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~Yeni Haremler Tehir Edildi~ 
Ankara, 14 (Telefonla) - Mülkt, askeri fJe drvlet müesseselerine il Mesele ciddi bir etüde tabi tutulacak ve geni Meclisin gelecek 

dair baremlerin esaslı bir tetkik mefJzuu alduıu takdir edilerek 19391 kış toplantısında müzakere edilip kanun lıalini aldıktan sonra 1940 
mali yılında tatbikinden sarfınazar edilmi~tir. yılı Haziranında tatbik olunmaga başlanacaktır. 

Harb ya bu sene olacak, Asılsız endişelere 
yahut hiç olmıyacakmış! nn lüzum J10k! 
Fransızlarm düşüncesi: "Hitlerle Mussolini harbederlese fhaıyanın. b~n~a~ ıo se~e. evvel Tor~iy;~e 1 . . ı herhangı bır ıstıla ve ıstımlAk hedefı takıb ~ 

ne netıce alacaklanm hesabllyorlar i etmesi mustebad idise böyle bir ihtimal ~ 
L b.ugun bahse mevzu bile olamaz! _.1= 

1111 RIH 

Yazan: General H. Emir Erki/et 
On bir, on iki sene evvel, hizmet icabı, ulramıt ve memleketin genel erklnıhar

bazı Avrupa memleketlerinde yaptığım biye reiai faşist teşkilAtı umum kltibl, 
mesleği tetkik seyahatinda İtalyaya da (Devamı l1 incı "'Jlfada) 

Vali belediyede yapacağı 
ıslahatı kararlaştırdı, 

Ankaraya gidiyor 
Şehrin ikhsadi ihtiyaclannı 
karşılamak üzere yeni mü

esseseler kurulacak 

Donanmasını kuvvetlendirmekle meıgul otcuı Alman111Jft.tn yeni denizaltı filol<ınndan biri fntflıab ~ k.olayl&§DllŞ olduğundan 
Paris 13 - cJustfce>. gazetesinde Av., Avrupanın ft Fransanın mukadde • -··-·---·············-·· .. -···········-··- Vali ve Belediye ~i L~tfi Kırdar~ bu 

rupanın umumi vaziyetini tetkik eden ratı bu sene için tayin edilecektir. Bu 1e- M b' ~- Ankaraya. gı~e.sı muhteme~:-nı 
Frossard şöyle yazıyor: (Devamı 14 üncl1 aayf.ada) e us .wıanbul Beledıyesmin memur a 

inceliyen ve tefkilatın mesai tan ve tek-

İtalya dan Çine yaya seyahate çıkan namzedleri ::~~::k~..;:ı:!:'.::u~::;ı;.: 
--,. ni belediye kadrosunun taslağını ham • 

1 
Parti, namzedlerini 24 lamıf bulunmaktadır 

genç bir mütehassıs stanbul ~~~~~:.~de~~~- P. ~~~;:::::1ı-:~ 
sokaklarmda adam soymağa kalktı meb~ (=;~nci~:.da~ :;:;bü~~~-!!·~~=~ ıc:-:1 uııfllt•TGGr 

......................................... ········-········-··· ··········---·························-· .... -···-·-·--Al ber Jozef Mililer isminde İsviçreli yeye verilıniştir. İsviçrede bir san'at 

genç bir mütehassıs yol kesmek ve soy. mektebinden mezun. tahsil görmü§, iyi Ekrem Ko·· nı·gv in yanındaki kadın 
gunculuğa teşebbüs iddiasile, dün adli - (Devamı 14 üncü .a.yfada) 

Balkan Antantı Konseyi 
neler konuşacak? 

Sinayadatı bir görii.nQ.f 

BWtret 13 (A.A.) - Havas ajansı bil- ki toplantıaı Bilkr.,ıe 20 Şubatta ya)>lla-
41tıiyor: c:alttır. Toplantıya hariciye nazın Ga .. 

Ba8'm Antantı konseyinin önümüzde- (Dnaaı ıı inci ıavfadıı) 

Bayan Mefkurenin, Ekrem König tarafından Amerikaya gönderildiği, tayyare 
kaçakçısının bu suretle izini daha kolay kaybetmek imkanını bulduğu iddia 

ediliyor, işin aslı adliye tahkikab ile meydana çıkacak 

(Yazası 14 üneü sayfada) 



1 Sayfa 

1 Her gün 
--··-

Devletçilik prensipinin 
liberal tatbikat 
lhtigacı ile telifi _J 

Yazan: M.wttha Bh-ır• 

A şağıda tasavvur ettiğim bir te • 
şekldilü misal olarak veriyo • 

SON POSTA 

Reslrnll Makaleı •Atalar sözü• 

Oevcyı VRrdan u~rtan bir tutam ottur. Tek kelımelik iaifatm yaptığını bin sopa yapmaz. 

Birincilik kazanan 
Bir afitı 

Dir gazetede fU .atırlan okuduk: 

r ...... ----.................................... -...... , . . 
j Hergun bir fıkra ~ 
ı : 
~Karınlarını doyursunlar~ 
ı 

İ Tedbirli çiftlik sahibi, bir gün ıı. • . 
şağını tavuklara cırprı verirken gör -
mii§tü; darıldı: 

- Bu ne tdbirsizlik, dedi, günün 
birinde bir arpa buhranı olsa, çif tli1'

te buht.nan arpa-yı satar zengir. ol•.ı -

ruz. Sen bunu düşünmüyor, a1payı 

tavuklara yediriyor.sun! 

Ertesi gün uşak tavuklara mısır ve

riyordu. Gene çiftlik ıahibi gördü: 

Bir dans 
Mü.~abakası 

- Hayır, insan gübre olama, 
c'Hadise mal'llın. Abgündüz bir ,.azısmda. 
- !nsan &rulen emılı gübre!11 

Dedi. Biz ih~aasa. hilnnet eder.Is. Nerede kaldı ki Feyzi 
Ôzgen ismini ta§lya~ doktor bu tpı mütehusır.dır. Drolol
dur ve haktaki, insanın gübre dıllD. ~ aldulmm Jlbat Demek saffetini sWerd.L Buna derhal bir doktor 

•tmlftir·• 
iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

I 
Şubat 14 

Sözün kısası 
-···--

Demir gibiydik .. 
Çelik gibiyiz I 

E. Tala 

B u kozmopolit ıehlrde, §Um 
türlü tip bilhassa dikkate f& • 

yandır: 
Mösyö Tapon, Patagonya konsolosha: • 

nesin'Cle propaganda memurudW'. Uc\11 
lokantaların kapısında duran döner ke • 
babçıları gfbi, mensub olduğu devlet ~ 
o devletin rejimi hesabına, durup dinlenı. 
meden, çığırtkanlık eder. 

- Bayım.. bUyurun!. Buyurun bayımf, 
Pişkindir!. ' 

Vay o enailere ki bu davete kapılıtfı 
herifin yanına sokulur, ve lAbn alt ta ~ 
rafına kulak asarlar! 

- Duydunuz mu?. Havay hftkfuneti Öl 
ze taarruza hazırlanıyormuş .. 

-Ya! 
- Benden duymuş olmayın. Biz tmıı 

dostuz, malfun a? Onun için haber veıM 
meyi v.azife bMiyoruz. Havaylılar büınz. 
orduyu seferber etmişler. Hedefieri bu.! 
r.ası. 

- Yaaa! 
-Evet. 
Haydi, havadis g\ıti.. '°"ura bir gazete 

ida.rehanestne rastladı.. kapıdan içeriye 
daldı .. 

Erlesi gün 72, yahud ki 60 puntu yaıı 
ile bir serlevha: cHavay blı:e tam-nUI 
mu ediyor?.> - cTekmil Havay ordusu 
bize karşı seferber! .. > 

Mösyö Tapon şeflerinin takdirini, te84 
riklni kazanmıştır. Zira vazifeslnı yap • 
mış. Havay devletini bihakkin dost bt .. 
len ve ona dostane duygular besliyeıl 

Türic efk!n uınumiyesinl sarsmakla va • 
zifesi.nde muv.aflak olmuştur. 
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• 
lngiltere ile Fransa ı 

Parla, 1'okgodan 
izahat taleb etti 

• Filistin meselesinde 
Mısırın rolü 

E 

Yazan: Sellin Bacıp Emeç 

~i~ Alman g~ze.tesi lspa_~!a~ın antikomintern paktına icra Vekilleri heyeti hafta İtal!anlar "Demokrasiler §. eru. kıyılarından rnc1e vadisine 

•tırak etmesı lazımgeldıgını yazdı, lngilizler endişede! sonunda devamlı toplan- yenı bir darbe yedilder n l::iijJJ kadar bütün bir Arab llemirun 

F rankoyu tanıyacaklar 
939 bütçesi 
hazırlamyor 

diyorlar galeyan halinde bulunduğunu .söylemiye 
Londra l 3 (Hususf) - İngiltere w 3 _ Bu karar çok gecikmiyecektir. hlara başlıyor lüzum yoktur, İngilterenin Filistinde ta· 

Fransa hükfunetlerini bugünlerde bil· Muhakkak olmıyan bi nokta varsa Paris 13 (A.A.) - Figaro gazetesinin kiıb ettiği siyasetin kısml bJr netıcesi ol-
hassa meşgul eden mühim mesele, 0 da, tarih meselesidir ıc[ bu da azçok b"'Ankara _13 <.Hususi) - Vek!letler 939 Hong-Kong muhabiri yazıyor : makla bera'ber demokra.slıede totaliter 
Franko mükfımetiru hukuk.in tanımak urun ve fakat neticesi üz:erinde bütün utçe ~roJ~lerıni hazırlamaktadırlar. İc- cFransız Hindi Çintsi cıvarm.'da Hai • devletlerin nüfuz mücadelesinin de btr 
meselesidir. gaz.etPlere nazaran artık şüphe mev _ ra VekıUen Heyeti hafta sonunda de • nana yerleşen Japon kıta'lan büyük ha· mahsulü sayılmak l!zım gelen bu neti -
Yarın toplanacak olan Fransız ka • cud olm.ıyan hAdiselere bağlı buluna- v~ t~p~tıl~ yaparak Martın bırind va meydanlan ~a etmeğe ve harb ge • cenin uyku halinde bulunaıı kocaman bir 

bine~ıle Ça~amba günü mutad içtima- caktır. gunu Buyuk Millet Meclisine tevdi edi· m.Herinin dem.!rlıiyebilmesi için Haikeu alemi uyandırmı~ olduğu bugün bir ha-
mı ~·apacak olan İngiliz kabinesinin, İhtilaflı tek nokta da demokrat dev- lecek. olan 939 bütçesi üzerindi! göı"iş- limanını tarakla ternizlemeğe başlamlf- ki.kattir. Öyle bir ha.ki.kat ki İngiltere gibi 
:r:.r , h"ı...~ . . , melerıne b~~Iıyacakt lardır J nl afınd .. ·1 ~ anKo Ul\.uıuetmı tanımak hususun- !etler için acele etmekte fayda olup ol· .,. ır. . apo ar tar an gosterı en muazzam bir devletin her türlü takib va· 

1da kat'! bir karar vermelerine intizar mıyacağıdır. R faaliyetin manası §Udur: sıtası, Filistinde bir defa kıvılcımlanan 
edilmektedir. KraUık meselesi omanyada yeni Hainan, Hindi Çininın başlıca mer - İstik!!! ateşini söndürmek şöyle dursun. 

AYam Kamarasının bugünkü top • kezlerine tamamile haki'.mdir. Bu yeni J a· her terhib teşebbüsü, onun şiddetini ar-
lantısmcla, işçi meb'usu Artür Hender- ıt~ ~;ır~cro~?ı -d.~.iyast .~ngi~z mahfdel- levkifJer pon deniz üssü 400 kilometrelik bir me- tırmaktan başka bir netıce vermemiştir. 
Bon'un bir sualine cevab veren BSJive- flll:'.rın e · -'"en ıg.ıne gare, span~ a safede bulunan Hong-Kongu, 800 kilo • Bir zamanlar mukavemetten vazgeçil • 
kil Cem'berlayn, Franko hük:Cımetini FKrankollığınü ih~adsı lhe'hb' vetya .akleyhın1de H ··k" l D metrelik mesafede bulunan Manille'i ve mediği taktirde kendilerile müzakereye 
ta ra zenn e 'Ç ıır azyı yapı u umet e emı·r Muhafız nun::ık hususunda henüz hiçbir ka • · , • 1340 kilometrelik mesafede bulunan Sin· yanaşılmıyacağı beyan olunan Filistin 
rar Yerilmemiş olduğunu sö ı · tir. mıyacakt!ı.r. Bn mahfeJ'ler, Buırgos un mensublannın mücadelesi gapuru tehdid etmektedir. Arabları, diğer Arab memleketlerinbı 

BlJnun U
- - H d y emışFr k tasavvuru veçhile Don Juan tahta çı-z-erıne en erson, an 0 k . . . Bu merkezler, bu suretle Japon bom • mfunessillerile beraber Londrada bir Yu. 

hükumet;n· t w .l-~- anldlğı takdirde Ispanya ıttihadı da- Bükreş 13 (A.A.) - Üzerlerinde el baları civarında bulunmaktadırlar. varlak masanın etrafınd" toplanmıyı - ın arunnuıyacagına u.a.u.- hill h be h . _ . k . 1 .. 
Başvekilden teminat istemistir. Çem • . . ar .1ç ~ıştira etmeıruş 0 an Y.~- bombaları bulunan 25 kı.ş.i tevkif edil - Hainan adası, ayni zamanda Japon tay- davet edilmişler ve bu davetten evvel de. 
berlavn de cevaben, demişfu ki: nı ~ır otorıtesı altında tekrar teessus miştir. ya.t'elerinin Çinin cenubu ıark.isinin baş- mevıkuf tutulan ve Seyşel adasına sürü • 

- Hükfunet böyle bir teminat vere- etmiş olacakt.ı:- . . • Makam.at, nazır vekıili Galinescu'ya lıca noktalarına yapacakları alanlar len Ar.ab komite.sinin azalan serbest bı-
nıez. Çünkü vaziyet günden güne de· İngılızlerın end:işesı karşı bir suikasd mevzuu bahsolduğu için de mükemmel bir üs teşkil etmek • rakılmışlardır. 
ğişmektedir. Esasen bu hususta Paris l.ondra 13 - Alman Angriff gaze- hakkındaki şayiaları ne teyid, ne de tedir. Adada bir tahtelbahir üssü tesis Bu müzakere teşebbüsün ilk safhasın. 
'1üklimet1le daimi temasta bu.hmuyo.. tesi, Franko'nun zaferinden sonra İs - tekzib et.tnektdirler. edildiği taktirde Siagapunın şarkına gi- da karşılaşılan ilk müşkül ise Arab mil
ruz . .,. panyanın antikomintern pakta iştira'k Suçlular cDemir muhafızı teşkilatr1a den bütün ticaret yollan tehdid altına liyetperverlerinin iddialarını artırmaları. 

Bacwekiün bu cevabını kafi görme • etmesi llazun geleceğini y;:&maktadını mensub olduklarını bildirmişlerdir. g~ olacaktır. Filistinden İngiliz mandasının kaldırıl' .. 
)en Henderson, hiç olmasa Franko hü- Angriff'in bu iddiası , Londrada büyük . Pa:is 13 - Donnadien, Romanya va- Fransa izahat taleb etti masını, vakti.le yapılm17 olan Balfur bc-
krtmetitıi :tanımadan e~el meselenin bir endişe tevlid etme4ttedir. zıyetini cEpoque> gazetesınde şöyle mü- Tokyo 13 (A.A) - Fransa sefiri yannamesinin reddedilmesini ve Filistin 
~vam Kamarasına arzedilmesine dair İyi haber alan Londra mahfilleri, talea ediyor: Henry':ıiin ziyaretine dair hariciye ne- ile İngiltere arasında, tıpkı Irakla İngil· 
Çemberlayn'den teminat istemiştir. bu şekilde bir teşebbüsü tama.mile müs Bu anda Romanyada. kralıık itimadına zareti tarafından neşredilen bir beyan • tere an.sında olduğu gibi bir anlaşma 

Bövle bir teminat vermeği de redde- takil olmak istiyen Burg<>s hükOmeti- dayanan hükfunetle emirlerini Berlin - namede sefirin Hainanın işgalr hakkın • yapılmasını istemek olmuştur. 
den Çemberlayn, Franlko'yu tanımak nin bu arzusil~ telif etmenin güç ol - den alan gayri meşru bir teşekkül ara • da izahat taleb ettiği bildirilmektedir. Azim aksi tesir yapacak olan bu taleb-
keyfiyetinden mütevellid bütün mes'u· duğunu beyan etmektedirler. sında aman.sız bir mücadele yapılm::ıkta- Beyannameye göre Airita sefire işga- leİ'frı bu şekilde kabulünü İngilterenin 
liyetin hükfunet tarafından deruhde e. Yeni bombardımanlar d~r. Bu _mücadele kat'idir. Bunun içindir lin askeri ihtiyaçlar icab ettirdiği müd· düşünemiyeceğinf söylemiye dahi lüzum 
dileeeğini söylemiştir. Madrid 13 _ Alicante ile Valansiya kı Demır muhafızların çılgınca hareket- detçe devam edeceğini bildirmiş ve Ja- yoktur. Bundan dolayıdır ki Londra mü· 

Londra 13 (A.A.) - Bu sabahki İn- arasında bulunan Jativa'nın nasvona • lerd~. ~-uiunduklarını ve hükıimetin de ponyanm Hainanda arazi emelleri besle- zakerelerinin yapılmasında, Arab dava -
glliz gazeteleri. şu hususlara muhak - list tayyareler tarafından dün ~mbar- e~ buyuk azim ile mukabele ettiğini gö- mediğini ilave etmiştir. sının teferrüatına kadar her kısmını iyi 
kak nazarile bakmaktadır: dınıanında 100 kiJi ölmüştür. ruyoruz. ~ir ~ubafız hareketinin Roma 13 (A.A.) - İtalya, Hainan ada- bilen Mısır başvekilinin tavassutuna mil.-

! - Fransa ve İngiltere Gen«al Diğer taraftan Alicanteye üç motör. m __ emleket ıçmde , derın_.ta?riba.t yaptığı in sının Japonlar tarafından işgal:iıi• me • ~acaat ~ilmiştir. Ç~nkü İngiltere iy1 bi-
Franko'yu tanımak üzeredirler, Hl 5 tayyarenin dün yaptığı hombar _ kar. olun rr_ıaz. Fakat hukumetın bu hare- serretle karşılamıştır. Çünkü bu hare • hyor ki, son hacllseıer, Mısırıılann gör.l· 

2 -- Karar Londra ve Parls tarafın· dımanda da 20 ~i ölmüs ve 5 5 kişi 1'..eti tenkıl . yolunda . gösterdiği azim ve kette büyiiJıı dem<>krasilerin nüfuz ve ııü aç~~ ve kendisile beraber hareket 
dan müştereken ittihaz edil€Cek ve ay• yaralanmıştır. Bugün de Madrid bom· karar saye~ınde De~ır muhafızların hak- haysiyetine indirilmiş bir darbe görmek etmediıkleri taktirde bir başka büyüle 
ili zamanda iJAn edilecektir, bardıman edilmiftir. kından gelin~eği umid edilebilir. tedir. balığa lokma olabilecekleı:-inin Mısırlılar B. d Bunu yazan cCorriere Dellı Serra. ŞU· ı:rafından anlaşılmış olduğunu görmüt-

Almanyaya hucum edeni Fizik kitabları tetkik :r . oçent hak~ında nu.~~~:di:.:.krasiler lly>k oldukları- ~undan dolayıdır ki Filistin davasının 
,'merı·kan nazırı edı·ı·ıyor verılen kar2 rı ıptal nı buldular. Alınany!mm meşru menfaat- Y~ni bir safhaya girmekte olduğunu id-,Jt • • lerini ve tarihi haklanm görmek istemi- dia edenler ve Mısınn tavassutundan bü-

Nevyo:rk 13 (AA.) _ AJman ajan- Ankar:a 18 (Husustl _ Maarif Ve • e'tırdı yen kör siyasetleri Uzakşarkta cezasını ~k netice~er bekl.Lyenler çoktur. Bu ~n· 
1J. bildiriyor:. klleti mekteblerde okunan fizik kitabla- _. bulmuştur. Bunun bize daha yakın yer- ızann yerınde olup olmadığı ise bir ba1-

tız.ririd tet'kikl t w b 
1 

Ankara 13 (Hususı) - İstanbul Ü· !erde Avrupa Jnt'asında ve Akdenizde de k a meseledir ki icabında v~ sırası gelince 
Ziraat nazın Wallace, dün bir nut- ~ • .+ B e __ 1 ___ ,.,~: tyatp ıbrmula~;. aş~ - ;nivers~resi devHetler umumi hıxkuku akislerini hissettireceği zam.an uzak de- ondan da bahsetmek mümkündür. 

kunda Almanyadaki rasist politika~ .. ~.ır. u u.__~ s an unıversı - dnN>nti Orhan Arsal k d ' · · T ı... 'd t--' A..v. ..... 1 b -~-· • en ısının raı.r ğfldir.> Selim Ragıp Emeç 
şı detle hücum etmiştir. .,..n ~~t erinden bazılal'lnı ur aya da- zon lisesi fransızca m 11. 1. v. k·l ' 

et etmişt' F'zik kit bla t 1 b · ua un ıgıne na 1 H" d M f 
Nevyork Times gazetesi, bu tenki - ~aha ~· 1 

. & n . a: enın hakkındaki kararı Devlet ŞU.rasında ip lngilterenin Akdeniz ve ana '" Us Umanlarile Mecusiler 
din İckes'in Cleveland'da söylediği ~ urttfade edebıleceklen hır hale tal ettirmiştir. arasmdakİ çarpıs_ malarda 
nutuh.."tal:(beri kabine azası tarafmdıan konacaktır ------ - vatan filosu müştereken 
:Almanya aley~ sl:Syle.n.miş en şid • Amerı"kada Panamr. 1 k 50 kişi öldU 
detli nutuk olduğunıu kaydediyor. Mal ve Varidat müdürleri G nın manevra ar yapaca Bombay '3 (A.A) - Mecustı.erle 
Nazırdan sonra Jan Masarydt &az ar.asında yeni terfi V8 nakiller mudaf 8 aSI manE Vraları Londra 1.3 (AA.) - Amir~llık ma- Müslümanlar arasında Kavnpur'da çı 

alarak orta Avrupadak:i karanlık vazi- • . k~ı gelec:k ~y'lar uı.rfında Ingiltere.. kan kanlı hadiselerin şimdiye kadar 
yeti çizmiş ve Sovyetler Birliğ'ile A • An.Jcaı:a 18 (Hususı) - Malıye Ve - Vaşington 13 (A.A.) _Amerika do· nın Akdenız fılosu ile Anavatan filo - tesbit edilen bilA.nçosu 50 ölü ve 200 
merikanm da '•tirak ed gıv· b 1_: illeti yeni b. ir tayin ve terfi listesi ha- nanm:ısının Panama kanalını müdafaa sunun bir k~~ mü.ş. t.ereken yapa - yaralıdır. Bin. den fazla aile polis hima· 

1
'i' ece eyneuur 1 ....... ..+- B ~~ .. te f' d cakl d nı ta1iml ind eh rd lel bir konferaıwn toplanmasını teltlı.f zır~::-· . u -eye gore r ı e en için yapılacc.k manevralara aid hazır. an e z. e~ ~ogrammı yes ~. ş. 1 en çıkmıştır. Mağ:aza • 

etmistir. malrnüdurlen şunlardır: lıkları Kuba'da Guantamano üssübah- neşretmektedır. Harb gem.iıle:ınden ba· 1ann buyük bir kısmı kapalıdır. Ka . 
• İpaaladan KA.mran, Suruçtan Ali, Bu- risinde dün tam bir mahremiyet için _ z~ları Fransız ve İtalyan limanlarını nşıklıklar devam etmektedir. Polis w 

Dahiliye Vekaleti Müsteşar !anıktan Fevzi. Posoftan İhsan, Kağız • de bitirilmiştir. Amiral Kalbfus'ün ~:~~.~::.~~~~~: ................................ ?.~!:!:.~taatı takviye edilmiştir. 
mandan Muharrem, Refahıyeden Celal, kumandası altında bulunan ve taa rru- ..................................... __ .... _ 

mUaYİnligİ Erganid~n Yaşar, Ovacıktan Zahid, Aşk- zu ifa edecek olan bu cbeyaz:. filo bu S•b•htan aabaha: 
Anbra 13 (Hususi) - Yeni ihdas olu· kal~en Rüştü, Kuruçaydan İhsan Eruh- sabah denize açılmıştır_ Amiral An • 

nan Dahiliye VekAleti müsteşar muavin- tan Fahri. Şirnaktan Abdürrahman. drew'in kanalı müdafaa ile mükellef 
ıliğine İıı,tanbul vil!yeti ida:e heyeti aza- Tokat varidat müdürü Osman Rizeye, olan «siyah> donanması da harekete 
smdan Sabrirlin tayini yüksek tasd'llka Rize varidat müdürü Şükrü Tokata, Te- geçmiştir. Bu donanma beyaz tarafın 
Octıran etmiştir. kirdağ defterdarı Hüseyin Hüsnü Zon • Amerika topraklarında bir üssübah • 

lstanbul müddeiumumisi 
An karada 

Ankara 13 (Hususi) - İstanbul müd • 
de~umumisi Hi:k:met Onat bugün buraya 
gelmiştir. 

Maarifte yeni tayinler 
Ankara 13 (Hususi) - Dil - Tarih P'a

küültesi müdürü Adil Kadıköy birinci 
or.ta okul türkçe muallimliğine, İzmit ilk 
te'drisat müfettişlerinden Ziya Gürel ~ 
kara merkez müfettişliğine tayin edil • 
~lerdir. 

Vekiller Heyeti toplantısı 
Ankara 13 (HUSUBt) - İcra Vekilleri 

Heyeti bugün öğleden sonra. uzun devam 
eden bir toplantı yapmıştır. 

guldağa, Tunceli defterdarı Cemal Te - ri tesis etmesine mAni olacaktır. Her 
kirdağlna, Çorlu malmüdürü İbrahim iki tarafın kumanda heyeti diğerinin 
Beykoza, İstanbul milli emtak müdürü bütün tedbirlerini ve projelerini kat • 
İz?.ettin millt em.lAk müdürlüğü merkez iyy€n bilmiyor. Her ik itaraf da ayn 
muavinliğine nakledilmiştirdir. ayrı ş ifrpler kullanacak ve bu şifreleri 
Divriği malmüdürü İbrahim, Balıke- ancak hakem vazifesini gören Amiral 

sir varidat müdürü Cemil, Babaeski mal- Bloch açabilecektir. Manevraların bil' 
müdürü Haydar, Pasinler malınüdürü kısmında bulunmak istiyen Reisicüm-

Şevlti Vekalet emrine alınmışlardır. hur Ruzvelt ihtimal Perşembe günü 

Belçika Flamanları maarifte 
muhtariyet istiyorlar 

Houston knuvazörüne binecektir. 
Üç hafta sürecek dlan bu manevra· 

lara 140 harb gemisi ile 600 deniz harb 
tayyaresi iştirak etmektedir. 

Brüksel 13 (A.A..) - Bazı Flaman 
şahsiyetıert ve teşekkülleri kü~ıtür€\l Belçikada beş casus yakalandı 
muhtariyet lehinde mücadele açmı.ş • Brüksel 13 (AA.) - La Li'bre Bel
lardır. Tahmin edildiğine göre, hükÜ- gique gazetesi, 5 kişinin bir ecnebi 
metten ilk ~tenecek şey ~elçika Ma - devlet hesablrıA casusluk yapmakta ol· 
arif ve Mezahih Bakanlığının blıi Fla- duklarından dolayı Belçikanın cenubu 
man ve diğeri Valon oJmak üzere ilci şarkisinde k~in Cincy'de tevki! edilm~ 
kısma ayrılması olacaktır. olduklarını haber vermektediır. 

Baş ve ayak 
Hükumet teşkilAtı bir uzviyettir. Beyninden tırnafına kadar ayni hayati.. 

yeti göstermeai lhımdır. Ehemmiyetıriz de olsa bir tarafı aklarsa bünyen.fn 
faaliyeti bozulur. Bu mekanizmanın her parçuı. ayni enerji vı ayni lnti • 

zamla ~lemelidir ki verimli olabil'li n. Ular. organhasyonunda bu sıhhati 
gösterebildiğimizi iddia edemeyiz. İnkıllbm ana yollan dzerlnde çalışan 
başlarla bu istikamette yi1riimelerl !Azım gelen aya1darın ayni kudretle h~ 
~eket etm~d:iklerinden şüphe etmemeliyiz. 

Bir misal ile 'kanaatlmiıı tesbit edebllıirl!E: 1 N+ Vekili Ali Çetinka.ya 
müşahhas bir idare ve enerjidir. Radikal i§ yapmasını bilen bir devlet 

adamıdır. Geçi:!n yıl İstanbulun imarına bir yardım olmak üzere nafta tahsi· 
salından dört yüz elL bin lira ayırdı. Boğaziçini yirmi yıllık bakımsızlıktan 

kurtarmak fikrile Bebek - İstinye yolunun açılman için İstanbul belediye~ 
ne verdi. Her işde parasızlığı ileri süren bele-diye artık bu iddiada bulu • 
namazdı. Yalnız bu yoJ için kendi.sinden beklenen b1r 1f vardı. Yol O.zerindeki 
tahta yılmlannı iatımlA.k edecektL lstimlAk bedelleri de bankaya. yatırı! ,. 
mıştı. hkat belediye bu işde o kadar ağır, o kadar fstelW.z hareket etti tt 
'bir yıl geçtiği halde henflı: bir viran yalı yı'kılamadı. Kanuni, Marl sebeb • 
le.rden balı9edilemezdi. Çilnldi. böyle sebebler gene kanuni veyahud idari 
hareketlerle izale edllebilirdt. 

HülAaa, f1mdi vutyeti: g5rerek anlıyoruz ki radikal if silteınl henüz İs .. 
tanbul belediıyeiinln progr~da- y~ bulmnamıitır. 

