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Yeni set);li,./kanunu 
:Meclise veriliyor 
Yazda yapılacak meb'us 
· seçimi bu yeni kan11n 
hükümlerine ··tabi olacak 

Meclis ay sonunda kış tatili yapıyor 

A.. Son tntiha.'bla:n::!a. rey venTırken 

tTec~k~ra 6 (Hususf) - Büyük Millet Bugünkü vaziyete göre, bunun biraz ge 
tatu· 181hin ayın on beşine doğru kış cikeceği ve ay soDuna kadar Meclisin 

• 
1 

devresine girmesi ihtimali vardı. (Devam; 11 inci sayfada.) 

.Barem kanunları Martta 
tatbik edilecek 

[!ügon 16 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 8 lturuş 

Tav..yare 
• • 
ışının --

• son safhası 
Ekrem Köhiğin Fransada tevkif 

edildiğine dair Ankaraga 
lıenüz resmi ma/Umat gelmemiştir 

Hariciye Vekileti memurlarından tevkif 
edilen yalnız Ruhidir 

~~~~~~~~~~~-", .......................................................... .._ . \ 

~ Milll Şef Yarış lslah 
i Encümenini yüksek 
! himayelerine aldllar 
j 

Meselenin sürprizler 
doğurması beklenebilir 
lstanbulda ve Romangada Ekrem Köniğl 

koruyan do.fit/arı kimlerdir ? 
= 
= ! 

At ci:mdnin ıslahını. Millt Müdafaa 
bakın:ııında.n fevkaJ.ade ehemmiyeW. 
görüp, evvelıce bFm:at tesis .buyurduk- D~ tatil gününe tesadüf ettiği içini rw~~ıııııııı..ıııı~.-._~~,._llllııııııllllı..ııııııı.. 

lan Yar.!§ ve Islah Encümenini. Re- tayyare kaçakçılığı meselesi etrafında Muhabı·rı·mı·z·ın 
isicümhur İsmet İnönü bu defa da yapılmakta olan tahkikatın ilerlemiş · 
yüksek hlrrıayelerine a1ırnak lô:tfünde : olabileceği tahmitı edilmez. Esasen me-
lbuiunımuşlaıxlır. 5 sele o cinstendir ki, büyük sürprizler s " h f • ı d 

(Devamı 11 inci sayfada) E doğurabilir, fakat kısa bir zaman için· re m 1 m 8 a 1 en 
~ l de bütün safualarının aydınlatılmış ol· 

........... D ...... u~:··n··--···8····u·· .. r ... ı ... y ... e .... d .... e ......... , ~: 2::~~F!Fi:..:~ınm::~ a ı d ı ü ı m a IO mat 
müteallik, büyük kısmı, gayri.mevsuk Ankara 8 (Hususi) - Tayya!"e 

k k 1 k 
1 bir sürü haberler intişar etti kaçakçılığı işinin soo safhası hak -

arışı 1 ıar ve Ekrem Köniğin geçen yıl, işin mey· kında hükllmet merkezinin resmi 
dana çıktığından bihaber olarak bir .mehafilinden edindiğim malfunatı 

11 • 1 ld Avrupa seyahatinden istanbula dön • ayın.en bildiriynrum: numay Ş ftf 0 ·U düğü ve dostlarının sayesinde vaziyeti (Dt>vamı 10 uncu sayfada) 
(Devamı 10 uncu sayfada) 

Berut 8 - Havas Ajansının muha· 
biri bildiriyor: 

Bugim Suriyenin başlıca şehirlerin· 
de Suriyenin istiklali lehinde ve Fran· 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Ekmek tevziatı meselesi 
~eni projeler bugün Vekillerin iştirakile bütçe 
D·· encümeninde müzakere ediliyor Kral Karol - Prens 

1aer milli müesseseıerımiz de barem esaslarına tabi Pol mülakall 

Fırıiıcılar tablakar ve bakkallara ekmek 
vermigecehlerini söylüyorlar 

Ekmek ve francala nark komisyonu tında teşkil edilen ekonomi ~şare he. 
bugün belediyede toplanacak, yeni fi- yeti, ekmek üzerindeki te1fttikJeri:nS 

olmak arzusunu izhar etmişlerdir · Belgradda bu mülakata 
ıtı~a 8 (Hususi) - Bütçe encü - je hükümleri etrafında dün ve bugün büyük eherr··· · ~·et veriliyor 

atı tesbit edecektir. Valinin riyaseti al- (Devamı 11 inci sayfada) 

Karadenize ekspres 
vapur seferleri yapılacak 
ingiltereye ısmarlanacak olan \\.yolcu gemisi 

için mukavelename bugünlerde imzalanıyor 

'ttiı-aJ;annk:ı toplantısm!da Vekillerin mesai sarfederek teklifler yapmışlar • N e barem kanunu projelerini dır. 
~t\Q.i ;reye başlıyacaktır. Vekaletler Umumi kanaate göre bu projeler en 

eş'kiıatıanm alakadar eden pro- (Devamı 10 uncu sayfada) 

~arki Erdün İngiltereden 
L azı taleblerde bulunacak 

011
draya gitmek üzere şehrimize gelen Şarki Erdün 

-y Başvekilinin " Son Posta" ya beyanah 
~t ıt"arıak ~lt .. Masa konferansına iştirak 
~~kt ~ze~e Londraya gitmekte olan 
~ liUıu.d.rdun Başvekili Tevfik Pruja 
aı1<1tı. a, .dün sabah ekspresle Anka
tı~ ~hrımize gelmiştir. 

d~ jtalla"e Yüksek tahsillerini Türkiye
~l'lti ~n ~: çok güzel türkçe konuşan 
.aYda rdun Başvekili dün kendisini 
~i~i~~şada karşılayan bir muharri-

k şlt be Uhtelif suallerine cevab vere- . 
l:· '<, 

21 
Y«lnatt<ı bulunmuştur: 

~1Yey~ t ~'nt>denheri göremediğim Tür 
b~tı.nı. ; rcı.r geldi~tim için çok mem -t enıi 

1 
mır hazretlerinden aldığım ' 

ltıir "rbe l'<'smen An karaya geldim. 
ftıı- "l dup h . 
~ ~itıi k .a 1~ fPçen sene tanımak 
tt!~et İn .. n~~ndıgı BL.iyük Reisicümhur 
ı~ l.'ik v~0:1Lı~e Emirimin en candan 

ku.1.sı b~htıramJarını arzettirn. Böy • 

·::: 

ır va~ife ile tavzif edilmek ·l 
'Devamı 11 inci sayfada) Şar ... c Erdiln BCL§Vekiti Tevfik Paışa 

Kral K.arol Prens Poı 
Belgrad 8 (Hususi) - Kral Karolün 

daveti üzerine bugün Romanyaya git
miş oJan Prens Pol şerefine bir av~ 
tib edilmiştir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Elazığ meb'usluğuna 
Fethi Altay dün 
ittifakla seçildi 

Ankara 8 (A.A.) - Boş olan EJaızıf 
meb'usluğu için 8/1/939 Pazar gilnü ya
pılan seç.imdi! Parti namzedi olan Ziraat 
Baınkası Müdürlerinden Fethi Altay it -
tlfakla Elazığ saylavlığına intihalb alun~ 
muştur. 

Deniz bank yolcu ve yük vapurlarını ayırıyor, 
lstanbuldan Trabzona 44 saatte gidilebilecek 

""' ' 

~ .·• 

~·;::: .~. '. 

Elazığ 6 (AA) - Münhal bulunan 
viılayetimiz saylavlığına Cümhuriyet Deniz Bamkın Trak vapuru. 

Halit Partisince namzed gösterilen Zi z1.nkara, 6 ( Husus! ) - Deniz • rını vermiştir. Bu karara göre lstanbul· 
raat Bankası müdürlerinden Fethi Al· bank Karadeniz seferlerinde yol· dan haftada iki veya üç ekspes postası 
tay ittüakla meb"us seçilmip. cu ve yük vapurlan ayırmak kara - (Devamı 10 W1CU sayfada) 

• 



SON POSTA 

Hergüa Reslmll Makale: = Küçük iş, büyük iş = 
-····-

Bir okuyucuya cevabım 

Yar.an~ Muldttba Blrgea 

lf!5) ir okuyucum bana uzun bir 

lg) rnekıtub yazmıt. siyaseblen. Tür· 
&iyenin ıruill varlığını ali.kadar eden 
manevi müdafaasına eicl fikıirlel"inden 
bı:.hsediyor ve bazı sualler soruyor. Bu 
satırları o uzun mek.tuba cevab vermek 
uzere yazı)"Orum. 

Fakat, evvel.A bir :iSUtrad yapacağım: 
İt ıhad ve Ter3'kki tırrihini okuyucum iyi 
anıamamıştır. Tarihill Osman~ı impaTa· 
t rluğunun tasfıyesine memuır ettiği it -
t h d ve Terakki belki fena bir likidatör 
oldu. Fakat. bu tasfı:yıe memuru. rıe oku
~ ucumun zannettiği kadar budala ve 
toj du. rre <ie Tar.h. o devirde ondan daha 
iyı bir lıkidatiör bulabilirdi. 

Okuyucumun yanlış görmesine sel>eb 
olan d.milleri bilirim; İttihad ve Terakki 
kendis ni anlatmaya ve yaptığı işler 
ha 'tımıda hesti> veımeğe va.kit buhna~ 
6ızın, bir fır.tma içinde batıp gitti. Son .. 
radan ondan bahsedenler de yalnız gü:n
liık hisler .içınde ve yalnız roman mak
sadile hareket eiti.ler. Tarih İftihad ve 
".l'eralddyı izah ettiği zaman. okuyucum 
• eğer o vakit hayatta ise - onu l:JWhitün 
'f>aşka türlii anlıyacaktır. 

Herhangi bir i§te olursa olsun küçük ,eyi y f la K" ·· · · · · · · · " ehemmiyet veren bü .. ğü .. b . apm.aya az uçuk şeyı ihmal etme, ıkisı b:ı.rleşınce büıyuk olur. Fa-

Sigara dumanından ır-........................................... --.. 1 G dl . . ' ar yanının 
En glJzeı halhalar HergUn hır fıkra 1 Ağzından yemek 
Çıkaran adam ı1 Yiyen pelllıan 

Oç lira veriniz . 
* Şimdi okuyucumun nazik 6Ualierine 

ccvab vermeğe geçiyorum. 
Arz denilen fU 00.nya üzerinde m.i11et

ler iç.in yaşamak güçıtiir. Bütün tabiat 
unsurlan, bütıün ma-h'.h1k1ar g"bi millet
ler dıe yaşamak için rnücadleleye med:>ur
durlar. Bu mücadeleyi kim iyi yaparsa o 
kazanır, müreffeh olur, mes'ud yaşar. 

Dilay.ada cha'b diye mutlak bl!' prensip 
yok.tur; Jıak> riayet cedHen. b.i!' müee
se9e değil, hürmet "Y'e riayet cettiriloo> 
bir içtimai prensıptir. Bir millet. eğer 

başkasının kendi hakkına riayet cetme
ıinl> bekleme gaflet içi!ıdedir. O, kendi 
hakkını ken::li kafası ve kendi kolile mü
dafaa edecek ve he:dkese hürmet ettire
cektir. 

Bu prenısiple hareket ettiğim'z ve da· 
vayı umumi olarB'k ele aldığımız zaman 
ıunu unutmamalıyrz: Hiçbir mHlet hiçbi!" 
milletin ~a.mimt do9tu ~ğildir. Her miil
let her m.Ulete karşı siyaset saha91nda 
ba~ türlü söyler, başka türlü dü~nıür. 
Feııdter arnsında bunun aksi mümkün .. 
dilr; fakat. m Betler arasında hakikat bu
dur. Şu halde Tilrk"ye için bir dost bul
mak mutlaka !Azımsa. bu dostu ancak 
gene Türk mrnetinin kend"sinde arama
ya mecburuz. Türk milletinin dOıSıtu, yal
nız Türk milletidir. 

* 

Her sigara içen, dumandan halkalar 

yapmak sevdasındadır. Resmini gördıü

tünüz zat ta gerçekten bu işin ustasıdır. 

Bakınız ne güzel halkalar çıkarı.yor! 

/sv:çre ordusu kuvvet
lendiriliyor 

İsviçre or-dusumm en büyük rüknü bir 

k&ymakamdır ve ancak: harb zamanında 
mim meclis ıbir ,general seçebilir. Birçıok 

sübaylar, orduya yeni bir başk.umaaıdan 

tayin olunmasını istemektedir. Bu yürtr 
den de erld.nıharbiye birkaç general ara-

makta, ayni zamanda orduyu tensik-e bü· 

yük bir ehemmiyet vermektedir. İsviçre 
büklımeti orduya 17 buçuk milyon İngi-

Fakat, bu fikirdP olmak. bu hnk"kaıti 
iyi anlam k b"zı ecneb1 düım" nı yapma
ya kadar sevkt-ımemel"d"r. Bu. frnn bk 
fevdtr; bu asırda y ınvan mi11etleır ken- liz lirası sarfetmelt düşünmektedir. Ha-
dilerlni bu nM duvmılara kaptınrlarsa va ku~tlerini ve tayyare müdafaasını 
rneden! diinyanm iler;ye ~ ~ptı~ı da arttıracaktır. 

Bir doktor hasta. olmuştu. Derece 
• koydu. Dereceye baktı, harareti otuz 

sekizdi. Nabzını dinledi. Nabzı fazla 
atıyordu. Aynanın kaT§ısına geçti.. 
dilini çıkardı baktı; ve oturdu, 'bir 
reçete yazdı. Reçeteyi bitirip, ımzcuını 
attığı .1aman 'kansı kolundan yakaı
ladı: 

- V ç lira veriniz, ~di, koca.mın 
vizıteri Jüç liradı1'. . 

"'----··· .. ·····-·-··-·····--..... --.; 
Bisikletle hagak 
Sporu icad edildi 

Kıt mewimmt en ta6 biT tekilde ge
çıren Awupalı spor Işıkları yeni bir 
spor icad etmişlerdir. Bu spor bisikletle 
buzda kaymakta ön ve arka tekerleklle-

rin altına konan patenler. bisiİEiete ol
dukça sürat vermelltedir. 

yürüvüSE' adım uvdurama.zla.r. 'Ecnebi =================
milletlerle>. mf'rrfaat kııı'blanna J!Öre. si- blr ~ıvrağın gölgesi altında bir-leşmiŞ 
ya!! w. ;kfıısacn dostluklar vaprrr-ık, bi- bir kütle bulunmadığı zaman, eğer etra
ztm ~i hm"ı1dlan ici-ne bol ro"lkıtarda fımı:zxfaki büyük kuvvetler, lftti'en mü
medentvet ithal ,,tımek me<>bnT'iV'e't~nde saade <derlel"6C yaşarız: aksi takdirde 
bulunanlM' i~T" df.~1. hmanl'i bir mil- parçalanınz. htihad ve Terakki, Lmpa• 
}et için bi'r zAnırrı.ttr. M~lA. Tür!k mil- ratorlufu mÜB'lakil ve kimsenin milsaa
l<'ti. medeni ~eviyf"Si.n; vükıcıeltmek inin desine muhtaç olmaksmn yaşatmak ate
ttnf''bf rnütehassı~a muh.tactıır: bun"tıtn şile harekete geldi. Fakat, bu davayı 
memlekete meb-7.ulen .s?Pt~.T'"'C~z. Bu Türkten başka kimse 1ıutmadığı, Tür'ki.in 
miiteha~sın su ve~ hu roı1ı.:.tıten ~lma- kuvveti de buna ltifa~ edemediği için 
ın hfr1>tt' <'hflmnriveti ban ~~Hdiır. Cü:n-- imparatorluk pRrçalandı. Buna mukabil Almangada hizmetçi 
1r8 bıze kar., lh~ avni hısıerl be~le .. leT'. Türkün kuvveti. Tnrldyeyi müdafaa e- b h b .. 

"{" d b·1· bi • ld ... d bü u "anı aşgosterdi 
Bi%. buruaT arMmch en ivi müt..a,q_,SJo <' ı ır r ırnvvet o uır; .. zaman a, ..• 
ve en ueuz ealısam t~rc;h ecfeceitiu. 'Ru- tün zıd ve düşman kuvvetlerin iUihad- İngiliz gazetelerine göre Almanyıada 

Londra hayvanat bahçesinin 8e'Y'hJrli 
k~lanndan olan bu pelikan bıfu, sabah 
yiyecek.ler.iıni muhakkak surette kA!nd1si· 
ne bakan gardiyanın ağzından alarak 
yer. Aksi takdirde titizlenir, baimr, ça· 
ğmr. kanadlarını çırpar! 

65 bin azalı yalancılar 
klıibü 

Amerikada Wisoonsi.nde 65 bin azalı 

bir c Yalancılar klübü.. vardır. Bu klüp 
her sen-e en mükem:mel yalan milsaba
kası .tıertıLb eder. 1938 yıh yalaocılık şam
piyorılı.Jğunu 6500 kişi arasında 27 yaş

larında Gilbert Böçer isminde bi'l' deli
kanlı almıştır. K~disine 1000 lira para 
mükafatı verllm.iştir. 

10 saat bıçak altında yatan 
bir hastanın yolculugu 

lngilterede, biT adam hastalarwmş, ge
len doktor, valıit kayıbet.meksizin bir a
meliyat yapılması icab ettiğini söydemiş. 
can kurtaran otomobil1 çağırılmlf. hasta 
otomobile komılmuş. Operatör de içine 
binmiş. Hastanm evi~n en yakın has· 
taneye üç saatten e~l varılamıyacağı
nı hesablryan operatör, kollarını ınvamı'9 
hemen f aalryete geçerek hastasını ame
liya t etmiş. bitirememiş. Hastanede de 
buna devam etmiştir. 10 saat bıçak altın· 
da kalan hasta. şimdi hastalığının iyH'lk 
devresine girmiştir. 

lngiliz kabinesi ne suretle 
teşkil edilebilir ? 

11mı tıarl6rde luılan '"'m~"7:8lara ~~...a..ır larına rağmen. Tür.kiye kuruldu, yaşadı, .., n"'·v b d yeni çıkan bir emirname ile 25 yaş1nd-an 
klvmet vttrımi~ct'~7 'J'ıi~ivPrıiTI 'ni~ üyiı ü, ilerledi. Deylı" Ekspr•• gazete-= oku:vn,.nlan a• Şu misale b k ak · · im h · asağı ve şimdi~ kadar evlenmemiş ol'an """ '"' ,J --

!fi~Dlı her nrn ecneb: crözüooen k"ı~111- 8 ar ıçın en er nevı rasında bir anket açarak onlardan 1939 

ma
L b .. h·1·~e ;.. _ .. 

1
"'a..a k,.11 .ı; ,_,.,....ııi- korku vıe endişeyi atabilirsiniz: Türk genç kızlar, başka bir mesleğe gimıedlen t 

I{ " ., ı'1 '"" ""'"" 1\ 'l ,.-- •• n yılmda ngi.liız kabine.sinin ne suretle h!ş-
mi?.e f{lvPnt-ce~b:. F.itPr birı TiirJtfü~- milleti TUrk olduğunu bildikçe ve Türk evvel, bir gene müddetle cmecbuıi hiz. kil edilmesini istedikılerini sormut- Ebe-

mü
-" i . d T" ,_ 

1 
k olarak ölmeğe azmetmiş .bulıundukça ona mete> t4 bı" tutulacaklardır B d Al zu vı uvuvor. ur!\ o ara v~ama- . t ı:r • u a, • riyeti kazanacak olan listeye rey veren-

ya a.lrtM.mios 'bulunuvım-c;~R: ktmse bi2e kimse bır ~y yapamaz. şte Belç"ka, işte manyada baş ~österen hizmetçi .bullranı- ler arasınd3 kur'a çekilerek birinciye 100 
kPl"t 1?Özle b:'-l'kamaz. Türk olarak wc;a- (Dn,amı 10 uncu sayfadaJ m önlemek içindir. İngiliz !"Tası milkafat verilecektir. 

mak fstlwn 'J'ıirk olıırıık Ö)tnf'sin.i b"Jpn r===================:;;;=:;:::;::;::;;;======~=============;:;~ 
bir millet dt>lm'kfr F~Pr lf7 böv'loe tsek. 
böyle bi.r mi.ile~ kimse el süremez! 

* Misal: Ab:lülhamid <Jevrinde Qgmanlı 
imparatorlu~. büvült devletlerin 1Utfon 
milsaadPler le va!:ardı. Çünkü impara.tbr
lnk ıçind'e c()c:manlıı-. namını taş1yan ve 
cOsmarıl1:t olarak ö1mı>ue aznnetmis bu
lunan vckpare bir kiitle voktu. c0sman-
11yım. Osmanlı '.kn}ara1!'ım ve bunun için. 
icab edet"SE". ölecPit;m!> dive bu şuuru 
temsil ettiğinden dola.yı mukaddes olan 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAJ 
Hüktimet para ve al'Ln kaçakçılığının önüne geçmek 

içm birçok kan.unlar yaptı. Yakalsnanlan mahkemeye ver
meye, paralannı da müsadere etmeye başladı. 

Fakat ya. teşebbüsleri esnasında yakalanmıyarak parayı 
ve altını kaC}ll'maya muvaffak olanlara ne dersiniz? 

Bir meslektaş: 
- Bu adamlar kurnazlıklarının mülm.fatını görür gibi bir 

iSTER iNAN, 

vaziyettedirler, düşün-cesini ıle.riye sürerek teklif ediyor: 
•- Bir kanun yaparak ecnebl memleketlerinde, ecnebi 

bankalara para yatıranların paralarma devlete mal etme
liyiz-. diyor. 

Bizim bildiğimize göre bir devletin yaptığı kanunlar an
cak kendi ıhududlan dahilinde müessiniirler. BinaeııaJ.eylı 
arkadaşımızın yaptı~ teklifin fayda vereceğine: 

iSTER INANMAI 

Birincikanun 9 

Sözün Kısası 

Muziplik 

E Tatu 
ırtk.arada çılkan Ulus refı~ 
haftada bir gün köylüye ve rf'' 

1 cuklara mahsus bir ilave neşreder. "' 
1 güzel ilave baştanlbaşa. meSleğmc wJ 
j bir gazeteci olan kıymetli ar'kada~~ 
Cemal Kutay'ın eseridir. Cemal, büPI"" 

A 

) 
bir hafta bu ilaveyi ilşıkane bir iht~ 
la. öz evladını siıs1'er gibi, üzerinde ul -• raşarak hazırlar, res!Ir-..!ıerini, mündere 

1 

catını seçer. 
Son nüshasında gene o meslek se°"" ' 

sinin güzel verimlerini zevkle se~ r. 
'tik. Bu arada, kasdi değilse bile, tıd' 
1 halde cmuzib'l:k> tavsifine seza b.r ştJI. 
gözümüze çarptıı: tıaveaıin bir köşesi~ 
güzel biT kış manzarası lronımuş.. çıp181111 
koca gövdeli bir ağaç.. altında da ş&Y.! 
bir ibare yazılı: cKışın cümle fil-em ,,. 
nir. Palto, fanila. kalın çamaşır, fal_. 
filan .. halbuki ağaçl•ar ayni mevsiınd' 
b!lakis teped~m köklerine kadar soru • 
nur. Bunun sır ve hi-lmneti nedir? DO.fi' 
nün bakayım!:. 

İllhi, Bay Cemal! İşin ydk mu ,. 
Zavallı köylüleri. çocudtlan böyle çiı' 
maza ne diye sdkıarsuı? Şimdi bir 8Jd 
yurddaşını, el şakakta. lüzumsuz ~ 
dü~ceye daldımnağa lüzum var mı "iJJf 

Bir fı:kıra hatırlad1m: 
Komisyoncu Salamonun, kaqı kcdfll! 

su Yasefe iki yüz liN borcu varmış. 'Sd' 
nun da vadesi ertesi günmüş. Para1J!I# 
yansıaıı bile toplayamamış olan sa:ı. ' 
mon fena halde kedere dü~üş. Geç .,, 
kit evine dönmüş. derin bir yeia i~ 
ne yemiş. ne de içmiş, yatağa girmiş. ~ 
kin g&z yuımnasına imkan ydt. Biç
mütemadiyıen sağa sola dömnede.. ah, ' 
etmetM! .. karısı sonnuş: 

- Neyin var, Salamon? 
- Sarma. Namusum iki paralık oll' 

"-ak. Protesto edileceğim.. iflasa ~ 
neeeğiım .. 

- Sebeb? 
- Bez:n Jtomşu Yasefaçiye iki yüz Ut' 

borcll!Tl vM; vadesi yarın.. ödeyenıiY' -
ceğim. 

- Ya! Bu mu? Dur öyle ise! 
!~adın he.men yataktan fırl.amış. kKJf ' 

muş, pencereyi açmış ve karşıki, Y 8111 ' 
fin evine seslenmiş: 

- Yaeef! Hay, Yasef! 
Yasef uykusundan uyanıp, teJ!JIP' 

kendi penceresine gelmiş: 

- Ne var, bayan Salamon? 
- Benim kocasının sana iki yüz 11t' 

borcu vıar, değil mi? 
- Evet, var! 
- Vadesi yarın yeliyor, oylıe mi': 
- Oyle! 
- E. oylesan habarin olsun: Salaıno' 

bu parayı sana vermiyecek! 
Kadın bu lftfın üzerin pencereyi ki 

1 

payıp yerine dönünce, Salamon ~"' 
- Divane misin be karı 7 Bumı fld" 

söylc~ğe ne lürum vardı? 
Bayan Salamon oevab vermiş: 
- Ne lüzum vardı, ne demek! B~ 

şimdi o herifin uykusu ka~~ se!l 4', 
yerinde rahat uyumana bak! 

Acaba Cemal Kutay arıkadaşunız. ı:ı4 
tün bir hafta sarrettiği emeklem ~~ 
tiği YQrgunluğun bi2Xilen öcünü a 
için: ~ 

- Şimdi, bir hafta da siz bu hi~1 

keşfe çabalayın, ben de o esnada ~' 
tatlı batımı dinleyim.. mi demek iP 1 

miş? 
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Paris ile Romanın arası 1 Filistinde tevkif 
günden güne açılıyor edilenlerin sayısı 

Çemberlayn · S4~ ~~ 
Roma seyahat:ne .At.:E ~E 

başlıyor e Her Hitler-Miralag 
Bek mülakatı 

Yazan: Selim RaCl'P Emet lta.ı Ciddi hadiseler "ukuunda 
yan gazeteleri, Cibutiye, Tunusa taalluk eden 4 500 u·· buldu Almanya aila#>hla /ta/yaya 

-_eseleler yalnız Fransa ve ltalyayı değil, bütün 1 
cenubi Framadakı.sa bir Uıtirahat 

dQJıyayı alakadar edecek mahiyettedir, diyorlar Kudüs 8 (A.A.) - .Asilerin galeyanı müzaheret etmiyecek devresi geçirirken bazı mühim 
tekrar oldukça geniş bir mikyasta ken • merkezlere memur Leh sefirlerlle istip-D Paris 8 (A.A.) - Çmmer'layn'in ~ re ettikten .sonra Berlin yolile memleke-

aladge Parlste allıışlarla karşılandı disinıı· g~ermdMl':8' üz~rlne hükUmet ~ - seyahatini mevzuubabaeden cJur• .. - tine dönen ve bu arada Alman devlet ıe-
lrı1- mur arı şı U'ı.u tenkil tedbl.rleıt Lttıhaz tesi di ti. . . 

eıa ~ 8 (A.A.) - Gazeteler, Fran • tirilen mıkrofonmı fmQııde beyana1la bu ve tatb:Jdne tevessü} etmi§lerdir. Hükö- ze Salı ~ · ym pan.e, Fr'an- ısl Hıtlerle millılm. milzalrereJerde bulu-
.. ~ Daladyenin Afrikada yap- lunan Başvekil demiştir ki: met memur.ları. memleketin şimalin:ie • 1::;n an =:el.eri hususunda nan Polonya hariciye nazın mira • 
~-seyahat ve İngiltere B8fVekill - Seyahatim esnasında Cezayir ve ve merkezinde müıhim mikdarda Asi teıY'- :.z taviz Yfstemek için delil, fakat sade lay Bekin bu .eyabıat ve te
• ~YD'in yakında Romaya yapaca- Tunus ahalisinin F.ransaya karşı bağlı. kif etmişlerdir. Bu tevki!at, bil'hasaa Na- b~ dost sıfatilıe Fraııss bükQmetlni ~ masla~ Avnıpada. üzerinde e "' 
'-!at ll'etle meşgul olmakta devam edi - lıklannı ve Fransa fle sıkı bl:r ,ekilde sıra ve Tulkaremde yapılmıştır. mada yapacajı milzakerelenien haber • ::;ınıyeUe durulmıru: ~l ge: 1: 
tllra • Gazeteler. Daladyenin gerek Kor birleşmiş olduldanm P'dütiimfen dola- Halihazırda mevlkuf bulunanlann a - dar etmek için pli,u-. Faasen batb b'lh Jse sa:yor. buaan ıere:ıd dOOa 
~ len!k Tunusa yaptığı ziyaret ee- yı bahtiyanm. Bu ahalinin kendil«lııi dedi 4.500 kifiye baliğ bulUınmak.ıtactır. türlü olmasına da ihtimal ydEtur. 

1 
assa ansız ~t ~ 

"~ ':ukubulan tezahüratın vaziye - bekliyen büyüık vazifelerin ifası için Bu mevfkuflar, 10 tahşid kampına dağı • Almanyanm vuiyeC:I ve memnuniyet.ızlili afikh yaralar net-
~d tUn gerg'nleştirmif ofduiunu Fransızlar arasında daha sıkı bir itıtihad tılınışlardır. Sade AkkA kampında 1000 Berlin 8 (A.A.) _ -Havu ajansı mu • n!diyorPar. 

ediyorlar. vücude gelmesini arzu ettiklerini büyüaa kadar mevıkuf vardır. habirinden • İngiltere nazırlanmn Ro _ Bir milddettenberi Aknan - Leh müna-
tC~e Della Sera diyor ki: bir memnuniyetle müşahede ettim. Hükumetin bir kararnamesi, ecnebi maya yapacakları ziyaretin arifesinde sebatının pek bof bir tekilde cereyan & .:lllsanm. hattı hareketi wnumt .ıı . Da~,.e i~an çıkadten kalaba· me~lekctlerd~ki mültecilere bile §8ırdıl ıiyast Alma:n mebafill. Çembeıtayn'in mediğini isbat eden hadisat ,ok dellkilr. 

t, 18tararma bir mini teşkil etırnekte- ltk bır halk kitlesi tarafından aloşlan • bulunmaktadır. Bu karemame, memle - Fransayı Akdeniz meseleleri hakkında Fakat bunlardan. iki memleket arasın
~ ~ nazın1annın Romaya yapa • mıftır. . . _ keti pasaportsuz olarak terketmiş olan bir dörtler konferansının toplıan*nam - daki münasebetlerin bozulmak yoluna 
ı....:_~ seyahat münaseıbetile §UllU tıe • Başvekil. saat 10.50 de Rel81cümhur veyahud pasaportunun miktietf inkiza nı tabula imale edecelf ve bu laonfe • girdili manuını çıkarmak m6balllah 
~ ettirmek lazımdu ki. Cibutiye, Lebrun tarafından kabul edilmirtlr. ettikten sonra dahi eooebi memlekette ransta Almanyanın müstemlekeler hak- b:r tefsir olur. Kaldı ki Alman donaımıaı-
~ ~e Süve:rş .kanalına taallı'.Jk eden Habeşistanda nümayifler kamet etmelcrte bulunan kimselerin kif- kındakl metarbatını da ileri süreceği il • sının yeni lhüyaçlarının tesbit edPl.dill 
~r yabnz Fransa ve İtalyayı el! • Roma 8 (A.A.) - Habeşistanda kA • f~sinden Fıli9tin tabiiyetini nez'eıtmekıte- midini izhar etmdkteditler. ve bu mııksadla bir İngiliz deni7.d heye-

lıl:.__'.""\llD. dünyayı alikadar edecek ma- in Harar'dll Fransız konsoloshanesine dır. Bu mehafil, İtalyanın Fransız - ka1 • t11e milzakereler yapıldığı §U sırada bu 
~ir. karşı nümayişler tertib edilmiş ve fa- Asiler, Yahudilerle İngilizler aleytıfn- yan miistemlekeleri bududlanIJda bir ta ziyaretin yapılmış olmasa hayli manidar 
'°tıetıta del Poıpok» İtalyanın kendi- şistler milli şarkılar söyliyerek kon • deki hareketlerine müvazi olarak cls • kam hudud hidfseleri ç*aracatı ve m.e - sayılabileceği gtbf Sovyet Rusya ctJş ~ 

..._,~ar eden meseleler fU wya bu soloshanenin önünden geçmi41erdir. yan düş.manian. dan Arablar ve bi!la• tslôbatına !stinadglh teşkil etmek üzere \eri bakanı Litvinofun VU'fO'V•Yl ziyaret 
--~ kat'iyen bir sureti hal bulecajı· Hiçbir had!c;e olmamıştır. sa bunJa.rdan haydudlukla müorim olan- filosunu seferber hale lroıymağa tevesaül edeceği rivayetinin meydan aldığı bir ... 
>'~. Pariste bir tebliğ mşredlldl lar aleyıtıinde de faaliyette buhınmakta· edeceği mütale~ bul~akıt~lar. rada vukubulmaeı da ayrı bir hususiyet 
llıaJ.d19 alkq.Jnh ~ Paris 8 (A.A.) - Başvekil Dalad • chrlar. Al~an gazetelerı, daha şımdiden bu arzetmektedir. Almanyanm Litvinofun 

> . ye, bugün Reisicümhurla bir saatten Galeyan bqg6stenl .nwtalibata tmıamfle müzaheret e~ ziyaretinden Jruşkulanabileoeğini tahmfn 
't 'lia 8 (AA.) - Başvekil Daladye A• fazla görüşmüş ve Korsika ile Şiına • ,.. .. .. tedlr. etmek ,.eral:z bir mü.lAhaza sayılamu. 
-~~8 _de Pariae gebniftr. Mumaite,tı H Afrikaya yaptığı seyahat hakkında ~udus 8 !AA.).-:- Kud_?sde g~leyan ~yni ınehafil Çembeırla,aı'ln İtalıyaya Fakat Almanyanm Ukranya fllerlle faal 
~Jeırek trenden u.-ı.. ve lltas • izahat vermi•tir te ar başgöstermıştır. Dün d~ bır ta • muzaheret etmek üzere Alman,-anın her . 

-.......,. ., • kım h-Ad'sele kaycledilmişt' M mlet . . bır surette meşgul olıdufu bir sırada !i;ıy-
... :::- ltah:riye n8Zll'l Campindıi. cilfer Neşredilen bir tebliğde Korsika ve ı . r ır. e. e- bangı bır harekeıtite bulmmıaandan kmtt le bir temasa Hlzum g&illmesi Lltıriıd 
~ ve rical ile bidikııe lı:ıencUsini ŞiınaU Afrika halkının Başvekil hak - tin muhtelıf m-latalannda ve b lhassa makta olmasının muhtemel bulumuğu • . 
~ Chautemp1 ile milsafaha et• kındaki samimi tezahüratı ka dedil • Nablus ve Safed mm.takalannıH Asiler • nu ve dörtler konferansının akdini ka - seyahatinin arifesinde yapılmak itibu.lle 
-,qr• llact,ıo muhabirleri tarafından ge ktedir'. y le a9keri krt'alar aruında vukubulan bule Frall6ayı imale edeceğini lllve et • pyanı dlkat olmaktan kuıtulaımJOI". 

___________ me ____ . ------- çarprşmalarda birkaç kişi ölmüş ve ya - mektedlrler. .Memlelııetinin bir ittifak balfle bafb ba 

Çek S 1 k k t t 
• d M ralanmıştır. Berlinin sallhiyettar ıdyasl mllşahid • lunduğu Framadan geçeı*en Parise ulra • ova 1 aa 1 yenı en acar Bir İngiliz askeri katledilmiftir. teri. cıddt hAcfıseler vulruunda Alman • madan doğru Almanyaya geçen mlrala7 

yanın silahla ftalyaya mü%aıheret etrni • Bekin .bu hareketi de bittabi aynca Fraıı-

h d d t 
•• tt• A f K b • • s J yeceği ve hattl İtalyan metalibatıntn sada bir ha}'lli memnu.nıiyetBizlik ~an-u u unu eca vuz e 1 nı • a rın yerı 1 milS('Jlat: bir ihtilAfa sebebiyet verebile- dırmıştır. Bütün btmlar gösteriyor ki Al-

ba g"nü tayı·n edı·ıecek c~ğine kani olduğu takdinle bu metali - manya ile Lehistan, aralannda mevcud •4d• J bata tamamile müzaheret etmekten im - anlaşmaya istinaden, siyasi ufukta be)h\. 
4e ıse mahalline takviye kıtaab gönderildi, son müsa· tina eyliyeceği mütaleasındadırlar. meye başlıyan hAdiseler etrafında g&;ıfo 

llıelerde Macarlar bir zırhlı otomobil iğtinam ettiler lc.o:y:u ~a!'~':,6! ~atAn~aKa: Romanyada neler ıörüşülecek meye lüzum gönnüşler ve bu eörilflll• 
"· ....... - . Londra 8 (A.A.) - cObserver> ga- mevzuu. bazı meıDlekıetlerde, fÜml.1114 

't ~~ 8 (A.A.) - Dün a!cşam ye- Prağ 8 (A.A.) _ Bu sabah Macar. toplantısını yapacak. komisyon bu top - zetesi, Çemberlayn'in Romaya yapa - bir infial uyandır.mıştı1'. Ortada müsbet 
~ C>ctit hadise zuhur etıniftir. Mun- lar Unguvar civarında Douhe de Çe - la~~n!a Salı günü parti grupuna ar • cağı ziyarete dair mülhem bir maka • bir madde :nevcud olmamakla beraber 
~ Çek • Slovak kıtaatı ile Karplt koslovak hudud karakollanna taarruz ze ece r~.por .. hülasasını haz:ır'layacak lesinde diyor ki: bu ahval. Alımanyanııı Lehist-anla olan 
~ Yaaı çetecıleri dün saat 21 de f!N • etmi~erdir. Yarnn saat kadar süreın gru~ Salı ~rllvü toplan.tısında rap~~ Eğer M~ssolini veya Kont Ciano doğ- münasebatını yeni baştan bir g&l.ıden ge
' 111Jlıorod ooı ile anılan ve Kmpat bir müsademe olmuş ve bir Çekoslo - tawıye edılmekte olan ~erlerden binnı ~dan dogruya temas etmedikleri ~ak· ç:rmeye Inzum hisPetmif oldutunu anla
~'-lJaaının metkezinl teşkil etmiş ve vak ıübayı a,... .. surette yaralanmıştır. seçecek, ve Anıt· Kablrın bu mahal. dırde Çemberlayn İtalyanın Kol'Sıka, t B lü ~-- d 1 :.~ 
~llQ ı...J...___ su. de 1 . :- ı.:ı,_,,, Tu S" Cib h ıyor. u zum neueu uyu mış ve ıu. 
