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' Yazı itleri telefonu: 20203 PAZABTF.Si 8 - ŞUBAT 1939 İdare itleri telefonu: 20203 

ltalganın isteklerini bugünlerde 

Müstakil meb'us 
namzedleri 

Partinin seçimde müstakil 
namzedlere yardım 

etmesi kuvvetle muhtemel açıkca ilô.n etmesi ·bekleniyor 
MUSSOLINI HARBi GÖZE ALACAK MI? Ekser vilayetlerde seçim defterlerinin tanzimi 

~ tamamlandı, defterler teftit heyetlerine verildi 
lZiyeti tahlil eden Londra ve Paris gazeteleri: "Bizi bekli yen diplomatik Ankara• 8 (Husual) _ Ylll,etlerda I 

imtihaa çetin ve tehlikeli olacaktır " diyorlar ae• maıamata göre f!ber. yerlerde mM> 

BtıvG Fa,ite meclMlll Jlw I"'* rfW•ı•t• W' &ıojttlrJMı. 
~ S (Hususi) - Siyuf mahfel • 1eıde Jaıt'! bir elen.,.. girecek w >. .. 
~ hüküm aüren kanaate göre, J"ran- rupa l>uJaranh .. tııer 19Çirecelr:tir. 
'7 İtalyan ihtilifı önümibd.eki p· (Deftml l l iad .,tada) 

Belgradda buhran 
Yeni kabinenin 

muvakkat olacağı 
bildiriliyor 

Buhran seyrini takib 
etmektedir. Maçek 

Seıgrada davet edilmedi 

~~rad 5 - Ayni zamanda YugoelaT 
~b ıkal Birliği partisinin buhrıll} olu 

'i ~ buhranı seyrini takib etmektedir. 
8,, enı kabineyi teıkile memur edilen B. 

etk()V· 
~ ıç bu sabah Senabo başkanı ıto -
t.fu,~ Radikal Birliğinin Sloven ıefleri, 

Utnanların Şefi Mehmed Sapaho 'ft 
--..._ (Devamı 11 inci ıayfada) ~ 

9 

Beşiktaş -Vefayı güçlükle yenebildi 

IJefllctcf • Vefa tlMIÇttl clata ~"" btr "'""'4f 
(Ug m.açlcınna al Sl8a ve na.ıtr ı *' _,.•ıdlw.J 

---------- ua ~ tçtn hazırlanmakta olu def • 

Denizbankta 
bazı memurlar 
açıkta kaltyor 

lkbsad Vekili Ankaraya 
döndü, yeni kadro 

hazırlandı 

terlılrin tanzimi tamMDJmnuf ve detter· 
l• teftit tıe,-etleriııe verilmiftir. 

Mtlltaldl nıs ! ıller 

A*ara I (Busuat) - etımh~ Halk 
Parti.mm bu .eçimdlt de bazı villyet • 
lerde ebik namaed g&nermell 'ft bu sunt• açık hın.kılacak yeı'lerde ma.tatil 
nlllDZll!ldlerin kazanm.ı.-a yardım rf • 
lmiıllll kuvvetle muJaWaeldir. 

Bl7lk Km"llltay 
Ankara 1 (Huaust) - Partinin Bnyilk 

Jtunıltayı Kayı.ta topl•nmata davet e -
cllleolldir. Kurulıtayda ınüzak.,. mn • 
zuunu tetldl edecek Parti teftill!ı dilek
~ t-uf oıhmmakta Ye Parti ntamu-
118inde ,...ıaoat deiifiklikl.. daiı' P_.,. a.uı Sclcnteri DoloCof> 1'ikri Ti.zer 
IJllDje Uzlrlanmütadır. miltaleelın IOl'ulm\lftlı. Valilerin büyük 

Vlllyetlerde pare •211•.... bir tmDı eeıvablannı vermiflerdir. Ek • 
Ankara 5 (Hwull) - Valilerden~ wWjet Parti Nıfkımhjı ile valililin ay· 

,. .... Puti b•mJllmul n'll!ılr • • at pin+. blrl-.mameei mütal•mnda -
dıM1M9 blıp lnlmeeee .... ±lnH dır. 

C:MESELELER::::J 

lstanbulun et hikiyesi 
Palıalılılc fJe ucuzlulc nisbi ıeglerdir. Memleket için 
pahalı fJega ucus olarak bir et, bir ekmek, bir sebz• 

m•sele$i goktur. Etin bir fiat meselesi oardır 

Yazan: lubittiı Birgen 
Dduad VMl6 HG.mı Çalw Tü:rlbn bil' eeMdenberi t..taııbulda bir fjatlan berinde ağırlık yapan bazı m .. 

_, ____ <Y_ ... __ 11_.__~ et lıildyee var. Guetelerde hema 1aer - raflan ortadan tenzil ettı ve etin dl• u • 

Hariciye Vekili 
Belgrad ve 

Bükreşe gidiyor 

gan w meaele,e dair bir haber okunur. euzlamamnı lltedl Ancak ucuzlatılması 
ıı-ıe ,udur: İatanbulma etı daha HU arzu edilen had, yapıla:ı masraf tenz11i
yem..UU Wteyen hükftnulıt. bir aralık et [Denma Ddnel •yfada Beqia sü&ununda] 

İngilterede tethiş 
hareketi genişliyor 

Ciddi bir mahiyet kesbeden tethiı hareketi karıısında 
bütün polis teıkilib faaliyete geçti 

Lond.ra 1 (Husu • 
ti) - Irlandah m~f. 
ritlerin faaU1eti güa 
da ,anı artmakta • 
dır. lngilterenin mtı· 
hlm flhirlerlade ele 
ahua .W tedbirle • 

re ratmen. Mr&rell • 

gts baftlltlann ardı 

ıı..llmemektedir. 

Ciddi bir mahiyet 
keııbedea ba tethif 
hareketi karp1mda. 
bdtin poU. organla • 

n faaliyete ı~miı • 
lerdtr. 
DWı aece d• c, • 

Ş«krl s~ WllWT uıatazalann • 
Anbn 5 (Huswıt) - Haricl7e Vektll· da t yangın çıkmıf · 

mt& ŞC1btl Sariıeollu'nun aJDl oa alta - tır. Bu yangınların, 
anda B41r:Nfte .ttedllcek olo Balkan yanpn çıkaran bom • 
harici,. nazırları içttmama liderken Bel balar yüzünden vuku.a 

ca.- u ... ..,._, ,.r+A.., telrtedjr. 

Sem g(lftlmf.e Mançut~ itıjilcik nPtice ıit1de çı1caft 
11angmlcud4tı bt ri 

ı•lmiı oldutu ( Atef süratle söndürü"!müştür. Hasara\ 
(:0....... l l iMi _,,..) 



.. 1 Sayfa 

Her gün 
-····-

/stanbulun 
Et hikayesi 

Hükfunet, bu işin yürümediğini, .sözil· 
nü. piyasaya geçiremedi~ini görünce, İs
t:ınbul belediyesini koyun tüccarlığına 

sev'ketti. Belediyeye İş Bankası kocaman 
bir kredi açtı ve bir günöc bir belediye 
memuru bir koyun tüccarı oldu. Bunun 
vereceği netice de malfımdu. Halka fay
dası olmıyan bir belediye zararı. O da 
oklu ve hala da bu gayritabii vaziyet de 
vam ediyor. 

Bugün ortada bir ziraat kurumu var 
ki et piyasa.'"ile Türkiyeni.n her tarafın • 
da rnOcadele halindedir. Neden? Kurum 
eU ucuzlatmak istiyor da ondan. Et ucuz
luyor mu? Hayır. Ne oluyor? Koyunlar 

Resim il Makaleı 

Londrada Duke Y. Yock tiyatrosu ba
le artiırt'lerlnin hepsi Çipten yattıklan 

~"'in. mutad oyun Terllememiş, seyirci -
lf're paralan iade olunmuştu-:. Fakat bu 
artistlerden Madam Lameru, hasta ol • 
nıasına rağmen ertesi günkil iki saat sd· 
ren tenmlde 14 muhtelif dansı arkası a~ 
kasına yaparak, san'atine olan aşkını bir 
kere daha göstermlft\r. 

SON POSTA 

Hakiki his, yapmacık hareket ::2 
= 

Londrada uzun 
Tilllü şapkalar moda 
Londrada yeni 

çıkan ıapkalann 

tülleri tA bele ka· 
dar gelmektedir. 
Bunun için de ga
vet nadide, en g(l
'el tüller aran· 
maktadır. Aranm
ca da erkklerir:. ke
selertnln ağızları
nı daha fazla aç
maluı lhzım ge!
mektedfr. Uzun 
boylu, zarif ge™) a, ... ,;,~~~~i?~-~ 
kızlara pek yakı • 
şan bu §apkalanrı 

bir hususiyeti d8ı 
giyenlere gayet ır.a. 

Remıini ıördüği.jnüz, ell gözltl 18 yaş
lanndaki pnç kız bir İıııailiz,dir. Bütün 
aklı, fikri. emeli, arzuau Almanya baıve
kili ile evlemnktir. Alrnanyaya gitmek 
tl:ıere pasaport almak niyetile Loııdraya 
gelmiftir. Fak.at yapnın 1d1çük olması do· 
!ayıstle, bir takım idarl mll9ldll.lwle kar
ftlqmaktadsr. 

- Ne yapacak, edecek, Hltleri yakın
dan göreceğim. Onu, aeali sinemada gö
rerek kendisine Aşık oldum. Bitler bana 

evlenmeği teklif ederse, hemen kabu! e
deceğim. diyen Mia Coys, Alınan başve
kiline bir mektub yazarak kendlsile gö-

rü§l?lek .istediftni bUdinnl§ in de, Hit
lerden hiçbir haber çıkmamlfbr. 

13 gaşında bir paten 
harikası 

Sözün kısası 
-····-

Hüb sada 

E. Talu "b" gellt 

S ureta ehemmiyetsiz ~ı ı 

. amma, 1stanbulun Belediye 1~' 
iJJ' 

rinl idare eden yeni zihniyet ha~ı~d.a .P" 
sana bir fikir verebilmek için kilid:r: ~ 
ha bayramdan önceki gazetelerde ıkı 
çük haber gözüme ilişti. 

d' Biri, önümüzdeki yaz açılacak olan :1 
ııf z hamamları hakkında simdi den teda ... 
alınmakta olduğu, öteki de Adaların JllU~ 
ınin su meselesini mevsim gelmeden b 
letmek çarelerinin derpiş edildiğidir· 

Bugüne kadar biz buna alışık değil~ 
Deniz hamamları ve pIUjlar, gazetele b~ 

d. e 
daima bir yaz mevzuu olurdu. Bele ı)' ıdlı 
işle, Haziranda iştigale başlar, Temrnu • 
Ağustosta devam eder, EylUl nihayetuı~, 
de, hiçbir neticeye bağlamaksızın ,sell 
atiyeye terk> ederdi. 

Adaların su meselesi de böyle ,ol~ 
Mevsim gelip te, o güzel yere tebn&.ı 
vukubulur bulmaz. şikayetler, ferya ~ 
da beraber ba§lar, Belediye, efkar .. uflla• 
miyenin suallerine, istizahlanna: ,fnş 
lah!. Maşallah!.> la mukabele eder, ko~ 
yonlar kurulur, tetkikler, müşaver~~ 
müzakereler yapılır, enıne boyuna o 1' 
lür- b1çilir, tomarla dosyalar tutulur , 
nih,ayet, Adadan fstanbuıa ters y'Jzil~e,, 
kın başlayınca, su mese1esi de ertesı 
neye kadar uykuya yat:ırcıı. 

Yurdun ikinci şehrine merhamet ed; 
cek büyük zevatın iş başına geçınelc~d 
kadar, on iki yıl bu, böyıece, halkla a 
eder gibi devam etti. 

İfte onun içindir ki, o dediğim küçii_~ 
havadislere benim gibi büyük ehemtn1 J 
atfedenler çoktur. Zira bu ekseriyet Y ~ 
rejime candan bağlıdır ve ciddiyet it 
iman etmiştir. Bilir ki. cilmhuriyet b 
ktlmeti savsaklayıcı değıl, başarıcıdıt' 
cBugünkü işini yarına bırakma> düst" 
runun bile onun zihniyetine g3re nolc~ 
olduğunu, ve bunun cbugünkl işin dil: 
den tasarlanmış. hazırlanmış olsun!> şe. 
!inde umdelerinin arasına girdiğın! o e~ 
seriyet bellemiştir. 

ol' En ufak bir iz, onu bundan dolayı 
vindirir, kalbini ümidle doldurur. 

Doktor LUtfi Kırdann Belediyenin ~ 
şma gelişi İstanbul halkını çok sevind1~ 
di. Onun işleri kavrayış tarzından so~:1' 
ümidlere düştü. Ortada, patırciısız. gurtlı' 
tüsüz bir faaliyet, bir mücadele g5 
çarpıyor. sf 

On yılda memleketi sıtmadan kurtnr il' 
Büyük Başvekilimizin kıymetli direlct 

!eri ile, Belediye Reisimizin bu yaz ıPt 
h:l İstanbullulara, tarihe geçen me~· • 

[Mecidiyeköyü sinek salgını] nı unuH11 

racağından ümidvanz. 
Sokaklanmızın ıtamir görmeğe başlt 

dığını. adetfl heyecandan nemlenen g; 
lerlınizle görüyor. temiz kaldınmla 

daha çevik adımlarla yürüyoruz. sum o nisbette gön<il alıcı bir eda ver· 
mekte, etraflannda gayet çekic1 bır ha
va yaratmaktadır. Şapkalar.• konan tül
ler, ekseriyetle dantell ve tilllerilc meş
hur Belçikadan getirtllnıekte, ve türlü 
türlü renklerden seçilmektedır. 

fstanbulun üzerinde yeni bir ruh. b:. 
zihniyet hissediyoruz. Ve bu, hükCırllB.,, 
mize karşı şükran ~uygulnnm:w taıcvir 
edi~r. J 

13 yaşınd11 olan bir İngiliz yumurea- Yazıma başlarken zikrettiğim iki ufs. 
ğına, paten harika.sı 1mıi verilmekte, hadi.seyi yabana atmayını1H Bunlar blrtf 
hünerce lllqhur yıldız Sonya Heni'den (ht1b sada] dır. Ve nasıl ki, insanları~ 
üstüı, olduğu iddia edilmektedir. O - ribirlerinden bazan küçücük ihmaller 

1 S T ER 1 NAN, 
Bir meslektaşımız bayram tatilini Büyükadada geçirmiş. 

kai:iığı otel ık.inci aınıftır. Kalorifer arnmayınıı. Odalarl!:.· 

da sıcak, soğuk akar su da bulunmaz, suyu güğümle taşır
lar ve yilzünüzü k!senin içinde yıkarsınız. 

Arkadapm.ız otelin sadece yemeğinden memnun, hi~ ol 
mazsa bu (!t!Zlntiden az masrafla çıkmış olsa, o da yok. Öde· 
diği para günde 5 Türk lirasıdır. 

Meslektasımız bu parayı ne beynelmilel piyasaya, ne de 
kendi vaziyeıimize uygun bulmuyor, haklıdır. 

iS TE R 1 N AN, 

nun göze görünmez 2lerreler kadar ha- zakla§tınr ise, bu gibi hnb sadalar, ha11" 
fif rüzga:-rla sallanan kamışlar kadar 1ı allmetler de, milletle hükfunet arası" 
zarif, Iatif oldu~runu, insan ~zünün c.Ia hiç filpbeaiz yakınlık hisıl eder! 
takib edemiyeceği kadar çevik, atik ~ 
bulunduğunu söyliyen, Sonya'yı da ye- .,.-
tl~tirmis olıın antren&-n, geTlf; kızın • / 1 , , 
Sonya Henl'den daha iyi patenle kay-
dığını beyn etmektedir. 

Harika kızın ismi Hazel P'rımkHn -
dir. 

Biz bir müddet evvel bir ~ ~ Avrupada bir aanatO!"
yom aramak mecburiyetinde kabnıJt.ık. Bavyera Alplerinde 
bır yerin adını verdJler, yazıp çiızlp malfunat fıtedit. Gelen 
prospektus ile tiat listesi gözümtızOn öntınde duruyor. Bu 
luıtcye göre tabit kaloriferli, banyolu, aıcak sulu bir dinlen
me evi için doktor. Jllç ve rontgen paruı da d.ahtl olmak 
üzere istenilen Qcret günde 3,5 Tnrk lirasıdır. Fakat bu pa
ra Almanların seyyahlara verdlklcri tem:llltlı markb öde
neceği için 2,5 liraya gelecek demektir. Artı!! memleketi
mizde bn gıbl şeylerin ucuz olduluna: 
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SON POST• 

TELGRAF HABERLERi 

İspanyol ~ümhurreisi 
Fransaya iltica etti 

Mültecilerle Cümhuriyet 
ordusuna mensub on binlerce 

asker de Fransa hududundan geçiyor 

birlikte 

Macaristanda örfi 
idare hakkında 

bir tebliğ neşredildi 
Budapefte 5 (A.A.) - Macar telgraf 

ajansı irfi idare lllm hakkında aplıda
ki tebl.iji nep-etmekted:ir: 

Adliye nazırı apjldaki 1Uçlar için bü
tün Macar topraklaruıda artı idare illn 

. etmiştir. 
ı ·- Sillh. ve bomba vasıtasile kaili 

teşebbüsü, 

2 - SilMıa müracnt auretile ve-yahud 
kanuna aykırı toplantılarla imme niza -
mına muhalefet, 

3 - Husus! qhasa .karp şıddet hare -
ketlerl 

Bu tedbir, Budapeşte havrası önünde 
yapılan suikast üzerine alınmıştır. 

Bu tedbir hükiimetin bu kabil teşeb -
büs ve hareketlere karşı şidd~tle hare • 
kete karar vermiş olduğunu göstermek

Parta 5 (Hu.mııf) _ KatalODŞ'&daıı miflerdir. Vapurlarda 30 kadar zabit ve Pazartesi gilnii generalle tekrar gö- d 
,... ... hududuna doğru bir şerid ha - deniz müsteıarlan vardır. _ rüşece!ttir. Fransa a yeni 
lbıt1e tızanıp giden muhacir akmının Bwrl.arın verdikleri beyanata gore, İs- Perpignan S (A.A.) - Frankistlerin 

tedir. 

lrıettiti manzara çok elimdir. Bun - panyol hüdtfuneti Fi~ b~l~mağa bat~cyalan, sabahleyin ~a~t 4 te Seour- c Ü mhurreİSİ 
lar arasında yıın çıplak bi.r halde yu- mecbur olmU§tur. Çok een olan ıki va - gel ı bombardıman etmiştır. d 

1
. 

~laruu terkedenler pek çoktur. Bil - purda yakacak :kalmadıiı için Toulon - Saat 8,50 de Frankistlerin piştarlan- Nisan a seçi 1 vor 
hassa kadın ve çocukların perişan ve den talimat gelinci:e kadar .bu~a~a 48 ntn hükfunet batarya1an ta:afz:rıoan Paris. 

5 
(A.A.) _ Bazı gazeteler, hü-

lefiI halleri karşısında tüylerin ürper- ıaat kalmalarına musaade edıbnı§iır. topa tutulmakta olan şehre gınnış ol- k- tl 
1 

t divanlan arasında 
llıenıesi kabil değildir. Diğer taraftan Rosas'dan hükfunetçi duklan rivayet edilmektedir. h~~e ~ P~. am~ 0 a netıcesinde yem 

Jiududun askeıi kontrolü son derece orduya mensub 16 zabitle buraya gelen Perpignan 5 (A.A.) - Nasyonalist- a~ı. i~;~ ı~ at·habşmtı tarihinin 6 Nisan 
•- · · · · - ·· ,_ afınd :· a • ı · F. • .rdikl ri h kkınd rE"ısıc ur ın ı a a -.eşdıd edilmiştir. ,... __ n gfinlerde 11vil iki balansel, gumruA tar an m:.ıs . enn ıgaeras a gı e a a 1 k t b·t edildi~inı yazınaları üzeri-
- ~"'" d edilmi. . . d Alman h e('li . 1 d.. kt d. o ara es ı 6 'W.lenıurlar 1ıarafından verilmiş mürur er § ve ıçın en ma r 'S şayıa ar onme te ır. H h · · reiıSicümhur intihab 
.... ı.. k üh. • ikt d ·12.L k lını tır Cümh' • ..ilerin tebli::.a ne, avas mu arrm, "''Uısatiyeıerinin bugün askeri memur- 9<> m ım m ar a 51 1111 çı an ş · urıyet!r. ıı;• d k ı ·m meclis riyaseti ana ya-

E 
e Hitlerin nutkuna dair 

Yazan: Selbn BaılP Emet 

A lman devlet reisi Her Hitler ~

yük bir merak. bir parça da he

yecanla beklenen nutkunu söyledi. Al· 
manyanın haklarından ve eski milatem· 
lekelerinden bahseden kısmının ifade et
tiği dil şiddeti müstesna. umumiyetle bu 
nutuk mevcud istikrarı ihlal edecek bır 
mahiyet llI"'Zetmedi. Hattl müstemleke
ler bahsinde kullanılan tabirin yanlış an
laşılmaması için buna çok dikkat edilm ... 
si illve olunduktan sonra denılebilir ki 
Hitlerin sözleri evveli Almanyanın İtal
ya ile olan tesanüdünü tebarüz ettirmı1t 
fakat İtalyan ricalinin sözlerind~ tesadüf 
edilen huşunetli edadan dikkatle ihtiru 
etmiştir. Bu nutku okuduktan sonra ha· 
sıl olan umumi intıba şudu.: ki Almanya. 
Akdenizde bir maceraya atılmanın ıa· 

r:ıftarı değildir. Fakat bunu söylerken de 
İtalya ile dostluğundan hıçbir fedakarlık 
y&pmak ister görünmüyor. 

lar tarafınrlan vize edilmesi icab et - Bauylus - Sur - Mer arazisinde 4 bin as- Figueras 5 ( A.A.) - Bir tebli~de, e e~ket· o an mı ı an reisinden bu babda 
.... k Fr . k . . - d b k K t . h . d d.. G sa ı ızasınca y a&ı~ktedir. Yollanın kontrolü takviye er an~aya gırme ıçı~ m~saa e e - a aıonya .c~p. esın e . uşmam~ e - mütemmim malfunat rica etmiştir. Bunlar hakkında dostane mülahaz~lır 
edilmiştir. Yollardaki barajlar, yaya - le.mektedır. Bunları vak~ gelınce Arge - rone havalı~ıne kadar ılerlemege ~u- Ayan reisi Yanneney, milli meclisin ihtiva eden nutuk. bilha.s...ı bu sebebai?n 
ları ve arabalan her beş kilometrede Ies - Sur - Mer temerküz kampına sevk vaffak oldugu, Estramadure cephesın- t 1 t ın· . bsuroeldl ile mebusan 1 dulayı, bu memleketlerde memnuniyet 

Bundan da şu netice çıkarılabilir ki Al
manya, Münihte küşad resmı yapılmq o
lan müzakere yolile hedefe vüsul siyase
tini, belki şimdilik. herhangi bır tarzı 
harekete tercih etmektedir. Ayni zaman• 
dı;. bu nutkun memnuniyeti mucib olaa 
bir diğer tarafı. kıomşu ve bitaraf deni· 
len memleketler hakkındakı kısmıdır. 

ı. . . . b "b 1 t d c·· 'L • t ·1 . v ı ·11 b··1 op anması ar mı .,. "1Urdunrnaktadır. Perp,;1t f:::ıarıı ile Fran- ıçın ıca eden tert1 at a ınmış ır. e umı·unye çı erm a sequı e o - ... A • 
1 

. tesbit eyledi,,.inı hatırlat- uyandırmıştır. 
'"f p . 5 (AA) E ,_. t . . d ·1.· •. h. . 1 . dik "- ctyan reıs erı " lız - İspanyol hududu arasındaki mm - arıs . - xce.1.11ıor gaze esı- gesın e ıı-.ı mu ım mevzı e e g:eçır - k ndisinin ne de mebusan reisi Maamafih her şeyden memnun olma-tak d ·k-·:;a.. b'ld. ·1d·ıır· .. Al I . b"J<l. ·ı kted. mış ve ne e 

a, askeri mıntaka haline gelmiş o - ne son aki Cl'\.I• ı ırı ı5ıne gore, - en ı ırı rne ır. Heryonun bu hususta hükumet tarafın- mak yolunu ihtiyar eden bazı memleket-
lup SiViUer hususi mürur ru'hsatiyesi varez Delvayo Fransadan Ktalonyaya Tayyareier: dan henüz istimzaç edilmediklerini söy- lerdeki telakki ise bambaşkadır. Bunlar, 
Ohnaksızın bu mıntakada dolaşamamak - dönmüştür. Negrin de Katalonyada bu • Dün bütün gün düşman tayyareleri 

1 
"ştir Hitlerin nutkunun bir cyeni nutuk> ol• 

ladır. lunmaktadır. Kataionva limanlarile hudud yakının- emı · maktan başka bir mahiyeti bulunmadı· 
50 bin asker Tayyareler da bazı mevkileri bombardıman et· Jspangadalll gllzel ğını, cümlelerin hep.!i iki manaya alına-

Perp· s (AA) - Cümhuri - Carcassone 5 (A.A.) - On iki avcı tay- rnic;lerdir. San'at eserleri bilecek surette tertib edildiğim kayıd ve 
mgnan · . ind :ı.t kkil ı.ı..: h·"1

.JI. t f"l a· 'd 300 x1ü 800 yaralı Çembe l · M ... h Alın tetçi ordunun ric'at etmekte olan SO ya.res en mu. eşe uu UAume ı o - ıgueras a u ve r aynın uru ten sonra an-
bin kadar askerinin öğleden sonra su anzasız olarak Salvaza tayyare mey - vardır. Yü7. kadar ev harab olmuş • Le Perthus 5 (A.~.~ - Dil~ ~ğled~n yadan beklemekte olduğu hareketin bir 
l> _ danında ,.ere inmiftir. Sivil ve askeri me- tur sc;nra, İspanyul art.istık hazınesıne aıd ifadesi sayılamıyacagı~ nı tebarüz ettir• erthus rrırntakasında hududa muva · ·· kled k 1 F " 
lal . . murlar derha1 tayyare meydanına gitmit- Bombardımandan olenler tablolan na en amyon ar ıgue - mektedirler. Zihniyete göre bir ıözda atları bP..klenılmektedır. . S · L J ı - · d bo • 

.. . • nsada !erdir. KnrtaJen 5 (A.A.) - Beş avoıa ras - a on.qu~~ yo u uzerın ~ m birbirine tamamen zıd iki manaya alını-1.ııanya Cumhurreısı Fn Bordeaux 5 (A.A.) - lllats'dan bil<llrl- bu<'Ün şehri bombardıman etmiştir. Sa- Jıardıman edılmıştır. Tablolar> bır zarar bileceğinin bir misali daha bu nutuklo ~rpignan 5 (A.A.) - Havas: B. Aza - liym: Bu sabah saat 11 de üç hükumet at 18 de ikisi tn~li:r.: tabiiyetinden hah- gelip gelmediği henüz meçhuldür. Hü - tezahür etm~ oluyor. 
ba g..., Lasilbıs'da Fransız hududunu tayyaresi burada karaya lnmistlr. Tav • rivell olmak üzere •o ölü "" 59 yaralı kümetin'n nezdinde teşebbüste bulunma- Selim Rag>n Emeç 
ı~_Çtnişth-. Şimdi burada bulunmaktadır. yareciler bir nasyonal~ filo~ önü~de k~vdedilmPkte idL sı için Dük D'elbeye bir protesto telgra-

Cünıhurreisi siyast pasaportu aldıktan kaçmağa mecbur kaldıklarını bildirmiş - Madrid s ( A.A.) - Katalonya ha - fı .gönderilmiştir. Fransız eski muhariblen· 
llonra Parise gidecek.ıtir. lerdir. rekAt hakkında tefsirlerde bulunan La Jonquera nazırlar ~cllsi dün hu -
li l>erpi.gnan 5 (A.A.) - B. Aza.nanın Franl'JZ miimessllfnfn temastan matbuat, İspanyol milletinin, feJakete dud yakininde bir köyde toplanm~tır. Duçenin verdiği nişanlan 
~ ~gr~ kabinesinıd'e devlet bakanı olan , Burgos .5 ( A.A.) _ F.ski Fransız ba· ramnen mücadele azmini teyid etmek- Matbuata hiç bir teblij verılmemiştir. geri gönderiyorlar 

· Gıral ile bi.rli'kte bu sabah hududu kanı Leon Berard dün akşam nasyo - tedir. • • -. • 

