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Almanyada 
seferberlik ? 

Hava seferberliği yüzde 
doksan beş ikmal edilmiş 

Bir Fransız gazetesine göre •.• 

Asll seferberlik 1fi 
Şubatta başlıyacak! 

A.lıtiıan'4nn .90ft Nt4m bombcırdtmatı. tcıllflUnlerindft MINlckeb DW' jUo 
. taUmlefi 1/(İpm"keft 

:Pans 12 (Husus!) - Almanya ve İtal· Matbuat, b!lh--. İtalyan llteklertle 
l'cuun askeri hazırlıkları etrafında gaze- meşgul olmaktadır. Bu meyanda Roma-
!:;-er muhtelif malfuullt vermektedirltt, (Devamı 11 imi ıcıttfada) 

· Barışı kurtarmak için 
Eski Fransız Başvekiline göre Avrupa barışı 

meselesi arazi değişikliklerile halledilemez 

Flanden söglediti bir nutukta, beynelmilel münaseb~t
lerin iktısadi cephesi münakaşa edilmek icab eder, diyor 

PAZARTESİ 13 - ŞUBAT 1939 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı s ~ 

[ Cümhurreisliği köşkünde J 

• 
Cimmıneiaima ,....., lnSninlin eooeUıi a,.n Çtmluqa4a C.,.1-ırNWili lıötlıiml• llevl.t ricali te • 
relin. 6ir luıbal rami ıerti6 ettilıl.nm bilJirmiflilı. Yalttırulalıi ..-..ı.r Cimharrei.unm Maaıil Velıili 

Huan Ali Yiiffl ile, Sayan Bayan lnöniinii de müalirl...U. w6riifiirlerlıen •ôdamelıl.Jir. 

Kanalizasyon 
inşaatına halk da 
iştirak edecek 

··ı~;.ir fizü~,-·-ı;~i;----

kooperatifleri ittihadı 
umum müdürü çekildi 

Belediyede bir kaldınm K ·f I I · . d k.k I 
vergisi ihdası düşünülüyor ooperatı muame e erı Ozerın e tet 1 at yapı ıyor 

Kooperatifler ittihad müdürlüğüne vekaleten bu 
teşkilabn Londra mümessili tayin edildi 

ttt:atis 12 - Saine - et - Oise, demokrat ukl blfVekil J"landft uci1mı. demtftir' Eweıc. 11apılmı kanali.ıa.B1Joıı iftfMtından 
ihadı federasyonunun tertib ettiği zi • ki: bir gönini.if 

Z:,,fette bir nutuk söylıyen parti başkanı (Dnama U Wıd ta.Jlfada.) Vali ye Belediye Reisi Lfttfll Kırdar 
• 

ıngı.ltere, Fransa hafta ~z~1ı;:!~;~;::;; Bariee ~'90 - ....... -~ MAmm.m 
-ı- ..., .. ..., ~.- Ankara 12 (Husud) - İzmirde tıdm Banlt.., tarafından üzüm ihracatını kuv· • • d F k d • (Dncım& 11 

iftd aa.vfada) ve incir kooperatif1.eri lttihadmnl _.. ntımdkmek ın&badile birkaç aene ev .. 

ıçın e ran o nez ıne· Ooı .. mlmüclürlüğüllebiTl&W .... - (l>evamılllndaaııfadcJ 

elçilerini gönderiyorlar ~~~~:e~:::::m Galatasaray Beykoz'a berabere kaldı 
l'llaayonalistler Madride karşı harekete geçtiler, dün ~ b b ld d Fenerbahçe, Topkapıya 14 gol atarak mevsimin gol 
Madridin stratejik noktalan Franko tayyareleri bır a a ÇI ır 1 rökorunu kırdı. Beıiktaş da Hilili 6 - o yendi 

tarafından iki defa bombardıman edildi 

Af adrid sokaklarında 

Btrbç sün evvel Bakırköy atıl hu • 
tan-1ne Bigadan iki deli ge~. 
Bunlardan biri Bigaya bağlı Kınalar 
köyilniiıı aki imamı Ramazandır. 
Ramazanın yalnız bir erkek evlldı var 

dır. Büyilk ihtimamla bilyiltillmtiı bU 
1 genf askerliğini ikmal ettikten tonra kö-

L"':C:'liiıt~Jlııii••w'·'~-•. -,- (Devamı ıı inci ıaJllada) 

Kara denizde 
Kömür limanı 
Ankara 12 (Hususi) - Karadenlzde ya 

pılacak kömür limanının Ereğlide mi, 
yoksa Çatalağzında mı inşası daha mu· 
vafık olacağına dair tetkikat yapmak Ü· 

zere İstanbulda toplanan komisyona ri -
ı yaset etmiş olan Limanlar Umum Müdü-

ı 
rü Müfid Necdet hazırlanan raporları Ve 
kalete takdim etmek üzere Pazartesiye 

kurutan bcırikatlanlan biri tYamı 11 inci aylada) felırimi7Jt dönecektir. 
BeyT«ıı - Galatasaraıı f'laçından heyecanlı bir st1fha 

[D11ııki ~ alıd JUi 1'I reelmlerl H ilncü sayfamızıda bulacaksınız] 



1 Sa~ 

Her gün 
-····-

Kimin heykelini 
Dikmeli? 

Yazan: llülttla 11 ...... 
t?:!!!!!. azetelerim.izin müşterek bir meva 
~ zuları vardır: Anket. Hemen her 

gar.Ete ırada bir bu mevzua müracaat ~
der; bunların içlerinde bazıları gayet en· 
teresan olur; bazıları da manasız geve • 
zcliklerden ibaret kalıt. Fakat, herhan -
gi bir anketin daima fayd~_!ı ?ir tara: 
vardır- en manasızından bııe. hıç olma • 

bir 'anketin nasıl tertib edilmesi ikti -
:: edeceğini göstuen iyi bir netice çıka-
rabiliriz. 

SON POSTA 

Resim il s: Münaka§adan korkmak meselesi ... === 

Geçenlerde, bu sütunlarda •. Namık Ke
malin yıldönümü münasebetı le, bu in -
JcılAb adamı namma bir heykel de di -
kflmesi lüzumutrlgn bahsederken bu u • 
sulün genişletilmesi ve bu m~~-eket~ a-
lelOmum i'Çtımaf manasile buyuk hız • Herhangi 'bir meııelede kat•ı bir kanaat ıahibt olanlar eka Menfaatiniz h«>rhangi bir meseleye inanır görünmek ve 
metleri dokunan atlamlarm da şuraya, scnya :nünaka§aya girişmekten korkarlar. onda sebat ~tmek ise münakaşaya girişmemekte haklı ola· 
buraya birer büstlerin an konu~ası ~"k - - !ieden? bilirsiniz. Fakat menfaatiniz en doğru yolu bulup o:ıun 
rint ileri sürmilştüm. Aradan bır m~d - - Çünkü mün•kapdan hakikat kıvılcımı çıkar, hiç de • • üzerinde yürümeyi emrediyorsa bu takdirde münakapya 

b rkr· bi an fi!se çıkabilir. gınşmek. hatti münaka§ayı aramak va-ıiCen.iz olur. Her • 
det geçti. bir arkadaşımız u 

1 1 
r - Peki kıvıiMmdan ni,.;,. kor'---'·-? 1 

ket mevzuu olank kuli.andı; okuyucula • ~ &4uaı- hangi bir rnt>teleyi meydana çıkarmayan. o meselede suçu 
,._ı - Çünkü kanaatlaini sanar. 1 dır 

nna şu suali sordu: Kim\n heykellll -:::=::::'.".:~~~~~~~==-~ı:::::-~-------------=-----=-~~=a=nıı::::m=·=-==----ıı:::c-=--==:ıı::=-=-ııı-.-==--==---==--=-== 

;~±~!~:!:~:::::~~~~~;:.~:: 
yettar olanlar cevab vermezlct. Kalaba - Kadın tayyareci r 
lık arasında ezilmemek için. bu gibiler, 1 

• • 1 1 L ............... 1 ········-·• •••••• .._.. •\ 

bir kenar.da durmavı tercih ederler ve Şimdi de lıon/erans lar i 
söz meydanı, böyle ıs1erde ciddi bir rey Vermiye başladı j 
vermek için kAfi salli.hiyete sahib .olmı • : 

Yanlara kalır. : 
i 

* 
Bu dcla da bövie oldu. Anketin ştm -

diye kadar verdiği neticelerden şunları 
anlıyoruz: 

ı - Cevabcılann ekseriyeti. mekteb 
talebelerinden ve f:kri tekemmül yoluna 
ya yeni girm.iş. yahud da hiç girmemiş 
fnsanlardan milrekkebdir. Demek oluyor 
ki, eğer maksad, mUU bir meselenin ten
viri idiyse bu suali bu derece umumi su
rette herkese sormamak icab ederdi. 

Hergon bir fıkra 
Zannetmişlerdir 

Zengin ve ço1' kı'bar bir adamın, 

aptal bir 1.1.§ağı va1·dı. Bi1' gün zengin 
ve çok kibar adam uyandığı zaman 
hizmetçisinden. uşağır..m o gece bir 
meyhanede zilıunıtı sarhOf olduğu • 
nu ve meyhaneden küfe ile eve ge • 
tirildiğini haber aldı. Uıağı çağırttı· 

- Sen utanmadın mı, dedi. Bılhaı
sa senin benim tl.§ağım olduğunu da 
ö~reTımi§1erdir. 

Uıak ellerini ıığuşturd•.ı: 
- Sizin tl.§ağınız olduğumu nere .. 

den <5ı}t'enecekler1 kimseye ıi>y'leme • 
dim ki 

2 - Heykelleri dikilecek olan insan • 
Iarın seçim sahası, tarih içinde o kadar 
geniş tutulmuştur ki Cengizden İsmet 1 - Kimseye söylcmedi11 de seni bu· 
tnöniine ~adar devam eden bir zaman 1'tıya nasıl geti1'diler. 
mesafesini doldurmuş bütün tariht çehre- ·- Beni siz zannetml.fle'l'di,.. Ce -
ler olruyuculann muhayyeleleri önünde 'bimde daima kartınızı tafınm. 
tekrar canlanmışlar vı;? hepsi de kendi • \. J 

Yapişmıgan 

Posta pullarına 
Care bulan kadın 

ŞUBAT 13 

Sözün kısası 
-····-

Şefin şef kati 

E. Talu -
O
• nönünde düşman ordusunu, Lozanda 

da cihanın gayzını mağlUb edere1i 

Milll kahramanl!l.."1.0 an safında en ba3a 
geçen Milll Şef. milletinin ittifakı ara.. 
sile devlet reisliğine gelir gelmez, ilk ff 
olarak )töylünün ayağına kadar gitti ve 
onun derdini dinledi. 

Demokrat ruhlu Türkiye Reisicümhu· 
ru bu meyanda, Karadeniz kömür havza, 

sında çalışan işcilerin hallerile de alaka· 
dar olmuştu. Tahammül ve feragat de· 

recesini, kumanda ettiği orduların safla" 
nrufa. beraber bulunurken denediği vaııı 

tandaşlannın maden ocaklarındaki ezid 

.saisini yakından gördü. Ve bu millet 
babasının sevgi ve şefkati. amelenin( 
katlarunağa mecbur oldukları ağır şart .. 
lardan müteessir oldu. devletin müdafa .. 
asile yakından alakalı bir hizmette çalı.o 

şanların derme çatma bir gıda ile bu yü• 
kü pek güç taşıyacakl!lnıu düşündü ve 
icab edenlere, bu meseleyi hemen hallet· 
melerini söyledi. 

Birkaç gün var ki Millt Şefin emri ye 
rine getirilmiş bulunuyor. Zonguldakta• 

ki kömür şirketlerile hususi ocak sahili• 
leri ayda 4 lira gibi çok ucuz. adeta e.. 
hemmiyetsiz bir ücret mukabilinde işet .. 
lere, günde 4000 kalori temin edecek mik· 

tar ve keyfiyette üçer öğün yemek ve~ 
meYi kararlaştırmışlardır. 

Muazzez ve muhterem Cümhurreisimf· 

1 
zin kıymetli irşa:i ve yüksek direktifle• 

1 rile tahakkuk eden bu hayırlı işin, ma• 
den amelesini ne dereceye kadar sevin· 

dirmiş olacağını tahmin etmek güç de-
ğildir. 

f 
Yurdun en mütevazı ferd!erine kadu 

şamil olan Onun cihandeğer şefkati' 

18,000 e yakın kömür işçisinin temiz g().. 
nüllerinde, rejime katşı sonsuz minnet 
ve şükran hisleri uyandırmakla, camiaya 
ve davamıza da himıet etmiş bulunuyol'. 

Umdeierimlzin başlıcalarından ola:n 
chalkçıyız. sözünün kuru bir iddia ol .. 

mndığını, Cümhuriye~ Halk Partisi pren· 
siplerbıin tatbik sahasına konmasına en 

büyüğümüzün dahi nasıl bir titizlik gös· 
terdiği bu va.kıl ile bir kere daha sabtf 
olmu~. !erine birer heykel diktlmesin! istemi§ - y 

lerd!T. Eğer bunlann hepsini memnun et- eni çeşid mayolar 
mele llzım gelse, heykelden ormanlar vil 
cude getirmek. icab edecek! Bu 7u çok ga. 

Meşhur bdm tayyarecllerinden Yenı rib d -•- lt 
3 - Bu arada c-nnu da gördük ki, be .. ell.IA mayo n 

r Zelandalı Jean Battan Norveç, Letonya görece~z. Bunla.. 
nüz hayatta bulunan insanlan.11 heykel • ve Litvanyada konferanslar vermek ilııe- rın iizerlerlndı 

Le di Riding yapışmıyan posta pulla- Mübeccel İsmet İnönünün yüce huzuru 
rmd~ istifade• etmek için gayet pratik na, sevindirmiş olduğu kömür anıeleslle 
bir çare bulınUftUl". Kuruyan pullara re- beraber, biz de tekrlm ve minnet duygu• 
çel sürmekte ve ~ylece zarflara yapıştır· lanmızı ar:zetmeyi milli ve vicdani blı 

lerlni dikmek <:aiz olmadığını ne heykel re yola ç•"'-•..., ... 
~~ t1lrlft tilrJU man· anketini açmış, ne de buna cevab ver· ----------

1 saralar gösteren 
rntş olanlar hiç dilşünmem.işletdir. Hal - Vatan.sct1er bir ırlandalı resimler buluna .. 

maktadır. vazife addederiz. 

Bir tecrübe pilotunun 
baygınlıtı rr.A. 

' buld heykel dikmenin biri:ıci şartı, hey- prolesör eaktır. Me!ell bir 
keli di'kllecek insanın ölmüş ve o insan 'J 

1 
yelkenli. bir va· Nevyorkta bir tectübe pilotu saatte 670 -·--·-····-···· ............. - .. ·-··-·-···-.. ···-

etrafında harekete gelmesı mümk:In bu· 4 çocuğuna kupluı seromu yapılaca· pur, bir köy veya kilometre uçarak, ancak bayıldıktan ıon- iki genç kadının 9antalarım kepen ~ 
lunan. müsbet veya menft, bütün ihti • ğına. verem mikrobunu havi seromlar bir kanarya re,.. ra bütün rökorlan kırll\lfbr. Pilot 9500 16 yafında bir hıraız 
raslann susmuş olmasıdrr. 8§1landığmı iddia eden İrlandalı profesör mi ... Aynca sevi• metre irtifaa -1r+ıktan I011Ta oksijen san-

ki ··k k ahk 'JIU"" Fatihte Sinanağa mahallesinde oturan 4 - Araya heykelleri dikilmek bakı • Mister Kinill, Dublinde yu se m e- len bfr ıinema yıl, d•x.. i•lememJ._ bunun tızerine zavallı pi-
__ ,_ ~& ...,. ,.. N:iınetle Sabahat tramvay caddesinden 

mından değil, herhangi bir hayat saha - mede davasını ı:unatC'keh: dızınm veya bi!' lot bayılmıftır. İdaresiz kalan tayyare, 
ıında şöhretleri bile duyulmamış insan • - Yinni •nedir ingilı.zcıt konuşmu· futbolcunun res, bq aşağı dilflJleğe başlamış. fakat talihli geçerlerken çantalannı ça~dırmışlardır. 
lann karışmış olmaları da gösterdi kf, yordum. fakat ne yazık ki §imdi mecbur mi de bu mayolar. delikanlı yere 3 bin metre kala kendisi· Hırsız on altı yaşlarında Ed:.rnekapıda o-
cevabcıların bazıları, belki de hısım ve oluyorum- deyince. hikim: cİddianızı İr- da bulunmUf ola. ne gelınif ve meharetl• tayyaresini ka- turan Leon'dur. Leon kadınların yanla ., 
akrabalarının, yahud da mesela gazete • landa liaanile de serded~bi!ininiz!• ceva- caktır. raya indirmi§tir. nndan ko§arak geçmiş ve çantayı kapıp 
lerde bir veya iki defa resimlerini görüp bını vermiştir. Güzel olup 01• kaçmıştır. Çocuk yakaianmışsa da çanta• 
haş1and1k1an çehre sabiblerinın de her. tr1anda1ı prore.:ı6riln 12 _çocuğu _vardır. mıyacaıuu ise takdirinize bırakıyoruz. Otelde oturmaıa meraklı nın 1ç1ndeki 20 lira buıunamamışbr. 
kellerlnı· isteyecek kadar safiyane ce • Yanlış prmga yuıünden olen kızıle, be- J a· •- k k 

hı·, ngı"lı". ır ... ca •va••• vablar vermişlerdir! dent anzalara uğnyan diğer üç çocuğu • 

Bu-..an bu neti-ler hoc ve bı"r an .... et sa- için ıoo_ bin lira zarar ve ziyan taleb et· Bir yıl içinde tek bir zabıta Beşi.ktaşta Dlkilitaşta oturan Abidin il• 
ıu ....... "' 11. J - Londralı bir zat otelde oturmaya me- babası Hilmi. Kenan isminde birlsile ala , 

sinde bu müşahedeleri yapmıj olmak mektedir. valcası olmıgan 22 köy raklı imiş. Onun için 60 yapnda oldufu cak yüzünden kavgaya tutuşınuşlard~ 
faydalı olabilir; fakat, derhal itira! etme- Otomobilli oe taggareli lngilterede Little Bowden nahiyesini halde, kansını. çolu~ ~h u. torun- Kenan, baba .. oğulu yaralamış, kaçmıf. 
llyiz ki. bu fayda çok menft bir fayda • hırını bırakarak ve bıçbır aber verme- . 
dır; bir heykel anketinin nasıl tertib e • kadın hır.sız teıkil eden 22 köyün 5000 kişilik halkı a- den ortalıktan. taybolmllf. Ailesi kendi- tır. Abidin ile Hilmi hastaneye bldınl c 

dllmem lAzıın geldiğini bilmediğimizi, Bir otomobili ve iki tayyaresi olduğu rasında ·on senedenberi yalnız üç aar- sini arayadursunlar, 0 beğendiği oteller- mış. Kenan yakalanm11tır. 
böyle bir ankete cevab vermek için, sus- anlaşılan bir İngillz. kadını hırsızlık su· hoşluk vak'ası kaydedildiği, geçen sene de birer ikişer gOn kalmaya bql&JIUf. Bu 
masını da bilmek icab edeceğinden ha - çile mahkemeye verilmiJ suçu sabit ol· ise kanunu ihlAl edecek tek bir hadise bi- hal iki sene devam etmif ve nilıayet me
berdar olmadığımızı vesaire vesaireyi duğundan 30 lira para cezasıns çarptırıl- le olmadığı. polis müdüriyetinin verdiği raklı fngilizl 80D kaldı~ otelde Gltl ola-
gösterir. Neticede kimin heykelini dik • mıştır. raporlarla anla~lmıştrr. rak bulmuşlar. 
meli? suali de oevabsız kalrr. 

Bana diyecek bulunabilir ki, bir ga • 
zete okuyucularile blr oyun tertib etmiş, 
bundan sana ne? 

Eğer, bu oyun bir futbol, bır balık kaç
tı, yahud paça pişti oyunu olsaydı, haki
katen bahse beniın karışmam manasız o
lurdu. Fakat. 1§ öyle değil: Mevzu nes • 
lfmlze ve nesillerimize nümune olarak. 
tdeal olarak, bOyük insan olarak gösteril 
meleri maksadile bir takım insanlann 
heykellerini cfitmek bahsidir. Bu bahis 
beni elbet al&bdar eder. 

(Devama U iMI ıqfadaJ 

I STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Eğer yanılnlıyoısak üç beş sene evvel İstanbulda ucuz, iyi 

ve sıhht (•kmek tıkarmak meselesi günün mevzul.t olmuştu. 
üzerinde uzun uzadıya incelemeler yapılmı§U. Nihayet: 

- fstanbulda t.ütün fınn sahihlerinin el birliği ile bir 
ıirket yapmak. ınsıın eii değmeden ~beıt çıkaracak ma -
k:neli bn.nlar yapm&k llzımdır, denılwııiş:i HattA \.utiln 
şeh!r için dört bet tane fırının yetişeceği de hesab edilmişti. 
Fiıtlara hlkim oJmmn da bu vekilde mümkün olacağı dü-

iSTER iNAN, 

şünıilm-Jştü. 

Bugün, aradan üç beş yıl geçtikten sonra görüyoruz ki. 
İs!anbulda gene fkmek meselesi :tonu,uimakta. gl!ne ek • 
mek meselesi tize..l"'jnde incele.meler yapılmaktadır. Hiimil -
niyeti kabul ve tatcHk etmemek miimtıln değildir. Fakat 
20 inci asırda socı.cıoo kiplik bir ,ehrin ihttyacmı :8 ıncl 
as,rdan kalma Yasıt&larla temin etmeniıı mümkün olabilı
ce~me biz :nanıruyoruz. Ey okuyucu an: 

iSTER INANMAI 

TAKViM 
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13 ŞURA'I 

Ruzvelt bir harbe sebebiyet verebilecek! 
bir buhran çıkarsa Avrupaya gelecek 

Amerika Cümhurreisi üç memleketin Vaşingtondaki 
sefirleri tarafından Avrupaya davet edilmiş 

Paris 12 (A.A.) - Üç mem1ekttin Vı-ı giltere Kralı ve KraliçesL Amerikadaki 
fhıgtondaki sefirlerinin Bay Ruzvelti Av ınlsafirlikleri esnaıında Bay Ruzvelt ile 
rupaya davet etmiş olduklannı Daily refikuını Avrupaya davet edeceklerdir. 
Mail'in Par.iste çıkan nüshası yazmak • cDaily Mail. diyor ki: 
tadır. Bu takdirde Reisicümhurun bu dave • 

Bu iskandilleri müteakib bir beyanat ti üçüncü defa reisicümhurluğa namzed
yapılmış ve Relsicümhurun riya.seti eı - liğini koyacak o1dıılu takdirde, kabul 
nasında memleket haricinde bir seyahat etmesi muhtemeld!.r. Bir harbe sebebi -
terasına vakti olmadığı ifade edil.miJtir. yet verebilecek herhangi bir buhran tak 

Bu gazete. siyul mehafilin crlyaseti dirinde umum! bir konferansın içtimaa 
esnasında» sözilne ehemmiyetle ita.ret et çağırıbnası halinde Avrupaya gitmekte 
mekte olduklarını ilAve ediyor. tereddild etmiyeceği malO.m bir keyfi • 

Nevyorkta talıınin edildiğine göre. İn· yettir. 

• 
Fransa - ispanya hududu 

muvakkaten kapatıldı 
Hendaye 12 (A.A.) - İspanyol mülte- ıf.de. yol (berinde emir beklemektedir

cilerinden olup İspanyaya dönenlerden ler. 
48 saattenberi İ.nına gelenlerin adedi o Saat 17 de İnın kumandam yalnız ka· 
kadar çoğalmıştır ki, Nasyonalist ma - dınlarla çocuklara ve Hendayede ha2'lr 
kamlar Katalonya milislerinin geçmesini bulunan harb esirlerinl kabul edeceğini 
muvakkaten durdurmağa karar vermit - bildirmiştir. 

lerdir. Hudud saat 13 denberı İspanya ta- Diğer taraftan, Nasyonalist makamlar, 
rafından kapalıdır. Memleketlerine dön- Salı ıününden itibaren İnın hudud ka • 
mekte olan bu mülteciler Hewiaye ga - rakolunun günide 6.000 kişi kabul edece
nnın avlusunda ve beynelmilel köpriiye fini teblJj etmiflerdir. 

SON POSTA 

Japonlar Hainan 
adasını tamamen 
ele geçiremediler 
Tokyo 12 (A.A.) - Domeı ajansı bil

diriyor: 

Japonlar Hainan adasının işgaline de
vam ederek adanın en mühim strateJik 
noktalarını ele geçmni~lerdir. 

Tokyo 12 (A.A.) - Japon donanması 
kumandanına Fransız • Japon münase • 
batına zararı dokunacak her türlü hare -
ketten kaçınması için fiddetlı talimat ve
rilmiştir. 

Balkan Antantı 
Kons2gi 
General Metaksas hafta 
sonunda Bükreşe gidiyor 

Atina 12 (A.A.) - cAtina Ajansı 
bildiriyor• : 

Balkan Antantı daimi kon~yi 20 
Şubatta Bükreşte me~aisine başlıya • 
cağı için, Başvekil Metaksas, Bayan 
Metaksas ve Yunan hevetile birlikte 

v ' 

Çarşamba akşamk trenle hareket ede-
cek ve P~rşembe Se!anikte üniversite 
binalann:n ac:ılış merasiminde hazır 
bulunacaktır. 

Arnavud1uk Hariciye 
Nazın Pariste 

Bcrlin 12 (A.A.) - 35.000 tonluk ilk 
Alman kruvazörünün Sah günü saat 13. 
06 da Mamburg'da Hitlerle Amiral Rae-

der, ordu baş kumandanı Keitel, hava 
kuvvetleri ~andanı, Mileh, bir çok 

askeri erkanın, nazırlar ve diğer zevatın 
huzurile denize indirilmesi siyasi ve as-

keri muazzam bir tez9.hüre vesıle teşkil 

edecek-tir. Saat 12.55 de Hitler, kısa bir 
nutuk söyliyecektir. 

Bursa eski su işleri 

muhasebecisi beraet etti 
Bursa (Hususi) - Nafıa su işleri es

ki muhasebecisi Haydar Onat bir ihti -

Iıis suçundan dolayı dört buçuk sene • 
denberi tahtı muhakemede bulunuyor· 

du. O zamandanberi muhakemesi de -
vam etmekte ve mahkfun edilmekte, 

bazan aleyhine ve hazan da lehine o • 
larak dava divanı temyizce nakzedil • 
mektc idL Nihav~t son celsede müddei
umuminin de talebi vechile beraetine 
karar verilmıştir. ----

Boyaharfda bir köylüyü 
yaraladılar 

Sayfa 3 

e Haynan adasının işgali 
ve bir düşünce 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

~ Onyayı başlangıç ve nihayet 
l!dl meçhul bir alem olarak tasav

''ur eden eski insanlar tekrar hayat bul· 
salardı, bugünkü şartlar ve vasıtalar kar· 
şısında, bu alemin ne kadar daralmış v• 
küçülmüş olduğunu hayretle ı;;breccklerl 

şüphesizdi. Dört buçuk günde tayyare il• 
devriale.m yaprlınası, hiçbir haYsalanın. 
valçtile değil, daha düne kadar kabul e
demiyeceği bir imkansızlıkt1. Bugün, bu 
iş, her fani için kabil olabilen mümkinat 
arasına girmiştir. İktısadl hayatta bu 
böyle olduğu gibi siyasi sahada da ayni 
hakikatle karşı karşıyayız. Bir %amanlar 
Japonlann Haynan adlı blr adayı ışgal 
ettiklerini bize haber verselerdi, omuz.. 
lunmızı silker, mevcudiye~=ni bilmediği· 
rniz. adını işitmediğinl7 .. binnetice coğra· 
fi mevcudiyeti dani meçhulümüz olan bu 
adanın işgali karşısında tamamen bıgl-

ne kalırdık Bu!f..in, öyle hareket edemi· 
yoruz. Çünkü coğrafi bilgimizle beraber 
onu tamamlıyan ra•r rnalQmatımız cHay• 
nan> denilen adanın Fransız müstemleke
sı olan Hindi Çinide, bu kıt'anın merke-

zi olan Tonken ve civarma hakim, ayrıcı 
Bovabad (Hususi) - Boyabada bağ- Çin denizlerinin medhalmi kontrol eden, 

lı Osman k<:yünde geçenlerde bir tar- İngilizlerin Çindeki Honkong müstemle
la yüzünden Keloğlu Mehrned ile ay • kelerinin de arkadan çevrilmesini kolay
ni kövden Ayaa oğlu Hasan ve kar • laştırabilecek bir mevkido kflin ve Çın· 
dPsi Halıl aralarında münazaa çıkmış, lilerin işgali altında bulunan onlara aid 
Hac;aıı ile Halil M.ehmed Tanı bıçakla büyük bir ada olduğunu bıze öğretmiı 

Çinde hc.rbin 
iptidasındanberi 80 bin 
gayrımuharib öldu 

Paris 12 ( A.A.) - Arnavudluk ha • saq kolundan yaralamıştır. Hadiseye bulunuyor. Fransızlarla Çinl;ler arasın· 
ıriciye Nazın Bibohovo. hususi bir zi. Cümhuriyet Müddeiumumi vekaleti • da vaktile yapılmış olan bir muahedede. Pariste mustemleke yarette bulunmak üzıere dün :akşam ni gören ha~katih Vasfi Aksoy. el koy - bu adanın hiçbir suretle başka bir mem.' 
buraya geJmiştir. muc;, varalıvı derhal hükumet dok • lekete devir va ferağ edilemiyeceğinf 

eseleler•I tetk.lk torluğnna sf'vketmi~ir. Fransa namına Çin devletine taahhüd et-m Bir tayyare rökoru ~ ... ,·arradı tirmiştir. Bu itibarla Japonlann gelip d·r Nevyork 12 (A.A.) - Fevkalade se- Kocaeli barosu intihabı bu adaya yerleşmeleri Fransızların da i ... 
8 ı ıyor rl bir tayyare.ile Losanceles. Nevvork Adanazan (Hususi) _Uzun zaman- tekleri hilafına olduğu gibi birçok ah-

Londra 12 (A.A) ...- Şang.\ıay'dan 
bildiriliyor 

Parll ıı (A.A.) _ İngilterenin eski arasında!<i me~afeyj 7 saat 45 cfakika- <lanberi miinakasalı bir şekilde devam "alde Fransa ile müşterek hareket edea 
bahriye bkind: ordu ve eski müstemle • da gecmis olnn mü1~zim Ben Kesley nden KocAPli ba;o~unun teşkili işi ni - ve Uzakşarkta mühi.n menfaatleri bulu· 

H d H h •· k k '° nan İngilterenin de rızası harıcınde icra 
.kit w domlııyonlar nazın olup Avam owar ue Ps ın re orunu ~rama • havet bu !muştur. Gecen avın 1 7 sinde Çin milli yardım komitesinin neı • 

rettiği rapora gara, harbin ilk 1 7 ayı 
~arfında 80 bin kadar gay.rimuharib 

Çinli ö1müş ve yaralanmıştır. Bu müd· 
~ içinde S 3 şehir l 31 8 kere bombar

dıman edilmiş ve bu bombardunanlar. 
da 35.15 7 sivil ölın~ ve 44.050 livil 
yaralanmıştır. 

Kamarannda mn.temlekltm müdafaası mış:ır ~u rekor, 7 saat 28 dakıka 25 yapılan bir toolantıda İzmitliler baro ec?"lmiş bulunuyor. 
gnıpunu teşkil etm.if olan Bay cAmery:t, sanıyedır re"slinine avukat Sedadı, Adapazarh • Diyeceğim şudur ki mevcudiyeti, adı. 
Fran8'1% rfcalile halihazırda mevzuubabs f !fır da eski re;sleri ~ref Tanakoluyu sanı tamamen meçhul bir Haynan adam 
mu.temleke meselelerini tetkik etmek Ü· Rus - ran ticareti göc~termişleroir. hadisesi, Avrupa vaziyeti müsaid olsa. 
zere buraya gelmi§tir. Moskova 2 ( A.A) - İran ticaret he- N~ticede reisliğe Eşref Tana kolu se- çok mümkündü ki, Japonyaya ka~ bazı 

yeti yeni bir ticaret muahadesi akdi i· cilmiş. azalıklara da avu1rnt Nail Bi - tesebbüsleri icab ~ttıren bir vesile olurdu. 
çin müzakerelerot bulunmak için bu· ici. Aziz Koca, Fuad Som. İbrahim Bugün bunun böyle olması. bu i§dı 
raya gelmi~il". HlJrni Urlu intibah olunmuşlardır. doğrudan doğruya. alAkadar bulunan 
====-==-==-----=======-=====-=--=--=---o:::::::::c:=== devletlerin Avnıpacta meşgul olmalan 

Asya Antikomintern 
konferansı toplanıyor 

Beneş, yakında 
Avrupada harb 

~ıkmıyacak, diyor 
Nevyorlt iZ (A.A) - Şikago ve 

Tokyo 12 (AA.) _ Tokyo'da topla· Nevyork üniversiteleri tarabndan şe • 
nacak olan Asya Antikomintem kon- refine verilen bir ziyafette bir nutuk 
feransını hazırlamağa memur komite, ıöyliyen Mki Çekoslovakya Cümhur -
dün burada toplanmıştır. Bu toplantı • reisi Edvard Bene., yakut. bir istikbal
ya kırk kadar delege iştirak etmiştir. de Av:rupada bir barb çııkmıyacağ'ı ke
Bunlann arasında, İtalyan ve Alınan hanetinde bulunmuff.tır. Maamafih Av 
ve nasyonalist İspanyol delegeleril~ mu rupada mevcud hercümerç ve bu her. 
vakkat Cin 'hükumeti delegeleri de cü.mercin dünyı. sulh~ üzerinde yapa· 
vardır. bileceği t~iri ki.ıçilk görmemeyi izhar 

Macar gazeteleri 
hücuma geçtiler 

Budapeşte 12 (A.A.) - cHav~ bil· 
diriyor• : 

Papa emirnameleri ve faşizm ismi 
altında h2r başmakale neşretmiş olfırı 

sosyalist Nepszava gazetesi bir hafta 
tatU \edi!lmi~tir. Nasyon.il sos).ıa\1id 
Oesszetartas mecmuasının da son nüs-

et~ir. Beneş ekalliyetler meselesi 
ve timdiki va7.iyetln karışıklığı dola -
yısile kendi memleketinin inkısam kur 

hanı olmakta birinci olmadığı gibi so
nuncu d:a olmıyacağını beyan etJniş • 
tir. 