~ a ~ kararı ile Macaristana ve Macarlar Çekoslovak hududunun di • yapı ması ıçmı •NAuntetce derhal ha· nus, m•eyş ve uti akkındaki d 1 
6. .. ~ı olan Ungvar yakınında Macar hu- ~er birlc~ç noktasında da taarruzlarda zırlıklara g~ilecekıtir. metalibatım kat'iyen mevzuu bahset • laev et adamı, 818 itibarile ve mUlıbet o-
~u t .. . . n·w t , - · kt' rak neler JııanU§ll'ltqılardır? Yalan 1* 
ır... ecavuz etmişlerdir. bulunmuşlardır. ıger ara1.tan mutehas:sısların müta _ mıyece ır. . 
~- mahalline derhal Macar tak • Karpat UlmmY1191 htlkfunetine lPalarını ıhtiva eden rıaporlar da Meclis Sunday Tlmes Romada herhangi bir atı, b~ '."'allerin cevabını ağlebi lıtimlll 

kıtaatı gönderilmiştir. · matb3asında tab'edilme'ktedir. Bu :ra • anlasma vapılacağını zannetmemekle bize fHlıyat ile ft'l'eeeJırıtir. 
~daı»eşte 

8 
(A.A ) M t ,_ f ftlthnatom porlar yarın grup azalarına tevzi edile • beraber İspanya meselesini ve bütün Selim Ragıp Emet; 

~ b'ldi d'A>ı · -:: aMcar k e~a Siyasi mehafilde beyan olundu~na cPJatir. Akdeniz vazivetinin ciddi bir surette 
• r ıe;.ne ffOre, UıD aca ta· b h · 1 Ao.... 

ı.:.::~ lletice.. d '*in -~=· ("'_,___ göre, Macar hükllıneti Kat"Pat Ukran- mevzuu a 90 aca15.u.u yazıyor. 
::"'t m ela• am t:\MJEll'l Y"'-- hilkU t' -hı ti bu b' 1 n11mr ralı h11l1ı • Bek Varşovaya döndü 
11.. .. - 11ıc1usuna aıd zııtı.ıı atıomcbnm i - yası me. 11M! mu e gece ı • Ankara Baro Reisligı"' • 
~ taanıız . .,.. ak eden.l. . islm1 tecek olan bir illthnatom vererek Kar D.. 8 A /'L Varpa 8 (A.A.) - Harlcl,e Nmn 

b' ~~l t erın~ bue. pat Ukranyası topraklannda bulunan UŞDl RI HBpon Ankırra 8(A.A.) - Ant.ara Baro Ret. B. Beck. .refaltatindetl zevat ile Vaqıo. 
ır e aarruz P 1 - Basi!ey manastırının Macaristana ter- ('ı:cpırlfı mı? lifine Avukat Bayrulhılı Ö*Jdun 8eÇ11- vaya d&mıilf ve l8tMjonda hariciye ne-

~ ' kini istem~tir. miştfr. zareti er.klnı tarafından bqıala!Ul!lfta". 
~ aja~na~~~ ~ci~~ Sm~~~8~A)-~ln~-~~~~---------~---------~~-~~ 

~: :e=w00~.n~ Dolmahahçe :1~~:i:::"~:!::::~;;sh~= lngif iz kabinesinde yapılacak· tadı·ıat 
~ llıakineli tüfek kıt'ası takib ede- h Ad• • hk•k den gizlice Sanpedro'nun karşısmda Ter 
u!'~ kıt'alann aıbsından bir pjya- a ısesı ta 1 atı minale adasında kiin olan ve cFe~ral R ·· ıak 

~iUIQ, bir makineli tilfek kıt'aa, il. OE"Zai müessese• denilen ıbapithaneye nak oma mu atının netı'cesı•ne bag• lı 
~ :~1JomobfU ve lU piyade D=a~:ı!siH:!b~ev~Ad!:;~ ledMmişt:r. 

fezleke vıe tahtdkat ewakınt önümüzde- MalQm oldufu vedıile mahkOmun §im 
-..__ Kanlı hAdlseler ki gQnl~ tetkik ve :milzakereye baş _ di çemH!be olduğu ceza. v&qi veıme • 
'-1.ıa~ 1 (A.A.) - Macar ajansı lıyacattr. met )Üzünden veriımif olan ceza idi. 

Çemberlaynin Romada yapacajı tefebbüsler suya 
diiftüğü takdirde Eden kabineye dahil olacak 

• ~~JIOr: Bazı kimseler, Alcapane'un hiç b6r za. 

~i devam eden Çebs • Lindberg Amerika ya man hürıiyetinl uıtirdad edemiyeceli mil Landra 8 (A.A.) - ŞuW •J'I içble 1 Bcmalda lta)Ja11 te*in IPl ıapdaclli s ~aPndası nihayet Mllllbar'a davet ediliyor taleuındadırt ... ÇOıddl dlınalf tefev - kabinede tadillt Jl91lnwmm bııltm- o- tefebbllBD ....._ ....... Wıııllrla • 
~ htıhnı talllTUZ Macaristana IDıak vilperden muztarl> oklulu myja••c. lunmaktadlr. Yabm bu tadilltm. fllma- de fncP'-N ldlk6metlna ~ ..... 
l-,._~a bazı kimlelerln yeni- Vqqtıon 8 (A.A.) - Padamenıtıonun tedir. Ul ve sahih nuıhi,etl. Bama~ ri hilmetıl bbal tılmell maM•"ıeJ olup 

'-a -auıa nıaı olmUftur. Deniz itleri Endimeni ReW Deaaıkrat rtnin neticeline balkdır. bu da Jml '* Dnlrhk lbııba ...._... 
hl~en olarak, Kalta nahiyesin- ıneb'usla.rda~ Vil9Dll cıtayyarecllik hu. Genç Japonlar Mançukoya Eter ÇemberlaJD. M

11
ea11nlJi ilııba- Jdnl '9Wld eclecııet ve bD ,_ı nwbım 

... :-:qç IÜndenberi tahrikAt mllfalıe • susun&akl b:lgllerinden kongreyi istifa- hicret edecekler dl menfaatlere mubbO dk1ln a1wtme lht'mıı Ban ,.cbileoellllr. ÇlnM • 
lıL..._..~a. Macar . de et.tiımek üzere. Llındbergh'i Endi - fiilen yanfımıla. bultnnala Hım efıme1e ma 
.. ~ •ır tah "kA jandarZ:W· Riban mene davet etmek tasavvurunda bulun- Tokyo 8 (AA) - Domei Ajansının aıvaffak olacak oluna bbine,e Eden malleJh mecbad bbmetill • Urazd 

'-a ...._ ~ı~ınrm: ~ dutunu beyan etmiftir. ~çu.ko'nun .. hü~et merkezi olan gibi cmutaal"l'Jlb fMslyetlerln 111ıa1hıln teraftarlarmdamll. 
-.~ 131 kiti ta Hısmgıngılen o~ndiğine göre, Japon- önüne geçılmlf olacüıbr. Abi takdirde Tarziye vermelrt1!n imtina e1mlf ,.a.. 
L.~ JancjJandarmalara hticum et - Devlet Şurası azalan Mançuko. ve Kore mümesslllerinden yani Romadakl ~rln 111ya dilf - ne cAslıt olan Robeııt lludaon. mMtD 
~ arma halkı dağılmaıya Ç b •

1
• mürekkeb 80 ki§ilik bir konferans Ja- meBI. halindıP Edenin bbineye ghmesl de fpkuı ve . 

ı.. ı.a! ve f~~ taşlarla tecavilz e- aJ"f&m aya seçı ıyor po~ ordusu Mançuko eıldnıharbiye çok muhtemeldir. Çllnkt1 bu takdtrde . . ya kabineden Ç3kan1maa da 
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4 Sayfa 

D .. n limanda iki şir 
vapuru çarpıştı 

et 

Çarpışma çok ani oldu. İki kaptan da müsademeyi 
önleyemediler, yolcular heyecana düştü 

Çarp11an vapurlardan birinin hadiseden sonraki hali 

Dün limanda bir' deniz kazası oknuş - ı kanlılıkla kazayı önlemeğe çalışmışlarsa 

tur. Hakkı kaptan idaresinde bulunan da aradaki mesafe az ol.duğundan müsa
Şirkett Hayriyenln 57 numaralı vapuru demeye mani olamamışla.rd:w:. 
6,4-0 p<ll9l~6ını yapmak üz.ere dün sabah Çarpışma sonunda 57 numaralı vapu -
ÜSküdar iskelesinden Köprüye hareket run baş bodoslaması hasara uğramış. 77 

etmiştir. Vapur Saray.burnu karşısında- de yan taraftan yaralamnıştır. 57 numa
ki pmandıraya bağlı Şiıiceti Hayriye ve ralı vapurda bulunan yul'cular müsade -
Denizbank vapurlarını geçmiş ve bu sı- me esnasında hayli heyecan geçimn.işler
rada Şirkeiin Sirltec"den hareket eden dir. 

İbrahim Jtaptan idaresindeki 77 numara- Müsademeden sonra 57 numaralı va -
lı araba vapurile kanşılaşmıştnr. Şaman- pur hafif yolla Köprüye yanaşmış ve yol
dırada bulwıan vapuTlar iki geminin bi.r cuları çıkarmıştır. Hasara uğrayan va -
birlerini görmesine mani olduğu için 57 purl:.ır tamir !çin bugün Halice alınaca'k
ile 77 nin Jrnrşılaşması 90k imi olınuş - lardır. Denız Ticareti Müdürliiğü kaza 
tur. Her 1ki vapurun kaptanları soğuk - hakkında tahkikat yapmaktadır. 

Sinemada çıkan 
Kanlı bir kavga 

Türkiye - /svfçre iadei 
Mücrimin mukavelesi 

Dün saat 16,45 de Panıgaltıda .bfu- sine- Türkiye ile İsviçre arasında mün'a • 
mada iki müşteri arasında yoc mesele • kid mücrimlerin iadesi mukavelesi mu 
sinden 91kan bir lkav,ga, kanlı bir §ekihie cibince iki taraf, kendi tebealanna aid 
neticelenmiştir. 

Sinemada lkıoltuklan paylaşamıyan. 

me~ucat fabrikası amelesinden Af· 
yonkarah ·sarlı Ahmed Türıköz'le, Maçıka
da Kasap çırağı Ahmed Yücel p:i:l.etli 

bk ka...gaya tutuşmuşlardli-. 

Bir aralık !uJa hiddetlenen AfııınEd 

'rnrk&. ~ıçağmı çekmiş ve Ahmed Yü. -
oeli ac>l. böğüründen yaralam.ıftır. 

herhangi bir mahkfuniyet önünde bir
birini haberdar edecektir. 

Adliye Vek§leti alakadarlara bir ta
mim göndererek İsviçre tebeasından o-
lup memleketimizde mahkfım edil • 
miş ve hükümleri lkat'ileşm.iş olanlar 

ıhakkında hüküm htilasalannı gösteren 
bir varakanın tanzim edilerek Vekllle
te gönderilmesini istemiştir. 

Polislerin deıtuı.l vak'a mana~ ye - yak.alamnı~, yaralı da hastaneye katdı -
tişmesile, suçlu elinde ikanlı ~alı ile nlmıştır. 

Bursa ve Edirne liselerinden yetişenlerin kongreleri) 

Bur-.ı N ~ ıu.ı.rin tkn IJltti§cnler toplcııtılannda 

Bu.r.a Llseainden Y~ c.emı - Edi~ Lisesinden Yetişenler Cetni -
yetin.hı yıllık kongresi diln öğleden _.,. yetinin aeneUk kongresi de dün yapıl
vel Eminanü Hatkevinde yapıhnıft.ır. mı.şttr. Edirne Llsesi mezunlarının kon 
Kongrede bir yıllık faaliyet raporu ve gresinde geçen senenin çalı.şma raporu 
bilAnço tetkik edilmiş .,. yeni idare he okunmuş n yeni idare heyeti aeçilnrli· 
yeti seçlJmiştir. tir. 

SON POSTA 

1 Pangaltıdaki otobüs Zahire borsası da bir 
kazasının muhakemesi h f t I k . t. h .. l A S 
Suçlu şoför kazayı mütea- a a 1 Vazıye JD U aS8 
kıh ~~~~cana . düştüğünü' Havaların müsadesizliği ve iç piyasalardan müvaridB 
otobus~ g8:r~Ja hı~akıp az olmasına rağmen fiatlarda ınahsüs 
kaçhgını ıtiraf edıyor bir arhş kaydedilmedi 

Cumartesi günü Pangaltıda vukua 
gelen feci otobüs kazasının suçlusu şo
för Agah oğlu Habib, zabıtaca yakala-

Bazı ürün fiatlanndaki gayri tabiilik tiklerini satmakta devam etınek sıı 
tile mevcudlarını eritrnektedirle!'· narak dün Adliyeye verilmi.ştir hafta içinde de devam etmekle beraber 

Müddeiumumilikçe hadise et~afında müvaridatın azlığı dol~yısile fiatla~n 
a l t hk'k t d ·· tl ı· 

1 
sağlamlaşacağı ve alelumum mahsulat y pı an a ı a a sura e ne ıce en - . 

diğinden, suçlu cürmümeşhud kanunu sa~?larını? iyi .~erait al~ında icra edılc· 
ahkamına göre, hakkında derhal iddi· cegı tahmm edıımektedır. 
aname yazılarak dikkaLc;izlik ve ted - BUGDAY: Buğday fiatlan üzerinde 
birsizlikle vefata sebebiyet vermekten iki hafta evvel vukua gelen gayri tabii· 
asliye birinci ceza mahkemesine sev - lik ve fiat düşüklüğü, gelişat çok nok· 
kedilmiştir. san olmakla beraber, bu hafta da dc-
Şoför Habib, mahkemede yapılan vam etmiştir. 

sorgusunda hadiseyi şöyle anlatmış • Önümüzdeki haft& içinde fiatlann is· 
tır: tikrar kesbedec~ği tahmin ed~lmektedir 

c- Ben, hadise sabahı saat sekiz, se- Hafta içinde 1876 ton buğday gelmiş· 
kiz buçuk sularında, Şişli istikametin· tir. Fiatlar 1 - 2 çavdarlı ekstra Polatlı 
de 25 • 30 kilometre süratle gidiyor - mallan 6,3-6,7, 4-5 çavdarlı Ankara, 
dum. Bu sırad::t sol taraftan ve kar - Yerköy malları 5,23-5,26, 9-10 çavdar· 
şıdan gelen bir tramvayla karşılaştık. 1ı Konya ve ayarı mallar 5,8-5, 18, 1-2 
Tramvayın arkagından birinin önüme çavdarlı ekstra Amıdolu sertaeri 4,38-
çıkmasını mümkün görerek korna ça- 5,5, 9-10 çavdarlı Trakya mal1an 5-5,2 
lıyordum. İşte tcı_m bu esnada sağ ta • kuruştan mname!e görmüştür. 
raftaki soknktan koşa koşa gelen bira· ARPA: Gerek Anadoludan gerekse 
dam, otobüsün karoseri kısmındaki sağ limanlardan gayet az mal gelmekte ol
cama çarptı ve düştü. Biletçi: cGaliba duğundan fiatlar sağlamlığını muhafa
adam öldü!» deyince, ben heyecana za etmektedir. Son satışlar 4, 12 para
kapıldım. Sişliye otobüsü bırakmca. fi- ya kadar vukubulmu~tur. Dış piyasa -
rar ettim. Fakat bugün merkeze ken· lardan gelen taleblere fiatlanmızın 
dim teslim oldtL.'11. Bu adama ben çarp- yüksekliği yüzünden cevab verileme • 
mış değil i rn. Böyle olc:a, tekerleklerin mektedir. Hafta içnde piyasaya 
altında kalması lazımdı. Hadisede ted· 2 4, ton aTpa ~elmiştir. Fiatlar Ana do· 
birsizlik ve dikkatsizlifüm yokt ur.> lu malları 4, 10-4.12, Trakya ve Mar • 

Sorguyu müteakıb okunan keşif ra· mara mallan çuvallı iskele teslimi 
ponında. hadis~de gerek şoförün , ge - 4,2;4·4,2 7 kuruştur. 
rek kaza neticesinde ölen Denizbank tç CEVİZ: Stok azalmış olduğu hal
memurlarından Mahmudun dikkat • de yeniden Almanya için olduğu anla· 
sizlikleri miiştereken bulunduğu an - şılan bazı kfü::ük siparişler kavdccHl • 
!atılmıştı. mistir. Fiatl::ır- cinslerine göre 50 ku • 

Mahkem0 • keşfi •apan belediye mü- ruştan 5 6 kuru ı. kadard1r. Kapuklu 
hcndisinin ehli vukuf olarak celbi i - ceviz me\•s\mi gecmi~ olduğundan yer
cin duruşmayı talik ve suçlu Habibi 1i sarfi •at için 18-19 kuruş aralarında 
tevkif etti. % 15 C'Üriiklii ı;artile satılmaktadır. 

Er ,afide kPr(lva otur n 
vapurlar kurtarılmağa 

ç hşıhyor 
Büyük fırtına esnasında Ereğlide ka

raya oturan vapurların kurtarılması i· 
şine devam olunmaktadır. Karava otu· 
ran vapurlardan İkbal vapuru kurta -
rılmış ve vapur dün limanımıza gel • 
miştir. 

Kumlukta oturmuş olan Yapurlar 
kolay yüzdürülecc~i cihetle Hora ve 
Alemdar tah1isiyeleri ilkönce bunlarla 
meşgul olmaktadır. Tehlikeli bir v.azi • 
yette oturan Kaplan, Zonguldak ve 
Galata vapurlarından başka diğer va -
purlarm da bir iki gün içinde ıkuntaınla
cakları tahmin olunmaktadır. 

Ga11riwenhu ff pr;n 
Vaziyeti teshil 
Edilecek 
Maliye Vekaleti, mübadil Rumlardan 

kalan gayrimenkullerin bugünkü va -
ziyetlerini tesbite karar vermiştir. Vi
lAyetler, mıntakaları dahilindeki mü • 
badn Rumların nıetrfıkah hakkında bu 
ay sonuna kadar Maliye Vekaletine 
mufassal malumat vereceklerdir. Ve • 
kalete gönderilecek olan malfurıat ara
sında, mübadil Rumlardan ~trftk o • 
lup şimdiye ka&r mü.hacirlere ve ~11 
halka borçlanma ~uretile verilmiş olan 
mallann borç bedellerinin ye'kftnu he· 
ni1z tevzi edilmemiş olan arazinin borç· 
lanmaya esas olacak muhammen kıy • 
metleri miktarı ve bütün gayrimenkul
lerin cinsleri ayn ayn bildirilecektir. 

SUSAM: Susam piyasası hafta içinde 
hafif bir dunmnluk geçirmiştir. Fiatlar 
sağlamh~mı muhafaza etmektedir. Rus 
va altcıları şimdilik seyirci vaziyetinde 
kalmaktadır. Antalva çift yeni çuvallı 
iskele teslimi 19,30 kuruştan muame· 
le nörmü~tür. 

TiFTİK: Hafta icinde tüccarlar ara
sında cem'an 250 balya mlkdannda tif
tik satılmıştır. Be satışların kısmı A7 .. a· 
mının Almanvaya satış taahhüdlerinde 
bulunan tacirler tarafından ve Alman
v:ıva sevked:lmP.k üzere mübayaa edil· 
diği anlaşılmıştır. Stok sahibleri de tif· 
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ŞEHİR TlY A TR OSU 
lstıklil caddesi 

Kc. medi Kısmı 
d:ş11m aaat ~O.SO da 

Mum Söndü 
5 tablo 

TURAN TiYATROSU 
HALK GECESİ 

San'atkiir Naşid Cemal Sahir 
ilci oyun birden 

Koca isterim 2 P. 
Yevrum Komiser 1 P. 

Localar 100, Her yor :.o 
Par•dl ıo K. 

ERTUGRUL SADi TEK 

TiYATROSU 
Tabimde bu goc:e 

( HiS El ŞAYiA) 
VoJ.,il 3 perde 

Pek yakında: insan Mal:ut 

HALK OPERETi 
15u •lctam saat 9 da 

büyük operet 

Oç YILDIZ 
Pek yakında yeni operet 

MODERN KIZLAR 
Yuaıı: Mahmut Yuarl il" 

yasa tutkundur. 131 

Fiatlar naturel oğlak malları 
137, Karahisar ve Yozgad ayan ıll~ 
1 15-1 16, Ankara-Polatlı 114-115., d 
ya dağ malları 1 15- 1 16, muhte~ r. 
malları 70-75 kuruş tur. Hafta ıÇl 
piyasaya 16 ton tiftik gelmiştir. 

YAPAGJ: Hafta içinde 950 ~ 
mikdannda yfi n ve yapağı satışı ~'tıı: 
ve bu vaziyet piyasaları takviye e ~ 
tir. Yerli fabrikaların da müb9)t 
başlamaları beklenmekteclir. ~8 ~ 
Bandırma, Bursa, K&racabey rı:9 
65-67, Çanakkaie, Gelibolu, !zrııi1'1 

mit ayarı mallar 60-62, KarahisBr•1 
ğaz malları 52-53. deri ve besi ırı9ıı 
50-52, yıkanmış y i\n 73-76, kirli ~t 
50-51 kuruştan muamele görr11\iŞ 
Hafta içind~ piyasaya 43 t-0n "19 

gelmiştir. 

KEÇİ IHLI: P iyasada keçi k,ll 111
1 

cudu azalmıştır. Satışlar küçük ~ 
halinde devam etmektedir. Tabal< 
larına istek yoktur. 
Kırkım keçi kılı 50-51, tabak ır18 

20-21 k"UruŞ arac;ındadır. 

Askerlik işleri: 
Şehid yetirrlerinin, m? 101 sOb'1 

ve e:-atın yoklan ahırı 
Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: Jll 
Şubemizde kavıdlı olup tutün lkrl' f 

almakta olan ınalftl sub:ıy ve erntıa 
yetimlerinin yıllık yoklamaları 20 :tıclJl ,# 
nun 939 gün!l ile 20 Mart 939 günü al' 
da yapılncnktır 

Bu maksadla: 
A - Müracıınt, haftanın Pa~' t 

Çarşamb:ı ve Per.şembe günleri öğleden 
olacaktır. tF 

B - Şubeye geleceklerin, soy adtarıııl 
çil edllmlı,ı ve fotoğraflı hüvtyet cüzdJ 1f 
resmt senedlerlnl, maaş cl1zdanların1 
ise malfillyet raporlarını birlikte ge 
rl. 

Bekçiye bıçak çeken eıbık•1' 
mahkOm oldu 

Çakmakçılarcla, kıenıdisi~i yıücaılB ~ 
ü·.teyen bekçi Ha1ili c!Oven ve bıça:v 
ken Ahaned isminde l:fü sabıkalı Y 
narak, dün. adliyeye verilmiştir. ~ 

Suçlu. Asliye 1 inci ceza mab1'e 1 
sinde yapılan muhakemesi sonunclB1 

\ 

10 gün hapse ma:hıkfun ve derJıal tt 
edilmiştir. 

d' 
Şehude F E R A H Sinclll~j~ 

başı Tel : ll ~ 
Filmiıı son gnnlertne tesadnf ed1~ her Pazartesi ve Salı olduğll g 

( BngUn ve yarın) 
BAYANLAR PARASltr 

Ynlnız Kanunen biletıc;ız gırnıeıJl~ 
leri için um um mevkilere beş tıt 
blllkona 10 ktıru<;luk bllet ıces 

meleri ıtı'zımdır. 

Aşkın Göz Yaşları 
filminin kat'I son günleri· 1d 

Seanslar 10.3() • 1.15 • G.30 - 9·ol' 
yer bulmuk ve izdihama nıall181t 
mak için 10.tren tam seans s ,r 
!erinde teşrif ediniz. ÇRrşnınbll 

PAMUK PRENSES 
ve 7 C O C E 11,ı~ Lütfen dikkat: Sinema aıeıııe Jf' 

bu en son harikası bu soJl o~ 
tanhulda HiÇ BiR SINEfA~ 

GÖSTERILMIYECEKTIR· 

Bir apartımanda yangın baflengıcı 

Evvel1d gece Beyoğlunda Rwne1i cad
desinde bir apartıman. yangın tehlillresi 
atlatmıF. 

•------~Bu Cuma gününden itiabren 

IZMiR'de ELHAMRA Slnemasınclıf 
Bu ca<iie üzeri.ndcld Danüb sigorta §lT 

ketlnıe 25,000 liraya aigrui;alı ve Em:t'lık 
bankasına 20.000 :Mraya ipotckTI bulunan 
Vildern apartunanının kalorifer bacası 

Muşmtllia da. çabuk 9Öındürlilmfittilı'. 

senenin en bOyOk muvaffaklyeti 

SENORITA 
JEANNEITE MAC DONALD - NELSON EDDY 



Mcırdinin bu yıl iyi su 
ihtiyacı temin edilecek 

~lediyeler bankasından 20 hin lira istikraz olunduğun-
"!.i~n .P' o ~eler hazırlanarak derhal faaliyete geçilecek 

llıınaıl'd.in ~Hususi) - Eski idarelerin 
le 'l \re .ıa~nydisilc bir harabe haline 
1ıJ l'l.d tarıhı şehir on beş cümhuriyet 
le aç ~ s~rfed len gayret ve himmetler· 
ha; oı~ hır inkışaf ve terakkiye maz -

"• ıınuştur. 
·vı.ara· 

hd" ınae imar hareketleri daha zi-
bas a~e esaı:;Jı olarak 935 den sonra 
~ d ıştır. Filhakika, bu yı1a kadar da 
lıtıkanl.lr~ırn.,ınıs, büdcelerden alman 
lht nıshC''inde çalışılmış ve umumi 
\> tıı:.ların g· derılmesine ehemmiyet 
b~et b lŞtir. Fnkat, asıl hareket ve faa-

l'a eş .y1ı evve! canlılık bulmuştur. feh: hır ~ledlyc reisi ve tam bir 
lıra; 1 o~arı kıymetli doktor bay Aziz Mardin Belediye Reisi Dr. Aziz UrM 
l'iııin' .do~uo büyüdüğü asıl Türk şeb· 
l'ııı 1 b~_:ır S"hac;•nda mevcud ihtiyacla
. .\yni tun !::iddctile hissetmiştir. 
&itgenı Z<ırnanda Halkevi ve Çocuk E
~. h ~1.lrumu baskanı olan güzide 
it 4i akı'\i bir ferağat ve fedakarlık· 
tııı.1 ~~e almış VP büdce imkansızlıkla· 
llj ~· defa venmek suretile eserleri-

\' l?altrnış• ı;. 
1 akın b· 
~. ıı· ır zamanda yapılmış olan iş-

içerisinde muharrir Ali Enver Toksoya 
Mardin müdafaası ve Halkevi broşürü 
yazdırılmış ve bunlarla Halkevi neşri· 
yatı altıyı bulmuştur. Ev dahilinde a· 
çılan sinema halkın temaşa arzusunu 
karşılamış ve gittikce artan bir rağbe· 
te mazhar olmakta bulunmuştur. Evin 
sosyal yardım şubesine düşen vazife -
leri de gören Çocuk Esir geme Kurumu 
muhite gittikçe daha hayırlı olmakta
dır. it!~ \' ardine y<.>pveni bir hüviyet ver· 

'" Şeje· Şehrı.,, u~umi cehresi farkedi • 
diıı ,/~1.de deitic;mi~tir. Fiahakika, Mar- Odun ve kömürün ucuz olduğu 
~de~· 1· ~a'kırııc;ız kalmış bir şehrin bahtiyar bir kasaba 

Bigada sıtma 
mücadelesine 

ihtiyac var 
Biga (HLLı:;usi ) - Bugünlerde 

kış s ıtması - yazın olduğu gibi· 
şiddetle devam etmektedir. Yal· 
nız kinin vermekle önüne geçi • 
lemiyen bu m üzmin hastalığın 
tahribatı gittikçe artmaktadır. 
Mekteb çocuklarına daha fazla 
m usallat olması nazarı dikkati 
calib bir şekil almıştır. Mevcud 
sıhhiye teşkilatı, hastalığın mik
yası genişledikce kafi gelmemek· 
tedir. Bı:ışka yerlerde olduğu gi· 
bi burana da bir mücadele heye
tine ihtiyac vardır. 

Şu aralık uyuz hastalığı" da 
şiddetle hükmünü icra etmekte -
dir. Halk, ilaçlanmak, ilaç olmak 
için ikaza muhtacdır. Bazı k0y -
lerde uyuza bulaşmadık pek az 
kişi kalmıştır. Bunlara niçin Haç 
almadıkları sorulduğu zaman 
(Züğürd olup düşünmektense u
yuz olııp kaşınmak bize daha iyi 
geliyor!• cevabı alınmakta, has -
talı~a asla ehemmiyet verilme • 
mektedir. 

On gündenberi (grip) te kcn • 
dini göstermeğe başlamış, bir 
çok kimseiel"i yatağa yatırarak 

evinden çrkmamağa mahkum et -
miştir. Hastalığın, havaların itti
radsız gitmesinden ileri geldiği 
söylenmektedir. 

'tı ı hır hale sokulması icin uzun Orhangazi ( ~ususi) - Havaların şid 
~anı \'e _çok nara lıizımdır. Bahusus, detli soğuk olmasına rağmen burada Payas (Hususi) - Hataydan D ört • 
ltl'tl)eken <ırı7ah b:r toprak üzerinde iş kömürün kilosu yüz para ve bir at yü- yola külliyetli portakal, limon, rnan • 
~kkıft h~ .. sevde;ı evvel paraya muta· kü meşe odunu dtt elli ile altmış kuruş darin, sabun. pirinç gelmektedir. Buna 
~"aya ı:r .• 'Fahıt. her şeyi zamana ve arasında satılmakta olduğu gibi meb - mukabil hergün vagonlarla Hataya un, 
tlıı hn sı~d·rncnk o!ursak bu mem1eke- zulen buluıımaktadır. buğday gitmektedir. 

Hataya buğday ihraCI arttı 

~ R ~ ic~ ac::ırlarea b~l~~ a - =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
.. ,.dı: ecelcu.,.. Her iki mefhumu hiçe ı Maraşın yeni valisi işe başladı 
~ldRl?~ız• Vl:'c~m on beş yıl en güzel 1 
~ bu. e 18_?at etmi~tir.Mardin belediyesi 
~d ll'ltıl"ln,·vi? zihnivet ve karakter 
'~ Çnlı<:'Ylı'ı:ırma drvam etmiş, bu 
>~ ~ Iniitl'"k"irı olan her türlü faali-
~h~ .ınn"~ rr:ı kiveti ~östermiştir. 
~( ~~n ~"t:ı kalan ihtiyaçları muhak
ıı_ faıİ \'ııctı~11 1Tetirilenlerden çok da
~iı e adır. Fakat, en kısa zamanda 
'~ b n is1"r. niarr,rrinin de ayni sür,,1 ~~rıı:ı<'acn hakkında bize tam ve 

\. ır fikır vermektedir. \ "'la,.d. 
r~e ına~ bir kı~ım sokaklar kırk beş 
~i eıı·tl'ı~vle Maliktir. Belediye büd -
~1111 hın 1iran•n fevkine daha yakın 
~ bill ardll cıkmı~tır. Şehirde yirmi 
~ 1 e Vtılcın nüfus vardır. Sathi me-
~a hldtıha genic::tir. Bu şerait ta~- . l • ~ 

"'na~ arah b;r kövdc yeni bir !;ehır r -

~ ·~l'e ~'hette mühim bir mese1edir. . .. . w 
' af ~1ni sr'kc::.on bin 1irava ibia!ra Mara~ (Husuı;i) - Vali Sabri Çıtak ratle tevessn eden çıçek hastalıgı, bu 
~~ , {ak 'llnn M&rdin belediyesi, bir 1 geçen ayın yirmisinde gelmiş, istasyon emniyeLi bozdu. • w 
~ haıı:ra .. ıı. c::rm .. a elektrik meselesini da kalabalı'lc bir halk kütlesi tarafın • .. Alın~~ re~~i malumata. nazara12 ~ag 

es· trrıı~ ve sehri medeni ışığa ve dan karşı~anmış ve ayni köyde işe baş- koylerının bmnde 1 3, bırınde 8, uçun· 
~ u:.1l' il<' .. merleni ha~·a•a k~v~stur· lamıştı::. . . . . .· . ~?s~.nd.~ 1 müsab görülmüş, l 00 kişi de 

aıi b~tı<Jıın icin yegane mu hım ve Sabrı Çıtak, dahıliye vaz~feleı ını.n 
1 

o m~şt.ur. • .. 
~ aı 1~ l"l"lrıc::elc olan su ihtivacı da hemen her kısmında bulundugu ve bu Hadıseye derhal alaka gosteren Sı -
ı. fqtı ' 11tıııc; bulmıuvor. Lüzumlu istik- kısımlardaki \'Ükufunu milsteşarhkla ht ve İçtimai Muavenet Vekaleti, ma-
"" Yap ·· d 1 . 1 h 11" .. d 1 h t• •. d . t• 1r.ı ~ ~ ~ trıcı le üzere su mühendisi bay geçen epey uzun hizm:t n:1~d et erın • a ıne :.nuca. ~ e eye ı gon eıınış ır. 
~ ~a.rr Utat c;oc:ı1ırm;1.o ~elmis. \'e bu iş de takviye etı.niş o~.dugu ıçwı~ Maraşta Heyet, onlcy1.c1 ve kurtarıcı çalışma -
~ ı..,l' 1 r~l'ekcrı yirmi bin lıra, bele- yüksek başanıar gosterecegı mu?a~ • lara başı.a:nı~.ır. _Bu~la.rdan .başka ;n~r 
ta: f'itiban'l.\ac;ından is'ikraz olunmu~- kak sayılabilir. Maraşlılar da h~lus ıle kez te~~ılat. S!h~ıyesını t:ftı~e g.e .. mış 
\! ~inıksa:~·ın h"+amını vf' proi~nin bunu temenni etmekte~irler. Zı1:1 Ma- olan. mufe~tı~ ~ıhad Eror:ıl .~le vılay:t 
~~ l'nu ecıkıh tesisata bac:lanarak raş her bal{ımdan, cıdden hızmete sıhhıye muduru Ragıb Sunbul de, mu-

Yıl · ' · d d b 1 k .. ~ k ıcerisinde bitirilmesine calı - muhtaç bir vatnn parçasıdır. cadele heyetıııe yar ım a u unma . ~-
~ti ş~htin Ve> sehirlilerin bıışta ge- V!layetin asayişi normaldir. Sıhhi zere hastahk mıntakasına hareket ıçın 

lı.ııt ~<ıçı:'\'!"ı Pid"'rile<-ektir. durumu da, yakınlara kadar iyi idi. emir almışlnrdır. 
'~ltt:\1~ de fcydrılı mesaisine devam Geçenlı;rde Elbüs~a~ köy'lerinde; c.~ .. ..Resim, Ma:aş C. H. Partisi binasını 

dtt. Geçen yılın san iki ayı var vilayetlerin bınnden gelerek su • gostermektedır. 

Pazar O la Hasa n B e y Diyor ki: 

... Bundan b""y1e esnaftan 
şıkayeti olan halk .. 

... esnafın adresi ile birlik· 
te şikayetini gazetelere gön, 
derccekım~ .. gazeteler de bu 
ş:kayeti yazacaklarmış ..• 

Hasan Bey -- Demek kı ar
tık gazeteler sayfalarında nQ 
.siyasete, ne havadise, ne de 
tefrikalara yer bulahilecek
lerl. 

Sayfa 5 

Samsun fidanlığından igi 
neticeler alınıyor 

Fidanlıkta 90 bin fidan mevcuddur. Tezyini ağaçlar 
yetiştirilmesi için de hazırlıklar yapılıyor. Tarlalarda 
tabii dikenli tel işini görecek fidanlar da yetiştirilecek 

Samsun fidanlığı ndan bir köşe 

Samsun (Husıısi) - Samsun çevre -1 Iardan en az 8 He 1 O bin arası yetişti • 
sinin, tabiat güzelliklerile dolu olduğu rilmesine ehemmiyet verilmektedir. 
muhakkaktır. Hemen her yanında bu - Fıcianlık, bir de köylünün uitradığı 
nun eserlerine rastlanır. Ayni zaman - maddi zararları göze alarak köylüyü 
da Samsun çevresinin toprakları, zira· çok sevindiren bir işi ele almaktan ge
atçilcrin her yerde kolay kolay bulamı- Ii kalmamışbr. Bu «Gladiçya• adı ve • 
yacakları bir verim kudreti taşır. Ne rilen fidanlRr üzerindeki çalışmalar • 
yazıktır ki fenni çalışmaların eski de - dır. Malfım odui1u üzere Samsun çe\· • 
virlerde yokluğu ve Cümhuriyetten ön resinde yatmnı domuz çoktur. Bunla • 
ceki idarel~rin nlakasızlığı, bu verim rm tarlalarn nıus&llat olması bir çok 
kudretinden azami derecede istifade tedbirler alınmasmı mecburi kılmak • 
imkanlarını verememiştir. Buna rağ - tadır. 

men Samsun çevresi her vakit bir ti · Köylüler tarlalarının etrafını duvarla 
caret ve verim krynağı vazifesini gö - ç<:virtebilecek bir vaziyette bulunma -
rebilmiştir. Resmi alakalar daha o za - dığı için her an tarlası başında domuz· 
manlar bun:ı inzımam etseydi alınacak ların v,elmesine karşı mütevakkız dav· 
neticeler parlak olacaktı. ranmaktadır. cG1adi~va• fidanları bir 

Cümhuriyf't, ziraatçiliğe ön planda neVi d;kC'nli tel vazifesini görebilmek
yer verqiği için Samsunda da zirai kal- tedir. Köylü ıcın bu fidan bir nevi 
mmma bakımından ço'k güzel hareket· «mahsul kurta.,.an• dır. Fidanlık bu va· 
lere şahid olunmuştur. Bütün bu işler- ziveti hemerı gö:te almış, ilk çalışma e · 
den başka son yıllar içinde en büyük seri olarak binlerce cGladiçva• yetiş -
noksanlardan birisi de bir fidan!ık te - tirmistir. Bıınün kövlüyc dağatılmağa 
sisi suretile giderilmiştir. Fidanlığın salih fidar. miktarı 20 binden de fazla· 
bilhassa Samsun gibi bir muhitte oy - dır. Kövlü"r hu fidanlarla tarlalarının 
nayacağı rolü uzun boylu izah etmeğe 
lüzum vok:.ur. F!danlık yalnız iyi cins etrafını <:t:virin0e hu"ule gelen tabii du· 
ağaç ye°'tiştirme~e memu; bir bahçe de- var. domuzların ic;eri ı:tirrnesine tama· 
ğil, bilhassa nesli bozulan çok veıimli mıle m<'lni ol3h!Jmektedir. Sam'>un köy 
mahsullerimizi kurtarmağa çalısan bir lüc;ü vilfıve*in bu mese1evi düşünmüş 
nevi ağaç hRstanec::i ve yeni ağaç nesil- olmasına çok müt<>:."". · .. 
}erini tam manasile g~rbüz ve fa?·dalı Gene verıi yıl için danı··.< bir bah · 
olarak ortava çıkarma~a memur bır be • ! 

deu terbiy~ kaynağ:dır diyebiliriz. 
1 
çcnin plan1arı hazır ~~1::ış VP ~u-sa 

. w b d b" b k Ziraat mektebiyle Buyukdere fıdan · 

ıSakmdsun .. fidantlı~ı ~n anuş•uırr Buaçf~a lık'larına gereken siparişler yapılmak 
yı a ar o:::ır.e esıs o.unm • . . . l k 
şosesi üzerinde ve denize 500 metre üzeredir ... Bir f!danlık ıçın «damız 1 

kadar bir mesafede b ulunan bu fidan· bahçe~, şuphesız şarttır. 
lık Vilayetin ciddi ve yakından alfı.ka • Samsun fıdanlığından işte bu kadar 
sının güzel bir eseridir. Fıdanlık ola - iyi neticeler alınabildiğini sevinçle not 
rak seçilen yer bu işe çok eh·eri~lidir edebiliriz. 

