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• reısllgınde Hazıranda 
başgosterdı, şehrın Ankarada toplanıyor 

1üşmesi pek yakındır 
F rankocular dün dört istikamette 

11 
yeni bir taarruza giriştiler 

8.tseiondaki sivil halkın ve çocuklann tahliyesi için tedbirler alın~yor, F rankistlerin 
kumandanlan kamyonlar gönderilmesini taleb ettiler 

, * \ r····-................................ -........ , 
1 1 Maaş bayramdan ı 

Doktot' Şahı 

evvel verilecek 1 
Ankara 20 (Hultllf) - İldnclk! - ~ 

ııuıı T Şubat 1939 ayları ücret ve İ 
maaılannuı ted1ye sureti hakkında 
hilkamatçe hazırlanan lAyiha Mecli
ae verilmiftir. 

(Devomı ıı ına ıa1/fada.) , .. _.._. ............................... --.... .._ 

Şurada kültür hayahmızı alakadar 
eden yeni kararlar verilecek 

Maarif Vekili eooetki gin tıopl a.flatı Ti.ırk Dfli Kunırnıında 
Ankara 20 (Husus!) - Maarif ~ruı yatmmı al!kadar eden yeni kararlar ye. 

Haıiranda Ankarada toplanacaktır. ŞW-a recektir. 
vaziyctı gözden geçirecek ve kültilr ha- (D..utımı 11 Wıcl 141/fadtı) 

Londrad& patııyıın bombala.r: (1) - Elektrik santralı binasının bir ilen.arma yerleş· 
tirilmiş oLuı lıombanm infiJakmdJLD mütevellid çukur. (2) - Ayni bombanın lnfilikı 

neticesinde civar binaların kırılan t'amları. (3) - Sokağa döküıen cam 
.,&rçaıarı toplaıııJor (Yazısı 11 inci sayfada.) 
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Reisicumhur 

F Tevfik Ruştu Arası 
ransız Meclisinde meb' uslar yemeğe aıakoyduıar 

Ankara 20 (A.A) - Reisicüm • 

k 1 d 1 
hur İnönü dün akşam Londra. bü-

t t t k t e yük elçimiz Dr. Tevfik Rüştn A • o a o a a ge 1 er rası akşam yemeğine alakoymu~ -
lardır Başvekil Celal Bayar ve Ha-/t • riciye Vekili Şükrü Saracoğlu da 

. arıci siyaset görü~ülürken sag"' vl! sol cenah meb'usları bu ~emekte davetli olarak bulun -r muşlar.Cır. 

e Japonya ve garb 
devletleri 

Yazan: Selim Ra'1ı» Em~ 

A \TUpanın siyasi vaziyetinin iyi 

gitmemesi, Uzakşarkta mütte -
fikleri olnn devletleri orada cereyan 
ede!'. hftdisatla da alakadar olmaktruı 

nıenedemiyor. ÇünkU dava büyüktür ve 
bir defa tersine dönecek olursa bütün arasında gürültüler oldu, reis Celseyi tatil etti Ur. Tevfik Rüştü Arasın bu haf· 

ta içinde yeni vazifesine gideceği Pa · 

3 
bu ıne.nfaatlerin altını üstüne getirebilll'. 

~~ı!~ (Bhi~l.fın) -
1 
Evvelcek~-apılan,ğunun Lehistanın harlc! siyasdetinin,selmiş" v

1
e meb'uslar arasında hakaret!- -~ğ~:~~r:._ _______ .-_ Maamafih Uzakşarkld a alakadn

1
r olan dev-

"'Panyad&Jti ~ a o arak. hü 14metin temelini teşkil ettiğini bana söyle L rniz soz er teati edilmiştir. --~"'~ leLlerin endişe için e yaşama.arına mu -
dece~ı si vuıy:t ka:şısında. takib e • Bundan başka Lehistanın Pari~ sefır!le Mec!is re!si Heryo celseyı yarım saat M c ı · ste k abu 1 kabil J"apoııyanın vaziyeti pembe renkte 
llone"...in Ybaae~.e nıuteallik barıclye nazın de, orta ve şark.l Avrupadaki vazıyet hak- t:ıtn etm!şt:r. Celse saat 16,55 te tekrar değildir. Hayatı müşkülat içinde bulun-
lrıetk rnec) urun_ için beklenen. be~·anatı. kında eörüştüm. Aramızda tam bir gö - açıimıştır. duğu muhakkak olduğu gibi Çinlılerin 
tağı cin~ .~sa nıuı:akerelerinin hiuım bul.a rüş bir:Iğinin mevcud olduğunu mem - Sağ cenah meb'uslan, cMoskovayıı. sa - e d ', 1 en kanun 1 ar de gene bir hayatt mücadele ile meşgul 
•nt..ıışıırn~UZdeki hafta içinde yapılacağı nuniyetle müşahede ettim.. tı1mışler> diye sol cenaha hücum etme· oldukları muhakkaktır. 

l'lu Irıü tadır. Gürültüler leri üzerine komünist Thorez il!! sağ ce- Fakat bu vaziyete rağmen Japonların 
de bır n 7r.sebetıe başvekil Daladyerun Bonenin beyanatını müteakib, harid n:ın meb'uslarından Duplessis tokat to - Ankara 20 (AA.) - Büyük Millet Mec etraf ile münasebetlerini iyileştirec<.!k 

Fu uk söylemesi muhtemeldir. sıyaset hakkındaki müzakerelerin devam kata geimişJer ve mübaşirler 1a=afından lısi bugün Faik Öztrakın başkanlığında yerde büsbütün lenalaştırdıklarını göra. 
lfo.rici l'alısız ·Leh münasebatı ettiği sırada, eski hava nazın PiP.r Kot da ayrılmışlardır. Meclis reisinin bu had~ - toplanarak Ofun Torel köyünden Kı - yoruz. Son haftalar içinde İngiltere vı 

k\l top] Ye nazın Bone, meclisin bugün- s5z alar&k. hükO.metçi İspanyaya yardım seforden <!olayı teessüflerini beyan et - vırcık oğullarından Pehlivan oğlu Meh- Amerika ile şeker renk hale gelen mü • 
lıatı ha::_sında Fransız • Leh münase • edilmemesini ve ademi müdahale siya - nte:si üzerine müzakerelere devam edil - med Ersoyurı ölüm cezasına çarptırılma· nasebetlerini bunun bir delili olarak gös
ttıtşur ki· da beyanatta bulunmuş ve de- setinin devamını istiyen sağ paı:tiieri şid- m•itir. s: hakkındaki mazbatayı tasvfö etmiş ve te:-mek mümkündür. Bunun böyle olma-

- Ge · de~le tenkid etmiş ve bunların Almanya Demokratik birliğinden Jaquinot ?vI":t- Ttirkiye _ Almanya ticaret mukavelesine sı ise, ıstifo eden Japon başvekili Prenı 
edilen i:jl~de Hit_ı~r tarafından kabul hesabına çalıştıklarını ~yl~ntlştir. . nihte k'.ı~lan d~rme çat~a sulbü şici - müzyyel itilafın tasdikine, Riyaseticüm- Kcmoye ile hariciye nazın Arita~m .~ın • 
~Üttünı. stan harıcıye nazın Beck ile Kotun bu beyanatı uzerıne meclıste detJe tenkıd etmış ve tavizler siyasetine hur teşkilatı hakkındaki kanunun bazı Jnpo~ • Ma~çukovav arasındaki muna • 

Beck. Leh - FransıT. dostlu • şiddetli bir gürültü kopmuş, sesle!" yük- hf cum eylemiştir. rnadd€ler;nin değişıiııilmesine aıd ka - SE-belıere daır yaptıkları beyanattır. Ja • 

D 
nun layihalarının ikinci müzakerelerini ponyanın bu iki memleketle olan müstak-

1 t Ş 
A Reı• S {, ........................................................ , .. yaparak kabul etmiştir. bel ıniinasebetlerini ifade eden bu beya-e v e ura s ı E Baş ve k ,. , Gene bugünkü toplantıda ikincı r.1Üza- n at, açık kapı siyasetine nihayer. verdir-

: kereleri yapılan kanunlar arasında as - mek ihtimalini ileri sürdüğü gibi Çini de 

1 S~çı
• ldı• :.:.· keri memurlara aid 1455 numaralı kanu- Japonyanın sözünden çıkamaz aciz bjr ve. aza arı şehrı'mı'zde nun beş:nc; maddesile zeylinm dPğ!ştiril- myoi.ırd'ttUef.ik haline getirmeyi istihdaf edi • 

Ş" mesi hakkındaki layihanın müzakeresin-
Uta Re• l' ._ • J ·ı H kk G•• l• b • • d • de söz c;Ian hatibler. kanunun, 11 Şubat Prens Konoye hükumetinin istü'lsını 

te. I""". ıs ıgıne smaı a l ore ı, eşıncı aıre Ankara 20 (Hususi) - Başvekil 1937 tarihli ve 3-128 sayılı kanunun mer'i- müteak:b or.u istihlaf eden Baron Hira-
ıs ıgıne de Salahaddin Odabaşı intibah edildiler ce:a.ı Bayar refakatlerinde husust ye!e girdiği tarihten itibaren mer'iycte nunıa hükumetinin benimsediği bu beya-

.Ankar 2 kalem müdürü Baki Sedes olchığu girceğine ald ikinci maddesi hükmüne !ti· nat üzerine İngiltere ile Amr.rih derhal 
lUı bu ~ ~ - Büyük Millet MeclW - den Naci Akbay, Ankara hukult mahke - • halde bu akşam saat 19,45 te kalkan nz ederek maddenin tadilini gözeten tak harekete geçmiş ve Uzakşarktaki men-
let reisli~ toplantısında Ştiray~ Dev- mesi rei!ı Naili Tezgören, Dahilıye Ve - trenle İstanbula hareket etmiştir. r.rJer vermişlerdir. Milll Müdafaa encü- faatlerinden şu veya bu keyfi kararla 
lıalık i:ı ile beşinci daire reisliği ve oa. kileli teftiş heyeti rei&i. Tallt Hitay, da- Başvekil istasyonda Vekiller, hü- menı tekrar tetkiki iÇin mezlntr madde • vaz~cçemiyeceklerini Tokyoya bildirmıt-
Bılrayi D rt !apılan seçim netices:nde. hiliye müfettişlerinden Ali Server Su- kumet ve Parti erkanı tarabndan u- nin enciimene verilmesini istemi' ve bu lerdir. Bilhassa Amerikanın bu husustai<l 
~tn.Zlrnat evıet reısliğine Şurayi Devlet mer, Nafia Vekaleti teftiJ heyeti reisi ğurlanmıştır. Celil Bayar Pazartesi taleb kabul olunmuştur. ~~racaati -daha manidardır. ?ünkfı bu 
teu. hr>oı d.airesi reisi İsmail Hakkı Gl>- Şefik Örüm. Maliye hukuk müşaviri Ke- <tiiılu··ne kada h . . d"' kt Bundan sonra cenaze nakline Ir1ahsus hı.kumet, Japonların Asya kıt asında hu-le• -"' ne: dai 1 ş~- D ı-..~ r §e rnnıze onece ır. • ~ . . . .. . • aıasızıd re. reis iğine ~ayı ev- mal Ara:-, Ştlrayi Devlet baş muavinle - • : bcynelm:lel itilftfa iltihakımıza aid ka • susı ımııyazlar elde etmelenne kulliyen 
~r. an Sala.haddin Od:ıbaşı ayru.. rinclen Memduh Özoran. P. T. T. umum '•• .................................................... ,,.,; nunun birinci müzakeresi yapılmıştır muhalif kalacağını Japonyay.ı tebliğ et-
~alık} miıdürlüğilnden mütekaid Edib Cc?mil Oy İtalyanlar Fransız Büyük Millet Meclisi Pazartesi günü rniştir. İngiltere hükfuneti de Japonyanın 

•lnıerhıd ara da Şı'.irayi Devlet baş mua- hun ve Nafia Vekateti hukuk müşaviri toplanacaktır. Çinde takib ettiği siyasete, yapılan beya-

NoteenrTahlataBralçkırl, asarbıl~ vkalialern·uAvnnluTunreul sneçilmid·ş1oerkdiru. zun(Ac.Au.) Somalisi hududunda İtalyanın nüfU<:;U ;:~~;r.~~~~;.:~ ~:!~l~=a~: ~:.~~ 
asker tahşid Ediyorlar bir senede 424,394 tığı teminatta Çinin hakimiyetine riayet 
Paris 20 (A.A.) _ cParis _ Soirıt ga· eciecegmı bildirmekle beraber. şimdı dG. 

maddesi. deg"" ·ışıı·rı·ıı·yor ~tesinin Cibutideki hususi mclıabiri kı·şı· arttı tesis etmek istediği hususi bir konıiey va-
akademi azasından Jerorne Tharaudun sıtnsile Çinin iktısEKU, siyasi ve maarif 

l• bildirdiğine göre Addis • Ababa • Ci • Roma 20 (A.A.) - İtalyanın nüfu _ işle.:~r..ı id~rc :tmiye ç~lışmaktll ve ba-

IYlecJise bı·r kanun la" yı·hası verı·ldı· buti şimendifer hattının Cibuti - Di - su 1938 senesi sonunda 44 milyon 56 ı Zl Çı.n ş~hırl~~ıne gay~ ~uay~en Japon 
redava mıntakası uzunluğunda geçen- bin olarak teshil edilmiştir Gene 19 38 garnızon arı 1 ame ey emıye ·arar ve;r.. 

Anka lerde 8 • 1 O bin İtalyan caskaris:. i tah- senesinde İtalyada do~ b · 
1 miş huiunrnnktadır. Maamafih her ı1d 

I~ kan~ ıo (Hususi) - Noter harç· l lardan rilcu ve bunların feshi hakkın- şid etmiştir. Hududun diğer kısımlan rekor teş'kil etmiştir. Bir m:ı= 3~ hükumet. dokuz devlet muahedesinin ruh 
· nunun bazı dd l · · d d bunl t f - d · b""t·· d ·ı l ·lm· ld w d Fra bin 193, o .. ı.u··ıen'n savıı::1 606 799 d ve manası dahilinde Japonyanın ilerı SÜ· lın . ma e ennın e.. a ve ann e ernıatına aır u un ag ara çevn ış o ugun an n - İ .J- , ur. b"J ,.-ı k 1 1 " . d _ 

dtğı b~ hnkkınöa hükfunetin ha~ sened mukavele ve kağıdlardaki be - sız Somalilnnd'ına buradan başka bir talyanın nüfusu 1 sene içinde 424.394 re 1 ece15• ma u esas ar uzenn e ~una-
tilntiitir Un~rı layihası Meclise ve - her imzadan Noter taraflndan re'sen noktadan hücum etmek imkanı yok - kişi artmıstır. kaşada bulunmayı kabul etmektedırler. 
tlıaddeshıd Yıhada kanunun 9 uncu yapılacak ıabıt varakalanndan maktu tur. . Harici ücaret Londra ile Vaşingtonun istek~eri U -
~ildik de Yapılması teklif edilen de- olarak 200 kuruş harç alınacaktır. Hu- Roma 20 (A.A.) - İtalyanın harici zıkşark meselesini ~eynelrnilel bir kon • 
l:Jın~ ~r:. susi vekaietnamelerden beher imza için isveçle yenı· b·ır ticaret ticaret b!lfmçosu 1938 de 2 milyar 959 !eransta haJletmektır. J~~~n~a ise bun• 

'unlltnt ır. \kekaletnarne, umumi ibra, 60 ~. kira mukaveleleri için vuku· " milyon liret açık göstermiştir. mutlak olarak muarız gonınuyor. Fakat 
sened tn•::. buz, ölüme bağlı tasarruf bulan müracaat yalnız belediyeye aid anlaşması ,· zala d zaman ~le noktai nazarların yakınlaşıp 
baki ka\1dave.Jeleri, ölünceye kadar kontrat pullarının Usakına münhasır m n 1 Maliye Mubasebat Umum davanın yeşil bir masa üzerine nakıedi). 
~lad ed. ı'nı hayatla irad bağlanması kaldığı takdirde imza ve mukavele a - Ankara 20 (AA.) - Öğrendiğimize Müdürlüg"' Ü mest uzak bir ihtimal değikllr. Japony~ 
dıh.... rne k k " ı 1 kl nın istilası kadar Çin için korkulacak bir -..ı::sı h·b • an oca mallannın i - dedi ne olursa olsun maktu olarak 50 gore, sveç i e yeni ticaret va iring an- Ankara 20 (Hususi) _ Maliye mu· ih . 1 1 

' 1 e 1aksim ve ikraz ve bun - kuruş haN> alınacaktır. hşmalan ı.ıkdi hususunda bir müddet - tımaı 0 an bu tarzı tesviye, her şeyden 
bıalk- A ·:r- hasebat umum müdürlilğüne tahsilat evvel Çine de~L Çinden istifade etme'-o tenberi Ankarada cereyan etmekte olan -d· .. Şe 61 

• an t t k H. 1 . h ,. . mu ı.iru vket Adalan tayin ed.i.lmiş- isüyenlere yanyacaktır. 
h k 

n an 1 mer ez ıt erın ususı yaven muzskerat neticesinde tesbit edilmiş olan t' an ) ır. Selim Ragıp li:YMç 
aandirekfürlerin~ .Am~bya m~~u~~h~yn~ro~a~~====~~====~=~~~==~==~=~~~=~ 

to l ca imza edilmiştir. Anlaşmalar İcra. Ve - Başvekı' I Ço k E • K 
l3 l p anbşı sona erdi konsolos tayin edildi kiUeri heyetince tasdiki müteaklb 20 IU- cu sıroeme urumun da 

ltı. e grad 20 (A nunusani 1930 tarihinden muteber olmak 
e111ıeketl . A.) - Balkan Antantı Berlin 20 (Hususi) - Hitler'in hu • l"eJt erfnın Üzf'rP mer'iyet mevkiine konacaktır. 

la törlerinin ü .. m~rkez bankalan di • susi yaveri yüzbaşı Vidernan, San Fran Bu anlasmalar esas itibarile haien 'hü· 
ınde 'S 1 ÇUncu toplantısı bu ayın siskodaki (Amerika) Alman başkon -

t~tur. ;pı an celse ile nihayet bui • soJosluğur.a tayin edilmiştir. 
itn b· Utnarnedelti b-t- l l 

i!e t ll' karşılıklı 
1 

u ~n mes.e ~.er Diğer taraftan propaganda nazın 
etkik olunınu tn ayış zihniyeb !çın- Dr. Göbels'in vazifesine nihayet veri • 

d6~ ciirektör~e~· d" leceğine dair doiaşan şayialar, tekzib 
ızıerırıa . . n, unyanın başlıca edilmektedir 

t.u tebalil e J~ıkrann idamP.si lüzumu- _· ------
llntkan ı ettınnişlerdir. Amerikada iki 

Alman casusu 
Mahkum edildi 

~asebetlerjıneınıeketlerinin karşı lıkiı rnil
l ediye eın· ne gelince, banka direktörleri 
enen hu~aŞIJıalarının kendilermden bek 
~lifahede 8

:.ternin eylemiş olduklarım 
e ışlerdr.i Londra 20 (Husust) - Vaşington • 

İtaly Y dan bildiriliyor: 
an • ugoslav Geçenlerde Panama kanalı mınta -
görüşmeleri kasında carusluk yapmakta oldukları 

b lieigrad, 20 şüphesile tevkif edilen Almanlaroan i· 
~~leyjn avıanJA.A.) - Beljede sa - kisinin muhakemesi sona ermiştir. 
bı/1e .. Stoyadinoı~ta~-sonra Kont Cia - Bunlar lk.işer sene hapse mahkiim 

tnuı~t Yap vıç 
1
°gleden sonra uzun edilmişlerdır. Yakında, diğer iki mev 

~ ardır. :kufun muhakemesine bakılcaktır. 

kJ.mden s:ıkit olmuş bulunan son anlaş -
ır.alara müşabih bulunmaktadı:-. Ancak 
hususi tak&\1 muameleleri için her iki hü
kumetçe daha geniş imkanlar tcmlnı der
piş olunmuştur. 

Bakırköve bağlı yedi köyün 
isimleri değiştirildi 

Ankara 20 (Hususi) - Bakırköye bağlı 
yedi köyün adları degiştirilmiştir. Lit • 
ro3 köyü Esenler. Vidr0$ Güngördü 
ÇıCıtburgaz Bağcılar, Ayapa Kin7.lı, Ma
fas Kocasinan, Ayayorgi Kayabaş adlan
nı aillıışlardır. 

Çek Hariciye Nazırı 
Berline gitti 

Prag 20 (A.A.) - Çeko-Slovak hari • 
ciye nanrı Berline gitmek üzere bu ak
şam Pragdan hareket etmiştir. 

"aşvekil CelAl Bayann evvelki gün Çocuk Esirgeme Kurumunu ve Ana 
Kucağını ziyaret ettiğini yaznıı~ık. Yukarıdaki resimde Başvekil yavrula: ~a 
bir arada görülmektedir. 



Yeni haremde muallimlerin terfi 
müddetleri deQişdrillyor mu? 

Rumelikavağında 
iki molUr çarpıştı 

Kumaş ve dokumalann ucuzluğun 
temin edecek yeni tedbirler alml 

Muallimler kanunun neşrinden evvel teşebbüs yaparak 
iadem zammı müddetinin çoğaltılmamasını istiyecekler 

Müsademede motörlerden M·ıu k f bıikal b • ı · · b. ld e b. · b ttı, ka ta ı umq a an aa ı 1f ennı ır e en Y 

t
1~.ı al kuprt nldı merkezden idare ederek ucuzluju temin edece ve a,.a an an .. · 

Veklleüer barem bnunuacla kendile- çede blru bbanklık mevcudsa bir mlk· M.1111 Şef İmıet ln&rll. pmall Anadolu vaeya lmmını ambarlara k•ltl 
lllM taalldk eden ıadtMtı tesbit etmiıler· dar muaJlimt: kıdem zammı verilmekte Dün ub•h Rumellbvafı lnihule 'bir mmtakuında yapbklan tetkik •yahat. 1ena ve to2uk mal geUrilmedipi 
mr. 1ı1aartf Vetlleü ,.m baremde mu • idi. UUSUll muhasebe bütçelerindeki va- deniz kazuı olmUftUr. lerinde halkın ıtYecek ifile çok yakın • stlrmilftilr. Tüccarlar ile pktt 
..unnı.rtn terfi müddetlerini değiftir • ridat mikdan muallimlerin kıdemler1'e Vakfıkebir limanına batlı Mustafa dan ıllkadar olm111lar ve bu bUIUlta a- varya veren bir madde olmasını 
aiftir. Yiibek tahlil 8Öl'll1Üf liae n or· mütenasib olarak çolalamadtAmdan b•r Kaptan idaresindeki üç tonluk Aslan m. likadarlardR bazı direktifler vermifler- aon gelen partilerin uhnda bozllk 
ta mekteb muallimleri iki 1enede bir k.ı- çok mı.allimler kıdem zammı alabGmek törü dün aılıı İstanbula gellrken b · eti. . tunu ve bu yüzden tekerleri _.._,_ 
411ım zammı almakta idiler. Kadro. talı- i~!n be1, aıtı·sene bklemekte irliler. Yeni ranlfkta Karaelmu ldlı bir mot6rle kar- Haber aldıAumza göre, milU kumaı ve i1zerjne §irketin. yüzde yirmi 
lllat ftll.ir aebeblerden dolayı da bir haremde üç senelik kıdem zammı müd • pıaşmıı ve iki motar aralannd~ pek u dokuma fabrikaları bu direktifler ilze • makbul olnuyan mallan iyi eüıa 
tlr!O. vaktinde terfi etmek kabıl olama· dC'L1 dört seneye iblAI edilmiştır. bir mesafe kaldıktan IOlll'a birbirlerini rjne 1'arekete geçmifler, satıf lflerlDi b1r ra kanştırarak sipariıleri teslim 
makta. Oç bet sene be~emek zarurf'ti Muallimler, yeni haremde mağdur va- gördüklerinden manavra Y'pmalanna elden ve bir merkıe7.den idare etmele fdd!a etme~ ve bu yilJJden ) 
Mal oJ~a l~. ~ualliml~r ötedenber~ ziyete sokulmUf bulunduğundan kanu • in.kan kalmaJ1U§ ve müsademe etml'1er. karar vermişlerdir. Sümerbank, Kara • n zı~a gırmekte olduklanm 
llıundan 11kAyetçı idıler. Yenı tadilitıa iki nun neşrinden enel teşebbfıs yapılnuıı.1 dir. MüsadPme neticesinde Aslan motörtı mürsel, Yü."1 ve İpekif, Süreyya Pqa ve u.ektedırler. 
-.ıe bdem zammı müddeti üç seneye çı· brarlaşıruştır. Maarif Veklletinaen 1n- parçalanarak batm.ıf ve motör kaptanı diğer mensucat fabriblan mamulltla • --·· .... - ............ - .......... . 
bnlımftır. dem 7.ammı müddetinin çoğaltılmaman ~. :V.ustafa ile Şuayip ve Mehmed adında nnı. bir aatıf m.atazuında tefhir ede • ŞEHiR TIYA S 

Muhuebei huauliyelerden maq alan teııecektir. ile! tayla denize döldllmii§tel"dir. Kazaya cekleı n maliyete yüzde 2G-ıs niabetln· T-;;7 :-o u .tyL A 
at mekteb muallimleri iae barem mu • Halbuki mekteblere yapılan tehacii- sebebiyet Teren diler mott.. kaza ma- de bir illw yaparak piyua ıoptancılan- l.tiJtw _...... 
a8'!nee iç aenede bir kıdem zammına mil tnlemek için muallim sayısını ço - hallinden uzakl8§DUI olduğunda denize na ve perakendecilerine atıp çıkara - Gi-.d~ S, 1' 
lak a.betmette tdiler. Bar tene kıdem için bet. alu aene beklemekte idiler. Yeni düşenlerin vaziyeti tehlikeli bir hal al- caldardır. Aynca altı aylık bir bedi u- ~ s.1•;;; .. 

amlanm teeblt etmek :zamam gelince barem milnuebetlle muallimlll~ ya~ - mqtır. Bu arada e.ıo Boğaz • Köprii poa. 11düde teala edilecetttr. O 1 L U M U 
mahallt husıul muhueltenin biltç~ hn raAbeıin azalm~ mevzuu bahsoldu- tasını yapmakta olan Şirketihayrtyenin Şimdiye kadar toptancılar kumaf fai>- -----------""l 
tkden llÇirllmekte. eter o tene büt- tundan Vekllet yem tedbirler alacaktır. 54 numaralı vapuru denize düşen motör rikrJarmdan ,O.zde yirmi ve dlSrt aylık 

Do .k. lr 1 e· t b·ı k d mürettebatının feryadlanm du bir kredi ile aldıklan mallan piyasaya n 1 1 amvay ır o omo 1 azasın a bolulmak ilzere olan kazuedel::rı:~ ve <diler ellere yüzde altımf, ,.etmı, Dfs-

b ld ki U k• • ı d rat"ak Büyükd Jikelesin ıkarmqtır b.?Unde klrla satmakta ve halk pahah ara 8Sf yo an Çf 1 Ç iŞi yara an 1 Deniz Tica: /;üdil füA.o; 
8 

t b • milbayaatta bulunmakta idi. FÜlrlkalar 
re 1 r 15..a ve za ıu hA- ır.il§terek sabf ifin• yakında bqlıyacat-

Dlln abah pııe iki tramvay arabası Dün sabah aat on buçuk sıralL"lllda dise etrafında tahkikata bqllllllflardır. ~dır 
J'OldaD Çlkmıf ve bu ybden epey bir Kabatafta Dolma'bahçe sarayının garajı · ERTUARUL ulJi 
mlddet 1eyıiiHfer inbtaa utrall\Jfb.t. önünde 'lç kifinin yaralanmasUe neti - Komisyon Satia Hariçten gelen çiçeklerin • TiYATROSU 

Sem aGnlerde h91De11 her lfln tesadüf CE:!enen bir otomobil kazası olmu~ur. • gOmrUk resmi artırddı T••-- ..... 
edil• ı.u ~ h&c11Mıer, halkın_ lfle - şoför Sallhaddintn idaresindeki 1705 bınasının k ı· · < A K r o R K ı 
mde aecfkmelerini intaç eWli sıbı lrı- numaralı taksi otomobili, içinde üç yolcu ıyme ını Set'best idhalAt rejiminin tatbikinden . Bey.elailel ....,._ 

a7a utnyan arabalardaki yolaulan da oldutu halde Kabatqta uray garajı a • t kd• 11• 10nra muhtelif memleketlerl.-yapılan ti- p 1ı: alımda· in•• 
ttllt ... endipye ctlltürme'ldedir. nüne yaklqtığı mada, İnhisarlar ldart- a ır e 1 caret anlqmalan üzerine memlek~Jmtze • J . 

