
~ALKIN GÖZO 

!jALKI N KOLA(;I 

~ALKIN DiLi ... 
..,Bette 9 - No. 3080 Yazı ifleri telefonu: !0203 

l Bugün ~6 ay~ 

SALI 7 - ŞUBAT 1939 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 1 kuruş 

Cümlı.urigetçilerin 200 bin tNGtLtz - FRANSIZ msANOoü 
Çemberlayn diyor ki: 

kişilik ordusu dün " Fransaya yapılacak 

.f ransa · hududundan geçti 
lnailtere Frankoya siyasf şartlar altında 

her tehdid bizi derhal 
harekete getirecektir,, 

Avam Kamarasında 
dUnkU mtlZakereler bir istikraz teklif ediyor 

FRANKO SULH TKLIFIN/ REDDETTi Londra6(Husmt)-Bqveld!Çelll· 
F berlayn, A\TBDl Kamarumm bullb*ü 
ransyaya iltica eden Başvekil Negrin tekrar ispanyaya döndü, Cümburiyeçiler topıantu1nda mühim lU beJamtt& 

d ki k 
bulunmuştur. 

arasın a i ·u başgösterdi, Negrin ve Delvayo teslim olmak istemiyorlor tngnız • Fransız tesantıdftntl bllyftk 

Katalonyadaki ltalyan !Baro idare heyeti~=":"~~= 
kıt' asının geri alındığını - intihabmm :~ ~::,~~d~er=..~ 

Franko Fransaya bildirdi feshinekararverildi ~~-Başv*A ~ • 

lspanyıl milisleri f ransa 
, hıdudından geçerlerkeı 
~ Londra 6 (Hususi) - ~l Fran· ıyeni bir safhaya girm.if bulunuyor. 
~ larafınc1an Katalonyada temin edi. Bir müddet Figueras'da yerleşmif o-
-..;., zaferi müteakıb, İspanya meselesi · (Dncım& ıı mci aa1/fadti) 

Vali dün Şehir Meclisinde 
yapılacak işleri anlath 

l erkos için 5 milyon lira sarfedilerek su 
tniktarı nüfus başına 150. litreye çıkarılacak 

• ~aü söylediği nutukta, bütçeden aynlacak para ile 
ırçok itlerin baıarılmasına imkan olmadığını, bunun 

için de çareler arandığını tebarüz ettirdi 

den, Bone'nın Fransıs meb'uaaıı mec • 
Bazı avu••tlar bu 9e11eki baro ldan lisindeki .on beyanatmm lnımz hil • 

heyeti inühabuua u.suı.üz ve bııUDIUS ktllnetinin noktai nazanna mutabık o-
etduğunu ileri lirenk, Adll79 Vetlle • lup olmadığını sol1JlUllbar. 
~e .istida ile mflracaat etmiflerd.ir. Bqvekil Çemberlayn, Hendel'lo • 

Allbdarlarda ecliDdilimil -16-a.ta aun bu sualiııa apjıddıl cnahl ftl' • ı 
'&tire, Velilet h t'kl,etl ııazan 1$ibara miftb': 1 
~ ft latllabeb wals(1z bu\uU, ı.. (~ ıı ... ....,.., hine ve ,enldea intlhll> JBPılmama ka· __ _..__ .......... _. __ 11111!1111!1 _______ ~_ 

· Yugoslavyada yeni lıiıw.1 

10 kuruş yevmiye ile 
hırsızhk yapan çocuklar 

y evm.tye Ue çalıpnlan t'lç hırnz çocul: 
(Yunı 1 iineii aylada) ---,·-----·--·----

Üstün dağın 

kabine işe başladı 
Eski hUkOmetin gazetesi müsadere edildi 

Yeni kabinede 11 Sırb, 2 Müslüman, 2 Slo1ak ve 
2 de Hırvat vardır, yeni Başvekil Hırvatlann 

lideri ile teşriki mesaiye amade olduğunu bildirdi 
BeJcrad e (Avala ajana teblil edi • bakanı: Ante Mastroviç, Devlet bakanı: 

yor) - Yeni Yugoslavya kabineal fU IU• Frank Snoj, Hariciye nazm: Tzintzar 
retle tefUkill etmi§tir: Markariç. Adliye nazın: Viktor RuJıç, 

B8fVekil ve hariciye nazın: Dragip Ticaret ve endüstri nazın: J evrem ~ot -
Tıvetkoviç. Münakallt nazır'l: Spabo, miç. Posta. telgraf. telefon nazırı: Jovan 
:Maarif nazın: Çiriç, Nafia nazırı: Miho AlUpannakoviç, Maden ve orman n:ızın: 
Krek. Devlet bakanı: Cafer Kuleroviç, Ljubom.ir Pantiç, Ziraat nazırı : N kola 
Harbiye ve bahriye nazın: N~iç. Devlet (Devamı 11 inci sayfada) 

Suriyede karışıklıklar 
yeniden başgösterdi 

Lô.zkigede 
3 -köy basıldı 

Muhakemesi Asiler jandarmalan 
Ankara 6 (Hususi) _ İstanbul oto. silahtan tecrid ettiler 

~üsleri i.f lerinde ~i ola~ y~lsuzl~ • Adana 1 (Hususi) _ ~mdaa 1Nra7a 
tan dolayı sabık v~li Muhıd_<fuı Ustun· elen haberlere göre Suri,..U ~ 
dat.n muhakemesıne Temyız mahke • : tm ktedir Doktor IJehbendma 
mesi 4 Uneü ceza daiftSinde 2 Mart evam (:u'"~n) h~tia ~atma 
Perşem~ günü başlanacaktır. yann .... -"-"-' 

A -~ M lık lsuzl • da T rağmen programını okuJICAlı _,_ • 
zuıı ezar yo ugun n em-

yiz 4 üncü ceza dairesinin Muhiddin yoLlr. _,_. k _.._ sillhh lavekft. 
·-"'sı·· d • be1-...1· •· . ~ıye gene arı§-
u un ag ve R:Uıye encuınenı aza • 1 bafl şt Uç köJ 'N•lnıq ve ,.. 
ları hakkındaki beraet karan Temyiz e;._.. __ amı· ~ U:· darmalan ...ıtaııtaa tec • 

t _,ı_ hua.wue ının J&n • 
(Devamı 1 inci tayf.u.) rid edilerek Uzkiye hududu dıpDa atal· 

Vekiller Heyeti nuJ:ıye fevkallde kom•-n aabrt,.ı 
'T' l d Püo kanşıklı.iı yatı§tırmak lçlt JUlll '"" 
ı op an l ya öbür stın mahalli meüt.ra hareUt .. 

. fat V4U doktor Kırdar Belediye Meclisinde nutkunu IOfllerkn ~ara 6 (Husuaf) - Vekiller He- decektir •. Kürd dalında da Mlirlcller Oam 
'~nbuı Şehir Meclm Şubat ayı Reisi L~tfi Kırdar riyaset etmiş ve bir yeti bugün öğleden sonra Başvekil Re- hU'ldlıiıeti taraftarlanna IUlkudlar J•P-
~~ dftnden ittbaren bqla • nutuk l6Jlemiftir: flk SaJdamm ııetıli'7'cle t.op•emnıt • makWırlar. Din üpa a M2 »r _.. 

'l'op1anhya Vali ve Belec1i"9 (Dn•ı U i11oi -.Jliaj tir. Urmı ~· 



Her~ün 
--···-

lktısadi hayatta fantezi 

Yazan: Muhittin Blrr• 

{l ") hahsederken, sütun darlığı ha -

sebile, bir nokta üzerinde durama ··ı 
Bugün de ondan bahsedeceğim: 

Bizim memleketin münevver 4ütlcsi .. ,_ ,_,,t> 
cmemur - münevver> Ierden ureYı.A. 

bulunur. Bütün bu münevver kütJi~? 
etrafa neşrettiği yegane iJı:fısadi ipc!0 OJı, 
ctüccann fütikArı tüccarın çok/azanca 
nıefhumlarile hüİasa edilebil" · Denile • 
bilir ki blziın münevver kjYfemiz tücca· 
ra dü~andır. Pekfüa, m,Jem ki ticarete 
düşmanız. şu halde keJfUnlanmızdan ti
careti kaldıralım, ~rit sosyahzmin is
teyip te bir türlü rpamadığı gıbi, ziraat 
işini de. ticaret j§ini de hep memurlar ve 
vuzifedarlarla yapalım. Çalışmak, bir 
hak değil, bir vazife olsun. Ferdin her 
nevi hürrıyet haklannı ilga edelim ve 
aramızda herk~ derece derece, memur 
olsun. 

İş buraya gelince, bunu beğenmiyo -
ruz. Memurun her hangi bir iktısadi i i 
teşebbüs sahibine nisbetle daha fena. da
ha müsrifane, daha pahalı yaptığını söy
lüyoruz. Demek, kendi hesabına işliyen 
köy müstahsiline ve kendi hesabına ça· 
lışan tüccar ve mütevassıta muhtacız. E
ğer, ona muhta~ isek, onun milli hayatta 
oynadığı rolü. yani istihsal ve mübadele 
işini onsuz yapamıyacaksak. şu halde o
nu bir chak> olarak ilan edelim - nitekim 
etmişiz de! - o hakkın beraber getirdiği 
kanunlara da boyun eğelim. 

Derler ki: cHaklısın; ticarete muhta -
cız. Ancak tüccar çok kazanıyor; o ka • 
dar kazanmasın!> 

Ben de derim ki: cTicaret, yalnız ka • 
unmayı dü§iinilr. Vazifesi budur. Onu 
çok kazanmaktan menetmeğe haklı ol -
mamız için, tüccarın zarara uğradığı za
man zararlarını da ödemeği kabul etme-
m~ lb.ımdır., 

SON POSTA 

Bir defa söyledikleri sözü, yanıldıklannı anladık.lan tak
dirde de ııerı almak istemiyenler keıııcll şahıslarını, izzeU 
nefislerini hakikatten de fazla sevenlerdir. Böyle adamlarla 
selam.lqmak, ara1ıra kon~c;ınak belki caizdir, fakat söyle
diklerini derhal unutmak §artile ... 

Yanılmıyan, hata etmiyen insan mevcud değildir. Ya -
nılmanın, hata etmenin insanı küçük düşürmediğini bili -
niz. İnsanı :küçülten, diğerlerinin nazannda alçaltan şey 
yaptığı Jıatada ısrar etmektir. lnad makbuldür, fakat hayır 
işlerine masruf olrn&k şartile .. 

lhi kız kardeşe r-OOOOOHtHHHHOHHHOHH .. HOOHHHH---, 240 bin lira değerinde 

llenzigen HergUn bir fıkra Mücevher 
Ana kız --- Takınan kadın 

On para kesiyorum 
Hasis zenginlerden biri ayakkabı -

Zannı boyatmak için btr boyacıytı 

girmişti. Ayağını boyacının takım -
ya8lna koydu. Boyacı ayakkabıya 

bakh. Ayakkabının parnıak yeri de
likti: 

- Burası delinmiş bav. , . 
- Biliyorum.. 

Boyacı, ayakkabıları boyadı. Ha • 
sis cimri dört kuTU§ otu.ı para verdi: 

- Boya beş kunıştur. 
- Ayakkabıdaki delik .yeri sen gÖ$· Meal televizyon yıldl.%1 diye anılan 

terdin, orasını boya!Mdı~ın için on Tanya Şarman 240 bin Türk lirası de -
para kesiyorum. ğerinde mücevherler takınını, olduğı: 

'---..... ---... ---·.. .-I halde Londrada bir moda meşherinde ba-

Şu halde, tilccar kazanacaktır; yalnız 
kazanmayı düşünecektir; eğer ticaret bir 
baba! 

Bütün mesele buradadır: Ticaret hak 
mıdır? Değil midir? Haksa, onun hakları· 
nı tanımıya mecburuz. 

Bu resme bakar bakma..ı: ne guzeı ikı 
kız kardeş diyeceksiniz amma, yanıldı • 
ğınızı hemen haber yerelim... Başında 

BU şekilde 15 dakika zı tuvaletlerini gÖStermJft.ir. 

Durabilir misiniz? Dünya uzun kablo 
rökoru kırıldı 

* 

Şubat 1 

Sözün kısası 

lstanbulda 
Bizans havası 

\ E. Talu 

A rife günü İstanbula geldim. Ak• 

şamları, eski aşinaları göri19 
şöyle ibirazıcık. hasbihal edeyim diye 
şehrin mahdud toplantı yerlerini dolaş ' 
maktayım. İtiraf ederim: Burada, bu se
ferki ikametim. bana inşirah verecek yer• 
de, .beni muztarib etti. Çoktanberidir. bel' 
bu şehirde, şehrin muhtelif muhitlerinde 

bu manzaraya ve bu haleti ruhiyeye şa ' 
hid olmamıştım. 

ltstanbulun bazı semtlerinde, bir ınüd• 
dettir, kötü bir Bizans havası esiyo1• 
Herkes, dilini bilemiş, hançer gibi ucuil11 

sivriltmiş, rastgele saplıyor.. Her par ' 
makta yağlı kara, önüne gelene sürülü 1 

yor. Yabancı olsam <la, söylenenlerin heP' 
sine, - hayır, hepsine de değil, yüzde bi' 
rine - inanacak olsam, koskoca memle ' 

kette namuslu, dürüst, tek bir insan btl' 
lunrnadığına hükmederim. 

Fazilet, sanki ürkmüş, milli hududlat1' 
mızın dışına kaçmış.. Memleket baştsıl 
başa fenalığın elinde kalmış. Herke~ 
hasbetenlillah lekelemekle, içimizde bi ' 

rikıniş hınçları alıyoruz. Yağma, Hasan~ 
namusu.. şerefi! 
Düşünmüyoruz ki, böyle, elimizle. dl' 

limizle yıktığımız her fcrdt haysiyet, be' 
raberinde, milli haysiyetimizden de bil 

parça alıp .götürüyor. Eğer bunun farlOJI' 
da değilsek, olmalıyız. Zira bunun tenıll' 
diBi bir hiyaneU vataniye cürmü doğı>' 
rur. 

r Başımızda. faziletin de fevkinde, ts111ei 
tnönü gibi bir Şef.. dürlistlüğün müşab • 
has timsali doktor Refik Saydam gibi bfJ 

hük.funet reisi var. Memlekette bir aksa}' 
lık varsa, !bu iki kıymetli ve muhter& 
varlık. bu aksaklıkların millet lchiJle 
tashih edilm.esını kafildir. CümhuriY~ 
hükfunetinin el koyduğu bir işe, netice ' 

sini beklemeden. istediğimiz rengi, ın' 
nayı vermek doğru ve ahlaki: değildir. 

Rejimin bize bahşettiği fikir ve lis~ 
hürriyetini, ihtiraslarımıza kapılar 
suiistimal ediyoruz. Hürriyeıtin suiist~, 
mali clce bir şeydir. Bunu. vatandaşıv 
sıfatının kudsiyetini müdrik olan irti ' 
kAb etmez. 

siyah şapka bulunu. bayan. meşhur si - Bu genç kızın 
nema yıldızı Glorya Svanson, ötelu de yaptığı gibi, dir .. 

Bizim münevverlerimiz arasında hft • biricik kızıdır... seklerinizin üze- Tokyo U. Mançukoda bulunan Muk - Alelade zabıta vak'ası hududunu geç ' 
den arasıııra takriben 3000 ~ilometrelik miyen her hangi bir hadisenin çamuruıı
hir telefon kablosu kurulmuştur. Bu kab- dedikodu havanında yoğurup yoğurup V 
lonun dünya \lZUD. kablo rökorunu kır • ötekine berikine sıçratmak düpedüz 8" 
dığı iddia edilmektedir. J.aksızlıktır. Onlar bu ahlfiksızhğı, xnu 

1 

kım olan diğer bir fikre göre - ki bu fi- =1a=n=n=a=b=il=e=d=er=:s=v=er===m=e=ğ=e=k=a=lk=a=r=lar=!== rinde ve bu şekil· 
kir ticaret hakkını tabii görenler ara • de durabilir misi-

* sında münteşirdir - pahalılığı ya pan şev niz!... Londrada 
mütevassıtlann çokluğudur. Bunlan or- Ticaret haksa onun yakasını serbest bir kııı lisesı tale-
tadan kaldınr veya azaltacak olursak iş· bırakmak J.azımdır. Siyasi hürriyet 01 • besi olan Mis M<:>
ler dilzelir. nııyan bir memlekette insanlar pek güzel rison, on saniye 

Yaı::ıyabilirler; fakat iktısadi hürriyet ol- bö' l d kt 
Belki bu fikir yanlış de~ildi'". Ancak .., Ye urma a-. 

mıyan bir piyasada ticaret yaşıyamaz. d Mah" b. "", 
ticarette mütevassıtl n kaldırmak için ır. ır ır J .... 

Tüccarın arkasına her gün yeni bir ni • fu b 1 usul, onun yerine kanun. nizam, memur zucu, t o cu, 
zam korsak, her gün bir zabıta memuru lf k 

ve zabıta koymak değildir. Bunun bir u- go oyuncusu, o-
tüccarı başka bir nizama göre kontrol 1 kı 

sulü vardır ki o da gene tamamen iktı - şucu o an genç ıı 
derse orada ticaret yaşıyamaz. Yaşasa bi- f 1 sadt ve tamamen ticıri olıın bir takım sını mm en ça ış-
lc bu yaı::ayıı:: normal olmaz, anormal bir k t 1 b "d' ru kanunlara aynen riayet sure•il~ hareket ... .., ·an a e esı ır. 
vnşyış ve hastalıklı bir faaliyet olur. Ve d d 

esasına istinad eder. Bu usulün a:iına da yazıye en zıya e -bu faaliyet bize daima zarar verir. Ti • ·ı h 1 Ed 

Bir idam mahkumuna 
en büyük işkence 

Nevyorkta Avrupalı patronunu öldür
mek 5UÇile elektrikli sandalye ile ida -
mı mahktun edilen bir zenci, idam edi -
leceği gün, Talinin kararlle cezası tecil 

edilmiştir. Sebeb olarak u vaJi ıöyle de
miftir: 

hakkak ki mahiyetini bilmeksizin, maıt' 
fet sayıyorlar. 

Beyoğlunun sayılı lokanta ve gaziil~ 
larının ıher hangi birinde, şu aralık, si ' 
nirleruneden oturamazsınız. Oraları eğ ı 
lence ve teneffüs yeri olmaktan çıkJlll~ 
sanki birer haysiyet ve şeref borsası clJ 
muştur. Önüne gelen eracif uyduruyot1 

duyduğu bire bin katarak, şunun bun~ 
şeref ve haysiyeti ile pervasızca oyntl 1 

c- Katili :daha ziyade azabda bırak - yor. dı 
mak, ondan ııonra. idam etmek için bük- Ve bazan bu dedikodular övle bir rB 

Avrupalılar ckooperatif, demio;lerdir. sı e oş anır. e· careti cbatıh ılan etmedikçe onu kabil b" 
Kooperatif, ticaretin mümkün fenalık - ıyattan, tarihten 

olduğu kadar serbest bir hava içinde tut- f d B ld 
larına karcı, aene ticaretin kendi usul - ne ret e er. iç , 

• .., b mıya mecburuz. Memlekette yapacağı - .:·k· k 
leri. kendi nizam ve kanunları dahilmde ·..ı ı ış, yeme pişir-

nıız her nevi iktısacll yenilik, bir taraftan 
mücadele eder. Bundan takriben bir a- meyi şöyle böyle 

deyi buluyor ki, §aşkına dönen hüsnü -1 mü bir ay geriye attım. Dünyada bundan 
daha üstün bir işkence olamaz'• yet sahibleri bile içlerinde hfısıl olan ~l' ticaretin kanunlarını. diğer taraftan da 

sır evvel, Alrnanvada ve İ1l!'iltf>rp..ıP bir- sever.. fakat ar-milli iktısadın umumt prensiplerini göz 
bl·rıerı'nden haberdar olmıyan insanlar tistliğe bayılır. önünde tutarak tahaakkuk ettirilecektir. 
tarafından icad edilmiş olan bu koope • Mekteb temsille .. Kılavuzumuz Avrupanın nazari ve ame- rlnd! en çok alkış 
rasyon sistemi bir asır icinde ink;ı;af ede li ilmi, bizden daha ileri milletlerin tec -

toplıyan odur. He. 
ede. bugün her tarafa malum bir sistem rübeleri olacaktır. Bunları gu" zel bllme- le Şekspirln oyun. 
olmu~ur. Bu sistemi Tü dyede tatbik dikçe, oradaki ve buradaki şartlan ta -
etmekle Pek ÇOk meseleyı. kolaylıkla ve .. öl d'k lannda fevkalade nıamen tanıyıp ıyı çrne ı çe ortaya çı· 
süratli bir tedriç içinde halledPb;Hrdlk. karacağımız şeylerin fantezi olması teh - muvaffak olur. 
Fakat, her ne.dense bu isi es:ıslı bir su • likesi daima büyüktür. Bundan kinaye <>
rette beceremedik. Sebeb? O d:ı şudur: Yüksek siyasette, yüksek felsefede fan- larak ta kendisine 
Kooperasyonu bir ilim meselesi olarak teziden çok defa hiç bir zarar gelmiyebi· asrl cOfelya> den .. 
telakki edip onu o esaslar içinde alma - lir. Fakat, iktısadl hayatta, fantezi her mektedir. 
dık. Tıpkı, lokomotifi aynen ahp getir - zaman zarar verir. ======= 
mek yerine yeniden bir lokomotif icadı- Mesela, geçende rlraat kongresi esna -
na kalkar. gibi ekseriya kendi aklımızdan sında işaret ettiğim gibi, Belçikanın Boer 
bir kooperatif sistemi yaratmıya kalktık. Bund teşkilatını Tilrkiyede tatbik etmek 

u2u1erle yürüıneğe itina göstermiyecek O• 

lursak yakamızı bu nevi yanlış i~lerden 
güçlükle kurtarabiliriz. 

Esasen bizi mevzuumuzda alôkadar e- fikri bir fanteziydi. Eğer bu işlerde ilmt Muhittin Birgen 

Yılan yarışları 

Avrupa ve Amerikada son seneler için
de at yarışlarından maada bzı yarışlan 

da yapılmaktadır. Amerikalılar artık tazı 
yarışlarından da bıkmı~lar.dır. 

Son aylar içinde Arkansasta yeni bir 
yarış icad edilmi§tir. Bu yanş cyıl2n> ya

rışıdır. Yılanlara yan yaptırılan yer çok 

geniş bir daire şeklindedir. Hazırlıklar 

tamamlandıktan sonra yılanın sıraya 

konmakta w başlarına elekt.Tikle hafif 
birer darbe wrulmnktadır. Yılan yarış -

lan pek büyük bir rağbet ile karıılan -

maktadır. 

den kooperatifler, kooperatifçiliğin asıl ~===========================:::=;:;;:;;:;:;;:;;~;;;;:;;;;;;;;;;;:=:=;;;;;;;;;::=;::===::ı 
esasını te kil eden istihlak kooperatifle
ridir. Türkiye bu bakımdan Avrupanın 
geri bir memleketidir. 

Bir aralık cyapalım!:. diye harekete 
geçtı"k. Fakat, bu işi gidip yerinde öğre -
necek yerde kendi ceb·mizden ahklim çı
kanp lokomotifi yeniden icada teşebbüs 
~ .Müne,.Verlerirnizin başlıca ku • 
mrları buradadır: Öğreruneğe değil, öğ • 
retmeğe meraklıdırlar! Bu merak o ka
dar ileri gider ki, hazan bir ilmin üstad· 

1 STER 1 NAN, 1 STER 1 NAN M 1 
İstanbu1un yeni valisi dün Belediye Meclisinde, açılış 

nutkunu ı.öylerken doktor olduğunu gösterdi; şehirler de 
bazı ahvalde insan vücudüne benzerler. Onların eksik, ak~ 
sak, bozuk noktalarını bulmak lAzım, İstanbulun yeni valisi: 
- Kanalizasyonumuz eksik, kaldırımlarımız eksik, suyumuz 
eksik. ~ığı.mız eksiktir, dedi ve vütün ibu eksiklerimizin 

iSTER 1 NAN, 

tamamlanması için lAzım olabilecek paranın takribi mikta
rını da anlattı. Bu, öyle bir rakamdır ki bütün dı vletin 
varidatile belki 5 yılda da elde ednemez. Bununla be.raber 
biz Belediye Reisimizin nutkunu okurken bedbinliğe kapıl
madık ve hastalığı tefhisin tedavi yolunda atılımı mühim 
bir adım olduğuna ınan.dık, fakat ey okuyuru en: 

iSTER iNAN Al 

heyi dağıtacak bir merci arıyorlar. 

Beyoğlu, mütareke günlerindeki hÜ 
1 

viyetini hortlatmağa çalışıyor. Bu merıl ' 
leketle alakaları, çok defa, ellerindeki el 

kf harfli nfifus kiğıdından ibaret olan 1't 

dınlı, erkekli bir zümre, en ufak günlal 
bir hAdiseden, vatanın heyeti uınumi)'e 1 

sine şamil bir ayıb uydurmayı kendiıl1 

vazife biliyor. 

(Devamı 11 inci sayfada) . ............................................ ..._. ...... / 
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.. ' Şultat 

Yüksek ltalyan askeri 
Şôrası dün gizli bir 

toplantı yaptı 
~ussolininin riyasetindeki toplantıda ispanyadaki 

lyanların ne şartlar alhnda geri alınacağı görüşüldü 

SON POSTA 

'' Hak gerine 
Kuvvet,, 

Fransız Cümhurreisi 
gazetecilerin ziyafetinde 

bir nutuk söyledi 

Fransız·~ essilliğinin' <' ı 
Franko ne da teşeb- ~~~ 
busleri netic medi .A __ L:_E ____ E: 
Burgos 6 (A.A.) - Burach.._ _ '- • n· F. 

ta olan Fransız devlet adamı ıl.lunmaa.· rırene ransız 
vas muhabirine yaptılı beyan~d. Ha- hududuna akan 
eden temaslan yapmak w Fransı:J.cab insa / l" 
ktimetine mah1mat vermek üzere ge1l • n se ı 
n~ ve binaenaleyh bu bapta b:r teY sö) Yazan: Selfm Rlli'1ıt Emet 
yemiyeceğini kaydetmiş ve müzakere. -
mevzuu bahsolmadığını ve Frankonun dü ~ atalonya mıntakasında ileri ha-

Pari's 6 - Dün cümhuriyetçi gazetele- ~ncelerinden Boneyi haber:!ar edeceğinı f reketine devam eden Franko 
rin ziyafetinde bir nutuk söylemiş olan bilhassa tasrih eylemiştir. ./l~in önünden çekilen bük~ • 
Lebrun. ezcümle şöyle demiştir: Berard, gerek hariciye ni\zan General ~ı~d't ..:O ollar nihayet gelip Fransız 

lıoına 6 (Hususi) - Yüksek askeri ıa- bir makalede İspanyadaki İtalyan kıt'a • Karma karışık bir .devre ıyaşıyoruz. Jordana, gerek milsteşar Espinosa Los u t.lı.; 1 andılar. İçlerinde 'h•- b-·ı çot 
~ bugün gizli bir toplantı yapDUftır. lannın, ancak Franko rejiminin idame- Müstakar hiç bir şey yok. Her tarafta Monterostan gördüğü güzel kabulü te - yara .. "8 ~uk bulun r ,.,_.;: .. ozguna 
IUIZZat M l" 1 • . t tt'.l'.' b tah 'k~t 1 k D.. 11 b .. tt• . Fr uğra.mıf1 ; l\ü Ub"UDe karşı •-- usso ın nın rıyase e 16 1 u top- ıini temin ettikten sonra çekileceklerini rı i:I yapıma ta. unyanın teme e • aruz e ırmış ve ansaya ne zaman dö- 1 b'l ~ tin.san eleniıı 
11U1tıda. İspanyadaki vaziyetin görüşül- bildirmektedir. rini teşkil eden eski beynelmilel prensip- neceğini bilmediğini illve eylemiştir. dyapğuı a 

1 ~ : mu zum yoktuneF 
01 

• 
IDilf oldu~· tahmin edilmektedir. 1 d be lm"l 1 k d k. u nu sorı. ~ · ran. gw t er en ve yne ı e anun an ımse - sızlar, bunla~ etle Yarclıma muh-

General Frankonun Katalonyada temın· Muhanir, spanyanm içinde ve dışın· · h b · k. B ı · · · -f 
da 

nın a erı yo un arın yerme men~eı, B •d h ı· tac olduklannı ... er. Yaralıları has • 
9ttiği zaferden sonra, İtalyan kıt'alannm bu rejime muhalif bir zümrenin dai - b. .. l d'ğ' .. N D' . . d aro 1 ara eye 1 ıze soy en ı ıne gore, eo- ınamızım e tanelere sevkettiler. B lrnak ihtiyacın • 
a.e gibi şartlar altında geri alınacağı me- ma harekete müheyya bulunduğunu ve ve ctarihin zaruri tekimülü• olan cMH- • "h b K 111 .... İ ıntı a ının feshı· e da bulunanlara baktılar.··~',},; adın ve ro • 

esinin qı'lh~a müzakerelere mevzu bundan dolayı da talyanın müteyakkız !etlerin temayülleri. kaim olmuştur. n cuklan da. bu gibi ahvald'I~ siiratıe .=.ı. . 
letkil ettiği anlıuı1lmaktadır. davranmasının icab etti1-ini ileri .sür • H k k · k t k vu -r 5 a anunu yerme uvve anunu. k ·ıd• cude getirilen bakım merke."!lerine go-n-

Virjinio Gayda, bu münasebetle yazdı.ıh nıektedir. D k ki . l h" . d 1 ~rar verı f ti.. eme ınsan ar, umyet, a a et ve t.. derdiler. Tehacümün azameti .karpsında 

Çe~t -Macar hududunda 
mus~demeler oldu 

iskenderunda sertest 
Tork gumruk mıntaka.sı 

l3udapeşte 6 (A.A.) - Ungvardan ge - Adana 6 (Hususi) - İskenderundakl 
Jen haberlere göre, Macaristanm uysal serbest Türk gümrük mıntakasını tesbit 
,,az. . 

ıyetıne rağmen Çekler tahrikatlarına etmek. üzere Hatay fevkalA:ie ınurahh'a-
devam etmektedir. Çek askerleri Rad • sı C~ad Açıkalının riyasetmde bir heyet 
~anç köyüne civardaki tepelerden Macar bugünlerde Anltaradan Hatay~ hareket 
kUdud muhafızlarına ateş açmışlardır. edecektir. 

acar askerleri Cumartesi günü .saat 
14/30 da ve sonra 20 ile 22 arasında ve 
dün de saat 9,30 da ve 13/30 ile 15/30 ara
llllıd a devamlı mitralyöz ateşine uğra
llıı§tır. 

Macar kumandanlığı keyfiyeti Çek ku· 
Zlı~ndanlığı nezdinde şiddetle protesto et
Zlıiftir. 

Çiçek resmi 
yükseltildi 

Kurü<=te Arat 1 r uç 
gonluk grev ilaı ettiler 
Londra 6 (Hususi) - Filistin konferan

sının toplanması arifesinde, Kudüsteki 
Arablar üç günlük bir grev ilan etmişler
dir. 

