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Hariciye Vekilimiz dün gece 
Bükreşten Belgrada gitti 

Balkan Antanh devletleri F rankoyu 
hukukan tanımağa karar verdiler 

Balkan Konseg Reisi, 
yaklaşma arzusuna 

Antantının Bulgaristanla 
Bulgar sefirine bildirdi 

Gazeteler bir harb vukuunda lngilterenin Avrupa 
kıtasına bir ordu göndereceğini yazıyorlar 

Londra, 22 - fnaW• .utblan.menJWlan ilin Awupe bhw. bir Ol'da pcler111 
bahseden gazeteler, bir harb vulanmda li pkıtnde Wlıtl' edlldlftnt ~· 
bii-tiin İngiliz m.embalarmın J'ramWarla Newe Qırcm\olıl 1Wteli dıt Munamecı 
bidlkte çalışacagı hak.landa Moniloa a... QDi mlhalılededar. 
rafından yapılan beyanatı l>Wlasa Mr- Mutıt.elit ~ organı.n aramada 
detmektedirler. thwtflı aıu tat nokta. buadaa enıeru 

Thı,ny Mel pata&, llllluınt,..cı. .._ ~ w .sttal•mt Pl'OfP'U9l lçtn 1'-
beyanatm ibir harl> vukuunda t.ına ı • (l>-n•ı ll itld -rlad4) 

Yeni f ngiliz sefirinin 
"Son Posta,, ya beyanatı 
"30 sene sonra ıehrlnizde gördüğüm yenilikler bende 

130 sene geçmif olduğu inbbaını bırakb" 
Dün sabah muvualatuu bildirdilimb 

İngilterenin yeni Ankara büyilk Mçili 8tr 
Hughe Knaooibull Hugheuee, PadaM· 
linde bir arkadapmız> kabul edeont .. 
!beyanatta bulurunuft\lr: 

c- Türkiyeye tayinimden dola11 çot 
memnunum. Şehrinizin ise yabancı• il· 
·yılmam. Çünkü otua sene evvl!l sefaret
h 1e katibi olarak bJr hayli milddet tı
t .bulda bulunmufUm. Otuz sene ıonra 
ş U'Jıizde gördüğüm yenilik!•~ ve inkf.. 

ş , bende yüz otuz sene geçmit nldufu 
İ' 'tamı !bıraktı. 

t'°<ni Türkiyenm kurucusu ve asrımı· 
Zl büyük bir devıet anaır.ı olan Atatürkü 
tnr.ıınak şerefine nail olamad1lımdan do-

Tevff1c Hadi 
(Yama 11 inci ..,ı.a,._> _ 

Hatay--mailyesı 
Turk parasile 

tediyata başhyor 
Adana. 22 (Hurust) - Hatay Maliye 

Nazın Cemal Baki gazetelere beyanatta 
bulunarak: cBirkaç güne kadar biltlınum 

(De·uamı. lt inci sa11fada) 

Cümhurreisi dost 
Amerikaya mesajını 
Pazar günü yapıyor 

•~ giA AMonı Halkni"i fe"flcnclirn Miııt Şef Hrgıyi tetkik e<fiyoTıar 

Ankara. 22 (Hususi) - Cümhurreisl- İamet Wnü .ile Lltvanyr ReisicQ~'ıuru 
ı:nb İamet İnlSnu doat Amerika halkuıa Smetona arasında aşağıciaki telgrafiar te-
26 Şubet Pazar güna saat yirmi buçukta ati edilmiftir: 
mesajını yapacaktı'f. !'belana A~ Smetonıı 
İlmet İnönU ile Litvanya CümhurnW Litvany,l Rei.!icflmhuru 

arumda teati edilen telgraflar IJtvanyanın mllıt bayramını kutl•dığ• 
Ankara. 22 (A.A.) - Lltvanyanıa mllH bugünde. ekseıanmıız.-. en hararetli teb-

bayramı mfinasebetile, Reiaicllmhunamuı (Devamı 11 inci sayfada) 

Madridin teslim olması 

Sevdiği kızı öldüren katil 
idama mahkôm edildi 

Katil kararın manaıını kavrayamadı, mahkeme 
salonundan çıkarken gi1lll11ordu 



2 Sayfa 

Örsle çekiç 
Arasında 

Yazan: Muhittin Blrr• 
ra üyü.k dağiann başlarından du
u;:;;;;;;» man ek!'.ıt olmaz, derler. doğ

ruduY· bunun gfbi, bugün de İngiliz poll· 
ti~ şahikaları gaile bulutlarlle ıs:
tülüdür. Dünya haritasım gözünüzftn ö
nüne koyun\1% ..,. parmağınızı bu harita
nın nzerinde rutge:l~ dolaştırıp bakınlr: 
Bu dQ.nyanın hfıçbir sahası yoktur ki ora
da İngilterenin ya mahalli. ya~u~ um~
mi bir alAka.st ve bu alik:ı ·ıc- bırlikte bır 
de gailesi olmasm. 

Bu gaile kolleblyorıu içinde bir tanesi 
var lı:i son zamanlnrd<l. İngiltereyı pelr 

SON POSTA 

~ Fazla ümid zarardır ~ 

' 

Şubat 23 

Sözün kısası 
-····--

Kasahln yerinde 
Olsagdlm .. 

E. Talu 

IC5) elediye memurları, çarşıda, ma

(g) la:k niyetine manda eti satan bir 

kasabı cezalandırmışlar. Yüzlerce hile • 
kar esnaf arasında bir tanesini cezalan • 
dırmak ve teşhlr etmekle cHamnının na-

musu. fıkrasına, belkı de bilmiyerek, na
zire yapan o memurlara, suçlu kasabm • 
yerin~ ben olsaydım. derdim ki~ 

- Malak ile mand.ı arasında ancak bir 
yaş farkı vardır. Körpelik ile kartlık me-

selesini ise hl~e sayıyorum. Zira biz~e, 
başka memleketlerde olduğu gi.bi besi 
hayvanları yetişmez. Köylü, sapanı çeke-

k ~al ediyor. Derha: söyUyelim: Fi· 
~ gaflesl. BJr tanft3. İng11ter:n~n liechmgi bir if pefinde kotarkeu birdenbire muvaffajct. Kuanma thtimali ne kadar çak, kuvvetli oluru olaun. 
müstemleke menfaatleri manzumesımn }M: . Ll .ğe ufrayın<:a fula müteessir olduğunuz oldı; l'll!!! ~erhangi lıir işe far:la ftmidle bajiamnaymır, hr. ümid. cı.r.-

rniyecek hale ~elen öküzünü kasaba sltar. 
Sonra malak, dana, oğlak kuzu gibi isim

ler -bu hayvanhnı fuzn1i olarak konmuş

tur. Malfun yt;.? Arnbistanda çok otur • 
duğunu ve anbc&yt su gibi öğrendiğin! 

iddia eden palavracımn birine sormuşlar! 

çok mIDıim bir sahasını işgal eden Arab- F .ız!a ~eessür cuyciu,Aunuzu hatırlar mısınız~ Derin yeis buh· ces:n•J\ bir ı:ahası '\Hdır, ümidinl:zıt iM' kadv 90\t dertc9 ..-e-
ls.r lSte tarafta da Londra borsasının sa- r:ınl:ın geçirö:ğiniz olmU§ mudur? Bu takdirde herkesin h .l- !'1rseniz, muvaffakiyetstzlık halinde t> kadar faY'.t ÜC!'el ~eı-
hfblerl bulunan Yahudiler. Bunlann bI· y~tında im.il clmı..sı icab eden en esıs ı hayat kaidesin\le... .miş cıursunuz, unutmayına ki, fmu. ne kadı&r yillue.ldf'.D 
rini m, diğerlru çekiç farzedecek olur· tam:ıme:rı. tegafül ef:JLİ'8iniz. demektir:. füşerae o derece fazla hırpalanır. 

;k§~~~E~~~§1~:5;.~1~~ -=====c=====s~~=~==A=~R======~=~=§=@-==~==-=-=-===ı 
yorlar, fakat, ellerinden silahı bırakmı
yorlar. Yıkılınadı.k köy kalmadı, virane
ye dönmedik" parmakll gösteriliT hale 
geldi; buna ra~en, Arab dövüşmekten 
vazgeçmedi. Çok aşik~ olarak görüliiyor 
ki İngf.lterenm P'Uistm Arablarmı tam 
b!r ttaat ve ±nktyacia getirmesi için ye
gAne çare P'ilbtin: Arabsız bırakmaktır. 
Bütthı Ara'b memleket~erinin manevi hi
mayesi altında bulunan Filistinde böyle 
btr ıey yapmaya jmkAr. olmadığına göre 
onlan memnun etmekten başka çare 
yoktur. 
Onları memnun etmek kolay. fakat, 

ötekilere r.e demeli? Onlar da İngiltereyi 
tehdi.4 etıne kudretinden mahrum değil
dtrler. Onların da el1erinde sillh lan var. 
Hem, on.larm .Ulhlan, ne Filistindek! 
mucahidler!n. ne de Londrayı tltreten 
bombah ihti1Alcll4';'rin kullandıkları silah
lar gibi değildlr Tal'iıması da. kullanması 
da meşru olan ve hattA, bir bakımdan, 
taşıyana ve kullanana §ercf veren bir si
lAh: Para. Bu sllA.hı, Londra borsasında 
ırerbe8tçe w JçıkÇ'l kullanabilen Yahudı 
Alemi. İngiltereye s:ı.de borsada değil, 
bütün · dünya ıiyasetinde büyük zararlar 
verebilir bir kuvvete sahih demektir. 

Şu halde, ~ ve çekiç teşbihi çok doğ
ru olur. 

* İngihMede !ş ve ikhsa:l korı;onkturu, 
hicbir zaman bugünkl derecde müsaid 
ol~a.d:ı~ halde İngiliz lirası bir zaman
danbm hep dilşme~e meylediyor. Onu 
düşilrmek ıstemıyen hükt'\metın ittihaı 
ettili muhtelif tedbirler sayesinde. para
yı tutmak kabil oluyorsa da gen~ en mü
said konjonktur içlnd' bulunan bir sürü 
tngillz eshamında ayni z!fın eserleri ~ö
rOHlyor. Ahvale vlkır olanlar için bu ha
re~ manasını anlamak m;iskü~ değil· 

Mücevher 11Dlılü 
Bir kadın 

Ameril:lda Los An.eeleste açılan bir 

/'--..._...--................. _ _..... ............ , 
1 Hergun bir fıkra 

1 
i • 

Luffen çeviriniz 
Bcıy Latif, soyadı ka'l\mıu çıktıktan 

sonra kendi ıo]ladı olarak Çevrimi 
seçmifti. Bir gün dostlarından birin• 
.vini tarif etti: 

- Kapıda da markam va.nlıdır. Şa· 
§ımıazBml 

Dedi. Dostu L4tif Çevrimin evin! 
aradı., buldu. Kapıda marka yoktu J 

: eve gfrdikten ıonra sordu: 

1 - Kapıdıı mtır1cc:ıtı ol~nu ıl>y'tc-
1 m.if&, ben gcmrmedim. 
1 - Nanl olur göt'emuıiny çıkalım 
1 göstereyim. 

Kapıdan birlikte çıktılar, L4tif Çev
rim, kapının zıli üzerindeki cLutfen 
çeviriniz> m~ncunna ya..nıı iki harfi 
go"nerdri: 

Bu adamı ntcin ? 
Hapse atmıılar 

Bu zatın cdrmtl ne idi ki. .ıavalhyı 
- 1,te L. Ç. Yani Uttf Çeıırim! d1 k ·nı.. B 

güzellik se'l'gisinde, ııemı.ini gördüğünüz \. hapse atm.ıflard.ıT?... yece 11 u 

- Arabcada koyuna ne derler' 

-Ganem. 

- Ya. kuzuya?. 
Herif, düşünmüş düşünmüş. bulama • 

yınca: . 
- Hiç bir şey demez1er. demiş. Bek " 

lerler .. ve büyüdüğü vak.!t ona da ga " 

nem derler! 
İşte. sayın bay memut'lar, malak ta bil

yildüğü zaman manda olur. HA.la gen9 

kızlık iddiasın.da bulm an ban kartaloz 
yosma miltekaidlerine kanun ses çıkar .. 

mıyor da, malaklığmı iddia ettiğim şu 

mandtıdan dolayı brm ne diye ceza göre " 
yi.tn? 

Hu.usile ki f stanbulun dörtte üçü. ol

dum olası karamanı dağlıç, kara keçiyi 

kıvırcık niyetine yemeğe alışıkhr. Hiç oı,. 

ma?.Sa hen etimin nev'ini değiştirmedim. 

Pek pek yaşını küçülttüm. Bunu da, o .. 

nun nüfus kağıdımı kaydetmedim ki 00-

rllm sayılsın. Size acizane tavsiye ede .. 

rim: Az ötede noh udu kahveye, kolayı 

yoğurda, kavramı tereyağma, karazey ... 

tini havyara, patika şurubunu bhan he1-

vasına tebdil eden marlf et erbabı hokka .. ,, ______ , _________ .,, YQftan sonra katil rci oldu acaba? •.. Yok-
kadın. baftanba'8- lllflceıvherler talmımıt sa, bir müeaeaede wiistimalde mi bu· bazlar var. Azıcık ta onların dükkanları. 
olarak gördnmüf " :mflcevherle zarafet Amerihada geni bir lundu? .. Hayır, ft!ç b iti de~il. Sokakta iş- na. tezgahlanna uğrayın. Ben de size s53 

möaabaılraanda birlaeıilili kazannuıtır. /sJ:ıambil oyuna llyen elektr.ikll asfalt makınesinin gürül- veriyorum: Bundan sonra mandaya ma • 

Senede 20 bin lira kazanan 
Hindli artist 

Daha :iki yıl dnce Mysona fil ahırların

da çalışan. aon nmanlarda Hollywood 

stüdyolannın en ~.~ ıayan mmuı 

haline ~lem. Sabu Deırtgir ismin.deki 

Hindli çocuk Amerikaya yollanırken. 

tafıat muhaflz!.anJUll elleri üstünde n
pura çıbnlmıştır. mndlt çocuk fimd1 
ıenede !O hm lira kuamnaktadır. 

tU8ü asabına clorunmuş, eline geç]r.:ıiği lak. öküze dana. tavuğa piliç. dört kapı 
bir balta il• ma.kiney. kırmıJ, 'ft fi.irül
tftyQ. kesmifth'. Bunun üzerine mahke
meye verümf.t, bey!.i.k eJYl.yı tahrtb, ve 
hU%UI' ve stikQ.nu ihlAi auçil~ hapte ahl
llllfhr. Bu .zat Amerikalıların tanınmış 

ınhlıt bal~isler fıkracı.n doktor Clende
ningdlı. 

-------------------
46 yaşından sonra diş 

çıkartan kadın 

kaynanama cbayan.. demiyeceğim~ .. 

İşte, ben k:ıs'3.bl.l yerinde olsaydı.mt 

- c>ncr.- , .... ............................................................... 
Bir çcıcuk kibritle cynarken 

yangına sebebiyet vardi 

Lanrr-ıda Katib Kasım mahallesin.<!\! o 

ılir. P'tl~in me!t!leı::inde İngilt erenin tut- ıc::==--==::::z====-a::========
Amerlkada ye -

ni bir iskambil o .. 
yunu lcad edilmif
tir. Bu oyunun il
mi • cAşi. oyunu> 
dur. Bu hususta 
yazılmı.t ve oyu • 
nu bütün incelik " 

ilngiltere kaabalanndan birinde ~tlik 
sahibi olan bir kadın, 30 yaşında iken bü
tün dişlerini çıkartmak ve yerlerine tak
ma diş takmak mecburıyetlnde kalmıştı. 
Şimdi 46 yl§lna basan bu kadının yeni
den dişleri çıbnaya ve artık eski takma 
dişlerini kullanmamay~ baflamı§tır. 

Zindan .so~<ağın.da 4 sayılı Manuk"ı.m 
evinin üst katından yangın Çlkmı.ştır. 

tu~ siyasetten asla memnun olmıyan 

Yahudi Alemi, bu düşürücü, zay1flah~! 

taallyett ile tn~1!z po1Hikasına bir nevi 
ihtarname g&ıdermektedir. 
Yakın zamana kadar t:rıgiltere siyaseti, 

Ya:hudi kuvvetini daima kendı yanı ba
tında. hissederdi Fihstin meselesi etra
fındaki f ngfli'z siyaseti de~işme~e başla
dı~ zamandanberi İngiliz polWkast bu 
d'llnya kuvveti ile ihtılAfa diiştü. Bu ihti
lAtı artıran tebeb1erin biri de İngHtcre
nin Yahudi muhaceret1ne kat'Şl gösterdi· 
tf fazla h~ye-t oldu. O zaman, Yabu
d.U..lk, Avropadıı uğradığı taarruzlara mu. 

kavemet ve mukabele için Londra kale
mıtn k!fi btr kuvvet teşkil etmcıi iğini. 

İngiltereyi btT müstahkem mevki olarak 
kuilanamıyacal'J.nı anlıyarak, ,küçük> 
bir rtcat harek~: ile Atlantiği geçti ve 
'killll Jruvvetleriru orad:ı. tahside karar 

fi.yor. Kl'h bir n.ponm lle§rini tehir ettiı 
kMı k~ransm toplanmasını geciktirdi. 

Şimdi de toplanmış olm konferansın ve
receği kararlan tayin edemiyerek, İngil-
tere. kAh oturup Arabl.arla konuşuyor, 

kah döntip Yahudilerle bır meclli yapı

yor. Çek.it "'-lruyor, örs eziyor, İngiltere 

de d~ini aıkıp set çıkarmadan sabredıyor. 

Fakat, bütün bu m~kül mevkie rağ
men İngiltere bu derd~ bit çare bulmaya 
mecburdur ft elbet bulacaktır. Şu kadar 
söyliyebiliriz ki bulaca~ı çar·J ne olursa 
olsun, kendisini b11 mesele münasebetile 

meydana çıkan gallelerden kurların.aya 
kifayet ed~miyec~ ya iki taraftan biri-

ni memnun e.:lip diğerini darıltacak, ya
'hud da hiç kimseyi memnun etmkesizin, 
~lüyü meydana bırakacak' 

MuMu:n Bir9en 

Grandük A leksandroviçin 
nişanları satılıyor 

Rus Çarı ikinci Nlkolanın ka:deşi, 
broşüder Grandük Alebandroviçe aid olan müte-
Bunlara aşk o · addid nisanlaT, yakında Londrada mü-
yunu. 4 ve • zayede ile satılacaktır. 
ya daha fazla oyuncu ile oynanabilir. O·=============== 
yunda gaye, kıı ile bacağın resimde gör - etmez. Bacakla kız menfayw yollanır 
dilğünfü: şekilde, bir çok ivicaclı, ma - Kanterburi papaz kartı sadece Ed -
kine'li yoldan geçtikten ıe>nra, mihrab de- vardla, Walliain kartlarının bir araya 
nilen noktaya varmasını temin etmektir. gelmesine mtni olur. Bunun için de bu 
Bu kartlardan .l!:dvar:ı. ilt Walles kartı e- kağı<lı çeken oyuncu, ıonuna kadar bek
snslı büyük koıl.ıirdır. Bu kartlardan bi· Ier ve münuib fırsatı kollar. 
rini çekerseniz, mihraba hemen varırsı - İngiliz ınM'uıla-mdan biı:i bu oyunun, 
mr- FB'ka.t. ha.:ııım oyuncu Kanterburi pa- İngiliz şahsiyetlerıni tahkir ettl.A~nden 
pazını oynarsa, o vaki! bu kozlar fayda dolayı menedilmesini i!temektedlr. 

verdi. Halen açık sövlemiyor; fakat, o- -=====:::::==========::;;~;:::::::;:;.;;==:===:;;;;:::;:=:;:=:;;;;;;:==~======:=;:a 
radan yapmak hıtediği mukabil taarruzu 
hazırlamaya çalı§ırken, Yahudilik, ara 
~rde İngiHz borsalarına da ihtarname 
gandermeği !ıınal etmemiştir. 

* Bllfka bir zamand~ o1saydı. !ngilte:-e 
bn10n bu davs.mn içinden, kolaylıkla 

sıynlıp bir kenara çıkabilirdi. Fakat, gai
leler muhtelif, bunların bazılarının şid

detleri fazla olunca, !rıgiltere aylardan
berl, kAh 'bir taraf~ .. kah öbür tarofa gü
lümsemeğe ç.alı.ıarak. konuşuyor, söyle-

1 STER 1 NAN, J STER iNANMA! 
B·r mesle'ktaş f" aatırlan yaU!ı: 
- Hani wtasycnla:nı. gidip vekil, mildild umumi karşı la

malar olıruyacaktJ"' 

- Evet, gene oluyor .. amma. bi:- insan sevdiği bir yolcu-

yu istikbal etmek :Wterse nasıl ma.u olunur? 
Doğru, ona mf.ni olunamaz ... Amma çalışrnt:t zamanın-

iSTER 1 NAN, 

dl devairden ~<>k o~up ta i.stasycmhra koşan1·ıra: cSizJn ~!
niz btırcıda de~.;\~lr. Ne anyol.'llunud Yıtz~fo·erlnizrn ba~!n· 
dan mer.ai saatinde ne .diye ayrıldınız' .. denebilir. HattA bu 
sert suali, :k1 ;kbnl ~dilen Amir mnıbi~ı,., SM'Ir..ahdır da. .• 

liıı yukarıda 5ôrcüğünüz satırlln ok.du.k+aı1 sonra htas
ycın 1arda vmir karŞJlamalarının &ndne ancak lmirlerill R<'
çebıleceklerine iııBLdlık, fakat .y oku.yucu aen: 

iSTER INANMAI 

Manukua 4 y~ın<laki oğlu A.rmanı 
catı arasında oynarken kibritleri yak " 
~ış. buyüzden kağıd1ar tutuşmuştur
İtiaiye y~ngın yerine gelı:nişse de SU 
sıkma-dan dönmüştür. 

Bir çocu" kavga ederken 
aya!)ı kırıldı 

Şehze<lebaşmda Cami sdkağında o • 
turan 1 5 yaşında Akif ve Hamza adıl 
iki çocuk kavga etmiş1erdir. Kiavga D! 

rasmda Hamza yere düşnüş, aol ~ 
bileğinden kırılmıştır. Yaralı çooult 
hastan~ye kaldırılmış, suçlu çocuk YBI' 
kalanmı.ştır. 
........ ou •• ı: ... A .. K-v-·IM __ _ 
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ii #11 !C] L D ilClJ: J =! ;1 ! :il ;D 
Kont Ciano bugün 
Varşovaya gidiyor 

fltalya Hariciye Nazırı, Akdenizde vaziyetin vahimleş
'mesi takdirinde Polonyanın niyetlerini anlamak için 

bazı sondajlarda bulunacak 
Roma, 22 (A.A.) - Kont Ciano, üç gün 1 him.Ieşmesi takdirinde Polonya~ın niyet· 

kalmak üzere, ?enıeml>t' günü Varşova- lerini anlamak için bazı sonda3larJa da 
ra hareket edecektlr. bulunacaktır. Polonyanın m:istemleke ta-

Havas muhabirinin ıyı haber alan leblerine de, göruşmeler esnasında, te
membalardan öğrendiğine göre, Varşova mas edilecektir. 
ıörüşmeleri esnasında Orta Avrupa me- Kont Ciano, evvelce söylendiği gib! 
1eleleri mevzuu. bahsedilecektir. Bunda11 Vaxşova<lan Berlbe uğramak suretiyle 
başka, Kont Ciano, İtalyanın Fransa.dan. değil, fakat doğt-uda!l doğruya Romaya 
talebleri üz~rine Akdenizd~ vaziyetin va- dönecektir. 

• 
I ngilt'!renin 
40 bin 
Tonluk zırhlısı 

Filistin 
Konferansı 
Netic~ vermrdi 

1 İngiliz kabinesinde 
Filistin ve ispanya 

meseleleri görüşüldu 
Londra, 22 (A.A.) - Kabine, bu sabah 

Çem'berlayin riyasetinde toplanmıştır. İç

tima esnasında Makdonaldııı Filis!in me
selesinin şim.diXi vaziyeti hakkında iza· 
hat verdiği zannedilmektedir 

Arablarla YahudilerL'l noktai nazarıa
rı kat'i surette gayri knbıli telif adde
dilmemekte ise de şimdiki halde telif e
dilememiş olduğu için bu meselenin ne 
suretle halledilmesi lazım geleceğini h'.i
klımet tayin edecektir. 
Diğer cihetten Lord Halifaks, müt:ı.re

ke ve Frankonun hu.kukan tanınması me
selelerine dair Burgosta cereyan eden 
müzakereler hakkınd.ı arkadaşlarına iza
hat vermiştir. 

Laşve~if Kızrlay 
Cen1~ yr.ti ri~·asetinden 

istifa etti Londrn22 (A.A.) - c.King George 
J:a zırhbsının denize indirilmesile boş 
kalan tezkahlarda 1938 proğrammda 

derpiş edilen yeni bir zırhlının perçin 
çivisi 'buqün çakılmıştır. 

Londra 22 (A.A.) - Ekseri gazete -

kr Fili~in konferansının muvaffaki • Ankara 22 (A.A.) - Başvekil Dok -
yetsizlikl.e neticelendiğini bildirmekt~ tor Re!ik Saydam 1925 senesindenbe
ve İngiliz hükfunetinin şimdi. k~.ndı ri bilfiil ifa ettiği Türkiye Kızılay Ce
plamnı ortaya çıkaracağını ilen sur • miyeti Riyasetinden bugünkü vazifesi 

Bu yeni zirhlı 40 bin tonluk olacak -
tır. 

iki Türk köylüsünün 
son nefeslerinde Hava 
Kurumuna tebeirüleri 
Ankara 22 (AA.) -Türk Hava Ku

rumundan; 
Türk vatandaşlannın göklerimizin 

müdafaac::ı davasına karşı gösterdiği 

mekte<lir. dolayı;,iJe istifa etmiş ve bunu bir mek-
Daily Telegraph diyor ki: . tubla '.;~mivet Genel Merkez Başk:an-

Macdon<1ld'ın r aporu, uzlaşıma bahsm· lığına b i !dirmiştir. 
de ance k çok ufak bir ümid bıra~ak- • • • • 

tadır. ~ahudilerl~ Arablar. y~~udı mu~ F ran~ız Cümhurreısı ıle 
h::\ceretı mcselesındc mutlak bır muha 

ıefet h31 in~edir. • • •• iran Şehi nş= hı t1rasında 
Heyetı Vekılere butçe telgraflar ter.ti edildi 
muzakereler~ başhyor 
Ank:ıra 22 (Hususi) - V-ckaletler 

'l'ahran 22 tA.A.l - İran Veliahdlnln ya
kında y~pılacak evlenme mera.51mi dolayısl
le, Fransa ReLsicümhuru Lebrun, Şehiruıaha 

bir tela"raf çekel'<"! . kendllerlne Fransız m.ll
letlnin İr'.l.n milletine karşı olan do.stlu.k his
siyatm1ar- temlnat vermiştir. 

Surigede 
Kabine buhranı 
Devam ediyor 
Adana. 22 (Husu.d) - Vatant partisi. 

Cemil Mardam kabinesinin istifası dola · 
yısile partiye mensub bütün memurlara 
hita.ben bir te.bli.ğ neşretmi~ ve istifaları
nın sebebini biJdimJşti!". 

• Belçikanın geçirdiği 
tükenmez buhran 

Yazan: Selim Ragıp Emet , 

Şam, 22 (Havas) - Mazhar Paşa yen; le=' pey zaman var ki küçük Belçi-
ka bineyi teşkile muvaffak olamamıştır. ~ ka mühım bir politika buhranı 
Temyiz mahkemesi reisi l\fostafa Barma· geçiriyordu. Lübemburg ayanından ko
da, yani kabineyi teşkili! memur edil- yu katoli.k. Bay Piyerlonun epey zorlumo 
mi.ştir. Görünüşe göre bitaraf şahsiyet- larla çözdüğü bu buhran şimdi nihayete 
!erden mürek~eb bi::- kabıne kurulmasına e~ bulunuyor. Fakat sebebleri derbı 
çalışılacaktır. olduğu için bulunan ilacıiı da muvakkat 

Alt'vi topraklannın idaresi olacağını kabul ve takdir etmek lazundır .. 
Belçika bir kısml Vallon, diğer kısmı 

Şam 22 (A.A.) Alevi topraklarının 
Flaman iki müsavice parçadan mürcak.. 

valisi i~tifa ettiğinden Fransız fc\·kal- kebdir. Adetleri, dilleri, temayülleri ıa
ade komiserliği bir emirname ne.şrede- mamen ayrı i:k.i parç:ı. Vak.tile siyasi za. 
rek or1daki idarevi vekfileten 'komi • etl 1 b" 1 · ı b ·k· kıs · 

l . v; , ld - · b 'ld' . . rur er e ır eşmış o an u ı ı mı uıoo 
ser ıgın P.e a ıgını ı ırmıştir. kü"tl · B .. ··k H b' 1 · · san esı. uyu ar m gaye enn.ae 
Şam 22 (A.A.) - Mustafa Barama • dahi anl<l§amıyarak mütemadi ihtil4f 

d:'nı~. r::miyetper~:r blok. azası. ile yap halinde kaldılar. Bir taraftan bu anlqa.
tıgı goruşmeler rnusbet bır netıce ver- mamazlık, diğe! taraftan mü:iir u
med iğinden, Barama<la kabine teşkili ruflar arasına giren bozuk ruh hıletı_ 
için görüşmelere devamdan vazgeç • memlekette yenı bır içtimai nizam ku-
miştir. rulınası lüzumunu hissettırmeye başladı. 

lr a '<ta aşiretler 
arasında 

hadiseler oluyor 
Bağdad, 22 (A.A.) - Bedevi Nobeid a

şireti reisinin raki.b Şamar aşireti reisi 
tı.rafmdan öld:.irülmesı ikı taraf arasında 
intiıkam hisleri uyanaırmı~tır . Obeid aşi
retinden bir bedevi bu sabah Şamar aşi
reti reisi Faysal Fark.hanı öldürmüştür. 

Hükfunet, yem intikamlara mini ol
mak ve aşiret reislenni himaye etmek. 
için tedbirler almıştır. 

Muallimlerin 

Bundan da faşis: Reks hareketi dojdu_ 
Reksciler liberallere olduğı.ı kadar bur· 
juva katolik ve aosyalistlen de hasım 

kesildiler. Me.ınlekett"l! yepyeni bir mil· 
cadele havası esmeye ba,ladL İktısadt sı
kıntılar, barid t.ehl(keler, bu havayı za
man zaman fırtına haline getirdi. Bun
dan dolayıdır ki hayatları son derece fid
detli kavgalara münteh; olan son ~abin• 
lerin uğradıkları müşkalltı esaslı bir 1u. 

rette yenmek mümkün olmadı. Çok defa 
parlamento harı.ci rr.üzaheretlerden iati
fade edildi. Bir kısım nazırlar, hattl ... 
ki b~ekillerden biri meclis haricinden 
seçildi. Bu tedbirler dahi para etmedL 
Geçen kabinenin bir kararı, vaziyeti büa
bütüıı altüst. etti. Vak'anın esası fU idh 
Doktor Martena ismlnd~ bir Flamanı hil.· 
kfımet, fen akademilerinden birine aza 

'il Jf k b d /l • tayin etti. Bu adam Umumi Harbde har-
1 Vl es en e e erı bin sebeblerine muarız olduğu için, ~em,. 

bağlılıip.n yeni bir eseri olarak Nazilli
nin Atça nahiyesinin Yağ<lere köyiln -
den K•-rlı Hüseyin oğlu Kadir Balcı, 
ölümünden bir saat evvel, e.~i Emine 

yeni bü~çelerini hazırlayıp Maliye Ve
kaletinP vermişlerdir. Rahatsız bulu • 
nan Maliye Vekili bir iki güne kadar 
rnakamır.a gelecekti r. Lebrun, bu telgrafında , iki memleket ara- An.kara, 22 (Hususi) - Muallimlerin 

sbınılda dlpkmd atik llmfinasebetıerln münkatl mesken bedellerınden kesilecek vergiler 

leketini terketm5.şti. Çünkü Belçikanm 
Almanyaya karşı harbetmesin! Flamanlı
ğın menfaatine uygun saymıyordu. &lcl 
Belçika har.b muharibleri, bu tayini, ken
d i feda.kArlıklanna karşı bir nankörliUI 
saydılar, nüm.ayııler yaptılar. Bu nüma.
yişlerin birinde korkaklıkla ıtham edilen 
ba§vekil, hasımlımndan korkmadığını .ı.. 
bat için nümayl§çiterin arasına girdi ve 
tokatlandı. Bir mn.ddet aonra da kabine 
istiia etti. Katolik P!yerlo, işte böyle btr 
vaziyetin mirasını kabul ederek kabine
sini seçti. Ekseriyet azayı katoliklerden. 
iki üç tanesini de sosyalistlerden aldı w 
devlet ge:rni&i kısa bir müddet tevakkuf
tan sonra tekrar yol almaya başladı. ~ 
kat bu şartlar altmcıa ne kadar mesafe 
katedebilecek'!" Ş!mdilik buna .dair ~ 
hüküm yürütülemez. 

