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_ Nafiiı Vekaleti İstanbul Ruzveltin beyanatı 
41manya ve ltalyada 
fırbnalar kopardı 

.. 

tramvay şebekesini ıslah 
için neler düşünüyor? Amerika cephe alı-yor 

Beyooıundan Galataya inen tramvaylar birçok kazalara 
sebebiyet veren Şişhane yokuşundan geçmiyeceklar 

BERLINDE HA YRBT 
" Amerika Cümlıurreiıi 

maskesini laagret edilece/c 
bir ıurett• attı. 

ROMADA HiDDET 
• /talga o• Almanganın 
mü,ter•k hududları ta 
Panama lcanalındadır. 

l'Gnelin Galatadaki girit kısmı önünde genİf bir meydan açılacakf tünelden 
çıkanlar, doğruca tramvaylara binecekler, tramvay biletleri tünelde de geçecek 

Londra MOskova ile ispanyada harb 
ftuNlc '°" ._,... MSrınan 

IJOBdra. 1 (Husud) - Ouetelılr AJM-lkaıı matb\l&tı tarifmdan yazılan neş!"iya. 
r1b Reilidimhuru Ruzveıttıı l,au ordu tı uzwı boylu .tefsir etmektedirler. Ame-
..,,,.,.,,mdeki l>eyanatma dair Amm. (Devamı 11 i7'Ci ıayfada) 

ttı ii nase ha tını genişletiyor tekrar şlddetlendl 
1~•11111 da Sol!get Ruaga ile ticari mlJnasebatını Ciimhuriyetciler ltalya 

Denizbankta yapılan 
tetkikler ilerliyor .· ıalah tein teı~bbiJalere 11lrl1ml1 ve Almanyadan silah 

8o l.orıdra, 1 (Husus!) - Alınanyanın, cDeyli Telegraf• gazetesine göre İngil. ahyorlarmıı 
'ti;;:.•t Ruayaya yaklapnak teşebbijıle- terenill yeni Moakova lefirL itiınadnam~ 
!er bulunduğuna daır verilen haber- aini Kaleniııe takdJm ettili arada. lnaü
)"eı ~ IOnra. fi.mil de 1ngilterenia Sov- terenin beynelmilel meseleler hakkında 
~~ UIYa ile olan milnaaebatını takYiye Sovyetler Birlifile tefriki meui etmek 
Gtıı~ab efmek arzusiında bulunduğu bil· arzusunda bulundutwau tebarb ettir- '

. Ankaradan üç müfettit daha seldi, bilhassa 5atie 

........ "'lekteQir. miftlr. (l>namı U itici _,,,.., 

tayyare kaçakçllıÔı 
davasına başlanıyor 
-Ekre~ König, Ruhiye 10 bin lira vadetmiş 

ltubinin muhakemesine yakında başlanacak, Fransa 
'hükumeti Ekrem König'in bulunamadığını bildirdi 

..:--. J (Hususi) - Tayyare ~ak
'~ ithıde im! ıeçen Ekrem K6~ 
~ ~ testimi hıkkrnda tarafuDD. 
~ J1apııaa m0telıddl4 tefebboslere 
'-':; hGJulmeti mumalleyhln buluaa-

cevabmı vei'mJftir • 
.\lt~ . . . 

ilan tmifhıanesüıde mevkuf bulu· 
~art~ memurlanndan Ruhi f8e 

Glltl olduğu dairede aahteklrlıfa yar
~ltıQ ~ici rolünü yapmak için Ekr~m KC>
tıı kendisin~ 10 bin lira verınff d-

ete b -
' ll;lunduğunu, fakat bu paradan 
'~ olarak bir 1'1 almadıJını söyle-

~r. 

~~i ~Vu.kat Himid Şevketi vekU ta
~rıtştir. Ruhihin mtıhakemesihe ·1..a• 

~nacak.tir. . r 

.,H<;;;.,~:ı binası ve lmpeb İfİ tetkik olunuyor 
Bayramdan evvel, yani ıeçen Puan.- Şehrimize gelen İktı.sad Vekili HüsnG 

.ı t(lnkü ntllhamızda. o IÜJı için Dnil- Çakır, aflll günde Denizbanka gi~ 
bankta maq verilecelin1. fakat Jh elli Umum! Müdür Yusuf Ziya Erzin u.- gö
liJ'qa. bdaı' ola JstihbldM'a tamamen. riipnilf. yapılan tetkikler hakkında iza. 
diba J11km olmJann 4a pn Jm7• te- hat almıftır. 
di,e edileoejin• 1~ Hibnii Çakır, ı1Jli vmanda Deniz 'ni 

Jı.,•Jrika Pua:rielf ~iL .Denizbank caretl Mildürlüğünde de tetklkler yap-

.memurlarile ~· 'bu ,ol.da llllfbr. 
tedfyat ~· (.DetHın ıı itld •!ifade) 

Rusya Macaristanla 
münasebatını kesti 

'"'=-'"::' t!:':::4" Litvinof diplomatik 
(YaZ111 it bad ia7fada) . 

·ingBiz kabinesi 24 qat munasebatı_n. kesi~di~in~ 
içinde Uç defa toPlandı Macar elçısme btldırdı 
Londn. 1 {HUMllS) ...:. KQine; 14 ... , 

zulmda OÇllııctı defa o•aıı: bu abah Londrt. ı (Jlusust) - ~ llarlO'lye 
tekrar toplua1nqtır, · Li --• ı.. ...... '\- M--'- .ıı-u Jsu -ı--ıı _, ~-- komiseri tvlnw. "'W61AM uaa.on---..- 7a, ır- ..--t nazın Red· • · . 
nal Dormenmıit de lfU,rak etinişttT. Es- Macar elçlılnı kabul ederek. iki memı.. 
k~ maaı nazın Mortaon, ·Lankıfir düka- ket arumciaki diplomatik milnuehatm 

. . (Devama ıi inct sallfada) kesilınit Oldu.tunu bildirmiftir. . ' . ~;t ,, ~a~anh. . ....... Litvinof. ~.karana aebe1t olarak ~ 
: • . · · cariltanm. IVD• ~ ıiltıbda hulun-

Şıv~a. o~udu§'u °!e~e~ dutunu v, bu tesir neticesinde toınllnilt 
·ll)ue laaline getiriliyor aı.,ııuıı ·ıu~ uıuM •tmif o!dutunu 

- ... ,a- ı..._, o ·a•+vJ i1916 ••lf*· 



Her gün 
-····-

DttJlet kadrosunun kalite 
Bcıkımından yükselmesini 
Temin etmek zarurettir 

Y a:zan: Muhittin Blrfeft 

D evlet memurları arasında aldık· 

lan ınaat w ilcretlerde ~ 
lizli'k ve teadClbrlizlük bulunmasına ml· 
nı olmak üzere hazırlanan iki projeyi o
kuduktan aonra 'bu meseleden bir kere 
dma bahsetmeli lüzumlu gördüm. 

Evvel! şu iki noktayı tasrih etmek • 
terim: 

1 - Birkaç ıenedenberi Qcretli memur 
narnile tatbik edilen yüksek maa~lı me
mur kullanma usulünde eğer ifrata va
nldı ve bu usul, e'hliyetsiz unsurların 
ltayırılmalarına vesile oldu, yahud bol 
keseden geniş maaşlı kadrolar tesbit e
dilerek lilzumsuz israflara sebeb olundu 
ise bunların tashih ve tadili çok doğru
dur. Meseli, Denizbank etrafında, 
Türltofts muhitinde bu tarzda bir takım 
ıddialar deveruı ediyor. Bu iddiaların 
bfisbütÜ'n bot o1ıduklannı zannetmem. 
Müballğa var mıdır. yok mudur? Bu hu
susta kat't bir ,ey söyliyemem. Bunlar 
vazife aahibi olanların yapacaklan tet
kıklerle anlaşılacak meselelerdir. Mese
ıı. .gazetelerin rivayetlerine g~re, İktı
ıad Veklleti Deni21bank kadrosunu tet
kike başlamı§. Eğer bu tarzda adam ka-
11rmalar veya im'aflar vaki oldu ise el
bP.t bunun düzeltilmesi için icab eden en 
mi1naslb tedbirleri almakta tereddüd et
miyecektir. 

2 - Fakat. eğer bu gibi fenalıklann 
vukua gelmiş olması veyahu~ daima VU• 

lr.ua gelebileceği düşilncesi bütün bu sis
temin fenalığına hüküm vermeğe kifa
yet edecekse ben bu fikirde değilim. Me
mur kadroHınnm devletin bugün üzerine 
alm1J olduğu vazifeleri hakkile ifa ede
~ilecek bir bilgi ve ihtisas kuvvetile tec
im edilebilmett için böyle bir ikilile 
ftncıe kat't bir unıret vardır. Bu zaru· 
reti lnklr edecek olursak neticede deıv
letin iyi ;' ~karma bakımından kuvveti
nin dOftilğnntl ,ereceğimiz muhakkaktır. 

* 
Den.iHyor 'ld: ..Bir devletin ik1 tilrH1 

memur kullanması. bir kısım emektar 
memurlara az aylık, bir kısım yeni me
murlara da çok ücret vermesi haksızlık 
w adaletsizliktir. Böyle bir şeye nasıl 
nn olabiliriz!. 

SON POSTA 

Realmll Makale ı • /Jıti11acı medeniyet doturur.. m 

Muhtelif mem.lebtlerde kaza~ ttYtyesfni g&rteren ista
tisı.iklere bakını., blriıı<'f den~ Amerikayı. ikinci dere. 
cede !neiltweyi flSrilnQnüz, bunu mütea.kib ara ile Av· 
nıpanın 1imal memleketlieri, t~eç. Norveç. Holanda eelir. 
Bu memleketlerde ta buit insanın da ban~sundan, radyo
auna vanncıya kadar medeni konforların hepaiıwie iatif ade 
etmesi bir ihtiyaç. bır zaruret. cliğer memleketlerde yalnız 
yüksek 11nıflara a •haus bir imtiyazdır. 

Fikrin yükselmesi, ıenifleınetd, mceım.i lmanın lıtiya· 
cını artırır, göıOnü aç•, arzıauıa• kamçılar, cma fala ka· 
zanına hırsını verir. Bu. doğruduı &>fruya medniywda bir 
lcabıdJl'. İsraf :müıteana ohna~ tuıUle medeni iıeadlana IMp
aiııden istifade etmek !ıt.iyn birı.hü f6rd01Qntb umıaa onu 
takib etmeyiniz. b!llk18 sil:: de ·OIMUl fibi JIPIMYa phpuz. 
yapabilmek için de ka:r.ancın:m artumız, kanHt çok i1t bi% 
hulettir, fakat insanın miskin lralWlMI demek dej11dlr. 

Hiç beklenmeden 
Gelen aeroet 

J r -............ -..... --.. ' .... -,IBaılıalarının BırtındFn 
! HergUn bir fıkra I' ~eçlnen Don Juan 

1 

ı 

Doljru iş ·ı 
lerHrinin biri bi., bakJcal dükk47'ı-

""' On.ünde <tunn."§tU. Dükk4na giren ı 
~ kolundan yakaladı: 

- Bıı dükk4ndma alıf"mf etmeyin, i 
doOnı if görmiyen bir ituamlır, dedi. 1 

Sonra i.rah etti: 1 
- Biraz evvel bana g4ys acımıı, 

bir rf.fe fGrap venn.i§ti. ŞifeyDe ıcırabı 
aldım. Şu anada ıarabı ~m. Şife
nin iizerinde: 

cBoı fi§eyi geri getirene yinni lcu.
rtlf "mıw .• 

Yazılı idi. Şipyt fimdi geri geti,... 
dim. Yirmi kurup istedim. Şi§eyi e
limdn kaptı. Yirmi k""'f" da t1et"• 

tnc(Ü. \.. ____________ J 

Şu'-' 

Sözün Kısası 
-····-Medeniyet denilen 

Tek dişi kalmış 
Canavar/ 

Talu 

E bedt ıair cMehmed Akif> e 
hemehal gerilik isnad eıyle · 

isUyeın muarWarıo onun pheseri olan 
tiklal marşındaki fU mısraa ili§lrler: 

cMedeniyet denilen tek dişi kalmış 
n.avarl 

Gdya, ibf;yü:k edib, bu sözlerlı. mede 
yete karşı dü'§Manhğım ifade eyl 
L'nlf.. 

Halbuki, Akifin kasdeylediğl, alel! 
medeniyet mefhumu mud'ur? Şüphesiz 
hayır! Onun, haklı gayzını tahrik eden 
medeni~t namına, bin türlü zulüm · 
yen camiadan başka bir şey değildi. 

Ve bugün, siz de gelin de, medeni 
Aleminin tutar yerini bulursanız 
sRhiob çıkın! Şu bir hafta içinde, y 
yabancı gazetelere hele bir göz gezdir 
başınızı l5nünii'Ze eğip bir senelik 
yHn zihnini~ bülAsasını yapın .. g-On 
nüzü yoklayıp, bir yıl zarfında geç· 
tiniz korkulann, duyduğunuz endişe 
izlerini araştırın. 
Medeni~t bu mu?. Dünyada mutı 

kak ki bir ilerlt!yiş var. Fen. san'at ala 
eliğine gidiyor. Fakat nereye? Hedef 
dır? Utanmadan itiraf edebilir m.Js:i 
Ne çıkar? Söyleyin: Bütün hamleler, 
!'etler, insanlann biribirlerile boll'uşDJlll 

sına, biribirlerlni bııha etmesine JD 

değil mi? 
GQya medeniyetin zaferi için lıti 

edilen dört yıllık cihan harbinde 
geçen zaman içerisinde beşeriyet taç 
rahat etti? 

Geceli gün<ffizlü çatışan laboratu 
]ardan, insanlann iyiliğine, hu 
refahına hldiın, belli başlı bir ihtira 
mıı mıdır? 

Yirmi senedir kansere mi çu. bul 
du? Veremin serumu mu lkeşfed1ldJ? 
karalığı v-e ipizliği ortadan ködırac 

umumt bir plAn mı çizildi?. Ne oldu. 
rarım size" 

Uzaksarka bakın .. Afrikanın göbeğt
ne.. Akdenızin ôbOr ucuna.. Orta AvrtJ!' 
paya .. daha yukarıya .. daha a~ağıya. ,. 
ğa, sola gö:r ge7:d1rln .. 

Her tarcıfta, cmedenlyeb in, - AkifJd 
kastetmiş olduğu medeniyetin - lrorl<'UJllJ 
ve sıntgan çehresini görür, cKan!. Kant.
diye haykıran sesini işitirsini z. 

Bu noktaya cevab vermek kolaydır: Bundan (lift sene nvel kabarele!'de 
Mesele, adalet meselesinden evvel işin JO Türk Uruı haftalıkla şarkılar söy· 
kabı ve devlet kadroeunu kalite bakı- llyen bir Amertkalı bdma, son gün • 

Şehspir'in gaşamış 

Olduğunda f üphe 
Edenlerin maztbllğt 

Türk ıa:n, gayzında ve nefretinde ha» 
, 

1 
--.nd -..ı lıdır. Yalnız o. İ'Stiklll marşını ibda eÔ 

Sene erce~ •nı an ll"'""S". ~· d . t. f b d _.. 
nen, turzak kurduğu kadınları. Mlılmak ı:;ı zaman, me enıye oyasını. u ere; 

mandan zenginleştirme, kuvvetlendirme 1erde 61eı meşhU!' milyon.~rl~en ko- !2 İkincik&nun 
JMRlesld1r. E~ işe yalnız atlalet ve l<>nel Ruppert SO milyon Türk lirası va- 1561 .enesinrle 
hak tarafından bakacaksak neden dolavı ıiyet etmi.ftir. Ruppert dünya beizbol doğmllf olan !ngi .. 
bunu yalnız devlet memurlan arasında şampiyonu olan takımm sahibi idi. 3 7 lll:ı edib ft filpzof. 
dft'6n~lhn? Geçinme bakımından bütün yaşlarnıda bulunan fakat 1 O yaş daha lanndan Bey:lorun 
vatandaşlann, muayyen bir asgad sevi- genç ~örün~n muganniye bu miTas ha- mezarına, doğum 
ye lçtnde himaye görmeleri neden vatan berinı alınca dona kalmıştır. yılında • gizlice .. 
için. hallf lAzım gel-en bir dava olmasın? Arll~tlıe , mllyoner arasında samimt, O?Jerinct. cŞekspih 

mObYef b. dairede ol\lr meydana çıkarmamış, kan ihtırasını 
içfa CRYl't ır an mertebe 11!Pniyete vurmamıştı. Akif od 
yazıhane ve yataık. od~ •n. pııhllh eı- tek dişli 'J\ir canavar halinde g6rllyord'ISıı 
ya ile bezeye. mısafirlıerini bırluıç utak Şimd~ ise, medeniyet otuz iki dişi ile biı"' 
ne karşılatarak. muhtelif kapılardan ge- den sırıtıyor. 

~ren bir İngilB delikanlısı. Part.t. en Akü bunu mu tel'in etmiyecektf?. 
lüb bir otelde bir hafta byif ldrd1l'kten Bunu mu? Yüz fabrikasından do-
ıonn mUkıııbili elmıyıan a,ir çıek 'N!'mesi dokuzunu. gelecek harbde daha çok adalll 
neticesinde yablanmIJtır, İngiliz lldliye- öldürecek vasıtalar yapmak için durfll.9' 
at onu, dünyanın en :mel'uıl ..-rilerin· dan, dinlenmeden çalıştıran cMedealt 
den biri olarak t..vsif ~ki.tir. yet> imi:'! 

lindberg'i u_qkusuz bırakan 
bir konturat --------__. 

Ha11r. meeele, mutlak ve mücerrecl bir dostluktan başka bir teY yoktu. Birbir- diye YHilı lbulu .. 
ıdalet davan olamaz. Devlet, millet haya lerini baba kız gıln aeverlerdi. Genç nan bir çelenk n. 
tına bu kadar eeash ve d'erin bir şt!kilde kızın bfiyük bir servete konduğunu 'ft ,O.mÜf blr ISll Jm. 
m0da!1ale ettl'kçe. devletçilik bugünkü şirrıdi dilny,.nın en '1engin kadınlan a- nulduğu görüaniif. 
d~recede ku~tli bir rol ovnadıkca. dev- ras1na geçtiğini haber alan yüzlerce tahkikat neticeein
!etln bütün faalfvetini ida~ eden memur açıkgl5z ona izdivae teklif eden mektub.. de bu ifln Şebpi• 
kadroeunda da l~kılAb yapmak, bu kad- lar ya~dıI"JTln~a başlamışlardır. rin, Beybnden 
royu asril~i~k. kalite bakımından Genç kız artık şaTkı söylemiyecektir. başka birilll olma-
yO-•ıtme~ V't lruvvetlendfrmek bir za- Gene ~ac!e bir hayat sOrecek hamisin- dığını iddia eden, Beyldncller cemi • Lindberg Nevyorktan Parise olan ··-.. •••• .. ;·;··

6
·· ............. ~.k .. ·~;u 

rurettir; farzdır. den tevaril~ etti~i ve artık hissedan bu- yeti tarafından yapı.ldılı meydana çık- t~riht UÇUfllnU yaptıktan 80~ b(lyük IYO e/ mu a,atı 
Devletcili'k. garb medenivetinin icad Junduğu beizbol takımının nı11'arına mıştır. bır sin,.ma kumpanyası kendisine ~ü- Çember/ayne mi fJerilecek 1 

racaat ederek, mevzuunda tayyarecılik 
•ttiği en yeni bir mefhum ve ayni :zaman- gidecekti'!'. Talihli artist. felsefeye ba. C'ar/o 50 inci gıldönmu·nu· tarihi bulunan bir filimde rol alması İIM!Ç parlamentosu me~ 
da en yeni bir sistemdir: Bir j?arb siste- yılır, Vall?lPM seve'". Golf ve tenis oy- Y 1 ft' 
mi. !:ğer bu garb sistemini memleketi- nar, kayak ile kayar, yüzer cazdan u- kut/u/ayor için, bir milyon dolar w hasilattan da 12 m, meclise bir teklif yaparak. 1~~_., 

Yüzde on teklif etmiş. Bu teklifl cazib h Nobel aulb müklfatının tngms Dat"'-
mfzde eski ,art bürokrasisi ile tath:k et- lA hoşlanmn. ....-

Yakında Şarlonun ellinci dogum" -.11 bulan tayyareci, hemen bir konturat kili Çenıberlayne tevcih edilmesini •-
meğe kalkacak olursak isin içinden bt'i- JU. -:--- _..A 

tE'şebbüsü bağırta bağırta öldürürdü! Fa- tes'id olunacak, bu vesile ile de, san • imzalamış. Fakat o gece bir tnrın ra- mişler, esbabı mucibe ol"Srak ta. t>ar-:,;
yen çıkamayız. Cünkü eski bilrokras! siste 

kat. wkta ki İktısad VekAleti kadrosun- atkann en oriJ'inal ve 13 üneü komedi- hat uyuyamllDllf, erte8i g(hıti lrumpan· lin EylQlde Avrupayı muhakkak bir 
mi ft memur kullanma usum, yeknesak _ ....... _.. 

da bir değişme Vukua geldi ve yeni yeni !erinden birisi oynanacaktır. Şarloınun yanın idaresine giderek: kP.tten kurtartruf bulunmumı ~---. 
n ff icabına ~&re elAstiklikten mahrum 
usul, devlet kadrosunun kalitesini çok unsurlar ite karıştılar; o zaman gördüm doğum haftası, İngilterede, Amerika _ Beninı yıldız olımya ilıtlyacım lcrdir. 
dilştlrilr. Bunu dOşürmemek icln eski ki orada derdden anhyan, işi bi1en in· ve diğer 19 memlekette §enlikler yapı- yok. Hem aktlSrlüğü beeereniyeceğim, .. -.--.... • .... • • i '' 
kadronun yanı başında daha mütehassıs. (Devamı 4 flncii sayfada) larak kutlulanacaktır. demiş . Ve konturah alarak prtmı!tır. T A K V M 
ife daha asrl gazıe bakan yeni bir kadro 
vücude getirmek lbımdır. 

Benim bu huSU8ta ıahst birçok milsa
hedelerim var: Bundan on sene evvel. 
iare ettllfm kooperatif müessesesinin 

,unu alüadar eden bazı hukukf Jıle-
"1 tanziml 'için, tktısad Veklletfne 

- ·-raeaat ettiği.m zaman, biUün Veklle
tfn içfnde claooperatif• in ne demek ol
d'uğunu, haki1d manasile bilen, limen 
mahiyetine vlkıf tek bir insan RÖreme
miştbn. Eğer, o zaman İktısad Vekili o
lan ~ Rahmi ile nki ve iyi bir tanıt
manm olmulydı İktısad Vetlletinln 
tam.o. lfi medreseye dilfOrllr ve IJO-

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Bir meslektaşımız: 
- Rakı mı içmeli. fArab mı" diye soruyor, doğrusuna ba

karsanız hiç birinin de yanına yanapnamaktır. Fakat ma
dem ki içillyor, en zararsızı, hattA bazan biraz faydalı .tellk· 

ki edileni ,arabla biradır ve arkadaşımız teklif ediyor: 
- Rakının fiatını artırmalı, ıarabla biranınltini indirdik· 

99 indirmeli. 
Hoşa gitmiyecek, te<Tiibesl yapılmıyacak teklif değil<Mr. 

Şarabın ~dini artırmak. Fransızlarda olduğu gibi 20, 30, 
40 tip yapmak, hele eskitmek 10, 20. 30, 50 seneliğini bulun-

iSTER iNAN, 

durmak, dı~anya satmak. 19e?Jde uttl maliyet flatına ftl'
mek elbette istenilir, elbette faydehdır, hiç deği.ı.e arf :ma
halli bulunamıyan ii:zümlerimlzia '4b'0yerek atı!ma?annın 

önüne geçebiliriz. 

J'akat Almanları biradan. 1'rınm:lan praptan. İnıtHzlerl 

viskiden vazgeçirmek ne kada?' mra bi7.de de ahfanlan ra

kıdan -.azgeçirmenin öylece %0I' olacağına. fakat bir defa 

daha tecrilbe edilmesi icab edffellne biz inamJorm. ., o
kuyucu ıen: 

iSTER iNANMA! 
ten bwetlle ileriye stden muvaffak bir "'------------------------ıııiııımı _______________ , 
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Sovyetlerle Japonlar 
yeniden çarpıştılar 

Sovyetlerin Tokyo maslahatgüzarı 
Japon hükumetini protesto etti 

Son üç gün 
içinde hariçte 
olup bitenler 

Moskova 2 (AA.) - Japon ve Man- nız müfreze kumandanı hafifçe yaı-a· 
~ko kıtaatının Sovyet topraklanna !anmıt+.ır. 
ttarruzıan ve bunun neticesi olarak Sovyet'l.e.rin Tokyo maslaha~z)ln 
bu ku~tıerrle Sovyet' kuvvet.lerinin k~yeti Japon }ı{}'k(ım61J. neı:ıdinde 
Çarpı~ası hadiseleri son zamanlarda protestoya memur edilmiştir. 

Bayram dolayı.aile intişar etmediği
miz üç gün içinde beynelmilel saha· 
da buhranlı vaziyet devam etmıştir. 
Bilhassa son ıünlerde Katalonyada 
Franko kuvvetlerinin ileri hareketi ü
zerine Fransaya iltiea eden İspanyol
ların adedi artmış, bunlar arasında 
baş gösteren hastalıklar Fransayı cid
di tedbirler almağa sevketmiştir. 

9ıkl~ıştır. JaponlaJ' da bir nota verdiler 

Bu rnüsadernelerin en mühimmi 31 Hsinggnilı:: 2 (A.A.) - Japon .Dömei 
İkincikfu1unıda Kaylas'iuevs'kaya ~s- A~ansının b~ tebliğine ~ör;, M~nçu~o 
Y?~u civannda vukua gelmiştir. Beş hükômeti dun So~e~ hukiımetme bıx 
kışılik bir Sovyet devriyesi Argun neh· nota vererek 31 İkıncıkAnunda Mançu· 
ti üzerı'nd k"' R ·a bl _.J_ kotnun garb hududun<ia Mançuko top-e aın usvaya aı r aua· . • 
Ya yerJoc: 18 ki 'likw b' J kt _ :raklannm yiız kadar Sovyet asken ta-

~ en şı ır aoon ıv L......L .:.a.ıAlln' "'-~ _ "--i<-f;j Ve ; · . raı.rı...ıan rı.1ıct 1 pnoııe;:sl,IU ewu 'l""r . 
. ının ateşıne maruz kalmıştır. Tak • Mançuko hUkfunetf Men..,.kosili civa • 

\'ive ala So t .. fr · J l ' "' . : n vye mu ezesı apon an rında bu Sovyet askerlerle Japon müf-
Şiadetr b' .. d t' · de d ı ır musa eme ne 1cesın om· :rezeleri arRsında bir müsademe olmuş 

an atm~tır. Japonlar yaralı olarak ve Ruslar dört ölil verdikten sonra çe-
~i .arkadaşlarını beraberlerinde gtS • kilmiş~rdir. Japon1ar zayiata uğrama

Iniişlerdir. Sovyetler tarafından yal mışlardrr. 

Kont 
Berli11e 

Ciano 
~idi yor 

fi Berlin 2 - İyi malômat alan meha· 
.lde öğrenildiğine göre, İtalya harl· 
~ nazın Kont Ciano, Şubatın orta • 

na do~ Be.rline gelecektir. Bu 
haber resmt mehafilde de tek.zib olun· 
lnaınaktadır. 

lsviçrede askeri 
hazırlıklar 

l3ern, 2 (A.A.) - Milli meclis. 1939 te

~esi içinde ihtiyat efradı taliın görmek 
~ere silah altına çağırmak ve lüzum 

~Ordüğü müddetçe bunları silah altında 
ulundurmak hususunda hükumete me

~Uniyet veren bir kanunu 2 muhalife kar-
11 96 reyle kabul etmiştir. 

İngi}terede halka 40 milyon 
gaz maskesi dağıhldı 

/\. Londra, 2 (A.A.) - Hükfunet bugfin 
d \ram Kamarasında, son on iki ay için
e İngiltere halkına kırk milyon zehirli 

g~z maskesi dağıtılmış olduğunu bildir· 
ll'ıışıir, 

-------
İsviçre Kralı Mareşal 

Göringle görüştü 
l3erlin, 2 (A.A.) - İsveç kralı Mare

:~ı Göringi bugün kabul ederek uzun 
ır ?nülakatta bulunmuştur. 

F ransanın müdafaası 
:aris, 2 (A.A.) - Başvekil ve mllll 

llıudafaa nazın Daladye ile hariciye na
~ Bone, maliye nazın Reynaut ve ha
l a nazırı Lachambre bu akşam başvekl
~tte toplanarak Fransa hesabına ecnebi 
s enıleketlerden tayyare satın alma me
~i tetkik etmişlerdir. 

lngiliz - Fransız 
askeri iş birliği 

Londra 2 (Hususi) - Garbt Akdeniz 
sahillerini ziyaret etmekte olan Fran
sız donanın~. bugün Cebelüttanktan 
Cezayire hırreket etm~. 

Cebeliltta:rıkta'ki t~z müstahkem 
mevki kumandanı da bu aym 13 ün • 
den sonra Fransız Fasını ziyaret ede • 
rek bu hava11de bir hafta kadar misa -
fir kalacaktrr. 

fngiliz erkinıharbiye reisinin 
teftiflerl 

Londra 2 (Husust) - İngilerenin 
Yakmşarktaki askerl kuvvet ve mü -
dafaa t~rtibatmı teftiş etmekte olan 
erkAnıharniye umum reisi Lord 
Goth. buq'iln Mısırdaki İngiliz kıt'alan
nı gözden geçirmiştir. 

