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Yeni meb'aslar Martın 
22 nci günü seçilecek 

bancten itibaren yurdun her tarafında 
seçi faaliyetine başlandı 

taınvay şirketi birbuçuk ltalyadan Fransaya 
'!"ilyon liraya satın alındı bir lehdid daha 

rket ı>ersonelleri lehine tesis edilmiı olan taavün " F J ) 
•ındıklan mevcudab mahfuz tutuldu ransa, ta yanın 

çeliğini tatmak 
isti yorsa ••• ,, 

Dedikodu yetişir! 
König ve impaks işlerinde sarfadilen 
mubalAğalı sözlerin hariçteki akislerini 

gördUkçe tuylerimiz Urperiyorl 
Suiiıtimalin güzüne tükürürken etraftaki masum 

~ m -1c sıçratmakta devam edcrult 
6illln mı es g•--" 6miil.isüıc. Qpr.,.;;, olu
ru%. Det.li/ıodapun tawir eltili dereced~ fena bir 
memleket, son 15 .nicfe yapllla ifl•i ı..-madı 

Yazaı: lıhittiı Birgen 
8uilstima1. •• Dilnya. f1l bizim 1ffln· 

.,a olalıdaırberi ınUKfmıJ nrdır. 

BDlm.ilı.timal declitlmi 197 • kadm" 
.,..r ve tablt ile aallltmıal de o b· 
dar beteri " tabtldfr .... luula-

n l*er birer IÖJ letecek olunaım 
&fıll.nAlnilz ki hepsı hümüiıtimal ta
raftandır. Suliatimale herkes düt
mmdır • 
(Dnunl 1 nette. B .... llRaanda> 

Denizbankın lsta;b~ı"" -
teşkilitında yapılan 
teftişler genişletiliyor 

idare meclisi raisila iki aza ve umum mudur 
muavininin vazifelerine nihayet verildi 

lmpeks şirketinin 11 1 
vapurun siparifi itinde 

alakası var mı? 
Ankara, 28 {HlUUsl) - l)enh.Nınkm 

ı.t.abul tube ve tefkilltuıa 7aptınl
matta olan teftttin geıı.ifletilmal karar· 
llfl"'F· Bu makaadla mal\79 milfettit
lerinden mürelı:lı:eb bir he;ret bu akpm 
ı.w.uıa hareket ettırilmifUr. 

Anbra. 18 (A.A.) - Haber •MılJmıza 
p. Satiye firketine akl binama atın 
aJwımw keyfiyeU hakkında. yapılan tet
kibıt neticuinde aşagıda isimleri Juıb 
o1an!aruı İcra Vekilleri Beyetı kararllc 
vazllelerlne nihayet verilmifür. Tahir Kevkeb 

1 - Denızbaıık idare mecllai relll Ziya 4 - Deni?bank Umum Müdür Muavini 
Taner. Tahir Kevkeb. 
ı - Deafdutnır fdatt mecliıi lkuaad Gene ayni bankadan inpaı ıubesi Mü-

Chıtve lffttcin SeutaJll Vekwt aua, Cemal ŞUılııgiray. dürü Kumı Mesed ile umumi kitib S:ı-
aıkerler çıkanlıt'ke" ı - Den1Jıbmık idare mecliai Malıye dun Savacının memuriyetlerine re!k!n 

(Y- 1 .a -kil) . VtllAIMI uaa Sedad Unıl. (Devamı ıı itld •!lfad4) 



Hergün 
-····-

Dedikodu yetişir! 

Yaı.an: Muhittin Blrr• 
(Ba.§taraJı 1 inci. sa.yfada) 

Fakat meanlann bir de içlerine girmek 
' . imldnım bulursanıı, görürsünüz ki sw· 

istimale ıdUşman olduklarım söyliyenler 
arasında pek çoklan bunu yapmakla 
meşgul bulunanlardır. 

Suiistimal. bugünkü medeniyetin be-
raberinde taşıdığı bir hastalıktır. Ondan 
tamamen kurtulmak için kabıl olduğu 
kadar geriye gitmekten, Robinson gıbi 
hAli 'bir adaya çekilmekten ba~ka çare 
yokıtur. Bugünkü medeniyet insanların 
arasmdaki mün~betler~ bu kadar ço-

SON POSTA 

Reslmll Makale ı • Kolag gol lif:ii 

ğalt.lp derinleştirdikten ve insanlara bu Em 
kad"ar mütenevovi ve mebzul hayat ler- ır, ihtar, tava~ herkese ağY eeU:-, hela ınllaşınca ~ Evde çocuklarınua, it hayatmda mllnaftbette bulundul-
zetleri gösterdikt.en sonra suiistimali kö- nırlendlrir, ~~ab!yon doğurur, :l.nsam kendı arzuı;ile yap- lannıza fazla emir vemıeyin:i-. fu:1a ihtarda bulunmaJlllıZ. 
kfinden koparıp atmayı düşünmek abes- maık istediği feYMR de uzaklaştınr. ;::=a~~n~~;!~~l on1arm an'3.yıp kendilerinden 

tir. Bizim vaz>femi-ı, dikkat <dip, ona az ~~:=::=~:=::::~::;~~~=-=~:ıı:::==~======-=="'~~~;;~~~~~~;;~==ııı--11:111::==-----==== 

;.E~f ~~~i~:~~!!ı~~~~::~~ 
- Fransada. İspanvada, İngilterede ve A- Milyoner hadın bir .r ................ - ....... ___ .. ___ , Bir lngtllzln ne·'ı .. . 
merikada - berhal~ bızimkilerin b!rkAç H 14 

mislidir. Bizzat tayyareleri y:ıpan ve Milyonerle evlendi! 1 ergun bir fıkra Bir buluşu 
teslim eden fabrikanın başındaki insan-

1 lar. bu işin gayrı tabu bır muamele 01au- Meteliksiz olmanın zevki 
ğunun elbet farkındı idiıer. Eğer gözle-
rini kapadılar ve gayrı tabii bir kanal- Tren, otobüs gibi medeni nakil 
dan gelen birkaç kAğld üzerine işi bitirdi va.ntalannın icad edilmediği bir de· 
lerse, sadece bu kağıdlan bile bile elle- virde bir şehirden uzak bir ıehrt gi-
rine aldılar ve hinihncettc bun1arla ken- den yolcu.la7"ın kervanını eşkiyalar 
dilerini müdafaa etrnektf'-n başka bir şey çevirmişler, yolctılan birer birer !OY-

r-ıtşünmed'iler demektir. maya bCl§lamt§la·r. Herkes korkudan 
Suiistimale kar1ı en ~ıvvetl: silah ah- tiril tiril titTerken aralanndan biri de 

lA'ktır. Onu ahlAktan başka hiçbir şey bir ağaç altına oturmuı, çubuğunu 
menedemez. 1nsanıar iki şe>yden birine yak:mıı, keyifli keyifli tüttürüyor- ı 

m"-~: 
mutlaka inanac«klardır ki suiistimal yap- ·-y 

masınlar. Bunlardan bir! Allahtır; dini, - Yahu ne yapıyorıun, demi§ler~ 1 
ahl!kı sağlam ve bUtün o1mıyan insan başımıza. gelene btık.rıına? 1 

Sözün Kısası 

Yazı Çok O/autu lçitt 
Bugütt Konamadı 

... ~ ...................................................... 
italyadan F ransaya 

şiddetli bir tehdid dah• 
Paris 28 (AA.) - cRomadan JJa~ 

Ajansına bildiriliyor> : 
Her hafta FransJz siyasetini A Vf11~ 

yı karıştırmak ve İtalyayı t~~a ı 
mekle itham eden Rıelazione :lnıeı...-
zionali gazetesi diyor ki: ·; 

cPar.ls eğer İtalyan milletinin ~~~ 
ni tatmak arzu ediyorsa takib ettigt 
nasız siyasete devam edebilir.> ~ 

Bu gazete beynelmilel MarkSizıtl bt, 
Fransa için Avrupada partinin tcaY 
dilmiş olduğunu yazmaktadır. ~ 
Fransanın teminat olarak tsı>811 ~ 

Fasını ve Minorque adasını işgal ett11f1Sd 
tasavvuruna dair tefsirlerde bulu 
bu gazete şöyle diyor: , 

cParis bu şantajın altında FJ1lll~ 
nun muzaffer olmasını kat'iyetle , 
yen faşist İtalyaya karşı kinini sııJdl" 
m.amaktadır. Fakat Fransa m.üdaf~J 
di1mest lazım gelen üçüncü bir b~ 
tehlikesini nasıl ister~ öyle tsS~. tef 
edebilir. Bu tehlikenin kendini gos.~ 
mesi münh~sıran Fransa htikIDnetı ~ 
nasyonalist İspanya ile tesis edeee 
münasebetlere bağlıdır.> it! 

Gazete şunları ilave eylemekted ı;ed 
«İspanyol meselesi halledildiJrlell ·t, 

ra İtalyan talebJeri meselesini tıııl~ıt 
mek ldzım gelecektir. İspanyol ıne ~ 
sinin halli Fransız İtalyan uytıştı'I ...1ı 

,111J 
nın ilk ~artıdır. Fakat Fransanın ı.-tt' 

diğer şeylerden pek az korkar. İkinci btr Öteki istifini bo:rnıamıf: ı 
iman kaynağı da cemiyete ve cemiyetin - Metelikriz ol,..na.nın ömrümde bir ! 
müşterek m~n!aatlerine tamam inan- kere uvkini ıii.Tilyorum/ demi§. 1 
maktır. Birincisi dlnt, diğeri medeni olnn '---··· .. ·----- J 

yeti gittikçP sarahaten menfi bir ş~~ 
de tecelli ediyor. Parislilerin anlıı 'f' 
istememe~ikleri karşısında /\~ r1 

J hadiseleri ebedi bir kanunla çizi1Jtl~1,. 
lan mukadder münhaniye doğrU yıı 

bu ahllık. rol oynamadıkça insan pis bir 
mahl~k olur. Bugünkü dünyada dini ah-
llk mütemadiyen geri gidiyor. Yalnız 
bizim memleketi misal olarak alalı-m: Es
lddenberi al'8.mlzd ı bu ahldkı telkin ede
cek olan söv:ie illema. bir taraftan her
kese talkın veren, öbür taraftan rln hara
mı salkım salkım gövdeye atan insanlar 
oldular. ELbet netice fena olacaktı. Me
dent ahlaka gelince. bu. aramızda ancak 
bundan sonra inkişaf edebilecek bir kuv

Sovgetlerln balık 
Sanayii komiseri kadın 

Sovyet. Rusya 

başvklli Moloto • 

fun karısı Po~ın 

şabilir. Bu takdirde söz topundur. ts • 
Fransa A vrupanın emniyeti "~-e<Jı'fı 

ma.miyeti için hakiki bir tehlı1' ~ 
Fransa diğer bir şantajla ken~in~~ ı 

'Üç çocuk aahibi bir İngilirln kansı, olmıyan toprakları ilhak etmege 1 ~ 
geçenlerde her nedense evinden kaç _ kacak olursa İtalyan milleti sn~;!! , 
rnHı, Fe1Aket birbirini kovalar derler. hududları geçerek azami bir fed ·- -"'~ 

Kocasının ilç sene evvel bir tayyare Zençuzina, Sovyet ··--ı kl k h k Aıvrtl~y ... 
kazası neticesinde mınesile dul kalan, Adamcağız da işinden çıkmış biri 4 Iı a yaşama a kını ve rib bl' 
Amerikalı milyoner kadınlanndan ma- Rusya balıkçılık diğeri 6 yqmdaki çocuklara' bakmak inkişafını müdafaa edecek ve ta aııııt" 
dam Hart gene milyoner olan iki Aşı- sanayii komiser1i . !Azım. Büyüğü 10 yaşında. Haydi 0 kurundan uzak veya yakın bir ın.. Jı1 

vettir! kından, Nevyorklu bir bangeri seçerek ğine tayin edile . kendisini çekip çevirir diyelim.. adam- unutmıyan ka1b1erde açık bıraktlgıre~ 
* onunla evlenmiştir. Resmimiz bu çifte rek kabine toplan. cağız düşıfumı~ t~ büyilk kı- snblan kat'i ve devamlı bir sU 

Bizim memleketin bütür.. kültürü ro- milyoneri gösteriyor. zını ~ğlaıı gibi gi
1

ydirip ta~dıklanndan halleyliyecektir. ttsf' 
man kültürüdUr. Hatta Üniversite genç- ıı::::=:::ı::===========-== tılanna iştırak.e birisinde aaklamıya ve polise haber Gazete netice olarak, Fransa)'l ıcst". 
liğinin 'bile en çok okuduğu kitab roman şu memlekette gördüğümüz Umran eser- başlamıştır. verip kızının kaybo{duğunu haber ve • yan çeli~i He te~did ebnekte "e elcil' 
olduğuna göre bizim gözlerimiz etrafı- lerini meydana koymaya muvaffak olur- ----------- rerek bövlelikle işin gazetelere aksede- nnı esen ve gerı alınmaz> bir ş ri~ 
mızdaki hayatı roman halinde görmeğe du. Devlet makinemizin yukan kısmında Avusturganın en meşhur ceğini, ;efa.!ız kan..c:mı telAşa düşürüp vel'ece~ olan Berlin - Roma ~~ 
mütemayildir. Bunun için, karşımıza bir ded'ikodu tarafından tasvir edilen tarzda futbolcvsu zehı'rlenerek o"ldu" yuvasına döndürece~ ... i dl\..,"\Yi ..... üş. kuvvetnıden bahseylemektedır. A,) 

fenalıklar olabileceğhu kat'iyen kabul J 4 5u.• ~....,...... ( " P 
me3ele çıktı mı, muhayyelemiz derhal planını tatbik etmiş. HAdiseyi gazete - . ~· 
harekete gelir ...... btı me"ele u"z,.,.·inc ko- etmedik. etmiyecettz. Avusturvanın "'n gü ·..:ı- f tbol 1 .ı.1~1 

y" , , , v "' zıue u cu a- lerde okuyan kadın h1ınıen eviM gel - İtalyan devlet nazırının nu~· d' 
caman bir roman yapar. Bunun ne kadar * nndan Sincelar evinde 6lü olarak bu- rniŞ', mesele anlaşihnw .. fakat tngilıiz Mu'"nı"h, 28 (A.A.) _Evvelki gece•~, 
fena, ne kadar tehlikeli bir ifrat olduğu- Suiistimal ile mücadele etmek çok ta- lun tu A ık k 1 h d Jl" 

nu SO"ylemeı. .. l"'"' ...... vardır. bil, çok zaruri ve çok elzem bir iştir. Sui- muş r. ç a an ava gazın an polisini ~ yere işgal suçundan adam- ad 900 kiş· önünde söylediği bir ..L 
6"" u ... ~. zehirlendiği sanılmaktadır. Nişanlısı - . · . r a 

1 Bfillııcc;"' 
K 1 

. . k 
1 

b" • istimalin peşinde do1aşmak, onu yakala- d k d' . b'lıni k b' h ld h cagız hır hafta hnpis oeza.cıı yemış. Res- tukta İtalyan devlet nazırı F 
önig rn~ esınae az a sın utıın a, en mı ı yece ır a e as - · · t gill il k ğun 

dünyayı karaya boğacaktık. Şu yeni çı- dığımız zaman yüzüne tükürmek ve ka- taneye kaldınlınıştır. Sindlar meşhur mıgö;;::yo~ z e arı.mu ve çocu u şöyle demiştir: 1JS"~ 
kan 1mpeks işinde de biraz gi"!Tet etsek fasını ezmek. de;i.~tin de, mi~lletin de Avusturya F. C. takımının merkez mü· 

1 
• cİtalya, civennd1 bulunan 'J'ılll -o' 

b"t" Tü ı.: • .. t' 1 b t müşterek vazıfesıdtr. Fakat, dıkka~ ede- h . i ·a· Ell' d f b lın"l 1 1 2 İt 1 b t hd'd ede
11 ,p u un rr..ıyeyı suııs :ma e a ınp çı- lim .. t• li .. k .... k acım ı ı. ı en eyne ı e o muş, 4 genç kız tara~ından n yanın cenu unu e 1 9ııı 

karabü.iriz. Mahalle k:ı.hvelerindr: otu- ' su~ıs ıma n .suratına tu u~~r :~n, et- yalnız 16 kere İngiltere ve İskoçyada l • memlekete aid olmasını hiçbir 't 

ta 
:L. ıı.._,__, b" d t'k . t k rafta bır takım ınsanlara da tukrük sıç- t ·ı• 1 d t A sevı"len d•lı"kanlı 1. b 1 t . kt· ' rup ıuu 'Ui.Uı& ır eş ı mı. ar 1 , ava- . emsı ı maç ar a oynamış ı. vntpanın ıı. r.a u e mıyece ~t'. ı'tl 

lh b" ,_ t b 1 d ·ğı ratmıynlırn. Bu, bır taraftan bir takım h h . tl . d b' . 1 k C b d k 1 n 118 
' 

6 .na ırer çemıe a ıp çarnul'a u ama ı - en meş ur şa sıye enn en ın o ara B"'k 11 c' d T'-,-· 'd t i utinin Fransa :ı a masını si ,J, 
i kal B d

. ki masum insanlann biltiln cesaret ve gay- 1 d F bo k v k u fP, ıvarm a ~uçyu a o u - . 'd re mız nsn maz. e"l zanne ıyorum ,.ı.. . • • sayı ır ı. ut 1 te nigini pe iyi bil· ra 26 s:ıı::J d C K t t' ku burgun bir ecnebi devletin•n ı 8 

b 1 .,__ . 1 d ı· . 1 l"d b' ı· r6~ını kınbilir; dl~-=- taraftan da bı2- a··· .b. 1 d h 'k l"d ·a· n ""'°"arın a, on os an ınes d ,_ 1 d I kı ktur·' u mpe~ ış e ne ıceae a e a e ır ı- 1 . b'" .. . . " . . . . .. ıgı gı ı, vuru~ arı a an u a e 1 ı. ismı'nde. bı"T muhası"b 42 genç kızı ı'zdı'- tın a uu unmasın an ar yo n ..,i)S ' 

ret d 1 . 'el 'b b' k t>rı ve . utun mılletı umıdsızlığe düşu- w C-c& a averesın en l aret ır şey çı a- .. . . . . . . Farı'nacci netı·ce olarak Alma 
k Ti ~ Al . d h .. 

1 
rur. bızı birbırimıze ınanmarnaya sevke- si lrontrolü halk arasında geniş bir su- vaç vadile kandırmak suçile tevkif e • 1• . ıııiist• 

clerda : cb~rl b emın. c. bergun do an şfevk- der. Ben. bu memlekette, dedikodunun rette yayılmış olmadığı için belki fena- dilmiştir. Fakat işin garib tarafı 1:11ra • temleke ta eblerınin haklı ve 
en ı ; a'Zan ırı, azan a u a . ·"· . ·r olduğunu beyan etıniı::tır "'' t 

1 
tasvır ettıgı der~c~e bır fenalığa inana- lığın daha fazla bir nisbette hüküm sür- dadır iki, kıındınJan bu 42 genç kızın ıt • şrecllJ 

çap a. marn. Tahınin tarzmda bir takım fena· düğünü kabul etmekle beraber, halkın hepsi de delikanlıyı daha hAIA sevdik- B~ nutuk. Münib radyostle ne ~ 
Hayır, etrafımızı bir suiistimal şebeke- 1 kl . bT . f k t b b"t'' . i k t l" k tl dik b f 1 · · .. 1 k d' B nılştır .,,. 

61
• halinde go"'"""'emıtı çok fena bı'r şey.:ı;.. ı ara ınana. ı ırım; a a , unun u un sıyas on ro u uvve en · çe u cna- ennı soy eme te ırler. unu gBren, ......... : ...... _ ............................ - .... •• 

, ..... . ...... · bir makineyi pisliğe bulayabilecek dere- 1ıklann da azalacağ'ına iman ederim. Her adliye makamı, suçluya bunlardan bi -
Bizi yese ve itmidsizli~e düşürür. Bil- c-.:ı ko ku 1 b'l v· k b 1 d h ld ded'1--.:ı '- ks d Tür' k' cue r nç o a ı ecegını a u e e- a e, ııwuu •ıa ız ır: ıyc onun risini kendisine zevce olarak _.,.,,esi • 
ha-'SSa siyast hayatımızı ve siyast't makl- rne Vata t . k tl . tasvi ·~ b --r-" . m. nırnın emız uvve erı var- tasavvur ve r ettı6 i gi i bir memle- ni, ondan sonra diğer 41 suç hakkında 
nemiz! bu halde v,ormek, bızi çok bedbin dır ona ina nm e b .. ..2 1 t' i k ...11-ğild' ı M hit · B' · , nı v ugun uev e ın s ya- et ~ ır. u tm ırgcoı dava açılabiJece;+;ni bild;,.,.,...;..+f .... 

yapar. Bu ifrat. bizı içimi7.de böyle b'>- i=====================================5=·==::"'::::~'"4=~==~ zarken dışarda da hakkınll7.da fena tesir-
ler uyandınr. Mesclfı.. König meselesi ü
zerine ibizim aramız.fa dolaşan mübal!l· 
galı sözlerin derhal harice akstıttiğini 

g~rdüm ve l!IOn günlerde Suriye gazcte
!erlnd'e okuduğum şeyler tüyierimi ür
pPrttl. Halbuld hak?..ltıtt böyle değildir. 
Bir memleket, bu kadar pislik içinde 
yüzse idi, on beş senede bu kadar ileri 
gidemezdi: her r;ey yıktltrd!. Halbuki )il· 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Bir gazetede okuduk: 
- Bir çok memurlardan şu samimi itiraCı işitiriz: 

cBizim daırede on kişi vardır. Fa.lut doğrusunu isterse
niz, üç kişi ·yi çalışarak bütün işierl g5rebilir.> 

Diğer c·heıten de şunu öğreniıyoruı: 
.Talebe adedi o kadar çoğalıyor ki, mektelı binası kAfi 

kılmadı, yapıldı, kuruldu, büyüdü! gelmiyor. Hele ~ğıttmen sayısı hiç ..•• 
Evet. eğer, bu memleket bu kadar pis. 

m.ıiistimalci olsaydı nP istiklfıl mücadele
sini yapabilir, ne de, o günden bugüne, 

iSTER 1 NAN, 

Arkadaşım:zın işaret ettiği bu· tftadı blru tavzih etmek 
için diyelim ki, eğer hatınmı7.Xh yanl~ kalmadıysa ihtiyacı 
tamamen ka• ~lamak için daha 40,000 öğretmene ihtlyac: -
mız vardır. Sonra kim bilir, bi.ru ~z'!.a eienlp dokunsa 
belki 40,000 m(:rnuru iktısad edJp da.ha faal i§lerdr kullan
mak ta mümldinoür. fakat §U kadar yıllık bir memuru bır 
öğretmen haJine ~etirmenin mümkiln olabilecelfne biz 
inanmıyoruz, ey okuyucu sen: 

iSTER iNANMA! 
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Filistinde İngilizler 
yeni bir alet 

1 lf. 8-a--ş--v-ek-,·~1-1.-n .................... , kuJlanıyorlar 
ngiliz donanmasına KudOs 28 (AA) - İııglllz kıt'aları • /Jünga borsalarında 

E 

Martta 60 gemi• TeşekkiırlEri ~d~;=~!~n~~!~::U: sukut "ar 
Ankara 28 (A.A) _ Başvekil lanınak\adırlar. cPolioewoman Elec • Yazan: 8elbn Ramt .... 

daha ı•ıtı·hak ed. Dr. Refik Saydam, Bruivekalete ta- ~~~ue~:':~!:~~::a bu~~tm~ B ütün dünya borsalarında umu-lyor yinlerüıden dolayı her taraftan al· mi bir düşüklük göze çarpıyor, 
-

tedir. Alet maden! eşya taşıyan bir a-
makta oldukları tebrik telgraf ve Birkaç ay evvele gelinciye kadar dokua 

Çe m b 1 d il b. t k il 1 d. mektııiblanttıa kaıııı' teşekkürlerile dam yaklaştığı zaman uğultulu bir ne- yüz küsllıl' etrafın~ dolll§an altın ise on er ayn un ff nu u soy e ı s.:;:~;i::: ~~=~'i:'r!:'.u :. :k;::m:::~:·.:~d~~:: ~ı::·:..ı:::·h;:::~1~:t .:: 
'-' ; 1 2 şüpheli şahsın yaklaştığını anlıya- bir muharebe tehlikesinin zihınlerde 
@anıuel Hoard söylediği bir nutukta: '' Şimdi elimizde -.. ............... :İ........................................ rak üstlt>rini aramışlardır. günden güne yer etmesinde aramak mu-

. müthiş bir kuvvet mevcuddur." dedi Amer1.~an:n demokrat 1 ·ı· k b. . d vafıktll'. Yeni olsun, eskt olstll! her iJd 
ı........ d 1 ti 1 t .k. ngı 1 z a ınesın e dünyada da öyle bir harb psikozu göze l>trt4111l'a. 28 (Hususi) - Başvekil Çem-ı duğu gibi Fransa, Almanya ve diğer ev e er e eşrı 1 çarpıyor ki bütün memleketler bunun 

t1l 
1

Yh. bu gece Bırminghamda kuyum- meml:ekeltler halhnda da mevcuddur. • • • • • • deg" İşikJik t~iri altındadır. Bunun baılıca sebebini, top;: 1XıiicevlM!rcilerin 44 üncü senelik Fakat ne yazık ki, milletlerin bes • Jtesaısının hır tezahuru harbin gayri kabili ictinab olduğu kor-
l>Jr baı ınüna~betne verilen ziyafette !edikleri bu sulh duygusu, bu miilet- Londra 28 (Husust) - Bugün, bü • kuluğunu gayet iyi kullanmasını bilen 

:a nutuk ıröyleıniştir. leri idare eder. hüktirnetler tarafından Vaşington, 28 (A.A.) - Fransanın tün sabah gazeteleri kabinede değişik- totaliter deıvletlerin hattı hareketine at. 
tik arekil, eIU ıisıkika süren ve sık sık da ayni şekilde tasvib ve teUkki edil- son Amtrjkan modelinde yediyüz fücJer yaoıJacağmı bildi.mıektedlr1er. fedenler de çoktur. Fakat şunu açık ola-
f!ıı ış anan bu nutkunda, iktısadi inkişa- meme.ktedir. Bizleri:ı işi ise milletlerle harb tayyaresi satın almasına m.uvafa- • rak ıbilmek IAzımdır ki Münih fedakArlı· 
l'tlı ainst istikrara bağlı olduğunu teba- değil, hükumetlel"ledir. kat ettiğini söyliyen Ruzveltin bu beya Bu d~ğisikliklerin, Avam Kamara • ğını yapan İngiltel'\! ile Fransa için du-
16ı ettirdikten sonra, sözünü geçen Ey- Bunun için, dııirn'l ecnebı bük1ime!i natı parlamento mehfellerinde Ameri - sının ge!ecek Salı günü yapacağı top. rup dururken bir harbe katlanmak peli 
~ llYı~da cereyan eden hAdiselere inti- ricalile temaslarda bulunmak, onların kanın demokrasilerle teşriki mesai et- lantı.dan evvel vukubulması muhte - kolay olacağı benzemez. Şu şartla ki bu 

~ırerek, ezcümle demiştir ki: istek ve arzularını anlamak lazımdır. mek arzusunun bir tezahürü mahiye • mel görülmektedir. iki devletten biri veyahud her ikisi bir· 
·-938 t . . t . 

taıy senesi Şu.bat ayında ngılız • - Bu temasların iyi ve müsbet netice ve. tinde telakki edilmektedir. DeğişikJ!k~er hakkında katı bir fi • den, başka suretle mukabele görmesi 
~an anlaşmasını imzalamamış olsay- re~eğinden kat'iyyen emin ~ulundu • kir beyan edilmemekle beraber, ziraat mümkün olmıyan bir illtimatom ile 1t&J\o 
oı, .. leçen EylQl-:Je patlaması muhakkak ğum gı"bt, ileri ;uTÜlen isteklerin de Mc"'.ıı·ye ve Maarı·f nazın Morirnn ve milU müdafaa nazın şılaşmış bulunsunlar. Maamafih böyle 11_ .. harbin ~ .. k · · ..... · 
-.ııint onum? geçme ıçın, .ı.uusso- -makul olmak Ş?~le- nazarı itıbara a. Tomas İnskipin yerine başkalarının ta- bir vaziyette harbi tahrik edenlerin. kar.. 

l.fuıın Yard~.nıı.nı bekliyemezdim. lınmastnı şiar edinmtsimdir. Vek.ı'lerı· şehr·ım·ızde d 1 ~. t h . ed'lm kted'r şılarında yalnız tngıltereyı veya Fransa-
tlfegı aliflerımız, Şubat anlaşmasının a- Çemberlavn bundı:m sonra fngilte- 1 yin e i eregı 8 mın 1 

e ı . yı bulacaklan şüphelidir. Onlarla ideal 
hptı:~ı olduğu gibi, son ?.efa ~omaya renin sürat!~ inkişaf 'etmekte 'oıa.~ ~~ - .. . Diğer bir tahmine göre de kabine birliği yapmış birço!t memleketlen de 
.,._d sun z seyahati de tenkıa ettıler. Ro- ı~hlanm"sından bahs-"-ı'ş ve (ıumuz- Ankara 28 (Hususı) - Malıye ve azalarmuı adedi artırılacaktır. b lm 1 k uh ld B h b 
.... a Fr k a "' l:'ı.ıu Maarif Vekilleri bayramı gıeçi:rmek Ü· _ u a an 90 m teme ir. ir ar 1 
~ı.'..- an onun muharih hakkını ta~ı- deki Mart avın~a 130 bin ton hacm;n,."-" b k k nl t t b ı h tahrik etmek m6him ve mes'uliyetli bir 15unızı, ..L.~ m Fran anın menfa ·ı zere u a. şam i tre e san u a a • 1 ·ı· Kral ve Kralı"çesı" ttle ine . ~m uz s • 60 yeni harb gemi!i:inin donanmaya ı .. reket ettıler. Dgt lZ iştir. Bu SE'bebledir ki, böyle bir harbe 
Jeı.. r ıhanet edeceğimizı ileri sürdü- tihak edeceğlnl bildirmiştir. hava müdafaa sebeb olacak olan memleketler, her ne 

Paqı, b . . . . Başvekil sözlerini bitirirken, hava Dil, tarih, co(Jra'ga . d b ı d 1 yapıp bunun me.l'uliyetin! karşısındaki-
~ u ıddıalardan hıçbın tahakkuk müdafa3sı işine de büvük ehemmiyet I J talim' enn e U un U ar nin üzerine atmaya çalışacaktır. B.ir ba-

~ bBu vaziyet karşısında, muhalif- verildiğirJ, tayyare im~latının ~eçen Fakülleıl dekanı Londra 28 (A.A) -Kral, Karliçe ve kıma göre İngiltere ile Fransanın timdi 
..._ ı.. u ~fa da beyhude yere Romaya seneye n .. 7.aran iki misline cı'karıldı • J.:-fı"la etti kk •"'il., Olduğum .. led'l n o •/ ı prens~ler bu sabah bava bombardı • teva i etmeye Çatlfhklan bir tehlikede 

lta]buki uzu soy . ı er. ~ını söv1P.mtş ve bilhassa gönüllü kay. Tarih, manlann:ı karşı silahsız müdafaa ta • işte böy.' le bir_tahri!te kurban gitmemek. 
--~---.-. Rom3yı zıyarette yeJ{lne dına kuvvet ''erilmesini istemiştir. Ankara 28 (Hususi) - Dil, tir B k 1 1r .. -.ft da Fr 
lb;-aaunsı ız, İtalyan rica lile şahst te- Konya limlerinde hazır bulunmuşlardır. Kral · ~ nuınayJJ e: --~ın an-

a bulun k b' b' . . . f'k' Mtlt:Jdt biı- kuvvet Coğrafya Fakültesi Dekanı h d da Sandrigham sarayı sanın büyük bir itina ile sükllt etmesi-
lay ~ . ara • ır ırımızın 1 ır ve meb'u.su Muzaffer dekanlıktan istifa et- ane anın n ve nin ve vurdum duymazlıktan gelmesinin 
ırı~ ·l'ill!i Yakından öğrenmek idi.'· Bu Londra 28 (A.A_ .). - Sil' Sam .. uel H .. <>- mı'ş ve ı'stı'fp.sı kabul edilmiştir. Yeri- hademelerinde. n 2.00 kiı.' i maske ve 
-~dun 1 1 taliml bir sebeıbi budur. Hatta meclis küraOsün-hı~.- ız tahakkuk etti ve şahsı dost- are, bir nutuk soylıyerek e7.CUDl e 1/0Y- ne Siyasal Bilgı'ler okulu Müdürii muhafaz~ elbıseten e er yapmış-

"l.ll!luz d h den söylenen nutuklarda dahi bu imsak de, b' . . a a kuvvetlenmi' olduğu hal- le demi~r. . . Mehmed Emin tayin edilmiştir. lardır. Fakat hükümdarlarla prenses • 
ftaı ırbınrnizden aynldılc. cKara, deniz ve hava kuvvetlerımız, ler bu talimlere iştirak etmemişler • göze çarpıyor. Fakat eski İtalya faşist 
~ ~ada, halk ta~fından bize karp 0 kadar terakki ebniştir ki, şimdi eli • J ' c:·ı· , l di. fırkası umumt kltibı olup §imd.i üzerin-
bur erilen hüsnü kabul ve yapılan teza- mizde günnen güne kuvvetlenen mil - apon arın ~1 1 ze ze e de yalnız mebuslu:t vazifesi bulunan 
ıt~a d'a aynca l§are; etmek isterim. u bir nıh!l dayanmı., müthiş bir kuv - felaketzedelerine Macaristanda askerlik Frarinaccinin Tunus hakkında Almanya. 
~ a Yan l'llilletinın bu tezahüratı, İngi- vıet mevcuddur. Bizim eski, yorgun ve d ) _dd . "ki da irad ettiği nutuk ta diğer tezahllrat 
il nıtllet~ karşı besledlğı dosıluk his- kuvveti az bir millet haline geldiğimi- yar lm an mu eti 1 Sene gibi mukabelesiz kalacak mı? Bu, bili· 
.S:~~ bir ifadesi olduktan maada, sul- zi iddia edenlerin şimdi düşünmeleri T-0kyo, 28 (AA) _Halle Şili'ye ia· Budapeşte 28 (AA) _Parlamento, n~ez. F~at tahrike vesile vermemek 
~ ~ beslediği duygulann da bir de- lAzımdır. Bunlar, 1914 te de böyle dü- ne gönderebilmek imkanını vermek i • mecbuıi askerlik himıetine dair olan içın fa.ha suk1ltun çok defa zif manasına 

au · şünınüşlerdl. Fakat uykularından fe • çin maliye nezareti ecnebi memleket- kanunu ittifakla kabul etmiştir. alınabileceğini de unutmamak lbımdır. 
11llhseverlik ruhu, İtalyada ol .. na bir tekilde uyandtlar.. lerine döviz gönderilmesi memnuniye. B k 1 Yah di,_ de dahil ol _ Bu bakundan harbı çıkarmak istiyeni.Jl 1 u anun a u ~r - ı· · t -'- b' 

1 H • • tini su...-eti istisnaiyede kaldırmıştır. duğu halde bütün Macarlar iki sene cu~e ını ar ırar-. ır ~mrJ. va.ki yapmUI Spanyada Cumhurlyetçller Zaferden 1923 de ~u bul.~n zelzele. esnasında askerlik hizmeti yapmağa mecburdur- ih.tı~ali çoktur. Deme.ıc kı zarar ikidir. 
Japonyaya ıane gonderen ılk Cenubi 1 Bın para bakımınrlan katlanılan sukut 
Amerika Cümhuriyetlerinden birinin ar. farkı feda.karlığı. öbürü haysiyet. 