Balcıyı ~tanına çağırarak Türk Hava 
Kurum.11ı:::a, öldükten sonra 50 lira ve
rilmesini vasiyet etmiş ve bu vasiyeti 
bayan Emine tarafından yerine getiril
miştir. 

Heyeti Vekilede bütçe m üzakerele • 
rine hafta sonunda başlanacaktır. 

1 unmıısı olayıs c, Fransanm bu mes'ud . . . . 
hAdlseyıo lstedlıtf glbl iştirak edemiyeceğin - hakkında Malıye, te~kil.A.tına yen·. t.eblı
den dohyı da teessürlerlnJ bfldl.rm.1.ştir. gatta bulunmu~tur. Malıye tebliğmde. 

Ayni şekilde vasiyettıe bulunan Öde· 
mişin Kayaköyün<len Meryem Köse, 
A<lagide köyünden Fatma Gülşen, Kay 
makçı köyünden Fatma ve Ali Osma -
nın miraseılan tarafından da Türk Ha
va Kurumuna -41 lira teslim ed ilmiştir. 
Son nefeslerinde kalbleri memleket 
sevgisilP çar:pan bu aziz kardeşlerimi -
zin hatıralarını hürmetle takdis ede -
riz. 

Papanın seçild:ği 
radyolarla ilan edilecek 
Roma. 22 (A.A.) -- Kardinaller k<'n

gregasyonunun aldığı bir karara göre, 
Konklav toplantısı sonunda yeni pa
panın seçildiği, an'ane mucibince baca
dan çıkarılacak beyaz bir duman ile de
ğil fakat radyo hoparlörleri ile ilAn edi
leoe'.k:tir. Menfi balotaj neticeleri, gene 
eskisi gibi, siyah duman ile bildirile
cektir. 

Halen 250 kadar işç~. Konklav için ':32 
kardinalin hücrelerim hazırlamakla meş
tuldür. 

İngiltere ve Amerikad a 
silahtanma yarışı 

Londra, 22 (A.A.) - Çemberlayn~.n 
nutkunu müteakıb müteaddid hatib soz 
almış ve nihaytt Avam K.amrası muha
lefetin tadil takrırinı 127 reye karşı 31 O 
reyle reddettikten sonra hükUnıete milli 
müdafaa için fevkaladeden öOO milyon 
İngiliz liralık istikraz akdetmesi için sa
iahiyet veren takrlrı fevkalade usul ile 
kabul etm:ştir . Reis. muhaliflerin ayağa 
kalkmasını söy!emiş ve ancak beş kişi 
ayağa kalkmıştır. 

Va~ingt<>n, 22 (A.A.) - Mümessiller 
meclisi, 12 hava ve deniz üssülharekesi 
inşasına mütealLk olan kanunun müza
keresine giı'Ujmiştı:- Bu üssülharekeler. 
52 milyon dolara malolacaktır. Bu kanun. 
tayyarecilik sahasınds. yapılacak araştlt'
malar için bir milyon 8<'0 bin dolar sar
fını da derpiş etmektedi!'. 

Bu babda yapılan müzakerele!", şidde~li 
münakaşalara sebebıye: vermiştir. 

Müzakereler, altı saat devam etmiştir. 
Fakat reylere ancak Perşembe günü mü
racaat edilecektk. 

M1jeste Şehinşah, verdlği eıevabta, Re181-
cümhur L0 bruna teşekkür etmı., ve bu fır -
sattan tıil'stlfade diplomatik milna..~tıe -
rln trktta sebeblerlni bir kere da-
lı'l blltiirml!'l'f..tr. Bu lnldta hA. -
dlsesl, yslnız, Fra.ruız matbuatınd-.ı. görülen 
bl"''"~ 1erı ''P kadfö mahlvetli yazılar ne -
ticP.~lntiP "lmmış de~lldir. Fakat birkaç .se
nedenb~ rı. Ta hrandaki hls.slvat, Fransanın 

İranc\a vu1'ua gelen de~iqlkliklert tanımadı -
ğı v " t-,:\,, '• n kkında hakgft bulunmadığı 

merke7!nded!r. 
Fransı.> .. ·1'-ugfü'1kü İranın haklkt ehemm1 -

yetini tl!.krtir etmek arzusunu izhar edince, 
dlplom'ltik münasebetlerin yeniden tesisi 
mümk'in olabllecektlr. Lebrunun sahsına 
ka.rsı olıı.n hürmetimden dolayı. Sehin.,aıh, 
maziyi unutma!ta ve dl.plomattlı: münasebet-

leri yenld'"l tes1se hazırdır. Bu sebebten do

layı Şebinı:ah, bu münasebetlerin, istikbal -
de şayo.m teessüf hA.d1selerl tamamlle orta -
dan kaldırabilecek karŞılıklı itlmad sağlam 
esas üzerinden tesla olunacağını ümld eyle
mektedlr. 

Üaris. 22 (AA.) - Havas ajansı bildi
riyor: Fransa i!e İra11 arasında dinlorna
tik münasebetler 21 Şubatta tekrar res

men başlamıştır. 

Kaymakamlar 

Beden Terbiyesi istişare heyeti 1 ~.,':~~~!!a_ Akhmr kayma -
kamhğma Eedrl Eıec, Lldik kaymakamııtı
na. Karapınardan Ne-7'et Orhonlu, Finike 

* ' "' kaymakıuulığınl\ Otindoğmuştan Adll Dün
dar, Torul kaymakamlığına Kara~oça.ndan 
izzet 'Kılavuz, Suay kayma,ka.mlığma Feke
den Ilcıydar Eldncl, Emirdağ ka.ymakamlı -
ğına Menemenden Emin Ergtlven, Menemen 
kıı.ymtltamlığın& polis müfettişlerinden Ruhi 
çalışlar, Oibnüırhacıköy kaymakamlığına 
Mes'udlyecl!D Mumu Başdoğa.n, Tefenni 
ka.ynuı.kamlığına. Ka.ral.salıdan Hıfzı Tuzun, 
K)ara.IBalı uymab.~ mı.ıst.en IN'ec -
mettln Ercin, Kifü lı:aymake.mlığına Ho -
za.tta.n Turıtud Başkaya, Akd'9.lmadeni kay
maı'lı:a.mlığma D1y.arbakr mai~t .memuru 
Fahrettin Ahuhah, Ş. Ka.raa~ç kaymakam-

"' lığına Aydın ml!i,.et memuru Tevfik l{ara -
demir, Bulancık kaymakamlıtına mahalll i 
dareler u.:num. müdlh1fttünden Sadık Gfi
nel, Ne~"3tr 1ııa.jall&kıaml«ın& Poimuı"dan 
F.dip Yavuz, l!'3n kaymaltamlıfına Mu.sta
t& A'JC8.11., Çal taym.nlcamlııfma eski iskA.n 
m.emurla.rın<lan R~ ~. Kırşehir mek
tubçu)utun& Sal.lb.1*tn. Eroin, F.<Urne Vi -
llyeti hukuk 1f1er1 m&ıürlüğ"Une Eskl.şelıir
den Milntb bban ne.klen ~ edildller. 

Evvelki gün toplanan Beden Terbiyesi istişare heyetinde Batyekil Refik Say
damın spor işlerim.iz hakkında beyanatta buhınduğunu yumıştık. Yukarıdaki 
real.m istişare beyetinl B~vek.illn riyan .nde toplanü halın~ göstermektedir. 

mesken bedellerinden yalnız muvazene 
ve hava kuvvetlerine yardım vergıleri

nin kesileceğini bildirmektedır. 

Fransız lejyonuna giren 
Almanlar, Alman vatandaş
lığından iskat edilecekler 
Berlin, 22 (A.A.) - Dahiliye nezareti 

tarafından neşredilen btr kararname mu
cibince melekAtı akliye.sine sahih olup ta 
Fransanm ecnebi lejyonuna giren veyll 
girmiş olup ta angajınaru.ru. tecd.id eden 
Almanlar. Alınan vatanda~lığmdan iskat 
edilecektir. Ayni hükümler, Almanyaya 
avdet edip te i%lnafz ecnebi memleketle
rine giden lejyonerler hakkında da tat
bik edilecektir. 

Bayburdun kurtu:uşu yıldönUmU 

Seliy;ı Ragıp ~mC9 
--------~~~---

Muvazene vergisinin 
tatbikına dair 

izahname hazırlandı 
Ankara, 22 (Husuııl) - Muvazene ~ 

Bayru:r<l 22 - Dün Bayburdun kUl" gisi kanununda. son yapılan tadilAtın ta~ 
tuluşunu'l 21 inci yıldönümü parlak bik tarzına dair Miliye Vekaleti bir izah. 
bir surf>tte kutlanmıştır. name hazırlamıştll'. 

·······················································································································--
Sabahtan aabaha: 

Zoka/ 
Bir Frlll8ıı: mecmuası bizim Boğaziçinden bahsediyor. Mahud Loti ve ~ 

fadarları gibi mavı sularından, y~şii kıyılarından değil, sadece balıklann -
dan .. kendi hesabıma, doğm• bilyüme Boğarlçlli oldu.Rum halde fimdiy. kadar 

balık yalnız sofrada hoşuma giden bir yemek olmaktan ilet<i gitmetnfith\ 
Yaz geceleri bir kılıç balığı tutmak için sabaha kadar avaz avaz batıran 
balıkçılar da beni balığa adeta düşman etmiftir. 

Yalnız Fransız mecmuasının Boğaıiçi balıklarına dair yazdığı vak:ıfane 

makaleyi okuyunca memleket hesabına aıJd?.m bapma geldi. Me~er bizim Bo
ğaziçi bir servet kaynağı imiş. Fransız balık mütehassısı Boğaziçlne &Altın 

oluk> iamı veriyor. Karadenizden ve Akdenizden akan balık kümeleri Bo • 
ğaı.da yatar ve bu milyonlarca lira değerindeki denı.z hazinesinden biz ancak 
binde bir •stifadt edebilirmişiz. 
Mütehusı.s bir ıtrket modern vasıtalarla bu tükenmez balık madenbıi q • 

lettiği takdirde milyonlar kazanmak iştıen bile defilm.i§ .. 
Bu yazıyı okuduktan aonra önümden akıp giden Boğazın mavi ıularma 

daldım gittim. 
Musul petrollan da Osmanlı imparatorlu~ zamanında kokmasın diy~ n,. 

kırdığı yerlP.re toprak doldurulan birer hazine fdt. 

Bo~ balık madenı iie bir kaç fakir esnafla tan meze meraklısı bir ~ 
akşamcımn çürük olta ve çarpık zokalarile i§lenmcs.i imkAru olnu an bir 
serve~ Y 

Bu iptida! Aletler ve bu battal usu~lerle .bu madeni ~letmiye imkan mı var! 
Zokayı önce beynlınlze takalım,, BiLrhan Cahfd 



Hususi inşaatta Denizbank amele 
ve malzemesi kullamlmış 

Tahkik heyetine amele yevmiyelerinin Havuzlar ve 
Fabrikalar idaresi tarafından ödendiği ve fabrika mal
zemesinin suiistimal edildiği hakkında ihbarlar yapıldı 

Denizbankın muhtelit i§leri üzerinde tecrübeleri yapılmıştır. Şartnameye uy
tetkikler yapm3.kta olan komisyonları ça- gun olmasaydı o vakit kabul edilmemesi 
lışmalanna devam etmektedirler. icab ederdi. 

Etrüsk vapu':'undan sonra diğer vapur- Etrüsk vapurunun kazanları üzerinde 
ları tetkike baqlıyan İkrısad Vekalc~i hu- de bir tadilat yapılın yapılmıyacağı he
kuk müşaviri Mar.har Nedım Gökyene!in nüz belli değildir. Bu ve diğer vapurl~r 
riyasetı altındaki komis~on, dün Trak, hakkındaki kat'i kararı yukarıda yazdı· 
Sus, Marakaz vapurlarının şartnamc.l.'ri- ğımız gibi İktı.;ad Vekaleti verecektir. 
ni tetkik etmiş; bu vapurların kaptan ve Diğer taraftan Almanyada halen yap
çarkçı'b<l§llarıııdan bazılarını dinlemiştU:. tırılmakta olan vapurlarda da tadil§.t ic-

rc..sı icab edip etmiyece~i belli olmamak-Dün bir sabalı gazetes• Etrüsk vapuru c 
la beraber, Vekaletin bu hususta tetkik· hakkında yapılan tetkık ve tahkikıe.c so-

nunda bu vapurun al~mış noktadan şart- ler yapmak iizerc yakında Almanyaya 
nameye uym'idıgmın görüldüğ:inü ve yeni bir mütehassıs heyeti göndereceği 
Denizbank Umum Müdürlüğü tarafından haber verilrm~·ı<tedfr. 
Alman Krup müessesesine bir protesto Vapurların kazanları üzerinde tetkik-
9E!kildiğini yazıyordu. Denizbankın sala- Ier yapmakta olan İktısa·L Vekaleti fen 
hiyettar mehaffüncıen yaptığımız tahki- heyeti reisi Abdürrahirnin riyasetindeki 
kata göre bu haber doğru değildir ve komisyon, dün c;aıışmalann.l devam et-

miş, İstinye havuzlarındaki vapurlarda Dentzbank Krup müessesesine prote&to 
çekmemiştir. · tetk'.klerde bulunmuştur. Komisyonlar 

Evveli Almanyadıı yaptırılan vapurlar çalışmalarını bugünlere! e bitireceklerdir. 

hakkındaki umumi t~tkik ve tahkikat Yeni ihbarlar 
heniiz tam.amile ikmal edilmemiş oldu- Deııizbankta muamelat ve diğer hu· 
tundan bu hususta vapur alparişinde a- suslarda teftişlerde bulunan tahkik he
kid vaziyette olan tktısad Veklleti katı yeti ve buna bağlı tili heyetler çalışma
bi.r karar vermi~ değildir. Yalnız Etrüsk lannı son .safhaya getirmiş bulunmakta
vapunmun altı aylık garanti müddeti dırlar. Fa.brika ve havuzlarda yolsuzluk 
Şubatm 18 inde bit.mi, olduğundan De- hakkı:n.d'aki iddialar da ehemmiyetle t:?t
ııil'Jbanlt Umum Müdürlüğü tahkikat BO• kik olunmaktadır. Tahkik heyetine fab
nunda ileride hasıl olacak herhangi bir rikalardaki arneienin ve malzemenin De
vu:Jyete karşı bir ihtiyat tedbiri almağı nıiz'badk erkanına a!d husu3İ inşaaUa 
.lüzumlu bulm\14 vo garanti müddetinin kullanıldığı ve yevmiyelerinin fabrika 
hitamından evvel Krup müessesesine no- tarafından ödendi~i ve fabrikaya aid mal
ter vu:ıtasile bfr telgra.f çekerek itira:ı zeme üzerinde muhtelif suiıstirnaller ol
hakkmm mahfuz olduğunu bildirmi§tir. duğu hakkında yeni ihbarlar yapılmıştır. 
Vapunın 60 noktadan prtnameye uyma- Bu husw;larda da tahkikat genişletilmek· 
dığı iddiasına gelince, bu iddia da tama- tedir. 
mile yanlıftır. Çünkil. vapur teılim alın- Denizbankın yeni kadrosunun da bu
madan evvel muhtelif heyetler tarabn- gün veya yann al!kadarlara tebliğ edil
dan ens1ı bir surett! tetkik edilmif ve mesi 'beklenmektediı·. 

Nafia Vekilinin 
şehrimize gelmesi 

bekleniyor 
Eski Tramvay ve Tünıel Şirketlerin· 

de Nab.ft VekAleti namına hesablen tet 
kik etmekte olan komisyon dün de çer 
hşmalll'ma devam etmiştir. ::Komisyon 
KAnunu~aniden tonrflki hesablııra aid 
çalı ıpnaınm birkaç güne kadar bitlN • 
cektir. 

Tramvay ve Til'Ml idarelerinin bir 
Marttan tttbaren Nafıa VeıkA.leti tara. • 
fmdan fiilen işletilmesi. hu.surundaki 

hazırlıklar bitirilmek üzeredir. '!'ram • 
vay vo Tünel idarelerin.in yeni meclis 
açılıp te,kilAı; kanmı.u çıbncaya kadar 
muvakkat.en Elek:trlk id~i tarafın • 
dan ifletileceği anl~rr. Bir 
Martta yapı:lacak mera!imdıe huır bu-

lunacak olan Nafıa Vekili Ali Çetin 
Kayanın Pazar ffya Pazartesi gt1nil 
fehrfXnize gelmesi beklenmektedir. 

Beynelmilel yankesici 
Ali Rıza 

don yakalandı 

Y mt.kuid A!i Rııa 

Dün şehrim.ize gelen beynelmilel 
T akıim kışlasının yıkılması yankesici İzmirli Ali Rw.a tutulmuş -

düşünülüyor tur. Al! ~za. üç buçuk sene e~l Av-
Tabfm kışlamnın y,ı.ktırılArü yerine rupaya gı.tnuş, İspanya, Portekiz, İtal· 

. ,__ """-'~-"',-~'"""- ya, Frl'nsa ve Belçika.da dolaşmlfW". bazı ı~at yapı.uıug.ı ..... ""lf\Arruuın:ıu.e • . . . 
dir. Bu inşaatın başlıcaları fU.lllllıdır: Ah Rııa Belçıkada yaka18llllllŞ, ceza 

nyatro, konferans salonu, dükkAn • milddethi · bitiı"<Hkten sonra tekrar 
lar, Halkevi, otel gaı:inosu, şehir kli1 • Fransaya, oradan Polonyaya ve S'lI'8 ile 

bü ve g3zinoslL Filistine, MM'lıra, Almanyaya ve en 90n 
Proat tarafından bundan bir mttddet olarak da Yunanistana gitmiştir. Yu • 

evvel buranın ilk pro~ yapıhnıştır. nan~tandan şehrimize gelen bu meş • 

Bu pro~enln esaslan.na gfSre, belediye hur sabrkalı hemen yakalanmıştır. 
imar mildü.rlüğü tarafından bk plAn ha 
zırl.aruruştır. 

ıcı.ıanm MiHt EmlMrt.en bel'ediyeye 
devri takdirinde bu inşa.at <1ç milyon 
altı yüz kırlt beş bbı liraya malolacak· 
tlf'. 

HAlen Ankarada bulunan Vali ve Be 
~ Reisi Ldtft Kl:rdar bu. tnşaata a
td pl!nı da beraberine almıştır. Bu hu. 
wsta yapılacak temaslar sonunda kat'! 

De' anlar mecllal bugOn toplanacak 

DUn Uruversite Rektörünün başkanlığı 
altında yapılma.st mukarrer olan dekan

lar toplantJ.sı, Rektöriln ant rılhatnzlığı 
dolay.ile bugüne tehir ed.ilmlttir. Bu

nunla banıber mutaıi hafta toplantısı 

Rektöran riinıte yapılmıştır. Talebe B!:r
llğm.tn vaziyeti bqnnkü toplantıda P. 

'lecekür. 

SON POSTA 

Bir ayda 1000 lirahk 
palto çalan hırsız 

yakalandı 

Palto hınrın Kemal 

Bir aydanberi İstanbulun muhtelif 
semtleri!lde bilhassa gazinolara mu • 
sallat olarak her girdiği yerden bir pal
to çalıp savuşan meşhur bir palt.o hır
sızı nihayet yakayı ele vermiştir. 

Kemal adındaki bu kurnaz hırsızın 

Trakyada kümes hayvanatının 
için kurulan civciv makine 

iyi neticeler elde 

I:··· -· ~ . :~:· 

r 

Şubat 23 • 

artırılması ve ıslahı 
istasyonlarından 

ediliyor 

't * 

bir ay zarfında çaldığı paltoların kıy • 7'rakya tavıı1f ista.Byonlcırından biri 

meti bin liraya yaklaşmaktadır. Edirne (Husuai) - Tavuk, tavşan ve sadi talii üzerinde müsbet ve geniş m:s 
Kemalin, Divanyolunda B<>zkurd, A· :kümes nayvanlan kooperatiti. Trakya - yol açmış olacaktır. Bütün Trakya ba 

bidin, Lüksen'burg, Şile, Beyazıd, Çem yı teşkilM altında tutm.a:k: mevkiine hayırlı neticeyi beklemektedir. 

berlitaş, Diyarbakır kıraatanelerile Fa- gelmiştiT. Tiftik satışları devam ediyor 
tih tramvay durak yerinden palt.o ve Devl~ ziraat işletmesile anlaşan Al· 
pardesü çaldığı tesbit edilmiştir. man fL-rmaları besi duraklarını İstan • 

Bunlardan başka Kemalin daha ha • bulda açrnuılardır. 
zı yerlerden buna mümasil hırsızlıklar Marma.radan, Adapazar ve Trakya -
yaptığı :ın1aş11mış ve suçlu adliyeye dan kamyon, tren ve :mo.törlerle tavuk, 
teslim edilmiştir. hindi., ka'Z ve benzerleri İstanbulda iki 

Bir ing il;z Generali 
şehrimize geldi 

İngiliz Harbiye Nezareti istihbarat 
bürosu ~ef muavini tuğgeneral Beau ~ 
mont Nesbitt şehrimize gelmiştir. 

Genen] F. Beaumont Nesbitt öğle 
yemeğini hususi surette yiyecek ve ak 
şamüsii\ Tophane rıhtımından emrine 
tahsis olunan motörle Haydarpaşaya 

ge~ce'lctir. Ankaraya gidecek olan Ge
nerali merkez kumandanı tezyi edecek
tir. General F. Beaumont Nesbitt An -
karada iki gün kalacaktır. 

Sular idaresi ve Kadıköy 
tramvayları bir sube 

halinde idare edileçek 
Şimdiye kadar şahsiyeti hükmiyele -

rl haiz birer müessese olarak idare e • 
dilmekte olan İstanbul sular idares1le 
Kadıkay tramvay şirketinin bu sıfat • 
lan knldınlarak badema bir şube ha • 
linde idare edilmeleri tekam1r etmiş • 
tir. 

Bu müesseselerin bundan sonra a • 
laca~ yt>ni şekil ttzerine badema irlare 
mecltsle-rme de lüzum kalrnıyacaktı:.:_ 

Kllltllr iş lerl: 

DDn Dç yerde meslekl 
kont~rımalzır verildi 

haftalık bir besi ve semizleme tedbi -
rinden sonra hustl.5i teşkilat1a.rlle kes • 
tirilip tüyleri ayırtıldıktan sonra hu • 
susi hafil kasalara istif edilmekte ve 
soğuk hava vagonlarile Al.manyaya 
gönderilmektedir. 

KöylJ. elinden 13 - 15 ku~ alman 
tavuklar, madrabazlar elile İstanbul 
besi merkezlerine otuzar kuruşa satıl -
maktadır. Bu far'kın köylünün elinde 
kalınası idn de, firmaların besi ve top
lama me;kezleri Trakyanın demir ve 
asfalt y0lhrı üzerinde açılmalan H\ -
zımdır. Bu hususun temini için İktısad 
ve Ziraat Vekaletleri nezdinde te.şeb • 
büste bulunulmuştur. 

Trakyada bol tavuk yeti.ştinne'k, bol 
yumurb a~mak, iri cüsseli, iyi tavuk, 
hindi, Jı:?.z ve ördek yeti.Ştirmek ekono
minin hüvük bir davas1dır. Bunun te • 
mim için vistasyonlaı. çoğaltıldığı gibi 
cinsler <i"? ıslah ediliyor. 

Trakyc>..nm 7 muhtelif yerinde civdv 
merkezl<'ri kurulmuştur. Çanakkale, 
İnanlı, Vize, Pınarhisar, Pehlivanköy, 
Edime ve Tarımbaşı okullan makine 
merkezleridir. Bu maki:ne1er gelecek 
sene a:rttınlacaktır. İktısad Vek~leti • 
ren bu mühim davaya el ·lroyduğu mu
hakkaktır. İngiltereye kontinan ihraca. 
tı için Trakyada başlıbaşnı.a hayvan 
mahsu11eri istihsal ve satış kooperatif
leri gibi teşkilAt yapılarak bunun kü -
mes hRvvancıhğı, yapağı, süt, peynir 
maddel~rlni hep bir araya alarak bü -
tün Tra l{yayı sarması Trakyanın iktı -

Tiftil{ ve yapağı piyasası istekli ol • 
makt;ı ı ~rclevamdır. Yalnız alıcı firm.a. 
lann nr ' · · ' oluşu mallanmızın yükı
selmes:r' .nani teşkil etmektedir. Al .. 
manya için· beş kuruş fazlasile mü'ba • 
yaai Yli!Jılmaktadır. Dün piyasada İn • 
giltere için 1400~ 1500 balya tiftik sa • 
tıJ.mıştır. Sungurlu, Beypazar, Ayaş ve 
Çerkeş ay~n mallar t t 7 kuruştan, K:ı:I 
şehir m?.Uarı 113 kuruştan, Bolvad:tn 
t 11,5 km-uştan, işlenmiş oğll:lk 143 ktl" 
ruştan satılmıştır. 

Yerli fabrikalar Trakya cinsi yapa]oo 
lara alA.kadar olmaktadırlar. Diln Ar. 
kara, Kayseri mallan piyasada 52-53 
kur1.Uitan satılmL~tır. ·----

Yeniden 9 klltübhane açılıyor 
Maarif idaresi, har! inkılibmdan itiba· 

ren çıkmış olan eserlerin gençler tarafın. 
dan okunmasını temin içiı; mevcud kil
tübhanelerden başka dokuz kütübhane 
daha açmaya kara!· vermiştir. Dunun için 
metrtlk bir halde bulunan medrese bina• 
lanndan istifade edilecektir. Bu medre. 
seler Fatihte Tabhane, Şeh.zadebaşınd'S 
!brahimpaşa, Nuruosmaniye, Usküdarda 
Ahmetliye, Eyübsultan, Beşiktaş. Kasım. 
paşa ve Kadıköy medreseleri kütilbh&M 
tesisi için elv~rlşlt görülmüşfür. 
····························································-

LALE 
Dünyanın en son kaşiflerini .. . 
Medeniyetin en yeni tc11dlarını .. . 
o::>lnema aleminin görOlmemlş 
yenlllklerinl bir araya toplayan 
en mDkammel Sinema oluyor. 

tık t~at muallimlerinin mesleki bil- KS.M 
gilerb\i artırmak için maarü tarafından Yarın TA 1 Sinemasında 41m~ 
tertib edilen konteranslara dün Üniver- ,..ııı1.-ı.Akıam 
stte. Galatasaray lisesi ve Kadıköy 12 in· Dünyanın yegane BOlb01 ıesli yıldızı. 

cl ilk okul salonlanndıı devam edilıniftir. ı B N A 8 A C B 
hk tedrisat mOfettielerlnln 

mesken bedelleri BDtün Avrupada emsalsiz bir muvaffaklyet kazanmış olan 

bk tedr~at müiettişlerinin 932 yılın- N A N o N 
dan kalma mesken bedellerinin tahak-

kuk ettirilerek verilmesine baılanm}ftır. Operet filminde en nefis şnrkılar teganni edecektir. _ ............ OH............................................. AŞ K M U S 1. K 1 S 1 .. A Ş K . ~ 1 L ~ 1 
Edebt Seyahat Romanı Şarkı • Danı - Musiki - Lükı - İhtitam - Zenıınlık • nq e • 

Yaprak Aşısı Eğlence •.. 2 ıaatlik sevimli ve allkah temaıa 

BUrhan Cahid 
A.rlmdqllD.12, rornancı.m.ıız Bü.rhan 
Cahidin geçen yaz İtalya ve Fran· 
sada yaptığı 1eyahati esnasında 
yazdığı bu yeni tar7ıdaki lılfk ve se.. 
yahat ıomanı çok gtlııel bt:r tekilde 
ve l'e8imlerle kitab halinde çıktı. 

BütUn kttabcılardan ısteyiniz. 
Tem yerlı (KÖROOLU) matbauı 

----· .. SOMER Sinemasında 
Senenin en eOlenoell, en neş'eli, en fazla dansla 

NE Ş ' E YA .G MU R U 
emsalsiz fllmlndekl 

R AY V E N T U R A ve arkadaşları C A Z 1 
~----~ Görüp dinleyiniz. Mest olacakamız. 
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:c Kastamonu Halkevinin çahşmalan :ı 

Gemlik sunipek fabrikası 
mesaisine devam ediyor 

Kızllcahamamda 
şiddetli kış hüküm 

suru yor 
Fabrikanın memur apartım~nlan, hastanesi çok mü
kemmel bir halde, ilk mamulat da piyasaya sevkedildi 

Kızılcahamam (Husus\) - Bu kış ve 
hele son aylarda Kızılcahamamda hava 
vaziyeti çok mütehavvil geçrnekte~ir. 

Kah sürekli yağmurlar yağmakta ve ba· 
zan da günlerce devamlı kar yağarak bır 
çok köylerin muvasalasını keserek yo:Iar 
geçid vermez bir hal al.makta ve metre • 

Gem.1;k (Hususi) - Aşağıryukarıı 
bir vı!eır icrayi faali,vet eden Sunipek 
fabrikası bu defa mamulatmı piyasa • 
Ya da sevketmiş ve bu suretle bugüne 
kadar haricden temin edilen sunipek 
ihtiyacı da doğrudan doğruya memle
ketimiz mamulatı arasında karşılan • 
nı.ış bulunuyor. 

Ad mı Büyük kurtarıcıdan almış ol
ınakla ehemmiyetli bir hususiyet taşı
yan fobrika, Gemlik körfezinin gar'bi 
cenubisindeki kara parçası üzerine ve 
deniz kıvısmcı kurulmuş olup ayni çev· 
!'e içindi'.? memurin apartrmanları, has. 
tane, müdüriyet binası bulunmaktadır. 

Memurin apartımanları, müdür evi, 
hariç <ı1mak üzere her biri ikişer daire
li 9 bin1dır. Bu evler her türlü medeni 
vasıta fan müştemi1, içinde; dört oda, 
nı.ut.fal<, b3.nyo ve hol mevcuttur. Evle
rin denizden biraz yüksekte. zeytinlik
ler içind~ Gemliğin umumi görünüşüne 
nazır bir noktada kurulmu<:; olması da 
aynca bir kıymet taşımalct.adrr. 

Hastane 
On ycıtaklı, cok muntazam fabrika 

hastan.esi, dokt~r, iki hastabakıcı., bir 
sıhhat memuru ve iki ~ hademe ile 
idare edilmekte olup bu küçük temiz 
ınodern s1hhat yurdu fabrika persone

linin hE''!" çeşid ihtiyaclanna cevab ve
recek mahiyettedir. Son ay içinde fab
rikanın sıhhat teskilatına bir de dis ta-

• > 

brbi ilavt- edilmiş bulunmaktadır. 

Müdü ... i:ret binası; muhasebe, muha
'berat; perronel, idare, ticaret, servisle
rfr1in ça!ıştığı fabrikanın idari umurile 
tneşgul olan memurların bulunduğu 

dairedir. Bundan başka fabrika kısmın
da baş kimyagerlik dairesinde de umu
miyetle t~knık işlere ba'kılmaktadır. 