~erek gittiği teeyyüd :tmektedi~. nalist harieiye nazın general Jordana Demokra~ A. B. C. gazetıesi diyar Maanf ve Malıy~ V ~kıllerı Lille 5 (A.A.) - Droulen eski muh .. 
4ıJ. l{e?.a. !kametgAhı P~rpıgnan r.ıvann • ne g~rlişmilştnr. ki: Ankaraya donduler ribleri kendilerine bir &ma seyahatın .. 
di ~~ ~·. ?ampanys'ın de Fransaya gir- Beran:l nrllllkattan sonra gaze~ .. Bugünlerde oluıp bıten h1çbir şey Bir haftadanberi ,ehrimizde bulun - de Duçe tarafından verilen bayrak ve t bıld rılıyor. etlere yapt.ıtı beyatta, gerek nazır ta- niba! mahiyette de~d1:r. İspanyanın makta olan Maarif Vekili Hasan Al Yü- ni anı, İtalyada Fnnsaya karşı yapıla 
f 1 nıuıniyetle iyi malômat alan mah - rafından ve gerek nasyonalist İspan - hezimetini kRbule Amade değiliz. cel Maliye Vekili Fuad Ağralı dün ak - mücadele sebebiyle, gerı göndermeğı ka 
ke e~e. Cümhur ba~anınm. sey~hati yada gördüğü güzel kabulden dolayı Komünist Monto Aberero gazetesi de: şamki ekspresle Ankaraya dönmüşler - rarlaştırmışlardır. 
lı~~~ısin~ :e umum~yet it~barıle Cüm • çok rnemmm olduğunu söylemiştir. «He: defa daha birleşmiş olarak bir dir Maliye ve Maarif Vekilleri Haydar- --------- • • 
t f ıyet~ sıyasi tah.!iyetlerın Negrin ta- Berard, bir müddet daha İspanyada tek irade ve enerji bloku halinde mu- paşa istasyonunda Vil!yet, Parti, Maa - Çeko -Slovakyada yenı hır 
ba 

1

llidan derpiş edilen müdafaaya mO.za- kalacağını söylemiftir. kavemet edeceliı• diyar. ri! ve Maliye erklnı ve dostlan tarafın • • d·ıd· 
eret etnıeğe Amade olmadıkları manası v 

1 
1ardır emımame neşre ı ı 

eı dan uguranmıı . lı 
1

tlınaıktadır. Bazılanna göre, bu nokta Amerı·kalıların bugu .. nku·· Praıg, 5 (A.A.) - Nazırlar mech .. akkında Cümhuri~tcilerle hükfunetin Komünizme k~rşı cümhuriyeti himaye kanununu şıddfl. 
difer azası arasında tam bir görftf farkı Tokio 5 (A.A.) _Japon • İtalyan • Al lendiren hükümleri muhteıvı bır emir-

ltıevLecupderth'<iuru. s~i11(~A.A.~) ....... H ... avu: sı•yas"'ı temayu .. llerı• man cemiyeti komilnlmıle mücadelede nameyi kabul etmiftir. 
IA~ ~ menfaati olan bOtim ~ milletlerine Ecnebi devletlere veya onların mtl • 

mensub delegelerin bir bnferana halin- messillerine kaııa yapılacak hakaret.• 
lo :a. Negrin ile hükt1met azasımn Kata.. C.. h • etçilerin gazetesi Ruzveltin Ayan Meclisi de toplanmata dawt edflmeei için te - bızzat ÇelarSIOYak milletine kqı hıy .. 

nyadan tayyare ile Valansiyaya hare· um uny ' §ebbüste bulumnupar. Xonferannn 20 nette bulunulmUJÇasına ve mezld}r dn-
ltet ettikl~ri ısrarla söylenmektedir. ordu encümeninde hakikati söylediAini yazıyor Ey'ltilde Tokyod• toplanacatı bildi - !etlerdeki mukabil hükümler derecesıa-

Le l>erthus 5 (A.A.) - Havas: rilmektedir. de cezalandınlacaktır. 
~~m~~~~~~- N~5~)-~uri~~ı~~~~~h~ı~~~~===============~====~===~=~~ 

lai nazın B. Mois Regas.' gece Franms hılefetln organı olan New - York He - tir. Bu sözler, o kadar açıkça söyla. f Ankara karlar altın Ja 1 
•UdUdunu geçmiştir. rald Tribıme. A- etkirı wnumlye- mlftlr ki hattl !l'Ullor lılle anlamıflar • U I 

Kıtaat hududdan nasıl geçecek linin harici siyuet aahuındald tema • dır .• 

Le Perıtbus 5 (A.A.) - Haıvu: yüllerini göste~ bir ~&kale ne§l'8tml§- Ayni gazete. Am.nblılana totaıuer 
Jiı-_ +--- aml -~ tir Bu gazete diyor ki: d ~ ti 'L -1.......-11.-.-tetticuıaız ve .1.11panyol mak ar~~ - • ~RoolM!'Velt'in lyan meclisi ordu encil- evıe ere Alll'fl c1~ 

tı- ği konferarus saat 17 de mesaısınl bi- .nd .. 1 • oldu.ıtu s~zler -Ame- bir siyaset takibine ı.raftar ~nıı.n_ - . . menı e aoy emıı e 
ta --,"'1'". CümhUl'ı~etçı kıtaa.~ın Fransa • rikada ne kadar garib görünfirse g5rün- 1917 senesinde old'aılu kadar 
lır: geçlfi aşağıdaki sıraya gore olacak - liln- Amerikalıların sempatileri hak - olduklarını yamıablıdıır. 

münJd 
olmakta 
milttetık 

~elA bütün sivtl mülteciler, sonra o 
CE!k • biller daha aonra da kıtaat ıeçe -
i tır. Kıtaat derhal sillhtan tecrid' edi -

ı:~ektır. Mitralyözle- yolun soluna, ttl • Fı·ıı·sti·nı·n mutedil fırkalarını temsil eden beş murahhas ve bomba gibi zatı silahlar da yolun • • • 
Ba~ konacaktır. dün tayyare ıle Londraya gıttiler 

Londra Konferansı 
...:~ ~ burada tam bir inti:r.:am hilküm ·b· f k 1 • · • k nf ,_..i ~ ı · 
~~rınektedır. Büyük caddeden muazzam Kahire, ~ (A.A.) - Nqap ı ır ası a-

1 

mıtesırun o erana .,.~ raaı mase eıı~ 
~~lar . ı d zHından beş zat bqlarında Ragıb Bey ortaya atıp atmıyacııJı suale ıayan i~ ~ geçmektedır. spanya a, va • rillınektedir 
Ymiıı 'Vahimliğine ve milliyetperverle- Naşaşibi olduğu halde bu •abalı t yyare ---·--------

~~ak'l.aşmasına rağmen her dakika ço ile Londraya hareket etmiılerdir. . . Macar Elçisi 
dir hıillt sakin ve puif göriinmekte .. Bu •vat. Londra konferansında Filıa- .,.,, k I .L ili 

' tiniıa mutedil fırkalarım temsil edecek- J.YıOB ODBgl Br1ee 
İki İspanyol ıemisl lerdtr. Molkova J (AA) - Macar ?rta al • 

Poıt Vendr .. ı (A.A.) _Bu saball. ı.. Milftünb fırkU1. mutedilleri!\ bu fe-" çisi Jun~ A.mc67 ve e19ilik me
:anyc1. hüllıOınetı donanmasına menmb kilde temsil edilmelerine muarız oldu- muılan buaün lloekovadaıı harekeı .ı

- 11 ~araıı Vedetlel buraya ı.ı .. tıadan bu ,P.ldı.ntn Ji1Uek Arab ile>- miflardiı', 
· -Son ıg6n]erda ~ JUbsul tar yafl!llmı yamıJfbl. YüandU:I Jlllba 
:An.karada Benlralu oad.dallnl karlar altında~ 



. .,.. POl'I'_. 

Gaz gemisinde meydana çıkanlan 
kaçakçıhk hadisesinin yeni safhası 

Bir isim günü 
eğlencesinin sonu 

Gaziantebde fıstıkçılık 
sür'atle inkişaf ediyor 

Sokoni Vakum gaz kumpanyası ve depo müdürü 
muhafaza memurlanna rüıvet teklif etti ve bunun 

için de ayn bir zabıt tutuldu 

içkili, sazlı alem yapan 
bir ev sahibi polise rüşvet 

teklif ettiğinden yakalandı 

Fıstık ihracabnm yüzde 45i Amerikaya, yüzde Si 
Mısıra, yüzde 42 si de diğer ecnebi memleketlere 

ve Anado1uya yapılıyor 

Gazianteb (Husutd) - Guiantdb yetlf'!ri seçimleri ayn ayn yapılmakta 
Birkaç gün evvel limanımıza gelen nndan İbrahim Onat ve İhsan Gün.e. • mm takasında fıstık mahsulü geçen yıl iken bu , 1t ilk defa olarak esnaf cemi' Samatyada oturan Serlra adında bi· " 

8okor.i Vakum gaz kumpanyasına aid r.r~ ~:ı.~i Va·k~ f.z d:~ =~r; ri, evvelki akşam isim gününü tes'id ç~ ve~li olmuştur. ~~ul:ı:tatis • yetlerinin umumi heyet topla.ntılarilt 
Eosen Honl«>ng vapu~a meydana duru k hıı.d~ea~ı kapatmıraalaruşnnveı so··yıe ı. etmek üzere bazı arkada~lannı evine til l~rel goreı· son bir !ıt· ı B h sal~d idare heyeti seçimleri bir arada yapılt' 
çıkarılan kaçakçılık hadisesi hakkın - e ere H ıs yı mı yon ırayı geçmış ır u ava ı e 

.. çağı~rns, saz ve içki ile eğlenmeğe b~ . . : . . caktır 
da gümrük muhafaza teşkilltı tarafın- miş ve 1 SO lirayı vermiştir. Bu ruşv~t lamışla~ır. y~tışen fıstıkl~ yurda ıyı bır gelır te- · . 
dan yapılm~kta oJan tahkikat dün ik · h~disesi de bir zabıt varakasile tesbıt Vakt" g kt . mın etmelrtE'dır. Esnaf Cemıyetleri idare heyetıed 

.. . . m ece yarısını ço an geçmJ.t .. .. . . . . ..,.. 
mal edilmiştir. o.lunmuş ve paralar musadere edılm~- olmasına rağmen eğ'lencer.re nihayet A.llteb fı.cıtıibnın yegane alım satım butun esnafın dılek ve derdlennı ib..-

Tahkikat biri kaçakçılık, diğeri de tır. verilmemi~ olduğundan bu sırada ora· yeri Gazianteb şehridir. Burada bu va eden Taporlar hazırlamıştır. Bu :rr 
muhafazL' mem11T1anna rüşvet ~klifi Memurlar bundan sonra gemide de a- dan geçmekte olan devriye polisi Ca • işin erbabı ve kafi miktarda sermaye potlsır umumi heyet toplantılanndl 
olarak ik\ cepheden tekemmül ettiril • raştırrna yaomışlar ve ambar ve de - fer kapıya gelerek ev sahibi Serkisi ça- sahibi taciTler vardır. Fıstık naturel tetkik olunacaktır. 
miştir. Yapılan tahkikata göre kaçak - poları mühürlemişlerdir. Gemide ya • ğırmış, saatin 1 buçuğa geldiğini ve bu olarak ertesi yıllarda da muhafaza e-
çılık ve rüşvet teklifi hadiseleri şu şe- pılan ara~tırmalarda 14 sandık ve ka- saatten SO'lra eğlencenin istirahati u • dilebildiği için mevsim yıllarmda he • lnebolu Ticaret o•asmda seçi• 
kilde cereyan etmiştir. rava çıkanlan 4 sandık ki cem'an 18 mumiye namına yasak olduğunu ve men elden çıkarılmamaktadır. İnebolu (Hususi) _ Ticaret ()da'I 

Sokoni Vakunı gaz kumpanyasına a- sandıkta 2000 lira değerinde muhtelif derhal gill7Ülltüye nihayet ven1mesini Her ne kadar çiftçilerin birçoğu mah üyelerinin kanunt müddetleri bitnılt 
td ~ Honkong vapuru dün de yaz· cins iç'ki, ~lit hülAsası ve bisküvi bu - sövlemisH!'. su11erini yılında e11erinden çıkarırlar- olduğundan, yapllan seçim neticesin 4 

dığımız gibi gaz hamul~ile limanımı • lunmus ve bunlar müsadere edilmiştir. Başta ev ~ahibi olmak üzere evde sa da ambarcı tacirler bunları beklet- de başkanlığa Refik Çolakoğlu, ftdncl 
sa gelerek Servibumundaki depo önün Ayrıca gaz deposunda ve depo erkanı- bulunan di~er misafirler b~ yasağa ri- mekte ve bu yüzden de ihracat mlkta· 
de demirlemiş w hamulesini boşalt • nın evlerinde de araştırmalar yapd • a~et ed~k çalgı faslın.a nıhavet ver • n mevsim olan yıl !le olmıyan arasın· başkanlığa Receb Basri Küçükok ve a• 
ma~ başlamıştır. mış vo bir takım kaçak eşyalar bulun· ~ışler<lı:. Bunun üzenn? pol~s Cafer da pek fazla bir fark göstermemekte • zalıklara Mehmed Aydın, Yusuf özgiltt 

M lt faza te ktlAt memurlan tara • muştur. ıle bE>kçı A~~d de vazıfelenne de • dir. K!zım Ambarcı, Hakkı İşeri ve tsınatf 
u a ş 1 

vam etmek uzerc oradan avnlmışlar • Kurdogv1u seçildiler. 
fından taTa811ud altına alll\8ll vapurda Kaçakçılık hadisesinde a1Akadar ~ö - d B .1 • • • ••• t ''d ed'l Anteb fıc;tığının en mfrhiın müsteb • 
L- ı--ı bo lt ld kta d ır. u s1rana, ısım gunu es ı ı en Am k _____ ... _ ............. -................. • ,.-
.ııamu ""'ı şa ı ı n sonra gece ya· rülen :emi kaptanları ve tayfaların an Serkis sokni!a çıkmı~ ve uzaklaşmakta ~i~ Amerik~dır. Fıstık erl ~ya 
nsına d<>~ bir faaliyet başlamUJ ve 5 kisi ıle memurlara rüşvet veren de - olan poli~ Cafer ile bekçiye yetişerek, ılk dt>fa olarak 40 yıl evvel gönden} • ~-------------.. 
gemiden bir takını sandıklann karaya po müdürü Maklamari, bugün adliye- avucunda tuttuğu 1 lira gümüş parayı m~c;tir. Bu .mahsu: evvelce ~emen kA .. 
çıkanldım görülmüştür. Bunun ftzeri- ve teslim olunacaklardır. Eosen Hon- poJi"e uzatmış: mıler. Surıye yolıle Amerıkaya git • 
ne muhafsza memurlan derhal iske • kong gemioıi de adliyece bir karar ve- _ Ağabevcivim şunu al da. bize bir mekte iken cıon yı11arda bu vol değiş • 
!eye geçerelr bir cllrmümeşhud yap - rilinci~re k~dar limanımızdan aynla • iki s~'.'\t müsaade et, eğlenelim! demiş· tfrilmic; ve A vnmanın bazı bol pasta 
mJtitardlr. Memınhn gl'n~n ameleler rnıvacaktrr. tir. imal eden merkezleri de fıstık almağa 

. "'·'kl b k k d ,., ~. .. p ı· C f b .. et tekl'f' ka~ • bac;lnnııslarchr. 18olluı an rra ara E!!X>J"" "-""5' u Kaç;\kçılığı meydana çıkaran ve ruş- o ts a er, " rusv ı ı ·~· 

KömUrcu esnafına 
Zingalın yakımlık 
parçalan Kuruçeş

meye geldi kaçma~ haşlamı!lardır. Bu sırada aan vet kabul etmiyen muhafaza memur - smda paravı alarak bekçiye vermis ve Simdi fıı::fık ihracatı % 45 Amerika
dıklardaki k&çak eşyayı tesbit etmek - lan ikramiye ile Wtif olunacaklar • Serkic;i karakola ~avet etTYli"tir. Dün. va. % 8 Mısıra . ~ 42 di~er ecnebi 

te olan gümrük muhafaza memurla • dır. bu idf!ia ile nöbetci cürmi.lmeşhud mem leltetlere ve Anadoluya yapıl • "'------------•• 
mahkemE>sine !'evkedilen Serkisin ya· maktadıı. "' 

Bir kapıcı ıı,, ~arı11ı 
Odalarında baggın 
Bulundular 

Hlr k11dın evinin 
tJçarcll llatınden 
Sokağa dOştil 

pılan munalcernesi neticesinde. suc sa- GaziantPb f1stığının ana~ı sakız a • 
bit ıtöriilmi.\s . . Serki:. 1 ay miind<>tle ;s.8cıdır. MPvvasına meren$ş adı veril· 
hanc:E: ve 16 hrcı at;ır para cezasına mektedir. MerenJ:?is bu mmtakada kav 
mabl«\m edılm!ş 'tt. rulup tu7huıarak cerez _gibi venmekte 

Suclu. derhal tevkif edilmMir. daha :r.ivade ,.a~ı cıkanlarak sabun f ~ 
malinde kt~l:mılmakt'adıır. Sakı~ ağa

ŞEHiR TlY ATROSU 
l.tilı:lll emddeel 

Komedi Kıemı 
akıam ıaat 'O·'° da 

YANLIŞLIKLAR 
KOMEDYASI 

Elmadağ! caddesindr 11 numaralı No- Yeniça?Jıda otunn Mfinevver adında 
ıntm apartımaJlUUB kapıcısı :Mıgırdıç ile bir kadın, dün gece aat yedi buçuk n • 
brm ıtolyaıdd. dftn aabah ıemia katmda- ralarında evinin tiçO.ncü kat pencerele • 
kl od.alarmda baygın bit kaldı bulun • rinden qağı bakmakta iken birdenbire 

Bir amele vık ilan cı \reyahud ekilen Mıklar aşılanarak ·-------------

nıüvazenesini kaybede!ek sokağa dilı -
muflardır. Berayt t.daYı Sürp Agop bas.-

n:üştür. 
tanabaı Hldınlo kan kocanın muaye- Çok ağır 1Urette yaralanan Münevver, 
n.lerfJrdı yanmamıf lr.ömlrdeR zehirlen- t'ankurtaran ot.omobili:t. Beyoğiu huta • 
~klerf. anlaplmıftır. nesine kaldmlmıfhr. 

Pollate ı Mahllemelerde: 

• fıstı~ Rlrncı ve meyva!n elde edilmek • 
hır duvar altında kaldı tedi~. Fıstık yıl aŞ1n mahsul vermek • 

tedir. Bumı devşirme usullerindeki sa· 
Dün sabah Şişhaneden Kasımpaşaya t- 'katlıktan zivade mevva veren filizle • 

nen yokll§ ilzerinde b•r duvar yıkılmıt rin ancak Y,ıaŞ1rı t~kAmül edebilmesi 
v,. bir amele enkaz altında kalarak ağır sebeb ıt5sterilmekted1r. 
surette yaralanmı§tır. 

B k.u Ü • d b ı e k ka Fıstık, a:ıo; kazıva muhtaç ve az e • u yo t zerın e •1 m~an s : • · ed :rıstık 
r11kol binan belediye ta~afından iatim • meklı iyf mahsul vermekt ir. 

TURAN TiYATROSU 
Bualı:ıam Halk pd 
Ertutrul Sadi Tak .,. 

lll"kadqları 

AKTOR KIN 
4 P . 1 tablo 

Doktor Haybeden 
Komedi 1 P. 1-alar 100 beryer 20 Plll".dl 
10 Dl"llf 8 Şubat Çartaaıba akpmı Huıı:ret 

-'"-1 _.._ ı•k d"l k b" k - d b 1 d "",. ziraatı hububat ziraatinde mevcud ol· 
Bir yankeettt ;,-- aı.m 4 kumal'bas ınahldbn oldu a e ı ere ır aç gun en er e ,, ...... • . . -----·--····-···-·-·-·-Sabı'kalı yankesi~enien Şevket hı ılmasına baılanmıştı Dün aabah saat ması lAzım gelen müteaddıd çıft vesa· 

Yi~ı ,., lll"lı:adqlan 

Beyoğlunda, İsttklAl caddeein~ geç~ Samatyada Alipqa eaddesinde Melek <!okuz sıralarında binarıın arka tarafın • 11: ~bi geniş teşkillta da muhta~ de • 
melde olan Zübeyde adında bir kadı • adında bir kadınm isticarmda olup daki duvar birdenbire çökmü~ ve bu ee • ğildir. 
•m cebinden ufak para çantumı 98 • Ahmed tarafından işM?tilmekte olan 33 n&da orada bulunan ameleierden Ali du- Almanlar bizden ceviz fındık 
bp kaçarken yak:alanmıştu'. . • varın altında kalarak a§ır surette yara • • • • 

Bi1' y&n«JD batJangıeı numaralı kahvede kumar oynatıldıgı lanmıftır. Yaralı berayi tedavi baatane- Y8 badem almak IStlJOrlar 
Kuımpqaıda Seyran datJnda 4 nu - zabıtt\ tarafından haber alınarak ara • ye kaldırılmıştır. İngiltere ve Almanyadan bazı firma· 

maralı evde oturan Rafael'm odum • ma yapıhnq, Mehmed, Ultfi, Ekrem, lar tehrimizdeki allkadarlara müra • 
da aqık bırakılan mangaldan kıvılcım Ziya adlanndaki 4 kiti 1UÇ üzerinde Şehir Meclisi bagBn caat edemk, memh!ketimizden yaş 
mçran11', odada bulunan ot minder tu • yaka!anmışlardır. Toplantılarına ve kuru meyva, kestane, keçi kılı, yı • 
tuşmuştırr. Ateş, büyüme.tııe meydan B l lan balığı, ceviz, fındık ve badem al • 
•erilmeden evde bulunanlar tarafın • Bu iddia ile dilft nabetçi cürmümeş· aş lllOF mak istediklerini bildirmişlerdir. Bu 
dan slhıdürillmilştür. hud mahkemesine ıevked.ilen suçlula· Şehir Meclisi bugünden itibaren Şu· firmalarla tmıas1ara geçilmiştir. 

17 JBtlDU bir delikanlı,.. arbdafl nn yapılan muhakemesi neticesinde, bat ~vrcsi toplantılarına ba.şl~acak· 
tır. Bugünkft celsenin nımamesı ha • 

pJa De ~ • elde edilen para, plaka, zar ve tutulan ıırlanmıştır. 
Esnaf Cemiyetleri umumi heyet 

toplantıları Salmatomnıkta Yürük 1<>kagında s4 zabıt varakalarile suç sabit göriilm\14· Yeni belediye bütçesi bu devre top-
numarah evde oturan 17 yaşında Ze- tür. KahvPyi idare eden Ahmed 3 gün lantTiarında tetkik olunmak üzere ha· Geçen ay içinde eberiyet temin e
tf, zabıtaya müra('aat eden!!k ayni 90 • . • • zırlaıwnadığı.ndan Nisan devresi içti· dilemediği için yapılamıyan esnaf ee • 
blttıı oturan arkadaşı 14 yaşında Maz- hapıs ve 50 lıra para cezasına ve di • mal~nda müzakeH olUllacaktır. miyetleri umumi hqeti toplantılarma 
'ar tarafmdan çakı fle yaralandı~m ğer suçlular~an Mehmed, Ltitfi, Ot • ikinci defa olarak bugünden itibanm 
fddfs etmfşttr. Suçlu yakalanarak tah- rem, Ziya beşer lira para cezuına Emniyet Umum MOdllrO tekrar bqJanacaırtır. 'ncaret Oduı • • 
tikala l>eşlııınmıştır. mahkfun edilmişlerdir. mum! heyet toplantıları için bir &te 

Bir ayakkabı 1ıınazı . . Diln Ankaraga gitti tanzim •tm1'til'. 
Nişancada Cami sokağında 1 O nu • Kahveyı istıcannda bulunduran Me- Bayram tatilini geçirmek tlz•rı birkat Şimdiye kadar içtimalar vı idare he-

__ ........_ __ - - - --- - - - -ı 
~~> 

ilan Tarifemiz 
Tek ailtun ıantlml 

Birinci aalaile 400 lamıı 
/irinci uhile 250 » 
Vçiincii ulaile 200 » 
D8nliincii Mlaile 100 • 
lr eahileler 60 » 
Son 111/aile 40 ,, 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mtkdarda ilin yaptıracak· 
lar ayrıca tenzilAtlı tarifemizden 
btifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiı edilıniftir. 

Son POlta'nın ticari illnlal'Ul& 
aid ifler için fU adrete müracaat 
edilmelidir: 

.. ..... Kollektlf ..... 

~-.&nbra eaddell 

1oa1 deı BAKIR ADAM 
1oaa deı MARKOPOLO'yu 

~~ ~~~za~~~b~~~~~~~~~~~~h~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~=~~~~~~~~ 
müracaat ederek ayni mahallede otu • olmadığı a~laşılaralt beraetine karar ri Umum Mftdilril "ilkıil Sökmens11er 
ren Şaban taraftndan üç çift ayakkabı· verilmiştir. dün Aııkaraya hareket emı{ftfr. 
ımıın qalındığını iddia etmiştir. • 
~uçlu yakalanarak tahkikata başlan· Toplantılar: Melıtebler 11e daireler 

GARY 
COOPER 1aratan blyllk debaklr artid 

1080 lqln de ReJlelr BNBT LUBIT8CH'ln faheearl ve ~~ B il M 
Bir kadm çamanr yJkarkea kBmörden Ug n açı 1 

zeİtırlendl Sipahi OcaChnın yllltk kongrael Kurban Bayramı münasebetne btr 

Mahmudpaşa yolruşl.Wıda Özbey}er Sipahi Ocatma Jlllık kongrui dün ha~adanberi ~palı ~umnakta olan 
10kağında oturan Ayte adında bir ka • Harbiyedeki Sipahi Ocaiı klQbünde ya • bütiln resmi dairelerle ilk, ortaokul ft 
dın, evinde Çamaf!1' yıkmen mangal· pılmıfbr. ~ bir JlHık faaliyet lilel~ bu abah a9ilimflar ve normal 
da bulunan Janm&Dllf k&nftrim tea • tdal'l t..,.u mil kıp faahyetlerlne bqlamıtlarchr. !&nem 
itle MJıirlenıM aıttml g6rteımifttr. hakkında 'ft ra ıapor- tatili ff bayram mftnuebetile llapelı 

CLAUDHTTE COLBERT 
ne beraber 9av1Pdlll f raneızca aDzlD 

s E KIZIN c 
bGJDk afk w lhtlf8111 111111 de bu Perfembe •kf8mı 

S A R A Y Sinemasında Ay.-, •bıta ~ cel'bedfıen lan olrunmUıf. muhtelif tıemennf1er ftıe- bWunaıı "O'mversttenln ımıtıteM faki11· 
cmıkurtaran araıbuile bera7i tedavi rinde Pftf0.1!miı ft Jenıi ldue heyeti telari ele bu ubeb açMmıt ve tedrilata 

HaHki hutanetine kaldınlımfta intihabı Japılm1p, bqlamillftır. ~------• 
lra.U.e baflanacakbr. 

1 



Nazillide köy kalkınması Kızılcahamam~aki_ ~ız 
h l d d. kaçırma hadısesının 
araret e evam e ıyor son safhası 

l\azanın en ileri köyü olan Hamzallıda köy mektebi 
Ilı çok mükemmel hale getirildi. Köy 

uhtarlan seçimine de Şubat sonlarında başlanıyor 

~ ' J.lasan B 
esin b· ey hayatta her-

h ır :>evd" tıt · ı ·~· 
•• 

4 
• "' ız ıgı vaı 

yeni Belcdiya Reisima 
de .• 

... dehşetli temizli~ merak

lısı im.it··· 

Savfa 1 

Trabzonda kOltDr faaliyeU 
Yeni ve bügük lise binasının inşası Mayısta 
bitiyor. Nisanda da vilayetin Beşikdüza 

nahiyesinde bir eğitmen llursu acılıyor 



.. ,. 
1 1 
BİNA OKUR 

T ulht tiyatroları. benim bina o- lenilmi§ ve Dilbeta kolay temsil edlle
kuyan oğullanmdıt". TA. Abdi • bilecek bir iki piyesi ele almışlardır. Bi· 

nın Basanın tu'ldat oyunlannı elin tini ıahneden kaldırır. ötekini koyarlar, 
&'enku afifler. düetll. kantolu miunsen: ötekini kalmrı:, bir ~cüyü koyaı:l~ .. 
1erle cm bq günde bir kere tekrar eder- fakat üçüncünun arkuından gene bırm-
ı.r. ciyi sürüverirler. 

Benim bu olullanm bina dkur, dön.er Ben~m hu oğullarım da bina okur. dö-
C!öner gene okurlar. ııer doner ceııe obrlar. 

