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lnönü dün Partide 
seçim işlerile bir 

saat meşgul oldular 
Pek yakında toplanacak olan Parti 
divanında namzedler tesbit edilecek 
Meb'uslu :e:. için şimdiye kadar Partiye müracaat edenlerin sayısı 3500 ü geçti, 

Vekıller ayın onyedisinden sonra intihab dairelerine gidiyorlar 

Seçim faaliyeti bugünden -e·ır··· .. beş'-ıe--r-
itibaren bilfiil başladı konferansı 

Bugün Reyazıd, Şehremini ve Taksim Cümburiyet 
meydanında hatibler tarafında nutuklar söylenecek 

toplanacak 
Samuel Hor, dünyada 

yeni bir albn devresi 
açılacak, diyor 

1 : r 

Ceza, cürüm ile 
olmalı/ mütenasib 

Devlet mahndan 40 para çalanın cezası beş 
yıldan aşaOı deOildir. Devlet bütçesinde rahne
ler açan kaçakçı ise birkaç ay ile kurtuluyor 

Herhangi bir •ebeble bir fJatandaşı garalıgan 
mücrim sekiz ag gatıgor. Bütün cemiyetin hayatına 

kasdeden eroinci ise pek hafif ceza görmektedir 
Yazan : Burhan Cahid 

P~lli ve adliyeyi ujrqtıran mo -
dem cürümler gittikçe artıyor. Dö
viz ve esrar kaçakçılığı, eroin f abrl
katörlüğü. Bunlar modem cürümler-
dir. Daha ziyade Büyük Harb yadi
gln beşeri günahlardır. Fakat men• 
dildikleri şeylere haria olan insan
lan bu günahlardan kurtarmak içi.il 
alınan tedbirler hiç ı. kurtarıcı de
ğildir. 

Eroin fabrikacılığı. para ve eıya 
kaçakçılığını ticaret. meslek haline 
getiren bir san'at olduğu muhakkak. 
Bunlara karşı alınan tedbirler niha
yet ele geçenlerın birkaç ay mah'kd
miyetile neticeleniyor. Cürme nua
ran ceza mfiessir ve ibret verici de
ğildir. Kazanç nisbetindt tehlike az 
olacak ki cürüm tekerrür ediyor. Hal
buki kaçakçı doğrudan doğruya dev
let hazinesini zaran aokan, eroinci 
de cemiyetin sıhhat;ni, ahllkmı teh-

1 

did eden mücriiruerfü•. Bunıan b r 
kaç aylık mahkumiyetle sindirmen·n 
imk!nı olmadığı vak'alann artma -
smdan anlaşılıyor. Devlet malından 
kırk parasını zimmetine geçiren bir 
memurun kanuna nazaran cezası 

beş yıl mahklımiyettir. Halbuki ka
çakçılık yaparak devıet hazinesine 
geniı mikyasta yara açanın cezası o
na nazaran pek hafiftir. 

Herhangi bir sebeble bir vatan • 
daşı yaralıyan müc:-imin cezası sekız 

aydan aşağı değildir. Halbuki esrar, 
morfin, kokain, eroin gibi zehirlerle 
ferdlerin değil, bütün bır cemiyetın 
aıhhatine kasdeden mücrim de bir 

kaç aylık mahkumiyetle kurtulabi • 
liyor. Cürümle cezn arasındaki nis
bet.sizlik aşikardır. Ve bu şekll hiç 
bir zaman beklediğimiz süktln ve aa
llhı temin edemiyecektir. 

Bürhan Ccıhid 

·································-·· .. -............ - .. -............•........... ·····················-·····--··--

Cunıhıı.rreisi Inönil evvelki gün ziyaret 6ttikleri Maden Tetki1c ve Arama ~,... 
titüBtinMn ~ 

Ankara 10 (Hususi) - Cümhurreilı - kezine şeref vennlf1erdir. Bir müddet 
miz ismet İnönü bugün saat 18,45 de sonra Başvekil doktor Refik Saydam de. 
Oümhur'yet Halk Partisinın genel mer • (Devamı 11 inci laJ'Üda) 

fVladridde komünistlerin 
bir kısmı teslim olmuyor 
Bizerl 

• 
Samuel Hor 

Slovakların istiklil 
teşebb··sü akim kadı 

Cümhurre ·si Slovak kabinesini azletti, bütün 
Slovakyada örfi idare ilan edildi 

Prag ıo (Hususi) - Çeko • Slovak müfrit Slovak unsurlarının bugün ya· 
federal devletinden aynlaı-cak, müsta· pacakları haber a'lınan bir hükUmet 
kil bir Slovakya kurmak üzere bir darbesinin önüne geçmek için, federal 
müddettenberi faaliyete g~ olan (Devamı 11 inci •yfada) 

1 Eski Liman idaresine aid --, 
L bir meselenin tahkikine başlandı _J 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

·-··suriYBde···as·ıre·r····hı·r-·- Tanesi 240 liraya satılan 
Fransız tayıcresini l d d 

düşürdüler mavna ar sonra an ay a limanına iltica etmiş olan 11 Cümhuriyetı;i 
harb gemisi Frankoya iade edilecek 240 liraya kiralanmış Adana 1 O (Hususi) - Şamdan gelen 

Londra 10 (Hususi) - Ma'l.iriddeki çar- bulunun komünistler. Mtllja kuvvetlerine haberlere göre borçların f!İ ın yerine 
pışmalar bugün de devnm etmiştir. Şeh- karşı şiddetle mukavemet etmektedirl~r. kağıd para ile öderunesi hakkındaki e-
rin muhtelif noktalarında tahassun etm ş (Devamı 11 inci 1ayfada) mir ü~rine Berutta nüma~ler ol • Ü ··f t' · b •dd" ·ı b" rkt l l • • muş, birçok kimseler tevkif edilmiş • Ç mu e ış u ı ıa ı e r ı e mavna ar mese esın n 

C: MESELIELIER:J 

Deniz işçilerinin deva 
bulmıyan derdleri 

iş ve işçi kaçakçılığına mani olacak tedbirlerin 
mevcud olmadığını resmi makamlar da sövlüyorlar 

, 
Türk ticaret gemiLerincten bcızıtcın l Yansı l .inci sayfada) 

lerdir. j d"ğer şayanı dikkat safhalarını da tahkik ediyorlar 
Diğer taraftan Kurddağındaki isyan 1 

devam etmektedir. Müridler köprüle-
ri berhavı:ı etmişler, telefon hatlarını 
kesmişlerdir. Asılerin bir Fransız tay· 
yaresını düşürdükleri bildiriliyor. 
Fransızlar asilerin tenkili için 28 tank 
ve askeri kuvvetler göndermişlerdir. 

San' at mektebleri için 
yeni tedbirler ahnacak 
Ankara 1 O (Hususi) - San'at mek· 

tPbleri müdürlerinin Ankara Bölge 
San'at okulundaki tcwlantılan bugün 
bitmiş ve mektcblerine dönmek üzere 
rniidürler bu akşam şehrimizden ay -
rı1mışlardır. 

Liman işlerinde kullanılan mavnalar 

Müdilrlerin son toplantıhfrında Ma· 
arif Vekili Hasan Ali Yücel de hazır 
bulunmuş, san'at mekteblerinin bugün 
kii vaziyetlerinin iht'yaca kafi gel • 
mcdiği ve günden güne sanayileşen 
memleketimizin tekn'syen ve kalifiye Denizbank umum müdürü Yusuf Zıyo Ankaraya gittığinı '1 n y:ızmış ık. l: 
işçi ihtiyacını karşılıyacak tedbirler Erzinin İktısa<l Vekaletine Denizbankm müdurle berab r banka muhend sl 
alınması hakkında mühim kararlar yeni şekli ve yapılmakta olan tahkıb' den Fahri de Ankı:ırayı g tmı ı 
verilmiştir. safahatı hakkında izahat vermek üzere (IJcvsnn 2 nci sayfada) 
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1 Sayfa 

Her2ün 
-···--

Osmanlı 
lmparatorlugundan sonra 
Balkanlar ve Şark 

Yum: llültda •ı• 

SON POSTA 

Raalmll Mak•'a ı 

Bir arkadatımız anlattı: 
- Dun maliye tahlil şubelerinden birlne gitmiştim, ben

den evwl müracaat eden iş sahiblerlnden birin;~: 
c'Elr..min gayr! aft iradı az tahmin edilmıştir, ~ergısi az 

alınmaktadır, hakikt miktarına iblll etttrmekliğl.rn için ne 

yapmalthğım lhundır?:. diye sorduğunu işittim. Bu zat 
evinlıı nerede oldulunu söylemi§ti, vergisinin mıktannı 

arttırmak ısteyifinin aebebini de anlatmamıştı. sitedijı :za
h.ıtı alınca çekilip ıftti. 

Ben vergit'inin mlktannı indirmiye çalışan ıdamlan çok 
gördill!1. ~ıkat arttırmıya uğraf&nla ilk defa karplqıyorum, 

bu itibarla ıı.dama hem cihanın yedi garlbe1inden biri gıbl 

bakıyor, hem de hareketinin sebebini düfilnüyordum. Ni· 
h~yet tahmin ettim ki bu zat Emin&ıilniln geııiflem.esi ne
ticesinde m!.ilkü meydana çıkmıf olanlardan biridfr, ~nün 
birinde kendi mdJkünGn de ı.timllke tlbi tutulabllecelini 
düf(lnmü§tilr, istimllt bedelinin taybıind• au gayrı aafi 
varidat o?cJufuna göre ileride fazla para koparmak tçfn 
'imdiden bunu arttırmıya tefebbC11 etmiftir .• 

B:Z arkadaşımızı dinledikten IODl'8 vaktlle EminönQnün 
nrka tar1tflarm1 da hakikt :ftatlarDe latimllk ederek bele • 
diyeye maletmemenin ne bllyilt bir bata old.utunu bir 
defa d9.ha )fÖrdük ve mi.Ik fiatlan bu fekilde artınca ~rido 
ikinci bir ıstimllkin ne kadar all alaca&ına tnandık ruaı 
ey okuyucu ıen: 

iSTER iNAN, iSTER INA Al 

Sözün Kısası 

Yazı Çok OIJuıu için 

Bugün Konamadı 

-·································-··-... ··---···--
Eski Liman idaresine 

aid bir meselenin 
tahkikine başlandı 
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11 Mart 801' POSTA 

Hatayda yeni yollar 
inşasına başlanıyor 

İngiltere Filistin için 
12 ayhk bir mutareka 

teklif edecekmiş 

Doktor Şaht Mısır 
ve Hindistana 

gidiyor 
Berlin 10 (A.A.) - Doktor Şaht, U%UJl 

sürecek bir istirahat seyahatine çıkacak
tır. Doktor Şahtın yarın hareket etmesi 
pek muhtemeldir. Kendisi evvel& İtalya • 
ya, sonra Mısıra ve daha aonra da İngil· 

• Bir buz sahrası için bir 
kavga mı çıkacak? 

Yazan: elim RallP ....... 

Amme hizmetlerine tahsis edilmek üzere 220 bin 
liralık munzam bir bütçe kabul edildi 

Londra 10 (A.A.) _Bir akşam ga • tere ve Holanda Hindistanına gidecektir. s Mıki dünya yüzünde ihtilal 
zetesi, önümüzdeki hafta Filistin kon• Salahiyettar mahfeller, Dr. Şahta hü • eksikmiş gibi mi!vcud olan 
f t ·ı:- -~•:f kumet tarafından herhanği bir vazife ve-eransı ngı u. t-.u inin Arablar ve bitıbir davaya, yeni bir tanesi daha 

Antakya 10 (A.A.) - Anadolu Aa • 
'8Jısının hususi muhabiri bildiriyor: 

Millet Meclisi toplanmış ve 220 bin 
liralık bir munzam bütçe kabul etmif· 
tır. Bu bütçe bilhassa amme hizmet • 
!erine tahsis edilmiş bulunmaktadır. 
Yeni yollar yapılacaktır. 

Y h d·ı fınd rilmiş olduğu hakkındaki haberleri kat'! Anuik 1 O (H ") An d 1 A a u lıer tına an kabul edilmeme- inzımam edeceğe benziyor. Bu ihtilH 
ya usus.1 - a o u - si neticesinde akim kalacak olursa İn· surette yalanlamaktadır. cu., 

· hususi .. 1.....ı..· • b'ld' · or· normal şartlm-la insanların bannama-
Jan.mıın mw11n1ın 1 ıny · gilterenin 12 aylık 'bir mütareke tek -

Açıldığı evvelce haber verilen An • eı·r beşler konfa ra..,sı dığı ta.mamen buzlu, cenub kutublanı 
takya Athrpor klü~ dahil olmak lif edeceğini ve bu suretle hı.rslann ya- '• n:ı taallftk etmektedir. Dava mevzuu· 
isti 1 k ıi :r.----'llik b" tısarak bir sureti hal bulunmasına ça" t 1 k nun bu mahiyetidir ki, bir parça dit 

yen er as e m~.1 ınasın - lı~ılacağmı yazmaktadır. Londranın si- op anaca 
~ bir toplantı yapmışlardır. Toplan • işin garabetini m-tırıyor. Mesele şu: 
tıda askeri mflmeuil. kurmay albay yasi mehafili bu habere hiçbir kıy • Londra 1 O <Hususi) - Dahiliye Na· Bundan bir müddet evvel biri Al .. 
Şükrii Kanadlı da bulUDmUftur. Klüp, met v~~mmı-·y_e_t_v_erm_ emektedir. zın Sir Samuel Hor, bu akşam, bir nu- man, diğeri de Norveçli olmak üzere 

Elen konsoloelufu binicilik, atıcılık, dağcılık olmak üzere K 1 b k f d·ı • tuk söyliyerek İngiltere, Fransa, Sov· iki sefer heyeti yeni yeni arazi keşfe• 
Antakya 10 (A.A.) - Anadoıu A • tıç koldan teşekkül etmektedir. Klübe U U ta eş 8 1 en arazı yet Ru~ya, Almanya ve İtalya Başve- dip bu arazinin bugünkü insan bilgisi-

l:uısının hususi muhabiri bildiriyor: ~rçoklan aza kaydedilmiştir. Al . . killPrinin iştirakile bir Beşler Konfe- ne get;rebi!eceği yeni malfunat topla• 
Hatay Elen fahri konsolosluğuna bu . ----.1- --·-'11'4- manya ıle ısveç ransının toplanması ihtimalinden bah· mak fikrile bundan bir hayli ı.aftıan 

ranın tanınmıq tüccarlarından İatlrati Batatvla Türld,.• ...-.... ı--ı--· ı h .. bldanldı s·eL-rniştir. evvE> areket ettiler. Geçenlerde, Nor-
Oliptis tayin olunınuştlll". Yeni koDS()o arasında ı·hıı·ıAf çıkardı H~tib, bövle bir konferansın dünya vcc heyetinden gelen keşif raporu net-
los Berut Eıen başkonsolosu tarafındııh Adana 1 O (Husus!) - Hatayla Tür- G -önünde y-e!'IJ bir altın devresi açacagı- redilmişti. Alınan sefer J;ıeyeti de, bu 
devlet reisine takdim edilmiştir. . kiye arasında p.-aport kaldınldı. Berlin 1 O (AA) - A1ınan istih • nı ve hayat rayicinin tahminler fev • defa, son derece vlsi yeni bir buzhİ 

Romanya petrollan hakkmda Berlin 
hükumetinin geniş bir plam 

barat bürosu, yüzbaşı Ritscher'in ku • kin<ie ucuzlayacağını söylemiştir. saha meydana çıkardığını iddia edi • 
mandası altında bulunan Alman kut· Silihlann tahdidi yor. Almımlann böyle bir keşiften 
bu cenubi heyetinin cenub kutbunda Londra 1 o - Havas: balısetme!eri ve bu arazi üzerinde hak 
350,000 kilometre 8$i keşfetmiş ol - Salahiyettar mahfellerde dün akşam iddia etmeleri Norveçlilerin itirazına 

Bertin, Romanya iktısadiyahnı Alman iktısadiyahna 
bağlıyan geniş bir planı Bükreş hükômetine verdi 

duğunu ve Almanyanın bu arazi üze .. takriben 2 aydanberi beynelmilel va - mu~ib olmuştur. Diyorlar ki bu ara.zf11 
rinde Norveç'in hakimiyetini tanıma· ziyette husule gelen salAha işaret edil· daha evvel biz ke~fettik. Keşfimizi i• 
makta bulunduğunu bildirmektedir. mekte ve İspanyol meselesile Fransız· lan ettik. Usulen bu arazi bize ald 

No!'V'eÇ hükumetinin 4 ikinclkam.fn İtalyan ihtilafı muslihane bir şekilde olmak gerektir. Almanlar ise bambatr 
tarihli bir kararnamesi, yeni lrutub 8 • hallect.:ldiği takdirde sillhlarm tahdidi ka bir tez müdafaa ediyor, Norveçlile
razisinin bir kısmını, bilhassal Alman içil'l rnüz?.kereye başlanması derpiş e- rin buldukları saha ile kendilerinin 

Bük.ret 10 (A.A) - Röyter ajansının PIAnda Romanya ziraatlnln dört senelik ~yeti tarafmdan keşfedilmiş olan mın dilebileceğ: talhınin olunmakta idi. meydana Ç!kardıklan buz ülkesi ara. 
muhabıi bildiriyor: Alman otll'fi pI.Anıııa ballanmuı da tek· takaları istemekte idi. Salahiyettar mahfeler, İtalyan ta • sında bir münasebet olmadığını, hattl 

Almanya milll iktuad nezareti müdür· Uf olunmaktadır. 0 1 10 H . . N K Al leblerinin neden ibaret olduğunu sa • ou mıntakaya şimdiye kadar adam 11 .. 
!erinden Wohltat'nin riyasetindeki heyet Buna mukabil Almanya. eksperler gön- s 0 

-: a~cıye li~zınt 0~wb rih olarak bilmediklerini itiraf etmek· yağı dahi bamladığını bildiriyorlat'. 
'tarafından Bükrq h!lkô.metine Romanya derecek ve Rumen petrol endüstrisinin in ma~~aya goz: o~veç er. ara ' le beraber ftaıyanlarm evvell aşın flmt araştırmalar peşinde koşab bu be
lktısadiyatını Alınan iktısadıyatma bağlı- kipfı için lAzımolan allt ve edevatı temin he~u~ ~şfe~ılme~ıı olan bır kut~b a: t;4,eb1e'!'de bulunacaklenndan, fakat yctlerin böyle birdenbire toprak da • 
Jllll geniş bir plln tevıcL. edilmi§tir. Bu edecektir. Bu yeni malzeme ile elde cadi- razısı 11.renndeki Alman metalıbesi neticP.de bi•: anlaşma hAsıI olacağından vasına kalkmalandır ki tamamen asil 
plln mucibince, bu~day, mısır, yemif len petrol fazlasını Almanya alacaktır. ~akkmda bC'yanatta bulun~ demiş- !liftphe etmemektedirler. bir hedef uğrunda başlıyab iJınf reb· 
nsaire ıı'lfi Romanya zlrat ihracatının Plh.da, netice olarak. Romanyada b'r tır ki~ 

1 
d d Le , .. tin .. ....:-- bil betin kıymetini düşürmüştür. tnsanıı-

fazlası birkaç sene müddetle Almanya ta- Beichmark:m 50-55 ı.,. olarak kabul edil- Norveç istikşaf heyeti kutub arazisi- ..on ra an .m.a gue-..- - . 
rafından tamamile satın alınacaktır. mnl taleb ecfllmektedlr. ne 1 <f Kanunusani 1939 da varmıştır diriliyor• rta yeni yeni bilgi ufukları açmak fsti. 

Münib itilafındanberi 
Avrupadan Amerikaya 
giden en mühim haber 

lngilterenin Çine mali 
yardımda bulunması 

Tokyoda infial uyandırdı 

·. . funa lan ah ~nlerden insanlık feragat bekler. 
ki, 17 Kanunuevvelde hareket etmiş o- Umuımyetle ıyi mal t. a . m • Yoksa ihtiraslı ihtillf değil. Bu sebeb-
lan Alman heyeti 0 ~hte hiç şüphe- fel!erde ba akşmn elde edılen ıntıbaa led;r ki Alman ve Norveç heyetleri a • 
siz bu topraklara varamamıştır. Buna gıöıe. Çemberlayn Avnıpa yat1ı1m!'" i- rasında Myle bir nizan çıktığım 6jt ~ 
binaen .nazır. Norveçin bu topraklar çin ör.ümüzdeki yaz çıkmadan buyük rcndi~m zaman evvelA gülümsedim, 

Nevyork 1 O (A.A.) - Hore Belisha· Tokyo 10 (A.A.) - İngilterenin Çine 
nın harb halinde P'ransaya 19 fırka malt yardımda bulunması, burada derin 
gönderileceğine dair olan beyanatının bir infial uyandırnuftır. Honhi Schimbun 
MünUı itilafındanberi Avrupadan ge - gazetesi. kabinenin bu m".!seleyi tetkilt et
len eıı mühim haber olduğunu Ney • melt üzere fevbllde blr içtima ektedec~
york Times gazetesi yazmaktadır. lini yazmaktadır. Bu gazeta, İngilterE>nin 

üzerindeki hakimiyet hukukunun ni - bir te~ebbiiste bulunaeaktı.r. Bu mah· sonra tees.cıür duydum. Çünkü bu gi1. 
zami şekilde ilan edilmiş olduğunu söy- fellerde söylendiğine göre, Çem~r • zel teşebbüsfin başJangıcı- ile sonu ara• 
lemiştir. layn, esas .~•!esi sillhlann tahdidı o- smda iki kutub kadar dahi bir müna-

laıcak bir buyuk devletler konferansı • '--t ,_... t la "b 1 

Msınçııko hududunda 
Milsademeler 
Hsinkgiıık 10 (A.A.) - Dom.el A • 

beyle cdOtrtluğa mthıafi hareketler. de de 
vaını takdirinde Japonyanın Çindeki tn -
gfliz menafi ve hukukuna karşı mukabe
le bilmisilde bulunmala mecbu: kalaca • 
fını ilive etmektedir. 

Hainan adasında 
Çin çetelerinin 

faaliyetleri 
Şungking ~O (A.A.) - Central Daıly 

News gazetesinin bildırdijine göre, Hai-

jansırun bir tebliğine . göre 12 Sovyet F .. . • nan adasında asker! vaziyet heyeti umıı
askeri Arguen nehri civannda Şilalin· ransada Cumhurre1sı miyesi itibarle istkrar bulmuı gibi bir 

fin şimalinde Mançuko hududunu geç • intihabı 5 Nisanda yapı ıyor vaziyettedir. Fakat Japonlann kayıb~ 5 
miş1er ve lapon orausuna mensub de'f' Paris 10 (A.A.) _.Nazırlar meclisi rei- bin ölüden fazladır. Çin çeteci.leri. halen 
riyeye ateş açmışlardır. Japon devri • sidimhur intihabının 5 Nisanda Ver • adanın dağlık kısmına iltica etmi§tirler. 
yesi mukabP.lede bulunmuş ve Sovyet sailles'da yapılmasm.a tarar vermiştir. Buradan adanın beş eyaleti arasındaki 
,fskerlerini kendi topraklarına çekil • Bone, harict vaziyet ve mülteciler me • yollarda Japon nakliyatını hücumlarlle 
meğe mecbur etmiştir; selesi hakkında izahat vermiştir. Fransa- güçleştirmektedir 

ya iltica eden .siyaıd İspanyol liderleri H k 10 (A A ) _ Çl te ku 

t h kk da hiç b' ~- itt•h d'lm . ong ong . . n çe v .. 
zmİr SU şirketi de sahn t'a ın ıra.arar 1 az e 1 emış- vetleri, P.eiping ve Tientsin etrafında ye. 

H'. 
alınıyor niden büyük faaliyete başlamıştır. 

Danima-ı-ka sefiri dün 
İ7.mir 10 (A.A.) - İzmir su şirketi· 8 1 k • K 1 Ç k 

nin hükUmetçe satın alınması takar • it. madnamesi11i verdi a 1 esır ızt ay ve ocu 
rür etmiş ve bu maiksadla yapılacak Ankara 10 (A.A.) - Danimarka elçisi Esirgeme Kurumlarmm faaliyeti 
müzakerelere esas olmak üzere şimdi· Sven Peter Duurloo, bugün saa.t 15 bu- Balıkesir 10 (A.A.) - Balıkesir Kı • 
den şirketin mevcud tesisat ve emvali· çukta Reisicümhur İL'Yl.et İnönü tarafın- zılay ve Çocuk Esirgeme Kurumlan ,ıı. 
ne kıymet takdir edilmesi için alaka - dan, mutad merasimle. kabul edilmiş ve lık toplantılanm yapmıf. her ilçe kuru • 
darlara emir verilmiştir. kendilerine itimadnamesini takdim et - munun bir yıllık faaliyet raporlan oltun· 

Trakya koyunculanna 
kredi 

E:iirne 10 (A.A.) - Müstahsili tefeci • 
teri elinden kurtarmak maksadile Trak-
ya 'oyunculanna Ziraat Bankası tara • 
fmc n kış başındanberi verilmekte olan 
heri 300,000 lirayı bulmuştur. 

Hırvatlar meselesi 

miştir. Kabul esnasında hariciye umumt muştur. 
katibi büyük elçi Numan Menemencioğlu Kızılay bir yıl zarfında 7.210 lira vart-
da hazır bulunmuftur. dat temin etmiJ, buuunla muhtaç vatan

Maarif Veki 1 etinin bir 
tamimi 

daşların yiyecek. giyecek, kömür ve o • 
dun gibi ihtiyaçlarını 6nlemiftir. 

Çocuk Esirğeme Kurumu d~ bir yılda 
2.209 liralık varidatla yoksul yavrulara 

Ankara 10 (Husus!) - Maarif Vekileti oniki bin itap aıcak yemek verilmiş, 300 
gönderdiği mühim bir tamimde maarUe çocuğun okul ihtlyaçlan ğiderilmlf. 50 
aid blltlmum mfiesseselerin maarif çocuk sünnet ettirllmif, 300 çocuk ta 
müdürleri tarafından teftiş ve müraka - giydirilmiştir. ------

. . . . . . . ,. se~ yoAı.Ur. nsan r ne acı şey e1 
nın ı~maını ~~ın ıçm şımdttti salah oldular. Selim Rqlp ~ 
devresınden ıstifade etmek arzu • 
sundadır. Bu hususta iptidai tetkikata Şaka ise bu da Dyle, delilse .. 
pek yakında başlıyacak ve netice bel- Kom.tnmn w mart.mmıe ıı•ndar b8dlaa 
1i olur olmaz Başvekil ~ vere- il 111r mevaa tıemu ft1en1s. ba tımnMnwm 
cektir. (AA) atst ladumı. dalma ft tqmaB 1:ılr ..-. 

Yeni Rumen Sefiri 
tatle .Tan. pzet.eımnden lllttr:slnls. İ8pann.
dan n.can Negrtn w arbıdqlarmdan mi • 
ret~ lmmtlntlt tefe'kttlHhıtln tarzı hare· 
btl 'batmıcıa Peıf91Bbe sene. 'bu llltanJut. 
da JUdJtım 4o1nl, fab,t MI 'f'Ulfb. lıtr ,.. 
mda tene bu ...-m lltltlm ona .....-.. 
lede pblar• eden 80futluk dtmımact.. 
cSolambaOh bir mutabele 16rdl. Sl1U! ,. 
tottmat bnaatmdn daw\ .............. lliP"em 
amu,u iMi mutalıeleJ'l ,.anın a'ftDı lılf 
anqa. dan -- blrlll cıılchllaım ~. 
dlm. eıtaette t1 1eab eden oe.bı ftl'lrdlm. 
Patat o aatır!an :rann bedbaht oocut P• 
tıem4e btr haJtt ame oatıfm1' '* ttm • 

8e'C!ır. Çak defa muba."8meııdncl9 l6rdQtlııla 
sab'1ıtlar, 1a1'll barenUılbl ınawere&ln1 • 

beraber ~ oıctuta - bndillnt .... 
görilJıonım. uıuorta JUi ,umuma lmtla 
verUdll1 w m9au.de ed11d111 1çln de I* 
h9.Jtt tnnaTdl. Bl'lbla mMbuda i1ııll'll m .._ 
tuıatvu bDterd!k. l)lındt hasta ldeo1o.1!8inC 
t& ltHyen hlm.els tomde. onlarla J'&'!IJW 
yaşadtfı lçtn ne J&ptılııu bDmes bir balcM 
etrafa nl<fın1m. Kalemtnln ztfoBunıdan ..._ 

blllb 4e muan blmıt mıUr 1ilnaeleıtll. 
onunl• brli'•ll"unM ~ dak bapna 
dllınıltltlertnl fi* 1& lı im w her cllfuıııda 
tçllll m:ıar. 1ftteklm bir dtfumda Mat.bat 
ClmlJetl ba)ll)'et ~ da, Jakın ar• 

ADJtara<l&tl Romaaya e1çWgtnbı bil • ~ Tenrkılbl llahmuda ~ lılr 
yük elçllile tlılı'911ini mllteakib - ftll- teea"fldn _,..... taıırl'M tftıııdne tıemu 
• • _.u1- _, ~"'~ • 1.., B. a.- e~ Bana lılr nmnanıı 11,..ı malı~ 
J.Sye tayın ~ zw wz- _,,. UtC&"' ma!lantd lnft!Dlll ~ ba Jtlrilek ~ 
ko, dün Romanya npanı ile flbrlJrdw e1blDtn m elddtJe aı1nnw1 mr'tallll bUml 
gelmif ve Ronwıya ,_...ı komalCllll 1erlnhl 6nbe D1da dhSllrl cmıım w taJ9-

Slivensky ile komololhuıe -erkim tara • mmt ttmbDlr nereden aldıll t;aJtmatııın .... 
fmdan karplanımftır. mu hlmıet ... 11Ukn4'1ndl nua-n .. 
B. Stefko, ltimadna:melln1 Olimhurrebl· deıttanltJ"& l&ytbeceltm 43* e&I, ..ır kıll

mim takdim etmek tımre, din altpmkl lulundatl 1*t& ~. Aıbdan llılıııl 
=-lgrad 10 (A.A) - Başvekil Tsevt · besine ehemmiyet verilmesini istemiştir. ~ lı:ı8DdJllN .-...ıw tatıa,. 

ko ç bugün meb'usan meclisinde Hırvat 
meselesi hakkında şunları söylemiştir. 

Mısır Harbiye Nezaretinin ekspresle Ankaraya Jıaretn •tmlftir. ıara batıııra. ,.ma '* ...... JUDaD .. 

Almanyanın ı·kı·ncı· ·35 bin cunbıul • olablleoek. .. ..,._ bir kararı Tokyoda zelezele • JUllarmıa ...,.. ..., ........... , 
cHer şeyden evvel Hırvatlarla aramız. tonluk zırhlısı . keatyorsa bu aıtrıarm da QDt ~ 

da daha iyi münasebet ve daha sağlam bir Kahire 10 (A.A.) - Harbıye nezareti, Tokyo 10 (A.A.) - Bu~ ıaat 15.12 de te~ oıunma.,nde. h10bk' malı9' ~ 
tttmad tesis etmek JAzımdır. HJrvatlara Berlin 10 (A.A.) - Almanyanın 35 bin evveMen müsaade alınmadan tayyarele • Tokyo civarında flddetli bır zelzele du • ADI .baldt dmlelerimtn mft.nuı, lf 
Yugoslavyanm i~de tam bir müsavat tonilitoluk ikinci zırhlısı Nisan başında ri.ıı çöl mıntakalaruıda uçmalannı me • yulmuştur. Hasar o kadar miihfm delil- çeromıuı11l hududu gı•m\ lf> Pk mütal 
verilmelidir. Kielde denir.e itıdlrllecektir. neden bir kararname neıretmi§tir. dir. w mtıllbaz• olunmak g r. ~. R. & 
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Çamlıcada b · dağ oteli, 
Boğazda oteller açılacak 

Belediye imar teşkilatı 
tevsi ediliyor 

İstanbul belediyesinde müstakil bir 
imar birliği teşkil edileceğini yazmıştık. 
Yeni müdürlüğün vazifelerinin nelerden 
ibaret olacağı Naifa Vekaleti ile belediye 
tarafından tesbit edilecektir. 

Çamlıca ve Boğaza halkın rağbetini artırmak için 
müteaddid eğlence yerleri vücude getirilecek 

İmar işlerinde fikirlerinden istifade et
mek üzere birkaç mütehassısın Prosta 
yardım etmek üzere şehrimize çağınlma
sı düşünülmüştür. Müstakil imar müdür
lüğünün iki muavini olacak. birkaç mü
şaviri bulunacaktır. 

Şirketihayriye Pa~bahçedeki Hidiv yenin de müzahereti istenecektir. 
Abbas Halimin köşkünden başka otel ol - Geçen senedenberi Şirketihayriye ııe 

mağa müsaid binalar aramaktadır. Çam- Kadıköy tramvay idaresi Çamlıcaya gi -
bcada metrfik büyük bir konağın bu işe dip gelecekler için müşterek biletler fü
..ıverişli olduğu haber alı!lIIUŞtır. Çam - das elmişleııdi. Müşterek biletler saye • 
bcayı güzelleştirme cemiyeti, bu binanın sinde Çamlıcaya rağbet çoğalmıştır. Bu 
dağ oteli yapılması için bele'<iiyeye mü- civarda bir dağ oteli de yapıldığı takdir
tıeaddid müracaatlar yapmış, hiç birine de Çamlıcaya akın daha ziyadcleşecektir. 
müsbet cevab alamamıştı. Şırket1n bu te Şirkcti'hayriye fen heyeti Boğazda halkı 
tebbüsüne Çamlıcayı güzellettirme ce • celbedebilecek eğlence yerleri yapmak 
miyeti de iştirak edecek, ayrıca beledi • için tetkikat icra etmektedir. 

iki sabıkah hırsız 
yakalandı 

Ml!l~f~rrlJu 

Rami • S rkecl ctoııusreM 
seferden mınedildi 

Rami ile Sirkeci arasında işliyen o • 
tobüskr tekrar tetkik ve seferden men 
olunmuşlardır. Bu tetkikat neticesin • 
de otobüslerin çürük oldukları tesbit 
edilmiştir. 