Bu kıc:;ım:.Ia ihdas edilen fabrika kü • 
tüphanesinde yabancı ve Türkce ola-

Gemlikte bir k!z kaçırma 
hadisesi 

Gemlik (Husus1) - Burada çok ga
rlb bir bz kaçırma hadisesi olmıuştllil". 
Sungiipek fabrikası iş~ilerinden Rasim 
kızı Mevlf.ıdeyi fabrikaya giderken 
Umurbey köyünden İbrahim adlı bir 

de1ikan lı arkadaşlarının içinde kolun

dan tutup çekmiş. ikisi beraber yola 

koyulmuşlardı:r. Vak'adan heyecana 
dü~en ark3da~l:ırı kaçırılan kızın kur-

Fabrikada:rı bir görünüı 

rak çıka?'l fenni kitab ve mecmtMlann 
hepsini bulmak mümkündür. 

lşçilfll' 
Geceli gündüzlü 2 4 saat hiç durma· 

dan faali.yet yapan müessesede çalışan-
1arın bir kısmı kadındır. Çalışma da 
münaveobf' usulile takip olurunalktadır. 
Fabrikada direktörlüğün himayesinde 
bir gençlik teşkilatı vücuda getirilmiş· 
tir. Gayesi fabrikeda çalışanların fikrl 
ve bedeni olgunluğuna çalışmaktan 
ibaret bulunan bu teşıe'kkülden ilk ku· 
ruluş anlarındıı. çok faydalı netireler 
elde etmek mümkün olmuştur. Gemlfk 
gençleri He fabrikada çalışanlar ara 
sında s1k sık maçlar yapılmaktadır. 

Fabrikanın muhitteki tesirleri 
Sunipek fabrikasının muhitte'ki te -

sirleri oldukça ehemmiyetli rol oyna· 
mı~, gene1 yaşayış üzerinde biır hayli 
değişiklik!ere iyi bir vesile teşkil et -
miştir. Bilhassa esnafın alış verişi bariz 
şekilde artmış ve hatt! bu artış bazı 
haksız fiat teretfülerine de yol açmış • 
tır. 

Çanakkale şoförlerinin 
muayenesi ve bir tavzih 

Çanalçkale vaıuıttnden fl1 mektubu ald~: 
cGnzetentz1n 11/2/939 tarihinde 1ntf4aı' 

eden nü.~h:tSında: (Garib bir M.d~e) başlılı 
altında «Çanakkale şoförleri bir hafta içinde 
deli olmadıkları."lt ispata davet edlldHer bu 
emri h'lkaıet sayan şoförler mu&yeneye gel
miyorlar" şeklinde blr yazı çıkm~ır. 

Şoförlerin senede bir S1J1hl mti.'l~nelert 
ni yaptımıaları umuınt hıfzıssıhha kanunu 
icabındandır. Ancak muayenenin ne ımret -
le ya.pıhcaITT noktasından bazı resmt tetk!ka.t 
ve muhabereye ihtiyaç hasıl olmlJ.4 ve bln

ta rılması i.çin yoldan geçenlerden im- netice mesele hallolunara.k alakadarlara btl-

dad istem's]er, bir kaç erkek, genç kı· dtrıı.~ışt!r. Yoksa ga?Jetede yazıldığı glb! 
. , . • · .. fşoforlerin deli cılmadıklarını bir harta zar-

zı ce\ırmek ısf em!şlerse de kız donmek 
1

. fmda i.::pntn. da'let edilmiş) deıtildtr. 
isternemi.:;~~r. Hadiseye zabıta ve "adliye Mese'entn hallt için bir hafta değil muha-
el k t berenin iktiza ettlrdl!ti :ıekle göre dört defa 

.O\'Trıu~ ur. temdid snret!le k:endllcrlne l~zım glen mehJl 

Aksara~dn meb'us seçimi 
h?zır'ık'rrı 

Ak.c;aray (H1Busi} - Yeni. meb'us se -
~mi için yapılan hazırlıklar devam F?t -
rnektcdir. Ayın onuna kadar heyeti tef -
tişiye tarafın :hr. defterlerin tetkiki ik -
nıal eiilerek iefterle!:' asıhnışhr. 

verllml~ ve k~ de bu yüzden zarar gör -
memigtır. Plnaenaleyh tamamen muhaıtf't 

h<tklka• ol:ıT' bu yazının gaze.tenl:zd.n ayni 
sütıınıınd~ tek.,.lb ecııımeslnl rica ederim ... 

Çorluda Halkavi h"yramı 
Halknlerinin yıldö·1iimü ve yun:!da açılan 

158 Halkevi:ıin açılışı münnsebetile Hnlkevı
ınizde de kaza memur ve münevverlerlnin 
iştir:ıklle bir mera.sim yapılmı.ştır 

lerle kar altında kapanmaktadır Jai • 
naenaleyıh arasıra da hava açılmış, köy • 
lülerimiz bu fırsattan istifade ederek yaz
lık zeriyatlarmı yapmağa vakit bulmuş
lardır. Bugünla?"de yağış durrnu§ ise de, 
mukabil şiddetli soğuklar başlamıştır. 
Hava sühuneti sıfırın altında daima 10 ile 
15 arasını gös!ermektt' bul!ınmuştur. Ez
cümle Güvem nahıyesine bağlı Çan~ı, 
Seher, HızıTlar, Kozveren köylerindeki 
karın irtifaı bir metreden fazladır. Or • 
manlarda ise bu miktarın iki rn i S'Jini bul
duğun.a şüphe yoktur. Birçok köyler ara
sında ~m şiddetinden nakl!yat durmut
tur. 

Bahkesirin yeni Posta Telgraf 
binası 

Balıke&.r (Hususi) - Anafartalar cad
desindeki Palamut hanı geçen sene pos.
ta - telgraf umum m·:idürlüğü tarafından 
satın alınmıştı. İnşası takarrür eden poe
tahane binasınm pJAnı Nafia Vek!Ietin • 
den gelmiş ve bazı yerlerinde tadHAtla ı~ 
başlanmıştır. 

················································-·······---
Mersin Halkavi azala-
rının tetkik aezileri 

Kastaır<>nu (Hususi) - Halkevi yap
tığı altı aylık çalışma programının ta
hakkuku için bütün hrzile çalışmakt~ 
dır. Halen altı kurs açmıştır. Bu kurs
lar şapkacılık, çiçekçfük, ıresim, musi
siki, kadınlar için okuma yazma, er • 
kekler için okuma yazma kurslandır. 
Kurslara devam edenlerin sayun 
300 ün fevkindedir. 

Bundan başka ayın muayyen zaman-

Konya Kızılay cemiyetinin 
yılhk kongresi 

Konya (Hususi) - Şehrimiz Kızılay 
cemiyetinin yıllık kongresi Halkevi sa
lonlarında valimiz Nazif Erkinin işti
rakile ve Asım Çeliğin başkanlığında 
yapılmıştır. Evvela geçen yılın faaliyet 
!raporu okunmuş, münakaşalar yapl'l .. 
ımş, muhasebeci Nail takdir edilmiş • 
tir. Bunu müteakib cemiyetin geliri -
nin arttınlınası üzerinde kararlar ve
rilmi.ştir. 

İdare heyetine de Akşam kız san'at 

lannda aile toplantıları yapılın.akta, 

temsiller, konserler ve konferanslar 
verilmektedir. Ayrıca fakir ve yoksul 
halkın muayene ve tedavileri için hi 
de (polikilinik) açmL~tır. Maddi imkan 
derecesinde bedava ilaç ta verilmekte
dir. Res;m sevdiğimiz valimiz Avni Do. 
ğanın sebatkar çalış.ına1arile vücuda 
gelen Halkevi bınasını göstermekte
dir. 

Denizli vilAyet Ummmi Meclisi 
toplantısı 

Denizli (Hususi) -- Villyet umumf 

meclisinin altıncı ıntilıab devresi b:rind 

içtima yılının ilk toplantısını bugün yap
mıştır. 

Vali Ekrem Engürün gripten muztaril, 

olmasına binaen meclisi mektubcu veka
leten açmıştır. 

-mekteti müdUrü Hayriye Onan, mu • 
allimlerrl.en Bedrıye Talu, serbest dokı
toTlard'an Kızılay fahri doktoru Hayati 
Tulay, hükumet doktoru Rasim. avu
kat Ahme<l Asım Çelik seçilmişlerdir. 

Azaların mazbata:arı tetkik ve tnc;::iık 

olunmuş, divanı riyaset. intihab1 vapıl • 

nuş ve vilayetin bir senelik icraatına m:i. 

tellik i.zahnamı? okunara"<' keyfiyet kabul 

edilmiştir. 

Gelecek celselerrlı: vilayet bütçesi ve 

hesabı kat'isi meclis~ verilecektir. 

Mersin (Hususi) - Halık.evimiz fay· 
dalı mesaisine devam ey lemektedlr. 
Her şube üzerine düşen vazifeyi mu • 
vaffakiyetle başarmaktadır. Bu me • 
yanda tar:hi tetkiklere de ehemmiyet 
verilmistir. l\·1ersin tat-ihine aid notlar 
ve tarihi asar üzerındeki kitabeler ve 
esb eser!er toplanmıştır. Resim aza -
nın Kıüulesinde yaptı611 tariht tet -
kikler Psnasmdo alınmıştır. 

Bu 711 inşası ikmal edilecek olan mo
dern ve muhteşem binaya geçildikten 
sonra Mersin Halkevinin daha mühim 
muvaffakiyetlere varaca~rında ve mem 
leketimiıin ileri bir kültür müessesesi 
haline geleceğinde şilphe yoktuır. 

( Küçük Memleket Haberleri J 
Boyabada ilk kar düştü ' Edime maarif müdürlüğü 

Edl:ne v:Wıye•ı maarır müdürü Şahab '-:
kaya am.ısu lle Kadıköy orta okul muaUJm
Uğlne ~ayın edllml~ ve emri gelm.işt.lr. Çok 
eski bir maarifçimiz olan bu değerli hocaya 
yeni vazifesinde başarılar dileriz. 

Boy&'l:ı:ıd:ı bugün llk kar yaj~ını.ş, hava 
qumuftur. ~ ratmen beledlYl! reisi 
Remzi Ural bidayetten tedbir almış, köy -
Jerde miltaa...lıhid tutarak ve k:öyliilere ava..ns 
suret.ile p9.ra dağıtarak odunun kilosunu 20 
paray& ve kömürün kiloounu 60 para 1le 
1kl k~ satm.mıa~a ~lam.ıştır. Orhanga'lide muhta.r intihabı 

Geredede meb'nı intihabına haztrlıkla.r Orhanzazide yeni ya.pılaa muhtar 1ntlha-
oerede nahiyesinde w köylerlnde defter- batında itöyi.in da.ha iyi l::tifa.de edeceği şah-

1.erln yasım ~l ikmal dllmt.,tır. Listelerin tas- s1yet~e.r:1 ~mek suretile köy kalkınma.sına 
nı.t1ne nıtzaran 1nt1hab hakkını halz 25575 ve köyün lmar me olan alı'ikalarını göster 
vatandaş v~ lntihab hak.kını haiz olm.ıyan mlşlerdir. 
36060 ™andaş bulunmaktadır. Umum ka. - Malkardda ataç dikme bayramı 
za.nan uüfu8u 61635 ve 156 mün~hibl a.nl Yurdı...muzun her tarafında oldufu gibi 
9ataracağı anlaşılm..a.ktadır. kazam11.da ela ağaç dLk:me bayramı kutlu • 

Çan .. m-Kiiçük Yospd ma.ııı lanmı~tır. Memunn, halk ve mekteblllertn 
ca.ntın futbolcularından mürelckeb bir iştiraklle Y'.lPll'ln bayramda. ka7..a ziraat mu

tanıe ~r maç yapmak üzere Kfiçük Y0ıtgata ıılliml Şükri'\ Kıvanç tarafından 8.#açlarm 
gUmlşlerd1r. Macta her ikl taraf da. güzel faydalan hakkında güzel bir söylev Tertlmlş· 
oynam!Jl$l', Küçük Yozgat 8-0 p.lib ııelmif- tir. Mil~akıbea bir çok yol, ve caddelerin 
ttr. kenarla.n k~:mllen a~açlandı.nlmıştır. 

BaUJ<esil'de ynlhr ve meydanlal' açılıyor 

Belike.<rtr belediyesince cadde ve meydan
ıa.rın açılma.sın& devam edllmektedir Bu 
münas,.,betle eski beledl,y& meycla.nında'ld 
dUkk1n!ar bir kaç ay önce yıkılmıştı. Bu 
dUkk1l.nlardan Hacı Ali adMı nam.lle maruf 
ola.n kı'!ınıri:ı.ld dükkAnlann. yık:ılnıMlna 

b,aşlanmışhr. 

Aksaray kaymakamı deltşti 

Aksaray kaymakamı Asım Tekin Mardin 
mektupçnluğıuıa tayin edllmiş -re memurt -
yet mahallbe barkct etmiştir. Aksaray ka.y
makarr.lıipn,ı d:ı Karasu kaymakamı Namık 
tayin C'dlllnlsse de henüz vazifesi ibaşına 
gelmemiştir. 

MuraıJlıda yanım 

Muradl:ıda bir kaza neticesinde çıbn yan
gında. Hasan oı:tlu Süleymanın evinin v:ırl.S1 
ve bir hııyvcı.nı yn.nmıst;r. Alınan tedbir. s:ı.ye 
sinde a~ etrafa sirayetine meydan verilme· 
de-n söndürülmtistür. 

Çorlu belediye rl'isi Ankaraya gitti 

Corlu bt"l~diye re"si S::ıhab Arman beledi· 
yeyl :ı.lA.kalar.dıran br-zı mühim 1ı.:ler1 gö -
rüşme!ı: i\zere Ankarnya hareket etm.ıştlr. 

KaM:ı bir ilk mekteb yapılıyor 

Kaş llk ok~ılunun inşaatı devam etmek1e
dir. Ok~.ılun bir kı5ım odaları ikmal edllm • 
ve taletl'ler <:>kumağa başlamıştır. 

Balilreı!ılr belediye meclisi toplantıJan 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: Balikesir belediye mecllsi Şubat toplantıu 
lannı nerşcmbe günü bltlmıiştir. Belediye 

- Hasan Bey geçen gün sizin ga • 
zeteı.le okudum.. 

Bir Aınerikah gürültü içen bir 
makine icad etmif •• 

. . . Bu makineyi gürültülü olan 
yere ·koyunca oruı sessiz sadası.z 

oluyormUf .•• 

Hasmı Bey - Eyvah bundan son
ra, komşulardan karı • koca davar
larını dinlemek kabil oılamıyacak. 
desene ... 

mecJW bu ~evre toplantL~ında şehir işleri 

üzerinde bir çok kararlar almıştır. Bu aTnda 

beledlyeJer bankasından 180 bin l!rn istikraz 
yapılması kabul edilmiş ve bu hususta bele
diye rel5l Nncl Kodanaz'n sa.l~hlyet veril 
mlştlr. 

Nlfde umumi meclisi toplandı 

Nliı;de umumi meclisi 9 şubatta llk toplan
tısını yapmıştır. Bu toplantıya ~tırak eden 
Aksarav anları toplantıdan blT gün evvel 
Ni!tdeye g1tmişlerdir. Bu sene yapılan intl
habatta umumi mecıı.~ azalığına tntihab olu
nanlar bayan Dlldare Arıba~. Sabit Ecemiş, 
Ali Gürün, Nazif Çiftçi ve Hadi Aksoydur. 

BaUke!!lrli bir rüre~çi Ankarayıı. alındı 
Ballke.str ve Türkiye serbe5t gür~ şampl

yonlarınıc:hn Sındırgll! Şerif, genel merkez 
ta.rafından Ankarado. açılmış olan MUl1 ta _ 
ltmı ·kampma çaıtınlm14tı.r. 
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BiRVASiVET 
H atandan tlltilr. tiryak&i Van meyhanesine damaklar .. n orada milte

Kıe.. öJ.m.üf; kendi.sini: tanıma- v6ffayı da arat.arma alıp çakıştırıp du:ra-

dıpna, oenuHlnde bulunamadığıma çok eak.1.ardı. 
mttec ıflm., çilnkii; müteveffa. cen&»o * 
liıw ilfirak Dceklere ikişer pipo ile .ı. Bert. Ultt\1'. ~ t!ryakfıi olmaz 
lıter ıram ttıtüıı dajıtılmasını, ve men- ya .. moda üry;akaeri de vardır. Mesel! 
lbn devam 4*ik.çe pipo içilmesiııl vtiiy9' modaya çok dft1H.n bir kadın da cenue
.tmtf. &inde ba:lunacak kadınlara IOn moda bl· 

Elli gram dltdne pek ald~ etmem re:r tu'Yalet yaıptınlmasmı vasiyet edebi. 
amma hiç yoktan iki pipoya birden .., lir. Mü1evettiyenia bu. vasiyeti yerine ge
hlb olmak pek yaba.na atılır ıey dejilJ tiriliıw herhalde eenazesi. hiçbir yerde 

Van Kleıs'bı cenaze merasimi bana, bıi- ıôrU.lmemif bfi.ytlk bir kalabalık tarafın-
:ltm Bekrinm bir hkrasmı hatırlattı. dan ta.ki) edilir .. amma vasiyetin 13araya 

.Bekri bh- ıece zil zurna aarhoş bir dayanan bsnıım ltufedip sadece, ceııa· 
halde mezarlıktan geçiyormuş. Aklını ~ine tfti:rak edenlerin son moda tuva
eam:ff, nara •tnllf. Devriyeler görmüşler, let giym~lerini söylerse işte bu fena .. hf'r 
yaka.la:m.ıflar: evde btr bvg:ı ~si ihzar etmiş, de-

- Ne yapıyordun orada? mek.tir ft oenu:e. kaldırıldığı evden 
Bekri, oewb vermiJ: nıeura gidlnciye kadar da gene birçok 
- Mezarda yatanı tanırım, ruhuna fa- hldiseler ruhunı melhuzdur. MerasimP 

tfha okuyordum. iştirak eden son moda giyinmi~ kadınlar-. 
- O na.al fatiha oku.yuı. Sen basbaya. dan bir kaçının hır şapkacı .d.ükkinı a-

lı nara atıyordun.. nünde cıena.zeyi durdurup kendı giydllt-
- Ne yapayını; orada yatan öylesin- krindeıı daha son Çlkan şapkalar olup 

dcı ımlar.ı. olrnadıımı sormaları, varsa hemen orad.i 
BekrinJ.ı:ı fatitıa.Ue, tiryakinin cenaze ppka d~rnıeler~ ihtimali vardır. Hat

meruimi aruanda pek fark olmasa gerek. ta yol ortasında: * - Gfydttim '°-nletin de modası geçti. 
V Terzlınin arkadan 1Mi~frdiği bu tuvalet 

11D ıoe.. Mı tütttn tiryakisi imiş. ya daha SÔl1 moda! 
btr qyaş okaydı cenazeginin başına ge- Diye tuvalet değiftireceklere de rast-
~. pffmtt tavuğun başına gelecek- lanaeaktır. 
lıtrden beter olurdu. 

Zl adan f.ldter kilo p.rap vasiyet ede- Hülha; Holanda.tı tiryakiyi; Çinli af. 
-a..u ,.._ yon mftpt~l!sı, Pal'Jsli hovarda. Mar.&'U-
-w. "-'Cllamıiıı pe'i aıra gidenler, şara:p h FfCerini alızlarına dayayıp lakır lukUT ya nıtt'balAğacı daha ne bileyim, şu bu 
'--"" tiryakileri taklide kalkarlarsa görecekle
~er. evvel! yalpalamaya, sonra da rim' -'-· -.ı k ız, Wl.uyac:ıklanmız çok garib şeyler 
.r .. uere apanmaya başlıyacaklar, cena- olacaktır. 
,seyt mezara ~rmeyi unutup köşe bap !smet Htı Mıi 
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ÖrgQ; çocuk el· 
biseleri için en el
veritli bir kumaı 
gibidir. Zaten bun 
dan ötürü değil 

midir ki gittikçe 
daha çok yayılı -
yor. Artık ört.l 
demek, kuma, dP· 

mek. Kullandığı -
nu desene ve yü
nün kalınlığına, 

inceliğine göre kah 
süshi, kah düz, 
kat yaziık, kah 
kışlık bir kuma~. 

Bütün hazır ku
m81la.r gibi huna 
da istediğiniz bt -
çimi verm.:kte ser 
bestsiniz. Hatta ~ 

