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1939 programları İngiliz lirası sarfedilecek 

Ekrem König hakkında 
resmi maliimat yok ... 

Mefkureden ailesine gelen 1 

· mektublar iade edildi 

Ankara 15 (Hususi) - Tayyare k.açak
Çalığı işinden ıuç>u Ekrem KönJğfıı 
~:rnsterdamda görüldüğü hakkında harl
tiyede resmt malfunat yoktur. 

l\1:efldlı-eden ve Ekr<emden 1.fefkQrenin 
•ilesine gelen mektublar Ankara müd • 
.S r ' uınumiliğinde tetkik edilmiştir. Mele
~ ' l:u-, muhtevjyatmda. A,t'ifadeye şa -
Y t bir şey görülmediğinden, sahibleri
a k'Cle edilmiştir. 

* l: Evvelce de yazdığımız gibi Bayan Mef-
k Ure~in Amerikada tahsilde bulunduğu, 
endtsınin Ekrem Köniğle alakası ol • 
~.~d;~ ısraTla söy)emektedh·. Ekrem 
~nıgln yanında görülen kızıi saçlı ka

ı.n 'ba.~ka bir kadın olması ihtimali de 
lnevcuıd'dur. 

Bcıı1mı l!ej1c41"ftMrL Nı.t. çeJoamif 
""Fam& 

Anka.ra 15 (Huaust) - Cümhurreial 
sayın İmıet İnönü ve Bayan İnönü b~ 
gün Çankaya köşkünde ordu erk.Anı ve 
refikalan terefine bir kabul remıl tertib 
etmi§lerdir. 

Bu kabul resminde, ailelerl ile bir • 
likte askt-rl rical ve aynca gene aile!& 
ri ile birlikte, B. M. Meclisi ~ Bat
vekil, Mareşal ve V ek.iller de hazır bu
lunmuş1ur. 

Nqid 
(Yazw 11 inci sayfada) 

Çekler de 
Müstemleke 
istiyorlar 
Prag 15 (Hususi) - Çeko-Slovak mil

li iktısadl konseyin toplantıları ıona er
miştir. 

Konsey, büyük devletlere bildirilmek 
· üzere, ittifakla btr karu sureti kabul et

mlatir. 

ltalyanm Trablusta 70 bin asker tahşid ettiği söyle
niyor, İngiltere Romada teıebbüslerde bulundu 

Şimdi Uludağda bulunan Bay Zeki: "Et ve 
sebze yiyenlerden fazla kuvvetliyim, üstelik bü
tün ihtiraslann, bütün fenalıkların sebebi olan 

mide meselesini de hallettim,, diyor 
Midesine dokuz yılıdanberi süt, yoğurt 

ve meyvadan başka hiç btr feJ' dftfıniyen. 
ebedt perhiZJe girnıiş delikanlıyı 2700 
met.re irtifada. Uludağın tepeainde ı&-
düın, Müdhif bir tipinin elinden yaka • 
mm lnırtanp çatısı altma 11ğın.dıtum• 
kayakevinin misafirleri arasında en p. • 
yanı dikkat bir tip olarak onu gl5ıte.ri • 
yorlardı. İki gün arkadaJlık edeceAımiz 
oda kolll§Ulanıruzı biz.e tanıtırlarken o
mm için: 

- Bay Zeki, dünyanın en garib iruıan • 
lanndan biridir, dediler. 

Y ~tklı, kardan ve güneşten kavrul • 
1ll1lf esmerce yüzlü bir gençti. Henilı ta. 
le be bulunuyordu. Göze batar hif bir, .. 
rib tarafı yoktu. 
İmh ettifor 

(Devamı 11 inci sayfada) ,,. ··········-········-·······························~ 
Uludagda b:r Pazar gunu 

nasll geçer? 
e<Son l'o•ta» loto muhabirinin 

gördiilıleri 

[9 uncu sayfamıza bakınız!] 

(Devama 1 ı inci _,,...) ' '\... ......................... - ..... _. ... _ ..... ___ .J Bcı11 Zeki Ulu.dağda karlar cıraıında 
apo-r yapark.m 



1 SAyfa 

Hergün 
--··--

Dünya mücadelesi 
Arasında Türkiye 

Yazan:ll......._lllrl• 

H er gün gazete ~tunların~. ~ku • 
yan msanlar pek güı.el aorurle1' 

ki dünya pek büy:Qk bir mücadele içm -
dedir. Bu mücadele, ne bugünün, ne <ta 
dünün ifidir. ezelidtr. Ezeldeıı~rl ı&rll-

ki arz üzerinde oturan mılletlerin 
yoruz hlki 
tek 'bir gayeleri var: Birbirlerine . m 
olmıya çalışmak. Yavuz S~ltan ~lime 
atfedilen cBu dünya bir padişaha bile kA· 
fi gelmez!> sözü. bund1an beş yüz sen• 
evvel ne kadar doğru idi; bilmem; fakat. 
Qstünde eski masalların hayali kuşlarında 
bile bulunmıyan bir süratle uçup gitti • 
ğimiz bu dünyaya, eğer bugün de ayni 
cihangirlik hırslarile bakacak olursak. o-

bir milletin h~kimiye~ hırslarını 
nun. ' h"b" ol tatmin edebilecek bir vüs at sa ı ı -
madığını göreceğimiz muhakkaktır. Mil
letlerin dünyaya hakimiyet hırslan ne ı 

SON POSTA 

Realmll Makale ı • Atalar sözü ill 

/ 

Şubat l& 

Sözüi1 kısası 
---

insan beyinli balık .• 
lira yutan öküz .. 

l. I!. Talu 

an naanlar mı çocuklaştı. yoksa dünyada'" 

ıqacak ,ey mi kalmadı? Gazetelerde 

1 

ve mecmualarda. bakıyorum da: cGari
belen başlığı altında okuyuculara sunu .. 
lan havadislerin taaccübü muclb olacak 
hiçbir tarafı yok! 

Mesela, bizim en çok sürülen ve doğ
rusu pekte nefis çıkan cYecli Gün> mec .. 
muasında, Amerikalı bir alimin gtıya ö
nemU bir kqfinden bahsediliyor. Bu zat, 
uzun tetkiklerden sonra, bazı "balıkların 
hısan beyni taşıdıklarını meydana çıkar .. 

1 
mış. Bunun. beliti de illin ve fen bakı~. 
nundan bir kıymeti olabilir. Fakat gari
be değildir. Zira, Yedi Kudretin öteden· 
bert mahliikata böyle rnuziblikler yap· 

1
maktan çekinmediği emsalile malumdur. 
Bilhassa insanlar üzerinde tecelli eden 

1 bu azizlik yüzünden değil midir ki ara• 
mızda birçok kuş beyinli, ökilz kafalı, kad'ar büyüdüyse. tekniğin büyük ter~

ktl.erl karşısında dünya da o kadar kü • 
çüldü. Bir taraftan büyüyen bu hırs, ~te 
taraftan da küçülen dünya arasındakı nı..s
betlerln bu tekA.mülü, nihayet milletle
rin mücadele heyecanlarını arttırmaya 
.ebeb oldu ve neticeyi gözlet'imizin önün
de görüyoruz.: Dünya. tepeden tırnağa 
bdar bir sillh fabrikası ve dinamit d'e • 

r 

eşek inadlı. fil iştihalı, maymun mizaclı 
insanlara rasgelınekteyiz? Buna mukab~ 

Baı. bal demekle atız tathbınmaı. Vadenden ı.ıyade -.erene man. insanlara aid hususiyetlerin de 0 hayvan· 

[:=~~~~~:]
ı~-.~hl~~~~~~a~ ,...,.. ::; ti Z A 1 i A~ S D N DA~_ ";J~nd~r~:,~:;:c:~~!~e:d.~~n~· 