Müftinin taraftarı olan bu Arablar, 
muhalif mümessillerin konferansa ka • 
bulünü bu suretle protesto elmektedir • 
ler. 

beşeriyet camiasının istiklali için, boş alınan tedbirlerin devede kulak k-ab'lınde 
yere mücadele etmişlerdir. Beyhude yere (Ba.,tarafı 1 '1ıd ıayfada) olduğunu söylemiye lüzum yoktur. Fakaa 
ıztırab çekmişlerdir öyle mi? Ancak bu karar, henüz baroya resmen başlangıçta sırf insani ve himayeye ııuh-

Fransa, böyle bir ihtimali kabul ede • tebliğ edilmit değildir. · tac tinuıelere inhisar etmesi llztm ge~ll 
mez. Demokrasi esasına müstenid kanun- Bu taktirde. mtihabtan aonra baroda ve zarurl olan bu yardım, arkadan ııb 
lara sadık kalmış memleketlerle hemfikir yeni avukatlık kanunu milnasebetile ya- }cün eden silahlı kuvvetlerin tazyiki lS • 
olan ve Atlas Okyanusunun ötesinde:ı 1 1 1 d b.-:1--ı--"'- ı ak ak· pı an muame e er e, ua.~ o ac - nünde bir şeye yaramadL Diğer taraftan. 
v ı olan .davete icabet eden Fransa, ma- tır cebri yürüyüşle mütemadiyen ilerliyen 
zide sarfedilmiş gayretlerin neticelerini · Franko kuvvetlerinin bir müddet sonra 

muhafaza etmeğe ve saadeti temin ve U• 10 kuruş yevmı•ye ı•ıe gelip hududa dayanmaları, ric'at e
mumi sulhü muhafaza edebilecek pren - dıp hudud hattında duraklıyan mağlQb 
siplerin ancak bu prensiplerı olduğunu h 1 k k 1 lrslz 1 Yapan Çocu ar kuvvetler için feci bir netice verebilir 
bütün dünyaya isbat etmeğe azmetmiş- ve hudud boyunda, belki de müeaif bır 
tir. 

R 
· · ·· h E ı t ·k· cl be · ıı: t kitale yol açabilirdi. Bu mülahazaya te-

eısıcum ur, diğer milletlere söz an • mn ye ı ın §U sır a masası me- b k. kı kı k 1 t t 
1 

. . aan olaca sı sı apa ı u up an • 
atabılmek ve onlan çekebilmek için kuv nıurlan tarafından şimdıye hdar 35 hır· 1 .1 . 1 . • cak yardıma muhtac mü tecı en içer. a • 
vetlı olmak lazım gelmekte olduğuna işa sızlık yapan yaşlan henüz on beşe varmı- d ud d zl d" d bert. t t · t• .. ıklan h u u, Fransı ar. un en 
re e mış ır. yan Koçek Ramazan. Tahtapurun Receb bilA"atisna bütün İspanyol mültecilerine 

A 
J d . L 

1 
ve Deli Ali adlarında üç küçük hırsızın aıçtı;ar. Şimdi, dünya tarihinde misli gö-

an~ a yenı ııe e~iye yakalandığını yazmıştık. rfilmemiı garib bir istill karşısında bu-. ı·h b 1 k Hırsız çocuklar hakkında tahkikatını lunulmakta.chr. Ayni zamanda devletler 
ın 1 a 1 yapı 'ca .derinleştiren zabıta, sirkat vak'alan ade- hukuku için de yeni bir sayfa açan ve 

Adana 
6 

dinin 45 e baliğ olduğunu te8bit etmiştır. yeni yeni bazı prensipler doğuracak olan 

Ankara 6 (Hususi) - Memleketimiz -
dek. çiçekçihk endüstrisinin vikaye ve 
~kişafı için gümrük tarifesi değiştırilmiş, 
dikilmiş _veya koparılmış laze çiçek res
:: 25 lira ve taze çiçek kökleri ve ap· 

(Hususi) - Adana belediye Bu hırsızhklann 23 il Kasımpapda, 15 i bu vaziyet ve bu iltica. yepyeni bir me
meclisinin feshi hakkında Devle:; Şurası Papazko··pru-de -e 9 11 T-'-·ım· civarında sele meydana çıkaracaktır. Tıpkı beyaa 

Kudüste. 24 saat için ışık söndürme tak- t f d ·ı k " ._ ara ın an verı en arar tebliq edilmek yapılmıc:.tır. Rusların akınında olduğu gibi, İspanyol 
yidatı konmuştur. üzeredir. Bu karann tebliğinden sonra :r •• 1 ·ı i · Fr f l · Tahkikat neticesinde bu ÜI" rn1>uğ•· hır- mu tecıı er nın ansaya irar etme erı-

ş:mdiki beled 'ye meclisi dağılacak ve ".J ~-- .. • K 1 d a ti d k }>e. 
Atin:ı E~ç·m·z Gereral reis işten el çekecektir. sızlık etmeğe teşvik eden baba Asıma. nın ızı 0

: u ~aarnızu n n e a.çan . yaz Rus bıcretınden farkı fUdur ki, Fran• 
IV. etaks 'lS şerefine Kanuna göre belediyenin tabıt azaları dında bııi olduğu ve çalman mallan da kocular bunlardan fiil! 'Vazife almamıı 

Ballı an mal buat olan reis muavini. doktor, muhasebeci, Acem Fazıl adında birine uttıklan tes. ve mes~ul mevkid; işler görmemiş olRn 
/( ongresfnde b;r zİyaf et verdi baytar, sıhhiye müdürü. daimi encümen bit edilmiştir. Her ikisini isticvab altına kimseleri tekrar ana vatana kabul ede • 

· resmi 10 liraya yükseiti1miştir. 

T 
Atina 8 (A.A.) - Türkiye elçısı Ruşen vazifesini görecektir. Aynca Dabilıye Ve alan zabıta, lbaba Asım kapılan kollayıp ceklerdir. Fakat muhtelif partilerin ba • 

'Jlrk heyeti Eşref tl'naydın ve refikası, bugün elçilik kaleti haıtiçten iki aza daha seçecek ve çocuklan içeri aoktuktan sonra çaldık • şın:d'a çalıŞlllll. hüktlmet teşekküllerine 
Ankara 6 (Hususi) _ Bükreşte top binasında başvekil Metaksas ve refikası bu .he:et t~. Dahiliye V.ekilletinin seçe • lan eşyayı alıp Acem Fazıla aattığı ne • girmiş velhasıl İspanyol hüktlmetçileri • 

lana k B Ik f' b' öAl · f ı· · t• ce.ğı bır .reı.sın .. başkanlığında yeni bele • ticesine vı:n•nn•tır. F--1 mu-unu ink*r et- nin faal yardımcısı olmuş kimseleri, bit-
ca a an matbuat kongresine iş şere ıne ır 5 e zıya e ı vennış ır. d ---.. ~ --~ .. 

tirak ederek olan Türk heyeti şu zevat Bu ziyafette hariciye nezareti yüksek k7a:rs~~~~;d~:r~d·ece·~ vak? z;nana mişse de suç ortaklarlle yaptlan müva • tabi, düşman telAkki edeceklerdir. Bu~-
tan teşekkül etmiştir: memurları ile bazı elçiler ve refikaları ını gorece Ler: ır. cehesinde itirafa mecbur kalıru§tır. Hır- lar için yapılacak iş. ya '.P'ransanın hima· 

Yunus Nadi, Falih Rıfkı. Hüseyin hazır bulunmuştur. Bu karardan Adanalılar çok memnun sız çocuklar, kendilerinin bu işte on ku- yesini idame ettittrek tabiiyet değiştir-
Cahid, Reşad Nuri, Muvaffak Mene • kalmışlardır. ruş yevmiye ile çalıftıklannı Te bu pa • mek, yahud da beyaz Ruslara verildılf 
lnencioğlu. Slovaklar tamamen '11.I ~Ç ralarla da sinemaya ıttüklenni .<Sylemlı- gibi bir Cemiyeti Akvam pasaportu ibdaı -------- ıvıaari1 !erdir. • eylemektir. Her !ki ahvalde dahi Fransa 

Rusya ile Yem~n arasında müstakil olm~k istiyorlar ....................... ·---·-·-- için vaziyetin nazik olduğunu kayctet • 

dostluk muahedesi on Prag 6 (A.A.) - Röyter ajansı muba - Tayinleri DO~UM mek doğrudur. ÇQnk11 tıoplu bir halde ve 
birinden: her türlü müfrit fikirlere kendini kap • 

Sene dahi UZlflldl Slovak fırkasının propaganda şefi Ankara 6 (Hususi) - Berlinde bu • Gazetemiz yazı ifleri nnidürü arkada. tınnış binlerce insanı sızılttya meydaa 
y lfoskova 6 (A.A.) - Sovyet Ruaya ile .Hlinka muhafızlan• nm bir mitingin • lunan talebe müfettişi Reşad Tutunek şımız Cevad Fehmi Bqkut'un dün bir vermeden banndırmak bir ıMseledir. 
eıneıı arasında 1/11/1938 de San'ada de «Çekoslovakya, komintem aleyhınde- merkezdP kendisine vazife verilmek ü- erkek evladı dilnyaya geldi. Yavruya u- Kaldı ki, bunlara g&terflen h0m11 ka • 

lktedilmit olan dostluk ve ticaret mu - ki miaaka i§tirak etmelidir. demiştir. zere Ankaraya çağınlmıştır. zun ömür, hayatta 11adet diler, millet ve bulün totaliter memleketlerde uyandı • 
~ Yemen kralı ij.e Litvinof arallll. Mumaileyh. Slovakyanm Pragdan ta- Yerine Vekalet Kalemi Mahsus mü· memlekete hayırlı bir insan olmasıru te- racatı memnuniyetsizlik te caba. 
f::. rnektublar teaüoi ııuretlle 10 aeııe için mamile mibtakil olmalt arzusunda bulun- dürü Nihad Erkmanın tayini Yüksek menni ve ailesini tebrik ederiz. Selim Ragıp E ı:;;::did edilıniftir. dufuna telmih et:ını,tir. Tasvibe arzedilmiştir. • ....................................................................... - .......... - •• ~.......... .. ........... ~ 

[ Ankarada mebus seçı·mı· hazırlıkları l :1:1!::Fi:~~~~~:!~~; Okullar müdürlüğüne Vekalet. müfet· 
tişlerinden Nureddin Polvan ve eene 
münhal Zat İşleri müdürlüğüne Hay· 
darpnşa Lic;esi başmuavini İsmail Er • 
kal, Bedf!n Terbiyesi Müdürlüğüne Ga 
zi Enstitüsü Beden terbiyesi muallimi 
Vildan Aşir tayin edilmişlerdir. 

Münhal olan Güzel San"atlar umum 
müdürlüğüne Ankara Kız Lisesi di • 
rektörü Mes'ud Yetkin getirilmiş ve 
yerine Tezer Tqkıran tayin olunmuş-

tur. 

Sabn alınan şirketlerin 
mukavelenameleri 

Ankara 8 (Hususi) - Nafia,cia satın a
lınan ıirketlerin mukavelenamelerinin 
h&zırlığı tamamlanmak üzeredir. 
Havagazı ile olan müzakereler ilerle -

mijtir. 

Adanada bahar 
J 

Adana 8 (Hu!UI!) - Adanada bahar 
havalan hfllrlhn .sG.ıiiyor. Hararet gün • 
duz 18-20 aranncladır. 

Sebahtan .. baha: 

Dil ve dudak 
Mektebli lozlann dudak boyaslle saç kıvrımlarından bqlıyan yeni maarif 

ıslahatı terbiye ve tedris sistemine kadar uzanırsa genç Maarif Velcilt içla 

esaslı. b°'. m~vaff.akiyet olacak. Gerçi dudak boyuı ve saç bukJeli ile meşgul 
olan vek.illerın bırlncisi Hasan Ali değildir. Bu tuvalet lptUAsile :nrlıeadele)'I 
göze alan maarifçiler pek çoktur. Yalnız biz bu hareketin bir baılangıç ol • 

duğu kanaatindeyiz. Kız talebenin dudağından bqlıyan :Wahatın erkek ta
lebenin diline kadar tepnll edileceğini ümid ediyoruz. En çirkin bldınm )d. 

fürlerini sakız gibi ağızlann.da çiğnfyen erkek talebenin yüz kızartıcı vaziyeti 

ile dudalını kızıla boyıyan kız talfbenin manzaram ayni derdin ifadesidir. 
iBu sütunlarda bir kaç kere temu ettiğim aokak terbiyetin.lıı ruhu da bu
dur. 

Cemiyetin geçirdiği muaşeret buhranına n.ibayet vermek için yetl19n neslin 
görüş w düşünnı zaviyesini değiıtırmek lAzımdır. Gene iddia ediyorum ld 
bize Buhnertn felsefesini bilen gençlerden ziyade cemiyet te!'biyeei ve mua-

şeret kaidelerini t.ilen gençler lAzımdır. Kafuına il.im diye tıka bua felset. 
meziyetleri doldurduğumuz bugünkü gençlik hiç bir c~yanın ve hiç bir iJa. 
tiyacın ifadesi olmıyan flltra modern re.uamlara benzerler. Kalbi kafasında. 

beyni aplf aruında g&terilmi§ ffltürtst bir tablo ne kadar glllünç ııe gözl 
sinema illnlarında. iı:afuı •tadyom kavgaların.da. keııd1ai kimya llboratuva. 
nndaki talebe de o kadar glllünçtür. Onun için genç Maarif Vekilinin duda 
boyasından b8§lıyan meeai programı'tll samiml w kanaatle makul bulu:yo • 
rum. Yeter ki bu da bir göz boyama .olmasın. 

BAmata C'*"· 



Denizbanktaki tetkikat 1 

son safhaya girdi 
Karadenizde yeniden 

f ırfına başladı 
Ormanların korunması ve verimli 
bir hale getirilmesine çalışılıyor Şehr:iınlııde evvelki gilnden itibaren 

hava yeniden IOfumuı ve Karadenizde 

Denizblkank Umum Müdürü hazırladılı yeni kadroyu =~~ b~=de:~~e~n!ı M~e: Maden direği ve ambalaj ihtiyacını karşılamak 
tıud Vekile~ tasvibine arzedecek ret müteyakkız bulunmalannı bildir • üzere yeniden ormanlar vücude getiriliyor 

k " miftir. 1 ltbMd w mau,e miıf. u 1 Ziraat VekA!eü, memleketin muhte- Teşçir işleri muhtelif yerlerde bilhd 
~"' ~ adi nfın· suslarda. d{bı kendilllle ~rillf"n bir ~u- Ye§ilköy meteoroloji btuyonundan • lif ~rleıinde orman işletme ve teşçir sa okaliptüs nevileri üzerine mktşaf et. 

"""~ 7 çoJıaft tah • harririmiae Umum MüduT Yusuf Zıya lınan malumata göre dün yurdda hava i 1 •-- b- "k b' h · t k t' ·ı kt d' Çal 1 a. kfbt ' .. ., tetkikat .on _.1• E . • • ş erun: uvu ır e eınmıye verme - ın me e ır ışına ar yeni bir pi.., 
._, , lebilı'IA il&._., rzın flllllan e6ylemiftir: Akdeniz kıyılan ve Ege bölgesinde bu - tedir • . . · 
~· "" k' c- Bankanın memur klldro!U üzerin. lutl .. lı. d' böl 1 d · dahılınde devam edecek ve bilhassa 

Satye bfnsııc.'.1, ye~nJ l~·':.,rttT 'ft dP•er dl"ki son tetkiklerimi bir iki gu'ne ka:iar u ~e mevzu yatı§ ığer ge er e Kanbük devlet orman işletme TeVi- maden direği ve ambalAj ihtiyacı maJırıııi 
-ı'- .. w- a umumıyetle çok bulutlu ve yer yer ya • 'nd 8060 h ktar bü "klil .. " deki 

lwaualara aid te~ki de uet yAmda bı • bitireceğim. Yeni kadro bir kac gilne ka- .ı... lı . . . " e e yu gun sadile bazı sahalarda ~çir Jşt de eli 
thilecetur. •m mı" dar İktısad Veklletinin t:ı.svibine arzo • ~~:.k g~ıf. rüzgArlar umumıyetle ıımal bölg~de geçen yıl 25 bin metre küp. alın:ıcaktır. 

Denizbank memll'1'.r!nnın lıı!To ve bilt- lnnacaktır. Ben de bu husuııta Veklletle ıs 1 ~~tinden orta .kuvvette esmiftir. köknar VP. çam kesilmiştir. Çamlann lk d y 
teli etrafındaki h~rlıklar d3 b!tirilmJt- temaslar yapmak bere bu hafta sonla - Şehrmuzde ele hava kapalı ve yatmurlu mühim bir kısmı Karabüke indirilmiş tlSI ekl1etİ dokuma 
tir. Deniz.bank n mum Mildihiı Yusuf zı- nnda Ankaraya gtdecefim. g~ifo rüzglr tiınal iitikametmden • • ve piyasaya arzolunmuştur. tezglhları tevzi e~ı·yır 

" nıyede 4-6 tr '-·-1
- • t' S"h t • 1• Erzin son Wklini alan yP.nı kadroyu me e ~ esmıı ır. u une Dursunbev mıntakasında 39 800 

bır daha ga~en geçirmektedir Banka • be n:~b8:,.ka ~d diler hu;ıslar:; t~;;ek en yüksek 7,0 ve en düşü~ ı.o aantiarad hektar vüs'atındakı çam oın:anl~ İkhsad Vekll~ mem.1ekettıe dok9' 
nm Jen1 • ,adrosu hakkında ..;kidenbert n ar m an ve gere sem . e fer bydedilmiftir. amena~an planlar hazırlanmaktadır ma sanayttnın inkişafı için milhim t~ 
"- Zir tuafından yapılmakta olan tetkıkler de JU. • • b _._..._. 
~nizyo~ Jarı. Liman tıletme n Akaw kı-.ı 1..11..ı •1 '" t V ı..a1 te • •

1
• • Bu ormandan !llenede 40 bin metre irler aJma~ karar vermiştir. Veu11t 

Jd - J ya uua vıuın ece .. vı ne ıcf' e-..ıe IDg ı · ı hrlrn zd ki ltha '-areL mıe diğer müesseselerde çaıı,an auednecektir.. l iZ grupı e küp çam kesileceği tahmin olumnak • et şe 1 e imal ne--~..., AtılQ 
~.ıurlarla Deni7ıbankın ~kkülünden im k k 

1 
tadır. Şimdive kadar işletmeye açılan dolunun mtiıte'lif mer'kezlerme t-

:0" an ahnan memurlann m<"'l. maaı n p ea ifln~e t.ml reçen muza ere er Hd MJgede i 8 bin metre küp kesilmit, edilmek 07.ere SO aded dokuma tez~ 
terfi ft.dyetleri ayn ayn tetltft olun • Krep pbnmhe geldi bir-~ ..... " LJ.oo 

Karabükte yapılmakta olan tesisatla tomntklara taksim olunmuş ve ıuıır lu sipariş etmiştir. Bu tezgaıuHm ~. 
8ruf ".~ memlmur::! .. maldurfyetleri- !mpeb fi~ketl hakkındalc nepiyat il· ve aynca memleketimfad! Sümerbankın mı depolara na'kledilmlştir. Bu mmta • kısmı yün de dokuyabflecek vu:fyette 
• meyuau veri e~~. . ruında lamı geçen İngllh: Bay Krepin k d A. kli t daha k 

Bundan bir milddet ev-Tel Denizbankta dün Londradan fehrlmize ıvdet .ıtiti yaptırmakta oJ.cluğu fabrikalarh alaka • a a agaÇ na . ya ını .ucuz ve olaca tır. 
'-zı ....tsıer birleıtfıillrltetı açıkta ka- haber alınmı§tır. Haber aldığımıza glSre da~ bulunan Bay Alekacındr Gepsin bır seri ya~mnk içı.n dekovıl yoluna Hlzum Jsamatlama dokuma t~~lann~ 
lan w halen açık maqı ılmıtta olan M Bay Krep İngilterede buJunduğı: sıradı §Cmki yakında memleketımize gelecektir. görülduğilnden icab eden etildlerln 1 s i bimç gilne kadar hazırlanarai 
Je yakın memunm nzıyetlftrt de yeni burada yapılan nepiyata muttali olmuş Bu zat doğruca Ankaraya gidecek vı a • hazırlanmasına başlanmıstır. Ankaraya !?ÖnderlJecektlr. 
bdn> Oe bell1 olacaktır. ve şehrimize gelir ıelmez ıwkatlarlle l!kadar mahfellerle temasa geçerek evvel Çoruh ve Giresun v11Ayetlerl dahi • fktısad VekAletinin şehrimizdeki 1 • 