U··mı·dıer·ını· kesmed·ııer Şili olduğu bu münasebetle burada ha- Japonyada bir maden ~ansa ve. İııgiltere için bunların htr 
tırlatılmaktad1r. !kısı de az zıyaıı değildir. 

İn ocağında 19 kişi öldü il Şimdiye kadar 1100 giliz lirası Selim Ragıp l:meç 111Dekll Negrln: " Dan milhlm miktarda mal- toplanmıştır. Tokyo 2s <AA> - Fukuoka bölge· 

ıellı t d 1ı ,~ H .., '"" Jı dl 19 in sinde Kassuya kömür madeninde vu • e e arl etme11B mDDBııBn O D '' go giliz münevverlerinin kubulan bir infillk neticesinde 19 ki. 

Ciiırıhuriyetçiler Katalonyada ellerinde kalan mahdud beyannamesine cevab şi toprak altında kalmıştır. Akıbetleri gö!:'ı::-, ~=> m:~ç~ 
lzmir limam ihracatı 

~de ·d ··d f t rtib b vücude getiriyorlar Londra. 28 (Hususi) - Yeni bir harbin meçhuldür. limanından muhtelif ecnebi memleket. yenı en mu a aa e a felaketini önlem"'k u-zere on sekiz İngiliz 68 781 ooo 
'" Al l 1000 Y h d" lere ' ' kilo kuru üzüm, 1o!'°ndra, 28 (Husuat) - Şimali Kata· 1armı '" bunlann dahili ve harid istik- münevverinin dün gece, dünya ve bilhas- manya l a U 1 38,982,000 kilo kuru incir ve 25,261 

~ Janın Fransa hududuna giden bütün rarlannm bu taarruza bağu bulunduğu· sa Alman rnünevverıerine hitaben neş. Şanghaya gitti balya pamuk ihraç edilmiştir. Alınan· 
..: arı ıtıülteci. kafileleri1C! doludur. Her nu iddia etmi§tir. rettiği beyann~eyi mevzuu ba?seden "yük b' kı • ya, ~zürn mahsulünün yüzde 70 şini, in 
~ :Fl-anko tayyarelerinin bombardıma- Negrin, c:üınhurıyet ordusunun bundan Alman gazetelen, 'Ju beyannamenın yan. Roma, 28 (A.A) - Bu ır s. cir mahsulünün de yüzde 42 sini çek• 
°hka lnaruz kalan bu zavallıların hali sonra neden dolayı müstevlilerin hücum- lış adrese gönderildiğ!ni söylüyor ve tr.- mı A1rnanyc:ılı olan 1,000 kadar Yahudı, miştir. İzmir limanının haftalı.k ibra • 
~· lanna mukabele edebileceğini izah et- gilterenin asıl muhatab olabileceğini ya- Şanghay'a müteveccihen Napoli'den catı bu mevsimde 2 • J milyon Ura ara• 
~ 12 hükfuneti. hududa iltica eden mf,ştıi.r. İspanyanın merkex mıntakasm- zıyorlar, hareket etmiştir. sındadır. 
)t n~ beklenen dört bin mülteci- dan milaellAh kuvvetler getirtilmlşt:r. .. ....... --·--·-
~etınet tbıere husus! trenler tahnlt Malzeme :meeeleline gelince. hükfunet iri an dada 22 telef on S.halma abalaa: 

-
.ıe 'Yrı · Bu nıültecileri:ı iskan ve fa,eii ademi mndahalenin ve deniz ablukasının teli kesildi 
intere ca bir gaile teşkil etmektedir. fn. miW1dlllerint Jlellerek mühim miktarda 
~ hiik<unett bu hususta Fransa ne malzeme tedarik eımeğe muvaffak ol- Lonrlra 28 (AA) - Ulster ile ser-

ltıtt ~ etnıektedir, nıUfhıı': • best IrJanda devleti hududunda New • 
C!e ,~!ada, cümhuriyetçilerin elin· Negrın. demiftir ki: Towu.s, Tewart ve Ş'imall Irlandada 
~~lik nıa.hdud bir arazi parçası cMırhıeme. gerçi geç kaldı. Fakat Mad- kain Ty.rorae arasında 22 telefon teli 
t&da · Cilınburiyetçi kuvvetlerin, bu- ridde de bi2e llzam olan malzeme, ıon kesilmiştir. Polis tahkikat yapmakta • 
~ ı:;:.afaa tertihatı vücude getirecek- dakikada gelmişti.• dır. 
~a ın edilınektedir. Haeib, tedaklrlılt azmtnin zaferi te- = ===_====--==. ========.===. =.=ı 

'1ltı talonya hilkfun ti d" min edeceğini sövlı~erek sözlerini bitir- yollar mutemadıyen eşyalanle bırlik-
lee l'i'Yaaeti alt ti eb.' un gece NegrJ. miştir · te geçen askel ve sivil kafileleri, sayı-
'1ır.. de, bu toplanınt a ır toplanb yapmış Di~ taraftan Cfimhurreisi Azananı:ı sız arabalar, katırlar ve saire ile tıkan-
:"ii ~ mın neredl' cereyan et- 1SÇ4 • : 

~ ldu rıilenıern.iştir. Bu toplantıda. mil- dört kAtibile birlikte Fransaya gitüğı mıştır. 
b;, ~ lu söylenen kararlar verilmiş- söylenmektedir. • . Yarat.nan İtalyanlar 

arlar tedricen tatbik edilecektir. Muhacır kafileleri Napoh 28 (AA.) - Son Katalonya 
1}nıldl • , Figueras 28 (AA) - Dün yapılan muharebe!eri esnasında yaralanan tak· 

'l'e\ _ etini kesmediler Barselon'un takriben 30 kilometre şi • riben 600 İtalyan, Cradisca. hastane ge-
~~a: dün gece, kabine toplantısını malinde kain Granollers'in h<xnbardı- misile buraya gelmişlerdir. 
~iıııe hl' ba§Vekil Negrin İspanyol mH- manı pek kanlı olmupır. Bu bombar. Piemont prenai yanıJtları karş~a • 
~n~aben bir nutuk .söyliyerek ts- 1ıman esnasında yüz kişiden fazla öl • mıştır. 
t.ııı -~ ta dahftt ve harici düşmanıan..: müştür. İki gtlndenberi buraya çok Ha:1k, bunD.an giddet).e ,aJkıışlamw • 

'~a ıon kozlannı oynadık- miktarda mülteci gelmekte idi Bütün tır. 

Ham eroalılar 
Bapekllin aenlerinden anlıyoruz ki en tabii bldleeleri ten cepheden ,a. 

ren menfi gözler 80n haftalann parlamento lıarekettertndea bndUertn~ g&. 
re ahklım çık&nlllflanbr Kadın davasından kılık byafet dedikodularına ka· 
dar giden bu gfliünç dedikodulann memleketin havuında ve inkıllbm biln
yeısinde tutunmalanna. imkln olmamakla beraber hlll böyle ahmakça dü· 
şünceler kusan hödük kafalar mevouıd oluşuna da ı•prıamıt tmlrlnı yok. 

Gene Bqvekilin isabetle ilzerinde durdufu gibi bu menfi ruhlara yayıl
mak değil. yqamak imkAnı verilmlyeceli muhakkaktır. Pis bir hırdavat yı. 
ğını gibi p attıkça mide bulandıran bu kahne beytnleriıı JnblAb uflarmda 
yer akmf vatm çocuklanna aid olmadığına da manmıbyu. Bu çarpık V1I 

sakat kafalar o zümreye aiddir ki yann diye beklediğimiz güneı onlann &n• 

cak topraklanna doğabilir. Genç Türkiye, kanunlan ve programlarile At~ 
tüıtiin tpret eltili hedef istikametinde yürilyecektlr. Bunda bir an pphe 
etmek hayatunıZ'!lan. varhlJmızdan §(lpbe etmektir. Genç Türkiye bünyesin-
deki toksf.rWi. yağlan eritip atmıftır. Kuvvetli adalemiz arasınr:. sıkışıp kabmf 
muzır mik.roblır varsa daima yürüyen inkılAbın kesld:o. hareketleri bunlan 
da çıban haline gelmeden ham bir tomur gibi söküp atacaktır. 

. BtiThan Cahlcl 



it Sayfa 

Yurdun her tarafında 
plinör klüpleri açılacak 

Havacı gençlerimizin vasıl oldukla~ı derece birçok 
memleketlerden üstün o~duğundan Finlandiyadaki 

1940 olimpiyadlarına iştirak edilecek 

Hwacılığın bütün memlekete yayıl

nıası jçin yurdun her tarafında planör 
klüpleri açılaca.ktır. Bu klüpler, ~.irk

ku§undan gönderilecek muallim ve us
talarla bütün bir sene faaliyette buluna
bileceklerdir. 

Bu suretle me.'lllekette havacılığa ko.r
fı büyük alaka gösteren gençlik kütle
lerinin arzuları yer!ne getirilmiş olaca~. 
az zamanda Türkkuşu kadrosu büyüye· 
cektir. 

Planör klüplerinden yetişecek gençler, 
Hava Kurumunun motörlü mektı>b]erin
de ve tekamül kurslarındln geçırılerck 
pilot olabileceklerdir. 

Finlandiyada yapılacak olan 1940 ohm
piyadlannda havacılık mühim blr faali
yet mevzuu olarak kararlştırılmış ve en
ternuyonal federasyon tertib edilen mü
aabakalara Türkkuşunu da davet etmiş
ti!-. 

Tür.lckuşu, -gençlerimizin aldıklan n~

ticeler beynelmilel seviyede olduğun
dan ve gençlerimizin verimi birçok mem-
1.e'ketlerin haıvacılığından üstün bulundu
ğundan, bu müsabakalara iştırake karar 
vermi~ir. Planörcü gençlerimiz şim~ 
den bir program dahilınde çalışmalara 
başlamışlardır. 

Bu seneki talebe sayısının 600 n bu
lacağı ümid edilmektedir. Halen faali
yette bulunan Ankara, İstanbul, Edirne, 
İzmir, Bursa, Adana ve Konya ıubele-

Mllteferrlk ı 

Barındırma odalarına yardım 
edilecek 

Partinin himayesinde bulunan Vi -
layet yoksul çocuklara yardım birliği, 
belediye tarafından açılını~ olan Ba • 
ınndırma Odalarına da yardım edecek· 
tir. 

Kc nservatuvarın konserleri br 9ladı 
Konservatuar tarafından tertib e • 

dilen konserlere başlanmıştır. Bu mü. 
nasebetle dün Beyoğlunda Fran51z Ti
yatrosu bina~ındıı senenin ilk konse
ri kalab!'.lık bir dinleyici huzurunda 
verilmiştir. 

Bir vapurun tayfası ambara do,ıo 
Limanımızda bulunan Kaptidolo va

puru tayfalarından Beri, vapurun gü
vertesinde dolaşmakta iken ambara 
düşerek yaralanmıştır. Yaralı İtalyan 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir hizmetçi hırsızhk yaptı 

rinde yetişen talebeler ausında bir kıı
lite yüksekliği göze çarpmaktadır. Bu 
şubeler gençlere A brövesi vermektedir. 
Buralara İnönünden yetişen le: muallim 
olarak gönderilmektedir. Bu sene İnö
nünde kadrolard'a muallim vazifesinı gö
recek 200 den fazh m~allinı yetiştirıle
cektir. 

Elişleri öğretmenlerinin modE>lci ola
rak yctiştirilmelerin~ ehemmiye• veril
mektedir. Modelcilik mekteb programla-

rında yer aldıktan sonra ea küçük mek
teblerde bile modelcilik öğretilecek. 

yavrularımızın da'1a çok küçük yaşlarda 

havacılığa karşı alakalan inkişaf ettirile
cektir. 

Li~lerde askerlik öğretmenleri tara
fından malumat ıeklindt? verilınekte o
lan havacılık, aync=ı bir ders olarak 
programa ithal edilecektir. 

Hava Kurumu tarafından memleketin 
birçok yerlerinde şubeler açılacaktır. 

Kurulan planör atelyesi şimdıy~ kadar 
150 planör yapmıştır. Havacılıkta ileri o
lan memleketlerden tipler getirtilerek 
hava şartlarımıza uygun planör tiple!'i
nin yapılmasına çahşılmaktadır. 

Motörlü kıt'aya 10 tayyare daha ilave 
edilerek zengin bir hale getirilecektır. f
nönünd'e iki hangar yapılmaktadır. Mu
allim namzedlerimn sayısı 100 e çıkarıla
caktır. 

Gümrüklerde: 
GDmrDk ve lnhlearlar Vekili 

bir tamim g8nderdi 
Refik Saydam kabinesinde tekrar 

Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği vazi -
fesini deruhde eden Ali Rana Tarhan, 
bütün gümrük ve muhafaza müdür -
lüklerile inhisarlar teşkilatına gönder
diği tami.'rnde, yeniden ayni vaı:ifeyi 
deruhde etmek suretile tekrar arka • 
daşlarilc bulmpnak imkanını elde et -
mesinoen. mütevellid memnuniyetini 
bildirmiş, şimdiye kadar vaki olan 
mesailerine teşekkür etmiştir. 

08rt kac'ın bir hindi çaldılar 

Kasımpaşada oturan Kezban, Sata, 
Zahide ve Sultan adındaki ka • 
dınlar, Şişlide Fırın sokağında 13 nu • 
maralı evde oturan Hasibenin bir hin· 
disini çalıp kaçarlarken yakalanmış • 
!ardır. 

Bir yDk arabası bir yolcuya çarptı 
Hasımın idaresindeki yük arabası 

Köprü tistünden geçerken Sarafim a • 
dında birine çarparak hafifçe yarala • 
mıştır. 

SON POSTA 

iki tramvay birbirile 
çarpıştı, yolculardan 
bir talebe yaralandı 

Dün bir tramvay arabası diğer bir 
tramvayla çarpışmış ve bu sırada yolcu
lardan bir mekteb talebesi başından ya-

ralanmıştır. Vatma'l Alinin idaresindeki 
145 numaralı Şişli - Tünel tramvay ara
bası Şişli makasından geçerken karşı is-

tika.metten gelen 118 numaralı tramvay 
arabasile çarpışmı,ştır. Pek ani vukua 
gelen bu müsademe neticesinde 145 nu
maralı Şişli - Tünel tramvay arabası yol
d:m çıkımış ve paket taşların üzerinde 
birkaç ~tre sürüklenerek biraz ileride
ki tramvay direğine çarpmıştır. Gerek 
bu biııbirini takib etlen müsadcmeler ve 
gerekse tramvayın yoldan çıkarak taşlar 
üzerinde sürükleni~i esnasında tramva
yın içerisinde bulunan yolcular telAş 

ve heyecana d'iişmtişlerd;r. Müsademe 
esnasında wkua gelen sarsıntı yüzün
den yolcular arasmda bulwan 42 inci ilk 
okul talebesinde:ı Mustafa b"işından ya
ralanmıştır. Yaralı tedavi altmn alınmış, 
hadise hakkında tahkikata başlanmıştır. 

Eski büyük elçi Salih 
Münir (Paşa) defnedildi 
Eski büyük elçi Salih Münir (Paşa) nın 

vefatını dünkü sayımızda haber vermiş
tik. 

Merhumun cenazesi dün ıaat 14 te Be
şiktaşta Nüzhetiye caddesindeki evinden 
kaldırılarak, namazı Sinanpaşa camisin
de kılındıktan sonra, Yahyaefendi kab
ristanında, aile mezarlığına götürülmüş
tür. 

Merhumun. vasiye-:i Ü'Zerine büyük pe
deıi Aziz efendin.:n kabri açılmış ve ce
naze oraya defnedilmiştir., 

Cenaze törenine Galatasaray talebele
ri, asker ve polia müfrezesi iştirak et
m~. cenazede merhumu bütün sevenler 
bulunmu~ardır. 

Belediye Reis Muavini 
vazifesine basladı 

Nevyork sergisi hazulıkları ve 
pavyonun inşası yakında bitecek 

Küçük sanayi erbabı, kız san'at okulları Türk sanatııııll 
kıymetli eserlerini hazırlamakla meşgul oluyorlar 

30 Nisanda açılac:ık olan beynelmilel mukabilind: alınacak ve satış pa".Y~n; 
Ne~rk sergisi.ne az bir zaman kaldığın- rında satılacaktır. Bunlann garantısı. 
dan. sergi hazırlıklarına hız verilmiştir. merba·nk tarafından tem.in edileceldıf· ... 
Nevyork sergisindek;. Türk pavyonunun Ticaret ve Sanayı Odasınd3 NeV)~ 
inşaatı yakında bitecektir. Se-rgide teşhir sergisi hazırlıldarile meşgul oJIJlak -' 
olunacak Türk mallannır.. hazırlanması· re kurulan komisyon bundan sonra~ 
na aid işler de bitırilme:.t üzeredir. sık roplantılar yaparak çalışmaları ıet 1" 

Sergi hazırlıklarını tetkik etmek üze- edecektir. Şehrimizde bulunmakta .. 0 )fi 
re, birkaç gün evvel şehrimize gelen ser- sergi komitesi reisi Ved:ı:i Nedim for 
gi komitesi reisi Vedad Nedim Törün iş- kaç gün sonra Ankaraya dönecektir. 

tirakile Ticaret ve Sanayi odasında ya- Holanda serbest mübadele 
pılan toplantıda kü~k sanayi erbabı da .., d' 
hazır bulun.muş ve yeni kararlar verıl- sistemini degiştir '.. 'f{O' 
miştir. Şehrimi'be .gelen haberlere gore. ti.O" 

Sergide teşhir olunacak Türkiyenin landa hükumetinin dış ticaret siyas~gf 
belli 'başlı ihracat maddeierine aid nü· de şimdiye kadar hakim olan ser , i)ı 
munelerin lbir kısmı Amerikaya gönde- ır.üıbad'ele prensipi yeıfae, senatodan ı ç1' 
rilmiştir. çük bir ekseriyetle kabul edilerek ge t' 

Küçük san'at ve elişlerıne aid eserler rilen yeni bir salahiyet kanunu ile bir~ 
ve diğer maddeler de mühim bir parti vi himaye sisteminin kaim oımağa b 
halinde 15 Şubatt:ı Nevyorka gönderile- ladığı anlaşılmaktadır. • 1,. 
ce.k, bunu diğer parti.~er tak.ib edecektir. Bu suretle Holanda hükumet? anı ~;. 

Küçük sanayi eı:-babı Nevyork sergisi rak gümrük resimierini arttınnak 5 :SıJ' 
için oryantal mahiyet~e eşya göndere- hiyetini elde etmiş bulunmaktadır. ri' 
ceklerdir. Bu eşyatar arasında aigara ta· nun neticesi yakında birçok maddel~ 
bakalan, işl~meli terlikier. işlemeli ka- gümrük resimlerinin takriben yüz~e. gr 
dın elbiseleri ves'.iire bulunmaktadır. Ay- mi nisbetinde arttırılması beklendı~ı bU 
rıca hapishanelerdeki mahkumla( da ser- bi, lbu ilk ikamleden sonra do. bu J<·~itl" 
gi için işlemeli ve oymalı eserler hazır- tezyidlerin tevali etmes: imkan dab

1 

lamaktadırlar. dt görülmektedir. 

Yapak kursları neticelendi 1'· Şehrimizdeki san'at okullarında da ser
giye gönderilmek üzerc çok güzel eser
ler vücude getirilmektedir. Bu arada 
Beyoğlu Akşam Kız San'at mektebinde 
keten üzerine altın ve sim ile işlenmiş 
beheri 700 lira kıymetınde sofra takım
ları hazırlan.maktadır. Bunların motifle-
ri zen.gin Türk san'atınm müzedeki nü
munelerinden iktibas edilmiştir. 

Sergiye gönderılecek eşyalar sergi ko
miteıri tarafından sahiblet'inden makbuz 

Dört aydanberi Bursada devam etfll~' 
te olan yapak kursları bitmiştir. J{ılelC' 
iştirak eden kontrolörle-: şehrimize g ıı• 
rek vazifelerine başlamışlardır. Bu lt~1 
trolörler şehrimizde ti! tik piyasal8

1
et' 

tetkik edecek ve tiftik kursu görec:.lt deli> 
dir. Kursa iştirak eden on kontrolör jtlı 
altısı İstanbul. ikisi İzmir, biri ?.{er:ıı. 
biri de Samsun kontrol dairelerinde ç 
~acaklardır. 

YARIN AKŞAM 

S CM ER sineması 
DAN/ELLE DARR/EUX'a 

Gtlıellik ve şıklık Kraliçesi unvanını bibak" 
1 km kazandıran ve lüks bir ihti,am ve ıni1" 

kemmel mevzuu itibarile bütün dünyayı 
tHhir eden 

Paris Çiçeği 
emsalsiz film•nde 6 muhtelif ıaç tuvaletini göstermek üzere 

ŞEREF GALASI verilecektir. 

Harbi Umumiyi doOuran ve dDnyayı ateşe boljan Taksimde Sevinç caddesinde oturan 
Neriman, zabıtaya müracaat ederek, 
hizmetçLc;i Mari tarafından bir entari
sinin çalındığını iddia etmiştir. Suçlu 
yakalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Arabncı Hasan yakalanarak takiba - • 
ta başlanmıştır. Rifat Y eMl if başında 

İstanbul Belediye!ti Reis Muavinliğine 
tayin edilen Akhisar Kaymakamı Rifat 
Yenal dünden itibaren yeni vazifesine 
başlamıştır. 

SARAY BOSNA FACiASI 
D grupunun resim sergisi dun açıldı 

Sergiden bfr görünÜ§ 

On fk:l ressamın to§kil &tt~i D gru- miş ve davetflilere .ııergıye ~l.meledn· 
punun, yedinci sergisi dün Güzel den dolayı tefekkür etmiştir 
Ban'atlar Akademisinde açılmıftır. ' 

iBu vesile ili Güzel San'atlar Akade- Sergi g.ezil'dikten sonra hazırlanan bü-
m!ai :Müdü.ıil Btirhan. Toprak. serglnfn rede davetafier alırlanmıitır. &rgi on 
maksadı ve gayem hakkında iaahat ver- i\1n devam edecektir. 

~----------~~--

Toplantılar: 

fatih Halkevinde muhasebe dersferl 
J'atıh Halkevinden: Evim1zde muhasebe 

dersleri ~ılmı.ştır. Bu derslere girmek 1stt -
yenlerin Uç tııne fotoRrafia hergün saat ıo 

dan 81 e bdar Evlmlz Direktörlüğünde ya
mlmalan ricP olunur. 

( 1914 OL TIMATOM ) 
Fransızca 86zlQ Filmi 

TA K S İ M sinemasında 
Seyircilerini heyecan ve hareket dolu sahneler arasında dolaştırarak bfr 

tArihl safhayı gözleri önUnde canlandırmışlardır. Baş Rollerde: 

DITA PARLO ve ERIC V. STROHEIN1 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

SAN' AT MUSİKİ ve GÜZELLiK KARŞISINDA DUYULACA1' 
EN BÜYÜK HEYECAN Ancak sinema vasıtasile temin olunabilir• 

BiiTÜK VALS 
BU ÇARŞAMBA MILIZA KORJUS 

FERNAND GRAVEY 
AKŞAMI LUISE RAINER M E L E K Sienmasını Zafer Şahikasına Ulaştı· 

racak Şaheserlerin Şaheseridir 
Dikkat ı Birinci gece için LOCA kalmamıftır • Numaralı koltukları almak için acele ediniz. 



~ ... 

~tzincanlılar büyük bir 
a.. lise istiyorlar 

)il orta mektebe bir paviyon ilave edildi ve yeni 
bir inşasına başlandı 

Kızılcahamamın 
bozuk yolların ı tamir 

etmek IAzımdır 
Kızılcahamam (Husust) - Kı

zılcahamam ile ~'lkara arasında 
ki şosenin bozukluğu ve bilhassa 
Seyhan ile Aydinköyü arasında
ki yirmi kilometrelik kısının bir 
çamur deryası halini almış bu • 
lunması otobüs seferleri için çok 
tehlikeJi olmuştur. Gelip giden 
otobüsler yol üzerinde açıl'an hen
dek ve çukurlara yuvarlanarak 
hasara uğramaktadırlar. Bu se
beble Kız1Jcahamamla Ankara a
rası münakalatı hemen hemen 
durmuş gibi bir hal almıştır. Bu 
yoJun hiç olmazsa ufak ve mu • 
vakkat bir tamirle tehlikelerin 
iza!esine çok ihtiyacı vardır. 

Bfrkad;y~ 
torununu ne~re altı 

~h~=n~ne~=====~~~~~~~~~~~======~~~=:!!~~~~~~~ 
' ~ll'lcl y §ehrın sıhh&- ... Belediye. halkın sokak- ... caddelere ihtar levhalan Has3n Bey - İyı amma İs-

tlt Q.ottu:: Çok güzel b;r ları ltinetmemesi için.. Macaknuı-· tanbulun nüfusu kadar lev-
..• hayı asmak için birkaç sene 

beklemek lazımı. 

Sayfa 1 

Dursunbeyin Alaçam 
ormanlarında faaliyet 

)rman umum müdürlüğü devlet işletme teşkilab 
burada faydalı bir şekilde çalışıyor. Gelişi güzel 

<atiyatla ormanın mahvolmasının önüne geçilmiş oldu 

Durıun.Deyın ağ~lı1c1.ar ar<Uıncta bir görün.ü§t1 

15aııR:esır l.flususi) - Orman umum kısımla daha zarif bir şekil almıştır. 
müdürlüğüne devlet işletme teşkilatı, Maliye binası, bodrum katı hariç ilrl 
Dursunbeyin Alaçam ormanlarında i- katlı ve on dört odalıdır. 
şine faaliyetle devam etmektedir. Bu Diğer taraftan yeni doğum evi bina. 
suretle bugüne kadar gelişi güzel kat'i. sınm inşaatı da ilerlemekte ve içindeki 
yat yapılan bu muazzam ormandan ar- tesisatlıı bazı noksanlarının ikmali icin 
tik layıki veçhile istifade edilmeğe çalışılmaktadır. Bina ikmal edildim 
başlanmıştı. Halen Alaçam ormanının zaman Balıkesir, ihtiyacı karşılayacak 
Karadere mm takasında ( 11,404) met. bir doğumevi binasına sahih olacaktır. 
re mik'ap, Ayıdere mıntakasında da Köy ebe okulu da ayni binaya ta~ına-
70,000 metre mik'ab çam tomruğu ke- caktır. 
silmiştir. Devlet işletme teşkilatı, çam Balıkesir öğretmenlerinin top1an•ıs1 
toınruklarının Dursunbey istasyonuna Şehrimi?. lise, öğreanen o'kıfıı . ilk 
kadar nakledilmesi işini, herhangi bir okullar öğretmen1erile merkeze baii'lı 
müşkülata uğranmasını da nazan itiba nahiye ve köylerin öilretmenleri nrzar 
ra almış, bunun için de kat'iyat yapılan günü maarif müdürü Nazım Ören -
Ayıdere ile Karadere rnıntakalarından sun'un riyasetinde bir toplantı yap • 
Dursunbey istasyonuna kadar icab e- mışlardır. Altı EylUl ilk okulunda va. 
den yerlere köprüler yaptırmış, yollar pılan bu toplantıya 200 den fazla öi! -
inşa ettirmiştir. Şimdiki halde her iki retmen istirak etmiştir. Yapılan uzun 
mıntakadan istasyona kamyonla na'kli. görüşmeleri müteakip vilayet öi!ret -
yat yapmak mümkün olabilecektir. menleri arasında bir yardım ve tasar • 
Yol ve köprülerin icab ettikce derhal ruf sandığı kurulması kararlaşmış, ni -
tamiri yapılmakta. bu suretle herhan. zamnarnesi tesbit edilmiş, idare heye • 
gi bir zamanda nakliyatın sekteye uğ- ti ve miirakıblan seçilerek faaliyete 
rarnamlc;ı temin edilmektedir. geçilmiştir. 

Bahkesir imar faaliyeti 
Balıkslr hayvanlarında salnn halinde Yeni hükumet binasına bitişik olarak 

p p haıııtalığı başgösterdi 
yapılmakta olan maliye binasının in-
şaatı bitmC'k üze~ediri. Binanın kalo • Balıkesir merkezi ve merkeze baeh 
rifer tesisatmın yapılmasma da baş • köylerle beş kazadaki koyun, keci ve 
lanmış. yalnız die-er bazı ufak tefek sığır gihi çift tırnaklı hayvanlarda sal· 
noksanlar kalmıştır. Bu işler ~kmal e- gm halinde şap hastalığı bulundufrun
dildikten sonra eski hükfunet binasın- dan Babkesire dışarıdan hayvan ,1?etiri1

1 

da bulunmakta olan maliye buraya ta. mesi menedilmiş, hastalığın bulunduifu 
şınacaktır. yerlerde kurulan hayvan pazarları da 

Bina, wmi hükumet binasıruın bir muvakkaten kapatılmıştır. 
kısmını taınarnlıyan bir parçadır. Onun Bu yüzden Balıkesirde kurban buh • 
için hükumet binası da bu, ilave edilen ram b:ışgöc:termiştir. 

) 
q F< 't .,.._, 

ve Babaeski elele vererek büyük bit 
kalkınma arzetmekte ve asfalt yola 
yenj kübik binalarla ~rçekten bir ziy· 
net vermektedir. 

Malkara kazasının elektriği muvaf • 
fakiyctle işlemeğe başlamıştır. Yeni 
hükfunct konağı da müteahhlde ihale 
edilmiştir. Bu sene o da bitmiş olacaktır. 

Çorluda <la büyük inkişaf vardır. 
120,000 lirö1ık su tesisatı plAnını Ve
kaletler tasdik etmi~ ve ilk iş olarak 
70,000 lira vermiştir. Yakmda eksilt -
meye konacaktır. 

Resim, Umumi Müiettiş Kazım Di· 
riği bu hafta içinde yaptığı teftişlerder 
birinde gösteriyor. 