-. -. -~- . dolu muhabu-lerının bırınden alınmış bır 
~~~~~~------.-..ııı.-..ııı~~~~~~.._._,~"""'"""' ...... Wlll ..... ..-...-ıı__._~.-..ııı~~~~~~"llllıııll~~.__.lllııııfl"'__.."""'~~.....-, 

• , havadis vardı: Bir öküz kesmişler de, il .. 
J>08U haline geldi. 

En büyilğ(lnden ve en kUvvetlisinden, 
Yeni hır lıadın r --....... -.. ' Çemberlayn ın kembesinden bir aıtın lira çıkmşı .. 
Modası : Hergun bir fıkra Şemsiyesi Muhabir bunu da bir ga:i?~ diye anla· 

en k11çüğüne ve en zayıfına kadar, btı • 
tQn m'illetler arasında derece derece, bu 
hın hakimdir ve bu dünyanın her köşe
sinde bunlar birbirler·ıe mücadele halin· 
de bulunuyorlar. Geçen gün eski Roma 
imparatorluğunun haritası ü~erine bu:_ ta
lrun ıözler söylendi. Bu hanta, o muca· 
delenin demagojik bir tezahüründen baı
b bit şey değildir. Hakikatte her milletin 
cebinde böylıe gizli bir harita bulunur ve 
her demagojik hareket bu gizli haritayı. 
ya gene gizli gizli elden ele dol~ştınr,_ ya.. 
hud da. daha açık 'bir demagoJıye ilıtıyaç 
lrisaettiği zaman. onu böylece meydana 
kor. Bir Türk vatand1aşının ıam Tilrlc O• 

1arak söy1emeğe mecbur olduğu hakikat 
te budur. Yalnız filln veya falan milletin 
delil yer üstünde cmilletimh diye bir 
idcil'a taşıyan her cemiyet kütlesinin • • 
llnde böyle bir harita vardır. Bunu böy -
lece bilmek, dilnya mficadelesi içinde ya
pmıya hak kazanma iddiasının birinci 

prtıdır. 

S l d L H d d tıyor. Öküz. para yer imı ımJş?. Allah, aç ar a cansız .HUŞ -- er uer e mo a Allah! 
Perdahı haftaya 

Haris lskoçyalı on b.rı gün tı..,.aı 01-
mamıf!ı. Nthcıyet on altıncı gün bir 

çok tereddü.dden sonra berber dük -

k4nma girdi. Berber lskoçyalıyı tıra~ 

etti. TırCl§tan •onra bir kere daha yü
zünü Babunladı; lskoçyalı IO"du: 

- Ne yapıyomın? 
- Perdah edeceğim, hiç kıl kalma-

nn. 
lıkoçyalı dilfilndü: 

- .Şimdilik perdaha. lüzum yok, 
dedi, acele işim var, gideceğim .• haf

taya gelirim, o zaman da perdaJu 11a- ~ 

* Bu sütunlarda daima tekrar ettim ki, 
TOrkiye, hayatının seJAmetini ve gelecek 
Türk nestrıerlnln emniyetim filan veya 

pa.reın. 

'-------------------
1914 te / ngllizlerln 
ilk hurşununu 
Alan adam 

falan milletin az veya ço'k güzel az veya Şapkaları .a.nyea kuf veya dlğer hay· Büyük Harbd• 
çok fena ideolojisinde veya siyasi ahll - van moiifleri, ffmd1 doğrudan doğruya İngilizlerin ilk 
kında. dostluğunda veya dfü::manlığında saçlara takılmaktadır. Resimde gördü' kurşununu atan 
detil, sadece kendi mili! kuvvetlerinde •· ğünüz gibi. bu İngtltz bayanı, saçının öın Mister Tomas 
nyacaktır. taratma gtızel bir kut llittirmiştir. Braytonda bir hu, 

SilAh, bu milU kudretin yalrı1z bir par- ianede 56 yapnda 
çuıdır. Bir mJTietin en büyük müdafaa göğü.I vermekten korkmaz bir millet ol- Jlarak zatürree· 
kuvvet.t onun ruhunda, manevi kalitele • malıdır. Hayatınm 181.ftmefüıi ne haricin ;ien ölınü§tür 

. . . 

rlnde mündemicdir. Bir millet, asruı y{l- dostluğundan ve M de kendisinin olmı • Mister Toınas, mü
rliyüşüne ne kadar iyi ve muntazam a - yan her hangi btr tdeoiojinin - yani bir tareke ilJ.n olun.a
yak uydurabiltr, «endi varlığını ne kadar yeni zaman dinlnin • kitabJarda anlatı • cağı sırada cateşl 
kuvvetli, derin idrak ed'er ve bilhassa da- lıan az veya çok güzel prensiplerinden kesiniz!..• telgrafını veren telgrafcı Pen
hnt bünyüerintn tesldlAtım, hayatının re- bek.llyecektir. Türk milleti, kendi kendi- nigtonun aamimt bir dostu idi 
fah ~ saadet ihtiyaçlarlle n'! kadar a • sine ve kendimin malı o!an bir ideolo-
henlrtar blT tekilde tanzim evlerse o ka- ji yaratacaktır. Son 1eDeleti:ı uzun mti. - niğine kadar bugünkü beşer medeniyeti· 
dar sağl'am ve dokunulmaz bir millet o- cadele safhalan arasında yaratılmakta o- ni Türkiyentn her köşesine bol bol yay _ 
lur. lan bu ~olojinin bütün esaslarını fU bir mak. 

İsviçre. Belçika, Holanda ve fskandl • kaç noktada toplamak kabildir: En - 1 tan ··dal ı b . . . .. . . _ guze va mu aasının yo u u-
navya memleketten gıbı buınınku Avro- ı - Dahıl ve hariçte sulh ve bütun d b ..... -:_,_,_ b 1 tl k bu 
panm en ~zel yerlerinde lrurulmmJ dev- mil1etlerle dostluk. 

ur ve ız .1. u:uul::r u yo u mu a a -

Jetler, bize pek güzel l!Österit'ler ki mil· 2 - Tilrk cemiyetini, herkesin huzur lacağız. Hatıl vatan mildafaasım gazete 
._ sütunlarında birbirlerinin fahıslanna te-Jetlerln mftdafaa 1ruvvetlerl. silahtan ev- içinde çalışmasını ve dyi:nin mahsulün- . . . 

wl. nıh, medeniyet, içtimai bünye ve iç- den rahatça ve en geniş bir nisbette is • ca~z .etmekten ıbaret sanan bır gazetecı 
1!ma! te~ldl'At kuvvetleridir. Onlar gibi tifadesinl temin edecek bir içtimai dü- ncelının hlli yaşamıya ısrar etmekte ol-
yftksek bir manevf kalite d'ereceslne visıl zenle techiz et.n'M!k. masına rağmen! 
obnus milletlere tt-cavüz etrne!ti düsün .. 3 - En .fazıl .nihundan en modern tek- Muhittin Birgen 

A, hemşerim! Ne var bunda §aşacak? 
Sen ihtimal ki Harbi Umumi zamanlan-
na yetişıned'in. Yetişmiş olsaydın nice ö
küzlerin, talı1ıin ve kodamanlnnr. yar. 
dımlatile nasıl çuvalla para kazandıkla· 
rmı ve havadan gelen o san san liracık· 
lan gene öküz gibi nasıl yediklerini gör
mOş olurdun. 
Yenen paranın 1.-şkembeden zuhQr etme· 

si bahsine gelince, bu da tuhafına gitme. 
sin. İz bırakmıyan para insanca ve yerin• 
masruf olarak harcanan pa:-adl!". Öküzün 
yediği para ise. 'işte böyle işkembe muh• 
teviyatı arasına kanşır! · 

.,!.};Q, . .... 
-··------·-...... ··-···-· ....... ·-········· ... 
Toplantılar: 

Kadıklly Halkevinda konfer•n• 
va konser 

Kadıköy Halkev1nden: Cuma akşazru sa • 
lonumuzda Halk edebiyatı meTZUln konre 4 

raruı ve Bolo Keman konseri "Ve~ktlr. 
OOn hamamcılar cemiyeti umumi 

heyeti toplandı 

H.amamcılar Cemiyeti Umum! idare hey -
et.l dün ®eden sonra Esnaf Oemiyetler1 
Birleşik mcrkezlnde toplanmıştır. Toplan -
ı.ida idare heyetinin bir yıllık faaliyet ,. 

ılngilil baf+.Cillnln etl madam Çem- hesab raP.'.lrlan okunarak idare he:Y'!t1 lbra 
berlayn'• ftrilen bir DJ'afeite, yemek olunmuş, esnaf hastanesi Lnşaau masraf .. 
11.ltıeleri. rMmde gördillQııO.. ıtbl klğıd- larına lftlrak lç\n azadan 100 kuruş fazla aı

dan yapılma f9U1Siyeı.iıa. ~· yazılmıt- idat a.Iınınuı huausunda 1dare heyetine aıoo 
llhlyet verllml.ştır. 

tir. BizzM :amdam Çemberlayn. cUğur Hamamcılar Cemiyeti idare Myetl geçed 
getirir> <Öye göğsüne iki ıematyecü. tak- yıl ortasında müddetleri bitmeden toptan 
maktadır. ~klldlkten J10nra yeniden 1nt.ıha.b olundu • 

tundan n hentis müddeUert bltmediğin • 
Ateş g otmuru... den, dUnkll toplantıda idare heyeti aeçlml 

yapılmamıştır. 

Sovyet tayyarecfiili IOll aylar zarfın- Kızılay BeyoGlu tubaainln kongresi 
da yeni bir t.crübe terili.M glripn.1§ bu· Kızılay Beyoğ'u kaza şubesinin kongresi 
lunınaktadır. Tayyarelere cyanım bom- bu cuma.."teai günü İstiklA.1 cadıdM'ndeki u,.. 
bası• yerin• cateş yatmunı• Yaldırmnk za mertezlnde yapılaca.ttır. 
tecrübeleri yaptırılmaktadır. cAtet yağ
muru> benzin, fosfor. ha.mızı kibritten 
yapılmaktadır. Bu mayi yübeklerden 
aerpilmektedtr. Bu ateı yağmuru orman-
1-ı, tarlalaa tutufturmalrtaclır. Tecrü
beler heırlh milJbet tekilde neticelenme

Halkı lzaç eden bir aıırhcf 
mahkemeye verlldl 

Yeşildirekte kimsesizler yordunda 
oturan Halid sarhoş olarak halkı iz'a9 
etmeğe başlamış, yakalanarak mahke • 
meye verilmiştir. -

mez. düşünemez. çünkü onlan sil§hla -::::=============================================:ı 
mağliib etmek bazıları için bir bardak su 

miştir. ... .......... ·-······-··--···--,· .. ···---····-····-
TAK V l M 

içmek kadar basit bir şey bile olsa, milU 
nıhJıııınnı l51dilrmenin imkanı yoktur 
Xendl küçtık yurdlannda kendi ellerile 
kurduktan hayattan memnun olan bu kü
çOk varlıklar. kendi kendilerine o kadar 
kuvvette sanlmıı;lardır ki bunları ezmek 
için yapılacak her hangi bir teşebbüs. 

mutlaıka ve hakild mana!rile bir milletin 
• son ferdini de ortadan kaldırmadıkça. ga

yesine varamaz. Bugünkü insanlık ta, 
çok şükür, hiç olmazsa bu nevi kitalleri 
glSze alamıyacak derecede medenidir. 

* Eğer bu ~ylediklerlmlz doğru ise fU 
mierimfz de doğru olmak lhımdır: 

Türk milleti, ağır başlı, j\ahşkan. ileri
:'9 doğru yO.ıilme-k için hiç bir milfküle 

l.S TER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Bir meslektat.ımız İstanbulda esasen pek parlak olmıyan 

gece hayatının aon yıllarda büsbütün sönmüş olmasından 
§ikayetçı: 

- - İstanbul tarafında iki üç meyhane on bırden evvel, 
dumanlı ve boğucu. havası üzerine kepenklerini örttükten 
sonra, faliba ancak bir tane ~kembeci dUkkAnı açık kalır. 
Beyoğlundan gene o saatlerde el etek çekiliyor. Caddenin 
bır tarafından bakınız. öte yanında tektük aadmlamı yü
rüdüğünü ya görür. yahud da kimseyi görmezsiniz .. :. diyor. 
Arkadaıımız geceleri İstanbulun üzerine çlSken bu ses

sizliğin ve ımzlıfm sebebini, dükklnların erken kapan
masında, eğlence yerlerinin zaman kaydlle zapt VQ rapt al-

iSTER 1 NAN, 

tına alınmış olmasında bulmaktadır, halbulci kendıai Rus· 
ya da .dahil olmak tartile gar.b lleminJn bir bilyük kısmını 
gezmiş bir gazetecidir. Bilir ti aralarda dA dükklnlar er
ken kapanır ve eğlence yerlerfmn ekseriyeti kaı:an..'tla sa
ati ile mukayyeddlr, buna rağmen oralarda ~at 9 dan ı~n
ra hayat sönmez. ıokakları. bi9 değilse tehnn bır kısırr. 
yerinde aydınlık, kalabalık, 1let'eli gl5rlttsünüz. Binaena
leyh biz İstanbulda gece hayatının ol,maYlJUlı dükldnların 
Mken kapanmaiarından ziyade 6tedenberl g!lneşle birlikte 
evlerimize çekilmek itiyadmdan henüz kurtulamamıı ol
mamızda buluyoruz, ve buna iaanoyu.rz, fa.ut ey okuyucu 
stn: 

; 

iSTER rNANMA 1 

ŞUBAT 

Kuıaf MUe 16 Aıabl .... 
1364 ~7 - RH:nl 1eu -Şubat Kuı111 

3 1939 101 -- PERŞEMBE -GON.C.Ş Zilhicce 
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SON POSTA 

GObbeıs Alman 
. .• münevverlerini 

Londra Franko hakkındakı şiddetletenkidediyo 
kararını ilô.n etmiyor 
\ . . 

Dün toplanan lngiliz kabinesi lspanyol 
meselesile meşgul oldu 

Alman nazın diyor ki: " Lüzumundan fazla zeki 
olan güzidelere söz verilemez " 

BerJin '' (AA.) - Havas bildiri • ı cNe zaman ecnebi hududlannın 
yor: üzerinde olduğu söylense bu hududla 

Göbbels, 20 bin memur huzurunda rm bizim istihkAmlanmız oldu 
söylediği nutukta ceı.elt gayri mem • düşünürüm. Eğer bu hududlar, mem 
nunlar, lT'ünevverler w yüksek muhit leketimiz iÇerisinde ilerletilmek tct. 
mensublarım• tenkid etmiş ve memu • nirse bu, edebiyat yapma devri 
run v;ızifesini cdevletin, ve nasyonal silahlan konuşturma zamanı olur. 

T .ondra 15 (Hususi) - Kabine, bu. Başvekfl fU cevabı vermiştir: Çembe la 29/4/1938 tarih" d sos~alizmin da~asını . tam bir im.anıla le bir vaziyet karşısınf{a Alman 
.. . r yn ın e benunsemelo diye tarif eylemiştir. ancak bir tek düşünce bir tek tanı 

g ., Başvekil Çemberlayn'in riyaseti - Hükfunet, hAlen bu meseleyı tet: Londrada yapılan İngiliz • Fransız kon Bevnelmilel vazivete telmihte bulu· rek t rdır L .. d fazla zeki 
a rıda toplanarak bilhassa İspanya me kikte berdevamdır. Binaenaleyh yem feransmda şöyle demişti-: cİtalyan ve nan Göbbels df"..ır.~tir ki: la e .:'~d 1 · u~mun.tn 

s•le meşgn! o1muştur. beyanatta bulunacak vaziyette deği • Almanlar muharebe meydanlarında ga • n guzı e ere soz ven ernez.• 

u hu.c:usta, Fransız ikabinesinin dün llın.· lip geldikten sonra da İspanyadan pılı· H ~ tay Mecı1•81·nı·n K t 1 b h"' ft d ıopıanıısında cereyan eden müza • Büyüt btr kısım meb'usıar, Fnmko yı pırtıyı tophyarak çekilmedikleri tak -. iZ a e 8) 8 c a 1 
k 'ere dair Paristeki İngiliz sefiri Sir hükUmetini tanımağa mütemayil ol • dirde Fransa ve İngiltere için harekete Bu .. , M·ııet Mecı· . 8 b~r saat askerıı·k 
J '· Fips ile Burgostaki İnigliz mil • makla beraber, ~le pa~ umumi ~eçmek ıam:ım gelmiş olacaktır.• Lon- yu J( 1 f S. n . 
m si i tar~fından gönderilen rapor • heyeti, İspanyada ~ ~~t mev dra hükumetinin Reisi, bu beyanatın • teşekkorler·ı dersı· verı·ıecek 
le rnzan ıtibara alınmıştır. cud olmakta devam etıtiği muddetce da musır mıdır Öyle ise, Burgostaki 

'arıamento mahfellerinde söylendi. Franko hüktlmetinin tanınmasına şid - Fransız ve İngili1 mümessillerinin • Antaky ıs (A.A) _ Anedo1 · _ An.kara 15 (Hususi) _Bazı kız tale. 
ği ' , rröte, kabine Franı'ko hükOmetini detle muhalefet etmektedir. Çemberlayn'in bu proğramını tebarüz h a i uhab' . bild" · u &Jan be haft d •'-' . 

k b ru · . lere ~- . sınm usus m m ınyor: ve a a .uı.:ı. saat askerlik dem ft 
tf , ""a a sınde preıısıp karan al • ~ a'7"" ettırmeleri iyi olacaktır. Millet Meclisi toplanmış ve ruma • ruditı haber .. 1n•-·•· .. M arif V kl 
"" fakat bunu.n zamanını taym key • Paris 15 - SalAhıyet:tar bır membadan .. .. . ~~"" · a e 
f · · · ç b 1 il Lord H 1~•-'--- bil·u-:~di~.. .. Leo Berard ~- Madrid topçu ateşi altında meye alınan maddeler arasında Buyük letı evvelce bildirilen emrin yanb.f aa • 

nı em er ayn e a ıu.a..n.o:sa uuu 6 .... e gore n ' ı.: .ıi:LUIO Mill t M lisind kab·~1 edil H ta Iaş ım---..a 
bırr kmışhr. Bu bahiste ~ hükt\ • tro ile diplomatik münasebetlerin ye • Madrid 15 (AA.) - Saat 21 ,30 da ~ ec e ·uıı. en a _Y 

1 Clo'>U~an ileri gelen bu vaziyetllf 
t ·ı d · ti edil 1~: id :~~~-.:. "---·-'---1- u" - du"şman to ~- tt H"'ı..Jl.~tm· meb u.~larınm Anavatan devlet demır devam ettirilmemesini Vi! kız tale 

mı> ı e e ıs şare eceA.ı.ır. n en teessuaı.uaY U1UoUüül.laA z....,.,. pçusu &ı.çŞ aç . Ul\.wıR:" • ah 1 · . . . 
Kabin to 1 tı "'teakib 12 .... resmi bir vazı.ı il t_ .... a a döne • tekrar "tahta r1 ti •. denberi düş yo~larında parasız sey at etme enne haftada hır saat askerlik dersı vernm.;: 
, e P an sını mu ' .wmt • e e .IJ)pa> .. y Y ~!1.. ye a, .. gın d:aı.r kanun okunmuştur. Bu kanun De\:• sini alAkalılara bildirmiştir. 

ve ,ıı Çemberlayn Kral tarafında:ri b. oektır. manın buyuk çapta obüsler kullanma- 1 t R . . . b" t _,_ .1 M ~!- Re 
b · d·ım· d 1 S ~- t.es' de B • b 1 d - Ü .. - .. ..d.. e eısının ır eU\.eresı e ecıı:ı • 

ı e ı iŞ ve toplantı a cereyan eden Paris - Vllu.L• gue m ure, ga aş a ıgının çuncu gunu ur. . 1. - · .. d .1 · b 1 _..J Maca Ba k"'" dd" • .. k l h 1 • • 1• __ da . aha . F İngill ı..:~~....r.-.... tıerinin ıs ıgıne ~on erı mış u unuyonıu. r ŞV 1 1 ce IRIR 
nı ıza ere er aA:AUı ız t V'el'mlf • ransız ve z BUA~ rı....:1 p · te B ·· beti - ı b' 1 
t" F--1- . iklAl' hakkında emin re ~ vayo ans u munase e soz a an me us ar- Yahud·ı o'd .... g ır. • ı"lllll\.onun ıst 1 dan Hamdi Selçuk, Vedi Karaba ve :1 URU 
D·~er taraftan, Avam Kamaranmı hineler vermesinden önce• bu karar • Paris 15 (A.A.) - Cümhuriyetçi fs.. Dokt V di An t - rdi ~ b Ö 1 d" • t"f . • d• 

bugün öğledtm sonraki celsesinda buı lan vermiş olmaSJndan dolayı teessür panyanın hariciye nazın Delıvayo, bu A or e ava a.n~ goste ğı u s J e 1 ve IS 1 anamesını ver 1 
meb'uslar, hükfımetin Frankoyu tam • göstermektedir. sabah Parise gelmiştir. Mumaileyh bu 

81.1~ v~.kranşeflmlt dola!181fa ... ~e Hatay,~~ (B8ftarafı 1 inci sayfada) 
mak bahs·nc:1 · ... ı- la 'la bir ı.--... tı b h Re ·...:t-'- Azana il .. - ısınm şu arını ı u.: etm!Şıeıuu~. ı e vazıyet .-y almadıpın Çmaher Jll . --~- sa_ a _ ısıcw.ıuıur e goruş • Büyük Millet Mec11sine teşekkür edil _ Naib Horty, bugün bqvekllet milat& 
!IOrmuşlanbr. · Ayni gazet.ede Pertmax diyor ki: muştur. . H t 1 ,_ A-- tanı ,_ şan baron Vay'ı kabul etmiıtir. 

mesı a aya ge e~.l\ .lURIVa n melJ"' Bud 

B k
' I uslanna her türlü kolaylıkların göste- apeftıe 15 (A.A.) - İmredi. hütr 

Filistin için yeni bir 
proje hazırlandı 

a Şv e 1 rilınesi gene alkışla arasında karar al- met parilsi bürosunun bu sabah yaptJll 
tın 1 nm•...._. r bir toplantıda bu parti azah~ından iatt .. 

a a 1 ~"'"· f86llll resmen bildirmiştir. Büyük bfr ile 

Pazar günü bir fran VeliB.hdi Suriyeden k~!:.:e~= i::« 
noçerek Mı~• a 11.,ıJivor dili~ bulu.nmuı olarak göstermiştir. ,. 

lngilterenin teklif edeceji projeye ıı&e F61iat~b- HUf Uk SÖJliJ8C8k •;..., ın <A.A.> - 'i:a ..-.c11, :na:. ~~'!:;:;: ::_ t;_:: .. 
Iann y ahudilere karşı ekseriyette bulunduğu teşrii nü için Kahireye gitmek here bu ay SOU· bundan birkaç zaman evvel muhalefetti 

bir meclis tarafından idare edilecek 158 H Ik . b p lanna doğru Şamdan geçecektir. İran tazy_fklert karşısında İmredi aslında Ya a evı u azar veliahdine seyahatinde yirmi beı yük - h~di bulunmadığını kat1 surette bildi» 

Londra 15 (~ - Daily Henld p- y..t aebebterle de tahdid edilecektir. Fi· merasimle açılıyor sek memur refa.bt edecektir. Kendisi, mişti. 
zetesi, hükfunetlıı :nı.ttn konferansına a.ttn müatat:ll bir Arab memleketi olmı· Suriye makam.lan tarafmd•n karşılana - YüJJdl kanunu 
teklif e<2ceği proje hakkında pı taflilltı raoaJr. flkat Arablana YUıudilere karp Ankara IS (.A.A) _ Halkevlerinin cak ve şerefine birÇok kabul resimleri ~dapeşte 15 (A.A.) - Dahilt politib 
vermektedir: eberl,.ıte buhmcllla tepil bir meclis '1 nci açılıf yıldönümü dolayısile tertib olunacaktır. hldıseleri sebebile lçtimalannı tatil e 

Memleket, Yahudt· muhacereti ve an- ile idare edlleoekUır. Arablar ve Yahu .. 19/2/1939 saat IS de Ankara Halke • ~ran ile Fransa •umda diplomatik den meb'usan ınec:lisi yann İmrecltnD 
zi satışı noktasmcbm Arab ve Yaıhudl dlllır bu plim kabul etmedikleri takdir • vinde ve di. Halkt.vlerinde a ı1a • mu~asebetler bstlmtı 'bulundulundan. hazırladığı Yahudi kanununu milzakert 
mıntakalarma t.alrıri;m edllecektir. Ya • - ger • Y P ~liıahd mandater hilkOmet ile Framız edecektir. 
rudi m.ıntakası için bir muhaceret lla&U de tnımz h~ oebra tatbik ede • cak toren pro~. qagıdadır: . ordusu mümessillerinden kimseyi görmi- Buhnn tlevam ediyor 
t ayin edilecek ve toprak satışı da hUIUlll oektfr. 1 .:-:. H:lkevle~m açılışının 7 ncı yecektir. Vellahd, Şaınd.a lma bir müd· Budapeşte 15 (A.A.) - Kont Telekf. 
bir nizama tibi tu~caktır. Arab mm- ıtucma 11 (A.A.) - Kepionla civarın- yıldonumu d~laymle yapılacak mera • det ikametten sonra Beruta gidecek ve muhtelif Macar ricali ile tstişarelerde bu
takasında Yahudi muhacereti ve toprak da Yahudi ifçilerlm tqıyan bir otobüsün sim 19/2/1939 Pazar günü saat 15 de oraıel'ıa da Frmısız mümeumert tarafın • lunduktan sonra kabineyi teşkilden v .. 
satışı menedilecektır. Yahudi muhacer. artında bir bomba patla.mıf. işçilerden Ankara Halkevinde IstikW marşı ile dan değil, fakat Lil'bnan reisicllmhuru geçmiftir. 
ti yalnız ekonomik aebeblerle de~ il • sekizi yarılıam'fUr. ba.şlıyacaktll'. Edıde tarafından taqıabsuıcakt'r. hıan M ---.-v-1--

İst' .. . veliahdl buradan, pek muhtemel olarak enemencıog u Ankaradı 

Balkan Antantı 
Konseyi 1 

rr. f 't l 2 - iklAl marşmı muteakib C. H. bir Martta Mlmra hareket edecetttr. Ve- Ankara 15 (A.A.) - Alnıanyada Türlt 
.1 UnUS Q l l Q yan P. ~l Başkan vekili Başvekil Dr. llahd Mısırdan dönUfilııde memleketine, Alman bedi mukavelenamesim müzab 

A/eg/ıdar/ıaı Refik Saydam tarafından bir söylev ve bir Mısır vapuru ile ve Sllven kanalı • re ve imza eden Hariciye VekAleti kltt. 
e, rilecektir. Kızıldeııiz • Baara körfezi JQhı ile döne· bt umumisi Numan 'Merıemencioflu bw 

3 - Söylevden sonra Türk beste • cektfr. sabahki ekspresle Ankvaya dönmA.+A.. 
Hariciye Vekili bugün ltalyan kralının ve Muss& kirıan tarafından bir modem Türk ........................ _____ - -··-.... - ............................................... - ............. ~':!.~ 

Ankaradan hareket ediyor lininin resimleri yakıldı musikisi festivali yapıla~iır. Bu fes- S•bahtaa uhalaa: 
tivalin proğramı şudur: Gene baş ve ayale Ankara 15 (HusUI!) - Hariciye Ve- Boma 15 (A.A.) - D. N. B. Bu sabah a - Karagöz csenfonik süib • Ce • 

kili Şükrü S~ğlu Balkan An.tantl gazeteleri, Cel'Ub 'l\muundaki Rede - mal Reşid. 
konseyine iştirak etmek üzere Jlll'm ak yef de vukubulan yeni bir Antifaşjst b _ Orkestra süiti • Hasan Ferid AJ... 
şam Bükreşe hareket edecektir. Veki • hldiaedm c:lola11 flddet1l hücumlarda nar-
ie daiN şeflerinden Sedad Zeki, Mal • bulunuyorlar. 
st kalem müdilr1l Abdullah Zeki ft Bil ldt1"le Kral 'ft Xrallçentn ve Du c - Çıfte t-elli •Senfonik grotesk 
Hususi Kalemda İrfan Sabit nfabt çenin ftalJ'lll tlltill>hlDlılllndm çalı • danP • N!lci Kizım Akses • 
edecektir. nan portreı.t .akak ortasında diler d - Konsertmo .. Ulvi Cema1 Ergin. 

bazı lt'itablarla birlikte yakılmıştır. e - Sihir raksı • Adnan Saygın • Milli tonrak',... .. - Mevcud 209 Halkeviyle bu sa· ,., ,.., Suriyeliler Torkiyenin atta açılacak •sa .inin mecmuu 367 Müzayede ile Halkeviııdeki tören de saat IS de 1s. 

Satılmıgacak tavassutunu istiyorlar ;:: ~ ~:;:: ..=::: 
Mim U (H'lllUll) - Suriye mecltsl mahaJJt proğram1arınm tatbikine geçi· 

Ankara 1' (Hususi) - ~ Vt*A hafta içinde fe9b1Ade toplanacaktır. Va- iecektir. . 
leti şehir ve kasabalar be1edi}e hu' . tMt hilk1Dnetle mandtt.r bdk6metbı ara- 5 _ Ankara Halk . • . 
dudlan içindeki anala1'dan maada mfl atamama açdnııftır. evmdeki merasım, 
U toprakların müzayedeye konularak Şamda. htlktlmet antıncfe VatQUlerden Ankara radyosu He neşredilecektir. 