belki daha serbest-

~~~\ 
;.> - -. .., -• 

siniz. Çünkil örgd denilen 1.umaşm yu • 
muşaklığı. sertliitl. incellğ' •. kalınlığı, dü
şüklüğü, hülasa her şeyı sizin elinizde, si
zin isteğinize bağlıdır. Halbuki her f latta 
her istediğiniz hazır kumaşı. bulamazsı • 
ruz. 

Kayıkta sopa ile bayılttığı adamı denize atarak 
öldüren katil 18 sene hapis yatacak 

Samatya açıklarında, bir kamür ka
yığında sandalcı Kemali, 1 lira para • 
ımı almak için sopa ile bayıltarak, de
nize atmak ıuretile öld~ İbrahim 
Çetinin muhakemui, Ağırcnada dün 
bitmiştir. 

Neticede, bütün 1nkAnna rağmen su
çu delillerle ıabit olıan İbrahim ceza 
kanununun 448 inci maddesine göre, 
18 sene müddetle ağır hapse ve mü -
ebbeden amme hizmetlerinden mahru· 
miyete mahldim edl~r. 

Dükkln soyan bir hırsız 
tevkif edildi 

Galatarla ayın t 9 uneu gecesi duva -
rmı debnek rureti]P. Apustolun tütün -
cü dükkanma giren ve içe:rden para ve 
tütün çalan Receb ile Şaban adliyeye 
verilm~lerdfr. 

Suçluları 80rguya çeken 2 inci sorgu 
ha.kimi Muhittin, tevkiflerlM karar 
vermjştir. 

Beş sahtekAr muhtelif cezalara 
çarpıldılar 

tile, avukat Melet!, Ali Haydar, Mllti -
mud Lfttfi ve Rifat isimlerinde ~ 
sııçlunun nakzen görülen duruşme~ 
Ağırcez:ıda, dün sona ermiştir. 

Neticede, mahkeme suçlan sabit bQ 
!arak, Şefiğin 3 sene, 3 ay, Meletinhı l 
sene S ay, Ali Haydann 4 sene 2 ~ 
Mahmud Lfıtfinin 2 sene 6 ay ve Rifa. 
tm 1 sene 4 ay 20 gün müddetle ha • 
pislerine karar vermiştir. 

Bir namus dUşmam Uç seneye 
mahkOm edildi 

Nazire- isminde 40 yaşında bir kadııı 
~ın zor]a ırzına geçmekten maz:n~ 
lsmail, Ağıroezanm kararile, 3 sene .il 
gün ağır hapse mahk.Um. eclilıniştir. 

Bir çocuğun glzünU çıkaran 
kız mahkOm oldu 

örgü modellerınin artık kuma~ mo -
dellerden bir fa-.:kı kalmadı. Bazan biri
ni öbürünün yerin~ kullanmak pekala 

..mk.. Sahte rened tanzim.inden -.-ıu, Şe -
ır.u un. -~ 

Kurtuluşta Fahri adında bir çocu " 
ğun sopa ile sağ gözünün kö.r olmasma 
sebebiyPt veren 1 S yaşında Anastas,-. 
ismin<!€ biT kız, Ağırceza mahlremesi • 
nin kararile 2 ay müddetle ağır haP91ıı 
200 lira tazminat vermeğe, :mahkOm • 
dilmiştir. 

Şu verdiğimiz modelin herhangi bir 
ipekli veya yünlü kum~· modelinden ne 

Şehir tı lPrl ı Poli•t~: 

1 
farln var? Onlar kadar güze1 ve şirin, on-
lar gibi pratik değıl mi? Örgüyü hor gör- Taksim - Harbiye refGJO Bir devacı hasmuıa çakı ve 

___ miye hiç ,bir sebeb kalmamıştır. Uygun beton yapılacek saldırma ile hGcum etti 

insanla da 
• k" f h Ç ve t.izel bir kuma~ı ne kadar itina ile di- .Taks_im·H~iye aruındaki Refilj ta.. Dün Fatih Sulh mahkemesinde h--. 

il_ Bunları biliyor mu idiniz ? 
r ın ışa assası ocukların ag""ırlıg"ı b ed ı · .... r--· kiyor, diktiriyorsanız, öreceğiniz şeylerın ır ı en aQaçhklı yolun be1aı olarak canlı bir hfülise olmuştur. HulUsi " 

İnanlarda inkl- Bir ~uğun gün modelinde de o kadar titiz davranmalı , y~p~ı:ısına .karar v~iır. Bu iş, İbrahim adlarında iki şalus bir taJııı,. 
pt etme ve blyü· lilk gıda&&, bir ay- ~ sınız. Ve bir örgünün bu kadar zahmete bır m, ut_eahhid·e· .!edibin liraya ihale e- davası yüzünden, mahkemeye gı·+,,,..,ı. • 
me huınsı lfttanla ık k '"• •{ d ~ dilın t n-fü - ·~ ı i eıı ağırlılt- • es .. ,,iyeceğini hatırınızdan geçirmem~li- lŞ ır. ne JUn beıtonlanmasırı.a ya· lerdir. Koridorda karşıl~ her iki dır,. 
Aiu.tos aylan a- nın beşte biri, bfıf siniz. Örgü emeğe değer, hem de fazla- kında b2,.şlanacakt1r. vacı birbirlerilc münaka~aya başlamJr 
rumııda daha siya- aylıkken seklz<W sile .. Hem bu mo1cl öyle pek emekli tie- Sular idaresinin mrıklnelerl lar ve bu sırada hiddetlenen İbra~ 
dedtr. Ajusto.la biri, bir ya§lllda i- ğ'ildir. Örgüsü düz. Üstüne sonradan u _ gOrr.rOkte bekliyor bir sushlı çakı ve 'bir de saldırma i1ııl 
Teffhıilaru anam- ken onda b irini fak,. m~vi. çiçekle::- işlenmiş. En'ne be - Sular idaresi şehrin su ihtiyacını kar Hulusinin üzerine hücum etmi}tir. 
da bu ink.iıaf aza• temsil etrnelı'dir. neklı çızg le ( , k ı x. ı '"- . 1 r yan: o a,,ız arı, S'!ntür .şılamak üzne yeniden bazı tesisat yap İbrahim mübaşir taraf--..l-- yak-,~ 
JU. Bunun tebebi Ancak bu gıda kuv ve etekl d 1 i k 1 ) il.IUtlll ~ Ukbeh .. .. er e.c ırma ar ters • yüz ör- mağa Jürum görmüş ~ bir müddet ev- mış, karakola götürülmüştür. Tahldlaıt 

ar "" yaa; vetli olmak ıartile. gudur: Yakası beyaz pikedir. Organdi de vel İngiltereden bazı makineler aipariş devam etmektedir. 

:r;-.::!a h'!ı: * ~Iabn::_ Sık sık yıkanabilmesi için bu ya- etmişti. iki •rkadaf alacak yDzDnden 

M d 
..., ayı .i,ıs.eti clikivermelidir Önündeki en- İstanb ı ..,,_,...,;ırı · bi hayli 

lebeıı W focfer itibarile insan kanını faz- ezar a yetis, 80 elma agaCI Sİ7. kordela tutamı pembe~ m . . k} . U lS"""'':' u.ıı. enne r va.• bir ihtiy•rı yaraladılar 
'- -"'"'1~~· g· te ·ımektedir dedı'r. avı ren er- kıt evve1 gelımş olan bu makinelenn 
• - .... ~--1 09 n · 17 nei asır ortalarında İngiltereye yeni Orta.köyde Kırmızı sokakta otunm * bazı formaliteler yü'ZÜnden gümrükler- 60 yaşında Samoel ile avni mahallede 
. Doktor Unvanı alan hevkel hicret etmiş olan. Rodos adasının koru • den çık?.111ma.ııına imkin hasıl olama - . . ~ cusu bulunan Ropr Williams. ölürken.. Her kadın bı"lmır:ıı.ls"dı"r kt el B ,_ ~-r da l"k mukım Vehbı ve arkadası Mahmud, ~ ~· ma a ı r. u meseı"I:'. c-w.cı ın a a -a - 1 k .... d k • · · ~ 
, Peru.da bir klfüed.: bulunan bir bebek bir elma ağacının altma gömülrr.esini va- Emprime pamuklu kuma~lan· icinde darlarb temas ve makinelerin gümrük acka d yubz~nl en kavga etmışl:rd'~: J..1Q 

heykeli önünde birçok hastalar iyi ol • aiyet eylıem.işti. 1860 da adamın kemikleri • • , 1 d k lm im'kA-l tem' ar a aş ır eşere Samoeli dovmuşleı soyulmuş papatesi piş!rtliğiniz suyu ılıta- er en çı an ası illı arım ın 1 l d "fT hb' ak 1 
ctuklanndan 8anmarko! üniversicesi ta • bas,k a b1ı' yere naklediıınek istenilmLs. k k - tm k .. 1 id i "d"rü y Ve yar.:t amış ar ır. ve ı Y a anm11 --. ra yı ayınız. Sonrıl b•r litre suda 25 e e u?.e.re ıru ar an!S mu .u u-
ra-fınd,an heykele re5men (doktor) ün • mezar açıldığı zaman da elma ağacının . f z· "12'...~- A k gt+--A..+ir Mahmud kaçmıstır. ~an: pırinci pişirip hasıl olR~ak hafif pi- su ıya .c.n~m n araya ... uıç• . • 
n:nı verilmittiT. Beratı da kilise dosya • köklerinin. d.iote dal budak saldığı hay • nnçl .... d lk . Ş hr" lhti k 1 Bir amele parm•Oını makineye ı ..,.ı a ça aıayınız. Bu su kumaşla- .. e •n su yacınm arşt anması k t d 

~~--~~~~.:~~: .............................. ~:!.:.~?.~~~~:~:··-··············· .. ··-· r.a cilA verir. bu makinelerin yerlerine konulmasına •P ır 
1 

r * bağlı olmuma nazaran, gerek wlar i- Mah:rr.uclpaşada Kastor Yani fa'brl c 

dnresi müdürilnün ve gerekse Anka • kasında çalışan 19 yaşında Sadık, sal 
;:;.. Duvnrl~rda :vağ lekelerini temizle - rada b!tlurutn Vali ve Beledi!'! Reisi elinin baş parmağını makineye kaptn-

G N L S L E R 
mek için 1emiz bir kurutma ka$dını Lôtfi Kır&nn yapac!klan temaslar ne mıştır. Yaralı tedavi altına alınmıştır ... 

~ lekeli yerin üstüne kovunuz. Üstüne 
de bir ka~ıd kaoı:ıtınız. Yassı bir demı·~ ticesinde makinelerin gümrükten çı - Bir çuval buA~•Y çelen 

t 
1 • kanlmasınm temin edileceği mu:hak • hırsız yak•landı 

Cehennem hayatı 
Yaşayan ev 
Blr ıeıı; kıs bana, M. D. B. lnisiyali 

t.1ıa. braıı.hk, lıuvet vericı. ruh bozan 
bir ntn hayabnı anlattı. Bu. ince bir 
JUi. ilk aabriarla selli büyük sayfayı 
duldann bir hiklyedır. Zarfı açınca 
enell ürkt1lın. Fakat bir defa başla· 
Jınca IOD.UDA kada: devam etmek ba
na ,aç gel.medi. Size küçük bir hüla
IUDU yapayım. Genç kız diyor ki: 

- Babam. anne bır evde kardeş gi· 
M ba.}ıöyen lkl akraba çocuğu imi~ler, 
kencll arzulan hillima evlendirilınış· 
:iff, o zaman babamda anneme kar~ı 
deriıl bir cqk gôriii.müş, fakat annem 
cına lM:ayd kalın~ ve o zaman bir ce
hemı~ hayatı başlamış. Bu hayatı 
l(lıoQp f(ttQrmek mtlmkün değildir. ay
nlmayı düşdnmüşler. fakat çocuğun 
dnııyaya gellfi bu kararın tatbikine 
mAni olmllf ve fimdi b~r genç kız ha· 
lfn~ bana mekruh yazan bile hep bu 
bozuk havalı gek i~!nde büyümüş ... 

Anne sinirli. evine karşı lakayd, ba
ba hep hiddetli, daima ateş püskürür 
btr yanardal halindedir. 
Yahıız ben bir şeye dikkat ettim: 

Biltfbı. bu gil.r.iltüler arasında çocu-

fun terbiye ve tahsil:. itinasız, d~vam
mz kalmamlş ol:ıcak ki okuyucumun 
bana yazdığı mektubun gerek yazısı
nı, gerek ifade tarzını çok temiz bulu
yorum, yürüttiığü muhakemelerin 
manttld tMelsüiü de yolundadır. 

Her ne iae bu kısmı geçelim, genç 
kız bana hayatını anlattıktan sonra is
tikbalinin doğurduğu en ji~eler üze
rinde duruyor: 

- Ne yapmalıyım v~ bu cehennem 
halini alan evcien nuıl kurtulayım? 
diyor. 

Kendisine pratik bir yol gösteremi
yeceğim için müteeuiflm ve 20 küsur 
ee:n.edenberi bir volkanın üzerinde ya
pyan e-v, bi! sihirbaz bastonunun işa
reti ile yerini de~ıftirlp bir çimenza
nn ıOzerine konulamaz. Günün birinde 
yıkılıp göçmesi ihtimalinde:r.. de .kork
mayınız, ~kanlık neticesi mii\Taze
Myi muhafua edip ~ktir. Bütün 
mesele~ kızın bir an evvel evlen .. 
meainded\r. Bu, nutl olacak? Yekdi
lerine zıd cereyanlardan miiteesslr ol
mıyarak, hil fırtmalann" kapılmıya
l'ak, en iy! talih nud bulunacak? Su
ale, beylik o1mıyan a.vab bulmak ço.k 
pçtür. 

TEYZE 

a eşte 1sıt1p üstüne ba!tınnız. Yağ le-
ke.~. ç~k1nc1aya kadar kurutma ka,ğ"ıdını kak görülmektedir. Küçiikpazard,_ Kepenkçi Sinan se , 
degıştırereK bu hareketi tekrar ediniz. Tozkoparanc'a çocuk bah9esi kağında oturan Kozma, Kerestecilerdl 

gelecek sene ppılacak Kanber:in dükkanına anahtar uydura • 

* A . Tozk0paranda bir çocuk bahçesi ya - rak içeride bulunan -45 kiloluk bir çu • 
ynalan temızlemek için Magn~sie pılması için belediyt1 imar müdürlüğü val buğd::ı.yı çalmıştır. Kozma suç üs .. 

ile yakılacak ispirtoyu birbirine karış- tarafmc:1an bir proje h.azırla.nm]ftır. tünde yakalanmıştır. 
tınnız. Bolca aynaya sürünüz, bırakı.. Bu projeye göre bahçe beş bin lira Bir çırak ustasımn paraaını çaldı 
n:z kurusun sonra kuru bir bez parça- masrafa .?1~taçdı~. Mevcud bütçede Y eniköyde Köybaşı caddesinde kali-
sıle kuvvetlice siliniz C . d hAlcn musaıd tahsisat meıvcud o1madı • veci Alımedin çırağı Şerif ustas 

. am nevın en ğ d l k 1 bO.',_..,, ...._ bin ı· ' ının 
diğer ewa ve malzeme de bununla .. _ m an, g~ ece Y1 ·~""Je """"' . ı· paralarını çalmıştır. Suçlu tutulmUft 
zelce temizlenebilir gu ralık tahsı.sat konması tekarrllr etmiş- yapılan aramada çaldığı paralar üze • 
.......... - •••••••••••• ._ .... : tir" rın· de çıkmıştır ......... ._....... . I ...... -.... _ .. _ ...................... - .... - .. .. 

Bacaksızın ma.skaraf ıkları: ......................................... -....... ____ .... _ 
Dog gezintisi 
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Uludağda Oç Giin 
,-----··----.--- ...... ···-·-··--------...... 
( Bir Alman Profesör: "Her sene gelir, Uludağda 

I 
bir ag kalırım. Burası Fransa oe lsviçredeki ka
yak spora gapılan bütün dağlardan dalı.a güzel, 

l. dalıa miisaiddir,, diyor . 
ANLATAN: NUSRET SAFA COŞKUN 

Bir gün içinde galnız 
10 dakika konuşmağa 
izin fJerilen lıapislıane 

Dünya cehennemi Alcatrazcla SO ay yatan bir 
mahk6mun Amerikada heyecan uyandıran J8Dm 



SON POSTA 
Şubat 23 -8 Sayh 

Maurice Cheva'ier, her 
daltika ö.OmU bekliyen 

bir harb malQIUdUr 

Naşit 

Büyük Harbde göğsüne bir şarapnel yeyen ve bunu 
hala kalbinin pek yakınında taşıyan san'atkar, bunun 

için sahne haricinde hiç gülmez ve konuşmaz 

Receb Safa ve Fahri 
Bütün dünyada tanınan ve sevilen M1· 

urice Chevalier iki §ahsiyete malilt bir 
san'atıkardır. 

Hususi hayatında a~ık çehreli. dalma 
düşünceli, .lAkırdıyı bi~e söylemekten çe
kinen Maurice Chevalier; sahne hayatın-

Receb Safa Kel Hasanın kardeşi idi. iki 1Cardeş sık sık tavla oynarlar, yarı yolda !:ı:ı~. n~·eu, hazır cevab, yaman bir 

birb;rlerine' kızarak ana~arına, babalarına küfretmeğe başlar!ar, sonra kardeş öteden1>eri bu san'atkann hayatında 
olduklarını hatırlav. ıp bir daha küfür etmemeyi kararlaştırırlar.dı gizli. kalmış bit keder olduğunu sanan

lar; tahminler:nde aldanmamaktadırlar. 
_ 26 _ 1 - Sensin eşşoğlu eşek .. .. .. d . 

. d M"llet ~ Hasan Efen:ii zarları atarken gul:ım • Filhakika, Maurlce Chevalier aıma 
Donanma tıyatrosun an sonra ı ... ölümün tehcfi<ii altında bulunmaktadır. 

--ı • serdi: tı"·atrosu boc:: kalmıştı _.Eczacı Kfızım. ~y 
1 

,, ,;e ı..~ Kendisini tedavi eden doktorlar onun " :.' - ~ ~ - Uulan kerata senin babnn başka, ı..r.:· 
orasını da icarla Kıimıl Beye vercı. Ka • ı ~ k bir gün birdenbıre öleceğini söylemek-
mıl Bey, bilmem ne sebcble haftada bir ~ nim babam b*'-n mı? .. Bir daha baba a- tedirler. 

gece Ferah tiyatrosunu kapar, bizi Millet rıştırmak yok!. San'atklr geçenlerde bir gazeteciye ay-
tiyatrosuna naklederek orada oyun ver - Fakat birbirıerini karıştırsalar bile. nen şu sözleri söylemiştir: 
dirirdi. Buradaki hasılat Ferahtan fazla m~akkak kelim" babay,ı da bulaşıyorda. - Harbi Umumi.denberi udetl c<Xiünç> 
ohırdu. Millet tiyatrosunda daha çok va- Allah rahmet eylesin. ikisı de hoş a - olarak yaşıyorwn. Günün birinde biti. 
tani, hissi piyes1~r oynardık. damlardı. İsimlerini saydığım kadro ile denbire alacaklının geleceğini ve malını 

!Bu vaziyet te çok uzun ohnıyan bil" Millet tlyatrosundıı faaliyete geçtik. A - hemen ala<:ağını pek iyi biliyorum.> 
müddet devam etti. Tekrar KA.mil Beyle ramızda çıkan ihtilAftan dolayı bana ve ~ilımlerde .1Uçnyan, danseden, gülenr 
Şükrü Bey birle,tll.er, Şark tiyatrosuna KAzım Beye son derece muğber olan Şark sahnede lbinbir türlü numaralar yapan 
ıeı;tim. Aramızda ehemmiyetsiz bir me- tiyatrosu müstecırleri, bizimle amansız Maurice Chevalier'run Rarbi Umuminin 
aeleden ihttlilf çıktı. Ben serbest çalıpna- bir mücadeleye giriştiler. Rekabet ha w ilk senesinde çok ağır bir surette yara-
la karar verdim. Başımı alarak İstanbu- ldkaten müthişti. Hasan Efendi tekrar landığıru acaba kaç kişi bilir? ... 
hın muhte1if semtlerinde temsiller ver • kaqınuza gelmi~t!. O büyük bir tuluat Harbi Umummin ilanından on dokuz 
meğe başladım. İşlerim gayet yolunda gi- heyeti ile bir de dram heyetı teşkil et ~ gün sonra Maurice cephed~ bulunuyordu. 
diyordu. m~. Bir Alman şarapnelı onu göğsünden ya-

Hallt temsillerıme :faı'!A rağbet göste- Bu dram heyetine Manakyandan baki- ralamıştı. Çok ngır yaralı bir halde Al-
riyor, gittiğim her yerden memnun dö • ye kalan artistlerı ithal etmişlerdi. Reka- manlann eline e:iır düşmü~tü. Almanlar 
nüyordum. Ltı.k.ln bir defa daha ayarttı • bet masrafı istılzam ediyordu. Bu yüzden onu cephe geris•ndeki hastaneye naklet-
lar. Kazını Bey bu defa Millet tiyatro - ilk ay ~ ortak his:>emize sekizer lira tiler ve büyük bir ihtimam ile tedavi 
aunda bana ve Şamram Hanıma ortaklık düştü. Yılmadık.. arkadaşlarımızın gay- eylediler. Fakat göğsündeki şarapne! 
teklif ediyordu. Tiyatronun tekmil ma - Na.pi Leb[ebici Horhorda retile, muntazaman provala! yapıyor, ye- parçalan çıkarııamadı. Hastaneden çıkar 
aarifi çıktıktan sonra kalan para üçü • Safa Hasan Efendinin kardeşidır. Tul1l3· ni eserler çıkarıyorduk Tutulmuş büyük çıkmaz bir kamp.ı gönderilen san'atknr, 
mfrz arasında taksım edilecektL Bu, ca • tın oldukça muvaffak artistlerinden olan vodvillerin isimlerini d~ğıştiriyor, beğe- oranın ezici disiplini ve ağır işleri altın~ 
zib bir teklifti. Sabit bir yerde oynamalt, Receb Safa bir turne esnasında Anadolu- nilmiş tu11latları, şarkılı oyunları temsil da tam manasile ciadeı afiyeh eyliye
benim dalına işime geliyordu Seyyar vıı- da vefat etmiştir. Bi!hassa tnriht piyes- ediyorduk. Karşımızdaki rakibler iyiden nıedi ... 
ziyette dolaşmak ne olsa yorucu idi. An- le:re meraklı bir aktördü. O da Hasan E- iyiye sarsılmağa başlamışlardı. Bu aralık, Aylar geçip duruyordu. Esaretinin 
laştık .. MiUet tiyatrosuna geçtim. He - fendi gibi tavla meraklısı idi. İki kardeş merhum san'atkAr Fahri askerden teb - iklnd yılının sonunda sinirleri büsbütün 
yette bulunan kadın ve erkek artistler tavla oynarlar, fakat umumiyetle de kav- dili hava alarak gelm~ti. Bize iltihak et- bozulan M'auı-ice; her n~ pahasına olursa 
fUniardı: ga ederlerdi. Kavgasız bir tavla partisi ti. Ayağından biraı: rahatStz bulunduğu olsun kaçımnğı tasarladı. O sırada İsviçre 
Şamram. gözlüklü Mari, Virjin Bar - yaptıkları vaki değildi. Bazan birbırli! • cihetle, Millet tlyat;osu apartıman kıs • Salibiahmerinin tavassutu ile Alman ve 

dlzbanyan, Viyole~. küçük Virjin, Bay- rine kızarlar, Hasan Efendi: mında validesi~e be~aber oturması için Fransız ağır yara~ıları arasında mühade-
zar; Asım Efendi, Kemal baba, Tahir - Eşşoğlu eşek doğru oyna- bir oda tahs~ etti'k. Burada tedwl edi - le yapılma~ıı kararln~tırılmıştı. 
Bey, Eyüb Sabri, Receb Safa, Arşak. A- Diye bağırır, Receb Safa da ccvab ve- llyor, tedavisi esnasında da bize pıyesier, Maurice nüfus cüzaanına sahte meşru· 
gopyan, silflör gbzlüklü Tevfik. Receb rirdi: (Devamı 10 uncu sayfada) hat ile cSalibiahmer:> azası olduğuna dair 

V !\purun baŞ'l yavaş yav~ açı

lıyor, pervane, denizin dur -
gun yiizünii köpürtüyordu. Gilpeşteye 
dayanmı~, yaşlı mendilini mütemadi -
yen sa!lıyan Rana, düşüp bay:ılınamak 
için o1anc~ cesaretini toplamLJ, gittikçe 
uzaklaş~ıı sahile bakıyordu. 

Ansızl.l" hir sllA!ı pAiladı .. 
K.arsda bir ko~a oldu .. . 
Vapurda bir çığlık koptu .. . 
YüzbA.ş1 Talat, cansız, yere yuvar -

lanın~ ... 
-13-

.. 

Maurice C'ıecaıter 

bir kayıd koydu. Bunu yaptı, fakat bil· 
yük bir korku da geçirdı. Foyası meyd3• 
na çıkınca müebbed hapse konulacak, 
.belki de idam edilecekti! ... 

Talihi ken.dism~ yardım etti. Bır ko· 
misyon huzuruna çıkarıldı. l{omisyon re. 
isi kendisine bir sürü sual sordu. Mau· 
rice hepsine cevab verdı. Tehlikeyi at· 
lattı ve bu sayede Fransaya döndü. 

Hemen büyük doktorlara gitt1. Ken. 
dini muayene ettirdi. Röntgen yapıldı. 
neticede verilen karar şu oldu: Şarapnei 
çıkarılamaz... Çiink.ii bu, ancak hayatı 
pahasına olur. 

Bunu haber alan san"atkar gene cephe· 
ye avdet etmek istedi. Fakat askerf ma· 
ka.mlar onu ahvali sıhhıyesine mebni ter· 
his ettiler. Vak.tile çalışını~ olduğu tiynt· 
roya gitti. Provalara başladı amma :ol 
yapmağa muvaffad. olama<iL Partivi kay
bettiğine inanı:m Maurice kendıni artık 

tam manasile istirahate terketti. Sık sık 
(Devamı 15 inci say:f ada) 

Yu~an kata çıktılar. Ortalık toz ve 
örümcek içerisinde f'CiL Büyük salo • 
nun kapalı duran kapısının üzerindeki 
anahtar pa~ tutmuştu. Rfuıanın etrafa 
dikkatli dikkatli bakmdığıru gören 
arab: 
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1939 yılında bir gece 
Beyoğlu eğlence yerlerini 

Seninle ben '( S S 1 ) k d J •• •• ? 
ltki ka.dın karşılaştılar. B.irbirlerile -~-o_r_gu __ ua __ gezen a ın ne er gorur • / 

dost oldular. Dost Sordu cevab verdi 
oldukları için ayrı 

- Söz ara.mızda baya.ncığ:m, gı~ı;~n

mek çok gü.çl~;ti. Kocam sahle p~ra 
yaptığı halde uene biz .suk.JJ:ı.t.ı i~indc· 
yiz. 

Kırk kanlılardan biri - Dostum be
nimkileri saydım. Otu.:! doktıı; bir ta
nesi seninkileritı arasma karışmış o
lacak! •. ................................................................ 

( Hoş Sözler 
Oyuncakçıda 

Oyuncakçının dükHn.mıa giren adam, 
elindeki paketi oyuncakçıya uzattı: 

- Sizden dün bir oyuncak davul al
mıştım. On:ı1 geri getirdim. ÇQcuğuım 
bir kaç defa vurunca patlayıverdL 

Oyu>ıcı-kçı güldü: 
- Daha ne istiyorsunuz bayım.. O 

patlamamı.'$ olsaydı, sizin b~ınız pat
lıyacaktı. Biz dalına müşterilerimizi 

düşünür, imalatımızı ona göre yaparız. 

* Fazla olmıyacak 

kaldıklar.1 zaman 
birbirlerinin a • 
leyhmde, beraber~ 

ken başkalarının w~ 

aleyhınde söyler • 
lerdi. Bu sefer de gent: birinin aleyhınde 
söylediler: 

- Neclayi biFrsi:.ı değil mi? 
- Tabii bilirim. 
- Aleyhinde çok şeyler söylüyorlar. 
- Tabii söylerler. Aleyhinde söyleni ~ 

!enleri, seninle ben uydurmadık mı idi'? 

ya§ıyor. 

* Y Prdırncı 

* Evlensene 
Sarışın kız esmer arkadaşın~ sordu: 

_ Gel gel ko~acı~]~m, ele1:r.r"k si.ırııir
gesini kapıyamııdı.m, sen kapayıver. 

* Masraf etme 
Kısa boylu adam: Erkek evinden ~ıkarken karısına: 
- Borç artık gnilağıma çıktı-. , 1. \ ~ - Eğer i~im o-
Dedi ~ısa boylu adama tepeden ba- d., -.; ~ ~ lur, geç k:-ııır~am 

kan uzu., boylu güldü: - tc!gra~ çek:rm_:-
1 

- Öyleywe mesele de~iL Borcunuı Dedı, karı"'ı gu.-
pek fazla olm.ıyacak! dü: * - Telgraf çe • 

kiµ boşuna mcıs -
Alh ayda raf etme .. Sabahleyin elbiseni süpfr:·.tr 

~en çıkar.ılan tem1.(~ı memurdan ken çekeceğin telgrafın müsvedde.::ıinı re-
bahsediltyordu: binde buldum, okudum. 

- O buradll ne kadar çalıştı? * 
- Ol!un olsun dP yanın saat.. daha Gören e 'im 

fazla değil! 
- Ya.1:1lll saat mi? 
- Evet, buraya gireli ancak altı ay za sorju: • 

Sual - Yağmurdan korkmıyan erkek -
ler midir, kadınlar mı •ı 

Cevab - Kadınlar, yağmur yağmıya 

başlayınca, bir mağazaya girer, öteberi 
alırlar. 

Sual - Bir ad!Ull sinemada oturduğu 

yer.den kalkıp, dışarı çıkarsa. tekrar ye • 
rini bulmak i~in ne yapmalıdır? 

Cevab - Önünde oturan adamın sırtı
na tebeşirle bir işaret koymalıdır. 

Sual - Öldürüldüğü halde öldürenle -
rin ceza görınediklerı şey nedir? 

Cevab - Zaman! 
Sual - Mübalağacı, kışın tiddP.tli ol -

duğunu nasıl anlatır? 

Cevab - Kış o kadar şiddetli oldu ki, 
deı, tavuklar, yumurt.t yerine buz yu • ' 
murtladılar. ı 

Sual - Bir ördeğin, kendisı gibi yüze. , 
miyeceğini iddia eden insan nasıl yüzü -j 
yordur? 

Cevab - Sırtüstü yüzüyordur. 
Sual - Tren tarifeleri neye yarar? 
Cevab - :ren1erin kaç dakika geç İstanbul~ ~~şka eğlenecek yeri mi bütün saçlarını tepesine ~lamış te.P8'1 

kaldıklaxını gostermiyel yok. Şehrın nufu8U mu a.rtıb., ydJla de bukleler yapmış genç hır kız ... Eri 
Sual - Meyhane milşterisı altıncı ka- eğlenen İstanbullulann iayısı mı 90 - soldaki en genci... Güzel 'bacakları, ui 

dehten sonra, ben unutmak için içiyo - ğaldı? iiyah gözleri var ... Kırmızı garnitü.rıt 
ru.m, derse meyhaneci buna karşılık ne 

1 
Her ak.şanı olduğu gibi bu akşam da lerle süslü siyah bir elbise giyiyor. 

der? Beyoğlu caddesinde yürümek için in • Yüzleri .fazla boyalı olan cmugan.nıı. 
Cevab - Her şeyi unutun, yalnız hesa- san birbirini itip kakmak, adeta mü- ye•ler iskemleleri üzerinde uslu, uslu 

bı unutmayın; der. I cadele etmek mecburiyetinde!. oturuyor1ar. 
Sual - Bir tramvay kondüktörü e:t çok Yaya kaldırımını çoktan taşmış olan Sazın tA önüncreki masalar daha d<A 

ne çeker? halk, tramvay hatlannın üstüne kadar lu .. arkalRr nisbeten tenha. Ta duvar .. 
Cevab - Zil çeker. yayılmış bir sel halinde aşağıdan yu - ların kenanndaki masalarda yüzleri 
Sual - Kalduııniarı bozanla:- kimler- 'kan, yukandan aşağ1::ra akıp gi<liyor. aştn bovall, hafif kadın zannını vereıı 

dir? Dört 2rkada.şız1 1939 senesi Beyoğlu bir takım genç kadınlar ve siyah !başör-, 
Cevab - Kaldırım mühend1slerL gecelerinilen birinin üstünden perdesi- tüierini çeneleri altından bağlamış ve 
Sual - Öküz altında buzağı bulunur, ni sıyırmak ve onu tanımak için yola bunlara nezaret eden yaşlıca bayan -

mu? çıktık. lar var. 
Cevab - Ustası bulur. - Bir Azerbaycan lokantası varmış Bu kadın kalabalığı hiç bir şey ıs ~ 
Sual - Çirkini'! güzel bayan ne der? diyorlar'. marlamamış paralan yok ... Sanki b~ 
Cevab - Aşıl<; onun gözilc bakınca - Bir Viyana re'tx:mınına didelim şey bekliyorlar . 

mi? Dışarda gardropta şöyl~ bir ilan o • 
- Bir Alman birahanesi fena olmaz!. kumuştıını· 

- Yok camm İtalyan kahvesine gi· cİçer-iye palto ve şapka ilıe girilme ~ 
delim. Onu tercih ederim. mesi rica o1unur.,. Ve böyle bir ihtara 

İlk teklifi yapan arkadaş :fikrinde ne lüzum var? diye kendi kendime SOi' 

sabit: 

1 
Cevab - Ak akç~ kar:-ı gün içindir am- - Azerbaycan lokantası varm.ış, di-

ma, ak akçesi olanın ka:-a günü olmaz. yor mükemmel bir yermiş oraya gide

mu!)tum. 
Buray~ o ihtara rağmen palto vt 

şapkalarile giren müşterileri gördük • 
çe şim ii bu ihtann lüzumunu anlıyo 

MısaJır kutub seyyahı - Gece yarın 
idi, gök yüzü .. ıdc güneş panldıyordu. 
Ev sahibi - 'Bay, bu gece siz her hal
de çok fazla i~ ip geldiniz .. 

lim. 
- Sen hiç gittin mi?. Ne güzel içkili 

Macar lokantaları var .. Elbette Azer • rum. 

* baycan lokantasından daha iyidir. 
_ Rus lokantası var. Rus lokanta • Sazın tA önünde bir masada gözlük"' 

sım istemez mL<>iniz?. lü bir zat oturmuş. Giyinişine bakıla " 
Dem;ndenberi sesimi çııkamııyor • cak olursa bir esnaf, yahud küçük bir 

dum. Onlar biraz nefes almak için memur. 
susunca: Faka+ ettiği masrafı görünce böylİ 

- Ben diyorum alaturka saz olan bir şeyin mümkün olmadığı aşikar. A• 
bir yere gitmek ,.e evvela işe oradan yın ortac;mdayız. Ay ortasında hiç bil' 
baslam ... 1{ istemivorum. memunrrı cebinde böyle içecek ve saza 

Gülüyorum v.e dört arkadaşımdan da bol keseden ikram edecek, bahsif 
biri ola., erkek kardeşime: verecek kudret yoktur. 

- Malum ya diyorum. Siz eğleni - Halbuki neş'.esi biraz taşkın olan göi 
yorsunuz aMma ben çalışıyorum. Be- lüklü mi~teri saz heyetindeki baylaraı 
nim fikrimi almak Jaz1m. Gideceğimiz - Aman ne istersen kardeşim, mı.,,; 
yeri ben tayin edeceğim: banın olayım emret? 

Küçük karde~ime yaptığım bu ihtar 
öteki ar'kadaşlarımıza da niçin sokağa 
çıktı~ı!Tlızı hatırlatıyor. 

Birisi: 
- Peki. diyor. 
Diğeri de: 
- Doğru, hakkın var. Sen nasıl is • 

tersen! 

olmuştu. 

* Sarhoşlar 

_ Nişanlına ba-ı (.;ffl. 
banm fakir bir ·r.ı~ 
adam olduğunu 

söyledin mi? 

Diye sözümü tasdik ediyor. 
Erkek kardeşin. çoktan razı... Da:r

düncü arkadaşa da söz kalmıyor. Hep 
~raber alaturka sa1 olan bir yf!N gi-

Diye rica edivor. Nerede ise zorla &ı 
ğızlarına içki dökecek. Kıvrak oyun 
ha\'aları, halk şarkı·ları çaldıkça ye c 

rinde oturamıyor, utanmasa kalkıp oy~ 
nayacak ... Fakat sa7. heyet.inin arka "' 
smda l-lr levha var, (dışarıdan şark:._ 
söylemek ve saz heyetinden şarkı iste
mek po~is müdiriyeti tarafından men& 
dilmiştir.> mealinde olan bu ilanı gö • 
zü beP<i seçmiyor amma... Bütün saa 
heyetilc genli, benli olacak karlar ah • 
babhğı ilerileten bu m~ri herhalde 
bu yerlerin usul ve erkanına vAkıf ..• Üç S8rhoş, trende konuştular; birinci 

iarhoş !Oldu: 
- Saa't kaç? 
On dakika sonra ildnd sarh~ cevab 

verdi: 
-Perşembe. 

On ~kika daha geç.ti. fiçüncü sar
hoş aya~ kalktı: 

- İncıceiim istasyon işte ta kendisi! 

* Yoksa 
İki ~ lbuluşl:liıar, öp~eoon 

aynldılar. Erkek düşündü: 
- Atllt"!.ba neye beni öpmedi? Benim 

meteli.k!i2 olduğumu mu öğrendi? 

Yol® iften. ÇJkanJ.dıjğınu rn#-, YQksa 
benim, e&:lden bir başka.sile ırişanlan
mlŞ, aynlmış o'kluğumu un. ydtsa 
yoka ISl'DlJlak mı J9Difti! 

- Söyledim. 

-Ne dedi? 
- Henüz bir şey demedi, o gündenberi 

bir daha onu hiç görerr.edun. 

* 
Halıra 

Kadının çantasını kapan erkek, çanta
y1 sıkı sıkı tuttu. 
Kadın bağırdı: 
_Çantamı ver! 
Erkek çantayı 

vermiyordu: 
- Veremem ba

yan, bu çanta .. 

bana ölen karımı hatırlattı. Onun çan • 
tası da buna benziyordu. Veremem.. ka· 
nından bir hatıra olarak bu çantayı sak· 
lıyacağım. İçindeki paraya gelince ben 
ODU aarfederlm. aiz merak etmeyin. 

- Bizim pedere, d?ktor; iki sene ev
wl biraz za'Y'fiaması için banyo tao
.tve etmifel. o &amandanberi detHlm 
edil/Ot'. 

riyoruz. 

* Salona girince ta nihayette gari'b bir 
sahne... Piyanoyu, davulu ve şişman 
davukuyu giiÇ'belA ıaılalıl:l~ kadar 

Bir ara yerinden kalkmak istiyoı\ 
Fakat mü•,•azenesini kaybederek müt • 
hiş sall11nıyor: 

- Amma da içmişim ha! Aferin ba c 
dar olan bu küçük sahne üzerinde tak
riben dördü kadın olmak üzere on na!. 
kadar musik~inas oturuycxr. Diye yüksek sesle hayretini göster.br 

Bura0a 0 şekilde müvazenelerini yor ve kendini tcnkid ediyor:. 
bulmuşlar ki ... İnsana biri.si yerini de- Şarkıcı bayanlardan biri locaların 
ğiştirse sahne bir tarafa yığılıverecek birindeki ahbablarile birlikte oturu .. 
gibi geliyor. yor. Acaba konsümasyon mu yapıyorlt 

Dört oon'ai.kar kadmıın biri boyan· Diğeri ortada yemek yiyor. Saat iler • 
mamış sade giyinmiş. Sazlardan birini ledikçe kenardaki masalarda oturup 
çalıyor. Okuyucular üç tane ... Onla.n konsümasyon yaptırabilecekleri, kafa • 
adeta yq sıraaile as .. ~ sola doğru ların dumanlı olduğu saati 'bekliye:I\ 
dizmişler. biçare kadıncağızlar birer, ik~r m'iif-
Sağda oturan şöyle yaşça otuz beşini, terilerin masalarında yer alıyorlar. ç.: 

kiloca ~ beşini aşkın, kara aaçlı lışmağa başlıyorlar . 
iri kara gösl.i1 bir bayan... Ortadaki (Devamı 10 uncu sayfada) 



ıo Sayfa 

1939 yılında bir gece Beyoğlu eğlence 
yerlerini gezen kadm neler görür? 

(Bnştarafı 9 uncu sayfada) 
Önde oturan ve şivelerin.den taşralı 
lduklorı anlaştlan üç toy delikanlı bu 
kşam hesabın altından nasıl çıkacak • 
ar!. Bira ~işelerinin biri gelip, biri gi
·yor. Masaya aldıkları iki genç ka • 

Jından bir tanesi, daha yaşlıcası tatlı, 
atlı konuşarak, durmadan bardaklara 
dra b.">~altıyor. ArkadaŞ'l içmekte ge • 

clkirse dirseğile onun kolunu dürtü • 
~r. Kadehleri kaldırıp içiyorlar. 
-- Şen>finize!. 
- Şerefinize!. 

Tabii erkeklik bu! Kadınlardan aşa
ğı~ra kalacak değil1er ya!. Bira şişele -
linin dolmasile bitmesi bir oluyor ... 

Bizim locanın ta al tında oturan iki 
e.rkadaş mnsa1arına gelen saı: heyetin • 
den bi,.inf' sitem ediyorlar: 

- Bu aksam ta şu kenardaki masa • 
ya atıld•k. Yeni müşterilere, yeni rağ -
ibet ... Gelecek sefeı-e kapı dışarı edile
ceğimizdf'.n korkuyoruz ... 

- Al ne kadar istersen! diyor. 
Çocuğun rengi kızarıyor.. fakat bir 

sarhoş şakası zannile mütereddid elini 
uzatam:ıyor. 

- Al ne kadar istersen diyorum sa
na!. 
Çocuğun elleri bağlı dudaklan titri -

yerek cüzdana haklyor. 
-Al ... 
- Almam, siz \'erini% ..• 
Sarhoş gözlerini kapayarak panna • 

ğını cüzdana daldırıyor. Cüzdandan bir 
şey çekiyor. Ne olduğunu görmüyo • 
rum. Aldığı parayı küçük kızın kara -
melll kutusunun içine atıyor ... Kız şiın 
di yüzii'li" bize döndü. Artık başka bir 
masaya uğramadan belki de sarıhoş a • 