Denlzbanbn yeni kadrmRI .- dlfer ha- fst!Jarelere başlamıftır. ce başlanan müzakerelere devam ede • Undeki Udin ormanlanında isletme re- malathaneılere aynca 300 tezgAh daha 

~~~~-~--~~-~-~~---~~~~-----~~ ~ri~~~a~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Dlln 4 otomobil l Nafia Vekilinin, şehir namına l ! erbest dövizli memleketlere ihracat glhlar OrtA. Anadoluda'ld şehirlere tev-
Kazaıı oldu çekilen telgrafa cevabı ntilıabat için katran reviri açılacaktır. Bunlara zi olunacak ve buralarda yapılacak 

aid etüdler yaptınlmıştır. Maden dire- "bel rd ·vı ti 1 ı ~x.. ... .-"""'- t~ ·- a .. '--'J.-.1 -ünd Tr tecnı e en 1 ne ce er a muıııçı ~ uun, ;,ı.ınye vap'" ı:ı~ 'CZJl uıı e amvay Şirketinin utın ahnmıaı mtl- U l k 1 il için Sinobla Karasu arasındaki or • · . ' 
bir otomobil kazası obnuştur. 466 nu. nasebetHe İstanbul ,ehri nımunı Nafia flQZlr l ıQrl manlat'da etüdlere ilkbaharda bqla • dirde, 

0

Jnf'mleketin dığer yerlerine dı8 
marah otomobili kunanan İsak oltu Vekiline çekilen teJıerafa fU cevıb ı•l- Dün toplanan Şehir Meclisi meh'ua in- nacaktır. Kastamonu vilayeti dahilin • ~ndenlecektir. 
lozef Pardo, yoldan geçen Nnzad Kı- miıtir: tJhabım kontrol edec1ek teftif heyetln.l deki ~ ve Daday lkazalannda devlet tktısad VekA1et1, diğer taT'8ftan ya -
~ tk Hüseıytn oflu Şerife çarpmıştır. L1ltfi Kınla,. seçmif vı bu vazifeyi dılmf encümene orman işletmesi kurmak için ieab e • kında AnikaradR toplanacak olan el 
Yara1ı?ar tedavf altına alınmıfYardır. Vali Ye Belecllye Rebi vermi§tir . .Belediye reisliği l~rum görllr- den hazır!ıklar Jkrnal edilmek üzere • tezgAhlan kongresi hazrrlıklanm ta 1 * Dlln Şişliden Pan~ltıya gıelmekte se daim! encümen azalanna Şehir Mecllıl dir Orı. Anadoluda &kişehir mmta- marnlamak ilzere yeniden bazı tetki " 
olan şotar Mehmedtn idaresindeki lıtmıbul azasından yardımcı verebil~ekt1r ~mda Somdöven ~ silsilesi de kat yapılmamt.ı li\zum gılSnnüştilr. Ve-
1663 pllka numarah otomobn, Ştıll Güzel İstanbulun Amme hizmetlerine Xualarda hazırlanan lntihab defterleri deıvlet iıll tm ine ei tutWmlJltur kllet bu maksadla şehrtmizdeld allka
'Etfal durabnd1t hamına! Ahmede çarp- aid mües8e9elerin atın alınmam dolayı - peyderpey gelmektedir. Du .h•ftn içinde B da i e b : .revizyonl yapıl : darlara on sual göndererek cevablarıı 1 
auştır. Başından •anlanan Ahm~ Şiş ille İstanbul halkını temsilen izhar bu- defterlerin tamamen Belediye Reiılifine ~~ Pl':ılar ;~da bi~ ve ar- nı istemiştir. Bu cevablar hazırlanard 
Jt hllltaneshıe kaldınlmlf, toft5r Meh • yurulan wnbn! dunııiara te,ekldlr ede- gelmlt olmuı Jtznncbr. _ man Haziranda işle1ineye açılacaktır. yakında Ankaraya gönderilecektir. 
tnecf yakalanmıştır rfm. Saltanat idareshl.in bakımsız bırak - • • • ~~t:~=~::;::::--:;:--~=;;;:;;;;;;==;;;;;;;;' * 1834 numarai, otomobnı mna • tıtı ı1ır.e1 ı.twuıum~ blr ıuzmette T~mvay ve TUnel Şı~~etlerı~ın ... intikamın çıldırttığı, 
ilan .. __ ollu Vartan, enelki gece ~ulunabllmişsem bu benun içın bir bah- tesısat '' malzemelerının teslim aJOmln urabj'ı, Yak'ala-

.n~ • tiyarlıktır Sevgi w nygılanm titr tti'"" • 1 ••t 22 de Kıubknyftnde HaJdarpaşa . . . &hnmasına baetlamf dı nn e gı u:un ann 
eaddestndftl geçerken Haydarpera fab- Na.fia Y'eJdU Alı Çerinka.pı Y korkunç vak alan 

Nafıa Veklletl tarafından satın alı-
rtka depo!'tmda kontrolftr An Volbna l'ollale : nan Tramvay . ve Tnnel Ştrketrerlni 
pıınqtır. Yll1"8lı Nftmune hastanesi- teslim almakta olan heyet, dün de ça- B E N B ı• R 411 ... 
ae bldınlmış, toför sorguya çekilmiş- 1 1 d tmi ti 
tir Par• ft•lan mlAflr yak,.l•ndı ışma anna evam e . ş r. . . • c A N 1• y •ı M · ._ Tr&mvav Ye Tünel Şırketlerının ta. * Bey1L7ttfda 1Calenderhane mahal - 'Oskiıdarda, İhsantyede Çeşme toka- sa ve banka hesablan te!llbit olunınuş-
lestnde otunm Nureddin. motosı1t1et ile ğında oturan Mehmed Akkuş, evlerine tur. Dünden itı'baren iki Şirketin mal· 8q Rollerde : 
lfderlııen 17 yaşında Hilanft Yücele misafir gf"let' Behçet tarafından para- ı.eme, tesisabnın teslim alınmasına bq LLOYD NOLAN • MARY CARLISLE 
~· Hilmft, dbJ kapak]anndan sının çahndığını iddia etmiştir. Suç • lanmıştır. Şirket biirolarmın bulundu
J8r8lanmış ?e CeJTahpeşa hastanesine lu yakalanarak hakkında tahkikata ğu Metro hanınm teslim alınması işi 
,etihillmft.ftftr. Suçlu yablanmıfhr. başlanmıştır. de, btr iki gfine kadar ikmal edilecek· 

81 • '8k• y•ralanma ile netlcelencfl tir. Heyet Tramvay ve Tilnel Şirketine 
8et a9ılan bpı ,OzDnden iki Cibalid• Yeniyol cadde!fnde oturan bağlı m0eae5eleri gezerek 9fY8 ve 

lllfl birbirini raraledılar Veysi oğlu Sadık flfı Khım şakalaşır • malumeyi tesellüm edecek ve bQtibı 
Gihniıpuyunda fzzetpqa IOkağm • ı.rken, Kbım Veysiyi çakı ne yanla. ~u ifl~ Şubat nihayetine kadar bittn. 

la 12 numaralı evde oturan tbrahtm, mıştır. Su~lu yakıl.anmıştır. .ecekt_ır_. __ __,, ______ _ 

metresi Satının brdeşt Hiristoyu ba - Bir fırının becaaı tutufla ffHJl~f errllt 1 
f!Jldan, Hlristo da İbrahtml bofazmdan Yeniköyde, Simitçi aokağında fsma. 
Jaral1Dl1.ftır. Hldfse, geç vakit Hiris • n Oktayın isticannda bulunan simitçi Taklb mot8rlerlne telelz telrraf 
tonun f!'lf' gelmesinden w kapının geç fınnının bRea kurumlan tutuşmuşsa lrcnulacek 
çlmall yfkOnden mlıtır etmiştir. Suç- da, ateş, büyümesine meydan verilme- Gümrük muhafaza müdftrlilAQ takl> 
laların her iki8i de mua,ene,. MYke. den fmn ameleleri tarafından IÖDdil- mo~rlerlne telsiz telgraf tesisatı ya -
lllmiflerdir. rillmüştftr pılmaktadır. Bu SUl'etle kaçakçılık 

• • vak'alannın takibinde daha müeafr 

Denls lılerl ı Toplantılar: hareket edilmesi tembı olunacaktır. ----··················-· .. VEFAT 
Kar.,. ohnn bir .. .,... 0011 arabeeıler cemiyeti Deniıcllertmizfn en emekı!arlanndan 

Bu ft1m Pran11zca 1Gsl1l ye Pan
moant 8ttldyo111nda pmdi19 kadar 
oemıen GANB8TER ftlmlerbdn 

ea m1ltblfl Te ea beyeoanh• 

YAR 1 N ~':.:.4:9•• 

Knmorco esna~na 
Zingalın yakımlık 
parçalan Kuruçeş

meye geldi 

ŞEHiR TlY A TROSU 

Dram kıemı 

......... 20,30 da 

BiR MiSAFiR GELDi 

TURAN TiYATROSU ..... 
Brt.tni Sec11 Tek w 

ubdeeları 
ilk defa 

Çamurda bir Zambll• 
ftd•il S P. 

a ş.w ç.,...• ..,_. ıt..1,.t 
y-.... ........... 

HALK OPBIU!Tf ..... , .. .......... 
Modern Kızlar dahe k ..... rlldı umumi toplentıeını yaptı olan Denlsbank Ankara vapuru atlvarfli 

Bir mtlddet evvel Karadenirdeld fırtı· Emaf cemiyetleri umumi heyri toplan- Cemal kaptan mOptell olduJu hastalık· Sinem••nda BAŞLıYOR 11. Yewl 

-~~a~~~~~~~~~~~~~b~~~tan~~~~w~~~-----------~-------------~ 

ALBAZAB 
8mı vapuru. cemi kurtarma flrketf tah .mı§tır. Dt!n ilk defa olarat Arabacılar Cenazesi bu sabah saat dokuı:da eski De- y A HAVLU MEFRUŞAT 
911,_ıerı tarafından ytlldftrtlhnftı ft Ya• cemiyeti umumi heyeti toplaıt.tıaı yapıl • nlıyollan &ntlndekt nhtımdan kaldınla - BEY AZ EŞ YI! 
pır dtbı Jfmanmıır.a ptlrUmlftlr. Şadan mlf, bütçe müzakere edilmif 'ft yeni ida- cak bir vapurla Maltepeden alınacak " y o R o A N Y. A y A N o ,. L u ve o ,. L u 
muhtellf yerlerinden yaralı oJdulımdan te heyeti leÇilmlftlr. aile makberulne g&nQlecekt!r. Denizci • U lJ 
tmntr lcla lıawsa 9'ktleeektfr Diler taraftan eaaf hutanett lhti • terimizi taziye eder, merhum için Alla • 

yaclannı tesblt etmek Ye ymt bir hasta- hın rahmetfnl dilerts. 
ne binuı yapılması hususlannda tetki· Romanyadan bir ticaret 

heyeti gelecek 
bt yapmak üzere esnaf cemiyetleri mtl· ,,,.-----------......._ 

mesıillerl araundan teÇilmff olan heyet. 
~ tle memleketfmls arulftda te dün ilk toplantıanı yaparak çalıpıa

,.ıt !* tbNt ınJıfl""YI Jl&Pl)':muı lara bqlamıfhr. 

-------------------------bt aı~tv. Bu mlıpnanm • • müzakerelerinde bulunmak her. ya-
..ı.rı I*' mlddıt enıel tehrtmflıe ge- kında &muıyatlan bir tlcıaN't Jıereti 
._ Bumin ticaret 1le~ 1anfmdaıı ıehrlmbe gelecek w Aıılraraya ilde • 
... ~. Tıcare& , ... P".., oektir. 

Basın Kurumu 
Balosu 

Baeın Kurumu baloea ba ••n• 
18 Mart 1030 Cumarteel aDnD 
akf8mı Makelm Alonlerındll 
werlleoektlr. 

TELl!l'ON 20830 1 a T A N B U L 8 SULTAN HAMAM Ne. 17 
8 w ÇlçEK PAZARI No. 17 

Babaeski Belediyesinden: 
Babaeeki Belediye8lnde mrmad projen fenni prtııameler dahWnde elektrfi 

tematı yaptınlacUtır. Münakua bpa1ı urf uwlile icra edilecektir. TaliblerlJl 
2490 numaralı kanuna tevfikan muvakkat teminat akçeleri ve evrakı milabltele-
nı. birlikte ihale gt1nl olan 3/)(art/1938 tarllı.lne raatlıyan Cuma günü nat 14 
ele kadar Beledi,. Beialilln• Wvdi etmeleri ıarttır. Muhammen bedeli (23.128) 
ltr. 41 kurut ola ilbu telllata aid proje n k91ffnamelar (On) lira mubb~ 
BabMdd Beledlyufnden alımr. ('100) 



S'O N POS '.I' A 

.......... .. 

lViinıar Sinanın Havsadakil Kavakağa~ı Y.Dzünden 

1 . t . d·ı· çıkan hır cınayet 

G11ınir için de 15.000 liralık bir tahsisat aynldı, Trakya 
·Müfettişlik mimarı Mazhar Altan tetkiklerini bitirdi 

eser erı amır e ) ıyor Boyabad (Hususi) - Boyabad1t ya. 
nın saat mesafede Gazidere köyünde 
arazisi olan Topal Lfttfinin kayınbira -
deri Ahmed, köye giderek tarla kena -
nndaki kRvak ağacını kesmek istemiş. 
Gazidere köyünden Çetin oğlu Hacı 

t li<ıvıada Sinanın Soku.llu Mehmed pa.şa camisi oo mimar Mazhar AZta11 

ttı ~~e. (Hususi) - Havsada asfalt Şimdi yapılan tamiratın bu es~ ~a
buy-~zeıınde bulunan mimar Sinanm hilinde devamı vakıflar umum mudur
l.te~ eserlerinden Sokullu Vezir l~ğünce .kabul .edilmiş ve ~e~iden 7000 
)ıllar ed paşa adına yaptığı ve uzun lıralık .bır tabsısat eklenmıştır. .. . 
\ı1ı.1 danberi çok harap bir durumda Tarmrat devam etmekte olup onü -
t!tı Unan camiin esaslı bir şekilde tami- müzdeki Haziran sonuna doğru tamam 
b~ \Takıflar umum müdürlüğünce lanmış ob.cağını ~ahmin ederim. Bu 
~ attn-ıh<iırtu evve1oe blldirmiştfun!. suretle Avrupa - lstanbul yolunun ilk 

•~ı tı .cami ile beraber gene Sinanın e- merhalesi olan Havsadaki Sinanın bu 
lata CtındE>n olan h.ınam ve kervan - eseri bütün aslı kıymeti ve güzelliğile 
)aı:ıır etrafmdaki saman ve kerpiçten ~ydana çıkarılacaktır. 

Çanakkalede 392 domuz 
öldUrU!dü 

Şevket bu ağacı kesmemesini, kendine 
aid olduğunu iddia etmiş ve Hacı Şev
ketin oğlu esasen o köyün muhtarı ol
duğu için o da müdahale etmiş, ara -
lannda mi.lnazaa çıkmış, münazaa kav
gaya çevrilmiş, netioede Ahmetli Ha
cı Şevketin oğlu Cel~l ve torunu Ca -
hidle lıiI"likte bıçaknaanı.şl arldıT. Yara
lı, bt.nun üzerine hamil olduğu taban
casını çekerek Hacı Şevketi üç yerin

den yarnlamış. Ahmed ölmüş, Hacı 
Şevketin yat·ası ağırdır. 

Hadiseye Cümhuriyet Müddeiumu • 
misi Kadri ÖzL"l el koymuş, suçlular
dan Hacı Şevk.etin oğlu muhtar Ce -
rn.ı ile torunu Cahidi tevkif etmiş ve 
yarah Hacı Şevket memle'ket dispan
serine kalclınlarak hükumet doktoru 
Bahaeddin Örsten tarafından müda • 
vatı iptidaiyesi yapılmıştır. Yarası a -
ğırdrr. Kurşunlann üçü de atkadan 
girmiş, i~eride ka1mıştır. 

Fdlrne belediyesi 
200.000 liralık bir 
istikraz yaptı 
Edirne (Hususi) - Belediyeler ban

kasından yapıiacak istikraz işini takib 
ve in taç etmek üzere Ankara ya gitti
ğini bildırdiğinı belediye reisi Şevket 
Bilgin, dHn akşam avdet etmiştir. 

Haber aldığıma göre belediyeler ban 
kasından verilmesi kararlaştırılan 200 

'&iti Ilı~ evlerle muhat adanın istim • 
ltarıı~e l'-u güzel eserlerin ortaya çı
tittı e~sı l~n icab eden projeleri .:an· 
~i ek uzere Trakva umumt mü!et· 
lıa\1t~ne:raı Kazım Dirik farcıfından 
"'ıillı aya ı:?Önderilen umumi müfettişlik 
~l~rı ~nzhar Altan bu husustaki in
il.eye e~.erıııi yaparak bu sabah Edir -
9ilee ~0nrnüştür. Yakında faaliyete ge· 

Çanakkale (Hususi) - Son 6 ay i- bin lira ile beledıyenin borçlan öde -
çinde muzır hayvanlarla yapılan mü - necek ve Edirnenin başta gelen mühim 
cad.ele ınetioesinde vı.ilayet bPl.gıesinde ihtiyarlı!nndan soğuk hava deposu ile 

t ~!\tir Sl;ı b. 
"bur 11 Ul - FAiirne asfalt yolunun Lü-
~lt1ıt R~~dan Edirneye kadar olan kıs
)o} L. ır k:ıç ay evvel baslandı. Yeni 
t.: IJ)f $ • 
~r. }J enı:ı oonra Havsadan geçecek -

392 domuz itlaf edilmiştir. mezbahası yapılacaktır. 

( Mudanyada spor hareketleri devam ediyor ) 
.,,__...,,,......,..... ___ ..._....,..·~·--~·~·.-··---

~Ylı-ı «vsanın varlı21nda en büyük bir 
bir cet olan Sjnan~ eserlerinin harab 
lkıı ş ~~i .~le yalnız kemerli metfıali kal· 
titt d,.UYuk hir kervansaray bakiyesi 
'iı ıın,,.a gene harab bir hamam vardır. 
htııu~ anberi çok harab bir durumda 
~ası ~~ bu kUlliyatın ortaya çıkanı -

·1 lleraı 1C1n Trakv::ı umumi müfettişi ge
l ~ti"" ~~zırn Dirik,in büyük al~ka1an 

il.1tun <ıı ol:ır~k vak!flar umum müdür-
1'11>~ ce ıs .ooo liralık tahsisat veril -
\a'ttı ir~~l'f>tile bir kaç gün evvel camiin 
ts .... ._~ e b:.tslanmıstır. Ancak tamir 
L •t"~tnd . . 

r 

~:l"n a e~er bünyesinde aslını kay-
~11 1 P?rcalara raı::tlanm1ş olduğun • 
letth··~rnı .. atın bu esas dahilinde genlş
"ıirj"k:nesi lüzumu hasıl olmuştur. Ca 
t1ıırı 1 ~O bu tegayyür .şekillerinin 'bun -
~llbuı sene kader evvel Havsada vu
)~tııin a~ Ve bir çok binaların ve bu me
'tlı11 h e"vansaravla cami ve hama • 
~l~d ara":>ivetini intac eden büyük zel-f'n . 
'srıu~1 sonu, camide yapılan tamirler 
il :>aı~da meydana getirilmiş olduğu-
C:arn ~edivorum. 

lı~'t ~0~1n. etrafında yaoı1an sondailarda 
~tide ta sı!rneiı ve kabartma büyük öl

Qtı:;ı b·Şl?.rın meydana çıkarılması da 
ır C\elildir. 

Mudanya Dhıç.>'J><ır klü.bü futbol takımı 
Mudanyadan yazılıyor: Kaza.mızın ye • Said Sezgin, umumi katibliğe Abidin 

gane spor tejekkülü Dinçspor klübü Savaş, umumi kaptanlığa Fehmi Sava~, 
fevkalade kongresini kaymakam Sala - muhasebeciliğe Sami Dinç, veznedarlığa 
hattin Ulusalerkin riyasetinde C. H. Bahri Seven, idare müdürlüğöne Meh -
P Başkanı Emekli Albay Bay Hasan Er- mı:d Başer intihab edilmişlerdir. Yeni 
türk ve Halkevi Başkanı Vilayet Umum idare heyeti zengin bir prof;ramla faali
Meclisi azasından Saib Çelikelin huzur- yete geçmiş bulunmaktadır. Pek yakın • 
larile parti binasındaki klüp salonunda da İstanbul ve Bursa klüblerile temas -
akdetmiş, müzakerelerden sonra yapı • lara başlanacaktır. Gönderdiğım resim -
lan gizli seçimde parti namzedi clarak lerden birisi klübün birinci futbol takı· 
Birinci Başkanlığa Ziraat Bankası mu - mını parti başkanı ile, diğeri de yeni ida 
hasibi Avni Sakaryalı. ikinci başkanlığ:ı re heyetini bir arada göstermektedir. 

Pazar r la Hasan Bey Diyor ki: 

- 1n.gıı· ~<ıha lll" ızler Televizyonu 
'<>ltu" 1.lkeın.nıeı bir şekle 

... orıar- H 
•uış asan Bey ... 

... Mesela her hangi bir 
baloya, yahud çaya gider 
bir kadının ... 

.. . Kocası evinde tele -
vizyonun başına geçtiğ i va· 
kit, hem oradaki müziği 

dinliyecek, hem de, karı • 
sının ne yaptığını görebi • 
lecekmiş ..• 

Hasan Bey - Aman azi
zim.. bütün mahkemeler 
işlerini bırakıp kan koca 
kavgalarile, boşanmalarına 
mı bakacaklar! .• 

Edrehidde R s.y,. ' 
heyeCa~• . yapı an çok 

,.~ ...................................... • .. ~!r deve gOreş' 
' GüTqlerin yapıldığı gün .. ••••·••·••••·•·•••••·••·••·•··••···••···••••···••· 
'. kadar büyük bir seyirci kafeıide civar vilayet ve k l ............. \ 
1 mamlf ve geceyi kciiı gelmiıtir ki, lıalk t il aza ardan o f 
'!.. ~ ve lı l 0 e erJe Yer bula- · ,.-............................ ._........................... cımcım arda ge~ir.mı· l J. : 

• :ı- fer rr. : 
Ed:run.ıd, (Husu .. ,.............. : 

"" - •••••••••••••••••••• I sı) - Burad..a. geçen ..................... .,, 
ay içinde yıllardan-
beri emsali görülme .... j 
mif büyük bir deve 
~üreşi yapıldı. Da • 
ha bir hafta önce ci
var kazalara haber -
ler salındı. O gün, 
y üzlerce kamyon ve 
otomobilin taşıdığı 

seyircilerle güreş sa 
hası, n:ıah.şer yerine 
döndü. Erken gele• 
bilen yatacak yeı 

bulmuş ise de bir 
çoklan otellerde yer 
bulamayıp hamam ~ 
lardll ve kamyon iç· 
lerin<le sabahladı. 

Eski devirlerin sa 
ray düğünlerini an
dıran bu insan kala· 
bahğma lokantalar yemek yetiştireme- Nihayet, dayanamadı Bağlı olan ağ• 
di. Fırınlar beşer nöbet ekmek çıkar - zından köpükler saçarak hasmına hü
mış olduğundan bereket versin ekmek cum etmiyP. başladı. Yorgunsa da faz1a 
buhranı olmadı. Bürhaniye, Ayvalık, kuvvetli idi. Kuvvetin her şeye üstün 
Ezine, Çanakkale, Bayramiç, Biga, Ay- geleceğini bütün evza ve etvarile ı:rnc;. 
vacık şehirlerinden gelen seyirci ile teriyordu. B~galı Tülü, cüsc;e itibarile 
sahaya girenler üç bin kişiden fazla Kar1ai?açlının yanında adeta bi1' sin -
idi. Yaran ve bir lira antre ile girilen cap gibi kalıyordu. Lakin on bir yacta
sahada, devecilerden ve deve güre§tir • nndaki Tühl, yorf!un olmadı/Tından bir 
me müteh<ıssıs!arından on kişi hakem türlii mali:iub o~mak bilmivorou. 
olarak seçilmişti. Yanın ~aatten fazla sfrı-en bu h0 ve -
GüreşmeğE- getirilen develer hakem canlı müc::araada da tarnfevnin vı:ınic:ıe

heyetine teslim ediliyor, aihzlan on - mive~e'kleri an la,.ılmakla brraktırı1rlı ve 
lar tarafından bağlanıyor. Münasib ka- bera'Lere kaldıkları ilan edildi. 600 ki.
:r.ikiara zincirler ve kalın urganlarla lodan faı:lı bir ciiS!eve malik olan Ka-
çakılıyordu. Sahaya ilk önce destelerle .ır. 1 b hJ' ·ı k ıt atı 
b- "k rt b lt ·ı d raa~ac ı ;ıs pe ıvan ı e ço. sa :ı11 ı uyu o & ve aşa ına seçı en eve • · · 
ler çıkanldı. ve d~ıima tabandan güre~en Biıtalı cam-

Bu hayv~nJar, Jaalettayin getirilmiş 
olmayıp hususi ~ekilde güreş için bes

piyo;ı Tii1u, sahavı terkederken haTk 
da dC1ğılıyor. el ~akırtılan arac;ında peh 

lenmi~ esirik şeylerdi. Bunların birin- livanlan ui!t.rr1uyordu. 
cilerine ellışer, otuzar, yirmişer li1'a • Yüz lin~lık mükafatı aralannda kal"' 
~ı~ mükafatlar veridi. Temaş~ edenler) deş pa:vı yanan pehlivanlar, zevtinyağı 
ıçınde bulunan seksenlik ıhtiyarlar ve sabun fabrikalarile kahvehaneleri 

(~iz ydi~km)i J'.ıldırl bdöylpe hbl~yükdgüreş dahi çan s"!slerile dolasarak bir o kadar 
E!urme ı uıyor ar ı. e ıvan eve - . 

1 
• . f 

1 h h , h t' t f d teda da bahşış topladı.ar, Halkevı men aa -er, eo :ı.Kem eve ı ara ın an - · 
rık edilen on beş ·yirmi kişinin yardı • tine y1tpıian güreş, masraftan maada 
mile ve iki yand'1n yedek1enerek saha- bin dört yüz lira hasılat bıraktı. 
ya getiriliyor, bir tarafa saldırmasına 
meydan verilmivorr, bu şekilde yapı -
lan tedbirlere deve sahibleri hiç karış
mıyor. onlar da seyirciler arasında bulu-

Kırklareli Halkspor 
/flübiiniin kongresi 

nuyordu. Kırklareli (Hu -
Saha çok geniş ve halk kitlesi çok ke 1 susi) - Geçen se· 

sif olduğundan güreşen develerin isim- ne teşekkül eden 
lerile sahibleri, tenekeden yapılmış, Halk.spor khlbü 
hoparlör vazifesini gören hususi bir bo bir yıllık çalışma
ru ile halkı:t ilfm edi1ivor bundan !!Onra sında 18 maç ya -
davullar gümbürde~eğ; b:ış1ıyordu. parak büyük mu -
Deste, ort~ VE' basaltma gü resenlerin va!fakiyetler ka • 
bazısı yenişti. Bazıları da berabere bı • zannuştır. Çok ve· 
rakıldı. Ağızları sımsıkı bağlı oldu~n rimli çalışmasile 
halde bu gürbüz dev bakı'lı esir;k mernlekett~ spor 
rnahlfütlar, adeta biribirini yiyecekmiş heyecanını uyan -
gibi hücum ediyor, seyireilere çok he- dıran kl~ı:>. yaptı • Kli.ip başkanı Ru~<i 
yecanlı dakikalar yaşatıyordu. ğı yıllık kongred€ idare heyetine daha 

Küçüklerin güre~i bittikten sonra baş kıymetli arkadcışlar alarak çalısmala -
pehlivan olarak Salihlili Hüsnünün rma başlamıştır. Eski bir sporcu ve cok 
«Yarım Dilnva• ısmindeki devesile kıymetli bir idareci olan İnhisarhr mıt· 
Kar...ıae-ac1ı Bay Rüştünün c'I'ü1Ü• sil hasibi Ruhi klüb başkanı seçilmiş ve di
yekdiiterile kamşlınldı. BunlaT dıı yal- ğeı arkadaşları da şu vazifeleri almış -
nız nehliv::ı.n olarnk merakla beslenmi~ ]ardır: 
dağ dis~H mah1Uklard1. Seyireiler ta- İkinci başkan: Kadastro fen memnrn 
rafından Tülüye bu sene yalnız otuz Hakkı Sever, Başkapt:ı.n: Orta okul ta -
torba kuru üzüm yedirildiği söyleni - biiye öğretmeni Nevzad Özkazan, Se:ı: • 
yordu. reter: Öğretmen Hüseyı!l. Avni Tüzfüı, 

Muhasib: Beled'ye muhasibi :Nüzhet So
may, Veznedar: Ali Coşkun. Üye: Fen 
memuru Ömer Güzel. 

Yarım sırnı süren bu şampiyon11tr 

rnüsarAa~md::ı Yarım Dünya, hasmını 
bir kaç defa kapana takarak silriikle -
miş ise de nihavet mağllıb olmuş ve sa 
hayı terkermiştir. Bu aralık alkış tufa
nı etrafı çmlallyordu. Şimdi gal1b deve 
ile Bif!ah Dübeş Hi.iseyinin cSampf • 
yon Tlilüsü> mevdana çıkmı-ştı. Bu ara 
da Karaağ~çıı pehlivanı yaTJm saat ka
dar din1endirmiş10rdi. Bu iki baş peh· 
ltvan, .şimdiye kadar' biribirinin yürllnü 
görmemişti. B1r müddet ikisi d~ yaban
ct. yabancı ve diişman göziyle blribrl -
ne bakı~tfar. Karaağaçlı fı!rtık gibi beş
lenmişti. Bigalı Tülü, biraz dahil uif 
ve fakıtt hasmından biraz daha 1tyaklı 
ve yüksek gözUküyordu. Yorgun Kara
ağaçlıda «kapışıp • kap.1.f1X1amak için• 
btr t.ereddüd vudı. 

Beden terbiyesi umum müdürlüğünii'.!1 
vermiş olduğu kararla klübün kac!ro-u 
sarsılmamıştır. Çünkü takım memleket
te ufak tefek iş sahibi gençlerden mü · 
te~ekkildir. 

Bursada bir otomobil kazası 
Bursa (Husust) - Dün. şehrimiz • 

de ufak b!r otomobil kazası olmuştur. 
Merin~ fabrikasına aid 54 nwnarah 
husust t~ezzü.h ot()mob~'i, 1stasyon 
caddesinde Server adında bir bayana 
çarparak hafifçe yaralanmasına seb€b 
olmuştur. Yapılan tahkikatta şoförün 
'kusuru olmadığı neticesine \'a:m1mış, 
şoför aerbest bırakılmıştır: 
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C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Oonyanm yuvarlakhgı 

iddiaları 1 
18 inci asırda nişanlar ve 

kadmlar 
DClnyanm JU• 17 w 18 nci Mir Avnıpası 

nriak oldutu birçok carabetlerin zuhur et-
KrlMof Kolomb tiği w an'ane haline geldiği 
..-mda delfl, mi- bir üJb olmuştur. 
1'cldllll 6 im' ev. Mesell 18 nci asırda Fran-
wl iddia edtltyor· sada prenslerin nipnlan an· 
da. Hatta Pltago. cak akrabadan bir kadın ıa .. 
ns ft Anabhnan- rafından inceden inceye mu· 
der MUı iki Yunan ayene edilirdi. Bunun da ee-
llıni tar.tından bebi, llifımm iğnesinde bir zehir bulun· 
talebelere okutuluyordu. MilAddan 350 ması veyahud da değiştirilmiş bulunma· 
lene .vveI de Ödobos isimli alim bu ha· 81 lreyfiyeti idi. Nişanın bir erkek değil, 
~ te,___ nd f tmf..+· kadın tarafından muayene ed11mesi an'a· -..-w &CllX" ft mu a aa e 'i'.ır. . . nesı de o asırda erkeğe venlen büyilk 
Jletlıur Allfhnet te bunun için birçok kıymet w ehemmiyetten llerl gelmekte-

üllner U'IJIUf, Arablar bile bu mesele dir. ÇOnldl bir kadının ölümü bir ailede 
lwıJnde mt!f«Ul olmUflardır. Halife El- bir erkelin ~liimnnden 9Qk daha az te
Jnı8Dlll yunrlak olan dQnyanın çevresi- essür uyandırırdı. 
nm 24 bin fmcttiz mili olduğunu hesab et- * 
t.1mıl'ftir tl bu bugUnkü '° kilometre he- imparatorun alkışcıları 
llba ook yakmdır. Meıhur Roma imparatoru Neron mai· 

* 
isimleri X harfile başhyan 

adamlar 

/Jıl baalt mesele •• 
Ve Bay dl• soruyor: 
- İki Hnedenberi bir genç kızı 

eniyor w arasıra kendisile yol üze. 

rl bulu.,arak konuşuyordum. Ailesi 
fllphelendl mi, ne oldu bilmem, fa • 
tat artık muhafaza altındadır, ya· 
mna yaklıpnalr. mümkün deifl 
••• Ve Bay cH• soruyor: 

- Ne yapayım? 
Sualin eevabı basittir: 
- Kı7.lll ailesini bulur, çocukla • 

rmı 90kakta tanıştığı bir erkekle ko. 
21uşacak 1oratta bir terbiye i'kt yetiş
tirdiği için teessüf eder, fakat niha· 

yet gözlerinin açıldığını gördüğü • 
nüz için de teessürünüzün azaldığı.. 

nı ıöylersmlz. 

yetinde 5000 alkıfÇI beslerdi. Bu alkı,~
lar imparator bir meydand'l ortaya çık
tığı zaman ortahlı alkış tufanına bo -
ğarlarıch 

Bay B. f. S. 7e: 
- Bir genç kız sizi seviyordu, ya· 

hud sever göıilnüyordu. Herhalde 
öyle görünüyordu, derken içinde ya
fadığınız §ehri terkederek bir baş • 
kasına ıitti ve orada bir başkasile 
evlendi. 

Fakat ~ğum bu hadisede tabi. 
ate aykın gl5rülebilecek ne var? A&

byamadun. Genç ~ bir erkeğe ba -
karken de, bir erkeği severken de, 
immoral olmadıkça hep evlenmeyi 

d~nilr, 901ll'& bakar ki legtiği er • 
kekten hıyır yok, o itin alayındadır, 
bir başkasına dlSner. Ve ilk konUfo 

tuğu Mkeği de derhal unutur. Sen 
de öyle 1apmaja blk. 

IOK POl'IA 

~' 
Çocuk elbiseleri 

Spor Şömizi 

Şahidleri ketmi şehadete teşvik 
edenlerin sorgulan yapıldı 

Atina davasında şahidleri iğfale çalışan biri dah• 
tevkif edilerek suçlulann sayısı beşi buldu 

Bacaksızın maskaralıkları: Yanlışlık 

\ I 
' 
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SON POST4 
Sayfa 7 

Muhtemel bir Avrupa 
harbi karşısında 

Naşit 

Amerikanın vaziyeti 
Birleşik Amerika geçmişte olduğu gibi mostakbel 

büyük harbde de bitaraf kalamıyacaktır 

Hasan E/ endiyle. oynuyoruz r·a~~~~~i /J':1::,;,.-E~kil~· .. ·ı 
!tasan Efendi ile beraber oynadığımız ilk· gece bir bora, bir fırhna, yer yerinden Avrup•J;··~i;bib;·-··· .. ---··-· .. ·-·----_:!J 

oynuyor, yağmur oluk gibi yağıyordu. Fakat o gece tiyatro hıncahınçh ~~~B:: 
~~.-.~~~~~Dl"'!:,,,.~.,.., ... '."""lll'r'.IT'~"'"""·"""'":'"r"'~~!fi"""---..,._~~--.,,,.....R•"""•...,...,.._.,,. Amerika: devleileıi 

li<lşı(ı mızıkadan ayrıldıktan sonra, ca1'tı karagözü temaiZ eden heyet arasında: O nde oturanlar: Sıtkı ve Kambur Sadi, 
lca,.agöz: Kadıköylü şişman Refik, Hacivad: Çarşılı Ali Efendi. Bll§tan ikinci: Kabakçı Arab; Naşid. Yanındaki meşhur 

Şişectyamn kızı.. Melive, Arab kadın: R<ind Dilberyan, Karagözün arkasındaki hayali Memduh, Rıfkı, Cemal 

_ 13 - rum, küçük İsmail de pişekar. Sen bütün - Kendin yaptın. Ne vardı geeeyi her-

ffasan efe dile karsı karşıya taklid.leri tek başına yaparsın, bir zenne kese ~at~cak!. . . . . 
(0· . n .. .' ile bir de zurna getirdik mi parayı kal- Beşıncı taklide 8ıra gelıniştı. Yemlen 
.ız Şımdi mevzua donelım: O zamana dırırız. gidiyıor: cBen sana ustamı göndereyim> 

~ciye kadar Hasan Efendi ile bera- Razı oldum. Hazırlığa başladıi. O ta-1 diyor, gene kılık değişip ben geliyordum. 
4'! sahne~~ çıkm~şt~. Anlatmış _01- rihlerde topal Ali, kıomik Cevdet, Tatar Beşinci taklidde gene Hasan Efendi bir 
~unı Eyu;~ ~abrı vak ası bun~a~ 7~.K. Niyazi bir nevi tiyatro komisyonculuğu pundunu getirdi: , 
at adır. Kaım.ıl Bey Hasanla ık!mızın yaparlardı. Bunlar Hasan Efendi ile be- - Naşid hasılatı öğrendin mi? 
~ını b~lara~ beraber sah~eye çıkma- rabe.r oynıyacağ~ız orta oyununun ala- Diye ~~d~. 
blı tete~~f ettı. Hasan Ef-~n~~ de, ben de Jt:a ile karşılanacagını hesablıyarak paça- Ben gıyınırk~n hasılatı duymuştum: 
t.11t klifı derhal, tereddudsuz kabul et- ları sıvamışlar, Ferah tiyatııosile Hasan - Evet, dedım.. tam 1350 lira ... 

· Efendiyi yüz liraya kan<lirmışlar. O ge- Hasan Efendi evvelA. kıpkırmızı oldu. 
~aber ne oynatabilirdik? İkimiz de ceyi satın almışlar. Hasan Efendiden ba- Sonra yavaş yava~ sarardı. Suratı küflü 
~. i.k.> olduğumuza göre aşağı yukarı na bir mektub ... Aynen şöyle yazıyor: bir hal aldı. 
~vi rollerle karşılaşmamız lazımdı. cNaşid oğlum, Ben gene alelusul yenilmiş, diğer bir 

ndük. taşındık. (Nasreddin Hoca)- Ben işi bitirdim. Sen de bağla! Gözle- pehlivan göndermeğe gi:diyordum. Tit-t 0Ynamağa karar verdik. Hasan Efen- rinden öperim.> rek bir sesle: 
nı.ı hoca, 'ben yaramaz çocuk olacaktım. Hasan - Artık pehlivan gönderme, dedi.. ben 
~~Yuna bir de isim takıldı: cHasan E- Hasan Efendinin imzasını atması da pes ettim. Haftaya dC0ı.;.nünüzü yaparım. 
)'; 

1 derse başladı, Naşid Beyi okutu- tuhaftı. Evvela eski rakamlarla bir sekiz Perdeyi kapattırdı. 

uı<kt-~1ı!;nı ..... a·sılınca halk arasında genı"ş bır' biraz ilerisine de bir yedi yapar, sekizin ikinci bir oyun teklifi 
""" bacaklarile, yedinin bacakları arasına bir 

a hA İşte (komikler müsaba·kası) adı bura-~ asıl oldu. Bunu bir iftihar adde- hat çeker, bu cHasan> olurdu. 
~e.k, ne yapacağımız, hangimizin daha Ben de, pişekar, zenne, zurna, garcirob dan başlamış, sonra ayağa kadar düş-
Z~· :nıuvaffak olacağı adeta günün mese- ücretleri bana aid olmak üzere, yüz lira- rnüştür. O gece 1350 lira gibi büyük ha-

~ı olarak, her tarafta mu"nakaşa edili- b k sılat yapan üç arkada§ bizi ikinci oyunu ya muta ı kaldun. Bunlar o gece tiyat- .. 
l'du Usküdarda venneğe ikna ettiler. Blanş 
() · royu bizden iki yüz liraya satın almış ol-

1o1,., Yun gu··nu·· bı'r .bora, bı'r fırtına yer y""- d 1 ta bizimle beraber. Gündüz ve gece oy-,..., ..- u ar. Bu işin ustası adamlar.. dehşetli 
'- den oynuyor, yaöımur bardaklar,Jan nıyacağız. Hasan Efendinin nazlı oldu-
IJ .,.... u reklam yapıyorlar, geceli gündüzlü çalı-
!l~anırcasına yaguıyordu. Hava ın· sanı so- 1 d M ğunu söylemiştim; halk.ta bit telakki var-ıı,;ı,. şıyor a.r ı. ezar taşlarına vanncıya ka-
80... başından ayırtmıyacak derecede dar ilanlar yapıştırmışlardı. Ortada Ha- dır: Gece oyunların daha iyi olduğunu 
""n~ktu. Böyle olduguu halde o gec(> ti- Ef d' M.'f d b f d A zanneder. Bu yüzden gündüz i~ olmaz. 
""'Ll'o h san en ı, u i e, ir tara ın a pişekar, Hasan Efendi de: 
ita ıncahınç d'olmuş, bir kısım halk diğer tarafında zenne, bütün taklidlerde 
,-u~tdan geri dönmüştü. Hasılnt tam yedi benim başım bulunan güzel resimler yap- - Siz gündüzü idare edin, hallın yok. 
lllt~ ~lli lira idi. Hasan Efendi ile karşı- tırmışlardı. Ben akşarrı oynarım! Git topal Aliye DÖy-
~ ro1Ierimizi oynadık. Oyun gecesi Şehzadebaşı o hale geli- le .. · 

~.at etrcecıen hqpimiz memnunduk. Ti- yor ki, tramvaylar işliyemiyor, kapıiar, Dedi. Aliye vaziyeti anlattım: 
~lı ro .sahibi memnundu, hasılat fazla ol- camlar kırılıyor. Mevkiler iki, localar 10 - Olmaz. öyle şey dedi. Akşama iş kı
b..Jt Ştu. Halle ta memnundu. Kasıklarını liraya satıldığı halde halk içeri gireceğiz rılır sonra. Hem çok neş'eli oynayınız ki, 
~ a tuta gülmüş. hakikaten neş'cli bir diye birbirini çiğniyor. akşam kalabalık olsun. Ben sizin para
İ!u. e geçirmişti. Hasan Efendi memnun- Hasan Efendi de kalabalığı görünce nızı kesiyw muyum? 
ı:n; onu hiç müşkül mevkilerde de bırak- renk menk atıyor. Merhum parayı çok (Gözlemeci) yi oynuyoruz. Kantolar 
lan !tıış, Yaramaz ve şımarık bir çocuk ro- severdi. Hatta hamama girerken parası- bitti. Orta oyunu başladı. Hasan Efendi 
İ)ar ~k çıktığım için türlü densizlikler ya- nı, saatini çıkın yapar, halvette başının oyun icabı gözlemecinin yanına çırak ol-
tQ~ ke~disini hırpalamak, yormak üzerine asar.dı. du. Oynuyor, oynuyor amma hiç iştihası 
tlstahk n iken huyuna suyuna giderek, Dolgun bir hasılat ~k. şişiriyor. Sıram geldi, taklide çık-
~a.ll"ı Yarışına çıkmaktan çekinerek oy- tım. Hasanla muhaveremi yaptım. Göz-
a-nİ§t?' daima üstadım olduğunu ihsas et- O akşam en az 1000 lira yapılacağını, lemeci değil mi? Bana rol icabı sordu: 
~n:::· .Ben <le me.mnundum, zira Hasan bu fırsatın elden kaçtığını hisseden rner- , - Peynirli mi istersin, kıymalı mı? .. 
bend nın karşısında, onun muhakkak ki hum suratı asık sah.neye geldi. Düşün- - Kaymalı! 
lıa.ık en • o zaman için • çok yüksek olan celi görünüyordu. İstemiye istemiye gi- Cevabını verdim. 
tııt:ı:d nazarınd::ıki kıymeti, sempatisi ya- yindi. Oyunun adı: cÖdüllü> ... Kavuklu- O, elile gözleme yapar gibi masanın ü-
trı~. :1 nıuvaffakiyet göstermiş, beğenH- ya çıkan taklidlerle güreşir, her gelen zerinde deyneğini yuvarlarken şarkı söy-

kışlanmıştım. kavukluya yenilir, yinlen; cSana usta- Iedi: 

A Beraber orta ovunu nıı göndereyim!> der, gider, onun yerine 
<1.l' ı başka biri gelir. Ben sıra ile bütün tak-,., adan b' ka .. . 

'1.1.: ır ç gun geçtı. Hasan Efen- lidleri oynuyordum. Daha henüz üçüncü 

~~ğlum Naşi'd1 dedi.. seninle hiç orta 
~a 

0 
°Ynamadık. Gel bir de karşılıklı 

Yununa çıkalım. Ben kavuklu olu-

taklide çıkmıştım. Hasan Efendi kulağı-
ma: 

- Nedir bu hal Naşid! 
Dedi. Cevab verdim: 

Oklavayı aldım elime 
Peştemalı sardım beli~ 

Arkasını kesmeden eğildim: 
- Ali haber göndermiş, H~an Efendi 

iştiiha.sız oynuyor, akşam paras~ yarı
sını keseceğiın! d1yormU§ ... 

(Devamı 13 üncü sayfada) 

Cümhur bafkanına 
atfolunan ve aonra 
da kısmen tekrlb e
dilen sözler gün11n ol 
dukça telaş ve heye
can veren birer me
selesi oldular. Ve 
son günlerde biraıı 

yatışmış olan dfi.nya 
matbuatında yeni ya• 
.zılar, tefsirler veya 
tehdidler için BOMU1 

yeni ilham vesileleri 
yarattılar. 

Muhterem bqkan. 
bir kaç gün evvel a. 
yan meclisinin harb 
encümeni azasını ya
nına çağırmış ve on
lara bir takım p1ylır 
söylemişti: anlauılan. 
hasbihal kabilinıden.. 
Fakat her halde bu 
sözler, formüle edile
rek matbuata bildi • 
rilm.edikleri için ola-
cak ki, her gazete mu Amerikan askerleri 

harriri, bazıları, malılmatına müracaat 1 Amerika devl.letler.i hududlannın 
ettiği ~ya:ı .azasını~ t~l~ ve bildirişi- Fransada veya Ren nehrinde olduğuna 
ne ve ~stclı~. kendı duşunce veya siyasi dair bir şey söylemediğini ve kongrede 
meslegıne gore gazetesine bir türlü son söylN!iği nutukla açık bir surette 
aksettirmiş ve bu yüzden dünyanın izah ettiği Amerikanın dı.ş siyasetindt 
her tarafınclP. leh vş aleyhte bir takını hiç bir değişiklik olmadığını ve olmı . 
hafif veya ağır münakaşalar ve heye - yacağmı ila .. söylediğini görüyoruz.Bu 
can verid habe'r ve şayialar türemişti. kısmi tek:zib de bittabi derhal dünyaya 
Nasıl türemesin ve cebi 130 milyon yayıldı ve ytni mütalealarla türlü tef. 
dolar dolu Amerikalı namına söz söyli- sirlere sebe-b oldu. Daha da olacaktır, 
yen bir adamın sözlerine nasıl kulak çünkü mesele koca Amerikanın bir ta· 
asılmasın?!. rafa iltihakı olduğu için tabiatile pek 

Ancak, müteakiben, Amerikalı reisin mühımdir. 
gazetecileri kabul ederek ayan harb ffitün bunlara ve bunca yazılara 
encümeni azasından ıbazılan ile bir ta- rağmen Reisicümhur Ruzveltin haki -
kım gaze~e sahihlerinin kendi sözlerini katt~ nele:r söylediğini bilemiyoruz Vı 
yanlış an!adıklaıını bilhassa Birleşik (Devamı 10 urıcıı sayfada) ............................................................................................................................... 

Müracaatlarına 
Cevab alamıgan 
Bir memur 
Eskl.,,<:ehl.rln Ofillük mahallesinde No. 12 

de Bl:ıgöl nafıa ambar memurluğundan 
açıkta Cemll Biçer yazıyor: 

Hiçbir kanuni sebeb mevcud olmadığı 

halde nasta bulundu~m bir sırada 22 
Haziran 938 te Blngöldeki memuriyetim
den Vekruet emrine alındını. 1777 nuına. 
ralı ka:l'ınt.ın üçüncü maddesine göre 
mcmuriyetl1 tayin ve açık ma~ımın ve~ 

rilrr.e& için 23 Ağ~. 19 Eyltll, 3 ve Hl 
Birincluşrin, 6 İklnclteşrln, 1 B1rinclkl
nun 938 tarihlerinde Dördüncü Umumı 

Müfettişlik, Dahiliye, Nafıa ve BaşvekAJ.e .. 
te resmen mtiracaatlarda bulundum. Fa .. 
kat şimcllye tadar bütün müracaatlarını 
cevabsız kaldı. Bu sebeble cidden elim bir 
vaziyette kaldım ve ııtı yapacağımı şaşır

dım. Nihayet keyfiyeti bir kere de gaze
teniz dclfıletile alAka.darların nazan dik .. 
katine arza mecbur kaldım. 

* 
Yolsuzluk ve otobüslerdeki 
izdihamdan şikayet ediliyor 

Okuyucularımızdan. Aniacada Cebecl 
mahnlleslndt NLWd E~lu yazıyor: 

1 - Cebecide bir f&lldan npa.rtıman vw 
evler yükselirken bunlarla hiç te miltena.-
sib olm1yıuı yolsuzluk Ankara gibi mo .. 
.1ern bir şehirle kabın telli mld1r? PlO.na 
dahil olmıyan en kenar yerlere asfaltlı. 

asfaltsız yollar yapıldılı halde her ne .. 
dense Cebct.i mahalle& bunlardan mah .. 
rwn kalmıştır ve eber sakinleri küçııt 

memurlardan ibaret olau bu mahallede 
Mi bir kaldınm. bile l'(Jktur. AIA.kadarıa. .. 

nn çamu1lu bir nnde Cebecide bir gezin· 
ti yapmaıarı çektiğimiz mü.şkilllitı görme-o 
Ierine k~fidir. 

2 - Belediyece lşlet.ilen otobüslere her• 
giın 35-40 lmru~ veriyorum. Buna rağmen 
sabah otobi.ıslerin hali İstanbul tramvay .. 
larında.n farksızdır. Otobüslerde ayakta 
duracak yer 6 ldşlHk olduğu halde 15 yol• 
cu dolmaktadır. Bu l.7Jdlhamm önüne 
geçmek i..;in alakadarların tedbir ittlha· 
zını istemekteyiz. 

* Edirne hattı vagonlan nıçın teshin 
edilmiyor? 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
ır- Akşamları Sirkeciden sekiz buçukta. 

kalkan konvanslyonele Edlrneye kadar 
olan yerhmn yolcuları için iki vagon ko-
nuyor. Bu vagonlar - her nedense - kon .. 
vans!yonel vagonları gibi teshin edllme. 
di~i lçln Edirn~ yolcuları tam 11 saat de .. 
vam eden yolculukları e.cınasında ooğuk .. 
tan büyüı< bir sıkıntı çekiyorlar. 

İd:ırenin dikkat nazarını çekeriz.> 

* İneboJP postası geç dağıtılıyor 
Okuyucularımızdan İneboluda Bay HU., .. 

nü yazıyor: 
Bilhassa İst:ınbulrt.an gelen vapurlar .. 

dan p~-uııc.r bura postanesine ancak bu 
buçuk sa .. Lte geleb1llyor. Halbuki vapurla 
posta.ne orasındaki mesafe bir kilo.metre .. 
dlr. 4In giribi 13keleye 30 kllometre me-
sa!edaki Küre kazasının postalan da bil' 
buçuk saatte mahalline vAsıl olmaktadır. 
Bunun posta f~lnl taahhüd eden zatın 
postalan vapurdan geç çıkarmakta olma
sından 1.:erı geldiği soyleniyor. Her neden 
olursa oisun aradan ~u boşuna bu ka.-
dar vakit geçme.si dojµıı de~lldir. Bu işde 
biraz süra Ue geçen vaktin telU!sl her 
zaman kabildir zannederim. 



8 Sayfa SON POSTA 

Berlinde Qç ~sene kaleml 
ile geçinen birTürk kadını 

S)JAT DERVlştN BATIRALARI 

. 
Açlık, işsizlik ve parasızlık içinde 

Yalıudi aleglıtarlığı başladı 
Almanlar, yalnız Almanyanın değil, bütün dünyanın felaketine sebeb Yahudilerdir 

iddiasını taşıyorlardı. işsizlik mi var? Et mi pahalı? Kabahat Yahudilerindir 
- 1 O - j f rup yazı yazma fa ne ıabnm. nıe taham-

mülüm kalmıftı. 
Eğer almanca roman Yurnamıf ollay- E Alman anın gitgide vahtmletn 

dnn, bilmiyorum, babamın ö.libnilnü ta- d~~yetinJ: bir ecnebi muharrlrln 
.kib eden çalışamıyacak kadar biıkin ol· k 1 ile kaz nması da gitgide müfk:ü.1.-
duğum devirlerde, aruıemin dört lriıi içln 

1 
a -~ a 

pek az olan gelirile nasıl yaşı.yabilecek- eşÇaıy h..+~ım Ullstein müesseaesi ilk ro-
tik.? '""'l· g 

· manımın muvafiakiyetinden sonra bana 
Romanı mütemadiyen diğer memleket- bir ikinci roman sipariş etmişti. Fakat 

lere satıyor ve az çok onlardan aldığını matemim arasında bunu öteki gibi çabuk 
para ile hayatımı temin ediyordum. :t.- y~ım. İkinci romana babamın 
tanbuldan hiçbir alaka gönnilyorduk. aınmün\1 takib eden beşinci ayda çalı1-
Hatta aylar oluyor annemin, iradından mağa ıb~ladım. Bu roman İstanbulda 
aldığı parayı g~cfip toplayıp bize yollan- cDirilen mumya> &erlevhasile ve müste-
ması ihmal ediliyordu. ar bir i'!im1e genE bu gazetede neşretti~ 

Halbuki. artık hayatta güvenecek, ça.. jinı romandır. 

bşamaı.sak istinad edebilecek kimsemis Bu sıralarda Alınanyanın dahilt siya-
yoktu. Annemin bir an evvel !.tanbula eeti da.ha karış1mştı. 
dönmesi lazımdı. Fakat bunUJl için de &1 garetelerin cgıcırdayan rügan !!-
§imdi bir kalb mütehassısı profesör tara- karpinll diplomat> diye Amerlkada yap-

Deniz ve Denizcilik: 

İtalya geçen yıl beş ay her hafta 
denize bir gemi indirdi 

ltalga dünyanın en büyük denizaltı filosuna maliktir . 
Bugün mevcud denizaltı gemileri iyi idare edildiJi 
takdirde ita/yanın müthiş bir silahı m•gdan çıkmış olu! 

( Yazan : Fransız deniz mütehassısı Paluel Marmont ] 

fından tedavi edılen annemin iyiletmesi tığı bir casusluk hadisesine telmihler aa- ltalya filo.ıunu:n büy(lk gemile rinden Zara bir manevra esnasında 
daha doğrusu eski kuvvetini tekrar el.de vurduğu (Von Papen) bir d'.arbei hükil- İrtalyan bahriye nezareti mU.tef&I'l a- üalerinden çok uzaklara gidebileceklel' 
etmesi 182ımdı. Ba.bamın öldüRii gıece metle bafVekil olınU§. Brünlng hükOme- miral Cavagnari geçenlerde venniı oldu- dir. 
annem çok şiddetli bir kalb krizi geçir- tini düşürmüştü. tu bir beyanatta İtalyanın 1941 aenesin- Denizaltı gemilerinin sayısı kat'i gı1 
mişti. Tedavi eden doktor onun uzvi bir Marksistler arasında faşizme karşı de takriben 700.000 wnlu.k barb gemili· rette tesbit edilmemiş ise de elde edileıl 
hastalığı olmadığını, fakat böyü.k bir za- Suad DeMJf§m Alm4n ?Mcmtuılannda müttehid bir halle cephesi kurulsun diye ne malik olacağını bild:irmifti. malılmata nazaran yirmi kadardır. Cest' 
fiyet içinde olduğunu söylüywdu. çıkan biT resmi bir cereyan çıkmıştı. Fakat bu fikre bir metleri 650 ile 1000 ton arasındadır. 

Benim ne eski enerjim, ne eski hayati- rin biır eserini koyarlar. Bu gazeteler satı- çok komünistler ve hele bilhassa sosyal Bu suretle 1938 senesi Kinununnisin· Dünyanın en biiyük deniwtı filoS11 
yetim, ne eski yaşamak ve çalışmak zev· lığa çıkmaz. Almanya içindeki ve hariçte demokratlar hiç yan~ıyorlardı. de ~ae edilmi§ olan inpatı bahriye prog- Bugün İtalyan baıhriyesinin 110 aded 
kim kalmışh. Müthiş bir bedbinlik içın- Alman lisanında int~ar eden bfrtün mec· Bir sosyal demokrat kadın gazetesinin ramı tahakkuk etmif sayılabilir. Bu denizaltı gemisi vardır. Sekizi 1000 toıt" 
de idim. Babamın hayatını kurtarmak ü- mua ve garetelere yollanılır. Bu gazete- tahrir müdürü olan Matmazel Gottlieble program mucibince Roma ve İmpero ad- dan büyüktür ve bunlara büyük sefer gr, 
midile çok yıpranmıştım. çok gayret et • ler, kendilerine yollanılan gazete içinden bir ara konuştuğum zaman. cfaşizme larında 35.ooo er tonluk iki büyük zırhlı. mileri denmektedir. 38 adedi orta büyii~· 
miştim. Onun l>lümi1 benim için yalnız seçtikleri yazıları neşrederler, bedelini o karşı niçin bütün Marksistlerin müttehid on iki istikşaf gemisi, bir mikda.r denizal- lüktedir. üst tarafı küçük gemilerdej 
bir matem değil bir sukutu hayal ol- büroya yollarlar, o bürolar her ay sonun- bir cephe yapmakta tereddüd ettiklerinh tı .gemileri inşa edilecekti. İtalyan bahri- ibarettir. 
muştu. da hesab çıkarır ve eserlerini neşrettlr- eormuşt~m ve ondan büyük bir hayretle ye tezgAhlarında hüküm süren faaliyete Şimdi hizmette ancak 80 denizaltı gf' * mcğe vesile olduğu muharrirlere yüzde fU cevabı dinlemiştim: bakılırsa bu programın aynen tatbik edi· mi3i vardır. Bunlar ck>ğrudan doğru1' 

.Almanyada ajans ismi verilen bazı hü- kırkı kendisine kalmak şartile kazandığı cKomilnlstlerle müttehid bir cephe leceği muhakkak aayılabilir. umurnt erkAnıharbiyeye meıi>ut bulu#' 
~lar vardır. Bu 'bürolara bir muharrir 1 paranın yüzde altmışını verir. Bu suretle yapmaktansa naısyonal sosyalizmin ıeI- Bizim tıorprto muhriblerine az çok yak- maktadır. 
büyük bir gazetede birinci defa ne~ret~ benim de birçok yazılarım müteaddid ke- mesini tercih ederiz.> la§an istikşaf gemileri 3.500 ton cesarne- Bu 80 deniza1ıtı gemisi dört grupa ayrıl' 
tiği bir yazıyı ikinci, üçüncti ~fa nepe- re muhtelü yerlerde intişar ediyor ve * tinde olacaklardır. Süratleri 44 rnild1r. Illl§tır. 
dilmek illere verir. Bu ajanslar birkaç her ay sonunda onlardan az çok bir para Von Paıpeni iktıdar mevkiine Hemık· Beş aded 136 ın. m. lik toplan buluna· !Birinci grup 30 gemiden ibarettir. 1Jr 
yüz nOıtıalık bir guıete ne~rederler. Her alıyordum. beb getirmişti. O, eski Alman erkAmhar- caktır. Bu gemiler büyük bir seyir mın- sü Spezziadadır. 
hafta bu gaııetelere muhtelif muharrirle- Fakat eskisi gibi bir masa başında otu- (Devamı 10 uncıı sayfada) takasına malik olacaklardır. Bu suretle (Devamı 12 nci sayfada) 

S en şimdi, kıyafetime bakıp da Son Posta'nın Romanı : 40 hüviyeti ile başka bir adam olur. 

bu sözlerime şaşarsın. Ben c '6 Ah b k Rana, bu zavllı adama karşı gitgi4" 

1uyafetl (\zerimden attığını gfbl kafam· . . ne bavgın ·~ .. ışın var, artan bir muhabbet hissediyor, çil~ 
la kalırım. Kafam ise, kılığundan bam· I onunlcı kendi arasında bahtsızlık ba ' 
başkadır. Hiç bir münasebet yoktur kımından bir yakınlık görüyordu. J{1' 
aralarında, anladın mı, elmasım? şağını:ı. ucundaki bir düğümü çöz~ 

Gene durdu, muhatabının yilzüne çıkardığı on kuruşluğu uzattL 
nazarlannı dikip, cevao bekledi. RAnA: - Alın .. yol parası yaparsınız. Eğe' 

- Sizden hoşlandım; dedi. Fakat bu akşama kadar bir netice alamaı.sanı'ı 
evin Jıahibl ben değilim. Mü~aade edin zararı yok, yarına olsun. Siz de zahtJl,t 
de bir kere Seniye hanıma danışayım. masını caiz gördü. duğunu, nerede 0 • edip hu aks~m gelmeyiniz. 

- Hay hay, sultanım! Fakire tevec- Rana, geri dönüp turduğunu, çocuk _ - Bir neticeye varsam da, vannassd 
cühilnilz kAfi. Ne zaman gelip müjde- bunu herife müjde - Jann yanında 0 • da gelirim, efendiciğim. Sizi meraldi 
nb:i alayım? led.i. , Iup olmadığını öğ _ koymıva asla kail olamam. 

- Hemerı şimdi. S1z burada 'bekle • - Şimdilik Seni- renin. Kuzum, ne - Siz bilirsiniz, İzzet efendi. Haydfı 
yin. Olmaz mı? Size bir 'kahve daha ye hanım aize elli olursunuz? Allah c:elamet versin! 
pişirsinler. kuruş da ayl.ı:k. ve - _ El'emri emre- Beberuhi bir temenna daha çaıctıı 

- Allah ömürler versin! Kahve için re~k. Arada sırada küm! Şimdiden tezi geri geri giderek, kapıdan çıktı. , 
ıahmet buyurulmıya derdim amma, ben de ıizi gözeti • yok. Öğrendim, git _ Biraz sonra, yolu tutmuş, söylefl 
tiryaldsiyimdir... rim. ti! söylene Aksa raya dof!ru gidiyordu .. · 

1 
- NaSll içersiniz? Deyince, Bebe • ı _ Fakat benim a- Şu insanlar hakkm<laki l.:;lcmün tı 
- Sade. Dünyada, sade kahve gibi rUhi sevindi. radığımı kimse bil • kadar da doğru imiş, Mo.la! Elli sen: 

lAtif l\€sne yoktur. Recüliyete zararı - Allah razı oı • miyecek. Olur mu? lik ömrün büvük adamlnnn, semah9 

varmış dc.::-lpr armmı, dAiniz o hususta sun! dedi. Elli ıru • _Söylemem, el • h1, faziletlu. atufetlulann arasında g~ 
Datiıssilade nğaSlndan farksızım. Ced- ruş, bugünkü gün • masun. Müsterih o- ti. Şu fahişı:>nin gösterdiği ülüvvücena 
di rnUbarcl<im olan Hortômt ude sıl - de, Babı vaıayı me. ıunuz. Ben, '.kendi • acabd hancrisinden gördün? Doğdtıl)o4 
lAle.si herhalde fakirle birlikte rnah - şihatta, on beş yıl . sile doğrodım doğ - anana, babana arzuhal vermedin .. P?f, 
ki\mu inkıraıdır. lık, kıdem sahibi bir ruya alakadar imi - daladı1.ar işte. Bnri adama benzeseydı~ 

R5nA odadan çıktı, sofada rastgeldi2'i mukayyidin maaşı ştm gibi devranı • O da değil. Ecişbücüç vücudün, sırtı f' 
Şat:ırete kahveyi tembih etti, Benli Se~ demektir. Neme k.1- nm. da kamburun, daha ziyade bir ga~ 1' 
nlvenin yanma gitti. fayet etmez? Saye • - Çok teşekkür andıran bumun, ya11rn endaze bo rutl ı" 

Kararını vermişti. Bütün nil!urunu nizde milstağrakı Kambur Molla: ·Ra.y 'it.ay 1tdtanı"'1 7 akire t~cetıhl11ik 'lc4ft!> et.dl ederim .. isminiz? elal~me E>ğ!encc oldun. Bir lokma e, 
imal ederek, Beber!\htyi bu eve kapı - en'am oldum. Bundan böyle 8zad kabul - Ben evvelce, 0 Osman efendinin _Ben bile asıl imıiml çoktan unut- meğc, bir kRdın iltifatına, ev bark 59J 
landıracaktı. Bu acayib ~rifin kendi- etmez köı~nizim. Vanp vazifeye fUnl karı.::ıı idim. tum. Ukabunla anılırun. Ve1Akin, ga- detine, dünvacia insana insan o1J1'1 o) 
sinin pek çok hususlarda işine yanya- edeyim. _Ya. Talak mı vaki oldu, aranızda? llba, doğduğum<la peder merhum kula- zevkini veren herhanqi şeye hakkln i1, 
caqını a'Jr:lı kesivordu. Bir ken!, onun Rana, k~ndisini durdurdu. - Evet. Ayrıldım. Şimdi onun nere- trma Must~fa İzzet diye bir ad fısıl - madan, yabani bir ae-aç gibi, bir b i\1' 
vasıtasiJe Sazimendi, ve Hürrnüzü bul- - İşe bnşlamadan, ben de sizden bir de olduğunu öğrenmek istiyorum. damış. Efendim ister öyle, ister böyle ğürtlen ca1 1~1 gibi va,.amaiia mahkt '1 
dt.1!1\cakh. Sonrn. paşedanı kurtu~uıp, ricada bulunacağım. - Tecdidi nikah zımnında mı? Al!! hitab edin. edild:n. Kim etti?. :N'e hakla etti? 13 tt 
yaver Talatı dost tutacak, hayatmın bu - Semina ve atAna .. emredin veliy- - Hayır. Öyle bir niyetim yok. Ya- - Peki, İzzet efendi. nu bi!e ara"uramazc:ın. Softalar: «y( tf 
ııon askIDı ilanihaye uzatarak mes'ud yetünnaam. nındaki çocukları arıyorum. Beberı1hJ.nin korkunç soratında, çir- fürdi.ir!:t dcrlE:r. Amma, krnd"leri 1'~ 
olacaktı. - Aksarayda, Çukur hamam vardır.. - Evladınız .. tabii. Ayrıldığınızdan- kinliğile teud teşkil eden tatlı bir te - rının gUn:.i yetim hakkı yerler .. fıl\ IJt 

BeberCıhf biltiln bu işlerde çok bece- bilir misiniz? beri göstermedi mi? Mahkeın~i şer'iye- bessüm belirdi. ederler .. iffet ve ismete e1 uzatır]<lr f 
rikli ve belki de sadık ve fedakAr bir - Malum. Kitabesi, Enderut Hacı ye ba istida müracaat edin. Hakkınız - - Sultanım! dedi. İlk defadır ki is - günah, haram, küfür dei:(ldir. N d~~tl 
muavin olabilirdi. Mustafa efendinindir: c<kl, girip ker- dır. mimin l!kabıma tercih edildiğini, ba- Çünkü fetvayı veren kendi1rri ; • 

Seniye ile müıakerelerl pek uzun mabei R.anaya kıl tathiri ten ... > - Kuzum Mollacığım. Aklımda ol- na da bir insan gibi hitab olunduğunu Adaaam!. Neme lazım? İşte. harndo 17f' 
sürmedi. BE'nli, en kıy.metli sermaye - - Sahibi Osman efendi vardı.. onu mıya."l şeyleri kanftırmayın. Beni din- görüyorum. Bu nezaketiniz, emin olun sun bir lo!.ı::ma ekmek buldum. Ce"~ 
sinin hatırım kırmıyara.k, esasen ev - da tanır mısınız? leyin 1&de. beni efendlıne karşı, her şeyden fazla mevlA bir kapıyı kapadı ise, di1'1e 
velden tanıdığı Bebeııihfnin uşak sıfa- - Hayır. Üzilmü yedikte bağını IOıl'- - Naam, sultanım! J'ernwı buyurun. bağladı. İnşallah bu bB- falihayırdır. açtı. ) 

ı + ___ ... (Ark~ı 1Jaf ti~, ve elli kuruş aylıkla hizmete alın- mak AdeUm değildir. - şte, banA Oaman efendinin DAt ol- ı.zzeı kulunuz, sayenizde, bu yepyeni 



( Av hikayesi 

Marsilyall Mariyus 
anlattı 

~·t~ 

- Bir gün tavşan avına çıkmıştım, bir 
tavşan gördüm. Hemen tüfeğimi hazır
ladım, ni§an aldım... 

•·· Pat; tüffl:lc patladı. Duman dağıldı, 
bir de ne göreyim.. 

B Tavşan gene aY"i yerde değil mi? 
ir daha pat, bir daJı.a. pat, bir da hrı 

P<tt ••• 

~ Nüıayet tavşan görunmez oldu. Al
b ~a gittfm. Bir d• ne görevim .• Yerde 
ı: i elliden fazla. vunılmtı§ tavşan. 
bi e§er beta bir tane.rinı w n.mca verine 

~::.kan gelit/Of', onu da vuruyor-

Geceyi otelde geçiren, otel müşterisi 
sabah olur olmaz, 
garsonu çağ1rdı: 

Emrediniz 
bay! 

- Bir şey sora,. 
caktım. 

- Buyurun so
run ! 

- Sizin otelinizdeki pireler, niçin bü

tün oteldekiler gibi yemeklerini yemek 
salonunda yemiy-0rlar da, yatak odala

rında yiyorlar. 

* 
Ne iyi 

Evin bayanı, hizmetçi kıza kızmıştı. 

mutfnğa indi.. ba
ğırdı: 

- Bana bak kı
zım, bana bak kı

zım. 

Hizmetçi sev;nç-
le ellerıni çırptı: 

- Ne iyi, ne mes'udum. 
- Ne oluyorsun? 

- Bana kızım dediniz .. benı oundnn 

sonra hizmetçi yerine koymıyacaksınız, 

manevi evladınız -0lacağım. Öyle değil 
'? mı ... 

* 
Yüz lira 

Kadın, berberden eve dönmüş, erkek 

onun kıvrılınış 

saçlarına baktl: 
- Bu ne güzel 

sa91ar, dedi, kıy~ 

meti günden gün(>, 
aydan aya artıyor. 
Bug:.in yüz lira 

değer. 

- Demek çok beğendin~ 

- lki koltuk istiıyorum.. 
- Şekspir için mi? 
- Hayır, karımla benim. için! 

Gözleri az gören - Ben, fillerin hOT
tumları daha büyük olu.r zannederdim. 

( Motosikletteki kadın) 
Dostum M. sepetli bir motosiklet al

mıştı. Kendi motosikletin selesine oturu
yor. Karısını ()a sepete alıyor. Sabah e
vinden çıkıyor, akşama kadar ,ehir için
de, şehir dışında dolaşıyordu. 

Dostum M. orta yaşlı, oldukça yakışık· 
lı bir insandı. Kansı ise yüz elli kiloluk 
bir kartalozdu. Geçen akşam dostuma 
rasgeldim. Motosikleti bozulmuş, tamiır 

ettiriyordu .. 
- M., dedim, sana, bu motosiklet me

rakı nereden geldi? 

Dostum M. anlattı: 
- Geçende sinemaya gitmiştim. Film

de motosikletli b ir adam vardı. Karısını 
rnotosı1detın sepetine alınıştı. Yolda ru
ratle gidiyorlardı. Adam ben yaşta idi. 
Karısı da tıpkı benim kanma benziyor
du. A~am motos:kletile bir otomobilin 

~ Beğendim. ~eğil. kıy~~tini takdir 
1 
):anın~_an geçiyordu. Otomobilde fevka

ettım .. altı ay ıç.ınde, ondulasyan parası iade guzel bir genç kadın vardı. Tam oto