I_ Htdiıeler KUflluada 1 
KAIBADAVDLAR 

B 1r vann~. bir yokmuş .. İki ka· aerllmiş. İki kabadayı karşıkarşıya kal· 
badayı varmış. Her ikisi de mışlar. Biri bağırmış: 

kuvvetli olduklarını iddia ediyorlaT; - Gördün md yaptığımı 1 
birbirlerine meydan okuyorlarmış. öteki bağınnq: 

Günün birinde kabadayılardan biri - Gördiln mü yaptığımı? 
atekini görmüş: - Deha benden korkmuyor musun? 

- Ben atına g5!teririm! - Ya ıen benden korlanuyor mu • 
Demiş, öteki kabadayı durur mu ya, tmn? 

hemen kollarını sıvamış: - Ben teni de blSyle parça parça e. 
- ~l de gör. derim. 
Kabadayılardan biri bir adım atmlf, - Zor, hele bir kafam kızmasın, ya· 

ateki bfr adım atmış, tam birbirleri.le pacağımı ben bilirim. 
kapı.şacaklan zannedildiği bir sırada * 
nasılsa g5zlerine bir manken ilişm.lş. Henüz bunlar bu suretle konuşmak· 
Kabadayının biri mankene bir yumruk ta devam ediyorlar. Sonunun ne ola· 
sallamış, mankenin bir kolunu kopar-
mış. Öteki bir yumruk sallamış man· cağ°'nı tahmin e~k şimdilik mümkün 

değil. Gene bir manken bulup onu 
kenin öbür 'kolunu kopannış. • .... .,.....,,,,., 1 b. :ı..':..J'I ·g 

S fgı k 1 k 1 
J ..... u. ....... ·.ı.amaz arsa ıru.u ıenle yunı • 

- en m n o unu oparan. kl .. b · 1 Çünkü ik:is' 
Yumru~ indirince mankenin kar : ~ aşac:ga .enzıyor ar. ı • 

nın.ı deşmiş!! nın de gozlen fazla kızmış. 

- Senm~in karnını deşen! Yumru· * 
ğu indirince mankenin kafasını kırmış. Kınlan mankenin ismini yazmayı u· 
VelhasılıkelAm; o vurmuş, öteki vu~ nutmuştum. Buraya iUıve edeyim: İ!· 
muş.. Nihayet manken hurdahaş ol • panya! 
muş, ve bh- toprak yığını halinde yere İSMET HULUSİ 

C Bunları biliyor mu idiniz? =.J 

SON POSTA 

Veteriner diyor ki) 
Hayvan derilerinin 
kıymetini düşüren Bir vapur kazasının 

bir hastalık: Nokra h k • sona eriyO 
Bir okuyucumdan aldığım mektubda; mu a emesı 

Nokra hakkında izahat taleb ediyor ve Ehi• k f b 1 1 • 592 Jnp' cBaşka memleketlerde ne gibi bir mü. 1 VU U atan ta yan vapuru İçın 33 
cadele sisteml tatbtk edilmektedir, Jlye lirası kıymet takdir etti 
soruluyor. Okuyucumun bu merakı hak- '4 
lı w yerindedir. Zira Nokra, memleketi- Bundan iki yıl kadar evvel Çanakkale bir fa'.külte talEbesi hakkında dl 
mi7.de hen~ yeni milcadeleye başlan- boğazında Nara humunda bir deniz kn· nnımilikçe ıyapılan tahkikat 
mış hastalıkalr arasındadır. Bu hastalığa zam olmuş, İ.spanyo1 bandıralı Magalle- miştir. ~ 
memleketimizde (Nokra) veya (Okra) nos vapuru ile İtalyan bandıralı Kapo- Hadisenin. Tevfiğin danıadJlll. e 
diyarlar. Aslen bi~· deri hastalığı olan pina vapuru müsademe etmiılerdi. İtal- kr.rısile beraber atıması neti# 
Nokra son senel~rde sığır derilerınde de- yaın vapurunun hamulesile birlikte bat- kubulduğu anlaşılarak. 6uç sabit 
ri ticaretimizi eh~mm!yetıe sarsacak ka- masiyle neticelenen bu hAdise İstanbul tur. 
dar tahribat yapıyorou. Hastalık. deri Asliye 2 inci ceıa mahkemeslne intikal Fuad 2 inci sorgu haki..rnliğiJ1i!I 
altında 'bilhassa Mayıs ile Şubat nylan etmişti. İki senedenberi devam eden bu rile A~ye 1 inci ceza mahkeıtlesfll 
arasında teşekküle başiıyan ve bir fın- daıva nihayet neticeye vararak. karara ri~iştir. 
dılctan yumurta büyüklüğüM kadar va- kalmıştır. • • • . hkikl~ 
rabilen Gtabartılarııı husuli~~ vücud bul- Mahkemece gemınin ve batan hanıu- Lımandrkı mfılAk ta 
maktadır. lenin kıymetlerini takdir için ehlivukuf devam ediliyor 

Haricen ıbir apse şeklı gösterirse de olarak tayin edilen Denizbank Matariyal _,,~ 
h Limanda.ki infil.a'k hadisesi taı• 

araretsiz olan bu kabartılar hayvanın dairesi reiSi Sadettin, Tıcaret ve Sanayi 
adliyece devam ıedilmektcdir. 

Odası meclisi azasından Suad Karaosman d ·zdetl Batan geminin enkazı enı te 
ve Deniz ticareti fen heyeti rei8i Hayri- mile çıkarıldığından, ehlihib:C ~ 
den müteşekkil heyet. mahkemeye ibraz tına haşlamıştır. Tetkikat bit # 
edilmiş lbütün evrak ve vesaik üzerjnde kadar neticeye vararak. faciaJllll 
tetkiıklerini bitirerek. mufassal raporla- zuhftru anlaşılacaknr. 

sıhhatini ihlal etmeL. Kabartıların içeri
sinde bulunan (Hypoderma) sürfesi Ma
yıs ve Haziran ayları içerisinde husule 
getirdiği bu kcrbartınm ortasını deler ve 
har.içten gözle görülebi!en bir delik ha
sıl eder. İşte ıbu rleHk lir k! derilerin kıy-

13 rakamı ve uğur .. , Musikişinas Liszt'in bir hilesi meti üzerine müessır olur. Bu kabartıla-
Fransada geçenl!rde yapılan millt pi- Musfki§inas Liszt henüı. san'at bayatı· rı husule geldikten sonr3 tedavı etmek 

rmı mahkemeye vermişlerdir. Ehlivukuf · ___,.-

batan vapurun kıymetini 33,592 İngiliz Almanyaya yapak ihracatı aı 
yango keşidesinde beş milyon franklık nın başlangıcında idi... İsmi yeni yeni pek kolay ise de tedavı mahallinde kalan 
ikramiyeyi 232.0l51 numaralı bilet kazan- parlamağa başlıyord~. Tenör Rubini ile bir siikatriz yani yara i1.i, gene deriye sa
mı§tır. Bu n.kamlan cemederseniz 13 ra- birlikte şimal m~leketlerinde bir tur- lim derınin kıymetinı verdirmez 

lirası olarak, takdir etmlştır. Hamulenin yspJ~ 
kıymeti de muhtelif rakamlar halinde Almanyaya yapılmakta olan Jl 

takdir ve teSbit olunnıuştur. racatı, son zamanlarda eskiye 

N k H . · Fakat son celsede diğer taraf vekilleri 
kamını bulursunuz. neye çıkmıştı. Bir gece Kopenhagda kon- 0 . r~, ypoderma bovus adı verilen 21- bu rapora karşı muhtelit itirazlarda bu-

.. er vereceklerdi Salona geldı'klerı· vakıt 28 mılımetre uzun.ııt- ve 11-15 mı'lırn' etre . . • 

hayli azalmıştır. "tıi 
Bu aza1anaya A~manyt ile cetı ~ 

rika arasında 4 mllyo:'l İngiliz }ir~P~ 
şılıklı lbir mübadele anlaşın ası itibf j 
ohnası ve bunun yılbaşından b 0 JfY 
mer'iyete girmiş bulunmas! set>e s.rıl'~ 
gösterilmektedir. Almanya bU ti• 
dan sonra Cenubi Afrikadan yil 

8
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ve diğer iptidai maddeler satul ğe tJ 
ve mukabilinde motör gönderıne 1' 
lamış ve bazı sınat taahhüdlerde 

'l:'..ansadaki pı'yango biletlen'nde 13 ra- C> • • ... 1 ndl bu t 1 .ı:~ genişligy e lik · h k t•· 1 .. b" . unm""'i'.ar, ı ırazıann nazara a ınma-
kamı milhim rol oynamıo::tır. 1936 sene- hayret içinde kaldılar. Salonda kimseler ma sıya ço uyu ır sınek 

:ıı .,_ b d tarafından tevlid olunu!', Sıgıy rların ot- sını mahkemeden istemişlerdir. Bu su-
ainde. 13 Teşrinisani günü. Saat 13 ü 13 yol\, gi i i i... -

B h .dd d R b' · kı ·· ı ladığı rner'alarda bilhass:.ı yazın sıcak retle muhakeme son:ı ermiıı ve tetkik için dakika .geçe Louis Piz2t adınd3 bir zat una ı et e en u mı şar soy e-
k l L h aylarında Haziranoan Eylul ortalarınn talik edilmiştir. 203. 719 numaralı bileti almış ve üç mil- me ten imtina ey emişti. ıszt onun er 

k. d d h ··k 1 hdar gu"nün sıcak sa9.tlerind" şı"ddetlı· Karar, yakında tefhim olunacaktır. yon frank kaz.annnştır. zaman ın en a a mu ·emme surette -. 
şarkı söylemesi lüzumundan bahseyle- vızıltılarla uçarlar. Sı~ırların bu sinek

Seneıleroe evvel meşhur Roçild bük\\- mişti. Nihayet her ik: üst.acı: salondaki 0 _ ten ürkerek kaçnıal:rrına rağmen gene 
e· r sarhoş kendisini denizden 

çıkaranlara hakaret etti mete müracaat ederek evinin numarası- \'Ücudlerinın muhtelif '"'erlerı·ne su··ratl .. tuz kişiye konser verdi.ler. ,, ... ,. 
nı 13 ten 11 mükerrere çevirtmio::tır. konarak ·· 1 · d ·1a n·· A li 4 - - hk ır Tam doonserin ortlsında Liszt seyirci- uzer erın• e cı e yapısmağa ya. un s ye uncu ceza ma emesir.e muştur. .. ~efl 

MJetinget i.9E! 13 rnkamıru çok uğur sa- ıere hitaıben dedi ki: rayan tüycükleri havi yumurtalannı bı- garib bir cürmümeşhud suçlusu vefl-
yar. Hayatının hoş vak'alan hep ayın rakırlar. Yumurta b!t müddet yapıştıırı miştir. 

Almanya bizim belli başlı :ıntı 1' 

miz arasında bulunduğundan. ~e 
anlaşma şehrimizdeki Almanya 1' 
pan tüccarlar arasında alfika 1J 

mıştır. ._.. 

13 Qnde vukubulmuştur. - Efendiler! Sizı tatmin edecek kadar :::. 
konser verdik. Size başka bir cemilede yerde kalarak neşvilnemay:ı başlar ve Dölonecilik ede-:1 Nazını isminde biri, 

Ameri.kada bugün büyük bir şöhrete 
malik ıbulunan Fransalı san'atkar Lily 
PODıS bu rakama o kadal" itfmad bağla
Dllfbr ki h119U8İ bir müsaade ile otomo
biline 13 numarayı koydurmuştur. 

* ilk tah:isiye sandah 

bulunacağız. Bu gece hitfon otele kadar sürfe husule getirır. Bır naz<lrlyeye na- evvelki akşam arkadaşlariyle birlikte ra
geliniz de birlikte bir akşam yemeği yi- zaran sürfoler hu">ule geldikten sonra kı içmiş ve çok fazla sarhoş olmuştur. 
yelim! Belki daha fazla eğlenirsiniz'. cildi delerek cildi'l altına nüfuz ederler. O kadar ki Eminönünde yıkılan Valde ---~------------------------

PoliBte: Tereddüd: anları geçirdikten sonra o- Di~r bir ınazariyey~ göre de hayvanlar' hanı civannda.n geçerken, ne yaptığını 
tuz Kopenhaglı bu daveti kabul etmiş- tarafından cildd-e husul':! gelen kaşıntı ve bilmiyen sarhoş, kaldırdığı gibi kendini d 
ler, Liszt ve Rubini onları izaz ve ikram taharrüş sebobile yahnarak ağıza alınan denize atmıştır. Afçının tepsileri çalı" ı ~ 
eylemi§ler, ertesi akşam da salon ziyafet yumurtalar ağızdan yemek borusuna Der.hal polisler ve bekçiler h!dise ma- Eminönünde lokantacılık ya~ C"j 
hülyasını besliyeni.er]e ağız ağıza dol- geçmekte ve yemek borusunun muhnti halline yetişerek, sarhoşu denizden sır- seyin, zabıtaya müracaat ed~ııd 

tık tahliaiye sandalı 1786 senesinde muştur. gışasını delerek adeltıt arasına nüfuz ve sıklam 'bir halde çıkarmışlardır. Fakat, şambada oturan Mehrned ta~~ ~ 
Londra.da araba yapan bir marangoz ta- =============== oradan <la cildin aHım. gelmektedirler. yaptığı banyodan sonra da ayılamıyan aded tepsisinin çalındığını iC tef~, 
rafından icad edilmlş ve zamanında bir tah'lisiye teşkiH\tının kurulmasına sebe· Bazı müellifler bu yer değiştirme işinde Nazmi bu sefer de polı.s ve bekçilere ha- miştir. Suç!u yakalanmış ve!...tl! 1/ 

çok kimseleri lSlümden kurtarmıştır. 1789 biyet vermiştir ve hükumetin resmi tah· ka~ yollarını da rnedhaldar buluyorlar. keret etmiştir. bulunarak sahibine iade ediJtXlW 
da Nhilden 300 metre mesafede bir ge- Jisiye teşkilatı 1824 ıenestnde. bizzat 305 Sıgır!arda cildin ka?ın olması ve bu sür- Bu suçundan dolayt dün adliyeye tes- bıta tahkikata başlamıştır. ır; 
mi kazaya uğrayıp ta, tayfalarının m:jt- kişiyi muhakkak bir ölümden kurtarmış felerın de kuvv~t~e dehe: eçhizey<> malık lim edilen Nazmi, Asliye 4 üncü cezada iki amele yapıdan kurfU" q• 
h1f dalgalar içinde birer birer kaybola- olan bir zatın teşebbüsü tle meydan:\ gel- bulunmaması ık~ncı nazariyeyi daha yapılan sorgusunu müteakıb tevkif edil- . - ~ş f 
nk lSlmelerl. efkAn umumiye arasında miştir. Bugün ingilterede 140 motörlü haklı göst~recek m:ıhiyetted·r. Seyir yol- m~tir. Sütlücede barut 'iııhlsarlf üt'c'-9 
dahfetli btr heyeoan uyandırmış ve ilk ve 24 te yelkenli tahlisiye sandalı vardır. lan ne olursa olsun derı altına gelerek K · · · rnüteaahhidi Ali, zabıtaya Jil do! / 
....-.................................................. ·-·································································· 

Ef1rl gol aşkı 
Oözlorlmin önünde §Öyle bir mek.. 

tub var: 
c&yın Bay Ragıp Emeç, 

· JO Yll.flDdayım. Hayatımda bana 
qkın ne olduğunu ilk olarak anla· 
tan bir kadının arkasında aylarca 
koştuktan .eonra nihayet saadete er 
m:lf bulunuyorum.• 

* 
...- - . 

Tahmin ediyorum ki bu noktada 
Sellm Ragıp Emeç: 

- E bana Tl€, demiş olacaktır. 
Maamafih hazan sabırlıdır. Mektu· 

bu aonuna kadar okumuş ve nihayet 
gazetenin sahibine gidecek kadar 
yolunu şaşJran bu okuyucu Teyze
ye yollam1'hr. 
Doğrusunu sorarsanız ben, vazi

yette insanı bu derece şaşkınlığa 
sevkedecek bir sebeb göremiyorum. 
Okuyucum M. T. şimdi Şarki Ana-

. ddlumuzun büyük hastane.1erinden 
birinde yatıyor. Gözleri hep bu ka· 
dar sevip seviştiği kadını arnınakla 
meşgul. Beklemekle muztarib. Fa • 
kat o, gelmiyor. Belki de hiç gel.mi. 
yecek ve M. T . benden soruyor: 

- Neden acaba? 
Ge!lç kadının kallYinde değilim, 

bilemem. Fakat eğri yol aşklarının 
hep hastalık veya hastane kapısında 
ıso'lmaya mahkum o1duklaqnı söy
leme'kte hiç mahzur yok. 
Eğri yol aşkı kuvvetini neş'eden, 

sıhhatten, eğlenceden alır, beslen • 
mek için paraya, menfaate, bu arada 
da kuvvetli vücude ihtiyaç gösterir. 

Başta para ve menfaat olmak üzere 
bunlardan biri eksilince solar, ni • 
hayet wrur. Ondan bir tek sadaka· 
ya bil~ intizar edemezsiniz. Sağlam 
aşk, \1efakAr aşk. hayatta olduğu gi· 

bi ölümde de beraber aşk mı isti .. 
yorsunuz? Zamanla dostluğa inkı • 
iAb etmiş meşru bir rabıtaya bakı • 
nız. 

M. T. hastanede, ne vakit, ne şekil. 
de çıkacağı bem değil, genç kadın o
nu neden. arasın? Hele beklediği bir 
menfaat de yoksa?_. 

Hastanede yatan btr hasta için bu 
ıatırJar beliti acı gelecek, fakat baiı 
tyileştiıici ilAçlar acı olurlar. Oku • 
yucum bu sa tırlan o cinsten olarak 
kabnl eta.in. 

TEYZE 

herhangi bir noktad~ı tevakkuf eden sür- aympedermı SOpa 118 yarahyan derek ameleden .Yan~ ve :A5~ )(ti 
!eler on ay kadar bu mahalde kalırlar. darrad mahkemeye verildi fından v yap~ya. aıd b~r .mıkt t'-
Orada büyürler ve sonra deride açmağa . . . çalmdıgını ıddıa etmıştır. ~ 
muvaffak oldukları bir delikten l\favı;; Kayınpeden Tevfığı sopa ile ağır. su- Her iki suçlu yakalanarak 
~ Hazı·ran ayla . . . d t · rette başından yaralıyan. Fuad im1mdc baclanmı<!tır 

rı _ıç~nsırı e. oprağa dü. " " • ,ıı 'j 
ş~rler. T~~rakta bır ı~: santım derinliğe benthine veya % 5 (Creolin) mahltUle-ı müstahzar oilde yapışmış bul~,ıı~ ., 
g•der~k ıçınde 30-•IO gun kadar yaşadık- rile iyice silmek ve yazın sıcak ayların- murtaların öldürülmesı için tar~et ~ 
ları kuvvetli bir koza yaparlar Sonra bu da hayvanları saat ondan sonra mer'ada üzere kullanılır. Eğer cildde u1td,.dı1 1 

koz · · OH . . ·~nın sı;n ucu~u ~elip kanadh olara1t bulundurmamak la"?mıdır. Hayvanların sule ge1miş ise sıkılarak parazit 1'~ 
y~nıden sıyah bır sınek halind~ gözü- ahırd'a bulunmadıkları zamanlarda ahı- tıldıktan sonra açılmış bulunaJl I 
kurler ve tekrar şu yukandanberi anla- rın muhtelif yerlerind~ kovalar içinde htelif d f kt ddeıerle 1'~ , 
tılan hayat safhala,.ını yaşarlar. saman kaynatarak üzerine Creolin dök- mu ezen e an :11~ J<aıı>' ~ 

Hypod ·· f 1 · y sa pe.rmanganat mahlulıle Y1 r·~ 
erma sur e eııne sıgırlardan rnek ve bu sur~tle ahıra girmiş bulun- . r "ete r·

1 maada koyun ve insanların da cildleri al- ması ımelhuz olan haşereyı CrColin bu- kat her şeyden evveı alakada 
8
y• ~ 

tında tesadüf olunmuştur. h&rlarile .kaçırmak, pencerelere ince tel haber vıere:rek alınacak vesa~ <tt)'J ,• 

Hypodcrmaya :nanı olmak için yapıb- geçirmek icab eder. hareket etmek lazınıdır. Teda it'et a 
ca_k yegane iş hayvanların cildlerini te- Son zamanlarda vaki bir tedbir olmak kaye tedbirlerinin bilhassa vet~~ 
mız bulundurmaktadır. Bunun için ha·;- üzere ıkullamlan Derri3 ismindeki mt..s- le tatbik olunması neticenin 
vapların cildlerini kesif tuzlu su, ,-(·r~... tahzar pek iyi neticeler vermektedir. Bu olmasını kat'iyetle mümkün ıolV' 

1 iki ahbab çavuşlar: 

• .. 

,.~ 1 ' ( ~ ,1ı ... 
I ·I • . . ' 

\ 
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SON POSTA 

/(e[ Hasanı nasıl tanıdım? 
~ltçi Agah ile Hasan Efendi büyük bir avizenin albnda orta oyunu oynayorlardı. 
b- .kçi Ağah Hasanın başından kavuğunu çıkartmış, avizedeki mumlardan 

11111
den damlayan kaynar bir mum damlası zavallı komiğin saçsız başına 

düşünce oda arbk çileden çıkmıştı 
-7-

(li Donku kısmın hü asası 
~~~~meşhur tuıüatçıları 5;U'ala
~ ~ b!l" tekke şeyhi olan a:ms.m 
.. ~ lfft_ l z:ı.tın ntılSll s:ı;.hneye intisa.b 
~~~~dl lle Küçük İsm.allln beraber 
~ aıcı ~l'tıclcıpı tiyatrosunda mflı.1hur 
~ ~btr hatırayı na.kletmi§ti. Şimdi 

' t>kl temaşayı anlatıyor.] 

fiau devnm ediyor) 

!anırdı. O zaman halk bunları Hasanı11 
Hasanlığma bağılar, hoş görürdü. Hasan 
Efendi o devrin saraya girmiyen yegana 
komiğidlr. 

Sultan Aziz devrinde .. 

• 
inci avı nasıl gapılır, 

bilir misiniz? 
Bir fngiliz muhaıririnin günde 150 kere 10 kulaç suyı 
dalıp istiridye toplayan avcılar arasında gördükleri 
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Berlinde Dç ·sene -kalemi 
ile geçinen birTürk kadını 

161:Pl!lıı. ~AT DERViŞİN HATIRALA1tl 

C:EDIE:BÖVAT 

Edebiyat, elbette haya 
kadar kuvvetlidir! 

Parasız kaldığım günler Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

Memlekette açlık ve işsizlik müthişti. Bizim eve kömür ~~tire? ... ~ama~ ünive.~s~~e 
diploması ~lmış bulunuyor, bir diş doktoru gazete muvezzılıgı edıyor, buyuk 

müzisyenler sokaklarda konserler verip parsa Jopluyorlardı 
-5- 1 

Hatıralarımdan bahsetmek istiyorum. 1 
Gülmeyin, ciddi söylüyorum, bazan e

debiyattan doğan hatıralar, hayatın \a • 
famızda bıraktığı hatıralar kadar canlı 
ve kuvvetlidir. Bunu dün, bulunduğum 
bir mecliste, yaklaşan bayramın lakırdısı 
geçerken bir kere daha içimden tnsdik 
ettim. Başkaları dört gün bayramı nasıl 
geçireceklerini konuşuyorlardı, bense 
gözlerimi kapamış, çocukluğumdaki bay
ram günlerimi hatırlarnağa çalışmıştım. 

Fakat inanır mısınız, hayalimde ilk can
lanan tablo kendi çocukluğumun bayram 
levhaları olmadı da Ahmed Rasimin cŞe
hlr mektublar1> ındaki İstanbul mahal · 
lelerindeki bayram sabahları tasvirleri 
oldu. 

Vossiıschezeutung'tan gelen parayı di
ğer gazetelerden gelen paralar takib etti. 

Berline geldikten iki ay sonra kız kar
deşim de yanı.ma geimişti Artık yalnız -
lıktan kurtulmuştum. 

Bir yazı parasile bir ay 
yaşanabiliyordu 

Hiç bir gazetenin daimi muharriri de
ğildim. Fakat Almanyada o kadar çok 
garete vardı ki, 0en her birine bir hi
kaye versem, üç dört sene ayni gazeteye 

1
bir ikincisini vermeğe hacet kalmadan 
yaşı ya bilirdim. 

1 ' IJ. • 

Sonra yazı ücreti İstanbuldaki yazı 
iicretile kabili kıya!:> değild~. Berlinde bü
yük bir gazeteye ayda bir hikaye verilir
ıe bir ay yaşanılabiliyordu ve ayda bir 
yazı neşrettirmek te pek güç bir ıey de
ğildi. Eski Bertınden bır manzara 

Çünkü en mühim mesele ismlnı bir ke
ııe bir .!lazete sütununa eeçirmek değıl 

miydi? 

lerini geçiriyordu. Gençlik büyük bir lerine sual 90raıbileoek bir isim yapabıl-
bedbinlfk içinde idi. miş oJ.maJdığım.dı. . 

• Fakat benim de yazılarını, en ufak b:r 
Almanyanın en mUhım krız müsamaha görm~den okunuyordu. Ve Ben Berlinin en ağır batlı ve yevmi 

gazetelerinin en iyısi olan Vossische -
Z€tung'da ilk yazımı neşrettirmiştim. Bu 
en iyi bir tavsiye mektubundan dahll 
müessirdi. 

seneleri hoşa gitmiyenler bir zar! içine konularak 
adresime iade ediliyorlard!. 

İsmim tanıldığı için bir gazeteye mü
racaat ettiğim zaman hiç olmazsa neza -
keten tahrir müdürü beni odasına kabul 
ediyor, kendisine bir yazı bırakabiliyor
dum. Yazı okunuyordu. Halbuki o sıra
laroa Ahnanyada 500,000 muharrir işsiz, 
parrusız geziyor, aç doiaşıyor ve eksen::ıı 

bir tahrir müdürünün yanına girmek de
ğil, her tahrir müdürünün maiyetinde 
çalışan h~usi ka.tıbelerin bile yüzünü 
göremiyorou. 

Almanya.da i"ŞS!z adedt. altı milyonu 
bulmuştu. Almanya er. mühim kriz sene--

V e HAnA, kazazede bir geminin, 

birdenbire ikiye bölünerek de

nizin dibin~ batması gibi, bir liı·hzada 
şuurunun bakiyesini de kaybedip sar
hoşluğun derinliklerine yuvaıUanıver· 
di. 

* Sabah!eyin, yaman bir baş ağrısı ve 
mide b•ılantısı i1e gözlerini açtığı vakit, 
yatağrnm içinde, takkeli, sakallı, iğrenç 
bir kafanın da yatmakta olduğunu hay
retle ve deh~etle müşahede etti. 

4sizl.ik memleketi kasıp kavuruyordu. 
Vaymar cümhuriyeti buna rağmen ka

pılarını bütün dünyaya açmıştı. Aç A • 

vusturyanın, hürrıyeti mahdud olan Ma
caristanın, ve daha nice, nice memleket
lerin münevverleri, en güzel eserlerini 
Bertin fikir pazarına sürüyorlardı. 

Yazı hayatında müthiş bir rekabet 
vardı. Ve benim talihim bana böyle bir 
mücadelede yardım etmiştı. Hiç olmazsa 
matbuat Alemind~ kolay tanılmıştım. 

Ve benim ötekilere şansça faikiyetim 
orada yazılarımı tahrir müdürlerinin ta 
ellerine verebilecek ve geciktiği zaman: 
cAcaba niçin gecikti• d\ye şahsan kendi-

Rananın sesi, ayni 
tonu muhafaza edi -
yordu. 

- O herifi koynu
ma sen mi koydun? 
Allahtan korkmadın 

Akş:.ı.mdan hiç bir ~ey hatırlamıyor -
du. Zonklıyan şakaklarını e11erile sık

tı. Zihnini toparlamağa çalıştı. Nafile!. 
Zorla dahil cdfldiği saz: meclisinden, 

mı? 
içtiği ikinci kadeh rakıdan ötesini bil· 

b k k d - Dur, kızım; ba-
mivoı du. Etrafma a ındı, en ini w -

1 1 0 
h "f 

yokl:ıdı. Bir takım, şüphe uyandırıcı ~ır;~. oy e... ~n 
em.marelerden, ba~ma gelen felaketi .... efıgın, vuhzer_::n 

• ... a er paşa a41 ~.. .. 
anladı. 1 · B ..J:- b ·· 

d ~- d" . d 1. "b" en. u0 w•e u~n Yataktan ısarıva ·1\eın mı e ı f{J ı bt" ın El. 
.. .. • : d ·ra·ıın za ıye naz . -

attı. Butun ~ecevı yanın a geçı 151 lerimi öpecek yer • 
adamın iğrenç yüzüne E!3yiz ve nefret de suratıma mı ba • 
dolu bir na7ar fırlatarak odadan dişan- ğı~yorsun? 
ya çıktı.. Bir yandan başının. çatlaya. _ Kim olursa ol-
sıya ağrısı, öbür yandan. iradesi hari -
cinde zorla uğratıldığı fel~ketin asabı 

Bir yazıyı bir gazeteye bıraktıktan son
ra her kapı çalınışta kalbim kuvvetli, 
kuvvetJ;i atardı Çünk!.i yazımı bıraktığım 
gazetenin b~lığını taşıyan zarfı elime 
aldığım zaman evvela parmaklarımla 

yokluyordum. Eğer kalınsa açmadan bir 
tarafa atarorm. İnce ise telaşh aç!l.rdım. 

Çünkü ince zarflar daima yazımın 

kabul edilmiş olduğunu bildiren mek · 
tubları taşırlardı. Kalın zarfıarsa .. söyle
meğe ne haoet .. jade edilen kendi yazı -
larımdı. 

Pansiyonumu çoktan terketmiştirn. 

