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• 
Yazı ~leri telefonu: 20203 CUMA 10 - ŞUBAT 1939 

ltalyanlar 10 milyon 
asker ~ıkarıyorlar 

Yeni seferberlik kanunıi çıktı 
30 mil 

• 
ltalyanlar İngiliz Somalisinin 
garbına, Fransız Somalisinin de 
125 mil cenubuna asker yığdllar 

30 bin İtalyan 
askeri daha 

Libyaya gönderildi 
Londra, 9 (AA) - Romadan bildi-

liliyor: 

Müstakil meb'us 
namzedleri 

Parti birkaç 'Vilayette 
müstakil meb 'usluklar 
için bo# ger bırakacak Yeni seferberlik kanunıU bugünlldl 

resmi gazetede intişar etmiştir. Ankara 9 (A.A.) - Cümhurıyet 
.. Harb vukuunda umumi seferberliğin Halk Partili genel sekreterliğin • 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 1 kuruş 

İ spangol harbinin 
son günleri 

F rankocular lngilizlerin 
müzaharetile Minork 

adasını da işgal ettiler 
Adanın işgaline İtalyan askerlerinin iştir ak 

P.ftirilmemesi Romada hiddet uyandırdı 

Adanın ıesıtm4 e.m.aıında mwmn rol OJ1 nııtan lngiliz harb gemili Dwe>nfa~f' 

Lonclra 9 (Hususi) - Frankistler elin- garnizonunu ve diğer mühim noktalan 
de bulunan Majork adua asker! kuman - işgal etmişlerdir. 
danı albay San LuiJ ile henüz cümhuri- Adaya gelecek olan takviye kuvvet -
yetçilerin idaresinde bulunan Minork a- leri Barselondan ha:-eket etmi§lerdir. 
dası kumandanı arasında resen cereyan Minork adasının teslimı müzakerele -
eden müzakereler neticesınde, Frankist rini intaç etmiş olan albay San Luis Ma
ktrvvetleri bu sabah Minork aaıwnı if • jork adasından İngfüz cDevonşayr~ kru· 
gal etmişlerdir. vazörtı ile Minorka getmıştir. Müzake -

Sabah erken adaya çıkan ik! Franki.~ relerin İngiliz kruvazöründe cereyan et-
piyade taburu, iki topçu bataryuı ve di- tiği söylenmektedir. 
ger kıt'alar. kan dökülmeksizin adanın (Devamı 11 inci sayfada) 

• 
iş ihtiliflarının halline 
dair yeni nizamname 

Devlet Şurasına gönderilen uzlaşhnna nizamnamesi 
15 Hazirandan itibaren tatbik sahasına girecek 

sura.tıendirilmesine matuf bu1unan bu den öğrendiğim.ize göre, önümüz. 
kanun mucibince, İtalyanın on milyon deki meb'u aeçiminde bütün vila - Ankara 9 (Hususi) - İJ ihtlllflannı suretile bir neticeye varılamadığı tak • 
asker <Jı.knrabrleceğl anlaşılmaktadın (Devam& 11 inci sayfada) uzlaştırma ve tahkim Ill%8mnameaı llyi- dirde if dairesi teşkilatının uzlaştırma ta-

l..ondra 9 (AA.) - Havas Ajansı hası iş dairesi tarafından hazırlanmıı ve vassutu ile ve villyetlerde valinin reislitl 
tnuhabirinden: • ·-" ........... _ ... _ .. _ Başvekaletten Devlet Şö.rasına gönderil- altında bulunacak hakem kurullarının 

İyi malfım:ıt almakta olan mehafilin Surıyede Fransız miştir. Liyiha Şılra Tanzimat daıresln • kararları ile tesviye edi!P.cektir. 
istihbarlarma göre, İtalya, evvelce Lib d } O den geçerek umumt heyete verilecektir. Marttan itibaren iş yerlerinde mn • 
)aya göndermiş olduğu 30.000 kişilik ma• 351 sene ı, kanununun beşinci faslı hüküm.lerj messil işçilerin ıeçim~erı yapılacağı ve 15 
'skeri kuvveti takviye etmek üzere d h •• k dahilinde hazırlanan bu nizamnameye gö Ha.ı.irandan itibaren nizamnamenia tat • 
~e~.O.r müstemlekeye 30.000 kişi da-: 8 8 5UleCe re işçilerle iş verenler arasında anlapna bikine başlanacağı öğrenUmiıtir. 
•ıa gonde!.nıektedir. tn.gUV Somdıl U. l'nınN Somaımm· 9 (H ust) 

, (Devamı ıı inci sayfada) göıtcrn h4rita ha!!:~öre ~ .~:ı:~ıaı:;;~~d!~ D Ş ht Balkan} d • 
S d 1 1 b 

1 1 b. 1 1 • bugünlerde tasdik edilmek üzere Fransız r. a ar a yen ı 
an a cı ar ın ırlerıne uırdıler p~::;.n~:;;v~_~!~~=:~:· gelin<• bı·r seyahate çıkıyor 

(} • bunun artık hukümsuz kaldığı anlaşıl • 
~nız Küçük Nakliyeciler Cemiyetinde dün yeni bir maktadır. çok saıilıiyetıar bir kaynak

ıdare heyeti seçilecekti, fakat İçtima yanda kaldı tan alınan malUnıata gere Suriyede Fran 

J!an Toplantıda hararetli bir aft. 

~ttl af Cemiyetleri umumt heyeti top -ı öğleden evvel musiki san'atkArlan 
&ruıa de'Vam olunmaktadır. Dün de (DetHım& J1 tnd 141Jfada.) 

sız mandasının daha on sene devam et-
mesi kararlaştırılmıştı•. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Bir tayin yüzünden 
Belçika kabinesi düştü 

Alman devlet adamı 
Klering anlaşmalarının 

ıslahına çahşacak 
Londra 9 (Hususi) - Berlinden cNi -

yuz Kronikl. ve diğer gazetelere bildi
j rildiğine göre Dr. Şaht. yakınd9. Balkan· 
larda yeni bir seyahate çıkacaktır. 

İktısadi maksadlarla yapılacak olan bu 
seyahat esnasında Dr. Şahı, Almanya ile 

'Balkan devletleri arasında mevcud kli-
1 ring anlaşmalarının ısıahına çalışacaktır. 

R:ıyhşbankın tensild 

Brüksel 9 (Hu • 
susi) - Bugün 
öğleden sonra baı 
veil Spak'ın riya • 
seti altında top • 
lanmış olan kabl· 
ne, üç liberal na .. 
zınn takındığı iti· 
19.fgiriz vaziyet oerlin 9 ( A.A.) - Ekonomi müste-
do1ayısile toplu o- Spak şan Brinkmann, biitün kredi müesse-- Doktor Şah.t 
larak istifa etmiştir. selerinin direktörlerini Funk namına v • 

Üç liberal nazır, ge\enlerde Flaman biı1 toplantıya çağırarak kendi1erine ~lmadıgını, ıhraca~ kolaylaşbrmak i-
tıb akademisine tayin edilen Dr. Mar • Rayhşbankın tensiki hakkında karar çın tedbırler alacagını, takslann ş · m-

ve ten'in istifa etmesini istemişlerdir. vermiş ve demiştir ki: diden ilga edilmiş ve faizin indirilm.~ 
(Devamı 11 inci sayfada) Führer bir enflasyon m~vzuu balı • bulunduğunu bildirmiştir. 



Her gün 
! 

-····-
lstanbul yeni 
Vergiler verebilir mi? 

\, Yawı: Muhltthl BRI'• 

H B elediye Reisımiz, İstanbul mec-
lisinin yeni açılış gününde İs .. 

tanbul şehrinin ihtiyaçların.da:1 ?ahse .. 
derken şehir varidatının şehir ihtıya_çl~ -
nnı tatmine kafi gelmediği meseles1 ~ • 
zerinde de durdu. Hatta yeni vergıler 
koymak lüzumuna bile işaret. etti. . 

İstanbul Belediyesinin varıdatı ıle İs
tanbul şehrinin medeni değiı, hatta ipti .• 
dai ihtiyaçlarına bile cevab vermek ka~ıl 
olmadığı hakikati üzerinde durmıy~ bııe 
lüzum yoktur; bu, isbata muhtaç bır da
va değil, basit b ir mütearifed~. !a~_at, 
İstanbul halkı gibi gelır derecesı duşkun, 
kazanç sahaları mahdud bir memlekett~ 
halktan yeni vergiler istemek te hayli 

insafsızlık olur. 
Bununla beraber İstanbuldan yeni ver-

giler is\emek bir zaruret olursa acaba f s
tanbul bu vergileri verebilir mi? Bu da 
aynca bir meseledir. Ben, bir tsta:ıbu1l_u 
ınfatile, İstanbul belediyesine yem bır 
vergi vermeğe, onun varidatını artır • 
maya, hiç değilse kendi hesabıma. razı
yım. Yalnız, bunun için bir kaç şartın 
tahakkukunu isterim. 

* O şartlar da fUilhrdır: 
ı - İstanbul şehrinin belediye maki • 

nesinin esaslı surette ıslahı. 
Fakat, bu ıslah işi, kağıd üstünde ale -

18.de sözlerden ibaret olacak değildir. En 
başta Ş~hir Meclisi olmak üzere, bel~di
yenin bütün cihazı değişmeı;. yenileş : 
meli ve her işin başına bir ihtisas kuvYetı 
getirilip bunlar sıkı bir idare ve halk 
kontrölünün hakbniyeti altına konul • 
malı. Şehir Meclisi, bugünkü lafzı murad 
ve yalnız Adetin yerine gelmesi için teş
kil edilmiş bir kontrol organı olduğu 
müddetçe bunun idaresi altında işliyecek 
belediye makinesinin hiç bir zaman düz
gün çalışamıyacağı muhakkaktır. 
Diğer taraftan valinin hükfunet tara • 

fından tavin edilmesini kabul ederim. 
Fakat, vu" vall üzerinde Şehir MeclisJnjn 
de bir mürakabe hakkı bulurımalıdır. Bu 
hak, nazari olmakla kalmamalı, fiili ne
ticeler tevlid edebilecek bir kudreti haiz 
bulunmalıdır. 

2 - Bu suretle ıslah edilen belediye 
makinesi, İstanbu1un bütün tabii hakla
ını kendi eline almalı ve onlardan azam! 
istifade etmenin yollarım temin eylerne
Udir. İstanbul şehrin in kendi kabotajı, 
elektriği, gazı, tramvayı vesaire vesai -
resi mutlaka belediyen\n eline geçme'k 
l!zımdır. 

3 - İstanbul ~ehrin in hazırlanmşı olan 
imar programının tatb ikatı için d~ bir 
program yapılmalı ve bu suretle htbi -
kat için ne kadar paraya ihtivacmıız var
ta, bunlar da tesbit edilmelidir. 

* Bütün bu şartlar ifa edi.lmek şartile, e-
ğer belediye benden vergi istiyecek olur
sa ben vergiyi. muayyen bir ölçü iç!nde, 
vermeği memnuniyetle kabul ederim. 
Böyle olmaz da. belediye benden vergi is
tiyecek olursa, ver<!ceğim paranın israf 
edileceğinden emin olarak bu vergiyi ya 
hiç vermemeğe çalı şırım, yahud da ver
meğe mecbur olduğum zaman bunu bü • 
yük bir hoşnudsuzluk icınde yaparım. 

İstanbul gibi büyük bir şehir, hüku -
metin yardımına muhtaç olmaksızın, ted
rid bir surette kendi kendisini imar ve 
ihya edebilmelidir. İstanbul ne kcıdar 
düşkün olursa olsun, kendı kendisinin 
kalkınmasını temin edebilecek kuvvetle
re sahibdir. Beliti bu kudretler onun bu 
kalkınma kabiliyeti bizim ihtıyaçları -
mıza cevab vermeğe kafi gelır. Bundan 
dolayı hükumetten ayrcı yardımlar iste
meği, ben İstanbul şehirlısi ve Türkiye 
vatandaşı sıfatile, lüzumsuz sayarım. 

Bundan dolayı, eğer İstanbul bcıcdiyeı::i , 
evveIA kendi makinesini ıslah eder, ken
disine Avrupai tarzda bir imar. bir ma -
liye ve bir jktısad programı yapar da 
benden yeni vergiler isterse bu vergiyi 
kabulde asla tereddüd etmem. 

Buna mukabil. iıle: bııgünkü gibi b:r 
§ekH borokrasisinin elınde kalır, Be1e -
diye Meclisi, dostların b iZ! alış\·e rişte 

görmeleri için yapılmıs bir meclis olmak
ta devam eder, yahud İstanbui beiediyesi 
ne fstanbulun haklarını müdafaa eder, 
ne de kendisine modern rolde bir faa!i
yet programı yapmamış bulunursa ben, 
vergiyi ancak kerhan veririn:. Bu tarzda 

SON POSTh. 

Resim il Makalat Grıye değil, vasıta .. 

Şubat 10 

r 
Sözün kısası 

-····-
Yaraşır Haspaya! 

E. Talu 

S eneler var ki ona akşamları, İ~ 
tanbulun, Beyoğlunun içki içileıl 

yerlerinde raslarım. Pencerey~ yakın biı 
masanın başında. bahçe gibi donattığı 
meze sofrasından neş'e ve neşatım taze-. 
ler. Akşamcılığın acemisi olmadığı. ada~ 
ve erkanını uzun bir tecrübe neticesi o .. 
larak herkesten iyi bildiği, kadeh tutu• 
şundan, meze seçişinden bellidir. 

Kahve içmek niyetile karşısına oturan, 
yarım saat zor dayanarak, imrenip baş
tan çıkar. İçkiyi o, bir ayin mertebesine 
yükseltmiştir. 

Para kazanmak bahsinde insanlar ekseriyetle iki kısma 
ayrılırlar, bırinci kuımda bulunanlar için para .kazanmaıt 
bır gayedir, strf kazanmak için, biriktirmek için, saklamak 
için kazanırlar. İkinci kısımda bulunaniar için ise para ka
zanmak sadece ele bir vasıta geçirmek için ıstenHir. 

:"ara sarfedı'djği, muayyen bir hedefe dolt'n yürümek 
için kullanıldığı, işe yaradığı takdirde bir kıymet, kasada 
veya bankada saklandığı halde ise sadece bir klğıd parça· 
sından veya bir maden külıçefilnden ib:ıreı. faydasız bir 
maldır. Parayı harcetmek için kuanınız. 

Kendisine mahsus düsturları, ahkamı 
vardır. Güneş ufukta kaybolmadıkça ka~ 
dehe el sürmez. Raşeye mani olur diye 
meze sofrasında mutlaka yoğurt, yahud 
ki beyaz peynir bulundurur. Suyu raklo 
ya ölçü ile katar. Ayaklı kadehle, ffi\12jo 

tar kalmadıkça, içmez. 

[
~----------------s~OZj-

~~ ~1%*6- - ..._ ...... ._. -- -- ....... ~~~ -

Hasılı, tam bir işret meraklısıdır. 
Geçen bayram, çocukları, torunlar>, 

ziyaretine gitmişle!". O da, bunlara biraz· 
cık bahşiş, bol bol da nasihat vermiş. v~ 
bu meyanda. işretin fenalığından, ispir• 
tonun maddt ve manevt mazarratlann~ 

dan bahsetmiş. 

En güzel fotograf ı.r--·-................... : ... --.. -...... -.\1 Holivadda geni 

"Oğlunu HergUn hır fıkra Bir ızdtvac 
Bekleyen annl'I ,, Minaredeki deli Belılenluor 

Bu esnada, orada hazır bulunan, aşfıı 
nalarından biri, çocuklar el öpüp gitt!K~ 
ten sonra, ona sormuş: 

Bu resim, Nevyorlcta açılan matbuat 
fôtogra.fcılan aergbinde birinciliği ka
zanmıştır. Resmi çeken. Arthur Sasse is
minde bir gazete fotograf cısıdır ve ese-
rine: 
cOğlunu bekliyen anne:. ismini ver

rni~tir, ki hakikaten de, eser bu hissi bü
yük bir kudret ve bel!gatle ifade et
mektedir. 

Bir deli bir gün minareye çıkmıf, 
bir tür!ii indiremiyorlarmış. Yalvar
mışlar (inmemiş, korkutm~lar inme• 
miş. Velhasıl ne yaptılarsa indireme
mişler. Bir başka deli: 

- Ben ontL indiririm! 
Demiş, deniyi almış, birlikte yoltı 

çıkmt§lar, deli bir attar dükkanında 
eli kılıçlı bir karagöz görmq: 

- Bu. karagözfln kılıcı"ı ıs-terimi 
Demiş, deve derisi karagtiziln elin-

dekıi gene deve derisinden olan kılı-

1 
cını koparıp deliye vermi§ler. Deli, 
oteki delinin bu.lıındu~ minarenin 

1 
altına gelince bağırmı§: 

ı 

1 - Bana bak, 1Ja minareden iner
; Cin, yahu.d da minareyi fU elimde 
j gördüğün karagöz ?cılıcilır k8serim. 
1 Mina.redeki deli korkmuı: " 
: - Hemen iniyonıml i 
İ Demi§ ve minared~ inmi§. İ 
'-.. .. _._._. ......... ~------' 
Bisiklete binen 
Kedi 

Bu kedi üç bu
çuk yaşındadır. 

İngiliz olan efen· 
d.isini ziyadesil• 
aever ve hergün, 

bisikletinin arka .. 
11D.a, resimde gör
düğünüz gibi Jru, .. 

- Bu sözleri hangi yüz, suratla söyJ~ 
din? Verdiğin öğüdlerl kendin değil mf• 
sin tutmıyan? 
Herifceğiz zarif adammış. Gülmüş va 

fU fıkra ile mukabeie etmiş: 
- Softanın bi1'.i, camide, kadınlara, 

düzgün hakkında. vazediyormUf. Düzgürl 
rilrmek şöyle mekruhtur, böyle fenad1r, 
mezınuddur, falandır, filAndır .. diye. 

Cemaatin arasından bıri kalkınış: cBt 
hoca! demiş; bunlan sen ne yüzle söylil• 
yorsun! Senin kann bır gün bile sürme, 
.ınz~ düzgünsüz gezmezlt 

Hoa gülümsemiş: 
.._ Evet .. hakkınız var .. var, ammn. 

yaraşır haspaya!.> 

Ben bu fıkrayı de beğendim. i§ret me. 
ltifu olan zata da hak verdim. Her şeyi11 
bir cpüf • ., .. <ıfı vardır. Bütün mesele de 
onu bulup, iy'yi de kötüyü de kendi ken, 
dine yaraştırmaktadır. Doğru mu? 

, ıt!.Z..ı.. 
• -_.. ................ ·-······················••llt'9 .......... . 

ingilterede esrarengiz 
infilaklar devam ediyor 

alınan veııgiden de kimseye hayır gel .. rularak onunla 

SSn.ema arti8tl Clarlr Gable ile Carole 
Lombard, tık .defa olarak bir arada so
kafa çıknufls' w Gable'ııin f9"İJ'diğİ 
c.Budalanııı sevkleri> iırim1i filmin. galA 
milaamereabıde bulunmllflardır. Clark 
Gable'nin, bu yıldızla nleneceği IÖylen
mekted.ir. Resmim.is iki artisti. kol kola 
g~eriyor. 

Londra. 9 (A.A.) - Tedhiş harekeÖ 
devam etmektedir. Bu sabah, yangın çı
karıcı bir bomba, Edgware-road mahaUe-

mez. 

* Şu noktada ısrar etmek isterim: İstan-
bul kendi kendini idareye ve hayatını ıs
laha kadir bir şehirdir. Eğer, İstanbul 
şehrinde de bu kudret, bu hayat kabili -
yeti yoksa, nafile yere uğraşmıya lüzum 
olamaz. O zaman dükklnı kapamak ve 
ciflas! > borusunu çalmak icab eder. Tür· 
kiyenin bugün dahi, gerek iş ve gerek in
san evsafı bakımından kaymak kısmını 
teşkil eden !stanbulda. belediyenin Tür
kiyede icadı tarihindenberi işliyen ve hiç 
bir zaman iyi mahsul ve.rmemi'.? olan 
cansız şekil borokrasisini canlandırmak. 
İstanbul şehrinin kalkınması için birin
ci şarttır. Şimdiye kadar yapıları. tecrübe 
eski usulün bir paralık kıymetı olmadı -
ğını göstermiştir. Bir kere de şu şehirde 
yeni bir belediye ruhu yaratma t ecrübe
sine girişmeği istemek hakkımızdır. Bu 
hakkı kullanarak diyorum ki: 

c- Bay Kırdar, sen İstanbul beled:ye
sine yeni bir ruh verirsen, sen de benden 
takatimin son haddine kadar para iste, 

ıehri gezer. Bu ke- Çiçekten, ışıktan nefret sinde bir yangın başlangıcına sebebiyet 
di otomobilden eden hir kadın evinde vermiştir. Derhal haberdar edilen tt!a-
hiç hoşlanmaz. Öl· 

0 
.. lu.. bulundu iye efradı. bombayı süratle s!Sndürmü~ 

dürseniz, otomobi· !erdir. Ambalaj kağıdı tomarlarına ko • 
le binmez. Gürül· İngiJst.ered~ her türlil ~ nefret nulmuş olan diğer iki bomba da Gingl• 
tüden de hazzet.. eden, !kimseye yüzünü göstermiyen, 9 gross istasyonu antreposunun önünde f?Y. 
mez. KlAsik musf.. senedir satın aldığı, etrafı türlü türlü filak etmiş ise de bir güna hasara aebs ' 
kiye bayılır. caz yabani ağaçlarla bürilnmi14, kapanmış biyet vermemiftir. 
sesi duyunca ta- villasından bir ad1m dışarıya atmıyan 
hanlarını yağlar, evin en sessiz köşeleri- yaşlıca !bir kadın, evinde ölü olarak Bulaar Kralı Prens Pol 
ne kaçar. bwlunmudur. F'ilvaki, ytizünüı daima 6 

=============kalın bir peçe ile herke1'ten saklıyan ile görüşecek 
veririm. Fakat, yalnız bu halde kaldıkça 
devletten para istemek ayıp, millet büt
çesine yük olmak ~nah, istikrazlarla 
belediye bütçesini ağır masraflar altına 
sokmak ta hata olur.ı. 

İlave edeyim ki LO.tfi Kırdar, bu za -
rureti anlıyan insandır. Yalnız kendisin-

den cesaret ve cür'et istemeliyiz. Ancak, 
böyle bir fikir ve ruh hamlesiledir ki, ls
tanbulda yeni tarzda bir belediye kur -
mıya muvaffak olabilecektir! 

Muhittin Birgen 

bu esrarengiz kadın, geceleri sokağa çı- Sofya. g (A.A.) _ Bir kaç gündenberl 
kardl. Evinin pancurlan daima inik ! . ed b l .Kral B rl vaıond• 
d 1 d kal k._ğıdl ka svıçr e u unan o s, ~ 

urur, pencere er e ın a ar pa b • d" k ldıv .. d d~ .. ünd . uraya onece sanu gllUl gore e 
lı bulunurdtL Kapının on e biriken .. B ı ...... d d bir üdd '-alard 

.. t · ı · Ü h · 'b lm nuşte e'-6. a a m et ... 
8

1
? . şış: e~ d~ ! eyı m~c;· liko kaUJ: poö- Kral Naibi Prens Pol ile görü~cekür. 
ıs ıçen gır 151 zaman. uar g ... • •••••••••••••••• _ ........... - ................ ---•• --

rünen kadım ölil olarak bulmuştur. 
Evde, yiyece'k, içecek namına hiçbir 
şey bulunmamıştır. 

Esrarengiz kadın çiçeklerden nefret 
ederdi. Bahçesinde bir gül açınca he -
men koparır, komşulanmn bahçest ne 
atardı. 

TAKViM 

ŞUBAT 

i'uıai Mile 10 Arabi ••• 
llM uu - R.ıımi - -:.ı lHllı:aoaıı ICM&ıa 

28 1939 SiCi 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI CUMA 
Bir ik: gün evvel Denizbank binasında çalı§anlar camla

rın birdenbire şangırdamıya başladığını duydular, mas::ılar 
da ~a!lanıyordu. Sokağa fırlıyacak dereced!! fazla korkan
lar olup o1macığını bilmiyoruz, fakat sarsmtı zelzeleye 
ham!edildi ve ilk heyecan geçince rasadhaneye baş vuru-

iSTER 1 NAN, 

larak zelzele hakkmda malumat istenildi. Halbuki zelzele: 
olmamıştı, olmayınra da rasadhanede mahlmat yoktu. O 
zamn htlkmed;ldi ki Denizbank binası kaypak bir toprağın 
üzerine yapı1mıştır, toprak zamanla pekleşerek bina otur
dukça sarsılmaktadır. Fakat bu hükmün doğrıı olduğuna: 

iSTER INANMAI 

UONEŞ 

.). u. 
' 02 
1 27 

Otla 

D, u. 
z. t2 ;t8 

li., 6 u 

Zilhicce 
tMSAK_ 

s . o. 

20 6 S2 
11 41 -

İ.lciııdl Alcpm y.ua_ 

s. D. s. D. s. p. 

16 17 17 36 19 01 

9 41 tll - 1 '' --



10 Şubat SON POSTA 

: Bonenin nutkuna S4WııOllC__,, 
R M k h d d d i ......................................................... , Berlinden bir cevab .A[ E ~ 

us- ançu o u u un a Balkan Antantı Konseyi Berlin 9 (A.A.J - Korespondana • ita/yanın Afrikadaki 

Yeni çarpışmalar oldu 4 gün teahhüre uğradı ~~;~~:!k, .:.::~~ yıı~~~.: tahşidatı kim için 

Japonlar biri sübay 14 kişi kaybettiler, Sovyetlcr 
tarafında 1 ölü iki yaralı var ... 

Bükreş 9 (AA.) - Sanıldığı- tı mevzuu bahsederek diyor ki: ve ne için? 
na göre, Balkan Antantı Konseyi- cFransız Hariciye Nazın, Almanya 
nin içtimaı 4 günlük ufak bir te- ile Fransa arnsında imzalanan dek1a • 
ahhurla 20 Şubatta vukua ~le. rasyonu tanıamile tasvib eden ve ild 
cektir. rnemlek~t arasmda iyi bir anlaşmayı 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

a 

Moskova 9 (AA.) - 6 Şubat tari -
hinde Japon ve Mançuko askerlerin -
den mürekkeb bir mü!reze bir Sov -
Yet hudud devriyesine Argun nehrin
deki 227 numaralı Sovyet adasında 
teğmen Yuşko'nun idaresi altında bu • 
iunurken, ateş açmıştır. Sovyet devri
yesi mukabele ederek Japon - Mançu
ko müfrezeslni kendi hudud karakol -
farına doğru ric'ate mecbur etmi~tir. 
Onların tarafından 5 ölü ve yaralı var
dır. Sovy~tlcrin hiç zayiatı yoktur. 

püskürtmüş ve Japon - Mançuko müf
rezesini bu adadan tardet.mi.ştir. Japon
lar biri sübay olmak üzere 1 O kişi kay
betmişlerdir. Sovyetler tarafında bir 
ölü ve 2 yarrlı Yardır. 

Gazetecilere Konsey müzake • bütün kalbile arzu etmiyece!t tek bir 
ratını takib etmek imkanını ver- Fr~msızın bulunmadığını ifade eden 
mek üzere matbuat ıkonferansıı sözleri bütün Almanyada kayıdsız ve 
da 4 gün için geri bırakılm1~ır. şartsız olarak tasvib edileceğine şüphe 

\ yoktur. 
·························································'' 

D 
ngiliz başvekili Mister Çe:nberlaynin 

Fransız - İngiliz tesanüdü hakkında 

bir kaç gün evvel söylemi~ olduğu nutuk 
mevcud statükoyu değiştireceğe benzi • 
yor. Çünkü İtalyanın Trablusgarb ve 
Bingaziye birdenbire otuz bin kişilik ye
ni bir kuvvet sevketmiye karar vermesi. 
bu nutkun ferdasına tesadüf etmiştir. 

İtalyanın bu tarzı hareketi hakikaten İn· 
giltereye fiili bir cevab mıdır? Yoksa. 
önümüzdeki ilkbaharda ahvalin alabile
ceği şeklin bilinmemesinden dolayı baı 

vurulmuş br ihtiyat tedbiri midır? Bu 
noktalar kat'! olarak tesbit edilemez. Fa· 
kat Fransanm bir müddettenben fimait 
Afrikadaki müftemlekelerine bır haylt 
kıt'a nakJetmi~ olduğu nazarı dikkate • 
lınırsa İtalyanın bu haie karşı bir kuv· 
vet tevazünü tesisine teşebbüs etmis ol
ması hatıra gelebilir. Fakat Fransanın 
bu tahşidatı yeni değ;ldir. Bu böyle olun· 
ca, İtalyanın Trablnsgarba yeniden otuı 
bin kişi sevketıniye kı:ılloşmasını Fransa
ya olduğu kadar İngiltereye karşı da bir 
cevab saymak muvafık olur. 

7 Şubat tarihınde," Japon - Mançuko 
rnüfrezes· Mançuko topraklarından teğ 
men Yuşko'nun devriye koluna ağır 
rnitr:.llyözlcrle tekrar ateş açmış ve 227 
numaralı adayR da 40 kişi tahşid ede
rek hücuma geçmiştir. Takviye kıtaa
tı alan Yuşko müfrezesi bu taarruzu 

Toky<>'caki Sovyet masla,hatgüza .. 
rı, keyfiyeti Japon hükfuneti nezdinde 
protestoya ve daha birkaç gün evvel 
Japon hükumetine yapılan ihtara rağ
men Japon - Mançuko kuvvetlerinin 
tahrikata devam ettik1erini beyana 
memur edilmiştir. 

25 Teşrinisa.ni 1911 tarihinde Çin 
ile Rus İmparatorluğu arasında akte
dilcn Çiçihar anlaşması gerek 22 7 nu
maralı adanın gerek 31 Kanunusanide 
bir mirsadernanin vukubulduğ\ıı 2 79 
numaralı adanın Rusyaya aid olduğu
nu tasrih etmektedir. 

Fransız - İngiliz askeri ittifakı 
etrafında Romada yapılan tefsirler 

Roma 9 (A.A) - Stefani Ajansı duğu şekilde, bittabi tedafüidir. Fa -
bildiriyor: kat, bu kelimenin manası üzerinde faz-
«İnformaziono Diplomatica> aşağıda- la hayale kapılmamak lazımdır. Fran-

ki tebliği neşretmektedir: sız - İngiliz askerl ittifakı tedafüi mi • 
İngiliz Başveki:i Çembetlayn'in Fran dir, yoksa totaliter devletlere karşı bir 

la ile İngiltere arasında siyasi ve aske- tecavüz harbini de tazammun ediyor 
ri sıkı tesanüd hakkındaki nufku Ro - mu? İşte bfürunesi tla.z.ım oran dilıet 
inanın mezkur mehafilinde hiçbir hay- budur. 
ret uyandırma.mıştır. Ancak şimdilik bu ikinci faraziyeyi 

Daha evvelce de, Çember1any Roma- müstebat görmek IAzımdır. Çünkü ak· 
da bulundu~ıu zaman ve Avam Kama - si takdirde İtalyan - İngiliz anlaşma -
rasında muhtelif vesilelerJe ayni sarih sile Fransız - Alman deklerasyonunun 
beyanatta bulunmuştu. manası kalmaz. Bununla beraber is • 

Yen·i Yugoslav 
kabinesine itimr d 
Belgrad 9 (A.A.) - Havas ajansı bil -

diriyor: 
Meclisin, divanı seçmek ve yeni hü~u

metin beyannamesini ciinlemek için ~ele
cek hafta başlarında içtimaa davet edile
ceği zannedilmektedir. Hükumetin ekse· 
riyeti kazanacağına muhakkak nazarlle 
bakılmaktadır. Stoyadinoviç listesinde se
çilen meb'uslardan Tsve!koviç tarafına 
geçenler gittikçe artıyor. Daha Pazartesi 
günü Stoyadinoviçin etrafında 174 meb'us 
'Vardı. Bugün bu aded yüze inmektedir. 