olarak ıberberine tam yüz lira ödedim de.. mobil motosikletin yanından geçerken 

* 
Dönü~te 

vindi: 
- Ne iyi, dedi, 

ben de ıgiderken otomobil kullanmayı 

öğrenirim; dönüşte ayrı ayrı otomobil· 

lerde buraya geliriz. 

* 
Parazit 

Kadın. radyonun düğmelerini dakika· 

larca çevirdikten m ~ @) 
sonra koca::ı-ına fr ~ J ·~· 
d" d"• ?) f fil\ ~ 0

~ ur:Hhayet İs~ ~··1 :~~~~~~ 
p~nyayı bulabil- · ~ti; ~!!JJ 
dım. 1 il, .._ 

- Nasıl? 

- Pek iyi değil! 

- Neye? 
- Öyrle ıparazit var ki... İspanya oldu .. 

ğunu anlayıncaya kadar akla karayı seç

tim. 

* 
Saç rengi 

- Karınızın saçları da san mı? 

- Bilmem! 
- Nasıl bilmez .. 

siniz? 
- Bugün öğle 

yemeğine eve git
medim. Hele ak
şama gideyim. O 
zaman görürüm. Saı'bahleyin ben evden 

çıkarken kmhmtrak.tı. 

yerden b r toz kalktı. Motosiklet te, oto
mobil de görünmez oldular. Bir dakika 
geçti geçmedi. Otomobili yeniden gör
düm. Motosikletteki kartaloz kadın oto
mobile gcçmi§, otomobildeki güzeller gö
zeli kadın da motosikletin sepetine otur
muştu. 

Dostum M. yüzüme baktı: 
- İşte ben de bu filmi seyrettikten 

sonra hemen bir motosiklet aldım ve ka
rımı sepetine oturtup gezdiriyorum. 

Baba., sen §imendijerimle oyn<ır1een, 

sigaranı bana ver de birkaç nefes çe
keyim. 

- Bm iki lf\izlü değilim. •• 
- Çok pkü.r, birini görmiye tahoM-
m.iU edemiJI01"Uo1'Rıl-

~ lt\ ~~~~ :\~~~: ...... 

Sarla 9 

Holivudun maceraperest kavgae1 ve 
serseri san'atkan: Victor Mac Laglen 

(,.-.. ·--·-· .. -·- -·---.. ·--... -....................... , 
~ Girmecliii yer, fGllflftac:lıiı ı. hlmamlffa. Polia olmuı, •İrklerde 
i bolu maçları yapıp dayalı. yemiı, altın tıl'ayıcılıiına plunııtu-. Bugün 
: İN Hollywoodda iSnh• gelenle lıaoıa edip ltc111•n herkese 
: tlaya}t almalıtadır. 

'-··········-· .. --·····---··--··-··········· .. ··-----··,---------------········ 

Sinemanın en JruVYetli ıah&iyetlerin
den biri olan Victor Mac Laglenl ha~.,. . ...,_. __ 

tasvir eyliyebilmek için behemehal met-
hur İngiliz muharriri Kiplingin kalemi Victor Mac La.glen Oei ayn filmde ayn 

ıazımdır, derler. Bu söz pek te yabana •· roller de 

tılmamalıdır. Bu san'atkarı seyredenler tuz üç y8fU1da idL Buna rağmen kafasına 
ve Kiplingin eserlerinin yabanC15ı olnu- bir şeyler ~mişti. 
yanlar muhakkak onun bu muharririn Tekrar boksörlüğe yazıldı. Gene mun• 
eserleri~den birinin ka~ama!1ı sanırlar. tazaman paraya tam.aan yumruklar yeyip 
San'atkarın hayatı tetkik edile<:ek olur- durdu. Bu yumruklar onda o kadar iı 
sa bu kanaat bir kat'iyete inkılib ed:r· bıraktı ki halk onu müdhiş bir asker, ya• 
Çünkü hayatı baştanbaşa maceralar ile b' d:ı..-~ - d B' ·· b' b ks . . . . man ır vvuŞÇU san ı. ır gun ır o 
doludur. Öyle maceralar ki bı: ~san ta· mübarezesinde yedinci ravundda yere düş 
rafından yaşanmış olduğuna guç manıl~. tü ve kalkamadı. Seyirciler içinde 
Vıctor Mac Laglenin hayatının vasü ıp.u- bir adam ayağa kalkarak bağırdı: 
meyyizi atılganlığıdır. O her şeye kızar. - Bu adam bana lazım ... Tam aradı • 
Fikirlerini, yanlış bile olsa, diğerlerinin ğ ı· 1 ı.m ıp ... 
fikirlerinden üstün tutar. O gün bugün.dür artık hiç boks maçı 
Şimdi macera dolu hayatını anlatalım: d T lilı .. k d' . -. yapma ı. a ona o gun en mı gos • 
On dört yaşında iken evınden kaçmıı- t d ' 

t 
er ı. 

tır Sebebi· Boerlere karşı ngilizler tara- On hıtab d d H l ' d · · . . a ı e en a aın o ıvo un eıı 
fından açılmış olan harbe iştiraktır. O 
tarihte babası Londranın şarkında oturan 
bir papazdı. Victorun yedi erkek kardeşi 
vardı. Hepsi de kendisi gibi iri yapılı. 
güçlü, kuvvetli çocuklardı. On dört ya· 
şında olduğu halde gönüllü olarak askere 
kabul edilişi vücudünün tıekemmülün
den dolayıdır. Cepheye gidişine kadar 
harb sona ermişti. Fakat Victor askerliği 

büyük prodüktörlerinden biri idi. O tip. 
te bir adam anyordu. 

Victor Mac Laglen hemen angaje e • 
dildi. 

Kendisine cThe Call of The Roadıo fil. 
minde rol verildi. Senelerden 1924 dil. Haf 
tada 300 dolar ile işe başlamıştı, nek mu· 
va!fak olamadı. Prodüktör onu bir ke .. 
nara bırakmıştı. Fakat bir rakibi onu 

terketmedi. Gün.?n birinde babası kışla f arkeyledi ve kendine çekti. • What Pri-
kumandanına muracaat ederek onu ter- ce Glorv f 'l . . . d. B f'lm b'" ı·· . . . . . k~ 'b • > ı mını çevır ı. u ı u un 
hıs ettırdı. Bır avukatın nezdıne tı 0 - du"nyad k b" "k b' "'h t k d · · ld o 1 . a pe uvu ır şo re azan ı ve 
larak yazıldı. Çabuk ışınden kovu u. - ycnı· b"ır k•rakte . b' . t _ . .. r, venı ır sıma yara mış 
nunla b ir türlü başa çıkamıyacagını an- oldu. Herkes onun ruhunu Ik b d 

b kı .. d g- k rar I a ıs vor u. 
lıyan ba ası uza ara gon erme e a H~rkes onu görm k · t· d B l 

td d 
.. d ·ıa· 0 d b"r e ıs ıyor u. azı an 

ve i. Kana aya .gon .. erı ı. ra 8
.. : · diyorlar ki: cO lbir şahsiyet yaratmadı. 

çiftliğe verildi. Bır gun Coboltta gumuş Yaratacak kudrette aktö d ~·1d· ~~bı• 
1 · · k fed'ld ' ğ" d h b d r e~ı ı, .... ' maden erının eş ı ı ın en a er ar b. tt d 0 k d ı Ş"h 

edıldı. Çıftlıği bırakarak oraya gıtmek u- biiliktir! 
. . . . . . .. 1 •r sure e oyna 1. a ar. 0 reti ta • 

zere yola çıktı. Yolda uzaklarda altın bu- .. . . 
lunduğunu haber aldı. Bu sefer gümüş B~ sozler doğru olabı~~r ... 
madenini terkederek altın madeninin pe- Vıctor Mac Laglen bugun 53 yaşındadır. 
şine düştü. Netice: Ne gümüşe, ne de al- Fakat gene gençliğ~ndeki Vi<'tordur o ..• 
tına kavuştu. Fakat bir at cambazhanesi Gene boks. gene gureş y;o~ar. 
müdürii ile karşılaştı. On beş dakik'i ring- Asker olmuştur. Askerlikten yalnız ü
te dayanabilecek sağlam bir adam aranı- niformayı bilir. O kadar. O da onu iste
yordu. Müracaat etti, kabul edildi. İ~ bul- mektedir. Para kazanıyor ya ... Kafi ona ... 
muştu . Şehirden şehire seyahat edip dur- Victor Mac La~len'in hayatının bi!" hu
du. Mükemmel güreş ve boks ö~rendi. susiyeti daha vardır. Hem de nev'i şah· 
Boksta nam kazanmağa bile muvaffak ol- sma münhasır bir hususiyet! 
du. Zenci boksör Jack Johnsona karşı al- Kanadada bulunduğu sıralarda Owcu 
tı ravund dayandı . Çok defa para muka· Sound şimendifer kumpanyası hesabına 
bilinde yenilirdi. Onun için esas gaye pa· bir müddet polislik yapmıştır. Fakat si
ra kazanmaktı. Bazı akşamlan on defa nirliliği yüzünden polislikte iken polis • 
nakavt olduğu vakidir. Bir arkadaşiie ler tarafından posta edilmesine ramak 
birlikte hem boks, hem güreş vapmak kR1mıştır. 
için Avustralya, H indistan. Garbi Afri- Bugün Victor Hollywoodda polislerden 
kayı arşınladı. Bundan sonra Hindistan- bir türlü yakasını sıyıramamaktadır. Taıı 
da bir • ihracenin muhafızlığına girdi. rının günil polis mahkemeleri huzurunda 
Sonra Afrikada çqban1ık, Melanezyada hesab vermektedir. Önüne gelen ~ahıs • 
balıkçılık yaptı. larla kavga eylemekte, onlara dayak at .. 

Bu arada zuhOr eden Umumi Harb mü- maktadır. 
nasebetile hemen aslrere yazıldı. Lan - Ve bundan da büyük b ir zevk duydu· 
draya gönderildi. Cepııeye sevkedilece • ğunu herkere söylemektedir. 
ğine Tra!algar Square gönüllU asker top. Los Angeleste Victor Mac La~len ırf 
lamağa başladı. Boyunıd:an. kuvvetinden ı:atına mahsus bir zabıta teşkilatı vücu -
istifade edilerek mükemmel ilancılık de getirmiştir. 
yaptırıldı. 563 gönü!Ul topladı. Derhal Bu te~k.il!ta dahil olanlann sayısı 300 
yüılbaşı oldu ve Irak oebheeine sevke - dür. Hepsi gayet şık. sırmalı üniformalar 
dildi. Fakat harb hatlanna gönderilme- giymektedirler. Bir de resmi bandolan 
di. vardır. 

Hat.hl Um\Dnl IOlla erdili vakit tam o- (Devamı 14 ncü sayfada) 



10 la,.ta 

Kadın, erkek, herku •• her Jllfla sa• 
bahlan aç karnına bir kahve kaıığı 

MAZON 
MEYVA TUZU 

almalıdır. 
SaDlı~nızan nazımıdır. 

Hazımsızlığı, mide 
yanmalarını 

giderir, hazımsızlıktan gelen DJ
kuuzlağu defeder, Mide ve Bar

Aklan bofaltarak 

-KAB 1zL1G1 
izale eder. 

Berlinde 3 sene kalemi ile 
geçinen bir Türk kadını 

(Ba.stm'Cfı ı m<i lflvfsd.3.J 
tifyesini ve o erklnıharbiyenin menfaat
lerini g&JJettiği büyük zirai .e büyük aa
nayicileri temsil ediyordu. 

Fakat, bu zümre Umumi Harbdeo ıoın
ra memlekette bütün itibarmı kaybet
mifti. Orrlara kendilerinden başka kimse 
inanmıyordu. 

İşte bunun için büyük sa.ııayiln bu ilk 
tefebbüsü pek kısa ömürlü ~ 

Von Papen kab·nesini. Von Schleiclıer 
kabinesi takib e\ti. 

Von Cohl€icher uzun zaman memleke
ti gölgeden idare etmiş olan oğlile sıkı 
C!ostluğunıd'an d<>layı ihtiyar Mareşal Hin
C!enb ı'"ga hulfıl etmiş ve bütün t.tekletini 
bilvasıta ona yaptırmış bulunan, Alman
ya siyasetinin gölgedeki milthif kuvvet-
1.erinden biri idi. O mütemadiyen Alman
yayı idare edecek bir büyük Reishtkonz
ler yaratmağı düşünmüştü. Fakat hiçbir 
kimse onun bu arzusuna uygun gelme

mi ti. 
Nihayet günün birinde ~isi ortaya 

çıkmak istedi. Fakat tıpkı bir kuklacı gi
bi ihtiraslarının iplerini çekerek insan
ları oynatmasını bilirdi ve tıpkı bir kuk
la sahneye çıkınca nasıl aktörlük ed! -
mezse o da öyle muvaffak olamadı. O
nun teşebbüsü orduya güven~n sola mey
yal bir diktatör kurmaktı. olmadı. 

Vie.sen. J. G. Farben endilstı'i ve il!h ... 
bftyük sanayi kuvvetleri için menfaatle
rini ~özetliyecek olan insanın yeni ve 
kuvvetli bir tip olmasını istiyorlardı. Ar· 
tık Herruklub'un monokullü baronlarına 
halkın inanmıyacağı muhakkaktı. Vay
mar Cümhuriveti halk için halkçılığı e
pey köklemiirmiştt. Ş1mdi lktıdar mev
kiine ~elecek olan insan hem halkı tem-
1111 ediyor görünmeli, hem de gitgid'e ge
mi azıya alan ve Ray~b yüz bilmem 
JCaç mebus veren komünizme karşı mil· 
11dele etmen idi. 

!Bunun için senelerdenbeıi bedbaht Al
pıanyanm dirilPceğini bir pevgamber gi
bi durmadn sövrven Hitler vardı. Hitler 
btr nakkaştı Hıılktan cıkmıcb. K'lrdu~u 

fırkanın ismi «Nasvonal Sosyalist Alman 
ame]P partisi> ismini ta~ıvordu . Hem ser
mayenin alcv,h"nde. hem Umumi Harb
aen sonra Almanvavı ez:mis olan ecnebi 
kuvvetk-rin alevh"nde idi. Üniforma ya
uğı kııllohğı Piin bütün milislerini pml 
pml Pİ\;direcek kadar büvilk 9el'rnave
da:rla,.dan bol mali vardım ~ören bu fır
lla, büvük sanııvie karsı bOvUk !lanayHn 
&ıünck> her~n biraz daha kıvranan es
nafı müdafaa ve himaye edeceğini söy
liiyordu. 

Uzun seneler yQk.c;uzluklar, i~izlikler, 

harb 'borçlan ve ilah. altında ezi.lmtı, ha· 
rab olmuş olan zavalll Almanlann t.çle
mnde birikmi<: olan hınçları da bir nok
taya tPksü ed;vo,.du: 

Yahudikrin üz<.>rine~ 
Alırıanynın. va1nız Almanvanın de~il, 

bilıtün dünva111n f<>laketine sebeb olan
ım- Ytıhudilernir iddiasını tasıvorlardı. 

Umnmi H:-rh· Almanlar kayıb mı et -
mişlerfl"r? KBh<ılıat Y:ı'hu<lilerind'it". 

fşs·,.rık mi Yardır! Kabahat Yahudil~
~ir! 

Rusvada kn-münizm mi h!kimdir? Ka
f)aıhat Yahud 010rindir 
Ter~nğ kıt, et pahalı mıdır? Kabı:ıhat 

Yahuınerind;r. 

AJmı:ınYad:ı .,,,kutu ııhlak mı vardı~ 

Kab hat Yahu·nerindir .. 

* 1 t bu s k" de ba lıyan Yahudi düş-
manı ·ı g·•gide nk af ediyordu. 

Y lnız Almanl r d ·u. kara saçlı. kara 
85zlü ecn b0 l r de h Ikın taşkın hareket
~ri maruz kalmamak için sokaklara "km ' cesaret edemiyorlardı. 

B n de kend" hesabıma bir kere böyle 
1rlr t hl ke geç rd"m. 

O a b
0

r a · am, tanıdığım bir ailede 
~ek yed kWn sonra, o sıralarda Ber
tnde bulunan bir Macar kan koca ile 
birlikte evden çıktık. Üçümüz de müfte
llll'k lisan olarak, almanca ve kansızca bl
·~rduk. 

SON POSTA 

Ağızdaki tabızhk •• fena kokuyu 
bale eder. Faıla yemekten sonra 

Kam tamye eder, Yarla •• 

basurun tedavisine 
kuvvetli .urette rardım eder. 
Hiçbir mümuil mlbtahzarla 

MiDE 
n YDcudunazda hluettiğinls 

Ağırlığı 
kıyas kabul etmeı. 

derhal hafifletir. 
MAZON ilim HOROZ markasına 

dikkat 

Muhtemel bir Avrupa harbi karşısmda 
Amerikanrn vaziyeti 

Dr. A. KUTiEL 
Galata Topçular Caddesi No. 48 

ZAYİ - Sıvasın B:ıfik kazası TaVf&Dll 
Artık Birleşik Amerlkanın müstak· köJündenlm. Nüfua, aakert vealkamı zaJi et--

bel bir harbde hangi tarana beraber tlm. Yenlslnl alacağımdan esldaln1n hükJDI 
olaca~ meselesini tedkik kalır ki bu yoktur. Sadık Çanknn 

da aşikardır; yani Amerika İngiliz ve 
Fransızlann tarafında bulunacaktır. 
Fakat bunun sebebi, demokratlık veya 
totaliter sistem aleyhtarlı~ değildir; 
Bi~eşik Amerikanın, bilhassa Uzaı1t 
Şarkta, batı ve cenU'b pasifikte İngiliz 
ve Fransızlarınkilerile müşterek olan 
ve bugün ayni clhetlerde ayni tehlike 
ve sebeblede tehdide marm; bulunan 
menfaatleridir. Bu müşterek menfaat-

ZENITH 
En eski ve balıbaı.ırrla en 
mntekftmil ve dOnynnın her 
tarafında en fazla aranan 
radyodur. Yalnız Beyoğlun
da BAKER Mağazalannda 

88blmaktadır. 

ler Çllfde ve bütan uzak dolu IUlaruı· ~---------" 
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Vali dün Şehir Meclisinde yapılacak işleri anlattl 
( Baştarafı 1 inci sayfada) 

Hük!nnetin İstanbulun iman ile ya
kmdan meşgul bulunduğum şehir 
tnümessillerine tebşir eden LUtfi Kır. 
dar nutkuna şöyle devam etmiştir: 

- Medeni şehirlerde su sarfiyatı zi
Yade olduğu halde bizde azdır. Su şe
bekesinin ıslahına çalışılmaktadır. 

Su işleri 

Alınan tertibat, su mi'ktarının nüfus 
başına hiç olmazsa 1 5 O litre olmak ü
zere 120,000 metre mikabına çıkanı -
ınası merkez.indedir. 

Terkosun alındığı 'tarilılen ibu~üne 
kada.r şebekenin ıslah ve takviyesi i -
Çin 3 milyon lira sarfedilmiştir. Daha 
S milyon liraya ihtiyac görülmek -
tedır. fstcınbulun diğer sahalannm su 
fhtiyacı da nazarı dikkate alınırsa ve 
ıneselA: Adalara, Bakırköyüne de ve -
rilmesi lazun gelen sular düşünülürse 
bu ihtiyacın 1 O milyon liraya kadar çı
kacağı görüiür. 

Temizlik işleri 

1938 bütçesinde tanzifat vergisi 360 
bin lira olarak göründüğü halde gene 
bu bOtçeyP göre bu uğurda sarf w ih
tiyanna mecbur kalınan masraf 4-45 
bin lira.dır. 

Binaenaleyh, şehri daha temiz, da -
ha sıhhi bir hale getirebilmek için bu 
\l~ sarf ve ihtiyar olunan masra· 
fı tam.amile almak ve aldığı gibi ma -
halline s<trfetmek e:n evvel düşünül • 
lllesi lbım gelen iş1erdendir. 

Tenvirat işleri 

Bugün fst;:ınbu1 şehir hududu dahi
linde muhtelif vo!tlarda cem'an 4688 
l&nıba yakılmaktadır. Tenvirat için pa· 
l'a~z yak:lanlar hariç olduğu halde 
260,000 lira masraf ihtiyar edilmekte 
Olınasına VP buna mukabil 2 t 0.000 li
ra ~im a lınma~ına göre bE'lediyemiz 
tenvirat icinde de tanzifat işi gibi geri 
bulunmaktadır. 

Tanzifa~ resmi hakkındaki tetkikle • 
rirnb: bu resme de şamil olmakla be -
ra~r dii!er taraftan elektrik idaresin· 
ce de ~ehrirı umumi 1envirat lambala
rı sarfivat bedellerinde tenzilat yap • 
hnnaJt ·i~in te~ebbüste bulunulacaktır. 
Böylelikle her iki ceoheden ~ İstan -
bulda fenersiz sokak bırakmamak için 
Çalışılacaktır. 

latimlAk ve imar işleri 
İstanbul1111 umran itibarile çok geri 

-«alnı~ bir ~ehir olduğunu biliyor ve 
görnyoru?.. Bu gcrilijre plansızlık, pa -
l'asızlık 9f'bebivet vcrdii?i kadar istim -
lAk usulünün .. bozukluihlnun da bun • 
da Amil olduğu ~iiphesizdir. Şükranla 
görülüyor ki hükumetçe 934 tarihinde 
Yeni bir istimlak kanunu çıkarılmış ve 
belediyece şehrin planı yapılması için 
bir nıütehassısla angaje olunarak bir 
hayli işler yapılmıştır. Su kadar ki E
llıinönünne yap:Jan istim!Ak işleri mez 
klir kanunda, aranılan ve iste -
nilen sürate ve kestirme yollardan git
mekle kıSll1€n maniler ihdas etmiş ol
duğunu f;Ördilk. Hem halkın, hem de 
Onlann müşterek bir evi demek olan 
belediyenin mütesaviyen ve müteka -
hilen haklannı koruyarak istimlak i -
tini .nisbeten az zamanda neticelendi • 
recek ve tebliızat usulünü sadelesti -
l'ecek yol!~m gösteren bir layiha ha -
Zlrladık. 

Sıhhat işleri 

Hastaneler üzerinde duran Vali bura 
lardaki vrıtak ncied:nin co§'altılacağını 
bildirmiş ve sözlerine şö··1 e devam et. 
llıişttr: 

İstanbu'u'l ~ıhhi ihtiyacJan konusu
lurken son zamanlarda vücudünü şid
~?tle his~ettiren Sanatoryorn üzerinde 

1raz durmcık zaruretindeyiz. 
İstanbuld;ı hükumete, cemiyetlere 

\re hususi teşekküllere aid birkaç sa -
natorftlm vardır. Bu sanatocyom~ara 
~led~yeyc mensub hastalann kabulü 
tn yapılan 20 b;n liralık maddi yar
b l?n. fle bir kısım hastalanrnızı yatıra-
~kteviz. 
Bununla beraber veremli hastalan

:rtı.ııı:n yatsk bulamamak yüzünden 
Çekınekte olduklan ıztırablan gördük
çe bu husustaki ihtiyacın ne kadar 
:Üınkünse o kadar önlenmesi yolun. 
_akı zarureti takdir etmemek elden gel 
&•ıeı. 

ııaB!naenrıleyh şehir için ayrı bir sa -
'-n toryorn yaptırmak, Cerrahpaşa has-

estne de veremliler için aynlan ye-

re yatak ilam etmek en büyük emel -
lerimizden biridir. 

İstanbul hastaneler masrafına me -
dar olmak üzere geçen sene -400,000 
lira yardım eden hükumetimizden bu 
sene de yüksek y.ardı.ın1.arım temine 
çalışacağız.> 

Bundan sonra mezarlıklar meselesi
ne geçen Vali, Asri Mezarlıktan ba~ka 
EdirnekapJ, Topkapı ve Üsküdaroa bi
rer büyük mezarlık yapılacağını, ce -
naze nakliyf' işlerinin lSlah olunacağını 
bildirmiş. Üsküdarla Haydarpaşa ara -
sındaki arazinin ağaçlanacğını ve bila -
hare her tarafa yeniden ağaç dikilece
ğini söylemi~, sözlerine şöyle devam et
miştir: 

c:- İlkokul vaziyetini tetkik ettim. 
Birçok1an harabdır. Yenilerini yaptı· 
raca~'lZ.> 

Belediye varidab "asıl arttırılacıık? 
Bundan sonra belediyenin varidatı -

nı anlatmış ve belediye varidatının ço
ğalb.labi1mesi 'için neler yapıJacağmıı 
izaha geçmiş ve demiştir ki: 

-Benim kanaatime göre, belediyenjn 
nara ihtiyacı dört suretle tayin oluna
bilir. 

1 - Btıgün kanunen almağa salahi • 
yetli bulunduğu vergileri iyi tahakkuk 
ve vaktinde tamamen tahsil edebile • 
cek imkAnlan hazırlamak. 

2 - Uzun vadeli ve niıföeten az fa • 
izli bir istikraz yapmak. 

3 - Halka ağır gelmiyecek bazı va
rioat membaları bulmak ve bunun için 
de belediye vergi ve resimleri kanu. 
nunda tadilat ve ilaveler yaptırmak. 

4 -- Hükumetten yardım istemek. 
Halbukı bu tahakkuktan değilse bi • 

le ona valçın bir derecede tahsil edil-. . 
mesi lazımdır. 

Belediye hesab işleri teşkiUtı ıslah 
edilecek, menmrlarr. bir kul'! açılacak -
tır.> 

Yeni varidat kayn2klan 
fstikraı işini ele alan Vali, bu işte 

hükfımetin vüksek müzaharetinin şart 
olduğunu tebarüz ettirmiş, halka ağır 
gelmiyecek varidat membalan etra • 
fında şun1an söy lerniştir: 

- Yeni belediye vergi ve resimle
ri kanunu yapmağ: esasen hükfunet 4, 
S senedenlx:ri ~ürunekt.edir. 

935 te Ankarada toplanan belediye. 
ler kongresi de bunu ehemmiyetle is -
temiş olduğu için bir proje hazırlamış 
ve başkaca ikinci bir muaddel projenin 
de yapılm1s olduğunu gördüm. İstan • 
'Dul beledhesinin de aynca -4 sene ev
vel bir teklif ve taleb;ne muttali ol -
dum. 

Tetkik ve mi.Haleamı bildirmek üze
re bütün bu projeleri hususi surette ve
kaletten aldtm. Bunlar üzerinde yap • 
makta olduğum tetkikat ve mütalea -
!Lanmı yakırıda arzedece~. Vaıtdat 
membaını artımak için diğer ecnebi şe
hirler belediye varidat kaynaklannı da 
esaslı surette tetkik ettireceğim. Bun
dan b1,1ska varidat kaynaklanndan ve 
mese13 kanunun vermiş olduğu sall -
hivete istinAden bazı tarifelerde ufak. 
tefek tadilat yapmakla belediye vari -
datmda yanm milyon ve bilhassa yol 
tahakkukıüındaki aksaklık ve noksan-

420 bin metre murabbaı bir yeri işgal 
etmektedir. Bunun y~nız 1 mflyon 
700 hın metre murabbaı parke ile dö
şelidir. Ve bunlann da çoğu bilhassa 
tramvay geçen yollardır. Mukavele i -
cabınca t 5 metre genişliğindeki yolu 
parke ile döşerneğe ve bozuldukça ta • 
mir etmeğe tramvay idaresi mecbur • 
dur. Ü5t tarafı toprak veya ayni ma -
hiyette bulunan Arnnvudkaldınm.ı cin
sindendir. 

Bir metrE> murabbaı parkenin 5 - 6 
liraya mal olabildiği fen heyetince tes
bit edilmiıs olmAsına göre kald'ırunsız 
kalan 8 milyon 720 bin metre munb
bm S<lhavı narkeve cevirebilmek için 
asızarl bir he.::abl; 41 milyon 600 bin 
lira ~a ihtiyac bulundueu anlaşılır. As. 
falt vo11arın da beher metre murabbaı 
3 - 5. 5 lira va mal olmaktadır. İ! -
tanbu1un bütün sokaklannı asfalt ya~ 
mak lazım !!el~ bu hesaba · e-öre -43 
milyon raddesinde bir meblağa ihti • 
yac bu1un~ca~ da tabiidir. 

Bununla beraber belediyenin alell • 
de v<ıridatile yeni olarak t 50 bin lira 
raddesinde bir macrafia kaldırımsıı: en 
bozuk yerlerde tamirat ve inşaat yap -
mağa başlaoık. Bundan böyle de pro
gram dairec:inde en bil"lınd. iş olarak 
buna devrun edece~iz. 
La~ımlar tamir edilecek ve yeniden 

fennt ve ınhh! kanalizasyon yapılacak
tır. 

Şehrin kanali:ı:aayo"una 
200 milyon lira IAzım 

Her ne kadar elde kat, bir keşi.fna. 
me yoksa da şehrin valnız İstanbul kıs 
mım yani surlu dahilinin kanalizas • 
yonunun yapılan saha ile yapılınıyan 
sahanın !YLc;bet.'leri gözönüne getirilir
se en aşağı bir tahminle 100 milyon li
raya, şehrin Beyoğlu ve Anadolu ci • 
betleri de hesaba katılır98 kanalizas
yonunun umumt masrafı 200 milyon
dan a~ağı düşmiyeceği zan ve tahmin 
edilebilir. 

Yapılacak diğer İfler 

Bundan sonra Vali, yeni belediye bi 
nasmın pek yakında yapılacağını, Be
yazııd, Tak.c:i:mde birer tiyatro binası 
inşa edileceğini, ı 'UUma mahsus bi • 
na.lar vücude get;ir-Jeceğini, stadyam 
ve çocuk bahçeJe~jne kaVUıŞUilacağını 
tebşir etmiş, şehirde silt ve ekmek 14 -
lerini!'l ıslah olunacağını bildirmif, u • 
cuzluk temirVi için her :fedakArtıktan 
çekinilmiy~ceğini ileri sürmüş ve IÖz· 
}erini .ışöyle bitirmi~tir: 

c- Nisan devresinde biltçeyi muh -
terem heyet'rize takdim ederken bü
tün bu mevzuları rakamlara temas et
mek suretile tekrar ele a lacağrlnı ar
zeder ve muhterem heyetinize çalış • 
malannda muvaffakivetler dilerim.> 

Bundan sonra biI'Ç()k hatibler ~z 
söylemiş, Valinin vadettikleri şeylerin 
tahakkuku için beraber çalı~acaklan -
nı bildirmişlerdir. Şehir Meclisi Per
cem be günü toplanmak üzere dalı! -
mıştır. 

-------------------
İngiliz - Fransız 

. tesanodu 
lar i1.ale ve telrui edilmek suretile şim (Baştarafı ı inci 8aufacfa) 
diye 1kad;ır tahakkuk harici kaldıfu ka- - Bana gelen haberlere göre, Jl'ran. 
naatine v~nlan 33,000 kadar mükele- sa Hariciye Nazın Bone, 26 Kanunu -
f'n de dah:li teklif edilmesi suretile tak sanidc meb'usan mec1isindeki beya -
riben 200 bin 1ira daha temin edi1ece • natındıt c:tki memleketin de dahil ola
ğini umrrıak•avız. Bundan ba~ka arazi cağı bir harb takdirinde Fransanın bü .. 
tahririnin 919 senesinde tatbiki im • tün kuvvetleri nası! İngilterenin emri
kanı hac;ıl olduğu takdirde bu vergiden ne amade ise, İngilterenin bütün kllv
de 100 bin lira bir tezayüdü tahmin vetlerinin de Fransanın emrine lmade 
edilC'bılir olacağmı> bildirmiştir. 
~--hirin şer~finl yr-kııelte<"f!'k işler Bu 'beyımat İngiliz hükfımetinin no'k 
Hükfunetin yapaca~ yardımı da va. tai na~l'ma t.am surette mutabıktır. 

ridat gelirmiyen, fakat şehri süsliyen Şimdiden istikbaldP önümüze çıkabi -
ve İstanbul halkının şerefini yüksel - Jecek her tür'Jü ihtimalleri taMlAti'le 
ten işlere vP meselfı belediye binasına, tetkik etmek imkAnsızdır. Fakat tura· 
Şehir Tiy'ltrosuna, Konservatuar, yol sını sarih surette bildirebilirim: 
meydan açılmasına ve açılan yollarla Fna.nsa ile memleketimizi 'lltıbirine 
meydanla'!"ın inşa ve imanna ve kana- bağlayan menfaatler tesanüdü o de -
lizasvona hnsir ve tahsis etmek zaruri- recededir ki, Fransanm hayatt menfa -
dir. İşte b'J 4 yerden beklenen varidat atlerine nP.reden gelirse gelsin yapıl -
temin edilir ve Belediyenin bugünkü lacak her tehdid derhal mecburl su -
varidatı da hiç olmazsa 1 O milyon li • rette memleketimizin if birliğini hare
raya çıkarılırsa burada iş görmek im • kete getireooktir. 
kanı elde edilmiş olur. Londra, 6 (A.A.) - Muhtelif işçi 

Şehrin yollan için 43 milyon partisi reisi Attlee bugün Manchesteter 
liraya ihtiya .. Tar de söylediği bir nutukta hlik!imetin si-

İstanbulun şehir huduclı T~~indeki yasetine şiddetle hücum ederek. yatış
meskOn sahalarında şehir ırehberine tırmak faaliyetinin bir siyaset değil 
gôre 6214 sokak bulunmakta v~ bu so· bir mutavaat hattı hareketinden iberet 
kaklar tetkikatıma g6re 1 O milyon olduğunu söylemiştir. 

- Sufa 11 

Cümhuriyetçilerin 200 bin kişilik 
ordusu dün Fransa hududundan geçti 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

lan BarsE>lon hükfunetinin bütün aza
lan, Başvekil Negrin ve Hariciye Na -
zın Delvayo de dahil olduğu halde, 
Fransız topraklarına iltica etmişler • 
dir. Eski Bask Cümhurreisi Aguir ve 
diğer eskı nazırlar da Parise gitmiş -
lerdir. 
Fransız makamları, d'ii!er mülteci .. 

lere olduğ'u gibi bu nazırlara da hüsnü 
kabu1 !1ösVermekle iberabe.r, F1ran'sız 
topraklannda bir hükumet sıfatile fa
a,1iyeUe bı.ı1unrunıyac.aklanhı kenkli • 
!erine bild1rmi~tir. 

Ciimhuriyetçilerin, harbi terk veya 
devam etımek hususunda ne gibi bir ka
rar ittihaz edec~kleri henüz belli de -
ğildir. Bu hususta. nazırlar arasında 

ihtilaf mevcud olduğu anlaşılmakta • 
dır. 

Genera 1 Franko nezdinde, bir sullı 
akdi icin teşebbfü; yapılmıs olduıtu söy. 
lenmekte ise de bunu teyid eden malt1-
mat a lınamamı~tır. 

Fmnsız hududunda görüşmeler 
Diğer taraftan Haridye Nazın Del -

vayo. Fransız hududunda, Perpingan
da, Cümhurlyetci İspanya nezdindeki 
fn~liz ve Fransız elçilerile dün ve bu
gUn uzun mftzakerelerde bulunmuş • 
tur. Bu nıilzakereler esnasında. Gene
ral Franko ile bir anlaşma imkAnmın 
arastınlrnı' olduğu tahmin edilmek -
tedir. 

Negrin. f!q)llnyaya döndü 
Bumin, gere'k Başvekil Ne~n,in. ge.. 

rek HariciyP Nazın Delvayo'nun P'ran
sadan tekrar İspanyaya geçtikleri. bil
dirilmektedir. 

Londra ve Pariste 
İspanv~daki vazivetin inkisafını ya

klndan takib e<ien Londra ve Paris hü
kt1~t1eri de daim! surette sıkı temas 
hal indedirl~r. 
Fransız sPflri Korben. bugün tekrar 

Haricive Nazın Lord Halifaksı ziyaret 
etmi:ş ~e f soanyadaki son vaziyet hak
'kmda uzunbovlu E!Örüşmüstür. Gerek 
Lonidra. gıe~k Paıis hükfune~erl:, 
Frankistlerle cümhuriyet~iler arasında 
bir anlasma temin etmek üzere daima 
tavassuta hazır bulunuvorlar. 

F"'nkn, 9111h tekftfini ttddmni, 
Paris 6 ( A.A.) - Epoque gazetesi 

su malum~t! vermektedir. 
· General Franko Cümhuriye~ fs • 
panya Başvekili Negrin tarafından ya
pılan sulh teklifine menfi cevab ver -
miştir. Franko bilhassa bir plebisit ya
pllmasını tazammun eden ikinci fıkra· 
yı reddetmi~ 'ft mutlak surette hü~ • 
metin teslim olmasını istemiştir. 

F:ıınko'nun bu red cevabı İn~ltere 
elçisi tarafından Cumartesi ö~Jeden 
sonra İspanya hükt1rnetine bildi.ril -
rniştir. Derhal kabine toplanmış Te bu 
topıantıda yalnı2 ııazırfar değtl 
cümhuriyetçi İspanyanın bütün ricali 
de hazır bulunmuştur. Siddectli ihti -
1Aflar başg~stermiş ve hükfunet erki
nı arasınd!l hakikt bir ikilik hasıl ol
muştur. 

Başvek;l Negrin ile Hariciye NaZ1n 
Delvayo te~lim olmağa şiddetle muha
lefet göstermişerdir. 

Mfkadeleye devam 
Perthous 6 ( A.A.) - Fransa ya geç

miş olan t~panya hükfunet erkAnı mü
cadeleye devam etmek üzere İspanya. 
nın merkez mmtakasma gidecektir. 

FranSRya iltica eden ilk müfreze 
Perthous 6 - Bu sabah saat -4,35 te 

Cümhurivetçi!~re mensub ilk müfreze 
Fransız hududuna gelmiş ve silAhlan 
alındıktan sonra Fransız topraklarına 
alınmıştır. Bu müfreze. asayişi temine 
memur bir süv3ri bölüğüdür. Bu müf
rezeyi bir müddet sonra diğerleri ta -
kibe başlamıştır. Şimdi İspanyol as -
kerleri ellerinden siıahlan alındtktan 

scmr2 fasılasız hududu ~yof ar. 
200 bin ordu Fransaya ~yto~ 
Saat 7,-45 te hudud tamamile açıl -

mıştı ve mülteci kafileleri yavaş ya .. 
vaş geçiyorlardı. Askerlerin miktan 
saat geçtikçf> artmaktadır. Bunlnn si
lAhln hudud civarında tepeler teşkil 
etmektedir. Kadın, çocuk ve yarah do
lu birçok kamyonlar, otomobiller, her 
cinsten arabalar, yorgunluktan bitkin 
bir hale gelmiş olan halkın arasından 
kendileri~ yol açmaktadırlar. 

Bütün yoJlarda yeni mülteciler, Fran 
sa hududuna doğru ilerlemektedirler. 

Sayısı 200 bin kişi tahmin edilen 
Cümhuriyet ordusunun, Frankistlerill 
piştarlan önünde ric'at etmekte olau 
mu:n.ta~aro cüzütarn'.lan mütem:adtyerı 
hududu geçmektedirler. Her saat başı 
5 - 6 bin kişinin geçtiği tesbit edilmif< 
tir. 

İtalyan kıt'ısı geri almdı 
Bur.gos 6 - Frankistlerin, Fransız hu ,. 

duduna yakın mühim bir şehir olan ~ 
d'Urgel'i işgal etmiş olduklan haber n.. 
rilmektedir. Bu münasebetle General 
Franko, Katalonyada bulunan yegln41 
İtalyan kıt'asınm geri alındığını ~ 
saya bildınniştir. 

İngiltere Frankoya istikraz 
teklif ediyor 

Londra 6 (A.A.) - İyi malfunat al • 
makta olan bir membadan bildirildiğine 
göre Hodgson, bazı siyasi ve ıktısadi §ad 
lar dahilinde İngiltere tarafından l"raar 
koya bir istikraz teklifınde bulunmak • 
zere İspanyaya gidecektir. 

Roma da 
Roma 6 (A.A.) - İspanyol cümhurl ~ 

yetçilerinin Katalonyada uğramış old~ 
lan hezimet hakkında mütalealar serde • 
den Resto Del Carlino, yazıyor: 

cHabeşistan harbi. İtalya tarafıru:lan &l 
millete karşı kazanılmış bir zafer oldu.IG 
gibi İspanya harbi de İtalyanın Fransa,.. 
karşı kazanmış olduğu bir zaferdir. Vt 
Koraika. Tunus, Nis, Savoie, Djibuti ft 
Süveyş gibi halli lazım eski meselete. 
mevcud olduğu zaman kaybedilmiş harf9ır 
ler daha ziyade pahalıya malolur. 

Pari.s, gayri meşru surette elde et:mfl 
olduğu yerleri müdafaa için Londraımr 
tesanüdünü ileri sürmektedir. Fabl 
Çemberlaynin basiretli hükumeti, İngl • 
liz milletini ve imparatorluğunu arbe ~ 
deye sokarak İtalya tarafından teşebbaa 
edilmiş olan cesurane mesai birliği eseri. 
nl kendi elile imha etmeği acaba istiyer 
cek midir? İngiltereye bu suali soruyo • 
ruz. 

F ransaya karşı 
Roma 6 (A.A.) - Popolo di Roma,&. 

rikanm bir haritasını neşretmiştir. Bu haııı 
rita. Alman metalibatmı göstermekte ft 
Fransız Somali.sinin hududunu ortadan 
kaldırarak burayı Eritre ve Habeşistan& 
idhal etmektedir. 

Vugoslavyada yeni 
kabine işe başladı 

(B<ı§tarafı 1 inci sayfada) 
Beşliç, Maliye nazırı: İıvon Daritişiç, İç • 
timal Muavenet nazın: Miloje Rajako -
viç, Beden terbiyesi nazırı: Curo Çezo • 
viç, Devlet bakanı: Brankemiljuş. 

(A.A.) 
Vreme pzetesl disa'- edildi 
Belgrad e (A.A.) - Vreme gazete.slnbl 

bugünkü nüshası daha matbaada ikm 
müsadere olunmuştur. Vreme eski b(l • 
kfunetin gazetesi idi. Müsadere eski b• 
vekil Stoyadinoviçin radikal partisi par • 
llmento grupundaki beyanatının neşriM 
at!olunınaktadır. 

Belgrad 6 (A.A.) - Yeni kabinede 11 
Sırb, jki Müslüman, iki Slovak ve il! 
Hırvat vardır. Bu sabah tahlif edilmiş °' 
lan yeni kabineye eski kabine azasmdala 
yalnız 7 kişi dahildir. 

Yeni başvekil, Sırblarla Hırvatlar a • 
rasında tam ve nihai bir itillf elde et ııı 

.ır.ek maksadile Maçek ile teşı·iki metai1'1 
amade olduğunu beyan etnüştir. 

Sözün Kısası 
(Baştarafı 2 nci sayfada) 

Bu mülevves havanın bu türlü esip. -. 
miz ruhları boyuna zehirlemesine mil • 
saade etmfyelim. Türkiye cümhuriyetlnlll 
ikinci şehrinde Bizans ruhunu hortlata • 
rnayız. Bulanık .suda balık avlamak il • 
tiyenlerin bu arık fazilet muhitinde M 
o 1Uyu, ne de o balığı bulamıyacaklall 

reddedilmez bir hakikat olmuıtur! 
E. Talu 

Ostundagm muhakr ... 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ınnumi heyetince nakzedildiğinden J 
Mart Cuma günü gene Temyiz 4 üncG 
umum ceza dah esinde davaya tekraı 
bakılacaktJr Bu hususta alakalılara 
tebligat yapılınak üzeredir. 
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Deniz ve denizcilik 
(BCl§tarafı 8 inci sayfada) 

İkinci grup 30 gemiden ibarettir. Üssü 
Tarante'dadır. 

icab eder. Bu kruvazörler 10.000 tonluk· 
tur. Bunlara da 10 hafif kruvazör ile 36 
destroyer, bir tayyare ana gemisi, 13 mu
avin gemiyi ilave eylemelidir. h .. 111111m111 .. nn111nm11111111n11111mmnıuuuuı .. nnlh. yazan : Üçüncü grup 15 gemiden ibarettir. Üs

sü Messina'dadır. 1938 programına nazaran 260.000 ton• 
luk yeni gemiler inşa edilmektedir. Bun· 
lann inşası ikmal edildikten sonra. yani 
1940 senesi sonunda yahud 1941 senesinin 
ilk aylarında İtalyanın bahri kuvveti fU 
gemilerden teşekkül edecektir: 

Cenan uzandığı sedirde doğrularak si
garasının külünü silkti. Abajurdan süzü
len kızıl ışıkların altında neş'e kıvılcım· 
larile tutuşan gözlerinde öldürücü bır 
.güzellik vardı. Sonbaharını yaşayan bu 
kadın çehresi tazeliğini ta:mamile muha
faza etmekteydi ve bır ona sonsuz bir if
tihar veriyordu. Şimdiye kadar bütün 1s
teklerlnde muvaffak olmuştu ve oluyor
du. Kendi tabiriyle baştanbaşa muvaffa
kiyetler.le dolu hayatını sigarasının du
manlarını seyrederek dür.inüyordu. 

- Boşu boşuna üzülm~şüm. diye söy
lendi. Yenemiyeceğimi zannettiğim Ke
mal de nihayet karşımda mağUlb oldu. 

bir istikbalin ona derin ıztırab uçurum
lan hazırladığından bihaber müsterih bir 
halde haşını yumuşak yastıklara koya
rak rahat uykusuna dalmıştı. 

Dördüncü grup 5 gemide11. ibarettir. 
Üssü Napoli'<ledir. 

Bu taksimattan anlaşıldığına göre 80 
denizaltı gemisinden takriben 50 si Sicil
ya ile Tunus arasında bulunmaktadır. 

Aylardanberi kendisine lakayd davra· 
nan bu genç adam bundan sonra tama
mile onundu. Bunu düşünmek bile Ce
nanı derin bir sevince sürüklüyordu. Ke
mcili seviyor muydu? O hiç kimseyi sev· 
memişti ki Kemali sevsin ... Et ve kemik
ten ibaret olan ruhsuz varlığı sathi gü
zelliği altında iğrenç duygularla dolu bir 

Bunu takib eden günlerde genç karlın 
babasının, annesinin ve kardeşlerinin a
rasın.da yeşil bahçelerde, tarlalarda gü
lüp oynarken kocası (Kemal) bütün ben
liğini Cenanın iğrenç ellerine teslim et
miş bulunuyordu. Kartı.sının seyahati 
genç adamın tereddiidler içinde boğulan 
hislerine kat'i ıbir istikamet vermişti. İlle 

Bugün İtalya dünyanın en büyük de
nizaltı filosuna malik bulunmaktadır. A
miral Duccinin ~yanatına göre harb es
nasında bu kuvvetin ancak üçte biri fii
len iş .göreeek halde bulunacaktır. Ami
ralin sözü doğru olabilir. Ancak haroin 
müteakib aylannda .. har<bin ilk ayların
da hizmette bulunacak denizaltılarının 

sayısı herhalde fazla olacaktır. 

8 zırhlı. 9 ağır kruvazör, 15 hafif kru· 
vazör, 86 destroyer, 65 torpito, 130 de
nizaltısı, 1 tayyare ana gemisi, 75 torpil 
endaht gemisi. 

Bu 75 torpil endaht gemileri hakkında 
nazan dikkati celbederim. Çünkü he: bi
rı 20 tonluktur, bunlardan biri geçenler
de dört rökor birden kı~ır. 

kalb taşıyordu. * anlarda Seherin ince ve temiz hayali kar-Henüz 18 yaşında bir genç kız iken onu 
sütevazı bir maliye memuru ile evlen
dirmişlerdi. Nazım elinden geldiği kadar 
ça:Jıştığı halde bu, güzelliği ile mağrur 
muhteris kızı memnun edememişti. Kü
.çüklüğünıdenbcri rüyaları zenginlik ve 
Uıtişam olan Cenan Nazımla ancak iiç se
ne yaşayabildi. Bu üç sene içinde bir kız 
çocuğu olmuştu. Fakat günahkar anne 
zengin bir tüccarla yuvasından uzaklara 
kaçarken bu masum yavrunun ağlayış
larını duymamıştı. Onun gözyaşları, hıç
kırıkları genç kadına servet ve ihtişam 
vadeden istikbalin rüyaları önünde sön
müş. boğulmuşlardı. 

Senelerce Avrupada dolaştıktan sonra 
y.eni 6oocasile İstanbula dönen Cenan bi
çare Nazımı belk'.i hatırlamıyordu bil~ ... 
Genç kadın artık istediği hayatı bulmuş
tu. Işıklı salonlarda şık elbiselerle dnla
şıyor. berkesin takdir nazarlarını üst~n
de topluyordu. Göz kamaştıracak kadar 
,Uzeldi, §lk:tı. Bütün erkekler, hatta ka
dınlar bile onun güzelliğini inkir ede
miyorhrdı. Kusur arayan gözler uzun 
tetkiklerinden blr netice çıkaramıyorlar
dı. 

Seneler geçi'Yor, fa.kat zaman onun 
gençliğini, tazeliğini hırpalamıyordu. Ko
cası Bay Tahir ise gün.den güne çökmek
tıe idi. Artık karısının çılgınca eğlence le
rlne gezmelerine ~'tirak edemiyordu. 
Gen~ kadın Mçbir yerde eksik deği.ldi. 
Yazın motör gezintileri, mehtab safalan, 
kışın çaylar, balolar tertib ediyor, salon· 
ları §Ik ve neş'eli bir kalabalıkla dolup 
ıboşalıyordu. 

Çok geçmOOen Bay Tahir ölmüştü ve 
Cenan muazzam bir servete sahib olarak 
17 yaşında dul kalmıştı. Servet ve gü
:.ell1ği etrafına birçok kimselerin toplan
masına sebeb oldu. Fakat o artık evlen
mek ?stemiyordu. Esasen hayatında dai
ma beğenilmek ve !herkesten üstün olmak 
,gayesinden başka bir gaye mevcud de
lildi. 
Aynayı eline alarak kendini uzun uzun 

!hazla seyretti. Dudaklarında muzaffer 
-bfr gfi'Hişün izleri vardı. 

Soa Postama edebi romaıu: 47 

- Babacığım . .anr"ciğim, sizleri n'! ka- şısına -dikildiği halde artık Cenanın var-
dar göreceğim gelmişti bilseniz. Jığı bu hayali öldürmeğe yetiyordu. Yu-

Scher babasının artık buruşmağa yüz muşak kadife koltuklara gömülü karşı
tutan yumuşak yanaklarını öpüyordu. lıklı otururlarken daha üç dört gün ev-
Son.ra annesine döndü: vel o koltukta Seherin oturmuş olduğu-

- Anneciğim! nu artık hatırlamıyordu bile... Küçük 
Anne, kız kucaklaşırken babasının göz- evlerinin masum saadetlerine sahne olan 

terindeki ılık yaşlar yanaklarına doğru nefti salonunun her köşesi şimdi bir aile 
yuvarlanıyordu. Seherin bu kadına anne faciasının iz.lerile çizgilenmişti. 
diye candan sanlışı adamcağızı öyle de- Kemal yüzünü pencereye döndürerek 
rinden sarmıştı ki.. güneşin Marmarayı kızıllaştıran re!lklc-

Bu uzun kucaklaşmalaroan sonra kar- rine baktı. O anda bütün vicdan bağla
şılıklı hasır koltuklara oturdular. Güneş rından kurtulmuş olan genç adam hatta 
batmak üzereydi. Serin akşam rüzgarı 1 bu ~:el kadı~ı elde etmiş olmaktan do
kuru yaprakları önüne katmış sürükFi- layı ıgrenç bır gurur duyuyordu. Öyle 
yor<lu. Çardaktan sarkan kocaman üzlim ya Bayan Cenan bugün gençlik çağım ge
salkımları oldukça sararmışlardı. Etraf- çirmiş olmakla beraber hala genç ve gü
taki her şey bir bakışta sonbahar oldu- zeldi ve hala bütün şık ve zarif erkekler 
ğunu anlatıyordu. onun ufak bir iltifatına mazhar olabil-

- Hiç geleciğini ummuyorduk Seher. mek için neler yapmazlardı. BöyJ.e oldu-
- Kemal bırakmak istemiyordu Fa- ğu halde Cenan Kemali tercih etmişti. 

kat tıiç olma1.sa bir hafta için muhakkak Hatta genç adam uzun zaman lakayd 
gitmek istediğimi söyleyince sesini çıka- davrandığı halde ona doğru gelmişti. 
ramadı. Başını çevirip sigarasının dumanlarını 

- Sakın onu darıltmış olmayasın yav- seyreden Cenana dikkatle baktı ve için

rum! ... 
Genç kadının gözlerinde saadetinden e

min olanların sükunu vardı: 
- Hayır darılmadığına eminim. Sad~

ce yalnızlık onu sıkacak ve beni araya
cak. 

Beyaz saçlarla çevrili bu temzi baba 
çehresi kızının saadeti ile gaşyolmus. o
nu sevrediyordu. Hayatının her devres~n
de Seherin onun için herkesten daha mu
kad<Ies olduğunu ıhissetmişti. İlk kızı .. ilk 
çocuğuydu o ... 

Genç kadın pencereden başını dışarı 

ırzatarak çocukluğunun büyük bir kıs

mını geçirdiği bu şehrin ı"ıklanna unın 
uzun baktı. Gözlerinde eski hatıralı:ınna 
güfümser gibi canlı pırıltılar oynaşıyor
du. 

- Mes'udum, diye rnmldandı. Allaha 
şükretmeliyim. Şimdiye kadar hayatımı 
kuvvetle sarsacak hiçbir felake-t zuhôr 
etmedi. Mes'udum ... 

Seher bunu söyledikten sonra yakın 

den: 
- Harikulade güzel, diye mırıldandı. 
Karısının parlak yeşil gözleri bu yakıcı 

manalarla dolu yeşil gözlerin içinde eri
misti sanki. .. 

Cenan ayağa kalkmıştı: 
- Bu salon içime kasvet çöktürdü. Öy

le koyu renklerle dolu ki... 
Kemal seri bir hareketle doğruldu: 
- Evet b!.raz öyledir . Bura.:;ını ben 

kendim icin diizf'lttirm iştim. Neft i rPnk
lerin içinde saatlerce kalmağı severim. 
Maamafih madem sıkıldınız, yandaki sa
lona geçelim. orası tamamile karımın 

zevkine göre tanzim edilmiştir. 
Cenan önde, o arkada yandaki odava 

geçmişlerdi. Kemal dü~meyi cevirdi. E
lektrik lambasından fıskıran ıı:ık eşya

l&rda kırılan akı:;am kızıllıklarını kısk:ı.nç 
bir hücuml:ı. kovmustu. İlk bakısta du
varda asılı duran karakalem bir resim 
göze çarpıvordu . Bu resim OI'ta yaşlı. yu-

(Devamı 13 i'.incii sayfada) 

Gene amiral Duccinin beyanatına gö
re Galvani tipinde olan on iki denizaltı 
gemisi pek yakında mahrukat almaksızın 
tlmidbumu yolu ile İtalyadan Somaliye 
gidebilecek kudrette bulunacaklardır. Bu 
seyahatin uzunluğu takriben 10.000 m' l
dir ve Cenova - Nevyurk arasındaki me
safenin 2000 mil fazlasıdır. Bu dPnizaltı 

gemilerinin müstesna kuvveti haiz ola
cakları anlaşılmaktadır. Sathı bahirdeki 
süratleri 17 mildir. Teslihatlanna gelin
ce 8 aded torpil kovanı, 100 m/m. llk iki 
toplan vardır. 

Kat'i olarak denilebilir ki şimdiden ve 
iyi idare edildiği takdirde İtalyan de
nizaltı filosu müthiş bir silah teşkil ey
lemektedir. 

Bizim denizaltı gemileri ile mukayese 
edecek olursak şu netice istihsal edile
cektir. İtalyanın 77.000 tonluk 110 gemi
sine mukabil bizim 74.000 tonluk 76 ge
mimiz ·bulunmaktadır. 

1 Kanunsani 1938 den 1 Temmuz 1938 
tariıhine kadar İtalya sekiz günde bir cbir 
baro gemisi> denize indirmiştir. 

İtalyanın bugün modernleştirilmiş iki 
Z!rhlısı vardır. Bunlar Cavour ve Cesare 

Varazze üssünde yapılan tecrübelerde 
şu neticeler elde edilmiştir. 

1 saat zarfında 48.45 miL 
3 > > 47.83 mil 
6 » > 46.46 mil 
9 > » 45.'15 mil. 

12 » > 44.99 mil sürat ilze-

rinden seyreylemiştir. Bu rakamlann Ü· 

zerlerinde dikkatle durmak :ıt&ımdır. 
Bu torpil gemileri levazım almabımı 

1000 kilometrelik mesafe katedebilirler. 
İtalyanın bahriye teslihatını ne derece 

büyük bir süratle inkişaf ettirmekte ol
duğu hakkında bir fikir edinmek Qıere 
şunu kaydeylemek ica.b eder: 

1938 senesinin Kanunusani ayının bl· 
rinci gününden ayni senenin Temmuzu
nun birinci gününe kadar denize fU semi· 
1er indiri.l.miştir: 

3 torpito muhribi, 10 torpito, 11 de
nizaltı. 

Yani aşağı yukarı sekiz günde bir ıeml 
İtalyan bahriye müsteşarının Rasseg

na İtaliana mecmuasında yazmış olduğu 
makaleden şu satırları kaydedelim: 

cİtalya hiçbir milleti korkutmak ilte
miyor. Deniz üzerindeki kudretinin fillt 
ihtiyaçlarına tekabül eylemesini arzu et
mektedir. Kendisine hücum edecek ola· 

adlarındaki gemilerdir. Bunlara Duilio na karşı müdafaaya hazırdır. Gemilerinin 
ile Doria ile her biri 35.000 er tonluk Vit- kudreti itibarile dostları için kavi bir 
torio Veneto ve Littorioyu, sonradan da müttefiktir. Kendisini tehdid edecek ola· 
Roma ve İmperoyu katmak icab eder. na karşı da kavi bir kudreti haiz bulu· 

Bu zırhlılara 7 ağır kruvazörün ilavesi nacaktır.> Patuel Marmont 
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ile f AE" AH, öGLE ve AKŞAM 
Her Yf"r'ekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınıı 
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dedikoduyu yetiştirmeseler.. . Çünkü o bedbaht bunların hepsinden müthiş 
Ada avuç içi kadar yer ... Herkes birbi- bir nzı:ıba mahkum: 

Aşıklar yolunun rile meşgul... Ancak bu defa şu ümid Uyuyamamak ... 
var: O meyhanedeki müşterilerin he -
men hiç birisini tanımıyoruz. onların 
da ·bizim yakınlıj!ımızı bildiklerini pek 
1 .. annetmf'm, çünkü Daver ağabevim 

enişteme yalnız imıile seslenmişti. Yal
nız eniştemle gelen kızlardan Despina 

iV 

bir çare bulunamıyacak! Ölüm galiba 
çok yakınlaştı biçareye ... Gece getir -
diklerı doktor, vücudün fazla zayif d\it
mesinden kalbin mukavemeti azaldı~ 
nı, fakat belki kurtulabileceğini söy • 
]emiş! 

yolcuları aı1e=::-t 
Yasal!: Halid F tıltri O.zan•)' 

Bilmem, eniştem, şimdi, bizden son- kemeye düşerse, yanındaki Rum kız· 
ra gelip yattı mı? Ben yolda Daver !arını nasıl tevile kalkar, orasını bile

ağabeyimin hiddetlerine, küfürlerine mem. 
karşı ellerim• sanlarak yalvardım: HaSJlı ~aşırdım gitti. hangi derdimi 

- Aman .. bu gece geçsin .. yann se- düşüneyim? Süheylayı mı. anasının 
ninle bu meseleyi hallederiz. Allah uygunsuıluklannı mı, o beyaz panto -
aşkına, sen evdekilere •bir şey söyleme! lonlu gencin balkondan sarkan kafasını 

Ne ise, zorla derdimi dinletebildim. mı vt ihtimal yarın ötede beride yapa
Zaten eve girPrken sendeliyordu. A - cağı dedikoduları mı? Ve bütün bunla
yakta duracak hali yoktu. Onu odasına nn arkasından Erdinçle Ülküniln baş
kadar götürüp yatırdım. Fakat ben u- larındı:ı dola~an yetimlik tehlikesini 
yuyamadım. Bütün gece uyuyamıya - mi? Çünkü eminim, ·bu iki çocuk baba
cail.ım da ... Halbuki Daver ağabeyimin tarını da anaları kadar- seviyorlar. On
dumanlı knfPsile uvkusu yerinde! Ya- lann ayıılmac:ı bu yavruJaıın ebedi 
rın sabah erkenden uyanacağını da 1ztırabı olur. Evet, evet, evdekilere bu 

zannetmiyorum. Fakat ne olursa olsun, vak'ayı duyurmamalıyım. Bilhassa ba
gözlerini açınca ilk karşısına çıkan bamla anneme .. zavallılar, zaten, eniş-

ben olma ' ıvım. Khnbilir belki sustura- temle ablamın o kıskançlık kavgasın
bıl rdim de bu meseleyi evde işitmez- dan heri az mı üzülmüşlerdi! Şimdi 

le ~ Enişte"ne Relince, artı'k onu da ay- bir de bu rezaleti ~tirlerse?. 
rıca görmek lazım .. . Herhalde kendisi DüşündUğüm gibi .. ne yapıp yap1p 
bu rezaleti evde ağzına alamaz. Fakat Daver ağabeyimin gönlünü etmeliyim. 
bilinmez ki . sinir meselesi.. bir de ah- Ona bütün bunları sayıp dökerek: 
lak! .. Eğer enistem aile ile bozuşup ab- _ Anlıyorsun ya, bu geceki hAdi!e
lamdan ayrılmak fikrinde ise pekAl! nin üstüne bir sünger çekelim! 
bu vak'ayı bahane tuta'bilir, mesele Demeliyim. Enişteme de ayni dili 
çıkarır, o zaman da benim bütün gay- kullanmalıyım. Yalnız Allah vere de 
retlerim bosuna eider. Yalnız If mıh- yarın baş.kalan bizim evdekilere bu 

ihtimal ~imdi işin farkına varmıstır. 

Faka! ne o, ne öteki kız. korkularından 
bu geceki güri.iltiiyü dişarda kimseye 

Hadiseler artık birbirini kovalıyor, 
övle ki bunları ne durdunnağa mukte· 
dlrim, ne istıkametlerini değiştirmeğe ... 
Hayat denen talih oyunu beni de, sev
diklerimi de ayrı ayrı yaralıyor. 

Dün ablamın başında dolaşan tehli· 
kevi savuşturmuştum, bugün belki ö -
li.im yatağım~ düşen bir zavallının, Na
mık beyin başı ucunda ağlıyacağun: 

söylemezler. Rumlarsa, 1aten. araların
da bövle gürültülerin pek ortava yayıl
masından hoşlanmaf.ar. Nihayet bu 
hadise. arad:m zaman geçtikten sonra 
duyulsa, hatta böyle eskidikten sonra Dün sabah odasmda uyanır uyanmaz 
bizimkilerin, ablamın kulağına da gelse Daver ağabeyime zorlukla meram an-
0 kadar umursamam. Çünkü 0 zaman latabilmi~, sonra İstanbula geçerek 

ben1en cvvf'l inen eniştemi IA.boratu
ne d~ olsa geçmiş bir hadise sayılır ve varında görmüş, evde söyliyemiyecek
biraz kıskançlık, biraz gürültü, netice-

lerimi ona orada söylemiş: 
de iki taraf gene yatıştırılabilir. 

- Bu meseleyi kapatalım. Siz de 
Her ne ise .. dilerim ki öyle olsun!.. biraz sağı, solu düşünün, ablama da, 

Fakat ya öyle olmazsa?. Ya iş ciddile -
. ? çocuklarınızcı. da acıyın! 

şırse . . 
Demiştim. Eniştem de, ihtimal asıl 

Belki!. Bu kelime doktorların ağzın
dan bir kere çıkmasın. Çıkarsa, yalnıs, 
hasta için bir mucize bekl~li! 

Demin N~mık beyin beslemem. gel
mişti. Doktor bu sabah tekrar u~ 
ve hastanın kalbin<: yeniden kuvve• 
verme kiçin ·bi: enjeksyon daha yap -
rnış. Annemle ablam dün gecedenberl 
oradalar. Eniştem de yanlarında. Bee
leme giderken «Küçük hanım çok ağlı
yor, nasıl avutacağımızı bilemiyoruz • 
dedi. Fakat anlaşılan Namık beyin k8" 

rısı. kocasının bu son saatlerinde bil• 
fazla sarsı1mamış! Bu kadın taştan m& 
yoksa? O olgun ve güzel vücudün al -

tında kalbi bir mide gibi mi işliyor, sa
de başka uzdyetleri kemirip beslen • 
m"k için .. ondaki bu et parçasında hiç 
mi doymak has..c:: ası yok! 

* Of yarnb~i! Hangi bir aksiliği düşil· - d 
neyim! kabahatli kendisi oldugun an ve bir HastanırJ. yanından demin çıktım. 

boşanma davasının içine bu suçla düş- güçlükle nefes alıyordu. Doktor bit 
Süheyla .. SüheylA .. derdli dakika la- k · t d" - · d b · f la ·· me ıs eme ıgın en enı az uzme- enJ· eksiv. on daha yaptı. o zaman biraı 

nmda serıj hep böyle çağırıyorum, Sü- 1 - nık 
heyJa!. Şimdi sen yanımda olsa idin, hiç m ş: . iyileşir gibi oldu ve p,özlerini aça 

- Pek1! . . ba~ı ucunda beni görünce acı acı gü -
değilse sana yalvarırdım. da şu ağrıyan Cevabını vırrnıştı. lümsedi Beni tanıdığına hem sevin -
başım1 ellerinin arasında sıkar, beni Bundan sonra Daver ağabeyimle iki- a ·m he~ üzüldüm. Çünkü ihtimal o
okşar, uyuturdun... sini, akşam, Köprüde, ayni vapura bi- n~. ·son itiraflarını hatırlatmıştım. Bu-

Uyumak .. uyumak .. ah, o sükfuıe öyle ınerlerken barı~tırmıştım. nu, bir IahZE' sonra, kanı çekilmiş du-
ihtiyacım var ki... !~ bu iş böyle kolaylıkla hallolun- daklarından bir mırıltı halinde dökU .. 
Şimdi anlıyorum, Namık beyin en muştu. Fakat beriki meseleye, Namık len şu kelimelerden anladım: 

büyük ıztrrabı ne imiş!_ Ne karısının beyin dün gece birdenbire evvelkilere Görüyorsunuz ya.. sonu buydıJ 
ihanetine göz yqlarilı boyun eğişi, ne hiç benzeıniyen bir kriz~ yatağına se- işlet 
yaralı kafaıı.n.ın 7a11JR tar'uı.. hayır, rllipı i&lbıoe, korkarım ti bt111a hiç ( A rka.sı OM) 



SOK POSTA Sayfa 13 

Posta'nın tefrikası: 22 

YnUtn: ZIYA ŞAKlR Doğ~m şenP "'eri 
Geceleyin beklenen av Bir gün saray kadınlarından birinin gebe/iti haberi 

duvuldu. Sultan Musta/a bundan çok memnun 
oldu ve lstanbulda şenlikler başladı İat?enc; btr zabitin karflSma çıkanldım. I vaziyeti ıslah edebilirsin .•. Nefis ye • Yavaş yavaş harekete ~ldim. Sürll· 

116 ı~vab bqladı. Zabit, o kadar kızgın mekler, yumuşak döşekler, genç kadın- ne sürüne bu adamın önüne ~tim. 
iuuofkeli idi ki, bır türld aoğukkanlılı· lar, çapkın kızlar, hepsi seni bekliyor- Çok acındıracak bir tavır1a kendisin- Hatırası henüz unutulmamış 9-I ederek bir müddet halkı sık sık telAşa 

llluhafaza edemiyordu: lar ... ~ Bun lan bırakıp da nereye gide • den sadaka istedim. ' ılım kıtlık ona bu çareyi temin düşürdü. Fakat nihayet, saray kadınla· 
- Aylardan.beri aY1'\; plAn dahilinde ceksı'n? v • • , eylemı·~i. Halk arasına bir cayia neşretti. nndan birinin gebeliği ve bilhassa bu lsk 1 . . ' .1~ • ••• Adamcagız elındeki bastonunu koı· y• ,, 

tun er e~n;. ioyan lell.iin. Senı, kur· Diyordu. tuğunun altı~a aldı. Cebinden para Anadoluda seyrüsefere kabiliyetli bir havadis yüzünden ticarete gelen faaliye• 
~ dir.<l.ıreoeğt.m. Hayır, bırnkıp gitmiyeceğim. Ve .. ha· ç ta k d B d v gıv ·ıerek kanal açtırarak (1) buradan erzak nak- bu felaketi izale ettt Bu gibi ahvalde 

Ye, batmyordu. yat ne kadH "çetin olursa o1sun sonu· an sını çı ar ı. ana ogru e !edecek ve artık deniz yolunun tehlike takdimi mutoo olan hediyeler hazırlan· * 'k d .. d 1 • .J kt' ' parav: uzattı. ve meşkukiyeti ortadan kalkacaktı. Bu- dı, bütün dtişünceler don.anmalara (5) 
0 .. na a ar muca e e ıc:uece ım. kt' B' 

unde üç nöbet mMtemınel dayak * Uzanan eli, birdenbire çe ım. ır nun i~in, Sakarya nehrini İznik şehrine in'itaf etti1«. İki saltanat devrindenberl 
~e?nek şarttlf", tam dört buçuk ay Kro· yay gibi !1rl1yarak adamcağızın üstüne (eski Nice) raptetmek. yan yolda kAin donanma olmamıştı. Ferdlerin meşğtılt· 
der zindanında yattım. Ve artık bura- Hazır sırn~ı gelmişken şunu da söli· bindim. Kollarımın bütün kuvvetile, bir gölden istifade etmek lazımdı. Gölün yeti silkılnu iede etti. Bu vak'a padişahın 
an sağ ~kmak imkln ve ihtimali kal· yeyim ki; zabıta ve adliye sicilline geç· kafasına iki yumruk indirdim. Ve onun •ulan ekulüzleri doldurmağa kifayet ede- otıoritesini artırmak suretile sükiinun de

!18dığını anladım. O zaman, her şeyi miş olan yüzlerce sabıka ve vak'amın ilk sersemlik dakikalarından istifade cekti. Göle müteaddid nehirler döküldü- vanunı emniıyet altına aldı. 
~~~ttl ö~üm!i bile gaze alarak, kaç· arasında öyleleri vardır ki bunlar bu • ederek, süriıkliye sürükliye yolun iç ğü cihetle sular hiçbir zaman kurumazdı. Frlhalcika, doğacak çocuk hangi c.ihs!• 

