen de karına 
karşı !abyd kalmış, onu görmedik· 
:tıen başka onunla mektı.rl:::l!.aşrnarnış 
da olacaksın ki bu haberi almamış -
ım. Öyle değil nü! Düşün üç çocuk 
babası bir erkeksin. Bugün karını 

bırakma"l, bu üç çocuğu ana baba • 
nın müşterek sevgisinden mahmm 
etmek olur. Sen benim dediğimi 
yap. Evlendiğjniz andan bugüne ka· 
dar geçen seneleri düşün. Kannm 
sana karşı müşfik davrandığı ?.a • 

manlar olmuştur. Onun sana 'karşı 
olan şefkatinin azalması, sana karşı 
lakayd hareket elmest sebeblerlni a· 
ra ve bitaraf bir hMdrn gibi kendi 
kendine kar.ar ver. Eğer kabahatin 
fazlaysa, VP karın senin kabahatlerin 
yüzünden senden 90ğumuşsa sen 
onunla barış ve btmdan sonra ona 
karş1 clahA bağlı kal. Çalıştığın şe • 
hir neresi ise karım da, çocuklarını 
da ora a ötür. TEYZE 

modeli Yaralı beravı tedavi $L~1i Etfal has· rüşmeler yapılacaktır. ~ 
Düz bir manto. tane~ine kaldmlmış. suçlu şorar yaka- Diğer taraftan meınaekette 

Fakat önündek" ke lanaı-ak tal{;brıta hac;lanrnı11:tır. teşkilatı yeniden kuran kanun 
siklerin arasmdan fir c tomr bl' bir motr siklete çarptı Büyü~ Millet ~eclisin_in b1;1 d _..1 

çıkarılan kürkten Kadrkövünde oturan Dr. Mahmud de rnuzakere edtlecektir. TiCS'P" 
bir kravat sayesin- Atanın idaresindeki 748 numarah hu· lannı lağvederek yerlerine dJl1' 
de yeni ve değişik susi otomobil, Kanlıcaya giderken bir nic: teşkilatla çalı~ak üzre ı' 
bir hal almış. ıuıı.. vir<>j ·rnı:ıhamnde ka!'.Şl istikametten ge- miktarda İkbsa~ Odaları kursO ~ 
lar liütün kürk.ten.. len ve Kabataş Usesi talebelerinden nun, mevcud Tıcaret Odalarını 
dir. Yakası ufacık, Feridin idaresindeki motosikletle çar- kından alakadar ettiği cıhetle, 
dik. pışmıştır. Kaza neticesinde otomobilin rada. topJanaca~ Ticaret Oda~ 

Bu modelden, Uımbalan lnnlrnış, Ferid elinden hafif· rtresmde de muzakere mev%U"" 
eski mantonuzun çe varalanmı~ır. kil edecektir. 
tekmil &Üslerini çı- Zabı a tahkı1rnta baslamıst1r. Boyah makarna yapıhyor 
karıp yerine bir 
kürk kravat ve bir El,.. kav ,. ~snlsında 4 kişi l•ra•and' Yumurta tacirleri alakadar 
dik kürk yaka tak- Tophanede Me..,cid sokağında'ki kah· lara müracaat ederek son z 
mak ısuretile de :is- vede oturmaltta olan İsmail, İbrahim, piyasada boyalı rnakarn::ılarııı t 
ti:fade edebilim- Necdet. Kemal ve Ropen arasında bir çoğaldığından bahisle şikayett~ 
niz. Eski bir man- kavga çıkmış, İsmail ve İbrahim kun • muşlardır. Yumurta tacirleı~1' 
toya fazla masraf duracı bıçak1a1·i!e Kemal, Ropen ve makarnaların yumurta sa~ııı 
etmemek için kol- Necdeti. yaralamışlardır. Yaralıiann gittikçe azalmasına sebeb oldıJJ;f 
ları bütün kürk tedavileri yapılarak suçlular hak • bu makamalann halkın sıhh!l 
yapmaktan tabii kında tah\nkata b::ışlanm1ştır. zır tesirler vaptığını iddia etrtl 
vazgeçilir. Fakat Bir Pm'"le sinemerle birini yaraladı ler. Alakadarlar bu hususta 
:reni manto yapar- Abideihürriyet tepesinde mensucat yapmaktadlrlar. 
ken bu masrafa fabrikasında çalt'ıan Ahmed, Kurtuluş-
katlanmalıdır. Çün ta Ak•n sinemaşmda Ahmed Yücel a - yaralamıştır. _ . ...ı 
kü bu modelin şıklığım yapan yalnız kra- dmda biri ile aralannda çıkan bir mü· Yaralı beray1 tedavi Şişli ~ 
vatı değildir. Ayni zamanda. batta belki nazaa neticesınde Ahmed bıçağım çe- tanesine kaldmlrnış, suçlu /JJ11". 
de daha ziyade, kollarıdır. kerek Ahmed Yüceli sol böğründen kalanarak takibata başlanını~ ............................................................... 1 Be caksız ı n ma~·k;;;·;~kı;;;·;·-·-·····---···-·· .......................................... -



Neler yazıyorlar? 
'(Ba.ştara.fı l inci sayfada) Sonra bir adet vardır. Her otel her 

.Be~lınileJ silah kaçakçılan İspan - mLcmt.irinin adınt defte.rıine kaydeder, 
ta~a tayyar~ ..satmalk işi karlı bir iş fişini doldurarak polise veri:r. 
,_~de . mey<lana çrkmoa bu işi 'kimin Bu iki otele sorunuz: 

1~ arabıleceğini düşümniicıler Pol Ji - - Pol Jilon mu? Hatırlamıyoruz. Qn' h '"°" ' 
u atırlarnışlar: Buraya böyle bir adam gelmedi. 

- Sen bu işi yapar nusın? diye sor • İnanmıyarak defterlerini kontrol e-
tnuşıar.. diniz, böyle b?r isme tesadüf edemezsi-" b liay, hay, ne demek efendim, ce- niz. 
da ını alınca işi ona havale etmişler, o Bu, birinci noktadır. Ya tayyarelc -

a düşünüp taşınmıs. rin buraya geldiği, teslim alınmayınca 
1i - Bu iş 'l'ürkiv<Xıen idare edilebi • Milli Müdaf"a.dan sorulduğu haberine 
1 rİa dezniı ve hem~n Ekrem Köniği ha- ne diyelim? 
~~ .. ~~·· .. Kalktığı gıbi istanbula gel - Gümrük idaresine ~cfu:rneniz size 
;~,buyuk ote11erden birine inmiş. Ek- şöyle söyler]e.r: 
d ern I<öniği bulmuş , anlaşmış. Bura • - Burava bir malın geldiğini ına • 
.,/ kaldığı müddetçe Ekrem Köniğin lm sahibi~e hnber vermek gümrüğün 
d~r bu- dıgennin hususi otomobili ;ile vazifesi olm;lciığı gibi Adeti de değildir. 

ClŞznış. . Burada teslim alınmamış tayyare de 
in 'Bütün bunlar okunup dlıılenilrken yoktur. 
'e~a Öyle bir his geliyor ki: O halde? O halde mesele basit, Pol 

\' .. ~Çakçruur gizli kapalı çalışmazlar. Jilon ismindP. hlr adam İstanbula gel • 
aptıklarını veva yap:ıcalklarını bağı - mediği gihi tayyare de gelmemiştir. 

ta"~ ~ f b 1 l l'i ~~~ ilan ederler. Yahud da evle - Peki, Ekrem Köniğin stan u a ge e· 
1t nue bir başk3s1 tarafından gizlice rek burada tev'kif edildiği, sonra ka~ • 
ç~~Ulznuş mikrofon vardır. Odanın i - tığı haberine ne diyelim? İsterseniz Is
y e konuşulanları bütün dünyaya tanbul Müddeiumumiliğine sorunuz, 

ayar.. şöyle bir cevab alırsınız: . 
Fakat hikaye bitmedi: - Ekrem Köni·k tev'kif edilmemiştir. 

an~:ı Jilo~ İstanbulda Ekrem Kö~~l~ Binaenaleyh kaçması da mevzuu hah • 
1an Şınca uç beş gün içinde kendisıru salamaz. 
1 llnıyanlar a:racında da meşhur o • - Hadise eskidir, hatınnızda kal -
~er:n bu z~t derhal paçaları sıvamış. mamıs olması mümkün değil midir? 
d erıkaya Türkiye namın hareket e - - Hayır. Ekrem Könik ismi işitil • 
;ı- gibi görünerek 40 50 tayyare ıs • miş bir isimrlir, unutulamazdı. 
rıa?nış.. ' - Peki. Ekrem Könik meselesi et • 

.:ı lk zam.anlarda is yolunda gidiyor • rafında İstanbul Adliyesine yapılmış \.IU .,...... -:. ? 

11 ' " 1Ulhiş kfı.rla:r da 'bırakıyordu. Yal· bir iş yok mudur. 
le~~ hani cin:ıi roman farda (ilahi ada. - - Hayır. Sadece bir iki istinabe a -
tt narnı altmd3 gösterilen gizli bır lınm1ştır. 
lı~""et vardır Ka1i11Eri bir ihtiyatsız· 
da Yapınağa sevkeder. O ihtiya sız1ık 
hır fÇun meydana çıkmasına sebeb o -
~ Şte bu defa da öyle olmuş: 

* Demek oluvor ki Ekrem Könik tev-
kif edilmedi. . Edilmediği için de kaç • 
madı. Su halde şu sahte pasaport işi· 
ne ne denir? 

Gayet basit: Biraz seyahat etmiş o -

SON POSTA 

Fransa - İtalya 
gerginliği 

Yeni bir hadise yüzünden 
F ransanın ltalyayı 

protestosu bekleniyor 
Tunus 9 (A.A.) - Tunustaki İtalyan 

konsolosunun te§ebbüsü üzerine yapı • 
lan tahkikat neticesinde 100 kadar müs· 
lümanla Yahudinin 3 İkincikanun günü 
VoJpicoJ1i adındaki bir İtalyan terzinin 
dükkanı önünde nümayiş yaparak İtal • 
yan bayrağını yerinden almış ve yerine 
Fransız bayrağı asmış olduklarını mey -
dana çıkarmıştır. İtalyan bayrağının ne 
olduğu malfun değildir. 

Bir Fransız kadınla evli olan ve fa -
şjst fırkasında mukayyed bulunmıyan 
Volpiçelli şıkayette bulunmamıştır. 
İtalyan matbuatı. bu h.Adiseyi izam e • 

derek İtalyan mağazalarmm taşa tutul -
muş, İtalyan bayraklarının koparılıp yır
tılınış olduğu vadisinde neşriyatta bulun
muş idi. 

l\f ukabil nümayişler 
Roma 9 (A.A.) - Tunusta yapılan 

İtalya aley'h:ndeki nümayişleri protesto 
için bütün Araıb Garb Trablusu, Adisa -
baba ve Hararda mukabil nümayişler ya
pılmıştıd. 

Yeni bi:r hadise 
Paris 9 (A.A.) - Cibutiye gitmekte o

lan Fransız akademisi azasından muhar
rir Jeromc Tharand'm Gelosdaki İtalyan 
makamlan tarabndan memleket haricine 
çıkarılması üzerine Fransa hariciye ne -
zareti Trahaud'un muntazam bir pasa -
portu hamil olup olmadlğmı sormuştur. 
Muharririn muntazam bir pasaportla se
yahat etti.ği anlaşıldığı takdirde nezaret, 
Romadaki Fransız sefirini Jerome Tha
raud aleyhinde ittihaz edilen karan. pro
testo etmeğe memur edecektir. 

~h kr~rn Könik A vrupaya gitmiştir. 
nı·~ bıraz da eğlenmesi lazım değil 
l'i. 

1 d Yalnız o sırada tayyare partile -
lJr rı f!n bin her vakitki gibi Fransanm 

arsihı 1· 0 da ·· 

lan herkes bilir ki, bir yolcuya verilen • H 1 bd 
pasaportun mfddeti bir yıld1r. 3000 nümayişçı a e e 

Suriyede vaziyet 
de 'l'" .r~ ımanma geliyor. ra soz-
aı Urkıyeye gönderilmek üzere teslim 
eaıktrıarak hakikatte İspanyaya yollana-

ır. 

ia:akat.. Tayyareleri teslim alacak o
~a zat gecikmiş. O zaman tayyareler! 
ho.pan fabnk:ı bövle peşin paralı bir .. ,Uşte . 
,,,, .rıye, yani Türkiyeve bir cemile 
,, .. Jlına k' · k 
)1 bi ıstıyerek: tayyareleri a tarma-
da r Vapura devredecek yerde doğı-u
şU~rn~?ğnıya İstanbula yollamayı dü • 

f uş, vapura emir ver:m:iş. 
<late (ilah) analetin) kuvveti bura • 
'tur;: Ekrem Könik, Pariste vapurun 
ıty ~Yeye h:ıreket e1til?ini işitince va
eJtse~ kurtara bilr~1ek üm;dJJe derhal 
b:r: es: atıı·ırır. r~tanbula gelivor. an
tnıştı.r kı gecikmiştir, iş meydana çık • 

li' . 
)etıakat ne ~ekl1de? Bu noktada riva

l er Yek<lie-"'rinden ço'k avnlıyor. 
!irıce'h ~~rnrük idaresi tayyareler ge -

ı Ukuınetten sormuş. 
lJ.a - Vasinırton sefaretimiz Türkive 
ta~ Arnerikadan kendi mvabında 
'l(! y:reıer satıldıi!mı isitince hükUme
eırı1 Z<ırak bu usulfüz hareketin mana-

3 an larrıak istemiş. 
4 - F'rnnsn hiikumeti baber vermis. 

lı.ıı:ıl'n- F'ranko hiikfımeti ihbaratta b~
Uş .. 

* l>e)( 
{Jluy0 \Ekre111 Könrk buraya gelince ne 

lltvr · 
b: ayetler yekdiğerinden gene fark· 

- 'Iiı _ 1) tuıuyor, fakat kaçıyor. 
lal'ak "Post~arının sayesinde pasaport a
ıa,'>ıtıcJ arıse Ridiyor, bir otomobil ka -
lluta a Y<ı~aJanıyor. Orada tutuluyor. 

