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..., Seııe 9 - No. 3061 Yazı ifleri telefonu: !0203 ÇARŞAMBA 8 - ŞUBAT 1939 

lngiltere, Fransa İspanyol 
~ --·----.. ' 4 

faciasına nihayet vermek 
için faaliyete geçtiler 

Londrada, ispanyada bir hükômet 
mevcud olup olmadığı 

liıeselesi .münakaşa edilmeğe başlandı 

.. __________ .. ____ .. _____ _....._._,._ __ 

--·-----

lspanyol mülteci ve milislerinin Fransa topraklarına akınlan devam ediyor, dün 
topçular da hududdan geçtiler, Cümhuriyet hükumeti Valansiyada yerleşecek ... --····----······· 
Altın ve gümüş külçeleri Başvekil Partide ve 
de Fransaya nakledildi lktısad Vekaletinde 

·~giltere, ecaehi ııöaüllüter lspaayol topraklannı . meşgul oldu 
terketmedea evvel F ranko hükumetini tanımıyacak 

Ankara 'I (Huaıui) - Bqvekil dok.-

İdare işleri telefonu: 20203 Fi.atı 1 kuruş 

Filistin konferansı 
dün Çemberlaynin 

riyasetinde toplandı 
Ortada iki konferans var 

Müftünün aleyhtarı üç murahhas Arab memleketleri 
murahhaJarının toplantısına iıtirak etmediler, kon

/eransta Lord Hali/aks ve Makdonald da bulundular 

tor Refik Saydam bugün ölleden evve-1 Bmir Fcıwıcıt Yemen veLiahdt 
İlrtıaad Veklletine plerek Vekil Hfiml Londra 'I (HUiusi) - Filistin mesele- H 1-:L-t ı. ld :L: k nf ı t 1 • 
ÇU:ır il bir üdd örü .. -+ür a~ na e uu o eı na op an 

•. . m et 1 şmu,. •. ahU gö~k olan Yuvarlak Mı• kon· mıttır: Bir taraftan İngiltere ile Al'ab 
B.qvekil öğleci.en '.?nra da Partı mer- feranaı, bugün St. Jamea nraymda, baş- memleketleri arasında, diğer taraftan fn 

kezıne_gel(-ı-lr muti~ t ç'llı:mıı•v. veiil Çemôerlaymn .dy.uetı altmda iöp- giltere ile Yahudi ajanaı arasında. İkı 

)'tıın--

londrada yeni 
infilaklar oldu 

Londra 7 (Husus!) - Bu sabah tekrar, 
şehrin merkez mahallelerinden biri olan 
Stepui'de, elektrik santralı yakınında 
muhtelif infilAklar vuk,ıı _ bulmUJtur. 

Civar evlerde yapılan bır araştırma 
netlceıinde, bir İrllndalı~ın ikametga • 
hında muhtelif bombaiar ~ulunmuştur. 

Amme müesse3eleri etrafında ılınan 
emniyet tedbirleri daha sıklaştırılmıştır. 

Ianmıttır. (De.ama ı t ind aylada) 

Fransız Hariciye Nazırı 
nutuklara ceva b veriyor 
" Fransa hiçbir yerden 

kendisini çekmiyecektir,, 
Fransız Ayan Meclisi Bone'nin beyanabnı müteakib 

16 reye karşı 210 reyle itimadını bildirdi Lo .... "'lcnn. Kcstalonyıı hududuna rntcf n s.vkettfkleri hwnlerdn btr grup s ti ı ·ı ı ı 
lel'i ttdra 7 (Hususi) - Sayısı yüz bin 1 Perpinyana ıtelerek bazı m.b'wrlarla ovye er e 1 a yan ar 
~ti ~an İsp&nyol mülteci ve muharib- görüşmüştür. d b• 

1
. 

1 
Parla 7 -Ayan mecU.lnde nutuk aöy • Franu her ,eyden evvel kend1 arazt. 

tuıanın kütle halinde Fransız toprakla· B!JVektl Negrin. de, Framız hududu· arasın 8 lr ICare liyen :Sone, son zamanlarda yabancı dev- sini ve kendi imparatorluğunu teminat 
~n akını ?evam ettiti bu sıralarda İs.. na yakın bir kasabada İngiliz sefiri • 1 • d·ıd· let adanılan tarafı."l~an aöy~enen_ nutuk- altına alm~k memekte~hr. . 
~in Yol f.acıasma bir nihayet vermek i- Stevenson Ue uzun bir mülAbtta bu. an aşması ımza 8 f 1 lan mevzuu blılı.wtmlf ve muteakıben. ez- Maamafih Fransa, dıplomatık faaliye-
ltt~~~lunan diplomatik gayretler de lunmuştur. . Roma 7 (Hususf) _ Yeni bir ticarf't cümle dem.ittir ki: (Devamı 1 l inci sayfada) 

}).. . LondradaJd İspanyol aefarethanesın- anlaşmaıının akdi içtn bir müddett beri 
an·· Un, Fra~sacian Katalonyaya dön • den bildirildiğine göre Cümhurlyet Sovyet Rusya ile ltalya arasınd en • K b 1 d d. 
~i~ olaıı. cümhuriyet hüktlmeti hari- hükClmeti, milltecilerin Fransada isk:Anı 'y n etmekte olan müzakereler ~ cerf~ a s a a r ı n e r 1 
~:nazın D 1 h .. .ı~kr (De 11 . • yf da) a uva a-

e vayo, ugun ı.ıc ar vaını mcı 88 a kiyetle neticelenmif ve anlapna, bu ak • 
..., •• şam Romada imzalanmıştır. 
ıra T 1 . d . Bir İtalyan gazetesi ne diyor? mvay • une ) aresJ Giornale d'İtalia bu hususta diyor 

'41ukavelenameler bugOn ::~es;::~~=·1:~~~~ 
Ankarada imza ediliyor :·ı:m:~f~:f~:.fa! 

Havıgazı ·şirketterile Denizbankın -
muzakereler ~ir Yeni kadrosu 

~~!det ~aha uzayacak 
ile ş· a 7 (Husuil) - Tramvay ve TQ
ltı~k ırketlerinin aatın alındığına dair 

a11eıe 
\>l' iena nameler hazırlanmıştır. Muka· 
l~t nde~~er~ Yann (bu~n) Nafia Vekl
tal'afına u~urnet ve ş~rket murahhasları 
lıiı-1 baş an ırnza edilecektir. Yeni idare • 
!lıi:1lir. ına getirilece.ic mildür taayyün et-

Ankara 7 (Husud) - Denlzbank U
mum müdür vekili Yusuf Zıy41 JlrzinJa 
önümüzdeki günlerde yeni kadroyu t... 
dik ettirmek üzere tehriınlze plmesine 
intizar olunmaktadır. 

T ekirdağda 3 amele 
toprak altında kaldı 

Dün matbaamıza gelen 30 kişilik bir heyetin talebi: 
" Nark ya kaldınlmalı, yahud celeb, komisyoncu ve 

toptancılara da teşmil edilmelidir " 

?iğer t 
~Zak at-aftan Hu·agazı şirketlerlle 
!'\i§nıeıer~ıere devam edilmektedir. Gö • 

Tekirdal 7 (A.A.) - Dün alqam Cbıerl Bir kn.-cb dü1001m 

teıı. erın bi .. d eci anı r mu det ıdaha devam edı-
aş~aktadır. · 

Barba?OI nahiyeli clvanndaki ld5mür o- DC1n perakendeci kaaablarm umu.mil bqka bir gtlne tehirin~ mecburiyet hi.sıl 
caJdanndan biri çökınilf ve il~ amele top- he,._ toplanWarı yapılacaktı, fakat ek- oldu ve toplantıya ge lenıcr de dağıldılar. 
rak &lt&nda kalarak llmüftiir. seriJIM bAal olmadılı .için bu toplantu:Jll (Dnamı 4 ü~di acı11fada) 

.. 



! Sayfa SON POSTA 

Her gün Resim il Makale: G Herşeg bir nisbet meselesidir. 

-····-
lktısadi işlerimizde umumi 
ir muhasebeye ihtiyaç var 

H 
Yuan: Mülttla Blwı• 

emen her yerde, hatta en libe· 

ral memleketlerde olduğu gibi -
bizde de, bugünrl devlet, dünkü devlet -
ten çok farklıdır. Dünkü devletin iktısa· 
di faaliyeti hemen hemen hiç yok gibiy· 
di. Evvelden. devletin iktısadi faaliyeti, 
ancak fevkalade hallerae, memleketin 
büyük eksiklerini tamamlamıya münha
sır kalırdı. Mesela, buğday kıtlığı olur
sa buğday bulup getirir, harb zamanında 
ıeker ve petrol tedarik eder veyahud 
bunlara benzer şeyler yapardı. Bugünkü 
devlet öyle değildir. Milletin bütün ik -
tısadi faaliyetine gittikçe artan bir dozda 
müstemiren müdahale ve hatta iştirı:tk 
ediyor. Bugünkü devlet çiftçi, bugünkü 
dsvlet :fabrikatör, tacir ve müteşebbis 
olmuştur. Bilhassa, iktısadi faaliyetle:i J{utub civannda münzevt yaşıyan bir Esk!moya, ustuva İnsan içın \yilik ve 1enalık oldutu gibi saadet ve bed • 
Jl'lahdud muhitlere münhasır milli iktısad hattında yanan bir zenciye, dağ başında koyunıarile yal- bahtlık ta bir nısbet meselesidir. Ancak ko~unun iyilik 
bünyeleri içinde hemen umumiyetle if • nız kalan bir çobana hayatlarından memnun olup olma • veya. fenalığı, saadet, yahuıd: bedbahtlığı ile ölçültırek 
lasa uğramış olan lib.?ral•zm, devletçilik dıklarını sorunuz. Sıhhatleri yerinde, Slrl!arı pek , e ka- k1ynıeti anlaşılır. İnsan yalnız şahsi vaziyetine bakarsa, azla 
namını verdiğimiz yeni bir ikbsadi anlayı rınları dolu ise size müsbet cevab verirler. Çünkü yalnız- kam.at ederse kendisini mes'ud sayabilir. Fakat bu takdirde 
ıa hemen her tarafta yerinı terkedıp ge· d 

1 
k bulunduğu noktada kalmıya mahldlmdur, muhitinlze bakı-

ır ar, endilerinden daha iyi vaziyette olanı görmem.işler-riye çekiliyor. nız, işlerJnden daha iyi netice alanlara yetipniye çalı~ınız, 
Türkiyede de böyle oldu. Bugünkü dir, mukayese yapmak inıkAnından mahrumdurlar. hased fena, fakat yarış yükselme lmilidir. 

~~f~~~~~J~r~~={~!~fi ::=c==:~J~~~ô~Cz=====~==--==~=:=:=~==}i=0~~~s~~~N~~::::ro:.:::A::::__=-J=-=== 
Bu iflerle uğraşmıya başladığı zaman· ~~ 
cıanbert de hayli vakit geçmiş bulunu - Parlsin en-mllkemmel (--......................................... - .. , lştihası kes ilen 
yor. Artık, yapılan işlerin ne gib: neti - E k d H b• f k • 
celer ver.eliğini tetkik etmek. bu netice. J~ a ı'nı Ergun ır 1 ra ! Bir yavru 
lere göre tutumumuzda değiştiriiecek 
ıeyler bulunup bulunmadığını görüp ona Hayalimde 
göre kararlar almak zamanı gelmiştır. * canlandırıyorum 

Genç bir ressam atöıyesırı.de çalışı
yordu, yaşlı bir tanıdığı atölyeye gir· F"ılhakika, mademki devlet çiftçidir, 

fabrikatördür, tüccar vesairedir. şu hal
de, iktısadi işlerde hAkim olan kanunlara 
kendisi de boynunu eğmeğe mecburdur. 
dktısadl teşebbüslerde hakim olan bir 

çok kanunlardan biri de şudur: Her ha:ı
gi bir iktısadl faaliyet müteşebbisi arada 
bir durup, defterlerim gözün önüne ko • 
yarak işlerini derin bir mürakabeden ge
çirmeğe mecburdur. Bazı müesseseler 
vardır ki vaziyetlerini sık sık tetkik eder
ler. Mesela, bankalar gibi. Bunların her 
on beş günde bir nevi bilnnço yapanları 
pek çoktur. Üç ayda bir defa her banka 
mutlaka bir billnço çıkarıp vaziyeti göz- Resmını gördüğünüz bayan, 3 gün sü
den geçirir. İyi idare edilen bir ticaret •. ren bir müsabaka sonunda Parisin en 
hanede üç ayda bir değilse bile, mutlaka mükemmel ev kadını olarak seçilmiştir. 
altı ayda bir bir bilanço yapmayı kaide Matmazel Süzan, Cümhurreisi Lebrun 
olarak kabul eder. Senede bir defa bi •. tarafından kabul edilmiş, kendisine bi-
1'nço yapmak ise istisnasız bir zaruret o- rincilik kupası verilmiftlr. 
larak telak]ci edilir. 

Bu mürakabe, bu umumi muhasebe tek 
bir gayeyi güder: Acaba işlerimiz iyi gi· 
diyor mu, gitmiyor mu? Gid!yorsa b.ın
ları daha yi hale getirmek için ne ynp -
malıyız? Gitmiyorsa yolumuzu düzeltmek 
için ne gibi tedbirler ittfüazına muhta • 
cız? Eğer her hangi bir iktısadi tesebbüs 
kendisine sık sık bu sunl!eri sormazsa, 
karanlıkta gidiyor, demektir ve karan
hkta yörümenln neticesi neler olabile -
eeğinl izaha lüzum bile olamaz. 

mız büyüktür. Bu noksanlan teHifi etmek 
üzere hususi bir teşekkül vücude getir -
meği ben çok faydalı buluyorum: Devle
tin muhtelif iktısacil faaliyeti ve iktısadt 
siyaseti için bir taraftan mürakabeye ve 

bir taraftan da bir koo:dinasyon hareke
tine ihtiyaç vardır. Şu halde, bu işlerle 
ayrı ayn meşgul olmak üzere bır koor -
dinasyon ve mürakabe ofisi tesis edip bu
nun başına bu işlerde çok mütehassıs bir 
kaç Avrupalı koyacak olursak, işlerimi -
ze ilmi bir insicam vermeği muvaffakj • 
yetle temin edebiliriz. 

Vakıa geçen sene cAli mürakabe he • 
yeti. namı altında böyle bir teşekkül vü
cude getirilmişti. Ancak, bu teşekkül ka
fi .değildir. Yalnız mürakabt-, maksadı te

• di. Ressamı çalışır görünce .sordu: 

- Ne resmi yapıyordunuz? 
- Bir köpek bahğı resmi yapıyo • 

rum. ! 
- Köpek balığı rtJsm.i mi? .. Siz hiç 

köpek balığı görd1lnüz mü? 

- Hayır görmedim, fakat hayalim
de canlanıfı"1.p. resm.~nt yapıyorum. 

Nitekim siz de hiç melek görmedi • : 
ğiniz halde bir çok melek Tesim.leri ! 
yapmışnnızdır. ~ 

'\. ____ .......................... _, 
Erkek kravatlarında 

yeni değişiklikler 
Erkekler de gali· 

ba kadınlardan ör
nek alıyorlar. Av
rupa ve Amerika· 
da kravat moda1a
rının süratle de
ğiştiği, bundan 
böyle delikanlıla • 
nn, Üzerlerinde 
tilrfü tilrHi hayvan 
resimieri bulunan 
düz zeminli kra .. 
vatla:: takmaya 
başladıkları görül
mektedir. Bazı 

mevhum itikadlara 
inananlar ise, ekseriya. uğurludur1 diye-

rek içinde fil .desenleri bulunan boyun· 

bağlan kullanmaktadırlar. 

Türkiye devleti de, bir iktısadi müte -
tebbis gibi, bu kendi kendini mürakabe 
mecburiyetinden vareste kalamaz. Böyle 
olduğu halde, devletçil~k prensibini kov
(iuğumuz ve htbikata giriştiğimiz ta· -
r.fhtenberi umumt bir bilanço yapmak tar· 
sında hiç bir umumi mürakabe yapılmış 
değildir. 

min etmez, koordinasyon işi ile de meş • koyduğumuz taktirde ondan çok iyi ne
gul olınak lazımdır. Bundan başka, bu iş- ticeler alabiliriz. Devletin iktısadi faali-* leri tam muvaffakiyetle görebilmek için yetinin randıman kuvvetim arttırmak 

B6yle bir muhasebeYi yapmak ko,ay kendi unsurumuzun ihtisas kuvveti ve bakımından fevkall'ıde büyük kıymeti o
olmadığını biliriz. Bilhassa devletin ik- çalışma metodu kafi değildir. Avrup:ılı lacak böyle bir mües:;ese için ne kadar 

Bu cici bebek ilç buçuk yquıdadır. 
Müthiş surette iftlha.m olUfU, annesini, 
babasını telAşa düşürmOı ve yavrularını 
hastaneye yatırarak rejim altına aldır· 
mışlardır. Şirin İngiliz çocuAu bir ay kal
dığı bu hastanede, yalnız süt ve ikişer 
saat fasıla ile günde 6 muz ile beslenmiş, 
iştlhası düzelınJf. üstelik te ağırlığı iki 
kilo artmıştır. 

~~-~~~~~~~ 

Küçük yazı rökoru ... 
Bahsedeceğimiz rökor küçük yazı rö • 

konıdur. Bu rl>kor bu sefer bir Alman 
mera~ısı tarafından kırıimıştır. 

Homberg adındaki bu Alman beynel
milel federasyonun nezareti altında bir 
kartpostalın yalnız bir tarafına 29,423 ke· 
Ume yazmağa muvaff:ık olmuştur. Sa • 
tırlann adedi 264 dür. 

Bundan evvelki rökor bir İ!lgilize aid 
bulunmakta roi. Bu İngiliz 26,000 kelime 
yazmağa muvaffak olmu~tu. 
Alınanın ustalığı ~ayanı kayıd görül -

mektedir. Bu incecik yazılan pertavsız • 
sız. gözlüksüz yazmağa muvaffak olmuş
tur. Alman, çocukluğundanberi bu yazı 
merakını beslemekte imiş .. Kendisine fe
derasyon tarafından münasib bir hediye 
ve madalya verilmiştir . 

.&.. dt mütehassıslara muhtacız f k · d d" A "'sa faaliyet teşkilatınm çalışma sis _ . · masra yapsa yerın e ır. vrup:ılı usul-
temi; böyle bir umumi görüşü vazıh bir Devıet teşkilatımız arasında. gayri si- ıerne çatışmak bahsinde çok titiz olan A cama uanordal!ı 
eurette tesbit edebilecek un!:urlan hiç :iü- yasi olan ve günlük siyaset işlerinden doktor Saydamın bu bahsi ele alması ne- Japonyada. Tokyoıian lOO mil mesa • 

1 STER 1 NAN, İSTER iNANMA! 

fU
-nmemf..+ir. Bununla beraber. bo""ylc u- müteessir bulunmıyan böyle bir müesse- ticenin çok hayırlı olmasını temine kafi f d b 1 A i• e e u unan samı:ı yanıırdı:tğı indifa 

mµmi bir mürakabeye şı"ddetle ı"htiyaç seye çok ihtiyaç vardır. Bu müessesenin geleceğine tamamen kaniim. T k h . d k""ll ğm b ve o yo şe nne e u er ya ıyı baş-

vardır; bu mürakr:ıbeyi elde mevcud va- aşına Avrupalı bir kaç mütehassıs ta l\folı"tth Birgen lamıştır. 
sıtalarla ve imkAnın yetişebildiği bır sılı- :;::::=:=:==========================;~=~;;;;;;============~ 
hat ve vuzuh ile yapmıy.ı mecburuz. Böv
Je bir mürakabe göı;terecektir ki bir ç~k 
sahalard~ muvaffak olduksa bir çok is • 
lerde de muvaffakiyetsizl;!e uğradık. -E
ğer yaptığımız işlerde yüzde altmıştan 
fazla isabet ettikse, sevinebiliriz. J<'akat, 1 

~· isabet nisbetini yükseltecek çarele
~ arama zaruretinden bizi vareste bıra • 

Belediye Me~lisinde şehrin iman için ıcab eden paranm 

nereden bulunabllcccği mevzuu etrafında konuşulurken 

azadan Avni Yağız çok mühim bir noktaya dokunarak İ.'i· 
tanbulun kencfüine sar:fedilen parayı geri verebilme kabi
liyetinden baiı.c:etti ve: 

280.000 lirasını geri aldık, şimdi kh olar~k elımtzde (80,000) 
'ıralık usa ıle muhteşem bir şehrah vardır, dedi. 

kamaz. · 
. Bence yeni hük\lmet yE'ni işlere gi • 

r;şmezden evvel bu muhasebeyi yapma
hdır. Bunu yapmak için elinıizd~ vası • 
talar yok olmamakla beraber noksanlan
mız, bilhassa ilfm ve ihtisas noksanları-

-- Edi:neknpı caddesini açmak için (300,000) lira harca

dık. İstimiak neticesinde elimize geçen arsalarda:l lüzum
suzlarını satmak suretile kısa bir zaman içinde b!l paranın 

iSTER 1 NAN, 

Avni Yağızın temas ettiği nokta, meselA Em!nönU mey
danının isti:ın:aki esnasında bir çok defalar bu sütunlarda 
müdafaa etmiş olduğumuz bir fikirdir. 