dam pişman olur da verdiğini geri alır 
korkusne kapıya doğru adeta koşu -
yor. Biraz sonra gfuxien kayboluyor. 
Şimdi en genç muganniye şarkı söy • 

lüyor. Şarkı pek yanık bir şey!. 
Bir yerde genç kmn birbıri arkası 

- Aman kardeşim merhamet bu - sıra ... 
yur ... Biz siıi ne kadar severiz, sıu - .A3nah!. .. Ah!.. AAAilh!. diye ma· 
karn"~ 'biliriz. Size hürmet ederiz. kamla iç çektiğini duyuyoruz. 

Fakat pek gücenmişler ... Masada da Karamelacı çocuğun sefaletine da -
boşalmış birkaç şişe var... yanamıyan adam genç ŞRI'kıeının Bhına 

Bu atmosferi pek iyi tanıyan tecıil - dayanır mı?! .. 
beli adamcağız bir iki tath söz söyle - Masadn bir feryad kopanyor ... 
dikten sonra masadan aynhyor. - Ah ... Ah yandım! .. ··· ........• ··· 
Şimdi aşağıda yeni bir münakaşa On~n masasında oturan saz heyetin· 

başladı. tl{i arkadac:dan birl diğerinin den hır zat: . ? • 

üstüne ufak bir şişeden kötn bir esanS' - ~ma~n bırader, ne yapıyorsun. dı. 
boşaltı~ror. Diğeri: ye eUle agzını t!kıyor. .. . y k d . All h Bu ara yapııgı gafı anlayan muşten 

k
- apma :~ ~c:ımb.. yapma <l a Rqzını bu elden kurtanyor ve bu defa 

aş ına .. sonra u.ızllll ayana ev e. ne garsona sesleniyor: 
anlatırım .. nasıl .. bizim Mahmud reısle - G:ırson bayı saı heyetine götür, 
beraberdim ... Yanımızda kadın yoktu, b · d k rak ı ı 

Y 
sc •• _ enı e a o a. 

öerim de inanır!. apma gvzunu seve- * 
,un. 
h~t Mahmud reis söz dinlemiyor. 

Kahkahaları atarak; belki kokunun fe
nalığından, belki de kansına vereceği 
hesabı düşünmekten hakikaten rnüte -
essir ~örünen arkadaşının üstüne ve 
mür.ekkob ş~esi dökülmüş bir fesle -
ğen sakc:ısına benzeyen saçlanna şişe • 
yi boşaltıyor. 

Siyah başörtülü yaşlı kadınlardan 
biri, üç bayın sess"z sadasız içki içtik • 
leri bir masaya çöktü ... 

Kocaman rakı kadehlerini yüzünü 
buruşturmadan bir nefeste boşaltıyor. 
Sonra çatlak bir ~esle adeta bağıra ba
ğıra konuşuyor: 

- Alem böyle yerde olmaz! Sazile, 
sözile bir evde yiyip içmeliyim ki ben 
de eğlendim! diyebileyim. 

Diye onlara bir şeyler anlatıyor. 
Kar:ımeıa satan bir küçük k1z masa

farın araEında dolaşırken gözlüklü a -
damın mac:asına yaklaşıyor. 

Adam ya çok zengin, ya çok cömerd, 
ya çok sarhoş ... Kendisi eğlenirken kil· 
çük bir cocufum böyle clilenrnesi rik -
katine dokunmuş olacak, cüzdanını ço 
cu'!un önüne açıvor. İçinde bir liralık, 
beş hrahk, on liralık kağıdlar var. 

Neşesi artan bu yerde fazla kalamı
yaca(p.mızı anladığımız için parayı ve· 
rip çıkıyoruz Gayet mütevazi. bir ma
sada, a'"qari masrafla bir saat oturmuş
tuk. Yed. yilz küsur kuruş para veri
yoruz ... 

O zaman hayretle bu yeri dolduran 
şu basit giyinmiş vatandaşlara bakıyo
rum. 

tstanbıılda para kolay mı kazanılı • 
yor, yokc;a herkes fazla müsrif midir? 

Suad Devriş ·······-························-.. ························· 
Aksarayda bir evden yargın çıktı 
Aksarayda Eminbey mahallesinde 

Tiryakih:.ısan sokağında kuyumcu Sa • 
lihin evirde oturan Ali Haydann oda
sından yangın çıkmışsa da. etraftan ye 
tişenler tarafından söndürülmüştür. 
Ev sigortasızdır, tahkikat yapılmakta • 
dır. 

Bir kahvenin b;ı:ca kurumları tutuştn 

Aksnı<:1yda Gureba Hüseyinağa ma • 
hallesinde Nalıncı sokağında 2-3 sa • 
yıh ev i1e altındaki kahvenin bacasın· 
daki kurumlar tutuşmuş, yangın evin 
yanında bulunan ağaca da sirayet et • 
miştir. E+:raftan yetişenler, ateşin bü • 
yümesin~ mani olmuşlardır. 

fstanbul M""lhakabndan Bevo~ u ile Galata beyninde 
Tah e .,rz Demiryol..ı T'i "k Anonim ~i keti 

24 Mart 1939 Cuma gün:i saat 15,30 da TJ mumi H yetin adi surette toplanması 

İstanbul m;;. !ıakatmdan Beyoğlu ile Galata beyninde tahtelarz Demiryolu 
Türk Anon'm Şirketı hissedarlan, 19:!9 Martının 24 üncü Cuma günü saat 1;),:10 
da Beyoğlunds, İstiklfil caddesinde 475 No. lı Botter Hanının 1 No 1ı daire.c:in
deki İdare Merkez..inde adi surette topla nacak Umumt lleyet~ davet olunurlar. 

En ~z on hi.s<;e senedin~ malik rılup bu toplantıda hazır bulunmak i.stiycn his-

sedarların t"c:ıret kanununun 371 i.'lci maddesine göre toplantıdan laa~al bir 
hnfta evvel vadeleri gelmemiş kuponlsrl le beraber hisie sened!erini: 

lstanbulda · Şirketın .dare merkez ine. 
> Osmanlı Bankasına. 

> Sel2nik Banlcasına. 
Brüksdde • cSocil~tf. Fmancicre de Transporıts et d'Entreprieses İndu!I • 

trie11et-> e 
tev.di eylemel~ri icab eder. 

Hisse senedlerinin tevdiine müteallik damga vesair resımler tevdi edenlere 
aiddır. 

MÜZAKERE RUZN~l\IBSİ 

l) - İdare mecfüi ila mürakıblar ve he.oab komiseri raporlarının okunması; 
2) - Mevcudat hesabı, bilAnço ve kAr ve zarar hesabının tasdiki; 
3) - İdare mecllsı azası seçilmesi. 
4) - Müral<ıblarla hesab komiserinin tayini ve ücretlerinin tesbitl. 
5) - İdare meclisi azasmıJ:>izzat veya bilvasıta alAkadar olsbi!ecekleri §ir 

ketler veya ticarethaneler ile lüzumu takdirin.de flrket namına ticart 
mu, mP-'.e~er yapabilmesi için ticaret kanwıunun 323 üncü maddesine göre 
mezuniyet verilmeal. 

lstanbul, 11 Şubat 1939 
tdarı Meclitl: 

SON POBTA 

Uludağda üç gün 
(Bd§tarafı 'I inci aatlfada) 

!arak bu işlerle uğraşacağını vldeyled1. 
Bu vfld sevhıçle, uzun alkışlarla karşı -
laruh. 
Akşam yemeği çok neş'eli geçti.. bir -

blrlerile kaynaşan Ankarn Gazi Terbiye 
Enstitüsü talebelen elbirliğile salona, dı
şarıdaki soğuklukla rekabeı eden hir sı
caklık doldurdular. Salonumuzdan neş'ı, 
kahkaha, alkış doldu, taştı 

Yemekten sonra btı sobanın başındaki 
hasır koltuklard:i micif' dmlenmesi ya -
parken, bir delikanlı akordlyonunu boy· 
nuna geçirdi Genç kızlar, genç erkekler 
etrafını sardı. Prof esôr Daynea. refikası, 
beden terbiye öğretmeni İlyas Sınal, mu
siki öğretmeni Has9.n Öne:, Ziraat Enstl· 
tüsti idare şefi Hayri Kar da gençlere U
tihak ettiler. Güzei bir koro heyeti tef • 
kil edilmişti. İki sesli şarkılar, marşlar, 
halk havalan, hattA alaturka seçme şar
kılardan mürek~eb nefis bir konser din· 
ledlk. 

Bir bayan: 
- !stanbula varayım, orta.s:ında dura· 

yırn! 

Şarkısını söyledi. Delikanlılar bu şar • 
kının korosu vazifesmi gördmer. 
Vals~. tangolar, meşhur bazı film 

parçalan birbirini takib etti. Genç kız • 
lar ayn, erkekler ayrı Zeybek, karşıla -
ma gibi milli oyunlar oynadılar. İly:ts Sı
nalm şefliğinde bir de ağız orkestrası ya
t:ıılarak musiki faslına son verildL İçeri -
de neş'eden kıyamet koparken. dı§arı
da fırtınadan yer yerinden oynuyordu. 
Buna rağmen meteoroloj! şef ı Ekrem Ka
ray. yar•m kilometre ilerideki odasına 

çocuğunu yatırdıktan sonra bize iştirak 

etmek üzere koşup gelmişti. Portatıf rad
yosunda meteorolojı istagyonunun hava 
raporunu dinliyen Ekrem Karay, bize şu 
kara haberi verdi: 

- Yann hava kapalı. olacakmış! .. 
Resim işi geri ka~acağı için foto Ce • 

mal suratını astı. Fakat ben sevindim. 
Zira, rasadhancni.1 hava kapalı olacak 
seklinde verdiğı haberin muhakkak aksi 
çıkacağı tecrübe!Prlc sabittı. Cemalin en
dişesine ancak haber: 

- Yarın hava ıyi olacak! 
Şeklinde olsaydı iştfrak ederdim. 
Ekrem Karay: 
- Maarnafib bulutlar yükseliyor, de

di.. hava açık olabilir: .. 
Şimdi gençler muhtelif salon oyunları 

oynuyorlar. Biz bu şen çocukların ara -
sından ayrılmak ist~miycrek. fakat yor . 
gunluğun tahakkümüne zebun yatmağa 
çıkıyoruz. ( A •krısı uar) 
···ş·;;;ı~··~t·~·dy~~~··ı;;i;;··t;o·kö:;;;tt~·~···· 

yar ım ishnec2k 
Anka~da bulunan Vali ve Belediye 

Reisi Lutfi Kırdarın görüşeceği mese -
lele!' a.,.asında, Dolmabahçede bulunan 
belediye ahırlarının bulunduğu mahal
de bir stadyoın yapılması işi de mev • 
cuddur. 

Vali, bu hususta hükfunetten icab e
den yard1mı isteyecektir. ·············································· ............... . 

Ank ra borsası 
-····-

Ardıf· ktıp 
ç 

Açı ' Knry .. 
Londra ~s 5, 93 

Nn-Tor• • 6 4.:ı 1:6 45 
Pa.rta 3,$5 
•,rntno 6 600 t,600 
Ceneue rn.&ı5 16 8\J5 
Amatardana 67.fJ7 67 6/ 

Berlln 60,76 50, 76 
araUe& H,305 1J 30li 
A.Una l,U8.ı!5 l,Cı825 

lofJa J.56 1.66 
Pns 4,::l3fı0 '-!S.ı6() 
M&drid 6-93 6,93 .. ,.,.. ~.846 13°845 
Buda.,... 24.9675 24.9675 
Btlknt (.,~(il) 0,90() 
BellT•d ,,S,75 1,8->75 
Yokobama lı4 62 14 6:4 
B\.okholm so.s ... 25 30.5326 
Moüon 13,8726 2~.8723 

İSTİKBAZLAa 

Ttd bore• ı ııettn 
• • w • 
• • l v•dell 

.._P•ıııı 
19 40 

................... -........................................ . 
Sabhk Çiftlik ve Arsa 
Beykoza bir buçuk saat mesafede da2· 

lan ve akar ıularile meşhur bir çifUikle 
sahilde bir arsa ehven fiatla aatılıktır. 

Bahçekapıda Anadolu hanında 8 numa • 
rada Bay Hayxhlra müracaaL 

Şubat 23 

Hayatım: Receb Safa ve Fahri 
(Ba:tarafı S ı~ sayfaca) l lebici Horhor bir temsil h&.dısesl oldu. fyl 

drafn• n, tak.lidlı komediler yazıyordu. çalışmış. mükemmel bir şekilde hazırlan
İyilf ,tikten sonr-a, komedilerde de roller mıştık. Geceli gündüzlü oynadık. Bu sı
al< Halle günden güne bizi daha çok tu- ralarda da Bcmllyan, namı diğer Ar~ak. 
tuyordu. Şs.M tiyatrosu i.f yapamaz bir Beyoğlunda Odeon tiyatrosunda kendi 
hale gelmişti. Çünkü, dramlardan sonra heyetile operetler oynuyordu 
Fahri ve Eyüb Sabri ile beraber oynadı- Bu faaliyet w mütarekeye kadar de -
ğunız ta1clidli komediltt fevkallde be - vam etti. Mütaroko ilin edildi, tersine t
ğenillyordu. leı bozuldu. İdare müdürümüz Aleksa ~ 

F":11ri" yalnız tult1at sahnesi~in ~eğil, nın hastalığı bu bozuk!u~a tüy dftti. Bu 
b~lki ~k tiyatro.ru~~ yetiştırdiği na- vaziyet karşısında Kbıın Bey aramu: • 
d'ir san atkı1rlardan bırıdir. Mazbut bir daki anlaşmanın daha fazla devm ede • 
tahsili vardır, tiyatro tekniğine bihak - .. 1 • 

kin A'-•t ç '- t gü 1 ...._ j miyeceğlni soy.edi; tiytroytı ıcarla ver -v Aıııı ır. ooı. a ze maA.,,a yapar-
dı. Halık bizim ikimizi bir sahnf'de gör • mek teklifind~ bulundu. Kabul ettik. 
meği çok arzu ederdi. Ben de onun kaq1- Tam peyleşeceğimlz gün hayretle, ti • 
sın.da uvkle, duyarak. kendim de eğle _ yatromm Maltll Gaziler cemiyetine ki . 
nerek oynardım. Fahrln!n beklenmiyen ralandığını gördük. Yapılan iyi bir teklif 
ölümü Türk sahneııı için bir kayıptır. E- üzerine Şark tiyatrosuna Muradzade Şnk 
serleri hAia repertuvarlanmızın en tutu- rü Beyin idaresine geçtik. İşler de artık 
lan oyunlan arasındadır. BilAhare aramı- biraz oynamağa başlamıştı. Burada Mü • 
zc Manakyanın oğlu Aram Manakyan ve caoolel Milliyeye afd piyesler, Manakyan 
Kara.kaş ta iltihak edince bır kat daha röportuvarını, kendi oyunlarımızı temsile 
kuvvetlendik. Leblebici Horhoru tam o- başladık. İş bir hayl• sürüklendi. 
larak çıkarmağa muvaffak olduk. Leb - (ArkMı var) 

Mlltef ~rrllı ı Toplantılar: 

Bazı kl5y isimleri deıilştirlldl Kadık<Sy Hıılkevinde konferans 
Dahiliye Vekaleti tarafından bazı Kadıköy llalkcvinde Cuma akfa,mı TOrll 

köy isJnlerinin değiştirildiği dün vilS:- edebiyatında mizah mevzulu bir kon!eram 
t b'ld" ·ım· . . verilecektir. ye e ı ırı ıştır. Ismi değişen köyler ----------

şunlardır: Yeşilk8yde bir evin bacası tutuftu 
Bakıracy kazasının Yeşilköy ve Mah EvveJkı gece Yeşilköyde NeodetiY' 

mudbey nahiyeler.ine bağlı Avaz köyü· mahallf"sinde Serbest sokağında -i I sa 
nün Ateşalanı, Vitros köyünün Esenler, yılı evjn bacası tutuşmuştur. Ev~ 
Vidos köyünün Güngören, Çiftburgaz itfaiye geL-neden yangını söndünn:ilf • 
köyünün Dağctlar, Ayapa köyünün Ki· tür. 
razlı, Mitos köyünün Kocasinan, Aya- Bir ıırıbacımn bacaGı kırıldı 
yorgi köyünün imli Kayabaşı olarak Evvelki akşam araba ile Cenden 
tebdil edilmiştir. köyünden Kağıdhaneköyüne gitmekte 

Harbiye caddesi kısmen 
olan Azizin arabası devrilmiş, sağ ba -

H . genifletilecek cağı kın~ı.r. Yaralı hastaneye kal • 
.. .. arbıyede Yedek Sübay okulunun duılmıştır. 
onunde bu1unan duvann Vali konağı 
caddesindeki apartımanm hizasından Oç aylık maaşlar ayba,ında verllecell 
itibaren geri çekiJmesi ve bu suretle Mütekaid. eytam ve eramilln fiç ayhk 
Vali konağı caddesinin yirmi beş met- maaşlarının tevr.ıine yakında baılana
re kadar genişletilmesi için belediyenın caktır. 
yaptığı teşebbüs üzerine, belediye ile EmlAk ve Eytam Bankası tevziata Mal' 
Istanbul Komutanlığı arasında muha • tın birinci gününden. maaşlarını malsan
bere ba~lamıştır. Bu muhaberenin ne - dıklarmdan almakta olanlara da Mart11 
ticesinde tavazzuh edecek şekle göre üçüncü gününden itibaren tevziat yap1-
faaliyete geçilecektir. lacaktır. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en a.ı 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DlKKArı Heu:blanndakl paralar bir sene içinde SO liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 10 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar MDede 4 defa, 1 Eylal, 1 Birincikinun, l Mart ve 1 11.azira.u 
tarihlerinde çekileaıktir. 
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il abat 80 

Hariciye Vekilimiz dün gece 
Bükreşten Belgrada gitti 

Cumhurreisi dost 
Amerikaya mesajını 
Pazar gonu yapıyor 

. lngiltere diplomatik 
teslimiyette bulunmıyor 

(BCJ.ltaraf1 1 inri sayfada) 
tan B. Metaksas, Türkiy~ B Saracoğlu 
~e Yug06lavya da B. Cincaı:- Markoviç ta· 
rafından temsil edil•yorlardı. 

Daimi konsey azaları şimdik! enternas
yonal vaziyetin muhtelif veçhelerini tet
kik etm.1.şler ve Balkan Antantı devlet· 
lerlnfn menfaatlerini bilhassa allkadar 
eden meseleler üzerinde geniş noktai ne· 
nr teatisinde bulunmuşlardır. 

Daimi konsev azaları Balkan Antantı
nın kurulahda~beri mülhem olduğu suliı 
idealine derin btr surette ba~lı olarak ta
klb ettiği siyasetı her birinin tamamile 
ayni tarzda derpış ettik1erini müttefjkan 
ınüşahede eylemış1E'rdır. 

Dafmf konsey Bal:rnn Antantı azaları· 
ıu birbirine bağı1ya~1 sıkı tesanüdü Lir 
kere daha teyid c forek gayretlerine ay"li 
z.fhnlyet içinde dC'Yam hususundak; müt
tehid azimlerini ehemmiyetle kaydcylcr. 

Bu hususta. daimi konsey 31 Temmuz 
1938 de Sclanikle akdolunan anlaşmadan 
dolayı memnuniyetim beyan etmek !ır
aatını bulmuştur. Bn nnlaşma, Antant a
zası bulunan devletlerin bütün Balkan 
yMımadası devletle .. J arasında tam mü
savat ve hududlann:ı kat'i riaye: esasına 
ınüstenid itlmad!ı bir teşriki mesai ara
mak hususundn hit:b:r şeyi ihma: etme
mek a'Limlerlnin canlı bir delilidir 

Dalnıt konsey, son toplantısını İstan
bulda 1938 Nisanındı yapmış olan Balkan 
Antantı ekonomik konseyinin kararlnrı-
111 taBVib etm~ ve 1939 Nisanında Bük· 
reşte toplanacak olan ekonomik konseyin 
yedinci içtima devresı mesaisinin Balkan 
Antantı memleketi.eri arasındaki ekono
mik bağların daha zıyadc> sıkıla~.rr.asına 

ve bu memleketler arasındakı münaka
lAtın daha ziyade iyiıeşmesine imkdn ve
receği ümidini j7.har etmiştir. 

Dalıni konseyın sent?lik alelAde içtimc:ıı 
Belgradda Şubat ayında yapıl:ıcaktır. 

Franlrn hukukan tanındı 
Bükreş. 22 (A.A.) - Rador ajansı bil

diriyor: Gafen'ko, Balkan k'lnferansınr:ı 
te'bliğlni verdikten soma aşa~ıdaki ma
lfunatı ilave ~trn\ştlr: 

- Daiınt konsey azası. Franko hük1"ı

nıt-tini hukukan tanımağ~ prensip itiba· 
rlle karar vermişlerdh". Bu tanıma için 
her devlete en uygun gelen merasimin ta
yin ve tesblti kendisin~ bırakılmıştır. 

Londra, 22 (Hususi) - Türkiye hi\ku
meti, Franko hO!ttlrnetfnı hukukan tanı
dığını bugün Burgosa bildirmiştir. 

DnJgarlstanln ynklaşma arzusu 
Bükreş 22 (A.A.) - Gafenko, dün 

ağleden &0!1ra Bul~aristan elçisi Seva
klroru t-al:;u1 etm!<-tir. Öğrenildiğine 
göre, Gafenko, elçıyi, Balkan Antantı 
azası devletlerin Bulgaristanla yaklaş
ma arrusundan haberdar evlem~tir. 

Hariciye VekiUmizin hareketi 
BükrPŞ 22 (AA.) - Anadolu ajan • 

sının Hariciye Vekilimize refakat eden 
husus! muhabiri bildiriyor: 

Balkan Antantı konseyi toplantıla -
T1nın b't<Yün bitmesi üzerine Hariciye 
Vekili B. Şükrü Saracoğlu, bu g~e hu· 
sus! trenl 0 BelgradP hareket edecek, 
orada bi"" giln kaldıktan sonra Selaniğe 
geçece..,,_-+ir. Hariciye Vekilimiz, SelAnik 
te kendi~ini beküyece'k olan B. Metak
sas ile birlikte Atinayı ziyaret edecek· 
tir. B. Şilkrii Saracoğlunun Atinada 
ikameti!ıin üç gün sürmesi muhtemel • 
dil". Haricive Vekilimiz. oradan ooni.ı 
yolile 1sta;bu1a dönecektir. 

Kral sarayında 

Bü1tTeş 22 (A.A.) - Di.in gece. Sa
rayı Kralide senfonik konseri rnütca
kib davetlilere büfeden şampanya ik • 
ram ediHrken, Kral Carol, Elen Başve
kili ve Hariciye Na1.ın B. Metaksas'ı, 
Tilrldye Hariciye Vekili B. Şükrü Sa· 
racoğluyu ve Yugoslavya hariciye na
zırı B. Cincar Mar'koviç'i yanına almış 
ve kadehinı cmemleketlerimizin saade
tine ve antantımızın ebedi olmasına• 
kaldırmıştır. 

Bil1treş 22 (A.A.) - Balkan konfe -
raMI. tebliği okunduktan sonra, B'. Me
taksu söz alarak; azanın Balkan An • 
tantı 1'krine ve barış davasına hizmet 
edildiği htsstyattle aynldlğını kaydey • 
!«niş Vt' c.Antant bidayette kendisine 
tahsts ed'tlen varlfeye ehil oktuğumı 
,&termeıkle müftehinliT> dem!şttr. 

Yunan başvekili memleket ~ w 
memleketJ dost ve müttefik Yunants • 
tanı sevindiren parlak mil'M itilAya sev 

kebnekte oian Kral iÇin takd!t' ve hay· (BCl§Um1h 1 in~ 1C1yfada) (.Btıf'4ra1ı 1 inci aayjtıdaj zetelerin, Almanyanın vaziyetini vaktm. 
rlklerimle birlikte aerek p.ıı.t saadetleri 

ranhğmı bildirmiftir. mn olan para meselesidir. Fakat b'.itün de hissettifine ipret etmelerinin sebebi 
.Müteakiben B. Sancıoğlu aşağıdaki gerek Li.tvanya mtlletmln refahı hum· guete'Ierde İn.ıtllz harb malzerueainin ifte budur. 

sundaki teme!ll\ilftrımı arzetmekle bah· 
sözleri söylemiştir: gittikçe artan. ve flmdiden müthiı ve mu- Paris 22 (A.A.) -·Matbuat, İngilh 

1 Ro Uyarım. .. 
Göst~rilen kabulden do ayı man • Ek8ela.M lnuı lnön« azmm bir tekil almıf olan kuvvetine iti- silahlanması hakkında geniş te:fsirM 

ya hüktimetine minnettarlığımı bild~ '.NrJcive Rdddlmhvnı madla bu lruvntm bundan böyle her tilr· neşretmektedir: 
mek ve mümtaz devlet adamlan B. Me Millt bayramıınu mun·· ...... betile vaki ın. dtplomaUk tal.imiyetin önüne geçmek Le Jour gazetesi diyor ki: 
taksas. Gafenk.. " ve Marko""" ilt çalıı • .... 'l;l'l..en·ya İngı'lterede hükfunet ıs· tu·-

.., ·-:v lfttütkh tebrik " temennilerinden. do- jçtn. kullanılm•• n uim ve kararı aö- ~ u.IA' 

maktan mütevenid aevindmi bilhassa rOJmektedir. lesinin betaetinden dolayı hayret edi-
layı elaelansınıa hararetlıe t~ekkftr • 

kaydetmek isterim. lir. Fakat bir muha(azalli hö.kUınetintn 
..-ı tl · der ve ..ıt.+ .. rileA alikanm -rek phnn ır-ft matbu_. flkbaharda Avrupanm 

Şurasını da büyilk memnuu.ıye e ı · • .._..... .- .. ~ .. ummnileşen asitcdik hizmeti fikrine 
B 1 beni, «erek Litvanya. mil~etini mfttehas- Jimallnde ve dofu.sunu dolaşacak olan 

IAve ederim ki Bükreş toplantlsı, 8 • t_ .... ,._ doğru gı'ttikr- yaklaşmakta olduğu mm 
' kil ~is ettij'inl tem.\ll eylerim. ~ ticaret ve ekonomi heyetlerinin -r-

kan pakt~ın barış ?e Antant> teş e- aeyllıatlerine de büyilk bir ehemmiyet hakkak!ır. 
den deY!etler istiklalinin :ıamanı olarak Ad v ı· • T vt•k Le Jomal yazıyor: 
kalmakta olduğunu bir kere daha gös- ana 8 iSi 8 1 atfetmektedir. Berlin, tngilterenin son yıllar zar • 

terrniştir. H d• v kAI 1 tnciltere 'bun.dn. Myle bilhassa Al- fındaki İngiliz politikasının vasfı obm 
Sözlerimi bitirirken, müteyakkız Bal a 1 8 d 8 nwıyaya herkes için istifade edilir bir ataletten çıktığını ve bundan bôy)ıl 

kan matbuatından antantm aleyhine • 1 d tetriki mesai nyahud toprak kavanozla her sahada korkutmakla yola gelıniye-
mü ev~c~h her türH'ı kampanyayı müş emrıne 8 in 1 çelik kavanoz arasındaki mücadeleye cek korkunç bir rakib mevzuubahs oJı. 
terek bj.,. surette reddetmesini ve pak· benzlyecek olu. ekonomik mücadele §ık- duğunun farkındadır. 
tın mı1let1eı1mizin mi111 ~urunda daha A~ana 22. (Hususi) - ~dana Valisi larından birini MÇ?Deye davet edecek va- Diğer taraftan salihiyettar Almm 

· d kuvvetle yer:ıeşmesi için çalış • Tevfık Hadi Vekilet emnne alımmıt • zi,_ttedlr. ma.1tamla11 İtalyanın hfllen Llbyada ... 
zıya e . . tır. Ad.anaya Gaziantep Valisi AH Rı • . 
masını nca edenm. t . d·ı ...... ;•tir T .ttk Had' Slllh yanp ctn~enn ekonomik ve dığı askert tedbirleri haklı gösterme ot 

B. Markoviç te nddiyet~erı bertaraf ~ ; :.S t~yın .e ı .... ~. . · ev ı yarın ınan kabiliyetlerlne dayanan bir i§ oldu- ğe çalışmakla beraber, bu hazırlıklar "l 

rnek arzusun.d!m mülhem barJ.f ve ıy. ı.şlerı vRh muavıru~. dev.reıdecektir. ğuna göre İngiltere bu cihetten de rakib- dan ci~rlt bir SUNtte endişeye~ 
komşuluk poUtikasına olan iman~ı ve DahiU~e V~lktının ~ k~n:~ !erinin n:fslni tüketecek bir haldedir. te ve bunları herhalde tehillreli gör ' 
Romanyanın ve onu ~vkeden htik~mda- sek tasdıka lgratli ıranb~tmı...l· ~ın:et· e Dün B. Çemberlaynin ve bugün de ga· mekteditler. (A. A.) 
nnın muazzam faalty•t, karşısındakı hay- Adanaya te a ı 'Ulrl ş ır. 
ranlığını ifade eylemişti:-. Yeni Ante~ Vl\11.si 

B. Markoviç, Yugoelavyaya ve onun . ~nkara 22 (Hu.5:U:ı) - Antep. Va~ 
mümessiline karsı g~terilen kabul ve a- lıhgme ElAzık Valıs.ı Şefik Bıc:ioji lmpeks işinde yok .. 

curum 
.. 

l~kadan dolayı B. Gafenkoya teşekkürle- tayin e<l_ ... _:1m_iş.:..t_ir_. _____ _ 
(Baftarafı ı inci sayfada) listeyi mezklir firkete tevdi eylemituır. 

rini bildirmiştir. 
Bunu müteak!b B. Ga!enko fU beya· 

natta bulunmuştur: 
_ Muhterem kolleklerimin yaptığl be-

yanata yalnız bir kaç kelıme illve e~ece
ğim. Tebliğimizi dinlediniz Bu tebhğ, a
ramızda cereya':l eden @örüımelerin kısa 
bir hülasasıdır. Evvel.der. tesbit edilmiş 
olan teferruatlı program mucibin~e yap~
lan bu görüşmeler, allk:ı tevlidlnden h~~l 
kalmıyan zaman ve ahval içinde, tam go
rüş. telakki ve hlı birliğimızi müşahede 
ve tcSbite bir kere daha imkln vermiştir. 
Bu gör<işmelerden bir niltbmlik havaq 
çıktığını sizden gizlemiyeceğiııl ve zan
nederim ki, kolleklerim de benimle aynı 
fikirdedir. Ge,.çi vaziyetın ciddiyetini na
zarı dikkate alıyonıx. Fakat ban tezahür. 
lerde ve bu arada 80n zamanlards bazı 
iş başındaki devlet adamlannın eöyledik
leri nutuklarda bir •llh ipretleri gfü
düğümüztı zan'ledlyoııız. Bu aallha bil· 
tün kuvvetlerimizla •e bütOn kalbimizle 
hadim olmak istediğlmtz atf khdır. Bizim 
için kuvvet, birlik ifade eder. ltalb de iti
madaver ve kardeşçe teşriki mesai yolu
nu göstermekteılir. 

Tiirkiye E1çiliğinde 
Bükreş. 22 (A.A.) - Bug(in ıaat 13,45 

te Türkiye elçiliğinde konsey azası şere
fine bir öğle zyıafeti verilmiftir. 

Bu y~ği saat ıs te Yug01lavya bü
yük elçiliğinde bir :resmi kabul takib et
nıiştir. 
Bükreş, 22 (A.A.) - Balkaft Antantı 

matbuat konferana bugün meHlsini bl· 
tirmiştir. 

Siyasi, kültürel w teknik komisyonla
rı raporları ittifakla kabul edilmiştir. Bu 
münasebetle dört heyetin ,etleri nutuk
lar söylemi§lerdlr. 

Atinada 9e'Vin( 
Atina, 22 (A.A.) - Türkiye Hariciye 

Vel~ili Saracoğlunun Balkan An~antı 
konferansından sonra Bükreften -' ~inaya 
geleceği haberi biitan Yunan mehafilin· 
de busust bir sevme uyandırmıştır. 

Hatay mal.IY8S•I huriyet Müdda:umumis. Baha Arıkan A- Şakir Seden billhare Türkiyeye avd•· 
nadolu ajansın.uı bir muharririne aşağı· tini mnteakfb Anglo-Türkişten İmpcbl 

Tu k ·ı daki .beyanatta bulunmuştur: gelen bir m~ktubun tertibtnde Anp. r parası 9 _ ı4.1.939 tarihli Cümhuriyet Halk Türkiş terlklerlle b~llkte İmpeks şerllıtr 

d• t b ı Partisi grup içtımaınaa, eskı Başvekıl leri diyerek evvelce tezklye için kendiı. te ıya a aş ıyor CeW Bayar tmpeks iıi hakkında beya- rine verilen ;1:,,mlerden beşinin şeı11d 
(B~cınıfı 1 inci IClyfada) natta bulunmut ve meselenin adliyeye imi§ gibi yazıldığıtmgörülmüş ve bu ,..,. 

k --'l int''"-l e+,..,.,;. olduıırunu bildirmişti. Me- lışlığı izale için peks mües&isreri c9 Hatay maliye vnnelerinde Tür par-.ı e jA4 ... ~ a tt..~ ihll 1 "'- murı·yelun" ı· ....... ---.11 edilen bu iş hakkında hal 20 wnciteşnn 1938 tar• te grafk tediyata !başlıyaca~z Suriye paruı - u.. .-TU.l t 
i • ,..'![ arnik tah"'l'·-t 1·,,.ra olunarak hldise- ve billhare de 25 klrıciteşrin 938 tarlhJI tedavül edi~bilecektır• dem ştir. ·--. .. - .. 

d han nın· •ekıı· cereY, anının fU ıuretlc vakı ol- mektubla müracaat ederek: cBu islmlez 
Halle Tılrk ve Surıye parasın an. - • hakkımızda tahkikatı~ bulunulmak ist'ee 

gisini tercih edene onu tophyacak. 'ft• duğu tesbit kılın~ır: nildiğl takdirde muracaat edeceğiniz kim· 
neler her iki parayı da kabul edectlctir. Şakir Seden " Ke-mal Seden namla· seler olarak size irae edilmiştir, mevzuu. 

Del K ıenın. be-nAb --~- ikı' k--.ı .... 1ınneks namile ithalat ege o .:- ~ ou.....,. " bam mektubunuzu alınca ingilizceSi za. 
Adana, 22 (Husu.si) - Hatayda d'lege w ihracat işler~ uğraşmak üze•e bir yıf olan şerikimiz Şakir Beyin size :n.• 

Kole, Hatay ajansına f\l beyanatta bu- flrket tesis etm.if ve firketi kanuni mera- tni nazarını doğru olarak izah edemedilf 
lu:ndu: siın ile tescil ettirdilrteL sonra İı·giltr.r~ zannına düştük• demek suretfle isimled 

c- Hatay Mecliainin Türk.iye Cthnhu- piyuasındaki firmalarla alakadar olmak mevaıu bahsolan zevatın şirketle hiçbb 
rlyeti Jranunlanm kabul etmesi hayretle üzere, öteden.ben beraberce film işi yap· alAkalan bulunm3a1ğmı beyan eylemJt 
karşılanacak bir teY değildir. Tamam1le tı'k.ları Londrada cKertermull:t isminde· ve vaki sehvi böylece ortadan kaldll'Dllf' 
müstakil olan Hatay devltttinde Türkler ki uta müracaat etmif1erdir. 

:H tır. 
kat'i ekseriyet tefkU ederler. Türkiye Bu müracaat lzerine Kertermull de Anglo-Türklfin mezkCır mektubu Lon-
Kemallan rejimınin truıdik ve tecıiibe Londrada mı•r 69 ferik! ile beraber An· dradan lstanbula gelıp yanlışlık tas1'ılh 
ettiği kanunlan Türk ekserlyefüe m... glo-Tilrkif .naımuda bir flrket tesia et- edilinciye kadar geçen müddet zarfında. 
kiın Hatayda kabulilnden daha tabii 9ir mif ve İmpeb nkAleti uınumiyesini An. mezkQr firltetin referans için verilen 1-
şey olunu.• glo-Türkişe ftrmek Anglo-Türkiş umu- simleri ıerik imiş gibi gösteren antfltıı 

llalkevlerinde mi vekaletini fmpebe tevdi etmek sure- kağrdlan İmpekste, Etibank, Denizban:t, 
Antakya 22 (A.A.) - cGecikm~ tile yekd~erini Türkiye ve İngiltered~ Merkez Bankası havzai fahmiye gib mi1· 

Anadolu ajan81nm husust muhablrl bil tenuıil ~t.mek sallh:yetinı iktisab eyle- es.9eSat memurlarının da ortak bulundu-
diriyor: miflerdir. Anp...TürlQş vekfiletiru İm- ğu kanaatini tevUd etmiş ve tahkikata 

Halkevlerinin yıldönümO Hataym pekse tevdi ederken İmpeksi temsil et- mevzu olan ~ba:-, bu kanaatin muhasea-
her tarpfında coşkun t~:ıahüratla kut - mek üzere o aırada Londrada bulunan lası olarak ortaya atılmıştır. 
Julanmıştır. Bu mün.~sebetle Antakya Şakir Sedendm kendisi ve kardeşinin Yukarıdanbe:-i söylediğim vaziyet me
Hatkevind~ yapılan torende ar kolu 8'8n Tü~iyede kbnler marlfetlle tezldye edi- muriyetimlz.in elde ehııiş olduğu tahl'fri 
atkarlan tara~ndan çalınan İırtlklll lebileceğini .ormttf, Şakir Seden de, Tür- vesikalar ve bu vesikaları teyid eden tft. 

marşı d!nlen~, b~ndan ~~ra Halke- tiyede tanıdılt Etibanlc, Denizbank, Mer- ğer delillerle tesbit edlimi~. hadisede cQ.. 
vinin gıtyelen ve br sene ıçmde 'başa· kez Banka.ft ve havı:al fahmiye gibi ye:r- rüm vasfını göstere!l b;r hal mevcud 91. 
rncağı ~~r hakkında iki ko~feram v... lerde mevki Şgal eden zevattan kendile- madığı için hukuku Amme davasının ~ 
rilmiştir. Ebedt Şef Atatürkün hatıra • rinin sorulabileceğini beyan ve ifade e- masına mahal görülmediğ!ne karar varil 
51 tazimle anılmış ve Mıll! Şef İnönü- derek bu zevatın isimlerini taşıyan bir mi;tir. (A A) 
ye şükrsn ve minnet hisleri izhar edil- . . 

m~~;~de Devlet Reisi B. Tayfur Mk- Sevdiği kızı öldüren katil idama mahkom edildi 
men de bulunmuşt~r. Halkevi binuı • 

n etrafını snran bınleroe ha1ka ve ~ (~afı l inci sayfada) sözlerine aldırmtyarak, onunla birl.JkU 
~:ıere hitaben devlet reisi kısa bir hl • Suçlu Ahm'!d. Anat'§\!th köyünden Ali gitmek istememişttr. 
tabe söylemiştir. kızı Zülfiyeyt n;t!hla almak için muhte- Bunun üzerine, gözü kanlanan apı 

''
Veni İngiliz sefirinin Madridin teslim olması :.d~~~~~;~:;.·~"g:~:n:. ~;,~~!·~:: :;·:.::",.:~:!." .:;f:!:.;:v: 
S P t a bevanatı lesi tarafından daima red cevabile karşı- mıştır. Bu manzara karş1sında şapran 

On (OBa~"'-n~~ yı ı·ncı· -·~ada> bekleniyor lanmı~ır. zavallı baba da. kız1~ gözleri önünd~ tn. 
~-·.,.ı • -:n Suçlu 'bir J{ln köy civarındaki mısır çaklıyan çılgın Apkın kafasına taşla VQ. 

güzel şehrinizi bir an evvel gl5rmek arzu- (Btıff4nıfı 1 i"ci •ayfadaJ tarlasına gidıeırek. genç kızın akşam tar- rarak. kaçmak ısterken Ahmed onun da 
sundayun. Tahranda elçi bulunduğum sı- melerlni ehemmıyetlc tavsiye eimifttr, ladan dön~ yol Uzerine saklanmı,, pefindcn yetişmiş ve Aliyi de Jk' yerin-
rada, bir defa sabah erken trenle Anka- l\ItKSolini ile Franlro nasında Zftlfiye anuı w kız 'kardeşlerl}f~ birlikte den yaralıyarak, hem kızı ve hem de, ba,. 

radan geçmiş. fakat esaslı bir fikir edi- Roma, 22 (A.A.) - İtalyan lejyoner- dönerken, arrl!nP. çıkarak, kacırmak ate- basını öldürmüştür. 
nememiftim. 1erinm de iştiraki.le aııkert ltıtaatın Bar- m~ir. Biraz prlde olan Zillfıvenln bR· Suçlu mahkemeae: 

Türkiye ile fngi!tere aruındıki gerek selonda yapmlf l)!d.uklıtn ıeçid resmi JltÜ. buı yetişerek. lm:tnı kttrtarmağa teşeb- - Ben tarlada uyuyordum. Zülf ıye b 
siyasi, gerek ilchsadf münuebat çok mil· nasebetile genıtral Franko Musaoliıliye bü:s etmiş,.. esa.en genç kız da Ahmedin: fama taşla vtrd'tı, sonra hepsi birlikte fts. 
kemmel ve dostan.cfır. Bu ınt!naseb1tın bir telgraf çekerek cBu ceçfdin İspaııJOI. c- Kız, 1&11• benımlc gel diyorum!. tfime hücum ettiler, diye kendisini JDO.. 
takviye ıve inkişabnı çalıpak. benim milletine İtalyayı ve on\lft Dil9"iD1 al- dafaa etmek ~tenılşsc de, bu cihet ıu~ 
için zenli bir vadf• olacaktır.- kışlamak fırsatım b~i§• oldutunu lı karışıklıklar çı.kmıfhr. Halkın bir kemece sabit ~örübnemiştir. 

Sir Percy Loree, dftn gece sefarethane bildlrmlftlr. kısmı ruısyonalist]ere intizaren nüına • Ağırceza mahkemesi, dün tefhim ettı. 
binasında yeni 11ftr ,erefln• bir ziyaff"t MU980Uni, "Y9l'm.ff oldufu eevabda J'ran yi§Ier yapmıflar fakat asker kuvvetle- ği kararla, Ahmedin AHyi knsden öldtı'fıo 