Belgrad 9 (A.A.) - Havas aJansı bil -
diriyor: 
Hırvat partisi, Stoyadinoviçin politi

kasını şiddetle ten!d:i ve bu politikanın 
devlet için en mühim bir mesele olan 
Hırvatlarla anlaşma meselesindeki tam 
ınuvaffakiyetsizliğini tebarüz ettırmekte 
berdevamdır. 

Bu parti, Tsvetkoviç hükumeti hakkın
da ve hükumet beyannamesine intizaren 
şimdilik teveccühkarane bir bekleme si
yaseti tak:b etmektedir. 

ital ııank: r Yurwoslc~v -
es i muhari lerini 

Fakat Alrr.anya zayıf ve silahsız i -
ken de Fransanın ona karşı uzlaşıcı bir 
zihniyetle hareket ettiği yolundaki be
yanatını ise Almanya pek kabul ede -
mez. 

İtaJva ile Fransa arasında mevcud 
ihti~aflan Fransamn bert.oral etmeğe 
çalıştıi!ına dair Bone'nlııı beyanatına 

gelince, bunun Romada tasvib edilece
ği çok süphelidir. 

İspa'nyaya ~lince, Ö{y:~ an1ıaşı1ıyor 
ki. Fransa. Ciimhuriyetçi İspanyol1ara 
yaptığı maddt ve manevt milzaheretin 
ne kadar İı-panyol kanma mal olduğu
nu Gennal Frankonun unuttuğunu 
tahmin eff ivor. Fransa kendi cenubu 
garbi hududlannda emniyetinin nasıl 

tehlikeye düşmes'ni istemiyorsa Gene
ra l Franko da İc;panyol milletin;n men
faat ve hıklarına dokunacak hiçbir şe
vin Fransa taıafından yapıhmamasm1 

Şu halde: Münih konferansını mfttea • 
kıb Almanya ile tngmere arasında im • 
zalanan itilafın ve Alman • Fransız dek· 

. . larasyonu ile İtalyan . İngiliz anlaşma • 
Ne Fransan•n. ne 1n~•lterenın, ne de sını tatbik mevkiine kQymanın ne ma • 

beklemekte haklıdır. 

Amerikanın Almanyaya karşı düşman- nası kalır? Nitekim avnı suali kendi ken
lık bec:1cmediğinden emin olmıyan tek dilerine soran İtalya~ların da buna bir 
bir memleket bulunmad~ğını Bone söy mukni cevab veremedikieri görülüyor. 
lerken o.~~nl.a b.erabenz. An.cak ?u Bütün bu ahval gösteriyor ki Avrupada· 
bPraberhı?ımız mılletler bahsindedır. ki vaziyet istikrar bulmu~ olmaktan uzak 
Filhakika Almanya son /?Ünlerde bu bir intizar devresindedir. Gelecekteki 
demokrasilerd~n bi~nin .?ükfuneti ta- ahvalin nasıl bir inkişaf arzedeceği bi!i
rafından kcndıne karşı dusmanlık bes- nemediğinden dolayı herkes hazırMdı 
lendifünir. deliTierini m~c:;ahede ~tmiş- vaziyette bulunmayı tercih ediyor. Dü:ı· 
tir. Ve bunlan Fransa bılmemezlik e - ya bir silahlı kamp haline gelmiştir. Ku-
demez. laklar kirişte ilk tehlike işaretini bekli

Fransanın faşist aleyhtan mehafili, tikbal hakkında kat'i bir hüküm ver -

belki de biraz izam ettikleri sevinçleri rnek doğru olamaz har' retle k~rşıla ' arasında İtalyanın Çemberlayn tara - Mes'ul Roma m~hafilindeki kanaate \. Ct. yor ar Adana heledive 
meclisi feshedildi 

yor. Görülen asabiyet bundan dol:ıyıdır. 
Bu gibi ahvald~ yanlış bir hareketin bir 
kazaya sebebiyet vermesi kadar kork\16 
lacak hiç bir şey yoktur. Çünkü kaybol • 
makta bulunan §UUrun yerini şuursuzluk 
alıyor. - Selim Ragıp Emeç 

fından yapılan beyanat karşısında sin- göre, İtalya, sulh siyaseti takibin_e .de- Roma 9 (AA) _ Yugoslavya sabık 
diğinden ibahset.mektedir. Bu mehafil, vam etmekle beraber yukarıda çızılen 

1 

muharibleri, meçhul İtalyan askeri a • 
bir kere daha ve pek çok aldanıyor. vaziyetin icabatın<1 tevessül etmek mec bidesine bir çelenk koymuşlardır. Bu Adana, 9 (Husust) - Adana belediye 
Çünkü faşist İtalya Fransa ile İngil - buriyetindedir ki, bu da İtalyan mille- esnada halk, Kral İkinci Pierre ile Na- meclisinin feshi hakkındaki karar bu
tere arasında bilfiil hakiki bir nskerl tinin askeri hazırlığını ilerletmek ve ibi hükılrnet Prens Paul'ün ve Yu(J'oslav gün Ankaradan Vilayete tebliğ olundu. 
ittifakın mevcud olduğunu dün öğren- mükemmell~tirmek için daha büyük yayı alkış:ıyordu. Yugoslav sabık mu- Vedad Rüştfı, yeni yapılacak intihabın 
rniş değildir. Bunu çoktanberi bH.iyor. bir gayret sarfı zaruri olduğudur. Bu 'haribleri, ittılya Kralı ~ Habeşistan sonuna kadar Vekalet tarabndan Be-
Bu askeri ittifaknı mahiyeti yazılı ol • gayret, sarledilecektir. İmparatorile Kont Ciano tarafından lediyc reis vekilliğine tayin edildi. 

Edirne 5 meb'u~ 
Çıkaracak 

Almanya Yahudilerinden 
bir kısmı Hataya 

yerleşmek istemişler 
Adana, 9 (Hususi) - Almanya Ya

hudilerinden bir kısım Hataya gelmek 
Ve orada yerleşmek için Hatay hükft -
nıetine müracaat etmişlerdir. Bu mü -
.racaate me.nfi cevnb verilmiştir. 

İngiliz Büyük Erkanı 
Harbiye Reisi Kudüste 

Londra 9 (Hususi) - Mısırdaki İngi • 
liz kuvvetlerini teftiş etmiş olan büyük 
erkanı harbiye umum reisi Lord Goth, 
bugün İskenderiyeden Filistine visıl ol
nıuştur. 

Lord Goth, bir zırhlı otomobil ve sn -
'lari kıtaatının refakatile Gaz.hadan doğ
tu Kudüse gitmiştir. 

Fotoğraf müsabakası 
.. Ankara 9 (A.A.) - Alınan malfunata 

gore, Ankara Halkevi ar şubesi amatörler 
:rasında bir fotoğraf müsabakası açmış· 

1
.:· Müsabaka, memleket güzelliklerini 

gostere "lik n san'atkarane fotoğrafların teş-
t1 Ve teşhiridir. Müsabaka müddeti 7 
'1in arta "kadar ve bu tarihe kadar Halke -
l1 ~ gonderilecek .fotoğraflar bir jüri he
r:.tı :arafından ayrılarak birinciye elli, 
..,:~ıy~ 2.5. üçüncüye 20, dördüncüye 15 
Cekt·eşıncıyc de 10 lira mükafat verile • 

ır. 

-------
Papa hasta 

V'atllt 9 
llyeu an: (A.A.) - Papanın sfhhl va-

endışe tevlid etmektedir. 

ingilterede halk için 
madeni sığınaklar 

yapılıyor 
Londra 9 (A.A.) - cHava taarruzla -

nna karşı tedbirlel"> dairesi halka mec
canen dağıtılmak ilzere madeni sığınak
lar yapmaktadır. Bunlardan dört. altı ve 
hattı daha fazla kimseyi barındıracak bü
yüklükte olanlann imali tesri edilmekte
dir. Yıllık varidatı 250 sterlingi geçml

kabul edilmişlerdir. Bu suretle Şehir Meclisi derhal dağı- Edirne (Hususi) - Memleketimizin her 
Yugoslavlar hakkında İtalyadaki se- Jacaktır ve şimdiki reis vazife başın - tarafınd.t olduğu gibi şehrımizde de in • 

yahatleri esnasmda hararetli nümayiş- dan aynlacaktır. Yeni seçimin meb'us 'ihab faalfyeü hararetle devam etmek • 
ler yapılmıcştır. intihabı sonunda yapılacağı tahmin e • tedir. Yapılan tahmini hesablara göre bu 

Yugoslav sabık muharibleri, İtalyan dilmektedir. lntihab devresinde Edime vilayetinin 5 
sabık muhariblerini Yugoslavyaya da- meb'us çıkaracağı anl~lınaktadır. Edb-· 

vet e'rni~Jerdir. ·ıskenderunda Tork ne merkez kazası intihabatmı tanzfm v• 

F ·' • ı· k f ,J idare edecek olan teftiJ heyeti teşekkül 
f 1 1'1 on r ransını1 a gu .. mrUk mıntakası etmi11 ve faaliyete geçmıştir. Defterler 25 

Şubata kadar asılı ka'lacak.tır. 

müsbet müzakerelere 
dün başlandı 

yen herkesin bir meccani sığınağa hakkı Londra 9 (A.A.) - Fi lısEn Arabları 
olacak ve 250 l!!terllngden fazla varidatı heyetleri arasında hir anlaşmaya v.:ırıl -
olanların da sığınak satın alınası teshil ması üzerine Filistin konferansı çerçe -
edilecektir. lvesi dahilinde müsbet görüşmelere bu -

gün başlanabilmişti:. 

Adana, 9 (Hususi) - İskenderunda 
serbest Türle gümrilk mıntakası-nı tes
bit edecek heyet, fevkalade murahha
sımız Cevad Açıkahnın riyasetinde İs
kenderun<. geldi, tetkik faaliyetine ge
çildi. 

Beneş Nevyorkta 

üniversiteliler 
Vunanistanda 

Atina 9 (A.A.) - B~larında dok • 
tor Hıfzı VHdet olduğu halde İstanbul 
Üniversitesinden 34 kişilik bir talebe 
grupu bugün SelAnikten buraya gelmif 
ve istasyonda Üniversite heyetleri ta • 
rafından karplanmıştır. Türk Oniver • 
site talebesi öğl~ üzeri Üniversite Rek • 
törü tarafından kabul edilmi§ ve Rek 
tör Türk talebe şerefine bir lSğle yeme
ği vermiştir. Öğleden sonra Akropol 
ve müzeJ.eri gezen Türk talebe!'l Atin&• 
da 3 gün kalacaktır. 

Amerika filosunun Bugün öğleden sonra yapılan !ng'liz • 
Arab görüşmesine İngilizlerden Lod Ha
lifaks, Makdonald, Butler, Arablar ta • 
rafından ise bütün delegeler iştirak eyle

Nevyork 9 (A.A.) - Beneş, bugün 
buraya gelmiştir. Şerefine belediye da
iresinde parlak bir '.kabul resmi tertib 
olunmuştur. 

manevraları 

Vaşington 9 (A.A.) - Bahrive Ne -
zareti, Antil denizindeki büyük deniz 
manevralarının ilk safhasının hitama 
ermiş olduğunu haber vermektedir. 
Manevralnnn bu kısmı, Culebra ada
sına cali bir tanrruz icrasını ihtiva et • 

mekte idi, bu taarruz, 4 zırhlının mü -
rettebatı ve 60 tayyare tarafından ya-
pılmıstır. Bütün filonun manevra1ann 
15 Şubara kadar devam edecektir. Pro
gramda Panama !kanalının müdafaa
sı ekzersizleri vardır. 

Göring Yugoslav Hariciye 
Nazırına bir ziyafet verdi 
Berliıı. 9 (A.A.) - Görlng, şimdiye ka

dar Yugoslavyanın Berlin orta elçiliğin· 

de bulunınuı olan yeni Yugoslav Han • 
ciyı Nazırı M'arcobltih terefine bır ziya-
fet vermiftir-. • 

miştir. 

Bu toplantıda Arab delegelerinden H~
seyni Arab heyetinin noktai nazarını ge
niş surette izah etmiş ve hal sureti için 
müsbet tekliflerde bulunmuştur Bu A -

M. Beneş, Nevyokta 8 gün kalacak 
ve bu esnada şerefine tertib edilecek 
ziyafetlerde bulunacağı gibi konferans
lar da verecektir. 

nb d~larn~~u Jrenne ~n r~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

müzakereler cereyan etmiştir. Garı·b bı·r dava 
Yarın sabah ve <5ğleden sonra iki !n • 

giliz • Yahudi celsesi akdolunacaktır. 
Arab ve Yahudi deklarasyonları, pek 

muhtemel olarak yann akşam. birlikte 
olarak neşredilecektir. 

Faşist Yilhseh 
Konseyi 
Roma 9 (Husust) - Faşist yüksek 

konseyi yann akşam tekrar toplana -
caktır. 

Bu toplantıda, bilhassa harici siya -
sete müteallik meseleler görüşülecek -
tir. 

Davacı kadın salona girince hakime doğru ilerledi ve 
masasının üzerine bir demet saç bırakb 

Dün. Sultanahmed 1 inci IUlh ceza 1 Despina, dün mahkemeye girer gir neJlc 
mahkemesinde garib bir davaya bakıl .. elindeki bir yığın saçı masanın ilz ı.ne 

rnıştır. bırakmış ve: 
Llngada koqu olan Despina ile Va • - Bay h,kim, i§te lsbatım, demi{ r. 

siliki ve Marika :imıinde ü~ kadın eski 
bir husumetten dolayı kavga ede.n>.k, saç Neticede sübut delili elinde gelen ca
saça baş başa gc.lmiflerdir. İki korr.şu pinanın davası haklı görülerek. Vt. 1 ld 
Despinanın saçlannı yolup, ba~ pe • ve Marika 25 §er lira para cezasına f(j ab-
ripıı bir hale sokmuflardır. kfun edilmişlerdir. 



Etrüsk vapurunun 
iadesi düşünülüyor 

Vapur hakkında tetkikat yapan komisyon geminin 
teslim şartnamelerinde sürat keyfiyetine dair vazıh 

bir kayıd olmadığını tesbit etti 

Şuhat 10 

iT emiz olmıyan ve hileli Karadenizde yeni limanın Çatalağzmda 
mal satan dükkanlar yapılması muvafık görülüyor 

kapatıldı 
Ereğlideki gemi enkazı da temizlenip bir mendirek 

yapıla-:-ak liman mahfuz bir hale getirilecek 
Belediye, halkın sağlık durumunu y~ 

kından alakadar eden işlerle ısrarla mef

gul olmakta ve temizliğe riayet etmiyen 

b 1 d
. b 

1
. • Karadenizde yapılması mukarrer olan manında altmıştan fazia ~em! leşi bulun .. · 

ve e e ıye za ıta ta ımatnamesıne ay - . . . . . .. modern limanın yerını ve proJelerın. tet- maktadır. Limanın her tarafını k:ıplıyan 
Alınan tezglhlannda inşa edilerek 1 Bundan başka geminin tes1im şart - kırı hareket eden muesseseler hakkında kik etmek üzere Deniz Ticareti Müdür - bu enkaz Ereğlinin iç Uman denilen vt 

:JSımanımıza g~e<n Etrüsk vapurunun, namelerinde sürat keyf'yetine dair va- <'Czai takibat yapmaktadır. lüğünde toplanan komisyon çalışmaları -ı dış limana göre çok daha mahfuz bulu • 
pek kısa bir zaman sonra sürat kudre - zıh bir sarahat de mevcud olmadığı Bu cümleden olarak Eminönü. mınta _ na dün de geç vakte kadar devam et - nan mm takasına fırtınalı havalarda gee 
tinden kaybetmesi üzerine, tetkikat i - görülın~tür. kasında temizlik işlerim? riayet etmiyen miştir. Komisyon raporunu hazırlarl"ak - milerin girmesini imkansız bir hale gem 
çin Deniz Ticareti Müdürlüğünde te - Bu sürat noksanlığı üzerinde tadilat bir otel. eksik ekmek çıkardığı tcsbit e- tadır. Yapılan tetkikler sonunda büyük tirmiştir. Bundan başkl Ereğ'J;: limanı 
'ekkül eden komisyon, faa11yetini neti- yapılması için Etrüsk'ün tekrar ma - limanın Çatalağzında yapılmasının mu - batı ve karayel rüzgarlanna da maruz • 

Tabii vaziyeti itibarile nisbeten mah • 
fuz bulunan Ereğlinin 3,5--4 milyon liri 
sarfile gemi leşlerinin temizlenerek vı 
300 metrelik bir mendirek yapılarak mü
kemmel bir liman haline getirileceği an
laşılmaktadır. Bu hususta hükumet k~ 
misyon raporundan sonra kat'i kararıııl 
verecektir. 

celendirmek üzeredir. halli imaline gönderilip gönderilmeme- dilen bir fırın, karışık kahve satan bir vafık olduğu anlaşılmaktadır. Etibank ta- dur. 
Komisyonun dün.kil to{klanttsmda si meselesinin aynca karar altına alın- kuru kahveci, kokmuş balıktan sardalye rafından yapılacak olan Çatalağzı lima-

Etrüsk vapurunun muayene şehadet - ması düşiinülınektedir. yapan bir balık tuzlayıcısı dükkanı kapa- nı techizt ve tesisat itibarile, dünyanın 
namesi tekrar tetkik edilmiştir. Bugü- tılmıştır. en modern limanlırından bıri olacaktır. 

ne kadar Vakı. t-tkı'kat .,..nunda varılan Müfettişler direktif almak için "° '7V Ankar • d ki Bunlardan başka gene Eminönü kazası Burada en son sistem boşaltma ve yük -
netice şudur: aya gı ece er dahilinde sıhht şartlara riayet etmiyen letme tertibatı vücuda getırilecek, on üç 

Etril.Sk vapurunun ocaklannda hara- Denizbankta tetkik ve teftişler yap - büyük vapur Çatalağzı nhtımlarına ay-
ret kuvveti fazla olan Alınan kömürü makta olan müfettişler, şimtliye kadar bir kaç lokanta ve birahane hakkında da 

. ni zamanda yanaıabilecek ve ayni za -
yakıldığı ve g~i de 00. bulunduğu vardıklan neticeler hakkında alakadar aynı suretle kapatma cezası tatbik edil-
takdirde, 13 mil sürat temin edilmek - makamlara izahat vermek ve yeni di - miştir. manda yükünü boşaltacak ve yük ala • 

k .n Anka gid bilecektir. Bundan başka limanda bu 13 Palamut ı·hrac · · 
!.:d~~r:~:s-:;~a:~pı~ ~~~~.a~:niz~=: Um~a~üdü~ lhrac edilecek UzUmlerin vapurdan başka 25 gemi de barınabile - hazırı:~~:mnamesı 
tad11At dolayısile süratinden bir mil Yusuf Ziya Erzin de, bankanın yeni rutubet derecesi teshil edildi cektiı\ Çata1~zı limanı, 11-12 milyon 
e~. Geminin 'JÜ}dıfi blılun.du- kadro ve bütçesini tasdik ettirmek ü - . . . . Türk lirası .sarfile üç senede ikmal edil- İktısad Vekaleti, ihracat kontrol da)•. 
ğu zamanlarda, bilhassa fırtınalı hava- zere bir iki güne kadar Ankaraya lıare- İ.ktıs.ad Vekiletı,_ ~emle~etımızden ih- mi§ olacaktır. resi, palamut mahsulünün ihracında, ~ 
}arda süratin daha ~ğı düştüğü tesbit ket edecektir. Umum Müdür Ankara - raç edilecek ~uru u~rnlerın azamt ~tu· Ayrıca Ereğlide de bir limanın yaptı • lerin renk. irilik ve ağırlıklarını na.zarı 
edilm

;Jt E "'-'- S M _ d eni srnarlanacak vapurlar hak - bet derecelerıni tesbıt ederek alAkadar- rılaca~ı söylenmektedir. Tabii bir lim::ın itibara alarak tipleri tesbite karar ve~ 
"'j'"ır. sasen ı ı-uA, m ve ara a Y ı 1 bildi . tir B .. 7 8 n 6 

kasın kazanlaıı Etrilsk ti :f:nde değil • kında da VekAletle temaslar yapacak- ara rnuş · u esas'\ gore • . :. •ı halinde bulunan Ereğlı, temizlenmeğe ve rniş ve buna aid bir esas hazırlamıştır. Btı 
p t 17, 18 ve 19 numaralı standard Uzum ayıklanmağa muhtaçtır Bugün Ere~li li- esas yakında tatbik olunacaktır. 

~~ 1~ t~~rik buru~ ü~m tipkri~n ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mllt~f errllt ı 

BugDn gGmrDk ll:omOsyoncluk 
imtihanı yaptlacak 

cektir. 

Bir hırsız kaçarken batını oeme 
Gfunrllk komiıy<>nculu~ ve komis- çarpıp yaralıınc'ı 

yoncuhık mai~ memurluğu için açı-
lan :imtihan bugü öğled 1 t _ Çukur.kanda oturan 19 yaŞ'lnda Fetr 
'8.nbol ~e; ~~ hi, dün gece HilAl sinemasında İh8a • 
yapılacaktır · e nın büfe~inden çikolata çalarken gö • 
İmtiha d ft-L rülınü~r. Hırsız kaçarken ba§mı ka-

n a muva d;J\ olan kombyon- pı camına çarparak: yaralarunı.ştır. Fet.-
" matyetlerlne musaddak ~h1i~ - hi, Cerırahpqa hastanesine götüıillmiıf 
meler verilecek, muvaffak olamıyan - t ·· 
!ar, gQmri1k işlerini takibden menedi - ur. 
feceklerdir. Bir kaeketc;I lmalAthaneslnde 

Ortamektab mOdOrlerl toplandtler 
yangın çıktı 

Dün gece saat l,45 te Mercanda Ti-

0 
Ortamekteıb müdürleri, dün ~ğ~l ~ caret haııındaki kısketçi Yervant Se
~u arte.mektebinde Maariı Mildürü merciyanın imalAthanesinden yangın 

Tevfik Kutun reisliği altında topla- çılon1'hr. İtiaiye ateşi söndürmüşüi.r. 
narak Maarü Şilrasma arzedilecek e - Binanın sigortalı olup olmadığı hak • 
aasJan tesbit ile m~gul olmuşlardır. kında tahkikat yapılmaktadır. 

Şehir meclisinin toplantısmda Beşiktaş 
parkı münakaşaya sebeb oldu 

Azadan biri mezarlığın tamamen park haline getirilme
ıine müsaade edilmemesi dolayısile Müzeler idaresinin 

imar hareketlerine engel olduğunu söyledi 

İstanbul Şehir Meclisı dün de toplan • 
tılarma devam etm.iftir. Geçen celsenin 
zaptı okunduktan ıonra Beşiktaşta Ab -
basağa mezar lığının bir kısmının park 
haline ifrağ! hakkındaki mazbata mü • 
nakllf&Jl mucib olmuştur. Söz ılan Ab
dülkad!r Ziya, bu dvann tlmilen park 
haline sokulmasını. mezar taşlarının bat
ka tarafa nakledilerek muhaf aıasmı is • 
temlftir. Mezarlıklar müdürü. izahat ver
mif ve: 

Hamdi Rasim: 
- Bir kısmını p:ırk haline koyarken 

burada bulunan ta2ları naklettireceği z. 

Taşlar biraz öteye hep beraber nakledil
sin de, Beşikta§ ta bir p:ırka kavuşsun.> 
sCizlerini söylemiştir. 
Mezarlıklar müdürü tekrar izahat ver

miş, müzenin kararına ittıba etmek za • 
ruretinde bulunulduğunu söylemiıtir. 
Mazbata tekrar tetkik için makama iade 
edilmiftlr. 

- Halk. buranın park olmasını isti- Beyoğlunda Tak.!im nahiyesi hududu 
yordu. Müzelerden sorduk. Ancak bir içindeki Çöplükçeşme sokağımn Denker 
hmundan istifade edebilirain.i.ı aevabl!lı olarak tev.sirni iatenmekte id1. Azalar bu 
ıldık• demi§tir. kelimeye itiraz etmişler, daha müna&i • 

Ahmed Halid: binin bulunmasını ıiltemi.şlerdir. Teklif 
- Müzeler ideresi imar hareketlerine aid olduğu encilmene ıadc olunmuştur. 

dalına engel olmaktadır. Mazbatayı red- Ruznamedekl diğer maddelerin müza • 
ded.iyonım. Abbasağa mezarlığı kArnilen kereleri bittikten sonra gelecek toplantı
park okııalıdırl mütaleasında bulunmU§· !arın &lı w Cuma g'.inleti yapılma.sına 
tur. karar Terilefek :mecw dağılmıştır. 

rutubet dereceleri yüzde 17 yi geçmiye- •----. k!ldar 
cektir. 

10, 11, 12, 21, ve 22 numaralı standard 
tiplerin azami rutubet derecesi yüzde 18 
olarak tesbit olunmuştur. 

Yeni esasların tatbikine derhal baılan
rnıştır. Al!kadarlar, Vekaletin ihraç mev 
siminde bir kısım üzümlerimizin Adeta 
çamur halinde ihracına. mani olmak nze
re aldığı bu Uizumlu tedbirleri mem -
nuniyetle karşılamaktadırlar . ........................................................... _. 

Yalnız i PEK' te devam ediyor 

Yer bulamaıpy geri dönen yft.derce kitinia umumi talebi üzeriae 

T AKS:M SiNEMASINDA 
Görü.memiş bir muvoffakiyetle gösterilmekte olan 

Rudolf Valentlno ve V llma Banky 
r'.in rr.ul b •€m tamaH,lri 

ŞE~~l~k .~~LU 
ŞARK FiLMi Bir Hafta Daha Gösterilecektir. 

Görmeyenlerin bu fırsattan iııtifade etmeleri. 

Yunanistana mühim miktarda 
arpa ihraç edilecek 

Şeh.ıimDdett alAkadarlara gelen ha • 

berlere ganı, Yunan hükfuneti, ıer~st 

dövizle on bin ton arpa ithal edilmek ü

zere müsaade vermiıtir. Bu mikdarın 

3500 tonu doğrudan doğruya Yuna?! Zi • 

raat Bankası tarafından ithal olunacak -
tır. Yunan hüknmetinin bu müsaadesi 

üzerine memleketimizden Yunanistana 

mühim mikdarda arpa gönderiieceği an
laşılmaktadır. .............................................................. 

ŞEHiR TiYATROSU 
Tepebatı Dram 
ale~am S. 20.$) 

Bir Misafir Oeldl 
lırtiklil ~addf!ll Komedi 

Akııım S. 20,'° 
Yenlıfhkler Komedyaaı 

HALK OPERETi 
Bu akıam 9 da 

MODERN KIZLAR 
80D tem8il 

Camarteıi ve Pazar aıatiae 
ve ıuyare 

ESKi HAMAM ESKl TAS 

Şehzlldebaşı TURAN Tiyatrosunda 
Buaqam büyüle müamero 
artİ•t Adnan Ôz~I geceai 

deterli muganniye Mııalli, 
üıtat kenıanr Sadi ve ar
kadaılan. Ertutrul Sadi Tele 

tiyatrosu aan'atJcarları, 

tekmil kumpanya 

ÇAMURDA BiR ZAMBAK 
Komedi 3 perde komik Dümbüllü Lımail ve 
Hüaeyin PANSiYONCU CEVRiYE komedi 
1 perde okayuca .Semlbı, Mişel varyeteııi ve 

fevkallde protram. Ftatlarda sam yoktur, 



lzmir belediyesi 4 yıllık 
çalışmalarına başladı 

Garaj santral binasının ilk kab, çocuk ·hastanesinin 
Üçüncü kab bitti. Hal santral binasile ekmek 

fabrikasının inşasına da bqlanmak üzere 

~ ~ Bey. sporun 
~ ~l'i •de gittikçe taad • 

tdi1or ... 

• .• Amerikacıa garib bJr 
güre, icad edilmif bizim 
bildiğitniz gürege hiç ben· 

semiyormUf ••• 

... tki pehltvan da ça -
mur banyosunun içinde 

· gilı'eWodarDUf ... 

Hasan Bey - Yeni bir 
ıey değiL azizım, yalmur-

. lu havalarda bizim çocuk
lar onu Taksım stadya • 
muncla aeııelerdenberi ya • 
parlar. 