O halde bu fikrin daha evvel bulunmuş, latb;k edilm:§. 
semeresi alınını§ o1masına rağmen o zamandanberı bir ke
nara atılmış. bir imar, bir gelir kaynağı haline getirilmek-
ten çekinilmiı olmasına: ~ - --

iSTER 1 NAN M AI 

Şubat & 

r 
Sözün kısası 

Rüşvet 

E. Talu 

A rada sırada, gazete sütunların • 

da şöyle bir haber okuyoruz: 

Galatada Mişon belediye nizamlarına ay
kırı iş görürken suç üzerinde yakalanmış 
ve karakola götürüldüğü esnada memur• 
Jara rüşvet teklif ettiğinden adliyeye tev· 
di olunmuştur •• 

Veyahud: 

..• şirketi direktörü Mösyö Tapon, ya • 
zıhaneslnde kaçak eşya bulundurduğun • 

dan ansızın baskın yapan memurlara: 
cBeni bırakın, sizi memnun ederim .. > de· 
diğinden, hakkında bu cihetten de ayrıca 
takibat yapılacaktır. 

Dikkat edin .. bu edebsızliğe içtisar e • 
denlerin yüzde doksan dokuz buçuğu 

gayri Türk unsurlardır. Bu, bizim için 

büyük tir teselli olmakla beraber, hala 
bugün, cümhuriyetin on altıncı yılında 

böyle kafa taşıyan heriflerin aramızda 
bulunması, teneffüs eylediğımiz havaya 
iştirak eylemesi adamın fena halde gii • 
cüne gidiyor. 

1923 denberi şu mübarek yurdda vuku 
bulan azim değişikliği anlamamakta. ısrar 
edenlerin milli hududlaruruz dahilinde 
yerleri olmalı mıdır? 

Türkiye cümhuriyeti memurlarından 

her hangi birinin para ile satın alınabillr 
.olduğunu akıl ve hayale getirebilmek da

\hi, Türk varlığına hakaret etmektir. 

Bu bakımdan, kanunun. rüşvet tekli· 
finde bulunanlar için tayin eylediği ce
zayı az görüyoruz. Bilhassa bu fiili irti· 
kab eden, yabancı bir şahıs ise, hapiste 

yattıktan sonra, bir daha gelmemek kay· 

dile, milll :hududlarımızın dışına çıkarıl· 
malıdır. 

Mösyö Tapon'a ve onun gibilere, me• 
murlarımızın haysiyeti ile oynamak hak· 

kını tanıyamayız. Bu memlekette i~, an .. 
cak dürüst davranmakla görülebilır. Ka• 
nunlanmıza riayet. memurlarımıza hür
met edenler başımızın tacıdır. Başka tür· 
lü davrananları aramızda görmek milli 
izzeti nefsimize ağır gelir. 

Fedakar ve namuslu Türk memuru, 
kendisinin, her hangi bir menfaat muka· 

bilinde vazifesini suüstımale müstaid o· 
labileceğinin akla gelmesine dahi taham· 
mül edemez. 

Mösyö Tapon ve emsali bunu idrak et
memişler ise, vah onlaradırl O zaman, bu 

temiz yurdun hiç bir kapısından içeriye 
giremez, hiç bir ferdile iş yapamazlar. 

Bin defa haykırdık; bir defa daha hay
kıralım .. duyan, duymıyana tekrar etsin' 

Bizi tanımıyan, inkılabımızdan haberdr.r 
olmıyan, bize, bizim milli şiarımıza hür· 

met etmesini bilmiyen, Türk varlığını hn· 
kir gören Mösyö, Herr, Sinyor, Gospodin, 
Pan vesair yabancı, Bay mukabillerinin 

burada yerleri yoktur .• 
İstemezük!. 

······················-·········-·· ... --···-··-···...-
Meşhur sinema yıldızı 
cayır cayır yanacaktı 

Emil Zolanın hayatı filminde parlamış 
olan yıldızlardan Erin O'Brien Moore bil 
lokantada yemek yerken kaza ile elbfsesl 
tutuşmuş, yüzünden, el ve bacaklann · 
dan yaralanarak hastaneye kaldınlmıştııı 

····························································· 
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Amerikada harb 
ihtimaline karşı 

hazırhklar Çemberlaynin son nutku!. ~i~ harb ~ukuunda 
.. h. k. J d d ıngılız askerı F ransaya .e:::~;8!:~d~kl~~-~~ -;;.:~~ :e:~1::":! 

E 
• Yugoslav kabinesinin 

tebeddülünden 
nıu ım a ıs er uyan ır ı gönderilebilecek mi? ~;!:r.·.v:.:::.;~e~~~::ı:.h:!!: 

ıA 1 J J kl . . leri stok etmek sal!hiyetinin itasını is-
dogan vaziyet 

ı v utku tefsir eden bir ta/yan 
0
aazetesi: u fa/ya iste erini Londra 7 (A.A.) - cTımes:. ın aske:i tem· 1 d. B 1 ki\ mad-'e1erin 

h 
. . . , . ış er ır. un ar, mez ur ... 

k k l k d mu arr1r1 bır harb t8.itdır:nde Fransaya t 1 · · 2- ·ı dolarlık 

Ya1.an: Selim Karıp Em .. 

ileri sürme ten geri a mıyaca tır,, iyor t . . .. . . . .. .. sa ın a ınması ıçm ;) mı yon 
ngılız ordusu gonderılmesın:n muşku • t h · t t kl'f t · 1 d' • . a sısa c ı e mış er ır. 

er gün bir parça daha değişen 

beynelmilel siyasal şartlar kar· 
Lo~.d~~ 7 (Hususi) - İngiliz - Fransız ı bulunduğu mütaleasını serdetmektedir .. 

tesanudu hakkında ba~vekil Çcmberlayn ler. 
tarafından dün Avam kamarasında yapı- Diğer taraftan Amerik:ı ef.kan umumi
lan beyanat, bütün dünya matbuatı tara· yesi de Çemberlaynm Avam kamarasm -
fından hararetle mevzuu bahsedilmekte • daki beyanatını memnuniyetle karşıla • 
d' ır. mıştır. 

Fransız matbuatı. bu beyanatı sulhün Almanyada 
:~~:tası .yolunda kat'i sözler suretin- Berlin 7 (A.A.) _ Çemberlaynin cİn • 

P 
. f edıyor. giliz kuvvetlerinin Fransanın emrine ve-

etıt P · · d' kl arısıen ı!or : rilmesi >hakkındaki beyanatından bahse-
Çenıberlayn bugune kadar asla bu de - d K d D plomatik ezcümle 

rece kat'i bir lisan kullanmamıştı. İngi - d~n ko.respon ans 
1 

li ıyor ı· 
z Yardımı hakkında alenen yapılan bu B b · t Fr .., İngiliz münase· Vad ln . . . u eyana , ansı .. - , 

Ya ız sebebıyet verıımemış bır te • b tl . . b·ı b. kimseyı hayrete dil • 
ca\TÜ " . h h . b. e erını ı en ır 

ze muteallık olmayıp, er angı ır •. n . kt· ı gı'lterenin bu müna -
tehlik h.di . d • .1d. B ~ .. rmıyece ır. n . 

e a sesıne e şamı ır. unun b tl . ah' eti nazarı dikkate alı-
tnanas k . . ç·· k" t hl.k d . se e erm m ıy 

ı ço genıştır. un u e ı e aı • Fr Havati mesele1er:t i 
trı.a b. t h bd , 1. B d nınca, ansanın c ~ 

ızza ar en evve. ge ır. u e - 'dd" tt t hd'do maru'7 kaldığı za • 
Jnektir ki, ileride İngilterP. yalnıı. muha- cı ı :ure e 

1 
ek t

1
• ; d h~line terket -

l
s:matm başlangıcında değil, bir harb teh ma~ . ubmkemli . e e ı ;~ka

1 

t Fransada bu 
ıkesi b . . . mesını e )'em ez. ... ... . 

d 
elirdığı anda da Fransanın yanın-

1 
h t• 1 1 h kk ndaki fıkirler bir a yer 1 k aya ı mese e er a ı 

a aca tır 1 t 'l\ .. ese1 a M · · müddet çok farklı o muş ur. ,lH • 

atm gazetesi, Çemberlaynin bu be .. 

1 

F h Ik he · bir Sovye> İsonn • 
Yanatını fevkalade mühım olduğunu, hu- ran~ıhzd a cehp lksı. ephes· ve bin~etice 
susne ki ı . . w • yası ı asının a c . 
b Fransız • taly;m gergınlıgının F . . h ı· bir mesel<! oldulıunu 
aşmd b . İ il . 'lk d f 1 k ransa ıç n aya ı ~ 

. an erı ng tcrenın ı e a o ara b·ıa· k k d ·1e · gitmiştir. 
Vazı.yet ld w ı ırece a ar ı rı a ıgını yazıyor. 

Populaire gazetesi de şöyle diyor: ltalyada 
b .. A.rtık hiç şüphe kalmamıştır. Bundan Roma 7 - Gormıle d'İtalia diyor ki: 

0 Yle Fransada hiç bir ferd İngilterenin Times nehri kıyılarında yaşıyanların, 
~ansaya karşı hattı hareketinden şüp-1 Fransız - İngiliz rnenfaaı: bırl.·ğinı. tebıı.
: edemez ve yeni bir teslımiyet hadise-! rüz ettirmek için tevessül ett klerı tarzı 
~~ haklı gösteremez. Çemberlayn şim • harekete İtalyan metali.batının nazarı ıti-
ıden herkese cevab vermiştir. bara alınmıyacağı manasını mı vermek 

Amerikada lfızımdır? Eğer bu böyle ise. dernek ki 
\Taşington 7 - Diplomasi mehafili. İtalyanların haklı :stekleri Çembcrlay • 

~:ıb~rlay~in beyanatının İng!ltere bil- nin siyasetine esas ol.9.n a~iltın~ sulht~.n 
nıetı erkanından her hangi bir zat ta- hariç tutulacaktır. Halbukı İngıltere hu

~afından yapılabilecek beyanatın en kumeti pek5.la bilir ki, !aşis-.: İtalya is • 
at'isi olduğu ve Fransaya karşı yapıla- teklerini ileri sürmekten geri kalmıya -
~k her hangi bir tecavüz halınde İngil • caktır. Ve Fransa da bilmelidır ki. İtnl -
d:re~In ~att~ hareketi ne olacağı hakkın- yan kuvvetleri İspanyaca Frankonun ni

hıç hır şupheye mahal bırakmamakta hai zaferine kadar kalacaklardır. 

• 
Italyada harb zamanı 
için kanun hazırlanıyor 

Mussolini söylediği bir nutukta ceza kanunu ile askeri 

kanunları da ıslah edeceğini bildiriyor 

.llonıa 7 (A.A.) - Mussolini, cHarb vı j ceğini bildir~rek ıö~erlne nihayet vcr
~ıt.ataflık zamanlarına aid yenı hukuk, miştir. 
tı§are komisyonunun ilk toplantısında Bu daimi komisyon senato azasından 

6~Ylediği nutukta harb zamanına ald ye· Amedeo Giannininin rıyaseti altında ve 
nı. bir kanun tanziırii lüzumunu izah et - millt müdafaa nezaretleri!& diğer idare
l'l'.tif, enternasyonal hukukun bilhassa tay lerin teıriki mesaisilı çalııacaktır. 
~areierin icadından sonra hükümsüz kal- Askert Şura 
ığını ve İtalyanın pek yakında hıç bir Roma 7 (Hususi) - Mussolini bu sa: 

~enılekette olmıyan blr kanuna sahib o- bah, bizzat idare ettiği tayyare ile Pe -
ı:acağını beyan etmiıtir. Mussolini ceza ruıtia hava karargahına gittikten sonra, 
d nunu ile ukeri kanunları da ıslah e- tekrar Romaya dönmüo va toplantılarına 
eceğtnı ilAve ettikten sonr:ı komisyonun devam eden yüksek asked fiırasının mil

!!!,;saisini şahsan kendisinin kontrol e&.- zakerelerinde hazır bulunmuştur. 

f Efganlstanm Ankara Büyük Elçisi l 

Jl;f • • [An&clola Ajaapnan fe>ıo serriıd] 
ltlesı:ni.stan~ yeni Ankara büyük elçW Cümhurreisi İsmet İnönün~ itimadna
terme.kt~~~"-Yukarıdaki relim, 11111 büyük elçi)re 1apılan merasimi g& • 

latını tetkık ederek diyor ki: 0 d ·· · d 
D · b. .. d .1 k d r u encumenm e şısında hükıimetinin mevkiini kuvvetlen

dirmek ve alacağı kararlarda salahıyeti
nin ağırlığını artırmak maksadiıe geçen 
ayın on birinde yem seçime baş vuran 
Yugoslav başvekili Bay Stoyadinoviç, da
hilde tatbik edılmesı lazım gelen siyas~t 
üzerinde bir kısım arkadaşlarile anlaşa • 
madığı için istifa etmıye mecbur olmuş.. 
tuı. Yugoslavyada ötedenben devam e
degelen bir Hırvat meselesi vardır ki u
mumun arzusuna rağmen bır türlü hal
ledilip memleketin siyasi hayatına kat'! 
bir istikrar verilemem ştir. Bu defaki 
intihabat neticesinde bu meselenin halle
dilebileceği sanılmıı ve son istifa, bu hu· 
susta besleruniı olan ümidlerin vAhiliğini 
meydana çıkarmıştır. Şöyle ki: 

c enız aşırı ır yere gon en ece or u- Vaşington 7 (A.A) _ Senato Ruzvel-
nun ehemmiyeti, lngilterenin harb filo • tin ordu encümenindcki beyanaiını mev-
sunun kudretini azaltmaksızın o ordu - · · • zuu bahsetmeksızın topıantısını Perşe.m-
n~n emrine tahsis edeccğı gemilerin ade- beye bırakmıştır. Muhalıf demokratlar 
dıne bağlıdır. İngilterenin kara ordusu • ·· k · k · t · 1 ··mh d muza ereyı açma ıs emış.er ve cu u-
n~ onan~ası zararına olarak kuvvetlen- riyetçiler de, hasta bulunan Borahın gel-
dırmek hır ç lg 1 kt E :· h ·· ı ın 1 ır. 'ug:.ın ava mu- mesine intizaren bu mevzu:ı dokunma -
dafaası İngiltere için fevkalade ehemmi - 1 d 

mış ar ır. 

ye~li olduğundan bunu da, karada yapa- Diğer taraftan, hariciye encümeni rel-
cagı bir harb . . f d .... . ıçm zayı uşuremez. si, Pittman, asken hususa; zikredilme-
Nıhayet, modern orduların taar.rnz 

kudretinin bağlı bulunduğu mühimmat 
ve mai mahruk nakl"yatının maruz bu
lunduğu tehlikeler bugün dehşetli suret
te artmıştır. Franslda bir !ngiliz ordu • 
sunun bulundurulması halınde ise bu teh
likeler 15ir kat daha artacaktır. 

Almrnya ın 35 b[n 
t nluk ilk zırhhsı 
denize inririli or 

Berlin 7 (A.A.) - 35.000 tonluk ilk Al
man zırhlısı bu ayın 14 ünd..-? Hitler hazır 
olduğu halde denize ındirilecektir. İk;n • 
c".si de ikmal edilmiş g.bidır ve ihtimal 
yaz başlangıcında ındirilccektir. Bu iki 
cüzü tamın servise gıreceği tarih olan 
1940 nisanında hizmete alınmak üzere 
şimdiden gönüllü toplanmaktadır. 

Üçüncü bir hattı harb gemisinin inşası 
da mutasavverdir, fakat tonajının ne o
lacağı malıim değildir. 

Çinlilerin yeni bir 
muvaffakiyeti 

mek şartile Ruzveltin ordu encümenin
deki beyanatını neşri lchınde bulunmuş
tur. · 

Veri Vı•gnslav 
kabinesi iş başında 

Belgmc! 7 ( A.A.) - Yeni kab'ine, 
bugün öğileden sonrra ilk topiantnsmı 
yapm1ştır. 
Hırvat mahfellerinden öğrenildiği

ne göre, Maçcck, Stoyadinoviç hükfı -
meti tarafından Hırvat memurlar hak
kında alman tedbirlerin ve azillerin 
derhal ikaldınlmasını rica etmiştir. Bu 
rica, müzakerelerin başlıyabilmesi için 
elzem şart olarak telB.kki edilmekte -
dir. 

Dük dö Kent Şimali lrJa11da 

seyahatini tehir etti 

Londra 7 (A.A.) - Belfasttan bildiri-
liyor: 

Dük ve düşes dö Kent, şimali İrlanda 
hükumetinin ısrarları karşısında önü -
müzdeki ay içinde Ulster'e yapmala:-:ı 

mukarrer olan seyahatlerim daha geç bir 
tarihe tehir etmeğe muvafakat etm•şler

Bay Stoyadinoviç knbıncsine müzahe
ret eden Bosna müslümanıariJc Slovenler 
ve hükfunetin sair azası arasında yapılan 
bir anlaşma neticesi, yeni seçimden sonra 
Hırvat meselesinin umumi bir memnuni
yet doğuracak surette halledilmesi kar"V"
gir olmuştu. Fakat intihabat yapılıp h'
kıimet partisi eksı:?riyet kazandıktan sonra 
bu itilafa pek iltifat edılmek ıstenmemiş. 
bu yüzden, kabine azası arasında için için 
anlaşamamazlıklar baıt göstermiştir. 

Meb'usan meclisin:ie maari! meselesi 
hakkında maarif nazın Bogoliüp Kuyu. 
c'.ş'in söylemiş olduğu nutuk ve bu müna
sebetle Hırvat meselesıne yapmış olduğu 
temas şekli, iki Bosnalı müslüman olan 
diğer beş nazırın itırazını mucib olınuı 
ve bunların istifa etmeleri üzerine bii -
tün heyeti hükumet te iş başından çekil
meyi muvafık görmüştür. 

Çunking 7 (A.A.) - Çın ajansı bildi.Ji- dir. 

Yeni kabineyi teşkıl eden Dragiıa 

Tsvetkoviç eski hükfunet partisinin ame
le teşkilatını idare eden ve onu hu.lan • 
dıran bir simadır. Son dakikada istifa e
den arkadaşlarının noktaı nazannı kabul 
etmesi, Stoyadinoviç kabinesinin mevkiJ
ni muhafaza edilmez bir hale getirmi§tir. 
Şu hale göre yeni Yugoslav kabinesının 
başlıca vazifesi. Yugoslavyayı vücude g11-
tiren Sırb, Hırvat ve Sloven zümreleri 
arasında tam ve kat'i bir anlaşmanın e • 
sasını aramak ve mümkünse korumak o
lacaktır. Yeni ba§Vekilin dış siyasada d.
ğl§iklık olmıyacağını söylemesı ve eskl 
kabinenin sebebi i.!tifası gösterir ki, bu 
hususta bugünden yarına esaslı bir de • 
ği~ik.lik beklemek muvafık değildir. Fa
kat her işın şahsa göre istikamet alabile
ceği de düşünülürse, bu vadidt kat'l bir 

yor: 
Şansi vilayetinin cenubundaki dağlık 

Çungtias bölgesinde Japonlar mühim hir 
hezimete uğramışlardır. 

Hongkong 7 (AA.) - Çin ajansı bıldi· 
riyor: 

Çin kıtaatı Sarınehrln şimal kıyısında 
düşmanı çevirdikten sonra hücuma geç • 
mişler ve dört Japon taburunu dağıtmış
lardır. Şimdi Hong-Ho'dan Şansi'nin ce • 
nubuna kadar olan bütün bölge düşman • 
dan kurtarılmıştır. Bununl:ı beraber Tıı
ots n demiryolunun doğu şimal bölgesin
de henüz bir kaç Japon kıt'ası bulunmak
tadır. 

Londra 7 (A.A.) - Şekiai ajansı bildi -
riyor: 

İngiliz hükfunetinln Çine ikincı bir :k
razda bulunmak tasavvurunda olduğu 
bildiriliyor. 

Alsas muhtariyet partisi 

şefi tevkif edildi 

Paris 7 (A.A.) - İntransigent gazete -
sine Strazburgdan bildiriliyor: 

Strazburg belediye azasından ve Alsas 
muhtariyet partisi §eflerjnden doktor 
Roos bu sabah tevkif edibıi§tir. Polis 
Roos'un evinde suçu icab ettiren bir çok 
vesikalar bulmuştur. 

İtalyan ordusundaki 

Y ahudller ihrac edildi 

Roma 7 (AA.) - İtalyan ordusun- tebeddül olmıyacağı da berveçhipeşin ka
daki bütiin Yahudi silbay ve ab1\:erler • bul edilemez. Demek ki Yugoslavya ka
le faşist mili.!! teşkilAtına dahil Yahu - binesinln değiJmesi, netayıcini ıfade a
dilerin derhal ihracı hakkındaki kanun debilmek için, bir nebzı intizarı Amir bu
bugün :resmt gazetede intişar etmif _ lunuyor, beklemek ve gördükten sonra 

t . hüküm vermek her siyasi hAdısede oldu-ır. 

K t C • v ğu gibi bu vak'a karşısında da inhiraf on 1 :nonun ar şova Rus va da Macar menafii ile edilmemesi !Azım gelen bir hattı har .. 