satılmasını yasak etmf.ştlr. ~ mm • Mehmed MlWilıtn . otomoblll halk tara • dereceli rivayet edi'lmektedir. Söylen • 
t~ası olank tefrik edilen viJAyetlerde fındatl parçalanmıftır. diğine göre eski devlet reisi dam.ad Ah· 
kı bu topraklar iskAn idarelerinde mu. Muhal:lfierin. lideri eehbendere, tahrf. med Nami mandater hükOmetçe 1§ b&fl· 
hacirlere ve yerli çiltçllere, badema klt.a devMm halinde hudu.d harlci edile- na getirilecekUr. 
muhacir iskA.n edilmiyeceği cihetle ma celi tebDI edllmtp. LAzldyede 
liye emrinde bırakılan viliyetlerde de Anw§in.in Suriyeyi fellk:ete sürükle • Adana 15 (Hu.sus!) - Mürıid kuvvet
hu ~praklar keza muhtaç çiftçilere dilini gören halkın, Tlirkiyenin tavas • leri $arafınduı Lb1d7ede 1-0 otomobil.,_ 
Malıye VekAletince tevzi olun.acakm. sutunu rica içia Ankıaraya heyet gön .. yulmuttur. 

Atinada yapılan alıç bayramında kraldan mekteb çoeuklarma kadar he 
Yunan vatandap bir fidan d.i.k:nilt· Çıplak Olimp tepelerfnl ye,ertmelr. içil 
tertib edilen bu -taç bayramı muhakkak ki blr~ yıl içinde Atına mum 
orman ba:bııe getirecektir. Kulr.andım. Yunanistan topralı taflıktır, )dreç1' 
dir. Eski Yunaımtan arazisi pek çoraktır. Fakat amihı elinden ne kurtahD 
ki! İngiliz çiftçüdnin kayalar tlzerinde patates yet!ft'irdlllni bllmi1ft Vl1' mı1 
Bizim mekteb kitablanmızdan orman bnuıılanmıa bdar yw bulan •lac 
sevgisi ve yeşill1k ihtiyacı henilz kafalarumzda ,er baJamadı. Bir zamanw 
mekteblerde ağaç bayramı yapmalı heve1 ett1t. Fabt bu hevelf.mızt Bylt 
bir mevsimde yerine get~dik ki toprak bile nank8r1Qftmilzü yilzflmilze vu
rur gibi diktiğimiz fid:mlan kuruttu. Çllntft bayramı qaç dikme mevsimi 
olan bu aylarda delil, topralm çatlamağa batladılı Mayısta, Hazfranda 
yaptık. 

Birçok vesil~lerle yazdılım gibi bb iYi düşünür, iyi karar verir, fakat f~na 
tatbik ederiz. Ku.surwnuzu itiraf etmek te bir fazilettir. Ziraat Eııstittileri .. 
miz, Ziraat Föilltelerlmtz. ziraat tqkilltımız. son liltemdtr. Anbradakt 
Ziraat Enstitiisfl Balkanlarda değil. orta A vnıpada bile ep bulunmaz bJr 
müessesedir. Mekteb programlannda ziraat dersleri vardır. Orman ihtty1e1 
pek iyi aıılaplmıfb.r, kanunlar yapılmıştır. Fekat hlll çocuklara afaç sev • 
gisi aşılanmamıştır. Onlara mevsiminde bir fidan diktirip yetiştirmek zevki 
ve vazifesi telkin edllememi§tir, hattA onların meyva mevsiminde bahçelere 
girip bir çakalerllt için bir koca dal kırmanın ne çiıtcin hareket olduğu anla· 
tılmamı§tır. Şimdi mevsim geçecek, toprak kuruyacak ve neden sonra met • 
teblerde ağaç bayramı yapılacak. Gene tekrar ediyorum. Baş iyi dilfilnilyor, 

fakat ayak fena yürüyor. Büf'hcın Cahici 



.... 

belediye Denizde ve karada 
fırtına gene başladı 

paw ıe 

Yumurta ihrac nizamnamesinde 
yeniden bazı tadilat yapılacak 

bulundu 
İki gün evvel güneşli ve güzel giden 

havalar dün yeniden bozmuş ve yal -

m~rı~ beraber sühunet dereoest de dil4 iç Ticaret Müdürünün riyasetinde yapılan toplanhlarda 
muştur. • • 

Lutfi Kırdar halka ağır gelmiyecek varidat membalan· 
bulunması lüzumuna dair 

Yeşil.köy meteoroloji istasyonundan naturel hır yumurta sınfı ıhdası ve 
aldığımız malCımata göre, son 24 saat bu yumurta ihracabnın artbnlması imkinlan ~örüşüldil 
zarfında şehrimjze yağan yağmurun 

Şehir Meclisinde söylediği sözleri tavzih ed1yor 
miktan 1, 9 kilogram olarak ölçülmüş, 
rüzgar şimah şarki istikametinden a· 
niyede 7.9 rnetrP. hızla esmiştir. Sühu-

İstan:bul Vali w Belediye Reisi Liit· zı varidat meınbalan bulmak ve bu • net en yüksek 11,2 ve en düşük 5,4 
fi Kırdar Şehir Meclisinin Şubat top • nun için de belediye vergi ve resimleri santigrad kaydedilmiştir. 
lantısıru açarken söylemit olduğu nu • kanununda ındiller ~ ilaveler yaptır. Evvelki günden itibaren Karaden a:, 
tukta, varidat membalarırun kaynak • mak.) Ege ve Marmara denizlerinde yeniden 
lannı saydığı sırada şunlan s6ylemiş • Haddizatında bu yeni bir mesele de- fırtına başlamıştır. Fırtına bilhassa Ka 
ti: •Benim kanaatime göre, belediye • ğildir. Ve sade İstanbula da münhasır radenizde şiddetli olduğundan gemiler 
ilin ~ ihtiyacı dört suretle temin o- olmıyacaktır. Cürnhuriyet Türkiyesi • yakm limanlara sığınmışlardı. Fırtma 
lunabilir: .. .. . nin bütün be'edi,releri bir çok yeni te- yüzünden ba7.J küçük gemiler de Ka • 

1 - Bugun kanun~n ~~~a salahı· şebbüslere giı·:şrniş, inkişaf hamleleri radenize çıkamıyarak Büyükdere lS • 
yetli bulun~uğu vergılerı ıyı . tahak : yapmış ve yapmağa. hazırlanmıştır. Bu nünde demirlemişlerdir. Fırtına yüziln 
bık ve va~tınde tamamen tahsıl edebı· yeni hareket ve faaliyetleri yeni mali den Karadenizde ufak bir iki deniz ta. 
lecek lınkanlan ha~rla~ imkanlar:a takviye etmek zaruri,. idi. zasınm vukubulduğu haber verilmekte-

~ ~ Uz.un vadelı ve nısbeten az fa· Bu itibarla E:vvelce Ankarada toplan • dir. Veysel ve Fah~ adında i'kf kişiye a 
izli bir istikraz yapmak. mış olan belediyeler kongresinde elde id bulunan Güvercin motörü Ereğliden 
. J ·- Halka ağır gelmiyecek bazı ~a- mevcud olan belediye vergi ve resim • maden kömürü yüklil olarak İstanbu -

~dat ~b~lan bu~k ve. bun~ 1 • leri kanunun<la tadilAt yapmak, bazı la gelirken Şile önlerinde fırtınadan 
çın de be.edi!e ver~ .. ve resimlen ka • varidat meınbalan bulmak, müzakere yoluna devam edemiyeceğini anlmnş DinJll ~dan bir mtıbc:ı 
nununda tadilat ve ılaveler yaptı:nnak. ve münakaşa mevzuu olmuş bu esas ve Şile tahlisiyesi önünde demlrlemit- T ---'--a ....... 1.-- ol '·-··tır y tcı1arı "-""' 

N .. .. kongre mukarreratı arasında da yer al tır. Bu sında motor batmak tehlfkesı duA..-A... son umanlarda ""'--- mevaim baııında baıılayan bu yum~ 
4 - Hükı1metten yardım istemek... ' . .. . aze yumurta UJllS~ ......,~ ·ı ~ · lHJIUrta ırıraca u."'""'"" 

utku mutalea eden gazeteler mu • tı Fa.k lfun. ld .. .. "sterd'"' d ~·ı ankurtaia a~ r.,-.,- -v -v • 
tıeakıb günlerde uzun uzadıya nEŞriyat ~ış . at ma ~ u~ uzere ver- ~~ilan l~t.~rlln ">'ıde ~ led'"' n sa:- . fazla milctarda yumurta geknele bet• (Deftmı ıı lnetl ~> 

. gıler 1Aalettayln ~zyıd edılem.ez. Bazı ...... "o n emır ıgı yere 5 , • 

yapmışlar ve yazııaı:ıooa halktan bır nisbet]erin daha adilane bir şekil~ ta derek kaptanla bir makinist ve iki tay. 
kuruş bile yenj vergı alınmasına taraf· a·ı· . b 1 d" .. ··1 .. k fadan miirek.kt-h müret"'"batı aı-- -
tar Ö-"-- • 1 d' B h ta · ı ve yenı mem a ar usunu ur en ·~ ... UOJ .... 

g ruıuuemış er L u usus sa • d b. 1 h lk ""- l · karava cıkanmşlardır 
rih "tal lmak · ...ı ... V 11 ü e un arın a a a5ır ge memesıne . . 

mu easını a ı's"" a ye m • b'lh 't' ed'l . 1ıı .-..ı 
-caat eden bı'r muha--.:...ı- 1ze Liitfi 1 assa 1 ına 1 mesı ilZmıuır. 
.... ıu.ıuıu ı.~t'hlr fıl,rl: 
ltırdar fU izah~tı vermiştir: Nutukta bu madde mütalea edilir • 

- Şehir Meclfsinln son açılış nut • ken Ankarada toplanmış olan kongre Hrfriyat ••hasında 1 eraa ve bin• 
kunda vRridat kaynaklannı ne suret • müzakere ve mukarreratın~an. m~lhem aı.hlblerl l•tlmllk bıde ı ıatedller 
le lruvvetlendirebileceğimm tetkik e • olmuştum ve ~ne bu vesıle ıle ışaret B k -'-ri A t soka" d •.Jıı. 

k . . k' . . 'hd a ı;:ı~ n ras a gın a yapwe .. 
derken bunu dört maddede mütalee etme ısterım ı, vergı ve resım ı a- h f . t aha md b' bu • 

t b l b led. . . k d·ı·... a rıya s s a arsa ve ınas1 
.-. .... 1..+W... ve bunlan da IJ_ --ya koy- sı stan u e ıycs nın en ı ıgın - 1 1 .. 1 'd . .. t ........... ~. uı,c ou• • .. . . un~n ar muze er ı aresıne muracaa • 
mncrtn._ den hal ve mtac edecegı bır mesel~ de- ..1 k . t' 1"'k bed 11 . . 'lme 

..., .. _ w ld' k . ·a· B kt . it uere ısım a e ennın ven • 
Birincisi: (BugO.n kanunen almağa gi .~r, a~~n ışı ır. u no anın ıy e sini istemişlerdir. Müzeler idaresi ı. • 

allhi-ttar bulund""'"·-- vergileri baruz ettınlerek halkça anlaşılmasının t' 1 .. 1_ • le .1 m gul bul d ~- • 
J- ""6 ....... n.u. • • • • d . ed . ım a .~ ~ ne eş unma ı5u .. 

fyt tahakkuk ettirmek ve vaktinde ~ tem~~ı~ sı~ en rıca e.~m. dan b~ yolda müracaat yapaıYlan be • 
mamen tahsil edebilecek imkinlan ha• Dorduncu rna~d.~d= h~.tru:netten ge • lediyeye göndermiştir. Belediye harita 
zırlamak) idi . . l~~e~ ya:dı~. duşunulmWJ:u: ~~u da şubesi müdürlüğü müracaatı tetkik et. 

Yann Alqam TAKSiM • 
sıneması 

Bu ene yegtne filmini gOreceatmiz 

MARIE BELL'ln 
Muhtepm temsili, dehakAr bir roman
oının 1aratbtı en feci bir aşk hlkAyesl 

Meı'am Ballın 
SDper fılmlni takdim ediyor • 

Buaealnln 81d0rdDDO k•dın .. . 
Afk ve eıama veren kadın .. . 

Batan llaaıılara ter<'O.me edilmiş Fran-
111 akademisinden JEA~ RICHEPIN'ln 

Olmez romanı.. Tekrar tekrar 
&OrOlecek tllm ... Bunun kifayet edemiyeceii qiklr • bukumetimızın İstanbul gıbı dunyanın mektedir. 

dır. en güzel, her türlü tabif mazhariyet • ;.; •• ~.·~··~···~··~··~···; .. ;··;···;··;··;···; .. ; .. ; .. ·;··; .. ; .. ;·-;·-;·; .. ·;··;· ;.~=========================~ Gellt bynaktanmızı dnşihıürken u· lere' malik bir şehrine karşı ötedenbe- .4 
sun aenelere aid btr projram gözönün. ri gösterdiği deriıı alaka ve sevgisin • B U G Ü N Senenia m HEYECANLI AŞK •• VAT ANSEVERLIK pheaeri 
de tutularak besablar yapıhru.t ve ikin· den ilham alarak söyledim. Bu yardı - 1• p E K A T E ş ç E M B E R •ı 
ol maddede uzun vadeli w ntsbeten az mın hangi sene • yapılabileceğini bu • 
faizli bir tstikru dilşünftlmil.ytilr. günden tayine bizim için im.kin yok -

1"zerlnde n~yat yapılan üçftncll tur. Büyük milll işler arasında tstan - Sinemallnda Bq Rollerde: 
maddeyi tize btraz daha tavzih etmek buıa yardım sırasım da bizzat hükt1 • HA N R 1 F O N DA ve M AD ELE 1 N E KAR OL 

• 

lıttfyon.un: (Halka ağır gelmiyecek ba- metimız tayin edecektir.• l•t•e•:•:t•7•!·~-~ ... =-rı•ç:•vır·.m·d·~-;-.:-Y ..... , ..... -N--i-•ıımm-ııu ...... ··ı·ı-K .... illl!Y~lll!ll,~~Tlll!ll:-:•:e-. i~P·.-,~~K~~S!llin•teril•em•. •:•e·:~::·di·~-~---

Es naftan rüşvet alan .5 zabıta ---• Bu filmde Ebedi Şefimi• ATATORK'Qn buıuat bayatıarma ald tarlbl ıabneler mevcuddur. 4 ---• 
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memuru tardedildl 
Rüıvet veren 28 esnaf sorgulan yapılarak ceza 

mahkemesine sevkedildi 
Emniyet Müdnrlillüne yapılan şa - Dükklnları Ga1ata ve Fmdı.klıda o • 

1 LAN 
OSMANLI BANKASINDAN: 

% 3 faizli 1903 ihraçlı MISIR KREDİ 
FONSYE tahvinerinin 1 Mart 1939 tari
'lıinde yapı!acak itfa keştdeıinde başa bat 
tediyesi tehlikesine karşı OSMANLI 
BANKASL Galata Merkezi ile Yenica
mi ve Beyoğlu tubeleri tarafından pek 
iyi şartlarla sigorta edileceğı, mezkllr tah
vilit hlmillerlniıı haberi olmak üzere 

J'Ul d&dmt bir ihbar ile, Karaköyde lan ve memurlara para verenler Yor • 
muhteHf dililln ahı'blerinden bele - gi, Minas, Muharrem., Aksi, Sarafim, 
diye nlnmnamelerine aykın hareket • Hristo, Petro, Ali, Tanaş, Apustol, Ya
Jerine g&z yummak mukabilinde para ni. Vac;il, Sutiri, Kostantin, İspiro, Mus 
alındıpun bildirildiğini yazmıştJk. tafa, Mehmed, Lunda, Yusuf, Necati, ilar: olunur. 
Eımıi,.ı Dire~rlüğü ihbarı ehem. diğer Yusuf, Dimim, Koço, Nikfüri, ------,-EH-IR-Tl-YA_TR_O_S_U_ 

miyetle nazan itibara alını.t, kimlerin Yani, Salih, Ziso, Salih, Vasil adların- Tepeb ... Dram 

para wrdiklermi, kimlerin para aldık- daki kimselerdir. Aktaıa s 20.!0 

Jarmı pce1i gündüzlü çalışarak tesbit Esnaf ile F..mniyet Müdürlüğüme· a ·R MiSAFiR GELDi 
etmJf w tahkikatı kısa bir müddet i · murlannın g5nderdiği memurlar temas l.Hkw -w..ı L-di 
glnda ikmal eylemiftir. Tahkikat esna· ettikleri zaman, wrilen paralann, ba- AJıpm s, llO,!O 
1mda mahremiyete o kadar dikkat o • dema kendileri tarafından alrnacağım Yanh9bklar Komedya81 
lumnUflur ki, bütün suçlular netioe • söylemişlerdir. Esnaf da memurların -------------
ldn tezahürüne bdar meeelenin farkı· değiştiğini zannederek bir şeyden şüp. ••• HALK 0 .. l!Rl!T 1 
na varamamışlanbr. helenmemi.şler ve muayyen olan mtk • ES BaK .q..I tAdel A 1 
thı.r keyfiyetini milteakı'b de'hal tarlan ödemeğe bqlamışlardır. Bill - H 

faali~ geçen polis müdürlüğü, para- hare 28 şahıs Emniyet Müdürlüğüne ES K 1 TAS 
Jarın alındığı gilnil bildilfndm, sivil celbedilmlş, hAdiseniıı mahiyeti verdik Operet a perde 
memurlara resmi thıiforma giydirmek leri ifadelerle tamamen tebarüz etmiş. ıalaada Jalye J6I a.ı.t1 
IQl'etile hAdisenin mahiyettnl milsbet tir. ------------
olarak tebarüz ettinnt.ltir. Tahkikat, alman paralann ne vakit- naf, dün öğleden IOM8 SuliMJ•bıned 
BiWıare Enmiyet Dlre.kUSr1üğüne tenberi alındığını, kim1erin ne kadar 2 inci etılh oe?.a mahkemestne sevke -

eelbedilen memurlar ve esnaf tsticvab para verdiğini, verilen paralann ted1 • dilmitlerdir. Yapılan dmuıfmada, mç. 
olunmuşlardır. Maznun vaziyetinde bu ye günlerini ve fimdi~ kadar hangi me lular, suçlarım kat'iyen mkAr etmit • 
kınan beş zabıta memuru derhal tar • murlann ne şekilde bu tarzda.ki tahsl. lerdir. 
dıedflmttlerd!r. lata devam ettiğini mufassal olarak Esnaf, verdikleri paralan zmmı bir 
Yaptılunız tahkikata nazaran para meydana çıkarmıştır. mecburiyet karşı.mıda kakbk'lan için 

veren esnaftan haklarmda muamele Muharrirfmiz1e glSAlşen bir sfttçtl: tediye ettiklerini ifade etınifleıdir. 
;yapılanlar 28 kişidir. Bunlar, muhtelif - Btrkaç aenedenberl bu yo1da pa • Mahkeme, eldekt dell1llerin, fimdlllr 
fJrmcı. sebzeci, s(itct\ ve şelaere1 dük • ra veriyord'l*, demifttr. rilşvet verenlerin d1rlbn atfetmelerlnr 
kAnlanmn sahlbı..rtle tezglhtar ve çı- Vazifelerinden tar®kman. memuTlar den ibaı.t oldufumı nazarı dtkbte a.. 

Dünya Muharrirlerinden 
Tercümeler Serisi· 

Rus Edebiyatlndan Çıkanlar 
A. ÇehoY 

T. Dutoye•Kl 

M. Gorld 

Tmcenief 
il. Gorld 

N. Şolohof 

M. Gorkl 

il. Gopl 

MASKE 

NETOÇKA NEZVANOVA 

STEPTE 

BABALAR ve ÇOCUKLAR 

SERSERiLER 

UY ANDIRILllŞ TOPRAK 

AŞK ROYASI 

Zeki Bqtimar 

Mutafa Nil at 

Mutaf• Nihat 

Mutafa Nihat 

Mustafa Nihat 

Huan Ali Ediz 

Kitapevi 
Beheri 50 K. 

raklandır. ile hMisede altbeı Wblt edl1en 28 • ]arak wçlulan 18l'best bınkJmıwllr. ~----------------------' 



• ıa Şubat SON POSTA 

Kütahgada çinicilik 
Hergün biraz daha inkişaf eden çinicilik Kütahya için 

bir servet ve san'at kaynaoı haline gelmiye başladı 
Kütahya { Hu • ~..,,~~~!"l'Jl"""-"-'T"~~

l!Usi ) - Değil yal • 

lll:z memleketimi -
Zin iç piyasasınca, 

dünya piyasasında 
dahi, Kütahya çini -
1eri tutulma.k.ta ve 
hatta kapışılmakta -
dJr. Hele son bir 
kaç yılın çini mera
~ ve rağbeti, bu es- j 
ki Türk san'atinl ! 
Çok canlan~ t 
Türk gini san'atk! - I 
ruıı da çalışm.ıya · ,, .·. 
!ev-ketmiştir. Bu es· L· . 
ki Tti:rk san' atinde E ;· 
atalarımızdan bu .. 
güne kadar devam edegelen ince Türk 
ruhunu bulmak ta çok kolaydır. 

Türk mimarisinin her as:ıırda süsü, 
Ziyneti olan Kütahya çinileri, bu~ 
diğer milletlerin mimarl eserlerini de 
Süslemektedir Şark memleketlerin • 
den, bilhassa Mısırdan, bu münasebetle 
bir çok siparişl~r alınma:ktadlr. 

San'at eseri olan her kompozisyonda 
Olduğu gibi, çini san'atkhlan da kendi 
malzemelerini büyük bir titizlikle seç-
tnektedirler. Kütahya çinileri artık, en 
:rnüşkülp~send san'atkan, alıClyı, tat • 
fnin edecek bir emeği ve kıymeti haiz -
dir. Çünkü, bünyeyi meydana getiren 
her ilk madd~. bir san'at, revk ve bilgi
Sile, kısaca, san'atkar ıruhile işlenmek -
tedir. 
Şükür ki, istirdaddan sonraki yıllarda 

sönme tehlikeleri atlatan, harCl .Mem 
Çini imal eden atalyeler, bugün san'at 
\re zevkir yolunu bulmuş, hükfuneti • 
lnizin de pek yerinde himayeleri ve 
Panayırlar sayesinde hayatını idameye 
imkan basil olmustur. 

Son İzmir fua;rnda, İzmir belediye. 
sine Kütahya vilayetinin hediye ettiği 
Ve «cidden san'at abid.esiıt diye antlan 
l\'ıuazzam çeşmeden sonra, bu sefer de 
llfevyork beynelmilel fuarına, pek en -
fes, pek değer1i çini eserler hazırlamış 
"e sergi komisyonuna teslim edilmiş • 
tir. 

Buradcı.ki çini fabrikaları firmalan 
namına hazrrlamakta oldukları nefis 
~rlerle de sergiye aynca iştirak ede
eektirler. Bunun icin geceli gündüzlü 
\te hummalı bir şekilde çalışılmakta • 
dır. 

* Buradaki bir fabrikada uzun zaman 
~ssamhk yapan Ahmed Şahinle, gene 
ayni fabrikanın ~ablon ve torna usta
larından Ali Öıker, epey zamandır 
san'at1ednden avnlınıs bulunuyorlar • 
dt Bu sE'fer, he; iki s~n'atkar birleşe • 
l'ek, es'ki bir çini fabrikasında çal~mı
~a başfamışlard1r. 

r····· ... iü~;;u•u .... i 
: çinilerinden i i . 
: birkaçı i .................................. ,_ 

çinicilik tarihinE' vesika olabilecek de--l talarla, çini sobalar yapmıya hazırlan
ğerded:i.T. Gönderdiğim res:imler, bu maktadırlar. 
genç s:an'atkarlann iddialarını herkese 
kabul ettirecek mahiyettedir. Bu şuurlu mesai gösteriyor ki, eski 

bir Türk zevkinin ve hünerin.in tema-Her iki san'atkar, yeni e9e'!'lerinin 
çok sağlam, vP. sırça ile hamurun usta- disi olan çiniciliğimizin atisinden ümid-
lıkla birleştirilmiş, resimlerin de ÇQk lenebiliriz. 
emekli ve kıymetli olacağını, boyaların ----------
da, aıtıaan on beş renge çıkarılacağını Trakya talebe yurdları 
vadetmektedide-r. Şimdiye kadar kul - takdir gördü 
lanılan renklerden başka, yeni mallar 
üzerinde, kahve rengi, koyu mavi, açık 
mavi, tirşe, kankırmızı, bilhassa eski 

Edirne (Hususi) - Trakya kız ve 
erkek talebe yurdlannın ve buralarda 

Türk mavisil1i görebileoeğimiz, temin sığınan Türk yavrularının vaziyetle • 
edilmektedir. rinden mütehassis olan Türk Maarif 

Ahmed Şahin, on beş YıJdanberi, bil-
hassa fırın, sırça, resim, boyaı toprak 
ve kalıp işlerin~e çalışmış, muvaffa -
kiyetli bir ustadır. Ali Özker'de temiz 
bir torna ustasıdır. 

Gene bu san'atkarlar, mektebler için 
alçı, üzerine renkli ve kabartma hari -

Cemiyetı Umumf Merkezi Trakya U -
mumi Müfettişliğine gönderdiği bir 

teşekkür mektubunda şimdiye kadar 
her yerde bir çok-eserler bıra~ olan 
General Kazım Diriğin bu kıymetli e-
serinden dolayı tebriklerini bildi~ • 
tir. 

Manisada fakirlere yardım yapıldı 

Her iki genç san'atkar, ç.iJnicilikte 
~enilJkler yapma gayretindedirler. Bu 
Çalışmalarının semerelerini göreceği -
lll.iz muhakkaktır. Çünkü, uzun yı11a
tın 'kendilerine verdiği tecrübelere is- Mar.ıi.sa (Husı.ı.st)- Halkevi Sosyal 1 mi Önalan her türlü faaliyetleri teş -
tinad eden gençlerin, daha, bundan bir ~ardım kolu tarafından muhtaç olan vik ve idare etmektedir. Re • 
~aç yıl evvel: askere gitmeden meyda- kiınseler-e tuz, sabun, gaz, şeker, pi - sim yardım gören fakirleri göster -
b.a getirdikleri bedii eserler, Kütahya .rinç dağıtmıştır. Evin faal başkanı Az· mektedir. 

- Hasan Bey bilmem gazetelerde 
0 kudun mu? .. 

Pazar nıa Hasan Bey Diyor ki: 
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.. . Bazı memleketlerde pu... borsa - · 
lan açılıyormUJ-•• 

Hasan Bey - Tabii para borsaları 
bir iş göremeyince ... 

I Sayfa ' 

C Yurddan Resimli Haberler =ı 
Trabzonda 200 yataklı bir talebe pansiyonu açıldı 

Trabzon (Hususi) - Şehrimize kaza lebenin ~efil vaziyetten kurtarılması 
ve köylerden gelip de bin.bir mahru - işini bizzat ele alarak başaran vali Re
miyet içinde, kahve, han ve medrese fik Koraltan bu iş için hususi muhase
köşelerinde temiz hava ve ziyadan benin yarchmilf' iki bina hazırlattım -
mahrum köhne adalarda yatmak sure- rak Çocuk Esirgeme Kurumu binasın
tile tahsile devam eden yurd çocukla. da da yemek yemelerini temin ettir • 
nnı bu sefil vaziyetten !kurtarmak miştir. Talebe pansiyonunun açılı.ş 4 ö
maksadile Çocuk Esirgeme Kurumunu reni vali Refik Koraltan tarafından 

himayesinde iki yüz yataklı bir talebe kültür eleman1an ve bütün şehir hal
pansiyonu açılmıştır. Pansiyoner tale- kının iştirakile yapılmıştır. Açılış tö -
be ba pansiyona ayda beş lira ücret reninde !lmrdelayı kesmeden ö.nce 
vererek yemek ve yatmak ihtiyacım Trabzonun hayırsever ve iyi işler bn. 
temin etmektedir. Talebenin verdiği şarmasım bHerı hamiyetli balkının c!
b~ lira para pek az bir ücret oldu~- vanmertJiğini, bu işde gösterdiği aHika 
dan bunun noksan tarafı Çocuk Esır • ve yardınn ktsı:ı ve veciz bir nutukla 
geme Kurumu ve bu kuruma yıardrm t b ·· tt· ..J:kt kü· 1tü· a· k .. . e aruz e ıruı en sonra r ıre -
eden Trabzon tüccar]anmn t~berruü .. .. . . . 
il t 1 lct d P · un a toru Rifat Necdet Evrımer de pans·vo· e amanı anma a ır. ansıyon y • _ · 
t 1 'ti 1 ll ktebl · ·tinin· nun açılm.asmd.a degerli yardımlan do .. 
ı ı şeraı ey me erın şeraı . ~· . 
ıaynidir. Verilen yem.e'klerin kalörisŞ. kunan valıye, Çocuk Esırgeme Kunı· 
leyli mekteblerdc tatbik edilen talimat4 muna, VP hayırsever Trabzonlula a 
name hükümlerine göre tanzim edil - kültür ailssi namına şükranlarım c;un· 
mektedir. ' muştur. Resim valiyi talebeler arasın-

Pansiyonun açılmasını ve fakiI ta • da gösteriyor. 

Samsunda Veteriner . işleri 
Samsun ( Hiusu .. 

s! ) - Samsunda 
veteriner işleri düz, 
gündür. Bu husus • 
taki çalışmalardan 

her yıl çok iyıi netice 
alınmaktadır. Sıfat 

istasyonları da iyj 
netice vermektedir . 
Çevrede bugüne ka · 
dar ihmal edilmi ı 
olan hayvan nesli 
gitgide iyileşmek 
tedix. Eski devirler
de merak yoktu . 
Cümhuriyetin na -
nından sonra veteriner ışıerıne ven.len 