Bilrlıa.n Cahil( 



Belediyeciler: "Müzeler idaresinin 
tarzı hareketi şehrin imannda 

müşkülatı mucib oluyor! ,, diyorlar 
Müzeler idaresinin muvaffakah olmadan herhangi 
bir bina yıkılamadığından imar hareketine mini 

olmıyacak yeni imkanlar araştırılacak 

SON POSTA 

!Numan Menemencioğlu 
dun şehrimize geldi 

Şubat 14 

Maden istihsal ve ihracatımız 
mühim miktarda arttı 

Memleketimizde çimento istihsal ve istihlikinfn de 
artmakta olması yurd imarının 

ölçüsü olmak bakımından mühim addediliyor 
Dünya madencJ.llAlnde 1938 yılında blr ek- ---...................................... ·---·-

sllit kaydedilmek~ olmuma ratmen mem- J 4 Büyük Artist 
leketimiz madenclliltnde bunun a.ks1ne ola- AKİM TAMİROFF 
ra.k barlz blr artış vardır. 

1937 J'l}ııım on ayında 1,eeo,000 ton taş ANNA MAY WONG 
Emlnanü meydanı ~nişletfldilcten 1 yol yapılacaktır. Süleymaniye camisi • kömilrü latihAllne mukabil 1938 yılının a.y- LLOYD NOLAN 

IO~a burada yapılacak bi~alann, ca • nin etrafındaki binalardan mühim bir n1 mtld~ti sarfında bu miktar 2,191,000 to- CAİL PATRİCH 
mının ~a tarzına yakın bır mimaride kısmı istimlAk edilerek yıkılacak, yer- na Jiibelrulştir. Keza 89,689 ton ıtnytt kö - en büyük filminde 
yapılmasının kararlaşt'ığını yazmıştık. ]erine yE>niden binalar yapılacaktır. mtlrü ~ 107'752 tona ballt olm.Uft,lD'. GANG STER ı• N 
Belediye, Süleymaniye camisinin et • Vakıflar İdaresi, imaır hareketlerin- Dünya demir sa.nayUnJn 1938 yılı içinde 
rafındaki binaların da, Süleymaniye de belediyeye müzaharet ettiği hal • buhran i8';lrml§ olma.sına ratmen de bir yıl 
camisi tarzı mimarisine uygun bir fe- de, Miizeler İdaresi tarihi noktai na • eTVelln 10 ayına nl.9betle krom ihracatımız 

~lde olmasını kararlaştırmıştır. zardan birçok itirazlar ileri sürmekte - Hariciye umumi k4tibi Sırkeci artmlf '" 155,023 ton 1'11,501 ıtıooa çıkmıf- K A R 1 s 1 
Vakıflar İdaresi burada Sinan siie.!l dir. Adliye sarayının iınşaS'l için mü· vtasyonunda tır. 

vücude getirmek için teşebbüse geç - ıJelerle belediye ara!nnda baş.gösteren Almanya ile yapılan 150 milyon Sanayi plA.nınm tat.bltatı ilerledikçe me.-
mişii. Siteyi vücude getirecek para ihtilaf henüz halledilmemiştir. Vali ve marklık kredi anl~asını imza etmek den laUhsalA.tım:ı.ın da gtttıkQe a.rtacalı ve 
bulunamadı~rından ancak caminin ta - Beledive Reisi I..tltfi KıTdar, Ankaraya üzere bir müddet evvel Berline gitmiş gerek da.hlll 1st.ıhlltln ,. gerelı::ae 1hracatm 
mirile iiktifa olunmaktadır. gittiği esnada imar hareketlerinde mü- olan heyetim.izin reisi Hariciye VekA - buna. müvazt olarak Jilmı.ecett muhalcbJc 

fstanbulu imar ederken Vakıflar f • zelerin engel olmaması için l~zım ge • leti Umumt KAtiıbi Nwnan Rifat Mene- görülmektedir. demJr made-
daresi BeJıediyeye müzalharet edeceği len vcrfore basvuracak, eski eserleri mencioğlu, heyet döndüğü halde !eda· Fllh:ı.t1ka Etı~~~!m 01~~,.., .... _ .... _ 
'b' Bel d' d S"l · i · i k . · .ti · 'beled' '1 t · · ed'l k " Alın d k 1 nl işletmesi ıatı.~u.ta başl-..ıa~ - ..,.... a-gı ı, e ıye c u eymanıye s tesın oruma cem1ye nın ıye ı e ~- vı ı me uzere anya a a mı.ştı. tonl k bir deınlr oe'1'berln1 

vücude lYetirmek icin Vakıflar İdaresi- ki mesai etmesinin imkanlarını araştı- Tedavi~~ biten ve sıhhi vaziyeti tama - ~=~~k8!!ır sa.n~yi merkezine na.tıet.D:ı14, 
ne yaroımda bulunacağını vadetmiş - racaktır. ~ne duzelen Numan Menemenci.oğlu bundan bafka. 40,000 1ıonluk blır miktar da 
tir. Belediye imar şubesi, caminin et - Kanunen müzelerin müdahale ettiği dün sabahki Semplon ekspresile şehri- Dlvrlktıe nakle amade bir vaztyet.t.e depo e
rafmı açmağa karar vermlıftir. Mua:ı - binaları her ne suretle olursa olsun mize gelmiş ve ailesi erkanı tarafın - dilmiştir. 
zam bir site olacak olan Süleymaniye yılkmnk kabil o1mamaktacır. AlAka • dan karşılanmıştır. Dlvrik demir madenleri 18t1hs81Atı Kara
camisine giden yollar kAmilen düzel • darlann iddialarına göre müzelerin Kendisile istasyonda görüşen gazete- bllk demir ımnayll merkezl.m1zln lht.t:yacmı 
tılecek, mühim bir kısmı genişletile • bu ~ekildeki müdahalesine bir çare cilere Hariciye VekAleti Umumi Katiıbi ta.rşılıyacak blr hale getirlldlltten başta 
eektir. Seyyahların Beyoğlundan ca. • bulunmadığı takdirde İstanbulda bir şunlan söylemiştir: m1ltealub senelerde ha.rtç pi.yasalara lhra -
miyi ziyarete kolayca gelebilmeleri i- taşı bile yerinden oynatmak kabil ola- c- Bu anlaşma iki devlet arasında- cat yapa.bilecek te.fkllltın kurulmasın& ıe-

Amerikada en bUytık sinemalarda 
aylarca göst6rllen ve sinemamızda 
da bOyük mu vaffaklyetler kaza· 
nacak, olan Paramount Şirketinin 

Fransızca sözln mllthiş heyecanlı 
çin Eminönünden buraya en kısa bir mıvacaktır. ki ticari milnasebatın umum! kalkın • çllecct.Ur. Gangster ve macera filıni 

KIJltlJr işleri: Y A A 1 N M~t!nelordeıa 
ıtibaren 

ması üzerine yapılmıştır. Krediden bil· 938 1J}ı on ayı içinde çimento fst1hsal ft 

hassa ukeri malzeme üzerinde isti - ıatlhlAt.1 de tezayM et.mLş ve 136,()86 t.ona 
fade edeceğiz. mukabil 255,942 tonu bulmuştur. Çimento ıs-

Etin narka uyçun flatla tatıtı Tarih muel'lmlerl ve ilk tedrisat Diğer devletlerle yeni bir ticari an • tıhllklnln arll§ı yurd ima.nnın bir ölçüaü ol-
temin edilecek mOfettı,ıerl toplandllar 

AL KAZAR 
laşma yapılıp yapılmıyacağı hakkında mak bakınıından bilyilk bir hUı9Uı8iyet1 halz-

İki gfln evvel şehrimizde et narkı 5 Maarif Şurasına hazll'lık olmak ü • şimdilik malô.matım yoktur.> dlr. 
kuru., artmlmL,<nır. Bu artıştan sonra zere dün de tarih muallimlerile, ilk ========~==========-=========================-====
kasablaroa etin narka uygun olarak tedrisat müfettişleri ayn ayn toplan
•tışının teminine çalışılacaktır. Dev - ımslardır. 

let Ziraat Kun.ıınu, et narkınm yük • Oniversiteli gençler seyahatten 
1el.mesinden sonra da normal şekilde <'BndOler 

et kesimine devam etmektedir. Kuru • Otuz üç kişilik Üniv~rsite kafilesi 
mun Fmd~lik :;t _kesim~ni. artırması ve Avrupa seyahatinden dönmüştür. Hu~ 
bunu teh1:11 butiln et ~htıyacını. karşı- kuk doçenti Hıfzı Veldetfn reisliği al
lıyacak hır ~i~ara yükseltmesı mev· tındaki Üniversiteli gençler, Bükreş, 
wuubahs değıldır. . Varşnva, Berlin, Münih, Viyana, Peş· 

Kını.mı, he~eyden evvel .pıyasada 
1 
te, Belgrad ve Atinaya uğramışlardll'. 

nAmn rolfi oynıvarak et fiatlannm Kaf'Je ...... ·s· dil R kt" h t t • • • 1 1 n:;l ı n e ore seya a e • 
yersi:ı biT yükselmesıne mani olacak rafında izahat vermiştir 
ıted'birl almakla iktifa etmektedir. Şa· · 
,.ed toptan veya perakendeci kasabla- Mııı ,/' f'&. 
rm etin pahAlılaşmasında Amil olacak "" flı ,,rr n I 
bir hareketi ve halkın belli başlı gıda- Milletıararaeı hava nakliyat kongresi 
!arından biri olan et fiatiannda lüzum- . . 1 

b' "k 1 t .. 1- ö "ld" -.. Mılletlerarası hava naklıyatıru ko · ı 
111z . ır yu. seme emayu ~. ~ nı u~ laylaştırmak kongre.si.ne iştirak ederek 
takdırde Zıraat Kurumu butün şehnn , hh 1 dün bah Arık mura as arımız sa · ara • 
et ihtiyacını karşılıyacak ml'ktarda et d h . . 1 ,..., 4.+ı an şe nmıze ge .... ı"'lwr. 
testinneğe baslıvacaktır. H t G" rükl u M"dü....:'. · · eve , um er mum u nu 

Beledlyııı tehsllAtının muntazam M hm. d N di G"nd" 1 M 
k 1 t a u e m u uza p ve a • 

bir fakilde yapılması arar •• ı 1. V ,_~ 1 ti 'd t "d" " .. ıye e.l\.d e varı a umum mu ur 
Belediye muhasebe mudurO. Muhtar, muavini Nihad Ali Üçüncüden mil • 

öün Şehir Meclisi salonunda muhasebe rekkebdir. 
şube müdürlerilc şeflerini toplıyarak Kongre 21 Subatta Londrada topla· 
bir gl>rilşme yapmıştır. Toplantıya tah- nacak vf' tayyarelerin muhtelif mem • 
silAtın muntazam şekilde ..ıapılabilme- leketlerden a1acaklan yağ ve benzini 
linin tmkanlar aranmış, kenar semt - gümriiksüz olarak almalan ve tayya -
lerde şubele::- mevcud olmadığından bu relerin muhtellf memleketlerde müm
ralarda tahsildarlık ihdas edilmesi ka- kün olan her türlü lrolaylıklan gör -
rarlaşmıştır. . mesi mf'vzulan etrafında çalışacaktır. 
Ankara caddeaı ~lektrik f&bekasl Heyetimiz, dün ırkşaın Semplon eks • 

deCU•tırlllyor presile hareket etmiJtir. 
Elelrtrlk ~letmesi, asfalta çevrilen 

Toplantılar: 
Anltara caddesindeki elektrik şebeke • 
atni şimdiye kadar değiştirmemişti. Bu 

hafta şebekeyi değiştmneje lta'lbpn DDn iki eenaf cemiyeti toplantıaı 
ftletme ile yol müteahhidi araslnda ih- yapıldı ~ 
tlllf çBmıışsa dA belediyenin mildaha • 
.._.

1 
-ı..ak · cıe.ıw.....ı...;1..,.esine l.aa _ X.,naf cemıyetıer1 umum! heyet tıoıplantı-

ısıı e ~ enm 5.1.1~uu.u.o ~ lan devam etmektedir. Dün öt~n nvel 
lanabilmiştir. Kapıcılar '" öğleden .oma da Sucular Oe -

Cihangir caddeel lhaa. adlldl mlyeUer1 h~ti umumiye topla.nt.ılan B -
Cihangir caddesijnin adtlt ifn$lata mlnönU Halken salonunda ya.pılnıtftu'. Top 

. . .. . Iantılarda yıllık meaal raporlan ve bllAnço
Clün 13 bin lıraya muteahhide ihale e- ıar tetkik •e kabul edJidllı:ten .onra yen! 1-
dllınlşttr. Üsküdar ile Şile arasındaki dare heyeti intihabına geçllmlft.lr. 

btr kı!ım y<>lun da inşaatına yakında YDca OlkDden yetltenler cemiyeti 
başlanacaktır. 

~~~~~~~~- (Yüca 'Ö'lküden Yetlpnler Cemlyet.1) dün 
Bir mahalle bekçisine otomobil çarptı Kınnkapıdakl merkez binasında senelik iç -

tımaını yapmııtır. Eski idare heyet.lnln is -
Stı'ltanlUımed Caıikurtaranı mahalle tlfa etmesl üzerine yapılan intlhabda yeni 

bekçisi Hamza, dün Köprüden karşı ta. idare heyeti fÖYle te§ekkfil etml§tir: 
rafa geçmek isterken şoför Mulılb Din· Reisliğe Haldun OSman Menteşeoğlu, lkln
çerln idaresindeki 1898 numaralı oto- el reisliğe Rauf, kMibl umumJllğe: Faruk, 

. veznedarlığa İllran Ha.san. A-mlıklara Neza-
mobiltn sademesınt! ma~ kalm~. hat HUsntı, Mefharet, müfett.ışUfe Muammer 

BU iPEK Sinemasında AKŞAM 
FiLME ÇEKiLEN ve ~!NEMALARDA GÔSTERILMESl BUG0N0N EN BÜYÜK HAntSESl OLAN HEYECAN • FE

DAKARLik • VAT ANSJı~VERLlK hisleri arasında BÜYÜK BİR AŞK MACERASI 

ATEŞ ÇEM BERi 
1938 seneısinde yapılan EN ı\. ÜTHIŞ ve Jo~N MUAZZAM FiLM. lnsam HEYECAN VE TEESSÜRDEN TİTRETE
CEK SAH'SELER Baş Rollerde : (BEN BiR CASUSTUM) Filminin unutulmaz yaratıcısı MADELEINE KAROLL 
ve HENRl 1''0NDA Sayın Halkımızın Dikkat Ntızanna: Amerikalı Rejisörlerlnln iki sene evvel memleketimize 
gelerek ilerleyiş ve inkil4blartmuı, ATATORK'Qn Husuı.t bay11Uanna dair tariht ve ebedt klymeW sahneler 

en salahiyetli bllgllerile filme alıp Amerika CUmburrelsine takdim ettikleri 

Y E N 1 T 0 R K 1 Y E ( Türkçe söz/il ) 
Filmi Amerlkada TÜRKÇE ;,ÔZLO olarak yaptırılmış ve memleketimize getirtlmiı, ve programımıza ilave edilmiştir. 

Yann akşam SOMER Sineması 

Memlekettmiıde bir yenilik teşkil edecek ve Jstanbul halkının ktıtle halinde 
koşup seyredeceği Amerikan Radyosu ve Şan Kraliçesi 

A L 1 C E . F A T E 'ala 
Muhteıem temıili büyük temaplı ve zengin 

MiLYONERLER REVÜSÜ 
Filmine batlıyor. Büyiik Yıldııı bu fllıade ' raı danı lcad ve 8 yenl t•rkı tegınni ediyor. 
Cidden Göıı kamaştınoı lükl ve ibtiıam ••• Şayanı hayret bir Figüraıyoıı ve te11191} heyeti. 

EÖLENCE ... DANS ... ŞARKI ... MUSiKi ... 

DONYA MUHARRİRLERİNDEN TERCÜMELER 
Fransız Edebiyatından Çıkanlar 

it BERAUD 
G. DUHAMEL 
A. DUMAS ( FU. ) 
A. GiDE 
A. FRANCE 
A. FRANCE 
P. ISTIRATI 
G. de MAUP ASSANT 
G. de MAUPASSANT 
H. de MONTHERLANT 
A. MAUROIS 
j. RENARD 
P. LOTİ 
P. LOTI 

Şifko Şllkril Kaya 
Gece Y ann itirafı S. K. Yetkin Ye S. Ralıal 
La Dame aax Cameliu Mutafa Nihat Ôs6n 
lmmor.ıute Şerif HultW 
Th.U ( 2 inci buılıt ) Naıuhi Baydar 
Allahlar Suaam.qlarcb Hüae1in Cahit Y alçm 
Kira • Kiralina Y apr Nabi Na yır 
Ôlllm Kadar Acı Muhittin Birıeıı 
KDçllk Rok Muatafa Nihat Ôzön 
Beklrlar Tank Arten 
Cephe Sohbetleri Sabri Eaat Ander 
Polie de Carotte Halit Fahri 01ansoy 
Wanda Bahkçııı Hüıeyin Cahit Yalçın 
Bir Sipahinin Romanı Halit Fahri Ozanıoy 

REMZi KiTABEVi Beheri: 50 şer kuruş. 
Hamm, gt)ğsündcn ~ toför Aktaş, ~!yat. tefililne Rükneddin 1Wfak-

Muhlis tutulınU{tur. ıa seçllmlflerdJr. ~------------------------------------"" 
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Gediz ovası sulanıyor 
1.008.000 lira ile Marmara gölü suyundan istifade 

sulanacak olan ovada ilk kazma yapıldı edilerek .............................................................. 

Boyabadda erkekler 
ve kadınlar için ayrı 
ayrı cezaevi yapıl

ması isteniyor 
Boyabaddan yam.Iıyor: 

Kanaı açma işinde kullanıltıa. kazma makinesi ve Izmir valisi aÇıJ 
nııtkumA. söylerken 

Boyabad 163 muhtarlık ve 193 par
çadan ibaret ve 70,000 küsur nü -
!usu ha vl bu kadar köyü w 70,000 
kllsur gihl kesa!etl nüftl6u bulunan 
kazamız.n erkek cezaevi olarak itti
haz edllml.ş olan bina, evvelce med -
rese iken cüz'i bir tadilat yapılarak 
oezaevlne kalbedilmişUr. Kazanın ce
s:unetı ,.e nu!usunun kesafeti itiba
rile hap!l müstelzim hfldlsatın eksik 
o:nıa.ması ve Cezaevinin gayrlmüsald 
ve adem! lsttablsi yüzünden mevcud 
mevkut ve mahküm bulunan ~ha
sın ahvnıı sıhhiyelert üzerinde fena 
tesir rapm:ıkta ve hattA. cera.lm as -
habının blr izdiham suretlle dolu ol
:nasıncan Muhasebe! Hususiye ve Ma
liyeye al1 vergi yüzünden ve İnhisar 
idaresinin cezalı eşhasa ald t.evktne
rl bu scbebdcn mümkün olamamak -
tadır. Şu sıralarda hükümferma olan 
umumt ve müstevli hastalık da fu 
mahzur sıhhiye ve fenniye lnz! -
marn eoorelt atlyen vutubulması 

muhtemeldir. Bununla beraber kadın 
Cezaevi de b!r köhne evden Jba.ret o
hıp, f' da arzcyledlğim veçhlle sıhhl 
Jjahzurdan gayrlBallmdlr. 

İz.m ir (Hususi) - Anadolu ovalan- 940 senesi sonbahannda ikmal edildi
llın sulanması için meydana getirile - ği zaman tamam 1 ,400,000 dönüm ara
Cek tesis!crden ilkinin cbirinci kazma• zi sulanmış olacaktır. 
lnerasimi, Anadolunun en rnünbit ve Bu sahadaki sulama faaliyetinin i}c. 

lnahsto.ldar arazi~i o1an Gediz ovasında, malinden sonra Alaşehir ovasının su -
ıbay,ram neş'esi içinde yapılmıştır. lanrnası işi ele alınacaktır. Bunun için 
-?ediz bayramı» adı verilen bu mera- de Adala da bir baraj tesisi için faali. 
sı.rne Gediz bölgesinin her yerinden on yete geçilmiştir. 
'bırııcrce köylü iştirak etrni.ştir. Müteahhid bugünden itibaren üç 

Merasime istiklal rnarşile başlanmış; kazıcı mcıkine ile faaliyete geçmiştir. 
lienemen belediye reiş_i İdris Tınaz bir Sulama işlerjnin Gedizde vaktinde 
lutuk irad ederek Menemen halkının ikmaH için her türlü fedakarlık yapı -

Erk:?k Cez:ıevlnln de ba~kaca daha 
blr mahzunı vardır kl o da burada 
Jandn.rı.ıı teşkllrıtının noksan olması 
haseblle inzibat balrnrundan salim 
değildir ki ikisinin de asri bir şekll· 
ae yamlR•ak mukadderatının kurba
nı ve hak!knten acınacak halleri bu -
lunan mr.hlı:flmların maddi ve mane
vi ÇP.k !lekte oldukl:ırı sefalet ve pe
r!şanlyetten kurtulmaları adalet ve 
lnc;nnly"'+ noktasından tahtı ehem 
-.e elııem 1yette bulundutu "f'8 buraya 
:ısri :l>lr Ceznevlnin yapılmasını Ad
liye Vckftlctlnce nazarı dikkat ve e -
hemml;r,.te alınması için 939 mali yı
iı bir tııhslsnt ayrılarak şu mübrem 
'>lan ihtiyacın izalesi rica edilmekte
dir. 

:e köylüsiinün bu mutlu günde cürn - lacaktır. 
b~?iy~t hükCl~et!ne duy<luğu ~innet * lı:Jlerıne 1erouman olmuştur. Imıir 
\1alisi Fazlı Güleç de söylediği nutuk
ta, köylünün şu anda gösterdiği heye
Clniı tezahürlerin pek yerinde olduğu
nu söylemiştir. 
. Ckdiz ovasınırı Kesik köyünde birin

cı kazması vurulan kanal, ikinci de • 
~ede k~nallar arasındadır. Bu ovanın 
~lannıası işi. he~·eti urnumiyesi itiba
tile t ,008,000 Jirayo. ihale edilmi.ştir. 
k:urak mevsimde, ovanın sulanması 
için ihtiyaç ~örülecek suyun tamamı -
nı:n Gediz nehrinden fomin edileceğti 
&ııla sıld11hnd:-ın Marmara kölü suyun
dan istifade edilmesi karalaşmıştır. 

Sulnma mevsiminde. Menemen isti • 
ık?rnetindc ~urulac~k regülatörler 350 
İkılornetre m 'k'abı suyu alıp ovaya ta
f1Yacaktır. Meydana getirilecek tesis-
er ı::unla .. dır: 

1 - Ahmcdli kanalı Manisadan gc
Çerek Emi :\lem boğazında kalacaktır 
\>e 300,000 dönüm araziyi sulayacak • 
tır. 

2 - Amedlinin sol tarafını sulaya -
~~~ ikinci kaı1al Kumcayını katederek 
ır nci kanallfl ayni noktada birleşe -

Cektir. Bu d;ı 700,000 dönüm araziyi 
SUlavacaktır. 

Erniraleın regülatörü ise l O kilo • 
:ıetre tulündeki ana kanalı takviye e. 
herek bu sahayı sulayacaktır. Yani bu 
~saba göre Ke~ik köy. Seyrek köy, ve 

Ucak kanalları ikinci derecede ka -
~lardır. Bu rnm1akada su1ama işleri 

- l-Iasan Bey, ayol! Bu bır damlacık 
tocUk_ 

Ziraat tarihimizde Gediz ovası çe -
,şidli ziraate elverişli olrnak1a maruf -
tur. Bugün Gediz ovasının yetiştirdiği 
biralık arpa J .ondra piyasasında en faz.. 
la fiat bulan arpadır. Türkiyenin en 
uzun elyaflı Akala pamuğunu Gediz 
ovası yetiştiriyor. 

Bu!!Ün tören yerinde, misafirl~rin Orhanelinde havalar bozdu 
gelmec;ine intizar ederken Hüseyin a-
dında bir Menemen köylüsünün Milli Orhaneli (Hususi) - Bir aydanberi 
Şefe aid bir hatırasını dinledik. Hüse- Temmuz havası gibi giden günler bir
yin diyor ki: denbire bozulrlu. Bayramın arifesinde 

- cEvvelki sene. daha Gediz ovası- şiddetJi fırtın:ı ve kar Bursa yolunu 
nın sulanması mevzuubahs edilmezken kapattı. Bayram için Bursaya gidenler 
Milli Şefimiz İsmet İnönünün İzmire ve buraya ı:ıc 1enler oldukları yerlerde 
geldiğini, rnüsfahsille.rin derdlerini kaldılar. Poc;ta yol açılıncaya kadar 
dinliyeceğini haber verdiler. İzmire hayvanla ~id'p gelecektir. 
gidenler arasmrlP. ben de vardım. Milli =============== 
Şefimiz bilhas<>a pamuk istihsalfı.tı ü - ceğ'nize gön> yapacağımız masraf mü-
zcrinde dudarak bana bir çok sualler hiın bir şey değildir. 
sordular. Hepsine cevab verdiğim hal- * 
de sözü döndihiip dolaştırıp pamuk Hak'ka en M nemen ovasının sulan-
mevzuuna getir'yorlardı. mış olma ı, pamuk davamızın zaferı 

Bir aralık şıı suali sordular: Eğer olacaktır. Bugün Tanrının nimetile su. 
Menemen ovasl!I1ı sulayacak olursak lanan M nı.:men ov.asında pamuğun 
bize bugünkiinden daha fazla pamuk verd'ği randunan ı::a.şırtacak kadar faz-
verecek misiniz·~ lad·r. Bu ovalar sulanınca ve fenni bir 

- Elbet veririz, dedim. şekilde tanzım olununca pamuk mah-
- Yüzde kaç fazla? Buyurdular. sulü, başlıca döviz kaynaklarımızdan 
- Bir ... on. biri olacaktır. 
Milli Şd gülümsediler ve buyurdu • Daha şimdiden Egenin pamuk istih· 

lar: salatında. iki sene öncesine nazaran 
-- Su halde derhal faaliyete g.eçe - yüzde SO artma vardır. İleride, rekol -

lim. Menemen ovasını sulayacak tesi- tenin iki misline çıkacağı muhakak gi. 
satı yapalım. Siz bizf: beyaz altın vere- bidir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

••• Eve kapatılır, havasız bırakılır mı? ... Açık salıver d~. o dıt arkadaşlarile 
oynasın! 

Bitlisin ticaret ve ziraa 
hayatı çol( canlandı 

Bitlis yaylalarında sürülerle koyun besleni 
ve harice scvkedilir. Yalnız sanayiin bira 

evv•l makineleştirilmesi bekleniyor 

Bitlisin Taş mahal1'ıinde Gökmeydan camisi 

Bitlis (Hususi) - Bitlis vilayetinin ziyade ticaretle uğraşmakta muva 
bugün 36922 si erkek ve 38972 si ka- olmuşlar ve bu yüzden bir çok vi 
dın olmak üz.ere 75894 nüfusu var. yetlere dağılmışlardır. 
dır. İçlerinden ecnebi memleketlere 

Ötedenberi vilayet halinde idare edi rniş 'bulunanlar da vardır. Ticaret 
len. ~itl~s; 1929 sen~s~nde. kaza ~aline yatma böylece atılmış olanları bul 
getırılmış ve Muş vılayetıne baglan - makla beraber ziraatle meşgul ola 
mı§tır. BilaharP. 936 yılında 2885 sayılı rı da çoktur. Bitlisin yaylalan hay 
kanunla da tekrar vilayet haline so • beslemek cihetinden çok yüksek 
kulmuştur. hususiyete maliktir. Bu itibarla hal 

Ahlat, Tatvan, Hizan ve Mutki ad. mühim bir kısmı d::t bunu iş edinm 
larmda dört kazası vardır. Merkez ve mişlerdir. 
kazalara bağlı 11 nahiyesi ve 471 köyü İlkbahar sonlarında gerek h Ik 
mevcuddur. Bunlardan 423 ü muhtar- gerekse kovun tüccarları buralaa 
lıkla ida1e edilmektedir. lirler. siirülerini vavarlar ra 

Bitlis vilayeti, bulunduğu mevkie Hatta iclerinde~ bazılar; Nemrut 
nazaran civar vilayetlerin transit mer- ğına çıkarak koyunların orada otl 
kezi sayılhbilir. Şimal ve şark vilayet- tırlar. Sonbah::tda da sü~'erini İs• 
lerine kt>ndi tabii mahsullerinden mü- bula, Iraka ve Suriyeye götürerek 
him bir kısmını ihrac eder. Vilayette tarlar. 
mebzul mikdarda meyva ve sebze ye- Bu mevsimdt> Bitrs-Divarbakır v 
tisir. Bu varlık, komşu vilayetlerin ih- muhtelif sürülerin geçişine sahne ~ 
tiyac]annı da karşılar. Buralarda yolsuzluk ve vesaitsi 

Harice canlı hayvan, deri, kitre, ma· vii1iinden bu~ine kada.,.. h·c- hir to ; 
zı, tütiin, bal v:. yağ. ih~c eder. v;;cuda getir"lmem'ştir. Bu itibarla 
K~saba ve koylerın bır kı~ın~a el k·ne kuvveflc yapılacak bir çok is 

tezgiıh1an vardır. Bun1arla yunllu ve ancak insan koJile yapılmaktadır 
pamuklu bezler dokunur. Kayaoğl 

Bitlisin keçeleri ve cecimleri de es -
kidenberi meşhurdur. Bilhassa boya - lnepöl - Bursa yo'unda bili 
lannın haslığı do!ayısile haIA revacda· 
dır. Bu itibarla burada, yün mensucatı çocuk çiğnenerek ö!dU 
sanayii için çok müsaid bir zemin mev- Bursa ( Huc:usi) - Dün İnegöle 
cuddur. kilometre anec;afede bir otomobil ka 

Evvelce şehirde halı yapılmakta iken sı olmuştur. «İnegöl 34> plaka num 
bilahare tatile uğramıştır. ralı şoför Seyfinin idare ettiği bir o 

Umumi Harbclen evvel kasaba için· büs yolcularını alarak İnegölden B 
de yerli bez dokuvan 300-400 kadar saya ~.arı:~:t et~;ştir. Otomobil Ka 
asma el tezgahı bulunduğu söylenmek- 1 bur koprusu dcr,ılen yere yaklaşır 
tedir. Çeltik kövünden 9 yaşlarında Ah 

Bu tezgahlarda ayrıca köylülerin adında b r ÇOC'Uk ansızın otomobilin 
giymekte oldukları ve aba tabir ettik- nüne çıkarak soseyi amuden katet 
leri sayısız ceketler de dokunmakta ve karşı tarafa geçmek istemiştir. 
imiş. ani vaz"yet karı>mnda şoför der 

Mu'ki ve Hizan ilçelerinde harik frenlere sarı1mıı:: ise de otomobili t 
tabir edilen ve kendir ile kıldan vücu- k"fe muvaffak olamıyarak çocuğa ça 
da getirilen bir nevi terlikler imal e • mış ve yere dlisürerek üzerinden 
dilmektedir. miştir. Otomobil de biraz ileri gide 

Bugün bile kö)lüler bunları giymek. b·r hendeğe yuvarlanmış, fakat ger 
ted'r. Karda gezerken ve dağlara tır - yolcular~ ve ~erek otomobile hiçbir ... 
manırke.."1 kat'fyen kaymaz. Bahusus olmamıştır. Kü~ük Ahmed derhal c 

en sağlam bir fotinden daha çok da - müştür. Hadiseye adliye vaz'ıyed et 
yarur. Bu hususiyetleri yüzünden köy- miş, tahkikata baslanmıştır. 
lülerirniz arasında fevkalade rağbet 
görmektedir. 