Yeni Belçika kabinesi 
Kurulugor 
Bükre~ 12 (A.A.) - Kabineyi te§kHe 

J as par memur edilmiştir. 

Fran1'lZ Generali 
Veygand Beratta 

hası intişardan menolunrnuştur. Bu i

ki hadise Kont Bethlen'in gazetesi ile 
nasyonal sosyalist Magyars:ag gazetesi

Berut 12 (A.A.) - Fransız Generali 
ınin bundan evvel tatil edilmiş olma • 
:t ·1 b' ıTl 1. rt d d b. Veygand bu sabah hususi bir ziyaret 
:ı.arı e ır araya 6 e ınce o a a ar ır 

rnatb t best. · ldu ~ .. maksadile buraya gelıniftir. 
ua ser ısı o gunu goster -

mektedir. 
Cebelüttarık Umum Valisi 

Fasa gitti Kont Csaiky'nin BerHn<lt.n avdetin
denberl gerek muhalif gazeteler, gerek 
nimresmi gazeteler ıbiTbirine henziyen Cebelüttank 12 (A.A.) -:- Cebelilttarık 
makalelerle Çekoslovakyaya, Roman • umum vallsi Sir Edmuıi.d. lbnside maiye
yaya, Yugoslavyaya ve hazan da Po _ tile birlikte Nevca.stle kruvazörü ile Fa
lonya'ya çatrnaktadırlar. Bu makale _ sa hareket etmiştir. Kruvazöre Glasgov 
lerin mülhem oldukları sarih bir su • kruvazörü ile iki denizaltı refakat et • 
rette görülmektedir. mektedr. Ziya.ret ruml mahiyetted.i&\ 

f Cümhurreisinin resmi kabulünden intıbalar 1 

Yukarıda Saym Bayan lnönü davetlilerle gorlişüyor, ortada: Cümhurrelstmız 
bir davetli ile musafaha ederken, aiağıda' Milll Şet bir kısım vekiller :ve dave\ • 
liler araaınd&ı 

ve Uza~arkian evve! kendi yakın civar-
larını düf..inm~k mecburiyetinde bulun
malandır. 

Maamafih. bugün i~in belki şiddct'i bir 
kaç te~ebbüs, belk! de bazı iktı adi mu· 
kabt-lebilmisil tedb'rlerile geç·ştirıl&ob • 
lecek olan bu hAd'senfn istikbal için b r 
mabadi kalacağını kabul ederken şuna 

işaret etmek i!tiyorum ki bugünkü dün 
ya. dünkUne nfsbetle çok daralmıştır. 
Pek çok uzaklar~a olup dünyanın diğer 
kısımlarile hiçbir aUka"1 .,lmadığ:ını uın-
dığımız bir noktay:ı yan ' t1zyikın 
aksi tesirinı hiç Omid ' z çok. 

yakın bir noktad3 hisc: r!f~ ' ,z Hayn:ın 
ada~ının Japonlar tarafpıdon hgalı de 
bayle oldu ve dllnya demokTasilerinl tem 
Sil eden üç bllyük devlete şunu göstercil 
ki hayat dai.mt bir faaliyettır. Ona, icab 
eden hareketi vermiyere.,. statik bir su• 

rette oturanlar f4;in, dinarrJzmi fazla olan 
mllletlerden geleb!(".'Cek büyük tehlike
ler vardır. Bu tehlikelerde:ı korunmak 
istiyenler, hayatlarının hareketini karp 
tarafınklnin ahengine uydurmazlarsa y .. 
nf~bllir. Son vak'a. bu hakıkatl bize b'r 

defa daha hatırlatmaktan baıka bir şe7 
yapmıyor. - Selim Ragıp Emeç 

Afyonlu çahşkan bir gencin 
cenaze töreni 

My<m (Husus!) - Geçenlerde, Al • 
manyada yüksek tahsilini ikmal etme)tı. 
te iken öldüğünü teessürle yazdığımm 
Afyonun çailPwı ve kıymetli, mümtas 
evlAdlanndan Halid De.mirerln cena • 
zesi 26-1-9 39 Perşembe gilnü fehrim). 

ze getirihniştir. Herk~ takdirln.i cel 
betmiş olan genq ölüye layık bir tören 
yapılmıştır. 

Törende Vali, Belediye Reisi; işlet .. 
me, daireler, cemiyetler ve bütün es "' 
naf halk bulunmuşttll'. 
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Alakadarlar, mahkemelerin istenilen şekilde 
çalışabilmeleri için adliye sarayının biran 

evvel inşası liizumunu ileri ıürüuorlar 

\ 

ı! 
1 
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Denizbankın 
yeni kadrosu 

Müdür vekili Yusuf Ziya 
dün akşam Ankaraya gitti 

ŞUBAT 13 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetin hülisası 
Bazı ürümlerin müvaridatının veya beyaz çuvallı Adapazarı malları Haydar

stoklarının azalması sebebile, bir kısım paşa teslimi 4,04A,08 kuruştan sa~· 
malların da dış piyasalardan talcb vukuu tır. 
dolayısile durumlarında değişiklikler SUSAM: Piyasadaki gevşeklik devam 

Denizbank Umum Müdür vekili Yusuf oldu. etmektedir. Hafta içinde gayri müsaid 
Ziya Erzin Denizbankm kadrosunu dün f' ı ·· i d b t 1 1m 1 BUGDAY: Hafta i"inde piyasaya müva- 1at ar uzer n en azı sa ış ar o ası p • 
akşam Ankaraya götürmüştür. Y t · Y i 'f• llı 1ktısad Vekaleti yeni kadroyu gözden ridat azalmış ve bu sebebla fiatlarda 5 yasaya tesir e mtştır. en çı • çuva 

P
ara kadar bir viikseliş kaydedilmiştir. mallar iskele teslimi 19,10-21 kuruş ara• 

geçirdikten sonra bazı mühim kararlar J - d d Piyasanın sağlamlaşması dolayısile önü- sın a ~· . 
verece~ ve Yus~ ~iya .~rzin b~ kararla • müzdeki hafta içinde Anadoludan buğ- P1RINÇ: Taleblerın azalması sebebıle 
rı hlmilen §ehrunıa:e donecektır. İktısad . . bir aralık fiatlardıı bir diişüklük kayde· 
Vekaleti ve alakadar memurlar tarafın • day sevkme başlanması beklenmektedır. . . . • .A . _ .. 

. . Almanyadan sert bugvday taleb'•erı devam dılmış ve muhtelif ıs.ıhıak: meikezlerın 
dan yeni kadroya ehemmıyet venlmekte- · d · · l 1

- .. • • · ·· · · etmekte ise de vcri~en fiatların müsaid en sıpanş er vu~uu uzerıne pıyasa ye• 
dir. Denizbank teşekkül ettığı sıralarda . . . , niden canlanmıştı;,-. Halen Tosya pirinç• 
dolgun maaşlarla memurlar alınmıq yeni olmayışı sebeb!Ie ıhracatçılar bu sıparış- . -ı• 1 · k ı v "+ ·ı d - 'ld' 1 lerı 24,5, Orhangazi 26, ortn mallar 22 5 
yeni memuriyetler ihdas edilmişti. Yeni enH arş~ ~mdaga mu.emayı}.. egı 86ır er. kuruş aralarından satılmaktadır. . 
müdür vekili Denizbankta yapm•q oldu""• afta ıçın e pıyasaya yanız 13 ton • ~ &"" • 1ÇCEV1Z: Stokların azalması dolayısi• 
tetkiklerde bu noktalar üzerinde ehem _ buğday gelmış ve 1-2 çavdarlı ekstra eks- . . ·-· .. . . lı1 

6 
. le fıatrar alabıldigınc yukselmış ve bu 

mıyetle durmuş kadrosu kabarık şube. tra Polat ar .lO·G,13. 4-5 çavdarlı Anka f' .. . _ . . ' ıatlar uzennden alıcı olmadıgından aış 
Evvelce kabul edilen ve tızentıde bazı tadilat yapılan lstanbul adliye sarayı maketi lerın çalışma tarzlarile yakından al.8.ka • ra ayarı mallar 

5
•
3

0-G, 9.ıo çavdarlı Konya · 1 · lm D ·ıt 
dar olmuştur. Den!zbankın bundan son • ayarı mallar 5,18-5,25. sıra Anadolu sert- ~ıt~h~:ka~a. ihkr~c~tk yaprıı·ı amıh şl~ırd. 6ah5 6

1 
a 

Adliye VekAletince, mahkemelerde 1 dan kaldınnaktadır. Bu suretle, bu say. ıs ı ki ıçın uçu pa ı er a ın e u raki çalışmalanna yen; bir veche verile • leri 5,10-5,15, 9-10 çavdarlı Trakya mal- k · 
davalann talike uğramamasını, mah - dığım1z engeller, mahkemelerde sürati . ~ uruştan satışlar vukubulmuştur. 
kemelere işi düşen halkın, mahkeme azaltmakta, duruşmaların talikine se - ~ektır. İktısa.d Vekilı Hüsnü Çakır, bu lan 

5•0~·5•0~· K~z~~~a 5
•
20

•
5
•
25 kuruştan T1FT1K: Geçen hafta içinde başlıyan 

kapılarında uzun müddet lbekletilıİı.e - beb olınaktadtr. Zira, bir mahkeme - ~sust·a· um~ müdürlüğe lazım gelen muame e gormuş ur. . . ihracat satışları devam etmekte olmasına 
me 

· · ~- . ks dil tedb' 
1 1 

. .. <l tu kı k d b k v .. direktifi vermış olacaktır. ARPA: Almanyadan arpalarımız ıçın r gvm f' tl d h . bi "ks liş k smı ut:mın ma a e, ır er a ı - nın gun e o z r avaya a tıgı go. · a en ıa ar a enuz r yu e ay• 
nacağını yazmıştık. Bu hususta Veka - rülmelctedix ki, bu imkan dışında ol - Yeni Denizbank kadrosu hazırlanırken vukubulan taleblerin fiat itibarile de dedilmemiştir. Mu1yyen evsaftaki mal-
let, alAkadarların da fikirlerini sorma- makla beraber, hakimlerimizin enerji- memurların tahsil derecelen ile yakın - müsaid bir seviyeye yükselmesı üzerine lar üzerine satışlaı-ın devam etmesi 
yı lüzumlu görmektedir. Davaların ve fedak§rane çalışmalarile hası1 o - dan alakadar olunmuştur. Maaşlar, tah - hafta içinde arpa piyasası hararetlenmiş dış piyasaların mallarımıza takJir • 
fazla uzadığı, şahid ve tanfların saat • labilmektedir. sil derecelerine göre yükseltilmektedir, v~ k bir lm~ralık ~iathr 1 

4
• 
18 kuruşa kadar !edikleri kıymetlerin değişmemesU::en 

ierce mahkeme kapılarında beklediği İstanbulda yeni adliye sarayının ya.. yu se ıştır. aama ih taleblerin karşı- ileri gelmektedir. 
ve mahkemelerin mesai saati haricinde pılması bu mahzurları, klsmen. zail e - Gümriik ve inhisarlar la~asını. m~te~kib fiatlar gene normal Maamafi.h İngiliz piyasalarına takas 
geç vakitlere kadar calıştı~ yerler, ciebi1ecektir. Esasen, .binalarının hepr sevıyeye ınmıştır. suretile tiftik ihracatı yapılacağı hakkın-
nüfusun kesif bulunduğu rnıntakalar- sine sahıb olamıyan ve kadrosu geniş- Vekili Anlıaraga Dölane Anadolu malları Haydarpaşa daki haberler piyasanın durumunu de· 
dır. Bilhassa, İstanbulda bu vazivet lediği halde sıkışık bir vaziyett.e çalı- Döndil teslimi 4,12-4,14, Marmara ve Trakya ğiştirecek mahiyettedır. 
nazarı dikkati celbedecek şekildedir. şan posta, telgraf idaresi de, bundan şi- ·· .. t mallan çuvallı iskele teslimi 4,24-4.28 Fiatlar oğlak 138-140 Karahisar ayarı Gumruk ve nhlsarlar Vekili Rana Tar kuruştur • 
Mahkem<"lerin. mesai saati hariciınde kayetçidir. han şehrimizd kit tkikl .. b't' . dün · mallar 118-120, Ankara ayan mallar 116-
çok geç vakitlerP kadar ça1ıştık1an gö- * ak amki k e 

1 
eA k erını d~' 1rn:.1§ .. Hafta içinde piy:ı:!aya 349 ton arpa 118, muhtelif deri malları 72-711 kurustur. 

ş e spres e n araya onmuştur. gelmi tir 
rülmektedir. Mahkemelerin süm.tini temin mak- ..................... .u ................................. -- ş · YAPAK: Hafta başında piyasadaki 

Vekaletin de üstünde durmak lü • sacfüe, Vekaleıtçe a1ıpınası düşünülen Acıkh bir ölüm Dö~e. Anadolu çavdarları Haydarpa· gevşeklik ve isteksizlik devam etmişse 
zumunu ~ördüğü bu vaziyeti alakadar- tedbirler ve alakadarların fikirleri so.- Mimar Abdullah Ziya Kozanoğlu ve Fa- ş~. te~:1n:1 4-4,2 kuruş arasında muamele de son günlerde bilhassa Trakya yapağ· 
la'rdan sorduk. Aldığımız malumat şu- rulması yolunda verilen karar müna- hire Ömer Nımettının anası merhum yaver gormuştur. lan üzerine ant talebler vukubulması pi• 
dur: sebetile, · bir muharririmirz İstiınbul A~ullahın 7:evces1 Bayan Seyde Kooa.noğlu MISIR: Piyasad1 belli batlı bir hare- yasayı canlandırmıştır. 

fstanbu1 Adliyesi, sene1erdenberi ha- müddı:;;iu..-numisi Hilonet Onatla gö • ~n.:ıı~a~.vetat etmiştir. Cenazesi, bu sabah ket olmamış ve bu ürün üzerine yapılan Gerek ihracat için ve gere.ıtse yerli fab-
.. .. M" dd . A aç n a evinden saat 9 da kaldırılacak işler no al · · t k'b t . ı· H-~ 

1A binasız kaldığından, Yenipostane bi- ruşmu~, u .~ıumwnı: . . , nam::ı.zı. öğle vakti Bostancı cami.sinde kılı~ . . ~ seyrını a 
1 

e mıı ır. .(ll~a rikalar tarafından talebler vukubulınuş· 
nas1ırı.ın kenclisine ayrılan kısmında çok - Bıze, henuz bu yolda bır lŞ ar ya- na.rak Iç.erenköyündeki aile mezarlığına det'- ıç~nde pıyasaya 305 ton mısır gelmıştır. tur. 375 balya Trakya yapağısı kilosu 6~, 
.sıkışık bir halde çalışmaktadır. p11mamışi.ır. Bizden sorulduğu takdir--. nedllecektl~. Merhume, iyilik ve hayırsever- Fiatlar sarı Bandırma ayan mallar çu- )nzıl yapaiı 350 balya 61 kuruştan satıl· 

Bu vaziyette. isteni1en randımanın de, diişündüklerimizi Vekalete arze • llğlle herkesin sevgisini kazanmıştı. Allah vallı F.O.B. 4,28-4,30, nrı Adapazarı mal- ml§tır. Diğer mallarda ehemmiyetli bir 

temini i~e, ünkAnsız göriilınektedir. deriz, demiştir. ' :_~~~~:.~:;~~~~: ..................................... - lar çuvallı Haydarpaşa teslimi 4,12-4,14, değişiklik olmamıştır. 
MeselA t~tanbuldaki asliye mahkeme -
lerinin ki en fazla dava rüvet eden de 
bunlardır, kadrolanını nRrçalamakla 
adedl~rini çoqaltmak kabildiT. Çünkü, 
tek hAkimle de mahkeme teşkil edi1e -
bilir; mutlaka heyet toplanması aslive 
mahkemeleri için, lazım de~ldir. De-
mek ki. İstanbulun adedi mahdud as -
liye mahkemelerini, rnevcud kadroları 
içinde aaeden çol!a ltmak, mahkemeler-
deki izdihamın önüne geçebilecektir. 
Fakat, bunun temini için önce yer la-
zımdır. Adliye !!arayının ise, daha in • Tramvay ücretlerinde 
patına bile başlanmarnıstır. Sonra, Tenzilat 
mahkemeler gene ye~iz1ik yüzünden Nafıa Vekaleti. tramvay ücretlerini tet 
ayni salonda hem davalara balanak, kik etmiş. 'fiatlan bil' miktar indirmiş ve 
hem de evrak tetkik etmek zaruretin - talebe pasoları ihdas ettirmişti. Bn ara· 
dedirler. da VekA.letin daha fazla tenzilat yapma. 

Beş, altı hAkimden mü.rekk~b bir sı için gösterdiği arzuya karşı tramvay 
mahkemenin üçü dava rüyet ederken, şirketi teklifi reddetmişti. Şirketin dev • 
diğerlerinirı evrak tetkik etmesi veya lete geçmesinden sonra Nafıa Vek&leti 
buna mümasil diğer i:ılerle iştigali 11- fiatlan yeniden tetkik edecek, ucuzluk 
sınık.en, yersizlik, bu imkAnı da orta - temini için imkAnlar arayacaktır. 

Niğdelilerin Halkevindeki toplantısı 

~ 

. Şehrimi!deki Niğdeliler, dibı Beyoğlu Halkcrvtnde btt toplantı yapmışl.ar-
&r- Resmimir., Niğdelilerin :tıoplanrtıilarından btr k~ iöstermektedir. 

NEWYORK Sergisi 
İstan .. ul halkı için büyfik 

bir sürpriz ! 

BugUn 

Aşk Bahçeleri 
VIVIANE ROMANCE 

tıaveten ~ 

ÇiNGENE GECELERi 
Renkli, Şarkılı, Danslı 

DÜNYA MUHARRİRLERİNDEN 

Sizi 
ÇAGIRIVOR 

Hayabnızda bir daha göremiyeceğiniz 
bidise, dünyanın en büyük, en gllzel 

Normandie ve Manhattan 
tran- t.antikleri ile ilk kafile 

14 Nisanda hareket ediyor 
BDtlln seyahat esauıoda kafileye 

tnrkçe 1'ilen tercümanlu 
refakat edecektir. 

Temmuz Grupu için ayrılan 
yerler de süratle doluyor. 

NATTA Galata1aray 
A Telefon: 44914 

TERCÜMELER SERİSİ 
Fransız Edebiyatından Çıkanlar 

H. BERAUD 
G. DUHAMEL 
A. DUMAS ( Filı ) 
A. GiDE 
A. FRANCE 
A. FRANCE 
P. ISTIRATI 
G. de MAUP ASSANT 
G. de MAUPASSANT 
H. de MONTHERLANT 
A. MAUROIS 
J. RENARD 
P. LOTI 
P. LOTI 

Şi.fko 
Gece Yanaı itirafı 
La Dame aux Cameliaı 
lmmoraliıte 

Thaiı ( 2 hıcı baııllf) 
Allahlar Susamlflardı 
Kira • Kiralina 
Ölüm Kadar Acı 
KDçük Rok 
Beklrlar 
Cephe Sohbetleri 
Polie de Carotte 
lzıanda Balıkçın 
Bir Sipahinin Romanı 

REMZi KiTABEVi 

Şükrü Kaya 
S. K. Yetkin ve S. Rahmi 
M11Btafa Nihat Ôzön 
Şerif Hul'ÔSi 
Naıubi Baydar 
Hüıeyin Cahit Yalçın 
Yaşar Nabi Nayır 
Muhittin Birgen 
Mustafa Nihat Özön 
Tarık Aten 
Sabri E at Ander 
Halit Fahri Ozansoy 
Hüıeyin Cahit Yalçın 
Halit Fahri Ozansoy 

Beheri: 50 şer kuruş. 



Bundan 19 yıl önce bir avuç Maraşlı Türk, topu, 
tayyaresi, mitralyözü olan 

düşmanı 23 günde hududlarından dışanya atmıştı 

Maraşm ştmalin den btr görünüş 

Ivraraş 1 2 (Hususi) - Bugün Mara· ı hale gelebilmek için Fransız ve lngi
~l.~ kurtul~unun 19 uncu yıldönümü· ırz kasafarından milyonlar aktı. Ver· 
d Ur. Bu münasebet!€ şehir daha dün-, dünü yalnız iki buçuk milyon Alınan 
ben baştanbaşa süslenmiş, her taraf dövüyordu. Halbuki, Maraş açık bir şe
d~Yraklarla donatılmıştı~. Maraşlıılar hirdL Değil topu, zırhı ve ta~aresi, si-
uşrnana ilk defa atılarak ilk datbeyi Iah ve cephanesi da'hi yoktu. Ingiliz1er 

~Urrnakla i'?gaJe uğrayan yurdlannı tarafından tekrar edilen aramalar aha
~~ kurtaran kahramanlar arasındadır. li elinde silah bırakmamıştı. Maraş kah 

Lt:rnhuriyete candan bağilı ve onun ramanla!inın tıop, tank ve tayyareleri r0 1u?da canla ba~la çalışmayı, yaşama. karşıladığı mavzerler, hakilô değer1e-
~rl ıçin büyük bir borç bilirler. Şeh - rinden onar kat fazla bedelle tedarik 
~n. 'her tarafır.lda mckte'bliller kafile edilmiş ve rrıi.id~fllerden çoğu bunu te-
2 fıle dola5maktadırlar. Bugün saat darik için altlarındaki yatağı satmış -
t o,:o da başlamak üzere Halkevi gös- tır. 
etı kolu tarafındaı~ bir müsamere ve- Frenkler bir avur; insanın, kadın, er-

SON POS~A 

tilecektir. kek. çoluk çotmk bir avuç insanın han~ 
:'f aşadığımız sevinci bütün Türk mucize ile ınücadek meydanına atıldı- miş, muvaffakiyetıi 

i~lletinin ayni heyecanla yaşa • ğma hayret ediyordu. Bu bir avuç, ilk trr. 

1 ıgında şüphe yoktur. Maraşh - nazarda onlara koca bir devlet içerisin ;l' bu ünlü zafere bütün yurd- de ufak bir kövün ayak!anışı gibi p-ö
b aşJ~rlnın manevi yard·ım ve 'beıra - rUndü Fakat Frt>nkk~r. Arab hudutla
b erı.~ği ile kı:ıvuşmustur. Fakat, bir de rını astıklarını. Türk toprakların<la ol-

tıgunün mü.nhC\sıran Maraş kurtuluşu dukla~ a!llı:ımakta gecikmediler. E
~~ tesadüf etı:iği düşünülecek olursa vet, karşılarında yalnız bir avuç insan 
b 12 M ara~lı~ann duyacakları sevinç ve vardl. Evet, silahsızdılar, mü<lafaasız
l eyecanm daha yüksek olmak Iazımge- dılar, azrlılar. Evet, bir avuçtular. Fa-
errtTi kendiliğinden meydana çıkar. kat, bir avuç Türktüler. Ve 'bu muzaf-

Ba'ıkes;rd1 bir köylU agrr 
surette yaralandı 

Balıkesir (Hususi) - Babkesire 
bağlı Naipli köyünden İbrahim oğlu 
Mehmed ile Veli oğlu Cemil arasın~ 
köy. meydanında oyun oynamak yü -
zünden bir k:"V~:l çıkımş ve Mehmed, 
Cemili bıçak.ta ağır surette yaralamış -
tır. Yaralı hastaneye getirilmiş, suçlu 
yakal<mmıştır. 

-~~~~~~=~-

Yen:cede bk kad·n yanarak 
öldü 

BöJünmez Tiirk vatanının ebedi bir fer Fransız ordusunu mağlUb etmiye 
~arcası olan Mı:ıraş, milli mücadelede kafl geldi. Fransa, başını Türk vahde
~zel'ine dü~enj yapmış ve kendisini dört ti milHyvesinin kendi kendine hasıl ol
itndan kuşatan toplu. tanklı, tayyare- muş fıtri, tabii ve kahraman bir müda
t' modern har'h va~ıtalarına malik, ga- faasına çarptıi!ını derhal anladı ve ne
~b bir düşman ordusunu, her türlü mü- catt, Türk yumruğundan kurtulabilen 
afoa imkanlarından mahrum bulun- mevcudu ile firardc; buldu. Yenice (Huc:us1) - Kazamıza bağlı 

~astna rağmen yirmi üç gün gibi kısa Maraş, Türk kahramanlığının, Türk Karaköy halkından gözleri ama 80 lik 
ır 7.arnan zarfmda hududların<lan dı- ce1adet ve yurt~everliğinin eşsizliğini bir kadın yanarak ölmüştür. Ay~e is -

~arı kovulmuştur. büliin mı>deniyet dünyasının ve hasım- mini taşıyan bu ihtiyar kadın, hC\sta o
l tı araş kavgası tarihimize altın ka- }anınızın gözl~!'i önünde bir kere daha ]arak odasındaki ocak başında yatmak
tn!.e yazılmıya Iayık bir destanı za- ispat eylecli. Bu uğurda binlerce evla- ta ikPn sıçrıyan kıvı1cımdan :vatlığı 
h~1 d ır. Dünya kurulduğu gündenberi dını ~ehil, bir o kadarını ııazi verdi. Beş vatak tutuşmu~ n elbises;ne de sira -
~ç hir s<'hir Maraş derecesinde kahra- birıden fazla evi yıkıldı. Harb sonu bir yet eden ateş. az vakit içinde vücudü
katılık gös~erememiştir, <lersek 'bir ha· harabezara döndü. Fakat. tarihlerin bir nü çayır çayır yakaı·ak ölümüne sebeb 
Ş1kati ifade etmlş oluruz. Garpta ve eşini daha kcıydetmed!ği üstün, yüksek olmuştur 
~ aı·kta :miidafaalarile me.şhur bir çok ve nıutlll bir zafer vardı. Od::ıda kendic;ini kurtaracak kimse 
~:~i'..Jer vardır. Bunlar arasından Ver· Maraş \'e Mara§lılar, sayısız hamaset bulunmadığı jçin diri diri yanan Ay~e
<l~nu ele alalım. Verdi.in, cihanın tak- ve şehamet menkıbeleriyle dolu bulu- yi, dere kenarına çamaşır yıkamai?"a 
t ırıni celhevliyen bir müdafaa yapmış- nan aynı zaft>r dec;tanının bir diğer ör- giden gPiini, avc1etinde simsiyah, yan· 
eır: F'akat Vf>rdünle Maraş mukayese ncğini yara1mıya daima hazırdır. Bu- mı~ kömür halinde bulmustur. 
,,d.ıJnı~k islendi~i an Maraşın Verdi.inil gün duyduğumuz sevinci bütün Türk =..:.__============= 
~~.~ ıı-ericfo bıraktıj!ı tezahür eder. Çün- milletinin yaşadığını söylenıiye hacet tile dün gece Beyoğlu Halkevin<le bir 
hu •. V~rdün üç bucuk milyon Fransızın mi vardır? toplantı yapmışlardır. Toplantıda nu
b~lı tnlida faacfa bu!unduğu müstahkem İstanbuM~ki Mara!iilı1ann toplantısı tuklar söylenmiş, milll oyunlar oynan
k~t kale idi. İnf>r, çıkar tabyelerle tah- Sehrimızde bulunan Maraslılar, Ma- rriış, geç vakt<P- kadar hoş vakit geçi ~ 
~ilmiş ahenin bir kale. Verdün bu 1·aŞın kurtuluş yıldönümü ~ünasebe- rilmi-ıtir. 

Paz~r Ola Hasan Bey Diyor ki: 

;- Hasan Bey şu Amcrikaillar ne ga
ıb §eyler icad ediyorlar ..• 

... Kadınlar orada, dudaklarına elma, 
portakal, armud, muz gibi.. 

... Meyva tatları veren rujlar kulla • 
' nıyorlar.tnı§ .. Bu rujlar bizde de ya • 

pılsa nasıl olur dersin?. 

Sayfa 9 

Bitlis Mektubları: 

Bitlisin ·yazı ve kışı 
ı·································· .. ··············································································--
~ Bitlis yaz günlerinde köpüklü dereleri ve yeşil yay-
5 la/arife harikulade bir memleket olur, kışın ise şiddetli 
~ kar tipi/erinde şehir sokakları hile tehlikelidir 
\ .......................................................................................................... ·----·· 

Bit1isirı. karlı bir görü.nürü 

• 

Bitlis, (Hususi) - Bağrında eski me j laşmak tehlikeJidir. Hatta bu yüzaen 
deniyetin dzlerlni taşıyan Bitlisin etra- şehir içinde bazı boğulma vak'alarınm 
fında çok hoşa giden güzel kasabaları vukua geldiği görülmektedir. Bu bava
vardll'. Bu kasabaların bazılarında göz lide kışın böylE> uzun ve şiddetli olma
kamaştıracak derecede bir çok değerli sı yüzünden halk, yiyeceğini yaz ayla
eser1ere de tesadüf edilmektedir. Van rmdan redarik etmek mecburiyetinde. 
gölü kıyılarını süsleyen ve orta zaman- dir. 
da (Ahlat Türk) leri tarafından vücu- Van - Bitlis yolu üzerinde bulunan 
da getirilen hu kıymetli eserler, bu sa- Rahva gı:>diği ve Mutki yolu üstünde o
hillerde kitabe parçaları, kemer başlık- lan Karçm tepeleri bu mevsimde aman 
ları, cami sütünları, kale duvarları ve sız fırtır.alarile facialar yaratan yerler 
kümbetln lıalın<le göze çarpar. dir. Buralarda fırtınaya tutulan yo1cu-

Eski Türk sanatının birer parçası o- larm hayatlarını emniyete almak için 
lan bu değerli medeniyet eserlerinin ıt'Can kurtaran» kulübeleri yapılmıştır. 
ayrıca yığınları arasında kalmış ve top Yollan:ı kapanması yüzünden seya
rak altına gömülmüş binlercesi de var- hatler, ekseriyetie yaya .olarak yapılır. 
dır. Bazan in~aat esnasında toprak al- Diğer zamanlarda ise hayvan işler. U
tından çıkan işlemeli taşlar ve kitabe mumi harbden ev\·e] bu havalide el ile 
parçaları bu zenginliğin derecesini çekilPn yüzlercı:> kızak bulunur ve bü
göstermiye kaTi gelmektedir. tün yolculuklar hep bunlarla yapılır -

Bu bakımdan her karış toprağında mış. Fakat btıgün bunlardan bir tane 
baı:ıka bir tarih fışkıran Bitlis; bu ec- bile kalmamıştır. 
dad yadigarlarile ne derece iftihar etse Halbuki Erzurum ve Kars taraflann-
gene azdır. da olduğu gibi buralar<la da kızaklarla 

Şur:ısını da söylemek lazım gelir ki seyahat icrası pek mümkündür. Bu -
bu eserlerde:!'\ bir çoğu tabii hadisele- nun tamimine çalışılması herhalde fe
rin tesirleri altında y1kılmıya rnahkfım na olmaz. 
bir vaziyettedirler. Her geçen bir yıl, Ü "Ri1lıc:e kar, İkincitec:rin sonunda ve 
zerinden süslü taşlarını koparmakta ve ya Birincikanun ba~ında yağar. Ekse. 
bu suretle harat olmalarına sebebiyet ri,·et1e Nisan ayında da kalkar. Bunun
vermektedir. la beraber hazan geç yaihp erirken kalk 

B;tJis şehri, denjzden 1550 metre tı!!ı da vakidir. Bilhassa bu sene kıs çok 
yüksekliktedir. Vilayet merkezi, Şarki hafif geçmektedir. Gecen sene yerde 2 
Torosları aşan Diyarbakır Van yolu metreden fazla kar bulunurken bu yıl 
üzerinde ehemmiyetli bir geçit nokta- «50. santimi bile geçmemiştir. Dola -
sındadır. Kara iklimine maliktir. Kış- yısile İkincikföıunun yirmi ikisinde Di
larının biraz uzun sü.rmesine rağmen yarbakırdan şehrimize bir kamyon gel-

. f' 
fazla soe-uk yapmaz. Bu mevsimde aza- mıs . ır. 
mi siihunet derecesi, sıfırın altı 20 ye Halbuki böyle bir mevsimde Bitlise 
kadar düşer. Yazın ise bu miktar (25 • kamyonun geli~i şimdiye kadar gör-ül-
30) arasındaır. memiştir. 