* * Operet tiyatrolan da böyle.. onlar da ltstanbul Şehir tiyatrosu her 11ene bir 
l>ina okurlar: Birkaç devşirme opereti çok yeni eeerler ahneye koyan bir mil
birbiri ar.ciına ıahneye koyarlar. On beı esaese idi On bet günde azaml bir ayda 
ıtın bu operet oynanır, on beş gün sonra progr~ dei'ifi.rdl. Yeni bir eser seyret. 
değiştirirler .. fakat on beş g-:in daha geç- mek unklnım bulurduk. Fakat bu sene 

tı mi; on be§ gün evvel sahneden kaldı- bina okuyan ~anma b~a baka, o da 
nlan opereti ~krar sahnede görürüz. program değıftireceiiııe işi değıştlrdı: 

. . ~ Komedi tiyatrosunda iki kırık eser oyna-
Benim bu ojullanm da bına okur, do- dıkt ·..ı- • ilk t fl" 

d
• k 

1 
an IOlll'a yenıuwı senenm ema :ı.. 

JJef un.er gene 0 lLr U'. • ·1A- dİ * nı ı ıuı e yor. 
O da, benim bina okur, döner döner ge

Yan mazbut tiyatrolar da böyle, onlar ne okur cimten oğullarım arasına katlJb 
la bina okurlar! eitti. 

Eski Darülbedayi repertuvanndan be-

C Bunları biliyor mu idiniz ? =ı 
Deniz fenerlerinin müvezzii 
Bu posta milvez. 

.dl, muhtelif deniz 
fenerlerine mek· 
tuh götürerek. al!ı 

1ene müddetle Tan 

nnın fÜııÜ 10 kilo· 
metre yol yilrJ

mO, ve 1000 bua

mak inip çıkmıt

tır. 

* 

Güzel toylu bir kuş 
Bu kutların 

tüyleri kadınla
ra manşon ola· 
cak kadar çok 
v~ .sıcaktır. Ay
nca enf eı bir 
rengi vardır. 

Rüzgar vurduğu zaman tüyler çok 
bir §ekilde kabarmaktadır. 

* .. Pırll pırıl yanan kafalar 

~ 
Makyajınızı 
Yüzünüze 
Ugdurunuz 

Çirkin, fakat şirin bir 
yıldız: Jany Hold 

r;;;; _,. lwular _ _, :_.. ;~ -1:--;;-;:;;;--al;,.;}ı 
İ yapılulır. Gmelliliten asaJı olduia halde yqil, iri oe ~le manalı ı'! L lere maliJılir. Konıqıulren 1ııar,... nJalıini Barib bir hü ~tımla b~ 

· fmıtne batıp ta o
nu Amerikalı. İngiliı 
ısanmayuıız. J any 

• Hold tam maııasile 
bir Fransız kızıdır. ıs 
yqmdadır. 

Uzun boylu. ıözı 
çarpan kadınludan 

defild.ir. Ufak tefek 
;rapılıdır. Çok flktır, 
çok cana yakındır. 

Kadınlılın btlttııı ev
afuu haiz bulunmak. 

tmır. 
Makyiljmı.n yüzünüzün hususiyetlen- Yetll ve lrl IGzlerl 

ne ne kadar uydurursanız o kadar güzel ou büyilt ldr fevb
görü.nü.rsüıı\lz. Misal ml istiyorsunuz? lAdelik vermKtedJr. 

İfte: Onunla konupn çok 
ıarib bir ıu. altında Jaa11 BoZd (11atakta1..i) Viviance Romanca tı. 
kalmaktadır. Tavı."- çevirdiOi bi1' filmde . ~ 
lan çok heablıdır. Bu taTil'lar onun fev- sonra da cLes indifferentes. l ~ 
ka1Adeliğinl attmnaktadU'. Gerek gö • En çok sevdifim cLes Jnnocente•• ~ 
rilf(ltken, gerek rol yaparken aruıra ha- olmuştur. Bu piyesteki .rolil kendill1e-"' 
flDl öne dolnı eğmesi vat'dır ld buna da uygun buldum. Sinema hayatım fl8 
bir f~kalldellk atf~ekted.ir. Güzel ceralar ile doludur. Bunları size ~ 
defildır, fabt flrindir. cek deiYT m. tık filırlm cLe d~ 

Jany Hold bundan dön sene enel ~1- vert. ti. Bu filmde Danieta Darri~ 
nıama Alemine fntisab eylemlftJr. Sinema 

birlikte rol yapmıştım. Sonra ~~ 
hayatına atılmadan enel Charles Dub- Baur ile cHırSlZıt filmini çevfrdım. c'J"'. 

lin'ın komedi. kurslanna devam etmişti. hoven• filminde Jülyet rolünü 1•?~ 
Bu hususta diyor ki: J M t ·ıe b" ilkte (Tr k ) fili""" J alı e&n ura ı ır oy a 

Bel "k d ş·ın· b" d k apony bir sübay, aaçl:an tamamnı - Ben bu komedi kut'Slann:t tstemi~·e ç--ı-..:111m. ~ 
Çalınan mikroblar 

cemiyeti ,, 

çı 8 a, 1 1 ır 0 torun otomo- dökülmilf, çıplak kafalı erkeklere mah- ıı:vını 
bilinden içinde faal mikrob bulunan 14 fatemlye gittim. Doğrusu timdı bu tarzı Raçutin filminde deli kadın fO:...... 
Ulp çalınmıgtır. Belçika radyo istasyon- aus olm~ (lze~ .(~pırıl yanan kafa- harekete nedamet etmiı bulunmaktayım. almıştım. Vivfance &mance ile bit1j 
lan neıriyatta bulunmuş, tüpleri çalan- lar) ismınde bır cemıyet kurmugtur. Bu Bu derslerden daha çok istifade edebiEr- çevfrd'dğim (Aşk Bah&eleri) ftilınll'~ 
lua AiM.o ~: ~lert sakın açınır- klübe aza olanlar. bqlarmı muntazamın dim. Hele cklA•k· tahlillimi 7U'lda bı- çok belendiğim rolümü lstıyerek 0'111f' 
yııuz. Zira mik.roblann dışarıya çıkıcı!, briyanten ile yağlamak, saç bulunan yn- d affak ld v· raktığıma çok pişmanım 1935 1enesinde ım ve muv ta o um... ..M 
memlekette müt.Jıiş bir hastalığa sebe1>i· leri ustura ile trq etmek ile mükelleftir- uvr: 
7et verir> diye ihtarda bulunmuşlardır. leı... Mathurfus t1yatrosunda B.nıckııe-t'ln el.~ Arzum gene birkaç mevsim tJY• ,,,. * {Usttek.i resim) güzel bir kız. Fakat Cr~ature• piyesini oynadım. M çok mu- kalmaktır. Tiyatroyu kendime ~ -1. * kaşlannı kalemle pek fen.ı uzabmf. Der- vaffak oldum. Sonra c'.nıeAtre et. Arta•- gun buluyorum. Tiyatrocl:ı lnsaD ~-.. 

Dunyamn en pahah flUIO Çeşme agaCI hal göuı çarpıyor. Bu incecik katlar daha da cLes innocentes• ı oynadım. Bu piyes sini gösterebilmep tam olarak ~ 
,._ .... , Yunanlılar zamanında bır" fiu"t 1J. hafif bir çi7Ci halinde uzatılabilirdi sayesindedir ki kendimi tanıttım. Ondan buluyor. 
~ uı Cenubi Afrikada Kaptawnda bir alaç 

zlm paramızla 16,500 liraya satılmıştır. vardır ki. bir kısım dallarından ince, si- gü:J~=e~:~e ~;~ise b:~:~ - - ---
;:~~-~:;:~:~.~:..==·=·~~.:"="~:::...~~;~~::~~~~ ~:::ceıtı~~k :: lstt;::ı~ı.,. Kay Francis sinemadan çekiliyor 

.~ 
Karınızı neı' eli 
GiJrmelı 

istemez misiniz? 
Bir mllddet enel bu ritunlarda. 
- Kocanım neı·e11 ıömıek l&temez mı. 

llnb? baflılı altmda ktlçüt bir fıkra çıt. 
Jll1.ftı. o fwada genç nlller be.aabına ba
Wım& gekn birkaç tavalyeyt malamıf
tun. 

Her m&dalJ&nm elbette bir tera tarafJ 
da ftldır. Bir tadın otuJucum. Bay&D 
cS.• ba fıkraJı lreemlf, JUdılt mettubla 
'b1r1ltte balla JOD•mlf, dercUııl anlatıJOr, 
86Jledltlerlnl tet harftn1 bDe deliftlrme
den me ele otutacalmL DlJor tl: 

TeJ9BdlJm, 
lan PC»tamn Kadın •Jfumda otudu

lam ft abl JQIJ&dtlmJ ta aı.ırıar beni il• 
• JUDUI& mecbur ettt: 

Ben 11rm1 1t1 7qında iten geçen l8Dt 
Uqıma bent oot beğenip aevdtttnt aöyıt. 
J9ll bir adamla allem!n nzası ile evlen. 
dlm; bu adamın uı1 1&f1 tırk 1t1 hnJt 
BaDnıt1 ~ tencUa1 otuz aekiz demiftl 
• .,.. e.lendlt. Daha bala:ymda iten be
ni &IJatmaya bafladı. Ben aea çıkartma· 
dan, .tal1h1m ba diye austum. Bu dargın• 
btlar c6n pçmeden w ben lebeb17" 
ftrllleden tekrarladı. llD fena bQU baba, 

mm balla ftJ'd1li ceb ~Iıluna el ma"9 
lll&ll kU. Ben gene 811!1 çıkarmıyor Te nl• 
me pyet 111 ba~JQrdum. Qünki1 benkQ 
eT1me olan enstm her feyden aattmd11 
Kocam ew ıennce ttana gayet aert mua. 
mele eder, beni Jl.er aman lılsmetçtn1n ~ 
ntlnde uarlaroı. Ben bir mısaıır çatıram 
kabahat., blru Dılf'elenaem tusur, Üf8DJ 
tatil balkona çıJı:.aam fena, peki ben ev .. 
Jen11Jme ea1r mı oldum? 

Bu yapılma.sı tabll olan terleri yapma. 
dmı pnc nafile: evtmı t.emls ve intlzamlı 

tuttum betenmedl, çi1nttı kend1a1 tertip· 
ten hl9 anlamıyor. he çlçek getlnneatnJ 
rJca ettim. cnab oJa.rK: 

- Ben yeni l.şıklar ıtbl çlçelt getire
mem, dedL 

DiifilntlntlJ t1 bunlar henüz bir aene
lik nll olmadan oluyor. Nihayet Jazın 
İatanbula lf'ldtlt? Çtlnttl biz A ... oturur
duk. Al!f'ınln yanında da rahat durmadı, 
bana &nlı blma.sı gDç olan bir hakarette 
bulundu Ti tatW btttttı için nzifeatne 
ıtttt. Benim burada kalmama ıene o razı 
olmuttu, J'Oba benim ne haddtme. Bir ay 
bent ~ aram&dı, Dlbayet gel ef)'alarmı 
al d1Je bir mettub JUdı. Bunan lzerine 
ailem de aJn}ınama tanr Terdi. 

Ş1ınd1 aorarmı me teysec111m, ben eTi
me aadıt n nam'llllu bir kadınken koca
mın ba bataretlertııe DU1l tahammül e
de:ytm? Sonra mademtı tabtatl een .,. 
J8f1 benlmtlnden yan Jarlya btıyfik ol
duğunu blldttı halde neden benim gibi 
111 büyütlllmtış bir laza el uzattı? Bu b1r 
Ticdansıılıit değU mldlr? Biz bu adamı ne 
ahlAkta buluyoraunwı? Ben bu tettlde ev
lenmeyi .mf menfaat tçln ta.bul edl70-
rum. Yuva yapmak IAlyen bir erkek ufak 
bahanelerle karısına darılıp onu inclt
metıen zevt alır mı? Bu samanda bu ta
dar istibdada bangt lm4ın dayanır? Ben 
fUDa ~ ıetlrdlm t1 bu adam para.il 
bir tadın alıp kendine esir etmek ntrtn.. 
ele lmlf. IJlmd1 &eneclllm lbıden mettu
bamla beraber uzunca bir cevab betlb'o
rum, mekWbumu nep-edtııJz tl bqb 
kimselere dı 'mlaal olınm. Ben timdi her 
hattıma ,.. JUD'l&rak •J'?l)dıın ... P1M 
memnanam.. 
Mettubmı11 QDen derceanetıe otuyu. 

orunun 1ateltnl yerine tetUmtt olu,orum, 
bir karüt.eıin ta.lioırodur, madalyanın 

tera tarafJdlr, fakat bah1s Ozertnde ne 
IOyltyeytm? Otuyucama pçmJf olsun de-
aıek 1Alun. TEYZll 

Genç kızın yaradılıştan yanakları fazla 
dolgun. Üstelik bir de pkaklarmdak! saç- Güzel sinema yıldızı Kay Fraııclsln ar
lan kabartmış. Yüzünün aşağısı gibi yu- tık sinema hayatından kat't surette çekJ
kansının da gen~ görünmesine ıebeb ol- leceği bildirilmektedir. Film kumpanya· 
reuş. Halbuki bu saçlat" gergin taranıp st ile olan mukavelen sona ermektedir. 
çehreye incelik verilebilirdi. Tecdid de edilmiyecek.tir. Bu mefhur tok 
Kaşı. ıa:kaklara doğru incecik uzab- aözlü sinema yıldızının laD•at hayatından 

hp gözlerin birbirine fazla yakın olduğu aynlacağı haberi her tarafta bilyilk. ~lr 
gizlenebilirdi. heyecan uyandırmıştır. Bu hUIUltati fit. 

Ve tabii 0 vakit bu yüz ıimdikinden rint soran bir gazeteciye demifbr ki: 

d h ·· l ·· ·· ·· rdü - Evet artık çekiliyorum. s.n•at ba-a a guze gorunu . * yatımı hitama ermiı gibi tellkki edlyo-

(Alttaki resim) şu ikinci genç kız da rum. Esef etmiyorum. Artık kocama vak
bakınız ne yanlışlıklar yapmış? fı hayat edeceğim. Hem onu mea'ud kıla

Güzel ve sevimli bir kız. Amma elma- cağım, hem kendim mel'ud olaeatım. E .. 
cık kemiklerinin çıkıklığı ile tezad yapan ıas-en ilk defa aşkta inkisarı hayale ulra
çenesinin sivriliğini gizliyeceğf yerde bf· dığımdan dolayı tiyatro hayatına intlaab 
lAlds arttırmış. Kulaklannı meydana çı- eylem.iştim. izdivaçta saadeti bulmuı ol- Kay Francb 
karmış. saçlarını kabartmış. Gözlerini de duğumu aandılımdan dolayıdır ti alelA· cılık. komisyonculuk ve "h yet ~ 
: ~~.elle yan. kirpiklerini .fazla boyayıp - dt bir kadın olacağıma mes'uduml lik yapmıştır. &§anmak nı ~re~ 
ın gostereceğine oldulu gıbi bırakmıf. Zengin bir adam ile henüz on yedi ya- gelirken Bostonda avukatını .. . * pnda iken evlenmif olan Kay Francls iz- On.unla da evlen.mi§. onunla da fi 

Daha böyle nıce yanlışlıklar yüzünden divaç hayatında aradılı saadeti. bulamıı- kaVU§a.madığından dolayı ondın ela 

__ ..... !.~:=.~=~~°..~! 1 .:1::l!.:~~a~.:~ .. ~~~~~t...~:~: .. !.~=~: ......... -..... ,,./ 
Bacaksızın maskaralıkları: Kılıç oyunu 
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~~~ANLATAN 

Naşit 

Egüb Sabri ve Hasan E/. 
Bir aiin Eyüb Sabrinin menfaatine oynuyorduk. Oyunda başta Hasan efendi 
Olduğu halde hepimiz vardık. Bir saat kırk beş dakika halkı kınp geçirdikten 

sonra Hasan efendi: " Ôldüm Allah 1,, diyerek sahnenin ortasına yıkıldı 
-11-

- 8a7fa ' 

lngiliz ordusuna kumanda 
eden sübaylar nasıl 

yetiştiriliyor bilir misiniz? 
Sandhurıt barb okulu, dünyamn en serbest harb 

okuludur, talebeler der• saatleri haricinde izin 
almadan otomobillerile istedikleri yere sıidebilirler 

Erk'1mnar0lyei Uwıuml'f/e .R8lll ueMNl Sır t:~ DevereU Sa.cU&wW _,.. 
wttcM ı.lcbelmu ;.,w nnti ~ .... 



g Sayfa SON POSTA -
( L • 

1 G 

Beşiktaş dün Vefayı 
güçlükle 1- O yenebildi 

istanbulspor nihayet ligden resmen çekildi 
Beşiktaşın Vefa kalesine attığı üç 
gol sayılmadı. Galatasaray ise Hilale 

birbiri ardı sıra dokuz gol attı. 

Beykoz da on kişilik Topkapıyı 
güçlükle yendi 

Vefa ka- Saat 3 ü 10 geçe hakem Suphl (Ga-ı hattı bir tUrlü aralarında anlaşınağa ı istikamet ver~re~ gol yapamıyorlardL ı 
lataseıray) ın idaresi altında maça baş- muvaffak olnmadıklanndan lıJ tamamen Bu esnada Husnq santrfora, Suldur 

lesine landı. tık akını Be.fik.~ılar yapmak müd~faaya düşmekte idi. Vefanın da- santrhafa, Feyzi de beke geçti. Oyu -1 
gtrmeğe istedilerse de Vefa takımının iyi bir ima tekrarlanan soldan inişlerini ön - nun ilk dakikalarında Beşiktaşın takı· 
çalışan - A h d h d elemanı olan sağ hafın yerinde müda- lemek için Feyzi sağ hafa, Hüseyin sol mında tadi'iat yapması iç e oş e -

• __ to_p _ _, halesile muvaffak olamadılar. Topu a- hafa alındı. Yer değiştirmenin tesiri ğildi. Vefaiılar arkaarkaya iki gol fır-
İstsınbul lig maçları dihı her iki yaklarına geçiren Vefalılar ilk hü • 25 inci dakikadan sonra göründü ve satı Claha kaçırdılar. Beşiktaşın takı -

stadda yapılmış, yalnız Kadrköyde oy- cum!annı bu suretle yapmağa muvaf- Beşiktaşlılar sık sık akınlar, yapmağa mmda tadilat yapmı~ olması oyun üze-
b h +_ fak oldular. Sol açıklarının uzun boyu bac:ladılar. OtuzunC'U dakikada ka:1eci rinde hiç müessir olamamıştı. Bilalru Maçtan heyecanlı bir safha 

ğildi. Bur.a rağmen Rıdvan arkaarıcıı1' 
iki gol daha kaçırdı. ·ıt 

Oyun 1 - O Bcşiktaşın galibiyeti 

narın.ası lazım olan Fener a çe - u; • -ı 
tanbulspor arasındaki OY\Jll İstanbul· ve süratli koşusu sayesinde Vefalılar Mehrned Ali muhakkak gol olacak bir müdafaada Hüseyinin bulunması Be • 
sporun ligd*"n çekilmesi dolayısile ya- soldan yaptıkları akınlarda daim~ şütü kendini yere yatmak suretile kur- şiktaşa teh1ikc1i anlar yaşatmakta idi. 

1 t muvaffak oimakta idi. Beşiktaşın sag tardı. 
pıBamedarnışTır.b. . U Müdu''rlüguv ·· hafbekinin de yeni bir oyuncu oluşu MehmE>d Alinin uzun bir volesini 

en ~r ıyesı mum - ff ki vl 
.. . 1d ğu lfun karardan Vefa1ılann bn cenahtan muva a - yakalıyan Su1dur topu Vefanın ag a -

22 nci dakikada Suldurun attığı golü 
hakem gene ofsayd saydı. Yirmi dör -
düncü dakikada Vefa aleyhine korner 
oldu. Hayatı çok güzel bir vuruşla topu 
Vefa kalesinin tam önüne düşürdü. Rıd 
van hafif bir sıçrayışla topu Vefanın 

hl fil ~ 

:nun vb~ışt 0 
u . dma tazarrır 0 yetli akınlar yapmalarına ikinci. amil- rına takt• igP. de hakem tarafından of-son 111 u ış e en zıya e mu - b 

1 1 t t n.b J lularch di. sayd düdüğii daha evvel çalmış u u -

Vefa: Azad, Vahid, Saim, Sefer, .. ~ 
fi, Silleyman, Necib, Abduş, şu 

an. sa ul ~por · k•dar daya- Oyunun ilk 20 dakikasında Vefalılar nuyordu. Otuz beşinci dakikada Beşik-
Lıg maç arının sonuna "' 'k k 1 · · .. ·· 1 b' I tt 
b.1 k . . tıkl gayretın· dün- isabetli akınl&rla Beşı taş a esının on taşın sol içi Şahab, guze ır go a ı. 

Mehmed, Garo. .. u, 
~şiktaş: Mehmed Ali, Taci, JiuSl1 er 

Feyzi, Biilend, Hüseyin, Hayati, Fi 
van, Suldur, Şahab, Eşref. 

na ı rne ıçın vap an . • B ikt f v 

kü kararlarile bosa çıktığı anlaşılan ve lerınden aynımıyordu. eş aşın or Hakem çok uzaktı: bulunmasına ra~ - ağlarına taktı ve Beşiktaşı galib vazi -
yete soktu. Beşiktaş bir gol attıktan 

sonra sol iç Şahabı geriye almıştı. Rıd
van s:ıkatlanmı~ olduğundan for hattı 
bir ikinci golü çıkaracak vaziyette de-

F b h · h:.km galib ilAn e - men !!ene bn golu de saymadı. Otuz ener a çenın u en . . ., . ı 
dildiV• bu müsabakada İsi~nbulspor beş dakıka d'ıaındıkten sonra atmış o - Hakem Suphi (Galatasaray). 

lgı d ı· d çekilmek gı'bı' dukları golun ofsayd olarak kabul 
sene er P.n sonr:ı ıg en . 'k 1 1 · · ı d · d" 
b. · t k da kalrnı<ltır echlmesi Eeşı ~ ı an sınır en ır ı. 

İzzet Ko1a1 

ır vazıve arşısm '1 • • d ·k 1 d 
BE İKTAŞ ı _ VEFA o Maçın bundan sonmkı ak:i a a~ ~ 

GÜ ·· Ş "h~ maçı C!eref stadın- kat't bir netice alınamıyarak bırıncı 
., .......................................................... , 

I ' 
GALATASARAY 9 - HİLAL 1 

Dört hafta evvel 1 - t berabere katil; 
Galatasaray - Hilal takım1an maçı b 
denbire ehemmiyet kesbetmiş oldU· 

nun en mu .m ~ o o b' · 
da Beşiktaş]:\ Vefa arasında oynandı. haftaym - bera~re ıttı. 

~ Ön safta gelen 5 
Beşi~ta.şm bu maçta ma~O.b olması 
veya berabcıe kalması Fenerbahç~nin 
en başa geçeceğine aınn olacağı ıçin 
stad l5ırcok mera'k'111laTila ddimırştu. 
Tribünde"kilerin ekserisini Fenerbah -
çeliler teşkfl etmekte idi. Şerefin he -
nüz ceza~n bitmemiş olduğundan Be -
şikt:ış zayıf bir kadro ile sahaya çık -
mış bulunma!da idi. 

w ff5) Ananın ilk düşüncesi bu meç-

~ hul ziyaretçiyi defettirmek 
oldu. I.Akin, gaTib bir hisse tebeiyet e
derek. bundan vazgeçti. Emir bekHyen 
Şatarete: 

- BanR bak, dedi: önce şunu söyle 
yim. Şayed paş~ bu~iln gelecek olursa. 
benim için, ablası ağır hasta im~, ora· 
ya gitti, belki de kalacak dersin. Sakın 
aldanıp da başkfl ağız kullanma. Sonra 
da, o bekliyen adamı yukarıya al, ben 
geliyorum. 

- Başüstüne, kadınım! 
Arab Çf'kildi. Arkasından, R~nl da 

kalktı, giyindi, sırtına bir maşlah ge -
çirdi. başına bir örti.i örttü, içeriye mi
~mf ir odasına geçti. 

Karsısında birdenbire Beberuhi mol
layı görünce ~aşırdı. Bu herifin siması, 
şekli ~emaiJi kendisine yabancı gelmi
yordu. Onu ne zaman ve nerede gördü
~üni\ ha tırlama'k için zihnini uzun 
boylu yormağa da hacet kalmadı. Sami 
Mollanın kendislne hiyanet ederek, Se
nivenin evinden pUmeş'e çıkıp gittiği 
gün, onun yanında bulunan eciç bücilç 
şahıstı bu. Rfın;\ o anda teşe'üm etti. 
Ufkunda yepyeni bir aşk güneşi do -
ğarken bu baykuı:un çıkagelmesini 

hayra yormuyordu. Eli ayağı birdenbi
re buz ke:;ildi. Buna rağmen, nefsine 
galebe ede:rek: 

- Hoşgeldiniz! dedi. Bir emriniz mi 
var? 

Beberuhi molla, kenarındaki kürkler 
tiyme liyme olmuş cübbesinin önünü 
kavuşturarak yerle beraber temenna etti: 

- Elmasım! dedi fakiri tanımazsı· 
nız. Feleğin çemberinden geçeyim der
ken yere nüşüp sakatlanmış bir biçare
yim. Sız sultanıma hiyanet edip de ce· 
ıayı sezasmı bulan Sami Mo11a habisi
nin Babımc~ihatte kapı yoldaşı idim. 
Herifin şern bana da sıçradı. Onu nefye 
dince beni d~ azlettiler. Esasen, ken -
dimi bildim bileli, bir gün dahi doya
sıya yemek yememişimdir. Bu defa 
büsbütün ac ve bilAc kalınca düşün .. 

Beşikt04lıla.T Vefa kalesi önünde 

İkinci haftayrna başlıyan Beşiktaş -
lılar muhakkak galib gelmek için ça -
lışmakta idi. Vefalı Saim, Hayatı ile 
Rıdvanın arasından ayrılmıyor, gol 
fmsatı. vermiyordu. Beşinci dakikada 
Vefahlar muhakkak bir gol daha ka -
çırdılar. Beşik:ta~m on sekiz sahasına 
kolayh'kla inen Vefalılar bir türlü topa 

· takımın puvan vaziyeti 
Takımlar 

Beşiktaş 

Fener bahçe 
Galatasaray 
Vefa 
Beykoz 

Oyun 
16 
16 
16 
16 
16 

Puvan 
45 
44 .. , 
35 
33 . 

'······················································· ,,r-

Son Posta'nın Romanı : 39 --------

O zaman futbolün bu cilvesini Icab~ 
etmiyenler, dün de böyle bir netiC 
ümi:i ettikleri için heyecanlı heyeeanll 
yeni bir sürpriz beklediler. eti 

B!r ay evvel aldığı güzel neticed .• 
ümide kapılan Hilale mukabil seJcl 

(Devamı 10 1mcıı sayfadıı),.-

1 doldurdu, göğsüne dökülen taneleri; 
linin tersi '.e siJkti, ve sözlerine de" 
etti. .. bl 

- Oyle ya, veliyyetünnaam, Cen8 

hak bu fakiri, hemcinslerinin istih~ 
istihkar vesilesi olsun diye halke~~ 
Onun maknstdına bir mertebeye k3 111' 
hizmet ettim. Sonr:ı baktım ki bu 1<8 i' 
burum la. bu ~uratımla ben, yine ~e b,. 

• çoklarındfln üstüniim. Ayni sevıy~) 4 
.J •• taş .l.- T7 Ayagım· a da çabu - ineyim, dedim. Ta ki Alla hın giicıı~. 