~~~-----------de. Hem rüzgar istikameti bakımın • b. 
dan, hem suiamn noktasından. Fidan - Bir kurd sürüsü ır 
lığın şarkından Kürtün ırmağı geç • 
mektedir. Yaz kı~ kurumayan bu 1r • 
mak fidanlık için tabii bir su kayna~
dır. 

Fidanlık ilkönce bilhassa ihracat 
mevvalarımızm cinsleri üzerinde çalış
mak üzere tertib-ıta maliktir. Elma, ar
mud gibi yem!şlerimiz üzerinde yapı -
lan tetkikler çok iyi neticeler vermiş -
tir. Yalnız son yıl içinde, 20.000 küsur 

da\'Er sliri!~üne 
s~ la~rLı 

Kur< 1 ar davarları parça· 
ladılar, takat sadece 
ciğerlerini r lıp ga tiler 

elma fidanı aşı kalemi tam bir titizlik- Kızılcahamam (Huc;usi) - Kazamı· 
le Amasyanın meshur Misket, Çarşam- 1 ZPl Çamlıdere nahiyesinin Kovacık çift 
banın Cılabut ve Kavak elmalarından liğinden Hacı oğlu Mehmed isminde 
seçilmiş ve hepsi de tutmuştur. Bun • bıri Kızılcahamamın Çorak pazarından 
1ardan alınacak netice de zirai bakım - aldığı on bir davar ile bir danayı kendi 
!ardan çok miihim olacaktır. çiftliğine göndermek üzere Süleyman 

Elyevm fidanlıkta mevcud fidan mik isminde birine teslim ile yola çıkarıyor 
darı 80 bi:l. ıfe 90 bin arasında tahmin Süleyman davarlarla beraber Çorak· 
olunmaktadır. Buna zamimeten muh - lıkdere ormanındlın geçerken b iraz ile
telif çeşidlerden Ye en iyilerinden 300 ridc gitmekte olan dananın ka~mıya 
armud ve elma fidanı daha sipariş e - başladığını görüyor. danayı çevırmek 
dilmiştir. Geçen mevsimde yeşil olarak istiyor, fakat biraz ilerde birdenbire 
asılanmış elma fidanlarının sayısı da bir kurt sürüsü ile karşılaşıyor. Hemen 
SÔ bin kadardır. .ııeıi dönüyor, tabanlarının bütün kuv· 

Yeni yıl için. bilhassa vilayetin ver· vetile ağas nın bulunduğu Karacaörcn 
di~i direk•iflerirı güzel bir neticesi ola- köyüne gel"yor. Ertesi rün birkaç silah 
rak ( Tezy"ni ~-JraçlE.r) bahçesinin de 1ı adamla beraber ormanda araştırma
hnzırlıklan t~mamlanmıştır. Bu ağaç - lar yapılıyor ve davarlar parçalanmış, 
larn memleketin ne kada muhtaç bu - fakat sadec,,, ci<rer eri al nmıs bır halde 
lunduğunu izaha lüzum yoktur. Bu ne- bulunuyor. Bundan da kurtların da • 
vi ağnclann duima ve fahiş fiatıarla varların y lnız ci jerlerini alıp götür • 
hariçten sipariş ve tedarik edilmesine dükleri an','> lıyor. 
m~buriyet hasıl oluyordu. Bilhac;sa Sa~ olarak yalnız bir davarla dana 
cKatalpaı>, cPavlonya•, cSoforaı>, a:Ih- ormanın ayrı ayn birer köşesinde bu· 
lamu r», «Top - Aka~ya• ''e Mimoza fi· lunmuş, çiftliğe götürü1müşti.ir. Bu iki 
darılan üzerinde çalışılmaktadır. B un· hayvan da yaralı bulunmaktadırlar. 



• Sayfa 

1 HLdiıeler Karııııacla ) 

MÖSAFİRLİK 

K apı çalınır. ev sahihleri y~ 1 Misafiı'ler, tiı'th> titreye Utreye d)y

tedtr ler. Kadın kocasmın yü- lerler: 
- Soğuk yok.. egsen bis fazla llCak-

zQ:ne baıkar: t tı tın . 
_ Senin arkada.şları.nrlan biıri olmasın. an az:ze eyJTZ.. 

- Zannetmem .. heıiıalde senin de.fil- Saat on iki o~r. M:!Mfirler ayağa 
koducu dosUarmdan biridir. kalkarlar: 

- Afieders.in aen; benim oostlanm ne- - Müsaade edersenn, altık çok geç 
ye ded'Uroducu oluyorlarmış?.. oldu. 

- Fatla bilmiyorum .. bu zamanda bizi Ev sahtblerl mAni olmak iSt~: 
rahatsız etmenin. hiç de .manası yok ?,_a- - Daha 9dlt eıtten bu saaıbte '2:idllir 
tıa yemeğimizi bitirmedi«. Hem bu ~ • 

• ,_ • ~•uw-wJrl......... ml? 
ıam ben ı;inemaya gitme.!\, ıs;w_,"" ... ~·· 

0 
iki ld ,,_ ,_:, - n o u. 

_Benim de lt)Ue uyAum var ...... er- N k 
- e çı ar. 

kenden yatacaktım. . _Müsaade edin gidell:m. ba.,.cka ak,. 
- Allah beltiarını vermı.! 

pın. .. 
- Versin ki versin! Ev sah.fbleri, mbıafirleri kapıya kadar 
- Kabahat bl:7ıde. Bir misafir geoesi 

yapam~yız ki. 
te§Yi ederler: 

- Gene buyurun, her zama;n. ~riZ. 
- Siz de buyurun. blz de sizi bekleriıı. 

BOll POl'I.&. 

~ 
Çocuk elbiseleri 

Beyaz perdenin yeni bit 
yıldızı: Do Uy Mollinger 

Bu Felemenkli güzel kız, Avrupada Lirdenbire biiciij 
bir şöhret ka .. andı. Sinemacılar onun •çın " 1939 yı.ı ııtl 

(sinema perisi) olacak I" dıgorlar 

Kapı bir kere daha çalınır: 
- PaUıyor.lar sankli. 
- Haydi git aç! - Gille gllk!! 1 Solda: Küçük bir rnektebli için şrk bir * manto. Sı.kıea bel. Kruvaze göğüs. Geniş K"'dın istemiye istemiye yerinden ka1-

kar. Kapı kapanır. kol kapakları. Devrik ve oldukça geniş 
Kadın kocasının yüzüne bakar: bir yaka. Yalnız iki yanda kalan sabit Kapı açılır: 

- Ne iyi ettiniz, biz de koc~la şimdi 
sizi konuşuyorduk. 

- Gözlerimden uyku akıyor. bir sentür. Öniln tıplası bir arka. 
- Tam da gelecek geceyi buldUlar. 

- Tevekkelı deEil. kalb kalbe karşı
aır _ derler. 

- Bir defa otu.rdula.r mı, bir daha Sağda: Minimini bir mektebli için Mm. 
kalkmak bilrnlyonlar. kullanışlı. hem şık bir minimini rop. Yu-

- PaUadım, gi~eler diye gözlerinin varlak bir yaka. Kapaksız kollar. Önden 
Misafirler salona alırur: 
- Buyurunuz, şöy.lc otıurun; orada ra-

rçtne bakıyordum. ilik. Arkanın ortasında önfuı yanlannda 

hatsız olursunuz .. burası daha iyi! 
* dörder pli. 

M'ıe:ıfirler sorarlar: 
- Bir yeTe gideC<'k miydiniz? 
Ev sahrbleri birlfınlerinin yüzleine ba-

karlar: 
- Hlçb'r yere gidecek değildik. 
- Belk; erken yatardımz? 
- Ne miiııasebt, biz erken yatmayız 

ki! 
Ev sıthibi so'baya bakar. Soba OOJ'lülo

til.r: 
- Burası btraz soğuk galiba; sizi Uşüt

rniye!lm. 

Misafirler kapının dışında konuşurlar: 
- Ben sana g'bni:yoelim, dememfş rırly

dim? Öyle canım sıkıldı ki.. 
- Benim de. Hiç sorma! 
- Misafir karsılamayı bilmezler, mi-

safire na5ıl munnrele edileceğini b~ 
ler. Hele kadın, o ne yapma şey ... 

- Ya lrocası .• kfbirllnin b'ri, sanki kfb-
ri de kime? 

- Ne ıse yasak savdık. 
- Oldu işte. 

- Salonları da buz gibi i<l~, dbnduk. 
ismet HulWi 

c unl rı bi iyor mu idiniz ? =ı 
Elektrikli süngüler icad edildi Uğur getiren tuzluk 
Londrada, piyasaya elektrikli süngü Meşhur eı'kek sinema san'aıtıkAnlann -

ve diğer harb malzemeleri çıkarmak ü- dan Enrol F.l,ynn fUm ~virdiği esnada 
ıere bir şirket kurulmuştur. Bu yeni i- daırna yanında bi.r tutluk bulundurur. 
cadın nümuneleri İngiliz Harbiye Ne- Bu tuzluk an:ısının kendisill€ hediye et
zaretine tevdi olunmuştur. tiğf bir tuzlukıtur ki, san'atkar bumla bir 

Şirketin tcınıi « Viktor Stohanzl limi- uğur tevehhüm eder. Turzluksuz role çık 
ted şirketi» dir. tığı zaman asabt ve becerik6lı; olduğu 

Stohanzl Avusturyalıdır. Mühimmat hayretle gl5rü~ür. 
mühendisidir. Acemi efradla yorgun· * 
askerlerin bu elektrikli s~~giiıen ko • Tayyare ile a vgır gitme rökoru 
)aylıkla kulJanabileceklerını ummakta· 
dır. Kingsfurd Smith .isminde bir Aaneırika-

Bu silngüler a1e1Ade tüfeklere takı- 1ı tayynreci tek başına büyük h1T tay -
lıdır. Tüfe1'-le süngü arasında por<;e -' ;rare ıle Kalif-Omiyadan kalikımış, <filz 
lenden bir ensulasyon vardır. Askerin· hat.ta muhıtelif zikzaatlar yaparak .AkQ
bellnde bir tel 11e silngüye bağlı olan· vatöre bir haftada gitmiştir, Bu da lbir a-
blr pil bulunmaktadır. ğır gitme rökıoru addroi.1.-nekıtedir. .............................................................................................................................. 

Eski ve ı~eni 
Evlenmeler 
Burgazdan M. R. Ç. S. rümuzile 

mektub yazan okuyucum yirmi beş 
yaşın<ladır. İstikbalini temin etmiş· 
tir. Fakat evlenmek için çok tered
dlid ediyor. Diyor ki: 
«- Bizim babalanmız, anneleıi

mh, !birbirlerini görmeden evlen .. 
mlşlerdi. On1ann yüzde doksanı 
mesud olurlardı, hayatlannın sonla· 
nna kadar beraber yaşarlardı. Ben 
bugiin birbirlerini gören birbirleri· 
le yakından tanıştıktan sonra evle
nen birçok lnsanfar tanıyorum ki, 
btmların arasında mes'ud olanlar 
pek azdır. Yilzde ellisi evlendikle -
rinden bir müddet sonra ayrılıyor· 
lar. Geriye kalan yüzde ellinin ya
nsı iyi geçiniyorlarsa diğer yarısı da 
bir kere evlenmiş olduklarından ay· 
rılmıyorlar amma evlilik hayah on
iar için bir cehennem oluyor. Şimdi 
Eöyleyin ben nasıl evH?neyim?> 

* Okuyucumun görüşleri doğru mu 
yanlış mı evvela bunu tahlil ede • 
Hm. Eskilerin de, bugiin evlenenle-

rin de me~'ud olanları ve olmıyan
ları vardır. Eskiden evlenenlerin ay 
rılmaları daha kolay olurdu. Bugiin 
eynlmak çok güçtür. Aynlmak giiç
lüğünün evlenmek ve iyi evlilik ha· 
yatı geçirmek vaziyetile yakından 
bir alakası olmahdır. Çözülmesi ko· 
lay olan bağlarla bağlı insanlann 
müşterek hayat kurmaları, çözülme 
si güç bağlarla bağlı insanların müş
terek hayat kurmaları mukayese e
dilirse, kolay aynlanlann l:>irbiı~e-

rine daha baq1ı kalaca.klan netice -
sine varılabilir. Fakat bu da kat'i 
değildir. Daha doğrusu iki insanın 
birlikte yaşaması müşterek hayat 

kurması müşterek menfaatlere bağ
bdtr. Bu menfaat tam olarak birleş
tiği zaman karı ve koca arasında sı· 
z.ı.ltı çıkmaz. 

Halledilmemiş ve kat'i olarak bu 
böylerlir; denilemiyen bu işler için 
en doğru ve en mantıki görünen ci
heti tercih etmek icab eder. 

Binaenaleyh görerek, 'beğenerek 

anlaşarak evlenmek her halde gör -
meden görücülük yolile evlenmiye 
tercih edlımelidir. 

TEYZE 

---·---

Kürk~ü tayyör 

Kışın güzel günlerinde mantoluk ku
maştan yapılmış kürldü b.r tayyör giy
mek bilhassa gençlere çok yaraşır. Ku
maşı kalın olacağı için - hele bir de ya
katı kürklü olunca - aşağı yukarı bir 
manto yerm: 1utar. Üşümek tehlikesi <>1-

Dolly MoUlnger sım film.inde -ro.' 
Aslen H.olandah olan güzel ~ şfrin göredir. Telaffuzum bil:.ıl.1s bana )'" '1 

Dolly Mollinger 22 yapıt:İadır. Avrupa etmek-ıted.fr. Rorumü ıbeğendim. Fa1' 1t~ 
ıve hususile Fransada yeni parlamağa ğerlerinde ?l<luğu ~i .bu filmde dt> ;.,, 
başlamı~ da sinema hayaıtmm hiç te pek genç bır kız rolu yapıyorum. B. ~ 
yabancısı değlldir. Holandada şi:ırldiye ki tam aşk ve macera roUeri yapnı:ı~ 
kadar ibirçok filmlerde rol ya~ır. Bir rolleri yaşamak arzusmı.dayun. J 
İngiliz filminde dahi güzel bir roJU va~ Projelerime ~lince: Çelrosloval<'Vst" 
dır. gideceğım. Orada büyük bir filin ~ ~ 

Dolly Montnger ilk defa olarak ceğim, hil"Ç<>'k münakaşalara yol. 8 
• d' 

Fransada (3200 me~ irtifada) adında hala da. açmal."ta ~lan v,~xtase) fı~~ 
bir filmde rol almışhr. p nde b r f m çevırecegım Bana P .. ~ 

Geçenlerde meşhur F'ırarunz san'at.kan 
Albert Prejean ile birlikte (PJace de la 
Con:corde) adında büy!lk bir film çevir
miştir. BU flkn birkaç güne kadar Pa
rht.e gö~erilmeğe başlanacaktır. 

Bu filmden oonıra bu çok revinili yıl1. 

dızın büyü'k b·r şöhrete sahih olacağı si
nema muhitiooe rnuhal&:ak sayılınakıt.a-

dır. 

nerlik yap:ı'b'fecek çok yakışı.'lth bı1 ııı" 
i.ikanlı aramamı söy!lediJ.er. Şimd 1' 
nunla meşgulüm, meğer böyle bir ,;e 
ne kadar da güç şeymiş!. JI. 

Fransız sinema muhitinin kana tİ 
göre bu güzel s'nema yıldJzı 1939 sen 
nln •sinemr perisi> olacaktır. 

Fransız sinemacılarınm pek büyük bi:r 
En son çevıir • ehemmiyet atfeyledikleri Place de lla 

m·ş olduğu cFırou Concorde Cilımnde Dolly'nin vazife ve 
Fırou ~ filminde 

rollerini kısaca aribtalım: 
r:üzel sinema yıl • 

Dolly bu bilyük fılmrle bir Macar kı- dızı Lu·S<' Rainer 
zını temsll eylemelk.tedir. em5als z bir rol 

Bu köyfü Macar kızı Macarisfarun b:r yt!pmı tır. Sahne 
ist<ıs)onmıda gazete satmaktadır. Bır kn- vazn Richard 'It'lor 
dm müş' C'risine gazete sataıık~n birden- pc bu yıldız hak • 
bıre tren k:ılkar ve Dol]y içinde knlır. kında diyor .ki: 

maz. Kürkler. mantolar içinde bürünmüş Bövlecl' doğru Pnrise gelir ve Ccmoorde - Luise Rai -
kadın sıhıet]('ri arasında tayvür içinde 

görünm<:k gözde sıhhat ve gençl:ği can-

m<'vdıınından geÇ111('ğe teşebbüs eder. F::ı ner n .rekası cil -
kıt tam bu smıda bir otomobil kendisini hamı. a tamamile 
çığnıyccek gib' olur. tabaiyct eyleme _ Luise Rainet ...,·' 

landıran hoş b'r manzara ol.ur. ""Y 
Şoför rolünü Afül'rt Prejcan yapmaık- sinden ;!eri geJ.mcktedir. İlhamı arıı ; 

ModC'limiz böyle bir tayyördür. Şu son 1 1 1 }il' -' 
tadır. Aslen zengin bir dük o zın eğ ence Jham ona doğrudan doğruya ge j

91
,
1 ay modıe1lerir«lenrlir. Kupu p<=k sadedir. olı;un di~ e şoförlük yapan delikanlı kızı yıliJz kendisıle bir! 'kıte rol yapar' '! 