Sehir dik meyilU sırtlara kurulmuş- Bu itibarla Bitlis müc;tesna bir kış 
tu;. Bir ıahzı:ı<la göze çarpmaz. Bir bo- geçirmektedir. Kı~ aylarında Ankara 

ve İstanbul postalari l 0-1 l günde gelir 
ğazı takibı:?n tulani bir şekilde uzar. 

Doifu illerinin geçit yolu üzerinde Fakat Nısand;m sonra yollar açılınca 
bulu~.,~m ve Uzakşarkın kapısı sayılan bu müddet ( 4-5) güne iner.Bitlisin ba 
bu tarihi ~ehre, Diyarbakırdan gelen han hemen hemen yok gibidir. Bu mev 

simde ekseriyetle yerde kar bulunın 
bir şose ile girilir. 

K 1 veyahud da yağışlı ve soı?uk geçer. Yaz f?ehir; Zeyt1.<l'1, J-Iersan, Taş ve ızı 
mesçid a<llanndı:ı dört büyük mahalle- mevsimi de ~f'Ç gelmekle beraber tatlı 

l · ve nisbetr-n serin gı>çer. Bununla bera. ye bölünmü~tür. Bu mahalle enn ara. 
her bu mevsim~e Bitlis çok güze11esir. 

lan oldukça uzaktır. 
Bin bir yeşilJik ve güzellik gösteren 

Memlekete kı~ mevsiminde fazla kar V:1dilerinde VP derelerinde tabiatin sa
yue;ar. Bu yüzden hazan köyler ve şe-
hirler arasmda miirıakaleye imkan kal
maz. Dağlard::ln vadilere doğıu çığlar 
yuvarlanır. Bazan du kazalar sebebiyet 
verir. Bitlisin tipili günleri de meşhur
dur. Böyle zamanlarda şehirde bile do--

Hasan Bey - Allah muhafazıı ets;n .. 
Buradaki meyva pahalılığm1 göre er
kekler bütün kazançların! ruja ver -
meğe mecbur kalırlar 

yısız zenginlikleri göze çarpar. O za -
man güzel suvu ve sihirli havasile ~ö11-
ret alan bu ~ehr:n, köpüklü çağlaya•ı. 
lar yaoan s:ı:vı::ız dereleri ve bin bir r:i
çekle süslü lfıtü yaylaları cidden em
salsiz bir kıymet ta~u ve gönül çeker. 

Bu mevs:ın<le buraları. şehir içle .. ·rı
de vasa"l.'an ve t.:bicıt hasretini ce'-"n ... ~ J .,1 

insanlar için, tabintin bü.tün cömert1i-
ğini göstc>rcn bir yer olur. 

Ve hakikaten o zaman Bitli.s; ke>ıdi 
şair evladı ve Divan sahibi cMüstabın 
söylediği cennP.t güzelliğine kavuşur. 

Kayaoğlu 
--------- ---· 

Trakya çiftç•s· iy' h~valar~an 
isf fade ed;yor 

Edirne (Hususi) - Bu seneki k.;m 
devamlı olmayışı Ye havaların ek-eri -
yetle müsaıd gidisi çiftçinin ve fakir 
halkın yüzünti güldürmektedir. Müc;a. 
id havalardan istifade eden çiftçi ekim 
hu~;usundGı hü tün gayretile ça lışma'ki :1-

dır. B:lha.ssa yazlık zer'iyat için tr:• -
raklar hazırlanmaktadır. 



• BaJfa 

CH•dbel• Karpmaa = 1 

Şuradan 
~ ir iki gazeteyi gözden geçiren 
19> bir arkadaş: 
- Bu mefkO.re de nedir? 
Dedi. Cevab veroim: 
- Bazı gazeteler için bir ideal. 
:Arkadaş sordu: 
- İdeal nedir? 
- Mefkllre. 
- Mefknre nedir? 
- fdeel? 
- Ya ideal? .... 
- MefkW.l .• 
-Mefkdre? 
- tdealt-.• 

* - Gazetede okudum, 'bir tarihte 
halifenin Arayında bir İspanyol güzeli 
varmış. 

- Bu da birşey mi azizim, bugün 
FranslUlın İspMJya hududundaki her 
ildSylünün evinde birkaç tane İspanyol 
güzeli VaJ'. 

* Bir gazetede, Aka Gündüzün bir ma· 
kalesini okudum. Aşağıdaki satırlan 

oradan alıyorum: 
•İman başka, adam başkadır ve her 

insan adam olamaz. HattA adamlık 
şö~ duır8\m ins.An başka, insanlık 
bqkadır.> 

ŞlSyle bir C'Omle HA.ve etmeyi unut
muşlar: 

cOoğru 1\alleden!lere birer nazar 
boncuğu hediye edilecektir.> 

* Mahalleye yerıJ taşınandan bahsedi-
liyordu; blrl: 

- Mübarek Etrüsk vapuruna benzi· 
yor! 

Dedi, soran oldu: 

buradan 
- Yavaş mı yürllyor? 
- Hayı:r, }>Rkkmdaki: d«likodunım 

bir türlü arkaa alınmıyor da ..• 

* - Et :rneselesıni gazetelerde okudun 
mu? 

- Gazetelerde okumadun amma, bi-
liyorum. Kasablar !~ halledilmf'1. 

- Birisi mi anlattı? 
- Hayır, kimse anlatmadı. Bizim 

kasabın yüzünden okunuyor. 

* 
Bir telefon muhaveresi: 
- Allo. 
- Allo. 
- Ors!lı. Nevyork mtl? 
- Evet! 
- Bura!l da İstanbul ... Sergi hazır • 

hklan nasıl? 
- Bütün paviyonlar tamam, dün -

yanın dört bir tarafından gelen eşya 
paviyonlara yerleştirildi. 

- Bizim paviyon ne Alemde? 
- Yapılıyor. Ya siz orada ne yapı .. 

yorsunuz? 
- Hazırlanıyoruz. 

- Hazırlığın1z ne vakit bitecek? 
- P~k vakında. İki vakte kadar ha. 

zır olacağı~: İki. vakit amma iki gün mü 
desem, iki ay mı desem, iki sene mi 
desem. Sergi ne zaman açılacak, onu 
söyleyiniz!... 

- tki vakit sonra ... 
- İki vakit dediğiniz; iki gün mü, 

iki hafta mı, iki ay mı, iki yıl mı, iki 
asır mı? ... 

- Maatteessüf, iki ay! 
İSMET HUL"O'St 

ı_ Bunlan biliyor mu idiniz ? _ı 
lngiliz sufrajeUeri 1 Gök boya hahlarm evsafı 

Gök boya halılar, eskidikçe güzelle$ir. 
renkleri baygı.nlaşır, tatlılaşır ve harl· 

kulade bir imtizıtç arzcder. Bu da renk
lerin haslığından, halı yünlerinin el ile 

eğribnesinden, bu suretle yünlerin için

de bulunan yağların kaybolmamasından 
ileri gelir. Bu gibi eski balılar, karla yı· 
kandığı zaman pınl pırıl parlar. 

grevi yapmış olan reisleri Madam Lav • 
rense, büyük anneleri, annesi ve ~hala • 

tngillz kadmlannın rey vermeğe hak - sı. bu sufrajet hldlseleri dolayısile hapse 
lan olduğunun J1 inci devir eeneslni kut- atılmış olan bir genç kız tarafından. teı -
lulayan İngiltl 11Ufrajeleri bu yüzden altı id münasebetile sembolik c.fırsat anah -
defa hapse girmtf. bir çok kereler açlık tan> hediye edilıniıür. ----····---.... --. ... . .. ··--, .... -.. -·------·· ........................................................ . 

!J aglılı evli 
Bir lıadının 
Hazin hlk,gf'al 
Aldığım bir mektubun hülAsası: 
•Teyze, 
'Uç ay evvel evlendim, kocam ilk 

gimlerde bana karşt çıok yakınlık 

g&teriyordu. İyi muamele ediyor • 
du. Ve akşamlan işinden çıkar çık • 
maz eve geliyordu. Bir ay böyle geç
ti. Bir ay aonra kocamda bir deği • 
filtlfk husule geldi. Bana karşı olan 
muamelesi başkalaşmıştı. Eve ekse • 
rlyetle işinden çıktıktan birkaç saat 
sonra geliyor. Benimle konuşurken 
yüzüme ibeni tetkik etmek ister gibi 
bakıyor, ve bazan dalıyor, sanki ben 

yanı.ıida de~Jmişim, odada ki:mre 
yokmuş gibi uzun uzun düşünüyor .. 
du. İlk zamanlarda pek farkına var -
mıyordum. Fakat sonralan onun bu 
hali benim nazarı dikkatimi celbet· 
meğe başladı. 

Bir gece uyuyordu. Ben ise uya· 
ruktım. Kocam hafif bir grip geçi • 
rlyordu. Ateşi vardı. Uyku arasında 
sayıklamağa başladı. Bu sayıklama· 
lan arasında bir kadın ismini bir -
kaç kere tekrarladı. 

Kocama btrşey söylemedim. Fa • 
kat kadının ismi batınında idi. Bir 
tesadüfle de bu isimdeki kadının ko.. 
camla ayni büroda çalışan bir ka • 

dm olduğunu öğrendim. Kocama he
nüz birşey söylemiş değilim, fakat 
üzüntü içindeyim, acaba kocam bu 
kadını seviyor mu?a 

* Kızım, 
Kocan bu kadmla hiç alakadar de

ğildir diyemem.. Onun son zaman .. 
!ardak; değişikliği ve seni telkik et· 
mel'i, uzun uzun düşünmesi kafa • 
sını birşey üzerinde yorduğuna de • 
lAlet eder. Ve sayıklaması, büroda 
çalıştığı bir kadının ismini bu sa • 
yıklamalar arasında tekrarlaması da 
bu kadınla şu veya bu suretle ala · 
kadar olduğu zehabını verebilir. 
Şu da var ki, kocan henüz çok ye· 

ni evlidir. Eğer hakikaten ona karşı 
biraz mütemayilse, seni tetkik edişi, 
senin ve o kadının arasında bir fark 
aramasından Heri gelir.. Mademki 
ona hkbir şey ihsas etmiş değilsin, 
gene ihsas etme, ona karşı müşfik 

,ve iyi ol ve bilhassa giyimine, temiz· 
liğiM, süsüm! dikkat et, kocan eve 
geldiği zaman seni karşısında güler 
yüzlü, iyi giyinmiş, temiz ve süslü 
görsün. Bunların erkek üzerinde bü 
yük tesirleri vardır. Verdiğim ~ 
teyi unutmıtz, tatbik edersen koca· 
nın az zamanda sana çok temayül 
göstereceğine ve eğer hakikaten bü· 
rodaki kadına karşı mütemayilse o 
temayülünden vazgeçeceğine inan. 

TEYZE 

SON POSTA 

~ 
Dantel yaka 

ŞUBAT 1S' 

Mahkeme koridorlarında neler gördüm? 

Kıskançlık yüzünden 
mahkemeye düşenler 

Zeyneb mahkum olmuştu. Koridorda rakibesi yum· 
ruklannı birbirine vurarak kendisine n: ... ı.. ... ! ve .. meğe 
başlayınca daha fazla dayanamadı ve kadını yere 

yatırarak boğazını sıkmaya başladı 
Yazan: Suad Derviş 

~nç bir kadın, ince yüzlü, hırcın ve asa eden bu kadın bütün dinleyicilerin mftl! 
bt bakışlı bir kadın... Çenesinin altından tehzi bakı§ları altında eziliyor, kahroluı 
bağladığı ve yüzünün bir kısmını örten yor, ölüm azablan geçiriyor. 
bqörtüsü.nüıı içinde çehresi ince bir Bu mücazat çok müthiş! .. Fakat bu "' 
güzellik if.adeaile parlıyor. Kocası ken- nun kanun karşısında hakkıdır. 

30 numara dant~l kukasınaan örülmüş- disinden bq altı yq daha büyük olan * 
tür ve ince bir tığ kullanılmıştır. Boyunu ıi.§manca. .kıvırcık saçlı bir erkek. 
aararak uzunlukta bir ma zincirle baş • .Aşık. o biçare henüz pek minimini bir Ağırceza mahkemesindeyiz. Suçlu yr 
lanacaktır. ,ey. Cürmüıneşhud anında kıskanç koca· rinde ufaktefek esmer bir erkek oturll" 

Herhangi koyu renk roba yaraşır. dan iyi dayak y~mif olacak kj ıözlerin- yor. Davacıyı çağırıyorlar. Davacı oıına• 

ilkbaharın ilk şapkaları 
den bfrinlıı etrafı mor, diğeri kırmızı. S1 ıi.cab eden bir kadın ortaya çıkıyor .. • 
Burnu yassılapru.ş. dudağı patlamıf. Davacı yerine gitmiyor. Hakime doğrU 

Samiin hldisenin geçtiği mahallenin yürüyor. 
kadınları. kocanın arkadaşları ve lise ve- Bu zayıf bir kadın ... Çok esmer bir tr 
ya orta mekteb talebeleri. ni, yeşil gözleri, siyah saçları var. ty,. 

Genç kadın asık bir çehre ile, utan· tünde eskilikten rengi belli olmıyan bil 
maktan daha ziy:acü !ayanı if.ad• eden manto, ayaklarında eski. kirli, bol düş\lı 
küstah bir bakııla etrafına bakınıyor. çoraplar, ökçeleri çarpılmış. ayaklnnn"' 
Koca asabiyetle daha doğrusu uabiyeti- dan büyük .iskarpınler, başında yırtıJ 
ni örtmek istiyen kahkahalarla koridor- pırtık bir ba~rtü. 
larda dol8§1yor. Hakimin önünde duruyor ve: 

.Aşık tekrar bir dayak yemek endişe· - Benim erkeğimdir. çocuğumun ba 
4 

sile ürker gibi hep arkadaılanndan mü- hasıdır. Ben kendi.sını dava etınlyortJldt 
teşekkil bir kalabalığın arasına aıkışıyor. Davamdan vazgeçtim. 

Hadise çok kötü. Diyor. 
Bu sevimli yüzlü, §işmanca adam; şu Fakat Ağırcezaya düşmüş olan bu ~ 

ince yüzlü kadınl.a evlidır. Mes'ud bir ha- rüm vak'asının davacının davadan fer9' 
yat geçirdiği zehabındadır. gatile düşmesi mümkün mü? ... Müddet 
Mesleği icabı daima İstanbulda bulun- umumilik bu genç kadını öldürmek iç" 

muyor. Bu sıralaı·da kansı kocaaının ve üstüne saldırmış ve tam on şu Jrndar ye
kocasının arkadaşlarının söylediğine gö- rinden yaralamış olan adamın dava'1ıt• 
re Öğlu yapndaki - bizim gördüğümüze devam ediyor. 
nazaran da, epey büyük bir ablası olabi- Heyeti hakime davasından vazgeçe• 
leceği - şu küçük delikanlı ile aevişmeğe kadının şahid olarak dinlenmesine karıd 
başlıyor. veriyor. 

Herkes bunun !arkındadır. Çocuğun Şimdi davasından vazgeçmiş ohın k"' 
Kış için şapka yaptırmak zamanı he- hocaları, hatta talebeler, evli bir· kadın· dını dinliyoruz: 

men hemen geçti. Şimdiden sonra fapka la böyle şeyler yapmamasınL tembih edi· - Kendisile üç senedir yaşıyord~ 
alr:k~n b·ıhar mo.. yorlar. Ona nru;i~atler veriyorlar. fakat Çok kavga ediyorduk. Bir akşam gen• 
d~sını az ~ok gö • aşıklar söz dinlemiyorlar. knvga ettik. Ben kalktım. Anneme gi.dr 
ztıtmek lazımdır Kocasının eline, başbaıa çıkarcıklan ceğim diye tutturdum. Anneme gitti.J111 
Zate:ı şu sırada resimlerine kadar bütün mektublan cg-j. Ertesi gün geldi, bana yalvardı eve datı 
çııca:ı modcl!erde nahlarının• bütün delılleri geçmiıtir. Bu diye, dönmedim. Çok cahil, çok deli idiJlı 
bu y!a:ı k kendı • kadın yalnız bununla. kalmıyor. Apkını Ona kafa tutuyordum. O da darıldı, gi~ 
liğin:len görün • '~ I -c ~ evine alıyor. yalnız evint de değil. ko- Sonra ben sokağa çıktım. Sa.kak.ta ~ 
miyc başlar. Bu ~ casile birlikte yaşadığı odaya ve o odada bir başkasile konuşurken g<Srmüş. Beli 
modeller artık kı- ~ küçük çocuğunu dışan çıkarmata dahi kendisini aldatmıyordurn. Erkektir. nar-
ıa girerken f?lirdu.. .-: ?üzum görmeden hŞikile birlikte bulunu- gın olduğumuz için bir başkasını sevdiği• 
ğümCız modelie .. ~ yor ve işte bunu öğrenmiş olan koca bir mi, onun için kendisini bıraktığımı zatı• 
rin tıpkısı değil . cürmümeşhud yapıyor ve karısının ya- netmiş. Ertesi gün gene beni ötekınfJS 
dlr. Kimi yerleri lr.ış başı mohc;.:..nm, kimi nında yakaladığı adamı bir temiz dövü- çalıştığı taraflard:ı görünce büsbütilJI 
yerleri gelecek mod&nın tes · rı al•.mdadır, yor. aklı başından gitmiş. Bana saldırdı. Til• 
Yani bir nevi mevsun arast modC':Jerdir. Bununla da kalmıyor. İntikamını karı- züme, gözüme, vücudüme vurmağa bat 

Bu iki model işte 1-'ly~ea:r: sını terketmekle, ve bu ademi tenezzülü ladı. İlkönce elinde bıçak olduğunu anlı-
Aşağıdaki tatlı kll'mızı renittt> bır fnrt • ile bu büyüklüğile onu ezmekle iktifa et- yamadım. Dövüyrır zannettim. Fak't 

tür Sivr· t.....u..i a"b; k .. d "" miyor, kıskançlığının ilcaatına kapılıyor, çok canım yanıyordu. Nihayet: cBır~ 
. ı ""'r->& !!ılı _ enc1 . ıan n rens . . . 

-nk p':'-11.·ıe ;.,..· S. .. K d ıntıkam almak ııtiyor ve i§te bunun için Allah saı:kına canınu çok acıttın. deditıl-
'"' 14uJ nm~.ıc ıCJU . en ı rengın· ~ 
de grogre k d l

A •• - lt günlerce, karısını ve &sıkım olduğu ka- Beni öldürmek isteseydi hiç bırakır rnı1' 
n or e " usr.me a m sarısı ,.e . . . ~ 

ma.vi renkte b" t ka . ., ; ·t· dar kcndısını de mahkeme kapılannda dı? Kendiliğinden beni bıraktı. o epe1 
ır o geçm.m ş .r. t h" di 

Yukardaki: Yassı b?:- şapka. Kendi föt- e§ ır : yor. , . gittikten sonra birdenbire üzerimde lt~ 
ründen yap•ı ........ 

1 
b.. .. Çocugunun anasını, dcı.:ı.yıııle zavallı g&-düm. O zaman vuruldu:ı4.·-u nnl#' 

........ ~ ırı •.Mngdsı UtJrt ,ap- ıh . _ • . 5u.ıu 
kayı yas.c;ılığına nğmen sivri vı~ vCkc;ek t~l s~ yavnılWlu böy1e bır rezalett~n e- dıın. cEyvah vurulmu~um?> diye bağıt' 
gibi gösteriyor. Y:izi.ınüze derin kalotlu sırgemıyor. Onların kanunt cezaya çar- dım.. O aşağıya doğru koşuyordu. Ark" 
<111>pkası gı'tmiyors:ı b;: le b k 1 kl pılmalarını. altışar ay hapıs yatmalarını sından yetiştiler. Hiç kars: gelmeden tel' 
r JY ır urnaz ı a . t' s:ı~ b" k · d'1'>' h JJ - ıs ıyor. lim oldu. Beni öldürmek istemedi. 

5 ır şap a gıy ı!'i•nız a ~ yuksek şap.. .. . . . 
ka gı·ym"e h' . . b 

1 
. . Bu adam, şuphesız kı medent bır ın- - Senin öteki adamla aranda bir ctf ıy ıssını ve':'E • rsınız . . . . ,. 

sandır ve mti.kammı bu vazıyetlerde bir var mıydı? 

Her kadın bilmelidir ~klarının yaptığı gib! ~enöi .elile ve si- - Hayır... HaşA efendim!.. Hiç~ff 
. . . . lahla almak taralına gıtmemıştır. şeyim yoktu. Fakat o er~eğim değil mı?" 

Eskımış ve artrk hiç bır. işe !aramı Esasen ölüm öy!e bir şeydir ki her su- Beraber görünce hir gün. Jtendisile d• 
yacak kadar parçalanmış ıpeklı parça- çu temizler ve kabahatliyi bir kurban, dargın olduğum için böyie zanned~ 
~arını atmayınız. :3u~l~1:11 en ufağı bile bir biçare yapar. kıskanmış ... Bana bır düşmanlığı yolddı 
ışe ya_:ar. Sı1rahı.lennızı, bardaklarını- O kabahatlileri mazlum yapmak iste- Kıskançlığından ne yaptığını bilınedj,. 
zı 8:1ela~ b~z yenne eski bir ipekli par- miyor, bilAkis onları ölümden daha bü- U!aktefck adama soruyorlar: 
çasıle ~~:~.:~~~;?:.?.;~~.?.;?2~. olurlar. yük bir cezaya çarpıyor. Kocasına ihanet (Devamı 10 uncu sa fada) 

ı secak s. z, ~· .. ~;;~k~;~;;·k·i;~·;~-............. _____ ....... -......... s~~:; .. ;~;:·:; .. ·····r" 



13 ŞUBAT SON POSTA 

Ruzveltin tekzib edilen 
nutku doğru olsaydı ne gibi 
neticelerle karşılaşırdık? 

Amerika - İngiltere -Fransa grupunun deniz kuvvetlerini 
Almanva-İtalya-Japonya grupuna aid donanma ile mukaYese 

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

Ameri1c4 doMn.maaın&ın bLr kısım Kalif orniyada. 

1933 senesinden sonra. o zamana kacıar çıkmıf tarafı tetkll etmektedirler. Bun· 
lot.tı için hazırlanan, emri vakiler birer dan başka mühim deniz geçıdJerini elle
bh-er meydana çıkmağa başladı... Ren rlıı<H bulundurmak suretıle refahlarını 
alındı, Sar meselesi halledildi, Habeşis· idame etmek isterler. Bellti Cebelüttank 
tan - İtalyan davası baş gösterdi, İspan- boğa:ıı son İspanya h!diseleri dolayı.sile 
h. :meselesi aşa~ı yukarı halledildi, A· müphem bir durum arzeder. Bununla 
~urya ortadan kalktı, Çekoslovakya beraber .demokrasiler içfn bu boğaz ha
Coğrafya kitablarmd.aki şeklini değiştir- yati bir dağüm noktası değildir. O halde 
dt •. Bu münferid meseleler dertop edi- demokrasiler bugün için hazırlıklarını 
liraıe dünya haritasının, daha şimdiden. stok malzemeye değil fazla kuvvet VÜ· 

gerekse müdafaanın temerküz edeceği 

yer de denizdir. 
Bu bakım.dan totaliter devletlere mü

him bir ödev düşmektedir. Uzun zaman
da yapılan donanmalarım ortaya atmak ... 
Eğer bunlar harb gemilerini, bize paha
lıya maloldu, bir daha infa edemeyiz gibi 
vahi düşünceler tahtı tesirinde feda et
mekten çeki f'4 irlenre Harbi Umuminin 
Almanyasına döner ve gene o donanmayı 
ellerile teslim ederler. 

Say& 7 

Bugünkü Almanya 
Almangagı baştanbaşa dolaşan bir /nglliz 

gazetecisi neler glJrür? 

( "Times,, in Berlin muhabiri yazıyor 1 

Almcmyc:ıd4 1141»1an etı 80ft ıi3tem yoZiar ve köprüler 

Almanyada bir İngiliz a1eyhtarlığı 1 arasında en çok alü askerler, telörgü, 
varsa bile kat'iyen belli olmuyor. İn • leri, bombalar göze çarpıyor, İnsan Na. 
sanın b ilfilds içinden fU temennİ geçi· zi teşldlltının, halkı Hitlerin • Versaya 
yor: Keşke İngiltereye gelen yabancı- meydan olruy~kurduğu müdafaa 
lar da, bir İngi'liıin Alman toprakla • kuvvetinden gurur duymıya te.şvik için 
rında gördüğü bu haltikt saygı ve ne- nasıl her vasitaya başvurduğunu bil • 
zaketi görebf.18e1er. mese bunlara lüzumundan fazla ruht 

Almanya hakkında eskiden edinilmiş manalar atfedecek. 

ka~~~tle~in çoğu . burada ız zamanda Şu Cermenler ne de olsa mükemmel 
~egışı~enyor. Bılhassa en kuvvetle bir ırktır. Ayni oyuncak askerlerin 
ınandıgımız şu f~~~: Alman resmt ma- içinde traş olmak için yfizünil sabun
k~~ar:nm serth~, ~ Alrnanv~rfa hyan. beJine kadar soyunup yıkanmıya 
doküntü namına bıç bir şey bulurnvı-ı. hazırlananlar da görülüyor. 
dığı ... Bfa İngilizler, okumuş fakat . . . 
memleketinden dışan adım atmamış Her şehrı~ mutlaka _bır Adolf Hıt1eı 
Almanfann hakklmızda besledikleri meydanı, bır cok şehırlerde Herman 

bazı zanlara nasıl şaşıyorsak. muhak -
kak ki bir Alman da bizim bu va1an 
yanlı!? düşüncelerimizi duysa o kadar 
şa!:a kalır. 

İnsan. siioheslz. ilk runler her va • 
bancı memleketin kendi yurduna ben· 
zemiyen ~detleı-ini yadırgarmvor. Me
se1A: A<"abı:ı ~ Almanlar neve trenler
de biitün gün ayakta durun nencere • 
den di~anya bakıyorlar'? Neve dPmir
v<ıl1::ır1nda S8 V11"Z ıtecidler var? NPve 
tek katlı tramVl'ylarla bu k:ıdar uzak 
mesafelere ,ııitmeğe katlamvorlar'? Ne
ve arkalanna koca birer yedek takıh 
kamvcmları bu kadar cok da. u1aK:l~ra 

Göring, Horst Wessel caddeleri var. 

Ba7.1 sokaklarn Rudolf Hess adı vew 
rilmiş. Fakat ne bir Gooobels ~ de bir 
Himmler sokağı ... 

Avusturyava yaklasıldıkca cNazileş. 

me• harPketi kendini daha kuvvetle 
göstPrivor. A lrnanyada ya1f lTY'hsıı yı1· 
Jnr siiren eNasyonalist sosyalist terbi
vesiıt burada aylan s1~dınlmak isten· 
miş. Avusturva toprak1anna gecen in. 
san: h<'r sevin venilenmeve rnuhtac 
görünrlüNü bu fakir memleketin Al -
manvq ile birlesmesini maddi bakım • 
dan ist€T istemez hayırlı buluvor. 

tok değiştiği derhal farkedilfr. cude getirmeye istinad ettirebilirler. 
Bu münferid ve kısmen hallolmuş da- Totaliterlere gelirsek mesele başkala-

lraların denizlere ne tesiri vardır? Ger~i şır. Belki bu grupa dahil devletlerin or· 
gazetelerin neşriyatı bugünkü buhranı duları Büyük Harbdek.i kuvvetlerine t;ış 
bir kara mücadelesi olarak gösteriyor. çıkaracak kudretted1r; belki bu grupa 
I3una kısmen hak vermek lazım gelir . . dahil hava kuvvetleri pek zalim bir ka
tvet. Frankonun muzafferiyeti istikbal- bihyete maliktirler. Fakat gene bu grup 
de Fransızları iki cephede harbetmeğe deniz yollannın emniyetini temin ede
~ecbur edecekmi~ gibi görünüyor; Ha- mezse ne ordularını bir karış yürütür ve 
beşistan topraklarının İtalyaya geçmes~ ne de tayyareleri bir iş görür. Bunların 
Siiveyşi karadan tehdid ede: bir duru.l'Jl hareketi yalnız harb başlangıcındaki bir 
lllnıışlır. iki aya münhasır kalır ve nihayet Büyük 

Deniz müca.delesinin iki veçhesi var- vo1cu tac;1van otobiic:1er bu kadar az? 
dır: Neden Almanlar rif"Pl{ bahcec::i vF>tic; -

Fakat -politik~ bir yana- acaba Avus 
turya kar::tkteri yola girebilecek mi? 