vermiftir. konun •llmına mukabeJı etmekte .,. f- ri bu hareketi bastırmıştır. Nümayişci- mekte~ l~ sene ~a~se mahkCım etmişı fa,. 

ttimadnamesini CDmhurrelıırfmize an- talyan lejyon~ler'inin kat'! zafere kadar 1erden bir QC>k yaralı vardır. 200 ktşi kat, Zillfıyeyi o!durmek fiilini ceza b· 
etmek ine.re PaZM" Upmı A.nkaraya ltı- İspan,ot bqkuıMndanının emrinde b- tevkif edllm1'tir. nununun 450 nci maddesinin 7 nci be .. 
.reket edecek olaa ltr Hughe ıtnachlbun lacaklanm teyid eylem~ktedlrler. Valansiya 22 (A.A.) _ Negrin bu • dine uygun bulmuştur. Bu madde abli .. 
HugtıeSBen, ağl.,bt thtımal Hariciye Ve- Mad.rldde kanşddıklar raya gel.mit ve muhtelif askeri blrlik • mınca Ahmedin idamına karar verllınl,. 
kU1 Şükrtt ~ancoftuun Attnadaıı d5nQ- Paris 22 - Jou.r ga1Jeltesinin Bayon· leri te~ etmittir. Negrin, bilAhare, tir. 
f{inü bek:llyecektw. ne'den l51'rendiline göre Madı1dde karı Murcie'e hareket eylemiştiır. Kararı kavnyarnıyan katil, mahkeme-

den gülümsiyerelt çıkmıştır. 
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iLK BALO 
e 
---Yazan: Muazzez Tahsin 

Kardeşim Nimet on sekiz yaşına bas· 
bğı için annemle babam onu da, beş se· 
ne evvel beni götürdülüeri gibi, bu kış 
balolara götürmeğe karar verdiler. Ni -
metçik hazırlanıyor, genç r.izü tatlı bir 
çocuk sevincine kanşan olgun bir kadın 
tel!şile titriyor. Bellı ki bu son haftayı. 
ilk balo gecesinı ondan ayıran günleri 
iple çekiyor. 

Ben ona bak1yorum ve onda beş sene 
~v:velki kendimi gorüyomm. Sarışın saç
ları rü21gara tutulmuş gibı başının üs • 
tünde tel tel uçuyo!', iri yeşil gözleri ale
ve yaklaştırılan bill'lir parçası gibi ışıl • 
dıyordu. Belli ki Nimet ömrü • 
nün en m.e.s·ud'. en canlı ve 
heyecanlı günlerini geçiriyor, belli ki 
kalbi göğsünden fırlayıp kaçmak istiyor, 
belli ki gözleri etrafındakileri değil, kem
di içinde yaşıyan yerleri görüyor. 

Ben de beş sene evvel bu ayları onun 
grbi yaşamış, onun bugün duyduğu le7.iz 
heyecanı tatmlştım. Bana da ona bugün 
yapılan pembe hülya bulutu gibi tülden 
bir ~ab, li...'Ile tı:r çi!t ayakkabı, taşlı 
bir çanta alınmış, ben de onlan. gözle -
rimle yemeğe doymacian dudaklarıma gö
türmüş, onları göğsüme basarak salonun 
halısı üzerinde dansetmiştlm. 

İşte Nimet te gözlerinı kapıyarak ken· 
di kendine dönüyor, fakat onun aralık 

am.rpiklerinin arasından gördüğü hayali 
yalnız ben •bfüyonım, onu yalnız ben ta • 
nıyorum; o tıpkı beş sene evvel benim 
gördilğüm hayalin eşl... 

Işıklı. yalnız hülyada ve rüyada gö -
ründüğü kadar ışıklı bır salon .. rengi -
renk elbiseler, tüller, taşlar ve çiçekler 
arasında hepsi birbirinden güzel, zari{ ve 
şık kadın'lar, simsiyah esvablı, bembe -
yaz gömlekli, hepsi bırbirin.den kibar, te. 
miz ve nazik e!'kek~erin kollar~ arasında 
dönüyorlar. İlahi bir müzlk.. açılan 
§atnpanya şişe!erindec patlıyan kö • 
pükler .. havayı sarar. lavanta ve pudra 
kokuları. 

Lame ayakkabılarile taşlı çantasını 

göğsünde sıkarak salonun halısı üze:-inde 
dönen Nimetin hayalinde yaşattığı sahne 
işte bu .. tıpkı beş sen~ evvel benim gör
düğüm sahne ... 

Nimetin bu dünyalara sığmıyan heye -
canını duTdurm&k, içinin tatlı çarpıntı -
sm1 susturmak istem!yorum; yoksa ona, 

ilk balo geeesini takib eden günlerde his· 
seLLiğim derin boşluğu ve sukutu hayali 
anlatnuş olsam mutlaka çırpınan kanad -
ları kırılır, gözlerinin harikulade par -
lakltğı sönerdi. 

Fakat bazı dakikalar oluyor ki, onun 

Son Postnnın edeM remalM! fiJ 

da ben.im gtDi aldanmaması, toy bir ço -
cuk muhayyelesine kendisini kaptırma • 
ması i.çin onu kor arından tutup sarsmak., 
ona şu sözleri soylemeK istiyorum: 

- Bu kadar sevmdiğin yeter artık; bir 
iki gün soni'a karşında, hayalinde yaşat • 
tığın manzarayı değil, şunu göreceksin: 
Sigara dumanlaril~ buğulanmış salonlar. 
ter kokularile ağtr!aşmış bir hava içinde 
yüzlerce kadın ve erkek Fakat bunlar, 
senin tasavvur ettiğin gibl dünyanın en 
güzel ve zarif çift.eri değildir. Şu küşedt> 
mükellef masada oturan ve altmış yaşına 
geldiği halde ha1a baloları kaçırmıyan, e~
lenceden eğlenceye koşan şişman adamın 
terden buruşan ve kirlenen yakasına, be
yaz gömleğinin üsfündek; içki lekelerine, 
yayvanlaşan ve egrilen dudakları::'la bak ... 
İğreniyorsun cleğil mi? Ya şimdi sana, bu 
adamın bir iki sanıye sonra yerinden kal
kara.k, sol taraftaki şu masada oturan kır· 
mızı kadifeler giyınmiş genç kızla danse
deceğini söylersem buna ne diyeceksin1 
Hayır olmaz mı? Vah toy çocuğum be -
nim; olur, hem pekala olur. İşte görüyor 
musun, adam göbeğini taştmak için zah
met çektiği ha ld0 soluya soluya yerinden 
kalktı. çevikleştirmek, hafifleştirmek is
tediği adımlar'.a k,-cmızı kaaife es,·ablı ta
zenin masasına doğru yürüyor. Dikkat et, 
o masada .bir telaş var; kızın annesi ye • 
rinde duramaz oldu; kırmızı küçük ha -
nımın yüzü de pembeleşti. zengin ihtiyar 
kendisine. daha do~usu parasına giıve • 
nen küstah bir tavırla yakla~tıkça beri • 
kilerin gözleri parlamağa, el'erinde, a -
yc:..klarında sabırsız haro1<etıer peyda ol -
mağa ba~ladı. Gen.; kız hiç te aptal ve toy 
değil; böyle vaziyetlere alışkın olduğu 

belli. Görüyor musun, çantasından ne 
kadar tabü bir tavırla pudra kutusunu, 
ruj tüpünü çı!rnrdı? Sakin hareketlerle 
tuvaletini tazeliyor, dudaklarından biraz 
evvelki keyifsizlik silindi; şimdi zoraki 
bir tebessüm onları canlandırıyor. Artık 
ihtiyar zengin yaklaşabilir. 

Bu sahne canını mı sıktı küçük Nimet~ 
Peki, işte seni ba~kl bir köşeye götürü • 
yorum. Küçük bir re.asad3. oturan şu genç 
çifte baktığını görüyorum. Hakkın var. 
İkisi de .güzel, ikisı de sevimli. Kadmın 
arkasındaki lam<' eırvab vücudün:i ne gii
zel sarıyor! Saçır.l ne giizel taramış! Her 
hali zarif ve kibar ... Erkek te güzel. Be -
yaY. gömleği bembeyaz, iskarpinleri pırıl 
p1nl, yüzünün manası da fena değil; fa
kat dikkat ediyor musun, birbirine her 
hususta uygun gibi görünen bu kan ko
ca birbirin<ien pek uzak: Kadmın gözlerl 
karşıki masada oturan ak saçlı adamda, 

erke~inkiler de danse.den şu beyaz es • 
vablı hanımda ... 

Buradan da hoşlanmarnışsan, seninle 
karşıdaki büyük masaya yaklaşalım ... İh
tiyar bir kadınla bir erkek: İkisi de uyuk
lamamak için kendilerine cebrediyorlar. 
Adamcağız arada bir elini pantalrınunun 
cebine S()karak bir kaç tane leblebi çı · 
karıyor, karı koca gizliden gizliye bun
leri yemeğe ça1-ışıyorlar. Ne yapsınlar za. 
vallılar; evlendirecek üç kızlan var, on
ların peşinde baio balo dolaşıyorlar. 

Sana hep böyle sıkıcı manzaralar gös
ter<liği.me hiddet ettiğini anlıyorum yav
rum. elini ver de, i~eriki salondan gelen 
şakrak kahkahaiara doğru gidelim ... Bu
rası da 'hoşuna gitmedi mi yoksa? K:ışla
rını çatıyorsun. O halde h<'T'im gibi sı>n 

dE: şu küçük deni~ecek kc!ar genç kızın 
fazla serbest ~av1rlarına. yanmdaki erke
ğe ylltşarak sokulmasına kızdın değil mi? 
Hak.kın da var, ne o kız, ne de ötede, ya· 
nındaki kadını kucakııyormu-; gibi tavır
lar takınan zü~ype adam insanın içini a · 
çacak gibi değil... 

Öyle ise, seni bir kaç erkekle tanıştı • 
rayım da onlarla. dansedersin yavruM. 
Fakat şimdiden sana şunları habe .. ve -
reyim; han.~i genç1e dansedersen et. mut
laka ayni sözfori işi~eceksjn: cNe güzel 
dansediyorsunuz.. esvabmız çok zarif .. 
saçlarınızı pek güzel d'izeltmL<;siniz .. bun
dan sonraki balolara da gidecek misiniz? .. 
Sizinle 'bu hafta ... lıların çayında bulu • 
şalım .mı? i"lh ... ~ 

Eğer kendinde bu sö7leri s:ikunetle din

Hyebilecek ve bu sözlerle alakadar ola -
cak kuvveti buluyorsan peka.l,\ Nime t, se-

ni ser:best bırakıyorum: fakat yarın ba • 
na, baloda hiç eğlenmediğim sakın söy • 
leme! 

Evet, ilk balosn için sevinçle hazırla -
nan kardeşime bütün hakikatleri söyle -

mek istiyorum. Fakat onun candan ne~· e
sine bakarak, onun da benım gibi acı duy

masından. birdenbil'e haval aıcmlerinrien 
ayrılarak kirli bir toprak üstüne düc:me
sinden korktuğum için susuyorum. 

Hayır Nimet, sıma bir şey söylemiye -
ceğ;.m; /bir hatta sonra, her modern kızın 

geçtiği geçidden. sen de geç; sen de ilk 

baloya gitmenm tatlı heyecanını kalbin· 
de yaşat ... Kim bUit, belki de bu nokta. 
& birbirimizden ayrılırız, belki de sen 
bu ilk baloda sana saadet getirec~k bir 

yol keşfeder ve o yolda. on sekiz yaşının 
hayalini öldürmeden yürürsün. Kim b~
lir? 

• 
Tahtııkale 

Mahallesi, soitağ1, sahibinin ism? yukarıda yazılı arsaya 2901 sayılı kanun mu

cibince yapılan tahrirde konan kıymetin ve tayin olunan vergi nisbeti hizala -

rında gösterilmiştır. Bu yazıma bır diyeceği varsa bir ay zarfınd3. kaza idare 
heyeti nezd'inde itiraz edebileceği sahibine tebliğ olunur. (1178) 

Temizlik amelesin~ lüzumu olan ve hepsine 525 lira bedel tahmtn edilen 90 

çift lastik çizıme açık eksiltmeye konulm nşiur. Şartnamesi Levazım Müd~rlü -

ğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 39 lira 37 1rn· 

~luk ilk teminat makbuz veya mektu bi1e beraber 3/3/939 Cuma günü su/ 
14 buçukta Daimi Encümende bulunmalı dırlar. clOlg> 

VAZİFEYE DAVET 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: 

Yıllardanberi tevlıyet vazifesine alAka göstermiyen ve adresi idaremlıce bl -
linemiyen (Dayızade Mustafa Ef.) vakfımn mütevellisi Ayşe Kamerin ilh tart 
hinden itibarP.n on beş gün zarfında İdaremiz Mülhak Vakıflar Şefliği.ne müra
caatla vakfına aid muameleyi takib ve hayır şartlannı ifa etmffi. abi tak.da'· 

de hakkında kanuni muamele yapılacağı ilan olunur. (1185) 

lLAN 
OSMANLI BANKASJ: Memlekette :tasarruf hareketinin inkişafına hizmet 

arzusunda olan OSMANLI BAN'f~ASI, Aile Sandığı (Tasarruf Cüzdanı) bP.sabma 
tevdiat yapanlara kur·a keşidesi suretile aş&ğıdaki ikramiyeleri tevzie karar 
vermiştir. 

Keşideler 25 Mart ve '.?5 Eyl0.1 tarihlerinde icra olunacak ve her keıidede .,... 
ğıdaki ikramiyefor dağıtılacaktır: 

Yani cf'm'an 

1 adet T. L. 
4 > > 

5 
2fi 

50 
> 

8u adet T. L. 

1000.- Türk lirauk 
250.- > > 
100.- > • 
50.- > > 
25.- .. > 

5000.- 'fürk lirahk ikt-amiye. 

Aile Sandığı hes:ıbındakı mevduatı kur'anın keşide ed!i.ldiğı tarihe tabddtlm 
eden altı ay zarfında: 
T. L. 50.- Türk lirasından aşağı düşmemiş ()lan her mudi bu keşidelere iftirak 

edeceidir. 

ile ~ABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman ai,lerinizi fırçalayınız 

• • . <. ... "·:~.- \, ,.r,. ... • - . . # . \ . 
-~- • ı . -~:..·.,. • ' 1 1 • • ~ ' 

rıya hiç yalnı.z çı.k:ımyor ki... hep ana- veye yor~unluktan adeta ö'lü gibi dü.ş- Kız, şaşkın şaşkın yürume ı.kblrtan 
son:-a: sile beraber... müştü. 

Aşıklar yolunun 
Ah o ;ın:.ısı... - E:r daha bu haltı yemem! diyor • 

xn 
du. Ne bileyinı, küçük tur, küçük tur 
dediler d~ hen de ayakla kolay yürü • 

-- Peki, efendim, diye cevab verdl 
Söylcy:i11, kimseye bir ~ye~ dıe 
mem 

yolcu lan 

Ev0 t, Süheyla ev eniyor. Hatta bi • 
zinı ki.içük hizmetçimden duydum: ge -
çendc, evleneceği ya~1ı adam, köşke 
S'iiheyla ile anasını ziyarete bile gel -
miş! 

Amma ben zaten anlamıştım. Na -
mık beyin ölümü i.istünden on gün bile 
gcçme'.:len, Süheylanın anasile İstan • 
buldını elleri paketlerle dolu döndüğü 
gün her ~€yi anlamıştım. Nasıl ki son 
A~1klfır Yolu gecemizde Süheyla da ba. 
na e\rleneceğjni açııkça söylemişti. 

Yaln!Z söyloemediği, müstakbel yaşlı 
korac;mm daha ilk günlerd•e ana kıız 
ktıo k1arın<lan taşan hed!iye:leri · ıaL 
Onlatı da ben gözlerimle görmüştüm. 
Bu neJEn bövle oldu? Annemin haklı, 
haksız rir istiskali neden kızı b.u kadar 
siııirlenliirdi? Neden benim bütün söz· 
l<>rime ~adece omuz silkti ve kendisini 

de, beni de feda etti? Yoksa ben mi al
danıyorum? Sonunda benden bıkı:ruş, 
böyle hir ayrılık için bahane mi anyo.r 
du? Hayır, hayır, buna imkA.n veri! • 
mem. "Bütün o göz yaşlan, o göğsüme 
atıhsları yalım olamaz. Yalnız en müt· 
hişi. en zalimcesi, neden çekilip gide.. 
ceği bu son günlerde bile bana bit de-

-=--

Yazan: Halid Fahri O~nMy 

nür sarııverdirn. 
Hala mr~ktubu parmaklarımın ucun· Bir taraftan küçük hizmetçiye omu. 

da .. gözlerime inanamıyacağım geliyor! zundaki ku1unçları uğduran Gülşen da· 
Ayni renkteki küçücük bir zarfın için- dlm da. pembe yo11u ka1m pazen enta· 
den çıkan bu hafif tirşe trengi kağıdda risinin yakasını silkerek: 
şu satırlar var. Bunları hem sevinç, _ Aman oğlum sen de! Hiç mi a1üın 

ğilse d.os~ca ·bir vedalaşmağa gelmiyor? hem teesc;:ür1e tekrar tekrar okuyorum: yok? dive söyleniyordu. Allahın yolu 
Anası. kızına biçtiğ: sırmalı kaftanın «Tuğrul! yürümekle biter mi? O mehtab gecesi 
neş'esi1e mağrur dolaşmakta şüphesiz Yarın gidiyoruz. Sizi bir kere daha araba:la uyuklayacağına yalnız Made-
ki haklı! Yaman karı bu Naciye! Ser- görmedı:n gidemiyeceğim. Fakat müm- nin sonundan başına kadar olan yolu 
veti ihtimal benim babamın serveti - künse beni, dadınızla oğlu yattı:ktan gözlerinle hesablasa idin ş:imdi böyle 
nin on misli fazla Mısırlı bir darnad sonra e'\inizde ve odanızda kabul edin. yorgun düşmezdin! 
ele geçirdi ve bu adamı Süheylanın Hizmetçiniz sanının ki sır tutmasını Maamufih Hafızın bu akşamki haline 
karşısm!'l ·çıka11rken, o zamana kadar bilir. Eğer isterseniz bu gece resmimi en çok üzi.ılen eminim ki Zeynebdi. 
kendinf> düşman büyüyen o mı bile en de yaparsımz, hani bana vadetmişti • Çünkü ~evctalısının yeme!kten soo.ra 
zayıf noktasından, benim aileme karşı niz! Ayrıca şunu d3 yalvarırım sizden: bıraz hava amak bahanesile bir müddet 
izzetin('fri yarasından yakalamasını Bu gecemiz tatlı bir rüya gibi geçsin. bahçede, ya karşık1 çamlığın al-tıbaşın-

Ne Sitem, :ııe ızöz yı:ıc:lan ... Hayatı bü- d t onu:n yanına -.....1--lup bildi. Fakat şimdi hatırlıyorum ki Sü- ~ ""'1 a o urmasmı · ~uı 
tu··n acılıgıw fle olduguw gı·bi ik:abul edelim t tl tat} k U"ma}' içın· h- .. aman heyla ban:ı o son gecemizde: c- Evle.. a ı ı on ~ "' -ı z-

ve diyelim ki bu gece bütün ömrümü- fırsat bilivordu. Bu gece ise bu ümidi 
neceğim, yalnız ömrüm oldukça ibed • b. · b. ..__.._ ak v 

zün hatırası ve ızım ır lA::A yaşam suya düşmüştü. Bu sebebten, i1c:ide bir, 
baht yaşıyarak · · .> demişti. Beni öliin· kudretimizdir. mahzun mahzun dalıp gidiyonhı. 
ceye kadar seveceğini de SÖ)1emişifi. KadC're inananlar çoktur. Ben de, Nihayet Gülşen dadım oğluna: 
O halde nasıl oiuyor da h!lA bu izdi- belki şaşacaksmız, ona inanan1arda • _ Bari yat artık.. yoksa iskemlede 
vactan ürlanüyor ve inadını kırmıyor? nım ve sizin de inanmanızı isterim. uyuyakalacaksın! 

Yoks:::ı .. gene ayni şüpheye geliyo • Sevgilerim, Tuğrul. Dedi. 
rum.. yalan mı .söylemişti? Sırf beni Süheylb Hafız da: 
avutmak için... * - Zat€n kalkacaktım. 

Fakat buma ne mecburiyeti va:rdlı? Yeme>kten sonra Han'Zla anası bir~ Diye yerinden doğruldu. 
Hem sonra o geceki hüznü, o geceki beniml~ salonda otwdular. Hafız gün- Hafız yatrnağa gitti, blııtz 60nnl da 
bitkinliği .. bunlar da yalan olabilir mi düzden çok bitkindi, çünkü Teşrinde dadını kendi odasına çekildi. Bis, Zey· 
idi? hava serincedir, uzunca bir gezinti ya· neble yalnız kaldık. 

Hasılı ne olursa oımn, onunbl karfır- payım diye !ş,klar Yolundan Luna • - Zeyneb, de~ sam bir fJf1Y 9&f· 
Iaşmaby:ım, tekrar görüşmeliyim. parka, oradan da tl Madene kadar yü~ liyecıe~m. ıı'ekM bunu ıalııa ~miı 

Ancak ııuı1 cöıiişebSecel't:mf Dlfa· rlbniiftti. .Anlattııtına göre, l8dli kah· bileceğtı. 

Omuzunu okşadım: 

- Af Prin, Zeyneb, zaten sam emin• 
dim. 

Fakat bi.:' türlü maksa<l.a giremiyor • 
dunı. Bu küçük hizmetci kızın karşısm
da adeta korkak ve utangaç olımı~um. 

Zeyneb, sonunda tereddUdü.mn tınla
dı: 

- Çekinmeyin, dedi, ne ise ll\ylıeyin 
bana ... Siz o kadar iyi kalbliBinlı, bana 
her zaman o kadar tatlılıkla iş buyu -
rursunuz ki. .. Ne deseniz vallahi ya· 
parım! 

Zavalh kızın tatlılı'kla iş buyurmam· 
dan bahsedişi, herhaldıe Şadan halamı 
hatırlayı~mdandı. Benim iyi muame • 
lemi onun bağıra çağıra ~ gördürmesi 
ile mukayese ediyordu. 

Ozaman kısaca ona meseleyi anlat· 
tım ve Süheylanın bu gece saat birde 
köşke geleceğini, onu doğruca benim 
odama çıkarmasını söyledim. 

Zeyneb beni, hi~ yüzünü buruştuı-. 
madan cra·.1et sakin ve tabii bir halle 

' ;:ı " 

dinlemişti. Nihayet ben: 
- İşte anladın ya, kızım? .. 
Diye sözümü bitirince gülüm&edl: 
- Zaten, Süheyla banımm besleme

si bana onunla halle.Cjtiğinlıi s5ylem1ş
ti, dedi. Fakat korlmıayın, başb hi9 
kim.<>eyP bu sırrı açmadı. Yalım bir o. 
bir ben billyol"UL 

(ArJcaas Mr) 



Bir kaza kurşunu 
- Hay, a~ şeytan . . . Demek ki, kar 

yolarım altında birkaç ~nta vardı. Sen 
farkıntia olamadın. Bunlardan. en kıy • 
metsiz olanını alıp kaç'tm. 

Diye, söyleniyordu. 

'l'uaa: ZIYA fAK1B 

....................... .-....................................... , 
Baron de Tott'un hatıraları 
• mA ;a::;,; :&A:A JEi:.ZGiSi:A:;><:A:JLB!/ 

istanbul camileri 
Türle imparatorlarının lstanbulda bina 
camilerde hiçbir kusur yoktur. Tezginata 

çok ehemmiyet verilmiştir 

Tercüme eden: Hüseyin Cahid Yalçın 

ettikleri 
bilhassa 

Vaziyet, münakaşaya ve uzun uzun 
durup konuşma.ya mösaid değildi. Dü
d ük sesleri, adeta etrafımızda korkunç 
bir çember çevirmişlerdi. 

Maamafih en muntazam bir saat bıle tizliğe delalet e mez. Vticude getir·lmiş 
orucu bozma zamarıını tesbit için kafi gö· eserin büyük1Uğü insana h ) ret \ rı r. 

rlllmez. Minarelerin ıerefelerindc mevki Kusurlan da insanda isyan hissi d ğu .. 
alan müezzinler oradan güneşın batma - rur. 

Yerde kümelenen eşyaya bir tekme 
attım. 

- Sen bir tarafa, ben btr tarafa .. ka· 
çalıım . .. Bari, pisi pisine yakalanmaya
lun. 

D iye bağırdım. 
Dere içine atıldım. Ştmdi kupkuru 

olan Sl ! mecrasını siper alarak ka~ • 
ya ba~ladım. 

smı gözetlerler. İlk işareti ver :r.c.k v:ı.- Türk imparatorlannL'l l stanbulda bı .. 
zifesi Ayasofya müezzinine aiddir. Ezanı n; ettıkleıi camherdc bu kusurlar y :k .. 
okumağa iptida o başla:-, diğer minareler- tur. göze çarpar b!r surettt? mevcud de
deki müezzinler de onu tekrar ederler. ğildir. Çünkü eski sul tan1aı devrinde ve 
Türklerin en sofuları iptida abdestlerini Ayasofya modelıne gbrc inşa edilmiş olan 
alırlar. Ezan okunur okunmaz en birinci bütun bu binalar az çok tezym edilmış .. 
zevkleri tütün içmektir. Bu onların ilk !erdir . .Bunları yapmayı deruhde etmlı 
ihtiyacıdır. Rumların. yahud Ermenilerin duydukla

* 
~'UD ve BAHTiYAR İNSANLAR 

Türkler biraz gıda almak için güneşin rı korku. yahud kapıldıkları izzeti nefis 
batmasını beklerlerse de ramazana gir • hissi kendilerim itına ve ihtimam eseri 
mek için de yenı ayın girdiğ:ni müıa • göstermeğe aevketmiştir. 
hede ve tayin etmek ihtiyacında .. Hattı, bazı camile:- vardır ki (1) bu es-

Dekç1: cHaydi bakalım, yürıl ka.rakola.t. dedi dırlar. Umumiyetle. ramazana girmek ki Rum kilisesınin planına göre inşa e • 
Evet .. mes'ud ve bahtiyar insanlar, Birdenbire cevab bulamadım. Kısa caktım, öyle mi? Bu, hiç mümkün mü için astronomi hesablanna tam ve kat1 dildikleri halde modellerini geride bırak-

rahat döşeklerinde, tattı rüyalar göre - bir tereddüd devresi geçimıeye mec - idi? ... Şu anda yapacak tek bir iş var- bir itimad g&ıtermezler. Filhakı'u, per - mışlardır. Fakat bu model bir şaheser ol-
ıek horul honıt ~; zavallı bur k3ldım. sa o da tabanlara kuvvet vererek bu hizklrlığı emreden bu ayın umumiyetle maktan çok uzaktır. Daha düşünceli bh 
ben, harab ve bitkin bir halde Meci _ N . . . '.. b k . . 1. den yakamı sıyı _ yirmi sekiz günden terekk":lb ettiği gö -- e ış mı yapanın? .• Tavukçuluk, ışguzar e çının e ın .. A • tetkik seyyahları Ayasofyanın bünyesini 
diyeki;~r{lne gelebibniştim. t 1 k .. "T"k bilin kf rulür. Ayı görüp te Babhıltye gelerek şa- k d 
Maksodım, Şi.tli Uırikile Kağıdhane • yum ur acı 1 

' sutçu u · · · ra e ı. Bek . . .. ..nd hadette bulunmağa memur kimseler onur 0 a ar çok methetmekten alakoyabilir • 
ye i~. oradan da bir kayıkla Eyüb - Ayasağada, kimin yanında duru • . Öy!e yaptı~ı.. çının onu en, çe- yenilenmesini !fade eden ilk ziya çizgi • dl 

yorsun. lik bır yny gıbı sıçradım. Mezarlıkla • · . d · b" ö " 1 F kat b Eğer bu aeyyahlar mimarid
0

en daha iy1 lultana geçmek .. Ve eonra, vapurla Ye sını aıma ıraz ge~ g rur er. a u-
miş iskele.ine çıkarak eve gidip bir - Aırnavud Receb ağarım... nn arasındaki sokağa doğru koşmaya na mukabil. bayramı tayin eden ertesi anlasalandı, sütunların yerlerine d"kkaf 
nrlld~ gl%1enmektl - Hangi Arnavud Receb ağa? .. Ora· başladım. ayın göründüğünü teminde bu kadar sıkı ederlerdi. Sütunlar ilk planda sağlamlıli 

Fak3 t, talihsizlik btr insanı takib e - da öyle adam yok. Arkamdan: davranmazlar. Bayram toplar atılarak için elzem olan kütiede bır tasarruf te • 
derse, b!\tthı plAnlar, bfttün düşünce .. - Canım nasıl yok - Dur!.. halka bildirilir. min ettikten sonrn, bu binayı dayadıkları 
ter, bilttltı arzu ve dilekler, bir anda Bekçi, kurnaz ve işgüzar bir şeydi. Diye acı bir ses .. sunturlu bir küfür 'fürklenle perhi.zklrlığı takib eden bu ccontreforb da ifrata vardırmışlardır. ı..,. 
altüs! oluyor .. . Nitekim, bu sefer de Beni isticvab ederken sık sık tepeden silsilesi.. ve sonra bir tabanca patla - bayramla hristiyanlard11 perhizi takib te .buna bakarak harici kubbenin kavsinl 
böyle oldu. tırnağıma kadar süzmesine nazaran, . N • • ' • • 1 

h 1. d t .
1 

.. h 
1 

·şı· ması ~ı.tırn . .. Hıç aldırmayıp kaçmak- eden merasını kıyaı ed; emezler. Pas · goz e ölçerek tavan hizmetini gören mü" 
Tam Mcddfye klS..ft .. il -r.ken bir- a ım en amaını e şup e emnı ı. . b kl d k t . ,_.ı.."--· h • ı.., 

- J wu e~,.- • E 
1

.. • 
1 

. d be . ta deva..~ edecektım. kalye yortusunun ir nevi ta i ine anca evı ıuw~m ayalı u\r cür'et eseri ar-
denbire karşıma iki jandarma dikildi b .. ~e : ç:~ge~~· erıb :°~ da nı, Fakat; ikinci silah sesi bana daha ya kurban bayramında tesadti! edilir. zettiğini görürlerdı. Bu kubbe binadan 
Bunlardan biri: 

1 
ody e skı. 1 ~ı- 1.k ıcva e mesın en an - kın geldi. Ve kurşunun vızıltısı, sol ku· Bu ikinci bayram bırinciden altı hafta müstakildir. Binaya istinad etmek şöylt 

- Hemşe.riL. Vesika!... a ırn ı. ~şı taş zabıtası telefonla 1 w d"b" d . sonra vuJrua geli .. Padişah bütün bil • dursun, bilAkis bınayı örten cpelin • 
De<l;. her tarafa emir vermiş .. gelip geçen a~m{~ 1 1~ e~ ~~ı. . . k 

1 
~ yükler ve rnasraf.~debilece~ bir vaziyet- cefntre:a iberine asılmıştır. 

O anda, •nki yüreğim koptu, ağzı .. (şüphel i eşhas) ın tahkikine ~rişil • na ım 1
' e ç~ ~ınıı 0 ay o- te bulunan bütün zenginler o (jn bir ve- HatU bana temin edilôiğine eöre, bu 

ma geldi mişti lay bırakmak istemıyordu. Ve, fazla ya mütead'<iid koyun keserler. Bu ko - dahlU kubbe çimento ve kireçten mü ~ 
- Ne vatkuı?.. Nitekim bekçi derhal kaşlanm· çata- yorgunluktan istediğim gibi koşama • yunlann tilyleri taranır, boynuzlan yal- rekkeb pyet ince bir hamur ile tuttu , 
- A!!kerlik vesikan. rak şu kısa ve kat'i emri verdi: dığırn için, aramızdaki mesafe de git • dızlanır. Kurban kesmek dakikası ayni rulmU§ 80.n,ger taşlarından inşa olunmu,.. 
- FAkat. ben asker detillm· - Hadi bakalım. Buyur karakola ... tikçe azalıyordu. merasim.in Mekkede icra olunduğu zama. tur. Bu da iddia olunan harikayı sıfıra 
- Asker değilsin amma, asker kaça- Necee?... Ben karakola buyura • (Arkası var) na göre hesab ve tayin olunur. Jndirir. 

lı olabilirstn?.. Bayram zamanı lilks zamanıdır. Her • 
Derhal aklıma geldi. Bu araştırma • Belediye Sular idar esinden: kes kendisine veya etrafındakilere yeni 

dan mabad, asker kaçaklan değil, mü- esvab alır. Ayni zamanda her türlü ef • 
tarekc <!evrlnde baştanbqa İstanbulu Kapalı zarfla mDnakua illnı lence zamanıdır. Daima bir takım intl • 

Dahil! tezyinat Constantin asrına ıerel 
verecek btr halde değildir (2). 

(Arkası ı>tır) 

------istila eden bqıbo~ M!l'8el"ilıeri şiddetli İdaremi7.lCe 580 metre mikab kemer çakılı kapalı zarfla münakasa suretile sa· zamsızhltlara sebeb olur. İstanbul etra • 
bir tazyik ile sindirmek, şehrin sükfuı tın alınacaktır. fmda, üç dört fersahlık: yerlerdeki ki5y- m Sultanahmed '" Şehzade camller1 d.,. 

dil t 1 ak ıd · L ha na.rtn bir tarzda 1nf& edilmı.,t.t.r. Altı ve As~ .. ~.tni kuvvetlendi.mı.ekti. 1 - Bu iş için tanzim e en şar na."lle parasız o ar aremız evazırn ser- lere giderler. Buralarda yenı esvablar gi-
;ı ""' minare ile mtızeyyen bulunan Bultanahmed 

Hiç tereddüd etmedim. visinden almabilır. yinrniş. günahları affolmuş. güzelce mil- cambl Hyppodrom meydanının boyunca 

- Hemşeriml .. Ben turada, Şişli ga- 2 - Talihler şartnameye göre hazırhyacaklan kapau zarflarını ihale günü sellAh Türkler biperv::ı her ıeyi yapabi - in§& olunmUftur. 
zlnosur.ea garsonluk ediyorum. Sakat olan 15 Mart 93!' günü saat on beşe kadar Taksımde Sular İdaresi Mer- lecıekl~ zannederler ve yerli biçare (2) İdd1a olunduluna göre, Oonsta.ntln ta-
bir adamım. Askerlikle hiç bir ilişiğim kezinde Müdüriyete vermiş olmalıdırlar. Bu saatten sonra getirilecek Rumla:rdan birçok weyler isterler. ratındıuı 1nf& '" bir J'Jebele tuahndan tah-
olrnadığına, kapı kadar vesikam var. zarflar kabul edilmez. cll99:a · 1stanbula IU getiren kemerler çok ke- rtb edllf'll ba bina Justınlen tarafından te1g.. 

rar 1nf& olunmuttur. P'a.ka.t l)yle 16riln1iyor 
Zahmet edin. Gazinoya kadar gelin. re Türkler için bir tenezzüh hedefi tq • tl bu IOD lmpara,tor zelzelenin yıtmı.ı ol • 
Hem size bir kahve içtreyim. Hem de .ddlllllllfllflllfHHftfDllUHlllfllfHfllfflllflflllUlllllllllHlllllllllllllllllllllHllllHlllllllllllllllllllllfi.. kil ederler. Fakat meraklılann kalabalık dutu IMunlara haricen destek hlzmetln1 
vesikamı ptereylın. l!!f" Tft k ff K = bir halde buralara gitmeleri ne bu tn • görmek bere, cContrefortı olarak taş küt-

Dedim. § r ava urum D 5 1aatın mlmariltnı 1eyretmet için. n• ıeıertnden batta bir teY yaptırmamıttır. 

Bu sözleri o kadar ciddt bir eda ile §! 
111 ~ y u K p • y GOS § de suların nezafeti hakkında bir fikir e- == ~~~~::m:: ılSyledim ki, saf kalbli: jandarmalara § u ı 5 dinmek içindir. Bunlar yanlarında prab r11111nd• dl co- çarpı}'OI'. 

derhal kanaat geldi. Şu kısa emir, dün 5§ i§ taşırlar, eevdl.kleri weylerl götürürler. -----· .... ·····-·-·--·-
yanın en lttif bir musikisi gibi kulak • §! E Yağmur sulannı toplamağa ve onlan pa- r ' 
lanmda ak.setti: § Beşinci Keşide: 11 /Mart / 939 dadır. 1 yitahta getirmeğe yanyacak bınalarla be- 1 o D Po 1 ta 

_ G<-ç!... § · 

50 
o E raber imparator!arıu inp ettirmif olduk. 

Bu tehlikeyi böylece atlattım. Ve §1 Eiiı ülı ihramig~: 00 Liradır. . . il lan hara.b. k~klerde toplanırlar. l====---============4 
türatli admılarla Şişliye doğru yürü - E • == Tilrlclerm eski sarnıçların yerine ikame Y•TIDl. lllJul. ~Te Balk pseıeal 
meğe baş1adım. ii B•n<l• • ltqll•: ı~ ') 'j0, l:l.0.)J, 10.0JJ liralık lkr•mir•· a etmeğe mecbur oldukları ıu kemerleri o Yereb&tan. Qatalçetme aotat, il 

Tam Katolik mezarlığının ön""n ge-- !E lerle t 28.0JO •• 1 0.0~0) liralık ild • ded mjkAfat Yardır... ı kadar fena 1np edllmiflel'dlr ki bunlann 1 S TAN BUL 
lince, Üç ki.fi ile karşılaştım. B~arın E Bu tertiWea ltir bilet aJar• k İftİrak etmeyi ihmal et- E Rumların kemerlerile mukayese~ı, Rum Gazetemizde çıkan yazı ve 
irisi çingene idi. K&ılılarmda bir bek· 1 meyiıais. Siz ele piyuseaaa • u 'ad •• bahtiy ... Ian arama E kemerlerine büyük bir ıöhret temin et- raimlerin bütün hakları 
çi dunıyordu. Sert ve Amirane bir ta - &._ rinaif elurlUDUL- , - miftir. Maamaflh Justinien zamanında mahfuz ft p.zetembe &iddir. 

vırla, buıılan isticvab ediyordu. "'• lllHlllllllllllHlllllllllUllllDRllllUllDDlllml••nmu11a1111n lnp edilmit olııı IU kemerlerinde allb- ABONE FIATLARI 
Çingeneler; köyden &elip işe gittik • ya değerli hiç bfr wey yoktur. Ne cllr'et, 

!erini söylilY'>rlardı. Ve: Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul ne hafitli:k ba~unından bir kıymeti ha!ı 
- K15y, nah şuracıkta. ~r • dejildir. Hele mimarisinde bir mfti H-

ean, gidelim. lstedilfne sor ..• Nafile Sabnalma Komisyonundan: llm hiç göze çarpmaz. Mimar .atwııarm 
f ere bizi işimizden alıkoyma. 1 - Deniz vasıtala?ı için satın alınacak 500 ton lav.unarin tısmürünün 10/3/ biçimile gözü ald.atmal.ı çalıŞDUf gibidir. 

Diye, yalvanyorlardt. 939 Cuma günü saat 11 de kapalı zarfla ebiltme•i yapılacakw·. Onlara havada bir kütle manzaruını ver-
Onların sözleri de, bekçi~ kanaat 2 - Şarıt:na.mesilt! evsafı kemisyondadır, görillebilir.· miftir. Hal'buki bu bq apfı mahrutlu 

Yermişti. Ve o dakikada bekçinin gözü 3 - Tahmini tutarı (6850) lira ve ilk teminatı (514) liradır. kaideler de çok çıkık bir takviye parçan 
bana iliştiği için, bu sefer, benden ta - 4 - İsteklilerin 0 gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 ıayıh teşkil ediyorlar. Büyük gotik kemerlerle 
rafa dönüp yolumu keserek JU emri kanunun tarifi veçhile hazırlıy:ıcaklan teklif mektublannı Galata eski iUıa- dolu küçük kemerlerm bir araya mezcl • 
\'erdi: üt gümrüğündeki komisyona vermeleri. (1147) sere ne daha hof. ne daha cllr'ctkArane 

- Durl.. bır manzara vermiftir. Ben yalnız bu bl-
- Durdum. nanın Rumlarda zevki .ellmln hangi dev-
- Nereden geliyomm!., rede .inhitata baılaclılım tesbtt edilmek 
- Ayasağ'Bdan. noktasından alakaya dejerlı oldufu fik· 
- Nereye gidiyorsun?.. rindeyim. 
- Pangaltıya. Türklerin IU kemerleri daha muayyen 
- Adın ne ıenhı? bir cinatendir. ResınıM hiç tenaıQb, mal-
- Sabri. .ıementn iırtılhıbmda hiç itina yoktur. 
- Ne iş yaparsın!.. ' •ot1n tin.,.......,. 1u1191 en mGeulr " alltekMlll Ple-ı Bunların istimali de hıç kabiliyet ve ti • 

1 • a 
sene Ay Ay 
ICr. ICr. ICr. 

TORidYB ı'°° 750 '°° YUNANİSTAN 28'0 1220 710 
ECNEBİ 2700 1,00 800 

Abone bedeli pefindir. Adrea 
deliftirmek 25 kurUJtur. --

1 
Ay 
ICr. 

160 
270 
000 

Gelen eurd •eri onilmez. 
ilanlardan ma'aliyef alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul illvesl lAzımdır. 

l
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•••re.ta. am denh romanı: 103 

Deniz Şeytanı 

Küçük bir askeri mür.rcze 
İngilterede fut bol, 

bizde futbol 