Ahtab binaların kiralanma ııırzı 
hakkında bir karar 

Ahşab konakların oda oda kiraya ve 
rilmemesi hususunun tem.ini kazaLa\'
d:m tekrar istenmiştir. Bu gibi konak· 
lar kat kat kiralanabilecektir. 

c; eniz iş lerl: !ski Vallnln aldıOı hakkıhuzur 

.Eski Va1i Şehir Meclisi ~i.~1iği ee -
\~sında hakkı huzur olarak ~i~ Dıııizbankın yaz tarifesi hazırıandı 

Denizbankın Karadeniz, Mu~nya, 
kasasından 6 bin lira alınıştıc. Bu şe-

Yakalanan aabıkalı Cemal ve RecetJ 

Dün Polis müdüriyeti 2 nci şube 2 nci 
kısım memurları tarafından §ehrin en a
zılı hırsızlanndan Boş..'lak Receb ve Bo~
nak Cemal adında iki meşhur sabıkalı ya. 
kala1U?U§lardır. Bunlar Arnavudköy, Be
şiktaş, Dik.ilitaş, Mecidiyeki:iyü, Nişantaşı 
ve Topkapı Maltepesinde birçok hır.sız • 

kil usulsüz görüldüğünden müfettif • Mersin postalarile, Adalar ve Anadolu 
ler tarafından tetkjk edilmektedir. hillttına aid yaz tarifesi işletme müdür· 

Sular ldareeindekl tefti•l•r lüğünce hazırlanmış, umum müdürlü· 
Sular İdaresinin hesablannı tetkik ğe verilmiştir. Tarife, umum müdür • lıklar yapmışlardır. lükte teşPkkül eden bir komisyonda 

eden mülkiye müfettişleri d<lnden i . tetkik edıldikten sonra tatbik mevki· 
tibaren faaliyetlerine belediyede de - ine konacaktır. 
vam etmeğe başlamıtlardır. ----------:--

Boşnak Receb Bursa ve İnegölde de 
muhtelif hırsızlık suçlarından dolayı a -
rarunakta idi. Evvela ele geçen Receb, ya
kalanacağı sırada kaçmağa teşebbüs et -
miş ise de buna muvaffak olamamıştır. 

Recebin üstünde bir brovnig tabancası 
ile iki şarjör ve bir bıçak bulunmuştur. 

Recebden sonra da Cemal yakalanmıştır. 
Her iki hırsız bugün adliyeye teslim edi

DOn 300 seyyah geldi 16 Mart ihtifali 
Dün limanımıza Osiyanya adında İ

talyan bm'ldıralı bir sıeyyah genmi gel 
miştir. Gem.ide 300 seyyah mevcud -
dur. 

Poll•te ı 

Bir .. ndal kazası netıceelnde 
bir kifi boGuldu 

Dün .sabah Saraybmnu a9J.)darında 
bir kişinin boğulrn!'eile neticelenen bir 
Andal kazası olmuştur. 

S«lacak iskelesine kayıdlı 3936 nu. 
maralı ü.vnanın idar~indek:i sandal, 
Oabım ve Y,aşar adında iki yolcu ala
rak Sirkeciye gelmekte iken, aulann 
ft dalgaların testri He sanal btrdenbi
N d'-vr:flmiştir. Kaza emasmda deni -
Be dökülen yolculardan Yaşıtr boğul • 
muttur. Sandalcı Osman ile Şaban o sı
rada kaza mahallinden geçıneitte olan 
ukerl sevkiyat idaresine aid rom<Sr • 
~r tarafından kurtanlmışlardır. 

Bir ihtiyar tramvaydan inerken dOftO 

Dün ı:dirnekapıya gitmekde dla.n 
J67S numaralı vatman Halidin .idare • 
81:ndeki tramvay yolcularından 6..f y~ 
larmda Trabzonlu Halid ltminde biri 
tramvaydan inerken müvuenesiıri 
bybederek dilşmil4tUr. 

Bu sukut neticetinde Halidin sağ ba 
Gllğı kalça11ndan çık~ Ye berayi te -
daYi Beyoğlu hastanesine bldırılmlf' 
tır. 

16 Martta Eyübdeki Şehidlikte bir ihti
fal yapılacaktır. İhtifale saat 16 da ba§
lanacak, muhtelif hatibler tarafından hi· 
tabeler verilecektir. · 

Oç yangın ba•l•naıcı sBn<!DrOldD lecektir. 
Evvelki gün Mahmudp~da Kürlt • B 1 k--~------ • 

çiller hanında Biko'nun dükkArundan a 1 agı hırsız1an garıb 
yangın çıkmıştır. İtfaiye tarp.fından kı bir şekilde yakalandı· ar 
sa bir zamanda yangının önü alınmış Dün Kumkapıda garib bir hırsızlık 
ve ateşin büyümesine mE?ydan veril - vak'ası olmuş, üç hırsız balıkağı çalar _ 
memiştir. !arken birinin ayağı ağlara takılmış ve 

Yapılan tahkikatta, y.&i1gınm, soba- bu yüzden yakalanmışlardır. Balıkçı A
ya yakın konan bezlerin alev almasın- vadis İncenin kurutmak üzere ev~in ö • 
dan çıktığı anlaşılmıştır. nüne serdiği balık ağlann:ı Bandırmalı 

e Akbıyıkta tücca1· Alleddinin o - Mehmed Ali, Parlak Ahmed ve Pullu 
tu;-duğu 20 num,lfralı evden, yakılan Halil adlı üç sabıkalı göz koymuşlar ve 
soha borularının tutuşması yüzünden, Avadisin içeri girmesini kollamağa baş • 
yangın çıkmışbr. Ateş, etraftan yeti • lamışlardır. 
şen komşular tarafından söndUrülmüş Üç hırsızın beklediği fırsat gecikme • 
tür. Tahkikat yapılmaktadır. miş. Avadis balık ağlarının yanından u-

• Dün saaıt 1 O da F..minönünde Muh zaklaşmıştır. 
sinehatun mahallesinde Babayiğit so - Bu vaziyet karşısında hırsızlar, balık 
kağında 43 numaralı sigortalı evin alt ağlarını toplamağa başlamışlar ise de 
katındaki dükkAndan yangın çıkmış - Pullu Halilin ayağı balık ağlanna ta • 
tır. DükkAnın sahibi Kayserili Arat, kılmış. bu yüzden üç arkadaş ne ağlan 
zift kavnatırken birdenbire kazan par· toplıyabilmişler ve ne de kaçabilmişler
lamışb:r. Etraftan ~ti.şenler yangını dir. 
~öndü:ınilşlerdir. Pullu Halil, Bal'l'dırmalı Mehmed A!i 
Bir ., m91e makineye ayeOım kaptırd ve Parlak Ahmed balık ağlarile birlikte 

Anadoluhisan halat fabri~ı ame • yakalanmışlardır. 

les;nden Hasan, k:nd~ni. makineye kap 1 ci hırsız bir bakkal dUkkA 
tırmı~ ve ayağı ezılmıştır. mm 
Yanlı. Haydarpa~ Nümune hasta • soydular 

nesine kaldırılmıştır. Dün Kasımpa~ada bir hırsızlık vak'aın 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ o~~u~ Sa~kalı~~an lımail ik Meh-

f LJ.l•n d m USl•1cı• konserı• 1 med, Divanhane önündeki bakkal Davu-
fl i dun dükkanına girmitler, İsmail, kasada 

bulunan paraları cebine indirirken Meh
med de bot durmamış, 180 paket muhte
lif nevi ıigara kutu.unu pantalonunun, 

Mart 11 

, ' S C M ~ R Sinemasında 
Sevimli ve Sarışm LILIAN HARVEY tarafından 
Viyanada çevrilen ve Avusturya ıaraylannaaki ziyafet ve müsa
merelerinin göz: kamaştırıcı lüks ve ihtişamı arasında Avusturya 

dansının en meıhur bir yıldızının atk romanını tasvir eden 

Kırık Zambak 
Filminde, Viyana Grand Operuının baletlerinde dans ediyor. 

lıaveten : EKLER JURNAL son dünya haberleri 
BugDn saat 1 va 2.30 da Tenzillth Matineler 

Edebi Seyahat Romanı 

Yaprak Aşısı 
Bürhan Cahid 

TURAN Tiyatrosu 
Bugüa ••t li de taJebey• 

gece 10,3) tla umuma 
Ertutrul Sadi Tek ve 
arkatiaşl•ıı rüodüz ı 

DEREYFOS 3 P. 
Gece: 

Arkadaşımız, romancımız Bürhan 
Cahidhı geçen yaz İtalya ve Fran
sada yaptığı seyahati esnasında 
yazdığı bu yeni tandaki aşk ve se
yahat romanı çok güzel bir şekilde 
ve resimlerle kitab halinde çıktı. 

BiR AVUÇ ATEŞ 3 P. 
( Se) Atile Revüaü. MiÇd Pea9C1f varyetui 

Bütün kitabcılardan isteyiniz. 
Tevn yeri: (KÖRoGLU) matbaası 

HALK C,PERETI 
Bugüa l6 da aqem 9 da 

KIRK YILDA BiR 
Operet 3 perde 

ZOZO DALMAS 
HALK operetinde bqlıyor 

Antalya Vakıflar Müdürlüğünden 

(Kapalı zarf usulile eksiltme illnı) 
1 - Eksiltmeye konulan if: Arı!alyada Demirciler çarşısı olarak vat>ılacak 48 

dükkan. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak fUnlardır. 

A - Fksilıtme şartnamesi. 

B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel prtnameııl. 
D - Fenni hususi şartJı ame. 
E - Keşif cetveli. 
G - Proje. 

Keşif bedeli 21472 l;ra 39 k\ıruştur. 
Evrakı !keşfiye Antalya vakıflar mfidürlü!'ünde glkilleıbfıll:r. 

İstiyenlcr bu şartnamelerle evrakı 4 lira mukabilinde Antalya vakıflar 
müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 22/3/939 tarihinde (Çarıamba) günü saat (16) da Antalya vakıf. 
lar müdürlüğündeki eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı z;arf usulile ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1610 lira 43) kuruş muvakkat te

minat vermeleri, bundan başka apğıdaki vestkalan haiz olup getinr..eleri 
iAzımdır. 

Ticaret odası vesikası ve ihaleden en az sekiz ıün evvel bu iş i~in Nafia 
müdürlüğünden alırunıı müteahhitlik vesi.kası ve yaptığı işleN aid bon -
servisler. (1294) 

Babaeski Belediyesinden : 
Babaeski kasabasında tesis edilecek olan ve münak.asası kapalı zarf usulile 

yapılması takarrür eden elektrik i~ine talib zuhur etmediğinden bu defa 2490 
sayılı kanun hükümlerine tevfikan pazarlık suretile yaptırılması takarrür et • 
~ir. 

1 - Yaptınlaı::ak olan elektrik tesisatının muhammen bedeli (18528) lira (45) 
kuruştur. Ve buna aid santral binasımn muhammen bed.c:li de (4600) liradır, ki 
ceman yekun (23128) lira 45 kuruştul". 

2 - İşbu tesisatın hitam müddeti münakasa tarihinden itibaren sekiz aydır. 
3 - Münakasa 3/Nisan/1939 tarihıne rastlayan Pazarte'Ji günü saat H de Ba

baeski belediye dau·estnde müteıekkil encümen huzuru ile icra olunacakhr. 
4 - Bu işe aid plAn ve projelerin (on) lira bedel mukabilinde belediyemizden 

alınması kabil olacağı ilAn olunur. (1478) 

Istanbul Jandarma Sahnalma Komisyonundan: 
Mikdan ve cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 

Lira Ku. Llra Ku. 

Altı yüz kilo burgulu tel çivi 750 00 58 25 
1 - Tahmin bedeli ve ilk teminatı yukanha yazılı c600> altı yüz kilo burgulu 

tel çivi 13/Mart/939 Pazartesi ıaat 15 de İstanbulda Gedikpa§adaki Jandarma 
Satınalma Komisyonunccı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Nümune ve şartname her gün adı geçen komisyonda görülebilir. Veya 
bedelsiz aldırılabilir. 

3 - 2490 sayılı kanun fartlannı haiz isteklilerin ilk temınatlıml'1 yazılı gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. cl243. 

ceketinin, paltosunun ceplebüne yerle§ - -----------------------------
iLAN 

Pin ukf Hilıcf muaflgıstnt tam~ im m ~ ilim ..,.... .. ,,,,. Çlbn profellJr 
Krilma dk aqam Emiaön11 Halkeviad • btı ıoı- 'N""Wfı= B..mı ll1odll 
ppt,Qtj o.tadım konw MD'rmdp ptcmektıedU , 1 ... 

tirmit ve bir kısmını da paket halinde 
bellmuftır. 

Btıez IOl1l'a lfİll farkına varan bakkal 
Davud feryada bllf lamış ve çok geçme • 
den hırllZlar sabıta memurları tarafından 
yatalanmıf}ardır. 

Yapılan arama neticesinde imıailin çaJ
dılt paralar ve Mehmed.in llJlrdığı liga • 
ralu buhuunu,ıur. Suçlular adliyeye tes
nm. edfl:nrlfk!rdir . ....... _._ .............. iEHlRTiYA rR·oau··-

Tepebqı Drem kıenıı 
Baek,.m ... t 20.SO de 

ANNA KARENiN 
7 tablo 

l.tiklll etıddNi Komedi ~ 
06adlla ...a M ele 

<;o-ır tt,.er- ,._ ••t ~o. :ıo da 

BiR MUHASiB ARANIYOR 

OSMANLI BANKASI: Memlekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet 
arzusunda olan OSMANLI BA~"KASI, Aile Sandıfı (Tasarruf Cüzdanı) hesabına 
teıvdiat yapanlara kur"a keıideai suretile qağıdaki ikramiyeleri tevzie karar 
vermi,tir. 
Keşideler 25 Mart ve 25 EylQl tarihlerinde icra olunacak ve her keşidede qa-

fıdaki ikramiyeleT datıtılacaktır: 

1 adet T. L. 1000.- Türk Mrauk 
• • > 250.- lt > 

15 > > 100.- > lt 

!5 > lt 50.- • • 
50 • • 23.- • • 

Yanl cem'an 8ô adet T. L. 3000.- rfiirk liralık ikramiye. 

Aile Sandıfı heaabmdakı mevduatı kuranın lre§ide edUdiğl tarihe takaddüır 
T. L 80.- Ttirk llras~ lf~ dÜfDl 

edlll altı •7 zarfındaı mılf olan her mudi bu .kefidelere iftlral 

edecektir • 



bir 

Trakyayı ağaçlandırma 1 Balıkesirde mezruata 
• • • zarar veren hayvanlarla 

Edremidin 
köyü: 

mamur 
Zeytinli 

Bu şirin köy zeytinyağ ve un fabrikalarının düdük 
seslerile ileri bir kasabayı andınyor 

ışlerı hızla devam edıyor mücadele ediliyor 
Halka meyvalı meyyasız milyonlarca fidan dağıblıyor 

2,000,000 kavak da tevzi edilmiı olacak 

Balıkesir (Hususi) - Ziraat Müdür
lüğü mezruata zarar veren tohum kar
galan ile esaslı bir şekilde mücadele
yi .kararlaştırmış ve bu muzır hayvan• 
lann itlafı hakkındaki kanuna tevfi -
kan viliyetin her tarafında karga öl -
dürme mükellefiyeti konmuştur. Bu 
karara göre yol vergisile mükellef o • 
lan her vatandaş bir karga öldürecek 
makbuz mukabilinde teslim ederek 
mükellefiyetini ifa edecektir. Bir bu -
çuk ay içinde bir karg,ru başı getirmi • 
yenlerden para cezası alınacaktır. Dağ 
köylerine bu mükellefiyetle beraber 
on hane için bir domuz itlafı mecburi· 
yP.ti de konulmuştur. Zeytinli köyünden umumi bir goruntlf 

Pamuk ıslah kanunu hükümlerine 
göre bu sene pamuk zira.ı:dtini kontrol Zeytmııaen "azılıyor: Zeytinli köyü Resmi Ersan 1937 senesinin cnmııu • 
bölgesine Balıkesir ve kazalan da id .. Edremid kasabasına bağlı dokuz kilo - riyet bayramında açılan ve l J bin lira 
hal eı:iilmiş ve deneme için ekilmesi metre mesafede S 79 haneli 2050 nü • sarfile vücude getirmiş olduğu bet 

1 kararlaşan Akala pamuğu tohumlan fustan ibaret Kazdağının eteğiM sanl- d.c.!l"Shaneli bir ilk okul binasile takdtre 
Lapıeki kan /idemi~ ve bola gelmeğe bıtşlamıştır. mış b!r köydür. Kısmen ova ve "D!y - şayan bir koy idarecisi olduğunu isbat 

: l:dıme {llUsUSIJ - Trakyayı ağaç .. 937 yılında 920 937 1000 Villyetin muhtelif mahallerinde eki· tinliklerle örtülmüş ~ve bir k~ • etmi.ştir. 
fandırma itlen büyük bir hızla devam ve bu sene ele 1200 kilo ~!t to .. lece~ ~lan 18f.37S kilo pamuk tohumu ha~ andınr ... :Oç ze~yağı .. fab~ Bu sene inpsı ka'rarlaşan 4 bin lira-
~ Geçen ve e lki _ h lah . Y Nazılli pamuk üretme çiftliğinden pey- ve uç un degırmeninm düdük seslerile lık bir heyet odası ve halkevi binalari• 

. vve sene um 11 istasyonundan selekte edil· 'de 1 b" Cümh . t k .... d.. 1 bi d de ll imle olduğu gibi bu sene de şehir, ka· miş yonca tohumu getirtilerek Trakya· d~rpey gö~derilecektir. Bu tohtımlar 1 a ır urıye oyu ur. e ·r e mo m umumi he inşa edl~ 
taba ve köy fidanlıklarından yetiştiri- run her tarafında yoncalıklar tesis edil 821.5 çiftçı tara~ından 45.343 dekar a· Akçayı Edremid şosesine bağlayan lecektir. 
1ea meyvalı meyvasız milyonlarca fi • miştir. razty~ ekilecek~ır. . . . iki kilometrelik mükemmel bir kaldı • 937 senesinden başlıyarak kfiy ka • 
«an halka daaıtılmakta ve bu büyük' H 

1 
.. . yi . EKun sahası ıle çıftçınm tohumu ne nmla köye girilmektedir. 14· IS bin U- ntmu uyannca bir çok gelir kaynakla • 

• ayvan arm en muhim besle cı tl k .. · 1 .. 1 • ....:ı ı 
dava böylece tahakkuk etmektedir. ddel . d b. . 

1 
. sure e e P.Cegı a aA.C:Nar memur ar ta- ı:a gibi zengin bir bütçe ile idare olu • rını elde eden ve bilhassa" 30 bin lira 

Bu seneki fidanlıklar biraz daha ge- :den ~~;1;
11 kınmo an yo;ca ~rru;,~ raf~dan ıı~erilmekle ~her'. maJı. nım Zeytinli köyünde bir çok nahiye - klymetinde 3 bin zeytin ağacının ev · 

llişletilecek ve gelecek seneki ağaç e - . . d!° 11 emnun ur. ,: sulun idrak,ne kadar da daimt bır mü· lerde mevcud olmıyan müteaddid bak· k~f idaresinden devren köy şahsiyett 
L.:_ . • • yem zıraate ort e .e satrılmıştır. ıon • rakabed b 1 d -·1- k til f · · 
~ı ve tevzı işı arttırılacaktır. CRlıkların ehemmi etli bi ekilde • . e u ~n .u.ı~u~ ~ e en· kal, fınn. tuhafıyecı, kasab, kundura • mRneviyesi namına kaydettirilmesi 

Kavaklıklar ğaltılmasına dev~ edi:n:ktedir. ~u ni şekılde yetıştınlmesı temm oluna • cı, a'!"8ba amili, marangoz ve zahireci köy için terakki ve inkişaf yollanru 
Bu anılda bölge villyetler:inin en bü· sene avnca Ziraat Vekaleti tohum 11 _ caktır. _ . dükklnlan vardır. Burada haftanın Sa açmış bulunmaktadır. 

Jflk servet kaynaklarından birini teş - lah ist~svonu tarafındm devlet ziraat ':1'0h~ların beh~r dek,atr~ dort kilo lı günlerinde oldukça kalabıılık bir pa· Elektrik mühendisine y~tırılan ki:J. 
Jru edecek olan kavaklıklar da bölge işletmele~i kurumu çiftHklerinde üre • ekılmes1 ve p~ugun ~~ktınde ve ko- zar kurulmakta ve bu .yüzden civar yiin elektrik projeleri ikmal edilmiş • 
lidanlıklarında ve köylerin manevt t'JP.n kır yoncası tohumu gettrtılmek • la.yca ~apala~abılmesi ıçın de sıraya e- köylerin iktısad1 durumlanna pek çok tir. Elektrikten mahrum bulunan Zey-
talısiyeti ~n.a yıldan yıla genişlemek· t~ ·ve ekilmektedir. Bunlar susuz ve kilmesı tavE"ıye. olunmaktadır. . faytta temin etmektedir. tinli köyü pek yakında elektriie de ki 
tedir. Yalnız bu sene 1,000.000 dan yainnursuz yetiştiği için pek kıymetli Deneme d~vrı sayılan bu sene hü • Zeytinli köyünün çalışkan muhtan vuşmuş olacaktır. 
~~ak~~~~~ft~-. ~~~~t~~to·~~===========~~=~==========~ lı lm bı'I;" hayvan gıdas?dır. hum ekilmesi temin olunacaktır '()' r d k k h be ' ) 1 c ) 
t:91i:lı içinde her vilAyet en az soo Hayvan pançan ret~ l'J\€'murıarı tarafından ayrı~a b~ '-.Samsun an OçU a rıer KUçUk Memleket Haberleri 

ler bin olmak üzere 2 milyon kavak Seker pancarının çok iyi yetiştiği talimatname yapılarak halka tevzi e • .sanuun Vlllyet Umuml Mecllsl Cuma "' Çantanda il fakir ~ ~ J-* 
telifi hazırlamıştır. Bu ameliye bit· Takya topraklarında hayvan gıdalann dl~. =~a!:,=. -:m-:-tmektedlr~,:S~ Qantırı Çocuk ~:C"!'-:·xurumu oot ha 

inek üzeredir. İdare Amirlerinin ve zi· dan biri olan hayvan pancarı ziraatine M dl l Jı f ad Tuk.sal tat':~hndan açılan mecııate eon yırlı blr 1fe teşebbüs etmlftlr. 
raat nıüdü.r ve memurlarının en kuv - de başlanmıştır. Bunun için Karaca • er, n mem e 6 cel&~e "fill.vetln tzahnamesı okunmU.f ve ıt- her~ çekilen piyangodan ve daha bU 
'Vletli çalıJmaları bu nokta üzerinde • bey harasmdan tohum getirtilmekte ve ı-afilfane11I tlfakla kabul oıunmQftur. Bana 1iyea1 Na - varidat kaynaklarından ayırablld111 soo ll • 
clir. ekilmektedir. Ba ehe .. lmllAt f1z Kayn.ar ve Bafra 1lyell eKl ftlllerden ra Ue • nt okulun ttJNM\I ft muhW.C 50 911 

ineboluda şiddetli fırtına!ar devam edivor 
-- ~ 

v fi 11, Osman Ülker, lzahnameniD mtıtaıea.suıı mil· cutuna hergiln aıcat ölle yemett ftl'Dlelt 
tenklb valiye, başaruanndan do1a1l t.efek - b:ıf}amlftll'. Şlmdllit ancat 50 oocuta yapı· 
kilrler!ni mutazammın bazı aöz1er 16Jteın11 lan yardım ilerde varidat membalan oolal • 
ve btıttın meclls artaclqlan buns mltteft - dıtça arttırılacaktır. 

Mardin (Husu • . 
si) - Şehrimiz 

Memleket hasta • 
nesi dahiliye mü • 
tehassısı Halil 
Bayri başhekim • 
liğe terfi etmiş -
tir. Değerli bir 
dahiliyeci olan 
Halil Baynnm 
terfii Mardinlile Dr. Haza Bayn 
ri çok 1evindirmi1tir. --------
Borsada bir katil beş senayı 

mahkOm ed:ldi 

tan ıttırat et.mJtth'. Mecll8hı oettlll tun Valrlı:ipride BaUum ı.a,,... 
telgraflarına Mllll Şet tnlntl tarafından ft Balkemrl yedinci yıldöntlmtl bayramı Ve
dller btlytltlerden plen teıgrat ceftblan ıdrt6prilde canlı btr tettıde kut.lulUUD1' 
son celsede derin bir tazim 'N 8"lnçle o • yttılerce ntandat BalteYlııde k>planmlf, Aa 
Jı:unm111wr. tara raQoıınından naJı:len Bqyettlln nutb * Son J1l lçtnde Samaunda, Wlyet cad • büyüt btr dikkatle dlnlenlldaten aonra taJ 
deıslnde mevcud tütilbhanelerden OUl ~ - Dl!.kam Tevfllc Kılıçulan Haltevlerlnln J1lt· 

ut varlıJı:larım anlatan gt1ze1 bir ll&rlft 
tilbbaneslnde tadın, erkek t1,D8 J'Urddq ta vermiş, giiruiüz u gece Baltevl fllbelertnlD 
rafından 8308 tltab otumnuttur. Veztrtl'ıp • ha'Zll"laddcları zengin bir tören w mtıaame • 
r1l kiltilbbanealnde m J1ll'dd8f 119' ~ıab o- re programı tatblJı: olunmQftur. 
kum111, Baw.a ktltilbhaneıslnde 11'1 :pardd&f 

sn tıtab tıetın eımıttır. Bahkesirda OftlrUkçl yakalandı * SamlUn mettubculutuna ta.Jln olumm Balıkesir (Hususi) - Anafartalaı 
Tral>'lıop mettabcmu Fallı: Polat ft'br1m1l8 mahallesinden Abdullah Alavlı adın • 
gelm1f ... ııenl '9Ulfe.sine bq)ımııttır. h 1 . ~ 

da birl Dtnkciler ma a lesmdeki umııa 
Bursa (Hususi) - Karacabeyin Ho- * Son,_:1! 1oın:~~ Bam.sunm ... V:-~~ad · mt evlerden birinde oturan Aliyeye ikf 

t 1 k .. ·· d 'ftlik 1.AL Ze lan daht....,...e aç-n m ... me w&&&&.11 •-anı oyun e çı A.c:Uıyası ynul • yw 60 1 bulmuttur. Bu metteblerde tabrl paket içindP. okunmuş toprak verirken 
lahı öldüren Hilminin muhakemesi hl- oıar~k 41 muallim vazife almıftır. tJlu o - cürmümeşhud h.dlinde yakalanmıştır 

İnebolu (Hususi) - 2-Mart saba • gündür ara ile yağan ka.Tla etraf ör • tam bulmuş, karar tefhim edilmiştir. kullan denbanelerlnden '1M J1ll'dd&t taJ:ur, • tl'fürükcünün evinde yapılan aramada 
hm.da poyrazdan başlıyan şiddetli hr- tülmüş, ve oldukça şiddetli soğuklar da Hilmi Taşkıran adındaki katil, çift - detnamo kazanmıştır. Banlarm m sa ! iki parça tnc;an kemiği ve ttlmn bozan 
tına el'an devam etmektedir. Ayın ü • hüküm sürmeğe başlamıştır. ~!kte~ k~vulması. ve al~cağı olan yirmi ==:ı.~ 1 

de A. derlbıneJedM iki bıçak, birçok .muska ~saire bulun· 
~liAde İstanbuldan gelen Ege vap11ru Geçen ayda havaların oldukça gü • uç gunluk. !'e~ıyesini kaza ka~aka· * Samsun Memlellet ı.utaDMI I01D. ımT- muştur. tt~rükçu yapılan muhakeme· 
t.kelemize uğrayamadığı gibi bu gün zel ve mutedil devam etmesile erken mıl'\a verd1ği istıda ile taleb e~ ol • cud allta plveten JenldeD on bin 6o Jtls il- si sonunda uç ay hapse mahlrlim ol -
karşılıklı gelmeleri beklenen vapurlar . • . ması, maktul tarafından kendiaine faz- raya bir roııtcen mülDell eJmm]fbr. muştur. 
~mu~~e~~~~ ~~~~~~~·~ış~~~~~~~~~~~~~~--~--~~------~--~---------

Bu fırtına yalnız denizi fazı.a.1aştır . lunuyordu. vaki olması şiddetli tahrik addedilerek Boyabadda on çocuklu bı·r aı·ıa 
rnakla kalmamış, beklenmiyen bir va- Resim fırtınada İnebolu sahillerin • beş sene hafif hapis cezasına mabk(im 
kit~ etrafı karla da örtmüştür. İki den bir kısmını gösteriyor. edilmiştir. Boyabad. (Busu• 

--==-========~~P~a~z=a=r==()=::==::la==~1-1====a=s=a==n====E3=-e-y=-[)~i~y=o=r~k~t~:===--=====--------:!!n-;,~~~; 

- Basan Bey dikkat et. 
tim de ıaribime gittL. 

... Eskiden görüp te gör
memezlikten gelen bırçok 
ci<>stlar şimdi yanm saat u
zaktan görlleler ş1pkalanm 
çıkanp yerlere kadar ·~ 
yorlar .. 

••• Hele gelen mektub .. 
1arda csaygılarının hitfen 
kabulün&. iltıyen istiye -
H.. 

Hasan Bey - Meb'uı 

naınzedliğin hakkındaki 18· 
yiaları duymıyan kalına • 

· ID1f demekl. 

bir babadan on go-
cuklu bir aileye aid· 
dir. 
Kazamız ldaref. hu· 

susiye taıı.ildan bu
lunan Adil, on çocu
ğunu, almakta oldu· 
ğumaqla~VI 
okumalarının ilerle
mesine çalışan bir 
gençtir. On çocuk a
nası olan Bayan Ze
liha da pmdiye ta .. 
dar :miıteaddid mil· 
racaatlanna ratmen 
ikramtye a)amam11-
tlr. Balım fdkate ve Jardıma muhtac olen bu aileyi toplu bir halde g&teriyor. 



. ,.,. BOM POSTA 

1 Hadi.eler K•J'flaında 1 
PROGRAM 
~ Dün bir _hi~ r~zünden iki 

Etekler nasıl? genç bırbırını yaraladı 
Yol açıktı. Sly yolun ba~ında bekli ,. - Her pyi yapmak onun enntıedlr, 

:JUD!u: muhakkak. 
Diye lıuidrlerlne lvda.ler. Şimdi dar etekler kadar 

bol etekler de moda oldu 
Birbirile şakalaşırken yaralanan iki genç çırak ta 

hastaneye kaldınldılar 
- Haydi! 

' Dediler, siy, yayından fırlıyan Dfr ok 
lmOe Uer~ 

* SAy, aft:n1erce. q1arca, yıllarca uca • 
madı. J'abt bir de 'bakt1lar ki. bütün bu Yeni ropların ço-

Arada bir .anıyorlardı: kofmalar, bu. .llerilmelM', bu didinmet.!' furı.un eteği bol. OOn saat 1'7,30 da bir hiç yüzilııden iki nesine kaldırnu~ ve yarası daha hafif 0ı 
- Naml gidtJ'onun? bofuna cılmUf. Çl.nkA llyin aemeresiD.1 Eski dar etekler 1dfinin ağır IUI'ette yan.laıımuile netice- lan İbrahiınin vak'a hakkında maluma • 
u

7 
durmu.70l'du, arkasına dlinmil.yor-~- ortadan kalkmads, leun bire h&d1.- vuku bulmufiUr. Dök- tına müracaat edilmiştir. 

im s&:y durdlllu • e.thıdil: fakat kA1ı büz.gülü, mecilerde H&J°kaza..'"111 71nında çalışan İbrahim evvela Ahmedin kendisini ya• 

- G6rilyor8Ulluz yaf 
Df7cırdu, ,._ayni hızla ilerliyordu. 