"Ah ne baygın bakışın var, 
~.~ !°i f ~ 8W atı tfJJ g;&I r• tP!, fi 00.U I· ;~t~:o 

i;~~s'u~ a belfaZ şemsıYell!,, E~:~tJ 
Ü~. ın~~~ ~ 

dimle hemhal gör • ğumdur. Elverir ki gitmesin. Ve ben de, aşağı yukarı ·~ 
düğüm biricik kim- TPddetmeyip beni tün insanlar gibi mütecessis, mürai, !;B' 
sc sizsiniz. Size iltf. kayırın. Ben size ne, fücur oldum. Baskalannın kusUr ti 
raya geldim. Her çok iş görebilirim. nnı, zaflarını keşfettikçe, hele sure fl' 
ikimizi de ayni k.a· Bir kere, şu koca İs- fazil~tli görünerek, 'hususi hayatla~ 
tır tepti. Llkin ıi~ tanbu1un içinde ta • da en•ıai habaset irtikab eyleyenle r 
sultanımın vaziyeti rumadığım yoktur. kepazeliğine, şen.~atin~ muttali ol~~· 
fakirinkile kıyas e- Siz, dışlannı bilir - ça, kamburum duzel~ış, .. bo~u~. ifll' 
dilemez. Ben bu hal siniz, ben içyüzle - mış, suratım adama donmuş gıbı, ıÇ fl' 
ve bu sin ve ~alimle , .rini Has elmas di - de öyle bir sevinç duyuyorum ki, arzı 
bir lokma nanı Aziz ye gözlerinizi ka - da lisanım ka'sırdır. }11 
tedarikinden külli • ma~tıran bir sürü R!na hayretle dinliyordu. Bcber~9, 
yen acizim. Bana kodamanın altında biraz nefes aldı. Sonra, sesini yavaŞ ılf 
kapınızda bir biz - ne çeşid ve ne mile- tara~<, sanki bir sır tevdi ediyortıl 
met, mukabilinde dil' foya olduğunu gibi: , 
de birazıcık nimet benden sorun. Ard - Kendime yalnız bir hususiyet f\ 
ihsan buyurunU%. eteğinde namaz kıl- yırdım. O da benim zev~im. zayıfl~ 

Bu ifadeyi dalgın drran falan hanım kavilere, mazlumları zalımlere 1<9 
01 

dalgın dinliyen RA J 0 !endinin, gizliden korumak, onlara, öç almak husus~.~I 
na, cevab olarak aor gizliye arabacısile yardım etmek .. feleğe, kırk sene go.51, 
du: Rıtna: •O bekle]!en ada.mı uukan ya al, ben geliyorum!. dsdt aşna:fişne ettiğine g~ren ben, i~ten gelen göz yaşlarına ıılf' 

- Şey .. Molla beyle aranız çok sıl istilade edebilecejini clııı:inde ta • tahilAtile, teferruatile vukufum var - tahammül edemem. Aç yattığım gece.;ll 
iyiydi diye biliyorum. Ne oldu, böyle? &arlıyordu. dır. Bütün devlet devairi, sadraıaının- çok olmuştur. Mesela. O zam~n, t~~· 

- Kim? Sami Molla ile mi? Boynu - Peki Siz burada ne gibi bir his· dan perdecisine kadar, esrarını kAmi- düfen, kapımın öni.lnde.bir kedı ya' 
altında kalsın! met göreb~irsiniz? Bilmem ki. len bu fakire ayan etmiştir. Rüşvet a- sunun ağladığım duymaz mıyım, be O' 

- Şimdi böyle söylüyorsunuz. Hal- Beberuht acı ac1 gülümsedi: lan paşayı, rüşvet veren bazirg!nı is - men kalkar, hayvancağızı içeriye alır.,,, 
buki ben ikinizi, vaktile bu evden kol - Köpek köpektir, elmwıım. Ona ne mile, crismile tanırım. Cebimdeki defte- nu ısıtmanın, karnını doyurmanın 

9
. 

kola, dost olarak çıktığınızı gördüm. iı görürsün diye sorulur mu? Bağlar· ri yoklasam, hangi hatunun ~üf'te, han smturmanın çarelerine bakarım .. }1
11

, 

Beb~ruhi irkildi. sınız bir tarafa, önüne de bir kemik a- gisinin ehli perde idliğünü yanılmadan yır! Sanın~ ki ben bunu sevab k~Z9Gil' 
- Eyvallah! Biz onunla bir çok yer• tarsınız; cSal!> dediğinize salar, cDur!> beyan ederim. Zamane mukbillerinin mak maksadi1e yapıyorum. Hfışa! f 

11
• 

!ere beraber gittik; beraber gezdik, dediğiniz zaman çör.eklenir, oturur. kangi şerbetten haz eyledikleri, mizaç- nahın da, sevabın da, insanlar taıil dıl' 
tozduk. Lvkin bu deme değildir ki bey- B~n sizin kapınızda bir köpek olmak- larmın nf'lerden mütelezzlz olduğunu dan biribirierini aJdatma'k için ~y '\'e 
nimizde herhangi bh- dostluk rabıtas1 tan başka emel beslemiyorum. bilirim. Yerini söyıe, isim zikretme .. rulduğunu bilmez değilim. Ra~ıJl'l ]\:ıtl 
teessüs etmiş olsun. Bizim gibi, talihin Bir lfilıze durdu, kamburunu yuvar- yahud ki ismini biJd.fr, yeri meçhul kal- gafur sıfatlnrmı tac:ıyan rabbimın. OC' 
öksüz bınııktığı biçareg!n güruhu, bir lar gibi e1ildi, büzüldü, ve ilave etti: sin. İstediğin tafsilAtı akşama varmaz larını mes1ul iutmak için, hayriye ~ nJ 
lokma ekmek için her zillete katlanma - Gerçi biraz ihtiyarladım, çöktüm. getiririm. Dur, müsaade ~t, bir enfiye carı gibi çift haneli defter tutacagı 
ğa ezelden ebede kadar mecburdur. Azılarım eskisi gibi keskin değil. A.m- çekeyim, ıultarum! kabul edemem. 

Rana bıraı dilşündü. Bu heriften M· ma, kafam yerinda, dımağun iflfyor. İri w çarpık burmmu tdttbı k>ıile (Ar kası 1)flf) 



1 ŞUBAT SON POSTA 

Paranın işe yaramadığı 
medeni bir diyar! 

Filistine göçeden Yahudiler orada 
kurdukları kolonilerde 

pek garib bir ömür sürüyorlar 
~ühendistcn çöpçüye kadar herkes sayine mukabil ayni mükafab görüyor, 
gıydikleri elbiseler bile kendilerine aid değil ... Komünizm mi? Yahudiler cevab 

veriyorlar: "Hayır, bu hayat mecburi değil, ihtiyaridir!,, 

C Filistine gidip gelen İngiliz muharriri Villard Price yazıyor :=] 

Sayfa 9 

" D,, grupu sergisini gezerken .. 

Sergi eskilere nisbetle 
bu sefer çok kalabalık 

Resimlerde de daha çok vuzuh var. Maamafih 
tablolardan mana çıkarmak için bilmece halleder 

gibi müıkülit çekenler ~ene mevcud l 

Adamcağın biri nası~" Hicaza gidip mı neresi. kapw neresi belirsiz evler, 
gelmlf. Avdette her önüne ıelene mü- kökü havaya çıkını§ Acem rnuhayyelest 
kemnıel ara'bca öğrendiğlııı tekrarlar, mahsulltından alaçlar yok. 
dururmuı. Bu zatın pek atıcı olduğunu 
bildikleri :iıçin bir gün sormqlar: 

- Peki arabca öğrendiğim idclia edi
yorsun, söyle bakalım a.rabca pireye ne 
derler? .. 

Beriki düşürunü§, taşınmı§ .. zaten bil
miyor. Söylediğine söyliyeceğine pi§man: 

- Canım demiş. o kadar küçük şey in
sanın aklında kalır mı? .. 

- Peki büyük ,ey soralım, deveye ne 

Sel'giyi resim meraklısı bir dostumla 
zJyaret ettik. Dostum yeni cereyanlardan 
uzak ve aleyhinde ... Resimden çok an• 
ladığını iddia eder. Ben ise bilınediğım 
şeylerde ukalalık etmesini hiç sevmem, 
sordum: 

- Kuzum bunlar nedir boyle? G:.izel 
§eylere benziyorlar amma, ben bir şey 
anlamadım. Ne i&im veriliyor bu t:p 
san'ata?. 

Filistinde Arablarcı karıı müdafaa için yapılan 
örgüler ve bir yahucli mücadelecisi derler?.. Muhatabım beni cevabsız bırakmağı 

B f d b h 
san'at kültürüne yediremedi. Çenesınt 

u se er e ceva azır: t tt . 
V k. H lb k b d b · zer bir şey duymamıc:tım. Davide IC>r- - Siz de amma tuhaf sualler .soruyor- u u. . . . . ,ıdde tayyareden tırıiyonız, otomo- abşmıştı a u i ura a unca ınsan -ı h k d d b"" .. k in - Vallahi dedı, ıımdıki halde bır ş~y 

b·ıı 1 b "b" N ı du.m sunuz a .. o a ar a uyu ~ey sanın 1 e Telavivi geçiyOI', kırlara açı ıyo- ir aile gı ı yaşıyoruz. e yapa ım : k f . ., demezler. Fakat bir müddet sonra bir 
:tuz. Bir kaç saat soma cTaş vadisi:.n· böyle yapmıya mecburuz. 150 kişilik - Hiç para kullanmadan olur mu? a asına gırer mı... ekol olacak! .. 
deyiz. Bu Mki adın11ı bakmayınız. Taş- bir aile Arablara karşı koyabilir amma - Tabıi, kolonimiz piyasada alışve· Artık foya. yirmi beşlik basma gıbi. 
lık vadiıl bugün taşlık olmaktan çık • tenha bir köy evindeki iki üç kişiden riş eder amma bunların parasını vez· renk atmış, son bir sual daha: 
tnı.ş, bJr pullak vadili haline girmiş, ibaret bir aile bir gecede yok olur, gi· nedar verir. İçimizden biri Kudüse ve- - Kuzuya ne isim verirler? .. 
Yahudi cemaatinin mfutemlekesi ol • der. Y_~ (Tclaviv)e gidecek ?ı.sa, kendisine Arabca öğrendiğini iddia eden zatı 
tnuo:~ur. Hem bunda kendimizi müdafaadan !uzumu kadar para venlır. Fakat bu- muhterem bir müddet teemmül eyledik-

İki yüz dönilm çiftlik ve elmalığın başka bir maksadımız daha var. Eko • rnda kaldıkça paraya hiç ihtiyaç duy· ten sonra: 
Orta yerinde, etrafı kazıklı bir mania nomi. Anladık ki her aile yalnız başına mayız. _ Evvela hiçbir şey demezler, büyü
hattı ile çevrili, bir yığın beyaz bina .. tarlasını t-ker biçerse Arablarla yanşa - Peki amma cebinizde on para ol· dükten sonra Ganem derler!.. cevabını 
tnazgal deliklerinden tüfekler uzalıl • çıkamıvaragıw z Elbirliğile çalışalım de- maması sizi üzmüyor mu? 

vermiş. 
lnış. Kazıklı mania hattının dışında bir dik. Burada öyle makineler, fenni u- - Bilakis, yükten kurtulmuş gibi 

Bakınız ben bu hikayeyi ne zaman ha
"tıelörgü. Binalann üstünde bir kule. suller kullanılıyor, iş öyle taksim edi· hafiflik v.eriyor. Düşününüz bir kere, 
l<uıenin p1Atfonnunda bir top ve bir liyor ki bunu tek ailenin ufac1k tarla· para yüzünden az mı sıkıntı çekiyor- tırladmı. 

Resimlerin önünde .bir kısım halk, ne 
olduğunu anlamak için bilmece halleder 
gibi, tablo yerinden kalkmadığı için ka· 
fasını çevirerek. yandan, alttan bakarak 
anlamağa çalışıyordu. 

San'at san'at içinse amenna. San'at 
halk içinse biraz daha vilzuh ... Birincıde 
sergi inlere cinlere, ikincisinde halka a• 
çılmalı. Maamafih bizimkıs. yarenlik. 
Böyle ince işlere pek akıl erdiremeyjz. 
Aklımıza geleni söylüyoruz. 

Pı-ojektör. sında tatbik etmeğe imkan yoktur. sunuz? «Acaba malımın fiatı yüksele- Bir san'atkar topluluğu varöır. Adına 
ı k · d. k · b D grupu derler Yanılmıyorsam evveil Yoksa aan'atı senede bir erik ağacı gi. ki yanı agwaçlık husust ·bir yoldan Kadın_ Er' ek farkı yok! cc mı uşece mı, aca a ay sonunu c > · 

- t b ı b"l k · · ? A b · w a· ·a·ı D l' tu··red· galiba b! mahsul veren hareketsız bır rnem:e-geçiyor, manianın kapısına varıyoruz. u a ı ece rn•yım. ca a aylıgım ar- ye ı ı ı er, sonra c > nes ı ı, 
Burada hilvi,·et1erimlıi ıspata w diJ Ya kadınlar ... Bu şekilde ne kadar tacak mı?:. Bütün gün düsündüğünüz on iki kadar oldular. Hepsi sevimli. sem- kette bu kadar emeği inkara kalkışmak, 

J d w ·ı i' H b h f en hafif tAbirle nankörlüktür. Ben ceha· Şandan koloniye hastalık taşımış olma- rahata kavuştular. Başka çiftçi kanla· bu egı m · ep aşkalannm daha patik gençlerdir. Hiçbiri fU cD:. ar i ve . 
inak için ayakkabılanmızın tabanları - rına bakınız. Kocası yalmz tarlada ça· fazla kazandığını, daha çok para edin- eserleri derecesinde garib değillerdir. Bir letı burada nankörlüğe değişmem. HattA 

w . .. .. b_ k san'atklrlan tebrik te ederim. 
nı bir muzadı taaffün kabına batırmı· lışır. Kad•n hem tarlada, hem evde uğ- <ligim gorup J1..1S anmıyor musunuz? rnüudet evvel bir sergi daha açmışlardı. 
Ya mecburuz. Bundan sonra kapı açılı· raşır. durur, hem de çocuklarına ba - Hep bir gün işsiz kalır mıyım korku • B"t- sermayesi kendi adedleri kadar 

·ı t't . ? u un Yor. içeri giriyoruz. kar. Halbnki burada kadın ne eve, ne sı e ı remıyor musunuz. ya vardı, ya yoktu. Bir oda azmanı sofa· 
Raba saba bir nöbetciye benziyen de çocuğun~ bakar. Erkekler gibi yal· En kabmyetli ile en kabiliyetsiz yı güç doldurmuştu. Bayramdan evvel 

genç bir adam bizi gülerek karşılavor. nız topra1'1a uğraşır. o kadar. Böyle • mUsavı" bır sergi açtılar. Tıklım tıklım doldu. 
Sırtına k ka bir go'"mlek aya<tın- 11"kle hem aı"lenı'n ı'stı'h~aıı· artıvor. hem a açı ya · "' B d b 1 h' b Herkes hayrette .. fakat kerameti haşmet-
da mavi bir şort, yüzü ceviz renmnde. de kadın ~ki 1arafJı yorulmaktan kur- ura a un ann ıç iri vok Eli - . 
Buraya ~lmezdcn önce Londrada ha· tulmuş oluyor. rnizden geldiği kadar çalışıyo"r, ~uhtac li b~feye a_tfettiler: _Aray_a bay~~ dgi~ı. 
Zır elbi.....,.ı"lere diki• makinesi satan 1 .ı ... , oldugu~ muz kadarına ulaşıyoruz. Yiye- Ht>r es resım ~erBg~ı yerk~"'· e_şındı tos du· 
b .,,...... ~ Saat a tıuan son a eg ence · t ett z va ı. eş osu a 

eya7., narin bir delikanlı olduğu kimin cek, givecek, yatacak, kültür, eğlence ... mı zı~are dı. ~·kse d 
1 

• 

aklından geçer? Er'kek kadın herkes öğlenleri üç saat, Hepsjne... pek zıyaret e eme 1 e sergıy~ uza:-
akşamları da saat altıdan sonra ser - - En kabiliyetlinize de en kabiliyet- mı.ık vaktini de bulamadık. Dedıler i. 

150 k:şilik yemek 58'0nU besttir. Konser. s!ncma, konferans ve siz kadar mı veriliyor? sergi kapanıyor. Tevellüdündeki şerbete 
.. Adı Davidmiş. Bizi doğru yemek ho- okuma gibi türlü kültür faaliyetlerin· - Evet tamamile o kadar. Yalnız is- yetişemedik, bari lokmasını yiyelım, de-

1Une buyur ediyor. İçeride kimseler den istifade edebilirler, eğlenir, dinle- tidad sahibi kendi husust istidadını iş· dik. Koştuk. 
~ok. Çünkü yemek umanı geçmiş. Yo- nirler. Yani bir yandan da ömrümüzü }etmiş olmanın zevkini tadıyor. Bütün Bizde resim sergileri karpuz sergileri 
gurt ve salata ile kaımmızı doyuruyo- yirminci asır medeniyetinin icablanna fark bu. Meseli: Bir climon yetiştirme derecesinde ehemmiyetli değildir ve re-
ruz. uydumyor, bir yandan da ta ilk çağ - mütehassısı>nı bir de çöpçüyü ele alı- sim sergilerine halk, 1stanbula seyyah 

David bize anlatıyor: Iarda gibi yaşamaktan vaz geçmiyen mz. 
H d w ·1 ·? t 1 kadar nadir düşer. Bir de ne görelim. Ne 

~ - olümüz pe~ ~an ~gı mı. yerlilerle yanşa çıkıyoruz. şte birliği- - kisine de ayni şeyler mi verilir? pasta var. ne çay. Öyle olduğu halde bir 
e Yapalım 1 SO kışıyız. Hep bır arada mizin faydalan. Diye sordum ve her ikisinin yatak 

Yemek yiyoruz Her aile kendi başına Snkın bunları Sovvet komünizmi ile odalannı görmek istedim. Gösterdiler. çok kerli ferli insanlar, uzun külahlı, 
:Y~tnek pişirmeye kalk.!cl çalışma zama- karışthrmayımz. Bizimki ihtiyaridir. Hakikater, üniversiteden çıkmış müte- mevlevi şapkalı bayanlar, çıplak resim teı 
lllnd ~ hlr edildiğini duyan ehli merak salonu an kaybedecektıa.. Onlarınki ise mecburi. Buraya her ge- hassısla çöpçünün yatak odası arasında t 

N be d . · doldurmuş. Hoşumuza gitti. ftihar ettik. 
l{;ı- eden? .~i~ de ~ay tmez ınız. len kendi isteğile gelir, istediği vakit zerre kadar fark yoktu. Yalnız üniYer· 
d tılarınrz pışınrd1, 91Z ça1ışıxdmız. de çık1p gidebilir. siteli eşyasını kendi ince zevkine göre Vakıa duvarlarda asılı resimlerde hen-
iyonıın. p d""'" düzeltmişti. dese iflas etmişti. Hendesenin babası 
. - İşte bu olamaz. Kanlanmız bi • aranın peçme IQI yer David: Oklit görse muhakkak yüreğme inerdı. 
tunıe birlikte tarlada çalışmalı.. Yemekten kalkınca Koloniyi gezmek - Tabıi ki, diyordu, bu iki adamdan Fırçalar bizim görüşümüzden başka bir 

- Peki onlar sizinle tarlaya gelince istediğim! söyledim. Çıkarken, sofra ayni iş be';denmez. Fakat ikisi de elle- alemi boyamışlar, san'atkarlar, gözümü-
Çocuklara kim bakar? hizmetimize bakan Kansaslı küçük rinden geleni yapmaktan geri durmu· zün görebildiği manzaraları değil, kafa-

- Çocuk yuvalan. Yahudi k•zına biraz bahşiş bıraktım. yarlar. Aldıklarına gelince: Gördükleri lannın içindeki manzaraları çizmişlerJL 
İçimden: cMaki~ gibi bir ömür, ATkamdan koşarak geldi. Ve parayı iş gibi bunda da şimdiki halde müsa • Yalnız nazarı dikkati.mi bir ıey celbetti. 

Y.u\1.~ denen şeyden ne uzak!> diye dü- geri verdi: vat aramayınız. Bugünlerde çöpçü da· Ressamlar lehine de, halk lehine de b:r 
flinuyoııım. David düşüncemi seziyor: - Çok teşekkür ederim. Görüyorsu- ha fazla alıyor. Çün'kü; oğluna ameli • terakki görülüyor. Bu 9eferkılerde geçen 

- Bu, siz~ a~ır bir teY gibi görünü- nuz ya b!ziro para kullandığımız yok yat yaptırdı, masrafı oldu. Kansı da defakine nisbetle biraz vüzuh var. Dört 
Yo; değil mi? İlkin b"lze de öyle geldi. ki ... dedi. verem sanatoryomunda. Onun masra· başlı, memeleri tersine dönmüş in&anlar, 
Çünkü: Bıraktığımız memleketlerde cPara kullanmamak• dünvanın hiç fını da Koloni görüyor. ~ibih münharif kalçalı kadınlar, bacak-
YUvaınızda kendi 'kendimize yaşamıya bir kö~sinde şimdiye kadar buna 'ben- (Devamı 13 1lncü ıayfada) ları bellerinden daha kalın adamlar, da-

Ntı. • Sa. - Co. .... -----........................... .. 
Trabzonda 200 kişi'ik bir 

talebe pans·yonu açıldı 
Trabzon (Hususi) - Şehrimize kaza 

ve köylerden gelip de binbir mahrumi• 
yet içinde, kahve, han ve medrese kö-
şelerinde temiz hava ve ziyadan mah
rum köhne odalarda yatmak suretile 
tahsile devam eden talebeleri bu sefil 
vaziyetten kurtarmak maksadile Ço • 

cuk EsirP"emc Kurumunun himavesin
de iki yüz yataklı bir talebe pansiyonu 
açılmıştır. 

Pansiyonun açılması ve fakir talebe
nin sefil vaziyetten 'kurtarılması işinf 
bizzat ele alarak başaran Vali Refili 
Koraltan bu iş için Hususi Muhasebe
nin de yardımını temin etmek suretile 
iki geniş bina hazırlattırarak burada 
yatmalarını ve Çocuk Esirgeme Kuru
munda da yemek yemelerini temin ef, 
tirmiştir. Talebe kahve ve han köşele
rinde yaptıkları mamıftan daha az bir 
para sarfıle burada bütün istirahatlerif 
ni temin edPceklerdir. 

Talebe pansiyonunun açılma tö ent 
Üçüncü U. Müfettiş Tahsin Uzer ta· 
rafından, va·i Refik Koraltan ve bütün 
şehir halkının iştira'kile ve parlak bir 
merasimle ynpılını~tlr. 

Trabzon bu talebe pansiyonu ile yeni 
ve büyük bir hayır müessesesine daha 
kavuşmuştur. 
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hareketli değildir. 
Heyecan ve sevgi 
bahsinde kolayhk 
la yumuşayabilır. 

'Ostilne başm:ı d:k .. 
kat eder, şık ve temiz gMnmek tp Ja
mm gelen kayıdlan ihmal atmea. 

Tertib v~ tanzi8' 
kaidelerini ihmal 

etm& Pek IOkuJı. 

pa delildir, ce • 

Sare\e bağh lf1ere 
Jaalfl'DU. 

Son Posta 
Fotograt tahlil kuponu 
ilim • • • • • • • • 
Adrea • • • • • • • 

DiKKAT 
l'otcılr&f tabilll lfJn ba tuponlardaD 
' &ded1Din ıöndıerUmesl p.rttır. 

Kadm köşesi : Makyajınızı 
yUzDnUze uydurunuz 

(Bapıra.fı 1 '1'Cl sayfada) 
90k daha güzel olabilecek yüzler söndl: 
bir halde kalır. Çhtin obnıyanlar hemen 
hemen çirkinleşir. 
Alnı ufak bir kadının kakül kesmesi, 

buıt alınlı, çıkık yanakb bir genç kızın 
ahıında bukleler yapacağın:ı saçlarmı 

modaya uymak için dümdüz geri tara-

m&111, kıaa boyunlu bir kadının saçlarım 
uzatman gibi bm ttirlft hatalar... Bu 
yanhfhklara depnementn çaresi başkata
nm tetkik etmek, aynada kendın. bir va
'bancll f(Szile inceden inceye ve kusur. a
raftırarak gaz.den gıeçirmek, biraz da tec
:rtlbelere dayanan billilere kıymet venp 
denemekUr. 

Yoksa insan aldanu-. Gtuelleşeyim der
ken güzelliğini baır.abillr. 

* !zzetinefis mesaitinde --.. -.... ·--···-·-·-·-· .. ··--·· Bigad\çte Ş&'l hasta'ıgı 
kıskanç bir tip Btgadt~ batlı Tartıııl'ar törft hayvanla _ 

lmm""lda" K. H. fotografu'taı cfaTclsl nnda şap hutaııRı IOrilldillft ıçın vnı7eı 
lıtemiyerekten karakterini aorqor: ~ saAlıt abıf;uınea. pazara ç.ifi tır -

Şahsını alakadar eden meaailde tola,.. natıı ııa,van. ıetırıımlıll Jaaak edllmlştlr. 
Jıkla harf:kete gelir ve izzetinefsine dflt- Kurban 1-ıJramı doiayjaile koyun ve keçi a.. 
künlük gösterir. Bundan dolayı da geçim la atımı berinde thtllclr bqgösterm1ş, ıı-
bususunda müşkülpesend olur. atlar iki m1sll yilbelm[ftfr. 

* Sevimli bir bayan 
Nazilli bukuk bakimi tekalld 

ctktu 
1ıtanbulda1'. A. K. H. fotogra.fmıtr. d~ 

tini i8temiyerektn fotogra.f~•ıA tahlilini Nazilli hukulc hlldmi M'ehmed Şev:tı Acar 
ütiyor: t.alebine- bina.en lüaadıs 18"1kedllmtf Te ,.._ 

Sevmek ve sevilmek bahsinde- sevimli zifeainden a~ır. H1*alt mahkıemeelJt
'.ft yumuşak halleri vardır. Kal"Ş\Slndalci- ler1 vckfıleWtı cesa bAldml Ş&Jdr ÖMamar 

ne saygı telkin ve etrafmı kolaylıkla tarafından it. edllmelr.t.edir. 

meşgul edebilir. Nazilli icra memuru terfi etti 
* ŞakaCI bir fİp Nuilll ll!ra memun Ahmed Brdem l:l.ya.lı:a-

tlne ldnul1 la ~ Mlf1 ~-

Ankarad.an S. D. fotografmm dm:ifti 
btemiyerekten karakt~rim IOMıJIOf': Muradhdı bir hırsızlık vak'aSI 
Alaycı ve şakacı hareketlerile mafını Muradlıda otva11 Alt otıu netırmena 

•lmı:ıdan konu~ ve meclislerde aranır. TeTt!k SeYilgemn mu pee ,.Jttj hırım li
Botazım, rahatını sever. Para11 bol ıar- reret &O llraaUe Sil ara Qmetinde 

fetmekten çekinmez. QJmıftJr, :ımmtar mumütadzr. 8f1Ulll2 

Lor191 tArkm the~ fan~.;_ Ntel<ıen : Birbiri iizerlne atılan SalAhaddin ve Hakem: Tank (Süleymani~) 
Mu'lcarade tomık operasından İBpanyol Süleymanın iki şütünil kaleci tuttu. Ömer ~ 
danaları. 4 - Lehar - Llbellentans opera.sın- Her hücum gol vaziyetine giriyor, kAh 
:: ~.,!:!" !I - Mozart - Re Ma~ Dlver- müdafaa hattı, kAh kaleci bunlan gi1ç- BlnKOZ 3 - TOPKAPI ı 

en Menilet d•nsı. 8 - fŞumann - lükle bile olsa ~,.;yordu 
4 tlnetl aenfo!ıt:ain romal'lılL '1 - De M1chel1- ~- • - • • 
Bmeler serenadı. 8 - Jobann stra111B _ ~rt 29 uncu dakikada SalAhaddinden pM Şeret stadmdn saat 1 de BeykozJa Ttt 
btl:Ayeierl. 23: M1bfk (Cazband - pi.), 23.45- alan Serafiın, bütün mftd8faa hattını kapı karşİlaşt4lar. Top'kapıblar 0,.-
24: BDn ai&m haberlf!I! ve~ protram. atlatarak üçimcil golil yaptı. lO kişi oynuyorlardı. Oyun müt~ 
_ ............ : .. ··--· .. --.......... -............ Galatasaray sağdan işllycr, soldan bir şıekı1de devam ederken Topi:IPI 
~ Diş T ABIBI • ~ol,yapıyor. Tah'inin ayağile Dk ft son golünil ıll" 

RAT/P TÜRKOÖLI 44 üncü dakikada Musadan Cemile t1. Topkapmm bu golftnden biraz --
gelen topa gfiıel bir kafa vuruşu dö.r - ra Beykoz frikikten bir gol u.zandso 

Slrkeol : Viyana otell masL düncü goJil kaydetti. Oyun 1 - t berabere devam ederken er 
No. 26, Kat 1· ete beıgG.o Otleden ~ dah IODra 

18
at t4 den 2a ya iadaı İkınci devrede Hil!l oyuna sıln ve za ilinde Topkapılı bir o " 

hngtalan kabul eder. sert başladı. Biraz sonra müdafi A - yuncu yımlış bir VUTUŞ yaptığındall 
-----------•" kif, aert oyunu yiiziinden: dışarı çıka- hakem, Bey)toa lernne penaltı cezall nld.ı. verdi. Babadır, topu 'kal~ntn elleriJıe 
=========~=======--=======-==- verdi Beykozun 1liT ak~;uı e~ 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Ku....... t.rihl' 1888 

Sermayesi: 100.000.J)OO Türk Lirası 
Şu'öe ve ajans adedi: 262 

Zirai v• ticart her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.808 Lira 
iKRAliYE VERECEK 

Ziraat Banka•ında lı::ambarah ft ihbarsız tasarruf hesablarmda en u 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qaiıdaki plina 
ı~re ikramiye da~tılacaktı:r: 

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

40 " 100 " 4,000 " 
100 ,, 50 ,. S,()()() " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Heublannd:akl paralar bir .... içinct. 50 liradan aplı 
clüpiyenlera ikramiye çıktıiı takdirde '1 20 fazlaaile verilecektiZ'. 