Bit1rs halkı, yarndilış i~baı1J.e çok 
!Zeki ve kabi.'liyetli inısa~ardiıt Daha 

Hasan Bey - Biı az sabl!'lı ol. hatun! 
Çürük tramvayları seferden menedc
ceklerm~.. o vakit sokaklar bomboş 
kalır, tehlike kalkar, salıverlrlın! 

Orhanelinde meb'us seçimi 
Orhaneli (Hususi) - Önümüzde 

saylav seçimi dolayısile arife günüm 
seferber hale getirilen memurlar, f' 

celi gündüzlü hummalı bir şekilde c 
Iışmış:ardır. Hükfımette 16 mak'ı 
kasabanın 45 hin nüfusunu üç gi 
içerisinde çıkarmıştır. Seçim hususu 
da son hazırlıklar da tamamlanmıştır 

Trabzonda b:r kati! asıldı 
Trabzon (Hususi) - Yirmi beş ya 

larmdaki genç kayınbiraderini bal 
ile ağır surette yaraladıktan sonra ~ 
reç kuyusuna atarak yakmak sureti 
öldüren Oflu Mt:ıhmed, Trabzon Ağı 
ceza mahkemesi tarafından ölüm ce 
zasına mahkum edilm~ti. Bu mahk 
miyeti Büy(ik Millet Meclisince tasd 
edildiğinden katil geçen Çarşamba t 

ıbahı saat 3 te Be.lediye meydan·"' 
idam edilerek hüküm infaz edil 
tir. 
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1 Hldiaeler Kaqumda f 

MİSALLE ~ 
Modada son 

B tr lJsemizin duvan önünde- smıra arblarına batıyor; ve alızlln • 
ylın. Güm, diye bir ses işit • na geleni ıöylüyorlardı.. yenilikler Şantaj yaparak Orozdibaktan para 

sızdıran biri suç üstünde yakalandı em. Ses yukandan gıellyordu. Gayri· Yambqımda dmııp: ' :y Oıtiyarl Nf!mı kaldınhm. Fakat ba • - Bu ne mibıuebetstzllktir! 
pnı kaldırmamla, indhmem ve gözle- Diyen birine hiddetli hiddetli blp-
rtmi kapamam btr oldu. Toz, duman et- mı çevirdim: 

nfımı sarmqtı. - Niçin miinuebetlizUk oJaun, ele· 
Bir pencereden hayırsever bir insan dbn b -1-&...L. 

Suçlu müessesenin çifte defter kullanarak vergi 
kaçakçılıiı yapbfım ileri sürdü, bunu ihbar 

etmemek için 1250 lira aldı, fakat ele geçti 
balndı: , uram. mea.ıcg. 

- Kaç beJtm bç! - Daha iyi s(Syledkı ya, dedi, b&yle 
Bızh hızlı yilr(ldDm. Ve ytız meır. bfı. mthıuebetsizlflc bilhassa bir mek· 

bdar "6riklmrten .onra durdum, ~ tebde yapılma daha ç1rldn bir fe1'· 
kama baktım. Mektebin duvanna ko- - Hayır, yanhf dQşünilyommuz, 
oman btr hah toyın1J4lardı. Eli sınk,. belki bu bir ldabt muaşeret, yahu? bir 
h Dd hademe yaradana sığınıyor, var ev işı deninln tatbfb.tıdır. Muallıinıle. 
kuvvetleril• balıyı aopalıyorlardı. rl, ta~, bu tan.da hah lilkmenin 

doğru birfl7 olmadılım bir misalle i· * zah ediyorlardı. 
Karşı evler pencerelerini kapamış • Evet, evet mutlaka böy1e(lir. Başka 

tardı. Yoldan geçenler bir an duralı· türlü ~lmasma. bir mektebin, cahfl 
yorlar, ve hqlarmdan inen tozu giS- halktan beklemedtlimfz böyle bir ha· 
ri1r g&mez ajızlannı burunlannı tı • reketi yapmuma bnkln var mı? 
kayıp koşuyor... Biraz uzaklaştıktan tsME'l' BUL'Cst 

Oumtilr: Kordeıt, dantel, tıleıne. J(ln
Ul roblan glttikce daha çok silslüyor. Ve 
onlara bir :tadın efY3S1 lncellll veriJW. 

* 17 inci asırda idam edilenlerin Osmanhlarda sarı papuç &yı.r: Tayyar etekleri 49e gflndb rob-

casedleri ne olurdu' ne vakittaı lcalmışb ? ıan hem kısalıyor, hem pnifltyor. B1ltiln ~ _,,... ~ .aı.-.. ortada fll"fGjca Ltıfl 
11 lnd umta Av- 18 inci uır bq- pelfll roblar ve etekler hergüıı biru da- J>tbı. J:mıaı,.t iJdnd fllbe INlllUr .,~ta delil oJaralt ~ 

rupada idama nuıh Jannda Qamanll ha çofalıyor. Kalın kıım•f1ar, biltilıı pelf ı.. ~ Emln&lGnde Oror.di • l'akat, kabahat gene bende Bö~ 
t6m olan ~ ada· ilkesinde an a- yerine derin bir ld pell TeJ• gode tl• bak mağuuında bir cOrmiimefbud ya. yapabfleceklenm d~. 
mm eesedl idam yattabı ctYmek gem,ı.tflfyor. ptlmış. şantaj yaparak, mfiesseseyt do- Mahkemece şahfd olarak dlnlenfl• 
lehpumda Byleee hakkı yalıma ftrk * ' landırmağa teşebbüs edtın Ldtfl !smin- 2 ncl şube serkomiseri Saffet, komiser 
~ bırüJ. 1ere maıı-tu. Bu de bir mu•Jrkib yakalanmıştır. AHşan ve fldncf şube memurlannnan 
brch. Bu eeaedi ayakkabıyı giyen Yakalar: Kapalı ve d~ .J&blar hAll Derhal adliyeye intikal edere'k, as- Necmetttn de, suçlu hakkındaki id~ 
bldınp g&nmck herhangi bir kim- dnun ediyor amma en yenı yakalar ıiv- llye 4 üncü ceı.a mahkemesinde duruş- yı teyid ve cOmıiimeşhudu yukanda1 
fiddetle memnun • mutlak aurette rJ. dlirt JdSte. beyd " oldukç:ı açıktır. mas*18 baş11t1tflan bu hl6entı tat.. ki seldlde anlatmışlardır. 
ldl pidetle cezalandı.. ~arda bu yablara daha çok ruthya- sllAtt şudur. Dunısma, Defterdarhkta bu h~ ·se • 

Bu ytızd• ı• nlırdı. Battl auı. aJıs. Suçlu L6tft, geçen Ça!'famba gilnil ve va.,.'ıyed ede-ı maliye mtıfettic:: ş.; 
te Kefıcil>lq f9hrlncle idam edilen bir• tan Muatafanuı tik ..ıtanat ::::: * Orozdibak malazasma ~ miies- kfrfn ~lbf fç1n talile ve suçlu Ltltft 
damın kardetllrt geeeleyin glzllce eese- pdph ~ ~ bö le ~ Xollar· Uzun ve n1lbeten d koUaraa sesenin muhasebecisi Nikola N"ılmlai • tevkif edilmiştir. 
t11 bldınp g&mnafler, fakat ertem aabah ~ ... ..A-A mdı ~ c1em!ı 1c1am yavq ~vat btr detlflklit ba~ IMr- dfs'e Defterdarlığa hitaben yazıtmıı br Kar•st va kızkarde•ife llerher hldbe anlaplmca her tktsin1n de gözleri im ı--t •"'"'.wo.aft ~ • arzuhal g6stererek· ., 
o,uiarak cezalandınlmıılardır. ettlrmlttlr. sekten yukarısı. bilhassa omuzlara JÜUl . .. . . .. IRİflesini vura"ın muha~eme-* Bal'bu.kf bu ayakbbı o hıristf yana bir olan kısım bollapyor. Dirsekten aplJu - S17., biri türkçe, digm fraTl!lzca • IJ la fd 

• bi bd ml\l1ilmaa tarafnla •dıh olarak ft- dar. Boylan da deli§iyor. 'Uç çeyrek u. olarak ikf defter tutuyor ve bu suretle srne aş nı 1 
Tanarayı ılk nın 11 ıttmlftl. nnhlfmıda (yani bilekle c!!rset aruım W1'1i a~ı,~ yapıyor muşsmmzt Carşıkapıda tplikçı hanında aabık • 

Dfhıyada ta71areye binen ilk kadın o- geçmfyen) koJJar y@niden moda old1L Sizi ihbar edeceğim.. f,ıe, yazdı~ niştesf Ahmedf bıçakhya,..)C lSJcHiren 
lanııt tuımm. n bundan 25 sene evvel du. Tayyuec:ililin tllt çallannda, koca- Ancat bu kollar fnlam yaıh g&tertr. ihbarnamenin sureU. A1m bunu düşü· seb2leCI A1f tle suç ~an kil~ 
bir tanan huın.nda men. mef)ıur tay· mım yapbiı tayyaNde emeli vardır. Genç ve mtıtenufb vtıeudlfl olmıyanlar nün, m tekrar gelirim, konUf'INZ, Fabna ve kızkardeşi ~ Fatm!!lmııi 
JaNdlerden Jtodiıtjn kansı madam Ko- Tayyareci Kodi, 1910 WleSlnde: JllPlll8m&hdırlar. demlştr. muhalremelerfne Afn'ceada, dOıı haf' 
ti İnpıtende Smre;,dekl evinde 6~ - Tanarmin haıtMla pek öyle ip ıa- Bunlar. Jma kollan tercih etmelldb", Mü..., muhaeebecisi bu amıbal lantldı. Suçlu Ali mahkemeye ~ t. 
ttlr. Madam Kodl 87 yapuda bulunuyor- nyacalım .uımı7oruml. demiftl. Hem modac:lir. hem de genç g(Ssterfr. fle birlikte derhal Deftmlarhia Pfe • nununun 448 fncf maddesine gfire, mu-

• ... il 
11111

• .. • • .. .. .... il 
1 1 
·-- ..... _ rek, vaziyeti bildirnıit. bir adamuı halteınesi istenerek ~lmiştl. 

Bir '' llıll••r ltız ,, •.. ,,, .. , . 
.Mamdaa tBYJe bir mektub d • 

im: 
cSca Posta ıuetestnin Gönill İş

leri dtmıumı muntazaman tatlb 
... a&ıi1Jllller arumdaymı. Ba ... 
llada olan hizmetinizin eldden hqo 
ramymı. 00.1 cevıblarmız insana 
fifa, rehber w bir lsttnad. 

Muhterem '9y2ıe, 
Sbl ilk defa olarak mektubumla 

nhatu ecti)CJI can. Affedilirsem ne 

~un 939 tarihli pze • 
tenfzln O&lll 1tiert siltummda A. 
B. thttyar ım imzalı bir mektub 
Depetttniz. Bu ~ bir deiil. bir 

111 btr tipte inllndJdar. Buna aebeb 
lll1lhtti mi, aile vazlyeüeri mi, karak· 
terleri mi, taHleri midir? &me .,. 
ıu,.aram. 

Ne ile ~ '2 tarihli p • 
r.etenizle IDektub llhibt ihtiyar )az. 

caiıza bild:tırdillnJs tall>le araJaım. 
da bir anl•pna cereyanı bqlaırnpe 
tu aesim.izl kısabm, dejil'se bizden 
de haberdar edilelim, benim şeker 
teymedğim. Cevablanm okumak 19-
terim. 

Size bu 11cak memleketten bin • 
leree Rllm ,ollar,. derbı saygılarımı 
mnanm. 

Adresimi qalıYa yuıyorum. Yal· 
mz bu adıwlmbı patede neşreclll
mamesini 111Jh111a rica ederim. 

.. 'l'.• 
bç defa ckudum ve heyli allkalan• * 
Un. Bu Brttyar kızla vasıtanızla •İhtiyar kız• bmt henüz düğüne 
hemen muhabere etmek ilted1m. da'11et etmedi, 8lllIJ01'U1ll ki daha 
l"abt o anda bfamda hisıl olan i9o evlenmiş değildir. Bu mektubdüi 
Uftıam bana birkaç gün bu mektu· ad.resi kesip saklachm, istedi · za• 
bumu &ecfktirdi. Yakın tarihlerde man kendi.4"inr verecelim ve benim 
gelen gaze1ıen.ln mevzmılbabs sOtıu • rolüm de tnı noktada bitecek. 
aunda lMı lma Anadolunun firin bir · * 
t~ ta1fb çıktığı kaydini g~ a.nı.oıuc1a eq dl. ç .. re: 
dilm. Bire, bin kişi tallb olur da bir - J2 yaşındayım, Md defa evlen.· 
kişi ahr. Kısmet bu.. dlm. İki defasında da reftkalarmıın 

Bu ihtiyar laza cemıbmı şirJn bir hataları Jtl%ünden aynlctm. Şimcl 
..nAy.tinden Ddncl bir talibin ilesi talihim btr kandil libi ICSmnftftilr. 
ıeldfltni mtıjdellyemez misiniz.Ben Artık kız bulemıyonam, diyorsunuz. 
ele onmı hesabına memnun oıae. • Ben dP. artık alınacak başka im bu. 
tın. 35 yquıda, beklr w iş sahi • lamamakta olmanıza hayret etmfye
l»lyfm. Daha evvel ckafamda istif • ııek, 52 yaşında ld defa evlenip iki 
lıam hbıl oldu• demı.,ttm, tey2led • defa ayrilmaya vakl:t bulmuş olan 
1fm. Sebebi ile; şu kadanm tahlil bir erke~ biraz beklr yaşaması t
etmeğe çabştnn. Fakat hiçbiri üze- c:ab ettiğini söylüyorum. Danlmaz
rinde duramadmı. Gazete sütunla • muz delil mt! 
rında kendisine eş erıyan kızlar na- n:ım 

Her kadın bllmalldlr kendilerine .-ntaj yapmak istedljhıf Ali. dilnldl ~ maktn~ 
söylem~ttr. Bu ametle if poli8e akse- kızbrde(lf ile kansının randew PVinll 

cUybm geldt hele ba pce yatayım derek, Ut.fi, dün mtı•11eden .-ntaj şrtttiklerfnf söylemesi ~ kanış • 
da 9Dbmım kül kabmı yann sabah döke- suntile aldılt 12SO Hra He brllcte tıklannı. fakat kendistntn bıçak taşı ~ 
rlm• der Jatarumz. Sabahleyin vilcudfl· cflrmilmeşhud halinde yakalanmJıttır. madıiı «ibi, Ahmedi de bıçaklamadı ~ 
nbde bir alırlıkla uyanmanız. Nefealnb Orozdibakm muhuebecisl, dihı ya • imı ally1edi. 
tıbmJOf libl. bapnm d&ıer; yarım bat pılan dmupnada, ~ fÖyle anla~ Kadınlar da ayni flldlde bldiseyl 
aJrmndan çok ıüatamnız. Uykudan IDJŞbr: tevil ettiler. Duruşma, tahidlerfn celııt 
111••..,amnız b8e. Çtbıktl: Sobamn kili eumaıt.ı g(lntl bin~ kaldL 

blmda ktlI bld1anft. uıbraclan da ... .idt, ~o:':: wrcQlmlz ~ Ola 1 1 heı· • L· ~ kt1çllk •tefler taınamıı. yanıp 1dll oı.. llnl llSyledi. Bts, Jıe.. m ' p 1 gurhen u·r 
mmmı Dl ve ,...,m•m•ı klmrllr bnntı. ::S: =-.edilfndD .ıtyltye • kadıııı C88811i lorga lcaldırtl•ı 
larfte dolu kili bbı IObuım hava et!l'e- rek atlattık. Pazartell g6ntl tekrar ıe- Karagflmrükte Fatma ismlnci- w 
JUllDA mAnt. olup çok tehlikeli renklaz lerelt, tat, 1Bz istedi Yoksa, ihbar e • kadın ant bir felçle ninde &lmiiş, f;l 
~ kokusuz Oxyde de Carbone gazlle o- deceğtm declL Nihayet kendislle 1250 bt cesedi muayene eden ~e ta bibi 
uayı &ldumıuttur. Bunun için aobalarm -..n -.A...~ Bult 16 5 
ldlllilklertnf gflnde fld defa bopltmab liraya «IQlaşmq su~· • Enver Karan, yQztıı& 'bazı yara vf 
bilhaaa ıeceleytn dolu ~ ta gıeldt Daha evvel, Emniyet lılildtlr-- bereler milşabade etmiftir. * lillQnden gelen memurllır, terd:ıat al- Doltto!', &Omil şüpheli g6rerek MCJl'I 

ml.f ve verecelimiZ paralarm numara • ga nakline karar wmüştir. 
BJumm lekelem!t. hemea temlzllyeyfm 1annı tesbit etmişlerdi NibJyet pua-

de lyle çakayım eler. Enna fllellni indi· yı aldı, mağazadan çıbcap mada km- a... ku .. mlartptdM ,. .. ...,. çıktt 
ttr, 1ıtru da bes ahr ifa baf]amnız. Bir disini yataııd:Jlar. Beyoğlunda 'Madalyon aokafmda Ş.. 
taraftan da pz ocatmm ilstlnde '9IDe- Suçlu ise, bıklnndald iddiayı redde- banın oturduğu evin bacuındalti ku • 
finls b7nar. Çok ~en havada bfr derek. dPmlşttr ki: rumlar tutupnuştur. At.eş, bilyüyerell 
parlama duyannm Şftenln alımdan ve - Bu müessesenin hakikaten ftrgi yatak odasının dlSşemelert yanmışsa dl 
bhmsmzdan uçan pz wrelerlnl ıu o- kaçelç~ yaptıP* habeı' ttldb. etraftan gelenlerin yardmıı ile eönd(l • 
ealımzm alevi ymılmnJtır. Alevli :yerler· Makladım, dotru<fan dilr'uya ~ rülm(iştft.r. Ev sigortaaullhr. Tahkikat 
ele esans ile if görmeyinfs. darhp ihbar etmekti. Bu panllıın da yapılmaktadır. 

J Bacaksızın maskaralıkları: Kaldırılamıgan gölge f 
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Geçen yıl d6rt Rus alimi 
tayyarelerle Şimal 

Kutbuna nasıl gittiler? 

• 

Heyet reisi meşhur kişif Papani'nin 
hatıratından heyecaulı parçalar 

Bava- ımn. 
l,t elet 

lide ba-
1m1ılm'- Wr=e .. Papa ..... ....,..-. 
"--pllır • ...,., 
idelt- ilkte -_..... Je brp 
1llnb- •1Jıa61r 

. ... 
5 he .. ,...-..... da 

ar . tts- Bu d -... ............. 
~ .... 

el& 1Jlr ıtne 
Sama la ça ,.. Jıetle 

lllZI madlan 
da. Ya· leri wır 
aplıYa yalnız v 
• Kafi- aıraea 

• ı.rda. 

olru b· 
lDclt.. Bu nede 

'bas mU)Oı ..,...,. am ,a 
kftçl- dipaı~ ..... 
~ .. mld!m 
•• tzn . ' 

• 
Istanbaldan Nefret 
Eden Bir Padişah 

" Orada daimi olarak oturmaktansa endi ellnaıa 
atat vererek f8hrl de, sarllJI da alaYler içinde 

glrmell tarclh ederim" diyordu 
( .. S. Pilli ,, • tril ldlsllr ..,riri J1Z1JW J 



SON POSTA 

Hırsızlık -~ a ~ 
~~· ~ - 'Ansiklopedisi\ı ' 

Bisikletle tek başına 
Paristen lstanbula 

gelen genç kız Dolandırıcılar ve usulleri 
ft arayanın parası İl bulmadan nasıl alınır, baıkasınm olan arsa nasıl sablır, 

kiymetli mücevherler nasıl adi cam parçalanna tahvil edilirler? 

" Herkes bana ( Korkmıyor musun? ) diye soruyor. 
Neden korkacağım ? Dağlarda ve kırlarda yaşayan 

inunlar ıehirlilerden çok daha dürüst, nazik ve 
hatta çok daha medenidirler ,, 

Bisi:klıetle tek b8fına Paristen bura· ı 
ya gelmi! olan ve buradan da Bağdad 
tarikile İrana gitmek istiyen Matma· 
zel LiH'yi otelinden çıkarken btr tesa· ı 
dü.fle tanıdını. Gazeteci olduğunu, yağ. 
hboya resim yaptıjını söy}iıyen ve bi· 
sikletle böyle uzun bir seyahati ba • 
~dan dolayı han seyyah, hem 

ı.ı..w.n mrıtv llDllm tbrıalarmclan tlç tane 

de sporcu olduğunu kabul etmeğe mec
bur olduğumuz genç kadının bu gı'bt 
seyahatleri tek başma yapmağa cesa. 
ret gfürtP.rdiği i~in iriyarı birşey oldu· 
ğunu düşünmüştüm. Tahayyül ettiği· 
min tam aksi~ olarak hem gıenç ve 

· hem de zarif bil' insan olan Matmazel 
Lili ufaktefek bir kadındır. ~ Ahmccl Tem Şnld Hcıyreddltı 

- 6 - haberi yokm.Uf kabilinden bir ellnJ uza. Bu usullertn en meıhurlannı ve kllsit· Seyahatleri hakkında bana bir fe'Y" 
SöğUşçOler tır Hatta. zavallıyı, anki 1evgilisine ka- leşmif olanlarını yazıyorum: ler s'Sylemesini rica ett1m. 

SölftfÇÜIÜk, uyuyan bir adamm tıze- vuşmuı Aşık Kerem glbi kucaklar bile. 1 - Herhangi bir i,e, meseli bir kapı- Güldü: 
rmden öteberi çalmak demektir, Sövüt- Bu sırada aynasızlardan biri • zabıta cılığa. bir odacıhla girmek istiyen saf _ Ne sayliyeyim, dedi. Bu tmm yol
çillüğün, yankesicilikten farkı bu bakım- memuru • görümnilı ise ıözcü hemen pa· bir adamcalızı ele alalım. Zavallıyı kol· culuktan aldığım intıbalar pek çoktur. 
d dır rolayı verir: lıyan dolaJllchrıcılardan biri, yolunu bu· Size heporltıi anlatmağa kalkışsam ld • 
~~ll, öğle 11calmda. Gtllhane par· c- Kıt, kık!• lup onun ile ahbab olur. Uf arasında, ta- tablar tutar. Seyahatim şimdiye kadar 
kındaki banklara oturmuı ve bir ara uyu- Bu tpret, kalk. kaçalım demektir ve bit yüksekten atıp tutar. Bizim kurban- pek iyi geçti. Paristen buraya kadar 
ya kalmlf bir insanı tasavvur edelim. A- tabii her ilcisi de kaçar amma, cüzdan da lık koyun da, mal bulmu' mağnbl gibi. 4339 kilometre yol yaptım. Bu yolcu• 
damcağızı. kendi i,leri için blçilmif kaf- beraber! derdini hemen açmakta gecikmez. Dolan- 1 kta be berlmde 30 kilo atırlık da 
tan seçen söğüşçüler hemen pusu kur- SövüKiiler, fırsatını bulurlarsa, hare- dıncı biraz naz ve istiğna gösterdikten u ra t da 

Matmazel Lili 

Bu seyahatten çok memnunum. Ba• 
na birçok kereler soruyorlar: •Dağlar
da, tepelerde yalnız dola.şmağa kork• 
muyor musunuz? 

makta geoi.ltınezleı. Bunlar iki ki§idir: ket etmek tizere bulunan yolcu vapurla- sonra sorar: tasıyorum. talyadan, ~lavya n, 
nna da musallat olurlar. Güvertede, va.- '" . ~-,,. , Yurtani;tandan geçtim. Yugoslavya& 

Biri, gözcülük eder. diğerı lkönce uyu- - .&.em!Z yaWUL ve yorganın var mı. Jt d·· · ·· ııı.k • ·--~ rk 
puron salonlarında sankı yolcu imi•ler - ·n-. Olmasa bile tedarik ederım· . gur ugum. a et A ve mısauıt"='ı v•:r ı yan adamın çabuk uyanıp uyanmadığını 'S v-. k 

öğrenir. Bu malUınatı almak için. söğü§· gibi dolaşırlar. Kalabalıkta, hem el ile, Sen bana hayırlı bir it bulduktan sonra ... beni çok m.ütehassi! etti. Şimdiye ~ 
çülerin basit bir usulü vardır. Yoldan ge. hem de jil~le it görürler. Gemi kalk- _ Benim dostlarundan bir apartıman da~ seyahatım çok tyi geçti. Bazan ica 
çermiş gibi yapıp ,eterleme yapanın a· mak ilzere iken de, yolculan teşyie gel· sahibi (veya bir müessese müdürü) var. ettı, mehtab olduğu zaman yoltmıa ge.. 
yağına _çarpmak. Eğer, uykusu hafif bir miş gibi. ellermde bir men'<ffi, gözlerbıi Ona 'da böyle bil' adam ıazım. Fakat, ken- ce devam ettim. Gece yolculuk, çok 
insan ise hemen kendini toplar. o za- sile sile uzaklaşırlar. Onların gözyaş~arı disi, yanına alacağı adımıın namuslu ol- tatlı oluyor. Şimdiye kadar başımdan 
man: s~bebsiz değU?r. Çünkü, artık deniz üs- duğuna dair noterden musaddak bir se- geçen enteresan vak'a İtalyada bir ge-

Dağlarda ve kırlarda yaşayan insa~ 
lar büyük şehirlilerden çok daha dü • 
rüst ve çok daha naziktirler. İnanınız 
·bana. HattA çok daha medenidirler, di• 
yebilirim. Gene bana soruyorlar: cSi
llh taşımıyor musunuz!> c- Affedersin babalık!• cevabını alır. tünde bulunan gemideki yolcular arasın- ued isijyor. Bunu yapabilir misin? ceyi gRyet güzel bir mezarlıkta geçi • 

Zavallı böylece tehlikeyı atlatm11 olur. da :~ayıb, kayıb, neyin kayıb?• fakası Muhatabı bem fehrin yabancısıdır, rişimdiır. 
Fakat uykusu, sağır sultanınki gibi ise sahıcı olmuştur! hem de saftır. Onun için yapılacak olan İstanbulu çok beğendim. Şimdiye 
vay başına gelenler ... Ceblerini boşalta- Oolandı rıcdar noter senedinin mahiyeti hakkında bir kadar okuduğum tasvirlerinden hiçbi-

Garib bir sual, siWıı ne yapayım, 
bana fenalık yapmak istlyenler silahı 
kalayca elimden a!labiılirler. (Ayrıca 

bir külfet.. Hem insanların benden 
başka uğraşacaklan öyle büyük ve öy
le çok derdleri var ki ... • 

cak olan sövüşçü, hemen yanma oturu· Dolandırıcılar, yankesiciler gibi sınıf takım sualler sorar. Dolandırıcı, haddi rine benzemiyor. Hepsinden güzel, hep 
verir ve yavaş yavaş tilki uykusun9. ya- sınıftır. Meslek erbabının kendilerine (Dnamı 10 u71.cu aayf.ıd.ıı sinden mükemmel ve hayalin çok fev. 
tar. Yanınıd:akinin üstüne, uyuyormuş ta mahsus aşırma tarz ve usulleri vardır. Yazan:Sabih Alaçam kinde. 

Bir gün evvelisl, Talat gelip de: Son Posta'nın Romanı: 47 seyor. Canım, Hürmüzcilğüm! 

"Ah ne baygın bakı,ın var, na~~~ı~~;,~~~1~
1

~:laa:::~~.bağn-Bütün gün, Sara hanım meydana çık.. 

- Anne! Ben evleniyorum!. Müjde • 
sini verince, ~'lra hanım, kızının lSlil • 
mündenberi, hayatının ilk sevincini 
duymuştu. Oğluna, alacağı kadının kim 
olduğunu bHe sormadı. Sacrece, bovnu
na sarılıp, sessi? sessiz göz yaşı döktü. ~ 

._ ~ 'dw t;J. madı. RAnaya yerleşmek ve dinlenmek 
~.~ . t f j jJi (JJi 'tr fi ~r· C> •ti ~ .F I· ;!J:~NND için fırsat veriyordu. Akşam.11zeri Ta• 

b 
~ 1 ' wıq,Ur ~ lat geldi. Rananın odasına çıkıp batın. 

fs:NEBLUKLI a evaz •emsıye ı . ft ETkARLEM nı sordu. Bira7., öteden beriden bahset-Lakin düriist bir insan olan Talat 
anasına b"zzat izahat vermek ve onun 
nzasını istihsal etmek lüzumunu duy-

• & tiler, sonra da yemeğe indile!'. 

• Tertemiz sofravı Sara hanım bizzat 
du. lanır gibi, yavaş gir 

- Annecimm! dedi. Alacağmı kadın sesle: 
bir eünahkArdır... - Peki oğb.wn• 

Sara hanım oğlunun yüziin.e baktı. dedi. Bahtiyar oka. 
Ne demek istedi~ni nazarlarile 1e>nı - sun, inşallah! 
yor gibi idi. TalAt devam etti: - Teşekkür ede .. 