Db 110 numaralı l'atih • Harbiye sine aid toförSattetin idaresindeki 225 Salıpuanndald Satı id i,; bilhusa Holanda ve balyadan taA w - Batla s ARA Y 11 ..... .a 
tnmftJ arabua ltaraWyu wajdan dCS. numaralı kamyonun manevra yapmakta Denizbank t afınd feazlaye fi~ U ahnnamn muhtelif cins çiçekler idhal edilmekte kil. Pulu mnaffala:ptl.r a. ....... DOltcnı 
aecetl mıada bl!denbire yoldan çıkımf ar an a l • ç· . . LAMOUR•aa •• 908 '" aıi.._,mel tılmllll 

olduğunu ~üt fakat cadde üstünde dığı 1d<iiMlannı tahkika memur ecmen ıçekçıler cemıyetl bu idhalAtuı yerli 
w hıftf ..,mi olan yolda ldrtlkle!Ul'eğe . ' ı kl i f ' tı O. -'-- 1.. geçebılecek kadar yol bulunduğunıı tah· heyet. mevzuubahl binanın kıymetmt Ç çe er n sar ıya zeuu• ço, tesir et • 
..,ıamlf ile d9, fttlnanlll p~tUe mel- min eden tof8ır' SaWıactdln. otomobilin takdir etmek üzere bir komisyon MIÇll- titini iler.i silrerek Ziraat Veklleıtlne mil-

~.~ .. ~zanmıc~• pçllnıiftlrd t.lDil ter siiraıtnl azaltmıyarak ayni hızla kamyo- mesini istemişti. Nafia müdürü BednnJn racaatta bulunmuılardı. Haber aldJlımı-
~ uc, pne araauy e.e Aa n - . . " • z· v 1...U.-ü 
at.rmda 1dr evvelki hidilatn vuku bu) .. nun yanından geçmek isteml§tir. Bu ara- reıslıği ıltındş ve Belediye Fen İşleri mil- z~ gore ır~at. eııuwı::u meseleyi tetkik 
6ata mahallin biraz ileNIDde olnıU§tur. da otomobtl bftyflk bir matle kamyonun dürü Hilsnü. Em1'k müdürü İzzet, mü • ecerek cemıyetı haklı bulmUf ve bu hu-

Jm nmaraJı vatmınm ldarnlndekf ön çamurlutuna çarpmlf ve bu ant çar- hendia Mustafadan te§ld1 edilen komla • su5ta '>ir kararname hazırlatmı,ırt. Ve
~atlb trunfty arahul. ltarak6y pışma neticesinde taksi toförü otomobilin yon Sntie binasının kıymeti!li takdir et- killer Heyetinden çıkan ve Yilbek t•. 
den ~ ı.ttbmetlne ayrılan maJıa1. ıilratlni bunala vakit bulamade bıraz mtf. bu hmusta hamiadılı raporu De • dika iktir81' eden bu kararnameye a&re. 
.. Ylnjı d&ıerbn ,oldaa tabuftır. il!ridekf elektrik dlreline de çarpal'Ü niz~ umum müdürlüğüne vcrmiftir. lt~içten idhal edilecek taze ve kelflmlt 

parçalallJlllfbr. Otomobilin içerilinde bu- Bu raporua göre binanın iradı pyrl çıçeklerin beher kfloswıdan yirmi bet lira 
Etriiak va unına bir lunan Münir. İzzecldin ve zahire tilccar - aalisi on bin ahı JÜZ seksen liradır. K\)o gflmrük resmi ahnıcütır. Bu husus ---

- ~ lumdan Vull kua eanamnda muhtelif milyon bunun on miılini binaya kıymet rüklere de tebliğ edilmlftlr. Bu karar el· 
tecnıbe ıefen yapbnlacak yerlerinden yaralanmıf!ardır. .olarak takdir etmiftir. çekçiler arasında bayük bk memnunı,n 

Ymt alman ftPUl'lar ... ı.ını tetk!k Çok <ibr ıuretM JU&}anan Vuil hu- T ş· k-. uyandırmıştır. 
etmekte oıan mutıtıeüt kcımilJ• clb de tmeye kalchrıhmt. diler 1ara1ııann mü- ramvay ır etı Bozuk şeker getirildill 
fabpu1arma dnam etndftir. clavatlan J&pılnnfbr. Tabi tof&il Sall • murahhaslan · dd. d·ı· 

Kamtqon Drl* vapuruna 1ı1armara- haddin kazayı mtıtealtib uçmı1o tam • d" A k . . ı 11 e ı ıyor 
da Mr ~ .ıst yapbracak " va-. yon tot&1l 8affwt yakalaımııftır. Zabıta un n araya gıttiler Şehrim!%de pker tllccarlan 1cm sGn. 
pana l9JU' halinde muaJW eclwktir. U!ıkikata baf!amıp. Trımvay firketiniıı hilldllnet tarafın • lerde hariçten bozuk ve ıslat mal plcll-

dan atın alınması müzakerelerinde fil"" linr~en dolayı filtlyete bql&mJflarcbr. 

Peynir toccarlarının haklı bir istekleri bti tema!! etmek üzere Belçikadan teh· Şeker Fabrikalan Anonim Şirbti bu fi· ORMANLAR PEalsl (Tma) ..._. 
Eimize gelen idare meclid reisi Spesiyal kAyetlere karp IOll defa Çeko.Slovü;Ja- Dl"'8a Feb Januıl, Barla ..t ı 
ft artacbflan. latanbul muTahhaslariJe dan getirilen 500 ton tekerin Jabm a • j da '1tuillth .... ..._ _ _. 

beraber dthı Ankaraya hareket etmif - t~;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;iii=. 
lerdJr. Murahhular Ankarayı hareket • Hua laof iki ..at --.1-... 1. .. , 
!erinden evvel Tramvay firketi mer • hem •~-
bzinc!e bir müddet meyu1 olmuflar ve de eaclaa •• kahkaha Ue ..._k için 

~:::n:~ı:ı=~ BugUn T .AB 11 M Sinemasına gidin' 
-:~Ta71irketininPazartesıgiindAn- ve FER NAN DE L'in 
karada INııflıyaaü olan müzakerelerde h'1tıbnethı tekHfinı kabul edeceli ve MOziSJ•n, KovboJ, Mu Taciri ,,. ltek rollerini OJlllHlılı 

bundan evvelki mtızakerede oldutu .tibi A ş K M A H K UA M u 
fazla fiat talebinde bulunmıyacatı anı.. 
plmattadır. 

•neon. en mDllemmel ••en n.,'•U filmini ....... 
Bu mmtn bua ln•mlan NORlılANDJB Yapurwula w 

KALIPORNlY ADA oenllaittlr. 
fehremaneta memmlanndan meıtıum aa1 ı•a...- • .,.. - JH-• tmıaıun otıu. a1111raı Cemal lloUanm dama- ...... en ıı;;;n....n vnnAL Son dDnya hallerlePI 

-..------,···---· -·-
ÖL 0 M 

dı Oaunkilprll Btlttmn tabibi ıı.ıı Kadit· ı===:;:~Bu:gtl:n:.:u:at~ı ~T~e~2.~80~t=e:uz1:ı:a:t11~m:a:u:n:•lfl:r·.:==== 
Pwt'* •ıı ........... °'911 ~tnrlfl llıua llardell Llll Mlebeetnchıı: ~ 

Jlt Nb •W ....,_. amrmda mahallin buhmıchllu Jıerde lhıup atıl • BlJRILUf KARI.mı B U O 0 N iNCE • ZEVKLi - NEŞ'ELI BiR IEVZIJ 
HERKESiN BECENDICI NEFiS FiLi llUhmaa .... ,.,_ Jtl•• nrala. muı -ıııt Wmnmdan dolru ,anımı.. Pek fino J9llDda tedaYl edflnwkte old1llu MELEK 

en J""hnea •belllle Ytmifte Tllib Jl&Jdarpqa hutantllDde llaıata ~ 8inem1111Dcla 
lflmrllbe nak1ed1Jmlttir Tliceu" .. mektedJr. llatbamnu kadar plip va • 11DJDuPar. OeDaMl 1ıa111ı ....ı _,, Mle 

aaf ardı,. ve mafualar kıralumf .,. &-~ bu . .. ~ anlatan eenaf bu helft.. = .=zıtUr~ aue_: 
almlldekl peynir mnslmlndaa tttbaren peJIW' pı)'Ulll açılmadan evvel der· rahmet w bdlr1l af1Mlne ...._ ........ 
flhıln beyu peynir ticareti merbzt ~ hıJ oradan bldutılıp bafka bir mah.U. ederls. 

nm olmUfhlr. l'abt TBtilnlftmrtığft de- n!'klf için alAkaıdar m•kamın nazarı dik • -------------
nt1- mahallfn meydan1nda bir heJA var- kaıinı celbetmembt rica etmlflerdir. Bu HALK O P 1R1T1 ...... 
İllH' .,. 1nl h•lt ela pek fena koku ne,ret • yerinde talebin fatanbaı belediyen ,,. betJeaea operet 
mekt8dlr. Bundan bfttthı emaf Te fi •· Eminöntl kıymakamhtınca nazan dik • M 
babı mmee..ır oldufu lfbı pe7!1ir Jibi kate ılınarRt 1lzmı ıelen tedbirlerin it- odern Kızlar 
ltir pfa maddMtrltn de mil.teaffin bir tthaz edJJecefinden emin bulunuyorua! 
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Fransızsa Silzlo:· AN NA e8 EL L ~ 
WILIAM POWELL 

Aynoaı Puımant DD.n1a Haberleri 
..... ..t 1 n a.ao da Tenzllltlı M•tlne 



lzınirdeki köy muallim 1 

lllektebi köyler için 
Yeni elemanlar hazırlıyor 
8u 
Çoc:k)e 62 mazun İzmir köylerine giderek köy 

arını okutmağa ve köylüyü tenvire başladılar 

kızıı~. l .,..-qlluclak· kö 
trıe ırrı.i.r Ulus . ı Y muallim mck"tebı talP.beLc:ri ders tatbikatı esnasınd'a 

ter~:~~ nıis/sı) - _B~r zamanlar A -ı lü zirai i~leıle yapıcılık ve köy yapıcı
l.eb· ıg~ Ktıııeu~~erıe~ın~ faaliyet gös - lığı, demircilik işlerinden anlamakta • 
ien

1
' şllll<ii Tü ~d~~ı-~oy muallim mek dır. Bu öğretmenler, köyün içinden ye

~Ve at~i r k""koyunün arzuladığı tiştikleri jçin kısa bir zaman içinde köy 
8@n ki<ı nıeşgn 

1 
~.Y elemanlarını hazır· ruhuna gayf>t iyi nüfuz etmişler ve köy 

ler e llıües.sese u dur. Geçen sene ve bu lü ile alakadar olınu.şlardır. 
>'etı:~a!:llıda cfa~;:bu~. otlunan ~l~~ - Kendileriı.e köy k~tibliği vazifesi de 

Bu k~evcuct oldu ~mus ~sna a ılı · verilincf>, koy öğretmenleri bulunduk • 
l'anı1 v oy !tıüessesesf1· an aşılmıştır. ları kö:ıün adeta nAzımı olmuşlardır. 
ıtn Pr e ?nüf1'?datı d~ın çal~ması, ~ro~ Bergamada tayin olundukları vazifele
benile~~tnından 

1 
ıger mekteblerunı. ri gayet iyi başaran yeni köy öğretmen· 

tüsu h ~~r_ki buras a~amen .. ayndı:. leri ilk olarak köylerini badanalamış • 
Oltttı ~o.e, ınüstaık~~ ~:.crube e~tı- lar ve kışlık zeriyat üzerinde köylü ile 
dıidıği !l Pro~aml oy ~uallım birlikte çalışmışlardır. 
&~llı.i _.bir Yel"dir. D~_:ının tecrube e · Simrli köyler için yeni bir devir açıl· 
bltrada 5·50 dakika 

1
fer ~~ullarımızı~ mıştır. Köy kızları için Kızılçulluda a

lad, k·· asgari iki b 
0 a~ ır d~rs saatı çılı:m knrs genişletilerek ayn bir kısım 

~tsıe oy Unsurların uçu saatt1r. Mak· halinde calışacak ve her sene yüzlerce 
<lilerintaJondan ala~ :eşgul olduklan kadın köy muallimi yetişecektir. 
"t!tiı 't()Plt• b' a ar ederek ken • 
~ en ın .. Vz ır şekilde çalıştırmak h k .... d 
tı;cud\Uı- Uu münakaşa yolile sınıf Saray UkQmet o.nagı yan 1 

l3 eıt v~ : ~epsi~e anlatmak, takrir Kırkla.reli (Hususi) - Geçen hafta 
~rı u s!'otıe illt rır edıleni almaktır. yanan Saray hükfunet konağı yangı ~ 
llıtt ~e. g<stıdp mezunlarını İzmi.rin köy. nmda mühim ve kıymetli evrak ve mal 
~~ hlı t~rn:en bu müessese, 62 köye sandığı ka.c;ası kurtarılmıştır. 

Geyvede 
bahar havaları 

Geyve (Husust) - Bir haftadır, ha. 
valar gayet açık ve güneşli devam et. 
mektedir. Ortalık ısınmış, her taraf 
zümrüd gibi yeşi11enmiş ve bahar ko • 

kuları gelmeğe b~lamışhr. Tarlalarda
ki ekinler l O santim kaaar boylanmış· 
tır. Bu yüzden odun ve kömür fiatları 
da ucuzlamıştır. 

Zürra tarla ve bahçelerinde çalış • 

maktad:r. Çiftçiler şimdiye kadar bu 
ayda böy!e güzıel havalaır olınadığmı 
söylemektedirler. 

Sayfa s 

Nazillide odun· fiatmın yüksekliüi 
yüzünden ağaçlar kesiliyor 

Bir kısım köylülerin tarlasında meyva fidanı yetişti
receği bahanesile palamut ağaçlarını keserek 

pazara sevki palamut ihracahnı azaltacak 

Nazi!liden yazılıyor: Odun - kömür ı lndırmıştır. Öğrendiğime göre yalnız 
meselesi burada bazı garibeler doğur· bir köyden bir ay içinde beş yüz araba 
muştur. Nazilli rnıntakasında bir kısım palamut odunu çıkmıştır. Nazilli yal -
köylüler buna kurnazca bir çare bul - nız pamuk, incir, portakal, zeytin .. de -
muşlardır. Şöyle ki: ğil ayni zamanda bir palamut mıntaka

Tarla veya bahçesinde (palamut) a· sıdır da. Bütün dağ kövleri ve Aslanlı, 
ğacı bulunan bir kimse hükfunete bir Güzel köv, Durasıllı, Kestel ve Yalın • 
istida ile müracaat ederek tarla veya kuyu .. gibi ova köylerinde bol miktar
ba!ıçesindeki ağaçlan kesmek istediği· da palamut ağacı \"ardır. Her yıl bun • 
ni, yerine incir veya zeytin fidanlığı lardan binlerce çuval mahsul İzmi~ 
yeti~tireceğin~ ileri sürerek orman ve sevkedPir. 

Bu sene baharın pek erken olacağı ziraat dairelerinden kanunun imkanı Fakat bu gidişle böl_gede palamut a • 
ümid ediliyor. nisbetinde bir :rıüsaade almaktadır. encı kalmıvacak, palamut sevkiyatı çok 

Bir balık 
San"alı batlı 

Bundan sonra agnçt?nnı odun yaptıra. aıalacaktır. Palamut gibi ihracat ürü • 
r~k ~raba ~ı~ kasabaya sevketmekte, nü veren yeHc;kin aeaçlann kesilmesi 
agaç.ar kesılıp, odunl~r satıldıktan son. süratle nıenedilmelidir. Orman kanu -
ra da, Rrtık fidanlık lafı da unutulmak-

K~ (Humsi) - Balık almak üzere tadır. KPsıl<'n palamut ağaçlarının ye
Antalyadan Teınreye gelen bir sandal, rinde :fidanlık yeH~tirilmedii{i gibi köy
Beymclek dalyanından bir miktar ba- !ünün bu "ağaçlardarı her yıl mahsul 
lık yükledikten sonra, giderken, Fini • almak imkanı da ortadan kalkmaktadır. 
ke ·Temre açıklarında fırtınaya tutul· Kasabada bir araba odunun 550 ku • 
muş, batarak kaybolmuştur. Sandal • ruşa satılması bu avaç kat'iyatını hız • 

nıınun rnü<:ı; :d maddelerine göre ter • 
tibat almar:ık ilçe. ve köylerde meyva. 
s ız ve iht iyar orman ağaçlarından bol 

m:ktarda odıın ve kömür temininin ko

layına bakılıp bu derdin hallinde ace -
le etmek biı zarurettir. 

ctlardan ~~i ~n~nnı ku~rabilmiş • =J~z~m~i=r=d~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lerdir. Diğer gemicinin cesedi ve san- Bergama müzesi 
dalın iri bulunamamıştı. Bir kadın Hergiin biraz daha 
Ürgilp te şehirler 
Arası telefona 
Kavuşugor 

Alfan düşert'k öldü Zt>nginleşigor 
İzmir (Hususi) - Ç~e kazasının 

Kayalık ID€vkiinde feci bir hadise ol -
muş, 7() ya~ında bir kadın attan düşe • 
rek ölrr.üştür. Hadise ~öyle olmuştur: 

Çiftlik köyü halkından Sadettin 
kavın valirtf'si olan Bavan Naime bir 
beygire binerek Çeşmeden İzmire geli· 
yormuş. İhtiyar kadın Kayalık mevki
inden geç~rken karşısına birdenbire 
tütün yüklü bir kamyon çıkrnışbr. Şo· 
för kadını ve beygiri çiğnememek için 
hemen fren yapmış ve kamyonu dur · 
durmuştur. Hayvan. ani olarak karşı • 
sına çıkan kamyonu görünce ürkmüş 

ve şaha kalkmışt~r. Bu esnada kadın 

attan yuvarlanmış ve baygın bir halde 
bir saat kadar orada yattıktan sonra öl
müştlir. Yaoıln tahkikata göre, Bayan 
Naimeni!ı havvandan düştüğü vakit 
kaburg3 kemiklerinin kınldığı. vücu ~ 

dünün mnhlelif yerlerinden berelendi
ği ve bu yiizden öldüğü tesbit edilmiş • 
tir. Talıkikata devam edilmekte ve bu 
ölün) hadisesinde şoföriin de suçlu o • 
lup olmadlğı ara~tırılmaktadır. 

Bergama (Hususi) - Bergamada bu 
sene yapılan hafriyata nihayet veril • 
miştir. Gelecek 
yıl bir çok evlerin . 
istimlaki yapıla • 
cak ve hafriyata 
devam edilece' 
tir. 

Bergama müze · 
si ise günden gü • 
ne zenginl~rnek -
tedir. İzmir - Ber· 
gama arasında ya 
pılması mukarrer 
asfalt yol ikmal 
edildiği takdirde 
Bergama hara -
helerinin ziya • 
retdsi artacaktır. Osman Bayatlı 

Bergama müzesi Direktörü Osman 
Bayatlı rniızenin inkişafı için büyük biı 
gayret göstermektedir. Osman Bayatlı 
Vekaletin emrile Yunanistan eski eser· 
lcrini tetkiY. etmek üzere bir buçuk ay 
sürecek bir seyahate çıkmıştır. llıen eninin bın etmiştir. Her on köy öğ. Tekirdağ valisi yangının zuhuru se-

"'lrdır. ~~na·~- bir gezici başöğret· bebleri hakkında yerinde tahkikata Edirne KUltUr~por klUbUnUn Bigada kış hayatı nasıl 
Y og:retmenleri her tür- başlamıştır. f 1 · T Üç yıl once Urgüpten geçmek sure - aa iyeli geçiyor ? 

't'a.rsu ar susta pamukçuluk inkişaf ediyor ---, tile Ankara · Adanaya bağlanan şehir· Edime (Husus1) - Edirne ilk ve or • Biga (Hususi) - Şehrimizin kış ha· 
___I ler arası konuşmasına mahsus telefon ta mekteb öğretmenleri aralanndaki yatı bu yıl, hiç te şikayet edilecek gibi 

~ll~ur0: Cliususi) - hattı po.crta telgraf umum müdürlüğü • mesleki tesaııüdü kuvvetlendirmek ve değ-ildir Kış, ge!"çi ilk anlarda biraz 
~abttıı ;nın can da- ı nün verdiğı bir emirle Kayseri P. T. T. ihtiyaçları olan ~~ vakitlerindeki eğ • kendini göstermiş, odun satanları bir 
~~ab eşkn eden Fen Müfetti~ı Fazıl Uraz tarafından bu lencelerini temin etmek maksadile ev • iki hafta şımartmış ise de son gün1er-
ıttaat~lda Pamuk defa Ürgüp P. T. T. merkezine de uğra· velce tec;:is ettiklerini bildirdiğim Kül· de hava mutedil bir hal almış. hatta e-
4,h her 1 tılmışhr. Hat önümüzdeki ilkbaharda türspor klübünün faaliyetine hız ver • rik a~ac;ları çiçek açarak fındık büyük-
~ 11 iııltis /'ı biraz konuşmağa açılaralt halkımızın ve tüc- misler ve klüp binasındaki noksanlan lüiiündc> mr-yva bile vermistir. 

e(ltd_· a eyle - carlanmızm Adana, Me.r.:<in, Kayseri, tamarnlıycı..rı:ık hafta top1antılanna baş· Bu yü7den odun fiatları hayli dü~ -
tt.i uç~· 938 rekoı . Sivas ve Ankara, İstanbuldaki adamla- lamışlardır. mi.iş. Ü<: bucu'k lit·alık ~mıh;ılaT iki 1ira· 
l'.uoyu uçuk ınilyon I rile görüşe bilmelerini temin etmiş ola- Dün ak~am başta Umumi Müfettişlik ya satılmai:!a başlamı~tır. Her sene ya· 
çil\ 'trnıştır. caktır. Bu hattın meyva, sebze, ve ü • Kültür Müşviri Celal Ferdi Gökçay, pılmakta ol:ni. ve burada bir nevi soor 

hıltı b~tovaııın ın'" züm yetiştirme hususunda Anadolu - Vilayet Kültür Direktörü Şahab Akka sayılan cdcvc ı;rürE>si• f!eCPn Pazar ırü-
t.h ... ır Patnuk ın u- nun birinci derecede bir ihracat yurdu ya ve ~ehrin seçkin ailelerinden bazı· nü -bermutad se{l{at vurdu menfaa • 

4 ~
1 Old ın. olan kazamızda fazla Tağbet temin e - lan da olduğu halda ilk toplantı:Iannı tine- gene vaoılmı<: ve bir.iııcili~ al:ın 

~ eyliy~:~nu tak. deceği. kuvvetle ümid. :?ilme'ktf~~ir. yapan Edirne öğretmenleri Kültürspor- « T)übe~inıt Tülü pehlivan d"vesi, adet 
leti "~ :ıffa Ve. Ürgup P. T. T. Şeflıgıne Nıgde ve da geç vakte kadar muhtelif eğlenceler oldueu iizPre carsılarda ve mahallı:>lPr 

ltt "uru~-· İ 11 d P d su t... Uz ova • Ç 1 ukl f b "k d b" .. .. .. nce~~ yo arın ~n . azar an n;aada tertib etmek suretile çok neş'eli bir~ aralarında davullarla dolaştınlmış ve 
~' !aqı·~!lalları a ~ u :urovcY pam u a rı asın an 'r gorunuş hergun posta gelıp gıtmekte oldugu i • ce yaşatmışlar ve toplantı sonunda parsa toplanmıştrr. 
ıtr. " ıy,.t deva Çrnagı kararlaştırmış yecek, tarlasını istediği an sulıyabile ~ çin halkının İstanbul ve Ankarada çı· .. Bu münaseretle süslpnmiş ve VPni 

a..L 'ra]ı~ ....... alar rn eylemekte bulunmu•- cektir. kan gu''ndelik gazetelen· erte"" gu··n saat klüp ba~kanı Ziya Somar soz alarak bu 
.,~ ···• 9 :s ~· h h ft d ed hamud ı?ivdiriJmis olan cTü1ü• nün :ır-
"''-ı vt' llll'ıu-·1 40 zarfında sona ere - Şadi Eli.veşil idaresinde çalı.şan Çu - 12 de okumaktadır. toplantılanTl er a a evam ece • 
''18 <l ·•• r k ı K""ltü "d hE ti · kasına binlerce halk takılmış ve şehir ltı.Otf .. 8ha arı e 0 te muhakkak ki b:r kurova fabrikaları senelik pamuk re - Resi~, tJrgüp P. T. T. binasını ve ğini ve u rspor 1 are ye nm mu rl 

c1Jtib tnüstcha~ır. İnşaatın iknıalini koltesinin dörtte üçünü sarfeylemek • telefon hattı inşaatına memur fen mil • allimlcrin bir araya gelme ve eğlenme snkaklı:ırı do,asılmıstır. Köv u er fara-
a sıl yağmuru beklemi • tedirler. fettişi Fazıl Urazı gösteriyor. ihtiyaçlarım karşılama hususunda can· fından huCJünlerde rrene sürek avcılıri-ı· 

la başla çalışacaklarını söylemişü.r. na başl?nmıs ve kendilerine rehbPr o

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
KarabUkte bir mezbaha 

yapılacak· 

larak muvakkat memurlar tavin Mi\· 
miştir. Yıll~rdanbeti bur:ı köylerinde 
yapılmakta olan c:ddi mücadele save • 
sinde şehir ormanları canavardan he • 
men he..ınen yüzde yetmiş nisbetinde te 
mizleruniştir. 