J.ı0rd G<>th, Mısır Başvekili ve askerl 
erkAn ile de görüşerek, harb vukuun
da Mısır ve İn,qiliz kuvvetlerinin teş • 
riki mesai imkAnlarını müzakere ede • 
ce'ktir. 

lsveçte ihtiyati tedb;rler 
Stok:holm. 2 (A.A.) - Hüknmet. en

ternasyonal bir ihtilaf halinde yoksuz
luğu hissedilecek maddelerden 140 mil
yon kuron k1ymetinde bir stok ...vücude 
getirmiştir. Hükılmet bu mevaddın itha
line 200 milyona vanncıya kadar devam 
il(in paırlamcintodnn mezuniyet istemiş

tir. 

lngilterede suikasdler 
Londra, 2 (A.A.) - Da'hiliye nazırı 

Samoel Hıoare Avam Kamarasında bir 
mebusun İngilterede elektrik santralla
rına karşı son günlerde yapılan suikasd
lere dair 80rduğu iUale verdiği cevabda 
ılmdiye kadar 33 kitinin tevkif edilmiş 
olduğunu ve araştırmalara da devam e
dildiğini bildirmiştir. 

Ankara hastanesinde çelik ciğer makinesi 

~ıa Nümune lwitanesine .Ameri kadan btr 9f'Uk ~er makinesi geti • 
~-r. Yukar.rdak.11csım, çelik ciğer makinCfiine konan bir hastanın dok· 
-ıın nezan.tindQ teda ri altına ah:ndı ğını göstermektedir. 

Bu son üç günün en mühim siyasi 
hadisesi Hitlerin söylediği nutuk ve 
bu nutka Çemberlayn tarafından ve
rilen cevabdır. Hitler iki buçuk saat 
süren uzun nutkunda yapılan işlerden 
ve Berlin - Roma mihverinin ı.ağ

lamlığından bahsettikten sonra müs
temleke meselesine geçerek. Alınan
ya ile İngiltere ve Fransa arasında 
müstemleke meselesinden maad:ı bel
li başlı ihtillflı bir mesele olmadığı
nı ileri sürmüştür. Nutuk Fransa slğ 
gazeteleri tarafından mutedil telakki 
edilmiş, sol cenah gazeteleri tarafın
dan ise tehdid mahiyetinde olduğu i· 
!eri sürülmüştür. Nutuk Amerikada 
da rnüsaid bir surette karşılanmamış, 
Londra is~ Almanyanın müstemleke 
meselesinde İtalya ile birlikte hare
kete geçeceği suretinde telakki edil
miştir. 

Çemberlayn Avam Kamarasının 31 
İkincikanun Salı günkü toplantısında 
söylediği nutukta, Hitlerin nutkunu 
müsaid şekilde karşıladığını beyan 
etmiş ve: cHitlerin sözleri, yakında 
harbe hazırlanan bir adamın söyliye
ceği sözler değildir• demiştir. 

in~iltere~eki altın .... 

stokuna her hafta 
kıymet biç]ecek 

Lonnra 2 - İngiltere bankasının al· 
tın stoku kıymetinin yeniden takdir e
dilmesi iç:n Maliye Nezareti tarafın -
dan Avam Kamarasına tevdi edilen 1A
yihaya göre, mezkur stoka her hafta 
piyasa ra v;ci üzerinden loyrnet biçile
cektir. Halbuki iki yüz se.oodenberi, 
altının rayici ne olın-sa olsun dalına 
sabit olarak 85 şilin üzerine tesbit o· 
Iunurdn. Bu proje ile kAğıd para mik· 
tarı 400 milyon sterlinden 300 milyona 
indirilecekUr. Mevcud altın stokunun 
kıymeti tıed~vd:ıde bu-lunan paranın 
kıymetini a~rsa fazlası kambiyo mü -
vazenesi akçesine ilave olunacaktır. 

YuS?oslavya 
v~ Romanya 

Be1grad 2 (Hususi) - Romanya ha
riciye nazın Gatenko, dün buraya gel
miş ve Başvekil Stoyadinoviç ile uzun 
bir müzakerede bulunm~ur. 

İki nnır, bu akşam gazetecileri ka -
bul etmişlerdir. Gatenko, gece Bükre
şe hareket etmiştir. 

Stoyadinoviç • Gatenko müzakerele
rinden sonra aşağıdaki resmt tebliğ 
neşrolunmuştur: 

Romanya hariciye nazın Gatenko' • 
nun doğ.rudsan doğruya temas etmek Ü· 

zere bir v~ iki Şubat tarihlerinde Bel· 
gradda Stoyadinoviçe yaptığı ziyaret 
iki devlet adamına Romanya ile Yu -
goslavyayı alAkadar eden bütün mese
lelerin 1etldkine vesile olmuştur. 

Bu noktAi nazar teatileri sırasında. 
iki dost ve mnttefik memleket arasın
da mevrud sıkı münasebetleri idame 
hususunda karşılıklı olarak azmetmiş 
bulunduk1ımm ve her iki tarafın tam 
:noktai na2'3r mutabekatınt mü~hedc 
eylemiş1erdi"T. Ayni zamanda şu cihet 
de teyid edllm!ftir lti, gerek Romanya, 
~erek Yugoslavya diğer bütün mem • 
lekctlcrle şrild mesaiy müstenit mü· 
nase'bet er teıru etmek arzusunfilinı 
mülhem bulunuyorlar. 

Yeni Rumen 
kabinesi 

OOkref, 1 (A.A.) - Rador ajansı bil· 
diriyor: Kabinen.in iatifu:ı illerine yeni 
kabineyi gene eski bqvekil Miron Kri.i
tea kurmuştur. Yeni kabine ıöyle tqek
kül etmiştir: 
Başvekil: Miran Kriate&. baıvekil mu· 

avini ve dahiliye ve milll müdafu nazı· 

e lngiltere için 
fJaziyette geni 
bir degişiklilc yoktur 

Yazan: Selim Ragıp Emet 
a 

n: Kalinesko, adliye nazın: Jamandi, or- o ngillı Başvekili Mister Çemberla')'Dc 
du nazırı: Slaveako, nafıa ve nıilnakallt: siyasi vaziyeti aydınlatıcı nutuklarm-
Gelmegeanur, maliye nuırı ve milli ban- d b' · · de ~~n Cumartesi Birm.ı.. 
ka direkt" .. K . k ·nı an ırmı ııı.-y-· oru onatantines o, mı iktı· d .. ledi Mister ,,.., .... ı..o. .. ıaynın· w 

d B . · h ga.'11 a soy ~ 
sa : uıoı. ava ve bahriye: General Te- nutkuna bakılaca olur.sa siyasi vaziy-., 
odoresko, mesai: Michel Ralea, ııhhıye: te yeni bir değ:şiklik mevcud Oılmadıjl 
General Marienesko, mezheb ve güzel 'b' İn ·ıı · umı lit'L- d ..... ._ , . . . . gı ı gı e.renın um po LAU ...... _... 

~ atlar. Zıgre, m~arlf: Andreı, ~aric~- munda da bugünden yanna kaydedilebi
ye. Gafenko, ekalliyetler: Dragomır, zı. lecek bir teJbeddüi ihtimali mevcÜd ~ 
raat: Kornatzeanu. ğ'ld' M' t r ... ....ıh.o .. Ja · ı---a ti fU . 1 ır. ...o; E'r ~··~ ynın .a...u' a • 
. Yeni kabı~e dün gece saat 19 ds kralı dur: 

zıyaret etmif ve sadakat yemininde bu- Devletrer her zaman bir harbin önüne 
lunmuştur. geçecek vaziyettedirler. Yeter ki bunun 

Tefsirler için JAzım olan iyi isteği göstersinler. ~ 
Bükreş, 2 (A.A.) - Yeni hilkfunet Ro- ni :zamanda .totaliter devletlerle demo'ID

manya efkan umumiyesini tamamile tat- rat devletler arasında da iyi münasebet 
min etmiştir. Hadiseyi gazeteler hususi temin ve tem edebilmek mümkündür. 
nüshalarla bildirmişlerdir. Bunun :içm. bir tarafın ôöür taraftan re-

Bilhassa. başvekillikte Kristeanın kal- ji.m değiş:kliği yapmasını istemesine de 
ınası ve dahiliye nazın Kalineskonun lüzum yoktur. Maamafih Mister Çıe.mbeı'
dahiliye nazırlığile birlikte bsşvekillik laynin hak.im mülfilıazası şudur: Ne t~ 
muavinliğini ve milli müdafaa na:ıırlığı- rik, ne de cebanet, i8dece kendi müda.o 
na tayini büyük bir memnuniyet uyan- faamız. 
dırnııştır. Mister ÇMnbe.rlaynin bir parça da • 

Kabinenin ıbüyük bir ekseriyet itiba- i.angile bh' cümle ile ifade ettiği İngilt. 
rile .genç ve enerjik unsurlardan mürek- renin bu hAkim düşüncesini, biz, fU ata 
keb olması da nazarı dikkati celbeyle- sözümüzle ifade edebiliriz: 
mektedir. cHazır 01. ceng~ eğer istcT un aulh v• 
Bükreş, 2 (A.A.) - General İlasyeviei salah.. 

kralın askcrl maiyet kumandanlığı.na ve Maamafih Mister Çembe.rlaynln mu.a-
General Tzenesko da genel kurmay reis- rızları. onun bu nutkuna, bilhassa İspan· 
Hğine tayin olunmuşlardır. yanın vaz.yetİJl4! temas etmemiş olduğll 

Amerikanın 
Müdafaası 

için hücum ediyorlar. Orılann kanaatine 
göre Miııt~I Çereberlaynin, bu bahiste, 
İngiltererun lll'Üitakbel vaziyetini tasrih 
etmeli, icabında madde zikrederek İspan
yol iflerine hangi esbab ve sevaik tlıb-

VaşL'lgton 2 (A.A.) _Harbiye neut- tında müd~hale edeceğini bildir~. 
reti müsteşRn Johnson dün radyo il Halbuki Mıster Çemberlayn, bu t@ılde 
neşredilmiş olan bir ~ut.kunda şö 1 e konuşmanın karp tara! için bir tahrik o-
demişti : y e lacağını p~kUA bildiği için nutkunda ba 

cBirJ~ı:-ik Am--'k .. dün lru t- gibi fazla te-zahiırlerden itina i!. kaçm-
-c· c.u a yaya vve ..... ah ... şı di k d İ ·u 

le hfiltim olmaba karar vermiş olanlan ··~·..... !l1l ye a u ngı z devlet ,.. 
karşı si!lAffi.a~k medbl.l'Ifiyetihded1r misini b.zasn w belbıı: bir şekilde idare 
Bazıları icin Amerika . tila k · ettiğine bshlacak olursa, ıimdilJlc en .,. 

~ mn ~ tt!l, or- l' lit'k h ..._ h ~ .... ı d 
kulu brr rllya olabilir, fakat bunların un po :ı ~ aı.w are_.~ . e bu olBa .,,. 
bile dün hayal telAlcld edilmiş olan bir rektlr. İ.ng. ttere, hem hldiselerin lıık.ifa
şeyin bugün hakikat ha11ne gehni.ş ol· bnı gözetliyor, hem de hazırlıklarını ta-
dumınu kabul tm 1 ti 1 .. ımdı H mamlıyor Vaziyt-te ilk fırsatta hlkim ~ 

0 • e e e uz r. er 1 b'ln k i . h k'-L '-' :ı..r. 
ik. Ok ~ ki hnı- · i . k a ı N! tın mu a .lUiA ıu uuyle yap. 

ı vanu:.La sa n:nm ıın ço u-
zun ohnası d<>layısile ve uzak yerler"' malda 1Bhet ed.ıyor. Çünkü iktısadt 1--
de nrazimb: bulunması 3ebebtle dlğer kımdan zıunının hep kendi lehinde ça
hiçbir donanmadan aşa~ olınıyacak lı1t1Qım y.akıneıı biliyor. 
bir donanırı..aya 88hib olmak bizim için Selim Ragıp Xma9 
bir zarurettir. Monroe, ka?dC!i mucl • 
bince garbt nısıf ~eki mes'uliyet· 
lerimiz hasP.bfle kuvvetli bfr tayyare 
filosuna ihtlyacıımz vardtt. 

Bulgar Kralı dün 
Romadan ayrıldı 

Roma 2 (A.A) - On beş gilnde.n .. 

Ankarada kar beri İtalya Kralının misafiri oıaraıı 
İtalyada bulunmakta olan BulgarieiaD 

Ankara 2 (Husus!) - Bir nrllddet- Kralı BoriB bugün Romadan aynlımf 
tenberi havalar muted11 gidiyoıdu, dün ve ist.uyonda İtalya Kralı ta:rafından 
gece birden soğudu ve kar ya~ seltınılıınmıştır. .................................................................................................... ·-············-· .. ··-

Sebahtan sabaha: 

ideal mebus 
Ben ideal ~usu kend'l lresabuns ~ tuavvur ediyorum: 

I - Biı'9'k meeleklere girip tutu nanıa'tblrtan 80llra talllni bir kere dt 
me.bu.slu1tıta tecrübe edenlıerden olmıyaoak. 

II - Mebusluk vesı"'kasını oebiM koyar koymaz tefrit mMUniyetine 111'ma
rak bu haktan mahrum vatandaşlarına karşı ell n. tfadei meram etmtyecelr.. 

m - HayatHlll\ wrimlt ~lan.m baıb meal.eklerde tillrettilden BOllr& .. 

iıir ömrilnü kayguwz geçirmek için mebusluğa talil> ohnut bu1unmıyacalt. 

IV - M«>us .eçildiğinin ertesi gilnfl maden imtiyazı, idare :meclı.i aalıll. 
müna:kal!a. müzayede w taahhüdleJı pe§inde veklletlerl dolqmıyaca\::. 

V - içtima devresinin yansını letanbulda geç!reoek kadar rahM:ına 'N 

keyfine düşkiln olmıyacak. 
VI - Hiç o1ınaDa hergün bir gll7J9t.e okuyacü. ve dünyanuı gidifinl tatil) 

edecek. 
VII - Umumt yerlerde lil.zmnhı, lUzumsu.z mebus olduğunu ifp. wmyeoeW 

kadar mQtevazı olacak. 

VIIl - Mebusl'U'k niifu"dlıl ehli~t li. ehliyetsıs hımn. atraba w ·~ 
şuraya buraya t8'vsiye etm1ıyeoek. [Çünkü ehliyetli nasıl olsa it bulur, etı». 
yetsfze gelince ona iş vermek memlekete u.rel"dlr] 

IX -- İyi konuşmnua bılıe fyt yazması.'11 bilece1c, her ikl@i de elinde!\ vıe 4'oi 
linden g.elmiyonsa tyi düşünmesini b Iecek, ibunu da beceremema c.Ben bu fi! 
kıvıramıyacağmh deyip ~kilm€Sint btleoe1c. 

X - Ve hepsinden evvel bu rejlmt tamamil• bu.met.mit. Yl§aYlfl w ~ 
nüŞü ile lbu devrin adanu olacak! 

Benae mel:nıa:uğun Yecaibl afCI'E!B1 bunlardır işte. 
Bflrhan Cah.tcl 



4 Sayfa 

Ucuz ekmek için yeni 
/ 

bir tecrübe yapılacak 
. 

Ekmek yapıcılar belediyeye müracaat ederek ekmeğin 
ucuzlablması kabil olduğunu bildirecekler 

.Belediyede teşkil edilen ekom>mi isti-ı tenzilat yapılamıyacağını lddia etmekte 
,are heyeti henüz ekmek fiatlannda ya- ve fiatlar indirildiği takdirde fınnlannı 
tpılacak: tenzilatın esaslarını tesbit ede- bırakacaklarını dleri sürmektedirler. 
memiştir. Her ne kadar nümunelik ek- Ekmek yapıcılar ise bu fikre iştirak 
ıaıek imal edilmi§ ise de. imal esnasında etmemekte, fiatlarda hissolunacak dere
•alahiyettar kimse bulunmamı'§. imalat cede tenzilAt yapılabileceğini iddia et
lırıncılann eline bırakılmıştı. Bu sebeb- mektedirl~r. Ekmek yapıcılardan bir he
le yeni bir çeşni hazırlanacak ve bu se- vet Belediyedeki istişare heyetine baı 
fer heyet. imal esnasında bizzat buluna- ~·urmağa karar vermi§tir. Ekmek yapıcı
eaktır. far Belediyeye müracaatlan esnasında 

Fırıncılar ve ekonomi istipre heye- b tekl"f kl t kliflerinde fı . . . . . :r ı yapaca ar ve e • 
tinden bırkaç kişı ekmek fıatlannda ten- 1 f 1 b kı ·ıı·kıer· tak 

nncı ar, ınn arını ıra p gı ı ı -
&ilit yapılamıyacağında ısrar etmekte- d" d k d"l . . km k çık abilecek 
~: 1 B ·· d ·sı· h ti "k" ır e en ı erının e e ar • wr er. u yuz en ı ışare eye ı ıye 1 . i b"ld" kl rd" 

B . h . h erın ı ırece e ır. 
ıynlını§tır. ayramertesı eyetm uzu-
rile yapılacak nümunelik ekmekten 80Il· Ekmek yapıcılara göre brıncılarm ek-

SON POSTA 

8 yaşında bir çocuk 
kayboldu 

Zabıta kaçınlmış olması 
ihtimalini nazan dikkate 
alarak tahkikat yapıyor 

Bayram neş'eli geçti 

Ku?'baft Baymmamn mtıbalanndaft ftadir rculanan bir manzara: Kurban 
Jceıen kadın 

Bayramın birinci gQnd, havanı11. m~ bmıen kar yağması ayni vaziyeti devad 

!d gitmeıi yüzüneden neı'ell geçmi9, .. ettlrmi§tir. 
r:tfe günü hararet k~ kurban alım Memur maaşlarının bayramdan evvel 
aatımı de. devam eyJemiftir. Şehrin muh· verilmesinden dolayı çaI'§ı ve MahınuÖ' 
telif yerlerindeki bayram yerleri çocuk- pa4ad'aki dükkAnl~rla alelUmuın giyt

oek ve yiyecek satılan mağazalarda gr ra. katı bir karar verilecektir. mek fiatlarında tenzillt yapılamıyacağı 

r 
...J 

Kaybol4n Ahf1U>d 

larla dolnıllflur. Bu meyanda sinema ve 
tiyatrolara da büyük bJr tehacüm vuku

bulmq, kalabalığın fazlalığından bazı 

ıinemalıarm medhallerindeki camlar :tı-

rılınıftır. 

Bayramın ikinci gününün yağışlı glt-

ııit mikyasta a.lışve~ olduğu görülınilr 
tür. 

Arife ve bayramın birinci günü ıcr 
palı.çarşıda izdiham geç vakte kadar dr 
vam etmiş. bilhassa ucuz giyim eşY'!' 
satan dükkAnlarda halk sıra bekle.mi§~ 

Fırıncılar, ötedenberi ekmek 1§.inde yolundaki iddialan varid değildir. Mu
patron rolünQ oynamaktadır. Bunlar ara- vafık bir çeşni tutulduğu ve esaslı etüd ' 
ıında birvokları ekmek imal etmesini bil- yapıldığı takdirde !stanbulda daha ucuz 
aıiyen, fakat sermayesile bu işe giri§MİŞ fiatla ekmek satmak daima kabildir. 
kimselerdir. Ekmek im.alile doğrudan Belediyenin bu yolda yapılacak olan 
doğruya ekmek yapıcılar meıgul olmak- teklife ne cevab vereceği bilinememek
tadırlar. Bu fırıncılar ekmek fiatlannda tedir. Kasımpafada Hacıhüsrev mahallesinde me.si ilk günün neş'eli manzaruını gider- Bu sene koyun fiatlannın 14-16 lira r 

Pollate: Killtilr işleri: 

Sıır'ah çocuGun geçlrdlfJI ke:ııta Mearif Vekili tetldkatta bulu-au . 

d t l l lannda To- 1 Bayram tatilini geçirmek üzere ıehrı-
Kumkapı a o uran yaş . 1 M ·ı V kili" H Aı· Yü 

ad d b" k dü ç rşık:apıd'an mıze ge en aan e asan ı -
roa km ~ird:n~ü te~l ol~uğu .ar'a- cel, geçen Pazartesi günü İstanbul Maa-
;;:ı:~arak yere dü~üştür. Bu sırada ri! Müdürlüğünde tetkiklerde bulun-
6ultanahmede doğru gitmekte olan vat- muştur. Yann da liğleden evvel ıaat 10 

man Hasan idaresindeki Ortaköy - Ak- da Maarif Veıtilinin riyasetinde bir top. 
saray .tramvay arabuı çocuAa hafifçe lantı daha yapılacaktır. 

tarpmlf n Toros yüzünden yaraJanm~

br. Sar'ah ~ocuk Cerrahpaıa hutane8iııe 

kaJdınlmıftır. 

Kavga edanler1 ayıran kunduracn 

yaralandı 

Xumkçı Nişancasmda 11vacı David 
De 'kavga eden Kirkonı ayırmak tçla a
ralanna giren kunduracı Setrak. D1Tid 
tarafından bıçakla yaralanınlfbr. Yaralı 

Cerrahpaıa hastanesine kaldınlmı1- ıuç

lu yakalanarak tahkikata batlanınıftır. 

Bir motnr bir kayıi:lı parçaladı 

Ahmed'1n id'aresindeld 11 Jl'UJ1W'alı 
motlh'. Heybeliadada Çam limanına ya-
napnak l&tediği sırada, limanda bağlı bu

llınan tbrahimiıı kayığına çarparak par

plamlfbr. 
lCau hakkında tahkikata bqlanm1Jtır. 

Bir fırının bacaet tutu9ta 
!Befiktafta Köyiçinde Fına aokağında 

IO numaralı Musa KAzıma aid fınnın ba
oa lrunıınlan tutUf?ll\1' iee de, ateı, ttfai
Je taraluıdan aöndürülmftJtür. 

Toplantılar: 

Rea .. mlara 
Güzel San'amar Birliği.nd'en: Güze1 

San'atlar Birliği resim şubesi umumi 
heyet toplantısını 7 Şubat Sah saat 1 S 
te Alaykö!lkünde aktedi:leeıektir. Aza
nın teşriflerL 

Bir aprrtım~nın bztcası tu'u,tu 
Pangaltıda HaUskaııgazi caddesinde 

109 numaralı Buten Babikyana aid Posta
palas apartımanının kalorifer bacası tu
tuşmuştur. Ateş etrafa sirayetine mey
dan bırakılmadan a<SndürJlmüştür. 

Bir kavga sonunda iki kl•i yaralandı 

Tahtakalede Cinci hanının bodrumun
da oturan Salih. Etem. Kadri arasmdn çı
kan bir münazaa neticesinde Etem Kad
riyi taşla başından, Kadri de Salihi bı
çakla baldırından yaralamı§tır. YEtrlıla

nn müdavatı yapılmıf, tahkikata ba§lan
mıştır. 

Karadeniz 
denizinde 

ve Ege 
fırtına 

Karaburunda bir motör karaya düştü, mürettebab 
kurtarılarak tedavi alhna alındılar 

Mezarlık sokağında 1 numaralı evde otu- mı§, buna rağmen kapalı yerlerdeki eğ- rasında olmasına rağmen maa§ın vaktill 
r:ın Hüaeyinin oğlu Kasımpaşa 7 inci ilk lence mahallerine rağbet artml§tır. verilmesinin tesirile kurbanlık hayv&JJ 

mektebi birinci sınıfında .okuyan gekh Üçüncü gün de soğuğun artması ve satışları bir hayli fazla olmuştur. , 
yaşında Ahmed Cumartesi günü mekteb- =~==~===========ıı=-=-=====::m::::1=======ıııı=::==-=---==-
den geldikten sonra çantasını eve bıra· 
karak kapı önünde oynamaya başlıL'llJŞ-

tır. Bu ııırada oradan geçmekte olan bir 
gaz kamyonunun arkasına di~er bfrkaç 
çocukla birlikte Ahmed de asılmış ve 
mahallesinden uzaklaşmıştır. 

Devlet kadrosunun kalite bakımından 
yükselmes;ni temin etmek zarurettir 

BilAhare bütün çocuklar evlerine dön-
2 

• yf d ) 
(Baştar.ıfı ncı sa a a 

dükleri halde Ahmed .gelmemiş, ana ve sanlar vardır ve bunlarla kolayca anla-
den kuvvet, yapılınası lazım gelen yer
de masraftan ve hatta israftan çek.lnınr 
mektir. Kafamızı yalnız mücerred bit 
hak ve adalet mefhumuna saplayıp b1S 
hakikati bir tarafa bırakacak olursak ~ 
litc bakımından yeni yükselmeğe batb .. 
yan bir kadroyu tekrar eski haline götil
rebiliriz. 

babası sokağa çıkarak, ~ndüz. ~raber j şılır. Evvelce, bir buçuk senelik bir mu
oynadığı çocukların evlerıne gıdıp Ah- habere ile halledemediğim ve nihayet 
medi sormuşlardır. Çocuklarım iıfadele- Vekil emredince bet dakikada kltaba uy
rine nazaran, hep beraber oradan geç- durulan il tarzındaki meseleleri, so.nra
mekte dl.an gaz kamyonunun arkasına dan yeni ve genç bir memurla bet daki
takılmışlar, bir milıddet böylece gittik- ka kDnuı1tuğum zaman dalına kolayca 
ten .sonra yere atlamı§lardır. Fakat hep- hallettiğimi gördüm. 

Fenalıklar varsa bunları düzeltmenlll 
sinden küçük yaşta olan Ahmed athya-
mamış ve kamyonun üzerinde bulunan 
ameleler tarafından kamyonun içer1sine 
alınmı§tır. 

Yedi gündenberi gerek ana ve babası 
ve gerekse zabıta tarafından yapılan bü-
tün araştırmalara ve hastanelere vaki 
müracaate rağmen Ahmed bulunamDmlj 
ve meçhul kamyon tesbit edilememiştir. 

Çocuğun kaçırılmış alınası muhtemel 
görülmektedir. Zabıta ehemmiyetle tah· 
kikata devam etmektedir. 

60 gaşında sarhoş 
Arabacı arabadan 
Dilşereh yaralandı 
Dün Saraçhaneb~ında bir kaza olmuş, 

saııhoş bir arabacı arabadan düşerek ağır 
yaralanmıştır. Unka.panında Ayazma 
caddesinde oturan arabacı Fethi oğlu 60 
yaşında Huan arabası ile Saraçhaneba
şından geçerken fazla .sarhoi olduğun
dan arabada müvazenesini kaybederek 
yere düflllÜı ve ba§llldan ağır surette 

* çare.sini arıyalım. Ayni zamanda, fillldi-
Türk.ofis kaQrosunda, Denizbankta, ye kadar tatbik edilen usulün de sırf 1Y 

!a brikalarda ve daha .bilmem nerede, bu 1 sul olarak eksik taraflan varsa bunlatl 
1 p.\l 

prensip fena tatbik edildiyse buna diye- da ıslah edelim. Fakat, devlet kadrosu 
ceğim yoktur. Tatbikat, hiçbir zaman dinamik bir ink~aftan, dinamik bir ir' 
prensiplerin yanlış olmasını icab etmez. lite hareketinden mahrum edecek ye'P 
Nerede fenalık varsa bunu ıslah etmek nesak muttarid ve mekanik bir sisteın' 

' ldzımdır. Fakat, devletin memur kadro- gitmiyelim. Devlet, dün yalnız aıayl,.. 
sunu. kalite bakımından süratle yüksel- adalete, milll müdafaaya ve harlcl siy•• 
tecek ve bu kadronun modern vekilde k dı B - k"" d 1 t b'-'- )tr sete anşır . ugun u ev e u.uu 
çalışmasını temin eyliyecek bir inkılaba 
ı~ddetle i!htiyaç vardır. Bu ihtiyacı inkAr 
etmek imkansızdır. 

Eskiden bir söz vardı; cnekesle cömer
d ln harcı birdir> derdik. Hayır, bunla
rın harçlan bir değildir. Nekes cömerde 
nisbetle yüz defa fazla masraf yapar. 
A vrupada işlerin iyi idaresini temin e-

ıclerim.ize, hatta sokakta yürüyüşüınül' 
vanncıya kadar bütün hayatımıza ıni1-
dahale ediyor. Memur kadromuzun kali
tesini yükseltmek zarurettir. Eğer bit 
lraç 11enedenberi tatbik edilen usu? feo• 
ile ıalah edelim, fakat, onu büabütiln b1t' 
tarafa atıp eski mekanik bürokras11' 
dönmiyelim. Muhittin .Bırg~ 

Bayramdan evwl hemen hemen bir 
ilkbaharı andıran havalar, evvelki g1ln· 
denberi bozulmqtur. L<>dos. karayeJe ve 
poyraza çevrll:mit. denizde fırtınalar ol
muştur. J'akat gerek Ege denizinde ve ge

Mk Xaradenizde hiÇbir kaza YUlrua gel
memif, vapurlar, munta~an le'ferleri· 
H devam etmiılerdlr. Dün, Xaradenizde 
bulunaıı Yapurlardan Denimanlnn An.

•ara vapuru ile Ege deni%1nde bulunan 
Yapurlardaa İzmir vapuru limanımıza 
muvasalat etmişlerdir. 

yaralanm}ftır. 

daresindeki Sakarya adlı motör, karaya Yaralı sarhoı arabacı imdadı sılıht o
duşmüştür. Sakarya motöril Yağkapanı tomobiHle Cerrahpqa hastanfflne kal
iskelesine bağlıdır. Kaza, motör Podima- dınlınıştır. 

SARAY ve iPEK sfnem8lannda 
devam ediyor. 

Denb Tlcareti Müdiir1'1tll neıı;dinde 

J&ptığmu.z tahkikata nazaran, Marmara. 
J:ge ve Karadenlzde bulunan gemiler ult 
men aelerierine devam etmiflerdiı-. 

Bir moUJr kar.aya ağradl 
Yabm. Karadenizde Rumelisahllt ya

knmda, Karaburun cfvarmda Darboğa:u 
da 27 .tonluk. Mehmed ltırbaç kaptanın loo 

dan gelirken olmuş. tahlisiye tarafından 1••••••••••••••••••••••••••••1J111••••••••••••••••""' bir kaptan . ve dört tayfadan tbaret olan 1 
nıürettebatı kurtanlınıftır. 