Myi bu haWıl ıörenler: 

- Bravol 

_ Acaba nedeJl mmnlfak olmadım. kAh klot veya plili d5kmeci kalfaa 18 Yatlaruu1a Ahmed.le raladığını ve nefsim müdafaa için o:ıa 
Bir ees 4'zydu: ıenif etekler on· deiirm.enci Hıermontun yanında çalışan bıçak çektiğini söylemekte ise de, vak'a 
_ çeaa bantm llbnden tutmadın. larla .rekabete çık- ayni yaşlarda İbrahim. pkala11rak itiş - mahallinde yalnız İbrahime aid olduğu 

J>eniınle lMraber ~ tı. İki zıd biçimi mele koyuhmaflardır. İki çırak bu ıa - anlaşılan bir tek bıçak bulunması bu ifa· 
Sly ...ela: yanyana görenle- kayı gittikçe uatmıılar "itifmekte de • denin yanlışlığını isbat eder mahiyette 
_Senin dil ..t rin aklından h•· vam ederbll lnrblrlenne alır kilftirler görülmüştür. 
_ Betm adım .-cra.m> aır. men. ıu si.tal geçi- de savurma.la başlamıflardır. Bir aralık Yapılan tahkikatta hadisenin sureti vu· 
İfte m. btr ~. ltı.ssadan hisse al- yor: Acaba hangi- Ahmedin alR tiSzlert ilzerine İbrahim bı- kuu kat'iyetle anlaşılamamış olmakla be .. 

mayı da ~ lıılnlerce aJ.Akad.anu ai gazel? ç~ı çekmlf ft om.111. tlzerin• saldırmış- raber, İbrahimin ya Ahmedi yaraladık. 
lxrakahm. Bu suale kat'! tır. Her ne bdar Ahmed kendiB! müda • tan sonra, onun yere! düşmesi ıırasındı 

lımat Hu~ bir cevab verme- faaya çalışımt ı.e de. İbrahim btçaJını o- bı~ağın İbrahime de saplandığı veyahu<I 
-~==--==========::ıı:=--==---c=---=====-- ye inıkin yoktur. nun .ol MlıGne daldımuf ve Ahmed al- da Ahmed.in bıçağı İbrahimden alarak o· 

C Bunları bl'lı'yor mu ldı'nı'z ? ~ Yakı13nda eskisi. dıt.ı ~aranna t.frile, kanlar içinde ve bi- nu yaraladığı ve sont"a yere düştüğü tah· 
de güzeldi. yeni3i tab bır halde ,ve yuvarlanmlfhr. min edilmektedir. Yaralı İbrahim de te-
de... Dar etekler Bu Slfada lbrahtm de hafif surette ya- davı altına alınmış ve hadise mQdd eiu • 

• daha zayıf göste- ralanmıştır. Hldf.seye vuiyed eden z:ı • mumiliğe ihbar edilerek tahkikata baş • 
Bundan 3 bm sene evvelde Dünyada eı fazla seyahat nyordu, daha deru bıta, Ahınece derlıaı Cerrahpqa hasta _ ıanmıştır. 
~z mu~kisi mevcuddu eden a~m ~~mrb~ ~ ~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mım habiyat cemiyeti azası son yap- Dünyada en fu:Sa RY~t etmit o • :o~~:.ır::~: :ı:.~ Ya~ak fıatları yükseldi . D~n. 85. bin ki.lo tiftik satıldı 
bHan bir hafriyat esnasında üçüncd lan adam Curle aıdmde bir ma<len mft.. :ı.r daha genç ıösteriyor, yfi.rüyü e h Dil~ pıyuada yapak 11zerlne de ha • T.iftiklerın bususı takas~ İngiltere-
~in kabnmn methallni te~kil eden hendiıidtr. Geçea balta İngiltet'9<ie :bir ahenk katı~. Bilh111& belle!ı 11: raretlı muameleler. cNnı\l,ftur. ~ sal· ye ihracı ~a~~aki karar derhal pl" 
IJllr kbm ~ bulmUjlardır. Bu taşla· Folkestone Ilma.nma vamı.ııtır. Afri • olanlar... tılan mallann yekftım 100 bbl kiloyu yasada tesırını gostermiştir. Düne ka-
na berine hakkedilmiş bazı resimler. tada yapmlf oldllfa 9600 kilometrelik Bu iyı'likl . bakar-'- dl bili-'- 'L. bulmuştur. Ka.rahisar Ye Ayan mallar dar 1.2ı0 kuruş olan Sungurlu, Kütah • 
~-~ e '1..J- l d ·1.:..a . enne .... ye n..ı. .aı .,_... E ki hir Af .J.. h' ,. 
_ .. • uua .ene evve e caz musııuıu· blır seyahatten ndlt eylemiftir ~ he ''-' t d b' S6 Ugın ••-bir ve Konya &.... .... mal Jfl'r s şe ' yo...~ara ısar ayan 

cud 
_ . · r 111.J. arz a ır zaman. yanyana devam , • .IC&Aof'" •T....... . . 

a.fD mn olduğunu gostermektedır. yaşındanberi .s.,.W ifığıdır. Şimdiye edecektir Dol .. dlül d Iard lar da 52 - '2 5 kuruştan 91.tıl.mıftır mallar 
11:nrc1Enbirıe 123 - 125 ku~ 

lradJen11an aı..tler ve raksedenlerin yap- kadar 2.700.000 kilometrelik meea.te ·ince dal· .. dgunlül' vubcuU der ar a~, B da " .. :ka B ndımı .......... mal. • yükselmiş ve 85 bin kilo miktarında 
lltkn l:la.NıkM. lMı idd' k tl dir • vucu er o ar an vazgeçmı- un n ......, a a .,.3 ...... eh 
pelr+ıelJr. ıayı uvve en • kateylMDiftir. yecektir. Uza~an bakacaklara ikisi de !arından da 1 & bin kilo kadar partiler emmiyetli satışlar olmuştur. 

* . *. . . . bqka başka guzellikte ı&ilnecektir. EJ. 6S kuruştu .satış edilmiftir. • v • 

Bi kAX d 7 d f d f 1 Nevyork On1ver11tesı talebasmıı ?erir ki seçerken yanılınlf olınıyasınız. Bu talebler bi hafta evvel 54 ku Bır çocugun eteklerı tutuştu 
r a9I I e ~ . an az a parmak izleri ah nacak rup. olan ~ S6 kuruşa yükselt : Balıkesir (Hususi) - Çağış nahiy., 

bDkemezsımz t Aroerlt.ada Siraıbuada Nevyork iinl. Rahat giyilen güzel mit ve yiibellf her c:iu mallarda bi· sinin ~~avak köyünde Hüsnü ka. 
Bir tiğdl bllyüklüğü ne kadar olursa veı-siteai talebesinin ıılecek aeneden lti· • rer miktar talrini ~. nsı Emınemn 7 yaşındaki çocuğu Fat-

et.mı T defada• fazla b~kemezsiniı. Tec- baren pamak izlıui alınacak. ve dosya,. hır m•ntO manı~ ocaktan sıçrayan k;vılcımla e • 
IDe ediniz. bf2ll hak vereceksiniz. larında Aklan.acakm Bir otomobil t ... mvaya 98Pptı teklerı tutuşmuştur. Çocugun muhte • * * Pikür, mühim lif yerleri yandığından memleket hu-

btr .as yerine kul- Dün sabü Tepebqında bir vesaiti- tahesine yatınlm~tır 
90 yıldır doktora Sun'I bira ve şarab lamlmış. Kollar nakliye kaza11 olmuştur. Asltert müte- . • 

gitmeyen adam Alırian kiınyageıi.si, sun't bira ve p- pikerlii, yaka pi- ahhi<llerden Fehmi Ateşe aict 1 pUka Bir çccuGun kolu kırıldı 
Ke+ywklu lıı&Mı' Vela 90 yaşına basını.- rab ima1l için gw ibdilz çalışmakta ~ ldlrlll, önler plkür· sayılı hUS\llt otomobil, Maçka-Beyazıd Beşiktaşta Ortabahçede Mıışırho~ 

br. Şimdiye kadar bir kere olsun doktor dırlar. Bu suretle, haklkt bira için llmD Kl. hattına ifl:tyen ve vatman Alinin ida • k "'°' 2 7 
olan nt.abıııırm.ler l..... .... ıahalarda daAtı 8erıtürü üstüne resinde buhman tramvay anbasına so aşında numarada oturan Beyoj'-

,cıztı p:memlfttr. Soğuk aldığı. veya ......- tır lunda kolonyacı Mehmed Amnın kıZI 
~nde bnklık hissettiği zaman ben- istifadeli bir td:t1cle k1ıllamlacakbr. d.ikiUd:ir. Uçlan fi- çarpmış · 6 yaşlarında Gülteren, kapı önünde 
Dı. Jlutalılı pddetlendl4i vakit de bu * :renıa gibi balla. Müsaldeme neticetinde tramvay ha - oynarken düşmüş ve sol kolu kırılIIllf' 
Dlcma bira trebentin karıştırarak içer. lngilteredekl milyonerler .,... önünde aık sara uğralnlf ve bu y11sden bet dakika tır. 
'" ertem ,ad ıene dipdiri olarak işine tngilterde satt :tradı 40 bin İngiliır: lh'Ml dftlmıeler. Cepleri mWıakallt dunn~ iN de, nMu.ça za·. Gültaren Şişli Ç~ bastanesm. 
ps.. olan her f8hn :mil~er nsfı verilmek. bpabız. Yak&SJ ytat olmaımırttı. Şol&r tutulına.ftur. kaldıniımşhr. 

~ik bir tekilde 

Amerikanmiık rahibesi =:~n= b:!)d:.ede fimdi 
188 = kal~yor, Mısır sarayında iran Veliahdi şerefine ziyafet 

Kefhur .A..mcikalı dinsizler ve vatan
lilftıierindm Ethan Allen kızı Francet 
~ rahLbelile gireu ilk Amerikan ka
lımdlr. 

Ollugacalarıma 
Cevablarım 
Ba7Ul (IJ. f.) 1e: 
- Haflfıya evleniyoruz. Kocam 

bir buçuk aylık bir mezuniyet aldı, 
bent bala71 ~ i!tediğim bir yere 
f6tilrecek, pldikten sonra da yazı 
köTJerden Wrtncf?e ~ece!iz. Ge
rek balayı .aeyahati için, gerek yaı 
6::ameti iç.in nereye gi. tmekliğimizi 
tavsiye ~mm? 
Bay~ cŞ. Ş.• yı şimdiden tebrik 

ederlm, nere~ gitmesini tavsiye et· 
meye gelince, bu, benim için çok 
~ olacak. Bu gibi işlerde şahsan 
pek kararım olcjuğumu itiraf ede • 
rtm. Çok dil.fftnür, çok gezer, btr 
hayli ölçüp bi~ sonra da ken • 
dimi tesadtıfe bırakarak halhnmdan 
hit ıeçmemi1 olan bir yere giderim. 
Kbnbillr belki en iyisi de budur. 

İn,Uizlerl taklid ederek Fransız 
lar geçen Mnelerde csürprlz trenit" 
diye birpy çıkarmışlardı. Bir seya
hat acentan meselA adam bafına 
yiyeceğinde itibaren herşeyi için • 
et. bfr seyahat tertft> ediyor, fakat 
ner.ye gidileceğini gizli tutuyordu. 
Gazetelerde bu çeşid seyah~lerln 
ilk zamanlarda pek rağbet bulduk· 
lannı okudum. Dedim ya lı:iendim te
udilfün eseri olur giderim. Onun 

* 50 santim kutrunda dolu 
1928 .aneBinde !felvukaya 50 saattm 

kutrunda dolu yaı-ttır. 

i~in size yer taffl79 edemiyeceğim. 
Buna muka'W .-ıu söyU~ 
Ya-ılıkta moda ohnut, fazla kalab ... 
lık, hele cyan monden> ler tarafın
dan devam. edilen köylere gitmek • 
ten çekininiz. ö,ie Mı- köy .teçink 
ki biraz tenha ol.un, kendi kendini· 
ze başbqa kalabilfJlhıiz, fakat ayni 
zamanda da kalabalık, eğlenceli bh' 
yere yakın olsun, ı.tediğiııiz zaman 
.tize kalabalık anenda kaybolmek 
imkarunı da versin. Unutmayınız ki, 
ıenç evUler için fuJıa.. Süslü kadın· 
lann devam ettftderi yerler iyice 
tehlikelidir. 

* cTiret de Ba,..a dl.• ye: 

- Noe isterseniz onu veriniz, sa • 
dece lMnıdil, bele iflemeli mendil, 
tarafınızdan işlemıdf mendil müs • 
tema ... l!en şahsan mttvesvls, IÜ • 
perstitia değilim amma mendilin 
aynlık 10hı ılSsterdil!ni söyliyenle!' 
~ktur. beride !knlalımza ~lirae 
anmm llkabillr. 

* Bayan .t. t. J'M 
- Mektub ve fotolraf .. mr kırdın 

içfn ben bu iki P'f1 vermekten da. 
ha tehllbli bir harebt bibnlyonım. 
lstirdad etmep bakınız. 

& modelin • dik 
yalruı müstesna • 
ptllmedik hiçbil 
tarafı yok. Fakat 
fbndiyı kadar kim 
'bDlr kaç kereler 
,..ımııı olan bil· 
tin bu pitDrler, 
ftyuııph .-ttr .. 
ler. sık düjıneler 

öyle yerinde lNl
]uıılmı1o bb'blrinı 

öyl4t uyıdurulmuf ki model bir bakıfta hı· 
ıana kıvrak. yeni biT elhiM tffiri yapıyor. 

Her kadın bilmelidir 
Tahtadan yapllmlJ mobilyalar flzerin

de fena g6rlineıı su lekeleri kolayca t... 
mizlenebilir. Tuzla .zeytin.yağını klllfh
rıp bir mahlut yapınız. Bir tl§e mantan
nı buna batırıp lekeli ywrleri siliniz. 

* Yürürken ayakkabılann gıcırtısı irın- 16 Martta Kahireia lılıar krah !'aru - tarafından Abidin sarayında vwflen ~ 
nı rahatsız eder. Bunun anüne geçmek kun hein§inli ile nlklhlan ~ olan mi ziyafetten bir Jntıbaı göstermekt~ 
için ayak.kabının kenarlannı keten yalf- İran vellahdi. ıtahire:ye muvualat etti • Veliahdin yanındaki bayan İngiliz aefbl 
le yağlayınız. lini yazmlfbk. Yukandaki resim kral nin ~ Leydi Lampsondur. 1 

iki ahbab çavuşlar: Maskeli balo 1 
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R aca varJa, ayak paTmağı.na taktığı yolrcıt yiiııiilı 20,000 lngiliz lircuı eder; Raca vardır, ıenelik 

iTaJı bir lıaç altını geçme%. Biriıi OkJorttan MezrındftT; öteki topraklarında ıimendiler hattı 

yapalmaauaa r.aı olmaz. BiT Racanın memlelNti lııliltir itibarile lngili: eyaletleri il. boy ölçüfüyorsa 
ötelıininlıi laôN tGf Jeorini ;ya,amalıtadır • 

..... __ ..._... ___ ... •-••-• •-••-••-••-• ---•-••uo --·-• ...... •••••••••·---.. ·-,---•-w••••••••••••••••••• ... ••••---. .... ._.._•••• ... ••••••••••••' 
bi İngilizdir. ikinoi k&tibi hıristiyan bir 
Hindlidir. 

Sayfa 7 

Ne dü§ilnüp borçlanırlar._ Fakat ne oMırl .. H indistan hayvanat bahçelerinde 

ansına bir kaplanla blr ulan 
birleştirilir ve bunlaroan, kısa ömürlü, 
nadir bir mahlUlt doğat'. 

Bugün bu mıntakanın insan ve politi:.ta 
sahasında da buna benzer bir deneme ya
pılıyor: cRacalar H:ndi!tanh ile. - on b:r 
~yaleti içine alan- cİKngiliz Hındistanıı 

* M lhraceıerın müııterek hiçbir va- ( Valan - Dol)ru J 
sıfları yoktur. Kimisi zeki., şey- ...._ __ S_ö_y_l_iy_e_n_e-- .. -----

tan, iklınisi yan vahfidir. Birinin ayak gore 
parmağına taktığı yakut yüzük 20 b'n Yalan - Oh ne kadar mes'udum. 
İngiliz lirası değer. Öbürüııün senelik Doğru - Haydi oradan kendine gel, 
hazine geliri birkaç rupi.den ibarcttiı·. içinden hiç te böyle hır şey söylemiyor-birleştirilmek isteniyor. 

Adına cFederasyon> denilen bu politik 
aava. dünyanın belki en ~apraşık davası
öır Zira bütün insan'ı~ı:ı beşte biri de
mek olan (352) milyon Hintlinin ve bel'ld 
~e Britanya imparato!"luğunun talihi o

Adlan acaib, ünvanları daha acaib- sun! 
ı:lir. Mesela: Son Patiala mihracesinin Yalan - Ben bir genç kızı çıldmı.sıya 
Unvanında (Lord) manasına ge'en (Sri) seviyorum, ona Aşığım, biran onu gör-

ına bağlı. 

sözü tam yüz sekiı defa tekrarlanırdı. 

Mihracenin sayısız küçük isimlerini kal
dırdıktan sonra adı en kısaca şu idi: 

Ferik (Farzand i - Khas - i - D:ıulat 
- i - İngliohia). (Sri 108 Maharajadhiraj 
Mohinder Bahadur.) 

cİngiliz Hindistanı:t 1,095,000 mil mu
rabbalık bir arazidir. (Büyük Britanya
mn yirmi misli, bütün Hindistanı• yüzde 
81 i). cRacalar Hindistanh 712,000 mil 
murnbbaıdır. 'İngiliz Hindistanmda nüfus 
.. 1931 nüfus tahririne glSre - (271) mn
yondur. Racalar Hindistanının nüfusu 
(80) milyon kadardır. Yani Hindlilerin yolluyordu. Zaten İngilizlerle hiç geçi
dörtte birinden az1, fakat H'ndistanın 'nem ezdi. 

Dünyanın en iyi pol~usu, genç ve ya
kışıklı Jaipur mihracesi ise adının başı
na yerli dilinde bir bir çeyrek demek olan 
Sawai kelimesini takmıştır. Bu memle
ket an'anesince bu mihrace yalnız bir 
mihrace değildir, bır bir ç~yrck mihra
cedir. Rak'b hükiımeltere karşı bu yü?.de 
beş üstünlüğü göstermek için Jaipurda 
her bayrağın altına asılı bayrağın ciörtte 
b·ri büyüklüğünde bir ikinci bayrak ta-

beşte ikisi racalara tabidır. Alwar mihraceai harikulade nişancıy-

İngiliz Hindistanının on bir eyaleti dı. Eğlence 01-un diye kundaktakı bebek
dt1tfen bir İngıliz valisinin nüfuzu altında leri kaplana cyem. olarak koydurur, an
_,lınakla beraber her eyaletin kendine ne babasını cmerak etmeyin, kaplan ço· 
mahsus müstakil bir idare teşkilAtı ve cuğu almadan vururum> diye teselli e
Hindli nazırlardan mürekkeb bir kabine 

derdi. Tebaasını avcılığa teşvik için ha-

kılıdır. • 

* M ihracelerden biri beden t_erbiyesi 
,.,e meclisi vardır. 

Racalar hükfuneti (562) tanedir. Bun
!ar Britanya Hindistanın·ı ba~lı değiller
filr. Onun kanunlannı tanımazlar. Kendi 
ınazırlan, kendi hüktimet, mahkeme, za
lbıta teşkilatları vardır. Hntta bazı1a:-ı 

busu i demirvollanna, posta ve gümrük 
sistem·ne sahibdirler ve kendilerine mah
sus para basarlar. Bunlar Britanya tahtı
mn hukuku hükümra'P'lisini tanımakla 
beraber, har·ci mesel~lerden başka hiç 
bir hususta İngiliz hükômetinin nfifuzu 
altında :değillerdir. Hepsi de müsteb;d 
birer hükftmettir. Çoğunda en iptidai bu· 
lruk teşkilatı bile yoktur. Ferd:n ölüm ve 
airimi hükümdarın elindedir. Müsrif blr 
hükümdar, memleketin bütün gelirini 
keyfine göre harcayabilir. Yalnız otuz 

!kadarının lmvvei teşriiyesi vardır. Aza
bn çok defa raca tarafından seçilen bu 
teşkilatın bütün salahiyeti ist'sareden i
leri geçemez. Hukukt salfıhiyetler ancak 
kırk tanesinde icrai salAhiyctlerden ay
rılmıştır. K;minde dışarıdan r,azete ge
tirtmek yasaktır. Kimınde insanlar köle 
gibi alınıp satılır. 

zan köyleri baştanbqa yakıp yıktım·, 

halkın sürünmesine sebeb olurdu. 

hakkında bir eser, biri cAri ırlo
nın tıb tarihi> ni yazmıştır. Başka birı de 

. anha otuz üç yaşında olduğ•..l halde beş 
Nihayet İngilizler kendisini hal'cttıler. vüz kaplan vurmuştur. 

Serseri prensleri tahhndan ayırmak hak-, Bazıları ülkelerınde içkivi yasak et
kı İngiliz hükOmetlne verilmişfr. Fnk;:ıt mişlerd'r, bazılannın i<'tiği hesoblansa 
hükumet siyasi bir sebeb olmadıkça ı::ah- şampanya bedeli hükfı~etin normal bi.it
st meselelere pek aldırış etmez. A lwar çesi kadar tutar. 
;mihrac~si. de siyast hakımd_:ın ·~:.i.venil Aralarında İngiliz kollej ve darülfü
mez> bır ınnn sayıldığı ve ulkesın•n ya. nunlnnndan çıkanlar da vardır, rnekttıb 
rl81 ayaklandığı için hal'edild:. Yoksa da- yüzü görmiyenler de. 
ha yıllar ve yıllar tahtında kalabilir, is- Dört, beş karısı, en az yüz çocuğu olan 
tediği kadar katın diri dirı yakabilirdi. da vardır, hiç evlenmiyen veva bir ka-

Serseri raca Pariste, sürı;;inde öldü. dınla kalan da. Kendilerine ~ahsus de
Ce-'edi tahnit edilip memleketine yollan- miryollan, postaları, paralan olanlar da 
dı ve orada pırıl pml bir üniforma iç:n- vardır, paraya, postaya, trene hasre~ çc
de, göğsü bağn elmaslarla süslü, gözün- ken de. 
de fazla ıııktan korunmak (!) için ~gü- Biri bir dansöz için tacını tahtım bıra· 
neş gözlükleri> olduğu halde sokak sokak kır, biri taca tahta tapar. 
dolaştırıldı. Halk yollara dızildiler. Ölü * 
önlerinden geçtikçe yerlere kadar eğilip 
ağlaııtılar 

• 
IE5) u ifratla tefrit onların yalnız ma
(g) nevi taraflaı nda aeğı~. maddi 

hayatlarında da göze çarpar: Yerli hüku-
R--11 ind racaları b!rbırine hıç benze- metlerin en ileri gelenlerinden Haydara-
lr-11 mez: İşte Hindistanın ti cenu- badın on dört buçuk milyon nüfusu, snk. 
bundaki Mysor racası: O da müstebid, fa- sen iki buçuk mil murabbaı arazisi, (85) * kat yaptığı hep tebaamun hayrına. Ona milyon rupi senelik geliri vardır. 

1 en iyisi cmodcl raca.. demeli! Ülkesinde Buna mukabil Bilbari hükumetinin ki yıl önce Parıste (miralny Lewai, 
maarifi, umumi sağlığı, köylerin elek nüfusu (27) kişiden, arazisi bir buçuk 

mihrace Shri Alwar, Yey - Lınghji • triklenmesini, sulama i§lerinı ve sanayi- mil murabbaından, senelik varidatı (8) 
O. C. S. - G. C. İ. E. racası hazretleri) a- !eşmeyi Britanya Hındistanile boy ölçü- rupiden (6 İngiliz lirasından daha az), 
dındn biri öldü. Bu adam Delhi yakınla- şe~ek kadar ileri götünnüşt~r. senelik sarf'yatı (8) rupiden ibarettir. Bu 
nnda genişl ği 3158 mil murnbbaından, ayarda olanlar •da az değildir. 
nüfusu 750 b 'n kişiden, ordusu 1250 as- Bu adam Hindistanın belki en müba- * 
kerd n, senelik geliri üç buçuk milyon 
rupiden ibaret bir ülkenin hükümdarı 

idi ve son zamanlarda yaşamış ins:ınlann 

tn garibiydi Çılgın, zalim. avare, anlatı
lamıyacak kadar küstah, kibirden ve kö
tülükten başka şey !anımıyan bir ınsan. 
Bütün bunlara rağmen kendine bir azöz 
"1sü verir, en vahşi, hunhar hareketleri
ae en saf sebebler gösterirdi. 

Delice kibrinden, kimsenin kendine 
'Veya eşya.sına dokunmasınn tahammül 
edemezdi. Bir gün bır davette kibar ka
aıtılardan biri parmağındaki yakut yüzü
lfi pek beğenmiş. yakından görmek iste

mişi". Mihrace yüzüğü verdi. fakat kadın 
balop geri döndürünce almadı. Hizmet
~sine cyıka da öyle getir• emrini verdi. 
Bır defa polo maçında canını sıkan bir 

ka ırı, üstüne gaz döktürüp diri diri ynk
tumıştı. 

D lhi ile G ipuru birleştirecek demir-
701u un m ' ke ·nden geç;rilmemesi i
~n İ · 1 re elinc:l n geldiği kadar 

·1 ı . T raklannd n simen
g erse k pl nl nnın rahat ız ola

ı iddia ed'yordu ve adamlarını ge
ın hat boyun,:a hendekler acınaya 

rek insanıdır. Kusursuzdur. Zevk ale. 
minde gözü yoktur. Çoluğu çocu~u ol
mamıştır. Uzak sa:::-ayınds bir mönzevi 
gibi yaşar. Hükumet idaresile bizzat 
meşguldür. Fakat baıvekalete en müte
hassıs kimseleri seçer. Bütün mihraceler 
içinde yalnız o, şahsf bütçesinı resmi 
bütçeden ayırmıştır. HOki\met hazinesine 
el sürmez. Haftanın tatil günlerini dua 
ve düşünmek ile geçirir. 

Son derece dindardır. Hindli din'nin f
cablarını harfi harfıne yerine getirir 
Hindlilerce denizden geçen bir ortodoks 
Hindli; bulunduğu (kut - sınıf) tan çıka
cllğı için MY!or racaaı yakın vakitlere 
kadar Hindigtandan dışan adım atmak 
istemedi. Ancak fU 90fl zanıanlarda Av
rupaya kadar seyahatı g6ze alabildi. Ba!;. 
ka zamanlarda, kendi kastından olmıyan 
H

0

ndli veya ecnebi, kimse gelip kendini 
kirletmesin diye hep hususi trende yol
culuk eder. İngiliz sefirini blle sabahlan 
saat altıdan (yani banyo vaktine az kala) 
kabul eder ki arkasından hemen yıkana
bllstn. 

Buna mukabil, httkdmet adamlarını 
tayinde bOyO.k bir liberalizm göstenr. 
Baavekill btr milsUlmuıdır, huıual klti-

IE5) acaların en çok iftihar ettikleri 

~ şey ne mücevherleridir, ne bin bir 
gece masallarını andıran harem dairele
ri. ne de ortaçağ lhti§amlandır (eğer ih
tişam yapmak ellerinden gelirse) ... Yal
nız ve ancak toplandır. Top, burada bir 
hül..-iimdarlık aembolfidür. 

On beş senedir bdtün mihraceler ara
Iannda bir nevi ticaret birliği yapmaya 
çal~ıyorlar. On bir ve daha fazla topu o
lan raca bu birlikte bir rey ahibidir. To
pu bu sayıyı bulamıyan (127) hükfunet 
20 azalığı bölüşmüılerdir. 

Birlik toplantısı Delhide yapılır. Ge
len her raca mahalll İngiliz hük~meti ta
rafın:dan topla sel!mlanır. Üstüste toplar 
atıldıkça adc>ta yer yerınden oynar. Ra
calar buna bayılırlu. Yalnız Pazar gfin
leri top atmak adet değildir. Kazara şehre 
o gün varını olan raca, topla karşılan
ması için, treninden çıkmaz, Pazartesi 
sabahını bekler. 

* liS) üyük Brltanya bu yerli bükQ. 
(g) metleri cliyasf departunan. de

nilen bir teşkilAt vantaslle idare eder. 
(Devamı 14 tlndl IU'fada) 

mezsem yaşayamam. 
Doğru - Bunu bugün söylüyorsun. 

dün bir bankaya gitmiş, sevdiğin~ söyle
diğin genç kızın babasının bankada ne 
kadar parası olduğunu öğrenmiştin. 

Yalan - Ben doğru bir insanım, haya
tımda hiç kimseyi aldatmadım ve aldat-
marn. 
Doğru - Bu sözünle kendını aldatmak 

istediğ'n ·n farlonda değilsi:ı galiba! 
Yalan - Dün akşam, karşı komşular 

bize ~eJm"şlerdl. Geç zamana kndar o•ur
duk. Öyle güzel vakit geçir.dik ki. 
Doğru - Haydi haydi, ikide bir esni

yordunuz. 
Yalan - Misafirlerimden Bayan Nec

Ianın yeni robunu çok beğenm'ştim. Ken
disine de ne kadar yakışmıştı. 

Doğru - Öyle demek llzım gelir am
ma sen de farkındasın ya .. o yakası açık 
elbise, iskelet vücudlinü apaçık meydana 
çıkarınca Bayan NeCJA. korkunç bir şey 
olmuc;tu. Robun dıa esMen beğenilecek 

bir tarafı yok. deli alacası g'bı bir Ş('y! .• 
Yalan - İnsan lnsa"la daima lAzım o

lur. 
Doö-ru - B'rbirinin gözlerini oymaları 

icin df'~il mi? 
Yalan - Ben her zaman, herkcSt? güler 

yüz gösteririm. 
Doğru - Amma ;çten pazarlık ihmal 

edilmez. 
Yalan - Ne sövliyecektim unuttum. 
Doğru - Bir uyduru:-mın, iki uydurur

sun, ücüncüde unutursuTJ. 
Yalan - Ben daima muvaffak olurum. 
Doğru - Tabii ben bir kişiyim. Sen 

b'n kişi .. daha açılı: anhttayım! Ben ne 
isem oyumdur, sen binbir ka1ıba girme
nin volunu bilirsin. 

Yalan - Ben kuvvetliyim. 
Doğru - Evet kuvvetlisin fakat .. 
Yalan - Neye fakat dedin. 
Doğru - Eskilerin meşhur bir sözü 

vardır. Onu hatırla; mumun yatsıya ka
dar yanar. 

*** ······················-··-· -------

Otomobil kultannı.a 1'uikası almak 
için imtihan olan otomobil aahibi 
kendini, otomobili, ve imtihan edeni 
nasıl görür? .. 

~ 

Hokkabazın çırağı - Bir~ tecrübe. 
den sonra nıha.ııet bu ui b~ de öğre
neceğim.! 

- Affederainiz ba11tm. ....................................... _____ _ 
(Karikatürlü fıkralar) 

Olabilir 
İki eski arkadaştılar, fakat birb:rlerin! 

çekemezler, birbir
lerine nisbet ver. 
mekten hoşlanır. 

lardı. Biri ötekın• 
anlattı: 

- Necmi ile ta
nıştım, dedi, bana. 
benden güzel bir kadın daha görmedifi 
ni söyledi. 

Öteki güldü: 
- Olabilir .. belki ömrün.de senden b~ 

kasile tanışmamıttır. 

* Çekememezlik 
Nİ.§alllanmıyan, nişanlanaru çekemezdJ 
- Ben, dedi, se

nin nişanlını gör-
düm, ellı yaşında 

olsa gerekJ 
Öteki p§ırdı: 
-- Ne müna" 

bet? 
- Ben bılirim, benim bir erkek kardtt 

fim var. Onun yansı kadar abdal, tan 
da yirmi beş yqırıda. 

* Halaskar 
İki eski dost karfllaştılar. Biri elmt 

uzattı, öteki ellili 
vermek iıtenıedi: 

- Ne oldu, baııı 
neye kızdın? 

- Teessüf ede
nm. dan seni gör
düm, beni görme
din .. yanından karını elinden alan erkel 
geçiyordu. şapkam çıkarıp onu hllrınetk 
selamladın. 

- Neye selAmlaınıyayım. ben ha~ 
rıını selimlamaz olur muyum? 

* 
Tabii var 

Kadın konuştu: 

Anlaşılmuı 

en güç lı&an çince 
imiş değil mi? 
Kocası dllşilndi1' 

- Zannetmemi 
Anlaşılması 

daha güç lisan var 
mı da? .. 

- Tabi! var, senin lisanın! 
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1 Beynelmilel yankesici Ali Rıza hayatlnı anlatıyor 1 ingilizler nasıl genç 
kallrlar, bilir misiniz ? Pariste geçmiş müthiş bir 

dolandırıcılığın hikô.yesi 
Halkın her meşhur sporcuya sorduğu üç sual : 1 .. Bu 
çevikliği nasıl elde ettiniz?, 2 - Kuvvetinizi nasıl inkişaf 

ettirdiniz?, 3 .. Rejim takib ediyor musunuz? 
Spor aşkı İngilterede hak.im olan en 

büyük~ır ... 
Ali Rıza biraz düşündü, sonra içini çekerek : " Keşki namusumla bir 

dolar kazansaydım da buralara düşmeseydim l ,, dedi 
Mübalağasız denilebilir ki küçük ço- r 

cuklann ağızlarındaki süt kokusu ge<ı;in· 1 
ce ellerine hemen boks eldivenleri geçi· 
rilir, tenis raketleri verilir. -3-

Ali Rızaya: 
- Daha anlat bakalım, dedim. 
- Söylediklerim yetmiyor mu? ceva· 

• bını verdi. 
Onun bütün korkusu şu: G'.zli kalmış 

bir sabıkasının gazete sütunlarına geç
mesi ve btt,yüzden başma bir çorap örül
mesi. Ali Rızanın endi~esinı gidermek 
için bir hayli dil dökmek mecburiyetin
de kaldım. Nihayet beynelmilel yanke· 
sici: 

taklıyacaktım. Lakin, sonunda en büyük 
otele gitmeğe de razı oldum. Artin, ceb· 
den çıkan ve çıkacak olan franklar gözü· 
mün önünde geçid resmi yapıyorlardı. 