... . 
Anadolunun en eski ve 

tarihi şehri: Bitlis 
Bitlis ve civanndaki kasabalar yıllarca birçok 
mücadelelere sahne olmuş, ve bu yüzden de 

müteaddid metin kaleler inp eclilmiım 

• 
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BENZER 
S ulultuleden (Ne!phsultan ma- minde IUl'8hl oım aurahiyi pteı • 

hallesi) geçiyordum. Karplık· di: * iki nin tapılan önünde i:ki kadm - Bak bu IUDhtye, i1zerlnde çl99li 
dur.muş, biıtirlem.t ~~ de var. Kocam aldı. 
ll'anımdarc kop koşa geçen çocuklar • Elinde tencere otan teıoereyi hava-
m birine .arc1um: · ,.. kaldırdı: 

- Tencereme bU, tenceNıme, hem 
- Orada m 'ftl'T de kalaylı, tam iki Hn! 
- Çingene bvpn oluyor. Biz de İşim vardL Daha fazla ee1redeme • 

1011 POSTA 

~/ 
Kürklü ve kürksüz 

mantolar Bir vapur gişesile birka 
ev soyan hırsız yakaland 
Yirmi giindenberi zabıta refakatinde dolaşbnlarak 
soyduğu yerler tesbit edilen suçlu tevkif olundu 

..,.. fidlyoınız. dim, yOrCldüm. 
O ana bdaı- Çingene kavgam gör • 'li Zabıta, uzun bir müddettenberi a • olan İlya ve Sami, beni apartımanla 

IDIDlftim. Merak ettim, yihiidilm. Ve .Ayni günün •lqamt klt Tamdılım ramakta olduğu muhtelif siıbtlerden nna çağıra?'Rk bunları verdiler. BUJDt 
bıfmh erbk1t, iril1 ufaklı b1•balılm kibar bir aileyi ziyarete gtt.m1şttm. maznun abıkalı bir hınm nihayet yorum, belki de taklittir. Satmak içlllı: 
arama eolmldum. Benden başka mlaflr de vardı. Bir Jl'kal•mela muvaffak obmqtur. Suç- vasıta olmamı istediler. Delllet etttdt 

Etrafımdatller ll'bt ben de seyre aralık misafirlerden btr bayan, aıb· lu, Rumeınıtsanndan, Aksaraya kadar Bir çuval pudra, krem ve sabunu 0 

lbafledmı Kadınnı biri arbsmıdaki en· mıdakl elbiseyi ., uhlbl bayana p. muhtelif jWleıde lmsız1.ı.k yapmıştıır. g6tiird'üm, otel müstahdeırile...;·ftM• 
tulji gösterwrek balmfı: terereJr. Soyduğu yerler arasında, birkaç evle Mehmed ve kAtib Remzi vasıtasile, o 