Kv'81ar MDede 4 Mı&. 1 EylaJ., t Birlneik&nan, 1 Hut n 1 Bazi.raia 
tarihlerinde çeldlecektk. 

sol açık Eşref takımına bir gol kazd" 
dırdı. Beykoz 2 - 1 galib vaziyete geç " 
mişti. Birinci haftaym 2 - ı Beykod11 
galtbiyetile bitti. 

frrlnci haftsvmm on ikiııri c1aldP " 
mıda Beykoz Hakkmın ayağile bir f!Jl 
daha kazanarak ) - l galib Ta~ 
geçti. OyunU'l'l bundan sonraki dald " 
kalannda her iki taraf da bir şey yaflA" 
madan m'!lç 3 - 1 Beylrozun galibtyettı. 
nihayete udJ. 

ikinci kl1119 Nçları 
Şeref stadında öğleden evvel yaptfa1l 

ikinci küme maclarm<ia KaraE!ilmri!1' 
takımı gelmedi~ndıen Anaıda'luflisatl 
hükmen galib gelmiştir. 

Boğazi~isporla Kasımpaşa arasındr 
ki maçı Kasımpaşalılar 9 - O kszaıı -
mışlardır. 

Feneryılmaz - Davudpaşa arasınd~ 
müsabaka 2 • t Fenery,ılmazın olibi ' 
yetile bitmiştir. 

DUnkU kır koşusu 
M~kte1' tak1mlan araS1ndaki kıı- kO' 

şusu di.in Si!fTide yapıbnıştrr. 
Mesafe 3, 000 metre idi. 
Fent ttibarl1e '&irincı1f~ H8"d&?P9" 

sadan AMdllaJt f1 .S.2l.8, fk,~ 
San'at mektebinden Ahmed. üçiincl " 
Hiğ'(l 'İstanbul Li!9esfnden Habft>ı 8' " 
m1~trr. Takım ffr"l>arfle: 

Haydal'."Pasa: l 4 puvan. 
Robert KolTet. 2• -puvan. 
tstan~u1 )' .. isesi: n puvan. 
Deniz Li~ec:ıi : 4'1 puvan a!mışıatitı-. 

Gemlikte spor 
Gemlikte cıun'! lpelt fabrltuı meınurJ.tl" 

bir spor eqekkftlft 'f6cude get1rnl~· 
Gençlerin bu vadtdett ~arındım ,_ .. 

yen çok faydm neticeler almabDeceti- tııı1' 
edtlmektedlr. 
Kızılcahamamd& ba• Mylade bol .. ._ 

ln1 lllilm gibi vaka'18r sahur ~ dlJll 
çıtan bam IP'Yfalu berine "'111 ebm"_,. "' 
ttn1 nnan d11i:il&a aliLn h11~ ~ 
i'bra:bim Alıp tm-,lerl Dlnr lıılNr ...-.. .
ale!Ade bul me taba butalılıdarınıcfall _.. 
dıt .ır hast:Uıkl!.L .DDJıiapınamlmclaA- ,.. • 

- 1111rumıut ıı.fltlt. Mın'ı.tir· 



Fransız - ltalyan ihtilifı 
kat'i devreye giriyor 

•011 •o•~& 

nizbankta hm 
memurlar açıkta kalıyor .. 

Bir haftadanbert '9hrimlad• ba1mı .. 
makta olan İktısad Vekill Hhntl Çakır 

(B~arafı 1 inci ıaytada) 1 karşı ~şçiden sakınınıttın lflmanya, refakatinde Vekllet Mtbtepn Halid 
Mussolinı'nin hafta içinde tekrar top- ancak menfaatlerini takib için yegAne Nazmi oldu~ halde dün akşamki eb • 
lanacak olan büyük faşist meclisinde yolun İngiltere ve Franaa il• harbet - presle Ankaraya avdet etmiftlr. Vekil 
bir nutuk söyliyerek İtalyanın istelke- mek olduğuna kanaat getirdiği zam~ istasyonda Dentzbank Umum MQcttırtı 
. i ~ ıedecek Yusuf Ziya Erzin ve Deniz TicaNtt Mü-

rıni ilAn edeceği kuvvetle tahmin edil- tn.~yaya ~~ı5.hla m'ilzahe~• .. dürü Refik ve iktısadt mile.eseler wlcl-
tnektedir. tir. 

Bugünkü gazeteler faşist meclisinde Yazı şu suretle bitiyor: nı tarafından ufurlanınıttır. 
Verilen karn:ıı1ar etra:flında muhtelif F:ıkat Almanya İngiliz sila-lılanma - Birkaç gündenberi Den~banlr w De • 
llliltalealar serdetmektedirler. Bu hu • sını ve çabuk ve nihat bir harb imkan- niz Ticareti Müdürlüğünde tetkik" tef
l!Usta Jur gazetesi şunlan yazmakta • sızhğmı gözönilnde tutınağt öğrenmiş t:şler yapmış olan İktısad Veklll Hibnü 
cltr: görünmektP<lir. Çakır dün hareketinden l'V'Vel Deniz -

Müteaddid tefsirata göre, fta1yan is- Dipfomatfk imtihan ban'kta blr müddet meşgul olmuı ve De-

Belgradda buhran 

tekI~ri meselesi daima mevcud kal - . . nizbank Umum Müdürü Yusu.f Ziya 'Kr' -
l'l'laktadır ve Yeşil Masa ancak •bütün Observ~r ~azetesı ise ~azıyetln d~- zin ile son §eklini alan Denizbank kad • Yugoı'4"!14 meclilı blna.n 
İspanva Franko kıtaatı tarafından iş - ha a~~asıt olduğu kanaatındedir ve dı- ro ve bütçesi üzerinde görüpnüıtür. (Baftarcfa ı iftci ıa11fada) Radikal partisinin Birliğini korumak içfn 
gal edildiklerı sonra gelecektir. yor ı: . . Öğrendiğimize göre Denizbankta çalı- dft-r' ba:r:ı ptıai,...t.lerle görüşmüı w öl- gayret sarfedihnektedir. 

Övr gazete~i ise şöyle diyor: ~rb d~okrasi'l~n:i~, kendilennı şan bütün memurların maq ve memur!- leden 10nra Slıoyl.dinıoviç ile itrt.işare et- Yeni kabinenin Radikal Birliği azasın• 
Duçe'nin Pazartec;i veya Salı günü beklıyen chplomatik ımtıhan hakkın - yet dereceleri ft sicilleri ayn eyn wt - miftir. dan mürelclteb mütecanis b?~· hükfunet °' 

diplomas: yolile büyük devletlere bir daJıavale kaoılmak için kör olrnalan la kik olunmuş ve yeni kadro hazırlanmlf- Bundan bqb istifa eden başvekil öğ- lacağı ve vazifesinin, yeni bütçeyi mec • 
l'l'eVi muhtt.l'C' göndererek istaıderiru zımdır. Bu imtihan az veya çdk za • tır. Yeni kadroda memurlardan bir kıl- ı. •aitti Radibl Blriili partisi grupunu listen geçirmek ve Hırvat meselesini h• 
teşrih etme.c:ine intizar edilmektedir. manda öni.imüze Ç1'kabiliT, fakat Mus - mmın açıkta kalacağı ve maqlarm ual- ıçttmaa dll'Y9t •rek Cuma gecesi hl - liçin daha geniş bir kabineyi hazırlamd 
Şfiph~iz bu tahminden ibarettir. Fa - solini, manalı bir taI7Jda mu'hafaza Wdığı anlaşılmaktadır. di8elerini izah etmlftlr. üzere, muvakkat olacağı zannedilmekte r 
kat dün aksam muhtelif hükumet mer- ettiği sü:kutu bozmak ve nihayet Fran- Diğer taraftan Denizbankta Saiıie bl .. 9vetkoViç ~inin Be'}grad bölgesini dir. 
kezlerinde bunu kavdetfik ve haberl sava karsı iste~!~rini _?rtaya ~o~a~ naSl ve diğer meseleler hakkında tet1dk içtimaa daveıt etmiştir. Yeni hükfunet Bazı şayiaların tersine olarak. Zağre5 
Olduğu gibi veriyonız. 7~manmı~ ~~ldıgıne hukmetti~ 8 d ve teftişler yapmakta olan Maliye w İk- liltesinin bu eece neşredihnesi beklen - te bulunan Hırvat muhalefetinin nl8S 

Ordre (!azetesi de gelecek hafta bir 0?.de hu lmtıhanı ~er an e~~z~ e e- tıaad müfettişlerinden mürekkeb heyet meJı::tedir. Buhratıa Müslüman ve Sloven Maçek Belgrada davet edilmemiştir. 
llota verilecE>ğini ileri sürmektedir. bılır. HHler uzun bır devre ıçın anşa de bir ikıi güne kadar çalışmasım bttfre- azası tarafından se~ıyet verilmiş olan CA.A.) 

Gazete, Roma - Berlin - Tokvo mü- inandıihm söyledl'1. zaman, şarta b~~~ı cek ve neticeyi bir raporla İk.tısad Vekl- .,. 
seU~inin hümma1ı faaliyetini kayde - bir teminat vermektedir. Teşebbusü letlne bildirecektir. H ı• b 1 
diyor ve kat't tie,·reye girilmekte ol - her sn için Mussolin~'ye bırakıy.or. Denizbank tarafından fngilterede Su • er gün : S tan U un 
duğu kanaatini pösteriyor ve diyor ki: F::-ansız - İtalyan 1btı1lfı İngı1tere : van Hunter müessesesine ısmarlanan ve 

Netice, demokrncilerin totaliter dev- Yİ. Almanyayı ve diğer mernleketlen mukavelesi Veklletce tasdik edilmiyen h • k A • 
l~tler karşıSlnda gösterecekleri insicam doğn.ıdar. do~ya daha ziyade alak?- 11 vapur siparişi hakkında da İktısad Ve et } ayesı 
Ve azim derecPc:inr ba{!lı olacaktır. dar eden meselelerden tamamen h~nç kaleti ehemmiyetle tahkikat yapmakta -

istek retveli miit~lea edilemez. Bizi bekllyen dıp • dır. 
Popu1a1re gazetE'si Brosseletta, Ro - lomatik imtihan çetin ve tehlikeli ola- Dcnizbanka aid yapılmakta olan bOtün (Baıtarah 2 nci sayfada) 1 Bu memlekette fileden ipele kadar MI 

tna ve Berlin arasmda anlaşmazlığı bil- caktır. tetkikler kısa bir zamanda bitirilecektir. 3 _Biz de bu suretle basit bir iktısad şey pe~ büyük bir~ ~~a~esin • 
direre-k Alm&r kavnafundan alınan ba- Komada neşredilen tebBğ 1 . 1 bir Avrupalı kaiasile mütalea den istifade ederken yaıru..ı koylunun koıe 

meee esın h t- ı- hima ed hnua 
lJ haberle'fi kavdederek diyor ki: Roma 5 (A.A.) _Büyük faşist kon- H • • v k•ı• B 1 d d d 'ğ'mi . öst · olduk }-Ununun er uru Y en ma arlclye e 1 1 e gra e eme ı ı ızı g ermış · ed'lm . Cıkri kö·-A... k d · kalq 

«Hltler'in Mussolini'~ Tunus ve sevi ictimaından sonra gece neşredilen Bu hiklyeden daha pek çok netic:eler 1 esı .rv: pe ~ın . 8 

Rorsika'yı istememeği tavsiye etmesl tebliğın mPtni aı:;a~ıdadır: B k •d• çıkarabiliriz. Fakat, yalnız çok Jikkate v~~mış olduğunu soylenıeii bır vaz\11 
bir itidal e~eri olarak gösteriliyor. Mar Duçe, beynelmilel umum! vaziyet ve Ü reşe pi ıyor llyik gördüğüm iki tanesine işaret ede- bilırim. 
silyn, Liyon ve Farisi istememesini de bakkmda izahat vermiştir. Büyük kon- . -~-) r.?k bu bahsi kapayacağım: 2 - Dik.kat ettim: Bütün bu et hikl • 
PekAlA tavı:i ·e edebiUrdi.Hitlerin Mus- sey bu bevanatı birçok defalar hara - (Ba§tarafı 1 incı ıay/ısuu . yesinin ilk gününden iUbaren gerek ti. 
SOlini'vi itidale sevk vesilesi altında ı Ik ı· t gradda tevakkuf edeceği haber verilmek- 1 - İstanbula UC\12 et yedınnenin ye • tJsad Veklletinin, gerek İstanbul bele • 

ret e 8 ı~ am1ş ır. · • · ko k- lilde ucuz a 
<> K ·1 'n · k A h l k . , . t tcdir. Şükrü Saracoğlu YU!oslavya P8Y1· gıtne çaresı yunun oy n • diyesinin ciddi mütehassıs unsurlan 1 .. 
nu orsıKR ın gayr.ıas en a e o - D;..ce dE:n sonra Cıano, talyanın po- tahtında Yugos'-"'- hükumeti erklnı i- lunmasıdır. Çünkü mutavassıtların ka -
nulmasım ve yahuci Tunustaki İtalyan- litikasının bazı husust veçhelerini tah- '°' .. ""' . . pılan şeyin doğru olmadığını teslim n-
lara aid hakların artırılmasını isteme- li1 1 ; ti B' vük komey aşağıda- le görüşmeler yapacaktır. 7nnçlanna manı olmak iddia& boş ve gay mekte müttefik idiler. Haddi .zatında 9 
~e teşvik etmesi garib olduguw kadar k' .~!, ekm ş 1'. ut' . 1'kı l 1 k'b 1 Balkan ekonomik konseyi ile Balkan n iktısadl bir 116.dür. Koyunu köylüden zin olan bu mü•..ı.edeyi yalnız kayıd Ol e ı hı arar sure mı a ş ara a u . .. · kö gaa• 
vahimdir. . matbuat kongresi aynı tarihlerde Bukreı ucuz alalım; acaba. buna mukabıl Y .. iktifa edeceğim. Bununla berab9 

etmiştir: kt M b t lro . i . Zira, mihverin istek cetveli nihayet B-yük f ~ t k yi Httl ta _ te toplanaca ır. at ua ngresıne t- lüye muhtaç olduğu maddelen de o nı,.. bu ciddt mütehassıslardan h19 biri col • 
bu i1e diplomam müzakere derhal ka· «d u fkt'daş:s 0~~ .!:, ... ~ tirak edecek heyetimiz azalan yann tes- bette ucuz vermeği düşündük mü? Bunu maz!• demedi. 
ı:>anııc~tttr . . fın an ld': ?.r ümevü ınesebegeçtiıl~:; 

1 
- bit olunacaktır. dü§iinınediğimiz müddet~ yaptığımız 1 • ----------

. tıncı vı onum m na e :roy e .. A •k d h• I f b 
lngillz ~zetelerini" miital•lan · f . t ve nasvonal aosyallst tn _ fin bütün manası bir gün hiç bir şey ye- men a a ne ır er aş 

Lan 5 .A.) B.. _k p nen ve aşıs . • • •

1 
d h• 

d.ra (~ - uy? .azar ga- kılablannı bağlıyan siyas!, ideal ve as· ıngı tere 8 tel iŞ meyip perhiz etmek. er.esı günü de ak - Vaşington 5 (A.A.) - Ohto. VirgİDtllll 
1;t'elerlnin _sıyas! muhamr1.~12· ffit1e- kert tesanildle iki memleketin istikba- ıama kadar llhana turşusu yemekten iba Tennesse ve Kentucky mıntakalanndakt 
l"in nutkunaar. sonra artık sozun ttaı - 1' . t vid den nutkundan dolayı derin h ketı• ge ·şı· or ret olur! nehlr ve ırmaklarm taşması ilzerine 1"' 
Yaya aid oldu~ kanaatindedirler. . ~~m~~nt:f'tini ifade ede!'.• are nı iV Bu bakımdan. ne kadu garibtir kı, b!r va.sız kalan aileler miktarı kızılhaç oe • 

Bu muharnrler, 1tal)'3nın Akdenız Ge ·, • i 1'1 bütün Katalon (Bqtarafı 1 inci ~y/ada.) aralık gümrüksüz olarak İstanbula Bul • miyeti tarafından beı bin olarak tahnWr 
llavzasında diplomatik taarruzunun va « ~nednın ~~1

1 
ebo,-evik itisafın: chemmiyetsizdir. gari.standan koyun idhali bile düşünüld:i. edilmektedir. 

hım' ti ı · · · 1 kl bera vanm ı:JUn an uuv c ~ 
ne c~ ennı gız ememe e • d lnfrt lduw bW- tarlb1ıe 1ıopbnen Yeni hadiseler 

ber, bazı Ammer kendilerine oldukça ~n.. ~ gu t---- .. 
C t . . h' tt ~rii .... k~-- buvuk fac:•st konseyi kahraman ~pıu.1. Live-.nnl 5 (A.A.) - Dün akpm ıaat esare vencı ma ıye e 6" nm ... ~ . • h ~r-
di yol muhanblenle ~jyonerlere ara • 23 te Walton hapishanesinin duvanna ... 

r. retli selAmmı gl5nderlr ve faşimı gö - tılıp patlayan bir bomba duvann nva • 
İtalya ne yapacak? tnüllü kuvvet1erinin da:va Franlronun lrrının bir kısmını koparmışn da du -

Suııday Times gazetesi, bundan böy zaferile neticelenmeden bu davayı ter· varda delik açmamıştır. Derhal gönde -
le Avnıpanm, hiç olmazsa garb Av • ketmiyecE-klerinl herkese bildim.• rilen kınrvetli bir polis müfrezesi, fe'h -
rupasuıır., ya1nız hArbden sakınacağ'ını Mii'tea'kıben IDuçe, ~mı mooarib rin hapishane etrafındaki mahallelerini 
değil, ba.nştA? da istifade edecemni Ü· kıtaatınırı yirminci yıldönümünü tes'i<l kuşatmıştır. Irlandalılann sakin bulun -
nıtd ettiren cıddt sebebler mevcud ol - için alınan tedbirleri anlatmış ve bu - duklan mahallelerde 8 baskın yapılmış -
du~u bildirmektedir. :nun üzerine konıı;ey aşağıdaki karar su- tır. Maamafih polisin bu faallyetlen ne-

Gazete diyor ki: t' ı k b l etm:,,.H.,.. '--,-ıştır re ın a u •9~u • ticesiz &Alili • 

P'ransanı:n İta1vava taarruz etmive - Büvük faşizm kon!eyi, Duçe'nin tek· 
ceği ve e!!er ft~1ya Fransaya hücum lifi üzerin~. muharib kıtaatın yirminci 
ederse İndlterenin Fransanın yamnda vı1dönümü münasebe11le, 906Yal ta .. 
Yer alaca~m saylP.mek bir mütearife- ~unların hevcti umumiyesine yenl btr 
Y1 ispata kalkısmak deme'ktir. Musso- i.~~af temin ed'ilmes1ni kamı«aştı ·' 

Çemberlaynin seçim 
programı 

ltni b~yle bir te'hlikeyi ~öze almak is-
1ılyecek :midir? Bu takdirde mmaffe- n~omıev nmavet., hesab divanının Londra. & (A.A.) - Sunday Chronicle 
!'lyeti ihtimali pek uzak ve böyle bir 1937 _ 38 hesablan hakkındaki rapo • gazeıe.ine nazaran Çemberlayn. umu!n! 
lnUUıffe.'r'iyet olduğunu far7('tc;ek bile rtınU din)Pmic: Ve! 10 Şubat tarihinde bıtihabatm icraa tarihini Ön~milzdeki 
hunun favdalarını nisbef1.?n daha aı: tekrar tonı:ınmak iizere da~lm.ıştır. Birinciteşrin olarak tesbit etmıftlr. 
'ta.liti bir· dip.loma<rin;T't taydalanından • " O zaman bapekil fU hususlan ilh e-
dahi çok az olaca~tır. Hakikatte. İt.at - Bir ltalvan gazetesi ne diyor. d b0 l ktir: 
Ya, Almanv~ kat'i olarak 'kendic:ile bir- Roma 5 (A.A.) - Büyük Faşist lmnse- E: 

1 
ece 

1 ·zı· u·ıw Teslihat ve tayyare kuvveti itibarile ~e vıüriirnecrkçe har.'bi diişünemez. yinin müzakere eri gı ı cereyan e l5a 
ebliğ harl 'nde elde edi lngilterenin Almanyaya faik1yeti, ticaret 

Fakat bu c:a .. t1ar altınrlıt bir harbin en için neşredilen t cı L 't - üd f ' k a. t tam sahasındaki kalkınma, bOtün m a aa 
tnuhtemel neticesi İtalvanın hak;ld len. Ş~Y· ~alnız ':an on~ a za- llnlannm tanzim edilmi' oldufu, zira! 
lsttltlAlinin n!hayeti demek olmıvacak ferm::ıen. onoe le~ıyone~ler~ =yayı p ef h yeniden temin olundutu harb 
rnldır? Almanyanm şimdi dahi hakim terketmıyeceklerme daır r ma- ~ ı~r:ın Cenubt .Amerikadan İlfe ~adde-
'le no.ftz bir partoner ol-Ouru d<Mhıı ol • lumattır. . 

1 1 
İ;i~ine temin edileceğinin muhakkak bu-

ft\alda 'beraber, İtalyanın Alman yar - Bu hususta Gıomale d talla gazetesi 
1 

d ğu 
dunile hezimetten kurtulacafu bir harb şu satırlan yazıyor: un u · 
den IOllra. hu düşünce daha ziyade ha- Kızılların silfıh ve ordulan ispanyada -------
klkat olmıyacak mıdır? ve terti.b eytediklen w vakit vakit iltica Fran•anın Akdeniz 

Almanyanm vaziyeti ettncıen ve müzaheret cördükleri bitifik Filosunun ziyaretleri 
:Almanyaya :geliDCıe, gazete, harb .. topra~lar da tam~ tasfiye ~ime - Oran. 1 (A.A.) - P'ranaanın Akdeniz 

denbeı; abluka için yapılan gayretleri dikçe 'ft her ~lü dıjer haksız mudaha- donanmuının kuvvei ldllli1e1i Menel
ku-mağa muvaffak olduktan sonra bu leletden vazgeçı~ hmJrmıtBı za Kebir'e eelmlftir. 
rnemıeketin müstemleke s~asında bir fenne tam ve emm,etıH adı verilemez. . 
sergüzeşti tecrübe etmemesi için hiç .. Buna binaen, İtalyan lejyonerleri. ı. .. Gelen ıemıler ar~da Algeria. Dup
bir scbeb görmemektedir. pan.,ol topraklan tm1 Mkerlerdm ta - Jı.ix. Foch kruvdrJen ile Vautour, Gue-

Tr d k d 19. kt ki mamen iemizle---ıt'-- lla ~ pard. Gerfaut, Albatroa, Verdun Vevalmy 
~eza şurası a ay e etyı ır , •&&&............ . - ....... - .. w.A ... 

lnt;ıe. nutkunda İUılya~ Fransaya terketmi,..oelı.tat:dlr. torpito muhribleri ao- ~ı---6M• 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Sl•tıJlt>rİ ,,t T ürkiflt' Cümhuriyeıi ıle mıin•kit mukaueltnames1 

1292 Numt1r11/1 I0/6/ 1933 t•rih/i kanuni• tasdilt «lilmİŞJir 
( 24/6/ 19.13 tarihli 2435 Numaralı R,sml Gazete J 

Sermayesi : 

ihtiyat akçesi : 

10.000.000 inclll• Lirası 

1 .. 260.000 lnslllz Lirası 

TOrkiyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

MISIR, 1<18RIS, YUNANiSTAN. IRAN, IRAK. FIL1STIN 
~ MAVERAYI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSlAWA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURiYE, LÜBNAN 
ve HATAV'da 

filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardar 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabt cari ve mevduat hesaplan kü$8dı. 
Ticart krediler w \lt!Saıkli krediler küşadı. 

Türkiye ve Ecnebi memleket~r üzerine kesıdt senedaı 11lıontosu. 
Borsa ~en. 
Esham w tahvılal, altın ve emtaa Uıerıne avans 
Senedaı 1ahsala1t ve saire. 

fit yüksek emniyet ,artlaranı haiz kiraJllı 
Kasalar Servisi vardar. 

, 

Piyasanın en mOsait t•rflarile ( kumbarah veya 
llumbarasız) tasarruf heuplara açılar. 



" S. Pnta,, ııı Hikayesi ,.._. ASKERLiK iŞLERi 

ihtiyat eratın yoktamatar1 i S LiK SESi 
Yazan : Muazzez Taha!n B~rlıand 

.Patıh Allcerllt fubeslııden: ı - l'atlh ,. t - ~ hUIUd m8-lerde, ~ 
_.., taalarııwa ıı.r eene matad olan nıu- lene ,. tabrltalard& 9&1lflıD ,. 11ıu,.t'* 
J&t uterlennill 10tıamalanna 1 Şubat 939 oalmda: ltulunan müıelletıertn ma1Jd 

Gene o ıslık aeai ... İçli bir iDNnın var· - Hava ne lfbel bu akşam. Akpm ifinlzden geç mi dönüyorsunuz? 4an hltl•naeat 'Ye 15 Mart • da hitam stınıerde ppılacat olan 10tıamaıara pi • 
1-'- ._ t...ı-..ı- ., H et. Gz'-..ıüzl · ltulma~ llll'l'e 4enm edecektir. ınlJealerbal bu mleueleler lm1rled temlll blmdan kopuyormUf pi derin. acı aes... - Evet; mehtab öyle parüiA .ıu... - ~.-n mı. a.. ev .. ·u..uu erı ı - Yetıama••r ber l&bah Ad t dan lt Mecettir. üıd tatdlrdıt UlııerUlı: nnan• 

'Öç pceclir Nerlme bu ıalıkla çalınan ha- - Parlak.. cümül gibi... dolaşmuım eeıvmlJQl'lllD. Gece olunca 1• tadar devam edeeelinden bunun bari - maclltlnce hatlarında maamelıt ,apdaeü • 
11fn hwaları '1n.liyor ve bunları bekli· Bu sesteki acılık ıenç lmıu kalbinj bir havaya ı.qka bir güzellik ç(Sldlyor değil ctnM mtl.racut edUmemelldJr. Her lMIJ&t tır. 
yor; ift4t gene bqladı. ok Cibi deldi. mi? İfte ben o saatleri .eviyorum. valmda •uıunan, 1otıamumı ~ 1 - tst&nbaJ, hadclndeld dller uUr8 

~ h keti ka - r...- oldu· ..&Aıwn"'Vft - Siz mutlaka bir .. i .... 1ni'll!••• Bana " ntlful cbılanma lp.ıet ettlrmele mecbur tubelerl mmatalarında bulanan mlteDef • 
Genç kız, cayri JUU.n bir are e ~ ' .~,,-- , . . . r-- eidalandu aGf llaJde ~ edenJer hH- ler balundatları f1Jf)eJere mDracu.Ue lhtıl • 

pıyı açarak balkona çıktı. Mehtablı b~r - Yarın akfam gene aelecebin. dtiil isminizi söyler misiniz? tıllıda uterWt kanununun mtddel mahau- J&t 70Jdamatanm J&ıttıracatlar ,. mftra • 
Jlolu pceai ... Ay lfllı 1le ıümii4lenen mi? - Hayır, şair değilim: ismim de Fe- .suna dre cewıtandırıJacattır. caat ettltlıorin1 fQbeler 'fUl.tutle _, pbe-
Rlar, kıyılar, yamaçlar ve alaçlar derin Ufak bir ıereidöd... riiundur .•• Fakat bu sözlere ne lüzum 3 - l'atuı 'H Eyil' tuaJannm 10tıama- lerlnl haberdar ettlrecetıenllr. 
l»ir uykuya gömülmüfler glbl aeaiz. •• Bu - Peki. var yavrum. Sen güzel, fİriD, ıenç bir lan nah11o nahlJe ve dotmn dolum mua1- 1 - Ttlrk1)'8 harlclndeld ecnebi memle • 

. . yen ıtınıenle J&pılacatmclaa bil ctmJer a- tetlerde bulunanJarm İıltanbuldatl aDe • 
.-Zlili bozan. yalnız bu ıçli ııısanm * ku.sm. ben de güzelliğe Aşık bir gencim, f&IJ.da muue. )'U1lırııştır: atrabalan tarafından tubeJt mtlruaM • • 
•arlığından kopan hazin ıslı~ sesi... Tam bir haftadır, Nerime ~ Feridun her akşam buluşup sevişiyoruz. Bu saa- A> Patth nablyeııdle ~ Şehre- ~ret JC*Jamalan J&ptudacattır. 