Şimdi daha temiz bir evde Sax ismini ta
( Devamı 11 inci sayjada) 

Kendim, cKırkçeşme> nin şimdi yangın 
yerinde yeni evlerle eski y~rı kaybolmuş 
bir mahallesinde doğmuşum. Fakat pek 
küçüklüğüme rastlıyan o yllların bayram 
hatırasını bile - bilhassa kurban bayram
larının - adeta Ahmed Rasimin tasvir • 
lerindeki bayramlarla karıştırmaktan ek
seriya kurtulamamışımdır. Nasıl ki bu 
defa da öyle oldu. Mahalledeki sesler, 
kurban eti dağıtmak için çalınan kapılar, 
evlerin mutfaklarındaki satır gürültüleri, 
çocuk haykırışları, büyük annelerin to -
runlarma ipekli mendil ucunda düğüm 
edip verdikleri çil kuruş veya çeyrekle
rın o zaman ben yaştaki masumları se -
vindiren cazibesi, yeni elbiseler, yürür -
ken gıcır gıcır öten yeni potinler, sonra 
bayram yerleri, salıncaklar, atlıkarınca

lar, macuncular, baloncular, ve daha ne 
bileyim neler, bugün hepsi eskimiş. fa
kat muhayyilenin köşesinde yalnız ço -
cukluğa aid hatıralar oldukları için se -
vimli kalmış levhalar.. evet, bunların 

hepsi, garib bir toplanışla Ahmed Rasi
min o yazılarındaki intıbalar içinden lıa

na göründü. K endi çocukluk hayatımın 

h&tıralarile edebiyatın ebedileştirdiği bu 
canlı intıbalan birbirinden ayıramadım. 
Demek ki daha çocukluğumda okumuş 

olduğum o yazılar bana, kendi hayatı -
rnın, kendi mazimin, kendi çocukluğu -
mun hayallerinden ve cağınık hatıra 

parçalarından daha kuvvetle yerleşmiş, 

Ahmed Rasim merhıını 

daha kuvvetle zihnime ve kalbiıne 50
b 

k . ede 
muştu. Bundan an.lıyordum J, 8ı 

bazan hayat kadar ve belki de hllY e 
sadık intıbalarını bizde l'levam ettifn 
liyordu. Hayattan sadık diyorunı. ~ 
seneler geçtikçe çok eskiye. bilh~5 J.<I 

cukluğa aid hatıraların mühim bı: 
dumanlanır, sislenir, tanınm~z bl~al 
gelebilir, halbuki bir san'atkarın 8 
ile tesbit edilen devir le\•haJarı ~tl 
ne kadar zaman geçse unutulnıaz. r 
onları, tekrar okuyup hatırlamak pe 
man elimizdedir. Kendi hayatımııı.11 
nız zihnimizde yaşıyan levhalar111;

11 
böyle eksiksiz ve dumansız batır ~! 
ancak pek nadir zekaların harcıdır· ~ 
mafih hatırası böyle harikulade olıı~r 
selerde bile nihayet hatırlayışın bl ıııı' 
dudu vardır. Oradan ötesi, yalnız 5 

,
8 

kar kaleminin bıraktığı eserlerde ~ı 
yabilir. Nasıl ki işte, Hüseyin Ra~ 
romanlarındaki mahalli hususiye~:) 

(Devamı 10 uncu sayfa 

··zertJ 
lursun. Bu evden vetişip de, vu ·e • ··şe) 
remi olmuş, saraylarda baş k0 ,di, 
turmuş kadın yok değildir. 1i}f woe 
nim yo.;rna, di'lbcr kızım!.. . . wt· 
yanına gidiver, ve nasihatıerı~1 1i1't 

Zava1lı Rana, deminki gerg~ '(.t 
son derece gevşekliğe düşm~şt~i~ 
dini o kadar hamisiz, kimscsız ,rt' 
yordu ki, hadisata kapılıp k0~13e 
mckten başka çare görmü~ord~~ğıl 

yor. Zabtiye nazırı. liğinin bütiin isyanile girmış o.~1'1"1 ~ 
nın mahbubesi ol • odadan, başı yerde, bir masıu~ 
ınak ne demektir, inkıyadile çıktı ... 
bilir misin? istedi - - 9 - 11 rt 

ğin dakikada, sa .; Rana, Benli Seniyenin belli b~ (Ç 
na hiyanet eden o mayelerinden biri olmuştu art~ı~ 
herifi, istediğin ye - ruma doğru, kendi rağmın~ ti iJ1İŞ ıt 
re sürdürmek, sefil duğu ilk adtmt müteakıb 0 ~ık.}>e tc9 • 

ve perişan etmek rinde kendini tutamamış. ta dı ıce1'1 
senin elinde. yuv.arhnmıştı. Bu ~u'.kutta, er rŞI ç 

. Bunu söylerken, ve hatta alelumum insanlara ıc; b6' 
dikkat!~~ .. muhata • de uyanan gayız ve kinin de Ço oı11 
hının yuzune ~w~ • dahli vard~. Cemiyet ona ~.~iİ; 

4 Y.0~du. Be~~g~ te- aşkı, azıcık saadeti çok mu go ic:ti~ • 
sırı onun gozlennde o aşka böyle mi mukabele e~ ti~ 
okur okumaz, de • sana'.Rana da şimdiden sonra ırı ~ 
vam ettı: m ne türlü alacağını biliyordU· 01/ 

- Şimdi sen be • k k 1" n 1dı11 ,-ı1 . . '. . 
1 

na can ya aca , e ınc geçe ıı 
nı dınler mısın. Ben 1 k d" gı·b· onu da uçurııt'1 k .. .. .. o sun, en ı ı ! üzerinde yaptığı tesir şuurunu da~t -

m1ştı. Sofalarda oraya buraya saldır -
dtktan sonra, Benli Seniyenin odasını 
buldu. Kapıyı destursuz açıp, içeriye 
daldı. 

sun! Beni ne diye 
tuzağa düşürdün 
Beni ne sandın ? 
Senden namusumu 
dava ediyorum, ka -
n! 

;to .. begunedinıngo~~, varlıyacaktı. iite , 
ccru ış, ın- t . . C f anıfl .Afi 

Yatağının içincıe iğrenç bir kafanın da yatmakta olduğ,4.nu gÖ'rdü san sarrafı olmuş bir lk dPneme~ını a er ~aş ntı blll''Ji' 
lerini bir duysaydın! Sarhoştun yoksa kadınım. Sözümden dişanya çıkmaz - de yaptı. Herıf, ~aş;nad aŞlgeçiJli1° 9 
da ~itmedin. Ayaklarına kapandı ade- san ehy~ olursun. Hemen git. Paşanın, dan, yamat"' çap ın.ar an tıı"tı1' ti 

ta, yerlerde süründü. Sen, bu huysuz- güler yüzle hizmetinde bulun. Kahve. Rananın, ilk geceki mas~.rrı.. çe~ 
luklan edeceğine, yüzüne gül, suyuna sini götür elbiselerini süpür devşir. acemiliği bile onun gönlunıı1arı 

Seniye de sızmı~ uyuyordu. RanA buna 
bakmadan, yatağın ta kenanna kadar 
giderek, yorganın üzerinden, kadını 

dürttil. uvandırdı. Ve daha onun, uy. 
ku sersemliğini dağıtıp da kendine gel
mesini beklemeden, bir sinir buhranı 
içerisinde, yüzüne haykırdı: 

- N~ vaptın bana, karı?! Namussuz~ 
Akak!. Rezil!. Ne bu ettiğin oyun?. 

Benli Senjvc yatağının içinde do~ -
ruldu. Önce, şaşkın şaşkın, Rfuıanın yü
züne b:ıktı. Sonra, itidalini bozınıya • 
rak: 

- Avol, ne oluyorsun? dedi. Ödümü 
patlattın. 

Benli Seniye bir kahakaha attı. 
- Otu:- da, konuşalım, Rana hanım! 

dedi. Hangi namustan bahsediyorsun? 
Sami Molla ile, hem de başkasının ni
kahında iken, şuracıkta, benim evim
de düşüp- kalktığın zamanlar, namusun 
nerede idi? Niçin o vakit böyle bağırıp 
çağırmadın? Namus davası etmeyi ha. 
tıra getirmedin de, şimdi yaygarayı ba
sıyorsun? Ha bu, ha öteki. İnsan bu yo
lu bir defa tuttu mu idi, artık karşısına 
kim çık<trsa. Bu gece de nasibin bu zat 
imiş. Her kula miyesser olmıyan bir 
devlete kondun da, kadrini bilmiyor -
sun. Pa~a. sana iyiden iyiye abayı yak
mış. Akşam senin hakkında söyledik-

• , ktuı· ] . k daha sonra 1 \ 
git.. alimallah altınlara, cevahirlere Hal ve hatırını. sor. Karşısında cilve • ~uı .g~_mı~ :n, c w lııı11' c 
garkolursun. BC!Il sana kemlik değil, len, pervane gıbi dön, dolaş; yakınlık bıle, ıst ıye ~tıye yaptıgı naz 1' )'1 111~ 
bilakis iyilik ettim de, haberin yok. göster; hasılı, ağzından gir, burnundan lere daha zıyade kapıldı. J{ır 111ı~·eC' 
Sonra sonra takdir edecek, e1imi aya- çık. Ne verirse memnuniyet göster. Se- pişkin fahisenin dahi beCC~~iye 11 

ğnnı öpeceksin... ni, kendisinden hazzetmiş bilsin. bir tarzd:ı, Rfuıa, _k?skoca za pıı~ll· 
Her tarafı titriyen Rana, bu sözleri Rana, elSn dudak bükerek dinliyor- nnı avuclarının ıçıne aldı. . ifl e' f 

hem dinliyor, hem de kabul etmediğini du. Benli Seniye, karyolasından yere nwn hemen her gecesini :Benlı~ıı l?l~ 
yüzünün işmizazlan ile belli ediyor - indi; onu samimi görünen bir tavır ile de geçiriyordu. Ve her d~f851~9 ile t 
du. Onu yatıştırmak ve büsbütün .ile.. kucakladı, öptü. Sonra adetA kulağına bir naz ile, başka türlü bır cil sıı9ı (f 
na eylemek için, Benli Seniye son ve fıslar gibi: şılaşıyordu. Ekseriya, R.ana, e

9 
ıcııl"9 

en kuvvetli kozunu kullandı. - Bu işi iyl idare edersen, kimbilir? dargınlık ihdas ediyor, odasın 
- Hem c?e, dedi, Molladan öcünü al- Belki de yann, öbürgün, zabtiye nazırı rak, içE'ridt>n kilidliyordu. ası. tJaf} 

mak icin. Allah senin eline fırsat veri- Cafer ~a hazretlerinin hamfendisi o- 'Ark 



Sadelik ve -sus 
1 GENÇ KIZ 1 1 GENÇ KADIN 

Kadım güzel gösteren saçın tuvaleti 
alom güzelliğidir 

Bir yıl, hattA birkaç ay evveline ıe -
linciye kadar istisnasız her kadın. saçını 
yukarıdan qağı tarıyordu. Bqka türlü
sünü düf(imnek ki.msenı.ıı aklından bile 
ıeçmiyordu. Bu sene bir de qalıdan yu-

1 kan taralı aaç1ıar çıktı amma bu taran11 1 
daha J.li.yade en1Jeye inhisar ediyordu.

1 
Niha~ oı. ola ya~r da böyle tara· 
ınyordu. 

Son modeller orc3ya aklu gelmez bir 
~nilılk daha attL Şimdi artık yalnız ar
ka w yan ~lar değil baıtw bütün 119 
a~ağxlan yukarıya, ark.adan öne taranı -
yor. İnsan bunu görmeıe pek de hoı btr 
teY olacak Z8lllletmez, halbuid baıkıım 

fena mı? 

* El1ıer kadmm en g-lzel görlinen bir uz. 
vu. tll'Mkları da bu uzvun adeta bir IÜ· 
tüdür. 

Biraz lıtimam ve vakıt. biraı da aa -
bır w tahammül ile tabıattn pek gilzel 
bir eaeri ol.an bu kıymetli uzva alıcı ve 
çek:id bir güzellik verileblllr. 

1noe vıe uzun, kesk• n tırnaklar. kıH 
yaratıJ:mıt elleri uzun göater~r. Yazı ma
kinesi, piyano, keman gibi tırnakJann 

mek ifi daha kolııybftırır. Ayni zaman· 
da tırnak altlan temizler.nq olur. 

Akpmlan tırnaklara yağlı bir ma:ide 
silrmelıidir. Ellerı de yan gliscr:n yan 
IJmon suyundan yapımlı~ bir losyonla 
yağlamalı. Ve hemen pamuk:u. beyaz ve 
bol bir çift eldiven geçirmelidir. 

, kısa kıestlmeain.i icab ettiren feylerle 
meıgul ola.nlar, ellerini uzun gösterebil
mek .iç.in tırnaklarm:ı badl:!m şck!ı ver -
melidirler. Büyük ellere ve enh tırnaklara par • 

~ ~ rob, ıenç kızlar. Beyaz süslü rob, genç kadınlar içın- umumıyetle r.ar!ndir, dal gibi incedir. Dah.'\ tam dolgun • 
bi;.~ikkat edersenlz bu ik robun hangı hususiy~.tlerle b~ • luğunu .'llmamı~tır. O)gun vücuctlere yaraşmıyan bu pk • 
ae··1Jen bu iladar farklı tutuldukrarını derhal goreceksır:ız. lıklar tam <;nun ıçindir. Kumaş; çilıek rengi kreptir Bu da 
t r.ç kızlara ıyrı'an ı:U>un umumi hııl;ndtl hak.rn olan şey b·r genç kızın raz n:akyajlı pembe yüzüna en yaraf&Jl rent-
~a~en ndf':iktir. rns2 çarpar hiç bic süs, genç kızın ince lerden hiri ... 
)·ı.: tinde yüklü görünecek hiç bir fazb kup·ı yok. En bil· Öteki, yani genç kadınlara aynlıan rob liyah yüıılüdilr. 
r k detıııkliği p!,d~n ibaret. O da genç kıza ne k3~ar :1a- Çcık geniş Eteğinin, omuzları kabarık kollannm, beyaz dl • 
~llr. Yakan <·n saöıe bir vekilde kaoa1.ı. B;r kaç şık düğme limlerinin ı.ncak bir kadın vücudü.ne uyacak bır gösterlfl 
~sajını g!islüyor. Raglan biç.imi kollır ve göğ.;ün nisbe· var. Fazla eolmaJDakla beraber IÜsün bu kadan da göste • 
Oları dol~n Y<'rif'ri, p~rle .süslü ... R~~lan koi pl~!i b:.!'! rişh o"tduğu ıçin. bir genç kızda hot görünmez. Olgun. dol-
d 

1 
35.ı Jnsanı 1.~n gostenr. Hele ptılı korsaj, v-.ıcudun gun kadın süuetme yar&flr. DiJ5mler beyaz pikeden yapıl-

~unıutunu -pek çok arttırır. Fakat genç kız vücudü mış~ır. Sentür pa?'lak deriden, parlak tokalıdır. ····· D·-··········-·-················ ............................................................................... ····-·-······ ······-········-···········-------
ant e I yakalar 1 Kocanızı neş' eli Abiyye Bluz 

Görmek 
istemez misiniz? 
Erkeklıer, bütün gü!'\ dııa:-ıc!a çalıştık

ları için evde en ufak seo->h crl» asabi -
leşirler. Halbuki bır.u; ıtı:ıa ve dikkatle 
onlan memnun etmek hıç d,.ğ ~c sinır
lendirmemek P":t müm~:ır.dlr 

Meseli: Çok &•ktŞ!lt bır z ırr.anda, bır 
cfüğrnenin kopması erk~lin n~ş'esin: ka
ç:nr. Buna meytt.ın kılmurLlc iç n· 

(1) Her defasın:ia ç.ımaJtr yı\.&r.dık -
tr.n sonra bütün d11~ıc:crınt yok:ayı -
mz. Eksik düğme•.<'rı tnrn.a:ni;ıyır.ız. Ko
pacaklan perkitıniz. 

(2) Haftada veya on bPş gi:-:de bi!' de
fa elbiselerinin. palt? ve pardesüsiln~jn 
düğmelerini gfüılt>n geç·rm:z. 

* '8u 
1 

..... 
1

_ Bir randevuya veya ace!e bir işi olup 
~ --ne ta tam saatinde evden çıkacağı zam::n. 

et'j ...... _ hr. u aofrada fazla bir dakı~'\ bile vaki~ kay -

~.'':"'~ betmek iateme-ii~·n~ d'.i7:ine!P~ yeme -
~ -u ve lfnl vakttnde verimz. Ve kcndi!line bey-
~ara -- hude vakit geç:rtiyor hiS.S:ni vermeyi • 
t8 ~ Parlak hır niz. 