Kazazedeler tedaTi altına alınm11lar
dır. Sıhhi vaziyetleri iyidir. 

DUn alınan hava ra.poruna nazaran. 
Marmarada, Ege denizinde ve Karade
nizde fırtmanın deva.mı muhtemeldılr. 

RüzgAr poyrwa ve karayelden esmekte 
devam edecektir. 
··············-·-··---

OEHIR TiYATROSU 
Tepeb ... Dram 1nnu 

Aqam 8. 20.lO 

HAYDUTLAR 
J.tiklll c:addotıl Koaedl 

Akf•m S. 20,!0 

OGLUMUZ 

Buglln matinelerden itibaren 

TA K S i M Sinemasında 
RUDOLF 

VIL MA 

VALEN TIN O 
Ye 

BANKY tarafından 
fevkallda bir aurette tamsll edilen AŞK, iHTiRAS va MACERA tıırnl . 

ŞEVHiN OGLU 
T0RKÇE ŞARKILI 
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ismet inönünün 
mekteb il 

muze 
Sivasta okuduQu 

haline getiriliyor 
~~tebin defterinde şu kayıd vardır: "Sivasın Alibaba 
liİ'f allesinde cadde üzerinde 34 numarada mukim Ap· 
~ ettahı ade Reşid efendinin mahdumu ismet efendi,, 

~'Yas (Hususi)- · 
~Anadolu yay • -·• 4+ ., 
P'tt.ı· en ehemmi- • 
~ 1 Şehiırlerinden 
\.._., <>klaıı Sıvas A· 

'Ut .. ' 
~ abun ve O!ıun 
!-tı ~· arkadaşı 0 -
t..: .. 1lli Ş.ef İsmet 
"l!Otıun" tile dun hatırala· , 
'-~t <>lu hulun • 
~·Bu hatı. 
~ ı· ~n mühi • 
~!Se bı.nasıdır ki 
'-11~ burası müze 
fit. getli.ıilmiş 

... ~ıaYetin k··ıt·· 1 
~ilda .. u ure -.la huyük çalış• 
~arı. tı. başında uğ· 
~.. l{ültür Di • 
ftıc 0:U Cemaı Gül· 
"'' ııın eı· . ~ılabı~ ıle Sı~as 
~ ~ 04~1 lın abı · 
~ tı<ien biri.n:f Milıt Şefin okudıığ1ı mekt•b 

' ~lzanı~r. İsmet İnönünün sene
"ıtııı ıçi~de çalıştığı irfan yuvasında 

le ~sız hatırasını taşıyan bir çok 
~ ıı~ toplamak üzere Kültür Direk· 
\ ba~~ başkanlığında fsmetpaşa oku· 
~~~bneni Nureddin Ertok, öğ • 
t.11'i Sef;k~ Kura'l, İsmet Aydoğ, 
tıı" ?e Ôzkan, Makbule İzgi ve Mes-
~·..,"etlerden müteşekkil bir heyet 
, •·ı ~te geçmiştir. • 

\a 1 tt ~cf 12-6-1937 deki doru Rva· 
~"~rf.nde ~ehrimize uğramış)ar, 'tık 
~ +l'İ?ldp flo::keri rüştiye olan bugünkü 
\ 2 ~~ ilkokulunu ziyaret etmişler 
~ .. 1 ı:ıntınuevvel 308 den 28 Teşrini· 

Sayfa S 

CTrakyadan resimli haberler =ı 
Eskişehirin Porsuk 

çayında 
bir adam boğuldu 

Eskişehir (Husus!) - Bayramdan 3 
giln evvel ~hrimizin ortasından geçen 
Porsuk suyunda çok feci bir boğulma 
faciası ohnu.ştur. 

Lüleburgaz vilayet mi 

Devlet Demiryollan Eskişehir yol 
atelyesi işçHeindPr.ı Mehmed oğlu Meh· 
med sast 4,S ta atelyenin paydos etme
li üzerine evine gelmiştir. Biraz evinde 
oturduktan sonra et ve ekmek almak 
üzere evınden aynlmıştır. Mehmed, 
Porsuk suyu lrenannı takiben evine 
dönerktın beiediyenin vesai14 nak'liye 
geçmemes: için yolun ortasına kazdır -
mış oldnğu çukur yanında ayağı kay • 
mış ve Porsuk suyuna düşmüştür. On · Lüleburgazda.ft biT manzanı 

oluyor? 

dakika !'Uyun ortasında çırpınan, bağı· Lüleburgaz (Hususi) - Kazamızın kin, belediye muhasib muavinliğine de 
ren Mehmerl, suyun bataklıklarına gö· vilayet olması meselesi son günlerde tahriri arazi yardımcı k.ltiblerinden 
mülerek kaybolmuştur. tekrar ve daha kuvvetli bir şekilde söy- Refik Tezman, toprak ofisi mahsulleri 

ıDerh1tl hAdiseyi görenler karakola lenmeğe başlamıştır. Bu haber bütün depo memurluğuna Suad Gürelli tayin 
haber vermişler, !Bbıta faaliyete geç • Lüleburgazlılan sevindirmiştir. edilmiıslerdi.r. Gençlerimizi tebrik ede· 
mi~tir. Poı-ıruk suyu boşaltılmış ve Hü· * Trakyamızın büyük ve ileri gelen riz. 
.eyinin aıranmao::ırıa ~arurıL1fU\ Bif bir kazası olan Lüleburgazda iş banka· * Parti başkanımız Kemal ~an 
rinci günü bütün aramalara ra~en sının bir şubesi açılmak üzere olduğu partinin muattro duran birçok kolla· 
hiçbir netice elde edilememiştir. Arka- haberi de Lüleburgazlılan sevindirdi nnı harekete geti~tir. Kemal Çer
arkaya S gfln Porsuk suyunda araşt~ Bu mesele etrafında bankanın tedltika· man partiye gelen kita'b ve mecmua • 
malar yapılmıc:tır. Cesedin meydana ta başlamak üzere olduğu da haber a • lardan birer tanesini köy ocak ve nahi
çıkmayışr. ariif mehafilde şüpheyi mu· lınmıştır. yelerine göndermeğe başlamıştır. Halk 
cib olnıaktA<hr. * Kazamız zabıt katibliğine Uzun • evimizin spor klübü gençleri de güzel 
Zava~h Mehm<"din yalnız bir kansı köprü icn:. katiblerinden Tevfik Kes~ bir müsamere haZlrlamağa başladılar. 

vardır. Kocasının \:>u acıklı ölümü Meh 
__ :~in kansmı fevkallde müteessir et· 
mektedir. 

Bir köylü kezaen bir kadım 
yara'adı 

Denizli (Husus!) - Cumalı köyün· 
den Hiiseyin kızı Hacer, ocak başın • 
da yemf'k pişirmekte; oda içinde oturan 
kocasi!e amcası oğlu Kadir de bir kö • 
1ede oturm~kta iken, Kadirin E\inde 
bulunan, mlıf ına sokmak üzere bulun· 
duğu tl!lbanca ateş almıştır. Çıkan kll'I"· 
şun Ha~rin a ğıından geçm~, dişlerini 
kırmış ve diJini koparmıştır. Hacer 
hastaneye getirilmif, Kadir tevkif e • 
dilmiştir. 

Edirne pllnlAştlrılJyt r 

~ b 
31

.' e kadar tahsilde bulunduk • 
lııı l.t Jrfarı kavna{!ına aid hatırala • 
~ e '.'11at}nı~ar: okuduk lan sınrıftaki llrf ada 17 gaş ında 
~d ?'ini. hocalarının adlarını anmış • • 
'-~ :· Afilli Sef. mektebi gezerken bi· Hlr genç Edime hükfl met konağı 
ltı .. ~ört tarafını kucaklıvan Selçu - Ari' atf aşını IJldürdQ Edirne (Hususi) - -tarihin ve tabi· Edirne halkı boru sesile yatar, tram· 
~ ~. kalma eserleri tetkik etmiş • Mektebin m...ı. Jcanu1. atin gür ve şen yarattığı :Edirne, haklı pet sesi ile uyamr. Yüz yıllarca bu ha-' ,, .• -. r-· Urfa (Husu • 

k - 00 
"' ··--· ··--...... ·--· olarak uzun asırlar bu devletin kültür yatı gören halkın ecdadı yolunda onun 

ı.- İilt A f h 1 h · d sf) - Bir müddet 
"lJl·11 ilr Direktörü Cemal Gülte • ri iye tO Um IS 8 ISt&SyORUR 8 evvel 18 yaşında merkezliğini de yapmış, gerçi çok hic- iz ve ererleri ve on~ düşkünlüğü ka • 
!tb'tı arasbrmalan sayesinde mek· yangm çıktı Şükrü ile arkada· ran gördüğünden bünyesi yaralanmı.ş dar tabit bir şey olamaz. 
• \rill kanında 1314 yıh yazı - (H __ _.) G p f1 17 yaşmda Ali, ve berelenmiş ise de Atatürkün ve İn· Şehir haritası ve inkişaf p1anı yq -

~ t ' s~f İsmet İnöniinün adla - Adapazan Uawuh - laheçen a - bilirdo oynarken önünün başaran kudretlerile gittikçe pılmıştır. Profe~ör Eglinin elind.on rı-
~ ~ıYa k.. d fterl bul u• zar günü Arifiye to um ıs istasyo- . artan bir ferah ve refah merkezi ola· kan bu pta:rıın 1 /5000 mib·aslıc;ı rn -ı:· 12 · n unye e urun " . kavga etmışler ve " 
~ ~?'a numarasında Miltt Şefimiz nunda bır yan~ çıkmı.ştı:r. Yangın 

0 
za·~andanberi L caktır. Şah daman olan demiryolunun günlerde gelmek üzeredir. 1 /2000 yrı ı .. 

~ ll\13nünu··n ırun~1ert kavd~(rı SOOO kflo kadar ot ve saman yandık • k' d devlet idaresine geçmesi, asfalt yolun yaslısı da iki ayrı kadar bitec--'· · ... 
t~ ,, - • d h f _,_ traf ira ı· ı genç arasın a 
I! 

1"as.ın Alibaba mahallesinde cad- tan sonra a a a.LMI e a s ye ıne b. . ı·k b • humınah bir faaliyetle iki sene sonra Şimdiye kadar plansızlık yüz.ünde,, ... 
le: ııl~ . h l b k lm d - d'ü' -ımüşt· .. ır gergın ı aş ah ~ "hııi4'> ... numaralı hanerle mu • ma • ıra ı a an ""n ru ur. 1 t bitmek şartile devam edegelmesi, k • ciken ;nhisarlar ve posta ve telgraf h ş 

~1-'l>t6!f .. ttahzade Reşid Efendinin Yangının bir kaza eseri olarak ç~k • am~ş rr.lki gün Katil Ştlkrii raman Türk ordusunun Edirneye gir - müdürlükleri, iş vt ziraat banka·,,. ı 
llınu fsmet Efendi- denibnekte - tı~ tahmin edilmekle beraber t.ahkika- H Ik vv: 1 sunda karşılaşan iki • mek suretiff> Nöyyi ahidnamesinin birbiri ardınea yapılacak ve 939 c"'"" i 

~~~'liııi~ numarası kaY1dlt değildir. ta başlanmtştır. kaada:v~r:;.:<la gene bu meseleden a~ir kalkmas1, ş~~rin. v~. ha~ her bakım- hep böylt: neş'e ve kuvvet eserlerile do· 
lı bu ev f!TTlekli öğretmen Vasıf münakaşa başlamış ve az sonra bu dan çehres1nı güldurmuştür. lacaktır. 

t~dı: oturmakta olduğu 34 numara- Trabzonda tifo münak?.~a büyüyerek boğuşma halini Edirne san'atlar mektebinde çahşmalar 
1ı.7~ · Defterde siyah yazılarla mil • Trab70!l <Hususi) - Bir müddetten. almıştır. 

şp µq 4 w. IAP$iJP pa s;ii 1 A#f 
~bir blok halinde yazılan bu ya- beri şehrimizde tifo ve. zatürree gibi Bir araHr Şükrü, iki yüzlü bir bı • 
:_<ıq tle tı. sonra sağ tarafta kırmızı bir hastalıklar ~1l.r etmege. baş!amı~ır. çak çıkararak Alinin baldınna sapla • 
~~ •~anunuevvel 308 den 28 Teş· Otuza ya~ın n.l!~tte tesbıt edıl~n tıfo mış, Ali, elindeki şemsiye ile bir müd- ; 
~ ~ 3 ~ 1 e kadar 32 aferin almış· vak'ası içınde bır~ lSlüm vak ası da det kendini müdafaaya çalıştıktan son
~ 1tı le-ıı bulunmaktadır. Künyenin mevcuddur. ra, fazla kan kaybetmesi yüz.ünden 
~ ~ı boştur. Diğer arkadaşla • Bundan dolayı işe ehemmiyet veren yere yuvarl?.nmı§tır. Ali, aldığı yara • 
L" ~ V'eleri brUfb.nldrğıllda smı- Sıhhat MüdürUlğü bütün halk ve mek· nın tesiri!C! derhRl ölmüş ve vak'a ma· 
~,~lı~kan bir talebesi olduğu an· teblere aşı yaptırmıştır. halline yeti~en zabıta katili yakala • 
"' ~~dır ~ 
~1" h.1-l · tsmtt •f'ktnbean Tefat etti mıştır. 
l~ ,.:'_lltl tb müzesi hal~e getirilecek hmıt melı:tubcu.su Tallt Baysal İstanbul Katil, cürmünü itiraf etmiş ve meş-

"Q. ttı1>11-tebde Atatu· rk ve İsmet hud suçlar kanununa göre muhakeme ~~ • "<:'l\. Cerrahpaşa has\aneslnde bir ameliyatı mll-"-'k atd daha birçok hatıralar top- tealı:tb vefat etmlfttr. Bu ölüm tehrlmtzde edinmek üıere Ağırcezaya w1'lmiş • 
~· tee.ssllr uyandırmı~ır. tir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Aman Hasan Bey bu Yat 
tan sonra dil mi öjrenecek
sin .. 

... }'(>ksa Beyoğluna mı çı. 
bcaksın? .. 

MeJctebcü !/(1ptın lan buDtı makineli 

Edirne (Husus!) - Köylerdeki bula· rine en u bir tane glSnderilecektir. 
~k hutalıklarda kullanılacak olan fen· Banlar 1939 yılında tamamlanmış ola· 
nt buğu sandıkları Edime san'atlar 
mektebinde yapılmakta w pe derpey cakhr. Sandıklann tanesi 25 liraya mal 

Hasan Bey _ ınç biri d«· büyük öm~k köylerine gönderfımekte- olmakta ve bunlar köylerin müşterek 
fil dostum, bizim oğlan AN- dir. 1937 yılında Babaeski ve Lülebur- malı sayılmaktadır. Köy sağlık koru· 
rupada tahlilde idt Yeni gel- gaz k:azlllannda mühim rol oynıyan bu cularının mürakabesinde w kaza dok· 
dL. onunla konuıacajım!. sandıklar Trakyanın bütün nahiyele • torlarının emrindedir. 



1 Barla 

ı_ HıcHaeler Ka'fllUld• J 

REIFCJ 
B on}ur gibi, pardon gibi, refüj

de bir mülmcıi htliıı'de <İlle 
giriverdi. 

Ben onu ilk defa bir gazete sütunun-
0.a gördüm. Tanışmak istem€yişime 

n.ğmen, sütunun muharriri tanıttı. 
:._ Refüj .. hakkında izahat verdi: 
- Hani Taksimle Harbiye aramnda

'ki yolun orta yeri var bay. Yayalara 
mahsus olan ağaçlıklı }o.sun: 

- Evet! 
- 1ş1e o ..• 

* Yo1un ortumdaki a~ç.lıkh yerin, 
yersiz adını hiç beğeruneniştiın. Bu 
yüzden o muharrire düşman oldum. 

- Ne kabahatim var, diyecek, sana 
kelime beğeDdirmek mecburiyetinde 
de değilim. 

Bir bakıma haklı gı.or göriliilz.. 
Fakat biraz derin düşün. O da benim
le heınffkir olacak muhakkak: 

- Ben de bu kelimeyi ortaya attığı
ma fbndi; pifID.&11ıml 

Diyecektir. 

* Birçok kimHler belki yabancı oldu-

tu için, be!ki ıtippelik için bu kelime -
71 çarçabuk benlınsiyecekler, kuJla -
nacaldardır. 

- Refüjde bir gezinti yapt(ım.. 
•••..••....................................••••• 
- Gel güzelim. Seninle refüjde im' 

tur yapalım. 

.... ·······················•·•······••·•······• 
- Ben tramvaydaydım, o reflljde 

yaya yürüyordu. 

······ ·····························•••···••·••• 

C Bunları biliyor mu idiniz ? =ı 
Kayışlara asılarak uyuyan aC:am 1 Ağaç olan kayık 

· . Havay adalarınd'.a bir yerli ıhla-

/<. • • mur ağacından bir kayık yapmış, bir 

müddet kullanmış. sonra da sahile çeke-
rel-: bir köşeye bırakmıştır. Altı ay sonra 

SON POSTA 

~ 
Güzel bir tayyör -

ten loocaman bir ön parça veya bir jile 
elbisenin sıcaklığını arttırır. İnsan ne 

Vapurda hırsızlık yapaıı 
biri muhakeme edildi 

Suçlu çaldığı paranın bir kısmını kumarda kaybe~ 
ğinden geri kalan kendisinden alınarak sahibine verıl 

kadar çok giyinmiye alışınıf olmalı ki Bu faydalı çalışma sayeJiiıd• ~femı· 

b .. le t ı k kalı ku t ı1 zin hemen hlıç bir kö§Uinde okuma yımıa oy man o u n maş an yap mıf 
bol kürklü bir tayyör içinde güne§ par· bilmiyen ltahn&mlf gibidir. 

K~ halbmmizin kıymetli reili Tah • lnrken üşüsün. Maamafih bu şahsa göre 
kAyığın tam orta yerinde bir dal çıkınıf, sin Cahidtn himmetlle m.odmn. bıfr caz 

değişen bir meseledir. Kıtlık tayyörün 

lini aı.niııtır. 
büyümü~. yükselıni1- küçük bir ağaç ha· heyeti teşe-kkQi f!tmiftir. Haftamıı muh • 

gıklığı üşümeden ve üşilnmiyecek günler· 

* Harflerle resim 
lngın,; karikatüristlerinden Nuttal:l 

meşhur İngiliz muharriri G. Bernar 
Shaw'un resmini, muharririn isminin 6.ç 

harfile, yani G. B. S. harflerile çizme~e 
1908 eenesinıde ölen 

:l. lı H' V muvaffak olmuştur. Amer -a ıranı ooe-
ter tabit bir :insandı. Fa- * 
ut t&bii bır insan gibi Bir galati tabiat 
uyumazdı. Gece yatağa Antil adalarından birinde sahilden de-
girınez, kendini kayışla-
ra asar, bu tarzda baş- ııize bakıldığı zaman uzaktan gel-en bir 
kalannm yumuşak şil- gemi havada ve dumanlar arasında yü

telerde uyudUklarından rür görülür. Bu ıbir galatı tabiat sayıl

dahe rahat uyurdu. 

Bu asırda misline 
Tesadil/ edilemiyeceh 
Bir aşk macerası 

İmılrli bir okuyucum bana yazdığı 
bir mektubda acıklı bir aşk macerası· 
nın safahatını anlatıyor: 

cVaktile oldukça münevver bir genç 
kızla tanJ.ŞllllJ. Aralarında şiddetli bir 
alk başlaIIUf. Servctçe birbirlerinden 
ayn derecelerde bulundukları için bir 
tnrl'il evlenememişler. Fakat o kadar 
l81llimt. o kadar içli bir kızcağızmış ki, 
delikanlının evlenme teşebbüsündeki 

muvaffakiyetsizliğinden sonra yavaş 

yavaı erimeğe başlanuş, nihayet ailesi 
kendisini İsviçreye tedaviye gönder• 
m.iş, orada birile evlenmiş. Fakat 
meı'ud olamam.lf. Şimdi muntazaman 
kendisine melttublar yazıyormuş. Çok 
uzun, çok hisli. çok güzel mektub~ar ..• 
Bu mektublardan dolayı delikanlı da 
artık dayanamıyacak bir hale g<>lıniş; 

c- Tahammül edemiyorum. Onu 
çok sevi~ru.m. o kadar ki uykula
nm kalmadı. Birdenbire yatağa düş
mekten korkuyorum. Günlerden, hat· 
U aylardanberi düşündüğüm şey şu ... 
Onun mektublannı alıp ailesine gö-
türmek ve: cİşte bakın, o beni ne ka• 
dar seviyor. Ben de onun için deli ola
cağım. Bir cinayet yapıyorsunuz. Kızı. 

nıaktadır. 

nızı verem edece~iniz. Bize yardım 
edin de birleşelim, ~vlenelim!> dernek. 
Geceleri verdiğim bu karan sa~ah o
lunca tatbiki imkansız buluyorum. Ko· 
lum kanadım kırılıyor. Ne yapayım, 
bu müşkül vaziyetin içinden nasıl sıy· 
rıla~m.> 

* İşte bir aşk ki bu asırda mislini bul
mak imkansız ... Okuyucuma yapabile· 
ceğim tavsiye bu hikAyeyi burada bı
rakmaktır. Sevgilisi madem ki İsviç· 
reye gitmiş, orada evlenmiştir: evle
nen bir insan vücudce iyi demekt:r Şu 
halde onun sıhhatinden endişe etme
ye mahal yoktur. Kendisine gelince 
madem ki bugüne kadar, sevgilisı be· 
:kArken dahi ayrı yaşamak, onunla ev
lenmemek fedakarlığına katlanmıştır; 
yapılacak i~ artık onu unutmaktır. Ku· 
nılmuş lbir yuvayı bozmak, böyle bir 
eababı mucibenin hafifletemiyeceği 
bir günah olacaktır. İsviçredeki sevgili 
nıadem ki aeviyordu, neden evlendi? 

Ya onun her şeyden habersiz, ma
sum kocası da kendisini okuyucum ka
dar şiddetle seviyorsa? Ya ayrıldıklan 
takdirde o da okuyucumun kendi hak .. 
kında düşündüğü vaziyete düşerse? 

Okuyucuma vaziyeti etraflıca tet
kik ve mütalea etmesini, kararım on
dan sonra vermesini tavsiye edPrim. 

TEYZE 

de giyihnesindedir. 

' 

Gençlere 
yaraşan 

saç 
tuvaleti 

telif günlerinde konserler verllmektedir. 

M~ikiye iwtidadı ve merakı olan bir çok o·· .. ha ı.kö (Hususi) _ Kaz'• 
1 . . h _.., a».. ~,~d umuş c y ...... 

genç ennus eaz ey.,. ... va~• J9nll en mtzm Obruk köyünde Ayin yapaı'P'" 
meccanen ve muntazaman den almakta - bir takım kimselerin yakalandıkl~~ 
dır1lar. yazınıştJm. Yuk~ resim, ayi.W' 

üç elebaşısmı göstermektedir. va1 
R:zede bir yangında Uç ey yandı at hırsızlığından mab.kUm olmuş 

Rize (Humı.d) - Riun.in Ekmekçi· adamdır. , 
ler mahal~nde bir yangm. çdtmış, Her ü~ de cahil halkı iğfal ile el;:_ 
üç ev yandıktan aonra .andO.rülınüş- rinden para ve sair kıymetli eşyala t 
tür. almaktan m~vkuf olarak muhakeJ118~ 
Yangının küçük çocuk1ann ot da - dilecektfr. Ayine iştirak eden 40 ~ 

mmda atet yakınalanodan ilel't 111d1ği fazla kadın ve erkek de mevkuf olııP"" 
anıa,:lmJ.-1\!f. muhak"..me edileceklerdir. ~ 

Divrik Çocuk Esirgeme Kurumu çahşmaları ~ 

Bacaksızın maskaralıkları: Misafir 
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Naşit 

Çocukluğumu11: ilk aşkı 
~nıbazhanede parsa tophyan genç ve güzel kızın tepsisine çokca para atabilmek 
!Çl!} bütün bir hafta türlü mahrumiyetlere katlanarak giindeliklerimi biriktirirdim 

- 9 - ı j Halim Beyi getiriyorlar, Ho'ltlen Türk 
Tü k' d 'lk k ki ' san'a1ık&:ının el.ini Slkıp, alnından öper· 

o r ıye e 1 u a ken aynen şu cümleleri söylüyur: 
fı'Ur ta.rııııerde lstanbula Amerikalı m~ c- Ben çok yer dolaştım, şark adam-
~ lioldcn idaresinde kırk kişilik mu- ları, bilhassa sizler derecesinde kabiliyet-
~~ lbir ikuk:la !kumpanyası gelmio, l:i ve zeki insan.rlar görmedim!..> 
~ghıııda 'teını!illerine lbaşlmnıştı. Ha- Rolden buradan gittikten sonra Amcri-
) Bey !boş zamanlarını bura:da geçiri • kadan Halim Beye şdhadetna:me gönder-
~~r, lnuntazam sahnelerine, dekorları- miştir. Bu şehadetname de; merhu;nun 
lcıYr <>rkesı.ra:sına, iku'klaların azametine damadı olan eski Belediye mektubcusu 
~ an ~arak, tı:&Hd etmeğıe karar ve- Bay Osmanda mahfuzdur. • 
\eıı :· ~Ukla. deyip te geçmeyin, haldkar Ha1im Beyin bu muvıaf!akiyeti içeri 
tt. lllsana haıyret verecek bir san'at ese.. arzediHyor. Hamidin 'Ulten Halim Beyi 

İt se~iğini söylemiştim. Onun bu muvaffa-
fttıtUklaıann her biri bir insan kadar. kiyetile iftihar ettiğini söyliyerek, gör-
tıeıe 0 Yunlarile meydMa getirdiideıi sah- me'.k arzusunu izhar ediyor. 
flıür ıleyircileri hıwyretten hayrete dQ • . ~ışladaki kukla sahnesi saraıya na.kle-
11laıı Y'or. Hallın iBey 'flnlatmlı: Bir bf dılıyor. 
'2l(i zarası yapm~aır, ~ bile bunu ea Fakat yarattığı bu eser Halim Beyin 
~ teklınu sahneler müş'külatla yapabi - gözden düşmesine sebeb oluyor. Bnkınız 
'-t Otlar. Çanı ağaçlan, Uzerlerinde ~ nnsıl: Kuklada bir de iskelet çıkıyor, her 
t~· ~ rnütemakli~ yağıyur ve bu azası ayn ayrı müzikle oynuyor. Na'mc 

Sayfa 7 

Dünya gittikçe 
daha fazla ıSınıyorl 

.r .................. _ Alimler hayret içindeler l.: .. ··--· .............. . 
i Hararet derecesi yalnız Şimal kutbunda detil, Avru
~ pada, Şimali Amerikada, Cenub nısıf küresinde, 
! hatta sıcak memleketlerde bile tedricen yükseliyor 
' ................. ··············--·-······--···-·-··········· ........... ··-··-·-···········-······ .... --.. J 
I 

~ an karlann sahnedeki eşya üzerinde sultan bundan .korkarak feryad ve figa-
'- uş \re donuşlan, bora, fırtına sonra na başlıyor. Bir irade ile kukla yarısında Şu son yirmi yıl içinde şimal kutbu j Bir yandan da cçözülınez buzlar> m 
~anırı Bakin]~ buzların ~lSztilap kestiritiyor. Halim Bey bundan fena hal- civarında fE>vkaiadt:. hadiseler oldu., hudı:du gıttikçe şimale doğru çekili • 
~~. eriyen sutann küçük dereclkl« ·.Receb Sa.fa de korkarak: cBir fcltıkete uğrarım!ı. en- Daimi buzlıu mıntakasının cenub hu • yor. Hundan yüz yıl evvel meşhur sey· 
lI. de akışı bütün wruhile göztlküyo!'. dişe5ile arkadaş1arile beraber Yunanis· dudu epeyee şimale çekildi. Havanın yah Shrenk; (Mezen) şehrinde halkın 
~ Bey hayran bddığı bu kukla tt - tana kaçıyor. Kuklasını Yunanistanda hararet derecesi yük5€1di. Soğuğu se • baştanhasa donan toprağın altmdnn su 
tllen Una o derece merak ediyor ki, ve. oynatmağa devam ederek haıyatını kaza- ven balıklarla diğer hayvanlar şima • çıkarmak i.Çın kuyular bzınaya mec 
~ teznsmen alt'b ve cti'kkatle takib nıyor. Kuklanın Yunan·stana ilk defa bi- le dom11 rıktılar. bur kaldığ•nı görmüştü. cSovyetlel' 
litı~~. Nihayet ~ karan da vermekte zim tarafımı2Jdan sokulduğunu, ~-<uk1 ayı Groenlu.ııd'ın şarkında 1936 yazı çok bir1"wi fen akademisi> nin 1933 de a 