Gelgelelim, Artinin istekleri bitmek bil
miyordu. 

Bu sefer de: 
- Kart lazım! demesin mi? 
Artin kıvranıp duruyordu: 
- Kart olmazsa, bütün iş bozulur, zen· 

g'n ve meşhur bir adamın kartviziti la
zım! 

Çaresiz, kart tedarikine de razı oldum. 

Minimin,i. yavruları banyolara atar· 
lar... Çok kere çocuklar yürümesini bil· 
mediltleri halde mükemmel i\ll"ette yü
zerler ... 

Altı y~ındaki çocuklar arasında bokt 
maçları tertib edilir ... 

- Sana bir maceramı d3ha söyliyece
f im amma, vak'a mahalli olarak nereyi 
yazacaksın, biliyor musun? dedi. 

beni kandırmaya ~alışıyor, yalvarıp ya· İç!mden: 

İngiliz terbiyecileri derler ki: 
cÇocuklara ta küçük iken kendiler1nl 

yalnızca müdafaa eylemenin sırrını öğ· 
retmelidir. Çocuk korku nedir bilmiyen 
bir küçük hayvandır. Korku hissi büyü
dükçe gelir ... O vakit çocuk ta tehlikeyi 
ölçecek kudreti bulmuş olur ..• > 

karıyordu. Namusu, gençliği başına ye- - Bak şu işe, diyordum. Her zaman * 
Sordum: 
- Nereyi? 
- Brükseli. 

minler ediyor, hatta parasızlık yüzünden para için cüzdan yürütürdüm, bu sefer 
beni ortaklığa kabul ettiğini, yoksa taş 1 de kart için! 
tutsa • yani parası olsa • yalnız çalışıp Nihayet, tramvaylard:m birine atla
planını başaracağını söylüyordu. Baktım dım. Kerli ferli bir adamın portfoyu ile 
ki olmıyacak, iki muhteşem bavul aldım. beraber aşağı indim. Talihimize bir fab· 
Amma ne bavullar. Her biri 900 er frank! rikatör çıkmış idi. Adamcıı.ğızın kartlı:ı-

Sekiz yaşında iken çocuklar liseler ve 
kollejlere girerler. Lise ve kollejlerde ço
cukların bedeni ve fikrl inkişafları için 
her şey hazırlanmıştır. 

Kürek yarıışı İngiliz gençleri arasından 
en müteammim spo.,.lardan biridir 

telerde, afişlerde çıkar. Herkes onu ta• 
nır ... Büyük, küçük herkes onunla meş. 
gu1 olur. Nazırlar onu kollarlar .. onun eli .. 
ni sıkmaktan büyük bir zevk duyarlar~
Ona şu sualleri irad ederler: 

- Hiıdise nerede oldu? 
- Pariste. 
- Neye Brükseli tercih ediyorsun? 
- İşleri karıştırmıyalım. Brükseldı>, 

Ali Rızaya: nnı, Artin görür görmez, sevincinden 
- Maşallah, kesenin ağzını açmışsın, bovnuma sarılmasın mı? 

nasıl olsa, paçayı kıstırdık bir kere. 
- Demek bütün cglzli cürüm-. lerin 

dedim. Tekrar bir taksiye kurulduk, O· 

İngiliz lise ve kollejlerinin hemen hep
si yüksek tavanlı, bol havalı, kışın fazla 
ısıtılmıyan binalal'jır. Bu binaların etra
fında muhakkak cplaying fields, deni
len spor ve eğlence sahaiarı vardır. Bu çevikliği nasıl elde ettiniz? 

Kuvvetinizi nasıl inkişaf ettirdiniz~ 
Rejim takib ediyor musunuz? 

- Başka çare yoktur. Neden dersen, telin yolunu tuttuk amma ben 
mem.bai Brüksel oluyor, öyle mi? 

- Çaresiz!. 
Pariste, parasız hırsız bitlenir. Uzatmıya- gene ilk adımda tekrar pişman 

Diplomalı profesöı-le.,. açık havada jim· 
nastik, futbol, rugger dersleri vermekte. 
dirler. 

- Haydi söyle bakalım. 
- Bunu can kulağı ile dinle, çünkü 

çok cente:res> tir. Parlııte idim .• Gazete· 
de Brüksel yazacaksın ha, unutma! • Ar· 
tin adında bir genç karşıma çıktı. Üstü, 
başı temiz, yakışıklı mı yakışıklı bir de
likanlı ... Onu gören kat'iyyen ipsiz, sap
nz güruhundan demez. Her ne ise, ArUn 
ile doırt olduk. Bir gün, bana: 

- Sermayen var mı? de:il. 
CEvab verdim: 
- Var! 
- Öyle ise senin ile bir iş yapalım. 
- Ne işi? 
- O, benim bileceğim şey. 
- O halde bana ne diye soruyorsun? 
- Bavul alasın diye. 
İçimden güldüm. Artinciğim, aklı sıra 

beni kafesliyecek idi! Tabii, kime çattığı. 
mn farkında değil; fakat, Artin, boyunl 

- Yok, yok! Gidelim daha iyi. Ma-
cid! Macid!. Haydi, kalk. Gidiyoruz. 
Al!abarnrnarlad1k, küçük hanım! 

- Safa geldlııiz efendim! Hediyeni
ze te'krar tekrar teşekkürler ederim. 

- Estağfürulla1 Estağfürullah!. Hay· 
di, Macidciğim; yürü! 

Kapı arkalarından, çat etti, kapandı. 
Merdiven ayağında mebhut kalakalan 
Beberuhinin yüzüne, ana • kız kahka • 
halarJa güldüler. 

* Orlacı, bugün ün ferdası, Memduh be-
ye bir- kapaı1ı zarf getirip verdi. 

- Bunu, sabahleyin, peçesi örtülü 
bir kadın bıraktı, dedi 

- Nasıl kadın? 

- Bilmem. İki kişi idiler. Birinin 
yüzü açıkt1; yaşlıca idi. Amma, mektu
bu v~ren o değil.. öteki. Kıyafetinden, 
taze. kibar bir şeye benziyordu. 

Memduh, merakla zarfı açıp, şu mek
tubu oku<lu: 

cBeyef endi; 
cBen Hürmüz'üm. Rô:rı..d hanımın kızı 

Hürmüz. Dün bize geldiniz. Ke§ke gel • 
tıliyeydiniz. Yahud ki ben sizi görmeseu
dim.. Bütün gece ağ!cıdım. Niçin? Bi?mi • 
yomm. Benim üzerimde çok büyük tesir 
yaptınız. Şimdiye kadar bizim eve gelip 
giden annemin ahbablan içerisinde ruh1L· 
ma yakın gördüğüm Mr siz varsınız. Şim
d!, size mektub yazmak cesaretirı.de bıı • 
lundum diye beni rıyıb[ayacak, hakkım -
da, kim bitir ne fena. şPyler düşünecek • 
ıfniz. Maamfaih bunu bıle bile hareket 
ettim. Ne yapayım? Da.yanamadım. Dün, 
annemle aranızda ne gef'ti?jini bilmiyo -
rum. Bize biraz dargın gibi ayrıldınız. 

1htimal annemle ihtıldflı 1')r menjaat işı
niz vardır. Lakin bıı, lıi.r do.ha bize gel -
menize manıi olursa ben hel(il= olurum. 
Niçin sizi gördüm, yarabbim? Niçin ta • 
-nıdım? Çehrenizin haya!i sanki bir ateş 
olup zavallı kalbime ya:pıştı. Her dakika, 
her an yanıyorum. Sizi bir daha görme1·, 
daima görmek, dündenbPri bana bir ih -
tiyaç oldu. Ne duyduğumu, sizi n~ türlU 

hm. koca koca bavullar elimizde mağa- oldum. Zira, su gibi par:ı har • 
zadan çıktık. Artin, hemen bir taksi ça· cıyorduk. Garsona bahşiş, kapıcıya bah
ğırdı. Otoya, bir lord edasile kuruldu, şo· şiş, asansörcü zenci 0ğlanına bahşiş filan 
före de: derken boyuna gidiyordıı franklar ... 0-

- Ç€k, dedi. telde bir gece kalm:ı!{ 200 frank idi za-
Dayanamadım., sordum: ten. Böylece birkaç bin frangı eritmiş 

- Nereye gidiyoruz? idik. 
- Sen karışma. Artine: 
Gene içerlemiştim amma sustum. Öyle - Ne yapacak isen yap, yoksa alıp ba-

ya canım, yalnız paraları harca, ilerisi- şımı gideceğim, dedim. 
ni, gerisini sorma. Gittik babam, gittik... - İki gün daha sabret, cevabını verdi. 
Nihayet bir evin kapısı önünde durduk. - Neden? 
Me~er burası, bir paçavracı Yahudinin - Neden olacak, biztm Artin Donju. 
meskeni imiş. Artin ile b€raber, bavullar anlık yapıyordu. Otelde birçok Amerika· 
elde daldık içeriye: Bavullann içine ne- lı zengin kadınlar vardı. Bunların arı:ı-

ler doldurmadık, neler... sında sırım boylu, kaknem suratlı birine 
Dışarıya çıkınca, Artin dedi ki: balta oldukça oluyot"tlu. Kadın da parlak 
- Şimdi en büyük otele gideceğiz. delikanlıyı karşısmd:ı gördükçe aUka· 
- Neden? !anmıyordu, değil. hani!. Fakat bana so• 
- Sen karışma. rarsanız. milyon da ve!'se.ler Artinin dil-
Gene içerledim. Artini nerede ise pa- (Devamı 15 inci sayfada) 

özl•:?diği:mi tarif ede • 
mem. S1ze, aşağıda, 

bir arkadaşımın ad • 
resini veriyorum. tn • 
tizarmıı boş çıkar -
mıyacağmızı, en ya • 
km vakitte tekrar e • 
vimızi şereflendirece

ğinizi miı.jdeleyecek 

cevabmızı ona gön • 
derin, bana yetişti • 
rir. Ciir'etimi affe -
diniZ. Diışü.nün: Sıze 
karşı ne duyuyorum 
ki, böyu bir kuaur if· 
le mek arzusuna trıu. • 
kavemet edemedim.> 

Memduh bu mek· 
tubu okudu .. bir da
ha okudu.. katladı; 
cebine koydu; ve dir 
seklerini önündeki Memduh merakla ZMfı açtı 

Seneden seneye çocuklar bu derslere 
karşı daha fazla ünsiyet, muhabbet pey
da eylemektedirler. 

Çocuk ilkönceleri bu suallere büyü~ 
bir mahcubiyetle cevab verir. Fakat ya.. 
vaş yavaş alışır. Kendine bir gurur ge~ 
lir. Tam erkek olmağa başlar. 

On beş yaşına basar basmaz bu müstak
bel delikanlıların yegA.ne arzulan bir 
futbol, bir hokey takımına aza yazılma~~
tır ... Aza yazıldıktan sonra civardaki 
mekteblerin takımlan ile maç yapmak 
onların başlıca gayeleridir. 

İngiliz terbiyecilerinin metodlan ve 
soğukkanlılıkları hakkında bir misal ar~ 
edeceğiz: 

* Sporda muvaffak olan mekteb talebe
leı:ine büyük yevmi gazeteleTde sütunlar 
dolusu yazılar tahsis edilmektedir. Bu 
yazılarda çocuğun kuvveti. oyun tarzı, 

aürati tahlil ve tenltid edilmektedir. Bu 
gazeteler istikbal için faydalı olabilecek 
çocukları yetiştirmek için ellerinden ge· 
leni yapmaktadırlar. Sporlarıd:a muvaf. 
fak olan çocuk başvekil kadar şöhrete 

malik bulunmaktadır. Onun resmi gaze· 

Liverpool ile Sheffield arasında kırda 

büyük bir kollej vardır. Bu kollejde bir 
gün büyük bir spor bayramı tertib edilir. 
Çocuklar hep on iki ile on dört arasında .. 
dırlar. Erkek ve kızlar vardır. İp üzerin· 
den atlamaktadırlar ... Atladıkça ipin ir
tifaı fazlalaştınlmaktadır. Böylece çocuk• 
lar yavaş yavaş daha yüksekten atlamak.o 
tadırlar. Henüz on yaşında bulunan Lily 
Dornever adındaki küçük kız bir ara bj~ 
buçuk metre atlamağ3 muvaffak olUl\ 
Bunu üç defa tekrar edsr, fakat üçüncti.'4 
sünde bayılıp kalır ..• 

Arkadaşı.na tub&f 
tuhaf gülümsedi, ve 
bir puslanın üzeri • 
ne şu kelimeleri ka· 
ralayıp, odacı ile 
gönderdi: cSen is -
tersen çık Ben bir 
iki saat daha kala • 
cağını.. Memduh.> 

Ve bunu hıalyrr:-' -
le okuyan Macidin, 
istizah edici nazar -
larını cevabsız bıra· 
karak, çekmesin • 

den çektiği bir ta -
baka k!ğıda, Hür • 
müze hitaben şu 

karŞ'llığı döşendi: 
cfüthuml 
cKalbimfo dünden

beri sabırsızlıkla ttm-

(Devanıı 10 uncu sayfada) 

Hürmüzün vermiş olduğu adresi zıuw 
fm üzerine yazdı, mektubu odacının e
line sıkıştırıp postaya gönderdi.. 

Perşembeyi iple çekiyordu. Fa'kai 
Ranaya karşı nasıl bir bahane uydura• 
caktı? Önceden haber gönderip bir eğ• 
lenti meclisi tertibini istese, karı öyle 
bir meclise Hürmüzü sokmıyacaktı.. 

Ansızın, habersiz düşse, böyle kısa 
fasıla ile gelişinden Rana kuşkulanll' .. 
cak, belki gene kızını kaçıracak, gös ııı 

termiyecekti. 
Her şekli ayn ayn ölçüp biçtikten 

sonra, gene habersiz gitmeyi tercili 
etti. Nihayet, Rana paraya düşkün bfJı 
kadındı. Eline kırk, elli lirp.I tutuştu • 
runca kendisini yumuşatmak olmaz bir 
şey değildi. Ne olacaktı? Hükmü, sel"' 
vetine geçerdi. Açıktan açığa, Hürmü2't 
den hoşlandığını, onu kapatmak isteııı 
dlğini söyleyiverecekti Dünya yeriıJ. 

den oynamazdı, ya? 
Kararımı verdi ve cebine kafi mik • 

dar para koyup, Perşembe akşamı, ka ııı 
lemden çıkar çıkmaz, Rananın evine 
gitti. 
Kapıyı Beberlıhi açtı. Yüzünden hi9 

eksik olmıyan tebes.sümile, bermutad 
~tlı diller dökerek içeriye aldı. Mew 
duh sordu: 

- Nerede Rana hanım? Evde mi? 

yazı masasma daycryıp düşünceye dal -
dı. Bu ne tuhaf macera idi? Kendi de, 
dündenberi, kızın hayalini gözlerinin 
önünden bir tür1ü uzaklaştıramamıştı. 
Oturmuş 0, kallanış o, yatmış o idi. 
Hen onu görüyor, onu düşünüyordu. 
O kaıdar alay ettiği Macidle bir olmuş
tu. 

tard ve reddederdi. Bu, muhakkak! 
Evlennriyecek olduktan 3onra d.at ku • 
ru kuru eve devam etmekten ne çı • 
kardı? 

<tuğu ve beklediği 

mektubunuzu tan'f edilemez bir meser
retle aldım. Hissiyatam tamamile sizinki-
1.erln ayni ve muk4bilidtr. Buna itimad 
ed'iniz. Zanne~iniz gibi, vatidenizden 
herhangi bir dargınlıkla ayrılmış deği

lim. Yaln.u dün, esasen uzun boy1u otur
mağa gelmiş değlldim. Vatidenize bir şey 
söyliyecekti.m. Onu söyledikten sonra, 
veda ettim. Zaten beni orada daha fazla 
alıkoyacak yegane ıebeb bildhare halkol· 
du. Siz benim için: «Keş1ci seni görme
seydim!,, diyorsunuz. Ben bilakis sizi 
gördüğüme ve tanıdığıma memnunum. Hu. 
memnuniyetimi şifahen de arzetmek sa
adetine nail olabilmek için önümüzdeki 
Perşembe akşamı ai%e qelece~lm. Beni 
~adeden eZlerinf%i muhabbetle CSperim..> 

- Hayır, miri muhterem, değil! Fa.a 
kir iki gündür bunda muhafızlık edtw 
yorum. Rana sultan goncesile berabeJ 
Çamlıcaya, Tophaneli oğluna gitti, 
Klzcağız burıt<la sıkılıyor. Gençlik bu1 
Bütün gün kapalı oturmak kolay mı1 
Hem, tazecik fidanlar sık sık hava alııı 
mak ister. Yoksa, solar ... 

Kız da acaba ne demek istiyordu? 
Eflatuni bir aşk mı idi onunkisi? Baş • 
ka türlü de olabilir miydi? Lakin, şa • 
vecl -ki bu ihtimal daha kuvvetli i · 
di- hakikf. ciddt bir aşk duyuyor idi -
se, somı n:ısıl gelecekti Memduh, he
le bir dillenmiş fahişenin kızile evlene
mezdi. İsma'il F..şref efendi oğlunu, bay
le bir halt ettiği takdirde evlAdlıktan 

Buraya kadar, Memduh muhakeme 
edebiliyordu. Fctkat bu raddeye gelin -
ce, Hürmüzlin melek gibi çehresi göz • 
lerinin önüne dikiliyor, delikanlının 
yüreği hızlı hızlı çarpmağa başlıyor, 
her türlü kararlar, hükümler bir anda 
daitılıveriyordu. 

Öylece ikindiyi etti. Uzaktan, Macid 
başım kaldırıp da, gitme vaktinin gelip 
gelmediğini işaretle sorduğu zaman, o 
hal! düşünceli idi. Sabahtanber:i. önün· 
de yığılı duran evraka b:iır göz bile at -
maml§tı. 

He'rifin gevezel;ffne Memduh fen~ 
halde sinirleniyordu. Huşunetle sözü.
nü kesti: 
Ac.-ı<ba bu akşam avdet etmeleri mu& 

temel değil mi? Bana sen onu söyle. 
- Zannetmem, kişizadem! Yarıtır 

malfunu ihsanmız, eyyamdan Cuma.
HRzır {Zitmisken, gezerler, tozarlar .•• 

'Arkası va1') 
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Monoloğ : 

Reçeli 
Reçeli çok severim. çok aeverim de n~ 

demek, reçele bayıun.m. Sabah akşam, 

gere gündüz. velhasıl her yemekte reçel 

yesem gene ;dı0ymam. Aksiliğe bakın ki 

reçeli bu kadar çok sevdiğim halde an
nem bana istediğim kadar bol reçel ver. 

mez. Sabah kahvaltısında ufacık bir ta

bağa biraz koyar: 

- Al sana reçel de verdim. 

Der, halbuki ben öyle isterim ıti kos

koca reçel kavanozunu önüme koysunlaT, 

büyük bir kaşık alayım. kavanoza daldı

rayım; doyasıya reçelle karnımı doyura

yım .. aksilik bir türlü bu emelime nan 

olamam. 

Bir gün annem evde yoktu. Fırsat bu 

fırsattı, mutfağa girdim. Reçel kavanozu 

rafta idi. Ne de gür.el görünüyordu bil

seniz, mutfağın camından içeri giren gü

neş ışığı reçel kavanozunu parıl parıl 

parlatıyordu. Hele o tanelerin güzelliğini 

görmeyin, ne güzel. ne cana yakın şey. 

lerdi. Ayatımın altına bir sandalya koy

dum. Rafa yetişmiştlın. Kavanozu dik

katle raftan indirdim. Masanın üzerine 

koydum. Kapğı aradım buldum. Artık 

zevkime payan yoktu.. Kavanozda reçelin 

damlasını bırakmayın.caya kadar yiye -

cek, karnımı bir iyi doyuracaktım. Ben 

bu emelle kavanoza kaşt~ daldırır dal

dırmaz. kapının zili zır, diye çalmasın 
mı, gördftnüz mü başıma geleni, kırk yıl

da bir muraduna erecekken böyle aksilik 

olur mu? .. 

Gelen annemse yandım, mahvoldum 

demekti. Fakat kapıyı açmadan evvel re-

SON POSTA 

• ÇoCt ~ever-m 
Mutfağa gitti. Ben de arkasından yü

rüdüm. Mutfaktaki hali görünce büsbü
tün hiddetlendi: 

- Bir daha sen reçel bulur da yersin? 

Bu yüzden bir hafta bana reçelin kat. 

resini bile vermedi. 

Tövbeler tövbesi bir daha böyle şeyler 

yapar mıyım hiç! Yaptığıma yapacağıma 

bin defa pişman olmuştum amma, ne ça

re ki olan olmuş, ben de cezamı görmüş
tüm. 

Ne o, başıma gelen~ mi gülüyorsunuz? 
bir daha ele geçirmek değil, rafta görmek İnsan bu, başına böyle şeyler de gelebi· 

bile benim için mümkün olmıyacaktı. lir .. hem kuzum, size şunu sorayım, böyle 

Kendi kendime: şey yalnız benim başıma mı geldı sanı -

- İyisi mi, ;dedim, kavanozu gene ye· yorsunuz .. hani bizim karşı komşu, Gü

rine kaldırırım. Annem hiçbir şey anla- ner var ya, onun başına gelen daha fe . 
maz! nadır. O da ben!m gibi reç~] sever. Reçei 

Kavanoz ellinde iskemleye çıktım. Fa· ~evdiği için o da da;ma b:r fırsatını bu -

kat birdenbire ne oldu bilmem, iskemle- lup recel kavanozuna yan.asmak ister. 

nin ayağı mı kaydı, benim ayağım mı Boyu benim boyumdan çok kısa ne yap -

kaydı. Bir şey oldu işte ben sırtüstü yere sın.. düşünmüş, taşınmış şu ça re5•e baş 
yuvarlandım. Kavanoz bir yana fırladı, vurmuş. Bir sopanın ucuna bir dilim ek

fakat fırlarken tersine döndü. Kavanoz- mek bağlamıs.Ekmeği .ıta1dırmşı, rafhki 

daki bütün reçeller başımdan aşağı dö- kavanozun kapa~ını kaydırmış ve ekmeği 
küldü. Ne hale geldiğ:m:n pek farkına tam kavanoza daldmıcağı sırada ekmek 

varmamıştım amma, herhalde pek te hoş dilimi kavanoza düşmüş, onun da annesi 

bir vaziyette değildim. Kapı mütemadi- işi anlamış. Görmedim amma, o galiba 

yen zır zır çalınıyordu. Çare yoktu. Aç- bu yüzden annesinden biraz da dayak ye

mak lazımdı. Kapıva gittim. Kapıyı aç- miş .. 0 da şimdi ben;m gibi bir daha böy

tırn. Gelen annemmiş, beni görür görmez le şeyler yapmıva tövbeli! Kend'ne ve -

avazı çıktığı kadar: ddiği kadar reçele kanaat ediyor, faz -

- Bu ne hal? !asını ele geçirmek hevesine kapı"imıyor. 
Diye bağırdı. 

Lafı daha fazla uzatmıvayım .. kısacası, 
- Hiç anne, şey kazcı rre.. oburluk heves edilen bir şey amma, ne · 
Diyecek oldum. Fakat annem beni faz-

Yıldız, annesinin pudra kuturuntı eline 
geçirmişti. Aynanın kar~ı.sına geçti; 
- Hele ben de annem gıbi yiiziime 
pudra SÜTeyim! 
Dedd ve sürdü. 

Savfa 9 

Fakat bu sırada annesi odaya girdı. 

Yıldızı bu halde görünce çok hiddet. 
lendi: 
- Bu yaşta pudra sürmeys utanmıyor• 
BUn ha! cliye bağıTdı. 

Yıldıza yuzıin,ı yıkattı, 

kurutturdu. 
- Haydi, dedi, §imdi 
mutfağa. 

Yıldız isUksiz ı.tekriz Yıldız mutfakta ne yap<ı· 
mııtfağın yolumı tuttu. cağını d.ü.şiiniirken kedi 
Şimdi orada ne yapacak· de rafa çıkmış, ıın torba
tı? ': .sının arkasından. ona ba-

kıyordu. 

çel kavanozunu yerine kaldırmalı idim. la söyletmedi: 
ticesi hiç te iyi olmuyor .. hem canım ne 

olacak, reçel kavanozla yenecek olsaydı, 
- Seni yaramaz obur seni, benim evde annelerimiz de bize kavanozla verirlerdi. 

bulunmamamdan istifade edip reçel ye-

Eğer annem reçel kavanozunu masanın 

üzerinde görecek oluru, benim ne yap-

mak istediğimi anlıyacak. reçel kavanozu mek istedin ha! 

uyanıyor 

Yaramaz Tekin gece yatarken biT mu. 
ziblik düşünmüş, ka.ryo!asınm ayak 
ucuna başını koym.üf ve biT ayağının 
üzerine babcmnın silindir şapkasını 

geçirmif uyum~u. Sabahleyin annesi 
Tekini uyandırmak için odaya girdı. 

Tekin uyanmıyordu. 

V ~ dınae nı. gugumııe tek.rar odaya 
girdi: 
- Hele, deıff, şu iapkamn üzerine bir 
kaç damla su damlatayım. Tekinin 1rü
zü de biraz ıslanınca ıimdi yataktan 
fırlar. Suyu damlatırke?ı birdenbire 
ICl§ıTdı. 

Bir çare dil§ündü.. ÇalaT saati alaı. Te
kinin başucunda çcı.ldı. Tekin gen<> u
yanmadı. Artık annesi kızmıştı: 
- Bu şaka yapıyoT, hele ben de ona 
bw şaka yapayım. Nasıl olur? 
Diyerek odadan çıktı. 

Tekinin başını göreceği yerde aya!Jını 
görmilştü. 

Yatağın öbür ucundan !'ekinin aesı ge· 
liyordu: 
- Ne yaptın amıe, ayaklarım su fç+A<l! 
kaldı. 

Anne~ çok hem çok Jaf'nn\§i 

** 
Bilmecelerimizde 

kazananlar 
Kedi Yıldıza bakarken bir 
gü:riUtii. duydu. Batını· 

çevirdi, rafın öteki köşe
sinde bir fare görmüştü. 

Kedi fare gör.ür de hiç 
durur mu, hemen sıçradı, 
faTenin üzerin~ atıldı. 

StçTarken ıı.n torbasını dcı - Gene pudra süri~rıdü.n 
devirmişti Torbanın ağ· ha Yıldız .. 
zından unlar Yıldızın ba- Yıldızı yakaladı, bir te. 
fına dökü.Vmilş, Yıldız, miz dövdü. Yıldızın pvd· 
tepeden ttrnağa kadar be- ra sürünmediği, unların 

yaza boyanm.ı§tı. Bu hal- başına dökfüdüğii anla. 
de mutfakta'fl. çıkt1. An- şıldı amma, bir keTe Yıl· 
nesile kar§tlaştı. Annesi dız dayak yemi.ş, canı iyi. 
hiddetle bağırd\.. ce yanmı§tı. 

Bir kitabı 

kaza.nan Hasanka -

lede Orlıs.n 

Yücetürtı: 

Bir kol saati kasa • 

nan İstanbul 27 in.el 

ilk mekt.ebclen 17 4 

Yeni bi~mecemiz 

Bilmeee

nn isimleri her 

hafta Pazartesi çı· 

kan aayıınızda ilAn 

edtlir. Ve İstan • 

bulda bulunanla -

rın hediyeleri Pa. 

zartesı. Perşembe 

günleri öğleden 

Fahri 

sonra matbaamız • Bir futbol topu kaza 
D&ll İ.sıt.anbul Erkel 

dan verilir. Taı - Hsesinden 1863 İsmet 
rada buluna.nlaıım hediyeleri posta 
ile kendilerine gönderlli.r. Btrinoi ve 
ikina hediyeleri kazananlar, hedi • 

Bazı insanlar dal
gın olurlar amma bu 
reami yapan ressam 
dalgınlıkta bir eşi bu. 
lunmıyacak derecede 
dalgın bir insanmış 

Piyano çalan ayni za. 
manda da şarkı söyli· 
yen bir bayanın ret· 
miıti yapmak istemı,, 
fakat dalgınlıkh re. 
simde öyi.e bir hata 
yapmış ki sormayın, 

Dalgın ressamın yap- ·~ 

tığı hatayı buldunu7 ı. 
mu? Buldunuzsa, res. ~ 
ml gazeteden kesin, ' 
hatanın ne olduğunu 

bir k!ğıd! yazıp re-
yelerlni almak için ınatbaamzıa gelirler. 

simle beraber bize 
ken iyi çıkmış birer fotoğraflarım da ge- gönderin. Doğru bi· 

tirmoli. TB.il'adaki1er de fotoğraflarını lenlerden bir kişiye 
posta il-e gônde.rmelidlrler. Bu fotoğraf - rok mükemmel v• 
lar gazeteye konulacaktıc. ~k uzaği gösteren bfr 
DİKKAT! Bilmecele:r hakkında bir cep projektörü, btt 

d1lcğ1niz olursa bilmece cevabm.ı koy· kişiye de bir Cengel 

duğunuzdan ayn bir zart içinde ve zar- kttabı, yl1z kiŞye de ayrıca güzel ve kıymetli hed1yeler vereceğiz. Bilmeceye ce
fın ü~ cİd~ kıelimesint yuıp vat> Terme müddeti on beı gündür. Bllmece cevabını bize gönderdiğiniz zarfın 
g&ı.de:rıool:W.a. tt1'e'riue bilınooe kelllnesi:ıri w bilmecenin gazetede çıktığı tarihı yazınız. 
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13.~0: Proğram. rt3~: Mhlk <Qıgan "9 -

l&lre - Pi.) 14· Memleket sa.a.t A.yan. ajam 

'!'lrldye radyo .uttbyon postalan 

Ankara radyosu 
.meteoroloji .haberleri. H.10: Türk mftzitt r; DALGA UZUNLUCl.1 
'(Fasıl heyetU. Çalanlar: Vecibe. RQ4M1 Fe- 1 
rit Kam, cevdet Kozan. Okuyan: Melek Tok Im a. Ill Kee. iti Kw. 
(Dliz. 14.10 - 15.30: Müzik CCazband - pl.) TA.Q. 19 "4 •· 1151911 Kel. IO Kw. 
!l.'7.30: Progranı. 1'7.35: Müzik (Dans saatt PIJ TAP. ıı:rt ...... ltea. IO Kw. . 

18.15: Türk müz!ltl Cll'a81l he:reU - CeW Tok zıt CKftçük orkestra - Şef: Necib Aşkın). 
l!leS ve arkadaşları). 19: ~nuıııma (Dış pollti- 1- Oer.ıtner - Bana da!ma söyle (ağır vals). 
ika hlidlselerD. 19.15: Türk milzi!tt (llaJlc mu 2 - PatJ:1 Llncke - Olur. Olur. Olur. 3 _ 
81klsD. Orta Anadolu koşma Te Wrktieri. Flseher - 1 - Tatll g1in.lert sült 1 _ işte dağ-
ea.z .şMrt Slvaslı Aşık Veysel 'ftl ibrahlm. lsr. 2 - Beklenllın!yen bir tesadüf. 3 - Sula-

-
1 

10 - Şemseddln Ziya - Bıkdım elinden. 11-
. ...... •. - Baz sema181. 21: Memleket saat A. -
yan. il: Konuşma. 21.15: Esham, tah'vllM., 
k.a.mbiyo - nukut borsası <flat). 21.2': Neş-
eli pllklar. 21.30: MüzHc CXüçük orlr:.e6tra -
ŞPf: Necib Aşkın). 1 - Noack - Köy hlk~ye
lerl. 2 - Borcherl - Bir gecenin romanı 
Cvals>. S - Leopold - Ka.rlsbad hatırası. 

f - Pa.chernegg - Viyana süiti. 1 - Küçük 
geçidrtsml. 2 - Operada. balet mftz1ğ!.. 3 -
ors.bende gezinti. 4 - Pa.raterde a.tıı karın
ca. 5 - Lehar - Eva. operetinden - potpuri. 
22.30: Müzik (Çigan vesai~ - Pl.) !3: Müzik 
tCazband - Pl.) 23.45 - 24: Son a.1ana ha -
berlert T9 yarınki protram. 