'Oç cecedir Nerime 'bu ıalıjı bekliyor, her akpm bu tahta ara üzerinde buluşu· det bütün ömrümüze lifi değil mi? B'lf mini 'N 8amat7a nablyelerlıı1n 110 Ue 320 do 'I - Bu une askerlllc çalma ııtıen m cto
'1mu istiyor ve titizleniyor. Ne der,n. yorlar: her akşam ıenç atiam ıslıkla hazin sözlerle ve suallerle ıllçin kendimiz:. yo- tumıuıan • Şubat 931 dan (Puuteei, Sa- tumıuıann da nt 1otıamaıan ~· 
ae candan •nkılar söylüyor bu adam! beateler ve güzel melodiler çalıyor ve ralım? Bak bava ne ...n ..... L deniz ne koyu· lı. CartamM, Perşem'9e ,. o.na stmıerl> Bunlar:n JOklAmalan aynt am•nda ı 111 • 

..- &YMW ' 13 Şubat 131 a tatlar. bat 131 dan 1:5 Mart m a tadar deftlD • .. 
Db eski alaturka bir beste. kAh garb genç kız bunları. duaya benziyen büyüt J1ldızlar ne parlak! Başını omuzuma koy Bl Byttb tansı mertes natıı,.U. l"ener deceflnden behemehal mtlNcaM Mme1erl ıa.-
lbusiklline aid hüzünlü bir hava. .• l'a- bir saygı ve seVWUe dinliyor. ve sana. senin için çalacatım bu gılzel 'Ye Ramt nahiJelerlnln 110 ne no dolum - mndır. 
tat bunlarm hepai birbirinden güzeL Hemen hiç konupnuyorlar gibi ••• Yal- afk destanını dinle! lulan ıı lultat 131 dan <CUmarteıd. Pazar- 1 _ Jl'atlh " Bytilt tuaıamua mahaDI 

hepsi lairbirinden yanık ve insanı çıldır-- nız ilk buluştukları dakika. ellen birbi· Nerime bu sıcak sesin büyüsti altında ted, Salı Te Çarşamba dnlert> ıs Şubat milmeaa1llıerl mahallelerinde t&Jıdb baland 
tacat, insana çılgınlıklar yaptıracak ka- rinin içinde kitleniyor ve yavaş yavaı titriyerek Feriduna daha çok sokuluyor, 13~>a ::::r·mertes nahl--'ı.... ..,. ____ ... mtıtellefierln yotıamalannm deftmı mtld-

• 'llT ri · ı.. .... '11:'-ıd dü ~..,.._ __ ...._ ..... detlnce tubeJe gelmeleri mecburidir. Qelml• 
dar .Orükleyicı. .ne menın uar ren unun omuzuna - delikanlının kolu onu daha. daha sıkı sa- (tehreminl w Bamat:va nabiJ'elertnln 321 Ue _, b ~ ... -...ı. ~- --• ___ ..._ ,.___.. 

1.,.. la -4~ ..,. "d U kızı 1 ,,.,. .. er aa.a..ıuua ... num m-,...,....... Kereden geliyor bu .es? Bu ıs&&& .. ça n 9 ... yor, ren unun e genç n saç ann- nyordu. 325 dotumlulan H Şubat 931 dan <Perşem. llln olunur. 
an'atıdr kim? ftte üç aqamdır Nerime da, yüzünde, omuzlannda do!aşırken du· Bir hafta daha böylece geçtL be, Cuma, Camarteaı 'M PUll'tell rtınıert> ----------
L-- -'- edi H 1 b ı. daklan ··--'- hazin e l li - .. kılar çalı 23 Şubat 139 a tadar. 1 lk d ak cak k a. uuuu mer-. yor. e e u gece -.onse- ~ 'V\ ç ..- • Bir akşam hava bulutlu idi ve birkaç D) BJlb mutez nahtyeslle Pener w Ra- a ara 1 J 1 il lluSI 
rln pcikmeli onu adeti ainirletti, huy- yor. saat sonra fırtına kopacağı anlqılıyordu. mt nahlJelennlr. 321 1ll m dolmnlulan 11 MkilİJOr 
mz y9Pt1. Her alqam tam saat onda bulUJUy:>rhr; Öyle iken Nerime gene saat onda Feri- Şubat 9S9 dan (Sah, Çarp.mba. Ptqembe, yv 

Meçhul ıan'atklr fimdi bir İtalyan ha- on bir oldu mu, Nerime ağı: ajır yerin- d ·uı ı.. ..... _. · Cuma w Cmnarteal ıtınıen> 11 labM m a Malkara (Hususi) - Burada mebzul 
namı söylüyordu. Genç kız bu derin ve den kalkıyor, ~ridun da onun el1enni duna il•~ gene "'"9lıkl&.u& alondıu! h~~na ~dar. olan linyit maden kamilril tonu 4 - 4,' 

. . ak • ayayaraA onun ıs a ç 5 • a4U& pr- B> Jl'atlh merteı ?Jahi1e1De JCaracthm1lt. .. ~~ 
duygulu~ ti ih'~lerine kadar gırerek tutar soruyor. . • . kılan dinledi. Şehreminl 'Ye 8amatya nahlJWrlnln Dl Dl liradan satılmaktadır. Mangal kömuna 
bndlatni büyilledilini hissetti ve hıçbJr - Yann akşam geleceksl.D değıl mı? . sao dolumhılan 2'1 Şubat t• dan <Pazar- çuvıılh kilosu 2 kurut, odun merkel> 
f8Y c:Hlfilnemeden. kendinden ilstiln bfr - Evet. Genç adam bu akşam her ~a~tkinden test, Salı. Qarfamba, Pertembe " cama yüklui 20 kuruştan satılmaktadır. 
kuvvetin tesirile lilrüklenerek odasından - Gdle güle git; yolun açık ve aydın- daha hassas ve daha. asabi gorunüyord~ cttnıert> ı Mart m a tadar. Kurban bavramına kadar yu günleri
~. deniz kıyısına. onu aramata gitti. lık olsun güzel kız: yarın gece sem gene v~ saat on bir.de Ne~e kalkma&t istedı- P') Eyüb mertes nahlJealle l'ener w Ra- ni andıran havalar bayramda yaimurla 

Hafif bir rü .a .. ıaçlannı geri -"" a- bekliyecefim fi zaman onun ellerini tutarak yalvardı: m1 nahlyelertnin 321 lll 330 dolumlulan f ba l ka J h taraf t 6r .. 
Z5.... .. .. A. ... G"t N . • b' d h k l· bak Mart 939 dan CCumarteal, Puut.ell. Balı ş ıyan Ta f'r -~men 

tıyor, her adımda. bu rüzgarla gelen se- Aynlıyorlar ..• Genç kız kanadlanDUf .. -:. 1 me enme, "ıraz a a a' . ve Qarfamba gtınlert> ı Mart 931 a tadar. tülmüştür. 
tin biraz daha yakınlaftlğını hissediyor- gibi sevinç ve saadetle eviniu yolunu tu- goğün yıldızları ne guzel parlıyor, d~n.!Z -===---=--=-====---------------------
4u. tarken düşünüyor: nE" tatlı tatlı hışırdıyor, karşıki .. s~:lin 

tıerdeki beyaz ldSşkdn önündeki tahta - Ne güzeL ne sevimli adam· fakat ıtıklar içinde nasıl yandıjını gormuyor 
IU"ada. ;eııç bir adam oturmuş ... Meçhul niçin 0 kadar mahzun? Neden hep me- nıusun? Bu güzellifi biraz daha beraber 
an'atUr i§te o ... Nerime gürültü etme- llnkolik havalar söylüyc,r? Niçin öyle seyredelim sevgili! 
mek için ıryaklannm ucuna basarak yak- dalgın? Hiç konuşmadan bir saat beni Gökteki simsiyah bulutlann korlrur.ç 
J1ftı ve bir kedi hatiflillle manm ba kolile dolayıp okşadıjı halde ağzından ve tehdidk.lr bir manzara ~ld~.~ _ ve 
acuna tllftl. . bir tek kelime çıkmıyor? Dudaklanndıı k~rşı sahilm kara~ra gomül~ujünü 

- Geldin mi? eR"arh bir hüzün var; bunun aebeb• ne- goren genç kız, Ferıdunun bu sozlerinl 
- Şey ... Sizin semnlz o kadaT h0f1Jma dir acaba? Mutlaka yann akşam bunu evvel& şakaya 8!mak istedi, fakat onun 

lftti ki. bilAihtiyar bunu dinlemek için kendisine soracajım. · yüzündeki ajır manayı görilnce ~orktu 
teldim. Fakat birisini bekledılinizi an~ Fakat ertesi akşam 41.?ne bir feY sor- Ye ilk defa olarak genç adamı omuzlann-
JVl'UID.. fbnclt ıtdeceliJn. mata cesaret edemeden, irade ve fUU· dan tutarak yilztlne. gözlerlnln içine 

Bir el elini tuttu. .runu kaybetmiş bir insan gibi onun o- baktı. , 
- Hayır, birisini beklemiyordum; ae- muzuna başını dayıyor ve hi~bir feY dü- - Ne diyorsun Fe..9idun? Havadaki 

al bek11yordum; geldin ifte... filnmeden o saatin derin zevkine kendi- simsiyah bulutlan görmüyor musun? 

ile EABAH, OCiLE ve AKŞAM 
Her yemekten ıonra mantazam~n ditlerinizi fırçalayıma 

- Yanılıyorsunuz efendim, ytızOme lini bırakarak onun içli sesini iliklerine Delikanlı birdenbire sıranın üzerine zak bir ta'VJl'la yerinden kalkarak Neri· - Yarın aı)qam gene ıeleceltm; beni 
)akınız, benim cO• olmadığımı anlıya- kadar alıyordu. düşüyormut gibi oturunca Nenm·~ miit- meye elini uzattı: bekle Feridun. 
IUmıız. * hlt ve feci hakikati anladı: Feridunun _ Allaha ısmarladık... Dedikten sonra göğsjl hıçkınklarla sal"" 

- Biliyorumı o AnpndJ. leD esmenin. Aradan bir hafta daha geçti... Feridu- lizleri görmilyordu. Yirmi lki gündenberi. ilk defa olarak. 811arak koşa kofa evine döndil. 
- Bayır. nun kesik kesik söylediji kelimeleri bir Bir saniye .. bir dakika.. bir ebediyet .. lr .... - , ___ ,_ _,_._~ d' 

ona cyann ~ ce~. ~-· ıye - Hakkm var, o esmerdi, HD arıpn- araya tDplıyan Nerime, onun beyaz köşk- kadar süren bir zaman sustular. Uzaktan . . . . 
IUl; ziyanı yok. •• Gitme! te kiracı oldu.tunu ve her gece evin 6- gök gürültüleri gelmele başlamıştı. Ajır acrm8llll§tL Bitkin. luçare bir hali vardJ; 1'A&llfld ~---· 

- lllık çalmıyacak mmm? nihıdeld ara üzerinde oturarak bava al- bir damla. Nerimenin elinin üstünde tit- fakat yirmi iki Cilndenberi ilk defa ola- Gunahklr kadıh 
Gene o hazin havalar ve delilwılınm chjını ötrenmifti. redi: bunu binlerce damla takib etti. rak :Kerime onun ellerini awçları &rall• y aıcı•: lacı ô.zhrt 

dalpn, uzak bakıflan. - Gündüzleri sizi hiç ıörmiiyorum. Feridun büsbütün dalgın. büsbütün u- na aldı ve: 
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eaklar yolunun 
yolcu lan 

Fakat her tabak değiştirişte bütün bu me- di beynimi uyuşturmak için bu muaya Daver apbeyim eniştemi bu RUJll 
zelerin dörtte üçünü hemen kendisi silip çöktülüm aJrıam . • kızlarile görüJlCf' birdenbire ppl• 
süpürmüştü. Ben Daver ağabeyimin bu Fakat ne bileyim ki, hff beldemedılim Eıiiştem de bizi girüııce afaJJ•nnı bl
husu.sfyetine bayıldığım için hiç ses çı- bir !ıtt!lse (zaten ne zamandır hep böyle mıştı. Kızlara gelince ne oluyor diye 
karmıyor, tenkidlerini sadece bapmı sal- beklemediklerim .oluyor) bu korktuğu· hayretle bir bizim, blr eniştemin ytı
lıyarak tasdik ediyordum. Maamafih o, mu bapma getirecekm.if n karpmda ZÜDtl bakıyorlardı. Hele Despina, bedi 
ikide bir avdet ettiği bu meze tenkidleri tatlı tath konUf8D fU adamcalız birdwı-
ansında Hila balo gecesinden, Necılnuı bire zır deli olup da orta1a Çlkac•km'fl evvelce bir giln evlerinde g6rdfii(l hal
tfşmanlarım korkuaile son günlerd~ kuş Yarabbi! ne skandal! O dakikayı. Da- de şimdi pek tabii olarak ~ 
kadar bile yemek yemediğinden, Hafız ver alabeyimin bu masadan blkıp da alAkamı kestiremediğinden elfle bit 

Yacra: Halül FWi Ou"•~ SOleymanın dualannıdan, Şadan halamın karşı masadaki eniftemin kafa11nı rakı takım işaretler de yapıyor, ha~ 
Buruı, hem serin, hem daha gllzel Nihayet rakı pldi ve arkasından me • tütsülerinden bahaetmeğe de vaktt bu· şişesini fırlatıpnı düf(lndilkce dehfe • zin sebebini anlamala çakşıyord'llo 

olduju hRlde nedense ön kısımdan da· zeler ... Daver afabeylm bir kaç mezeyi luyordu. Öyle ki. bir saat süren ve tam timden lıAlA ürperiyorum. fJf Jd fite Bense ona vaziyeti anlatacak halde clr 
ha tenha idi. Yalnız birbirlerinden uzak bepnmiyerek deliftirtti. bir kaç da a • kalkacatımıs arada. gene Daver alabe- çardalm lrenanna çarpb da eniftemtn tlldtm. Sadf'Ce içimden: •- Eyvah! • 
bir kaç masada oturanlar vardı. Onla- çıktan kendisi illve etti: r.min arzu ve ısrarile ikinci şftey_ r. - kafaauıa isabet etmedi. Yoba o zaman dedim ve Daver ağabeyimi buradd 
nn da ekserisi Adalı rumlardı. Birkaç - Sizde yoksa bile turadan taze beyJn t•rtmekle devama bqlıyan içki v~ 10hbe- muhakkak karakolluk olurduk ve bu ge.. çıkarmak için kolunu tutacak olcluJll. 
bdmla gelmifler, flındilik hafif sesle aldınn! Bir de beyin salatası hazırlayın! timiz esnasında, ben. kendi hesabıma. ceki rezaleti fU anda hiç bir ,eyden ha- Fakat d h f 

1 
rh 

1 
lan rat 

konuşarak bira içiyorlardı. Maamaflh, Dedi. nihayet on cümle ya mylemif ya ı~yle- beri olmıyan bizimkilerden, bilhassa men ~ da ate~~ a~:r.:. u ve :f.rdell 
birinci salonun ki.tara aesleri, rumca Görüyordum ki. rakı içerken de. rakı- memfJtlm. ablamdan bile gizliyemezdlt. ' n erı . 
tangosu ve büfeldndeki tabak, çatal tı • mn cinsine. markuına hlç aldumıyur, Şimdi ispirtonun teıririle biraz b8f1 • Bu if nuıl oldu? .. Bunu da bu defte. bire masadan fırhya~ dimdtt ayald9 
bdtları ile tezad teşkil eden bu tenha- fU veya bu life olsun demiyor, hangl fi· mm uyuştuğunu ve akpmld can akıcı rimde anlatmalıyım. Çfkddl neticesi durdu. A.."'"kasından da . . 
bk hoşuma gitmişti. Musiki buraya da- feYi önüne getirirlerse razı oluyordu. dOf(lncelerimin, Daver alabeylmden din nereye varacağını şimdi ben de kesti- - O! Fuad beyefendi! MapUah ır 
ha tatldaşarak, hafifleşerek gıeliyotdu. Yalnız me•ler gelince, mesele dellfl • ledifim Jıi.Uyeler gibi kafamın fçlnde remiyonmı ve korkuyorum ki bunun fadaSın! 
Dekor da göz okşayıcı bir dekordu. İki yordu. ÇOnk6 o zaman, alll kendi ihti1&• birbirine karıştığını ve bana hemen he- arkasından benim için c:Uter aile facia· Diye haykırdı. 
taraftan ti di'bdeki denize karşı came- mna. yemek faslına intikal etmiş oluyor· men hiç ıztırab vermemefe başladıfmı lan da birbirini kovalamaaın! Onun bu haykırmasile beraber kiti" 
t1na kadar ilerliyen iki uzun geniş tah du. Elinde evire çevire bir elmasa kıymet h!uediyordum. Benim de zaten istediğim Bu vak'aya sebeb, eniştemin artık ralann susması, Rumca türkülerin kr 

"ta oluk içindeki topraktan fışkınp yük- takıdJr ederken nuıl bir 7.nk duyana. bu idi ve Daver alabeyim bu suretle pek tatsızlaşan ve lfi açıla vuran çap- silmesi ve her iki kısımdaki meperi -
1eııru. gündüzsafalan, hanımelleri ve biı kavunım da tatlı sarılılmdau Jezze. bana bu akşam. başlangıçta. bilmeden en kınlığı .. aksi gibi bu akşam biz burada terle garsonların birbirlerine ~ 
armaşıtlar, buraya, yukandan sarkan tini ve bir pimolanm kokusundan nefa • büyük iyiliği yapDUfh. Maamafih o, g!t- iken koluna iki Rum kızı tabrak bu lan bir oldu Fakat Daver ala~ 
Mr kaç elektrik ampulünün ışığında es setinin derecesini ayni zevkle tayin edJ- tikçe benden daha fazla sarhoş olmuı meyhaneye gelişi ve ance bizi g&me-

1 
d İcaıın d dan atalr 

nrh bir Babil bahçesi manzarası ver - yordu. Bu onda. fada inkipf etmıı bir g&ilnüyordu .. Çünkü ben bir kadeh için· den karşımızdaki masaya onlarla otu- bu .. nun a a. . . 8 ~· masa Y katV 
Glİ4'tl. nevi burun ve mide istidadı idi. Fakat ceye kadar, o üstüs'tilne iki kadeh atıştı- ruşu .. kızlardan .biri de kim olaa iyi! .. dıgı rakı şışesını bır sallayıfta 

Bu mualardan birine oturduk ve he- btediğini bulamasa da. bir iki ıikAyetten nyordu, hem de IUIUZ! tıte bir Adeti de Suphinin oturduğu evdeki kız.. Despi- dan eniştem+. doğru fırlattı. . t-
men koşup, kirli olmadılı halde nrf bir IOIU'a eyvallah demeaini de billrd!. Na· bu idi: İlk kadehlere daima yavaştan gı. na... Artık o~~da~ n.ası!. ç~ktığımızı bıltll 
a;ıfkanlıkla elindeki bezi masanın 51tfln· 11) ki düfllndüklerim çıktı. Turpıyu iyi rJşir de sonra böyle birdenbire f§f an- Anlaşılan bu matmazel, anasının yorum. Gozlenmın onunde yalnız _. 
~ geçiren garsona bir life rakı mDAJ'I- lfrke emmemif buldu. beyin l&latuı ae· tı:dı. Bunun için hafiften canım sıkıl • dırdınndan kurtulmak için drahomasını son levha kaldı: Kızlar, çıtlık çıiblit 
Jadık. Yalnız Daver atabeyim fU lhtan tirilinoe cPek t.aza ~nmtıyor amma mata başlllDUftL Fakat artık itiraz ede- daha çabuk, daha kolay yoldan ıı.ıır- korkarak kaçışıyordu, eniştem de k01" 
anutmadı: ne ,apalmı?ıt di,e homurdandı. Beyaz mezdfm. Çtlnldl o zaman kızacak w lh- lamağa başlamış! Hele eniştem gibi blr kusundan çardağın köşesine ,apıpul' 

- Mezeler iyi olsun ha .. hem bt>ı •• bak. peynbi iJi cim delil, fuut,a plllldmnl tfmal bana 9atacaktı. Beme rakının bu- iki hovardaya daha ptar. mesele tı. Arkamızdan da müşteriler, prı!P! 
tana meraklıyımdır. HL bYUDla tur- fu1a allr. tantona fula llrbU. dler hfddette bOabtltilıı beynine VUJ'DlUJnı yok! Fakat bu ıece en1ftame çattı J.ar, ıözlerile bizi taki1> ediyorlaMJ. , 
18111 da unutmal jnumı bM 11111 iM .,_ bel•medl. hlc ~'"' ~ llmdL. >"alma brı- ammı, beli da bizim 1ıelP*• catta. • lA,._ -1-: 
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lngiliz zabitlerinin soygu~C~~ 
~iindüzleri, lüzumsuz yere ortada do - Eğ'lenecek 'bir yer olsun da, nasıl saklanacak bir delik anyordum. Fakat, 
ia~or, kendimi pek fazla göstermek olursa olsun. bir an-ia düştüğüm bu tuzaktan o ka· 
ltara Yordnm. Fakat ortalık kararır - O halde, siz beni burada bir daki- dar korkmuştum ki; başım dönüyor, 
O]d ?118 7., gayet §ık ve temiz giyinmiş k::ı bekleyiniz. Şimdi size haber getiri· gözlerim kararıyor, sokulacak bir yer 
ta Uglnn halde meydana çrkıyor, Gala- rim. bulamıyordum. 
ha ~e BeYoğlu caddelerinde, dolaşmaya - Hayır. Beraber gideceğiz. Yıldırım sür'atile dar bir sokağa sa· 
~ 1Y0rdum. - Fakat.. ~ideceğimiz yer. hususi • parken, birdenbire karşıma bir bekçi 

ı.."'tl:nitn. zcngi.~ madenim, sarhoş as • dir. Evvelden haber vermek lazım. ~" -rd ı _ çıkıverdi. Tam onu devirip geçeceğim 
Jeti • 1

• stedıgirn zaman bunların ceb Sağımdaki nefer, birdenbire bir kah- zaman, bu kurnaz bekçi elindeki kalın 
•altn:~ki paraları kendi ceblerime bo • kaha attı. Kolumu, daha sıkı ya'k:ı.1 adı: 
bir~ ıleceğime dair artık bende büyük - Sen; kurnaz çapkın seni.. nihavet 

0 
anaat husule gelmişti. yaka1andm ... Haydi bakalım. Kroker 

tora nun için, hiç telAş ve acele etmi • oteline ... 
tın um.. Malik olduğu maden damarı~ Diye ba~ırdı. 
de:1· zen~inliğinden emin olan bir ma- Üç sarhoş nt"ferin hali bir anda de -
~or~' gibı, tellışsızca işime devam edi - ğ'iı:;mişti. O zaman anladım !ki. bunlar 
ita um.. Geceleri, geç vakit sokağa çı· beni yakalıynbilmek için kendilerine 
le ~~ıkın.az, evvelA büyük caddede şöy· sarhoş süsü vermişlerdi. 
harıell' doJa~yoroum. Barlara ve bira • (Kroker oteli) adını ic;i tir isitmez. 
8o le1'! u:aktan göz gezdiriyordum. aklım bac:ımdan gitti. Çünkü. herhan'!i 
1Jk :tı:ra, karanlık sokaklara saparak ar • bir sebeble oraya düşmek, cidden bü· 
lerı 0 g~ avlayacağım sarhoş asker • yük bir fcl~'ketti. 

13rı. 'Peşlerine düşijyordum. - Centilmenler!. Herhalde, yanlış 

sooavı avaklarımın arasına atarak ye
re ~·uvarlanmama sebebivet verdi. Ve 
ben yuvarlanır yuvarlanmaz, üzerime 
çullanarak bac;ıma bindi. Bu boğuşma 

sırasınria da artık askerler yetişmişler, 
etrafımı çevirmişlerdi. 

Başıma yediğim dehsetli bir yumruk, 
beni tam:\mile sersernletmiye kafi gel-

di. Bu sersemlik sırasında, ellerimi de 
sımsıkı brğlam1şlar, artık ·beni, kaçıp 
kurtulamıvacak bir hale ~etimıişlerdi 

Ko11arırna girdiler. caddeye çıkardı· 
lar. Bir otomobilin icine attılar. Üstü· 
me çıkıp oturdular. Mütemadiyen ba· 
~ırıp çağı.r<lığım için ağzımı da sımsıkı 

kanadılar. 

M tınlar, mahlm olan (hane) lerin ka bir harekettP bulunuvorsunuz. Ben 
(~ a!'ının önlerine diziliyorlar. İçeri5i çok namuslu bir adamım. Mak:.::adım, 
tnı0l'llPle) olduğu için kendilerine açıl • memleketimi1de mirnfir bulunduüunuz 
ru:ıan k8pılara kartı ağız doluları kü- için size yardım etmekti. Çok rica ede-

er savurduktan wnra: rim, beni başkasına benzeterek bir Otnmobil mderken. hiç bir veri ~ör-
lfs- liey. Mis Katina .. Mis Eleni.. Mi· yanlışlık yapmayınız. rnüvordum. Fakat. köseleri <lolastıkça, 
ı:}!ayganuş. Plb:ız .. O pmdı dor... Diye, yalvarmıya başladım. Bu yal- Kroker o~eline gitti ğimizi hissediyor • 
.. /Ye bamnyorlardı. varma esnasında, onları gafil avlıva· dum . 

tıl e .. açılmıyan demir kapıların kar • rak büyük bir çeviklikle aralarından Nit~kim. çok geçmedi. Otomobil du· 
\.08.tında dişlerini sıkarak homuı-dana fırladım. Kalvoncukulluğuna doğru 
q mu da rur durmaz. beni kaldırımların üzerine 
lıı...ı r na küfürlerine devam ediyor - koşmıya başl2d1m. 
-..uı sürükledikleri zaman, Kroker otelinin 2 · Arknm<.lan, kıvamet kopuyordu. Git-
~ab Unlann araı!ına kanşrnakta ve çar- tikce artan bir tnkib kuvveti, peş imi kapısı müthiş bir canavar gibi beni 
l'or Uk d~t olmakta, hi~ sıkıntı çekmi • bırakmıyordu. titretti. 
ı!uın. Dalm ç:ıktığım karanlık sokaklarda, 

•ö\Tii n d~ Mılar gibi, o kamıh kapılara 
ita vor, ~:v1vor... ~fiirler edivor, 
~11.f1lat'ln t~kmaklarm1 koparırca~ına 
~1<ırak, C!llys, orıhıra <brtça yardımda 

( A rka.sı var) 

)unınak i~ttyordum. 
akat btt yttrdımım ~a gidip te: 

1' ~ Çok e~ef ederim. Size bir hizmet

Paranın işe yaramad ğı 
medeni bir diyar! 

"·ılunamadım. Gudbay ... 
uı:y ..L (Baştarafı 9 uncu sayfada) - Ya kolonini1e gelenlerden biri 

l'itıd e Çn\.ilip giderken, onların ceble-
ltıi ekı bütiln paralan da tamamile çek Sözün J.-ısru.ı bizde esas şu: Kolonimi- kıymetli elbiseler de 1tetirirse?. 
~bulunuyordum. ze her giren gücü yettiği kadar çalışır, - Olur a niçin olmasın. Mesela: Bir 

d~ atlabaşında , adeta (lüks) denilecek ihtiva<'ı kadaı· a!ır. genç kız f!Üzel bir kürkle gelmişti. Kı· 
~tcede :rntlkemmel btr pansiyona yer- Elbiseleri b:'" kendiler:nin ~ın içimizden biri ana ve babasını gör-
l'an rın. Biı türlfı içimden çıkmavan Du d .... 

1
, mek için Polonyayu Jritmeğe mecbur 

d .. ~ a~k ve hasretini unutabilmek icin 0QI • kaldı. Kü .. kü ona g;ydirdik. 
""'ena· - Sı:ıhibi kızmadı mı? da"lk nne birkaç gönül eğlencesi te • «Filistin CEmaathnin teme1i işte bu • W - Hangi sahibi? Artık onun sahibi 
lt e ı'M. noktaya dayanıyor. Bu usul Filistinde 
\JZun ı'dd b h 1 bö" 1 d mi var ki? ... Btm~ya gelir gelmez nemiz 

\Pal'll mu et. u a in v ece e • pek iyi yürüyor. fakat haska bir mem· 
tılı: edec~~nf tahmin ettlitim icin ar • lekette, mesela f ngiltercde, mesela A· var nemiz voksa aramızda paylaşm.z. 
~iın Sıkıntısız bir hayat yasavabilece • merikacia da yi\riiveceiiini düşünmek iki fevkafa.fıı ik 
liat~~n tamarnile emin ve müsterihtim cılE!mlık olur. Sebebi: Bir cnk ırklarda Koloni çiftH;inin iki fevkaladeliği 
g~ A ~u emniyet dolayısiledir ki, her başkalarının sırtından yaşamak isti • var. Birincisi: Yüksek ve fenni bir ida· 
~rı elımfl geçen oldu1cça mühim para- yeCEkler çoktur. Siyonistler arasında 
ta n bil' mtlrtaıını arttuııra'k bir taraf· buna nadiren rastlanıvor. Çünk'Ü: A
)tı~~1anıayı aklımdan bile geçirme • rablann elinden çektikleri ve kaç-tıkla 

ırn. n Avrupa memleketlerinde kendileri· * ne karsı aösterilen husunet. içlerinde 
~itakin, aradan çok geçmeden mühim tek bir ülkii.nün atesini tutuşturmuş: 
):d~dtse ile karşılaştım. Ve kafama Filistinde ·Mili bir Yahudi vur<lu• 
•et ;s1rn :ığıı· bir darbe ne. gene eski kurmak L:lküsünil ... Bu. onlarda öv le 
~.et UÇUrumuna yuvarlandım. derin bir ihtiras ve din ateşi halinde ki 

ttdlse .,, aralarında yarı çizecekler çırkamaz. 
~· 1 ,.-··· -

ıı~r gece, mutad olan saatte pansiyo· Koloninin f1rımm, süföanıesini, üç 
1-tb·~an çı'ktım. Gene ayni programı ~ünde bir f\00 civciv cıkaran kuluçka 
lara 1 etmek için. maıtim olan sokak- makinelerinin bulundu~ yeri gezdim. 