,:\.,(:i'or: Rumların ilk olarak bir Türk san'atka- !:tcak gı;-çti. Temmuz başından itibaren ni şeb~ yolladıi!l heyet ise burada don 
~ en bunların. aynlni yapacanım!• rmdan seyrettiklerini çekinmeden söyli- dP buz tabakalan "nhil bovunca -şim· muş toprak nedir görmedi. Zira daimi 
~l 'rürkiyenin Holdenden gördütQ yeb"liriz. Vakıa Halim Beyden önce ora- diye kac1nr ~örülmedik bir şekilde- don hududu 25 mil uzağa çekilmişti. 
~sanın bizde ilk defa meydana getirile- da kukla yok değildir. Fakat ipt:da"dir. ta 72 nci an.ı şimaliye kadar geriledi. MezE'n buzlannı böyle eritebilmek i · 
._. 8~a sokulu§U b\l karann ve bu ka· Halim Beyin Holdenden aldığı asri kuk- Avni yJlın Haziran a ·ında Leninı:vad çin ;kPmin ne kadar mülayimleşmiş 
~aYı hinin eser~dlr. Memleketfmlzda layı Rmnlar o zamana kadar görmemiş- virminci psırda ,geçirdiği yazlann en olması lb•m! 
)it. li 11~ Yapan ve oynatan Halim Bey- lerdir. sıcağım vac;adı. 1931 de küçük tetkik Eskiden «Bahri Ebyau da somun 
·~t. ~"4111 Bey işe evvel! müzikten bat- Hallin Bey Yunanistandan sonra dnha rremic:i Kı1iooviç kutub tarihinde ilk o- balı~t nedir bilinmezdi. Son zaman -
~a~ inlediği parçaları kışlaya döner birçok memleket ve bu arada Mısm da 1Rrak Franruva • Jozef arazisinin etra- larda hu den ·zde yalnız ~mun balığı 
'1 Z~tiheınen piyanoda ça~r. mual • dolaştı. İstanbula döndüğü VnXit tc kcn- ftm dolesrrıava muvaffak oldu. de~il. morina ve ringa balıklan da 
>.ttiıit .B~y. de bunlan notaya çekiyor. dtsine uğursuzluk ,getiren fkuklayı terket- Gene o mevsimde Sibirvakov rremisi görülmeae ba ·Jadı. ($imali Kap) m 
'-t b ili hıtınce dclkorılara geçiliyor. Fa- ti. (!:imali s;:ırki arazisi) nin şimalinden c:ımalinıie uskumruya rastlanmazdı. 
~ ~-Yalnız yürümez. Süratıe çalı,.. lstanbulun temaşa çarşısı: E!~cebildi. 1915 <le de Sadko adındaki 1937 de bana (Yeni Zembl) açıkların· 
h.... ... c.un! Zira tı~ günün biı'in& gemi o !!ilne kadar bütün kutub ka!=:if- da avlanmış uskumrular volladı1ar. 
;:~ıııel'i . "J"'~ Galata ba ö -.J ;:oakı li n: nıhayet verirse iş yarım Jta. ]erince imkılnc:ız savılan bir isi şar • Srırkta KPnin yanın adasından t\.""Ue 
"'Ua.cı :Be alını Bey düşüncesini kocakan İstanbulun bir zamanlar en revaçta te- dı: Yeni (Zamb1) ın en şimal noktasın· Yunus balı~ı g6rü1mezdi. 1933 de bu 
tı.t "lı.rJ.eo,~e ııçıyıor. O da yardım edeceği- maşasının pandomim olduğunu söylemiş, dan (simali ~rkt arazisi) nin en şimal balı1dera Taiınir'in şarkında dahi tesa· 
~l> Sah 1Y'O:. Halim Bey, ne yapıp, ne Bayzar panOOmlınin saraydaki mervkiindcn ve nokt:ıc:pıa acı'k denizden gitti. Ve ora • diif edildi. 
9' ıt:>u~nın bekçis'lni elde ederek, kim- mümessillerinden bahsetmiştim. don 82.84 ~;mal arz derecesine kadar * 
~·bir adığı zamanlarda sahneye g'irf.. .. Halk ta pandıom.imi Galatadaki Avru- cıktı. J<ntbun ke!=:if tarihi bu an: dere- Hararet derecesi sade kutbu şim.all 
~ ~gün Kocakarı Fuad Beyi, diğer pa, Amerika, Alambra tiyatrolannda sey- cec:in~"' aç•k .denizde ı;eyahat :debil • mPdarırıda d~ğil, dünyanın her tara • 
"-·· ~ marangoz Necatiyi alı~r yanı- retmiştir. Ben daha çocukken bu tiyat- mic:; bır ı!emı daha kavdetmemiştir. f·nda viikse-liyor: Avrupada, ŞimaU A· 
~acı c:an Fuad Bey milkemmel bh- rolar revaçta idi. Benim hatırlamadığım Simal h-ufüu medannda havanın ı · meriknda· (daha mühimmi) cenub nı . 
htıabaı Yle ki, bir çakı ile baston, sehpa zamanlar temaşa ça.rpsı Galata tarafın- sındı{!ını i1k aera Rus Mim eri k~şfet. • sıf küre.sindP, Şili Santiyagoda, Bue • 
loı.. n ~ ~<'cati Bey de usta bir maran- da imif, piyasa !IOilradan Direklerarasın- 1i'E'r. 1921 de profec;ör N. M. Knıpovıç nas Avresde. Kaptawn'da; hattA daha 
l~ ı<: ~.orları, tertıbatlanru yakından da teessüs etmi§tir. (Bahri Ebvaz) !Ularımn yirminci asır sıcak memlekt'tler mıntakasında, Bom· itle dek l'Y'C>rlar, Joopya ediyor(lar, bu su- Buralarda büyük Perur., Paskal Andon, hnsmda v:l.,.,+,;;, tetkiklerdenberi :farke- bav ve Ratavia'da. Hem de valmz ova· 
~ il:ızırı orl~r an kı!;la rnarangozhanesin- Hasan Efendinin meşhur Todor.isi, çinge- dilecek nPrer.ede ıs ndılhnı haber ver • lardo. değil. dağlık, yüksek hwevalide de. 
Ja11 ~ anı~r. Şimdi asıl mesele ku!< - ne Kooti, Kel Refael, Avraın gibı san'at- di. Hrıkik~ten, kutbü Jimalt medan 
:'<IS! ibuaPabılrnektedir. Halim Beyin ,... karla-r oynarlarmı§lar ... Buralarda hem atmosferhin harareti ~n senelerde * 
~alı~ lb:. ~? hn'IDetme1k«X? gecikmiyon panclbmlm, hem tulCıat oynanmıştır. Son- dikkn~P C''.l.,.or.c-ak şekilde vfikc;elmiortiT. AcabA di\nya neden böyle rsınıyor? 
t eı-ı·"en çısıne bir .ziyafet. ib'ira:z para, raları Hamdi, Abdi, Hasan bu tiyatrolarda ı 920 M:ırtında yaıi Zambl'de ter • Bir vakit kutbu simalt medanndaki 
t&Jt..h ada aıhbablık neticesinde bu me - icra~ san'at eylemitlerdir. Ben Galata- mometre normal zamanlardakinden on mülAyimet, cG<>lfstrim• m te.!irinin 
~'l~lara karşı itimad doğmuştur. da nbtım üzerinde4ki en büyük tiyatro o- derece yükse~i g~sterdi. Gene bu ayda artmasından ileri geliyor zannedildi. 

l'iiy-0rı en ~nra kuklaları kışlaya gö- lan Alambra tiyatro.tUna yet.iştim. Lenin~d yirminci asırdaki kendi ha- Halbuki bir kere şimal iklimine tesir 
11~,ar. Ehıın Daim Bey de bu üç kt - Şehzade-başındaki Hilll sinemasını gö- raret dcrecesinın rökorunu kırdı. eden Alimler Golfstrim'den ibaret de-
.... )!}ak ecı· İk b ~ 1Y<>r. Kuklalan aynen kı~- zünüzün önüne getiriniz, işte Alambra Son virmi yıl içinde bu mmtakada ğildir. incisi: Hararet derecesindeki 

~'lor. t>r: il ediyorlar. Sahnesi de yapı • bunun ahpbı idi. Burada pandomimi Ka- bütün 'k151ar eskisinden millfıyim geçi- yükseliş sadece şimale münhasır kal -
bı b'U ha:~lar tamam.. Artık yapılac.ak ramanlı Avrıaın, AnestL ~ntuıvan. Paskal yor. Meselfı: Şimall R~ sahiUerinin mamış, cTropik» de: cCenub n~sıf kü -
~alttır. Bir anan sürprizi meydana çıkar- Us'kofa Yam, Mi9o, Elem, Elmas oynar- donan ve.rlerinde buzlar artık daha er- re• sinde de kendim g&tennıştir. Şu 
~Jo'orıar li gece Holden! kışlaya davet lardı. Bunlar pandomimle beraber kome- ken çö~ülüyor, daha geç donuyorlar. halde Golfstrim olamaz. . 
~a ~tef· o'lClen heyetle beraher, kış- di ıdıe temsil ederlerdi. Komikleri Gavril- İlkbaharda kuşlar evvelkinden daha Biz, hakikatte, bütün dünyaya tesır 

lt\·or ille Vel'lilen ziyafette hazır bu • dl. Gavrilin şöbıeti komikliğinden ziya- erken geliyorlar, nebatlar daha erken ede'l bir fklim de~~ikltğine şahid o1u-
~~li%e~i ll'lü Rc!nct Dilberya" d~ kızının gUze~ irli. FeıvkalAde yeşeriyorlar. Evvelce Haziranın 7 3fn· yoruz. B;.~zat .~~fstrim .de bu umumt 

0

Y'or teakiib Holden salona davet katrasının 0.'lerlerl. b1ru sonra lruklal'ar guzel bir kızı vardı. Adı da Gmıi... den evvel çiçek acmıyan bazı ciM ağaç· hararet yuksel:ı.şının tesiri1e eskisind~n 
~' Si~ ku da anı endam edince Hc\den tıkanacak ilk k lann Mayısın yedisinde (yani 1l0irnl8l fazla ısınmış bulunuyOT. Hararetle bır· 
~! klaınızı göstermek St"7.U8U'l'l· gibi oluyor. Adamcağız gözlerine inana- aş ım olan znmanda!ı bit' ay önce) çiçeklendi· Ukte a™osferimizin devir saati de ar • 

1l'orıar. t nuyor, kendi sahnealni ve kuklaılarını Hepimiz !bu cantiız laza Be'Y'dah idik. ği görülüyor. cKuku• kuşu geçen asır· tıyor ki bu, sırf, an kıçının güneş -
%k olnıadnanınıyor. Çünkü bizde kut- çalmışlar, t:ıehabına kapıllıyor. Çıfınkü Gresi güzelliği €1tıi iJ>sanın y(in?ğini ağ- daki muayyen zamanına on gün kala ten aldığı hararetin ço~alması gibi, 

1tr kuıkı ığını, billYor. Dilnyanm en temsil de. kenıd.1ırinin en güm oyunlarm- zına getiren cambu numaralan yapardı. ötmeye ba.ı:;lıyor. (Devamı 10 u~.ı aayfada) 

oe.\ ~cısı kendi olduğu için p dan bhi. Halim Bey• m-lmda§lan kuJt.. Hatırlanın. o elinde ldkum ~.para rdun. v- _,_ ~ ha vardı ki, 'bunlar deniz tarafında idl. 
olar r, anın kim bilir ne iptidat la')'l öyı. Q:rllyOık bir meha.ret ve aan'atla toplardı. sine lbırantı ~'i g~ çap-

111 'k:at ~f nı .dfiştinerek dudak biiJdı. o~atıyordar ki, tems1l hitama eniiği za- Onun tepsisine ~ para atabilmek i- kın glilüsii. kıvrak vücudl)e :rilyama glr- En mühimler nden b rlnin komedi kı mı-
~ ndfuı di. Uzun zamaıı Gnsl hayallmi. dolduran m loomik Saffet ida~ ederd'l. Çol~ İbra-~ ıçClisınd k perde açılıp ta, sah- man Holden şaptaımu çıkıarıp sahneye a- çin lb1r hafta para biriktirir, önOme gel- bcr kadın oldu. him de burada çalışan isimll knm~ r· 

~ ~· 'llltizi . e ·ı ayn kukla sahn~s1nJ tıyor: diği zam.an fıkır tıkır b)'lllyan yakıcı ı 
L,:8ı atı:%r ; çaldlğı parçalan işitince - Bu a-danu eeilrln. ahımdan öpeoe- gözler.ine lbakmalmm lrorltaralt terliyen Pandornim buftıda yap& ve burada dendir. 
~ SaJııı · . asıl atmasın? Sahne aynen ğim! avu<:wnda Wa.nan paralan, ~ bir te- öldü. Beşiği ile mezan teyn1 muhittedir. 

~ı, çalınan parçalar, kendi or- Diyor. essümüne nail olil'biılmek firnldila te;psi· Bir ildnci sınıf psnıkanöm uıy.at.roıan da· 

(Arkası var J 

~an: Nusret Safa Coşkun 



1 Sayt, SON POSTA 

Berlinde Dç sene kaleml 
,, ...... ile geçinen birTürk kadını 

C Adliye koridorlarında neler gördüm? 

Tanıdığım katiller 
· --~..-

SUAT DERViŞiN IL\TffiALARI , .. ·--·--··············-····· .. ······························•············································ 

Tehlikeli bir gece 
I i Yanına yalJC1f41'ak aordum: ccGeç mi§ ol•un arkadaı, elinden bir~ 
i mı çıktı? ... » Dayalı yemekten korkan •uçlu bir çocıılt. gibi aJı 
i titriyerek cevab verdi: ccSorma... Sorma/ Yandım, mahvolduınl» 

'·········-···································································································· .. 
Onları sor~ hakiminin kapuıının ö • 

Polis~:r'e o müthiş insan selinin arasında biz varız. Nefes alamıyoruz. Neredeyse nünde gördüm, yanyana sıranın üs • 
tünde oturuyorlardı. 

çiğneneceğiz. Yahud bir silah patlarsa evveli biz kurban gideceğiz... Benjzleri uçuktu. Gözleri bir türlü 

Haykırışmalar devam ediyor: "Kahrolsun Yahudiler kahrolsun Berlin polisi! bakışlanm bir noktada temerküz etti-
' . . " remiyorlardı. 

- 7 - ı dı, hem yemek yenılıyordu. Hem de it . Yüzlerine dikkatle baktığınız zaman 
Almanyada günden güne artan siya· o~arak yapıla.n ş~y, .?afta~ın. m.uayyen adeta ürkerek tıtreşiyorlardı. 

si buhran fe<'i bir hadde gelmişti. günlerinde bır ikı numa~e ~ştirak et- Birisinin yanında bir jandarma, öte-
Memlekettc a 1tmış 'küsur siyasi fırka mek, arada bir amele semtlennde, mey kinin yanında bir polis vardı. 

vardı. H('r lcafadan bir ses çıkıyor, her· hanelerde kavga çıkarmak ve bunu ba- Birinin bilf>k!erine kalın demir ke -
kes yen; Almanyayı bu faciadan, bu h~ne. ed~k siyas1 rakibl~rden bir iki lep~ geçirilmişti. Öteki bileklerinden 
yokruzluk ve issizJikten kurtarmak için kışiyı lSldünnek~eıı. ib~rett~: . ince bir zindrle bağlanmıştı. 
kendi ııklma göre bir kurtuluş yolu a - Almanyada aile bagı., Türkıyede ol • Yanlarına sokuldum. Evvel! daha 
nyordu. dui?u gibi ku':etli değildir. Orta halli, yaşlıca görünene, açık renk bir parde-

Al•mı!f ~u kadar siyast partinin olu - hattA zengin aılelerde bile ~ız ve erkek sü, açık renk bir kasket giymiş olana: 
şu parlamentoda hiç bir partinin ekse- evlAd muayyen .ya~ ~el?ıkten sonra - Geçm~ olsun arkadaş, dedim, e -
riyete !f'lhib olmamasına sebebivet ve - ça1ı~ya, ke~dt yı;klerını babalarının linden biı· kaza mı çıktı? 
riyordu. Merkezi temsil eden Brüning ilzerınden eksıltmege mecbur tutu1ur • Dayak yemekten korkan, suçlu bir 
tıpkı bir ip cambazı gibi gah sağa, gah lar. • çocuk gibi adeta titreyerek oevab ver • 
sola e~ilf>reık memlekette bir müvaze - O zamanla• bu usul amele ailelerin· di: 
ne yapmak istiyordu. Ve bütün müş- H lerd de ve bilhassa işsizler arasında daha - Sorm."t ... Sorma! Yandım. Mah • 
külAtı :ınf çarelerle halle çalışarak ya- it gençlik ıokaklarda nilmaflll fazla taammüm etmişti. On altı. on ye- voldum! 
ni namt1k iolieile bae-lamak tarafına yaparken di yaşından sonra babaSlnın eline ba • 
tid~rek Vay:mar ciimhurlyetinin fell- sesi giymiş yahud kadın gibi boyan. kan evlAd hemen hemen hiç bulun -
ketınl kolaylaştıırıyordu. mış delfkanhlann gelenleri, geçenleri mazdı. Cocuklar merhametsizce kapı - Nasıl oldu bu iş? diye sordum. Ne-* çağırdıkları görülüyordu. . d~an edilirler, yahud kendileri gitme- den oldu? 
Almımv~da resmen söylendiği gibi ğe mecbur kalırlartli. - İçki! .. 

issiz adroi sade altı milyon değildi. Al- Kimseye emniyet edilemiyordu. Hır - İçkı oyle mi?! ... 
tı milvon işsiz resmi bürolara bağlan- sızlıklar, cinayetler alabildiğine çoğal- İşte bu ~ençlik evvelA tıpkı bir işe - Bi: aı·kadaşım bizim handaki a • 
mıs olan ve sendikalardan, işsizlik te- mıştı. girer gi'M Hitler hareketine girdi. tölyelerden birine gelmiş, rakı getir • 
şektrüllerinden iŞ maaşı alanlann sayı- Analar, babalar yeis içinde idi. Genç S. A. teşkilatı bu çocuklardan kurul- miş, içmeğe başladılar. Ben de bir müd 
sı idi. liğln bu maddt ve manevt sefaleti her- muştu. Her mahallede bir S. A. kışlası det içtim. Sonra işimi görmek için dı -

Bir sPnd·i<ava merbut olmak için mu- kesi bc>dbaht <ödiyordu. vardı. şan çıktını. D1.5arch işimi gördüm. Tek 
h~kkak ki daha evvel bir yerde çalı-ş - Hitler hareketi işte bu sıralarda in • Bu kışlalar 15.alettayin bir apartıma· rar o atöly•:min önünden geçerken, içer-

Kanh bir şaka 

- Vurulan adam öldü mü? dedi': 
Gözleri sabit ve korkunç bir 

baktı: 

- Bilmiyorum, dedi. İnşaalıab 
memiştir. Ölmüşse, ben, karını, 
larım m• oluruz!.. 

Cinayetle biten kumar oy 
Yamrıd.ı oturan çok genç bir ~ 

dı, ancak yirmi, yirmi iki yaş 
bir şey ... 

Ona basından geçeni sorduğtıJ!l 
rnan ceva 'l:ı vermek istedi. Fakat 
daklan, boğazı kurumuştu. Ağzıııl 
tığı zaman sesi çıkmadı... Sonra 1'. 
yavaş sözleri anlaşılmağa başladı. JJ 
şarlıklı idi. Köylü şivesile konuŞ'll~ 
du. İstanbuJa i~ bulmağa geıroil
kahvede oturuyor, yatıp kalkıyo 
Orada kumar da oynuyormuş. Bir 
ce ismini dahi bilmediği bir ad~ 
kambil oynamış. Adam kay 
birdenbire kızmış: cSen hile yapı 
sun• diye bunun başına iskemle · 
miş. O gece dövüş etmişler. Fakat 
!arı birbırJerinden ayırmışlar, 

gece o adam keneli yolunu kesıniŞ, 
tüne atılmıs, dövfü:meğe başl 
Ötesi?ıi o d:ı biraz evvel konuştu 
dam gibi hatırlamıyor, hatırla 

Geç ka'an anlayış 
Fak~t. sorgu hakiminin karşısına 

tığı zaman ona bunu hatiTlatıyorıaf. 
- Som-a ne oldu? mıs olmak icab ediyordu. Halbuki Al- ksaf etmf'ğe başlamıştı. Organize a • nm bir katı idi. Bu çocuklar o dairede den çıktılar. O beni ısrarla çağırdı. 

manva<la işsi-zlik altı senedir hüküm mele sosyal demokrasile komünizmin barındırılıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, ve - O kim? - Bilmıyonım beyim. . 
sürüvordu. Kriz senelerinde 16 yaşına elinde idi icab etti~ zaman nümaviş yapmak için - Vwduğum adam!. Bir kadeh da - - Nasıl bilmiyorsun ... Haydi bil' 
girmiş ohm ve cırak olarak çalısmak i- sokaklara dökülüyorlardı. ha iç diyordu. İçeri girdim. Bana bir re vurdun ... Kendini kaybettin 
çin yer bulamamış bulunan gençler o- Hitler hareketi için onları kazanmak kadeh ver:li. Birden içtim. Meğer bu yi.ın ... Adamı tam yedi yerinden 
tuz bir senesi sonlarına doğru 22 yaşına fevkalade müşkO.ldü. Adim.ili.imkan * rakı değil, oradaki marangozluğa aid muşsun.·· Tam yedi yerinden.·· 
gelmiş bulunuyorlardı. İ.şte asıl şaya - sayılabilirdi İstanbulda şimdi olduğu gibi o sıra - Haçlardan. cilalardan biri irnis, içerim kere kamanı bir vücude saplayıp. 
nı merhamet ola:ı. bocalayan. ne yap - Hitler uzun ıeneler süren propagan- larda Berlinde de müthiş surette inşa- yandı. Aqzım, şişdi. Ağzımı yıkadım. rıncıya kadar aklm başına gelmedi 
tıklannı, ne ettiklerini bilmfyenler dadan sonra onları kazanamıyacağı.nı at yapılıyordu. Şehrin kenar mahalle • Sonra bilmiyorum. Elime marangoz • Onun aklı şimdi başına gelmiş··; 
bunlardı. anlayınca propagandasını 16 ile 22 yaş lerinde modern hayata elverişli ve ye- lukta kullanılan bir alet aldım, dışan di bir adam öldürmenin bu oernı 

Almany'lda sukutu ahlAk sem derece- arasında bocalayan bedbaht gençlik a- ni buhrana uygun hizmetçisiz ve külfet !ırladım. Benimle alay ediyor, bana gü yasak oldu~nu, bir adam öldii 
ye varmıştı. Aksam ortalık karardık • rasında yapmağa başladı. siz idare edilebileC€k küçücük daireli lüyordu. Ona ç1kıştım. Bana küfür et • bu cezayı kendi canile ödemek te 
tan sonra yan sokakların kö.,elerinde Hitler teşkilatında milis olarak ça • yeni bir.alar inşa ediliyordu. Bütün mo ti. Sonrasını bilmiyorum. Elimdeki A • sine maruz bulundu~nu anlıvor. 1• iş bulamamış taze kızlann, kadın elbi- lışmak Ocretli bir işdi.. Hem aylığı var- (Devamı 10 uncıL saufada) letle onu sırtından vurmuşum. (Devamı 10 uncu sayfcıdO 

E şyasını aldırttığında, buna va· Son Posta'nın ~omanı : 36 Ben idare edeyim. 

sıta olan adama Şazimend, ha. ". Ah ne baygın bakışın var, Bu teklifi, cana minnet bilen mamcının c:mdilik evinde ve haya _ derhal kabul etti. 
tında bir <leğı.şiklik yapmadığını ve - Olur. Amma, tatlıya 
yapmıy.!lcağ:nı ı-öylem~. RAnA da, 0 zum, gürültü ç1kmasın! 
kararını verirken bu ifadeye gOveni - - Sen hiç merak etme. 
yordu. Şetarete döndü: 

Sab·k kc.C'asının çıkmış bulundu~ - - Al, beyleri yukarıya! 
nu tahT!"in eov1edi~i bir saatte, gitti. ka- Arab, indi. 

Biraz sonra, misafirlerle birlikti 
1>1V1 çaldı. Çocuklar tein ate beri almış. 
onlan da btr çıkın har1inde, elinde ta • disine karşı saygı - Bu hizmetlerden rar yu'kaııya çıkıyordu. 
şıvordu. sı, sevgisi, bağlılığı bıkınıf, usanmış bir Rana bunlan merdiven başınd'-

vardı.. Bu ........ h -- tavırla, Şetaret ;"t ...... şıladı. Birı, avniye denilen ku 
İçeriden, ~e~ V"1'en olmadı. B1r daha b t b .. ~temi~- ..., ....-ı aya u z miye, istemiye ye • bir kaputun altında, kordoniu bit 

çald•. Gene ~len olmayınca, btr adım . ' bunla 
1 

""" 
1 

g(lzQ sevgıye, ve • ıinden kalktı; aşa • bit i.itıiforma~J taşıyordu. Diğeri 
~erllevip. pencere erl 5v2': e YOT • nn üzerinde kurulu lıya indi di. Bir kalem efendisi hissini v 
ken, kamdan btrl seslendi: , hakild a.adete, teh· Aradan bir daki • du. Zabit olan· nisbeten ayıktı. 

- Hanım! Kimi anyorsun. Kimse vetperest bir aof ka geçince, bahçede daşınırı ise, burnunun ucunu 
Y"k orada.. tanın serlüzzeval bir şamata oldu. Sar hali yoktu. Rana kendilerini iç d. 

Ve arkasından da şu fzahatı ilAve bir hevesin tezahil • hoş bir ağı2, yük • daya a'dık!an sonra, ciddi bir ta 
etti: ratından ibaret sah· tek sesle, birlııile kmarak, sordu: 

- Oımıan efendi evini bo!!alttı. Ha • te nüvazişlerini ter- münakap. ediyor • - Emri'lız, efendim? 
sannac::ada akrabası varmış, onun yanı· cih eylemişti. du. Biraz sonra, a • Sivil. yılışarak ve kelimeleri el' 
na 1ac;ındı. Günleree odası • rab, ah al, moru zının içerisinde yuvarlaya yu 

RAnA. ~ldi~ l?ibf dönd-0. N~n.se, na kapandı; hasta - m<>l', çıka.geldi. Göğ- - Amım!. Yosmam!. dedi. Eın 
!cine bir Mahzunlu1t ç3kmilst0. Kendi lık bahane ederek, adnü kadidleşmiş el- ne .. ne olacak? Felek .. felekten .. 
elile yılrlıfü vuvanın. parcaladı~ kalb- paşasına bile göıiin· ler11e bastıra bastı - Rfınanın k~ları çat1ldı. Dik bjf 
}erin enkazı önOnde bulunuvormus E?i- med1. Kemirici bir ra: le: 
bi. fena olmucrtu. Fakat. avn1 zamanda illetin, nüksetmez • - Aman, kadı • - Siztı ~ormuyorum! Sizin bU 
Sazimendle HOrmü:ze ka1'J da fştiva - den önceki yalancı nım! dedi. İki tane, nizle, bana söz söylemek baddiJlll 
kı artmıst1, Ne yapın vanıp onlan bu • nekahat devresi gt • tanmıadığım, belalı ğildir .. 
lacak. kendilerlle yeniden temas tesis bi, yuvarlandığı fu· Arab, kabuhatı kendi üzerine almaktan tehqi ederek dikildi herif geldi. Seni gör - Vay!. Bana .. bana .. 
ed~ktt h~ hayatının muvakkat nedameti içe. kenarında filcan oynamakta idiler. ınek istiyorlar. Yukarı çıkacaklardı, Kadın, zabite döndü; sualini te 

Erte!i cıab;\h. Omlan efendinin yeni risinde ruhunu ve vicdanım dinlen • Sokak kapısıntn zili, kopanlmak is • zar zor aşa~da oturttum. ladı: 
adresini öi!renmf'k icin, "Seniyenin a - dirmeğe çalL<pyordu. teniyormUf gibi, sarsıla sarsıla çamı • - Yabancı adaıru nasıl alırsın, içe- - Bir emriniz mi var, beyef 
rab hafavıihm Çukurhamam'a gl5ndel'* Buna yardım olstm diye, kendini dı. Köşe minderinde tülbend bastır • riye? - Eilenmepe gc'd;k. 
di. Orad~n da ru cevab ~1d1: büsbütı1n ickiye verdi. Rakı, sade di - maltla meşgul bulunan Benli Seniye, ATab, kabahati kendi üzerine al • - Ne miinascbct? Bu evde ta 

- Omı:m efendi. kan5ından avnl • mağını ve Asabını değil, hislerini de u- mangalın Ozerinde, kara ve kuru elle • maktan ~h~ ederek: nız bir kimse, teklifsiz bir dostun 
dıktan O"l ı:tiln sonra hamamı devret - yuşturuyordu. Ve iyioe sarhoş olduk • rlni evift çevire ısıtan arabın yüzüne - Al Ben mi aldım? ded.L Zorla gir· var? 
ti.. evini satb .. şimdi nereye gitti, bile- tan sonra, iki tarafma sallanarak or • haktı. diler. Birazıcık dah.-. dayansa idim, üze- - T::ın maii:ı lüiUm var mı? ~ 
m'voruz. taya çı~·or, farkına varmaksızın elA. - HAyrola? Böyle habersiz kim ıe- rime çullanıp beni döveceklerdi bilem. Benli Seniver.in ... Hanesi d _ğ'l 

Ya?! leme kepaze oluyordu. lir, bu zaman? diye BOrdu. Bu esl'UWa, aşağıdan bir nAra akset • - Evet. Filhakika bu ev, Sen 
Demek ki, işlemiş olduğu cinayetin Bu, böylece bir müddet sürdü. Neka· - Bilmem. ti. Kız•al'I, titı:e.ııti~r. Benli Seniye, hep- nımm Pvldir. Lakjn 'bu, böyle b 

ehemmiyeti ve şümulü, tahmin eyle - hat, yani nedamet devresi geçti Ve - Cafer pqa d~em, de~ O, daima aini: atte, bu sarhoş vaziyette, nAra 
diğinin de çok fevkinde idi. Hiyaneti, Rana b!r daha Alemine da1dı.. önceden, kt.lavuz gibi Behzad beyisitıi - Haydin bakayım, odalarmıza! di- zorla içeriye girmek hakkını 
sade bir ev yıkmakla kalmamış, üç Bir akşam, tesadüfen tenha bulunan y<>llar. yerek, :hepsini savdı. Yalnız, RAnA kı • vermez. 
varlığı da, ilelebe<l perişan eylemişti. Seniyenin evinde, bu yalnızlıktan isti· Çmgırak, hem bu sefer biraz da af- mıldamamıftı. 8eniyenin yüzQne baka· Yaver, 

Demek ki. kocasının, bu derece yei - fade edip de dinlenmek isteyen kızlar, ke ile, gene çahncb rak: kederek: 
lini mudb obnak için, gerçekten ken- yemeklerini erkenden yemif, mangal - Kalk, bak, Şetaretl - ı.tu.en.. dedi; bu iti bana bırak 





10 Sayfa SON POSTA 

Berlinde 3 sene kalemi ile Bal!kesırda dört hırsız . . T .. çıngene yakalandı 
Adliye koridorlarmda neler gördüm ? 

geçınen hır urk kadını Hırsızların şehirde bir ev- B!:r~~~m;:;u::ı.vot 
d ' Id ki ·· 1 1 • üç bet kuruş için bir adam yedi yerinen ça . ı an y~z erce ıra den vurulmuş olarak can veriy<Xr. Ve (B~tarafı 8 mel ıayj'.Ul:ı J girecek bir sokak yok. Hele hiç Alma • 

aern konforu haiz olan bu binalarda iıa benzemediğjm.i:ıe göre bizi kara saç
hizmetçi kullanmadan da rahat yqa • !arımızla yahudi zannetmeleri ve Adeta 
yabil.ınek imkanları vardı. linç etme-lerl pek muhtemel: 

İşte bu yüzden Berlinin nisbeten es· - Aman şuraya girelim. 
ki addolunan semtlerindeki yedi sekiz Bir restoranın içine dalıyoııu:. Ve i · 
on, on bir odalı büyük apartımanlar bo çeri girince büyük bir hayretle, bir za· 
şalıyor. Halle bu küçük binalara taşını· manlar Ber1inde pansiyonunda otur • 
yordu. muş bulunduğumm bir İstanbullu mu-

FevkalAde mükemmel olan Nazi p-ro- sevinin bu restoranı işletmekte oldu • 
pagandası bu bo~ evlerden de istifade ğunu görüyoruz. 
etmeği bilmişti. Çok iri, ~k fi.51Dan bir adam olan bu 

Parti :fntihab veya bayram günleri .. Türk musevisi, ilci ellerini oğuştu.rarak 
Berlinin bütün bu boş binalarını kira • Türkçe: 

kıymetinde mucevherler hayatın. başlangıcında olan, hayata ilk 
meydana çıkb adımını atını., bulunan bir diğer insan 

bunun için idam sehpasını veyahud u • 
zun hapis senelerini gözüne alıyor. İki 
hayat ve ttd :istikbal birden sönüyor. 