... Amerikan sınema yıl
dızları .•• 

. . . Çarşaf modasını ka -
bul etlllİ§ler .. 

.... 

Hasan Bey - Şu moda • 
nın budalalığına artık ka • 
dınlar da inanırlar sanı • 
rım. 

Karabük (Hususi) - Safranboludan 
gelen Hükumet Doktoru, Belediye Re • 
isi ve kaza Veterineri tarafından Kara
bük'ün sıhht ve ticarl durumu kontrol 
edilmiş ve sıhhi et yenebilmesi için as
ri bir mezbaha yapılmaSl tekarrür et · 
mi~lr. Belediye Reisi tarafından ek -
meklerln narkı üzerinde tetkikat yapıl· 
mış ve narkın bir miktar indirilmesi 
muvafık bulunmuştUT. Hamurdan gay
ri !thht birçok ekmekler müsadere e • 
dilerek köy odasına teslim edilmiştir. 

Kış günlerinin kahvehane hayatı ya· 
za nlsbetle çok farklıdır. Hele Pazar 
günleri bir müsamere, bir konser, hiç 
olmazsa, bir konferans bile dinlemeye 
muvaffak oiamıyan gençlik, akşamla -
ra kadAr knhvehane köşelerinde vakit 
öldürmektedir. Halkevinin kapısından 
bakan yoktur. Şehir klübüne rağbet 
fazladır. 



ANCI ~ 
E viten paltoeuz çıkmıştım. Yoı. ı -Zavalhcık ,a deli, yaliuit m ;t,e

da yilıilrken terle<lim, ceketi. ceil yoki 

Pratik yenilikler 
f Arkadaılanmn paltolanm ç 

tüccar oQlu muhakeme e':' 
mt eHme alıdJm. Şapkam da hııtm• alırbk ~ 

- Of, ne kadar mcak. . du. ımm. aldım. lıfend1flmle terimi 

Yanımdan beyaz keten elbiseli er • kuruttum. 
bkler, ince emprime roblu kadınlar - Dm bu~ böy1e dolaşınam 

Sabf itine deWet ederek beş lira komüsy 
koltukcu da 1 ay hapis yatacak 

pçlyorlardı. Hepsi.nin de yüzlerinden teşemmtıs ederim. 
mcaktan muztarlb o1duklan belli idi: Bir obnobile atJechm. 

- Of, M llCak! - Şf>f&', evveli penceıe1ed a9 
Bir sucunun &ıünde dunhmı: Ev:imhı 8emtiııi l!Gyledim: Zengin tılr t6ecarm •olan~ ·ıbu Sll'ada lfm•nda r_.,,irJl 
- Bir budak su, fakat buzlu ol • - Ha.,.cli 1t! ı tik imrincle bir am;, lm'mz1* J*pm:j l!lfti.sinln aıbgmdan 

IUftl Evime c!:u;.DftOm. Kapıyı ~ ft hidise dedıa1 Adliyeye iııttkal et • müddet sonra iş!l~e 
ım.ur. qelkmll batıyor!» di,e 

Bu kAft gelmedi, bir mahallebiciye hlzmeiçiye 16yledtm: Kocanızın kolalı g&nleklerini giyer- Suçlu~ bir ..ı.la ~ .tııen bir imftılar. Ba1dmı, e+-
alrdim: - Banyoyu aofuk su ile doldurl :ten dtlğınelerinl kolayca :Uikliyebilmesl saatte ild aı\wJatı;w paltoJuml ça • me vukubulmuştu. T.rak 

- Bana en büyüğ(lnden bir dondur- Odama girdim. Bir kaşede yam:myan ~~ ~l\k yerlerini su iı1e azıcık nemlen- larak dolıum KapabÇR"t•Y• llfnril, th- nistan etse, yabııd i*1t 
mal ba dtınıymdu: dirmıL san tm1hm bir kul••ı;uya bunları 40 JBpsaydı, bz:ı vukua dlll!lılm!ll 
· Kaprüye ıelınlştim. Ada, Moda va· ., _ Bu füzuH şer de boşuna odayı it- * liraya ıabqtı:r. Anmk, pek ba bir Diğer bazı. phidfer ise 
purları hemen hareket etmek üzere ~ • Serili iken ucu kıvrılan hah -=cadele- zaman 90lll'& it me,dana ~an mmn tdrnlstan ID8DIW1'lll 
diler. İÇ'imi çektim: pl edi,ar. _ rin uclannı düzgün tutmak için bir fı~- Tevfik yab1anarak, poBBe tmll:m edil· halbuki Je]kenlidetl ~ 

_ Ne olmdu, dedim, vaktim olsay. Duvardaki takvime gözum Qiştt. ça), yumurta akına batınp ktnılm k3- mit. paltolaım atıfmda ke•fiwtne ke. bırakara1c ,elkenlere 1mı!lllll~ 
iı da buıılarda.n birine binip gitsey • cİkincl'kAnun• ,enın ters tarafına ~ilz. fil olan Ymaf imah>de diler lllr lrol· zayı ievlid ettiğim, IJiJy 
d1m, plAjda kumlara yatardım, deni:ıe .20. tukçu ile bentber ~ wıbdfl. Durupa& başka .Uidll~ 

Adeta kızdım· . K11 gftnleri abtirük n nezle mern • mifJerdir. çlıı talile ecJilmlffh". 
llı'81' Mrlnlerdlm. rdftm am. midir. Bunl&rdan lnırtubnak için ncak ~ m1h dı!a malı.• 4 G•ııde ••• 

YanmWn bir kfirk manU>lu kadm - DOn,ada çok yaıancı g6 dedim. süte bira veya iki kapk bal kanştmp içl- yapıla."1 W11wkıetııdedncle, -c1a taJe. lanlq b.tilm• 
pçU; b6r lcadma, bir de kürk manto • ma, senin bdanm &ftımedim, ;(Jst n:z. Hem karnınız doyar. hem de hasta- be puk flyı. anJ•e•br: - eri 
w baktnn; AMCbm. IDIET BUL lıl~ız geçer. - Ben ima bir bsrts,. ............ ~ dvarmda tsleııea 

* tum.. Teclnt 1lmndı; fakat, • ı •et e • . 

C 8 1 b' I' o mu 'ıdı'nlz ' Kullanamıyacalmız sabun kırıldarmı dip, bmıu, mhama lljlfyMWMllnı El- nayetin nmhakemesi un an ı ıy r 1 btr kaba koyup birkaç damla su ile iti bme\eıhni ~ ~da safhaya ~t~. 1 
sıcak dolu bir kabda eritlnz. Muhtelif Yusuf ismJnde birine 1.'ehin ~ bı • Suçlu, ı~hım, kardeş 

-----.-- • sabun kokulan birbirine kat'l§lllcıya ka- raktım ve bir miktar para aldım. karısın~ ~~z ~tini 8 
Alaçtan DkDz başı 1 BıllOrdan mobılyalar yapıldı dar kanştınnız. Biraz da gl~rine Utve Aradan zaman geçmiftl Tedavi l - d~-~r merme ~ 

Ameribdaıı .son plen haberlere gf>re, ediniz. Krem Jaıtularma bopltııuz. Gizel çin, gene para lAzım oldu DaşOndüm; muştur. ~mm, malı« 
mobilya fabrikalaımdan biri. yeni usul ve çok idare!! olur. Kapalıça?Şlda yaptıfım ilk muamele aorgasunda. 
ırAObilyalar yapanlk piyasaya çıkanmt- * kolaylıkla netıcelemnif. bıraktıl:nn el. - Zekeriya tarlada 
tır. Bwılann hepit blllftrdancbr ve ebe- 1 - Hiçbir şey mürekkeb lekesJ kadar biselero mukabil para tedarlJr elmiş • ne çıkarak fehdid ve mrla 
riya yatak odalarmm eaasını tefkll et- yapqltan ve lnadcı delfidlr. Bununla be- tim. Arkadaşlanmm paltolarmı bir mit ... ~üstü per:.:.,. 
mektedir. Bill1lr koltuk, tanape ve 19- raber pamıa'k:larmıza bulquıca aman- cahillik ettim aldım; e9Wlce elbbele • eve ~ aghJatak h 
JremleleriA altma Jlzli muhtelif renkler- yıkla ailenk temWJyebWralnfz. rfmi rehin alan YU9Ufa da 5 1tn im • Bunu dunmca, ben de ,._,.ıdlllllll"!! 
de ampuller yerleftirilmittir. Bu suretle, 2 - Yeni çinko kablannızm döJdlme- mts,-on vaeıek, hfalethd tmdn et- tim. Bu işi yaptım demişti.detılJllll~ 
pceleri odada elektrik 7almıak kUlfetl d~ uzun müd'det iyi kalmaanı isterse- thn. fki paltoyu Myleoe 40 ihya sat. Dünkü celsede, mild 
ortadan kılkınıı buhmmakta. eşyanın niz tullanJMdan önce içini su doldurup t1k. taleam!ı semetmiş ve bu 
çıkardıJı latif Jflklu, odada gayet hot. buna 50 gram da tuz ve sirk~ katarak bir HAklm ~ sabit olan Tevfi~ 3 ay ,etle tesbtt edilmediğini 
esrarlı bir hava yaratmaktadır. sut ıteıte ltaynatmız. hapse mahkftm, fakat eski mahkOmi • tir. * 3 - Sa-:-armıf mermer, kemikten veya yeti olmadığı cihetle bu cezamm tecil Maamafih, suçlmnın 1 

lısaı dilinden 12 kelime fildi§inden ya~ı.lınış biblolar, tavla zarı etmişti!'. zayı hafifletici takdir! tahfif 
vmafr eşyayı ıçıne tuz :tahtım, .sirke f!e Suç orta'1 Yusufun suçumı tae ev_ rak namn alınmasını ve 

konuşan maymunlar o~arak ağarttıktan sonra, petrola batm1- wlce eösterdiği kolaylıkla bir ~ğun bnuntmun 449 tınc.ı maad 
Tar•hte ilk defa olarak. İngilterede iki mış bir be~e de tekrar oğup parlatırsa- hırsızlık etmesine ile~ W!'mek tecziyeini :Sleb etmiştir. • 

maymmı devlet hlsmetiAe girmlf bulua- ruz Yf!pyenı. ve tertem~ olur. şeklinde gftrmüş w 1 ay ndlddetle Dava, mudafaaya bbn.Jıltlf. 
maktadırlar. Jbm1ar. Singapor bahçeJe. 4 - Mo~ılyalan temiz ve iyi bir halde hapsine karar verer*' derhal 'fıeY.kif 

lnıiltereniıı cenub villyetlerinden rindeki ,ebet ~ bazı nebatat tubnak fçın 50 gram Eaence de ttre- etmişti?'. Pollıte: 
blrlnda neh1r boyunda yetişen bir a • clmlerl toplıyacaldm:dı. Maymunlar benthfne. 50 gram huile de lin ile. 20 Bi dan. icaz 

köldl tJ bir öküzbaşmı an~ pek ~ olmalarma ralmen. Mala~ lfam bahnumunu brlfbnl> bir mahlOI r !l ISllll 'Oç Y"fl1"1a Wr pMlllk 
=dır 0 :.r kl gözlerinizi bir prk millerine dlfea ıceıan~ villyeti- yapırwz. Ytınden bir bezi bunun ıç1rıe mıhabmesına dnam adildi nstUne 4tift11 

ilddet ~ yumadığınız takdir • nln lehcemnden 12 lııelime anlamaktadır· b::,"p mobilyanızın ağaç kısmına 16ril- Liman içerilinde bU tayfamn bojul- Fatihte Sinanağa ua~--
m 

8 
.w. N .. • lar. Kendilerine eimedilir emredfımez. n masile neticelenen 1*' .b1.8DJD mu • .ran Mehmedin .3 yaşında S-

de, &lacın hareket ettığini gorur gıbi ga.terilen alaca tı.nunmıkta, Jhım ge. 5 - Yaflı boya duvarları temizlemek hakemesine Ağırcezada, dün devam dald çncuğa, dün oda iç, .. ..i.:IJllllll""'. 

olursunuz. Halk arasında, nehir kuru • len dallan koparmakta. yere atmakta. lçf ~ fU tedbiri ya~nır. edilmiştir. gal<la kaynamakta olan 
yunca, öküzün de canlanacağı itikadı sonra •laçtan aplı inerek. topladıklan 50 gram Amonıaque, 50 gram Savan Hidise, imanda, Kabataş ~ ne düşerek muhtelif yerl 
derin bir surette kök salmıştır. dallan, mCıteh••elara .ermektedirleT. ~otasslque, ~ gram Alcool mPtbylique'i da, Denizbmıkın Trak w.pmıı ile Na. surette yaralamnıftır. 
---------··--· -·--·- a'!'lştınp bı.r mahltll yapınız. Buna tüy mıkkemaı yelkeı1limm m~e.. Yaralı çocuk Etfal hastan 

~ 
;~iyen bır bezi batınp :iuvarları si- ıi. v~ yelkenlinin batmastle neticelen • dmJım.,c;tır. u. 

N L SL E R
-. Yenwel balını ıı.:k kaptanı Kenan De ,.._,ıtntn Tnm==~ 

,._ reisi Salih, ftfats llbebiyet wrmek Beşikt&.ita oturan Nuriye 

.... "----------------·--- Sebze çorbası suçu ile Abrcezaya wri1mişlerdlr. kadın, vatman fsmailin • Dün, mahkeme but arildafM phid· 67.f 
Dört beş tane havucun kabuğunu lerini ce~ dinlemiştir. 257 numanah tramvaym •. _ ._...,. 

Olıugacularıma 

CerJablarım 
dlhığ• da o turan cS. K. T.• ha. 

J&t sahasında henüz pişmemiş: 
- Bir senedenberi bir genç kın 

H'riyorum. ll'akat aşkı kalbimden 
dudaklarıma aelemedi Söylemeğe 
oeant1m 70b diyar. 

:Re iyi temdüf, sizi doiru yola 
18Vbdm lınll ce.retsizllğintz o • 
lacat, madem ki kendisine söyltye • 
mlJcmınuz, amıftine söyleyiniz. 

* . Bqd.L,.: 
- J4 Onell yqma kadar evlene

awnıtı olan Bayan A E. ye siz de ta· 
llbliDlz. Çok lflzel İhtiyar kız oku· 
JUıllD heabma memnun oldum. Ta. 
llbi ne kadar artara içlerinden iyt. 
llDi bulmak ihtimali o kadar çoğa· 
hr. Fakat siz ldmsiııiz? Mektubunuz 
neden sarih btr adres yerine sadece 
ld harf tqı,.or? İşte burasmı belen• 
medtm. 
~ otana BaT .y. 

Y.-~ 
- 22 yqmdayım. Bugüne bdar 

ne sewbildtm, ne de sevilebildim. 
Acaba .kabahat bende mi? diyor. 

mv f(iphe yok. Kabahat kendisin· 
dedir. Sevebllseydi, muhakkak se • 
vilebllecekti. Maamafih merak et • 

mes5ne Hizum yok. Ben.üz aşk yolu. 
nun bqmdadır. 

* 
kalınca soyup göbeğini rendeleyiniz. Bunlardan m&VDllel MUIQfa Udi _ ra1ı romork arabasına b 
1ki baş pırasanın beyazlannı halka se etrafında, fUJ1}an anla- taş, Akaretler istasyonuna 
halka doğradıktan sonra bir kereviz _ Ben, ftk'a oldulu lll'alaıda, Top- sınıda tramva}"lli ~asını 

dl. k6kü ile iki üç maydanoz kökünü, ka· hane nhtımmda bulunuJO?dum. 'l'nlk den atlamat. istemış ve yete 
buklannı so~up ince kıyınız. Bir iki •puru ııııt.ndan b9tmlf, ll1mıinen bir a~ tekerlek arasında 

Af;roa • 
0

tJpk hattmda Ba7 
y .. 7« 

Mektubunuzu geç aldım. Teınen· 
Dilerinizi inşallah ıeiecek fırsatta 
yerine getJnceğim. 

* Tokatta 11&7 .o. ... ,. 
- Vaziyeti kızın ailesine büt\bı 

fÇ!klı~e anlatınız. Lehte de olsa, 
aleyhte de olsa verecekleri kann o~ 
dulu glbl kabul edjnjg 

* BaT dl B. G.- 7tA 
- Ben onun :yerinde olsaydun, 

mektubunuzu aldıktan aonra, fil ve
ıa bu sebeble üzerinde dmmamayı 
münastb görünce bir kenara atar 
ve unuturdum. Parçaladıktan IOD1'& 

me iade etmek ıalnnetinl ı&e at. 
mudmı. Fakat her karakter btr oı.. 
mu, tahsil ve irfan hayatında muh· 
telif merhaleleri .-çmlf olmak da 
tnwu kemal der«e81.ne ulaftıımaz. 
Burası bayle. Fakat ddnd bir mek· 
tubJa h&dJseyi pratıeno etm1f olma· 
nızı da doÇu bıılmadnn. Bir omm 
8llldntiaile iktifa ~ daha iyi 
J&pardm&, 

't.i!ZB 

şalgamı temızleyip ufak ufak doğrayı- 8.9 mil tadar bi!' lilrat1ıt Boiıa• dolnı ralammştır. • 
nız. Be, on ta?M! de küçük soğanı da açılıyordu. SaHb Nllln ,.ellr•JW de, Yar:ıl. berayı tedavi 
soyup kaynamış et parçalarlle tencere- dınlmqbr. 
ye koyunuz, pişsin. ttzeıine unlu yu • aynca kaynamış ve pifm1ş o1m et ile 11 ,aıpm)ıa Mr pllk 
murta terbiyesi veriniz. Kaseye alm. beraber konuma etllır dıımecfaMnık Kurtuluşta Ağaç ~ 
dıktan sonra domatesli ,et veya tavuk veya sebze eti kalacajından aebr.e ile aid yapıda çalışan 13 y~ 
yağı gezdiriniz. eti çiğ olarak lence.rey• koymak veya yapıdan çaldığı kapı kolla11!1' 

Ancak maydanoz köldl ve sair seb - sebzeyi hqlayıp pişmJf etle kanştır - meydanında satarken y·e2rti'!~ 
zeler geç pişen şeylerden olduğundan malt daha muvafık olur. kikata başlanmıştır. 
•••• o ••• .... --••-••••=-=am•ew•ocaıaa oeıe.--ceM•-------,-• --11-••-••--• 

Bacaksızın maskarahkları: 

.. 
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SON POSTA Sayfa 1 

C Denizcilik Bahisleri ~ 
Denizi anlıyan ve 
anlamıyan devletler 

İki ahbab çavuşlar: 
lngiltere 1918 de donanmasının bir kısmını tahrib 
etmeseydi dünya bugünkü ıztırabları çekmeyecekti 

( " Son Posta ,, nm deniz işleri mütehassısı yazıyor l 

moda 
!nıııta 
~a. Yon 

Engizisyon 
YAZAN : ISNET HULOSI 

l':ngiz· 
di k lSyon - (K 

etıd· en 
t11veı ıne) Asırlar 
hdıın şu diinyat:Ja ya
l!~' Az kişiye iyi
tıalıh Çok kış?ye f e
ler "ın dokundu ne Japrn . 
&lenden adı~ neler .. 
benden Çekın.rniyen, 
benden k~rktnıynn. 
~ktu. fs l~tr~~iyen 
llltı~- nıunı ışit • 

1 :ıarn 
toı Çık an istav • 

gece sabaha kadar 
zıplatm:iım. Hele zıp 
lamıyan olsun .• hele 
bir dakika biri dur -
sun! .• 

Moda - Caz, d:ıns 
kelimelerini duymar 
dm galiba. z:m da -
vulun tokmağını bir 
kere davula vurayım, 
aplamıyan insan kal
maz. Gündüzleri ait
§ama kadar, geceleri 
sabaha kadar zıplar, 
gene zıplarlar. bttı.u2ıa arırlar. elimi 

~ fıtıa koyduk 

daıı a~ and1 korku : llııillll•llİllllİl•llı•m~•·ılılliiıl•lil••lııılı•••lllııı••ll l3tr e:ılers~ ... 

Engizisyon - Bü -
tün bunlar birer ;~: 
hakikaten bu husus

lıırda benden kuvvetlisini kabul ediyo -
rum. 

) ses-K dmi 
ıUt>, saç un o kendi kendine konu- rada, berber saçlarını ayn ayrı e r-
•Utdtiğü ll'l.:ılıyan? Burada, benim hüküm ıere bağlr.r. Bu kafi değilmiş gibi; demir
babayiğ~· Yerlerde benden başka kım leri .ı:Ie kızdırır. 
~nglıi ık taslı ya bilir ki! Engizisyon - Bağırmazlar mı. ça~ır-

bari.. be~on -:-. Kah kah kah; güleyim rnazlar mı; kurtarın, dTye yalvarmazlar 
lanııe ha rn gıbı kurunuvustanm bir aı;- mı! 
\urba~a 1 Ölçiişınek istiyen yirminci aıoır Moda - Güleceğim geliyor .. ne münn
ltıı. !l, cesareti varsa meydana çık- sebet. .. Aman biraz daha fazla durs1in 

tyf)da _ d:ı .daha kıvırcık olsun> dive ba~n!'la!'. 
~llRilf Ne o bu sözler !:>ana mı idi? Fnrıizfsvo!l - Kıvırcık olsun dıye mi 

ltn bu]~~n -:- Tab1i, sana sesin uzak- ba~mrlar? 
~ benim Sesi gibi şakıyor .. helP biraz Moda - Evet, onların saclarını kıvm-
• ltıoda ~·anıtnda konuş. it. _ S rım. 

Otkacatırn enin ynnında konuşmaktan Engizisyon - Yani. 
~ :mı sandın? 
\~gi~isyl' Moda - Yani düzken parlak ''e ipek 
%">da. n - Sen beni tanıyor musun? kadar yumuşak olan saçlarını kıvınr, kı-

~tene b~S!yah burnuzuna, siyah koko- vırcık koyunun tüyüne benzetirim. 
İt t-ey61.,. lacak. olursa .. epey gülüın.ç 

tııı~ .. ge Engı'zisycn - Ne olsa benim yaptık-
'""' olll'lad· rç1 seni gördüğüm•? mem-

fa.Itat üı ~ın da değil, klyafeti-ı gülµnç, larımı yapamazsın. Ben zamanımda w-
lU.lUnçlij~"!nrı~e biraz islivecek o1ursam; yu çıkrığına benzer {-mberlcr yapm:ş
'°rı ltıO';f 5 " u gene muhafaza ede!' amma tım Bu çemberleri insanların b ·~l~rme 
lolcab_ ba. clur .. insanları bu kll:ğa sokar, geclr;r, ka~m karınhyı inceci!t bir hale 

~llgiJ:i Iraltırı:rn. gctirin<"iye kadar sıkıştınrdım. Aman o 
beninı k:on - Fazla cüretkarsın, fakat htı:i rörmeliydin, cölüyorum:. diye"ller 
b ~Oda_ 0MuITTımu bir bilsen. mi istersiniz. cYeter patladım-. diye"ller 
ilsen.. Sen benim kim oldu~umu bir mi? 

~ ~'tıı:ittsyo" Moda - Çok gerisin dostum. bunlar 
en k~etı· - Yaşadığım asırda ben- benim icin hiçbir şey değil? Et~ını. bak-

hi >.roda _ ~ hiçbir şev yoktu. man, gözünü açman kafi!. Kadmlar. h:tt· 
çb·r sey u asırda da benden kuvvetli ta birçok erkekler bugün seni:> çember 

L. :englzj Yoktur ve olamaz. dediğinin dııha sıkısı ile beller;ni sık1ş-
ıı ]...... ~on - B d k · d b · b' · e .. ~ıtı, fak , u asır a uvvetlı ola- tırmışlardlr ve bunu a enım ır !şar • 
~ tloda _ ~ benimle boy öçlüşerne7.Sin! tlm~e kendi kendilerine istekl<?, arzu ~le 
llıda.. aşallah, burnun pek Kafda- yapıyorlar. Dikkat etsene bir tek ~~ş ka· 

ıa ~l!İılsy0!1 rınlı insan~. rastlıyor musun? fiakik.Rtte 
'lllla ııraıt, · - KPndlmi tamtmak için, hemen hepsi kannlıdırlar •. fakat karınları 
,_ 'n? l!en gavet Ufak bir misal söylıye- Ç"'mber içl'lde olduğu için böyle g:irü· 
<ı1tın • elirne . 

r a ö"ı J!ec-en ınsnnlann ayak- nürler. Dahası da var: Bu karınlan çem-
llklal'J. b•e 3Yakkııblar geçirirdim k~ a- 1 k ·ı k1ş 
ar b lt ayakk b • bc::-le, yani ş::mdiki ismi e, orsa ı e sı -

t abır1•· a ılar içinrle iker: bar- tırı.lmış olanlar bu halde iken yürürler, 
!1.rıtı ~eı .. :,·>~A_vakJaMmız Iorıhyor. kur-

"'• d; koşarlar, yemek yerler. 
?.r....ı · ·ye yalvarırladı. 