önem hayvan yetiştirmek merakını da 
artırnu~tır. Resmimiz 1934 de inşa etli· 
len ve iyi neticeler veren Çarşamba Sı
fat istasyonunu göstermektedir. Vila -

Kırklarelin~e m9b'us 
seçimi faaliyeti 

Kırklareli (Hususi) - 2/ 2/ 939 Per· 

sembe günü Parti binasında Val:i.miz 
Hasib Kaylanın başkanlığında yapılan 
toplantıda mebus intihabatı teftiş hey
etinin seçimi yapılmış, neticede Daiıni 

Encümenden Tahir Taner, Mehmed A

li Ersoy, Hamdi Kuleli, Naci Ulu ve be 

lediye meclisi azalarından belediye re
isi Haşim Peksöz, Nail Tekiner, Bilil 
Güçlü, Ali Rıza Tınmaz, borsa komise
ri Necati Barlas, Hüseyin Çakıcı se -
çil.miş ve derhal faaliyete geçmişlerdir. 

~ Ç'.:l ~~-._).Q;ô 

•.. İş pul borsalarına bindi! •. 

yet vetenner mucturu Abdülkadır sık 
sık Samsun çevresini dolruıarak hay -
van hastalıklarına meydan verilmiye
cek sıkı tedbirler alınmasını sağla -
maktadır. 

Mezarlara nur in(i~ en 
bir ser~ eri 

Arapkir (Hususi) - Burada urnum1 
mezarlık kasabaya biraz uzak olmakla 
beraber bir çok mahallelerden görü -
nür. Zaman zaman bu mezarlıkta ge -
ce yansından sonra bir ışık görünmek
te ve ışık bir saat sonra kaybolmakta -
dlr. Bu ışığı bazı geri kafalı softalar 
ilahi bir ışık, nur olduğuna inanm.ı.ş ve 
cahil düşün~elerini de etrafa söylemiş
lerdir. Bu ışık bilhassa yeni ölü oldu
ğu vakit mezarlıkta görünmektediT. 

Vak'a şayi olunca, mezarlığa yakın 

olan mahallelerden birkaç genç ı.şığı ta 
kib etmişlerdir. Bir gece yarısından 

sonra ışığın gene yandığını gören genç 
ler mezarlığa gitmişler ve mezarlara 
nur indirenin Köseoğlu mahallesinden 
Hasan oğlu 45 yaşmda Davud isminde 
bir serseri olduğunu görmii§lerdir. Da· 
vuda geç vakit mezarlıkta niçin dolaş
tıklarını sordukları zaman serseri, me. 
zarları beklediğini söylemiş ve aptal 
aptal yüzlerine bokmıştrr. 

Davud, esasen anormal, dim.ağen has 
ta bir adamd1r. Ötedenberi köylerde 
dilencilikle geçinir. 

İddiaya göre Davud mezarlan soy -
mak .istemiştir. 
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1 Hadlaeler Kartumda 1 
• 

SERGB 
Dfinkil guetelerden birinde blr fo • flSlllda hayret ve clehfetten iendlmiz!ı &• 

'lolraf gördüm: :l:amıyoruz.> 
Bu. Nevym1t Rr~inden ufak bir pa.r~- ..................................................... . 

mn kuşbabfl alırınuş fotoğrafıydı, ia - Şeh!tr Tlydrownd.a .Sözün kısası. adlı 
in.amıan.II11' paviyonlar arasında yapıl • btr voclvll ~sil edilmlşti. Bu voldv1lde 
muma yem başlanmış bJr bina nazan diJr.. bil' tiyatro miid11rll l"Olfuıü yapan Ha • 
taflmi celbettl. %llJl., ~atro bileti satmak için bir tarih 

-Acab9 ne olablltr ik1! hocası rolünü yapan Vasfinln evine il · 
. der. Vufilıe ko~. onun yazılmış 

Diyerek, fotoğrafın altındaki _yazıyı o- 'bir p~ olduğuıMI &~entr, piyesi alır, 

SON POSTA 

~/ 
Yapılması kolay 

bir yastık Karısını öldüren Moizin 
netic lendi muhakemesi 

Ağır tahrik sebebleri dolayısile katil tahfifen 12 
ıene 3 ay 20 gün hapse ve müebbed 

amme hizmetinden mahrumiyete mahkum edildi 
l:udmn. Ve ne olduğunu lSğrendim; Tftr • --·"-- '1R..~ tam temsil ~ .. n. bir 

trniş oynıJ'~ ....... J: ..... , l)t.LU 

~ paviyomı · müşldllle lmrşılqır. Piyeste eşhas fada Bütün cellıeleri ağırcoada merak.la ta· ı oeza mahkemesinde, dün başlanılmıştır. 
1 

Neovyork MrJisine i§tirake yeni ka.ntr olduğu iıg1n Remı.t;,. roltlne kadın artist ' kib edilen· hjr cinayet davuı dün neti • Atmanın. kendi metresi olduğunu söY1-
vennl§ de~ zamanında hıızırlansay - kalınamıJtır. Resmt,-e rolünü bir erkek ceye varmJttu. · iiyen suçlu, yapılan sorgusunda eski f&" 
da fimdi b~ paviyonumuz da di.,ierten artiste wrıneyi dül<tnilıler amma, erkek . .. Hadisede suçlu bulunan Mol% Tepebaşı hadetini tekrar kabul ederek, ketmi şe • 
gfbl tamamı. mış olurdu. artist tıe yoktur. Btr tek çare kalınıftır.. ~t bir jurda~ guzel bfr Y~~tık ~apı- A.mıalımexitteki evlerinde ka.n.sı Kalo- hadetten rücu etmi§, başlılarını teşvllıi * Resrniyentn yerine nhneye biı- mektub 1abilir. ~ meseli: Bu yaa.~ık orneğı an- yu. kısk.a.nçlık yüzünden. bıçak.la yaralı· meselesini ise, inkar etmiştir. 

çıkarmak. Yani btr kimse mektubu kay· latmaya ~üzum bile yok. Duz jur yapma- yarak, öldürmekten mamundur. Hadise, Bazı şahidlerin celbi için duruşma tali) 

Dilnkü ıuetelerden birinde: betmif olacak, ve !tesmiyentn hitab ede- ~ ~ ~ilmez. Hele bu kadar kolay çiz· f(iyle cereyım. etmiftrr: edilerek, Mikelli tahliye edilmiştir . 
.Amerika 1ergisi fotoğraf sergisi deRll- ceği kimse mektubu yerde bulacak. gile.rı .kim olaa ~d edebilir. Emeği Moiz, karısı Kalonun. kendilerile ay - iki hırsız ta k"f ed"ld" 

İlfi:r.• * pek u amma bıtince hof bir ,.Y ola- ni evde oturan Enver ile aralannda mü- V 1 1 1 
Serlıevhuı altındaki fU satırları oku • Piyes ~yle biter. Hazım Va.rliye der ti: caktır. nasebet oldutunu duyara~ müteessir ol- Evlere girerek hırsızlık yapmaktaıı 

"1.ım: - SOrl\ıı kıSHı. :ıte eenin piyesin vardı, mU§ ve b.nmı.a Enverle konUfII1amasını maznun Meh.med Ali ve Cemal isimleriJ1ıol 
cHaber ddıtrmıza göN Amerika dünya ne de benim tiyatro kump:myam. ttç aaaı Her kadın bilmelidir ıtöylemiştir. . ~ iki şahıs, dün adliyeye verilmişlerw 

~tn• ~ paviyonunda evvelce plb- giildürfUmeleri ıoeaı. eden seyirciler var· Buna ralmen Kalonun gene Enverle dir. ~ .. .. . . u. 

tik uerler temail edilmesi kararlaştırılm dı, bt.r de onlen ıflldt\rdük birliktte aıez<fiWl.erint duymUJ. nihayet Suçlul:r1', 4 uncu sorgu hakim.hgınoe 
bir kısma bu aefer foto montaj yapılma- Ben de yazıım f6yle bitireyim: bir gün TUaimde Cmıhköılt salonunfüı ya~ılan ıst~cvablannı müteakib, tevkif 
sma karar veı<hni§. Bu gibi kararlana - SlSf;ftn lm811lr :K.vyork sergisinde, karısile ltnveri birhkte otururken rast- edilmiş.lerdir. 
hangi aaJJhiyete istinaden verildiği:1i bil- ~rgin'lıi dev~ ~11 1:1üddetçe ~ldü - lamı§tır. Ayni gün eve dönen Jloiı, karı· lstanbul mUddeİUmUmİSİ 
miyoruz. Ukin, mevzuu yarının kültQıü rulec6: .ergı aeyircllen yoktur. Türkiye aınm: A k d ld. 
ft san'att eı1an. bir dünya sergisine fo - mevmub&hstir. G&zClmüztt. açalım. - Seni fıltemiyonmı, :a. diye eve gel - n ara an ge 1 
toıraf1a ifttrak etmenin gülünçlüğü kar - lam.et Htıl~ din? sözlerlle km-şılanmıt ve birdenbire Bİ.I"kaç gün evvel İstanbul adliyesinin 

C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
bıçağını çekerek. onu yaralamak su - bazı işleri hakkında temaslar yapmak ii· 
retile, öldürmüştür. zere An.karaya giden müddeiumumi H.ik

Suçlu, Atırcezada yapılan duruşması met Onat, dün şehrimize dönmüştür. 
sırasında. yapılan .sıorgımmda: 

- Kanını. ben bıçaklamadım.. Bıçak Kllltllr tılerl: Jshk öttOrmeğe mlni otan bir su Müthiş bir hatib 
Fransız Sen Bf!!"-

nar, dünyanın en 
büyük hatibi id1. 
Dilledni bilmedı

ği kütlelere hey .. 
canlı ıuıtuklar ver 
mekle fÖ}lret bul· 
muştur. Bu hita· 

tek bafUla 100 bin 
ecnebiyi ikinci eh· [ 

be•eri .sayesinde 

li sam~ seferi için 
ayaklandırmıştır. Zamanımızdakı 

Bernard köpekleri de isimlerini 
alınıjlardır. 

* lstanbul zelzele'eri 

onun elinde bulunuyordu. Yen düşerek, Muallimler• meslekf konferanslar 
!çerisinde insan bilhassa çocuk var- sap~ de.zn.]JtL verildi 

ken od l -pi.irınek sıhlıa k Ancak, mahkemece tophnan deliller İlk mekteb muallimlerine ma.bsu9 
a a~ su te ÇO za • b.rşısınd~ Moizin bu yoldaki müda • .. 

rar verebılir. Yapılan tetkiklere göre faa . arid .. rülınü .. tü ~sleki ikurslara devam edilmektedlJı. 
51 gayn v go ş r. D.. İsta b 1 k k ti ·1 Kadık" tıı. s:ehirlerde oldukça temiz tutul b' S --~ lan M . . . . 1 un n u er e sesı e oy 

".t • an ır 0
• . uç;ı -.un ° ms. cınayetin ış eni- 'kinci ilk okulda toplanan ilk mekteb 

danın her hır metre mik'abında 2 200 fllle funil olan kanmuıı ağır tahrikleri alli.ml . 1 .._., bu....:ıı · · rttır , mu erı mes_eK.J 5 ..... ennı a •· 
mikrob tohumu bu1unduguw anlaşılını~ de nazara alınarak, ceza ltanununun 449 ak . . ·ı k f lan dinl • 

't 51 · ci dd 1 . - tahf" m ıçın ven en on eraruı e 
tır Hel b' Jr d ...... Im w b ve m ma e er'Jne gore, üen 12 mişl d" . e ır erp o a supuru ege a.ş 2 20 .. üdd tl h er ır. 

. . sene, ay, gun m e • apse ve 
landı mı ıçındeki hava öldürücü. bir .. bb d !mm h" tl . d ah Maarif ŞQrası için toplantılar 

. . mue e en e ızme erın en m - devam ediyor 
rnahıyet alır ve beş dakika sonra to • rurn'iyete mahkfun edi:lıniştir +__._ • • • • 

. · ısıanbul ilk tedrısat müfettış1en He 
St>n hur:ıun sayıs~ ::·0~0 i ~ulur: On daki- Müstehcen film ehli vukufa felsefe ve biyol-Oji muallimleri dün ay• 

ondan ka sonra da bıne yükselır. .. l ·ı k f fk'k d"ld" n ayn toplanarak Maarif Şılrasma ve-
Çocuklann bu havayı teneffüs edince, gos erı ere e 1 e 1 1 rilecek rapor üzerinde konuşmuşlardır. 

h l 1 k1 . k 1 bil" bil" Sirkecide, eski Kemal sinemasında Konservatuvara 62 talebe ne a e ge ere erı o ayca me ır. ık k ahn 1 :ril d 1 bi film - · . • . aç aş s e e e o u r gosten- kabul edildi 
Onun içm çocuklar içındeyken odaları lirken, tertibat alan emniyet. memurları Konservatuarda bu defa yapılan i • 

İstan.bulda vuku.& ıeltn zelzelelerin fa- süpürmemeli, anlan mutlaka başka bir tarafından. cürmü mqhud yapıldığını kinci sömestr devresi müsabaka imti • 
. sılalan fUdur: odaya, varsa bahçeye gönderip öyle SÜ· yazmıştık. hınına iki yüz yirmi dört ~i girmiş, 

Amerik.ada Te:us'ta bulunan bu kuyu. ~HA.dl 358 de YUtua gelen zelzeleyi pürmelidir. Bu Mdae etrafında zabıtaca yapılan ·bunlardan altmış iltisi konservatuvan 
mm suyundan bir bardak içtiniz mi, ya. müteakııb 398 de. 402 de, 447 de, 478 de, * t'ıı.hkikat neCicelenere.k, evrıak ad\liyeye ta1ehe olarak kabul edilmiştir. 
nm -...• ı--.ı~ ıslık o""ttü•·emezs1'nız.' Zir" a 483 ve '87 de, 527 de. 533 ve 558 de, 582 p J E 1 d h bo ı gönderil.miftlr. Meı.rif VekAleti kitısbtr r hakktnde 

-• .IL.IRUl:l" ~ ar ama: v er e ava gazı ru a. Hıı.d'i d-..a.aı -dd . mllik d 611 de 732 de 7.W da 865 de 869 da et seye eru mu eıumu el rr:Dtalaa sordu 
terkibinde kükil.rt vardır. e, ' ' • • • n hazan gaz kaçırır, farkında olmadan ık ak, b lık tahkik ......_ lam il v-1-~ "-ti kuma kit.ablan * 986 da, 1010 da. 103.f te, 1037 de, 1064 te, birdenbire bir kibritle parlar. Buna t oyar IZU' - ~tına ""'' ış- Maar· ~ft: o 

• • 1086 da. 1296 da, 130G te, 1314 te, 1509 da. ır hakkında İstanbul Maarif Müdürlüğü-
Bfnbırdırek sarmCI 1592 de, 1698 de, 1712 de. 1718 de, 1727 ve meydan vermemek için vakit vakit bir Dun mevzuubahs film a!nemada. Sul- nün mütaleasım sormuştur. Bugün or-

t.bnbulun • büyiik sarmcı BlnbirdJ- 1729 da. 1763 te, 1766 da, 1894 te, 1912 de mum yakarak borulann boyunca gez- tana~d 1 inci sulh ceza hilimi Reşi - ta tedrisat Türkçe muallimleri top'la • 
:rektedtr. Buruı Bizaru imparatoru Ko• §i'ddeth abeleler olmuş, birçok abide- dirip muayene etmek !Azım. Bu usul din huzurunda, ehlihibre müvacehıesinde nara:t bu hu.ç;usta görüşeceklerdir. 
tantinin !yu.ından ll'loksenot; tarafındaıt ler, kilDeler. camtLu, çarıılar ve bina- gazı kaçıran yeri g<L~erlrse de gene bir gösterilerek tetkikat yapılınıJtır. 

Askerlik işleri: IDp edilmlftt.r. 64 metre tulünde, 56 met- lar yıkılmıf. ehemmi1etli hasarat vukua denbire parlama yüzünden tehlikeli o- Avrupa stftdyolanndan birinde çev -
re arzındadır. 224 sütunu vardır-. gelmi}th'. labilir. Kontrolün en iyisi bir boru il · ~ ve lıil!ba:re fe!ırimize getirilmiş 
,.. ............................................................. _ ............... -·-····--··-···· .. •••• .. ···········--... -· . olan bu fiım:t:ıı. müstehcen nhn.eleri ih _ 335 illerin ilk yoklamaları 

Kadında asık aurat •• 
· İstanbula uzakta şehirlerimizden 
birbıde oturan bir lmdın okuyucUın 
hayaundan fikAyetç4 fakat sakın 
maddt veya manevi bir sıkıntısı var 
sanmayınıs. ' 
· Okuyucum kocaSlru sevmiyor, o • 
Dun tarafından sevildiğini de bili .. 
yor. Evinde maddi rahatı yerinde • 
dil'. Hiç bir eksiği yQk. Fakat, işin 
bir faka ti WI. 

· Erkek küçtiklüğündenberi kahv~ 
hayatına müptelAdır. ~am yeme • 
lini bitirince kendisini sokakta bu • 
lur, kadın muztarib, kocasının av • 
detini bekler, suratı asıktır ve o ge
Hnoe kavga ba'}lar. 

- Ne yapayım? diy<>r. Sevdiğim 
halde kocamdan aynlmayı düşün • 
düğüm zamanlar bile oluyor. 

* · Bence kadın haksızdır, daha doğ· 
rusu şikayetinin esasında haklı ol • 
m:akla beraber kabul ettiği hareket 
tarzı kendisini tamamen haksız dü • 
fllrecek bir vaziyette göst.ermekte • 
dtr. 

Bilir misin.iz? Erkek kadının hat-

t! çirkinliğine verıncaya kadar her 
eksikliğiM tahammül edebilir, fa • 
kat in.adcı çocuğun yüz buruştur • 
masını aşıp da, .!'Unlt asmada yalnız 
kaş çatıklığına varan küskünlüğünü 
asla hazmedemez, o :ıaman yapaca • 
ğı hareket karakterine tabidir. Bi • 
lahare pişman olmak şartile, içlerin. 
de .şiddetin son haddine kadar va .. 
ranlar da bulunur. 

Aziz okuyucum, kocamın kahve 
hayatından vazgeçmemesi seni si • 
nirlen<lirebilir. Fakat her şeyden ev~ 
vel ona surat etmekten vazgeçmeli· 
sin. Bunu müteakib atacağın ~ci 
hatvede, kocarıı küçük zevklerinden 
mahrum eunemenin doğru olduğu .. 
nu düşünmek: gelecektir. O zaman 
sinirinin eksildiğini görürsün ~ fU 
kahve hayatun asgarl hadde indir • 
mek için tatlılıkla neler yapılabile • 
ceğini muhakeme etmeye b89laya • 
bilirsin. 

Ata1arıroız<lan kalma bir darbııne. 
se 1 val."'dlr: 

- Tatlı dil yıla.nı bile kovuğun • 
dan çıkarabilir, deriz, bunu unutma. 

TEYZE 

tısak parçasını pensle tutup sabunlu tiva ettiği ve sinemada bazı fllhıslara. Kadıköy yerli askerllk fubeslnden: Kadı • 
suya batırmalı V€ boruların boyunca menfaat temini malr:s:adile gösterildiği köy askerlik şubesine mensub yerll 335 do -
dolaştırmalı. Gaz kaçan yere tesadüf anlaşılmaktadır Filmi tetkik ed hli iumlu erlerin devam eden Uk mue.yeneııesf 

· en e - 15/Mart/939 da bitecektir. Bu erlerin nüf'DI 
edince küçük kabarcıklar hasıl olur ve hibre hazıırlıyacağı raporu mfl.ddeiumu • cil2xlanı ve dört vesika. fot.oğratne blrllkfı' 
uırar vermiyeee'k bir koku neşreder. miliğe tevdi ederek. tahkikat tekemmül şubeye gelerek yoklamalanru yaptırmaıatı * ettikten sonra. hadise mahkemeye inti • .,. yoklamasını vaktinde yaptırmayanları.O 

kal edecek1U. ceza görecekleri nan olunur. 
Banyonuzu yaparken her taraf karardı, 

şu elektriği açayım da gözüm görsün der, Ketmi şehadet suçlusu lntihzb defterlerine yalnız Oc; 
itiraz yepeldı 

düğmeyi çevirirsiniz. Birdenbire çarpıldı- f&h iİJ8 edildi Mahallelerde aSJlı bulunan intihd 
ğıruzı görürsünüz. Şiddetini! göre bu çar. Genç kızlan fuhşa teşvikten suçlu defterlerine şimdiye kadar yapılan it> 
pılına bazan insanı öldürür bile. Elleriniz randevucu Madam Atma davaaında şe- razların yekfuıu üçtür. Bunlardan b~ 
ıslak iken bilhassa banyonuzu yaparken hadetini ketmetmek ve p.hidleri ketmi defterde soya<l.ının yanlış yazılmış ol• 
elektrik dihazlaınııa dokunmamaya çok şahadete tefvk id'dbıfüe tevkif edilen duğunu, diğerlt>.ri isimlerinin bulun ~ 
dikkat ediniz. Mikellinin muhakemesine asliye 1 inci madığmı iddiı:ı. etmişlerdir. .,, 

--···s~~k;.;;·~···;;;:~k;;;,·~ki·;;;·;·;····· .... ·····--.......................... ·--·s;i:·k:~·~;:-··r··· .. 



80-N POSTA 

... APAS OSMA 
Malta şövalgeleri Osmanlı tarilıinde 
- ikinci bir Sultan Cem vak' ası 
garatmağa teşebbüs etmişlerdi 

( " Son Posta ,, nın tarihi bahisler muharriri yazıyor ) 

2 .. ' • 
lngiltere, siyasetini 

derhal değiştirmelidir 1 
Roma - Berlin mihverine demeliyiz ki: "Her buhranın 
yeni bir buhran doğurdujıı bir bava içinde JB§amak
tan bıkbk. Biz de sözümüzü dinletmek için kuvvet 

siyasetine müracaat ecleceiiz 1,, 

Yazan: İngiliz muharriri Staphans King • Hall 



8 Sayfa SON POSTA 

zarfçıhk ve tavcıllk 
fstanbulun üç meşhur zarfçısı arama provası yapar

larken haberleri olmadan alınan bir resim 

Naşit 

Eski günlerin tuliiat düşmanı 
meşhur bir aktörü: Aleksan 

Hep birlik olmuş, tiyatro müdürünü öne sürerek ona 1:: ir operette zorla bir rol 
kabul e:tirmişt:k. Oynadı Fakat perde kapanır kapanmaz " Kamil bey benim 

kunturatımı yırt ! ,, 
.-20- . ! 

diye barbar bağırmağa başladı 
- Kuzum Kamil Bey, bu rolU Aleksan

yan oynamalıdır; niçin Armanağa ver
din? 

KAmil Bey: 

Manakyan tıyatrosumm meşhur b.:: ı 
artisti vardı: Aleksanyan ... Yaşları otuz
dan yukarı olanlar bu san'atkarı çok iyi 
tanırlar. Zavallı, bütün san'at hayatında 
hep zalim roller oynamak bedbahtlığına 
nıaruz kalmıştı. Sahnede yaşattığı tiple
rin aksine çok halim, :telim ve iyi yürekli 
bir insan olan Aleksanla sırf aahnede bol 
bol adam öldürdüğü, türlü fenalıklar 

yaptığı için mahallesinde kim · 
se konuşmazdı. Sanki hakikaten her ge· 
ce bir sürü adam katledip, elini kolunu 
aallıyarak gezen bir katil im.iş gibi tanı
yanlar kendisinden bucak bucak kaçar· 
laı, yUzüne hain hain bakarlardı. Ma
nakyanm bu kudretli san'atkArile uzun
ca bir zaman beraber oynadık. Titiz bfr 
adamdı, tuluata kat'iyyen yanaıamAZdı. 

Mükemmel türkçe konuşur, anlamadığı 

1Qgat1eri bilenlerden öğrenir, rolünü içi· 
ne sindirerek oynardı. 

- Çocuk olına Naşid! dedi. Hiç Alek
aan böyle oyuna ve böyl~ role çıkar mı?. 

- Niçin çıkmasın? .. Bu kadar para ve
riyorsun! Haftada birkaç akşam repo olur 
nıu? .. 

Arkada§lan da kışkırttım. Kamil Beyi 
kandırdık. Derhal bk' adam gönderildi, 
boş zamanlarını, Hasan Efendi gibi cİr
fan kıraathanesi:t nde tavla oynamakla 
geçiren Aleksanyan tiyatroya çağınldı. 

-6-

Zarfçıhk 

atmak ister. Fakat yanındaki bulunal 
taşralı adam, hadiseyi merak etmi~tir. 

'l'abil: 
- Nedir o? 

Klmil Beyin kat't emri karşısında rolü 
kabul etti. Hemen provaya başladı. Fa· 
kat bir de şarkısı var. Vahşilerin arasın
da tek bqına bu parçayı söylemesi 11-
zı.m! 

Şarkı da aynen §Öyle: 
Setıden kalma koko felek 

Benzer kifi sosa solo 

Zarfçılık, hariçten gelen herhan • 
gi bir yabancıyı kollıywak parasını çal
maktır. Fakat, zarfçılığın kendisine mah
sus bir tarzı, bir hususiyeti vardır. O ş~h
rin yabancısı olan adamın karşısına çı

laan zarfçı. bir yerin adını vererek, bu
rayı nasıl bulacağını ıorar. Muhatabı, 

kendisinin de yabancı olduğunu söyler. 
O zaman zarfçı: 

- Nerelisiniz? der. 

Diye sorar ve aldığı sudan cevaba ka· 
naat etmez, beraber gezdiklerini, artık 

arkadaş olduklarını ileri sürerek zarfı 

görmek ister. İçinde para olduğunu an· 
!ayınca ve kıymeti iştiraiyesini kaybeden 
ecnebi paralarının üstüne konan birkaç 
Türk lirasını da farkedince bu kısmının 
üzerinde kendi hakkını da bulunduğunu 
anlatır. Nihayet, iki ahbab çavuşlar ten
ha bir yere gidip gayıbcan gelen bu ser· 

Aleban 
Manakyan tiyatrosunun inhilAlinden Ki ki kl fOfO kolo 

GOya hindce bunlar .. 

Adamcağızın verdiği cevaba göre, me· veti yarı yarıya paylaşmak kararını ve
selA İzmirli ise Manisalı, Bursalı ise Or- rirler. Tam bu işi yapacakları sırada, 

ıonra tultlat tiyatrolarında da çah~amk Aleksana yaptığımıs bir muzibllği an .. 
mecburiyetinde kalan A1eksanyan Şark latayım 
tiyatrosunda bize fltihak etmltti. Fakat Süflör Kalemciyaın, (Hindiyana) la· 
bütün ısrarlara rağmen tuluat oyunları- ıntnde bir operet yazmıştı. Bunun pro
na iştirak etmiyordu. valanna başladık. Vahşilerin re;sı rolü 

Aleksan suratını asıp bunu dınledl: 

· hangazili veya şuralı, buralı olan zarfçı zarlçının arkadaşı karşısına çıkıverir. 
ahbablığı ilerletir. Birbırlerine ne ıçin Yıarı ağlıyarak, yan tehdid ederek para
•eyah.ate çıktıklannı anlatırlar. Şehri sını kaybettFf:ni, kendilerinden şüphe
beraber dolaşmağa başlarlar. lendiğini ve üstlerini anyacağını söyler. - Ben böyle saçmadan okuyamam. 

Kaldırın bu ıarkıyı! 

Haftada bi.rkaç akşam melodr~1arda ı var ki, Aleksan içiıı biçilmiş kaftan .. Il
rol alıyor, cTıran:t oynuyordu. Yanı Zalim kin ne olsa tuluat ve ıarkılı oyun .. Alek
ro11er .. kat'iyyen kltabsızlığ1 yanaşmıyor sanyan buna yaD8f1I1az. Nitekim teklif 
du. bile edilmeden vahfilerin reisi Armanak 

Dedi. 
Biz Kamil Beye işaret ediyoruz: 
- Hayır! 

de .diye .. 

Zarfçının. onları takib eden b!r arka· Böylece başlıyan münakaşada, zarfçı in
daşı vardır. Bu, vaziyeti kollar. Müsaid kAr yolunu tutar. Buldukları para dolu 
bir yere gelindiğini görür görmez, yere zarfı guya ele geçirtmemek için, bir ara, 
içi eski Rus paralarile veya tedavülden yeni arkadaşına, saf t!işralıya verir. Son
kaldırılmış diğer ecnebi banknotlarile ra, parasını kaybeden adama: 

KAmil Bey de: 
- Şarkı çıkarılamaz. Aynen okumalı

sın! 

dolu kocaman v~ ~işitin bir zarf atar, gi- - Madem ki paranın bizde olduğunu 
TulOat oynadığımız gecele: Alek.sanın oldu. Hem rolü daha iyi bir artiste ver· 

reposu tdt. Repo, tzinli, ısiirahat gQnü mek. hem de Alebana muziblik yapıp 
manasına gelir. Onun yerine Armanak tulUata çıkarmak mawdile, direktör 

der. Fakat, hakikatte gene onları gözet- söylüyorsun, üstümü ara, der! 

Cevabını verdi. 
lemekte ve takib etmektedir. Tabii bir şey bulunmaz. O zaman da 

Zarfçı, yere düşen zarfı hemen koşup ( LJevamı 10 u?tcu saytııd.ıJ 
Ç'lkıyordu. ı Klmil Beyi teşvik ettim: (Devamı 13 üncü sayfada) kapar. Arkadaşına göstermeden cebine Sabih Alaçam 