- O benim i1stüme atıl<h, ckumarda 
hile yap1yonnm.'- dedt 

- ~ yapıyor muydun? 
-Hayır beyim .•. Yapmıyordum. Ya· 

lan söylilyordu. 
- Neden. yatan sl5ylftyorT &na ga • 

razıım vardı? 

!ıyor. camlarını bir takım kAğıdlarla, - Görüyor musunuz, dlyor nelel" ya· 
bayraklarla süslüyor. Böyle günlerde pıyorlar . . Vakıa biz Türküz_ Türküz 
Be.rlin şehrinin büyük apartımanlı ev· amma ... Musevi oldu~uzu anlayıp 1Iımzları ya:kaJıyaA bafça.VUf Jhnin N 

!erinin bulunduğu semtte h~ pencere· da dükkanı basarla'I'38.? karakol kumandanı Ahmed 

- N~..reden garazı olstm T İsmini bile 
bilmiyordum. Bir tanışıklığmuz yok ki. 

- İnsan ismini bile bilmediği adam
larla 'k.u.'"TI.ar oynar mı'! 

Nedamet 
den bir Nazi bayrağının sallandığı g'Ö· Adam o kadar korkuvnr ki, buraya Balık~lı'. (Hususf).- Bir müddet fW· J~ vel hrim :de S b n~ Jü _ ..... _.. b Üç çocuk be.bB!ı olduıt.. .... u sövleyen 
riilüvor ve insana: cBu fırkanın ne çok girdiğimize pi~man o1uyonız. fe ız a n uuç -.unu& i· 5 ""u. J 

partizanı varmış!> düşüncesi geliyor • Dışan cıl<acağiz, fakat arhk müm'kün :rinin evine iki meçhul kadın girmi~, öteki suçlu m:lanıyor: 
du. değil ... Niimayişciler so'kağa sapmış. İ· 1 O altın beşi bir yerde, 380 lira kıyme-- - Aman beyim, bu işi nasıl yaptım, 

Ben, bunun böyle bir propaganda hf .. ki atlı polis onlann önüne geçmiş: tinde 35 dizi inci, 60 liralık mücevhe-- bilemiyorum. HerhalcI. içki üzerine de 
" · ld v k tu d ,..,,,_ bın' a B k kt ,_ ki rat çalarak kaçmışı--ı.. ağzım öyle yanınca .. f.ena olmuşum ... ıes1 o ugunu anca o r u f. ..... U • - u so a an geçmeK yasa . dl"Ul • 

mn 'lrnrşısındaki evler bopldıktan son· Diye bı:tğırıvorlu. Yeniden restol"8 • Zabıta tarafından şehlrde yapılan a· Çoluğum çocuğum ;ar ... Kendimde ol-
ra kf'~fettim. na giriyoruz. SchloiSeT ismini taşıyan ra.ştınnalarda hırsı:ılarm yakalanma • sam yapar ııtlydım. 

Berlin he.mşerileri arasında selam vatand9şımız telAşla kepenkleri kapatl.· sına imkan h!sıl olam~ ve köylere - Rakı içerken çoluğun, QOCUğun 
vermek için bütün dünyada cari usul yor. savuşmalan ihtimali üzerine jandarma aklına gelmiyor muydu? Kaç paraka· 
ae kalkmıştı. Kimsenin kiıruıeye şapka Biz ısmarl!diğımız içkiden bir tane ta:a~dan araştırmalara devam edil • zanırsm günde? .. 
çıkardığı yoktu. Herkes 80kakta birbi • de ona ikram edivoru~... mıştir. - Bir lira .. 
rlne mensub olduğu fırkanın selAmını Bir masada ot~ru~ Nihayet Susığırlık jandarma komuta - Bir lira onların nafakasına mı, 

· d ru yüzbı:un "-dı' h .-·-ıann Keps t yoksa jızretine mi vetişir! Sonra.. esa • verıvor u. - Validenin hbahati bn memleke • --ı· 0<t , ı .. o=ı u na· . "i • J • • • 

NaziJer ellerini Rumen usulü kaldı • te gelip yaşamak diyor .. Avrupa ... Av· hiye!inde oturan kıptt Topal AH ve ka· sen bır evlı adam, bır baba ıçm.. i~ 
np «H€il Hitler> diyorlar, sosyal de. rupa diye tutturdu. Medeniyet ha! Ah nsı Gülfidan ile Ham.ide ve elekçi kabahati kafi gelmiyormuş gibl. bir de 
mokratla:r bütün kolu havaya doğru camm fstanbu1!.. Şefika olduğunu meydana çıkarmış • adam blçaklamak ... 
!kaldırıp yum.ruk sıkarak: cFreiheib • Korkusuı:ı.dan lAmbalan da kısmış... tır. Aghyan ihtiyar 
chi.irriyeb diye bağı~yorlu. Komü • Thşarırla biı:- tabanca ~ duyuyoruz... Hırsızların takiblerine vil~yet jan • Bir başkasır.ı Ağırceza mahkemesin· 
nistler yumruk s1kmakla iktifa ederek Bir haykınc:;nıa oluyor. Koşuşan bin • darına karakol komutam Emın V'e mer· de suçlulara mahsus olan mevkfde gö
cRot Fronb • cKızıl cephe• diyorlardı. lerce aya'k sesleri. Sonra bir sü~t... kez karakol komutanı Ahmed onb~ ruyorum. Ufak tef~ bir adam. Arka • 

- Ben öldürmedim! 
Nakaratile bitiyor. 

Adaletin heybeti karşısında öldill' -
mek suçunun nasıl tahammül ediııneı 
bir yük olduğunu anlayan suçlu: 

- Ben öldürmedim!.. • 
Feryadtle bağırırken, ellerini kani 

boyamadan evvel bu hakikati, adanı 31 
dürmenin ne demek olduğunu anlaıdl" 
mış bulunmanın kabahatini anlıyor. 

Ve boynunu fpten kurtarmak için fl1 
pımrken yaşamak isteyen biT başka iıl 
sanı öldürmekle ne büyük bir ~ 
işlemiş olduğunu idrak ediyor. 

Bu an. h~vahm adaletten kurtarınl' 
ğa çabaladığı bu an, idam sehpasıtl' 
çıkhğı da'kı'kadan daha ziyade in~ 
vericidir. 

Kend!!ini kurtarmaya çabalayan bi
çareye baktık9&: 

- Asılan bir adam kaybolan bir fıt' 
sandır. Fakat şu çetin imtihandan ]cılr' 
tulan insan muhakkak ki yüzde do'ks'ıı 
cemiyet içl:ı.ı. kazanılmış bir unıv ol• • 
bilir! dive düşünüyorum.. 

Ve iman olduğum için, bu fnsanıtl 
kurtulmasını, yaşamamu istiyo:ruın. 

s. J). 

-·····--·----------------··.,...__.,,,,-

'!'ilı'klye radyo diflizyon postalall 

Ankara radyosu 

r- DAl.GA UZUNLUlru ·1 
1 um m. 1ss x:ca. uo x:w. 

1 
!' .A.Q. 10,74 m. 1510! Ke.. to lt'W. 
T..A.P. 11,'fO m. 9405 Kea. IO lt'W. 

. . * .. Uğultu ~bi uzaktan şarkılar, bağırış • memur editlniş ve yaprlan ~~~bat sında ayakta duran jandarmanın önün· 
İşte Berlının bu karmakarışık günl~ malar geliyor. n~ticesinde .hırsızlar kısa bir mudd .. et de adeta büzUlerek ,M,,?TY\11 ...... Çıkık bir CUMA l-!-39 

Be i d k lardıır Ç l .., .. ,_ ....... ""I 12,SO Prog!ıl"Jl - 12,35 Ttlrlı:: mftzlll - ti • 
rinden biri. .. Bu akşam davetliyiz. n, Restoranda bizden ve oralarda do- çın e ya aıanmış · a ınan mu • N> • ar! ~--' • h ~, rnesı V ···· 13,00 Memlekot, .saat Ayan. ajana, meı;euo-
kız karde~im ve bir de Berlinde ~j laşırken acele ile içeri bçrn.ış inoo bel· ce~ erat ve alt:ıınlar LR11Cı.ib1.erine iade Rengi bembeyaz, hrafl uzamış, boy· 1011 habertert - 1~.10 - 14 MUzik (kftçilt ~ • 
gören bir Türk arkadaşımız cKurlün • li. yolunmuş ka~lı, boyalı dudaklı bir edıJmi4tfr. nu bükük ve yüzünde ~an bir hal testra. - Şet: Necib Aşkın). 1 - Keler sel• 
tendarrım'a» bir yere gidiyorm. delikanlıdan ba~ka kimse yok! o ·ıı·k d h görülüyor... Romantik uvertür. ı - Hartman - Thrtlf 

Süslendik, uzun etekli, gıeoe tuvalet- Bay Schlo~er'e btr ce!aret gellyor. Unya gı 1 çe a a Mahkeme salonunda yüksek sesle efsanesi (bale). 1 - TschaJkow.sky - ıı:ı·~ 
leri ~iydik Başım1z açık, ayaklarımız. Restoramn kepenkle.rint açıp başım f 1 f maznunun müdafaasını yapan avuka • (hazin parça) 4 - Buppe - Maça damı o 
aa. gece iskarpin1erimiz var. Gideceği - dı~an "tkanyor: az a ısınıyor• t . yük' 1· perasımn uvertürü. il - Rossl - Pabll <pa.9 . , ın sesı ~e ıyor. . . flamento, İspanyol dansı) 8 - Engel - ~ 
miz yer pe-k yakın olduğu için taksiye - Niimayi~iler aı1al 80kaktan gidi • Avukat bıraz eski lisanla fakat gayet ger _ Aşk hUznil. ~ _ Lumbye _ Ş&mpe.n1' 
bl·nmedik, hava da müsaid, Üzerleri • '!"'Orl•r'. dı·yor. (B~arafı 1 inci sayfada) 'yi k 1 I·'-'- ,_ g 

•' a d d b l ve o &y J.IUll. AOn'lişuyor. uçlunun (Oalop). - 18,30 Program - 18,!5 MOtfl 
mi7.<lc ~ece naltolanmız, arkadaşumz Biz de hemen paramızı vererek çı • ünya sn •. aşka _bir yerd€1? ~~art- idamını isteyenlerin delillerini çürüt - (daruJ - Pl) - 19,00 Konu~a <haftalık «ı>O' 
smokinli, Nürnberger sokağındaki evi· kıyoru:z. Onlar hA.1! geYdl~mlz yollan la~ deg~~mden deld :len gel~~:. meğe uğra.11yor. .wrvi.!1) - 19,15 Tftrk mftzi~ (ince8az f~1 • 

mizden cıktık. Yan ve karanlık bir so. do1durduk1PM içfn bt! gene sa~a KUT. unyanm gu~eşten a ıgı ene:ıı~ Mlidafaa vekiJinin ağzından ifitiyo • Segft.h tASlı l - 20,00 AjaM, meteoroloji hll' 
kaktan JQa-;:hmtl1a1ersUresse'ye gıe'l • fürstenda~ cl'hettne do~ ilerliyo • çoğalmasında iki sebeb olab~ Ya gu· ruz: berlert, ziraat borsa.!1 mat) - 20.1~ Tftrl 
fük. Cimdi saea saptık. Kurfürsten • t kx kl ~ • neş daha çok sıcaklık neşrediyor, ya • M damadım balta n- mftz111. Olı::uys.nlar: Muzaffer tııcar, sa~ 
• '-.(' • ~ .. .. ruz ve am uşeye Y8 aşaca., .. mız sı hud da fez arz atmosferi .. ene~ azrnm .uc param Qalanl&r: Vecihe, P'ahire ""' Refik P'efdliı 
Clamm a docrru yuruyoııız. rada biroenbfre nrlnci defa olarak . ini d h a,zt d k b~~, lı parça kesmekten, doğramaktan zanna!· R Brer ı - Refik l"ersan _ Şehnaz puselfl 

G 1 k b. b h ___ _. H d .. · jıs R a ya e emece ıT 'illU. a - · · -·• ece ı ! ır · a ar gt!\.·-eın... ava a halkla yürudüğümllı ~ka~ sapıyor. Fm bu .. bil . d tına al mm.ıştır. Ve müddeiumumi din .. peşrevi - 1 - C&vide Hayri Hanım - Şehv-
ıhlamur ve akasya kokusu var. Ve co~u1' bir hal~ koşa 'kosa arka • yor. t ~ . gıla. aya • lenen şahidlt!'!" bulunan delillerle onun puselllı:: tarla • <Atef glbl blr nehir a~ 

G .. 1 b" ı..~ hb bl · ' · naralt bu ildden hangı.sinin doğru oldu· ' d -"ft.e tr A. Ha..ı-> • 1tl .. uze ır gece, ·~ • a a ar arası1'.a mızdan geliyor. .. v. • suçlu oldu~ kanaatine varımtm".Şim· u • "" - f8. ~ ... ,.. • " - Lemin 
~idivoruz. İyi ve güzel bir gece geçi • Biz de achmlanmm dt'laştırıvoruz. ğunu k:esttı:zn.ek m~ ~;gıldir. di müdafaa vekili o fahidlerin ifade - Şehnaz pusellk şarkı - Nart firkat şule Ptt; 
!l"ece;-,;7., , · Bunun gıbı, hararetin boyle ne ka • 4 - Sedad öztopralı: - Şehnaz puselllı: pr 

Kurfllr~tendamm ın klSşe~ne geliyoruz dar zaman daha yükselmekte devam ~ sini, o delnleri çilrü~~ çabalıyor. la _ 011, edip. 5 _ Refik Fer.san _ Ta.nıbol 
Biz, :rıeş'e1l neş'eli konuşarak yilrür • Kfü;ede bütfln gen~ cedde boyunca d ıw hattl ....:~ı,....,.lmekt de Bu adam hakikaten wçlu mudur?.. tak~1m1. e - Şehnaz puselllı: prtı _ Tan~ 

!ken birdc"l arkamızdan doğru bir hay • kolkola vermiş, !lrordoft haUnde bir sı- decee;.~e, kın. 3d ~ki rtel vam d~ BiJmivoruz!... dilinden. '1 - Den1s oğlu - Şehnaz puaeJil 
kt d duk e eceğjne ya a eı şa ara mı o- .. • ~ rış uv : n poli! memuru var. Arltada bir ikin· ;w... dair d k tı b. sl5 1 Mudafaa vekili, damadının hayvan • 48-rkı - Yolun bulmam gönlihn - 8 -

- Kahrolsun yahudiler!... cl sın yok Ancek on, cm bes kişi olan nece5 me . e a ır ~ . y ene • lan tarafından müvekkilinin tarlasın • öztoprak - Şehnaz puaelllı: saz semaıst. 9 -: 
. mez. VaktıJe cbuzlar dewı• nı mütea • . . . e. Pınar - IIfü1:zam farkı - Aşkınla stırl\ıı 

Birden hatrr~adık. Bu akşam bbı:im b.u .memur~~r nasıl o~ da 20 bın ki· kib yani bundan (3, S) bin yıl önce de da yapılan yırmı beş ~ş:~ bır zara 3em 10 _ s. Pınar_ Hüzzam ıarkı _ -0-nıJd~ 
evimize çok yakın bir yerde bulurum şmın ıt:ı:rrfüstendamm a çıkmasına m!· dünya öyle bir devre yaşamışft ki ya· nn suça sebeb gl5sterlldığini söylüyor. tırplklertne. ıı - s. Pınar - Karcığar prl' 
Spicchern salonlannda 20 bin kişi top· ni olacaklar? h t b günkü d ''k kti' - Yfrmi beş kuruş kadar bir paraf- Sana göntil ve.rdtm. 21,00 Memıeıret, _... 
!lanmışh. Bi:ıı: kordonu yarıp hemen i5bür tara· zın arare u n en yu se . · . çin ~imdiye kadar namusile tanınmış Ayarı - 21.00 Konuşma - 21,1!5 F.sham, ta1t" 

Yeniden böyle bir dev.reye mı gır· ' ' vUAt k 21-" Erich Maria Reınork'ın cGarb cephe-- fa ı{eçere'k ko.ş"Up karşı kaldırıma vara· . , . hayatında bir su~ işlememiş evlad, a - • amblyo, nukud borsuı mat) - .. 

k 
n-l d b·ı· _._ ı..-ıki b li • ünd ku-h· mek ÜZ€'r€yız. Yoksa yirmı ohn yıl sil· 1 h'b' 11. lli b 1 d d" Mftzlk (radyll orkestrası - şet: H. Ferid 1'l !inde bir şev yo ,. filminin .oer in e ı ırse-~ Ut:' u !e n un en nu- .. k b" ikJ. d v. 'kl' ;\ol • ya sa 1 ı, e ı e eş yaıı ann a u • .. . 

1 
p 1. rup geçece ır ım egışı 151 mı ge .. . 1 

.. nar). 1 - Robert Schumann - Mantred 11 
g~~eri!mesini protesto eden bir Nazı uruz. o.ıs rne~u:una: .. çirlyoııız? Bu sual bugün için cevabsız rust bır ~dam ~a.kaın: evlad1 olan da • ver~nrft. 2 _ FeU:ıc Mendelssohn _ part" 
mıtıngı yapılıyordu. Orada toplanan - Biz ecnebıy1Z d1yoruz. Mu~aade kalmaya mahkôrndur Bilinen bir şey madını hıç ö1dürlir mü?.. holdy: 3 ünc.'ü senfont la minör. a) Andantl 
halk bil~ha-r~ dağılmamış, bir alay ha· ediniz gerelim, bu niimayişle aUkam.ız vana 0 da umumi h~retin farkedilir Suçlu bu ~özlerin üstüne, elile yiizil· con moto _ Allegro un poco agitato. b) \11" 
!linde arkamızdan geliyordu. yok. d • ed artt ~ d nü kapıyor ve samiinin nefes bile alma· vace non troppe. el Adagio. ç) Allegro 11 : 

- Kahrol~un yahudilerL Gidip ev • - An1aclık. Fakat m"M1esef sizi bıı. • erec ye . ~ı ;r· ÖT L B dıklan bu salonda, avukatın sesini vactssımo. - 22,30 Piyano .solo - süit Ani' 
[erini yakacağız, camlarım kıracağız!.. rakamayız, sizi bırakmak icin ko1Ian .. uan. ro es. • erg öldüren hıçkırıklar duyuyonn:. ise - la minör <Bayan Ferhunde Erkin (J. S. 

Adımfarnnızı sıklaştırdık. Nüma - mm açınca herke! gecmelte kalkar. Çevıren: K. N~r Koskoca bir adamJn., elli üç yaşında Bach) - 22,50 Müzik Ccazband) - 23,-46 • .. 

yişçiler mitingden sonra Kur - Esasen bu sl5zlerl sövleyinceye ka • . .. .. bir erkeitin bu kadar zem, c~z biT' Son ajana haberlert " ya.nn1c1 pro~ 
:fürstendamm'a kadar gitmek iste- dar arkadan halk geTip kordona daya- nımda b1.r ınsan yere duşuyor. Kızkar- vaziyette hün~r hün~ ağlaması ha· -·-.. -·-·-·-..... -
mişler, fakat polis müsaade etmemişti. myor. deşim zannile v: dehşetle yan~ dönü • kikaten yürek dayanmaz bir manzaTS 

Halbuki arkamızdan gelen haykırtf" - Buradan ge<!me'k yasaktrr! !?rum. Yere d~~n ~zka~ de • imiş! ... 
malardarı anlıyorduk ki nümayişciler - Gececeğiz! ... Öldüreceğiz .. Kahrol· gıl.. Fakat kız gıbı bir delıkanlı, san Vekil ruçu bir başkasının ü9tüne atı· 
fasağı dinlememişler, bizim yürüdü • sun Bri.tnnig hükômett ve onun poli • saçlı genç. bir şey... yor. Başka bir adamın suçlu olduğu • 
~müz yola rioğru geliyorlardı. si... Yalıu:Hlerln uşa~ olan Berlin po- .. Bu h!dısenin halkı dah~. ooştura:a • nu bir takım sebebler ilen sürerek id-
Kız kardeşim: fü:f kahrolsun!... gını ve ı:ıuhakkak d~ buyük facıa • dia ediyo-. 
- Ah hiç çıkmasaydık sokaita! dedi. Poli~ me-r.-mr1arı htcbfT s!!V duvmu • lar olacagını zannedı~ v. dehşet· •• • 
Kösdtrrde bu halkın Kurfürsten • vorlarmı' rriN ve biitün halk sırava a- le 20 btn ki_crlnin cesed'leI"!!mirl çiğneye Ben öldUrmedım ,, 

aam~'a inmesine mani olacak hiç bir bandıkça 'kordan biırez miraya doğln.r çi~eye ~~~l Kurfürsten<lamm'a çıka· Vekil !\ISUyor .. ona !Onıyorlar: 
ıt'ertibat alınmannş, iki atlı, bir iki yaya geriUvor. cagını düşunüyorurn. Ve tam o 91rada 

h' dığım bir ·· ü - Söyliyecek bir sözün var mı? polisL BaşkA kimse yok. - BuTa<lan geçmek yasaktır. ıç umma . şey gor yonrm. .. 
1
. 

- Kahro1~un Almanyanın d"' anı Nefes afam1voru:ıı:. Simd1 çiğnene - Beş on kişı baygın yatan de • Evet, soy.ıyecek çdk sözü :ar .. Canı· 
y h d'l ,.1 ~ ceqiz. Yahurl bir ~Uh patlarsa en 8n likanlıyı yerden kaldırıyorlar. Ve bu nı kurtnrmnk, bu ıuçıu üzennden at • 
aS~s 1p~ .. yakındaıı geliyor. Arkaımzı s1Tada biz vanz .. Ne ohına bize ola • h~dd~tle P?lisle~e. saldıracaklan yerde mak is:~yor. 

, . cak' bılakiııı genye donilyorlu. Belkt de kocaman btt balta ile, ev • 
uenı ·oruz . 

Büyük bir kütle milli şarkı1ar s8ylt. - Kahrol~n Yahudiler. Kahrolsun Dayak yiyen kahramanlarım taşıya· ladı makamında olması tcab eden da • 
yerek yahudi olmıyan Remarke ve ya· Berlin poJisi!... rak ve: madmı paramparça edecek kadar gad· 

li d·ı ' k "f" ed k k lro bi · - Buradan tl'ecmek 'lrilsaktır' - Alçaklar, adam lSldtırüyorlar. Na· dar olmuş olan bu adam, şimdi şu anda u ı ere ru ur ere oşa, şa zım. t- J ~ ··.. • 

--afa doaru gel ' .0 1 Ha!k, ~ene bfüi1n kııvvetile saldın _ muslu Alınarı vata.ndaşla~nı ıü Ya - bır tek !ey fıtfyor: BoymıWi ipten kur-
!llU. "' ıy r ar. h dil · · öld'' " t k Bu kıC!a coşkun bi halk L.."'tl · i yor, polisi itmek istJYOl'lar. o zaman u er ıçın uruyorlar! diyerek gel· arma 

r r :n.u esın dikl r1 d v d'" .. lar V ne durdurabilir? şu köşedeki iki pol~ polis hiçbir şey yapm.ıyoT. Ya1nız bir e yere ogru onuyor . e bi· Çetreftl btr Rumeli şi~ile btr şey • 
mi?.. tanesi elim~ a1dı~ kauçu'k bastonu ~Y· raz ~nra açılan kordbndanı geçerek ler anlatıyor. Bunlar bi'I'birini tutmı • 

Buradan Kurfürstendamm'a ka.dar le bir sallıyor. - davetli olduğumuz yere gidiyoruz. , ·an, insicamsız, manasız l!kırdılar ... 
Acı b1r feryad duyuluycm .. Ta ya • Suad Dervi§ Fakat bunlann hepsinin sonu: 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank ŞubeaJ 

Merkezi: BerlJn 

Türlfiys pbelerlı 

Galata - İstanbul • İzmir 
Deposu: :tat. Tütün GüınrüfD 

* Her türlii banka lfi * 

Akba kitab evi 
Her dilden kitab, gazete. mecmua. 

mekteb kltablarmın ve kırta.siyeııfll 
Ankara satıı yeridir. Undervud nıa" 
ktnesinin acentasıdır. 
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Ruzveltin · beyanatı Almanya 
İtalyada tutmalar kopardı 

ve 

<BCZ§tarofı 1 inci sayfada) 
l'ikan gazeteleri Ruzveltin encümende 
bir görüşme esnasında: cHarb zaıruının
da A.ınerika hududunun Fransada o~aca
lınb &Öylem~ o?duğunu yazmakta idiler. 
l3u lbeyanatı mevzuu bahseden Taymis 
gazeteii diyor ki: 

Reisicümhur Ruzveltin beyanatına da
lı Amerikan gazetelerinin yaptığı neşri
S>atın Reisicilmhurun niyetlerine uyma
dığını zannetmek için hiçbir sebc;!b gör
lniyoruz. 

Aınerika efkan umumiyesinin 1914 de 
01duğundan çok daha ziyade lehimizde 
huıu d d n uğunu kaydetmemiz lazım ır. 
baıly Telegrafh diyor ki: 
neisicümhurun beyanatı, ötedenberi 

takı·b 
ettiği siyaseti muzaffer kılmak için 

~iddetıe rnfü::adeleye azmetmiş olduğu 
!lıretınde tefsir edilebilir. Bu siya.setin e-
•ası h k rnutecavizlere yardım etmemP ve 
detrı.okrasilere yardımda bulunınakur. 

l)~ilıy l:Ierald da şöyle yazıyor: 
l3ı.r harb takdirinde Amerikadan yar
:~ göreceğimiz keyfiyeti bizlere f Prah

\"erecek mahiyettedir. Fakat b!z~ asıl 
~e:ndiren cihet bu beyanatın harbi der

U.Zaklaştırlnl§ olmasıdır. 

İtalyanların cevabı 
lıorna. 2 (Hususi) - Gazeteler, Rnz· 

"elUıı nutkunu fiddetle tenkid ctnwkte-
dh-~. 

l3u nutuk hakkında cCiornale d'lta!ıa, d 
llu a bir mekale yazan Virjino Gayda, 

~eltin cAmerikanın hududlan ta 
llendedir:11 sözünü mevzuu bahse:!erek, ltaı 
larıYa ve Almanyanın müşterek hndud· 

nın da cTft Panama kanalında.. bu· 
lıınduğunu bildirmektedir. 

lt!0nıa, 2 (A.A.) - Ruzvelt aley~ind: 
gib·Yan matbuatı şimdiye kadar bugunku 

1 Şiddetli neşriyatta bulunmamışt.r. 
Faşist nıehafill, şu kanaattedir ki.. Ruz

~elt li'.ransanın Amerika için bir ileri ka
~t~ı olduğunu söylemckl'e Avrupad:ı 
~lıyazı uzlaşma tec:: 0 bbüslerini ba!talat11ak 

1 h6'Vesindedir. Totaliter nıemleket-ere karşı Ruzvelıtin aldığı vaziyet harb· 
tuhne telakki edilmekte ve Nevyork ga
;:ıelerinin neşriyatı İtalya ve Alm:ınya-

karşı bir harb açılmasını istiyenlt!rin 
~erı olduğu beyan olunmaktadır. 

Almanyada hayret 
hc.ll:rlin, 2 (A.A.) - Abnan siyasi me
l'i~linde beyan olunduğuna göre. Ame· 

neisicümhuru Ruzveltin Ayan ordu en...n_ 
e~'<.llleninde yaptığı ıbeyanata hayret 

ll ek .lazımdır. 
he erlinde zannediliyor ki, Ruzvelt bu 
\ 1 :Yanatne bir manevra çevirerek blr ta
G. trJ. dahili müşkülB.tı gizlemek ve ayni 
)aianda Hitlerin nutkunun bütün dün
?tıa: Uyandırdığı müsaid intıbıu baltala-
~ istemiştir. 