84 V\.lll _ Ç Engizısyoıı - Sana mağllıb clmıyaca-
~. he]e bJr ~~k rlünç şeysin dostum. ğun. ben senden kuvvetliyim. Şişman 
ııı lll 6tıür._: ra ına bak .. gt:?l gel pence- vfü:udlüler! günlerce aç bıraktp. sıska-
1..~' elfne d~ gecenleri ıtördün mü? Se- laştınr, iğne ipliğe döndürürdüm. 
"'etllnr· b Şenlere giyd' a:ğ· k 
ditdı ' eınırn 1 ır • ın aya - Moda -- Zayıflık modadır. dediğim an-

~!tn on ann ayakla gi ÇQ~ •Yakkablara . nna . Y- da dünya yüzünde bulunan bütan insan-
d boıau. -r. nısbetle herhaıde ı lar günlerce yemek yemediler su içme-
llt el oak en b.. .. k . ' • 

bı ti ·&.r ayakk b uyu ayakltcta ne ka- dı!er. En mutena sofralara oturdukları 
tiıtıı~l&Jik top:k 

1 
var. Bu yetişmemiş gl'- halde ıoğızlanna birer lokma koymadan 

sal.h~~ bir Ökç tarafına da on beş san- k~lktılar ve öyle inceldiler ki. tasavvur 
·vur · e taktım Çckt·:ıı.· b • ler ~deme . · 1.61 aza ı .a- edemezsin. Bana inanmıyorsan ... t <iinıt\i b zs~ .. fakat bağırma7, gü- Engizisyon - Sana inanıyorum, fn'l-

1'-t!lt ngillsyo en ovıe istiyorum. myorum fakat ... Hayır, hayır, hayır ka-
~!l'te b:ı~~ - İnsanları saçlarından di- bul etmiyorum. Ben senden Zdyıf ola
<lıı:l:ırtardı,ar~ saatı('rce öyle bırakırdım. mam. Yaptıklarımı_ gö~nüne g:tın;o-

tf zlarlardı, aldırış etmez- rum ... İnsanların yuzlenndeki, vucua~e-
~ ll 0da _ Se . rindeki tüylerini, kaşlannı. kirpiklerini 
(1, ... C'<ıliba. hn hıç kadın berberi g5rme- cımbızlarla yolardım. 

...... ""' · ele bir - b . . 
<l.aduııar gor, erum :cadım-

~"iz· oralara gelirler hl._"' ısyo . 
t~ı la.yıp .. norı- Tabii sen, kollarından 

~o .. a SÜ '"kli 
\. l'a\:ndur ru ye sürükliye ae-
owıocı • 

~ı. o·}· - İşte . t'd 
ı... '"'llğu ' ıp ı ai olduğun aklının 
't <>J"' gene b b 11· ' ~ .. ,at, b C'S e ı! Bu asırda zorla 

tıcfi a;,ak~~alnız arzu ederim. Onlar 
e tıpış tıpış gelirler ve o-

Moda - Şu tfiysüz insanlara, ş1;1 ince 
kaşlı kadınlara, şu bir tek kıl görünmi
yeıı kollara. göğüslere bak. B!lnlar nasıl 
o1du? Tüyler kendi kendilermt:? mi dö

küldüler? Böyle şey olmaz değil mi! Be
n!m crnrfmie onlar cımbızları de aldı!ar 
ve teker teker tüylerini yoldulaı:-. 

Engizisyon - Bazan kadın erkek bir 
kalabalığı karşıma alır. Onlan büt:ln bir 

Moda - Demek galibiyet bende, pes 
dcciin! .. 

Engizisyon - Evet bunlara pes, fakat 
daha bilm('di. İnsanları çınl çıplak so- Geçen hafta donanmaya iltihak etmiş ol an ~Ik büyük Alman saftı harb gemia 
yar. ateş üstüne koyardım.. vücudlcrl Ju- cŞarnhorst> a kumanya tapy an Alman bahriyelileri. 

zardı. Knr!!rırdı. yanardı. 1914 te dünya gene bugünleri yaşıımlŞ, Bu devlet. 1890 dan sonra. karşısınna 
Moda - Yaz oldu mu, hava ısınd? mı zaman zaman vukua gelen sağanaklar, b!r rakib buldu. Bu şuursuz bir Alman 

hPrkes şimdi plaj denilen deniz kena!"· en mhayet Büyük Harb fırtı.'"lasını patlat imparatorluğu idi. Kayzer tahta çıktığı 
Janndaki kumluklara koşuyorlar ora- ı rnıştı. Büyük küçük, alim, cahil, herı.tes günden itibaren donanma yapmağa baş-

' 1 b· f t "nın dünyaya, artık nih:ıi bir ladı. İlk yapılan Alınan donanmasında 
lard:ı ('mi çıplak kumlara yatıyorlar v:ı- :.ı ır rn.., ·· 

• ' sulh ve sükun getirceğini ümid etmişler bu şuursuzluk, aşikar olarak, goze çar-
cudlen kızcırıyor, su topluyor, kararJl'Or, ve suJh~ı bu tatlı ümidlerle beklemişler- par. Vakta ki büyük amiral Tirpiç Al-
yanıyor. di. Fakat Büyük Harbden henüz yirmi se man bahriye müsteşarı oldu; bu şuursuz 

Engız.ısyon - Bir tane ·dahil kaldı. 1n- ne geçtiği halde fırtınanın sükiinete in- hazırlık bit' program çerçevesine girdi. 
sanların burunlarını kulaıklarını keser- kıli'ıb etmediği ve bilakis daha ziyade Fakat ne yazık ki bu terakki ve tekamül 
dim. tekn!k sahncian sevk ve idare saha~na · şümnllendi{;ini görüyoruz. 

Moda - Büyük burunlular, seve seve İlk bakışta içerisinde yaşadığımız buh- geçememiştir. O muazzam gemiler, !Ho-
burunlarını kestiriyorlar. Büyük memeli ramn daha ziyade kara.lan alakadar etıi- lar Büyük Harbde düşen fırsatlardan is. 
kadınlar, memelerini kestirip küçültil- ği anlaşılıyor. İtalya toprak istiyor, Fran- tifade edememişler, limanda kapalı kııl
yorlar. Kalın bacaklı kadınlar bacakla- sa vermiyor, Japonya arazi istiyor, Çin ım:lardır. Sebeb: Ordu harbedecek. ka

nm yontturuyorlar. Onhır da arzuml:ı, 
emrimle yapılıyor. 

Engizisyon - Mağlubiyeti kabul et
ti:Jl, sen bencin çok, hem pek çok kuv

zanacak ve ondan sonra da donanma sulh vermiyor, Almanya istiyor, Lehistan ls-
Hyor, Bulgaristan istiyor, hüiA.sa istiyor· masasında i~ görecekmiş .. · 
lar, istiyor!ar ... Fakat meseleyi biraz ta- Bu nazariye haddi zatında, deniz sevk 
rnik edersek dünyayı ilgillendkcn derıiz ve idare~inde, doğrudur. Donanmalar, 
mcseleler.nin kara meselelerinden cl:ıha. kara kuvvetinin aksine olarak, harbPt-

1 mühim olduğunu anlarız. Dünya iktısad med~n de siyaset üzerinde müessir olabi-smet HuZUsi 
devresini yaşamaktadır. Alelılmum ma- lirler. Fakat bu nazariye coğrafi vaziye-

ve•!; imişsin! 

............................. -·····························-

- Tcrzini be§endim, bana adresini 

uerirsen, ben de ona bir mant.o dikü • 
,.eyim. 

- Bir şartla, ff?ı ben.im adresimi o
na vernııyerin.. Diktiği mantonun pa
ra.~m istemiye gelir de ... 

····························································•· 

Kardarı ıulh perili - Btı11ı.ara kadar 

dayanab~leceği.m& ~ ü.11"4 etmiyo-

""'' 

kine. ve telsiz telgrafın tekamülü i.nanıl- ti mCsaid olan devletlere tatbik edilebi-
nnyacak neticeler doğurmuştur. Bu teki'ı- lir Mese:a Büyük Harbde Türk donan
mül denizlerin kıymetini milletlerin in- masının mevcudiyeti Rusların Boğaz -
dinde pek ziyade arttımuştır. Bu suretle lar mıntakasına asker çıkarmasına mani 
büyük küçük, mali durumu nıüsaid, gay· olmuştur. İstikbalde Türkiye denizlerrle 
n müsaid, bütün devletler d'?nıze. denız ne kadar kuvvetli olursa, memleketin 
ticaretine, deniz kuvvetlerin~ daha fazlı sulh içınde uzun zaman yaşaması o de-
önrm vermek mev'kiinde kalmışlardır. rece mümkün olacaktır. 

Eeki devirlerde 
Büvük Harbden evvel bu önemi anla

mış devlet yalnız bir tane idi: İngiltere ... 
B:ırbarosun büyük sözleri Osmanlı ım
paratorluğunun batıl kafa~ına bir türlü 
nüfuz edememişti. Bu sırada niıçok dev
letler, c!R.ha yelken devrinde, denize e
hemıniyet vermediklerinden göçüp git
mişlerdL İspanyanın küçülmesi, mukad
des Armadanın mahvından, Osmanlı mi
paratorluğunun göçmesi donanmaların 

y"lnmasmean, Bizansın inkırazı bu dev -
letin de denize hakim olamamasından 

ileri gelrnl§tir. 
Buna mukabil düne kadar denizlere ve 

dolayısile dünyaya hakim olan İngiltere 
saltanat Ye satvetini idarecilerinin zeki 
knvrayısına medyundur. İngiltere, bir a
da devleti olduğu için donanma yapma
mıştır; o dünyaya hakim olmak için filo
lar hazırlam1ş. anlıyarak çarpışmış ve 
dünyanın tutamak noktalarını dah:ı 18 
ve 19 uncu asırlarda ele almıştır. 

Büyük Harbden evvelki 
nazariyeler 

O zamanlar İngiltereden başka denize 
ehemmıyet veren yok gibi idi. Du muaz
zam deniz eevletl programlarını iyi ve 
sağlam bir esasa bağlamıştı. Diyordu ki: 

- Denim donanmam. benden sonra 
gelen !ki kuvvetli devletin filolarını ye
aecek kudrette olmahdır. 

Fakat A!manya gibi denizden abluka 
edilmiş bir devletin, en kısa zamanda 
hap:sten kurtulmak için denizlere atıl

ması !azım gelirken bunun tam tersi bir 
yol takib etmesi bize Almanyanın aley
hine hüküm verdirir. Demek oluyor ki 
Almanya denizi anlamış bir devlet deği!, 
bi~akis parasını körükörüne deniz~ere at
mış lJir clev!ct imiş ... 

Bugünkü vazi1 el 
Geçmışin bugüne tesiri nedir? İşte bu

gQn, Büyük Harb, asırlardanbcri, denizi 
bilmiyen drvletlere bile donanmanın e
hemmiyetini öğretmiş bulunuyor. Şımdi 
bu vaziyeti tahlil edelim: 
Vnşington tahdidi teslihat konferansı

nın bir esası vardı: 5: 5: 3: 2: 2. 
Kısaca bunun manası şu idi: Amerika, 

İngiltere ile beraberliğe malik olacak, 
gene Amerika J aponyadan, İngilter~ de 
Fransa ve İtalyanın mecmu kuvvetlerın
d<:n büyfik birer filoya malik buiuna
caklardı. İşte yukarıdaki adedlcrle ıfhaın 
edi'en rnuadelenin manası budur. Fakat 
bu~ür. bu Dnlaşmanın hükmti kalmamış
tır. Bütün cevletler bu hadleri nşmq. o:-
taya Almanya gibi bir devlet yeniden 
çıl:mıştır. Herhalde Büyük Harbden ev
velki İngilterenin üstünlük nazariyesi 
bugün tatbikatta rnevkiini kaybetmişti::.". 
Artık İngHteren!n hedefi kendisinden 
sonra gelen iki kuvvetliye üsttin olmak 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
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Amerikalıiarın 30 senedenberi C MIESElb.Elb.IER ~ 
.. d·kı . Memurlar ve Barerıı çozeme ) erJ muamma lkhsad doktoru Esad Sabit Şibay; "Ücret!~ 

Los A nuelesteki otelinin p enceresinden her seferinde 
halka avuç avuç banknot serpen 

milyarder Walter Scott, bu paraları nasıl kazanıyor ? 

bareme indirileceğine, barem ücret seviyestO 
çıkarılmalıdır ,, diyor 

Ücretli memurlarla maaşlı memur .. 
lann kAzançları arasında teadül ve t& 
vazünü temin için hazırlanan barem 
projesi ücretli memurları büyük bir 
heyecan ve endi.şeye dü.şürdü. 

c Watter Scott boıanıyor •..• 
cÖlüm vadiri ıatoau ıahibin.in muam

ması çözülüyor ... , 
<Deaı1. Valley Scotu.n kanıı bo§<mma 

talcbiTtde bulunuyor .. .> 

Son haftalar içinde hemen bütür. Ame
rfüan gazeteleri bu garib bll§hkları taşı
yorlardı. 

İsmi geçen Walter Scott, cİ vanhoe, 
ve cKenilworth, gibi büyük eserier vü
cude getiren muharrir Walter Soott de
ğildır. Bu Walter Scott Amerikan ::nJl
yarderlerinin en eksantriğidir. Hayatı bir 
muamma halindedir. Bu muammayı kim
ıe çözememiştir. cMuamması. servetidir. 
O;uz ıeneden~ri Amerika b.ı adamın 

serveti ile uğra§maktadır. Dünyanın en 
çok para harcıyan milyarderinin sahih 
oiduğu servet membalarını henüz klmse 
tayin edememiştir. 

Walter Scott'un peşine bu hayali ma
den: bulmak için takılmış olan polis ha
fı:yeleri, gazeteciler, meraklılar hep in
kisarı hayale uğramışlardır. Bu cesraren
giz, badise bir muammaya daha bürün
nLüştür. Çünkü milyarder o vadide 
l,'300,000 dolara malolan muazzam bir 
1aray ) aptırmıştır. 
Kısmen Arab, kısmen İspanyol, kısmen 

gotik mirart tarzlarında inşa edilmi~ o
lan ru saray cCanyon de la Vina, nın 
ır.ühim bir noktasındadır. Fakat neresin
de! Bunu da bilen hemen hemen yok gi
b tdir. 

Günün birinde şayanı hayret bir hava
dis ortaya atılmıştır: 

Walter Scott tamamLle para.sız kaldı· 
ğını ilan eylemiştir. Nevyorktaki mali 
buhran bütün servetini manveylemiştiı-. 
Walter Scott ayni zamanda madeni fil.An 
olmadıiını da bildirmiştir. 

Gazeteler günlerce bu vak'a ile uğrq

mağa başlaınıtlardır. 

Waltn Seott Walter Scott'un etrafını gazeteciler a1-

Diln bir memurla görüşerek heyecan 
ve endi~lerine, iddialarına tercüman 
olduk. 

Bugiin df> iktısad doktoru Esad Sa -
bit Şibayı dinliyoruz: 

- Memur sınıfı her memlekette bü
yük bir rol oynar. Fakat, bu sınıf müs
tahsil mi, müstehlik mi, parazit mi, ne
dir? İlim bu hususta değl~mez bir ka -
naat tesbit etmiş değildir. Fakat bence 
memurla!', her memleketin en müfid 
elemanlarıdtr. Çünkü devlet mekaniz
masını onlar işletir. Binaenaleyh, me
murlar.n hayat ve faaliyetleri, memle-
ketin bir çok işlerile al~kalıd1r. Bu iti- Esad Sabit Şibo.y 
barlad1r ki onların iktısadf varhklan • ~· 
na temas eden i~lerde çok dikkatli ol • olan 100-200. 300 lira ücret 81~ t4 
malıdır. Cfrrıkü, bu yolda yapılacak yan ellerinde ne kalmaktadır? Bir 1t ·ıeıf' 
hş bir hareketten memleketin diğer ik· kazançta1 ı yüzde otuz kadan ver~ 
tısadi müt-sseseleri de zarar görür. yüzde bir kısmı tekaüd san~ e' Ara.sıra Los Anıelese gelir ve nıuhak • 

knk her gel~inde ikamet eylemekt1:? ol
duğu oteiin pencerelerind•n sokağa bet
lik. onluk, yüzlük, binlik bank.notlar fır
latır! ..• 

cAltın kralı:. lAkabmı alan Walter 
Scott henih: yirmi yaşında iken Buffalo 
Bill ı!tumpanyasının en mefhur kovboyu 
idı! Şöhreti 1905 senesinde baılamıştır. 
O tarihte ansızın Los Angelese gelmifti. 
Şikagoda acele bir :iJi olduğunu Heri 3il
r<:rek onu bir an evvel bu fehre ulaştır
mak içln 60.000 dolara husuıd bir tren 
kfralamışııl ... Fakat bu kixa mukave]e
nıımesi bir §~rta bağlı idi. Treni Şıkago
ya bır dakika bile teahhürle geldiği tak
d•rde 60.000 doları geri alacaktı. 

dlsinde. dJr. Hem de bu vadinin en 11- mtŞlardır. Ona: cŞimdi ne yapacaksınız?. 
cak. P.11 cayanılmaz bir mıntaicasmda... diye sormuşlar, co:. hiçbir cevah verme
Göigecie daima .S derece hararet bulu- mi§. güniin birinde de ıu mukabelede bu-

Bizim mf-mlekette memur kazançla- gider. Geri kalan paradan tas• lt~ 
rmda iki usul tatbik edilmektedir. Biri debilen n:ı.rmakla gösterilecek r,) 
hükumet baremi, diğeri ücretliler ... azdır. Demek ki. ücretli memurl• 'ali~ 
HükOrnet bareminde. maaşı asli esası da dol~un maaş alanlan- şöyle ıJ' 
caridir. Galiba 25 liradan başlar, 125 sıkmtısııca bir hayat geçiriyo.rl.9'1'·pi(f" 
liraya kadal" yükselir. Bu asli maaşa lerine kalan parayı yaşamak 1~9~ 
bir nisbet <iahilinde zamlar yapılmış - saya döküyorlar. Tabii, bu parB fJP 
tır. Devlet barefni haricinde kalan me- bütün iç piyasammn hareket ve 
murlar ücret alırlar. Bu ücretli sınıf - yeti müst~fid oluyor. diril' 
lar, devlete aid ticarl ve sınai mües~e- Hal böyle iken, bu kazançlal' iJl f. 
seler. bankalar ve bazı vekaletlerin diği. hüktiınet baremi esaslann~ et~ 
rnemurl~rıdır. Bu ücretli sınıflar, dev - tensikat yapıldığı takdirde vazı~li ~ 
Jet memu:rlarıdır.Ücretli memurların olacaktır' McsP.la: 300 lira ncreeO ~ıf 
ücretle-ri, devlet tekaüdiyesinden istifa- memurun eline şimdi bilfarz ~11ıc. ~t 
de edemiyecekleri düşünülerek biraz geçerken o zaman f 20 lira kala el 
yüksek tutulmuştur. Fakat bu devlet yatını takyid edecek , gıdasındatl l<ıcıll' 
baremindeki maaslara nazaran yüksek- cek, yaşama zorluklarına martıZ rı f 
tir, hakikati hald~ o memurların işle - cak. Çiinkü kazancı b~rdenbire ~ p 
rine nazaran fazla , anormal bir kazanç nya azalmıştır. Ahştıgı ha ratı ~ 
değildir. Mcseıa devlet baremindeki 25 nisbettf' darlaştıracaktır. Memul'· l 
liraya mukabil ücretlerde en a~ğı ma- az sarf edince, bundan piyasalar dile/> 
aş 40 liradan başlar. BiTkaç umum mü· teessir olacak: hu hal temettüler V'ıcıl 
dür veva mütehassısa münhasır olmak giler noktasından hazineye de ~ 

nan bir yerde... lunmuştur: 

Vadiye dahil olunacak mıntakada oto- - Vadiye dönmek! .. 
mobllcilere hitab eden bir levha bulun- Gazetelerin ilk sayfasında lotografı ye. 
maktadır. Levhada fU yazıla!' göze çarp- niden görühneye başlanmış. resimlerin 
maktadır: altında şu cümleler göze çarpmııtır: 

cBolca 8'U tedarki etmeden bu yola gir- cScott menfasına gidiyor!, 
rr.eyıniz!> cSahte altın kralı menfada!, 

O gün bugündür bu adam o kadar cc
mt-rd davranmıştır ki halk ona adeta 
tapmaktadır. Her göründüğü yerde avuç 
dolusu para dağıtan bu adam geniş ve 
hali arazi ortasındaki evine kapanınca 
herkes gene onu unutur ... 

Evi nerededir? Onu da kat'iyetl~ tes
bi: eden olmamıştır. Kaliforniyalıların 

bildirdiklerine nazaran bu ev cÖlüm va-

V e mesele böylece o akşam ört 
bns oluvermişti. Lfildn Ranaya 

da bu, ders olmuş, bir daha kendi evine 
ve mahallesine civar yerlerde şüphe 
uyandıracak hareketlerden ~kinmiş • 
ti. 

Aradan bir buçuk ay geçtikten sonra, 
Rantının bizzat sebebiyet verdiği ikinci 
bir hacHse, o vakte kadar hiç bir şey 
.aklma getinniyen hamamcıının içine 
bir kurt düşürdü. 

Bir :oerşe.m be günü, Osman efendi, 
bermutad sabahleyin evinden Çlkmış 
isine ltitmic:ti. Karısı da, Molla ile bu
luşmnk üze~e soka~a çıkrnağa hazırla
nıvordu. Birdf'nbıre, sokak kapısının 
aç!ldıihnı duvclu. Arkasından, merdi -
vende bir avak sesi. Avnanın önünde 
saclnn:n taramRkla m"'~tl bulunan 
Rana hPmen sofava fırladı. Kocasile 
karsı k;ırsıva u.eldi. 

- Havrola? diye sordu. 
- 'Bilmem. hanımC'ı!Tım .. üzerinP Itfi-

vet. hastala rırhm. MiO<.>mi m i Ü<;Üttfim? 
Bir c:ev r.ı i d1Jkundu? 1e oldum?. Ha· 
rnamdn bac:nYı dn"'ldü. Yüzüne güller, 
istifr:ı ettim. Simdi de sancım var .. ya
tac:-a rTım . 

R~na. bu miinasebetc:h. bu beklPn
med;k ~nııele fPna halde cam sıkıldı. 
Adeta ıiomı kaldı . GihlPrine vac: hü -
cuııı etU: nerene ise a<Tl ıvacakh. 
Hamnmcı ıhlnva. sıhlava odava gir

di: sovnrmı:-nı bac:ladı. 
- Aman. h"'mmcı/jım!. Bana n::ınP ile 

limon l{qbui!u kaYtuı.t.. bir de tucla ıc:ı
twt"r! ıi~i . 

Rana titrivordu. K&:ıc,.,,,, dedikle
rini yapc:n. 11rr kalaC':ık ı. ?'>tede. sevl!i
lisinin ne t ii ,..,i.1 sa rsı71ıkl:ı hf'k1 jve
cefi'ini diic:üncliikC',.. ~mı-unu lrnvbedf' • 
cek raddevc ,1?rlivordu. Sofaya çıkıp 
seslenrfi' 

- ~a7imPrıd!. SazimPTld!. 
- Ne yapaC'akc:ın Sazimendi? 
- Size nane kavnatsın .. tuğla kızdır-

ın .. 

Burada bir servet, bir attın madeni Aradan bir müddet geçince Walter 
bulmak hülyası ile hareket edip çöllere Scott ortaya yeniden çıkmış ve iflAs ha
dalanlar bir daha avdet ey·ıememişler- berıni şiddetle tekzib eyliyerek ciemi§tir 
dir. Amerikalılar bu mıntakaya cAllahm ki: 
fırın1> .ismin! vermişlerdir. - Bu bir şakadan ibaretti! Vaktile de 

' Bu mmtak.ada elde edilen yalnız ve intihar eylediği:ml ortaya attırmıştım: 

yalnız borakatır. Bu madeni de katır ka- Maksadım hakiki ve sahte <lostlarımı a
filclen taşıyıp durmaktadırlar. yırrnak, onlan anlamaktı. Hakikaten bu 

cÖlüm vadisinde, hakikaten altın ma- tecrübede pek çok kazandım. Tecrübeye 
deni var mıdır? istinaden de dostlarımı bildim. Onlan 

Bt:nu bilen btr adamdır. O da Walter hiç bir vakit unutmıyacağım. 
Scott'tur. (Devamı 12 nci sayfada) 

la beraber 1000 liraya kadar çıkar. Üc- caktır. 
retli memurlar arasında vasati kazanç (Devamı 10 uncu sayfaıfl~ 

Son Posta'nın Romanı : 27 mişti. Kocasına sokuldu, yaltalcl~et'eıt 

"Ah ne baygın bakıcın var, ~ee~!~~a~~!;:t=:~:~:;!~d~u~,~~ T sordu. AlAka gösterdi. el 
· ~ ~ ~ h ~ ~ ~ l VA -z. AN Lftkin iş işden geçmişti. HaJTl~fY? e il' 
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b Y 1 ' E k dolmu~tu. Kımsı ona hiyanet. ed~t ~ 
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ver, ne olursun? 
Rana o anda tem

kinini kaybetti. Mu
hakemesi altüst ol -
muştu. Huşunetle 
ceva b verdi. 

- Benim ışım 

var. Sokağa gidiyo
rum. Biliyorsunuz ! 

Kendi elile yere 
serdiği şiltenin üze
r inde kıvranan bi .. 
çare Osman efendi 
muztarib bak~lan · 
nı karısının yüzü. 
ne dikti. 

- Beni bu halde 
bırakıp da, ~reye 

gi&ceksin? 
O bakışta ve bu 

hitabda bir parça 
tahakküm sezen ka· 
dm isyan etti: 

- Ne var halinizde? İn.san midesini 
bozmakla ölmez ya' dedi. Nane ile 11 • 
mon istediniz; Şazimend oracıkta, man
galda kayııatıverir. İçersiniz, bir şey • 
ciğiniz kalmaz. Ben burada esir mi -
yim? Zaten koskoca evin içerisinde bü
tün hafta . elin piçi ile uğraşa uğraşa, 

d idine didine bunalıyorum. Kırk yılda 
bir ahbabıma gideceğim. onu da 
çok gormeyiniz. 
H.amamcı, alışmadığı bu muamele -

de11 sa~ırrnıstı. Maamafih soğukkanlılı· 
ğını kaybetmedi.. 