- Anne! Bullou sen mi bana söylü • 
' s ., s ., yorsun. en mı.. en mı .. 

- Niçin, evladım? Şeamete Peygam
berimiz bile inanmış! 

- RAnada nP ~eamet görüyorsun? 
- Daha ne göreyim? Evimire adım 

atmasile beraber, büyüklerin gözün • 
den düştün.. sürgün oluyorsun. 

- Sebebini anlattım sana. Bunda o
nun ne 'kabahati var? 

- Bilmem, artık. Ben anayım. Her. çirkeften çıkarıp Yanına 
halde sana ondan da, herkesten de ya· kendime zevce et .. burı.ışm~ 
kınım. Bak buqi\ne kadar söylemedim. meyi düşündüğum habbetle, 
Benim ~önlüm bunun böyle olmasını gün işte bu mısraı öptü. 

SOKUldu, 
eli mu ., 
minnetle 

istemezdi. hatırladun. RAnA Vakit epey geç 
Talat ava~cı kalktı. Anasının bu söz- benim için bir gü .. olm~tu. Sokakta 

leri teessürü!'lü artırmı..~tı. Titrek bir neşti .. yere düşmüş, bekçinin sopası sa • 
sesle: çamurlara yuvar .. at yediyi vurdu. A • 

- Anne! d€di; dinle beni. Babam er. lanmış, fakat kir • na oğul ayrıldılar . 
ken öldü; ve beni sen terbiye ettin. Da· lenmem~L Sırf ta• Talat odasına gitti. 
ha küçük yaşımdan bana öltrettiğin gü· lihsizliğinin yüzön • * 
zel şeyler ara~ında merdlik, ahde vefa, den, şunun bunun Toplanmaları üç 
tnsanivcl d€ vardır. Bugün ben bu üç hcvesatına oyuncal. gün sürdü. TalAt, 
şeye rlavet ettiğim için beni takbih, olmuş vücudilnün kendisine öteden • 
tekdir ediyorsun. Ben. bana inanan, içinde pırlanta gibi beri muhabbet gös· 
bal!lanan. benim için Cil'fer paşa gibi bir ruh taşıyordu. teren SeraAsker ka· 
zengin, nüfuzlu bir adamın, bir vezirin Ben işte o ruha Aşık pısı erkAnuıdan bir 
.evgh;inf, himayesini tepen, tntikamını, oldum. O ruhun o paşanın yardımile 

zulmünü göze aldıran biçare, kim~siz vücudü bütiln Jevsi. hareketin! kısa bir 
bir kadını. kurtardığım kaldırımların yatından t.emizliye • müddet tehir ede • 
üzerine tekrardan atanwn! Hakkın cek kudrette oldu • bilmişti. Eve çabu • 
var: RAnA bir fahişe idi. Bundan dola)'l ğuna kanaat getir • Sara Hanım evl4dına hayran ha.yrtm bakıyonltı. cak kiracı bulama • 
halk beni avıblAr. LAkin Cenabıhakkın, dim. RAnA, Benli Seniyenin evinde, anne? dıklan, eşyayı kaldıracak bir yer de 
kenc~i 1.avallı bir kuluna bu suretle nasılsa bir gübrelilde bitmiş nadide bir Sara hanım evlAdma hayran hayran 1ıedari1t etmedikleri için öyl~ ka· 
sahabet etmemi ho~ görece~nden emi- gül gibi idi. Onu oradan söküp, temiz bakıyordu. Hiç onu bu kadar ateşli, bu payıp bırakmayı muvafık gördüler. 
nim. Ne çıkar? Namuslu bir kızla ev • bir bahçeye yeniden dikmeyi, ona kar- derece heyecanlı görmemişti. RAnAYl Cafer paşa genP. insaflı davranmıştı.. 
knip de bedbaht olmaktansa, bir tövbe şı, insaniyete karşı, vicdana karşı ve ne kadar seviyordu? Ve ona karşı haki· Yaver.ini sürgün edip cezalandırmakla 
JtArla bahtivar yaşamam daha iyi değil Yaradana karşı bir borç bildim. Cafer katen de ne merd davranıyordu? Şu beraber, rütbesini de bir derece terfi 
mi? Ff ... 1ırtnda mrdır, bilmem? ben, paşa, onunla eğlenecek, gönlünü avu. anda tam babasının oğlu idi. Rahmetli ettirmek suretile az çok efendilik gös
Harbive mektebine Jıtonüz başladıi'hm tacak, sonra da bıkt.ğı gibi, bir tekme de, insaniyete ve vicdana taalluk eden termişti. 
!nrnlarda band babamdan miras kalan vurup, daha da öteye yuvarlıyacakt~ meselelerde t1pkı böyle celAllanırdı, TalAt Trablus valisine bir tavsiye de 
kitablflrı vermiş, cEn çok bunu ok-ur- Buna da m:tni oldum. Zerre kadar köpürürdü. buldu. Zaptiye kapısına gelip giden ve 
du .. :t diye iclerinden bir tanesini hassa- pişman değilim! Amma, sürgüne gidi- Talat sözünü bitirip de, susunca: kendisini, edeb ve terbiyesinden dolayı 
ten bana uzatmıştın. Bu, (Harabat) yormuşum? .. SeYdiğim ve sevgime lA· - Peki, benim güzel yavrum- dedi. takdir eden istinaf mahkemesi azasın. 
adında bir kitabtı. Bir çok yerleri, ba· yık olduğunu bildiğim kadının yüzün- Benimkisi analık hissile söyleıuniş bir dan Münür bey adında bir zat, tesadil· 
bacığırnın kalemile çizilmiş, işaretlen- den uğradığım bu edban kendim için 8Özdil. Nasıl bilirsen öyle yap. Allah fen valinin bacanağı çıktı:. O, Talatın 
mişti.. orada bir mısra okudu idim: nimet, şeref sayarım. R.an~yı alacağım- seni, bildiği gibi bahtiyar etsin. el~ çok iltizamkArane yazılmış bir 
•Güneş yere düşmekle payimal olmaz!• Değil zaptiye nazırının hışmı, gökten - Te.şekkür ederim, anne! Ben de mektub verdi. 
diyordu. RAni ile tanıştığını ve onu ta.ş yağsa alacağ'lllı.. ifitiyor musun, tenden bunu bekliyordum. Geno zabit arlık memnundu. Ara -

lıkta, Rat!a ile evlenmesine izin de çık~ 
mış, buna dair resmen fırkaya yazılan 
tahriratı da koynuna koymuştu. Nikah 
!arını, varır varmaz orada kıydıracaktı. 

İdarei mahsusanın, İstanbul, İzmir, 
Girid, Trablusgarb postasını yapan 

(Nim~tihüda) vapurunda iki tane ka • 
mara peyledilcr. Vapur biraz eskice 
idi. Oldukça garib bir de tarihi vardı. 
Bundan dört, be.~ sene evvel, Avustur
ya Loyd kumpanyasıntn malı iken ve 
Mars adını taşıyorken, bir gece Boğa· 
ziçinde Çubuklu önlerinde meçhul bir 
sebebten dolayı tutuşmuş ve batmıştı 
İdarei rnah--usa onun ankazını satın 
almış, yüzdürmüş, makine kısmı sağ · 
lam olduğundan. tamir ettirmiş ve ken· 
di tekneleri arasına (Nimetihüda) 5'J .. 
mile Hh~k eylemişti. Memaliki Osma• 
niyenin uzak bö1gelerine devletin res
mi postasını bu vapur götürüyordu. 

Bir Perşembe günü öğle vakti Tala~ 
anası, Rana VP Hünnüz, Sirkeciden 
bir sandal1a vapura geçtiler. Yenicamf 
minarelerinden müezzinlerin sesi mü
minleri nanuıza çağırırken de, Nimeti
hüda palamarlarını çözdü, Marmarayıa 
doğru açıldı. 

Rananm ağzı kulaklarına vanyordU· 
lstanbuldan aynldığma, kendisi içiJJ 
pek fena hatıralarla dolu o muhitten 
uzaklaştığına memnundu. Gidecek1erf 
yerin neresi olduğunu bilmiyor, fakat 
şimdiden seviyordu. Talatla biribirle" 
rine orada daha yakm olacaklarına kıl" 
naat getirmişti. Ayni zamanda, taşraOS 
bir yüzbaşı karısı o1mavı ~ururunu otq 
şıyacak bir vazivet ta lfıl<'ki ediyordu· 

Sara hanım daha sakindi. Havatınsı 
doğdu doğalı hak"m olan tevekkül, bil' 
tün h"slerini tanzim etmekte, ne fazlıl 
teec:sür<.>. ne a~ fazla heyecana meı d~ 
vermemı;?ktc idi. . 

1 Talat da eski ncş'esine. şataretı~. 
kavuşmuştu. Rana ile beraber, kıç git 
vertesinde birer sandalyaya yerleŞTl'l~~ 
ler, Hürmüzlc şakalaşarak vakit geÇ1 

riyor lardı. 
'Arkıuı varJ 
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Uludağda bir Pazar günü nasıl geçer? 

Ula Jaitla eahahleyin lrtıyakevintlen gıkı, 

UlutlağJa lıaytrlıçı hızlarımız 

lllrıdaldan 11öriJıditla: (Çam, mü~iA, 11,m,lilı ve kar), (Otelde bekarlık: Eldiven tamiTi), (Bur.anua en 
· iyi lcayalıçılaruulan öjretıraeıı BcıJlan •aad•t) 

.. 

1)anyanın en ltlJçüJı ltayakçuı T o• 11, Uludaitla yaaınm rökorunu 
kırmaicı liastl'lanıyor 

BiJyiJlt otel salonunda iatiralaatı Direktör Bayan Nemide, Bayan Ridel, 
profesör Ritlel, lıa.yalı.gılık lcclercuyona ikinci bafkanı llyas Sınal, 

meteoroloji itfcuyona ,ali Ekrem ue malamririmiz 
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Gazi Erutit:IW talcbainln ıabah talimi 

Uludai yolunda bu ıporcu genç! 
1 
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Mevsim karikatürleri 

Doktor - Bu on birinci gripiniz, gt!
lecek gripte para almam, bir .senede 
on iki defa gripe tutulan hastalan
ma., on. ikinci vizite11i hedi'.!le etmek 
adetimdir. 

- Fa.kat doktor evde hiç hasta yok. 
- Bayan siz yabancı olmadığınız 

için. geldim, bir hafta .sonra grip .sal
gın bir hal alaca.'lc, o zaman iki mbli 
ücret alırız. Siz fimdi baktın" <fıı 

( RESiMLi FIKRALAR )
1 

Susamak için 

·* Ne numara 
Mağazanın mendil tezgahında talışan 

satıcı kız müşterı· 

ye sordu: 
Istediğiniz 

mendiller ne bül
yüklükt~ olsun? 

- Kırk iki a -
yakk.9.bı giyerim. 

Şapkam elli .ekizdir. Eldivenlerim yed! 

üç çeyrek, fakat ıimd.iye kadar ne nu

mara mendil kullandığıma hiç dikkat 

et.medim. 

* Bu sefer 
Genç kadın. kendisine kur yapan er· 

keğe baktı: 

ucuza gelsin. 

- Geçen gün 
buluştuğumuz za· 
man bana ilanı : 

• · ı· · s· 1 
__. ................. ·-·--·---···----·-· aşKetııU.Ş ınız... ı- ., 

(....,_S_U_A_L __ C_E_V_A_B _ _,) =ı öyle kızmıştım \ ., -~ -
Sordu söyledi ye:ğ~::ı. yüzden bu sefer ilAıu aşketml· 

Sual _ Girdiği evde kavg.ı çıkaran - Ne zarar var .. siz gene ilAn aşkedin, 
kimsenin adı nedir? geçen seferki te'crübe idi. bu sefer belki 

Cevab - Züğürtlilk. kımıanveririm. 

* Yazık 
Sual - Yanında sigarası olmıyan a

aam, ne vakit sevinir? 

Cevab - Bir tanıdığı sigara istediği 

vakit. 
Kadın söylüyordu: 

SON POSTA 

Aile karikatürleri 

• 
-. 

- Kocacığım, artık köpeğim acına 

alqtı, alqama evde yemek ıtit1ebfür
Bin. 

Misafir gittiğim yerde; kanmın bu 

a.Jqa.m biraz rahatsız olduğunu, bu 

yüzden evden çıkamadığını, kendile-

Tinden özür dllenı.emi benden rica 

ettiğini söylerim. 

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

Şubat lt 

Hırsızlık Ansiklopedisi 
(Bqtaratı 1 fncf ıcım~ı:t.ıJ altın suyuna batınlml.J bakırdan bır 

parasını kaybettiğini iddia eden. hariç- züğü, tabii üstündeki taşları da cam 
ten gelen adamı aramak ister. Gene gü- mak şartile, tutuştururlar. Bu sırada 
rültü başlar. Nihayet onun kendi cüzdanı başkası da bizim açıkgözün yanına 
ortaya çıkartılır. Hep beraber paralara lqır. Me.sell Yahudi taklidi yaparak 
bakılır. Bu sırada sahibi görmeden para- - Şu adamı görüyor musun? der. 
lar yerlerini değiştirmif olUTlar. Zarfçı, linde birkaç yüz lira değerinde bir 
arkadaşına. yavaşça: zük var. Fakat kendisi bu kadar kı 

- Sen HVUf, otelde bulUJalım. Para- dl.dutunu bilmiyor. Yanına aokuld 
1ar elden gidecek. Bu adam yakamı hı· Lilt.in, Musevi olduğumu anlar anlaıı 
rakmıyor. Paralarınuı fimdi de bende ol- aldamnm diye bana açılmadı. İster ı 
duğunu iddia ediyor, der. bu kelephi bçırmıyalım. Benim yan 

Bu muhawreler esnasında karakola da elli lira var. 'Oste. l8ll de para koY, 
gitmek W1arı ortaya atılır. Ellerine ge- pazarhfa girlf. Böylece ytlzüjü kap 
çen serveti kaybetmemek için biç;1re hm. Sonra gid.ar, utar, parasını pa 
taşrah hemen •vuşmala bakar. o. be- prız! 

davadan gelen aıervetin hillyasını yapa- Bizim sözüm ona açıkgöz geçinen 
dursun, zarfçılar da buldukları avı pay- dil. mal bulmut mağribi gı"bi. tavcı 
laşmağa koyulurlar. arasına karışır. Onlar, paurlıt ede 

. B~ada, _okuyucularımızın bu yan fle sunlar, birkaç kişi daha peyda olur. 
bırlikte gordükl · t b" · en en eresan ır resım lar da, yabancı kimseler değillerdir. 
hakkında izahat vereceğim: zin anhyacağınız tavcılann k:ızıftıno 

Bu .resim, meşhur Vehbi. San İhsan ve nd'ır. İçlerinden biri yüz lira llfım tı 
Arab Sabri adlarındaki üç zarfçı arama · •tm -~~-.. "'"' d çJ ı.şı ez. 3 ~~... muayene en ge 
provası yaparlarken alınmıştır. Ortada Sonra. sahibine dönerek: 
bulunan San İhsan, enai rolündedir. _ . . 
Sağdaki Vehbi. soldaki de Arab Sabndir. - Ben yuz bef lira verıyonım. de 
Her üç sabıkalının haberlen olmadan bu Bu arada ikinci bir b7.tstıncı ort 
resim çekilmiştir! Fotograflarım okuyu- çıkar. O, yüz on lirada karar kılar. ~ 
culanmızla beraber cSon Posta• da gö- ken blr üçüncü daha zuhur eder. Yü~ 
rünce hayret edeceklerdir! haraç mezad, yüz yirmi. yüz otuza ka 

yQ.belir. 

Tavcıhk Bmm açıkgöz. bu tehalükü görür 

Çarşılarda. pazarlarda ke!epir arıyan mez, hemen zeklsını ffletir. Böyle 
bazı açıkgözler vardır. İ§te, bu açıkgöz· yağlı kuyruğu ne elden kaçırmak 
leri faka bastıranla:-a (avcı denir. Tavcı- ne de kimseyi ortak etmek. KıymetU 
lığa kurban gidenleri tarif etmek ister- zflliln sahibine, yavaşça: 
sek, kendilerini Eflatun zanneden bu - Arkadaş. gel benimle, der! Sana 
kuş beyinliler, cDimyata pirince gıder- kırk lira vereceğim! 
ken, evdeki bulgunhn olanlar> dır diye- O nazlanır, beriki yüz elliye çıkar. 
biliriz!. züğü, sahibinden ad'eta zorla. yal 

Tavcılık ta tek başına yapılmyıan, mu- yakara alır, paralan ayar. 
hakkak başkalarmın yardımına ihtiyaç Bu alışverişten herkes memnund 

( H Q Ş S Ö Z L E R ) gösteren, hattı cşeriki cürüm. leri meb- Vaktaki yüzük bir kuyumcuya g~ 
... ____ ....,ı.._ ________ ,,_ zul olan bir hırsızlık nevidir. rillr. AçıkgöT.e: 

Sardalya Kelepir peşine düşen açıkgölzer .altın - İki liradan beş para fazla etmez. 
saat, pırlanta yünik. küpe gibi ziynet nir. İşte, o zaman Hanya ile Konya 
eşyasını yok pahasına kapatmak i~in, laşılır! 

Yeni evli kadın, akşam işinden eve ge
len kocasını karşıladı: 

- Kocacığım bilsen sana ne yemekler 
hazırladım. ' 

- Ne yemekler ha21rladın? 
- Komşulardan, balıkların çok taze 

olduğunu duymuştum. Hemen gıttım bır 
kutu sardalya aldım. 

* Dövi" şmüvoruz 
Sokakta iki kişi yumruida,ıyorlardL 

Polis gördü: 

dükkanlara uğramazlar, başlan sıkılmış Açıkgözümüz de Polis Müdüriyeti 2 
adamlrı alnnan sıra kollarlar. Halbuki cl şube 3 üncü kısmı memurlanna 
asıl kollanan kendileridirler. dinl anlatmağa koşar! 

Tavcılar. arkadaşlanmn birinin eline, (Arlcon tı 

~ in~~er3~Öiı.~~~6~i~E 
(Baftanıfı 1 iftCi sayfada) 

Sual - Ömründe yıkanmamı2 bir a
öam evleneceği gün yıkanmak için bir 
Jıamama gitse, hamam da kalabalık o1sa 
ııe der? 

Cevab - Bugün ne kadar çok insan 
evleniyormuş. der. 

- Dövüş mü ed!yo.rsunuz? 
Birbirlerini yumruklamak!:ı devam e

kadının diyorlardı: l - Hayır bay pofü, dövüşmüyoruz, dö
vüşe mani olmak için çah~ıyoruz. 

- Bir erkeğin 

kalbine bir kere 
aşk girmesin, en 
çirkın kadın gö
züne dünya güzeli 
görünür. 

Erkek 

'!'ili-kiye radyo difilzyoa poda1an 

Ankara radyosu 

D~LGA UZUNLUr.'t'J l ratlara yaklaşır yaklaşmaz patlama 
cağı için, selamet bu ikisinin birb 
den aı.ami derecede u7.8k kaı.um~.u.ıı 
dır. Sual - Bir insanla bir deve arasında yüziine baktı:1 

ne f.,rk vardır? - Yazık! . 

Cevab - Deve yemez. içmez çaltŞlr. - Neye? 
insan çalışma~an yiyeme~ t~emez. _ Aşık değilim der 

Sual - Bütün kadınlar nerede aynl ---·- ·······--···-----

aerecede güzel görünürler! Gun:ın karikatürleri 
Cevab - Karanbkta. 

Sual - Ckce karanlt'kta sokağa çıkan 
korkak adamı kim takib eder? 

Cevab - Korku. 

Sual - İnsan hangi hastalıkla iftiltar 
edebilir? 

Cevab - Basağrısile, çünkil, bir başı 
olduğuna del!ilet eder de. ' 

Sual - San saçlı bir kadın neye ben
:zer? 

Ce,•ab - Tavcının sattı~ altın yüzü
ğe .. hakiki mi, sahte mi belli olmaz da .. 

Sual - Kıskanç kadın, her uman ne 
aua eder? 

Ce rab - 'Mıl'kineden hfımetciler icad 
edil.sP de, evimize bir tane alsak. diye 
aua f'der. 

Sual - Gramofonla radyo arasında ne 
fark vardır? 

Cevab - Riıi sah!b!nht kevfine tAhi· 
~Ur. o ne isterse onu çalar, öteki kendi 
keyfine göre çalar, sahibi istesın isteme
sin dinlemeye mecb'Jrdur. 

Su 1 - Akıl akıldan iistündür, bunun 
ırk in· iddia ed bil"r misin? 

Cev:ıb - Ederim. akıl akıldan aşa -
ğıdır 

Su l - Efk.rlı olmak çok fena ~ey de
ğil m? 

Ce b - B • kis, bazıları bir tek fikir 
b e b amıy lar. 

Sunl - İn n, bıçaklardan hangisine 
beru: r? 

Cevab - K maya: iki yüzlüdür de. 

*** 

- Radyoyu ıöktükten sonra aklım11 

geldi. Cereyan kesilmişti. 

- Karım, radyoyu kes.. dedi. 

* iki cins 

1~ 11L 183 K~. t• X.. 
Q . J9 74 m. 15195 Kca. 20 X.. 
:P. S1. 7t m. 9485 JCca. IO JCw. * Ve nihayet Buckingham Palas 

Pl!!RŞEMBE - 11/Z/31 feranmım üçüncü bmu olan & 
Kadın kocasına sordu: / 12.30: Preğram, 12.35: Ttırt mftztlt - Pl. milli emniyet kabinesi: Bu lmbine; 
- Bu yaz acaba lıangı §Clpkalar moda 13: Memlekc~ N.at Ayan, ajan&, meteoroloji Ianndan biri liberal muhaliflerden, 

olacak? haberleri. 13.10 - 14: Mtislk (caZband - Çt- • • • ,... .. Y"H • .- d b .. de Stamp 
sı ışçı t'°4 -.ın en, ın 

Kocası güldü: ganl, IJantoı orkestrası. 1830: Protram. -stakil ilmak - teşekkül ec 
- Ben biliyorum. 18.35: Müzik (Solistler - P1.), 19: XooUfID• mu 0 uzere 
_ Sahi mı"'? (Ziraat saati), lP.15: Türt miizllt - dnce cektir. Sıkışık bir vaziyette ka 
- Tabii sahi. İki cms şapka görece· saz suzinak faslı - Safiye Tok.ayın iftlraklle>, için bu şahsiyetler evvelden seçil 

ğiz, bir kısmını sen b~f{en:p almıyacak- 20: Ajana, meteoroloji haber1ıeri w zlraat ler<Iir. Böylece büyük kararlar a 
sın, bir cinsini de b'?ll paraya kıyıp sana bol'83Sl (ftat>, 20.15: Türk mnzı11. Çalanlar: sal8.biyeti, hiç bir nezaretin mes' 
alarnıyacağım. Vecihe, Cevdf't Çağla, R. l"ersan, K. K. Bey- yeti altında olmıyan ellere tevdi * hun. Okuy!\nlar: Sadi Hoşses, Müzeyyen Se- miş olacakbr. 

G ") nar. ı - Ando~ usta - Hüseyni peşrevi. 2 -
ene ag ıyorsun Cemil bey - Hüscyn1 ~rkı: (Görmek ister * 

Anne, çocuğunun yüzüne b:r tokat vur- gözlerim he?L 3 _ Nuri Şeyda _ Htı.seynt p.r Sözümü bitirirken ŞU noktaya da 
du. Çocuk ağlamaya bas~aı:IL Anne acıdı. kı: (Gel beni va_,!ınla pd et), 4 _Hüseyin ret etmek isterim: Bütün bunlar 1 
Çocuğu öptü, çocuk gen~ ağlıyordu. An· Fahrettln _ ııarn: (Merhamet Jel), ı - en 19ı7 deki acı tecrübelerin 1918 de 
ve: det Çağla - Keman tatstml. e - ............ - masını icab ettirdiği fevkalade teC 

- Gene ağlıyorsun, dedi. bak öptüm Hüseyni .. flrkü: (Dağlan qmadnn), 7 - ...... ler nevindendir. Arada bir fark 
banfbk. Hüseyni tfir"-: <Yatın gel yatına), 8 - O zaman donanmamızın siperi a 

- Şey için ağlıyorum anne. neye an- Mshmoo CcWeddln pap - fsfabaD ııartı: d .. v hazır:ı-nabiliyorou:k. 
l ocu'.kl t k t

, d' b" a agır· agır .lö 
ne ere. ç ~ o a .uın ıye ırer mııı biçare senlnl, 9 - Arif beyin - istahan . - - • h '----ti 
k ı 1 is gün ıse ustun bır ava Au v v'IC: 

o yapmış ar. şarkı: CCal"~'- hutyet mt nr>. 10 - ta - sında teskilatsız, lidersiziz. * hıın tl\rtil: (Feslegen! etd.lm efil bltt1), 11 - • h ınd berl 
Ucuz Rahml beyin - Bayatı An.ban şartı: CBa.n& Geçen Eylül b~ :an ant da 

noldu ddlş~ü. ıı · Memleket saat lyan. 21: boşuna aylar geçırdik. Fakıa 
Güzel kadınla; aı güzel kadın karp- Konuşma. 21.30. Esham, taıhvfllt, tambt _ kit bitmemiştir. Halk; istiklal ve a 

lnştılar, az güzel k:ıdın o ijn her zaman-
kinden güzeldi. Güzel kadın baktı: yo - nukut bor~ (flat), 21.30: Mllzik - CB- uğrunda cesaretinden, canUı'lı~ 

_ Bugün güzelsin! dlb 8ezP.n tarafından Vlolonsel aolo), Anton hiç bir şey kaybetmiş değildir. 

- Bir güzellik enstitüsüne &ittim. Rublnsteın - sonata opu.s 18 Cemal Reşid • Omuzlarında bugünün idare 
- Kaç lira verdin. Piyanoda refnnt eden. 21·~5 : Müzlk (Ope - li etini w akta olanlara h"tab 

On 
ra aryala.rı - PL) 22.15: Müzlt CKilçük or - Y şun 

- · yorum· 
_Ucuz. ben bir lira versem kAfi ge- kest.ra - Şef: Necib Aşkın), ı - Kutsch - Ma • • cıı.r marşı. 2 - Malnzer • Vl,yanarun çama _ Francis Drake ( ) nin '\i 

lecek:l ŞU" yıkı;.yan kadınlan (polka), 3 - De Mlc- yayı dolac:ırken tayf ına d ği * hell - Hasret. (Serenad>. ' - Gebhardt - Kac cBirılcşelim, tek vücud o a m • 
Rob n vaı - <vals). 5 - La.utenschla.ger - h ba-

har (.ArjMtln serenadı>, 6 - Kutsoh • ı., - Çevren: Neyyir K 
Erkek. elinde bir kutu ile eve geldi: 
- Bir rop aldım kar1cığım. 
- Sen ne iyisin, beni düşündün hn! 
- Seni mi? .. Hayır, kcndımc bır rop 

döiambr aldım. 

panycl kaprlçyosı•. 'l - Müllcr - Küçfik so -
rennd. 8 - De Mlchell - Şen sercnnd. 9 - <• JFrnncls Drake: (1540-1595)de 
Bucaıos& - PE>Stalozzn'nın Clrlblrlbln şar - bilyuk blr İn"'lliZ gemicls dlr. D nyn 
kısı, 23.15: Müzli: (Cazbnnd - Pl.). 23.45-24: dolaşanlardandır. İspanyollarla har 
Son ajans haberleri ve :rarmti prolram. l>uyük muvaf!aklyetler kazanmı.şt.ı. 



il Şubat .&ON POST& Sam ıı 

lyt bir mide, iyi bir hazım, 11hhat 
Te neş'e demektir. 

Mide ve baraaklan bo~albr •• 
HAZIMSIZLIK VE EKŞILIGI 

SABAHLARI AÇ KARNINA 
bir kahve kqıiı alınıraa 

Mazon MEYVA tuzu 
MiDE VE HAZMINIZI ııf derir ve vilcuda ferahlık verir. 

MAZO Mi en!n KABIZLIG 1 
Hiçbir mOmssll mtıst8lızarla kıyas 
kabul etmoz mtıkemmelf yetini tak
dir edecek ve arkndaşlanmza tav-

EKŞlLtK ve YANMALARINI 
ve B A RSAKLARI 

defeder. Bugünden bir fite siye edeceksiniz. 

MEYVA TUZU MAZON MEYVA TUZU MAZON ismine HOROZ 
a1mak1a dDzeltilir. 

Te•r Hava 
15 yaş na 

yakan zehirleri giderir. 

urumu 
stı 

alınız. 

İngiltere e silahlanma 
fahsisrtı 

2 misli ~rtırıhyor 

markasına dikkat. 

9 senedenberi s··t ve 
meyvayla yaşıyan genç 

(Baştnrafı 1 inci sayfada) e.tölyesinde jyapfunaıkta olanltr bitince (Bcıtt<ırafı 1 inci ıayfada) (Başta.rafı ı inci sayfada) Muhatabım istihfafbı g-Jlümsedi: 
flbmak üzere tesis etmiş olan Türk Ha- 1939 senesinde 268 p!Anörümib olacak • Bu kitabdan anlaşıldığına göre 1939 _ Bu delikanlı dokuz senedenberl ağ- B b'lfıkis . . . b" .. 
u Kurwnu Büyük Şeflerin direktif ve tır senesinde. evvelce programda tesbit e • - unu 

1 encrJımı. utun in. " 
trşaıd!Larile Fuad Buka gibi muktedir, v~ Bu sene Türkkuşu motörıtl tayyare pi- dilen müdafaa ve hava te!lihatı masraf • zma y~ek n: an;k ;uı. ~oğ~rd h~e sanlardan yüksek bir hnle getirmek içtrl 
(lz.e.riru? aldığı vazifeyi tam bır anlayışla lotu 145 olaca:ktır. Halbuki iki sene ev- ıl:arının takriben iki misli fazla ıarfedi- meyva oyma · un an aş a ıç yapıyorum. Kuwetten düşmeği bir tara-
b~an bir şahsiyetıln riyaseti altında veL yani 1937 de yahıız 32 motarlü tay- lecektir. birA t~:2'emiyorğ: d b' f d dik. Dik fa bırakın! Kendimi en mugaddı gıda ... 