•I tansanın Amerikadan tayyare satın 
1 :~ etrafındaki siyasi hfıdiseleri Ber
i~ lnehafili büyük bir dikkatle taka~ ey
\i ektedir. Çünkü herkesçe malQmdur 
l'~ bu tayYare satışları Amerikanın Pa· 
~1, büYÜk elçisi Bullitin tavsiyesile ya· 
t :naktadır. Bullit Reisicümhur Ruzvel-
1\itı Çok samimi dostu olduğu gibi Stali
.-, de müşaviridir. Gene bu satışların 
~a ası noktai nazarları belli olan Arrt>rı
tetnlnaliye nazın Morgenthaun müznhe-

e Yapıldığı da bellidir. 

ğuna dair Fransız ve Alman hariciye 
nazırlannın geçenlerde imzaladıklnn 

deklarasyondan tegafül ediyor. Hitlcrin 
nutkunun hakikt manasını anlamak iste
miyor ve harbi te~ikte daha büyük bir 
ısrarla devam ediyor. 

Ruzvelt, Berlin • Roma - Tokyo mil
seHesine karşı demokrasilerin mücadele
sinde Amerikanın ~emokrasilere yardım 
edeceğini söylüyor. Fakat unutuyot ki, 
bu müselles demokrasilere ka11ı dı>ğıl, 
bolşevikliğe karşıdır. Ruzvelt, bolşevikli
ğin büyük bir demokrat müdafiidfr. Sov
yet Rusya dahili buhranlar neticesinde 
zavıf düselidenberi Ruzvelt kendim ko· 
münistliğin askerl §amplyonu olarak te· 
lakki ediyor. 

Eğer Amerikan. gazetelerinin Ru7.Vel
tin beyanatı hakkıqdaki neşriyatı t~ma
mile doğru ise Amerika Reiıicümhuru 
maskesini hayret edilecek bir ınırette at
mış ve sulh ve anlaşmayı baltalamak ve 
e-nt<'ı-n1svonal kuvvetlerini blr talırıb :ı

leti vapmak üzere kudret ve nüfuzunu 
suiistimal etmekte bulunmuştur.> 

Berl:ner Lokal Anzeiger şöyle diyor: 
Hükumetle .muhalefet arasında crre

y&.n edecek mübareze Ruzvelt tarafın

dan sarfedilen faallyetln ne dereceye lı:a· 
dar dahili sebcblcre istinad ettiğini b:1e 
gösterecektir. Filhakika Amerikanın i~
t;..,... ... ~ ve iktısadt vaziyeti .günden güne 
güçleşmektedir. Avrupa ml'nı le ket l<'"inı~ 
ba<:hca vaz'fesi deniz aşırından gele·ı ,.e 
sulhün ih1aHni istihdaf eden teı;el:ıbüs

lere şidd<>•le k.,rsı kovmaları li\zımcitr. 

Fr:ınc;17lar ne diyorlar? 

Par:s, 2 - Fransız matbuatı Bir e~ik 
Amer"ka Reisicümhuru Ruzveltin &yan 
ordu encümenindeki beyanatına geniş\e 
yer avırmaktndır. 

Borgues Petit Parisiende eski İnl{iliZ 
Başbakanı Baldvlnin bidayette harikuhi.
d(· görünüp sonradan fiiliyata geçen cİn· 
gilterenin hududlan Ren üzerinde<iir. 
tarzındaki beyanatına telmihte bulun
duktan sonra şöyle diyor: 

cAmerika bu karara varmı§ olmaktan 
henüz uzaktır. Fakat vaziyeti vahimlt'· 
şirse bu kanaate, Berlin ve Romada rlii
şünülmediğinden daha süratle alışabile

cektir.> 
Epoque gazetesi §Öyle yazıyor: 

Ruzveltin beyanatı fevkaUde mühim
dir, hususile ki Fransaya yüzlerce tay
vare satılacağına dair yapılan vatdi 
derhal takib eylemektedir. Binaenaleyh 
Alman matbuatı Ru:zvelte karşı köpür
mekte tamamile haklıdır. Filhakika Al
manya, İtalya ve Japonya temiz fikırler
le hareket etselerdi hiç kahra düşme· 
melen lazım gelirdi. Demokrasiler harhcl 
değillerdir ve müdafaalarını bile düşün
meye biraz geç kaldılar. 

Nevyork Herald diyor ki: 
Ruzvelt verdiği kararla sulh ümidini 

parlatmıştır. Çünkü, İtalya ve Almanya 
ve Japonya b'r harb takdirinde karşıla
rında yalnız Fransa ve İngiltereyi değ:ı, 
Amerikayı da bulacaklarını görürlerse 
kaybedcekleri daha evvelden belli olan 
bir ser.güzeşte atılrnıyacaklardır. 

Exelsior gazetesi, Pariste bulunmakta 
olan bir Amerikan devlet adamının şu 
sözlerini naklediyor: 

.Alnınn gazetelerine göre 
1\1 cBir harb takdirinde asker göndermek 

1\l'\ıı-trı.an gazeteleri, Ruzveltin bu ma- haricinde demokrasilere her yardımJa 
l'ııaıt aı~rı kendi9ini hücumlardan ktJru· bulunacağına dair Ruzveltin beyanatı A
li tl i~ın yaptığını yazıyorlar ve borsnda merika efkarı umumiyesine tamamile 
~Qrı etin nutkundan sonra hasıl olan sü- uygundur. Çünkü Reisicümhut ancak ef
Pı:~etı~ bazı alak!)~Ar meh~filin ;şine karı umumiyeyi uzun müddet yokla.iık
da ~~ıği için gene borsavı ~arıştırmağı tnn sonradır ki, açıkça vaziyet almışlJr.> 

ihdaf eyled"ğini kaydediyorlar. 
~ Amerika matbuntmın ~f~i1"1cri 
t 't::liner Boersen Zeiutung diyor ki: 
'lltl Nevyork, 2 (A.A.) - Amerikan mat-

"r.Jtı erin nutkundan 24 saat sonra Ruz- buatı, Ruzveltin beyanatını hararetle 
8ta !'\ böyle bir harb tehlikesini ortaya 

cıı.~ karc::ılamaktadır. d ll 6
1n1 zannetmezd'k. Hitlerin nutku 

~Qv!a efkan umumiyesi ve Alman~rnnm Nevyork Helrald diyor ki: 

~, 11.etıi sulh azminin intıbaı altında kol- cMilletimiz, 1914-1917 ye nisbetle da!.a 
~ P'akat .bu intıbn Amerika Reisi iyi hazırlanmış olarak bugünkü buhran
l's)~lll'Unun işine gelmedi. Derhal de !ara vaziyet almaktadır. Ruz.veltin de
'~altl~~klerin otoriter devletlere klll'Şl mokrasiler lehindeki hattı hareketlni ta
~Q ""'llllası için hücum borusunu ÇP.l:h mamile tasvib ediyoruz. Çünkü dikta
~~lt, nutuk silsilelerile İngiltı>re ve törlerin dünya üzerindeki tazyiklerı b~
t ~l &aYJ. .Almanya ve İtalya ile takib ı>t tün demokrasilerin elbirliğile hareketi
lıtı erı anlaşma siyasetinden vazgeçirmek ni ica-b ettirecek bir dereceyi bulmuştur.> 
t S'or A 

'llt · ~ınerlka hududlarının Fransa Nevyork Times Almanyanın. Avustur-
'ii~~ltlarında müdafaası lazım gelciğini ya ve Çek.o-Slovakyayı ele almak için 
•a arltıekıe Ruzvelt. Almanya ile Fran- müracaat etmi~ oldu~ U!Ulleri hatı7la-

asında bir ihudud meselesinde oldu- tarak Hitlerin aon nutkuna itimad ecl!l-

SON POSTA 

Londra Moskova 
ile münasebatını 

genişletiyor 
(B41tarafı 1 inci ıayfada) 

'Yeni sefir, Kaleninden başka. hariciye 
komiseri Litvinof ile de uzun bir müll
kr. tta bulunmuştur. 

İngiliz - Sovyet münasebatını mevzuu 
b&hseden cNiyuz Kronikh gazet.Hi de 
şu suali sormaktadır: 

c- İngiltere, Sovyet Rusya gibi kuv
vetli bir dost kaybederse ailA.hbnma içın 
sarfettiği milyıoıılaı1 boşa gitmiı olmaz 
mı?> 

Gazeteler umumiyetle, İngiliz • Sov
yet münasebatının takviyesine taraftar
dırlar. 

Diğer taraftan Royter ajanSl da. Itıl

y~nın Sovyet Rmıya ile ticari münaaeba
tını ıslaha çalıştığını bildirmektedir. 

lnniliz kabinesi 24 saat 
içinde Uç defa top'andı 

(BQ.ftartıfı 1 mci sayfada) 
lığı nazırlığına. mim müdafaa nazın To
mas İnskip te Dominyonlar nazırlığına 
nakledilmişlerdir. 

[Bn1;.•ek~l Çemberlayn, dün gece Bu
k;l'a'l:lam sarayında kral ile uzun bir mü
lfikatta bulunmUftur. 

Savfa 11 

İspanyada harb tekrar şiddetlendi 
Cümhuriyetciler İtalya, A'manyad~n si~ah alıyorlarmıı 

Londra 2 (Hususi) - Cümhuriyetçi 
İspanyanın meb'usan mec1isi (Kor ~ 
tez), dün gece hükumetin yeni merkezı 
olan Figuerasda, eski kalenin bodrum
larında bir toplantı yapmıştır. 

f çtim3ın yeri ve saati, ikindi vaktine 
kadar gizli tutulmuştuT. Reye müra -
caat edilrni, ve hükı1metin mukavemet 
siyaseti ittıfakla tasvib olunmuştur. 

Bu münasebetle söylediği nutukta 
Başbakan Negrin, Cümhuriyet hükU -
rneti ta:rafmdan düşünülen son hadde 
de~n mukavemetin sebeblerini say • 
mış. hükfırnet her ne kadar Katalonya 
arazisini terke mecbur olmuşsa da 
merkez ve cenub mıntakalannda mü
cadelenin devam ettii!ini, hattA Kata
lonyada da mukavemetin mümkün oI
duITTınu söylemiştir. 

Bundan sonra Negrin. şimdi hüktt -
met kuvvetlerinin gerek İtalva, gerek 
Almanvadan kaçakcılık suretile silah 
tedarik etmiş olduklarını söylemi11 ve 
hükumeti~, kuvvetP istinad etmeden, 
otoritesini idame etttirdiğini ilAve et-

nezaretinin bir tebliğine göre, Kata • 
lonya cephesinde çok şiddetli muha • 
rebekr olmakta ve Cümhuriye~ileıı 
büyük bir mukavemet göstermektedlr. 
Düşman Magrat mıntakasında ancalıl 
hafifçe ilerliyebilıniştir. Diğer bütnıı 
mıntakalarda düşman durdurdl.nuış -< 
tur. 

Burgos 2 (AA) - Frankistler, 
Vich'i i42gal etmişlerdlı'. Bu kuvvetler, 
Katalonyarun diğer mıntakalannda da 
ilerlemişlerdir. 

Bombardımanlar 
Valansiya 2 (A.A.) - Bu sabahki J 

hava bombardımanı neticesinde 11 kişi 
ölmüş ve 29 kişi yaralanmıştır. Sad 
1,30 da beş tayyare limana bombalar 
atmışlar ve ticaret vapurlan üzerinde 
hasarat husule getirmişlerdir. 

Saat 9 da 28 tayyare şehre 80 bomc 
ha atmıştır. 9,40 ta beş tayyare ~tagre 
şehrin!n iç taraflarına bomoalar ataral 
11 binayı tahrib etmişlerdir. 

Eski Kral, Fraııko'yu tebrik etti 
Londra 2 (Hususi) - Eski ispanya 

Kralı AJfon.~. General Frankoya bir ~ 
mişir. graf çekerek son muvaffakiyetindmı 

Paris 2 (Hususi) - İSPanya budu - dolavı kendisini tebrik etmiştir. 
dunda vapm1ş olduğu teftişin neticele- Franko, bu telgrafa mukabelede bot 
ri hakkında beyanatta bulunan Dahi • lunarak teşekkürlerini bildimıiştir. 

Bir köylU bir kızı kaçırırken Aiye Nazın Sarraut, 46,000 1spanydl Son harb vaziyeti 
KfdUrdU kadm ve çocuğunun kabul ve iaşe ve . Perpignan 2 (A.A.) _ Hutluddan ge-
u evvelce tayın olunan departmanlara len haberlerP göre, İspanyol ordusu 

Denizli (Hususi) - Denizlinin Kay- izam eilJlrn~ olduğıt.m sqylemiştir. kendini toplamışa benziyor. Bu ord'8 
han köyünden Hüseyin k17j1 Cemileyi Sıhhive tren1erl. önümüzdeki günle~ ~- Franko kıtaatırnn taarrti~arma kartı 
karırmak istiyen ayni köyden Ahmed çinde nPır yaralıları memleket dahılı- yemden tesis ettiği müdafaa hathndaıı 
Aktaş, Cemilenin mümanaatı üzerine ~ nakledPceklerdir. Mülteciler jçin hu dava.ruraaa başlamıştır. Bu hat, Lo • 
kıımıc:;, elinde bulundurdumı tabanca· dudun 1 O kilometre kadar ııerisi.nde retten b;slıvarak hafifçe Santacolma, 
yı Ccmilenir göfjsiine slkroış, çıkan bir sıhhiye kor<lonu tesi~ edilmiştir. Viş ve Ber~~mın şimallnden geçmekt4 
ku~unlarla yaralanan Cemile Mem - Şiddetli muharebeler ve Organanın cenubuna müntehi ol 11 

leket hastanesinde 24 saat sonra öl • Madrid ı (A.A.) _ Milli müdafaa maktadır. 
müştiir. Katil Akta~ yakalanmıştır. -=~~===~~~~~~~,;;;;;;;;~~;;;;;;;~::::;.=======-=-=-====• 

memesi lazım geldiğini yazıyor ve diyor 
ki: 

cBelki Ruzvelt metin itibarile blz:im 
hududumuz F'.ransadadır. dememift.ır. 

Fr. kat Reisicümhurun sözlerini işiten1er, 
Fransanın bir ileri kale olduğu ve bina
enaleyh tıpkı topraklarımız gibi müda
faası icab ettiği intıbaını hAsıl etmitler
dir. 

Dünya bir yanardağ üzerinde 
Vaşingoon, 2 (A.A.) - Ayandan ismi

ni vermemek istiyen bir zat. Bay Ruz
veltin Ayan meclisi ordu encümenindekf 
beyanatını müteallik olan gaz':!'te ha~er
lerini teyid etmiştir. Mumaileyh, Ruz
veltin dünyayı cindifa etmek tb:ere 
bulunan bir yanardağ üzerine ')turmUJ> 
şeklinde tasvir etmif olduğunu söylemit
tir. 

Bu zata göre Reisicümhur, Amerika
nın, siyaseti ne olursa olc;un bu indifaın 
netayicini his.c;edeceğini söylemiş ve de
mokrasilerle mesai birliği yapmanın A
me>rikanın menfaati dahilinde olduğunu 
beyan etmiştir. 

Demokrasinin son JmJ~j 

Reisicümhurun Fransa ile İngilterenin 
bir harbde mnğlt'.\b olmalan halinde A
merika cümhuriyetlerinin demokrasinin 
son kalesi olduğunu söylemiı oldulu da 
rivayet edilmektedir. 

l\luha1ifier harekete geçtiler 
Vaşington, 2 (A.A.) - Reisicümhur 

Ruzveltin ayan ordu encümeninde yap
tığı beyanat muhalefeti harekete getir
miştir. 

Muhalefet harici siyasete did bütün 
meselelerin halka bildirilmesini lateme
ye başlamıştır. 

Hariciye ve hillrftmet azalan, ordu en
cümeninin, Relsicüınhur tarafından veri
len izahatı çok iyi tarşılamıı c,lmasından 
dolayı memnuniyet beyan eylemektedir. 

Ruzvelt, manevralarda bulunacak 
Guantanuamo, 2 (A.A.) - Sallhlyet

tar mehafilden bildirildiğine göre, Rei
sicümhur Ruzvelt Amerikan dononmuı
nın Atlantik denixindeki büyük manev
ralarının bir kısmına Houston zırhhıı 6-
zerinde iştirak edecektir. Bu manevrala
rın hedefi, tütün Amerika aahillerinl AY
rupadan gelecek bir taarruza karp mü
essir bir tarzda korumaktır. 

KaroHn adalan 
Vaşington, 2 (A.A.) - Mebusan. mec

lisi bahriye enctımeninde beyanatta bu
lunan cümhuriyetçi mebua Maas, Al
manyanın· Karoli:ıt adalarını Japonyanın 
muvaf aka tile tahkim etmekte cldufuna 
dair mevsuk haberler almıa oldufunu 
bild irmi§tir. 

Nafia Vekaleti İstanbul tramvay 
şebekesini ıslah için neler düşünüyor? 

(Ba.,ı.arafı 1 inci ıayfada) 

ikmal edilınit olacaktır. 

Tramvay n tünel ifinin bir müddet 
hükumet tarafından idaresi ve ileride 
Belediyeye devri mutasavverdir. Bu 
nu:.ksadla Nafıa Vekaleti şebekenin ısla
hı ve halkın istirahatinin temini gı.yesi
le alınacak yeni tedbirler hakkında bazı 
tetkikler yaptırtm~tır. Tramvay biletle
rinin tünelde de muteber tutulması dü
şünülmektedir. 

Bundan başka tünelin Galatadaki gi
rit kısmında geniş bir meydan açılması 
v~ tramvay arabalannın tünelin ağzına 
kadar yana!mluıı mevzuubahstir. Bu su
retle Beyoğlundan tünel ile Galatnya i-

1 nen bir yolcu B~iktaş, Bebek veya F.
tihe gidecekse tramvay arabasına bur .. 
da ve tünelden çıkar çıkmaz binebila 
cektir. 

Tünelin Beyoğlu kısmına tesadüf edeıt 
meydanın da genişletilmesi mukarrerdir, 

Galatasaraydan Köprüye inen tramvaJ 
hattının güzergahının değiştirilmesi va 
birçok kazalara sebebiyet veren Şişhane 
yokuşu ile Bankalar caddesi gibi dar bfJ 
caddenin tramvay seyrüseferinden kur. 
t:ırılması esas düşüncedir. 
Hattın eski İngiliz sefarethanesi yanm· 

daki yoldan ve yeni açılan caddeden A· 
zsJbkapısına indirilmesi ve buradan Ga· 
lataya geçmesi üzerinde durulan ve teı. 
kik edilen cazib bir fikirdir. 

Denizbz nkta yapılan tetkikler ilerliyor 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 istimlak kanunu ahk5.m.ına tevfikan, ka-

Deniıfuankın 939 bütçesi henüz tasdik nun.i değerine göre yani 106.000 liray.q H• 

edilmemiştir. tın alacaktır. Fakat bu hususta henQı 
Denizbankta tetkiklerde bulunan üç Nafıa VekAletinden gelmiş bir emir mev. 

müfettişe ilaveten Ankaradan üç müfettiş cud değildir. 
daha gelmiştir. Bu müfettişler tetk:kleri- Bayram münasebctile resmi daire•erin 
n.in neticesinde Umum Müdür Yusuf Zi- tntil olması, bu husustaki tahkikatı kısa 
ya Erzin v~ İktısad Vekili Hüsnü Çakır bir müddet için durdurtmuştur. 
fü• temaslarda bulunacaklar ve halen tet- 11 Vapur siparişi hakkındaki tahkikal 
kikat ile meşgul olan müfetti§lerin me- Deniz Ticareti Müdürlüğünde; Deniz. 
saisine yardım edeceklerdir. bank için ısmarlanacnk olan 11 vapur 

Gerek mevcud ve gerek yeni gelen hakkındaki tahkikatı idare eden müfet
müfettişler bilhassa Satle ve İmpeks ıir- tişler arife günü de çalışmalanna devam 
keti meselelerile meşgul olacaklardır. etm~ler ve İktısad Vekili Hüsnü Çnkır· 

Satie meselesi etrafında yaptığımız dan talimat almışlardır. Müfettişler ına
tahkikata nazaran, Elektrik İdaresi U-

1
.sailerine. Bayram dolayısile, gelecek Pa

mu.m Müdürlüğü, Satie binasını mevcud zartesi günü tekrar başlıyacaklardır 

Trakyada hB/Jl'Bncılık inkişaf ediyor 
:::::::::p 

Edirne (Husmt) - Geçen sene dört J tay büyütme çiftlikleri en az 350 bq 
viliyetin ve bir de İnanlı aygır depo • damızlık VP yetişmiş tay vermiştir. Bu 
sunun damızlıklarmın iyi neticeler ver pratik ve ~ok verimli sistem devam e
diğini bildirmiştim. decektir. Eneme mıntakalan dördüncll 
Aşım durak.lan Dahiliye Vekaletinin yıltprogramına devam edecektir. Bu 

dahi tasvibile ve Ziraat ·Vekaletinin boğ'fllar bu mıntaka köylerine tercih .. 
verdiği tipler üzerinden daha 18 taoo diliyor. 
yaptırılacak ve bunların Myısı 41 mer- Hayv2n gıdalarına ve hele boğa ye • 
kezi bulacaktır. En ar. 6 merkezde de tiştinne işlerine çok ehemmiyet veril
veterinerlere ıun't tohumlama yaptın- mekted;r. Kavakcılık ve fidancılık da 
lacaktır. Bu sene İnanlı aygır deposu - ayrıca yürümektedir. 
nun at ve jnek kadrosu artacağı gibi Kollektif fidanlıklara bu sene teşvik 
bir de tay büyütme ve yetiştirme çift- faslından permi verilecektir. Diğer ta
liği açılacaktır. raftan hayvan sergilerine bu sene ye • 

Umumi Müfettişliğin üç sene evvel tişm.iş esterler dahi sokulacak ve prim 
açtığı ve idare etmekte olduğu boğa ve verilecektir. 
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çeviren : Suad Derviş . .tlllU .. llRrffi mizde yer1i ve yabancı herhangi sınıt - ahkamı tatbik edilecektir. 

tan olursa olsun kayıdlı 31 O - 330 da- S - Yoklamalara her mükellef nü • 
hil doğumlu ihtiyat erlerin senelik ih- fus cüzdanı, bir resim ve bir ikametgah 
tiyat yoklamaları yapılacaktır. Bun - senedlie şubeye gelecektir. 

Bir an hiıibirlerine baktılar. Kadın açık 
ıkapınm kanadını parmaklarile sıkıyordu. 
Aya!kl:anndan dizlerine doğru bir sıcak
lığın çıktığını hissediyor ve karşısındaki 
adama ısrarla ba'kıyord.u. 

- Görüyor musun? 
Erkek gözlerini yere eğmlı. hasırın 11-

zerindelGi lekeleri sayıyor ve düşünüyor
du: cBenim ayaklanın da bu lekelere ye
nilerini ilave edecek. Beni buradan kov
duğu zaman benim ayak izlerim de bu -
r~da kalaca'k.> 

Eli kıorkululma merdıvenlerden inece
ğini düşünüyordu. 

Kadın kalbinin şiddetle çarptığını his
sediyordu. İşsizlik krizlen içinde kuih -
nılan eski slstemlerl talb!k etme~ dü~
nüyordu: cSakin olmak istiyorum ... Sa -
kin olacağım ... > İçinden sanki bı~ka bir 
kadın onu tiyatroda im:~ gib! ellerini h3-
v~ya kaldırmağa, halınrn üzerine yığıl -
mak gibi sun'i hareketler!? sevketrn~ıt~ 

uğraşıyordu ... İçindekı bu delı kadını sus
turmağa uğraştı ve muvaffa.1< oldu. Sleuk 
knnlılikla: 

- Gir içeri, dedi. 
Erkek girdi. 
Arkadan kapının kapandığını işitti. Ka

dın arkadan er'keğin saçlarım, eımuzları
nı seyrediyordu. Sonra öne g"çti. Dudak
ları heyecan.la titriyordu. Yanakları ateş 
içinde yanıyordu. Erkek tanımadığı e, -
yaya bakıyordu. Bakır portmantoyu gör
dü: cHayret! Bu kötU portmantoyu de -
ğiştinnemiş:ıt diye düşündii. Sonra bird,.n 
içinde, yüzüne otuz yaşında maskesini ta
kan bir his duydu. Yanaklarını şişirdi. 

Mutfaktan oldukça kuvvetlı bir lAha
na kokusu geliyordu. Erkek genç bir Pan
leite Traversacm oradan oraya ko~aca -
'ğını. eşyanın yerlerini değiştireceğini, 

sağa sola emirler vereceğini ve kocasının 
yanına koşarak ellerini-Onun elleri ara -
sına bırakacağını düşünmüştü. 

Halbuki Madam Traversac gayetle sa
kin bir şekilde ve enerjik adımlarla ön
de yürüyordu. Kendisine §imdi adeta ya
bancı gefon bu kadının arkasından yü -
rüyor ve içinde kısa ökçe!erini, geni~le -
miş olan kalçalannı tenkid edi~rdu: cAl 
lahım ne kadar değişmiş. ne fena!..> son· 
ra gözleri aynadaki, ince, uzun boylu ve 
şa'kaklanna ha.f:i:f ak düşmüş erkek ha -
y&lin.e tebessüm etti. Bu erkek nefesi da
ralmış. yaşlı bir kadının arkasından Y:.i
rüy:ordu. 
Geniş bir koltuğa gömülmüştü. Gözle

ri gene duvarlarda dolaşıyordu: 
cBen burada ne anyorum?> diye dil -

şünüyordu. 

Odanın sıkıcı sıcaklığına, tavanın in • 

Son Postanın edebi romaıu: 43 

Avuçlarımı ona kbe yapar -
dmı ve di!'zlerimi, uyuduğu za • 
man yastık ... Güneş gözlerini inci tirse 
ellerimle hafifce kapar, dudaklanm.ı 

güneşten daha sarı ipek saçlarına sü
rerdim. Ve böyle Ademle Havva gibi, 
yalnız ikimiz, iki ruh, iki beden yaşar· 
dık. Hem onlardan daha mes'ud bir ö
mürle, hiç bir cennetin ayrılık acısını 
duymadan ... 

Ne hayal! ne oo~, ne gülünç hayal! 
Fakat ah, bu hayRl hakikat olabilse idi 
bugün ben, evvelki ıztırablarımı aşan 
bu ıztıralıı yaşar mı idim? Dün, hiç ol
mazc;a, Süh<>yliıyı ve Süheylaya olan 
aşkımı düşiindükce yalnız istikbal için 
üzülüyor, korkuyordum. Bugünse o 
korklu~m tehlike pek çabuk yaklaştı, 
o kadar ki onun başı ucunda dolaşıyor. 

Sevgilimi hangi ellere kaptıraca -
ğın1? 

* B" ~ün gün, içiınde bu yara ile, çam -
lıklarda dolaclım. N ihayet akşam olunca, 
İss f"pesinin en yüksc>k noktasına çıktı:rrı_ 
Rum ayazmac;ı, bulu11'Clu~um tepeden a
pğıda kalmıştı . Etrafımda kararan çam. 
lar, ~ittikçe hafifles0 n hışıltılarla bana 
teselliye benzer bir ~evle.:- fısıldıyor s:ını

:rordum. Karşımda, uzakta, Heybeli ve 

sanı~ üzerine yıkılacakmış gibi basıklı - - Bir kadını seviyordum, beni bırak~ı. 
ğına kmyordu. Masanın üzerin.de sun'l gitti. 
~yvalar vardı, yutkundu. Paule onun Sonra kendinin de hayreti içinde hıç -
şapka ve pardesüsünü-almıştı. Silahları kırarak ağlamağa başladı. Bu onun asa
elinden alınmış gibi idi. O böyle şiddetli 1 bını bozmuştu. Fakat Paule de birden ye
sahnelerde daima elleri pardesüsünün ce- rinden doğrulmuş, erkeğin yanına gel -

binde ve şapkası kaşının üstüne doğru e- mişti. O da ağlıyor ve bır taraftan da o -
ğilmiş olarak girmeğe alışıktı. nun gözlerinin yaşını liiliyordu. Ona söy-
Kayıdsızlık göstermeğe uğraşıyordı.ı. lcmek için zihninde hazırladığı sitemli 

Kadın masanın üzerındeki bir sigara ıru- sözleri büSbütün unutmuştu. Ona: 
tuı:nınu erkeğin önüne doğru iterken: _ Mösyö, sizi artık ta~urnıyorum ... Si-

- Daiına sigara i9iyor musun? zi çoktan unuttum, mösyö ... 
Diye soruyordu. Erkeğin sigarayı red- Halbuki o şimdi erkeğin kulağına şun-

detmesi üzıerin~ de: ı ld rd · 
arı mın anıyo u. 

- Şimdi de ben sigara 1çmeğe başla- _ Küçüğüm! Seni 0 kadar bekledim l~i! 
dım, diye ilave etmişti. Ne yaparsın, ha- Artık her şeyin bitmi~ olabileceğine ina-

yat!.. ncımıyordum. Kaprislerini, kaçı~larını, 
- Evet, hayat! . _,_ . -ıı.. 

B · ·· ek mi ...... ., B ka hepsini affedecektım. Fi:ill\.at senın S<11urın - enı gorm ı;nıyorsun. u - . , 
1 

d d b 
. kc:lmarnış. Benim hemen ihtıyarlama.l{_J-

ar uzun zanıan an en... d .. ld' k' 
1 ğım lazımmış. Sen o ka ar guze ın ı, 

Kadının oturduğu yerin )am karşısında . . · . . . .. 
h . d G" 1 · ·· t d' b bıraz evvel ıçerı gırdığın zaman duşme-
ır ayna var ı. oz erı mu ema ıyen u . . . . . . b 

d 'd' B ht ·ı·d ı ·e sogv tkkan rnek ıçın kendımı zor zaptettım. Dınle e-avna a ı ı. u sa e ı ı a ' t -

lılığından korkuyordu. Yüzündeki çizgi • ni... Bana hepsini anlatırsın ... Sonra ... Ne 
lere 'd:'kkatle bakınr ve: yapabileceğimizi düşUni.ir kararlaştırırız. 