- Onun da sırası var .. dedi. Yann 
gidersin. 

nıyet ettim! 
- İnsafına havale ederim. 
- Ben de sizin insafınıza havale e • 

diyorum. Genç kan alan yaşlı kocalar, 
onların bir parça nefes almak isteme • 
!erini haklı görmelidirler. 

ne doğan hisler en müsbet delille 
Rina ona bu hüvi· daha kuvvetli ve daha doğn.ıdU~i. ~ 
yetile görünmemiş • Rannva ne eski Ş€fkati göster;;0~ 
ti._ Yathğı . ye::de de ihti~amlarmın karşısında ... ~sst\1' 
dogruldu. Bır mud- bakıc:larile daima ifade eylediği 
det, ağız açmadan, "" - . h tt' 1r 

k da ci ve minnettnrlıgı ız. ar e ı. tı twrr. 
aynanın arşısın . 1 JJ'll~ · • 
h l_,_1 gul Yuva sarsılmış .. hına çata "fil 
azır a- a meş k . d'l d Jk" res11 

k harek~t tı tarnır e ı se e, evve ı 
arısının a ı · 

nı taki-b etti. Son - bulamıyacaktı. bi 
ra, birdenbire, se _ Yapt• ğı hareketin çirldnliS'!lni sSıl c 
sinin tonunu değiş • RfinA da anlamıştı. KoC'asınd~ ~ '?Jc'.' 
tirerek: Jan aksi te~iri izale etmek ıçın 1< P 

- Hiç bir yere ile rnülakatlanna fasıla ver:oıeol~ 
gitmiyeceksin! dedi. tedi. L~kin bu bir tüdü elinde .1e~' Hem sade bugün de- yordu. Kendisini, bütün mevcud~f1Jl1~ 
ğil! Yann da .. öbür ni kavra. ·an ~iddetli aşkın, ş~rit1ıl'9 
günde .. izin vermi • iradesini de tarumar eden tes 
yorum! kurtaramıyordu. ifl, 

RAn.A da döndü, Aşk denilen hfileti ruhiye bil' .,a~~ 
baktı. Dud~kl~ da tebellür ettiği andan itiba~0 • 1,~ 
-bembeyaz kesilmış, diğer ihtiraglardan ve ihtıysÇ {!~ 
titriyordu. Nazarla • doğabile~k hazlar ve iztırabtar }lidl 

nnda koyu bir husumet, bir kin alevi ha;eketler de 0 insanın irade 11e 
parhyarou. Boğuk bir sesle .. yaralı bir h . . d kalır ,,; ' 

ancın e . i l'ır 
pars &esile: A A k d 1. . bir geril ı1~ 

- Gideceğim! dedi Niha et boşar • . Rana, a~t~nı c ırrm.~ i olB. • 
sın .. işte 0 kadar! y bı, aşk en~ının.?e tesa?ufe ~!cld ı~11 

Çarşafını hiddetle yerden kaptı ken- bocalıy<'rdu . Gun geçtıkçe. ~f'et şe ' 
· ' tiyata da riayet e tmez oldu. n "'tt 

- Ya?! . . dini sofaya att;. Bıraz sonra, hayret • beraber zaman mefhu~unu da 1<91111' 
- Evet. Ben de ınsanım.. ben de iki ten ne yapacagını şaşırnuş Osman e - d.. v yorgtl 

ahbab görüp, üç beş çüt laf etmek is - fendi, sokak kapısının hızla açılıp ka - derek, ~vine. ~eç. onınege~ e. bnşlıtd1~ 1 

terim. pandığın. duydu. ları~.ı~. ızlermı gızlememeg osırıal' t • 
- Ahbab .. etrafta dolu! Saatlerce, döşeğinin içinde düşün - B~tun .b~nlan, hama~c.ı diJC1'9 ~· 
- Ben mahalle kanlarile bağdaşa - dü, düşündü .. ve hükmünü verdi: Bu fendı, ekını belli etmeksıZ1n 

11 
ılı' , 

mıyorum. Kibar yerde büyüdüm .. Ki- gidiş, kapı yoldaşına gidiş değildi. takib ve- kayde_diyordu. D:.rk:e~ ~~rl 
bar insanlarla düşüp kallanağa alış • Değildi amma .. nereye? tan uzağa kulagına bazı. muP rrrı9)'~ 
tun! O akşam, Rana dönüp geldiği vakit, ler de çalındı. Seniyemn se. 1e,rdi-
Hamamcının, sancısı ile beraber hid- yatışmış sinirleri, huzura kavuşmuş ötede ber ide boşboğazlık etnııŞ~of) 

- Çocuk.. beceremez ki! Sen yapı - - Olmaz! Bugün gideceğim. Öyle deti de artıyordu. Hiç bu güne kada.T ruhu. a()nlüne de biraz nedamet aetir- IArkası 



~ASAL: 

Elbiseleri Kim 

sene kar yağsaydı 
7.ı11larcl • • d 
8 un ıevıncım en, 
~lene har yağıaydı •• 
lJ lopu oynarclım lı~n, 

11 lene kar yağıaydı .• 

* 
CCerae kalclun merakta 

C!Ze L ' /(_ ceRtirn ıokakta J 
b Qyacaktun kızakta 
oq , 

&ene kar yağıaydı •• 

Bakacaktım ıeyrine, 
Pf-ncereclen ben gene •• 
Bu J danbul tehrine 
Bu aene kar yağıaydı •• 

* 
Oturmam tembl tembel, 
U ir'aııp güzel güzel 
Yapardım kardan heykel 
Bu ııene kar yağıaydı •• 

*** 

SON POSTA 

1 
üzerine suçu yükledi; su file bütün 

mes'uliyeli yüklemek istedi; halbuki !ıl 

bütün fenahklan kanncanın yaptığını 

söylüyordu. En son kabahat üstünde ka-

lan karınca öfkeyle ortaya atıldı. Söyle

di, söyledi, dedikodu yaptı. aklına gele-

ni anlattı. herkesi birbirine geçirdı, bu 

arada kendisini temize çıkarmayı da u

nutmadı. Bu sırada herkes bağırıp çağır-

maya, kendisini müdafaaya kalktı. 

Karıncanın sesi artık duyulmaz oldu. 

B.:ı.şı ııdamakıllı şişip dönmeğe bnşlıynn 

şebek uyumak için hazırlanıyordu. Bunu 

ikı ördek iki elma bulmu§lardı. l:Lma
lıırdutı lıiri güzeldi, öteki fena. idi. iki 
ördek birlikte koştular. 

Savfa 9 

Bay ve Bayan Gezene1' 

bir Pazar günıi birlikte 

bir deniz gezinti.:>-i yap

mak istemüıler, bir kayı

ğa binmi§lerdi. 

Kayık denizin sakin ıula- Birdenbire pa.rmağınm 

nnda ilerlerkm Bay Ge- bir kıskaçla yakalanr.ıış 

zener de etini su.va sok- gibi acıdığını hi.~sctti. K o-

muştu. cam.an bir i8takoz par11 a

ğını yakalamı§tı. 

Gö-rdüğil §ey bir ahtcıpo

tun kolu idi. Koc:ı ahta.-

Şii.kür ki yüzmek 1>ıliycır- Meğer bu direk zannet- Onlar kılıç bcı.hymııı üze

lardı. Yüze yiize <lt?rledi- tikleri şey, bir kılıç balı- rine çıktıkları zaman bir 

lcr. Bir direk gördül~.,., ğının kıl:ıcı imif. köpek balığının kendilr.-

orıu yakaladılar. rine doğru geldiğini gör
düler. 

Buyük ördek en iyi elmayı seçti .. 
- Eu benim hakkım! dedi. Ötekine fe
nas! kalmqtı. O da onu aldı. 

Fakat bu fena elmanın içinden koca.
man bir kurd çıktı. Ôrdeğ.in istediği bu 
idi. Kur du afiyetle yedi. 

FAZLA MERAKLI OLMAYINIZ 

Köpek 1nerak1ı {eli, bir gii.n bir fıçı gör· 
dü. Hela içinde ııe var diye bagım soktu. 

Fıçının lçi boştu ve dibi kınlmt§tı. Fıçı 
boynuna ve sonra beline geçti. 

Rbpek bu halde kalmı§ ııe fazla mer aJe.. 
Zı cZmtıBınrn cezasını çekm.i§ti, 



Fotoğrai .JahliHeri 

tlbı ~aşırır. 

* Kendisini göstermek için 
kayıdlara bağlanmayan bir tip 
lıtanbuldcm, 1Jn11 

ri Yılmaz 1ca1"akı-

terini BOfU]IOT: 

Oldutu gibi gö
rtınür \"I harek~t 

eder. Kendisini 
pterici hareket
leri pelt becere
mez, işlerine hHe 
n riya karıştır

madan tok. ve açıjs 
konuşur. 

* 
Kendisini 

• meydana nrmıyan 
bir tip 

Adanadn Mv
hiddin 1caraJderiıai 
IOrU1Jt'f': 

SokWlllU ft et
nfında olup bi
tenlere pek al4ka
lanmaz gibi. göri>
Dilrse de kendtni 
meydana vurma
t!an teceasfüı me
Jlllerini ifletir. 
Çabuk ve çok konupnu. taba 
tok ve tesirli olabilir. 

* Eli işe yatkm bir Up 
Adanadmı Ni!l&

d, muvaffaJc otup 
91cımıyaeaoı- .,.. 
nvor: 

San•atklrlara 
mahsus bAr hali ol
ması ve eliniu de 
fte yatkın bulun
ması muvaffa ki
yet vadeder mahi
rettedir. 

• 

IOl"'U'JIO'"! 
Hldilele: arp. 

mnda ve.lılmlere 
pek kapılmaz, bu,. 

nunla beraber h .. 
yale daha fazla ya 
vermiftir. Milca. 
dele ve münakaşa
ya da yanaıma

mazlık etmez. 

* izzeti nefsine fazla yer ıardn 
bir tip 

fıe.hZdcıta Ab
dullü mu."4f /aJa 
olvp olamıyacap. 
'"ıonıyor: 

İzzetinefis nht
bi olmak çok iyi 
bir pydir. Ancak 
her vesile ıle onu 
yaratmak ve çe
kipelere meydan 
vermekle muvaf.. 
faJdyeti geciktirmek ihtimallerin! g6zd-
nilnde bulundurmak JAnmdır. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 
l.im • • • • • • • • 

• • • • • • • 

DİKKAT 
rotoııraı tahlW 1Cln bu kuponlardan 
t adedln1D 16ndertlmlll tarttır. 

' 

Ankara borsası 
--··---Arılıı· kapanıt ·Hatla ı 20 - 1 • 939 

ÇEKLER 

A<"a.ı I Kao •.• . 
l.oBdn 6,9:.1 5.92 
lfn-Yota 

.~, 58 ~6 68 
Partır .:,34 5,J4 

!lllllne •.•625 6,6620i 

Cfteft'e ;a.r,.a :ı t8M 6 
~dua 68.6676 t8 65°6 
Blrlla rıo. 63 50.63 

llrtlUll ;1 .5 26· U,5726 
Allaa t.08 1,()8 .,,,. U671 1.6076 

Pnı 4,3376 4.337u 

Jıladı1d 6·92 G,92 
Y&lfOT• i3.89 1389 
11.ıdapqte 26.lı6ıl6 26 06ıa ... l.~06 lı.~Oö 

Bellnd i.84 :t,84 
Yollloh•m• ~ ·· 6 3-4 66 
8M>kholJD 3(),4/71'i 30 1i6 
Moelı:OYa .. :Uı6.!S 2J, b6l5 

Şehir ifll'rl: Mlltef errllı ı ........... 
1 

_, 1 ~ .... , kaı:•>•ı 
Yoll ... n tamirett devam edlror lktıAd Yeklll t•hrlmlze gelecek • • m • _ 
İstanbul Vilayetine bağlı bza1arda İlrtısad Vekili Hüsnü Çakırın önü - • • ı ftdeli -

Japılan yol tamiratı devam etmekte .. müzdeki hafta içinde Ankaradan şeh • , _ _ ._ ________ _, 

tsTtKRAZLAa 

dtr. Mahmudpaşada Kı·laçl.91\ Bile,d, rimize gelmesi beklenmektedir. İktı • ......... --.. --.. - ................................. .. 
Fatihte CamcıçeşmP., Kiremitçi aılr.. sad Vekili bu seyahatinde şehrimizde
llrmın tamiratı bitmiştir. ki tktısadl müesseseleri yakından ta -

Meseleler : Memurlar ve hare 

Denizcilik bahisleri kamyon tramvaya ç 
(Baştarafı 7 nci aayfttda) Şoför Recebin idaresindeki Te 

dP.ğil; sadece en kuvvetliler· arasınd:ı bu- 12 plaka sayıh kamyon, ()rtak .. .-..lflr.l~• 
lunmaktır. geçerken vatman Meleğin ida 

:Esasen bugünkü karışık mlselelerln en ki 249 numaralı tramvay ara_..._&1• 
büyük ır:.es"ulu da bu deniz devletinin çarpmıştır. Kaza ~Ce9lndıe 
lüzumsuz hüsnüniyetfdir. Naşıl olup ta yın dört CAmı kmlmış, suçlu ,pf(# 
bu koea devlet. harb senelerindeki mu- kalanarak tahkikata başlanm~ 
a?zam filolanm. dünyaya ntımune ola· l 10 J8ŞD'da bir bdm •~ :'~~ 
ca~ diye. kendi elile tahrib etti. Aca- dftpıp 1anlandı 
ba. f'imdi o. bu büyük kabahatin acısını Hasköyde Kilise sokağında bit 
e:t ;ıim bir tekilde çekmiyor mu? ... İşte zende oturan 110 yaşında Hati~..f!· 
bu kabahat, Almanların ~iiYtlk Harbde da bir kadın, mahzen önilnd:~ 
y:ıptıklan sevkulcen hatasının sıyasl oir makta iken birdenbire mil~}; 

' örneğidir. Almanların 1914 t.? sevk ve ~- kaybederek 1 ~çu~ metre i ~ 
dare sahasında yaptıkları yanlıflılı İngi· ki duvardan duşmuş vıe ağrı" 'ui/c 
lizler 19~e te siyaset aahuında tekrv ya;~::ut~yi tedavi Balat JA~ 
etmişlerdir. h t · k ld -1-. ..+ır as anesıne a h.uu.ü9• • 

Evet. o zamanki göriif ile Alm.nyanın BI mele ··ztınclea ~ 
der. iz saha~ında tekrar yükselmesine ih- r 8 .~ !'1---..a• 

. B 1 be ber alib Beşiktaşta ç1vı fabn1uuıua 
thnal vfrılmezdt. unmt a ra g 1 Adil d'" f brikada çal 
gel ıp te, memnun edilememiş devleti.ere ame e • un d&.. .. b1I 

iken kazaen yere uşmuş ve 
karşı tedbirli bulunmak llzımdı. O ga- da bir göziin1! çivi batarak -r.--
liblet ki, bugün aralarına aldıklan mal- tır. . ..M 
lüi> cevletlerle, dünyaya ıztırab çekUri- Adil, berayi tedavi Beyoğlu .,,,,...'/. 
yo::lar ve daha barb olmad:ın dünyayı nesine kalc!Kılmıştır. 

Oihanch'de Anahtar, Hav)'ar, Ye .. nmwk il7.ere tetkikler yapacaktır. Net·ıce Yeni neşriyat 
atyuva caddelerilt• Güneşli aokağm MGbaflrler bu sene açılll ,. _. 

Haz k d ~-~· k ı k YeTJDl. StJul. Havadla Ti Balk ıueteaı v-. lamiırleri irama a ar ~.ır. 91 arı mıyace _ ... _ Eğer İngiltere 1918 te fazla donanma- Kqft Ban'at Met1rlelerl - Tir~ 

heyecan altında kavuruyorlar. .. ••• ~.·-··--·····--Son Posta 
Kaz.alarm yol kadrosu tevsi edilmiftir. Adli tebligatın posta ile yapılacağı Yerebatau. Çatalçetme 10bt. 21 aını kendi eWe tahrlb etmeaeydi. bagün batta ,erlerde dçtıt an•u mı; __,,., -
:Vali, yol tamiTatm teft1ş ebette • ve mübaşirlerin açığa çıkanlacağı hak- t S T A N B U L haritadan ne Habefistaıı. ne Avusturya latan SameL Alaollu'nun bu 

Bir. kında, bazı gazetelerde neşriyat, g6 • 1----G-aze_tem_i_zd:-e-çı:-ka_n_yazı--ve--. ıilinmjf ve ne de Çin ve İlpan7ada kan- '" tente ~~ ıcuraı=~ 
Beletl"9 .. birde en ,.nı tip rillmektfldir. resimlerin biltüıı hakları flklıklar meydana gelmlt olurdu. Herhal- o!':* .;..'::nm 

122 
acl •Jlll ~ 

ot obDsler .. llfbrllCllk Allk:ıdar mabmlımlan yaptılunız mahfuz ve guetemlze aiddir. de bugQnkü milııferid veya pıüçtemi b- apak 1ç1Dde mısın mtındıerlea• 
Belediyenin beş yüz bin lira harca• tahkik.:ıta nazaran, bu yıl zarfında böy- npklıklann aebebini denizlerde ara."lla- tır. ~ 

mak suretilıe, esasen imtiyazı üzerin • le bir vaziyet mevzwbahis değildir. ABONE FIATLARI lıdır. Beynelmilel olan bu klbustan kur- Varhk - Anbrada on bet ~ 
4e bulunan otobüs servisini idareye Kedıklly Helk11vl projesi tetkik edltdl tu1 ..... k an~ak ve ancak den!.z JruvveU redlleıı Vubt mec:mUUI J9d1Dcl - ~• 

ı.. .... la 1 6 3 1 ... .., laqıcuıı tıeftll eden 133 tlncl ..,_J. başlıyacajmı yazmıştık. S~rvise "'""'i - Kadıköyünde inşa edilecek yeni Hal- ~ene Ay Ay Ay y.ıpmakJa ve deniz kuvvetlerine yardım Ye ~t daha olauD bir eetllde ın• 
mak için Avrupadan otobüs satın al • kevi binasının projesi Vali tarafından Kr. Kr. Kr. Kr. ve onlara destek olacak harb Umanları. Ur. ..-!' 
mak limn gelmektedir. tetkik edilmiş, bazJ tadilat yapılmış - '1'0RKtYE l400 7öo ~ lbO tersaneler hazırlamakla kabil olacgktJr. Kanaa• meaent w ~ b~ 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi Ldt- ttır. Yakında keşfi yapılacak ve inşası YUNANİSTAN ~ 12~0 710 270 Bunu yapmakta daha fazla tereddüd e- ntvenlte tıtabevt, Ttırk kanunu .,.ı. ti 
fi Kırdar t•]etmeğe tahsis edilecek beş ihale o1wıacaktır. ECNEBl 2700 H'.)J 800 !\00 den hükfunetlerl tarih. yann emsaline borçlar kanununu 1enlden tabedtıf· . ~ 

.. · - . ft5 blr clld lçmde •tlfa çıtannJI ~ 
yüz b in lirayı bankalanmızdan birin- Abone bedeli peşindir. Adres nadir tesaduf edilen birer iünahklr ola· Bu tabula, htıttım bata.sına ,atı ~ 
C!en istikraz suretile temin e~~~· Aslıerlllı iflerl: 25 kur. rak anacaktır. • yanhşhtıar bıralclmamaama dlkP' ,-: 
~vrupadan satm alınacak otobuslenn deliftirmek !qtur. A. T. 11 gibi, ufaktcftk tertıb bataıarl ,_ ::.A 
prtnamesi hazırlanmaktadır. İstanbuT. -·- -·-· - hadde lndlrtımete çalı.tJlmıfUr. ~ 
C!a (>n modern otobüsler çalıştınlacak.. MDnhel ,abe ba•k•nlıkllll'I Gelen eoralı •eri Hrilmn. Ton lan tılar : ............................................. . 

llanlal'Jan me.,aliyd alınmaz. r tır. Şartnamenin ona göre tevsiine b· Asterltt şube vezaınnt b1l1r binbaşı rtlt -
k d otobüs besinde olani:ı.rdan ...ııcta adlan yazı!ı şu- Cevab için mektublara 10 kW'Ufluk 

nr verilm~tir. Şim~iye 8
. ar be baflı:anlıklan mtınbaldlr. Amı edenlerin Pul ilivesi lAzımdır. 

inşa eden ecnebi fırınalanle yapılan malftmat almak öaue fUbe1I mi1racaatlerl •• p .. •
0

·, .. ta .. ·;:~::~:::··.:·7•4••1 .. ~:~-:_~L--• t.emaslat'Cla, İstanbu lda çalışabilecek o- ııın olunur. '""'~ 1.aMUWW 

tobüs tipi, eb'adı tesbit edilerek kendı. o-.u, otunar Telgraf : Son POlta 
lerlne bildirilmiştir. Münakasaya bü· TelefOft : 

1

2
1 

0203 .J 
,ak flnn.ıardan hepsi:n:iıı itt;:n' hcfn -- -
temininer çalışılmaktadır. l.tpeatıl 

GOz hekimi d 
Emln&nD Halknlnde ltalpnca kursa Dr. Murad Rami A~"""" 
Emlnöntı Bıı:lı:nlnd~: Cartamba lilntln- --'•IJ":' 

den lUbaND lh1mbde bir aıaı:ranca tuna Taksim - Talimhane. Taı;t. 
açılacaktır. Qarfamb& lbl.t .. , 11.JO dan caddeal No. 10 Urfa • · __ .., 
20.30 a tadar deftlll edecek oWı bu tuna Telı .. ...,.... 

yazılmaz llU,JIDledll Jl'2mla bQroluna mtı- ~----------...-~ noaı""l "11111 



Barseıonda yiyecek kıtllğı başgösterdi, 
şehrin düşmesi pek yakmdu 

&O• POSTA 

Polis memurunun 
• • 

evını ıoymıya 

kalkan hırsız 

_,. ır 

Doktor Şaht Raybşbank 
müdürlüğünden ayrıldı 

kın \re b' 'Başta.rafı 1 inci sayfada) ı Olujas, Cveciana ile Montegraels, Ma- (Bqto.rafı 1 inci ıa.yfadtl) (Başt.<ırafı ı inci sayfada) ı let bankasındaki bu değişiklik Londra , 
Çin karn ılhassa ÇOcuklann tahliyesi i- sanct ve Rocaplana mevzilerini aldık. rib safhalar arze- olduğu gibi markın kıymetini muhafaza nın cCity. mahfellerinde de hayret u .. 
duncı b~onla~ gön<:Ierilınesini ve yar- Tarroja - Calaf yolunu kestik. den bir hAdise in- etmek maksadile ücretlerin ve fiatların yandırm.ışiır. Çünkü Schacht, geçenler-
~Phe teşkillU vücude getirilmesini Cenup bölgesinde, Salamo, Rodona, tikal etmiştir. mutlak istikrarını temine, saniyen hu- de Londraye gelerek rngiltere ile Al " 
ıtıi.şıer:unı kumandanlığından iste - Juncosa, Ardena, Bonastre, Torre ~e Hadisenin auçlu- sust, mali ihtiyaçlan tatmin için ser • manya arasında daha sıkı bir iktısadi :ve 

lia.r 1 · , . Marra ile Castellar, Plana Matanı.a su bulunan Ogüst maye piyasasını tevsie, salisen nasyona1- mali teşriki mesai husule getirmeğe ça-
terdi~se on da yıyecek kıtlığı başgös • mevzilerini ve Alba, Cova ve Prengal ismindeki genç, ıo~yalist prensiplell? tevfikan Reich - lışmış ve Yahudilerin Almanyadan mu • 
b atlt anlaşılmaktadır. Altı bin çocu- tepelerini iş~al ettik. Pangalttda Nıyazi bankı sade devletin hakimiyetin~ tabi h!lce!'cti meselesi hakkında müzakere .. 
tniyet:i da~~akta olan bir hayır ce - Düşman yüzlerce ölü verdi ve l 485 isminde bir poli • bir ihraç bankası haline getirmeğe ~a • lerde bulunrnuztur. 
durduz'.ınbugijnde.n. itibaren tevziatını esir ald1k. sin evine girerek. lışacaksınız. Saliihiyettar mahfellerde söylendiğine 