'{)' dalmış, ağır ağır dolaşıyordum. İneklerden yılda 6000 litre süt alını • 
~oş ç bahriyeliden mürekkeb bir sar- yor. 
~erh kafi~es11e karşıla~tım. Tabiidir ki, KazJklı manianın bac:ka bir kapısın
~ aı gözüme kestirdiğim bu mükem- dan dısan c1ktık. Çift1ifün etrafında 

avın orta5ına atıldım. devriye }?ezen bir k<lç tüfekli müstesna 
·~!; Centilmenler!.. Görüyorum ki, kadın erkek hel'kes işe dalmıştı. 
tçlıt l'lee~k iyi btr y~ bulamadığınız Sordum: 
)a)ı' s:>kaklarda dolaşıyorsunuz ... Si • _Şimdi bu k&.a çiftlik kimin? 
btre gözHı yerli dilberlerin ellerinden - Bütün Filistin Yahudilerinin de· 
~ rl;adeh viski içmek arzusunda ise- yiniz gitsin. «Milli Yahudi sermayesi> 
bı tfen beni takib ediniz. adında bir teşkilatımız var. Toprağı o 
" Ye, bağırdım. 
~<ll'h satın alır, kolonilere kiralar. Koloni -
....._ "'{ oş bahriyeliler, sevindiler. }erden pek aZJnın toprak alacak kadar 
h. es .. olrayt... d 

re teşkilatı, ikincisi mahsul çec;idlerin· 
deki zem~inlik . .. Çesidin çokluğu çift· 

likte her mevsimde ayni derecede iş 
bulunmasını temin eniyor. Bu kanşık 
ekim tarzının en büyük iyiliği de bu-

dur. Herkes hergün rnesgul. İş vakit 
vakit ve birdenbire artmıyor. Dışarı· 
dan muvakkat yardımcı almıya lüzum 
kA1m1vor. 

Filistinde patates yetiştirmek 
imkA ısız zannolunurdu 

David bana bir çok meyvalar gös • 

terdi, Filistinde şimdiye kadar hlç biri 
çıkmazmış. Dört sene evvel, burada 

patates yetiştirmenin «imkansız• oldu· 
ğu znnnedilırmiş. Şimdi ihtiyaçtan faz· 
la yetişiyor. Bir gece bir Yahudi Mısır
dan Yahudi ko1onişine kamyonlaT do· 

luc:u hurma ağac1arı kaçırmış. Şimdi 
Filistin hurma ihracatı yapıyor. Başka 
bir Yahudi de Kanarya adalarına gidip 
muzun nasıl yetiştirildiğini öğrenmiş. 

Bugün Şeria vadisinde muzluklar var . 

* i)Ye koluma girdiler. parası var ır. 

\ar:ı~ 'Üçüncil adımda, büyük bir ma· - Desenize, üstünüze giydiğinizden Toprağın tahHlilc uğra.şan nümune 
~~l~ 4tlleriml sağımdaki solumdaki başka sizin olan hiç bir şeyiniz yok. çiftliğinde bakterileri yakından tedkik 
~l erin ceblerlne daldlT'dı.m. Par - -=- Üstiimüzdekilcr de bizim mi sa • için yeni tip bir ültra viole mikrosk~ 
~l 8l'llnm. uçlarl1e çektiğim paralan- nıyorsunuz? ~u sırtımdaki gömleği ge- pu kullanılıyor. Bütün dünyadaki üç 
'~ı Cek~in eeblerlne attım. Ve der- çen hafta kimbilir ldm giymişti? Bun· makineden biri. Bütün bu teşkilB.tı 
~ll~~~ için, birdenbire durarak ların hepsi dikilirken buradakilerin sa- Weizmann adında bir doktor idare edi-

....._ ~nıya başladım: • yısına ve ölçülerine göre dikilir. Her yor. Filistin Milli Yahudi yurdunun 
~ ~Qntihnenlel'I .. Nasıl bir yere git- yıJcanıp gelişte, üstümüze uyam altr kuruluşunda onun ırolil herkesten bil
' ı..,?~?. Çok Kl1m mü.. yoksa, giyeriz. Fakat giyindik di):e bizim ol· yük. 
~ bir yer mi olaun 1. maz. Çeviren: K. Neyyir 

Sayfa 13 

Son Posta'mn tefrikası: 21 

y aa ı 

De/lal/ar kanunun ilanını henüz bitirmemiş/erdi ki 
tebdili kıya/ et dolaşan padişah ve yanında celladiar 

Rum, Ermeni, Yahudileri tedibe başladılar 

Üzerlerine sorguçları takılmıf olan bu tahta iclis etmi§ elan meşhur Ragıb Paşa 
serpuşlardan ikisi iptida padişah isterse gayet cahil fakat tahmin edildiğınden 
başındaki sarığı değiştirebılmesı içindı: zıyade faal olan Sultan Mustafanın bir 
Fakat sırf ihtiyat için başlıyan bu adet şeyle mergul ed.ilmeğe muhtaç olduğunu 
sonraları bir debdebe ve göstenJ mevznu herkesten evvel idrak ettı. Bu sadraza
teşkil etti. mm karakterini yukarıda tasvir etmiş· 

Lal renginde sephalar üzen ne konmuş tim. İlk işi efendisini lüks ve ziynet a
olan bu sarıkları beygir üzerinde iki a- leyhindeki kanunları tahdide ve bunları 
dı:m sağ ellerinde taşırlar. Bu adamlann bizzat şiddetle tatbik etmeğe teşvik et. 
etıafında birçok çuhadar vardır. Yeniçe- mek oldu. Bu suretle padişahın cehaleti· 
riler, imparatorun sorguçlarını selamla- r.i idame etmek ve otoritesıni halkça 
mak üzere, yedişer sekizer hep birden yer menfur bır hale sokmak istiyordu. 
lere kadar eğildikçe, bu zabitler sarıkları Bu otoritenin ilk tezahürleri gayet şe• 
sağa sola hafifçe eğerler. did ve son derece zalimane oldu. Tellalla!' 
Tarif ve tasviri güç olduğu kadar görül- kanunun ilanım henüz bitirmemişlerdi 

mesi hoş olan bu alayda her ik.isı de be· ki tebdili kıyafet dolaşan pad .şah ve ya
yazlar giyinmiş olan vezir ile müftü, ve- nındaki celllldlar Rum, Ermenı ve Yahu .. 
zir ipekli, müftü yünlü esvablarile, ya.'1· di milletleri için memnu renklerde es. 
yana yürürler. Etraflarında adamlan vab giymiş Rum, Ermeni ve Yahu· 
vardır. önlerinde vezirin yedek atlarile dileri tedibe bSfjlamışla-rdı. Zavallı bir 
şatırlar (1) yürür. hıristiyan dilenci sarı meşinden eski bir 

Vezirin yanı sıra alay çavuşlan gel- çift ayakkabı giyiyordu (7). Bunu ona 
mcktedirler. Bunlar çıngıraklara pek sadaka olarak bir Türk vermişti. Padi· 
benzer küçük zincirlerle mücehhez gü· talı bu dilenciyi tevkif ettirdı. Gösterdiği 
müş deyneklerini ıdaim1 surette sallıya- mazeret hayatını kurtarmağa hizmet e• 
rak bu gürültüyü ta vezirin sarayına ka· demedi. Hergün yeni bir zulüm kendisini 
daı· temadi ettirirler. Üstü örtülü, kaba gösteriyordu . 
surette yapılmış. fena bir surette yontul- Türkler de kanunun hükmüne tflbi tu• 
muş, fakat muhteşem surette süslenmiı tulmuşlardı. Kanun her sınıfa mensuö 
bir arabanın içinde küçük bir minder halkın hangi nevi kürk giyeceğinı tesbi\ 
vardır. Müftü yorulduğu zaman binmesi ediyor, kadın esvablannın şeklini veba§· 
için daima onun arkasından gelir. lıklarının yüksekliğini tayin eyliyordu.-

Sonra enderun muhafızlar zabitleri ge· Avrupalılar kendilerine mahsus esvabla· 
lirler; büyük ve küçük irnrahorlar gefü· n giyinmek şartile bu kanunun hilkm~n .. 
ler ki bunlar padişahın yedek atlarının den hariç kaldılaır. Sefirleri mahmilerı.. 
önündcr"·ler. Bu atlara gayet zengin ha- nin sopalandığını görmek zilletinden an
şeler öı • :.müştür. Ucları yere kadar sır· cak bu tarzı tesviye kurtardı. 
knr. Hayvanların yalnız başları görün~r. Maamafih, iki müessif vak'a bu tarz
Alınları bir sorguç ile süsliidür. Boyun· daki taaddiyatı biraz gevşetti. İstibdad 
lannın altına takılmış bir beygir kuyru· altında kalan beşeriyet ancak yeni feJfi. 
ğu da vardır. Eğerin üzerinde bir kılıç ve ketler zuh6r ederse eskilerinin şiddetf 
kılıf içinde silahlar bulunur. Üzerleri b!r hafiflediğinl görebilir· •r. Bu münasebetle 
kalkan ile örtülüdür. §UDU kay.detmek isterim ki İstanbulda 

Her beygiri yayan ikJ adam götürür. bir adama yaşı sorulacak olursa dalına 
Bunlar hayvnnlann başına tesbit edilmit bfiyük veba senesini, kıtlık senesin~ fi· 
bir ipi tutarlar. Hemen arkalat'ından ikı lan isyan, falan yangın senesini zikrede· 
sıra haseki (2) gelir. Kılıçları boyunları· rek ona göre hesabını yapar. 
nn çapraz olarak asılmıştıt". Ellerinde be- Padişahın donanması Cezayir, Bahri. 
yaz deynek vardır. Bir zülfçü (3) grupu, se1idde zavallı ahaliden vel'gi toplamak• 
başlarında Hil miğfer, ellerinde uzun bir I la meşguldü. Bu tarzda yapılan tahsılAt 
mızrak, iki .sıra yürüyerek peyklere ta- daima vergiyi dört misli daha ağır hale 
k::ıddüm ederler. Peykler, Romırlı taır- sokar. Mekke hacılarından mürekkcb 
zında giyinmiş. birer hademe taşırlar. Fu kervan da Şama müteveccihen yolda idi 
hademelerin Üzerlerinde bir gümü~ balta İstanbula amiral ıgemisınin, zabitler He 
vardır. Bunlar solakların (4) önündedir· tayfaların büyük bir kısmı karad.t bu· 
Ier. Ayaklanna bir nevi ccothunıe. giy- lunduklan sırada, içerideki esirler tara· 
miş olan .solaklar yay ve ok ile müsellah- fından kaçırılarak Maltaya götürüldüğtt. 
t:rlar. BBilanna muhteşem birer miğfer ne ve haç kervanının, paşanın toplu 
giymişlerdir. Miğferin üstüne yelpaze bi· mevcudiyetine rağmen, çöl .Arablan ta.. 
çiminde bir panaş takıııdır. Solaklarııı r~f~~~~ hü~ma uğrıyarak kılıçtan ge
jkj uçlan birleşerek iki aıra bir aaf teşkil çmldıgıne daır ayni zamanda haberler 
ederler. Ortalarında padişah yalnız ola- geldi. ~u. iki :elak.et hem izzetinefsi, hem 
rak at üzerinde gelir. Bu muhteşem gru- batıl fıkırlerı cerihedar ettiğı için artıli 
pun ortasında padişahın sorgucu h~kim- -ölçü muhafaza edilemedi. Sarayın duy. 
dir. duğu teessür ve endişe halkın c:lrctini ar-
Padişahın yaklaşması derin bir aükOn tırarak, padifah aleyhinde açıktan açığa 

sözler söylemeğe ve bu müessif vak'alar• telkin eder. Yeniçeriler tüyler imp:ı· 
ratoru nazarlarından gizlemeden evvel dan onu mes'ul tutmağa başladılar. 
yerlere kadar eğilirler. Padişah ta sağa Müesses olan düzeni kuvvetli bır h11-
sola hafif bir baş ha.reketile bu ıelAma yecan ile tehdid eden §eylerin hiçbiri R~ 
mukabele eder. gıb Paşayı endişeye düşürmekten hali 

kalmazdı. Bu kurnaz vezir derhal halkın 
dikkatini başka tarafa celbedecek bir 
tedbir buldu ve kendilerini hoş bir mev
zu ile işgal etti. 

Hadsiz hesabsız bir silrü çuhadar pa
dışa.hın etırafında ve . arkasında yürümek
tedir. Bunlar ayni zamanda silahtar ağa
nın etrafını da ihata ederler. Silahtar a
ğa imparatorun kılıcını omuzunda taı1r. 
Sırmalı bir esvab giyer ve bu esvab be
le kadar inen yegAne Tii'l"k esvabıdır. 

Sonra kızlar ağası, arkasında hazinedar 
ağa (5) olduğu halde görünür n alay 
hazinedar ağa ile nihayet bulur. Hazine
dar ağa kendisinin etrafmı alan halka 
para dağıtır. Padiiahın bütün çıkııların
da önünden giden kapıcılar kAhyası (6) 

ile bO!tancıbaşı padişah saraya avdet et
tiği %aman, birinci avlunun nihayetinde 
hnyvanlanndan inerek padışahı istikbal 
ederler. Yaklaştıklan vakit adımlarını 

sıklaıtınrlar, padişahın atının ayaklan
nm altına yatarlar. Padişahın önilnd~ yj. 
rüyerek onu ikinci avluya sokarlar "le 

hükümdarın attan ineceği noktaya kadar 
b6yle giderler. Orada enderun zabitleri 
padi§ahı karfılarlar. 

Eski mtıtebevvilnl defMderek -yenfainl 

(Arkası var) 

(1) Bunlar W kuşaklarile konak htzmet
tArlarıdır. 

(21 HasekU~r bostancılar arasından aeçU. 
mlş güzide bir heyettir. 

C3> ZülfçilHn diğer bir nen enderun aske
ridlrler. Zengin surette giyinirler ve lüle ha.
llnde iki uzun aaç tatttlar. Bunlar şakak w
rafında kfillblara. raptedllerelt omuzlara ta
dar sarkarlar. 

(4) Solaklar o.AOl ellerini kullananlar> de
mektir. Bunlar padişahın şahsını muhafa
zaya memurdurlar. Padişahın sağında gi
denler oklarını sol el ne çeJoneğc mecbur
durlar. İsimleri şüphesiz Jel bundan geliyor. 

(5) Malüm olduğu tmere, kızlar ağası he.
rem ağalanmıı tefldlr. Ondan sonra hazine
dar ağa gelJr ki o da zencidir ve hadımdır, 

Vazifesi hwnıst hazineye muhafızlık etmek· 
tir. Merll81mde halka para dağıttınnağa me• 
murdur. 

(6> Babılll muhafız :ııablti. 

(7) Bu renk yalnız Türklerin a.yakka:blan· 
na mahsustur. 
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Deniz Şeytanı 

Büyük pençeli yengeç ler 

21 lkincikinun tarihli 
bilmecemizde kazananlat 

21 İkincikanun tarihli bilmecemizde enstitüsü sınıf 1.B den Meziyet, fstan~ 
İstiyerek değilse de, tesadüfen, 1 Şüphesi7; içlerinde tüfeklerimiz, Lu- araya toplanıp meddicezir haline gel· kazananları aşağıya yazııyoruz. İstan- bataş erkek llsesi sınıf 4-G de 268 /. 

iben, bu koloninin . c hükümdar ger tabancaları, el oombalan ve dina- diği yani sularm çekilmegw e baş1adıgıv bulda lbuhman talihli okuyucufanmı- ~OYA KALEMİ dl -

na
.b. b 1 d Gemi ·ı · l 't] d b l p t . p b .. l ... vl Balıkesir lise orta ıkısım sınıf s-P ,. ı ı > u unuyor um. cı enm e mı er e u unan en ağırından en ha- esnada, bir piyade avcı hattı gibi bir zın azar esı, . erşe~. e .gun ~n og e· ıFlkret, Çorlu alay baş eczaClSJ Cabir pi~ 

esirlerimiz sadık tebaamı teşkil ediyor- fifine ka<:l~T' bütün eslihamızı da çıkar- hat vücuda getiriyorlar ve sahilden den sonra hediyelerını bızzat ıdareha- lek, İstanbul birinci ilk okul 2_A da 48:;, 
!ardı. Adanın baska milletlere mensub mağJ ihma! etmemiştik. takriben elli yarda açılarak bir geri nemizden almaları lazımdır. Taşra o· K§.mll, Çorlu kaza kaymakamı ~ 'fil 
ziyaretcileti, deniz kaplumbağası avcı- Hülasa; -içki yerleri müstesna olmak dönüşle suları çırpa çırpa sahile geli- kuyucuları.rruzın hediyeleri posta ile 

1 

nur, İstanbul Cibali kız orta okulu 1.29 

lan elan ür Kanakas idi. Zabitlerimden üzerE:: - her ~eyi mükemmel bir kasaba yor ve tıpkı Hindistanda halkın, ava adreslerine gönderilir. ce. 
biri beni «Mopefüa'nın sosyete adası! meydana getirmiştik. Romantik istidat çıkan bir rac;ının önüne kaplanları ür- 8ı·r k0

1IO ç01kolata AYNA b k:r l t · ım·,.+· y k 1 11 (Son Poc;ta batD"alı> , 
eyaz a !» esm1ye e ı ... ı. an ee ara ma iL{ askerlerimizden bazıları, kütüp sevkettikleri gibi, onlar da böy- İstanbul 64 iincü okuldan 408 ümtd. İstanbul Beşiktaş Köylçl Mekteb sok•'J. 

kaptanlarından biri ise daha başıka üna kasabadan bir kaç yüz yarda mesafede lece balıklan önlerine katıp rneddin 7 de l\fete Toraman, İstanbul kız ıısesl ~ 
van verme~i tensib eylemişti: Ona gö- ve kesif orman içinde cKır evleri:. yap- çekilmesile sığJaşan sulara kaçırıyor - Bir Cen ne 1 k. tabı 2-C de 306 Sabahat, İstanbul ücüncil ıJI 
re be:n c C2nub denizlerinin deniz şey· m1şlardı. Bu in~aatı bitirdikten sonra lardı. Bır· kaç dakika sonra da meddı'n f 2 d 188 sınır 3 ten Ras:ın Karaca., İstanbul JO' ta l kral .d. K w d _ '( Yozgad !ise blrtncl devre sını en sinden 214 Nebahat. 
narı ı• ı ım. azaya uITTa ıgımız kac;abamızm adını da koymuştuk: See- tamamen çeki!mesile bir çok ba1ııkların İlhami. 

bu latif adayı i~e acı acı cZehirli cen - adlerburg yani cDeniz kartalı kasa - adeta karaya otu ... duğu görülüyordu. MUHTffiA DEFI'ERİ KİTAB ' 
neb diyP tesmiye ediyordu. Uğradıih- bası•. Anlıyorsunvz v. a!. Med ha1inden cezir (SDn Posta hatıralı) İstanbul Samatya 29 uncu okuldan 5l -

m 
ı.. •• th' b ht 1 Jı1.... w k. Sah·ı· h Zonguldak Namıkkemal okulundan 238 f'tc;e, Bursa birinci orta okul sını1' 1-V d~.ıJ 

. ız ı..ıU mu ış a ~ız ı~a ragmen ım- ı m er tarafında deniz kuc;lan - haline f!ec.el'l deniz. sahilden u _ Bu-rhan. T...+ftııbul cal'H.'o""Iu orta o~~ ' · · k b t · d · bedb. Cevdet, İstanbul Ka-Oıköy birinci orta okul ....,.... 5"" ı:; 
se ne~ esmı ay e meınış, enn ın· nın yumurtaları görülüyordu. Fakat zaklaştıktan sonra gavri muntazam 1_0 de 420 Mükerrem, İstanbul zeyrek orta 420 All Mahir. İstanbul 45 inci otul sl ı 
liğe düsmemişti. bunlann k!nde o srralarda kuslann mercan rifi üzerinde birçok havuzlar okulu sınır ı-A da 53 ömer, Ankara aaı.l u- sinden 375 Ekin, Zonguldak Namııcteııı ~ 

Bununla beraber bizim, Cenub de • teşe'kkü1ü hayli iler1emiş bulunuyor • b•rakmış oluyordu ve işte bu havuzlar· sesi 1350 Me .. ılud, Balıkesir ıı~esı 1548 o. Ü1- kulundan 126 Rıza Alaca, Trabııon ııse ~ 
nizlerindeki küçük koloninin ilk gece· du. Bina~naJeyh topladıinmız yumur • da da balıklar kapana crirmı· .... oluyor • gen, Üsküdar 17 ınci llkmekteb 5 den 188 Ali. klsım sınıf 3-A da 887 Kemaleddin, bt'~ 

F- • ,., •• EMTR Ş Davrıdpa.şa orta okulundan 128 Ettre??l• .... ~ 
leri o~dukça huzursuzluk içinde geç - taları_n ekc::erisinden isilifade edeme - lardı. Bu usul ne bazan •bir kaç yüz ki· YUVARLAK DUNYA KAL A sa 19 uncu o;.-uı sınır 3 t.en 365 Metırı. ıı;.. 
ırn.işti. Zira içlerinde uyuduğumuz ha· miştik. Bunun üzerine sahilin büyücek lo balık tutmaE!a muvaffak oluyorduk. <Sun Posta hatıralı) kesir 2 ncl kolordu ücüncü şube mt\dur4 rf 
maldan pa lmi~~c ağaçlarına asmak ıztı· bir kı.smmı temiz!edik, eski yumurta- Bu, bizim içın cok zevkli ve heyecanlı İstanbul Bostancı ilk okul sınıf 5 den 

135 
kim Cevdet. kızı Leylft, Qorum büıcrunet 

rannda idik. Halbuki vakit vakit bir ları toplayıp kiile attık ve bu suretle b' Serab. İstanbul Beyoğlu orta okulu 
2
-A dan şısında tiitün brıvii S1dd11t oğlu Mustıı!&-. ır spor oluyordu. 60 Nerlma.rı, İstanbul Galatasaray lisesi ida- f 

'Hindistan cevizinin em veya altmış ku~lann tekrar yuımurtnamaıarrıını w B' re "ml.,.L Nurı ~~ıu Ih. san, İstanbul erkek u- RF..SfMLt Fl .İSİ MODEL ...ı ır gece, ya'ktımmız atesin etrafında l'\ • vı:. d v: 
kadem yük<-eklikten düstüğü ve her - dolav1Sile kendimizin taze yumurta ih- sesi 4-C den 813 TaHH. Paya.<ı gümrük memurlarından ~ ·..ıı 
11. t otururıken, tahriskar bı·r tal~,1m se~ıer s u k t" d ~~'t'?. nnn~l birimizin kulağı dibinden VJzlava ivac1mm temin eylem~ bulunduk. ' MUR.. EKKEBLİ KALEM una, sa uccar an Münlp oğlu P iııitmis.tik. Bıı se~ler hemen her 1'stı'ka- E,.!rnra Ant~1ya. pivade alavı emir ,.., 
ırak geçtiği görülüyor veya işitiliyordu. Bizim Amf>rikan esirlerimizin hemen (Son Posta hatıralı) · ' "' · - "' hemen hepsi, şen insanlardı. Onlardan metten geliyor gihi idi. Bu nedir? diye Kemal kar:!~i Kftmtı, Konva ıst~n~ 

Rhlne b::>yundaki şehir ve kasabala· sövle bı· to ı b k k ld k u,ak orta okulu sınır 2-c den 423 Meh- ırrar basm"muru Osman oğlu Yaşar, :'~ 
bir kısmı. bı' ... ı·mkı·ıerden daha 1·y1· ken- · r P anın a ınaca o u .. ne 

19 
... _ ra geri dö'lebilen bir çok h~ehrileri- · ~- crörsek bea . . . ? B.. ..k 1• med, i<ıtanbul erkek lisesi 498 Rükneddin, dırma birlnc1 ilk okul 665 Melft.ha.t, 11 

di]erini yeni hava ta intibak ~ttirmiş l" ,....enırsın' Z · uvıı pençe 1 Antaıva. nafıa baııkfı.tibi Nevzad oğlu Vedad, mevkii müstahkem topçu alayında ötı '~ 
miz; Fram:ız ve İngiliz bombalı skad - b 

1 1 
d bir çok :v"nrıcçler.' .. Bunlardan pek ço· E d 367 b R id k h _.._..ııı u unuvo O ı · d " İstanbul 44 üncü ilk okul sınıf 2_ e a.şı a... ızı Saba at, Mardin guıı .. ::: Jİ 

ıronlarımn p,ece baskınların.dan şikayet r ar 1· n <\nn, aynı zaman a ğunu yakalıyarak kaynar suya atıp Nermin, Şehremini Melekhatun mahallesi buru satınalma komisyonu ~ısı m~tıı f. 
ederlerdi. Nasıl bu bomba baskm1an balıkçılık sanatımn bütün inceliklerine pişirmist;k. Dingil sokak No. 13 M Cevdet. Fahr!ye, Çorlu bakkal Ahmed KA.şif ~ ._, 
onlar için zor bir mesele idi ise, netice de vulrufJa:ı olduğu .gö~nüyordu ve YAPI TAKIMI zahet, Sıvas lsmetp~sa ilk okulu sınıf l)ıf 
bir olduktan sonra. bizim için de böyle bu ~~Jda .bız ~~m?nlara, ru~~mızda bi· Yengeçlerin istilası bir müddet de- İstanbul Hı;.y<lama<>ı lisesinden 1711 Nus- de Adnan aaznell, Istanbul Tophane :.J 
\>1r mesele mevzuubahis demekti.Kula· l~ gorem·yecegımız şeyler ogretmişler- vam etmisti. İl'k gelenler Q'eriden qe- ret, İstanbul caı:aıoq.ıu Nuruosmaniye cad- meııtı sokı~ı No. ı de Memduha. yı>v~ Jı,.. di lcnler tar;.ıfındım iJeriye dofrru itili • desi No. 58 de Mehmed, T.stanbul Fatih 13 ün- ;,anknya binbaşı Zekt oı!'lu Adnan 90tıılı-
5ınızm dibinde bir vızıltı işittikten son- · . 