Dar eteği, düz kolları ve ceket' her siHı- kurtarır. Binbirlerini gör.ünce hemen· de- hepsini te<;'ri ahında bulundurur. 'f~t# 
ete uyar. Omın bütün değişikliği kürk lıce sevişm€ğe başlıyorlar. Birçok mace- filmlerde dahi müşkülat nedir b / 
bandJarında ve ceblerinde. rnlar r''l'İ"'İr]("I', ayınhrlar ve niha.yat Her şeyi derhal ezberler, no.t eder 'e 

Ceblcr karşıhklı nervürlerle süslü. yen den btılu~up b:rıeşerek evlenirler. vnffak da olur. ~ 
Dolly Mdlliın.ger fransızcayı wtif bir Oyurılnrmdaki muvaffakiyetıi }lnJ(I' ...t Bandlar ılik düğme yerine. cep k".?-narla- b vv 

Felemenk şives! ile tekellüm etnnokıtcdir. da kcndis ne sorulanlara şu ccva ı 
rına geçir lmis. Kol kapak1arına da yırt- Kendisi 11e görüşen bir muharrire de- miştir: 

11 
~ 

maçlı bır kepak hissi veren bir şekilde miştir ki: -Oynamak çok Joo)aydır. Güç olB 
çift sıra konulmuş. Yakası dik. c- Bu CiJmde'ki rolüm tam şahsiyetime az oynamaktır! , • ./ .... .................................................................................................................................................................................. 1 

. ~---------------------------------------Bs ca ks ızı n maskaralı ki arı: Rüz~f!Ô.r olmaı;ınra ... 
----------·~ ___.,,,. 



..,. ' 
ocak barındırma odaları 
ocuğu sokaktan kurtarmak 

'6 ~ için nasıl çallşıllyor? 
....:~~anede mecmua okuyan küçüklerden biri başını kaldırarak sualime cevab 

• _''Cok memnunum, tabii... Akşamlan annem babam gelinciye kadar 
IOkaJC:ta donuyordum. Burası hem sıcak, hem de karnım doyuyor.,, 

T ARIHTEN SAYFALAR 
Osmanlı tarihinde 

ilk saltanat kavgası 
Yazan: Kadircan Kafh 

1383 senelerinde Papa 'beşinci Urben 1 dalalık sa)'ıdı. Aldırmada. Fakat Selini»
Blzans imparatoru Yuania Paleologosu te vali bukmlın kude,i Emanuel. nesi 
kabul edi:yıordu. Bu adam genç Osmanlı varsa ıattı, babumı 1erbat bıraktırdı. 

~ Ban ndınna odaımda m.inimin.Uere kahvaltı 
\it · Yedi YBŞ111da miniminlı se- tebıden çıktıktan aonıa çantaam eve a., 

h\'ııı. Göğüslüğü, eski, beyaz tar, 80kskta 1ıo'ı toprak. çamur içeıisinde 
~ keıutrıarı, değ~ek başka bir yuvarlanır, tramvaya atlar, türlü ahlak .. 
lıh:', 0lnıadığı için. fazla yıkanmak- sızlıklar öğrenir, mektebin ve ailenin 
t. ~ Zeki gözleriıle bize ba- tuitur.mağa çall§tığı tıeri>iye aşısını yaba-
-._ nileştirir... hele .zaruret yüzün.den anne-

6tleden sonra mı geliyorsun leri. babaları çalışmak mecburiyetinde 
olan çocukLar en kestirme yoldan sokağın 
tebaası oluT, bir (sokak çocuğu) halilıe 
gelirler. Bilhassa talebe ço.kiuğu yü7.iin
den mekteble.tde tat'bik edil-en çifte tedl. 
r~sat, çocuğa günün yarıdan fazlasını te
berril etmektedir. Bu yümen üç saatlila 
bir mekteb :misafirUğinden &Om'a çocuğu 
ağaç tepelerinde (Tar.un) g'.t>i bağırn-
ken, köşe başlarında ellerinde ma.ntal' 
tabancalan, mendilleri burunlarma ka
dar bağlanmış Tim Mak Koy'u taklid e
derken görürüz. 

İstan'bul Kültür D:rektörlüğü, bü«in 
bunları ınazarı dikkate .alarak, ileri mem
leketlerdeki .bu içtimai teşekküllerin kü
çük bir nümunesini meydana getinnir
tü-: İki gün e\1Vel aÇ'Llan (Çocuk bann
dırma) odaları .. 

Gaye şu : 

cİlk okul zamanları dışında, barınacak 
uygun yerleri ohnıyan işci 90Cuk.la.rmın 

okul içinde yardım göımeleri, sokaj'ın 
menfi tesirlerinden kurtarılarak müte
hassıs öğretmenlerin nezareti altxlıde ye
tişebllmelerini. ve güırrlü1t va2ifeler.int 
harızlıyabilmelerini temin ..• 

Bu 90k bayırlı ve ümidli tefebbiisün 
faaliyet sahasına geçmiş ,eklini gıönmek 
için ayağıma üşenmedim. Bunlardan Fa
tih 13 üncü ilk okııkındalcini. ziyaretd 
gıttim. 

Mekteibiın geil'ç ve çalışkan başöğre~ 
m<'ni Sami Tav beni nezaketle karşılm 
Suallerime cevab vet'dJ. görmek istedik
lerimi gösterdi. 

Yazımın başına ay;nen aldılım .koDUf" 
ma bittikten sonra başöğretmen dedi ki: 

- Bu çocuk, öğleden sonra gelir. Mek
tebimi2xle çifte tedrisat yapılıyor. cSeni 
barındırma odaSJıDa alaymı!ı. dedim. 

- Olamazr 

devletinin müthlf tazyiki karşısında tit- Yuanis payıtahta döner pömnez üçüıı-
remif. tahtını ve tacını kaybetmeldten cü ojlu Teodoru Bwuya gönderdi: 
korkarak Papadan yardım dilemneye 1 

- Orclumı1Jda himıet etm-ek şerefini 

gelmi~l Asırlardan.beri katolik kilisesi'- oğlumdan esirgemeyiniz! Size kal'Şl olan 
ne saraıbnaz btr kin w nefret beeliyen hürmetim ve bağlılığım daha çok attmış
ortodoks kiliaesinl de Papanın hildmiye- tır. Teveccnhlerinizden beni mahrum et
ti altına verecefin,i söylüyordu. Sonra meyinizf 
Papanın önünde ilç defa secde ediyOl'; Dedirtti. 
onun ayağını. elini, atzmı öpüyor; 111~ Birinci Murad, ın puatorun kusurunu 
fen, Papanın bincqi katırın yularını çe~ bağııladı. 
mek şerefine kavquyordu. İmparator oğlu Andronikosu affetme-

Bizans lmparatoru bu şerefsiz hareket- mişti. Hükimlet işlerini Emanuel'e verdi 
!erden. ıbu haysi~ fedaklrlıklanndan And.ronikos buna çok kızdı. Kaybettiği 
hiçbir fayıda göremedi. Çünkü Papanın saltanatı zorla ve entrika ile ahnağa ka
nüfuzu Avrupa ltrallannı bir haçlı seferi rar vıerdi. 
için birleştirecek kadar kuvvetli değildi. Fakat bu ı.Ji tek ~na yapmadı: O 11-

Yani Paleologos ilmidsiz ve pişman bir rada birinci Murad Anadoluda bulunu
halde Ramadan ayrıldı. B"r zaman BODr- yordu. Rumelideki kuvvetler fehzadeı 
ra onu Venedilme tfÖl'Üyoruz. Orada dur- Savcmuı idaresine bınkılmı§tı. Amroru
madan borç yiJW; kendisine 1.lyık oldu- kostan gelen adamlar genç fehadeye fı
ğunu aöyled;li bir l:Jtipm içinde yafl- RldadılJr: 

verıilfılor yu-du. Venedilbı fabeileri Bizanstarı ge- -Sultan MW'&d şehzade Beyazıda 90k 
- Şu halde burUl ~ biır aalmakJ .. lecek ·olan paralan karşdık tutarak bol ehemmiyet veriyor. Saltanata Olla bıra-
- Evet gaye o.. bol kredi açıyorlar; fakat günler ve haf- kacatına ve .•izin açıkta kalaca.juııza 
(Çocuk barındnma) odası 200 metre talar ge9liği halde higbir para gelmedi- şüphe etmeyıı.ııiz: Ef~~imiz And.ronin 

karelik bir ~ paV'WWI Ortada bil' ğini görerek slnirleni'~rlardı. di~r ki: eler 1m ik:ımız birleşmiJ olsak 
··J~- +__ d bekle kt .- fhtıyarlamış olan babalarımızın üzerine 

Ping-Pong mesası .. iki yüz kitab ve mec- unparator a me en tJNntmrL " " " 
. yurur; müşterek ve fena talihimizi iyilJ. 

mualık bir kütübbane .. NV>ttk.lar müta- Yola çıkacalatı. Fakat Venedık memur- ıır. • -"-il' . 
3'~- 5 e çevır~.u ınz. 

leadalar. Çocuk mecmuaları oku~rlar. ları ona gelerek: Bu sözler şehzadenin zaten saJıtanat ar-
İki parti olarak geliıyorlarmış. Birinci _ Cümhuriyetin hududlarından dışarı zusUe çarpan kalbinde pek tatlı akisler 

parti 6,45 te geliyor, 11 de çıl«YOI", ikinci çıkamazsınız! yaptı. Gerçekten son zamanlarda bir ke-
parti 14 te geliyor, 19 da paydos olu)'Ol'- Dediler. nara atılmış bulunu~rdu. Bir hareket 
muş. Bu suretle gelir gelmez yasa ve te- - Niçin? yapmak, şimdiden saltanatı elde etmek 
mizlik muayeıesi yapılıyormuş! - Borçhı bulundU'ğuııuz paralan ga- akıllılık olurdu. 

Bu saatler arasında ~klar, salon o- rar.ti etmeniz lbımdır. İki pl'e'M çabuk anlaştılar ve asker top. 
yunları, mütalea, müzik, resim vesaire Ona kim lrefil olurdu? Teminat olarak lamağa başladılar. 
ile meşgul oluyıorlar. Öğretm.en!'eri ter- ne \"ercbiiirdi? Murad bunu haber aldığı zaman ka• • 
biyevi masallar aıil.atıyor. ı .,. 

Bizans imparatoru yabancı bi!' me~ arı çatıldı ve sakalı titredi. İlk olarak, 
Sabahleyin geldikleri zaman kendile- Iekette mahpus kal<iı. İstanbulda kerıdi Bizans imparatorunun kendisine ihanet 

rine çay ve t:andu'VfÇ veriliyor, akşam • yer·ne bıraktığı 0x.ıu Andronikos'a halber etmesi ilitimal' · düşündü H -
lar1 da 'l:>ir kahvaltılar.ı var. 5 ını · emen gem• 

yolladı: · derdiği bir elçi '11 emri götürüyordu: 
Sami Tav diyor kf: / ist kil' I - Rumelfd ... kı' 1 esad egver onun _,.__, - Ne yaparsan yap, · ersen ıse e- .. ı ~1 
- Bazı çocuklara aileleri ihtimam et- al fak t be · ~-gvı' lse buraya kadar gelsı"n ve ı"sbat e~ rin hazinelerini bile mrla ; a nı ı.n: ... 

iniyor. Evde annesi. babast var, fakat h;ç bu rezaletten kurtar! sin! Eğer gelmezse şüphelerimin &ğrı. 
me~l olmuyorlar. Çantasını atınca doğ- Andronıloos rahat rahat ve tek başına olduğuna kanaat edeceğim ve bu hiya 
ru tramvaya aUamağa koşuyorlar. Bu d Duru d k netı·n cezası pek mu-•'Lış· olacaktır. saltanat sürüyor u. p urur en ı.=ıı 
gibileri 1'0rla &lıyonnn, burada meşgul kendi elile.· bu istiklilden va~eçrneyi bu- (Det1amı 14 üncıi •ayfı&daJ 
olsunlar, ,sokağı unu.tsımlar di~. zira ······················ ·- · .. --···· ..... ········ ·-·········--.. ····•••••••••••••••••••••••••· .. ·-·········-···----
bunlar sok.ak çocuğu olınağa meyleıtmiş--
terdir. 

Çocukları buraya ıaındırmak için eli
mizden geleni yapıyoruz. 

Küçük bir çocufuıı yanına oturuyo
ru~. Mecmua oku}'IOr: 

- Nasıl diY')rum. buradan meırmU11 
musun? .. 

-Çok! 

- Sokak mı iyi, buram mı?M 
- Burası ... Akşam annem. babam ge-

li.nciye k :ıdar sokakta donuyorum. Bu
rası sıcak, hem karnım doyuyor. Ben ak
şam1arı yahuz kuru elmıelde zeytin ye
rim. Burada sıcak çay var. 

Çocuklarmn karşı derin şefkatle bağb 
başöğretmene cAUaha ıamarladık. diyo
rum! 

Yazımı şu satırlarla bağlamak isterim: 

Kasablar 45 kuruşa 
Karaman eti 
Satıyorlar 
3üleymaniyed.e okuyuculanmızdan 

Rıza Bnk bildiriyor: 

cak bir haldeyim. Alikadar makam 
lara arzetmenizi dilerim. 

* OkuyucuJanmu.a cevablarnms 
Okuyuculanmız<Jan Beyazıdda e 

me1cli nafıa fen memunı Bay Osmana 
İkincıkanunun 15 inde ga.z kurslan 

açılacaktır. 

* Okuyuculanmızdan Eldztğda maha. 
kim şubesi miidılrü BO!JJ Necmeddin 
Ôrge: 

Çocukları sokaktan kurtarmak için bu 
teşkilltı "enişletmek,, daha şümullü bir 
hale getimıek bizim vazgeçemiyecejimiz 

Cevabını verdi. Çünldi size anlailıb iflerden olmahdır. 

Belediyıp et satışlanna nark koydu
ğu ve pazarlıkMz sat11 kanunu da 
mer'iyet mevkiine girdiği halde, hlll 
bircok .semtlerde kasablar et1 bildik
leri fiata satmakta devam etmektedir
ler. Dün Tahtakale civarında bir ka
sabdan et almak ?tedim. Bir kilo ka
raman etıni 45 kurup verdi. Ben eti 
narka göre vermesi Uzım geldilfni 
86ylediğim ve berindeki etikette 36 
kurus oldulu halde; bana karaman eti
ni Jr.endilerinin 38 ku~a aldığını ve 
45 kuruftan aşalı vermesine fmla\n 
bulunmadıtmı aöyledi. Bu ~azlyet kar-
11smda allbdarlann dikkat nazannı 
çekmeli lilzwnlu buldum. 

Radyo programı gazetemize veTildi· 
ği .gün neşrcdilmektedi'r. Bu sebeble 
arzunu:nııı yerine getirilmesi bugünkO 
fekle göre imkAnsızdır. fekilde kardeşlerine büıyonnUf. İ§te Hayır&eYer vatamaf)ır: 

(Bar.ındmma odası) nm gayesi budur. Arasıra eliııizl (Çocuk barındırma) o
Evde önsesi <>lmıyan. annesi, babası ça- dalaruı.a uzatım&. ~ bir 
lışan çocukları buraya almak, burada kutu çilılolata ftJ& fl'ker, fakir minlmtnL 
meşgul etmek Ye bnıdisile mep oJmü.· Jere hayatlannı daha p ~ on.. 
bu surelte sokağm kötil tll!lllrlerinden ko.. lan 80bktMl biraz daha uzaklıftıraca». 
rumağa çalışmald tir. · llUfd Safa.~ 

* Bet senedir nftfm efhdanı alamayan 
bir g6çmen 

Okıtyuculanmudım Bigada H~ 
mf" hantnda Razgat göçmenlerinden 
Ramaıan of1lu Ali yazıyor: 

Ben Bulgaristan göçmenlerindenim. 
Firar suretil tek başıma beş sene "
vel Bigaya geldim. Nüfusa geçmek ve 
nüfus cüzdanı almak için tam beş yıl
dır uğr~ıyorum. Nüfus memurluğu 

ctabiiyet kAğıdm yapıldı, JAk"n cevab 
gelmedi,. diyor. Beş senedenberi bü
tün didinmelerime rağmen vatandaş
lık hakkını alamadım ve iakAn mua
melesi göremedim. Hüviyet dlzdanım 
olmadığı için maişettmi temin için baş
ka kazalara. da gidemiyorum. Beni bu 
halimle hiç kına ne çırak ve ne de 
çoban diye yanma aıım,or. Çok acuıa-

* 
Okuyuculanmızdan Gemlik Hamı. 

diye mahallemnde lnikW caddeıi71M 
Bav Ali Cekigile: ·-Usulen belediyeye müracaat ediniz. 
Talebiniz kanuni ise yerine getiriJ.ece.. 
ğı şüphesizdir. 

* Namıic Kemal hakkındaki bir flCIA 
11a cevab gönderen obı 'J1lCUmıı.?4: 

Mevzuubahs kıt'anın noksan yazılışı 
herkesin bildiği bir şeyi tekrH etme
mek içindir. 

* Okuyuculanmızdan Nazmiye: 
Şahsi mütalea kanştığından deva· 

mına imkln gıörillemedl. 

* Uşakta Müfffl han YerU Mallar E1'1 
Nuri Erka.yaya: 

F'otograf tahlili bir ücrete tAbi de
ğildir. Arzu eden okuyucutann gön· 
derdikleri fotografiar mütehassıs ar
kadaş:mız tarafından tahlil ve nesre-
ctnır, . 



8 Sayfa SON POST~ 

.. ta yan donanması 
.. 

Bir (Fransız -Italyan) harbinde bu 
donanmanın alacağı netice ne olabilir? 

[ "Son Posta,, nın deniz işleri mütehassısı yazıyor ] 

•. .~ .. 

.,. 

ltalyan donanması kruvazörlerıinde n üçü bir manevra ~sn~n®. (öndeki Kont dl Kavur zırhlısıdır.) 

Bu meVZt. etrafında yazılanlar, yapı- Türkiye, Romanya, Lehistan vesalre ve-ldeniz ticareti, ~lr mi.iletin refahı bakı
lan münakaşalar ve hatU varılan hü- sairedir. BinaenaleyQı Rus kara kuvvet- mmdan çok muhilmdir. 

kümler başkn başkadır. Bunlar hakiıkat- l7rlnin, sulh zamanında, mer.?leke.te tak· ltalyanm vaziyeti 
ten arJ veya kı)'ltlletsizdir, demek iste- sımi sadece bu komşulara gore yapılır. 
miyoruz. Fakat katolik devletler ar.asın- Bunlardan falan dost, filan dü.şmnnd:ır! İtalya etrafı . denizlerle çıevrilmiş 

· daki bugünkü gergini k münasebeti:le ev- 0 halde kuvvetleT de düşman tarafmtla ve yalnız denız ticaretile yaşar 
veıa bu kuvveti ve bı·ı~ı.are de Fransız bir memleket olması dolayısile deniz 

.lddJ fazla, dost tarafında az ohnak üı.ıere va-
ku~tini yenı:den gözden geçirmek pek ta.na )·ayılır. kuvvetlerine daha ziysde muhtaçtır. Belı-
te faydasız olmıyacaktır. ki ordusunun, Düçenln söylediği gi:bi bü-

Halbuki denizlerde bu husuiseıt yok-- yük muzafferi yet kazamnası ihtLmaI da-
Kara ve deniz kuvvetleri tur. o halde hilktımetler denl!Z kuvvet- hilindedir? Ve be1ki de Amer.ikaya ka-

ler:ini. dahn sulh zamanında, en kuvvet• d r ı h llnd k t ı ri &rasmdaki farklar ar o a e uçaoa ayyare e Ol'• 
li ve en uzak devletlerin taarruzu ihll- taılığa tahminin fev'.kinde dehşet saçabi-

Kara ve deniz kuvveOeri axasıooa ba- mallerini hesablıyarak hazırlarnalıdıw~ar. lir. Lakin bunlara ı-ağmen §uraısı muhak
slt fakat o de.recede mühim bir fark var- Bu zaruretin kıymeti, denizlerin zqin kaktır ki donanması. harb zamanında, 
dır. Orduların kıymeti, yal'nız hem!hu- edici bir vasıb olması dblayısile aa1anak- lazım olan ham maddeyi selametle taşıya 
dud bulunduğu k<YITIŞU ordularla muka- tadır. Bugün bir met.re de olsa sahili bu- ma'Z.Sa, maıneviya11tan ziyadle maddiyatı& 
yese edilir. Mesela, Rusyanın. komşuları lunan memleketler için deniz kuvvetli ve (Devamı 10 uncu !ayfadıl) 

• BirincikanUll 

C Garib ve merakll şeyler :J 
Amerika iki yararns 

çocukla meşgul! 
San Fransiskodaki maliye hazinesi elektrik -1e 
tertibatı ile mücehhez çelik bir kaleye konulnı , 
Girilmesi imkansız denen bu kaleye iki çocuk gird 

Bundan iki sene evvel, Amedkalılar 
San Fransiskoda dünyanın en muh -
kem, en modern maliye hazinesi bina
sını inşa etmişlerdi. Bu hazine bina • 
sının kaleden hiç farkı yok idi. Duvar
lannın inşasında bol mikdarda çelik 
kullanılmıştı. Otomatik tehlike işaret
lerini havi idi. cı71 jce girenleri ve kaç
mıya teşebhüs edenleri yakalayabil • 
mek için hususi gaz tertibattan yapıl
mıştı. Ckce Ye gündüz ot-0matik detek· 
törler işlemekte idi. 

Bu binanın muhafazasına küçük bir 
ordu teşkil edebilecek mikdarda gar -
diyanlar tayin eôilmişti. 

Fakat bütün bu tedbirlere, aylarca 
tetldkattan .sonra yapılan pl!nJara rağ
men kalenin aŞllmaz bir şey olmadığı
m iki çocuk meydana çıkarmışlardır. 

Çocuklann isimleri: William Galla • 
che:r- ve Francis'dir. On dört ve on beş 
yaşında iki !kardeştirler. 

F~ı afacanlar su borularına tırman-
' mak suretile üst kata çrkmağa ve pen
"erenin binni açıp içeri girmeğe mu • 
vaffak olmuşlardır. Burada gazetesini 
okumakta olan gardiyana gözükmeden 
içeri dalmışlardır. Kaleye girmiye mu-

Renkli duman çıkaran 
yeni sigaralar 

vaffak olduklarım dışarda 
arkadaşlarrna bildirmek için oo; 
rer taş fırlatmışlar ve aynı Y~~~ 
mıya uğraşırkea yakalanmı~j 

Çocuklar şu sözleri söyle:rnJŞ1 6'f 
- Maksadımız alaydır. Ari<~.t 

mızla iddiayr. gitiştik ve kazBil""t 
raya girmek meğerse ne kadar t 
imiş! Biz muvaffak oıanııyac' 
sanıyorduk! 

Mahkemeye sevkedilen ~ 
pek hafü bir ceza verilmiştir. Sıl 
da tecil edilmistir! . \ 

Ç-Ocuklann bu harikutade rtı~ 
kiyetleri üzerine Amerikan ~8 t 
zaretini ve bankaları pek b?Yll~·e 
dişe ve telaş kaplamıştır. Jçerı,1'1' 
senin giremiyeceğini sandıklafl tV 
azzam cHazine• binasına iki Ço' 
dikten sonra.... ~ 

Mahkemeden sonra emniyet ı 
ri çocukları çağırtmışlar ve «~ 
girilmemesi içi11 ne yapı.Jmak 1 ô-1 
diğini sormuşlarrlır. Çocuklar 
alaycı bir tavır ;le: 

1 0 
- Kapıl.qrı sıkı kapayınız. 

!erdir! 

"Nuh gemisini,, ya 
Yugoslavyalı köYI 

Otto Miller namında bir adam sigara Yugosfavya köj•lülerinden 
içmek zev.kinde büyUk bir inkı1ab vukua Mil<>viç geçenlerde köyüne 

şiddetli yağmurlardan ürkerel< ıt 
getirecek bir ica.dda bulunımuştur. Bu a- bir cNuh gemisi> inşa eylemiŞ :; 
dam sigaranın dumanlarını renkleındiır - ailesi efradını ve .hayvanlarını "r. 
meğe muvaffak olmuştur. Bu yfüıden pekı mişt r. Fakat geminin i'kanali ile 
yakında kır.mızı, beyaz, san, yeşil moc run kesilmesi bir olmuştur. l3ı.J 
dumanlı sigaralar piyasaya çıkacaktır. inşası için bütün varını yoğun~ 
Bu dumanları renkli slgaıralara bilha$a lemiş olan Dragntin üstelik 
kachnların tv\k raır.bet e·•ıı~ceklen· an • miştir. Bu yüzden alacaklıları Jtl ~ 

r- f9 ,,,. .J ~ ye mürncaat ederek cNuh ge 
laşılmaktadır. hac;z :koytlurrnuşlardır. 

ra ir taraftan, hanı hanı çeyizim 

lg) ha7.ırlıyorlardı. O, dermansız· 
lığını bahane ederek buna iştirak etmi
yordu. Hatt.iı tamamile lMrnyıd davra· 
myordu. Ve bundan gamba gelen 
kalfaların, başın~ kakar gibi yaptıkla
n muameleyi tam bir Uıkaydi ile karşı· 
la yordu. 

Son Posta'nın Romanı : 15 --------

Kendisini bu hale düşüren Molla be 
yin bir daha yüzilnil görın€m~i. Yal · 
nız, büyük kalfa RAmdilin, ağzımdan 
kaçırdığı: 

- BeyefendiyP dua et! O emretti de, 
sultanlar gibi donamvorsun. Yoksa se
ııin gibi yelll)za zırnık bile vermezler -
di... 

T Akırdı!"mdan. Mollanın kendisile 
Alakadar olduğunu anlamıştı. Lakin bu 
an1avıs onun Uz~rlnde, punınınu okşa
maktan bnslra h!c bir tesir vapmamıştı. 

Varacal\"ı adamın kim oldu~nu da 
merak etmfvordu. Ahdı vardı: Onu 
ııevmiverekti. Sade onu deM1, hic bir 
erke~i.. Bundan ı::onra. onlara ram o1-
rnıvacak. onları kendine ram edece'k
tt. Cehalf"tirıe ra~men. kendi kendine 
felc:efe vilrlWlvo,.du Bütün fnc::anlarm 
ve bilhac:c;n kenclic:ini i~al ederek bu 
vazivetP di.işüren cinsin ac:lcn Ş{'mıatine 
kanaat eetlrrnişti. O şenaat v~ denaf>ti 
badema kendi zev'kfne. e~lencMine, 
intikamına ~Jet etmek azminde idi. 

Çeşmie-ill hamfendi. bir müddet R5· 
nftvı eöz~tlt-rHkten sonra, kocasının bu 
isde ta.mamtle masum bulundu<>ı.tna 
inanmıc::tı. Bu inanç. kıza karşı muame-

lec:ini yumu.~atmasma da sebeb olmuc:
tu. ÇekmecE>sindeki döküntü sırça taş

lardan ona bir cift kilpe, bir #?{il yüzük. 
bir de hOİ07. rnnPc;i yaptırttı. ÇeVİZ Satı• 
dınına da. jslerne1i bir hamam takımı, 
bir iki tane de sırmalı bohça kovdu. 
Eski entarilerinin en aihrlarını bozdu
rup. Rananm boyuna posuna göre dil· 
zelttirdi. 
Hamamcı ile bohçaC1 Ülfet hanım 

~nü kararlaştırmışlardı. Adamca~ız, 
kendisıne ballandırılan bu Zümrüdan-

"Ah ne baygın bakışın var, 
~.~ . t'* t l tJ;tt U$1 rztı; g:tl~"' O?{ B fJJ•.il I· ;~Ô~~o 

i;~NEBLUI<~ a beıaz şemsıYell ! ,, Enw 
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t o S.yfa 

Tayyare kaçakçılığı 
• • • 
ı ının son saf has 

(BaştaTajı 1 inci ıayfacla) 
~buk anlıyarak Rornanyaya geçtiği, o
r.ıdan da gene dostlannın sayesinde 
ttevkif edilm€kten kurtulduğu, şeklin
& söylenen şeyler bu gayrimevsuk ha· 
l>erler arasındadır. 
• İstanbuldn ve Romanyada Ekrem 
J{öniği koruyan dostlan kimle~? 
Türk mü, ecnebi mi? Belli değil Isim· 
[er! ve hüviyetleri ise hiç meydanda 
yok. 

Onun içindir ki, rivayetleri rivayet 
<>larak telfıkki etmek, işin en doğrusu, 
akıiane cihetidir. 

Muhakkak olan şu ki, dün de söy • 
lediğimiz gibi ~ecen yıl hadisenin zu • 
1ıun1 sıralarında İstanbulda bu mesele-
1ye aid muhtelif rivayetler deveran et
'miştir. Ve gPnc muhnkkak olan şu ki, 
geçen sene söylEnen rivayetler gibi 
aiin söylenen rivrıyetıer de rivayet ma· 
1ıiyetinde kalmışlardır. 

Bununla beraber geçen sene hadi • 
senin meydana çıktığı tarihlerde İs • 
tanbulda ve Ankarada Ekrem Könik i-
1le Hariciye memuru Ruhi hakkında 
lbazı muarnelf'ler cereyan etmiştir. 

Bu muamelelerin mahiyeti nedir? 
r.rabii ilerid" ~öylenecek ve yazılacak. 

Diğer taraftan şunu da kaydedelim 
ki, Ekrem Könık. Fransada bir otomo
bil kazası neticesjnde hüviyeti anlaşı -
farak tutulduğu hakkında dün verilen 

haber tahakkuk etmemlştir. Daha doğ 
rusu, Ekrem Köhik, Fransada bir oto
mobil kazasına uğramış ve bu kaza ne
ticesinde tutulmuş olabilir. Nitekim bu 
rivayet daha iki ay evvel Beyoğlunun 
ecnebi mahfellerinde deveran ediyor· 
du. Fakat bu mesele hakkın<la Ankara· 
ya resmi malumat gelmemiştir. Bina· 
enaleyh, Ekrem Köniğin iki üç güne 
kadar İstanbula getirilmiş olacağı ha· 
beri büsbütün manasızdır. 

Muhabirimizin resmi 
mehafilden 

al ığı malomat 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

1 - Birkaç ay evwl adliye tabnoikatı 
sıralarında Fransaya kaçmış ob.n Ekırem 
Köniğin tevkifi ve Jadei mücrimin mu -
Jcavelesi mucibince iadesi için Hariciye 
Vekaletine müracaatta bulunulmuştu. 

Hariciye Vekaleti Fransa hükfunmi nez
dinde bu hususta lazım gelen teşebbüs • 
leri yapmışsa da Ekıremin bulunup tev -
•ld edild:ği.rn! dair ihemi.z resmi bir cevab 
nim~ değildir. 

2 - Hariciye Vekaleti memurlarmdan 
tevkif edilen yalnız Ruhidir. Ve Ruhi ha
len Ankara tev.kifhanesinde bulunmak • 
tadır. 

D" nk" maçlar da zevksiz ve kar ş k 
bir halde geçti 

\Ba.<·tarafı !) uncu Bayfada) 

Mntbunt takımı Bursaya gidiyor 
Geçen mevc: m ya.pt?ğı bfiıtün maçları 

'büyük bir sayı fatıkile kazanmış olan İs

tanbul cMatbuat takım1> Kwiban 'bayra
mında bir maç yapmak üzere Bursaya 
gidecektir. 

OünkU atletizm müsabakaları 
İstanbul atletizm monitörlüğü tara11ın

dıı.n tertı"lb edilen kışlık atletizm müsa -
bakaları Ha:ydarp<l§a lisesinde yapıbnış • 
tır. 