(}l":la. Retırilmcl{ iizeredir. 
b elırrı bı .. k" Un 1Rıın u safiıava: 

tahltik~t <ı<lliyıe.mi7in vanmakta oldnğu 
11~dıtıJat l"rı<>c;eJerıin bütün safhalarını 
Şey rrı trııstır. Bir i'ki güne kadar her
()ltı.ıyu ey~ana çık~ca'ktır. deniliyordu. 
h~ dltde\a:rırnıza karihası geniş kalem 
a\\ırıa: 1~raan nelerin ç~rnbi!leceğ'i 

~lel"ini h hır fikir verdikten sonra ken 
\~SUnu d:Ya~. sukutuna uğratmak kar-

ı, "a~1• Roz~ alarak haber verelim 
;}> ·Yet ·ki 
a~ı.lanıaı, 1 gündenberi Son Postada 
~~h il n . tamamen aynidir. Biraz 
tı.ıı~? Sö~· hır:ız. tafsilat mı istiyorsu • 

- t " ıyeliın: 
'ia:M. S'f.anbu}da .:.1_• t w·,,.;;~ t 1 t '-1.Jl' 13· . .rJ\.1 ane ,, ..ın o e 

Karıs1k jşlerde çalı~an .bir zat pa • fevkalade komiserden istik· 
~aportmıun müddetini doldurmuş o - lalin muhafazasını istediler 
lamıvacalTı için buraya gelince bir ye • Berut 9 (A.A.) - Suriyenin başlıca 
nlsini almaEt:t muhtaç değ'ildir. ~ade • 

şehirlerinde gergin1ik zail olmuştur. 
ce polise ~av<lf'ttiTiT. Vizesini yaptırır, Şam, Haleb ve Humus çarşılan açılmış -
gene avni pasaportla ikinci bir seyaha- tır. Maamafilı talebe, nümayiş yapmak.ta 

te r-ıkar. berdevamdır. Beş bin talebe bu sabah İtiraf edelim ki. henüz bu son nok • 
Şam sokaklarım dolaşarak. tezahüratta tavı tesbite imkAn bulamadık. 

f s;n haval tarafmı bu sekilde kay • bulunmuşlardır. * 
dettikten · somP. bizim bildiğimiz ha • Haleb 9 (A.A.) _Fransa_ Suriye istik-

kikat 'kı!mlını kaydedelim: lal muahedenamesinin feshi ihtimaline 
1 _ MemlekP.timizin ismini kullan - k t t tm k ·• e 3000 num-a 

• v arşı pro es o e e uz re • 
mak sure1i1e hir s11ah 'kaçakcılıgına te- . . h . dd 

1 
rın· dola•:nn<:ı .. . . v. . b. y;.şçt şe rın ·ana ca e e ı ,..--ı -

şcbbııt: edıld111ı brr taraftan Fransa. Jr 1 r- d'l kl . ; uhafıza arzetmek il· 
k h .. kfun 1. t fi ar '~ ı e erın. m 

taraftan da Fran ° u e 1 ara n - zere saraya gitmişlerdir. Bir çok nutuklar 
dı:ın vamlan iki ih~ar .ne Amerikadan irad edilmiştir. Nasyonalist meb'uslar -
c1e]Pn bir telgraf uzenne anlaşılmış • dan Nazım Bey Kudsi, fırkasının pro • 

tır. testo makamında olmak üzere Pazartesi 
2 - Yapılan talı'kikat esnasında bu akşamına kadar şehrin kapalı kalmasını 

iste Ekrem Köniinn adı geçtiği ve 0 • temdide karar vermiş olduğunu beyan 
mm HaricivP Veı'k§leti rnemurlanndan 

etmiştir. Bu nümayişin Fransanın yeni 
Ru'hi adında bir arkadaşı oldu~·u mey· ali komiseri Ga.briel Puaux aleyhine mü-
cfana Ç''krmstır. teveccih olmayıp bütün halkın Suriye is-

3 - Ekrel'Tl Köniğ' 0 sıradcı Avrupa· tiklalinin tahakkuk saha.sına isal edilrne-
3 - Ekrem Könik 0 S1rada Avrupa., si hususunda müttehid olduğunu isbata 

Buna mukahil arkarlac;ı Ruhi tutulmuş, matuf bulunduğu anlaşılmıştır. 
Ameri1rndan hariciv-emize e-e!en tel • 
M~fı F.krerrı Köniğe verdii!L IDkrern 
Köni<1in ele harlciveden ç~kilmiş, ka -
naatıini doihrr.aca.k bir lisan~a cev.ab 
vcızdığı sabit olmustur. 

4 - Ekrem Könifön Fransada yaka
landı~ı haberi. el'an teeyyüd etmemiş· 
tir . 

Hülasa me~Ple alelade bir sahtekar
lık vak'asınd:ın ibarettir ve yakında 
rnahkemeve intikal edecektir. 
Dahilive VPldlinin tayyare kat'akçılığı 

hakkında beyanatı: 

Ankara 1 O (Husm~n - Dahiliye Ve
kili Parti Genel Sekreteri Doktor Re -
fik Savdam, tayyare kacakçılığı hak -
kmdaki nesrivat münasebetile şu be -
vanatta bulunmustur: 
. Gnzctclcrd'.:'ki ~e~riyatı takib ediyo· 
rum. Bu eski bir vak'anın matbuata in
tikalinden ib~rettir .. Tahmin ederim ki 
bu hususta Adliye ve Hariciye Vekili 
arkadaslarım lazım gelen izahatı bu -
gün Parti gn1punda vereceklerdir. Mat 
buabn bu neşriyatı üzerinde söyliye • 
cek bir sözüm yoktur. 

Herhangi bir zat hakkında imada ve 
ya ithamda buiunabilmek için müsbet 
delil sahibi olmak lbımdır. 

Kozluda 9 amele 
donarak öldü 

( Baştarafı 1 inci $ayfada) 
kasında yapılan arama neticesinde yol 
üzerinde 9 köylü ölü olarak bulunm~ -
tur. Bunların hüviyetleri tesbit edile • 
memiş, ayıb~' do1ayısile ocaktan alAka
larını keserek köylerine dönen ocak aıne
lC'si oldukları anla§ılını.ştır. Taramaya ve 
ölenler;n tesbitine devam edilmektedir. 
Avni mıntakada karakollara vaki müra
c;atlardan donma ve ·boğulma suretile öl
melerin 50 ye çıktığı tahmin edilmekte-
dir. 

Bundan başka bir ha!tadanberi fası • 
hh bir surette yağan yağmur yüzünden 
Kunduz ve Güzelhisar çayları taşmıştır. 
Hasar yoktur. 

lranm Paris sefiri 
memreketine dönüyor 

Paris 9 (Hususi) - Fransa ile diplo -
matik münasebetlerini kesmiş olan İra· 
nm Faris sefiri, bugün ailesi ve sefaret -
hane erkanil~ birlikte memleketine hare. 
ket etmiştir. 

• 
lngiliz nazırları bugün 

Romaya gidiyorlar 
(Baştarafı 1 inci sayfada) ı raber Mossolinı, bütün melhuz tehlj. 

nü başlanacaktır. Ayni gece, Venedik keleri gözüne almıştır.> 
sarayında Mussolini tarafından İngiliz Petit Journa1 şöyle yazı~or: .. 4 

nazırları şereüne bir ziyafet verile - «Fransa halihazırda yenı bır Dort • 
cektir. ler Konferant:ı kabul edemez. Fransa 

Ziyafette Mussolini ve Çemberlay'in ile İtalya arasındaki münasebetler:lır 
söyliyecekl~ri nutuklar, radyo vasıta- herşeyden evvel normal bir salhaya gir 
sile her taraf1 yayılacaktır. mesi lazımdır.> 

P • t dünkü" •• :!H'--tlar .OrdrE> şöyle diyor: 
ans e MlllölUI .. h l f .T. f 

. ") B ekil D • cHiçbir ademi muda a e ormu u 11 

Parıs 9 .~Husus.ı . - aşv a. talya ile Altnanyaya, İspanyaya külle 
ladye, bugun har:cıye nazın Bone ıle h r d .. dabal~ ebnek hakkını ver& 
görüşerek, yarın Ingiliz nazırlarile ya- a ınBe m~dah-"'e vicdanı tazib etmekle .. k 1 . mez. u mu a ' pılacak olan muza ere erm mevzuunu Akd · d ki müstakbel menfaatle• b. . r ve enız e 
tes ıtt e~1:11ş ır. 

1 
• di Jar? rimizi tehlikeye düşilrmektedir. 

ngilız gazete en ne yor · Çemberlayn'in Mussolni'ye soracağt 
Londra 9 (A.A) - Times g~zetesi yegane sual şudur: 

başmak&lesinde ezcümle diyor ki: c Londra itilafına uyarak kıttalan • 
Roma konferansı, İn~ hükfrmeti • nızı İspanyadan çekecek misiniz, çek • 

nin diğer bir milletle, münhasıran bu miyecek misiniz?> 
memlekette başka bir hükfunet şekli Alman gazetelerinin neşriyatı 
olduğundan dolayı anlaşmaktan imti • Berlin 9 ( A.A.) - Çemberlayn'fıl 
na etmediğini gösteren !eni bir d:lil • Roma seyahati arifesinde Alınan mat• 
<lir. İngiliz hükCuneti dogrudan dogru - buatı cİtalyanın her ne şekilde olursa 
ya müzakerelerin birçok engelleri ber· olsun talbe1erini is'af ettireceğini> id -ı 
taraf edebileceği kanaatindedir. dia eden İtalyan matbuatının tefsir .. 

İngiltere, Roma • Bertin mihverini i· lerini neşretmekt€<lir. 
kiye bölmek maksadım gütmemekte.· Alman matbuatı ayni z~manda .Ak • 
dir. Roma görüşmelerinin muayyen bır deniz meselelerinin heyetı umumıyeslı 
programı yoktur. Çemberla~ z.emi~i nin Münih zihniyeti.ne u_ygun bir Ş&ı 
yoklamak gayegjni ~daf edıyor. Go- kilde Romada halledıl~esı lanm gelen 
rüşrn.eler Münib ve Ingiliz • İtalyan şek:lde Romada halledılmesi lazımg~ldr.. 
an1aşmalaruıa istinad edecektir ve ne • ğini ileri sürerek İngiliz naZJrlan üz& 
ticelenmeleri ihtimali çoktur. rinde tazyik yapmağa uğraşmaktadır. 

Fran.qz gazeteleri ne diyorlar? Almanya lle İta1ya arasında gizli bir 
Paris 9 (A.A.) - Matbuat, Çember - muahede mi ~? 

layn'in Roma sevahati hakkındaki tef- Londra 9 (A.A.) - Daıly Express P 
sirlerine devam ~tmekted.irler. zetesi, Alınanyı> ile İtalyanın .1937 Eyl{l.ı 

Figaro gaz~tesi diyor ki: lünde gizli bir i,.tifak ~k~e mı.ş .oldukla-
.. h lduguv nu ve hiç rını ve bu !ttifak mucıbınce ıkı tarafııı cDuçe herşeye azır o . .. ih h h ~ 

· d' ~ km d ğıru Çemberlayn'e yek::liğeri aieyhme mutevecc er a 
hır şey keniçiorb .. t~ ı cür'etin.i kullana· gi bir ittifak akdetmemeği taahhüd et • 
anlatma n u un ld ğu kt d 
caktır. Bu oyun. tehlikeli olmakla be - miş o u_ nu yazma a ır. 

SahtekArhğın gizli 
hiçbir tarafı yoktur 

(B~ta1'afı l irtcl sayfada) 
olan tayyare kaçakçılığı işinin bazı ~a
zeteler tarafından bir iskanda} halıne 
sokularak umUII'J efkara böylece arze
dilen tarzı Ankara mehafilinde yalnız 
hayret değil, hatta hiddetle karşılan • 
mıştır. Bu gazetelerin neşriyatı kar -
şısmda hükfunetin hassas davranma 
sına intizar olunmaktadır. 

Bir maceraprestin kfu-lı bir ticaret 
yapmak hırsi\e teşebbüs ettiği bu sah· 
tekarlığın glıli hiçbir tarafı kalmış 
değildir. Resmi bir vesika tasni ederek 
İspanyaya satmak ÜZ€'1"e Ame:.ik.~~a 
tayyare siparişi veren Ekrem Konıgı~ 
suç ortağı olarak ortada sadece Ruhi 
isimli küçük bir hariciye memuru va'I'
dır. Ruhinin bu işteki rolü, kayıd me
muru <>larak çalıştığı, Hariciye proto· 
kol dairesine gelen biT telgrafı mua • 
meleye koymıyanı'k Ekrem Köniğe 
vermiş olmas1dır. 

Hükfımet hadiseden haberdar olun • 
ca Ifizım gelen ciddiyetle işe el koy • 
muş, Adliyeyi tahrik etmiş v~ bir ta -
raftan da Parli Grupuna gemş tarzda 
izahat vererf!k rejimin bu en yüksek 
heyetini meseleden zarnanmda haber· 
dar eylemiştir. 

Bugün baZ1 gazetelerin hadiseye bir 
iskanda! mahiyeti vererek ve baz1 yurd 
daşlnrın şeref ve haysiyetleıi~e bi:e 
tecavüz cesaretini göstererek ışe hır 
esrarengizlik süsü verıdirmeğe çalış -
malan bundan bir sürüm vasıtası ola
rak istifadeye: yeltenmeleri strretinde 
izah olunm~ktndır. 

Meselenin hakiki mahiyeti hakkın • 
da yarın resmi beyanat yapılmasına in
tizar edilmektedir. 

Diğer taraftan öğrendiği~ ı?ÖTe 
Parti grupunun yannki toplantısıında 
matbuatln bu teşhir tarzı etrafında gö
rüsme ler olmı:..sı ihtimali de vardıT. 

Yeni Ad1iyı> Vekili bu husustaki tah
kikat dosvacım bugün almış ve normal 
seyrini t~kih eden takibat ha~mda 
tenevvür etmek için dosyayı tetkık et
miştir. 

Ortada ne bir posta müvezzi hikaye
si, ne bir pe\saport işi, ne de Ekrem 
Köniği himaye eden gizli eller var -
dır. 

·Dun gece iran konso
loshanesinin otomobilin 

çalmıya kalktılar 
(Baştaf'afı 1 inci sayfada) 

Konsolosluk binasının alt katında bu· 
lunan garajda saat tam dokuza yirmi kala 
bir gürültü işitilmiştir. Binanın en üst ka 
tında bulunan konsolos, bu gürültü üze • 
rine kavaslarını çağırarak, garajda bir 
gürültü olduğunu ve -gidip bakmalarını 

söylemiştir. Derhal koşan kavaslar, ga,. 
rajın iki kapısını ardına kadar açık ve 
konsolosa aid sekiz silindirli ve 312 husu-
si plaka sayılı otomobili de sokakta bulo 
muşlardır. Hadiseden haberdar edilen 
konsolos garaja inerek vaziyeti görmüt. 
derhal zabıtaya telefon ettirmiştir. E " 
minönü emniyet amirliğinden bir ko • 
m..iser ile jki polis hemen vak'a mahailıo 
ne gelerek tahkikat ve tetkikata başla • 
mışlardır. 

Yapılan tetkikatta, otomobil garajdan 
çıkarılırken kapı camlannın kırılmış oı.. 

duğu görülm:.iştür. İşitilen gürültü de 
bundan çıkmıştır. 

Gürültü üzerine otomobili kaçırnııya 

muvaffak olamıyacağmı anlıyan cüx'etı.. 

kar hırsızın kurtnluş çaresini firarda bulıo 
duğu anlaşılmıştır. 

Zabıtanın ilk tahkikat ve tetkikauna 
göre,, garaja hariçten girilmemiştir. Gün.o 
düzden içeride saklanmış biri tarafından 
bu teşebbüsün yapılmış olması muhte • 
meldir. Tahkikata devam edil.mekteclir. 

HükOmet bir deniz 
nakliye müessesesinde 

tahkikat yaptırıyor 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Tahk:kat ~amik edilince ve ticaretha• 
r.cnın müstahdemleri sorguya çekilince 
bu tediyelerin bir memura yapıldığı şllp
hesi kuvvetlenmiştir. 

Bu husustaki tahkikat dosyası İkt.ısa(! 
Vekaletine tevdi olunmuştur. Meseleyf 
bu vekalet müfettişleri de tetkik ede • 
ceklPrdir. 