- Evet, anneciğim! Ev bark sahibi rim, an~~ğün! 
tken, kaderin cilvesine kurban olarak Annesmın, da • 
dilşmüş, çirkefe yuvaTlanmış, fakat marlan çı~ı.ş ~u • 
bulaşmamış bir zavallıyı alıyorum. ~uk elle~ bı:rer 

Kad1ncağızın gözleri tekrar yaşardı. şukran buse51 koy • 
Susuyordu, fakat ıztırab çektiği halin- duRa in b" d 
den belli idL .? bulın dırğu • 

Ann · ~ ' "' -ım Kalb' h çocugu un u • - ecı5.m. uzu e. ıne er- kaste ~ 1 
hangi bir şüphe, bir eza gıe1mesin. RA- ~u işti. ~i.rdey ı: : 
nA. emin ol ki ruban tamam.ile temiz r emkad "" nf 
L-J 0 .. k ,,._1 B"l e, ınca5.za az. 
ıu1 mıştır. orece . sevecel\:S n. ı sen, 1 .. .. t .. k 

evde ne ~t ede - kurmuştu. Öı-tüsfl de, havlulaır da sa. 
ceğiz.. ne türlü bah- kız gibi idi. Ortalıkta ~itiz bir temizlilt 
t1!ar ~~~ğn .•. Se • göze çarpmakta idi. Kalaylı bir sahan 
nı . ~uyu~egun •· içerisinde gelen bir kap yemek de ne
yetiştıreceğiın.. ha • fis pişmişti. RanA, ne vakittenberidir 
nım olacabın.. O za- bu derece iştiha ile ve bu kadar ağıım 
man senin mürve • tadile bir yemek yememişti. 
tini göreceğim. İyi • . .. 
bir deHkanh bulup - Hal'lım efendıcıgimt dedL Bundan 
seni ona vereceğim. sonra milsaade edersenılz evin btitUn 
Gelin Olacak, teller diğer işleri gibi, yemeği de ben kencB 
takınarak kö.şeye o- üzerime alacağım. Siz sade bana neleı 
turacabın. Sana cl. sevdiğinizi, ne istediğinizi söyleyin. 
ci urbalar yapaca • Elimden az çok yemek gelir. Hamur da 
pn. Seni bebekler açanm .. 
gibi silsliyeceğim, Sara hanım bir takım lüzumsuz ceo 
Hfhmüzt Bundan milelere sapmadan: 
10D1'&, benim de ar · - Beraber yapanz, kızım! cevabJDJ 
tık hiç bir tbiintüm, rdi 
bir derdhn oJmıya .. ve · 

içinde yaşadığı kirli muhitten kendisi. i~ W:~ v~e., 
ni kurtamıaklığ!m için ne türUl yal • nu en: geceleyin, 
vardı? Ve karanını bildirdiğim zaman sofrada' iken ifşa 
ne samimi bir 9evinç, ve bir minnet etti. Sara hanım bu· 
g.öst~rdi?. Ann~! Baba~ın te~iz adını na da ses çıkarmadı. 

cak amma, olsun.. Bunun üzerine TalAt da: 
.R4n4 ha.ıur içblde vem- Jctere, mangala, JcUimlere bakıvardu. belki bir gün içime - Evet .. dedi. Anneme yardım edel"' 

şımdıye kada kırletmedım. Eger bu iz· Ertesi gün, paşadan izin alan Talit, 
divacımdan ona en ufak bir leke ko- öğleden evvel, bir kupa araba ile Ben. 
nacağını aklım kesseydi, bunu yapmaz- linin evine dayandı. Neferile beraber 
dun. Fakat RanAnın hakild bir cev- bir clt" çekçek: arabası göndermişti. 
her olduğuna kanaat getirdim. Onu ko- Sandığı, sepeti buna koydular. RAnA 
lundan tutup kurtarır ve namuskir da, yalnız olarak kupaya bindi. TalAtın 
bayaU. kavuştunırsam, ömrümün so - bera'Ber gitmesi caiz olmadığından, bu 
nuna kadar haz duyacağım. Anne! Sen mevkibin eve kadar ulaştınbnası nefe
merhametli, büyük kalb1i bir kadınsın. re mevdu idi. 
Yarın, Ranavı buraya getireceğim. Bir Talat önden gidecek ve anasile, müs
müddet, !:eni11 yanında kalır. Nikabı - takbel :zevcesinin ilk mülakatlarında 

DlJZJ; teh"r ederiz. Bıakarsm.. tearlibe hazır bulunacakt1. 
edersin. cOlmaz, oğlum!• dediğin da • Araba kapının önünden uzaklaşır • 
kikada bt-n de vazgeçerim. Fakat emi· ken, iç tarafta bir hıçkırık duyuldu ... 
ııim ki demiyeceksin, anne! BeberOhl, ellerile yüzünü kanamıt, 

Sara hanmı boynunu büktil. Mml • katıla katıla atlıyordu. 

Sara hanım, RAnAyı sakin bir yüzlıe bir afu girersP., sen de beni olqıyacak, sin, RAn~. Zira büsbütün ipiz güçsiiS 
karşıladı. Ne soğuk bir tavır takınmış- bana teselli verecekain. Dejil mi? ay. kalırs3, annem sıkılır. Evin hizmeti o. 
tı, .~e def~~ ih~t.klrdı. Genç kadm nlığımız epey sürdü. VelAldn. ~itti, ar- nu oyalıyor, l\y!e ki, ısrarlanma reğ • 
eğilip de elini öptükten sanra, ona •· tık. ftte, bak: TalAt ağabey b:zı tekrar n b. hizmetci tutmadı Değil mi 
dece şu sözleri söyledi: birbirimize kavuşturdu .. o, bilsen, ne me ır · 

- Safa geldin, kızım. Bugünden son. kadar iyi adam' Sana oyuncaklar, şe • anne? 
ra sen de biT evlldımsm! kerler taşıyacak hep. Hürmüz! Halim- - Öyledir, evladım. 

Kendisine bir oda gösterdiler, oraya de bi başkalık var, değil mi yavrum? Aman yarabbi! Aile muhiti ne sıcak\ 
yerleşti. Hürmüz için de köşeye bir Ah, nereden bileceksin? Çektiğim çile- ne tatlı idi! RanA, bundan mahrum o • 
salıncak kurdu. Boğucu bir zindandan den haberin yok ki. Büyü de, o vakit lanlar. düşi\nüyor ve acıyordu. Bir 
açık ve temiz havaya kavuşmuş gibi, sana anlatırım Çok, çok amma pek çok aralık gözlerinin önüne hamamcı 0s • 
bütün varlığında bir hafiflik duyuyor- bahtiyarım. Öimiimde hiç 1m kadar f d" . wd h li ldtı 
d t · · · · · 'f ..:ı_ edec k dam vindi.ıw.....i h t 1 Sevm k man e en ının mag ur aya ge u. çının sevmcmı ı al..ft: e a se a"-'• a ır amıyonım. e .. • . . . 
arıyor, bulamadlğı için de, 0 ufacık ne iyi ,.ey! Fakat sevilmek galiba da- yuregı sızladı. Zavallı ıyı insan. bu 
çocukla, cevab beldemedeın koo,.ı • ha da iyl. TalAt beni aeviyor, değil mi hayata ve bu zevke hasret gitmişti.. 
yordu. Hürmüz? Eğer gülümSersen, .eviyor onun yüzündanl 

- Hürmüzt diyordu. Göreceksin bu demek.. gülümsedl.. a, vaYahi ıt00m- ( Arfcaa Nr) 
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- Şirketin müdü"ı, bıı§tan ikinci oıurandır. Hani ökçe
ıinde lUtik var ycı.. if te o! 

- Emin olun bay komi~eT biz kavga etmedik. 0CU1"t1'11Uf, 
güzel güzel konuşuyorduk. 

(KAR iKATÜRLÜ FIKRALAR) 
Dert saat inanacaktır 

Birinci yalancı söyledi: 
- Ben suyun al

tında tam on da· 
kik& kalırım. 

lkinci yalancı. 

yalancılıkta birin· 
eı yalancıyı bas· 
tırtiı: 

Genç kızlardan birine bir talih çıkmış 
tı. Genç kız be· 
ğenmiyordu, ar. 
kadaşı sordu: 

- Niçin beğen· 
mi yorsun, nesi 
var? 

- Cennete. ce-
- Bir sefer, ben tam dört saat kal· henneme bıanmıyor. 

mı§tım. - Cennete inanmamasın:ı kanşmam 
- Yalan! er· 
- Doğru.. suyun altın.da uyuyuvermi· 

pm, uyamncıya kadar dört saat geçmiş 

amma, evlenirsenizt evlendiğinizin 

tesi günü cehenneme inanacaktır. 

* 
Sebebi var 

- N.ipnlınla evlenmeyi niçbı gecikti
riyorsun? 

- Sebebi var 
Nişanlım, cömerd 
bir erkek, biz"m 
eve her gelişinde 
bana bir h<'diye 
getiriyor. Evlen

dikten sonra getirmez diye, evlenmeml
Ei mümkün olduğu kadar geciktin~ o
rum. 

.. 

* 
Teseri 

Afrikadan dönen seyyah, siyah gözlük 
takıyordu. Tamdı

Aı bir kadın merak 
etti: 

- Niçin siyah 
gözlük takıyorsu

nuz? 
Seyyah anlattı: 

- Afrikada iken hep zenci kadınlar 

görürdüm. Şimdl ıiyah gözlük takıp et
rafıma bakınca buradaki bütün kadınları 
da onlar aibi görüp müteselli oluyorum. 

* 
Şimdiden sonra 

* 
Kafidir 

- O adamla evlenmen hiç doğru de
ğil' 

- Neye? 
-- Ayda otuz li-

ra kazanıyormuş, 

otuz lira ile bir ay 
nası 1 geçinirsiniz? 

- İn-Sanlar bir
birlerini sevdikten sonra bir ay bir tin 
gibi gelir. Bı.r gün için de otuz lira kfı· 
fidir. 

* 
Kuru fasulya 

Erkek, genç kızı sevmiştı. İzdivaç tek· 
lıf etti 

-- Benimle ev· 
lcnmek ister misi· 
niz? 

Genç kız br an 
düşür..d.ii ve sordu: 

- Kuru fasuı. 

yayı sever misiniz? 
- Bunu neye sordunuz? 
- Başka yemek pişirmeyi bilmivorum 

da .. 

* 
Görünmüyordu 

- Ne düfiinüyorsun? - O ka.dmla evlenmek fikrini sann 
- Hıç! kını verdi? 
- Hıç olur mu, - Kadının ger-

herhald~ bir şey dam. 
düşünüyorsun da.. - Gerdam çok 
alacaklılannı ol· mu güzel? 
masın. - Farkında de-

- Şimdiye ka· ğilim: gördüğüm 
dar olanlan, hayır .. fimdiden sonra bu· zaman gerdanı bir dizi incinin altında 
lacaklarımı düşünüyorum. ~almıştı, görünmüyordu. 

* * .Rir defa Terbiye 
Kadın ıokaktan eehnişti. Kocasının 

odasına gir.di 
- Bilsen koca-

Misafir bayan, ev sahibi bayana ye· 

>" ...6/ll ~ ni hizmetçısinden 

cığım. nerelere, 
nerlerc gittim. 

=~ "" - Bilseniz ba· ;'•;o ~ 

~ ı yan, yeni hizmet· 
- Kim bilir kaç ' 