k d la al.k e ya .. e pı'lotu va.,.dı. Müdafaa işl ..... -, •ı'vil halkın mnda • ~,.yeme ın e ır 80 ra a i · · · larla beslenen insanlardan daha kuvvetY. 
ve bütün Tür vatan aş rının a a v •· • ...... ~ .... • u kat ettim. Delikanlı ne çorbaya. ne de et- hissediyorum. En ufak b' h t lık g 

l -1- - , , ak b 'çinde Tü'rkkuc:unun 1936 da •n,.ak üç tayya- faası da dahil ohnak u"ze-, 580 milyon • ır asa e • eevgisi e ~rşıı::ı.nar on eş sene ı il' "' "' •" l:i ıspanağa el uzattı. Galiba iki portakal rirmedım' Her mahrumı'y-' l..- t 
tahmin ve tasavvurun fevk~nde inkişaf resi vardı. 1939 !eneshıde bu tayyarele - sterlin, hava teslihatına ise 200 milyon 3' • c: ~c muıutveme 
.... .....,;.,, faydalı olmuş bulunuyor. rin rakamı da 42 ye çıkarılacaktır. sterlin sarfedilecektir. yedl. edebilirim. Tam bir faaliyet halinde iken 
...... u;ı B ~ Sa'bahle~ berrak bir güne .. ş Uludağı. n. açlık denen insanın cnerJ' i.smi, çah~a 

Ankarada ilk toplant ..... nı yapan Kurum Par~c:ı"ıt att...-alan da bu son sene • un~an başka, in111asına baıılanmlJ o - j - 1 "--.;).... --ır· ıuıu :r :r üzerine aogmUftlı. Cknç er, suveterlennı zevkini frenliyen mide sızısını du,rmam. 
daha ilk gününden itibaren halkın altı • !erde artmıştır. 1937 de 1782 atlama ya- lan yedi saffı hıtrb gemi.sinden maada uı ak. bel k d 1 k .J 

ı..---· kısa b' d T" pı1 ...... ..+ır. 1938 de 3078, bu sene programa iki tane daha, lh.... tayyare gemisinden bile fazla b ar yarı e 
0 

ar çıp n Bundan dolayıdır ki midem için değ11, 
~ toplamış, ır zaman a ur • .... ~. d "'°i' dışan fırladılar. insaniyet için çalışacak daha fazla za " 
kiyeni.n bütün vilUyetlerinde, kazalarda, göre paraşütle atlama sıyısı 7000 e yük- maa a bir tane daha, iki distroyer filo- Aralarında 0 da vardı. Dokuz sene • man bulabiliyorum. 
nahiyelerde, hattl köylere teşkilat yap • sel<?cektir. su, yhmi yüksek. süratli takib gemia Ye dir dünya nimetlerinden ancak tabiatin - İnsaniyet hakkında fikirleriniz var 
mı.,.+,.,. 1936 da 60 olan paraşüt, 1938 de 131 e altı kruvazör tezg!ha konacaktır. d i'~· ~ bilAvasıta verdikl€rire geçinen genç tale- emek ~ .. neler düşünüyorsunu, neler 

1935 te Başvekfilette bulunan Milli Şef ·ılanıştı. 1939 da 177 yi bulacaktır. ::"'"~i' senelik plarun tatbild için evvelce benin vücudü her gün et ve sebze yiyen yapmak tasavvurundasınız? .. 
İsmet 1nönünün, Kurum kongresinde, Kültür Ba'kanhğı e1işi öğretmenleri hukum~e verilmiş olan 4.00 milyon li - arkadaşlarmd~ hiç w aşağı değildi Ga-
trad ettiği, bütün vatnndaşlara hava tch- 'çin Türkkuşunda açılmış kurslarda ye • ralık lstrkraz salAhiyeti, fimdJ 800 mil - •:ba kayaklanmı fdl kullanamadııw.- Davasını teşrih eden bir avukat cıddf.. 

b
" .. k k ı · d yon ,.k ı ktır ~ • P 6~ yetile, kayak sopalarını kara mıhladık • 

Jdkesinin ne olduğunu utun ·or unç U· tişmiş olanların sayısı da 1939 senesın e a ,. arı aca . 1 · ere arlanmı~ım. 0 zaman be-
l.ile açıkça anlatan ve onları Türk Ha - 450 ye çıkacaktır 1937 senesi Nisan ayında flln edilen çını kalyd yuvak ',.{., lmesinl tan sonra kollarını açarak konuşmağt · b n ırm ı:r-· yanıma ge ve- başladı. 
va Kurumuna aza olınağ!l. davet eden Türkkuşu pilot dersleri o kac?ar tekamül ~ş ~nelik müdafaa plamnın tahakkuku sile addederek kendisile konuştum. · 
nutku. memleketin her tarafında Hava etmiştir ki bu sene Harbiye mektebin - içm bır mi}yar beş yüz milyon lngilı:ı l'i· _ Pek merak ediyorum. dedim .. Niçin - Bir hayat buhranı içindeyiz. Niçm 
Kurumuna karşı olan alakayı büsbütün ~n bJe Türkkuşuna talebe yollana .. rası m~sra! tahmin ed'ilmi~ti. Halbuki. dokuz senedir yalnız süt, yoğuro ve mey- didiniyoruz, niçin uykusuz kalıyoruz. nJ
f.azlalaştırmı§, birdenbire memleketin caktır. ~::ıha şımdıden bu senenin mutasavver va ile yaşamağı tercih ediyorsunuz? çin üzülüyoruz, niçin eziliyoruz; bunla • 
her tarafında faaliyet hızlanmış ve kı:;a Sulhta tam manasile sivil bir teşekkül ~n. aatı ~n dahil olmak Qze-re, üç se!'le Gülümsedi. Tebessümü Uludağın gli • ırın sebeblerini biliyor musunuz? .. Ben 
bi:r zaman içinde Kurumun varidatı bir fok.at harbde or<iuya yedek bır kuvvet o- ıç.'nd.e bır milyar 300 milyon lira ıarfe- neşi gibi pek çabuk çekildi. yerini ciddt size söyliyeyim: Hep midemiz için .. tzı,. 
kaç misli artmıştır. Hakikatler1 halktan ' acak Tür'kkuşunun faa.li'yetlerini Türk d lmış olacaktır. mimikler aldı: sanlar yalnız midelerine düştüler dene .. 
saklamaktan nefret duyan Büyük İsmet Hava Kurumu idare etmektedir. Ve Tayyare inşaatı yanf1 _ Bunu .sizıe böyle ayak üzeri, birkaç bilir. Bütün didinme daha iyisini yemek 
lnanünün nutkunun halka. hitab edenı Türk Hava Kurumunun en şayanı tebrik Lo:ndra 15 (A.A.) _ Sunday Expren dakika içinde anlatamam. Çok uzundur için ... 
w bizdeki tayyare ihtiyacının şiddetini faal~.yetlerinden biri de bud~r. . gazetesi. 1ngiliz tayyare inşaatının bir _ ıebebleri... Bir hayat buhranı içerisindcriz. dedi?Q. 
anlatan kısmı halka nasıl ders verici ma- Tü~{k H~a K~ru.~un.:ı butün mıllet kaç hafta içinde Alman tayyare inşaatı- _ Mesel-AL Bir iki sebeb söyleseniz? .. Evet, insan :insanlık yolund'.an ayrılmJf 
hiyet almışsa cBana bir buçuk milyon vardım etmektedir. Tü:Juyede hemen her, nın scviyesine çıkacağını yazmaktadır. _ Bir defa midemi abur cuburla dol • bulunuyor. İnsanlık için çalışanlar azal· 
k1fi bulunuz ki Kuruma sene:ıe yirmi li· kes Kuruma azadır. Türk Hava Kurumu Yaz sonlarına doğru inşaat Ahnan Jn- durmuyorum. Saniyen bu bir irade me- dı, bütün düşüncemiz, bütün gayemiı 
ra vererek aza olsunlar ... İşte senede o • on beşinci yılına girerken Kurumun mu- şaatını geçecektir. Bazı eksperlere göre se:k?si .. dokuz senede iradem çelikleşti. hırs halinde midemize bağlL. bu mide 
tuz milyonluk bir hava bütçesi!> cümle • basebesine şöyle bir bakıldığı 2alllan Almanya crzaman İngiltereyi takib et • Şimdi benim için kınlınıyacak yenilmi- meselesi 'bir hayat buhranı doğurmuştm. 
im de Kurumu yeni azalar kaydedebil- Türk milletinin nasıl canla başla memle- mekte güçlük çekecektir. yecek hiç bir kııvvet yoktur. Zira insan- Tabiatin bize verdikleri ile iktifa etme. 
inek için faaliyete geçirmişth-. O faali • ketine bağlı olduğunu görerek göğsü - F ı h · · ba d lık k 1 mek. bu buhranın başlıca sebebidir. Be1I ranıanın yeni tayyareleri ar er ışın §ln a aç tan kor ar ar. , 
yet 1935 denberi her sene artan muvaf· nıüz iftiharla kabanyor. ~emek benim için ehemmiyetsiz bir ıey.. insaniyete daha fazla hizmet etmek.. in· 
:f.ak:iyetlerden alınmış şevkle daha fay • Çünkü Türk Hava Kurumuna mille • Vaşington 15 (A.A.) - Fransız sefare - b' d f " - - b~ ,_ nl saniyetin tedavisi çok basit olan bazı y• 

ır e a gunumun ı.TÇOA. :.aama a.nn'lj • •• • 
dalı olmaktadır. ttmiıfn tebern.ılar -w ianelerle yaptığı tinin bildlrdlğiııe nazaran, Fraruıız hava yemek yemek için feda etmiş olmuyorum. ralarını tedavi etmek içın bu re3ımı. ~ 

Türk Hava Kurumunun varidatı iane- yardım hakikaten kendi iktısadt vaziye- heyeti ~~ini .. ir.irmiş ve Amerikaya Zamandan tasarruf .. irade kudreti.. ta • kib ediyorum. Nefse hakimiyet. çelik bfl 
lerdir. Tayyare piyangosudur. Mahsulatı tinin kat, kat fevklndedir. beş yüzden fazla tayyareUk yeni bir si- biatin verdiği ıeıylerle tagaddi .. nefse ha- irade, ilk kazançlarıdır bu rejimin .. 
ar.ı!iyeden ve maaşlardan ald"ığı yüzde Tüıık. milleti bugilne kadar Hava Ku- pariş daha yapmıştır. kimiyet.. gırtlak deırdıni en son pllna Bilmem ayak. üzeri Size fikrimi hülAs~ 
ikidir. Senede yirmi lira veren azaları romuna 70,000,000 lira yardım etmiş bu- Diğer taraftan saılahiyettar bir kay • atmak .. nasıl?.. edebildim mi? .. 
Tardır. Daha az aylık veren yedek aza- lunuyor. Bu hiç te küçük bir rakam de- naktan tasrih olunuyor ki, bu yazdan • - Fevkalade. yahıız beni meraka dü- Bu sözleri söyliyerek elimi sıkh. So ı 
lan da vardır. ğildir ve şayanı tebriktir. beri Fransarun Amerikaya yaptığı sipa- ffiren bir nokta var Bu rejim sizi lruv • palannı alıp ken<lini kayağile yokuşa 

Bütün teşekküller bulundukları ma • Suad D""""""• ~ler 200 Curtiss avcı tayyaresi, 100 d~ " -· -.. vetten U§Urmüyor mu? .. Enerjiniz ne şağı ~ıraktı. 
banin iktısadl ve içtimat vaziyetil~ uy- --- Glerunartin hafif bombardıman tayya • .a1 d 
~mfu~e~~p~t~rn~~r N'Şid, öldiJgvU re~~~~~e~anh~fb~b~sa=e=m=e=.·=~-~=======-~~=====N=u=~=t=S=·==C=~=b=n~ 
tertib ederler, bunlar da varidat bırakır. dıman tayyare.si ve lOO kadar Douglaı 14 000 ı ı· ld ? 
Sonra zengini-erimizin büyük teberrulan hakkında çıkarılan markalı hafif bombardıman tayyarelini ' t_ lln ıra ne Q U. 
da büyük bir yekfuı tutar. Otuz Ağus - ihtiva etmektedJr. 

tostan itibaren bir hafta tayyare bayra - şayiaları tekzı·b ed·ıyor 55{'0 tayyare 
lnlıc:fır. Otuz Ağustos günü postalarda Meb'unn mec!ismde hav<1. teslihatı 
mektubların üstüne tutkallı makbuzlar Bir buçuk eydanberi tansiyon yüksek- programının ana hatlarına karşı hiçbir 
)'aplfbnrlar, tramvay, vapur ve tren gi- Eğinden dolayı rahatsız bulunan halk muhatefet götstdilmeınişttr. Tayyarele
bi vesaiti nakliyede de ayni makbuzlar san'atkhi Na.1.d tamamen tyileşmı~i:r. :rin sayısını 5500 e çıkannak Inzum ve 
ltul?anılır ve buralardan da epey bir Uzun bir müd<iet eahııede ~z\ikmediği Z&.l'Uretinde herkes tttifak etmiştir. 
para toplanır. v-e hastalığı da bir hayli izam edildiği Libyadaki ltaly&n 8 k 1 · • 

Türle Hava Kurumunun bir vazüesl de için bir çok yerlerde 1evimli una'tkarın kd 
8 

er erının 
halkımızı hava tehlikesine karşı uyanık öldüğü teklinde şayia4r çıkmı1- bu şa - mı an 
buhındurmak, onun Kuruma karşı olan yialar da lnsa bir zamanda etrafa yayıl- . Londra 15 _(AA) İ~gilız diploma -
allka.sını arttırmak için propaganda yap- mıştır. Bu yüzden aan'atkarın ailesine t~ maı:ıfellet ~ ~- ~.ıano - Perth gö
ınaktır. bir çok taziyet mektublan gelmekte, k~- ruşm~nde ngillz buyük elçısinin Lib-

Hava Kurumu Köylü diye hır gazete disini sevenler teessürlerini bildirmek • yadakı İtalyan askerleri ıniltdan ha.klwı
çıkanr, bunu !köylülere bedava dağıtır tedlrler. da maltimat istediğini teyid etmektedir. 
Ye onun içindeki yanlarla köylüye hava Halbuki Naşid tamamen iadei afiyet Malfun olduğu üzere bu askerlerin ınik
tehlOtesinin ne olduğunu ve tayyarenin etmiş olıarak doktorlann sahneye dônme- darı 16 Nisan anlaflllaSı mucibince sulh 
kıymetini anlatır. Diğer taraftan Hava • ~ine müsaade edecelderi günü beklemek- zamanındaki normal mik.dara indirllmif
eılık ve Spor ismindeki mecmu1 da Ku - te , istirahat eylemektedir. Fakat ta.zi - tir. 
l'Umun bir propaganda organtdır. yet melrtublan ve ziyaretleri bu yakın • Ayni mahfellerde tebarüz ettirildiğine 

Kurumun en müsbet !şlerınden biri o- larda o derece sıklafllllştır kl, Naşid cScn göre Kont Ciano, verdiği cevabd'a, Lib • 
~ Türk.kuşu seneden seneye inkişaf et- Posta> dan öl-d"üğ(l p.yialannm tekzibini yadaki İtalyan askerleri mikdarının an -
bliftiır. Ve talebelerin adedi günden güne ric.a etmiştir. laşma mucibince filhakika evvelce nor • 
artmıştır. Türkkuşu, Türk askeri tayya- San'atklr diyor ki: mal hadde indirflıniJ olôuğunu. fakat Tıı-
l"eciliğinin yedekte olan bir yardımcısıdır. c- Her tarafta rahmeti rahmana ka • nusta Fransız .a.skerlerirun fazlal~ 
llarbde vatan müdafaası için hazırlanan vuştuğum söyleniyormuş. Bunu herkes- sebebile son zamanlarda yenidan fazla • 
'I'ürkkuşunun mesaisi sulht:ı tayyareci • ten işitiyor, aileme gelen taziyet mek - laştırılmış bulunduğunu bildirmiştir. 
!ik gibi mod'ern bir mesleğin sivil halk tublarından da anlıyorum. Elhamdülillah Kont Ciano, vaziyet yeniden normal 
arasında taammümünü istihdaf eder. henüz sağını, ölmeğe de şimdilik pek nt- old\ığu zaman askerler mikdarınm da 
Türkkuşunun 1935 senesinde 13 olan yetli değilim! Geçirdiğim hastalık mü • ymden .iru:itDi?eceği.ni ay,rıca. bydqt .,. 

l>IAnör pilotu 1936 senesinde birdenbire tehassıs doktorlarımızın sayesinde tama- miştir. 
100 oluvermiş, 1938 senesinde 311 sayısı- men zail oldu. Şimdi kendimi her za • 70 hin asker 
'11 bulmuştur. Programa göre 193!) sene- mankinden daha ztnde hissediyorum. Bu Uıôyaldakli norm.-ı 1takyan. garnjzonu 
ahıde bunların adedinin 613 ü bulacağı şayiaların daha uzun müddet etrafta ge- takriben 30 bin kişiden mürekkebdir. Ha
~la§llınaktadır. .zinti yapması hoJUma gitmiyor, malum len burada ne mikdar asker bulunduğu 

Yüksek yelken uçuşu pilotlan da Hı35 ya kırk defa söylenilen şey olur. Bunu Londrada resmen söylenmektedir. Fakat 
le.nesinde 13 iken, 1938 senesinde 222 ol- imık bin kjşf söylerse iş eksprese biner. bazı gazetelerin yaz<l'ığı yetmiş bin ra • 
lnuştur. Bu sene için çalışma programına Rica ederim, tekzi"b ediniz. Ben sağım, kamı da yal-anlanmanıaktadır. 
llaıaran yüksek yelken uçuşu pilot sa - yaşıyorum. Yarın l™lr giln sahneye çık- Lo:ndra 15 (AA) - Avam kamara • 
)'ısının 375 e çıkacağı görülmektedir. tığım vakit halk, Naşid hortladı diye ka- sında liberal Robert Trablustaki İtalyan 

1935 senesinde Türkkuşunda ancak 13 çacak! cSon Pasta> sağlığımı lt1tfen ilan kuvvetleri hakkında başvekilden jzahat 
PlAnör varken bu sayı 1933 senesinde 135 ederse beni sevenler kadar ben de mem- istemiştir. 
• çıkarılmıştır. Şimdi Türkkuşu planör nun kalının.• Hariciye müsteşarı Butler, verdilf ce-

(Bqtarafı 1 inci sayfada) lim muamelesi esnasında bu 14.000 altım 
lerinin bütün malzeme depoları ve Şif teslim edilmemiştir. 
li. Aksaray, BeıLktaş tramvay depolan Haber aldığımıza. göre, Nafia VekAletl 
ıtamamen teslim w.bnmlflır. Bütün devir de bu mesele ile yll'kından ali.kadar ollı. 
w rul1m muamelesinin bu ayın 20 sine maktadır. ' 
tadar bitirileceği anlafılmaktadır. 

Tramvay Jirketi memur ve müstahde· 
ml:nin yardım ve ihtiyat sandığına aid 
olan 14,000 altm ha1danda gümrük mu· 
haf.aza teşkilltı tarafından sorulan sua • 
le firket henüz cevabını vermemiftir. 

Vaziyetin bu şekilde inkişafı üzerine 
şirketin, memreket haricine çıkanldılı 

zannedilen bu altınların elaltından böyle 
bir şeye imkln vermemek üzere icab .. 
den tedbirler alınmıştır. 

Gümrük muhat.aza teşkil!tı, aradan beş Ç ki d 
gün geçtiği halde şirketin hlla cevab e er e müstemleke istiyorlar 
vermemesini mAnidar bularak, dün fir -
kete tekrar müracaat etmiJ, acele cevab 
verilmesini istemiştir. 
Diğer taraftan Nafia VekAleti namına 

Tr.aınvay §İl"keti kasa mevcudunu ve me
murin ve müstahdemin yardım sandığını 
teslim alatı komisyona da devir ve tes • 

(Ba~rafı 1 inci sayfada) 
Bu karar suretinde, Çeko-Slovalcya • 

daki ahali kesafetinin İtalya, Almanya 
ve Lehistana nisbeten daha fazla oldu • 
ğu ve halkın iaşesinin güçlükle temin • 
dildiği ileri sürülerek. Çeko-Slovakyaytt 
da müstemlelre verilmesi istenmektedb\ 

vabda demiştir ki: cBerlin • Roma - Tokyo müsellesi, bQf 
İtafyanm 1938 Nisanında Trablusta bu- bir kelime değildir. Lord Pcrth tarafın • 

lunan kuvvetleri 70 bin kişi kadardı. Fa- dan Roma nezdinde yapılan teşebbüs O· 
kat öyle zannediyoruz ki, Ingiliz • İtal _ zerine Kont Ciano, hali hazırda Libyad8 
yan anlaşmasmın imzasından sonra bu 60.000 İtalyan aslreri bulunduğunu teyid 
mikdar mühim surette indirllmıştir. Baş- ve İtaly~ hük~etinin beliti de bu mm • 
vekilin de sekiz İkincikanunda söyle _ takadaki garruzon mevcudlannı arttıra.
diğl gibi İtalyan hükumetinden gelen m~- cağını ihsas etmek mecburiyetinde kal • 

Jt1matta bugün Trablusta bulunan ttaı • mışt.1:· . . 

yan kuvvetlerinin 32 bin kişi kadar ol • Dıger cihetten Berlinden alınan eon 
duğu bildirilmektedir. haberlere göre Alman hava kuvvetleri • 

+ • , nin seferberliği aşağı yukan ikmal edil • 
ıışçı rneb us Jones, Trablustan çekilen miştir. Erkanıharbiyenin 15 Marta ka • 

İtalyan kuvvetleri yerine Alman kuv • d tamaml k "ze e ted · • b ' ar anma u r rıcı ır se • 
vetlerinin getirilmiş olduğunu zannet • ferberlik cprogram. 1 tatbik tm y ka. 
mek için hükUmetin istlnad edebileceği rar verdiği söylerunekteoir. ~a~~:atta. 
sebebler olup olmad'1ğını sormuştur. İngı'lız' mu-şahul · .. h f 1 • • ı'U enne gore, son n ta a• 

Butler, bu hususta hıç bır malUmatı ol- rın e m 'd h"dis · H · . . n anı ar a esı aman adasının 
madığını söylemekle ıktıfa etmiştir. J 1 t f d . 

1
• B . . . apon ar ara ın an ısti asıdır. Çünkü J~ 

e~Iın • Roma • T~kyo mıhverı ponlar bu suretle Hindi Çini ve İngiliz 
Parıs 15 (A~) :-- Fı~aro gazete.ruıın müstemlekelerinin emniyetini tehci:id et-

Londra muhabm diyor ki: mektedirler. 



Şubat 16 
1Z Sayfa 

"Sen Posta,, nın Hiklyesi ıııımıııRll~ P.A PAS OSMAN 

TAYYARECl•N ., EVLENıs·ı I= (Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 
• radarını dinlemedi. cBeı Mısır hazinesi 

kraliçesinin sarayına gönderildiler, diğer 
on ikisini Maltada esir bulunan Karaba
tnk Mustafa Bey adında bir Türk gemi· mal. nice haı.na cevariler, nice guliun 

•mzuıuunm-ıll-11-.UllWlllfth. Çeviren: H. Alaz ffğ ~:11fu:;~~d=r::e~! :~~eyıaıı .. uar> 

Bugün size oldukç" ho1 ve devrimizin seklik.ten mutlaka atlamış olma~ ~hım.. . ~ihaye: pilotun eli cHazır ol!> işare- .Rodosa geldikleri .zaman, adaWar, alh 

cisi satın aldı. Mustafa Bey lrliçü1t Os
manı da satın almak istedi. Fakat Malta 
şövalyeleri onu herhangi bir fidyei ne· 
cat ile elden çıkarmağı düşünmüyorlardı. teknig~i ile alakadar bir hik~ye anlatmak bu atlama işini becanneden sana ızın ver- tını v~rdı.. · k d r1kn· tane Malta koıaa.n çektirisinin o civarda 

ci · kA k' Delikanlı tayyarenın ana ına ~ 
istiyorum. Bu hikiyeyi bana taytyare ' men:ıe ım an Y~ :· .. .. evkalA- rak, verile~ işaret üzerine kendini boş- dolaşmakta olduğunu, bu mevsimde Mı- Osman on iki yaşına kadar Maltada kal· 

dı. On iki yaşında bir manaEtıra verilrli. 
Kendisine bir Osmanlı şehzadesi ve Os-

bir dostum anlatmıştL . . . Hıç beklernedığı ~u gu.çlukten f luğa salıverdi.. sıra gitmenin tehlikeli bulunduğunu, h!ç 
Hikaye ben.im hoşuma gıttl. sızın de ~e canı sıkılan delıka:ılı. B k dakika. b 1 kta bir taş gibi olmazsa. gemiye bir miktar top ve tüfek 

hoşlanacağınızı tahnun ettiğim için yaz· - ~e yapalım, dedi, Şma:e~ klb:~~: suıc::ı :~ti. Sonra, ~ş:aşüi açıldı.. deli- ile cenkÇi alınmasını söylediler. 
mağa karar verdim.. nıak lazımmış, atları~. u a e, .. · · .. ve tatlı bir rne il-

Benlrn tayyareci bir ah'babım vardı. trenim yarın öğleyin kalktığma gore, kanlı, hafıf .bır sura;e 
1 

dı. Y Kırsaılarm hücumu 
manlı tahtının me§nı va ... !.si olduğu öğre· 
tilmi'şti. Müslümanlıfın ıman fart1arını 

bilmiyordu. Fakat hıristiyan olmamak 
hususunda da çok ısrar etti. Nihaye'. par-Bu ahbabım tayyarecU:f:e merak 53rdı- ben de sabahtan eayet erken kalkar, bu le aşağıya mmeğed ~ş a ·kl t k go··z 

' ~ • ...J• ah 'f . de Delikanlı, yere ogru ya aş ı ça, - Sümbül alının zenci inadı tutmuştu. 
rarak. tayyarecilik rnektebıne gu'-uı.. - son vazı emı yaparım.. 1 . ·· ·· ·· daha ·yı· seçmeXre baş1a- Rodosluları dinlemedi. Fakat, adadan a-

.. - · · d M k b - d ·· ·· · en yeryuzunu ı o 
babım bir koylu idı. Mekt:be ıın~e- en e te. ~u _u

1
ru. d d' B "mk .. n dılar. Genç tayyareci, büyük bil' acı ile, çıldıktan az sonra altı Malta korsan ge-

la!-: bir merasimle vaftiz edildi· Dominilt 
dö Sen-Torna adını aldı, Domlken rahib
lerinden oldu. Fakat garibdir. Bu ıef~r 

önce anasile vedalaşmak uzere koyune - Pekala og um, e -· u mu u · __ ,_ bi k .. yü ! 
' k d ını A t'parante.7. şunu da sövlemeliy'iz şimendifer hattından çok UG<ıA r 0 n misi brahim çelebi kalyonuna saldırdı· 

~ maksadı. son ararm an anas n 1 
• w ı - · l:d ğ f k ttL ı s·· b··ı u İbr h. · · · d k d ' · · h · t " an adile h1'tab ..... -.. h d 1 ak· ki aman bizim genç tayyarecini:ı böy- uzennde o u unu ar e ar. um u agı, a ım reıs ve gemısı- e en ısıne yem ırıs ıv 

haberdar etmek ve avır uasını a m • 0 z ,...,:ı,laşt ı.,. 1 .;nsancık.lar · ta f la -1d··1 ed.lm d. B D · ik .. n raht1....1ne . . •1 - b fik · · pek 1 "ksek bir yerden paraşütle atlam,ığı Yere ;raro. )"-'sa, ev er, .. nm y a n vuruşa vuru~a o u er. ı e L u genç omın "' uı 
tı. Ta bil annesı og unun u . rın~ e yu . . . .. ·a se ilme<re başladı. Dir takım insanlar. cOsmanlı Papazı. adı ver'ldi. 
beğendi.. ona muvaffakiyetler dıledi .. ha- canı hıç te ıstemıyormuş .. oyle ya. gı er ç .. w.. •• k b t f k şuyor- Sümbül ağanın bütün servetL ile cariye-

k b. ıkazaya uğramak ihtimali var- kendısmı gosterere. u ara a 0 leri, oğlanları, bu arada Zafire ile küçük Osmanlı papazı İspanyanın meıhor 
yır dualar etti.. aya ır 1 d '- ~ . ·ı ~ .. d ·1a· O 

~llkanlı, kBy kızlarından birile sevi· dt. Sonra, bizim aşık. bu son giinlerie ar ~ ·· d61.ik lı akl yere Oama.n Maltalıların eline düştü. Bu ha- Salmana.. unıversı eıınue gon en ı. • 

'iyonnuş köyu .. ne gidince. tabii ~vdiğl mütemadiyen sevgilisini düşünmüş. yü- d NdihaEyet, f bankt ~ın ay ba:1 bahçe dise Avrupada şu şekilde yayıldı: cSul- rada ilahiyat tahsil etti. Sonra Romayı 
·· . b .. 1 ı · k eğ i tra ına a ı5ı zaman ır • 1 f 1 f kud Si k d """ kızı da ziyaret etmeğı unutma.d1. Dostu- reği pek yufkalaşmıştı.. ışle oy e ır ı . . ·. d b 

1 