Polonyanm en yaşh çingenesi 
öldU 

1 

~titıi~lti 1linhı adına (Perapalas) di • 
ne (Tokatııyan) derler. 

Neşriyc:ı.tı yakından takib ediyorum. 
Fikir nizamını muhtel herhangi bir ha

Yalnız ~Iarethane 

kalmıştır. 
başkatibi Parute Rejim Htizlik ve temizlik vasfına 

Gdynia 9 (A.A.} - Polonyanın en Yat
lı çingene kadım olan Kozarova 118 ya • 
şında ölmüş ve cenazesine bir çok mil • 
letdaşları iştirak etmiştir. rekete müsaade edemem. toz kondurmuş değildir. 
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.. 1111,,. " Stn Posta nın ,, Hikayesi ~1111111..ınmı-111111~111111-r; Posta pulu nasıl icad 
edildi, bilir misiniz ? Artık çok geç 1 

..,1111111111 ..... - .. JHlllllWlllllll._~ Yazan: inci Özkı1rt .4ıdllf.-Jttt! (Ba.~tarafı !l unnı ıayfada) de Nicaragua hükUmet reisinin r
beyannamesi var. - Cevad seni telefonda bir kadın is

tJ.:ror. 
Genç aıf am seyret!tiği resimli mecmua· 

lardan başını k:;ıldırarak .annesine bakılı: 
- Bir kadın? .. 
Gözünwı önünden birkaç çem-e gelip 

geçmişti. Ağır ve keyifli bir hareketle 
doğruldu. Telefonu ~tine aldı: 

- Allo! •.. 
Tanıdığı bir ses derinlerden ooa sordu: 
- Cevad sız misiniz? 
- Evet foka't siz ••• Bu sesi tamyorum. 

fakat kim olduğunuzu hatırlıyamadım. 
- Hakkııı va.r Cevad ... Ben İffet. 
- İffet sen misin? Genç adam şaşkın-

lıkla sarsıldı. Uzun bir yılın ağırlığı al
tına gömül:müş .olam bu sesi işte şimdi ge
ne işitiyordu. Bir rüı.gar gibi hayatından 
esip geçen bu g:-r.ç ıkızın çehresi san.'l{i te
lefonun içinde imiş gibi bütün dildkaıtiru 
oua vermiş su su) ordu. 

- Cevad şaş~ınlıkla susuyorsun değil 
mi? Seni tekTar arayacağım heııhalde ha
tırına ~elmemı~·tir. 

- Hayır, hunu aı-asıl düşünebildin. Sen 
ufacık bir şey yüzünden bana daırıldık
tan sonra bir daha yüzüımü bile görmek 

isternemi~in. 
- Bu eski şeylerden bahsetm'iyelim, 

tekırar onlara dönmiyelim Cevad! Kaba
hat.on büyük vcy& ıküçük, bunları hatı.r
lamıyalım. 

Genç adamın dudakları ılık bir tebeS'
sümle açılmıştı. İçini yo1tladı. Acaba o
nu arayan ve geçenlerin !hepsini unut -
muş görünen bu genç ıkızı tekraır bulmak 
onu memnun ediyor muydu? 

Bir yaz c-kşamının kızıl ışıkları içinde 
gülüms'yen <bir çift myu mavi göz, ye
şilliklerin ortasında titriyen ince kum-
ral bir hayal, ... :küçük bir elin avuçlla-
nndaki sıcnklığı ... Bunlann hepsi top-
lanmışlar ve sanki İffet taptafze pemibe 
çehrC'sile canlanmıştı. 

- Peki sen nasıl istersen öyle olsun 
İffet. 

- Sana telefon etmemin sebebini sor
muyorsun. 

- Sebebi ne olursa olsun bu beni tirli 
edemiyece.ğim derecede sevindirdi. Ar
tık barrşbk deği1 mi İffet? 

- Bu eski bahsi açmamam söylemi~ 
t im gaılib:ı ... Sana veda etmek için tele
fon ediyorum. 

- Veda etmek için mi Ne demek. na-
111? 

- Avrupaya gidiyocum. İyi olmak 
lçln .. . 

- Ne hasta mısın? Genç adamın sesi 
titriyordu. 

- Evet, epeyce zayıfladım. Mahiyeti-

Son Postanın edebi romanı: ~2 

Sevindi~ 

- Teşekkür ederim, kardeşim .. ben de 
zaten senden bunu bekliyordum. Öyle 
ya, Tuğnılcul{um dururken başka dosta 
muracaat eder miyım?~ Ha .. yalnız unut
ma .. Pazartesi günü nik5.h tam saat on
da .. artık o gün erkenden inersin değil 
ıni? Hatta mümkünse ilk vapurla in de 
dcğru apartımı:ma gel. Annem filan o sa
atte hep apartımanda olacaklar. Bazı 

dostlunm da gelecek. Hasılı apaııtımanda 
toplanır. sonra hep b'r:nen kalkar, nikah 
memurluğuna gideriz. Zannederim, yecfi 
aekız otomobil ohıcağız. 

Eski düğünlerde kız almağa gider gi
bi. sabah sabah otomobillerfo yola koyu
lacak olan niktth kafilesi gözlerimin ö
nüne gelince gülümsed'm ve hiç görgü
süz olmadığı halde bu kadar basit bir şeyli 
bu kadar büyiilten d~umun bu ifrat 
de redeki hnyecanına şaştım. Fakat 
ncş' 'ni kırmarrak için bu düşüncemi o
na .. ylernedim. Yalnı.z: 

A~ ne güzel şey! 
D rl m. 
Bu özü, o giiJümseyişim altında gizli 

b 'r hüzünle. b~raz da kC'ndimi ve Sühcy
Jiyı düşünerek sövlemiştim. 

Suphi başını salladı: 

ni ve sebebini do'k.torlann bile kat'i ola
rak tayin edemediği bu hasta.kk beni ol
dukça öeğ ~tirdi. 

- Her.halde kendine ,bakmadın. 
- Bilmem. Fakat art.ık çok konuştuftc. 

Halbuki •ben sıma Allaha l.9madadı'k de
yip telefonu kapıyacaktım. Artık ara
mızdaki bağlann hepsi kopmuş bile olSa 
belki bir daha buraya dıö.nemiyeceğim 

için sana veda etmek istemiştim. 
- Neler söylüyorsun İffet büt:in öm

rünü orada mı göreceksin? 
- Yaşıyaca-k oJsam herhalde orcıda 

yaşamam. Şimdi buı1ları söylerken biır 
gün senin imtihanlarını iyi veremediğin
den dolayı ölmek istediğini hatırlıyocurn. 
Hiç gözümün önünden .g'trnez, yalının ke 
narındak• mezarlığı göstcrerek: cOraya 
gitmek istiyorum> demiştin. Faka1. be
nimki böyle değil. Ben öhnek :i.Stemiyo
rum. fakat... 

- Of sus İffet yc~ir. Seni gitmeden 
önce ~örımeliyim. 

- Buna hi~ lüzum yok Cevad. Haydi 
Allaha ısmarladık. 

- Dur İffet hayır dur, bir dakika ayak 
üstü olsun seni gömneliyim. 

- Bu neye. yarar? 
- Sadece bir arzu. 
- Sen bilirsin. Gara beni teşyie gelir-

sen son defa görüşmüş oluruz. h.aoftaya 
gidiyo.rum. 

* Sıkı bir dost ve arkadaş kalabalığı i
çinde İffet şaşkın bir halde dwru~r. ko
nuşmak arzusuna r2ğmen susuyordu. 
Karşısında ona gülümscyill erkekli, ka
dınlı bu dost çeh:releri belki bir daha 
görmiyecekti. Betki bir daha dönımemek 

üzere do~:luğu. bü~.idüğü yuı:fü.ımian 
ayrılıyordu. Ve kim bilir bir gün bütün 
J;>unlardan uzak karlı da~lar arasında 

\•eya yüksek yeşıl bir sahilde bilmediği, 
tanımadığı bir yerde son ... 

Bu mevzu üzerinde fazla düşünemedi. 

bu kı-:içük kalbi göğsünden koparıp at- dünyanın ilk pul kolleksiyonunu elde et-
mak lazımdı. mek .:stemış ve etmişti. 

- İffet! ... 
Başını çevirdi. 
Garın kalabalığı içinde Cevadın gözle

rini giirmüştü. Onu çağırdığı için şimdi 
kendi kenciine kızıyordu. Hatta niç!n <>
na .telefon etmışıi, ne lüzum vardı? Bu
nu kend:si de bilmediği halde yapmıştı. 

- iffet! 

* Pul reS&amlannın bazı yanlışlıkJarı 

gar ib garıb neticeler veriyordu: 
Mesela: 1925 te Viıltinglerin Amerikaya 

ilk ayak basışlarmı tes'id etmek üzere 
yapılan bir pulun üstünde yellrenlerini 
şişirmiş bir kad·rga resmi görünüyordu. 
Fakat gemi suda yüz.eceği yerde havada 
uçuyordu. Bir I<lransız puluna da rcssa· 
mın biri rüzgara karşı tohum eken bir 
kadın resmi yapıvermişti. 

Cevad onun yam başına kadar gelmiş
ti. Genç kız biraz evvel etrafını kuşatan 
arkadaş kalabalığının dağılmış o.Jduğunu 

ve onlırrın kompartimanı dol.duııduğunu 
farket'f.i. Orada Cevadla yabancı bi.r ka· * 
lnbalık arasında yalnız kalmışiard'ı. Posta pulu siyasetıte de mühim roMer 

- Geleceğ ni hiç uımrmıy.ordum Ce- oynadı. 1902 de Amerika kon.g;resi vasaü 
vad. Amer.kada .kanal açmayı münakaşa ediı-

Genç atlrmın gözleri dargın bir bakış- yordu. Arka aı'kaya hararetli celseler ya-
la ona takılı 'kaldı. pıldı. Çü~ü aktedilecek mukavele mil-

-- Beni hiç ı.nlama.mışsın İffet. yanlara bakan ib!r mesele idi. Azalar ara-
- Artık böy;le konuşmıyalım. Bu eski sında da rekabet ve anlaşmamazlık vard'ı. 

rabıtaya aid her söz beni sıkıyor. onları Bunlardan W!lbuım; kanalın Panama-
tekrar elmiyelirn Cevad.. da açılmasını istiyordu. Nicarguada ka-

Genç kız bıı~mı önüne eğmiş, gÖ'L ka- rıal y.apmanın açıktan açığa çılgınlık ol
paklarım indirmişti. Bütü.n iradesine duğunu iddin ediyor: 
rc:ığmen zaptcdeme>diğ: ~öz yaşlarını kar- - Orası volkaniık bir mernle~tıtl.r. Biır 
'şısındakine gootermCk istemiyordu. Ha- volkanın patlayıverme.s'le bütün işciler, 
yatını kıra'Il gururunu ayaklu alıtına a- mühendisler ve dökıtüğü.müz para elden 
lan bu e~cğln karşısında şiddet ~er- gider, diyurdu. 
mek isterken niçin ağlıynrdu? Cevad 0 • Buna: Followry adında bir aza şöyJe 
nun ruhunu a.nlamamıŞtı. Kalbinin en itiraz e>diyardu: 

Beyanname mecliste tesi.rinl gösterdi
Fakat tam bu sırada yabancı bi r delilcaO" 
lı çıkageldi. Acele Wilburnu görmek it
tiyordu. Wilburn genç adamın bi.r ptd 
meraklısı olduğunu öğreninee ırom.ışm• .. 
yı kısa kesmek iSfedi. Fakat sonunda na
sılsa birlikte bir pul kıolleksiyonaısun• 
kadar gruneye razı oklu. Orada ya.baf\cl 
ona ~icaraguaya aid bir pul gösterdi· 
Üstündeki res~ tam kanal.ı.n açılımaSI"' 
na karar verıJen yerde ve indifa ballO
de, bir volkan! gösteriyordu. 

Wilburn bunlardan 96 tane aldı. lld' 
birini mecliste bir azanın kürsüsüıle ya .. 
pıştırdı. Altına da şu iıJahatı koydu: 

~Nicaragua posta idaresi tarafmdaO 
binlerce :kopyası neşreci:'len bu pul: Ni• 
caragua hükı1met reisinin resmr beyan· 
namPsini yalanlamaktadır. Doğru kara• 
n veırme'kten herhalde artık şaşrnaısınıs. 
Yaşasın Panama kanalı!> 

Bu sef.er reyler kahir bir ekseriyet!'e 
Panama üzerinde toplandı Vt! kanalın ... 
çılmasma girişildi Volkanlı pulu buluP 
meydana çıkarcının, Panama projesfle .
lakadar şirketin başnühendisi olduğu ~ 
sonradan e nlaşıldı. 

Çeviren: K. Neyyir . .......................................................... .-
HA LK OPERETJ 

t5u alc~am ... t 9 da 

ÜÇ YILDIZ 
yakında : Senenin te• opereti 

MODERN KIZLAR 

temiz hislerile kendisine bağlr1nan bu - Panamy.aı san hummanın nası1 ka
genç kızı güniın bir'nde modası geçım.iş sıp kavurduğunu benim kadar siz de bi
bır eşya gibi bir köşeye fırlatunı~ı. Onun 1 arsiniz. Hem Nicaraguada asırlardanbe
samimiyetir.i hafif ruhlu kadınların Ja- ı ri hiçbir :ndifa görülmediğine dair elim-
üb~ili~~~ ayu~amı~L ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

O hatde niçin giderken ooa veda et- -
mekten ken~ini alamad'ım? Niçin onu 

- . -- -

tekrar aradım diye düşünü~u. 
Bu suallerin cevabını ancak göğsünde 

çırpınan kalbi ver~bilirdi: Omı sevmişti. 
- Vakit geliyor nerelerdesin İffet? .. 
Annesinin sr.sıle bu esk.i hatıraların a

ğırlığmdan Jmrtulan İffet Cevada elini 
uzattı. 

- Allaha ısmarladık Cevad. 
Genç adam avuçlarında ıtuttuğtı O>U kil· 

çücük elin titrediğini hi.ssediyordu. Onu 
bu da'kikaya kadar hiçbir zaman büt•jn 
inceliği. kalbinin bütün temizLğile oldu
ğu g'bi öğrenememişti. 

' . 
' ' . . 

RADVOLiN 
~ • • • : • 1 

: -· 

ıe ~AaAH, OGl.E ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntrzaman dişlerinizi fırçalayınız. 

GC\zlertnden yaşlar ~kıj~rdu. Onu her
gün bir pnrça daha ölüme ya-klaştııran 

sinir hastalığının bu seyahat neticesinde 
geçeceğinde hiç ümidi yokıtu. Ölüme gi
diyordu .. ölecekti. O halde niçin bu de
rin acrya bir de ayrılık ve gurbet sızıları 
karıştırılıyordu. Fakat oou kimse dinle
miyordu. Annesinin ve dokıtorlam b u İffet elini çekti ve ona başile selam 
seya·hatin iyi lb:r tesir yapacağına kuv· verd;kten sonra hızlı adımlarla u-zaklaş· 
vetli kanaatleri vardı. Fakat İffet bili- ı tı. Cevad treni:! doğru ilerliyen bu ince 
yoıdu. Şimdi onu ezen, öldüren acının vücudün arkasından bakakalmı1ftı. Ona 
memleket ve .hava değiştirmek1e alakası koşmak ve ikisini belki ebediyen ayıTa• 
yoktu. Ne kadar yabancı ve ba~a mu- cak olan hu uğursuz tırene b:nmesine 
bitlere gitse1'er o içindeki hatıralar yığı· 1 ll"lıni olmak ıstiyordu. Scndeliyen adırn
nını hep beraber sürüklüyOT. kendls'le 

1 
ıarıa koştu J::oştu. Tren kalkmıştı. İffet 

beraber ıtaşı~u. Onları yQk etmek için per..ceren'n önüooe gözleri uzak bir 

noktaya dikilmiş bakıyocdu. 
- iffet! ... 