B I • j 1 l k ket olmak icab eder. ve er ın seyahati Moaskpo0vany7 a(A.mA.)eşgJuaponosaefiC~. Ma- Maamafih fU noktaya da işaret edil • 
• · melfıdir ki yeni kabll:~nin hüviyetinde, 

Berlin 7 (A.A.) - İyi malıimat almak- car sefaretinin hareketinden sonra, Sov- eskisinde olduğu gibi, Balkan Antantına 
ta olan rnehafilde beyan edildiğine göre vet Rusyadaki Macar menafii ile meşgul sadakat ifade eden vefakAr mana aynea 
Kont Ciano, bu ayın 23 ünde Romadan ~lmağı kabul etmiftir. mevcuddur. _ Selim Ragıp Emeç 
aynlacak, 2.:5 Şuba~ta Varşovada ve ih - ........................................................................................................................... _ 

tim.al 28 inde Berlinde bulunacaktır. 

Sıhhat mildilrlerl 
Arasında tayinler 
Ankara 7 (Hususi) - Akhisar hüku -

met tabibi Hilmi Urfa Sıhhat Müdürlü • 
ğüne terfian, Gönen hükQmet tab!bi Ce • 
lal Erzincan Sıhhat Müdürlüğüne tayin 
edilmişlerdir. 

Rize Sıhhat Müdürü Vehab da üçüncü 
sınıfa terfi etmiştir. 

Rumen Hariciye Nazın 
Varşovaya gidecek 

Bükref 7 (A.A.) - Gafenku, Mart a -
yınm ilk günlerinde Beck ile görüşmek 
üzere Vartovaya gidecektir. 

Seferberlik müdürlüğünde 
Ankara T (Husus!) - Dahiliye VekA

leU seferbe.d!Jk mtıdflrlilğü ikinci ~be 
şefliğine Vize kaymakamı Esad Onat ta
yin edflmiftir. 

aababa: 

Kaç yıl sürecek? 
1stanbula b\r cemile yapmalı; istlyen Nafıa Veklleti dünyanın en güzel 

parça~ıı olan Boğazın Rumeli yakasına geniş bir yol açıyor. Bebekten İstin. 
yeye kadar olau sahili lstanbulun en tabi! bir gezinti sahası haline getire

cek olan yol geçen yaz dört yüz elli bin liraya ihale edlJdi ve derhal ;ıe bat
landı. Rumelihi5arı mezarlığı kesildi. Rıhtım yapıldı. beton malzemesi hazır
landı. Her şey tamam. Yalnız işin Belediyeye aid iltlınl.Ak muameleleri o ka

dar ağır gidiy->• ki müteahhid de eli kazmada bekliyor. Haber aldığımıza 
göre bu istikamet üzerınde daha istimlAk muameleai bitmemif birçok bina 
var. Bunların muamelesi ne zaman bıtecek, ne zaman yıkılacak ve yol ne za. 

rnan yapılacak? Bit' yaz geçti, bir kış geçiyor ve yol halA kapalıdır. İstımllk 
işlerinde Belediyenin de mülk sahiblerine karp babı.ılık ettiği, alıcıya aid 
avukat. taviz ücretini vermediği, bu yüzden muamelelerin ikmal edileme;U. 

ği söyleniyor. Halbuki İstanbul Belediyesi in Nafıa VekAletınce yapılan bu 
yardır.:ıa karp elhtl çabuk tutması, istlmlAk iolerini bitirip yol istfkametlDI 
müteaıhhldl.!ı emrine bırakması llzımdı. HAlA iyi if altı ayda çıkar fikdnde a
.rar etmek dinamfk bir rejimin teıkilAtma y loşmaz. Vıtli Doktor Lfttfi Ku
darın bu ite el koyması ve Eminönünde g erilen enerjik hareketlerin ı .. 
tinye - Babü yolu için de aösterilmesi bek! nil\ 

Bürhan Cahid 



Kasabla r • 
ı 

Dün matbaamıza gelen 30 kişilik bir heyetin talebi: 
" Nark ya kaldırılmalı, yahud celeb, komisyoncu ve 

toptancılara da teşmil edilmelidir n 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Bunlar da otuz kişilik bir grup matbaa • 
mıza uğrıyarak bize dediler ki: 

- İstanbulun et i~i hakkında hem hal
kı, hem de alakadarlan tenvir etmek için 
bazı izahatta bulunmağa geldik. 

!stanbulun bir et meselesi vardır. Fa
kat bu. şehir halkile beraber adedleri 
800 zü bulan İstanbul kasablarını a} a;ı.a
dar ediyor. Çünkü bu şeklin bir müddet 
daha devamı, dükkanlannuzın bizzarur 
kapanmasile neticelenecıektir. 
Hüktlmet ve belediye el işin: ele ald1ğı 
ve bilhassa eti ucuzlatmak karannı ver
diği zaman, bundan en ziyade memnun 
olan perakendeci kac;ablardı. Çünkü et ne 
kadar ucuz olursa istihlak o kadar arta
cak ve bittabi kazancımız da o nisbettc 
fazla devir yüzünden yükselecekti. 

Fakat iş tamamen aksi ıuhtı.r etti ve 
biz klr etmek şöyle dursun her gün artan 
~rarla dülkkA.nla.nmızı kapatacak hale 
düştük. Çünkü: Ete narlt kondu. Fakat ko 
bulan nark. halka eti arzeden son ele, 
yani blz perakendeci kaseb satışlarına 

inhisar etmektedir. Halbuki et bizim e
limize geçinciye kadar: 

1 - Müstahsil, 2 - Celeb, 3 - Ko -
misyoncu, 4 - Toptancının elinden ge -
çer. 

Bugfln ıİstanbuldan başka yerlerde, me-
1e1A Ankara, İzmir gibi büyük şehirler
de et fiatlan daha yüksek. olduğu için 
müstahsil malım o piyasalara sevketmck
te ve bunun neticesi olarak buraya az 
mal gelmektedir. 

Bu vaziyet karşısında celeb ve komis
yoncu diğer :istihl!k merkezlerindeki pi
yasa fiatına et almakta ve ıehrimize ge
tirmektedir. 

Tabiidir ki gelen mallann 11zerine mu
tad kAr tl~ve ed1lerek toptancıya aatıl -
m.a1rta ve o da gene mutad olan. klrını 
zammederek eti bize devretmektedir. 

Fakat burada perakendeci kasab aldığı 
malı narka göre satmak mecburiyetinde
dir. 

Halbuki etin bize malıyeti narktan yük
sektir. MeselA karaman için satış narkı 
40 lruıı.tf olduğu halde, perakendeci ka • 
sab bunu 43-44 kuruşa almaktadır. Buııa 
O, 75 kuruş nakliye, 1 kuruş fire, 1 kuruş 
ta yağ farkı illve edilince, Jani 8 kuruı 
daha masraf binince ve eti kırka Htmca 
düştüğiimüz vaziyeti anlatmış oluruz. 

Gelelim Ziraat Kurumuna; Kurum 
filhakika eti 35 kuTuştan veriyor ve yek
nazarda bu vaziyet zevahiri kurtanyor 
gibi görünüyor. Fakat Kurum şehrin et 
istihlakinin onda biri kadar et tevzi edi· 
yor. 

Bu tevzi iş! de büsbütün bir meseledir. 
Çünkü Kurum iddia edildiğ; gibi fakir 

halkın bulunduğu semt1erdek.i kasablara 
değil, bazı semtlerdeki bazı ka.sablara ve
riyor. Mesela Eyübdı; 4 kasab mevcud 
olduğu halde birine, Aksarayda 18 kasab 
olduğu halde yalnız üçüne veriyor. Ayni 
semtteki kasablardan bir kısmı eti Ku -
rumdan 35 e, diğerleri toptancılardan 43 
kuruşa alırsa bunun netıcesi. nereye va
rır. 

Kaldı ki Ziraat Kurumunun tevziatı 

yalnız esasta değil. teferrüatta da yanlış
tır. 

Kurumdan 35 ku!'uşa P.t alıp ta 40 ku
ruşa tekrar esnafa karla tevzi edenler ol
duğunu söylemek kafi bir delildir. Bir 
de etin nakliyesi meselesi vardır. Bunak
liye işi ıde Kasablar Şirketi adında bir tc
§ekküle verilmiştir. Bu şirket şehrin en 
yakın ve en uzak yerierine seyanen be
her koyunu 25 ve beher sığırı 168 kuru
şa nakletmektedir. Halbuki bugün bunu 
25 ve 80 kuruşa nakli taahhüde hazır bir 
çok teşekküller mevcuddur. 

Hülasa; et işinin bir mesele halindP.n 
çıkması ve kökünden halledilmesi için iki 
çare vardır: 

1 - Narkın kaldırılması. 

2 - Narkın müstehlikten itibaren e -
tin her geçtiği elde fiatının tesbiti sure
tile teşmili. 

Nark kaldırıldığı taktiTde ticaretin 
üssülesasını teşkil eden arz ve taleb kai
deleri ve meşru rekabet dolayısile şehir
de eıin normal fiata satılınası temin edi
liyor. 

Nark müstahsilden itibaren celeb, ko
misyoncu, toptancı kasab ve perakende
rumunun bütün k:asablan iıdare edecek, 
normal fiata satılabilmesi için Ziraat Ku
rumunun büittin kasabları idare edecek, 
yani bütün şehrin ihtıyacını temin ede
cek bir mü~ssese haline getirilme.!i lA • 
zımdır. 

Ziraat Kurumu bir devlet müessesesj
dir ve Kurumun her devlet müessesesi 
gibi bütün vatandaşların ieyanen fayda
lanacakları bir müessese olması mutlak 
bir zarurettir. 

Eski bir denizcinin cenaze töreni yaplldı 

Cenaze törenin el en bir intıba 

Eski eserler 
Abideleri Koruma Cemiyeti 
ile belediye teşriki mesai 

ediyorlar 
Maarif Vekaleti Abıdeleri Koruma Ku· 

rumu müdürü, dün Vali ve Belediye Rei
sini ziyaret etmiştir. Kurum, şehirde bu
lunan asarı atikadan hangilerinin mu . 
hafaza edileceğini, hangilerinin kıymet
siz bulunduğunu tesbit etmektedir. Tes· 
bit işi bitirildikten sonra hazırlanacak o
lan rapor Belediye Rei.sliğine verilecek -
tir. İmar bareketlerile ber~ber yürüye -
cek olan ab;deleri imar işi ile Maarif Ve
kaletinden başka 1stanbul belediyesi de 
yakından alakadar olmaktadır 

Tarihi kıymeti sabit bulunan camilerin 
etrafı açılacaktır. İmar planına aid dP.
taylar hazırlanırken bu nokta ehemmi -
yetle gözönünde tutulacaktır. Cami1eri • 
miz, yapıldıkları devre göre ayrı ayn tar
zı mimaride inşa edilmişlerdir. Camile -
rin etrafındaki binalann, o ca~iin ta'!zı 
mimarisne yakın bir stilde. yapılması te -
min edilecektir. İstimlak kanununda ta -
d'ilatı teklif eden fstanbui belediyesi mey
danlarda ve sokaklar6rı derinlemesi.ne 
otuz beş metrelik bir sahayı daha istim
lak edeceğinden, cami1erın tarzı mima -
risine uygun binalar bu sahalarda yapı
lacaktır. 

Tramvay ve T;;"el 
.ŞirketJe ... jn1n tese1Ji1rrı 

muamelesi devam ediyor 
Tramvav ve Tünel ~irketlerini tes -

lim almakla mes~ul olan heyet. dün 
şirket ş-eb"'keısinde transfoıtmatör1erin 
devir ve tes1irr. işilc u$-asmıstır. He • 
yet. dün öğieden evvel Şişli deoosuna 
,ziderek bura<laki tesisatı teslim alma ita 
baş1amtşiır. Yarından itibaren şebeke
nin, tramvavların ve havat hatların 
teslim alınmasına başlanacaktır. ----------

/rfl/filr ı~~ıerl: 
Ma-rif mO~(irlf':~One yeniden iki 

miJfettlf verile" i 

İzm:ir ilk tıedrisat müfetti1lerind~n 
Asını ve İçel ilk tedrisat müfettişle -
rinden Turgud, İstanbul Maarif Mü -
dürlüğü emrine verilmiştir. İki müfet
tişe bir müfettiş daha iiave edilerek ec
nebi ve ekalliyet mekteblerinin vazi -
yeti gözden geçirilecektir. 

Şehir haberleri burada 
bitmemiştir. Devamı 

10 uncu say/ adadır. 

...................................... ., ...................... . 
Acı bir kayıp 

Eski IJman DalrMl riyasetinden müteka.
td Süleyman Faik Fen~k. Allahın rahmeti
ne kavuşmuştur. 

Merhum, Dr. Arlf Etem Korlenln e~ ~ 
sJ erkA.nıharb binbaşılığından müsta'!a. Ali 
Rıza İlköniln kıa~pederi, :or. operatör 
Hayrullah Faığin, Ulus gazetesi yazı işlert 

müdürü Mtimtaz Fai~ln ve İktı.sad l'akü.J.
ıtıesl talebestndıen. Faruk Fatğin babasıdır. 

Cenazesi bugün l!aat 11,30 da Kızıltop -
rakta. Kuyubnşmda 12 numaralı evim1en 
kaldırılacaktır. 

Büt!tn tanıdıklarına kendlsin! sevdir -
m~ olan merhuma Cenabı Haktan mağfl -
ret diler, kedcrll ailesine taziyetlerlmlzl. n
naruı • 

iRTiHAL 
ı · ._..... Mualltm Bfdaledd1nln. &na."ı, Dr. Halldun Vefatını teesmlrle .haber aldJAımız, An- bir çok kıymetli uıuv ar yetift ..... ~ ve Teldnerin bUyfik anası, mttıhendls Mebmed 

HALK OPERETi 
Bu alctam 9 da 

eıı ş ~ n operet 
ŞEHiR TiYATROSU 

Tepebqı Dram 
akşam S 2J.3\) MODERN KIZLAR 

Yo:ıan : M hı . ud Yeeari 
Pek yalcındı Macar yıldızları 

Yeni ve büvi'k ha1e hev~ti 

Bir Misafir Geldi 
İıtildil caddeıı ı Kum.dl 

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

~~y~~~·" 
\ Gündüz S, 14 Çocuk tlyatrolll 

Gece S, 20,30 
Yanlıflıklar Komedyası 

.. .......................................................... -
RJ~.; 

Bualqam 
!:iea 1crali
çeıi Haıııi

yet Yüceıu 
ve arlı:adııııları E.ıtuğrul Sa-li Telı: ve 

telı:m l kadrcıil,. LALE 
ÇAMURDA BİR ZAMBAK 

vodvil 3 P. 

Bu akşam _SARA V Sinemasında 
ERNST LUBITCH'in çevlrdiGi ve bu sena göreceöiniz 

G AR Y COOPER'in 
yegine filmi Fransızca s6zUi 

s E K • 
1 z • 

1 c N 
Meşhur ve nefis komedisinin ilk iraesi mDnasebetı e 

MÜSTESNA GALA SUARESi 
LOUIS VERNEUIL'ın piyesinden i"'bbas edilen ve tiyatroda pek 
parlak muvaffakıyetler kazanmıf c.lan bu büyilk afk filminin 

Ba f kadın roli.nde 

CLAUDETTE COLBERT 
vardır. Bu akşam için biletler avveldan aldırılması ricııı o'.unur. 

i 

~ ............... I ........................... .. 

TÜRK ARTİST ve SAN' ATKARLARININ Y ARATTIKLA
RI ve BUGÜNE KADAR MEMLEKETİMİZDE YAPILAN 

EN MUV AEFF AK TÜRK FİLMİ 

HALKIMIZDAN KAZANDIÔI HARİKULADE RAGBET ÜZERiNE 

kara vapurunun süvarısi Cemal kaptanın vazifesinde gösterdiği gayret, ciddiyet ve Ali K8B1Dlın ka,ınnllde.si, Dr. 1hBan B&mi 

cenazesi dün, kendlsi.ni candan seven ar- maharet, müteveffayı üstün bir denizt-i ııe eümerba.nk fatanbul şubıEMd müdilrü Mu- slnemeıs.nda 

~q~~~~~~a ~~~~~~~ ~~~"~~~ ~~~ '••••••••••n•••••••••••••••••••r 

Yalnız İ PEK Daha birkaç gun temdid edilmiştir. 

medfenine defnedilmiştir. Kasımpqada Bahriye mezarlığınd:ı teflerlnden Rauf Aytaç, İ.t Bantuı mem.v- "' 
!arından Faruk Barlu ve ttltün ek.$perte -

10 küıur yaşında vefat eden Cemal tahsis edilen med!enine getirilmek ün- rinden Kemal Dtrtnm b1iyiik ka.ynıvalidee.1 
kaptan. deniz ırl1baylığından mtltekald o- re Denizbank idare.sillin Haleb vapuru Bayan YegA.ne irtihal e1'edf. 
lup uzun senelerdir Deniıyolları idaresin- dtln sabah !Ul"eti mahsusada ktsprüden :Mumatıeyha Maraom Beyazııdrıade a1Je.. 
de çalışmakta idi. Kendiıi, son demine hareketle Maltepeye gitmif ise de, aile- elliden Amedcl merhmn f6.1r Bay K.&nanın 
kadar sıhhat ve zindeUAJ.ni muhafıı.za E>t- sinin gösterdiği arzu üzerine cenaze Mal- tııı ve Ha.zJn~l Has68. uıınum milfettı1J(. lMl"

mit. yoru1mak bilrniye!l çok kıymetli bir tepeye defnedilıni§tir. Müteveffanın ce- hum Bay kınan Ce~~-~:~ft~·~~-
• .3.kl tx- · 1 · D . ..ı.. k D . T" kat ve tnsa.n!yet mü~ ... _._... ......, -deniZ adamımızdı. Bt1tün tanJIU.l arı, dost nHe v..enı çın, enız.uan ve enız ı- "fandan miiba.rek bir ktı.d1n idi. 

lan Te vazite arkadaşlan arasında daima careti Müdürlüklerile, kaptan Ye maki - cenıı.7.GSI yarınki ~ günü saat 
takdh w sitayiıle bahsedilen ve pek se- nistler cemiyetinden muhtelif çelenkler ıı de Dizdariye meıdreeest sokal'mdaltl. b& -
vtlen Omıal kaptanın bu ant ü:fulı'1, yal- gönderihniştir. Törene, btrer müfre.ıe de- ne81nden kaldmlar&lt Bayazıd camJlııdıe fta.-

ıııs """111•~1~ mile&Jese iç_ in değil, ailesi, nlz ve kara eratı }ftlrak etmiştir. mazı kılındıktan sonra Merkeınofend1dek1 
.,~. 5"' • • aiJQ m&.2la.rlığına demedlleoe.kttl'. 

doet1an ve tanıdıklan i~hl de büyttk bir Bu hazuı kayıb dolayısile, gerek atlesı Cenazeye çelenk tönderilıIMmesmt kem _ 
liyadır. efradına w gerekse büttın denizcilik mu- d1si va.slyet etmı.,tır. 
Btlhuıa Jıcırk yıldan fazla btr zaman, bitine en candan taziyetlerim.izı sunarız. Allah rabmet e11estn. 