defa otomobil tut-

~~~" i;~ l bahsetti: 

~ :_-.~_i.1 tım öyle terbiye!J 
•"""-'=-"'o ::;:..-ı ~ ki.. ben bu kadar 

muşsundur. 

- Hayır, encak bir defa tuttum. Ak
ıama kadar aavmadım da., 

* Değiştirdi 
- Saçlarıma dikkat ettiniz mi? 

- Evet gördüm, 
kestirmişsiniz? 

-· İyi oldu değil 
mi, kestirince yü-

lr.-•~~!lDf' zümü çok değiştir-
di. Artık ihtiyar 
bir kadına benze-

terbiyeli hizmetçi 
görmedim. Midyeleri açacağı zaman bile 
elile kabuğa iki defa vurmadan açmıyor 

* Güzellik bahsi 
Kan koca kavgaya tutuştular.. kadın 

- Ben bütün gü
zelliğimi senin 
uğurunda feda et. 
tim. 

Dedi. Erkek ba. 
ğırdı: 

- Sanki ben hi~ 

- Ru sizden aldığım ayakkabılar a • 
yaklanm~ sıkıyor, rahat t1iiT'Üyemi11<>
nım; değiştirir miainiz? 

Gözleri az gören erkek, birlikte dnmet
tiği kadının ayağına basmamak için çok 
dikkatli hareket ediyordu. 

mi yorum. 
- Evet, evet ... Hakltaten öyle .• . fiıtf. 

far bir erk.ele benremipiniz, 

bir şey feda etmedim, değil mi? Bütün - Doktor, a.ı konU§mamı tavsıye etti. 
paralarım. senin güzelle~men içiıı aldığın l - Be?ı onu daima beğe?ıirdim. Bir efi 
boyalara fi.iti. dah4 110ktur. 

S.yfa • 

Tarihin en büyük zelzelelerinden biri 

Şilideki felilket 
nasıl vukubuldu? 

Elektrik merkezleri harab olduğu için şehirl.er 
karanlıkta idi, yıkılan binalann enkazı arasından · 

feryadlar yükseliyor, bir yandan da tufanı 
andıran bir yağmur yağıyordu 

Zelzele Ue t4f tq tütflnde bltn4""ftCJft ft4 h41'ab olan 
ha~ g6rilni1ftl 

&flkaz altından çıkanlan ilk &4ler 

birinf7' 

Şiliyi hemen baftan bata tahrlb eden ~~ılrnlf, harabeleri . a:tm~a .. nüf usunuq 
son zelzele, firndiye kadar olan bu çeşid dortte biri 10,000 kifı olmuştur. 
Afetlerin en korlcunçlanndan blridlr. 10.000 nüfuslu Linares şehrinde sal • 

Bu yeni tahribklr zelzele, ıimalden ce- lam ev kalmamış, sekenesinin yansı te • 
nuba 'doğru. aahil da~lan ile büyük And lef olmuştu. 
dağlan arasındaki sahada, Santiyagonun 7000 nüfuslu San - Karlos ve 12,000 nil-
200 ldlometre cenubundan Konsep!lyon fuslu Parral şehirleri hemen baştan bap 

hrinin 200 kilometre cenubundaki bir rnahvolmu1- ahalisinden pek azı kurtul • 
!:ktaya kadar olan sahayı mahvetmiı • muştu. Nihayet. Şilinin üçüncü buy{)i 
ı· fehri olarak sayılan Konsepsiyonn ı,telin-

ır~u mmtaka, Şilinin en bereketli. en ce, bu Afetten çok büyük bir zarar gör • 

zengin bir parçasıdır, bir çok büyük te- mOştil. 
birler de bu mıntaltada sıralanmıştır. Binalannın beşte üçil bir yığın harabe 

24 Klnunusani akşamı, bu zengin top- olmuştu, binlerce insan da taş, toprak ve 
rakların kalabalık sekenesi. sakin ve demir enkazı altında can vermişti. Liına• 

nın bütün tesisatı ve rıhtımJon da b ştan neş'eli, ttyatro ~ sfnPmalar.1 do1mu~u. 
Saat 23,34 de korkum:; bir uğultu icıitil:ii. ba!;a mahvolmuştu. 
sonra tüyler ürpertici b:r çatırdı koptu ve Resmi tebliğlere gö'l"e bu fıf C'tin ko kunt 
ortalık zifiri karanlık içinde kaldı. 1avint yekunu 30,000 ölü ile 50.000 'ara· 

Smema ve tiyatro salonlarına dolmuş lıdır. 
insan kümeleri, bir anda çöken o munz... Şili felaketi bugü:ı ha ıi me 'um b ha. 
zam binaların altında bır anda ezilmiş - tır sı olan 1755 L zboıı z nd d hı 
}erdi. korkunç değ ise bih• muhıl k k k onun 

İki dakikada bir çok ı;ehirler ve kasa - bir ayn "dir. 
balarla süslenmiş koco. bir saha. muaz - Şimdi zelzele mınt kasırıda •ur kler 
zam bir hambeye dönmüş. dünyanın Pn sızlatan btrmanzara vardır. 100,000 nsan, 
d!!>hşetli bir mezarlığı olmuştu. aç ve açıktadır. Zelzeleyı takib eden mild 

40,000 nüfuslu Şillan şehri baftan b:ış3 (Devamı 10 uncu sayfada) 
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İstanbuldan nefret eden 
bir Padişah 

(Bq tarafı 7 inci 141/fad.4) bütüıa şaşaa ve renklertn " kaynağı. aza· 
mıe sar.kan örme siperleri, kalk.anlan. metle ilerliyordu. D6rdüncü' Mebmed ba
et siperleri, iri yaylarile eski zaman u. şına yuvarlak btr miğfer giymişti. Şa
te.r'lerini an<lırıyordu. Her atlının maiye- kaklarına dojnı inen yetil bir sarık bir 
ilin.de gayet zarif giyinmif iç oğlanlan tacı andırıyordu. Ytizü. örme bir zırh ile 
bulunuyordu. Bütün orduda muhtelif !l- sanhnıştı. Alnında bir IUrguç demeti ti't
Uhlar, takımlar, kıyafetler. bin türlü bi- riyordu. Göğsünü ve omuzlarım örten de. 
Çimde ve renkte idi, al bayraklar~ mavi. mir zırhın altm<t.a kırmızı dibadan bir 
kırmızı, pembe, turuncu, havat mavi ceb- esvat görünüyordu. Yanı başında yaya 
genler, miğferlerin üzerinde aarı ve ye- giden bir hizmetkir, padişahın eteğini 

_. sarıklar, zırhlann üzerine ıelişi gü- tutuyordu. Dördüncü Mehmedin g-lneş· 

2lel atılmış ceketler, eğerlere takılmış ten yanmış, ormanlarda koşmaktan es
muhtelif silfilılar, ftzengiler, parlak vı.a mel'leşmiş yüzünde metanet okunuyor
dlilı oklar, ipek pilskilU.r. beygirlerin du. Yanında ve arkuında, sillhlan, ya
boyunlarma sanlı kumaşlar, renkli ve tağanı, yayı, oklan, yedek sarığı. abdest 
ahenkli bir sahne vücude getiriyorlardı. ibriği meramru mahausa ile götüriilü· 
~tıncı kafileden sonra .sancalı ıerif ge- yordu.. 
nyordu. Uzakta develer üzerinde çalınan Yedi yaşında tahta çıkan, kırk yıl hü
zll se.sleri davul seslerine, mızıka aesleri- kümdarlık eden, birçok kanlı ihtiIUler 
M karışıyor, elbise ve sil1hlann zengin- gören ve nihayet baba oğul Köprülüler 
Ji'ii, sıra ve yaldızların bolluğu. uzun zamanında dünyanın en kuvvetli hüki1m
ve yuvarlak surguçlar padişahın yaklaş- dan olan ve muasırlan tarafından , Bü
tığını anlatıyordu. En son geçenler arhk yük Mehmed> ünvanını alan dördüncü 
tepeden tırnağa sırmalar içinde idi, ba~- Mehm~d;, ikinci Viyana muhasarası boz
~arı, vücudleri, ayaklan altm akisleri i- gunundan sonra 1099 yılında taht tan in-
çinde parıl parıl yamyordu. dirilmişti. 

Bu yürüyen hazine ortasında padişah. Reşad Ekrem 

Hırsızlık Ansiklopedisi 
{Bastarafı 8 ind uyfada) 

zatında pek basit olan bu işi büyülterek, 
bir ahbabın yardımına ihtiyaç göstP.-re
cek bir şekilde izah eder. Muhatabı, pek 
tabii olarak, gene onun. yardımını diler. 
kendisine bu iyiliğin yapılma!l için yal
varır, yakıarır. ondan sonra. masraf he
saba başlanır. Eh, o da çok değildir! Ay
(fa otuz. kır kliralık bir ış için beş, altı 
lira harcanmaz mt? Masraf miktan, a
ttamına göre daha da vüksek olabilir! 

Bu tarzda mutabakat hAsıl olduktan 
sonra dolandırıcı c;enedi yapm~a note
re, iş arıyan adam da temiz yatak vnr
gan tedariki için çarşıya gidMler. Mu· 
ayyen saatte, mevhum apartımanın mev
hum sahibine veya tanıdık müessese mü
dürüne gitmek için b~r iskelede filAn bu
luşurlar. İyi yürekli bir hami rolü oynı· 
yan dolandırıcı bir denbire teU~lanır: 

- Aman, deme, cüzdammı evde unut. 
muşum. Sana zahmet amma bize kad:ır 
gidiver. Hanıma c;öyle, bana on lira gön
dersin . Dur, bir kağıda adresimi de va
zayım. Haydi. çabuk gel. beni fazla bek
letme! 
Muhatabı. hamisine kücük bir hizmet· 

te bulunmak fırsatı çıktığına memnun, 
eline tutuşturulan puırulada yazılı olan 
adrese koşar a'dmıla yollanır. Fakat bu 
adres, çaprasık bir yer; g6stt'!mıektedfr. 

Bulunması pek kolay olmaz, bulunsa bi
ie, karşısına- çıkan, zavallı adamcağızı 

tersliyerek sepetler. Biçare, iskeleyP. gel
diği zaman ne hamisini görür, ne de o
rada bıraktığı yatak ile yorganını! 

2 - Dolandırıc'lların meşhur usulle
rinden biri de başkasına aid olan bir ev 
veya arsayı, kendi mili im~ gibı satmak. 
hr. Herhangi bir evi satmak, arsayt lllt• 
maktan biraz daha zorcadır. Çünkü için
le oturan kiracı veya haki~ mal aahibi, 
müşterinin yapaca~ı bir temasla foyayı 

dolandırıcılardan biri kapıya tiayanır. 

Pek nazik bir eda ile ziyaret maksad'mı 
anlatır 

,_ Müsaade ederseniz, mücevheri gö-
reyim.• 

Der. Ayağa kadar gelen böyle kibar 
müsteri Teddedilir mi, hiç? Herife ikram
da da kusur edilmeden müce\.•her ortwa 
çıkartılır. Lakin fiat meselesinde o gün 
uyuşulmaz. Kibar müşteri tereddü;d e
der. Hususi kuyumcusunu getirecf'~ini 

veva bu işlerde dalıa fazla kompetan olan 
arkadaşına da pırlantayı göstereceğini 

söyler ve ertesi günü için ikinci bir ran
devu rica eder, gider. 

Ertesi günü, kibar müşteri, arkadaş1 

beraberinde tekrar çıkagelir. Pırlanta, 

yeniden gözden geçirili:-. Fakat. neticede 
uvusulmaz. İstenen fiat çok görilnür. 

Bir müddet sonra di~er bir rnüsteri Z'.J

hur ederse. yahud pırlanta bir kuyum
cunun eline geçerse, seyredin, siz kopa
cak olan kıyameti. Mal sahibi olan za
vallı kadıncağıza: 

c- Bayan. sen delirdin mi? derle-r . Bu 
ne elmas, ne de pırlanta! Adi taş! Çıldır
dın ise, o başka!• 

Çünkü, kibar mü~eri ilk geldiğl gün, 
bu gibi işlerde çok meleke sahibi olduğ>ı 
için, pırlantanın ,eklini; en küçük hu
susi'yetine varıncıya kadar hafızasına 

nakşetmiş ve ertesi güne kadar da adi 
camdan bir aynini hazırlatmıştır. İkinci 
ziyarette ise, el çabulduğu veyahud dal. 
gınlık yüzünden, pırlanb cebe inmiş, ka
d:ife mahfazanın içine c.a~ taş konmuş
tur! 

( A .,.kast var) 

T ar~hin en buvu~ 
zelzelelerinden biri 

meydana çıkarabilir. Fakat arsa için bu (Başta.rafı 9 unctı sayfa.da) 
tehlike varid değildir. Evin okutulması- hiş bir yağmur günlerce dinmeden yağ
na gelince. dolandırıcılır, boş veya kira- maktadır. Şehirlerde kanalizasyonlar da 
?ık olan meskenleri seçerler. bozulmuş olduğundaa içilecek su bile 
Eğer, ev kiralık ise, tutacağız bahane- bulunmamaktadır. Sonra. bütün elek -

sile evvelden anahbrını alırlar. Sonra, trik mahvolınUJ old:~ğundan, geceleri rl
o civarda verilen randevuya giderek a- firl bir karanlık hüküm sürmektedir. Bü
aamcağızı alır, gezdjrirler. Fiat mesele- tün telgraf ve telefon hatları bozulmuf, 
sinde hiç mızıkçılık, tamahkarlık etmez- etraftan yardım istemek, felA.ket mınta -
ler. Zavallı müşteri de böyle bir fırsat! kasına yardıma koşmak ta. fevkalMe güç
kaçı,.mak istemez. Birkaç yüz Era olan leşmiştir. Demlryollan baştan başa bo -
pey parasını hemen oracıkt:ı bile verir. .rulmuş. yollar hemen tamamen maJıvol
Ondan sonra, işi yoksa, tapu kapısında ev nıu§tur. Yer yer açılan derin çukurlar -
veya arsa mal sahihlerini bekliyedursun! dan hiç bir nakil vasıtasının aşmasına im-

3 - Elmas tacirleri gib~, mücevherat k!n yoktur. İlk günler, felaketzedelere 
üzerinde muamele yapan dolandırıcılar yapılan yardımlar tayyarelere inhisar et
tia var. Mesela, zengin ve ltltiyar bir ka- mi~. Açlığm doğuracağı ikinci bir fol~
dmcağız, elinde bulunan kıymetli bir pır· ketin önüne de ancak bu suretle geçil • 
lnntayı satmak istiyor. Bunu haber alan miştfr. 

~--Geçen yıl dört Rus alimi tayyarelerle 
San'atklr olmaga 

bir tip 
Tnlfnoftciaa K. 

Sa.mi, kanıkteriftift 
tahlilltıi UtiJIOf': 
Fotografının U• 

mumt ifadesinde 
elinden if gelen 
bır ıaıı'atk!r tipi 
vardır. Yumuşak 

başlı hareketlerile 
tutunduğu işde 

yükselebilir. Pa-

mutemayil 

rayı ve esvUlJll W-af etmeden kcllanır. 

* Spora meraklı olması ıazım 
• gelen bir tip 

Ankanıdcm Mu-
%tıffer kanıkterin 

aon.ıt1or· 

Neş'eli ve canlı 

hareketlen spor .. 
culara mahsus bir 
temayülü ifade et .. 
mektedir. Hayatın 
zorlukları karşı

sında neş'esini kay 
bedeceğe pek ben• 
zemiyor 

* Omid ve cesaretini toplamak 
kay dile 

Karacabeyderı. t, 
Yüceyer muvaffak 
olup olamıyııcayını 
soruyor: 
Lazım oldu~n

dan fazla duygulu 
olmak neş'esizliği 

davet f'debilir. Ü· 
mid ve cesaretini 
kaybetmemek kay. ,, 
dilt! muvaffakiyet• 
ten şüpheye d~enler pek acele etmiı o

lurlar. 

* 
lzzeUnefis meselesini kolayhkla 

me1dana getiren bir tip 
Ankaradan E~ 

ref ne olduğunu. ve 
11e olabileceğini 

soruyor: 
Başkalarına min 

net etmekte müs• 
tağni olan tavır ve 
hareketleri ve iz
zetine& meselele
rindeki alınganlığı 
scbeblerile başka

larının kumandası altındaki iflerden ı:ı. 

yade başlı başına bir ije sahie olmasını 
tercih etmelilctir. 

* 
işin i ve hesabmı bilen bir tip 
Şişliden Ömer 

karakterini ıoru

yor: 
Garüntlüld ka· 

dar sakin değildir. 

Menfaatlerine ya
ramıyan fıtylere 

rağbet etıne~ işini 

ve hesabını bilen 
becerikli insanlar 
gibi harekat etme-
sini bilir. 

Son Posta 
F otograf tatililJ kuponu 
l.im • • • • • • • • 
.A.dretı • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotogra1 tabl111 ~ bu kuponl&rdan 
6 aded.lnln &öııde.rJlmal p.rtt.ır. 

Şimal Kutbuna nasıl gittiler? 
(Btıfttınıfı 7 iw.ci ıayfada) de sondaj yapıyorlar, cereyanlan tetkf\ 

.rUı ırıtırablar duymuştu. Halbuki. bizim ediyorlar. Şubatm endif8li günle.rt geliJ 
böyle hiçbir dilf\tncemiz yok. Arkamızda çatıyor. Buzlar yerlerinden oynuyor. Buı 
Sovyet milleti. fırkamız ve bükfunet çatlaklıklan erzak depolarının altına \a. 
var. dtyor. dar uzanıyorlar. 

:n .... -·'--1---· aıru·sı eden fırtınalar ıc..... -u.~-.ı.w. Gene. Papaninin notlanndan.: 
vakit vakiıt çoğalıyor Rüzghdan sarsılan 
çadlrl&n altında Papanine'in yalnız bir 
kedert var. O da buzların ilıtüne serpilen 
erzakı kurtarmak. yanlarındaki aletleri 
kurup hallerini Moslrovaya b11ıd!l.rebil· 

mek: 
Gene hatırıalannın blr yerinde: ,Me

saimlzin neticelerini radyo ile memleke
te bild:frırıeğe ça.1:ışıyorduk. Çünkü yap
tığımız tetlôkler bizim değil, milletin ma
lı idl. Başımıza bir fellket gelirse veya 
herhangi bir aebeble mahvolursalt insa
niyet için yepyeni bilgiler olan bu çalış-

cŞimdi artık 50 metre geni§lilind• TO 
metre boyunda blr buz parçasuwı U. 
tünde yaşıyoruz. Her ıeyiıniz ıslak. \J. 
yum.ak çok zor. Krenkel gi:d:ip yakındaki 

bangizleri de gördO.. Onhr da bizimki ıt· 
bi küçük küçük buz paçralan.> 

Ölüm tehlikesinin her saat biraz daha 
yaklapnasına, imdada geleeek heyetin 
tam zamanında gelmemesine ralmen 
Papanfne itidalini muhafaza ediyor, dal
ma nikbin kalıyor ve hemen bunun m1l
k!fa tını görüyor. 

ma mahsulü bizim~e beraber yok oıma - Talınyr ve Murman buz kıran vapur-
malı idh diyor. lan ufukta görünüyorlar. Kurtuluş ve 
Başka bir tarafında da fUnlan yazıyor: heyecan. 
c'Ozerinde bulunduğum.uz buz da{tı 

parçalanabilir. Gerisin geriy~ dönüp. bi- Son olarak Papanini dinliyelim cfşte 
zi. 'de beraber alıp götürebilir. Bun1ann en nihayet denizde yüzen bu m~ur ll· 
ne ehemmiyeti var? Çalışıp elde ettiği- boratuvarın tabliye ameliyesi başlıyôt", 
miz neticeler boşa gitmtyecek ya! Onla- Üzerinde yaşadığımı<t buzun etrabnı blı 
nn hepsini şimdi Moskova biliyor.,. daha dolaşıyonnn. Stalinln resminin ası. 

* lı durduğu direğe geliyorum, onu alıyo. 
Radyo sayesinde lrutub istasyontle rum. Açıkça itiraf edeyim ki bu buz par· 

MoskOV'8. arasında devamlı bir irtibat çasından ayrılacağım fU dakikada içimds 
va:r. Bu güzel peri yalnızlığı ve inzivayı bir hüzün var. Bu mlsafirbanemizi heı 
öldürdill. HaFbuı'ld şı:"mal kutbunu daha haJıd~ çok seviyorduk. Son dakika. Artıll 

· evvel keşfe çıkan Nan.sen ile Amundsen ayrılıyoruz. Sovyet bayrağını üstü kar) 
yalnızlık ve inzivadan ne derin ıztırab- bir buz parçasında bırakıyoruz. Buz ta· 

lar geçirmişlerdi. mamile eriyinciye kadar o da denizdt 
Kutbun karanlık geceleri içinde mem- yüzüp duracak. 

leketlerin'd'en binlerle kilometre uzakta 
yaşıyan bu dört alim hiçbir gün yok ki 
hayatlannı iki taraflı bir heyecan içinde 
geçirmiş olma.mılar. BiT'i kutnb mıntaka
smın o hayale sığmaz fevkaladeliklerin
den aldıkları heyecan, biri de görünmez 
hava da1galarlle hükO.met merkezinden 
aldık.fan heyecan. 

4 Tem.muza dd. notunda (Papanine) 
şöyle diyor: 

Şimdi Mourman vapurunun konforl11 
bir kamarasın.dayım. Not defterimi bt.. 
daha gözden geçiriyorum.. Bana öyle ge 

liyor ki buz dağından ayrılmadım. Ken 
ljljmt hAli çadırımın altında zannedivo. 
rum. Tatlı bir rüya görüyor gibiyim. Fa-
kat bu bir rüya değil hakikat. Bır Sovvet 
vapurundayım. arkadaşlarım, vatandaş.. 

larını etrafımı almışlar konuşuyoruz. Ar
tık not tutmama hacet kalmadı. Vazife
miz bitti.> 

cYemekten. sonra lrutub sarayımıza gir
dlk. Rodolf adlasındaki arkadaşlarımız 

radyo ile bize gazete okuyorlar. Parls 
beynelmilel 9e'l"gisjne dair malOmat al
dık. Kutub keşifleri ha'kkmda cŞimid> in 
btr makalesini dinledik. (Gülsene kap· 
tan!) pl~ğını dinlerken ne kadar neş'e- r 

Yazan: Andr4 Pierre 

Çeviren: Neyyir Kemııl 
·-······---··-·· ...................................... __ 

Ankara borsası 1endik. 
7 Teşrinisani. Bugfin Sovyetler Cüm --··--

huriyetl.nin mint bayramı, (Lenin) in ida Açılı,- kapanıı fiatl•n 13. 2. 939 
reyi ete aldığı g(inün yıl'dönümü. ç E K L E R 

Voroşllofun nutkunu dinliyebilmek i- ı-----::;_...---.-------1 
çin çaylarımızı acele içiyoruz. Hep ku
lak kesildik, Kızıl meydanı dınliyoruz. 
Kurtancılar kulesinin saati çalıyor. İşte 
hayvanların nal sesleri. Re!nu geçidden 
sonra birinci Mogkovit Kızıl kolu mey
dana geldiği zaman biz de dışarıya çıkı
yoruz. Kutub istasyonunun bayrağını u
zun sınğımıza çekfyoruz. Ben de ktıc;ük 
bir nutuk söylüyorum, bir havat fişek a
tıyoruz. Kuhtb gecesinin karanlıklan 

gözleri .b:rn.qtıran b1r aydınlık jç:iırıde 

kalıyor. Tekrar ça·dıra giriyor, telsizin 
başında Moskovadaki bayram şenlikleri
ni dinliyoruz., 

Dört Rus ilimi St.illn'ht kurduğu bü
yük meclise aza namzedi gösterildikle

..... 

.... y .. 
PUll 
MUa. 
c.n .... 
~ .... 
llrftatl ..... ....,. .... .....,.. . ....... .......... ...... 
llllln4 
'fı*ılı••• 
Mellholm 
ura•• ' 

Açılı, ~ep1111 
li,93 1,93 

·~6 . ö57li J16.iJ76 
!,3li2li S,.iö~ 
6,6575 6,6671! 
18,682ö 18,68:l1S 
68.0ö2S 68.0613 
liO, 7825 50,7826 
U, ..1ılll! kl,J.J 
ı.~ıı ı,o&ııı 
Uo 1.16 
4,5271 4,31715 
5,93 1,9.S 

15.9DZ1 19.90a 
24,51676 24.961.5 

&.,906 0,911 .. ~ ... 
M 62 ... 
30.filil ıo.w 
1',8716 l!l,87.11 

rini. ve seçimde kazandıklannı da yene 1--~1~8-T-l_X_a_A_S_L_A_a_...:...-1 

radyolarının betmda heyecanla. bekler- 1--------.--------1 
. 

ken öğreniyorlar: 1 AM "-Pn• 
cl6 BirlneSclnun. Yübek meclise in- Tin lan ı ,... 19 171 19 171 

tihabı.mızı !radyomuzdan duyduk. Çok • • ll • 19 2ö 19 211 
• • l YMlmll - -

mes'uduz. Birbirfmi7i MVlnq içinde teb-
rik ed1yonız.> 

c31 Bfrincııdnun (gece): Krenkel Av
rupadan 21 telgraf aldı. Bir şeyler yeme
ye hazırlanıyoruz. Bir havyar kutusu aç
tım. Sucuk. peynir. ceviz, çikolatamız da 
var. Herkese otuz beter bonbon dağıt
tım. Şimdi de Krenkelin uzamıı saçlarını 
kesiyorum. Tam gece yansı arkadaşları
ma yeni yılın mes'ud ve refah içimle geç
mesini tememd. ediyorum. Birbirinıiııi 

kuca:klıyoruz.,. 

Böy[ece günler geceler geçiyor. Deniz-

Z.\Yİ - Kocamwıtafapap. askerlik fube
sinden &1mıf oldu~um :terlllıs t.ezkıenmıl r.aJt 
ettim. Yen.Lslnl alaca~ımdan hükmü yottıa 

Adtts: Birinci kolordu süvari Wllo
tiind• B&fl4 otla Ali 

ZAYİ - Kocam\l-'tafap84& askerlik tube
slnden almış olduğum terhla t.ezkereml •11 
ett.Lm. Yen.l.sln! alaca.ğımdan hükmü yoktur. 

Adres ı Birbıcl kolordu süvari böll• 
tiiııde Mehmed oflu Ali 
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Meb'us namzedleri 
Sut. 11 

Balkan Antantı Konseyi 
neler konuşacak? 

Asılsız endişelere 
lüzum yok! 

(Bqüırafı J inci ıayfada) 
üncü giinil ilin edilecektır. Yurdun her 
tarafında leÇim Martın 26 ncı Pazar 11· 
nu yapılacak ve bir günde tamamlana -
caktır. 

Ankara 13 (Hususi) _Dahiliye Vekl· (Bqtarafı 1 inci •cıyfada) I '1- Franlco İspanyası meselesinde müt 
letine gelen son maıtımata göre yeni fmıb riynet edeoeictlr. fçttmaın hedefi terek bir vaziyet a]mmaaı. 

(Başta.rafı J inci sayfcıdcı) ı memleketi arasında mea'ud bir dostluk ve Mecliste 23 fazla meb'us bulunacaktır. Baibn Antantına dahil bulunan devlet- 8 _ LAhaye adalet divanına Negeles • 
bh- çok kıymetli yüksek sübay, memur, karşılıklı bir emnil itimad devresinin a- Fazla meb'us çıkaraca'k vil.Ayetler fWl _ lerln hareketlıerinl telif etmek ve bu mem konun yerine bir namzed gösterilm si,, 
profesör ve mühen1dislerile görüşerek \IC çılmasma güzel bir ~el olabilirdi. Nf • lardır leketler arumd&ki tesanüdü kuvvetlen· Bu naımedin Politis olması muhtemeldir. 
askeri ve sivil bazı ehemmiyetlı talim ve tekim 1928 mayısında bi!' Türk - İtalyan Ankara ı. Aydın ı. Bingfil ı. BlW. 2, dlrmektir. Akdenizde hAsıl olan gergin vaziyet 
terbiye teknik müesseselerlnl, traktörlü 'dostluk muahedesi bile akdolunmuştu. ÇanAkkale ı. Çorum l, Edime 1 Hakklri lçtlma progrmnıırda IU meseleler var· il7.erlne Romanya §imdilik bir liikiınet 
\opçu kıt'alarını, o vakıt dünyanın en Fakat 0 zamandanoeri 10·11 .ene geç· 1. t~ı 1, İzmir ı, Kars 1, Kırklareli 2. dır: devresi geçirmektedir. Romanya harici • 
lrlodern bir otomobil fabrikası olan Fiatı, tL Gerçi bu müddet, e1'kiden, mU1etler a- Kocaeli 1, Malatya l, Manisa 1, Ordu ı. 1 - Balkan Antanb. paktı müddeünin ye nazırı, Almanyanın ~arktakf. sulh ar
Venedikteki hücumbotu inşaat tezgAhını, rası münasebetlerinde büyük blı tahav • Rize 6, Seyhan 1, Sivas 1, Tokat 1, Trab- arttırıhnası. zusundan istifade edeıek Bükreşle Be lin 
llh. tetkik ederek memleketime döndüğüm vül ifade etmezdi. l"a'kat Büvük Harbden zon 1, Tunçeli 3, Yozgad ı. 1 - Balkan Antanh devletlerinin kom· arasımia gerginlik doğuran ihtilAflı bazı 
ie reisime İtalya ila harboimıyacağım d.. . ast tekevvünler'nde Bu vaziyete göre 33 meb'usluk fazla f"llarile ve billıun Macaristanla olan 
trzetmiştim. . ~~n::;,~n~~Y:~:mı:~~U pek lnhildü; ni: görülüyorsa da §ti vilAyetlerde de meb'U.1 mihıuebetıen. meseleleri balletmeğe muvaffak olmuş· 

Bu hükmümün o zaman huc:;uc:;t bır ehem ki ed h tt~ do··rı seneıie sayısı muayyen mfktardan azalmı-+ır: 3 - Münihtenberi Bulgaristanda mua- tur. Almanya ile münasebetleri görünüş-.. . .. te m, son on sen e, a :.1 • i• 

Jniy ti vardı: çünku ıktıda~ m"vk ıne ~e- neler olabileceğini hepimlz gördük. Bu· A talya 1, Çoruh 2, Denizli ı, Erzmum hedelerin tadili propagandasının canlan- te iyi olmakla beraber Romanya, M ca • 
teli ancak beş sene olan, D v MussoU ı - . . d -n ~ı on senede 1, M 2, Urfa 1. maaı üzerine ortaya çıkan meseleler. rlstan tarafından clddt tehdidlere m l'U2 

b 11 . • nun ı n. ara an "-.... - y · ' .. Ent yona! · tin t tk"ki 
Bm, vıllarca uyuyan, t"m e e ıp mu • b İt 1 si asetfn.Je ucu bize doku· Bu noksanlar minkt teşkillttald defi· -s - emas vazıye e ı · bulunduğunu hisseylemektedir. 
tan, ve merkezt devletç\1=k his ve ba~l. rı ::~a~ h:ry:an~ bir de~işiklik olmuş mu- si:kl"klerden 'doğmuştur. Ezcümle Çoruh ~ - Balkanlara müteallik mevzii bir Atina 13 (A.A.) _Başvekil ve harict-
ıe~~emi" ol n İtalyan yanmadası sakn- dur?'. diye elbette dft~nmek eaiz ve hat- vT'yetinin son teşldlatta bazı kazala.""l çok tktısadt meseleler. ye nazın yeni Balkan Antanh dauni kon· 
]er ni kırb çlıy r k uva~dırmak, k ldır- t* ııızımdır Bahusus bu--ın çok real"st Rize vilAyeıtine bağlanmıştır. e - Silahsızlanma siyaseti lehinde A- • b k 

h k • ti 1t il ö "'-' merika reisidiınhuru Ruzvelt nezdinde seyine iştirak etmek üzere, Çarşam 11 • nıak. hevt-can ve are e.~ ıte rme ;e ve bunun için rok dönek bır zaman ya - lsvı"çrede hı·r spor mU""ftbftka- Ati d P b .. ~c:Amt da &::!-nihayet bunları blrlesik bir İtıtlvan kut- ~ :"O,.. " teşebbüslerde bulunulması yolunda Nor- şamı na an. erşem e ~ ~ 
lesi haline sokmak kın arasıra s8ylediği şıyonız. d Al 1 h" d veç hariciye nazırı tarafından yapılan lanikten hareket edecektir. General Mı· 
ınrtukların'd'an bl:r ikis"nm ölçiisüz sü - Bir lngiliz gazetesinin, esk= Rnma im· Sin a manya 8 8V IR 8 teklife karp mdfterek bir hattı hareket taksas, yolda bir ~n Belgradda kalacalt• 
mullerinln çok mevhum bir surette da'hi paratorluğundan müThem yP-n ttalyamn fezahUrat yapı'dı tayini. tır. 
~.~~w~*~~~~u~~~~~™~~ad~~~~~ ~~13-~K~~~~-~--~---=~~~=~--~~--~~~---==~-
ad<ledllmeleri bizde, biraz evvei. anı bfr haritada Tü'rkiyenln bazı topr!lkları bu yor) = Vali beledi_vede yapacagv ı ısla halı 
fırtına koparmı!i ve taraftmızdan, mane'\"· ihtiras '<tairesinin i'Çblde g~steril~is .. ~er- Bumda Balde yapınan buzda hokey 

ra kasdite ban fıtkı'anmızın seferbf>r c- çi böyle bir şey resm! ve cıddt bır !tal an dünya 'W Avrupa f8JJ1piyonlannda ba· kararlaştırdı, Ankaraya gidiyor 
4ilmeleri hanrlıl;na b=!e tew-~1 olun • ~azetesinde görülse fdi, ki hiç memul e- zı nahoş rezahürler olmuştur. Her iki 
inak gibi. şiddt>tli mı1kabll tedbil'ler alın- dilemez, mesele "bambaşka. bir ren~ alır hird d · ·ı Alın 1 la 
nıasına sebeb olmu,~u. Gerç!, nutkun Tür ve bu takdirde soz ve tedbı:- artık bızlere şe e e seyım er, an ar çar • (Ba.ftarafı 1 inci scıufcıda) bara alınarak yeni veçhe verilecektir. 
kiyeye ve Türk topraklarına hiç bir taal- de~l devlet teşki-lAtına intikal eder~. pJsan bütün 'takımlara karşı sempati raafaç müesae.eleri. merkez Tıali. Çu - Vali ve Belediye Reisi Liltfi Kırdar 
ı"ku ~-'lunmadı~ Du""" ve --t ftalya Bunun irm rneseleyı' s~~ıkkanhlıkla mu- tezahiirlerinde bulunmuşardır. buklu gaz~ mezad idaresi bu • belediyeye aid bütün iller hakkında An· 

u ou ~· '"'" • ..,..... r-· Bal de Almanya • Fin'landiva maçın- . ·-LA1- B k.l t 
Jnehafili tarafından i-ah ve temin olun· talea ve muhakeme etmek kabfldır. d 'rcil 1 .. t ked ....ı. Al· hmmaktadır. Çok mütenevvı olan İstan- kara'cbl Dahiliye v~ttne. aıve a e e 

a, sevı er Yf!r erını er en:;~ . --..a• :ı--- " 1 k . in 1Azım molen izahab. verecek. icab eden di-\tutu için mesele vatısmı~ bulunuyordu; Mesele ~d1k; fakat. hakikatte ortada manya milıt maTŞtnl haykırma ve ba· bulun iJr:t..-.u.L ilıUyaçumul on eme ıç •- . 
fakat, her şeye rEıltmen, iki devlet ara • İngiliz gazetesinin harlt!lsından başka bir ğırmalarla susturmaya çalışmışlardır. ya müeSBeleJer vücude getirilecektir. rektifieri alarak~ dö~ece~tir. 
llnda henüz soğuk bir emniyetsizlik ha- mesele de volttur. Bununla beraber fU - Yeni müesaeselerin nelerden ibaret ola • İstanbulun imarı beled~ye butçesıle ka· 

•ası esiVoTdu. ilri ciheti tetkik etmekte bir zarar yoktur; ltalyanlar iki FratJSIZ oazete celi Belediye ReWiği tarafından gizli tu- bil omm:yacatıııdan. yeni vvidat m~ 
fste bövle bir zamanda. ben ftalyada, bflAkis favdll bile vardl'': çünkü iki mil- tulmaktadır. Yeni beledtye tepiUtma bu baları aranmaktadır. Vll bu husustaki tet 

tetkik'lerime ve lüzumlu gördü~m her let ara8lndaki milnasebetlerde ne kader muhab:rini hudud harici ıdeaeaelerin lmrul.u,an da nazarı iU- kiklerini de ADkrada anlatım§ olacaktır. 
Jeri zivaret müs&adeslni bOvilk bir ko • smıbat olursa o iki millet birbirinin yl· ediyorlar 