- Bu ç!2Jgiler yoktu. Yeni peyda ol _ Fakat artık geri döııme ... Buradan git -

muşlar. diye düşünüyordu. me ... 
Karnını kernerile sııktı. etekliğini dü • Başını, önünde diz çökmüı; ve yalvaran 

zeltti ve tırnaklarına b•..ltmağa başladı. bu yaşlı kadına doğru eğdi. Bu anda gö
Erko'k ona bakmıyordu. Bu abdalca dö- rünmiyen bir saatin çalınmasını be~diyor
şenmiş ve lüzumundan fazla •;ıtı1mış 0 _ du. o zaman, bacaklarına sarılmış olan bu 

dadan kurtu1mak. yahud da ona hakikııti kadını sürükliyerek ·kalkacak: cBırak be
söylemdk is'tiyoı"du. ni! Bırak beni divorum, sıma• di: e b~~ı-

- Aynl'dığımız gündenberi mütcma - racaktı . Sonra dışarıya çıkacak. orada ha
diyen ~ni düşündüm. İnsan istediği şeyi vaya, hayata kavuşacaktı. Halbuki od:-ıda 
yapamıyıor, işler ... Sen de bilirsin ya!.. saat çalmıyor ve gazocağmın çıkardığı 

Kadın: rnutıtarid ses ve yıışlı kadının hıçkırık -
- Her zamanki gib! ivi yalan söylüvor, ların'd'an baŞka bir şey işitilmiyordu. O 

d1ye dilsünüwrdu. Sonra erke~e tiöndü · 
- Evet ..• O zamanlar serbesttin ... Ya 

şimdi? 

- $1mdl mi? Simdi bedbahtım Paule ... 
Bunu söylerken kendi kendine şöyfo 

düşünüyordu: 

- Şimdi bedbahtım, fakat bunu söy -
lemek benim için ne kada!" ayıp! Seni, 
terked 0 n bir kadına gelip gururunu b -
rarror bunu söylemek. Bu kadın ki seni 

kadar ya~lı mı idi? Dışarıdı hava ne ka
dar güzeldi. Yalnızlı1<, şiddetli a~k ... Y:ı

hud da burada kalmak ... Hangis dnh:t iyi 

idi? Ne için burada kalmasın? Bu su -
retle artık k'rnse tarafından aldatılmak 

tehl:kesi de kalmazdı: .. 

Islaık ve kahve re'l~i gözlerile ona hır 
köpek sadakatlle bakıyordu. 

- Seni tekrar bulacağımdan emin 

Cln sene elinde tutmustu. Buna nasıl mu- idim. 
vaffak olmuştu? Kend:nden de yaşlı ol- Birdenbire erkek yerindt:n doğr•Jldu. 
ıd'uğu halde... Kendini gençleşmi~ hissediyordu. Bacak-

- Sen mi bedbahtsın? !arına sanlan ka:ını hafifçe itti. Antred P. 

Kadın gençliğJni muhafaza etmek is _ duran şapka ve pardesüsünü aldı. 
termi'Ş gibi dik oturuyordu. Erkek hain - Affedersin ... Seni tekrar görürüm ... 

gözrerle kadının yüzündeki çizgilere, kı- Affet. 
rışıklıklara, biraz sarıkmış olan çenesine Dedi ve dışarı çıktı. 
ve el'bisesi nıin üzerinde duran eline bakı- Kadın pencereye koştu, açıh ve <J ean ! -. 
yordu. Pudralar yanaklarında ayrı du - d-iye bağırdı. Erkek onu işitmemişti. Göğ 
ruyordu. Pudranın altında deruinin par- sünü şişirmiş vahşi bir yürüyüşk uzak-
ladığını görüyordu. !aşıyordu. 1 

Y cual!: Hali el F alari Ozanş"y 
onun arkasında Burgazın üstü, içiçe geç· 
miı ve böylece urı<"un dibine yapışmış 

heybetlerile heyulalar gibi görünüyor ve 
öndeki kocc:rman cüssenin pırıl pırıl ya -
nan ilk ışıklan bu esrarlı dev vücudün 
yerlerini şaşırmış sayısız gözlerini andı -
rıyordu. 

Ve deniz, benim tepemle karşıdaki aza· 
metin arasında, sankı siyahlaşa siyahlaşa 
göklere ve go1derden üzerime devrilecek 
bir ka+ran kaynayışı manzarası alıyordu. 

Artı'k bu tepenin arkasında, Maden uf
kunda her akşam daha geç doğan ay, bu 
dakikada bu yükseklikten de uzaktı. Fa· 
kat Süheyl&ız geçen akşamımda hangi 
ay yolumu aydınlatabilirdi" Ben artık 
ken:dtl'ni kendi irademle karanlığa mah -
kfun etmiştim. Düşünüp taşınmıştım: Sü
heylayı bir daha görmiyecektım ve ya -
rm Adadan kaçacaktım. 

Kaçacaktun. Fakat unutabUecek mi 
idim? 

işkencem sonunda vardığım netice: balo 
dönüşündeki kararımın yarı yarıya zayıf

layışı ve yan yarıya iflas edişi! Çünkü 
er:1.esi gün Adadan kaçamadım; yalnız, 

Süheylayı görmemek için , tam b r ~ün, 

bir gece, evde bahçeye bile çıkmadan o
dsma kapandrm vücudilmde kırıklık var 
bahanesile yemeklerimi bile odama ge ~ 

tirttim ve hiç durmadan okudum, yaz -
dım, reslrn yaptım. Fakat gene de Sil -
heylayı düşündüm! 

İşte içimin çürüklüğü bundan! İc;te ilk 
yarım ülfuslm ... Tamı aa arkasından gel
di! Hem üstelik, daha karışık, daha can 
sıkıcı vaziyetler ortaya çıkararak ..• 

Önce, hiç belklemedi~im bir anda Sü
heyla ile karşılaşmam ... Evet, ertesi sa
bah, bu yirmi dört saatlik ftikafımın ht:
ni.iz zayıfl.atmadı sandığım Adadan kaç -
mak kararımla ve hiç kimseye bir şey dt'
meden giyinip bahçeye inmiştim ki hay
retle karşımda onu gördüm, Süheylayı ... 

Gülşen dadının yanında, bir köşeye yı -
ğılı kumlardan ellerindeki küçük kova -
lan ve kürekleri ile kum doldurup boşal
tarak kuleler yapan Erdinçle Ülküyü sey
rediyordu. Beni görünce sarardı, bir da
kika tereddüd eder, korka!' gibi oldu, fa
kat sonra dudaklarında · zoraki bir tebes -
sümle yanıma koştu. GUzel gözlerinde 
yah·aran ıbir bakış vardı. 

!ardan 31 O - 320 doğınnlular 6 - 15 6 _ İşbn yoklama askerlik kanunu • 
Şubat 939 zarfında, 321 - 325 doğum- nun 33 üncü maddesindeki sarahate 
lular 16 - 26 Şubat 939 zarfında, 326 • göre umumt mahiyetinde senelik bit 
330 dahi1 doğumlular da 26 Şubat 939 yoklamadan ibaret olduğu ilan olunur· 
dan 15 Mart 939 tarihine kadar şube- 335 c'cGumluların muzıyene gDnrerl 
ye gelerek yoklamalarını yaptıracak - Eminfüıü Askerlik Şubesinden: 1 .... 
lardır. Bu sene aı;kerlik çağına giren 3.35 dD' 

2 - Yoklamalar hergün sabah saat ğumlularla muayeneye ve muamele • 
9 dan on ikiye kadar yapılacaktır. hı - Ieri itibarile bu doğumlulara bırakılş!l 
tiyat yoklamalarını bu müddet zarfın- daha evvelki doğumlulann ilk yokla; 
da yaphrmamış olanlarla askerlik mü- malan 6 Şubat 939 dan 15 Mart 93 
kei1efiyeti kanununun emrettiği cezalar tarihine kadar devam edecektir. 
tatbik edileceği gibi herhangi resmt ve 2 _ Eminönü merkezinin ilk yo\1•; 
hususi da1re ve müessese, fabrika ve - ması 6, 7, 17, 18, 27, 28 Şubat ve 
sairede rnfü:tahdem olanları yukanda Mart günlerinde. 
yazılı olan günlerde göndermiyenler Alemdar nahiyesinin 8, 9, 18, 20 ş11· 
mezkur kanunun emrettiği ceza tatbik b 2 u~ 4 M at ve · a art. ., 
edilecektir. Kumkapı nahiyesinin 1 O, 11, 21, 2ı. * Şubat ve 6 ila 8 Mart. 

Eminönii yabancı askerlik şubesin -
den: 1 - Fatih, Eminönü ve Eyüb ka
zalan mmtakalarmda oturan bilumum 
yabanc1- a~e:-]ik .şub.ci1erine mensub 
310 - 330 (dahil) doğumlularla 335 
dol1umhılcırrn yoklamaları şubemizde 

ya oı 1 acaktır. 

2 - Bnnı1ardan ihtiyuta nakletmiş 
olanlar<ian: 

31 O - 320 doğumlular 6/2/939 dan 
15/ 2/ 939 a kadar, 321 - 325 doğumlu
lar 16/2/93'! dan 26/2/ 939 a kadar, 
37fı - .310 doi!umlular 27/2/939 dan 
15 13/Q39 a kadar yoklamaları yapıla
caktır. 

3 - Yoklamalar hergün sabahleyin 
saat 9 na şubP.mizde başhyarak saat 12 
de bitmiş olacaktır. 

4 - İhtiyat yok1ama1annı yaptırmı
yan lar ve herhangi resmi ve hususi 
daire, müeı::.c;esc, fabrika, gazino ve sa
irelerde ÇP lıc:ıp da yukanda ilAn edilen 
günler zarfııı:da yo~amaya gdlmiyen 
\'C göndermi.yl'.'nler hakkında askerlik 

Beyazıd nahiyesinin 13, 1-4, 23, 2' 
Şubat ve 9 iJa 11 Mart. 

Küçükpa1ar nahiyesinin 1 S, 2S, 26 

Şubat ve 13 ilA. 15 Mart tarihlerinde 
yapılacaktır. 

3 - Her mükellef bizzat veya bil • 
vas:ıda nufi.i~ cüz<larllan ve mahalle 
mümessilleri de beraberlerinde olafBİ 
sağlıklarını, sağlarnlıklannı, san'atla • 

rını ve tahsil derecelerini kayıdların8 

yazdırmağ?. ve nüfus cüzdanlanna işt• 
ret ettirrneğe mecburdurlar. Bunu 
yapmamış ve yaptırmamış olanlardatl 
askerlik kanununun 93 üncü madde • 
sine tevfik:m 1 O lira para cezasııı• 
mahkum edilirler. 

~ Doktor ·-----
J brahim Zati Ôget 
BeJedly• tarşısında, Plyeılotl 
caddeıinde 21 numarada berıtım 

lJ~leden sonra bastalmnı kal>ıi! 

' •. eder. ..c ;;::? 

ile ~ABAH, öGLS ve AKŞAM 
Her yer.-ekten sonra muntaıaman di,lerinizi fırçalayınıı. 

' .. .' • '. • . . 1 

- Vah vah, dedim. ben daha yukan -
lar a çıkmıştım. 

Daha yavaş mırıldandı: 
- Demek beni beklemiyordunuz? 
- Geleceğinizi wnmuyordum da .. 
- Niçin? 
- Öyle ya .. yem arkadaşlar edinmişsi-

niz. Belki onlarla gezersiniz! 
Bu defa SESim oldukça hızlı çıkmış ol

malı ki: 
- Susun, yavaş söy!.eyin. dedı. Hem bu

rada olmaz. Yarın İslanbulda buluşalım. 
Size her şeyi anlatacağım. 

İnaıdırnı kırmak istemiyordum. Fakat 
ne .zayıf bir mücadele! 

- Hayır .. i.stemez. Bana anlatacak hiç 
biı şeyiniz ydk! 

- Rica ederim, Tuğrul! 
Bu hitafb karşısında birdenbire aarsıl -

dığımı h issettim. Bu, SüheylAnın ağzın -
dan sanki iLk defa ismimi işitişimdi. Ba
n:ı şimdiye kadar ekseriyetle riı diye hi
tab etmişti. Fakat en te-klibiı.. en sarni -
mi dak~kalarında bile hiç bir IÖZÜ bana 
bu andaik:i hitaıbı kadar tath gelmemişti. 
Bu zarımı o da hissetmiş olmalı ki tuh bir 
sesle tekrarladı: 

- Geleceksiniz değil mi? 
- Eve t.. yarın ... 

Vedalaşmak için henüz eUnt uzatmıştı 
kl bahçeye annemin indiğini gördüm. 

na kadar onunla beraber yürüdüm. Ayrı· 
lırken: 

- Süheyla, dedim, annem de benim gi: 
bi o gece !balodaki halinize ainirienıniŞ:1• 
Fakat müteessir olma. Bunu -sonra gö(l.l• 
şürüz. 

Süheyla, hiç bir şey demeden, yaınıJ 
yüzüme hazin bir nazarla baktı. Bun• • 
zarda kendisini masum g~ennek ilti)'eJl 

bütün manalar vardı. 
Kendim onu o anda affetmiştim. 

* Ertesi gün, Beyoğlundak.i Madamın ,.. 
partımanında sabırsızlıkla onu bekli"f0~· 
dum. Kook:oca oda adeta bana dar gel:· 
yordu. Çünkü korkuyordum, gelmiye~e." 
d'iye •.. Annemin bahçedekı istiakalini l):t 
ceza olarak benim üstüme yükleıneS111 

diye ... Peki amma ne yapabihrdiın? O • 
nun yanında annemle münakaşa ını ede
cektim? Hem bakalım. annem o kızgın· 
lıkla daha ıi<leriye gide; de kızın büsbiit.~~ 
kalbini kıracak bir takım sözler de s0

'" 

lerse doğru mu olurdu? Esasen o soğu 
baş selamı üstüne, Süheyl! gittikten son 
ra anneme lazım gelenleri dt aöylenııŞ
tim: 

- Ayıb ettin .. nihayet anası yanınd~ 
tanıdıklarilc denizde bir gece gezinti 
yapmışlar, demiştim. Annem de: S 

- Annem geliyor, dedim, bir ıe1 hem 
etme! * Ah o bakış! Kaç kere onun bfiyüsüne SüheyIA hemen döndü ve biraz evvel 

İnsan bir kere Aşık olmasın! Ydksa beş kapıldım! Nasıl ki bu defa da öyle oldu. bana yaklaşırken dudaklarında beliren 

- Peki anuna, o hanım da utanınııfl'l1

1 mı? diye cevab vermişti. Hasta kocasıf.. 
baloya gidiyoruz di)'e kandırıp gece Y8

11 nsı bir sürü tanıdığı, tanımadığı erk~\. 
denizde dolaşmaktan? Bi:lhassa motorO 

8 
içip içip sarhoş olmaktan? Üstelik tızın 
da içirrnekten? 

ynşında ne kadar çocuksa, yirmisinde de Bana önce, dudaklan arasından, şunu tclbessümle lbu defa anneme &ğru yürü -
fısıldadı: 

o<lur, hırttA benim gibi altı yıl fazlasile dü. Famt, aman Yarabbi, annem gayf't 
yirmi altısınd'a da ... Bundan 80nrasını - Dün akşam ~b.:i çamlıkta her zaman- res:mt bir baş sel!mile mukabele etti. 
k~ndim henüz yaşamadım .ki tecrilbemle ki yerim.ime aradım. bulamadım. Şimd1 SülheylA olduğu yerde donmuf 
tayin edebileyim! Yalanımı belli etmemek tçin sesime ha- kalını§U. HenM!n yanına gtttım w arlık 
Şimdilik, yirmi dört uat sftren göntU fif, m11stelıı1 bir ton vermete çalıfank: anneme dönüp bakmadan bahfe bp111-

Ben onun bu sözüne hak vermekle bt" 
a'/' raber. lromşuluk ve tanışıklık hatırı s 

mamızı ileri sürmüştüm. 
(Arkan~) 
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Namuslu bir is 

.. 
Claı ta 'bor

0 
a sanyda Beyaz Rus1ar bir iş 

~ SU açnu~lardı. Her tarafa hizmetci, 
~1· gal'3ô'ft vesaire gibi işciler veri • 

81'A. 
be;~. 

~ iat~~ bu bttroya milracaat ederek 
llll?ı -....,m. Taltim yımiım etti. Büro -

lahibt· 

bı~~İA. tlri buçuk llnl .. Sonra da 
~ l. · · İş, hazır. 
!tı . 
~ ~,k lirayı derhal verdim. Ken
~'llJ> eftere kaydettiMim. Kefili de 

Sok' haber verecektim. 
~ •h 9'\tım. Ellerim pantalonu -
'-d!Jtı ~'terinde olarak dclaşrnava baş· 'd l':>algın dalgın hem dolasıvor, 

Jt t 'haltme aeı acı g(llüvoroum. 
~efil.. bana kim kefakt edertu~ .. Ha 
~ha 'b6ttın tanıdıklarım, kendim $.bi 
~· '9'e mükerrer sabıkalı serseri -
lt!td, ibaretti. Bunlann en aklı ba • 
>. 9ılt01l!ılardan btrlni kefil diye orta-
~ ~k bile, Jnpkı~l bir cinnetti. 