- Bak bek, bu dlılJı hasma entariyi - NUll, dedi, jm.l yaptırdım, alt • beraber, Rumelihisan vapur gişesi de raya bıraktım. Bunlan çalmış deli 

~~~ ~~~ ~ ~ 
OWd "·--'·M 1' • .x..uı. Ev ahibi bayan, hemen yerillden Suçlu Nazif, 20 gQ:n zabıta memur· Bunun üzerine İlya ve Saminin de 

.• ~ ~ .. ~yil çekti. Jmlkb. Odadan çıktı; tekrar odaya p & larile dolıpnak suretile hırsızlık yap· fadelerine mi\racaat edilmiş, fakat, 
- Bu bqarttlye bak. Elli kuruş. KD- diği zaman elinde lllllaya talnlmq bir Jıııı 1 tığı evleri birer birer g&termif w suç- lar ademi mal<tmat beyan etmişler 

eam daha daa aldı. manto vardı: • '** , lannı itiraf etmiştir. dir. 
fıdll birden eVleıfırıe gfrdJı'l'er, ya • - Kocam Viyanadan gettrdi, dedi. Suçlu, yapılan tstievabı mumda HAldm, Şikonun tevkifine 

Dımda duran 1qh kadına sordum: Bizim paramızla tam öç yüz liraf . .:><>lcia: lSu manto herıtın rahat rahat fUDlan anlatmıştır. vermiştir. 
- Kavga ba mudur'l Misafir bayan, hemen atıldı-: ~!8 pe.~ elveriflidir. Bun~ bera- - RumeHhisan PJesinin &ıilnde Bir cinayet suçlusu tevkif edil 
_ :mm bat - Benim çantamı ~üz mil.. 1.- . cöıiilmUf bir biçimde delildir. Cep- duruyordum. Baktım, içe.ric1e kimse 
_ te bu çanta! lenle kollan delifit n yepyeni bJr yok.. Elimle pencereyi ittim w Aenin Kartalda ekmekçil11t yapan Ha 

Bitti ~ , Önündeki muaya bJn.knuş d~ tarzdır. "Cepleri iki .. iri, iki ufak olmak ilzerfnde duran paralan aldım. Beşik· ~e biri, katil IUÇUDdan dün i#J 
- Daha bıtmedi hele dur. çantayı glSsterdi: iU.eN do.rt tane. Dordü de, yanlardaki taşta da bir e\in kapısmı açık gördüm, liyeye v~rilmiştir 
ltadmlar evlerden çı:ktı:lar, birinın e- - Kocam Parlsten gıetirdi. 1kt yilz par~. içinde. Bu P~ aöjüste yarım içeriye dal dun, kolonya ~saire çaldım. Ha!dar, prk vilAyetlerindeki m 

llnde bJr aurahi, öWdnin elinde bir liraya almmışf ro~a gibı bqlıyor. Buyük cebin altında Aksarayda hmızlık yapmadım. bıtiya· leketmd~n ~bul zabıtasına gelen 
tene.re vanh: frmn Hutflft bitiyor. cım vardı, bu işren yaptım. telgraf üzerıne yakalanmış, fakat l"tlllll..,. 

C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
Kollarının dirsele yakm yeri yuvarlak. Dün adliyeye ver.len hırsızı, müd- tanahmed 1 inci sulh cezada ya~ 

vurulmUf. Bundan aşalım kürkten llkı deiumumllik 2 nci soreu hlldminin bu sorgusunda böyle bir cinayet bidise 
bir bilezik. zunına çıkarmıştır. Hakim, yapılan is- sinden DP haberi, ne de atikası oldd 
Yakanın arkan kalkık. Ustüne kürk ticvabı müteakıb Nazifin tevkifine ka- ğunu söylemiştir. 

geçirilmif. Kenarlan terid hahnde ıöril- rar vermistir. ' Hikim, suçluyu tevkif etmiştir. 
Parisin eski pisliği 1 KDpek DldDrmek suçu nü~r. . Bjr kız kaçırma suç'usu Poll•te : 

4a10n ctiinfa • • , 
1 

, 1 7 mel asmian Ditif yerlerıne pikür T•pılmlf. t k•fi d • h 
-. en büytlk... 'f ' ti .!J evvel Avrupada ~ * ev 1 •n °n iZ an 
lmiminden biri ı ({ f(Jf "' köpek öld.ürmek 1 ll'lmnunivf't etti Bir dell kuduz klpell tutan 
.ı. PartMe 17 n. büyük bir suç sa • 1 " Sağda: Bilirsiniz ki çizgili. damalı, .K&· b•l•<'IJ• memarur?a aaldırdı 

11 amrdaçlıbf 1 • yılırdı. Hatta 
81 

• 1 "" reli kumaşlara model .seçmek dür ku- Güınüşhanetle amcasının evlAdlığı tl'sküdar Belediyesinin köpek it)jf 
pnde yiberlerdt. naftan biri böyle I maşlar için biçim beğenmekten daha güç. İrfanı birkat arkadaşile kaçırdrktan memurlarından Hasan, kud bir ı6' 
Anıca ..ıgin bir suç işlene t tür. Bil"ÇOk modeller vardır t: düz ku- sonra korkarak fstanbula kaçan w peği yakalarken 1 ay evvel":ar~ 
ll'ranm1um ..-Je. llerlıal Loncadan ~ maşta ııek gilzel göründilklerl halde tu- burada namı mü!learla bir rolısatna • den çıkan !brah•m Hasan dında ııı 
rinde abdMthane çı.karılırdı. Bu l. ç mq çizgili veya herhangi bir şekilde dE"- me çıkararak balıkçılık yapan Halil rinin hücumuna ·maııız ~ır $t1J1. 
bum:muda.. Bu det ancak 

1731 
• senli· oldu mu bütün güzelliğini taybe- ism~nde ~iri: yakalanarak Adliyeye Iu tutulmuş, akli vaziyetinin tesbiti 

abdııeabane de bahçede kazılan bir çu • den aonra hükftmet kararlle ve bir•. derler. lşt~ bunun için bu tilrlO kumaş- teslım edilmışti!. çin muayeneye sevkedilıniştir. 
-~-- ıı..-..-...u nı·~ p .. ..ı.lile• ise . !ardan elbıse yaptırırken her zaman,.:ian Yaoılan tahkıkatta, sirkat suçundan BI k d d dO_.O a~ 11111-wı.u. ~ cw... .. mırname ile kaldınlmıştır. f z1 d.kk .. ·ıd··· G l ta Ih hk r çocu ovar an .,. btittbı çapı..tnt, bulqıklarım oldup a a ı at gostermek. Utiz davranmak verı 1gı a a su ceza ma e~ • Be dd Sel" kuşund • ~ 
gibi idrarlarmı da aokaklara a1arlardı. * icab eder. sind~. bile,. !anlış hüviyet vermeje te • t y~zı a da 1;paşad,y~ki 
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şebbus ettıği anla~ılm.ıştır uran yaşın evza · _.....& * Sak f •d• oyduğumuz model bu ihtiyacınıza ce- .. · . . · . vann üstüne çıkmış ve ayağı kavaı--
SO onun mUCI 1 vab verecek bir modeldir. Düzden zi ade Dün, Sultanahm~d bınncı ~ ce • 3 tre yüksek.likt "" d"' Ot -

d Ii. h le Y zada son?usunu muteakıb bAkime· me en aşa'5.. ~rt'W: 
1 Q gDI brlar altında Sakdonu icad eden Belçikalı Adolf 

1
:e.:a, e bilhassa karelı kumaşlara _ Ha~ Allah raz1 0ı.sun: bay hAkını. tür. NeV7.ad, baygın bir halde Ce 

kalan koyunlar saı.s Um.inde bt•i.tdir. 1814 sene~nde . . . . . Arıkadaşlar, memlekette hapishanede paşa hastanesine kaldınlımştır. 
Belçikada Dtnant teJırinde dolmqtm: Bu modelin bır hususıyetı de 1.11dur: yatıyoT. Ben de onlann yanına gitme- Din lllPI YH•ttl •k1IJ8 kazaaı .,, ... 

lngDterede Şefild clvannd3 Fob Hava . Manto olduğu halde tıpkı bir rop manto- liyim fyi ki beni tevkif ettiniz, demiş- Kad&öyihide Talimhane eoka~ 
ta adldhff Mr tartına neticesinde 10 IÜJl Dojumunun 125 tnd devır yılında Bel- ya, hatta bir tayyöre benziyor. Mantodan tir. · ' oturan 4 yaşınd3 Mihran, Nümune ~ 
brlar altmda blan IO koyun. tahliai)'9 çika radyom, Sabm icad ettilı trombon, daha kullanışlı. daha kıvraktır. Bir krem ve pudra hırsızı tanesine annesile beraber giderkeJl 
anmllhıhl PJ?etll çalıpnalan aayesin • kllrlnet w aaksofon\arla çok zengin bir Göğsündeki ufak. kapaksız cepleri ve t k"f d"ld• för Ahmedin idaresindeki kamyon 
.._ hepsi eaıa olarak kurtanlmışlardır. konser nepiyatı yapllllfhr. baskı bu te~~rl büsb~tün '.lrttmyor. Arka 8V ' F 1 1 cuğa çarparak yaralamıştır. Şoför td 
--,-·· • ·-~--· .. ··-.. ••• ................... -. -- yak~ ile .duğmelen en koyu çizgilerinin Adliye, mühim bir sirkat hldiaesi • tutmuştu!". 

?~ 
Sonradan gelme 
Bir lıulıanclılı 
1k7 cZ. 8. S.• nişan]anmış, nfklh· 

lanmıf, ondan aoma da dilfilnmeYe 
lwıJamıı: 

N'.rum, daha doirtmu nlrlhlım 
unwJ\e birlikte bir müessesede me
murdur, ,ondüzleri, hattl bazı ge
oelm anne&l ile birlfktıe müessesede 
peiımett.dlr. 

Bq cZ. 8. 8.•: 
- Kıskanç bir tabiatim var, va• 

st,.ıt beni ıUatm2 ediyor, ilzillilyo
rum, diyor. 

Olabilir, fakat vaziyeti nipnlm • 
madan, niklhlanmadan evvel düşün· 
müydi.. Aç* söyltyeyim. Çalışma· 
ya 111 kamnnaya a11f1Dış bir kadını 
bzancmdab yazgeçi.rerek, kocasının 
yardımına baf1anmak, hele bu yar .. 
dun 90k mahdud ile pek güçtür. Bu 
meselenin okuyucumu daha bir hay• 
il Ozecek mahiyette olmasından kol"' 
bnm, maamafih mademki genç 
kız annesile birliktedir, onun yanın· 
da çalışmaktacbr. Ortada kıskançlı • 
lı mucib olabilecek aebeb de &öre• 
miyonmı. 

* A••cla oturan Bay .Ş.• :r« 
- Sc\rfyonmı, mektublaşıyo~ 

fakat karpsma çıkınca hislerimi söy· 

lemekten · korkuyorum, diyor. 
Ben de acıyonım. Bir çocuğa da· 

ha 16 yqmdan itibaren gönül iş1e • 
rinde kopbilecek tabiye vermiş o. 
1an ailesine, mektebine, nihayet ken
di kendimı! sefalete mahkQm eden 
bu gence acıyonım. Gözlerimin önü
ne imtihanda muvaffak olamamış, 
mektebi terketmif, evveli kahve, 
1e>nra meyhane köşesine düşmüş bir 
ıenç bedbaht geliyor. 

Çocujum, uçurumun kenannda • 
1m, elinden geline geri çekil. 

* AnbnU Bay d. T.• ye: 
Bir erkeğin hiç g&mediğl, sevme

diği bir eenç klzla evlenmesi, faz· 
la olarak mes'ud olması mümkün • 
dür. Fakat bu saadet S0,000 nwna • 
ruı olan bir piyangoda büyilk ikra· 
miyeyi bıanınaya benıer. Tavsiye 
etmem. 

* Anbrada 887 J.. c.. )'« 

- Hukuk FakültMbıdeıı mezu • 
num, dlyonunuz. Tebrlk ederim. 
Fakat mektubunuzun 7 sa'brında 
dört tane im1l, bir tane de ctA'blr
yanlıfı buldum. Baa bir tereddüd 
geldi, iddianızla btrliktle anlattığınız 
hiklye)'e de ina!VDlz oldum. Ne 
dersiniz. 

'l"EIZE 

rengındedır. nin tahk;katına el koymuştur. * Arakiyecibacıcafer mahaUes 
Ayni renk eldiven ve şcıpk:t ile giyı _ Beyoğlunda, b"r otelde yüzlerce li- oturan 7 yaşJnda Kemal, şomr Fe'ffl. 

lirse pk bir kıyafet olur. Genç kızlara. ra kıymetinde krem, sabun v.s. depo e- nin idaresindekl kamyon mana'::8 
genç kadınlara yaraşır. dilmiş btr halde bulunmuş, yapılan tah parken arkasına takılmış, dilşmuŞ 

kkatta bun~ aid olduğu fabrika yaralRnmıştır. 

Her kadın l'ilmelidir müstahdemlerinden Siirdli Şiko tara- * SandıkÇı Mustafa, İstiklll ca~ 
fındaıı buraya bırakıldılı an1qılmış - sinden geçerken, 2402 sayıh kartı~ 

Tencerelerin biJhassa bakır tencere- tır. nun sademesine maruz 1talerak sal 
lerin dipl~rini sa~un daima temiz1iye- Bunun üzerine Şiko yakalanarak ad- zinden yaralanmıştır. ı 
mez. .Temızlese b~l~ sebze ve .sairenin !iyeye verilmiş ve dün Sultanahmed * Yeclçarşıda Çorlu apa.rtuna~;;' 
l~k~ı kalır. ~u gı~ı tencerelenn dible. 1 inci sulh ceza mahkemesinde 10rgu· oturan Con Riço, 35 7 sayılı moto# 
~ı her vakıt te~~z ve lekes'z tutmak su yapılmıştır. Suçlu hA1dmin sualle • letle giderken, seyyar satıcı BJDl~'"·1 

ıçın kullanma~an o~ce v~ kullandıktan J rine karşı hAdiseyi şöyle anlatmıştır: çarpm:ştır. Bekir yaralanmıt, 
sonrl tuz ve lımon ıle ogunuz. - Bu fabrikanın sabık ortaklanndan tutulmuştur. ----........................................... -.............................. ·-·-·-.. -----·-·-· ·-··-··-.. ·-··-··------------1ı . 

f Bacaksızın maskarahkları: Pipo 
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talya • Habeşistan harbinde Fransa • 

nın İiıgiltere ile işbirliği etmemesi bir 

~liz _ İtalyan harbine mani oldu di
l'orlar; fakat çıkmasına ramak kalan bu 
harbi asıl istemiyen. o vakit, gene İngU
terc olmuştu. 

Geçen EylUl büyük Avrupa krizinde: 
gene İngilterenin harbetrnek istememem 
sayesinde, cihan barışı bir daha kurtula
bUıni~ ti. İngilterenin harbe iştahsızlığı 
hurrün de göze çarptığına göre, dünya 

barışı acaba, ve g~ne bu sayede bir defa 
<laha kurtarılacak mıdır?! diye meraklı 
bir sual sorulursa yerinde olur. 

Ömrü harbde geçen İngiltere §imdi 
beden harb istemediği yeni bir mevzu 
Olıııadığı gibi bizzat İngiliz birinci nazın 
tarafından çoktan s5yletmiş ve cçünk.tı 
§İtndi, Almanya, İtalya, general Franko 
\7e J aponyaya karşı ayni zamanda mu-

harebe etmek istemiyoruz> denmişti. Fa· 

kat, İngilterenin ha~ isteksizliği acab 

daha ne kadar sürecek ve o bu suretle ne 
\takte kadar barış amili olmakta devam 

edebilecektir?! İşte iki meraklı ve aktü~ 
lite sual ki iyice tetkike değer .. 

tngiltere her şeyden evvel hakild dt-
nlzci büyük ve cihangir bir devlettir. 0-
tıun, dünyanın her deniz ve karasında 
ll'ıüstemJeke ve dominyonları ve hiç ol
bıazsa istinad noktalan var. Dünyanın 
lle tarafına gitseniz bir kaleye çekilmiş 
bir İngiliz bayrağına ve bunu koruyan 

lngiliz harb gemilerine rastlarsınız. Bu· 
gun eski şevketini ve denizlerde ezici üs

ttinlüğünü kaybetmiş olsa da. o hala dün 
l'anın en kuvvetli armadasına sahib bu
lunınaktadır. Düne kadar. İngiltere, her 
fıarbden yalnız bir sürü kazançla çıkar 
"lre asırlarca ona has kalan, denizlerde 
bilinciliği elinden hangi devlet almaya 

!taUnştıysa ergeç boynu altına gelirdi. 

!şıe Napolyonun Fransası veyahud Kay

~el'fn Büyük Harb Almanyası. ·· 

lngilterenin geçen hafta. denize indirdiği harb gemilerinden Kipling destroyeri 

ni aşağıya dercettiğim için istiyenler te- yakın karalardan uçup İngiliz donanına
f errüatı tetkik ve kuvvetleri biribirlerile sının üstüne gelebilecek olan İtalyan ve 
kolayca karşılaştırabileceklerdir: Alınan bombacı uçak filolarını da unut

mamak lazımdır. 

! • 11 ~ cı Bu ,meselede uçak mı zırhlıya, yoksa H b il · ., .... ·- ~ i' 9 'E zl 
•r gen. en ~ !. :: : .;. ~ : · ~ zırhlı mı uçağa galibdlr diye durup fa a 

(***) ..S et- • ~ düşünmeye lüzum yoktur. Çünkü uçağın 
Sav•ı gemlıi lS 7 '.?2 4 2 6 zırhlıya bomba veya torpito ile hücum 
-----ı---- 3 3 edebileceği hakikati, bu silahın bilhassa Cep ~rhlı~ • 

-----ıw 18 58 23 9 32 iç denizlerde ve düşman kara, ada ve JS-
1" ravn7.ör ____ ---- tinat· noktalarının mu'-temel deniz mu· 

Muhrib ve 142 82 224 l!ı-3 29 16:t harebe alanlanna, yakın oldukları hal-
llugün denizlerde, İngiltere ile yarışan- Torpidobat __ __ lerde. eyice dikkate alınmasını icab et-
~ ba§lllda birleşik Amerika devletle· D •' o!TI 30 7• •06 96 " 139 tirmeğe kifayet eder. Bütün bunlar glls-
l'i gelir ve bunun deni% kuvvetleri, daha 1 k 
· tcriyor ki, ngiliı: donanmasının yu nn-Oltndiden 1ngiltereninkilerine hemen he- Bu cetvelin basit bir tetkLld insana ev-

2lle.n denk olmıya başlamış sayılır. Fa - velA hayret verir ve Almanya · e aya-il it 1 da izah ettiğimz. banı zamanına mah-
l;. _ k b"ld'kl ri t u sus genel konuşu bir harb halinde hemen ,~ t, -nu··yu··k Brı"tany" hükfııneti birleşik nın bugün birlikte çı ara ı ı e op b 

Q " 1 ayni vaziyeti muhafaza edecek, yani u-~erikaya şimdilik tehlikeH bir rakib- 6 sava~ ve 3 ceb zırhlısına karşı ngilte- gün bir harb olursa. İngiltere ş!md'ki 
qeıı ziyade, müşterek tehlikeler karş1 • renin Avrupa sularında yalnız ba§lna 15 ana vatan ve Akdeniz donanmasından 
lllnda tabii bir müttefik gözile bakmak- ve Fransa ile birlikte 22 sava~ gemisi bu- mühim kuvvetler ve bilhassa savaş ge
\adır. Ancak, İngilterenin düne kadar lun,durmaya lüzum g6rmesi ve bunu U- mileri ayırıp Uzak doğuya gönderern!ye
~Uttefikı otan Japonyanın gittikçe beli- zak doğudaki mühim menfaat ve toprak- cektir. 

:tip artan cihangirlik ihtirasları. nlsbe- lannı tehlikeye koyarak iltizam etmesi Gerçi fngilterenin Uzak doğu deniz 
tinde ınütemadiyen büyüyüp kuvvetle - insanı ilk bakışta şaıırtır. Fakat İngiliz kuvvetleri pek ehemmiyetsiz d<>ğildir, 
~en donanmasında, saklı yakın veya uzak donanmasının birinci vazifesinin, bir a- fakat, ve ıbilhassa hiç gemisi olmadığı 
~ dadan ibaret olan, ana vatanı korumak b" h b h li d ks d kif t ~U:yük tehlike ve tchdidleri sezmemesi, için ır ar a n e ma a a aye e-
cteı .. ı d' olduğu düşünülünce düğüm çözülıneye demezler. Bunlar bir araya toplansalar ı._ <l.lik Avrupa sularında mütema ı ar-

:-:ı. Alınan ve 1taly~ deniz ku. vveileri- başlar. bile gene Japon donanması bunlara karşı 
<ı.bı deniz kuvvet müvazenesınde yapa- Filhakika Büyük Britanyanın uzak ve pek üstün kalır. İşte İngiltereyi 1936 ve 
~l his yakın, çok veya az muhtemel her yandan 37 senelerinde tezgAha be' büyük savaş ""' ~ıı. ağırlıktan rahatsızlık . setme- 1 bil k h t- ıu- tehlikelere ka~ı 
""'ts1 

m" kü 1 ge e ece er ur · ır gemisi koy.durmağa ve geçen sene de ay. 
um n ° amaz. korurunası vazifesinde, büyük amirallık 

~ rıca iki büyük sava§ gemisinin inşasına ~:ış zamanına mahsus .?l:_rak bugün yalnız Almanya ile İtalyanın deniz kuv- 15.zım olan tahsisatın kabulüne ve bütün 
~ ız donanmasının en buyuk kısımla- vetlerlni hesab etmekle iktifa edemez. hazırlıkları yapmağa sevkeden sebebler 
eı' .~ani hizmette bulunan 15 savaş gemi- O Büyük Britanya adasına taarruz ede- bunlardır. 
l lle takriben 40 ağır ve hafif kruvazör, bilecek vaziyette bulunan bütün Sözü geçen beş savaş gemisinden 1936 da 
~ >ııuJırib ve 30 denizaltı Avrupa sula- deniz kuvvetlerini, hat!! dost Fran- tezg§hlanan ikisi, pl§n mucibince, 1910 
l> da Yani Atlas Okyanusu ile Akdenizce sız ve Amerikan donanmalarını başında ve diğer üçü 1940-41 senelerinde 
ı:1Unınakta ve Pasifik ve Hind Okyanus- bile hesaba katmağa ve yalnız hizmete girebileceklerdir. Diğer iki ge-
t~na Yalnız 15 kadar kruvazör, 12 muh- Büyük Britanya deniz kuvvetleri • minin ise ne zaman bitecekled henüz 
~ "e 15 denizaltı ifraz olunabilmekte- ne güvenmeğe mecburdur. İngiltere an- rnallım değildir; fakat bunların en erken 
~~ııgnterenin. birçok hayati menfaat- cak bu suretle kendini emniyette hisse- 1942 de hizmete alınabilecekleri ve b:.i
<loıı 
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bulunduğu, Uzak doğuda Japon .der ve İngiliz de rahat bir uyku uyuya- tün inşaatın belki de biraz daha tesri o

l>(!ttntnasına nisbetle ancak pek az kuv- bilir. Bundan başka Alman ve İtalyan lunabileceği kabul olunabihr. Buna gö
~b·C!r bulundurmakla yetsinmesinin se- muhrib ve denizaltlannm çokluğunu ve re, İngiltere 1939 da yalnız §imdiki 15 l ,,, .. h 
~~t ır~p esiz, Avrupa sulanndaki kuv- snvaş gemisi ile kalacaktır. 
~ lnuvazenesi ile ana vatanın korun- • Yalnız Avrupa sularne Atla,., Okyanusun- İlk ıbitecek olan be§ savaı gemisinin. 
fQı.cSJ.nı temin için mütebaki. kuvvetlerin dakl kuvvetler. musammcm olduğu üzere, Uzak doğu su-
~t alt Yetmesindendir. Maamafih İn- ** Frnnsanm bu deruz kuvvetleri birazı ~arına gönderilmelen halinde bile, İn
:\>etıeren.in Avrupa sularındaki deniz kuv- Uzat doğudadır. .... ~Azd giltere bu alanlarda, yalnız başına b.ir 

C!tj] d' _ .. _ •** Gerek bu cedvelde ~ gerek uu •il\: c- ki . . d . ilnkü J ~ b e_ ığcr uç buyuk Avrupa devleti- ki diğer hesabl:ırda uçak taşıyan gemilerle hfı mıyet temın e emez, ç apon-
Uı.ron hizmette bulunan kuvvetleri- uca.k ana qemllerı dikkate alınmauuatır. (Devamı 10 ııncu saufadaJ 

Sayfa , 

C 1E D 1E B3 Ü VA ii:::::J 
Bu meslekte şakanın 
hududu yok mudur? 

YAZAN: HALiD FAHRi OZANSOY 
Geçenlerde bir edebiyat akademm te

sisi lüzumu hakkında yazdığım bir ma
kalenin sonunda. Türk yaı:ıcılannın, et
raflarında tam b.tr .evgi ve saygı duygu-ı 
su uyandırabilmeleri için, her §eyden ev
vel kendi aralarındaki ihtilAflardan, de-

1 
dikodulardan vazgeçmelerine işaret et
miştim. Ayni bahse tekrar gelmeği fay
dalı görüyorum. Çünkü mensub olduğu 
mesleğe bir kısım azasının ciddiyetle 
bağlanmadığını gören diğ rleri.' bu ha~e 
içlerinden teessüf etseler de, nıhayet b•r 
gün, kendilerini de bu f n~ ce~eyana bı· 
rakmaktan alamıyorlar. Nıtekim en ba
sit bir yazıdan. yahud, bunun aksine ha
zan en doğru bir fikirden çıkan kalem 
münakaşalan hep böyle anlaşamamaz

lıklarm neticesidir. Bundan da sadece iki 
taraf. iki muharrir değil, çok kere. doğru 
ve iyi bir fikir ~enmi1- hakikat orta
dan kalkmış oluyor. İşte bu. hakikaten 
acıklı bir levhadır ve buna s!ik olan da, 
ekseriyetle, nükte ve zarafeti rasgele sa• 
vurmaktan duyduğumuz manasız gurur 
ve zevktir. 

Size yeni bir misal: Bayan Muazzez 
Tahsin bir gazetede bir makale yaz1yor. 
Fikir, vaktile bizim de tem~ etmi~ '>1-
duğumuz çok hakh bir terin müdafaa!.ı: 
Edebiyatçılarımızın bir san'at ocağında 

bırleşip anlaşmaları ve müşterek bir ça
lışma ile daha verimli ol malan.·· 
Şimdi bu fikri bir başka muharrir ele 

alıyor: Münekkid Nurullah Ataç. Mese
leyi derhal kan"'katür halint- çevirerek 
başka bir gazetede bir yazı yazıyor. Da
yan Muazzez Tahsin, fikrinin böyle yan
lış anlaşılmasından müteessir. NPticoerte, 
bir kalem münakaşası olmuyor amma, 
bir meslektaş kalbi kınlıyor. 

Bu, hiç doğru değildir. 

İşte gene dumanı üstünde ikinci bir 
misal: Hikmet FeriduTt, edebiyat aka'ie
misi Iazım mıdır değil midir suali etra
fında bir anket açarak üstadları dolaş

mağa başlıyor. İlk neşredilen anket ce
vablan Hüseyin Rahrnininkilerdir. Bü
yük roman üstadımız, kendı noktai naza
rına göre böyle bir akademinin faydasına 
kanaat getirmiyor. Olabilir ya, kendi ka
naati. .. Yalnız, anketcı, kendisine m~ı

hakkak bazı isimler saydırmak merakın
da! Mesela bu akadem.ini!l teşekkülüne 
karar verildi farzedelim de artık azalan 
seçmek lazım, diyor, o halde kimleri se
çersiniz?> Hüseyin Rahmi iiç isim saya
rak duruyor. Sonra anket muharrir de 
düşünüyor, düşünüyor, en nihayet şuna 
benzer bir cevab veriyor: 

- Sahi, üstadını! Dördüncü benim de 
aklıma gelmiyor! 

Görüyor musunuz, bütün Türk edebi
yatında akademiye dördüncü azayı bul
makta anketci de müşküllta uğramıştır! 
Artık Hikmet Feriduna sormaz mısınız? 
Mademki bunun böyle olduğuna kanaa
tiniz vardı. o halde bunu bır makale ile 
ilan ederdiniz ve bfitün bu anket cevab
larını toplamak zahmetinden de kurtul
muş oıurdunuz?. İşte bunun için, bu 

Muazzez Tah$?n 

sakladığım bu yazılardan birinae, oır
Türk muharririne cNiçin edebiyatla uğ-
ra§lyorsunuz?> diye soruluyor da muhar
rir şu cevabı veriyor: cPara kazarunak 
için!» Bu fikir doğru mudur? 

- Hayır, doğru değ ldir. 
- Türk muharrirleri demek böyle d:.i· 

şünmezler? 

- Tabil düşünmezler. Çünkü san'at
kfır içın, meslek aşkı, edebiyat ve san'at 
aşkı başta gelir. 

Ecnebi muharrir, memnuniyetle gü-
lümsüyor: 

- Haklısınız. Ben de size onu dıyecek· 
tim. Peki amma, bu Türk muharriri na. 
den böyle bir cevab vermiş? 

- Bir lfıtüe maksadile ... 

- Her güzel fikirle latife olur mu? 
- Her memlekette en güzel fikri lfıti· 

feye boğanlar vardır. 

İşte ecnebi müellif ve gazeteci ile aşa
ğı yukarı bu mesele üstünde konuştuğu
nıuz cümleler... Fakat içunden hırsımı 
hala yenemiyorum ve kim olduğunu bil
mediğim meslektaşım. şehrimizde çıkan 
fransızca bır gazeteye verdiğ: cevabda 
daha yüksek bir san'at telfıkkis! ile ce
vablar veremez mi idi? Niçin memleke
tinin edebiyatını ve edebiyatçılannı gl
lünç gösterecek bir cevabı ağyarın kula
ğında fısıldamıştı? Hakikatle hiçbir te
ması olınıyan bu cevab neyı ifade eder? 
Benim bildiğim. Türk edebıyatçıları, bi· 
lükis. eserlerinin maddi değerle karşılan
mayışından muztaribdirler. Değil ki bu
-tıU kazanç addeWnler~ Keşki öyle olsa ..• 
Fakat şimdilik bu, i tikbal için bir rüya
dır. O halde Türk edebiyatçılarının. dün
yada en az menfaat duygusu besliyen 
san'atkfırlar olduğunu kabul etmemiz IA· 
zım gelmez mi? Yoksulluk içinde eser 
yaratıyorlar. Öyle iken, içlerinden biri 
çıkıyor: - Ben, diyor, para kazanmak 
için edebiyatla uğraşırım! 

Para kazanmak içm. edebıyat. para ka
zanmak için illin .•. Ah, bu gaye ile yapı
lan edebiyat ve ilim ne zavallı bir şeydir! 

anketi, edebiyat ve bilhassa edebiyatçı- * 
nın ne mumla aranır bir şey olduğunu Hasılı anlamıyorum. Ne djye hem ese. 
anlatmak için yapılmı~ bir hareket telfik- rimizi. hem mesleğimizi. hem meslek • 
ki etmemize de ·mAni kalınıyor. Halbu- taşlarımızı küçük düşürmek zevkinden 
ki biliyorum, milnekk!d, böyle bir fan- kurtulamıyoruz? Sebeb, bır fenalık duy• 
teziyi bir hakikat diye Ort!lya sürmekle gusu mu? Hayır. bil8kıs... Evvelce de 
değildir. O halde nedir? Sadece, ciddi ve söylediğim gibi, sadece lüzumsuz nükte 
belki çok faydalı bl.r fikri hezel vadisine ve zarafet merakımız... Bu uğurda ne 
sokmak ... İyi amma, günah değil mi? hakikaileri, ne güzellikleri fedadan çe-

Hem sonra niçin düşünmeyoruz ki. bi- kinmiyoruz. Bunun zararını ise, hepimiz, 
zim edebiyatımız ve edeb!yatçılarım1z bütün edebiyatçılar hep birden çemekte
hakkında haksız yere vereceğimiz bu jf. 
His hükümleri, memleketimizin kültürü 
ve edebiyatı ile alAkadar olan müsteşrik
lerjn, yurdumuzda seyahat etmekte bu
lunan ecnebi gazeteci ve muharrirlerin 
de not defterler.ine geçmektedır. Nasıl ki 
bu hafta, Peyami Safa iJe birlikte tanış
tığımız bir İtalyan müellifi ve gazetecisi 
bana şu suali sordu: 

- Journnl d'Orient gazetesinde Türk 
edebiyatçılarının edebiyatınız hakkında 

fikirleri var, okudunuz mu? 

- Hayır, dedim. o fransızca gazeteyi 
okumuyorum. 

Sonra aranında §11 muhavere geçti: 
- O halda m:a bir ... car.am.m.. K"1n 

yiz. Ne zaman ciddi ile §akayı birbirin· 
den ayırmak lüzumunda müttefik kala• 
cağız? Memleketimin gururla her mil· 
essesesine bakıyorum: Her tarafta teka
müle inanan ve atılan vatandaşlar var. 
Mesleklerini seviyorlar, o meslekle iftf. 
har ediyorlar. Yalnız bızler, zavallı e
debiyatçılar. meslelti.mfain adamı oldu
ğumuzu ekseriya sözlerimizle tekid ede
miyoruz. Hem bu işin ıçinde çırpınır du
ruruz. demek ki edebıyata sevgimiz var
dır, hem de o mesleğe ve o meslek mün
tesiblerlne, yani kendi kendimize istihza 
okları savururuz. Bu derece garabet. 
dünyanın hiçbir edebiyat muhitinde g~ 

(Devamı 10 uncu &aufada) 
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En 
Naşit 

Abdi ile teşriki • 
mesaı 

Meşhur lsveç yıldızı Zaralı Leander ''Çılgın bir balo 
gecesi., filmini çeviriyor. Varner Bros stüdyosu 

dikkate şagan bir film lıazırlıuor 

Ab:Iiye rağbet gittiçe azalıyordu. Bir gün beni buldu ve: "Oğlum Naşid, işlerim 
bozuk, bana yardım etmelisin! ,, dedi. Kendi işimi bozarak bu yardımı yaphm 

- 16 - lik göstermesini tabii karşılamak, tarta 
Abdi ile teşrik mesai tarta, düşüne düşüne söylemesini tabıt 

bulmak lbımdır. 
(Canlı karagöz) kumpanyası da rah

meti rahmana kavuşmuştu. Şimdi Abdi 
ile birleşmemize geçebilirim. Hasanla ol
duğu gibi dışanda Abdi ile de beraber ça
lıştık. O birinci komik. ben ikinci komik
tim. Abdi saraydan istifa ettikten sonra 
tekrar bir kumpanya teşkil ederek, ts
tnnbulun muhtelif semtlerinde temsiller 
vermeğe başlamıştı, Ben onun bu son za
manlannda uzun müddet yanında bulun
dum. Abdi saraydan halka döndüğü za
man eski rağbetini pek bulamadı. Saray 
onu paslandırmışa benzıyordu. 
İlk temsilinde Hamdi ile aralarındaki 

farkı gösterecek bir vaziyet t• oldu. Bir 
Cuma günil idi. Abdürrezzak Kadıköyün
de ilk temsilini verecekti. Halk uzun bir 
aynlıktan sonra tekrar meşhur komiki 
ıehiri görmek Içfn erkenden tiyatroyu 
doldurmu~tu. Evvela pandomima ttynan
dı. Bunun arkasından Hamdi Efendi iki 
perde komedi oynadı. Fakat bu komedi 
görülecek bir şeydi. Tuluatın iki büyük 
fistadı ayni gün ve :ıyni aaatte halka gö
rüneceği için bunu bir nevi imtihan ad
detmiı olacaklardı. Abdi Efendi de sa
raydan çıkmış, piyasaya gelmif bulunu
yordu. cKaba adam> komedlsinde Ham
dı bütün san'atını gösterdi. Billfasıla bir 
buçuk saatten fazla bir zaman halkı ka
ııklannı tuta tuta güldürdü. 

Hamdiyi müteakib Abdi Efendi oynı
yacaktı. Lakin merhum çok fena bir ko
medi seçmişti. Halk cEskıci Abdi. ismi· 
ni taşıyan bu oyunu pek ziyade seyret
mişti. 

B undan başka, sizin buradaki 
yalnızlığınızı unutturur, avu -

nursunuz. Ben dünya evine gir -
medim, giremedim. Bundan dola· 
yı eğer bazan içimde lbir hü • 
run duvuvorsam, o da evlad sahibi 
olama<lığımdandır. Bir çocuk.. onun 
çıtı pıtı konuşması, kahkahası.. bile • 
mezsiniz insanın hayatını nasıl doldu. 
rur?! Minimini bir elin, dünyanın bin 
türlü elemile kıvranan adamın üzerin; 
deki tesiri hiç bir şeye benzemez. Va • 
kit olur ki, şu sırtımdaki kamburu bir 
çocuk eli okşas&, bana eriyecek, düze
lecekmiş gibi gelir. Bu size tuhaf gel -
mesin, Rana hanımefendi. İnsanın yav
rusu, büyüğüne benzemez. Taban ta -
bana zıddır. Büyük insan iblistir. Yav· 
rusu ise melek! Bizi yaratan Ulu kud • 
retin, ÇO<'Uk en büyük harikasıdır. Ben, 
evli olup da çocuk istemiyenlere şaşa. 
nm. Onl!!r hayatlanm acaba ne ile dol
dururlar? Çocuğun zevkini, hazzını, 
gururunu, sürurunu acaba ne ile telafi 
ederler? Pek merak ederim. Onun için, 
Hürmüz müdür, nedir? Onu biiatered
düd yanınıza alın. Eğer izniniz lahık 