Bu bakış sanki onun yolladığı eon bil 
veda işaretinden ibaretti. 

Cevadın sesi duyuluyordu. Genç kız _ Çok geç artık. Cevad çc*. geç ... 
çılgın gibi gözlerini indirdi. Genç ada- _,,,--------------~ 
mın henüz yeni .kalktığı için ağır ağır gar · 
dan çıkan trenle beraber yürüdüğünü 

gördü. 
- İffet .g 'tme! Bu, ikimiz için de fena 

olacnk. daha inebilirsiniz, haydi çabuk! .. 
Koyu mavi gözleri Cevada çevrilmişti. 

l'ARINIU NÜSRA..ıwIZDA: 

Kübah bahkçı 
Çeviren: Fai.k Bercmn 

Yazan: Halid Fahri Ozan,oy 

- Do[,rru, dedi, çok doğru! Aşk olma
yınca hı.yat pek manasız bir şey olur! 

Sup.l-ıınin bu sözü dudaklarımda ikinci 
bk gülürn.saıne uyandırdı, fakat bu se
fer ıçimdeki hüzün gibi acı bir gülümse
me! B r sual dudaklarımı yakıyor. fakat 
soramıyordum. Sorabilseydiılll ona şunu 
diyecektim: cMadem ki aşk olmayınca ha. 
yat m:masızlaşıyormuş, o halde sen şim
diye kadar bu mahrumiyete nasıl kat
landın?» 

Evet, nasıl kat1anmıştı? 
Ya ben, nasıl katlanrnıştrm? Şimdi ise, 

onu bilmem. fakat kendim, aşkın ıztıra
bına nasıl katlanacaktım. 

Suphl benimle biraz daha kaıuştuk
tan sonra kalktı: 

- Ar.trk bana müsaade et te gideyim. 
dedi. Nevin apartmıanda yalnız.. fazla 
bekletmiyeyim! 
İskeleye kRdar ona refakat ettim. Yol

da hep Nevine olan sevgisinden bahsetti 
ve onun bu saad0 ti bir aralık içimde uya
nan kcnöune aid kederi uyuşturur gibi 
oldu. 

Vapur kalkıp ta Sup1ıiyi gözden kay
bedince. ıb'rden'bire bir boşlukta nereye 
uçacal!ını şaşıran bir dağ kuşu gibi ka
nadlarımuı kırıldığını duydum. P lAj za~ 

manı ge9Dlişti. Silheyılayı artık akşama 

görebilecektim. O zamana kadar vakiıt 

geçlrmek lnzmdı. Şimdi, hergün dolaştı
ğım tepelere gitmeği hiç is•emiyordum. 
Çamlıklar, b ~hassa Aşıklar Yolu bugün 
hana çok az~b verecek sanıyordum. Bu 
kararsızlıkla Maden tarafına doğru yü
rüdüm. Adanın o kısmına ne zamand~r 
hiç gitmemiştim. Böylelikle hem b 'raz 
M1den denizini 6E'Y'red-er, hem dı"'. vapu
run harekrtinden evvel, Nevinle kend"si 
kin MadC'nfo küçi.ik bir ev, ynhud müna
sib :ki oda ar:1mnmı rica eden Su}lhinin 
arzusunu ye>rinc ~tirirdim. Fakat mev· 
simin hayli ilerlediği ve en iyi evlerle 
od:ıların kiralanmış olduğu bu zamanda 
bu yeni gelinle güveyiye yakışıır b·r yu
va bulabilecek mi idim? 

Bu düşünce !le yürürilren, Allahtan o
lacok, tellfıllardan birine rastladım. Me
s~leyl ~öyley;nce: 

- Baknhm, dedi, ıbiı&aç yer var. belki 
beğenirsin :zı 

Bu .be>lki .. önce canımı sıktı. Fakat 
sonra düşündüm: lbaşkalannı çı'karıp ta 
evlerini, odalarını zapted·emezdik ya ... 
Nihayet Maden olmaz da Nizam olwr, ya
hud otellerin birinde bir oda ... Elverir ki 
gönüller bir olsun! Suphi de o saadeti el
de etm:ş, o halde bunun için üzülanek 
beyhude! 

Ben içimden -bunlan geçirirken, telMl. 
Mad<?nin başında. Belvüye giden asfalt 
yolun ortaSJnda bir evin önünde dur
muştu: 

- Burado ~eçen gün iki boş oda var
dı. Kiralamndılm-sa beğenirsiniz sanının. 

Dedi. Fakat odalara ba'kımağa hacet 
kalmadı. Kapıyı açan küçük bir Rum kı· 
7J, her iki odanın da üç iiln evvel tutul· 
duğunu aöyledi. 

Buoo.an sonra, yukarıda. aşağıda bil
tün sokaklara saptık. Bazan yokuşlara 
tırmandık. .bazım sahile. İtfaiyenin yakt· 
nındaki sokaklara indik. Fakat hangi ka
pıyı çaldıksa. boş ev bulmak şöyJe duT
sun, oda aramak için de ya cTutu1du> 
ynhud cPcy!n.i verdiler, yarın lron.turat 
,>apacağız> cevabını aldık. Çaresiz gene 
asfalta çıktık. 

Nihayet, bir köşebaşında, yandan ve 
arkadan ..acn ıe bakan bir evin ali k.at
tnki 9en~resinde dantela ören yaşlı bir 
Rum madamı yukarı katta iki odasının 
ooş olduğunu söyledi. Hemen göııme:k 

ıçin iÇeriye giroik. 
Alt kaıtta. aralık duran mutlak kapısı 

ile sakak ıarafmdaki odanın arasındaki 
ta~lıktn, yirmi dört. y.rmi beş yaşların· 
da, eninen boyuna serpilmiş mat benizli 
ve iri siyah gözlü çok güzel bir Rum kı· 
zı temizlik yapıyon.:iu. Bizi görünce. taş
lan sildiği bezlerle kovay1 elinden bırak
tı ve gülilmsiyerek yanımıza geldi. Tel
lal lhemen yıhştı: 

- Nasılsın, ma1ımazel Despina? dedi. 
Ar.tık akşamları İskelye pek çıkmıyor
sun. 

Kızdan evvel anası söze atıldı: 

lacağim? Manastır içinde ne erkek. na 
kadin görmiyeceğim? .. arti..k öldum yi" 
bi ... Oyle itapali kalacağinı? O zaman da
ha memnunsun? Yuzunda boyle siyab 
tul, ustunda siyah raso! 
Kızının bu kata tutuşu üstüne kachD 

büsbütün bayrakları açtı: 
- Daha iyi kaloğriya ol! Y WıJsarn gi~ 

gel, git gel. so'kak supür.ge yibi... Beni 
kıZ'dirana, yoksam ena baço atarım! 'fO 
urano sfondili! [*] Na, bu beyler de ol• 
sun so.hit! 

İş böyle tehdide varınca münakaŞ' 
büsbütün uzayacağa benziyordu. HefJl 
sanki madam lı'zi, oda gösteımeğe değil. 
adeta aile meclisinde hakem olmağa ça" 
ğımu~tı. Tella:ıa ikimiz sanki kızın bil 

' ' anda evde buluıımıyan :Qa-bası Hristonııtl 
yerine geçmişhk! Maamafih böyle sah .. 
nelere alışık olduğu anlaşılan teLl.i! at~ 
davranarak hemen lafı 'knpadı: 

- Haydi madam, bunları san.ra tııt .. 
nızla konuşursunuz, d'edi. Biz:m işirniS 
var. Şu yukarıki odaları beye ~ da 
gidelim. 

Ne ise, yukarıya çıkabildik. KarşılılÜ' 
iki büyük oda. Birisi asfalta bakıyoc. bi• 
rısi arkadan cıenize. Ortad'aki geniş fP" 

fanın pencereleri de ıdeniz tarafında. }ld' 
:ki odanın eşyac;ı oldu~a düzgün. KarYo" 
lalar. Ada evlerinde nadir ıbulunım cini' 
ten, yani somyalı! Gardr<>b, büfe, küçil~ 
ve büyük masa hepsi var. İskemleler sağ
!am. Koltuk ve sedirler rahat. Perdele!• 
beyaz tül üstüne yeşil fonlu ve ıcübil' 
deS('nli: belli kı son senelerde yeniJeŞ-
miş! (Arkası var) 

- Çıksın kale ne yapacak! O oğlan
la rlan beraber korta yapacak.. bas.1ca? .. 
Bizim Hr'sto soyledim.. boyle k.oriçya zor 
koca bulur! Eğer para varsa gelir damat 
kapu vurur. Kambur da. topal da, draho
ma var.ı.a evlenirsin. Para olrnaı.sa.. ne 
kadar istersen .. postoleni? .. nasıl derler? .. 
okumak bil, p:yano bil, nasıl k1 var bas
ka kızlar, onlar yibi kalirsin rafta! İyisi. 
otursun, dikış d:ksin! 

Dcspina, anasının bu gevezeliğine si- . [ •J aGö~ylizünü bu kndnrcık, ufacı~ g~ 
nirlendi: rlirsun!ı· türkçt;dekl upatlntırsam cözu11cıe -

T
't li şimşek çakar!ıo, .. ş~i beş görürsün! • nıu""' 

- ı e s. mitera? dedi. Kaloğriya o- bili. 
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4 Filistin Yahudilerin mi, yoksa 

G·ridden 
Şafak \'aktı 

•Itında ilk 'J>embe ve mahmur sisler 
tehir hakk defa gördüğüm bu büyük 
gibi hat 

1 
ında.ki hissiyatımı bugünkü 

ne daya lt •Yorum. Vapurun küpeşteliw 
~ g5rün narak seyrettiğim bu ucu buca· 
lıb ~lnı?11Ye~ memleket, bma pek ca· 
ll'ıi genı.,(·· bırdcnbire his ve hayalleri-

0 2anı e1Jnf.ttL 
e\'iınilin ana kadar hayatıma sahne olan 
Portakal dar av:tusu, oradaki limon, 
larııe n zeytin ve keçiboynuzu ağaç· 
gibi ~~ t dolu memeleri ibirer torba 
lerıll'ıin o~~ keçilerimiz, bir anda göz • 
Ltnıa U~den silinivermişti. 

is tan bula 

tığltnıı na gırdiğlıniz zaman kaI'Ş'llaş • 
hahet:tilltQ ve kalabalık büsbütün 
tid Çeşid .arttınnıştı. Renk renk ve çe
~&31 ıns..:nların oradan oraya ko • 
ttratıznı' birbırlerine bağırıp çağırması; 
1-tırı 'ta ıı saran •andalcı!ann, hammal
)ijk \>f v~lan, bana hayatın çok bü • 
~: Çoll acı bir hakikatini anlatmış- Te!f%~ beni kolla. rının aranrnı aldı. 

-.... İht• _Ya bu resim .. niçin önünde kandil - Ay, benim bir ablam mı var?. 
Cil'idd~ki ve menfaat... yamyor? . - Evet. v 

!tı.ahdud eVirnımı d~rt duvıtrla Annem derin derin içini çekti. Göz· - Onu ne :zaman dogurdun ?. 
<1>ara) dolan o Yeşil g61geU av'lusunda, lerini ye;e indirdi. Bir şeyden korku· - Ben doğurmadım. Onun annesi 
tat'iYerı :~nen şevden bahsedildiğini yormuş. ya!ıud utanıyormuş gibi ya· başka... . 
•ehlin to!Şıtrnernfştim. Fakat bu büyük vaş bir sesle: - Ya, bab~s.ı? .. Babası ~ım? .. Kaka 
~~n Pl'aklarına henüz avak bas - _Acele etme. Onu da öğrenirsin. babam mı .. cıcı babam mı.... . 
%rı rı~ Ptlaranın bütün kıym~ini ve o· Diye ceva~ verdl Annem, gülmek isted~. Gu1em:di ... 
titrı, 

8 
ele geçl'rfldiğini öğrenmiş - Bu cevab da bana pek esrarlı geldi., Bu sualimi o kndar ganb v~ manalı 

tşy Ve içimde şöyle bir sual belirdi: 1 bulmu~ olacak ki, bir kaç d~kı~a. c.evab hit'bfri~larırnızı gümrüğe götürmek için - Annemin ne kadar çok sım var. vermedi. Sonra, derin derın ıçını çe-
llrtla\ e rekabe~ girişen iki hamma1, Bunları, ne zaman öğreneceğim ?.. kerek; 
11neı~ Rlttla~a geliyorlar, birbirlerine * - Artık .. kaka baba, cici baba yok. 

.\tıııe ~ tokatlar indiriyorlardı. Ben bu düşüncede iken. annemle Bir t<'k baba var. 
..... Ah rn, birdenbire: karı;ı karşıya kahve içen teyzem de ha· - Kabeye giden baba mı?. 
bi~e 'h t~Y"Zeci~iın. ra,.~tli bir muhavereye girişmişlerdi. - Evet. 

'çarı b· a\1kırdı. Kendisine kollannı Teyzem. bircz öfkeli görünüyordu. - E. öteki babam ne oldu?. Hani o .. 
'°nı-a ~ 1kadının boynuna sarıldı. Ve Ve annemin gözlerinin içine bakarak bana ... 

-.... Senn kolumdan çekerek: şu sualleri soruyordu: Annem derhal sözümü kesti: 
biy, b ~ se.nlsana teyzene. _ Ay .. sen, 1stanbula sade bunun - Ben sana şaka sövlemiştim, çocu· 
(\,-_ -k1a~ırdı. ? gwum. Artık o şakayı unut... Yarın, ab· Yvctı için mi ıı:e!din. 

lt\ırı IÇirıdUğuına rağmen, o anda kafa· _ Evet. lana gideceğiz. 
''r en 4U sual geçti: _ E .. seni kabul edeceğinden emin - }\blam d<t benim gibi ÇO:.u~. mu;. 
~Y~en, mi?.. Bu kıtdın, nasıl olur · · ? - Hayır. Benim kadar buyuk bır 
~1'at ~·Bir mfislnman kadını gibi mısın Şüphesiz ... Mademki aramızda bır kadın. Kocası bile var. Hem de, paşa ... 
°l'e~P 'YÜz\lne peçe takmamış ki ... çocuk var. . - - P.aşa mı?. 