Bu müsabakalar gülle, diSk. ve ciıid 

atana olarak yapılmıştır. 

Gülle atıma klüpler: 

1 - Arat Halkevi 13.08, Yavru Halke
ıvi 11.44. 

tiçüncü kategori: Muammer (Kolej) 
12.37, Ali Bütün (Üniversite) 12.62. 

Dördüncü 'kategori: Andesi oğlu (Sal 

Mişel) 13.02, İhsan (Şişli Terakki) 12.39. 

Disk aUna: Arat (H. E.) 38.55, Yav -
l'U (H. E.) 34 ::2. 

\ 

Üçüncü .kategori: İhsan (Ş. T.) 43.81, 
Kemal (1. L.) 42.45. 

Askeri liseler futbol 
şampiyonluğu finali 

Bugün Şere! stadyamunda Askeri Li -
seler futhol şampiyo?iluğunun son oyun
ları yapılacaktır. 

İlk müsabaka Deniz Hanb Okulu ve 
Lisesi ile Bursa lisesi arasındadı~. Son 
müsabaka Kuleli ile Maltepe takımları 

arasında olacalotı.r. Maçlara cm buçukta 
başlanacaktır. 

Ankarada lig maçları 
Ankara (Hususi) - Lig maçlarma bu 

hafta da Ankaragiicü sahasında devam e 
dilmiştir. İJk oyun Galatasaray ile Güneş 
arasında olmuştur. Güneş1iler gayriniza
mi bir kadro ile sahaya çı.kıtıkJarından 
mağlôp addedilm~ctlerdir. 

İki takım arasında yapılan husu&i 
maçta Galatasaray 15-0 gibi büyük bir 
ferkla galib gelmiştir. 'İkinci maç Har • 
b 1ye - Gençler.birliği arasında idi. Ve gii
zel bir oyundan sonra maç 5-0 Gençler -
birUğinin lehine bittti. 

500 metrelik dünya 
rökoru kırıldı 

Yeni barem kanunları . 
Martta tatbik edilecek 

Bııgünkü toplantıya ıştirak ectecelG oıan 

Dahiliye t>e M atiye V ekillenimiz 
bir toplantıdan çıkarlarken 

( BO-§tarafı l inci sayfada) 
kısa bir zamanda encümenden çıkacak 
ve Meclis kış tatiline girmeden evvel u
mumi heyette müzakere edilebilecek • 
tir. Bu takdirde yeni barem kanunla -
nmn Martta tatbikma geçilecektir. 

Sermayelerinde devletin yandan faz
la iştiraki bulunan müesseseler de ba· 
rem kanunu hükümlerine tabi tutula· 
caklardır. 

Sümerbank, Ziraat Bankası, Etibank, 
Denizbank, Devlet Ziraat İşletmeleri 
gibL 
Diğer milli mües~eselere gelince ka· 

nun bunlan çerçevesi içine almamakla 
beraber bunlar da barem esaslarına 
tabi olmak arzusunu izhar etmişlerdir. 

Hergün: 
Bir o <uvuc a cevabım 

(Başt;rnfı 2' nci sayfada) 
İsviçre, işte Holnnda. İsveç vesaire vesa-
ire ... 

* Türk.iye ecnebi mütt<'lıası:;ısa mulıiaç

tır: KE!ni!.isini iyi müdiafaa edebilmek 
icin. Daha hiT bayili zaman. onlaroız ne 
fabrika kurablliriz, ne de ımıem1eketi
ır.izde n-;rın mf>deni b;r unsurunu hare
kete ırtireb"Hriz. Her İngiliz. her Alman. 
her Fransız, ınWtehas..c;ıs olarak memleke
tim:zde çalışırken ıbize karşı naS'll bir 
ciuygu beslerse beslesin, mevtlann ~tir-
dik1erı eser ve harekete g~ırilm~..ne 

vardım ettikleri her medeni kuvvetle, 
Türkivenin müdafaasına hjzmet ed'~ 
lar, demek"Jr. Elverir ki b:z sunu ivi ö~-. 
r 0 lll'Ms olalım: Türkün dostu yıılmız 

Türk-tür! 
:F;trnfı.mızda dünyayı mndı:li bıvveıti

nln nakimiveti altına almak istiven bir 
kaç -devlet veya dev'let zümresi var. Bun
lar avni zamanda millc-tl<"t"i manevi nü· 
fuzlaınnın tC'r.ir' aJıtma çekmek is'tiv<'<lı'

lar: Garb deımoh."Ta.-.;"leri , milli ve t>TT't>er· 

yalist sosyalizm, enternac;voınal. f-ıkat, 

rlolnyısile gene em't>eryalisıt sosval'zm. 
,,.,-;,.ı,. nı iJlr•: sı clnt"nıi hnrkten be'k]er, 

Üçüncü kategori: Ali Bütün (Üniver -
s'te) 30. 74, Sabahaddin (Şişli Teraklki) 
30.22. 

Dordünd ka1er:rori: (Kemal (1. L.) 
28.57, İhsan (Ş. T) 26.63. 

New - Yot.k 8 (A.A.) - Fordham üni- hayatını yabancı ideoloiilerin varoı"""' 1 n
versitesind-e.n Wcsley Wallacc, 500 met _ dı ararsı ;z1fl<'t edo" B lı!'>ıP~e nı0cb11r· 

relık dünya rök.orunu bir daktka, dıört sa dur ki bunların iicti de a"<"'lk lwrıdi mil
niyede !kır.rmştır. li VC' tabii huduc1Jan frirıde blrer kı:ovım('ti 

Cirit atma: Melih (H. E.) 52.62, Ali Eski rökor, Amerikalı Alan Hel!ridh'de haizdirJ.er. Dünya. tek blr ideoloji ile ha-
(G. S.) 43.81. 
;=~==~=~==~=====~~v~e~~=:d:d:~:·~ı~d:ili:"~k=a~·=5~s=M~~~e~ı~·d~i~·==wtınenb~t~~rl~~e~lev~y• 

Karadenize ekspres vapur seferferı· yapılacak m~~ı:~;~e. Türk siyaseti ne Almanın. 
ne tng"lizin, ne Rusuın ve ilh .. dt>ı;(ıu ve-

~ (Baştarafı ı inci sayfada) ya düşmanı olacak dt>~iTdir. Türk mi1'eti 
hayvan nak·lın~ tahsis edilecektir. Alı- kendi kendi.c;fne, kıendi kafas:Je ve kerull 

kaldırılacaktır. Bu gemiler asgari 15 nacak bu tedbirler sayesinde güverte kalbilıe bir :deoloj! ve bir mO•li suur :va
mil sür'atle hareket edecekler ve me- yolculµğu daha müsaid bir ;Şekle kona- racakıhT. 'riirk mineti, yaşamak için, JJd 
seıa P azar ,,inil !aat 15 te İsu;nbuldan cak, halkın istirahati temin olunacak sey bilecektı.r: Medeniyet ve vum.ruk! 
h areket eden bir yolcu Salı günü saat ve yolcular ranzalarda seyahat edebi • Bize falan miHet dosttur. ibiz rilfın mil • 
11 de Trabzona varabilecektir. leceklerdir. lctin siyasetini ta]qib etmeliyiz l?ihi fi-

Bu gemiler İnebolu ve Samsuna uğ- İngiltereye ısmarlanacak olan 11 yol kirler cOsrmınlı:t fkirleri-dir. Türle fikri. 
ramak surf'tile İstanbul • Trabzon yo· cu gemisi i!:in önümüzdeki günlerde bir ~k siyaset tanır: Tii~ siyaseti! 
lunu. 44 saatte kntedeceklerdir. Aynı mukavelename imzalanacaktır. Alman- Muhittin Birgen 

gemı Çarc:amba günü Trabzondan saat yaya ısm~rlanmış olan gemilerden 
15,5 da kalkacak ve Cuma sabahı saat Tırhan'ın tecriibeleri yapılmaktadır. 
10 da İstanbula gelmiş olacaktır. Bu Kadeş denize indirilmiştir. 
ekspres posta'arı yalnız ana mer.kez o- 'Oçünct.l gemi tezgaha konmuştur. 
1an Trabzon.:ıan yük alacaklardır. Blon und Fos şantiyesi de üç büyük 

gemi hazırlamaktadır. Bunlardan biri 
Bund2n b~~ka haftada iki ve iş ayla- EylU.Jde teslim edilecektir. İkincisi Bi-

n.~dn üç defa tahrik edilecek şileplerle rincikanunda, ve üçüncüsü de 940 Mar 
yuk ve hayv~n nakliyatı karşılanacak- tında teslim olunacaktır. Birinci ve i · 
tır. kinci gemilPrin de Eyffıl ve Birincika-

Yeni vapurlar gelince mevcud yolcu nundan evvel teslimi ihtimali de var
vapurlarının bir kısmı yalnız kömür ve dır. 

Ruzveltin Yahudiler 
hakkındaki teklifi 

Romada tetkik ediliyor 
Roma 8 (A.A.) - Emin bir memba • 

dan öğrenıldiğine göre Kont Ciano, A -
meıikanm Ramn sefirine, Rasist me-ırtle
ketlerden Yahudilerin hicretine dair bir
kaç gün evvel Rooseveırt: tarafından ya • 
pılan tekliflerin İtalya hükumetince dos
tane bir zmniyetle tet.kik edil.mclate ol
duğtmu bildfrmi§tir. 

BlrltıctkAniln 9 

ltalyan donanması 
(Ba,ta14fı r mcf ıa1112t1:ıJ 

istinad edEm bu kuvvet, daha düşmanla 
~arpışmadan y.ok olur. MuS301inl cAJa:le., 
nlz başloalan için bir yul ise bi25m için 
bir hayat mem'baıdın demJştl. En basit 
bir cep hıırltasmı tetkik edenler bu ha""' 
kFkati anlamak için. Musso11nfnin m 
hur addedi?en o sözfinü duymnğa lüzum. 
hissetmemişlerdir. Faka.t i§ln mühim ta
rafı Düçenln sözün<i kuvvetıle f:.t>at et
mek ve bayat mem'bauıı kıuvvetle mUh•. 
faza .eylemektir. 

İşte bugün MUS901fninin o sözü kuv-
vetle temin ve teyid edilmek :isteniyor. 
cBen Tunusu. ben Korsikayı, ben Soma
li-yi !sterim., di~n b?ır mrLlet herhalde. 
sözlerini bir defa haritaya baktıktan son
ra sarfetmiştir. İstenfl~n denizaşırı ye~. 
lere ulaşma.'k Ihımdır. Gerçi İtalya de -
nizaşırı olan Habeşistana da gitti. O za· 
man da denizden mu'kabele görebilirdi. 

Neden g>tti? Nasıl gi1rtd? Neden muka
bele göt'lnedi? ... Buntm OObebleri çok 
derindir. Geçelim. Yalruz şu kadarını 

söyliyelim ki denizaşll"ı yerlere gitmek 
her zaman Habeşistana gitmek gibi ko-ı 
lay olınıya bilk'. 

Totaliter istiyor, demokırat vermiyor 
ve böy:Jece gerginii.k devam edip gidecek. 
Bu gerginl"ği sulha.n halletmek bilmem 
mümkün mü? Çünkü o kadar çok şey is
teniyor, o kadnr devamlı suret:te isteni· 
yor ve karşı taraf ta <> kadar hasis görü
nüyor ki bu iş totaliter tarafın bir taar -
ruza kalktŞmasile neticeleniırse şaşma-, 

mak lazımdır. 

Ben bu makalemde 1talymıın, bi.T dn· 
hasmdn da Fransanın kuvvetlerini sıra
lıyacağım ;k; yazımı mukayese edenlCT, 
şayed mevcud ihtimal tah~k'kuk eder de 
bu iki kntolik pehlivan karşılaşırlarsa 

neticeyı -hangisinin kazanacağını bula
bllecc>klerdir. 

ltalyan donanmasının vasıfları 
Faşist hülkCtmetten evvel jkıtidar mev

k "in1e bukınanlar denizin kıymetini an
iamamışlardı. Hatıtiı ilık zamanlımia Mus.. 
solini bile (donammı - hava kuvvet1eri) 
~rasında bocal::ıdı. Nitekim halyada db
n 'lnmanın tekamülü ve yenileştirihnesi 
kara ve hava ordularından sonra başla· 
mı5tır. Bu tekfunüle sebe'b olan mühim 
v.aka'lardan bir tanesi de Vaşington ve 
T..ondra silahları azal1ıma konferansında

ki İtalya - Fransa ger.g'.nliğidir. 

Biraz daha ileri giderek Fransa • 1tal· 
ya rekabetinin daha 1918 de tcmell~i
f ini royliyebiliriz. Da1maçyanın Yugos
lavya ya bırakıiması, Alman borçların... 

dan az hisse verilişi vesair siyasi mese -
1eler Londra lkonforanısında denize inti
kal etti. zaman zaman şiddetini azallt.tı 

ise zaman zaman tekrar vahamet kesbet
ti ve nihayet bugüne dayandı. 

Bu vak'nlar bir dönüm noktasıdır. O 
zam~nn kadar İtalya denize bağlı oldu
ğunu bilmiy-0r<lu. O zamana kadar ltalya 
Akden:7.in hayat yıolu olduğunu anlamı
yordu. O 7.aman kadar İtalya Balbonun 
k;ırtallarmı her seye !hakim .addediyordu. 
Fakat 1922 Eenesi bu rüyalara nihayet 
vC>rdi. Di.klkat edenler peknl'-.1 gör.miişler-

d;r k" 1 t a~vanın sesi, den i:l'Jlerdeki kuv
veti arttlkça yükseldi ve şidcfetlendi... 

de (6000-7000) tonluk mi cidden dfüW' 
deniz inşaiy eniğinin takdlrtnt ceıt>et
ml~ir. Gerçi Tre~o ve Trl rte f!lınleri
nl ~lınış olan 10.000 tonluk iki knıvazör 
süratler.iDin fazlalığına rnğmen çak rr,ayıf 
kudrette ın a edllınlŞlerdır. Bununla be
raber İtalya yapılan hatayı çok ça'buk an-
lamış ve cldden kudret ve kuvvetçe ~ 
lerlndlen mükemmel kruvazörler ya:P" 
mıştır. Zaten bu hataya her den~ ku"" 

vetl kapılmıştrr. Fr>ansadıt olsun. tngil
terede olsun, Amerikada olsun, (süratii 
olsun) diye silfilıı ve mildafaası ihmal ~ 
dilmiş gemiler çoktur. İngilizlerin ~ 
don, Fransızların Duquse sınıfı bu cün1-
ledendir. 

Bu tip gemiler F.ransızlarm Afrikadatı 
Tulona ya'Pacaldarı nakliyata taarruZ'" 
larda bulunabileceklerdir. Fakat nak11" 
yatın büyük Fransız zırhlılarile emniyet 
altına lınması halinde bu kruvazörlere 

ancak geçişe uzakıtan bakmak düşecelt>
tir. Esasen, bann kalırsa, Fransa asker 
nakliyatını ticaret şBeb1eri ile değil. sü· 
ratli harb ıgemilerile ve bir gece içer.isin-

de taşıyacak sür'atle yapacakıtır. F'ratır 

sızların posta vapurJarını andıran JcrU
vazör tipleri herhalde bu nakliyat için" 
dir. 

Mulm"bler .,,.e torpidolar balamındaıı 
İtalya Fransadan aşağı vaziyettedir. 
Miktarlar aşağı yukarı bi:ıibiriniın ayaıi 
olmakla beraber, F.ranısa muhrib1er.i da· 
ha cesim. daha kuvvetli ve hatJta d.BJlS 
süratridir. 

Yalnız İtalya muh!riblerine, mu~ 
mel bir harbde daha çok iş düşecekti!· 
Çün'kü taarruz edecek odur. Fransa tıca• 
ret gemılerine, nsk.er nakleden kafilele-

rine onlar saldıracaklardır. Denizaltı bıı• 
kunından da ayni şeldl1de düşünmek 1~· 
zımdır. Bununla beraber Fransa ast<ef 
nakl!yatını Atlantik sularından yapars11 

rnüteammn faaliyet merkez sıkleti de
nizaltılara yüklenfıt. Esasen İıtalya bı.Jtv 
dan mülhem olarak son zamanlarda bil· 
yük, Atlantik'ie i~ görecek dC'nizaltıJaf 
yapmağa kaTaT vermiştJir. Bali'lla tip; de· 
nizaltı gemiJerinin Atlantik sulannd9 

b!r hnyli cevelan yapmalan da. f talyaJl 
gemilerinin bu nevi vazifeler alabil~ 
!erini göstermiştir. 

ltalyanm deniz Usteri 
İtalyanın üslerine g€lince bunlar bO 

donanmanın, Akden'iroe alacağı birÇOıc 
vazifeleri başarabiJ.ecek kudrettedir. ;sel~ 
ki bu üsler İngıltere için daha tehlikeli 
olabilir. Lakln muhtemel Fransa _ 1ta118 

harbinde Calgin.ai. Epezia, Taranrtıo. 1'>' 
gustia gibi üsler Fıronsa nakliya'lına sele· 
te vuracak bk dur.um alamazlar. Bu rıa1'· 
liyat i.çin en tehlikeli yer İspany.anıtı 
Balear [tdalarıd1r. İşte İtalya buraya sa· 
hib olınak davası peşindedir. Bence /Jt• 
denizde serbest olmak istiyen İtalya '!'il' 
nustan ziyade Tanca ve Cenıta pes:rıd6 

kosmahdır. Ak.denize, bu deniz içi ndcıd' 
yerleri almakla değil, kapılan tutmald9 

haklın olunur. Çünlh-ü kapılar tutulma • 
dıkc3, İ ta1ya aı;lukad an kurtulam..'11<
Velhac;ıl İtalva üsleri Akdeniz harl'Cindc
Ki emellere hizmet edemezler. 

A.T. ............................................................ ----.. 
nkara borsası 

_. .. .-
Bu kuvvet nedir? Deniz kuvveti yalnız 

top, tüfek, gemi ile ölçülmez. Deniz Jmv
"-etinde personelin, materiyalin, deniz 
üsll'rinin büyük kıymeti vardır. Maksa- Açıhı· kapanış fiutlan 7 • 1 • 93!. 
ciım eonanmadan başlıyarak bu manevi Ç E K L E R _. 
ve maddi kuvvetler hakkında lcab ed~n ._ ____ .;..__......,_A_çı_l_ı ,--K-a_p_t -ıı ı 
fikirleri vertn€.ktir. 88 Londn 15.88 5, 

Donanmanın temelini d'ört tane yeni. 
dört tane de cai olmak üzere sekiz ızım
Iı teşkil etmektedir. Bu zırhlıdan halen 
yalnız ikisi f aaHyeetedJr. Bundar büyük 
harbe takaddüm eden senelerde inşa ~ 
tiril;p son zamanlarda mücedded hale ge. 
tirilen Sezar ve Cavur gemileridir. Bun
lar taşıdıklan top ve sürat bakımından 
yalnız l"raruızl&rm eski zırh larına faiık
tirler. Yoksa FTanszlann meşhur Swas
burg ve Dunkerk gemileri, bu gemileri 
her nevi ferait altında yapılacak muha· 
rebedE1 tepelerler. 

İtalyanların beş sene içinde sır.aladlğı
mız (8) 7Jrhlısı tamamlanacakt:ı&. Fakat 
bu gemilerin ınşa ve t:adJlleI'i, Fransız
larla hemayar olarak ilerlemektedir. Bi
naenaleyh İtalyanları büyük gemi bakı
mından talihsiz addetmek lhımdır. 

Nn-Yo~ ,26.6475 126.6476 
Parti 3,3275 S,3216 
Mlllno 6,"'6 6,606 
Ctnnre 18,151215 f8.6~6 
Amaterdam 68.8-125 ıs s~6 
!Jerlln 50.1870 so.1816 
BrQ U,37 U,37 
AUnı. 1,07215 ı,0725 
SofJa J.645 1.646 
Praıı 4,3426 4.3425 
Madrl4 6·88 6,88 
Varıon 23,9425 f3 9425 
Budapefte :0.4.S'>G ~ 516 
Bütrq <ı,89. 6 <>,s/16 
Belgrad ~.812U 2,~ııti 
Yolı:oh&ma M ~75 S4 :n.15 
Btokholm 30.27li 30 276 
Most:OY& !ı.3 8825 2J,~ 

İSTİKRAZLAR__.,.... 

Ttlrk borcu I pel\n 
.. • 11 • ' -

Kruva2lÖrlere gelince, İtalyanın elinde 
bulunan 7 tane 10.000 tonluk Ye 12 tane \. 

• .. 1 •ııd•li 



SON POSTA Sayfa 11 

Şarki Erdün lngiltereden 
hazı taleblerde bulunacak 

Milll Şef Yarış lslah 
Encümenini yüksek 
himayelerine aldılar 

f ~~tograf t8hlilleri -
Tehhke ve zararlardan uzak Kendisini birdenbire meydana 

b~ be . (B~~arafı 1 inci sayfada) 
•Uesı 0~ırn IÇın aynca bir ütihar ve-

kalmak isteyen bir tip vurmayan bir tip 
1.tan.buldan M. Ankaradan Nm-rab alemi Filistin meselesini milli bir 

dava olarak kabul etmektedir. Şarki 

Erdünün de li'ilistin meselesinde nok • 
tai nazarı diğer Arab me.m.kketlerinin 

(Baştarafı l inci aayfada) Ali, fotogmjının ret, karakterin.i so-

ı\nk uştur. Sayın Başvekil Celal Bayarın filll tahlilini istiyor: ruyor: 

acı.Yar aradı\ muhterem Başvekil Celal 

l'aÇQğJu v~ Hariciye Vekilı Şükrü Sa - noktai nazadannm taınamile aynidir. 
~ğu ~17 de rörüşmek fırsatını bul- Filistin bir Arab memleketidir. Arab

riyaseti altında, şi.ımUye kadar pek 
nafi hizmetler ifa etmiş bulunan Eru
cfunenin Milli Şefimizin bu yülmek 

himayeleri ile bir kat daha inkişaf 
edeceği ve daha büyük b~anlara mu 

Medent cesareti- Kendisini göde-
n! fazla lwll&ı- Z'ici !hareketlerde 

iıükft ın ıçın çok mes'udum... Türkiye 
b' rnetinde11 •• d" _.. f k lad ların Filistinde hem tarihi, hem de U-
1.ısnukab ı gor ugum ev a e mumi Harb esnasında İngiltere hükıi· 

lek<!tintıcı u den çok mütehassisim. Mem meti tarafından verilen ahd.lere müs • 
ler \'(! e kııEa bir zamanda büyük iş- vaf!ak olacağı şüp'hesızdir. 

maz. Çekingen ve 
mkılgan bir hali 

var. Muhitini md-
duktan soma açlılır 
ve neş'elenir. l'ıleınn ~unzıam yenilikler yapıldlğını tenid ikincj bir haklan vardır. Arab -

İsta U~ıvetıe gördüm. lar, Yahudilerin Filistinde bir devlet * 
tak\' n 1 ılda bir iki gün kadar kala • kurmasına hiçbir valtit razı olamazlar. o·· s . d ......................................... ·--·······----
~ket~ Salı _günü akşamı Londraya ha· Yahudilerin Filistint: akınını da Arab- un Uf !ye e Zvki ve SÖZ anlar 
)etleri l'Ceğim. Londrada bu ay niha - lar hiçbir vakit istemezler. Ancak Fi· k ki ki Bozöyii.kten Neo 
tin ko ~ doğru toplanacak olan Filis· listinde mevcud olan Yahudilerin Fi - 3f1Şf 1 ar ve det fotograft.nın 
ili ~d n eransmda Şarki Erdünü tem- liı;tin hükumeti dahilinde bir ekalliyet tahlilini istiyor: 

~-~~:;~~ kt' d 1 't k olarak her tfrrlü meşru hukuka nail nümayişler oldu Zeki ve s&z an-
g lllın .. , va m en evve gı me - olmalarına da Arablar itiraz etmezler. Jar hareketlerlle 

lilt ı. e )ehı de Sarki Erdüne mütcal· (B~tarcıfı l inci aayfada.) kendlsini ""buk 
lJiltı h . d b .. - k l r-< 

filtere ~~si meseleler bak'kında İn· .1:-<>~dra a on eş gun s~rece 0 an sız • Suriye muahedesinin terki aley - sevdirir. K.itabla-
~ıu hu~~meti erkanile temaslarda Fılıstın konfera~sma bil tun ~rablar hinde büyük nümayli..şler yapıJmı.ştı:r. rile de anlaşn.ış i. 
ti erllınak ıçındfr. Şarki Erdün ile İn- bu kanaat ve duşünce1er1e gidıyoruz. Şamda, Hal('bde, Humus ve Hanında se muvaffakiyete 
tliş b~ arasında 929 yılında aktedil - Konferans4ı iyi neticelerle Fili5tin me bütün mağazalar kapanmıştır. ha7.mlanırruştı.r. 
hede ~r3:~~~~e mevcu~~~r .. Bu mu:- sc1:.sirı.in h~lline muvaffak o1unacağı • Nümay~çilere iştirak etmek üzere * 

çocuk 

Pildı. Ge Y, naa bazı degışıkliklere ug- nı umıd edıyorum.> sokaklarda gruplar teşekkül etmekte -
ta~lat ş:~ı hu ~u~hcde, g~se bu Şarki Erdün Ba."?Vekili bundan son • dir. Yüksek tahsil gençlerinden ve lise Muvaffakiyeti beklenen bir tip 
~it1'de Erdunun arzu ettıği bir ra hayatı hakkında şu malfunatı ver - ta1ebelerinden mürekkeb alaylar Şam Muammer adlı 
'hade JapıJmadığından yeni bir mu- miştir. sokaklarından geçerek Suriyenin istik· kuyucumuz, mu-
~u.,.,,_ detmek ü~ere İngiltere ile ıA1 k · t · ı reli 
ı~ere (re giriş v. c- 324 ten 334 senesine kadar Tür· w e avuşmasını ıs em1ş e r. ıvaffak olup ola-

~ llgilt~redcn isted~=· şeyler arasın 'kiyede bulundum. Tali ve Al.f tahsille- Halebde 600 lise talebesi .sokaklar • mıyacağrm ~ 
teı::1!Yertin tanzimi meselesi başta rlmi İc:;tanbulda yaptım. İstanbul Li -. dan ge~erelt ?,~lkı siyasi nu~klar ~ - 11or: 
~tcJQ~k.be~ir. İngiliz hükfuneti Şarlô sec;inden sonra Hulnlk Foru'lteS'inden ~em.:1ek utzerte ?gtı: zamanı camıye gıtme- Muvaff akiyet ü. 
"'%- 13 UtÇe açığını ödemekle mükel- neş'et ettim İstanbulu tekrar gördü • ge <..ıave e mış ır. zerine tesir yapan 

ılmlımmaz. Etrafın,. 
da olup bi.teniere 
Mikayıd gibi dawa.. 
nırsa da kulağı de
ı]i.k ve gözü açık 

bulunur • 

* 
Sakin ve yumuşak başh bir tfp 

Balattan !ffet 
karcikterinin tahli
lini istiyor: 

Çalışkan ve tu
tumlu.dur. Sakin 

ve yum~ başlı 

!hallerile kendisini 
kolaylık.la sevdire
bilir. 

* Enerjisini kullanmak kaydile 
Samsundan Şe

refeddi.n muvaffak 
orup olamıyacağı 

soruyor: 
Muvaffakiyc 

icab1anndan biri 
de cenerji> mese
lesidir. Yerinde lnaıt ·,.e unu :muntazam bir §ek1e sok • ğüm için ço~ bahtiyanm. 1ngiıtereden 1:ükumet makamları inzibat tedbir- ban vasıflan sebe. 'k t ınahyedeki salBhiyetleıi tevsi dönüşte ya tavvııre ile İta1ya tarikile len alm~lardır. !bile dileği tabak. l 

"-ca ş aleblerinde bulunacaiPz Ay • · · Bir müddettenberi Aleviler aramı -
\e\lgj ı>arkt Erdün askeri teşktlatl~m v_e ya:~d d~.!stanbul yollle memleke- da galeyan eserleri görülmeğe başlan- kuk edeb'ilir. __..._.._,_~__..___, 

,. kullanmak kaydile 
muvaff akiyet ya .. 
~:.tılabilir. 

~le.Je ; takviyesi ve hariçte temsil me- tıme onecegım.> mıştır. Son günlerde Akvi çetelerile * 
~!tılrını de görüşeceğim. Diğer Arab Şarki Erdün Başwkili bugün Vali ve jandarmalnT arasında mfüademeler ol- Oldu""gu gibi görünen bir tip 
trdQ eketlerinde olduğu gibi Şarki Belediye Reisi LUtfi Kırdan ziyaret e- muştur. Menfi mukavemet hareketi -
'11 ~:nfln. de Akvam Cemiyetinde tem- decek, şehrin görillmeğe değer yerle • nin reisi Si.Heyman Mürşid taraftarla - Kasım.paşa.darı 

tn11"i i · k k s 1 Moiz, karakterini '-.;) 11 ıstivoruz. · rini j!,ezece ve yann a""?am emp on nnı teşkilatfandırmakta ve yanında da· 
~ Filistin meselesi ekspresile Londraya hareket edecek - ima 1 00 kişilik silAhlı bir muhafız lruv 
~eselesine gelince; bütün A· tir. veti bulundurmaktadır. 