* CUMA 17-1-!9 

19.30: Türk mfizlft. Ça1anlar. Vecihe, ıtuşen nn ~~tt. 4 - Avdet. 4 - Künneke - Ma
Fertt Kam, Cevdeı Kozan. Kes'ud oemn. O- vf elbl.9ell hemtlreler operetinden ma~ _ Ax. 
ltuyan: Nuri J-:::aın Poyraz. 1 - ..... ·••• - Za- F.lnal. 5 - Orunow - BerUıı Te Viyana val -
ıvU peşrevi. 2 - ft!.k beyin - Zavll kiri: Yak at 22.30: Müzik (Opera a.ryalan - PIJ 23: 
dı canü bezml. Gtifte Nedlm.in. 3 - Haşbıı MMft (Cazband - PU 23.45 - 241: Son ajans 
l>eyin - Zııvil şarkı: istersen ge.1 l'f.dellm. haberleri ve JP&nnkl protram. 12,30 l"l'Og!'t.m, 12,35 Tl\rk mü~ltt - Pl., 13,00 
4 - Dedenin - Mahur şarkı: Oöntll adlı.hin * Memleket .saat Ayan, ajans, meteoroloji ha-
billlim var. 5 - ........... - Xöçe~ tftı1dl - berlert - n,1s - H Miizlk Chanf eentonlk 
lerL 20: Alan" met~roloji hallerlerl, zira- BALI - H/3139 plAklarl. 
at borsuı (flatl. 20.15: Temsil tftzuU ~e- tı30: Prrı&ram. 12.35 : Türlr m~~t _ Pl. 18.30 Program, 18,35 MUzlk (dans mftziRi-
an. Tertıb eden: İbrahim Delldenl'!. Tem.sile l~: MemlP~Pt nat Avan. efanıı, lTIE'troro1o11 Pl), 19.00 Konu~ma, 19,15 Tftrk müzitı (fa. -
&ıkara raoyoc::u .küme okuyueulan Mes'ud h:ı.berlt>rf. ı:u,r;: Müzik <Dan.'! mü?1~ _ pı l sıl hevetn Oel!l Toksestn iştlraklle, 20,00 A
Cemllln idaresinde i~tlrak edecektir. 21.15: 13 45 _ 14: Konııcmıa ('K::ırhn ııaatll. 18 30: jamı, met~roloj! haberleri, ziraat borsası 
Memleket saat Avan. 21.15: Es.ham, tam\ - Prn~ı-ıım 18.3S: Mliz!k <Bl>ııfoni'k nll\klarl. <1lat). 20 15 Türk müzi~. Calanlar: Vecihe, 
IJ.t, kambiyo - nukut borsa.sı (flatl. 21.25: t9· R:onucımn <Tftrlrlv~ '.PO"ta~l. 19.15 . Tı1rk Ce-vdet Çağla, Kemal N1J6zl., Sevhun, Refik 
Folklor suti <Halt mustkimlz w Garb mu- mnrllH fH"ll~ ma~lı::tc::t _ 'I"PTlblH"aCl ~an Feı-san. Okuyanlar: R.ad1fe, Hılhlk Recai 1-
eild tekni!H.). Jtaıı1 Bedi Yönet.gen, 8ad1 Ya- P"hl1va?"' ı!l ':!5: Tnrt: mftozıttt <Karısılt pro""- Pesrev. 2 - Refik Fersan - Muhayyer ı,e.r -
ver Ataman, Cema.l Reııı.lt. 22: Hartalıt posta r!l.m _ trak1':t Derman ~ arka<Taslanl. 20: kı - Her gfrıelln bağında. 3 - Ali Efendi -
k.utusu. 22.'30: Müzik (K~ük Ol"kestra - Şef: A1an! mPtıııorolo1t haberleri 7ırıı.a.t hnı-~a.'!1 Nihavend şarkı - Sevdim gene. 4 - S. Kay
Nec!b Aş.kın). 1 - Kochmann - Her aman rnatl. ~! l!i· Tl\Tk JY'l~ı1M. Cnlanlar: ırM"t _ na.k - Bln gfil daflarmda.. ~ - Muhteltf şa.r
lçln dmt (Marş). 2 - mume - 01Hıe.,de he, n~atf Erer. f:ım1et Kman . Kemal Nl _ tıl~r. 21,00 Memleket saat ayarı, 21,00 Ko -
(Vals>. 3 - Thale.r - Kuku.k polka. 1 - Voll- vazt Bcvhnn. Olnlftnlar: es.dl Hoş.OJeS. Me _ nuı:ma (baftalık spor servfsil, 21,15 Esham, 
graf - Kalbim aşkla doldu (Ağır n.JB). 15 - le'k Tok,,.Ö?:. 1 _ Omnan 'bev _ Saba J)("<(l'Pvi. tanvtlA.~. kambiyo - nukud borsuı (fiat), 
Blzet - Arlezyen süiti N. 1. a) Plreludt. b) 2 _ De:!e _ Saha •m: Oft'"'1e gel .bf\lhiil- 21,25 N,_.-en plAklar - R., 21,30 Mllrlk (Ri -
Menuetto. el Adagletto. dl cartll<>n. !S: MI- len. ll _ Hü .. nft t'ftnttt _ ~crt.enld:r ııı.arkl: yaset1C'ilmhur fl.A.rmonlk orkiestra81) Şet: 
~ (Cazbwd - PU 23.45 - 24: 8cm aJana Cok ıru.mıMt 4 _ Tanb\ni Mu.rutfa _ Rlr eg- Praetor!us 1 - W. A. MO!lart: Klar1net için 
lıaberle.ri ve yanııkl program. mere gönül VP.?"dtm. s _ Jlteoad Erer _ Tıık _ ı'Jaalo c) Rondo, Allegro, Solist: Haynıllab 

~m. 8 _ ~ KRvnak _ &v1rf'f"-a ııın'lo'. Dıı _ k:mç-erto Lama1ör. op. 822 al Allegro b) A
run ta bir hakrzın . ., _ Aatd dede _ Rı>v"""f- Duvgun 2 - A. Olazounow: 8 inci. ısenfoni 

PAZAR - 12/3/39 Z'\ ııa7: .~nf"I. 8 - 1"A.zmt th - K:ınl rl<>lf!l 
12.30: Prol!r~m. 12.35: Müzik ~~ Ol' - 9 - ~nhnıl hn - ~" .!dltrl tAl'Ab. 10 - Muh-

bı;trs - Şd: Nt>ı:tb Aştın). 1 - Jronneb - ll<ı Sa,,Rh~uMln - B"hftr g"ldt 11 - ......... -
Rstltsan silltb'.r. Blö Ant'lante, 1 - Kalman - ı:ı,z seml'!L~ ?J: \ofpmJf!k'l!t saat Avnrı. 21: 
ÇD.rda1 premesı operetinden po~url. 13: 'K'onu!'Ma <Rukı11ı: thnt ,avına iklm1rrı.u'. 
Memleket ~at Ayan, a1ans, meteoroloji ha.- 21 .ıs: Y.'lb.ınn. t~lıv11!\t bmh''"' - m1lrnt bor 
f:>erlcr! 13.15: Müıfk lKüçilk orkestn - ı,ef: ""''11 (ffatl. 21.25: NP•n pJArla.r - R 21.30: 
N~clb Aşkın). 3 -- Sorge - Kaj mnde Jlllk - Mt\rllı.: <Rıııtro 4'T~eıwtr11"1 - &>f: Praetoı-hısl. 

!ar vals. 4 - lltmltel - 'Barbelle ıt01'ta. 5 - ı - CJretrT - Mottl: :8&~ ~. a' Tambo
rrıe.s - Lejyoner a~ker vals. 8 - J'rtek - Ren tıt1". b) J4',.nuıotto. el OtJ?tıf!. 2 - Antonlo 
'tıyılannda ben evlmlevbn. Melodi. 'f - VtTaJm: r.rı.,M>tto OrMM ııol minör. on. 3. 
'l'rapp - Fujl - Sanın etrafında m~'lc BM - N,.. ~ Ad.., rr!o e ~ICC9.1ıo - AilPım> - Lar -
lerl - Fantezi. 13.50: Türk mtızttı. Çalanlar: P.'~tto - Al1Pcm>. 3 - J. lh~n: Rf>nfonl do 
Vecihe, Ruşe'1 Kam. Cevdet Kozan. Okuyan: minör, Nr n~. al Afle!m' MoM~tf). bl An
ıNecm! Rıza. t - Osman bey - Nihavend peş '1ıı.n~. c' Mnıın~tto - .,.rfo. rl Fınal , vı ... ,.,~. 
revl. ?. - Ar1f h<'y - Ben bft:yt vefa beklerl - 1 - o l" M"ll'Oif'M: Mrt tnvansvoo (4 İn
ken. 3 - Nu"i H!llll - Bir goncel tMdir. 4 - V'1nrlontl !ll A.ne~ Onl~nso. T~e.,.o bl 
ArU bt>y - Saclarına batlanah. 5 - Arif ft~ Onıor~. c'I ATH!ante. el All~ FPS
t>ey - $arap iç gill!emlnde. 9 - Yusuf pa - t~~ 5 - Mtu·cP.l Poot: sOıTTP.rt.ure :rovı>11 -
şa - Saz semai<:!. 14 20 - 14.30: M'fu:'lk ('NelJ - !1eD (!!!~ llV"rttirl. ~ 3fJ· Mii"1k <Oo<>l'0 t1,.r) 
eıt plft.klar). 17 30 Proıtram. 11.35: Müztk 'P'I. . !!· Mi\"'~ ICl\7.hflTıd - "P'.n . ?ı 41\ - 241: 
{Pazar ~yıl. ~3J5: Konuşma <Qocul:: saa - Son ajaM hab~ ?e ,.rmkt proğram. 
tU, 18.U: Müzik {Pazar çayı de.amıl. lt.15: * 
'l'l\rk mtız1ti (Fasıl heyeti). Saftre Tokay ve 
Tahsin Xarabşu1\ IJttra.ldle. W: Ajana, me
teorokıjl habı'!rlerl. 20.15: Tnl"t mtmfti. Qa - 12 ~· Pro~ram. 12 35: Tlh'k ml\'1.1ltt - Pi. 
!anlar: Renk Fersan, Rusen itam, Oetdet 13: ~lek"t Mat lvan, a1am. meteoroloji 
Kozan. Okuyanlar: SemahU ÖBı.!enses. Mah habforterl. 13 .ıı; - 14: R1~ Cfimhm R:m-
ınud Kannda~ 1 - ......... - Peşrn. t - l"B.- dn"'1 - Şef: İh~n ıtftnoeT. l - Mmart -
iz beV Kapancı - Hüz-ıam fa.1".kı: Bt11tlfim T!\r1t m!l?'S'I 2 - Lerf'UX - Oö1 kenannda btr 
bftkli\m. 3 - Arif bey - K<ftl'dlll şarkı: 011 - alt!Jsm.. <Obua ~ fan'lıedl. 3 - A. Tho -
ter mi şanı~rı.. 4 - Civan 1JA!ta - Her ktmde mruı - ftav!!lond operMmm ınıertllrtl. 4 -
vard•'" aşk iptll~ı. 5 - Refnı: hl'81ln - Bir K:ılman - c::ımbıt7:h11M """'1~8' QP1?1'f"t1n -
neş'e yarat. 6 - ......... - Oü.11zar şıam: O{\"ı d,.n Pf)tpurl 18 .~0: Protram. 18.35: Mi.ı.,ııt -
ler\mden g!trn\yor. '1 - ......... - ~ı ı:-ı.r 1'1. <mr konserto~. 11: Konumla. 19.15: Ttirk 
kı: Mchtab dalgın. 8 - 8. Pınar - ıterdlll m~ (:Jl'8ınl heyeti - C°f'lll T'ok...es Te arka
prkı: Eller~ kimler yakdt 'tmeJ1. 9 - Ra- d~nL 20: A1aM, metıeorol<>H haberleri, 
icım - Kürdll.I şarkı: Demedim ona hic; ktm- ziraat borsa~ ınııtL 20.15: 'I'{irk mfiz1.~. 
sın. 10 - ......... - Saz semal.!1. 21: Mende - Calanlar: Crvdet Çal!la, P'ahtn! Fer:san. Re-
1tet saat Ayan. 21~ NeseH pla.klar - R. 21.10: Mk ~1"!1!\n. O~nltıT: M'Mtafa Ça~lar, Sa
Mü-zlk (Rfyıı11eticftm."hur bandOStı - .,ef: İh - nve Tn'kay. ! - Renk """'8an - Setaraban 
san Kt\nç-erl ı - Brun - Küçtt geçkirM -~- 2 - Jl'at'ıe - Be.det VM1at tçllstn. 
ID1 (mar~). 2 - .Par~ - Menııet - caprtoe. 3 - Jnzım Uz - Gam 9Ml1 t.erkeylem~se. 
3 - Beethov!:n - Eğ.mont <Uvertür). 4 - 4 - S~~,.Min Ztva - Ey gonce acıl. 5 -
LouL~ Aubert - K1sa süit: il.) Menuet. lSl Nln 'R1mffi ~en - om ol"l!tm. 6 - CPvcfet C:.ı~la
ınl. dl Rflle miiıl~! 5 - Rlmskv - KorMltow- T~ks!m . 'T - RPnk 'P°el'l!ftn - Takdı cihanı 
Antar <Senfc-nlk paı-ça). 3 ftncü kısmı. 22" at~n. S - Jl.tl Oaftb - ~ lA.hze S{'TI\. 9 -
Anadolu aja'l.<ıl ı~por servi.sn. 22.1": Mft'llk ~0m!fe,1~n '7.lft - 0111.h be!\ ~mı bnı<:!e. 10-
"(Cazbıınd - Pi ) 2? .t!i - 23: Son ajana haber- R•tl.:tc ll'F~ı;nn - Oyun htı.V'l!.SI 21: Memleket 
lari ve yan11kl proğram. ~nııt Jiv..,rı "1 : Konıımuı. <Olizel San'afüı.r) 

+ 2115 : J!:c:b'lm, tahv!lAt kamb!vo - null:ut 
'l)nrsa~ ırı ... t) 21 25'. N*U nl~kl'lr. 21 ~O: 
'l'<'!?Tl~ (Vnpdum lıPr ., sentn ıctn ! .. ) Ya-
7t:ın : Tcl!-tn('!l Coemll Akmeı. 22· MOzllı:: 'Ki\
ci\k orkrstrA - f;!ef· 1'f'clb A$tm). 1 - Löhr
Tempo t.rmoo - Oalop. ! - :rohann Stra -
n~ - Babah lıaTadl'Jlerl (Tal.<ı) . 3 - Tonı~n

ırıvanıı hmvaıan (vııb,. 4 - 'KalmaTı - vnn 
tE"'! Mart~a ~rettııt1f'n - yx>tnm1. 5 - Zıın
fiı>r - 'Pollrn 8 - Lm\r - Dftb1n marsı 23: 
1'"1zfk rca"l)'lr.d - PU ~.45 - 24: Son ajana 
ha~lffi ve yarıntı prıoğram. 

PA7.ARTESİ - 13/3139 

12.30: Proğram. 12.35: Tftr1ı: mttzttt"t - Pl. 
'IS: Memleket saat ftyarı. ajans, meteoroloji 
haberleri. 13 15 - 14: Müztk <Karışık pro~ -
ram - Pll. 18.30: Pro~ram. 18.35: Mliztk 
U>ar.s müzJ~i - Pi) 1.9: Kon~a CDokto -
tun saatll. 19.15· Türk mftsitl <Hal'k mustki
~en seçllmtlf :melodiler). Sadi Yaver Ata
ID?l. 19.35: Tiirlt m~zıtt (Saz eserleri, Tak
-.ın ve oyun haval~n). Ha.kin Derman. Eı
~ Kadri, Ha...<>an Gür, Hamdi Tokay, Ba.c;rl 
Öfler. 20: AJnns, meteorolojl haberleri, z1 -
taat bor.tallı (fiat>. 21.15: Till'k müı!ğl. Bes
tfoklr «Lem'b nin ?e tncl doğum yıh mftna
Rbetlle eserlerinden mt\rekkeb J>!'Oltram. Ça
tanlar: Veclh~ Daryal. Reşad Erer, Refik ve 
l'alıire Fersa.n. Ruşen 'Kam, Cevdet K<Ylan, 
Cevdet Ça~ln, Kemal Niyazi Seyhun. Oku -
pnlar: Ankara radvosu 1ctime okuyucuları. 
lK<>ro). İda!"e eden: Mes'm! Cemil. ı - K:ar
~ar sarkı: Hüsnüne etvarma. 2 - Uşak şar 

fn: Rtv:ıh ebrul 0 rln. ~ - Bayatiaraban l}ar
kı: B 'cnsız hüsnün. 4 - Karcıta.r '9-rkl: 
Çeşmanı o mehveş'n eIA.dır. ~ - Hleaz tar -
le.: S rulm ~ın bana ye'sim. 6 - l"erahfe -
ıııa arkı: Dlnlendl ba,.ım diln gece. '1 - m
cazkar ş:ırkı - P~mbel!kle imtizaç etmiş te
mn. CJ - Nihavend sarkı: Bir gftl çılı:anrdun 
9 - Rast şa · ·ı · Yok mu bana. 10 - Rast 
P,l'k1· s:uııı gföl. ıı - Mahur saz eema.ut. 
•1: Memleket saat ayan. 21: Konuşma <Tay 
yar<'n' lt;onusu or). 21.15: Esham, tahvlla.t 
lcambtyo - nukut borsası Cfia.t). 21.30: Mü -

* PER~nmg - lfl/3139 
1~ !JO· Prn~ram. 12.35: Tftrk müziği - Pl. 

1': Mem.lek"t ıı:ı.at Aran. ajans, meteorolo-
11 hft'berı~rt l:U3 - 14: M'ftztk fKarı.ııı.l'k pro!t
ram - :ru 111 :M: Proıtram. 11! 35: Mftzik - Pl. 
<Melo111er, Solf..stl,.rl. 19: Konu!Jnta {Ziraat 
o;aatJ) lfH5 Türk mftztll (Fasıl he:yetll. 
Tah!'tn Ke..nko~. Rakın Derman, Refik Fer
san. Ha5Qn Oftr, Hamd\ Tokay, Ba~ı üner. 
2'l: Ajans, meteorolo'1 lııaberler1, ziraat bor
ıı:Mı rtıat) . 20 ıs· Tt1rk mftrlğt. Çalanlar: 
Ve-c!lı.e, Cevr1t>t Cajl;la. Eırref Kadri, Kemal 
Niyazi Pı>yh1ın, Okuyanlar: Necmt Rıza, Se
mah t Ö~ı>nses. 1 - .. ....... - Pe'lrev. 2 -
Ali l'l~ - U ~k şar'kl: namı eent ben arar -
drm ! - M<ıhmud OOA1edd1n paıca - Nan 
flrlrsıt. 4 - ElevJd bey - Tntnldu damı zülfl
vare. 15 - Sııphl Ziya - OikE'ndl biraz sözle
~ 6 - Kemal N1Yftm Seyhun - Taksim. 
7 - Reme Fersan -~n kaçıp git -
tın. 8 - ReC!k Persan - Ey benim "'Onoe gü
lüm. 9 - Dede - Bana lA,yık mı ey ıtülten. 

Mi bemol majör, op. 83 a) Allegro modera-
to bl Mesto e> Allegro d' Moderato 806teno
to - A!legro moderato, 22,45 Miiztk (opera 
sel .. ksv"nlan, uVPrtürlert Te saire), 23.00 Mft 
ztlt rcazband - PH, 23 45 - 24 Son $118 ha
berleri ve yarın ki program. 

* CUMARTESi ll-ll-39 

13,30 Program, 13.35 Mftztk (kabare, Çl -
gan - Pi), 14.00 Memleket, saat Ayan, ajans. 
me.tooroloji haberleri. lt,10 Ttb1c mlizilti. 
c:ııanlar, Vecihe, Cevdet. Kooan, Ruşen 
Kam. Okuyan: Muzaf~r tıkar. 1 - Rauf 
Yı:-kta - Mahur pesrevl. 2 - L!tıf Ab -
Mııb.ur ısarkı - Te'Uf edebtl8em. 3 - Rahmi 
Bev - Esir etttn beni. 4 - Cevdet K<>Mn -
Ta1!:slm. 5 - Şükrü Şenonn - Bu 9e'Vda ne 
tatlı yalan. 8 - Rahmi Bey - Semnazı sey
re çıkm1'. 'f - Şemseddin Ziya - Şu gft.le bir 
ba!rın, B - ........ .......... Saz se.mal.9t. 14,40 -
15 "iO Ml\ziik (dam mftzlltt - Pl). 

1'7,30 Prmn"am, 1'1 35 Müzik (dam saa.tt -
Pl ı. 18,15 Türk müzHH <helk mu.'111ds1) sı -
nı:lı hık Veyııel ve İbratı.tnı. Tfü1c ml\7.lt{ 
<Fa.<n.1 heyeti), Satlye Tob.y Te Ta.hs1n Kara.
raku~n ısttrnklle, 19.00 Konuşma (~ po -
Ut\ka hMiselerl). 19, 15 Tft.rlı.: mirrl~ .UoHt
lor - H:1.In Bedtt Y5n("tgen), 19.30 Tft.rk mil -
zı~ ıMuallim Nuri Ham Poyra.z w arka. -
da~ıan>. ,..,,00 Ajans. :meteoro~ı haberle -
rl, ziraat borsası (flat). 20,15 M1\'1'k, nes'ell 
plA'ldar - R. 20,20 E"ham, tahvD.At, kamblyo
nukııd borsa.al Cnat). 20,st> Memlelı:et, saat 
Ay:ın. 

GALA PROOROO 
'-0,30 ft.l Takdim, bl Temsil ve TOTk mii -

zl~1. B!nblr gece masallanndan - MAR'Ul", 
Y'tzan: Ekttm Reşld. Temsilde Tlh1c mftzl!tt: 
Kt.hne okuyuculan CKorol, İdare eden: Meıı
ud Cemil. 21.15 el Meşhur vtrtiioz ZİNO 
Jl'RANCESCATİ'nln keman rM!t.aB, 1 -
Johann - !ebMtlan BACH - KonQerlo (La 

m~nln'l Al1etrro moderato Andante Allegro 
a..o;s'.'1.1 2 - Lndwtg van BZTHOVEN - Sona
ta N. 9. opruı 47 CLa. majör) CKreutfJer'e it -
haf e<!tlm~) Ada~lo so.oıtenuto - Presto An
dııntı! con varlazlonl Finale (Pre.!t.o) 22,10 
Haftıd1k posta lmtu~ıı. 22.15 Re.!itaHn deva
mı czhm FRANCESCATl tarafından) s -
CamU!e BAİNT - SA E'NS - Rondo Kapr~ -
vo7.o 4 - al Maurlce RAVEL - Tstpn, 'M 
r~lJlo d4! BARASATJI' - Roma.nza Andaluu, 
c) Mtmnel de FALLA - İsoanyol da.MI., pta
noda l"f!fakat eden: Dr. O'M'O HJ!lRZ. 

23,nn Mftzlk: (eazband - Pl). 23,46 - 14 Son 
ajans haberlPrt ve yann1d program. ...................................... ·-····· ... ··-···-·-· 

SEL!.NIK BANKASI 
Tesis ta rlhl : 1888 

• 
fdare Merkezi : tSTANBUL (GALATA) 

Tiirkiyedeki Sub.lniı 

tSTANBUL (Galata ve Yentcamt) 

MERSİN, ADANA Büron 

Yananistandaki $ubelerlt 

SELA.NİK - ATİN.I 

• 
Her nevt ban~ nıuamelelert 

Kiralık kasalar servial 

• 

Mut 11 

lngilizler nasıl genç 
kalırlar, bilir misiniz? 

(B4ffa.mfı 3 lnci sayfada) 
Oğretmen Mss Gregory Llndsay hiç al

dınş etmez. Duda.kl9rının arasından ha· 
fifçe: 

cKaldırsınlar> der. 
Öğretmenin yanında bulunan. bir Fran

sız kadın muharrire bu ta.nı harekete 
şaşar. Miss Lindsay der ki: 

- Bu ehemmiyetsiz: bir h!diadir. Çok 
kere çocuklar böy~e baygınlıklar geçi
rirler, biraz viskili su verirlz.. Bir şey kal-
maz ... 
Kadın muharrir der ki: 
- İyi amma bu çocuk pek çok zayıftır. 
Mis 9"1 cevabı verir: 
- Siz şaka s6ylüyomınuz Bu çocuk 

çok kuvvetlidir bil&kis. Her nevi egzer
siz yapar. Bugftıdcü hali ıinirdendir.> 

Bu arada çocuk ayılır. Arkada1Iarının 
yardımı ile uzaklaşır ... 

* İngiliz gençliğinin hayatı hep sporla 

geçer. Her mektebin cteams> lan, hes 
§ehrin klüpleri, her dakenin spor ekip-

leri vardır. Cumartesi günleri cbüyük 
maçlar. tertib edilir. Bütün İngilizler bY 
maçlara giderler. Büyük bir hararetlt 
maçlan seyrederler. O sıralarda ba;kl 
hiçbir şey düşünmezler. Galib gelenlerin 
etraflarına halk üşüşür. Kimi bma top. 

lar, kimi resim çeker, kimi resim ister. 
kimi llkırdı eder. 

Halk hayatını 111vdiji spor kahraman.. 
lannm hayatına uydurur. Ayni egzersir' 
leri, haıtl ayni rejimi taklb ederler 

* İngilterede sporlardan sonra sıra bah-
çelerdedir. Herkes bahçesi ile uğraşmala 

kendine bir zeVk bilir. Hatta vazife edt. 
nir. Bahçe merakını dıhi spor şekline 

sokmuşlardır .İngiliz bahçeleri bilyük bi? 
7.eVki selim ile tanzim edilmişlerdJr. 

Na·fıa Vekiletinden 
Sivas - Erzurum hattınıa 388 nci kilometresinde Fırat (lzerinde inşa olunacak 

120 metrelik bir demir köprünün malzemesi dahil olarak uı.şlBl lçin 17/2/939 ta
rihinde yapılan münakasada teklif olun an bedeller layık hadde görillmedilfn
den mezkfır kaprünün teslim tarihi. uzatılarak ve teahhib: cezası mfkdan azaltı
larak kapalı zarf usultle yeniden münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 25/4/930 tarihine tesadüf eden Salı günü saat on beşte Vekile
timiz inşaat dairesindeki. arttırma, eksiltme ve ihale komisyonu odasıncia yapıla
caktır. 

2 - Bu köp:ribMln muhammen. bedeli yüz altmıf yedi bin altmıt dokua Hra 
albnı§ kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı dokuz bin altı yfts fiç lira kırt sekiz kunıttur. 
4 - Mukaveı. projffl.. eksiltme prtn amest., bayındırlık iflert genel 9artna

mesi ray inbisat tertibatı ray profili. telgraf hattı konsolu, köprO. ,eması. 353 
numaralı kontr ray tertibatından mürek keb btr takım milnııkaaa evrakı sekiz 
yüz otuz altı kurut mukabilinde demiryo llan inşaat dairesinden tedaı-lk oluna
bilir. 

5 - Bu münakasaya girmek istlyenler 2490 numaralı arttırma eUiltme ve iha
le kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla ehliyet 
vesikalarını ve fiat teklifini havi kapalı ve milhürlü zarllannı, eksiltme prtna

mooile mezkOr kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyara\: 25/4/939 tarihinde saat 
on dörde kadar demiryollar inşaat dairesi münakasa kom.isyotıu başkalllıtma 

numaralı makbuz mukabilin.de verm.iı o lınalan llzımdır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden 1Aakal elli metre açıklığında bir demir 
köprtl imal ve montajım yapmlf olmak prtı aranacaktır. 

7 - Münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak isttyenlerin referansla
rile diğer vesikalarını bir istidaya bağlıyarak bu istidalarını münakasanın yapı
lacağı tarihten en az ıelr:tz gün evvel Ve klletimize tevdi ederek ehliyet vesikası 
taleb ~leli ltzımdır. 

8 - Münakasanın yapılacaRı tarihten ın az sekiz g{in evvel müracaat ederek 
ehliyet vesikuı taleb etmiyenlerin bu müddetten sonra yapacakları mllracaat 
nazan dikkate ahn.m.ıyacattır. (80~) (lMl) 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin İlk te- İhale ıünü ve saati 

bedeli minatı 

Li. Ku. Li. Ku. 

Altı milyon metre kut"fUn! ve yedi mil- 2724.80 
yon metre beyu makara ipllii. 

İki bin yıüz mfPtre silind.lrli kanaviçe. 
On metre kırmm ve on metre mavi çuha. 
Elli bin aded bllJ'ftk mat halkalı düğme 
ve bir milyon adıed dart delikh çinko 

düğme ve on btn çift küçdk kopça. 

336.00 
85.-

1288,00 

1709.00 

İki bin metre kurşunt ve otuz ilç bin '1371.90 
metre beyaz astarlık bu.. 

204.38 

25.20 
6,88 

96.60 

128.18 

558.04 

27 /!/939 Pazartesi 
saat: 10 da 
açık ebiltme. 

27 /3/939 Pazartesi 
saat: 11 de 
a&çık ebiltme. 

2713/939 PazartaaJ 
saat: 1~ de. 
Kapalı zarf. 

1 - Cinsi, :mikdan, tahmini bedeli ve ilk teminatı yukand.ll yazılı on kalem 
dikim malzemesi cinslerine göre hizalarında gösterilen tarih ve 11atlerde İstan
bul Ged!kpaşa Jandarma. Satınalma Komisyonunda bir kapalı zarf ve iki açık ek
siltme ile satm. alınacaktır . 

2 - Şartnamelerle nihnune n evnf hergün adı geçen komisyonda gönlleb\.. 
Ur veya şartname bedelsiz aldınlabil1r. 

3 - 2490 sayılı kanua prtlanm hafıı lsteklllerln vesfkı ve flk teminatlarile 
yazılı gün ve saatlerde komisyonda buhınmalan ve kapalı zarflarını ihale gün 
ve saatinden bir saat nvellna kadar komisyona makbus kaqılılı olarak verm. 
lerl cl622ıt 

Açık eksiltme ilanı 
l.tanbul Kız ôtretmen Okulu Satınalma Komisyonundan: 

23/3/939 Peqembe günO ıaat 11 de İstanbul Çapada Kız Öğretmen okulu ~ 
nasında toplanan okul ebtltme komisyonu odasında 2032 ltn l~ kuruş keflf be
delli İstanbul Xız Öğretmen okulu tamiratı açık ebiltırutye konmu~tur. 

Mukavele, ebiltme. bayınchrlık itleri genel hususi va fennt şarlnaır..eleri. pro

je, keşif hülbufie buna müteferri diğer evrak okulda görüleblllr. 

Muvakkat temirıat (153) lira olup eksiltmeden bir gün evvelme kadar Bey
oğlu İsti.ltlAl caddelind. İstanbul Liseler Muhuebeciliğl veznesine yatırılacaktır . 