~······················ .. ··································-············-·········-··· .. ········-·········· ili ., 

Sosyett- adalarından Kuk adalarına ve 1 - Ş'..1 salona bak!. demişt m, düşün' met teşk;ı etmiş olacaktı. Mopelia gibi lngilterede futbol dört başı mall'ur bir mükemmeliyet 1 
oradan Fijilere geliş ve bu geliş esna. bir kere .. ne yemekler yiyecefüz bura- ıssız bir adada terkedilmiş arkadaşlar içinde, büyük bir intizam ve zevk ile devam eder, 
IUlda d'..lçar olduğumuz açlık, susuz - da! .. GPvşemiş dL5lerle artık peksimet bu aliyü a'a şek ldeki ve kudretli iki 1 
luk ve s!torpit hastalığı· bedeni kuvvet kemirecek değiliz .. Bak şu karnarala - motörii v0 bu kadar nefis komanya ve- bizde ise futbol ~ünü, yolu, şekli belli O mıyan, 
w hayatiyet kudrelim~i tl esasından ra .. ne konforlu değil mi? Ve şu gen;ş saircvi t.avı gemi ile avdet etti~izi bakını z nizamsız bir oyundur J 
sarsmı.çtı. Her ne 'kadar kendimizi iyi • güvel°tt:'yi bir gör! Bizim c:anda 1ın dibi gördükleri vakit k'm bili: ne. ka

1 
da~. se- ; ...... --.......... - ......... - ..... __ • .. ..... --...... --·--·-------

leşmiş hissediyor idiysek de belki bede nerede .. Bu prörnenad snhac:ı n° .. de! vinec~kl ve ne takdirkar söz er soy• y • Ô B • 
DJ ve dtmağ1 dinçliğimiz tama.men av - İskunanın, onu en kötü havada bile liyeceklerdı değil mi? c:aan. mer aun 

tW.t etmemişti. İhtimal ki vücudümüz - yoluna koJ:ıyca devam etti~~~e muk Geminin direğinde Alınan 'bandıra • d Diln~ ~ 79rh~ ~~ .. ~~ 1 ım:!1~t"ı!~ :~!::::=-:. 
:.._ U- ed kan zda K.. ted· 'k' ta . otoru vardı. f. e en yo.-. ae .. uen .spor ann ~ ı 
uc ceve~ en ınıı c urey - ır ı ı ne yepye~ m sı dal17e.1ana dalgalana mercan ri ıne celdltlne biç ftlphe JQttur. dıtta!l aonra turala hiçbir aJAJraıan Dl -
ntı hamra• noksanlığı vardı. Her ne Bu mo .. örler bize, Pasıfik Okyanusu • yaklaştığmuzı ve demir attığımızı gö - Halk tarafından bu tadar fazla aeYllen mamıftır. 
llUl'etle cJursa olsun, bizim o günkü ka nun SO!'SU7. eng!nlerinde bir ~k mesa • rür ve arkadaşlarımızın kuvvetli ve bir aporun en Jtlbet mertebeye çllr:maa Hakem tarafından •hadatı ~ lü 
rarıınu şu idi: Ertesi güne kadar sab - fe alınS!l' ve bu arada ~rnan barut i- neş·eli a 11.1şlannı işitir gibi oluyorduk. da ancak ona wrllecek ehemmiyetle mtbn - O)'Uncunım kabahat.1 ne oluna o1ınm &J1arcl 

• .e. • ddı ·pı· d · ta " - - kündDr Put.bolO. fy1 ~ bu aponı maç yapmamaaı prttır. Blr1nd • ltlnc4 redecek ve gem~ denıze açıldığı ~an mahıth~neJenne. meva ı ı aıye . : Söyle baş1mı kaldmp temiz ve duzgun l"!k ~tll bil' tekle aokacalt gibi, iyi orga- lig t&lamlannda 
7
er detift.lrmıek pıib bb 

onu zaptc«ecektık. Bu karan verdik • şıyan b•r çok khpt> ve barkal~1: denı direklere, zarif serenlr.re baktım ve nlzuJon da tutboltın lnıtlfafmda btıytı:t rol tekilde w defa karfıl!MJl"M1& m1mıkt1D • 
ten sonra ertesi günü ~lderk.en lima· zin dH~ine j?Öndermek kudretim bah • gözlerirri güvertenin henüz raspa edil· OJDJJDn mtllılm bir meeeledlr. Bi\ttın diln - dtır. 
na başka bir geminin muvasalatı gö • şetmiş c.•lacaklardı. miş ve silinip süpürülmüş ahşab kı - yaca inkAr eclllmes bir batlkatUr ti futbo- ŞUd ma~lannda bilyilt t.aktmlan hlma.1t 
rfilmU..~ü. Gemi kaptanının bize anlattığına gö. sımJa:ı üzerinde gezdirdim ve sükti • Uln vatanı İDlllteredlr. lngınzıertn belki de mak.sadile, ikinci sınıf tatımıara ftı:ııale dol-

. · ·· · kun A ı ...if'+...; t" • . . . futboJf" tarıı hatlld bir kablllyetleri ol- ru :ruklatmat fmatı ~. 
Onun şeklı, heyetı gu:aeftftt mefhu - re bu ıc a, vrupa ı ~Aı"'J'• ve ~c netle ona. ;c:kunaya -yenı bir ısım ve- makla benber İ.ngl.lt.eredekl b&4dön<1.tırilet Lig maçlanndatl buıla.t ort.&7& ton• 

muna çok uygundu. Onun, bütün yel· car kolonisller ve onlann zevce1en i · re~k- seslendim: organlılaBJon ci. dqanm bl~lr ~rinde ~~lertn aldıktan dlireceieN ... eaDlal 
kenler'..nf fora ~tm~ olarak limana gi • çin mubf.elif elbiseler, beyaz ayakkab • _ Ho Reeadler • i • sani'! Sen de ö • mevcud <'.etıJdlr. edllmektAM!lr. 
rtfi hE'1'1'..angi bir gemicinin gözünü lan, iç çamaşırlan, ipek çoraplar vesa· teki gib:' bir muavin knıvazöıii olacak· B~ B&rb mtlatesna, hiçbir nretıe at - * 
:zevk1e hazla parlatırdı Bbe söylenll· ire ile vüklü idi. Altı ay devam edecek b' •. kte e e,.,....,..,....li ..:~ ... ı...r _ amad911 Jetmlt t&ıur eenedıenbert dınam itte blrl!!rlne tlmamlle al idare ......, 

' · ·· 1 sın ve ır•ı n 5 1
"''"""" 5w.u..a~ "- edip durmatt.a olan cKral kupası• ve llg lertnı ortaya koJdutum• sin dolr1l Jıal • dtğine g5re Suva'dan geliyordu. Bu ge bir ıefc-r için kom~ya alınış bu unu • çireceğiz bilsen! maçlan en iptidai bir~ bogtlnktl dan ne b.dar usatl841"1t okhJlu:mm beo 

mi Fiil gıı.ıpunun muhtıelf adalan a • yordu. Komanyası bılhassa ~rez~n: e- İskunamn demirini cvira• ft yelken olgun tetıe tadar Pimıttar. men g&-nvermek ne tadar acJdır. 
rasında muntazam seferler yapwyor ve dilmiş meyva ve seb7Je fle altı bın lıb • 

1 
. . / d. d ize açıılmasını tngUt.ere futboltınün bult hu.suai1etl fun- Gelen, gidenin lfln1 bmıdutmııd&n, mlh&ı 

tüccar eşyası naklediyordu. tl'ç direkli, re taze etten ibaretti. Kaptandan bu - e~nı .: ~~;tl e ıp e~rsızlıkla bekli • !ardır: rtl cebine k!»yan bir futbol idaNcl.ll, ~ 
muavin bir motöre malik, temiz ft gü- nu dinlerken kendi kendime: ço mı.5ı u a ve sa 'lr Yiltaet futbol OJDJJU tlilpler profe&JO- eetllt gtbl bir çalı§ma ı>rocramı ~ 

. . . . . di d kota ta yordun. Fakat daha ortada fol yo-, neldtr. ne Jıe'Vt alıyor, ~ 
ıeı bir islruna ıctt. Yani bizim ıçln ıde- - Hey Allahım, yor um, "'?"" m . rt kken biz çıkacak civciv • Bu k!ilpler futboldan bqta hloblr eporla Tecr!lbe ~ .,. an'W ballnl mımw 
al b. •-k ı B -rüncıe ---·"'ı... . muht ld .ı...._,,. -ler! ~umu a yo ' ....... ır l.C' ne. unu go ~wuara. aç o Ugwun&Z Y-J • • 1 rin aderiini hesablıyorduk bani! meşru! oımuıv. Şu tadar ti, fut.bol _. bir programı Latblk etmet durman ba a. 

- Hey Allahım, ~ ~ bi • Evet bu gemi, bu g(lrel hamulesı ve e atletizm yaparla ... , tr1ket oynarlar, ııolf ııa- dar Qt\J>rapk JOlda ~ ne fttl 
dm gemi! komanyası ile ne mükemmel bir gani· (Arkan mr) hasından hlı;Mr nktt ~r. aJl'l]:ıMtw ~tendi bnd1me mp daru • 

E ı tetm ii kuıdoi'umuz 88 Her ~Qb'ln bndtıdne m&hsus bir saham 70rum. O... mbl 

~E~ ~ ~J ;E=!:~~bD= Romş~:ı~n:~ ~~~~:~,0~kımı 
;yorduk Hemen bir lıarb meclloi. ak • ~=~~:~~:::: tar . ......, ııt1ıl lM -ııdJ ... Oeblr - - mublellf m-blor ,_ ... 
detrn. kı bi ··--'- ~ -..&..1 d .. .__ talan ler. manyıuım cTamtvan tatmıı ~ ıı ve sa r mu~ereaıen m .;. uraıYe ra yo auuzyon pos KA.nmıueneıtn IJt ban.. 11 '1tp an -

4 
~ Roman;,a,. cMlmnıet1iıedlr. R1t-

Kircheiss'i, yeni iskonanm lftvarisine A k d l anda aetbı tvtta?t !baret cıla.n c'ltnal kupa- U::Uı!r 6nilmthıdet1 Puu' gtın-tl bir mat 
glSndermiştik. Kircheiss, sdvariye, bi • D ara ra yosu 2 .sı. maçianna, .11s ormıJM11e beraber olmft yapmat tısare .şışıt. tıilbfhıe mtıraouıt • • 
zim Not"Veçli olduğumuzu ve tahl.iai~ _ DAlAlA t:"61.JNI ,~,.., 

1 
e tızere bqlnrlsr. mlflerdlr. Kabul edlldJlt ıatdlrde Paaa 

ftlikasi!c bir gezinti yaparken Suva t • ı 
4 

N1aanm wm haftall haft .-rtıan ne 0 - gt1n1l .sabahleyin bir ecınehl 18nall daı. 
Çın Avu~'"alyadan kömür almakta bu. Jll!t 111. JSS Ke.. Jto Kw. lluarrs. a ollon •ıtnl tupuı. nnaıını a,nar - 1lirmtıŞ1 .oldlacağuı. 1 Pa ı:ıu 

1 
'I' .A O. 1t '74 m. JlltlS Kes. 20 Kw. f> 

lunan gemimizi kaybetm.iş oTduğumu- T.AP Sl,ıt a 1411 Kea. IO Kw. Mll;r..mı Ut baftuı Ug maoJanm bttlrlp 1 maç arına zara 
ZU söyltyecek ve bizim, eki bir gıemi Pn.'KMBB _ ISl!/11 

6 
futbol fltnn blırler. başllftlJOr 

ile gitmekten ise kendi gemisile oraya ıt.sct: Profram, lUS: Tftn mbllt _ Pi>. 7 Han ta~tlan dolaJlSfle sert talan telcttt Dtın de yudıtımıs gibi ffJd maçJanna &. 

gidip gidemiyeceğfmizi IOf'8C8k ft bu lJ: UemleJı:~ ant a,an, ajena '9e meteoro. 8 =la, Kral cnr:n.-; ~ ntlmtltıdeld Pazar sini ~ 
IUl'etfo iz gemimize k:aVUfM8J!llzı te • loJI haberleri. 11.lft - 14: Mtlztt (caztn.nd - 9 Balı, ~be llınltlalıa OJDUll'. ctlmhnrtJet ~ Parti.il ... ba 

1
':'4 • 

m1n etmiş olacağmı beyan edecekti. Çigan) Lantot ortestrua. 18.30: Protram. 10 IJg w kapa maçJ&rma balet seJmemeııl t- p1Jana11 10 •ne~~ wrn:: 
Bittabi muayyen navlmıun tediye o • ıuı: Muzlt (Şen oda mtztlt>. İbrahim öz- çtn oyna.mata mecbur oldutıan mmı mac;- arflnıllı aı ~~ tu ':ı .,.,. 80ll • • 

.. ' 1 .11ı1 gtlr w ate' MeetJeırt, 11: KonOfJD& ratraat SOLDAN SAÖA: lan lı.PBdl topratlannda w ı.dcde mutıa- bere orta.1" 01D\tlf • lunacagını ilave ey.eme~ unutmıya .. .saatn, 19.15: Tartr mlzlll dnee saz fuı1 1 - oemı ne uRn.pnak. ta Ca-•mba ıtıntl yaparlar. nedir. Pu mttsabablan bul paetıeleı1I 
caktı. Hiç bir şeyden ZerN kadar kuş. beJeU: Hilaeynt fulı), oeıaı Totııes, Batkı 1 _ AAlet sahibi _ Lösumbıı:. M1ltt t.atıma OJ11ncu wrdl dQe bir tıtl- JUlfıtmın bDlflna olarü 19 .-ne J"eneıp. 
kulanmak aklına bile ge)mfyen fl!ll 'Ve Derman 1.'JJrcf Kadri, Buan Otlr, Hamdi To 1 _ Ölçtl _Pena bu1aD. btın 

0 
llDf' t.eadtlf eden~ tıeblr et_ bahı;e, birer senede Oal&Uara7, Bef.':4 ~ 

neş'eli kaptan: b7, ~ 'Oner. 20: AJana. meteoroloji ha - 4 _ Mtl.st.6rth _ J!:fJa. m~zler. btanbulapor ta•nmlllar, 9o 81118 'il • 
- Olrayt! demişti, bu akşam saat beı!ert. Ziraat bonul <tıat>. tı.15: Tllrt mtl ı - Pul~ ptur. Ma'1ar be•JamMMı on bll ıtm ene! bir naıı.maımıttır. l'emrbahoe - ba ~ 

• ' · l1ntzt Sabah • zttt: Ça~nlar· Veethe, R1qe11 Kam. Ondet kla olan. mevatmllk ftutara blıtemlerlle beraber tes- BuM na.saran .., 
sekizdP gemıye ge Qall&. OtuJ&Jl}ar: l!ladt BotaM. Radife, 1 - ı - Ze Postacı. blt ve D&n ederler. tim taanı?Sa ban.mı - OSldl ~ 
1a ber:ıber hareket ecfeeellz.- ......... _ PeşreT. ı _ 81.duDah ata - Muba7- : : ~aıı:,;et. Bir '1.tlpten, cnı.r tfflbe atılan emme- saran ba mtlaaltablar elwnmt,.ı ,,_ ... 

Bu lltif gemiye blndik:ten m ha· 78r 1ema1 - Bir enr ~. 3 - Tanburt Oe - 9 uıır.n!t maad&rmıdan lamt fa.il_ Dah1 cem mOMettnl betı.nedıen atm alındllı tunu taJbetmlf buJunlndtadır. • 
reketini hekliyecek vıe anaık, denbe ml1 - Muhanw prlD: Pir ıer. olur. 4 - 10 ~ oeur - AJna. tlllpte hemen OJD&r. Dagcıhk klUbOnOn senehk 
bir h D lci*tan bfrdmbtre RaJmd beJ: M~ tut:ı: Serapa hft.sn4l lb9lallll JSPddlll cmnan.l gftntl au.t t 1 t 

TY açı soma ..n.-t...a ... be- anıa. ı _Lem,:~ tut:ı: 81Jah ebrula- nJKDDAJf AIACI: bire bM1ar futbol .a..,..me tıeıgrafta bUe Op an iSi 
resmf ünifermalanmızla gwn•~~ rm. 1 - J!edıenln 0-tlHlar MIH: Bir ftf&, 1 - Kec!er. Bulamk olmqan. ela maıtına.ı wrmell tlft ~-· f.nanbul ~ılıt 1Dtlbtl ...ıat l;P tanıc 
lırerek Alman bandırasma. ,.,mrıtn di· T - Mutafa O&nt: Tlrtt: Safa eeldln e • 1 _Kadın esir. Bir n mı1ı:ı. Maçlara c!a1dbm de.tlbala bqlatiar. 11/21139 Cmnartesl stlnl tltlp ... ....._ 
reğine tob edecektik. Kanumm ift.e fendim. 1- Reftt Penan: Mahur f&l'kı: Bir ı _ 0191. hld M. Batemıert ft an~ wvatmln ta - aMedeNlıı J8Dl ktaN ıws111ttu1 -ve '111r. 
bu merkezde idi. net"e ,.ant. t - Y-rt Amil: Ktmmt fl.rtı: 4 _ 11.aııau. mektebinde lmIMllmlen 19- tu amamnda mecburl lmna ~. RIJuMe ptlrllon Dr. lhbtNım oa -. 

Tahlisiye filikasını tmetmek ftze • ilen sttclde· 10 - 8acleUln KaJD&t - Tnr • tin olanlar - D1ıt!tmet. Her'hWnlf bir •beble ~ i&IDıllll lcah Amt eua. Neodeı Tasnii. Rm& ~ 
1 am ki: ._erim 1DJma bana. tı: llem1etet •· 1 _ KamaradMı1 ptü. eden OJUftC1JJ"G t:ınrletlı., .. lçtn tıtlblnı- 1'l.ruJt Birgen, 1ıı1annr l'ülllılW, lfecdl a. 

re hazrrlamnıştık. "4Y--1D" kemali at 1pn. ti: Konutıma <Mlah a.Ö), 21.ıı: 1 _ VDIJet _ Genı.nll den m•11«1 bir miktar para w alır - tir w Kadir Ozgendell o.ı. idare !ıılı;ıa.' 
aikkatle sanlrp denk yapılması 1hım Bsham, tabYlllt, amblıo - nukut bonuı T _ l!l6z _ Be7U. BaJalı. ıar. tcurmuştur. 
,eliyriu. Makhıell ve piyade dilek - Ulat), 21.30: U1lslk CK'Gc;ilt ~tra - Şef~ • - Yollamak - Bir llJin tbıertnde teTH- Blrlnet. ltlnct Hlden maada, ftmal "" .. Ga1ri federe klUplerde ecnebi 
lerimizl, cephanemizi, et bombahlnmı• Necib Attın>. 1 - Leopo1d • ...-nn me mı etmek. nub ntımlle iti 1!9tlnetl 111 ftl'dır. • 
zı brandad:m mamul torbalua ~rleş • 1Gdnert <potpm1), t - llaıUn Uh1 - ~)- 1 - Baki zamanın tırnK boJMI • b:i 881- Maı;Jarm IOllanda .,mnt bir'" J'lrmS tlctn- tabhyBtlftde OJURCU 0Jftamıyaca• 

betlll' pertal fUmlndn CX..'ellylm fal' ..... • 11 harf et olan ft1 tatam ltlnıelJe. bırtnet "" ltlncf 
tir.mit, elbise1erlmi%f bunlarm etrafı • 1 _ Akıt.er _ Qot>anı abah f&l'kım, 4 - 10 _ t.anın ·dolumundan hmab1anan .,. olan Jtt ta.Jom da birinci Jile otıomata bir Bıltldenbert cp.)'rlfedere• denften ._. 
na sannış ve her torbayı birer battani- Armandola - fapan,.,ı ._ flll'bsı. ı - car- ne _ :aenır. eetnde 119f'rK 'ifil ~. tıtlplertn taıamlannda ecnebi idi.~ 
ye içine koyarak sımsıkı bağlayıp denk ıo 'ftomaen - n.. • - lld, 11&7 - Bir 1111 şıma1 w Nnub ıtsıertntn blrtncDert ikin- OJUDculan da 'ifil "f8l'tlmette , ra. 

Şık. B suretle denkleri gemiye llODl p.rabınm bl'f'8WSa T - Malmer • 1 2 8 4 fi 8 7 8 9 10 el ltinekte 71rmt btr .,. ,mnı lttnd cılan IOll tararls cBedell Tel.,_.. 1 Jnw 

:_8~nrlcen t~dMen "'-bsınm eline Dllltn t6renı. il - llobllıelder - '11rol dalla· t ıa'lnmlar da tlçftnctt lllte* .,. deltftitrtr - POUtı•rtn91!.!-.!!9~ mene~ 
~ ' a-. nnın halle şartı ft danalanndıMı (potpuri). ler 07UD08 OJl'•--ı- . 
geçse blle silAhlarımızm mevcudiyeti ı _carı Rytta't!J. llelodL 10 - Konatow • ı KJIPI' maoıarmm blrtnel "lklnel m. ı- eulann wat profeQonel tetetklmılırdıl ,. 
ula ~Dt elmıyacaktı. Sal ceblerim.ize Rlnd tarlnm. ıı - Lebu' - lift operetinin 8 c;tlneG 1111er arumda ,.pdlr. 8'I ımçlanl& ~!!~ ~~~.~,-· ___ _ 
birer tabanca n solltnmtD da birer nll1arL n.3'>: M!mtk (MelodUer>, 23

: Mtll:tk 4 b1 derece a!an tatnnıar 9çtmet tmdıa, bl - Vlllyet ınzıbat komlQona toplandı 
el bom1'..ası koymtJttt*. Sftvarinin tav-~· ~~: 8an aJw haberleri fi ~~ = :.::=: .. :.~ Diln Vali Muavini Hüdai Karatabanm 
atyest vechiJe tam saat sekizde islrona- • T'üiW.Tİ·~ı;;;-

8 
:C,': AJoQutntn Mile.si ~1Dtıttan IODJ'& 01 - reilllll altınds villyet tmtbaı komllyon• 

ya gitmiştik. Bu 'Y'Oldakt manev:ramızı a. O:,. na~an mqtann huıllıtmı ...ıannda toplanmıfbr. Toplanby• Ktıddehımnıd 
gok büyi1k bir dikkatle yapm.11 ~ bl· lırblJrul Sadi Tek.. 1 tat.sim ederler. Bu suretle t!m1e ktm8eniıl Hikmet Onat. Maarif )(tldilrli, Sıhhat vı 
naenaleyh bizden filphelenen eşhum arb'.!aşları 8 sırtından gec;tnmes. tncntımMte tçtimal Muavenet MildOril ve Nafıa Mo. 
nazan dikkatlerinin celbedflmesini &ı N U R B A B A Q ru:~:'~~:'*.:U:bımunellJflt dilril de iftirak etmiflerdir. 
iemtştik. 10 içinde an'annt bir matine lfb' lfle7lı> dur- 1nzil>at komi.iyonu iki memunm _., 

Ge:m.i•fo, kapta;'jkt~.: bilyük (S.) Atili ltnW WJiks•:;,•te mattadır. 1eatne karar vennlftlr. 
bir mi~afirperver uw~ e karşı • Çlnlllerin hayret veren Numaralar1 Ene~-=~"'"' ıı:ıı.dUtNf ,.~ * KC HDrel n-•hlyette film'•• aetlrtildl 
lanınıştık. Biraz sonra gemiyi glSzden a4 Cam• ,q... ,.a.ıı okur.ca Safi79 ff IR TiYATROSU Halbutl bls, ft1 meNtm .,,.. tarihte ne Maarif Veklletıntn arzusu iizerinı bir 
geçiriyor, müstakbel halt) ganimetinin ls.:.t ps1 ... - eyeti fEH maçıanna bqladılDmz 1f.k1 dellldlr. Ltg .....Aesse.e tarafından sıhhi ve fenni olmak 

1..-b} Tepeb.. Dram a..ı _...., ıuu 
ne SU"!"P.tle eliınize dQ.şeoeltni 111::511 ı . HALK l-PERETI Mt- laat 20.30 da maçtannm bn'banl1 bir lebebıe tehir cuu- üzere bazı filml.ar eetırtilml§Ur. Mekteb 
yorduk Ve bu öyle bir pnhnefti ki a. akpm ANNA KAREN.iN medlll mnllm =·=tln m•nen talebelerine g&sterilecek olan bu tllmle-
<iaha tersaneden denJze atılalı-bir sene m: ıı::-. tlbtlrtl Ol* d.ra boata • rin bazılannm isimleri. sıtma, fmıJI, 
olmuş ve her tarafı, her şeyi, blttOn 1ıe- T A R L A K U Ş U 1 Table tamım cıeraaua ~. 'Rlhmlm trahom, mlkroakop altında vecfzeler, BM'" 
ferrüatı üzerinde inceden inceye işlen- C-rr'DMI fhdh 115 da l.tudaı wldMI ıc.-di m.. tıtıplertn analarma ll!re _. oe1d.f9 ta • Un olimplyadlandır. Bu tllmler lalonu o-
miş ve kusursuz, sağlam bir üıkuna ola :r; ı'o~ BiR IUHASiB ARANIYOR Jln edlrtıl. lDlblnt ~bm fSbolctl ,... lan lllfktd>lere t•VZıl edllmele bqlan-
nk meydana gelmişti. Yavap Leu • 

4
.,.,. rlM ttlN 1 .... ..,. 1 ., t...a Cif'!'""• Dllfbr. 

':I , o,...a ı ,.. ıaa mabram4ur. uema1l?laz 
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Bir gün içinde yalmz 10 dakika 
konuşmaoa izin verilen hapishane 

\Maurice Chevalier, her 1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
dakika ölUmU bekliyen ~M~~~~~~-w~~~d~~M-~-.~-en-~~d~-%-~5-m-un-~~ 

bir harb malOIUdUr metre Lira ~=tı 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) HapiSbanede hilmll ablllmna pterdl (BClffa"lta 1 lftel 18vfscbJ 
iseniz m. bir milddn 10nra .birinci il• müzikhlJD.ere, ttyatro!ara gidiyordu. H!t 
nıf> ünvmıını bahpcierler. olmama Jlfl.mlf olduğu Jftlerin haYlll• 

Cumutesi giln.leri ölleden sonra ve 
'az.ar sabahlan müsaade eıiilen 90Cuk 
oyun.lan nevinden oyunlar vardır. Bun
lann miiddetleri de çok, pek çok losadır. 
On dakika içinde ne yapılır? Gazete yü
zü görülmez. Mecmualar yasaktır. Dışarı
da ne olup bitti~ belli olmasın diye ... 

Arasıra gösterilen fHm yegane eğlen· 
eeyi teşkil ed~r. Filmde bütün mahkum
ların uykusunu geti-ren bayatlaşmış ope
ralardır. 1938 s~nesi içinde belli ba~lı i~<l 
film seyreyledik· B!ri cTayyare kahra
manları:., diğeri cBeng:ll mızraklı süva
rileri. filmleri idi ... 

Fakat btr gardiyana ceva.b yerdiğiniz m tenetm. ede edı ölmek arzusunda idi. 
veya nizama kup n ufak bir tlarekette Bu m.rada tekrar yava, yavaş çalıpna• 
bulunduğwıuz takdirde hiç mesabesinde ğa b&fl.a.&. Eski muvaffakiyetini tekrar 
olan müıaadaıtaıı d.a istifade edemezıi· elde &fti. Hollywood'a kadar gittiği. oN· 
niz. Daha atırca btr kabahat lfledjJim da pek blıyük 'bir muvaffakıyet kazan
• yani elinizde bir ıazıte, mektub parça- dığı herke.çe malftmdur 
sile göründüğünüz. bir arkadqınızla kav· Bugün. Maurice ChevallM, dilnyanm 
ga ettiğiniz. takdirde liıi derhal cüçüncü en çok sevilen un'atkArlanndan blrlclir. 
rütbe. ye kaydederler, bu takdirde artık Sahneye çıkınca lf!T'ek arkadaılannı. ge
nefes almak bile imklnsız olur. H1p!sha- rekse kendisini 88y!'eden halkı ırilrllkler. 
nede hücre değiştirilir. Bır kişilik hücre- P'akat ... Sahneden uzaklaşır uzaklaf11l&Z 
nin meşhur 1t:ıp1sı açılır. Günde ancak kaşları çatılır, ~\eti diltillr ... Artık g01. 

Gerçi muhaberat ile dersler verilmek· bir defa yemek verWr. mez... Adet! llkırd'ılannı hesab ederek 
tedir. Fakat bu da hapıshaneye merbut Karanlıkta yirm.i dört saat söyler. 
bulunan bir daire ile! .• 

Hapishane papazı 'Wav.mP. Hunter mah· ayakta Maurice'fn yansından bahseyledit. 
• • • Bu hususta blras izahat verelim": 

kUınlara yardımd:ı. buJunmuş ise de bu Bir kişilik !ıücre çok müthlt bir şey· 
adamın gardiyanlar lehin~ casusluk et- dır. Kapı ve duvarlan siyaha boyanmıf· Göğmlne isabet eden şarapnel kalbinin 
tiğini bütün mahkftmlar anlamışlardır... tır. Hariçten en küçük bir ziyanın gir· -pek yakmındadu'. Ameliyat bundan do-

Haff ada b'r ~anyo ! rnesine imkAn yoktur. Akşam olunca iki layı yapılamamaktadır. Gene bundan do-
. . .. .. battaniye fırhtıhr. Yere bunlara sanla- Iavıdır ki doktorlar kendisinP. sert hue-

Hapıshan~~ın en kHçıık avlusu~u top 
1 
rak yatılır. Yatılabilir ise! ... Sabahleyin h11eri meneylemektedirlM. Her on bec; 

oyuncuları ıçın ayırmışlardır. Domı~o ve bunlar çekilir, alınır. Mahpus g-Jndüzleri günde 1bir röntgen yapılmakt1 ve bu N· 

ptranç oyunları da vardı: am~a lakır~ı ayakıta durmağa mahkfundur. Çünkü ye- retle şarapnelin yeırini değiştirip delif-
etmeden bu oyunları oynamak ır.sana bır ri.n çimentosu buzdan farksızdır. tirmediği anla,ılm.a'k.adır. 
işkence gibi gelir ... 

Haftada bir banyo yftpılır. Öyle bir Yemek günde dört dilım ekmek ile bir 
banyo ki! Sormayınız. Bu banyo sıcak şişe sudan ~arettir. Uç gün bo~na bu 
duştan ibarettir, gardiyanlar dışarıdan ye~k v:ı-Uir. Dördılncü gün oğl~ Y~
nezaret ederler. Bulundukları j"er açı'lt ıı:eği gelir. ~u yemek mahpu!a büsbu· 
olduğuMan sıcak duş yaparken mükem- tün fena gelır. Çünkü ekmek ve suya a. 

Bundan dolayı birden bire coşan Mau
rice do«torlartn tawiyelerlnı, hayatmm 
darma bir te~did altında bulundutunu 
hatırlayuıea nefesinı kaybeder ... 

mel surette soğuk t:ı alırsınız. lışrnıştır. Bunlardan sonra bu yemeği 

C 1 
yer yemez bir daha ekmek ve 111ya kat-

İşte bO.yük bir ssn'atk!nn cmeı'ud> 
sanılan haya tının içyürll ... 

O.T. 
eza ar lanmasma iınL"<an. yoktur. 

~afta:nm 168 saati vndır! MahkUm 160 Mahpus bağırıp çalırır lıe vaziyetini şet içinde sorar. Zindandan çıkan doğnı-
saatini kapalı geçırir. Bu 1!;0 saatten 111 büsbütün fenala.,tırmı.ı olur Giıieceği dan doğruya hapimıaney9 gönderilmez. 
saatinin 1ıücr~de geç;rilmesi mecburidir. yer zindandır. Bu zindanlar toprağa ka- Bir müddet tek ldşilik hücrede kalır ... 
Bu hajtldıanenin mutad programından zıl.mış bodrumlardan ibarettir. Eski bir Bu zindan ve hilcreler yüzünd~n deli ., 
başka bir şey değildi-:-. İspanyol hapishanesinden kalma denU- lan birçok biçal"eler vudır, tanıyonım. 
Prograım harfiyen tat~!k eoilmektedir. mektedir. İçeriye hiç ışık girmez. Soğuk- Hü1Asa Alcatraza diişmek fellketin~ 

En sağlam iradeye malık bulunan mah- tur. Müthif ri1tubetlldir. Mahpuı deli ol- uğrıyanlar. kendilerini ölmiiş saymalıdı:r 
~mlar bile bu program:ı dayanamazlar. madan kurıtarılıp kurtanlmıyacağını deh- lar ... Onlar için kurtuluş çaresi yoktur.: 

TOrkiye CDml1ur·yet Merkez Bankası 
18 - Ş11bat - 1999 Vazigefl 

AKTİP PA8tl' 

f(.ua: 

Altın: ean kllogram 17.159.993 
BANKNOT 
Ul'AKLIK 
D.ıılldeki Muhabirler : 

Tirit Urası 
Hariçteki Muhabirler: 
Al1.ın: Safi kilogram 9.054.6H 

Altına tahvill tabll seı best 
dOvtzler 
Dlfer dövizler " Borçlu kllrlnl 
balı:11eler1 

Hazine Tahvilleri : 
:Qeruhde edilen evrakı nakdiye 
brıılığı 
kanunun 6 - 8 lncl maddele
ıtne tevfikan hazine tarafınd.ı.n 

Y&lı:1 tediyat 

Benedat Cüzdanı : 
ttCARİ BENEDAT 

J'.lham ve Tahvilat Cüzdanı : 
<Deruhde P.dllen evrakı nak· 

A - (diyenin karşılı~ Esham ve 
(Tahvtılt ltibart kıymetle) 

8 - Serbeat. uham ve ıahvlllı 

Avanslar.: 
Bazıneyc ıoaa vadeli avanl' 
Altın ve Döviz tlerlne 
Tahdit üzer1De 

u;,.ec1ar1ar : 
Muhtelif: 

24.136.902,95 
15.570.736,-

1.360.408,38 

479.379,25 

12. 736.033,33 

45.840,14 

11.375.034,86 

158.74'8.563,-

16.397.316,-

83.550.408,86 

40.881.608,39 
7.922.942,16 

255.000,-
206.503,20 

7.897.877,75 

I 

Lıra 

41.088.M7,ll 

Sermaye: 
İhtiyat Ak~I: 
Adi ve teTkallde 
Husuat 

'79.3'11,111 Tedavüldeki Banknt'fla~ : 
Deruhde edllen enakı nakdiye 
Kan1&mm 8 - 8 inci maddeleri 
ne tevtıtan haı:.ne tarafından 

Tlkl ted17at 
Deruhdt edilen Hratı nakdlJe 
bak11eat 

2U58.911,11 KarşılıiJ. tamamen aıt.ın olarak 
1Uıveten tedavüle nzedllen 
Reeskont nıukabW lH.veten teda. 
Tazeci. 

Türk Lirası l\ıleyduatı : 

H2.351.24T.- Döviz taahlıüdatı: 
Altına tahYUl tabll dOmler 
Diğer dövizler ve al&r.at.ıı &J1r1nl 
bakiyeleri 

13.550.408,&e Muhtelif ı 

48.804.550)11 

8.359.380,91 
4.500.000.-

11.337.378,4' 

L!ra 
15.000.000,-

1.712.234,11 
6.000.000,- 8.712.214.11 

158.748.563.-

16..397.316,-

H2.351.247,-

19.000.000,-

35.000.000,- 198.351.HT~ 

22.888.m,21 

1.748,83 

23.392.709,21 23.398.461,M 
88.207.717,31 

YekU. 364.607 .305,'11 
38UO'UOl,71 

1Temmuz1938 tarihinden itibanm: 
lıkonto haddi % 4 Altın üzerine &T&DI % 3 

Türk Hava Kurumu 
Ankara şubesinden 

I TASHİH • Dıinkil nüshamızdı nep-edUen 

KARADENiZ ORMAN iŞLETME 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNiN 

!nce ve kalın ~ kayq 2400 Sif 4320 324 
I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukanda yazılı kayışlar açık eksilt

meye konımlf w muhammen bedeliyle teminatı akçesi hizaluında gösterilmif-

tlr. 
U - Eksiltme 27 /2/939 tarihine rastlı yan Pazartesi günü saat 14 de Kabatq.. 

ta Levazım w Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
fil - Şartnameleri parasız olarak hergün SÖZÜ geçen §Ubeden alınabilecelt 

lf.bl nümuneler de görülebilir. 
IV - İsteklilerin eksiltme g:Jnü muayyen saatte teminat paralariyle birlikW 

mezkftr ko?W.yona gelmeleri illn olunur. c852:ıt 

~ 

Malın cinsi Mit. Takr. Vıt1ıidi 'Muhammen B. Sntış sureti Muv. Tem, Sutl 
Lira Kr. Lira Kr. 

Eski çuval 
parçalan 41000 kilo 2460 - Açık arttırma 869 1' 
Muhtelit renk· 
11 yaldız 200 • 200 - Pazarlıt 80 115 

I - Yukarıda cins v~ miktarı yazılı iki ka1em malzeme ayn ayrı hizalarmııı 
da gösterilen usullerle satılacaktır. 

U - M~ammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında g&terilmiftt,I. 
m - Arttırma 6/3/939 tarihine rastlıyan Pazartesi- günil yukanda yazılı ..,. 

atlerde Kabatqta kain Levazun ve Mi\ bayaat Şubesindeki Satış Komi8yon\IDl'o 

da yapılacaktır. 
IV - Çuvallar he<gün Paşa bahçe Is pirto Fabrikasında ve yaldız nümune-

leri de sözü geçen şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin artttrma için tayin edilen gün ve saatlerde % 15 teminatla 

rilt birlikte mıezkd.r komfsyona gelmPleri il.An olunur. c94h 

~ 

Cinsi Miktan Yok tartma Muham. Bedeli " 7,6 te- Ekllltıu 
kablltyett Beheri Tutan minat ıaatl 

Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

Kam, on 2 adet S ton 2400 .- 4800 .- 960 .- 14 
Satış kamyonu 1 adet 2 ton - .- 8100 .- 232 .50 14.80 
ArHp sahunu 3000 Kgr. 56~ .50 42 .19 15.15 

I - Değiştirıilen fenni şartnamesi mucibince 3 aded kamyon ve yine şartna• 
mesi mucibince 3000 kilo arab sabunu ayrı ayrı açık eksiitme usulile satın alı

nacaktır. 

U - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalaımd'.ı gösterilmiştir. 
fil - Eksiltme 9/3/939 Perşembe .f.inü hizalarında yazılı saatlerde Kabatat

ta Levazım ve Müb:ıyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler hergün sözü g~çen şubeden alınabileceği gibi kapalı aaU, 
kamyon pllnı da görülebilir. 

V - İste~rin tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenın.! paralariyle ~ 
likte mezkllr komisyona gelmeleri ilin olunur. cl082> 
----·--------------------

KOLINOS 
kullanınız Lezzeti 
hoş, dişleri inal 
gı bi parlatan Ke>o 

aaıiapdl& 

Dlf MACUNU 
llnosu dQnyada 
milyonfarca zevd 
seve seve tuııam. 
lar. TQpQn muhte

viyatı teksif edilmiş olduğundan uzun mQddeth iUiyacınızı temin· eder. 
Bü.yiik tipü d, küçük tipü !Z,5 kuruştur. 

--~~~~~~~~~~ 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
İdare~~ Eı~ehi~e b~lunan yol a telyesi kantarlar şubesine, qağıdatl 

prait dahıiinde 23 tesvıyecı, 1 tornacı. 1 plAnyacı alınacaktır. Yapılacak dene • 
mede muva.ffak olacakların efradı ailesi ve zatt eşyası Esk~hire kadar idne 
tarafından meccanen nakledilecektir. Taliblerin evrakı müsb!telerile ve en 
U5 Mart 939 tarih!ne kadar zat işleri müdürlüğümüze müracaat etmeleri, ede:': 
7ecek vaziyette olanlann mektubla baı; vurmaları lüzumu ilan olunur. 

Umum Müdürlü 

1 - Türk olmak. 
2 - San'at mekteblerınden iyi derece ile ve tesviyeci olarak mezun bulunma 
J - Zabıtada sui hale kayıdh olmamak. 
f - Yapılacak nazar! ve ameli denemede muvaffak olup fızla talib arasmda 

25 nci derece alabilecek tekilde kazanmış olmak. 

15 - Yapılacak denemede muvaffak olanlara kabiliyetlerine göre y"ız nr.,. 
kadar 6cn!t verilecektir. 

9 - İsteklAeıin askerliğini yapmlf olup otuz yaşından fazla olmaması llzım. 
dır. (&12) (1117) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Kurumumuz talebe ve müstahdeminin iaşelerinden aşağıda isim ve mikduı 
y~ iki grup erzakın 9/2ı 939 _'Perşembe günü ihalesine istekli müracaat etme 1 

dilinden 'JJJ/2/939 Cumartesi gunü hizalarında yazılı ııaatlerde Rektörlük bina• 
amda mütetek.kil komisyon tarafından tekrar açık eksiltme yapılacaktır. 

Etmek 

Uüumru baht 
Torik 
Tavuk 
Hindi 
Yumurta 

Mikdan Muhammen Teminatı 
fiatı 

41000 kilo 9,75 299,82 

2000 kilo 50 Kr. 
1000 adet 70 • 358.66 
1500 > 55 • 
1000 > 130 > 

20000 > 2 it 

c603• cl170. 
İhale günü ve saaU 

2:J/2/939 Cumartesi IODi 
saat clb de. 

~/2/93P Cumartesi gdn6 
saaı cl2> de. 

1 - Ankara merkez kazasının tayyare p.iyango biletleri satışının milteaddld 
bayiler marifetile idaresi kararlaştırılmıştır. 

2 - Bu iş hakkındaki şartnameyi her talih şubemiz kaleminden i.ltiyebilirler. 
8 - Tek.lifte bulunabilmek için taliblerin asgari on bin liralık nakid yeya ban

ka mektubu veya arttırma ve eksiltme kan"ununun kabul ettiji elham ve 
tahvilit vermeleri şarttır. 

hissedarlannı lçtlmaa davet illnmda lir- -----------------;-------------
ketin Merkez ld.arHı 1ıtanbulda Bıhçe- Belediye Sular idaresinden : 

' - İhale kapalı zarf usulile ve arttırma, ekailbne kanununun tarifatı daire· 
lln.d'e ll/Mart/1939 Cumartesi günü saat on altıda Ankarıda Genel meı·kez 
binası dahilinde şubemiz idare heyeti huzurunda yapılacaktır. 

1 - Bu 119 tallb olanların ihale gününden bir gün evvel yani Cuma IÜJıÜ saat 
cm attıra bdar teminat ve teklif mektublanııı &Jft a,n sarf lçciainde 
olmak ü:zere bir ıarfa koyarak makbuz nmkülli fUhembe verme1illi JA. 
andır. Bu ıaatten sonra verilen teklifler b'bul ~. !MI) .(977). 

kapıda 4 c(1 V AKiF HANINDA oldutu Kapalı zarfıa münakasa flAnı. 
yazılaıcakk@n sehvi tertib olarak (3 Gnd1 ldaremlzıce muhtelif kuturda cem'an 119842 kilo yuvarlak betonarme demtrt 
Vakıf Han) 1&klinde dizilmlftirı tulıih kapalı zarfla mtınakua ınıretile ıatm alınacaktır. 
olunur. 1 - Bu if için tanzim edilen ıartname İdaremiz Levazım servısinden param 

.......... ----.,-. -· --·····-------- olarak a}mabillr. 
Son Posta M•tbun 

M8fri1at Müdtlril: Selifll Ragap a..., 
IAJllPLmds S. Ban> •MBÇ 

~ Arem VŞAKLIOlli 

1 - Şa.rtııameye göre tanzim edilecek kapalı zarflar iha~e günü 20 Mart 989 
Pazarteal gllnü saat on beşe kadar Taksimdeki İdare Merkezimizd~ M" d- · 
--·n_,.;. 1m Jul B - u urıyete .• 96__.... o ı JW'. u aaatt.en sonra aetirilecek zarflar itat'iyyen kabul edilmes.. 

cll35• 



Havalara Güvenmeyiniz 1 
Hafif bir üşütme, mülıim lıastalıklara kapı açabilir. 

Halbuki alaca .,mız bir tek kaşe 
~~~~~~~~~~~~~~ --~ 