:F'akat ben bu müh:m değişmeye ra~- Harbdeki akıbet kendilerini karşılar. Bu 
inen bugünkü buhranın daha ziyade de- yüzden totaliterler, demokrasilerin aksi
~iz .~eseleleri ile alakadnr olduğunu te- ne olarak, hem kuvvet yapmak ve hem 

aruz ettinnek is~erim. Bunun ı!k delili de stok toplamak zorundadırla:-. Yapı1-
:eınleketlerin ::;on saneıerdc denize v~r- ması ve toplanması lazım gelen stok, in

lkleri ehemmiveWr. Biz bunun en b1- §a edilen gemi tonajından pek fazla yükrk. misalini Büyük Harbde gördük ... sektir. 
eıçıkanın taınamıvet: muıkivrs i ne teca- Mütecaviz k·m oracaktır? 
~z eden Almanya. kar<;ısınd~ İngiliz or-
d · · tk Ulannı buldu ve muazzam filosunu bu i devlet grupu hakkında yaptığımız 
lığın.da mahvetti... Fakat hakikatte İn- şu tetkik bizi bir neticeye götürüyor: To-
11'.lt~renin bir kara davası için değıl, de- taliter istiyecek v~ demokrat vermive
::..İı'lerin hakimiyetini elden kaçırmamak cek ... İşte bugünkü buhranın esasını· da 
~ o vahim mücadeleye atılmıştı. bu teşkil etmiyor mu? Bu işi sulhan hal-* . letmek mümkün değildir. Çünkü ıstenen 
1\ı~n günlerde (Ruzvelt) in söylediği "e yerler alelade bir kıymeti haiz olsa bel
~~are yanlış anlaşıldı~ bildirilen nu- ki demokrasi devletler! fedakarlık yap
~ denizlerin ehemmiyetini bir kat da- mağa razı olurlar. Fak:ıt totaliterlere ve
i: artırmış bulunuyor. Nutkun tekzib e. rilen, daha doğrusu onlann istediği her 
~esine rağme!l söylendiğinde bala ıs- nokta dünya sevkutceyşinde ehemmiye
'it-e; edenler var. Bunıara hak verirsek tini tarihe göstermiş kısımlardır: 
~Yayı iki cepheye ayrılmış olarak ka- Cezayir sahilleri: Cebelüttarıktan Mal
llt etmek bir :ı:aru~et olur. Bir tarafta taya giden İngıliz gemilerinin yolunu 
ftt. l totaliter devlet ve yardımcı Japonya; tehdid eder. 
..... ~er tarafta da fngilterP., Fransa, Ame- Tunus sahrlleri: Akdenjz ortasının to• 
;_"'!(adan mürekkeb demokrasi!er ve bun- tıfIUerler tıırıafindan kesUmesiru muc:ib 
~ın rd R olur. ) Ya ımcısı usya ... Ştı halde vazi-
~ nedir? Diğer Afrika sahil!eri: İngiliz ticareti· 

iktisadi durum ne sekte vurulacak noktalarla doludur. 
Bundan dolayı istenen yerler, totali

~ 13.u durumda iki tarafın ordularını, ka- terlere verilecek gibi mevkiler değildir. 
ıt:ı:ı. kuvvetlerini tetklk etmek hakikaten Şu ha~ sulhün yapamtyacağı, ha1lede
~esandır. Bu daha ziyade kara mu- miyeceği bu davayı kılı~ ve kuvvet hal
!ı 'rlerine düşen bir mevzudur. Lakin ]edecektir. Bu davanın mütecavizi kim 
-.:: burada gayet basit bir noktaya işa- olacaktır? Şüphesiz istiyenler... Totali-