olursa ben ona güzel gürel lalalık ede
rim. Birlikt~ bakar, büyütürüz. İki -
mizde, -kendjmi size kıyas ediyorum, 
af buyurun-ikimiz de, viran bağımızı 
şenlendirmek için böyle bir gonceye, 
ömrümüzün karanlığını aydnilatmak 
için, bir güneş huzmesine muhtacız ... 
Ran3nın gözleri dolmuştu. Be'berfı -

hiyi kucaklayıp da bağrına basmamak 
için cebrinefis ediyordu. Nihayet, he -
yecandan sesi titreye titreye cevab 
verdi: 

- Hakkınız var, İzzet efendi. Ve, siz 
çok iyi bir adamsınız. Yaz.ık ki, ka -
der, sizin güzel gön1ünüze göre verme
miş. Siz ne mükemmel bir baba ola • 
cakmışsınız! 

Beberuhi acı acı güldü: 
- Bir bakıma da, olmadığım isabet 

olmuş. Belki, çocuklarım benden, kan· 
burumdan. kametimden utanacaklar -
dı. Sonra da, bir baltaya sap olama -

İşte böyle muvaffakiyetsiz bir temsil 
ile başlıyan ikinci san'at devri .sonlarına 
doğru Abdi benimle birleşmek istedi. 
Ben Şehzadebaşında kargir tiyatroda i
dim. Abdi biraz daha rağbetini kaybet
mi§ görünüyordu. 

Bir gün beni 16 Mart caddesindeki BP
destenli Ali Beyin kahvesinde buldu. 
Karşımda ilstadı görünce kalktım, elini 
öptüm. 
Yanıma oturdu: 
- Oğlum Naşid, decE .. işlerim bozuk 

gidiyor. Bir türlü yakamı toplıyamadım. 
Bana yardım etmelisin!.. 

Halbuki, bana Klmilin tiyatrosunda 9 
lira altın para teklif ediyorlardı. 

Ahdinin bana bu kadar yüksek ücret 
vermesinin imkAnı yoktu. Fakat onun bu 
arzusunu emir telakki ettim. Ne olsa Qs. 

una oyununun meıhur ıımalanndQft tadımdı. Bent elimden tutup yükselten-
Aıım Efendi ler arasında idi. Borcumu bu suretle 5-

Abd.inin ıan'atında zayıf btr tebeddül 
gözüküyordu. Liflan b~.raz düşünerek 

söylüyor, hazan kar11sındaki küçük İsma
ile cevabdan Aciz kalıyordu. Aşağı yuka
rı on üç ıene sarayda kaldığından ve bu 
türlü oyunlar oynamadığından bittabi 
güçlük çekiyordtL Halk ta biraz evvel 
Hamd.iden nefis bir komedi sey:retmiş, 

doya doya gülmüştü. 

Abdi Efendi bu oyunda çok muvaffak 
olurdu. Abdulhamid.in sa.rayında oyna
mak gibi müşkül bir işten kurtulan Ah
dinin hür ve serbest bir sahnede acemi-

diyebilirdiın. Teklifini derhal kabul ede
rek. Feyziye tiyatrosuna geçtim. Ben 
kantolardan evvel bir komedi oynuyor
dum. Sonra asıl oyunda beraber çıkıyor
~uk. Onun parçacısı jd.im. 

~antolardan evvel komedi oynanması
nın sebebi fUdur: O zaman tiyatrolar 
muayyen bir saatte başlamazlardı. Tiyat.. 
ronun dolması beklenirdi. Bu arada kan
toları harcamamak, tiyatro dolmadan 
çıkmak istemiyen, şöhretlı kantoculan 
gücendirmemek için, tıyatro doluncaya 
kadar bir perde komedı oynanırdı. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

M. G. M. in en genç we güzel yıldızı Ruth Hussey 
Amerikan. Fransız ve Alman film kum- da geçenlerde Afrikada Sudana gitmıştl. 

panyalan içinde bulunduğumuz Şub:ıt Londrada hazırlanmakta olan cTh• 
ayında en hararetli çalışma devrelerinde four feathers> filminin harici manzara" 
bulunmaktadır. Bir çok meşhur yıldız.. lan orada çevrilecektir. Bu filmin çev " 
lara yeni yeni filmler çevirtilmekte ve rilmesi için İngiltere hükumeti 500 fo• 
1939 kışı için hazırlanılmaktadır. giliz askerinin ve 4000 yerlinin yardım ' 
Aşağıda satırlarda en son çevrilen film- da bulunmasını temin eylemeğı vadetmit 

lerin isimlerini, bu filmlerde rol alan yıl- ise de beynelmilel vaziyetin gerginliJi 
dızlan öğrenmiş olacaksınız. dolayısile askerlerin iştiraki geri kal ' 

* mıştır. 
Ta.nıruIUf film prodüktorlerinden Kor- (Devamı 10 uncu sayfada) 

Son Posta'nın Romanı: 43 - Hay, hay! "Ah ne baygın bakışın var, -Teşekkür ederim, İzzet efendi! - Estağfurullah, sultanım! Siz, Şe ' 
taret kalfaya emir buyurun: Hem fa ' 

T t:l:r ~ ~ ~ 1 kire bu akşam yerimi göstersin, heııı 
~.~ . f l' ;;!J UJfi Gttr g:tl r• tJ?:"tl fi fJ:t. t .tJ . ; ~O~~D de yarın sabah hangi saat kendisin' 

b 1 ' uygun düşerse, birlikte çocuğu alma ' 

i;:JsLu~ a eıaz şemsıYe ı." E.r-:w • ğ•!:~:k etmeyin. Ben hepsini ya. 
- panm. Siz istirahat edin. 

d!ğım için onlan ~ - O masum yav • - 11 -
!ediğim gibi: yaşa - ru burada zehirlen • Cafer paşn o gün Allahtan gelme ' 
tamıyacak, yetişti - mez mi? Ona yazık mişti. Böylece, kendisine masal oktl ' 
rerniyecektim. Bilir :>lmaz 1IU? Kendi gü I mağa hacet kalmamıştı. Rana, en me" 
misiniz, Rana hanım nahım yetmiyormuş ud bir an yaşıyordu. Sevinci payan ' 
efendi? Her ~yele gibi, sonra bir de o - sızdı. TaUitm gelmesini sabırsızlıltl' 
bir hikmet vardır. nun vebalini mi bekliyor, ona bütün varlığını, cisnıil' 
Fıtrat, mesela katı • yükleneyim? ve ruhile teslime hazırlanıyordu. , 
ra zürriyet venne - - Yallah, sulta • Ertesi gün için de Hür.müze kavtıŞ 
melde bütün icraa • nım, bu iş yaradılı- mak, çocuğu bağrmn basmak ümidi O' 
tındaki bu hikmetin şa, istidada, kadere onun bu sevincini bir kat daha arttıf 
güz.el bir örnegın1 ve bilhassa hadisa· - makta idi. Benli Seniye, önceleri ı:ru; 
göstermiştir. Attan, ta bağlıdır. En afif nn kırın etmiş, eve ufacık bir çoctl , 
e~ekten doğmak ne bir muhit içerisinde ğun soku1mas·n<la gördüğü mahzurlJ 
ise ne amma, katır. büyüyen, bakarsı. rı bir bir sayıp dökmüştü. Lakin RfııJ 
dan doğmanın fecaa nız, günün birinde, dayatmıştı. Hürmüz kabul edilme 
tini düşünün bir ke. yuvarlanır.. sonra, kendinin de artık oturamıyacağını, 'ol 
re. İşte benden doğ· başka biri vardır; şmı al:p gideceğini kat'i bir lisanla jf' 
mak ta, katırdan ömrünü çirkef içe - de ederek kanyı korkutmuştu. . 

1 doğmadan pek fark· risinde geçirdiği hal- Filhakika, Rana bu evden çıkıp gıd 
lı olmaz haniya. de, bu çirkeften bir cek olursa, Seniye en güzel, en mil51' 

- Neler söylü • c- Şu sırtımdaki kamburu bir çocuk eli ok§Cl8aı bana d4ıeZecekmif gibi gelir.> damlasını dahi ete • mir sermeyesini kaybedecekti. sorı 
yorsunuz, ilahi İzzet efendi?! Rana hazin hazin içini çekti. ğine sıçratmaz. Hüımüzün kısmetinde da, zaptiye nazırının gözdesini gUc€fl 

- Yalan mı, sultanım? Bana utan· - Ben, kendim ettim kendime .. de- varsa, korktuğunuz olur. Yoksa, pek dirmekle. paşayı da gücendirmeld~ 
madan: cB?.ba!• diye hitab edebilir mi- di. 818 burada, yanınızda bir beyaz gül fi· esrnayı üzeri~e sıçratmaktan endişe,; 
siniz? - Kat'iyen! Onu kabul etmem. İn - danı gibi yetiştirirsiniz. diyordu. Ra'lanın vücudü, evin bale~ 

- Neden etmeyim? san, harekatında, efalinde hür değil • RAnarun dalgın dalgın düşünceye için adeta bir sigorta idi. O durd~1 
- Siz, belki. Zira sizin gönlünüz, dir. MUkaddcrata tabidir o. Bizi sevk vardığını gören Beberiıhi: ve Cafer paşanır. da ona muhabbetı ~ 

vicdanınız başkalarınınkine benzerni • ve idare eden kuvvet istediklerini iyi, - Sakın, dedi, bu sözlerimi yanlış vam ettikçe ne baı;:kına uğramak, ne )' 
yor. Merhamet sizde bütün diğer his - istemedik!erini de kötü yola iletiyor. tefsir edip de alınmayınız. Ben sizin mahallelinin şikayetine maruz kalrı'l9tıl 
lere galib. Lakin sizin tiynetinizde, Sonra da bizi mes'ul tutuyor. Bir gemi- vaziyetinizdekileri değil ayıblamak, ihtimali yoktu. Benli, naçar bu tal~, 
koskoca cemiyeti ~eriye içerisinde nin batmasından gene o geminin mes- tebcil edmrn. Sizin günahınız, Sami de bovun eğdi ve nihayet muvaftt 
kaç kişi bulunur? ul edilmesi yangi mantığa sığar? Molla habisinin omuzlarındadır. Bıra - gösterdi. r9J 

- Herhalde, yazık olmuş size. - Ne ise. Şimdi bunları bir tarafa kın da o yükü o mel'anet milrabbası Aksam olunca, Ta1at yalnız ola 1' 
- Size yazık olmamış mı? Benim - bırakalım da, bana akıl öğretin. Hür • taşl!ın. geldi. Sevgilisinin yanına çıkar çı g1 

kisi tabii. Fakat sizin gibi bir nadire! müzü buraya alayım demek, öyle mi? - O halde, yarın, çocuğu gidip ala • maz, yaptığı muzibliği anlatmağa ~~ 
hilkatten, felek, saadeti mutlakanın es- - Elbette alın. Demindenberi sizin- lım. Daha doğrusu, ben gitmiyeyim atan yaramaz bir mekteb çocuğu gı 
babını esirgememeli idi. Siz bahtiyar le bu hususta hemfikir olduğumu a:r - de, o zahmeti Şetaretle berahe!- gene Rfuıaya: ) 
olmağa her vechile lAyık imişsintz. zetmek istiyorum. siz edtn. (Arka8ı v4

' 
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C "Son Posta,, nın tarihi bahisler muharriri Reşad Ekrem yazıyor :J 

Meflıar Fındık Fatma bu. usulün en tanın11111 aimamcLr. 
Fmchk Fatma ölmiif. fU.t birçok halef bır11~mlfbr 

Kalc:lenlncs ~ ~ Kaldınmea 
v ... 1aM ...... Cabr v.... Bariko Jozel 

- 2 - c1Azım .-7ri lllilfadll:b, tezglhtara cll • 
Dan, lmmlıtm 17 cm. ayıtWwp. 'ft yapmak, zavallıyı oyalama• g&ı.. 

ve bmıanlm bir.inclll omı rnkmlct • rtni bdmdlln •J'U'ID8IDUUU ıe;;. et • 
Hlfn ieknik hususiyCleriJd JUllDI • meldir. 
tım. Bu mada, mGfterinhı arkadqlaıt 
Yalım, 6 aevt buhman yanlwWliltn bot dummf dellllenftr: Vaziyetin mO. 

umumi tasnif haricinde bJaa Cirijinal .. de.m. ı&"e, ,.. bir, fki ipekli parça
bir tarafı daha vardır. Bu tarmı mu • 11 mantolarmm içine yerleştirmişler • 
cidi --AI1all taksiratmı affetsin.'- l'm- dfr; yahud da çekmecedeki parayı ce • 
dık Fatma merhumdur. CiwJıek bir ta. be atmışlardır. Tezglhtan meşgul e 
ze olan ve genç yqmda men bu bch • den fındıkçı müşteri ise, iflerln yol~ 
nın tuzalı f'I idi: Ctmt ,....,,.. da gittilini anlar anlamaz tavrmı de • 
Fındık Fatma, bilb•-, Jradma ,ad liştirir; suratı asar, tezglhtara, değe • 

pek yumuşak olmuı icab eden çala ıe rinden ziyade para istediklerini söyler 
len erkekleri, yani ihttyar1an g6lıQne w hep benber çıkıp giderler. 
kestirirdi. ~ konuşma • Ondan sonra, polia müdüriyeti U m. 
nasmda &testnt beriainl gıdıklar gibi el fUbesinin sivil memurlan a~ 
yapar, bu arada eebdeki yahud kuşak 1ar pirincin taşım ... 
tçindekl cibdanm yerinde yeller eser • Erkek kaldınmcılara gelince, bunlar 

Van ıclritıi tı' tince Sadı1c Bfetıdinfn a1cb bapıd4tı gl deya.m&ıfh diL .. bilhassa yaz mevsiminde faaliyete ge • 
• l'ındık Fatma, artık gozlerlni bu fa. çerler. tlri, Qç arkadq bir araya gelip 

tl'çiincll Sellın zamım n birinci Mah· kea evinde bir dibek tedarik edemlyece- zara mi1him bir para olan 200 bllJt ni dünyaya yuımnut bulunuyor. LA • meseli bir manifatura mağazasından i
lbudun ocak bıanmı dnlreeell güne liJıdeıı. kahvesini alıp kavurur. yahu~ verdl. Van al•hpdın kurtuldu. kin, onun halefleri yetipnemiş delil • çeri gtrerler. DükkAn sahibinin çıralı 
kadar, yenJçeri1erfa .- lfhılerL en az. çiy olarak Talımfl kahve kavurup do- Bize bu vak'ayı nakleden t)'llflzafer dir. Bu kadın yankesiciler, Fındık Fat- yoksa ne 114 ... Varsa, herhangi bir ba. 
lln devirleridir. tawibal 90\:aklarmda ven dibekçilere gCStilrilrler, bir ilcret mu- milelllf1. Sadık Efendiııln bundan 80ll1'a ma gibi tşvebaz o~~ için erkek.. hane ne ÇOCltlu dışan ganderirler: Me
bbadıYlık. meyhanelerde bıçak oyunu kabilinde bhvelerlni kavurtur, clibeJc. dibekçi dükHnıncJa beklemek f6yle dur- lerden ziyade hemcınslerini tuzala etil sell bir sigara, bir kibrit, bir su istelf 
"- kan ile biten vak'alar, llemen hergthı letirlerdl. sun. Tahmiaten geçip ıeçmedfline daJr fÜl'lllekte mahirdirler. Usulleri de fU • De ... Ondan 80Dl'8 başlar pazarbk.. Z. 
l&iılen hldilelerden idi. Yeniçerilerin yukarıda bahsettiğim at· bir teJ kaydetmiyor! dur: . vallı dükklncı :zaten sıcaktan bunal • 

fat bU' .. - .__.bad _,. gmlık devrinde. bu dlbekçller lle 7enlçe- ~ EJcnta Tramvaya binmek ve el çantasın • mıştır. Bir yandan da bu müşkülpesend 
an - 1e1nt lemt - l,p-r. ser- dan parayı devf' yapmak! miişteTl!ere mal belen<finnek için çe 

~deler ttıremiştl Bunlar. bazulanna ri ocalma mensub mnaftandı. Tabft her· Fakat, peraıım deve yapı.lmuı için, • 
'te bıçaklannı güvenerek. ,ehfrde bır ta- kes kahvesinin baıında beklemlyacelfn- Petrol Kralı işin kendine göre bJr.UBUlü vardır; hem :b:: ~ =m~ah~ 
'un klrh lfleri. chlma,.. adı albnda fn- den, saf kahveyi çalarlar, nohud, çavdar, de murafm bir mulil: Bir yudum til· meceshıdeld ~ unutur! Eb, 
lıfaarıanna aimıılanh. Bir kere, esasP.D arpa gibi şeyler kavurup katarlardı. Kah- Delerdlnll IJldl I Jdlrilld Evet, gaze b9tiıilen kadının unutulan mal, kaybolmuş sayılmaz mı1 
ktndt ayak takımlan olan soyguncu ve w. sahlbl bqında durmak istese. if lerf· Bir zamanlar omuzuna )'llvaşca. ldıwye çaktırma • Bizim açık g{Szler de lSyle yaparlar za • 
-raernere ka!'Şl kcmımak tızere bütiln nin çoklulundan. ara bekleme.t llzım fBlım 25 mil~ dan ufak l)ir tükürük atan yankesici t.en! 
tanıtı haraea balllllllflardı. geldilfnden bahsederek usandmrlardı. Jqiliz liran ~ tadın, soma, bir şeyden haherl yok • Ha bu mihwebetle okuvuculanma 

Dibekçilerfn y(lzhden htanhuida laHa il 1e1 vetl oldiıila JDUf llM ~ : vapun. tren~ pç kalmamalarını, ya • 
L Hırsızllt'dan da ,ara alarak. onlan za- kahve içilemez olmuştu. a5y1enen mıefbmi •- Beaıştre hanım, ma 111· Jıud mGt.eakib tren veya vaınmı bek • 
uıtava karp korurlardı. İstanbul limam· ~ ~'- De torik Yar!• ı ı--=-ı ta--ı ed x.ı-. l"ıı'1 ... ı.a 
ııa ""' . Su esnafın nezaretlnf!t memur ocak ust!l• ,.... .... _ 'A.1"&11. • Za ene ıcnn Y111ye eceı;~. 'Y~ 

a•ren gemiler, bilh ... eene'bf gemf1e- lan da kendileri ile ortak idiler. Zira t.. 1Jerdlnı-tn idi' Der. valh bdm, tabii tellşlanır. eeki tabiri ile cmenzill maksuda• Y"rılD 
l'I. Retfrdfklerl mallan terbestçe. emin o- tanbulda hergfln 2000 okka kahve dari- kalb durmasr ne- Bereket wrıdn ki, yanında bir yar. saat, bir saat geç gitmek mi zararlıdır, 
1-raır şehre eıkarabUmek için bu me!4hur türdü. Göz göre yapılan kahve hırmhlı t.ıc.tnclt MdQG• duncı ftreiıt'. Yankesici kadm, imda • yoksa eve, veya berhan"1 bir yen! me. 
kabadayılardan bfrlntn hlmıyesfne gf- müthiş bir klr bırakıyordu. nü ajanllar :yaz • yetişir ve di; 9 sell btr sevgiliye '8tilrillen kıymetli 
~lerdt Her aergerdenm btr işareti. R· dı. Deterding İn· c- Bir men var mı·• -~.- bir paketin, bir hediyenin zayi otmaa 
det& bi -..ı.. Hfm f k O zaman lstanbulda Sadık Efendi a- ....,terede mmı • Mendil istemenin kerameti 9-.n.1 ...... mı? 

r ınna11 vanıı. aven n aç dında zengin bir kahve menklısı vardL e- tanın IÇJ]ması 'ft panlann mikta· 
hl'I mukabilinde 11pılacağı kararlaşın- Her ne pahasına olursa olswi bhvesfnJn kul wya pyrl 9 n ile DeNdıe olduğunun görülmesi! On- ÇilnJdl. acele bilet abnak maksadlle 
" kabadayı ıemlye kenclf ftsrettnı. ar· b d d beki rdL Bu h 1 f If menkul servet na dan IODl'8 bütün mesele el çabukluğu yere bırakılan paketinizhı bnadlaiUp 
~asım uarch Buna ela o amanın ar!f~SU :11 oc:k :ıarı b~ ,on ~ :::U,; muıa blqeıy bı • m.arlfetwctir! Yankesici bmn atik dav uçm~sı leden bile değildir. Bu aebeble, 

balta umılt denilirdi. Bu,Onlril chı\1• ~ibekçi diikkAnınm arkuma ~ bfr ra1anamıştl:r. Jliil ft çanta sahibinden önce çanta. bu ,ıbl kalabalık yerlerde daima n ta-
" obnah tAblri ele oradan gelir. Balta gü 1 da dili So d ~ ala yoner İsviçrede, Sen a.lt'Wd J&'el atar. mendili alır kadmm amu. el sube m ilndi kısmın açık gaz me • 
.. hfhl. o bclar di•lf hlr kabadayı deAfl- ze g1d v k ~ diı::n:. '*the1e - villlsmda. lhnlttilr. Bmı4an ao - lu,DU - w mendili , tekrar ,erin• murlan, halka göz kulak olmak için 
it. daha Jamanı &eltr, yumruk ve VP.ta- ama ere en Ae!l evwi de fldncl izcUftemm '""'98ift 1ıDJar! Onml 1'u iyiHll. mukabelesiz dolasın duru.rlar. Bilhassa, kaldmmcı • 
hıı bu adamm tstanbuldail ti~ Me- ~ kail tmdlrilkHi Jmdm. lı~n bu nevmi, profesvonel olmıyBn a. 

kuwett lJe asılan baltayı atar. ye- diler. Önce İnglltefede bulunan emWd:Df Ja bJmlım19ta: a ÇlK l'ÖZlf'r bile ya aktadırlar! 
l'bıe kendtslntn işaretini koyardı bnış yah d da ı.......... hem tesekldlr w hem de çantasmm pm ltt · Yen'çerf ağası Sadı~ Efendıyl ala ka- sa ' VP. u ~larma dev· biltiln muhteviyabm, haberi olmadan Kaldınmcılar, içi her nevi eşya tı. 
\f &nbulun bu mefhur kabadavı1anndan pısına getirtti. Apar topar evinden kaldı· retmişti. Deterding, doktonm8' cKtm- takdim etmtştirl dolu yük anbalannı da kollarlar, onJa.. 

l'fll de cltahvect ~hl burunsuz Mus- nlan biçaı'e adam neye ufradığıtıı a!J.b• senin sıhhatiinle alAkadar olmasını .. Yarıkesteilik bahsine nihayet verir • nn peşlerine. tt'Bmvaylara asılan ço • 
tlta. adındı btr tersane çavu!U idi. Bu- yabilmek için etrafın~ f&fkin pşlnn bı· temiyarum!ıt derken g6tlerini hayata ken gfllOnç bir vU'ayı da anlatayım: cuklar gib1:_ takılırlar. Araba, tenha bir 
~ Mmtafanm Galatada bir kahv.. lnnırken mtma bir ~an lfYdlrlldl ve kapemıştır. 7J yaşlarmda ~ Bir ~ a~ ma~ kılıima yere, bir kaşe başına geldi mi, içine et 
t.'L'-est 'V'Udı 1d bir hqerat yatağı, bir ba- yeniçeri alam. gayet ciddi: olan petrol kralı d6nyadakl ~ı JU, giren ~ciler. Beyoglu caddesin • atarkrldar. C"~zü, ..!1:'~, olanb~ara~ 
aııane fcll • ' ~-"' de bo~slık yaparlarken ötekinin, a a a ne er ,......,. ... ,_,.."" \AA6 • 

'ten - Sadık Efendi. dedi. Sizin aa:vet dol-+ selerini eline geçirmek için ~ ~- elzdanlanm da çalmalı ih • kAn var mı! Hem, bu fay bir usu1t 
'- lçerllerin bu azllJlhk devrinde, ts- ru. gayretli. galııkan bir adam oldutu" milcadelede Rokfelleri maflAb etliilf • mal etmemişler! Bu yüzden. merkft, dilr: Faili, g6ren olmamııtır! Amma,. 

bulun lbllik ~da, çar'1 ve nuzu .ayledller. Biztm de bayle bir ada· ti. 1936 da Qç6ncil defa olarak eski bir, iki saat içinde bir çok mlifteldlerle malla?'. yerine nobm teslim edi1ecektıl 
~a lıergtln binblr çefld derdli ve ma iht yacımız vardıt. Seni Vu yeniçeri kltibetrile evlenmişti. dolmuştu! miş: Bunu da 1ra1dmmcılar d0f0neca11 

sahnelerle k1J11]8plmh. ağası yaptım. Hemen ffmdi Vana gide- Kaldınmcdık 4ell1 al 
,:-ıa, e zamanlar İltanbulmı en bft .. cebin!... Sir ünvanm1 a1mı, olmasına ratınen, Kaldınmcılık: Bu nevi hırsızlar, ta- KIMlllllJOlaCdlk 
Jdı. deldıerinden biri ele: Kahve derdi Vana gitmek f61le dursun. Van .azn- Deterdlng İngiliz delfldi. AmstenWD· dmlardan da çıkar, erketlerden de. Karmanyolacılık: Karmanyola, ıs• 

.\ıı nil i§itince Sadık Efendtnln aklı bqm· da dolmuştu. Ve haftada 9 şilin (3 1i • Kaldınmcılar, çarşılarda, dilkkAnlar • sız, b.Tanlık k8'e bqlarmda ft hemeD 
lataYllll: than gidivermifti. Yeni98ft aluuıın •· ra) kazanan bir banka kAtiblilinden. da. mevsimine göre pera üzerine, eşya hemen daima gece yapılır. Ani olarak 

Bul(hı akl kapandı. Ata, dibek ustalan· . .. üzerine iş yaparlar! Bunlardan bqb, karşınıza çıkan itl, ilç kişiden sakm • 
tiıı çiy k~ve alıp ta evinde kavur- Y :ınna dünyanın en bilyük işinin başına yük • va ur iskeleleri olda ·den yük ara • mat JAzmıdırf M:eselA, sizden bir atef 
~ el defjrmenlerlnde çektlrtenler, nı gOsterdl. Adamca~ bu sefer de onla· seldi 1896 da Felemenk petrol kum • ~ da onlar '~m birgı iştigal ve ti~ istedi c delil mi Aldırmayıp yürü • 
~ k hhnamıfbr ctiy.bllirlm. Hele es- nn ayağına dii§til. Evini barkını, çoluğu- panyasma geçmiş, ve birkaç sene zar • ret sahasıdır! , yün! E~, aözümil dinlemezseniz, ba • 
1rta Olıaklarda bir gtlncle aarfedilen bir nu çocuğunu. ipnt gücllnü yüzüstil bıra- . Kaldınmcılıih san'at haJtne getlrmif fiil za '1JDlar aeJebilir: 
de~ okbhk kahvenin ~kildiğl oturak kıp ta Vana nasıl giderdi? Ağladı, yal- fınds daha 30 yaşlannda ~bu kum· ilç kadın tasavwr edelim. Bunm me- 1-Ani bir muşta ile yere düşürill 
,lirınenı.ı belld antib merakb,lann- vardı. Dibek ittihadı nihayet merhamete panyanın umumi di.rektöıii olmuştu. sell bir manifatura mağaıasmdan içe. mek, 

llltfba d6Wnlnmcla kalmı§tır. geldi: fnglliz bahriyesine ~ veıertk ri daldılar, de mi? içlerinde en ytı • il - Tepeden aşağı bir çuval içine 
.~ blaw delfnwaleri de yenidil'. _ Bizim ırmnm taıQtr et ... 200 ke • hlmıette bulunduju için Umum! B'eıb- zbe bakılır ki.ıh ise o tezglhtara y5 girmek, 
~,,. ~ taımmOmilndell • wr cle. pne t.wıbulda w.. den ID1U'a kendisin• cSır. .lik Qmmaı JaF., mal ~la, bunlan tetkike (Dnotnı ıo ncu ta?lfado) 
~ ~ 4fbe1r1m1e ~ Her- Decliler. Sadık BfencU. 0 ııman• na- wriJmilll. w ~ bqlüt Puarhk •flMımnn .... AJapm 



ıo .,,. 

lngilterenin harb isteksizliği ne 
zamana kadar sürecek? 

(Ba§tarafı 1 inci sa11fada) 
,-mıın hlll mevcud 9 sav8f gemisi bun
lara üstün olduktan başka bu devletin 
193'7 ere tezgaha koyduğu diğer iki bü
yük savaş gemisinin de en geç 1941 de 
ip başlıyabilecekle'.rini hesaba katmak 
fcab eder. Filvaki İngiltere. yukandaki 
hesablardan hariç olarak. 1935. 36, 37 ve 
38 de daha 22 halli kruvazörle 24 muh
n1> ve 12 denizalb tezgahlamıştı ki, bun
iar da 1940-41 de hemen kam.ilen hizmete 
,ınniş olacaklardır. Fakat bunlara karşı 
~vrupada Almanlar 1935 ve 36 seneler;n. 
ae 2 savaş gemisi, 3 ağu kruvazör, 6 ha
fif kruvazör, 13 muhrib, 30 torpitopot, 28 
Clenizalb ve İtalyanla!" 4 savaş gemisi. 12 
torpito kruvazörü, 16 büyük ve 5 orta 
denizaltı tezgaha vurdukları gibi Uzak 
doğuda Japonya d:ıhi, yem ıki büyük sa
vaş g misinden başka sayıları belli d
mıyan birçok kruvazör, muhr·h ve de
nizaltı yapmaktadı=. 

Bütün bu rakam ve hesablar iyice gös
teriyor ki İngiltere denız teslihatında geç 
kalmış ve yarışı bilhassa. onun eski bir 
ispesvalitesi sayılan büyük savaş gemiai 
inşasında, kaybetmiştir. İşte, telifisi bel
ki de mümkün olmıyacak olan, bu geri 
kalıştır ki İngiltereyi 1935 ten. ve daha 
ziyade, bu cihangir esld imparatorluğun 

iyice uyandığı ve gerinerek istemiye is
tem.iye ayağa ka1ktığı. 1936 yılındanberi. 
bir taraftan teslihata germı verdırmekle 
beraber, bizzat kendi lruvvetlerile knnı
yamadığı bilhassa Uzak doğudaki müs
temleke, dominyom ve ticarf menfaatle
rini diğer müttefiklerin yardımile muha
faaz yoluna sev.ketmiş ve diğer cihetten, 
neticesinde hiçbir şey kazanmak ihtimali 
bulunmıyan ve bilakis imparatorluğu 

müşkül ve muhataralı durumlara soka
cak olan bir harbden var kuvvetile ka
~mmasma selreb olmuştur. (Sonu yarın) 

H. E. Erkiiet 

tttsar ft b..'lhlh: 

'I Şubat 1939 tarlbll Bon Postada çıkan 

«Muhtemel bl.r Avrupa h9.rbl karşlSlnda A -
merlkanın vaztveth başlıklı yazımda bazı 
cok ehPmmiye•u ve mana değiştirici tertlb 
Y nlışlıklan oldu~unu gördüm.. Af di
ler ve bazı mühim ynnlı~ların a. -
şağıdaki vrchll ~ dfi7teltilmelerlni mııhterem 
okuyuculardan dllerlm: Gazetenin 7 inci 
sayfasının 4 üncü 3titununun 32 lncl satırın
dnk1 bı.zıları kelimesi fazladır. Aynl sütu -
nun 4-0 ve 41 lncl satırlan §U suretle düzel -
tilecelctir: eNasıl tllremestnl Ve cebi dolar 
dolu 130 n•ilyon Amerikalı namına söz söy -

llyen. .... Gazetenin 10 uncu sayfasının 40 ve 
41 lnci satırları şöyle do~tulacaktır: 

c ... Ayni (l\Ionrfif>) ka1des1nln, ne vapurlnnn, 
mnklne '9'e 1nşaa.tt.atı teUınüHi sayeslnde' ... ıı 

Kaşta imar faaliyeti devam ed:yor 

SON POSTA 

Zonguldakta kömUr 
amelesine sıcak 
yemek veriliyor 

Vali Halid · Aksay bütün 
ocaklan gezerek amele 

ile temaslar yapb 
Zonguldak (Hususi) - Milll Şefi • 

miz İsmet İnönimü 11 llkkanunda 
Zonguldağı teşriflerinde maden kömür 
ocaklan &melesinin gıdai maişetleri 
mevzuile binat meşgul olarak tetkik· 
leri neticesinde işçiye tam kalorili ye
mek verilmesi hakkında yüksek irade
leri üzerine Vali ve Parti başkanı Ha -
lid Aksoy tarafından maden müesse -
selerine yapılan tebligat ve teşebbü -
sat netice ve semeresi olarak 6 Şubat 
Pazartesi gününden itibaren hazırlık -
lan tamamlanmıs olan bütün müesse
selerde ameleye s·cak yemek verilme -
ğe başlanmıştır. Vali ve Parti başkam 
Halid Aksoy, rn den ve sıhhat direk -• tör'eri iş böl f'<;' funiri, madenler baş--
mühendisi, Ralkevi başkanı bulundu
ğu halde nıadc-n müesseselerini gez -
mişler, a:nele mıntakalanm, yemek 
salonlannı, ma;set durumlarını ve ya
tak yerlPrini '~ sosyal hallerini tetkik 
ve teftis etmişler, eksik ve aksak işler 
üzerinde durarak bun1ann düzeltti! ~ 

mesi yolunda direktifler vermişlerdir. 
Havzada çalışan amele 17 bindir. İki 
yıl önce bazı maden. müesseseleri ta -
raf•ndan ameleye sıcak yemek vermek 
içtimai Yazive+ler'ni t ,.,.,;m etmek 
maksadile h· ~ln D'l lıa...,.ek<>+. alınan tec-

Kaş (Hususi) - Bundan 70-80 sene ı Birkaç sene önce başlıyan yol sefer -
evvel, Cenuhi Anadolu sahillerinde berliğimiz, ticari ve iktısadi bakımdan rül)e'e-ıe tekemmül Yo,una girmiş, 
yerleşmiş bulunan Rumların elinde bir mütemadi bir inkic:af devresi yaş::ıyan Cümhurre'sim"zin irşad ve iradelerile 
iktısadi ve tic:ıri istismar vasıtası olan kazamız için çok verimli neticeler do - yemek h'zmetin·n bütün ameleye teş
Kaş'ın, yerinde yeller esiyordu. Meis ğurmaktPdır. Eski devrin bakımsız ka - mili gavesi 6 Şubattan itibaren tahak
adasmın yakinindl" bulunması itibarile zasına, artık hayat girmeğe başlamış • kuk evlf'miştir. Şimdiye kadar tecrü -
bir ihraç iske!csi vaziyetini alan Kaş, tır. be mahivetinde olarak bazı müessese -

lerde. 3 bin kadar ameleye sıcak yemek 
o zamanlar, palamut, kömür, arpa ve Devam eden yol faaliyeti ile Kaş köy 
buğday gfüi revk mevaddının depo e - lüsü, tabiatın en çetin manilerile mü - verilirken Milli Şefimizin yüksek di -
IDldiği paran~alardan ibaret bir güm • cadele etmektedir. rektif!eri üzerine havzada çalışan bü
rük mevkii ha1indeydi. Zamanla tüc - Çetin dağ silsileleri üstünde, köylü - tün amel<'ye yemek venlmes'i ıtemin 
carların Ye amelelerin birer ikişer ev lerin, yalçın kayalan çetin bir cevızı edilmiştir. Mr>den müesseselerim;7..de 
yaptırmaları, burayı az vakitte içinde kırar gibi, kırarak geçtikleri görülü - modern mutfaklar ve aşevleri vücude 
insan bannan bir köy haline getirmiş- yor. getirilerPk bütün rmeleve ~nde 1 ki
ti. O zaman kasaba köyünde bulunan İç memleketlere, sarp dağ duvarlari- 10 ekme~. s~bahlevin ~ba, öğle ve 
kaza merkezi, Kaşın mütemadi inkişa- le kapalı olan Kaş, münakalat tak1mın- ak~am sır~k yP.mek olmak üzere ve 

'kalori 3500 den a~ih düsmernek üze
fı ve bir kaza merkezine lAylk vazi - dı.-ı n0rmal hale doğru i1erlemektedir. 
yete gelmesi dolayısi1e Kaşa getirilmiş Artık bugün Kaş, tecrid edilmiŞ, hal- re ayda 4 lira be-de11e yemek verilmek-
ve kaymakam Şükrü Asalinin unutul - den kurtarılmış ve iç Anadoluya şose- tedir. VPli. vanınöakilerlP birli'kte dün 
maz hizmetleri sayesinde burası, Alt - lerle bağh, uzak limanlarla muvasala Kozlu mmtakllstnda Kas~btarla. Gür
aenı;:de ehe!nmiyetli bir ~şe oluver • ve irtibatı temin edilmiş, ilerleyen ve ~~ ocak~arile Türk kömür ~e Kömüriş 
mış. ıı·r. · k' f d · ·n b'r Vll~d kösesi ha • Şırketlerı ocakları ve fhsanıve mınta -

ın ışa e en şırı ı J - -ı: k f . · ı . ...J· B - K'l· 
Kazamız, Elmalının batısına düşen r 1 · b 1 or asını te h3 etmış.eruır. mrun ı ım· 

~dağ siJ~ilesinden itibaren başlıyarak me ge mış u unuy · 1i maden bölgesine gidecek ve mütea -

15 saatlik yüriiyüşten sonra vanıan çe. Sinema: En yeni k,fbe.n d~i!er ocaklan 'teftiş edecektir. 
tın ve sarp yollann sonunda, tabiatın Amele ~nde bir ekmeiZin bir bucuk 
içli emeklerle meydana getirdiği gü - fı'Jm)er kiloya Çıkarıılarnk her ööünde yarım 
zellikler diyarıdır. ekmek ve;rilmesini dilemişlerdir. Vali 

Saltand devrinde, her yer gibi ba _ (Ba.rtarafı Binci ıamada) bunun da teminine çalısacağ'ını vadet-
kunsız kalaıı Kaş, tabiatın sarp kaya - Bu filmin ehemmiyetim tebarüz ettir - miştir. Madel" amelesi kendi sağlıkları 
bklan, koyu ormanlıklan ve çetin dağ mek için şu noktanın kaydı icab eder: ve ge<;imlerilt: en ulvi bir sefkat hissi
duvarlarile çevrilmL' ve Adeta Akde • Fl.lınin teknik müşsvırliğini İngiltere- le alakalanan Cürnhurreisimiz İsmet 