!tlrırn.~ bu sualimin cevabını dil • _ Bu çocuğun ona ald oldugunu na· - Evet. . . . 
1'ıeldt. ~ l'rleydan bırakmadı. Yere çö- sıl iddia edebileceksin?. - H~ni şu bana.b~ıcı .~aba dıye şaka 
~' }ie ~ koIJannın arMJna ıt1dı. _o, bilmiyor mu!. söyledigın ~dAm gi ı mı. , ? 

ilr?. Çocuk .. ne sevimli çehresi _ Bilmesi kAfi değil ki.. kabul et - - E. hanı onu unutacaktın ~ a · · ? 

bı)'e, (5 mesi lbım. _Amma. kolay unutulur mu, anne. 
. 'vapu ... }oP.sevmıye başladı. - Zannetmem ki, inkar etsin. Ben onu görmeyi beklivordum. Buraya 

titd ..... an ? kadar onun icin gelmedik mi?. bl. 1\. "'el.. ındfk. GOmrük i~lerlni bi· _ Sana, bir vAdda bulundu mu·· _ ~ H 
ı- 1\ • - Annem. artık kendini tutamadı. ıç· 

' 
.. r al'lb. Çok olmıyan eşyalarımızı _ En son görüştüğümüz gece. eger 

1 
dı .,b q:'fa bl\1.. - ld kıra hıçkıra ağ~amıya baş a . ı. .• 'Y• bt J ul'l.)ettık. Biz de bir kapalı bir kolayını bulursa, beni buraya a ı· 

''«! "' ndfk o zaman, bu hıçkırıkların manasını )()l~t, faJtat . Bana; pek karışık, pek racağmı vadetti. anhvamamıstım. Ve anneme sormıya 
~ ıırda.n Çok eğlenceU gelen bir çok Teyzem, arı •bir kahkaha bastı. • da. l·<'nrlimd<'? cesaret bulamarmştım ... 
('l' rıe g~ldi~~tlkten sonra. teyzemin - Budala!.. Erkekler, yalnız vade • Fakat aradan çok vakit gecmeden her 

'l'la.h._ı) "· B. u.evin bulundu~ yere, derler. Fakat yadlannı yapmak zama· b d' 
~ ~ d il şeyi öğrendim. füıf17.amda e e ıyen 

Arablarm mı olacak ? . 
, Baıtarafı g uncu sayfada ) 

Hayfa ve KudUstıe imalA.'ttıane veya 
çiftliklerin~ genç ve çalışkan Yahudi
l•..r &(rdüm. Hepsi sağlam. zinde, çevik 
adımlarla yürüyor, hür bir tavırla iŞ!e

rini tenzl:m ediym- ve bkl' vatan bulduk
larından vicdanlarında gurur ve iftihar 
duyu}Q'lardı. 

Bana: 
- Bu gördUğünüz gençler bu memle

kette büyüdükleri için güçlü kuvvetli 
oldular. Hür oldultlanm ve milli yurrl
larını imar ettiklerini bildikleri için de 
Beverek çalışıyıorlar, d:iyoruardı. 

Arablarm aralarmdaki kavga 
KonUŞ'Ulan dil m~esine geliru.-e: bil· 

ha~a Hayfada almanca ve füranice hA
kimdir. Bir gün bir Ara'b öğretmene Ku
dü~ geldiği.m sıralarda Arablann birbi· 
rile (Yahudi - Arab) münaferetiru unut
tıurac&.k şekilde yaptıkları mücadelenin 
esbabını izah etmesini istedim. Bu adem 
Arab1ann arasında üç siyasi parti rnev
cud olduğunu söyledi. 

Birinci parti: Bafında Suriyeye" kaçan 
ve lngHlı aleyıhtıan harekAtı oradan ida
re eden Kudüs müftüsünün bulunduğu 
müfrit partidir ve hedefi; Kudüst.e bir 
Arab hükOmeti tesis etmektir. Bunlar 
gayelerine varmak için şiddeti iltizam 
ediyorlar. Tethi~ yapan da işte bu par
tidir. 

İkinci partinin prog;rıamı: KU<İilste bir
Arab hükfunet: lrurmakıtır. Ancak bun
lar tet!hiş yolile değil, anlaşma ve uzlaş
ma yıolfle emellerine ermek .istiyorlar. 

Üçüncü parti ise Filistini Maverayişe
ria ile birleşt:rmek gayesini güdüyor. 

Kudüste sefalet' 

mesı ıçm verHen işaret pek garib olu
yordu. Hele yakındaki mağazanın ~ 
bomba ile atılöığını, üzerinde silfill ar8ıı\ 
mak bahanesıle şoförün so.yUlduğu.ml 

görmek da~ gari'bdi. Bununla berabell 
bu karanlı'k tablonun hoşa giden taraf. 
ları da yok değildi. Mesela: Sabahleyin 
erıkenden, elinde küçük sıopasile geng 
bir İngıliz i)Olisınin Yafa kapısı arkasın., 
dn meyva clıp satanlar arasında gülerdc 
intizam temin etmeye çalıştığını g-Ormek 
böyle idi. 
Sözüımü bitirirken orada bulunduğum 

sırada cereyan eden ve haki.ki vaziyet.! te
barüz ettiren iki hadiseyi yazmadan g9• 

çcmiyeceğim: 

Bir gün yeni şehrin bütün mağazala
rını lkapalı gördüm. Sebebini oor.diım: 

cBu sabah genç bir Yahudi asıldı da on
dan> dediler. Bu genç Yahudi bomba 
taşıyonmuş. ya.kal.amnış, ölüm cezasına 

çarpılmış. Y~ınm küçük olması, fiiieıı 

hıçbir fena harek~tte bulunmaması ki 
cezasını tahfif ıçin bulunan sebebler ve 
yapılan teşebbüsler tesirsiz kalmış. Bu 
genç. mukabelebilmisli ilk h.azırlıye.nd:w 

Arkasından bütün milleti ağhyordu. 
Diğer bir mıniakada askerlerin yaka.,. 

lamak istedikleri iati ATab tethişçi öldü'4 
rülm~ü. Arablar bunlar için muazuı.m 
bir cenaze alayı yaptılar. Bu hadise dlı 

milli tezahürat için bir fırsat oldu. 

Kıvllcım kocaman bir ateş 
olduktan sonra 

Filistinden ay.rııalı üç ay oldu. O za..
manki kıvılcım şhnrli kocaman b'ir ate, 
halini alnuş bulunuyor. Bu hal karşısın-. 
da her iki tarafı da memnun edemi~ 
mandater dev.Jet acınacak bir vazi~ 
tedir . 

Yahudiler; iddialarında eski ta.rihled
ne ve Balf ur beyannames'.niın kısmen ıt.ıa

hnkkuk ettırdiğ'i Tevratın kehanet!lerin• 
dayanıyorlar. 

Arablara gelince: Onlar da i.slfunlığuı 
(80 sene gibi kısa bir fasıla müstesna)' 
tam on üç asu- Filistinde hükiimtt sürdU~ 
ğü.nü, bu .sebebden hu memlekette ooku· 
kan bir Arab bü1d1.mcti kurlU'lması lüzu~ 
munu :leri sürüyorlar. 

Gerek Filistinin. içinde yuva?1lıantrığı 

hallolun.."?laz güçlükleri, gerek 1925 ten
beri başarılıruş dei!iışı'1clikleri en bariz 
şeklile Kudüstıe gördüm. Vaktile Gama
me kilise9inin etrafınıdaki sokıaklar ~e 

benzerdi. Kilisenin mihrabı.na pasaportu 
rehin bırakıp bir cdühuliye kartI> elma
dan girilemezdi. Kapıda bu ~i tanzim e
den İngtrrz askeri ıkilise içiruie on kişi
dE>n :fazla insan bırakmazdı. HükUırnet 

Birb:rine taban tabana zıd bu davayı: 
bu 1edbiri, kubbenin iç tarafındaki hara- nasıl uzlaştırmalı? Ne yazık ki bu dava 
biyetten dolayı, almaya meobur kalnuştı. halledilemez gibi görünüyor. 
Şimdi artık kimse ibadet e.şyası satın ltiraf ederim ki Teofil Gotie gemi.si'w 

almıyor. Bu yüzden dükkAncılar iskanı- ne bindiğtm zaman bu halledilmez ilılti
bll oynamakla vakit geçiriyorlar. Şark- }Aftan .başka şey konuşu1mıyan bir mem
l:lar aza kanaat etıtıiği için kad~ledne leketten aynldığrm için ferahhk duydum. 
boyun eğnLş görlinüycmtar. Turizm ~ Bununla beraber Kudiiste tamamile 
yaşryan hıristiyenların hal ve vaziyet- mes'ud görünen bir adama rastlamadım 
ler: bambaşka .. onlara göre bu hayet da değil Bu adam 126 yaşında olduğunu 
kap'kara biT se!alettir. Şehrin ikıt.ısadl söyliyen ve bütün ömrunü lrul'ü~ 
faaliyetini, sebze V'e6air yiyeceğin satıl- ibadetle geçiren .bir Habeşli idi. Onca ne 
d:ğı biikaç sdkak miisresn-a, yeni Y.a-: zamanın, ne de siyasi meselelerin hJ~r 
hudi mahallelerile apaçık bir tezad şelk- kıymeti ~u. Halbuki hemen yanı ba· 
linde, tamamen duT.muş görmek 90k acı~ §ında bir baŞka Habeşli, Ha~ killses:f>. 

... 'irı en <h~nt aonra ~ğrendim. m gelince, derhal bir tarafa çekilive_r· yerle~en o hıçkırıklardan dolayı, anne-
iti '1\ıı~ U teyzes1, henüz genctl. Hat· meyi d~ çok iyi bilirler ... Sana .. ye~m me hak verdim. 

~Sd e y~t~d~tt~nı~.~- e~yimk~oounyililinü bile~~ıye Ve .. işte~hakkıv~di~mdak&a-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~~t~ldı.' 

0 

da, annem gibi cazibeli muDi~affabk .oladmıyncaksın. dan itibarendir ki. annemi ağ}atanki~- Eskı· şehremı·nı· operato"r Cemı·ı 

Ben eSkl şehr.n gö'beğinıdıe büyük ma-: nin abonası; ıztırab içi.nde çırpmıyor ve 
nastırm hücrelerine bakan bir binada o- vatanının mukadderatına ağlıyordu. 
turuyorum. Geceleri ış.kların söndürfil- K. N. 

'll?ı ~ t ye agır ı. · .. sanlara karşı kalbimde derin bir ın e~ ırın~afıına gidiyordu. Teyzem Annem fena halde şaşalamıştı. Önu· hissettim . Artık. insan oğluna acı • 

~ı.ıarıy,t ll'lad.iyen; 
1 

ne bakarak: . mamıya karar verdim. Topuzlunun hatıra ları te i{' htt,b - Fakat o, benım yüzümü görürse (Arkll$ı ı·ar) , 
ti.... ·tıı ~ . ediyordu. Hal'buki Girid day. anamaz. 
i.~ uutün ko k t 'd ~) tıirı. dib· rntular, ~ hatta rakı Dive mırıldandı. Deniz e dDşen bir adam ur .. rı. ı 
~ b'1e tnde can veren (kaka ba· Te~zem. öfkeli öfkeli cevab verdi: Heybeliadqna temizlik işleri onbaşı • (Baştarctı 3 inci 8'J1f1~dJ.J herif, bay Reşid ile fstanbuldaki icraa· 

' ,., '
11
n-- .a_ • ~ 1 k G l ht d geç f . ku . b ı· . ·ı bj "'etide h -·~ \.Wlmı& : _ Yüzünü, nerede gösterebi eCE • sı Hüseyin, a nta rı ımm an . : c- HariciyP nazın Kont S orça, sı· tınuzı, vvayı ınzı a ıyeyı ı ga ve ge. '}I' anını. si11ı?. Artık onun, kapısının önünden mekte iken birdenbire rnüvazenesını zin1e görüşmek istiyor!> neral Cafer Tayyar ile temas ettiğim1%i 

~~ e . bile geçemez.c:in ... Ne ise, bir budal~ • kaybederek drnize düşmüş ise de et • Dedi. Ben hariciye nezaretinde ka· duymuş. Bize öylt: bir surat etti ki sor-~ <t~k: ~'tine Rtttr girmez, çocuk- lık edip, aklına uyarak buraya g~lmış· raftan yetişenler tarafından kurtarıl • bul edileceğimizi zannediyordum. Hal· mayın! 
.... bıı..,;;Yt ~<c...ıı.tı ı~ dorhal etra· sin Bari ikinci bir budalalık edıp de mıştır. buk!, bu gizli mü!Akat; Ekııelesyor ole- Böylece, it!IBf devletlerini iki, Og 
~ l' tt, U !lfladıkun zaman gözü • böyle tt-hlikeli işlere gin~e·:· Ağzı~· Unde yaptldı. Kont Sforça, Osmaniı güın içinde istedikleri oewbl', iki ay, 
9' ~~!:ıı~; aon derece hayreti· dan böyle bir 1Akırdı kaçırd_ıgm daki· ı y eni rıeşriyat 1 impanttorluğunun haline çıok teessüf sonra vermiş oluyorduk!. 
~ ~ 6 · Bu dıı, duvardaki kö- kada ellerini b•ğlarlar. Deh diye, tı· ettiğini söyledi. Anadoludaki kuvvet • Fakat, galibler, bizim üzerinde ay-tt.ıı bt,' ~de bir kandil yanan, mar han eye yollar !ar.. . Artık sen onu. AıtKITF.l<T <MI- •> - Bu .,.bk derginin !erle m Ottehiden ç81ışmamı~ daha la rca ça lıı;tığım ız mu !assal cevabı 
lı,ı '~ "'"1nl idi ... Bu resmi unut. İşte, ev. Odanın birini sana ve • 93 Uucu aayw .. nrın münd•recat ile ç.>k • doğrusu Anadolunun mukavemet et • • avvelce tahmin ettiğim vechlle· ,,.... ~ lltrı.ı •d' dertıı derın baktım. Der· ririm. Kendin! bin• derler, toplarsın. mı,tır. mesini zımnen tavsiye eyledi Son söz rece nazarı itibara almadılar. Muah .. l>o~ \oıı.tı lauıı .. • vlumuza nazır o Elinde biraz paran var. Onlarla kendı· olarak da: denin bir maddesinin bile değiştfrilme. )ttı ~~ Pe~~ 0 ~ konağın yeşil ne bir kaç kllt gi\:ıPl Plbiseler yaparsın. flllll(JJllllll ŞEH iR TiYATROSU c- İtalyanın bu mCişkill vaziyetten sini kabul etmemekte ısrar gösterdiler. ~~1 lhıden 'b8.na gülümsi- Sen de benim gibi. kendi halinde ve Dra~peb~:~mı siıi kurtaranındığına mü~sirim!• Biz de, mecburen münasebatı katetme-~ ~ ~kallı adamı hatırladım. kendi Aleminne yaşarsın. ı ııı 111 ·~am uat ?O.!KJ da Dedi. Kont Sfor~ kendisi ~ veda· rnek için, bay Ahmed Reşidl, :irtibatı ~' ~ hı lSnü~n elinden tu~arak Ann<>m. susmuştu. Önüne bak1yor • A s M o O E laşırken de, bu mülAkatımızı kimseye temin maksadile orada bıraktık. Tev· lıııt u <:lci 1>a1ıanı:'dıır siirllkled:m: du. Ve. kıvırcık kirpiklerinin ucunda, 111 sl!ylemememizi aynca rica etü. . fik ~·: Damad F.'.'rld ve murabhııs JJı,.. htı, ona. rru. n resrnı mı, annıe?. birer damla yaş parlıyordu. mmm 5 tablo Otele döndUk. Llkiıı İngiliz ırtibat heyetımıze dahil dıger zatlar ile bitlik-~\! bttıtdını. geldik? * zabiti, gayb1ıbettmtıden şüphelenmiş te geri dBndi\k. Tulona geldik. Orada, ~' ~l, •tuıe hı TURAN TiYATROSU bize bin dereden su getirerek nerelerde Gülcemnl vapuru bizi bekliyordu. Ka· 
"Q ~~lt:Jn va1: pek h~na gitti. 0 gece yattığımız zaman, anneml~ Bu rece valdt geçirdlğimlti sordu. c momayı radok kruva~örfle gelişimin tam aksine tir.~;~ llolt ı,,; fOcu~. Cici baban, aramızda şu konu"ı;'a geçti. . · s.,..,.., Nqld gezdik!• yalanını mecburen kıvırdık! saatte ancak 8-1 O m!I ile İstanbul yo· 
~lll\. lller. Yakında, onu da -. Hayreddınl.. x ann, ablam göre • Adalı Surp·ık Ertesi gün Parls yolunu tuttuk. lunu tuttuk. Tulondan, ( 8/7 /1920 )' ~~l'&Iıtı ceksın. Damad Ferid haini ile Venıayda, otel perşembe gilnii kalkmıştık. ( 14/7 /920) 1 

btr ~Ukt - Ablamı mı? 3 p Derezerovarda yüzy(lze geldik. Meğer, tarihinde İstAnbula varabildik. lUXı. Sordum: - Evet 
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Deniz Şeytanı 
Maltepe, askeri ~iseler 