?J-1 6rıtı * 
~den ın;:. Evinizin tşfnl öyle sırasına koyunuz ki Sade ilk bluz evde lla?ettayln bır e • 
~~~l'ailliz. Ya- kendisi eve geldiAi zaman gürültüden tek üzerine giyilditi zaman bir ev kıya-

·oıcuı ilatıen nıTıat6ız olmasın. f~ti ol~, fakat. pk ~ir etek üzerine gi -
do~Uftur aonractaıı file itler gibi Piyano. kem-ın dersleri, dikiş makine- ~lıen. ~ina.~ dık~~s. ~ bir bluz. gtye-
bı.ı erı ueuz · Ko111 renk. düz bir ro- sile çalışma zamanını erkeğin evde bu - nı, zarif g~~li .~bı, ol'duğundan da 
' ve en ilk bir garnitürle süs- lunmıyacağı nman1 bırakırıız. Çocukla- ~ok genç g~enr. Boyle bir giyimle vizi
!l'ıı. 

8 
fateree.ıız bunlardan birini a •• rı susturmak ki, itin en zor tarafıdır, am te yapı.lırbilir, davetlerde bulunulabilir. 

]_. ık lllr 'liYlıtecet; . . Y P- ma bunun da mümkün olduğu kadar ö • Yukarıya. Iroydujumuz model bayte 
daha ıi ad ~ elbıseye yaka- nüne geçilebilir. blır modeJdır. Beyaz satenden yapılmıf _ 

'lır hir e~e uyu. Abiyye ve daha Ara sıra erke~in yOl'gunluğunu unut- tır. Etekleri uzun.dur. Göğüs ve kollan
ll~n birtııı e va çiçeğ:. ya da fiyon- turacak dıeğişi-kli.kler yapmalıdır. Mese- nm üstü mevunlarla süslüdür. Belde bir 
de )\i~nfbe yapar takarsınız. Hepsi lA: Bir sinemaya. tiyatroya veya bir ar- fiyonk yapan blwıwı kuma§llldan kuşak 
"- CaJı1ıbk ve 111iulfiniae bir tazelik bdaşı ziyarete gitmek. bir aileyi çağır- belıcMn a191t sarkar. Bu bluz siyah sa • 

katar. · mak gibi .•• Bunları kendilillnizden toad ten.dıan uzun etek iizerinde çok güzel du-
etmeBslmz. nır. 

Ellerin tuvaleti için sünge:- taşı kul • lak cill pek iyi g::mel. Bunlara renksiz 
lamnahcm. önce tırnakları sünıcer tap cfll daha iyi gider. 
ile yandan .tbn'!li. Sonra kauçuk fırça Koyu renkli vemi.er düzgü~ olmıy.ın 
ile üstünden geçip düzeltmelidir. Tırnak ellere pe.k iyi gitmez bilai<ı:; kusurfarını 

altına Siftbllecelt in~ b::- tahta aleti sa- meydana çıkanr. Böyle ellerı, gül, pem
bunlu suya batınp illtline pamuk sa!"a • be yalıud ezik t\le'ı: rengı vcrniler daha 
rak tırnaklan bunun flzerinde düzelt • gQzıel gösterir. 

1939 modası vizite 
ve davet elbiseleri 

Bu sene yünlü kumatlar abiyye modellerde ipeklllere rakib kesildi. Amma ~ 
zel w iyi cins yünliller ..• Vizite elbisele:rinin umuınl çizg.lerı şunlardır: As 
d~k. yaka. ~ ikili dar. yu~arı.11 filkln ~ ~l, uzun kollar, sıkı bel ve kalçalar 
butün lr.orsaJın önü düfmeü. Davet elbıselen dantelle süslü. Bazan roba bazan 
kollar, hazan kornjm bütün ön veya arkası dantel<len yapılıyor. Danteli~ şef .. 
fafhğı koyu renk kumaş üstünde çok hoş görünüyor. Bu elbise:er ipekliden 
yapıldılt gibi ince yünlüden de- olabiliyorlar. Dantelin altı da açık bırakılmı 
yor, ten rengi muslin geçiriliyor. 



10 Bayta SON POSTA 

-----
Bir 

RADYO 
Hafta ilk 
PROGRAMI ----- Kurban Bayramı 

'!'ürld7e radyo difüzyoa postalan 

Ankara radyosu 

İstanbul Müftillü::.J~ 30 İkin· 
semaıst. 21: Memleket aat ~yan. 21: K'cnut- .,~ 
ma (hukuk 11m1 yayma brumll), 11.15: E:B- cikAntm 939 Pazartesi günü Zilltlc· 

inci avı nasıl yapılır 
bilir misiniz ? 

ham, tahvllAt, bmb1Jıo - nukut borauı en- oenin dokuzuna müsadit o1mak1a 

DALGA UZUNLUCifJ ·1 
ım m. ıss Kc.a. l JO ıtw. ı.Q, 10,7' DL 1'195 !<OL !0 "'" 

at>, 11.so: Mtızıt cracı,o orkestrası - Şef: Arife, Salı günü de Kurban Bayra· '( J yorlst'· 
Praetortusl, ı _ 1. Haydn • Beııfoni re ma. _ mı olduğu ilan olunur. BQftarafı f inci sayfada) lı cbe.ş parmak• lar tutup çıkarı ~ 
jOr, Nr, !1. I7M ya.zıım-.. Diye temine çalışıyorlaroı. Ne olur Bazan içlerinden blıi bir oyun h9~ 

1 i~.P. 31,70 m. 9465 Kca. 10 ıtw. 
a) Allegro. Bayram namazı ne olmaz ihtiyatı elden bırakmamak i · mırıldanıyor. Bazan nöbetten çı ıJO 
b> Adagio. s. D. çin köpek balıklarını so.rdum. dalgıçlarla, lıalatcılar geminin b~ ı. 
c> Menuettıo - Tı1o. D ha d k çwır 
ç) P'lnnl. MOOerato Moltıo. 7 51 - a emin bir tanesi yanımdan da toplanıyorlar. Derin bir zev ı tll~ 

P.\ZAR - %9/1/19 Rtchard straus.s: amt 81 bemol maJör ıs geçti. Bize hiç ilŞnedi, dediler. pesten bir nakarat tutturuyorlar. 

12.30: Proğram, 12.s5 : Müzik (bant mtı - nefesli sazlar ıçin. op. "' Ha1dkat.en de, bu sene dalgıçlardan rile ayaklarile de tempo tutuyorls.~~ 
tlk _ pl.), 13: Memleket sa.at tyan, ajana, a> Prel!ld. •••m•···· .. •• ............. _ ................................ yalnız birine blr köpek balığı hücum İçlerinden yalnız biri, gözil Y ılClf 
met.eorojoji haberleri, ıs.ıo: MDztk 0ıaru mtı b> Rotna.M. Gümrüklerdeki sahibsiz ctmif, o da pek ağır yaralanmadan ca· dalgın dalgın susuyor. Her dalıp ç d 
tlk devamı pl.), 13.45: Türk mtızıAi, Çala.n - el Gavot. nını kur:tarabflmi.ş. Yalnu; kaptan su • ta yüzü derin bir korku ile gerUi.Y ~ 
lar: Reşat Eıer, Veclhe; Refik Fcrsan, Fa - (1) Rntrodi\ltsy09 w fftg. eşya hayır bir~~ 
hlre F. Okuyn.'\: Mwıtnfa Çağlar. 1 _ o.nan 22.20: Mn:1k Ckeme l!IOlola.r _ pU, !UO: yun yüzüne ya'lon yerlerde deniz ke - t..ınşıyor. Kaptan: cBir ay evvel ~ 
bey _ Hüzam peşrevi, 2 _ KömOrct\ zade - Milzlt (kuçnt: orkestra - Şet: Necib Aşkın), mÜessese}erİne dağıb}dı lebekleri gibi dolaşıp duran ahtapot • kuya tuhı1du, dedi, bu, burada sık , 
Hüzam beste - Aldım hayali perçemin. 3 - I - J. Straun - Dyna.mJden (esrarengiz fardan sakınmamı W)'ledi. Bunların ne olur. Bakarsın!%, dalgıç biç bekl~ 
Musullu Osman - Hüzam şarkı - Neş'eyabı vals), 2 - Humplu1es - Pierronun vedaı Gümıilltler Başmüdürlüğü, gümrilk koyu kahve renklileri ne de parlak dik bir zamanda birdenbire tehlike;;:: 
lfltfün. 4 - Etem efendi - pnıızam (lal'kı - lh&zin serenad.l ! - Ham May - Sana son ambarlarında .binken ve satılamıyan sa- penbelm zantrh değil amma uzun kol· reti verir. Yukarı çekerler. Tepintıl " • 
Eşk1 çeşmlm. -5 - Fahire Fersan - Taksim. deta olarak sc'.'lt sevdi~ söyl1yonım (vals- hfbsiz eşyalan Halkevleri ve hayır mil- lu, beyaz bir cins var ki o zebirlı.' İn • kendini u. erden y 0 - rn,-nıp ba s....-rl!B .... 
6 _ Kemal Emin - Müsrear şarkı • Bu neş- Bo.!t.onl, 4 - Johann Strntı&"i - Gtizel ilk - _y .......... ,........ r gµ~;a .. 
ed"n sana ey dil. 7 _ ......... _ Mftsteo.r saz bahar Cvnlı>. ~ - stede - İlkbahar melodisf.. esseselerine tevzi etmeğr? başlamıştır. sanın derisinde haftalarca iyi olınıyan ya başlar. Bir hoca tutarız. Baş u ıst 
semaisi. 14.15 - l4 so: Kon~ CEY kadını 6 - Ftıç!lı: - HQlya. T - Bonohlelll - La Başmüdürlük son on beş gün içinde yaralar açıyor. Dalgıçlann çoğunda bu da, geceli gündüzlü okur. Fena rııb 
snatD, 17.30: Proı.ı:ram, 17.S5 : Mftzik CPaznr Glooonıfa <()!leTMindan saatlerin dnrun), Haseki kadm hastanesı, ilk okul Yoksul yaranın izleri var. kaçar. . , 
çayı - pl.), 18.15: Konuşma <Qoeuk saati), 2

'3.l 5: M!n1k <csrnancn, 23·45 - 24: Son a - çocukları Koruma B!rliğine Belediye Neyse, köpek balığının merhameti - İyiliğe yüz tutan hasta deniz dibifl. 
18 45: Müzll:: (Pazar çayı devam), 19·15: Türk Jans haberlen va ye.rmt1 ~ Gece Barındırma Yut'duna, Üsldldar, Fa- ne, ahtapotnn yoklugu· na inandım. Su· deki akıl alınıynca'k kadar iri ağaçl8. 
müziği dnce snz fasb - Uşak: :faSll) , 20: A - * tl 
Jans, meteordojl haberleri. 20.15: Tlirk mn - Ç4.RR.\1\mA _ lf2/ S9 tih, Beşiktaş. Eyüb, Şehremini Halkev- ya atladım. Halatçı ipimi salıverdt A • n, birdenbire görünilp kaybolan ~~ , 
ziğl, Ça lanlaı : Vecihe, Ru~n Knm, Oevdet 12 !O: ~. I!.~: Türk müziği _ pl. lerine ve Eminönü Çocuk Esirgeme Ku- yağımdakl demir köstek beni dibe doğ zun kollarlle kendini yakalamak ı;ı•e 
Kozan, Oevôet Ça~lar, Okuyanlar: MQzey - ıs: MeMleket !9.at bnn. afnruı, meteoroloji rumuna 7-8 bin lira ikıymetinde 200 ka· ru çeloneğe başladı. yen dev gibi kadınlan sayıklar. ıd 
yen Şenar, Sadi Hosses. 1 - ......... - Suzi - haberlerJ. ıs.10 _ 14: Mnzfk mıyasetJcllm - lem muhtelif eşya dağıtmıştır. Bu eşya- Daha su başımı örter örtmez boynu- Körfezde öyle inci sedleri vardı! • 
nrıt peşrevi, 2 - Arif bey - Bmtn.A:k ~ - hur bnndOHtı - eer: İhsan Kilnçer). ı - Iar içerisinde bilhassa mühim miktarda na +. .. bagwlanmış kediye döndilm. Ku- yıllardır hiçbir insan eli bunlara dO , 
Aşk·nla yanmaktadır cnnuten. il - Nuri Şey ~ J\f' 
da bey _ suzln!k şarkı _ Se?dim senı. 4 - Franz Von Dlon - Do.rttuk bayrajp <marş), ipekli, pamuklu mensucat, yiyecek mad- laklarımda sular gümbürdüyor, gözü • kunmaınıştır. Çünkü buralara el ~ 

,._ Bent 2 - Chnmbe - 'Endftliıs vnlsı. 3 - Her. La • d 1 d l, lb' 1 .. .. " d ld 1 " Ü e'k · • d l tlaka d li ol1J!· Mehmed Nll.';ib - Hica!:k!$C IJ(U'kı - can- zampa komik ~ uvertilrll. B. Kal- e er, er çorap, e ?Se. pa to, battani- rnun onun e yı t'Z m- yanıp son yor • m ishyen a gıç mu· e 
dan severim. 5 - Sophl Ziya - HlcazkA.r 'n.r- maa _ Raya'4er operetinden potpuri. 15 _Ha.- ye, çamaŞJır, zeytinya~ vesaire bulun- du. Acele ipe asıldım. Bi:r yandan ipi Bu deliliği hiçbir muska geçireIXleı.' 
kı - Ehli zevkin 6 - Tanburl Oem~~udl- ıım - Türk ent..ermezzoı!U. 18.30: Profram. maktadır. çekiyor tehlike işareti veriyordum, bir * 
iıayy;u" ~arla - Pürlenıe olur. 7 - ~ n 18 35· u·..u.. (A" •) 1"' K 19 ıır· d d ~ d ki • k.. ği t _;, 
zı - Ü k Kı - Salk satM 8 - Ball- · · u~u.. -=DB - P•· ' "· onuşma, · "· Başmüdilrlük ambarlarda mevcud bu yan an a ayal'iım a agır oste a • • ·ver 

ya şa AAr un · Tfirk mtlzl!tJ (1ncemız ~~ti - Karcığar fas- b 1 d S d çık ık Güneşın son ışıklan suların IAd . 
:~ın9 Pıı:nr - G~llza~ ~rt;ı - Bfilbüllin lı) . 20: AJaT'.•, meteoroloji habPrlerl. ziraat gibi diğer eşyalan da bayır müe~sele- maya "f:_e~.!..ydorb~mka. hku ahn d arkç tı; koynuna gömülüyor. Dalgıçlar geırıı 

rd · - · ··· ••• - r - ae; an aşama - bonıMJ <flat), 31:1 ı~: TOrlr mü7.t~ Okuvan - rine tevzi edecektir maz ewc.u.ı.u a ır a a 11 op · .. ik dufllP 
dım. ıo - Tatyos - Hüseyni s:ız semaisi. 21~ ıar: Nıtr! Hnm PO'.t':rll, Radife N~d1ıc: Ca - ···················-·······: .......................... - Meğer ben dala dala ancak üç dört met ye dönuyorlar. Ayakta dlmd deri' 
Mem~eket saet l\yan. 21: Ne.teli plA.klar R_: Janlar: Veclhtt, R~t Erer, Refik Fer.ımn, 1 1 re dalabilınişim. ArablaT şaşmışlardı. g~me suya dalacaklarmış gibi, __ ...,ı:e 
2ı.ıo. Müzik (Riyıuıeticfim.bm Bando.su) Fahire Fersan. 1 - &nl1 Hnsnn aıoc.a. - Rast Yenı· neşrı·yat K .... "k k t b'l b i . k 1 bır nefes aln:orlar. Gemiden ~·- ıı 
Şef: İhsan Kilnçer>, ı - Fuçlk - Flornnsa t> uçucu Amaro 1 e u ~ 0 ayca . w cıınrıııt 

2 _ L h _ K k'! _ Va.lıı 3 _ Pi _ neşrevı. 2 - Dt'r!r - Rast kllr nev. s - ......... - becerivardu da acaba bu hantal avnı • birbırlnl selAmlıyan inci av ~ 
marşı. e ıır up 0 · Rast makammıhr mi1nt.ehab şarkılar 4 - • 1 rl .ı- · · -sı- d bi - 1185 
eme _ Ra.rr.un~ operasının UTertürtı. 4 _ · Avcıılık - Necib Selft.m arkada.şunızın ilç palı nedP.ll yapamıyordu? Onlara gfu'e sese u~nızın u un e r O.ı.b t d 

Bt>nlf RMan 11.b - R!l!t ıra~ semaı.~ı. 5 - Re- yıJoo-\.. 1 ttııoc.1 CA f k At 1 k • • h li d 'd1'yor 11 
Massenet - Lt•s Erlnnye.! sil1tinden Di'91ert;t,- !ik P'emı.n - 'n!nbur taJcııtmt. 6 - Ballbat - ıtver n~" t> Ve'. ı , ıcı ı '\!'e dalmak işten bik değil. Ne nefesleri ke mesı a n e uzayıp. gı ·,. ... ·fillo 

5 T M f remi 22 A Baltkçılık) mecmuasının 33 tine~ :nlishaSı 1 ..ı- li 11 ;.. nn u:ı~ man. - ı:ıvan - acar nn · : na- tın Pınsr - Ak .. em. 7 - BalA.haddin Pınar - siliyor ne de yoruluyorlar. Garibtir avcı an ~mır yere sen ııası ' 
dolu alansı <Srıor serv1stl. 22.10: Mü~ (Kü- Ne gelP.n var nt haber. 8 - Mustafa Nafiz - çıkmı,tır. hepsi ~ i inde kulaklarile nefes al- de bağdaş kurm~, öğledenberl kBY' 11l 
çllk orke.crtn>. - Şef: Necib Mkm. 1 - M1\l - itmtdstz bir seviı;I ... 21 : Memk!ket Raat ft. n Stepte - Bfrinci baslmının mevcudil ta - ~ ç . . <l ran irin hurma deniz stJ) 
vezzt • Endülüs çiçekleri dspanYol dansı), 21 . K fMl'zah t1) 21 .,0 • E i: ' mamen tilk0 ncn ~ edebtynt öğretmen! Mu.s- dıklanııa manıyor, bunun ıçın kulak nayıp . u P ç, ' eklerİfli' 
2 - ~rodin - 2 i~cı kuartetin Nottumosu, tahvtl~~u~~bl-,.o _ nu= bor~· ~fi:~: tafa Nihad, ÖZö tarafından türkçeye ç.ev - zarlarını deldiriyorlar. ve ek..<11 ya~dan yapıl~ış Ye.:n fi· 
3 - Ita..o Nııccl - Ilkbahann çiçekleri cin - 2ı.3o: ~msf! _ Kavaıera Rtı.!ttkana. Yazan- rllen Gorkl nır. bu kıymetli esertnın 2 ncl Dale?ıçlann genç yaşta, ciğer hasta • açıkta :lozartıverdlklen balıklanıll 
ıtermezzo - Marş), 4 - Scherapow - Pavlo - lar: o. Tarek>nl - Tcrzettı ".-e G. Menasel. baskısı da. gene Remzt kitabevinin çıknr - lığından öldiik!erine dair umum1 bir yorlar. , 
va (aı;tı' vals) , 5 - Mlchiels - Çardaş N. 2, Tem.~n esnasmdt\ rad n kestra.sı «M makta oldut?11 •Dfinya muharrirlerinden ter- İ .. . k' . b" .. .. .. tek •. dir J{tı 
6 - Suppe _nam süvari alayı komik opera- yo un °" a.'!- cümeler serisi• n1n 3 nncü saYısı olarak intı- kanaat var. ran korfezınde 1 mısyoner Bu, utun gunun yemegı · 1 r 

rt-nl ..., 45 - 23· So aJ '-·ber- cagnb n n otw>rMJndan parçalar çalacaktır. t ı ... ı doktorlara sordum· Bövle bir şeve inan latçılar f..tföah ~~halı atıştırıyor 8 
mnın uve u . .MI.. • n ana MU 22· Mft.,..k <Kflci'"" orkestra - Şet· Necib Aş- şnr e m '1" r. - . . g• ~.... ı1lı 
Ieri ve yarın!cl proğram. kı~l' 1-:.... f>ı>hhe.ıı. - La't:mf! op~.r~ndan pot- - - mıyorlar. Ben ae dikkat ettim. İnci ge- Içlerinde on beş iri balığı, bana rrus tı' * ourt. ! :... TE:<"haJkowslı:y _ Hazin şarkı Opus. g-rkl - Yolun bulmam gonlum - 8 - Sedad milerindPki. dafaıçhır umumivetle 40 demeden haklayıveren hakilô Qargtlıd· 

PAZARTESi - Stı/J/39 40 No. ' · 3 - Rf?Mld - Korsat:ow - Sadko o- SztPıoprnk - 1~~hnaz P~kılk saAzkıseml aısürliı. 9 
- yaslarında. Ellfükler de yok değil. tualan var. Fakat dalgıçlar çekine çel . 

M dftjt1i '!mı 4 Off . nar - üı?.Zam şar - ş n a s n - · bir b 
12 30: Proğra.m, 12.35: Türk mtlr:llt _ pl. pe!'M1 an n 1nr ; - en - Mn- sem 10 _ s. Pınar_ Hilzzam ıınrkı _Ümidini Zavallılar hayat1anna bir facia gö • ne el uzatıyorlar. O zavallılar ·Je 

sette <17 et Mn' dans hava.~). 5 - Ne ·ı b 'k '- ö ı d h 11 il · ı 'b' k h' t*bi Dol"' Jlll<> 13: Memleket mt tıyan, ajans, meteoroloJJ ıı1 _ N clMus <Ente , 8 _ Tost! _ klrptklcrlne. ıı - s. Pınar - Karcı~ar ş:ırkl- zı e a . ma·~ ş ye uırsun, o a er e mc gı ı s~ ı per ıze tt •• ... }liç! 
haberle?!, 13.10 - 14: Müzik cıtanşık ~ - İd~al <r:;lodl), 1 _ ı:::::::. Madam Anıro- Sarın gönül ~dtm. 21.00 M<!Inlek'et, saat neş'eden, şakadan da geri kalınıyor • bunca suyun tazyikına dayanır rnı ~ 
ram pl >. 18.30. Proğram, 18.35: Mflzlk - daM nan tızı opcramıdan potpuri 23: Müzik Ayan - 21•0° Konupna - 21 •15 Esham, tah- lar. Ara sıra halat çekicinin elini tır - Kahveler içilince hep birden aya · 
P1.: l9: Konusma. <Doktorun saatı), 19.15: CcaZ'band). :?S.45 - 24: 8on aj~m haberleri vllft.t, kambiyo, nukud borsası (flat> - 21•30 malasın da gÜısünlcr dive. sepetteki icı- kalk1vorlar. Namaz başlıyor. On dsJCI• 
Türle mfiziği (Şehnaz faslı), 20: AJaM, me - ve ki roğram Mllıtk Cradvl) orkestrası - şef: H. Ferid Al- . • . . w • • • • is 'f edilrDJŞ 
tcorolol1 haberıt:ı. zıraat bamın cnat), ynrm P · nar). ı - Robt'rt Schuınann - Manfred u - tırıdyelc.rm arasına bır deniz kirpisi so ka sonra hepsı, bır fıçıya tı ].ctl' 
20.15: Türk mfiziğl (klastk pro!trıım), 1 _ * verturtı. 2 - Felix Mendels.o;ohn - Part- kuştunn~yı deniz dibinde bile unutmu· balıklar gibi, yanyana uzanmış, UY 
Tanburt Oemll - İsfnhan peşrevi, "2 - Za - Plm~l'!l\m! - !/!/S9 holdy: S ünt'il senfon! la mlnör. a) Andante yorlar. Kaptanın oğlunun gönlünü boş dadırlar. 
h:ırya - İsf:ıhan be~te· Leyli znıron dfHmec- 12:!0: Pro~m. 12.35: Tnrk milzi~i - pl. con moto - Allegro un poco ngitato. b) vı- etmek icb Hi o derinlerden mavili san· Çeviren: K. NEY\> 
nun. 3 - Kııdrl efendi - Neva ağn' BE!mai: 1!: 11emlekrt l!tlat Ayan, ajans, metcorolojt vace non troppe. c) Adagio. ç> Allegro v1 - "' ' 

Sevı41 bu gönfil seni. 4 -İsmall dede - Ne - haberleri. 13.JO - 14: Mftzik (Hafit pro~ram- vaclssimo. -
2ı.3o Piyano solo - süit Anga- E-debı'yat, elbette hayat kadar kuvvetlı'dı·r. vn yf rük :semaı· Ey gonce dfhen. ~ - B:ımi pl.). 18.SO: Proemm, 18.!S: Müzik CKonder _ tse • la minör (Bavan Ferhunde Erkin CJ. S. 

Üfler - Ney tnkslml. 6 - fsman dede - Acem to - pl.), Ko:nı.."lna (!1raat saati), 19.15: Türk Bach) - 22,50 Mfizlk (cazband) - 23.46 - 24 
aşıran ağır sem:ıl : Ey leblerl mm. 7 - f.sma- mflzt~ (fMll heyeti - Nihavend f:ıslı), 20: Son ıı.Jıı.ns haberleri ve yannk1 program. 
ll d 0 de - Arenı tuılran yürük semai: Ne 'ha - Ajnn.s, ~tcorolojt haberleri, ~raat borsası * (Baştarc:tı 8 fncf BCl!/11.ı:i." 1 
vnvl b:ı~t. Emin nt'n - Acem ıı.,trnn eaz se - mat), 20,15: Tllrk mflzi!ti. Okuyan: Sndl Hoş 
maisi. 9 _Re.sat Erer _ Keman takshn1. 10 _ ses. QalanlaT: Cevdet Çağlar, Cevdet Kozan, ct:.\IARTESİ 4-2-39 lid Ziyanın cMavi ve Siyah• ındaki orta 
Üç eski &rb:ıt t.ürkiisü. A - Yabandan gel- R. Jl'ersan, Kemal Nıyazi Seyhun. ı _ s:ııım 13,30 Program - 13,35 Müzik - Pi - 14,00 hnlli eski İstanbul niJe muhitleri, Hüse· 
dlm ynb:ı.ndan. bey - Muhayyer pe§?'e'Vl. ! - Arlt bey - Mu- M?mleket. san~ Aynn. alans, meteoroloji ha yin Cahidin cHayal içinde> isimli nuve-

B - Gene yol vermedi Acem dağlan. hayyer ~arkı: Deva JOk mu. S - Dede ef. • bcrlerl; 14•10 Türk milzlğl - Okuyan: Mu - !indeki fakir talebenin Süleymaniyedeld 

C ,..A d k d .......... d ~ı ._ anıızar farb: Reha buldum. 4 - Aşık Mus- zaffer Dkar. Çalanlar: Hakkı Derman. Eş- sıvalan do"ku-k odası'le tfiten lA-basınm 
- ~ne e avna ı vu~•u a" ann "n.$1. tafa - Neva şartı: Safa geldin efendi sen. ref Kadri, Basri 'Oner, Hnsan Gilr, Hnmdl wıı 

21: ıemleket sanL (ıvan. 21: Konu~. 2115: 5 _ cevdet Ç<.1.Jt1a _ V1yola takshni. 6 _ Ali Tokay. 1 _ .asman beyin _ Hicaz peş-revi. hayali. öyle sanıyorum ki o eserleri o -
Esham, tahvlHit. kambiyo - nukut barsam efendi _ Se~!l şarkı: Dil harabı nıı:kınım. 2 - Arıf Bey - Hleaz §arkı - Sayaeyledl bu kuyan bir çoklarımız için her zaman ha· 
(flatl, 2uıo: ~uz!lt (Sonnt) OeDo: Mes'ud 7 - Mehme:I Eşref efendi - Suzlnfık şarkı: gönlümü. 3 - Reflk Fersan - Hicaz şnrkı - kikat kadar canlı ve renklidir ve daima 
Cemil - Piyano. Cemal Reşit. L. Van Beet - an d gü 8 _ _ s _. "k kı' Mahmur ufultL'U'dn b:ıtan. 4 - Rıza Efen -
lı O ll .. ( , tn.. 5 N 2) n en ne. ......... U;ı;ınu şar . dt> öyle kalacaktır 
ov~n - e o sona ... so. m ur, opm • • Km:ueağım. O - Sadi Ya"rel' Atnmnn - Yurd di - Hicaz ııark! - Gnmzeden hanQer takın- . • . . . 

Adı lo sosten1to cd espres"Slvo, Allegro MoJ- havaları. 2l. Memleket tıaat !ynn 21 : Ko _ mış. 5 - Hnı::ın Gllr - Kanun tnkstml. 6 - Edebıyatın ebedileştirdıği muhıt ve 

bus gibi takib edecektir. Onun gölge~;; 
den kurtulmama imkfın yoktur. O lt8 

üstümdeki tahakkümü sonsuzdur.> d ~ 
Hhılı işte san'attaki tiplerin bu kU 

reti de, hayatın kudretinden far:ıcsıı~; 
Hatta ıbazan, bu Duhamel hadisesinde ~e 
duğu gibi hayattan da. hayattakinden ·r 
üstün bir hatıranın §iddetinc maıııct~ 
Artık nasıl olur da bütiln bu misaller~~· 
cEdebiyat, hayat kadar kuvvetlidir, b i , 
münü çıkaramayız. San'atın bu ınıı~. 
zesi de, esasen san'atm öz vasfı değU 
dir? 

ta" nhı tosto presto, Rondo <An~>. 21 ~!5: nusm:ı. 21.15· ~ham, tahvlltıt, knmb1Yo _ Refik Ferl'an - II'c:ı? şarla - Cihanda biri- lev'halar hakkında pek doğru olan bu ga. 
Mu.?k (Opera nryalan - pIJ. 22.l!I. Mlizlk nukut borsa!J'! <natl 21.30: Milzik (Kjiçük clk sevdiğim. 7 - Ywıuf PManın - IDc:ız saz rüc: gene edebiyatın yarattığı insan ttp-
(Kucfik orkerlra - Bef: Neclb Mkın> I - ' ısı 17 ~O p 17 35 M- lk (d "'' Halid Fahri Ozcıfl.$0~ 
Ltncke - F.mtne (Mıcıır serenadı). ~ - ficha- orkestra - Şe!: Necib A~), Gala proğramı. 88~121t~ ;1) ·· 18 15r

0!;!.~ ~üzİl'l-4 (t~cz """Z ~ruıe leri için de aynen düşünilleb!lir. Bllyük ....................................................... . 
Johann Str.ıtı.!Stl dinlerken.- Büyük mnztkll ..... '1 - - • 'u s• ...,... - . , . 

ikowsky - Melodi conus 42: N. 3), S - El - fantezi. 2230 : Müzik (aryalar_ pl.l, 22.45: yeti _ Hüsevnt fnsh) _ 1900 Konuşma <dış eserlerde bır san atk~r adsesile genışle-
neg - Bir zamanlar btr Çı{tan vardı .... <Cl - Mllzik «:azband), 23.45 _ 24: Son ajans ha _ politika hMlııele!'H - 19,15 Türk mllzl~ - tilerek karakterleri belirtilen kahraman-
ğan Entermezzo su), 4 - Schebek - İt.alvan berlert ve yıınnld proğram. Okuyanlar:. Mustafa. Çağlar, Müzeyyen Se - Iar, bir taş üstündeki kabartmalar gibi 
SCrC'nadı. 5 - Leopold - Hungarya CMacar nar. Çnlıınlar: Vecihe, Qevdet Kozan, Kemal 
fnntezlsll. 6 - LP.har - Ulbemburg kontu * Sevhun. 1 _ Kanuni Artf Bey _ Sultani ye- hafızamızda daha keskin hatlarla çiziHr-
operetınden notnnrt. 23.15: ~k (8enfonıt CUMA 1-!-!9 gAh peşrevi , _ Dede Efendi _ Ağır semaı _ ler. Zaman bile onlan yıkamaz. Hatta 
plAklar), 23 ~ı; - 24: Son ajaM haberleri, ya- 12,30 Pro~a'll - 12,S5 Türk mtizlğl - P1 - Nihan etttn. 3 - Santuri Erem Erendi - Gül- bazan bir san'atkann kendi yarattığı tip. 
ırmki proğram. ıs,oo Mcınlek!!t. saat Ayan, ajans, metearo- ler açmış. 4 - UdJ Ahmed - Yaradan öyle beliti okuyucularından ziyade onu yara • 

.. Joj1 haberleri - U,181'- 14 Müzik (kfiçük ar - yaratmış kl. 5 - Lem~ - Andıkça geçen gün
kestra - Şef: Neclb A§km). 1 - Keler Bel- lerl - ıs - J{ıınunt Artt Bey - Sultani yegtıh tanın benliğine karışır. Her yerde o ya. 

SAJ,f - 3111/39 
Romantik ı:vertür. 2 - Hartman - Thrym saz semnl&i - 7 - Dede Efendi • Karlı da~ı rathğı kahramanın sesini i§itiyorum, yü-

l" M: ProP"rr-m, 12.35: Türk mt\zl~ pl. 13: ef3anest (bale). 3 - Tschalkowsky - Eleji aştım grldlm. 8 - Suphi Ziya - Rast ş1rkı - zünil görüyorum gibi bir vfıhimeye bile 
MeJT1lekct ~at l\ynn, ajans, meteoroloji ha- (hazin parçal 4 - Suppe - Maça damı o - Aşkı muhabb<>t, gibi. 9 - Lem•ı - Karcı~ar kapılabilir. Belki buna bir galati his diye
berlerl. 13.10 • 14: Müzlk (Operetler pl.). perasının uvertürü. 5 - ~ - PabU (Pnsb- şarkı - Bir gölge ol. 10 - Halk ttırkUsU -
l8 30: Proğrnm, 18.35· Müzik (Sonat - pl.), namenko, İspanyol dansı> ~ - Engel - Ber- Akşam oldu. - 20,00 Ajans, meteoroloji ha • bilen ruhiyatçılar vardır. Fakat bu ruhi 
19: ~onu~ıı CTürk1ye postan>, 19 15: Tilrk ger - Aşk hüzn1l. 7 - Lumbye - Şampanya berlert, ziraat borsası <f1at) - 20,Ut Temsil hadiseyi hangi oepheden mütalea eder • 
mfiz1fi CFnsıl heYetı: Şetarnban tamı>. 20: COalop). - 18.30 Program - 18,35 Müzik {Mahmud dağlara dfişt1i - Yard piyes1-Ya- sek edelim, ayniyetine iuıınmamız lazım
Ajans, meteoroloji hoberlerl. ziraat borsnm (daM - Pll - 10,00 Konuşma (haftalık spor y,an - Kema1 Tözem) Tems11e rndyo Türk dır. Buna bir misal olarak meşhur Fran· 
(flatl . 20.15: Tfirk mfizt~. Okuyanlar: Sema- servls1) - 19,15 Türk mtizlğl Cincesaz faslı - müziği san'11.tklrları iştirak edecek - 21,l5 sız romancısı Duhamel'i .zikredebilirim. 
hat Özdcnses, Mahmud Karında§, Çalanlar: Seg~ faslı ) - 2tl,OO Ajans, meteoroloji ha· Memleket. sruı.t O.yarı - 21,15 Esham., tahvi -
Vecihe, Rcs!ı• Ert'r. Cevdet Kozan, ı - Al - berleri, tlrnat borsam Cftatl • 20,15 Türk lll.t, kambiyo, nukud borsası Ctlat) - 21,25 Duhamel, cGeceyarm itirafları., etki a
ıunı Z"dC - Raı:ıt ccdlrl peşrevi. 2 - Refik Fer müziği. Okuyanlar: Muzaffer İlkar, Safiye. Müz1k (folk111r • HalU Bedll Yönetgen, ve daıru, cSalvain'fn ruznaınesb cSalvain'in 
rıan - M'lhur ırarlcı· Bir neş•e yanıt. S - G1- Çalanlar: Vecihe, P'nhlre ve Refik F.ersan, K:ut.81 Tecer) - 22,00 Haftalık posta. kutu - ölümü• isimli eserlerinde yarattığı Sal _ 
ıriftzen A.rmn - Suzinfık prkı: Çaldınp çal - R. Erer. ı - Refik Jl'ersan. - Şehnaz pusellk su - 22,30 Müzik <küçük orkestra - ~r: Ne
gıyı. 4 - Glrif+1.en Asım • KürdlllhlcazkAr pf?1revl - .2 - cavıde Hayri Hanım - Şehnaz clb A§bn). 1 - Herold - Zampa operasınm vain tipine 0 kadar alışını§ ki, artık on· 
~arkı: Göynüm'l bnı1ka . 5 - ......... - Taksim. pusellk şarkı • CAte.' gibi blr nehir akıyor- uvertürü. 2 - Becce - Amnlfi serenadı. s _ dan kurtulamadığını bizzat itiraf ediyor: 
6 - ......... - Gülizar şa"rkı: Gözl.ertmden gtt- du - gtıfte - şair A. Hnşlm). S - Lcıninln - Lanner - Balo danslan. 4 - Del1bes - Xo- cGecelerl bile, diyor, yastığımın u ~ 
iniyor. 7 - ...... ... - Hüseyni şnm: Mehtab Şehnaz pusn!tk şarkı - Nart fir'knt şule paş. ~lyıı balesinMn potpın1. ~ - Ecksteln - cunda onun nefe&ini işitir gibi oluyorum. 
dal~ dalgın. 1l - S. Pınar - K'O.rdlli şarkı: 4 - Bedad Öztoprak - Şchnnı: pusellk çar - MaJ" ayında <muhtelit parçalardan potJm- Salvain'i en son eserimde 6ldüreyhn. de. 
Ellerine kimlrr yakt.ı kına. 9 - Rakım - kı - 00§ edip. 5 - Refik Fersan - Tambur ril. 8 - Bruno Marka - Küçük a.<ıkerler - . . 
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SON POSTA 

Be · nde 3 s kalemi ile . Tramva~ şirk~ti 
b. T .. k d hır buçuk milyon hraya • g ç n n ır r a ı ı satınaltndı 

(Baştarafı 8 inci sayfada) 
Şıyan bir Yahudi dul kadının evinde otu
ruyordum. 

Almanyanın küçük bir numunesi 
olan ev 

. Bu kadıncağızın bir elektrik müessese
lill'J.de çalışan geçkince bir kızı ve benimle 
~z kardeşimden başka iki tane de kadın 
kiracısı vardı. 
Bunların bir taııc::si Hillers isminde 

kestane rengi gözlü. iri boylu, güzel bir 
kadındı, evli idi. Fakat kocasiJe beraber 
Y~yordu. Bir komünist şair olan ko • 
C<ı.sı Benlinin şimal ameie semtlerindc::-ı 
olan Alexanderplatz't:ı oturuyor, orada 
fırka işle.rile meşgul oluyormuş. Sonra 
da karısından vazgeçmiş, bir başka kızı 
!eviyor, onunla yaşıyormuş. 

Bu mesele kan kocanın arasını açma
~ştı.Berabe~ yaşamıyorlar fakat Pazar 
aunıeri kocası daima onu ziyarete gelı -
Y~l'du. Genç kadın, Pazar sabahı tam bır 
lntsafir bcltler gibi e!l iyi yemekleri piş.
tı'Y'or, odasııidaki masayı hazırlıyor ve 
ltocasını büyük bir memnuniyetle karşı
lıyordu. 
Üdaianmız yanyan;ı id1. Kocasının u -

tun saatler kansına ders verir gibi ciddi 
ley?erden bahsettiğim ve sonra vedalaşa
l'&k çıkıp gittiğini işitırdim. Odamın sa
~1ndn bu Madam Hillers, solunda da ismi 
aklıtnda kabnıyan bir bevaz Rus kızı o
t~u. Bu kız piyano hocası idi. Çok 
~r talebeleri çok olmadığı için evi 
c.zıa rahatsız etmiycrdu. 

Onun da Cumartesi akşamlan cnişan -
lııtb dediği ve göğsüne bir gamalı h:ıç 
~areti takan bir ziyaretçisi gelirdi. 

O da Cumartetrl gfmlerı bu delikanlıya 
~eınekıe, yeme'kler, yemekler hazırlar-

ı. 

13.eniın odam, bu iki odanın ortasında 
Olduğu için delikanlının mütemadıyen 
hır Şeyler yediğini, daimn dolu ağızla ko
~~sından anlardım. Gelirdi, yemeğe 
a§lar, yerken konuşur ve yiyecek bitin
~ Veyahud karnı aoyunca kalkar gider
derdi. 

l3 ~ sahibinin kızı sosyal demokrattı. 
lt aı:an mutfakta Madam Hillers, beyaz 

Us kızı ve M:.atmazel Sax münakaşaya 
tı.ıtuşurlardı. 
t' ~adam Hillers kocasınm benimsediği 
~lltırJeri müdafaa eder, Matmazel Sax, 

0skeyi metheder, Rus kızı bir Alman 
b>.illiyetpe~ri gibi: cBu memleketi an
cak nasyonal sosyalızm kurtarır!• diye 
~1~nlısının gö~ündeki işaretin çığırt -
anlığını yapardı. 

~ l!u küçük CV'deki münakaşalar, bütün 
rUnin içim dol:iuran hadiselerin kü

~k bir nümunesi id!. Berlinin her tara
~llıda bu nevi münakaşala:- olmakta idi. 
~ ekser.isi kıanlı arbedelerle neticelc -

~;; :rt:ıünazaalar şeklmP. giriyordu. Mi -
gler, nümayişler, alaylar tertib edili -

l'ol'd'u. 

Memlekette açhk müthişti 
Alınanyanın en enteresa!l hır devrini 

~Yordum. Biz!m eve kömür getiren 
t al bir üniwrsire mezunu idi. Kôrfos
~dntnda garete satan mü\•ezzie, herkes 
cı· 1'r Doktor diye hitab ediyordu. Alay e
~ 1J>orıar zannettim. Sont".:t öğrendim, me.
tı er bir diş -doktoru imiş, üniwrsitedcn 
bi~ş. muayenehane açmak için para 
tikt.iriyormuş. 

li Soka'klarda işsiz müzısyenle!' grup ha -
h llU konserler veriyorlar ve bıriken 
tl~lkt~n bir dilenci gib: parsa toplamak 
t 

1~tınf gösteriyorlardı. Sokaklarda pa -
tı.arıar kurulurdu. Bu pazarlarda iş bula
~l~an san'atkarlann marifet gösterdik -
l> tıni görürdük. K;misi hokkabazlık ya -
~r ... kiınisi yüzllnfı, gözünü boyıyarak 

Yük a.damlıarı takli:i ederd:. 
ta Günün birinde gözlerime yaşlar doldu-

n bir manzara gördüm. 
lt ltaldırımın :ı...--enarına bir gram of on ko -
)'a~'ll§tu. Tirol havalan çalıyordu, si -
h: 'k boı bir etek, siyah bir bluz giyen 
'ltı~ astı Yeıt.mişli1<. bir ihtiyar kadın gra
Gj>:nun çaldığı dans havalarına. ihtiyar 
tı.ı.ı laruu uydurarak köşe başında oy -
~u. 

ta~Şının bu kadar ilerlemiş olmasına 
~lrı en oynayışında.;ı anlaştlıyordu ki bu 
l> lnuhaldtak ki ehlı idi. Ve şimdi bu 
~~n sonra evinJe çektiği açlık ona bu 

tıfetlnj hatırlatmıştı. Sokağın ortasın-

da dans ediyor ve kendisini ıeyredenler
den dileniyordu. 

Parasız kaldığım günler 
Halkı f.ktısaden bu kadar perişan olan 

bir memlekette üç sene hem de oldukça 
refah içinde yaşamak için çok uyanık 01-

mak ve müthiş bir mücadele yapmak 13-
zımdı. 

Ve ben onu yaptun. Her gün şansım 
yardım etmiyordu. Bazan gazetelere da -
ğrttığun yazıların hepsi birden geri c!ö -
nüyor, lbazao da hepsinin okunup gaze
teye dercedilmesi gecikiyordu .. 

Gene bir defe nereye müracaat ettim
se aksilikle karşılaşmıştım. Voss'taki hi -
kaye thenüz okunmamıştı. Ubu'daki yazı 
bir ay ronra çıkacaktı. Die Woche yazı
yı iade etmişti, Gaı:tenlanbe iki hafta 
ronraki nüshasında hikayeyı dercedecek
ti. Perişan b:r halde idim. Elimde bir sü
rü tercüme edilmiş yazun vardı. Hikaye
ler ... 

Hiç bir ye.tiden para alamıyacağımı an
lamıştım. Halbuki paraya da ihtiyacım 
v.ardı. O yazılar çıkıncıya ve elime ye
ııiden külliyetli bir para geçinciye kadar 
on parasız dolaşamazdım. Fakat artık 
mücadel'e hayatına da epey alışmıştım. 
Kolay, kolay yılmıyordull'- Şu elimdeki 
kfığıdlan evrakı nakdiyeye tahvil edecek 
çare arıyordum. 

Ve lbu çareyi bulmağa çabalarken yaya 
yürüyo:rıdum ... Birden gözüm karşımdaki 
bir binanın üstüne iliştı. Blnanın üstünde 
cKuvafürler gazcle3i> diye bir yazı vardı. 
Birden aklıma Almanyada çıkan bu mes
lek gazeteleri gelmişti. Şımdiye kadar 
tabü hiç bir zaman bu meslek gazetele -
r.ine yazı yazmamıştım. Fakat bu g:ıze-

Ankara 28 - İstanbul Tramvay Şir
keti ile bu hafta başındanberi devam 
eden SAtınalma müzakerelerine bugün 
de Nafıa Vekili A1i Çetinkayanm baş· 
kanlığı altında devam edilerek son ve 
kat'! şekli tesbit edilmiştir. 

YapıJıın müzakere ve muha!ebe ne • 
ticesinde bütün imtiyaz hakl~ be -
:raber Ş!rketin bilcümle tesisatı, malıe-

mei muharrike ve müteharrikesi, bJ. ; 
nalan, bilfunuın eml.aki, atölyeleri ve 
ambarlarında rnevcud 300,000 ll.ralık 

mal1.emesi de dahil olduğu halde bir 
milyon beş yüz yetmiş beş bin Hra 
üzerinde mü bayaasmda iki taraf mu • 
tnbık kalmıştır. 

Şirket personelinin lehine tesi3 edil· 
miş olon muhtelif taaviin sandıklan 
mevcudatı da mahfuz tutulmuştur. ı 

Pazartesi günü Tünel fle Havagazi 
~irketlerinin mübayaa müzakerelerine 
devam olunacaktır. 

KarabUkte karlar altmda 
kalan bir köylü 

Karabük (Hususi) - Yurdun her 
köşesinde olduğu gibi yeni senenin i1k 
günlerinde bu havalide de dehşefil kış 
olmuş ve kPsif kar dolayısile yollar ka
panmış ve bazı kimseler kaybolmuşlar
dı. Aradan geçen 20 günden sonra ha-

vanın avdet eden güzelliği Zora köyü 
yolunda donarak karlar altında kal -
mış bir yolcuyu meydana çıka:mııştır. 

Demir, çelik fabrika1an amelelerin· 
den olup köyüne gitmek üzere yola çık
mış olrlu?hı anlaşılan fel!ketzedenin a
dı Muh:ırreın Sakadır. 

teler hazan elline geçmişti. Bütün bu ga- =============== 
zetel'erde meslıerkt makalelerden başka, mesele hakkında ve b!rincl defa almanca 
gayet hissi hikayeler bulunurdu. olarak bir maka'le ya7.dım. 