niz kıyısında arkası kapalı, önü açık nin meşhur Royal 'Onited Service İnsti - !nönüne ve Onun vüksck hükumetine 
bir kapı halind~ bulunuyordu. tute azasından yüzbap Anderson yap - karşı minnet ve şükranlarını tekrar -

Yoldan eser bulunmadığı~ İç A - maktadır. lam1şla_r_<l_ır_. _____ . __ _ 
nadoluya olan irtibat, dev• kervanlan Fihnin cContinuity girh vazifesi. Mis 
ve katır sırıarile temin edibnekte ve Eileen C-Orbett'e verilmiştir. 
bu şekildeki nakliyat, ekseriya .i.rteni - Fibnin çekilmesi için hazırlanmış olan 
len naticeyi vermemekte idi. kapm Kartum şehrine 40 mil mesafede 

15 yıllık Cüınhuriyet devrinde ıı.r bulunmaktadır. Film kumpanyası bu e • 
yerde olduğu gibi, kazamızda da glSrü - sere pek büyilk bir ehemmiyet atfeyle -
!en umumt bir kalkınma hareketi g6ıe mektedir. Filmin 1939 senesi K!nunusa
prpmaktadır. Bunu, bilhusa yollan ~ nistnde gösterilmesin~ gayret edilecek -
mızın inşasında görmekteyiz. tir. 

( Boyabad hUkQmet konaGı tamamlanıyor ) 

Hırsızhk Ansiklttpedisi 
(Baştarafı 9 ıtncı:. sayfada) 

III - Ceketinizin birdenbire tersine 
dön<iüriilmeııHe vere kapaklanmak. 

JV - Boynunuza atıfan bir kemend 
ile bir adım bile atamadan eli, kolu 
s1msıkı bağlanmak. 

Ve sonra ~fa, altı kaval, üstü şişhane 
kalmak! 

Yalnız, son zamanlarda karmanyo • 
lacılık, memleketimizde tamamen kalk 
mıı gibidir. Neden? Çünkü polisimiz, 
karmanyolacılığı yoketmek için, birçok 
oezrl tedbirler bulmuştur! cOnlar ne -
dir?:ıı dive sorarsanız, söylemekte ma -
zurum. Zira, bu tedbirler ammenin hu 
kukunu muhafaza için gizli tutulan za
bıta sır1andırl 

(Arkan var) 

Edebiyat: Bu meslekte şakanın 
hududu yok mudur? 

(Baıtarafı 1 inci ıa!;fada) 
rülınemlştir. Bu zihniyetle ne kaıdar mO.-

Boyabad (Husus!) - Senelerden.be- mümkün olmadığından emaneten yap. cadeı. etsek azdır. 
ri hali ve natamam bir vaziyette kalan tınlması kararlqtmbmf ve inşaata l"akat gene biliyorum ki bu aamiml "H 

hükiunet birıası yeni vallmi2 Fehmi bqlamnıştır. Kaymakam Hikmet Gd· belki biraz acı sitemli atırlanım da ala
Vu.ral tarafından yap~. Şim- venç inşaatla yakından alAkadar ol - ya alacak meslektqlanm hır haylice bu
diye kadar bu binaya 66 bin lira sarf makta, süratle ikmali için çalı§makta- lunur. Amma bilinme-, ümid dftnyuı. 
edilmi!; alt kısmı natamam olarak kal· dır. İlkbahara kadar tamirat bitecek .. bellti bu sefer onlardan da tath bir •• .. , 
mıştı. İtmamı için 11t52 lira bedeli tir. Gönderdiğim .resim hilkOmet kona. yükselebilir. ~ ıesi o kadar llJ'ZU ederlE 
keşifle binanın bir müteahhide ihalesi ğının eski halini göstermektedir. ki... Halid Fahri Omuor 

1Ja1-t ıo 

Hayatım: Abdi ile teşriki mesai 
(BQftaratı S m<i ıam~d:ı J Hisarda (Kilercibaşı Osman) Beyin liln-

İşte ben bu komedileri oynuyordum. net düğünü varmIJ. Benden bir orta oyıt
Fakat bu küçük iwmediler, çok zaman ııu istediler. 
asıl oyundan ziyade belenlliyordu. Arkadqlarla eş-hası tesblt ederken, ka. 

ilk defa kavukluya nastl Çlktım vukluda durduk. Abdi Efendıyi götüre-
. ·ık mezdik. Orta halli bir düğündü. Alacağı· 

Abdi ile temsillere devam ederken, 1 nuz para Abdi Efendinin ücretine teka-
defa da orta oyununda kavukluya çık- büt edemezdi. Başt-a Kltib Salih olduğu 
tım. O zamana gellnciye kadar bütün ıs- halde: 
rarlara rağmen orta oyununda kavuklu 
oynamamıştım. Bana beceremiyeceğim 

gibi geliyordu. 

- Niçin sen oynamıyorsun kavuklu· 
yu? ... 

Diye ısrara baıladılar. 
Bunu hikaye etmezden evvel, ilk fir- Bilhassa KAtib Salih cesaret veriyordw 

ma yapmak tefebbüslerlm anlatmalıyım: - KU'flllda pişeklr benim. Ben leni 
Abdi ile tehrin muhtelif mesire ve oynatmm.. hiç merak etme... · 

semtlerinde oynuyoruz. O sene de Ana- Halo1taten ilk defa olarak ta Kltı'b S.. 
d_oluhisan biraz gözden düşmüf. Göksu- lih o aqam pişeklra çıkacaktı. Israrları 
ya eskiye nisbetle rağbet yok.. Abdi E- mukavemet edemedim. kabul ettim. ı:,a. 
fendi az hasılat yapıyor diye, oraya oyun kin içimde dehşetli bir çamıptı vardı. 

koymuyordu. Dragon Mehmed ayni za- Orta oyununda kavuklu oynamağa ban 
manda içeri rnsksudaki gazinoyu işleti- zamanlar hevea etmtş, fakat bu cesareti 
yordu. Beni haftada bir temsil vermek kendimde bulamamıştım, mecburen oy
üzere davet ettL Abdi Erendıye söv1 e- nıyacaktık. Bu benim için bir tecri1b• 
d'm, müsaade etmesini rica ettim. Ran idi. Ya rezil, ya muvaffak olacaktım. 
oldu. O zaman benim şimdiki gibi gar- Allaha güvenerek meydana çıkt11n. 
<irobum filan yolı:, kendisinden biraz da Eh bir parça ne olsa görenk var. KAtf~ 
eşya istedim, verdi. Zaten Çarşamba gün- Salihle beraber oyunu aksamadan devara 
leri Sarıyerde oynardık. Eşyaıanmız bir ettirdik. Hattı mükemmel dı oldu diye. 
pazar kayığı ile gönderilird•. Benim tem- bilirim. 
sil ertesi geceye tesadüf ettim için lazım Fasıldan sonra arkadaşlar: 
olan eşyaları alıp karsıya geçebilirdim. - Sen şimdiye kadar niçin kavulı:lıJ 
Küçük İsmail Peruz. Şamram müstesna oynamadın. Hamdi Efendıye yakın bil 
diğer arkadaşlarla .anlaşarak Göksuda o- muvaffakiyet gösterdin! 
yunlara başladım. Katib Salih te ihtiyar Dediler. 
ro1leriin oynuyordu. Bir iki hafta snnra Bundan sonra cesaret geldi. Ben de ka· 
dehsetli bir rağbet baş!aôı. Evvel! yan- vuklu oynam ğa basladım. İşte ilk ka
sını güç doldurduğumuz tiyatro adam vukluya çıkışım Anadoluhisannda ol
almaz oldu. EvvelAlan aşağı tab~k'l ge- muştur. 

lirken, yavaş yavaş kibarlar da sökün e- (Arkan Vat') 

Yazan: Nusret Safa Coskun diyordu. İşte bu temsiller sırasında idi. 

lngiltere ile yeni bir takas 
anlaşması yapı!acak 

Yakında İngiltere ile mcmleketımiz a
rasında bir takas '3nla~ması jmza edile • 
ceği haber verilmektedir. Yen! anlaş!l'la 

Ankarada İngiltere büy\lk el~ ile hü
kumet müme~illeri arasında imzalana -
caktır. 

Bu haber pivasada memnuniyetlı>. kar
şılanmıştır. Alakadarlar, yeni takas an • 
laşmasının İngiltere ile memleketı:rrJz a -
rasındaki iktısacll münasebatın inkişafını 

temin edeceğini söylemekteclırler. 
İngilterenin memleketımizde 12 milyon 

liraya yakın bloke parası mevcuJ bulun
maktadır. Bu bloke paraların takas anlaş
masından sonra mal göndermek suretile 
tesviye olunacağı anlaşılmaktadır. 

Meyhane kav-asında bir "dam 
k .. lundan yaralandı 

Yeni~ehirde Berbe.römeıı sdkağında 

Ardaşın meyhanesinde Leon, Sabak, 
Yatova, Receb ve Hayrullah kavga et
mislerdir. Hayrullah, kunduracı bıça -
ğ'le Leonu sol kolundan yaralamıştır. 
M"cruh Beyoğlu hastanesine kaldırıl -
mış, suçlu yakalanmıştır. 

eır çama,ırcı kadın blleDinden 
yar landı 

Lln~ada Börekçihafü sokağında o -
turan İbrahim kızı Güllü, vıkamak ü -
zere çamaşır almağa giderken Ordu 
caddesinde 185 numaralı fırında işçi 
Rizeli Fehmi ile kavga etmi~tir. Feh -
mi. Güllüvü cam ilzerine itmiş, bu 
yiizdrn kadının sol eli bileğinden yara
lanmı~tır Suçlu tutulmuştur. 

iki 1-ıreız çocuk tutu'du 
Cibalide Muhtar caddesinde oturan 

Marikanın evinden bir çift is'karpin ve 
enlcek şapk~ çalı.nmı~ır. Hırsızların 
12 ve 1 5 yaşlannda Osman adlı çocuk
lar olduğu anlaşılmıştır. İki Osmanlar, 
eşyalarla beraber tutulmuşkm:lır. 

•ı ihtiyar kocakarı illcından 
zeblrlendll er 

!'ü!'ldye ıradyo difllzyon posta.lan 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLU1'-wJ l 

1639 m. 183 ltca. 120 ltw. 
.Q. 19 74 ın. 15195 Kca. 20 Kw. 
P. Sl.70 m. 9455 ltcs. ıo 'KW. 

CUMA - lt/1/39 
12.30: Protram. 12.35: Türk mQziti - pi. 

13: Memleket s:ıat Ayarı, a.jans. ıneteoroloJI 
haber.eri. 13.10 - 1': Mftzit CKilçüt orkea -
tra - Şef: Necib Aşkın.), Varyete profranııl. 
CTanıolar, V'il!ll'r, Çlğan vesa.lre). 18.JOI 
Program, 18,35 MUzllf (operetler - p]), 10: 
KonuŞl'la (Haft.ltk spor aet'Vlsl), 19.15: Tllılr 
müziği Cince .tSr faalı: Muhanıer makamı>, 
20: Ajans, meteorolojl haberleri, Ziraat ~ 
sası <flatl, ?.0.15: Tftı1ı: mtızt~. otuyanlal'C 
.Muzaffer İl!tsr, Radife. ÇaJanlar: Vecibe, Hl 
fit Fersan, cevd~t Çağla. K. Niyazi, 1 - Ta.O 
burl Cem!ı - Mahur peşrevi. 2 - Eyubi M•h. 
med efendi - Mahur tlrlncl be&te. 3 - LMd 
ata - Mahur ~rkı: Telif edebllsem felell>• 
4 - Rahmi be\" - Mahur ıarkı; Esir ettın 1-
nl ey dil. 5 - Vecihe - Kanun t.ab1ınl. il -
Dr. Şü.kTtl Şenozım - Mahur şarkı: Bu _.. 
ne t:ıtlı. " - Rahmi bey - Mahur şartı: BiP" 
vü nnzı aeyrtt çıkmL,. 8 - Şemseddin zı,. .. 
Mahur şarkı: Şu gfzele bir bakın. 9 - 8& .. 
dcttin Kaynak • Çıkar yiicelerden haber 1/1/J"' 
rarım. 10 - SadPttin Kaynat - Meter 9(11 
sevilenler varını.,. 11 - Yesari Asım _ Bu ya9 
geçen günlerim~. 21: Memleket saat lyatlo 
21: Konuşma, 2l.15: E.sham, tahvflAt, kam • 
blyo - nukut borsası mat), 21 30: Kon~ 
CBrahrns halr_ktndR: Cevad Memduh), 21.4': 
Müzik <Rlyasetlcfimhur flArmonik orırestrr 
sı), Şef: Praeto:-l\1$. 1 - Joh. Brahın.!: Btl .. 
yük orkestra için Serenat Nr. 1, op. 11, ., 
majör. Allegro Molto, Soherzo, Allegromno9 
troppo. Ada~o non troppe. Menuettıo ı ft ıı 
Scbf!rzo, AileP,TO. Rondo, Allegro. 2 - Jdll
Strau.ss: cZigeunerbaronıı operetlnkı n• .. 
türü. 3 - Job. Strauss: Viyana ormanlalİ 
efsaneat. 22.45· Mftzik (Cazband), 23.45 - iti 
8on aJw habcrlert ft JU'1M1 progrun. 

·--··-----···-···-····--··· ... ----........ 
ZAYİ - İ.sklllp tazası Kenzilllrfan metW 

bl rilşdly&ılndcu almış oldutum ... ~ 
meml taybettlm. Yenlalnl alacaltmd&D • .. 
tı.tntıı btı.tmtl ,ottur. 

Mehllled ...... t..ı 

Çakırcıhllsanpaşa mahallesinde Tu -
nusbağı caddesinde oturan 80 yaşında 
Mustafa ile 7' yaşında Fuad, bir gün 
evvel Mısırçarşısından aldık.lan boru---------------

çiçeğini kaynabp içmişler v.! bir müd- M 
det sonra zehirlenme alaimi göster -
mişleırdir. Mustafa ıı. Fuad Nümune 
hastanesine kaldınlmııtlanhr. 

DOn bet eroin sat.cısı yakalandı 

Balatta sabıkalı eroin satıcılarından 
Ahmed ve arkadqlan Mustafa, halll~ 
Kemal, Sellniklt Hilmi1 ve katil Ah -
med kansı Fatma cümıüm8fhud ha -
!inde tutulm'Uflardır. 
S~lular, tberlerln&t bulunan eroin 

paketleri ve tahkfttat evrakile birlikte 
beşinci ~ mehllıemMme ~ 
leMiı'. 

DO't ÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeai 

Merkezi: Berlbı 

TBrlıi~ tubeleriı 

Galata - İstanbul • İzmir 
Deposu: !at. TütUn GüınrülG 

* Ha tarla 6cmlıa iti * 
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İspanyol harbinin 
SON POSTA 

Müstakil meb'us 
namzedleri 

son günleri· (Ba.§ta'Nıfı 1 inci ıayfad41 
yetler için intihabı meb'usan kanununun 
hükümleri dairesinde villyetlerin çıka· 

nndan müesseselere sevkedilıniş, 22 racaklan meb'u.s adedi nisbetinde Pa.rti-(Baştarafı 1 inci sayfada) . 
cDevonşayr> kruvazör-ti bugün öğle -

den sonra, adayı terketmck istiyen 450 
ınülteciyi hamil olduğu halde Ma.rsilya

bin hasta ve yaralı hamahanelere yatı- ce meb'us namzedi gösterilecektir. Ancak 
n-lmış ve Franki.!'b İspanya~ ~t:ne'k bir ka~ vilayette müstakil meb'usluklar 
istediklerini bildiren 1 O ~ın kŞ de için bof yer bırakılacaktır. Bunun hııri • 
Hendaye'ye gönderilmişlerdir. cinde bazı gazetelerde görülen neşriyat ya hareket etmiştir. 

İngilterenin bu hareketi hakkında cTay 
mi.e> gazetesi şu satırları yazıyor: 

Paris 9 ( A.A.) - Azana, İspanya se- hiç bir esasa istinad eımemektedir. 

İnsan hayatını kurtarmak için hiç bir 
feYi esirgememek arzusu ile mütehassis 
olan İngiliz hükilmeti. Minork adasının 
Fran'kistlere tesliminı temın için teşeb -
büste bulunmuştur. 

Hükfunet, iki taraftan hiç biri üzerinde 
tesir yapmağa çalışmadan, bunların te • 
masa gelmesini imkan dahUine koymuş 

farethanesine ye.:ıı1eşm.iştıl:r. N ezaretsiz 
nazır Jose Giral, dün akşam gelerek 
sefarethanede ikamete başlamış idi. İs· 
panya Rı::isicümhuru, bu sabah fs -
panya sefiri Marcelino Pascua, Giral 
vesair İspany.11 ricali ve bu meyanda 
sabık KC\talnnva ordusu kumandanı 
General Sarabia ne uzun müddet aö -
rüşmü.ıtür. 

'\1e nasyonalistlerin mümessili Devon - Madridin bir tebliği 
§ayr zırhlısı ile adaya gitmiştir. 

Bu hareket, bir çok suitefehhümlP.re Madrid 9 (A.A.) - Tebliğ : 
yol açabilir. Hakikatte İngilter~ hüku - Kat~lonya cephesinde Oümht.triyet-4 
metinin gayesi, adanın yalnız İspanyol - çiler şiddetli hücumilara m~avemet 
lar tarafından işgal edilmesinin ve nas· etmektedirler. Nasyonalistlenn bafu 
Yonalistler tarafından mukabelei b!.lmi - bölgesinde ilerledikleri, fakat sahil ~1 
liJ yapılmamasının tem.inid!r. gesinde ve Gerone ve Faafrugell böl-
İspanyanın geri kalan kısmına gelincı>, gıelerinde durduru:lduklan lka.#edi.1 .. 

İngiliz hükfunetinin hattı hareketinde de mektedir. 
lişiklik yoktur. İngiltere hük:Umeti bir Düşman tayyareleri Katal~ya c~p
ınütakere akdi için ne cümhuriyetçi1er, hesinin gerisini ezcümle PuJ.gcerda yı 
ile de nasyonalistler üzerine bir tazyik bombardıman etmi~lerdir. 
icra edemez. Fakat iki taraftan biri arzu İtalyada hiddet 
gösterdiği takdirde, görüşmeleri kolay • Roma 9 ( A.A.) _ İtalyan gazeteleri 
laştırmağa amadedir.~ da 

• Franko hüklımetinin Minork a sı -
Madridin ala.beti na İtalyı:ı.n Jejyönerlerinin yard~ı ol· 

Londra 9 (Hususi) - Paristen ah!lım maksı7.m ve ayni zamanda İngılız ge: 
haberlere göre, Madrid müdafü General milerinin i~ birliğile vaz'ıyed etmesı 
M:iyaha ile Frankonun bir mümessili a • fikrini hiddet ve tehevvürle karşıla • 
rasında bir mütarekenin akdi için dün maktadır. 
başlamış oJan müzak~reier inkitaa uğra· Piccolo 0~!0 .. esi, bu hususta dolaşan 
rnıştır. şayiaları İtalya lejyonerlerinin a~a. -

Maahaza, Paris mahf elleri bu milza - · çın 
nın işgali işine i.ştiraklerim men 1 

kerelere tekrar başlanacağın!l muhakkak yapl1an bir İngili% manevrası ~lAldd 
nazanıe bakmaktadırlar. 

Sulh mi1zakereleri 
. etmektedir. 

Askert makamlar arasmd:ı yapılan mü
tareke müzakerelerine müvazi olarak, 
diplomatik sahada da sulh müzakereled 
eereyan etmektedir. Cümhuriyetçi harl
Ciye nazırı Delvayo, beraberindP Kata -
1onya cephesinin umum kumandam Ge
neral Rozas olduğu haJde, bugün tekrar 
İngtHz maslahatgüzan Stivcnson ile gö-
1'0.şnrfi~tür. Başvekil Negrin de ayrıca 
1'ransız sefiri Jül Henry ile görüşmüştür. 

Burgos hükumeti. Fntnsaya tem.inat 
vermiş 

Diğer taraftan Paris hüktımeti de Ge -
!leral Frankoyu tanıma!t üzere tetkikle -
line devam etmektedir. Burgosdan yeni 
dönmüş olan Leon Berardın bu husus -
taki raporu dikkatle mütalea edilmekte
dir. 

Burgos hükftmetinin, Fransanm titiz 
bulunduğu bazı mesele1er için teminat 
\'erdiği anlaşılmaktadır. 

F'ranko kuvvetleri Fransız hududunda 
Parls 9 (Husust) - Franko kuvvetleri, 

bugün öğleden sonra hududda kain Pert
hus şehrini işgal etmişlerdıt. Bu şehrin 
)'arısı İspanya, diğer yarısı da Fransa 
topraklarındadır. 
İspanyol kısmırun Frankic;tl~r tarafın -

dan işgali, şehirde bir panik uyandırmıs
tır. Nasyonalist kıt'ala11n gelr~eler: üz;_ 
tine Fransız hududu kap:ınmıştıl". 

Mültecilerin Fransayı akını devam et
ll'ıektedlr. 

Fransada alon 

Saat 11 denberi mik'ar1arı' git!!ide 
ll'tan piyade mıplan Fransava g-ir • 
Jı'\-ektedir. Birçok kovun sürüleri de 
;ududu g'C'cmistir. Frıcıılasız o1:ırBk 
t ransava giren kamvonlar. rPsim üc; -
8.dlarınm tablOlarrnı tac;ımakta olduk· 
ları haber v~rilmektcdir. 

Toplar, tankJar 

Cerberf" 9 (AA.) - Havas : 
Jl Bütiin !?ece yiiz1€rce büvi.ik kamvon 
t 0 rt · Bou'da"l Fransava doğru inmiş-
ir. Bir haftalık saka11arile uvumakta 
~lan askcrlf"ri hamil kamyonl~nn a -
'-led· bu 1 Pek fazladır. Gece yansına kadar 

suretle Fransava doğru inen araba 
:dedi 900. asker 10,000, muhtelif çap
~ toplar 75 ve tankların adedi de 20 
~arak tahmin edilmiştir. Bunlar ayni 
p·tnanda hem sahil bölgesinden, hem de 

1
&ueras bölgesinden gelmekte idi. 

tf 'r'Ou~ou~e 9 (A.A.) - Şimdiye kadar 
li etabıno ~arından 80 bin mülteci, mi· 
d s \re yaralı geçmiştir. Bunlar arasın
t~n 68 bin kadın, çocuk ve ihtiyar ba-

IlleJ"kez ve batı cenub departmanla-

Popolo di Roma gazetesi diyor ki: 
Bir İngili7. manevrası ink:i.ş~f. ediyor. 

İngiltere, İtalyan 1ejyonerle~nın ha • 
rekata iştirak etmemesi şartıle Fran • 
koya Minork adasını işgal etmeyi tav
siye eylPmektedir. Londra, hart~, bu 
iş için nasyonalistlere kendi deniz kuv 
vet1crile ~rardıma bile hazırdır. 

Bir tayin yUzUnd~n Belçika 
kabinesi istifa etti · 

(Ba§ta1'afı 1 inci sayfada) 
Umumi Harbde Flandre'de belediye mec
lisi azası bulunan Dr. Marten, ihaneti 
vataniye cürmü ile mahkum edil.mit ve 
bilahare umumi aftan istifade etıruı bir 

zattır. 
~------~------~~~ 

Holanda Hariciye Nazırı 
Londraya gidiyor 

Londra 9 (A.A.) - Evening Standard 
gazetesinin yazdığına göre, 1'7 nci asrm 
büyük devlet adamı ve hukukçusu olan 
Grotius adına dikilen anıdın küşadında 
bulunmak üzere Holanda hariciye nazırı 
Patjin önümüzdeki hafta içinde Londra
ya gelecektir. 

Holanda hariciye nazın bu münase -
betle Lord Halifaksla görüşecektir. Mü· 
Iakat mevzuu bilhassa Almanyanın Av
rupada ve Japonyanın da Uzakşarkta ge
nişlemeleri ve Japon genişlemesinin Ho· 
landa Hindistanı üzerindeki muhtemel 
tesirleri etrafında cereyan edecektir. 

Ar1a11a vilayet meclisi 
Adana, (Hususi) - Vilayet Meclisi bu 

gün ilk toplantısını yapmıştır. Bu senek' 
müzakerelerin çok hararetli olacağı tah· 
min ediliyor. 

Manisa Ktzı'ay ba'o'-'U 
Manisa (Husust) - Mevsimin en ne 

zih balosu olan Kızılay balosu bayra 
mm iiciincü Etiinü Halkevi salonların · 
da verilmiştir. Balo çok eğlenceli ol · 
mustur. İzmirden getirtilmiş olan C87 

bal~Ya bir kat daha neş'e vermiştir. K 
zıla): başkanı Doktor Cemil ve idar< 
heveti kurula bir gelir temin maksa · 
dile tertil.:ı etmiş oldukları balodan iy · 
bir gelir temin etm~lerdir. 

Bir yolcu kıılb sektesinden BldD 
Orhangaziden İstanbula gel€'Il. İbrr 

him, Karaköy<le yol üstünde d'üşmÜ' 
kalb duTmasından ~müştür. Cese 
muayene edilerek defnine ruhsat ve 
rilnriştir. 

Sandalcılar biribirlerine 
girdiler 

(Baıta1'afı 1 inci ıayfadaJ 
öğleden sonra deniz küçük nakliye cemi
yetleri umumt heye~leri toplanmışlardır. 

Musiki tan'atkarları cemiyetı toplantısın
da bir yıllık hesab v= faaliyet raporları 
okunmu~. yeni idare heyeti .seçilmiıtir. 

Öğleden sonra Eminönü Halkevinde 
yapılan deniz kfiçtlk nakliy~ cemiyeti u
mumt heyet toplantısı çok kalabalık ol -

muştur. Cemiye:tin bir yıllık hesab ve 

çalışma raporlarından sonrll yeni idare 
heyeti intihabına geçilmi' ve intihab es

nasında şiddetli münakaşalar olmuştur. 

Azalardan bir kısmı eski idari! heyetin~n 
ipkasmı. diğer bir kısmı da idare heyeti-

nin yeniden seçilmesini istemişlerdir. Mü 

nakaşa ve ihtilafın çok fazla artması ve 
mücadeleye benzemesi üzerine reia top

lantıya nihayet vermek mecburiyetinde 

kalmış ve idare heyeti intihabı yapıla • 
mıyarak başka bir güne bırakılmıştır. 

Suriyede Fransız mandası 
10 sene daha sUrecek 

(Baştanh 1 inci sayfada) 
Suriye fevkallde komi.sen Beruttan 

Halebe gelmiştir. Ali komiser muhalif 
fırka liderlerile temaslar yapmaktadır. 

Dün Trablusşamda cSuriye ile birle -
şeceğiz!> §eklinde nümayişler yapılmış • 
tır. 

Diğer taraftan bu hafta içinde Şamda 
büyük bir kongre topıanacağı haber ve
ri1mektedir. 

1 lf alyanlar 10 milyon asker çıkanyorıai 
(B(Jftaro.fı 1 inci sayfada) tehdidine mümasil bulunduğu meı'D! 

Her ne kadar İtalya, Libya'daki kuv- zindedir. 
vetlerinin Fransa kuvvetleri He müva- Cibuti 9 (A.A.) - Reuter Ajanaı 
zene vücnde geti:rmek maksadile tah - nm bildirdiğine göre, İtalyan kı 
ıid edilmiş olduğunu iddia etmekte l • İngiliz somalisınin 30 mil garbında 
se de umumiyetle serdedilen mütalea, Fransız Somalisinin de J 25 mil c 
bu kuvvetlerin Mısır ve Sudana karşı bunda tahaşşürl etmektedir. 
bir tehdid teşkı1 etmekte olduğu ve bu Roma 9 (A.A.) - Yüksek müd 
tehdidin İngiliz • İtalyan itilafından ev k<ımitesi bu sabah Mussolini'nin haf 
ve1 Libya'daki İtıalyal'l ku,vve~erinin kanlıgında mesaisine devam etmişt __ ir_. __. 
=--- --=- -

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARIHi 1863 

S11110lt'ri tt Türkive Cümhuripetı tle mıinakit mukavelenames1 
1292 Num4rab I0/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

( 24/6/ 19.13 tarihli 2435 Numaralı Resmi Oaute) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

10.000.000 lngiliz Lirası 

1.250.000 tnglliz Lirası 

Türkiyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS, MARS il VA ve NJS'de 
LONDRA w MANÇESTER~e 

MISIR, KIBRIS, VUNANISTAN. IRA.N, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

· VU005lAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURJVe:. LÜBNAN 
ve HATAV'da 

Pilyalleri ve bQtün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabi cari ve mevduat hesapları küşadı. 
T'ıcart krediler w 11esaıl<li kr~dilttr küşadı. 

Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşıde senedaı ıskonıosu. 
6ona ~mirlen. 
Esham "" tahvılaı. altın ve emtaa üıerıne avans 
SeAedal ıahsiliıtı 11e saire. 

Erı yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardu. 

Piyasanın en milsait şartlarile ( kumbarah veya 

r~ı .. .-:: kum>barasız) tasarr~f h~saplara açılar. 

ın~~~~~~~~~ 
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ALO ALO = 
Anadolunun en eski ve 

tarihi şehri: Bitlis 
lllU~. Çeviren: ismet Halu'!I .cıdlll c 

ya gelmişti. Fakat o da Necati gibi düşü
nüyordu. Ya Necati hayalinde canlandır
dığı erkekten ta.mamile ayrı bir tipte ise. 
Ya kılık kıyafet düşkünü, çirkin eğri 

büğrü bir şeyse.. Sevim bu düşünce ıle 
mecmuayı çantasına koymuştu. Köprüye 
kadar gidiyor, dönüyor, tekrar tün~le 
yürüyordu. Kendi kendine: 

Necaü. otomatik telefonun 
çevirirdi: 

kadranını zel bir yüz. iri Iaciverd gözler. ve hele 
saçlan, sarı ve kıvırcık. 

- Dört. üç. sıfır .•• 
Zil sesi duyuldu, trak karşı tarafta te

lefon açılmıştı: 

- Alo, alo ... Evet sizsiniz .. sesinizi ar
tık gayet iyi tanıyorum.. evet evet be
nim. İyisiniz ya. Fena mı? .• 

* - Alo alo .. 
-?????? 
- Benim Sevim hanım, nasılsınız? Bu 

akşam değil mi? Saat altıda ... Tam altı .. 
Karaköydeki saatin altında. Peki amma 
birbirimizi nasıl tanıyacağız~ 

(Baştarafı 5 inci sayfada) muştu. Şehrin içinde İngiliz, Fraruıız ve 
da kumandanlarından Le11 ismindeki Rus konsolosları bulunduğu gibi Ameri
bir zata havale etmişti. kalılann da muhtelif mektebleri .,.. yar-

Bilihare Leys, hakikaten bu dağlar a- dun cemiyetleri vard1. 
rasında zaptedilmesi gUç bir kale inşa Cihan harbi sıralsrmda Bitliıtl!D ecne
etmiş ve bu suretle imparatorunun em- bi konsolosların çekilmesinı milteakib 19 
rini yerine getirmişti. Müselles şeklinde Şubat 331 tarihinde Ruslar, Bitlisi :i§gal 
vücude getirilen bu kaley~ kumandan etmiş ve ha}k muhace!'ete başlamıştır. 
Leys; kendi ismini vermi~L Bu işgal beş ay kadar devam etmişttr. 

- ? ? ? ? ? ? 
- ? ? ? ? ? ? - Hakkınız var .. ne ya~murdu .. böyle 

yağmurlu havada evde kapalı kalmak 
hiç te hoş bir şey değil. 

- Ben buldum. Sal e1ımde bir dünya 

- Necati saatin altına gelecektir. O 
beni tanımadan, ben koltuğunun altın· 
daki mecmuadan onu tanırım. Eğer o ha
yalimde canlandırdığım gibi ise mecmu
ayı çantamdan çıkarır, kolumun altına 

alır, ona doğru yürürüm! - ? ? ? ? ? ? 

mecmuas.ı tutacağım.. evet evet siz de 
öyle .. tam altı, tam altı. Allaha ısma::.-la
dık. 

- Beu sinemaya &itmiştim. 
-?????? 
- Hele pencereden bir bakayım söyle-

rim .. yağmur, hatta güneş açmış. Ne ya-

payım, kabahat bende değil. o kadar faz
la işim var ki, havanın hatırını soracak 

Necatiye hiçbir gün. o gün kadar uzun 
görünmemişti. Bir türlü saatler geçmi
yor, akşam olmuyordu. Necati hayalinde 
canlandırdığı Sevimi gözlerinin ön~ne 

getiriyor: 

Diyordu. Bir aşağı bir yukan gitti gel
di. Saat ilerledi. Altıyı çeyrek geçi
yordu. 

- Artık gelmez! 
Yürüdü ve bir daha dönmedı, 

bile vakit bulamıyorum. Amma sizin, o 
başka. Niçin mi?. Farkında değil misi-

niz? Sizinle konuşmaktan zevk duyuyo
rum. 

-?????? 
- Anlamadım Sevim hanım. ciddt mi 

ıtöylüyorsunuz? ... Ciddt ha ... 

-?????? 
- Ben mi? şey fgt\yecektim. Bay Sami 

geldi ml? Gelmedi öyle mi? Geldili za· 
man benim telefon la kendisini aradığı

mı l~tfen söylersiniz değil mi? 
-?????? 
- Çok teşekkür ederim Sevim hanım. 

Şimdilik Allaha ısmarladık. Gene görü
§Ürüz. 
cAçık denizlerde nakliyat. umum mü

dürlüğünün İstanbul şubesinde çalışan 
Necati firkete gireli altı ay olmuştu. He
men her vakit umum mildürlilkle tele
fonda konuşmak icab ediyordu ve Necati 
telefonu açar açmaz: alo alosuna çok be
lendiği bir ses ceva'b veriyordu. Bu Sf'.S, 

umum müdürlük santraiının sesi idi. Nt>
catinin onun hakkındaki bütün bilgisi 
isminin Sevim, sesinin dP tatlı oluşuydu. 
Birbirlerini tanımadan birbırlerinin ses
lerini tanımışlardı ve ne vakit telefonda 
karşılaşsalar, birbir!erine hatır sorarlar; 
havadan, sinemadan, şuradan buradan 
bir iki çift lif ederlerdi. 

Sevim, Necati ile konuşurken onu ha· 
yalinde de canlandırdı. Uzun boylu. 

- İşte, diyordu, benim sevebileceğim 
tip .. onunla evleniriz. Mütevazı fakat te
miz ve güzel bir evimiz olur. 

İçi içine sığmıyordu. Beş buçuk olmuş
tu. İşinden çıktı, bir müvezziden Dünya 
mecmuasını aldı. Karaköydelti saatin al
tına geldi. 

Randevu zamanına daha on beı dakika 
vardı. Kalbi çarpıyor, başı dönüyor gibi 
oluyordu. Ya Sevim. onun tahmin ettiği 
gibi değilse, ya yaşlı ise, ya çok çırkin
ae, hayır hayır, kendini ona tanıtmamalL 
Mecmuayı paltosunun cebine koydu, 

karşı kaldırıma geçti. Ne olsa Sevim sa
atin altına gelecekti. Karşı kaldırımdan 
onu .görebilirdi. Eğer hakikaten hayalin
de yaşattığı Sevimse o zaman mecmuayı 
cebinden çıkanr ve ona doğru yürürdü. 

Saat altıya beş vardı. saat altı olmuştu. 
Saatin altına gelen olmadı. Necati bir 
sağa, bir sola bakıyordu. Altıyı beş geçti, 
on geçti gene kimseler yok. Necati daha 
fazla beklemedi. Tünele doğru yürüdü. 

* Sevim randevu saatinden az evvel ora-

* Necati, Sevimin hayalınde canlandır· 
dığı gencin ta kendisi idi. Uzun boy;u, 
biraz emner, dik bakışlı ve çok yakışıklı. 
Sevim de Necatinın beğendiği Sevimdi. 
İnce bir vficud, çok gü?.el bir yüz, iri 
Iaciverd gözler ve hele saçları .. san ve 
kıvırcık. 

* Ertesi günü Necati telefonu açtı: 
- Alo alo! 
Sevimin sesi cevab verd1: 

- Kimi istiyorsunuz? 
Necati, hatır soramadı. 

ediyordu: 

- Kimi istiyorsunuz? 

Sevim acele 

- Şey bana !Utfen Bay Samiyi verir 
misiniz? 

r Aannd xtrsw•lllZDA: 

Rignet ve o fena adam f 
Çeviren: Suad Derviı 

1 t ' • ,. .: ;. • • {.;·Si·· . . . 

lalru esmer, dik bakışlı ve çok yakışıklL ile SABAH, AALE ve AK $AM 
Birkaç defa sormak. yanılıp yanılmadı· UU 
lmı anlamak istemi§ti. Fakat bir türhl Her yemekten .onra muntauman dişlerinizi fırçalayınız 
buna cesaret edemiyordu. Necati de Se- -
vimi düşünürdü. İnce bir vücud. çok gü-

Ya.an: HaliJ Fdri o....,..,,y 
- Hayır, terbiyeli evJ.Msın. Fakaıt bilir kaç kişi ile görüşmüş olan bir kız

ne bileyim, belki benim işittiğim bazı la evlenmek mi? 
ıeyle.ri daha sana söylersem... Annemin bu sözü beynime bir tok • 

- Deme~ daha bir takım şeyler işit. mak darbesile indi. 

tin öyle mi? - Anne, rica ederim, dedim, bu sö-
- Evet.. zünü geri al. Yoksa kalbini kıracağım. 
- · Kimdım? Annem irğildi: 
- İşte onu sorma. Birisi yetiştirdi. 
- Peki, ne imiş o yetiştirdiği? 
- Birincisi şu: Naciye ile enişteni 

bir gece yerısı Çamlıkta görmüşler. 