Bombalarımız altında k;ıan· g;,;i şampiy~luğunu kazan 
Oyun baştanbaşa güzel ve zevkli oldu. Deniz ~ 

Fausttan zevk ve haz duya • ı nebatlı bir tarlaya, bir roman gülüsta· Fakat sonradan öğrendiğimize göre, 
rım. bir ( garden sahnesi ) nde nına sevketmişti. Biz her ne kadar kor· kadın bir hayli sitem yağdırmış~ erk~k 
düettodan hoş!arurım ve c Deniz san idisek de gene kalben şef • öfkelenmiş v~ aralarında hakiki ~ır 
teYtanı • tesmiye ohmalıdanberi kat ve insanlık hislerinden de m,?-hrum kavga yü~ ~östermiş. Bu, onların ilk 
de pencere a i tından çalınan Mep • değildik. Ne bilelim biz?.. Meger bu kavgaları ımış. 

okulu da Bursa lisesini yendi 

bistoya; ve onun serenadına karşı gizli İskonada kaptanın yeni evlendiği kan· Bu esnada ben ve Leudemann köprü 
bir muhabbet duyduğumu itiraf et • sı varmış. Bu seyahat onlann balayı se- üzerinde buJunuyorduk. 
mekte bir mahzur görmem. Şimdi ben, yahati imiş. Kendisi bizim selamımıza _ Daha iyisi, dedim, bırakalım bu 
en çok sevdiğım kompozitörün adını mukabele etmekle bir zahmete katlan· ayıyı yoluna gitsin! 
taştyan bir gemiyi batırmak mecburi· makta bir sebcb ve mecburiyet görme- Tam bu sözü söylemiştim ki grandi 
yetile karşılaşmı~ bulunuyordum, bu mişti. Fakat gelin hanım, roman ve de- direğindeki tarassud mahallinden bir 
mecburiyetle k<ır~ılaşmak bana (Va • niz esprilerile rneşhun bu balayı seya· ses aşağı süzüldü: 
ientinenin ölü.m rıcvhası) ndadn birbek~{. batinin · hazları iç~de k~castdn.ı sedıamı· _ B~ Amerikan değil! Bunlar İngiliz 
mısraı dudakınrımın arasın an • ı mıza mukabele içın tahrik e ıyor u. b v k' 

1 
beli · t ·· tt' · d . ayragı çe .ıyor ar. 

rsız- erennum e ırıyor u. Kadın kocasına bir Norveçli gemıye .. h 
1 

ktu fşt 
Fakat Ch~rks Gounod yelkenilisinin ka'"l bu kadara' nezaketsizlik göster- . Artık §UPd~eyv~ mda a .. kY0

1 
· b. e şuk, 1 

b h . ı 'k J'd · ·'1 • Iskonanm ırcgın e yu se en ayra garkı ba~a u c:at ı me ~n o 1 eı:.zıya· miş bu!unrnasından dolayı sitem edi- . . . v • • • • 

de bi r mana 1f~de ederdı Ben defü ya, d Ad - Ingı l •z bavragı ıdı. Bmaena!eyh der ~H~B 
• I:> yor u. amcagız: . · a· ı.t 

kimse bu yelkrn gemisini batırmak .. . . h h al bızım d~ harb bandıramız ıreK e 
. . . . - Bırak şn tekneyi gıt.sın ce enne • 

mecbunyet~JJ? karşılaşmamalı ıdL On· 1 All h c:kına' vükscldi! .. Provasının önüne bir mer- ı 
lar· o yelken ~Pmileri denizlerin par· me. a a. . · ~i düştü .. fakat İskana faça etmeden 
lak altın gün ~rin in, en zalimane, en Diyel~öylenıkyohr v: fa~~t b~enç kadı~ önce bir m ermi daha savunnağa lhti · Dünkü maçtan bir intıba 
.,.,,,z'ı·k devı' rl e ... ı· n·1r1 en son şa • onu za.ım ve a. yure 1 ır zevc 0 - yac hasıl olmus.tu. Leudemann ba<Tırdı : .fl1 
,Ll<Q - kl h ed d '"' Askeri liseler arasında tertilb edilen Başkanlığından: .Bölgemize bao .. hidl . ·a·ı D' k .. "nde ye - ma a ıt am ıyor u. ı B k d ı 9 

tiş ~rı h 1 ~er. . 1~~ .:ı~u gemiciyi Bavrağımızı üç defa kaldırıp indir- - Hey... ir a ın var. futbol şampiyQnasınm nihai müsabakala- klüp başkanlarının, 13-1-193 
mış er rın~ı ır A~~yarte eı1 r diği~iz zaman bile kocasının hala ce- Kaptanın )'eni zevcesi güvertede. pür rı dün Şeref stadında yapıldı. 1 günü saat 18 de bölge başk~ 

~~:711 ve o~~ sorun. orla ve rt:~on: vab vermemekte 'lıSrar ettiğj.ni gören teıaıı koşuyordu. Bilmiyordum, bıçare ı Birinci müsabaka Deniz Harb okulu ve yaseti altında yapılacak toplan~ 
B

oyke gKem
1
. 1 er ~ a{rB1mıy tr. ) gu"nlerı: "enç kadın bunun nezakete muC1ayir, gümleyen top sesinden, hıt~dayan j lisesi ile Bursa lisesi arasında oldu. bl'"" o 

ar uen ıne "' ., · zır bulun.malan lüzumu te ıo .~ a, ıpe '; ct· q B lard h Çok çirkin ve kaba bir hareket olaca - mermiden mi korkmuştu, yoksa koca· Ilk golü Deniz lisesi yaptı. 1-0 vaziye~ d 
sura•ıe ge!me t: ı ~. un a:ı b~r ğım hissetmiş. Kitablarda ekseriya ağ- sının haklı darğınlığından mi? Kimbi- te oyuna h5.klın olan Deniz lisesi kendi Federe olmıyan klUpler 8 
batan, telafı edılm ıyecek, yerme ır l d kl 'b' b en· zevcenin de göz lir belki de kocası onu kovalıvordu . merkez muavininin falsolu bir vuruşu it 
';JA\. t• •ı o k 1 b' ' d a l an gı 1 u y 

1 talebe oynayamıyaca" U.öua ge ın m ıvecc . o an ır zıya ır. d"k" d"km d'"' . b'lm'yorum (Arkası var) yüzünden kendi kendine bir gol yedi. ~ . b ril lk . yaşı o up o e ıgını ı ı . 
Ben, şahsım ıtı a e, ye en gemı· ================ 1-1 berabere vaziyete giren oyun devre _... · ·ı · · Federe olmıyan klüplerde oytıl1,: !erine karşı eı:'-i devir gemıcı ennın sonuna kadar böyıle devam etti. ,., 

v k ı.. _ 1 
• B' buh lı lebe ve askerlerin de klüplerinde besledigi a~ ı ıJPC~ıerım. ır ar ge- 1 r " İkinci devrede daha canlı bir oyun tut· 

mi mi? Toplan doldurun ve fitilleri ya· 1 Bir doktorun günlü!< turan Deniz lisesi üstüste müteaddid fır- yıdlannın silinmesi ve bu muııı> 
kın! 1 

satlar kaçırmış ve devrenin sonuna doğ- bir hafta zarfında ikmal ediJ.rııeti 
Bir vapuru bot rır ve onun son dalı· ' n1tlarindan ru' bir gol daha yaparak 2-1 galiıb gel - lat harici klüpler<: resmen bil 

cıını görürken lwhkaha ile gülerdim. m!ştir. t' ., ır. 

Fakat bizim kPnrli maceramızm son ı • G . [ ... Maltepe 2 • Kuleli O ....... ............ _. ........................ .. 
sayfası kapanırnızdan evvel ~nub de- 2 ------------- rıp sa gtnl Günün en mühim maçı bu müsabaka 
nizlerinde bat ırmak mecburiyetinde il --- m ---- Devam ediyor idL Kuleli gal.ib ,gelirse bütün takımlar 
bulunduguv muz bu gemileri 'seve seve, ~ - 111 - yeniden maç yapacaklar, Maltepe kaza -• Her zaman bu sütunlarda salgınların 
istiye istiye batırma~a ahşamamıştım. başlangıcını vaktinde haber veri - nırsa 1Şampiyıon olacaktı. 
Bombalanmız Charles Gounod bar • 6 n il yoruz. Bu sütunlan takib edenler daima İki taraf bu noktayı gözönünde tuta -

kasının, ambormda infilak etmişlerdi. 6 buna şahld olmuşlardır. Geçen sene de rak maça süratli b ir şekilde başladılar. 
Zavallı gemi, ~3nki canlı bir mahlılk 7 tllo salgınını herke.sten evvel haber ver- Bidayette oyuna derhal h.ikim olan 

m!ştlk. Arad .. u h aftalar geçtikten sonra 
imiş gibi, öyle bir silkinmişti ki .. Barka' ~ dedlğlmlz çı:nnıştı. Gripde de böyle oldu. Maltepeliler ilk anlarda müteaddid hü • 
nm uzun di rekleri titriyorlardı. Haş • g • Ş!mdl en M:! devresini geçiriyor. Bazan cumlar yaparak tethlikeli vaziyetler ya-
metlli geminin burnu denize doğrul • 10 • derece! hararet kırk dereceye kadar çık- rattı1arsa da bir türlü sayı çıkaramadılar. 

BANKA 

KOMERÇiVALE 
ITA L VA N~ 

Tamamen tediye edl.l.mif sernı1 
700.000.000 ltalyan Li 

Merkezi : MiLANO duğu zaman s8nki başını eğ~rek reve- makta ve hastalan çok fena vaziyete Devrenin ortalarına doğru Kuleli takı-
rans yapar gib• bir hali vardı. Ondan Beldan sağa: sokmaktadır. mı da açık bir oyunla mahsus bir hakimi- Büt ün İtalyada. İstanbul, izrnıt, dJI· 

di Dalma salgınlarda görülen vaziyet ve New-York'ta Şubeleri vat 
en son gördi.i;;i;miiz kısım en uzun - ı - Ha.~an BeJ. zaten böyledir. Salgın başlar, şlddet yet elde etti. · 
reğinin ucu ve b l• uçta sulara gömülen 3 _sa.atın doğrultulmuı - İçinde öte - kusvasını bulur. ve bu devrede hastalı _ Devre sıfır sıfıra bitti. 
Fransanın T ro1 r.ou leuru olmuştu. Bu beri ezllen kap. ğın zehir! art::.r, entanl 'bir şekil alır. İkinci devre daıha süratli bir oyunla 
kocaman ba1 kamn Okyanwmn derin • 1 - İstlraha.tte - Okuyan. İhtilatlar başgösterır. Ondan sonra sal- başladı. İki taraf ta galibiyet için çırpı-

b .. ·· Ik d vrl 4 - Mnk:-...vek! - Çizgi. gın artık durur. Çünkü hastalığı kapma-liklerine azim etilP. utun ye en e • ,. _ Hu" ku· mdar _ Nazlının yaptı!n. nıyor ve neticeyi 'kendi lehine çevirmek 
h edi " ğa müsta!d olanlar kapmıştır. Kapını -

1
• 

nin de göçmek te olduğunu iss yor- ı - f?art Iah!kan - Şan - Vermek ma.s - yanlar da muafiyet var demektir. Şlmdl Sıtiyordu. 
Cium darından emrlha.zır. bu devredeyiz. Salgının beş on gün son- Yavaş yavaş Maltepe oyuna hakim ol-

Üç gün sonra. Seeadlerin armaların· 7 - Bir nevi kalın palto - Çünkü. ra dunna.sı çok muhtemeldir. Fak::ı.t krl- mağa ·başladı. Nitekim iki açıkları çok 
'da dehşetli ·},ir r<firi.Htü vardı. Altı kişi 8 - Bu mev.!im - Akıl - Bir nevi yakıcı tik günler de başlamıştır. Çok dikkat süratli, daha sağlam olan Malıtepeliler 
birden rapor e,:ı·, orl ardı: yağ. etmek lfıımndır. sağ açıklarının güzel bir vuruşile ilk sa· 

e - Dern - Dahl . Tekrar edelim, hasta olan yerlere gtt-
- Ufukta '.·c'kcn! meyiniz. yıvı yaptı,lar. ıe - Erke~ keçi - İstm!erden sıfat yap • 
- 01duğurı uz verde kalın! mak için ıstmk!re eklenen lahika - Uykusuz kalmayınız. Bu sa ;ı ~dan sonra daha güzel oynama· 
Diye bağırr!·rn \'C' ilave ettim: Kırı::ıızıya benzer renk. oece geç vs.iütlere kadar şurada bura- ğa başlıyan Maltepeliler sağ açıklarının 
- Önce gemi ile hesabı görelim de Ya.kardan aşa.il: da gezmeylnız. çektiği şütü ayakla çevirmek istiyen Ku-

ondan sonra c:iz i'l'l b~h ~inize g;eçelim! 1 _Akçe _ Dfümıet. Ak"amJarı birer fincan ıhlamur alınız. leli J.1. lecisinin lbir hatası yüzünden ikinci 
Bu, üç dir~~· i. zarif bir İskona idi. 2 - Ayağa giyılen. Burnunuza mltol ve ynhud diğer bu - sayıyı yaptılar. 

run ilftçlarından damlatınız. Evvela onun bı r Amerikan olduğunu 3 - Belll - Seven. 2-0 Kulelinin mağlUbiyetile biten oyun 
• 11 b 4 _ Tah'l.frl ettiren - Bir nota. 
zannetmistik. Ciinkii Amerika ı ar u ncticf'Sinde Maltepe asken liseler futl>ol · 5 _ Lüz-ımlu. Cryab (• tt:•~n okuyucularımızın ••'h 
tip gemileri c:e,.C>,.Jer. Amerika Birleşik 8 _ Gel keyfim gel _ örnek. 11 w.ıa 11.ı.uwıa!ar ın1 rlea deri~. Aul taa. şampiyonu oldu. 
devletleri İS€' he.,iiz harbe girmiş de- 7 _ Fakat - Rabıt edatı. •ird• &ı.tel'1wl wıı.kabelMb kabıtWı. l kinclrk için Kule1i, Bursa, Deniz llarb 
ğillerdi. Mı:ı::ı ma fih Kanadalıların da 8 - Çok fwa ba41.rmak. \.. okulu liseleri tekrar karşılaşacaklardır. 
bu gibi gemilere karşı zaflan yok de· 9 - Mektub - Etrafı su ~ çevrili kara ................................ ................. - .......... . 