Bugün matinelerden itibaren 

T 1 L D 1 Z sinemasında 
Memleketimizin en aevimli artisti 

DAN JELLE DAR R / E U X' un 
En ghel filmi 

KAT 1 A 
Bu aenenin en harikulAde filmi. 



her tarafında imar Trakyanın 
faaliyetine devam ediliyor 

l<ırklareli, Babaeski, Burgaz, Çorlu, Uzunköprü ve 
Keşanda birçok inşaat yapılıyor 

~ 
.,.,,........---,,..,,......,.,--·~--

Muradlı göçmen kô yü ve istasyonu 
•. ~dirne (Iiusus'i) - Kırkla.reli Halkevi- lüğü tarafından apartıman tarzında gü • 
"'

1ll·· ltl ,. guzeı bir plan dahilinde inşasına de • zel binaların yaptırılması karar aş m • 
~Ilı. ed.ilnıektedir. Hükfunet konağının mıştır. Bunların pl~nlan hanrıanmış, in· 
liıet~sisa~ı gelmiş, keşifleri Nafia Ve - şa~t~ başlanması al!kad~:lara bildıri! : 

1 1 tllle gonderilıniştir. Tasd~kten gelir mıştıı:. Ayrıca asfalt yol uzerınde mod 
~:km.ez binanın inşası eksiltmeye kona • ,dern tarzda dört tane asayiş 'karakolu 
ti .tu-. Garaj ve hususi muhasebe daire • yaptırılmıştır. Şimdi de bunların park, 
f.ı. b.ın inşaatına da devam ediimektedir. fidanlık ve bahçeleri hazırlanmaktadır. 
h}~gır deposunun yapılması bu senenin Bunlardan başka asfalt yol üzerinde Mar 
t' anl · · n. 4 . ıçıne alınmıştır. Babaeskınin Hal • maraeık ve Ulaş nam.ınd.ı 250 şer ev ı 
tu~\ça~.ısına kadar getirilmiş ve çatı ör- göçmen köyü kurulmuştur. Bunların ek
ll(' nruştur. Lüleburgaz ve Çorluda da, ge siklikleri tamamlanmaktadır. Gene asfalt 
cak::;aıt üzerinde bir Halkevi kurula - ı yol ~ze.~n~e Bedreli çü~liğin~ ~a.tın alan 
b-uı ·_çorlu planlarını bitirmiş ve ka - yerlı koyluler Kırklarelı Valısının ver • 
l'ed· ettırıniştir. Eksiltmeye konmak üze • diği plan dahilinde ve en yeni tipte 80 ev-
~r. li bir köy kurmaktadırlar. Şimdiye kadar 

cı., ltklarelinde olduğu gibi Uzunköprü • 20 evi bitmiş olan bu köy ilkbaharda ta· 
1ı~:ı de .:ı:nükemmel ibir tütün depcısu yap - rııamlanacaktır. 
1..0 .. "n Inh!sarlar Vekaleti şimdı' ..ıe Uzun- Bayındırlık sahasında Kesan dahi kom-
i[ Pr" · ' ~ • 
lar u. ıstasyonunda gümrük ve inhisar • şu kazalardan geri kalmıyacak tarzda ha-
lta c!aıresi ve memurları için hazırlık raretle çalışmaktadır. Şehrin bütün ma • 
ll1.ıPtna.ktad1r. Arsaları satm alınmıştır. halleleri değişmiş tarzda bir yenilik ve 
ist sene içinde Kapıkule ve Uzunkop;-ü bir inşaat manzarası arze~ınektedir. MP.y 
larasyonunda inşaat yaptırılacaktır. Bun- dan ve park yeri, çarşıları hep yeni tiptP. 
lı.ii ın. d.a e:ı:nirlcri gelmiştir. Uzunköprü • yapılıyor. Güzel bir Ziraat bankası ve ku 
bı~ ~kı senedenberi devam eden hüku • mandanlık dairesi yapılmış ve e!ektriği 
lı:ıişt· 0llağının yapısı çatı kısmına gel • müteahhide ihale edilmiştir. Büyük bir 
'• · ~\~azirana kadar bitecektir. Bu bi· aşım durağına da başlanmak üzeredır. 
· ~allt ın liradan fazlaya mal oluyor. I S h 
lt~ltı ara, Yenice, Gelibolu hükUmet ko Ma.-.isa ılar ali lileri yendiler 

arının 
f~ .de h paraları gelmiş olduğundan i· Manisa, (Hususi) - Bayramın üçün-
~/ al başlanmıştır. cü günü şehrimiz Sakaryaspor klübü-

llaıtı:ne, Lapseki, Hayrabolu hükumet jro nün Salihli kazasına yaptıtJ. seyahatte 
kh h~ Çok harab ve yangına maruz ah - Salihliler 2 - f farkla Sakarya klübü
)'~l'lU ll'lalar olduğu için bu sene bunlarm ne mağh1b olmuşlardır. Bu Pazar gü· 
lfa~tneleri de tasavvur edilmektedıt:'. nü Salihli gençleri revanş maçını Ma

t•lt 'Yo~r .~ldı~ımıza göre Çorlud:ı tam as- nisanın yeni stadında yapmak üzere 
Uzerınde Vakıflar Umum Müdür şehrimize geleceklerdir. ·c:: Kırkağaçta giydirilen çocuklar ) 

r-~~1:-< ~~ 

'l Itı-rka ~ 
arile Ç gaç., (Hususi) - Kıazamız•h hayırsever halkınm yardım ve alaka-
~iş sev·oc~ Esirgeme Kurumu tara fındcın 30 çocuk baştan aşağı giydiril

U1dlliJıniştir. Yukarıdaki resim, sevindirilen çocuklan göstermektedir. 

SON POSTA 

C .Yurddan Resimli· Haberler =:J 
Sındırgıda modern bir Halkevi binası yapıl dı 

Nazilli ve köylerinde 
uf ak pr-ra sıkıntısı 

ıır-ı 
.111 llJ 

Sındırgı (Hususi) - Kazamızda mo -
dern bir Halkevi binası yaptırılmıştır. Ev 
verimli çalışmalanna devam etmektedir. 
Evin yeni başkanı Kadri Balkan gençliği 
kahve köşelerinden kurtararak Halkevi· 
nin kucağına çekmiftir. Az bir zamanda 
iyi ve faydalı işler gören ev, kazada bü
yük bir canlılık uyandırmıştır. Önümüz-

deki yıl içinde metodlu çalışmalarına baş 
lıyacak ve her kol ayrı ayn ve kazada 

iyi ve daha büyük mikyasta bir canlılık 

vücude getirmeğe çalışacaktır. Ev Başka

nı Kadri Balkan kendini muhitine az bir 
zamanda çok sevdirmiştir. Resim yenı ya 
pılan binayı göstermektedir. 

Nazilli <Hususi) - Memlekette şid
detli bir ufak para. buhranı ba.şgös -
term.1~1r. Eski beş, ilci buçuk ve bir 
kuruşluk ufak paraların tedavülden 
kalkmnst üzerlne vatandaşların ellnde 
kalan bronz paralar maliyece ve ban
kalar tarafından süratıe değiştlrllme
dlği ve alınmadığı için birdenblre elde
ufak: para kalmamış, çarşı ve pazar -
dakl alış verllşer Meta durm~ur. 
Aynı para fıkadanı sebebile civar vi -
Iayet ve kasabalarda elden ele kulla -
nılmakta. olduğu işitilen eski ufak pa
ralar kasabamızda tamamen tedavül
den kald;rıldığı ve onun yerini tuta -
cak: bol miktarda ufak para. ziraat 
bankası ve mruiye tarafından piyasa
ya çı!<.arılmadığı için esnaf 'Ve halk 
müşkülat çekmektedir. Mesel'- 10,5 
kuruşa bir ekmek alarak 11 kuruş ve
ren bir müşteriye ild metelik bulup 
veremiyrn fırıncı veya 16 kuruşluk bir 
bilet lçln klşeye verdiği (20) kuru.şun 
üzerini alamayan yolcu zorluk ç.ek -
mekte ve hazan bu yüzden kavga gü -
rültü olmaktadır. Al~ verlştekl bu dar 
vaziyete çare bulmak üzere alil.kadar 
daire v.e makamların süratll tedbirler 
a.lması zaruridir. Hükfunetin bastır -
makta olduğu bronz metellklertn de 
bir an evvel ikmallle piyasaya çıka -
r.tlnıı>.sı çok fRydalı olacak, alış verlş 
bir kat daha kolayl~acaktır. 

Manisa Halkevinin çahşmaları 

Bir köylünün balta ile 
ba~ını kapardı~ar 

Manisa (Husus!) - Şehrimiz Halkevi
nin faaliyeti muvaffakiyetlerle devam 
etmektedir. Şu günlerde yaptığı işler kay 
da değer mahiyettedir. Evin Başkanı Az
mi Önakm ve yönetim kurulu feragatle 
çalışmaktadır. 

Susugırbktan yazılıyor: Kazamıza bağ 
lı Gürce köyünde bir cinayet işlenmiş· 
tir. Köye akrabalarını görmeğe gelen 
Has3.n isminde 23 yaşlarında bir deli • 
kanh amca~t oğlu Karasucu lakabile 
anılan Mehmed ve Tilki lakabile anı· 
lan Mehmı~ isminde iki kişi ile ahbab 
olmuştUT. F::kat bunlar Hasanda bol 
para mevcud olduğunu sanmışlar ve 
kendisini kollamaKşa basl1amış-lardır. 

Nihavet her ücü de bir gün dağa odun 
ke~~e~e git~.işlerdir. Dönüşte iki 
Mehmedler Hasanın parasını elinden 1 

almağı kararlaştırmışlar, lkaşgöz ile ' 
anlaşmışlar ve nihayet bunlaTdan Ka
rasueu Mehıned eJindeki baltayı Ha • 
sanın başına havale ederek zavallının 
kafasını gövdesinden ayırmıştır. Bu • 
nun üzer:ne de Hasanm üzerinde bu • 
lunan 32 lirayı almışlar ve cesedini ça. 
lılar arasına gizliyerek kaçmışlardır. Her on beş günde bir terti.b edilmekte 

olan edebiyat geceleri alaka ile karşılan
makta ve şehrimizin bütün münevverfo • 
rini sinesine çekmektedir. Edebiyat gece
lerinde yapılan bu toplantılarda şairleri· 
mizin, ediblerimizin hayatları anlatıl • 
makta ve muhtelif hatibler tarabndan bu 
mevzular etrafında edebi müna • 
kaşalar yapılarak iyi ve faydalı vakit ge
çirilmektedir. Geçen ayın 15 inci günün
de yapılan toplantılar Mehmed Akif, Re
cai zade Ekreme tahsis edilmiş ve edib • 
!erimizin hayatları bahis mevzuu edilmiş
tir. Halkevleri11in a~ıhş güniinde edebi • 
yat gecelerinin 4 üncüsü olacak ve bıı 
toplantı milli edebiyata tahsis edilecek -

Hasarım köyde görünmediğini hisse
den köy muhtarı Mehmed araştırma -
Jar yapmış, nihayet cinayeti bütün sa· 
fahatı ile meydana çıkarmıştır. Katil
ler yakalanmış, tahkikata başlanmış • 
tır. ----------
P. T. T. Umum MüdUr:Ugunun 

bir tavzihi 
.aazetenizın 21-12-938 tarihli ;nüsha~m

da (Muş ve havallslnde postaların teahhu
ru) ba~ğı n1!ında intişar eden yazı üzeri
ne gereken taL!ı:ik!ıt yapıldı. 

tir. Evin temsil kolu tarafından Vedad 
Nedimin (Kör) piyesi temsil edilmiş ve 
çok alkışlanmıştır. 

Ayni piyesi bayramd:ı İzmir Halkev;n. 
de de temsil edilmiş ve hoparlorlerle de 
İzmirli yurddaşlarımıza din!etilmiştiı. Pi 
yeste rol almış olan Nadire Kız1lok. Ke • 
rim Kudat, Ahmed Öztürk ve Bahrı Oh -
say çok muvaffak olmuşlardır. 

Sosyal yardım kolu tarafından 573 fa • 
kir aileye kibrit, tuz, gaz, sabun ve zey -
tin yağı dağıtılmıştır. Ev tarafından açıl
mış olan dispanserde fak!r yurddaşların 
mütehassıs doktorlar tarafından mu.,ye
neleri icra kılınmakta ve ilaçları ev tara
fından meccanen temin olunmakt?.dır. 

Halkevlerinin açılış günü için hazırlık· 
lara geçilmiştir. Bu günün tam rnanas·ıe 
teı>'idi için çok zengin bir program hazır
lanmıştır. 

Resim temsil kolunun oynadığı Kör pi
yesinden bir sahneyi gösteriyor. 

Bitlis - M.ış arası eski müteahhidinin ka
nuni mes'uliyet! 30-10-938 tarihinde hitam 
bulduğundan 1-11-938 tarihinden ihale mu
;ımelesi daha evvel bitirilmek mümkün ol -
mıyan yeı1i müteahhidlmlzln işe başladığı 
8-12-938 tarihine kadar, bu ara posta nak -
Uyatı idarem!z::e h~rlçten vesait tedarik 
edilmek surctıle memur sahabetinde temin 
cdllmiştır. Bu .suretle nakliyat yapılan bir 
ay bir hafta zarfında bulunabilen v:ısıta -
ıarla İkincite§rinln ilk ve ikinci haftaların
da Bitllsten ~~m~:t. haftada iki yerine yalnız 
bir posta sevkedilmek zaruretinde kalınmış 
ıse de Bitlıste~ Muşa on altı gün posta git
medi~! haberl yanlıştır. 

Urfada iki azıh kaçakçı yakalandı 

Mezkı'lr ayın on beşinden itibaren de nor
mal vaziyet iade olunmuştur. Tavzih ede -
rim. Umumi l\Jüdür S. Karacan 

Pazar \\la Hasari Bey D iyor ki: 

Urfa (Hususi) -
Urfanm Peyamlı mm 
takasına bir takım 
kaçakçıların girdiği • 
ni haber alan Urfa 
jandarm,1 bölük ko • 
mutanı yüzbaşı Ve • 
dad Arda tarafından 

yapılan tertib ile ka
çakçıların izleri bu • 

lunmu~. kendileri 

Serüdik Karıı.köyü • 

ne kadar ta.kib edil· 

miş ve beş yük ka • 

çak eşya elde edil · 

o"- liasan B 
<>Utı h , • ey, sen hPr 

.oao1~1 · 
"" ı cı:tddesind · esın .. 

... Ben kitablardan başı
mı kaldıramıyorum. 

... Bu~inlerde edebi bir 
hareket var mı?. 

Ha,c;an Bey - Hayır azi
zim, muharrir veya edib
lerin birbirlerine küfür e
dip tokatlaştıklan görül • 
mü yor. 

\ ıniştir. 
~ 

Bu vak'ayı müte )' 

aklb Akcanın oğlu l -. t 
Salih namındaki me~ .~ ..:.A .. ~ .. --
hur kaçakçı ile Sı- . . . • _ 
tem dahi silah ve eşyalarile beraber jan 1 şerırlerı, eucrındeki sılahı kullanm"ga 
darmalarımız tarafından yakalanmıştır. vakit bırakmadan yakalamıştır. 

Elde edilen muhtelif cins kaçak eşya Akcanın oğlu Salih ise altı senedenbe· 
. ri Cenubda Arabpınarında :.ıi!e~i ve kır • 

arasında tam 1,238,000 aded kaçak sıga -

1 

d 1 .1 b. l'kt 'k k . 
eş erı e ır ı e ı amet etme te ve b•r 

ra kağıdı zühur etmiştir. de kaçakçılık suçundan mahklım buluıı -
Şimdiye kadar hiç bir suretle kaçak • makta idi. Resimde kaçak~ı Salih ile ~-

çılara aman vermiyen jandarmamız bu 1 kı.daşı görülmektedir. 



1 Sıyfa 

\ Httliaeler Kaqumtla 1 

MCNAKAŞA 

H Ad.ise vardı. Muharrirler, hadi- - Ağzını topla halteden sensfnt 
senin etrafını almışlardı. Biri te- * 

peden baktı; bir yazı yazdl: Tayyare kaçakçılığı, Sa.tie, İmpelts me-
cHadise şöyle şöyledir .. > seleleri üzerinde bugün yazı yazan mu -
iBir başkası sağdan baktı, o da bir yazı harrirle.rin yazılan ifte bu ıekilde yazı. 

yazdı: lardır. 

clUdise şöyle şöylediT.> * 
ıBir başkası da soldan baktı. 0 da bir Bugünün bir de yarını var •. onu da ge-

yazı yazdı: ııeceğiz: 
cHA.dise §Öyle fÖyledir.> Gitgide açılan muharrirler biraz dahrı 

açılmış olacaklar .. birbirlerine demedik -
Velhasıl bütün muharrirler kendi rll- lerini bırakmıyaca.klu, kfrll çamaprlar 

yet zaviyelerinden gördüklerini yazdılar. meydana çıkacak, yumruk kavgası bat • 
Devlet hldiseye el atmışh. İnce eliyor, lamasa bile hakaret davaları mahkeme • 

sık dokuyordu. Bu arada muharrirlere if )ere intikal edecek. 
kalmamıştı. Birbirlerine baktılar: Soracaklar: 

- Sen yazdın! - Peki o size blSyle, dedi, siz ona 
- Sen de yazdın! böyle, dediniz .. fakat bu İl na11ıl başlamıı-
- Sen de yazdın! tı? 

Birbirlerinin yazdıklarına göz gez • Suale maruz kalanlar bakı§acaklar: 
dirdiler: - Bilmiyoruz .. her halde bir sebebi o-

- Sen tepeden baktın, yazdınf ıacak! 

- Sen sağdan baktın yazdın! Düşünecekler, düşünecekler: 
- Sen soldan baktın yazdın! _ Bulamadık! 

Kaşlarını çattılar: Diyecekler .. çünkü münakafayı 9ahsi • 
- Senin görilşün yani1ştır! yata dökerlerken hep birden münaka,aya 
- Hele senin görüşün yanlışın yanhşı! esas hadiseyi külliyen unutrnuf olacaklar. 
- Sen bu işte haltediyorsun! lmıet Hultlıi 

C Bunları biliyor mu idiniz ? ~ 
Arzm ortasmdaki ateş 

Llplls. dünya • ~ 
mn Jiineşten ay • ~GJ 
nldığını, dfinya • 
nın ortasındaki a
teşin mevcudiye
tlle isbat eder. 
LApllsıc bu naza· 
riyesine mukabil 
bazıları da dünya

Robenson Kruzoenin adasmda 
doğan çocuk 

Pasifik adala • 

--
nın ortasındaki ateşin cisimlerin tazyik 

rından birinde, 
meşhur Robenson 
Kruzoenin bulun • 
duğu iddia edilen 
yerde bir çocuk 
doğmuş, ve yav • 
ruya meşhur ro • 
man kahramanının 

altında kendilerinde mevcud hararet! ne§ 
rettiklerini iddia ederek cünyanın gü -
neşten ayrılmış olınası iddiasının doğru 

olmadıimı IÖylerler. 

Arab arkadaşının -=-
adı konmuştur. Bilindiği gibi romandaki 
Arabın ismi cCuma, dır. 

Robenson Kruzoe romanı, D3niel de 
Foe tarafından, mevzuu bu Juan Fernan
dez adasına düşmüş olan denizci Alek

sander Selkirkin maceralanndan alına -
rak yazılmıştı. Kahramanların ekserisi 
hayalidir, 

* 
Susuzluğa develer" değil, 

fareler daha mUtehammildirl 

Devenin susuzluğa tahammüli\ diğer 

hayvanlardan daha ziyad~ sanılırdı. Fa • 
kat son zamanda bir hayvanat ilimi fa
ttlerin daha uzun zaman susuzluğa kat
landıklannı ı.bat etmişttr. 

* 
Karıncaların dikkate şayan 

hayatı 
Karıncalann hayatını yıllarca tetkik e

den bir Amerikalı, bu bayvanlar:ı dair 800 

sayfalık bir tetkik kitabı neşretmiştir. Bu 
kitabında. karıncaların, insanlar gibi sos
yal bir hayat sürdüklerim, muhtelif ka • 

hilelere ayrı.lıdıklarını, türlü türlü adabı 
muaşeret usullerine riayet ettiklerini, a
ralarında müthiş harbler yaptıklarını, 
inşaat i§lerinde binlerce amele çalıştır -
dıklarını, yukarıdan aşağıyt doğru tat • 
bik olunan bir disiplin sıstemi takib et • 
tiklerini kaydeder. 

-·-····· .. ····-··························································-·············-... •·•··········•········· .. ·--

illi mesele üzerinde 
illi dBş fnce 
Bay cE S.> 2S yaşında, kimsesiz 

bir gençtir. Ankaraya civar küçük 
§ehirle!"den birinde çalı.şıyor. Evlen· 
mek arzıısundadır ve benden gaze
teye bir ilAn koymak suretile ken • 
disine yardım etmekliğimi istiyor. 

Bay cE. S.• nin istikbali, bana ver
diği malfunata bakılırsa, aç/.<, bil· 
hassa ~erefli, fakat bugün için ka -
zancı azdır, bir aileyi kolaylıkla ge
çindiremez. Binaenaleyh yaşının da 
rnüsaid olmasına bakarak kendisine 
biraz: daha i&bretmeyi tavsiye ede. 
ceğim. 

* 
Ankaradan S. O. S. imzalı bir 

m€ktub aldım. Yazan evvelce anlat
tığı bir hikaye münasebetile ileri 
sürmüş olduğum fikirleri beğenmE?4 
miş, aynen diyor ki: 

«- 22 İkinciknnun tarihli «Gönül 

işleri• köşenizde cKüçük iruııanlan 
başlıklı cevabınızı okudum. Yazıla· 
nmda karakterimin tahlilini isteme. 
diğim hılldc, siz bunu yapmışsınız. 
Sonra meseleye bir masal süsü ver· 
mişsiniz. Söz verip de dönmüş bir 
kız ve dönmemiş bir erkeğin yürek• 
ler acısı hali bir masal mıdır? 
DerPd~n, tepeden bahsedeceğini 4 

ıe lll€seleyc temas etseydiniz daha 
iyi olurdu. 

Kızın rnektublann~ tarih sı:rasile 
kopye edip neşredeceğim. Bunun ka. 
nuni mahzurlan var mıdır ve ne gi· 
bi netiCP.ler verir? Siz bana bunu 
söyleyiniz.• 

Yukanda gördüğünüz satırlar, o • 
kuyucumun ortaya koyduğu mesele 
hakkında size bir fikir verebilir sa· 
nmm. Şu halde hldisenin üzerinde 
duıınıyayım, yalna.11 sorduğ\ı suale 
cevab vereceğim: 

- Cezası 3 ile .5 sene arasında ha
pistir. 

TEYZE 

80N POSTA 

~l 
Yünlü rop ve 

üstünüa mantosu 

Rop ta. manto da siyahtır. Tabit rop da
ha ince bir yünlüden yapılmıştır. Uçları 
serbest bırakılan birkaç pli eteğinin önü
nii genişletiyor. Jilesi, kollarının kenarı 
beyaz pikeden. 

Mantonun arkası tıpkı robun önü ~bi 
plilcrle bollaştırılmış. Yakasına tılk~ de
risi konulmuş. Düğme yeri siyah taf -
tadan bir bağla bağlanıyor. 

Genç ve şık hir takımdır. Giymek için 
boyda hususi bir güzellik bulunmasına da 
lüzum göstermez. Şöyle böyle her vücu
de uyabilir. 