Uştur. Andaloçyad:ı hatlarımı~ tashihi hırsızlık yapma _ Führer, Dr. Scha$ta gönderdiği b,ir göre Schaclıt'm çekilmesi, Almanyadaiı 
l __ . Dört istikamette sırasında, düşmana bliyük zayiat ver - ğa te~ebbüsten mektubda diyor ki: mutedil eJemanlann bir hezimeti maııı. 
~~~ 20 (A.A.) _Havas : dirdik ve 428 esir aldık. suçludur. Ogüıe Bır çok seneler Ahnanyaya ve bana yetindedir. 

* · ... .lll.ll'iôeu]a t b b h 4 Bir ltalyan generali yaralı },akat, .en-ipten muztarib bulune polis ifa etmiş olduğunuz hizmetlerden dolayı ıstn.__ · nn aalT'Uzu u sa a :ı ,_ e.· 
·~ette t k Roma 20 ( A.A.) - Saııaman~an~ memuru. tesadüfen evde bulundu""'" - size samimt teşekkürlerimi bildiririm. Berlin 20 (A.A.) - Havas muhabiri resa t e rar başlamıştır: Trnan- ~ ....... 

.. m.taln v·ıı Fran bir tebliğinde İtalyan. lejyoneıilerine dem gu"pegündüz evine ail'en bu haber - Alman nazırı mfatile iyi neticeye isal e- bildiriyor: dreı B... "' - ı a - ca ve Ven • . a~ 
S\ııı~ u .?ört şehir Katalonya ordu • kuman<fa eden generalin Katalonya'da siz mısafiri suçüstü yakalıyara~ karako- dece'finiz yeni bir takım vazüe!erıniz Doktor Sc.-hachtine çekilmesi, Yahutll 
tahk llludafaaya hazın-landığı müs - son günlerdeki muharebelerde baca - la teslim etmiştir. vardır. (A.A.) muhacereti için görüşmelerde bulunan 
nıe~i h1tnn dört esasını teşkil e"f ~ı~~an yoralanrnış olduğu bildirilmek- Dün öğleden sonra, Beyoğlu adliyesine Londra piyasasında Ahnan Rublce komisyonu azasını tamamile şa • 

li'ra kr. e ıri .
11 

• •
1 

• • t bbü 1 • ver!len maznun, derhal mahkemeye ıev- eshamı düştü şırtmıştır. Bu komisyon azasından b!rlc 
kilom:_~Ctilar bugün Manresadan 23 11~ 1z ışç:ı ennm eşe 5 en koo'lm Jti Londra 20 - Schachtın devlet bankası bu bizim için kuvvetli bir darbe olmUf .. 
ca'da-·""ll'l', İgualda'dan 10, Villa Fran- I.ondra 20 (A.A.) - İşçi partisinin ı · 

1 
~· • müdürlüğünden aynlması İngiliz mah - tur, demiştir. 

nı.,..,_nf l9, Vendirelden de 8 kilometre federasyon kongresini ve parlamento .. Polıs Nıyazl, mahkemede, hldıse~ !ellerinde nabot bir tesir husule getir - :Rublee derhal iş arkadaşlarını yanma 
~"Cl ede bulunmaktadır. gnıpunu tı>msil eden millt konsevi dün şoyle anlatmıştır: miştir. AJman markında ve eshamlarda çağırarak yeni vaziyeti müzakereye t>.,.. 

akşam Cemberlayn'e 'bir meım;b gön- - GrıptE.n rahatsız olduğum içtn. e - büyük bir tenezzül görülmektedır. Dev- lamıştır . • ~~ d~M~~~~~~e~~~m~~~~~~~~---~--~~---=====~-------=~tar laınanlca 20 (AA) - Umumf ka- derhal feshini istemiştir. Mektubda ki odada bir gürültü iFterek, kalktım. 
ilhın tebliği: Fransa ve İngiltere pakta riayet ettik _ Kapıyı açınca, bu gencin paltomu kol -

l1 ~lon vUAyetinde kıtaatımız ha- leıi halde AJmanya ile !talvanın ria - tağuna almış kaçmak O.zere olduğunu 
kad lgeJe.'"de 15 kilometre derinliğ'e vet etmedikleri ve bu suretl; paktın bu gör<iü::n Te hemen kendisini yakaladım. 

Yahudi muhacereti 
için plan 

Urlada zeytincilik 
kursları Ş~r ilerlemiştir. lki memleketin harb hedeflerine alet Scnra, giyinerek, hırsızı kencıi eltm1e 

1tı llnaJ bölgesinde Tarroja Gras La- olduğu kavdedilmrkte ve fspanvol hü- merkezr götüıilp teslim ettim. Berlin 20 (AA.) - "Röyter ajansı Urladan yazılıyor: Yelki köyünde .,. 
la 
0

~na. Cedo, Fr<>nanosa iİe Ma~ de kumetinin. Eilah satın alması h~kkı ol- Suçlu Ogiist ise. mahkemede bAdiBe - bildiriyor: .. çılan zeytin bakım .kursuna 25 zeytin. 
tn uardia, Serracastella ve Tudela duğu ve İngiliz hükumetinin beynel • den önce, kendi bayatını hikaye etmı1 - Alman hukfuneti, Rublee tarafından ci iştirak ederek on beş gün köy zey • 
~zt!erini ~gal ettik. milel hakkı nazarı itibare alması icab tir: . . Yahudi .~~acereti planı ha~ında is- tinliğinde ameli ve nazari bilgileri artı. 
~z bölgesinde Malgrad, Cumlls, edeceği bildirilmektedir. - B~y 7hakım, benim an~ kimmit, ba- tenen butun marn.matı vermış bulun - tınlmıştır. Zeytin bakım memuru New 

bam kım ... Onlan ne gördum, ne de duy- maktadır. d y 1 "d . d 450 v ~-

Maaş bayramdan 
evvel verilecek 

Mısır Krah Faruk 
Halife ilan edildi 

d İk . · 1 d Akl R bl ı.. da 1 . di Alın za ı.mazın ı aresın e agaç ~ um. ısın e tanımıyorum. ım f>T· u ee w ar&a şan şım an . d t tkikat ıl rak fennt b dama 
miyc başladığı zaman kendimi lıtanbul tekliflerini de ihtiv'l eden bir muhtıra rm e ~ •V· yap a . . u 
sokaklannda dolaşan, yersiz yurdsuz, hazırlamakla meşguldürler. Bugün ve- v~ zeytınli~! .. ıslah us1:llen. ta~b~ edil " 
kimsesiz bir çocuk bUl~m. Sergenler ya yann !'abah Dr. Şaht'la yeni mülA - mış, feruil ılaçlama gosterilıniştir. 

(Ba,.crtarafı 1 inci ıa.yfada.) 

u!''~Iha esaslarına göre İkinclkanun ayı 
8.11.d~tıle Şubat ayı maaşı İkincikanun 27 

(Baştarah l inci sayfada) 

lesi Kralı lıararetle alkışlamlll ve: 

gibi ve onlann arasındaydım. Artılı: u katlar yapılacak ve bu görüşmelerden Kurstan diploma alan 1 7 zeytinci bu 
çok muhakeme sahibiydim. hayatımı bu sonra nihaf karar 'verilecektir. dama işlerini idare edeceklerdir. Gere1C 

~en. itibaren ödenecektir. 
İkin ~b sebebler layihasında: c "Bayram 
ğıtıd c anun 31 Salı gününe Tastiadı -
bc:!t ~ bu dört günlük tatilin sonu 3 Şn-

«- Ya!Jasın İslamların Halifesi• di
ye bağlrm~lardır. Merasimde hazır bu
lunan askeri kıt'alar bu tezahürata iş· 
tirak etmişlerdir. 

şekilden kurtarmıya karar verdim. Fran- Rublee yann Berlinden ayrılacak • burada ve gerek kazanın diğer köyle .. 
sıı hastane~ine müracaat ederek, bir hiz- br. Kendisi bu suretle hükfunet komi- rinde zeytinciliğin inkişafı için alımuı 
rnetkil.rlık buldum. Fakırt, ben kimim, tesinin toplantısı esnasında İngiliz tedbiler halkta büyük bir memnuniyet 
Onu. ben de bilmiyorum bay h!kim' mahfellerine Alman noktai nazannı ve alaka uyandırmıştır. • 

H~k.im. suçlunun hüviyet cllzdanını bildirecek vaziyette bulunmaktadır. 

}11 ınaya tesadüf etmektedir. 2466 sa
tatuı atanuna göre Cumartesi günü cıe 
le b\ Yapılacaktır. Bayram olması hasebi
nac ~ur. ve müstahdemlerin temin olu
bu11~ ibtıyr.çları göz önünde tutularak 
nlttı ;n ınaaş ve ücretlerinin lk!n.::ikfı -
ioruirn ~:n~en itibaren ödenmı>s! muvafık 

Kah:.re 20 (A.A.) - Röyter ajansı 
bildiriyor: 

tetkik etmiş, hakikaten ana ve babası - lıondra 20 (A.A.) - Berlinden Röyter görüşme1erin nihayete ermiş olduğun • 
nın meçhul olduğu anla~lm17tır. ajansına bildiriliyor: dan, Yahudi muhacereti ofisi direktönt 

Kral Faruk bugün camide büyük bb
kalabalık huzurunda Halife ilAn olun-

Hüviyet ciizdanında soyu Ademle Hav- Mültedler hakkında yapılmakta olan Rublee resmen hıiberdar edilmiştir. 

UŞtür:t denilmektedir. -
ingilterede tethiş 

muştur. 

Merasimde, fmam Yahyantı oğlıu 
Emir Hüseyin ile Kral İbni~süudun o. 
ğullan Emir Faysal ve Emir Halid de 
hazır bulunmuşlardır. 

Korsikada neler oluyor? 
Lona 

ltıa ra 20 (A.A.} - De Valera serbest (Bastanh 1 inci sayfada) 

l'efi~!• ali komiserini Çemberlayn ile dım aldığımız bir mektub iizerine Korsi
<>"an ı~a dün oğullarına karşı yapılmış 
)an auıkastten dolayı teessürlerin:. be _ kanın milii kahramanı Sampieronun bay-
du~ etrneğe ve çocuklarının sıhhatte ol- rağını tekrar açtık. 
n e~u hakkında kendilerin temina: ver - Bir rnüddet için mücadelemize gizli de-

e lrıeınur etmiştir. vam fodeceğiz. TA ki açık surette mücade-
~ iki ihbar le etlebilece}i kuvveti haiz olur olmaı: or-

~~li ndra 20 (A.A.) - Geçende emni - taya atılacağız. 
l'lleitt Utnuıniyeye gönderilen imzasL-: bir 
l'taJtı Ubda tedhişçilerin İrlanda postasını 
llrea~~ekte olan Holyhead - Enston eks
lt~ h \ berhava etmeğe uğraştıkian po

Şimali Amerika. Cezayir Vı! Tmıusta 
bulunan Korsikalılardan şimd:ye kadar 
1800 ı:ıektul, aldık. Bu mektublar bizi 

vaya kad&r uzanan, kendisine ana ve ba
b11 olarak, s&dece onlar gösterilen maz -
nıın. işlediği cürmü de. söyM anlatmıf -
tır: 

- Sonra. bir kaç yıl çalıştığım bP.sta -
n~den istifa ettim. Sebeb, sörlede gf?çi
ncm;yorcum. Kendime kiralık b1r ev n
ranıa~a başladım. İşte, polis Niyaztnin e
vinf'~ 'kiralık yer ararken, bilmiyerek gir
mişim. 

Suclu, ciırmOnn bu .ruretle tevil etmek 
istemiş, onu ikrardan kaçınmıştı. Fakat, 
dun:~ma sonunda hAkim suçu şahi:dler v~ 
dcllllerle snbit bularak, Ogüsttın 1 ay 
m~ddetle hnpsine ve derhal tevkifine ka
rar v~rmj~ir. 

Çine yapılmakta 
olan yardım 
genişletilecek )onı aher verilmekte idi. MuhteJi! istas- teşcı eder mahiyettedir. Yann akşam da 

ltırn:rın :nıemurlanna müteyakkız bu - (bu nkşam) ayni dalgalarda neşriyatı - Cenevre 20 (A.A.) - Milletler Ce-
aahahlları tembih edilmi§ ise de tren bu mıza devam edeceğiz.> miyeti Konseyi, diln akşamki haf! cel-
darı lf saat 2 de hiç bir arızaya uğrama - Okuyucumuz. bu dikkate 7~ya~ haberi sesinde ittifak ile bir karar sureti ka • 

l.oıı 01
Yhead'a gelmiştir. heyecanla ve- bizzat dinlediğini tey:fd e - bul etmiştir. Bu karar suretinde aza -

gjllil\ :ra 20 (A.A.) - Daily Mail gazete- derek söyledi. Haberi kendi radyomuzda dan Çi!ıe yapmakta olduklan yardımı 
)~ i~di~iğin göre eınniyetı umum\- tevsık etmek bu aaate kadar mümkün ol- genişletmeleri, Çin mukavemetine en -
~~'- ıkıncı bir imzasız mektub gönder~- gel olabilecek her türHl hareketten iç-

·.: tedh· mamıştır. t' b l b h sta il ~d l§Çilerfn gece Hendon tayyare ına etme eri ve u usu m şave-
d~:ını berhava etmeğe teşebbüs e - Korsika adasında çalıştığını iddia e - relerde bulunmalan ıtavsfye edi1mek-
t11)) rI bildirilmiştir. Bunun üzerine den bu gizli istasyon, hakikaten Korsi - tedir. Karar sureti, Cemiyette aza ol
tll'd.:re ~eydanına derhal mühim mik • kada :r:ıevcu~ ise, bugünlerde meydana rnıyan devletlerin de bu müşaverelere 
tır. -o!:lıs takviye kıt'alan gönderilmiş- çı'karılması muhtemeldir. iştirakleri imanım derpiş etmektedir. 

~ , k Yansından biraz evvel bır kaç Amerika Japonyaya Ulyyare satmıyor 
'iatılU.8 er ve polis tayyare meydanile ci- MiJletler Cemiyeti VaşinErton 20 (A.A) - Hull'ün tav-

l.oıı eJ'rıniyet altına almıştır. masrafı kısh siyesi mucibince hiçbir Amertkan ftr-
t.~tt dra 20 (A.A.} - Daily Teiegraph m9Sı bundan 90nra Japon.yaya tayya -
~ine nazaran Ulster hükumetı n- Cenevre ~ (A.A.) - Milletler Cerru - re satmıyacaktır. 
~aacı an birçokları tethişçilerin sui _ yet; genel sekreteri Avenol bugün kon-
1ttllı ltrtn1ıı tekerrürüne mani olmak için seydc ma~raflan ~~ .için h~ladığı 
ile ltı ınuırtezı tedb' 1 . k bi programı ızı.h etmiştır. 1940 dan itibarf>n 
.,.ı..~liltte tetkik t ır ken_ a neb azası Mil1etler Cemiyeti bütçesi 32 milyon !s-
~"·~L e me uzere uraya . fra nd 26 mil · d' "lm' ll~fr. vıçre ngı en yona m m 11 -

~ tr.. 
'1 erikanın yeni silahlan -===H=AF=ız===c=E::ıs:JJ=A=ı=l= 
~ 20 (AA) - General Dr. 
)~ meclis ordu komisyonunda 
~ beyanatta, ordunun hava taar-
1ol>1-r lla karşı 3 7 milimetrelik yeni 

(t ıQlaun !Htlm) 

\rücude getirdiğini bildirmiştir. 

.,.....,. .... be -· ~ maada 
berlQn (1 - ., m...- ..... ıo-.., .. -----'*' 

Maarif ŞOrası Vekilin reisliğinde 
Haziranda Ankarada top·amyor 

(u.ştaralı ı lnd •y&drı) 

Maarif Vekiltnin rtyuetind~ toplana -
cak olan JÖl'a VeWet umum mtldilrleri, 
taii:n terbiye heyeti reiai ve azalan, Ve
kaletin dört umum mflfettişi, iki ilk ted
risat müfettifl, iki orta tedrisat. bir fJk 
tedrisat öfretmentnds teşekkill edecek
tir. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai va ticari har nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
SO lirası bulunanlara senede .f defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DiKKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde S O liradan aşa~ 
düşrniyenlere ikramiye çı.lttığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar tenede 4 defa, 1 Eyldl, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tariblerlnde ~· 



SON POSTA. 

•nnıır "San Posta il DID Hikayesi ~0--11nı~1111111•01111-nıı Amerikahlann çözemedikleri muamma 

B U L U N M U S LI • R A 1 (Baştarafı 8 inci sayfada) Scott'un yıl~ artık i~iden _ıy;ye ı;:: 
1- Sahiden de anlan hJ.ç unutmadı ... Ge- lamıştı. Hatta gunden gune §Öhreti 

• • • _ ne gazeteler faaliyete geçtiler... makta bulunmuştu. 
3 cSahte altın kralı:. dedikleri adama Sıra sinanacılara gelmifti. 

.. 111111111111 .. nmmm•mımnm .. mt... Yazan : Kadlrcan Kaflı .• d1111 .. nnıra cvadinin en akıllı adamı>, cAmerikanın Sinemacılardan sonra da sıra rad10fl 
"- Anne, bana beş kuruş ver!r mism? 
Bir elimi onun omuzuna koyarak göğ

lihıe s0kulurı sarı, yeşil parıltılı gözleri
le kafamın içindekileri okumasın diye 
yere bakardım. 

- Ne yapacaksın? 
'.Bana hep böyle sorardı. Sonra cevab 

beklemeden sözüne devam ederdi: 
- Defter mi alacaksın? Eicsiğin yok 

ki ... Daha dün sabah yepyeni b.ir kalem 
._.erdim. Kayıb mı ettin yoksa? 

- Hayır, anne! Fakat ..• 
Gene beni susturur, kendisı sôylerdı: 
- K7.tabların, mürekkebin, boyaiarın. 

her ;eyın tamam ... Ne ayağın çıplak ne 
da sırtın ... Para ne lazım sana! Çok lil
kür ıştahın da yerinde; karnımızı bera
bEU·ce doyuruyoruz. Zaten insan paraya 
ni!.)in rnuhtacdır, lazım olan şeyleri al
nı.ak i~in ... Çok şükür baban senin her 

• • • 1 
ıeyını sn yor .... 

.- Şey, anne; şeker alıı.caktım da . .. 
- Seker mi? Amma yaptın! ... Hemen 

hC.'men hergün tatlı yiyor, yahud çay içi
yor~un ! Sokaklarda satılan tozi.u toprak
lı, ııaı.ıl l'apıldıkları bilinmiyen şeker kı
lıklı mikrob yuvalarını sakın elinde gör
miyeyim! Ne olursa böyle şeylerden o
lur ... Allah esirgesin; hastalığı satın al
mak ha! ... 

l3abcı.m, bir insan değil, makineli .hey
ke)di: Sabah erken gider, akşam geç ge
lirdi. Ona ancak günde iki defa iki laf 
ıHyliyebilirdim: 

- Günaydm! ... 
-· Tüm1ydın! .. . 
Ceblerinde paralarla, kiralık bisiklet

çill:rc cakalı cakalı y~laşan, dükkanla
ra korkusuz sokulan, tramvayl:ıra b irer 
büyük adam gibi binen, içl~rinde Tar
Z'ln resimleri olan çikolatalar alan arka
(bşlara b&kıyor; derin derin göğUs geçi
riyordum. 

Akrab:ı1 ammız Malatyada olmasalar 
bayramlarda ziyaretlerine ~ider; böy1t.
lıkle f)e1ki beş on kuruş edini=-dim. Fakat 
benim bahtım bu cihetten de karanın ka
rasıydı. 

görmediğimiz. hele benim sadece adını tasarladığım halde bir türlü parayı tü- en akıllı adamb denilmeğe baılandı! gelmi şti. 
d 1 ketemiyordum. cLos Angeles Tim es:. gazetesinin Pa- İşler böyle gidedursun... Jı bildiğim ayımmış.... B d b. m·'ddet evvel beya.ı saç 

Evin ıçıne oldukça şen bir ha· O sıralardt- ayaklarım yere değmiyor; zar mecmuasında onun hayatı anlatılma- un an ır u cb 
k b ·· ·· .. · gva ·oao::lanmıştı. Bu neşriyat guetenin sa- bir kadın Kaliforniyada kain Long Be• va girmiıtt, Hele dayım beni b:r aralı kırlr.ngıçlar gi i, yere surunurcesın.:> u- :$ Waltd 

ÇuynMum. tı<:ını .!evkaldde arttırmıcıtı. Bu gazeteyi mahkemesine müracaat ederek kendi odasma çağırıp ta elime bir lira sı- ._... :..- :$ d ~. k dan bO" 
Eğlencelerin hangisinden başlıyacağı- t-sıkiben bütün gazeteler ondan bahsey- Scott'un kansı ol uıs ... nu, ocasın kıştırdığı ve: d 1 mı 1~estı'rebı'lmek te mühim bir iı:r oldu. lemrğe başladılar... şanmak istediğini söylemiıtirl 

- Haydi. bu zamanda evde uru ur r. ,.. Kadın mahkemede şu sözleri sarfeyit" 
mu? Git, e"len! Nede::ı sonra, önce sinemada cTarzan:. ı Muhbirler gene Kalifornlyaya hücum 

6 k miıtlr: . Dediği zaman, duvarlar birer engin u- göımeyE' karar verdim; ben de artı ora- eylediler... _Kocam, çok zengin, çok cömerddit··· 
fuk. tavan bir mavi gök kadu sevimli da bulunanlar kadar, beliti daha cesur- New-York ve Şikagonun hiçbir gazc- ~ .. 

Fakat ban:> gelince pek çok haai ..... ·•• göı ündü. dum. tes: yoktu ki birisini göndermesin... Scott ise mahkemede demİib.r ki: 
I·'akı.t ya annem görürse!... Vitrinlere yaklaşırken ayağım111 dibin~ HattA .. ağır başlı cNew York Tdrıes. _ Bana iyi kanlık etti. Ken~ 
Görmese bile ona söylemeliydim. Söy- de bir tıkırtı oldu; bakıtm; beyaz bir pa- gazetesi bile ondan bahseylemeğe baw- memnunum. Fakat üç senedenberi ~ 

Iersem elimden alacağına şüphe ıoktu: rı!tı gördüm. Dikkat ed'ince bunun bir ladı... yüzünfr görmedim ... Ne için ptoın.a ,er 
söylemezsem, duyduğu takdirde yerin g:imü~ lıra olduğunu anladım. Hemen e- Artık Scott adetA bir m.illl ·kahraman m iyor? .. 

di hıne geçmem lazımdı. ğilip a:dım. Eğer bunu da cebime atsam olmuştu! Tıpkı Napolyon ve Vaş;ngton Sonradan şu sözleri ilAve etmiftir: 
Parayı g~r; uzattım: ik: liram olacaktı! Ne çok para ... :Fakat gıbi!... ~ Benim felaketime sebeb ıervetiJtl" 
- Anneme sarayını. h ~yıı·, 'Qu bir hırsızlık olurdu. Kim bilir Amerikan ayan meclisinin hariciye en- dir~ Altınlarımdır! Gülüyorum, eğteııi-
- Niçin? bu Ja be!kl yıllarca bu kadar parayı bir cümeni reisi ayan azasından Pitt, yarı yorum sanıyorum. Fakat eğlenen bell de-
- Beiki istemez! darılır! Bana h iç pa- aran.ı görerr.iven, bütün çocuk'u:: arzu- ciddi, yan şaka bir tarzda bir teklifte bu- ğilim! Benimle beraber bulunanlar ... 

ra yermezler de... larından mahrum kalan bemm gibı bir Junmuştu! Iiü liısa ·walter Scott muamması otlJS 
Gözlerimin içine baktı, yüzü gerildi, z1vFI1ıy:ı d ıı yısı tarafından verilmişti ! O Walter Scott'un sarayını satın alıp o- senedenberi hUA çözülmemiı bul~ 

birkaç s&niy(' düşündü; sonra kalbimde- da be:ıim g'bi heyecan duymuş. sevin~ rasını bir milli müze haline koymak!... tadır. * * *-
kilerı c;kumu~ gibi: ntiş, hülyaJıır kurmuş; sinemay!ı girmek • 

- Annen nereden bilecek? Ben söy- için bun.ya gelmişti. Ş imdi elini ceb ine _,___ 
le~.em, korkma! atacak parasının yerinde yeller estiğini 

Dedi, içeriye seslendi: gört!ce>k ; ne derin bir acı duvacakt1. 
- Abla, Turan'a izin veriyorsun; de- O anda onun ağrısını kendi krt lb'"'.:'lde 

ğil mı? Ark&daşlannı ziyaret edecekmiş! duydum. RADVOLiN - Gitsın. fakat çabuk gelsin! 

* Koca meydanlığın ucunda iki 6ükkl n 
dolusu bisiklet görünüyordu; birçok ço
cuklar o'1.lardan birer tanesinı Phyorlar; 
ikışer üçer. kalabalığın arasından geçi
yorlar; bir&z ıssız yerlere sapınC'a :.ıçar 

gibi ~ürüvorlardı. 
Şurada· atlı karın;a. ötede kayık sa

lır.cakları. ôaha kenarda nişan atılan 

yer, bir çadınn önünde ise içeridekı ke
m iksiz ve başı gövdesinden büyü~t bir 
g :mbeyi görrr.eye çağıran kara kuru bir 
adam ... 

Elma ·ıe horoz şekerleri, fınaık fıstık, 
leblebi, kestane, çikolata, sirnid satan bir 
yığın insan... İnce, kalın, kısık, boğuk 
&esler: her perdeden bağırışlar ve şar

kı!ar ... 

Liranın ı:;ahibini henüz uuık la~madnn 
bui';"lak i~tC>dim: 

- Para düşüren var mı? 

Diye seslendlm. Avni zamand~ kolu:nu 
kaldırarak parmaklarımın arasır.dakı qü
müc; lirayı gösterdim. 

. . 

AH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her y~- ekten so,ra muntn:aman dişlerinizi hrçalaymız. 

...,,A 
Etrafı:ndtk ;ler hemen bana ve lıraya 

b1kt~Pr: hir kimse cebini yoklamıvordu. , ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f 
Herl-ıalde, bütün bir lirası buluncınl.:ır bcrabc>r sinemanın kapısına doğrı.1 y'.irü- - Ne oldu? Para çantanı mı çaidırdıD 

-. . •-.· ' . - ' 

yoktu. düğüm zaman, yol açtılar. NedEn sonra cebimin delilt olduğunu 
Fakat ka; nbalıfün arasından. esmer, Bır fazilet ve ahlak örneği balinde, ba-

parl ak b:ıkıı::lı, büviicek ağızlı, küçük k:ı- şım gururla yükselerek, sert adımlarla 
ra gözlü bir cocuk bına doğru yakHıştı: gışeye doğruldum. Bilet almak iç•n p:ı

- Den cWsürdüm, benimıfö:! 
Ded i; c:ii :ıi uzattı. 

rayt cıkarma.k üzere e limi cebime attım. 
F:ıkat. .. 'luhaf şey ; orası bomboştu. Yok, 
haşır, paramın çalınmasına iht!n~al yo~
tu Herha!de başka bir yere koymuş ol
nu: lıydım. 

anladım; nunldandım: 

- Hayır, bir Uram vardı. dü,mü~! 
Kü~ük bir çocuk b iraz önce b~niın bt>" 

lunduğt.:m yeri göstererek haykırdı: 