Ek Evvelki gece Lazkiyeden Halebe gl· 

mek tevz· ı Veni seçim kanunu den yol üzerinde 9 otomobil durdurula· 
rak soyulmuştur. 

soruyor: 
Kendisini kay~ 

lara bağlıyarak sı
kıntıkıra katian-
mak istemez. Olur 
olmaz §eylere ku
lak asmak isteme.. meselesi Meclise veriliyor Bir çete Hama civarında bir posta a· 

L.ı, rabasım durdurarak soymuştur. Sü - mesine rağmeo 
"llitnı~ (BQ.§tarafı l ind sayfada) (B4§tarafı 1 inci sayfada) leyman Mürşidin taraftarları Hama mt?s'uliyetli ılşler-
~ası 1;e fiatlarda .... 30 par~ ucuz~a - faaliyetine devam edeceği zannedil - mıntakasınd~kı köylerden yağma ve den. kanuni takiblerden ~kirnr. 
ae. ~ı ıı-m gelecerını tesbıt etmış • ı mektedir. Bu takdirde Meclis on beş tehdidle para SJZdırmaktadır]ar. 

t-, ~~:cıl~r bu karara itiraz etmiş • Martta tekrar toplanacak ve .Mart ba· Bu havalideki Sünnt Mü ,.qfunaıilar * 
~~~ . k fıa:ında 30 para tenzil e - şında hükfunetin Meclise vereceği ye· mukavemet etmek üzere teşkilat yap- Sakin ve onurlu bir tip 
~l'llı" ~ın .dogru olamıyacağını ileri ni biltçe projesinin bütçe encümenin· maktadırlar. Beya..."'ıddan Meh· 
lO l>a etdır. Tablakar ve baklmllara de derhal tetkikine geçilecektir. Diğer cihetten Dürzilerin istiklAl ha med fotografının 
~ ta u 

' ~enı cuz~na ekmek satan fırıncı· HükUrnetin May15 ayı içinde Meclise reketi Suriyr- hareketinin zaranna o • tahlilini istiyor: 
t&bı~, tenzıltıttan sonra bakkal ve yeni bir meb'us seçim kanunu projesi larak inkişaf etmektedir. Evvelce Su- Küçük göııllme
~ l~~\ara . ekmek vermiyeceklerini tevdi edeceği haber verilmektedir. ö - riye ittihadı taraftan o1an yüzlerce ke. kusurlarının 
~ \ e~r~". Bu vazfyet karşı!'fında nümüzdekı yaz yapılacak olan meb'us kişi 'bu harele-ete iltihak etmektedir. Bu belli olmasına pek 
~ ~ lll cğını fırınlardan tedarik et· seçimi bu yeni kanun hükilmlerine ta· cümleden olarak Atraş ailesinin en yaş tahanuniilü YQk-
~~~ı ş~~buriyetinde kalacaktır. HaT- bi olacaktır. lı rüknü olıın Abdülgaffar Paşa şu söz tur. Kendisi.ne e-

'llıı· ltdeki fırın sayısı halkın ek - leri söylemiştir: hemmiyc;ı verll-

l~'i'e ~~«nıamen f:rınlardan nlmak su- Smdırgıda bir tutUncUler birli"'gi Teşriki mesai imkanına kail olma • ıneslni ister. Men.-
~ ~ lia darik edecek miktarda değil - dığımızdan Suriyelilerle her türlü mü - fuat!lerine karşı o-
tı;.ı fırı kın tehacümü ka~ısında mev- kuruluyor nasebctimizi kestik. nurlu ve tokgözlü davr.anır. 
~ · nla.rla ekmek tevziatı idare e · Sındırg·ı (Hususi) - Bura halk par· Dürzilerin lideri, söylenildiğine gö • * 
tı.. · 1\'ec ~. 
,'·~ it b <'r.ı ve bu vii?.den sehrrde bir tisi kaza kongresinde köy murahhasla· re istiklfıl lehinde büyük bir nüına - B d 
d lllcı]q ll~ranı başg.österec<fti iddia n üç köye bir köy kAtibi verildiğinden yiş terlib edecek ve Dürzi bayırağım azan İna CI, hazan UJSal 
lJı.; edır. ve bu köy katiblerinin köylerin nef'ine resmi bina!<mı çektirecektir. (A.A.) bir tip 

~a .,er ta 
llıı~~ Sonra rk~ftan isti~are heyetinin bun hadim iş göremedikleri gibi bil~kis köy K 

1 
K 

1 
p Edirnede1ı H. 

d 'I.~}~ l tetkiklerinde daha esaslı halkını maaş vermek gtbi mükellefi- ra aro • rens Necmi, ka.rakteri. 
,1ll'ıes· : varabilmesi için takviye e - vet ve müzayılrnya soktuklarını söy · ni ve muvaffcik o-

tuıı 1 ıste . bh b · 1 · p 1 .. , .. k l h 1<ıpı nınektedır. Fırıncılar, bu • lerniş1eroir. Mur.ı tts1aT u ış erı 0 mu a a 1 Zup olmıya.cağını 
~~)~tin an~cak olan ekonomi istişare şimdi her köyde yetişmiş okur yazar soruyor: 

ıt a b~k~e~ği son kararı sabırsız . gençler bulunduğundan ki5y katibleri- (Baştarafı 1 inci ıayfada) Çabuk kızmaz 
~rneltt<?dir. nin knldınlması temennis1nde bulun- Belgrad 8 (A.A.) - Naib Prens ve aceleci olmazsa 