Be ıçil\ bir çarP. aramıya. başladım. güne kadar tamarnile gizli kalmıştır. tarafın'daki çulılanın arasına çektim. Babıali tercümanı beni çağırtmak içm yete mensub olursa olsun. bu gebelik im• 
"t nı., bodn.mtlara inilecek merdiv~ Şimdi size anlatacağım vak'a da, bun· · sefir M. de Vergennes'e eönderildL İnp- paratorluk iıçin varis müjdesi teşkil edl-
•ı n <btr1n O anda bu adamın gırtlağına basarak ....ı \._ ci katında kftçük bir izbeye lardandır. at planını görmek üzere Babı8.liye git- yo.aıu. Ç.Ok memnun olan Sultan Musta· 
~Psetlllişıe~ Bura~- ancak dayak bir hamlede öldürebilirdim. Fakat ben, fa h ..;,. :ıı.· in 1 k h lk .n.u ua.n A t k k k m• vardı'kten tiın. HattA mahallinde tetkikat yapmak oşa &""eceoıne em o ara a ara· yllJ\..._,_ ~- • ' r ı yaşınıa aran '° adam öldürmeyi henüz programımın 
-·~ •'Jruı ""-n -"'·-yorlardı Da • d" .. k b' } 4 t rt'b ettim Uzere nazırlardan bazıları seyahate bıle ımda göründü. Ha.Uta dağıtılan bir mik· Yak nX"L-.q-~mvd·~" t. k sonra, uşunere ır p an e ı . arasına ithal etmemiştim. le Uı.Jt!\.1.111 aa uuan 90nra, e me- Ve bu planın tatbiki için de, kendime çıktılar. Fakat bütün bu proje bir baha- tar para ha'l1cın teveccühünü ve fikrini 