- Ne dedin? Kalbimi mi kıracaksın? 
Sen ha.. benim oğlum... benim Tuğ
rul um .... 

Bir.den gevşedim. O, teessüııle sesi 
- Ya öteki? tit:riyere'J· bunu derken içime acı bir 
- Öteki de .. işte senin bildiğin.·· histir vayıldı. Ah, demin ağzımdan ka-
- Nasıl benim bildiğim? çırdığım o söze öyle nadim olmuştum 
- Canım, ceninle SüheylA arasındaki ki... Çocukluğumdan beri, her zaman, 

münasebE.tin... en ufak bir sitemle bile kalbini incit· 
Hırsımdan deli olacaktım. Kendimi mekten çekindiğim sevgil anama bu sö-

tutamadım: zil ben mi söylemiştim? Onun beğen • 
- Öyle de olsa .. bunu sana söyleme- mediğim hallerini bile hoş gören ben, 

ğe utanmamışlnr mı? diye haykırdım. şimdi bu kadar mı değişmiştim? 
H lbuki o kız1a aramızda öyle zannet- Annem boynuma sarıldı, yüzümden 
fkl ri gibi hiç bir münasebet yok. Yal· gözümden öptti ve niahyet başımı tıpkı 
nız, belki, evlenmeği düşünmüş olabi. çocukluğumdaki gibi şefkatli göğsüne 
liriz. yaslıyarak: 

Annem b"rdenbire yerinden fırladı - Üzü~ Tuğnılcuğum, dedi, sen 
ve kendi~inden hiç umınıyacağım bir gençsin, bunu da unutursun. thülme, 
azimle karşıma dikildi: yavrum! Hem senin gibi tahsilli, Av -

- Nasıl? evlenmek mi diyorsun? rupa görmüş gence bu teessür yakış -
Sen deli mi oldun? Senden evvel kim· maz. Metin ol, hayatta imanın başına 

her şey gelebilir. Hüner, zamanında 
kendini kurtarmasını bilmektir. 

Bu sözleri annem mi söylüyordu? 
Benim o kadar saf ve hayatı anla.mı.ş 
sandığım annem ... 

- Anne, dedim, tlpkı acı çekmiş, 

bin çile doldurmuş kadınlar gibi konu
şuyorsun. Halbuki babam dünyanın en 
iyi adamıdır. 

- Eh .. orası öyle .. fakat in.san yal -
nız kocasının, babasının iyiliği ile ha -
yatı anlamaz ki... Ben bile, bu yaşta 
Neclanın bir çok arzulanna, bilhassa 
giyimde, sırf onun batın için razi olu· 
yorum, sırf bu sebebten katlanıyorum. 
Bana: - Süslen anne! diyor, eşe dosta 
ay1b olmasın'• zavallı kızcağızım, bil • 
miyor ki asıl eşe dosta karşı saklana • 
cak tarafımız, başka şeyler ... Eniştenin 
bu uygur.suzluklan ... Da~ ağabeyi • 
:n:in içip içip !kendini by.~i... ve 
nihayet ... 

Sözünü kestim. &!imde · bir kat'i • 
yetle: 

- Ve nihayet benim Süheyl~ ile mü-
nasebetim .. öyle mi? 

Dedim. 
- Evet.. bu münasebeti kesmelisin. 
- Ya kesemezsem?. 
- Zavallı çocuğuml Onu o kadar mı 

seviyorsun? 
- Hayatım kadar, anne ... 
- Öyle ise yazık .. çok yazık.. bense 

senin için neler düşilrunüştüm! 
- Malfun!. Başka kızlar düşünmüş

sündür .. hepsi temiz aileden.. bunlann 
hepsini biliyorum, fakat faydasız.. ben 
Süheyladan ayrılamam, bunu bil, anne! 

Hazin hazin yüzüme baktı: 
- Peki, o da seni ayni şiddetle ..n

yor mu? Emin milin buna? 

Zamanla bu isim değişmiş. evvel& Bey- Nihayet 18 Ağustos 331 de ıehir ordum ... 
tülleys, Beldetülleys ve Betlıs olarak tarafından istirdad olunmuştur. 
kullanılmış, ve bilahare Bitlis şeklin: 31· Bitlis, her sene bugünkü kurtulUf bey. 
mıştır. Maamafih bu ismi; meşhur tarih- ramı olarak kutlulamnktadır. 
çi Batlamyüse izafe edenier de vardır.1 Umumi Harbden evvel yalnız merke
Bitlisin kuruluşunu müteakib Arablarla z.inde 60 bine yakın nüfıısu saklıyan Bit. 
Romalıların ve Bizanshisnn Diyarbnkır lis; bütün bu hadiseler önünde bu varb
üzerinden Bitlis yolil.? İran ülkelerine ğının dörtte üçünü kaybetmi§tir. 
saldırdıklarını ve yıilarca karşılıklı harb- Evvelce mamur bir şehir halinde fkfon 
ler yaptıkları görülmüştür. Türk mede- harabezar bir yurd köşesı olmuştur. A
niyete büyük fenalıkl:ın dokunan Arab- sırların tahribkar tesirıen önünde ve Qs. 
lal"dan sonra buralara Selçukilerin ve manlı imparatorluğunun bakımsız elle. 
Artık oğullarının yerleşıniJ olduklannı rinde cidden büyük zararlar görmüştüıı. 
ve bunların da haçlılarla müteaddid sa- Kaya.oğlu 
vaşlar yaptıklarını görürüz. ---

Hicretin <683> ancü yılında da oı-.ız İzmir belcı~ivesi 4 yıllık 
boyundan olan, büyük bir aşirete malik J • 

bulunan ve Orta Asyadan çıkarak önce çahşmalarına başladı 
Azerbay<:ana ve sonra da Diyarbakıra 

&teçerek yerleşen ,Ak.koyunlu devleti de 
buralarda uzun müddet icrayi hük\lmet 
etmiştir. 

Son zamanlarda Bitlisin muhtelif bey· 
likler elinde idare edildiği de görülmek
tedir. 

Ezcümle Şerefhanlılar buralarda 90 
beylik halinde 500 seneden fazla hüküm 
sürmüşlerdir. İranlıların Şah İsmail dev
rine kadar geçen müddet zarfında Bitlis 
kasabası halkının hemen çoğunu Azer! 
Türkleri teşkil etmekte idi. Bu sıralarda 

1 
halk; başlarında bulunan Şeref hanın 

yayılmakta olan Şii mezhebini önlemek
te Iakayd kaldığını gönince derhal isyan 
etmiş ve kafasını kesmişti. Billhare Çal
dıran muharebesinden dönüp Diyarba
kırda bulunan Yavuz Sulta!'l Selime baş 
vurarak Osmanlı hükumeti idaresine geç
miştir. Bunda Bıyıklı Mehmed Paşanm 
ve bilhassa Sekiz Cennet isimli eser sa
hibi İdris Bitlisinin <3e büyilk yardımla
Tı olmuştur. 

Bu suretle gerek Bitlisin ve gerekse 
etrafındaki kasabaların, yıllarca tarihin 
kaydedemedikleri birçok düşman hücum
larına uğradıkları anlaşılmakla ve bütün 
bu akınlar önünde muhteşem kalelerinin 
içine sığınarak benliklerini muhafazaya 
çalıştıklan görülmektedır. 

Osmanlılar devrinde Bitlis; ecnebi dev-
letlerin isyan çıkartmak için adeti mer
kez ittihaz ettikleri yerlerden birisi ol-

- Öyle sanırım. 
- Bak sanının diyorsun, Kat't söy • 

liyemiyorsun! 
Sustum. Bu sözüne oevab vereme -

dim. Çünkü, annemle Süheyliyı ko • 
nuştuğumdanberi içime yeniden endi.. 
şeler, şüpheler düşmüştü. Ah, gece o
lup da Siiheyla ile bir konuşsa idim! 

Anneme döndüm: 
- Şimdi beni bırak, anne, dedim. 

Bunu sonra gene konuşuruz. Asıl gene 
bu ablamın meselesini görüşelim. Şiın
di ne olacak? 

- Bilmem, oğlum, ben de ana bunu 
sorrnağa geldim. Babana da henüz bir 
şey söylemedim. 

- İyi ettin .. gene söyleme.. biraz sa
bırlı ol! 

- Ben söylemem amma.. birazdan 
belki enişten gelirse? . .A:blan susar mı? 
Ah, keşke enişten bu akşam gelmese 
idi. .. 

- Kimbilir, belki gelmez. Zaten dün 
akşam yemekte yoktu. Gece de ben so
kağa çıkmıştım, görmedim. Benden ev
vel gelmiş mi idi acaba? 

- Evet! Yanın saat evvel gelmiş, ab. 
lan söyledi Sabahlayin de ilk vapurla 
inmiş. 

- Niçin o kadar erken inmiş? 
- Bihneın. Sabah sabah ihtiyar bir 

kadın gelm~ de .. bir hasta için görüş· 
meğe ... 

- Bir hasta için mi? o kadar eııken! 
- Kim.bilir, belki acele yaptlacak 

bir idrar yahud kan tahlili lllllld'ı. 
Annemin bu son anlattılı, bösbüt6n 

merakımı uyandırmıştı: 
- İyi amma, dedim, eniştemi lstan

bulda lAboratuvannda ~ mi 
idiı 

(Baştarafl 5 ind •yfacla) ' 
şehrinin istikbali, diğPr ıehirlerimizdfn 
daha önde ve yakındır. 

Mebus aeçimi 
Hazırlanan mebus seçimi defterleri 1-

zerinde tetkikatını ~kma! eden mebus 19-

çimi teftiş heyeti, şehrin ve vilAyetin ntı. 
fusunda 935 nüfus sayımına göre büyük
çe bir artma müşahede etmiştir. Kat1 
rakamlar henüz alınmamakla beraber 
İzmirin fazladan bir mebus çıkaracata 
anlaşılmaktad'ır. İzmir nüfusunun artma 
sebebleri arasında son zamanlarda An .. 
doludan İzmire işçi nkını, dotum fazla· 
lığı ve İzmir v.ilayetine yerlqtirilen ~ 
menler vardır. 

Yeni 1zmir ınebusluklan için daha 
şimdiden muhtelif tahminler ileri sürül
mektedir. Bu hafta içinde btri kadın ol
mak üzere beş kişi mebusluk için Partt 
Genel Sekreterliğine müracaatla nam· 
zedliklerini koymuşlıırdır. Bu beş kiJiden 
biri doktor, diğer biri de avultathr. Pu
tinin İzmirden kimleri namzee gösterece
ği hakkında henüz tereşşüh etmiı bi!' ha
ber yoktur. 
···~···········································-······-·-iki ı urrarbJz mahkemeye verlldl 

Dün, Tah!akaled.? Osmanın kahvesin 
deki odada kumar oynıyan Mehmed ve 
ekmekçi Mustafa yakalamDlf1ardır. 
Ortada bulunan 21 O kuruş ile zarlar 
müsadere edilmiş, suçlular ma1ıkeıJ». 
ye verilmiştir. 

- Demek beklemeğe imkln yoktu. 
Dedim ya, acele bir tahlilse? .. Kadm 
da ihtimal enişten geç iner diye ... 

Birden1'ire zihnimde bir şimşek çü;. 
tı. Anneme derhal sordum: 

- Bu kadın Türk mü imif? 
- Hayır, Rum ... 
- Rum mu?. Ya!. 
- Öyle genç falan değtl canım.. ya.ı-

lı bir kadınmış!. .. 
- İçimden: c- Sakın Despinanın 

anası olmasın?• diye düşündüm Mey· 
hane vak'asına sebeb olan kızlardan bi.. 
ri onun kızı değil mi idi? Fakat anne • 
me yeni bir üzüntü vermemek için bu 
düşüncemi ondan sakladım. Sadece: 

- PektıJa, anne, dedim, ben ab'tams 
birazdan görür, söylediğim gı"bi ken~ 
sile konmmrum. Sen şimdi onun yanına 
git. Benim için de üzme kendinL. ben 
erkeğim, havatımı nasıl olsa kendim 
yoluna kovabilirim. 

- Hakkında hayırlısı, evlAdım ... 
Annem bu duasından sonl"8 yüzüm{l, 

saçlarımı okşadı ve fazla bir "'1 de • 
meden sPssizce odamdan çıktı. 

VI 

Dün akşam, Sü~vlA ile buluşmadan 
evvel vazdıklarımı bugün bir roman 
pibi okudum ve yeniden meraklandun. 
Fakat simdi yaza--aklıınmı, öyle sanı • 
yorum ki bir daha okuma~ cesaret 
edemiyecei'!im. Çünkü bu satırlar }ter 

okuyurumda bana, sevgilime Aşıklaf 
Yolundaki son gecemizin uzun bir mr 
zar kitabesi gibi gelecek! Yazık ki he • 
nilz babasının mezarı üstü~ dikeme • 
diğimiz o taşı, ben, kendi bağnma bar 
mış glbiyimf. 

(Arkan fltlF} 
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l'u.aıı: ZIYA ŞAKIR 

Büyük bir vurgun 
- E.. şhndi anlat bakalım. Birbiri

llıizi görmiyeli, neler yaptın? 
Dedi. 
Bu sual içimdeki isyan ve ıztırabı 

coşturmıya kafi geldi. ellerimi yüzü -
rne kapadım. Hıçkıra hıçkıra ağlamıya 
başladım. Ve bu hıçkırıklar arasında: 

- Abla!. Beni evden kovmakla bana 
o kadar büyük bir fenalık ettin ki ... 
Ben; okuyuıp yazarak adam olmak is
tiyordum. Hatta, doktor olm:ıık hülyasi. 
le geceleri uyku uyumuyorudum. Hal· 
huki sen, bütün bu emellerime acı bir 
darbe inrlirdiıL Benim, müthiş bir ser· ı 
seri ve sabıkalı olmama sebebiyet ver
d. 

~iye, söze başlıyarak, geçirdiğim hal 
Yatı, bütün tafsilatile ona anlattım. 1 

Ablam, hiç sözümü kesmeden, bütün\ 
bunları dinledi Ve sonra, derin derin 
içini çekerek: 

- Vallahi, meşhur bir söz vardır, 
liayreddin.. kul yazısını çekse gerek, 
del'ler ... Ne yapalım. Senin alnında da 
böyle yazılı imiş... İnşallah, bundan 
sonrası iyi olur. 

Demekle iktifa etti. 
Yatsı ezanları okunurken, kapı ça -

1nıdı, Alt bey geldi. Bizim bu yeni 
e.nişte, takriben k.rk beş yaşlarında 
\1ardı. Çok gil.ler yüzlü bir adamdı. 

Elindeki paketlerle odaya gird1ği 
tarn;ın, ablam: 

- İşte .. sana bahsettiğim hemşireza
dem, Hayt'eddin ... Senelerden sonra 
ona, Çarşıkapısında rasgeldiın. AI -
dırn, getirdim. 

D:ye, tanıttı ... A1'1 bey, fazla tafsilat 
1stemiye lüzum görmeden beni, kırk 
'Yıllık bir aşina gibi karşıladı: 

- Oh, oh .. memnun oldum ... Aman 
hahJm .. ~ paketleri aç .. sofrayı hazır
la... Hayreddin bey ile, karşı karşıya 
bir kaç kadeh. çakışhralım. 

Dtye, mınldandı. 
Ali bey ilP o akşamki karşılaşmamız, 

Sadece bir kaç kadeh rakı içmek ve bi
l'az da dereden tepeden bahsetmekle 
geçti. 

İki saat kadar süren bu konuşmadan 
sonra, 8!blam ertesi akşam beni tekrar 
l"akı içmiye davet ederek avdetime mü
ııaade etti. 

Evden çı'ktığım zaman, vakit geçmiş
~: İstanbul halkı, kamilen evlerine çe
~ılrnişlerdi. Tabiidir ki bu saatten son
~ sokakta paralıca bir adam bulup, 
~Ylece he.,aba getirmek mümkün de-
51Jdi. 
. Buna binaen, ablmıa karşı içimde 

RizH bir hiddet duyarak evime avdet 
ettirn. Ertesi. akşamki davete icabet et
trı.erniye karar verdim. 

* 
nl.J KADIN • MUKADDERATIMLA 

' OYNUYOR 

~ Verdiğim karara riayet ederek, er -
;sı akşam ablamın evine gitmedim ... 
tbkat ne çare ki, ilıtiytltsızl~ etmiş, 
ih 1.arna adresimi ve.mı.iştim. Işte, bu 
~tıyatsızlığ'ım.ın netieesi olarak, bir 
tı: n. SOnra, erkenden kapı çalındığı
\ 

1 Ve aıblamın sesini işittim. Beş daki· 
~onra da büyük bir teklifsizlikle o
d a giren bu kUsbih ve gözü pek ka
g~~ı:n karşl8lnda, gene bir küçük çocuk 1 

i başım1 önüme eğdim. 
%-.l\:bıaın yan şaka, yan sahi beni tek· 

ediyor. 
~ - Seni çapkın, ıeni. beni dünya ka· 
la~· masrafa soktun da, gelm€din. Valb' rnasraf paralarını alacağım, 
\" iyordu. Ve, büyük bir laübalfükle, 
oşe rninderine yerleşiyordu. 
tı~ık, bu kadından kurtuluş olmadı· 
(!o 

1 anlamıştım. Onun 'için tekrar onun 
"te,, 

tıltı. "anına kapılm1ya mecbur kalmış-

hı~alben nefret ettiğim halde, garib 
€6st Zft.f ve iradesizlik.le zahiren itaat 
bir ~di~m bu kadın, beni daha hala 
&ar çoeuk gibi idare etmek istiyor.. si
ltar~nııı. birini söndürüp diğerini ya -
\>~ b:n' mütemadiyen şundan bundan .. 
tşttu 11hassa, koeasınm zekasındım ve 

....._zal"Jıı.ğından bahsediyor~..ı. 
Sen., dün alqtlJll on<hn hiç bir şey 

aiiim ycnı en1şte cıcıaı oı-r ta.vırla na.!ı"'h.ate bCl§ladı. 

anlamadın. Bilsen, o ne adamdır. Onun Ben, bunu bir an evvel öğrenmek ~· 
bildiğini, kimse bilmez. Aç gözünü. tedi.m. Onun ikram ettiği kadehi, son 
Ondan istifade et. Böyle fırsat, her za- damlasına kadar ağır ağır içtikten son-
man ele geçmez. ra: 

Diyor, v~ büyük bir ısrar ile o akşam - Hakkmız var, enişte bey .. fakat, 
beni evlerinP çağırıyordu. ne yapabillrim?. 

Bu ısrar, ber.i adeta şüphelendh-miş- Dedim. 
ti. Ablamın veyahud kocasının, benim Bu sual, bizim eni~e bevin hosuna 
le görül~ck bir işleri olduğuna dair gitti. Dirseklerini masava davadıktan 
ici~e garib bir vesvese girmişti. sonra, gözlerini göileriımin içine dik-

J Bunu anfamak için, ablama söz ver- ti. Üzerimde telkin yapacağından emin 
dim. Ve 0 akşam tam ezan vakti, kapı- bir sec:le: 
farından jçeri girdim. - Hah .. işte, akıllıca bir sual... 

Ev;n içi, 1zgarada kızarmış balık ko- Dedi. Ve sonra, yavaş yavaş fikrini 
kuyordu. A1tkatt.ald odaya girdiğim izah etti: 
zaman ıkarşılaştığım mükemmel bir ra- - Ne mi yapabilirsin?. Gavet basit.. 
kı ma~ası. bana verilen ehemmiyete de- gayet sade... Adamakıllı bir vurgu-r. 
18.let edivtnxiu vurursun ... Ondan sonra bir tarafa çe.. 

Bu da~etiı, manası, biraz sonra anla· kilirsin ... Eline gec;en paralan, leziz 
s11dı. İçtiğimiz rakıların kadehi üqü bir kaQ:ıd helvas1 gibi kıtır kıtır yersin. 
geçtikten sonra, bizim yeni enistc AH _ Doğru ... Hiç fena bir fikir değil. 
bey, ciddi bir tavır alarak bana nasihat Fakat. öyle büyücek bir vurgunu nere-
verm;ve başladı. de bulup da vurmalı.? 

- OP-lum!. Ablan bana, bütün haya- Enistem, beni yola ~tirdiğ'i 1çın 
tım anlattı. nes'elenmişti. Bu sualime, doğru.dan 

Divordu ... Ve. ciimlelerin arasına ııc- doi!ruva cevab vermedi. Önümdeki ka· 
njs fasılalar vererek, sözlerine devam dehi bir daha doldurduktan sonra: 
edivordu: _Hele, şunu da çek rnrkalım ... Ooh .. 

- Ben. serbest düc:ünceli ve her şevi canına değsin ... 
tabii ıtören bir adamım ... Hic bir ~evi Dedi. Ve ben, ellerimi meze tabakla
avıblamarn ... Olur olmaz sevleri de, nnın üzP.rinde gezdirirken, sesini bir 
ham sofular E?füi ~iinah saymam ... An-
cak şu var ki, seccade yayılmak lazım perde daha alçaltarak, sözlerine devam 

gelirse, bunun sırmabsının yavılması· etti: 
n· isterim .. Yani; bir şey yapı1dımı. o- - Bü~iicek bir vurgunu, nerede bu-
nun tam vam1rnasım arzu ederim ... lup da vurmalı diyorsun, değil mi?. 
mademki .. (y;aahey) diye bir vohı cık- - Evet. 
m1c:sın. Üç bcs kurus icin kendini teh· - Sen. bu işi yapacağına karar ver. 
1ikeye atacağına. öv1e bir şey yao ki Ben sanr koskoca bir hazine sı:östere
zahrnetine, yorgunluğuna ve gecirdiğin yün. 
korkuva değ-sin ... Öyle değil mi, ha- - Hazine mi?. 
mm .. Alla.h icin. sen söv le ... Haydi. çek - Hem de, n.e hazine?. Ağzına ka-
ba kalım bir krıdeh daha... dar. tıklım tıklım dolu bir kasa ... 

Ali bev sövledikce, sanki gözlerimin Hafifcı:>, başım döner gibi oldu. San. 
ör.ündeki kırk katlı perdenin birer katı ki, ba~tıi!ım tahtalar, ve oturduğum 
kalkıyordu. İzzet ve ikram ile beni bu- sandalya. mechu1 bir derinliğe doğru 
raya davetin manası, yavaş yavaş an - ağır ağır kayıyordu. 
laşılıyordu. (Arkası vaT) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 _ Yüksek Enstitü talebeleri i~in aşağıda cinsleri gösterilen ayakkabıları 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedel (3575) ve muvakkat teminat (268,15) lira. 
3 _ İhale 14/2/939 Salı günü saat 11 de Rektörlük binasında mUteşekkU ko • 

misyon tarafından yapılacaktır. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenleri Enstitü Yurd 

amirliğine müracaatları. (619) 
Cinsi Mikdarı Muhammen bedel Yekun tutarı 

Erkek talebe 
Kız talebe 

415 çift 
34 çift 

8 lira 
7,5 » 

3320 
255 

3575 

~------------------~--~----------~--------·-·~~~~------

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

ı -- ı, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılı motörler için alınacak 19 kalem Sterling Kon 
Gart Marka yedek makine parçalarile 40 sayıl. motör için alınacak 5 kal~m 
Mh - 260 modeli Buda marka yedek makine parçalarının 13/2/939 Pazartesi 
günü saa~ 16 da kapalı zarffa eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesile cins ve mikdarını gösterir listeler !ıv-~ .. yondadır. Görü • 
le bilir. 

3 - Tahmini bedeli c8059> lır:ı ve jlk teminatı c605. liradır. 
~· .- İsteklilerin o gün eksiltme saatiuden bir ı.ıaat evveline kadar 2490 sayılı 

kanunun tasrih ettiğl veçhile haztTlıyacaklan tekli:f mektubla.rını Gatata eskı 

ithala't gümrüğü binasındaki komi·.;yona vermel&ri c577» 

Q 
Sayfa 13 

Son Posta•nın tefri~a•ı: 25 

·~~~~~~, • 
SOleymaniye camisi 

Bu camini inşa edilecegi mevki kararlaştırılımıştı. 
Arsanın ortasında oldukça kıymetli bir eve sahih olan 
bir Yahudi evini satmaktan katiyetle imtina ediyordu 

Tercüman oraya gelmiş olan adamın 
Dançiğde doğmuş olduğunu, müslüman
lığı kabul etmek üzere bilhassa kalkıp 
İstanbula geldiğini bildirdı. Bu karar Ra
gıba pek garib göründü. Onun için ma.
selenin hakikt sebçbini aramak istedi. 
Tekrar isticvab edilen talih vercUğı ce
vabda Muhammedi rüyasında gördüğü
nü, isJ!miyetin nimetlerinden müstef1d 
olmayı kendisine tavsiyi? ettiğini söyledi. 

Vezir: 
- İşte tuhaf bir herif, dedi. Muham

med ona Dançiğde görünmüş! Hem de 
bir kafire! Yetmij senedenberi ben beı 
vakit namazda hi.ç kusur etmiyorum. 
böyle olıcl.uğu halde Muhammed bir kere 
bana görünmek liltfünde bulunmadı. Söy
leyiniz ona, tercüman, beni böyle aldat
mak kabil olamaz. Muhakkak ki bu a
dam anasının. babasının katilidlı:. Haki-
kati itir.!lf etmezse onu astırırım. 

di ne para verilirse verilsin evini satıı 

maktan imtina gösterdi. Bol para vadetw 
tilerse hiç faydası olmadı. Yahudi b~ 

türlü dediğinden şaşmıyordu; inadcıhğı 
para hırsına galib geliyordu. Sultan Sü· 
leymanın etrafındakiler bütün dünya. 
nm padiıah huzurunda boyun eğdiğini 
görmeğe alışkın bulundukları için, Ya• 
hudinin evinin kökünden yıktınlacağmı 

ve Yahudinin darağacına sürükleneceğfll 
ni düşünerek keyifleniyorlardı. Fakal 
nefislerin.de cemettikle.ri hükümdarlıll 
ile hususi bir ferd sıfatını birbirıne kaııı 

nştırmıyan hükümdarlar ne büyüktün. 
ler! Bunlar şahsi inf[allerini tatmin va 

teskin için otoritelerini kullanmazlal) 
kendi davalarında adaietin hükmün-d; 
bekliyen hükümdarlar ne büyüktürlerl 
Böyle hükümdarların ruhları etraf1arı111 

alınış kimselerin rey ve tesvibıeri ile iliı 
tifa edemezler. 

İşte Sultan Süleyman böyle bir pad~ 
iah idi. Tahtından eğilerek kanunun ica
bını sordu. Mültüye şöyla yazdı: Bir a

yet verdiğini, kendisine tevdi olunan ÇO- dam Cenabıhakka bir mabed inşa etmel 
cuklann ebeve;:ılednin !e~a m~aıneleler istiyor, bunun arsasını vücude gefüece! 
yaptıklarını, nıhayet hakımlerın fazla yerlerin sahibleri olan bütün müslüma~ 
bir şiddetle onu tedibe kalktıklarını. on- lar evlerini satmak suretile bu hayırlı işe 
ların hü.~mlerinden kurtulmak için ~e~- iştirake müsaraat gösteriyorlar. Fakat 
puş değıştırmek üzere İstanbula geldığı- tek bir kişi, bir Yahudi ne verilse kah~ 
ni, çünkü İstanbulda bu kadarcık şeye etmiyor. Bunun cezası nedir? 

Seyyah bu tehdidden korkarak Danç•ğ
de mekteb hocası olduğunu, bir mı:iddet 
sonra bazı müessif dedikodulara sebebi-

böyle büyük ehemmiyet verilmediğini 

öğren•diğini söyl~di. Biraz sonra Türk 
gençliğinin tahsiline hizmet edecek de· 
recede malUmat sahibi olabilece~ini ümıd 
ediyordu. 

Vezir cevab verdi: 

Müftü fU cevabı verdi: 

- Hiçbir cezaya müstahak değildi6' 

Mülkiyet hakkı. fet'dler arasında istisna 
gözetilmeksizin, mukaddestir. Bu kadal' 
kutsi bir kanuna tecavüz edilerek Allaha 

- Ona kelimei şehadeti söyletinfz. Fi- bir mabed bina edilemez. Kanun Yalı~ 
lan mollanın yanına götürünüz, iaşesini dinin ihtimal ki çocuklarına bir mülk bl• 
temin etsin. Bunlar beraber yaşamak fçin 
yaradılmışlardır. Kendisine bir arkadaş 
yolluvorum. Fakat mahalle imamı gidip 
ik;sini de okutsun ve hiçbt: dinin onlı:ı

rın ahrnklanna müsaade etmediğinı ken· 
dilerine ö.ITT'etsin. 

Türk imparatorluğunun bır cami yap
tırmak ve idaresi için lazım gelen tahsi
satı temin etmek yolund1 daimf surette 
takib ettikleri adet camHeri o kadar ço
ğaltmıştır ki İstanbulda arsalar azalm1'
tı. Sultan Mahmud 0-sküdarda bir cami 
yaptırmağa karar vermişti! Öldü. Bunu 
Sultan Osman tamamlattı. Fakat Mus
tafa inşa ettirmek istediği cami için İa
tanbul içinde oldukça geni~ bir arsa bul· 
du. Bu padişah, yıkacağı binale.n tellii 
etmek ve yeni camie varidat temin ey
lemek üzere Marmara sahilinde sı~ bir 
vere, şehrin surları kurbuna bir rıhtım 
yaohrarak orada yeni bir mahalle vü
cu~e getirmeyi düşündü. 
Mimarların cehaleti denizin dalgalan 

ile uzun müddet muvaffakiy~tsizce mü
cadele etti. İcab eden masa!'ifi hakkile 
ıı-ö:ze almaktan basbı hakikt bir iktısad 
kabil olamıyacağmı daima kendi zararı· 

ncı tecrübelerle öğrenen tamahlt§rlık ni
hayet zaruret ve icaba boyun eğmek 

mecburiyetinde k-aldı. O zamana kadar 
sarfedilen altınlar hiçbir işe yaramadı. 

Yeniden işe başlamak ve doldurma ame
liyesine teşebbüs etmek lftzım geldi. Bu 
son çare fayda etti ve inşaat takviye o
lundu. 

Camii bina i-cin satın alınan evlerin aa
hibleri olan Türklerin çoğu yeni binala· 
r:ı. kiracı oldular. Yeni mabed ona baş· 
lıyan hükümdar zamanında ttmam edll
d~. Camiin planını tatbik için 11lzumu o
lan binaların iştirası meselesinde ev 1&• 

hiblerinin dini hamiyetleri Mustafayı 
hiçbir zorlukla karşılaştırmadı. Osman1ı 
hükümdarlarının en büytlğfi olan Sultan 
Selim ayni vaziyette bulunduğu zaman 
bu kadar talihli olmamıştı. Türktyede em 
l§kin kanuni kıymeti hakkında bir flkir 
vermeğe k!fi olan bu ıneselP. bence pe 1ı 
alakaya şay.an görülmektedir. 

Süleymanlye cam.isinin in~a edileceği 

mevki kararlaştırılmı~ı. Burasının mül· 
kiyetfni temin edecek satın alına mua
melesinde Sultan Süleyman hiçbir zor
luğa maruz kalmak tehlikesim görmü
yordu. Hnlbuki arsanın ortasında oldulı::

ça kıymetli bir eve sahih olan bir Yah'..1-

rakınak yolunda beslediği arzuyu kabul 
eder. İhtimal ki Yahudi bunu satıp ta elt 
geçireceği paranın sarf ve hediye edi?ıt 

mesinden korkuyor. Fakat bu arsayı is.· 
ticar tarikile almak mümkündür. för t
ve muhtaç olduğu zaman, bu hükümdaw 

rın hakkıdır. Binaenaleyh Yahudi ile ev
lad ve ahfadı için bir mukavelename altoıı 

tetmek lcab eder. Bu sayede onun mülıo 

kiyet hakkı masun kalır. Sonra evi yıkıp 
ca.mJi yapmak kabildir. Müslümanlarırı 
o camide ibadet etmeleri caiz olur. 

Müftünün fetvası icra edildı. 

Cami inşasına umumiyetle umun1' 
mektebler inşası da inzimam eder. BUt 
ralarda mahallenin çocukları namaz ve 
dualarını öğrenirler. Zenginlerden bi; 
çoğu da camiler ve namazgahlar (1) yap 
tırırlar. Bu sofu müslümanlara Mekk~ 

istikametini gösterıneğe yarar. Bu tara 
lüks en ziyade kırlarda göze çarpıyoJ! 

Batıl itikad bu küçük tesisatı pek meliı 
zul hale sok.muştur. Birçok fevaid temi~ 
ediyorlar. Bunları elde eden Türkler hert 
gün iatifade yolunu bulurlar. 

(Arkası var) 

(1) Na.maz kılmak lç1n hazırlanmış Yef. 
Bir ta§ın üzerme k.ellmei §ahadet yazılır 1't 
bu taş Mekke istikametini gös~recek suret. 
te dlkillr. Ayni zamanda. oraya a.bde.c;t al • 
mağa hlm\et edeci!k bir çeşme de yapılır. 
:::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::a 
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SELANIK BANKASI 

Tem tarihi : 1888 

• 
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tsTANBUL (Galata ve Yenicaıni)' 
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Yunani•tandalıl Şubeleri: 
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o 
Her nevı banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 
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Deniz Şeytanı 

Büyük bir devir seyahati 
. Bu adalar hareket üssümüzde~ 600 \ Zarar yok! .. İhtimalki bir müddetcik j Diye bağırmış ve flAve etmiştim: 

mıl mesafede bulunuyorlardı. Eger o- sonra istediğimizi elde edebilecektik, - Belki bir daha · ·· · • 
d 

. t-..l·W· . "b" b" . b 1 d senı goremıyece ra a ~s ~~gımız ~ ı ır_ gemı ~.~az- aı:_amı~ aki an1aşma şundan ibaretti: ğiz ve hatta görsek bile sen artık bizi 
sak bm mıl daha 1le~. gıderek Fi31 ada- Eger uç ~y zarbnda avdet etmiyecek enginleroe gezdirerniyeceksin... Neş • 
lanna kadar uuı.nabılır<lik. Orada, mu- olursak bııe bir hal oldu demektir. Üç eli şarkılarımız, melod"l · · · 
~kkak ~. A:'r:1pa~nın müh~mat fab- a~.beklendHcte'!'l sonra Kling ve maiyeti güvertelerinden bir daha

1 

~a:=
rikalan 1çm .ıptıdaı madde yuklemekle atolden çıkmak, kurtulmak için en iyi nn ufuklbnna yayılamıyacak! .. Bir da-
mesmıJ ıemı1cr bulacaktık. ve en münasib hattı hareketi ittihaz ha yelkenlerini açamıyacak h" b" 

Bu tekne ile ?ünd:. a~~ış millik ~ir edeceklerdi. vakit direklerine bir bayrak v:,~ç ed: 
mesafe ~atedebı lece!!lmtzı. ~esab edı. - Atölün gölile denizi birle tiren ka • miyecc.ksin! 
yorduk. Bu suretle hep Fijı adalan ıs- ld · ş ~-:ı. ti •t • '

1 
d··,_ ~Akriib na an geçerek açık demze çıkmadan Şarktan ec;en canh bir rüzgar kü • ı...ır.ame ne f!ı mış o say ~ l.d en o- d ' kl · -k tekn · · ' 

tuz 
.. d · b 

1 
kt k ıre crı ve a~alan kırılmış zavallı çu emızın yelkenlerini şişirerek 

gun e oraya varmıs u unaca ı . See dl ,. t....n- · 'f" ·· · b" · G ha d ğ · 
B d l d ıd d 

:. . . ~. . a er m CJ"Uıesı mercan n ı uzenn- ızı ar o nı sevkediyordu Mes -
u a 3. ar a e e e ecegımız vır gemı d ud d · kil" ·ın ·d· · 

ile eeride bı .. aktıi!ımız arkadaşlara il- e yaslanmış, yardımsız yatıyordu. Ok 
8 

a gerıye çe ır gı ı ı. Son Al • 
nha1'ımıza kadar -vicHo gelme-üç aylık yanus med halinde bulunuyor, sığ ve man kolonisi ve kazazede .~ernimiz See 
bir 7aman Hizım olacaktı. kayalık verlerde köpüren ve yuvarla - adler yavaş yavaş ufkun uzerinde göz-

a d ı 1 deli ·· · d den kayboluyordu 
Yaoacaiiım z bac:kın için ittihaz ede- n n a ea ar rn~r:an se uzerm €n a .. · 

ceğirn1z tnbivc hakkında rnünakasa1ar $1VOrlardı. Gemının teknesi, havanın Bur.:un, Seeadler hal~ Mopelia ada • 
yapıvC1rduk. Bac;kın şövle olmah idi : ve rütubctin hasıl ettiği pastan kırmızı sındaki mercan rüi fü:erindedir. Biz bu 
Gemiye sükimctle vanaşarak ®verte- ile kahvP rengf arasında bir renk al • ~dan a!rıldıktan sonra yüzbaşı Kling 
ye l7İ zlice tırrmanaca~tl\c. Sabahın üç mıştı . He!' kabaran med dalgası onu bi dıreklc.nl', oralardan geçebilecek o1an 