Bluz modeli 

Limanda infilak neticesi batan gemi 
faciası adliyeye intikal etti 

Bir makinistin ölümü ve 7 kişinin yaralanmasile netic' 
lenen hadise tedbirsizlikten ileri geldiği anlaşıldı 

Limanda wkubulan · ve bir kişinin J rak bir buçuk, iki ay zarfında vapll' 
<Slilmü ve 7 kişinin yaralanmasile ne. run para eder demir kurşun ve biı)ıt 
ticelenen infilAk faciası etrafında müd· kısımlannı çalarak, Nurinin sanda 
deiunıumilikçe yapılmakta olan tah • lile İstanbula nakledip satmışlardır. 
kikat, sona ermiştir. Bir akşanı Hasan, vapurun pusula 

Ad1iyey0 v!ki bir ihbar üzerine, in • sını da alarak, Nurinin sandalı ile ~ 
filakı müteakıb tamamile batmış bu • ederken, kendilerini motörle ta'kib e 
lunan «Deli Yorgh balıkçı gemisinin den muhafaza memw. anJ Uıraf'ı.P~ 
bütün en kan denizden çıkarılmış ve yakalanmış. d;ğerleri de, az sonra \13 • 

üzerinde bir ehlihibre tarafından tet· pur içerisinde ele geçmişlerdir. ~ 
kikata başhmmıştı Korsanlar, cürümlerini örtebiimek 

Bu tetkikat sonunda, filhakika ya • çin, vapurun deniz musluklanm s.rf 
pılan ihbarın doğru olduğu, gemideki rak. gemiyi batınmşlardır. 
infilakin hava yerine, oksijen tüpü kul· Suç~~'Iar. gerek kol"'i 'ı l'J;;k, gbreıcs' 
lanmak suretile. gazın iştial etmesi ne. gemiyi batırm::ık suçlarından, ceza ~ 
ticesinde wkubulduğu anlaşılmıştır. nl'l!1unun 64 üncü madd€si delaleıır 

Böylece, facianın sebebi tesbit edil· 493 ve 37 l nci maddelerine göre t~ 
di1cten scınrs, adliye tahkikatı daha ziyeleri istenere'k, Ağırcezaya veril ' 
ziyade derinleştirerek, facianın mes • mişlerdir. 

1 
ullerini aramağ::ı başlamıştır. Neticede İddianame okunduktan sonra ıns.S 
kazaya sebebiyet verenlerin gemi müs nunlann sorgulan yapılmıştır. 

1 
tahde.mlerinden Mardiros oğlu Ohan - Duruşma, şahidlerin celbi için, ti 
nes ile RecE-b oğlu Fuad olduklan an- lik edilmiştir. 
laşılmıştır K k · · · "ki 

.Heı· iki~ hakkında tedbirsizlik ve a Ç~ ÇI gaz gem·smm 1 
dikkatsizlikle makinist Emanuelin ö • tayfasmm evinde arama yapıl• 
lümüne, ikinc~ makinist .Yorgos Kar.· İngiliz bandıralı gaz gemisindeki iC' 
man'1as ile Nıkola. Elevımon Kondns, çakcılık hadisesi etrafında tahkik'' 
Teofilis, Ni~an ve Hamid isimlerinde dev~m ediimekted.W. Kaçakçrhğa ;') 
6 amelen!n mecruhiyetlerine sebebi • evrak, dün 1 O buçukta Üsküdar ad 1 

yet vermek suçundan takibata başlan· liyesinden, Beykoz Müddeiumumil~ 
mıştır. . . ne sevkedilmiş ve bu husustaki faali 

Suclular, sulh .ceza hAıkim~ tarafı~ - yete devam o:iunmuştur. 
öan sorguys çekılınişler ve ıfadelenn· Gaz sirketi depo müdürü Makl 
de: . . _ . ri de dün tekrar sorguya çekilmiş 

- Kabahat bızde deeil. olen makı - Maklamari polise verdiği 150 1i 
nistt{'dir. Biz, ona hava tüpü vermiş • rüşvet olarak dı::ğil, masraf ve ceza 
tik, oksiien sonradan ka~tınlmış 0 • bilinden ve usulüne binaen verdi~· 
lacak. demiıslerdir. sövlemiştir. Mevkuf bulunan ~em· 

Suçlular hakkındaki evrak, 4 ün.cü ikinci kaptanı Ozvalt da, dün 500 I' 
c:orgu hakimli*1ne verilmistir. Tahkı - kefaletle tahliye edilmiştir. 
kata. ora<.'a devam edilecektir. Kaçak eşya bu1unan gemi tayfal• 

nndan Leon ve İsmai1in görülen 111 
zum üzerinf" evlerinde yapılan ara 
mada kaçak ç11kmak ve iskambil Jet 
ğıdları bulunmuştur. 

Paşabahç"da vapuru sovanlarm 
sorgu'arı yap1 ldı 

Bevkoz adliyesi tarafından kaç~ 
lar hakkındaki tahkikata ehemmıY .... 
le devam edilmektedir. 

Arkadaşım yarahyan lsmail 
tevkif edildi 

Lalelide Taşhanda arkadaşı HaııJ'. 
yi bir kav~~ sonunda bıçakla ağır sıJ 
rette yara lıyan İsmail, Adliyeye ~J 
rilmişti. Dün, birinci sorgu hAkirJ'll 
kararile İsmail tevkif edilmiştir. 

Bundan bir mi\ddet evvel Boğaz:için
de milhim bir korsanlık hadisesi ol • 
mu~. Pasabahçedc ~emirli duran ve ic· 
raca haciz aitında bulundurulan Ar:,ya 
vapunmu Hasan Sabuncu, Ali Ak • 
vıldız. hurdacı Sevket ve kayıkçı Nu. 
ri isimlerinde 4 kişi, vapurun kıymetli 
kısımlarını söküp çaldıktan sonra, ba· 
tırmışlardı. H~klannda Beykoz müd· 
deiumumili~i tarafından yapılan tah -
kikat neticelenerek, suçlan sabit gö -
rülen korsanlııır Ağırcezaya se\'kedil -
mişler ve dün muhakemelerine baş • 
Janmı~tır Eroin .. tan ve çeken dBrt ~iti 

Muhakemede okunan iddianamede yakal•ndı , 
hAdise, hüllsaten ş15yle anlatılmıştır: Dün gece Balatta eroin çeken Ol , 

Çizgili yünlü veya fanileden bluz yap- Suçlular dah:ı gemi fstinyede demir man ve Havim, yanlarında eroin ~ 
mak isterseniz bu modelin işinize yara- 1i bulundu~ sırada mahçuı olduğunu ketl~ .o~duğu halde yakalanmışls.~ 
maısı ihtimali çoktur. Sade, pratik, ol- öğrenerek bu iı:::i aralannda kararlaş· Her ikısı de bunları sabıkalı kaÇ ~ 
dukça da değişik bir biçimi var. Robası tırmışlard;r. '$ ' AhmeddE>n aldı~lannı söyl~~~e~,ı, 
kendisine mahsus bir şekilde sivri sivri V p bahçe açıklanna gı' din • Ahmed de yakaıanarak her uçu 
k 'k D'k k l b kü apur aşa k d k f t k"b t b 1 ştıt· esı . ı ya asının uc an geri ü ··lü. ce suçlularoan Hasan kendini icra da· ın a anun a ı a a aş anını 
Belini geniş bir sentür gibi saran parça, . . . A bekl ......... e"'e bekçi ta Bundan başka Beyazıdda ÇadırcJ, 

ıresının syavı ~ .. 5 • b ı 
tıpkı robası gibi sivri dilimli ve ayni şe- . tt··· . :. Iiyerek, vapura gı"tmiş larda 72 numarada oturan sabıka , 
k 'lde ·k· d'"ğ ·1 ·1·k1 vın e ıgını sov ' · ·ı d T 1 H da ·n s' ı ı ı u me l e ı ı eniyor. KoIJarı bilahare at'kadaşlannı da yanma ala • roıncı er en opa asan eroı 
düz. Korsajın bu kadar kupundan, dili- tarken yakalanmıştır. Suçlunun ilı' ı 
minden sonra kolların düz oluşu, süslü istikametlerde kullanılmıı olmasıdır. rinde yapılan aramada iki paket e~ 
olmalarından daha iyi. Bu biçimin en hoş Bunun için de bel ve roba verev parça- in buiunmuş ve hakkında takibata 

~~::~: .. ~.~~~~~:.~~~~:.1:.~:~ .. ~:~:~~:.~~-.~~~.!.::.:.~:.~~~: ... --·-·---..... ~~~~:~.~ ...................... ______ .. ../ 
Baceksızın maskaralıkları: Kısa pantalonlar 1 
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Naşit 

Bir seyahatin hikayesi 
~Yaz Bursaya gittiğim zaman gençlikte yaptığım ilk .~eyaha~i h~~rla~ım. Fa~a~ 

liey gidi günler hey demedim! ,, zira o zamanlar; bugun, benım ıçın hır gaye ı~ı 

1 1 
söz açmadı. Biz onlar da gelecek bılı-

- 14 -

Meşrutiyeti Osmani tiyatrosu yo~~~~ı ettik bu teklifi.. sabahleyin a1a-

liasan Efendiyi burada bırakarak tek- tı.:rka üçte Köprüde buluşacaktık. Dü: 
tar bize dönelim. ğünden sonra Şehzadebaşındakı evde 1kı 

' ııuaUinı Zati Beyin idaresinde temsil· saat uyku kestirip, Süleymanıyeden ~e.~-
~l'e devam ederken tensikat yapıldı. Ti- tirme Köprüye indik. O zaman yenılık 
:atro kısmı lağvedildi. Biz de sPrbest kal- var ser.ele, gözümüze uyku girer mi.? .. He-
ık Artık mızıka ve sarayla hiçbir al~- vesle koşuyoruz. Vapur hareket ettı. Deh-
~ız nıevcud değildi. Tam bir halk ar- şetli kalabalık. 
~t olarak ortaya çıkabilirdik. Een gene Fırtına 
"lt başıma firma yapmaktan çekiniyor-

' ıuı...... , 
~--·ı. Pek genç olmam dolayısile bunun 
ı:ıı retkarane bir hareket olarak telakkı e-

' ll.11 "' ?nesinden korkuvordum. Arkadaşlarım 
~a . 

, 11 aYrı1mamak kararını verdim. 
~ağcı İbrahim Bey namında bir ser
earYedar var, mızıkadM a~lanl~rla. dı
\op da çalışan birkaç san'atkarı Qir araya 
ti ladı ve böylece (Meşrutiyeti Osmani 
t Yatrosu) teşekkül etti. Tensikatta kad
~ harici kakınlardan Hali.In Bey, Hilmi 
~ Y. Vasıf Bey, Alık İhsan Bey, Habib 
~· dışardan da Aleksanyan, Nureddin 
bı:.tıtati, Kemal Daveri. Kadıköylü ~iş
~ 11 Refik, Dümbüllü Muhtar, süflör Üs

' .., darlı Mehmed Hekimvan, Elizc Bine-"'te • w 

N«§id clbnin-efik Ahmed Nurı. nin 

cZifcıf bakin iftmli eıerinde 

• 1 

'ıa Ç"fan, Araksi ve Marl (Meşrutiyeti Os-
ler~t tiyatrosu) nun kadrosuna dahildi· 

b '!'oplanmak, provalanmızı yapmak için 
~ bir ınerkez 1Az1mdı. Bu iş için de 
b Oğlu Balıkpazarında Habib Bey apar
~~nında bir daire kiraladık. İlk temsi

e ıı~ Şehzadcbaşında yanan tiyatroda 
;ı/'d .k. İki oyun oynamıştık. Biri dram

}l~ığeri de komedi. 
l(l{ 1Yesin adı (Maktuel), komedininki de, 
"<>l~l'lnızı pantalon). Piyeste küçilk bir 
~a~ın vardı. Komedide ise bütün yük 

:aıın Beyle bendeydi 
~" u teşkilAtın içinde b;r de orta oyunu 

"Yet· lar 1 Vardı. Husus! ve umumi orta oyun-
lta~na g·diliyordu. PişekAr Habib Bey, 
ben Uklu da Hilmi Beydi. Taklidlere de 
~t· çıkıyordum. İlk orta oyununu, meş
Sar 

1Yetıe halkın ziyaretine açılan Yıldız 
~Utıa~nda, bahçenin ortasındaki havu
~ık. Uzerinde Adana muhtacinine oyna· 

~ 
~r~ serbest faaliyet te bir sene kadar 
t 0 hu. dağıldık. O zamanlarda bir tiyat
ijll ~Yetinin .doğmasile ölmesi bir o1ur
~iir· evamıı bir teşekkül hiç görülmezdi. 
hi ~n heyetl~r vakitsiz doğmuş çocuk gl-
hırn raz sonra san'at hayatına gözlerini 
lı.rı arJar, elemanları öteye beriye dağı-

tdı. 

ş· ilk taşra seyahatim 
~Y:di. b~rada biraz durarak, ilk ta~a 
~il~ atırcu ve birinci defa olarak halk 
tel'i tunda bütün taklidleri yaptığım ge-
tt~anla~ayım, , 

~e~~~Utıyeti :müteakib 1stanbulu bir te
lerıe~ .. 'merakı istiln etmişti. Her tarafa 
~ g ~hl~ tertib ediliyor, halk bu uzak
lstib:zıntilere fazlaca rağbet ediyordu. 
~ı 01adın çemberi arasında sıkışıp kal
~erbes:n halk. biraz nefes almak, serbest 
bll'cu gezmek, dolaşmak istiyordu. İş~e 
tE:titıd lllleden olmak üzere harbiye neza. 
tafınd en Şevki Bey isminde bir zat ta
tl'ıtştı an bir Bursa tenezzühü hazırlan-
b ta~rei 

NQ.fid .Am4wd rolünde 

Naşid cSekizinci» de Habib Neccar ~Uııan mahsusanın o zaman henüz genç 
l'iittaı clialeb, vapuru kiralanmış, Da- rolünde 
~dl?\iıı ~ heyetinin müessısi san,atkAr zin etekleri tutuşmu§. Biz de o akşam 
;ı bUıiıdÔresinde, içinde kemant Haşim, Küçükpazarda Yağcı İbrahim Beyin sim

: ~ b ıner gibi tanınmış musikişf- net düğünündeyiz. Hususi bir orta oyu
l do "Ulunan bir saz, mükemmel bir nu faslı yapıyoruz. Kavukluyu Hilmi 
~otun e orta oyunu temin edilmişti. Or- Bey, pişekan Kınab İsmail. zenneyi Ça-
6 · İ( un~ ressam Muazzez üzerine al- kır Rifat Bey oynuyor. Nazif Beyle biz 

a bi ıkoylü Refik, Celôl. zenne Fuad, de muhtelif ntklidlere çıkıyoruz. Ressam 
~ltle-r·":Çok arkadaşları kendisine gele- Muazzez burada bulundu"'umuzu haber 
~ ., s" 5 
1 ~ei oz vermişler, tenezzühten bir almış. etekleri zil çalarak koşmuş. Qyu. 
l eı baha ' nedense caymışlar, mazeret- nu müteakib bize rica etti. Beraber Dur-
~~ler n~ ederek gelemiycceklerini söy- saya gelmemizi teklif eyledı. Fakat ar

. unun üzerine ressam Muazze- kadaşlannın döneklik ettiklerinden hiç 

Haydarpaşa, Kadıköy. Moda iskelele
rine uğrandı. derken burnumuzu Mudan· 
yaya çevirdik. Hafif bir lodos var amma 
korkulacak gibi değil!.. Fakat Adaları 
geçtikten sonra deniz bir şiddetlensin, 
bir a7.sın; vay efendim vay .. vapur ha 
battı, ha batacak.. 

Bir paniktir başladı vapurun içinde .. 
akşamdan kalmayız malum ya!. Daha 
mahmurluğu bozmamışız.. bunun için ;şin 
alayındayım. Bir aralık kamaraya girdim. 
Biri yüzükovun uzanmıı yatıyor. Tanı

mıyorum. Lakin kamaranın içinde bir 
köpek sesi var. Mütemadiyen havlıyor. 

Aratıyorum, meydanda köpeğe benzer 
bir şey yok .. neden sonra anladık, yüzü
koyun yatan zat Erenköylü eczacı Atıf 
Beymif. Havlayan da o.. o kadar tabii 
havlıyordu ki, bir köpek te ancak bövlP
havlıyabilir. Benim mükemmel köpek 
taklidi yapışım bu seyahatin yadi{?andır. 
Havlamanun hocası da eczacı Atıf Bey. 
dir. 

İkindi üstü perişan bir "aziyette Mu
danya iskelesine çıktık. Lakin b:itün se
yahat boyunca ressam Muaz7ez bize or
ta oyunu ark9daşlarunızı göstermemisti. 
Biz kalabalıkta farkedemedik sanıvoruz. 
Mudanyadan t."Cnlere binildı. Amm? ne 
tren .. yanı sıra yürümek daha iyi. Kairni 
arabaları bu trenin yamnda eski Roma
nın yarış arabaları ka1ar süratli kalır. 

Hepimizin kollannda hürrivet kordela
ları g~ vakit Bursaya geldik. 

Borsada 
İspilandid otelinde yerr kler yendi. 

Bursa gezildi. A~amleyin de Ahmed Ve
fik Paşanın yaptırdığı tiyatrod'l orta o
yunu oynanılmasma karar verildi. 

Saz heyeti Belediyenin .daveti üzerine 
Belediye dairesinde konse:- veriyor. )30. 
lediye dairesindeki konser bitedursun ti
yatro kapılara kadar dolup tasıyor. Vali, 
Bursanın ileri gelenleri herkes burada ... 
Sahneye geldim. Bir de n~ ba.kavım bir 
İsmail, bir Muazzez bir eczacı Atıf, bir 
de ben ... Çifte nara ile zurna .da hazır .. 
şaşırdım. İsmail de benden evvel şaşır-
mış. 

Sorduk: 
- Hani arkadaşlar yahu! Bu kadar ki· 

şi mi oynıyacağız bu oyunu?. 
Ressam Muazzez baklayı ağzından çı

kararak, arkadaşlarının gelmediğini itiraf 
etti. Ne yapacağız şimdi? .. Yapılacak bir 
şey yok. Halk bekliyor. Bu kadro ile oy
nanacak. 

lBen evvela zenne ile koca kanya, son
ra sıra ile bütün taklidlere çıkmağa baş
lıyorum. Giyininciye kadar muhavere 
yapıyorlar. Koca kanda kimse beni tanı
mamıştı. Zaten o zaman ben. kaç kişi ta
nırdı ki.. fakat !kinci, üçüncü takliddcn 
ronra halk arasında !ısıltJlar haşladı: 

Takdir ediliyor, alkışlanıyordum. 

Bursadan dönüş 
Ressam Muazzezin vftdini yerme geti

rememesile müşkül vaziyette kalacağını 
zanneden tenezzüh reisi Şevki Bey mem
nun, tabil Ş kurtardığından dolayı Mu
azzez de memnun. Oyun muvaff akiyetle 
sona eriyor. Gelit"ken bize üçüncü mev
kide yer bulunmazken bu sefer arabalar 
tahsis edilerek. birinci mevkilerde yer 
gösterilerek dönüyoruz. Gece yarıs. Bur
sadan hareket edildi. Bu sefer vapur hal-

( Devamı 12 nd sayfada): 

Her denizciyi işgal eden 
bir sual: Büyük 

top mu, küçük top mu? 
Büyük topun mahzurlarını bütün denizci milletler 

anladılar, buna rağmen toplar gene büyüyor 
("Son Posta,, nın deniz işleri mütehassısı yazıyor) 

Toplamım büyüklüği yiı.ıimdm 2Z milden fazla ıürat temift edcmiyen 
Nelso1' zırhlı.n 

Bazı denizcilere göre top, büyük gemi ı büyümesid~r .. Yani ge~le~ topu deği~ 
ile beraber yürümez. Gemisi küçük. fa- toplar gemılen bfiyütmuştür. 
kat toplan büyük bahriyeler çok olduğu * 
gibi, bilakis gemisi büyük. topu küçükler Bununla beraber Alrnany&. gibi Ame-
de pek çoktur. rika gibi devletler zırhlılıınn büyümesi• 

İşte bu iki vasıta arasındaki nisbet ne- ne mani olmak mecbur1yet•noe olan dev• 
dir? Gerçi Vaşington ve Londra silllhlan letler de vardır. Bu iki devletten b'rincl 
azaltma konferanslarında bu husustıı. da Kiel kanalı, diğeri de Panama kanalı do
bir anlaşmaya vanlmış ve demişti ki: layısile gemilerini ancak bir hadde kadar 

ı - Büyük zırhlılardakı toplar 38 san- büyültebilirler. Bu münasebetle Büyü~ 
timetreyi. Harbe aid bir hatıra nakledelıır.. 

2 - Büyük kruvazörlerdeki toplar 20,3 c- Büyük Harb başlarında Alman bü· 
santimetreyi. yük gemileri şimal den~z! limanlarında 

3 - Küçük kruvazörlerdeki tcıplar bulunmakta idiler. Bir aralık İngiliz ge-
15 santimetreyi geçmiyecek. milerinin Baltık deniz'ne geçmekte ol. 

Ve bundan başka müsel!Ah ticaret ge- duğu raporu gelmiş ve Alınan filolarının 
milerinfn b'le taşıyacakları ve kullana- Kiel kanalından bu denize geçmeler' 
cakları toplar tahdid edilmişti. Fakat bu- emredilmiştir. Ne yazık k. Kıel kanalı. 
gün bütün deniz kuvvetlerimn yek1.ğe- nrn derinliği, gemlle.:-m diblerinden az
rile yarış eder gibi, bu hududun dı1ına dır. Nıhayet Alman filoları aldıkları cep
çıktıklannı ve toplan 45,6 santimetre ·e hnne ve kömürü, Baltı':t üssünde itmam 
kadar büyüttüklerini görüyoruz. Japon etmek üzere, boşaltrnağa ve ancak bu 
lnnn yeni gemilerinde 45,6 santimetrelik suretle kanaldan geçmeğe karar vermıt-
cesim toplar bulunacaktır. 