ta'Ye telanek-y~ getiriyorlar. Gene bu- bir kötürüm dilenci süsü vererek, Al .. Onun için, cınu öldürmeyi aklımdan neden ibaretti. Unutturduğu memnuni- celbe kifayet etti. Biru zahmet ihtiyarı· 
~~ kapıyorlardı. . man çiftliği civarında, yolun kuytu bir bile geçiTiniyere"k sadece kendisini te· yetsizlikler zail olur olmaz bu proje de na tenezzül edilirse ve biraz mahirane 

için ~kaç ltere, b~nm tflfdtnı kırmak kenarına yerleştim. peden tırnağa kadar soymakla iktifa ortadan kalktı. davranıhıraa halkın teveccühünü kazan· 
ltıak ~bdslere girlftim. Fakat, ~?r-- Burada, pusu kurmuş bir canavara ettim. Bu vak'a bana Tü.rklerin cehaleti hak- mak daima kabildir. 
~ ~.rını. :pMÇalandı~ halde. en ~u - benziyordum. Ve, tasavvur ettiğim avı Karanl•kta. bu adamla aramda uzun kında ilk defa bir fikir verdi. Sonra bu- Murad Molla bu hakikati gözden ka· 
l'tıecI\ınır. muvaffakiyet bile ele geçrre • bekliyordum. bir mesafe bırakacak kadar koştuktan nu başka vesilelerde de müşahede ettim. çırmak suretile kooahat etmŞi. Halkı 