İsteklilerin en u (1000) liralık bu ite benzer if yaptığına dair !derelerinden 

almış olduğu ftldkalara istinaden İstanbul VllAyetinden ekstltme tarihinden ı 
gün evvel alınınJ4 ehliyet ve 939 yılına ai.d Ticaret Od!ası vesikaları ve teminaı 
makbuzfl.e komisyona bq vurmaları. (1446) 



ıt Mart SON POSTA 

ME.SELELER: Deniz işçilerinin 
d va bulmıyan derdleri 

Madridde komUnistlerin 
bir kısmı teslim olmuyor 

(Başt.anıfı l ine« Nyfa.da) 
Milli konsey, isyan hareketini bastırmak 
için tank ve ağır toplar kullanmak mec -

'Ostübaşı eski, zayıf çehreli, açlık ve hiyettar makama müracaat etmeli mü - buriyetinde kalm1ftır. 
7oksulluk çektiği esvablannın ve ben - nasib buldum. Bahriye nezareti blna.ısile, telefon mer-
dnin solgunluğundan belli genç bir a - Oraya §U üç suali 10rdum: kezini bir müddet ifgal etmiı olan ko .. 
dam, idarehaneye gelmiş, arkadaşlardan l - Türk ticaret tilo&u senede kaç ke- münistler, billhare buralardan tardedil-
b!rine derd yanıyorou. Kulak misafiri ol- re heyeti fenniye tarafından muayene e- mişlerdir. 

d dilir, bir anza veya 'bir kaza w.ku bu - Madridin !rinde aralannda tesanild e1-
U::~vzu bizim deniz ticareti bahsine ve lursa bu işle alakadar makama gemiden mıyan birçok kimaeler mildaf aa mecli -

aon aylarda bütün vatandaşları mütees- haber verilmek mecburiyeti var mıdır? sinin askerleri üzer.ine ateı etmektedir -
m eden feci deniz kazalat'ın:ı temas edi- Bir gemi üstünkörli tamir edilip bir he- ler. 
yordu. Alllka duydum. Ve gazeteye §i - yeti fenniye tarabndan muayene edil • Saat 20,4:5 te birdenbıre top ye bomba 
klyet için ge~ olan bu vatandaşı ben meden sefere çıkabilir mi? sesleri ifitilmeğe bqlanilll§tır. Bu ~ler, 
dinledim. 2 - Ellerinde liman cüzdanları bulu • şehrin merkezinden gelmekte idi. Fakat 

Anlattıklarını ihfsar ederek aşağıya nan deniz işçilerinin bilAsebeb kovulup birkaç dakika sonra •ÜkUnet avdet etmı, 
yazıyorum: yerlerinde ellerinde böyle bir dizdarı, ya- ve tisileri teslim ol.mağa davet eden 11111-

- İsmim GülbahaC' Dilektir. Aslen A'1- ni denizde çalışmata hakkı olmıyan bir ler işitil:miftir. 
talyalıyım. On iki sened·r denizde çalışı takım insanların istiMam edildiji doğru Madrid 10 (A.A.) - Madrld müdafaa 
yorum. Ellinde muntazam liman cüzda - mudur? Bu işçilerin haklarım aradıkları mecl"sine sadık kalan şark kolordusu ıaat 
mm vardır. Ve denizde çalışabilmek için zaman onlan müdafaa edecek bir merci 13 te hükO.met merkezıne afrmiştir. Asi 
mlllltazam surette aidatını veririm. Şlın- yok mudur? komünistlerden 14,()00 kıp cümhuri,..t 
4lye kadar Dumlupınarda, lnönü, Soa - 3 - Deniz işçilerinin ıırtından geçinen saflarına iltihak etmiftir. 
ckıt, Konya. Uğur, Seyyar Tayyar ve Ak- mutavassıtlar mevcud mudur! Gemi iş • Kartacada isyan butınldı 
dan vapurlannüa çahştım. çileri arıyacak armatörlerin mllracaat e- Madrid 10 (A.A.) - Murclyeden ,elen 

En son da, dört gün kadar Füruzan va- decekleri bir resmi lttiro yok mudur? haberlere ıöre, ICartajendeki uıyan ta • 
puruna gi11dim. Dört gün çalıştım, ayrıl - Bu sualler hakkında fV izahatı aldım: mamıle baıtırılınıftır. İsyan ,.tleri mn • 
dun. ŞikAyetim şudur. Gemilerde hakikt 1 _ Türk bayrafını taşıyan. her gemi kuftur. 
4enlz i§çlleri, iş bulam1yor. Gemi sahib- ister yelkenli, ister makineli olsun mev· Bizert'e iltica eden gemiler Franke'ya 
Jari ılfivari, ikinci kaptan veya zabitlerin cud mevzuat dahılinde her aene deniz ti - teslim ediliyor 
akrabaları kaynlıyor ve sebebsiz yere a- careti fen heyeti tarafından muayene edi- Tunus 10 (A.A) - UmumJ vali .Erik 
..ı hayatlarını denize vakfetmiş olan iş- lir ve oradan aldılJ. bir şahadetname ~!e Labonne, Bizert limanında ıil!hlan a .. 
fller birdenbire kapı dısarı atılıyor. B"z k'> seyreder. Bu §ahadetnamelerin müddetle- lınıp nezaret altında bulundurulan C'tlm
wlduk.tan sonra yerimize alınan insan - ri altı aydan, dört Hneye kadar değişir. huriyetçi İspanyanın on btr harb ıeml
lann elinde liman oüzdanı yoktur. Sü - Bazan lüzum hissedilir, bir ay 80llra mua- linin c~neral l'rankoya aid oldutunu. 
nr:l ve mal ~ahibi limana onları kaydet- yene edilmek şartile ıahadetname verılır. beyan etmlftir. 
tlrmiyor. Hakikt deniz i~ilerl, işsizlikten Muayeneden geçıniyeıı hiç bir ıımı Türk Vali bu gemilerde bulunanların İçan
periıan sürünürken bir takım insanlar bu sularında aeyrüsefer edemez. Kaza veya yaya avdette veya .ırzn ettlkleori talı:dirde 
cibi işlere kaçak olarak kayrılıyor. Biz anza vukuunda reanl makamlara haber Tunusta kalmakta .erbest bulunduklaruu 
tn.anlann iş bulmaları aleyhinde değ'liz. verilmek mecburiyeti vardır. V• her han- ilave etmi§tir. 
Fakat evvelA bir tıin ehil işçileri iş bu- gi bir gemiye bir çiYi çakıla bile deniz Bir İngiliz ıenüsi ablukada 
lur, geriye boı yer kalırsa onlar için de ticareti fen heyetine haber ftl'mek lA - Londra 10 (A.A.) - İs"Ç>anyaya yardım 
,.eni adamlar alınır. On':ann bizim yeri - zımdır. komitesi, gıda maddeleri nakletmekte o • 
mize kayrılmasındaki birinci sebeb ak - Onun için Akdan a•mi.6iniıl böyle bir lan Stangate adındaki Ingilız vapurunun 
rabalık ve ahbablık gözetilmesidir. İkin- .sakatlıkla sefer yapmakta olmaıı mad - İspanyol sahillerindeki ablukayı zorla -
e1 sebeb de ucuz işçi kullanmak sevdası. deten mümkün değildir. mağa ve Valansiyaya gelmefe muvaffak 
&n kendi hesabıma yirmi, yirmi beş 11- İşçilerin kovul.muma ielinee bu her olduğunu bild"rmektedir. 
raya çalı~yordum. Bundan azı da can zaman bilıisebeb dejildir. Deıılz işçileri İng-ilizlerln ablukaya knrp tedbirleri 
~lığı değil mi? arasında tam disiplin muhafuuı iilçtür. Cebelüttank 10 (A.A.) - :Bfivük Oi-

Bir başka şlkAyetim de mutavassıtlar - Kaçakçılık. lakayd1 Sibı şeylerae denizde yanus manevralanrıa iştirak etmi7 olan 
dandır. Bizim ff bulma meselemi2Jde bir yaşıyanların ekseriya düştükleri zaflar- Shropshire, İvanhoe, tlex ve lmoıen 
takım mutavassıtlar iş plyasasını haraca dır. Fakat bu işçilerin kovulmasına her isimlerindeki İngilb; harb gemileri, dOn 
kesmişlerdir. Size i§ bulacağını söyler, fa- zaman bu 5ebebler liml değıldir. Akraba, akşam ansızın C.belfittanfa gelınifler -
bt peşinen sizden beş lira, on lira ister. ve tanıdık kayırmak gayreti, ve az dir. Bu gemilerin pek yakında §ark htf • 
Veremezseniz yerinize başkasını götürür. ücret tediye etmek isteği de çok kere de- kametinde hareket edecekleri 6ğrenilmt1-
Geıni sahiblle, İ§Çi birb"rlerinl ancak bu niz işçilerinin biluebeb işlerinden çıka- tir. 
insanlar vasıtasile bulabU!rler. Bu sebeb· rılmalarına sebebiyet vermektedır. Bir Cümhuriyetçi t.panya sahllierinln ab
le gemi sahihlerinin ışçi ve işç"nin iş bu- armatörün bildiği bit insanı tayfa olarak luk~ edilm~ine dair Franko tarafından 
lacaklan bir biirova htiyaç vardır. kullanmak isteme1i. a.ı ücret vermekle verılen karar fü:erlne bu gemilere hare-

'Uçüncü şikôyetim de uzuıı seferlere gi- ticaretini düşünm.e.ı, 'Sunu :menedecek ket emri veril:"il olduğu iyi haber alan 
elen gemilerin, bu seferlere tahammül P.- kanun ve nizamnameler olmadılJ. müd _ mahfellerde soylenmektedir. 
c!emiyecek kadar sakat olmalarıdır. Bunu det"" elbette Inefnl haklarıdır. Çü kü" __ ıaı..· .. , _ _. d h"lıad d »ötAı .. 
1lf 1su d" " 1 . dedik a r n ~ııyeu.n a ı • e .......... 

o n ıye soy enuyo~m, 0 u Türk den.iz işÇllerinin. bu aibı. hakları- Vazifeleri hududu llarıcinde kalır. On.la-
da değil, kendim Kırzadelerın Akdan va- nı müdafaa edecek bir merci mahalli nn işçıleri iat.i.mı.u edip etmedikleri bi -
purunda kamarottum. "Bundan birkaç ay oktur. Deniz işçilerinin te~killtı yoktur. . melrtecr 
evvel Mersine gittik. Mersinde m~thiş ~imtliki i§ kanununun üçüncü maddesi ~ . lır. lelıiad pllınıJ olu 
hava oldu Bir hafta ölümle pençeleştik. muc bince onlar kara lf. çiler.inden ayn • • .a~ icrlfÇi er du . e ya ~ 
G · ı t 1 ı ld D ·1 b gane ıyı aat f'l r. 
emım z on ar 8 su n ı. angı. 1.e 0 

• dırlar. Yeni hazırlanmak.ta olan il kanu- Ecnebi ce.mileri 'blrçok Tü.rk tayfaları 
pltmağa çabalaıdık. Fakat Dangı ışleme- nu çıloncıya kadar onların lfl. ·ı. mec:rıul lırl 1. ı..... ı-:- f · P-'-
diıı.: • in b" k d , t ı b ~o a ar, meae a "9 pm.u.uıı M erı ._. -

~· ıç ırço zama~ a eı u um asını olacak bir makam 70Jttur. Mevcud iş bil- Ro d _ ... _ d burada 
lruıl d k B k 1 D · bi t · moda, t.r aUlllllA veya fm'a a, 

an ı · ozu 0 ~n angı r sa~ ış - rolan onların ihtillflarile mqıul olmaz. bitince t..tanbuldan aldığı "Yatandap taa-
lese be~ saat duru\ ?rd~. Neyse nıh:yet Deniz i§9ileri bir 'birlik yaparlarsa, vcı minatsız filAn .. Jimıına 111.rakırl.anmf. 
fırtına yatıştı. Mersın lımanından gon - b ·ş· organize ederlerse elbeu- çok da B d Uı Tü"..... . k . . . u ı ı ...... - un an IOllra zava ı& 1fçi oıwolc»-
derılen bazı memurlar. gem nın nasıl de- ha iyi olacaktır. Çünkü. o zaman hem bir haneler.imUe müracaat eder, ecnebi dl .. 
lind!ğini muayene ettıler ve tayfalara: meslek birliği teesstıa edcek. hem de jc. 1 ınd ef'L \.-ı -"--·· ..... n. 
b ı · · k d d ıd· · ı d" ~ yar ar a s ı aç ...... ır, ll'IU\Uıur •• _, " 

c u gem Y1 sız as en ~· mı~ .. :. ... ıye a- çinin ahlak ve dilrliıtlüğ~ manevi bir tabii bu biçarenlıl ailesi ~ burada ayni 
%arladılar. Carkcımız delıye dondu. cGe· garant· altına alınmlf olacaktır Ayni za- · lı,_ · ._._ ... _ k ı ş· .ı, d 

• t i · d b" · . b t b" ··ı ı · perışan .. ıçerıaJaUC a ırtn1f. ımll&i .. 
mı~ n çın e ızız. gemı a 9rs~ ız 0 

: - manda i§sızler de nra mucibince i~ bu- niz ticareti bu vaziyete karp bir tedbir 
ceğız. biz buıu kasdPn deler mıyız, dıye 1 aklar armatörler istediklerini deg~il 81 1 b" ıx 1 . _,,..:'- . . . ac , · • a mış, ecne ı arma ur en ~ur& lŞÇi al -
bağırıp kavga .etti O sırada Mersınde b~- rada ismi bulunan ifçiyi alınağa mecbur dıklan zaman mukavele tarzında bir ,.,. 
lunan Mete süvarısı gemivP geldi, gemı- ola kl dır Gemilerde karak icç· bu ğ b tm . .. ca ar . , , ı - yapma a mec ur tu uştur. 
11in yarasının nasıl kan1nar.a~ını b•ze sov- 1 k meselesine gelınce bu da resmt Eğ . . . ld h .. 1.ı.. ·1 ı.. ..; . . . . . unma • er lJÇının yo a ırsı&ıı .. ve hn •.••• 
ledı. Muvakkat b,r sekılde p;emının yara- makamların ş1ddetle mücadele ettiği ve b" 'd t rdım • b etf k \.o.. bir 
11'1 kapatıldı. Bunun üstüne Mersinden ~ t · t+ıı..· b' 1 gemı en a ıca ırece ~ 

ı . . yakaladıgı zaman eczıye e .,..ı ır suç- kusuru olmazsa onun iltenildiği yarde 
bu~day. pamuk aldık, zrn re geldık. O - tur Fakat eroin kaçakçılığı nuıl kon _ 'd k lmum tık imkan k 
radan da İstanbula geldik. Beni ts+.anbu:a tr"'ll. er \•e mu··cadelelere ra"men hala ya- gemıAen çıtx arı!_.. __ ı.. lad arld 1 yf y~--

ıd.kt "d d v • 6 tur. rma ur ın.anuu a a ı ı ta ayı ıa-
ge ı en sonra P.emı en ç:ıkar ılar. Fa - pılmakta ise bu kaçıı.kçılıK ta daima ya _ t b 1 li '-- km k b rl · 
k t · fak b · t · ·· d • an u manına ıınra a mec u yet111-a gemı en u r am•r gorme en. pılır. Yalnız habtr alındığı zaman yaka- d d" 
hattA İstı'lnbula geld'kten sonrn bir mua- lanır ve cezasını gö..ar. Bu iıln resmAı şek- e ır. 

n.1 Türk sularında yapılaıı Hferler için a-
yenl'ye d~hi tabi tu•ulm1dan sefe.rleri~e li şudur: Seferden evve: ya armatör, ya- lınncak tayfaların da böyle bir takım mu 
devam ed vor. ve

1 
ı k sert havada b r fela- hud da gemı· su··varı·sı· süvariden bac:Iıya • 

~ kavelelere bağlanması ancak deniz lf b-
kete uğrıyabılir. rak gemideki bütün mürettebatın isim - nunu çıkıp mer'1yete &irdikten aoııra 

Bu şikayetleri yap:ın deniz işçisi sözü. Ierini, su, komanya Te ilh .. etli. sefer es- mümküıı 9ıacaktır. nn şöyle bitirdi:. nasındaki zaruri ihtlyaçlann bır listesi-
- Gemilerde liman cüzdanı olanların ni imzası tahtında Tesml makama verir. * 

Sayfa 11 

İnönü dün Partide seçim işlerile 
bir saat meşgul ·oldular 

(Başta rafı 1 inci sayfada) 
ken<merbıe müllki olmuştur. 

Milli Şef aeçim hazırlıkları hakkında 
genel aekreter Fikri Tuıerdcn izahat ai
mıolardır. Cüınhurreisiıniz Parti merke· 
zinde bir saatten fazla meşgul olmuş ve 
Parti binasından çıkarlarken bina önünde 
toplanan hali tarafından hararetle alkış
lanmışlardır. 

Aldığım maldmata göre meb'usluk için 
bugüne kadar müracaat edenlerin sayıSl 
3500 ft geçmift:ir. 
Parti umumi heyeti divanı toplamyor 

Ankara 10 (Hususi) - Pek yakında 

Parti. umum! heyeti divanının Cümhur -
reisimiz İsmet İnönünün reisliğı altında 
toplanması ihttmali vardır. Söylendiğine 
göre bu toplantıda önümüzdekı seçimde 
Cümhuriyet Halk Partisince gösterilecek 
namzedlerin isimleri tesbit olunacaktır. 

Malum olduftu üzere Parti umumi he
yeti divanı Re:iaicümhurun başkanlığında 
BllfVekil, Vüiller Hey!!ti, Parti genel 
sekreteri ve Parti idare heyeti azalan."1 -
dan terekküb etmektedir. 

Vekillerin seyahatleri 
Ankara 10 (Husust) - Vekillerimizin 

intihab daire~rlne giderek halkla te -
mularda bulunacaklannı ve bu aradn 
nutuklar ~yliye.rek seçim propagandası 
yapacaklannı evvelce bildirmiştim. Cüm
hurrefsimizin Ankaraya avdetinden son
ra kendilerill!n reialiğinde toplanan Ve -

killer Heyetinde bu meselenL"l bahis mi!\' 
zuu edildiği ve bu seyahatlerin ayın 011 
yedisinde şehrimizde bulunacak Bulgu 
Baışvekil:i Köseivanoflın Ankaradan ha
reketinden sonra yapılacağı anlaşılmak ~ 
tadır. 

Şehrimizde seçim t'!a,ıli~'bti bilfiil 
başladı 

İntihabın yaklaşması dolayısile dün 
Parti vil~yet merkezınde kaza ve Halk • 
evleri başkanları bir toplantı yapmışlar· 
dır. Bu toplantıda seçim için lAzım gele11 
faaliyet üzerinde konuşulmuştur. 

Seç'm faaliyeti bilfiil başlarrı.ıştır. Bu ıı 

günden itibaren, şehrin müteaddid semt
lerinde muhtelif hatibler tarafından nu .. 
tuklar verilmeğe başlanacaktır. 

İlk olarak saat 17 de Beyazıd mcyda • 
nında, Şehremininde ve Taksim Cümhu • 
riyet meydanında me!"as!m yapılacaktır. 
Beyazıdda profesör Fahred-din Kerim, 
Şehremininde Hasene Ilgaz ve Taksim~• 
Ekrem Tur birer hitabe irad edecekler .c 

dir. 
Propaganda işlerlle meşgul olmak O. " 

zere Parti merkezinde de daimi bir ko • 
mite vücude getirilmiştir. 

İkinci miintchib seçimi 
Ankara 10 (A.A.) - Haber aldığımıza 

göre, yurdun her tarafmda ikinci münte
hib seçimine 15 Mart 1939 günü başlanll • 
cak ve meb'us seçimi de takriben Martı'l 
25 ine doğru tamaml9.nmış olacaktır. 

Slovaklc.rın istiklal teşebbüsü akim kaldı 
(Barıarafı 1 inci sayf adcı) ı müfrezeleri sevkedilmiştir. Çek teşer 

Cümhurreisi Haha:, Dr. Tisso'nun riya- küllerine silah dağıtılmıştır. Bu sabaH 
seti altında bulunan Slovak kabinesini Bratislava'da müsademeler vuku bul
azletmiş ve eski Başvekil muavini Si- muş ise de Çekler va'Ziyete haklın ol • 
vaki hükfuMt xeisliğine tayin eylemiş· muşlardır. 
tir. Yeni kabın. üç nazırdan milte .. Be 1. d 1 ı, .. ~Jandı? şekltildir. r m e nası a.cu~a 

Resmi mehafil, Çeko - Slovakyaıvah- Berlin 10 .. (A.A.).- Havas: "' 
detini muhafaza maksadile ittihaz e - Slovak hukfunetı azas!Jldan b!rço 
dilmiş dlan bu karar:m, S'lovnkyarun ğunun Almanyaya iltica etmiş olduk • 
muhtariyeti.ne ve Slovakya ile Çekler la;ı anh~3ılıyor. 
,tııraınnda akdedilmiş olan eski anlaş • Salahivettar Alman makamatı tas .. 
malara halel getırmiyeceğini beyan et- rihatta bulunmamakla beraber, Çek • 

mektedirler. }erin Slovakyaya ve Karpat Ukranya • 
Örft idare ilin edildi sına kaTŞı gösterdikleri hareketler Al-

Bra tislava 1 O - (D. N. B. bildiri - manyayı alakasız bırakamaz. Azledi • 
ytır) : le:ı. Slovakya Başvekili Tisonun Viya .. 

Şehir halln, Slovak hükumetJnin na h~em kararı verilirken Çek - Slo-
Pııılg makamlan tarafındah azledilme· vakyayı temsil etm~ olduğu tebarüz 
Sl·nı bu·· yu .. k bir -"rpn·-1e karşılamış • -"'- ı dl •u L.l ettirilerek Prag hükwueti evve ce -
tır. Halkın düşilnce!i, bu tedbirin Slo· ğer mill:yıetıere verilen imtiyazilan 
valdarı, bir hükfunet darbesi emriva - geri almak istemekle itham olunuyor. 
kii kafıiısma bırakmıt olduğu merke - Prag hükfuneti yalnız Alınalnlara de
:ılndedir. Maamafih bntün resmt bi • ğil, Macarlara, Slovaklara ve Ukran • 
naların jandarma ve asker işgali altın- yAlılara da kendi mukadderatlahna 
dA tutulması. ve &rl1 idare ilAn ediline- kendilerinin sahib olması hakkını ta
!i sutttile silktın muhafaza edilmiş .. nL"lll§ olduğu ehemmiyetle kaydedil • 
tir Alman gönüllü muhai~ teşkili - melcterlir. 
tı ne Hlinka :muhafıılan, imkan nis -
be-tinde silAhtan tecrid olunmuştur. HerşeydE.'n sarfınazar Almanya' ken-

Slovak muhtariyeti müdafii profe - di hududlarmda karışıklıklar -01ınası • 
!Ör Tuka ve Slovak propaganda şefi na göz yumamaz. 
Dr. Mach tevkif edilmiştir. Dr. Piuo Abnanyaya müracaat 
da bir mmla!brda hapsedilmiştir. Berlin 10 (A.A.) - D. N. B, Ajan• 

İşçfler, umumi grev ilAn etmiştir. sının salAhiyettar mehafilden öğrenil· 
Arkeri müfre:ıeler zırhlı otomobiller i· diğinc göre, Slovakyanın Prag hükn• 
çinde sokaklarda dolaşmaktadır. Şeh • meti tarafından azledilen Piso hükU • 
rin h11.rlçle hemen hemen bütün irtiba- meti Almanyrzya mfu:acaattc bulun • 
tı kesilmiş-tir. Etraftan alınan ilk ma • muştur 

li\m.ata göre, Pişti*1 ve daha diğer ·······-······························· .. ···········-··---
yerlerde de &rft ida~ ilAn Vedi~~ ve 
ban kimseler tevkif olun<lugu gıbı res 
rnt daireler asiterl muhafaza altına a -
lınmışbr. 

MUaademeler oldu 
Berrn 10 (A.A.) - Bratislava'dan 

alınan h<11berlere göre Çekoslovak as -
kerl makamlan Slovakya'da ödt ida
re llAn etmişlerdir. 

Muhtariyet taraftan olan birkaç bin 
Slovak hüktımet merkezinin önunde 
topıdnarak: •Elti° olınak istemiyonıa 
Serbest bir Slovakya istiyoruz> diye 
bağırmışlardır. Vak'a mahalline polisl 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubesi 

Merkezi: Derllıı 

Türkiye fUbeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: ı.t. Tütün Güınrültl 