etınek isterim: terler ... Esasen bu iki rejim arasındaki 
~~~okrasiler, Büyük Harbden lazım mücadelede mütecav!z hep totaliter, mü

tgt kadar rntlstemteke ve servet ile dan demokrasidir. Gerek tecavüzün ve 

1 - Deniz coğrafyası, 

2 - Donanma. 

Denizde geçidle.r. boğazlar ve hatta 
büyük adalar devletler~ büyük donan 
malar kadar yardım ederle'"· Lakin bu
nunla sahillerin donanmaları değiştire

bileceğini anlatmak istemiyorum; böyle 

bir fikir kat'iyen doğru olmaz. Fikrimi 
daha iyi olarak teba!ilz ettirmek için mi
saller söylemek isterim: Mesela İngilte-

renin Britanya adalım Şımaldenizinde 
sahm olan bütün memleketleri ticaret 
ablukasına alını' vaziyetted!r 

B - Jıapon adalan Rusların Uzak
~ark filosunu Japon denizinde abluka e
der. 

C - Boğazlar, Kuadeniz.n kapısıdır. 

D - Panama ve Kiel kanallarının 

askeri ('hemmiyeti çok büvüktilr. Ayni 

donanmanın iki muhtelif denizde çalış
masını temin eder. 

Donanmalar 
Askerl coğrafya ıart!an yukanda söy

lenen maddelerden dolayı çok fena olan 

totaliterler ; bu biçimsiz durumlarını an· 
cak donanma ile altedebilirler . Onlara 
ne kadar donanma lhım. olduğunu bu
günkü kuvvet mukayesesin! iyi yapabil
mekle çıkarabiliriz. Şimdi hakiki rakam
lara lstinad ederek şu mukayeseyi yapa
lım: 

Demokrasilerin filosu 
( 1942 deki yekon ) 

...... • • • • .. • ..ı. a 1 1 't ~J c:ı 

·s. ı! 
.. ~ 

~ oı:A .;. 
~ :s :s _, 

Zırhlı ! 2 11 21 1 ..... 59 
Tayyare hamili 1.2 3 7 ==: 22 
Kruvazör 87 22 30 11 = 158 
Muhrib 199 87 265 53 = 404 
Denizaltı 72 98 106 150 = 426 

(Devamı 10 uncu sa.yf ada) 

tirmeHe bizd~n bu kadar ger'i kı:ılmıc:. 

lar. nenr<'re ön lerfrıi ciceklemPkte bizi 
bu kncfar rreri<le bırakrm6lar? Alman 
sehirlf'ri (fec~leri neden bizıim ldlerden 
çok cla.h<1 rrürültülü? Kendi yataklan, 
rahat uvkuya hiç e1ve~lt o1madı/itt 
halde neden Almanlar ayni kabahati 
rahat fneilizı yataklarma· buluvorlar? 
Nicin Alman otellerinin yemekleri biz
den daha iyi dP. ne banyo1arında, ne de 
yatak oda'arınıi" sabun yok? Ve niha
yet hepsinin daha garibi, daha giicii: 
Almanvada patate5i bıçakla kesmek 
neden kibar bi!' hareket savılmıvor?. 
İnsan bunu nasıl hatmnda tutsun? 

* 
Fakı:ıt iki memleket &rasındaki bfüiin 

bu avnlıklar, aynl1klar ı;.rörüni.istedir. 

Ve h1mların hiç biri asıI havattaki. ~ 
saslı benzerlikleri. Mmanvavı c:öv1e 
bir ıtörüo geçen turistin gözünden bile, 
gizlemeyiz. 

Ba,ryera ve A vushrryadan başka hiç 
bir tarafta b ir İneiliz: halkın giyinişi
ne bakarak , kendin"! yabancı bir mem
lekette sPvnmaz. 

Ne ivi ki burada büyük gazete a~
lerl yok. İnsan yürek oynamasından 
kurtulu yor. H ele böyle zaman1aroa ... 
Alman ırn1Ptelerirıin endise ve hev~an 
dolu baslıklarına göz ,2'ezdiren fnıtiliz 
şuınu ııtrıu1:mama1ıdı;r.: H€rha1de A1 -
manya.dan İngiltereve dönenler, Lcm
dranın gazete havadisleri yüzünden 
düştüğü heyecanı daha çok tenkid ew 
diyorlardır. 

Almımyada sanayi ham maddesi, ya
pı malzemesi tahdjd edilmtş. Fakat ev 
idaresine tesir edecek şeylerde müsaid 
davranılıyor. Yiyecek pahalı değil. Te
reyağından başka her şey ser'besi satın 
almıyor. Yalnız paket kA.~dlan pek 
kötü, muz, portakal, elma gibi dişan • 
dan getirt ilen meyva da nlsbeten az. 

Kitabcılarla oyuncakcı1ar, bize "aykı
rı bir tarzda, hep harb ve onun realite
leri üstünde duruyorlar. Oyuncaklar 

* Alm::ın matbuatı harici habe,.lere İn-
gilizlerden çok yer avınyor. Nasvonal 
sosyalizme muhalif hiç bir sev intişar 
etmemekle beraber, normal zamanlar· 
da hiç bir İngiliz Almanvava aid ha • 
vadislPri, bir Almanın f ngilterede o • 
lup bitenleri öğrendi~ kadar iyi öğren. 
diriini iddia edemez Adettri'r, günlük 
lıavat v~ dü~incenin 'havadis diye veril 
miv(> defr.mf'diiii hakkındaki men'hus 
telakki vüzünden. hiç b'r memleket 
matbuatl diğer memleketlerin halini 
şişirmedf>n ıtöc:termez. Mesela: Alman. 
yada bulunan bir ~ngiliz Almanvaya 
d::ıir haberleri tngiliz gazetelerinde o· 
kurken az .çok şisirilmiş buluruz. 
Amma. Alman eazetelerinin Filistin) 
karışıklıklarını ve İngiliz hava kuv • 
vetleri manevıalarmı nasıl miibalerra 
ile anlathğrnı görünce de bozulduğuna 
pişman olur. 

Alman köylerinde çit: şehirlerinde 
dar, karım1ık sokak yok. Ara~nra uzun 
'bir san'at m3zi~ o)an kasvetli yerlere 
rastlanıyor. Fak~t umumiyetle son inki 
şafı Almanyavı İngiltere ve İskoçyada· 
ki sıkıcı verkrP benzemekten korumuş 
tur. Üstll kiremit döşeli, sivri damlı ye 
ni işçı barakalarınm vapılışları basit, 
banyolar'! yok amma görünüşleri şirin. 

Çit: eldimiye müsaid geniş bir arazi 
üstünde bile. topra~ın biı kısmını kay
betırrlf'k ~ayıJıyf)r. Ve vapılmıyor. Biz 
İngilizler Alman hükı'.'ımetinin nüfus 
kesafetini ~eniş ye1"lerde toplayabi'lece
ğini mümkün görüyor ve onun topra. 
ğa olan ihtiyacını hemen hemen inkara 
sapıyoruz. Unutuyoruz ki: İngilterede 
ziraat politikası mültezim usulüne: Al
manyada ise, kendi tarlasım yorucu me 
todlarla ekip biçen milyonlar1a kövlü· 
ye dayanır. İ:ıie bu köylü; memleketi .. 
nin hariçten getirilecek yiyecek ihti • 
yacını azaltmakta bizden daha iyi mu
vaffak oluyor 

(Devamı 10 uncu sal/1ad4J 
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Naşil 

Bir dolandırıcılık 
Sünnet düğününde gündüz oynadık. Gece de oynıyacak, fakat daha evvel 
paralanmızı alacakhk. Paralan istedik. "Oyuna başlasınlar, geliyor,, cevabı 

gönderildi. Düğünü tertib eden idarehane paralan hala gönderecek! 
- 19 - topladık, sandığa koyduk. İstimbottn do-

0 .sene Çamlıca mesiresinde Kadıkö- r nanma fenerlerile donanmış güzel bir 
yllnıdelri eski İngiliz klübünde bulunan akşam başlamıştı. Neyzen Tevfik arlık 
(İşgüzar) idareh:rnesınin müessisleri bir zom olmUJtU. Daha ilk kayıkla istimbota 
sünnet düğünü ıertib etmişler, bizi de geçmeğe kalktı. ıninı oldular: 
çağırmışlardı. Bu (tşgtlzar) idarehanesi, - Acele etme, sen yabancı değılsin, 
evlere, konaklara hizmetçi bulan, alım evvell ek:Abir geçsin! .. 
satım işlerini idare e:len bir ne'Yi iı ida- Zavallı Neyzen Tevfik son kayığa kal-
rehanesiydi. Böyle biliyorduk mlf1ı. Gardrop sandığı filAn beraber ge-

On üç liraya mutabık kaldık. Gece va leceklerdl Ancak, Neyzen kendisine bir 
gündüz orta oyunu oynıyacaktık. Ben azizlik yapılarak adada bırakılmasından 
fazla istemeğe utandım. Kibarlık ollun !korktuğundan kendini kaldırıp kayığa 
diye yalnız iki liracık pey latedim, der- atmıftı. Bütün kuvvettle kayığın yanın-
hal verdiler. daki aim tarafa yüklenince müvazene 
Düğün günil gittik. İkı taraflı bir gtşe- bozulmuştu. Neyzen Tevfik ve kayıkta-

den mütemadiyen biıe: satılıyor. Gişe- kiler haydi denize .. meğerse Arab Dill -
lerden birinde Ama bır adamcağız kan- ver de kayıkta imiş ... Bunları güç bela 
afle oturuyor, yarunıla idarehanenin milh- denizden çıkardık. Fakat efendim kafa-
rü, diğer gişede de kayınbiraderi ... Göz- lar tütsülü, kim aldırıyor. Neyzen Tev-
leri görmiyen zat idarehanenin müfürü ı fik ve diğer kazazedeleri istimbota al-
imiş. dık, soyduk. Sandık ta kur~anlmıştı. t-

Daha evvel bu (İşgüzar idarehanes.i)- çinden kavuklu elb!sesini çıkarıp Neyzen 
nin bir işgüzarlığını hikAye edeyim: Tevtiğe giydirdik. Onun hali görülecek 

Sünnet düğününden çok evvel bu ida- btr teYdi. Coştu. Adalara karşı neyini 
Fehim 8feıutt 

rehane Pavli adasm:t bir tenezzQh tertib ilflemeğe başladı. 
efmisti. Fakat bu tcrezziih umuma aid Müsahibzade Celll. kavuklu ŞiJman İşte bu (İşgüzu idarehanesi) ni bu te-
olmaktan ziyade idarehanenln dellletilc Muhtar, Fuad, Nureddin Şefkati, Nimet nez:zühten tanı.yoruz. Fakat müessislerl 
yan husust bir ~ekHd~ yapılacaktı. Bey, Şişman Refik, Eczacı Atıf vesaire- hakkında hiçbir !ikrimiz yok. Şimdi bu 
Eğer Neyzen Tevfik bir boğulma teh- den mürekkeb. .. idarehanenin tertib ettiği sünnet düğü-

likesi atlatmasaydı hayatımda o gün ka- Aramızda memleketin tanınmış ıima- nüne avdet edelim. 
dar pek az eğlendim. diyebilirdim, bü- ları da bulunuyordu. Başta da Fehim Gilndüz orta oyununu oynadık. Bu O• 

yük bir istimbot tutulmuştu. Hususf b:r Paşanın meşhur Erenköylil Dil~verı... yun da bence hususi bir kıymeti haizdir. 
ıaz temin edilmişti. Udi Fahrı, kemani Sabahleyin erkenden Kadıköyünden Asını Efendi ile ilk orta oyunumuz. O pi· 
Haşim, Uıvtacı mız•kalı merhum Hacı kalkıldı. Modaya uğrıyarak Pavllye gi- tekir, . ben kavuklu ... Fevk.alide neleli 
Tahsin Bey, kanunt Hacı Arif Bey, ü~ad dildi. Yenildi, içtldl, çalındı, söylendi, ve canlı oynamıştım. Çünkü aradığım pi-
Neyzen Tevfik gibi hakikaten değerli oynandı, böylece de akşam oldu. şekAn bulmuştum. 

musiki san'atkarları bu saza dahlldiler. Dönüyoruz. İltimbot Pavli adasına ya- Asım Efendi emsalsiz bir plşekA.rdır. 
Biz de bir ort3 oyun heyeti halinde naşamadığı cihetle balıkçı kayıklarile a- Bir onunla bir de Eyüb Sabri ile oynar-

tdik. dadan istimbota geçiyoruz. Gardrobu (Devamı 13 üncıi aayfada) 

B u cKendi evim> ıtabirlntn üze

rinde hassaten ısrar etmişti. 

Benli, yüzünü buruşturarak: 
- Peki. cevabını verdi.. ne yapa1ım' 

Kafana koyrnu~sun bir ker~. İnşallah 
korktukfarıma u~arnazsın. 

Bu 'kadar kolavl ıkla ipi çözeceğine 

ihtimal vermivPıı RanA sevinerek, ko
şa koşa sEvgiJisinin yanına döndü._ Ta
lat ı:ordu: 

- Ne yaptın? 
- Sövled"rn: peki dedi.. 
- Gü1ı:?I. Sen hazırlanrnağa bak. Ya-

nn kendim cclPmezsem, birini gönde-
rir seni aldmnnı. · 

'T'ec;elı;kür sö7.ii. (!'ene kadının sevinç 
hıçkığı a'!"asındR boeu1du. 

* Tal:1t S7ider !!itmez. RAna Beberiıhtvi 
çae-ırttı. Ona. ffiimıüzi.i alıp ıtetirmek 

emrile beraber kPndi halasının da müj
dec;ini V<'!1llPk ic;tivordu. 

Herif ikam bu,,ınu '\'ll"l.'1l:dı'varaktan 

J!eldi. verle hPraber eğilerek temenna 
etti. durdu. RAnA: 

- Milidern var. tnet efe.,di! dedi. 
- HaVlrdır inc:allah. sultanım! 
-Son dere<'P bahtiyanm.Bilemezsiniz 

ne tiirlü! Art ık bu evden, bu murdar -
lıkfan kur'u!uyC\nım. 

Beberuhı mahzun mahıun ,rlllümse. 
di; al!lınd:ın hiç bir söz çıkmadı. RJna 
sordu: 

- Memnun olmadınız mı bu habere? 
- Size sevinç verecek bir h~diseye 

elbette ki Jakayjd kalamam. Efendime 
dere~i merhutiyemi dündenberi dilim 
dön<lüı?ü kadar arzettim. Bir acı kah -
venin değil . fakat kırık kalbime sürii
len bir heıbbecik melhemin müebbeden 
minnPtin! ta~yanlnrdanım. Buradan 
aynlmamzın ne şekil ve surette vuku
bulacağını henüz bilmivorum. Mahaza, 
değil mi ki mesrur oluyorsunuz, ben 
de ı:ünırunuw iştirak ederim. 
Farkında olmaksızın bakışlan nem

lenmişti. RAn~ bu teessürü sezdi. 
- Neniz var, İzzet e~! Gö~leri-

şVBAT 13 

~~Hnız11k 
Ansiklopedisi 

Gece hırsızları 
r .... ·---·-·········-···---·· .... --.. ·································· ...................................... . 
J Soyulacak diikkdn veya evin btuan duvarını, bazan da çatı•ını del
: melr İcab eder. Fakat böyle İfler Kiiriiltuib becerilemez. Onun 
i İfİll ba ev veya Jiilılranın Bniine bir otomobil getirtilir. Otomobil 
1 bo~lrtur. Ortula motörii gürültü ile ifletilerek tamir olunur. \. ........... -.................. _. ___________ _ 

-4-
Kasa hırsızları kalmadı 

Dün otel. pllj hımzlannı yazınqtım. 
Sıruı gelmifken, bugü.ıJ, de kasa hırsız • 
lanna, gece hırsızlarına temas edeceğim. 

Eskiden kasa hır.sızlılı çok olurdu. Bu
gün onlar da hiç yok: denecek kadar a
zalmışlardır. Çünkü, evvelce memleke
thnizde birçok ecnebi hırsız vardı. Bun
lar, billıassa İtalyadan, Macariatandan 
ve Yunanistandan gelirlerdi. Fakat po
lbimizin sıkı takibi karşısınd'l hududla
rımız içinde bulunanlar, yakayı ele ver
mişler, kodesi boyl!lmlşlardı:-. Hariçteki 
arka.d:aşlan ise. onların Akıbetine uğra

mamak için Türkiyenin semtine uğra
mam.ağa başlamışlardır. 

Gece hırsızları 
Gece hırıızlanna gelince: Bunlar, ka

pılara maymuncuk uydurmak, duvar del 
mek. pencere açmak auretile evlerden 
içeri girerler. Yüktı hafif, pahada ağır 

ne varsa. usulcacık alır, götürürler. Ge
ce hırsızları ile yankeslciler, diğerlerine 
nisbetle daha cüretlairdırlar. Mesela b:r 
dükkanı s9yacaklar, değil mi? Damdan, 
yahud arka .duvardan içeri girerler. Fa
kat, duvar delinirken, damdan çinkolar, 
kiremidler kalkarken az. çok gürilltü ol
maması imkinsızdır. Böylece yakayı ele 
vermemek için elaeriyetle ıu tedbire b8§ 

Muılukçu. Tevfik Mu.!Zukçu Necmi 

Arnavud Şükrü 
Gece hınızı 

Davulcu Mustafa 
Gece hırsızı 

vururlar. Soyulacak dükkAnın önünde, 
tesadüfen bir otomobil bozulur. Artık gü• 
rültülü bir tamir faslı başlamıştır. Oto, 
yüksek sesle işletil!r, Gene tekerlekler 

dönmez! Gaz borusu kullanılır. Makıne• 
nin birçok yerled sökülür. çekiçler kul• 
!anılır. Bu tamir epeyce sürer. Dükkan, 
tam takır, kuru bakır kalıncıya kadar! 

Gece hırsızlığı yapan bazı açıkgöz hız .. 
metçiler de vardır. Evdekı işe yarar ve 
kolaylıkla :kaldırılması mümkün birçok 
eşya, bir gece, yok oi.uverir. Ondan son• 
ra, sabaha karşı, herkes kalktığı zaman 
soygun meydana çıkar. Fakat, eve hırsıJ 
girmiş zannedilir. 

Gece hırsızlıklarının lSnüne geçmek 
için, sabaha kadar gezen devriyelere, 
bekçilere halkın gösterdiği itimad tam 
yerindedir. Lakin, biz vatandaşlar da po-

lisimizin vazifesini kolaylaştırmağ1 dil• 
şünmeliyiz. Yatmadan evvel. sokak ka• 
pısını sürmelemeği unutmamalıyız. İçC'ri 
girilebilıneğe müsatd olan pencerelere 

birer kanca takmalıyız. Ev içinde duyu• 
lan tıkırtılara. sıcak yataktan kalkma• 
mak için: cKedi fareyi kovalıyor. 51çan., 
mutfakta tabaklan deviriyor!> bahanele
rini bulmamalıyız. 

(Devamı 12 nci sayfada) 
Sabih Alaçam 

viyatının da ıstıfa etmekte olduğuna 

kanaati \'ardı .... 

-12-
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HAFTANIN KARiKATÜRLERi 
:= Yapan : Orhan Ural --

k asei fağfurdan! .• » 

Gazetelerden: Saru teklinde şapkalar 
moda oldu: 

l'oli• - Şaplra kanununa muha
li/ .. . Tevkil etNm mi acabo.? .. 

Gaze~let'den : cDı grupu resim sergisi 
açıldı. 

- Acaba bu da mı «Do grupun
dan? .. 

Genç me}ıtebillerln klüplerde oynamaları yasak edlldikten sonra .. 

- 5orma hemıire biz:mki yorgan döıelr yatıyor .. . 
- Geçmiı olmn, ne oldu?. 

- Bundan ıonra herkese istikbal 
merasimi yaptlmıyacakmış .• 
- Peki amma, istikballer nasıl 
temin edilecek!. 

- Dün •taJyomda maçları varJı .. romatizmaları tazelendi!. 
....-~-----.~~~~~--.._--..... ..-----....... --......-'"":'.""--ıı 

Adliye tebllga.tı poet.a 1le gönderl.liniyc ba§ladıktan sonra .• 

Poatacı- Yahu kapıyı açın .•• Vallahi namınua 
l't11"a haualcsi •etirdim •• 

- Vapurlarımızı niçin Haıköyde tama edip bo • 
yuyorlm ? •• 
- Bütün eakiciler orada oturuyorlar da ondan[. 

Hariciye memurluğuna 
geçen bir yıldızın hayatı ,, ...................................................... ----·····-·---···----·······························, 

a Baban Tallrılalı Bankheacl'ı ae. lir oeya ltarfolye m.mara yapmak iıted] 
E F alıat geng kıs yıldıa olmalt idedi oe oldu da .. . Ba mulek ona laoı ve 
i ciddi görinmedl. Nihayet babameın dedifini yaptı ve memur oldu. 

"-••••••••••••-•••••--·---·· --·- ---- _. -· wcwa··ee .. -.-••••••••• 

Tallıılah Bankheacı 

Ingilteıe hükOmeti erkfuıından M. , di. Bu arada gece gündüz sınema mec
Bankhead'ın resmi sıfatı cSpeaker of mualannı takih ediyordu. Nihayet s& 
the House» dir. Tanınmış şahsiyetler • ne sonunda imtihanlarını muvaffaki .. 
dendir. Bu zatın en büyük arzusu çok yetle bitirdi. 
sevdiği kızınm sefir olması'dır. Gürel Bir gün bir delikanlı ile tanıştı. Bu 
Tallulah, 18 yaşına kadar babasının delikanlı onu Holivud'da sözü geçer 
arzusuna hiçbir suretle mümanaat et· bir sinemacıya takdim edeceğini 'bil
memiş . o yaşa kadar da sinemaya ayak dirdi. Bu sinemacı onun amcazadesi 
basmamıştı. 1 ~ yaşına basar basmaz idi. 
sinema seyredebilmek müsaadesini is- Sinemacı çolc zeki bir adamdı. Kızı 
tihsal eylemeğe muvaffak olmuş ve ye- beğenmekle <beraber onun aile sıfatın-
ni bir Aleme girmiştir. dan istifadeyi düsülndü. Bürkaç gün 

tık ve bakir heves sonTa iyi şeraitte ona mükemmel bir 
anı:ıajman temin eyledi... 

İlk defa gittiqi sinemadan dönüşün
de güzel kız kendisinde sinema san'at· 
karı olmak kahiliyetini duymuştu. Ve 
o saatten itibaren de sinema san'atkAn 
olabilin.enin çarelerini düşünmeğe başı 
lam1ştır. 

İkinci defa sinemaya gid işinde beyaz 
perdeye karşı daha fazla bir meyil his
seder olmuştur. 

Üçüncü defa Grets Garbo'nun bir 
film ini seyretmic:. aradan bir iki gün 
geçince ele bir akşam babasının yanı
na soku1rnuş Ye şunları söylemiştir: 

- Baba. ben sinema san'atkan ol • 
m"k istiyorum! 

Çok sevdifü kızının bu sözleri kar • 
şı~ında M. Bankhead, fenalıklar geçir
miş. kendini toplar toplamaz şu ceva
bı vermiştir: 

- Hayır kızım, sen sefir olacaksın .. 
Sefir olamazsan bile hariciye memuru, 

m€b'us ve nihayet yüksek memur ola
caksın. Fakat ac:]a sinema san'atkArı o· 
lamazsın ve olamıyacaksın ... 

Adamcağızın bu şiddetli sözlerinden 
15 gün sonra güzel Tallulah Bankhead 
İngiltereden bir vapura binmiş, Ame
rika volunu tutmuş ve Holivud'da mo
bilyalı bir apartıman tut.arak y\ldız 
olma sırasını beklerneğe başladı. 

Muvafü~ldyetsizlik ve keder 

Stüdyodan beyaz eve 

Tallulah, nihayet si.nema san'atkm 
olmuştu. Hem de san'atında kabiliyeti 
günden güne artan bir san'atkar .... 

Amerikan Cümhurreisinin ikamet • 
gahı olen «beyaz ev> de tertib edilen 
bütün resrnikabu11ere muhakkak da • 
vet edilirdi. 

O sı·rada Vaşingtcm'a g~miş olan 
babas! artık kızını hoş görüyordu. 

Bir gün onu bizzat Amerikan Cüm. 
hurreisi Ruzvelt'e takdim eyledi. Ruz
velt'e talcuim edilmek şerefini ihraı 
eylemic:: olan ikinci sinema san'atk~ • 
rı ... (İlki küçük Shirley Temple idi~ 

Genç kızın Holivud'da şöhreti büs " 
bütün artrm!)t1. 

Fakat sinema san'atkarlığının pellii 
gıpta edilecek birşey olmadığını çabuli 
anladı ve bu defa kat'i surette seneler. 
denb€ri sevdiği bu meslekten ayrıldı. 

A.!ImUi dlduğu diı:f'oma sayesinde 
hariciye memurluğuna girdi... Şimdi 
mU:kemrne1 bir hariciye memurudU1\ 

İşte güzel Tallulah'ın hayatı. 

s:nema merakhlarmm klUplerl 
Sinema meraklıları tarafından sevclila

leri san'atkArlara izafeten klüpler açıl • 
dığını duymuşsunuzdur. Bu klUplerin sa
yısı gün geçtikçe çoğalmaktadır: Parist& 

M. Bankhead'ı kızının aile ocağım bir c'l'ino _ Rossist Club. vardır. Bu klüp 
birdenbire terkey:emesi çok sarsmış - de hep Tino Rossi'yi sevenler, onu tak ıc 
tı. Fakat adamcagız heyecanını mey • dir edenler toplanır. Londrada bir .ShJr.. 
dana vurmak istememişti. Kızırun bil' ley Temple Club. vardır. Bu klübün aza.
tetkik seyahatine çıktığı şayiasını or· lan da iki üç yüz genç kızdan mürekkeb .. 
taya çıkardı. Dii!er taraftan ise Ameri- dir. 
kaya, sinema ülkEsine yerleşen Tallu- Son alınan haberlere göre Stokho:m'da 
lah'ın ilk teşebbüsü muvaffakiyetle bir cDeanna Durbin Clubıo ü açılmıştır. 
netice1enmedı... Bu klübün tesisinden maksad on s kiz 

Utanarak, inkisari hayale uğrıyarak, yaşından aşağı bulunan ve musikiye is .. 
ağlı:varak Vaşington trenine binip ge- tidadlan olan genç bzlara yardımda bu. 
ri döndü. lunmaktadır. Kral sarayı orkestrası şefi· 

Bunu haber slan babası onu Welles- nin riyaseti altında muhtelif konserler ve 
ley kollejine geec yatısı yazdll'dı. Genç rilmektedir. Konserlerden elde edilen pa
kız mektebi iyi derece ile ikmal etti ralardan klübün ihtiyaçları temin edıle 11 

ve yüksek siya.si tlimler mektebine gir- cektir. 
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Mahkeme koridorların
da neler gördum? 

Bugünkü Almanya 
(Baştarafı 7 inci sayfada) midir? Naki] vasıtaları, önlerine çıkan 

28 lkincikinun tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

(BCJ-itarafı 6 ıncı sayfada) Bütün umutlarını toprağa bağlamış tavuklara, domuzlara hiç al~ etmi· 
- Sen bu §ahid\n sözlerine ne diyor- olan 'bazı fakir köylerde köylü ağır şart yor, yavaşlamıyorlar. Kaidedir, yol or-

sun? lar içinde, bin güçlükle geçinebiliyor. tasında duruinıaz. Ya bir kenara çekil 
- Benim o adamla aramda bir şey yok- Sağlık bilgilerini bu kadar köklü oldu- meli, ya da ezilmeğe razı olmalı. Bir 

tu diyor. Onları beraber gördüm. Bera- ğu bir memleketin bu gibi köşelerinde nevi muhayyele noksanı demek olan bu 
her gördüğüm ıçin kıs!<andım, kendimi oturma odalannm altında, domuz, keçi, hareketleır Almanların kah yürekl~ 
kaybettim. Gene de kapısınt bekliyordu. besJendi?lni, pencere önlerine gübre merhametsiz gibi tanınmalarına sebeb 
Onun için yaptım. " ld " ·· k · h d .. 

26 İkinci!kanun tarihli b.ilmecemiz-1 aokak Ho. 38 da omıan, istaıK>uı Hayrl:re ıı- Maznunun sözlerini dinlerken, bu ka- y~~. ıgını gorme msanı ayrete u- oluyor. Alınan harici siyasetinin ya • 
(le k ı .. yazıyoruz. is- •e.oılnde.n •25 Orhan. dar büyük bir feragat ve fedakArhk.la şuruyor. . hancı memleketlerdeki akislerinde bi· 
tanb:ı:ıııa:u~:n:~~i okuyucuları- ALBCM kendisini öldürmek istiyer. adamı mü- H~r ~ı.llet, yabancı memleketlerin le bunlann tesirini aramak iB.zım. 
mızın pazartesi, Perşembe günleri öğ· fmıır Kar~ r.:! =an 198 ce- dafaa eden bu kadının karşısında suçlu ~~~;:n~e~~:ir~n i~e !;:ra;:n~:~ Hepsi bu kadar değil. MilletleraraSI 
leden sonra hediyelerini bizzat idare- vad, İstanbul erkek 11.sest 292 Hikmet De- yerine ben utanıyordum. autobahn'lanna acık rl bir il meseleler karşısında Alman sevki ta . _.;ı__ rr.. ... - • , e mana ven • bti • l X"- k ·""'- b" 1n ·ı· 
hanemi2iden a.bna1an li.z•ııun. A-:r- mlrel, Çorla kolordu bat eczacısı Bay O.bir * di. Halbuki Nazi hükUmetinin buntan sm "'5u;nme faı.c::yen 11" gı ız., 
okuyucularımızın hediyeleri posta ile :: ~~:ıp~o~.:;!.~ te ~~; _ Zeyn~b~ d:v cüsseli, kıvır kıvır saçlı şu üç maksadlR icad ettiği apaçık: Bi· ~an Y?Ilar:mdan .~ dersi alm~Iıdır: 
adreslerine gönderilir. No. 

110 
da Beria. surmeli gozlu bir kadın. . . rincisi halka İ$ bulmuş olmak, ikincisi Şıınale gıdenıPri mustesna, bütün bu 

Bir aylak .. Son Posta,, abonesi BOYA KALEMi Onu cürmümeşhud mahkemesinde, nakliyatı kolaylaştırmak, üçüncilsü ,.allar, tren hatlarındaki geçit kapıla-
Afy u.ua auut f.11 den 1211 Reud Sl- Ka,.eri tatıtııı okulu amıf s-A da 422 suçlu yerinde gördüm. K endisile beraber Nasyonal Sosy;ılizmin muvaffakiyetle- nna benzer gan"b birer yarmaklıkla bi-

pabi. on Behçet, Qorlu tua ta11Datamı tm Aynur, altı ay yaşıyan ~kocam> dediği erke~in rini görünür bir delil ile daha ispat et· tiyor. Bu, bizim yabancısı o1duğumuz 

B
• f b 1 t stnob orta okulundan 114 KlmrMı Kutlu, kendisinden vazgeçti~inı ve bir gazlno-ır Ut 0 OpU i&tanbal caıtaıo:1;ı orta otuıa mnf 1-e de . . . mek .. · Autoba~ muhakkak ki Alman milll bir ,·aku• Alman yurduyla ecnebi 

._.__ nbul Erte); ıısesı 
1865 

ismet. 567 Jl'alt, İstanbul Kadıköy blrlncl orta okul nduln b~de, _ ya~ınd.a başka. hır kadınla potansiyel kuvvetini artıırın~tır.Fakat topraklar ara~na çekilmiş bir dudud • 
:uıwı. 1 c d .. 

20 
Mü"' o aştı5.m gormuş, ıskemleyı yakalayın- .. _ . . _ · 

MUHTIRA DEFI'ERİ - e " ..erreın. ca ü tl r:in ld k d. k k harbden başka sev duşunınıven hır hu- tur AYNA s e e sa ırmış, a ın ve er e k~ t .. k.. • .. ki b 1 1 b , · 
(Son Pesta hatlralı> k 1 Ze ,_ k 1 d k ume , mum un mu un ara aşıı· r,,,. · N • Kemal 

. , ..... blr "' "' ,_ bl~' .... _ ,..__,be 81- (l!len Peda hatıralı) açışrmş ar, yneu ar a arın a!l ova- h" J . • d"" l . yo;;Vlren! eyyır ~ ,uua.ua. llUllU ...... -·a"uu • -'-"- -· ,..., .. _ _ 
6 

...... , f • B d 
1 

. . ca ~e ır erını uşman tayyare erme ......... ........... .. 
yas Çargıbqı ma.ballell Hmr aokak No. 3 J.Han1·w BeJu&&U ., uı... Oa.w aını ~- e amış. taş atmış. nlhayet kcndısınden pE>k .. -s • ., ~ ______ __.~~ 
de Türkln. Çanb'ı orta okul sınıf s-A da '1'7 Mah"!lare. İstanbul Vefa llt!ıesl 36t Kemal, ufak olan rakibesini yakalamış. saçını, gostermiş ol~aktan ~nd~ duymasın. ~~~~ 
uı Haydar, 1.st?.nbul BeylerbeJi llkotulu ta- btanbuJ erkek il.sesi 4-L den 591 ömer, İs- başını yolmağa. onu dövmeğe başlamış. Autdbahn ucretlen, fıat1an tesbit e
~inden H9 1~6...~nb:~-~~tJaToptAtaç- ::,.bul birinci okul sınıf l-B de 181 Muam- Kadını ~orla elinden kurtarmıJlar ve den geni~ plfmlar sayesinde epey in -
bkan No. 17 de UJaaD, -nllW •P• · _._ · hk dii - - d" ·ı · l '-] be abe '-•1• l'azlıpa.şa caddesl ıro. 

5 
de llaflm. ~uAB ~a emeye şmuşler. Davalan goril· ın mış o mal\ a r r mı ca mutedil 

YUVAIUAK D'ONYA KALEMTBAŞ :lstanbul tıs ııae.:ıı '100 Muaaez. Llse orta lurken, mahkeme lı:nsısınea ufaktefek olmaktan pek U7.ak. G üzel bir Ağustos 

sELANIK BANKASI 
Tem tarihi : ı• 

• tmm aınıf S-A da 17111 VeJ3el, Adana Plev- rakibe iki kadın arasında paylaşılamıyan günü Harnburg Lübeck arasındaki 3S 
<Sea !'.ta hatlnlı) ne Ut otulu aınıf 1 de Hayriye, İstanbul bl- .-Don Juanın• kocası oldug"unıı söylüyor- f · A tsTANBUL (GALATA)' 

btnnbul eataıo;:tla ertek orta otuıu muf rinr.l ot okııl 41 Azmi Xlmll. btanbul t4 an- d mil mesa eyı ntobahnla geçerken yol. idare Merkezi : 
t-F de 84 Mehmed, 1~nbnl H -ncı okuldan cO okul m Rıdnn. Dl}'arbatır nn'at okulu u. da rastlad:ğmız bütün nakil vasıtala· -
14'1 All Kemal, :lstanbal Hayriye ll9ea1 442 thzart tek'll~ sıcır Sf. numaralı Enver. htan- Zeyneb bu mahkemelerin yabancısı de- rının ~ayısı (Akı::i istikamete giden mo- 'fiiTlıiyedelii Şabelmı 
Mustara, 1stanbul M tlncft okuldan 408 tt- bul Samatva 29 uncu o'kul 51 Neflae, Manisa ğildi. Hakim kendisini tamyor. bir kere t 'kl tl d d h"l) k 
,lllkl, fstan'.. u1 erket llae.!lnden 10S Nihad orta okul &mıf 3 de 1409 z.eyrw!l, Yozgad diş d h h • h d t 1 G b" , osı e er e a 

1 
se seni bulmuyor. t STANBUL (Galata ve Yenlcaml) 

MERSİN, ADANA BilrOD 
thcan. hekimi M. Fevzi ev1nde Sadi Ö7.Önder, Fatih ~ a apıs "a~: e ya mıs ... ene oyıe İnsan bunu görünce b;zim büyük yol· 

Mt)REKKEBLI KALEM ortaok~la sinır 2 de 345 Febml. bır kavga yuzunden olacak. ları hatırlıyor. Ve milli bir ehemmiyeti 

<Son Posta hatıralı> RRSfMı .. t EJ .. tşf MODELİ Sabıkası da matfım olan Zeyneb bir ay haiz olan bu ~i mahalU otoritelere bı-
fstanbul Vefa erkek llaesl auııf 5 de 433 Diyarbakır !ise tngtll~ öğretmeni Bayan kadar hapis cezasına çarpılıyor. O jan- rakmakla fmplte.renin nasıl bir hata iş· Yanani•tantlalıi Şabelerlı 

gELANtlt - ATlNA 
Muammer, istan!>:ıl Hayriye ll9Mt sınıf e da Nezihe mı Yurdanur. l&tanbul erkek llsest darmalarla kapı altına götürülürken lediğini anlıyor. •n Ntjad İstanbul Cihangir Asmahmescld 31 Şahr.p. Ankarn Gnzi lL~ 1350 Kavserlll hk k d k k k 
9>kak No. 'ı ~a Leyli\, İstanbul İstlkl!l lise.s1 MevlOd, Bursa Cllmhurivet cnddesl 296 nu- ma eme arşısın .~_masum ~e . or a Autobahn biiyük şehirler dışında, 
pıt 2 de Hikmet. Fırat, İstanbul Haydarpa- marada Ali Salp, İstanbul Bey~lu ortaokulu bir kadın olarak gorunen rakıbesı yum- san'at rnerkezlcrile yakın şehirleri bir· • ta l!seslnden 1715 Hftsntı. 849 Fıtriye, Dalıkes'r 11.!e orta kısım 952 Fik- ruklarını sıkıp, üstüste vurarak: cOh .. oh leştiren süratli bir nakil vasıtası olmak 

YAPI TAKIMI ret. İ.stanhul Sultanahmed tktncl okul 717 çok şükür selbest kaldık,, diyor. 
Her nevl banka muameleleri 

Kiralık taaalar .ervlll • - lr caddesi No Yılmaz, İstanbul erketr u.,esı 724 Ali, 'T'eklr· itibarile pek kıymetli. Ancak uzun yol 
.1.5tanbulf tsıI~ıtteclbHllldTavehndlg 

12 
._ 

1 
ll"' 

0 
• dağ Emniyet komiser! imıan Hakkı o~u Re- Bu jesti tesadüfen ben far kettim. Kim- culukta çekilmiyor. Etrafta manzara ıo dn Rı a . an u op ane .. c .. - "-'-- " · t - - - - - - - - -~~~ filC ı.sı-u.nbttl C6mhurtv.t klz 1Jsesl 688 Fer g d" lib 1 t b d k d ·· j 1 l ~~~~~---- - - -.,,,, kul sınıf 5-A da 515 Ahmed. İstanbul Şişli . ~v - se orme ı ga a · ~ s e u sıra a esasrn ne a ar guz~ o ursa o sun insanın ni· ~~~~~.er--

Terakki ııscsl sınıf s te Orhan Dinç, btan- dane, İstanbul 28 lnel okuldan 204 Mü~t, onlan öldürecl'ğine yemin etmiş oldui;ı hayet bir alakası kalmıyor. Hiç bir şeyi ____ .... _ .... ...... _ ....... ,.- ' - -
k l f 5 B d 134 Bandırma. 1. el ilkokul 8 . 2 de 665 l.k!l .. - h"dl . 'f d . . 1 1 z b Dr. HAF \Z CEMAL 

bul Bey?ğlu 29 uncu o u sını - e hat, Anta!va ıır.tıa başk!'ıtibl Nevzad o~lu şa ı erın ı a esınaen an nsı an cyne görmez oluyor. • 
Fatma, Istanbul ikinci 1lk okuldan 418 Şahin. Vedad. Konya crkfk orta okulu 318 Hl\'met, bir aslan gibi yerındC'n fı-Jıyor ve mah- Bilet fiatlan umumiyetle pahalı am-

DİŞ FIRÇASI eorıu orta okulu fi8 Avni, Adana. 5 Klnunu- keme kor·dorun:i.a rakibec:in:n üstüne a- ma 1n~lteredeki kadar değil. 
(Lokman He~) 

(Son Posta hatıralı) sanı olulu sınır 5 de 219 Nimet. tılıyor. Kendini emnivett" zanneWğı için Acaba yol üs tündeki şeylere aldır • 
ist nbul 44 Uncü okul sınıf 4-A da. S67 KART . r ak ibesini böyle kıskırtan kadın bu ani 

8ülll79 _.........., l'SSU'du ...... 
baf'dn (1 - 1) DlftllJOla DWDAn l- flf ... 

.. fonu 11111 - UOM Nermın, Kayseri Kapan mahallesi Satar ao- Kütahya ll3e snııf S-A da 219 P'ethlve. ıs- h" 
1 

" . k b d k °' mamak da Cermen karakteristiğinden 
bkN~8~Şuk~.~ko~o~~nıf ~nb~~Uhlllnd~~an~MIKhn, ~~mam~n~~ın~ a~ e Ne rr ====================~=-=~=~--=~ 
1-B de 160 Tsmaıl, İstanbul 58 ncı okul ta- E<ılı:\ııehlr mıe orta kısım 1571 Timoçln Kf'ra- du uyor Başkaları Znyı1 ebı kaldırıncıva 
lebesln1en 848 Sabahat, İstanbul Ticaret H- meddln. İzmit uıu.,ırl Utokulu s. 5-A da 672 kadar Zcynebin iri cüsses"Je kadının ÜS· 
eeslnden 1153 M . Nur!. zıva. Konva kız tatbikat okulu sınıf t de 180 tüne çul1andığım \"ı> onun b::>ğazını sık-

DİŞ MACUNU Uunla, İst.'.lnbul Ca~aloğlu Hlmaveletfal so- mağa başladığını görüyonı::. 
Konya. lLrıe sınıf 3-A da 784 Necati, 1'- kak No I de Me:.ın, Diyarbakır llsest orta tı

tı:uıbul 4ıf QncO okul sınır 5-B de seo Hay- Slm 3-B d .. 307 Senet.sapanca llko~u sı - Kadın hırıltıhır çıkanyor, nerene ise 
dar, Haymana n;.. okulundan :tel Ayten, 1'- nıf 5 t.e 324 Leman. Çankın orta oltul sınıf boğulacak. mahk0 me knlnbalık. Herkes 
tanbul kn orta okul 2-A da 129 ~rlman, 1-D de 323 Y~;ıar, Afycyn orta okulu l-B de kadını kurtanhağ;ı <'abahyo... Fnk:ü bir 
latanbul ikinci okul 1-B de Şilkr&n östök. 1097 K!w:n, Mersin Yeni HlH\J komisvon e-ı · . .. . ALOl\fİNYOl\f BARDAK v1nde Hatı-e. İstıtnbul Hayriye n~esı sınır 9 ısterı nobetine tutu arak adetA kendin-

<Son P().';ta hatıralı) 

İs+ nbul kı l inden 214 Nebahat, İs-
tanb ıl na.vudpcl a orta okulundan 128 Ek
rem T nbul Kabata.ş llse31 247 Hfuınü, is
ta.nb l Bcyo lu ı inci okul 171 Bedia.. İstan
bul K ragümr k orta okulundan 362 Vahdet. 

KOKUJ..U SABUN 
(Son Vo ta hatıralı) 

:tı nbul C 1 lu orta okulundan 221 

da 633 Haı•dan, Ka.rıtnmonu bölge san'at o- den geçmiş olan kısk nç ve pehliv3n \•ii
kulundan 132 All. irıtnnbul Babıl'l.11 caddesi cudlü Zeynebi ufaktefek rakibesinin iis
No 13 te irrnn, Hasankale askerlik snbesl tünden kaldırma~a kolay muvaffak ola
ba$ka.nı blnbıışı Asım oğlu Orhan KQ'llva mı 'Orlar 
llsesind"n 1054 Adil. Urla Thbrlka so mğı No. · 
17 de MüfldP. Bursa Kalelçl sokak No 7 de Eğer biraz dah9 ge<' kalın !:a rnurakk k 
Ahmed ErC:o~an, ZOnguldat Gazi okulu sı- bir ölümle netice1,,.necek H. d c;e k:ıl ba
nıf 4-A dn Hamdi öztürk, ZOnguld:ık Na- lık bir yerde vukuhulduğu için fac'asız 
mıkkerııal okulıı sınıf 5 de 160 Mübeccel. b itiyor. 
samsun sı tm:ı mücadele relsi kızı İhsan Si- V z b id b. " -

lise 573 Sa det Mudanya Emnlvet ko- e eync yen en ır curmume hud 
~~rl Iru n 0 ; 0 Feyyaz. Tekirdağ orta o- tec;biti için Jazım gelen yerlere sevkeöı
kulu 911 Sedad. lirken, rakibesi tabıbi adliye götürülu-

Ballh İstanbul İs lklt'ıl lisesi sınır 2 de Oe
llll S r, İst lbul 45 inci okuldan 375 Eldn, 
fst nbul Sult n hmed Knpınğası De lrmen =========================================::==============-=== yor. Ruzvelf n 13 <zib edilen nl tku dog"' ru olsaydı Zeyneb acaba hırsını yenebild ı mi? ... 

Aklı ba ına geldi m;? V 0 bu cinnet kri-

ne g;bı· net=celerle k,, rşılaş,rdık ? zinin böyle bir yerde tuttuP,'u ve rakibe-
1 1 t. sinın elinden kurtulduğu ve kendi üstü-

(Bn.ştarafı 7 inci ıayfada) 

T otatiter filosu 
( 1942 deki yekOn) 

İtalya Almanya Japonya 

Zırhlı 9 7 12 = 28 
Tayyare bAmili 2 ' == 9 
Kruvazör 34 11 41 :s: 88 

Muhrıb 144 66 144 =- 3~ 
Denizaltı 117 65 89 :& 251 

Netice 
Şu basit mukayeseden totaliterlerin 

coğrafya bakımından başka kuvvet ba-

l 
lere yetişmek ;çn şu kadar para sarfet
melldirler .. (Tahminen). 

1
31 zırhlı = 1.860,000.000 rra 
13 tayyare gimisi = 780,000,000 lira 
72 kruvazör :"" 2,160,000,000 lira 
150 muhrib ·~ 300,000,000 lira 
300 denizaltı ı:a 600,000.000 lira -- -Yeklln 5,70il,OOO,OOO Ura 

Bu hesabda asgari hadler düşünülmür 
ve demokrasilerin başka gemı yapmıya .. 
caklan farzedilın'ştir. Eğer bu müs:ıid 
şartlar da yok farzediltrse totaliterlerin 
bilsbütnn fena bir duruma malik oldukla .. 
n görülür. Asıl mesel~ bu parayı bulmak 
ve gemileri yapmaktı:. 

kımmdan da demokrasilerin yarı kud- A. T. 

retine malik olduğunu görüyoruz. Bu Löiiii"i-"a""sanayrpanaji"i-"i"8Çiii"jör 
bize e i.Oıam ediyor·! Dünyanın en büyilk sanayi sergisi o-

Bu basit mukayeseden çok büyük ha- lan İngiliz sanayi panayır~ bu ayın 21 in
lôk tler çıkarabillrız. İyı sevk ve idare e- de Londrada ve Birminghamda açıla

dilen.. demokrası kudretı dünyanın bu- caktır. 
günkü durumunu aynen koruyacak en İki şub:a~n ib~et. olan bu panayıra 

• . . . . . memlcketunızden ı§tırak edecekler için 
bırın ı tunıldır. r otnl•terler en aşağı de- . dif t "f l · d ~ d 33 şımen er arı e erın e J .. z e nisbe-
mokrasiler k adar kuvvet yapmaksızın tinde bir tenzi.IAı yapılmasa kabul edil-
\earr uz etmemelidirler. Onlar demokrasi· miştir. 

ne bi.r ckatil. damgası vurulmadığı icin 
talihine şükrediyor mu? Onun için böyle 
olmasını temenni ediyoruz. 

Suad Denıiı 

- -· ·-··-····-.... ·-·-·-·-·--·-··-··---· 
OOYÇE ORIENT BANK 
Dreıclner Bank Şubeıl 

Merkezi: BerllD 

Galata - İltaııbal - İzmJr 
Deposu: ı.t. Tnton GümrOlfl 

* Hn tiirlB banlıa ip * 

OEHIR TiYATROSU 
Tepebap praıa 

OYUN YOKTUR 
l.tıldll cadd~I Komedi 

OYUN YOKTUR 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tar i hi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zir a1 ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apiıdaki pllna 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DiKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 .fazlasile ~erilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, l EylfU, l Birincilliun, l Mart ve l Haziran 
tarihlerinde çekileeekür. 



13 ŞUBAT 

İngiltere, Fransa hafta içinde Franko 
nezdine elçilerini gönderiyorlar 

Parls, (Hususi) - Mat.en gaz~tesine 
Londradan bildirildiğine göre Ingilte
re ve Fransa elçilerinin hafta içinde, 
belki de Perşembe veya Cuma günü 

Burgosta itimad mektublannı vermele
ri imkansız görülmemektedir. Gerek 
Londra, gerekse Faris gazeteleri Fran. 
ko hükfunetinln süratle tanınması le • 
hinde neşriyafu bulunmaktadırlar. 

Ayni gazetede, Johngarvin General 
Miyaja'ya karşı olan hürmeti.rµ ve tak· 
dirattnı bildirdikten sanra kendisinin 
de bundan sonra harbi idame ettirme. 
nin insafsız ve faydasız bir hareket o • 
lacnğım tasdik etmesi lhnn geldiğini 
söy lemektedfr: 

Jurnal gazetesi Londradan aldığı ma 
10.mata atfen İngilterenin Paris hükfi
metile tamamerı mutabık olarak vakit 
kaybetmeden Franko'yu tanımağa ve 
nezdine bir 'büyük elçi göndermeğe ka· 
rar verdiğini yazıyor. 

Temps gazetesi ne diyor? 

Paris 12 (A.A.) - Temps gazetesi 
yazıyor: 

Min~rka aoosın1tıı nasyonaUs~ere 
devri hadisesi istiklal prensipinin biz -
zat Burgos hükOmeti için de ne kadar 
mühim olduğunu kafi derecede isbat 
etmektedir. Franko'nunı salahiyetini 
haiz bir mümessil İin~iliz bayrağ'ımın 
himayesi altında Devonchire zırhlısın
da adanın kan dökülmeden işgali bak-
'kmda müzakerede bulunurken Major
ka üssünden gelen İtalyan tayyarele • 
rlnin adayı bombardıman etmeleri, İ -
talyan kuvvetlerinin hususi bir poli • 
tikaya hizmet ettikleri ve İspanyol mil
liyetperverliğı davasile hiçbir alaka • 
lan olmadığı düşüncesini tevlid edi -
yor. Bu hadise, Mussolini'nin İspanya· 
da bir menfa~t güttüğüne ve batı Ak. 
denizi statüsünün idame edileceğine 
dair temi na tın kıymeti hakkında bazı 
mahfellerde rnevcud şüpheleri idame 
edecek mahiyettedir. 

Bu .şüphenin biran evvel izalesinde 
bizzat Franko icin otoritesinin teyidi 
'bakımından. bilhassa Fransa ve İngil • 
tere tanıfından tanınması mevzuu bah
solduğu su sırada, büjük favda vardır. 
Bu t~nır.manm ancak müstakil, mu • 

kadderatına h~kim 'bir surette sahib 
ve bundan başka Avrupanm batı ce -
nubunda, Akdenizde ve Amerikanın 
şimalinde hayatf menfaatler gene hiç
bir surette zarar ve halel getirilmesine 
miisaade etmiyecek olan dP'l.•lefı!Pr'le 
itimad verici iyi komşuluk müMs~het
leri tdarne fev'kalade "S.lAkadar bir İs • 
panya için ya'f)ılabileceği aşikardır. 

1rngi1iz gaie-teılcrinih mütalealan 

t :ıntlra 12 (AA.) - Pazar gazate • 
1eri İspanya muharebelerinin yakında 
bitece~nde ~phıe etmeme"ktedi!r'ler. 
Franko hükUmetinin derhal Fransa ve 
Büyük BritanyıP. tarafından tanı~ağı
na muhakkak nazarile bak1lmaktadır. 

Sundav Tinıes gazetesi. İnv.iltere hü
kıimetinin bu tanıma keyfivetini hiç • 

bir şarta taal 11\k etmiyeoeği kanaatin
dedir. Ayni gazeteye nazaran Fransa 
hükl:ımeti Salı 1i.1nkü kabine içtima • 
mda bu tamma kararını verecek. İn -
~ilizlerin karan ise Carsamba ~nkü 
kabine idimmnı rnüteakıb ilan oluna
caktır. Bund~n ~onra Sunday Times 
rnütaleasma şu yolda devam etmekte • 
dir: 

Franko hüki'ımetinin anlac:ma kevfi
yeti kat'iyet kec:'betUkten sonra onun. 
la siyasi ve iktmıdi sahalarda iş birlie:i 
esaslarını kurabılmek icin yol acılmış 
~fa<18k"irr Frans-anm a:rzu~ imzasım 
ant'kominteırn paktınm altına koymuş 
bir İsoanva <lP.i!il. dost ve bitaraf İs • 
panya ~örmektir. Bu ciheti temin hu -
susunda -peık c.o~ müşkülata uğnyaca • 
~mda şü-phe yok1ur. 

Ooserver ,P"azf'tesi, bir fı..-c:at Pörül -
düğü takdirde, Fransa ile Tnailtererıin 
Minorka adası için tatbik edilmiş olan 
'tarzı halli, Mrıdrid hakkında da kullan. 
rna~a amade oMu~arın·ı. bildirdi.--ten 
sonra yazısına şu tarzda devam etmek
tedir: 

Frank'> idare<tl bütün İsnanya is1e • 

Sinyor Gayda ne diyor? 
Roma 12 (A.A.)-Fransaileİngil· 

terenin Frankist İspanyaya karşı i~ti
haz etm•ş oldukları hattı hareket, 1 · 
fa lvan gazetelerinin tenkidlerde bu • 
lun:malanna ı1ebebivet vermekte ber
devamdır. Bu gazeteler, Londra ve Pa· 
risi Franko'ya <lüşman olmakla ~ua • 
ha7.e ettikten sonra Fransı"Zlarla Ingi -
'i:r.lerin BurQos ile mukarenet peyda 
ctmPleri lhtimalirıdı'en kuşkularuruık • 
ta dırlar. 

Voce d'tta1i::\ ga7~sinıde c.Virginio 
Gavda» şövle yazıyor: 

Loncira ile Parisin başka türlü hare· 
kdt etroPlerine tmkan o'lmadıtı:ından 
dofavı Franko'nun muzafferivetini ka 
bul ·etmiş olduktan bedihidir. Fakat 
simdi bu muuff1riyıetB baltalamağıa 
uğraşıyorlar. 

f fa lvruıın noktai n&7.an 

Roma t 2 °( A.A.) - İspanyadaki f • 
talvan muhariblıerinin ancak Franko· 
nun sivasi zaferinden sonra çekilecek
leri ha'kkmda bu®nlerde bir makale 
nesretmis olan Gfornale d'İtalia, bu • 
~un fikrini şu suretle tasrih etmekte • 
diT': 

ftalva Fr~!1ko'va oJan yardımma an 
cak hentlz dıc;andan tehdid edilmekte 
olan bu sivaı:ı] zaf Prin müdafaasına lü· 
zum hasıl okhı'Ou takdirde devam ede· 
cektir. Fı'lka+ İtalya kendisine siyas! 
zf!feri asla eırrıooze etmek fac:avvurun
da değildir. İtalya yarınki İsoanvanın 
sivasi r~irnnin ~ veya bu tarzda fa • 
sizm in avni olmasını iddia. etmemek -
tedir. O ~.r;t1nız bu reiimin, doITT'u yol
dan saşırtı:ıhilecF>k yabancı tesir ve nü
fuı1aTından art, yarıi e:İspanva, İsnan
vı~1ıilamır1Lr> fcmni.l~üne uvı:Ttm hale 
~elmis bir f soonvanın mim arzusuna 
tekabül e-tmesini arzu ediyor. 

f ..;nanyaya dönenler 

Tul uz 12 ( A.A.) - Şimdiye kadar 
Franko faTafını ihtiyar etmiş olan nas· 
vonalist İspanyaya iade edilmPk üzere 
~ola çık~nlan milislerden 25.000 kişi 
Tıı luznan ıtec:mf~lerdir. 
Mıntalrnnın muhtelif isk~11 mınta • 

kalarnıa sevkedilmiş olan 100.000 mül. 
teciden 45 bini nasyonalist İspanyaya 
gitmişlerdir. 

Madridde 
Madrid 12 ( A.A.) - NeWin ve Del 

vavo ile henüz Madride varmamış o • 
la~ diğer mı.zırlar buraya muvasalat et 
mi~ler ve· derhal nazırlar medisi toP" 
lanm1ı:hr 

Pnri.s 12 ( A.A.) - Nasyonalist tay
\Tareıer buıtiin saat l 0,30 dan 11,30 a 
kadar Madridin mühim mateiik nok • 
tatarım bombı:ı.rdıman etmişlerdir. 

Barselon'da divarıııharhler ktmıluyor 

Barse1ona t 2 ( A.A.) - Havas Ajan
sı muhabiTinin bildirdi~e ı;röre, di • 
vamharbler bu Pazartesi ve Salı gün
leri idima ederek, muhtelif «ceku teş
kil atına ve «kontrol müfrezeleri> klt'
ı:ılarında !'alıc::arak casw;luk ve muka • 
bil ca<;"Usıuk ciirürnlerile itham altın -
cfrı hulun<tn 350 kisinin va1ivet1erini 
tetkik edPrektir. Bunların arasında ha
oishane olnTak kullanılm1ş olan "O'ru -
Etuav ttPmi"i içinde faaliyet vapmıs o· 
lan harb mahkemesi reisi Safa.zar Ven. 
tura da vardır. 

Vafansiya'nm bombardımam 
Valensivn 12 (A.A) - Dün akşam 

besinci defa olmak üzere bir tayyare 
flosu liman mmtakasım bombardıman 
etmistir. Sabı:ıhki bombardıman esna· 
smda' 45 PV yıkılmıştır. 

Sekiz kisi ölmüş ve 25 kişi yaralan· 
mıstır. 

· f svicı·e ıle Franko'yu tanıyor 

SON POSTA 

Hergon: Kimin 
heykelini dikmeli ? 

(Baştarafı 2 nd sayfada) 
MeselA, eğer bu iş bu anketin netice • 

sine kalmış olsaydı, en evvel heykelini 
dikeceğimiz insanların başında Fatih 
Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Seliın bu
lunacak ve onlardan sonra da, eğer vak
timiz olursa Florinalı Nazımı. kantocu 
Şamramı, Dümbüllü İsmaili de unutmı -
yacaktık! 

Hayır, bir millet için, onun hem tari
hine hürmet, hem de istikbaline hizmet 
bakımından, pek mukaddes bir mevzu 
olan bu heykel dikme işi, ne bir mahal· 
le kahvesinin sohbet mevzuu, ne de mek 
tebli çocuklara eğlence va.~atası değildir. 
En acıklı olan tarafı da şudur ki, bir Türk 
gazetesinin gayet zayıf bir kararla, mu • 
kaddes bir milli mevzuu bu kadar aşağı 
bir oyun dere~sine düşürebileceğini he
sa b etmemesidir. 

Bu acıklı anketin son bir hazin tara -
fını daha kaydedeyim: 

On beş senelik bir Cümhuriyetten son 
ra, demek oluyor ki biz henüz, Türk ve 
Osmanlı tarihleri arasında ayıran ve bir· 
leştiren çizgileri iyi tesbit edememişiz! 
Hala. Cümhuriyetci, demokrat, radikal 
Türk nesilleri için ideaı olarak gösteri • 
lecek inasnlan arar~en Osmanlı tarihi • 
nin büyük simalarına müracaat ediyo -
ruz ve bu tarihi halis bir Türk gözile o
kumuş değiliz! 

Osmanlı İmparato .. 1uğu öldü. Hem de 
öyle bir ölümle öldü ki az kalsı~ arada 
biz Türkler de beraber gidiyorduk. Ken· 
dimrzi nasıl kurtardığımızın hikAyesinl 
hep biliyoruz. Bugün, artık ideallerimizi 
Osmanlı tarihinden alacak değiliz. Kendi 
tarihimizden. kendi ldiltürümüzden çı • 
karacağımız kendi kuvvefıerimizle, dün
yanın bugünkü gidi~fne ayak uydurarak 
ve kendimize geçmişte değil, gelecekte 
idealler yaratmaya çahşarak, ileriye doğ 
ru yürüyeceğiz. Bu. hayatımızın en M -
yük ihtiyacwır. Biz bunu bugünldl ve 
yarınki nesillere çok derin anlatmaya ve 
onları yeni bir ruh, yeni bir tarih ve ha· 
yat görüşü içinde yetiştirmeğe mecbu -

Sarla tf· 

Kanalizasyon inşaatına 
halk da iştirak edecek 

(Bcqtarafı 1 inci sayfada) 

kanalizasyon inşaatı için iki yüz milyon 
liraya ihtiyacı buiuoduğunu tebarüz et
tirmişti. İstanbulun yalnız Halice bakan 
cihetinin kanalizasyon şebekesi tamam· 
lanmış, fakat bu hat üzerindeki birçok 
bin.alarm Jağımları şebekeye bağlanma

mıştır. Vali az bir masraflı binaların 18-
ğımlannı kanalizasyona bağlamak için 
ten heyetine emir vermiştir. 

Sıhhiye Vek!leti, İ.stanbulun sıhht ba· 
kmıı hakkında bir müddet evvel bir r:ı-

Kanalizasyon için halktan para tarlie• 
d.ilmemektedir. İki yüz milyon liralık in .. 

şaatm belediye bütçesile tamaulianma • 
sı kabil olamıyacağından İstanbul bele • 

diyesi masraflara halkı iştirak eftirebil .. 
mek için etüdler yapmaktadır. Her ev, 

önünden geçen kanalizasyon borusunun 
masrafına binanın kıymeti nisbetinde iş· 

tirak etmiş olacaktır. Bu iştirakin kaldı
rım vergisi namı altında bir vergi ile te
min edilmesi düşünüldüğü gibi daba ko· 
lay bil' iştirak şekli de bulunmak üzere 
tetkikler ilerletilmektedir. 

Temin edilecek paralarla Kasımpaşa • 
daki boru fabrikası tevsian i§letilecek, 
İstanbulun Marmaraya bakan sırtı kana~ 
lizasyona kavuşturulacaktır. 

Kadıköy, kanaliıasyon borularına da· 

por tanzim etfumişti. Raporu hazırlamak 
için İstanbu1da bir müddet çalışan Sıh • 
biye Vekaleti müşaviri ve hıfzıssıhha da· 
iresi reisi şehrin sıhhatinin kanalizasyon 
teşkilatı ile yakından alakası bulundu -
ğunu tebarüz ettirmış ve İstanbul bele
diyesinin nazarı dikkatini celbetmiştir. 
Kanalizasyon işleri yoluna. girmediği tak ha evvel muhtaç liıulunduğundan bele • 
dirde İstanbulda sıhhl bakımdan alına • diye 1940 senesinde bu taraftaki inşaata 
cak her türlü tedbir esaslı bir netice ver- ufak mikyasta, fakat devamlı olarak bag 
mekten uzaktır. layacaktır. 

Barışı kurtarmak için 
(BCl§tarafı 1 inci sayfada.) 

Avrupa bBn§l meselesi arazi ve miis. 
temleke değlfikliklerile halledilemez. E
ğer Hitlerin son nutkunu iyi tefsir ede -
bildimse, beynelmilel münasebetlerin ik· 
tısa.dt cephesi şimdi münakaşa edilmek 
icab eder, zira Avrupa teşriki mesaisinin 
anahtarı yalnu buradadır. Avrupanın bü 

izmir uzum, incir 
kooperatifleri ittihadı 
umum müdürü çekildi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

yük müstahsil ve müstehlik meınleltet ,. 
leli bu noktai nazarın doğruluğunu ka • 
bul ederler ve devletleri harb eserlerin;. 
den kurtararak gayretlerini mücadele va 
refahın tedricen tekrar tesisine basrede-
cek olan iktısadi ve mali müzakerelere 
samimi ve açık bir surette başlarlarsat 
banş kurtulmuş olacaktır. (A.A.fı 

Oğlunun • • 
cenazesını 

yıkayan zavalh 