d ""·nu far ketti bir a- tan brahimin büyük oğlu şehzade Os- gitt'i, e ~ e o u. ması o a ar ec; ... • 

mun anıattıg·ına göre bu köy dilberı pek bir ruhi halet içinde tayyareden atlamak nın ~çın ek u ~~~ u~d ... ğ k ·k· t .d. k il liahdlik zel idi ki, her görenin üzerinde iyi bir 
. . . d !ay ınsan en\,LQJne 0 ru oşma a 1 ı . . man bir saray entri ası · e ve A ih La k rl 

1r1izel, pek şirin bir şeymii!. Sevdalıların onun hiç te hoşuna gıtmiyor u.. G . _ T. lkt kendı'sı· hakkından mahrum edilerek Mısıra gön· tesir bırakıyordu. Hatt tiyar s a • 
e- _ . . .. enç tayyarecı ayaga !la ı.. - · A k ld oıh. dah. söylen·r 
her ikisi de birbirlerile evlenmeği duşü- Öyle ya, canım; evlenmek gıbı mun- . "tt kurtardı ve '"orulacak su· derilir iken Maltalılar tarafından esir e- sın ona aşı o u6... ı ı . 
ııüyorlarmıf.. 

Delikanlı. kövden., oldukça uzun bir 
zaman için ayrılacağını söyleyince kız 
bu habere hem sevindi.. hem müteessir 
oldu ... 

Sevgilisinin tayyareci olması, genç kız 
için de hoş bir şeydi.. !akat, muvakkat 
bir zaman için de olsa ondan ayrılmak, 
kıza acı geldi .. 

- Peki sevgilim, dedi, dilediğin gibi 
hareket et!. 

Sevdalılar, delikanlının yortu müna5e• 
betile izinli olarak köye gelişinde nikah
lanmağa karar vererek birbirinden ayrıl
dılar .. 

Delikanlı. yüreği ümid ve heyecan do
lu bir halde mektebine döndü .. hummah 
bir faaliyetle nazari ve· ameli derslerine 
çalışmağa başladı .. 

Zaman, farkına varılmadan geçti.. yor
tu yaklaşmağa başladı .. 

Yortunun gelişini iple çekmekte olan 
bizim müstakbel genç tayyarecimiz mek· 
teb müdürünün yanına çıktı .. tam yllrlu 
günü sevd ği kızla düğününü yapmak is
tedi!inden. nikah muamelelerini ikmal 
etmek üzere. yortudan bir gün önce köy. 
de bulunacak şekilde izin istedi. 

Mekteb müdürü: 
- Çok iyi oğlum. dedi. Bu hayırlı ka· 

rarını tebrik ederım.. fakat muhtelif 
derslerden al<lığm notları tetkik eder
ken, yedi yüz metre yükseklikten ltla· 
dığına dair bil' kayda rastııtmadım .. bu 
beni çok mütees!ir etti .. demek ki sen. 
bu devre içinde yapmağl ve öğrenmeğe 
mecbur olduğun şeylerin heps~ni yapma
mışsın. Halbuki yortudan önce bu yük-

Soa Postanın edebi romam: 56 

·· d ı b. · · d ·· ·· nı paraşu en • F k t M lt lıl O 1 d n hasıran yeryüzune ai o an ır ışı usu-
11 

b _ ha ırlandı d:ildi! .. > a a a a ar, sman ı papazın a 
,_ · d b. ··kl k a ere ceva vermege z · umdu klan istif.adeyı· göremediltt. Onun nüp dururken., ı:ıır en ıre go ere çı ıp, .. ·· · · d ;-.....,, Jel Alın size ikinci bir Sultan Cem vak'a· 

vedi yüz metre gibi bir yükseklikten at- Koyluler gittı~çe ona 06~.... ya.. aş- İbrahimin oğlu olmadığı enlaşılmıJb. Gi-
1- ğ k lkmak h. t ho= gı'decck hır' mış, etrafında hır halka teşkil etnuşler· sı!. .. Malta ıövalye tarikatinin reisi Las-
ama a a ıç e r· k eli t d rld cenginin son senelerinde idi, Türk 

d ğüd. di. Delikanlı köylüleri tetk!k etmeğe ko· karis, küçük Osma.na en ıa osun a 
Şey e L ·d b' d · tah · tti B ~ A yı ordusuna bir nifak sokmak için Giride yuldu. Fakat gördüğü manzara onu cı - ır aıre sıs e . u çocua.. vrupa 
Vakıa 0 • esas itibarile, atlayışlara mu- den şaşırttı. Adeta gözlP.rinı:? inanamıyor- tehdid eden Türklere karşı bir sillh ola- gönderildi. Fakat Osmanlı papazının 

arız :değildi.. fakat anlattığımız ruhi ha- du .. bütün bu insanlar ona hiç te yaban- rak yetiştirilecekti! Zafıre Maltaya mu- Türk serdanna yazdığı mektublara, FA
let içinde atlamak işine gelmiyordu.. cı gelmiyorlardı. t~te, ~ uzun boylu a- vasalatından üç ay sonra öldü. Onunla zıl Ahmed Paşanın toplan cevab Terdi. 

Fakat h{'I' şeye rağmen bizim delikanlı, dam, komşusu İvan Kuzrn.iç değii rni, beraber esir edilen 17 cariyeden beşi hı· Osmanlı papazı 34 yaşında iken müte-
kendisine verilen vazifeyi yapmağa ka- idi Ya şu koca bıırunlu şişko, Kolhoz 

1 

ristiyan olclular, dantela örmekteki fev- verrim olarak Maltada öldü. 
rar verdi.. bu maksadla uçuş sabahı, şa· reisini pek andırmıyor muydu?. kalade maharetlerinden ötürü İspanya Reıcıd Ekrem 
hhla~rabMk~~pgitti .. nu~,i~ Tuy~recl~~~~i~~urdu~a~ba~=~~====~====~=~~~~~=~==~-~====~ 
kendistni çağırmalarını beklemeğe baş- bütün bu gördiikll'ri bir rüya mı idi?.. - - - -
ladı.. Fakat hayır, gördükleri ı:evler hiç te TÜ· 

Fakat aksi gibi, kendts.nden mıı:ı dı, yaya benz,-miyordu. Çünkii gördü.kle!Ji 
kimsenin bu işe eh"mmivet vermcdi~inf insanlar arasında sevgiltsi Varya da var
gördü .. her şey bir kaplumbağa ağırlığile dı .. 
cereyan ediyordu .. 

Bunlar kafi gclmiyormu~ gibi, bizim 
delikanlı tayyareye binmek üzere iken, 
ucacağı tayyarenin pilotun?.! mekteb mü
dürü yanına çağırdı . Müdürle pilotun 
konuşması da saatlerce sürdü.. h albuki 
vakit süratle geçiyor. del'kanlıyı köviine 
yetiştirecek trenin kalkış sa:\tı de gittik
çe yaklaşıyordu. 

Nihayet pilot mekteb müdürünü!l ya
nından çıktı .. pilotla müstakbel tavyare
ci tayyareye bindiler. Tayyare 150:> met
re irtifaa kadar çıktı .. 

Delikanlı, tayyarenin yedi yüz metre
ye kadar alçalışını ve atlama işP.retinın 

verilmesini beklemeğe başladı. 
Tayyare kalkalı kırk dakikayı geçtıği 

halde, bir türlü, atlama işareti verilm>
yordu. Delikanlı, binz hayret, biraz da 
acı ile pilotun yüzüne bakmağa başladı .. 

• 

Genç kız da tayyarecıyi tanımıştı. Onu 
görür görmez uzun bir cah:.> çekti.. ve 
delikanlının kolları lrasın·ı atıldı .. 
Delikanlı sevgilisini kolları arasında 

gördüğü zaman her şeyi ıı.n ladı. Demek 
ki mektr.b mü-mrü. onu - geç kalmaması 
için - köyünün ü zerine kadar tayyare ıie 

göndennis. fakat aynı zamanda vazife· 
sini yapmak imkanını d:ı temin etmişti .. 

DP.mek o, paraşütle kendi köyüne at
lam1s oluvordu., 

Deli.kanlı, tayyareci tulumunu çıka

rınca, bütün köy hala onu tanımakta ~e
cilmıedi.. büyük bir alkış koptu. Köylü
ler, cOrra. diye bağırmağa bac;ladılar. 

Sevgi'tisi, delıikanlıyı yanaklarından 
öptü .. 

Herkes sevindi.. ortalıkta bir bayram 
havası esti. Köylülerin bir kısmı: 

- Vay anasını, diye söylendiler, za-

Ba~, Di~, Nezle, Gr:p, Romatizma 
evralji, kn ı'": .~ık ve bütün ağrılarınızı der,ilal keser. 

- - 1cabaja tünde 3 kqe alınabilir. - -

mane nişanlıları artık gökten yağmağa 
başladılar! 

Delikanlının annesi, kadehini, yeıı! e"I• 

liler şerefine kaldırdı. Büyük bir alkıJ 
Delikanlı sevgilisini 

kendi evine yollandı. 

koluna takarak tufanı arasında ilk kadehler içildi.. bu 

Meseleyi bilmiyen ihtiyar annesi, oğ
lunu böyle büyük bir kalabalıim arasın
da görünce, hem sevindi. heIQ pşırdı. 

Bu sırada kızın babası da çıkageldi .. 
hemen, bir iki saat sonra iklı sevdalının 

ni.kfthları kıyıldı.. akşamleyin de ziyafet 
sofrası kuruldu.. 

sırada güzel Varya ayağa kalkarak: 

- Geç kalmaması için bana kocamı 

tayyare ile göndermek lutfündt bulunan 
lutüfkir mekteb müdürünün ,erefine ı

çilmesini teklif ediyorum, dedi 

cOrra. sadalan arasında müdiiriin ıe· 
refine de içildi. Onlar ermiı muradına ... 

- Hangisi? -- Öyle ya, Kızı gebe bırakacak ne - Anlatacağım bu ... Senin enişten 
- Sen daha evvel bana söz ver, eniş· vardı? bey kızı gebe bırakmış ... Hem bu, sizin 

tenle görüşeceğine ... Bu meseleyi ört. -- Nasıl? Ne dedin? buraya taşındığınız zamandan ~lıyan 
bas ederseniz iyi olur. Övlc haykırınıştım ki, tA pencerenin bir macera ... Kızın karnı şimdi göze 

- O, ayrı mesele .. sen asıl o ciheti kenarındaki magalarda oturanlar baş • çarpacak derecede büyüdü. 'üstelik 
söyle! lannı cevirip bana bakmış1a.rdı. Bir • her aksam babasından suratına tokat-

Suphide yeniden bir tereddüd baş - den, kendimi topladım. Suphi de, kaş lan da yiyor. 
!adı. Tekrar sustu, düşündü, elindeki e;öz i~aretlerile ban& sükfuı tavsiye e • - Kızı öldürecek desene! Hem kal" 
sigarasını tazeledi ve bu defa yakası • diyordu: nındaki çocuğu ... 

Y H l 'd F h . 0 nm tozunu bırakıp düşük çoraplannı - Hişt! .. Kendine gel. bir daha böy. - Me:ak etme, herif öyle urulünce 
azanı a ı a rı ~"'"'>' Ö . . . .. yukarıya kaldırdı, banta1onunun pa - le havkınna.. dayak atı:-·or ki... nce kızı köşe m in-

- Bilmiyor muydun? .. Nasıl hellı - Ehhh .. ne bıleyım? .. Kanaate go - calarını düzeltti, sonra yanındaki ic:ı • Bu«ıefa se.sL'lli büsbütün yavaşlata· derine sıkıştırıyor. sonra hiç birimirl 
kaç gündür İ~ke1eye inmedi~in! .. Yok- re değişir. Yani senin anlayacağın, e • kem1evi çekerc>k ayağını dayadı. Bü • rak: d;nlemeden ya saçlannı yoluyor, ya 
sa senin de kula ğına çalınırdL. nişten dün beni yakaladı. tün bu hnzırhk esnasında da düşün - - Fakat bu söylediğin o kadar aklı· dediğim gibi suratına basıyor şamar • 

- Peki, hangi otelde imiş? - Seni nereden tanıyor? rnekten geri durmuyordu. Sonunda o • ma gclmiyecek bir şeydi ki... lan . .. 
- İsplandid'de.. - Bilmem, onu sormadım. Herhalde nun bu haline gülmekten kendimi ala- Dedim. Bunun üzerine Suphi gittik- - Bu da tuhaf! Bunca zamandır hıt"-
- İşte buna hiç aklım erımedi. Bu a- seninle pek eski ve samimi arkadaşlı • madun. ' çe çoğalan bir teessürle cevab verdi: sını atamamı~ mı? 

dam neli mi? O rezaletten sonra hala ğımızı biliyor. Maarnafih ben onu şah- - Ehhh, dedim, epey hazırlandın... - Eyy .. dünya bu!.. İnsan her za - Hayır, asıl ~beb, kızın dava et. 
Adada dolaşıyor! sen tanımıyordum. bana kendisini tak· Dekoru ~a tamamladın ... Haydi baka; • man aklına geleni değil, gelmiyeni de mek istemeyişi? 

- Sana doğrusunu söyliyeyim mi, dim edince öğrendim. lım çık şimdi sahneye de monoloğunu, görür, işitir ve hatta bu aklına gelmi· - Dernek eniştemi sahiden seviyor! 
bu Fuad bey acayib bir adam ... Kim - Peki, ne dedi sana? oku! yen şeyler kendi başına da ~lrebilir. - İhtimal övle .. orasını bilnM!m. Yat. 
bilir belki de Adadan ayrılmayışı ab • - Dedi ki .. ŞPy .. •siz Tuih"ulun çok - Alayı bırak, dedi, bu defa söyliye.. Nasıl ki benim de, Nevinle eıvlenirken nız iyice bildi~m bir ~y varsa, o da, 
lanla tekrar bar1smak istemesinden.·· eski, candan arkadaşısınız. Tabü onun ceğim biraz daha nazik.. hatıl cok na • ertesi gün olarak facia aklıma gelir üç dBrt günde bir, akşam nstleri o ko-

- Bunu zanneder misin?.. ailesine karşı da hürmet ve muhabbe • zik bir me~ele! miydi?. Ya o zavallı ~cağız, babası cakarının bakteriyoloğ beyefendiyi İs· 
Yutl<undu, masanın üstündeki pa • tiniz vardır.• Cevaben, •şüphesiz, de- _ Yok canım! denizde boğulduğunun ertesi günü ya- kelede araması ... 

ketten bir siırnrıı alıp yaktı, saçlarını e- dim, bir emrini1. mi var?> O zaman se- - Hani nas1l s6yliyeyim, işin içine nımıza geldiği zaman .. htç evvelce ak- - Niçin arıyor? 
lile arkava doğru taradı. hiç sebeb yok· ninle görüşmek istediğini, fakat o hA - Hukuk Mahkemesinden sonra Ceaa lıma gelecek levha mı idi karşımdaki!. - Sızdırmak için ... Kaç kere glSzle-
ken om~zGndan toz silker gibi yaptL diseden sonra buna resaret edemediği· Mahkemesi de kanşabilirl" Yavnıoak ilk günlerde o kadar ağlamış. rimle gördüm, enişten onluk banknot. 
Ben onun bu haline bakıyordum ve bir ni söyledi _ Ne diyorsun? hele geceleri kabuslu u.ylrularla o ka • lan karının eline sayarken... Gal iba 
şey söylemek istediği halde bir türlü Hayretimden ağzım açık kalmıştı: E t dar sayıklamış, ter ıçinde hıçkıra çocuğu da düşürtmen-e çalışacaklar! Ta· 
biç·mıne geti:ip acamadığmı anlıyor - - Tuhaf şey! Benimle ne konuşacak? = s:~e-.b? hıçkıra uyanmlşh kL. bit bütün masraflan da enişten yük • 
durn. Nihayet davanamadım: Dedim. S h b . t De i - Bırak şimdi o hazin hiklyeyi... le.:_..rek ... 

kl H h 1d bl d - e e .. ış e o sp na.. ·~ 
_ Senin di'linin altında bir ha a - B ilmem. er a e a anın avaya _Bırakayım amma, işte şu anda ak· 

- Deı::pina mı? 
var, dedim, sövle hakalım nedir? .. Ge· teşebbüsü, babanla beraber avukata ahbablığı lıma geldi. BiL<>en çocuğu şimdi o ka -
ne enişteme a id mi?.. gidişi hoşuna gitmemiş olmalı! - Evet .. enişten onunla dar seviyorum ki .. ne ise, yavrucak, 

Derin bir n t>fcs alarak yüzüme doğ. - P eki, ne bekliyordu? Bütün o yap fazla ileriye götürmüş! yavaş yavaş bana alıştı. Artık o gün. 
ru eğildı: tıklan yanına mı kalacaktı? - Bunda şüphem YQktu ki... !erdeki kadar kendimi bedbaht hisset· 

_ Hav Alla h sencen raz1 olsun, Tuğ- - Ehhh .. kim bilir .. ne de olsa kaç - Şüphen yoktu amma, sonunda böy miyoruın. Nevin de, eski tabi! halini 
nı1 .. yoksa bir türlü sana bunu söyli • senelik kansı! .. Çocuklan da var. Bun- le tongaya basmasına ne dersin? a1mağa başladı ... 
yemiyecf>ktim! I~n dü~i.in.müş olma.l~. Fakat ben~ en Hayretle doğruldum: _ Ona eminim. Şimd'l 0 bahsi kapa 

- O kadar mühim mi? zıyade ihtimal verdiğim, bafka cihet... - Tongaya mı? Nasıl toıııaT da bu Despina meselesini anlatl 

Artık fazlasım dinlemek istemi • 
yordum. Meseleyi bürt.ün iğrençliği, 

dayağı, şantajla dinlemiştim. Yeni hiç 
bir muhakeme yür ütmeden: 

- Eniştem bugün İstanbula incU 
mi? 

Dedim. 
(Arkan "°') 
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Ya7.U: ZIYA ŞA.KDI 

Vurgunun ortakları 
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·~~~.ı; 
Padişahın zulDmleri 

Vezirin defterdarı ile Ermeni müteahhid en müthiş işken
celere tabi tutuldular. Fakat zalimane tazyiklere ra/men 

hakikatın meydana çıkarılması imkanı hasıl olmadı 
• 

Tercüme eden: Coseyin Cahid Yalçın 



14 Sayfa 

•Ron Posta• nın denh romanı: 

-:- Böyle konuşmayınız riça ederim. ,nim -!ahiren- çok samimt olarak el
Dıyor ve yer1i askere elile işaret ede- !erimizi sıkıp vedal~bğımız 1.arnan oy 

.tek o~u ~~a~laşt1nyordu. . . nanmış bulunuyordu. O bizden, hatta 
Halk hızı ıskeleye kadar takib etmı.ş.. evinde yemek yediğim halde şüphe -

tl Burada kü(' ik bir kürekli sandala lenmiş bulunmakla beraber 'terb eli 
atlıyarak gemimize doğrulduk. Müdür bir adam olduğunu iSbat etımişti. Ônu 
tekrar soruyorôu. yerliler müvaoehesinde tahkir ve tez -
:; Beni alıp götürmiyeceksiniz değil lil edecek bir mecburiyetle karşı • 

mı. . . . . !aşmamış bulunduğuma memnun olu -
t' Ke~~:ını bu y~lda tekrar temın et- vordum. Aksi takdirde bir İn~liz için, 
un. ı avet J·.:v:.gımıza. r~mpa ederek bu, cok ağır ve korkunç bir akibet teş. 

ona atladık. M 1dur gemımıze kendi ar- kil etmic; olurdu. 
:zusundan zh ade yerlilerin izhar ettik- • 
leri vaz'ı hn ~ete binaen gelmiş bu • Demir alıp yelkenleri fora ettiğimiz 
Iunuyordu. Kircheiss lakayıd ıbir ta • zaman sahilde yıihlan yerlilerden bir 
vırla: alkış saii'>ıa1Yı ortalığı çınlatmıştı. Bu 

- fşte gemi jurnalımız! alkış, bizi Alman telakki ederek fena 
Döye zaptetf ğimi7. gemilerin birin • fena nazarlar atfetmiş olmalannın ke

den aldığırr.ız defteri uzatıyordu. Mü - trıreti giM idi! 
dür, sureta W-fteri muavene eder gibi Fak;:ıt surasını da itiraf eylemekli • 
sayfaiarı çev'riyordu Nihayet defterin ğim gerPkir ki bu seferimiz esnasında 
bir yerine gelince durakladı. Burası bu Aitutaki adasında büyük bir hata 
bizim kronometrik kay1dlara mahsus irtik~b etmiş bulunuyordum. Halbuki 
olan sayfa idi ve sayfanın en üst kıs - biz bu adayı ~aptedecektik. Üç gün son 
mında kalın harflerle şu kelimeler var ra orava bir fskona muvasalat et • 

idi~AiSERLİCHE MARİNE! mi~i. Pek aıa bu ~erniyi elde eder, ge-
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Türkçeye ÇPVU'en: M. Sure.na Dilme• 

diyetini ilan etmişti ve binaenaleyh bi· 
zim için de vaziyet kötüleşmişti 

XA'VII 

n:üırünDL'Ö BİR DENİZ YOLİLE 
FİSİ ADALARINA 

Kuk Uıkım adalarının bir başka ce • 
ziresi olan Rarotongada bir korku ge
çirmiştik. Bu aa&ya yaklaşırken vakit 
gece idi, birdenbire tam karşımızda ve 
sahilin gölgeler! altmda kocaman bir 
vapur görmüştük. Bunun hiç bir ışığı 
yoktu. Bu bir muavin kruvazör olmalı 
idi. Dümene şiddetle sanlarak ve yel
kenletjmizin h"r bir d;kisinden istifade 
ederek dönmüştük. Tuttuğumuz rotaya 
göre riiz~ar arkamızdan esiyor ve bi
naenalevh rüzgarın bizi scvkedebildi· 
ği karlar süratlP bu tehlikeli adadan 
uzakhşıvorduk. Heran, muavin kruva
zörün tarassud postalan -tarafmdan gö
rülmüş bulunacağımızı ve derhal, me
zardan kalkmış bir ölünün uzanan par
maklan gibi projektör huzmelerinin 
gecenin karanlığını delerek ardımız • 
dan uzanacağım bekliyorduk. 

- Talih bizimle beraber! 

Şubat 16 

r sz • z ,r n 
G r r a f ik • • 

1 1 ş 
(Baştarafı 1 inci sayfnclıı.) ı llyor? Şimali Afrikada ve Akdcnizde da.

nin P.olonya işinde bize müı.aheret et - ha geniş bir yayılmaya intizaren hareke"t 
melerine güvenebi1d1ğimlz takdırde Te- noktası ş.eklin-d'e Tunusu bekliyor. İtalya 
çen mıntakasını geri verdirmeyi şimdi • şüphe yok ki. bütün Alman ordusu Fran
den vadetmiş bulunuyoruz. Lehistan sız hududunda toplanmadan, Tunusa 
Çeko-Slovakyanın EylUI ayında yaptığı müdahale edemez. Bu mesele şimdiden 
şckjlde baş eğmelidir. Zira bütün resmi hemen hemen mümkündür, fakat Lehis· 
toohhüdlere rağmen hiç bir devlet ken- tanın kuvvetini kaybetmesinden sonra 
disini Lehistan için tehlikeye atmak is- kat'iyetle mümkün olacaktır. Ne Alman
temiyeooktır. Bu münasebetle de harb ya, ne de İtalya Fransaya karşı harbet • 
çıkmaması çok galib bir ihtimaldir. meyi değil, fak at Fransayı her milletin 
Çünkü bu takdirde Lehistan üç cep - kerufi mukadderatına hAkim olması dils
hc üzerinde, Almanyayn, Çeko-Slovak • ı turuna tebaan Tıınustan vazgeçmiye le -
yaya, ve iğtişaş halinde bulunan Ukran- , bar edecek bir askeri şantaj yapmayı dQ
yaya karşı uğraşmak mecburiyetinde ka- 1 şünüyorlar. Bu şantaj hangi vamtalarla 
lacaktır. Şu halde Lehistan, Polonya Be- yapılacak? 
yaz Rusya ve Ukranya şeklinde fcdera- Alman • İtalyan hava kuvvetlerinlll 
tif üç devletten müteşekkil bir halita ha- Fransız - İngiliz hava kuvvetlerine fai • 
line gelecek demektir. Maamafih Uk • kiyeti, sonra gene Alman - İtalyan or -
r&nyanın derhal müstakil bir devlet ha- dularının, bir defa Lehistan ortadan çı• 
line gelmesi de mümkündür. Lehistan kınC'a Fransız ordusuna karşı ezici hald
bize Yukarı SiJezya fıe Koridoru geri Jniyeti .. 
vermelidir, kendisine Poznan bırakıla • Mu<>solini Führerden ağlebı ihtimal 
caktır. • Tunus meselesinin 1939 baharın • 

Böyle bir :fstihaleden sonra Lehistan dan evvel halledilmesini istiye -
':lınan aley~c:arı bir de~let sıfatile bü -ı cektir. Roma - Berlin mihverinin ha
tün kıyrnetını kaybetmiş olacaktır. O va bakımından mutlak hakimiyetten ~ 
zaman Almanyanın müstakbel inkişafını tifade kasdile, fakat Führer Mussolinide11 
Rusya tarafmda mı. yoksa Fransa tara - Fransaya karşı harekete geçilmesindea 
bnda mı araması meselesi kendi takdi - önce Lehistan meselesinin halledilmesi • 
rine kalacaktır. ni taleb edecektir. Ve Mussolini Avue .. 

B ? ri dönüp arkadaşlarımızı alır ve tek • 
- u ne· Diye Leudernann'a fısıldadım. Cün-
Dive kekel<.>m;~. Kircheiss: rar baskmlanm17.a devam edebiHrdik. kil tehlikeden kafi derecede uzaklıış • 

Müstakil veya muhtar bir Lehistan Uk- turya, Çeko-Slovakya, hatta son müşte .. 
ranyasının te~kili Rusyada bir ihtilal ka- rek hudud meselelerinde olduğu gıbl 
:r.anı yaratılmasına yarıyacaktır. ric'at etmek mecburiyetinde kalacakt1r. 

- Norveççe ıbir şey amma .. anlamı- Halbuki bu böyle olacak ve yapıla • mış bulunduğumuz kanaatini hasi1 et· 
yorum onu! cak yerde, adanın İngiliz müdürü ge - miştim. 

Lehistan Ukranyası ve Rusya Ukran- Ztra bütün Alman ordusu ve hava kuv -
yası bir gün en aşağı 40 milyonluk bir veti Fransız hududunckı toplanmadan e~ 
devlet halinde gelecektir. Fübrer bu vel Tunus meselesinde ileri gidllemez. 
devleti bir Alman kolonisi halind'e değil, Şu halde Lehistan m~lesi 1939 yıh • 
fakat Almanyanm derhal istifade edebi- nın ilkbahar ruznamesine dnhllse, Maca
leceği iktısadt ve siyast faydaları haiz, ristan ve Romanya meseleleı-i ağlebı th • 
bir Alman müttefiki halinde ihdas et - timal daha evvel halledile<'ek ve Tunul 

Diye acı acı sıntıyorou. Sayfalan çe len İskona zabitlerine bizim ziyareti - Aylarca sonra, gemi süvarilerinden 
vinneğe devam eden rnüdür: mizi anlatmış, gemi de ertesi günü a _ milrekkeb bir toplantıda başımızdan 

GAND UND STANDI lelAcele denize açılmıştı. Biraz sonra geçen hadiseler hakkında konuşurken 
Ciimlesini tömıüştü. w • _ • • onlardan biri bana bir muavin kruva· 
- Ne dil bu? rastladıgı hır vapuru on!ıyerek keyfı. zörü olabileceğini zannettiğimiz heyu-
Diye de soruyordu. Bu defa onun yeti vapur süvarisine bildi:rmiş, vapur lanın kazazede ve metruk bir gemiden 

miye karar vermiştir. işi 1939 sonbaharına kalacak demektir. 
Faokat Almanyanm hakikt maksadı Eğer İtalya müddeiyatınd:ı Tunt.ı&la fkf 

tavrında bir istihza manası okunuyor- da derhal telsizile bütün Cenub deniz- başka bir şey olmadığını söylemişti. 
du. Kircheiss: ]erine, bu sulama Alınanlıann mevcu- (Arkan ıııır) 

Kafkasyaya w Kafknsyarun ihtiva ettiği tifa ederse istediğtni yaptırabllecetı bıt
servetlere doğru Ukranyayı bir istinad men hemen rnuhakkıaktır. 

- Oo, diyordu, şüphesiz ki o da Nor 
veççedir. 

Defteri bırakan müdüriin eli bir bı -
randayı kaldırmağa teşebbüs etmişti. 
Fak.':ıt onun bir kenarını şöy'le kaldıra· 
yım demesile süratle indirmesi bir ol
muştu. Zira o, tüfeklerimizi görmüştü. 
Bir ikinci bıran<lanın kenarını ka}dır -
rnak istediği zaman da muntazaman is