Bir bayram sabahı kapı hızlı hızlı vu- Köşeyi kıvrılınca üç dört sinemanın 
rt11du. Hemen koştum, açtım. Esmer, in· cepheleri görünüyor: her birinde b:> şka 
Cfl bıyJklı, tıknaz bir genç adamla karşı- bir müıik çalıyor; önlerinde ırllı ufaklı 
la.şum. Beni baştan ayağa !<adar büyük b;r kalabalık toplanmış, boydan boya a
l>fr sev'nç ve hayretle süzdü: sılmış olım kocaman ve renkli resimle:-i, 

Onu zavaJ!ı olmaktan kurtarmanın ya
rattığı ka1b rahatı ve bulduğumu sahi~ 
b :r.e: vermekten doğan gururlu mcs'ui :. 
d1ım: Diğeı cebimi, üçüncüyü, dördüncüyü 

yokladı:n: Param oralarda d'a yoktu. Hay
-- Al, knrdeşim; aman, bir daha dü- retim artıyor: heyecanım artıyor; başım 

- Demin şurada bir lira buldular; het· 
gelenin biri sahih çıktı. Vay antlh vay ... 
Ber. sczmıştım amma, neyse! ... Onda. e
şek ııah kadar lira ne gezer, kılığındaJl 
bC'J !iydı! ... 

Ancak o zaman işi anladım. 

şürme! z0:ıkluyord ı ı 
Öteki, hiy ·gülmeden, heyecan ve se- E lim! ;-eni den ilk olarak baktığım ce-

Uykuaa gezen bir adam gibi. sessi-: a.· 
dı:nlarla, etrafımdakilerin bakıflarındall 
ürkerE'k ı.;zaklaştım. Fazilet ve ahlik Öt"' 

negi roiünü yapmanın cezasını pek aJıf 
b ir rurette çekiyordum. 

- Vay Turan. ne kadar tia büyümliş- vıtrin!eri dolduran fotografları hayr:ın 
sOn! Delikanlı olmuşsun be!... htyran seyrediyorlar. 

vıncini, bakışlarından ve yüzünün deri- be daldırdım ; şöyle b ir kepçeledim; ge
sinden sızdırmaksızın parayı a!clı; hiçbir ne eiime l:ir şey geçmedi, 

şey söylemedi; hemen kalabalığa k#.nştı Biitün cebler bir defa daha sıradan ' 
İki cımuzumdan tutarak sarsıyor; ya- Bır lıra ile neler yapılamazdı: Şu mey-

nakhmmdan öpüyordu. Salona çıkan ım- d:mda \·e şıı caddede görülen b :.itün eğ-
ve kayboltlu. geçti. 

YARnnd N'ÜSBAMIZDA: 

* ncm: lencelerden tatmak mümkündii. O koca-
- Ah, kardeşim! man ve glimüş parayı cebime koyarnk 

Şimdi damarlarımd:aki kan donuyor; 
d!zlerim t itriyor ve gözlerim kararıyordu. 
Gişe memuru bana bakıyordu. Orada

kilerden de bir kaçı etrafımı sarmışlar

Ergovan Rengi Entari 
Yazan: O. Hanri 

Çeviren: H. ~ıaı 
Diyerek koşa koşa geldi, sarmaştılar. pıırmaklarımın da yardımile birçok he
Bu genç adam on bir yıldanberı hiç sablar yapıyordum. O kadar eğlenceler 

dı . İçlerınden biri sordu: 
---=---======-=================================~~~~~~~~~~~~~=:===:==:=======================~========~ 

berl olmamakla beraber, karısının fena- ra! etme~iyim ki ben artık ta""""'mı·ıe ç:;_ Oh -·.tll· 

EtrafımdcJkiJer beni baştan ayağa ka
<l'aı: süztiyorlardı. İçlerinde, riııdak bü
kenler, .alaylı alaylı gülümsiyenler bu
lunduğunu ş!mdi hatırlıyorum. Bununla 

Son Postanın edebi romanı: 33 
.. _ .... ! ... Gen buldum vicdanımı Uy16<1· lığına sekiz yıl inanarak, bilerek katlan- rümüş bir ıuhum. Bundan sonra bend.:>n racak nıamıkı! 

rrııştı ve orta çağların bir zindan mahku- hiç yükseklik beklenemez. Yalnı.r. acaba 

rA$ıklar yolunun rrıu gibi bu namussuzlugyu bir demir bu- · Haydi artık Daver ağabeyimin göıtli• sar. <>tıma da yarın ayni korku ile mi yak-
kağı, bir lale tazyiki ile boynum' geçır- !aşacağım? Ah, ihtimal bu korku ile tit- nü yapayım! 

yolcuları ·~~rlJ3 
Y a.zcm: Halid Fahri O.zan•o)' 

miş, nefes alamıyor, fakat harikalı bir rıyecek clar. ellerimde gene eskisi gibi 
seıbırla gene de yaşıyordu. Demek ki ona fırçalarımı emniyetle tutabilecek miyim? 
k~ndi felaketi yeterdi. alnını damgalıyan Yokss bundan sonraki tablolanmda ta
zaiim zindancıları sayısızdı. Öyle iken biat te ruhum gi'bi adileşecek m!? Şimdi 
niçin ben de onların arasınıt karıştım? en çok bunu düşünüyor, burın üzülüyo
Fakat ne çare ki iş işten geçti. Artık ro- ru ıı. 

* Rakı da bana çok kere sarhofluk ~ 
mt!Z, hep böyle kafamı sersem eder. D•• 
ver ağabey•m kolayını bulmuş: köşke g#' 
lır gelmez yatmağa çekildi. Bend.ı i,. ff!" 

ku ne gezer? Bahçede biraz dolll§IP ha1• 

aldıktan sonra işte gene odamda de~e
ri:nin başına geçtim. Fakat bilmem tJıl 

Şimdi ne İtalyada Romadanber1 tanış
't1~1m bir İtıılyan güzeli ile berabe:- ge
oel<.>rce Venedik kanallarında sürdüğüm 
gondol ve mehtab safalannı fazla bir 
zevk duyarak hatırlıyorum. ne de ertesi 
sane biri Japon, ikisi Fransız üç ıtölye 
arkadaşımla birlikte Napolidea Kapri a
clası:ıa gittiğimiz ve orada kayıkla Mavi 
Mağar&nın esrarlı mavi ışıklar ve mavi 
sular alemi içinden geçtiğimiz günü ha
kikatte yaşadım sanıyorum. Hayalimde 
kuvvetle yerleşen, sadece, 'lezüv::tn du
manlı tepe~i ve ruha uzaktan heybetle 
karışık bir korku veren görünüşüdlir. 
Hele bu anda Vezüvü hatırlarken cFer-
na'lc! Mazade:. nin mısraları dudııklan
mın ucunda fısıldaşıyor. Bu İtalyan şa
irinin .Sükfit. isimli bir şiirinin ilk üg 
m•srr.ında çizdiği levha şudur: 

• Vezüvü hayal meyal seçiyor.rurı. 

Şimdi bakıyorum, yükseklerdeyim, fakat lümü sonuna kadar oynamağa mecbu
o:-ada da bir sis, bir duman halkası ufuk- rıım. Evet, sonuna kadar ... Değ:I mi ki. 
}arımı çev!riyor ve kendi içimden bu 
dmnan:arla fışkıran ateşlcrim beni ya
kı-:kl'n üstümdeki güneşimi kapatıyor. 

Hnlbuki c güneş, bir zamanlar, bütün ço
cukluğumdanberi bir tek imanımdı be· 
nim .. !yiliğe. güzelliğe ve doğruluğa ima
nım ... Şimdi ise bütün bun lan kaybetm~
şim. Bu. böyle. nereden nereye atlayış? .. 
Hımgi yükseklikten hangi uçuruma? .. 

Dürjnüyorum: daha d'Une kadar kann· 

cayı incitmekten çekinen, her türiü al. 
çaklı~a isyan eden ve karşımda dökfüen 

bu zindanın kapısında karşıma çıkan jki 
baygın menekşe renkli göz ve iki ateşten 
dudak beni içeriye sürükledi! Faka-; bi.iy
le mi olmab idi? Böyle mi olacaktı? Sü
hey ıa ile ben, babasının düştüğü zillet 
çukurundan mümkünse o babayı kurtar
m:ılı değil mi idik? Hiç olmazsa bundan 
sonrası için... Halbuki ikimiz, ben dos
tu. o kızı, onun çukurunu daha fazJa 
deşt;k ve zindanının tek ı§lk veren pe:ı
ceres;ni de insafsızca kendimiz kapadık. 
Bedbaht adnm şimdi karanlığın:ı alışmış 
gibi.. fakat yarın, içinin gecesme kapangözyl!Jlarına kendi gözyaşlarımı karı~tı-
m1.ş olan gözlerini bu zindanda açar da 

ran bir adamdım. Herkese açık kalbli o- son ışığını dı; sönmüş görürae? ... 
0 

za
lun, düşkünlere acıyın ve riyadan, hlle

man bu yeni ıztıraba da alışıp tahamm~l 
den uzaklaşın derdim ve her anayı temiz edebilecek mi? 

ve faziletli görür, her aile babasını kendi Ya ıbiz, SüheylA? ... Biz de ayrılığa. ta-
babam gibi sever, tebcil ederdim. Çün- hammül edebilir miyiz? ... 

cBır mahzenin dibindeki ~arabın ruhu kü lekelı' ve talı'hsı·z alını r1 - n.Jr k 
){ a w t""~ arp- O halde, güzel kıZllllt nafile çırpınmı-

gibi, la.şınamı§tım. öylelerinden dalına uzakta yalım. İhtirasın etimize perçinlediği bu 
<Proçıda üstünde dumanlı bir ~cmber durmuştum. Halbuki timdi öyle miyim? ~clrin halkalanııdan artık ikimiz de zor 

da1galanıyo-r.:. .Hasta, sakat bir babaya bfle dilnkü Qeh- kurtuluruz. 
İşte hissediyorum ki benim ruhum da reme hiç benzerniyen yalancı btr çehN 1t 

artıf< böyle bir mahzene ve böyıc bir ya- g&terecek kadar alçaldım. Hayat onu Dün akşamdanberi hep Myle Jki his a-
nard , ~ ~.cpesi~e benzedi. . Ş'.mdi bakıya- zaten her othetçe vurmuştu. Xaneı kan-- rasında boğuluyorum. Vlodarumla ihtinv 
rum .a c ıbde~:m v.e o derınlıkte en temiz disine ihanet ediyordu. kızı .98.flığını Jiay. sım çarpı§ıyor ve daima ihtirasım galib 
d•Jygularım bıle bır tortu olu;> bırikıvor. bı>tmistf. Hftli kızınm fela:bttııdeıı ha- gelıyoı. Evet. evet, ~en kend1m.e iti-

* Sofadan annem seslendi: 
sersem kafa ile ne yazacağım! 

- TuğruJ .. gene odana mı kapandın?.. Ne mi? .. Hazır sırası gelmişken, baY'' 
Gelsene .. Dr.ver ağabeyin bahçede .• İflke- tımın nereye varacağını kestiremedıtiJ!I 
leye gıdecek .. seni çağınyor! bu mevb.im macerasına büsbütfln batle• 

- Peki, anne .. söyle .. geliyorum.. bir fasıl ilave ederim: Davr ağabe~ 
Daver ağabeyim yalnız Paıarlan ev- faslı ... Hem doğrusu ya, şimdiye ta~Jt' 

dedir ve her Pazar İskelede benimlt gez- ondan hemen hemen bahsetmedim gibi··· 
mek arzusundadır! Fakat ekseriya ona, Maarnafih belki defterimde bir iki ytrd' 
resim yapıyorum, yahud yazım var ceva- ismini zik.r~mdir, belki babaJ111'1 

hını ver;rim. Neyse, bu akıam hatırını her fırsat <iiiştükçe cDaver bana ucarettl 
kırmıyacağım. Zaten başka bekJedP'•im · b'tı' 
d 5 taş çıkardı, benim beş yüze aldığımı · e yok. Y;ılnızım, değil mi ki SftheylA ar- t 
tık çamlığa gelmiyecek! Amma gelmesi· okutuyor!> dediğini de bir yere kayde • 
ni fatemiyen de benim. Ne dt olsa, gaze- miş olabilirim, hepsi o kadar ... 
tecı dostumun sözünü dinlemeliyim. Ç"fo- Fakat D!lver ağabeyim böyle iki ,.tır
kü, hiç şüphesiz, günün birinde çamlık- la anlatılacak adam mı? ... Başlı baştrı' 
ta bizi başka görenler de olur. biı tip "· .• 

Y P ~ arın azartesi. .• Mademtı. İatanbula Hem mademki, Namık Bey ailesi iÇl 

Suphinin nikahına dneceğtm. öğleden de benim maceram kadar en~D d• 
sonra da Beyoğlundaki madama uğrar, o macerası karışan ve daha da karışaca) 
şık, mükemmel döşeli kiralık oduını boı dt
bulursam tutarım, yahud bakalım. 

0 
ol· gibi olan bu gizli hayat romanım bir 

mazsa ba§'ka bir oda ... Herhalde neticeyi rece ye kadar kendi ailemin de roınaııJ : 
öbürgün p!Ajda SüheylArun kulağına lı- luyor, o halde doğru değil, hiçbil' çebl' 
sıldanm. GelebJiirse. bir gOıı tonra da yi karanlıkta bırakmamalıyım. 
korkuıusca od'amızda birleflri'-

1 

İtte defterimdeki bu faslı bunuD içil' 
İşte hayat! ... Budala ~ ftod•mmJa &9YOrum. 

pcnçelepnek neye? (Arlum _,.J 



Bütün ağrıların 

BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
Ba maanid bat ve dit ajnlarmı 
dr'atle baleye kilidir. Roma• 
tbma evcaı, m.ir, mahal ve ada· 

le utıraWan NEVROZIN'le 
tedari edilir. 

panzehiridir 

Nezle, Grip ve Bl'Ollfİte brp 
• mleuir llAç NEVROZİN'dir 

e'.) ~ 

NEVROZIN 'i tercih ediniz. 
ı ........ ... te 3 11111 .......... 

t.mlne dikkat, takllclleriaden Alrmımı Ye Nnro.da 1erlae 
'-ika Wr marka verirlene pdcletle ftddecU-11o 

..,,. 11 

Son Post.'nın t•lkul ı 8 

l!~~~I 
ROşvet alan vezir 

Sildlataraıa kendisinden mührülıümagunu aldıktan 
ıonra tl•lıal kesilen hafı gümüş tepsi içinde ikinci 

at1lunun kapısında teşhir edildi 

, 
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Deniz Şeytanı 
zararın neresinden 
dönülürse 

Tirkçep ~~:il. Bilnna U..... 

Esirlere çekilen ziyafet kir dır 
1 

İşte bu sebebJerden dolayı Cambro-1 Esirleri gerçi tahliyeye karar ver • hepiniz birer süvarisiniz .. blr gemi sü
ne süva!i1iğiııe kaptan Mullen'i tayin miştik amına La Roche Zoucauld yel • varisinin, kumanda ettiği gemiye kar
eylemiştim. Kaptaıı Mullen Britanya- kenlislrıin ['Üvarisi kaptan Lecoq mese. şı olan vezifelerini elbette bilirsiniz .. 
Ilı olduğuna l!Ör~ ~nun ~andasında lesini halletmek lazım gelmişti. Bu a • pek fila, biliyorum ki kaptan Mullen'in 
bulunacak gcmmın de İngllız bandıra- damın evveJce bana verdiği sözü tut • verdiği sözün değeri vardır. Sizlerden 

Talebelerin klüplerden çıkarılması, Maarif Vekile 
evvelce verdiği bir kararın tatbiki neticesidir. 13° 
rarda yüksek mekteb talebesi dahil değildir. Şu 

vaziyetin tashihi beklenebillr 
smı 1a!fıması rnan 1 ıki bir mütalea o • marnış olduğunu ve bundan dolayı e • her biri de Yaktilc bana verilen sözü ~ 
lurdu. Bu mütalea avni zamanda Fran- sirlerin tahliyesi mevzuubahs olduğu tutmuştur. Fakat kaptan Lecoq b su- Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü gün kapamağa çabşacağunıı r:"...ı 
sız Troie, Cou l~u .. ·u nu , indiı:nek V: za~an k~ndisini _alıkoymak mecburi • retle hareket etmemiştir. Şimdi ~nun istişare heyeti dört günden beri Anka- gidişle yann daha büyfunÜŞ q 
Zoh ~uı:~ Unıon Zack mı esı: .g~- y~tı~dc bulundugumu kendisine söyl~ vereceği sözü tekrar bozmıyacağına i- rada t~p!antıla~ yapmaktadır. Ankararla istişare heyeti to~ 
nln dıregınde dalnalandırm.ak ıçın bır mıştım. Bi~a:re kaptan şimdi beni ikna nanabiJir mivim! Teşki!ata baglı federasyonlann ça • da isti.şan~ heyeti azasından ° ıJ1# 
rasimcnin icrasmı istilzam eyliyordu edebilmek için uğraşıyordu. Akibeti ne Bu suEtlin{ ür.e;ine bütün kaptanlar lışm~ tarzlarını, spor programlarını zır bulunan Bürhan Felek tJ~ 
ki .bu !;e~moni Fr2n~ız kaptanlannı olacağını kimsenin bilerniyeceği See • bedbaht arkadaşları için şefaatte bu ~ tanzun ed~:.k ~.lan hey~tin ~~~isi ~!- dürün bizzat verdiği izahatı 
sinırlendımı:k,ten halı kalmamıştı.. adler gen.ısinin bundan sonra da de • 'lunmuşlarch. Binaenaleyh ben de nok- h.~yete -~rdıgı ~.n spor işlenmızın yu. !atıyor. 
Be~, .kendı n~c:abırna, bu gemın~? vam ~ecek olan cevelanlan esnasında tai nazanmda faz1a ısrara lüzum gör _ :Uyece.~ en k~t ı y~lu anlamış olaca • cBe:len terbiyesi teşkilatı 111eSI 

sUvar:sı olınadı ı:nrna memnundum. Bu- kendısmi!' de bu gemide kalmış bulun- memiştim. Hatta 0 verdi~· ö " t kra gımız ıçın bu ışle alakadar olan hemen lerin kJüplE>re tesçil ediiın~·-111 
tün bu kaptanlar1 ;ı ve bilhassa yayga- ması diişüncesi onu çok korkutuyor a- tutmamıc buluns v' e nem·ı 8

• ~ e h ~ herkes vaziyetin ne şekilde inkişaf e - kmda hiç':>ir karar vermedıği S':ıı 
F k . , Of a "' unızın cep a d ~. . .dd kl beki ..ı~ · de"" racı ransı: ~n.tanlanle C~brone deta s~~.np solduruyordu. Binaena • nelik vazivetini if~ etmis olsa bile bi- ~cegını cı en mera a emt:'A~e • le bir karann leh ve aleybın 

barkn s 1nın suvarıc;ı muhakkak ki haya leyh butun mukaddesatı üzerine ye • zim icin bi,. felaket manasını ifade t- dır· tasavvur ia beslerni~ deği!dir~ 
tında çok sıkıntıl ı-.ır deniz seferi yap- minler ederek vukuf kesbettiği gemi • mis ol:nıvar-aktı Vero·o.· .... t kvie· Spor islerimizin devletleştirilmiş ol· Umum müdürlüğün do~ l_A 

1 k · R' k h h gl · · ı ,.,ı sozu a ~e d ki · b tt ki · .. h · kltJP eı· mış o s~ gere :tır. ır aotan, er an nın cephanelikleri hakkındaki rnalti • etmiş olmak icin kendisinden bir de va masın a ısa e e msenın ~up esı ruya kendı unsuru olan ~ 
başka b~r ~~p,a~..ı~ ., daha çok ~alô. • m:tı kcııdı. kafasında saklamış buluna- zıh taahhild senedi almıstım ve bu s~ yoktu~. . auşurmegı hatırından geçirıtl1~ 
mat sahıbıdır. "'\ rl,ud herhangi hır kap cagını temın etmek istiyordu. nPdin altwnı d'(!ı:ır kant la h.d f _ Mes ul olmıyan ellerde, daha zıya- ması şayanı şükrandır. Mese oJJ. 
tan başka hir lrnn'a'1ın duçar olabile - Bununla beraber onu dinlemiyor ve tile imza eLrn/sıerrl' Buanf rmr şa1 .L ~ı ~- de keyfi bir şekilde idare edilen sporun şu jmiş: Talebelerin klüplerle 

•. h t ı d" ı v, h' " - . ı . o a t1Knın ı b kl d ed... . d 1d cegı a a ctn 117P t megı ıç sevmez. ona butur. arkadaşlarının giderekleri • f d · k Le , . e en('n ran ımanı verm ıgmı se • kalarım kesmeleri hakkın a ·"' 
Bi ı h C L b k . asın an sonra antan coq un da dı- 1 d be · .. ·· 'd · 1 1 1 V kaleı--nnena {!'y ,:ı l"' 'ırone ar asının ye- nı ve y~!nız kendisinin bizimle kalaca- • . . . . . ne er en n surup gı en ış ere an a - 1931 senesinde Maarif e .~il' 
ni kaotan1; ya pn ...... ic:ini her türlü bahri ğını söyliiy<'rdum. Hakikaten onu ah • gerlen arasında g?tmesı emnnı ver • rnıyan tek kişi kalmamıştır. mi~. M?arif Vekaletinin verchrti 
hatalardan salim h i,.. surette seyrettir· koymak ve bundan sonn esir edip bir mistim. Amatör idareciler, işlerinden ayıra- rarda cilk. orta ve lise talebe e 
rnek. yaburl nlf>v"'ı inde bir çok dediko • müddet sonra salıvermek lüzumunu Esirlerimizin, sanki bizim için biz • bildikleri pek kısa müddetler içinde sü- !ere giremez kayd i• bulunllY;., 
aular işitmek nı""buriyetinde bulunu • d.uy~bileceii'imiz ikinci 'bir üsera ka • m;t ctmic;ler gibi, ücretlerini de tediye rat ve. ç~1 ış;:na _istiy:n spor işlerini i - Halbuki karar çıktıktan .. So ~ 
yordu. fılesıle göndermek niyetinde idim etmı·stl'k Bunla d h b' . . . cabı gıbı dondurmege elbet muvaffak b ik edilirken bu hi!küm yuıcsedlf 

C 
_ . .. _ . .. . r an er ın gemımız- 1 1 d b" şt r P .. 

ambrone bRrhıcmın butün dırek - Butun ricalan tarafımdan baridane d b 1 d .. _ _ o amaz ar ı. Paraya dayanan ır takım teblere de teşmil olunmu 1l • 33t 
lerinin üst k1s•m1~rın1 ve bittabi yel - reddedHen kaptan Lecoq, diğer kap • e u un up,u mud~ete g~re ve. evvel • işler ise, kıt para ile çalışan teşkilatı lışlık eseri mi? Yanlış bir kan 1' 
kenleri.rıj çıkarın Rtmıstık. Bu suretle tanların kendi lehinde şefaatte bulun· ce. çalıcıtıklan gemılerdeki ücretleri büvük zorluklar içinde bırakıyordu. sulü mü? Ne olursa olsun, bll aıl: 
gemi yalnız alt vf"1'1\enlerile seyredebi· malarını temin etmişti. Onların bu ta· tnıkdarında para almışlardı. Bu son Sahasızlık, sporun en büyük derdi düzeltildiği gün Türk sporu rrı l 
lecekti. Bu üık<l;rri.., de süratinden çok vassuthınna k:ırşı: · muamele onlan çok mütehassis etmiş- idi. hastalık devresini atlatmış d~ 
kay~t~iş b~lun"lr:>.~tı ve binaen~leyh --: Bavlar, demiştim, gemimin sela • ti. 'Ücretlerinin tediyesinden başka bir .. s;ıra;a. b~ra~a giderken izin m.?ş- Maltım va.. Zararın neresin 
o gunku vazıvE>te "nre en yakın lıman metıni, kaptan Mullen'in verdiği söz Ü· de son ve umumi bir ·yafet k . t'k kulatı ıdarecılerı kıvrandıran en bu • lürse kaTdır. 

I R. d J · ' d zı çe mış 1 
• "k b' d dd' " o an 10 E> f111eı,.,.. va on gfinde gi ~ zerine vaz'Ptmiş bulunuyorum. Sizler, (Arkası var) yu ır er ı. öMEB ~ 

Ankarada gUreşçHer ~ cek yerde en a7. on dört günde ulaşmış Hiila5"a, umumt gidiş fena idi, iyi o -

olacaktı. 1 r "\ lacnkhr. 

b:~~~~~ai!:~~~nı~aptan Mullen'den Bir doktorun gUnf ük yo~~r~ste hüsnüniyet: var, suiniyet 

- Kaptan, dPm~c:Hm, esirlerimizi bı- nnflarrn"an MeseJenin esasını böylece ortaya koy 
rakıvnru~ ve onl ıı ~ c:i7in kumandanız 1 ,. R " r. F- 7 ~ J 10 U l ' duktan sonra, intikal devrelerinin mu. 
altında bulunar;ı ı-lardır. Gayet tabii tad kanşıklıklanndan biri olan oek 
bir keyfiyettir 1d c:iz bir limana vanr ı Prostat bi"yi~·me."Iİ mühim bir meseleye gelelim. Bir Ka • 
varmaz bizim hı c'Prıizlerdeki mevcu - ~ nunusanidenberi klübleri sat"San, ida-
·..a: c ~angl sebeblerle Prostat büyüyor? 
uiyetimiz ve 'kn ... c: -:ı"vari cevelan1an • Irsi ve ~hsl sebeblerı burndıı kat'! ola- recileri müşkill vaziyette bırakan bir 
mız herkes tarae, .,,-ınn duyu1acakhr ve 4 ralt darmeyan etmek mümkün değlld1r. takım sporculan hareketten meneden 
biz bu zıihlı kruva7örler asnnda bir t oturmuş ban'aUarın prostat daıname - bir karar karşı~nda bulunduğumuz1.1 
yelkenli olmaktan ileri ~demiyece~z t sini husui~ getirdiği iddia edilmiştir. Bun gizlemeğc mahal yoktur. 
ve hinaen::ıleyh ycıh:-mi 'bir geyik gibi dan başka küçük karnın yani havsala - Karar malfun. 

'l :un thtlkanını mucib sebebler de prostat 
takib ohmaraVız .. 'Riz sizin çabucak bir l büyüme.si tçlıı m!l sayılnblllr. MeseH'ı Beden Terbiyesi Umum Müdilrlilğü 

Güreş F'ederasyonu bu me'1S1 f.1' 
cak mühim müsabakalar doln1;nıi 
karada eçhğı kampla bütiln 
toplamıştır. dt 

Kamp leyli bir mektep h~~lıt tıe' 
gur.dan pe~livanlanmız günOfl ti 
tinde muhtelif şekillerde kafllP 
maktaoırjar. 3 Hacıbayramda eski bir mesel~ 
vanların çalışması için hazırlıı d/ 

Peh\ivaıılar Türk Hava J(urtıtt' 
şe ve ibate idilmektedlrler. 

Kamp Nisan nihayetine kadıır 
edecektir. lim:ma vnrmıurı~"'7 icin bazı tedbirler fevkalfı.dc çok blr surette kadın temas _ bütün mıntakalara gönderdi~ bir ta • 

alına~ı znruri 1'111nuk. Bununla bera • '- lan veya.lıud bunun aksine olarak kadın mimle. bir Kanunusani 1939 tarihin ............................................... . 
ber bir ŞE>Y var k i o da sizin bizden ay- Hı temnsmdar. soıı derece 1çtlnab vaziyet- den Hibaren taleb~ ve as'kerlerin ka - Deniz işleri: 