Daha fazla ihtiy:ır kızlarır. gazetesi o- Bu makalede bir sürü rakamlar da var-
lan Gartenlan'be içm ben de ilk hikaye- dı. Ve okunduğu zaman hakikaten bili
lerim olan hissi hik!yelerimden b:a.zıla - nerek yazılan bir yazıya da pek benzi -
rını tercüme ettirmiştim. Ve tesadüfen yordu. 
dr onlardan bazılan eı çantamda bulu - Salı gününe kadar yazımı ve rakamları 
nuyordu. Hemen aklınıa müthiş bir fikir bir kaç kere tashih ettim. Ve Salı günil 
geldi. Doğrudan doğrup berber gazete- Bcıfuer gazetesi tahrir müdürüne al • 
sinin i<larehane;int girdim. Ve bana u • manca ilk yamhğun makaleyi takdun et
zatılan küçük kağıchn üstüne şu ismi tim. 
yazdım. Hatice Hatip. Türk gazeteoi~.. Berber gazetesinden çabuk çıktım. Ya
Bu kağıd içeri gitti. B:raz 90nra beni zırnın neşredil~ğin: hıç te ümid etm.i
berber gazetesinin tahrir müdürü yanı -

yordum. 
na kabul etti ve kendisinden ne istediği - Y.azım neşredildi. Ve yazımın başına 
mi sordu: dıı bir kaç satır ilave edilerek methedilip 

Kcndıiısine Türk olduğumu, muharrir neşredildi. 
olduğumu ve eğer berber gaıetesi de di-

Zavallı Berber gazetesi tahrir müdü
ğllr meslek gazeteleri gibi hik!ye neşre- rü, İstanbul berberlerinin kazançları 
diyQrlarsa bmdisine bir hikayemi okun-
nıak üzere vermek istediğimi söyledim. haldkında verdiği mmahlmatı doğru ola -

Taluıi:r müdürü, gazetelerinde hikaye rak kabul etmiı ve bu yazıyı methede -
n4şretrned~berini, sadece ~sleğe aid rek neşretmişti. 

makaleler yamrklannı söyled~ ve eğer Bu yazı için bi~m paramızla 2lS lira 
mesleki yazı yazabifüsem. gazetelerine aldım. 
koyabilecalerini ilave etti. Allah selamet vıersin!. Berber gazetesi 

Tu k b b J'""" h kk d tahrir mUdilrü yazıyı pek beğenmlt. ba-r er er IQI a in a na: cBaşka oonebi memleketlerdeki ber-
makaleler yazdım berlerin kazıncı hakkında da mal1'.mı.atı -

M ~-"-t ı nız var mı?• esıcııu yazı ..• 
Aca:ba bu ne çeşid bir yazı olabilirdi? Diye sordu. 

O benim bunu düşündüğümü anlamış o- - Evet, dedim. 
lacak ki ilave etti: - BaDcanlarda berberlik hakkında bir 

- Türki~e bir berber kaç para kaza- yazı yazınız! 

nır, masarifatı nelerdir, bir dükknn ka - Dedi. 
ça açılır, ibir enstelAsyon kaça yapılır, - Hay, hay. 
vergi ne kadardır, havagazı ücreti nedir. Doğrusu, havadan kazanılmıs bu yirmi 
gündelik kaç para~ır. Salı günün~adar heş lira bana pek tatlı gelmiıti. 
bana bunları bildiren bir makale getire- Allah kusurumu affetsin! .. 
billıseniz Cuma günu çıkar. nüshamızda Berber gazetesi tahrir müdürünün bu 
neşrederiz. safiyetinden pek fstüade ettim. 

Başkıa bir yerden para bulamamak ih- Yalnız Balkanlardaki berberlerin ka • 
timalini düşündüm. zanç ve maısraflan hakkında rakamlı ma-

- Ooo ... Ta'bii... dedim. Eğe!' istediği- IOmat vermekle kalmadım. Ta Peşte ber
niz bunlardan ibaretse ... Sah gününe ka- berlerinin bile nasıl yaşadığını, neler :ta-
dar siııe makaleyi getirlrım. zandığını Alman l:>P.rberlerine öğrettim. 

* Ve bir hayli yirmi beş liralar da kazan • 
Eve döndüm. Düşür.meğ2 başladım. dım. 

Berber gazetesi tahrir müdürünün bana Eğer Peşte berberlerine gelınciye ka
so:rduğu suallerin hiç birine cevab vere- dar neşrodllmi§ bir yazımdan elime kiU
cek vaziyette değildim. Fakat cebimde liyetli bir para geçmeseyd!, kim bilir bel
az para vardı. Aybaşı yaklaşıyordu. O - ki de gözüm kıncak ve Berlin berberleri 
dama altmış mark verecektim. Yeni çı - hakkında da bir yazı yazacaktım. 
kan yazılarımın parasını alıncıya kadar.. Muhakkak açıkgöz tahrir mQdürü bu • 
çok pa~a sıkıntısı çekmek mecburiyetin- llU da hakikat olarak kabul edip methe _ 
de kalaciktım. Nihaye! Türk berberli - de ede gazeteye koyacakb. 
ğjndcn bahseden hir makale yaz.mağa k:ı- Suad DcrtJiı 
rar verdim. ....................... ..._.. ........ ......_ ........ -.--. .. 

Flakat, berberlik mesleğinden bahset - I 
tiğim bir rnakalieyi he!' zamankı müter • Bugün Türk Hava Kurmnuna ha· 

ğışhyacağıruz kurbanlar, yann bicimlerime verecek olursam onlann ya -
nında hiç kredim kalmazdı. Masamın ba- zi öliim tehlikesinden koruyacak 

knnadlar olacaktır. şına oturdum. M~h1matım olınıyan bu.._ _____________ _.. 

Sula 1~ 
( 

Yeni meb'uslar Martın 
22 nci günü seçi ecek 

BaJVekil Mecfüte ka.bin enin programını okuyor 

(Bqtarafı 1 inci sayfada.) Ankara vilayeti bu defa bır ve belki ~ 
Toplantıda yem mebus seçimi münase- iki faz.la mebus çıkaracaktır. 

betile vilayetlere verl!ecek talimatın e- .Aııkarnda hazırlıklnr 

sasları kararlaştınlmı§tır. Seçime başla- Ankara 28 (Hususi) - Ankara Vst 
ma emri ve bu talimat öğleyin telgrafla !iliği tatil olmasına rağmen bugün ala 
bildirilmiştir. leden sonra yeni meb'us seçimi içta 

Ankara, 28 (Husust) - Öğrendiğime lAzun gelen hazırlıklarla meşgul ol • 
göre mebus seçimı kanunun koyduğu muştur. Yeni teftiş heyeti teşkil oıun.. 
müddetler içinde ve bunlardan kabil ol- muş ve defterlerin tanzimine başlan • 
duğu kadar tasarruf edilmek suretilP. mıştır. Daimi encümen azalarile 6 b&c 
başlanacaktır. Yurdun her tarafında 14 lediye meclisi azasından teşekkül edeır 
Mart Salı günil ikincı müntehiblerin se- teftiş heyeti hergün saat 18 de topla '! 
çimine başlanacak ve yirmi bir Marta nacaktır. 

kadar bu seçim tamamlanmış olacaktır. intihnb hakkındaki emir Vilfıyete 
22 Martta da mebus seçimi yapılacak- bildirildi 

tır. Bu suretle 3 Nisan Pa~artcsi gününe Dahiliye Vekaletinin meb'us intflıa.i 
kadar mazbataların Ankaraya gönderil- bı hakkındaki emri dün Vilayete bil<Rı 
mesi ve uzak vilŞ.yetlerın yeni mebusla- rilmiştir. Yarın sabah Vilayette kay ~ 
rına buraya geleb!!meleri için müsaid makamların iştiraki ile bir toplantı ya., 
vaklt olacaktır. Nüfus arttığından 6 ıncı pılacaktır. Toplantıda intibah hazır ., 
Büyük Millet Meclisinin beşinci Büyük lıklan hakkmda görüşülecek, bilahare 
Millet Meclisine nisoetle yirmi kadar müntaihi'bi6VVEller~ aiıd1 cetvellerin tan .. 
fazla azası bulunacağı muhakkak gibidir. zimine geçilecektir. 

Denizbankm İstanbul teşkilatında 
yapılan teftişler genişletiliyor 

(Başta.rafı 1 inci sayfada) 
İktısad VekAleti tarafından nihayet ve
rilmi~ir. 

İmpeks şirketinin 11 vapur işinde 
alakası var mı? 

İmpeklS şirketi ve bu şirketin Deniz
bank Ue olan alAkası hakkında yapıl:ın 
tahkikat devam etmekted;r. 

Bir muharririmize alakadarları tara
fım:tan verilen izahata nazarar. İmpeks 
şirketine Denizbank tarafından bir ga
ranti mektubu verilmiştir. Fakat alfıkl

darlar bu husustd mevzuubahs temimıt 
mektubunun alelOsul yapılan bir banka 
muamelesinden ibare: bulunduğunu bil
dirmek suretile müdafaada bulunmuş
lardır. 

Tahkikat bundan başka şu safha üze
rinde yürütülmüştür: Denizbankın ıs

marlıyacağı 11 vapurun, para ve teknik 
şartlarını en muvafık bulduğu Svar. Han
ter firmasının İmpeka şirketi ile derecei 
al~kası neden ibarettir? 

Svan Hanter firması. bu vapurların 

bütün şartnamelerini tafsilatlı bir suret
te mühendislerine tetkik ettirmiş ve De
nizyollan İdaresi zamanında Almanya
ya ısmarlanan Te elyevm peyderpey gel
nıeltte bulunan vapurların da münakasa
.sına girmiştir. Bu münakasada, kendi fir
ması namına bulunan ve müessesesinin 
ıkinci müdüril olan İngiliz Ballard, ev
velce yapılan münakasala:- sırasında İs
tan<bulda haftalarca kalmış, mahalli ala
kadar eşhasın bir çoklarile temas et
mi~ir. 

Svan Hanter firmasının verdiğ! fiat
l&r, Almanların verdiğı fıatlara hemen 
he.men müsavi görülmüş ise de, döviz 
karşılığı bulunama~ğından dolayı sipa
rişler Svan Hante!' müessesesine veril
meml~ir. Bu yüzden bizzarur Krupp mü
essesesi tercih olunmuştur. 

Bu !bakımdan, npur tipleri üzerinde 
esasen etüdlerlnl tekemmill ettirmiş bir 
vaziyete girmiş bulunan Svan Hanter 
mü~sesesi, ikinci deb. 11 vapur için ya
pılan münakasalara teknik bakımından 
ve istihzarat masnı!~arının olmaması yü
zünden daha mll.!aid bir tarzda airebiJ
miŞ'tir. 

Yalnız, bu noktada arada bir mütevatı 

sıtın bulunup .bulunmadığı meselesi mev. 

zuu:bahistir. Alakadarlar, Ballardın evvel 

ki -temaslarını ileri stlrerek, buna ıhtiyaı 

olmadığını, binaenaleyh 11 vapurun 151 

marlanma.sında İmpeksin rolü bulunma. 

dığını söylemişlerdir. 

Denizbank tarafından. bir ara Kana. 
dadan iki vapur alınması ve bunlar ile 
İskenderiye hattına sef e.r yapılması dil· 
şünülmüştür. Bu mesele de vapurların 

mazotlu olması yüzünden yanda kalımJ 
ve bir hal çaresi bulunmak üzere arayı 
giren Mösyö Krep te çekilrniştır. 

Bundan sonra Lezly firması namına 
münakasaya gkmı~ bulunan TubininiD 
müessese namına vaki teklifleri, fiat vt 

şerait bakımlarından, dördüncı.i kalınış
tır. 

Yalnız, İmpeksin müessisierı ile Denia 
bank teknoloji müdürü Süleyman Sede
nin kardeş ol.malan yüz.ünden vukuu 
zan ve <tahmin edilen alaka hakkında e
saslı tetkiklere henüı: devam edilmekte

dir. İktısad Vekaleti tarafından gönderı.. 
len müfettişler Denizbankta meşgul ol~ 
muşlardır. Fakat gerek tahkikatın resen 

Ankaradan idare olunması ve gerekse 
meselenin henüz neticelenmemiş bulun .. 
maması yüzünden bu hususta alakada~ 
bulunanlar ketumiyetlerini muhafaza et. 
mektedirler. 

İmpeks şirketi müessislerinden Kemal 
Sedeni dün Kemal f1lm müessesinde an
yarak bu husustaki düşüncesini sormak 
istedik. Kemal film m'üessesesindc!1 Ke-. 
mal Sedenin Ankaraci:ı bulunduğu ve 
henüz gelmedSği cevabı verildi. 

Ermanakta iki bahçe evi yandı 
Ermenakten yazılıyor: Son on bq 

gün içinde kazamızda iki bahçe evi 
yanmıştır. Yangınlann neden ileri gel
diği henüz anlaşılamamıştır. Zabıta 
tahkikat yapmaktadır. Yanan evlerden 
biri Hüseyin Çetin diğeri de Kamil Yıl 
dırım isminde iki zata aiddir. İçinde hi9 
bir eşya bulunmaması yüzünden zar:
az olmustur. 
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'' Son Posta ,, nın Hikayesi 

'' Bremen ,,de bir hadise 
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Karl daha uzaktım otelın kapısında -
ki saate baktı: Saat bıre beş vardı. cBrc
men> vapuru ikiy~ teyrck geçe kalka • 
caktı. Biraz acele etmek gerektı. Çünkü, 
biç olmazsa vapurun kalkışındaı. yarım 
saat evvel vapurda bulunmak lazımdı. 
Halbuki bu arada otele ae uğramak ic:ıb 
ediyordu. Karl adımlarını sık;aştırdı. 

Hamburgdaki efsanevi cBristoh ole -
linin döner kapısı hiç durmadan işliyor. 
kadın ve erkekten mürekkeb şık ve te
miz giyinmiş bir insan seli fasılasız. gah 
jçeri, gah dışarı aktyordu. 

Karl, otelin kapısına gelince durakla
dı Bir tereddüd anı geçirdiği her halin
den belli idi. Mütemadiyen dönmekt~ o
lan kapının camlarından Vestibül'ü gör
meğe çalıştı; fakat otele girip çıkan in -
san seli buna imkan vermiyordu. 

Nihayet kapının hareketi biraz hafif -
ledi; insan seli hızını kaybeder gibi oi
du. Artık camlardan içerisini görmek i
çin herhangi bir mani kalmamıştı. Karl. 
pos ve kır bıyıklı kapıcının profilini g5-
rebildi. Kendi kendine: 

- Çok şükür o değilmii, diye söylen
di. 

Bu kapıcı herhalde Karl'ı farketme -
miş olacaktı .. Binaenaleyh eski oyunu 
tekrarlamak ve vapura girmek kabil o -
lacak demekti. Vapurda, gene geçen .cie
faki gibi bir kadın bulabileceğini umu • 
yordu .. şu halde: İleri!.. 

Karl otelin kapısına yaklaşarak onu 
itti. Kapı döndü. Kari kendini oteiın 
medhalinde buldu .. Gayet basit bır ış -
niış gibi, kapıcının yanından, büyük bir 
.alakasızlıkla geçti.. Yüzdek. bu kayıd -
sız. bu istihfafkar ifade bu gibi yerler 
için en kuvvetli bir tavsiye idi. Bu gibi 
yerlercte yaşayan insanların en tabü ha
reketi: Kapıcılan, ve buna benzer ote -
1lıı diğer müstahdemlerini farketmemek
ti .. İşte Karı da böyle hareket etti. 

Karl, sakin adımlarla Vestibülü geçti. 
Saçları pomatalı bir delikanlı ile yüz3 
boyalı genç bir kızın oturmakta olduğu 
masaya yaklaştı. • 

Saçları pomatalı delikanlı ayağa kaJk
tı. Karşılığı para olan beylik bir gülüşle 
gülümsiyerek: 

- Anahtarı .mı istiyorsunuz? diye sor
du. 

Karl. gene ayni sakin tonla: 
- Hayır, dedi, henÜL yukan çıkmıya

cağım. 

Ve genç kıza yaklaşarak: 
- Matmazel, mye ilave etti, cBre

men> le gidecek olan yolculann listesi -
ni verir misiniz? 

Son Postama edebi romam: 41 

Genç kız: 
- Bir dakika, dedi. Ve üzerinde porta

tif bir yazı makinesinin durmakta oldu
ğu cevizden yapılmış Amerikanvari ya
zı masasına yaklaştı. 

Bir iki saniye sonra dönerek. üzerinde 
cBristoh otelinin resmi ve cBremen:. le 
gidecek yolculann ismi bulunan matbu 
listeyi: 

- Buyurunuz!. diye uzattı. 
Kari listeye bir göz attı: Mi.ster Bar -

net. Mister Srnayzers, ve Smayzers - Jni 
or. Mösyö Lakur, Herr Ştrelits, Kont 
Espri. 

Kari: cİşte böyle, Smayzers'in üzerin • 
de duralım, diye karar verdi. 

- cBremen, n€ 7-aman kalkıyor?. 
Yüzü boyalı kız, elincıekı kalemin ter

sile saçlannı 'karıştırarak: 
- cBremen>. cBremen>, cBremen:., 

kırk sekiz dakika sonra kalkıyor, diye 
cevab verdi. 

- Acaba Mister Smayzers vapura bm
di mi? 

- Evet efendim.. biraz önce" birkaç 
dakika önce ..• 

- Mersi .. 
- Estoağfü.rullah efendim. 
Kari Vestı"büle döndü. Köşeae, geruş 

bir palmiye yelpazesinin altın.da yuvar -
lak bir masa duruyordu. Masanın üstün
de yazı takımı, zarf ve kağıd gibi mek -
tub levazımatı vardı. Gerek zarfların ge 
rekse kağıd.ların üstünde, cBristoh ote
linin ismi ve resmi göze çarpıyordu. ~fa
sada kimsecikler yoktu. 

Karı, masanın başın'l geçerek oturdu. 
Önüne bir zarfla bir kağıd çekti. Kağı -
dın üstüne birkaç satır yazı yazdıktan 

sonra tekrar yüzü boyalı matmazelin 
yanına giderek: 

- LUtfen zarfın 5zerini yazı makme
sile yazar mısınız? dedi. Adresi ben siz~ 
dikte ederim. 

- Buyurunuz!. 
Genç kız yorgun bir gülüşle gülümsi • 

yerek yazı makinesinin başına geçti ve 
bekleme vaziyeti aldı. 

- Yazınız: cAceledir. cBremen> va -
punında Mister Smayzers'e Mak - Jil • 
bert, cSmay:zıersu Brant> firmasının Di -
rektörü:t 

Usta parmakların vuruşlan altında ya 
n makinesinin klavyeleri süratle h3re • 
kete geçti. 

- Mek:tu'bu biz mi gönderelim'! 
- Hayır, mersi. Ben bizzat katibimle 

g-Ondereceğim ... 
Karı otelden çıkar çıkmaz derin bir ne 

fe~ aldı. Proğram.ın ilk kısmı muvaffa-

Yasan: Halid Fahri Ozan~y 
- Başka moda bulsanız daha iyi! .• et yahu!.. Bu kızla zıp zıp hep ben mi 

Bunları düşünün, geçin hem annemse- sıçrayacağım? Zaten baloya geç gelince 
sini çıkarmıycr amma, sanırım benden böyle olur. Baksan a, Neclanın bütün 
ziyade sıkıldı bu söz.lerden... tanıdığı gençler birer kızla meşgul. Ka -

Bu esnada cazband, güzel bir tango valyclik seninle bende kalıyor! 
çalmağa başlamıştı. Neclanın somurt· Çaresiz kalktım ve Necla ile dans sa -
masına hiç tahammülü olmıyan annem lonuna doğru yürüdüm. Fakat aklım hep 
hunu fırsat bildi: Süheylada i<li. Bana daha dünkü buluş-

- Bak, Necla, senin çok sevdiğin mamızda bu akşam buraya annesile bir
ta"P-goyu çahyorlar. Haydi bunu Tuğrul lıkte geleceğini söylediği halde hala ni
ağa beyınıe oyna .. hem o, geldiğimiz • çin gelmemişti? Üç gece evvelki o meh
denben hiç dansetmedi. U!b gezintisindenberi bu onun üçüncü 

Hakikaten bu gece, ne zamandır ade- doğru çıkmayan sözil idi. Bırincisi, er -
ta unuttuğum dans havalarına ayak tesi gün Beyoğlundaki odamıza beni iki 
uydurmak istemiyordum. Geldiğimiz • saat fazla J:>eklettikten sonra ancak üç 
denberi Necla ile bahçedeki dans yerin· vapurile gelişi ve gayet tabii bir jestle 
de dönüp duran hep Daver ağabeyim· ellerini açarak: cNe yapayım, vapuru 
di. Şimdi ise, içerik: salonda bol ışıkta kaçırdım!> deyişi, ikincisi, dün sabah 
dans ediliyordu. Bunun için annemin plajda evvelce hiç tanımadığına emin ol
teklifi hiç hoşuma gi'tn1€mişti. Çünldi duğum bir gençle selamlaşması ve: cNe 
öy1e safllyordum ki içimi yiyen derdi. zaman tanıştın bununla?ıı> iualime: cA> 
mi oradR, o aydınlık salonda yanımda eskidenberi tanının.. Şişliden .. , cevabı
danc;edenler yüzümden daha çabuk an· nı verişi; üçüncüsü de bu akşam baloya 
lıyacaklardı! geleceğim dediği halde gelmeyişi. .. 
Ş'mdi Necla, deminki sinirimden ürk- Artık zihnim bu muammalar içinde 

müş alınalı ki, hl'r zamanki gibi aksilik perişanken nasıl dans 'ettiğimi bilemem. 
ve cicamlık yapacak yerde susmuş, beni Hatta bir keresinde Neclılnın iskarpini-
bekliyordu. Dave::- ağabeyim annemin ne bastım ve kız dayanamadı: 
tek!ifini tekrarladı: - Aman, ağabey, dikkat et! .. Bu ak-

- Öyle ya. Tuğrul. ı"n de bir dans şam ne fena dans ediyorsun bayle? 

kiyetle başarılmıştı .. Derha: 18.kayd tav
rını terkederek süratle otobüs durağına 
doğru koşmağa başladı. cBrement in kal 
kışına ancak kırk dakika kalmıştı. 

* Vapurun laciverd elbiseli kontrolöI'li: 
- Pasaportunuzu görebilir miyim? 

ded:i. 
Karı, <Bristoh otelinin ismini taşıy::m 

elindeki zarfı göstererek: 
- Ben seyahate gitmiyorum, dedi. Ben 

N evyorktaki cSmayzersu Brant. firma • 
sının Direktörü Mister Smayzers'i gör -
mek istiyorum. Zarfın iı;in.de müstacel 
birkaç telgraf var .. Smayzers'in hareke
tinden sonra ıbunu bize cBristoh e ge • 
tirmişlerdi. 

Laciverd elbiseli kontrolör, elinde bir 
listE tutmakta olan diğer bir kontrolöre 
dönerek: 

- Yolcular arasında bu isimde birisi 
var mı? diye sordu. 

Listeli kontrolör, listeye bir göz attık
tan sonra: 

- Var, dedi Mister Smayzers; yanın
da da oğlu var. 141 ve 142 numaralı ka -
maralan işgal ediyorlar. 

Karl tekrarladı: 
- 141. 142 mi? 
Kontrolör Karl'a yol vererek izahata 

girişti: 

- Evet. Birinci sınıf kamara .. üst gü
verte .. 7 numaralı asansörle çıkacaksınız! 
Fakat biraz acele ediniz!. Yirmı dakika 
sonra açılacağız!. 

Takriben bir dakika son:a Kari üst 
güverteye varmış bulunuyordu. Elinde -
ki zarfı buruşturarak denize fırlattıktan 
sonra etrafına bakınmağn. başladı. 

Limana bakan güvertede ancak birkaç 
yoku vardı. Yolcuların büyük bir kısrr.ı 
şehre nazır karşı güvertede idiler .. Bun
l::rdan bazılan, kendiler!ni geçirrneğe 

gelmiş olanlarla konuşuyorl?!:", diğer bir 
kısmı ise, şehrin muhtelif manzaralarını. 
rıhtımdaki kalabalığı ellerindeki objek -
tiflerle tesbite çalışıyorlardı. 

Kar! yolcuların arka tarafından dolaş
tı. Fakat gözüne hiç kimseyi kestireme -
di: işine yarayacak hiç bir şey bulama -
dı.. O zaman güvertenin karşı tarafına 

gcçmeğe mecbur oldu. Bu tenha güverte 
nin hemen hemen nihayetinde, tek bir 
kadın parmaklıklara dayanmı~. uzakbn 
nhtımdaki kalabalığı seyrediyordu. 

Kari bu tek başına duran kadına doğ
ru yaklaştı. Ve takriben otuz metre me
safede durakladı. 
Kadın, sade fakat zarif giyinmişti. Gi!

zeldi; hatta çok güzeldi. Bılhassa enda-

Dedi de biraz kendimi toparladım. 
Şimdi tangonun ılk çahnısı b trr.iş, ya

pılan alkışlarla ik\nc: defa tekru:- kş -
lıımıştı. Tam bu esnada. kulağımın dı · 
binde, herkes taraf~ndıırı cPat:-on• dıye 

~Eığırılmaktan hoşlan:ın, çilni,{ü sım yıl -
!arda büsbütün zengın1eş•o Adada yeni 
köşkler, Taksimde apartımanlar yaptır
mış olan meşhur bir tıcarethane sahibinin 
Fransızsa cCherie/,, d:yen yayık yayık 

sesini işittim! Dönüp baktım ki müthiş 
derecede sarhoştur ve kolbmıdaki ince 
uzun boylu ve pemb~ tuvaletli bir ka
dına her nedense Frar.sızca söylemek 
sev.dasına düşmüştür. Hem kadın da kcn 
disi gibi Türk olduğu halde! Fakat Pat
ron, o dumanlı kafa iie bu gece o ka -
dından başka kimseyi görecek gözü ol -
nıad1ğından hiç etrafına aldırmıyor, oy
nı:r.ken kadının üstüne yıkılarak ve bil -
tün altın dişlerini gösterip sırıtarak, ay
ni yayık sesle ve :>anki başkaları bu ya
bancı dilden anlamazlarmış gibi o b.ı -
zuk Fransızcasile sözün.? devam edıyor
d u. O zaman, balonun artık sıkılmağa 

başladığım ittıradına böyle ta yanımda 
orijinal bir not ilave eden bu fırsatı ka· 
çırmak istemedim ve demin Neclayı a -
yıblarken bu defa ayni günahı kendim 
işlemek için, kızı mümkün okiuğu kada:
bu çiftin sağında, solunda. arkasında, ö
nünde dolaştırarak Patronun söyledikle
rine kulak verdim. Bu. şimdi, benim i -
çjn adeta bir eğlence olmuştu, fakat ne 
yazık ki dans esnasında aramıza gir~n 

başka çiftler onun söylediklerini tama -
mile dinlememe· mfmi oluyordu. Bu se • 
beıbden yalnız §U cümleleri i§idebildim, 
tabü gene o sinirlerime dokunan Fran -
sızcasile ... 

- Niçin bu sabah gelmedlniz? 

mı harikulade idi. Acaba o bu yumuşak, 
bu mahzun yüzü nerede görmüştü? 

Karl: cHerhalde işe gelecek gil.ıi görü
nüyor!> diye dü.§ündü ve cebinden al -
bümünü çıkardı. Kalem.ini de tedarik et 
tikten sonra, vapurun parmaklığına da -
yanarak kadının resmini yapmağa baş -
ladı .. 

Genç kadın resminin yapılmakta oldu
ğunu görünoe, hafif bir daire çizerek 
şehre doğru döndü .. ve uzaklara bakma
ğa başladı. Bu vaziyette güzel proföı, 
mavi bir fon üzerinde daha güzel, daha 
cazib görünüyordu. 

Genç kadın, resminin nasıl yapıldığı -
nı göz ucile takib ederken: cBu medeni 
maymunlar tanışmak için ne usuller icad 
ediyorlar!> diye düşündü. 

İşin nasıl bir seyır takib edeceği ka -
dm için önceden malfrmdu: Önlerinde 
beş günlük bir deniz seyahati vardı; Yal 
nız başına seyahat eden bır kimse bu 
müddet için<le can sıkıntısından çatla -
yabilirdi. İşte bu adam, bilhassa bu malc 
sadla, kendisile tanışmak istiyordu. Böy
le tanınmış bir sinema yıldızile arka -
daşlık yapmak herkes isterdi. Bu genç 
de bunlardan biri idi. Belki de kolay bir 
muvaffakiyet hülyalarına bile kapılı -
yordu .. Her zamanki banal sahneler ... 
Sadece delikanlının kullandığı tanışma 
usulü diğerlerinden farklı ve yepyeni 
id'i. Tabii resmi bitirince, kadına gelip 
takdim edecek, bu suretle aralannda bir 
dostluk kapısı açılacaktı. Acaba iyi re • 
sim yapıyor mu idi? .. Yaptığı resim bir 
şeye benz.iyecek miydi? 

Genç kadın, yüzünü hafifçe resamdan 
atrafa çevirerek resme doğru baktı.. ve 
kendi kend'ine söylenmeğe başladı: 

cHal! resim yapmakl:ı meşgul.. maa -
mafih güzel bir delikanlı... Sarışın.. u -
zun boylu .. uzun saçlı ... Sade fakat iyi 
zevkli insanlara mahsus bir giyinişi var" 
umumiyetle bunda, diğer lı:ısanlarda:ı 

farklı bir şeyler var .. bakışlan hazin ve 
tuhaf ... Hatta, daha doğru gücenmiş. kır 
gm insanlara mahsus bir bakış... Her • 
h&lde elem ve iztırab çekıyormu~ gibi 
bir tavır takmıyor .. bu bakış bundan ö
türü olsa gerek ... Fakat ne olursa olsun, 
yapmacık ta olsa bu bakış ona yaraşı -
yor. maamafih bu da herkesin söylediği 
şeyleri eglip söyleyecek· Hayatta yapa -
yalnız!. Seveni yok ... 

«Galiba resmi bit\rdi. .. Bakalım neler 
yaptı!.. 

Genç kadın Karl'a döndü ve gülüm -
sedi. Karı, kadının önünde eğildi. Genç 
k~dın delikanlının selamına başile kar -

Kadının cevabını işitmedim. 

Arkasından Patronun şu sözünü Ö.•y -
dum: 

- Biz Teşrinde Adadan iniyoruz. 
Kadının cevabını gene işitmedim. 
- Dün gönderdiğim istakozları beğen

diniz rr.i? Mükemmeldiler değil mi? Fa
kat bu defa bizinı kayıkçıy.t bıraknu -
dım, kendim meşgul oldum. 
Kadın sadece: 
- Çok güzeldi, teşekkür ederim! 
Dedi. 
Sonra Patronun ağzından ııu al!cenab

lığı işittim: 

- B'zim köşkün yanındaki arsa bcış .. 
bir çaresini bulsak da şunu size satın al
sak ... 

Hissettim ki, Patron, aşk işinde de tica
ret hevesinden kendisini alamıyor. Sağ • 
Clan harcayacağı yüze karşı, soldan beş 
yüz kazanmak niyetinde! Sevgi faslı da 
pek tabii bedavaya gelecek! 

Hele aramıza girenlerin kasırgasını ya
rarak, Necla ile tek1·ar yanlarına soku -
labildiğım zaman, meşhur Patronun ka
dına, kim bilir ne münasebetle: 

- Vous etes gen·~reiıx! 
Dediğini duyunca gülmeden kendimı 

alamadım. Necla sordu: 
- Neye gülüyorsun, ağabey? 
- Hiç, dedim, saksafon sinirime do -

kundu da ... 
Halbuki asıl sinirime dokunnn bu 

genereux kelimesi idı. Alicenabın Türk
çesini Fransızcasile değiştirirken bu zen 
gin w azametli Patron. Fransızcada mil
zekkerlı'k, müenneslik kaidesi olduğunu 
ve kadına hitab ederken müennes olarak 
genereuse denilmek lazım geleceğini de 
hiç düjtinmem.işti! 

Fakat ne yazık ki bu dana esnasın.da 

şılık verdi. Karl genç kadına yaklaP • 
rak: 

- Madam. dedi, resme bir göz atınak 
llltfünde bulunur musunuz?. Umid ede• 
rim ki beni kaba bi.!' insan telikki etıDI" 
diniz? ... 

- Bakayım resme. 
Delikanlı albümü uzatarak: 
- Buyurunuz, dedi. Beı dakikalık bit 

taslak .. tabü bunu bitmiı bir resim te
lakki etmezsiniz!. 

Genç kadın resme baktıktan sonra gl\J 
!erini ressama kaldırdı. Delikanlının göt 
!er.inin içine bakarak sordu: 

- Herhalde siz profesyonel bir ret " 
samsınız. değil mi? 

- Galiba öyle. 
- Niçin galiba? 
- Öyle işte ... 
- Ben biraz resimden anlanın. Siz btl 

yük bir üstadsınız!. Benim bir çok de • 
falar resmimi yapmışlardl, fakat fiındi11 
kadar böyle bir portre görmedim.. bari' 
kulade bir isUdadımz var. 

- Zannetmiyorum, madam. 
- Siz 'birkaç kalem darbesile harikU'" 

la.de muvaffak bir eser meydana geUr .. 
diniz!. Bu işi bir çok büyük üstadlar ~ 
le bu kadar büyük bir muvaffa.kiyetle 
başaramazlar.. Muhakkak .ki siz çok ki· 
biliyetli bir ressamsınız!. 

- Herhalde, madam, nezaket icabı 
böyle söylüyorsunuz! İstidadımı ıtızu • 
mundan fazla büyültüyorsunuzl. 

Genç kadın gülümsiyerek: 
- Hayır hayır siz yanılıyorsunuz. dr 

di. Beş dakika önce sizin hakkınızda ne-
ler dşündüğümü bilseydiniz beni hiç d• 
nazik bir kadın telakki etmezdiniıı:!. 

- Kanaatlerimi değiştirmek için bit 
sebeb görmüyorum. madam.. 

Genç kadın yeniden gülümslyerek: 
- Canım sizinle hiç te mfinakap et• 

mek istemiyor, dedi. Sizin dediğiniz ol ' 
sun .. herhalde siz de Amerikay~ gidiyor
sunuz, değil mi Şayed iyi bir reltliJll 
yapabilirseniz. orada, bir seneye ltalıPI'" 
dan meşhur olursunuz!.-1ster misiniz. si' 
ze bu sahada yardım edeyim 

- Hayır. mersL Ben Amerikaya git • 
mi yorum. 

- Peki, nereye gidiyorsunuz? 
- Ben hiç bir yere gitmiyorum. 1111 " 

dam. Esasen sahile inme vaktim de gel
di .. 

- Şu halde siz buraya niçin geldintı! 
Münhasıran benim resmim:. yapmak içill 

'? mı.. 

- Hemen hemen öyle .. 
(Dnamı 13 in.el •yfada) 

şahid olduğum komedi sonuna ermiş -;e 
tango bitmişti. Patron, şimdi. yan baY " 
gın bir sarhoş aşık edasile gözlerini sil• 
zerek, bir lahza pembeli kadına baktı "' 
bu defa Türkçeyi de Fransızcaya karıt' 
tırarak teşekkür.inil bildirdi: 

- Mil mersi, efendım, teşekkür ede .. 
rim, mil mersi, hanım efendi! 
Arkasından da hanım efendinin şaP 

diye koluna bir öpücük! Kadın ise ıneJll'" 
nun! Kızmak şöyle dursun, ihtimal ya " 
rın pahalıca bir altm biiezik halinde )to

luna geçecek olan bu öpüşe tebessiiJll 
lbile etti, sonra, arkasında Aşıkı ile. gCSS' 
lerimin önünden, saçının kenarına HiP 
elmas iğnesini ışıldatarak gurur ve ilY 
tişaınla geçti. 

Necla ile masamıza döndüğümOz za " 
man, annemle Daver ağabeyimı heye " 
canlı bulduk. İkisi de gözlerini, bahçe ' 
nin kapısına doğru münakaşa ederek gl· 
den bir kadınla erkeğe çevirmiş. ar~• • 
!arından merakla bakıyorlar<iı. 

- Ne var? decHm. Ne oldu? 
Annem, gözlerinı giden çiftten ayıt • 

maksızın cevab verdi: 
- Bak .. bak.. ~deta çekişecekler! 
- Neden? 
Daver ağabeyim, anneme bırakınadaJI 

kendisi izah etti: 
- Sen demin sulara dalmış. etrafın · 

da olup bitenin farkında değildin· 13ıı 
h~mım, yanındaki yaşlıc3 kocasını masa· 
ya nobetçi bıraktı, ilk kendisini daJ151 

davet eden g nçten sonra hemen benıe~ 
masaya iki kere ya döndü ya dönJlled 
Daha bir dansı bitırirken bahçenin or ' 
tasında ikinci bir kavalyey(? rastlıyor vt 
bu defa onunla dans yerine dönilyordıJ 

(Arkan tJt#) 
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1Baron .de Tott'un hiltıraları 
@rucümecdcnı~.i~ 

Yeni Patr:ğin ~ntihabı 

ı...l>ire baiırm • · 
~Ya başlach Saa~Ien, ağızlıklan top de ~~aya yerleşınedilerse, biz gider yer./ Bu dayak o kadar iliklerime geçmiş-
tlı~llaÇi, ti~k elleri! T . leşırız. . ti ki, üç aya mahkUm olup yattığım Z8"' 
-ıı:l1fle sanldı: e ayyarenın * man, artık bu işe tövbe etmiye karar 

Patrikhane sarayı do ha büyiik bir itina ile /. U)utzlıp 
Patrigi derhal bir kömürcü kagıtına hapsettiler 

Kendiısıini emin bir yerde ve işle • ı zim tiyatrolardaki parter halkı kadaıı 
rini görebilecek bir mevkide bulundur • gürültü ile çalıkalanmağa başladı. Bu 
mak istiyordum. Patrikliğe çıkıncıya ka- hareketin bıiis olduğu münasebetsiz kah• 
dar onu orada gizlice besledinı ve mu - kahalara biraz sonra ezilen ve boğulan 
hafaza e~tirdim. Kayınbiraderim bu işi zavallıların feryadlan d:ı inzımam ettL 
temin için uzun uzun pazarlığa girişti ve Bunlardan biri, bir müddet ayaklar al • 
nihayet, mühim bir para mukabilinde, tında kaldıktn SO!'lra, benim önümde o 
çil çil csequin> ler vererek (1) muvaffak kooar sıkışık ve birbirine yakın başlarııı 
oldu. üzerinde havaya kaldırıldı ki kendisini 

~ :~ kttıYo.rstJn, be kuzum. Elin • Gitt.ik. Ve, yerleştik .. . Marangozlar- vermiştim 
~ \> rla almıyorum ... Ben, mallara dan .hır çuval talaş satın alarak yere Ve bu kararla, hapishaneden çıktık-
l>iy~inı. Sen de bir şey iste.. . s:.r~~k:. Ceneviz zamanından. k?lına bu tan sonra: kendime temiz ve namus _ 
ŞiJn .nıınldandı. kuçucu~ taş bo~~~· kendımıze mes- kArane bır iş bulmak için müteaddid 

da Uzudı, ~ayYare ile Baronaçi arasın. ken ve ı-kametgih ıttıhaz ettik. teşebbüsle.,.e girişmiştim. 
~alık~ hn· pazarlık başladı. Fakat bu * Fakat iş nerede?. 

la)esin~r adamın, harikulade talakati T · k ı ··ı · k d Bütün dünyd gı"bı", İstanbul da h ar -llletidi· e, Tayyare 0 kadar şeyi, altı ayyarenın an ı o iımüne a ar, o-
l'a1tt1. Ye ınukabilinde, Baronaçiye bı _ nunla orada yaşadım. Bu müddet zar- bin korkunç ateşleri içinde yanıp kav-
~A fında onunla bir çok işler yaptım; Ga- ruluyordll. Kimsenin gözü, kimseyi 

hre n a,n~a~ çıktığımız zaman, Tay • lata ve Beyoğlu sokaklarının kaldırım- görmüyordu. 
...... Q: eli ıdi. Kulağmıa eğildi: lan üzerinde bir hayli kaşarlandırn. Haoisten çıktığımın üçüncü günü, 
l\... •. ne biz kArlı çıktık. Tanışt,ğım arkadaşlar, benim bu arkadaslar gene etrdmnı almışlardı. 

ıı... ~ı 'V menfur işrleki istidad ve maharetimi Boş midem de. feryada baslamıştı. 
~'k: · e sonra, gülmesine devam e • hayretle t.ıılakki ediyorlar; ~eytan, mütemadiyen kulağıma fı • 
1ı..:' t;e L . - Sarafim!. Sen, bu işin piri olacak- sıldayor: 
;:'S&yd~ <JU altı mecidiyeye razı ol • sın. 
"nll\ü b · onlan ne yapacaktık? .. Hiç. Diyorlar. - Sarafım!.. Aç gözünü.. deeirmen 
ta..__, 11 adamdan b .... lr .. kimseye sa taşının altına Riden bu.;dav tanelen· 
""'llildık. ~ • Artık ahlak, şeref. havsiyet, vicdan "' - gibi un olup gideceksin ... H~1buki, da-

' ~ mefhumlan tamamen zihnimden silin· 
u adam kim?.. diği için • bizim tabirimiz veçhile _ ha gençsin. EE'er akı11ı uslu davranır • 

tsM°': ~u ad 'k~ san. 5€!1 rle harb zpnainleri gibi, bir 
··"1!1...... am mı? .. Bizim, hepimizin i:tinata metelik vermiyordum. Banka 
~~~1' .•• Ancak şu var ki karımıza kapılarında, sarraf dükkanlarında, a _ elin yağda, bir elin balda, geçinip gi -
'·-.,. or dersin. 
~ ha ur. Elimizdeki mallan alır. On l1şveriş esnasında göz koyduğum dal-
Oıı ~isl~ka memleketlere göndererek, gın ve gafil adarnlarm ceblerindeki Diyordu. 
....,t ı, elli misli vu-z mı·sıı· bed 1 ·ıe Ga1ata sokaklnrmdan, bil'ha~. sa Hav. 
'"'qt ll'J. • • e ı para cüzdanla.t:ını, tere yağından kıl çe. 
~. ~i ~akat zararımıza iştiTak et - ker gibi çekip alıveriyordum. yar hanı civarından bir türlü ayrıla -
~J>se dznn~e beraber davak yemez. Ve Cür'efüm, günd'En güne artıyordu. mıyord'..tm. Ve bu mıntakada, cereyan 
~1 ~~ gı~~··· N~sıl? .. İyi tic~ret Ayni za!llanda talihim de bana yardım eden ba.c:döndüriicü dalavereli işlerle, 
~·· l. ·· Günilıı binnde vankE'sıci • :'ten ,. ~ edı"yordtı Zab t k k b · d v bu işlerin peşinde koşanların bir kaç 
t... vaı;rTl>#V>.... "-- d b · · ·· · "' 1 a ı::ı ı Sı 1 enı ara ı~ 
-'-'-l!Öi.._ o-~'-"~em, Ut"!'U e U ıŞl go • h •• " d 