~n muşlardır. P~ul'ü~ Bükreşe .yaptığı ziy.arete bü. • ve inadcılığuu da 

.\ talyada eski eserler Bu dilek vilılyet kongresine yazıl - yuk b~r eh?mmıyet atfed~ektedir. azim ve sebat ıek· 
'lltqıYa t HuSı'Usıle lk1, 1938 Teşrlıusanlsınde lin.dA:t kullanırsa 
" tl~r ~ih· (liususi) - Antalya es'ki mış ır. .. .. Kral KaroJ'ün bir av davetine Prens muvaffak olmama-
ı.. il ~U etinden çok z . d' Sek Gene bu kongrede koylu murahhas· p 1 . b t t . K 1 . b . 
~t sur h engm ır. - f d tütil .. 1 bi l'ği 1 au ıca e e mış, ra ıse u zıyare- 81 için sebeb kahnaınış olur. 
~lt- Cidde ~.r~.besi vardır. Bu harabe- ları tara ın an . ncu er r ı :ap.ı • ti henüz iane etmemişti. 
ıllı· 13İlh n gorulnıe~e değer mahiyette ması arzu ve bu dılek de kabul edılmış- Resmi mehafilde, bu ziyaretin kafiy- * 
e~ıa., l\u~~ Belkis, .E:ski Antalya, Mur tir. . yen hususi mahi~ette olduğu ve hatta Ağır başh bir tip 
~ ~~tea· da~ı gıbı harabeler başta Tütün alışveric:ler: bu sene mernle • saray nazınnın bıle Prens Paule refa- tmıa.il Demirt~ ---~ 
~{! llı hq ır ve diğerlerine nazaran da· kette facia şeklinde devam etmiş, kum· kat etmediği ehemmiyetle kaydedil - t a jotografının tah 

~~~ ~~b bulunmaktadır. Saltanat panyalara dayanan bir sınıfın tütün1e· mektedir. . lilini istiyor: 
~r ttıış, baz: eserlere pek kıymet veril- ri baş fiattan, halkın ve köylünün beş ~u.nunla :.,e~abe~, B:lgrad sıyast me- !İşler.inin dtırtıst 
~L tarar Parçalan ecnebi seyyah • kurustan baş1ıyarak sablmıştır. hafılmde ronhım Slyası meselelerin gö- cereyan etımesinJ 

"'~tı ı:nann l .. "1 -· b'Jha Ro t ~~ eı-e .. a ınarak yabancı mern· ruşu ecegı ve 1 ssa manyarun • ister, aTdanmağa 

~r~de . qr:ıtürülmiiştür. Cümhuriyet Muradh köylerine göçmen talya Hariciye Nazın tarafından Yu - tahammül edeme-r.. 
latı ~U~s~se A.ntalyada bir eski eser • . .. . . goslavyada yapılacak ziyaretten evvel !z:zetine:f.is işlerin. 
ti ~lal'tık 1~ılınl§ ve birçok eserler top ISkan edlldl ~ütt~!!ki Yugoslavya ile temas e1mek de mağrur ve t.ok 
~ball?.!tıası ~ya konmuştur. Müzede Muradlı (Hususi) - Bulgaristan - ıstedıgı beyPn olunmaktadır. davranır. Kadın ve 
~lıi ltlna zlerce kitab ve birçok dan gel~m -.en göçmen !kafilesinden sevgi işlerlle de 
tq~ litıde ~Yrna taşlar vardır. Vilayet (40) Aşağı sırt, (30) Kırkkepenekli, Çorlu İcra memuru kendisini me)"dana vurmadan alakalanır. 
~llq 0Iı.ı.rsa aslı bir araştırma yapıla • ( 1 O) Deregündüzlü, ( 1 O) Ballı Hoca, terfi efti Ağır başlı bareket!lerd vardır. Sayılmak-

SıJtacak d:ıha pek çok eserler mey· (1 O) hane İnanlı köylerine göçmen is· Çorlu icra memuru Mahmud Yücetürk 1750 tan ve kendisine ehemmiyet ~ribnesin-
tır. kan edildi. kuruştan 2,000 kW'U§& terfi etUr1lmift1r. den hazzeder. İğbirarım çabuk unutmaz. 

* Zeki bir çocuk 
Adanadan Namt 

hayatının 'flastl O• 

lacağını soroyor: 
İstikbalden ha· 

ber vermek mev· 
zuumuz dışındadır
Yalnız zeki olan• 
lar, dürüst bir ka
rakterle tavkiıye e-
dildikleri takdirdıe 

· muvaffak ~ak 
imkanlarını hazırla.rmş olurlar. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 
lııim • • • • • • • • 
Adres • • • • • • 

~~------~----~-~......_.--~~ 
DİKKAT 

1 Fotograr tahllll 1çln bn kuponlardan 
fı adedlnln gönderilmesi earttır. 

••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •••••• • ••••• 99' 

Biga köylerine yeni eğitmenler 
verildi 

Biga (Hususi) - Edirne eğitmen 

okulu mezunlarından 2 3 genç şehri • 
miz kültür kadrosu için ayrılmış ve 
öğretmensiz köylere verilerek vazife
ye başlattınlınıştır. Yeni açılan bu 
eğitmen okullarma kaydedilen köy ço-
cuklarının miktarı 900 ü bulmuştur. 
Elyevm bn eğitmenler yirmi üç mek.
tebde hummalı bir şekilde tedrisata 
devam etmekte, işe dört e1le ·sarılmak· 
tadır. 

Bu okufüırın tamiratını yapmakta 
sıralarını ve sair ders levazımını teda· 
rikte köylülerimiz elden gelen her fe
dakarlığı deriğ etmemiş, öğretmenlere 
her türlü kolaylıkları göste:rqıiştir. Bu 
okullara devam eden talebe, üç yıl o • 
kuduktan sonra şahadetname alacak 
ve bu mfüldet içinde ibaşka çocuk kay
dedilıniyecektir. Bunlar tahsillerini bi· 
tirdikten snnra yeniden başka talebe 
alınacaktır. 

Çanpaı.ar köyü nahiye merkezindeki 
yatılı mekteb ile Biga-Çavuşköyü yatı 
mektebinde dahi tam kadrolu bir teş .. 
kilat ve bütün iyi tedrisat levazımile 
derslere devam edilmektedıir. Yatılı 
olarak bulunmakta olan talebenin mik· 
darı altmışa yakındır. 

Biga öğretmenleri, bu ders yılı ba -
şında Biga merkezinde bir toplantı 
yaprnışJar, mesleki görüşmelerde bu· 
lunmuşlardır. 



1! Sarf1t 80N POSTA Birincikanun ~ 
---

''Son Posta ,, nın Hikayesi ı 

• k e ardım 
111111 Hl JUllll lll l il l l lllf lllllli!flllll lllllll il l l l U 1111llU11111f11111111111111111111111111111111UI111111111111111111111111111111111111111111 Ulllllllllflllfllr.. Yazan : Yü. Herman - Çeviren: H. 

cAcele Yardım> merkezinin şefi dok - - Oğlum Marat:k. dedi, balık yeme!., ye vereceğim! Ben dört sene belediye he-1 hiye memurunun ardından kapıya atıl - Doktor Volkun b!uat kendi müe~eJ 
tor Volk. üstüste gelen geceli gündüzlü Reçelle tereyağı daha iyi!. kiml~~i yaptım bayat bira satıyorlar. dl- dı. Fakat sıhhiye :r:nemuru, arkasına ~ile hakk~n~a e~indiği int'ıba hiç te ~yi. ol~; 
bir takım işlerden pek yorulmuştu. Pa - Hiç bir şeyin farkında olmıyan Marat, ı ye yuzlercc insanı mahkemeye verd1m .. bakmadan otomobıle kuruldu ve şofore: I dı. Nıçın mı? .. Doktıor Volkun tabı oı . 
zarı iple çekiyordu. Nıhayet hummalı bir yüksek sesle sordu: Kokmuş balık yedirmenin cezası bundan - Çek!. ğıı muameleleri öğrenecek olursanız 5~ 
faaliyet iç:nde Cumartesi oldu. Doktor - Ne o baba, yoksa balık kokmuş mu? çok dalın kuvvetlidir. Kumandasını verdi. Otomobil hareket l de bu kanaate gehnekte gecik:miyect~ 
Volk, kansı Rayeçka ile oğlu Marat'ı ya- Biçimsiz bir vaziyet hasıl olmuştu. * etti.. siniz: 
nına alarak şehrin dışındaki bir sayfiye- Manya teyzeyi gücendirmemek için, dok Otomatik telefonun madent sesi şun • Doktor Volk büyük bir elemle söylen- Ev\•ela: Doktor V-0lkun balıkıla zehir' 
de oturmakta olan teyzesi Manya'ya gıtti. tor Volk, keneli porsi~nunu bitirdikten ları söylüyordu: di: lendiğine, her nedense. inanmak isterrıe-

Hava her zamankinden güzeldi. Manya sonra biraz daha istemek mecburiyetin - - L11tfen on kapiği kutuya bırakınız!. _ Şu cAr.ele yardım merkezi• ne ya _ diler. Zavallı adamcağızı temaruz etın~ 
teyze misnfirler ni büyük bir sevinçle de kaldı. Bir kap k, iki kapik, üç kapik, dört, beş. man bir müessese imiş de bizim haberi- le 'itham ettiler. Onu tek bir odaya, teC' 
kar~ıladı .. Karşılıklı bır konuşma arasın- Oldukç3 uzun süren kahvaltı faslından altı, yedi, sekiz, dlokuz, on kapik!. iste - miz yokmuş!. ridhaneye kapadılar. Sonra, gene her rı~ 
da akşamı ettıler .. Mevsim yazdı. Beyaz sonra doktor Volk. bahçeye çıkarak şez- dığiniz numarayı ver.iyorum: lo:>.nuşabi- İkinci c:Cankurtaran> otomobili ancak dense, zavallı adamcağızın başını ustur 
gecelerin hüküm sürdüğü bir zamandı. !ongun üzerine uzandı .. Aradan takr!pen lirsiniz!. gece yarısına doğru geldi.. Doktor Volku ile traş ettiler .. ve, hepsinden mühi~; 
Doktor Volk, Manya teyzenin taraçasın - bir saat geçtikten sonra doktor Volk fe- Doktor Volk'un kansı Rayeçka büyük sedyeye yatırdılar .. Rayeçka ile gözleri ona, zehirlenmiş insanlara hiç te ve~ 
d k ·rı· k rı· · k d · nalaştıgvın·. hı"ssettı". Başı do""nmegve, kulak- b~r heyecanla: memesi lazım gelen bir ilaç verdiler. a eyı ı v, ı çayını ıçer en, erın uykulu Marat otomob=ldeki küçük san - bit 
bh- hazla .gögüs geçırerek: ları uğuldamağa başladı. Midesinde, 5. - - Orası cAcele yaı:ıdım merkezi~ mi? rlalyalara oturdular .. Otomobil hareket aşağı kendisini tedavi edenler kadar ıı 

Ş t b. t d ·ı "dd .. .J.,tn sı"vrı uclu b'r taş ge-.Jı"rı·yorlarmış d ye ~ordu. Doktor Volk hastalandı! 1- f b li doktor olan doktor Volk, ilacı içme~ - u a ıa enı en nesne cı en gu - u, .. uu. etti.. Şoförün son se eri imiş .. otomo i uı-
zel bir şeyd:r, diye söylendi. Şu etraiın gibi, bir alfrı başladı. şitiyor musunuz, doktor Volk ağırca has başka şoföre devredip evine gidecek _ istinkaf etti. İlacı ,getiren hemşire oın 

.. ll"ğ" b k ı Ş b · · d Doktor Volk hafı"fce ı"nledı'. Go""zlerı"nı· talandı?. Sizinle doktor Volk'un karısı b !arını silkerek: guze ı ıne a ın.. u eyaz gece ıçın e miş!. Onun için arabayı bir çılgın g i 
0

, 
· il d d k k b' 1 k 1 a· konuşuyor .. Derhal buraya bir ccankur - - Canııı isterse iç, dedi, san.ki bizbn ınce tü erle örtulmü'l gibi uran ağaç - yum u; ısı ır sese arısına se- "'n ı.. sürdü. Zavallı doktor Volk, yedi _ sekiz 
lara bakın!. İnsan kend:ni çelik gibi sağ- fakat ona cevab veren olmadı. Çün'kıü ka- taran. gönderıniz!. Adres şudur... de>fa başını otomnbilin kenarına çarptı. murumuzda ... 
lam hissed:yor. Birkaç saat içinde ben nsı, oğlu, Manya, hep birlikte göle, yı - Oldukça ncş'eli hir ses: Nihayet kalkıp, f~dyenin içinde otur _ Doktor Volk, ertesi sabaha kadar ~· 
kendımi değ'şmiş buldum.. adeta bam - kanmağa g'tmişlerdi.. - Affedersiniz. 'Ciedi, fakat bız ccan - maktan başka çare göremedi: Çünkü 

0 
_ rantina odasında kaldı. Sabah olur o· 

başka bir rıdam oldum .. Ya sen Rayeç - Doktor bir defo daha inledi: kurtaran> ı şehir dışına gönderemeyiz!. tururken daha az sallanıyordu.. maz, kendi.sini oldukça iyi hissettiği içit' 
ka. kendini nasıl hıssediyorsun? Kend:n- -· Belki de kendi kendine geçer, d'ive Otomobilimiz ancak şehir hududu için - taburcu edilmesini rica etti. Esasen oıtll 

deki vak'alara gidebilir.. Otomobil"n içinde oturmakta olan sıh- alık-OY. an da olmadı. Hemen hastanede11 de ıhiç bir oeğ'ş"klik görmüyor musun? .söylendi, şu ddktorlara baş vurmayı hiç hiye memuru, otomobilin rahat köşele _ ıe 
Teyzeciğim, siz bu şartlar içinde yaşa - sevmiyorum. Fakat çok geçmeden kar - Rayeçka, yalvardı, yakardı, telefonda- çıkarak doğruca kenıdi işi başına, ,ace 

rinden birındr· tatlı tatlı uyku kestiriyor-
makta devam ederseniz Her.gül'e taş çı - nındaki ağrı o kadar şiddetlendi ki. avaz ki muhatabı duysun diye yüksek sesle du .. şoförle diğer sıh'hiye memuru, yanık yardım merkezi> ne ~Handı .. 
kartırsınız!. avaz haykırmaıı;.a mecbur oldu. Ayag"'a inledi.. Merhametten, ölüm halindeki bir «Acele yardım me.rlrezh nin meınut" 

n bir şarkı tutturmuşlardı .. Telefon direk-
Doktor Volk, karısına yan gözle baka- kalkmak ıstedi, fakat kalkamadı. Emek- insana yarciım etmeği emreden insanlık .eri, ağ·1çlar yıkfurım g"bi aksi istikamet- ları onu büyük bir sevinçle karştladılııt· 

rak sözüne devam etti: Jiyerek, bin 'bir müşkülat içinde kendıni borcundan bahsetti.. Yalvarmanın para te uçuyorlardı. Teker teker gelip elin1 sıktılar_ ,c;eç' 
- İnsanın burada aşık olacağı geliyor. taraçaya attı.. etmed ğini görünce bağırıp çağırmağa miş olc;un!. dediler. Hatta yardım met• 

b 1 d Doktor Volk, şiddetli ağrılarına rağ - ·' Ben iki saat içinde on yaş gençleştim.. * aş a ı .. Karşısındakileri, meseleyi gaze- kezinin cnakliyat bürosuı. şefi jhtiYıı> 
men, bütün bunları alaka ile takih ecli-

Kuzum teyzec ğim sen bana limonlu bir Velha-sıl, kokmuş balıktan zehirlenen telere aksettireceğmi söylemekJ.e teTıdid Marya Livovna kendini tutamıyarak <f<>IC' 
N yor ve kendi kendine: 

çay daha verir misin? .. Acele yardım merkezi• nin şefi Doktor etti.. ihayet, iyileştiği zaman kocasının, tor Volkun boynuna sarıldı·, her iki 'Y~ 
D kt V ık f · 1 · i kt k hepsin n canına okuyacagvını AAyledı".. - Bütün bunları bir yoluna koymak o or o . ot n enn ço an çı ar - Volk, cAcele vardım merkezi> ne müra- ""' v d ·· t"" 

.J C k gerek' a·ı·yordu nagm an op u .. 1 ·1 d M ı t an urtaran. otomobili ancak dört sa .. ·· mış çorap arı e oturuyor u. asanın a - caat etmek mecburiyetinde kaldı .. kan - * Bu choş geldin!» faslı bittikten sonr• 
tında &yaklarının parmaklarını oynatıp sını, b'r c:cankurtaran> göndermeleri i _ at sonra vak'a yerine geldi. Doktor Yol-
duruyor, temiz sayfiye havasını, adeta cin cAcele yardım merkezi> ne telefon kun kıvrandığı odaya giren sıhhiye me - Umumiyetle Doktor Volk çok namus _ hergünkü iş faslı başladı. • Acele yardıfl) 
yutmak ister g:bi, derin derin teneffüs etmeğe göndndi. Manya, yüzü kireç gi- muru: lu bir adamdı. Ne otomobildeki sıhhiye merkezi> şefi dol..1:.or Volkun yanma ırıii· 
ediyor, ve burada ancak bir gün kalaca- bi bir halde doktorun baş1 ucunda otu • - Doğuran kim? diye sordu. memurlarıneı, ne şoföre, ne de en yakın cssesenin başşoförü girdi. 5 n.umarıılt 
ğı fıkrini bir türlü kabul etmek istemi - ruyordu. Kücük Marat dırdır dırlnnıyor, Doktor Volk, acı bir istihza ilt:. cAcel~ yardım noktas1> nda, kend•'sinı ccan kurtaran> ar.abasının şoförü A11uf· 
yordu. dondurma istiyordu. - Bann yardım etmeniz için mutlaka rr.uayene t•dcn doktora, kendisinin de riycvden şikayet etti. Anufriyev arab'' 

Halbuki bu bir vakıa idi.. doktor Volk Değil yalnız şuurunu, fakat insanlık benim doğurmam mı lazım?. dıye sordu. b'r doktor olduğundan bahsetmedi .. Bu sını çok yavaş sürüyor, dalına gecik.iYor• 
ancak yarınki Pazar gününü burada ge - hislerini b'le kaybeden doktor, gözlerini Sıhhiye memuru, bütün odayı dikkat- suretle mevki ve vaziyetinden istifade e- • 
çirebilirdi. Ertesi akışam tekrar şehre, işi açarak bağır bağır bağırıyordu: le gözden geçirdikten sonra, sert b:r ses- derek husu~i bir muameleye ta·bi tutul - muş! .. Doktor Volk şoför An ufriyevi ya 
nin başına dönmeğe mecburdu.. - Hayır efendim, hayır!. İşin içinde lt!: masını istemedi. nına çnğırdı. Başşoförün şikAyetıerlndeıı 

Gece yarısından bir hayli zaman sonra bir kasıd var: Siz kendiniz niçin balık - Görüyorum ki, dedi, burada doğu _ Doktor Volk, h ç te fena sıhhatli bir a- bahc;etti: 
yattılar.. yemedin:z?. Siz balığın kokmuş olduğu- ran falan yok. B:zim otomobilimiz mün- dam değilır.;.ş:. Uzıviyeti, içindeki zehir- - Bak oğlum, dedi, amirin senden ft' 

Bütün gece Doktor Volk'u, karısını ve nu tabii b"liyordunuz?. Cevab verınız, hasıran acel,, doğum vak'alarına tahsls lere tedr'cen galebe çaldı ... Doktor, her kayet ediyor, otomobilini çok ağır süril' 
oğlunu tahtakuruları ısırdı durdu. madam, balığın kolonuş olduğunu bili - edılmiştir. Şu halde sizin ihbarınız sahte geçen giın biraz daha iyileşmeğe başla- yormuşsun! .. Vaktinde :nöbetine yeti~ 

Manya teyze sabaha kadar öksürdü. yor muydunuz? bir ihbannış .. Hakkınızda şikayet etsem dı.. miyonmuşsun!. 
Tabii bu şerait altında Doktor Volk gö • Teyze Manya dövünerek haykırmağa mutlaka mahkemeyi bov. !arsınız!. Fakat Bir doktor olarak degvil de at....J11de bir 

5 
lı ku ~""''flı:ıı 

ıt: .. numara ccan rt'aran> arauaw-
zünü bile kırpmadı. Fakat buna rağmen başladı: haydi neyse. gene yiğitlik bende kalsın!. hasta vaziyetinde hastanede yatımak. 
kendisini dem"r gı'bı' hı"ssedı'yordtt. ı _ Go"rdu'"nu··z mu·· .ı..aşıma gelnnlerı'". !. s hh" b şoförü kaşlarını çatarak: 

..., '" ' t ıye mrmuru u sözleri söyledik - doktor Volk :çin gittikçe enteresan bir us> 
Sabah kahvaltısında kızarmış balık Hnm bunu so"vlı'yen yabancı da değı·ı kız t · · · d- · k lm K d . l b' - Ne yapayım, dedi, kabahat bell .. .ı ı. t>n sonra ger sın gerıyc onere · sert a - hal a ağa başladı. en isme bağ ı ır 

yediler .. Manya teyze biraz hasısce idi. kardeşimin oğlu!. dımlarla kapıya doğru yürüdü. müessesede, sıra neferi hastalara nasıl değil!. Hızlı •gitt;ğim zaman fazla :;a.t' 
Doktor Volk. Manya teyze görmeden, bir Doktor Volk söylenenlerden hiç b'ri - cCankurtaran» otomob"lile bir ge-z. n • muamele edildiğini bundan iyi tetkik et- smtı yapıyor diye hastalar şikayet e<J!• 
fkl defa önündeki balık tabağını şüpheli sini işitmiyor, sadece inliyordu: ti yapamıyacağını anlayan küçük Marat, : mek mümkün değildi .. müessesesinin bü-
~üphcli kokladı. Sonra oğlunun kulağı - - Aman Allahım, ölüyorum!. Koca ca avaz avaz ğlamnğa b~ladı. Doktor Volk, i tün kirli camrl§ırları tamamen önünd'e, 
na: dı göreceksin. Ben seni nasıl mahkeme - çocuğu kulağından çe!mikten soma, sth- sereserpe duruyorlardı. 

yor .. 

Doktor Volk kat'i bir sesle: 
(Devamı 13 üncü sayfa~ 

Son Postanın edebi romanı: 2 t 

lar yol 
lcuları 

'j gene kendisi isyan etmez mi idi? ... Aırn- nun bekcisi, bu noktada yarı.n ne göre
ma iht.imal iyi ki bilmiyor, h'ssetmiycr, 1 ceğim? .. Hayalinle dolan bu gözlerime 
yoksa utancından evvel d'eh.~etinckn ö- ne görünecek? .. Kanlı bir gurub mu. ty0k.. 

lfödü! :m ay.dınlık bir sabah mı? .. Hangisi. Al-
Sevgili S~heylacığım, bak, sankı kar- lahım, hang s:? .. 

mcz dıye .. haibuki münasebetimiz ~1' 
dana çıkalı eibette kocasının da kulağıll' 
gitmiştir. Öyle değil mi? .. Sonra ben Ne
vıni seviyorum, o da beni seviyor. 13Öyit 
iken evlenmemizi gelecek yıla ne dif 
bırakalım? .. Doğru değil mi anuna? ..• y 

Yazan: Halid Fahri Ozan~oy 

şımdasın gibi seninle konuşuyorum. Se
n.nle derdleşiyor, senin derd"ni kendime 
de derd ediniyorum. Hani şu odaınm du
vnrında, y.ahud hayır şu masamın üstün
de bir fotografın olsaydı yok mu. o za-
man seni bü5'oütün karşımda sanacak-

Y-0ksa, ay ışığında. b:tşını denizden tatlı 1 Demek ki ben de, yavaş yavaş. dünkü te- tım. O resmini şu yazıhanemin gözüne 
tatlı esen ser.n rüzgara vererek dolaş-1 m·z sandığım benliğimden sıyrılmada- kılıtl~r. her ,gelişimd'e odamın kapısını 
ması ona bj]akis iyi gelir. Beyni dinle-ı yım . Değil mi ki. sinirlendiğim, iğrenç kapayınca lıemen çıkarır, şuracığa, ma· 
nlr, gece her 1amandan daha rahat uyur! buJdıığum bir desisede ıb!le kendi hisseme I samın üstündeki şu kü.çük saatin kenıı-

Burada itim! etmeliyim ki eniştemin, zevkimi düşünebıliyorum. rına rliştir:roim. Fotografın bana gülüm-

karşısındak:leri inandırmak kudreti çok 1 Zavallı Süheyltl! .. Akşam bana anlat-f sesin ısterdim ve resmini öyle çıkar.ır
fazladır. Han1

• içyüzünü herkesten iyi 1 tıkların içimi paraladı yavrucuğum! .. . dım. Yoksa ağlar çehrenle karşılaşmak 
bilmese idim ve hele bir akşam Naciye İnan ki bedbaht babana sen.in kadar ben hiç i.c;ote:nezdim. Yalnız korkuyorum, Sü
hanıma smtısını görmese idim bu söz- de acıyıorum. anana senin kadar ben de heyla, ah çok korkuy~rum, o g.özyaşla
Jerine ben b'le kanacaktım. Vakıa ben lanetler savuruyorum. Hiç şüpheSiz de- rında annenin Yaktile babana yaptığı zu
gene kanmadım amma babam kandı, an· mı'rden b'r kııc: k fes . k b' liimden başka bir kederin de izi olmasın 

ı -s a .nı ocasının aşına d" 
nemle ablMn kandı ve ötekiler hep sevin- fırlatacak kadar katilleşen 

0 
kadm çok ıye .. · 

diler, turda daha kalabalık olacağız. da- korkulu bir mahluk .. baban da onu affe- Hani o cBilscniz .. ah daha bilseniz .. ben 
ha cok eğleneceğiz diye .. . Halbuki asıl debildiği ve sonunda !hayatını sakatltyan nC' bedbaht ktzım!> dey:işin yok mu? .. :işte 
eğlenecek, 1cvkedecek olan eniştem... bu hadiseyi bir otıomobil' kazası diye orta. en f~zla beni o söz bitirdi. Neyodi o, bll§
Yarını şlmı:i"d~n hazırlıyor!.. Herhalde ya sürebilcfıiği için 0 ni~ette ıhayret ed~ ka soylemek .istediğin? .. Yoksa? .. 
yam'ln adam .. evet yaman .. fakat iğrenç lccek evUya denecek bir insan Fak t Hayır, kabil deği'l .. ibu olamaz ... Bunu 
der Cflde. . ' f ... a aklıma getirmek bile sen:n saf ve masum 

onun b; aciasını, karısının canına kas-* varlığına karşı bir cinayettir. Çünkü sen 
d•ni böyle gizlemesi ne içındi. Süheı;ı:<1- t mizsindir, Siiheyla .. öy.le d~il mi, yav

B t· taraft'ln ynkındakı bu tur hazırlığı cıv,ım .. Herhalde yalnız, ailes:.ran etra- rum, bir koDCa kadar lekesiz ve temiz ... 
n kışac:ırı d"r:lnk n, bir taraftan da fmda bu yıüzden bir ded kodu uyarana- Fakat niçın 

0 
sözü söyledin?.. Nıçin 

Su y'auı '1u ünınektt>n kendı"mı· alamı- sın ve karısı bir mahkeme karan"le h"ps 
.J .. e b ynime o süpheyi soktun? .. 

Y r tm. lfr t• en cok onu düsünüyor- ·r ..... '"'sı'n dı·ye o'eğ· 1 mı· fşt l 
""' u ,... e o, annene, An ıyorum, s-eninle daha çok konuşa-

dum Bu C turları esnasında kendim hiç layık olmadığı halde bu büyük1üğü cnklarımız var. Yalnız dilerim ki aldan-
b lh S!l onun b n ce i arabaya binmeği eö terdi, .omın cinayet.ini böyle kapattı.. mış olayım .. korkum hakikat çıkmasın!.. 
a 1 a ko.1 mtı tum. Hey! bu deftere b'r j amma !haklı mı bu iş? .. Zavallı adrun, asıl Düşan, aksı takdiırde ben ne olurum? .. 
kere> daha v..umıstım ya: insan çok sefil lekenin, en müthiş lekenin gene o kadın Yasıyabilir miyim 

0 
zaman? .. 

hır ma?lfık' .. ~azan öz kardeşinin ziya. tarafından alnına sürüldüğünü bilseydi Anlıyorum, hayatı.mm asıl şimdi d:ö
nın bıle kcndı menfaatini güdebiliyor! ona karsı bu merhametine. hu lı'itfıma nüm noktasındayım. Ben, ~ıklar Yolu· 

İl<İNCİ KISil\1 

I 

Suphi, aşkının heyecanı için<ie o J.cad~ 
coşmuştu kı durmadan anlatıyordu. 

turduğu koltukta ikide bir doğruluyc!' 
ellerae. kollarHe !hareketler yapıYor; 

S.ıbıhleyin bizimkiler ben uy:kuda i- ı kaşlarını kaldırarak, gözlerini açaralc_~ 
ken plfija gitm'şler, kendim geç kalmış- neş'esinden, hemen hemen eksiği . Y~ 
tım. Süheyiaya verdiğim sözü hatı.rlıya-! görünen sapsağlam otuz iki dişini bırO 

9 
rak acele giyinmeğe başlamıştım ki, ka- göstererek sırıtıyor, gülüyor, oınıı.ıztlel 
pının önünde bir arabanın durduğunu ! vurup kahkahalar savuruyordu. Niha>' l· 
iş;tt.im. Biraz sonra 'hizmetçi !stanbui- yoruldu ve köşesinde, uzun müdd-ct ç~bl 
dan misafir g.eldiğ.ini ihaber venin: kalandı'.igtan sonra durulan biır göl gı 

- Bir bey, öedi, sizi istiyor. sakin, harekets,z kaldı. 
Salona indiğım.de Suphi ile karşılaştım. Şimdi söz sırası benimdi. Fakat ne t/Jt 

Beni görünce, sevinçle yerinden kalktı liyecektim? Onun bu sevincine ilave jçı1' 
ve iki elini omuzlarıma yapıştırdı : hangi sözü yaralı kalbimden çıkar.acıı; 

- Sana iyi bir haberim var. Nevinle tım? Sevgi bahsinde ben ondan 'J!lrS 
evleniyorum. .dcğild.m ki ... Yalnız t~brikJcri:ntl t~1'· 

- Ya .. tebrik eıderim .. ben zaten t ah- rarlaJıın. Karrn:ile saadetlerini citledi111' 
m:n etımiştim. Suphi benim bu birkaç cümlem esna~· 

Yalan söylüy.ordum. Hakikatte hiç bu da oldukça ııefcs almış. dinlenmişti· Af'. 
neticeyi kestirememiştim. H ele bu ka- tık meselenin ikmci faslına gcçcbil~ 
dar çabuk!.. - N•kah, haftaya Pazartesiye, dcdl_~ 

Dostum anlatmağa başladı: Beyoğlu :ıik:fıh memurluğunda ... }3crtı, 
- Hani sen o gün geldindi ya .. Ada- şah'd m sen -Olacaksın? .. Eski arkı:ıdaşııtl 

dan konu~uştuk ... Ertesi gün de Nevin- bu 'itfü esirgemezsin değil mi? 
le aramıı.da bu bahis tazelendi ... Nevin H le bu sabah, böyle bir teklif :kBr? 
Adayı çok sevi~r.. fakat beraber gel- sı.rda bulunacağımı hiç aklıma geti~:. 
memiz için evli olmamız lazım .. zira iki- dım. Maamafıh Suphinin bir sürü d~ 
mizi de tanıyanlar çok .. zaten 1stanbulda rı ıçin1e nıkillıına şaı..1ı d olarak beni s~ 
da sa<Tdan soldan dedikodular işiti)"O'l'uz. mesı gururumu okşamıştı. Bu hisle oo> 
Bunun üzerine düşündük taşındık, bak- nuna sarıldım: 
tık başka türlü olmıyacak .. benim fik- - Tabii Suphiciğim, dedLın, bu ~J\~ 
rimse ne zamandanberi hep bu idi. Yal- için büyük bir şeref ve saadet .. scnırı l'I', 
nız Nev.in biraz tereddüd ediyordu: ev- bi kıymetli bir arkadaşın nikahında i' 
lenirse belki QOcuğu babası hiç g&ıdıer- hid olmak... (Arkala f1111} 
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Sayfa 13 

HİKAYE: Çok acele yardım 
(Baştarafı 12 inci Nyfada) - Kimin başına, dedi?. Şu alçak «ac& 

le yardım merkezi> n in mi? 

Giridde 
Evvelki gUnkU ve dünkü 

•. kısımlarm hulasası 

geçen çocukluğum 

- Amirlnıin sözlerini yerine getirmeğe 
mecbursun!. 1:.şine geimi~rsa va:zıifeni 
değiştir, csüt taşıma> arabasına geç!. O
rada istediğin gibi ağl.r gidebilirsin!. Sen 
hastaların arzulanna göre değ'il. Amirle~ 

tinin arzulanna 1göre hareket etımeğe 

mecbuxBUnl. 

- Neder. cacele yardım merkezi> nin 
başına ohsun?. Bizim müessesemiz neden 
diğer mües.saelerıien kötü olsun!. Benim 
mevzuu bahsettiğim hastanelerdir. Hani 
şu beni iyti tedavi etmiyen. baş1mı ustura 
ile traş eden hastane ... 

~tikı . 
~tu aı mahkemesinde meşhur hırsız ve 
llıtı'llllll~tır.ı muhakeme edlllyor. Müddei
laııd.ı Ol4znunun 174 ün.eti madde lle ceıa
ettltı ~l.&nı tsUyar. Bu maddenin ihtiva 

l!ıı hüküm idamdır. 
C!!n ldanıın birçok ıstmıeri vardır. Hayred
~1Şt1'1t, Ali, Sabri, Alt.ınd1§ Mehmed. Bu 
~ere 4tıbdad devrinin dort paşasının 
tı~ ~ti de karışıyor: Kenan Paşa., Cevad 
Se~ ~en,et Paşa, Muza!fer Paşa ... 
~ tllze.ş.t;.n n&.ıdllnln elinde bir not def -
1>4an"ar<Ur ti, bunları 1926 da Ankara ha -
bt y e.sınde lnt4hpwı bulunan bir tapu kati
tatı~~ı~tır. F..s!tl bir zabıta memuru olan 
~il. _n nouıuı bır mukaddeme ile hülisa-
ıı:Yle be.;J.ıyor: 

lifi 1ııı 6 ~nesı şuba.t ayuun 18 inci Salı gü-
6ç kara hapisaı:wıine ikisi yaşlı. biri genç 
~ ltıanttun getınııy~. Bunla.r üçUncü ko-

Ce eokllluyo.r. 
'l\ı~tlç rnabktm kanlı canlı bir adamdır. 
~ ıı le sa.kin yiırüyor. Etrafını dikkatle 

ifa or. 
D11a1~leaııeıel'dt O.det oJdulu Uzere yeni mah
~\lageıcıı~ zaman derhal bir merak ve 

•.\ca. batııyor: 
liı}ı ba gelenler k1mlerd1r? ıt 

l'arı'ttl "~t tapu Ut1bi bu gencin meşhur Sa
{llıı~ Clduiunu anlıyor. K.endlslle samimt 
~ı r. \re Saratim ona hayatını anlatmağa 
'1 ır~· Varlığım ldra.k etti!U gün kendl.81-
1ıı1ı.:·~ 199 portakal ata~larının altın<lJa 

vor. 

[Roman devam ediyo,. ı 

fıl~aJ'atunaa ilk hatırladığını manzara 
Ur • 

}'U~trafı, taş duvarlarla çevrilmiş bil
lak ek bir avlu. Her tarafta limon. por
tı. .aı, k~çi boynuzu ve zeytin ağaçla -

l3u 
\>atı a\llunuıı pek yüksek olmıvan du-
seıe~rının arkasında, bir kale gibi yük
<!el>h ~oca bir konak. Bu konağm ta~ 
~anc esınde açılJmış dlan yesil boyalı 
~it b~tlar. Bu pencerelerde, v~kit v~
tljrn ır hayal gibi g<Srilnen ve daıma yu
ha~ e gülümseyen kumral sakallı. tatlı 
~a· ışlı, son derecede yakıc;ıkh. fakat 
~ nıuhteriz ve çekingen bir adam .. 

ra .. annem ... 

Cen... "" ·1 .. ı·· ~~, .. ,., 6urbüz vi1cudlu.. ye.<;ı goz u .. 
la11 eliva çıplak bulunan göğsü ve kol • 
\l~;1 Sedef gfü! parlıyan .. Olgun ve kıp· 
bes.,u dudaklarında hlç bir zaman te -
dl\~ btn eksik olmıyan şen, şuh, fıkır-
~ ir kadın! 

)Urti l~lll'l vücudi1~ yaylana yaylana 
~l\ Yen bu genç ve güzel kadın ne za
~l''1 '~luya gelse, şen gözlerini derhal 
~~\>ir'.ti konağın paneurlu pencerelerine 
\a.11 1

l'di. Ve ~ğe-r o ıaman o kumral sa 
~~ adanı penccrede bulunursa. an -
l'ı~ b:erhal beni k~vrar, yerden kaldı· 
~te ğrına basar .. Bir taraftan puse • 
\ltı-n Rarkederken. diğer taraftan da o 
~Utı,raı saltallı 21dama gösterirdi ... 

baa.rı., hiç unutmuyorum. 
~ ha ·~nra .. avlunun kö~esinde. u • 
ba·ı \'~ Çatal bovnmlu keçilerimizin 

a.l\d ~ • h tı 1K• yerde, portakal ağaçlarının 
~dtr ~61geslnde. tllhtadan küçük bir 
\·~ <i •11tennde otunrsk daima si,.,ara 
l1J. <la.ıtrın ra'kı i<'en kıre.nta, çirkin yüz
l}ııı~ konuşan, saatlerce yerinden kı-
~u 'Yan bir adam... · 

i~llde:darn daim3 derin dfu?ünceler 
~"arı lr. B;ızan basını kaldırır. Snseri 
~tıı-. ~ın1, ağaçların arasında dolaş • 

lQ.; nra, hırıltıh btr sesle beni ça-

~ıa' l>eaırn · 1 d clo o .. pedakımo .. ela... e a o .. 
~n "ir~ ... 

ru~u hu Çağırmalara hiç aldırmam. 
~nb ett~. ~rlflmda11 hiç hoşlanmıyorum. 
'- ~h~ zaman ona: 

h bıl> ... 
1
t ~a.~ hitı.b ederken bile, ka1bimde 
~a.b anC'llık duvmrorum. ay tl.."'n ,, -J 

) 1l. c oı,.n bu adamın odası . bile 
lı:Qtıtı1 :"le.rt o, üstkatta bir odada ha-
~le 0<IPPyaJn1z ~eçiriyordu. Ben. an
~al'du_~ltlber att k:~tta bir odada va· 

lı.da L.: Ve annemin '{•ata~nm Ya-
~ • ~ll ··ı.... J 

ltıttı a~l l!~ll'i. bir ynfakta yatıyordum. 
bıı "atalr. Q uyanıiıitım zaman. anne
~~ btt iht tıı bo~ buluyordum. Onu. ta
)r:, ş ~ıtnn,,. i 

1 
ac ile Jaıımlı bir yere gi:· 

'· ı.d voıı.un. Bekliyorum, be1tlı-

Gıinün birinde <ınnemin ne§'e si birdenbire 11ok oluveriyor. 

Sonra çocukluğun ve uykusuzluğun te
sirile gene nyuyuveriyorum. 

Erte«i gi.in anneme soruyorum. O 
uzun nman kaybolmanın hesabını is· 
tiyorum... An o em. ne~' eli bir tebes • 
sümle gülüyor. Her defasında, beni ik
na f'debilecek scbeblf'r gösteriyor. Ba· 
zan da işi tehdid ve tekdir ile ge<;i~tiri· 
yor. 

Asağı yukarı üc yasıma geldiğim 

zaman artık enik<ınu her şeve aklım 
ermive başl1vor. Babama ($erif A]i) 
derıilcliğini <'UrP.nivorum. Fnkat bu 
isim. bu knrlar neO-iJ. (Girid) adasında 
ade olduğ'tı vech;le bunun sonunda bir 
de (Bakid:ıki) lakabı var. Yani. (Şerif 
Ali Bakidaki) .. iste, ilk oda (baba) ta-
nıdı?i-ıın ad:ım1n i~im ve hUviyeti ... 

O sırada ve ~fini.in birinde. annem~n 
ne1'esi birdenlıirP soluveriyor. Ve. 
karsımızdaki konakta, pe11cerelerin o 
ve«il panc11r1an arasındaki kumral 
çehre de artık crörünmez oluyor. 

Anneme soruyorum: 
- Nicin a'11ıvorsun?. 
O. daha fazl; ağ1ı~·nr. Ve beni göğ' • 

sünP sımsıkı bastırarak cevab veriyor: 
-Hiç. 
Suallerime devam f>d;vorum: 
- O. penceredeki adam kayboldu. 

Nereve _ıritti?. 

Bu arada, fısıltı ile konuşanlann şu 
sözleri kulağıma çarpıyor: 

- Zavalh Şerif Ali Bakidaki ... öfüp 
gittiği ile kaldı. Ne karısı ve ne de ço
cuğu, ona h.ıç acımadı. 

Bu sözler, zihnime takılıp kalıyor. 
Fakat ban3, sarih bir mana ifade et-
miyor. 

* İki crün komşl'!da kalıyoruz. üçüncü 
gün, evimi1e geliyoruz. Annem, eskisi 
gibi neş'eli... 

Gene çıplı:tk koJlu. çıplak göğüslü en
tarilerini giyiyor. Gene başına limon 
çicekleri takıyor .. tıene, şakaklarına si· 
yah laden ( 1) yapiştırıyor.. ve ge
ne avlud::ı gezerken olgun ve 
kıpkızıl dııdakları arasından şar· 
kılar mırıldanıyor... Yalnız, va-
kit vakit gözlerini karşiki konağın 

kanalı pancurlarma çevirdiği zaman, 
derin d"rirı içini çekiyor .. ellerini rıii~
süne ba<;tıra.,.ak: 

- Aaah. kardiyamu ... 
Dive «öyleniyordu. 
(Kardiva)nrn (ka1b) demek olduğu· 

nu biliyordum. Fakat annemin kalbi 
ile. o kapalı yeşil pancurlar arasındaki 
müna.,Pbetin ne olduğuna akıl erdire
miyordum. 

* 
Hlckmklı bir cevab: Aradan çok geçmedi. 
_ t stanbula gitti. Annem. eve gelen bazı adamlarla 
_ Niç1n gitti? uzun uzadıya görüştükten sonra, onlar 
_ Biivük .. cok büyük bir adam oldu. gider gitmez beni kollarının arasına 
- Kimdi. o? çekti: 

- Havreddin! .. Gidiyoruz. 
- Vali. Vali Pasa is... Dedi. 

Evet.. ıekiyim. Anlayışlıyım ... Fa - Unutmadan «unu da ilave ed.ovim ki, 
kat, (Vali.. Vali Prısais .. ) kelimelerinin hayatta ilk tasıdı~m isim, (H:wred 
manasını henüz bilmivorum. Ve anne- din )di. 
rnin niçin a~ladığına da; kat'i bir mana Hnv'""t ve merakla sordum: 
veremiyorum. - Nereve?. 

Gene aradan ~ok gecmivor. Bir gün - 'Rabnwı. hahaya ... 
babam, uzun sakallı ve çatal bovnuzlu - Kabcve mi? 
kecilerin vanın<lcı rakı içerken. birden- - Yok. canım .. 
bire kücük <-edirinıien yere vuvarlanı- - E .. baham KBbe'le d"i'ril mi?. 
yor .. gözlerini sr>maya dikivor .. a<rzın· - O. kaka baba .. asıl cici baba, baş-
dan beyaz bir köpük g.Plivor ... Rakı .şi· ka ~'Prde. 
şesinin dibinde can veriyoT - Nerede?. 

Hayatında bir an bi1e kendisine içim - Tstanbulda. 
ısınmavan bu adcımm ölümüne acıyo- Anladım .. . Kecilerin çatal bovnuz -
rum. Annemin çağırdüh komşular. onu lan aramnda, darı:rın Ye somurtmuş 
·hasından ve av~klanndan tutarak bo.ş çehresile hk durmadan rakı icen adam, 
'bir saman cuvalı gibi iceri götürürler- (Kaka baba) mı.. Ya (Cici baba) m?. 
ken. kimbi1ir nasıl bir his ile dudak • Bunun kim olduğunu sormadım ... 
larım bükülüyor. Y:ınaklarımdan aşa- Fakat - çocukluğuma ra®ıen • haya -

Doktor Volk -0 gilııı öğlene kadar dai
rede meşgul oldu. Çarşıya giderek mü
essese için bazı mü!bayaatta bulundu. Öğ
le yemeğini evinde yedi. Öğleden sonra 
tekrar dairesine döndü. Akşama kadar 
bir yığın evrakın tetkikile meşgul oldu. 
Ak.şama doğru daireye müfettişler geldi
ler. Dokıror Volk, müfettişlerle beraıber 

bütün müesseseyi dolaştı. Müessesesinin 
müfettişler üzerinde bıraktığı iyi intıiba-
1'erdan fevkalade sevinıd'L Sevincinden er. 
lerini oğuşturarak müfett~lere hitaben: 

- Görüyor~unuz ki azami bir dıikkatle 
çalışıyoruz, dedi.. en ufak bir hata, şi

kayeti muciıb olacak en ufak biT hıarelret 
yapmaktan çekiniYQrll!Z. Hele hastanele
re kıyas edilecek olursa müessesemiz a
deta pırlanta gfüidir. Fakat hastaneleri· 
mizin halini hiç soıttnayın: Geçenlerde 
dostlarımdan biri kokmuş balıktan zehir
loenrniş. Adamcağızı. her nedense, karan· 
tinaya yatırmışlar. Hastahğile hiç müna
sebeti olmıyan bir ilaç vermişler. Üstelik 
te başını ustura ile traş etmişler. Vellıa· 
sıl orası pek feci!. 

Gece yarısı evine dönen doktor Volk. 
karısı Rayeçkaya: 

- Sorma Rayeçk.a, dedi, bugün onla
rın başına öyıle bir iş açtım ki... Deme 
gitsin!.. 

Rayeçka büyük bir safiyetle: 

- Peki. .. Ya seni saatlerce kıvrandı .. 
ran, bir türlü otomobil göndermek iste• 
miyen cacelc yardım noktası:t hakkında 
bir şılmyette bulunmadın mı? 

Dokt-0r Volk karısının bu sualine hi9 
bir cevab vermedi. Çünkü arhk uyu4 
muştu. 

YARINKİ l\iİSHAMIZDA: 

Arhk çok geç 
Yazan: inci Ôzkurt '-.._ __________________ __ 

.............................................................. 
Hat'a korunma 
Kaı ununun tafbikına 
I ugiin geçiliyor 
Hava taarruzlarına karşı pasif ko " 

runma kanununun tatbikına bugün • 
den itibaren başlanacaktır. Bu kanu • 
nun tatbiki için hazırlanan nizamna • 
me de birkaç güne kadar Devlet Şu • 