1 

lerdir ... * Sonralan bu haberin yanlış olduğu 

Bu-yu"k gemı' b" "'- t • · b- wcydana çıkmış. Fakat haber doğru ol· , uyu!\. op nazsnvesı J· . 

yük Amiral Barbaros zamanından kalına Sc.ydı, herhalde. r .. ıoı:: hanrlanıncıya ka· 
bir esastır. Bu esası Nelsonun Trafalgan, dar Alınanlar muşk:ı, dun!ma gırerler. 
Togonun Çuşiması (Rus - Japon 1Q05 di...> 
harbi) ve nihayet Büvük Harb takviye 
etmiştir. Bununla ber;ıber, bugür •. den·z 
kuvvetleri toplann aded ve cesametini, 
gemilerin diğer vasıfl n ile kombine et
mek mecburiyetindedir. Söylediklerimi
z', daha iyi anlatabilmek kasdi?e. misale 
kıılbedersek top cesametin:n büyümesin
deki zararları görürüz. 

İngilizlerin en büyük zırhlısı nlan 
(Lord Nelson) dridnotunun beher tar"ti 
1500 ton kadardır. Böylelikle gemi sık
ll"fnin 4500 tonu yalnız topa vernm·ştir. 
Şu halde 42000 tondan ibaret olan gemi· 
nin onda birini ağır c0samettekı top1 r 
teşkil ediyor. Bu yüzden gemi saatte yir
mi ·ki mil sürat yapıyor. Bu sürat, bu
günkü denizaltı tehlikesi ve deniz hnre
katı ihtiyacı için kafi bir hız değildır. İ
talyan. Frıınsız vesai= diğer milletlerin 
gemileri saatte (30) mil yapar. Bu sürat 
ancak gemilerin top ve zırh müdafaasın
dan ikbsad etmekle temin edilmiştir. 

Bugün, Büyük Harbden ders almış o
lan, bütün devletler zırh kalınhJ?ından 
fedakarlık yapmak istemiyorlar. Bilakis 
gemilere, 1914 den evvelk: gemilerde ol
ınıyan zırh güverteler ilAve edıyorlar. 
Zırh güvertesi olmıyan gemilerin tayya
relere karşı pasif müdafaası yok demek
tir. 

O halde sürati çoğaltmak için yegane 
iktısad membaı toplardır. İste bundan 
dolayıdır ki Büyük Harbi Uıkib eden se
ntlerde top cesametini tahdid etmekle 
gemilerin büyümesine ve dolayısile lü
zumsuz masrafların önüne geçilmişti. 

Her ne sebebdense bugün top cesame
tinin 30,5 santimetreden 40 santlmetreve 
çıkarılmak arzusu mevcuddur. Bu arzu
dur ki gemi cesametini 26,000 tondan ev
vela 35,000 ve sonra da 42,000 tona çıkar
nuştır. Hatta bugün İngıliz. Amerika ve 
Japonların 48,000 tonluk gemi inşa et
mekte oldukları söylenmektedır. Bu ha
lin başlıca sebebi top ve top cesametinin 

* Görülüyor ki gerek gcmı ve gere~ 
top cesametlerinın büyümes:ne coğrafi 

durumlar da manı oluyor. Nıtekim bugı.in 
Almanya olsun, Amer.ka olsun gemılerl 
cesametlerinin büyüdüğü nisbette kanal
fannı genişletmek ve derinleştırmek 

mecburiyetini duyuyorlar. 
Bu masrafın, her ik: kanalın uzunluğu 

gözönünde tutulursa, yapılan donanma
lar kadar büyük olduğu anla~lır. 

Bu işden kaçmak için başka bir çare 
yok mudur? Gerçi Buyük Harbde Al· 
manlar mükemmel b;r cephane kullanı
yorlardı. İng liz ve Fransızlar tarafından 
bılınmiyen bu malzeme dolayısıle, onl::ır, 

bırcok ta muvaffak'yct ist'hsal etmış
lerdi. 

Kronel, Folkland ve Yotlant gib! bü • 
yük deniz muharebe:erınde Alman do
nanmasının 28 sant·metrelik toplan İn
gilizlerin 30,5 santimetrelık ve 35 santi
metrelik mermilerine karşı kullanılıyor
du. Buna rağmen, f r.gı!ız mermiler: leb
lebi tesiri yaptığı halce Almanyanın kü
çük mermileri ölüm tesıri bırakıyorlardı. 
Queen Mary, İnflex•b e dritnotlan bi· 
rer Alman grup ateşile b:;tmışlardı 

Fakat bugün için Almarılardan ayni te
siri beklemek hata olu:-. Çünkü bütün 
dl"\·letler işin künhün03 v~kıf olmu!-ıhr, 
bütün milletler harb tecrübesı elde et
:mişlerdır. Herhalde modern hır fngıliz 
mermisi, modern i:>i':" Alman mennis, 
modern bir Fransız vesaire arasındaki 

farklar pek çok değildir. 
Binaenaleyh her deviet komşulan ıle 

'ni cesamette gemı. aynı cesamette top 
ve aynı cesamette mermı kullanmalıdır. 

* Maamafih iktısadın her şeye hakim ol· 
duğu bugünkü dünyada bu b:lyümc mıl
letler aleyhine netice verir. Bu fenalığın 
iki cephesi vardır: 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
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Berllnde oÇ -sene kaleml 
ile geçinen birTDrk kadını 

s_tJA T DERViŞİN IL\TIRALAJtl 

İstanbula dönüş 
Almanyada, Almanyanın kendi dahiii derdlerile uğraşhğı bu sıralarda bir ecnebi 
muharrir olarak yazı ile para kazanmıya çalışmak adeta saygısızlık olacakh. 

Berlinden aynldım ve beynelmilel bir muharrir olmak isteğinden doğan 
üç senelik maceram da böyle bitti 

iş Bankası küçük cari 
hesablar ikramiye 

keşidesi yapıldı 
TürJqye ıjş Banka~~nttı ı kumba.nı.lıı 1 Gürel 33631, Emin 16144, şalın" 

ve kwnbarasız küçük caıi hesablar için 28412, Senıha 22048. 
tertib eylediği 1939 ikramiye planının lstanbalda: Hüseyin 9702, Mazlılll' 
Şubat keşidesi banka umu.mi merke.. 57143, Yor(?i 79598, Esad 57136, ~ 
zinde ve Noter huzurunda yapılmıştır. fi 62835, Hatice 71736, İbrahim 51oıı 
Bu keşidedP kazanan talihlilerin isim· Emine 67756, Ayşe 19090, osın" 
lerini, h<>sa'iı numaralarım ve bulun • 24526, Ziya 11301, Doktor suııcı' 
duklan şehirleri sıra ile yazıyoruz: 47233, Naim 38066, Ergün 40641, li' 

1000 Lira kazanan m 20312, Bahir 1964 (Galata), Seıdi' 
Hüsnü 1912 (Üsküdar). ha 2077 (Beyoğlu), Kalyopi 1620 (Gt 

_ 11 _ j Hitler kabinesinin itlmad reyi aldığını yordu. kimisi tevkif edilmif olduğundan lata). Fani 18796 (Beyoğlu). a 

Evvel&. annem ve erkek kardeşim ts-
1 
söyledi. bahsediyordu. Fakat biz bir daha ne ol- 500 Lira kazananlar İzmirde: Şakir 5944, Faile 204811 

tan bula dö~düler. Kız kardeşimle yalnızı Kahvehanede derin bir sük\lt oldu. duğunu işitmedik... Saliha 29.332 (Ankara), Zehra 16349 Metin C>euz 111 f 6. Sabite 19445, ~il 
kaldık. Sonra müşteriler, birer, birer paralarını ReSsamlar. desinatör ve. muharrirler (İzmir). tiye 2842, Yusuf 16277, DürdBJI' 

Luitpoldstrosse'de küçük bir pansıyrn- vererek dışarı çıktılar .. biraz sonra kah- tanıyorduk. Onların hepsi birden gözden 250 l" k 1 J 4452. 
da rahat bir odamız vardı. Almanyadaki 

1 

vehane, adeta boşalmıştı. nihan oldular. Bana mütercimlik eden Ş8r ıra azanan ar Diğer şelıirlerde: Ayşe 1502 (Af ' 
b~diselerin inkişafını bekliyorduk. Nas- Ben bir yan için cevab bekliyordum. genç kız adres bırakmadan bir yere Reşid 69869 (İstanbul), Seyfullah yon), Mazhar İnanlı 1OJ7 (Akhis81'7' 
yonal sosyalizm mevkii iktidara gelince Onun için biraz daha oturdum ve bana gitmiştl 7537 (Adana), Ayhan Sa.mi 2611 (Sam İkbal 1143 (Ayvalık), Mfrrsel 22 
eıbet te bir ecnebi olarak Almanyada ça- söz verdikleri saatte cevab almak üzere Mevzuu bahsolan bu insanların şair sun). (Antalya), Kerami Mecid 176 (Bafr' 
hşıp. yqamak daha güç. adetl adimülim- Voss gazetesine gittim. Tabrir heyetinde Krüger.den başka hiçb;ri politikacı de- Yoz Lira kazananlar Sudi 1081 (Bergama), Halil tbt" 
'-a·n olacaktı. kimseler yoktu. Yazıh3"!1eler adeti bo- ğildiler. him 6S (Cevhan) Sabriye 524 (~ ... Aııkarada: Osman 3165S, Meh.med " ' tJ1' 

Hitlerin partisi ıse artık eski inadını şanmış gibi idiler. Bana randevu veren * 32541 S hah dd' 21483 ne), Must:ıfp 1647 (Erzurwn), ~~.A 
bırakmıştL Sol cenah bir milttehid cephe zatın rahatsızlanıp gittiğini söylediler. B zi ~ k d t . b-tn "-tan' bula ..1_, aT ınh 696· 92 Mukbil lah 1 S53 (Gazianteb), Cemal ~ 

k M" d b' ., h 1. rd S u va y.:, arşısın a l!aze eıer u n u wıı. ur an , 168 İ bol ) N 1 15 '2 '2 (T' .. ..c 
yapmamıştı. Fakat epey bir zaman te uessese e ır panıi< a ı va ı. o· M evi uh . 1 . . k " b 1 651 "- 3 M h ed 139• (°"' k'.dar) M ( ne u , az ı .7.7 ~·~ 

k.. d . . , . us m arrır erını çı arma~R aşa- 'T , e rn .1 us u , ar. R . 17 "" 3 (M _1 _) M 17• 
başına. yalnız fırka.sıle mücadele eder cıklar a tenha ıdi. BelK. halk sol tara- d 1 Art k b" bi • . . b 1 lh ta 2024 (Be •1 ) em:ııye: 'T au.:ı~ , usa 

k" 'kfd fın silAhlı bir kıyam yap2cağından kor- ı ar. ı ır ecne ıçın ış u aca,,.nı yog u · (S ) t ·ı 1296 (T ) 
görünen Hitler, nihayet mev ı\ 1 

1 
ı ara k d zannetmek biraz hayalperestlik olurdu. İzmirde: Süruri J 5599, Fatma l .f 3.58, •••• !~~-~ .. ~ .. :.!!!~:··-··-·-···-~~ .. : ........... 

gelebilmek için, bütün sağ parti ere ya- uyor u. Almanyada, Almanvanın kendi dahilt Hakkı 21509. Ml'•hur bir 
ni muhafazakArlarla açıkça uyuşmuştu. DükkAnlar erken, erken kapanıyordu. derdlerile uğrqtığı bu sıralarda bfr ec· Diğer tehirlerde: Nazif 2487 (Eski· Y 

Hitlerin başvekil olduğu ve meclisten Yahudi dükkAnlan kepenklerin: örtüyor- nebi muharrir olarak yazı ne para ka- şehir), Mustafa Yüksel 3408 (Kayse- Karlltalürl•lln 
ftimad reyi aldığı gün ben kız kardeşimle lardı. zanmab çalışmak adetl saygısızlık ve ri), Şemseddin Dişbudak 3227 (Kon • YaralfıAı flıp 
birlikte Ullstein müessesesi karpsmda ve Şehirde bir harilrulAdelik olacağı zan- kendini beğenirlik gibi bir şeydi. ya), Mari Vusbikyan 2131 (Mersin). Deyli ll'l.~rea 
gazete idarehaneleri semtinde bulunan nediliyordu. Benim yazdığım yanlann ancak bjr Ell" L° k 1 ""-t' 
fimdi ismini hatırlama-:Jığım bir gazete- Akşam yemeğinden sonra vaziyeti gör· memleketin normal zamanında ehemmi· IŞ8r 'rl azanan ar gazetesinin bey. 
ciler kahvesinde bulunuyordum. Radyo mek için Romoneschf's kafeye çıktık. yPti vardı. 0 zaman okunurdu. Ankarada: Hayri 3252.f, Mihrican nelmilel ıöhreıl 
eçılmıt. kahvede büyük gazetelerin mu- Kahve bomboıtu. Macnlar, Almanlar v".! Henüz tasfiye edilmem\~ olan işleri 25652, Hayriye 26681, Refik 1l38S. haiz bir karikatil. 
barrirlerinden birçokları oturmuşlar, bizden mürek.keb genit bir masamız var- tasfive etmek 07'ere ben bir ay daha faz- İıtanbalda: Mustafa 72632, Süheyl, riıtl vardır. İsmi 
hem ufak bir kahvaltı ediyorlar, hem de dı. Birbirini görmek isbyen arkadaı!ar la kaldım. Kız kardeşim benden evvel 31551, Ziya 630 (Galata), Yegine Strube'dur. Bu zat. 
harvadisi dinliyorlardı. hep oraya toplanırdık. O akşam bizden İstanbula döndü. 31965 (Beyoğlu), Mehmed 3220 (Be- fngiliz efldrı U• 

Ullstein müessesesinc!e daha fazla Muse ve bir Macar re§amdan başb bu masa- Ben bir milddet fsvfcrey'? ~tmekle f,. yazıd), Hamdi 2321 (Galata). mumlyesini (Kil• · 
viler, cilmhuriyetperver ve demokrat Al· da kimse yoktu. tan bula dönmek arasındR tP~ddüd g5~ İzınirOO: Çelik 5 302, Luna 14982, çOk adam) ımıtnı 
manlar çalıştıklan için bu kahvehanede- * terdim. Cfinkü İsviçre ga"!~teleri de mun- Ley!A 16181, Kamil 1894. verdili ve hakikf 
ki jnsanlann hepsi dalgın VE" asık çehreli Birkaç gün sonra bütün tanıdık çehre- tazam mrette yazılanmı neşredivorhrdı. Diğer şehirlerde: Nazife 1826 (Balı· hayatta da var o- • 
idiler, hepsi asabiyet içinde idi. çünldl lerin ortadan yok olduğunu gördük. Les- fstatıbulda yazı ile fada para kazanıla- kesir), Ali 4170 (Bursa), Said 2046 lan bir İngilizin 
müşterilerin ekseriyetini onlar teşkil e- ser isminde bir gazeteci tanıyorduk. gali- mıvaca~nı biliyordum. (Diyarbakır), Nadir 12 70 (Edremid), karikatürti ile tea
diyorlardı. Kimse konuşmuyordu. orta· ba annesi mi. babası mı Musevi bruı. Fakat fsvicreye gitmekte tereddüd ri· Avni Selçuk 5820 (Giresun), Ripr bit etmiştir. f~ 
da matemi bir hava vardı. Herkeı varl- Korkusundan İspanyaya kaçmı' dediler. t :m. Çünkü tstanbula dönen anneme, ba- Fabrl 2470 (Trabzon). mn z:amanlanla. 
yeti biliyordu ve Hit!erln Rayhştagdım İşte orada rahatı buldu. Krüger isminde bamdan ancak on iki lira kadar bir maaı Yirmi beşer Lira kazananlar tngilterecie piyasa. 
ftimad reyi alacağından emindi. bir ıair tanıyorduk. Bu tair de ortadan bağlamışlardı. Anbrada 1 İbralı ya çıkanlan ıem-

Bir ara radyo konu§l!laja baıladı ve kayboldu. Kimilt IOkakta öldürülmüı di- : Efser 479o, im &iyelerin başları bu (efklrı umuıııl 
(Jlevamı 12 net a)'fada) 25841, U:man 31836, Muzaffer 6006, karikatürü ile silslenm{J bulunma 



8 Şubat SON POSTA 

C Bir ingiliz casusunun ifşa ettiği sırlar 1 

Casus postahaneleri 
Herhangi bir barda içtiğiniz şarabı ~ize bir ~asus getire.b?lir •. Bir pastaha~ede 
gülerek çayınızı dolduran genç kız hır mukabıl casus olabılır. Sıgaranızı aldı2ınız 

tütüncü dükkanı bir casus merkezidir de farkına bile varamazsınız 

1:51 u günlerde gene vakit vakit j r···y ....................... K ........ M ........ 
1 
.. 
7 
.... °' ki hiç bh daire sırf bu işle uğraşmaz. 

lg} casuslardan ba-hsediliyor. Bü .. i azan : . . S Hükfunetin gizli istihbaratına ihtiyaç 
Yük H .. zdi ki n1 \................. • ................ ,; 

1 
duyan her nezareti kendi menfaatleri -

arbde gun geçme 
0 arın ni gözetme[{ üzere kendine mahsus bir 

IÖzü olmasın. Sulhten sonra unutulur menejer ~üsü veren a~anl~r !.~ar~ eder- iki büro işletir, kontrol eder. Mesela: 
Ribi olmuşlardı, kimsenin pek aldırış ler. Bu aJanlar mesela: Buyuk hır fab- Hariciye nı:>zaretinin ıkendine mahsus 
ettiği yoktu. Bugün hal~ sulh içinde .. rik~ ve~.a ihracat şirket~. m~ess~li s.ı- bir teŞkilatı, milli müdafaanın, deniz, 
Yiz. Fakat casuslar tıpkı muharebe vak. fatıle, dunyanın her koşesme, hıç hır hava hak~nlıklarının ayn ayn birer 
tinin h12ile, el altmdan işlerini beceri- şüphe uyand~rmadan sokulabilirler. '!1-.e teşki1atı '\'ardır. 
~orlar. le silah fabrikalarile muamelelere gın- fngilterede mukabil casusluğu (M. J. 

Geçenlerde Jessie Jordan adında ma- şenler her türlü silaha dair ~e ~adar 5 yani askeri istihbarat 5. dairesi) ile 
&urn görünüşlü bir Alman kadının ca- sual sorsanız kimsenin kendılennden Scotland Jard'ın «hususi şube• si idare 
aus!uk cürmünden dört sene küreğe şüphesi olmaz. etmektedir 
l'l'lahkUm oluşu bunu herkese hatırlat- Bunlar-n haricte topladıkları mühim I . . 
tı. Bütün millet kulak kesildi. Gözünü haberlerden bir kısm1 Londranaki «mer np ite ranm en büyük Casusu 

Sayfa 

TİYATRO 

Şehir Tiyatrosunda 
"Bir misafir geldi,, 

Yasan: la met Halhi 
Cumartesi günfi. a.qamı. Şehir tiyat

rosunda gördüğüm kalabalık. telif eser
lere gösterilen rağbetin bir ölçüsü oldu. 
Ön sıralar çok evvelden alınmı§tı. Geri 
sıralarda tektük kalmış yerler adeti ka· 
pışılıyordu. Paradi IOJl haddine kadar 
dolmuştu. 

* Saat seki:r: buçuk .. gonk çaldı. Perde a-
çıldı. Işıklı ve güzel bir dekor görü~üyor: 
Geniş bir salon, bir camlı kapı. bır dağ 
ve dağda bir rasad kulesi. 

* Birinci perde: 
cıBir misafir geldi> müellifi bu perdede 

bize piyesin eşhasını tanıttı: 
Perde açıldığı zaman sahnede yalnız 

başına oturan bir ihtiyar var: Hizmetçi 
giriyor. Onların konuşmalarından öğren
diklerimiz: İhtiyar adam Riyaz hocadır 
(Galib), hizmetçi Zekavetin (Nevin) 
beyefendi ve hanımefendi dediklerinjn 
hocasıdır. Hiç evlenmemıştir. 

Bu sa'bneyi müteakib hanımefendiyi 
de görürüz: Adı Belkistir (Bedia), kocası 
Osmandan bahsedilir. Osman rasadhane
nin tesisi için çok uğraşmıştır. Fakat ni
hayet iş de olup bi.tmiştir. Şu var ki: 
Belkis tamamile memnun değildir. O bu 
ıssız yerde bir eksiklik içindedir. 
Osmanı da (Hüseyin Kemal) tanırız. 

Eserin en muvaffak san'atkarı Galib 

le; söz olarak artiste söyletmek seyird 
üzerinde sıkıcı bir te6ir yapar. 