'=>"ll alde. hiç l.ir yerde ele geçiremiyordu. gun ıçi:ı e zen~i~ oluverdiklerini gör-
taltat Talihimin bu müsaadesi, umumi har- dükçe hayretler içinde kalıyordum. 

~i: A bedbah .. t Tayyare, bu isi göre· bin baş1Ang1cına kadar bövlece devam ~ h Z'.ltada d b' Çalıyorlardı. Onlar da çalıyordu. O 
l?sı n uç ay geçme en, ır ge- etti. Fakat harb başlayıp da İstanbul l\ı.. 7.l~ esnas,nda arkadac:larile be - yakalı'klı, kıravatlı, kerli ferli beyler, 

ı._o.ıer ha ~ '' dehsetJi bi!" inzıbat çemberi içine gi -".'Q'ııı1.. .skına uğrayarak, zabıta memur efendile", çelebiler ve mösyöler de ça-
k' '' (dur) emrine ı"taat etmedı·;ı:.; rer g. irmez, iş. deg.vişti. Ll'llıı ı:;• N h lıyorlardı. Aramızda bir fark varsa, 
' .Cilrümle:rinin cezasını mülevves' rı ayet bır gün Tophanede. Boğaz- onlar çalarken işluini kitaba uydura. 

l]e Ödedi. ' kesende vakavı ele verdim. Kaoıiçi ka-* rakolunda. bir araba odun yedim. yorlar .. 

4ill'Jg_ s: Tfl'TJT.. VE, DAİMA 
SUKUT ••• 

'l'ata"ıa ltıeş111 panaymnda kanınri ımmız 

" Bremen ,, de bir hadise 
( Batştar:lfı 12 nci sayfada) ı Kari parayı cebine yerleştirdikten son 

. -:-- ·.ruhaf şey ... bu y~ksck, bu kıymetli ra, albümden, şimdi yapb~ı. portrey! ko
ıstıdadınızı ne d1ye boyle israf ediyor • pararak genç kadına uzattı .. 

Kirloyu azl ile yerine Kirilencoyu ta • kalıdıran ve arkaya doğru iten elleriıı 
yin eden hattı şerif (2) gizlicı? cereyan e- yardım.ile kilisenin ta nihayetine kadaı 
den vak'adan hükumetin hiç haberı ol - gitti. Bu gari1b nakiı çares\le nihayet ta. 
madan sadrazamın eline geldi. Bu kadar neffüs edebilmek imkanını buldu. 
nagihani bir azil muamelesini muhik gös- Oturduğum yüksek koltuğun üzerin • 
termek için gayet şiddetli bir lisan ile ya- d:n .. hi~ t~hlikesizce seyrettiğim bu vak'a. 
zılmış bulunan esbabı mucibe arasında gurultuyu o kadar arttırdı ki patrik ken• 
patriğin isyan emellerinden bahsedili - disini ha1Ikın nazarından gizliyen perdeyi 
yordu. Neticede patriğin yakalanması birdenbire açarak bu hareketini icab 84 

için icab eden tedbirlerin ittihazı emro - den .gürültü kadar itidalsiz bir lisan ne 
lunuyordu. Patrik tevkif olunduktan son- halka bir nutuk :rad etti. Bu pederana 
ra Sina dağına nefyedilecekti. Vezirler nasihati bütün halkı cehenneme yolla • 
bahsolunan hayali tehlikeyi, korkaklıkla- mak suretire nihayete erdirdı Maamafih.ı 
rı hasebile, ciddi telakki ederek derhal bu nasihatten husule gelen sükun h&e 
tedbirler aldılar. Yeniçeri kuvvetlerine men hiç devıam etmedi. Kurban dakikaSI 
sabahleyin erkenden Rum mahallelerinin yaklaştığı için, patriğ·n belagatinden da• 
bütün caddelerini kesmek emri verildi. ha müessir bir vasıtaya müracaat etme]d 

Civardaki muhafız kuvvetler iki misline lüzumu hasıl oldu. 

ç1kanldı. Patrikhane sarayı daha büyük Patrikhaneye merbut Yeniçeriler bü• 
bir itina ile kuşatıldı. Kirilo bu zaferi yük sopalar yaıkalıyacak ve bunları rast. 
kazanacak kimselere hiç mukavemet gelene indirerek hazır bulunanları şim
gösterilrnden teslim olundu. Kiriloyu der di gözlerinin önüne arzedilerek kudst 
hal bir kömürcü kayığına götürerek 0 _ seraire karşı hürmet v~ dikkat gösterH • 
raya hapsettiler. Sahneye necabet ver • mesi lüzumunu onlara anlattılar. Bunun 
miyec~k bir vakıa olmak üzere denile - üzerine, Sacra Sa.,ctum'un yan kapılan 
bilir ki hiç bir zaman bir Rum bu kadar açıldı. Diacreler Yunan ayininin bütün 
ihtiyat tedbirlerine !Ayık olmamış de - aletlerile çıktılar. Birbirinı müteakıb ge. 
ğildir. Dindaşları onu padişahın ellerin _ lerek bunları ortadaki kapıya takdim 
den kurtarmayı o kadar akıllarından ge- ~tti~e:· :aşıdı:klan aletlerin her birinin 
çıriyorlardı ki o adi köm;ir kayığı işi ol- ısmını yuksek sesle haber veriyorlardı. 
masaydı, bundan memnuniye~ duyacak _ En arkada gelen patriklık tacı r.;ıddolun• 
!ardı. du. Servete karşı bu istihkar alametf,. 

Babıaliye patriğin halefini yerine 0 • kudsi İncillere ve kudsi vazolara karııı 
turtmak vazifesi terettüb edıyordu. Bu göısterilen prestişın karşısında şüpheslz 
meselenin en ufalç tafsilatından bile ha- ki patriğin ibraz ettiğı hürmet eserleri• 
berdar tutulan padişah yeni patriğin ika- ni, daha yüksek bi! dereceye çıkanyor • 
metgahını bildirnwmi~ olsaydı Babıali o- du. 
r.u bulamıyacaktı. Ayinin son merasiminde dikkate şavan 

~e rrı ınuvaffakiyet, ruhumun üze -
'ı hll 0 kadar biiyilk bir tesir ve tahav
~ ÇQ~lll~ .getirmişti ki; O güne kadar 
'->.a edesk1 safiyet ve nezahetini rnuha 
'iŞt~n benliğim, birdenbire silini • 

sunuz? Galiba yapaca!t başka bir işiniz 
yok?. 

Vezir derhal adamlarını gönderdi. On- bir şey görülmedi. Ben patriğe mak~mı
lar yeni patriği gelip benden istediler. ns kadar refakat ettim. Benı yemeğe ala. 
Babıaliye götüreceklerdi. Ümidden zi _ koydu. Fener mahRllesıne gitmiş olmam .. 
yade kor:kuya al~kın bulunan bu zava~lı dan istifade ed<?rek Babıali tercümanını 

Resmin altında imz3 olmadığını gören d · despotu (3) kendisinı düşmanlanmn e _ a zıyaret ettim. Madame: de 'T'ott'a pek 

tıu.ı. 
~t ~le geçen ve bizim için adeta bir 
""llın·elAkki edilen para, bana. bitip 
() ıyecek bir hazine gibi ge1mişti. 

~ g~· a:ıık Köprünün altında, sa
~ tşı ınsanın iliklerini titreten o 
"~llş \ayazda yatmak istememiştim. 
~ ih~ ve sıcak bir yatağa kavuş -
, Yacile, Tayyareye: 

~~ .lece hangi otelde yatacağız? 
'l' 1'tını. 
~a~a lilld~; omuzlanm sarsa sarsa, acı 

Ukten sonra: 
t.' o, ;:,:l. rl:ı~de mi? Hangi otelde?. Arka. 
~ 1tl ı misin sen?. Bizi otelde yatı

ı, hiç?. Kapısının önünden bile 
~ı' }f ... ~. 

' içtn?. 
t b• 

' •• ~ aerseri ve sabıkalıyız. ' ... 
~ Oteı ~)'11 l fU tarafa dursun .. geçen se-
~~ ~ıp da, yıkanmak için bir ha • 

tııo11a1!1fm. Vallahi. arkamdan sopa 
, • ~dılar ) ~ bt . 
~ ~ l, ev ve insan hayatına ebedi-
' Orı l'Uın. mu kalacağız? 
.... a !le afiphe" 

- İyi keşfettiniz, madam .. benim ha
kikaten yapacak başka bir işim yok .. 

Genç kadın işvekar bir gülüşle gü -
lümsiyerek: 

- Haydi dediğinizin doğru olduğunu 
kabul edeyim, vakit geçirmek için bu 
resmi yapmış olsanız bile onu bana he • 
diye etmez misiniz? 

- Maalesef madam, onu size hediye 
edemem. Onu size ancak satabilirim. 
Ben i§sizim .. 1933 ı;enesindenberı bulvar
Jarda resim yaparak geçinmekteyim.. fa
kat artık bulvarlarda da iş kalmadı .. Bu 
nun için zengin seyyahların bulunduğu 

bu cBrcment gibi büyük vapurlara ge • 
lip resim yapmak mecburiyetinde kalı
yorum .. 

- Aman yarabbi, ne feci bir şey!. Pe
ki resim için kaç para istiyorsunuz? 

- Beş mark. 
- Bu kadar az mı? 
- Evet, madam. Şimdi 

kıymeti bu kadardır. 
res;mlerimin 

- Size elli dolar versem darılmaz mı • 
sınız? Çünkü resminizin kıymeti bundan 
çok üstündür. 

- Tabii darılmam. 

G€nç kadın çantasını açtı ve oradan 
çıkardığı ellilik bir banknotu Karl'a u • 
zattı .. 

.... )' 'I' ••• 

\ ı.~.ben, Köprü altının soğuğu- -
"':' t, h ül edemiyorum. - -
~~ a.ı akkın var. Amma biraz dişini 
~ de lŞırsın... Maamafih, başka bir 
·~lti!~Pabiliriz. İstersen yerimizi 
'?i '~ 

L' ;:eye gideriz? -

genç kadın: !ine teslim etmememi benden rica edı - merbut bulunan aılesı Boğazda oturduk-
- Niçin imz·anızı atmadınız? diye sor- yordu. Halbuki ben ona patrikliğini teb- lar~ ~vde ~ndilerine bir kaç gün mi .. 

du. Siz günün bir•nde mutlaka meşhur §ir ediyordum. Kendisini bir türlü temin safırliğe gıtmek vAdin.i ondan almışlar. 
olacaksınız!. Ben buna eminim .. onun i- ı..: ed dı ve tesıwn emedim. Fakat itaate mec - · 
çin el yazınızın ve imzanızın bende bu- bur idi, gelenlerin arkası sıra yürüdü Padişahın ıbu tercüman: nezdinde te • 
lunmasını isterim.. s d ·· f ttiğ" Celladlan takib ettiğim zanneyliyorda. a u e mı arkont1arın (4) arasında, 

- Meşhur olacağımı zannetmiyorum. Bir saat sonra patrik ilan edildi. azledilmiş olan Ulalı prensı Racovitza'yı 
Fa'kat mademki arzu ediyorsunuz, imza Ayni gün, teşekkürlerini bana tebliğ pek sadikane merbut biri vardı J[ı 
edeyim.. etti. Sonra, sessizce gelip beni ziyaret et- Manoly Serdar (5) adını taşıyan bu 8· 

Genç kadın yüksek sesle okudu: ti ve yakında muhtaç olacağı ilticagahı dam bana dinıdaşlanna nisbetle daha ze. 
- K. Vunadt. Sakın siz, 1030 yılında daima hazır tutmamı rica eyledi. o za _ ki ve malumatlı göründü. Bilhassa eski· 

Pariste eserleri teşhir edilen meshur res man pek fena b!r intihab yapmış oldu • velinimetinin yanında sıkıntı içinde ya· 
sam Vunadt'ın kardeşi olmayası~ız? ğumuzu anladım. ş~mayı nankörlük göstermiş olsaydı ye. 
Karı susuyordu. Sonra içini çekerek · Maamafih, bu benim için patrığın mu- nı prenslerden nail olacağı mükafatlara 

sordu: hafaza ettiği merasimde hazır bulunmak tercih etmiş bulunması bende kendisine 
- Siz o sergide bulundunuz mu ma • üzere gayet iyi bir fırsattı. Bir gün, bü - k~rşı çok iyi bir his husule getirdi. Hi~ 

dam?. yük bir yortuda, patrikhane kilisesine bı.~ .~fa:at cazibesi onu sarsamamıştı. 
gittim. Yeni patriğin adamlan beni bek- Butun teşebbüslerinin gayesi Raco • 
liyorlardı. Onun emri üzerine, kürsün:in vitza'yı tekrar mevki•ne getirmekten iba. 
sağındaki bir iskemleye götürdüler. Biraz retti. 

- Hayır bulunmadım. Buna çok mil
te~~·· siz hakikaten onun kardeşi 
nnsınız .. 

Kari. 11cı bir gülüşle: 
- Hayır madam, dedi, ben onun kar

deşi değilim; 'ben bizzat Vunadt'ım. 

r.t.anfld llÖ8RAMIZDA: 

500 Frank 
Çeviren: Faik Bercmen 

- -

sonra patrik te buraya geldi. Ayine baş- Şüphesiz bu maksadla ve Kasinusun 
!anması için her şey hazırlanmış bulun- kayınbiraderlik nüfuzıı hakkında ken • 
duğu sırada, .kürsüden ind:. Mahsus ge disine verdiği itimad sevkile olacaktır kJ 
tirihniş bir koltuğa oturdu. Koltuk Sacra Manoly Serdar beninıle dost olmak te • 
Sanctorumun karşısına konulmu§tu. O- mayü:tünü gösterdi. Kaymbiraderimle de 
rada, bir takım Diacreler patriğe patrık- bu vesile ile münaı1ebet peyda t.ımek fs· 
lik elb.ise!erini giydirdiler. sonra başına temifti. Ben de kendi milletinin karakte
elmastan kapalı bir taç koydular. Tarın ri ve ahl!k ve Adatı hakkında beni ten. 
tepesinde bir küre üstünde çifte bir sa • vir edebibeoe& bir adamla muarefe pey. 
lib vardı. da etmekten memnun oluyordum. 

Sonra, patrik sol elile patriklik Asası- (Arkası var) 
nı aldı. Sağ elinde üç kollu küçük ba:-
:numu •bulunuyordu. cİb•n:t ile coğul. un (1) Bll .prtı bizzat ~i§a.h koydu. Şartı 
.ıttihadına işaret olmak üzere bunların ıra için Darphaneye muracaat mecburiyeti 
yalnız ikisini tutu rd T k . hasıl oldu. Para teraziden çıkarak doğrudan 

. . ~ yo u. a dıs muame- doğruya Sultan Osmanın eline geçti. o da 
lesını y.aptıgı zaman da elin iki orta par- parayı yeğeni hanım sultan ile paylaştı. 
mağını kapıyarak ayni şekle riayet etti. (2) Hattı terlf imparatorun imzası yahud 
Bu suretle, küçük parmağın temsil ettiği diplomasıdır. Kanun kuvvetini haizdir. Bila 
İbni ffilihül K'"d 't itiraz icra edilmek lhımdır - - u us en ayrı ka.lıyordu · 

~~ O&nıisinin avlusunda, abdest. 

~S 8l"kamıda kemer gibi bir Baş o· N 1 G . 
~~. ıj Orası, çok sakin, tenha ve ' iŞ, 8Z 8 , f lp, 

Rumlar İbn'in Ruhül-Küds'ten çıktığın~ <3> _Rum piskoposları haiz olduklan mut -

R 
itikad etmezler. lak nuruz ve kudreti ifade için bu ünvanı al-Om atİzma mı§lardır. Fakat padtşah bunun kıymeunı 

Sonra, patrik cSanctuafre> ithal e- onlara pek 1yt h1ssetttrmlyordu. 
~' ı..._~ınurlann çoğu da orayı bil- Nevral"i k ki k b""t"" w 1 ~ ~rahatsız etmezler. Eğer bi- J ' ın 1 ve u un agn arınızı derhal keser. 

rdan bazı açıkgözler gidip - - icabında günde a kqe alınabilir. - -

dilcll. Bunun percte9l ıkapandı. Kiltsey! <4> Zengin Rumlar kendilerine hiUA bu 
dolduran halk o zamana kadar hürmet • ünvanı verirler. 
karane bir sükllt muhafaza etıniDlr""n, bı"- <5> Serdar Türkçe bir kelimedir, Gauvr 

ııa... neur demektir. 
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Deniz )Şeytanı 

Havay adalarına doğru 
Hoş bir şey değildi. Biz de gemiciler, 1 z.im için vaziyeti değiştiren başlıca hal 1 tejisinin istilzam ettiği ka~ıklıklarla 

garbın muazzam cümhuriyetinin müt- bundan sonra Amerikan ticaret gemi - karşılaşma0 dalına bekliyorduk. Bu , 
hiş kudreti hakkında vatandaşlarımı - Ierini de durdurabileceğimiz keyfiyeti bizim oynaınağa koyulduğumuz kurna
zın bir çoğundan daha geniş bilgilere idi. nn icablarmdan idi. Fakat şimdi yep. 
malik olduğumuz muhakkaktı. Pasifil<teJ:"i rotamızı, Marguesa ada • yeni ve daha nazik «kanşık• bir vazi-

Arnerilrnnın; askeri hazırlı:klannın !arını geçerek Hawaii adalarının Ce - yetle karşılaşmış bulunuyorduk. Bi -
noksanlığından, muharebenin en buh· nubuna doğru almıştık. Bhrismass ada· zim ga:1aim zabiti Pieiss: 
nnlı bir saatinde herhangi bir suret · sı civarındaki suları, gemimiz jçin ce • - Zevcesi de beraber. 
le işe yarayabilecek kafi derecede ta - velfın s;ıhat·ı yapmıştık. Hattıüstüvaya Diye rspor ediyordu. Beraberinde 
ilin ve terbiye görmüş Amerikan kıta· yakın oJan buradan yelkenli gemilerin zevcesi de bulunan bu adam A. B. 
atının toplanmasının imkansız buluna· Şarktan Garba ve Garbtan Şarka uza · Lohhnson gemüıinin süvarisi idi. Fil
cağından istedikler! gibi bahseden ma· nan sevh· hat1an geçiyordu. Binaena - hakika 1aptolunan geminin güverte • 
sa başından ayrılmamış siyasilerimiz Ieyh günde iki veya üç defa üstüva hat sinde bir de kadının mevcudiyeti gö • 
ve generallerimiz vardı. Biz gemiciler tını katederek ve ileri, geri hareketler zümüze çarpmıştı. 
ise dünya denizierinde gezmiş, bir çok- yanarak aslanmak istiyordu: Mevzu.tbahs süvari biraz sonra beni 
lanmız Amerikada bulunmuş ve Ame· Bu Sltlf!.rda üc Amerikan gemisi zap- kadın arkadaşına takdim etmişti. Kü
rikan gemilerinde hizmet etmiş, bütün tetmiştik: cük yapılı, güzelcP. ve eh biraz da çap
teknik noktalar bertaraf, Şimali Ame · A. B. Johnson, R. C. Slade ve Mani- kın bakış ve tavJrlı genç bir kadındı 
rika devletinin nüfus ve hesabsız ser· la. Esirlerimizin adedi kırk beş erkek- bu. 
vet bakımından kudret ve azametini le bir kP.dına baliğ oluyordu. Amerikan - By Fol, diyorum, bu günlerin ge. 
görüp hissetmek fırsatını elde etmiş bu gemilerinin süvariJeri, maskemizi sı - mi süvarileri ~ayanı hayret adamlar 
Iunuyorduk. Arkasında bu kadar kud- vınp Bu'kaniye olduğumuzu meydana doğrusu. Onlar bu çıtkın1dırn zevceleri 
ret ve kuvvet olan bir kütlenin, hatta koyduaumuz zaman cevelanlanmızın nereden bu!uyo!'lar? Benim, mangada 
acemice yapacağı bir hamlenin bile. ilk safha~mda yakalanan kaotanlann bulundui!um zamanlardakinden ne ka
karşmndaki herhangi bir kuvveti ye - duçar oldukları hayret ve taaccübün dar farklı! 
rinden kımıldatıp itmeğe kMi geleceği yansını biJf' izhar etmemişlerdi. Çün - Hakikaten o günlerde bir gemi süva
muhakkaktı. kü onlar bövle yelkenli bir akın ~mi· risinin karısı. a~d!ı yukarı. insanqan 

Elde ettiğimiz b!r radyo haberi, nev- sinin mevcudiyetini biliyorlardı. Bu kaçar, şişman, adeta yabani ve daima 
mi<lane oturup yüzlerimizi semaya çe- itibar]a o vakitler de yaptıihmız gibi hantal giyinişli kadınlardı. Maiyetle -
virmernize sebeb olmuştu. Bu haber birdenbire Alman harb bandırasını di- rinde hizmPt ettiğim yelkenli gemi sü
meşhur Zimmermann hüktimetinin Al- reğin t~pesine tok:ı etmek, topumuzun varilerinin zevcelerini şöyle bir gözle
manya tareıfmdan harbe iştirakini ve maskesir.i acıvermek, armalara Ani bir rimin önüne getiriyorum da içlerinde 
neticede Şimali Ame.rikadan T exasta makineli tüfek ateşi açmak ve buna hiçbirini bu, koro heyetinden bir kıza 
ö.ahil olduğu halde, bir parça a~ bu- benzer umulmayan hareketlerle bu ge benziyen genç kadın ayarında kimseyi 
iunmasmı teklif ediyordu. Bu ne gaf • milerin kantanlannı ve tayfalannı hay göremiyordum. Eh övle ya zaman dur-
let ve delilikti Yarabbi! ret ve şaşkınlı~a duçar etmek gibi eğ - madan değişmekte idi! 

Bir vakitler Meksika ordusunda as - lence ve latifelerden de mahrum kal - Atlantikte esir ettiğimiz kaptanlar -
kerlik te etmiştim ve bu suretle bu or- nrn:tık. dan birinin nasıl ki zevcesi var idise 
QU."1Un harb halinde izhar edebileceği Her şey usul ve nizamına tevfikan işte şimdi de yakaladı~ımız A. B. Lohn
şecaat ve yararlık hakkında bazı şey - cereyan ediyordu. Bununla beraber son süvati~inin eşatlı ve güzel yüzlü 
ier öğrenmiş, bu yolda az çok bir fikir çok gc<!rrıe<len rririft vaziyetlere doğru bir karısı vardı. 
edinmiştim. Buna göre birkaç Arneri - eidiyordtık . Harb•n ve korsanlık stra - ( A rkcıaı var l 
ikan alayı Rio Grand üzerinde, Meksi - =============================,-=: 

.!f~~~~g~:::0~Ç~2ifı~~~ ~ 
sanıyorlard:? .. Halbuki ahmak olan bi
zim siyaset adamlarımız idi ve bu bu
öalaca teşebbüs Şimali Amerika halkı
nı kızdırmr-ktan ve Meksikalıları da 
güldürmekten başka bir şeye yarama • 
mışh. 

Biz Alman muharibleri, memleketi • 
mizc böyle siyasiler verdiğinden dolayı 
talihe lanet etmekten kendimizi ala -
m1yorduk. Bu yoldaki konuşmalar, tek 
lifler k:ırşırnıza yeni düşmanlar çıkar
mağı ve dostlukları azaltmağı intac e -
diyordu. 
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Amerikanın harb ilanı -beklenil • Boldan ata n 711kandan aptıya: 

mekte bulunmuş olmakla beraber- su 
ratımıza atılmış müth~ bir yumruk te
sirini h:ısıl etmiştl ve içimizde bedbin 

ı - :ıı•ena haber. 
2 - Bunaklık - Besabm gücli. 
3 - Rezllllk - Neti lAhlkası. 

ı . 

olanlardr.n bazıları bu harb ilAnında 4 - Başkası - En güzel addedilen kadın. 
~anyanın ink1razını hecelemeğe 6 - cUfaltlı. nm zıddL 

Eir doktorun aunlü!< ... 

nc11arrn~an 

Yakın zamanlara kadar büyük mer -
kezlerdekl birçok aileleri birer veslle ne 
!stlcv:ı.b ettlğlm!:r zaman mutlaka küçük 
iken bir vcra lk' çocuğunun öldüğünü bi
ze söylerll'r. O kadar ki, umumi teHikki
mizcic ço.:u!t ölümleri adeta biraz ne bi
leyim tabll gibl kabul edilir. Şimdi bu te
lakki artık çok değişmiştir. Bundan çok 
memnun olmaklığıınız lAzımdır. Fakat 
vllftycUer ve köylere gelince acaba va
ziyet ne merkezdedir? Çocuk ölümleri -
nln :llsbetl hakkında ellmlzde kat'i blr 
rakam yo!rtur. Herhalde buralarda da 
çocuk hıfzıssıhha.sının ve umumi hıfzıs

sıhha ltaldelerlnln yaTQŞ yavaş tatblkile 
bu meş'u-n telftkkinln oralarda da değl -
4eceğlni ürni1 ediyoruz. Bu prenslpi zi -
hinlerfmlzdc yerleştirmek mecburlyetln
'deylz: 

Çocukl-!lr dünyaya ölmek için mi, ya.şa
mak için mi gelirler? 

muktedir olmuş gibi idiler. Bu hal; bi- 8 - Aoemlnln yaptıkı. 
zim Bukaniyevari seferlerimizde de ba '1 - Daha fenaaı. 
zı değişiklikler yapmamızı intac etm~- 8 - Baba - Bir emete• n1n sonunda olsa Ve çocı.ık ölümlerinde mütesesllen ana, 
ti. Amerikanın harbe girişi, icabında on parP. _ N~'ell. baba, all0 ve cemiyet manen mes'uldür. 

iltica ed:?bileceğimiz bitaraf limanları 9 - Sürme - Gökyil%tl. 
oa azaltmış bulunuyordu. Kezalik ta - 10 - Aynl ili gören ve o nlsbette birbir-
rassud et'!'nek mecburiyetinde olduğu • lerln<len iyi 1f y~a. çalışanlar -

muz düşman kruvazörlerinin sayısını Nazlının yaptJIL 
na arttırmıştı. 1 2 1 I f r 7 fi 9 10 

Maamafih bitaraf limanlar meselesi 
pek o kadar bizim hesablanmıza gir -
miş değildi. Cevelan sahamızdaki bil -
tün limanlar, takriben, muhasım tara
fa aiddi. Bitaraflar ise, niç de misafir
perverane olmıyan bir tarzda, çok kısa 
lbir müddet bizi kabul edebilecekler, fa 
kat diğer taraftan civardaki telsiz is • 
tasyonlan mevcudiyetimizi bütün A -
leme duyurarak kruvaz<Srlerin o sula -
ra koşuşmalarına sebebiyet verecekler. 
öi. Amerikan harb gemilerini bile pek 
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hesaba katmıyorduk Şüphe edilemez - &vı.ııl!Zki bulmacanın halledilmif ıe1cH 
ru ki Amerikanın hemen hemen biUün ·-··---·········-·---············-················· harb gemile ri, Amerikan kıtaatının Av 
rupaya geçirilmesini temin için Atlan· Bir yankesici au9 DatOnde yakalandı 
tikteki Amerikan - Avrupa deniz yo • Sabıkalı yankes1cilerden Hayreddin, 
lunu temin etmekle meşgul buluna - Balıkpazannda &teberi almak üzere 
caktı. P~ifikteki emniyetin istihsalini dolaşan Raziye adında bir kadının çan
ae halen mevcud bulunan İngi11z ve Ja- taaı içinden paruım çalıp kaçarken 
pon bahriyesine mensub deniz kuvvet- yaka1anmıştır. Suçla h*kmda takı -
!erine 1.erketmiş bulunacaklard:L Bi - bata ba1Janm1fUr .. 