9't ~ ~ dftşiine Tünele doğ
~~~. tam Vened1k sokağının 
~1 .. ...: taban; ltomi8eri Ahmed beyle 
~ "'ftlnt. 

....... ~ hıte, 1ft •• __ ~er ernurlarnu g6rilr gormez, 
a' 0 llftda bir suçumuz olsun, ister 
"'-'~:..,:· derhal başımmn dönmesi, 
'bı 0 ~ Slln!mıası, hareketlerimi • 
~hiidi•llcı. bir karamzlık alması, pek 

~"· 
~lttlt ~ &r1e oldum. Ahmed beyin 
~lln.a\ lleıarlannden bir an evvel kul"" 
~r<iu.tn i~ 'kalabalı~ karışmak isti -
"-ı~rıdi: ll'aJrat Ahmed bey birdenbire 
'lJ . 
~i ey, &rafim! .. Buraya ~1. 
~· ~ .. · ltorka korka yanma yaklaş -
1- ,a.~ısında divan durarak başınu 
dtıı\ egdıın, Sözlerini dinlemeğe baş 

~~d bey, tatlı dilli ve saf yürekli 
~1P t. ~ idi. Ne zaman yakayı ele 
_"'4Q ~ <>ııun b.11mna çıksak; bize u • 
~1't, lU18Ihatler Terlrdi. Suçsuz za· 
~ ;:1'/Jda rastgeldikçe de durur, 

ıle alay ederdi. Nitekim şlın • 
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Soldan sata: 
1 - Gölge • Adi. 
2 - Emeller - Kapı önündeki tahta. 
S - Gölgeli renk - İkinci. 
t - Elemler - Oennet bahçesi. 
T - Okur - Bir nevi deniz nakil vasıta-

sı. 

8 - Aciz gösteren - Belll. 
9 - Kuvvet - Çocuk yemetı. 
10- Mahkemenin yazılı karan - Cere-

yan eden. 
Yukarıdan aşalı: 
1 - Alan - Kanaat getiren. 
2 - Emeller - Acele eden. 
S - Ceriha - Razı olmak. 
4 - Keder - Yollamak. 
7 - Kazı .koydukları yer - Hırs. 

8 - Onda blr vergi - Yürilmete yarıyan 
uzuv 

9 - ŞlmcU de - İki tarafı wen bıçak. 
10- Akamete düçar olan - Hatırlıyıuı. 
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80N POSTA 

Y:ızan: ZIYA ŞAK!B 

adamı 

Bir rlc:,t~run gün~J~ 
notlarından 

Zayıflık ve istirahat 

Sayfa 13 

Son Po&ta'nın tefrikaası: 18 

Rum· evlerinde yemek 
Bir kadın gördüm ki, parmakları ile bir zeytin alıyor, 

Fransız tarzında yemek için çatalına saplıyordu 

Zayıflamış olanlara Te yahud çok za
yıf olup ds kilo kazanmak Lstiyenlere 
herşey:ien evvel kat1 i.stlrahat tavsiye 
ederiz. Çünkü bu bünyede olanlar ye -
diklerini tamamen yakmaktadırlar. F.sa
sen bazı bünyeler böyledir. BllAkis ye -
diklerini Y'Jtkamf)'an 'b~eter de vaT
dır. Şl§?Jlanlarda, artrltlk olanlarda ol
duğu gibi. Blrlnei sınıfta olanlar aldıktan 
gıdanın tclonlllni yaktıklan gibi vücud -
lerlnden de mUtemadlyen sarfederleır. 
Bu sebeb!e dalma zayıf kalırlar. Bun -
ıarın kilo kazanmaları için ne tebdlllha
va, ne de yalnız kuvvet llAçlan kf\.fl ge -
lir. Kendil('rinl birkaç ay yatakta ve 
yahuc! oturmuş bir halde ı.,tirahati kat'-
1yeye Jı:oymak .lı:Afidir. Derhal kilo alır -
lar. ve tışmanlamağa başlarlar. Tabll 
bu devrede gıdalarını tanzim et.meği u -
nutmalllAltdır. Btlhassa kışın tereyatı, 
hamur 141 TC balıkyatı çot taftlye olu -

Koridonm nlıayetinden iki kadın be 
Ay yiikaelıiıeğe ba§lıyordu. Ortalık o pitolün kazları gibi haykırarak imdada 

kadar sakin idi ld denizde bir gezinti ar- Jrotuyorlardı. J'akat çabuk yeti§Eın.ledikle
zusu uyanı~rdu. Bu •ırada bir dövme "' ri için damad nifanlısını alelAcele öp , 
dövülme gQrül'tWfl .i~de feryadlar, be»- .meğe vakit bulabildi. Bu suretle ben de 
tancı başının ,geldiğine i§ai'et teıkil et - bu gıenıçleri l"ransızlaştırmaktan mem • 
tiler. Bütün kadınlar kedi pmtıı fare • aun oldum. Genç kızı artık bıraktık, ge • 
lerden daha sO.ratli bir surette ortadan lip aldılar. Ana, baba. benim yaptığın 
kayboldular. Yalnu korkacak~ 'bir teY- fÜayı t~ ~ilıer. Artık nişanlılar • 
leri ıolmıyan baştercümanın kaıuı ile Ma- gtınden itl:>aMn 8erbestçe birbirlerini ıı& 
dame de Tott bostancıbapnın huzunındı met baıkkmı lua:andılar. 
bulunmaktan çekinmediler. Ymni dört (Arkan vtır) 

kürekçi tarafından çekilen bir kayıkta -·---,---·--·--······· .. ···-······• 
nur. 

( ~'l'Ab .. , .. _ ... ,..Mil........ ..... 
•• ,.w.-.ı..-ı rlea ...._ AW ~. 
............. r' ..... NillllhhMUır. 

b~ancıbaşı undisini &6ttıerdl. 

Bir ckaç fıllrhota oer.a ft1'1'11iftıl. J'azla ke
ylflti bir kaç kadını da teTkif etthmift'. 
İskelenin tl ,,,anından geçerek yoluna • 

\, 1 vam etfi. Oradan geçtili arada birbiri • 
~------------"' mimi .elAmlaıdık. 
1 Yeni neşriyat 1 Kaç1f8D Rumların kibir ve gururu kor

- kuları için bir maıeret aramalı onlan 
Belı:lt'lar - Fraruıanm harb 80lll'861 mu - sevkedfyordu. Bu mrada, boetancnbqmm 

harrirlerind~n Mont'herlant'ın en m'IJT&ttat • . 
bir eseridir. Üniversite doQentıertn<ren Ta- tuttuğu yolu takib eden bır kayıkçı, .o -
rık Arten tarafından dllJmUe ~. nılan sual Ü2'.erlne, ortalığı büyük bir te
Remzi KltabevJnln çıtarmatta olduğu .otln- lAp verdi. Çftnkil kayıkçının verdiği ha
ya mubarrirlerinMn tereOmelitr aerLsb mn bere gtsre. boetancıbap bir Rum kadını -
~.~ .. ~~--~~~! .. ~}!!!'!~.!!"!~ • .!~~:.-... ._ nm kaşldlne gOıiUtölhae J&n&fllllf ve 

TURAN TiYATROSU konUfUlan fl'Yleri bir kaf dakika dJnJıe • 
Barfn,padiiı 'H ıreee d~ aonra adamlanndan bir kaçı ile 
Sea kraliç .. i Hanıiyet pencerelerden tırmanarak içeri 6innitti. 

Yüceııea n arkadqlan bllttt bndtıtı bunda lba 
Coll\al Sahir l.mail D&ın- Ba.lıkıçınm n ~· n • 

büllG birlikte retti. J'ak&t be~em btr korku ı.ttlA et -
Serler Va..,eteal melfi ve kaşk'tıeki 1radma kup bir IMr -

lkı oyua birdea Blriaei OJ1Ul padiia : hamet hBli duyulmuı ifÜl bu kadarı kiti 
A Z A B 1. P iklMi oyun: idi. KadUım bepıa gelenler ha.kkınde 

S 1 Y 4 H M e N E K f E · 4 P. ttlrm törle lıtlmallertn dttfdntıldt11Cl • 
geoe: YUFKACI MEHMl!D 8 P. rada. ., pblııfmhin kl19(1k kınnın mb-

ilan Tarifemiz 
Tet ttıtun ant.tmı 

aalalle 400 lıırat 
.a1au. ısa » 

v glinci .ahil• 200 » 
D8rdlncl sahile 100 >> 
ı, eahileler IO » 
Son sahil• 40 » 
ııuana bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda illn yaptıracak
lar aynca tensilltlı tarilemizden 
iltifıd• edeceklerdir. Tan; yarım 
ve 99yrek sayfa ilAnlar iç.in ayrı 
bir tarife derplf edilmiftir. 

Son Posta'nm ticari .!lanlarcıa 
aid ifler için fU adreH müracaat 
edi}melldlrı 

fıAnedaJr KoDelrtU flrkeü 
Kabnmamade Ban 

.&nbra cacldeıll 
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•Son PMtao nın d~nlı romanı: 83 

Deniz Şeytanı 
'l'irkçeye çntrea: il. Süreyya Dllmem Bayram maçları Matbuat takımı 

Şişli, Pera ve Kurtuluş Ol 
Cenub denizlerindeki ·kaza Fener, G. Saray, Beşiktaş, Bursadakı· maçı kazan J. 

Ben, esir veya misafir bptanlanmı- j talarla aYlamakla kendilerini-eğlen - karşılaştılar Oyun çok berbad bir havada ve çamurlu bir s 
zın iyi arkadruılar olmasını isterdim. dirnıeğe çalışıyorlardı. d 
13izi:m csk!. kaptanfar klübd, .şimdiye Onlar. bunlardan bir çift yakaladık - Bayramın birinci günü gayrlfedere oynandı. Neticede Bursa tekaüdleri 3-2 mağlub ol 
kadar teşkil edilen en güzel, en hoş te- lan vakit, birbirine kuyruklarından klüplerle Galatasaray, Beşiktaş ve Fe
şekküllerden bir olmuştu. Halbuki bu bağlıyorlar ve tekrar d€nize atıvorlar- nerbahçe arasında rna9lar yapılmL§ • 
iki hassas süvari nasılsa, arkadqlık dı. Bu t::ıl,.di.-de bahklardan her biri bir tır. 
bakımından pek o kadar iyi denilemez- istikamE>t tutu11ca aralarında d€hsetli İlk maç Galatasarayla Kurt.uktş ara
di. Onlarla şöyle hocı bir mevzu üzerin- bir çekm~ mii"abası başlamış oluvor - sında oldu ve Galatasaraym 3 - 1 gali
de konuşma yapmak veya kAğıd oyna- du. Bu suretle gemiciler müstekreh biyetile bfüniştir. 
mak bir hayli müşkül oluyordu. Onla- dii~manlarının düçar oldukları bu fena Beşi'ktaşla Şişli ~nrlald. maç da 
rın bütür düşüncesini, <la.imi olarak, vaziyetin komikliğine gülüyorlardı. O - O berabere gitmiştir. 
kadtn teşl~il ediyordu. Onlar, birbirle- .;:ı d k 1 d kl b ı Yahuıı a onlar, ya a a ı an u Fenerbahçe ile Pera arasındaki maç 
rile eskiden dost olmalanruı. rağmen, ku w nevi hayvanlardan birinin vru(?Una da 2 - I Fenerbahçenin galibiyeti ile 
birbirlerin~ karşı olan dostluk duygu - . b w1 

boş ve su j!eçmez bir varıl ae: ıvor ve neticclenmicrtir. 
lan hafifce .gerginleşmiş bulunuyordu, w d . " 
Ccnub d~mizlerindc esen havada bazı bövlece onu ~nesteden ac:n!?l, enıze , Bu klüplerin ikinci karşılaşması da 
nahoş şeylerin mevcudiyetini tahmin atıvorlal'riı. Bıcar~ ~alık tekrar .su:a ı dün Taksim stadında yapılmıştır. 
edebiliyordum. atılır ahlrn?7 den·zm soncnız dcnnl1k. İlk maç Fcnerbahçe ile Kurtuluş a -

lerine bir daJıc; vanmak istjvor V&> f:ıkat rasında yapılmıştır. Fenerbahçeliler 
aman bilmP7.. mP.rhametsiz fıcı cl"nizin bu maç;ı esas kadrolarile çıkmışlardır: Slade süv:ırisi ise, ilk iki .süvaride mev 

cud olmıyan arkadaşlık ahengini telMi 
eder gibi idi. Kaptan Smith cidden iyi 
kalbli bir arkadaştJ. Şen tabiatlı, akıllı 
.. ve eğer o sıralarda var idiyse · hakikt 
bir denize~ idi. Biz kendi~ile çok dost 
olmuş, muharebe hakkında uzun ve 
sempatik k0nuşnalar yapmakta bu1un
mus id:k. 

Haftalal' geçiyor fakat Pasifiğin son
suz engin1e .. inde ne bir gemiye rastlı· 
yor veya etrafımızdaki vbi ufuklarda 
onlrınn belirdifüni glSrllyorduk. Böyle 
boşuna gecem günler çok can sıkıcı bir 
hal almıstı. Hava. insanın beynini kay
natacak gibi sıcaktı. Bu itibarla yeri -
mizden k'.IDıldamak istemiyor, pek az 
hareket ve faaliyette bulunabiliyor • 
Ciuk. 

Gemidf>ki suvumuz bayatlamıırtı, ta
ze erzak ~!de edemez olmuştuk. Esirler, 
bizimle bernber bulunuşlarını artık ta-
hammiil edilir bir vaziyet olarak te -

uakki etmekten uzaklaşmışlardı. Bu -
nunla beraber onlan bu eltm variyet -
ten ku:rtarm?k için de elimize bir türlü 
av düşmüyordu. İçlerinden bilhassa 
!biri artık bu hale dayanamıyacağını, 

her ne olursa olsun ayaklarının bir top
rağa değmiş bulunmasını miyordu. o, 
~ir gün b~ma gelerek tuhaf bir fikir ileri 
sürmüştü: Ben cınu bir mahkfun gibi 
hali bir adaya terkedemeı mi idim ?Ona 
göre bu vaziyrl gemide bulunmaktan 
öaha ivi idi. Fakat onun kafasında çiz.o 
Qiği plAmn başlıca kısmı daha çok şey
tanatkarane idi. Bu tahUrde memleke 
tinde kendisi ölrnü~ addolunacak, si -
gorta parası da ailesi tarafından alın -
mış bulunaraktı. Belki de arada benim 
mevcudivetim onun kaybolınuş bulun
duğunu muhakkak addettirecek bir hal 
olacaktı. Siz ne dersiniz? 

O, çıkanl:ı.cağı hô.lt adada Robin!on 
Crusoe gfül yaşıyacaktı. Onun tasavvur 
ıve tahayyül ettiği herhangi bir nevi ya
şayışı hüsnü kabul etmiş bulunacaktı. 
Onun hesabına şayanı teessürdür ki bu 
müracnatini reddetmek mecburiyetin -

<:le olduğumu hissetrn~im. Sigorta 
kumpanyalarını dolandırmaktan bir 
menfaat görmüyordum. 

xxııı 

vürund" ka1m~kta devam ~hrrr-nuı. 
() d .11 th d u.. Maça başlandığı esnada Fenerbahçe-

n nn sonra. varı n su sa ın ::ı. oz- n . d h ~ b tık! .. ··lm kt 
1erimizle takib edebildi$miz dönüs - .ı ~rın a a agır as an goru e e 
l rl d b 1 :z. ··ah· - d 1 1 1 ıdı. Haf beklerden muntazam suret -e n el'\ a ı,,,m mu ıs muca e e er 
yanma,da olciuğunu anlıyorduk. te yardım gören ~ener forvetleri sı~ Matbuat taktm4 oyuncu lan 8a.1uıya geUrurkm. f 

.. sık Kurtuluş kalesıne kadar akmakta ı- Matbuat takımı Kurban Bayramın - dan devam ediyor. Besimin ~ 1 
Kopc'k balıkları i~lerlnde el hum - . . . . t ·~'-h 

1 
kl b 

1 
' . bo dı. Bu akınlardan bınnde Fenerba.hçe da Bu.rsaya bır seyahat yaptı ve BUT'- zim zzet Kolay oynuyor .. D~ 

1 
ara arık sa ı kut unaün tıam h~ pare~,_-' ilk golünü kazandı. Biraz sonra Fener-

1 
salıılarla karşılaşarak galib geJd'i yorum, mütekaidlerde hiçbir yo 'r...J 

l~knnıö -:ım.c;ma.1 ad rn -o"" :;:a ~r ccvı ... - Jiler gollerin savısını ikiye çıkarmış ol- Kafile il9 beraber Bursaya giden ~ eseri yok. Maça daha henüz ~~· 
ı 11 stPr•vo-r nr ı. nn• .. ııa. "~vvanı'I'\ ~ İb . . i}CtJ'Vfl 
'd · d . f'l~k tt'.... 1 .:ı dular Biriııci devre Fenerbahçenin ha-

1 
kad~ımız rahım Hoyı, maç hakkın- lar gibi cevval, çevik ve at "·' rn1 esın ,, ın , El e ı<>ı zauı~n :ırcıa · · . . . . . .tııv 

k. · ı· lt d 2 O l'b' t·ı daki ıntıbalanru cc:ı 1 suretle nakledı - 13 u"ncu·· dakı'kada bı·r go1 kaZS.IJV> • narca T'l'.lrcn olan canavann n::ırraları ımıye ı 8 ın a ve - ga 1 ıye ı e 'll'- ' '
1 l" 

< bitt' yor· te bu sırada (huy canın altındadlt' f. 
'hor i-;tikamPtte uçuştuğu gö""ii

1
üvor - 1 . ı: . w cBurı:alllar, bizleri yeneceklerini kımımızın sağ açığı, meşhur hakel1' ~ 

du. Ikıncı haftayma ba~landıgı esnada 1 söylüyorlarCl1. Biz misafir olmak sıfa- zi Tezcanın sesi yükseldi.. Gol .,..~ 
Artık Pac:ifikte cevel~nımız bec; a,ra Kurtuluşluların mağlubiyetten kur - tile iddiavı daha ziyade er meydanına Aman b~ ... Nasıl gol değil? Ş~ 

bati~ olrn,1c:tu. 'Ru müddet za~·~na da tulmak içil çalı~tıkları görülmekte idi. bıraktık. ·B:ıyramın ikinci günü, hava şakası yok, sRnki mühim bir rna'f'.~ 
tam 35,0M nıll mesafe k ... tnf-mıc::fık. Ba- Fakat bu devrede !Fel\~bahçelilerin birdenbire bozdu. !lkönce sinsi sinsi kemlik edermiş gibi elile avut çit~• 
vatlamı<ı suvıı.,.,uz VP tazeltınPmivPn iki gol atmalarına mani o'lamadı.Iar. başlıyan yağmur, sonra birden hızını gösteriyor. Hakem Abdullah da, Pl'I 
en.akımız' milretteoot.'mt7.' ar~~rırla Mac, 4 - O Fenerbahçenin galibiyetile :artırdı. Hulasa, matbuat takımı sicim den: cİnsan ltıyuhti değildir> dl: I 
iskorpit v.a ~oma da insanın kanını su- neticelendi. gibi yağan bir yağmur altında ve müt- ~nmüş olacak ki, bu bal gibi ~ 
]andıran heri-beri hastalıklarının baş 1 G 1 t ş· 1• hi" bir soğukla savaşarak ekseriyeti Iü saymadı.. Bursalılar, can A . . . a a nsaray • 1.ş ı "' !"".·: 
{'Österm~c:·n~ ~ebebivct venmc:tı. Kol - gençleroer. müteşekkil Bursa muhteli· genç mütckaidlerin şahlandığını "ıl' 
lar. bacaklar ve vil~dün masfa1lan Sİ""' İkinci maç G~latasarayla Şişli ara - ti karşısına çıktı. Matbuat takımı şöyle dük .. KRlemize mlithiş bir akııt·· pi· 
sivordu. Biz, mutlak surette taze suva, sında ici. Oyuna haşlandıkttın biraz teşekkül etmişti: hakkak ki beraberlik sayısını ~~ 
taze ~ı~ııva ve karada istirahate şid • 1 sonra Galatasaraylılar Süleymanın a - Namık, Osman Münir, Ercümend, caklar .. Fakat Namığın diz ç8kilP• 'ıJ 
detle ihtivar duvuvomuk. Fakat nere· yağile ilk gollerini attılar. Oyun rnüte- Salahaddin (Cümhuriyet) Ahmed A - rukla şaheser bir kurtanş yapı~~·~ 
ye gidebilirdik? Pasifi~n bi.itün ada - vazin bir şekllde cereyan ederken ha - dem, Tarık, Şazi, Osman Kavrak, Se - buat takımının yürunn gene ak ev

1

1 
lan Fra~c;ızların, İn~liz1erin ve Ja - kem G'llatasaray aleyhine bir penaltı dad, Ulvi, Besim (İzzet). Ahmed Ad--m, o rnutad so~l<l<9fl tft 
ponlarm ellerinde bulunuvordu. ~imdi cezası verdi. Bu suretle Şişlililer pE>nal- Maça, hakem Abdullahın düdüğü ile ile topummun incilmiş olma!1118 ~ 
bütün dünvanm alcvhimize dönmüş tıdan berFtberlik sayısını temin etti - başlandı. İ1k hücumu biz yaptçk. Oyun, men, nuıtbuat takımının şeref~ fı~ 
bulunduıiuınu daha iyi hissediyorduk. ler. Birinci devre 1 - 1 berabere bitti. sayısı 60 ı geçmiyen bir meraklı küt • na bir tanP daha ilAve ediyor.. :~ 
Bu denizlerde bb:i hllsnü kabul edecek İkinci devrenin 4 üncü dakikasında lesi önünde ve Mazucya bataklığını 3 - 2 ve ma~. bu şekilde matbua 
mes1-"·n hir bir toprak parçası yoktu. h andıran bir ~abada devam ediyordu. mının galcbP!;ile bitiyor. ./ 

Ku -< Galatasaraylılar bir gol da a kazana - _..,,,.,, 

!~ı~k~:::~~r~~i:a~~~u~ ~:ki~ -t~~li;. v~~~;:~y;~\~!~~·n~~:: ~~;~~:~l~~;!:J.~~;,'.'. -·--i·nti~ab_ ... haZirfıkıar1 ; 
hissettirlvordu. Bu durum karşısında yafık olamamıştı. Oyuncular arasında ki 1 aındJ' ""' mürettcbatımls kon\11'n1ak lüzumunu Birden ajansçı ·Sedad, o es oyun anını Yeni mebus seçimi için Bayr sP' 
duymusturn. Onlara: sinirlenenler oluyor ve maç sertleşi - hatırlat.ın bir kıvraklıkla üç dört raki- vel başlıyan hazırlıklar, araya Ba'Jf 

yordu. Df>vrenin orta1anna doğru sol- bini atlatıp arkasına takarak, aktı ve girmesi dolayısile durmu~ur. ..J 
- Hey çocuklar, dedim, aleyhimize b 1 1ı 4 ""'' sP",a. dan inltişaf eden bir akınla Şişli takımı gol... Saate baktım .. Oyun aş ıya Bayramdan evvel vilAyette ~ -.ı,v 

herhangi bir eli1\ kalkmrvacağı. or - ve ,,.-,.1 
tia'lı.ğı velveleye vererek kruvazörleri ikinci beraberlik sayısını da attı. Bu dakika olmu~... _.1 sadla yapılan toplantıyı. Vali ~ ~ 

esnada hakem sert ovnadıklB \ Tldan Klas oyuncusu olduğunu is bat ~en ye Reisi Lutfi Kırdar riyaset e tıP' 
harekete getirebilecek telsiz istasyonla bı·r enerji ile oymıyor. kaç yıldır aya- Iantıda Vali Muavini Hüdai JCa.1'~~ 'I 

ğı 1 1 .. 'f dolayı Galafasaraydan Cemili ve Şiş - ı~-
rının bulunmıyaca şöy e ab çe ve ğını topa sürmediği halde, en acar o - ve vilayete bağlı kaza kayma.katıl •• tı ti 
fakat ıssız bir ada bu1mağa çalışaca - linin sa~ açığını oyundan çıkardı. 1 ·ı....: v l ö 11 . e ko- 1 d 10 Ş ba~~ 

Galatasarav, penaltıdan 3 üncü ~o - yuncu ar ~ıvı saga so a, ne eny lurunuşlardır. çtima a u 
ğı:ı. Orad! taze su ve her hangi bir nevi şuyor ... Güzel, hcc;ablı vuruş lan, pas- baren ibirin<ıi müntdhibleııin ":. J 

.ti b b ]"-= d 1 k ku lünü de atarak maçı ~ - 2 galib bitirdi. ır :v"" ye'l. se ze ve e Aı e av anaca ş larile takımını besliyor. Yalnız şu ça· hazırlanmasına karar verilıniıt · 
b 1 b·1ı ahtld b' wdd t · t• Son maç Beşiktas.1a Pera srasmda i · .;...a·l·~ _wff·~ u a ı r ve s I! ır mu e 1s ıra- rnur yok mu? ler bir ay zarfında ikmal .uı ~-;r_ 
hat eyleriz ve nihayet, dinlendikten di. Gayrifedere klünlerin en kuvvetlisi Namı~a pek <Syle iş d~üğü yok U- Listeler mahallelere asıldıktaJl ~ 
sonra, çocuklarım. •ver elini sergüzeşt> bu1unan Pe'I'anıtn Beşikthc: ~rsısında fukta düşman ,:?özliyen bir nöbetçi gibi inühab hakkını haiz vatandafl~ .... I 
der ve tekrar enginlere açılırız. a1acağı neticeye merak edilmekte idi. oyunu seyrediyor .. Takımın diğer aza- de isimleri mevcud olup oI.ınaC118,IJ ~ 

Pasifikteki bulkanty'eva:rıi ceveldnJa- Beşikta~ birkaç oyuncusundan mahrum st, canlar:ını dişlerine takmış çırpını - kik edeceklerdir. İımi olımya~ 
nmız -emasında ve tam beş aylık bir olarak sahaya çıktı. Esasen ron karar - yorlar. Ressam Ercümend, müheykel dairelerine müracaat ederek 
müddet zarfında yalnız üç gemi zapte- dan en çok müteessir olan Besiktaş vücudü ile karşı tarafın muhacimlerine yazdıracaklardır. ~ 
dip batırmış olmamız, bize, maceramı- ha am milnasebetile birkaç oyuncu _ göz açtırmıyor. İşte Ulvi, topu kaptı ~- Bu listelerden birer nüıbatı :; ~ 
zın ikinci safhasının çok az karlı oldu. yr . .. .. .. lerliyor. İlk !8yınon oluşundan 6 dakı- dairelerine asılacak ve ayrıca 
ğu göriinüyor ve anlaşılıyordu. Benim sunu k~ybe<1ın~ busbutun 7.ay:ıflam~, ka geçmiş, geçmemiş. Çok hesablı bir ya1an da vilAyete gönderilece~· ~ 
tasarladığım plA.na göre cenub denizi • on biri te .. kil etmekte güçlük çelon~- Ş'iit .. Bursah 'kaleci plonjon yaptı am - Listelerin hazırlanmasında bit'-.,! 

CENUB DENİZI. .. ERiNDE KAZAYA nin her hangi bir lAtifçe adasında kısa ti. ma .. boşuna .. Matbuat takımı ikinci go- det evvel Belediye intihabı lıçin b 'J1 
UGRIYAN GEMİ bir istirahat tevakkufundım sonra, An- Son mahud karardan sonra çığrın - lünü kaydetti. mış olan cetvellerden de istif~ 

tipode adalarına doğru dümen kıracak dan çıkan oyunlan seyretmekten is - Oyun. ayni hararetle devam ediyor. cektir. ,/. 
Can sıkıntısını gidermek için köpek idik. tinkAf eden spor rnerakhlannın sayı • Fakat Be<;im, bilU1n paslara bigAne gi- 21 Martta :ikinci müntehlbletİJ' ~ 

:balıklarile .eğlenrnEği kendimize i4 e- ( Arka!ı tJar) lan sta~la:rda azalınca klüp idarecileri bi göriinUyor. Ayağını uıatacak hali mine başlanacak ve bu da iki gi1JI (P' 
öinmi.ştik. Bir kara adamı, gemicilerin ... -..................................................... yok.. Biraz ~nra sebebini anlıyoruz.. da ikmal edilerek 22 Mart ~ 

d k -u.. müthiş telAŞ't düşmüş, klüplerine va - ~ Oyun 1• ~ lbu canavarlara karşı duy u lan AJn Bacağının ipliği kopmui... un ;, edilecektir. 
ridat temin edecek membalar aramağa h ,, 

::ve nefreti aslA tahayyill ve tasavvur üncü dakika~ındayıı. Bursalılar, ra. at Bundan sonra mebus eeçinıiıl' 
edemez. Evet. biz bu mü.fterb hayvan - koyWnll'1archr. Bayıram ma9Iarı1 da rahat bir gol yaptılar... Ulvi, stnırli, cek, seçim bütibl kazalarda bif 
!ara karşı kendimize mahsus bt:r di.lı- bu münasebetle tertib edilınfştir. Fa- Koşuyor. her pasn yetişme~e çalışı - bitirilecektir. 
manlık hissi ile meşbu bulunuyorduk. kat bu rnak-=adla yapılan maçlar 1:rtan - yor .. Buı-salılann kalesine Ş'{it1er ya - "~ 

A111sıra denizde yü:ı:rnek; hem muh • bul şampiymıu olması pek muhtemel ğıyor .. Fakat Bursalı kaleci pek şanslı Güdülde avcılarm çalış"''.,,,~ 
itaç olduğumuz banyo ihtiyacını kar - olan Beşikta.,a mağl11biycte mal olmuş- bugün.. . Güdül (HU5Ust) _ GQdU'lt!e 8..p ti 
şılamak hC'm de kamara '" güvertenin, tur. * . til io911'...: 
~aha doH..usu ahsap mahpesimizin son- 0 .1,_ d kik 1 nda n~ ·trf .. e.... Hakem Abdullahın tam bir ! ltıhi • teıe'kkül etmış V(! avcılar bil n fO '"J 

ı:;.. -ı: yunun ı 11. a a arı .oe.şln. ~- 1 ri1e . mi 1 20 t v~aıı- ,-_. 
ı;uz ve ye1rnasnk haya+ındn bire tue '?E! ~~ lılar arka ark~ya iki gol kaıanmışlnr _ yetle idare ettiği me.~ın ikinci haftayı,.. a ave. gııt. ş er ve a dir. 1''~ 
aerin bir eğlence yaratmış olurdu. Va· DOLA\'AHA1ÇINl7 dır. Perahla k aı 80nra buna muka- ~.ına başladl~ırmz Y.aman, Bursalıların ltk, iki kurt imha etnıi3ler J.Dl ~ 
!dt vakit <-erin ve tazeleyici elemana ~ .... K a..... r pe guzel ~r j~tl ne ka?'fllaştık. Oyuncu - avcı.Fardan Mehmed kapan ~ 

w • r-"""" ,,,,,.. ' bele etmi' onlar da iki. gol atmıştır. da Jtalaınlfo ~ 
ş~yle hasretle bakar'.ı<en - sanın beni ltfA\)=&~\\U~So pı: ı:a Birinci d ' 2 _ 2 be b bttmiştir ıanmı,,,a ı!lanm.ış fomıalarla oynaınA- kurdu srltıı ayağın n ya Jı ~ ı 
bekliyormuş gibi· bir köpek balığının -· ' - -! ~ jj S evre ra ~ · sınlar <11ye kuru forınalar temin etrnlş- kurd can.k olarak yakalanına :;,;~ 
suların altında durmakta olduğun~ DAKi • D J R- L N., İkinci devrede Peralılar .iki gol ~aha Ier .. Oyun ayni samimiyet, hele hele ayalmı kırarak kaçmı§tır. Bir • ~· 
glhiird{im. MüTettebat; bu 'doymak bil· J eQT0N WEYI Ha OOLASIR-.., atarak maçı 4 - 2 gal1b biümıişlerdır. favulstız, tekmestz, w bağı.np çıığırma- dn~.a ~un keserken ayağı~~ 
mi) en canavarları bir takım büyük 'YOi· • • l K. dan, k1As11t taarruz hamlel61 yapılma- ölüsunu bulmuı, kasabaya fi 



SOK tı'OSTA Sayfa 

VENÜS RUJU 
ORANJ, MANDARiN, RUBI, KAPSIN, PURPUR.va SiKLAMEN renklerde her simaya yakışan Venüs Rujları reklam 
fiatına sahşa çıkarılmışbr. Çok sabit ve cazibeli ve şayanı tavsiye bu yeni Venüs rujlannı muhakkak tecrübe ediniz. 

~~~---------~ Nurettl• l!vllr•z•d• l!czarı klmrevlr•ı •lltı tıbblr• we ıtrlr•t depoau, l•t•nbul .------------• 
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76U5Ul Tedavtildeld Banknotlıtr : 

12.S30.HU1 

Deruhde edilen eTr&kı natdlye 
Kanunun 1 - 8 lncıl maddeled 
ne teTftDD hulnı watındaa 

TÜi ıedUa' 
Derııhdı td1len •ft'ÜI nakdlJ• 
batlJ'tll 
ltu1ıblı tamamen altın oıarall 
Ul'Yften ted&Tille nsectllen 

1.712.234.11 
ft.000.000.-

153.7M.M3.-

lt2.4e2.931.-

U.000.000 

~---· EREGLt 
Kömürleri işletmesinden : 

Makine temelleri ve t ilumum inıaat plan ve projeleri tersi
mine muktedir iyi ve tecrübeli bir Türk Desinatör aranmaktadır. 
Alelumum makine ve s J tesisatı hakkında malumatı olması ıart
br. Talihler arasında muvafı~ görüleni hemen hiz nete alınacak ve 
Zonguldakta meccanen ikametgahtan başka (200) liradan qağı 
olmamak Uzere aylık ücret verilecektir. 

T aliblerin muhtasar t..ir hal terciimesi klğıdı doldurarak ve ka· 
ğıtta icabında ibraz edebileceği· vesika, bonservis ve şehadetoa· 
melerinden ve kendisini tanıyan kimselerden ( Referanslanndan) 
bahıederek T ophaoe posta kutusu 8 aderesine mektupla müracaat 
eylemelerL 

lstanbul Jandarma Sabnalma Komisyonundan: 
Tahmin llk lbale gtlnQ 
bedeli teminab ve saati 

Cinı ve mikdarı Lira Ku. Lira Ku. 
--~~~~~~~~~~~---

60000 O adet kapslll, 100000° ç ft sus-
talı kapsnı, 1211 kilo çiriş, 792 kilo 
monta çivisi, 481) kangııl Fğaç çivi, 
120 kilo çelık çemlıer, 2760 kilo ka· 
bara çivisi, 2000 metre zımpara kA-
ğıdı, 432 kilo Okçe perçin çi-vlsi, 
180 kilo ökçe takviye çivisi. 
lü kilo 9. katlı keten iplik ve 
2ıa • a. • • • 

20 - Şubat· 989 
2988 00 224 10 Pazartesi saat: 11 

20 - Şubat - 989 
2102 40 11>7 68 Pazıutesl: aaat ı• 

20 - Şubat - 939 
Nalça. 24500 cırt. 735 00 65 18 Pazartesi saat: 15 

1 - Cinsi. mikdan, tahmin bedelleri ve ilk teminatları yukarıda yazılı 13 k~ 
lem ikundura malzemesi. yazılı gün ve saatlerde açık eksiltmelerle Gedikp~ad:ıkl 
İstanlbul Jandarma Satınalma Komisyonunca alınacaktır. 

2 - Şartnameleri bedelsiz olarak adı geçen kx>misyondan alınabilir veya her 
gün görülebilir. 

3 - 2490 sayılı lkanun şartlarını haiz isteklilerin ilk teminatlariyle yazılı giln 
ve saatlerde komisyona gelmeleri. c72h 

SELANIK BANKASI 
THll tarihi : 1888 

• 

Son Posta 

Gazetemizde çıkan :yazı w 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize &iddfr. 

158.748.583.-

Reeıaton' mutabW ll&Yettn teda. 
YUed. 17.000.000- --

ABONE FIATLARI 
198.tm.nl.- fdın Merkezi : tSTANBUL (GALATA) 

ıe.286.d32.-

85.0741.484.03 

-t0.9ı4.188.18 
7.MS.044.27 

198.287.81 
'1.817 .8'17. '16 

Türk Unm Mevcl•ta: 
142.462.a1.- Döm taalıhttdata : 

Altına ı&b.W kabil d6mter 
Dil• d6~ Ti al&eallh kllrlDI 
bat11elert 

86.07'-414.o8 lılüt.llf ı 

48.467.23UI 

1.819.8'7 -

23.308.811.35 21 ıo.aı.os 
92.tı, seın 

Ylkta • ..,_,, 

1T-1938 tarihin._......_: 
ı-... ..... 'I. ' A11aa ..._ ..... " a 

Tarltiyedeld $ııbelmı 

ISTANBUL (Galata ve Yentcamt) 

MERSİN, ADANA Büron 

Y•nanidanJalri Şabelerlı 

SELAN1K - ATİNA. 

• Her neTt banka muameleleri 

Kiralık kualar aervlll 

Dr. HAFIZ CEMAL 

1 • a 1 
~ene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TURK1YE aoo 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 12~0 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 aoo 

Abone bedeli pefindir. Adrea 
deliftirmek 25 kurıJştur. --··--



11 ..,_,. 

- ROMATiZMA - NEVRALJi - BAŞ - OiŞ 
ve bütün ağnlan derhal kes:· isim ve markayt dikkat. GRIPIN yerine baş~a bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. d 

GRiP - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUKALGINLIGI 

ltarariğer, böbrek. tq ve kumların· 
dan mütevellid sancılarınız, damar 
8erlliklm ve fitrnanlık fiktyetlerl • 
Dizi U B 1 N A L ile 1eçir1D1a. 

URINAL 
Vücudde toplanan uid ürik ve ok
ulat gibi maddeleri eritir, kanı te
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yarım bar
dak au içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

PUDRALAR 
MOt1111ada 

Büyük bir tebeddü' 
Mübal4gcılı cMaJci11aJ• kahn4clı. 

CİLDE SÜRÜLECEK GAYET tNc· 
BİR PUDRA, TABU BİR GÜZELLİK 

VERİR. 

Parisin ıık ve kibar kac.ınları, yeni bir 
ECZANESi moda meydana atmışlardır. Onlar, bü-

BEYOOLU _ ISTANBUL tün gün zarfında hiç parlaklık izi ver-

~-------------------~R~~B~ ~b~in~~~~~~~!e~ne~n "'il R yeni bir pudra keşfetmiılerdir. 
Bu da; yeni ve hususi bir usul fle en 

ince bir pudrayı ipekli elekten üç defa 
geçirilmit ve hakikaten krem köpü~ ile 
kanştırılmıt pudradır. - Fransız kimya
gerleri tarafından uzun araştırmalar ne
ticesinde elde ettikleri bu en son usul -
Tokalon müessesesi tarafından imtiyazı 

Bayanlara mahau .ımulı '" pırlantalı Stnpr aaatlerinln yeni 
modelleri plmlöttr. FJatlın 76 lira llA 600 liradır. 

- EMSALLERi GiBi ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR -
Tqraıian talep wkuunda yeni katalot g6nderWr. • 

SINGER SAAT MA~-. l.tanlıtul Tel: 21964 
l.umllk delayıslle matıumıs arkadaki dar ıotata naldolunmuştur. 

eol11k elgınlllınd•n, nezleden, gripten, b•t 
ve dit •lr1l•r111~•• koruJ•C•k en ı,ı llAç budur. 

l.mine dikkat Hyunılmaa_ 

alınmıştır. Tokalon pudrası, parlak bir 
buruna ve yağlı manzaralı bir cilde ni· 
hayet verecek ve ıize nefil ve 8 saat zar
fında cMah bir ten temin e::Jecektir. 
cFinl Mat. Tokalon pudrasını kullandı
fınızda ne rüzglr, ne yağmur ne tle t~r. 
cildinizin güzelliğini bozmaz. Sehhar gü
zelliğinizi arttıran bir tazelik ve bir cıı

zibe verir. 8 cazib ve reni rengı olan 
Tokalon pudrasını isteyiniz ve kuHanınız. 

TAXLIT HiÇBiR ZAMAN 

AYNI OLAMAZ 

Taklit benzeri 

demektir 

KREM PERTEV. 

Bu itibarla en üstün 

kremdir .. 

--------------------------
Nefl'iyat Mildürtl: Seli111 Ragıp Etnq 

S. .Ragap BMEÇ 
SAHiPLERi: A. Bb-etn UŞAKLIGIL 

lkelrlklerl klklnden 

k••r tecrlbelidlr. 

SPORCULAR! 
Daim• yar•lanmaya mahkOmau
nuz. DOttOnOz, ve bir r•riniz 
aıyrlldı mı biraz 

VIROZA PATI 
elrDnOz. 

" 

Mikrobun yaşamasına, Qremulne 
kat'f ve muhakkak mani olur. 

bir güzellik kremi dejildir, mOtehHıu kimyagerler tarafnact.tl 
fenni ve aıhbJ bir aarette imal edilen bir merhemdir. 

Her ecz•ned• bulunur. 

T. C. ZiRAAT BANKASl 
Kurulut tarlhr ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajam adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banb muameleleri 

PARA BiRılTiRENLERE 28.100 Lira 
iKRAMiYE VERECEK. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda eo f$ 
SO liras1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıda.ki pıj" 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

40 " 1 ()() " 4,000 " 
100 " so " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 

: 160 " 20 " 3,2~ . ,, 
DiKKAT: Hesablannda1d paralar bir sene. tGmde SO liradan 

düşmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde CJ' 20. fazluile verilecektir. 
Kw'alar aen..te 4 Mfa, 1 -- 1 Blrineikbtm, 1 Mart " 1 __ ...,.. ... 

tarihlerinde çeldlecaktlr. · · 

UROLOB . - OP.ERATÖR 

Dr. R E Ş 1 D 8 A M 1 B E R K E ~ 
(idrar JOllan butalıklan mıtehanl81 ) Beyotlu lltikW caddeli 

~--• Sokalı No. 1 (elkl Mutuamnık) konalı Tel: 'tüB. ........ ~ 