-- . , __ , : .. ;41 
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Vücudü bütün bu tehlikeler
den sıyanetle Gripi tedavi 

ve ağrılan izale eder 

GR N • 
1 

• 
1 p 

GRiPiN soouk, algmllğı ~e nezlenin 
bütün aQn ve sızllarm kat'I devasıd1r. 

Tesiri anidir. Terkibindeki hususiyet dolayısile kalbe, 
böbreklere, mideye hiç zarar vermez 

Llzamuda glnde 3 kaıe abnablJba 
Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve benzeri vardır. GRiPiN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddedllltz 

I • , . . . . ... , ~ . 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
••sirop Pectoral,, 
Eakl Ye yeni b&ttha lkdrlklert 
ıeçlrir. balgam .akttırnr, bl'ODflan 
temizler, nezle ye piptea korur, 
ı&iDlleri uyd ol•n•aıa billı•ır· 

faJUI taYaİJedir. 

INalLlz KANZUK ECZANUI 
BeyoOlu lstanltul 

Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvalann g(bıelce yıkanma. 
masından, içilen sulann temiz w saf olmamasından hlsıl olan 11<>lucan 
dediğimiz barsak lrurdlan en muzır hayvanlardır. Bunlar ince barsa • 
ğın iç zanna yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle ço
cuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızldt, hazımsızlık, bnn ağnlan, karın şişmeleri, bu • 
run, makat kqınması, ishal, oburluk. b9f Mnmesl. salya •kmul, aar'a
ya benzer sinir halleri, gece korkulan, görmede, işitmede bozukluk hep 
bu k-.ırtlann tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BISKOVITI 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve 

itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklannıza senede birkaç 
defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 
DİKKAT : Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmeae 

çocuğunuzda solucan olmadığına itimad ediniz. Sıhhat Vek&-leıinin ree
mt müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutulann içinde yazılıdır. 

Kullamf tarzı: Bir bisküvit o6El1 ile beş müsavi kısma aynlımştır.Bil· 
yükler: GeN yatarken iki kutu bisküvit, çocuklar: 10-1 S yaşına kadar 
bir tutu, 1 O yaşından aşağı çocuklara her yq için gece yataıbn bir 
çizil blsküvit verilir. 

J'iatı her eczanede ZO hıuttiir. dnD'r> tamfne dMat. 
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691 .... DIKKA T 4ml_... 
APIKOGLU 

SUCUKLARINI 
t.rclb ediniz. 

Hallı toyun ·ye sıgır elinden ma
muldtır. Bııtnn bakkallarda satılır. 
Taklltlerlııden sakınınız. 

imalathane : Maıtepede 
Telefon ı 24340 

ilan Tarifemiz 
Tek ıtltun antlrnl 

sahile 400 hnıı 
aahile 250 ,, 

Opınca aahil• 200 ,, 
Dördinci aalaile 100 ,, 
iç aahileler 60 » 
Son .alaile 40 » 

Muayyen bir miiddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilin yaptıracak· 
lar aynca tenzillth tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Ta~ yanm 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpif edilmlftir. 

Son Posta'nın ticari !l&nlan:ıa 
aid i§ler için fU adrele müracaat 
edilmelidir: 

SiNiR •••. 
ZAMANIN HASTAUlill>IR. 

BiP kattk 

SiNiR A~RILARı t ASABI ôKSOROKLER t 
BAYGINLIK t BAŞ DôNMESI t ÇARPINTI 

Ve Sinirden ileri Belen BOtGn Rehataazltkları iyi EdeP. 

NERViN TAnı BiR UYKU 
TEMiN EDER 

Güzellikler ••• 

Dünyada mevcut 
bUtUn pylerden 

UstUndUr. 

Onu koruyunuz 

~REM PERTEV 
Sizin bu yoldaki mica
delenizde kendisine iti

mat edilebilen • 
kUweW YMdad& 