lavlıkla ald1\nm gft>I bural:uda. bır arka· :rüne ve göznne daha açı!t bakabmr. Parls 13 (A.A.) _ Joumal gazetestnfn 
das lrlhf cali merasimsi.z kabul olunmu'°· Tetktk ed~ftlmlz btrlnd cihet busrtın- öğrendiğine göre hariciye nezaretine ge
ttım. SalAhfvettar her k'm\! ne sordumsn kil beynelmilel umumt, sinsi 'ft asker! len bir haberde İtalya hükftmetinln Jour 
ıamimt ve temiz bir cevab aldım. Umum Vfl'Zi'vP.tle ftalvanm ukerl slyasetiJ\ln ve Debats gazetelerinin Roma muhabi -
erkAnıharbive re.isi vo Torinodakt lıRrb Türkiye topraklanncfa her hangi b~r ~r.- ri Gufllaume'u hudud haricine çıkarm3· 
akaıcJlpmisi kumandanı ile mevzuu bah • ye ve hedef beslevit> besHvemivece~idir: ğa karar verdiği bildirilmektedir. 
8etti~imiz bazı umumt veya teknik mC!- Bu hususta verUeeek cevabın bir kısmı- dh "I 3 y h d• 
leleler Üzerinde sa:nimi bir mes1Pk~~~1lk m yukandakf mütaJea}a:o teşkil ettf~ fçfn f ;listinds le • 1(:1 9r a u 1 
havası içinde hasbihal etmts idik. Mr.ş • ~lan tekrar etmtyeeeğiz ve ancak fUnu daha öldUrdUler 
hU'I' Jtoma biniciPk mektebine ve h~rb ilAve ~bilirlz ki ftalyanın. bundan mı K dils 13 (A.A.) _ Tethişçiler, fa. 
•kademis;ne sübay t!ılebe gönô,.rmeklf • sene evvel Türkiyede her hangi btT' fstl!l . u . de tmektedirler Son 
lhnfz h~klnndald istimza~l da kaçamak- ve tetimlAk hedefi taldb etmek milsteb'ad alıyetlennefındvamY ehudiil__._ ,· ~•-' 

l b h 24 saat zar a a a~u ~· llz milsbet cevabtar a mıştım. idi ise böyle bir ihtimal bugOr.. a se .. ,. \pf•' 
1 

• ..tt.o 

t . . . kr ftal ll oldürülmüş, ~ Aloj1 yara anm"'i"&&' 
HülAsa o vaktt, ta1vada, edındıl!im in· mevzu bile olamaz; çiln u :8· evve İngiliz kıt'alan Safad'da bir Yahu-

tıbaa göre, yıllarca da'hn! ve umum! !Af fc:oanya, bab. Akdeniz v~ Afrikada fld- di lisini öldünnüş olan bir çeteye 
"' teşettüt do1ayısile mtltera1dt! komsu· detle mefflllldür ve bu vüzd'en Jl'ransayı za : verdi-4•lerdir. 
1u-ı arasın'd'a J{eri kall'J'ıı; olan bu mem- ve dolavısile İngiltfte ile Amerlkay: a • Y •.UUIJ 

leket, Mussolininin büvi\k bir azim ve levhine çevlrtmfJtir. Bn sebeblerlc ftal- Bir eroin utıcısı yaf •I ndı 
irade ile başladılı birleşme ve kalkınma yanın bu sırada n -yakin bi!" istikbalde Yeni.şehirde Mimı1ran aokağında Ya· 
hareketlerinin neticelenmesi icin, l.er ~fil T6Tki~ clt aleyhine b1dırması. rasimo adlı btr şahıs, eroin satarlteı ya
'9Vden evvel bansa muhtac !dl. Bahusus. billklı onun dosthıtuna eelb ft temine kalanm)ftır. Yaruimontm iistünd• beş 
Ttındyentn artık kola:v koparılır ve yu • ~abmıası icab eder. Santyen ftalvanm paket eroin bulunmuştur. Suçlu mah· 
tulur miistem1ekelik hic bır yeri yoktu. Til.rldyed'e ve meaelA oenub bah Anadolu kemeye verllmlştir. 
O. tek bir millet.in, Türkün oarcalanmaz da bir fıltf1A w tlttmllk hedefi taldb et - ;;;Si-.-ıı=-.-.------
Je'k1>are bir yurdu olmuş idi. Bundan bat- meslnl 1cab ettirecek iktıadl, ldyul ve almıya hazır Yugoslavya mı?. Eftt ba 
ka BQyQk Harb de, dOmanlan hentlz til· utert sebeb1er de ortada yoktur. takdirde İtalyanın Llbyası. J!!ritre, So • 
ten Tnrk fstiklll aavaıp d:. bQtiln cihana Gelelbn ikinci dhete, yanl ttalyanm mali w H•befl8tam ne olacak?: Bunlarm 
bir daha ~ ki Türkler, kar$ıla· Türldyenm her hangi bir parçasını ukerl İngiliz ve Fransız para ve ajanlarile up
..nnda yedi düve?d'e o1sa. teref. Jstildll " kuvvetlerle koparıp alabilmesi meaele • rt ayala kalkaeaklannı ben IÖJliyeyim ft 
'9atan için harbcmı ve muvaffa..lt oluncıva sine: ll'llvaki ttalyaTlm nnfusu, paran. Aimanyanm ybde tkl yb bir ihtimal ile 
kadar ufrasmaktan çekinmlvPn çetin bir harb sanayii, deniz, han ve kan kuv • Ttneyteye merek ilk hamlede İtalyanın 
ınmettir. Bu fırtlar al'tınd:ı İtalya Tür • vetlert blzimkilerme gare kat ka• fazla- beleıımedili LIJJ&Jl almanın bir çaral· 
kiye topra'k1annda nasıl bir kazanç fhtl· dır. ftstelik 12 adalarda tesis ettilf hava Göriitilyor ki İtalya için bir Anadolu 
ınatne ne ~t bfr menfaat anyabntM!? ve deniz ilslert ile mod~ tahkim.at 1a • ne ba)r.,.ğmı da Ove ed:yim. 
l!tıvtık Harbin son11nda, ga1;blPree TllT- yestnde Ege ile dolu Akdenizde kendine seferi dimyata pirinç almıya lfderbn 
'kt:veırıi:n imha ve taksimine vüründilltl ve çok mtısaid btr sevkftt~yşt C!urum yarat- evdeki bulgurdan olmak demektir n böy
fatıınbul ile Anııdolunun fflen isS?allne mıştır. Fakat bntiin bunlarla Tnrkfyenln le bir ,ey de ne aklı selim sahibi bir İtal
tınddl olunduıhı zamanlard;\ bfJe, bunu" bir karış to'Pf8ftmın bili! zapt w ;stlmlAk ya ve ne * pifkin ve heablı bir devlet 
~ar bir yol obnadıihnı ilk ,.vvel anb - ohmamıyaca~ı İtalya pek iyt bilir ve adamı olduğunu defatla isbat eden Muı
Yln ftalvanlar olmuş ve askert ve po!fı hesab ~er. BOlini yapm•zlar 'ft nttekiıa zaten de 
kuvwtlerinin hallnmtn kam olıın nntk Filvaki Ttırldye ne denizaşırı btr hsrb- bundan on aene evvel olduiu gibi bug(ln 
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TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESlS TARiHi 1863 
Sl•,.l«I w T11rlti,,, CıJmllrtrl,,.ti 11' mllukil muuw/,n•med 

1292 Num•r•lı 10/6/1933 t•rihli ltanunt. t•sdilt «/ilmiştir 
f 24/6/ 1933 t•rilıli 2435 NutNr•lı Rnml O•~ne J 

.. rmar .. ı: 
lhtlrat akç .. ı : 

t0.000.000 lnsHla Uraaı 
t..280.000 lnstlla Lirası 

TArkiyeain bathc• Şehirlerlncle 
PARIS. MARSILYA ve NIS0de 
LONDRA w MANÇESTER'de 

MISIR. KIBRIS. YUNANiSTAN. IRAN. IRAK. PILISTIN 
w MAVl!RAYI ERDON'cle 

Merkez ve eubelerl 
YUOOSLAWA. RUMANYA. YUNANiSTAN, SURiYE. LOBNAN 

w HATAY"da 
PUyalleri ve bitin Dlnyada Acenta ve Mah•blrleri varcbr 

HH nevi Banka Muameleleri yapar 
H .. bl cart ve mevduat .._lan ldl .. ch • 
Tart krediler w .ıeuılcli krediln ldipdı. 
Tlrkiye ve fnwbi memleketler lzeriM ketıde senedaı 11lconıosu. 
8ona tlllirfen. 
~· w lahvdlı, allı• • ..... lzenne 1van1. 
..... tabaililı .,. uire. 

,,. ytaek emaiyet tartlaruu llaiı lürabll 
Kasalar Servili vardır. 

Piyasanın •• mlaait t•rtlarile ( kambarala veya 
luımbaruız) taaarruf hftaplan açılar. 

'9e kibar muameleleri iizerleriml'T.de de llakal y(lz fırka ne AnadGJa tçerlle • de Türkiyeyi ne İtalya cihetinden ve ne ' 
'l'rablus~arb ile 12 ad1lan unuttursırflk rl:nde senelerce sQT!)btlecek ve nihayet bu de bafka bir taraftan. hariçten tehdtd e- •B Hl llUllHllllllHll 
kaııtar tesir yaomı!ftı. HAl bCivle iken, fhıl. kuvvetlerin denize d8kQlmeti fle netice - debilecek bir tehlike yo~. "IHUI IHlllUI llllHIUllmnnunnmn 
11. btr snnı mütıtefik'~r~ bitkin bir Tür- lenebileoek meş'um bir mftcad'elevi ~ze Dllr.kat buyurulursa. hız yubnda'ki Tfirk Hava 
ktYoeye .karşı becerilemlyeceğın: anladıfl almak ıcaıb eder Bu yQz fırka. ise ltal • sırf nazari mQ.ta1ealarımızı Türkfyenln 

bir teşebbiısO, ıJimdi yalnız basına w JAa. vanm umumfyetle seferber edebilecefl batı, §imal. 'tk>ğu ~ cenub devletlerlle o- B .. u,. y u K p ı• YA N G o s u 
kal bir k~ mf.slt kuvvetlemıi!I Til'rkiveve birinci bat kaTa kuvfttlerlnin azaml had· lan dostluk ve tttifaklarım hlç hesaba 
karşı tekrar tecrübeye kaJkısabl!ır mf idi? di demekttr. Bizce pek milsteb'ad ve hat- katmadan yiir(lttilk. Bunlann her blrinllı 

llayrr bu milmkiln değil idi ve b6yle bir tl muhal bir ihtimal olmalcla beraber ise Türkiye için milstevllye ltarşı ayn bir Beıı·ncı· Ke•ide : 11 /Mart / 939 dadır. 
f@y İtalyada ldmsenin aklmdan geçmf- ftalyanm hemen btlttln Rfer! birinci hat emııfyet llgortuı olclulunu IGylemefe u- y 

)ordu. Onun en yakın hedefi ancak Af· kuvvetleıfle TürkfJ'!Cfe sonu gelmiyen bir ten hacet 70ktur. 50 000 
11kada o1abillrdi harbe ~ bir tlhze kabul edelim; ....... B. r . .!rJcflet BIJgllı Uıramtg11: • Liradır ••• 

fntfbalarımda ald'snmadt~ıma emin • bu takdirde blnnefis ftalyanm tara hu· ~---• Doktor ~< ----. Badn l>qka : 15.000, 12.0ılıl, 10.0JJ linlık lkramiy .. 
flın. Bunun i.9in. oraya, bintcili:ltte ye - dudlarmı Fransaya karşı kim :tonıya • J A lule ( 20.000 •• 10.000) liralık iki adecl milklfat •ardır ... 
tı§tnek ve İtalyan haTb akademisi dersle- cak? Tirohı kurtarmak için bundan daha brahbn Zati Ull111 Da tertibc:lm bir bilet alarak iftirak etmeyi ihmal et· 
l'bıi takı'b eylemek >cin. snvari ve erkAnı- iyi 1"T fırsat eline ~iyecek okn Al - !eledlye brfmacta. Plytrlall ad bah l 
harbiye namzedi sübaylar göndermiş ve nz:anya mı?. Kezalik Adnyatikte hayati udd9llblcle • amunda blqQa me)'İllb. Sis ele piJU1108• mu' •• tiyar an U'UIDa 
hücumbotlarımızla muhriblenmlzi onla • ftalyan menfaatlerilıl kim muhal.aza e • Ulledem _,. butalanm taba& W.... ıirmlf obanann. .. 
l'a yaptırmıştık. Bu türHi dimanik mü • decek? İstrklalini mtlrdada tepe Ama • ~----~· eder. .._ ____ ,, .. 
llaaebetıer ayni zamanda 1kt Akdeniz vıduk veya Fiycmıa n dolaylarını ıerl "" 
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· " Son Pasla ,, DID Hikayesi ~ 1 lstanbul Belediyesi llinları 1 

G 
•• 1 1 Büyükadada Aliyaver vo Çark•felek sokaklannın tamirinde kullanılmak üzero 

O Z Y a Ş a r 1 
= İsatepesi eteklerinde bulunan taşlardan 270 metre mikab miktarındaki taşın 
ı inşaat mahalline nakli (567) lira ta!ımin bedelile açık eksiltmeye konulmuştur. 

- Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin 2190 sayıdlı kanun-

5..-HmllJ[~llllh. Yazan : Muazzez Tahsin Berkand .... 11--ii ~a yazılı vesika ve 42 ııra s2 kuruşluk nk teminat makbuz vey., mektuibıe bir· 
111111n -111111111111- .dHI -.ttmn likte 24/2/939 Cuma günü saat 14 buçuk ta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Onun gözyaşlarının hayatım üzeritı.:e- tan bir hayretle on3 bakıyor, ona yardı- eğmeğe bir lüzum ve sebeb görmüyor- ('157) 

ki ehemmiyeti pek büyük oldu; hatta ma koşmamak için kendimi güç tutuyor- duın. 
diyebilirim ki onun mavi gözlerinden dum. Toprak birkaç parmak kalınlığında Fakat bir gün, açık ve güneşli havanın 
dökülen damlalar benim ömür yolumu kazıldıktan sonra Jale doğruldu, kıpkır- birdenbire kararmasına ve müthiş bjr 
çizdi. müvazenesiz ve serseri varlığımı mızı ellerile sarı saçlarını düzeltti. taş fırtına kopmasına benziyen bir şey oldu: 
görünmiyen fa.kat mevcudiyeti hissedi- üzerindeki kutuyu alarak bilyük bir iti- Jalenln çok sevdiği ve her şeyden, her· 
len yumuşak bir ku~ak gibı sardı. na ile kazdığı çukura yerleştirdi, üstür.Ü J;e~ten üstün tuttuğu köpeği öldü. Hay-

VAZiFEYE DAVET 
lsT ANBUL VAKIFLAR BAŞMÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Jalenin ağabeysi Salahaddinle mekteb toprakla ve avuç avuç ~etirdi~i. kar1arla vanm hasta olduğunu ve Jalenin her şe
sıralannda iken sars1lmaz ve devamlı kapadı. Bütün bunları yaparken yüzün- ye rağmen onu ev.de tedavi etmek. has
"bir arkadaşlık tesis etmiştik. Sonradan, de büyük bir adam sükuneti ve a~ırhğı taneye göndermemek istediğini biliyor
onun geçirdiği hissi bır macerada kendi- vardı; fakat işini bitirdiktC'n sonra co- dum. Bir sabah Salnhaddini almak için 
sine karşı gösterd"ğim samimi alaka, bu cuk yüzünün maskesi bidenbire karıştı, eve geldiğim zaman ortalı~t karmakarı -
arkadaşlığımı~ı, b'.zimle beraber. yaşıya- J dudakları titredi. mavi !?Özlerinin iki ya- sık buldum. Salahaddin yarı alaycı, yarı j 

Yıllardanberi tevliyet vazifesine aıaka gösterıniyen ve adresi idaremizce belli 
olmıyan (Şehzade Sultan Selim lalası Hüsam Bey) vakfının mütevellisi Meh
med Selimin idaremize müracaatla vakfına aid muameleyi takib ve hayır prt
lannı üa etmesi için ilanen vaki tebligata icabet etmediğinden kendısine i!b 
tarihinden :itibaren on beş gün daha mehil ver.Hm.iştir. 

Bu müddet zarfında gelmediği takdirde ha:kkında kanuni muamele yapılacajı 
ihtar ve tebliğ olunur. (942) 

cak olan denn hır dos' luk halıne sok- nından birkac damla yaş yuvarlandı. ciddi bir tavırla: 
muş. hatta ailelerimizi bile birbirine ya- O vakte kadar yarı tecessüs. yarı a- - Jalenin köpeği öldü ... dedi. 
lonlastırmıştı. l;ıyla seyreUı"eim bu sahne. birde>ıbfre Bu haber, bilmivorum niçin bana do-

Salahaddin büvük ask macerasını ge-

1 

benim de gö:rlerime '·aş getirmisti. Hele. 1 kunmu~u. GözlC'ri.min karşısında, karlı 
çirdiği sırada ikim"z dı> yirm: üc, yirmi gene ona görünmedı>n at"kasmd:ın eve bir günde. çıplak bir a~acın dib"nde a~
dört vaşlarm-:la yetişm•s delikanlılardık. girdiğim zaman aldı~ını haber beni biis- Jıvan küriik bir kız r.anlandı ve icimde 
O zaman Jale, san saç'nn yanaklarının bütün altüst etti: Jalnnin sevgili kanar- o kücük kızı h-0sretle arayan bir duygu, 
iki tarafında birer ipe'< cilesi gibi salla- vasını kPdi narçalamış, onun yalnız ba- gizli bir acı sızladı. 
nan afacan bir kızdı. On yaşında var şını bırakmıştı. - Jalc nerede? ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
mıydı b'lmem; fakat herhalde, evde bir Dernek .Jnlec"k bu sabah, büvük bir iti- - Bütün ısrar v~ ricalarımııa rağmen 
fevkaladelik oldu~unu hissettiği. hatta na ve şefkatle kanarvasının başını göm- köoeğini bahcenin hir uruna gömrlürmek 
annesile benim aramd'l uzun, gizli konuş- müstü. Kutu kuşun tabutu. kağıd da ke- istf"'di ve mezarı kazacak olan adamla bir-

Her yen ekten sonra munt Kaman di,lerinizi fuçalayınız 

. - . "' . . -

malar yapıldı~ını görerek; telfü:ılandığı feni idi. likte gitti. Devlet Havavollan idaresinden : 
iri gözlerinde okunuyordn. Bu yüzden, O giinden sonra. o vakte kadar evin f r''TTide birrf..,nbire bir tel konmns gibi Müsabaka ile Telsiz Memuru ahnacakbr. 
biz başbaşa verip konıJşnrkcn annesi 0 - küçük ve şımarık bir çocuğu gib; görrfü- s1:ırsıl-lım ve bir bah<ın" ile Sıılah.,dılinin 
nu her zaman bir bahane ile bahçeye gön- l!üm ve kend;sine ehemmiyet vermedi- yanınrlm kace1rak ~ızlice bahceve cıktım, 
derirdi. Onun bana kRrsı surat asmasına ğim kücük Jale, benim icln idi ve ince düqjncJümim P'ibi, Jale vaktilP k<ınarva
ve beni bir düşman bellemesine sebeb te bir küçük kardeş olmustu Onunla ala- sını E!ÖmdüW ağacın dibinde idi. Giirül
budur. kadar oluyor, onun hana karşı takınnılh tü etmemPk kin av:tk::ırımın U<'tına ba-

ı - İdarenin her hangi bir yer telsiz istasyonların•da istihdam edilmek il.zere 
c4> ve uçucu telsızcı olarak ta c2ı ki cem'an c6> telsiz memuru alınacaktır. 'O'o
ret ehliyete göre -t90• ila cl50~ lira arasındadır. Uçucular ayrıca uçuş ıkrami
yesi alırlar. 

Müsabaka aşağıdaki bilgiıerden yapılacaktır. 

Salahaddinin evine. günün ve gecenin ürkek ve vahsi tavırlarla. düşman b~kıs- sarak vaklac:'"ım. O k1'hr n::ıi,.,'"nı ki he
her saatinde, anenin bir ferdi gibi girer larla mücadele edivordtım. Onun sevni- nim vımına k::ıriar ır"Jd:{(imin bilP farkına 
çıkaroım. Yatağım her zaman hazırdı, ğ! çikolatalar, c:ekPr!c'". rf'simlnr. k;t:ıb- varmanı. B"T:ız d:ılı1 v::ıkl<>c;tım ,Ja,er.;11 

fabağım her zaman sofrada idi. lar b11 savrıc:ta banı:ı büv.ik vardıml:ır et- ırö7lerinin iki tarafırı.·lan vıışlır c.-mycdu. 

Mors muhaberesi ctatbik:, ve heynel milel muhabere kaideleri cMeteo kısmı 

dahil, nazari>. 
Elektrik ve telsiz biigisi cnazarh. 
Coğrafya esas bilgisi cHarita müta ı 0• sı vesaire hakkında nazari>. 
2 - İmtihana talih olanların a.;;ker~iği ni yapmış olmaları ve 28/Şubat/939 ta· 

rihine kadar aşağıdaki vesikaları Umum Müdürlüğe göndermeien lAzundır. 
Bir gün - hiç unutamam soğuk, karlı tiler. Kürük kardeşimin vfö:ü güldü; fa- GPnc kız bu11ları silmo1'f> bilo Jü71•m C?i1r

bir gündü - bahçe kapısından girer gir- kat tavırlarındaki ürkeklik ve vahşilik meden sc>c:si .... hır>kı~ıkcn bir ağlav1şla, 
mez, Jalenin, eteği altında bir şey sı:ık- kavbolmadı. bir rocnk ~(bi ağlıyordu. 
hvarak ve yakalanmaktan korkuyorm11ş Yıllar geçti ... Bir karlı ı?{inde kanarva- o dcıkikada varJı~ımın en ~i7U, en dı>
gibi etrafına bakarak evın arkasındaki sının başını toprakl:mı !?Ömen icli Jale, rin bir kösf"sinde bir f1rtı:la kon'u- .Talr
ağaçlığa do~ru gitti~ini gördüm: mer:ık şen. şakrak, tasasız bir gene kız olmuştu. yi, icli ve hassas .Talr-mı tPkrar bulmııcı
ettim; ~yaklanrnı karlara gömerek gizli Herkesle alav edivor, he-kesle gülüp eğ- tum. Artık onıı. s"nPlordımbrr· en ~ıC'ıık 
gizli peşine takıldım. !eniyor. kendicıine yaklasan bütün erkek- bir <'"kla sev •;ı;:.,,,i kendi kendimP itirıf 

Tam teşekküllü heyeti sıhhıye raporu. 
Doğruluk vesikası ve c6> kıt'a fotoğraf ile nüfus tezkeresi surrti ve en son ça• 

lıştığı yerden bonservis, va!"sa beynelmilel telsiz bürövesi cP. T. T. den>. 
3 - Vesikaları tam görülen talihler şahıslarına yapılacak tebligat mucfbin· 

ce fstanbulda ve Ankarada imtihana geleceklerdir. 
4 - Lisan bilgisi ile seyyar servis bilrövesi olanlar tercih edilirler. Uçucular 

Evden uzaklaşınca küçük kızın adım· lerl çapkın kahkahalarile çileden çıkarı- ed"r.:ı: .. a:rn Madrm k; .mı~. hıı~ÜI" rTn
lan serbestleşmişti. Açık ev iskarpinleri- yordu. ründüifü ı?ibi ~ımarık vP. honna f!Pnr kız 

için bu bürövenin mevrui olması şarttır. c479> c926ıt 

ne karların dolmı:ısma ehemmiyet ver- Halinde meydan okuyan. tehlikelerle (je~ildi, o hııJflp o. hı;rr·k"n ne kaı:Jar bııcı-
meden koşmağa başladı. istihza eden şımarık, hatta küstah bir ka türlü ı:rörıinürc;e ı:rörünsün gene i?k 
Merakım ve tecessüsüm artarak arka- serbestlik peyda olmuştu. Kimse omın günlerdeki ız:bi duvgu~u ve içl~ bir kadın 

sından gittim ve onun çıplak bir ağacın ağından kurtulamıyoo-, herkes onun e- olar:ık kalacaktı. 

gözlerile yüzüme baktı. Ben nefes aJ- larımda, biraz da senden uzak kalmak. 
maktan korkarak bekliyordum. Bütün hayır seni kaybetmiş olmaktan gelen bir 
saadetimin bu dakika.da onun söyliveceği acı gizlendiğini nasıl görmemiştin? ... 
söze bağlandığını onhmıştım. Ellerini Jalenin dudakları gülümserken gözle. 

dibinde dunduğunu göriince ben de baş- mirlerini bekliyen bir köle gibi gözleri- Yaklaştım. hafifçe titriyen omuzlarını 
tutarak tekrar sordum: rinin ucundaki iki iri damal a~ır ağır 

ka bir ağacın arkasına gizlendim. nin içine bakıyordu. ellerimle sarrlım. 
Jale eteğirıin altından 'bir kutu ile bir Bana gelince, içli Jaleye kars1 herkes· _ Çok mu üzüldü:ı Jalı>? 

çekiç çıkarmıştı. Kutu, beyaz bır kağıdla ten çok şefkat ve alaka gösterdiaı·rn hal- y ı ı ı b k 

- Söyle Jale: senin gözyaşlanna ta- y.anaklanna dUştü; fakat bunlann kal
hammül edemediğiml, onlan kurutmak bin.den taşan saadet müjdecileri oldufu· 
için bütün ömrümü seve seve feda ede- nu anladım. 

.., aş ar a par ıyan a. ışları gözlerime 
sarılmış ve sıkı sıkt bağlanmıştı: Bunu de, garib bir inadla bu şımarık ger.c kız- daldı. ceğimi anlamyor musun? r--------------, 

Uyurken yüzüne su serpilmiş gibı ür· 
büyük bir itina ile bir ta~ üzerine koydu dan kaçıyor, ona karşı uzak bir akraba _ Kanaryen öldüğü zamar. seni $eker
ve çekicin sivri tarafile ağacın dibindeki çocuğu muamelesi ediyordum. Artık onu lPmeler, kartpostallarla teselli etmiş _ 
karlan dağıttıktan sonra toprağı kazma- kendim: yaklaştırmak iç.in hergün paket 

1 

tim: köpeğin acısını unutturmak· için 11~ 
ğa başladı. Küçük yüzü yorgunluktan paket çıkolata. şeker, kıtab ve kartprıs- yapı 'ım söyle ... 
kıpkırmızı olmuştu. Ben her saniye ar- tal getirmeğe, onun her kapnsine boyun Birdenbire yaşları kuruau. sevinç dolu 

perdi; bir saniye başını eğerek düşündü. 
Yüzüme tekrar baktığı zaman gözlerinin 
ucunda birer damla yaş vardı. fakat du
dakları gülümsüvordu. 

Aşıklar yolunun 
yolcuları 

- Artık ağlamıyorum Şefik. Gözyaş-

oluyorsun? VDkıa san'atkarsın. incesin, istihza ile her şekilde anlatacaklar, 
lüzunnmrlar. faz!a hislisin ve beni se· kalblerine zehir saçacaklardır. Ve bu. 
viyorsun, ben de seni seviyornm. An· nun sonu. onların, o namuslu ailenin, 
cak sen, bu sevıtine bütün onlan, bü- ikimizden de vilz çevirmeleri, gelini de, 
tün aiJeni feda edebilecek kadar cesur oöı.ı.lların1 da içlerinden blr safra gibi 
musun?... atmaları olacaktır. Ben ne ise, fakat 

- Elbe'tte .. Sühey% .. elbette cesu- sen?. sen buna tahammül edebi1ecek 
rum! misin? Babılnı, karde~Ierini hiç gör -

Dedim. EllJP ağzımı kanadı: memeğc ve onların 1anet seslerini dai-
Y azar.: Halid Fahri Ozanı")' - Havır, 'itiraz etme. Turrrul! Bunu ma arkand::ı:ı işi•meğ'e katlanabilecek, 

Gece adet5. siyah bir h'iilçe olup 0 • hakikati hayat;ı ıztırab tecrübelerimle -;an~ c:övleten sadece ac;kmdır. fakat bu zulmü ruhuna reva görebilecek mi
muzlarıma çökiivor ve ben bu ağırlı • dört acılınış gözlerim küfi .derecede icindeki an':ını:-n değildir, buna emin sin? sen ki gene söylüvorum, o ailenin 
ğın altında şimdi gilçlükle nefes alı - gördü. Baban radyosunun başında vak. ol. Sen ne olc:an o ailenin Gocuğusun. çocuğusun!. 
yordum. raml;ır dn sanki birer ifrit ke- tile çocukJuğumda gördüğüm kanun İrc;i o'larak nnkTrn his1erini tac:ııvıofl- Süheyifı artık cosmus, hiç durmadan 
silmis er, Süh.ov]a ile 'bPn;m üzerimize çalan bir kalem efendisi gibi koltuğu- sun. O hisler senin icine kök salmıs- ~övlilyor ve ~özlerinden akan sıcak 
doğru yiirUvorlar, ikimizi de bin bir na ba~daş kurup oturuyordu. !ardır. Bunla'"ı ne kadar inkara kalk- yaşlan ellerımi ıstıyordu: hissettim ki 
kıvrımlı d:ılları icinde bo(iınağa koşu. A.1Jnen sonradan edindiği terzilerle san, ne kadar yendim desen nafiledir. ona bu gece ne de~em faydasızdır ve 
yorlaıdı.. Catıı-<lavan ve köklerinden şık roplarını nafile vücudüne yakıştıır- Simdi dii~ün! YHın benimle evlendiğin beynine saplanmış olan bu sabit fikri 
sökülen halın {!Övdelerin rtakırtısını mağa çalışıyordu ve ablan plajda her- gün bütün o aile çemberi etrafından öyle kolayca oradan sökmek imkansız-
müthi~ bir kfıbusla beynimin içinde kes gibi modaya uyarak vücudünü gü- açılacak ve seni benimle ortada yap- dır. ,, 
duvuvordum. neş1e yakmak isterken utancından bir yaln:z bırakacaktır. Ben daha unutma. Nihayet kalktı, yolda, vücudünü çe-

Derken bir eJ. sert deifü. vummak türlü bacaklarını kuma uzatamıyor, dım, Tuğrul, o balo gecesi sabahı an- kemiyen ayakJ2n yolun üstünde dev • 
bir el. vü1ihne dokundUı. Sühey'lamn başını göğsünün üstüne eğerek adeta nen bana nasıl soğuk bir selam vermiş rilmiş ta~lara takıldıkça sarsılıyor ve 
eliydi bu! Bu tııfö temasla bir hamlede bir günahkar gibi etrafına bakmağa ti, bunu unutamadım. Bu işe bir işaret- her sarsılı~ta iki yanına sallanıyordu. 
kend"rne gelir rribi oldum ve kulai!ım. ürküyordu. Sonra bu gece, ne kadar tir, Tuğrul, hazin biT işaTet! Demek ki Bense düşmemecıi için kolları.mı belin
da onun şu son sözleri uzun akislerle haklı da o]sa, kocasının arkasından bal- beni istemiyecekler, etrafımdan uzak- den ayırmıyordum. İşte evlerinin önü
çınlndı: ~ona çıkıp nasıl bağırdığını da işittin! Ia~acaklar ve pek tabit seni ne kadar böyle yürüdük ve birbirimize 

- f ştP, Tuğrul. bnnun icin aşkımı Otekilere gelince .. mesela Daver ağa- de kendiJerlnden uzakl~tıracaklar. artık hiç bir söz söyliyemedik. Niha. 
feday;ı mecburum. Bu maceramız ma- 'beyin, işittiğimize göre tam bir eski Çünkü ben onlar ıçın her şey • yet köşkün parmaklığı önünde son bir 
ziye k::ırıc:ınıalı ,.~biz mümkünse bir da. zaman kalenderi ve meyhane kabada- den evvel Naciye hanımın kızı teessürle hıçkırdı ve ateş gibi yanan 
ha bi:rbirimizi h;ç görmemeliyiz. Sen, )'!Sı. .. Şadan halanı sen bana anlatmış- olacağ:m. Hiç şüphesiz Naciye hanı • yüzünü dudaklarıma sürdü. 
ruh itibarile. e~ki terbivede, eski an'a- tın: cinli, perili kadın ... Kala kala içi- mm kim olduğunu, ne yaptığım ve da- Eh, artık bu kadarı fazla idi! Artık 
nede bir ailenin cocuğusun. Ne baba _ nizde NeclA ile sen kalıyorsun. Necla ha ne yapacağını o vakit sağdan, sol- ben de bitmiştim, .benim de tahammü
nm radvosu, ne ananın, ne ablanın çe- öyle sanırım ki, ne şarklı, ne garblı, ~an daha iyi anlıyaceMlardır. Naciye lüm kalmamıştı. Son bir ümidle: 
şid cec:id vE>ni model i.ic:tüne elbiseleri, ikisinin ortasında bocalıyan, temiz fa- hanımın kızı Si.lheylaL Dün oğullan • - Süheyla, diye yalvardım, bu gece 
hatta Nec fmın Amer"kan tahsili -sizin kat bön bir kız .. yalnız fazla gürültücü, nın metresi iken şimdi kansı olan Sü- sinirlisin, yann, yahud başka bir gün 
esaslarımzdaki hamuru değiştireme - o kadar! Sana gelince, bir tek serbest heyla! .. Ya anası? .. sayısız A.şıklanndan bunu gene konuşalım, Süheyla! Aşkı
miştir 7.aruretleı i. tesadüfleri, felaket dtişünen ve hayatı olduğu gı"bi kavra- sonra, damadlannın da metresi olan mıza acı, yavrum! 
ve kan1arı kavrıy::.mazsınız. Bunu be- mak istiyen adamsın. Fak.at bilmem Naciye hanımefendi! .. İşte bütün bun- Sadece boynunu büktü ve bana son 
ıüm "Küçüc.ük ak\~m b\.\e kaVt"adı ve bu bunda da ne tereceye kadar muvaffak lan, onlara, açıkça., kapalıca, telmihle s~ olarak: 

Bir çift yeşil göz 
Yazan: lnci Ôzkurt 

- Ablan belki uyumamıştır, ağlı • 
yordur. Haydi git onu teselli et! 

Dedi. 

Ve bu, hiç beklemediğim son ceva • 
hından sonra, açık duran demir kapı • 
dan bahcesinc girdi. İki çamın ara • 
sından bir uykuda yürüyen gibi salla
na sal ana köşl;e doğru uzaklaştığını 

gördüm. 

Geç kalıc:mı merak eden besleme, o
nu. içC'riki kar:nm önünde bekliyordu. 

Gece sessizdi. 

Başımı parmaklı ~11 <iaYJö'3rak. geç
miş bir futmalı g\:'C€nin sabahında.ki 

yeisimle: 

- Süheyla' .. Süheyla!. .. 
Diye inledim ... 

Sahi mi idi bu? Sahi mi idi?. Aşıklaı 
Yolu bu ~ece ayrılan ellerimizin ayni 
hararetlP bir daha birleştiğini gönni· 
yecek mi idi? 

vn 
On gündür, Ada çamlıklarında, saç.. 

larım daitınık, yüziim traşsız. sırtımda 
eski bir fanila ve ayaklanm<la buruşuk 
bir pantalon, bir meczub gibi dolaşı .. 
yordum. flk günlerde, kendisinden he
sab sormak için, sabah akşam İskelede 
o Muammeri aradımdı, fakat nereye 
baktımsa, hangi gazinova, hangi pas. 
taneye uğradımsa hiç bir yerde bula .. 
madımdı. K;me sorsam c B"lmiyoruz, 
tanımıvoruz!• diyorlar ~ halimdeki 
gayri taıhiilik+en ürkerek hemen ya • 
nımdan ıızaklaşı.yorla:r<lı. Bense, kar\ 
şım<la güliimsemeğe bıle cesaret ede
miyen bu korkaklardan sonunda yalnız 
derin bir nefret duymuştum. 

'ATkası 1'CU'; 
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teı .. "' Posta> um maeera nımu11: 36 Son Po•ta'nın tefrikası: 20 

Yun: ZIYA ŞAKIB 

Yüklü bir vurgun Şahid oldutum bu ıenlilcte bizzat hükümdarın ve 
maiyetinin kostümlerine bile hürmet edilmedi. Bir 

Za.bıta memıırlarmm eliımn kolayca basit insanlar olduğunu g&teriyordu. Başımı eğeı-K yanlanndan bir yılan Yahudi bunu toklid cür' etini gösterdi. Fakat bu taklidi 