y 1 sonra durdum. Koltuğumun altında ta· Babıaliye varır varmaz, bana bir Rum kAfi de.recede gözetmemişti. Do6tlan bu. 
\te niha-t, dü..nne dn .. ~h .. e bir plfilı Bir a~şam, ortalık kararmıştı. o. C takdim ettiler. Bu kanal ameli..m içm' çok lunduğu mevkie göre eğer daha yükseli tas J • i"" ~o..u· d g ı g e Ier azalımştı şıdığım onun elbiselerini giydim. e • J-
arladıın. Bu plAn mucibince, derha1 an e ıp eç n • · . faurl'ası olaca"ı söyleniV<"lr.:Ju. mansıblara çıkmak istiyorsa halkn biru ~lil u ·· · b · h li ·1 bind~ki para çantasında, yedi buçuk J..., l§ J~ u ik lllmetlerl g&termive başladım. zaktan gozi.ıme ir ınsan aya ı ış· Tesviye mese'lesi hakkında fikrini aor· daha fazla ehemmiyet vermesi !Azım geı. 
A.vazun ~ktı~ kadar Yüksek sesle itL Bu hayal yaklaştı~ça, iyi giyinmi_ş lirayı mütecaviz bir para bulunca da, dum. Bana küçük bil' bakır levha gös- diğini ona .ihtar ettiler. İşte bunun üze-

farkı söylüyordum. Ve sonra, saatler· yaşlıca b.ir adam ~l~ugu tahakk~ ~ttı. son derecede sevindim. (Arkası VC1') terdi. Bununla ameliyat yapacaktı. O za- rine. bu efendi ha1kın hoşuna gitmek ve 

~~~b~~~· =~~t=~~b~e;n~ı~m~b=e=k~le=d~~~rm==a=v=d=a~,=b=u=ı=d=ı=.================cman~~~ın~~d~~~h~n-~i~~~~~~~~w~ 
lo JlJAnı.nı, tyt bir netiee verdi. İki giln h k k d da bir fikir peyda etmit oldum. Birdenbi- kazanmak iç.in Büyilkdere çayırındıı her
to nra, o genç ıabittn odaınıda bir dok· Hı· kaA ye·. Gu·; na aA r a ın re bu levhayı görememiştim. Çünkü bu kesin meserretini celbeden vak'a m:iııa· 
~ r 'benı dikkatle muayeneden geçirdi. kıymetli aletin etrafını hayran hayran sebctile bir eğkmce tıertib etti. 
't~ ll_lu_ayeneden, blr ft!Y anlıyamadı. seyredenler pek çoktu. ( A rka.sı var) 

ennı hanya kaldttarak: (Baştamfı 12 nci sayfada) tündeki sabit nazarları altında eziliyordu. Kafiledeki zavallı hacılara gelince, ni- (1) -
- Bt hast ...ıt demıeli Bir ıh t b 1 b' h'd 1 ~ 1..ı_, 1.. Tiirklerln mutad vukuf ve tabsIUerl• Jta r aMye gvn • varlak çehreli .bir erkeğin resmiydi. Ce- Kemalin şaşkın halini görmiyerck bir aye . un arı ırer şe 1 te i1A:!U e~CA- nln fevkinde bir malftmat sahibi olan Ragıb 

ttıilı.gün, m.6'ahede altında bulundur- nanın ona dikkatle baktığını gören Ke· koltuğa yığılan Cenan: le ektıfa eylediler. Kralın Tnrk amıral Paşa bu projeyi şüphesiz Pline'den almıştı. 
b mal izahat verdi: - Yaşıyor mu? diye sorabildi. gmisini ve bayrağını (2) Maltada lfttfen (2) Bu bayrak pek müblmdi. Çünkü Mek• 
biye, 11?1nldandı. Seh . b b _ Tabii, hattati Seher annesini ve ba- satın alıp Türklere i&d'e etmesi İstanbul· ke tarafından 1Pad!şaht. ıtakldtm edllc!ll 

,.. oktonm btl' ın~tialeam. kabul edil • - enn a ası... da sükCınu bir müddet için iade ettl lçln, 'l'Ürkltr buna büyl\t bir kıymet atfet. 
·•ılş ol lı ki rt . .wft.rı ku t1. b" - Seherin babası?... basını görmek ~in gitmişti. . . . mek gibi batıl bir ıtıkad eseri göstermlşler• 
,,. ma ; e esı ır;o.u•, vve 1 1r b 1 i ·)' Bu sırada padışahın faaliyeti kendiaine dl. Muhammed'- hallfelerinln •-• dört kö• "'llhe.t Genç kadın kendisine ya ancı gem - _ Annesi mi? nı .••mu hts illa altında, Şişlideki Fransız yen bu çehreye gözlerini kırparak, ha- çok şükür lüks ve ziynet vergilerinden fWt1e konmuş, arma olara.t 11d demlrll bir 
ı..,_tan~e nakledHdim. Ve deliler tırlamaı.a çalışarak bakıyordu. - Evet annesi de yaşıyor. başka bir mevzu buldu. Şimdi sikkelerle. kılıç yapılınlf, tenarlanna da Kur'andan 
~~ında, köçnk bir odaya yerleştiril· s Cenanın başka bir şey sormasına mey- hazine hesablarınm tetkikile tamamen bazı fıkralar 1flenmlştl. Bunlar kırmızı blr 

tn. Bu esmer çehre ... Seher .•. Babası bü- dan vermeden ilAve etti: meşgul oluyordu H . f1 tumaş üzerine beya: mrına ile işlenmiş bu· 
Çok tün bu mefhumlar başında eski bir ha- . .. . · arc.mın masra ann· ıunuyorlardı. Bayrata bir tılsım ma.hlyetı 

... iyi btHyordum ki, bir kaç gün - Bu onun hakiki annesi değil. Fakat dakı suııstıma1leri de kaldırdı. Kadınla- verlyorla ..... ı. Bayraıta malik oım-~- 'bö,111• "-Cll'fına hrayı canlandırmak gayretile çır.pınıyor- "" ., -.- .J ... 

~eli a toya.m. meydana çıkacaktı. Ve, Seher belki hakiki annesini onun kadar nn senevi iaşe masraflarını tesbit et- blr fayda yo~a da kaybolması böyle bir 1tı .. 
ı.... ?.hnad1ğım anlaşıhnca, vaziyetim laroı. sevemezdi. Çünkü bu üvey anne onu ti (3). kad yfizünden zararlı oluyordu. 
uu->b t~ Seher de kim oluyordu? Acaba Keına-

" U l4n fenalaşacaktı. sonsuz ihtimamlarla büyütmüş .. halbuki Bu rejim altında, kızlar ağası vakıfla- (3) Kadınların telebbüe masrafı ta.rlfede 
~erh l t ba 1 d y tt v k lin akrabası mı diye düşündü. Seher... 'd 1 bizim parmnzla senev1 250 cllvre• olarak 

~l a ~ ş il ım. a ıgım ar • Seher... Zihnini kurcalıyordu ve gözle· öteki... rın 1 aresi sa Mıiyetini elinden çıkar.· t.Mblt edlldllinl bana t&min ettı. Bu çok 
derı.a~ı·n. altmdaki çabraıvari demirler- rini karşısındaki resimden ayırmadan ta· _ Su~.ınuz yeter, yeter!... ma'k yüzünden bütün ehemmiyetini kay- muhteşem bir "" olamaz. 
l>eııc~:i kırdıktan 80nra, bunun1a, nımağa çabalıyordu. Yerinden fırlamış, Kemalin üstüne betti. Bu vazüc sadranma tevdi olımdu. (4) Bu tDrhi mfusadereler pad~hın husu-
Reçe eki demir parmllklıklann taşa doğru yürÜ'~~rdu. Gözleri cam gibi pnr· Fakat pndişaha göroelerinden blrtnin .d haztneeıne tevdl olunur. VllAyetlerin va-
.at,... n kıtıım.lanndlllri kurşunları çıkar - İsmi nedir? diye sordu. G teklif ettiği dalına tehlikeli bir ~ldiJb- mer nleyhindt:kJ ffkAyetlerl padişaha vallle· 
" .. , }{ . _ Nazım. lamructaydı. enç adam onun çıldırdığı- -r-·· rin senet! hakkında malOmat temin de:ıt. 
&art 008 btr gece, bütün kuvvetiml na· hükmetti. Cenan birden resme d'ü~ru yon sikkelerin ayannı 0 derece bozdu ki fJüphes1s •ltim ıve taad<ltden pek müteessir 
a.. ede-.\. d ı.. '--~ıa-.ı 'kisini Bir anda dönerek korkulu bakışlarını 0 b ·· k 1 n Tü...A..f ..:t... h 11.. olrb ·-.-, emu: ~Ln.m. ıuan l atılarak bir çekişte onu yere indirmişti. ugun a pazanıar u ye\n:: a A lehi· olan padtşahm adaleti halktan 9«!~ Pa.. 
"ti lıi:nd~ ayırdım. !:aten zayıf olan Kemale çevirdi: Çılgın hareketlerinden parçal.amak iste- ne çaılışır bir ha,e gelmişlerdir'. Bunlar raları zapt.etmekle meseleyi tamir eder. şı. 
liL CUdüınon ""-bneceı..: kadar bir de- - Bu adam sizitı neyiniz oluyor? nasıl bir halita kullanırlarsa lmllan8ln- kA.yet eden ava.ııııar suçlunun başından 
~ "-r 6' diği anlaşılıywdu. Nrhaye.t çırpındı, çır- b ka bt.r eı- ...,. 

.ılteaç.tJ?n. Yatak, ,organ çarşaflan ile - Seherin babası... lar, resmi sik'kelerfn ayanndaıı herhatde aş 991 ""' vuemezler. Onun yerine "' n pındı ve oraya yığıldı. nim olaa .1911i 1e.llm hemen dalına eeldslne 
'11 .. 

11 
... ın kılıtıııı pa~ladım. Bunlardan Cenan dudaklan titriyerek hırçın bir k ..JL h üstün bir a<y'ara maliktir. rahmet otutur. Tör,,,..._.. maıı.... ~ .... __ 1 .. ~1 \J_ x.... Kemal oı-AU ve ayretle yerinden ın- ... ,.vuc ~)' ~wwı 

biı '-'tr tp yaptım. vmm tehlikesini halde haykırdı: Bu manevra imparatorluğun T&rldah· yeryüzüne büVolt sllnger koymaktan ibaret-
e g• Ü mıldayamamıştı. Bir adım atıp belki .aid-

ı..... vz ?ne alarak, hllrlkulAde bir sli- - Anladım. fakat Seher sizin neniz? .,. nı hiç artırmadı. VrIAyetleıin mültezim- ar. Bu sftngerler 9~ ne ~rek htiktmıdara 
'llnet il detli bf r baygınlık geçiren, belki de ant -nı ..... ~- _, lllı, '-· e, bu ipten kaydım. Hiç şüphe· -Seher mi Oh bunu bilmiyor musu· lerf olduk'lan kadar kt8Meri ne de mft· .,.. arı &nann.u-ı .7 .... ns lten<ttmnde bulunatıl 

11:1 f-+·- rd . d 00. bir halde ölmü~ bulunan bu kadının Ja- sarnıca atıp auyunu çıkannak suret11e lçln· 
' bu -J wu.ıın )'& ıım sayesm e, y- nuz Karım. nına yaklaşamıyordu. kelle! bulunan valirerin h11'8 w tamam detUer1 ele aeçlrm&lc ça.resln1 palllpıba te-

J\ hUS'al! tımarhaneden kaçtım. En çetin vak'alar, en aksi tesadüfler r bu yüzden azalmadı. Yalnız. paıdffahııa mln ederler. 
ditnra~ bpra~ bvhl:r bulmaz, ken· karşısında itidalini kaybetmiyen (',,enan YA&DrU ~RA'MJZDA: """ gözü gasb ve garl suretile ele geçirdik· C5l Osm.anıtı oehsadelert doğ'duğu zanıaJ:\ 
•tt arka taraftaki bahçe1erin içine kendini toplamağa çalıştı. Ha.yatında ilk im şeyleri ellerlndeıı a-lınak için dtkt yapılan um'll!llt tenltk:. euıtanlaz 1çln bu 
~1~] Sabahın alaca ka:nınlığında. ba· defa olarak insant blr hissin ıztırabile Meşhur avcı açtı (4). Zulüm ve taadd1 dewm ettt. tenliklertn denw ftrArinde yapılmam Metttıı. 
~'~ al'1-·- u.. . • Fakat mtın btr at~ sonra dolaca.~ 

ı . .. ,-;::u IAltibl kuV'ftti ile kaçmıya kıvrnıyordu. 2 yaşındaki yavrusunun hıç- ç · E E Zengın görünmek teMlkesı ancak ~dılı- Dk çoc .. ı...- 6deıttıen fazla tes'ld edilmesine 
~~ evıren: ,. . fı .L.rdu U&O&A 

kınklarını duymıyacak kadar ruh.ruz o- ı nı geri veren isra uu rdu. :tarar verDdi. 

~tlM <~b MmlMED) l•n ff~y·~;~ ~H;;~~ın Ef ;-i-i-le_o_y_n_u_y_o_r_u_z..J ~.~1i~@:~f ;d~ka.ı:!:~ -··-·-···h;--r;;;i;··· .. ···"J' 
hıı_T3:tr ~. MaUak ile. HaeX>Sman ba· kaldı. İşsizHk ihtiyaca fmunam edtnoe '!'ek Mltun antımt 
tue~'"'-ındakt kırluda dolaştım. Aç, hıt'fkt clınayetlere seıvketti. Yatma ftmıdt: 
~da ı>en,an btr hald&, tq kovukla - (Bqtarafı 1 inci sayfada} dar oynamışlar. Hasan Efendi kllllısında- 2lenginleroen mti'kam almet hıra )'lmgm-
~ l'att.n, Haean dudaklannı ısırdı. Şarkı tekrar kini yenmeden pek bırakmazdı. Saki !an çoğalttı. 

) 6 b ~ ~ dvvam ~demezdi. etti: Bey kendisini yenince, yeneceğim diye Küçük btr haikenJıı ortasına cıra pu.-
~kle U hayatı alAh ederek tabii bir Oklavayı aldım elime bırakmamlf, oynadıkça yenilmlf, hwa a- ça1a.rı ve küktırt fittllt mantarlar ııııo,.-
~ y ~bnek.. wyahud da, en kestir- Pe,temalı 1tırdım belime Aarıntf, öğle olmuş hll.l oynuyorlar. maktan tbaıret olan kunddrJar J'M«ID p--.t ..,0 dıa.n ~k dftnyanm bu mih • Hemen ilave etti: Hasan Efendi biraz da kot'kaktı. Oyun- karanlarm en çok JruUandıJtlan nsıta-
tl...._ -~ ln~atlertnden kurtulmak dan &onra evine tiyatronun kapıcısı Yu- landır. Bunu açık buld'uJtları bir t--ınm 
·~~ı Btı§lanm ben adamın ,. -r-
.6~ • nws aaa gtltürürt:lii. aııkasırnı yaiıud btr ,_,cerenin tb:erlne 
~~~ bu Geçmi§ine, silsilesine -·· 

' Y•yıştan o kadar bıkmış Bu lrorka-klık Hamdide de vardı. Ham- gizliee koyarlar-. Sonra, buna ateş vc.re--
~lt~ ~- ki, hemen b.eınen ikinci Hasanın bütiln merakı tavlada idi de· di Efendinin deni~ ödü kopardı. Çok rek çekilkler. Evleri ahfab ohm w lY.>ya 
~ ka ltl"&T '91emlelc ~ idlm. Tam miştim. Onun merakı iptilA derecesinde mahim i§i ohnazsa ltöprildcn dahi ~- tıe boyanmıt olan bir memlebtte mat. 
g~ ~ ~eik üı:ere iken, şeytanın idi. Çok güzel de oynardı. En ziyade Said mezdi. Temsil olduğu samanlar onun 'Oa- hi§ tahribat vukua ge'.leblhnek ~n bu 
aaı,)A..: laA'tına fıaldachlı o füsünkAr Beyle oynamasını severdi. Bir gece on- kü!tfara geçmesi, mesele idi. En kısa me- kaıdan ık&fıdiT. Çflnktı bu hal bu evleri 
~~ttim. . ları oyun paydosunda tavla karşısında safe dfye Kaıba.tqt.an, araba vapuru ile, kftl ha.lıne kalbetmek i!ltiyeoek Oıerııwya 
....._ bıralöık. Ertem gQnO. .gündi.iz temsiline heyamolaJıe.rla gide.rd1. Vapurdan iner büyük bfır koleıylık temin eder!er. 

()~Çar~k değn m1. aana, Sarafim? .. geldiğim zaman bltab bir halde iki8lni de inme:& kur'benlv SeatliJdl Y~ tarefındmı '.kul\anıla w 
~l'i1tli n, Zekisin. Bfra:ıı: d1ştni sılop be- zar atmağa çalışırken bulduk. Geoe ya- (Arkaft Mr) eıberiye mal Mhi'blrllhl ~nd'en kaçen 

davranacak olursan, derhal bu rısından eıteei gl1n öAledan sorı:a1a ka· Yuan: Nusret Sata CGtkun bu um tabtt yangın sebeı.rtne tmtmam 

.alail• 400 laınıı 
ealtll• ıso » 

Ogllnell MIAil• ıoo » 
DIJrtlfbtoll MIJI• l 00 » 
,, .ı.ıı.ı.,. 60 )) 
Son .Aile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca ınfkdarda il.An yaptıracak.. 
lar ayrıoa tenztlAth tarlfemizd~ 
iatlfade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek aayfa :Utnlar ~ ayrı 
bir tarife derplf edilmt9tlr. 

Son Po.ta'nm ticarl !lAnları:ıa 
aid iıler içtn fU adrese müracaat 
edilmelidir: 
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Deniz Şeytanı 

Cenub denizlerinde gurbet 
Bunlardnn binlercesini bu suret-! Hayvancağız bu biçimsiz müstevlile

le yakalamış ve günlerce -artık içimiz- rin yüzünden çılgına dönmüştü ve on
den bir .çoğu yengeçe bakamıyacak bir !ardan kaçıyordu. Nihayet onun tabin
hale gelınceye kadar- hep onlarla, yen- tında mevcud kavgacılık hissi kabar-
geç çorbası ve kızartması ile ıkarnııruzı mış h h ld b' ld k ·h d tuk ve er a e ır Ş€ye sa ırrna ı -
oyurmuş · . . . .. . tiyacını duymuş gibi i<li. Bir aralık ko-
Bu esrarengız yengeç istilası hır caman ve daha çok 'korkunç görünüşlü 

müddet devam ettikten sonra gene es- bir b h k t . . . . . yeng~ onun gaza ını are e e ge-
wrengız hır surette zail oluvermıştı. ı· · t' Kö k · h t k 

Piı>~len!n bir gün kuşlar1a geçiril
miş macerası vardır ki onu size anlat
mak isterim. O; bir gün deniz kuşları
nın çok kalabalık bir surette yaşadık
ları ve yaptıkları yuvalarla adeta bir 
mahalle kurmuş oldukları yere gitmiş-
ti. Orada bir yaramazlık mı yapmıştı, 
ne olmuştu? Her halde kuşlann hoşuna 
gitmiyen bir şey yapmıştı ve belki de 

F kat d 
· k 

1 
b - 1 da' b' ırmış 1. pe yengecı ma ve me a enız ap um aga an una ı- . . 'dd . · 

1 
b b 'd'l B 

1 
rd b' ıcın şı etle onun üzenne saldırmıştı. yuvalardan birisine sarkıntılık etmisti. 

zım e era er ı ı er. una an ır k . 'kd .. 
1
.. b' kı • d k' b'' Fa at vengeç korkunç pençesıle ona Bunun üzerin~ hiddetlenen martılar 

mı arını go un ır yıcıgın a ı u- k w • , • k • .. ek h da uh f arşı vazıyet aımış ve ona vurmaga öpege hücum ederek biıri bir kulağın-
~işti~ercan avuzun m 8 aza hanrlanrnıştL dan, bir ba~kası öbür kulağından ve bir 

Adadaki yabani domuzlar hem eğ _ İş bu r:;ıge gi:ince zaval~ı köp;k kor- üçüncüsü de kuyruğundan yakalıya • 
~encemizi, hem de daha çok gıdamızı kudan. mutevcl.lıd tuha~ bır. ~aglrıştan rak hayvanı hırpalarnağa başlamışlar 
temin ediyorlardL Bu domuzların baş- sonra JSpnmotık titreyı~ler ıçınde sırt- ve bir kaçı rla ba~ını, gözünü gaga dar
hca gıdası Hindistan cevizi idi ve bu üstü yere yuvarlanmış ve bir kaç sani- heleri altında •b:ralmnşlardı. 
meyva ile beslenen bu hayvanların ye debelenerek ebedi sükiınet haline Hiç: şüphe yok ki kendisinin sebeb 
elinden jambonun en iyisi yapılıyordu. geçmişti. - yani ölmüştü. olduğu bu mü~kül vaziyetten kurtul -
Bu haywmlann; çok zaman evvel ilk Zavallı Schnaeuzchen! Cenub deniz- mak için uğraşıvor ve bağ'ınyordu. Bu 
kaşifler tarafından Cenub deniı:lerine lerinde, gurbet hayatı ona çok ağır gel- esnada o civarda bulunan askerlerim
getirilen ehli domuzlann ahfadı olduk- mi..şti. Köpeğim henüz iki yaşında idi. den biri Prperlenin akıllıca bir tabiye 
ları söyleniyordu. Onlan bu deniı:ler- Adada bulun<iuğumuz esnada ilk defa kullanmış olduerunu görrnüştil. Müca· -
deki adaların bir çoğunda bulma'k olar.ık ava gitmek merak ve arzusunu delenin vukubulduğu yere yakın bir 
miimkündü. Hele Yeni Zelanda gerek izhar etmişti. Onun bu suretle ölümü fun~a kümesi ~~rdı. Pi~.e~le bu fu~ -
bu hayvanlar için, g.erek onlan avla - üzerine kcndısine güzel bir mezar yap- dalıgı tut.mak ıçm enerıısıni sarledı -
masını seven avcılar için daimi bir mış ve üzerin"': bir de palmiye dikmiş yordu. Nıhayet ku1aklanna ve kuyru
cennet halinde idi. Hep Hindistan ce- idik Onun arkadaşı Piperle, eşinin ö- ğuna asılan kuşlan sürükliyerek bura
vizile beslenen bu hayvanların ne~ille- lümünden sonra teselli kabul etmez bir ya varmış ve funda yığınınm içine da
ri değişe değişe onlann çeneleri ve keder içinde olduğu görünüyor ve onun larak martilerin şerrinden bu suretle 
mahud azı dişleri de inkişaf etmiş ve 
bizim bildiğimiz yabani domuılann - bu kederi bir hayli devam etmiş bulu- kurtulmuş1u. 
kinden bambaşka bir hal almı.ştır. nuyordu. (Arkan ıı11r) 
Adamızda yelova da mevcuddu. On- c:;:::=:=:~:::::=:::::::::::::=::::::=:~;:=::~~========~====== 

B.ir doktorun günlü« 
notlarından 

lan muvaffakiyetle avlıyarak bu su -
retle deniz hayvanlan ve yabani oo -
muz etinden ibaret olan yemeklerimiz
de değişiklik husule getirebiliyorduk. 
Hindistan ceviı.i kabuklanından ateş 
yakarak ele geçil'di~miz herhan~ bir 
hayvan eUni ve balık tilt.!iiliyerek mu
hafaza ediyorduk. 