1 
d E A c" okuldan 524 Avten, htanbul suıtnnah- T7.mJr R'::ırl!iVaka orta okul &ınıf 2-B dt 1 

ra asabınıZ1 teskin edebı·lmek ı·ro1·n a•a- Onl·a· r; s.ımali. Am_ en1rnda ve Meks_i- vor ar ı. vvela bunlardan bir mik • u cevııd, İstanbul Fatih ıı ı~t llk oltcl ,o" 
" '< k körl - d k ı ,_ · · · v med Şifa ha.marn <>nl{::ı'k 12 rle Münevver. 1. , P' gıya, sahile koşman:ırz pek rnulhtemel o. ezı sahıllerınde, yılan balıgı ar ya a ıyara"" rnsırrmş ve yenme ere DİS FlRCASI Kağan. İzmit uıu-ı:azt ilk <>kulu sınır 5·" t 

bulunurdu. Ve şayed hamağınıza dön- z1p~ınlarmısı t:ıbir olunan basıka biır deE!er sevler olup olmadıklarını anla • (Son Po<>ta hatıralı) 672 Zlva. Corlu gümrük memur1arındeJ1 
ıneğE:: korkRr ve sahilde yatmağı göze neVJ ~cvvR<Hır!a ~lışkm hu1unuyor1ar- mak istcmi~tik. Yao+ıii'ımız tecrübe zonguld·'k Nam1kkemal okulu sınıf 5 den sad kızı Tuna. 
alırsanız b ;raz eonra kara yengeçlen·· dı. Bu zrrkını&r agaçtan yapılan bir ta- neticcsin<le de bu mahlfıklarm cidden 28 sıtkı, İ ~tnnbul erkek lisesi 744 Tarık, ts- KART ~~ • k ftl ı · Jd ' 1 b J bl 1 · t •· ı r 2 d n Konya orta okul 2-C de 1148 Ziya 'l'll""' 

hn
rbden ."'Orulmtır: bJr veteran içı·n ,..,. ı_m şa. ar_ın ucuna sivri de.mirler tes- ezız o UK arını u unca : 1 tanbul Kadıköy r "'"I ora o"u sını e . ıJll'..-.ı ~ ı v 

1
.. Al 11 ilk . . ın f 5 den 111 şa r~tanbul F:ı.tll: orta okulu 3-B de 215 d 1 

rasınrı da istirahak mü.said bir ver ol~ bıt edı 1mı~ olmasından ıbarettirler. - Haydi çocuklar, demiştim, işte =~r~ hıta::ul uerır.,; ,; ~:ı \2~ Ali Türkay. - eddln. t.ı;tan'.Jı.J 44 ilncü llk okul sınıf 5.v ~ 
madığı kanaatini sizde hasıl etr.;;,iş 

0 
• Bunlarla Pölde büvük balıklar avlanı- bize bir m esr:rnle! DİS MftCUNU 360 Haydar. Tokat orta okul sınır 2.J'~ 

turlardı. Muh<\rib vengeçlerin ileri SÜ· y~rdu. Bund<m başka onlar bize büyük Yere ·bir yelken bezi yayarak -çuvala sıvas General 'Fikri Erbuit oll-lu Doğan, İs- i~! ::v:;· s~ı~g.:r~ıa~~:~~ri~~ıfo~ud~~ 
rülmüş keş:f ko11a~rı her gece sahile m;ktarda ~~lık t~tma~ın ıbaş~n ~sta • doldurur gibi- yengeçleri dolduruyor • tanbul Beyo~lu blrlpci ilk okul 171 Bedia, Kemal Celi~. İstanbul erkek U~sl 1313 ~ 
baskın yap')'orlardı. İşte böyle bir bas- lıgmı. ?a ogretmışlerdı: Kendılerınden duk. Çorlu orta o~ı:lıı sınıf 8 ~e 88 Avni, Antalya 1 Ankara Ceb€ci Erinç sokak No 26 d• ~ 
~na uğrııdıktar. sonra tekrar hamagı· - ve hızım çocuklardan kırk kadarı bir 1 r Arkası var) lise son sınıf 962 Sakıb, Istanbul 15 inci ilk Yan, İstanb:ıl 40 ıncı okul sınıf 5-A d& fj 

okul sınır 5-A ~a 254 Ralf. Fevzi, İstanbul Cümburlyet kız ıısesl ~ 
nı.za dönmek mecburiyetini duyar ve ALO•KTI>,.TVOM BARDAK o~ m11.. Ferdane, htanbul Karagümrük orta 

bu d.<..fa hrıvat bombardım·anın ne vakı't G 8 1 es P t h t ı > •- r "' l u·· n n n B. d kt 1 k on os a a ıra ı 362 Vahdet, uıtanbul Fatih orta. otulll ~ 
faki olacağım düşünerek bir türlü uyu- ... U macası ır 0 orun gün Ü istanbul Beyoğlu 31 inci ilk okuldan 374 1-A da 335 M. Niyazi. Samsun orta oırul f 
~am::ız idiP.jz. Mi\rvet, İstanbul Karagümrük 27 ncl o. 2-A da 22!! Melek, İstanbul Amavudıö1JI" 

ti ~ kul sınıf 3 ten Muzaffer Bayraktar, İstan- rinci cadde No. 90 da Şake, İstanbul ~et 
Bizim bu tropik adadaki hayatımızın l 2 3 4 5 6 7 ~ 9 10 no arınc an bul Yenlkapı orta okul sınıf 1-D de 35-0 Ce· Nüzhetlye cacidesl 97 Yalçın, Tekirdd . ...1 

Uk günleri işte böyle geçmişti. Bahse mn, İstanbul Sultanahmed Ticaret Usesi 1317 Jeymanpaşa 1i.k okulu sınıf 15 de 258 eeırı' 
hrtuşabilirsiniz ki baraka1arnnızı bir 1 Zat ··rrt:·e. erP rair Fuad, İsta.?lbul Clball kız orta okulundan hat, Kayseri bez fabrl~ tamirhane~ 
an eYvel meydan& getirebil~k için bir 2 114 Nermin Turnaoğlu. Hüsameddin kızı Müzeyyen, İstanbul .':JJ 
hayli zorlu bir şekilde çah·-·-ht.- Be- ô • -- Tek gtinde devresini geçirip iyileşen KOKULU SABUN riye llsen sınıf 9 da 633 Handan, ~ 
r
eketversin ki ne Hindis~--~u.evi"i"...ı~ bom· -------- - z:ı5ürrecl~r<;2n sonra artık derecei hara- (Son Posta hatıralı) orta okul talebesinden 18615 Hayri, btJ 

ı.a.ıı Ll 4 _ • _ reti:ı d~mcsi ve hastanın giinden güne d t erkek 11.sesl 4S2 Sermed. ~ 
balarından, ne de yencreç baskınların- --- g· .. sıhhat ve A.flyete doğru gitmesi lcab e- İstanbul Vda erkek lisesinden 848 Cev e' ;" "' 6 1m İstanbul sırkeci Hiictavendlg§.r cadd.esl No ........................... - ........... ·-·---· 
Clan zayiat verml~ değildik Köyümüzü 

6 
der. Böyle olmadığı takdirde ve hergün 10 da Rtrat. İstanbul 44 üncü okuldan 408 Malkara Çocuk Esirgeme 

kurrı bilmek için geniş<v:> bir sahayı açıp az veya çok derecel hararet ·devam etti- . ıse,,tnd 14143 ~- 7 ği takdırJ.e hastanın 1kl vaziyete maruz Ergün Sezlşll, Istanbul km l en K d 1 temizlemiş, keresteden, yelken bezle • kaldığını düşünmek l3.zımdır. Bazı za- Ti.\rktın, İstanbul Haydarpal}S. Uses1 1'115 UrUmURUR yar im art 
rinden ve palmiye Y...apraklarmdan ba· 8 türreell hastalarda tam bir muafivet tk- Hüsnü. Malkara (Hususi) - KazamıJ ~ 

1 1 
9 " ALBÜM '11' ra rn anınızı inşa etmiştik. tlsab edemez ve hastalığı mütea.Jcib ak- cuk Esirgeme Kurumu tarafında.Jl l 

Bun1ardan ilk meydana gıetirdiğ1miz 10 clğ'ertn üzerindeki gı.şa;yi cenb denilen (Son Posta hatıralı) kez ilkokulunda yetim ve fakir 25 .A 

b 
zarda. zatürree mikrobları oturarak ııt1- Bursa. Meydancık İncirli cadde.si No. 6 de 11"~. 

araka, bir hayll acib şekilli bir şey ol- Soldan sa~a ve yukarıdan aşağı: ha'!> hus'ıle getirirler ve orada mebzul Mahmud, İstanbul Kabat~ İnönü kHı ll.!M1 cuk, elbise, ayakkabı, göğüslü1t .~ 
muştu ve fakat mimarımız, ilkinden ı _Bir kimseye bir lı§ ya.pmak için ve- mlkda.rda cerahat toplar. Bu cerahatin 2-A dan Ulviye, Yozgad t.ekAn mt\dtırft Na- mek Stn'etile Bayramda se~ 
edindiği tecrübe ile sonrakilerini ıslah rllen müsaade rengi yeşllE çok yakındır. Bu mühim blr suhi Kılıç km İlhan, İ1rt.aı:ııbul Selçuk m lerdir. ~ 
eylemişti. Yalnı'I! Amerikalılardan iba- 2 - Arzu.'ll odur ıhtilattır. Derakab ameliyata. sevketmek 
Nt olan e!!i:rlerimiz de bize çok yardım 3 - Delirunlş tenekelerin deliklerlnl ka- l!l.zımdır. Arkadan kaburga bmılğinin 

pam9.k için kullarulan maden - Kah- bir veyahud iki tanesinden birer parça 
~tmişlerdi. Onlu çadır kurmak işinden kahanın yarı.sı katedlllr ve bu suretle cerahat ke.seal 
uılıyorlard-:. On1P.r da kendilerine mah- °' _ BllgUl mi _ Bütün meydana çıkarılır. İltlhab harice alınır. 
BUS bir kasaba (!) vücude getirmişler 6 - «Kendı.ei mtihtacı ...... lbir dede• Böylece blı buçuk ay kadar pa.nsımUr 
\'e sokaklarına isimler vermt,lerdi: mıı>ramdaki noktalı yerleri doldu - lara devam edll1p hasta iyileşir. Faka.t 
Bro.:ıdway, State Street, Pen.!yloania run - Bir nota herhalde oldukça. miiz'iç baza.n mtlhlllc 

e _ işaret _ İfratla tıefrtt ara& olabilen blr arızadır. Maamaflh eltseri-
Gaddesi ve Bowery. 7 _ var olmıyan _ Da.nşı:ıa.k ma.sdarm- yetle amellyatıa hastalar lyll~ktedlr. 

Zaman geçtikçe ikametg!hlanmııı dan emrthazır Bu lhtiltta karşı tababeı oldukça. kuY.. 
(!aha düzgün bir hale koymanın yolunu a - Bir ruı..sı ifa.de :lçln söylenilen tek vetll ve hA.klmdlr. 

bulmuştuk. Gemimizde mobilya-ya mft· heceli kellmı- - L1.hzıı. - Rabıt edatı. •----------------·• 
ik t - Maskaralık et .,..,..., ....,._ ~ ,_.. 

tea1I · çok eşya vardı. Metruk bir hal· 10 _ Neti lAJılkaaı _ !tıf .-. ,.u.matantu ..._ edefla. a.. ._. 
·~e ve bikes bir vaziyette mercan rifi ..,._ w..... ....._..._.. t·hlılll. 
'1zerinde durmakta bulunan Seeadler 
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gemisinden taşımağa muktedir olduğu
ınuz her Şt"yi çıkarıp almıştık. HattA 
köyü.müzce bir de ibadethane inşa et
.çıi.ş, gemirlf>ki «İncil• i get1rmi.ştik. Ge
ltliniıı enkazından güzel bir kürsü ve 
!::>ir de sal;b vücuda getirm1ştik. Tebiz 
cihazımızı, bilhassa ve kemali itinıı ile 
Jahilin münasib bir yeri.'le kurmuş bu
lunduğumuzu söylemek bile :zaiddir. 
~u vasita ile geçen gemfle.rl~ temas 
fiaHnde bulmmığı ve dilnyenm bu ll'l -
llmlannda gEçen hAd:isele t an1ama~ 
btihdal ed!yorduk. ıı:ıwelki bıılmacamo JıalledilnıCf ıeJGZl 

·············································-······---
LUleburgazhlar bir orta 

mekteb istiyorlar 
Ltueburgaz, (Hususi) - İki sene ev

vel şehrimizin müteşebbis ve tanınmı.ı 
şahsiyetleri tarafından kurulan ortao
kul Kurma ve Korwna Cami.yeti bir 
toplantı yaparak' Lllleburgazda bir or
tamekteb yapılması yolunda atılan a
dımı hızlandırmak itin 9 qillk bir he
yet, seçmiştir. B1ı1 heyet alakadar ma • 
kamlarla temaslara geçeoektiı; 

Karabükte memur ve işçi aparbmanları 

Ka.rabfill (Ii'IUWll) - Y~ ln vuına. bq1ruıd$n;l evwloe ~ 
fabrikalar tqkllAtuıa ~ memu;r ve işcll4l!' için Stlmer Ba~ tara.frndall fi' 
tırılı:ııak:ta olu. apertmınn1ıum ikmali ne b(lyük ve hummalı bu :faaliY"tl~' 
vıım edilmektedir. Resim blttr.df ~manlardan bir klsmı ile Um>alinıf' 'I'" 
şı1an bir birıa)" g~st.ennekted.iı. · 

.. 
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PUDRA 
'Gül\O\i!Üt\ 

e e\r 
\ne 

...- ze\\\< 
'a i~l~~e; 

I • /, 
~ ,., 

Pudra hususunda yeni 
~ cazip bir fikir, en son 
bir uru! ile yapılan bu 
Plldra §imdiye kadar tanı-
dığınuz pudralardan daha inc.e 
\'e daha hafiftir. O kadar ince ki 
ctldde mevcudiyeti bile farkedH
lllez, şayanı hayret bir ien teının 
tder. Gündüz, rüzgar ve yağmu
run bozamıyncağı bir tazelik ve-
rir, gece de en sıcak bir dans sa
lonunda bile kat'iven terden mn
teessir olmaz. İmtiyazlı bir usul 
dairesinde krema köpüğü ile ka
rıştırılmış olduğundan bu yeni 
'l'okalon pudrası saatlerce sabit 
kalır ve cildin tabü yağlı üraza
tuu :ınasetmesine mAni olur, ku
l'Urnaktan muhafaza ederek bu
tuşuklukların teşekkülünü mene· 
der. Terkibinde Krema köpüğü 
bulunan bu meşhur Tokalon Pud-
~ tecrilbe ediniz. 

PARASIZ 
10.000 N Ü M UN EL 1 K · 

Birkaç gün zarfında teninizde 
husule getireceği şayanı hayret 
güzelliği görünüz. Kadınların on
da dokuzu tenlerine uygun olma
yan fena renkte bir pudra kulJa· 
nır ve yüzleri makyajlı ve ağır 
bir manzara kesbeder. Teninize 
uygun renkteki pudrayı bulma· 
nın yegane çaresi, yüzünüzün bir 
tarafına bir renk ve diğer tarafı
na başka renk pudra tecrübe et
mektir. Bu suretle en muvafık 

pudrayı intibah etmiş olursunuz. 
Şayet rengin intihabında tered
düd ediyorsanız müessesemize 
müracaat ediniz. Tecrübe için 
muhtelif renklerde ve parasız o
larak nümunelikler. takdim ede
ceğiz. 

Samsun Belediyesinden : 
dit hiırı~izin 250 lira ücretli Elektrik mühendis ve işletme müdürlüğü münhal-

. 'l'alıblerin vesikalarile belediyemize müracaatlan. (638) 

SON POSTA 

I
""" _____________ ""' 
~~~~.....-.-.. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : tsTANBUL (GALATA) 

r 

TürkiyeJeld Şubelerlı 

tSTANBUL (Galata ve Yenicam.1) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani.tandalıi Şabeleriı 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muamelelen 

Kiralık kasalar servisi 

HALK OPE~f r, 
Ba •kt•m 9 da 

M. ~ern Kızlar 
B0V0K OPERET 8 perde 

'ı ez o: Mab ut Yetıarl 

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazet.esı 

Yerebatan, ,çatalçeşme sokak, 25 
iSTANBUL 

Gazetemizde çıd:an yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize &iddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

~ene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TüRKİYE 14vu 'ivv 4W 
YUNANİSTAN 2J-!..ı 12~1.i 710 
ECNEBİ _, 1 uo suo 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kur-.ıştur. 

1 
Ay 
Kr. 

1.>U 
270 
~00 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mea'uliyet alınma. 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul ilAvesi lazımjır, 
.A, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

f Posta kutusu : 741 İstanbul •

1 : Telgraf : Son Posta 
~ Telefon : 20203 1 . ~ ................................................ •' 

Merkezi: ANKARA 

Kambiyo 
. 

ve saır 

Banka muamelatı 

SU BELER 

Ankara Eolu lstanbul 

Adapazarı Bt1 ı-sa iz mit 

Bauc' r ..ıa Esi işebir Safranbolu 

Bartın Gemlij( Tekirdaj 

Dahllde ve hariçte muhablrlerl vardır. 

Telgraf adresi : 

Un.un Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TiCARET 

Bankamızın latanbul fubeelnde te•I• edllen 

''GECE KASA S 1,, 
Çok mOaald ıartlarla nym mDfterilerlmizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

izahat alınmak üzere gifelerimiıe miiracaat olunmuı 

Sayfa ,,, 

İnhisarlar U. Müdürliif Ü ıden : 1 
J - Şartnamesi mucibince 1500 kilo kazein kola ı;çık eksiltme usuliyle satın ., 

lınacaktır. 
II - Muhanunen bedeli beher kilosu sif 50 kuruş hesabiyle 750 lira muv3kUI 

teminatı 56 2~ liradır. 

Ill - Eksiltme 9/2/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de Kabatat
ta I,~vazım ve Mübayaat Şubesind~ Alım Komsiyonunda yapılacaktır. 

tv - Şartnameler hergün parasız cılarak sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayın edilen gün ve saatte % 7,5 gıJvenme p• 

raiariyle birlikte yukanda adı geçen kom·syona gPlmeleri ilan olunur. c442.-

I - Şartnamelerine ekli hştede cıns. eb'at ve mikdarı yazılı muhtelif renkte 
2800 adet bobin sigara kağıdı açık eks:ltr.ıe usulilc satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedeli ~her mılimE'trc::;i 2,20 kuruş ve tutan 1280.40 lır1 

olup muvakkat teminatı 96.04 liradır. 
III - Eksiltme 14/2/939 tnriı1ine rastııy:m Salı günü saat 14 de Kabahşta Le' 

azım ve Mübayaat Şubesindekı Alım Korrıiı;yc-nunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün ı;özü geçen şubeden alınabile..:etı 

g:bi nümunelcr de görülebilir. 
V - İ!'lteklilerin eksiltme i1;in tayin C;nilen gün ve saatte % 7,5 güvenmP pa• 

ralar:le birlikte yukarıda adı geçen koınicıyona gelmeleri ilan olunur. c516ıı> 

Cı:rıst Mikdan 

Dekov!l malzemesi 3 kalem Sif. H. Paşa 
M:uh.ınürekkeb ve 2200 kilo 
vernik 
Baskül clOO Ki.> 1 adet sif 
Eczayi tıbbiye 75 kaiem 

Muharrmen be- % 7,5 temt- Eksiltmenb 
deli Lir& Kr. nat Lira Kr. Şek]~ ı-c:oU 

4600 345 Açık 14 
2190 164 25 , 14,30 

800 60 > 15 
643 48 23 , 15,30 

I - Cinsleriyle mikdarları yukanda yazılı ma~zeme açık eksil!:mc usuliyle 
satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellenyle muvak".tnt teminattan hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 16/2/939 tDrihine rastlıyan Perşembe günü hiza·rnnnda yazıh 

saatlerde Kaba taşta LevaZlm ve Müba~ aat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnamelerle listele: parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı • 
nr.bilir. 

V - Dekovil malzemesi eksiltmeye girmek istiyen firmanın fiatsıı teklifJr
rıni, "t'erecekJeri malzemeni,1 profilleri:ıf, ôetay resimlerini. eksiltme gününden 
bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz fen ~ubesine ver • 
meleri ve eksiltmeye girebilmek için tekliflerinin kabulünü mutazammır. b!m 
vesika alınalan lAzımdır. c625> 

Cinsi Mikoan Muhammen B. Teminat akçe. Eksiltmenin 
Lira Lira Şekli Saati 

Cibali F. için t8:hta 532 M3 22001 1650 K. Zarf 15 
Paşabahçe > > 300 M3 13200 990 > 15,30 

I - İdaremizde mevcud şartname ve eb'ad listeleri mucibince Cibali Fabrika
sı için Cibaliye teslim şartiyle 532 metre ve Paşabahçe Fabrikamız için 300 metre 
mikabı tahta ayn ayrı kapalı zarflarla eksiltme suretile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedc.:?lleriylc teminat akçeleri hizalarında gösterilmiştir. 

m - Eksiltme 15/2/939 tarihine rasthyan Çarşamba günü hizalarında yazılı 

snatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya. 
pı:acaktır. 

IV - Cibaliye aid şartname ve listeler 110 kuruş mukabilinde ve Paşabahçeya 

aid olanı parasız olarak hergün Levazım ve Mübayaat Şubesinden alınabilir. 
v - Münakasaya ~tirak etmek istiyen lerln kanuni vesaiki, teminat akçesi 

makbuz veya banka mektubunun ve ayrıca kapalı fiat teklillerini ihtiva etme~ı 
ıazımgelen kapalı zarfların münakasa gününde eksiltme saatlerinde birer saat 
evveline kadar yukarıda adı geçe!'l Komisyon reisine makbuz mukabilinde vu. 

meleri ilan olunur. c717:. 

Cinsi Mikdan Muhammen B. 

aı kalem 

tutan 
Liru Kuruş 

650.-

% 7,5 
teminab 

Lira Kr. 

41 25 

Eksiltmenin 
şekli saati 

Açık 14,30 Trıktir cihRzı f çin 
montaj malzemesi 
Teknik Aleti 20 > 1258.10 94 35 Açık 15 

I _ Diyarbakır Fabrikası taktır cih:ı.21 montajı için satın alınacak baku·, çeliır_ 
gr.z horulı:n, çelik. gaz flanşlar; Valf, Rakor gibi 31 kalem malz.eme ile Şarap ıa.. 
c'lramvarı için de 20 kalem teknik alaı şubemizdeki listeleri mucibince ayrı 8"1-
rJ açı~ eksiltme ile satın ahn<ıcaktır. 

II -- Muhammen bedellerile muvakkat teminat1an hizalarında yazıbruftır. 
m - Eksiltmeler 9/2/939 tarihıne rast hyan Perşembe günü hizalıınnda gös

terilen ss2tlerde Kaba taşta Levazım \ e Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyo • 
nund:ı yapılacaktır. 

'fV - Listeler her gün sözü geçen ıul':ı!de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme lçin tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5lf• 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111' 
~ Türk Hava Kurumu 

1 BUYUK PiYANGOSU ! 1 Dördüncü Keşide 11 /Şubat / 939 dadır. 1 
1 Bügillı ikramiye: 50.000 Liradır... 1 
§ Bundan baıka : 15.000, 12.0JJ, 10.0ao liralık ikramiye· § 
~ lerle ( 20.000 T• 10.000) liralık iki aded müklfat Tardır... ı 
5 Bu tertibden bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihmal et-

t~;~miınıiı~::::ı:::IUl;l;~::llll:l:lllll:l:::~;:::llll:;:J 



.. ..,_ BOR P091fA 

GRiP - NEZLE - KIRIKLIK -SOGUKALGINLIGI - ROMATiZMA - NEVRALJi - BAŞ - DiŞ 
ve bütün ağnlan derhal keser. isim ve markaya dikkat. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse ıiddetle reddediniz. -

Vapurların kalkış sün ve saat1eri 
8/Şubattan/13 Şubata kadar kalkacak vapurlann isimleri, 

kaJkıı pn ve aaatleri Ye kalkacaklan nhbmlar. 

Karadeniz hattma - Salı 12 de (Ankara), Perıembe 12 de (Güneysu), Pa

Bartın hattına 

lzmit hattına 

zar 16 .ia (Karadeniz). Galata nhtıınından. 
- Çarşamba 18 de fAnıalya), Cumartesi 18 cıe (ÖJ.

gen). Sirkeci nhtımından. 
- Pazar, Salı ve 1-'er,embe 9.30 da (Uğur). Tophane 

nhtımından. 

MudaıQra hattma - Her .gün 9 da (Trak) vapuru sistemi vapurlardan 
biri, Cumartesi aynca 13.30 da (Maraka.z). Tophane 
nhtırrundan. 

8amlırma hattına - Pazartesi. Çar§amba. Cuma 8.15 de (Ma:akaz), aynca 
Çarşamba ve Cumartesi 20 de (Saadet;. Tophane nh
tımmdan. 

Karahip hattına - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane nhtımından. 
A7Whk hattına - Çarşamba 15 de (Mersin), Cumartesi 15 de (Bartın). 

Sirkeci rıhtımından. 
ımr.. ı.attına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtımından. 
ı-ır atir'at hattına - Pazar 11 de (İzmır). Galata rıhtımından. 
Menha hattına - Salı 10 da (Konya), Cuma 10 da (İnönü). Sirkeci 

rıhtımından. 

Merkez Deniıbank binası 

Telefonlar : Acenteler ) ~arak~y K6prübatı 
) Sırkecı Yolcu Salonu 

42497 
42362 
22740 

Botun ağrlları kesen 
enısals ·z bir ilac: 

SAÇLARA 

KUMRAL ve SiY Att 
renkte sılıht l!lÇ boyalarıdır. 
lNGlLlZ KANZUK ECZANBSI 
BEYO~LU - IBTANBUL 

Dr. 
(1 .okma!l He\tım) 

Dablll1• 1111••ebuı11•1: P,u.rdan maada 
t.erciln ı 1 - ı ı Dl v&IQOla nu:nara ılM. n &e
ıeton u Ulla • tıOM --· .. ·················································-··· 

Son Posta J\tı:ıtbaası 

Ne§r.yat Müdürü: Selim P..agıp Eme~ 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLlGIL 

NEOKORIN, 
NEOKORIN, 

NEOKORIN, 
NEOKORIN, 

B•ı, - Dit ve Romatizma ağrılarını derhal ke.Fer. 

Grip - N zle ve f:oğuk ı>lgınlığında emsal&iı bir de
varn. Ale~i söndür.tir, 'ficut kırgınhğını alır. 

Baysn.tarın ttybaşı uncıl uını keser v., lldeti kolayl:ı tırır. 

Mideye, kwbe ve böbrek~ere zurar vermez. GUnde 2 - 3 

alı a 1 ır. 

NEQKÜRIN' i daima tercih ve ismine dikkat ediniz 
Bir kaıe 6, altılık kutu 30 kuıuıtur. Her eczanede bulunur. 

PALMOLIVE 

SUMER BANK 
UMUMi M0D0RL0~0NDEN: 

Sllmer Bank Yerli Mallu Puarlarile J•pbldan temalarda 
herlıanai bir aebeWe mw• kalmıyacak ola •JID lw•••••IPI 
badema bu husustaki fikAyetlerini, hemen intac edilmek tbere 
matazalanmızdan derhal telefonla veya yuı •ile aıatıdald ... 
mara Ye adrealere bildirmeleri rica olunur. 
SOMER BANK 
Umumi MOdOrlOQ'll 
A n k a r a Telefon ı 1738, 1022 
so ... ıER BANK 
latan bul Şu besi 
Voyvoda caddesi, G11lata Telefon ı 44989 
SÜMEH 8ANK 
Yerli Mallar Pazarlan 
Mnesseseli MOdOrlOIO 
1 inci V akıt Han 
B,hçekapı, lıtaı bul 22382 

Na~ıa Vekaletinden: 
11-3-939 Cumartesi günü aut 11 de .\nk11nda N11.fla Vekaleti binm lçfn 

nıalzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komieyonuncU m. 
füa muhemmen bedeli 128. adet buit 4 adet İngiliz muzaaf makas ile ı adt' 
ray lnb!sat tertibatının kapalı zarf uaulıle eksiltmeli yapılacaktır. Zblltm. 

namesi ve teferrüatı 13 lira 80 kuruş ~delle maJzeme müdürlüğünden almabl" 
lir. Muv&kkat teminat 14789 lira 20 kuruşt:.ır !steklilerin teklif mektubla 
rr.uvakkaı teminat ve şartnamesincb yıızılı \'P.sa!kle birlikte ayni gün aut 10 
kadar mezkıir komisyona mıkbuı mukabilinde vermeleri lazımdır. 

..----· EREÖLİ 
Kömürleri işletmesinden: 

Makine temelleri ve bil6mum inpat plAn ve projeleri terll
mine muktedir iyi ve tecrilbeli bir Türk Desin•tör aranmaktadır. 
Alelftmum makine ve aıı teaiaab hakkında malftmab o1m.. ..~ 
br. Talihler arasında muvahk g6rilleni hemen hizmete alınacak tt 
ZonsıuJdakta meccanen ikametglhtan haıka (200) liradan apjl 
olmamak üzere aylık ticret verilecektir. 

T aliblerin muhtuar bir hal tercfimesi kliıdı doldurarak Ye kl
ğıtt• icabında ibraz edebileceği vesika, bonaervis ve ,elıadebar 
melerinden ve kendisini tanıyan kimselerden ( Referanalaruıdu) 
bı hsederek Tophane posta kutusu 8 adresine mektupla mlracaat 
eyl•meleri. 

Nafıa Vekaletinden: 
13 M<.ır~ 939 Pazartesi günü saat 15 dr Ankarada Nafia Veklletf 

Malzenı.e Müdürlüğü odasınd.ı toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunca cern'~ 
2600 lir.- muhammen bedelli Haydarpaşad"l teslim şartiyle 10000 adet telgraf Fı1J' 
csn deinırinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 195 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı A."lka~ada N~fia VekAletl Malzeme lllld(lt' 

lüğünde:ı parasız olarak alınabi!ir. 

İsteklılerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarh birlikti 
ayni gün saat 15 de Komisyonda hllır bulunmalan lamndır. c2f7ı. c497ı. 
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YAVRUNUN gUrbDz, tombul, sağlam, naşa1i olmaslmislersen FOSFATiN NECATİ yedir. Bahçekapa SALiH NECA 