bir baba çddırdı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ruz. Hakikat böyle olduğu halde, gaze • vel kurulmuş olan üzüm kurumunun ye dönmüş, fakat ömrü vefa etmediğin ,. 
telerimizde yaptığımız anketler, Türki - müdürlüğünü ifa eden Hakkı Veral'm den bir müıddet sonra ecelile ölmüştill'. 
yenin en geri kalmış veyahud en uyan - kooperatüler ittihadı birliğinden çeki • Köyün imamı hasta bulunduğundan ö oe 

mamış kafalarile, bize heykelleri d ·kil<'· lerek üzüm kurumunun müdürlüğü ile lüyü gasledecek kimse bulunamamıştır. 
c-ek büyükler arasında Osmanlı tarihinin iştigal eylemesi İktısad Vekfiletince ka- Ölünün meydanda kalmaması için baba. 
Türke en çok hücum etmiş kılıçlarını, rarlaştınlarak kendisine bildirilmiştir. sı altmışlık ihtiyar ve köyün eski ima .. 
büyüklük, kahramanlık ve ideal nümu • Kooperatifler ittihadının müdürlüğüne mı bulunan Ramazan oğlunu yıkamış ve 
neleri olarak görmek neticelerine varır- henüz kat't olarak kimse tayin edilme • büAhare gömdürmüştür. Ölünün gömOl-
sa, bu şuursuzluk kat'Şlsında susmaya miş, vekalet vazifesi bu teşkilatın Lon • mesi bitmiş, herkes evine dönmüştftr.. 
imkan kalamaz. dra mümessili bulunan Muhib'e verilerek Fakat yetişkin evladının ölümüne da • 

Cümhurreisimi'zin bir gün matbuattan kendisine icab eden tebliğat Y!1Pılmış • yanamıyan bedbaht bab:ı. bir müddet 
bahrederken tenkid sahasında matbuatın tır. sonra dişüoe düşüne müvazenesini kay. 
bir hfiim gözü ve hak.im vicdanile ha • Diğer taraftan öğrendiğimize göre, Ko K~ h lkı _ 

betmiş, çtldırmışbr. oy a goz yaı • 
reket etmesi lAzun ge1diği mütaleasında operatifler fttiliadınm teşekkülü üzeri • lan arasında mecnun babayı jandarma • 
bulunduğunu çok iyi hatırlarım. Matbu- ne esasen muvakkat bır gaye ile kurul - ıann nezareti altında !stanbula sevket • 
at, tenlfid sahasında bövle oldu~ ~ibi mu~ olan üzüm kurumunun da deva - miştir. 
içtimai bütün faalivetlerindt? de bir A • mına lüzum kalınadığına !ş ve Ziraat 
lim, bir vaız, nefsini millet hayrına vak- bankalarınca kanaat getirilmiştir. Şirket Bakırköy akliye ve asabiye hastanesi • 
f-etmiş bir misyoner rubile hareket ede- tasfiye edilmektedir. ne getirilen ikinci deli de Hüseyin oğlu 
cektir. Yaptığımız iş şaka değildir; eli _ Kooperatifler ittihadı muamelatına da Ahmed isminde bir adamdır. 
mizle bir milletin kafasını yoğuruyo _ ir İktısad Vekaletine yapılan bazı şika· Ahmed tütün kaçakçılığı yaparken ya. 
ruz! yetler üzerine V-ekllet kooperatif mua - kalanmış, altı ay hapse mahkfun edile " 

Mnhitt;n. Bit!'7tn rneleleri üıeıinde esaslı ıurette tetkl • rek ceza evine sevkedilmiştir. Bir müd: • 
-------- katta bulunmaktadır. det cezaevinde ceza müddetini dolduran 

Alm"'n"ada seferberıı·k? Ahmed birdenbire çıldırmış, öteye be .. a J • Piyangoda bilylllı riye Baldırmağa başlamıştır. Zaptedile • 
(Baştaratı 1 inci sayfada) /kramigr.lerl miyecek bir hale gelen Ahmed de İl• 

ıda intişar eden yazılara cevab veren tanbula gönıd.eriimiştir. 
Ordr gazetesi vaziyeti hülasa ettikten Kimler kazandı? 
sonra şöyle demektedir: 

cRomada bu hususta hiç şüphe mevcud 
olmasın: Kendimizi müdafaa edeceğiz ve 
Fransız milleti uzun müddet zapt@ttiği 

hiddetini o zaman gösterecektir.• 
Almanyada hava seferber1iği 

Paris, 12 (A.A.) - e:Oeuvre~ gazete -
sinde Bayan cTabouis• Almanyanın Mü
nihten evvel olıdu~u gibi bir nevı şan • 
taj yaparak Alman - İtalyan rneta1ibatı 
meselesini· ileri sürebilmesi için zaru • 
rl olan hazırlıklarda bulunmakta oldu -
ğunu yazmaktadır. 

tngiliz ricall tarafından verilen malu· 
mata nazaran Abnan hazırlıklarım idare 
edenler istical göstermektedirler. Ha,•a 
seferberliği, yüzde doksan beş ikmal • • 
dilmiştir. Almanyanm 10 Şubatta h:ıva 

kuvvetleri için lhım olan efradı davet 
etmiş olduğu söylenmektedı!'. 15 Şubat
ta asıl seferberliğin başlıyacağı. 18 Şu
batta 25 ila otuz yaşındaki efradın da\l'et 
edileceği rivayet olunmaktadır. 3 Mart • 

Türk Hava Kurumu piyangosunun 
50 ·bin liralık ikramiyesinden birer his· 
sesi Zeytinburnu talim alayında teğ • 
men Ta\atta, Ödemişte Mustafa Keçe
cide. Silvanda rnüteahhid isa ve ortağı 
AbdulJahta bulunmaktadır. 

On be~ bin lira ikramiye kazanan nu 
maranın biletlerinden birini Kasım • 
paşad:;ı Camiikebir mahallesin~e 9 nu
maraôa Salih ve diğerini Ödemişte 
Muharrem almıştır. 

On iki lbin Uralık ikramiye Konyada 
terzi ka 1fası İbrahime, on bin liralık 
ikramive Üsküdarda Solaksinan mahal 
lesind~, Tophane sokağındaki l -4 nu • 
maralı evde Kamile isabet etmiştir. 

Berramada bir katil asıldı 
Bergama (Hususi) - ~undan beş, 

altı sene evvel Manisanın Ismailler kö
yünden Mustafa, Bergamamn z:ytin
dağ nahiyesindeki tarlasınm kulube. • 

·-···············••:11 ....................................... . 

Ankara borsası 
A\"11ı, .. kapanq fiatlan 11- 2 .. 939 

ÇEKLER 

Açılı, Kap11mf 
Londr& l'i,93 S,9.9 

lf9"f-Yol1l "6 4976 126,49715 

hl18 !',36 5,S6 

MU'- t , 6f.2G 6,6625 

e....... ~B.6676 18.6676 

Am.Mrda• (8.0425 68 06lıl15 

Berlln 50,7375 50, 73715 

lbftlsıltl 
,ı,,,s 11,33 

AUDa 1,0826 1,08'J6 

llofJa 1.56 Ui6 

Pn• ,,3276 4.!1271') 

lıladrtıll 1).93 6,93 

Y•l'IO'Y• ~.8~26 ı!.8711S .... .,.... ~4.9676 24.9•71 
•IUr.Nf t.,~015 0,90IS 
Jlelpad 2,&2 lil,82 
Yoll.ebama ~ 62 54 62 
8\okholm S0.065 30 6Gli 
Moatota ,3,8726 23,8723 

· ?ini tedYire baslar baslamaz Büyük 
Britanva ile F~sanın Franko'yu bil 
fiil t~mvacaklaı:ında ve bu tanınma 
keyfiyeti~i hukuki cepheden de icra i
çin Iazını gelen esba'bı anyacaklarmda 
şüphe yoktur. D'ğer taraftan ecnebi 
askerlerinin İspanyadan ihracını te
tnin etmek de doğrudan doğruya ve 
rniinhasıran General Franko'ya aid bir 
hakbr. 

Paris t 2 ( A.A.) - Matin gazetesine 
C enevre<l en bildiriliyor. 

tan 6 Marta kadar Almanyada seferber
lik hitama ermiş olacak o zaman Alman
ya kendi metalibi ile birlikte İtalyan me 

sine üç seyyar satıczyı misafir etmış, L----------------1 
bunlardan ikisini panılanna tamFJ.etı. l s T t K B A Z L A a 
balta ile öldürmüş, diğeri kaçtığı içın L---------,.-------1 

nn-··-ı 
cinayet meydana çıkmıştı. O zaman -
danberi muhakeme edilen katil nihayet 
idama mahkCun olmuş, geçen ayın 29 
unda Bergama İstikl§.1 meydaıunda a

... ., ... , Kapaaıı 
Mot1a'mn Bem'deki: Cümhuriyetçi 

İspanya orta elçisine yaptığı beyanata 
nazaran, federal meclis gelecek hafta 
Franko hiikfınıetini huktıkan tanımak 
tasavvurundadır. 

talibatmı ileri sürecektir. 
Tabii İngiliz zimamdarları bu vaziyet 

karşısında hassaten bedbin değildirler, 

Çünkü onlar, Fransız zım.amdarlan gibi, 
böyle bir mizansen'e intızar ediyorlardı. sılmıştır. 

• • n • 
• • l vadeli .. 

- -
- -- -
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(Ba,ta.nafı 8 mel aayfada) dikkatle muhafaza etmelidirler. Trende 

"Sıı Pnta 
" 

Maskeli balo 
ııı Hikayesi •,I ' ' 11 11 I• !; ' 1 1 11111 ıl 

Hırsızlık ansiklopedisi 
Bir feyden. bir ıütiiltüden fllphelen- vapurda liderken etrafın seyrine daı. 

dik mi, derhal karyolamızın başucunda mak. ltir dü.ltkinda alıperiı yaparken 
bulunan elektrik dütrnesini çevirmeli, manifatura eşyasının çeşidlerine tama. 

Ana, baba ve kızları Nadin Parisin iç D~der~en kavaiy~sinin acaib ve - Dün alqam büyük gazL'rıodaki mas- yataktan, kuvvetli öksürüklerle kalkma- men zihin vermek doğru değildir. Ne-
-..ıuaıcı ve kasvetli semasından bır müd- tatsız sozlerme tek kehmelerle cevab ve- keli baloda idim. diye anlatmağa baş!a· h hattl, evin içinde yalnız isek, w ... kaç den? Zira, tabtatin seyrin.! doyum ol-

det için kurtulmak .~a~dile Kana gel· ~yor, fakat göz. u~ile de onu gözdeı;ı ge- ~ ne göz alıcı kıyafetler ve ne neş'eli klşi varmış hissini verme'k lçin: ~zken, kumaşlarm fıatlan il.zerinde 
~rdi. Oldukça dunyaııklan vardı. Bu çırmekten kendinı alanüyordu. AsLzade hır kalabalık vardı görseniz!. Vak..ıi ben c- Amca. uya!ldın mı? munakaşa yapılırken bir kenara bırakı· 
tttbarla. yataklı vagonda ıeçe~ ~~hat bir bir ~yol kılığına girmiş olan gen~ ~- kendim pek ejlenemedim amma etrafta· c- Oğlum. hamı bir su ver. lan çanta. sahibL"lm nermin elleri yerine, 
JOlculuktan sonra şehnn en buyuk. kon· dam hıç te fena sayıunıyacak bir tiptı. kilerin neş'esi benımmi' gibi hoşuma c- Abla. daha yatmadui mı?. hoyrat parmaklar iic ôrselenebilir! Bu 
forlu ve ıarsonu. hizmetçisı bol bir otele Siyah parlak gözleri, uzun boyu ve mü· gitti. Benim oralarda ne aradağımı me- Gibi sual ve C'!Vablarla ve sesimizi az sebeble, kadınlanmız çantalarını daima 
fndiler. . . - . t~nuib end~ ~e siyah saçlarile hasba- rak edersiniz tabii? Arkadaşlarımdan bf- çok değiştirerek konuşmalıyız! Böylece, ya eller~de ~tmah, yahud kulpunu ko-

h uşta terzilenn bile şoyle kalıb gıbi 1 yağı yakışıklı ıdi rinin. zengin ve genç bir müşterisi arka- hırsızı kaçırmak mumkür olabilır. luna geçırmelıdirlet'! 
rictMılerme oturtamadığı elbiselerini . Etrafındakiler gibi gülmek, konuşmak Burada şunu da söyliyeceğim: Ani o!a· 1 1 k 1 
üpmlan odalarına çekılip çıkardıkları ihtiyacile kıvranan Nadin nükteler sa· sına takılıp baloya ge!en kuzinindcn ya- rak hırsızı yakalıvaca~ım fikrile ihtiyat- US U ÇU ar 
saman ancak, hakiki hüviyetlerini bula- vurmak, zaril sözler söylemek istiyordu kasını. ku~.anp onunla dansetmem için sızca hareket e~eı.t te doğru değildir. Muslukçular, camilero musallat olan 
biliyorlardı. Ne haltets:nlerdi? Dimd:k amma nafile!. Üstelik zihni, tasavvurlar- bana ıki yuz ~rank vadetti. Oğlanın ya- Çünkü, gece hırsızı her ne pahasına olur· hırsızlardır ve muslukçuluk bu bakım· 
oturmaja, ölçülü hareketler yapmaia 

1 
fa meşgul olduğu .çin adımlannı da ıa- kasını sıyırmaga uğraşmasında da hakkı sa olsun. ele geçmemeği düşünmek mec- dan enteresandır. Çünkü, ibadethaneye 

)'ani etiket ve kaideye alışık ol~adık.an şırıyord.u.. . ~ok d~ğil: .. Görs~rıiı .. çoban kı?.ı kıyııfe- buriyetindedir ve tabiatilr. can korkusu giden bir şahıs, sirkat ile dua mefhum· 
~ b~ haller onlar~ p~.k zor gelıyor.?u. . Ge~elı .. iki saa~ olmadı,P. halde sanki tıne gırmış, kaz gıbi dilsiz bir kız ... Öyle içindedir. Bu hususta müessir bir tedbir !arını bir araya getiremez. Binaena~yh. 

Nadın, pembe tenı, guzel parlak gozle- yınnı dort saattır dansetmtş kadar ken· bir dansediyordu ki, samrsınr"' ayakla• olmak üzere, evlerimizde bir d~dük bu- aklına da hiçbir şeyden §ilphe etmek gel· 
dle hiç te fena bir kız değildi. F:ıkat gö. dini yorgun ve bitk!n hıs.:ıediyordu. Gece kızgın demir üzerınde mübarekm ... Am· lundurmak muvafıkflr. Bır tehlike vu· mez. Eğer, namaza da b:raz gecikmiş ise. 
se batan acemi hareketlerı, yu~ar.l~k yü- y~ısını bir saat geçe, Aırt~r çok n~~'eli ma ne yaparsınız .. fki yüz frank ta hani kuunda, açık bir pencereden düdük ça· gönül rahatlığı He ceketini çıkanr, ab-
siine yakışmıyan saçlarının bıçımı ıle, o- bır halde yanlarına ge.dı. Teyze:oının b t l k •. . . !arsanız civarınızda dolasan bekçi ve po· dest alacağı musluğun yanına, pdırvanın 
'--bak .. l . bi . f t bih' "b' N d . 1 .. ya ana a ı aca para degı, ıdı ' . sütunlarınd b 1 çivi aa an goz en r aanıyeden azla meş- em ı mucı ınce a ıru a ıp eve go- • ·.. !islerin yetişmesinı temin etmiş Glurııu· a u unan ye • --·1 edemiyordu türecekti. Saçları tutam tutam ayrılmı:; ve :lemir- F k t b ,_t d k ihti tl sar. İşte bu sırada ço!t sofu görünmesini ...... · 

1 
k . · nuz. a a, u no~.a a ço ya ı ve b 1 Tabit ve sun't güzelltklerin pek san'at. Röne büyük bir nezaketle çoban km- ere ıstırılmıs obn Nadın zaten sıkın- b 1 h k t , . ut.--d n.- i en ve gilya duala! okuyan hırsız. a· . _ .. .. . . . .. ... · · sa ır ı are e eylemem17. uu.uu ır. u'.l• d ~ 

Urane bJr ıekılde JJntizaç ettili Kotda- nın onunde eğildi ve elını opup ayrıldı. tıdan bunalmıştı. Binb!r üzünti\ içindf' dük çalmağı suiistimal etmemeliyiz. Çün- amcar; .. zın yanına ıelir ve o da abdest 
siire Nadin ilk deh geımit bulunuyordu. .?~~le geldikleri zama11 genç kızın başı kahramanı olduğu bu musibet balonun kü bu suretle polisin vazifesini işkal !le almağa başlar. Saf zat, bu mada JUUD• 

Genç~ §ehre.dolan yabancılara hoş va- donu~ordu. Hayat~da~ m~mnun c.ılma- hikayesini bir harf'k••t bile edemııJaıızin diğer bir mahalde herhanıti bir suçun iş- daki sofuya dikkat etse. onun abdesti çok 
tit geçırmek için tehir komitesinin hazır· n~ş ~ı~ tavırla ve :.ımıdsızlıkle yatağına sonuna kadar put gib; dinledı ve sadece lenmesine meydan vermiş oluruz. yanlış aldılını. bir kolunun musluğun 
-!adılı ellencelere gitmek için can atıyor. gırmiştı. altında olmakla beraber, diğer kolunun 

bütün bir gece, ho~una gidebilmek için As'·ıcı'ar k di k · du. Bu arada. hüyük gazinoda verilecek Ertesi günü Antip sokağından geçer· r. 1 en ce etinın ceblerine doğru gittiğini 
..,_ bir sürü şey düşünd:ii'f.i bu yaban ·ıya görür Y: h d h b ı elan mukeU baloya lidebilmek üzere Aen randevu almak üzere bir yere Rirdı. c Askıcılar tetik ve çok kurnaz olan hır· · a u • ırsızın ır e i. kendi aya-

şaşkın şaşkın bak.ı, durdu. ~nı yık k d"~ 1 tak ne 7apıp yapıp anneıinden ve babasından Fakat, patron eğer arzu ederse boş bir sızlardır. Askıcılar, hiç eşkal vermemt>k p;• ar en. ıı;er e i ele, alabanda 
izin kopardı. kalfası bulunduğunu, hemen şimdi saçı· ' kaygusile hareket ederıer. Meseli, l1ir dolaşmaktadır. 
M&ıyö ve Madam Pradeı bu baloya git- l11 yaptırabileceğini söyleyınc·~ kab\.ıl Y&&ı~ıd KÜSBAMIZDAı 

1 
dükkancı bir iş .mnnmöa bir an için ol- Muslukçular, diğe!' bir ,ekilde de hır-

meli hiç te istemiyorlardı amma kızlan- etti Gözyaşları sun, diğer bir yere, bir komşusuna, para sızlık yapmasını bilmez değillerdir. cNe-
m 4a bundan mahrum edemediler. Na- Sırtına, alelacele bir penuar gt:çirerek ı bozdurmak veya bir şey söylemek mak- zafet, imandan gelir> sözü mf!fhurdur. 
Mini kuzeni Artüre emanet edeceklerdi. onu küçük odalardan birine soktular. İki Yazan: Muazzez Tahsin Berkand sadile gidebilir. Böyle fırsatları kollıyan, f!'lte, bu kaideye uynnyan bir mahzuru 
Bu tekliften pek te hoşlanmıyan Artür dakika sonra, beyaz gömleğinin üstünde gözliyen askıcılar, derhal içeri g:rerler. ileri sürerler, herhangi bir yerinizdeki 
çarnaçar çoban kızı kıyafetine giren Na· yüzü büsbütün esmerleşen uzun boylu ---··00
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00
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...................... - ..... Kaş ile göz arasında adamcajızır. duvara kiri bahane ederler: 
dine kavalye ol.matı kabul etti. genç bir berber odaya girerek yüzü ay- ~ "il asılı bulunan ceketini salıa sırt edip cad- •- Beybaba, arkan pislenmtı• gibiler-

Madam Pradel, kızı maskelı baloya de· nada akseden Nadine bir gülümsedi .. mi- N b • 1 deyi tutarlar. den size yardım etmek çaresinı bulurlar. 
lil de anki Afrikaya gidiyormuş gibi haniki bir hareketle eline maşalarını a- Ö etçı eczane er Yahud, nzun ~ir tren yolculuğunda, sı· Bu arada arkanızm mevhum kiri temizle. 
binbir tembih, tavsiye ve öğüdle gençle- larak: cNasıl emrediyorsunuz efendım, _ .. ,__ caktan bunalmış, ceket~nfai kompartı· nir amma, cüzdan da gitmi' olur. Siz, her 
ri uğurladı. kup, şampuan, frıksıyon, mizanpli mı?, Ru rece nöbet~ı olan eezaneler şunlar- mandaki çiviye takrnış.sını:rdıt'. Sizin, yal- şeyden habersiz, namaz dönilfG ÇUllYll. 

Gazinoya geldikleri zaman. genç kız. dedii. dır: nız olarak kaldığınızı ve bir ara da ,eker- prirsaz~ra uğrarsanız. o zaman feryadı ve-
·-1.. ve renge gömülmföı olan salona a"'zı tstanbrıl c!hetindckiler: lemeye başladığınızı gören askıcılar bu mtz ..• 
.,... • ıs Genç kızın bu suallere cevab verme- Aks • <Ş f ı • bakakaldı. DeUkan"ı. kuzini ile iki : :ır:ıyc.:a ·ere 1• A emc""cla <Ab - fırsatı kaçırmazlar, gözlerinizi açtığınız (A:-k.ır. ""' 
o:a- d sine meydan kalmadan, soğuk ır.a~a ve dülkadlr}, Beyazı.ada <Oemill, ~:> "":.ıtya- lnız 1 , 1 k 1 ..... - ....... - .... - ....... - ......... . 
-• anaettikten aonTa, cazbandm dul"- makaslar enaeainde işlemeğe başlamıştı da (Brofllosl, Emlnönünde (Mebmed zaman ya ye e.ıt i e a dığınızı görür- ---·-···· .... -
mumdan istifade etlerek Nadini büfeye bile. Alışık olmadığı bu hallerden g~ne KAzımı, Eyübde (Hikmet Atlamaz>, Fe _ sOnDz. Veya, tren bir istasyona gelmif, HALK OPl!RETı 
l'Stürüp ona bir limonata içirdi. şaşırıp kalan Nadin, aynad.:t berberin b:ı- nerde <Emi!yadi>, Şehremininde <Ham - size de hararet basnuştır. Vagondan uza· lualqaml 9 d• 

Nadin limonatasını içerken Artür ı'ki di> • Şehzadeb:\sında <İ. Hakkı>. Kara - nıp, oradaki satıcılardan birini çaA-..... , ES K HA 1A1 
kışile gözgöze gelir gelmez hemen göz- triimr"k'e <Arif> Kü "k d ... 

5
,.." jt•lrilr i · ka bold .. - u • • çu pazar a ' eea- pazarlığa başlarsınız. işte. bu meagale a. ES K 1 TAS 

a çın Y u ve sonra yanında lerlni indirdi. Fakat berberin böyle şey· ti ı\hmF>dl, B'lkırköyünde (Merkez>. 
7 

fapanyol kılıklı bir genç!e döndü ve onu: lere aldırış ettiği yoktu. Senelerin ver· Beyotlu eihetindekner: nında kompartıman kapısı açık kalmış Op....t 3 perde 
- Arkada§UD Rönc Lafon! dıye tak- diği itiyadla hem çenesı ve hem de elleri Tünelb~1mc!a ıMatkovlçl, Yiiksekkal- bulunabilir, yahud yavaşçı açıverirler. Pek yQıııdı 

\tim etti. dınıuda <Vingopulo), Galat.ada CıMer - Arkanıza döndüğünüı zaman ceketinizin "Juliy• Joe,. ,.a1 " bi)'ik e.ı. He,.tl 

Bu sırada cazbancl gene başlamıştı, göz
'erile onlara dametmeleri için işaret e
dip hemen oradan .sıvışıverdı. Aslında 
saten mahcub olan ~adin gazinonun ih· 
tlfamından ve lüksünden büsbütıin ıaşır
llllfb. 
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makine gibi lııliyor, havadan, sudan. şım- k T -·········-·-·····-····· 7 ez>, a1t-.1ml'!e ıKemal, Rebull, Şl~llde yerinde yeller '"Sti.ğini görürseniz. hiç -·-• .. ••w...... ow-
diye kadar yapılan eğiencelerden, moda- (Pertev>. ~<;fkta .. ta <Ali Rızn). h t TUftAN Tlvfttrosu 
dı.n filln bahsediyordu. llolaztçi, Kadıköy n Adafarı"9kller: ayre etmeyin! • .q.. Hallı: ,,....ı 

Ü k
.... İm Hatta, yaz günlerı, açık bir pencere a- E tu-ı s. ı Tek 

Bir aralık müşterısinirı acem! oldı.:ğu- a ..vnr".~ .~ rahor)' Sarıyerde CA - ' .~... w 
f k . . _ .. safı Kadıltovunde <Moda, Merkez>, Bil- nünde uyu.muş hulunabilırıiniz. Bu fır- sO arlı:9dllflan 

nu ar etmış olacak, kı b'Jsbutün alAka- yükadada maıı.ı, Heybelide <Halk). satı ganimet bilen askıcılar da yok de- T KARDEŞLER 
smı uyandırmak ve on\& meşgul etmek is-j .. l(.iJ.dir. • ___ , Tod•il 5 P • ..ıı 5 ...._..,.,. 100 ller ,., 20 
ter gibi eğildi ve: Bilhassa kadınbnmız, el çantalarını par.dl ıo br1lf 

gitti. En ~nra. bir bez yırtılır gibi, bir - Çünkli öyle lazım... - Ya başkalanna da söylediğini ne-
karga ac1 acı gakladı. - Sebeb?. reden biliyorsun? 

Gaytiihtiyart ürperdim ve bir müd. - Sebeb, iki ailenin arasındaki uçu· 
dettir benden uzak duran Süheyla, kor· rum... - Dinle, sırasile anlatacağım. Dün 
kusundan göğsi\me kadar sokuldu. . . Muammer ~ttikten sonra annem bana 

- Korktun mu? - . A~ı:yı .. ~arı~tırma.. bia yalnız seslendi. Yanına indiğim zaman, bak. 
tıklar yolunun 

Dedim. kendımızı duşunelun. tım ki kaştan çatılmış, adetA hırsından 
Kollarını, titreyerek, boynuma dola· - Hayır, acul ai1eyi dilşünmeliyiz, beni boğacak gibi dik dik yüzüme ba· 

dı: Tuğrul! Bir kere sen benimle evlenir. kıyor!. - cNe var?• diye sordum. - cNe 
yolcu lan 

y nanı -- Evet .. bu karganın sesi... sen _beni e~e geçi~e~ isteyip de geçi· olacak? diye haykırdı. Sana zengin bir 
Babamın i>lüsünü H.ıül Faltri Osan•)' Yüzüne eğildim. Şimdi sesim bir remıyenlerın hepsı bırden kuduracak· koca bu1dum diye öğünürk:en başıma 

toprağa dgome"ğil.· bulan bi~ . h~~n tesirine tu .. mahzenden çıkarken sağu'laşan ;esler lar. Ba~a .enis.ten o~mak üzere! Sonra .. iş1~r açmışsm!• Bu sefer ben isyan 
düğümüz günü unutmadın tul.muş gıbı ıdım. Fakat bir gibi bana bil de inden ve boğuk bo- daha soylıyeyım mı?. sonra o Muam. ettım: - cZen.ırln kocayı yeni işitiyo-
mi ? Tabit unutmadın. Daha kaç şeyler söylemekten, bir itirazda bulun· ğuk geliyord:: r mer... rum, dedim, fakat senin başına ne iş 
~~- geçti ki aradan ? Bugün do- maktan da geri durmadım: · d' , Bekl' - Nasıl?. O akak ha? .. Ananla mü- aemışım, onu söyle!?• o zaman anlattı, 
aıuuncu gün! Fakat o meur dönüşünü - Eğer bu sözleri yalnız baban için - Sözüme cevab ve~ ın. ş· ı· nasebeti yetmiyormuş gibi... Muammerin ikimizi nasıl on daldka ara 
bir di.i~n. Tuğrul! Ben nasıl, bir araba. söylilyorsan haklısın, dedim. Onu ne Y?~· cevab \•er.~ene;. Suheyla! ~~- _ Biliyorum .. anlatma orasım ... fş· ile Bevoğlundaki apartımandan Çı • 

Dtn içind~ ölü gibi yatıyordum. Sanki ~~dar sevdi~ini ve. ~lümüne ne kadar dı mçı~ ananı.n h~.km~?e boyun egı : te o, son defa aparlımana ge1di~ gün karken gördüğünü... Hem bu alçak 
babamı oraya, o mezarlığa gömerken ıçın sızladıgını bılıyoru.m. Fakat bu yorsun· Sen ki <' hukmun altından kur k d k k b .. n..uı k oğJan bununlR da kalmamış, bizitn o 
beni de o arabanın şilteleri içi • sönmüş dedigın"' ışık senin kendi ha tulmak istiyordun, yalnız baban sağ- apı an Çl ar e'l en~ gdorm~...... arşı aparhmanda sık sık buluştugum" uzu da 

+_. ' • k b ka .. il · .. apartımanın penceresın en ... 
~mmüşlerdi! ısıe 0 da yatının ışığı ise buna hak veremem. en onu ıra mıyacagım enye su • . öğrenmiş! 

bir arabadır, Tui!nıl, fakat bu kar .. Çünk'i sen bana ne demiştin hatırla rüyordun ... Ey .. şimdi? şimdi ic;e o bed- - ~aa:: J?.emek _benun ~ aen de A l ld d d' b d 1 k 
flda gidenler gibi gecevi ışıklatile de- hele· cAh .. nam<ian kurtuımak isterim bahtı gömdük. Geride yalnız bu zalim onu görmuştün o gun?. Fakat o akşam , __ - dn as~ ... ı, e. ımti' uDnu 

8
,_ 

0 ~~
11

.f 
ı · 0 ' kald Se · 1 d' km' ı Ki birdenbire babanın hastalanması ve ar. ıwpıcı arı ogrenmış r. Pme~ rtt>M 
en ve kahkahalaıını ıssız çamlıklara onun yan•r.dan kaçmak isterim. Yalnız anan 1• nı ev en ırece ış. • . " .. .. 'ki t ft b h · l ı F k t b-t'" 

YoJlıvan rnii lerilerin arabası degwil bab 
1 

d" ·· .. dem. ti .. 
1 

minle evlendirecekmiş seni bakayım?. kasından erles1 gun olumft, benim sa· ı ara an a 5:ış a mış. a a u ıın ... a m uşunuyorum• ış n, oy e b h b imkln b k bunların sonunda annene ne cevab 
Işığı sönmü'i bir kızın aralbası... değil mi?. Böyle dememiş mi idin?. Ey, Ya sen?. Sen de demek onun bu arzu. na u~u ; er :V~~embunue ı_:a li: verdin? 

Ne ~arib! Bu a-raba timsali, Namık işte şimdi o giin geldi. Zavallı baban 9UllU yapacaksın, bent bırakamksın marn~._ ~- acı ıçm e sana soy . . 
beyi ~ömdü0-ümüz ıtün benim de aklı .. toprak oldu. O halde sen hail niçin bu öyle mi?. Pekı. niçin?. Hani beni sevi· memıştım. - An~eme hıç cevtab vem:'ed'.m. 

f b Y
ordun' yemin ediyordun bana? - Söylesen de fazla bir - ağrene- Yalnız hıddetle çıkıp skeleve mdım. 

ma 1Telmişti. Sarıl{i Sühev!A ile aramız· ena ananın, u fena kadının, ·· • -ı-" .. • 
da anlasılmaz esrarlı bir kuvvet vardı ve sözü.mi\ affet, çünkü hakika • - Gene de seviyorum, Tuğrul. seni cek değilmişim ki .... Muammer ihti • Fakat ora?a da tanı~ıgım bır kaç kız 
ki a-vr' h'sleri, avn; düsünce ve hayal· ti söylüyorum, bu katil varlığın ömrümün sonuna kadar seveceğim. mal ne zamandır bızi kollayormuş! yanıma soKuldular. Bır tanesi: - •Ma
leri 'k'mizin ı:,ravri~uunından çekip çı .. yanında kalacaksın, evet, bir katildir Artık beynim durmuştu. Hiç bir şey Yalnız gÖ'rmek1c .. de ~lm.a~, bunu şallah, Sii.hevlA, dedi. bi~~en :'8k1arsın 
kı:ırıvordu. Bu bir telPnati mi "di? Bir o, babanın katili .. söyle bakayım, bunu anlamıyordum. başkalanna da soy1emış.. bi, assa ana· ha ... • Hayretle: - •Neyı. • dıye sor • 
karanhk cazibe mi? Bir büyü mü? Ne inklr edebilir misin?. Sen ki bütün acı· - O halde .. ne demek istiyorsun? ma... dum. - qRessam Tuğrulla munasebe-

( A7'1can tJG1') 

ldi' lığı iJe bu faciayı bana kendin anlat. Bu muamma nasıl muammadır?. Hem ...- Ah namussuz! Ne zaman sftylemiş tini! ... > - cYalan, dedim, size bunu 

Süheyla b11 sözleri, hazin bir sesle, mıştın... beni seviyorsun, hem de... bunu? kim söyledi?• - cKim söyliyecıek .• 
bir ~vi vrcd icinde sövlemişti ve ben Önümüzden siyah bir kanad geçti; - Hem de başkasile evlenmeğe ka· - AnaTM mı?. Dün!... Bt.ze ge1miş· Muammer herkese an1atmış! dedi. Za-
onu d'nled 'k<'e Adeta kendimden geç .. bir gecekuşu çamlığın derinliklerine rar verdim.. evet,. öyle... tL Ben odamdR iken söylemişi Ben ya· ten ne zaman Adaya gelse muhakkak 
miştim. O .derecede ki, 'kalbimin derin· dalmıştı. Bunun arkasından, yakındaki - Peki amma, niçin, Süheyla?. Ni- nına çıkmamıştım.. çünktı ne zamandır gizli sevdalardan bir ikisini ondan ha
liklerindf:> ölümle hayat arasında çır • otlann arasından bir hışıltı oldu, ~ • çin hem kendint, hem beni bedbaht • onu görmek istemiyordum. nefret edi- ber alırız ... • 
pnan, ne ölfune ne hayata yol rünmiyen bir mahldt aşatıJara kayıp decebtnt yordum ondan .•• 



• Yazan: ZIYA ŞAKIB 

Bır hırsızllk gecesinde 
Ablam, f~n h~lde SUTatını asmıştı. r Antranik, evvela Du işe atılmıya ce- Evin boşaldığını bildirmek vazifesi· 

Dotum şenlikleri çok masraflı olmalarına ve bu masraf 
hep halkın sırtına yüklenmesine ragmen tacirler bile 
dükkanlarının kapanmasından müteessir olmuyorlardı 

::eket versın ki, eniştem ondan çok: saret edemedi. ni, bizim enişte bey deruhte etmişti. 
flı davrandı: - Evet .. ben, kasa açarım. Kasa kı- Biz, tama.mile hazırlanmış bir halde 

- ~-Ia~ım!. Çocu~ hakkı var. Söy- rarım ... Fakat, ya hükftmet tarafından beklerken geldi: Bu eğlenceler bilhassa biraz ferah· lerin arasına garib surette karışmış öte-
lemesı,. ıb1_~e. kolay gelıyor amma, bu iş, lüzum gösterilir .. yahud da anahtarla· B lanmak ve keyiflenmek için duyulan fid- berinin çokluğu ıle bilhassa göze çarpar• 
eô ı ld ğ k d - u gece, ev boştur. Y en~ t ı a ar kolay yapılacak bir rı kayholur. B .. .ni çağırırlar. Bir ücret Diye, haber verdi. detli ihtiyacı tatmin edıyorlardı. Çok 1ar Birkaç gün için süslenmış o dıvan 

Blş. değıl... Gel, hisseleri üçe bölelim. verip o işleri yaptırırlar ... Kendi hesa· B h masraflı olmalarına ve bu masraf hep salonunun. o kadar korkulan o mahke-
ız, çıkacak parayı üçe bölelim. Ve, hıma böyle bir seye cesaret edemem. u aJberi verirken, elime beş ateşli halkın sırtına yüklenmesine rağmen. ta- m . h h , li b' 

tiçte bir h;.sse il• ı'ktı'fa -..:ıelı'm. Dedı·. '" bir rovolver sıkı~tırmayı da ihmal et - · ı b'l d"'-1-ıı.-ı k k b enın ep oş ve ne~ e ır manzara 8.1\ıl "' eu . t' - cır er ı e ~cuı arını apama mecÇüu- zetmesi insana hayretler verir. 

Eni~tem, bu sözlerine bir kaç kaş göz Fabt Proock>muz, bin dereden su ge- rnernış 1
· riyetinden müteessir olmuyorlardı. n-

işaretı ~ ilAve etti. Ablamı, güçlükle tirdi. Artinin alt çenesinden girip üst B€n o dakikaya kadar üzerimde bir kü istibdadda bu müddet zarfında dük- Bir takım döner fenerler vardır ki Ü• 

1ola getirebi!di. çenesinden çıkarak herifi bu işe ikna cakı bi1e taşımamıstım. Kanun karşı • kanını kapamak icab ederdl. zerlerine gülünç ve çol: kere müstelicen 
h.K CİNAYE'I'İM ettL sında 'beni ai!ır rnahkumivetlere sevke- Filhakika, alelade bt:şerı.yete zulmet- resimler yapılmıştır. Bunlar şeffaf taba. 

O giin~ kadar yaptığım ahlaksız1ık • * deC€k olan fiil ve hareketterden daima mekten başka bir ite yaramıyan bütün kalarla karı§lktır. Bu ıeffaf tabakalarda 
!arla tepemden tırnağ'ıma kadar simsi- Har.ırlı f!ımılı ikmal etmek kolay ol- ictinab etmiştim. Buna binaen. enişte- o istibdad cihazları yalnız bu umumi ıen- Allahın resmi. evsafı, padişahın armclSl 

Yah bir yağlı çamurla kirlenmiştim. madı. Kendi havati emniyetlerini te • min verdiği ·hu rovolveri de almak is- lik zamanlarında serbazlığı himayeye ya- yahud bazı cinaslı sözler yazılıdır. Bu 
takat henüz, kanunun (cinayet) vasfı- m in i ~in ~sayiş ve inzibata son derece- temem'ştim ... Ah. keşki bu kat'i ka - rar gibidir. Eski Romacıa Satumales'ler tenviratı bütün bütün parlak hale sok
ll1 verdiği blr cürüm frtikAbına cesaret de ehemmiyet veren itila! zabıtasının ranmda ısrar gfü:terseydim. Hiç süp - zamanında cereyan eden ahval şimdi İs- mak üzere güneş biçimınde kesilmiş ay• 
gC>sterem. emişttm. korkusundan, kasa kırmak ı'çı'n kulla • hesiz ki buıriin maruz kaldığım bu bil- tanbulda yeniden dünyaya ge!iyo:du. 

1 
._k ··k f lA K 1 nalar halkın pek hoşuna gidet. Kalabalı .. 

.Ja ın. , ablama tesadüflimdekt şea • nılan alm ve edevatın çogvu ortadan yu e aketin ölüm acılarını çekmiye • ö e ve cariyelere Diraz nefes almak. e---ı k · f d ğın ardı arkası kesilmez. Yaşlan ve mev• 
64~ , nıhayet bana bu cüT'eti de ver • kaldınlmı.ş, sakianmıştı. ce tım. en ilerinin gözü önünde eğlenmek, hat-!tılşti. Eniştemin teşviki.. İsaviye as • Bin miişküHit ile iskarpela. köskü, Fak:ıt, 0 eniştem olacak herif; ta onların zararına eğlenmek imkanı hl- kilerinin ehenuniyetl itibarile en vakar 
ltım .... bu vurgunu vurduktan sonra, ar. mak'ab, demir kaJem ve saire gibi bazı _ Anıan oğlum bö' 1 . 1 rd bo sıl oluyordu. Sahneyi yeni aktörler kap- sahibi insanlar bile (2) bu Amiyane vt 
tık t b k* 1 ' Ye ış e e ş l 1 rdı B" "kl lı: d' -ı- lükl tufeyllne taklidl l

4
k d k 1m 

0 e ar 0 arak bir köseye çekilmek şeyler tedarik edebildik. Ve nihavet; 'buJunrnak olmaz. Varsın, yanında bir ~y~r a · uyu ~et _eli~ ı dgu uHnalç k e- ere 
11 

ay 
8 

azl°' 
tususundakt ••bt mantığım'. b~ni zor- eve serbesce girebilmek için, hane hal· <i15h bulıınsun. Şayed başın sıkılırsa, rının manzarası gos erı yor u. ile Bir Avrupalı tarafından inşa edilınlş blı 

!bu cllr'•tkA•lığa s11rilklemıştı. kın•n mutad gece ziyaretine gitmeleri- şöylece havaya bir iki el ateş edersin. karışan bu büyükler, ""'
1 

ve idet icabı, ltilçük saray gördüm ki carn lnnklarmo 
şin 8511 mühim ci™'ti, giric:ecei!im ni bekledik. (A k ) kendileri de gülmeğe ve, hiç değilse. dan ve tutkaldan yspıımıştı. Vezir bunu 

bu büyük ve tehliken işde, yalnır. cür- r ası var eğreti görünmeğe mecbut'dular. ~kArlık k!fi de~ldi. Kasa kırmak. ay- H Zaten, mahiyeti ikt\zası neş'e ve teta- dükkinına koymak için bın cecu• ye sa .. 

l'ı bir tş, adeta husus! bir san'ath. Hal- ay atım 1
1 

eı•r dolandırıclllk hı•ka" yes•ı reti boğar gibi görünen bir hükılmet ken- tın aldı. 
buki ben, şin1diye kadar, adi tahtadan ı disini ortadan çekmedikçe neş'e ve te- Nazırlarda ve devlet ricalinde görüleıı 
bir çekmece bfl~ kırmış değilrlim. Se- tareti meydana çıkmağa icbar edemez. bu kadar çok itinanın ve diğer taraflar • 
"-elerdenberi devam eden stifli hava • (Baştar~tı S fnrl ıam:ırf, 1 \ - Zavallılar hem pan almadılar, herr. Aldanılması daima kolay olan. gururu dakini, bu vesı1e ile sarayda yapılan ten. 
tunda, yalmıE :r;ekA ve maharetimi kul- ken çok zevk alırım. Beni konuşturma- de ne kadar iştiha ile oynuyorlat'?.. okşıyacak bir zehaba kapılması daima viratm gölgede bırakacağı tahmin edilir. 
lanmış .. !f'I Teyahud 

90
1 ellerimin iki sını, çok iyi ~ilirler. t.izel nükte yapmnk Ertesi sabah idarehaneye uğruyoruz. seri surette vukua gelen zavallı beşeri- Birinci kapıyı bir kandil kordonu süs-

J:lannaklarmt 11'tlnll'1 bunun ceb1eri!ne fırsatları verırler. Allahım ne ı'darehan ~ lk' k k 'k' yet, zalimlerini gözden kaybettiği vakit. lüyor. Birkaç renkli fener iki avluvn .. _
1 

~ • •.. ı ırı masa, ı ı b' "nh b • b d ", 
"8 dıranrk para keselerini çe~k, sa· Oyundan sonra bana dehşetli bir s-:ncı sandal l ır ane mu asır uıunan u aza elikten birbirinden ayıran kapıya do)h.,• mer ıt Gö ,. k ya .. on para a amadık tabii cf c:- ist 'fad ed k d t' f 5•... a1t ve kordonJannı sessitte aşırıp ce'b- yapıştı. z açamıyordum. Me5erse um .. . . ... -. 1 e ere saa e tn ° zayı ve mu· 11evkile gı'den kim•-lerı· tenvı'r edı'yor. B 1 . . . . . guzar ıdarehanesı. kayıbıara kanşmıctı kk t l • d'' 1 """ U 
'time indirmekle fttttfa etmiştim ... sancısı muş. Serde gençlık var, kendımı- -s • va a em asına ort e i?e sarılır. ikinci kapı da, birincısi gibi, pek Adi SU• 

Onun ic_in kasa kırmak i•inde, be~ on ze böyle uayler kondumıuyoruz. Sonr:ı- Kc-::ıal baba: Bilhassa, yaratılı4 itibarile neı'eli ve -ı ·ı -.- .. 
1 

rette tenvir olunmtl§tur. Fakat aydınlı)l 
lrkaclacımdan din1edP'- adi rnalU • dan anladık. Ben bir taraftan kıvranıyo- - Verin şu seYiedi bana' dedi.. ben a- gurü tücü olan Rumlar bu gibi ahvald• "( 5.... .. 

1
. dı. ak:i bayraklan. büyük bir takım balt 

lrıattan bqb, hiç bir bilgiye ve gör • rum, difer taraft-ın da arkadaşlar parayı damın dişlerini söker. gene alırım. tur ü türlü şetaret taşkınlıklarına ken , a• 
16ye malik değildim. almam için tazyik ediyorlar. Zira para- O sened Kemal Babanın yanl!'dadır. leıfııi kaptırırlar,' zulümdide vaziyetin-

1~ birkaç kalkanı görebilmek için kA 
O geceyi, yatağımda d~mekle ge- nın geceki oyundan evvel verilec .. ği hak- Hala alacak! den derhal saadete, zilletten küstahlıl:ı fidır. Bir takım silAhlar. dev kemikleri 

~?'dikten sonııt ertesi gfi.n, tanıdıklar. kında mutabık kalmıştık. (Arktıft "ar) geçerler. diye tellkki olunan balık kemikleri ve 
~n Proodomurun dükklnına gı'ttim. Haber gönderdik giseye: Şimdi bu yeni tiyatronun dekorlannı daha bir takım ehemmiyets:ı şeyler (3) Yazan: Nusret Safa CoŞkun 
La Bu adam, Galatada ldiçftk bir dük • - Canım kaçmıyoruz ya! ... Şimdi yol- .............................................................. tetkik edelim ve a·ktörleri sahneye getl- (Arkası var) 
qn.da baston ft şemsiye tamirciliği lanz. Siz başlayın! relim. n~ geçiniyor gibi gf5r'llni1yordu. Hal - Şeklinde cevab verdl1er. Zenneler ha- B. d Dükkanların önüne ve sokağın ikl k <

2
> Doetlanmdan b1r Tilrtn memnun et-

'L...k 1 d A Ef d 'l K B b ır oktor Ü lok e- mek arzusu beni o~luna blr oyun--'" ~t"-~ i gizlice, büvil. k hım.z kumpanya - zır an ı. sım en i 1 e ' emal a a: un g n narına uzanan yaya kaldınmlannın ken ~ 
8

" u.l"• • a- mete sevk~. Qocut beni 90k aeverdl. On 

l'lle çalışıyor, bilhasa bunlara ya • - Şimdi sancının sırası değil, git he· nna üçer dörder kadem mesafe lle dikil- ne tadar ae~neeetınt dtıfilneret ben ~ 
taklık ed1vord'IJ. sabı gör, Sonra gürültüye gelir! notlarından , miş sırıklar yukan uclanndan çember- IMmnun ohıJ'Ol'dmn. Patat QOCut bu or: 
Ç'arptı~ lnymetlt eşyalardan co~- Diyorlardı. lerle birleştirilmişti. Bunlar evlere de •tı görtınoe, yti.rtlyftfilnti yavaşlattı, cld~ 

lllı, bu adam vasıta!ftle sattınyordum. Ben o zamanlar daha toyum. herhangi 1 Çok BICBk raptolunmuştu. Bu küçük iskeletin ilzeri elddl l99rl gtrdi, hedlyeme dftşilncell blr il.-
Ona dil, daima dolgunca bir hisse ve • bir dalavere ihtimalini :ıklıma getirmiyor defne dalları ile örtfilmüş, muhtelif renk- bydl ile battı, gayet cidd! bir tavırla otur 
l'iyordum. isteme~e utanıyorum. Nihayet bir ikinci y eml'k gemey/n/z lerle kırpık kAğıdlarla karıııtırılmışt du 11e 

0 
ktiçtlcilt kibir"" gururu içinde neş'• p -s 1 m blr surette kaldı. Biraz aonre. btlytıt ba-

roodomuz, beni dnldt!nmın öniin • ve üçüncü ha~ yolladık: Gerek çok .sıcak olarak yenilen yemek- Vücude gelen çemberlere ufak rüzglrla b& geldi. <hrlb bir tezad eaerl olarak, Dıt1yar 
d@ görünce, tath tatlı gttlıftmsedi - Oynasınlar .. paraları hazırdır. ler ve içUeıı çaylar, çorbaların vesaire- bile sallanarak gürültii çıkaran ince ince oyuncaım lhlllttnden bahaettl, halınm 

- Ne o, patiryot!. Sabah sabah hu • Cevabı geldi. 'lln alız ve mlde hıtzıssıhhuı 1ttba.rlle bakır levhalar asılmıştı. Bunların parlak tlserlne oturara.k ona aeyrettı, evirdi, 9ev1r 
~da ne işin var? Mutlaka bu gece iyi Arkadaşlar oynnmamak~a ısrar edi- ~~c~0z:r:1~1~koı~~~u y~1;:etmkleamrdenak satıhları bfitiln i>inalan süsliyen kandil· dl, her tarafınf. battı. hoolandı ve nlhaye~ 
111r vurm- vumı1" .. 1acaksın. yorlardı . Nihayet nolisler geldi, oynama- lerin ve renkli fenerlerin ziyalannı in" kırdı. Bu a.hn• bana iptida trarib geldi. Fa .. ~- -., " t" midede ülser yanı mide yarası hwıule .ı• bt Ttlrt1 d h " ı 

nedi. mız için ısrara başladılar. geldiği ve hattA ağızda, dllde ve mldede kAs ettiriyorlardı. yeye a a ço ... a 141nca bunun bir 
"•· · ,,_, •- M k b "--·-- •~ ·ı"d mftşabld lçtn ne tadar manidar bir ..., ol-'4Vlın1mını dftkkcuımm kenarına i1i - er ez memuru ana: ...... ._. ... veı u ettltı kabul olunmuttur. Evlerin kapılan da ıahibinin itinası, datunu anladım. Y"J 

~ek dalgın dalgın eevab verdim. - Gürültü çıkarsa seni mes'ul ederim! Yemekleri .sı~ak .sıcak yemek veyahud yahud gurur ve azametile mütenasib b n· d çorbaları ağzı haşlar derecesinde sıcak ır (S) Bu Dt f8D]1tte bu estl yadlrlrla.ra es-
hy- Hayır, dostum. Bu gece, hic bir ıyor u. içmekten son derece Qeklnmelldlr. Alzın surette tezyin olunmu,ıu. Fakat devlet ki bir pMkopOa ıaptuı da lllve olunmut ~ 
"1 vurmadlm. Fakat, bu sefer, büvük Bit'az sonra meseı~ anlaşıldı. Gişeden ve mldenln gışayl muhatnerı aıca~ kar- ricalinin evleri tezyinat hususunda ~k tubbe ~ uılmıttı. 
) l'nayı tam gM<lndm vurmıya çalışı· paralar alınmış ve savuşulmuş. f1 oot hassa&tırlar. Sıcak :yemeklerden fazla bir hapnet arzedlyordu. Bu evlere --- -.... ......... ...-... ·---
0l'Utn. Müessese rnüdür:ınün ima olduğunu 'JOnra birdenbire M>l\lk su lçmet te dif- giden sokaklar epeyce uzat bir mesafeye ~ .... --------------........ 
B . ......, lerhnlzin hilzıs.sıhhasına aon derecede k d .. k k 1 'hn enım g•u•ı tlildmne kadar kangren söylemiştim. Yanından refikası ayrıldık- mügaJirdlr. Dif]er ve dif etııerı ook mcat- G ar yu se çemberlerle kaplanmıttı OD Posta 

..__ -Uş olan bu adam, ckırhal elindeki işi ça ortakları mÜ~t'Ü basar, basar. diğer tan olduğu gtbl çot aotuttan da mtıte- Bunlara kandiller uılını§tı. Ytlbell: ol-
"'ll'lktı. gişeye: cŞu kadar pna gönderin!. diye e&<dr olurlar, birçok defa dişlerin sızla.- dukları için at Qat{lnde gidenlerin geç- 1--=------==---=====-==--=:I 

- HAdt lta~hst. anlat bakalım. Bu kiğıd yazarlarmış. Böylec~ paralar iç e- maaına ve blnnetloe çürümeıerıne aebe- mesine bir engel te4kil etmiyorlardı. Y•TIDI. 8l7UI. Bandla T• Balk ıazetul 
'ltın turna ~e ~acak?. dilmiş. Tabi~ işin icmcie başka iş te var. blyet ..erir.Çok aotut °" çok sıcak yemek- Bu suretle tezyin @dilen bu kemerler Yenbatan. Qatu!ılfDl• aotat. 25 

.,.. t f ler ,., ır.eşrubat bolazımız ve bel'um için t S T N 
uiye mmldandt. smi ( şgüzar idarehanesi) değil mi?.. de ula caııı detfldlr. Mtızmın Dtlh&b sa~larm iç aVlularına bd&T lirlyor- A B U L \ı8oYacağımız evin 9emtlni gizledim. Ta Bu~~ fi.zerine biz oynamamağa karar bel'umlar hep bundan Deri gelir. Yemek- du. Orada, mahaul infl edtlınlt. muhte- 1----G-az_e_te_""_i_r,d_e_çıkan ___ yazı __ ve__. 

ldtr ki ablamdan '9'e eni~den bah- ver ı . ler ne çok aıcat, n~ de tok .:>luk olma- şem surette döşenmi1. ztyalan namüte- resimlerin bntün hakları 

FIATLARI ~~edim. Yalnız, soyulacak zengı'n bır' Lakin halk biıi bekllyor, sabırsızlnnı- malı, mute~ olmalıdır. Suda '"Jçllecek nahi aynalar içinde ıbeden birçok ni- mahfuz ve .. ,•temize &iddir. 

rd 
teYMr için d! ayni ditat "" itinayı elden 1 1 1 •-

""'sa olduğunu -'Syl~ bu işi nasıl yo u. Mesele halk arasında da şayi o~- bırakmamalıdır. ze er e tenvir o unmUf salonlar meraklı-
-...Şara btıeceğtml mftzakereye giriştim. muştu. ~er~ez memuru araya ~rdi. Bize lara lltif bir manzara arzediyorlardı. Ev ABONE 

1 • a 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

~OC>domuz beni b~ bir dikkatle ertesi gun ödenmek üzere on liralık bir Cen.b lstlyen o"111Calanmuı posta ıahibleri gelen kimselerin mevkime 15-
•kı ı ·u1...... d dil P•I• 10Uamalannı rlea ederb. Aksı tak· k dil ri 1~ da ~ edi. Ve bir m6ddet derin derin dü- sene ver er. Bunun üzerine oynamağa dlrde lateklerl mukabelem kalabDJr. ... re en e ne AC&m bulunuyorlardı. 

''°° 760 '°° 160 
23.o 1220 710 270 
2700 1400 800 300 

~dükten IOIU'&: karar verdik. Oynarken kulağıma sesler Bazıları ll:apılannm altlannı tezyin il• 
«~':° O~lum SarafJm!. Bu iş, benim işim geliyordu: iktifa etmi§lerdi. Bu bpılanıı iki kanadı 
\!it Fakat sana, dootlanmdan birini da açık konulduğu için herkes orada du- =TAN 
~"3iye edebiltrtm. Kendisi, demirci • rarak bir kahve yahuti ,erbet içmeğe da- ECNEBİ 
~}{an kmnalrta da mahirdir .. . Git, vet ediliyor demekti. Ev ıahibi daima mi-
a._ .. nıa anlq.. Amma, benim de parma· safirlere bayle bir teY ikram eder ·n hlz. 'ti içinde... ıııetçiler de derhal getirirler. 

l> edL Vezirin Ye yeniçerj, ağuUUll (1) kapı-

~~ l'OQdomuz1• uyuştuk. Sonra, kalkıp lan tezyinatın hqmetl ve en zengin 161-

~e.tn'be pazarına giderek bir çıkmaz (1) Pqakapuı n .&iabpm Tezirln tona-
~ blt içinde, Artin tmrlnde bir Ermeni tı ile yeniçerilerin ~ ıııonatuu 
"Uluştuk. ·ı SABAH AA 1fade eder. Balk tababınndan btr adam, 

"'-.'l'tin, ahırdan bozma bir dükkanda, 1 e ' uuLE va AK ~AM hattl bal-aeUlll ldmsenm madunanda b1r 

'
~~c:iltk -..ı: du "" bu Y adam: Ben ftlinln bc>tıendıa ım.met etttm ıcuıyor · Y• rada, akra· Her yemekt t d:.ı · -hud bulund"- ...... _. -..-... ---. tlb'_; ll).d en IOnra mun aıaman .,..ennfzi fır ... •la'"DD .r- -. ~ ... ....,.. __.. u~ "t.; an Antranik ismin.de bir gençle ~ ı • )ll&lnız batına dalma ba.ftek1lln araymı ıta-

'/Ordu, dıe eder. Bl*t devlın .... orada ri\M o
~ 

Abone bedeli peıindir. Adres 
deliftirmelı: 25 kuruştur. 

--··----
Gelen .oralı wm verilmez. 
llônlcıTJan mes'uliyet alınm~ 
Cevab için mektublara 10 kuruıluk 

Pul i!Aveal llzıındır. 

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

r 
Posta kutusu : '7•1 İitanbul 'ı 
Telgraf : Son Posta 

\ Telefon : 20203 
•• ..........•......................... .,1 ....•... 



14 Sayfa 

Deniz Şeytanı 

- Zannederim, dedim. Aitutakiye 
uğrıyacağız.. burası Atiu'ya en yakın 
bir ada olmakla beraber avına çıktı • 
ğımız bir geminin yakalanma sahası 
olması da rnuhtemeldL Papaz bu ismi 
işidince çok samimi bir eda ile: 

- Güzel, demişti, orada benim bir 
dostum vardır. Herhalde kendisini bir 
ziyaret ediniz.. adunı ona zi.kretmeniz 
kafidir. Sizinle görüşmekle bilseniz ne 
kadar mütchac;sis olacaktır. Ayni za • 
m"'~11da kendisi bir Hollandabdır. 

Bir Ho11andalı mı? Ve bizim Fele -
menk dilindeki bilgimiz, Alınan aksa -
nına o kadar kuvvet1i bir suretle tuz.. 
lanmıştı ki ... O halde Aitutaki'ye gi -
6ince şüphesiz Hollandalıdan başka 
bir şev, mesela Norveçli olacaktık .. 

Bu ilk uğradığımız adanın her tarafı 
Hindistan ce07i, muz, mango ve por -
taka'l gibi nneyva ağaçtari1e dobrlolu 
idL 

Bu araiık dümende bulunan Leude-
mann, otomatik bir hareketle, bizi bu 
mühlik hortumun seyir hattı üzerin • 
den ç1karmak ister gibi hareketler ya
pıyordu. Fakat rüzgarsız kayığımızın 
gitmesine imkan yoktu. Bereketversin 
hortum bizi içine almazdan önce müt
his ve in~anı sağır edici bir patlayışla 
çöküvermişti. Bu çöküş su kütlelerinin 
müteaddid çağlıyan1ar halinde denize 
dökülmekte bulunmasını ve denizin o 
noktasında daire şeklinde bir kabartı 
ve şişkinlik husule gelmesini intaç et
mişti. 

Hortumun bu suretle parçalanıp çök
mes! p-emimizi bir hayli çalkalandır -
mıştı. Biz buna şükrediyorduk. Cenub 
denizinin bu adaları arasındaki ceve
larilarımız sırasmda buna bem~er bir 
çok hortumların tehdidir:? maruz kal
mış ~ c0k müşkülatla bunlardan kur
tulmuştuk. 

Üç gün sonra, Aitutaki iskelesinin 
tam ccphesindP uzanan çok latif ve fa. 
kat çok t<'hlikeli riflerin arasında yol 
bularak 1imana girmeğe ç:ıhşıYQrduk. 
Burada hir ı?eminin mevcudi~tinden 

eser yoktu. Bununla beraber çok uzak 
olmıyan bir atide bir geminin gelebile
ceğini düsünmek, buna emin olmak is
tiyorduk .. bizi teselli eden, bu ümiddi. 

Bir takım nebatların saplarile örtü
m bulunan kövün sokaklarında, cenub 
denizlerinin, çiçek çelenklerile süslen
miş kara ve parlak gözlü güzelleri gÖ
rünüyordu. Bütün bu güzeller, alakalı 
ve meraklı nazarlarla bu ecnebi sport -
menlere bakıvorlardı. Bizim bir bahis 
üzer"ne bu uzun ve tehlikeli sefere 
çıkmış olduğumuz hikayesi yerliler a
rasmda derhal yayı1m~t Kücük ge. 

Kayığımız adanın limanına girerken 
mimize istediğimiz kadar komanya ve 
su aldıktan sonra: yerlilerden milrekkeb bir kalabalığın 

_ V-e.r elini Aitutaki! giri~mizi temaşa ettikleri, aralaıında 
İngiliz müdürü de bulunan yanm dü

Devip yelken açmıştık. 
Hava fenalaşmağa yüz tutmuştu, zine bevı:ız adamın bulunduğu görülü. 

yağmur da başlamıştı ve bütün gün de yordu. Bu zat 7.ayı!, uzun boylu, gö~le
rindeki gözlüklerle sanki o vakitki A

aevarn etmişti. Hem nasıl? gökten ır-
merika cilmhurreisi Vilsonun ikinci bir 

maklar boşamrcasına yağan tropikal 
yağmurun ne olduğunu bilmem bilir modeli idi. Onu da. ayni Britanik şüphe 
misiniz? ~te öyle!. Kayığımızın yelken lerin tesiri a~tınd~ bulduk. Şu. k~dar ki 
ıı...- • d 1 ··rt··sü kuf' de ecede ger- bu adam Atıudakı arkadaşı gıbı Hattı-
'ı.A:Zın e.n o an o u ı r .. t•• k · tem'b 11 
gin ve sıkı bağlanmış bulunmadığın • ~.s uva ~ınta asının k~sanı ildi .e Aeş-
dan yağmurun içeri girmesini önliy~- 1~~t· r~ a~ete s:.v .. e~ rd m; ~~ 
miyordu. Dem7. de ağırlaşmış ve dal - m1:1.ku. eessıkr of mluş goruknmu~~ .. u. ıa' .. ı-

1 b. t · bot ·ç·ıne gı·rer ol a ıs pe aa ve pe aç~goz o ugu ga ar ır evıve un ı · h" . . 
muştu. O kad:ı,. ki saatte iki yüz elli ıssıni. v.erıyordu. . 
kova s boşaltmak ıztırannda kalıyor • O, hızım hakkımızda en canlı hır su-
auk. u r~tte ~üphelenmişti. Ona göre ben, d:-

Ka:ı'1ğıınızm yanlanndaki hava tank- n.ızlerde avare .d~la;n A~man~ar~an ?ı
iarında bulunanlar müstesna olmak rı olamaz mı ıdım. Tabıt, mudur bı • 
üzere her ~eyimiz ıslanmıştı. Yağmur zim ne olduğumuzu iyice anlıyabilmek 
bir aralık d~nnuş olmakla beraber icin cebir kullanmağa cesaret edecek 
aalgalar, serpintiler bu ıslanan eşyamı. vaziyette değildi. 
zın kurumasına mani oluyordu. Ken • (Arkası tıar) 

dlmi1 .. cildimize kadar ıslanmış, sırsık- ·-·-··-·-··-·-·---.. --,·--.. - ............ -