ğildi. Belki İc:konanın kaptanını kan-
10 

_ k~~ . Bir cms meyva. tatlısı. , .... 
dınrız da ona da nazikane bir mukabe-
le olmak füere bayrağını çektiririz 1 ? ?-\ .. r fi 7 R g 10 Nöbetc1 eczaneler 
ö.iye Norveçiı bandıramızı direğe çek· 
tjk. 

Fakat geminin kaptanın111, <> gün, 
Jtendisine göc:terilen komplimana mu· 
kabele edecPlr hrıli olmadığı anlaşılı • 
yordu. İhtimnlki fena bir gece geçir • 
mişti, şimdi kendi kendine: 

- Bah .. işim yok şimdi de köhne bir 
Norveç fıçısına nezaket mi g&terece
ğim? .. 
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Bu gece uöbetcl olan ecza.neler ıııwı

lardır: 

İstanbul clbetindekiler: 
Aksarayda.: (Fert.ev), Alemdarda: (Eş

ref Neş'ct) , Bayazıd da: (Haydar) , Sa.
matyada: (Rıdvan), Emlnönilnde: CBen
sason), Eyübde: CH1kmet Atlamaz) , Fe
nerde: ( Hüsameddin ), Şehremininde: 
(Ham.dl), Şehzadeb!l4ında: (Üniversite), 
Karagümrü~: (Fuad), KüçükpaHrda: 
(Hulfuıt), Bakırköyünde: (İstepa.n), 
Beyotıu clhetlndekiler: 

Bunun üzP.rine (gabya grandi) yel· 
[kenini faça ederek bayrağımızı üç defa 
indirip yüksP.lttik. Bu suretle İskonaya Evvelki bulmacanın halledilmi§ ıekli İstiklal caddesinde: (Delluuda), Ga. -

latada: <Hüseyin Hü.!nü), Ta.ltslmde : 
(Llmonclyan> , Pangaltıda : (Nargllecl
yan>, Be~llrtaşta : (Nail Halid). 

gösterdiğimiz müstesna nezaket eseri· --·- ···----·- ·-·--··· ............ _ ... 
ne karşı onun da herhalde buna, deniz· 
\erin bu hoş ne?aketine mukabele ede
ceğini umuyu0rd uk. 

Bizim bu neniz e!kıncıhğnnız -bilmi· 
yerek ve mürıac;t> betsiz bfr vakitte • 
lbizl, korsan çizmelerimizin içinde gez·} 
mesine U}T.uynn, yakışmıyan nazik 

ERTUÖRUL SADi TEK 

Ti YATROSU 
Boğaziçi, Kadıköy ve AdAl&rdakller: 
Üsküdarda: Cİ.skelebaşı), Banyerde : 

Taksimde bu ıreee (Nuri), Kadlköytınde: (Büyüt, Üçler), 
( H iS' El ŞAYiA) Büyüka.dad&: (Şin&sl Rıza), Heybelide : 

Vodvil 3 perde (Tanaş). 
Pek 1üıada : insan Mabut \..oııı., ______________ ,.-J 

Futbol vizesi olmıyanlar 

oynatll mıyacak rar 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Baş

kanlığından: 

1 - Bazı klüplerimizin son tebliğata 

rağmen takımlarında futbol vizesi olnu
yan hüviyet cüzdanlı idmancılan oy -
nattıklart ve hakemlerin de bunlara mü~ 
samaha ettikleri görü1mektedir. 

Badema bu gibi hüviyet cıilzdanlarile 

milsabakalara iştirak edilemiyeceğine 

klüplerimizin ve ha:kemlerimizin dikkat 
nazarlarını çekeriz. 

2 - Bölgemiz çevresi içinde bulunan 
bilcümle federe olmıyan klüplerin salahi 
yetli birer murahhaslarını derhal Bölge 
Merkezine göndermeleri önemle tebliğ 

olunur. 

KIUp başkanları cumaya 
top lanıyor 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 

Rarlçteki Bankalarımız: i1 
BANCA COMMERCİALE 

CFr:mce) Paris, Marsellle, Toulou: 
Menton, Monaco, Montecarlo, ca.nn 
les - Pins, Villefranche - sur - '1dtt• 
Ianca CMaroc>. . . ... • Td 1 
Bı\NCA COMMERC!ALE ITAL.lft>~, 

MENA: BucHest, Arad, Bralla, Br 
Cootanza, Gala.z. Slblu .. Tim!~oa,.-~..ı'!, 

BANCA COMMERCIALE tr~,ı'~ 
BULGARA, Sona. Burgas, PJovdl~.tf> 

BANCA COMMERCİALE iTALW~ı 
I/EGITrO, Alexandrie d'Egypte. 
Port - Said. • •-' 

BANCA COMMERCİALE tr,ı\IJ' 
GRE0A, At!na, Pire, Selfmik. 

BANCA COMMERCİALE 
TRUST COMPANY. Pihlladelph1a· t1' 

BANCA COMMERCİALE 
TRUST CO:MPANY - New-York. 

Müsterek Bankalar 
Bancıue Franç~lse et İtallenne pl1'1I 
rique du sud, Parls. ~ 

Ar! antlııde: Buenoo-Alre,,, 
Santa f~. -•~ 

BRESILYA.da.: Se.o-Paulo ~ batı'"' 
ler1'1de şubeler. 
CHİLİ'de: Santıago, Valpan.l.90- , 
COLO:MBİA'da: Bogot.a, BarraJlCl 

dellln. _ .4' 
URUGUAY'da: Montevldeo. ~ 
B .\.NCA DELLA SVIZZERA tr:;;,,; 
Lugantt, Bellln?JOna, Chtuso, 
7.urtch, Mendristo. ,_ Jı 
BANCA tJNGARO • 1TALIANA ':',.ti 
Pt"ııte ve başlıca Şehirlerde &ıJl>P'" 
HRVATSKA BANK D. D. 

Zagreb, Susak. 
B.~CA İTALİANO - LIM.4. .J6f 
Llma (Perou> da bqlıca Şeh11"'"-

ler: cıl' 
B~CA İTALIANO • GUAYAO 

Ouayaqull. 
l:ııtanbul Merkezi: _Jf/ 
a:ııata.. Voyvoda Caddeal, garv--

Telefon 44845. 
istanboJ Bürosu.: p/! 
Alalemcla"! Han. Telefon 22900 A 
81-yotlo Bürosu: ıs: 
İstl'kl!l Caddesi No. 247. Teleft\.~ 
Kasalar ican: İtalya ve ?v{aCl '1J> 

ve Tourıstlque çekleri ıve B. o. · 
LER'S çekleri. 



.·~-

ıo 'h. 
~ıuncikanm. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Mlkdnn 

Onib--llıln ey az ale- 250 kilo 
8 Yunı kağıdı. 
k skoı • üoo 6 adet 

Uoluk • 

Muahnmmen 
Beheri 

Lira K. 

ı. 70 sif 

300.-

bedeli 
Tutan 
Lira K. 

4-5.-

1500.-

% 7.5 Eksıltmenin 

teminat saati 
Ura K. 

31.88 14 

112.50 14.30 

l:x.ı 1 
- İdaremizin Ciball Tütün Fabrikası için 250 kilo 36 X GO eb'adında düz 

ad;: ale~,nyum kftğıdı ile Çamaltı tu'Zlası :çin 500 kilo tartma kabiliyetinde 5 
c kt ba kul şartnameleri mucıbınce a,, tı r.yrı açık eksıltme usuliy1e satın alına-

ır. 

Il 
!lı- Muhammen bedelleriyle rnuvakkıı! teminatları h zalarında gösteri1J11;ştir. 

1 tl - .Ek ltme 20/1/939 tarihine rast1ıyıın Cuma günü hizalarında go~teıi en 
) 

1
er e K bataşta Leva7.lm ve Müca) aat ŞubE: indekı Alım Komısy,)nun':ia 
a ... ktır v . 

b ( - Şartnameler parasız oıara~t h~rgifo sözü geçen şubeden alınabileceği gi-
V ernınyum k" ıdı nümunelerı de giirüleb rr. 

t n 
1
- Ek · ıtmeye ıştirak etıneıt istıy, nlenn düz beyaz aleminyum kfığıdl"H~ a·~ 

ı n t<'kl f ve numunelerini tetk ı.k etmeiı; üzere ıhale gününden bir hafta ev\'e· 
ın k 

• d f dır İnhisarlar Umum Müd ırlüğil ~'titün Fabrikalar ŞubPsıne ve 5 b:ıskil1e 

8 rı ıa sız teklıf ve katalokları el<sıltme riınünden 5 gün evvelıne kadar Inhı
' k ar 'l'uz Fen Şubcs"ne vcrmelerı \'e teklifler·niı:: kabulünü mutazammın \'C· 

a alınalım la:z mdır. 
ra~ -1 h l{I lerin eksıltme için tavın E>dilcn gün ve saatlerde% 7,5 g.lvenmc pa-

. rıyJe bırlıkte yukarıda adı geçen kom ·synna gelmeleri ılan olunur. c92l.? • 

ı fllıNW 
..,_ - İdaremizin C bali tütün ve kutu facnkasında halen mevcud olanlarla 
tari!s 939 gay ım: kadar birikeceği tahmin edılen 160 000 kılo tahta parçası pa· 
ır ıt usul le s tı lacak ır. 

tn - Muhammen becie.li beher k losu 50 sant m hesabıle 800 lıra ve % 15 te-
1rıat 120 l r:ıcır. 

lıe l[ - Arttırma 13/1/939 tar"hine rastlıyan Cuma "Ürıü saat 15.:::0 da Kabataşta 
;;zırn ve Mübayaat ~l1hesinde müteşekil kom woı•dn ;vnpılac'.lktır. 
V - Nümunclcr C'baij ve kutu fabrikalarında görülebil'r. 

likt -1s•ek1'1erin &rtt.rır.a iqin tayin edi!en gün ve srıa!te Ytı 15 tem!natlarile.bir-
e Yukarıda. adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (0484) -l 

ç - Şartname ve nümuınesi mW!.ibince sat n alınacak 90,000 met.re kırmızı 
lgılı k nav'çe kapalı zarf u.suUle eksiltmeye b:ınmuştur. 

\ıa~ - Muhamm1?n bedeli beher metıresi 12 kuruş besabile 10,800 lira ve mu • 
at teminatı 810 1 rad'ır. 

t lll - Eks 11lme 21/1/939 tarihine rastlıyan Cumartesi gunü saat 11 de Kaba -
aşta Levazım ve Müibayaat Şubesindeki Alım Komisvununda yapılacaktır. 

b !\1 - Şartnameler par.asız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gi-
llürnune d'e görilleb il.ir. 

~V - Mü'hıürü'ü teklif mektubunıu k:ınuni ves:ıik He % 7,5 güvenme parası, 
g kıbuz ve banka teminat mektulbu.nu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale 

~tıil en ~eç saat ona kadar yukarıda adı geçen Kwnisyon BaŞkanlığına rnak-
lhu.kabilinde verilmesi lazımdır. cl13, 

Miktarı 

440 aded 15.840 M3 
135 > 3.921 > 

135 • 3.510 > --
Ölçüsa 

400 x 30 x 30 
400 x 28 x 0,026 
400 x 25 x 0,026 

ı 710 23 271 > 

lııuu Yukandn eb'ad ve miktarı yaz.ılı 23.271 metre mıkAbı tahta açık eksiltme 
lt Yle satın alınacaktır. 

l'ııu - Muhammen bedeli beher metre mikabı 39 liro hesabiyle 907.60 lira ve 
~akka.t teminatı 68 07 liradır. 

4.., - Eksiltme 13/1/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15.45 te Kabataşta 
ler~zıın. ve Mubayaat Şubes ndeki Alım Komis~~nundn yapılacağından istekli

t Yın eaılen gün ve saatte adı geçen komisyona gelemeleri ilan olunur. 
cl67> 

' ~ 

SON POSTA 

Tti!'ldye radyo clifüzyon postalan 

Ankara radyosu 

DALGA UZUNLUÖU "l 
1639 m. 183 Kes. ao Kw . 

. Q. 19,7' m. 15195 Kes. 20 Kw. 

.P. Sl,70 m. 9465 Ke.a. 20 Kw. 

SAU 10-1-39 

12 30 Mil7:1k <sololar - Pi) - 13 00 Saat, a -
jans haberlerl ve meteor - Ankara - 13,10 
Türk müziği (şarkılnr • P]) - 13,40 - 14 Mfi
'Zl.k <melodller - PJ> - 18,30 Türk müziği: İn
ces z: Sl'gl\h faslı. Okuyan· Tah31.n Kara -
kus Ç:ılanlnr: Hakin Derman. E.c:ref. Kad -
rt, H san Gür, H Tokay - 19,15 Saat, ajans 
haberleri. meteoroloJl ve zlraat borsası (fi. 
nt) - 19,25 Mü'Zl.k <operet parçalnn - Pi) -
19.15 Konusmn <hukuk Umt yayma kuru -
mu) - 20,00 Teınsll : Bir 'karagöz gecesi. Ter
tlb eden {Ekrem Reşid). İstanbul Şehir Ti
yatrosu san'nLkftrlarındnn Hazım Könnl:i"k
çünün temsm - 21 00 Snat esh1\m. tahvilft.t 
lr<ı nıblvo - n ıkud borsn.c;ı fflat) - 21,15 Türk 
müzl~i· Şarı'l vP HirkiHf'r l - Lf'm'i Seni 
arz•1 eder bu c1 c'Pm 2 Lem'! Günler geçi
yor S - J,cm'ı Ruhunda buldum - 4 - İn
rllm yrtrln b"hçeslne - tnrkü 5 - Tazelen
'11 t.nbı tılem ti R<ılıml Bnv 'R~hnr oldu 
7 - Ay d "'hı b ~mrıc'ı mı? Halk türküsü &
Ytir!l dil er - Halk t rlı'.1 "fi 9 - Ya kız gel 
ya k\Z - Tütkü Okuvanhr: Semahat, Sadl 
CalnnJsr· Vec he Re..,:ıd Erer, Ru<>en Kam 
Cevdet Koz:ın 21 45 Konuşma <Türkiye pos
t ıl - 22 00 M ızlk <küc•ık orke lra) - 1 
Fu1l - San'•n ctr<ıfında muzik "es'crl fante
zi <F T' 2 Hıı7ın vrılc; <Alolcı Pacher -
neg~) . 3 Prc11s İwn operasından Kon -
çakovnanın sa~kısı <'B'>rodln). 4 - Çlgrı.n 

sevgisi <A Ferr rl.s) 5 İvnnov - serenad 
<A Amadrl - E H'.lf'nsch tertlbll 6 - İtal -
ya şarlnlan - potpuri <Dl G M!chell op. 37)-
23,0(1 Miızlk ıc:ızband) .............................................................. 

Ankara b rs sı 
A rıJı,. kap nı7 hath 1 9 - 1 - 939 

Çl.l{l..EK 

Arı 1 h.') 
r..onı.1 ' rı 8 s 80 

NeT-Yllrll 6 ) 2ö 1' 6 l) 2 

Par11 ıs ,->lfi 
Mll!no • ıo s t 6J fi 

Cenenı ~8 72.) 