* Gök kubbenin altında söylenmem~ 

Jessie Jordan'm Dundee sokağındaki, kezı- Jeri vasıtasiJe doif"u (Whitehall)e 
kendi gibi saf yüzlü berberinin dülkka- ~elir. Bir çoğunu da (Av.-una memle -
tıına dikti. H:ele o yakınlarda yaşayan- ketlerinde actılfımız tütüncüler ı?ibi) 
11tr için bu cköşe başındaki küçük dük- «postr.ne .. denılen 0 küçük dükkanlar 

Mesleğine bağlı bir ~lim. Karısını sev
Bilmem 192 5 de yüzbaşı Sidney Ge-

1 

mivor mu? Seviyor .. amm;ı. kafası hep 
orge Reillv'nin Bolşevikler tarafından mesleğile meşgul. 
ö'dürüldi.ioünü duymuş muydunuz? Bu 
adam Oxford üniversitesindendi. l 90 7 
de bir c~su-:1uk mektebine girdi. 191 O 
da diplomnsır.ı aldı. Rusyada siyac;i va
zıyeti, ordu ve donanmanın icvüzünü 
örrrenmeğe gitmişti. Ele geçti, öldürül
dü. 

söz, işlenmemiş mevzu yoktur. Nitekin 
cBir misafir geldi> nin mevzuu da işlen 
miş, hem çok işlenmiştir. İşt4 
onu andıran bir tanesi; şimdi masamu 
üzerinde: Evli bir erkeğin hay~tından 

bir kadın geçiyor . • Eserin :ıdı da bır ka· 
dm geçti - ve eser şöyle bitıyor: 
cHayatımızda bir kasırga oldu. Şiddet. 

li bir kasırga ... Bir kadın geçt! ... Faka1 

kan:ıı son derece enteresan bir hal aldı. vasıtasile vofüırlar. 
BiJmivorlardı ki «"köşe .başındaki es - Bu usu!Ü kulJanar, valnız İnciltere 

ta:ı-lı dükkan• bir o, değildir hem de kö. değildir. Diğer hir çok devletler. bil • 
Şe başında olmak şart değil, büyük bi- hac;sa Alın~nya da ajanlannı ayni sis -
l'laların arasına sıkışıvermlı; daha nice temle gizlemektedir. Ancak Alman hü
di.ikkanıar:ır. içinde ayni şekilde sırlar kC'tmeti şimdiye kadar: casuslar1nın a -
dönüp durur. Ieyhine i~!n daima ticaret tarafını ih - Sidney George o vakte kadar gelip 

g-eçmi~ casuc:;larımız·n Pn büvünü. en 
muvaffabvetlisi idi. Bütün muvaffa -
kivetini de memleket dışında daima bir 
tavvare ~irketi memuru sıfatile dolaş
ma~ın"l borclu idi. 

Büyük Britanya casusluk teşkilatının mal edip, bütün dikkatini ist;hbarat 
~linde, en büyük şirketlerden daha çok kısmında toolarnak hatasına düstü. Ya
daha çeşid çeşid dükkAnlar, rna~azalar, hancı memJekPtlerde kurulan Alman 
il§ evleri vardır: Lokantalar, makine a- «postane> 1erinde (yani casus dükkan
centaları, pastaneler, pamuklu mensu- larında) Alman casusları ticaretle hiç 
tat ihracat şirketleri, tütüncüler, sar .. te mesQUJ olmadılar. f"..örüni.iı:;ü kurtar
l'aflar, i~ bilrolan vesaire, vesaire ... mak için ta.belıı.lar astılat, bova1ı, iri 
lıerhangi. bir barda içtiğiniz şarabı size harflerle ilanlar yaptılar. Fakat gizli 
keskin bakışlı bir casus getirebiHr. Bir gayelerini maske edecek alıc; veriş fa • 

lngiltereniı en rrP~f?ur casus'ar 
11 postah2neri ,, 

}:)astanede gfilerek çayınlZl dolduran aliyetine giri~meye kulak asmadılar. 
~enç kız bir «mukabil casus> olabilir. Bu 15aflet, bize her zam;ın «Alman 
Si{{aranızı aldığınız tütüncil, günde postane» !erini meydana çıkarmak fır

En me:hur «postane> miz, Scotland 
Jard'm 191 7 de Londrada açtığJ «sarap 
dükkanı .. ~di. Fransız Hari.ciye Nf'zare .. 
ti o sırada esrarenE!'iz bir şahsın İnı:ril -
terede, halkı «ne pahasına olursa olsun 
sulh istemo<?ye> teşvik edecek gizli bir 
şebeke kurmakta oldu~nu haber ver -
mişti. Şarar dükkanı işte bu adamı ya. 
kalayacak bir ağ dive kuruldu. 

ltirn bilir kaç gizli kAğıdın gelip gittiği satını ve.-di. 
'bir rnerkE>zdir de farkına bile varamaz
sı:nı z. 

Masal değil hakikaten, Büvük Britan 
~a gizli teskilatmın Londradan, Mid -
land'dan, ~mal san'at merkezlerinden 
başka dünyanın büyük şehirlerinde böy 
le Yüzlerle ticarethanesi vardır. 

Casuslar buralara «postane> adını tak 
tnışlardır. Çünkü bütün gizli mektub 
Ve rrıuhabereler onlara gelir ve gide -
Cek:leri yerlere oradan yollanır. Tam 
ernniyetlE' hareket edebilmek için bu 
~erkezler hakiki birer ticarethane gibi 
ldare edilirler. Buralara cmen<:jc!"1> ve
l'a «sahib• diye tayin edilen adamlar 
tanı birer iş adam1dır. Bunlar, gizli ta. 
~fl~11 olrr.ıyan alelade ticarethaneler -
. cıdcti alış veriş rekabetlerine giri • 

rrıer. Müşteri kazanmak yolunu arar-
e.r. Siparişleri, isteyenlerin ayağına 
t>llarıar. Milınessilleri vasıtasile müş
~tilerJe t~masa gelir, arzularını öğre -
~ıt~er. Tıpkı sahici ticarethanelerde ol
laUgu gibi munta7.am bilAnçolar tutar
. r, senelik kazanç vergisi verirler. Ya. 

llı rn ·· 
~ uessesE>de tam bir ticMet havası e

r. 

tii.~·~tta küçük merkezlerde işin içyü
<i u «MenE>je.r:t den veya «sah:bi:t n -
g~~· başka kimse bflmeı. Büyüklerle, 
çıt 1 teşkil~t ajanlarmdan en az iki ü -
haı:cnebi seyyah sıfatile daima temas 

1ndedir. 

l'iş~iiYuk küçük hepsi de hakiki sipa -
\te er kabııl eder, alış verişlere girişir. 
gizıbu suretle asıl maksadı iyjden iyiye 

<'!tler 

ı~!Und~n başka bir çok hususi .şirket. 
d~ kendilerine gezgin tüccar veya 

Fe'emP.n"li pem;ci111 r:n 
ısmarladığı sigaralar 

Büyük Harbde sansör teşkilahmız Fransanın verdiiH malfunat 
0 

kadar 
bir ara limanlanmızda dolaşıp duran azdı ki. Nr çok tanınmış isimlerin üs -
ve ~ya FPlemenkli olduklannı söyli - tünde durulmasına rağmen, meçhul a -
yen bir takım şahıs1ann boyuna Ro - damı tımım~ya imkan yoktu. Kat'i ola. 
terdam'd? o :erks şirketine mühim mik rak yalnız şunu biliyorduk: Esrarengiz 
tarda si~aralar ısmarladıfum öğrendi. teşkilatcı sık sık lüks şarapcılara uğ -
Şirket b11 sıparişlerden hiç bir.ini yeri - ruyordu. 

ne getirmiyor. cgemicilcr- e sadece kül Bunun üstüne bir ajanımızı :Mincing 
liyetli parR yollayıp duruyordu. Lane şirketine şarf'lncılık öITT-enmeye 

Bunun Ustün~ en iyi casuslanmızdan volladık. Döner dönmez de bu lüks 
iicünü Diı=>rks şirketinin nenin nesi ol - dükkanı açtık. 
duğunu ar~tırmak üzere Holandaya Dükkan. daha ilk açı1dığ'ı günden iti
volladık. Sonunda, bu ismi taşıyan kum baren muhitte biivük bir şöhret ve mu 
panyanın tek odalı bir yazıhaneden baş vaffakiyet kazandı. Fakat «Bolo. 2:. a
ka bir şev olmadığı ve buraya her sa- dile anılan teşkilatcı casus bulunama
bah yalnız bir Alman ajanınm uğrayıp dı. Onu ararken diğer iki Alman casu
gelen mektubları aldığı anlaşıldı. su yakalandı. Sonra bilmem dükkan ne 
M~kabil casus1uğumuz derhal işi ele oldu? Herhalde birine satılmış olmalı. 

aldı. Roterdam Dierks şirketine yolla- Bahriye nezaretinin şi're d2iresi 
nan bütün mektub ve telgraftan me -
haret1e yakaladı. yerine küçük bir •• çayhane ,, 

Sahibleıini birer birer tesbit etti. İş- Şarap dükkanının akibetini bilmi • 
te Carı Lody, Kar1 Friedrick Muller, yorum amma. (S.) mahallesindeki kü
Wi1helm J. Roos, Raik Janssen gibi çük ç::ıyhanP.nin elden nasıl çıkanldığı
meşhur Alman casuslannm ele geçme- nı billyorum. Burası Bahriye Nezare • 
leri bu sayede oldu. tinin c40. O. B.~ adı verilen «şifre da-

Gene bu sayede Almanlara «posta - iresi• ni maske etmek için açılmıştı. So 
ne .. lik eden bir fırın ve bir tütüncü nunda bir müteahhide kAr1a devredil -
dükkanı da meydana çıkanldı. di. Bu küçük müessese Büyük Harbde 

.. Casusluk tes, kilAtı diye ayrı mühim işler gördü. Düşman casusları. 
nm bütün dikkati c40. O. B.:t üzerin • 

bir şey yoktur de toplanın~tı. Mütemadiyen onun ye-
ş d .. l'yelim lri' Umumun zan rini tı:lyine çalışıyorlardı. Dairedeki i . unu a soy ı . . ~. . 

1
. h tasil 

nettiği gibi «casusluk: teşkilatı> diye şın ço8 ... gız ıce çay ane vası e ya-
başlı başına bir şey yoktur. Merkezde- (Devamı 10 uncu sayfada) 

Üç misafir geliyor: 
Tunç (Rami), Leyla (Saziye). Ahm~d 

(Talat). Tunç bir spor delisi. Ahmed ha
k;k! bir sporcu. Le,·ın bir züppe I.eyl~ 

iJP Tunç, V"dad N~d;m;n (Köksüz) p :ye

sindeki köksüzlere benziyorlar. 

E~hasın karakterlerini gösteren bu 
perdede müeWf her sahc;ın karakte:r.ni 
bE-lli etmek lcin fazla söylemiş. Fazla m:
saller getirmiı;. Daha az söylescydı gene 
karakterler anlaşıla bilirdi. 

* İkinci perde: 
Birinci perde ile ikinci perde arasında 

iki haftalık bir zaman geçmtştir. O gün 
küsuf olacak, Osman telaşlı. Aklı hep 
kiiı:;ufta.. Belkis düşünceli. Rivaz hoca 
?iinpe misafirlere karşı çok hiddetli. a
laylı bir lisanla onlart karikatürize edi
yor. Onlann orada yerleşmi~ olmalarma 
da kızıyor. Birçokları arasında geçen 
mükaleme sahnelerini hazfedivorum. 
Perdenin esas sahnesi Ahmedle BPlkis a· 
uısında geçer. Ahmed Belkisı sevmiştir . 
Belkis bu hisse yabancı değiL fakat Ah
mede itimad edemiyor. Bu ilanı aşk sah· 
nesinde Osman girer. 

Perde bekleneni v~rmiyor. Baslangıç 

frna değil , fakat ac::k sahnesi sun'i.. felse
feyle, mantıkla karışık bir aşk sahnesi. 

* Üciincü perde: 
Oc;man her şevi anlamıştır. Arhk onun 

gözünde hiçbir şey yoktur. En çok bağ
lan ..ıı~ı rasadhanesi, rasad işlen bile. 

malfım ya, kasırgalar kısa ::.-ürer ............ > 

* Bir misafir geldi muharriri Celaledd:n 
Ezine belli ki çok okumuş. Ve gen• 
belli ki tiyatro tekniğini bHen bir yazı. 
cı .. yalnız ufak kusurları var .. fazla te 
ferrüata kaçıyor. Fikri vak'a ile birlikte 
İ"lerse yani fikri sözle değil, vak'a ile 
gösterse daha muvaffak olur. 

Riyaz hoca rolünde Galib, rolüne çok 
uyan makyajı ve konuşma tarzile bir ye. 
ni tip yaratmıştır. Yaşlı, mütevekkil, iyi. 
vi kötüden ayırd eden fak.at hiçbır zaman 
coşıruyan fazla heyecana kapılmıyan Ri· 
yaz hocanın bütün varlığını benimsedı. 

Belkis rolünde Bedia çok sahnelerda 
iyi ol'llakla beraber, bazan da biraz sun'J 
görünüyor ve nitekim aşk sahnesini ya. 
dırgadı. Bunda B~di!lnın büyük kusuru 
yoktur. Bedia bu sahnede dakih dakib 
dE>ğişen bir kadın Clluyor ki bu güç bir iş
tir ve sahnenin esa.s~::ı pek te tabii olma· 
ması Bediayı mazur gösterebUir. 

Osman rolünde, Hüseyin Kemal, birin· 
ci perdede pek iyi ikinci ve üçüncü per· 
. delerdeki fazla mübalağalı tiradları gü. 
zel sövlüyor. 

Ahmed rolünde Talatın tipi, arkadaşı 
Tunçun tipinden daha başk:ı. Tunç ne k:ı· 
dar bir sportmen taslağı hissini veriyor• 
sa, Ahmed de ona mukabil hakiki bit 
sportmen hissini veriyor. Yalnız aşk sah
nesi olmadı. 

Tunç rolünde, Sami fazla müba· 
liğaya kaçtı. Böylesi de vardı: amma. 
biraz daha ağır hareket etse fena olmaz 
Kısa rollerinde Şaziye ve }{efik Kcma) 

iyidirler. Hizmetçi Zekavet rolünü yapan 
Nevin geçen sene Soiveig roli;nü yap 
mıştı. Bu genç artist çok güzel konuşu• 
yor ve çok iyi yetişiyor. 

ismet HulU.si ····························································-Dün sütçüler cemiyeti 
umumi heyeti toplandı 

Esnaf cemiyetleri umumi heyet top • 
lantılarına dün de devam edilmiştir . 

Dün öğleden evvel Kasabiar cemiyeti 
fer telefonda cevab veren hoca olur. Bel- umumi heyeti toplanmış, ekseriyet ol ~ 
kiı:: başını kocasının omuzuna koyar. madığından 14 Şubata tehir olunmuştur. 

Be lkis telefon 1A konuşur. Telefon eden 
A hrneddir. Belkic;i alacaktır, götürccck
tır Rivaz hoca Belkisin konuştuklarını 

duvmuı::tur. Telefon kapandı, Riyaz ho
ca Belkisle karşı kar~ıva. Belkis, kendini 
haklı ı:ı;örür .. o her şeyden t?vvt!l bir dişi
dir. Etinin ihtiyacı var .. Hoca bu fikirde 
değil.. kafa ve et birlikte anlaşmıs ola
caklar. Hoca Galibdir. Osman gelir. Ge
ne bir telefon ·muhaveresi. Faka~ bu se-

Pivesin son sahnesi Riyaz hoca ile hiz- Öğleden sonra Sütçüler cemiyeti umumı 
metçi arasında geçer .. hizmetçz hır şey- heyeti toplantısı yapılmış, hesablar tet. 
ler olduğunu sezivor .. Riyaz hocadan so- kik edilmiş, idare heyeti seçilmiş ve es. 
ruyor. Hoca sl5ylüyor: naf hastane binası inşaatı için cemyetin 

- Hiçbir ıey olmuyor, sadece bir mi- masrafa iştirak etmesine karar verilmiş· 
safir geldi. tlı. Esnaf cemiyetlerı umumi heyet top· 

Bu perdede müellif uzun tiradlara lantılarınıda her cemiyet. azasının hasta, 
yer vermiş. Vak'aları ve yalnı7 vak'aJan ne inşaatı için bir defaya mahsus olmak 
değil, kelimeleri bile tahlil ediyor. Bu üzere 100 kuTUŞ fazla aidat vermesini 
fazla .. bir tiyatro eserinde fikir vak'a i- kabul etmektedir. Bu suretle esnaf has • 
çinde olmalı, vak'adım harice çıkmak tanesi için 40,000 liraya yakın bir para. 
güzel sam. vak'a ile münasebeti olsa bi- nın toplanacağı tahmin olunmaktadır. 



Her denizciyi işgal eden bir sual : Bir İngiliz casusunun 
ifşa ettiği sırlar Büyük top mu, küçük top mu? (BG.§tarafı 9 uncu sayfada) 

pılmağa başlandı. Ecnebi casuslar bu 
hile karşısında tam bir hezimete uğ .. 
radılar .. (BD.§ tarafı 1 inci sayfada) 

1 - Cephane. 
2 - Malzeme. 
Bunlardan birincisini anlamak basittir. 

Mermi büyüdükçe, gerek yapılış, gerek 
maden ve gerekse barutu dolayısile kıy
meti de büyür ve ikıncisi daha mühimdir. 
Pinkü topların da, ner şeyin olduğu gibi, 
bir ömrü var.dır, Bu ömüt", okuyucuları· 
ının tahmin ettiklerinden daha azdır. 

Mesela 30,5 santimetrelik bir topun 6m
Jii 250 yi geçmez. Yani böyle bir top 250 
nıermi attıktan sonra kullamlmaz b·r ha
lle gelir. Bu suretle kıymeti milyonu bu
lan top değiştirilmek lüzumunu o:taya 
atar. 

Gerçi bazı milletler top namlusunun iç 
kısmını değiştirmek!~ masrafı azaltmış
lardır. Lakin bu tekAmiil bile, henüz 30,5 
santimetrelik toplara vasıl olır.amıştır. 

Bu yüzden bahriyeWer toplarını çok 
aikkatle ve iktısad prensipine riayet ede
rek kullanırlar. 

* Bu kadar mahzurlara rağmen gene top-
lö.nn büyüdüğünü görüyoruz. Bu büyü. 
mt. memleketlerin arasında devam et-

mekte olan silfilılanm:ı yarışının bir ne
ticesidir. Bu yarışın da iki sonucu ola· 
bilir: 

1 - SevkulceYJ. 
2 - Sanayi. 

Sevkulceyş sonucu bize, belki, istikbal 
muharebeleı1i hazı"!'lıyacaktır. Deniz si
lah ve kuvvetleri kara silAhları gibi de
ğildir. Bazan deniz kuvvetlerL muhare
be etmeden de memleketın'! faydalı ola
bilirler. Büyük Harbde İngiltere kuvvet
leri gibi... Bundan. dolayıdır ki ben is
tikbal muharebelerine belki kaydını koy .. 
duın. 

Burada dah, mühim olanı sanayi du
rumudur. Bu durum deniz ile irtibatı o1-
ınıyan veya kesilecek olan milletleri çok 
müşkül vaziyete sokacaktı!. Silah ve cep
hanenin büyümesi nisbetinde sanayide 
sıkışma görülecektir. Binaenaleyh mil
letler için topu büyütme değil, bilakis si
lahları küçültme hayırlıdır. 

İşin bu cephesina bakmadan silahı ço
ğaltan devletler, deniztere hakim olan 
devletler müvacehesinde, ergeç yenile· 

Muhtelif casusluk şubeleri daha ak
la, hayale gelmez, ticarethaneler işle .. 
tir, bunu, bu işle uğraşmayanlar bile .. 
mez. 

Scotland Yard'm en sür'atli 
otomobili 

Maksad ve idare şekilleri ne olursa 
olsun gizli teşkilatın emrindeki bütün 
bu iş yerlerinin müşterek bir güçlüğü 
vardır. Bu güçlük tam müesseseye lü
zum kalmadığı vakit kendini glS!terir: 
Ticarethane satılır, te.şkilA.tın eline, h~ 
sabda olmıyan ve nereye harcanacağl 
bilinmjyen. bir yığın para geçer. Bunu 
çok defa yeniden eşyaya yatı.rnıağa 
mecbur kalır. 

ceklerdir. A. T. 
c:=:::.====================-=========================:ıı::::========= 
Poliste: 

İşte Scotland J ard'ın en süratli oto· 
mobili bövle bir tesadüfle alınmıştır. 

M:eshur Alman casusu Karl Friedrick 
Muİler yaka1andıktan sonra bir takım 
açık göz İnP,iliz ajanları AJman hüku
metine Muller hesabına yalan yanlış 
haberler yol1amaya başladı. Alman hü 
kfuneti de bir müddet bunlara 'karşı 

şükranını para· ile ödedi. Sonra tabi! 
hileyi sezdi ve parayı kesti. 

Bir ekspres yolcusunda kaçak ipekli 
kumaş bulundu 

Dün sabah Avrupadan şehrlmize ge
ien Semplon ekspresinin yataklı va .. 
gon yolcularından birinin eşyası ara· 
sında kaçak ipekli kumaş bulunmuş .. 
tur. 

Ekspres hududurnuzdan içeri girdik
ten sonra yataklı va~ondaki y<>lcular -
ldan bir ecnebinin bavulunda !kaçak 
~şya bulunduğu haber alınmış ve ba
vullarda arama yapılmıştır. Bu arama 
sonunda mühim miktarda kaçak ipekli 
kumaş bulunmuş ve bunlar müsadere 
olunarak po1ise tes1im oQunmuITTu:r. 
Bavul sahibi hakkında da kanunt ta -
kibata baslanmır-ıtır. 

Tramvaydan dlişen biri karnından 
yaralandı 

Sis1ide Hidayet sokağında oturan 
N;kola. garai durak yerinde tramvay • 
aan düserek karnı:ndan ydanmış -:1 

tır. 