Nel"ati gıda olarak da Hindistan ce
vizi ı;-ardl. Ekmeğimizi de bu cev:izle
rin uııunrl:m yapıyorduk Bunu da Ka· 
nakaslardan öğrenmiştik. Onlann bize 
öğrettiklerindga biri de palmiye böreği 
idi. Bu madde nefaset ve makbuliyet 
itibarile en na<lir bulunan ~da madde
lerind~n idi. Tropik mıntakalann hari
cinde bu nesneyi ancak bir ço'k mil -
yonlarm sahibi olan insa.nlar sofrala -
rında bulundurabillrlerd1. Avrupada 
bu maddenin fiatı Rus havyarının fia· 
tından '<ic:ıha yüksektir. Bunlardan en 
qok istüade edenler bizim gibi kazaze
de gemiciler ve Bukaniyelerdir. 

Bu; Hindistan cev:iı.i a~cmm en u
oundan, yeni yaprakların te.şek1dll et
tiği yerden çıkanlen bir M'Vi çekirdek
tir. Üç kilo ağırlığında bulunan bir 
yüreği elde etmek için bir a~cı feda 
etmek lazım f!!elmektedir. Bunun lez
zeti bildiğimiz: fındıklı lnq.lronmaz ara
sında ve fakat bunun htt ikisinden 
daha tatlı ve letlz bir ~şittedir. 
Şimdi, evvelce bahsettiğhn yengeç 

istilasile alakadsr bir ~Y daha söyle
sem gere.ktır. Yengeç1ertn o istilAsı. 
,maceralarımız esnasında mukadder 
<>lan ilk ölümün 1ezahnrune 8ebeb ol
muştu. Schnauzıchen adındaki köpe -
ğim, herhangi bfr şeyin mahiyetini an-
lamak için en çok merak i:r:har eden, 
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&oldsa uta ft yukarıdan aşafıya: 
ı - Sevlnç - Rabıt edatı 
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t - Kap!l1lll önündeki tahta - Ressamın 
yaptığı 

S - Afiyt~r - Rafla cF> s1. 
t - Akar ıcuren - Taraf 
5 - Cemi eda1l - Bahfll. 
e - Bfrad - Tu m...ımtnde 
T - Yorulmuf tMllHll alnından dökii -

len - Bayıla ıı.,ııaıun yarısı 

8 - Sizin 7aldığınız 7azı 
1 - Kirada dolaJtnak 

10 - ina:nmu - Nas2mm 7aptığı 
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Kuşpalazına dair •• 
K~ııl:ızmın gerek bademclkler üze • 

rlndekl şekil ve gcrew bilhassa. hançe -
re üzerlndeid şekilleri çok tehlikeli oldu
ğu mıı.lılm~ur. Bu büyük ve acll tehllke
ye rağmen hazan boğazdan nuthe alıp 

neticeyi bekllyenlere rasgel1yorıız. İ§te 
bu bazan 90k pişmanlık verebilen bir te
reddüddür. Derecel harareti yüksek, bo
tazındat1 nuthalann tekil '" ewıarı, 
boynundaki bezlerin fipesl Te7ahud ho
rosçuk gibi ök.sürilğün birden bire başlı -
1arak ~tgide artma.sı ve çocuğun yav&f 
:vavat morarma~a bQflaması gibi vak'a.
larda artık boğazdan mad~ alınıp ne
ticeslnl bekle.me~e zaman Ti vaziyetin 
tahamrr.ülü yoktur. Derhal seroımu tat -
blk etmeli. Cevab eter mfuıbet gelirse 
meMle yok. Zaten tednlye başlanml,ftır. 
O suretle gıne tedavi devam ttder. Men -
ft gelirse k.e.ybedllmif blrşe1 yoktur. BJ
ll"' 90cus aıçok bir zaman için difte
riye kal'Jl muafiyet kesbeder. Seromun 
ta.htn1n n ızam edildiği kadar TÜcude ...e 
kana hlçblı zaran yoktur. Seromdan 
korkmamalıdır. Hattl çocub errvelce 
ba~ka serom atılmıt olsa bile u.sult1 
mahauu~ tatbik eiırneğt bilen b1r he -
kim bu TUtyet karşwnd& bile ~ 
dft4meden vaztfea.lnl yapablllr " oocutu 
kurta.rabtll.r. Difterinin h1ç .fftuı yok -
tur. Tereddüde vakit k!fl aeimes. Blll
kts bu gibi vaziyetlerde tereddnd ve ın
·Usarın tehlite:;l izam edllmeıtdtr. 

Cen.b lstfyen o~lanmm posta 
pulu yollamalarını rka ederh. Abl tu
dlrde istekleri mukabelesls kal&bUlr. • •• 

.............................................................. 
r '\ 

Nöbe~çi eczaneler 
- -····--çolc müteces~ts tabiat11 bir hayvandı. B~Uci bvlmacom" halledilmiş ıekli 

Bizim evveloo bilmediğimiz te)'lerle ---0
-·-·· www ·-........ Ba ıece nöbetti olan. ecn=ıl• .......,_ 

~opdolu olan bu ada; sonsuz btr •g& - Si H ı· d 4ırr 
raib> kaynağı olmuştu. o. karşılaştığı nema : O IYU un macerape- istanbaı cJhettn•eldl•: 

her yeni şeyi anlamak, hatfttaten ntl - rest kavgaCI Ve Serseri S80'8l· Aksa.rayda CPertn>, Alemdard& CJDı -
ref Nes'et >, Beyazıdda <Haydar), BunM-

fuz etmek istiyormuş gn,1 hareket edi- kArı: Victor Mac Laglen J&cla <a'otu<>.!>, hı.tnönttnd• <M•hmed 
yor, burnu mütemadty.. koklamakla Klzım>, Byübde (Hibnet At.la.mu), ,_,.. 
meşgul bulunuyordu. (B41tcırcıft t '"'cu ıayfada) nerde (Vitall), Şehremininde (JlamcU), 

Yengeçlerin; yere yayılm14 bir halı Bu terkilltm imli: Şehzadebaşında et. Balll>, X&rac1lm -
rtıkte {ll'uad), Ki\çftkpazaroa Qlul!Md). 

gibi bulunduğumuz y&ri tamamen isti- Mac Lalglen .. dight Horse Troop'dıT. Ba.tırtOyde (Merkez) . 
U etmeleri onu hayret .w taaccilb i&- Yani .Mac Laglm'!a hafif süvari alayı!• Beyotl• cihetfntıeldler: 
parmozuna düçar etmişti. O, sıçrayor, Haftada bir mızı'ta koneer verir ve M- tstw&ı eaddWnd• <Deftuadal, oe.ıa-
bnğınyor, uluyordu. Bir gız<ınn şa~· keriert tal'ıne ~anr. Amerikan :aebıtası tada <HtiaeJ'fn Btım6>, Takııl.tmıM ru. -
laştırarak b·ı tuhaf mahltlklan sanki müdahale eylememif olsaydı az kalsın top ~ıwı>. J'a~ <~ 
etiid ediyordn. Neticede bunla.nn tekil- bllıe a'Lacakbmıb. Ştmdflik yegAne silAh • ~ (All Rısa>. 
lerinden hiç hoşlanmadığını pek aşfttlr lan ınızralrlardan ibl.Nttir. Victor asker- ~=;, .~ _ 
olarak izhnr eyliyordu. Bu aralık yen- leri için ftmdfye !kadar "ft>,000 dolar ıar· an. JCadlkOyftncı. <BCıyt, u•>. BO-
geçler kl:ipeğin her tarafına tırmanı - feylıemiftir ftt n_..,. kadar vardıracağı 7iibdada <§tnul Rll&>, llQf)dıde cra-
yorlar ve onu mi1tbiş bir bapet ye ~ .her• tanfımdan IUNlk ile BOrulmakta- Daıf). 
ku içinde bırakıyorlardı. dır. '-. .._ ___________ J' 

Belçika - Almanya maçı 
çok sert oldu 

iki haftayımda Belçikalılar güzel oynadıkları halefi 
maçı 4 - 1 Alman' r kazandı 

Brüksel (Hususi muhabirimiza~m) - gel. Buna rağmen yapılan tehlikeli 
Belçika ile Almanya 29 Kanunusani Pa- 1 hücumu Alman müdafıi yumrukla 
zar ıgünü Brükselde yapmış oluukları Top penaltı çizgisinde. Kimse atın~ 
karşılaşma ile 1939 sen.esi enternasyonal temiyor. Belçika müdafii gerilerdeJl 
maçlarının birlncisini oynamış oldular. di. Şüt ve gol. Alman kalecisi 1'1' 
Bu maç, Alman takımın.da Avusturyalı kıpırdamadı bile. 
üstad futbolcülerin yer almaları ile bir Almanya: 2, Belçika: 1. 
hayli merakla beklenmekte idi. Buna Devre böyle bitti ... 
rağmen Belçika takımında da dünyaca İkinci devre Belçikalılar on kişi o~ 
tanınmış oyuncuların mevcudıyeti ma - dıkları halde her an tehlikeler yar'

10 

ça bir hususiyet verdiriyordu. yorlar, fakat netice yok. Tıpkı Ga1'tt 
Oyundan evvel bütün tahminler Al • saray furları gibL 

manya lehine rnüdhiş bir ekseriyet gös - Alman sol içi çok güzel oynuyor. 
teriyordu. Her iki takım, Hı:>yse: sıa - iç Hahnemann yeni vatandaşından 
dına çıktıkları zaman 75 bin kişilik sa· kalmamağa çalışıyor. (HahnemanD ~ 
ha havanın soğuk olmasına rağmen dol- vusturyalıdır) Binderin şiltleri isabt 
muş gibi idi. Bu maçı görmek ve vatan - .fakat buna rağmen tehlikeli. Bu 
daşlannı alkışlamak için tl Almanya -1 Belçikalı Stynen de oyundan çıktı. 
dan gelmiş olan bir kaç yüz Alman seyir- bek oynuyor. Oyun yirmi kişi oy?l 
cisi, ellerinde bayraklar olduğu halde sına rağmen süratli ve sert. İşte Sc 
marşlar okuyorlardı. Bir avuç Almanın ta alnından yaralandı amma, bet d . 
iştirakile söylenen Alman milli marşın • t sonra alnındaki sargı ile ovuna 
dan sonra Belçika marşı sükunetle din - Stynen de yerini aldı. Almanlar ,ol 
lendi. yaptıklan bir akın esnasınd:ı. kaleCi 

Saat tam iki buçukta takımlar sahaya hatasından istifade ederek Binderil' 
dizildiler. Alınan takımında İstanbul fut- yağı ile üçüncü sayılarını yaptılar: }.l 
bol meraklılarının çok iyi tanıdıkları manya 3, Belçika: 1 .. 
Platzer, Binder ve Schmauss mevcud. Almanlar 3-1 galib vaziyette ol.JnB .ı 
(Bu oyuncuların üçü de Avusturyalıdır). r.a rağmen oyuna haklın değiller. IJeY 
Saha yemyeşil ve çok güzel.. Almanlar kalılar on kişi oynamaktan yorgun· 
rüzgarla oynuyorlar. İlk vuruşu Belçi - kat şahsi akınlarla Alınan kalesine i' 
kalılar yaptı ve süratle Alman kalesine yorlar. Alman içleri çok güzel oynıJ 
indiler. Daha başlangıçta Almanlar sa - ı lar. Hahnernann Schondan aldığı 
hayı yadırgıyorlar. Belıçikalılar ateş gibi.. ustalıkla ağlara gönderdi. AlmanY• 

4 

Halk Almanlar aleyhinde bağırmak için Belçika 1. 

fırsat ~olluyorlar. 1 Belçikalılar üç kişilik for hatlkI'l ııe 
~lçıkalılar ağır basıxorlar, Alm~n k.~- I peşindeler, amma netice yok. oyun 

lesı bomboş. Solaıçık Buyle sılo hır şut çikalıların didinmeleri arasında dört 
çekti. Artık topun gol olınası zaman me- Almanların galibiyeti ile bitti . 
selesi. Herkes sevinç içeminde Fakat M t Alnı ın· .,; 
Schınauss adeta bir mucize çeldınde to • 'k alıçl an sonuhra 

1 
an m dı mar

1
f1_,r 

k f 
. _ çı a arın y a arı arasın a ça u.,... 

pu a a ıle uzaklaştırdı. Daha henuz b' Alın . . . la bil' 
ır avuç an seyırcısı marş n 

Schmauss rahat nefes alamadan Platzeri ğ' d .. 1 kt ki dil · b d .. .. B 
1 

İ ı ız an soy eme en çe nme · er . 

bı§ ' aşın ıkıa i~.ruy1o.ru::t. _ : ~~lı shem - Hakem İsveçli Ekloev oldukça fen• 
orgun s uır p ase fU1unu •. urtanrken Alın t k 1. 1m · a .Ad an a ınu ga ıg ge esme r 

a eta parçalandı. Herkes hayret içinde, tat · ed' . b ' k dı. . . . . . . 1 mm ıcı ır oyun çı arama 
Belçikalılann h~unıyetını seyredıyor. Bel 'kalılar Alnı la d . çı an ra nazaran 
Bu arada Belçıkalılar bir çok fırsat ka- az teknik. atletik oldukları halde bil 
çırdılar. Oyunun on beşinci dakikasından b. ·· .1 dıl B 1 'k 1 ır ener31 ı e oyna ar e Ç! a ı 
sonra. Almanlar yavaı yavq hakimiyeti Alnı "d f . . ~ · t hl 'k o . an mu a aası ıçın a.1ır e ı e 
elde etmeğe baıladılar. Hücum hattında . -' 
Sclıon Belçika müdafaasını kanştırdığı Mithat P 
gibi seyircileri hayrete düşürecek oyun 
gösteriyor. Buna rağmen Be1çi~ hü • 
cumlan Alınan müdafaa.sını zorlamaktan 
geri kalmıyor. 

Almanlar artık sahaya alışhlar. 

Schonun ileri pansını Binder kaptı, kale
ci ile karşı karşıya: Bir ıüt. ıol. Seyir • 
cilerde ses yok 

Almanya: l, Belçika: G. 

Klüp murahhasları 
Valinin rei&liğinde 
Toplandılar 
Spor klüplerile yakinen alika<i~-= 

.mak maksadile Vali L1ltfi Kırdar ı--· 

.fından yapılan teklif il.zerine k1i1P 
rahhasları .dün ikinci defa olarak 

Beı dakika sonra Almanlar rıen• Bel - mJ.§lardır. 

çika kalesin.de, Schon bfltilıı müdafaa71 Toplantıya. Galatuaray, l"enerb' 
atlatarak kuvvetli bir fÜ'tlıe iltiııci 10111 Beşiktq. Boğaziçi.spor, Davudpata. 
y~ptı. lerbeyi. ltuımpap, SWeymaniye, 1fl 

Almanya: 2. Belçika: O. kapı. Galata Gençler klühü m~ 
Belçikalılar Adeta azdılar. Bir Alman lan selmiflerdir. 

hafı Belçikanııa m i')'t OJUDCUWl& • • (Devamı 1S mci •AJJfadflJ 

Ankara M. ""GUCif afüıailnilı yürüyüşl 
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•• VE US RUJU 
ORANJ, MANDARiN, RUBI, KAPSIN, PURPUR ve SiKLAMEN renklerde her simaya yakışan Venüs Rujlan reklam 
fiatına satışa çıkarılmıştır. Çok sabit ve cazibeli ve şayanı tavsiye bu yeni Venüs rujlarını muhakkak tecrübe ediniz. 

~------------_. Nurettin Evlly•zade Eczayı klmyevlıe, alAtı tıbblr• ve ıtriyat depoau, latanbul 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Sabnalma Komisyonun..Jan: 

1 - 1 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılı motörler için alınacak 19 kalem Sterling Kost 
Cart Marka yedek makine parçalarile 40 sayıl, motör için alınacak 5 kal~m 
Mıı - 260 modeli Buda marka yedek makine parçalannın 13/2/939 Pazartesi 
g\inü saa~ 16 da kapalı zarfl.1 eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesile cins ve mikdarını gösterir lı~teler komisyondadu. Görü • 
kbilir. 

ı - T<lhmini bedeli c8059» hru ve ilk teminatı c605ıt liradır. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saat:ndr;n bir saat evveline kadar 2490 sayıh 

kanunu':'\ tasrih ettiği veçhlle hazırlıyaca klan teklif mektublannı Ga:.ab eskı 
ithalat gi!mrüğü binasındaki komisyon!l vermeleri c577» 

fstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Mikdarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 

Kilo Lira Ku. Lira Ku. 

20.000 
12.000 

Kö~le 

Vaketa 
33000 00 
30000 00 

o3000 00 4400 00 

1. - Cinsi, mikdan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukanda yazılı iki kalem 
kundura malzemesi kapalı zarf eksiltmesiyle 22/Şubat/939 Çarşamba günü saat 

16 de Gedikpaşadaki İstanbul Jandarma Satınalma Kom.i6yonunca •tın alına
caktır. 

2. - Şartname 315 kuru~ bedel mukabili adı geçen komisyondan alınabilir. 
3. - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri kapalı zarf teklifle-

1'1.nı ihale günü saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve makbuz ılmalan. c726» 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
l - Yüksek Enstitü talebeleri için aşağıda cinsleri gösterilen ayakkabılan 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedel (3575) ve muvakkat teminat (268,1~) lira. 
1 - İhale 14/2/939 Salı günü saat 11 de Rektörlük binasında müte,ekkil Jı:o • 

• misyon tarafından yapılacaktır. ' 
i - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak. istiyenleri Enstitü Yurd 

Amirliğine müracaatları. (619) 
Cinsı Mikdarı Muhammen bedel Yektın tutarı 

Erltek talebe 
Kız talebe 

415 çift 
34 çift 

8 lira 
7,5 • 

3320 
255 

3575 

OMER VASFI AYBAR 
Şişli Çocuk bHstnntsi B ıştablbl 

ve opımıtörQ 

Hergün 3 - 6 ya k dar 

Cağa:oğ.u, Kızıl y sokı ğı Keçi
ören At-art: 1'eleron: 237~e 

Son osta 

Klüb murahhaslan Valinin reisliğinde 
dün toplandılar 

( Baıtarafı 14 nnc5 Alfada ) 
Vali, Dolmabahçede yapılacak stad işi

nin bir rapor halinde Heyeti Vekileye 
gönderildiğini. ve bir Haziranda başla • 
nacak olan atadın Ankara stadım yapan 

rayla. Fenerbahçenin ayni puvan fa ol • 
ması dolayısile verilememiştir. 

Bu işi halletmek üzere o!'ganizasyoJI 
komitesi bir toplantı yapacaktır. 

1============-==-===' İtalyalı mimar tarafından ynpılacağ,nı 
Yevml, Siyasi, Havadis n Halk ıuet.eaı 

Bir sporcunun top oynaı ken 
kolu kırıldı 

bildirmiştir. 
Stadlar tarafmdan belediy~ rüsumu o- ı Taksim stadyomunda yapllan Galata • 

larak verilen yüzde yirminin kaldırılması spor • Bozkurd maçında Galataspor o .. 
ı----G-az_e_t_em-iz_d_e-ça-' -an_y_uı--v-e-1 için tetkikat yapıldıktan sonra, beledi • yuncularından Mehmed yere düşerek ı;ol 

resimlerin bütün hakları yeye müracaat edilecektir. kolu kırılmıştır. Yaralı Beyoğlu hastanı• 

Yerebatan, Çatnlçeşme sokak. M 
İSTANBUL 

mahfuz ve gazetemize aiddir. Klüplere yapılacak mali yardım için sine kaldırılmıştır. 
spor direktör vekili Muhtar Valiye bir Bir Bulgar takımı geliyor 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

f::eııe Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 14Ull 7bv 4vO 
YUNANİSTAN 2J4J 12.W 710 
ECNEBİ 27) l 140 J 800 

Abone bedeli peıindir. Adrea 
değiştirmek 25 kunştur. 

1 
Ay 
L. 

lbll 
270 
000 

Gelen evrak geı-i verilmn. 
ilanlardan mes'uliyet alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kurutluk 

Pul illvesi llzım.lır. 

r···;;~;;~-~~-~·:;~·;···~;~~;'(;ı··1 
1 Telgraf : Son Posta 

raporla vaziyeti bildirecektir. 
Cumartesi ve Pazar günleri biri Şişl! 

Ortada kalan bayram kupası diğeri Pera klüplerile maç yapmak üze • 
08 olacak? re bir Bulgar takımı müracaat e~miştir. 

A. C. - 23 ismindeki Bulgar takımının 
. Bayra:nda yapılan maçlarda galibe ve- hu hafta şehrimize gelmesi kuvveUı 

rılmek uzere hazırlanan kupa Galatasa- muhtemeldir 

Dış piyas~lardan mal ~1!11ak j Ne york sergisine elişleri 
ve fabrıka kurmak ıçın d.ger san'at eserleri 

ve 

teklifler yapı'dı gönderiliyor 
Londradan bazı firmalar şehrimizde

ki alakadarlara müracaat ederek Tür
kiyeden tuzlu balık, meyva konserva

larik, lokum, helva almak istediklerini 
bildirm~krdir. 

Nevyork sergisine gönderilecek nil • 
munelerin hazırlanmasına devam o .. 
lunmaktadır. El işleri ve diğer san'at 
eserlerinin nümuneleri büyük bir paI'M 

ti halindt- birkaç güne kadar Nevyorlal 
gönderilecektir. 
Şehrimizden Nevyor.k sergisine gi • 

decek ziyaı·etçiler için önümüzde'ld 
..................................... ·-··········-······· ri'kalan kurmak ve levazım vermek ü- yaz mevsiminde Paris yolile Nevyor • 

Son Posta Matbaası k ·a· 

\ Telefon : 20203 ...................... ····················-~ Çeko-Slovakyadan da son zamanlar
da, Tütkiyede muhtelif konserva fab -

zere alakadarlara bazı tek.lifler yapıl- a gı ıp gelme iki seyahat tertib edi)ı 
miştir Bu seyahatlerden biri 675, cll-

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeı: ~tır. İngiliz ve Çe.'k firmalarile te • ğeri de Amerikada bazı şehirlerde ge.1 
SAHİPLERİ· S. Ragıp E.WEÇ maslara geçilmiştir. zilmek şartiıe 750 liradır. 

• A. Ekrem UŞAKLIGIL 

Aydın Nafıa Ek~iltme Komisyonundan: 
1 - Eksiltmeye konan iş: 49329 lıra 51 kuru~ keş.f bedelli Nazilli hükfunet ko. 

nagı ınşaatıdır. 

2 - Bu işn aid şartname ve e'Tak ıunlardır. 
A - Kapalı zarf usulile eksilL'"lıe ş&rtnamesI. 

B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi yapı işleri şeraiti umumiyesi. 
D - Fenni şartname. 
E - Keşif metraj cetvelleri. 
F - Resimler. 
İstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksıltme 13/2/939 Pazartesi günü saat 15 de Aydın Nafıa Müdürlüğü o~a
sındn yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf u.ı;uliledir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek ıçln istcklile rin 3700 liralık muvakkat teminat gös· 
termeli ihaleden 8 gün evvel bu işe girebileceğine dair Aydın Yfüiyetinden 
ehliyet vesikası almış olması. 40000 lira değerinde bir tek bina yapmış bu
lunm861 ve müteahhidin b:zzat mühendis veya mimar olması vaya bunlar• 
dan birile müştereken teklif yapması ve rnuknveleyi imza etmesi lazımdır. 

8 - Teklif mektublan yukarıd:ı üçünd maddede yazılı saatten bir saat evve.ıı, 

ne kadar nafıa daires'ne getirilerek eksi!tme komisyonu reisliğine makbuı 
mukab!linde verilecekı:.r. Posta ile _gönderılecek mektublanr nihayet ü
~üncü maddede yazılı s:ıntte gelmiş olma~-ı ve dış zarfın mühür mumu ;ıe 
iyice kapatılmış bulunması Iaz1mdır. Postada clöcak gecikmeler kabul edil-
mez. (349) 

~llllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllHIRlllllllUlllllHHllllNllllUlll 
~ Türk Hava Kurumu 

i UYUK PiYANG U 
~ Dördüncü Keşide 11 /Şubat / 939 dadır. 

i Büyiik ikramiye: 50.000 Liradır •.• 
~ Eundaa başka: 15.000, 12.0Jil, 10.0JO liralık ikramiye· 
2 lerh ( 20.0'"'ü •e ıo.ono) liralık iki aded mü:<Af at •ardır ... 
5 Bu tertibden bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihmal et· 
~ meyiniz. Siz de piyangonun mes'ud Ye babtiyarl n ara.ona § 

\11 ~;unı:~m n~;;ı~iı~ı~ıniiii 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nm111111111 ıoJ 
Akb k• b • # Jo Diş T AB1Bl 

a ıta evı RA TlP TÜRKOGLU 
Her dilden kitab, gazete. mecmua. 

mekteb kit&blarının ve kırtasiyenin 
Ankara satlf yeridlr. Undervud ma
kinesinin acentasıdır. 

Sirkeci : Viyana oteli sıraSL 
No. ~6, Kat 1 de bergnn öğleden 
&onra saat 14 den 20 ye kada: 
hastalan kabul eder. 



ı• Sa)'fa 

Bntlhı göğlla lautalıklMuaa 
yol açabilir. 

Fakat bir tek 

GRiPiN 

baı, elif, adale atnlarile diier •tnian en ima zamanda ye • 
ket'I tekilde dindirir. Nezleye, aoiuk alımlıjıaa, ırfpe •• 

emaali butalıldara kup billıuaa lllleuirdir. 
lcabmda glnde aç k.,. almahilir. 

laim Ye markaya dikkat. Talditlerinclea Alnnmız. 

BOK P08!'A. 

REM BALSANlll 
KANZUK 

a.ıttln •anyaca taJuBr edtlmlt llh
M ıttzelUk kremleridlr. Gece lpa 
7.;tı, lflatlfbı: için pjms ve halla 
aeınd .. çefldlert lamml vue " 
fflpleNe satlbr. 
INGII.lz KANZUK ECZANESi 

BEYOOLU • lsT ANBUL 

Bu Hakikatı Herkes Bilmeli ~ 
'=: -Grip, nede, enfloeaza, ntma tihi butahklara batulmamak içia aathpızı BIOGENINE kan ye E 

tlerman laaplarile ail'ortalaymız. § 
llOGENINE; ea hiriaci ku, kaYYet, iftilıa yaratan Ye tuiriai derhal pat~ren balunmu 1 

hİr cfeyadır. § 

BIOGENINE; tlai•a kanı tazeleyip kanetlendirir, halaizllif ıitlertr Ye laariçten plecek her § 
tirin mikreplan aldtlr&r. Tatlı bir iftiba temin eder. Sinir Ye adaleleri •ilamlaftmr, zeklyı § 
Jlbeltir. Bel l'eTtekliİİ Ye ademi iktidana - Wrİacİ deYaacfır. ES 

BIOGENINE; kullaaaalar kat'inea karüa, kqtan aopktan Ye lıaYalann değiplmndea §! 
•lteeuir ol•azlar. Çlaktl Yftcudli laer za... l'enç Ye dinç bulundurarak laariçten pJecek her §1 
~~roba ralelte çaldınr. Ve b• aa1ede mlltW, lkıbetlerle neticel•ea GRIP, aezle, enfloe!lza, utma ,
p haubldardaa kerur. Bu _ Jı .. tabklartlu korua•ak için bG71lrler •bah, ağle, akpm birer, 
aekiz yqmdaa iiatlba çocuklar yalaız ubala, akf&m birer BIOGENINE al~dır. Huta olanlana 

.. .. kumdmuı içia de bu miktar bir •Wi artbnlmalıdır. Her eczanede bulunur. ~lllllllu« 

Çecuklarınıza 

GOnlle 1 vep 2 

Çocuklarda ltlabsızlık, bl1ytıme 
tevakkufu, Lenfatizm, SkrofDlos 
Kibl bOnyevt T& umumi baatalık· 

!arda kalaiumun ualma11D1D t• 
afrlndendtr. Diş çoroklntnne, dit 

iSKUiT 

çıkaran kOçl1k çocuklann mhuletle çıkarılmamna yardim eder. H... ecnnede atılır. 

.. S0MERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden: 
Pamuk ipriği Satışı: 

Karseri Bez F atrHcası mail · 
Nazitli Basma F ürikası .. 

, Ettll lez Fıbrikasa ,, 
YaJaız Erejli •z Furikasındr. 
l O •ıyıhk siparişler için 
15 .. .. ,, .. .. " 

12 No. Paketi 
16 • • 
24 • • 
24 • • 

• " .. .. 
.. " 

25 
50 .. " " .. .. 

580 

580 

575 
570 

865 
560 

Flatlarla fabrikada telllm prttyle Atılmaktadır. 

• 
• 

" 
" 
" 
" 

iplik mnıtebllklerloin yukard• ya7.llı fabrikalara eOndereceklerl b&
delltd mukabilinde lbtiyıçlan nlıbeüııde iplik ıiparişl verecekleri ye 24 
numaradan ince ve muhte!lr maksatlara yarayabilecek pamuk iplill mO• 
teblltleriniJı de ibtlyaçlannı yine aynı prtlarla 1a1Dıa Erej'li Pabrlkamna 
slparlt edebUeceklMi ilAn olunur. 

l ................................................ ., 

ANNELER 

Biliniz ki çocuk yalnız m~m• 

için ıfJarr.ız. Çok iyi bilirsiniz 
ki: Çocutu hırçmlatan aebebleıı

den ltirisi de •Pıt aralarının ter 
ve safreden pi,eret, kızararak 

çocufu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla gQnde ild defa çocul9 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 

De pu•ralayum. Ne Ml tuYalet 
pudralan Ye ne de çok itina ile 
hazırlanllllf pahah pudralar~ 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

7erinl tutamu. Bu pudra bilh•ta 
1a yavruların ctld1.t ft ~ 
zatı nazan itibua abaarak J'& • 
palmıpar. 

1 

IJ«bgtUWı .,. lü.yüA nıdşo fo,hriAtısı obA 

FHILCO 'nun .11:.g_a rı lıoz ulmag,_ 
·(IAZll TllOPIK ' modelt ge/mi.Jtir 

- - I -- - -

: - .. -~- 1 

• PMILCO. RADYOLAAININ TÜAt<İVE UMUM MÜHESSfLLilf 

•H ILIOI• MVlllSIESATI 
iSTAN8UL· &ALATA •VOVVOOA CAD. ll-·116•tll••a.. HILIO~•TU.lrottı"6fe 

lstanl:.ul l elediyesi Uinları 
1 

1 
Ketif bedeli 534 lira 83 kunıf olan He ybeliada tur )'QlU betıon presfndekl çat-

lakllklarla i&tinad duvarı tamiri açık eksiltmeye konulmUftur. lCetlf ewak1t. 
prtnamesi Levazım Miidtlrlüjihıde görülebilir. İatekJUer M90 aqıJ& ll•nnda 1"' 
zılı 'Nılika w 40 lira 10 kurufluk ilk teminat maMMı&. veya mektublle beraber 
'10/2/139 Cuma ,nııü saat H buçukta Daimi EneGmende l»ulıanmıbcklnr. (a88) 

BASUR MEMELERiNi 
CERAHA TLANMIŞ FlsTOLLER •• 

HER TORLO iL TIHABLARI 

Dnltt De111iryılları ıe lirnanlan İflltmesi Umum ihrui illnlar• 
Muh•mmen bedeli 38000 lira olan mWı telif vagıon ve lokomotiflere lid 98 ~ 

lem yay, su.ita ve suata U..Jan 24/3/1939 Cuma ıünü saat 15,30 da bpalı ,.ıl 
lllUlil ile Ankarada ld.aN bfnU1ndt Atın alınacaktır. 

Bu ife pmek iltiyenlerila BO liralık muvaldcat teminat i1e kanunan taıtJ1 
ettlll vniblan w tıeklifJıerinl ..,ni IÜJl saat H,30 a kadar KomilyGD Reisli .... 
wıme1ert JbıındJr. 

~ lH kurut m11k•bfUnde Ankara ve Haydarpqa ~ ır 
tıWıkWıe. (74a) 