buçı1fiı.1 bu is iç·n en münasib bir za _ ra;ı: kaldırıvor ve fakat gEl'lli nevmid herhangi bir harb gemisinin dikkatini 
mal'dı. Bu ec:nada mürettebat en tatlı bir ha~eketl~ inleyerek ve sanki ümid- çekcb!leccğindcn korkarak dinamitle 
uykulanndn hu1unacaklardı. İçimi?. • sizlik ifade eden a~r gıcırtılarla mer - onlan atmıştı. İnfilak eden dinamit 
den bir cifti rlolTru zabi an kamara a - can seddı üzerindeki yatağına çökü • yangın zühuruna sebeb olmuş ve ge • 
nna i1er1:Vf'"Pld erdi. Tabancalarımm yordu. Onun yakininden ~rken san- minin akşab kısımlarından birazını yak 
gö~• ,..,.erek on 1an, Üzerlerinde buluna- ki bize söv le hır hitabda bulunur bir mıştı. O esnada gemide mevcud bu1u • 
bilerek si1~lı1nrından tecrid edecek ve hali vardı ki müteessir olmamnk müm- nan bir miktar cephane de ateş alarak 
aş::ıfu. ambara girmE!Ierini eınreyfHye. kün dec;iidi: teknenin prova kısmını tahrip etmişti. 
cek idik. _ Bur.ıya, bana geliniz! Başlamakta Seead'~rin macerası malfun ve meş • 

Fakat gemicileri uvandırmazdan ev- olduğunuz bu seyahati benimle yap • hur olduktan sonra New - York'un Har 
vel gizlice onlann elbiselerine yakla - manı1.ı istiyorum .. t-ski dostunuzu bı - ris 1rby nam pamuk kumpanyası ev • 
şarak pantalonlarmın kemerlerini ve- rakıp gitmeyiniz! v~lce Pass of Balmaha adHe asıl sahibi 
ya askılarım cıkarıo almak ve düiime- Bu esmıda bir dalga onu biraz kal _ bulunduğu bu gemiyi kurtanp tekrar 
ierini de kCEmek iyi bir c:ev o1acaktı. dırdığı uıman. sanki omurgası üzerine yüzdürrn€nin mümkün olup olmıyaca -
Bu takdirde, onlar giyindik1e.ri zaman kalkıp bi;ı:e gelmek istiyormuş da mer- ğını tahkik etmek üzere mühendisler
iki ellerile pantalonlannı tutmak mec· can rifinin mehametsiz pençesi bırak - <;ten mürekkeb bir heyeti Mopelia ada-

mıyormu~ g.ı . go uyo~~u. . ~ . ra - sına göndermişti. Bu heyetin verdiği buriyetinde kalAcaklar ve binaenalcvh "bi ··run·· . .:ı K b 
başka herhnngi bir harekete J?eçmenin man gcmımızın bu hali gozlenınızı ya- rapora göre geminin yüzdürülmesine 
kolay olnuyacağmı idrak edeceklerdi. şartmıştı. imkan yoktu 

Bı>raberimizde, yalnız barutla dolu - Allaha ısmarladık Seeadler! (Arkası var) 

~y~ızmüiliişhlr~~~ ~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~====~==~=~~~~= 

~5~!1~:~:7~~~;{;;:~~:t.~.1~~: ~~ 
lak edecek olan bu bomba kimseye bir ~~~ 
zarar yapmıyacak ve yalnız umumi bir • l 2 3 4 6 6 7 8 9 10 

panik varntncnk derecede müthiş bir 
sesle patlamıc; bulunacaktı. 

Paniğe tutulmuş bir sürü adamın ci
varında bulunacak bir çift adam hazan 
şayanı hayret işler yapabilir. Yapaca· 
ğımı~ iyi işlerden biri de dışarıda bıra
~cağımız bir çift arkadaş, ant bağır -
malarile ortalıkta karışıklık husulüne 
sebeb olacaklardı ki bu, bir helecan ve 
!korku yaratacak, baskına uğı-ıyan~an 
tamamen ş::ış1rtm1ş bu1unaciıktı. 

Bu yolda talimat verirken Porsona 
§Öyle demiştim: 

1 • 
2•--ı-·t-·l--~.~~-l--l--ı----• 

8 
-- --1--1--1--1 

il! -4 C2 • 6 [] lıWJ r'J 

6 " ~ • 7 • r ~· 

8 • il 
g • lı-

10 • • 
SOLDAN SAÖA: 

- Muztar kalmadıkça. kimseyi in • 1 - Yenıka;ndan aonrn.tı istasyon - Bey-

cibne! Herhangi bir kimseyi l>ldür - gir. 
mekle temiz rökorumuru beroad etmek 2 - Adaıcue 11 gören - Emelleri 
istemiyoruz. Fakat, eğer bir kaptan ve- 3 - Ko:tusu lena sinir ilacı - Çok olmıyan. 

4 - Köpeğe - Yatılan yer. 
ya bir bekçi, tüfeği veya tabancasını 5 - Beyaz - Dost. 
çekmeğe davranırsa evvelA onun ateş 6 - PIMda çok olan - cemı edntı. 

etmesini bekleme! Sen ondan önce dav- 7 - Boş yerlerde buluna.;ı - Az sıcak. 
ran ve onun yapmak istediğini sen da- B - iki ny - Saçsız. 
ha evvel yap! 9 - LOzumlu - Bir nota. 

Yaz mevsıminin parlak bir !abahı ıo - Beyaz - 8lllnın1f. 
idi -23 Ağustos 1917 - bütün arkadaş- YUKARDAN AŞAtı: 
farla müsafaha etmiştik. Bu esnada se
vinç ifade e<len hiç bir çehre, hiç bir 
hareket görülmüyordu. He:r1tes kemali 
sükunet1e dostluk ifade eden cümleler 
mırıldanıyor ve baht açıklığı temenni 
olunuyord!l. Sekiz ay evvelA Seeadlerin 
abluka hattını geçip Okyanusa açılalı
Clanberl altmış dört denizci ilk defa 
olarak birbirlerinden aynlıyorlardı ve 
bu müddet zarfmda birbirimize ne ka
aar bağlanmış olduğumuı hakikatini 
şimdi, bu ayrılık ve veda hengrunesin-
de nnlamış bulunuyorduk. Muazzam 
Pasifiğin sonsuz ufuklarına doğru yel
ken açmak üzere bulunan bizler; ~ri-
de kalanların gözlerinde meraklı ve 
hcyecanL bir istühamm parıltıların{ 
sezcbifıyoı duk: 

1 - Sesslz - Babanın kız kardeşi. 

2 - Teamiil - Kıt sporu. 
S - Maydanoz. 
4 - Yüksek - Bahann üçüncü ayı 
1 - Bir nevı iflem• - Bir nota. 
t - Karyola. 

" - Mail omııran - Kederi. 
1 - Birbirinden arn bulunmak. 
8 - Baglılık. 

1 o - Keskin - Blr nota - Blltün. 

ı 1 p 4 f'l"71'9 

1 K A N A R y A ~ A 
2 A T A L E T • A N 
8 N A D 1 M • A L A 
4 A L ı il ı K R A R 
6 R E M 1 L A T M A 
6 y T il K A s T a K 
7 .A. il A R T T ı R M 
8 • A L A M • R • ı 

ıı· 

y 
A 
N 

• K 
li1 
A 
s - Haddinden fazla yüklenen bu 

midye kabuğu Okyanusun dalgalarına 
nasıl dayanacak? 

9 A N A R A K M 1 • 1 

Diye düşünüyor ve bu suali içden 
10 y A N Ki K • A s 1 R 

... 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

BelsoğuJ~luğu 

Çekenlerde temizlik 
Ve dikkat 
Bllhıwsn ellerin son derecede yıkanml.f 

ve temtz olmtsı şarttır. Be1'oğııkluğu 

mikrobu olan ve Gonokok tesmıye edilen 
mlkrob gözde çok ağır ve az zamanda 
gözleri kör eden 1hUltıçlar yapar. Ve sür
t1Je hareket edllmezse gayrlka.blll tamir 
körlliklere sebebiyet verir. Bu sebeble 
belsoğukluğu 11kıntw mevcuıd olduğu za
manlar lAVP.Jlnr bittikten sonra veyahud 
idrar cLUkte:l sonra ellerin ewelA bol su
bunla yıkanması ~ müteakiben ispirto 
lle tylce oğuşturulmıw zanırldlr ve 1f -
uzat tanıamllc bitınciye kadar bu yolda 
hareket etmok mecburidir. Yeni doğan 
çocukların d<Y~un iki.ne! yeyahud ü -
çüncü glinü göz kapaklnrı ş~ Te cera
hat aknrsa ı;e:ıe anada eski bir belso -
ğukluğu düşllnmek l~zımdır. İhmale gel
miyen bu finzal:ır yüzünden gQrbfiz aa
lan gibi yavrulnn her 1kl gözün<ren kör 
olmuo olarak gördüğümüz nadir değtl -
dlr. 

Cevab lsttyen cıkuyueulannun p.ta 
P•I• yollamalıınnı rica ederis. Aksi tak
dirde fsteklCJ"l mukabelesiz kalabilir •••• 

····························································-
Gaziantcb Rsliye hukuk mahkeme • 

sinden: 

Karasakal M. ve çivit O. dan Hacı E-

.min oğlu Halilin seferberlikte askere gi

derek hayat ve mematmın meçhul kaldı

ğından bn'hisle bilmuhakeme gaipliğint 

hüküm verilmesi talebile, kamı Mehıned 
kızı forl§ tarafından açılan davamn mu· 

ha'kemesi esnasında yapılan bir senelik 
il!n müddeti bit.mif ve bir daha Hftnme 

karar vcrilmif olmakla i!An tarihinden 
itibaren altı ay içinde ismi geçen Halilin 
hayat ve mematı hakkında maldmatı olan 

kiıruıelcrin bu malftmntlannı mahkemeye 
bildirmeleri lüzumu iU.n olı.mur. 

kendi kendilt:.rine soru) orl.ardı. Evvı?kl bi.Llmacanıft haUedilmff ııJcU , .. (14830), 

Hakemlerimiz maçlara 
idmanlı olarak çıkmalıdır 

·----·----···--····· .. -'
,. .................... ____ ._. ........................ --................. - -

j ".i!"!an"! ~ ~eJı latbolii oynanan lngilterede hakemler ma~atO 
bıiyiilı bir ıtına ile lıazulanmıı, idmanlı, fevilı ve zinde olarak çı • 
karlar. Halbuki b~iın hakemlerimiz sahaya ancai P~dcuı Pazatd 

. . . . . . . . 
adım atar oe daima göl,ede lralmaia ~ııular . . . 

"--····-· . ··---·-··-· ...... --------.. ---------·' 
Yazan: Ömer Besim 

fükemlerlmbm 1.
dare ettikleri maç • 
lar için hUJusl id .. 
man yapmadıkların· 

dan ve bu yüzden o
yunlan lAyıkile ta -
kib edecek kadar sa
ğa, sola kOfD18.dık • 
]arından zaman za • 
man fik.iyet ederi.L 

Londrada 1eyret • 
tiğim kral kupan 
maçlannda bir fut • 
bolcu.dan. ziyade yo -
rulan hakemler na .. 
zan dikkatimi ~ı • 
betmiş ve hakemi~ 
her hadisede bulun • 
duğu için yan hak ... 
mln mütemadi ika • 
zına lüzum görme • 
den maç! idare eıti • 
ğini yazmıştım.. 

Futbol federasyo
nunun son defa mil· 
li takımı hazırlamak lngiltnea.e 1trcu ~pan maçını illare ecına .1aaJtem Jll'fMI 
gayesile Londradaıı bir futbolcu gibi idm<111 vaparkn 
getirttiği Mıner Booth İstanbu - de, cidden külfet aayılacak kadar afı~ 
la geldiği nınan futbolcudan ev- Ben. iki sene evvel chakemler> ifl t' 
vel hakemlerin idmana muhtaç .zerinde ortaya tir fikir atmıf ve e~'ll. 
olduğunu görmü§ ve bu mak - le demi§tim ki cbakemler, mutlak• d 
sadla haftada iki gün hakemleri salonda :futbol oynallllf eski oyunculardan ~ 
ve açık havada çalıştırmağa başlamıştı. melidir.> 
.. O za~.ana k~dar bCiyle bir hazırlığa O zaman ortalıkta büyük gürültt11 

luzum gormemış olan hakemlerimiz, ilk sebebiyet veren hu idda, Uzım oldıl. 
hızla büyük bir kadro halinde idmanlara kadar çürütülebilmek için mukabil 11~ 
başlauılar. olarak ortaya atılM tek iddia fU oldu: 

Birbirini takib eden idmanların hız • Futbolu·· k · · ı k" c ço ıyı oynıyan. mut a .. 
!andığını gören hakemlenmix, 1:lışık ol- .hakemlik yapamaz>. o gün, olduğu g • 
madıklan bu sıkıntıya tahammul ede - bugün de 0 kanaati t .ı· 0 

d'kl . l . b' "k' k aşıyor ve u;.y 
me ~ e~ çın ı:er ı ışer ayboldul~r ki: cHiç oynamıyan veya teşehhüd JJl~ 
ve bır gun antrenor Booth karşısında u~ kişiden başka kimseyi göremed tan futbol oynıyan bütün kuvvetini "ı 

•• 
1
• hadan değil de, kitabdan alan iyi bıı~t 

Sahanın golge t~~nd.:t maçı seyre a- olur da. hem futbol meydanında rnu\ 
lışık olan hakemlerımız bu kadar sıkın - 'f tıya katlanmaktansa, Pazardan Pazara fakiyet kazanan ve hem de o bilg.sirıi Jı' 
peklllA yaptıklan hakemlik için bu kül- tabdan takviye eden neden daha :iyi 

f k 
. kem olamazmış?., 

etten emali nezaketle yakayı smymış 
oldular. Yılan hikayesi gibi uzayıp giden btı 

O gün, bugün hakemlerimizin sureti va bugün pek iptidai olan spor &ahıal" 
mahsusada idman ettiğim ne gördüm ve mızda belki yer bulamıyacaktır a 
ne de duydum. bir gün bu hakikat meydana çıkllc 

spor işlerimizi bilenlerin ve o sah• 
yetişenlerin mükemmel maç idaresı f 
detle nazan dikkatini celbedecektir· 

( Devamı 15 inci aayfada ) 

Yapacakları maçlar için rica minnet id
mana getirdiğimiz futbolcuya mukabıl, 

bir hakemin bütün bir mevsim kendini 
idmana tabi tutması. bu şartlar dahilin -

izmirde şaya;ikai--;;ü~~ere-n iki mal 

AkcıftcM takımı acm ka.df'osilc 

İzmir (Husuat) - Dofanspor takımı -ı kik! futbol kudretini tenwil 
nm şampiyon olması ve A toş takımının iddia eden Alsancak ( e*1 Altay) ., 
da Doğansporla birlikte milli kümeye ok {eald Altmordu) arasında ys 
gir,mesile neticelenen lmıt.r lig maçların- tır. İtiraf etmek lhundır ki bu ; 
dan sonra bu hafta içmde çok ıayanı dik- ~ 
kE.t iki futbol teması yapılmlf .ır. İlk te- maça naı:aran çok d~a heyecanlı ,; / 
mas İzmir pmpiyon Doğansp a. İzmir kah olınU§tur. lier ıki tnkım. biri.O ~ 
ikincisi Ate§ takımı arasında olmu§tur. nıf Avrupa takıınlan gibi toplu .,, ,;_ 

Husust bır maf mahiyetiLi ıı uyan bu raber bir oyun çıkararak ceyircUet 

karşılll§IJla dostane ıartıar ara ında ge _ rinde müıaid bir te&ir yapmı,ıard'
çcrek İzmir ikincisi lımir şampiyonunu devrede bire klll'fl üçle mağltib .,ttP 
üçe karp beı golle mağl(\b etm~tir. olan Alsancak takımı ikinci d•~ 

İkinci mühim karplaşma, İ..:..ı irin ho.- galib gelmiştir. 
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Başka kim 

GENÇLEŞMEK 

iSTiYOR? 
BaJaa Marcıııa, aaıd ıo 181 dabı 

geaçıeıttlbd aalabyor 

Bayan Marcilla'nın yil.· 
zündeki ıayanı hayret 
güzellik tebeddülüntl 
gösteren f otcıgraflan 

Siz de böyle muvaffak olabilirsiniz 
Litlen bunları ollayanaz 

Cild unsuru olan 
pembe renkteki 
Biocel'll Tokalon 

«IO - 70 yaşlarındaki kadınların buru- Kremini kullandığımı anlattım. Bir çok
IUklukları altı hafta zarfında zail olmuş- ları bana güldüler, fakat bizzat tecrübe 
tur. İşte, hastanelerde tecrübesi yapılan edip şayanı hayret semeresini görünce, 
"e bir Viyana Tıb mecmuası tarafından hepsi de hak verdiler ve memnun kaldı
il~n edilen şayanı hayret neticeler ... Cil- lnr. Geceleri yatmazdan evvel pembe 
dın BİOCEL cevheri ile beslenmiş olma- renkteki Biocelli Tokalon kremini kulla
•ıdır. Bu kıymetli cevher, pembe renk- runız. Siz uyurken cildinlıi besler ve 
teki Tokalon kreminin terkibinde vardır. canlandırır. 

İşte bu kremi kullanan ve yüz~ndeki ı Her sabah biraz daha gençlepniJ kal
tayanı hayret güzellik tebeddülatını yu- kac~ksınız. Gündüzleri de beyaz renkt~lti 
karıdaki fotograflarında görülen Pariste Tokalon kremini kullanın!.%. Bu ıuretle 
nayan MARCİLLA'nın tecrüb~ini anla- cildiniz yumuşamıı ve beyazlaşnuş olur. 
tan şu nıektubu okuyunuz: Bütün siyah noktalan eritip açık mesa-

cBu, benim için bir harika oldu. Tak- meleri sıklaştırır. Binlerce ahvalde görü
liben iki ay oluyor; alnımda ve gözle- len tesiri kuvvetli bir garantidir. Hemen l 
tiınıe ağzımın etrafında buruşukluklar bugünden itibaren her iki kremden birer 
"ardı. Bugün ise bütün arkadaşlarım vazo alarak tecrübe ediniz. 'Birkaç hafta 
kadife gibi yumuşak ve buruşukluklar- zarfında faydalı tesirini görmediğiniz 
dan lri olan yüzüme takdirle bakıyor- takdirde bayiinize iade ederek parayı geri 
laı-. Hepsine ne yaptığımı söyledim. alabilirsiniz.> --- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

[ İstanbul P elediyesi İliinlan 1 

Kaza ve mahalle ismi 

Bakırköy Şamlar köyil 
> Vidos köyil 
> B. Halkalı köyü 
> Safra köyü 

• Yenimahalle 

• Zeytinlik 

> Yeşilköy Şevketiye 

> > Kôyiçi 

> Sakızağacı 

• Ka::taltepı 

> Cevizlik 

Doğrudan doğruya teblii 
edllemiyen tahrir netice-
lerine aid ilAn varakası· 

nın asıldığı yer. Mükellef adedt 

Köy kahvesi 
> > 

> > 

> Meydanı 

On Temmuz cadde!i bakkal 
Pandeli önü 
İstasyon bakkal Aram Pa.
pazyan önü 
İstasyon caddesi 

• > 

İstanbul caddesi 56 numa-

2 
64 
'1 
1 

ralı ka.sab önü - ı 
Tayyareci Fazıl meydanı 

kahveci Şükrü önü a 
İstanbul caddesi aktar Ar-
cem önü 4 

tt~kanda isimleri yazılı mahallelerde bulunup sahiblerine doğrudan doğruya 
dalı ~ edllemiyen arazi tahrir netice!e!:"lnin 10/2/939 gününde Balnrk6y kazası 
)a ilinde mutad vasıtalarla ilan edilecP.ği ve tahrir neticelerini ihtiva eden bir 
laıızıııın Yllkanda gösterilen yerlerde asılı bulundurulacağı kanuni haklannı kul-

?nalarını temin etmek ~zere alakadarlara tebliğ olunur. (761) 
,,,,,,,.,,,., 

ll'ı~rıyer tapu sicil muhafızlığından: Boğaziçinde İstinyede, Neslişah Sultan 
ti allesinin lstinye caddesinde eski ve yeni 209 No. lı evvelce Mırgün kariye
ka;~ıar kayığıına mahsus kayıkhane ve çeşme mahalli bugün arsanın tapuda 
llel~ı ıne~cud olmadığından senedsiz tllsarrufat ahkA.mına tevfikan İstanbul 
b l.. Yesı namına tapuya tescil cdnecektir. Bu mahal hakkında gerek eşhası 
a~ıın 

tllerııt~ ve gerekse eşhast hilkmiyeden tasarruf ve temellfik iddia eden varsa 
•hın deki vesikalarla birlikte ilan tarihinden itibaren H5 glln zarfında Sultan
<>lun edde tapu dairesınde Sarıyer tapu sidl muhafızlığına milracaatları flAn 
~ (815) 

bd. İstanbul üniversitesi rektörlüğünden 
9entı:iYat ll'akültcsind'c tecrübei ruhiyat ve arap ve fara dili v• edebiyatı do

erı açıktır. 
'l'aUın . 

!atekİu a~naınesı mucibince 14 Nisan 1939 ayı içinde imtihanları baılıyacaktır. 
~rın Mart sonuna kadar Rektörlüğe baş vurmaları. (818) 

SON POSTA 

Spor: Hakemlerimiz 
maçlara idmanh olarak 

çıkınahdır 
( Baştarah 14 ünc6 sayfada ) 

Beş on gün evvel saray muhafızı İl · 
koçyalı bir neferin saray nöbeti hari • 
cindeki boş vakitlerinde idare edeceği 
maçlar için nasıl idman yaptığını resim
le göstermiştik. 

Bugün de meşhur hakemlerden A. J. 

Sav fa 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartnamelerine ekli lıstede cıns. eb'at ve mikdarı yazılı muhtelıf reııkW 

2800 adet bobin sigara kağıdı açık eksatr.ıe usulilc satın alınacaktır. 
II _ Muhammen bedeli beher mılimetrc:ıi 2,20 kuruş ve tutarı 1280.40 ti:• 

olup muvakkat teminatı 96.04 liradır. 
III - Eksiltme 14/2/939 tarihine rastııy:ın Sı:ılı günü saat 14 de KabatııştaI.. 

azım ve Mübayaat Şubesindekı Ahm Komisycmunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün ~özü geçen şubeden alınabilecell ! 

gıbi nümuneler de görülebilir. 

Jewellin kral kupası maçında yapaca~ı 

hakemlik için ne kadar büyük bir itina • 
ile idman yapmakta olduğunu meydana 
koyuverir. 

V - İsteklilerin eksiltme ic:in tayin <:dilen gün ve saatte % 7,5 güvenme ~ 
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c516. 

~ 

I - Tuzlalanmız için şartnamesi mucibince 90 aded vagonet açık eksiltme 
usulile sııtın alınacaktır. 

II - Hepsinin muhanunen bedeli Slf Haydarpaşa 4700 lira ve muvakkat leıı 
Ümid ve temenni ederiz ki, büyük bfr 

samimiyetle tenkid ettiğim hakem arka
daşlarım bu lüzumlu noktaya ehemmiyet 
verirler ve bu suretle cidden noksan o1Rn 
bu taraflarını bugünden itibaren telafiye 
çalışırlar. · 

Pazardan Pazara sahaya çıkmakla na· 
kemlik yapılamıyacağını bilmek ve takdir 
etmek te hakemlerimize düşen bir vazife
dir. 

Ömer Besim 

lstanbul kayakçıları Bursadan 
döndü 

Bursa (Husust) - Geçen Kurban 
bayramında tnudağda yapılan müsa -
bakalara işt!rak etmek üzere diğer vi-
18yetlerden gelmiş olanlar kamilen av
det etmişlerdir. Son kafile olarak da 
dün İstanbul dağcıları şehrimizden ay· 
rılıruşlardır. tstarlbu'lı Dağcınik Kllü -
bii reisi Hikmet Üstündağ, avdetinden 
evvel Vali Şefik Soyeri makamuıda zi
yaret etmiş, dağ hakkında bazı izahatta 
bulunmuş ve Bursa Dağcılık Klübün
den görd"ükleri misa:fir.perverlikten do
lavı teşekkür etmiştir. .............................................................. 

Ankara borsası 
Açıltf • kapanıı fiatlıtn 9 - 2 - 939 

ÇEKLEB 

Açılı' Kap, ı., 
Londft li, 91 S,93 

Mn-"fod "6 4976 1%6 4976 

Parla ?,35 3,35 

)llllne 1 657ll 6,6616 

ceıurnw Hl,6776 re 6776 

1.ınn.rd• (:8.20 68 2(1 

BerUn 60,77 S0,77 

BrCkMI H, 92ll U,392S 

A'1na 1,Gs.!6 l,Cı825 

eoı,a U6 1.66 

Pnl 4,3276 4.3276 

lııladrtıt r;.9s 6,93 

Tutaft 13.90211 13.9()26 

8.clapefM 24,9676 24 9675 

llDnt t.,901'iO 0,YOOO 
&elp't.4 i,Bı ıı.~ 
TollObt•• M 62 S4 62 
8'okholm 3(),f)M() 30 6660 
Jııl~ :..3,S72ti 2J,87~ll 

llTfXBAZLAB 

1 
"""' ,.... ı.ons J '"'" lll 36 

• • ll • -
• • l ndell -

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

Son Posta 
Ye'fll11, Blyasl, Havadis n Halk ıazeteaı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
"esimlerin bütün hakları 

mahfu% ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 ı 

f-ene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 160 
YUNANİSTAN 23411 1220 710 270 
ECNEBİ 270.) • 4lı0 800 aoo 

Abone bedeli peşindir. Adrel 
deği§tirmek 25 Jruruıtur. 

_... ... -
Gelen evrak geri verilmes. 
llanlcadan mu'uliyef alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul ilAvesi ıazımdır. .................................................. , 
f Posta kutusu : 74J 1atanbul 

1 ı Telgraf : Son Posta 

'···-=-~~~~'::'~~~~~~-·····--· ..... ~' 

minatı 352.50 liradır. 
III - Eksiltme 10/3/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 te Kabata,ta 

Lc.>vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergü"l sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen fumalarm fiatsız tekliflerini, detay :ve 

eb'adını gösterir resimlerin ve vagonetler:n yatakları hakkında aynca mufasaal 
izahat He detay resimlerini ihnle günündt>n bir hafta evveline kadar İnhisarl.aı3 
Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesine vermeleri VE' tekliflerinin kabulünü muta.
zammın vesika almaları lazımdır. 

VI - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa• 
rnlan ve Tuz Fen Şubesinden aldıkları vesika ıle birlikte yukarıda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. c515, 

,,,,,,,.,,,., 

J - Şartnamesi mucibinct? mae. tererri.ıat bir adet buhar kazanı kapalı zari 
usulile eksiltmeye konmuştu:-. 

lI - :Muhanunen bedeli sif İstanbul 12500 lira vc. muvakkat teminatı 937.60 

li1"adır. 
IIl - Eksiltme 14/3/939 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Kabat:ışta ı;e.. 

vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gan söz-:l geçen Şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye girmek istıyen firınakr münakasa tarihinden nihayet bfıı 

hafta evveline kadar fiatsız tekliflerini İnhisarlar Umum Müdürfüğü Müskira\ 
Jt"abrikaltır Şubesine vermeleri ve tekdlerinin kııbulünü mutazaınmın hır vesi" 
k:;;yı eksiltme gününden bir gün evveline kadar almaları lazımdır. 

VI - Eksiltmeye girmek istiyenle~·n teklif mektubunu, kanuni vesaik % 7,5 

güvenme parası veya banka teminat mektubunu ve münakasaya iştirak vesikuııu 
ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksi!t.:r.e gün!! en geç saat 14 de kadar yuka. 
nda adı geçen komisyon ba~kaniığın:ı makbuz mukabilinde vermelen ilan olu • 
nur. c59h 

Cinsi Mikaan Muhammen B. Teminat akçe. Eksiltmenlıı: 

Lira Lira Şekli SaaU 

Cibali F. için tahta 532 M3 22001 1650 K. Zarf ıe 

Paşabahçe > > 300 M3 13200 990 > 15,30 

I - İdaremizde mevcud şartname ve eb'ad listeleri mucibince Cibali Fabrika· 

111 için Ciballye teslim şartiyle 532 metre ve Paşabahçe Fabrikamız için 300 metre 
mikabı tahta ayn ayn kapalı zarflarla eksiltme suretile satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedelleriyle teminııt akçeleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Ebiltme 15/2/.939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü hizalarında yazılı 
snatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya. 
pı:ncaktır. 

IV - Ciballye aid şartname ve listeıer 110 kuruş mukabilinde ve Paşabahçeyf 

aid olanı parasız olarak hergün Levazım ve Mübayaat Şubesinden alınabilir. 
v _Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin kanuni vesaı1d, teminat akç.esl 

.ınnkbuz veya banka mektubunun vı aynca kapalı fiat teklülerini ihtiva etmeat 

llzımgelen kapalı :z:arflann münakasa gününde eksiltme saatlerinde birer saat 
evveline kadar yukarıda adı geçen Komisyon reisine makbuz mukabilinde ver-

meleri ilin olunur. c717> 

Cinsi Miktan Muhammen B. % 7,5 uatf 
Beheri tutan teminab 
LI. K. LI. Kr. Lf. Kr. 

Kereste 1209 M3 - - 61987 - 8899 03 15 
Beyaz çul 115000 Adet - 70 88033 - 2477 48 11>,I> 
(Başı bağlı) (Kilosu) (Takriben) 
onz beyaz kanavlçe 250000 Metre - 15,5 38750 - 2906 25 16 

ı - Şartnameleri ve nümuneleri mucibince yukarıda yazılı malzeme a:>Tı QT1 

kapalı zarf u.sulile satın alınacaktır. 
II _ Muhammen bedeller! ile muvakkat teminatları hizalarında göstcrilmift~ 
111 _ Eksiltme 27/2/939 tarihine rasthyan Pazartesi günü hizalanncia yazı'IJ 

ıaatlerde Kabataıta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı • 

Aı.caktır. 

ıv - Kereste prtnamesi 260 kuruş beyaz çul şartnamesi 165 kuruş kanaviçe 
ıartnarnesi de 194 kur~ bedel mukabilinde her gün sözü geçen şubeden ve İzmir 
başmüdürlüğünden alınabHir. 

V - Eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mektublannı kanuni ve
saik .ile % 7,5 güvenme parası makbuzlarını veya banka teminat mektubunu ni
ttva edecek kapalı zarflarını ihale saatlerinden birer saat evveline kadar yu. 
kanda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lllıı 
olunur. (826) 

.Elllf l il llll l l il l il l llllll l l l lll l l il l l l l l l l l l l l il l l lllll lll l lll l lll lll il l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111111111111111111~ 
~ Tilrk Hava Kurumu 5 
1 BUYUK PiYANGOSU ~ 
~ Dördüncü Keşide 11 /Şubat/ 939 dadır. 

~ Büyiik ikramiye: 50.000 Liradır ••• 
§ lhındaa baıka: 15.000, 12.00J, 10.0JO liralık ikramiye
~ terle ( 20.000 •• 10.000) liralık iki aded mülc!Fat Yardır ••• 
~ Bu tertibdea bir bilet alarak iftirak etmeyi ihmal et-

PASTiL KATRAN HAKKI BksOrOkleri k~kDnden 

kasar tacrOballdlr. 

§ meyinis. Siz de piyan2oawı mea'ud Ye bahtiyarlan aruına 1:§ 
~ ilrmiı oluraunuz... _a 
"qQUllllUlllllHllllBllllllWllllllUWllllllllWUlllllUUDlllllllllllUHIWIUllllllllllllllUllllllllllllU" 
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GRiP - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUKALGINLIGI - ROMATiZMA - NEVRALJi - BAŞ - DiŞ 
ve bütün ağnlan derhal keser. isim ve markaya dikkat. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. • --

ZAMANIN HASTALIGIDIR. 
Bir katık 

SiNiR A~RILARI t ASABI ÖKSÜRÜKLER t 
BA YGINLJK t BAŞ DÖNMESi t ÇARPINTI 

~e SiNiRDEN ileri gelen BÜTÜN RAHATSIZLIKLARI iYi EDER. 

N E R V 1• N TATU BiR UYKU 
TEMiN EDER 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki 
hastalıkların mikroblannı kökünden temizlemek 

için ( Helmoblö) kullanınız. 

Böbreklerin çalışma kudretini artınr, kadın, erkek idrar zorluklarını, 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane Utihabını, bel ağrunnı, sık 11K idrar 

bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

idrarda kumun ve mesanede taşların 
teşekkUIUne mani olur. 

Sıhhat Veklletinin nıhaabnı haizdir. Her eczanede bulunur. 
Dikkat : Helmoblö, idrannızı temizliyerek mavileştirir. 

ı11um11111n11111111111111111unn11nnn1nınıım111111nmımııuuıu11111111111mıuı111111111111111' 

1 
İç ve dlŞ basur memelerinde, basur § 
memelerinin lıer türlü iltiha.blarında § == cerahailenıniş fistüllerde, kanayan ba- 5 i sıur memelerinin tedavisinde § 

== = - -- -- -== = 
- 5 

ASIPI 

Sıhhatinizi soğuktan ve 
bütün ağrılardan korur. 

--- Dr. IHSAN SAMI -
Gonokok Aşısı 

Belaotuklutu ve ihülitlarına karşı pelı: 
teaırli ve ta:ı:o aşıdır. Divauyolu Sultan 

Mahmud türbe9i No, 113 

' 
Dr. A. KUTiEL 

Galata Topçular Caddesi No. 43 

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

İlan Tarifemiz 
Tek sUtun santıml 

•ahile 400 kuruı 
•ahile 250 » 

Üçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 n 
iç ıahileler 60 » 
Son aahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı taı:ifemizden 

istifade edeceklerdir. Tarr.,, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarife derpi1 edilmiştir. 
Son Posta'nm ticart :lanları:ıa 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

Dincılık Kollektlf Şlrls.e&l 
Kahra1112nz;acle lla.n 

e 55 _ ........................................................... .. 
§İ § Son Potta Matbaası 

i daima muvaffB!rly<!lle 1 Nep-iyat Müdürii: Selim R"!J'p Emeç 

5 ŞİFAYI TEMİN EDER - . S. Ragıp EMEÇ 

~fllflllllflfllllllllllllllllllflllllfllllllllflfllllnfffllllftllUIUllJllllHJIUlllUIUftHIJUllUUUllll" SAillPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIG1L 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLtGiNE KARŞI 

HORMOB N • 
1 

Tabletleri her MXanede arayınıL (Poata kutuıu 1255 Hormobin) 

Pirinç- Mercimek- Yu
~ laf - Kornflör ve sair 

hububat unlan 

SIHHATI 

Sıhhat, neı'e •e kud
ret temin eder. 

Tarihi teaial : UU5 

.ıt.rariğer, böbrek; tq ve lruınlarm
dan rnütevellid sancılarınız, damar 
llerlliklerl ve ılşmanlık tiklyeUeıi • 
ııizi U B t N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir, kanı te
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay· 
dır. Yemeklerden sonra yarım bar
dak su içerisinde alınır. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLU - İSTANBUL 

YAVRUNUN gurbuz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATIN NECATİ yedir. Bahçekapı SALiH NECATİ 