Ja.kanı sıyırıveriniıl. Küçük demiT kalemle dolablann, gibi sessizce geçtim. Ve geçerken de yapan küstah da tedib edildi 

Diye, 0 kadar ısrar g6sterdi ki, haya- san~ıklar.n kilidlerini kırdım. İçl~n- kendi kendime bafifce gülerek: 

turu ve gençliğimi ebediyen söndüren ?:kı eş)"llan boşa~ttın: Fakat, benun - Bunlann, bir de eve grdikten son Tercüme eden : HUseyin Cahid Yalçın 
o mel'1m ıillhı aldım. Pantalonumun ışıme yarıyacak hıç brr şey bulama • raki hallerini görmeli. Llldn, bu avluya girerken solda bulu- memurlan, arkalarında kaldınıncılu~ 
arsa cebine sokuverdim. dun. Dedim. nan ailih salonu eski zı:-hlar iübarile herkesin kapısının önünde kald.ınmlan 

Ff!na halde öfkelenmiştim. Beni bu * gerçekten görülmeğe değe:- şeyleri havi- aöküyorlardı. Ev sahibleri bunları epey• 
iLK clNAYET UÇURUMUNA 

ot)ştlş_ 
uğursuz yere sevkeden enişteme bin di.r (l). Daha hoı surette tezyin edilmif ce pahalı bir fiat ile tekrar satın alıyor-
bir küfür savuraTak küçük bir yatak o- HER TARAF, AI.TOsT OLUYOR olan darbhane tamamen farklı bir levha !ardı. 
dasına girdim. arzeder. Namütenahi kandiller kurut· Tulumbacı kılığına girmiı bqka maa-

&-tinln akrabasından dlan Artin, iki KöşedP demir bir karyola. karşısında Tabiidir ki eniştem, sabırsızlıkla ne- lardan (2), ciselotte. (3) Ierden. para- keliler para çekmenin başka bir yolunu 
rlln evvel fena halde hastalandığı için, da kırık aynalı bir tahta konsol vardı. ticeyi beıkliyordu. Fakat ben, ihtiyatlı !ardan (4) ve yepyeni csequin• (5) ya- bulmu§landı. Hasılı. her türlü zulüm ve 
bize iştirıtk etmedi. Gözüm, aynadaki hayalime aksetti. harekete karar verdim. O gece, ne ab- pılınış bir zemin ~zerinde ın'ikls edi- taaddi oyunlan oynanıyordu. tyı oyna• 

Yatsı zamanına doiru, Artin ile ya- Çehrem o kadar dorkunç bir hal almış- lamın evine ve ne de kendi evime git· yarlar. Bütün bu sikkeleri muhtelif re • malt için de hakiki örnekler hakkile tak• 
l'aş yavaı eve do~ Derledik. Evvela tı ki; o anda vücudüm, tepemden tır • medim. simler teşkil etmektedirler. Kd olunuyordu. Nihayet bütün bunlar 
evi, sonrR da o tenha 90kaklan gözden naih~a ~a?ar 7.angir zangır titredi.:. Beyazid meydanına çıktıktan sonra, Sarayda seyircilet·In oldukça darbha- zararlı ve müz'iç bir hal aldı. Fakat müd· 
geçirdik. pmıdsızlıkle konsolu açtım. Üstüste yolumu değ'iştirdim. Bekçilerin ve tek ne emini tarafından nazikane kabul edil- det bitince, sopa tekrar kendini götJterdl 
T~mamfle tavuk hayatı yaşıyan bu yıgılınış olan çarnaşıT ~hçalannı çıka- tük gelip ~ecenlerin nazan dikkatlerini diltleri yegane yer burasıdır. Şehirde ve her ,ey yoluna girdi. 

lrlahallelerde, halk erkend~ _yatını~L rarak odanın ortasına sılkrneye başla- celbetmemek için. ağır ağn- Laleli yu • her şey istibdadın müteassıb bir neı'e ve Maamafih, istibdad deniz üzerinde fi. 
Sakak~roa, pek seyrek gonı~en. bır dım. kuşunu indim. Yangın yerlerinin tenha ıetaretin en büyük i!ratlanna bile zeml· teklere tahsis edilen üç gün zarfında da 
kaç kişıden ~ka, meydanda hıç kımse Birdenbire ayaklarımın dibine bü • bir köşes=~ çekildim. .ni serbest bıraktığını ifade ediyorsa da hürriyete riayet etmeğe mecbur kaldı. 
blm~ı!h- . yücek b?r çıkın yuvalandı. Büyük bir Meraktan çatlıyordum Koltu~mun sarayın birinci avlusunun gerçekten pek !Bahriye kuvveti ile cebeciler (7) ve 
Evın kaJ11!tnda, bfty.Ok b~ .yangın hırs ile kavrıyarak açtığım bu çıkında, altında suns kı tuttu~· çıkının. için • mağmum ve hüzünlü manzarası görü- topçular ilç gece. sıra ile şenlik fişekleri 

l.rsası bulunuyordu. Bunun ıçın, eve üstüste istif edilmiş bir hayli banknot d k' ı 'kd -w ,_ isu lünce bu müthiş duvarların içi hlll nnfu· temin etmeğe hazırlanmışlardı. Yalı 
...ı k ~ k .....ı.1ikesf a........... . e ı paranın mı annı ogrenmeA u· . . k'l ·ıw . g.ırer: en ıg mne lfDI" az ...... ""'1 ile al ibrişimden örülmüş bi'I" kese içın· d zu gayri kabıl hır kaıe teş ı etti&• ve köşkünün (8) karpsına limanın ortasını 
oluyordu. de bir rnikdar madeni para, bir kaç ta- yor um. .. i .. 'lw orada istibdadın ferdlere can vermif bu büyük sallar getirildL Padişah bur ay~ 

Artin, btızat yaptı~ bir rnavrnun • ne de küçük elmas mahfazası V8'rdl. • Fakat, bulundugum yerk em bn d~gı muvakkat hürriyet sarhoşluğunu izale gidecekti. Bu sallar Maltanın zaptı mail-! 
etık ile, kapıyı kolayca actı. Kanıdan Dört saattenberi ektiwim meşakkat dı. ~am. ben parayı ~v~r ~~· ~rak ara i~in zaman beklediği hissolunuyordu. zarasını göstererek halkı teselli edecek-
l~ri girdt~m•Y. ıaman, bntün ev bom- bel 'b" b .. f.. ı! gitmedii?i serpılmış olan serserıleı~ ;r 

1 
s ım- Filhakika, halkın bu fazl3 neş'esi, eğer ti. Bu gibi muharebelerde müslümanlaıı 

boş ve her taraf simsiyahtı. ve ~~;.ın u~ u un k şauma sok~ na uğnyarak, bin meşak t e e e ge • fazla devamına müsaade ederse müste- daima hıristiyanlara galib gelirler. ~ 
Derhal cebimden e1ektrik fenerini nekmsevındı.rnh. 1Ç ını. ~ terkett'm çirdiğim bu serveti bir anda elimden bidi endişeye düşürecek mahiyette bir çok patlaııgaç, bunlardan daha çok dUot 

so az, er a sessızce evı ı . k k k htem ld' . b'l' . y '---d H" edil Çıkardım. Dn~eye bastım. Fenerden . aptınverme , ÇQ mu e ı. taşkınhk tellkki edı?e ı ırdı UAan a man. pek az ate§... ucum en mu~ 
fazla ışık çıkarak ha-rlçten nazan dik- Sokak, boı:ıboştu. Fakat, tam evın İhtiyatlı davrandım. Evveli, bulun • da söylediiim veçhile. Bumla! bilhassa bvlVadaıı bleQin duvarlarım zorlukla 
~ati celbetmemesl için. objektifin üze- kapısı~da!.1 dort beş adun uzaklaşmış : duğum muhiti fÖylece gezip dolaşarak, küstah ve hududsuz neş'eleri lıe göze ıörülemiyor, fişekçilerin dehası hakkın• 
line siyah bir bez gemı~ yalnız bu be- tun ki; koşe başın.da. kadınlı erkeklı, ukurlarda d haırabele . k • çarpıyorlardı. Bu sırada, dahna ticaretle da büyük bir fikir verm.ıyordu. Haval fi,. 
!in ortası-na 'küçük bir delik delmiştim. çoluklu çocuklu bır msan gurupu pey· ç ~ . uvar. :1 e meıgul. daiına kazanç hırsile didişen Ya- teli atmak hususunda da büyük bir ma-
!!u delikt~ ince ve eılız bir ışık uza- da olmuştu. narlannda hıç kimsenın olmadıgım ~- hudiler, fener yapıp satmaktan elde edil- rifet gösteremiyorlardı. Bu fişeklerden 
llıyor. bu d~ bize kit! geliyordu. Bunlar, tatlı tath gülüşüyorlar, o ak- lad~. Ondan sonra çıkını açank içm· mesi kabil bütün kitum temin ettikten bir çoğu takıldıltlan noktada bir hayli 
Eni~temin tarifi doğru çıktı. Altkat- şamki ziyafette yedikleri yemeklerin dekıleri muayeneye başladım. sonra, gidip büyüklerin kapılarında mu- taıdıktan sonra içlerindekı kandiller &• 

\aki i~çe ~ bir odada kasayı bul- lezzetinden bahsediyorlardı. (Arkası tmr) karalık yapıyorlardı. Otada dolapn bu tef almadan kızıp denize düşüyordu. 
lrıaktn geçtkmedik. Koltuitımuzun al- s·· . k . o . M h ı·ı .. oyuncuların hep.ğne paralar dağıtılıyor- Dahme halindeki havai fişekler dahı 
tındaki tOTbaıaroa taşıd!~mız aletleri ozt n ısası emır Uste cen ı m gosteren du. mütenasib surette yapıldıklart için bira• 
tıkararak derlu!l işe Rfrlftik. • • • • • • • • • • Mansab sahibi kimselerden çoğu to- daha ziyade yükaellyorlardL Fakat çotu, 

"'alt...+ıl!:Jmı-z yer, IOkak Üzeri o1du· gıbıydık Çehk gıbıyız! hır sınama kapaf'ldı naklarmm &ıilnde daimi surette oyuncu- fttilleri iyi yap~ıtlarından, ağır ağu 
lu için, ser~ çalışmak mü~~n ~1- (Baştarafı 2 nri sa:vfada) EvvelJri gün Sirkecide bir sinemada ğişiyorsa da hepsi müstehcen feylerdi. zam surette vukua pliyordu. M.aamafilıc 

"' ·l• •• 1 lar tutmuşlardı. Bunlann mevzulan de- tutllf\ıyoııdu. Seyırleri de gayri munta• 

lbuyordu. 'Demll' kalem ve küskülenn demiyecek. Anladınız mı hüneri? Ma • açık ve müstehcen bir filmin gösteri· Halk keyifli keyifli oyunları seyrediyor- bu kusurlan bile Türk şenlik :fiıelt • 
::;:nna bezler santığıılll% halde, bun- rifeti?. Çaktınız mı köpoğluluğu?.. leceği zabıtaya ihbar edilmiştir. du. Bu eğlencelerde ahllk kaideleri gev- lerine bir bolluk manzarası veriyor, on-
• indmli~mfı ~~ darbeleri, gene * Film, hususf mahiyette olmak üzere §ediği gibi hüldimete de pek aldırıf edil- lan uzun .nrdürüyordu. Bundan dolayı 

orkunç gtırliltiller çıkarıyordu. ım bu heriflere bir 'ey yapamayız. On- gösterilirken sinemaya Polis Müdiri • d;ği yoktu. Her an bir sürü Rum ve Ya· pek hoı göründü.klerl.ni itiraf etmek ~ 
Meselenin en milhtmmi, kasanın ~~ lar vazifelerini ifa ediyorlar. Bizim yapA• yeti 2 nci şube zabıtai ahlakiye me • hudinin imparatorluğun muhtelif man. zımc:br. Hailan alkıp en çok Avrupalı e,.. 

llatem ft çeUld.n yapı]mış dlması ıdı. calunız tek lfY bu tuzaklau düşmemek murlan gire.,.ek cürmüıneşhud yap • sablarını temsil ettikleri ve bu memu.ri· vebı giymek için para ile tutulmuş za • 
'?anı bir •at utraştı~ halde, kasada 1çtn uyanık olmak, onlann hiç bir lAfına ınışlardır. Film, cinsf münasebet sah • yetlere aid vazifeleri, onları gülünç bir vallı Rumlarla Yahudilerin müdafaa te
"1 küç(lk 'btr delik aç:mıya bile muvaf • kulak asma.maktır. nelerini ihtiva etmektedir. Bu yüzden hale sokacak surette, ifa takWii yap - tebbüsünde bulunup ta cephaneler! çar• 
fak o]amadan, kalemlerin ~lik ağız • Yok. ille bu memba (!) lardan istifade evvelki gün sinemada matineler tatil tıkları. görülüyorcfu. . ç~bu~ tükemnoe hü~a uğradıkları. 
!a"' 1 rsi d~ Owrdi ed ğiz iddiasında bulunan enayiler edi\Irniş ve kapılar mbıta tara&ıdan Şahıd olduğum bu tenlikte bizzat hil- pü&kürtüldükleri vakit COfUyordu. Bun-Art: ne n di ·1rl1fllrl ed' hA~ m~cudsa, 0 da kendi bllecekler~ iş- mühürlenmiştir. kümdann ve maiyetinin kostümlerine lara hakkı harbin cevaz verdiği yumruk-

m, mittema ym ~ ıyor: tir Onlar da efkAn umumiye ile, ve ka- Sinemanın makinisti Alber ile mil! - bile hürmet edilmedi, Bir Yahudi kala- lar Jndh1liyordu. KAfir olmak dolayısile 
- Vay, -canına •• &miimde boyle kasa nu~la hesabl8§U"lar elbette! tecir Pertcvin ifadeleri alınmıştır. balığı bunu taklid cüretini g&tenh. Va- onlar bu JWIU'Ukları iade hakkından 

l&nıedim. 1 lim ,_, lara 1 lk Suçlular bu filmi müşterilere gös - kıA bu tatibden dolayı, bunu yapan kil.- mahrum bulunuyorlardı. 
Di .JCW1 ...s.. Biz ge e oa.uyucu ~ on arı az ' . . ı 

ye ou3 ent,oıuu. k, k d'ıanberi t . 1 d'ğlm termediklerinı, husus! mahıyette ken• tah tedib ed1ldi. Hareketi meao undu. Hıristiymları tepelemek oyunu T-lr1'-
İkimtz de, kan terı.. batmıştık.. e~ ,_!'1 -arı~...:-ı " "asvırk eyaek 

1bı d.Heri seyrettilderini söylemişl'erdir. Fakat sadrazam rom. yapmuına müua- lıer ~ o kadar bilyük bir keyiftir ld v._Ulurn gaz cnmn onune oym • .. .. w " hi bir ~ ..... 
hnnaklarmuzm uçlan parça parça ol"' zim vatan borcumuzdur. Fakat curmu~~~d yapıldı~ sırada, de. gösterildi. Artık ç makam tehzil Sultan Mabmudun gözdeleri, pek n~ 
lllu~ ~i ellerimizi bezlerle sardık. . . . sinemada 20 kişinm bulundugu tes • edilmekten kurtulamadı. kiımeler olmakla heraber, ona saray da-

. ~ n, - Bu palavraların mahiyetını ışte apaçık bit emlmiştir. Ezcümle, taklid bir İstanbul efendi- htlinde terUb ettikleri bir eğlencede buıı-
Jkıtün kuvvethnizl sarfederek tam uç yazdık. Bunlara inanmasınlar. Bunlar, S 1.~ , --u.em..ve v-=•-~..oer • si (6) gördiiın. Buna pek ıiddetli mreıte dm .a-"" .a....ı L•- '- d".,..,.,. dil 
~---. a.-- hald kasa .. " Am ika t 'li.ıı.· • uç "'ar :waıJA -., c.ıaıu..,,. wa.ua ~ .. wr zeva. u!l ....... eme er. 
-uçuk saat plıfh15.ı.u.uır. e, nm sozum ona er n gaze ecı &mm mu· d' adalet tevztt vazifesi rahat rahat bırakıl- M u "'·d b ·t kadar bit 

d ·• 1 'di ır. evzu o .,. ar aal ve o ta 
hn tarafında ftç nntim bir delik aç • ta manıet en r. •00

··--············-·--· .. •

00

············-····- dı. Tesadüf e1erl olarak bu taklidde fstın ,ardüler ki Avrupa 1efirlerinden esvab 
~an bafb hiç bir P1 yapmıya mu· Yalnız şu kadarını ilAve edelim ki. fi- fEHIR TiYATROSU bul efendisi hakikt İstanbul efendili n. iatıemekte teredıdüd etmediler, Her za. 
'-ffak olamadık. kirler, üzerinde durup, gönüller rahat et- Tepeb.p Oranı karşılaştı. Birbirlerini gayet ciddiyetle man dayat yemeğe hazır Yahudilere bP 

lialbuld, bayı boşaltabilmek için sin: Bugün başıınızds bulunan Milli Şef, Alqaal S 20.SO llÜmladılar. tkislı de yollanna dnam NVabları sf.ydirdfter. 

ldç olmazla OD bet antim kutrunda, Lozanda, zaten payla§llmıı vatanın par- e·u·vuK HALA ettiler. . 
~ 1 ...t-1.flecek tada b. delik çalannı, kapanların elierinden birbir Yeniç~ atasını taklıd eden baıka bir 

ye • & ... Vlol r ır . toplayıp ta Türk bütünlüğünü yeni bat- 4 p.rd. gnıp, hakikt yeniçeri aluı devriye -dola- <'1> Otbeollfr b1zdül tıvnt.t.uı bit b1rlDI 
~k fcab ediyonhl. l'akat, elimızde. tan sağlamı" ıkurmuş olan İsmet İnönü- flJ'ken gidip onun konalmı zaptettf. A· a.nMIDtJm bel' tunıttUır. B11D1a.rm Jll .... 
4Q körlenen iletlerle, ba gkflşle sabaha dür HALK o p ı R ı T 1 damlari. bu maskeli adama. hakDd efen. ı&hl&ra, lmutlara 111 dlpoda mı.nan bt-
'-.dar u~ bayle bir delik açmak B~u yapan, o ayardaki bir vatanper • a..q.. ' da dflerl lmif gibt muamele Pterdiler. ~)~ :-..::::· dmJ9 .., 

~ t6rihı6~ verin o vatanı tekrar parçalatmağa mil· ES K 1 HAMA 1 Bu pbJan çok daha n hot olan bafka mrmda klmdlt. ı>memnera ald meruem,. 
.\rti cziııl lshar ttt El' • samaha edecelJnl hangi akıl alır? ES K 1 TAS pkalar taldb ettiler. Onlara da 199 pta- dl 111 ped•,U•n ......._ lmllp plnnM'ndlıi 
~ ~ ~latıp ~ m Buna fmkAn ve ihtimal yoktur. O, mu· Operet 3 perde nlmadı. G(lya bir takım turuk 'ft meablr anew. --

- Hay linet olnn, bu tşe ... Ben, ka1dlderatımıza hlklm oldukça gönülleri. Pek yakanda <U Bunda bulunu • 41._.. ll&7Ul 
~geçtim. Allaha mnarladık. Gidi • miz tamamlle rahat edebiU':'. Dün demir '' jlh1• Joe" JUi '" W;rllr Bale He,.tl p&1'9& bir ti3at&pulea dır. İhtimal '1 baDd9a 
)ftııı._ • ..;bi idik.. bu...n ... ""lit aibi...r• t-ıe bu ta- battuı da 10tt11r. :raw Tlrt1tır cım o D-

-· "llll. a• ....... r- •· ı-- .Af" TURAN Tiyatrom .. __ --•-t -.ı... .... bedf • darJ a. ...._ uac H •~ ..-qva..- aa ban mala-
!rtatnl Sadi Tek w l&DJD ancat toenınl dolaflrbn ba ~ 

'1aktt de, epeyee pçmlştl Ev sahib- arbdaflan tar ant.lbJI tlladilten lııa;fettam. Bir .art 
~, birdenbire avdet etmeleri, çok 1 TA AT 1 L l M 1 entu a!tı~da 16mlllp talmJlfl. Ba lllUl 
~ 15 Şabat Çartamba ...... matazuı •tt&e bir Rum ~ tdL 

temeldi ~ Haml,.t v...... " <2> ı cila. tıymettnde '* tılttıl. 
b~ btru daha alaıkoymıya mu • arbdatlan CI) Otu para tıJllMlllttnıde bir ıatıt. 
·~olamadım. <f> e .denith kı1meUnde ~ t:ıer d-

,.,, mtlf 8lklre. 
1'......._ PekllL 1a, uıu1lacıık çık git. <ı> Altuı 11tD. Daba • Jahad dala tok 
~ evtıı. b9fb J•ı.rini dolaşayım. tıJmetıı t.tta aıtm .....,. de ftl'dır. FA. K Ja.T 
L.~.~ pbracak bir şey ZaemapoaJs &mDen m mandlan badn t .WM 
~-"'il. .ıın'e"I tlymeUndedlrler. Plıd•pıu. teldrıert RWM~.SonPı:s•a 

h- Avrupa u.e tlc.ıNtt.e IQI doia:JJde Jbde W,I n. ı n ~ l N tı~Ye, onu savdım. Dolruca üst kata 71nn1 lrQbeWklerlndm 11a tarır ta ı-ı. D • u l'llli... ,, 

·~k odalan doiaşmıya ~ıadmı. 1ran1ınaı"'1r. J OOcEYI HERG N OOLASIR... .. 
411\tfu her tarafı. anda ıqıyanlann c•> t.tanba1mı poın. mGıılartL • , 

(Arkası ,,ar) 
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Deniz Şeytanı 
Ekrem Köniğin 
yanındaki kadın 

Gazeteler tayyare kaçakçısı Ekrem 

ftrlı:e-Y• ~vtren: lıL Sür•n• Dllmu Köniğin izinin bulunduğuna d.air son 
günlerde bazı haberM!r neşretmişlerdi. 

----
İngilizlerin şüphesi Bu meyanda Ekrem Könlğin refakatin • 

de buhınan niŞll'lllısı Bayan Mefkfue 
isimli genç bir kadının ailesine L-0ndra • 
dan mektub yolladığını. bu mektublarln 

Mesela bu yolda tahkikat için 1 Bu İngiliı herhangi bir şeyden dolayı ben, herhangi bir vaziyeti karşılamağa k~ak sahtekAnn Londrada bulunduğu 
gemimizde b ir araştırma yaptır - daima şüphe eder bir tabiate malikti. hazırdım. Bir tabanca ile bir el bom- fikrini verdiğini bildirmışlerdi. 
mağa yanaşamazdı. Eğer biz, ha - Yemeği _ zahiri de olsa - hoş b ir hava basının cebimdP bulunmasına teşekkür Baynn Mefikurenin ailesi nezdinde ya
kikaten Alınan bulunursak muhakkak içinde yi •orduk. Müdür, konuşmayı ediyordum. Sonradan öğrendiğimize pılan tahkikatta, genç kadının eski zevcl 
ki dışımıza kadar müsellah olacaktık. pek sever tabiatte o1duğu görünmemek- göre onların maksadı Kirche;ss•e ve Bay Emin Kemal ile birlikte Parise ve 
Bu takdirde kendisi nerede bulunabilir le berabE>r bir hayli konuşmuştu. Bu bana ayrı ayrı malleı sormak ve bun - oradan da tahsil etmek üzer'! Ameriltaya 
ai? Onun, bizimle karşılaşın.ağa muk - muhavere esnasında münasebet düşü- laın cevablarm: karşılaştırarak e>rtaya gittiği ve tahsili bitmek üzere olduğun -
tedir elinde bir kuvveti yoktu. rüp btr çok sualler sormuştu . Ben de bir hakikat çıkarmağa çalışmak imiş. dan bir sene sonra 1stanbula geleceği, ko-

Biz onun şüphelerini izale etmek için onun muhtelif suallerine kemali ihti • Arada gidib gelen mektublar bize so - casile dargın olmadığı. evine ve zevcine 
tabii, bimahabı! hareketler yapma,ğa yatla l§zım gelE"n oevablan veriyor - rulacak sualleri hazırlamak maksadına daiına mektublar yazdığı. Ekrem Köniğlc 

Bayan Mefk!lre bir müddet evvel A'f
ruparun muhtelif eğlence §ehirlerind• 
Ekrem Göniğin. refakatinde görünmüı • 
tür. HattA Fransada birlikte bir otomo .. 

bil kazası geçirmişler, bu sıralarda ka • 
çakçılık hMisesi meydana çıkınca: Ek • 
rem Köniğ, birlikte dolaşmalarının ken -

d:isinin çabuk ele geçmesı bakımından 
tehlikeli olacağını düşündüğü için nişan
lısı Bayan Mefkureyi Amet"iknya yolla .. 
ıruştır. Şimdi genç kadın Amerikadadır. 
Ekrem Köniğle beraber değildir. Zaten 
tayyare kaçakçılığı ile alAkası yalnız Ek-

rem Köniğin nişanlısı olmasından iba -
rettir. Fakat bu vaziyeti ile dalına Ek -
rem Köniği ele geçirecek bir ipucudur. 

çalışıyorduk. Atiudaki müdüre oynadı- duın. ibtina ediyormuş. Her ikimizin verdiği beraber bulunmadığı öğrenilmişti. Bunun için Ekrem Köni~ gibi Bayan 
#ımız oyunu tekrar etmeği yani seya - Yemek esmmnda biır yerli, müdüre cevahiar, onhınn kuşkularını tamamen Halbuki Bayan MefkO.renın sabık zev- Mefkure de aranılmaktadır. 
hat maksadımızın bir bahse dayandığı- bir maznıf getirdi. Müdür bunu oku - giciermiş olmamakllı beraber, kendile- ci olup elyevm tstanbut:ı:ı buluı'!an Bay 
nı ve binaenaleyh kendisinden müdü- duktan sonra sür'atle bazı şeyler kara. rini bir hayli aldatmıştı. Emin Kemal gazetelere beyanatta bulu
rü bulunduğu adaya uğradığımızı bil- ]ayıp ayni adamla iade etti. Bir kaç Bir aralık, bu adaya bir geminin ne narak cMefkUre ile iki senedenberi al~
filrir bir tasdiknamenin verilmesini ri- dakjk!l sonra hizmetci ba~ka bir ~k • vakit uğnyac:lğı beklenilmekte bulun- kam yoktur. Kendisinin nerede olduğunu 
ca eylemeği en münasib buluyorduk. tub getirdi, on~ da cevab vererek iade du~unu sorup anlamanın ehemmiyeti- bilmiyorum. Onunla beraber Parise de 
Bu oyunun fena oJsı, tarafı ille aldığı - etti. Bu mektublann ~bnesi ve oe • ni düşündüm ve bu hususta müdürün gitmedim> demişti. 
mız vesikayı burada gösterememek vablann vetiimesi tekerrüT ediyordu. hitfen ve tenezzülen malılmat verebile- Şimdi yeniden ortı:ı.ya atılan iddialara 
mecburiyeti idi. Çünkü onda bizim - Çok mühim muhaberat olmalı? ceğini ümid ett.imse de vaz geçtim, bu göre Bayan Mefk1lre Parise sabık zevci 
mefruz Feleım-nkli isimlerimiz zikre- Dedim. Sür'atle: mevzu üzerinde söz söylemek için bi- Bay Emin Kemal ile birlikte gidip ora • 

Ortaya atılan ve alakadarlarca malurn 
bulunan yeni iddialar bundan ibarettir. 

Byan Mefkurenin ailesi kendisinin Ek .. 

rem Köniğle alakası olmadığını musırra· 
ne söylediği içln tayyare kaçakçısının 

yanında görülen kızıl saçlı kadının bit 
başka kadın ohnası ihtimali da varid o
labilir. 

anmiş olduğu halde biz şimdi burada _ Oo, no! raz daha sabretmeği muvafık buldum. dan tahsil et.met üzere Amerikaya geç • Hüllsa, işin hakikatini adliyece yapı • 
Norveçli rolünü yapacakıtık. Diye cevab veTdt ve fllve etti: Zaten bızi, hala, teknelerinin için si- miş değiltlir. lan tahkikat meydana çıkaracaktır. 
Adanın müdürü Norveçli olduğumu· _Bizim I...owdan geliyor. Yemekten liihla dolu Alman olduğumuzdan şüp-

zu işidince ş\lpheslz bizim bu uzal:: a. sonra kahvenin kendi köşkünde ve hep belenen bir adama kalkıp herhangi bir 
<lada bir hemşehrimize tesadüf etmek- beraber içilmesini istiyor da... geminin müvasalatına ilgi göstermek 
!fn memnun ohtcağımızı beyan ederek Aradaki muhaberenin böyle teker • onun zannını ve şüphelerini büsbütün 
slSze başlamıştı. Bu chemşehrbnin Nor- rür etmekte bulunması yalmz kahve arttırmak demekti. 
veçli bir marangoz olduğu anlaşılmış- içmek için olma~ gerekti. Maamafih (Arkası var) 

Harb ya bu sene olacak, yahut 
hiç olmıyacakmış ! 

tı. Marangozun; bizim hakikaten Nor - ıı::ii::==ııı=====-==============;================ı 

E;;t~~;;~~Ş?.r.;~ ~ Nöbetçi .~czaneler ~:c;~ ~:~i!~!::~A=::~~~ ~~h=~::;:::~~?.~ 
ı:.• ıı:;ı 6 ,., 9 10 B• ~ nöl>etd olan eeza.nel• '11D- b lh dir M lih n ... 1... la la h 1 edll--L Pakat Kirchelss onu ana dili gibi kon\l· 1 2 8 4 6 ı 8 ludır: kete sürüklenecek veya uzun ir su. . us ane .... ~ma r a ı enı.ır 

şuyordu. 
1 

lstanbul cibetinllekller: devresine kavuşacaktır. Eğer 1939 sene • yecek beynelmilel ihtilaflar mevcud ol • 
Binaenaleyh onun Norveçli maran _ 

2 
Atsar.ıyda <Sarım), Alemdarda <Sım sinde harbolmazsa daha uzun müddet madığına k.anüz. Fakat sulh içinde yap-

gozla uzun VP. dostane bir konu~ As•m), Bcyazıdda <Bellds), sa.maıj'Qda harbolmaz. Çünkü demokrasilerin nisbe ma.k istiyen mı1letleri diğer milletler,_ 
8 (Teoffios), Eminönünde (A.mlnasya). E- t f b ı d kl b d" hareketlen· netic"""ın' de harbe sürükıı·y,.. 

h:pmasını temin için clddt bir bahane en zayı u un u an sene u sene ır. '"" 
4 yilbde <Arıt Beşir), Fenerde CHüsamed - B' l h d rhal hi k"t k yb ı.. cek ahval zuhur edebilece.ıı.'ini de blltyo-

on1ardan uzaklaşmıştım. Kireheiss din), Şehremininde CNA.zım), Şehzade- maena ey e ve ç va ı a e 6 

bu dostane ve çok samimt konuşma ile 6 b'a4ında <Asan, Kara.cUmraktıe <Kemal), meden bütün kaynaklarımızı seferber ruz.-
kar~ısmdakine. kendisinin Vlkingler 6 Kilçükpazard~ CYorgl), Balruköyünde etmeliyiz. TA ki havamızı da hudutları • 
kadar Norse l'l<luğuna inandırmı.şb . za 7 C'İstepan). mız gibi himaye edebilelim. Eğer Hitler 
vnllı marangoz Kircheiss gibi ""k şen 8 Be:rotıii clhf'Undek.ller: ve Mussolini harbi kaybetmek ihtimal -

r İstiklA.! caddesinde (Della Suda), Ga- 1 · k ak f ı ld ı. x "e ço,_ zengın (!) bir hel'T'l«ehriye ıeea- ermin azanm tan aza o u6 unu, gu-
v ~ ··°" 9 latada CHüseyl:ı Hüsnü>, Tablmde <Ll-
.düf ettiğınden dolayı son dereee müte- 10 monelyaıı>, }>;\ngaltıda <Na.rgtrec1yan), recek olurlarsa harb uzaklaşacaktır. 
hassis olmuştu. Neticede de müdüre Beşiktaştn tSüle}man Receb). Alınmtlann 35 bin tonluk yeni krova· 
'bizim hakiki Nörveçli olduğumuzu, Solda.o sata Te yakancla.D aşatı: Roğa.zlçl, ıtadıköy ..e Adal.a.rd.aJdler: zörü bufrün denize indiriliyor 
kat'iyen AJmAn bulunmadığımızı ra • 1 - ~n BeJ. Üstildarda CSellmtye), Sanyerde COS- Hamburg 13 - Hiiler 3~ bin tonluk 

1 - Halk - Boynun arka tarafı. man), Kadıköyünde <Saadeı, Osman 
por etmişti. 8 _ Sübar _ Vll~yet. Huıtsl), Düyükadada (Halt), Heybelide yeni kruvazörün yarın denize indirilmesi 

Cüm.hurrch'i Vilson suratlı ada mfi- 4 _ Yüksek _ Madenden J'&PılnılO <Halk). törenine riyaset etmek üzere bugün saat 

İngilterenin hazırlıklan 

Londra J 3 (Hususi) - Harb vuku • 
unda sivil halkı barındırmak için eılf 
kamp vücude getirilecektir. 

Beheri 350 kişi istiab edecek ola!S 
bu kamplar, bh' milyon İngiliz lirasınl 
mal olacaktır. 

Paıis (Hususi) - İngilterenin ask& 
rl sahada sarfettiği gayretleri te~ 
eden Dormesson, Figaro gazetesin<i' 
diyor ki: aürü, ber.i evinde yemeğe davet edi - & - Musikide Olçtl - B1r nota. \. J 16 da buraya gelmiştir. Hitlere, bu seya-

yordu. Davetini reddetmedim, kabul 1 - Baınh~zı" 
1 

............................. _ .............. _ ............ hatinde donanana §efi amiral Ra.eder, ha- •Daha bugün~, muvazzaf ordu bt' 
ettim ve gittim. Low adında Mr İngi1iz. T - Aley vs ııuy em• riciye nazın Von Ribbentrop, matbuat ricinde aönüllülerden mürekkeb bir dl 

ı - Uıhza - Bafında b1r <K• olsa kıymak Poliste • "" 
taciri de bizim yüzba~ı Kircheissl ken· masda.nndan emri hazır • şefi Dr. Dietrich ve buı müsteşarlar re - ihtiyat ordu mevcuddur. Yeniden teD' 
<ii evine çağırmıştı. Bizi birt:>irlm!:ıden 9 _ Asabi. fnkat eylemektedir. sik olunan bu ihtiyat ordusu 12 tırl<' 
ayırmanın bir hile olaca~dan ş{iphe ıo - Mecnun· İld eesl1 harf - Nota. Çamlıca pravantoryomunda Yeni laııvazör 241 metre uzunluğunda. piyade, 5 fırka hava müdafaası w bit 
ediyorduk. Anlaşıldığına göre Nol'\'eç- 1 2 P ' r 1 7 P fl 11 yangın çıktı 36 rne'tre ~ğindoe ve sekiz pusluk fırka da motörltı kuvvetlerden mü~ 
1i marangozun teminatı bu muztarib 1 Dün sabah saat 9 da Çamlıcada Vali- toplarla mücehhezdir. kebdir.. İşte bu mfllt ordunun çekird' 
Britonlann kuşkularını tamamen g1 - debağmda Maarif Vekfileti Prevantor- Amerika ve barb ğidir. Askerliği tedricen mecburl ıo1" 
öermiş değildi. 2 yomunda maki11e daiıresin<ien yangın Vaşington 13 (A.A.) - Hull. dün ak - mak suretile bu ordu kuvvetlen.diril' 
Kir~eiss ve ben, bizi birbirimizden 8 çıkmıştır. -Osküdar itfaiye grupu be • şam radyo ne bütün dün.yaya yayılan miyecek midir? Askerlk çağında oııll' 

ayırmamaları için her türlü mazeretleri • men Prt>vantoryoma gitmiş ve yangın bir nutuk s!5ylemiştir. Hull, bilhassa nn seferberliğinde bu ordu kadro ~ 
ileri si\rdlikse de dinletemeımf41,ik. On- f> büyümeden söndürülmüştür. Makine demiştir ki: zifesinl görmiyecclt midir?. 
!arın misafirperverlik duygulan o ka- 6 dairesinde bulunan birkaç oda eşyası • 

1 
d ç· 

ae.r kaynaşmı~ ki ya tama~n davet- 7 yanmıştır. ıta ya an ıne yaya seyahate çıkan bir mütehaS' 
!erini redderlip uzaklaşmak lAzrmgeli- 8 Be, aarhof mahkemeye verildi • b 1 k ki 
~~~~~·e=~~ R~ i~~cii=~h::ı:~ 9 Beyoğlunda Lala birahanesinde ka • SiS ıslan u so a arın da adam soymağa kalkU 
mek m6"burJ·y...+ı'nl duyd·.._ v-eı M..Jıe 10 fayı tütsı.ileyen şoför Yaşar, Nuri, İs. ~- " 