rasından çıkacaktır. Yeni kanuna göre 
bütün vilaye:tlerde hava taarruzlann • 
dan korunma cemiyetleri teşekkül ed~ 

cektir. Pa~if korunma kanunu bilhassa 
büyük müesseselere mühim vazifeler 
tahmil etmektedir. 

Boş, Diş, lVtzle, (;rip, Romatizma 
Nevralji, kınklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- - İcabında günde 3 kaşe alınabilir. - -

T. C. ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
1 ·· "1·· tunda büyük bir s1r olduğunu da, o 

ğl. sıcak birer dam a yas suzu uyor. anda anlamıştım. Ziraat Ban.kumda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he.sablannda en az 
Bu hazin ı::ahneden, akhmda kalan SO ıır· as! bulunanlara .,.,...,·ede 4 defa çekilecek kur'a ile :u:ag~ıdaki pllna 

iKRAMiYE VERECEK 
k · i kl Sözü uzatmış olmamak için, tefenii· . .......... ., 

yalmz, şu ... Evin içine, e serıs sarı ı· h d' h f d >M göre ikram.iye dagıv tılaca.ktır: 
lard~n mi.irekkeb bir kalabalık dolu - ata aid bir <:ok a ısatı az e ecel:'l-ım. O L• 
yor. Komşulardan biri 'beni alıp kendi Ve yalnız bunların hül§salannı naklet· 4 Aded 1,000 Liralık 4,00 ıra 

melde iktifa eyUyeceğim. 4 500 2 000 
evine götürüyor. 'zi b h · ytt '' '' ' '' Annem evimı . a cemızi ve ze n· 

- Sakm üzülme. Baban, (Ka·be)ye Jik.1erimizi sattı, savdı. Garib bir mace- 4 " 250 " 1,000 n 
gidiyor. Gene gelecek. rava atıldı. 40 " 100 " 4,000 " 

Diyor. Günün birinde, (Hanya) limanından 5 5 000 
Halbuki ben, üzülmüvorum ... DEıima (Hacı Davud) kumpanyasının küçük 100 ,, O n t n 

kecilerin uzun ve catailı boynuzlan bir vapuruna bindik. Girld adasını 120 n 40 " 4,800 n 
ar;sında ve daimı rakı si~elerinin kar - terkettik. Altı gün sonra da, bir sabah O 
şısı11dn ,ıtörmeve alıstıı~m bu askm erkenden (İ~tanl>ul)a geldik. 160 " 20 " 3,20 '' 
ceh,.e1i, her zaman bir ~ye dargm g-ibi (Ark.ası var) DİK.KAT: Hesab1Anndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
duran adama karrı kalbimde ~arib bir dü.şmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlusile verilecektir. 
;:lcrııak hi,..,i dnvuvorum. Ve ·(Kabe) (1) Girid adMındn bazı atlardan yapılan Kur'alar senede 4 defa, ı EyltU, 1 BirJncikftnun, ı l\lart ve 1 Haziran 
dc""ilC'n ycı-e ı:r,lttiktım ~<ınra da tekrar siyah hamur gl.bt bir şeydir. Kadınlar, zty- tarihlerbıde çekilecektir. 
av:iet etrnc~n~ hic alakadar olmuYo-:·:.lrı~ma.wnın.Qi...~~~!lll-.IY.;ıı!.1 J!Y~llını11&.L\C....:====......:-----------------------___. 
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Deniz Şeytanı 
Türkçeye çf'nre.: M. Siinna Dllmea 

• • -ilk gemıyı gorene mük8fat 

24 BirinCikinun tarihli 
bilmecemizde kazanan) 

24 Birincikimun tarihli bilmecemiz- Anla.ra Atatürk kız okulu sınıf 2JB 6IJI 
de kazananları aşağıya yazıyoruz. İs· Sevgi. 

Bu ta kefirde derhal « Atlan tik • j iki mükafat vermek ve şampanyayı 1 müş gibi görünen, asık ve dargın surat- tanbulda bulunan Wihli küçük oku - BOYA KALEMİ 
te Alman akıncı gemisi ! • fer- herkese dağıtmak mecburiyetinde kal- lı bir güruh idi bunlar. yuculan:mızlü P.:ızartesi, Perşembe gün 
yadı yüks~!ecek, bu feryad du- m1ştım. Fra11SJz tayfası, gemisini terketmek- leli öğleden sonra hediyelerini bizzat 
yulur duyn"maz Sioyd deniz sigorta Havanın çok latif olduğu ve Gulf ten nefret ve acı duyan bir karakterde- idarehanemizden almaları lanmdır. 

Esldşehtr Ülkü olrnln sınıf 3 deıt fi 
sel, İstanbul Gedlkpaşa Mtmar ıta ıf 
mahallesi Sinekllmedrese sokat N'O· ,,. 
Hüsevfn, Ödemiş Belediye caddesi 
Ramiz, İstanbti.l kız: lisesi 856 Emitıe· şirketinin sigorta ücretleri birdenbire Streamdan hafif blı' meltem estiği bir dir. Mutavassıt bir Fransız ne kadar Tac:ra okııvuculanmızın bed.iy-e1eri 

~ . 
son derece artacak, müttefiklerin gece Seeadlerin güvertesi naki'ki bir vatanına bağlı ise o da ayni sevgi ile posta ile adreslerine gönderilir. 
çok muhtac !!lduklan maheme yüklü birahane bahçesine dönmüş ve misafir- gemisine bağlıdır. Hiç bir Fransız ge- Bir k 1 · 
gemiler limLı-nlardan hareket edemiye- lcriıniz.. Akdeniz tunma çıkmış seyyah- micisi yoktur ki isteyerek ecnebi bir 0 saati 

AYNA 

!"ek hekle~ece1;r~r ve ondan sonra da lar gibi delice cümbüş etmişlerdi. gemide hizmet etmiş olsun! Başka mil· İstanbul ~5 nn. okul M"1 Ali Kemal Erzl. İstanbul Cağal~ğlu orta okuldan ı20 
sin, İstanbul Akşam Kız san'at ok111 f 
556 Saniye, İstanbul Hayriye ILı;esi :,mıt 
75 Semih, İstanbul 40 ncı okuldan SS6 
ta.fa. 

Şimal deni?:inİ bdeden abluka hattın - XV Jetlerin gemi tayfalan Chittagong ve MUHTIKA DEFtEKİ 
daki kruv~;ı:ör1crden bir kısmını kor- HATTlfSTÜVA BOYUNCA Malakadan Senegal ve Jamaicaya; (Sea. Posta 11.ahrah) 

san takibinP memur edeceklerdi ki pi· AIUNJ..AR VE YARI KALAN Hulldan Helsingforsa kadar dünyanın Malatya demet demlryollan depo miidürü 
yesin en hev€'c!'inh ve enteresan kısmmı BİR BALAYI her köşesinden temin ve tedarik edil- kızı Malike, İstanbul Beyoğlu blrlnci okuldan KiTAB 
bu kruvazörler ve onlara yakalanma • diği halde bir Fransız gemisine hiç bir 171 Vedia, Uı;ak Gazi Kemal ok.ulu sınıf 4. 

mak içı·n v.ös•erecegı· ·miz hünerler teş- Bazı hatıralar vardır ki onun tahat- ecııebi tayfa alınmaz.. Fransız deniz den us Gültekin, Bursa. Fevziçakmak cad- İstanbul Kadıköy blrlnct orta otulıfjfl 
cld. Uşak orta okulundan 334 Kemal. 
bul Heybellada ılk okulundan ouner 
ra, Samsun 19 May?s mahallesi 

desi No. 46 da Nihad, htanbuı Beylerbeyi a-
kil edecekti. türü insancı hüzün verir. Bu~ne ka · kanun ve nizamları diğer milletlerin kulundan 149 .Jale, İstanbul 40 ncı okul 317 

_ Leudemnnn, dedim, en iyi taras- dar Bharles Gounod gemisinin batısı bu yasalarından daha serttir. Bir Fran- KAmll. 

sud. en çok ı:renıi vakalamak demektir. gözümün önfınd"n gitmez: En önce Ci- sız ~cmiS'indc.n firar etmek büyük bir YUVARLAK DÜNYA KALEM'mAŞ 
Gerçi iyi tı:ırac:sud mahallerimiz var. vadrası denize dalıyor, yüksek direkle- suç işlemek demektir. Halbuki ayni suç es .. Pesta ııat.ralı) 

sokak No. 50 de Nevzad, Salfhlf 
okulu S/A dan Bürhan Işık, İstanbul -
okuldan 204 Mürvet, Adana Kalt 

Fakat ben '-u '-ı;c:usta b!ı,.c: ka ve daha i· ri yavaş vava~ batıyor: evvela bir seren bizim Almanyada ancak yirmi mark 
ı ı ı • ·-s kd.. C~aloğlu kız orta okulundan 460 Nadide, 

yi bir yol tnfac-ıi;-ım: Yüz çift göz, her- kavboluyor. sonra gömülme sırası di- na ı cezayı istilzam eder. Fatih orta okulun:ian ~15 Bahaeddin, Fa.tlh 
91 inci sokak No. 81 d~ Kadir, Ka~ 
talebesinden 8:>ff Müzeyyen, Zlle tsı?~ 
kulundan 184 NnhU. Şehremlnl Me 
mahallesi Dingil sokak No. 13 te 

halde iki çift (!ÖZden daha iyidir. ğerlerine geliyordu. Onun batışı her Fransız gemisinin kaptanı bize karşı 40 ıncı okuldan Mı Orlıan, İstanbul kız 11.w-
ncdense bana hi.izün veriyordu. ittihaz ettim halt- harekette tamamen si 3-D den llO Nimet, ista.nbnl Cihangir AA-

- Ne denıck i~tiyorsunuz kaptanım? ı:.· lA. 
. . . Her şeyi mükemmeL kocaman bir haklı idi. Hu ada!Il uzun boyu, kara sa- maıımesçtd sokak Na. 6 da Ley . RESİMLİ ELtşt MODEJJ 

- .~unu de~ı:k ıstıyorum kı bu an- barka olan bu ~mi, kendisine doğnıl- kalı, derin sadası ile insan üzerinde mü- MÜREKKEBLİ KALEM 
aan ı.ibaren lKI mutarassıdımız ara - duğumuz z:unan, Fransanın Troi Cou - said intiba husule getiren bir denizci (Sen Posta hatıralı) ns:s:,~r~~o~~~~!~~~n=tıoo• 
sına koyduıfomuz irk gemi görüş habe- Ieurunu cli":-~itine çekmek suretile Nor- idi. Yüksek bir tahsil ve terbiye sahibi İstanbul IJayrtye ll.9esl 423 Orhan Baloş. okulu 1118 H.alls, eski Foça nüfus 
ıl'İn" karşı vrri1ecek on sterlin ile bir veç bayrağımızı selamlamıştı.. olması, mütaleaya, tetetbüe meraklı Adana erkek lisesi sınıf 5-C den 13'18 Hayred Galib kızı Jaro, İstanbul 44 Qncil 

0 

şişe ~ampa!"'l<' miikafatını değiştirmek, _ Harbden ne haber? bulunması kendisini her türlü hata din, Çorlu kolordu eczacı başısı Cabir kızı 228 Şükran, Ağrı orta okulundan 152 
·ı 1 • k r·~......:-d . ' Dilek, İstanbul Kabataş erkek lisesi 268 Ad- Mardin lnhf.sa.rlar idaresinde Zeki otl1' ·onu umurnı E"' rrrne. ll\.ruı eyun. nı·ye de ". ı·ny"'l ven·yordu. ve noksandan sa'-ını ... etva ve hare 

" 
0 ~ .P'i. .. • r • nan, İstanbul kız lisesi 1443 TürkAn. kı, Düzce orta okulu sınıf 2 de 446 

:;-- Bütün mürettebata teşmil etmek Dümeni kendisine doğru kırdık. Bu katında l!ayet nazf.lt bir şahsiyet yap - DİŞ FIRÇASI Konya tstasyon muhabere memuru........, 
mı. esnada topumuzun maskesini de ata- mıştı. Fakat bize karşı duyduğu has - (Son Posta hatualı) ottu Ya.,ar, Mudurnu Cthnhurlyet ov. 

- Evet. miirettebatımıza ve esirleri- rak Alman harb ban..A--- İ:lirekte mane hissi:va. tı da açıkça ve biraz da nıf 2 de 8 Navtn, İstanbul Ak4a.m J(Jf uu CQUB Beşlktaşta. Nüzhetly~ caddesi No. 97 de Se- bu +__.. _ _, , 
mize!. On İn'1iliz lirası ve bir şişe şanı- yükselttik. Cevabımız: tuhaf bir suretle belli etmesini de bili· niye, İstanbul kıı ııs~ı 1&95 '°"rhtın~. Ada- okulundan lS:M l.ClllJ, ~bul ..• ..a 

B h · · · • ki b -'-t. • rd ırlnden 1'141 Enve!', iatanbul Ku:ınPor 
panya!.. ~ "'e ınrı~ınm u tnUA.il- - Faça edip durunuz! yo u. na ıstasynnnnda tı.smı 835 şen bıra.hlm oğlu okulundan Seyfeddin, Sıvas Fevzi.Pat" 
fatı kazannl3k •htirası - kaptanlar da Olmuştu. O, bizim esirimizdi. pekala, o, bunu Ftıad, İstanbul 15 iDei otuldan 256 Raif, Zile lundan 45 Ali Said, Kayseri istanbul 
<iahil olduen halde - herkesi armalara, fnanmamA.zlı!ıı:: ve korku! Barkanın teslim ediyordu. Fı:ıkat biz, onun mem· orta okulundan 151 

Baarl. No. 47 de Klrkor. 
serenlere çıkartacaktır • zabitlerüe tayfası giiverlede uz.unca leketinin dfü~manlan ve gemisini tah· Diş MACUNU KART 

Muavin dil-:1erine vurarak: bir an bakakalmışlardı, hiç bir t~dbir rib eden kimseler idik Binaenaleyh İzm1r Baluhan elvan 26 numarada. Fahri, ~ Ankara birinci orta okulundan 29 Turgucl, Edime İsUklll okulundan 83 vr;-: 
- VaTiahi kantarı, diyordu, siz bu ittihaz etmiyorlardı. Nihayet bu şas • bizimle ,!':eyıthattP bulunduğu müddetce İstanbul ticaret lisesi sınıf 4 de 131'1 Fuad, bul Beflktaş Köylçi Mekteb sokak '1 6' 

işde haklıs--nız .. bilhassa mademki on- kınlık anı geçtikten sonra faça edip bu düşüncec:ine U""'ıın bir surette ha- İstanbnl srrkeci küçük ismatıpqa han ı de Mura.dlı ilk okulundan 441 Refet, 
iar, gemimj., esirler1e dolunca bir 1i - durmuştu. reket etmişti. Biz en "ııun bu ruh yük- Kurtuluş, İst!\llbUI k11 lise.si 1060 Muzaffer. Ferhadpo.şa rnahalle~1 No. 15 te F9s118'o 

mana gönderiJP.c-elı:Jerinden emin bulu- Gemiye gönderilen Seeadlerin gana- sekliğine ve fikir "' t-j •ıH~ine Mi.rmet ALOMİNYOM BARDAK pazarı orta otuıundan l9'7 Mes'ud. 
nuyorlar, bıı i<> için her biri gözlerini im rniifrczesi muhtelif erzak arasından ener ve takdirle dolu hL<ı'crle ona ba- (Son Postıı hatıralı) polis memuru Mehmed oğlu Ken:;' 
dört açar biilahi! bize bir alay nefis tarafından kımı zı l"arclık. İstanbul yüksek iktısad orta kısım 1360 Adapazarı Kuyudlbi caddesi ~kkııdd; 

- b d Ahmed, Knmkapı orta okulu 713 KAzım, is- kızı Meliha, Bursa Cümhurlye c 'iJf 
_ Dod-Tı 1 c:ı1 b" .• S'' halde onlar gemi- şarap ve uç eş e gayet semiz iğdis Kaptanın bark3sı Bordeaux için hu- 296 da Ali Saib nı:rın flk okulundan -..a. 

t-• ~ _. '>" ı tanbul 44 üncü okul 5/E den 12.8 Sü~yll\, ' .,. .,.... 
mizin arrnalann~ konmuş eğlenceli biT domuz getirmişti. . . . bubat yük1.~ i~.i. Ben pek musiki bil - İstanbul K:ıtırcıoğlu han '15 te Beşir, Istan- rned, Fatih 40 ıncı okuldan 335 JIO 
kuş ::ürii.sü v€v~ müttefiklerin gemile- Fran..c;ızlar da kendılerıne aıd eşyayı mem. Bugunku modern caz mekte - bul Cümhuriyet kız lisesinden 588 Ferdane. tanbul Boğaılçl füıesinden 199 şehidi 

. . b t "- . • •--- d mahaı1- sarıp sarmalaYJ'l'J Seeadlere gelmi~lerdi. bini de hiç umursamam. U SABUN İstanbul Zeyrek or"- okulu 53 öınet~ 
rını a ırma"I. ıçın uı.ı cı.=U .n:: - K d · KOKUL ll.<;eSl 3-A da 533 cemal, Ankara 0 3":.-' 
. d . 1 ••tt f.k kuvvetlen· e er ve gazabdan çehreleri büzül - (Arkası vaT) 228 y k b _ hutl1:'• rın e mevzı c:ı mıs mu e ı ~ İstanbul Fatih 40 ıncı okuldan a u • sinden 1350 Mevlfıd, Ankara Ctun ~ 

teşkil etmi~ o12caklar! İstanbul Aksaray .sancaktar Hasan sokak okulundan 54 Türk!n, 'Manisa tapll 
No. 3 de Güngör, Is~anbul Kumkapı orta o- hafızı Sadeddin kızı Nihal, İs.tanbul 
kuldan 372 Murad, Istanbul Şi.şll Ha.lAsklr- kuldan Gülseren, İstanbul ~net . .a 
gazi Kamer Apar. 4 de Seniye, İstanbul Halide İstanbul erkek llseslnden 40"' 

Ve binaenalavh gemimizde yüzlerce 
insanın toplanma~ı için çok zaman geç
miyecek! 

Bunu düşününce Leudemannla ben, 
kahkahalar at1vorduk. Derhal ilin ki
gıdı yazıp astırdım: 

cİlk gem;yi görüp haber verene on 
İngiliz lirası ve bic şişe şampanya mü 
kafat verılecektir. Bu i.ş herkese açık-
tır.• 

Bu ilanm asıldığı andan itibaren al"
malara, serenlerP tırmanan mürette -
batı ve esirleri görmeli idiniz! Herkes, 

cebinde veya cantasında olan dürbünü 
çıkanyoTd:ı. Simdi gemimizde en mo
derninden tutunuz da, eski biçim ve 
batta küçü~ ooera dürbünlerine kadar 
türlü tarassud aletleri g6rüyorduk. 
Hatta elinde dürbünü olmıyanlar bile 
talihe ve 1?Öz1erinin rüyet kudretine 
güve!lerek serene çıkanlar vardı. 

İki kaptan da, kendilerinin bftlend 
rütbelerile mütenasib olması için ke -
mali vakar ve temkin ile prova direği
ne tırmanmışlar ve birbirinin yanında 
Ye bir Beren Ü2erinde oturarak ufukları 
çok mümtaz deniz dürbünlerile yokla
makta .bulunm~lardı. 

Hiç bir gemi böyle bir tanssud gnı
puna malik olmamıştır. Ekseriya ~ • 
le durup dikilir de gemimin armalanna, 
serenlerine konan muhtelif renkte, 
muhtelif tipte ve muhtelif cesamette 
insanlara bakardım ve bana inanınız 

ki onlar bir gemiyi daha küçük bir le
ke halinde iken görmekte, seçmekte şa
yanı hayret idiler. Bazan :ikisi veya üçü 
birden ayni gemiyi, ayni anda seçerler 
ve haber verirlerdi. İşte o vakit bir mü
bahase başlardı, öyle bir mübahase ki 
ancak Hazreti Süleyman bunu hal ve 
fasledebilirdi. Bir kaç defa bu müba • 
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Soldan BAP nı yulrandan aşağı: 
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1 - Fukaraya ffI'llen - lçklll çaltılı et -
lenef' yeri. 

2 - Akar getlren-eefL 
3 - Sıtmalı olanlarda şişen bir uzuv -

etin lılçme ileti 
t - Taharrl etuM!lr. 

ı - Ralıat-«munda bir cRı olsa lcıpn 

Jalan flJI. 
• - Beygir-tatetıudi. 

., - lletaneW. 

a - Bolluk. 
ı - tl'ye-baıatnık. 

10 - !lir ~kf-4'JUllD )'UftSl-ra.bıt eda.tı. 
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Bir doktorun günlük 
notlarlndan 

Müzmin romalizmalar 
Müzmin romatizmalarda sebeb aranır

ken diş çürüklerini ve bademciklerin 
müzmin lltihablarını nazarı dikkate al
mak lazımdır. Gizil gizli gelen zayıf ateş
lerde de bunu unutmamak lazımdır . 
Bunların tedavlsile romatizmanın Te a
te.şlerin derakab düzeldiği görülür. 

t:.nb ll&u·•• •kwyueıaları.mı.ua ı.-ıt.& 

,... r•lia111atarıaı rlea ederlı. A.Ut ~· 
t.lrd• lateki«i ............ llalalıWı. 

ttöbetci eczaneler 
Bu rece nöbetcl olan eczaneler şunlar-
dır: 

&ta..ııı.ı dlletindeldler: 
Ak.sarayda: <Bazım). Alemb.rd&: (8un 
Aaım>. Beyazıdd&.: <Belkis), Bama.tyada: 
(Teoffloa), Emi:ıöniinde: (Amlna.sya), 

Şehzadeba.şında: (&af), KaragümrDtte: 
(Kemal>, Kll~kpuanta: (Torsu, Batır
töJbde: (Merba). 

lle7wlta llibellDdekllew: 
Tünelbaşınoa: (MattoTiç>. Ylt-»alth
nmda: (Vlngopulo>. Galatad.&: <Mu-
tez), Tak.simde: CKemal-Rebul), Şf411de: 
(Pertev), Be~fttatta: (Sfileyman Receb>. 
Botaziçl, Kadıköy "~ Adalardaldltr: 
1İaldidarda: U3eUm1Je), S&rıyerde: (Os
man>. Kadıköy ünde. (Saadet. O.mıan 
Hulils[), Bn)"ill:adada: (Halk), Heybeli
de: (Halt). 

•-••••••w••••••w• .. •-••-----·----·-

Son Posta Matbe.ua 

Nqriyai Müdürü; Selim Rag&p Emet 

SABİPLEIÜ: S. Ragıp EMEÇ 
:.t. Ekrem VŞAKLIGIL 

Hüsni ' ti Cümhuriyet kız lisesi 2.75 ye. İstanbul cağaloilu Şeref sokak 35 ~ 
ALBÜM zad, İstanbul Küçükpa.zar Meıtteb ~ 

(Son Posta hatıralı) Turhan, İstanbul erkek llses!ndetl 
Alpullu llk okulu 5 ınci sınıf 216 Aydın, mal, Ankara ftşek tabrlkas:ı bessb 

İstanbul samatya. 29 un.en olr:tıldan 1'14 Ali- Cemll oğla Doğan, Balıkesir ıısesl 
ye, İstanbul -i4 fıncü okuldan 425 Ülker, İs- snndan 952 Fikret, Balıkesir ı.ısesl 
tanoul Boğaziçi 33 üncii okuldan 201 Orhan, 1748 Leyl1.. 

TARİHTEN SAYFALAR 
(Boştcı'r'tıf\ 7 ft.ci ıa:yfrtda) 1 yoktu. o da bunu yaptı. nııne 

Yuanis hemen t.oparl:andı. İlk ge~ ile ğmdL 
t ...... BıUrsa:ya ı,..,.,..+u Bi- Birinci Murad ar'kmı:ını bır --.,,J 

Marmarayı geç ı ~ """1" • • • • _____ ..ı ~ 
· · M _,.3 ~'"nd ... e~lerek kendısl- leyı kuşat\ı. Kısa bır ~a 

rıncı Uı-GA.lm. uu.u ~ ıs• . ula.r 
. batıtl kendi salta- ladı ve teslım old • 

nın suçsuz olduğunu. Padişah oğlunun gözleri'IYi 
natının da teh1ikede bulunduğuau an- -ıdürttü 

kllf tt• gonra o . MI 
lattı. Birinci Murad derhal te e ır. Yuanis ıte Andronikasun gözl~ 

- O halde o~llan~ızın . cez.alarml. nar sirke akıtmış; fakat bü.91>11""' 
vermek üzere birlikte gideceğiz. etmemişti. tkisUe birlikte to'1' 

- Em.redersini'ZI çoğu Merice atılmak veya 
Murad, ayni zamanda. asi oğullar tu- suretile ö1dürüldil. 

tıılunca gözlerinfn kör edilmesin'l tekliıf. Savcının kendi istildbalindell 
buna da yemin etmişti. olduğu. l>UD11D için bu _,_. 

Murad zaten toplu b'1' halde olan or- ettiği hakkında vesikalar ~ 
dusunun bq.ında hemen Bizans yakınlı- da daha öore şehzade Beydi 

nna geçti Oğlunun ve Bi'ZalD8 prensinin Murad arasındaki meBhıbla~· 
müşterek orduglh«an Uqmna yerleıtf. tublardan birinde birinci MUJ1'"" 1 

deki şehzade Yakubdan emin.., o gece ai.mı iti ordu arasmda sel halin· eaıfD 
de akan dereye .&ÜDll; yülmek .sesle hay- sadaki §ehzade Saftldan. 

nı. dikkatli davranmasını 
kırdıı: 

Beyazıdın yazdığı cevab bu 
- Heeeyt Bu ettiliniz .ne iştir? Bir lıa- tirak ettiğini gösteriyor. 

inin SÖZÜM uyup ta niçin baş kal'dın:nıa- - Bizce asıl mühim olan ~ 
n1z! Bunca benim idaremde zaferler ka· 
zanan erler Iİ'ı de~l misim? Bu tacafa 
gelin; gelenlerin suçlan bağışlanacak; 

gelmiyenler.İ!l cezalan ölüm olacaktır . 
Savcının ordugahı boşalıyor; zavallı 

şehzade birkaç dostu ve birkaç Bizans a
silzadesile başbaşa kahyurdu. Bu vaziyet 
karşısında hemen kaçmaktan ba;ita çare 

O zamana kadar Türldler • 
şekilde saltarıat ka~ası h~ 
hiç görülmemiştir. Oriıan 
padişahın Bizanıs i.mparat-OMJfllJO 
odora lle evlerı.meSi şeldiDd~ 
münasebetler Osmanlıların a 
rinde tesir yapmıştıır. Meşhur • 
zlidür: c Üzüm üzüme bakar~ 



• Ilı..:...._ ..... .... ~~. 
Kolinos'la 

l>t~ıeri . Difleri11iz pırlanta gibi parler 
Oirktn nıı cornmez, snğlam kalır, 
Dieıe '. sarımtırak lekE:lerl izale eder. 
llıikr~1n ÇOrnmcsine sebt!p ohm 
.ı: .. 1 Plann tobumıannı imha ederek 
"''l'tı?'' be 

)(~ I YBZl!lnr ve gOzelleşt r. r. 
p l Nosu eOUlşONOZON 

lıf AltLAKUGIHI Y0KSEL TiNiZ. 
rıı~eu11 teı..su edıl
ı, O' 

tnp :ın:ıkıa hır 
BiiyUlc tübü 40 

Kli~ tiibi 22 lf2 Kr. 

1htiyac nızı 
~un mQddet 

~----------------------------------------------~ 
llevıeı Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilitnları 
~e\·let Dctniryollan Umum Müdürliiğündcn: 

~tırı:~ ~r nsıt yolunda cer servisine nezaret ve cer müfettişliği vazif~sini. ifa 
rn Uzcrc motor ı~lerınde çalışmış tamir ve bakım hususunda tecrubeli ya 

Vey~ ketırnizd , yahud y b, ncı bir memlekette mühcndi.slik diplom:sı alınış 
b011 Ud rnotör işleri ılc alakalı bir sahada tahsil görmüş ltlmselerın dıploma ve 
~ult.J.~tvi lerlnin şimd lık bırer tasdiksiz sureti tercümcıhal ve kartpostal bü -

lıllı. u U'"rle hır boy fot.ograflarile 20/1/919 tarıhine kadar Devlet Demiryolları 
Uın Müdtirhigü cer reıs! ğine müracaatları ilan olunur. ~ıh 

At ~ 

dı.ı~hal'!\nıen b ~f''ı 4 koş" maktalı olduğu takd' rde 14400 yuvarlak maktalı ol
l7ıı t:k1·rde lf: ~ ra Cl an 90000 adet kestane agacından mamul tırfon yatağı 
'

9
u
9 

Sah günü~ at 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka1'&da İdare binasında 
lıu ~lınacaktır. 

\>alt~ •Şe girmek ıstiyenJerm 4 köşeli için 1080 yuvarlaklar için 1215 liralık mu
'4,30 at trrninat ilE> k.:ınunun tayin ettiği vesıka1arı ve tekliflerini ayn~ gün saat 
Şa a !tadar Knm·syon He'sJiğ·ne vermeleri lazımdır. 

l'estı~aıtıeJer parnsız. olarak Ankaradn Mıılzen~e cıı.ires>ndcn, Haydarpa~ada 
•un Ve Sevk ~efliğinden d'ağıtılac dktır. (9552) 

~ 

la~~arrunen bro lleri, muvakkat teminatları ve eks:ıtme sa:ıti aşağıda yazılı 
~cıradaottf ·ıe vagon b:ınrlaJları 17/2/1939 Cuma giinü kapalı zarf usulü ile An -

eu dare b'nasmda ayrı ayn satın cthracaktır. 
•ttığı ie girmek istiyeruerin aşağıda yazılı muvakkat teminat :le kanunun tayin 

"~e~e~kaları ve tcklifler:ni ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
şar erı lazımdır. 

lna:neler 485 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa \'ezncler:nde satılmaktadır. 
1smi Muhammen· 

l,~ bedeli 

2 ....... '7~0rnotif ban ~ajı. l 65, 204 lira 
~ bruıoajı 96,992 > 

Muvakkat 
teminat 

9.510,20 lira 
6.0!W,flO iıra 

) 

) 

(9464) 
Saati 

15,30 

1
1 

İstanbul I elediyesi 1 anları 
....._._ ________ mmll ___________ n_:_r_m_e_t_resı--·~-m--m•u·---------------~ 1 

t- Harita !ıanunen bedeli Sahası İlk teminat "~nı.r 
S 

1 Sokağı No. sı Lira K. M. S. murabbaı Lira. K. 
arıy--;- -- - -~ -- -- __ 
\>uıt Kayadibi 63-65 arsa 2 50 12.43 2 33 

~ a al'lda semti, mahalle ve sokağı, sahası ve muhammen kıymeti yazıh bulu
d~:~<ı satılmak üzere, açık artırmaya kon'Lllmuştur. Şartnamesi Levazım Mil-
~ kundc görüle'hiliT. . 

12-ı~~ler hizasında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
Ferşembc günü saat 14,30 da Daimi Encü.rrnmde bulunma-lıcfırlar. 

(B.) (9472) 

SON POSTA 

~ 
Tü..widye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLOOU .. l 

1831 m. 183 Kca. 120 Kw. 1 Q. 19,7' m. m .. ırcs. "' Kw. 1 ~ ~.P. 31,70 aı. 9415 Kca. 20 Kw. 

PAZARTESİ 9-1-39 
12,30 Müzik Cblr senfoni - Pll - 13,00 Bant 

ajans haberleri ve meteor - Ankara - 13,10 
Müzik (operetler - Pt> - 1.3,30 - 14 Tür'k mü
ziği (halk türküleri - PU. 

18,30 Muzlt ıhaflf plaklar} - 19,15 Ko -
nuşmn (doktorun .saatn - 19,30 Türk müzi
ği : İncesaz faslı (Şehnaz !aslı) - 20,15 Sa -
at. Ajans haberleri, meteoroloji ve ziraat bor 
sası Cfintl - 20,25 Türk müziği. ı - Numan 
Ağa Şevkefza peşrevi - 2 - Dede Hüsnüza
tın gibi - 3 - Tambur! Hlkmet Bey Ben e
slrl handenlm - 4 - Lem'! Şiktıyet etme -
5 - Ruşen Kam Taksim - 6 - Rahmi Bey 
Ey guJü nevb:ıhar an ~ 7 - Mahmud Bey 
Ey sı•rvt gül vefa - 8 - Dede Seri zülfü an
berlnl - 9 - Said Dede Şevkefza saz semai
si - Okuyan Muzaffer İlkar. Çal:ınlar: Ve -
clhE-, Re ad E.ı.er. ku en Kam, Cevdet Ko -
zan. 21.10 Muz;k Csaksofonist Nihad Esen -
gln reslta.11 - 1 - 6iıslenmlş Koral melodi -
si. 2 - Sol\'elg'in şarkısı. 3 - Sihirli baleL, 
21,SO Konuşma - 21,45 Milzik <küçük orkes
tra). 1 - I..edl Hnmnıon operetinden pot -
purl (E. Künr.eke). 2 - Vals fısıltıları <Pal 
Linke ı. 3 - Per Günt stiitler1nden CGrlegl 
op. 46. ı - S:ıbah sesleri 2 - Ose'nln ölü -
mü 3 - İngridfn feryadı 4 - Arab dansı. 
5 - Anitranın dansı 6 - Dağ kralının mn
~arasında. 7 - Per Günt memleket avde -
ti - 22,45 Sinema .sesi. 

Son Posta 
Yerebat11.n, Çatnlçeşme sokak. 25 

\:"evmı. 81.vnsı. llavaals ve Halk gazetesl 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemızc aiddir. 

ABONE FIATLARI 
ı 6 3 

~ eu Ay Ay 
.:r 1.r. t r. 

TC'RK'YE 14t>ll 7bv 4VO 
YUNANİS'T AN -vi 12..:v 710 
ECNEBİ 14.J 8.)0 

Abone bedeli peşındı:. P dres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
1 t 

lw 
27u 
ao ı 

Gelen evrak geTİ verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz.. 
Cevab ıçın mektublara 11} kl.iruşluk 

Pul ilavesı Jazımriır. 

.A'~··············································~ 
: Posta kutusu : 741 İstanbul : 
~ Telgraf : Son Pusta i 
: Telefon : 20203 : . . 
,.'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'r 

• NKASl'nın 
939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 
32,000 LİRA MÜKAFAT 
lturalar: 1 Şubat, ı Mayıs, 26 Ağustos, 1 EylUI, 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

111111111 i K R A M i Y E L E R : •mnııınıııınıııııııı1111111111uuıuuuıııuuıııuıııuıum~ 
1 1 Adet 2000 liralık = 2.000 lira ~ 
~ 5 " 1000 " -== 5.000 " 5 
~ 8 " 500 " . = 4.000 .,, ~ 
~ 16 " 250 " = 4.000 " = 
~ 60 ,, 100 " -=== 6.000 " ~ 
~ 95 " 50 " - 4.750 " ~ 
~ 250 " 25 " = 6.250 " 5 
§ -~ 435 32.000 ~ 

't 'ıııııııuıoınıııuuıııııwuıııııııııı1Hn111111111uııııııııııııııııııııııııııııııııımınnımıınıııımnınmıımnııııııuıınıııınul 
'~ Bankasına para yahrmakla, yalnız para biriktirmiş 0
llllaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Sayfa • 

PARASIZ 
Pudra hususunda yeni 

ve cazip bir fikir, en son 10.000 NÜM UNELIK · 
bir usul ile yapı lan bu 
pudra şimdiye kadar tanı
dığımız pudralardan daha ince 
ve daha hafiftir. O kadar ince ki 
cildde mevcudiyeti bile farkedil
mcz, şayanı hayret bir ten teınin 
eder Gündüz, rüzgar ve yağmu
run bozamıyacağı bir tazelik ve
rir, gece Ôe en sıcak bir dans sa
lonunda bile kat'iycıı terden mü
teessir olmaz. İmtiynz.lı bır usul 
dairesinde krema köpüğü ile kn
nştırılmış olduğundan bu yeni 
Tokalon pudrası saatlerce sabit 
kalır ve cildin tabii yağlı i!ra:la
tmı masetmesine mani olur, ku
rumaktan muhafaza ederek bu
ruşuklukların teşekkülünü mene
der. Terkibinde Krema köpüğü 
bulunan bu meşhur Tokalon Pud
rasını tercıh ediniz. 

Birkaç gün zarfında teninizd 
husule getireceği şayanı hayre 
güzelliği görünüz. Kadınların on
da dokuzu tenlerine uygun olına
yan fena renkte bir pudra kulla
nır ve yüzleri makyajlı ve ağır 
bir manzara kesbeder. Teninize 
uygun renkteki pudrayı bulımı.

nın vegane çaresi, yüzünilzün b?r 
tarafına bir renk ve diğer tarafı
na başka renk pudra tecrübe et
mektir. Bu suretle en muvafık 

putfrayı inühab etmiş olursunuz. 
Şayet rengin intihabında tered
düd ediyorsanız müessesemize 
müracaat ediniz. Tecrübe için 
muhtelif renklerde ve parasız o
larak nümunelikler takdim ede
ceğiz. 

( inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdJrcmizin Paşabahçc Fabrikası için şartnamesi mucibince satın alınacü 

c50. ton Sömikok açık eksilt.meye konmu~tur. 
II - Muhnmmcn bedeli beher tonu c24> lira hesab'le cl200> lira ve muvaldtd 

teminatı c90, liradır. 
III - Eksiltme 20/1/939 tarihine raslayan Cwna günü saat 15 de Kabataşta 

Levnzım ve Mübayaat Şubesindeki Alnn Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarnlk her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Jstekli!erin eksiltme için tayin ed:Jen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa .. 

ralarile birl kte yukarıda adı geçen komisyona gt"lmeleri ilan olunur. c85> 

~ 

I - Kısa müddetle teslim şartile 23X 35 cb'adındn bir tarafı temizlenm'ş id'a~ 
re monoğramını havi iyi cim; 150,000 adet mantar pazarlıkla satın alıırıacnktır. 

II - Eksiltme 12/1/939 tarih ne rıımlıyan Pcrşeır..he günü saat 14 de Kabatq. 
ta Levazun ve Mübaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

Ill - İsteklilerin eksiitıme için tay.in edilen gün ve saatte teklif edecekleri iy! 
cins mantar nürnuneleri ve % 7,5 güvenme paralar.ile birlikte yukarıda adı ge.. 
çen komisyona gelmeleri ilan oJurıur. cll-h 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
ANKARA 

1 - Kurumumuz talebeleri için aşağıda isimlerf yazllı (4) kalem elbise. Paltıoı 
tayyör kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi lO/l/939 Cumartesi günü saat 10 da rektörlük binasında müteşeJddl 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (18536), teminat (1290,20) Uradır. 
4 - Teminat ihale saatindeı bir saat evveline kadar komisyon reisliğine tes ı 

li.rn edilecektir. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız ıartname alnuık istiyenlerin Enstitü Ywd 1 
mirliğine müracaatları cS225> (9352) 

Cinsi adet 

Erkek elbisesi 
Eııkek palto 
Kız talebeye palto 
Kız talebeye tayyör 

434 Takını 
139 
10 
34 

Beherinin 
Fiatı 

30 Lira 
32 > 

32 > 

22 > 

muhammen 
teminatı 

1390,20 

İstanbul Jandarma Sahnalma Komisyonundan: 
Mıka arı Cınsi Tahmin bC'dell 

Lira Ko. 
İlk teminat 

Lire. Ku. 

330 Yün fani!i ipliği 891 00 6fi 83 
1 - Cinsi, ırukdan, tahmlı, bedeli ve ilk teminatı )' uknrıda yaz.ılı nümune ve 

evsafile ıartname.sme uygun 330 kilo yün fan~la iplıği 14/1/93.Q Cumartesi 
günü saat 11 de Gf>rukpaşadaki İstanbul Jandarma satınaiır:.a komisyonun
ca açık cksıltme ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesile nümune her gün r.clı geçen komisyonda görülebilir veya 
parasız Aldırı..: ab;l~T. 

3 - İsteklilerin ılk teminat, mektub veya maltbuzlarHe yazılı gün ve saatte 
adı ıeçen kom:ıyoncta bulıınmalau. (9508) 



JS Sayfa 

@oENiZBANKI 
·vAPURLARIN KALKIŞ GÜN VE SAATLERi 
9 / İkincikanundaıı 16 /ikinci kanuna kadar kalkacak vapurlann 

isimleri, kstlkış gön ve saatleri ve kalkacaklan nhbmlan. 

Karadeniz hattına - Salı i2 de (Ankara}, Perşem'be 12 de (Güneysu). 

Bartın hattına 

İzmit hathna 

Pazar 16 da (Karadeniz). Galata rıhtımından. 
- Çarşambn 18 de (Ülgen), Cumartesi 18 de (Ana!arta). 

S rkecı rıhtımından. 
- Pazar, Salı ve Perşembe 9.30 da (Uğur). Tophane 

rıhtımından. 

Mudanya hattına - Her.gün 9 öa (Trak) vaputu sisteml vapurlardan biri, 
Cwnartesi. ayrıca 13.30 da (Marakaz). Tophane rıh
tımından. 

Bandmna hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Marakaz). 
ayrı<:a Çarşamba ve Cumartesi 20 de (Mersin). Top
hane rıhtımından. 

Karabiga hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

- Salı ve Cuma 19 da (Bursa) . Tophane nhtunıından. 
- Pazar 9 da (Tayyar). T<>phane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Kemal). Cumar1tesi 15 de (Bartın). 

Sirkeci rıhtımından: 
İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galaıta rlbtımından. 

SON POSTA'. Birincikin• ~ 

.. .. iliiiilllllllil 
Bir bahar sabahı kadar güzel 

Çünkü her şeyden 
evvel sabah, öğle, 

ve akşam her 
yemekten sonra 

RADYOLİN 
kullanarak dişleri
nin sağlamlığını ve 

göz kamaştıran 

42497 
KUMRAL ve SIYAh Bütün diı ve diı elleri an.ıalannı gıderdikten bqka ağız kok" 
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l~'tıt~tz81~t~N~dK b3t~1~~~si sunu izale eder, ağızdaki a>ikroblan temizliyerek nhhatill fi 

Mersin hattına - Salı 10 cia (Dumlupınar). Cwna 10 da (Erzurum). 
Sirkeci rıhtımından. 

T 1 f 1 
MerLez - Denizbank binası 

8 8 On ar : Acenbılar) K_arak?y Köprübaşı 
) Sırkecı Yolcu Salonu 227 40 BEYOGLU - IST ANBUL güzelliğin aynası olan ağzı bir konca gibi güzelleştirir. 

~ .... ~--1 __________ , 'lllllllm _______ _, ................ 

'I,... Akba kitab evi 

dir. 
•============::::===ı=~ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubeli 

Merkezi: Berlin. 

Türkiye tubeleriı 

Galata - İstanbul - İzmfr 

Deposu: 1.st. Tütün GümrüJI 

* Her türlü banka iti ok 

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

Uan Tarifemiz 
Tek sütun aan~ 

Birinci sahile 400 Jıııtf'I 
l kinci ıahile 250 ' 
Üçüncü sahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 " 
iç sahifeler 60 ,. 
Son sahile 40 ' 

Muayyen bir müd·le' zar~ 
faclaza mikdarda ilin yiiptır•" 
Iar aynca tenzilatlı tarüeıniJd" 
istifade edeceklerdir. Tam, y,rıt' 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ~ 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanları°' 
aid işler için şu adrese müra~ 
eöilmelidir: 

bincılık Kollektlf Ş~ 
Kabramanzade S.

Ankara caddesi 

----~ 
jlJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJIJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Pertev çocuk pudrası; şimdiye kadar hiçbir benzeri tşrafından 
taklid edilmemiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa ço
cuk cildleri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir · 
madde bulunmamasıdır. 

PE TEV Ç u t ] 

~ Türk Hava Kurumu 

~fü~i?~~ff~:.:~:~:E;r.:, i VÇ~CY~ş~ ır.!i!i!n~Ç1J~!! 
• --• ~ Büyiik ikramiye: 50.tr\OO Liradır·•' Şiıman vficudJü yaşlı kimıeler de kuUanm11ktadırlar. Vücudün Doktor .c ' =: \,1 

iltivalannda ve koltuk altlannın pişiklerine karşı bundan daha Jbrahim Zati Öget § Bundan baıka: 15.000, 12.0JJ, 10.0JJ liralık ikraaıit" 
müessir bir pudra henüz keşfedilmemiştir. ~ lerle ( 20.0JO Ye 10.0JO) liralık iki aded mli'dfat vardır ..• 

Beledlyı karşısında, Piyerlotı - y · "bd b bil al k ,ı-
0 n u d

·g"" d .... ( T lk p d ) 1 ·ı 5 enı terti en ir et ara iJtirak etmeyi ihmal 1 er a 1 a u ra arı 1 e caddeslnde 21 numaradı ber..:ılıl - ~ a meyiniz. Siz de piyanıonun meı'ud ve babtiyarlan araP"" 

karlştlrmaylnlz. Ut.leden ıonra hastalımıu k:ao.ı. - . • 1 = gırmıı o urıunuz. .. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~·~ ~~~ ~UIUUUIUIUHllUUHllllllUIUUllllUUlllllUlllllllllllllllllllUllUHlllllHlnttıınııuıuıuu 

Befİ de yedi aylık dopuşlar ve satdırlar. Fakat • 

~ayet narin ve zayıftırlar. Bu kadar nazik ve ince 

cildlcrinc nasıl itina etmeli? Hangi sabunla yıkamalı? 

Mütchaaaıılar diyor ki : Saf zeytin ya~ı ve yalnız 

Palmolive sabunu kullanmalı. 

Çünki, Palmolive'in terkibinde zeytin yatı vardır. 

Hiçbir hayvan yatı ve ıun'i boya yoktur. Bunun içizı. 

dir iti Palmolive'in yatlı köpütü yumuşatıcı ve mini 

lllİnilcrin cilcli için pyet faydalıdır. Sizin ve çoc:uk
t.nnıan rGzelliti lçin _PaJmolive'i kullanınız. 