nldtktım biW':ı1"1 .1 be11d de bir gün lerı de seöeb olarak gösterUİncktedlr. vıdlı bıJlunduklerı klüplerden alAka - I 

b. . t d-f . d' SOLDAN &Al.iA ve YUKARDAN AŞA!il: Mecrayı bevllyenJn ve tennsüllyenln müz ..1• 
sonra, ır f'E>m u p es~ u etmenız ır. 1 larını kec;mclerini emretti. Karaya oturan Mete vaP"' 
B 

. _,_ 1 clh ı - Konserve. m n entaııları müzmin bel.soğukluğu ve 
u geT\'lı, muıc;PT"'"l"'(>J te siz azı bu • diğer afetler, kezalik frengi ve umumi _ Yeknaz:ırda basit bir kırtasiye işi gt- kurtarıldı 

~unan bir vanur rlı olabilir. Şimdi siz- 2 - Asllll:C - Cemi eda.tı. yetle artJ.rıUzm ve betatetl tagaddiden bi görünen klüp defterlerini, silip, boz-
(len ricam hp.,.hn"T: bir limana u1aşma- ı - Fakat • Para ikonulan demir dolap. hıuıuıe gelen bünyev1 hastnlıklara milp- ma meselesinin doğurduğu hercümerç Karadenizdeki son fırtı~ırfP 
·.ı-- } 4 - Bllgl. Ereğli limanında karaya v•- 1111 
UöJı evvel ıic bir rrpmi ile muhabere teIA olanlar tansıyon yfiksckllğl, şeker müthiş oldu. ov--

- • .:ı h 5 Bir =mn -.ıpılm""'"" m"'ftaade ver h" .. tftı ~ • t h ......... ı kl purlardan Mete vapuru da, etmivereginız·"' n ... : ,. are'ketten evvel - ...-3 • ı- ~...... ~ - ...., ... ıı; •. Kum ve aş ...,_.ı an, nıkris- Birçok klüpler kadrolarının en mü • 
·· · a· .,.~ 'd a· ki b" memek - Bir şeyin vukuunu evvelden hastalığı gibi sebebler de prostat büyü - Gemi Kurtarma Şirketinitl soz vermcnız ır. ı rnı e ıyorum ız hiın uzuvlarını kaybettiler. ~1 

hııbeı veren bazı 1şaretıer. meslne .sebeb olmaktadır. Sonra da bun- gemileri tarafmdan v:iizdilıv1 :.J esirlerimize in,.:ınrı muamele etmiş bu ıarın he~lntn fevkinde ifrazatı dahUlye Senelerce evvel pabuçları dama atı. J - lt IY 
lunuyoruz Ye v:arı••"ımız bu hüsnü mu- 6 - Alaturka bir çaıp - Çok 1y1. guddPlerlntn vaza1tlnde vuku& gelen lan sporcular yeniden sahalarda gö • Tahlisiye gemileri, şimdi te ~' 
amcleve tarnfro17l':ıan bir mukabele ol- 7 - Köle. tegayy!lratın dahi prostat dehamamesl- rünmeğe başladılar. va2.fiyet1Je karaya otuıran J{Jl 
mak üzere bir ~Ö7.. denizcilik şeref ve 8 - Kavsi kuzah. nln başlıca kmlll olduğu zikrediliyor ki Mesela, ben bunlardan birisiyı'm. Galata vapurlarını kurf;a:rnlllğ' 

- . 1 . b' ö . 9 - İskruubllrle birli - İnanmak. muhaklmk ve mantıkn en yakın ve mu- .ı 
namusu uzc.-nr.e veri mış tr s z ist1yo- ıo - Taharrlyat yapan. vatık olanı da budur gibi geliyor. Galafasarayın em beş kişilik futbol mışlardır. r-
ruz.> kadrosu on sekize kadar indi. Önümüz· Bir gemici Rcmenyad•" 

Eski gPmimin. Pinmore'un son kap • 1 2 P ~ f " 7 8 t 10 C•nb 11••~n •lı:D71le•l&naaaa ... ._ de daha yapılacak birçok maçlarımız mot8r kaçırdı 
tanl derhal cevRb vererek: , ... r•ı.&a.maıanaı riea .. en.. A.UI &alı· -il 

1 .-.. &ıteldeıtı •ü&Hleala JWaı.ıu,. vardır. Emniyet beşinci şube "' 
- Kont, t:lcmic:ti. size söz veriyorum 2 . On sekiz kişi ile yüklil bir programı dün Romanyanın Balçık 1' 

ki Bambrone bark?sı Rio limanına gi· !) " "kl k · k~-- ı ,...,. b ...n... bizi ·•11 ., suru ~me ım iiW:iıZ ıs.. ero .... ~ bir motör kaçırarak fstanb.. f 
rinciye kadı:ır hic hir gemi ile muhabe- r ' t hd.d t kt dl üt 

4 l1 b • f ' e ı e rne e r. İs ·ı d d b. i . ııe i1"' 
rede bulunmrvı:ıeı:ılrtır. nö etcJ EC . maı a ın a ır gem Cl ~ 

Bu sözü, elini elim~ vererek teyid et· 6 zane er Bu vazıyette eli aya~ tutan arka • yı yakalamış ve Adliyeye teS 
· 1 B d b tl fikre :ı._ 6 -- daşlan toplayıp işe koyulduk. İş yo - t• /. 

mışt . en e u c:ure e ı n mwt - Ba ıece nölıeıçl olan ecsau.el• fml _ luna gı'rinceye kadar gedik doldurmak ır. 
terih olmuştunı· 7.ira Pinmore kapta - 7 lard:r: 
nının sözürıde durpcağına inanmakta BeJottu clhetmdekller: IAzım. Güreş yapabilirim. Vaktile fut. Talı.simde yeni bir hell Jlr ~ 
hiç bir iPhlilı:e voktu. 8 Aksarayd ... : (Pertev), Alemdarda.: CBır- bolü fena oynamadık. Atletizmi daha T ks'md ki h lAnın af~~' 

9 n Asım> Beyazıdda. · ,,,el'"'·) Barnat,,... 2 sene evvel bır"' """"·...,..... a . 1 e es a . ' 
Kaptan Mullc>n verdi.\.: sözü asilAne '· · '""' ....., ' 'J-- a..n..a•~•uu edil k ~ h JA 7 b'.. ~ «=;L 10 da: (Teotıloe), Emlnönünde: (Amlna.s _ G. __,,.,. ·vilil..-ı şa ece asn a 1P 

tutmuc:tu. Rı'o vnlıı u" .. ...,....;nde 'bır" çok iıreş mayosunu ı:ıu uma, çı =ı e-
' <=.ı.• ya), Eyilbde: (Arif Beşir), Fenerde: <E- -t ahh"d ih l ıunıt1 

Vapurlara te~a-:Jiif etmi~ olmakla bera- lk b l ll dl kl mllyacll), aahremlninde: <Nazımı, Şeb - lime, futbol pabuçlarmı karşıma al • ya mu e ı e a e o , •. .,ı• .. EvvP. i u macanın ha e i mif ıe ı Y" • h ı~ ldıkt ~""~ 
ber daim:ı onl~,.,, acıR"mdan geçmişti. --··· .. ·····--·-·-·-·-···· .. ••••••• .. ····- zadeb~ındıı: <'Onıversttıe), Karagüm - dun. nı a ıı yapı an sonra yrj 
Esirleri hamilen R;o rota~nı alınış bu- rUkte: <Keman. Küçükpazard&: CıYora:t>. Güreşi gözüm tutmadı.. lacaktlr. Mimar Gote, haIAlıı! ~J 

Trakyada 22 hap·ıshane BakırköyUrıde: CMerkez>. _,.., .,J\ot f' lunan bu rrcmi c:Pvir esna!ında kom:fk Atletizm Federasyonu reftsi Vildan tan sonra meydanın .,,_c .. ır-
l:- Bevotıu clhetindekller: 

bir hadise ile ~(' 1--?.rsılaşmıştı: yapılacak İstlklA.l caddesinde: (Deila.suda.), Te- Aşir cBi.z rekor 8Vl istemiyoruz, diyor. bit etmektedir. __./ 
Bir sabah büvü1< bir vapur, Bam • pebn$ında: uonyom, Karaköy<IA!: CHü- Bundan sonra at)etizm yapacaklan • dSSI 

?,ronne barkas1nm yolu üzerinde g8 • Edirne (Husust) _ Sıhht ve iılZlbaU seytn Hüsnn>. istık.IM cadde&lnde: cu - parmakla gös. tereceğiz. /J ayn bahis Bursa Tıcaret O ıl~ 
.. " d - ld. ~. ·· h monclyan', Pangaitıda: (NargUeclyan>, h Atl tizmd a g ç t18P runmu~ ve omı on .. u ge ıgı muşa e • bakımdan mahzurlu olan mevcud ceza Beşlkta.şta: <Süleyman Receb>. ya, er ne ıse... e en ~ z e • binasının açdması ı 

<1e edilmişti. Fak;\f biraz ronra vapurun vi b' 1 rln Traky 22 . Botarlçl. Kadıköy ve Adala.rdakller: tim. btm ilk defa futbolcu idım, gene ,,. '_ıJ~ 
kaptanı yelkenlinin P"Üvertesindeki ka- e m~ ar: :e . e anın yenn- "Osltüdarda: (Sellmlye>. Sa.nyerde: <Os meşin topun peşinde koşmağa karar Bursa (Hususi) - Şe~ '>') 
!abalığı görünce -ihtiyatkAr bir adam de yenılennın ınşası karariaştırılmı.ş • man), Kadıltöyde: <Saadet, Osman Hu- verdim. İşte bütün klüplerde bugün den inşa edilmiş olan rnod , 'tj 
olmak dolayısile- bu gemiyi şüpheli tır. rnsıı, Büy(lkadada: (llalk), Heybelide: vaziyet budur ve bu variyet Türk spo- Odası binası törenle açı}Itl~\Jf 
te1Akki etmiş ve ;(!erisin geriye döpe • Bu binaların önilınüzdeki yıl içinde (Halk:). nınun yannını tehdid etmektedir. de Vali Şefik Soyer de bul ~ 
rek ol.ınca süratile kaçıp gitmişti. inşasına başlanacaktır. 1~in IAtifeye gelen tarafı yoktur. Bu- Bina 42 bin liraya mal o.!Jjl 
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Ankara 

Adapazarı 

Bandırma 

Bartın 

Merkezi: ANKARA 

Kambiyo işleri 
• ve saır 

Banka muamelatı 

ŞUBELER 

Bolu 

EPrsa 

Eskişehir 

Gemlik 

SON P.OSTA 

lstanbul 

iz mit 

Safranbolu 

Tekirdağ 

Dahllde ve hariçte muhabirleri vardır. 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TiCARET 

Bankamızın lstanbul tubeslnde tesle edllen 

''GECE KASA S 1,, 
Çok mftaald ıartlarla sayın mnıterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması. 
~ 

. .• .-fic· 
• • .... 1 •• • ...... '... ii", - . l • • • • • ~ ~ 

T. ..,,.......__,51 'nın 

939 K. TASARRUF iKRA iYE PLA 1 
32, 00 LİRA MÜKAFAT 
l<ura ar: ı bat, ı Mayıs, 26 Ağustos, t Eylul, 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

11111111111 i K R A M i Y E L E R : ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı°' 
~ 1 Adet 2000 lirahk = 2.000 lira E3 ;::::: = 
~ 5 " 1000 " -- 5.000 " 5 ;:::::: == 
~ 8,, 500,, == 4.000,, 5 
~ 16 " 250 ,, -= 4.000 " ~ 
~ 60 ,, 100 ,, == 6.000 n § 
~ -
~ 95 " 50 " = 4.750 " § 
~ 250 " 25 " =- 6.250 " 5 ;::::: == ;:::: = 
~ 435 32.000 § 
~ -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mınıııım111111n11V 

't. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş 
01ınaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

s İstanbul Eelediyesi llanlan 1 
t llttlrn~~~k~----------....;; _________ _. 
t ı-.lip sa~. tize.re Mezad İşleri Müdürlüğü eşya şubesine Panayot tarahndan ge
•caat et.:rrı art,.ıyan vitrin ilan tarihınden itibaren on be§ iÜD. içinde aahibi mü-

edıği takdirde sanlacaktır. {B.) 

~e ~ 
\>(I :ioğıu 
11 behel'in lllıntaknsındaki yolların tamirinde kullanılmak üzere lüzumu olan 
~ 'ıı~a ~O kuruş 50 santim bedel tahmin eaHen on bl!i bin tane parke taşı 
"t i9fJ llu ulnıuştur. Şartnameler Encümen kaleminde gör11lebllir. letekliler 
~ ın~a~ kanunda yauh veıslka ve 118 !ira 13 1kunış1uk ilk teminat makbuz 
~ ~bıle beraber 26!1/939 'Perşembe günü ıaat 14 buçukta Daim! Eu-

U!Unahdırlar. (B.) (426) 

Akba kitab evi 
Her dilden ldtab, gazete, mecmua. 

mekteb kitablarmın ve kırtasiyenin 
Ankara ratış yeridir. Undervud ma
kinesinin acentasıdır. 

ZAYt - Fethiye kazasının HatUkattrran 
mektebinin devre! A.1179 80ll aınıfından 1133 
yılında. mezun olduluma dm olaıı mıekteb 
Ye&ikam 7.&Jl dm._tur. YeaSatnl Olkancalmı
da.n esJW1n1r. Mtmft olmadılı llln olUiOur. 
A.rııavuüiJ Diillmdlır otla IDkak X.. " 

Miillerrem 'l'mel 

Sayfa 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Cibali tütün fabrikası için şartname ve nümunesi mucibince 

satın alınacak un gibi ince şey konabHccek Standard normal sık örgülü {6000), 
aded tütün tozu çuvalı açık eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli boberi 27 kuruş hesabilc 1620 lira muvakkat temi

natı 121.50 liradır. 
m - Eksiltme 25/I/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 de Kaba

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabile~ 

gibi nümune de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa· 

ralarile birli~ yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (193), 

~ 

I - İdaremizin Karaağaç Barut Deposunda prtname ve projesi mucibince 
yeniden yapt:Jnlacak ahşap iskele inşaatı açık eksiltmeye .konmuştur. 

ll - Keşif bedeli c2856.6u lira ve muvakkat teminatı c214.25:. liradır. 
ın - Eksiltme 80/1939 tanninE' rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Knbata,ta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 15 kuruş bedel mukabilinde sözü geçen Ş:.ıl:-.-eden 

alına bilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek !stiyenlr.rin fenni evrak ve vesaiki İnhisarlar 

İnşaat Şubes!ne ibraz ederek fenni ehliyet ve eks:ıtrneye iştirak vesikası alma
Jan lazımdır. 

VI - tstekliler kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 güvenme pa
ralarile bir!ikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçm 
komisyona gelmeleri ilAn olunUl'. c255ı. 

Mikdan Eb'ad 

800 aded 7,800 M3 400 X 25 X 2.6 
soo , 8,736 , 400 x 28 x 2.6 

I - Yukarıda eb'ad ve mikdarı yanlı cem'an 16.536 metre mı'kabı kereste • 
çık ekEiltme usuliyle satın .alınacaktır. 

lI - Muhammen bedeli beher metre mı'libı 38.50 lira besabile 636.61 lira 
ve .muvakkat teminatı 47.75 liradır. 

ll! - Eksiltme 28/I/939 tarihine rastlı yan Cumartesi günü saat 11 de Knba
tafta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki /\Jını Komisyonunda yapılacağından 
isteklileri.1 % '7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gclmelerl.ı 
ilAn clunur. c468> 

SÜ.MERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dok.uma 

Fabrikaları Müessesesinden: 
Pamuk ipliği Satışı: 

Kayseri Bez Fabrikası mah 
Nazim Basma Fabrikası ,, 
Ereğli Bez Fabrikası ,, 
Yalmz Ereğli Bez Fabrikasında: 
1 O Balyahk siparişler için 

12 No. Paketi 
16 

415 Kuruş 

15 
25 
50 

" 
" 
" 

" 24 
" 

24 
" 

" 
" 

,, ,, 

" " 
,, 

" ,, 

" 

" 
" ,, 

480 
580 
580 

575 
570 

65 
,, " ,, ,, 560 

" 
" 
" 
,, 

" 
,, 

" Fiatlarla fabrikada teslim eartiyle satılmaktadır. 
İplik mnstehlıklerlnin yukard'l ya:r.ılı rabrikalarn gönderecekleri be

delleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetiı.de iplik siparişi verecekleri ve 24 
numaradan ince ve muhtellf maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği mlls· 
tehliklerinin de ihtiyaçlarım yine aynı şarUtırla yalnız Ereğli Fabrikasına 
sipariş edebilecekleri nnn olunur. 

................................................. 
Satılık koyun sütü 

İstanbul zıraat mektebi çiftliğine aid 550 baş sağmal koyundan altı ay zarfın
da alınacağı tahmin olunan 35.000 kilo ve 4042 lira kıymetindeki sütler 27 
İkincikanun 939 tarihine müsadü Cuma günü saat 15 te açık arttırma ile sJtı· 
lacaktır. 

Arttırmaya iştirak etmek istiyenler % 7,5 teminatı muvakkatelerile birlikte 
yevmi mezkı1rda mekieptelti çiftlik satış komisyonuna müiacaatlan. (225) 

~vlet DemiryoHarı ve Umanları işletmesi Umum idaresi i1An1arı 
Muhammen bedel ve muvakkat temin atlariylc isimleri aşağıda yazılı 6 grup 

malzeme '1/3/~ Salı günü .saat 15,30 c!a kapah zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın .alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat terninııt ile kanunun tayin ettiği vesika· 

b.rı ve tekliflerini 11yni gün saat 14,30 a kadaT Komisyon Reisliğine vermeleri la· 
zımdır. 

Şartnameler parası% olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaklır. (290) 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 

1 - 100 makas takımı 196.600 Lira 11.'()80 Lira 
2 - 50000 demir travers 176.244 > 10.062,20 > 

3 - Küçük yol malzemesi 109.645,95 > 6.732,30 J) 

~ - cBulonlar (Cif mal için 22.933.30 > 1.720 > 

(Yerli > > 49.855 » 3.733,12 > 

5 - 1.000.000 tirf on (Cıf > > (il.€00 > 4.330 J) 

(Yerli > > 82.342.49 > 5.367,12 > 

6 - 27.500 şöminman takozu 18.150 > 1.361,25 > 

inşaat Mühendisi alınacakt1r. 
Askeri Fabrikalar Unnon Müdürlüğünden: 

Alınacak inşaat mühendisinin her türlü <Statik hesablar<la betonarme ve mi• 
maride mütehassıs olması şarttır. İsteklilerin ilındiyc kadar ne gi.bi işlerde ça• 
lıjtı.klannı gösterir vestkalarile Nafıa V eklletin.iıı ruhsatnamelerini birer isti· 

da:p ballı,.ak Umum lCudürlüte müracaatları lüzumu illn olunur. cl73t 



16 Sayfa SOR POBTa 

BAŞ • DIŞ • NEZLE· GRiP • ROMATiZMA • NEVRALJi - KIRIKLll< 
ve bütün ağrılan derhal keser. isim ve marka a dikkat. GRIPIN erine başka bir marka verirlerse şiddetle reddedinil. -

'1111wıuuıııu11111111111111m11n1111nwımmuını1111111mın11111111111u11u111111-11111u11111111a1mıu111111U111111muuuu" 
• • • 5 

= -==-= --Grip, aezle, enfloema, ntma ıibi hutahklara tutulmamak lçJa saj'lığmın BIOGENINE kan Ye ~ 
.ter .. n haplarile aiıortalaymız. ~ 

BlOGENINE; en birinci kan, kaTTet, iftiha yaratan •• tuiriııl derhal ı&t•nm bulunmaz ~ 
bir devadır. § 

_ BlOGENlNE; dalma kam tazeleyip lrunetleadirlr, balmltlf giderir Te hariçten gelecek her ~ 
E türlü mikropları 61dOrtır. Tatlı bir iftiba temin eder. Sinir •• adaleleri sağlamlqbnr, zeklyı ==§_ 

~ yükıeltir. Bel gev,ekliği .,.. ademi iktidarın ea birinci de.,. .. dır. 

E

l BIOGENINE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıttan aoğuktaa ve haTalann değiımeıinden ~ 
mlltee.ssir olmazlar. Çtlnkll yftcudü her zaman genç .,.. dinç bulundurarak hariçten gelecek her := 

~ mikroba galebe çaldınr. Ve bu ••yede milthit Akıbetlerle neticelenen GRİP, nede, enfloenza, sıtma 5 
- gibi hastalıklardan korur. Bu hutalıklardan korunmak için bllyülrler sabah, öğle, akpm birer, ~ i= sekiz yaıından iiltOn ~ocuklar yalnız .. bah, akpm birer BIOGENINE almalıdır. Haıta olanlann := 
_ kurtulması için de bu miktar bir miıli artbnlmalıdır. Her eczanede bulunur. EE 
'11111111111111111111111111111111u11111111u 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıilW 

YE i ANNELER 

HAVALANDIRILMIŞ 

PU 
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PARASIZ 
Pudra hususunda yenl 

ve cazip bir fikir, en son 10.000 N Ü M UN EL 1 K · 
bir usul ile yapılan bu 
pudra şimdiye kadar tanı
dığımız pudralardan daha ince 
ve daha hafiftir. O kadar ince ki 
cildde mevcudiyeti bile farkedil
mez, şayanı hayret bir ten temin 
eder. Gündüz, rüzgar ve yağmu
run bozamıyacaği bir tazelik ve
rir, gece de en sıcak bir dans sa
lonunda bile kat'iyen terden mi.\
teessir olmaz. İmtiyazlı bir usul 
dairesinde krema köpüğü ile ka
nştırılmış olduğundan bu yeni 
Tokalon pudrası saatlerce sabit 
kıi.lır ve cildin tabii yağlı ifraza
tını masetmesine mani olur, ku
rumaktan muhafaza ederek bu
ruşukluklann teşekkülünü mene
der. Terkibinde Krema köpüğü 
bulunan bu meşhur Tokalon Pud
rasını tercih ediniz. 

BASUR MEMELERiNi 

Birkaç gün zarfında teninizde 
husule getireceği şayanı hayret 
güzelliği görünüz. Kadınların on
da dokuzu tenlerine uygun olma
yan fena renkte bir pudra kulla
nır ve yüzleri makyajlı ve ağır 
bir manzara kesbeder. Teninize 
uygun renkteki pudrayı bulma· 
nın yegAne çaresi, yüzün!izün bir 
tarafına bir renk ve diğer tarafı
na baıka renk pudra tecrübe et
mektir. Bu suretle en muvafık 

pudrayı intihab etmiş olurıunuz. 
Şayet rengin intihabında tered
düd ediyorsanız müessesemize 
müracaat ediniz. Tecrübe için 
muhtelif renklerde ve parasız o
larak nümunelik.ler takdim ede
ceğiz. 

CERAHATLANMIŞ FISTÜLLER ve 
HER TÜRLÜ iL TIHABLARI 

Biliniz ki çocuk yalnız meme 
için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 
ki: Çocuğu hırçınlatan sebebler
den birisi de apış aralarının ter 
ve saireden pişerek, kızararak 

çocuğu rahatsız etme.sid.ir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne Adj tuvalet 

pudraları ve ne de çok ıtlna ile 

hazırlanmış pahalı pudı alar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilha,. 
sa yavruların cildleri ve ifra· 
zatı nazan itibara alınarak ya -
pılmı§tır. 

Muhasib aranıyor 
lstanbul'da bnynk bir mnessese 
tecrnbell bir muhasebe memuru 
arıyor. Biraz Fransızca bilmesi 
şarttır. Tallblerln (A. B.) rumuzuna 
İstanbul Posta Kutusu 596 adrese 

mektublıt mnracaatı. ' 

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

ilan Tarifemiz 
Tek: sütun santlml 

aahile 400 kuruı 
sahile 250 » 

Oçüncü aahile 200 » 
Dördüncü aahile 100 » 
iç aahileler 60 » 
Son aahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfmda 
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tadfemizden 
istifade edeceklerdir. Tan:., yarını 

ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayrı 
bir tarife derpif edilmiştir. 

Son Posta'nın ticart ilanları.,a 

aid işler için şu adrese müracaat 
eclilmelidir: 

~lncalık Kollektlf Şirketi 
Kahramamade Ban 

Ankara caddesi 

-·······-··········· ............................... .__ .. 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeı; 

SAHİPLERİ: ~. ~~!n E~:.xKLIGIL 

Soğuk algınlığı, nezle .,.. teneffü.t yol
larile geçen haatalıklardan korur, lfrip 
ve boğaz rahataızlıklannda, •eı kmklı
ğında pek faydalıdu. 

(NGİLİZ KANZUK ECZANESi 

ART 1 K BAŞIM ÇATLIYOR 
NEZLEM VAR 

BiR 

NEVRALJİYE TUTULDUM 

GRiPTEN KORKUYORUM 

DlSIM ACiRIYOR 

DEMEYİN 

EN ı y 1 ÇAREDiR 

ur 
Markah en aart, en aaölam sandalye, 
koltuk portmanto, portatif masalar, sine
ma koltukları. rekabetsiz fiatlarla garan
tili olarak aatalmaktadır. Resmt daireler, 
meıdeb, sinema, tiyatro, gazino lokanta ve 
kıraathaneler tercihan DINOS markayı ara
maktadırlar. AVRUPA hezaren san dalya 
naturel 176 ve koltuğu 275 ktı.ruştan iti-

baren mnessesemizde sahlmaktadır. 

Adrese dikkat : Çakmakçılar, KOçük Yeni 
han No, 13 Tel: 23377 

ALMANYADA YAPILARAK 
300 defa çalmakla bozulmadıöı 

Tecrübe ile sabit olan 

POLYDOR 
T0RKÇI! GRAMOFON Pl.AKLARI -

Memleketimizin tanınmış okuyucularının muvatraklyetle okudutıaı' 
gnzel şarkılan yalnız PO L Y DO R plaklarında bulaoaksınıJ. 

Oramofonculardan ısrarla isteyiniz. 
~ .... .-............................ .-~ 