""' t:L ~ Y 1 l N (Bqtarafı 1 inci sayfada) t&hkikat açıım~ için. İ!tanbul sorgu b• 
Yaptık. Bir aralık Kirchef.ssi bir tarafa l . k . mai . iyazl adlı arkada.şlarlle bera • fit 

Evvelki bulmacanın ha ledılmiş ıe ·lı ber sarhoş olarak etrafa sarkıntılık et· bir aileye menmıb olduğu kıyafet. hal ve lı!rrruğine gönderll.ın\Jfu". Jozef M0.11 
çekerek: .................... - •• • .. ---·······-·· .. •••••••• .. --. · 1 d" S 1 tavnndan anlaşılan Jozef Mülıerin, ma - tercüman vasıtasile alınan ifade.sinde: - Hatta 1:>iz bh~irimizden ayrı bu • mış er ır. uç ular yakalanarak mah. 

bl ri i7.d ta lzmİr fuarı afi~ mUsaba. klSI kemeve verilmişlerdir. cerası gayet garibdtr. - Ben, mert bir gencim. Ytlan sö• 
lunsak da, demiştim, ce e m e - Y Bu~lardan başka Ga'ıatada Necati - Meseleyi anlatalım: miyecelfm. Bu hldlae oldu, fa.kıt butı 
banca ve el bambalanmıı: VM'. Yalnız açıhyor , 
gözlerimizi iyf açmalıyız, bu suretle t bey caddesinde de ayni vaziyette sar· Evvelki akşam saat 20 den sonra. Bey- dan bizzat ben de. çOk mütees.sırım. 
yalnız da olsak lrendlmizl koruyabiU - fuan939 .Y~h b9. ~ zmirü baEnkterna~y1onal k:vıtılık yapan Maksud adında biri oğlundaki evine dönen Ralto Markoviç mi.ş ve şun.lan lllve etml§tir: 
rlz. Eğer vaziyette bir ~lAdeUk t ıçm ır a ... 19 m sa ası açı mış· hakkında da takibata başlanmıştır. tenha sokakle.rdan birinden geçerken. _ İtalyadan yürüyerek Çine gitmet t 
zuhflr eder veva edeceği anla~hrsa ar. . . Bir otomobll bir arabep çarptı, karşısına sarıflll· altın gözlüklü bir a • zere seyahate çıktını Bu ayın l.ki cf / 

im1ze dö~ için mücadele ede • Af~ler fu.ann Enternasyonal m.ahı • bir beygir yaralandı dam çıkmış ve birdenbire il.ıtüne atıl - nü İııtanbula geldim .. Maksadn"' b:ad 
gem yeti tebarüz ett.irm" bulunacak ve or- b ~ 
ceğiz. jinAl bir şekilde olacaktır. Ba~ırkö~ Çavuşpaşa çiftliğinde mıştır. Sonra da. oğazlamıya çalışarak. da gene yaya olarak Çine kadar gi 

Güzel, kargir bir bina olan müdürün Müsabaka 
8 

iştirak edecekler bu a Nlko nun yanında çalışan Allnin araba· Rakonun elindeki çantada bul~~n 200 ve o rada bulunan amcmı .ziyarettir. 
konagınv da her -yden evvel iy1 bir y y sı Zeytinburnunda asfalt yoldan .- - 1Jra parayı alına.ğa te,ebbO.s etmiştır. Ra-

·r- sonuna kadar Güzel San'atlar Akade- ' e.- k Mark vlç b anı bil k d kat hesabım yan~ çıktl Yanıma aldı 
banyo yapnuş ve güzelce bir de traş isin ü tl ~lmlerini k d tti- çerken 2205 numaralı otomobil çarp. o o u cum aqısı~ ı para yan yolda tüken~ İstanbulda 
olmuştum. Banyo vo traştan sonra tek- m e m racaa e ay : mıştır. Araba beygirlerinden biri ya - feryada başlamıf, civarda bulunanlarım- a w ,.,. ..... kaldım. B . 
rar müdüre mülaki oldujum zaman, r~lercfir. ~ş müsa.t;>akası~d~ bırln- ralanmış ve şoför hadiseyi müteakıb dadına yetişerek. adamcağızı mütecavi - ç per~. u tecavüz et 
herif matruş suratımı şıısyı. dikkatle c~e 1 O?, iklncıye SO lin mukafat ve- kaçmıştır. Şoför aranmaktadır. zln elinden kurtarmışlar ve suçluyu da adamın çantasında para olduğunu .,,JI 
bir gözden geçirdikten sonra: rılecektır. Yıkllan duvardan bir amelenin kaçmağ.a vakit bulamadan, yakalaınIJ - mıştım. Dilftüğüm sefaletin teıiril• 

- Ya, demişti, demek trq da oldu - iç ticaret umum mUdUrU eyeCh yaralandı !ardır. denbire bir buhran geçirdim. Ant btt,ı 
nuz ha? Beyandda Cfunhurlyet caddesinde Derhal poli9e teslim edilerek, karakola hevvilrle üstüne atıldım ve parayı 

- Evetı size çok ~k teşekkürler .. Ankaradan geldi ı $ numaralı kahve üzerinde oturan E- g!5türillıen mamUD. Alber Jozef Müller mak için, gırtlağına sanldrm. de~ 
şimdi kendimi yüzde yüz daha iyi his- Dtln İq 11cal"ea umum Müdtlr1l Ufuntu sad, Soğanağa mahallesinde Tulumba lsmiııtre, İsviçre tebaasmdan. diplomalı Suçlu dün 2 nci sorgu hlkimi M 
sediyonım. Rek, Ankandan .. brlmlııe eelml.§ti.r. Umam sokağında bir arsanın enku duvarını bir mtıtehasaa oJdulu. ve Şubatın ikisin- dinin huzuruna çı.kanlm1§tır. Hlklrn. 

- Fakat böyle spor seferine çıkanlar :~':!~ı ::a.ı~~:O:uı:..1:~ kazarkıen duvar yıkılmıştır. Esad, a • de İstanbula g&IdtJi anla11lm1fbr, pılan ist.i'cvabı mütealtib para gube 
traş olmazlardı da .. olurlar mı! tas Rek ~hrbnlme bir~ eün kalacak ıve yaklanndan yaralanmış ve Ceınhpaşa Di1ıı Ofleden IOl1?'a Beyoğlu mlid'daiu • le ~bbüs eden İsviçreli mUteh 

Bu adam hiç bir şeye lnanmıyonlu. buı tetkikat 1apacakt1r. hastanesine kaldırılını9tır. mumlli~ine se-mdilan maznun hakkında tevkifine karar vermııtir. 
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Kadın, erkek, herkes ve her yafta sa
bahlan aç kanıma bir kahve katıp 

Hazımsızlığı, mide 
yanmalannı 

Aimlaki tatlasl•k Ye fena kokuyu 
bale eder. Fazla :reaekt• IGDl'a 

Kam tasfiye eder, varis ve 

basurun teda.vielne 
kuvvetli surette 1ardım eder. 
fficWr mlınuil ..... hurla 

MiDE MAZON 
MEYVA TUZU 

giderir, lıuımaızlıktan rel• uy
kuauzlujıl defeder, Mide Ye Bar

Aklan bofaltarak ~· ricudunuzda blllettiilala 
kıyu kabul etmes. 

almalıdır. KABIZL1c.1İI Ağırlığı 
S.GhDınızın nazımıdır. izale eder. derh.ı Ufifletlr. 

MAZON ilim HO•OZ ..nama 
dikkat 

• Cinsi M.lktan Muhammen B. " 7,5 ıaatl 

Beheri tutan temlnab '!'ti!'ldJe radJ'O diflb7• ,..._. 
u. K. LL Kr. Lt. Kr. Ankara radyosu 

Kereste 1209 M3 - - 61987 - 8899 08 16 
Beyaz çal 115000 Adet - '10 88033 - 2'1'1 48 15,6 r; DALGA uztJNLm':9l -, 
(Başı ballı) (Kilom) (Takriben) ı"'-. ıa Kaa. llO KW. 1 
Dnz beyaz kımnl~ 2&>000 Metre - 15,5 88'1f>O - ~906 2& 16 .q. ıı.tt m. 11111 Jta. • b. 

alz yn ı-. 11.'70 m. tM5 Km. • s:w. I - Şartnameleri ve nümuneleri mucibince yukarıda yazılı m~ ayn a 
kapalı zarf usulilıt satın alınacaktır. 8AU. 1'/!111 

n _ Muhammen bedeller! ile muvakkat teminatlan hlzalarmda gösterilmişti:-. 12.30: Protram. ıus: TDrt halt mthılll: 
ID - Eksiltme 27 /2/939 tarihine raıtlı yan Pazartesi günil hizatannda yazıl.. Osman Pehlin.n tanbmaeı •e Bayan İrfan. 

d pı 13: Memleket ıSaat lyarı, a.jana, meteoroıoJl 
saatlerde Kaba taşta levazım ve mübayaa t tubeslndeki ahm komisyonun 9. ya • haberleri. 13.10 _ H: Milzit <Ktıçtık orkestra· 
:.&caktır. Şef: Necib Aşlnn). ı - Valt~r - Dans eden 

IV - Kereste şartnamesi 260 kuruş beyaz çul ıartnamest 185 kuruf kanavl~e kuklalar <Pc.n - trotl. 2 - Ntıtzlader • Ba
•artnamesi de 194 kuruş bedel mukabilinde her gün sözil geçen fUbeden ve imur na bir dam daha 9alııana (Viyana melodW>. 
:r 1 - Johann Slrauss • BUJde (vaJa), 4 -
başmüdürlüğünden alınabiltr. Ltndner - Ş"ka (fantezi), 5 - Pacberneınr-

V - Eksiltmeye girmek istiyenlerin mflhD.rlil teklif mektublannı kanunt ve· LeydJ Hamıl!on operetinden potpuri. Ul.30: 
ıaik ile % 7,5 güvenme parası makbuzla nm veya banka teminat mektubunu ih· Protram. 18.35: Mtıztk <Qtıan, 11!J'81Dadlar w 

l" k dar yu n.lre • Pl.), 19: Konuşma CTilrkiye postaaıl, tiva edecek kapalı zarflannı ihale aaatl erinden birer saat evve ıne a . • l9.15: Türk m117.tR1 rtnce saz faslı _ Xa"'1k 
kanda adı geçen komisyon bqkaiıhlma makbuz mukabilinde vermelerı ilin tasın, 20: M:ıns, meteoroloji ha~rlerl, sV'aat 
olunur. (826) borsıım Cftatl, 20.115: Türt mftzlitl - Qalal\ -

MıtW 

Malın cinsi Mik. Takr. Vahidi Muhammen B. S"b.f sureti MUT. Tem, SaaU 

Eski çuval 
Parçaları 
Muhtelif renk-

·UOOO ktlo 

Lira Kr. Lira Kr. 

2460 - Açık arttırma 869 

li yaldız 200 • 200 - Pl\zsrlık 80 - 15 
I _ Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme ayn ayn hizalann

d'a gösterilen usullerle satılacaktir. 
II _ Muhammen bedelleriyle muvaklt at teminatları biıab.nnda gösterilmiştir. 
m _ Arttırma 6/3/939 tarihine rastlı van Pazartesi gilnil yukanda yazılı sa

atlerde Kabataşta kain Levazun ve M;i bayaat Şubesindeki Satış Komisyonun-

da yapılacaktır. 
IV - Çuvallar hergün Paşabahçe ispirto Fabrikuında ve yaldtz nümune

leri de sözü geçen şubede görülebilir. 
V - fateklilerin. arttll'm:ı için tayin edilen gOn ve aatlerde " 15 teminatla· 

?ile birlikte mezkill' kom\syona gelmPlerl tlAn olunur. c.94b 

---Cinsi Miktarı Muhammen B. Muvakkat T. Eksiltme 
Lira Kuruş Lira KW"Uf 

ı&O lık çivi 15/50 m/m. 2000 kilo 375 28 12 14 
kadranlı otomatik baskül J aded: 700 52 50 15 
köot pantalon 12 takım) 
ltaskeıt 12 • ) 
ltaput 12 • ) 548 41 • 15,30 
Çizme Jı:6sele 12 • ) 

I - Yu'kanda cins w mlktan yazılı (3) 'kalem malzeme p.rtname n mevcud 
tıtbnuneleri mucibince ayn ayn eksiltmeye konmuştur. 

U - Muhammen bedellerila muvakkat temhıatlan 1ılzalanncfa gnsterilmiftlr. 
m - Eksi:ltme 3/3/939 tarihine raslıyan Cuma g!lnil hizalarında yazılı saat

lerde Kabataşta Wn Levazım ve Mübayaat fUbesindeki alım komisyonunda 
Japılacaktır. 

iV - Şartnameler hergün sözü geçen fUbeden parasız olarak alınabileceği gi· 
bi nümuneler de görülebilir. 

İsteklilerin eksiltme için tayin edilen ~n ve saatte % 7,5 gllveDJM paralarile 
birlikte mezklir komisyonıı gelmeleri illn olunur. (MO) 

Devlet Demiryolları va limanları işletmesi Umum idaresi illnları 
Muhammen bedellerile miktar ve vR11flan qafıda yazılı (8) grup malzeme 

'te e§Ya her grup ayn ayrı ihale edilmek il21eN w hlzalannda yazılı gftn ve saat
lerde Haydarpaşadıı gar binasındaki aatmalma kom!syonu tarafmdaı: açık et• 
llltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayiın ettl.Ji vesatk ve her grupa aid hl
talannda ,.mı muvakka~ teminatlarile btrlilı:tıe ebfltme gilntı Matine kadar 
komisyona mftraeıı!ltl!!'l lAzımdır. 

Bu işe aid şartnameler Hayd:arpaıada gar binasındaki komfayon tarahndan 
Parasız olarak dafıtılmaktadrr. 

1 - 2 kalemden ibaret 372 top ve 188,000 tabaka prtnameSlllde eb'adlan ya
lılı matbaa klğıdı: Muhanımen bedeli 1971 lira 60 kurut muvakkat teminatı 
125 lira 37 kunı§ olup açık ekslltmest 2.3.1939 Perşembe eQnil uaı 10,30 da 
)&pılacaıktır. 

2 - 4000 ktlo 'kalın ambalaj kaltd'ı: Muhammen bedeli 1224 Ura muvakkat te
llıinatı 91 liM 80 kunıı olup açık eksiltmesi 2.3.1939 Perpmbe g6nil saat (10,30) 
on buçukta yapılac!llctır. 

3 - Döner koltuk. koltuk minderi, mııroken koltuk, yazıhane ve dolabdan mil• 
l'E!kkeb 7 kalem ahşap eşy:ı: Muhammen bedeli 3844 Ura muvakkat teminatı 288 
ltra 30 kuruş olup açık ekslltmesi 3.3.1939 Cuma günü saat (lo,30) on buçukta 
)apılacaktır. 

4 - 8000 metre 1000 v~ 15000 m/m eninde delik kutru 1 m/m sinek teli 600 
~ 1500 m/m eninde delik kutru 30 m/m hudud teli 100 kilo 3 m/m lik .en 
Phinç teli: Muhammen bedeli 4810 lira muvakkat teminatı 380 lira 75 kuruş o. 
1lıp açık eksiltmesi 3.3.1939 Cwna sUnU saat (10,30) on buçukta yapılacaktır. 

IS - 10,000 ktlo gres yağı muhammen bedeli 3000 lira muvakkat teminatı 225 
ltra olup açık eksiltmesi 6.3.1939 Pazartesi gtinil saat (10,30) on buçukta yapı
lacaktır. 

6 - 1000 kilo potas kostik (feronikel aldimülAtör bataryalannda kullanılmak 
Gıere ham bnlmıt bır halde\ muhammen bedeli 750 lira muvülW teminata 
8'e lira 25 kurut olup açık ek .. ltmesi U.1831 Pawtesi l6ntl mt (10.30) on bu-
tııktıa yapılacatıır. (929) 

Iar: VeclhP., Re~~t Erer. cevdet Kozan, Ru • 
şen Kam. MPS'ad Cemil, Okuyanlar: Mumf
fcr bıarr, MPlet Tokgöz. 1 - Al\ ala - Şeh
naz peşreTt. 2 - İbrahim ata - Hlcas eemat
(Oüller kız:ı,.ır termlle), S - Lem'! • Hicaz 
şartı - (~erim her gilzeli eenden eserdir.), 
• - Ywruf efe:ıdl - Hicaz tarkı: (Sevdayı 
ruhun qk eline), 5 -- Ritat bey - Hlcaz f&l'
ltı: CSlslen1! han tarafı çemen), 6 - Dede 
efendi • Hle11.z tartı: (Şu karşıkl daitda btr 
yeşil). " - ............ - Şehnaz au aemalll. 
8 - .l,rtak1 • Kürdllt Htcazklr şartı: (Ar
tık ne siyah ~~7.lerlnln- gölgesn. 9 - Artü1 
Kürd'll Hleartlr prkı: (Cl.mrtn gibi ruhun 
da :tt~n, ıo - Ru~n Ferid Kam - Kemen
çe taksimi. 11 - Ovrlk efendi - Htcntlr f8l' 
tı: CMr~ bu gecel. 21: Mem1eJret aat &
yan, 21: Konuşma (Hukuk llml yayma Ku
rumu), 21.11\: .,..sham. tahvlllt, ltamblyo • nu 
kut borsuı (fıı> ~l, 21.SO: Milzlk <Radyo or -
kecıtrası - şef: Paetoriu.sl. 1 - F'. Mendel -
sohn - Ba:-told1 · Hebrldler - uverttırtt 2 -
L; Van Beethoven: ı lncl eenfoni fa maför. 
All•gro Vl7ıı.ce e Con Brlo. Allegretto Bcher
zando. Tempo dl Mlnuetto. Allegro Vivace. 
s - PT. Bmeta.,a - tntava. aenfontıc '"1"· 
22.30: Mtlz!Jr (Opettt kuplelert - Pl>. 12.41: 
Mi\ztk • (C&zband • Çigan), Lant.ot ofteatra
Bl. 23.45 - H· Soıı aJana haberleri ve JV1.Dk1 
protııım. 

DOYÇE ORIENT BANK 
l)reldn• Bank Şubeal 

Merkezi: Berlln 

Tlrlti,. fllhlerlı 

Galata • htanbul • İzmir 
DepolU: Lt. Tütiln OOmroltl 

* H• tiirll hnh iti * 

Dr. A. KUTiEL 
9a111ta Topc;aler Ceddeal No. 48 ........................ -......................... __ __ 

IOD Posta 
Yemıl. mıus. BaYadla ve Balk sueıeu --y..-&aa. {J&*alçefllle aotat, 21 

t&TAJılBUL 

Gazetemizde çıkan yam ve 
felimlerin bütün hakları 
aıahfuz w psetemı.e alüir. 

--··--
ABONE FIATLARI 

1 • a 
~ene AJ AJ 
L.• L. Kr. 

TURK1YE 1400 750 '°° YUNANİSTAN 23iJ ı:ao 710 
ECNEBİ 27,) 14 l\I 800 

Abone bedeli pefindir. Adıw 
değiftirmek 25 ku.ruftur. 

----··--

1 
Ay 
L. 

ıw 

2lJ 
!Jüt) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube 'Ve ajans adedi: 262 

Zirai ve tlcarf her nevi b9nkll ..... melelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında .kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 liras1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
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 u 

120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesablanndald. paralar bir ıene içinde 50 liradan aşalı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde " 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar NDede 4 defa, 1 Eyl(il, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 111azin11 
tarihlerinde çekilecektir. 

lstanbul üniversitesi rektörlü~den 
Edebiyat l'akillte.rind'e tecrübeı ruhiyat n arap w fars dili ft edebiyatı do

çentllkleri açıktır. 
Talimatnamesi mucibince 14 Nisan 1939 ayı içinde imtihanları bqlıyacaktır. 

isteklilerin Mart sonuna kadar Rektörlüğe baş vurmaları. (818) 

i LAN 
TORKIYE ŞEKER FABRIKALARI 
ANONİM ŞİRKETiNDEN 

1 Mart 1939 tarihinden ltlbum firketlmlz namın• memlekette 
ithal edilecek makine, .Jlt Ye edevat, infaat •• ifletme malze~ 
uyle uir bilcllmle efJaDlll ,emrtlk muamelui ve tertip edilecek 
fabrika ye mahallere kadar NYki mllnakua1a konmuftur. 

Teklifler kapü zarfta olarak 25 Şubat Cumartelll pi ...t 
11 de iltekllleria &ılnde tetkik edilmek isen l.tanbalda Bah
çekapı T qbaDda 42 mamanda kabul edilir. 

late:realere prtnameli param olarak pbndald actre.ha 
yeriJlr. 

Nafıa Vekaletinden : 
Bbiltmeye konan iı: 
ı - Tarsusta Berdan ça11 aulama feb:?kesi keftf bedeli (180.000) liradır. 

2 - Eksiltme 10/3/939 tarıihlne rastlıyan Cuma günil saat 15 te Nafia Vekl 
leti Sular Umum Müdürl* Su eksiltme koıııisyonu odasında kapalı zarf usu· 
lile yapılacaktır. 

3 - 1.tetliler. eksiltme pttnameai mukavele projesi bayındırlık işleri genel 
ıartnameaL fennt şartname ve projeleri (9) lira mukabilinde Sular Umum Mil· 
dürl\lğilnden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye gitebflmek için isteklilerin (10.250) liralık muvalctat temi· ... 
nat vermeli ve ekstltmenin yapılacağı günden en az sekiz gihı evvel ellerfnd~ 
bulunan Wlri.kalarla birlikt~ bir dilekçe ile Nafıa Veklletitıe miiracaat edere'k 
bu fte ınaUus olmak üzere vesika alına lan ve bu vesikayı ibraz etmeleri prt. 
iır. Bu milddet içinde vesin talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye lftirak edr> 
meürr. 

5 - lstek1fterfn teklif mektublannı ikinci mad•d-ede yaıılı saatten bir sa&t 
eneUne kadar Sular Ummn Mildürlüfüne makbuz mukabilinde vermeleri la· 
Zlllldlr. 

Pcııırtac!a olan ıecikmele: kabul edilmez. (88:1) 

• 



J6 Sayfa 

Nezle ve baş ağrısı 
Soğuk algınhğının 
Bu ilk alametlerini 

GRiPiN 
ile bertaraf ediniz. 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve san
cıları dindirir, grip, roma· 
tizma, diş, sinir adale ve 
bel a2Tılanna müessirdir. 

tecrübe ediniz. 

ION POSTA: 

G z 

KREM BALSAMİN 
KANZUK 

Bütün dtinyaea takdir edilmit nh· 
hi güzellik kremlericfu. Gece içba 
yağlı, gündüz için yağsız ve halla 
acıbadem çeşidlerl husus! vazo ve 
tüplerde satılır. 
lNGlıJz KANZUK ECZANESi 

BEYOliLU - IST ANBUL 

r .. ·-·-............................................ - ..................................................... , D 1 K K A T: ~ 
; Aldanmayınız. Batbet giren bar ıe)'ln taklidi ~ ~· 
~ ve beazerı wartlır. GRiPiN yerine llatka bir ~ APı.KOG" LU 
i marka werlrlersa pddeOe reddediniz i 
\ ........................................................................................................................ -' SUCUKLARINI 

S0MERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden: 
Pamuk ipliği Satlşı : 

Kayseri Bez Fabrikası mah 
Nazilı i Basma Fabrikası ,, 

12 No. Paketi 
16 

" " 24 
" " 

415 Kuru4 
480 

" 580 
" Ereğli Bez Fabrikası ,, 

Yalmz Ereğli Bez Fabrikasmda: 
1 O Balyahk siparişler için 

24 
" 

" 

" 

" 

580 
" 

575 . 
" 15 

25 
50 

,, 

" .. 
" " 

,, ,, 

" " " 
,, 

,, " " " 

570 

565 
560 

Fiatlarla fabrikada ' teslim şartıyla satılmaktadır. 

,, 
,, 

" 
iplik mnstehliklerinin yukard'\ ya1.ılı rabrikalara gönderecekleri be

delleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetil!de iplik siparişi verecekleri ve 24 
numaradan ince ve muhtelit maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği mus
tehliklerinln de ihtiyaçlarını yine aynı şartltt rla yalnız Ereğli Fabrikasıaa 
sipariş edebilecekleri nan olunur. 

...... mm ................................ ._., 

Bir 

1939 modelleri gelmiştir 
[ ünyanın en sağlam ve en ucuz, 

S'DT MAldNELEBIDIB. 
PHlanmaz, lekelenmez ve bozulmaz. 

Yedek aksamı daima mecuddur. 
Anadoluda acenta aranmaktadır. 

Taşra Sahş yerleri : 
Konyada Ka,ılc:çı Necati, En:urumda 

• Ne,'et ~olakot:u 

TÜRKiYE UMUM VEKiLi: lstanbulda Tahtakale caddesi No. ol JAK DEK ALO 

tercih ediniz. 

Halis koyun ·ye sığır etinden ma· 
muldür. BUtlln bakkallarda satılır. 
Taklitlerinden sakınınız. 

Telefon : 24340 

SELANIK BANKASI 
T esis tarihi : 1888 

• 
İda~e Merkezi : İSTANBl..TL (GALATA) 

TiirkiyeJ eki Srıbeleri : 

!STANBUL (Galata ve Yenicami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani3tanJaki Suf-,e feri: 

SELAN1K - ATİNA 

• 
Her nevf banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

111' Dr. İhsan Sami ~ 'I öKSOROK ŞURUBU 1 
Öksürük ve nefes darktı, bo~maca I 
ve kızamık öksUrUkleri için pek 

1 tesirli ilAçtır. 
' Herkes kullanabilir. ' 

-····················-·····-······················· .. ····· 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun santımı 

Birinci •ahile 400 
I kinci •ahile 250 » 
V çüncü ıahile 200 » 
Dördüncü ealıile 100 » 
iç ıahilela 60 » 
Son ıahil• 40 » 

Muayyen bir mµddet zarbnda 
fazlaca mikdarda ilan yaptıracak· 
lar ayrıca teı\Zilatlı tal"ifemizden 
istifade edeceklerdir. Tan:, yarım 
ve çeyrek sayfa il!nlar için ayrı 
bir tarife derpij edilıniştir. 

Son Posta'nın ticart :lanları:ıa 

aid işler için §U adrese müracaat 
edilınelidir: 

İliaeılık ICollektif Şirketi 
Kahramanzade ilan 

Ankal'a caddesi 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ· S. Ragıp EMEÇ 
' A. Ekrem U~AKUQU. 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BİR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkt.a bir pudra, yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
r:arasını verir 7e sızi olduğu • 
nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uygun renkte bir 

pudra intihab etmenin yeglrıe 

çaresi, yüzün5:iln bi: tarafında 
bir renk ve diğer tarafında b-ış· 
ka renk pudn tecriibe etmek · 
tir. Bu tecrübdyi heme=ı bugün, 

size parasız clarak verilecek 
yeni ve cazib renlderdeki To· 
kalon pudrasil<:: yapınız. Bu ye
ni cCild renkle~h (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vacntasılp karı~tırıl

mıstır. Sihrarııi'.! bi: göz, tam ve 
kusursuz bir incelikte renkleri 
tntihab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyaj!· 
bir yüz görünmiye•:ckti:'. roka 
lon pudrası, imtiyaı;~ı bir usul 
dairesinde cKrema köcüğfü ile 

O: Seneler denberi cinsi IAtife ver
diöi vadi tu ltu ve tutmakbu~ ır. 
Ne mübaHlğn ve ne de inkısan 

KRE hayal . T • 
1 

Cilde yapacağı tesir h~rhangi bir 
kremin işi değildir. Binbir isimle 
tcırJ.ü mübalağa ile size tekli! edilen 

kremleri ihtiyatla knr ılayınız. 

KREM PERTEV in 

[

PARASIZ 
Bu sihramiz yeni 
" pudra renkleri ,. 
tecrübe edilebilir. 

faW 14 

kanştmlmıştır. Bu sayede pucJ. 
ranın saatlerce sabit kalmasıru 

temin ettiği gibi pııdranın cil • 
din yağlı tabü ifraz'.ltını mas • 
setmesine ve 1u su ~etle cildin 
kurumasına ve s~rt!eşmesine ve 
binnetice bur;~uklukların zu • 
buruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğile karıştırılmıı 
meşhur Toka!t>.1 ı:;udrasını kul· 
!anınız ve birkaç g:.in zarlında 
teninizde yapacnğı cazib tekem
mülü görünüz, d-aiM't kutulama 
üzerindeki Tokalo'l ismine dik· 
kat ediniz. Tcniuizf' uygun renk 
intihabında tcredd.i i ettiğıniz· 

de lfıtfen lstanbulda 622 No. pos
ta kutusu adresin" (Tokalo.i1 
pudrası 7) rumuzile vaki ola· 
cak talebdc siz1 rr.emnunıyetle

muhtelif renklerde nümunelılı: 
altı ufak pake'; pudra göııdere
ceğiz. 

BOYA MALZEMESi SATIN ALINACAK 
Bankı:ımız ihtiyacı için pazarlıkla bir miktar boya malzemesi satın alı

nacaktır. lsteklilerm şeraiti öğrenmek üzere nnmunelerlni Topbanede De
mz hanında Denizbenk Alım Satım Serviıine vermeleri ve pazarlık lçln de 
20/2/939 günü saat on dör tte gene ayni servise mtlrHcaat etmeleri lazımdır. 

A vrupada en çok 
kullanılan 

tra§ bıçaklan memleketimizde 
dahi en çok sevilen 

Poker Traş Bıçağıdır. 