C..•b bleyew elı:.w1...ıu1maaaa ,.. .. 
••• r&l.a••'•rı•ı rlea e4wts. AW tallı· •H• aıt_..,I •Mahhı .. lııalaltllir. 

r 
Nöbetçj ' eczaneler - · .. --
Bu ıece nöbetçi olan eesaneler tanJar. 

dır: 

bhnbul cihtıtlndeldler: 
Ak.sarayda (Sarım), Alem.darda CSım 

Asım> . Beıy:lzıdda CBellds>, Be.m.atyv.da 
(Erofllos), Eminönünde (Salih Necati), 
Eyübde CAr1f Beı!r), Fenerde CVltam, 
ŞehreminlndP CNhım>, Şehzadebqında 

<l Hakkı), Ka.ragümrilkte CKemal), Kö
çültpıı zaroa <Yorgt), Bakırköyünde cm -
lll), 
Beyotın elhetindeldler: 
İstlklll caddutnde (Kamuk)' Daire -

de co~>. Tapoularda (8poıidia), Tak
slmde <Ntzameddin), Tarlabqmda CNt
had). e14llde <Balk>. Bet~ <All Bı
a>. 

Bofadtl. Kacl1H7 ft AdalardaJdler: 
ttatttdarda (Ömer Ke~), Se.nyerde 

tAlaf), K'I.~ CSe.adıet. Osman 
HulQ.al) , Düyttkadada ()Balk), !Je1bellde 
(Balk). 

Fenerbahçe bugün 
G. Sarayla karşılaşıyor 

Bütün galibiyet tahminleri Fener bahçe Üzerind 
Beşiktaş ise ligdeki liderliğini kuvvetlendirmek 

Galatasarayın kaz~nmasını bekliyor 
İstanbul lig şampiyonası ikinci dev

re maçlarının son oyunları bugün Ka
dıköy ve Şeref sahalarında yapılacak
tır. 

Birind devrede geri bırakılmış olan 
maçlar, üç hafta devam ettikten sonra 
lig oyun lan tamamen bitecektir. 

Güneşin yan yolda ligden çekilm~i 
le yarı ehemmiyetini '.kaybeden hg 
maçlan, 1 Kanunusanide talebe ve-~
kerlerin de klüplerden aynlmalan u -
zerine klymetçe malfun olan dereceye 
'kadar indi. 

idarecide akıntıva kürek ceken bez
ginlik, futbolcuda klüpte gördüğü can
sıı;lıktan müteve1lid durgunluk, son 
kararın doğurduğu neticeleri büyük 
bir dikkatle takib eden meraklılarda 
soor zevkinin azalması birbirini takib 
etti, durdu. 

Bugün yapılacak 
maçlar 

Fenerbahçe stadı:, 
İstanbulspor - Topkapı A 

lan saat 13. ' 
Fenerbahçe • GalatasaraY 1' 

kımlan saat 14,45 
Şeref stadı: 

Boğaziçispor - Galata Gen9f' 
takımları saat '9,30 

Ka!'agümrük - Feneryııznal /-. 
kımlan saat 1ı,15. 

Süleymaniye • Vefa A t 
saat 13 

Be~iktaş - Beykoz A ~ 
at 14,45 

spordur. Bu avantaj da Fener 

Klüpler feryadı ba9tılar: cTalebe dir. 
vok askı:ır vok, takım cıkaramıyaca - Bugünkü oyu:r.., senenin en 

' · f ı· t tfk rg mel maçı olacaktır. Beşiktaş 
ğız, malivolduk. tatili aa ıye e 1 , ı Gaiatasarayın galibi~ti lA~ 
maçları suya düşecek!• 

Şeref stadı : Pekala her klüp takım çıkardı. Es
'kisinde:ı fazla ,gol atanlar oldu. Lig 
maçları da tatil edilmedL Süleymaniye - Ve&~ 

Bütün bunlar iyi. hoş amma, acaba Vefa takımı için bu maç ~~ 
bu~ünkü futbolün kıymeti n~r? ~ • o!tınl~. puvan _kazanıla~~ ~ 
vet bunu riyazi bir hesabhı ölçup, bıç- dır. Suleymanıye, kalecısızlik_ 1JI 
rnee-e imkan yok, fakat oynanan oyun den haft:llardanberi sıkıntı ~ 
da futbol değildir. dir. Bugün yap~cak maç da S 

Bugünkü maçlara gelince şu sırayı niyeyi üzebilecek kadar eh 
takib eder: dir. Maçın net~cesi Vefanın 

Kad ·~öy maçları : 

fstanbulspor - Topkapı 

Geç<"n hafta üç Üniversiteli oynatan 
tstanbulspor için rnıntaka hükmen mağ 
lttbiyet kararı verdi. Bu hususta An -
karada11 gelmiş bir cevab yoktur. 
İstanbulsnorun bu üc talebe ve ya

hud memura aid lisanslan mmtaka ta
rafından alındı$ icin buE!iin nasıl ta· 
kım çıkaraca'ktır, bilmiyoruz. 

Bu vazivet Topkapı için bir ·avantaj 
sayılac::ıkfır . 

Galafaıııaray - Fenerbahçe 

Her karşılaşması muhtelif sebebler 
dolayısile heyecan uyandıran Galata -
saray, - Fenerbahçe takunlan uzun 
zamantlanberi ilk defa. bugün karşıkar· 
şıya dizileceklerdir. 

San kırmızının da, san laciverdin de 
sevenleri çok, bol ve kalabalıktır. 

İki taraf arasındaki rekabet tatlı, 
sert ve eskidir. İki takım da seneler -
denberi birbirlerini yenmişler, bir çok 
defa berabere kalmışlardır. Bugün kim 
kimi yenecek?. Umurnt kanaat Fener
bahçeni!l lehindedir. Fenerbahçeyi 
Fikret oynatıyor, Galatasarayı müda
faası kurtaracaktır. 

Fenerbahçe teker teker, Ga1atasaray
dan üstüncedir. Sonra futbol cem'i 

hemrniyete baglıdır. 

Beşiktq - Beykoz 

Haftanın sayılı oyunların~ 
lideri Beşiktaşın nazik bir. el "t' 
oluşu bu maça fazla e}ı€mınıY 
mesfni icab ettirecektir . 
Sağlam bir müdafaa, canlı bi~ 

hattı ile bPmen her takımı te, 
den Beykoz, canmı, dişine tak_,.,r 
nıyacağı bu maçta ligdeki yP" 

mücad(>le edecektir. Öıner ~ 

--·····--···············-··--· ......... . 
•• 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dQşknnlnğtlne 

Feaal 
llonalu 
1.tiyealer• ölçil 

tarif.ı röadorillr. 

EmlnlSnU 
ızmir sokağı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakmımz. 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Eminönü Kaymakamlığından: Sultanahmedde Yerebatan caddestnd• ~ 
lu harab ve yıkılmak üzere olan tahta binanın ealıibleri belli olmaı:nd' "J 
sile yapı ve yollar kanununun 44 iincü maddesine uyularak fenalığı _ ~ 
&ııretile dairece kaldınlacağından tebhgat yerine geçmek dzert ilAıı ~ 

---- .'1 
Silivri kazası köy okullarına lüzumu olan ve hepsine 1699 lira 20 ~~ 

tahmin edilen 13850 tane Marsilya nevi yer11 kirernid ile 310 tane ?411"" ,,.. 
eksiltmeye kıonulmUJtur. Şartnamesı Levanın Müdilrlüğ(lnde glSrillebiJJf• ;l 
iller 2490 sayılı kanund:ı yazılı vesika ve 127 lira 44 kuruşıuk ilk ıeaıJıl'!.i 
buz veya mektubile beuber 9/2/939 Per,em.be gil.nü saat 14 buçukta J:>'P";' 
cilımende bılımmalıdırlar. 

·---- ~ Hayvan alım sat.un ve harekAtında hayvanını bir .kazadan diğer bir lt 
rek atmak wyahut nakletmek suretiylıt geçiren hayvan sahibleri ha,......._,,J 
evwlA kayıdh bulunduğu kua veterlnerlftkıe mürac.aat:ıa kaydını·~ 
gi~ kaza wtamertne de kaydım yaptımıaaı elzem g5r11ldillftnden bo ~ 
riayet et.mi.yen hayvan aahlbleıin.ln alım satmı wsaJre mumı•lAtı yap~ 
beraber &'Jed119 tıanbihina riQ8tmlik ndrtli nazaımdan da tecziY8 
ilin olunur. .a. 
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•htiyat eratın yoklamaları 

BANKA Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ANKARA 

"•tııı ~Ub ka~kerlik Şube9nden: 1 - Fa.tıh ve lerde bulunanların İstanbuldaki a1le ve ak-
\erıertnı ?alannın her sene mutad ihtiyat as- rabaları tarafından şubeye müracaat edlle

KOMERÇiYALE 
ITALVANA 

Tama.men t.edlye edllm1f aermayeııl: 

700.000.000 ltalyan Lireti 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdeminin 10 Şuba~ 939 dan 31 Mayıs niha~ 
tine kadar aşağıda gösterildiği üzer•! 6 grupta ayrı. ayrı ve hizalarında 

gösterilen tekilde bir !tısını kapalı zarfla, bir kısmı da açık eksiltmeye kOc 
nulmuştur. 

~lana n Yoklam:alar~n.a 6 Şut>at 939 ~ rek yoklamalarını yaptıracaklardır. 
~ d cak ve 15 Mart 939 da hitam bulmak 7 - Bu sene ruıkerlik çağına giren 335 do- Merkezi: MİLANO 

2 - İhaleler her grup hizasında yazılı gün ve saatlerde Yüksek Zir:ıat Enstitil• 
sü rektörlilk binasın.da müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 -· Muvakkat teminat % 7.5 tur 2 evam edecektir. ğumluların da ilk yoklamalan yapılacaktır. 
12 .. ;; 'tokJ2nııııar herg{ln sabah saat 9 dan Bunların yoklamalan ayni~ zamanda 6 Şu - Blıtün İtalyada, İstanbul, İzmir, Londra 
tıcı ladar devam edecıeğtnden bunun ha _ bat 939 dan 15 Mart 939 gunüne kadar de - n New-York'ta Şubeleri vardır. 
Jat ilde ?nfi:-nc:ıat ed!lmmnelldlr Her ihtl- vam edeceğinden behemehal müracaat et -

4 - Temfnatl:an ihale saatindea bir salt evveline kadar komisyona teslim edf,. 
lecektlr. 

la ~atı~da bulunan yoklamnsın~ yaptırma- meleri ll\zımdır. Jlarlçtekl Bankalanmız: 5 - Daha !azla izahat ve parasız §artnarne almak istiyenlerin Enstitü Tale.O. 

b t ?l~fus cfüı:danınn işaret ettirmeğe mec 8 - Fatih ve Eyftb kazalannın mahalle BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
lı k~~duf?unctan aksi halde hareket edenler mümesslller! "mahallelerinde kayıdlı bulu - CFrımce) Parls, Marsellle, Toul-ouse, Nice, 
•ıısuna d:ı atk"rllk kanununun maddel mah- nan mükelleflerin yoklamalarının devamı Menton, Monnco, Montecarlo, Cannes, Juan-

Yurd Amirliğine müracoatlan. (240) (494) 

Cınsi Mikdarı Muhammen 

görc cczaıandınlacaklardır. müödPtl'1ce şubeye gelmeleri mecburidir. lcs - Plru, Villefranche - sur - Mer, Ca.sab- fıatı 

I 3 - t:'au Gelmlyenler hakkında kanuni muamele ya- ıanca <Maroc>. Ek.rr.l"k 
arı ilahı h ve EvUh kaznlnrıntn yoklama- pılacağı ildn olunur. Bı\NCA COMMERCİALE İTALİANA E RO- 45000 ki 1.:> 9.75 Kr. 

:tl!ıı g{i te n:ıhtyc vo doğrun do~um muay - MENA: BucPrest, Arad, Bralla, Brasov, Cluj, 
tıda sı~~d" yapılacağından bugünler nşa- * Cootanze. Gal:ız. Slbiu, Timlclıoara. 

.\) e Yaıılıdır. Beyo!;hı Askerlik Şubesinden: 1 - 335 do- BANCA COMMERCİALE İTALİANA E Sade:vsğ 

Z~yt:nyağ 

Zeytin tanesi 
~hr~~tıh tncrkez nahly.eslle Karagfunrük. ğumlu yabancı eratın ilk yoklamalarına BULGARA, Sofia. Burgns, Plovdiv, Varna. 
32o do~ ıı '\'e Samatva nahiyelerinin 310 iHi b:ışlanılmı.ştır. Bu doğumlulann· yoklama.la- BANCA CO:MMERCİALE İTALİANA PER 
il 13aı tıınıulan 6 Şubat 939 dan CPazarte- n haffanın Sah ve Perşembe günleri saat L'EGITro, Alexandrie d.,..'"mte, Elkabire, 
ı. ı c ""öJ ~ D-lna eti 
"l'll 10 ı:ı ar'!ıımba, Perşembe ve Cuma gün - 13 ten 17 ye kadar devam eder. Port _ Said. 

l!ı ..,ubat 939 n kadar. 2 - Beyo~lu 'knzMI dahUlnde bulunan BANCA COMMERCİALE İTALİANA ı: 

4000 
2000 

750 

2000 
8000 
1000 

> 

> 

> 

> ~ b~~t b knıas1 merkez nahiveslle Fener (310 - 320 dahil) do!nımlulann ihtiyat yok- GRECA, At!na, PJre, Sell\nik. 
J ""<llll n h lamalarına 6 Subattan 11 Şubata kadar 'BANCA COMMERCİALE İTALİANA aıı 11 ı:ı a lvclerlnln 310 ne 320 do~mlu- (321 - 325 dahil) do~umlulann 16 Şubattan d hJ 
il Saıı 'S'Ub:ıt 1\39 dan <Cumartesi, Pazarte - 6 TRUST COl\IPANY, Pihlln elp a. 
\adar. '\'e Ç:ı.r.,t>mba günler!) 15 Şubat 939 a 21 Şub-ıta ka~ar <326 - 330 dahil) 27 Şu - BANCA COMMERCİALE İTALİANA 

Koyur eti 
Kuzu eti 
Karadğer 

Paça 
2500 takım 
1200 adet 

battan 15 Mıırt. 939 tarihine kadardır. TRUST COMPANY - New-York. Uskumru 
Cı l:'at 3 - Bcşlktnoı kazası dnh1llnde bulunan Mü~terek Bankalar Tl)rik 

~hternl lh merkez nahiyeslle Knragfımrük, (310 - 320 d~hm doğumluların ihtiyat yokla- B.ınque Françatsc et İtaUenne pour l'ame-
325 dn!hJnı v,.. Sıımatva nahlvelerlnln 321 ile maları 12 Şubııttan 1!5 Şubata kadar, (321 - rfque du sud, Parls. ~~:~~ 
~ clltn ''l'ilııhrı 16 Subat 939 dan <Perşem- 325 dahil) d'l!nlmlular 22 Şubattan 26 Su - Ar!anttnde: Buenm-A1re3, Ro.sM'io de 
2ıl ~tıb a. Ctımarte.sl ve Pazartesi) günleri ba•a kndar <3?C - 330 dahil), doıtumlulann Sa.nta f~. Y1m urta 
bı ~t 93

9 a kadnr. ıı M'lrttan 15 Mart 939 tarlhlne tadar de - BRESILYA,da: Bao-Paulo Te başlıca febir-
~ h!y,1 llb merkez nahiye.sile Fener ve Rami vam edecektir. ıerrıde şubeler. 
at 939 erının 321 ııe 325 d<$ıntlulann 21 Şn- 4 - İhtıyı:ıt eratın 110.n edilen günlerde CHİLİ'de: santlago, valparalso. 

ltıa le dan <Salı, c.;::ırşamba, Perşembe, cu- hüviyet cüzcfanlarlle birlikte saat 9 dan 12 COLOMBİA'da: Bogota, Barranqullla, Me-
~adar. Cuınartcsı günleri) 25 Şubat 939 a ye kadar bcrgün şubeye müracaa\lerl deJUn. 

t) "at * URUGUAY'da: Montevldeo. 
~, lh lllerkez nahlyesUe Karagtlmrilk, ~ " • .. B'\NCA DEJ,l,A Sl'177"RA 1TALfANA: 
a3ı1 do lrıt '\'e B:ımntya nahiyelerinin 326 ile vskuc'lar Ac;lt.erlilc Şnbesınden: l - Usku- !.u~nM, Bellln?JOna, Chiasso, Locarno. 
tecı S ~Ullllulan 27 Şubat 939 dan (PaoZar _ dar askerlik şubesinde tayıdlı bll'Omum 310 7.urlch, M<>ndrLsio. 
letıı 3a.ı, Çarş!l.lllba, Perşembe ve cuma gün- 11A 330 doğumlu ihtiyat eratın senellk sağlık )HNCA UNGARO _ İTAI.İANA s. A. 
~ Mart o:ı9 a kadar. yoklamaları kanununun tari!atı dairesinde PP~W ve başlıca Şehirlerde Şubeler: 

'ilah tyijb l°'\ k aşajpda. yazılı izahat şeklinde asterllk şu - HRVA'l'SKA BANK D. D. 
'39 l~el!'rlntn "~ ez nahly~stle Fener ve Rami besi blna.cıınc'!a yapılacaktır. Zagreb. Susak. 
~dan <c ' 23 

ile 330 doğumlulan 4 Mart 2 İşbu do~umıuıann nüfwı ctlzdanlarlle Hl\NCA tTALİANO - UMA 
ba gtını~~~r~e~, ~a~;~es~:ıaıı ve Çar - blzz; mahalle veya köy mfimesslllerl de be- L.•na (Perou> da ba.şlıca Şehirlerde Şube-

• .... lt ar 8 ar. Tııber oldukla.n halde Dçebaylıkça mahalle ıer: 
\eı ercı esnıt ve hu..~usı müesseselerle ştr - ve köylere tMn edilecek 've 1-9 da fUbeye ge- Bı\NCA İTALIANO - GUAYAQUIL 
lıt Ça.f~n v~ f'l.brlkalnrda çalışan ve ihtiyat- lecekler 1-12 ye kadar yoklamalannı yaptır- ouayaqull 

Kesır.e şeker 

Toz Şt?ker 
Kuru fasulya 
Un 
Makarna 
Şt'hr!ye 

Ararot 
Çay 

Kekik 
Me-rcimck 
Bulgur 
c~viziçi 

Fındık 

Fıstık 

~ Rüm da bulunan mükellefier1n muay - mış olacaklardır. lstanbol Merkezi: 
~llllelertne~Qc 'YalX!ladak o'lan yok1amalara 3 _Bu d'>ğumlulardan olup da hMen res- Galata. Voyvoda Caddesi, Karaköy Palll3. Limon tozu 
!I il ede(' k 

1 bu müesseseler Amirleri te- m! vey:ı husust daln '" müesseselerde müs- Telefon 44845. Tarçın 

Sirk-:? 

~ lnucı~ı tir. Aks! takdirde askerllk tanu- tahdem olımların da UAnda tesbit edilen İstanbul Büron: Karabiber 
\tır. ncc haklarında muamele yapıla- günlerde yoklamaya gdmiyenler veya gön- Alalemcla"l Han. Telefon 2'2900 /3/11/12/15 

S .... ~ . dermlyenler hakkında kanunun emrettiği 8'-yolla Bürosa: Kırl""l71 biber 
lıtıerı .(.'!tanbuı harlclndekl dl~er askerllk !111- 93 nııcn madde ceza tatbik edllecektlr. istıkll'ıl Ceddeat No. 247. Telefon: 41048. S2lça 
"-: llıınt 5 

... ~ Kosalar tr.an: İtalya Te Macaristan için "lllı.ıll"uı.• aknlanndn bulunan mtlkellener 4 - Ta.şrada bulunanlar açık adreslerini Sabun 
)l)ı., .. l\..la ve TourLı;tique çekleri ve B. C. İ. TRA VEL-~t ~ttrıaı rı şubelere müracaatıe ihtiyat yazmtık surctu" nihayet bir ay ~de şu - LER'S çekleri. Tuz 
ı,_tııuerı. .. al l'lnı yaptıracaklar ve mtıracaat beye tao.hhcdlü mektubla malillnat verecek- B gv d 
"'bercıa~ flıheler vnsıtaslle esas §Ubelerlne lerdlr. • ........................................ ·-·····••••••••••••• u ay 

e-... 'I'ürettıreceklerdlr. U.stt\dar &. ş, Bşk. Yb. TURAN TiYATROSU Nohut '-=' l'Urk1Ye harictndekl ecnebi memleket- ' KO.zım Yeyman Gundüz ve bu aqam K~ru üzüm 
~ Cemal Sahir, lamail Tahir. 

IJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHll!:. Dümb~~d;.~~Tu~;~~hu Tahb helvası 
Tü k H K ~ Daölar Kralı 4 P. Pekmez 

B•u,..y• ~ pav!'y urtUCDJOU u !==== .-2-3 Şubat rc~~n:~~!~~K~:c~:.3;: ::~~~ 
U 1 arkadaı)arı C.ııoal ~ah r, l.mail Uümbülli Turşu 

= ......................... ~::~:~~---·············--··· r:~~unye 

2000 
1000 
2500 
1000 

20000 

2500 
7000 
2000 
2000 
2000 

100 
100 
80 
25 

!iOO 
10f)0 

400 
300 

100 
1000 

50 
25 

100 

100 
lOOO 
1000 
1500 
500 

1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
2600 
1000 
1000 
2000 
1000 

Dördüncü Keşide 11 /Şubat/ 939 dadır. ~ r \ 
811

utik ikramiye: 50.0 O Liradır .•• ~ Son Posta 
Patat.eJ 4000 

ltrl Eıuıdan baıka: 15. '))0, 12.0J J, 10.0JJ liralık ikramiye· ~ Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesı 
~ l 20.0Ju •e IO.OJO) liralık fai aded m:i~ifıt Yadır... ~ Yerebatnn .. -çaiıtl~-eşme sokak, 25 

ille . u. tertibden bir bilet alarak iftiralı etmeyi ihmal et· §; t S TAN BUL 

\~'J .. ın~z. Siz de piyangonun meı'ud Ye babtiyarlan aruına ES 1---------------ı 
•• llııı olurıunuz... .= Gazetemizde çıkan yazı ve 

IUllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllW ::~r;ı1U:r: ga~~:!::Uze ~:~~~ 
İnhisarlar U. Müdürlü v ünden : ABONE 

Ctn11 
Mikdan Muhammen B. Ekslltmenjn 

şekli sa atı 

FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

1 
Ay 
L, 

ı--+--.. 

Ebcgiimeci 500 
Yeşil salata ve marul 7000 
Balknbağı 1000 
İspona::C 2000 
Pırasa 2000 
LAhıın'1 3000 

Kereviz 
Havuç 
Limon 
Dcrel)tu 
Maydanoz 
Ayva 

Elın3 

Portakal (80) ut 
Soğan 

2000 
2000 

/0000 
1000 
3000 
1000 

2000 
10000 
4000 

kilo 
adet 

• 
> 

kilo 
> 
, 
, 
> 

> 

> 

> 
> 

> 

, 
> 

> 

> 

> 
:ııı 

> 

• 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

adet 
kilo 

> 

> 

> 

> 

&Jet 
demet 

> 

kilo 

• 
adet 
kilo 

~ tnorıt cıbazı için 
'l'eıcnı~ lllalıenıesi 

sı kalem 

tutarı 

Lira Kuruş 

550.-

% 7,5 
teminatı 

Lira Kr. 

41 26 Açıl.. 14,30 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1~ 760 400 
234J 12~ı..I 710 
270U 1'00 800 

160 
270 
aoo 

Hiyar 
Taze bakla 
Bt-ze1ye 

1000 adet 
1000 kflo 

l _ n· aıeu 20 • 1258. 10 94 85 Açıt 15 

:"~ horu?'arbakır Fabrikası taktır cihazı montajı için satın alınacak baktr, çelik, 
t ~a'tlı"ar~'. Çelik. g112 flanşlar; Valf, Rakor gihi 31 kalem malzeme ne Şarap la· 
1 

llÇtlf eksl[1n de 20 kalem teknik al!t şubemfzdeki listeleri mucibince ayn ay-
ll _ ~Uh tnıe ile satın alm11caktır. 

Abone bedeli peşindir. Adre. 
değiştirmek 2.5 kurUftur. 

Enginar 
Sarımsak 

Salamura yaprak 
Taze yaprak 
ltamıbahar 

1000 
2000 

100 
500 

1000 
1500 

> 

> 

> 

> 

> 

• 

110 
60 
40 

40 
37,5 

100 
27,5 

2 

50 
70 
55 

130 
2 

32 
213 
H 
15 
26 
26 
50 

rno 
60 
15 
11 
50 

110 

220 
12 

110 
150 
llJ 

30 
3'1 
42 

6.5 
15 
15 
30 

35 
35 
15 
40 

20 
30 
12 
20 

8 
15 
5 

10 
15 
10 
8 

17 
8 
5 

2 
2 

15 

25 
6 
7 
fS 

15 

20 
25 
25 
25 
20 
20 

~ 1lt - Eks;nunen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında yazılnuıtır. 
l'I l'il~n sac:tıı tıneler 9/2/939 tarihıne rast lıyan Perıembe günQ hizalıınnda g<Ss
\Jlld:ı ~ap 1e:"de Kabataşta Levazım ~ e Müba"aat Şubesindeki Alım Komisyo • 
l\1 1 acaktır. • 

Gelen evralı geri oerilmn. 
ilanlardan mu'aliyet alınm~ 
Cevab için mektublara 10 ku.nıfluk 

Pul ilAveat IAzımdır. 

(···;~·;;;·k=~~·1.-;·~~J 
fEHIR TiYATROSU r.,.... Oranı gilndh S, 15,51 

1900 s, 20,30 

'1 - Liste- h • 
sıo - İstekIU . er gQn sôzü geçen ıuhede gckillebUir. 
taı.rue biru:m ebiltme ltin tayin edilrm gün ve 1aatlerde " '7,5 ,ıdvenme 

te Yllkarıda adı geçen kombyona gelmeleri 1lAıı olwulr. .514• 

İ Telgraf : Son Posta · 
• Telefcm : 10203 

'-······-···········-·-····----··-
HAYDUTLAR 

l.tfkW eaddeıi Komedi 
Obdls 1, U,'° ree• S,2030 

OclLUMUZ 

> 

> 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

• 
• 
> 

> 

• 

> 

> 

> 

• 
> 

• 
> 
> 

> 

• 
> 

> 

• 
• 
> 

> 

• 

• 
• 
> 
a 

a 

> 

> 

• 
> 

> 

• 

> 

a 

• 

Teminatı İhale günü ve saaU 

330 9/2/939 Perşembe gilntl 
saat 10 da açık eksiltme 

9/2/939 Perşembe gün« 
442,50 saat 11 de kapalı zarf 

412,50 9/2/939 Perşembe günU 
saat 12 .de kapalı zarf 

358,65 
9/2/939 Perşembe gQ.~ 

nü saat 14 de aç.ık ek
siltme. 

727,40 9/2/939 Perşembe gtı. 
nu saat 15 de kapalı 

zarf. 

'30 lira 9/2/939 Perşembe gtı .. 
nü saat 16 da kap_. 
zarf. 

HALK OPERET& 
Bu aqam 

MODERN KIZLAR 
Buırün matine 16 da 

Bayram filnleri matine l6 ela 

DeAlflk proDram 



SON POST~ 

ile SABAH - OGLE - AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA muntazaman dişlerinizi fırçalayımz. 
• \. ..... : •• • • • • •• 1 

N E Z L E Başladı mı, arkasından 
Grip gelir 

Buna karşı yegane çare 

BiR KAŞE 
dır, 

ismine dikkat ediniz. 

• •• • 
vcım goz rıne 

• • • 
ı a ma ı mıyo ,, 

iste, Fransada Sen Şehrinde Montreuil kasa
basında Emil Zola sokağında 17 No. da Bayan 

Wagner, BiJgle diyor ve ilave ediyor: 

"O, Bana; Sen 10 Yaş Gençleşmişsin Diyerek 
Hayretini izhardan Kendini Alamıyor ,. 

Bayan Wagner'in Biocellt 
yeni cild unsurunu kul· 

]anmazdan evvelki 
fotografı 

Bayan Waıner'in birkaç hafta 
r.ar:fında kazandığı pyanı hay· 

ret güzellik tebeddülünü 
ıösteren fotograf 

cZevclm Jorj, bu adeta bir mucize • hem de son derece memnun kaldılar.• 
air, diyor. Filhakika iki ay kadar ev • Her akşam yatmazdan evvel pembe 
vel, alnımda, gözlerimin ve ağzımın et- ıenkteki Tokalon kremini kullanınız. 

,rafında buruşukluklar ve çizgilerim Terkibinde, Viyana Üniversitesi Pro -
yardı. Bugün ise bütün arkadaşlanm fesörü doktor STEJSKAL'ın keşfi olup 
bu şayanı hayret tebeddüle şaşıyorlar. tıpkı insanın tabii ve hayati cild unsu
,Onlnra yaptığımı söyledim. Yegane runun ayni olan ve genç hayvanlann 
.cild unsuru olan pembe renkteki Bio - cild hüceyrelerinden istihsal edilen 
celli Tokalon kremini kullanmalarını Biocell gençlik cevheri vardır. Gündüz 
tavsiye ettim. Birçokları bizzat tecrübe için de beyaz renkteki Tokalan kremi~ 
ederek şayanı hayret semeresini gö - ni kullanınız, cildinizi yumuşatıp be -
rünciye kadar benimle alay ettiler. Fa- yazlatır ve siyah noktalan eritip açıK 
kat sonra bana hem teşekkiir ettiler, mesameleri sıklaştınr. 

lstanbul Jandarma Sabnalma Komisyonudan: 

M•kdan 
Kilo 

Cinsi 
Tahmin Tahmin İlk 

fiatı bedeli teminatı 

Kuru§ Lira Ku. Lira Ku. 

9240 Çoraplık tire ipliği 140 12936 00 970 20 
ı - Tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 9240 kilo çoraplık tıre ipliği 

6/Şubat/939 Pazartesi güniı saat 15 de İbtsmbul Gedikpaşadaki Jandarma 
satınalma komisyonunca kapalı zarf eksiltmesiJe satın alınacaktır. 

2 - Nümune ve şartname herıf.in adı geçen komisyonda görülebilir ve ıartna. 
me parasız aldırılabilir. 

3 - 2490 sayılı kanuna göre şeraiti haiz isteklilerin kapalı zarf mektublannı 

eksıltme günü saat 14 d~ kadar makb~ karşılığı olarak komisyona verme-
leri. (407) 

• 

SAGLIGI iZi ~ 
ORUYU UZ: 

En hoş Te tabii meyva usare
lerinden yapılmıştır. 

Taklid edilmesi kabil olmaytm 
bir fen harikasıılır. 

1NGU...IZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - lST ANBUL 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun sanurnı 

Birinci •ahile 400 kuruı 
l kinci şahile 250 » 
V~üncü sahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son •ahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilin yaptıracak
lar ayrıca tenzilAtlı tal"ifemizden 
istifade edeceklerdir. Tarr., yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpif edilmiştir. 

Son Posta'nın ticarl !Ianları~a 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

iıincıhk Kollektlf Şirketi 

Kalıra~--~an ) 

~~~ 
······························································ 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIG!L 

Nezle - Grip 
Baş .. Diş 

ve bDtDn sancıları .. yanı hayret bir 
surette derhal geçirir, Eczanelerden 

ısrarla S E FA L 1 N isteyiniz. 

ZE • 1 
Çıkacakbr. 

1H\nlarınızı nrmekle hem kendinize Ye hem de 
KIZI LAY'a yardım etmiş olacaksınız. 

Müracaat yeri : 
1stanbulda : Postane karşısında 

KIZILAY Satıf BOrosu. Tel. 22653 ve 
• Postane arkasında, Ankara caddesi köşesinde Kııhramanzade ban, 

ILl. ~CILIK KOLLEKTIF ŞiRKETİ. Tel. 20094/95 