* Her türlü banka ifi * 
~~~~~~~~~~~~~~---çalı§Inak hakkı iken bu ksçak isçilerin ça- Bu listede ismi geçen adamların hepsi Ji Aldılunız: bu oenblar Mu gazetemi-

hftırılmaması için daha sıkı tedb rler a - man cüzdanına sal\ib olan iwçilırdir. Bu. ze kadar gelip derci yanan Gfilbahar .m. kaçakçılığa ceza kanunları mAni olabili - Akb k•t b • 
hnamaz mı? Ben bütün bıı şeyleri gidip nun haricinde ancak kontroldan kaça - lekin ftklyetlerinde tamamen haks:ıa ol- Y« mu? ~ a 1 a 8VI SON 
lim ·k· et tti L" bl b 1 lır · .. . " Her dılden kitab gazete ve ana şı ay c m. ıman ze; c un- rak, yani kaçak olarak bu teY er yapı madığım öğreti. Deniz lJ kanununun çık- Bu ancak if ahlAkı dtlrüıtluğü ıle Onu- POSTA'nın Anka~a bayüclir. Under-
lara kanşmayıZ:. dedt. !ş bürosu varını~. ve bu senede mdteaddid defalar teker .. ması her halde 1*çok kötQ.Mıklertıı &r.ı- ne ~çllecek bir keynyettir. İş kanunu - vud makinel6 rinin de acentaındır. 
J'akat o da kara işç·ıertnln işine bakar- rür eder, yakalanır. ne geçecektir. J'abt ınadtmıkt bazı arma- nun çıkmasını d11ediğtmz kadar arma-
mış. Biz kime şikayet edelim? İşte gaze- Mutavassıt meselesine gelince resmi bir törler akrabalanm kayırmak veyahud ke tl5rlerimiz içinde eğer hak"katen bu yol-
teye geld"m. Size fkayet ediyorum. i§ bulma barosu ohnadığına gl5re, böyle selerin! korumak lçhı it ve 1fÇi kaçakçılılı mzhıltları yapanlar varsa onların da bu 

Bu genç adamın şikayetlerini not ettim. mutavassıtların rrurvcud olmam muhte - yapmağa alı§Jmllardır. Bu kanun! olnıı • kötü itlyadlarından. akraba muhabbetin
J'akat onları neşretmeden evvel bir kere mel değil, her halde muhakkaktır ve res- yan bir iftir. Buna kanun mfteyyidelerle den vazgeçmelerini temenni ederiz. 
de limanda bu işle meşgul olan en salA- mt daireler bununla meşgul defildirler. nasıl mAni olunur. Hıt'sızlıJa , kaile, adi Suad Den•t, 

,. Doktor. 1. Zati Oget ~ 

l
Beledlye karşısındaki muRyeneha
nesin"e öğleden sonra hastalarını 

•••.. 1'11bw eder. 
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BiR GANGSTER HiKAYESi 
11111 -au-.. llllllR~lllUlllUUdiilillh. Tercüme eden : Heı·ce Hatib .,,mnı•nnfıj 

Freddy Webster ilk tehdid mektubunu 1 soktu ve arkasını döndü. Karşısındaki 
daha Nevyorkta kaynanasının yanında insanı tanımıyordu. 

iken alınıştı. K. J. Z. imzasını taşıyan bu ı - Affedersiniz. dedi. Sizi tanıyama
mektublarla kendisinden 20 bin dolar is- dun. 
tenilıyor. Bunu vermediği takdirde ka- - Tanıyamadın mı?... Beni Zaketti 
nsile oğhınun kaçırılacağı bildıriliyordu. gangster çetesindeki arkadaşın Hallabıza 

Bütun gangster mektublarmda adet Willi unuttun demek. 
olduğu gibi ayrıca kend"sine polise ha- - Will sen misin? .. Anuna sana ne ol
ber vermemesi ihbar edilıyor. Aksi tak- du böyle, yüzün değişmiş, bambaşka bir 
dirde başına büyük bir felaket getirile- adamsın. 

ceği sdyleniliyordu. - Çehremi değiştirtmek için operas-
Fakat bu ihtara brısı Betty kulak as- yon yap•ırdım. 

mamış ve daha ilk gününden polise ha· Diye korkunç kıyafe•U adam övündü. 
ber venmiş ve polisın himayesini iste- - Benim zamanımd.:ı böyle lüksleri-
mişti. Polisın himayesı sayesinde mi, miz yoktu!. 
yoksa daha gangsterler faaliyete geçmek - Senin zamanında zaten Zaketti çe
istemedıklerindcn midir nedir?. Nev- tı-si de fena b'r halde idi. Amma şimdi en 
yorkta hayatları korkulu fakat hadisesiz zengin çet<'lerden biri oldu Çok banka· 
geçmişti. lar soy.duk. Çok milyonerler kacırdık, 

Filadelfiyada ihazırladılclan ev tekmil şimdi kocaman yazıhanelerimiz var, işle
olunca, oraya gidecekleri zaman Betty rimizin intizamı için ... Bugünlerde üç 
büyük bir korkuya düşmüştü. Babasının yeni memur almak istiyoruz. 
Nevyorkta oturdu!u Pa<k Avenneyi mu- - Aferin! ... 
bafaza etmekle. Fifadelfiyada bilmem ne - Ya sen şimdi ne yapıvorsun? 
sokağının bilmem kaç numaralı evinin, - Beni bir aile muhafız olarak aldı. 

yirmi dokuzuncu katındaki bir daireyi Gangsterlerden tehdid mektubları alı
muhafaza etmek hiç bır olur muydu? yorlar, ben de onları muhafaza ed!yo-

Bunun için Betty polisten başka da hu- rum. Bu suretle aylaroanbe:i hem aylık 
susf bir muhafıza ihtlyac hissetti. Sen alıvorum. Hem gül gibi yiyip içip otu
Meriçte tanıdığı bir buzlu hokey üstadı- ruyorum. 
rıa, Nevyorkta rasgeldi. Bu sporcu son - AlL. Doğrusu seni muhafız olarak 
girdiği maçta hiddetlenmiş, dört bet ra- alacak ailenin cesaretino hayranım ... 
klbini tanınmıyacak bir hale getirmiş olan Canlanna kasidleri var galiba. Bu aile
devasa bir adamdı. Muvakkaten diskalif- nin ismi nedir? 
ye edilmiş olduğu için air sene içinde ~ - Webster!. 
hiçbir işi ol.mıyacağı için boşta idi. - Amma yaptın han!.. Bir bu eksikti. 

Betty bunu bir fırsat bildi, kocasının: Onlara tehdid mektublarım ben yazıyo
- Ben asıl o adamdan korkarım. rum. Zaketti çetesi namına bu işi ben ü
Diye itirazlarına rağmen, Latour is- zerime aldım. Aman seni gördüğüm ne 

mlndPki bu ımuhafızı yJinına almadan Fi· iyi oldu. Bize bu hususta yardımın doku
ladelfıyaya gitti. Tahminleri yanlış çık- nur. 
mamıştı. Tehdid mektublan Filadelfiya- - İmkAnı yok. Sonbahardanberi benim 
da da onları takib etmışti. şiarım şudur: cLatmır artık gang.sterlik * yapmıyacak.• 

Fıladelfiyaya geld;.kten sonra bir gün - Sen deli misin? .. P.ir defalık bundan 
Latour de öğleden ı;onra şöyle bir dola§- vazgeç, sana :hem beş yüz dolar veririz, 
mağa çıkmıştı ve aldığı izinden memnun, hem de kazancın yüzde ellisini ... 
rahat rahat yollarda dolaşırken arkasın- - 1mkAnı yok ... 
dan b'r ses işitmişti: - Bin dolar ... 

- Hallo!. .. Latour! ... Nasılsın? Latour bir müddet sustu. Miltereddid 
Ne zamandanberi en ufak bir hareket- b1r tavırla düşündü ve: 

te elini tabancasına götürmeği itiyad e- - İki bin dolar ve yü?:de ondan aşağı 
dinmiş ol'duğu için, hemen elini cebine bu namussuzluğu kabul edemem. dedi. 

"Son Posta,, nın 
Edebi 

Romanı: 13 

N8kleden : 
Mue zzez Tahsin ;;;;; 

Hiç beklemediği bu keşif o- man-ı:arası o kadar güzeldi ki insan 
nu şaşırttığı için olacak, sesinde giz - bilBihtivar durmağa mecbur o • 
lemE>ğc muktedir olamadığı bir hay - luyor ve bir saniye nefes 
retle sordu: bile almaktan çekinerek hayran hayran 

- S"zin İzmttten hiç aynlmadığmı- burasını seyre dalıyordu. Cevad da bir 
zı 7.an:ıediyordum Mualla hanım, hal· ağaca dayanarak karlarla örtülü çam -
buki ç k malumatlı gibi görünüyorsa • lıltlara, ovalara, evlere ve tA ilerideki 
nuz. muhteşem denize uzun uzun baktı. Sol· 

- Orta mektebi bitirdim. On beş gun bir güneş cam dallarının arasında, 
yaşın n kadar evde bir Fransız matma- ovanın bembeyaz örtüsü üzerinde oy
zel v rdı. Bnna yalnız lisan öğretmek· naşıyor, gümüşlü bir ışık ortalığı kap -
'le ka.madı ayni zamanda dünyadaki lıyordu. 
gil7.el şeyleri anlattı, bana büyük bir Cevad Muallaya baktı: 
okumt'ık sPvgisi aşıladı. Boş vakitleri· - Burası manzara itibarile harikula-
rni hC'::> Türkce ve Fransızca eserler o- de hir yer fakat biraz fazla sessiz. Bu • 
kumakla geçıriyorum; fakat maalesef radaki hayatl.'lllz çok neş'esi.ı geçiyor 
bu vakitleri pek nadiren bulmak ka • değil mi? 
bil... - Bunun farkında olacak vakit bi-
SöylemeğP bir defa başladıktan son· le bulamadım. Maamafih ben İzmitte 

ra sonuna kadar devam etmek istiye - büyüdüğüm için k~ ve yaı burasını 
.rek il:ve etti' uek st-verim. Esasen ben köyde yaşa

- Maamaf h bende, İstanbulda bü - maktan hoşlanıyorum. 
yümi.ıs mod rn bir genç kızın bildiği - O halde Beykozdaki çiftlikte ya· 
şeyle bul cağınııı ümid etmeyiniz. şamaktan memnun kalacaksınız. Çift-

Bunu söylerken haf1fce kızararak lik çok modern ve yenidir. Beykoza bir 
giilürı• emiş ve bu hal yüzüne çok saf çeyreklik mesafededir. Etraf bütün ye· 
b' y'ml ık vermi ti. sillikler ve ormanlıklarla örto:lildil!r. 

C€lv d bir z tela !a cevab verdi: Maamafih pek sıkılırsanız otomobille 
- Bu bilc'ye fikıimce hiç lüzum Bf'ykoz:ı da inebilirsiniz; orada bir çok 

yok Bu irı mekteblerde kızlarunıza tanıdıklarımız vardır. 
bir çok lüzumsuz şeyler öğretiliy0r ki Bu sözlerden sonra hiç bir mukadde
bir k ç sene "onra onlarda bunun bir meye lüzum görmeksizin, birdenbire 
eseri bile kalmıy9r. sordu: 

Bn sııretle konuşarak bahçenin ileri· - Salon hHyatı yaşamak, monden bir 
sindeki ağaçlığa gelmişlerdi. Buranın hayat sürmek hıwesinde misiniz? 

Will sokağın tA öt~ki köşesine tüküre
rek: 

- İşte dedi. Bugün ilk defa makul bir 
söz söyledin ... Ver elini! Kabull ... 

- Ali .. 

* Fred.dy: 
- Bu akşam sinemaya benimle gelir 

misin, cTuna dalgalan. filmı oynanıyor
muş ıdediği zaman Betty: 

- Mümkün mü Freddy dedi. Bugün 
Cumartesi, bütün hizmetçiler izinli, ben 
küçük John'u nasıl yalnız bırakınm. 

Küçük John on yaşlarında kadar, çilll 
suratlı, ukala, arsız, yüzsüz. şımnnk bir 
çocuktu. Fakat ne denir kuzguna yavru
su hoş görünür!.. 

Betty bu çocuğunun deHsı idi. Kocası: 
- O halde Allaha ısmarladık yavrum. 
- Allaha ısmarladık kocacığım 

Kocası gittıkten biraz .sonra evin kapısı 
çalındı. Betty bir ceylan gibi güzel bir 
yürüyüşle kapıya gitti. Evvela, kapının 
üstündeki küçük delikten dışarı baktı .. 
Sonra geleni görünce kapıyı açtı. Biraz 
azarlıyan bir sesle: 

- Aferin Latour dedi. Nerelerde kal-
dınız? Biliyorsunuz bugün Cumartesidir. 
Evin bütün adamları izinlı. 

Tam bu dakikada Latour'ün arkasından 
içeri girmiş olan Will'in kirli ve kocaman 
eli ağzını kapadı ve onu hemen yere at
tılar. 

Tam bu sırada da Latour onun başına 
bir el havlusu sardı. Kadıncağızın elini, 
ayağını da bağladılar. Onu bir dolabın 

içine kapadılar. 
Ondan sonra Will: 
- Haydi dedi, şimdı de küçük Websteri 

avlıyalım. Fakat eve girmişken evvela 
yükte hafif, pahada ağır ne varsa arıya
iım. 

İki gangster Fre:ldy'in yazı odasına 
girdiler. Yazıhanenin çekmeceleri kapalı 
idi. Onu açmnğa bevhude yere çabalıyor
lardı. Tam bu sırada odanın kapısı açıl
dı. Çocuğun yüzü müthiş can sıkıntısı 
ifade ediyordu: 

- O hallo!.. Latour! .. . Babamın yazı 

masasını mı topluyorsun? 
(Devamı 13 üncü sayfada) 

Genç kız da hiç düşünmeden cevab 
verdi: 

- Hayır, kat'iyen o hususta tama -
mile cahil olmakla beraber kulağıma 
kadar gelen dedikodulardan ve okudu· 
ğum şeylerden bu hayatın pek arzu e
dilecek bir hayat olmadığını anlıyo -
rom. Ben rahat bir ömür sürmek ve 
faydalı şeylerle uğraşmaktan zevk du· 
ynrım. 

Cevad göz ucile ona baktı. İnce çiz • 
gill güzel yüzü, sade bir şekilde ense • 
sırıc topladığı ve kış güneşi altında al· 
tın dalgalarla parlayan saçları ile genç 
kız cidden nefis bir tablo idi. 

- Hakkınız var efendim. Bu sözle • 
riniz o kadar doğrudur ki size hak ver
mekten kendiv.ıi alamıyorum. Görüyo· 
rom ki kilçük kızım Zeyneb iyi ellere 
düşecek. Şimdiye ka-dar ona tam mana
sile bakan bir ki1ll8e yoktu sanının. 

Bu csanırımı kelimesi MualHlya çok 
tuhaf göründüğü için çekingen biT ta • 
vırla sordu: 

- Küçük beni iyi karşılayacak UM. 

acaba' Ahlakı nasıldır! 
- Bu hususta hiç bir fikrim olmadı· 

ğını itiraf ediyorum. Onu tanımıyorum 
gihi bir şey ... Bu sebebden size fazla 
nrnlf1mat veremiyeceğim. Maaınafih 

annemden işittiğime göre, pek zayıf o
Iıın sıhbatınden dolayı Zeyneb biraz 
hırçmmış. Fakat söz dinlermiş ve ha -
şarı değilmiş. 

MuallA karşısındaki mağrur ytı:re 
baktı: 

- Demek onu hemen hemen hiç gör 
müyorsunuz? 

- Beykoza av için gittiğim zaman -
lar onu görürüm fakat onunlaı meşgul 
olmam. Şimdiye kadar ona mürebbiye 
bulmak vazüesile annem uğraşıyordu; 
Fakat benimle evlenmeğe Tazı olduğu· 
nuz cihetle, bundan böyle onu sizin e
linize t€vdı edeceğim. 
Cevadın sözleri ve JeS1 pek soğuktu. 

Bir hıibanın çocuğuna karşı Myle lA -
kayd kaimasını havsalasına sığdıramı-
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ç!ünkü A5J'IRJN senerer• 
denheri her türlü soöukal• 

gınlıklarına ve aorılara kar$1 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduaunu 

lsbat etmiştir. 

A S P 1 R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

~na dikkat . eC:linlz. 

EB marka-

ile 6ABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınu 

lstanbul Ziraat mektebi satınalma komisyonundan 
Mektebin ihtiyacı olan 663 lira muhammen bedelli 1700 kilo kuzu eti açık 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Beyoğlunda Singer apartımanındaki Liseler 
Muhasebeciliğinde toplanan komısyonda 28/3/939 Salı günü saat 11 de yapıla-
caktır. İsteklilerin belli saatten evvel Liseler Muhasebeciliğine yatıracaklan 48 
lira 72 kuruşluk ilk teminat makbuz ve diğer kanuni vesikalarla birlikte eksilt· 
me s~atinıde komisyona nıüracaatlan ve şartnameyi hergün adı geçen Muhasebe-
cilikten görüp öğrenmeler. (1620) 

yı:ın Mualla vücudünün buz kesildiğini 
hissetti. Belki de Cevad sözlerinin o • 
nun üzerinde yaptığı tesiri farketmiş· 
ti. Lakin bir şey söylemeğe, bu tesiri 
azaltaea~ bir hareket yapmağa tenez
zül etmedi ve sözü değiştirmek için o
nun parmağında pırıl pırıl parlayan 
nişan yüzüğüne bakarak bunu beğ~p 
beğenme<liğini sordu: 

- Yüzüğünüz hoşunuza gitti mi? 0-
mı kendi zevkime göre seçmiştim, şa· 
yed beğenmemişseniz rica ederim söy· 
leyiniz, derha1 değiştiriri:. 

- Hayır, hayır, bu pırlanta h<>şuma 
gitti. Esasen ben mücevherden pek an
lamam. 

Bu sözleri söylerken kendi kendine: 
«Başka mühim meseleler, yorucu ve ü· 
zücü işlere nazaran bunlar öyle ehem· 
m~vetsiz ki...> diye düşünüyor, ya • 
nındaki ~oğuk tavırlı adama bunları 
söylemek istiyordu. 

- Mücevheri sever misinis Mualll 
hanım? 

- Tabii. Fakat «Bir ytızüğfim veya 
bileziğim olsa!• diye hiç düşünmem. 

- Size bir çok şeyler alacağım fa • 
Kat neyi sevdiğinizi bilmek istiyorum. 

- Alac3ğmı7. elmaslan kendiniz ae· 
çiniz rica ederim. 

Cevad, bunları sırf nezaketen eöy • 
!emiş bir adam tavrile: 

- Peki... dedi. Fakat hakikatte o • 
nun bu cevabını beğenmişti. Karısına 

almı:ığa mecbur olduğu e~ları bir • 
likte seçmek bir işkence olacaktı. 
Yavaş yavaş yürüyerek f!Ve yaklaş -

mışlardı. Nedinı bey Jale ile birlikte 
nışanlıları karşıl.aıdılar ve hep beraber 
yemek odasına girdiler. 

İçerive girer girmez MuallA hemen 
mutfağa koştu. İhtiyar dadının her şe
yi hazırlayıp hazırlamadığını görmek 
istiyordu. Sal~talan yapmak için be • 
line geniş bir önlük bağlarken Hatice 
kalfa ocağa doğru eğdiği başını kal • 
dırarak ona baktı: 

- Bu güzel w zengin 1atan.bullu ile 

evlenmekle hata: edıyorsun kızım. O, 
sann göre bir koca değil. 

Mualla gülümsemeğe çalıştı: 

- Nereden biliyorsun dadı? 
- Göz var iz'an var yavrum. Ynzil· 

ne bakarsan bir çok kızlann akılldnru 
çelecek kadar glizel; fakat sana göre 
değil. Sann daha ciddi, daha• ağır başlı 
bir koca tazım. Varsın milyonları ken
dinin oı~un, parasını sokaklara dök -
sün. Sana dirlik ve rahaıtlık verecek o
nun parası değildir. Sen bununla dı 
avlanamazsın. 

Parmağile Muallamn elinde parla • 
yan pırlanta yüzüğü gösterdi: 

- Bütün bunlar benim lozıma göre 
şeyler değil. Seni sevecek, sana rahat 
ettirecek bir koca bulsan daha iyi eder
sin. Onunla anlaşamıyacağını• elim· 
den sened veririm. 

- Fenaya yorma dadı. İnşaallah hak 

k•mda hayırlı olur. 
HEttice kalfa mırıldanarak başını ta

va~ına eğdi. Nedim ve karısı onun için 
hep a:şom ağızlı,. derlerdi. Fakat bu se
fer Mualla dadısına hak vemı~kten 
kendini alamıyordu. Cevadın kibar ve 
terbiveli tavırları altında o da kendi -
sine çok uzak gelen ve arka.sına buzlu 
sular döküyorlarmış gibi onu üşüten 
bir ~oğulduk gizli jdi. 

Hakikaten Cevad soğuk btr n~anlt 
idi Yemekte bilhassa Nedim beyle la-
tan bul eğl€ncelerinden, tiyatrodan, at 
yarışlarından, Beykozdaki çiftliğinde 
tertib ett'ği avlardan konuştu. Bunlar 
niş<mlısından ziyade müstakbel kaym· 
pederini alaka:dar eden mevzulardı. 

Maamafih Mualla da uzun bir mu a
habt'ye dalacak vaziyette değildi. Bir
düzüye scı visle meşgul oluyor. gilnd~· 
likle gelen kıza emirler veriyor, ilk de 
fa evlerinde yemek yiyen nişanlısına 
karşı mahçnb olmamak için el.inden i• 
leni yapıyordu. 
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"::--------~--~~~~----~------....m·..-
ıaron ~!'4!g!htgıJ;~ 
Yeniçerilerin imtiyazları BATTAL GAZİ 

Yazan: ZİYA ŞAKİB 

Dedikodu ve tezvir Bu yeni milise bahşolunan imtiyazlar Türkeri de 
çocuklarını oraya gazdırmıya sefJketti. Padişah bile 

Yeniçerilere dahil olmak istedi Saide hatun, Battaldan o kadar ümi· 
dini kesmişti .iri, Tevabflln bu müjde -
ltne inanmadı. P'akat pencereden ba • 
bp da Aşkann üzerinde dimdik duran 
e.lldını görünce, deli gibi feryad ede
ıek dışan fırladı. 

Koştu. Battalın boynuna sanldL 
hıçkıra hıçkıra ağlıyarak sinesine bas· 
tıroı. 

Tevabil de koşarak onlann yanına 

gelmişti. O bOyük sevinç arasında gö
zü birdenbir~, atın terld.!inde, saka -
hnrlan asılm1' olan Mihailin kanlı kel
lesine iliJtl Büyük bir hayrete kapı • 
larak: 

- Bu ne? 
o~dL. 

Battal, bftyftk btr lftkftnet ile: 

Tercume eden: HOsayin Cahid Yalçın 
Orada aırabadan inerek bana hazırla- ki§ilik bir orduya ka11ı Kınını serbe.~ 

nan ikam~iha gittim. ıurette elde tutmak imkanı temin edilıı 
11.isann kumandanı muvualatımdan mif olurdu. Filhakika, böyle bir ordu 'b~ 

dolayı bana aelimlar göndermekte gecik- müdafaa hatlarını hücum ile zaptedemiı 
medi. Alaturka kebab edil.mit koyun eti yecefi için çok geçmeden, susuzluk ha· 
dolu bir tepsi ile orman ke • .ebile, sellmeti ricatte aramaia mecbuı 
babı (1) yolladı. Biraz 1<>nra kaledeki ye- kalacaktır. 
niçerilerin bir heyeti de geldi. Onlar be- Ruslar 80n harbde bataklık bir küçül 
ni kendi ortalarına kaydedilmeğe davet deniz kolunu geçmek suretile Kınına da. 
ediyorlardı. Onl:ır benim hediyemi ka- hil olabildiler. Oradan Kırımm şark sa 
bul~ ne kadar müsaraat göstermışlene biline müvazi surette uzanan gayet da~ 
ben de bu teklifi kabulde ~ kadar müsa- bir toprak P"-""~ın ı geçmişlerdi. 173~ 
raat gösterdim. 1737 seferler '"'il Munick te bu 

- Babamm intikamını aldım ... Mak· 
18dun, Şemu denilen mel'unmı kafa
emı kedp getirmekti. LAkhı onu ele 
geçiremedmı. P'akat, onuıı cezasını, 

serdarı Mihalle çekfudim. Bu kelle, o
nundur. 

Başlangıçta Türklerin harbde hıristi· yoldan geçmek teşeb::ı .,ünde bulunmuş. 
yanlardan aldık!.an esirlerden terekküb tu. Fakat bu teşebbüs Tatarlara bu kara 
eden bu kuvvet uzua müddet kabile parçasının başlangıç noktasını müdafaa 
~klanndan toplanıyordu. Fakat bu ederek ayni fel!ketin artık tekerrürün• 
yeni milile bahşolunan imtiyazlar Tiirlt- mlni olmak arzusunu telkin edemedi vt 

Kuik bap oıf' ,ep ıı ıçınae gen.nıller leri çocu.klannı oraya yazdırmala sevk- bu vasıtalan onlara veremedi. Halbuld 
- Şehrimizden böyle bir kahraman 1 Ömer bey emir verdi. Kesikbaşı, bir etti. İmtiyazlann IUiistimali ve t'tllble- böyle yapealarda o noktada küçük bir 

oğlu kahraman yetişti. Ne muUu biz • tepsi içinde getirdiler. Ortaya koyup, rin miktan mütekabilen birbirlerini ço- mukavemet dilpnanlıklannı dur.durmata 
Diye cnalt verdi. lere... cümleye gösterdiler. ğalttılar. Artık yalnız yeniçeri kuvvet- kifayet ederdL 

Diye, sevindiler. Gerek önıer bey ve gerek diğer bey· leri a.raama girmekte bir tahafffız çal"9i Orcapiden hareket ederken üzerinde Aşkan ahıra çektiler. Battal:ıı, oda· 
daki ocajm başına oturtup rahat ettir
diler. 

Saide hatunun g6z yaşlan, bir türlü 
d1nmiyordu: 

Yalnız, serdar Abdüssellmm rengi ler, Mihaili tamyorlardı. Bu kesik kel· görüldü. Bölükler kendilerini yeniçeri bulunduğumuz yolun beyazımsı bir ka-4 
deVşti. Oturduğu yerde, dizlerinin Ü· leyi görünce: yazdırdılar. Padişah bile yeniçerilere buk ile örtülmilf olduğuna dikkat ettim. 
zerine dikilerek: - Aferin Battal!. Sözlerinde, zerre dahil olmak istedi. Yeniçerilerin küstah· Bunu Ruslan tuz satan Tatulann nok· 

- Beyler! .. Ben bu sözlerde bir hayli kadar hilaf yoktur. Bu baş, Mihail de- lıklanna mümaşat etmek onlann adedi- sanı yapmı§tı. Hükümdann emllkine il· 
mübalağa görüyorum. Battal, gerçi nilen mel'unundur. lerini çoğaltmağa çalışmak olacağını hak edilmft olan Orcapi memlehalan Ya
lruvvetlidi:r. Kuvvetini, Kayserili peh· Dediler. Battalı, tekrar tekrar teb • kimse farketmedı. Müesses kaideler uzun hudilere yahud Ermenilere icar edUmfş-

- A, evlldım!. Mçia böyle yaptın?. 
Neden Myle kendini tıehlikeli işlere 
attın . Şu dlrıdünyada, .tenden başka 
dayanacak ve tutunacak kimim var?. 
Ya, klfirlerln ellerine dftşilp de helik 
olsaydın, benim 'halim nice olurdu?. 

livanı yenmekle ispat etmiştir. Amma, rik ettiler. müddet bu teşkilltı kendi karga§alıkla- tir. < Ark<m t>ar) 
anlattığı şeylerin hakikat olınası biraz O zr.man Battal, ayağa kalkıp Ömer nna karşı muhafazaya hadım oldular. .. 

Diye söyleniyordu. 
Battal bunlan dinlerken gülüınsil • 

JOMU. 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

:lfiphelidir ..• HattA, böyfıe tecrübesiz beyin önünP gitti. Büyük bir hürmet • Nihayet her yenıçerl bir ma! sahib. oldu. 
bir gencin. tek başma küffar diyarına le, niyaz etti: Bugün hususi menfaat bağlarile umumi 
giderek, $emasın serdan Mihail gibi - Bevim!.. Babc.m Hüseyin Gazi si· düzen içine kanştılar. Artık efendilerine 
biT pehlivanın kafasım kesmesi, müın· zin serdarınız idi. Memleketin şerefini karşı korkunç bir kuvve: olmaktan çı.k-
kün df'ğildir. muhafaza uğrunda şehid gitti. Onun tılar. f=====---=====-=-===--====I 

- Hey, anne!. Bit merak etme .•• 
Erenlerin himmeti, benimledir. Baba· 
mm intikamını alma7.S8Dl. .. ve onun ma· 
kamını kazanmazsam, ba gençlik bana 
~aram olsun ... Yaptığım fU f4, ancak 
deryadan bir zerredir. Hele gör. Daha 
ne Jşler edeceğim. Babamın kanı uğru· 
M, keffar diyarını kınp geçireceğim ... 
Ya, devlet bqa .. ya, kuzgun leşe ..• 

D$di. sağlığında rahat ve refah içinde idik. Ben bu şeyleTle meşgul olUTken, ova.- K ollt 
Bnttal, hiç telAş etmedi. Ömer beye Amma. o şehid olduktan sonra varida· daki Tatarlar tarafından getirilen bir ta- Bazı uabl tlmaelerde yemeklerden 

bakıp gülümsiyerek: tımızı kaıybettik. Şehirdeki qvımızı kım Avrupalıian gördüm. Bunlar Rus- .anra 1>1.rtaç aaı pçlnce tarın filtln -
_ Beyim!.. Kifirln kellesi, atımın barkımızı terkede,.ek. bir bağ evinin yadan firar etmiş Almanlardı. Nogaylar lill • .sılwıtı. lıuaD .llbal, lııuaa tnlnhy 

Y kl k k t · Ue mtlt.erafik banak bocutlutıanna te-terkisindeki torbada asılıdır. Emret te köşesine çekildik. o u ve sı ın ı ı· onlan yakalamışıudı. Bu zavallılann aadllf edilir. Buna kolit, yani blın bar-
getirsin\er. İçinizde elbet Mihaili ta • çinde vaşıyoruz. Mihnet ve meşakkat vaı.iyetleri beni kendilerini istemel~ sak müzmin iltihabı denllir. Hatib.ten 
myan bulunur. çekiyoruz. Ben, artık erdim yetiştim. mecbur etti. Dernal Almanları bana tes- birçok &ofa 90t mOs'lç olur. Basta eiln-

Diye, mukabele ettL (.4rkası var) lim ettiler. Kızannış koyun eti yığınını de birçot defa lôn1 ceıen bir TeCa1 m6t.e-

h kı b ıar atıb helan ıttmet ihtiyacını hl8aeder 

Diye, cnab ftl'iyorclu. 

* 

onlara tıeııkettim. Şüp esiz una on ,.. clder. Ma71 hallnde abdest eder. Bu 
benden ziyade muhtaç idiler. abdest arumda dltbt ed.ll1ree deri par. 

Sonra. yeni 'ltoloniını tetkik ettim. Ye- çalarma mtıpbth bir takım lfrapta da 
di erkekle bet kadından ve dört çocuktan teladllf edlllr. Bu parçalar hasta bulu-HİKAYE: Bir Gangster Hikayesi 

Battal, biru iltirahat etti. Aşkar da, 
yem kestiımifU. (llqtarafı u ad •yfacla) 

Kahraman dellkanh Tevabile em • - Hayır... Bak çilingir getirttim. A-
Nttl: nahtar kaybolmuş ta anahtar yeptıraca· 

- UllL var, Afkaruı eğerlııi vur. ğız. 
Dedl - Yok canım ... Anahtadar kayıb dc-
Tevabll ile Saide hatun hayrette kal· ğil... Babamın yatait odasında, isterseniz 

dılar. size getireyim. 
- Nereye gtdiyO?'IUll! Bu sözleri söylerken oiadan dışarıya 
Diye 80l"dular. çıkmıştı. Will: 
Battal, cevab yerdi: - Hey delikanlı diye arkasından ses-
- Ömer beye gidiyorum. Serdar Mi· lendi. Bize viski de getir. Viskinin yerini 

llailin başını, kendisine takdim ede • biliyor musun? 
oe~. Babamın ekmeğini istiyeceğim. - Evet biliyorum. Şimdi getiririm. 

Dedi. Bunu söyleyinceye k9.dar ortadan kay-
TevabU, onun bu fikrine itiraz etti: bolmuştu. 
- Aslanıml Gel bu fikirden vaz Latour birdenbire: 

geç.. Ömtar bey, serdarlık vazifesini, - Çocuğu neden bıraktık dedi. Eğer 
Abdüssellma verdi. yumurcak bir oyun oynadıysa, polise ha· 

Bu adam, gerçe bir pehlivan ve mh· ber verirse? 
nman değildir. Fakat halk arasında, - Sen delisin? ... diye cevab ~di. Ço
bOyük nüfuz aahibidlr. Serdarlığı elin· cuk .. aklı erer mi onun? ... Senin sinirle
den kaçırmak istemez. Senin ün ve rin bozulmuş. bir doktor:ı kendini mua. 
ı&ıret alınanı çekemez. Olabilir ki bir yene ettir ... 
fena kaadda bulunur. Fakat böyle konuşmasına rağmen onı:n 

Dedi ... Saide hatun da, Tavabilin bu da içine bir şüphe düpnüştü. Yerinden 
l&zlerjne iştirak etti. · kalktı. Kapıya yaklaştı ve birdenbire ren-

Fakat Battal, kendisine verilen bu gi solarak: 
naPlhat1an dinlemedi. Hemen, Aşka • - Aman dedi, bak piçe... Bizi üstü-
rm üzerine atlıyarak doğruca şehre müzden kilidlemiş. 
lfW.. ömer beyin huzuruna girdi. İkisi birden kapıyı kırmak için kapının 

Gerek Ömer bey Ye gerek orada bu· üstüne atıldılar, fakat tehdid mektubla
lanan beyler, Battah görünce son de- nndan sonra zırhlı yapılmış olan bu ka
noede sevindiler. pılann yerinden oynatılması mümkün 

- Hay, kahraman oflu.. nerelerde değildi. 
tıli~ mereı'k Te endişeye gark ettin. · İki haydud pencereye doğru yürüdüler. 

Dediler. Bir kl5şeye oturtarak, ceva- Will: 
bmı merak ile beklediler. - Yirmi dokuzuncu hattayız diye söy-

Latour hiddetle başını dışan çıkardı: terekküb ediyordu. Fellket anlan yere ~~::.:er': -:::~ 
- İn aşağı, gel kapıyı aç diye bağırdı. sermişti. Fakat rahat ve refah il.midi ile lar denm eder. Muann1dd1r. Ala.bl tım-

Çıldırdın mı? gülmeğe başlıyorlardı. Palatinatta dol- illerde ,. J&)ıud ua.bl tıebe1J(lç halle-

Pencereden aşağıya doğru bakmılkta muı olan bu .ıavallılar daha iyi bir talih rinde 90k utar. Banan 1ç1a Msı mOel _ 
olan küçük delikanlı: ümidile Rusyaya müncezib olmuşlardı. lUler buna .tamamen ~ :neor6d di-

l beb lan uh clrl i ,. tellkkl ederler. 
- O kadar bağırmayınız dedi. Kulağı- Muhaceret ere se o ' m a er 

daima aldatan ve onlara biraz IODr& eski Mllzmln mlltler tıehllkell dellldlr. Al-
mm zarını patlatacaksınız... tok perblst laWD.m eder. Ql1 feYler, ta· 
Sabrı tükenmiş olan Will: ocaklarını aratan sebeb dalma budur. Tada tıanmt 191ler ,emek ca1s delil -
_ Haydi in aşağıya dedi. Oradan mümk6n olduğu kadar çabuk bir dlr. ~ tedal'ldl deftlD etmet llzım.-
Ve sonra da pazarlığa girişti· zamanda ltendilenni uzaklaftıracalt JGlU dır. Hee•ıınn ctmı.ı uü1J'9llnl tadil 
_ İner5en sana beş dolar veririm Gü- tuttular. Hlli ova~ara gelince. rahat btr ed1c1 ahlıl t.edan w tıedablrl de 1hmal 

zel. parlak kağıdlar. . nefe5 alır ahnaz, Nogaylar ille mflfteriye .... •_tm_emel1d1r ___ • ________ __. 
Küçük John dalgın. dalgın: satmak üzere on~n ~ataladılar. Bu za- .,._.. ....,_ ~ l*ta 
_ Biliyor musunuz, dedi. Galiba siz vallıları ~arab~ldtfime pek memnun ..ı- ,......_.... r1ea ederim. ADI tak· 

yeni gangsterler değllsıniz. Ben olsam işi oldum. ~endılerlnı salimen Baetchmay'a dide ldeldld •üalMılem 1ra•altDlr. 

büsbütün başka türlü yapardım. Bir kere kadar gondermek için lcab eden tedbir- l.~=============(. 
tehdid mektubu filin yazın ta herkesin leri ittihaz ettim. ,... 
gözünü açmazdım. Sonra d~ bir gün evi, O günün miltebaki bammı Orcapi mtl
sillhla, mitralyözle basar, kaçıracağım dafaa hatlarını ziyaret ile geçil'dfnl. Bu- Ankara borsası 
insanlan kaçırırdım. nun kadar heybetli hiçbir manzara ola-

Latour: maz. Bu inpatm yalnız J)9k fazl! bilytık A~q· kapınıq flatlan 10 • 3 • 939 
_ Terbiyesiz yumurcak seni ded!. Hf· oldufu bir tarafa bırakılırsa. san ahn ta- ç s I[ L g a 

le bekle, şimdi ben seni polise haber ve- biate bu kadar yardım etmJf oldutu gıe. a.--------....-A--,.ıı-,--aa-,-sn_ı_.t 
receğim. rülmemlftir. Bu tstOıklmın metanettnde ..... 6,91 l,H 

- Hiç ilzühneyiniz. Ben polise haber de htç f(lphe yoktur. Berzahı a, çeyrek. llW-ftl9 ~26.41 IM,41 
verdim telefonla, nerede ise gelirler. fersah meaafeden kesiyor. Arkadan iki .... !,SllG 1,JIJI 

Will: denin dayanıyor. Takriben qağıki OYaya ..._ ~4 :;: 

- Hay Allah belAnı versin!... kırk kadem JO. •• beklikten hlktm bulunu- Oıı ua 67,1471 '7,1471 
H hmal .-.&- h l t A11•ır«• 

Diye bağırarak geri çekildi ve arkada- yor. er §eyı 1 ~0 ce a e e uzun .... 60,7171 11,727& 
şına: milddet mukavemet edecektir. Hangi za- a•• u,2671 11,2671 

_ Duyuyor musun decf., polis hilcum manda in~ edildiğini ı&rıeren bir allmet ._ ~=- ~:2° 
arabalarının çıngıraklarım!.. mevcud değildir. Fakst her f8Y Tatar- : • t,!13l6 •·1!2& * lardan daha eakt zamanlarda mıa edil- _.... &.ts .,,, 

mif oldufuna ~l&let etmektedir. Yahud, •....- IS·MllO P.8'50 
Tatarlar vaıktlle fimdlktııden daha mal6- ... rılll U.9671 24.H75 
matlı idiler. -.. &.,jOGO O,SJOao 

• b .. 1.8'71 1,1571' 
Gene ayni ~e qlklrdır Jtt bu mıt. •ı•ı·ı-ı w.a 14.61 

dafaa hatlanna cfaUIH braye. halinde Mo'ôdla 30.1316 JQ,1521 

Will ele geçtikten sonra, bütün Ame
rikayı dehşet saçan Zakettl gangster çe
tesini yakalamak çok kolay oldu. Yaka
lananlann hepli kabahatlerine göre ceza 