tif edilmiş ve icabında :raftan elma al
maktan daha kolay olan bombalanmı
zı görmü~tü. Adamcağızın benzi kül 
gibi olduğu halde: 

- Bunları rl~ ede.rllı\ diyordu, ör
tülü bulundunın! 

Ben: 
- E .. muavenenizin sonucu hakkın· 

<laki intıbaınız ba11m? 
Diye sordum. Adamcağız, simasında 

belirtt\ği asidli bir tebessüm1e: 
- Çok mükemmel, çok mükenunel! 
Diyordu. 
- O halde, dedim, şurada toplanan 

ada'lllannıza edindiğiniz bu intıbaı 
beyan etmek istemez misiniz! 

Müdür o vakit iskele ili.erinde kay • 
naşan yerlilere dönerek: 

- Bu efendiler, diyordu, söyledikle
ri veçhile, Norveçli SJX.>rtmenlerdir. El· 
ilerindeki evrak mfikemmel ve munta
zamdır. 

Bunun üzerine: 
- Ve şimdi tasdHrnamenin V"erilJ.ıne

stni tekrar rka e~bilir miyiz! 
Aitu'daki müdfirOn yazdı~ gibi o da 

bizim bir bahic: üzerine denize açılmış 
ve bu an11ık mildürli bulundu~ adaya 
aa uğramış bulunduğurnusu tasdik e -
diyordu. 

- Beni de birlikte ~ti1rmeği tasar
!amıyorsunuz ya? 

Diye tekrar tehar !l!Oruyordu. 
-- Hayır, dedim, asla! Yabuz biraz 

meyva ve tütün alıp get:trfnclye kadar 
refakati.mizde bulunmanızı arzu edi • 
yorduk. 

Kirci\eiss, mcyva ve tO.tfin almak ü -
zere bir dükkana gittiği zaman ben de, 
müdürle iskele üzerinde lSteden beri -
Clen konuşuyordum. Adayı upted1p bir 
gemi gelinciye kadar beklemek ve on
dan sonra bu gemiyi de zaptedip en -
gine açılmak daha iyi olmaz mı idi? Bu 
meseleyi o esnada kendi kendime mü • 
Eakere ediyor ve neticede kimseye do
ltunmadan buradan kallip gitmenin 
daha iyi olacağı kanaatine vanyoroum. 

Bu dramın son saflıast, müdürle be-

ı 2 a 4 6 6 '7 s 9 10 

1 

7 
8 
g 

10 

SOLDAN SAGA: 
ı - .Art.isti raıtbette olan san'at - :yük -

seltınet. 

ı - Mukim. 
S - Bo~una - tiye. 
4 - Bir kadın ismi - Bert 
ı - Nefi ltıh1kaı:ı - Rabıt edatı - Cefa. 
ı - MazH şUhudınln mütred üçüncü şah~ 

JA.hıkaQle blrlltte miyav miyav der -
Pişmemıı. 

7 - Buııu de;}ll - Ekleme. 
8 - Klif1 - Mamur olmayanı mamur yap

mak. 
9 - canın sıkılsın - Otuyuc1 

10 - Bir nevi şekerleme. 
YUXARDAN AŞAfa: 

1 - Kurtul~ta bir mahalle. 
t - Blr ~y.n yerin. dlğertnl koyma.le w 

Bu dahi. 
S - cR:ı. gı ol.!.nydJ earhoş atardı • K.esll-

mlş iri aR&ç. 

f - Emniyetli - Euldenbert. 
ı - 01lz.elllk timsali. 
1 - Sonunda bir cH> olsaydı bunama - De 

nın1. 
f - Düğmenin ııeçt.111 delJ.k. 
ı - Tedm - Emeller. 
• - Leu&W - Qok olmıya.n. 

10 - Valide - .lyı b1r 18'1' yapana söylenilen 

t 
2 

8 

4 

keilint. 
, 1 ,. , 1\ ' 7 e o 11 
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Eooelki bulmacam" halledil~ ıekU 

öb tçi e zaneler 
Bu gece nölıelçl olıuı eczaneler şun -

lardır: 

İsta.nbui cihetındekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nuri), Alemdarda.: 

(Esad), Beynzıdda: (As::ı.dor), Samatya -
da: CEro!llos), Entlnönllnde: CSallh Ne
-catl), Eyül>de. (Arif ~ir), Fenerde: CE
m.llyadl), Şehremininde: (Nazım), Şeh -
za.dcba,ır.da: (Hamdi), Karagümrüırte: 

(Suad), Küç!lkpazarda: (Hikmet Cemil), 
Bakırköyündc: <Merkez). 
Beyoğlu clbetindekller: 

İstıkIB.l caddesinde: CKanZ\lk), Gala -
tacia: (İsmet), Taksimde: CNlzameddln), 
Kurtuluşta: (Necdet), Ycn!şehlrde: (Pa
runakyan), nostanbaşında.: <İtimnd), 
Beşlktnşda: (Al! Rıza>. 

Bol!'azJı;l, Kadıköy Te Adalardakiler: 
u~küdarda: (Ömer Kenan), Sanyerdc: 

CAsaf), Kadıkoyünde: (Sıhhat, Rıfat), 

Büyüka:lndn: (Halk), Heybelide: <Halk). 

~--------------------' 
..... ······················-----········-----····· .. -···· 

ilan Tarif em iz 
Tek ıntun aantlml 

sahil• 400 lıııruı 
sahil• 250 » 
•alril• 200 » 

Dördüncü •ahil• 100 » 
J~ •ahi/eler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilAn yaptıracak
lar ayrıca tenzilltlı tarifemizden 
istifade edecçklerdir. Tan; ::rarıın 

ve çeyrek sayfa illnlar için ayrı 
bir tarife derpiJ edilmiştir. 

Son Posta'nın ticart !linlıırl!la 

ald işler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıincalık KollektU fhiltt.l 
K.&hra.manzade ll&Q 

Ankara caddes! 

----··················-·-·····-··· ... ······· .. ---
TURAN Tiyatrosu 

Ba ek1•111 
Erhı~ul Sedl T elı: ve 

arkadaılıırı 

DONANMA GECESi 
Vodvil 3 P, 

danı, ıolo, düet 

noktası, bir üa olarak kullanmaktır. Bay- Fransa ile İngilterenln seferberlik ya • 
lar, şu noktayı kafanıza yerleştiriniz: Al- pacaklanndan şüphe etmiyorum. Fani 
manyanın istediği şey, Lehistandan ve seferberlikten sonra İngiltere sulhu kur
Çeko-Slova'kyadan sonra., her milletin tarma'k için Fransaya bira?: fedak:ArlJ) 
kenefi nnıkadderatına hAkim olınası düs- yapmasını tavsiye edecektir.> 
turunu kullanarak Sovyetler birliğini * 
parçalamaktır. O zaman, bu şekilde kur- Fransız muharriri Alman ordusunutl 
tulm~ olan bütün milletler Berlinin mühim bir rüknüne atfettiği bu s5zler • 
idare ettiği bir mlll'etler cemiyeti ha • den sonrn 
linde birleşeceklerdir. - Almanyanın İtnlyaya şimdilik ge~ 

Bu plan neden muvaffak olmasın? şek bir müzaheret göstermekte olduğunılo 
Fransa ile İngilterenin mUmanaati kar - fakat bu gevşekliğin hem nisbt. hem d• 
§lSında kalır, diye mi? muvakkat buluııduğmıu, fki devletfıl 

Almanya tasavvurlannda şQphe yok müşterek hareket zamanında mutabık iri" 
ki. İtalyanın mfizaheret1ne güvenmektP.- lır ıkalmaz ortadan silineceğini. maamı • 
dir. İtalyanın sırf şarıka mahsus kombi - 1 !ih ilk te!ıebbüsün evvelA hangi cephed' 
nezonlardan hariç ik:alacağını bilmesine yapılacağını ağle'bf ihtimal Hitl'erin keti" 
rağmen bu mü:ıah~tine mukabil ne bck-1 disinin de bilmediğini kaydedtyor. 

Deniz I lert: I 

Hnllç v • Şlrketihayriye tarffelerl GDmrDk memurlrırı kur u iyi 
tetkik edildi netice verdi 

Halfç ve Şirketihayrlye vapt1r tart • Üç ay evvel gümrük memurlan i~ 
felerini tesbtt etmek üzere teşekkül e- gümrük başmüdürlüğünde açılan k1J1f 
den liman tarife komJsyonu, dün öğle- bitmiştir. Kursa iştirak eden 2 3 md 
den evvel Df-nız Ticareti Mü<lürlüğiln- run imtihanları dün ağleden evvel ~ 
de toplanmışhr. pılmış ve büt.üın me.mtı:Tlar muvaffB.' 

Deniz T.icareti Mildftr vcldli Refiğin ?.~uş.~ardır: Gümrük memurları 1# 
riyasetinde yapılan bu toplantıda, be - onurnuzdekı ay başında yeni bir kuı' 
lediy~ namına iktısad müdüril Asım açılacaktır. 
Süreyya ve Ticaret Odası namına Suad Kcnservatuvarın ilk konseri , 
Karaosman ve Sabrl Tüter hazır bu • Konservatuar konser heyeti &,(l 
iunmuşlardır. müzdl?ki SalJ alqamı F-.ransız tiyatrO' 

Kıomi.45yon H~.liç ve Şil'ketfhayriye 1· 

darelerinin hAlen tatbik etmekte olduk 
lan tarifeleri tetkik etmiş ve bunlarda 
zam veya tenzl1At yapmağa lüzum gör
miyerek aynen ipka.mı& karar vermiş
tir. 

Tarife komi~onu önümüzdeki hat • 
ta içinde telcrar bir toplantı yaparak 
motör vf> kayık tarifelerini tetkik ede. 
cektir. 

sunda altmış kişilik ilk lron.seıin.l v.ı' 
cektir. 
Ayın 28 inde Şan muanımt RerJ' 

vereceği konBerin de hazı.rbkla.nrıa ~ 
lanmıştır. 

Pollate: 

Bir otobOs kontrolOnO deven df 
kişi yakalandı 

Taksim - Büyükdexe hattına işle~ 
Niyazinin otobüslerinde kontrolhik ~ 
den Hüsameddin!, Tarabyada Koço. 

Mangaldan sıçrayan kıvılcımdan ko ve Mıha! adlı üç kişi dövüşmüşJe! 
yangın çıktı 

dir. Suçlular yakalanmıştır. 
Dün saat 14.30 da Otakçılarda Ye • d' 

Kumar cynıyan dlırt kişi yakalıs~_N 
nimahallcde Cami sokağında 12 numa· Tepebaşında Meşrutiyet cadd:S~ 
ralı evde oturan tellAl Asafın evinden Pnnayotun işlettiği Kanunuesasi ıo:ı~11 yangın çılmuş, halkın yardırnile ateşin tanesinde kumar oynayan 4 ~ ~ 
büyfunesinin önüne geçilmiş ve yeti§en 2 inci şube 3 üncü kısım memurJs.r' 
itfaiye yangını söndürm.ilijtür. Yangı - rafından yakalanmışlardır. ; 
nın Asafın oğlu 9 yaşında Kudretin ye- Suç delilleıi ve bir miktar pars ... N 
mek ısıttığı mangaldan sıçrayan kıvıl· sadere edilmiş ve suçlular ha!dtP .. 
cımlardan çıktığı arılaşılmıştı.r. tahkikata başlanmıştır. 
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Meşhur Alman Güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. W 1 N T E R 

TARAFINDAN 
Formülü yapılan 

•• 
VEN US KREMi 

terkib, tesir ve eild güzelliği bakımından dtınyada mevcut hemlerin muhakkak ti en iyisidir. MO.balAgıılı retlamlara .hacet yoktur. Bir tecrnbe ve 
mukayeıe katidir. Deposuı NURETTiN EVLIYAZADE MOES~ESESI ISTANBUL. 

. ~ile saadeli lasarru 1akai 

·ye Cümhuriyet Merkez ası 
11 - Şııbat - 1939 Vaziyeti 

Dr. HAF\Z CEMAL 
'(Lokman Helcim) 

PUDRALAR ............. 
Büyük bir te~eddül 

Mübal4galı cMakiyaj> kalmadı. 

CİLDE SV'RtlLECEK GAYET İNC!. 
BİR PUDRA, TABtl BİR GÜZELLİB 

VERİR. 

Parisin şık ve kibar kawnları, yeni bil 
moda meydana atmışlardır. Onlar, bU.. 

, tün gün zarfında hiç parlaklık izi ve~ 
meksizin şeftali çiçeği bir ten temin eden 
yeni bir pudra keşfetmişlerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul ile eıı 

ince bir pudrayı ipekli elekten üç defa 
geçirilmiş ve hakikaten krem kepüğü Jla 
karıştırılmış pudradır. - Fransız kimya .. 
gerleri tarafından uzun araştırmalar neoı 
ticesinde elde ettikleri bu en son usul .c 
Tokalon müessesesi tarafından imtiyazı 

alınmıştır. Tokalon pudrası, parlak bit 
buruna ve yağlı manzaralı bir cilde nia 
hayet verecek ve size nefis ve 8 saat zar 
fmda cMat> bir ten temin edecektir, 
cFini Mat. Tokalon pudrasını kullandı· 
ğmızda ne rüzgar, ne yağmur ne de ter. 

Dalım,. ..-..ıı.-ı Pu&r.dan maada AKTİF PAS11' 
Lira Lira umın <J • 1) D?aıı70l• DL"l'W"a l°'- ., ..,. 

cildinizin güzelliğini bozmaz. Sehhar gü
zelliğinizi arttıran bir tazelik ve bir Ca.j 

zibe verir. 8 cazib ''e yeni rengi olaıt 

Tokalon pudrasını isteyiniz ve ku1lanınlJli 
Sennaye: 15.000.000.- lefonu UIDI - 1106' 

Altın: sarı' kilogram 17.159.993 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk Uruı 
Hariçteki Muhabirler : 

Altın: Safi kilogram 9.054.614 

Altına U.h'fill U.bU serbest 
dövtzler 
Diter dö'fbler n Borçlu tllrlnl 
baltlyelert 

Hazine Tahrilleri: 
llıeruhde edilen evrakı nakdiye 
karşılığı 
Kanunun 8 - 8 1ncl maddele
rine te'fflkan hazine tarafından 
Tltl tediya\ 

Seaeclat Cüzdanı: 
TİCARİ SENJ:DAT 

"4ham ve Tahvilat Cüzdanı : 
<Deruhde ıadllen enakı nak-

A - {diyenin hrşılıfı Esham TO 

24 .. 136.902..95 
12.548.442,-

1.291.112,12 

653.828,-

12. 736.038.33 

38.064.02 

11 .391.909,30 

158.748.563,-

16.285.632,-

84.683.493, 73 

CTahvilA.t itibari kıymetle) 40.863.908,39 
IS - Serbest esham u tw.hvlllS 7.913.081,11 
lvanslar: · 

Altın n Döm ih'!rın• 
Tah'f'illt üzerine 

lliasetiarlar : 
lılulıtelif : • 

232.972,09 
7.897.877,75 

Yekh 

37 .976.45'7 ,01 

İhtiyat Akçesi: 
Ad! ve fevkalAde 
Hususi 

653.82&..-- Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhde edllen nn.kı nakdiye 
Kanunun 8 - 8 1nc1 maddeleri 

. ne teTtlb.n huiııt taraıındd 
vw ted.17&t 

' Denıhde edllen Hrakı nakdb• 
baktyul 

241.166.011,85 Karşılıtı tamamen altın olarak 
llbeten tedaTille nzedUen 
Reeskont mutabW llA.veten teda. 
vazed. 

Türk Lirası l\f evduatı : 
• 142.'62,931 Döviz tuhhüd~tı : 

Altına t&hTW tabll döv1%ler 
Diğer dö'f'izler 'H aLır.aklı lülr1nl 
bakiyeleri 

84.683.493,'73 Muhtelif : 

48. 776.989,liCI 

8.130.849,84 
4.500.000,-

11.174.582,St 

362.525.143,13 

1.712.234,11 
8.000.00Q,-

168.'148.563,-

lG.285.632,-

142.462.931,-

19.000.000,-

35.000.000,-

4.348,30 

23.801.943,<Hı 

Yek<m 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

8.'11.UH.11 

100.w.nı,-

20.GS.252,14 

%3.806.291,34 
97.&60.434,04 

362.325.143,13 

lıkonto haddi % 4 Altın üzerine avanı 're 3 

inhisarlar U. · Müdürlüğünden : G~bse A.sllye Hukuk lli.kimlitlnden: 

Geb:l'lenln Afatı Herete ır. de '119ftnett a -

partılila.nda oturan Süleyman kızı Ştllaiye 

tarafından ltocıı.aı Herelte K. de mensucat 
fabrikasında dokuma da1.rootnde amelelik 
yapmakta iken htüe.n 11ı:ametgAhı meçhul 

Malın Cin. Mikdan Muhammr-m B. Muvakkat Te. Eksiltme ıekli Saati 

Süpürge 3000 aded 
Ü'zü.m Kes. Bıç 
Cibaii F. ahçılığı işi 

10 > 

Lira Kr. Lira Kr. 

341 25 

350 -
25 59 
26 

Pazarlık 15.30 
16.-
16.30 

I - Cibali fabrikası memur ve amele lokantası ahçılığı bir sene müddetle ek
Siltnıeye konmuştur ve mevcud nümuneler mucibince yuka.nda yazılı iki kalem 
llıalzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

ll - Eksiltme 7/3/939 tarihine rastlıyan Salı günü yukarıda hizalarında yazılı 
saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
Yapılacaktır. 

nı - Şartnameler, yemek fiat listeleri hergiln sözü ıeçen tubeden alınacağı 
' Kl'bi nümuneler de görülebilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin ediı'l.en gQ.ıı ve a-aile~ CJf, '1,5 güvenme 
~ ahçılık ifine i.§tirak edecekler 300 liralık depozitolarilo )'Ukarıda adı geçen 
lranu.Yona gelmeleri ilAn olunur. c990~ 

bulunan AMöneşld otlu Refld aJeybJ.ne a -

çılan boşanma dava.!ıının iera kılınan mu -
hakemeııı sı.ra.sında: Müddeia.leyh RefSıd b&k:
kında evvelce llinen ya.ptırııan da.~tiyeye 

rai:Jn-en malıtemeyc gelmemif Te bir veltll 
de gönclermeml.f oldu~undan hakkında iP -

yap kararı verilerek mııhakemesl 18/3/93" 
Pazartesi ıünil aa&t 10 na. t.ıa.ıı.k ıaıın.ınıt ol -

du~un<!&n yevmi mezkillda me,bMmıeJ9 pl

med111 ?eya. blr "Yek!U anunl sö:ndeımedii!i 
takdirde bir da.ha mahkemeye kabul edil -

meyerelı: muhakeme.!ine ll1a.ben •JnJaMlt 
Ulnen teb11I olunur. (998) 

Emekli, Dul ve 
iskontosu 

Yetim maaşları 
hakkında 

Emlak ve Eytam Bankası İstanbul Şubesinden : 
Bankamıza maaşlannı iskonto ettiren emekli, dul ve yetimlerin vize mua

meleleri bundan sonra Bankamızca yaptınlacağından bu .iş için maaş sahihle
rinin Malmfidürlüklerine gıtmelerine hacet kalniamıştır. Ancak, iskonto için ilk 
defa müracaat edecek olanlar vizelerini bizzat yaptıracaklardır. 

Haziran, Temmuz ve Ağustos Qç aylık~nnın iskontosuna Mart iptidasında 

başlanacağından maaş sahiblertnin cüzdanlarını vizesiz olarak yatırıp numara 

almk üzer. aşağıda yazılı günlerde şubemize gelmeleri flan olunur. 

BUOınum mal<lller 20.Şubat.939 Pazartesi günü 

Fatih e.skert 21. > > Salı > 

Fatih mülld 

Eminönü askeri 
Eminönü mülkt 
Kadık~y. Bakırköy 

Üsküdar, Eyüb 

Beyoğlu, B~iktaş 

J 

22. 

23. 
24. 

25. 

27. 
28. 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Çarşamba , 
Perşembe > 

Cuma > 

Cumartesi > 

Pazartesi > 

Salı > 

Adalar, Yalova, Kartal, Sarıyer ve Beykoz Malı:iıüdürlüklerinden maaş alan• 
!arın vizeleri de diğerleri gibi Şubemizce hazırlanacak ise de bunların cüzdan
larını evvelden yatırıp numara almalanna hacet yoktur. Bu Malnıüdürlüklerfne 
mensub olanlar 6 Mart Pazartesi günü Bankaya gelip ayni günde aylıklarım 
iskonto ettireceklerdir. cl016, , ............................................ ~ 

İLAN 
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALAR! 
ANONİM ŞİRKETiNDEN 

t Mart 19J9 tarihinden itibaren şirketimiz namına memlekette 
ithal edilecek makine, allt ve edevat, inşaat vo işletme malzeme
ıiyle ıair bilcümle eıyanın gümrük muamelesi ve tertip edilecek 
fabrika ve mahallere kadar ıevki münakasaya konmuştur. 

Teklifler kapalı u.rfta olarak 25 Şubat Cumartesi günli 11at 
11 de iateklilerin önünde tetkik edilmek üzere lstanbulda Bah
çekapı Tafhanda 42 numarada kabul edilir. 

l.teyenlere prtnameai parasıı olarak )'Ukandaki adruten 
verilir. 
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1t Sayfa SON POSTA: 

Radyolin Kullanmak 
Ve sabah, öğle ve akşam, her yemekten sonra 

niçin onunla dlslerl temizlemek IAzımdır? 

Çin ki 

Atız m6temadiyea faaliyette olan ve daima mikropla
nn J&f•dığı bir uzu.,dv. Her yemekten aoııra diflerin 
bofluldanna kınnblar dolar. Onlann tahamm6ril 
hem .lifleri çürütllr, hem diı etlerinde iltihab huule 

getiren ifrazat yapar, mikreblar çoğalır. Geceleri 
huı1 olan ifrazat ile sade c:liJleri değil, bütün ha
um cibamaı bour. Ditlcrinizin sağlamlığını, mideni· 
ziıı bozulmama.um ağzıoızıD güzelliğini istiyorsanız. 

Sabah -ö ~le ve aksam her emekten sonra di lerinizi 

dls macunile muntazamam fırça/ayınız 

Umum doktorlımn mnttefikan takdir ve milyonlarca vatandaşa itimadla tavsiye etLilderi en mu <emıııcl hir kuv

vet fUrubudur. Daima kanı tazeleytp çoğaltır. T•tlı bir iştiba temin eder, her zanııın genc;ik, dinclik verı r, zeka 
ve hafıza kudretini ytıkseltir. Sinirleri adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği, fena dOşnncolerı giderir. 
Vocud makinesineslne ıazım olan bntnn enerji ve kabiliyeti vererek insanı daima ıtz ı m, irade, neş'e sahibi eder. 

Mide, barffak tembelliğinden lleri gelen muannld lnkıbazlarda, bel gevşekliği .,.. ademi i tıd 1rda şayıı . ıı hayret 

faydalar temin eder. 

FOSFARSOLU: Diğer hQUln kuvvet ll!clanndan ayıran başlıca hass11; rlevamlı bir ıurette kan, kuvvet, iştiha, 

yaratması ve H'< kullananlarda bile mucize gibi teslrio1 derhal gc1stermesidlr. Tifo, 2rip, zatürree, sıtma ve umum 

kansızlıkla neticelenen tehllkell hastalıkların nekabat devrelerinde en mOkt1Ilımel bir derman şurubn.lur. Sıhhat 
Vekaletinin resmi mQsaadeıinl haizdir. 

ANKARA memurlar kooperatif şirketi tarafından getirilen en iyi 

ALMAN KOKU depoda tes im 
Tonu 25 liradır. 

Kurşun mühürlü Çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir. 

Müracat eri ~nka~a. memur!a~ koop_erafif 
Y şırkeb ıstanbul ırtıbat bürosu 

Sirkecide, Yalık~fkO caddesinde, Liman hanı karfısında 

MOhOrdar zade tı.nında No. 32 1 elefon 23074 

DEPOSU• Kuruçeşmede Albn Çapada 2 No. lu 
1 Kooperatif deposu telefon: 35 - 69 

Kirahk kapalı yüzme havuzu ve gazino 
. Çocuk Esirgeme Kurumundan : 

Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından inşa ettirilıni§ olan Çocuksarayı 

caddesinde Sus sinema binası altındaki kapalı yüzme havuzu gazino ve 
mü§tem.illtı bu işten anlar talihler arJ1SU1da açık arttırma suretüe kiraya 

verilecektir. İhalesi 28 Şubat 939 Salı günü saat 15 te Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel merkezinde yapılacaktır. Görmek ve şeraiti öğrenmek is
tiyenlerin Kurum hesab işleri direktörlüğüne müracaat etmeieri. (1013) 

Akba kitab evi 
Her dilden kitab, gazete, mecmua. 

rr.~kteb kitablannın ve kırtasiyenin 
Ankara satış yeridi.r. Unde:vud ma· 
kinesinin at'entasıdır. 

-········ .. ············ .. ·····················-·· .. ······ ... 
Son PHta Matbaası 

Neif lyat Müdürü: Selim Ragıp Emeli 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
•• Sirop Pectoral ,, 
Eaki •• yeni bütan 6blbiikleri 
reçirir' balpm 86ktnrir, brontlut 
teaizler, aule •• gripten korur, 
röiiWeri zayıf olanlara bilhaua 

pyuı taY1i7edir. 

INeiLlz KANZUK ECZANESi 
Beyojlu latanbul 

,, -:::-

' 'Hastam Son Derece 
Muztarip İdi,, 

Hastabakıcııl, bir kaç ınn zarfında ılyatitl 
dettetti. Hasta bakıcı Bayan .,1. Yazıyor: 

Hastaya bakmak Qzere davet edilml~Um. Ha• 
tanın muıtarip bulunduğu SIYATİK'e karşı su 
banyolarile tedaYi edilmesinden dolayı kuvvetil 
bir soğuk algınlığına yakalanmış, Daima yanım· 
da bulundurduğum sizin kıyıııetll ALLCOOCK 

SİATİK ! DERHAL DH'COİLİR!J yaktsını tatbik ettim. Ağrılan snk1ln bulmuş ve 
bir g1ln sonra ıiyatik zail olmuştur. 
Sı yalikten muztarip iseniz mnz'iç sancılarından kurtulursunuz. Delikli 

AL ._COOCK yakısını tntbık etti~inizde, hemen sıhhi bir sıcaklığın OTOMA· 
'ı Jri BlR ;\ ASAJ gibi ıığrıvan yerin etrafına yayıldığı ve nğrılnn defettiğini 
hissedeceksmiz. Dcılikl ı ALLCOOCK yakısı adnJllta yorgun asaba tam bir ıllkQn 
ve ağrıyan mahalle yeni kanın cevelanını temin eder. 

DELiKLi ALLCOOCK VAKiSi Fi atı 27 l /2 kuruştur. 

• 
1 rıyeden:' 

Hissedarlar Umumi heyetinin toplantısı: 
Hissedarlar Umumi heyeti, 1939 yılı Marbnın 23 ncü Pe11embe 

günü ıaat 14.3ü da Şirketin Galatada Fermenecilerde kiin Merkezi 
İdaresinde alelade surette içtimaa daYet olunur. İıbu loplanbya 
elli ve daha ziyade hiue sahibi olan hiaedarlar i.Jtirak ederler ve 
rey sahibi clurlar. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi: 
1 - 1 <:?38 yılı hesabab hakkında idare meclisi ve murakıp 

raporlarının okunması ve me.ıı. ur hesapların tudiki ile 
idare meclisinin ibruı. , 

2 - Müdd~tleri biten ftyelerin yerlerine ftye seçilmesi. 
3 - Müddetleri biten murakıpların yerlerine murakıp seçilmesi 

ve ücretlerinin tayir>i 

8 nci 
Sayısı Bugiin çıktı 

Dört renkli nefis oir kapak 
ir;inde kamilen renk ve resim· 
.e dolu 52 zengin sayfa 

YILDJZ TOrkiyeııin birlcik Sine
ınn, Gez •ilik, Brlebiyat ve Sıuı'at 
mc mııu ıı;ıdır. 

YILDIZ.da bu:ııcağınız yazı ve 
resimler okttdur orijioaldir ki değil 
diğc:r yerli gazet-. forde, Avrupa 
ınecrnualuında bile bulunmaz. . 

YILDIZ'm Türkiyenin en ıık, 
en ileri, ea .zarif mecmua11 ol· 
.lupuu hwket biliyor. Siz de 
bir tane alıım ve görünüz. 

YILDIZ 15 kuruşa satllır~ 

Doktor 

illralılm.Zatl Öget 
Beledtys b?flsında. Piyerlott 
cMidea1nde ~ı aumaradı her,u 
Ukledta ıoıara aastal:uı:u kaaw 

1 

._ ____ ,. eder. ~----" 

Dr. A. KU iEL 
Galata Topçu&. C.ddnl No. 43 

Romatizma ağrılan 
için en iyi ilaçbr • 

~DiKKAT:~ 

Pi .. 
SUCUKLARINI 

tercih ediniz. 

Halis koyun n sığır etinde:ı mı· 

muldOr. BUtnn bakkallarda satılır. 

Taklitlerinden sttkınınız. 

Telefon: 243410 