~~~ff f~!€ftl~ [---~---~---~~~~~ 
miz zaman soPlıktan donuyorduk. Va- 1 2 S 4 6 6 7 8 9 10 
ziyet bu merkezde olursa uyumak mev
zuubahs olabilir mi? 

Ekseriya, vardiyaya kaldırıldığımız 
zaman onu bir istirahat talAkki ediyor
<iuk. Hiç olmazsa kol ve bacaklarımızı 
hareket ettirerek ısınıyorduk. Herhan
gi bir şey pişirmek imkansız bir hal al
mıştı. Sıcak ,plarak kahveyi bile arasıra 
lbin müşkülatla pişirebiliyorduk. 

Bir defa, gözlerimizin önünde bir 
hortumun teşekkül etmekte bulundu -
aunu müşahade eylemiştik Bu, lAtif, 
aevvar bir su sütunu idi ve nazan dik • 
katimizi celbetmişti. Daha geniş su 
kütlelerini alarak gittikçe süratinl art· 
tırıyordu. Semada, küçük ve kara bir 
yağmur bulutu, baca şeklinde teşekkül 
ederek aşağıya doğru uzanıyordu. De
niz sathındaki sular, serpinti haMnde 
9iiratla yükseliyor ve semadan aşağı 
k!oğru uzanan mahnıtülşeldl bulutun 
başı bu su serplntilerile birleşiyordu 

ı 

2 
8 

9 

10 • • 
Soldan sağa n yukanda.n aşaftya: 
1 - Sa.d1klık. 
1 - Ytirümcle yanyan UZUT - Muzaffe

riyet. 
ı - Sığır ıtlrfisii - İsimlerden SlfQt yap-

mak tçln kullarula.n IA.hlka.. 
4 - Alts.retln gellrt - Kısmet. 
5 - Gazetede çıkan yazı. 
t - Çolı: Cllmıyaa - Kazanmak masdann-

dan ı.mı1 faJl. 
'1 - Güze! IÖ'J söylem.et. 
1 - Topra~a daldırılan dal. 
ı - Bir nota - Şimdi de - Bir nota. 

10 - Nefer - Bir neh.lr - Tahm1n 
ı 2 p 4 fı f' 7 ~ 9 ti 

8 

7 
8 

Ve işte bu karşılaşma ve birleşme es
nasında dehşetli bir gürleme husule 
geliyor, harekete geçen emme ve ba~
ma bir tulumbanın husule getireceği 
sadanın pek korkunç bir derecesi du
yuluyor, gökle deniz devvar bir sütun
~ birb!rile h~Jeşmiş b\ılunuyorlardı. 
Bu korkmıç hortum, döne döne bizim 
bulunduğumuz tarafa doğru geliyor • 
3u. Bu esnada kayıgıınıı sakin ve ra
ikidleşml.ş suların ortasında idi Etrafı
mızdaki hava bir yapra~ kımılda -
tarnıyacak kadpr bile esmiyordu. Acaba 
bu mehib ve hayretenglı 9(1tun bize 
çarpacak, üzerimiıde kı.nlıp petlı.yacak 
mı idi? Eııııelki bulmacanın halledilmiş fekli 
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DünkO Lig Maçları 
Galatasaray gene fena bir oyunla 

Begkozla berabere kaldı 
Dün bütün sahalar çamur balçığı içinde idi. Bu yüzden maçlar çok zevksiz ve 
tatsız oldu. F enerbahçe, T opkapıya 14 gol atarak yeni hır rökor yapb 

İstanbul lig maçJanrun geri kalan o
yunlarına dün de devam edildi 

Maçlara bazı takımlar eksilt kadro i· 
le çıktılar. Fenerbahçe mevsimin gol 
rekorunu yapt1. 

Maçlar, gelecek hafta sona erecek -
tir. 

Galatasaray 1 - Beyk.M 1 

Haftanın en mühim oyun.u. olan Ga. 
latasaray - Beykoz maçı :iki takımın be
rabere kalması neticesi 1Ayı.k olduğu 

ehemmiyeti bulmuş oldu. 
HaftaJardanberi güf,e1 g"id$ haw 

maç sabahı bozmuş, alabildiğine yağan 
yağmur Taksim stadını pek kısa bir za
man içinde tanınmaz, yürünmez, hele 
üzerinde futbol oynanmaz hale koyu.. 
vermiştir. 

Dün, diğer saha1an görmedim, fakat 
Taksim stadına gelenler orada yapılan 
bu maçı zevk şöyle dursun mutlaka a
zab içinde seyrettiklerine hiç şüphe 
yoktur. 

Topu sürmek imk!nı yok, şilt atmak 
kabil değil. Pas vermek teşebbüsünde 
bulunmak boş zahmet .. 