gördüler. Battal, büyük bir .mdbıet ve soğuk- leniyordu. Pencereden -ete atlıyamayız! 

kanlılık ile maceruuıı nakle başladı. Tam bu dakikada yukat'ıdan pencere- .. 
.. kat sözlerine en kftçtık bir müba-llğa ye doğru bir şişe viski ile bir anahtar Yarmkl nftshamızda: 

yapılsa Ye yapılaydı ve onlan kMeD ere- Hu~ıta U,8616 3',U21 

" doute~ tere ayni f91 tıtb'k olunsa. top a.---1-.-
19 
.. -ıa_a_A_S_L_A_a __ _. 

ve bilha .. obftl yarleftlrille idi ytlz bfn 1---------...-------1 
.. yalan ubnıyarat her şeyi olduğu kü1çesin1n bir sıcimle ındirildiii gısrü1- Samimi iki arkada, 
11bf anlatb. dü. Şişenin ilstüne yumurcak iri harfler- <H Orman kebabı TllırtılrfJl 111 OC* ~-

ômer bey n. diler beyler, Battalı le fUnlan yumıştı: Yaıan: Ya.roııa., H4fcJc dttlerl blr ..._bm. Kora eGertnt puoa 

clerin bir hayretle dtnledller. Tebrik ve cPolis gelinciye tadar eanınu sıkılma· Çeviren: B. &la ~lııo;lft'..; ~ ::.. ~':a.: 
ta1alln ett.ll•. sm diye.... l"'-------------...1· lir. ~------------•'~ 

1ea,.. .. ............. 
• • m • 
• • 1 ...... 



14 Sayfa 

Deniz Şeytanı 

atana av e 
~:naemtleyh .o. benim de pek ı yapın~ b!r gem"ci sıfa ile; bir gün olup 

yak 11da an ... nemın kollar~ araws.ın~a hepunızın hır dil kullanmamızın, rnüş-
hulunm~Jr.J Cenab~hnk an dılemegı bır j t"rek insanlık menfaatlerinin, müthiş 
borç olarak te kk etmış ve a ker a - sava~lar , ok edecek surette kuv,·e -
na' cemi etın n bu candan dileğ ni l lenmiş bu unmasının ben·~ için bir 

a clmic::ti. rüva o du nu, bir idea bu undu ·unu 
n"ha' er i mızin sona er - bevan e mek isterım .. fakat vücudları-
b rk ç zorlu rla karşılaşarak nızı !;a lam ve i e uygun bu unduru -
ve h duy d - muz. bir çok u - nuz, m"mleketin zin bir gün s ze iht" -
ve pc.k çok da zevkli saatler ge - yarı olur a meşhur den zci sözünü ha-

çi m·z b r çok müşfik ve misafir - tırlaymız: 

pervcr insanlarla karşılaştığımız cDün- c Deni7"' atlama! Gemıde kal!• 
)an n ~ıt k"" e ı• o'an Yeni Zelanda - Her nerede olurlarsa olsunlar, bütün 
dan hareket etmiş~ık. Size kısaca be • vatandaşlaruna şunu söylemek, haykır
yan debiJir·m ki benim Antipodelere mak isterim: Daıma parıldayan nurlu 
dair çok sn detaver hatıralarım var - güneşe bakınız, kara ve karanlık olan 
dır. fare deliklerine değil! 

19 19 Temmuzunda tekrar Alınan İşlerınizde 
0

ve hareketlerinizde gemi-
ton w •na bn mak saadetine mazhar cilerimi kendinize örnek tutunuz. On· 
olmustum 'e Alman ava cıkar çıkmaz !arın g(>mis cenub denizlninde, o mer
da 3 Evllı1dc vefat eden sevgili ba · can rifi üzerinde kazaya düçar olduğu 
bal'Y'ln bir k"Ç hafta görüşebilme~e mu- zaman bu gemi ile kazazede olmamış 
vaff<llc olm k için hemen eve gitmiş - yalnız bir Şf>Y vardı: Onların cesareti! 
tim. Bu esl·i muhanb, ana vatanda, so- HattA Seeadler gemisi ecelile, feci 
ntına kadar inanclanndan dönmez o- akibeHle karşılaştığı zaman geminin 
Jarak 1rnlmıc::tı. Onun son ölüm saatin- kış bodoslamasından baş bodos]aması
ae i 7 hnretficri, teessür, Büyük Harbde, na kadar geminin güvertesesinden 
hükumetinin kend"sine faal bir hiz- meşhur bir şiirin bir mısramı teşkil 
me' vermPmi .. bulunması idi. eden şu cümlenin yükseldiği işitilmişti. 

1920 İkindkanunun üçüncü günü ~ Alman meşesi hala ayaktadır.> 
.. b>r kişi müstesna olmak üzere- gemi- Aaf Wiedersehea! 
min bütün zabitan ve mürettebatı Al-

tmanyaya c:lörımüş bulunuyorlardı. On- - .............. --~·~·~-···--·-············--
tların elbisel<'ri tropik güneşile solmuş 
ve denizlerin serpintilerile lekelenmiş 
id;~e de şereflerine ve sadakatlerine 
•asl~ bir nak"se gelmemiş, hiç bir leke 
sürünmemiş idi. 

El' uzun maceralardan sonra safımız
~a biricik kedik acılmıştı ki o da fazıl 
doktorumuz Pietsch'in vefat etmiş ol
mac:oıydı. Almanyanın harbden milte • 
\•ellid zafiyet neticesi olarak birdenbi· 
re "öktüğü haberi, doktorun bulundu
ğu Şilinin en ücra kısmına ulaştığı ve 
onun kula<•.na de .. diğt zaman biçare 
ad?.m bu ıztı.raba tahammül edemiye -
rck düşüp ölmüştü. 

Ana vatana döndükten sonra, umdu· 
ğull'<lan faz1 a, bir çok şeylerin külli • 
yen deği m ·ş olduğunu müşahade ey
l~:n·ştim. Bu değiş"klikler~ allkadar 
ve daima gözümün önünde bulunln bir 
hatıra vardı ki o da anneme aiddir. 
Do1<torlann tfıle bütün ümidlerini 
kıyhettikleri zaman onun hasta yata -
ğmın kenarında oturur ve ancak o va· 
kit ki onu o kadar sevmekte bulundu 
ğum hakikat!ni takdir ederdim ve gene 
OT)?. karşı ifasına mecbur olduğum va
zifel,,ri Hivikile yapama~ bulundu • 
ğum hakikat"ni de teessürle ve kederle 
anlamış bulunuyordum. Bugün mem -
leketimin hakır ve muztarib bir halde 
bulunuşunu görmekle ayni hi~lerin te
siri Hında bulunuyordum ve yurdumu 
bugün oldu -u kadar hiç bir vakit sev • 
memis olduğumu anlıyorum. 
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Soldan sağa w yakandan aşalı: 
1 - Haftanın ilk 14 günu. 
2 - Eserler - Klekt.en geçirme 
8 - Fazla - Vakit. 
t - Yaka 
5 - İsyan eden. 
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a - Çabuk - İçind9 " aotutulan bb. 
ı - Şimdi de - Ceta. 
8 - Zehir - O olmı,_n yerden duman 

çıkmaz. 
9 - imanı olmıyaa - Yemek masdarın -

dan emrlhamr. 
10 - Genlşlllı: - Bir yerde oturmak. 
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T eza lar men1leketi 
Hin istrn 

(BCl§tarafı 7 incı sayfada) 
Siyasi depar ıman umumi vali idaresin
deki Delhi hükumetinin bir şubesidir. 

Raca hükumetlerine yollanacak umu:nt 
ajnnlan veya İngiliz sefirini umumi vali 
seçer. Her racalığn mutlaka sefir yollan
maz. Hiç sef"rsiz racahklat olduğu gibi 
otuzuna. kırkına bir tek sefir tayin edi
len racalıklar da vardır. Umumiyetle, 
yerli hükCımetleıi bu sefirlerin idare et
t"ği söyl nir. Bu zan biraz mübalağ lıdır. 
Gerçi raca sefır1€ !yi gecinmeye bakar. 
Sıyasi meselelerde rmun görüşünden ay
rılmaz amma dahili ışlerde serbesttir 

Hemen her racanın - tam bir kabinesi 
olmasa b le - bir başvekil bulunur. Bu 
\•ekil herhangi bir meslekten ve Hind"s
tanın herhangi bir yerinden seçilebilir. 
Tayin ed 11 ği memleket halkından olma
s• şart dewldir Bugün buranın. yarın bir 
başka hükumetin başvekilidir. Yani Hin
distanda siyasi çalışmayı bir ticaret hali
ne koymuş bir nevi cbaşvekiller grupuıt 
vardır. 

Başvekillerin İngiliz Hindistan hüku
metile bir alakalan yoktu ... Nerede çalı· 
şırlarsa alakalan oradadır. Aralanndn 
gerçekten pek kab"liyetli ve seçkin kim
seler de bulunur. Mesela: Bir raca, baş
vekilini umumi \•alilik istişare meclisi 
azalarından seçmiştir. Bilvi.ik racalıklar
da maliye vekilliklerine İngiliz müte
hassışlar tayin edilir. Mütekaid İngiliz 
zabitleri askeri müş:1\rlr olarak alınır. 

HattA mahkemelerde de İngiliz hlkimle
ri bulundurulur. 

* R acaların en zengini olan Hay

darabad Nizamı, dünyanın da en 
zengin adamıdır. Servetinin asıl ölçüsünü 
bilen yoktur. Fakat salahiyet sabibl<>ri 
senelik gelirini (10) milyon fn~fliz lira!lı 
tahmin ediyorlar. (50) milyonluk altm 
çubuğu. (400) milyonluk mücevher ko1-
leksiyonu vardır. 

Haydarabad Nizami bu inanıl -
maz zenginliğ'ine rağmen hasta -
lık derecesinde haıı;stir. Köhne bfr 
sarayda pek az harcayarak yaşar. 

Tebeası Hindli oldu/t!ı halde kendisi 
müslümandır ve CJÖylendlitfne bakılırsa 
racalann da en dlravetrsidir. 

Bunun aksine şfmaldeki Kaşmir raca
lığınd'8 halk koyu mllsHimandır. Hüknm
darsa Hindli. Bu rnü!Inman kütle Uım bir 
H"ndli prenslpi ile idare edtlir. Mesern: 
Kazara bir ineği öldürPn uzun zaman 
zindanda yatar. z;r;ı Hindlfle,. tavusu. e
şelti, ineği mukaddes sayarlar .. 

Halbuki cenubda Travancor racalığı o 
kadar ileri bir ülkedir ki kfütürde en iyi 
Britanya eyaletlerini geçmişfü. Son za
manlarda burada, mabedleri Hindin t'!n 
aşağı sınıfı olan cDokumılmazlar» a da 
açn\ak suretile yeni bir ıslahat daha ya
pıldı. Bu memleketin yalnız şu garabPti 
var: Mal da, taht ta kadından kadına ge
çiyor. 

cBrltanya imparstorluğunun sevgili 
güne~h ünvanını taşıyan bir başka mih· 
racenin hususi hayatı öyle bir sırdır ki 
hwrust bir komisyon bunu boş yere an
lamaya çalışmış. hfcbir şey öğrcnemc

mşitfr. cBritanya güneşi rac~s1> bıvığına, 
sakalına makas sürdi\rmez. Bu karmaka
rmk saç yığınını birblirne dolayıp uç
Jannı mücevherle,.le süslü sarığının al
tına sokar. 

Mart ıı 

Tayyare Piyangosu 
Tayyare piyangosunun 26 ncı te:rtib 5 inci keşidesin 

bugün başlandı. Kazanan numaralan aşağıdaki 
sütunlarda bulacaksınız 

15,000 lira kazanan 

8531 
Sonları ( 31 ) rakımlarile nihayetle -

nen bütün biletler onda bir hesabile 
(2) şer lira amorti kazanmışiardır. 

3,000 lira kazartanlar 
20313 

1,000 lira kazananlar 
37264 34255 

4715 35591 25854 31172 35306 1717d 
26614 31269 35786 26216 15172 1424! 

4759 20375 38375 341~3 26100 13381 
36980 17129 37479 39390 29943 22166 
20322 21557 24005 33006 12955 29751 
34038 29083 24054 28745 18658 4939 

2472 6998 6947 14398 10595 28218 
378 4130 35613 9815 35175 4888 

7945 25020 31484 31087 
8211 38732 13379 24759 

4184 470~ 

7440 3296? 

27069 30619 36916 6790 16947 2848S 
6307 9327 14573 21619 26234 17995 

24585 15947 25209 35567 19308 38203 
15333 27728 33645 25626 2923 33070 

31818 13047 6724 18364 12785 11532 

500 lira kazan nl-r 34290 18595 25044 21314 3317 28829 

38406 31685 18952 3122 2026 15616 34074 8727 8208 37925 4904 33498 
18920 14622 6791 17307 19297 27510 34217 14358 24283 25490 27874 4392 

200 lira kazananlar 26909 36617 2446 24321 3240 988~ 
28333 18095 39038 12960 25187 32782 

26215 . 2540 8897 7762 23066 16797 
38893 35299 2'J419 5161 
19288 20 2251 3548 
11289 19698 ~269 332 
28863 18938 19938 7650 
15794 38100 32646 

22807 23480 
26802 

14438 687 6700 

14931 21191 21464 
3384-0 3'7161 23764 

10888 11938 24715 4222 289, 

608 33707 33669 35656 38286 

30392 5843 38510 19393 10467 

5007 29801 31353 2716 25768 

100 lira kazananlar 
82740 29247 4277 38121 3561 161~1 

26275 9260 16563 20415 14870 13051 

32686 
23580 
30426 
34393 
20737 
33168 
22656 
22035 

28983 
24211 

20143 
13778 
31977 
31420 
34448 
24129 
38260 
2Q15 

26366 
12171 
33343 

620 
33067 

7221 
25734 
26129 
1255 
8'1M 

ıa2s5 10978 35389 12598 7666 25518 ısno~ 

6897 3335 39696 13529 102 ı3oa 20948 

2289 
24531 
23757 
21958 
32039 
14334 

296 
42M 

31288 
12830 

19919 32804 34103 15557 738 7125 32540 
198 2385 3'7705 31964 10442 32558 1321 

25322 
17356 5148 

4263 ·······································-··············--··-28053 

50 lira kazananlar 
Cemiyeti Akvam lctimaf yardnP 

Şubesi mUdUrU geldi 
Hliklımetimizin daveti üzerine C. • 

22818 9699 17'739 13224 39275 26536 miyeti Akvam içtimai yardım şubesi 
16719 30450 16098 6954 29818 38380 müdürü Osvvalt Ştayn bu sabah şeb • 
29080 38122 4131 22~ 32509 23666 rimlze gelmiş, Sirkeci istasyonunda lt 
13828 29296 29893 1166 16338 33433 İki daL"'e!i müdilrü Hah1k ve ısad Ve -

4786 7975 38189 2814 34753 
21682 17204 4121 2295 !2190 

12 30143 21943 17684 6018 

31050 . kAletı memurları tarafından karşılan 
30273 

mıştır. 
1150 

21358 37598 29437 12467 27018 
39883 23340 33140 24971 7160 
35906 16376 23754 11411 23960 
11486 27043 34988 31895 38134 9983 
34102 24833 17219 2841 17796 27988 -
10205 36521 26816 20999 26224 12520 
22325 12106 17343 14043 6414 14243 -
36122 2553 22478 18676 27:.Zl 37887 
39998 4214 23429 23190 304 14127 
20666 27574 8428 27121 5801 24250 
29776 22707 10619 32707 2634 30036 

10509 23787 13431 37098 12285 31221 
31123 28141 12129 29297 32474 21990 
31743 24403 25367 147 7785 34972 

22247 2566 6375 38571 

30 lira kazananlar 
16912 36498 32591 16407 29737 17145 
26458 38957 18898 28200 24323 11918 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
TESİS TARİHi : 1883 

8erma1eaı: 10.IOO.MI İngllls ıın.a 

Türkiyenin başlıca ıehirlerflt 

Parla, Marsllya, Nta, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunaniatan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve YunanistandA Filyallert 
vardır. 

Her torlu banka muameleleri 
yapar. 

Bu münasebetle Amerikan gençliği· 
ne bir me~aje göndermek arzu eder -
<l m; Avrupa, kendisınden daha çok bü
yük l>aşka bir arz vığınına dayanan, bi
t' "k olan b"r •kıt'aıodır. Bu başka olan 
ar yı • nı, hep i de muhtelif dillerle 
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Doksan beş tane köpeği vardır. 'ttç İn
giliz memur husud su~Ue bu ha~an~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

15 yaş nda bir genç kız yanmamış 
kömürle zehirlenerek öldü 

10 t L E R E 
konu an ac:ıib ırkl .. rla dolu Asya kıt- ıuvelki bulmacanın halledilmi1 §ekil 
'a ı»dır. Hattfı b ·zzat Avrupa kıt' ası, .....•••.••.••....•••.•.•••••••••••••..••••••••••••••••...•••• 
muh ili o ·1zdan fazla d 1 kullanan bir r 
ç"k mıUetln aras nda bo ilme uğram1ş N ··b t • ı 
b"r dünva parç sıd r. Ben o kanaatte - o e ÇI eczane er 
yim ki Avrup nm bu arzettiğim vazi • --····--
Y"' l; onun düç olageld"ği beliyelerl Bu ıece nobe~ı olaa eczaneler ıımlar-
doğurını ve sık sık zuhftr eden harble- d~: 
• b ] •• bb"b ı lüd" tt J..<ıtanbul cjhetlııdeldler: 

nn t\Ş ıcn muse ı ve mes u r. Ak ar~yda cPertev> Alemd d <Eş-
Bu dünyayı, bir çok defalar ret Neş'etl, Beyazıdda '(Haydar~~ :amat-
devretmiş eclçi bir gemici sıfatile, yada R!dvanı, Eminönünde <Bensa -

nn sağlık ve rahat!Je me'rYU' olmaktadır. 
R ca köpeklerine övle mükemmel bir 
hastane y ptırmıstır ki üç salonu ve mun
tazam bir amellvat'11nec;l olan bu ha!lta
ne bütün H"ndista!'lda1<ı asken hastane
lPrin yüz\" nü kız.artır 

Ya hele köpeklerin ku':ibelerl ... Onlar 
rıdcta birer !;ahanc binf!dır. f (']erinde nP 
b"r k"r, ne de bir +oz. E1ektrikle pırıl pı
rıl ay<lınln ılmıc:lardır. Halbuki halkın 

d lıa ne elek•r~kten, n<> de hatta kirc
m;dli dam vanmak'an "'"bPr· vardır. 

Yaz ., . .To1ı"t fforfher 
bir tarafında geniş Atlas Okyanusunun, aon). Eyüb1e <Hikmet Atlamaz>. Fener-
öbür tarafında ise ur;suz bucaksız pasi· dıe <Vitam. Şehremlninde <Hamdi), C'ı>v"ren· ıVı"/?/; .. Kemal 

w. • A Şehznd.ebaşında c.A.saf), J{ ragumruktıe ········-········ ·· •····••··•·•••• 
figın aşılm ı ımkansız birer muazzam (Fu:ı.dı Kuçükpazarda (HulüsO Bakır- Jlursunbey trın "t'mıırlnlhından: 
}fail te kil ettikleri Amerikan kıt'ası- köyfind~ Hllfil). ' Dursunbev İnhl"'lr'ar İdaredne 11A.ma müs 
nm en büyük bir p rça mı işgal eden Be~oltu clhetindekiler: tnnkl 2

4
2 lira 50 krırı ita ına borçlu bu ka-

bir memlekete 'aşıyan siz Amerikalı- İstlklA.l caddesinde (Della Sud ), Te- z:mın " kl İ"lh arlar memuru iken hf> en 
b d Ki l1 'llnhalll i am m rhul bulun n Rahmi Yn-

lnrın ne b htiyar bir millet oldurrunu • pe ası 8 1 
• nyo ), Kara· de tHuse- •ı b u e i h kkıı da vfı ·i mu 

.. 1 k · t · g· · k" bü ··~- b" yln Husnul, IstlklAl cadd inde Llınon-Zlt Oj em ıs enm ızın ı Vfü-. ır ciynn>. p ngal ıda <Nar " h lkaJ't'{'tJ!'fıhı mc<'hul bulun -
41'.Mfükü mevrus•tur. Sizler onunla "Ovti- şık• <Nall Halid>, hı ı ooeme e'l'lrl b!ığ edile -
nC'b 0 ·r iniz ve ona lAyık olınağa çalış· Bo azlçi, Ka~ıköy n Adalardakiler: n 1llinen tebll at lcras no. 
mrJ.lısınız. Usküdarda cı tıhad), Sarıyerde Nu _ 1 • dan i bu 24.2 lira 50 

B k b kl 1: d d
" rl), Kadıköyünck! {So.actet, Osmnn Hu _ m ddet artında ödenmc-

ir ÇO ayra ar atın a unva de- lftsn. Bilyükadadıı (Halk), Heybelide ulundu u takdirde gene 
t'IJzlerlnde seferler etmiş, bır çok diyar (Halk). k nuni m rlcl artında Dur unbey icra da-
VP. bilAddan, muhtelif iklimlerden gel· IJ"esinP. mura<' t etmesi hakkında tebligat 
mi~ insanlarlla dostluk ve arlcadı:ı1:lık m kamına ka m olmak üzere il n olunur. 

-. n39 es 

Diin gece 15 yaşında bir genç kızın Karısını :kaldırdıktan sonra kııı 
öhimile netıcelenen bir hadise olmuş· Meryeme de seslendiği zaman, onUD 

t 
ağzından, burnundan köpüklü kanlaı 

ur. 
Galatad~ fırıncılık yapan 54 yaşla - sızmakta olduğunu görmüşler ~ biraJ 

rında Ref k. k~frm Hanife ve kızı 15 sonra da genç kızın ölmüş bulunduğu• 
yJc::18 ında Meryem ile birlikte Kapı · nu dehşetle anlamışlardır. · 
içi Bevazırl mahallesinde Mandıra so • Fırıncı Refik hadiseden zabıtayı ha· 
ka - ı 2 numaralı bir evde otur - berdar etmiş ve karısının, kendisinin 
m .. dır. müdavatı yapılarak Beyoğlu belediye 

hııstanesine kaldırılmalarına lüzum 
s, t 21 ,5 da fJT;nda yanmış odun • görülmüştür. 

n çıkan kömürü mangala doldur-
vc hiı müddet oturduktan son- Nöbetçi doktoru genç kızın cesedi .. 

nin tabibi adlice de muayene edilme • 
üçi.i de yatmışlardır. sini istemiş olduğunda, bugiln bu mu • 

Rf' k her sabah saat dörtte fırına ayenc de v pılacak ve genç kızın ölO,. 
it f'k için ayürl1yarak kurduğu çın - münfuı sebf'bi tesbit edilecektir. 
rır 'k-lı a in bu sabah da çaldığını Bununla beraber ölümün yanma • 

fa kE. mışse de, kolaylıkla kalkamamış mı.~ kömürlerden çıkan karbonla ze -
, e ~çliikle kendini toplamağa muv&'I- birlenmek surettın vuku bulduğu an • 
fak olmuştur. lruıılmaktadır. 
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F ormiilü yapılan VENUS PUDRASI 
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Türlıiye Ciimhuriget Merkez Banlıa111nın 91.12.1998 Tarihinde 
Biten Yedinci Hesab Yılı Bilançosu 

PA SiF 
Boa Posta 

AK TIF 
KASA: 

Altın !3afi Kg. 
Bflnknot 
Ufal<lık 

DAHiLDEKi MUHABiRLER 
HARICTEKl tw UHABiR .. Eil: 

17.159,692 

Altın sari Kg. 9.054,614 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 
Diğer dö"izler ve borçlu 
klıring bakiyel~rt. 

HAZiNE TAHViLLERi ı 
SEN EDAT CÜZDAM ı 

Tıcari &metler 
ESHAM VE TAHViLAT C0ZDANI : 

Deruhte edilen evrakı nak· 
diye karşılığı. 
Banka malı 

AVANSLAR: 

BAYRiMENKULLERı '~ 
DEMiRBAŞ: M 
HiSSEDARLAR : 

MUHTELiF: 
YEKON: ••••••••• 

(*) t.093.000,- Liraya sigort•ılıdıı 
(**) 104.500,- • • 

24. l3ti. 4 79, 7. 

10. 766. 72' ,
~89.410,28 

12.736.0~ 

37.589,67 

8. 493. 226,40 

41.602. 625,33 
7.924.015,30 

86.141.610,99 
67:.:l.581,74 

21.266.85:1,40 
142. 7«.442,-I 

97.388.603,44 

,9.1>26.640,63 
8.07 J. 74l>,36 

1.346.564,09 
90.995.66 

j.600.000,-

1.153.45 ı ,49 

A6 . 804. 483,80 

SERMAYE: 
iHTiYAT AKÇESi: 

Adt 
Fevkalade 
Husust 

TEDAVÜLDEKi BANKNOTLARı 
D ruhte edile ı 
Albn karşılıklı 
Reeskont mukabili 

T0RK LIRASI MEVDUATI • 
DÖViZ TAAHHUDATI: 

0 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizlH ve alacaıdı 
Kliring- bakiyelerL 

MUHTELiF: 

Muvakkat ııl,c·•klılar, depozftol.ar 
havaıelttr vesair 3 

Diğer alacaklı hesa.nlar 
KAR: 

YEKON •••• . . 

Beynslmilel yan':esici 
A!i Rıza anlEtıyor 

(BtJ§tarafı 8 inci sayfad.4) 

dadesine uzaktan olsun bakmağa taham
mül edemezdim. 

Böylece yirmi saat dah1 geçti. Hiç u
nutmam, bir Çarşamba günü idi, Artin 
benden 4000 frank daha istedi. 
Kızdım. 

- Cumartesiye kadar sabret, dedi. İki· 
miz de zengin olacağız! 

Bu tava da inandım. 4000 frangı ver
dim. Sonra mekanizmayı başladık kur
mağa. Fransız banknotlarının en!ııde, bo
yunda olmak üzere kağıdlan kest~k. Bun
ların üstlerine, altlarına birer banknot 

Türkiye Şeker fabrikaları koyup bağladık. Bir de, bavullar gibi. 
muhteşem bir çanta aldık. Benim vazi-

An onİm Şirk~ti idare Meclisinden: fem şu idi: Cuma sabahı otelin salonuna 
Türkiye şeker fabrikalan A. Şirketinin 28.2.1939 Salı günü aaat 11 de ~ukarrer gidecek. kemali hürmetle patronumun 

bulunan alelide heyeti umumiye içtiınamda matlup ekseriyet haİıl olmadı.gın- • Artinin • karşısında ıapkamı çıkanp: 
dan esas mukavelenın 52 nci maddesi mucibince, hissed~lar heyeti umumiyesi, - Buyurun, diyecek idim, i§t~ 200.000 

frank. birinci içtimada müzakere olunmak üzere hazırlanan ve metni aşağıda yazılı 
olan ruznameyi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere, 27.3.1939 Pazartesi Artinle kadın arasında da şu mesele 
gilnü saat 11 de Ankarad:ı lş Bankasındaki hususi dairesinde toplanacaktır. Şirket görüşülilyordu: Yanm milyon franklık 
mukavelesi mucibince laakal yüz hisseye malik hissedarların, hamil oldııklan gayet kArlı bir sipariş var. Llkin fabri
lıis.w senedlerini veya bunu müsbit vesaiki içtima gününden bir hafta evvel An- katör cenablannın • Artinln - yamndakl 
karada Şirket Merkezine. lş, Z:raat B:uıkalanna veya Sümerbanka tevdi ederek para yetmiyor. Fabrikadan parn gelinci
birer huduliye varakası almalan rica olunur. ye kadar da stparl§in vakti geçecek. Aca-

ba ne yapsak? 
R U Z N A M E Cuma sabahı gelip çatmıştı. Ben, otel-

1 - Şirketin 1938 senesi muamelit ve hesabatı hakkındaki Mecllsi İdare ve den içeri. riizglr gibi girdim. Patronumu 
Mürakibler raporlarının okunması ve tasdiki, • Artini - bulup kemali hflrmetle ppka-

2 - 1938 senesi bilanço ve kar ve zarar hesablannın tasdiki ve idare meclisinin mı çıkardım. önceden ezberlediğim: 
ibrası, - Buyurun, ffte 200.000 frank, palav-

3 - 1938 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tevzii hakkında karar itti- rasını savurdum ve hemen geri çekilip 
hazı, yan durdum. 

4 - 1939 senesi mürakiblerinin intihabı ve ücretlerinin takdiri, Meğer, ben gellnciye kadar. Artln ka-
5 - Münhal Meclisi idare azalıklanna muvakkaten seçilmiı olan zevatın in .. dmı tav1amıı bile. Arne!'ikalı mis _ amma 

tihablannın tasdiki. ne de mis! • hemen çek defterini çıkardı. 
6 - Esas mukavelenin 26 ncı maddesine tevfikan müddetleri hitam bulan 25.000 dolar yazdı. imzayı da attı! 

Meclisi idare azalarının yeniden intihabı ve huzur haklannın tayini, Soluğu bankada aldık. Amma hemen 
'1 - Meclisi İdare azasına Ticaret kanununun 323 ve 324 ncü .maddelerinde dolarlan vermediler. İhtiyaten otele te-

___ Y_a_zı_Iı_sa_ı_ah_i_y_etl_e_r_in_iıası __ . _________________ lefon edip kadına da sordular. Bunun (1. 

zerine 25.000 dolan Artine tıkır tıkır say
dılar! Bankadan dııan çıkar çıkmaz, Ar
tine: 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Manyas gölü seddeleri ve regülatörü inşaatı keşif bedeli c5ı4977> lira 22 

kuruş. 
2 - Eksiltme 21/3/939 tarihine rastlıyan Sah günü saat 15 de Nafia Vek!Ieti 

Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık ifleri genel 
prtnamesi. f ennt şartname ve projeleri c26> Ura c75> kuruı mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabiiırler. 

4 - Eksiltmeye g!rebilmek için isteklilerin c25149> lira c09> kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az ıek\z gfin evvel 
ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vek.Alete müracaat 
ederek bu ite mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
prttır. Bu müddet içind~ vesika talebinde bulunmıyanlar eksilmeye tıtirak 

edemezler. 
S - İsteklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev -

veline kadar Sular Umum Müdilrlültlne makbuz mukabillııde nımelen ıtznndır. 
Pottada olan gecikmeler kabul eclilmu. dM> clOU. 

- Fazla dola§llladan hesabı g6relim. 
dedim! Masrafian çıkardık. geriye 22.000 
dolar kaldı. Onu da yan yanya paylaştık! 
Patronuma: 

- Ben gidiyonım, 'dedim, senhı usul 
beUiı bir iş! 

İlk trenJe Marsı1yaya sıvıştım. İstasyo
na girer girmez, bir Pöti Parl~yen aldım. 
İlk sayfasında bir de ne göreyim? Arti
nin, Amerikalı mistn resimltori ve cM:ıt. 
hiş bir dolandıncıhk> baılığı altında bi
zim maceranın tafsUAtı ... 

?şte bu kadar! 
Ali Rıza biraz dilşündil. Sonra: 
- Ke,ld namusum.la bir dolar kazana 

idim. de buralara dllşmeteydtm, dedl! 
. - SO N-

BalM Aı.c-

2. 226. 005,37 
'86.628, 74ı 

6. 000.000,-

142.7K.«2,-
19.000.000,-
43.000.000,-

8.658,67 

23. 765.439,38 

84.432. 164,92 
48. 690.570,28 

16.000.000,-

8. 712.234,11 

204.744.442,-
25.245.661,51 

ıs. 769.098,05 

83.122. 725,20 
2.210.822.93 

862.8 4.488,80 

Yemıl. Siyu!. Ha vad.Ls Te Halt p.zeteıd -····-Yerebatan. Qataıoetme aotat. U _ 
lSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 

· mahfuz ve gazetemize &iddir, 

--··--ABONE FIATLARI 
1 6 3 

f-ene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TORKIYE -1400 '160 '°° YUNANİSTAN ~J 122u 710 
ECNEBİ 27JJ 4 ) 800 

Abone bedeli peşindir. Adra 
deği§tirmek 25 ku.r·ııtur. 

--·-

1 
Ay 
Kr. 

100 
270 
aoo 

Gelen evrak ••i verilma. 
llônl•dan ma'aliyet alınma. 
Cevab için mektublara 10 turuılut 

Pul ilAvesl llzımdır. 

.. 

PASTiL AN iSEPTiK 

Soğuk alımhğı, nezle ve teneffüa yol• 
larile ıeçen hutalıklardan korur, grip 
ve boj'aı rahatnzlıklannda, H8 kınklı· 
ğında pek faydalıdır. 

lNGİLİZ KANZUK ECZANESi 

Türk Endüstri ve Tecim 
Anonim Şirketi idare Meclisinden: 

Türk Endilstrl ve Tecim Anonim Şirketinin 9.3.1939 Perşembe günü saat 11 
de mukarrer bulunan ı:ılelAde heyeti umumiye içtimaında .matldb ekseriyet hlsıl 
olmadığından. esas mukavelenin 52 ncl maddesi mucibince. hlssedarlar hcyetı 
umumiyesl birinci içtimada müzakere olunmak iizere hazırlanan ve metni aşağı
da yazılı olan nıznam.eyi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere, 2'1.3.1939 
Pazartesi gftnil saat 16 da Ankarada Yenişebirde Karanfil sokağında klin husu.si 
dairesinde sureti ad\yede toplanacaktır. Şirket esas mukavelesi mucibince llakal 
yüz hisseye ma1ilt hissedarlann, hAmll oJıd'llklan hisse ıenedlerini veya bunu 

müsbit vesaiki içtima gününden bir hafta evvel Ankarada Şirket Merkezine. tı. 
Ziraat Baııkalarma veya Sümerbanka tevdi ederek birer duhuliye almaları rica 
olunur. 

RUZNAMP. 
1 - Şirkethı 1938 senesi muamellt ve heıabatı hakkındaki Meclisi İdare ve 

Mflra]dbler raporlarının okunması ve tasdiki, 
2 - 1938 aeııesi bilAnço ve klr ve zarar hesablannm tasdiki ve idare meclisinin 

ibrası, 

3 - 1938 senul teınettil hissesinin zaman ve sureti tevzii hakkında karar itti· 
bazı, 

4 - 1939 senesi mürakiblerinin intihabı ve ücretlerinin takdiri, 
5 - Meclisi. İdare azasına Ticaret kanununun 323 ve 324 ncü maddelerinde ya

zılı saWıiyeUerin itası. 

Traı olduktan sonra cildinize krem 
aürmeyini.ı. 

ERt p o K ER 
Traı bıçaklan cildi yumupbr ve 
ytizünOztı pamuk gibi 1apar. 

Her yerde POKER :.:::;: 



Grip, nezle, bronşit, baş, diş, romatizma, nevralji, 
kırıklık ~ ve tekmil ağnlara karşı 

GRiPiNi TE CiH E • 
1 iZ 

Çtlnktı. bir tek kaşe almakla hastalığı defeder ve llerle
meslnln öntıne geçmiş olursunuz. Bir tek kaşe ''GR:PIN,, 
en muannld baş, diş ve romatizma ağrılarını, üşütmeden 

mtttevellid sinir ve adale ağrılarını izaleye kafidir • 

• 1 • 1 
"Gripin,, bu yağmurlu ve soğuk hava
larda vücudünüzü hastalıklardan koru

yacak en kuvvetli ilaçtır. 

Bir kaşe " Gripin ,, çok kısa zamanda 
sizi rahat ve sıhhate kavuşturur. ica

bında günde 3 adet alabilirsiniz. 

Pd-f'J!IQ.l'JUI, en lügıi4 nıqo fobri4tısı ~ 

f!'Hll.CO '71un a ~arı /Joz ulmaı
J;enı T~OPIK model! ge/mi4tir 

• PMILCO. RAOVOLAAININ TÜRKİYE UMUM MÜHESSiLLİ4i ,. 

•HELIOS•MWllSllESATI 
fSTANaUL.• 6AL.ATA•VOVVOOA CAO. 1l'l•ll6·1t8•T&&. MIL10$•TILIF'ON:"616 

AldanmaJUIU. Rağbet firen her teJin taklidi 
Ye benzeri Yardır. Gripin 1erine baıka bir 

marka Yerirlene fiddetle reddediniz. 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yeme isterseniz: 

IZMlttlN 
AŞÇIBAŞI 

Markayı tercih ediniL 

Dolmabahçe Hava Gazı 

KOK 
KÖMÜRÜNÜ 

te cih ediniz 1 .................. ., ........... -................................................ . 
ilan Tarifemiz 

Tek ltltun antıını 

aahile 400 lıuruı 
aahile 250 » 

Vçinci aahile 200 » 
Dördiincii aahile 100 » 
l~ aahileler 60 » 
Son ..hile 40 » 

Muayyen bir mQdde' zarfında 

fazlaca mikdarda illn yap•ıracak· 
Iar aynca tenzilitlı ı.t'rifemtzden 

istifade edeceklerdir. Taır., yarım 

ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpif ec:lilm.lşttr . 

Son Poata'nın ticari 1An1ara:ıa 

aid itler için fU adre1e mürıcaat 
edilmelidir: 

tlbeıllk Kelleldlf ........ 

# ~ ................... ..-. 

Altı Ay 
•• 

Olüm Tehditlerine 
• 

Rağmen! ••• 
Enver PapJI 80D nefeaine kadar tlldp eden 

••-••KAN DEMiA ••-•• 
Hepimizce me'1ıul olan gidi noktalan 

Bugün çıkan YenigUn mecmuasında 

SerleYhuı albnda netre baılı1or • 
ırı:ıtııını·rııııı • IJl1IIIIllllllfllfl 

Tasavvur edemedilt ız kadar zengin, nefis tabı'h ve bOtlbı •Ydltlni• 
mubarrırlerin yazılaıım ihtiva eden ook kıymetli ve eplz bir meomaadlr. 
Bu mecmuanın b r hususi' eti daha varsa o da bugQne kadar bio bir 
mecmu 'Y• roman vermemlt olan (El1td Mahmud Karakurd'mı) •Jlar
dıtnberl bazırladı2t çok beyeoanlı ve milll b r romanını bn,at fedalrtr
lıklarla elde etmış olmasıdır. Bu roman bugtıne kadar okudutunm ro
manlardım başka, Jrtimal bQnyemizi kemiren bir çok hıltttahklan tefbll 
eden ve onun tedsvısi yollanm gOsteren, acıklı ve bir ibret alacak ba-
kikt bir çok aile facialanm oldutu glbl ıosteren mlllt bir romandlr. 
Bu romanın adı: 

Her halde bu.un ( YENIGON) Mecmuumı 15 kUl'Uf versek 
._ _______ _. muhakkak abmz. ~------• 

- Küramamaclıe Baa 
Ankara eadcte.I 

1 h -ı: i. ul l e1eoiyesi 1 i ı ara 1 
Beyoglunda Taks•m n 

IQe sokağı isminın E 
~ e dahil nde Şeh d Muhtar mahallesınde Çöplükçeş
nıe .. olarak cieğıştir lmesıne, Umumi Meclisin 17/2/939 

T. li toplantısın a k unuşt r. İlin olunur. cB.> cl634> 

Karnes'l. nak l va ıtala.ı idare edenlerden alınmakta olan bel liranın yirmi beı 
lira kanlmuın mecl n JA)/21939 tarJb1i içtimaırMI& karar ftlilm' .. 
tir. İWı olunur. (1833) 

............................................................. 
Son Posta Mıttbaa11 

Nef? yat Müdürü: Selim Ragap E~ 

UJdl'LEBI: S. Ragap EMCÇ 
A. ~ UŞAKLlGU. 