AmstMdanı tı.ı f)~I) iti , ' 
Berlln l\) l ~(J 8J) 

Brüksel • ı:.: 2i ~I ,,:.ı2 
Atına ] o ıf 1,UIZ1 

Sotya ].646 l Mu 
Praı 4, ... 2 4 2 
Madrld Cı ti-.3 Cı 88 
Vareon ' 8. 6 ~3 82> I 

Budapeık ,l,8 ö ~4 8 fi 
Bükret l 89 6 il 8175 
Belgrad ~ 8126 :.,bl2. 
Yoltohama A 32 6 S4 2 s 
Stokholm o 2 2fi 30 2.25 
MQ.llı:OT& .j, ]:J 2 ,73 

İ S T l K R A Z L .\ K 

I """'' Tt\rlr borcu I 'P•11:' -
• • il • -
• • & Yada -

.................................................... , ........ . 
"'°tı- İdaremizin Ciball tütün fabrikası iç·n şartname ve nümunesi mucibince 
, ~ alınacak un gı.bı ince şey loonabUecek Standard noranal sık örgüiü (GOOO) G MEMUR ARANIYOR • 
lt t.iitiin tozu çuvalı açrk eksiltmeye konmuştur. sır Çarşıunın yanında Ma-

~tı - 'Muhammen bedeli beheri 27 kuruş hesabile 1620 füa muvakikat temi- ulyan Han 2 _ 3 numarlya 
llı ı2ı.so liradır. • mOraca. t. ~mu.ad' 
~ - Eksiltme 25/1/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 de Kaba- ............................................................. . 

• 
işte 

Sayfa 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız: 

ıeçer gibi ofurken yeniden geri gelir. 

• 
rıp 

böyle başlar r 

Vakit geçirmeden grip, soğukatgınlrğı ve ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A S P 1 R 1 N alınız! 

ısrarla 

isteyiniz J 
Asplrln'in tesirli ve hakiki olduğunu EJ3 mar1<ası garantı ecıer. 

Satınalırken dışında ve tabletlerin QstOnde 

EB markasının bulunmasına dikkat ediniz. 

9 9 Per embe gıinü saat 11 d~ Ank r da Nafia Vekaleti binası için(!a 
mal:zc mudurli.lğiı oa.. nda toplanan malzeme eks.ltmf komisyonunca 144Q 
l ra n u anunen bed Ilı td fon laboratuvar malzemesi kapalı 1.ar! usulile eksiJ.ıt. 
mcve k uştnr. Ekş ltme şartnamesi ve teferruatı bedels:z olnrak Vekfılet MaJ.. 
zcme M dtirl:ı :inden nl nmalıdır. 

Mm nkkat tem;nat 108 Jirıdır. 

1stck1ikrın tekl'f mck•ublarmı muvakkat teminat ve şart!la.:nesinde yaz.ılı'"" 
saik ile bırlıkte aynı gun ssat 10 a kadar mezkur komısyona makbuz mukabilin• 
de venlmcsi lizımdır. ·!'1254> (9423) 

1 1 eledi esi 1 ,.. ' an arı 1 
Ke I bedeli 1272 lira 85 kuru.ş olan Erenıkov ıstasyon yolunun tamirine ai<I 

açık e-ks tme lG/l/939 Pazartesi günı.ine uzatılm ştır. Keşif evrakile şa:rtınamed 

LevaZLm Mtidurlü lın<le görüleb·ıiT. İsteklıler 2490 sayılı kanunda yazılı vest .. 
kadarı b ka en az b,n liralık bu işe benzer iş y ptığına dair Nafıa Müdü.rtil. .. 

ğünd n a1acakhırı fen ehliyet ve 938 yılı na aid Tıcaret Odası vesikalarile 95 lla 
46 kuruşluk ilk t m·nat makbuz veya mcktubile berabr yukarıda yazılı gün-
de saat 14 buçukta D:ıimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (120) 

. şaat ühendisi allnacaktır • 
Askeri Fnl•rikalar Umum Miidiirliiğiinden: 

Alın c k inşaat mühend sin n her türlü statık hesablar.Ca betooıarme ve mf,. 

marıde mut hass.s olması ş:ırttır. Lrtek l le:-ın şimd.yc kadar ne g1bi jşJexde ~ 
lış•ıkl:ırını gösterir vesikalarile Nafıa V r>k~lPtin n ruhsatnamelerini birer i6 

daya b. hyarak Umum Müdürlüğe mür acaatlnrı lüzumu ilan olunur. cl73• 

ı.,; Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komis~nunda yapılacaktır. ,-----------,.,_--... , .... 
tibi :- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabileceği 1 s o D 1 evlet 09mıryolları ve hmaniarı ışıet m ı umum idaresi ilAnları 

1 

\t nuınunt de görülebll'r. 
"•la~ İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7

1
5 güvenme pa- ı -;=men bedeJi 4000 lira olan 5000 metre m kabı oksijen 26/1/939 Perşeme 

rı e birli~e yukarıda adı geçen komisyona gc.lııwleri ılan olunur. (193) be gunu saat (10.30) on buçukta Haydarpa cıda gar binasındaki komisyon tan. 
Yevmi, 81yaa1. H-a-~~u-ve Balk guetes! fmdan açık <:ksiltme usulü ile satın alın .1caktır. 

~~~l/939 tarihinde ayrı ayn ihale e=:eği ilan edilen 10.000 aded ı;u altında 
aııe:nrnağa mahsus elektrikli kapsül ile ( 450.000) aded 22 lik uzun ve (50.000) 
' \ 22 lık kısa nişan f~ği için tetkikat yapılmasına lüzum hasıl olduğundan 
t hı eksiltıneler nin 17/1/939 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 ve 14,30 a 
~ıği ilan olunur. (142) 

Edirne Vilayetinden: 
Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 

l ..... l\: 
\ı 7

00 
~şan - Malkara yolunun o+ooo ilft 8+500 üncü kilometreleri arasında-

~tı.hr,O :metrelik k mının blokaJlı şose inşantı kapalı zarf usulile eksi1tmeya çı-
2 ·Iştır. Keşü bedeli 34793 lira 84 kı.ıruştur. 

dilrı; ~ksıJtme ş rtnamesi, mukavele projesi ve keşif evrakı Edirne Nana Mü-
3 &tinden görül('bil'r. İsteklilere 170 kuruş bedel mukabilinde gönderilir. 

~~d:Su ışin ihalesi 20 İkincıkanun Cuma günü sr.at 15 de Edirne Viliyet ma
i .... ~ t~planacak olan Vilayet Encümenince yapılacaktır. 

ha~ b 
1 
ksıltmeye g'rmek için 2610 liralık teminat vermek ve aşağıdaki vesaiki 

~ _: unrnak lazrmdır. 
l\ 938 senesine aid Ticaret Odası kAğıdı. 

"~~ ~i lhaleden en az sekiz gün evvel 12/İkin<.'ikAnun tarihine kadar bu ~ gir. 
~ n Edirne Vilayetine müracaatile ılınacak fennt ehliyet veaikası. 
~ ._saYılı kanuna göre hazırlanmı§ teklif mektublan 20 İkincilinun Cuma 
~ at on dörde kadar VilAyet makamına verilmif olmalı veya pdtrilmeli 

r. Poıtada ecikın mektubl.ır kabul edilmu. c9328• 

t S T A N B U L Bu ıs g ronok istiyenlerin kanunun tayin et1 ği vesaik ve 300 liralık muvalı). 

Gazetemizde çııtan yazı ve 
resimlerin bütıin hakhın 

mahfuz ve gazete;nızc aıdd.r. 

ABONE FIATLARI 
6 

Sena Ay 
Kr. 

1 

hr. 

3 
Ay 
l-.ı. 

1 
Aı . .. ______ .. 

Tt"RKtYE J4UU 75u 4VO luv 
YUNANİSTAN 234J 12 . .W 710 270 
ECNEBİ 27 l > 140 800 .wo 

Abone bedeli peşincfu. }_dres 
deaiıtirmek 25 kUI'Ujtur. 

Gelen cvra' geri verilme~ 
llanlaTdan me•'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kırnııtluk 

Pul lllveai llzımdır. 

lr~~;:~;;::;;b::i .... 1 
2'•lc/O'A ı 20203 • , ______ .. .... - ···---.,,/ 

knt tem natlnrile b rlikte eksiltme günü saatine k::ıdar komisyona müracaatı .. , 
lazımd r. 

Bu iŞC aid şartnameler Hayda'fMŞ da gar b nasındaki komisyon tarafınd• 

par .. sız olarak dağıtılmaktadır. (185) 

Kirah ~ k~p .h yüz11e havuzu P;sin ve Gazino 
Ank.ır .da Çocuksarayı caddesinde Sus s nc-m sı attında Çocuk Esir.geme Ka

rumu tarafından inşa ettiJ"ilmiş ohın ka p ... Jı ) üzme havuzu. gazino ve müşteml
lfıtların.n ınşaul1 ikmal edilc>rek tccrubc s yap lmıştır. 20 İkincikanun 939 Cuma. 
gunü s at 15 tc Çocuk Es rgeme Kuru mu Grn l Me kezinde yapılacak açıl 
arttırma ile kiraya verılecekt r. Görmek 'r sera ·u ogrenmek istiyenlerin Ka.o 
rum hcsab işleri dırektörl~ üne murac at et neleri. (172) 

İstanbul Sıhhi mi"esses le~ ar.tırrra ve eksiltme 
I; . l onnsyonun_an 

Bakırköy akl'ye ve asab ye hastahane mde m vcuci 100 lira muharrnne-n 1>9-
dellı bir acled eskı Ford oto.büsü ıle 70 lıra muhammen bedeli bir aded ea1d 
Berliye kamyonu 13/1/939 Cuma gümi saat l1 d h:ıslahenede pazarlıkla ata-
lacaktır. 

İsteklilerı.n yüzde yedi buçuk depozito 1 arıle b rlıkte belli gün ve saatte hasta· 
t)aneye gelmeleri. c 191» 
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GRİ PİN 
varken bu ızhraba 

katlanılır mı ? 

Baı. dit ağrılan, nezle, kırgınlık ve üşütmekten mütevellid bütün 
ızbrablann başlamuile beraber aklımıza gelen ilk isim olmalıdır. 

Mideyi bozmadan, kalb Ye böbreklere dokunmadan 

En Seri, En Tesiri~ En Kat'i Netice 

icabında ffinde 3 k•ıe alınabilir. !amine dikkat ve Gripin yerine 
baıka bir marka Terirlerae fiddetle reddediniz. 

S0MERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden: 
Pamuk ipliği Satışı: 

Kayseri Bez Fabrikası mah 
Nazilli Basma Fabrikası ,, 
Ereğli Bez Fabrikası .. 
Yalmz Ereğli Bez Fabrikasmda: 
1 O Balyahk siparişler için 
15 " " ,, 
25 ,, 

" 
,, 

12 No. Paketi 415 Kuruı 

16 " " 480 
24 " 

24 " 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 

580 

580 

575 

• 

" 
" 
" 50 ,, ,, " ,, ,, 

570 

65 
560 

Fiatlarla fabrikada teslim eartiyle ıatılmaktadır. 
_ tpllk mnstehliklerinin yukard" ya7.ılı fabrikalara gönderecekleri be
delleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetiııde iplik ei parişi verecekleri ve 24 
numarlldan ince ve muhtelit maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği mUs· 
tehllklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı şartlarla yalııız Ereğli Fabrikasına 
sipariş edebilecekleri il4o olunur. 

UYKUSUZLUK 
• SiNiR ACRILARI 
• A S A B 1 ÖKSÜRÜKLER 
• 

BAŞ DÖNMESi 
• BAYGINLIK .,. 

SİNİRDEN iLERi GELEN 
BUlün Rahatsızhklan 

iYi EDER 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

kutusu 1255 Hormobln) Galata, lstanbul 

SON POSTA. 

GÜZELLtGtN 
iÇİN 

KREM. BALSAMİN 
KANZUK 

Bütün dünyaca takclir edilmlı sıh
hi güzellik kremleridir. Gece için 
yağlı, gündüz için yağsız ve halis 
acıbadem ~idleri hususi vazo ve 
tüplerde sabhr. 
INGILlz KANWK ECZANESi 

BEYOÔ.I.U • IST ANBUL 

ZENITH 
En eeki T& balibazırrla en 
mutek!mll ve dUnyımm her 
tarafında en fazla aranan 
radyodur. Y alruz Bey oğlun· 
da BAK ER Mağazalarında 

sablmaktadlr. 

- OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TFSİS TARİHİ : 1863 
Sermaye.al: 10.000.000 tnılllz llrası 

Türkiyenin başlıca şehırlerile 
_ Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
: Mançester'de, Mısır, Kı-bns, Irak, 
; İran, Filistin ve Yunanistan'da 

Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyallerl 
vardır. 

Her tUrlU banka muameıeıeri -
yapar. 

Dr. IHSAN SAMI -
Gonokok Aşısı 

Belsopklutu ve ihtilitlarıoa kar~ı pek 
tesirli ve tue atıdır. Oivanyolu SuJtaıı 

Mahmud türbesi No. 113 

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

ilan Tarif em iz 
Tek ailtun untımı 

11alaile 400 hurııı 
11ahile Z50 » 

Üçüncü 11ahile 200 >> 

Dördüncü •ahile 100 >> 
iç ıahileler 60 ,, 
Son •ahile 40 » 

Muayyen bir müd•\e, zarfında 

faclaza mikdarda iliıı yaptıraca.ıt• 

lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. ':':'am, yarım 
ve çeyrek sayfa il.anlar için ayrı 

bir tarife derpiş edilmi~tir. 
Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid i§ler için §U adrese müracaat 
eciilmelidir: 

İliııcılı.k Kollektif Şirkeu 
JU.hramanzade Haa 

Ankara caddesi 
~~~ ............................................................... 

Son Posta M13tbaast 

Neşrıyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

lkinciklnun. 10' 

idaresi : Nurosmaniye caddesi No. 54, 
Is tan bul - Telef on : 23300 
Resmi ilanlar için Maarif Cemiyeti Resmi ilanlal' 

bürosuna, ticari ve hususi ilanlar için İl~ncılık Şir 
ketine müracaat edilmelidir. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai va ticar.T her nevi banka muameleleri 

PARA. BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE. VERECEK · 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en .ı 
SO lira3! bulunanlara senede -4 defa çekilecek kur'a ile ~aiıdaki ~ 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DİKKA'f: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasHe verilecektir .• 

Kur'alar senede 4 defa, l Eylw, 1 Birincikfuıun, 1 Mart ve 1 ~ 
tarihJcrinde çekilecekdr. 

Tornacı alınacaktır. 
Askert Fabrikalar Umum MüC:ür:üğilnden: '!, 

Kırıkkalede istihdam edilmek üzere tornact alınacaktır. Fabrika~arunıza .~.il' 
mek istiyenlerden İstanbuld.ıkilerin Zeytinburnu fabrikasına, Izmirdelcl 

lzmir silah fabrik;.sına vesair yerdekilerin de Umuın Müdürlüğe müracaatlatı' 

~ __ E_L_E_B-.-----.,....--1~__...;-v -,--b-.-b-. -d-. -sA-Li_H_NEcA1' 
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