Çomunı" içinde topu ıökme D• çalı.ıan oyu.ncıılar 
hücumla HHA! kalesi.ne ınaııer. Hayat! 
topu t 6 pas içine soktu ve sağ köşedell 
~ inci defa olarak top Hilll kaleshı' 
girdi 

30 uncu dakikada Rıdvan 6 net defJ 
olarak topu kaleye soktu. Oyun bun ' 
dan sonra Beşiktaşın 6 • O ga1ebesi1• 
bitti. 

SahAnın bir kısmı çamurdan havuz İkind kiime maçtan 
haline ~Jmiş, bazı yerlerinde pirinç İkfncl kiline maçlanndan Davudot' 
yetiştirilecek kadar mebzul su var. şıa, Bej.lerbeyi oyunu Şeref stadlnd• 

Oyuna Galatasaray başladı. On da- yapıldı. Beylerbeyi bu ma~ı 4 • 1 ka ' 
kika gect.i geçmedi, iki tarafı seçmek zanm1ştır. Karagiirnrük, Feneryı1ma1' 
güç. Biraz koşabilen yere yapışıyor, hü1ını4n., Kasunpaşa • ~. Bo v iqfo' 
yerden kalkan tanınmıyor. hiikmen 1:ta1ib gelmişlerdir. 

Galatasaray kolay bir hAkimiyet a1 • Ka!!tmpaşa ikinci güme A grupu bi ' 
dı. Sağdan yaptığı hücumlar, Beykoz rlncist olmustur. 
müdafaa:"ını hayli sarsıyor, fakat top Kadıköyde yapılmaS'l !Azım olan E ' 
da zamkh mıdır, nedir? Saplandığı yüb • Ortaköy maçına iki takım da (!el 
yerden çıkmı~ror. Süleymanm çok u • mediğinden hillonen mağlub sayılrıııf 
zaklardan çektit!i şilt topun inadını lardlr. 
kırdı, 20 nci dakikada Galata.oıaray ilk Stadyom kupası Galatasnraya verildi 
golil yaptı. ~ 

Beykoz canlı oynuyor, Ga1atasaray Kurban bavramında yapılan stadyo 
buna rağmen 'hAkimiyeti bınkmadl. kupası m~elc-.;ı: '1alatasarayla Fener ' 

Ga1altasaraY' müd.afaasımn 'ileride bahçenin gal"biyel1erl müsavi o1du~ 
bulunuşu Beykozun soldan yaptığı a- için kupanın kime verilmesi lAzım ol 
kını kesmeğe mani olamadı. Bu kuv • duğu bir mesele olmuştu. 
vetli hü<"'Um Bahadınn jtilzel bir şütile İstanbul mmtakası direktör vekiH i~ 
28 inci dakikada beraberlik sayısıru Galatasaray. Beykoz maçından el koymuş, hakem raporlle, maçlard9

: 

temin etti. uoı g6rlı.naı evvel im;ı:alanan mukaveleyi tetkik e, 
Galatasaray ümid verici bir şekilde miştir. Hakemin verdi~i raporda Si~ 

oynuyor. Sol açığı oyunda unutmuş o- Fikret şahsf bir hCicumla dlSrdünctt, takımı maç bitmeden evvel sahayı te 
1acaklar ki hiç is1etmedi1er. biraz sonra Naci beşinci golü yaptı. kettiiti sekl1inde oldu~&n takt~ 

Sol aç:.k Sarafim 45 dakikada bir şüt Devrenin nlhayetlerlne doğru Naci, hükmen mağlftb sayılmış ve bu su~ 
ve ikf korner attı. Esad, F:f'.ıcret btrer gol dlıha yaparak le GalRfasarav bir gol. Fenerbahçe Oı 

Cemil, güzel blr hücumda yere düş- de;reyi 8 - O bitirdiler. . 3 gol vemiş oldu~ için puvanlan rrı 
tü. Sekiz Mehmed. sahada kuru bir yer- !kinci devre Fenerbahçenın çok hA- savi olan klüplerden Galatasaraya 
de dolRşmak istemiş olacak k1 yüzüstü kim bir oyunlJe başladL pa dün merasim e verllmiş:tir. 
yerde yatan Cemilin sırtında Adeta do- Fikret, bir kafa vuruşfie 9 uncu, bi- Diin yapılan kır koşusu 
laştı. Bu inic: ve çıkış futbol sahaların- raz sonrP. onuncu, ve hemen arkasın • İ ...11. (J ı.r stanbul mırtakası dün Tot-L'tapl 
da görülmemiş garib bir tenezzüh o'L dan 11 inci golleri yapan Fikret birbi- bir koşusu yapmıştır. Müsabaka iki 
du. Devre 1 - 1 berabere bittl ri üzerinP yapılan bu sayılan kafa vu· tegori olarak icra edilmiştir. 

İkinci devre Galatasaray vaziyeti ruşile kaydetti. Fikret 12 nd golü de 
t F rb h b 3500 metrede Haydarpaşadan 

telafiye, Beykoz kazandığı beraberliği gene ko1ayhkls a !ı. ene a çe u sa- dullah 13.11 dP birinci, Peradan 
muhafazaya gayret eder bir oyun tut • yılardan sonra ikınci penaıtıy; kaçır .. 
turdular. dı. ikinci olmuştur . 

İki takım, bir müdafaa halinde Bey- Oyunun sonlarına do~ Naci üstüste Sayı hesabilP. Haydarpaşa 23, J{tıf 
. .. _ iki sayı daha vaparak 14 - O gibi bir tuluş 28 puvan alm~ştı.r. 7500 metre6 koz kalesı onunde toplandılar. . il ·b m~ Fenerin kahir galibi· koşuda Demirspordan Hüseyin 24.0 

Bu arada biraz sert oynıyan Sekız sayı e u ç de birinci, Besiktaştan Artin ikinci 
Mehmed, hakem tarafından sahadan yeti ile bitti. stu 
çikarıı1d1. Galatasaray 11, Beykoz 1 O Beşi~ş 6 - Hilal O m~ak~~ itibarile Kasımpaşa 
kişi. 'l'on, hücumda olan taraftan kur- Bu maçta Hıldl Hakkıdan mahrum o- . d 
tuldu. Müdafaa olan taraftan tekme larak sahaya çıktı. B~ıktA1 1 S sayı almışlar. ır. 
yedi. O vurdu, bu vurdu, nihayet ta • Beşiktaş da nedense 1 O kişi fle oyna. 
hammülu kalmadığı bir sırada oyun mağa mecbur ka!rnıştı. 
bitti. Daha tık dakikalarda Hayatiden Rıd-

Ankara lig 
Maçları 

Ömer Besim vana geçen top hemen HilAl ağlanna 
~ Ankara (Husust) - Lig maçlıı 

Fen<'rhnhçe 14 - Topbpı O ~akı.,d~ Oyunun binnei dakikasında bu hafta da Mulıafızgücü stadında el 
Dün, bozuk bir havada yapılan bu yapılan bu gol 

2 
'Beşi._kdtaşkilıkland canla~ • vam edildi. Gençlerbirllğl ile AJÜ'~ 

. b" 1 ,_ ·ı bitti dırdı. Ve ge~ net a a a top a. gü U d ki 4 2 AnkwS: 
maç yenı ır go reKon e . yatiye ondan Rıdvana, Rıdvandan ge- c arasın a maç • 

Topkapı bu maça ancak 9 oyuncu ile ne Hay' atiye geçti ve a>l-lare. takıldl. ciinün galih'iyetrJ.e bJtUl HarotJe 
ı,,...,,...., 6 Galatasaray anısındaki oyunu 6 ' 

Çin.o•~.... Oyun bunday, sonra IS inci daklka-
F b h ku tli b . h- ı 1,r. cl Harbiyeliler kazandı. 

ener a çe, vve ır ucum. a ya kadar mütevazin devam ettL J in •. ..-.......................... ----···-· 
başladığı bu oyunda 6 dakika içinde 2 dakikadan sonrn bir frrsat ya'kaltyan 
sayı birden yapmıştır. Topkapı bu sa- Bedii 3 üncü golü attL 
yılardan sonra bir aralık canlanır gibi 2 7 nci dakika bir kornerden istifade 
oldu ise de, Fenetbahçe müdatıasını eden Rıdvan, 4 üncü dcla olarak topu 
yaramadı. Bu hücumların birinde E - HilAl kalesine soktu, devre böyle bitti 
sad üçüncü golü yaptı. Beşiktaşlılar ikinci devreye gene 1 O 

Bu arada Fenerbahçe lehine bir pe. kişi olarak çıktıiar. 
naltı oldu ise de bu fırsatı kaçırdılar. 15 inci dakikada ortadan yapılan bir 

Akba kitab evi 
Her dilden kitab, gazete. mecın~= 

mekteb kftablannın ve lcrtasfye'P" 
Ankara satıt yerfdtr. Undeıvud ,,,, 
lcinesinln acentasıdır. 
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TARAFINDAN 
Formülü yapılan 

•• 
VENU K EMi 

terkib, tesir ve cild gtızelliği bakımından dO.nyada mevcut kremlerin muhakkak ki en iyisidir. M.ubal!galı reklamlara hacet yoktur. Bi.r tecrnbe ve 
mukayese katidir. Deposu: Nurettin Evliyazade müessesesi lstanbul. 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATi yedir. Bahçekapı SALiH NECATi 

istıhlarlar üzerinde çaflşmalar başlıyor ~ 
Maarif Vek!leti ıstılahlar üzerinde e -ı cak. her kelime hakkında kitabda en a z 

hemmiyetle durmaktadır. Lise muallim • iki satır malfunat bulunacaktır. 
lerine bu hususta sorulan suallere hazır
lanan cevablar Vekalete gönderilmiştiT. 

Vekalet mekteblerden gelen raporları tet 
kik edecek. neticeyi Haziranda toplan • 

ınası muhtemel olan Maarif Şurasına ar
ıedecektir. 

Toplantılar: 

Galııtasarayc'a konser 
-
k 

Galntasaray c.a.:ı heyeti dün saat 15 bu 
çukta bir ko:::ı:;e'" nnnlştir. Konserde çocu 
velileri ve kalabalık bir davetli kütlesi hu -
lurunuş, hoş vakit geçlrilmişUr. 

Muallimler, imla kaidelerinden şika -
yette bulunmuşlar, kelimelerin kitab:ar- Yeşih!ıym çayı 

- l 

'!'ili-kiye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNl_"U,..."':l l 

1639 m. 183 KC3. ı~ Kw. 
.Q. 19,74 m. 15195 Kca. 20 KW. 
.P. Sl,70 in. 9465 Kca. !O Kw. 

PAZARTESİ - 13/2/39 

Yeşlla.y ve gençliği senelik çaylarını Şu 
da, mecmualarda. gazeteierde ayrı ayn batın 18 ınc1 cumarresi günü akşamı Tepe - h 

12.30: Proğram, 12.35: Türk müziği - Pl. 
3: Memleket saat Ayarı, ajans, meteoroloji 
aberlerl, 13.10 - 14: Müzik - (Cazband - Çi
an> Lantoç orkestrası, 18.30: Proğram, 18. 
5: Müzik (Senfonik plaklar), 19: Konusm..a. 
9.15: Türk müz.ı~l - asıl heyeti - ~1§.1 Tok -

imlada yazılması yüzünden teörisatta başı Ga.rden salonlarında. vereceklerdir. 
müşkülata maruz kaldıklarını anlatmış • Mevslmin en giizeı bir eğlencesini teşk il 

edecek olan bu çay Y~llay ailesinin en gü 
lardır. Maarif Vekaleti, muaUunlerin şi- zel bir toplantıs! olacaktır. Toplantıya. Gar 

-
-

g 
3 
l 
ses, Hakkı Derman, Eşref Kadri, Basri Ü! -

Hyetini haklı bulmuş, incelemelere baş- den varyet9 heyetinin 1.ştırald temin edil - 1 er, Hamd.l Tokay, (Bayatı faslı), 20: Ajans, 
.eteoroloj ~ haberleri, Ziraat borsası (f1at>, 
0.15: Türk ınüzi~l - (KlAslk proğram - Bes
ekar tan bur~ Ali efendinin hatırası için). 

1 ~~ 
arnıştır. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vekalet yeniden bir imL~ lugatı vücu - 1 yeni neşriyat 1 
. 

de getirecek, imlamızdakı karışıklıklara -

nihayet verilecektir. Bu i.şde Türk dili tet 
kik kurumu ile bcrabe!" çalışılacaktır. 

Episkop ve Şürekcsı - Gabriel d'Annun 
zlo'nun en güzel on blr hlkfı.yesl.ni bir ara 
ya toplıya.n bu e&er de dillın1ze çevrilmiş 
tir. 

-
-
-

Ayrıca büyük biT diksiyoner vücude gc 
tirilmeıri için çalışılmakta.dır. Yeni dik -
liyonere sekiz veya on bin kelime kona-

-Kira Kirn!ina - Panıait İst1rati'nin dili 
mi~e Ç"evrllm:.Ş ilk romanıdır. Remzi kltabevı 
çıkarrruştır. 

~~~@:~~~~~~~~ 

TORK ANONiM ŞiRKETi 

i T~SiS TARiHi 1863 1 
~m 
~[ 
~~ 

~ 

StatıJ!ed 11e Türkive Cıimhuriveıi ıle mıintJkil mukawlenameıl 
2292 Num,mılı 10/6/193.1 tarihli kanımla tasdik edilmiŞtir 

( 24/6/ 1913 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

10.000.000 ingillz Lirası 

1.250.000 1 nglllz Urası 

Tilrldvenin ba$hca Şehirlerind~ 

PARIS. MARSILVA ve NIS'd( 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KH3RIS, VUNANISTAN. IRAN. IRAI<, FllJSTIN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANVA, VUNANfSTAN, SURIVE, LÜBNAN 
ve HATAV'da 

f'ilyalleri ve biltün Dünyada Acenta "e Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesapları kUşadı. 
Ticarl kredıler w 11esaıldi krediler küşadı. 

Türkiye ve Ecn~bi memleketler üzerine keşıde senedat 
Borsa lmirlerı. 
Esham vt.> tahvılat. attın ve emtaa Ozerıne avans. 
Senedat tahsılatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

lfilıonıosu. 

Plyasan1n en müsait $aTflarile ( kumbarah .)eya 
kumbarasız) tasarruf hesaplar1 açıhr0 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - M. Kemalpaşa deresi üzerinde inşa edilmekte olan regülAtöre aid kapak
ların imal ve monta) işleri keşif bedeli (47.709) liradır. 

2 - Eksiltme 3/4/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü ıaat (15} de Nafıa Ve· 
k~leti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktu·. 

a - isteklilerin eksiltme şartnarnesi mukavele projesi, bayındırlık ifleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (2) lira 39 kuruş mukabilinde Su
lar Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

• - Eksiltmeye girebilme!'" için isteklilerin (3598) lira (.20) kumoluk muvakkat 
~minat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel 
ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vek!lete müra
caat ederek bu işe mahsus olmak üzere v~sika almalan vt bu ·nsikayı ib· 
raz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar ek
siltmeye iftirak edemezler. 

' - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede ya.zıh .saatten bir saat ev
~eline kadar Sular l:mum Mllıd.11rlilğilne makbuz mukabilinde vvmeleri ıa-
zundır. " 
Postada olan gecikmeler kabul edilmu. ( 442) (882) 

ıl 

2 
t 

2 
1 - Tanburı Ali efendi - Suzldll peşrevi, 
- 'fanburi Ali efendi - Buzidll 1 el beste 

Yıkıldı darbı sitemden), S - Tanburl A11 e
endi - Suzidil 2 cl beste CBUmedlk yari kim 
izden), 4 - Tanburl Ali efendi - Suzidil a
ır semai (Kanı yadı leblnle), 5 - Refik Fer 
an - Tan"bur tak.simi.. 8 - Tanburl Alt efen-
1 - Suzidil şarkı (Yandıkça oldu suzan), 

( 

f 
b 
ğ 

s 
d 
7 
n 

- Tanburl All efendi - Suzidil şarkı (Bir 
lgahla ey dllrüoa), 8 - Ta.nburi All 'etendi
uzlctll şarkı (Her bir bakışında neş'el, 9 -
a nburi AU e.fcndl - Yürük semai - (Ceyhun 
rayan dide! slryBJl)' 10 - Tanburl Ali efen
! - Saz semalsl.. 21: Memleket saat !yan. 
t: Konuşrr.a. 21.15: Esham, tahvilM, kam

s 
T 
a 
d 
2 
bl vo - nukut borsası (flnt), 21.30: Milzlk <Kü 
lik orkest:a - Şef: Necib AşJnn.) 1 - Llnd
er - Şarap yortu.cıu (Fantezi), 2 - Mun -
el - Vene<llk har.ırası <serena<i), 3 - Czer
!k - Güzel sau':ıtlın festivali (uıvertür), 4 -
letrlch - Flfrcler <Marş), 5 - Müller - La 
l)\ama şarkısı üıerine fanterl. 8 - Becker
kbahar (Melodıı. 7 - Nif'mann - Çarlston 

c 
n 
k 
n 
D 
p 

~ 
( 

G 
Dans), 8 - Rll~ag~r - Bir Entermedzo. 9 -
anglberg.:r - Küçtik toolantı !Revü - F!n -
rmedzo), 10 - Schieder - Dinle .. Keman 

e sövlüyor <t:ıngo). 11 - Heuberger - Şark
a. 22.30: Mü:ı:Hc - Melodiler - Pl 23: Müzik 
Cazband - Pl.) . 2345 - 24: Son aja~ haber 
ri •e yanniJ proğrarn . 

te 
n 
d 
( 

le .. ··············································5············· 
A.,kerlllı işleri: 

As' er'lk yok'aırrası 

k 
il 
lu 
n 
Sl 

Fatl!ı Asker!Jk Şubesinden: ı - Bu yıl as
erUlc ça~mıı. giren Fatih ve Eyüb kazaları 

e bu kazalara bağlı nahlyelerin 335 do~
larının ilk yoklamalarına 6 Şubat 939 gü
tinden 1ttba!ı>n Fatih Askerlik şubesi bina
nda başlanmıştır. 

k 
2 - Hergün sabah saat 9 dan öğle 12 ye 

adar bu doğumluların yoklamaları yapıla
ak ve 15 Mart 9~9 Çarşamba günü öğleye 
1dar devam edecektir. 

c 
k 

ş 

v. 
n 
la 

s - Bu lru'cı. müddet 1ç1nde ~r mük~Ilef 
ubeye m\iTae:ıatlc yoklamasını yaptırması 
;e yapt.ırmıyanlann askerlik kanununun 17 
el maddesi mucibince cezalandırılacağı 1 -
n olunur. .. ............................................................. -
~ • DoJctor c----. 
iırahim Zail Öget 
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Eeledly> hrşısmda; Plyerloti 
tLc.dcaindo 21 numıır.ı.1.ı hel' ~JJı 

u~~edea sonu 1ıa.s~ahrıııı k.aou• 

ilan Tarif em iz 
Tek sfttun santımı 

Birinci ıahile 
ikinci ıahila 
Üçüncü ıahüc 
Dördünca ıahilc 
iç ıahilela 
Son sahile 

400 
250 
200 
100 

60 
4D 

-
kuruı 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

Muayyen bir müddet; zarfında 

fazlaca mikdarda il!n yaptıracak
lar ayrıca tenzil!tlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpif edilmi§tir. 

Son Posta'nm ticarl :linlan:ıa 

aid ijler için pı adrae müracaat 
edilmelidir: 

İktisad Vekaletinden : 
1. - Avnıpa dericilik. yünlü mensucat ve pamuklu mensucat meslek mekteö

lerinde tahsil ettirmek üzer~ müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu talebelerjn 
clO> u dericilik. clO> u yünlü mensucat ve clO> u da pamuklu mensucat tahsili 
yapacaktır. 

2. - İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz bulunm.alan lazımdır. 
A - Türk olmak, • 
B - Sıhhati tam ve tahsil edeceği san'at şubesinde çalışmağa müsaid olma~ 
C - En çok 25 yaşında olmak ve askerliğini yapmış bulunmak., 
D - Maarif Vekaletı Bölge San'at Okulları tesviye ve elektrik şubelerinden. 

mezun bulunmak ve mektebi bitirdikten sonra en az iki sene san'atında çaıı,.. 
mış bulunmak. 

3. - İmtihanlar 15/3/939 tarihinde Bölge San'at Okulları müfredat programı· 
.na göre aşağıdaki dersle:-den olmak üzere Ankara, İstanbul, Bursa ve İzm:i11 
Bölge San'at Okullarında yapılacaktır. 

Matematik 
Mekanik 
Makine ve motör 
Meslek teknolojisi ve malzeme 
Lisan cAlmanca veya Fransızca> 

4. - Kabul edilen asgarl vasatiden fazla not alarak imtihanda muvaffak olan4 
!ardan muvffakiyet sıraı;ile 30 naınzed ayrılacaktır. Bu namzedler üç grupa tef.o 
rik edilerek meSlekle!"ine göre 31/12/D:S9 tarihine kadar Sümer Bankın Bcyko:ı, 
Feshane, Hereke ve Kayseri Fabrikal:mnda staj görecek ve mesleki fabrika 
kurslanna devam edeceklerdir. Staj müdetince kendilerine ayda 50 şer lira vec 
rilecektir. 

~. - Staj müddetinm sonunda fabrıkalarda yapılacak kurs imtihanlarında ve 
umumi çalışmalarında muvaffakiyet gösteren ve ahlakan mazbut olduklanna 
kanaat getirilen namzedler Avrupaya gönderileceklerdir. Bu imtihanlarda mu
vaffak olamıyanlar serbest kalırlar ve hiç bir hak talebinde bulunamazlar. İm· 
tihanda muvaffak olarak Avrupaya gönderilecek talebe, Sümer Bankın idare ve 
nezareti altında olmak üzere Eyllll 1940 tarihine kadar lisan kurslarına devam 
edecek ve 1940 senesi kış sömesterinde meslek tahsiline başlıyacaktır. 

6. - Avrupaya gönde:::-ilecek talebe Sümer Bank fabrikalarındaki staj ve Av
rupadak.i tahsil müddetlerinin bir misli fazlasile !ktısad Vekfiletinin göstereceji 
işlerde usta, ustabaşı veya fen memuru olarak çalışacaklardır. Bu mükellefiyeti 
tevsik etmek üzere Avrupaya gönderilecek her talebe bir taahhüdname vere
cek ve muteber bir kefil gösterecektir. 

7. - Talibler en geç 1/3/939 tarihine kadar ikinci maddenin üçüncü fıkrasın
da yazılı Bölge San'at Okullarından hangisinde imtihana gireceklerini göstP.ren 
bir istida ile aşağıdaki vesikaları İktısad Vekaleti Sanayi Umu.ın Müd-:irlüğüne 
göndereceklerdir. 

A - Nüfus hüviyet cüzdam. 
B - Askerlik vesikası .. 
C - Mekteb şehadetnamesi 
D - Hüsnühal varakası. 

E - Çalışacağı san'ata mütehammll bulunduğunu gösteren resmen tasdik e.. 
dilmiş sıhhat vesikası. 

F - San'at Oknlunu bitirdikten sonra çalıştığı yerlerden aldığı bonservisler. 
G - Altı aded vesikalık fotograf. 
8. - Fazla izahat almak i.stiyenler İktısad Vekaleti Sanayi Umum Müdürlüğ(l-

ne müracaat etmelidir~er. c407:. c7 93> 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. idare Meclisinden; 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Hissedarlar heyeti umumtyesi 28 Şubat 1939 

Salı g:ınü saat on birde Ankara İş Bankasındaki husust dairesinde sureti adiyede 
toplanacaktır. Şirket esas mukavelesi mucibince laakal yüz hisseye malik hisse

darların, hamil oldukl2.rı hisse senedlerini veya bunu müsbit vesaiki içtima gü

nünden bir hafta evvel Ankarada Şirket Merkezine İş, Ziraat Bankalarına veya 

Sümer Bank'a tevcli ederek birer duhuliye varakası alınalan rica olunur . 

RUZNAME 
ı. - Şirketin 1933 sene.si muamelat ve hesabatı hakkındaki meclisi idare ve 

mürakıblar raporlannın okunması ve tasdiki. 

2. - 1938 senesi bilanço, kar ve zarar ,hesablannın tasdiki ve idare meclisinin 
ibrası. 

3. - 1938 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tevzii hakkın.da karar it· 
tihazı. 

4. _ 1939 senesi mürakıblarının intihabı ve ücretlerinin takdir}. 

5. - Münhal meclisı idare azalıklarına muvakkaten seçilmiş olan zevatın in

tihablannın tasdiki. 

6. - Esas mukavelenin 26 ncı maddesine tevfikan müddetleri hitam bulan 

meclisi idare azalarının yeniden intihabı ve huzur ha.klarmm tayini. 
T. - Meclisi idare azasına ticaret kanununun 823 ve 324 üncü maddelerinde 

yazılı salAhiyetlerin itası. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ı _ Yüksek Enstitü talebeleri için aşağıda cinsleri gösterilen ayakkabıları 

açık e)c;fltmeye konulmuştur. 
J _Muhammen bedel (3575) ve muvakkat teminat (268,15) lira. 
s _İhale l-i/2/939 Salı günü saat 11 de Rektörlük binasında müteşekkil ko .. 

misyon tarabndan yapılacaktır. 
f - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenleri Enstitü Yur4 

AmJrliğin• müracaatlarL (619) 
Cinsi Mikdan Muhammen bedel Yelrıln tutarı 

Erkek talebe 
Kız talebe 

415 çift 
H çift 

8 lira 
'l,5 • 

3320 
255 

3575 



••ın••llllHllHllUIHHIHIHIUllllllllllffllllHftnlHlllUlllmUU .. 11&. 
Tftrk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU ~ = -------= -
~ dadır. Beşinci Keşide : 11 /Mart / 939 

sa11a1ı 11rramig~: 50.00 Liradır ••• § 
B•da• ltqka: 15. 'DO, 12.0}l, 10.0J l liralık ikramiye-

1.wle ( 20.000 't'e 10.000) liralık iki aded m:.iklfıt •ar:lır... _ 
Bu tertibdea bir IDilet alarak iftiralı etm~yi ihmal et- 5 

meyiniz. Siz tle piyuıonun mea'ud .,.. ~abtiyarlan aruına ~ 
ıtrmit olununaz... S 

allHllllUllHIUlllHHlllllllHHlllHIUllllllllHIUllllllHllUllftlDlllBllllDlllllllHIW il~ 
lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Cinsl ve mlkdan Tahmin tık İhale gnnn 
bedeli teminatı ve sautl 

(Albytız bin) adet kapsnı, ( ~ nz bin) 
çtrt sustalı kapsnı, (yoz yirmi) kilo 
çiriş, (yedi ynz doksan iki) kilo monta 
~visl, (dört ynz setsen kangal) ağaç 
çivi, (yoz yirmi) kilo çelik çember, (iki 
bin yedi yoz altını~) k.lo kabara çivisi, 
(iki bin) metre zımpara k8ğıdı, (dört 
yüz otuz iki) kilo ökçe perçin çivisı, 
(ynz ıeks1'n) k'lo ökçe t&kviye çivisi. 

Lira Ku Lf ra Ku 

~988 00 224 10 ~3 ·Şubat- 39 
Perşembe 

aaat 11 

144 kilo 9. katlı keten iplik :J 2102 40 157 68 23-Şubat-939 
216 • 3. .. • • Perşembe saat 14 
Nalça. 24500 (yirmi dört bin beş 735 00 55 18 23- Şubat-939 
ynz) çift Perşembe saat 15 
1 - Cinsi, mikdan tahmin bedelleri ve ilk teminatlan yukarıda yazılı 13 (on 

üç) kalem kundura malzemesı yazı:ı gün ve saatlerde açık eksiltmelerle 
Gedikpaşadaki İstanbul J andamıa satınalma komısyonunca alınacaktır. 

2 - Şartnameleri bede.ısiz olarak adı geçen komisyondan alınabilir veya her 
gün görülebilir. 

3 - 2490 sayılı kanun §artlarını haiz isteklilerin ilk teminatlarile yazılı gün ve 
saatlerde komisyona gelmeleri. (773) 

MÜHiM BiR TAVSIY E 
.Baş, Diş ve Romatizma ağnları•a, 

Nezle, grip ve soğuk algınlığına 
Karp tuirinl en çabuk ıa.teren en mllbim 't'e kat'I ille 

eo dir. 

SON POST~ 

RA 
"A 

KUMRAL ve SiYAH 
nakle 11hht lllÇ boyalımdır. 
lNOlLfZ KANZUK ECZAN~Sl 
BEYOCLU - IBTANBUL 

Dünya Beynelmilel Endüstri alemi 

-----------.Erişilmez bir kuvvet olduğunu (HORS CONCOURSl 

BAt.,I".,. Dl-' 
•UAIL .. AI N• 
K~S~R-

•ltme•hkla ınOcadele edS. 
ıılı u lıu"Uft e11 iyi ~re.ı 
ele• IHOllT ll•ll J• glyt• 
1111. Dılml mauhııın le ... 
rııa yıllı tıbıh1• gideri~. 
H•ıuel e lhtlkl lı lr trlk .. 
ılu yıp ılmıt olııı SHOllT 
LllllA ıdl bir Uloı gllıl 
yıkeııır. 

F'lyıtı ı 10 llrıdııı it h,. .. 
8atıt Jwf yalnıa ı 

.1. ROUSSE~ 
,... P'•tt•, 166 Bd. Hıuuın••• 

__,._..... llTHIUL, .. ,oğlu 
Tl111ı mırdaıu 12 No. I•. 

Mılııe.,.111 ılya ... ı etl lıılı ••J• 
ıs No.ı .. ••"'•mlıl ı1ıewı11ı1. 

.............................................................. 
Son Posta M8tbaası 

Neşrıyat Müdürü: Selim P..agıp Emeı; 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAK.LIGIL 

mükifab vermek suretile tasdik ve kabul e~iştir. 

Ç•p• Marka Hububat unlan : 
Sılılaatiaida 1ardı•a kollm'I 

Nefis baharatı : 
Yemeklerinizin leuet ~• iftiha lray.atıchr ... 

Tarihi tesisi: 1915 M. NURi ÇAPA Beşiktq 

VapurJarın kalkış sün ve saatleri 
13 /Şubattan /20 Şubata kadar kalkacak vapurlann isimleri, 

kalkış gün ve saatleri ve kalkacaklan nhbmlar. 

Raradeniz hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandınna hattına 

Karabiga hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hatbna 

- Salı 12 de (Aksu), Perşem~ 12 de (Tan), Pa • 
zar 16 da lBge). Galata rıhtımmd.ııı. 

- Çarşamba 18 de fAn ı alya), Cumartesi 18 ae (0~ 
gen). Sırkeci nhtınumian. 

- Pazar, Salı ve Pf'rşembe 9.30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

- Her gi.in 9 da (Marakaz) vapu:u sistemi vapurlar• 
d!ln bıri, Cumartesi ayrıca 13.30 da (Traıd. Toph.uıt 
rJhtımmdan . 

- ]JazartE:si, Carşamba ve Cuma 8.15 de (Trak) ay· 
rıca Çl\l'şamba 20 de (Saadet) ve Cumar-
tesı 20 de (Bursa) Tophane :.-ıh~mımdan. 

- Salı J9 da (Bursa), Cuma 19 da (Bartı:ı) Tophane 
rıhtımıncian. 

- Pazar 9 da (Tayyar}. Tophane nhtımından. 
- Çarşamba l!\ de (Mersin), Cuaıart~si 15 de (Saadet). 

Sirkeci nhtınundan. 
İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (İzmır). Galata nhtımından. 
Menin hattına - Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Sadık Zade) . Sir-

keci rıht.ımından. 

Merkez - Denizbank binam 
Telefon!ar: Acenteler) K~rak~y K6prtıbafı 

) Sırkecı Yolcu Salona 

42497 
42362 
22740 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 38000 lira olan muhtelif vagon ve lokomotiflere aid 98 k .. 

lem yay, susta ve susta kasalan 24/3/1939 Cuma gilnil saat 15.30 da kapalı ur' 
usulü ile Ankarada idare binasında aatm alınacaktır. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 2850 liralık muvakkat teminat ile kanunun uytıa 
ett.ili vesikalan ve tekliflıerini ayni gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reiali~ 
TerJDeleri lizımdır. 

Şartnameler 190 kU!'Uf mukabilinde Ankara ve Haydarpap veznelerinde ltr 
tılmaktadır. (742) 

Beşi de yedi ayhk dofmqlar ft Mfd.rlar. Fabt 

pyet aarin ve uyıfbrlar. Ba kadar nazik " ince 
cildlerine nual itina etmeli ? Hanri sabunla yıkamab? 

Mütehaaıalar diyor ki : Saf zeytin yafl ve yabm 
Palmolive sabunu kullaamala. 

Çnnk.i, Palmolive'in terkibinde aytin Pli vardır. 
Hiçbir hayvan y•Rı ve sun'i boya yoktur. Banan içio

dir ki Palmolive'in yath ltöpütG yumuphcı ve mini 
aüoilerin cildi için pyet faydalıdır. Sizin n ~ 
lannma aiizelli2' için Palmolive'i kullanınaz. 