Mangaldan stçrayan kıvtlctmlardPn 

yanQı"I çıkh 

Besiktasta Sen1ikoede mahallesinde 
Mekteb soka~mda Rusenin sahih ol • 
ÖuPu ve Mehmen Salihin oturduiiı.ı 28 
numaralı evin üst katındaki kaplama 
ıtahtalan knTJlc1m sıçramasından tu • 
foşmn~ur. Kom~lann yardımı ile a -
itec: c;öndüriilrnüstür. Yanılan tahkikat· 
fa kıvılcımfarın mang-aldan sıçradığı 

an1aşı1mıstır. 

'f5 yaşında bir çccuk 45 y?şında 

birini Y"ratarfı 

Kemerburrraz nahivesine bağlı Cift
nlan köyünde feci -bir yaralama vak'a· 
sı olmustur. 

45 yaslarında bulunan Mazlôrn. 15 
yaşındaki Hamdi ile kavgaya tutus • 
ırnuş, Hamdi, bir aralık eline geçirdiği. 
balt::ı iJe Mazlllmu başından ve vücu -
illünün muhtelif verlerinden ağır suret. 
ıte yaralamıştır. Yaralı Gureba hasta -
nesine knldınlmıştır. Sıhht vaziyeti 
ıtehlikelidir. Suçlu yakalanmıştır. 

Yangın var fery?dına itfaiye çalhrı'mı' 

Lalelide Ordu caddesinde 275 nu • 
maralı apartımanda oturan berber Sev
kinin kızı 16 yaşında Selman sobayı 

benzinle tutuşturmak istemiştir. Fa -
kat benzinin parlamasından korkan 
Selman: 

- Yangın var, diye bağ'ırmı~, yol • 
<lan geçenlerden biri de itfaiyeye ma .. 
10.mat verrniştir. 

Bu yüzden va'k'a mahalline itfaiye 
?.elm~c;se dB yangın olmadığından geri 
döı mi.i~tür. 

Denizde bir cesed bulundu 

Ycnikapıda sahil gazinolarının al -
tınds, denizde bir cesed bulunmuştur. 
Belediye doktoru muayeneden sonra 
cesedin Morga kaldırılmasına lüzum 
görmüştür. Hadise ha!kkında Müddei -
umumilikçe tahkikata başlanm~tır. 

Şehir iıl,rt: 

Yenicıı mide ki kuşçu ve elbiseci 
dükklnları istlmllk edilecek 

Eminönünde yıkılan Eminönü ha -
nıının etraflna fuhtnpertle y~ıRımadı>
ğından hedim ameliyesi dün durdurul
muştur. Hedim işine bir ustanın neza
reti altında devam edilecektir. 

Y enicamiin arkasında bulunan kuş .. 
çu ve elbiseci dükkanlarının da istim
lak edilerek yık1lmasına zaruret ha • 
sıl olmuştur. 

Fakat o vakte kadar Scotland Jard 
ajanlannm eline hiç yoktan 400 lira 
geçmişti. On !ar da tutup bu para ile 
mensub oldukları te~ki1At hesabına en 
süratli bir otomobil aldılar. Adını Mul· 
ler kovdular. Ve bir Alman casusunun 
adını tasıyan, Alman parasile alınmış 
bu otomobifü• yeni yeni Alman casus .. 
larını'll peşine dü~tüler. 

Çeviren: K. Neyyir 
·············································--·········-· 
Mat~ı~rrtlı ı 

Varidat Umum MOdürO tetkikat 
Bugün ucuz ekmek tecrObesl yapıyor 

yeru•acak Evvelki gün Ankaradan şehrimize 
Ucuıtuk etraf j1da tetkik~er yapan gelen Maliye Vekaleti varidat umum 

Ekonomi istişare heyeti, bugün yeni ek- müdürü· İsmail Hakkı, dün öğleden ev
mek çeşnisini fırınlardan birinde pi .. ve1, av vergileri ve damga matbaası 
şirtecek, tahlil için kimyahaneye gön· ı müdürlüklerine giderek bazı idari iş .. 
derecekti'r. Kimyahan~nin vereceği ra- ler1e meşgul olmuştur. 
pora göre hareket olunacaktır. Uıııum müdür, daha birkaç gün şeh-

Ta, binalar sahlbleri tzrafından rimizde kajarak ma1iyenin va.ıtdatlımı 
yıktnacak tetkik edecektir. 

Sehirdeki binaların ayni renkte bo· Bislkletli bir Fransız kadın gazetecis 
. - k T b. 1 bo ge ld 1 

yanacagını yazmıştı . aş ına ar • h ık b · Fr 
yantruyacak yalnız yk:aınacaktır. Ya· Büdkletle seya ate ç an 1r a~sız 
kında Harblye ik Taksim arasındaki kadın gazetecisi, dün belediye tunzın 
taş binalarıJ"I sahib1eri tarafmdan yı - şubesine ~üracaat ederek şehir hak • 
kanmasına başlanacak bi1Ahare boya· kında izaııat alm1ştır. 
nac"k binaların bovam'a meliyesine ge- Havagazı tarifesi deöiştirilmiyecek 

·ı ~ ktir " Havagazi Sirketi satın alınmakta 
çı ece . a·· +...,....\' t -"~ . ., . bunundueundı:m, un ""ı 1 anan aıJ11e 

~tadyomun projesi ıkmal ec'ı dı komisvonu, fiatlar üzerinde tetkikat 
~11'.1~bahçede. ya?'1~acak stadyomun yapm~ :'f:ı lüzum görmem5ş~il'/. !Nafıa 

proJesı ikrna 1 edılmıştır. ~tbol saha - VekAletinc devredilince tesisatta ıa 
sının arzı 1.20 metre, tulu .200. metr~ zım gelen ıslahat yapılacak ve tarife 
oflaca'!t•ır Istanbul be'led.iyesı stad(ı veniden tetkik ve tesbit edilecektir. 
inşası için beynelmilel bir müsabaka a- " lntihab defterleri hazırlanıyor 
çacaktır. İntihab defterleri hazırlanmakta, in-

Deniz işleri: tihab hakkı olanların listeleri tanzim 
edilmektedir. Defterler ayın onuncu 
rıünü ak~amına kadar asılı duracaktır. Limc;n komisyonu Deniz Ticare~i M ., 

MOr"Orlüf;ünde toplandı Bu tarihten itibaren on beş günlük i -

KaradP!lızde insası mukarrer mo -
dern limanın Ereğli veya Çatalağzı 11-
manlanndan hangilerinde yapılması -
nın daha mtlnac::ib olacağı hakkında 

tetkikler icrcı etmek üzere Deniz Tica· 
rel: Müdürllüğünde Limanlar Umum 
Müdürü Müfid Necdet Denizin riyase· 
tinde top:anan Nafıa Vekaleti Jimanlar 
başmühendisi Dönoyi, Demiryollar İ .. 
daresi inşaat dairesj reis muavini Rı
za Yüksek Denjz Ticaret mektebi nak -
u;at mua1limi Şevket ve İstanbul 1i • 
man reisi Hayreddin Karaas1andan 
müteşekkil komisyon, dün öğleden ev· 
vel ve öğleden sonra iki toplantı yapa
rak çahşmaJcınna devam ebniştir. Ko
misyon, lıman inşaatı hususunda bazı 
denizc11erlimizin malumatına müraca~ 
at etmiştir. 

Komisyon, bugün de etüdlerine de -
vam edecek ve bir iki güne kadar ça -
lışmasını bitirerek neticeyi bir raporla 
İktısad Vekaletine bildirecektir. 

Bir amele elJnl makineye kaptırdı 
Dün, Bahariye caddesinde Kemalin 

kontrplak fabrikası amelesinden Şa .. 
ban oğlu Salih, elinin parmaklarını 
testere makinesine kaptırmıştır. Ya • 
ralı Balat Musevi hastanesine kaldırıl· 
mıştır. 

tiraz müddet; konmuştur. Ayın 25 _in -
den &onra diğer hazn·lıklara geçilecek
tir. 

Rııdy" muzun neş .. iyftı beöenifiyc r 

Paris~e oturan zen~in bir fErımer(ı, 
Radyo İdaresine bir mektub göndere • 
rek, radyomuzu takdir ettiğini bildir
miş ve milsikişinaslanmıza para gön .. 
dermek istediğini. ilave etmiştir. Radyo 
İdaresi, musikişina.lartmızın devlet 
memuru olduklarını ve bu itibarla pa· 
ra kabul etmediklerini, yalnız arzu e -
derse tesis edilmek üzere bulunan rad
yo kütilbhanesine kitab gönderebilece
ğini cevaben bildfrmiştir. - ~~~-

Mesleki kurslar bugDn açılıyor 
Mua11imlere aid meslekt kurslara 

bu~ün Galatasaray, Üniversite ve Ka
dıköy ikinci mekteb konferans salo -
nunda başlanacaktır. 

At yarışı yanarken dOşen iki kişi 
yaralandı 

Yakacık"li ikamet eden 4 ıarC~adaş, 
Kartal - Yakacü~ yolu arasında at ya
rışı yaparlarken Beş~elvilerde İbrahim 
ile Şerefeddinin bindikleri beygirlerin 
ayakları kaymış ve her ild binici de 
düşerek müteaddid yerlerinden yara • 
!anmışlardır. İbrahimin yaraSl: ağırdll'. 
Yaralılar tedavi altına alınmışlardır. 

Benliğine ehemmiyet verilmesini 
istiyen bir tip 

A1ımed. Nebi G(jr 
karakterin.in tahli-
lini istiyor: 
Ağır ba,lı hare

ketlerile ve kendi· 
ne çekidüzen ver
mekle arkadaşlan
nın !Aübalilikleri· 
ne yer vermez. Sa· 
yılmaktan ve ken· 
disine ehemmiyet 
verilmesinden hazzeder. Kendisini alA
kadar eden meeailde kıskan9 davranır. 

* Daha uysal olması IAzım gelen 
bir tip 

BalıkeB~rden R. 

karakterini '°"'" 
yor: 

Göründüğt1 gfbt 

sert değildir. A!abl 

el .işaretlerile acele 
konuşur. Müdafaa 
ettiği fikirden ko-

laylıkla caymaz. 

* Her arzusunun yerine gelmesini 
isteyen bir tip 

A-ııktıradan N &-

zıf karakterinift 
tahlilini istiyor: 

Üzüntülere kat
lanmaktan, kayıd
lar.a bağlanmaktan 
sık.ılır. Bol para ve 
her arzusunun ye
rine gelmesı ser
best bir yaoayıı. 

hoşlandığı şeyler

dendir. önce üzerine düştüğü bir ıeyde:rı. 
çabuk bıkabilir ve cayabilir. 

* 
Dileğinde samimi olmak kaydile 

H eybeliadadan 
bir o1cuyucıı.mu.z 

hayatta mu.vaff ak 
olup olamıyacağı

nı soruyor: 
Muvaffattiyet 

bizzat yaratılır. O
kuma çağında. O· 

lanlann ise, istik
ballerine aid mu .. 
vaffakiyetlerinden 
şüpheye dü§lllelerine yer yoktur. Dile· 
ğinde samimi olduğu anlaıılan bu gencin 
muvaffakiyetini btz de dileriz. 

* Zeki ve söz anlar bir tip 
Eskişe1ıirden Sa. 

di karakterini so
ruyor: 

Zeki ve temil 
çehresile kola.yhlD. 
la kendisini sevdi· 
.dr. Çevik hareke~
leri sıkıcı değildir. 
Cesarete bağlı i§ı.. 
re pek yanaşmaz. 

İyi sözlere karp 
yumuşak davranır. 

* Çekingen tavırh bir tip 
An1carada.n B. 1. 

karakterini sanı

yor: 
Sokulmaz, varlı

ğını gösterecek h~ 
reketlerde bulUl')oo 
maz. Çekingen 
davranır. Muhitini 
bulduğu zaman ko. 
nuşkan ve fa.keaıı 

olmak ister. 

* Sakin bir tip 
Söğüdden Mııı- ...,,..,__,,,...,,,......_ .. ~,.,,,..,.,,., 

tafa Yi.lceı karakr 

terini soruyor: 

Sakin ve samı.mı 
halleri vardır. Ça

buk kırılır, güce-~ 

nir, tehlikeli ve za
r arlı işlere yana,
~ 

• 

Ufaktefek muvaffakiyetsizlik· 
lerden yılmamak kaydile 

Anka1"adan Fat'lc 
Onuk hayatını ka· 
zanıp kazanamıya· 

cağım soruyor: 
Kanaatkiı:- o .. .m

lar gen9 v d.i n g 
oldıık!arı tak.dirde. 
kazan.q kendi üzer. 
lwine gelir. Yelım 
tlfaktefek muvaf· 
fakiyetsW.ikler kar 
flBlllda ümid ve cesaretin kaybolma.nwl 
lAzı.mdır. 

* Kayıdlara bağlanmak istemiyen 
bir tip . 

Vanda1' Ahm..ed 
ômek karakterini 
soruyorı 

Aklına geldiği 

gibi serbest yaıa· 
mak ister ve ka· 
yıdlara bağlan

maktan sıkılır, ka· 
f Mını fazla işlet

mez. İşlerinin olu
runa tAbi kalır. 

* San'atkAr olmafta 
bir tip 

Afyonda:n Kemal 
fotografının tahli
lini istiyor: 

Zeki ve nL 
hareketlerile ve 
konuşkanlığile et
rafını ııkmaz. Ken 
disini göstermek 
ıe.er. Bir mevzu 
hakkında düfiinüp 
karar verebilir ve 

mUtemayil 

i$tikbaline aid tas~ .rvurlar da bulunabi• 
lir. Bu meyli, kafasını i~letmekte olduğu 
na delAlet eder ki devamı temenni ol\lt' 

nur. * 
Anlaşmaga mütemayil bir tip 
Çubuktan Sal-it 

iktidcırının ta1ı li 1"

ni istiyor: 
Muamelesinde, 

gürUltü ve patırtı 

yerine anlaşmağı 

tercih eder. Başka· 
lan hakkında cö
merd davranmak 
isterken kendisini 
de ihmal etmez. 
Her şeyi bilirim davasında değildir, bil' 
hususunda ihtiyatlı davranır. 

* Becerikli bir tip 
Vandoo 

kara1cterini 
yor: 

Enver 
SOTU• 

Zorluklar karp· 
sında apışıp kaJ... 
maz, hareketlerde 
bulunur, becerikli 
davranır. Ü!> üne 
başına dikkat eder. 
baikaları için za
rarlara k:ıtlanma

ğa pek y~aşmu. 

* işine bafth bir tip 
Adan.adan blr o

kuyucumuz karak
teri~( soruyorı 

Hayatının ilk 
devrelerini mah
rumiyet içerisinde 
geçiren insanlar 
daha sonra tutun
dukları ijlere bağ. 
lılık gösterirler ve 
ekseriya da tutum
lu olurlar. 

Son Posta 
Fotograf tahliJi kuponu 
isim • • • • • • • 

J\drea • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahlill için bu kuponlardan 
6 aded1nln gönderilmem ıarttır. 



8 Şubat 

İngiltere, Fransa İspanyol f aciasma 
nihayet vermek için faaliyete geçtiler 

Altın ve gtimüş kiilçclcri 
liududu Perthus'dan geçmekte olan 

a1tın ve gümü~ kü1çeleri1e dolu on bir 
kamyon, Fransız muhafızları tarafın -
dan durdurulmuştur. Kamyonda bu -
lunan İspanyol askerleri, kül~lerin 
İsPanya devlet bankası hazinesine aid 
Olduğunu ve mütebaki külçelerin de i0 la çıkarılmış bulunduğunu söylemiş. 
erdir. 

Milyonlarca İngiliz lirası kıymetin -
~e olan bu altın ve gümüş külçeleri, 
ransız makamları tarafından alıko -

~Ulınuş ve yeni bir iş'ara kadar sak -
lı:an~ıak üzere Perthus gümrüğüne sev. 
eaılmiştir. 

8 bin muharib 

Tavassut meselesi 
Tavassuta gelince, İngiltere hükfuneii 

bu hususta iki tarafın emrine amadedir. 
Bu tavassut çok muhtemel olarak, Minor
ka adasının, meselenın kan dökülmeden 
halli mümkün olursa, Franko tarafından 
işgaline tatbik edilecektir. 

Londrada ıannedildiğine göre, General 
Franko bu adayı İtalyan kıtaatının yar -
dımına müracaat edilmeksizin iıgal ni -
yet indedir. 

f talyanlara göre 

b· Cerbere 7 (A.A) - Takriben sekiz Roma 7 (A.A.) - Gıornale d'İtalia ga-
ın ınuharib Portbou•dan hududu ge- zetesi, İspanyadan gönüllülerin geri çe • 
~rek F.11arunz topra~arı~a girmiştir. kilmesinin aşağıdaki şartıara bağlı ola • 
li'igucras•tan sah~Je doğru çe.lkilmekte cağını yazıyor: 
~n ~utaatın da gelmesi bekleniyor. 1 - Nasyonalist İspanya için hala bir 
d n alırum haberlere göre, Lister Mo- tehlike teşkil eden Fransndakı cKızılıt Js
ı:sto kıUıatı mukavemete devam et - panyol teşekküllerinin tamamen dağıtıl-

d 
~ktedir. Beş yüz kadar kamyon hu- ması ve silahtan tecridi. 
Udu a • t' · heçmış ır. 2 - Fransada bulunmaları gazıp bir 

İspan~·a hiikfimeti Fransada vnziyet teşkil eden cKız11> İspanyol li -
yerleşmiyor dcrlerinin dağıtılması ve tecridleri. 

A. Collonges - Sous - Sateve 7 (A.A.) - 3 - İspanyadaki cKızıl> kuvvetlerin ka 
b ~na, dün ailesi ile beraber otomobıl!e yıdsız ve şartsız teslim olmaları. 
l"~ray~ gelmiştir. Mumaileyh, derhal Pa- 4 - İspanyadan kaldırılan hazinelerin 

tse gıtın k · t" d ld ~ .. 1 · tiı· e nıye ın e o ugunu soy e:nış- ve İspanya bankasına aid altınların ia • 
Sin.d R:ndisi orada İspanya sefarethane- desi. 

/'\ e ıkamet edecektir. 
l'f!ttzana namına söz söylemeğe .saHihi -
buı ar bir zat, gazetecilere şu beyanatta 

unınuştur: 
•İsp 

~ınd anya hüktlmeti, asla Fransa topra-
ltu a Yerleşmek niyPtinde değildir. Hü
ce;e.tin Fransada ifayi vazife edcmiye
~de n~, Fransadan İspanya işlerini idare 

ll'lıyeceğimlzi gayet iyi biliyoruz.:. 

* Roma 7 (A.A.) - Bütün Roma gazete
leri, İngiltere ve Fransanın ion anda İs
panyada iki .tarafın arasını bulmak için 
yaptıkları gayretlerle meşgul olmakta • 
dır. 

Popolo di Roma diyor ki: 
Leon Berard'ın Burgostaki memuriyeti 

SON POSTA 

Türkiye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 

lSTİKRAZLAa 

kapaa11 

1 

;,..,, ... 
tw• born I ~-~ -
• • u • -
• • 1 ,..deli -

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

Sayfa ti 

Filistin kont eransı dün Çemberlaynin 
riyasetinde toplandı 

(B~arafı 1 inci sayfada) 

Fransa her zaman Almanya ile anlaş -
rnak azmini göstermiş!ır. Fransa, kuv -
vetli ve yeniden silahlanmış Almanyaya 
karşı olduğu kadar zayıf ve silahsız Al -
manyaya karşı da ayni derecede utlaşırı 
zihniyet taşımıştır. 

Bone, son Fransız - Alman dekrnrasyo
nunun ehemmiyetini tcbariiz ettirmiş ve 
müteakiben Fransız İtalyan münasebet-

Alman ~ontrol daireleri 
IAğvedildi 

Alınanyıa hükume'f nin, .A(ımanya " 
daki kontrol dairelerinin lağvedilmesi 
hakkındaki karan şehrimiz piyasasın
da iyi bir şekiJde karşılanmıştır. Al " 
man •a ile iş yapan tacirlerimiz, bu ye
ni vazivetin iki memleket ticaretinin 
daha süratle inkişafına hadim olaca .. 

SOYJ8t'erl8 ltalyanJar arasmda !erinden bahsederek, bu husust3 Fransa 
her türlü suitefehhümil ortadan kaldır -

ğını söylemektedirler. Sehrimize ge • 
len malumata göre, Alınan kontrol 
dairelemnin bütün hak ve vecitbdleıt 

bir ticaret anlaşması imza edildi mak için hiç bir gavretten çekinmemiş _ Reic:clıc:stellye bırakılmıştır. Bu teşki • 
(Bll§tarafı 1 inci ıayfada) tir, demiştir. Iat kontrol da're1erlne nisbetle dana 

petrol, manganez, kereste, kömür, buğ- İspanya meselesi hakkında, Bone, şun- geniştir. Bu daire, ec:yanın fiatlanm 
day ve arpa verecektir. lan söylemiştir: daha geni bir iş düşüncesile mütalea 

Sovyet mahfelleri ticarl mübacful~ Hükumeb daima ~deımi müdaha1e ve te~bit roecek. Almanya ve diğu 
nin senede hir milyaT lireti bulacağı • prensipir.e sRdık kalmıştır. İspanyanın alak:ıdar memleketlerin menafiini 1'9-
nı zannediyorlar. Halbuki eski anlaş- Frans!l - Afrika yollan üzerindeki mü. min edecek kararlar alacaktır. Yeni 
ma zamanında bu rakam .. 00 milyon him stra•ejik rnah:yetini nazarı dik • teşkilat memleketimizden kendi me • 
liretti. kate alam 

1
{, herhanm bir devletin İs - murla rı vasıtasile do1trudan do v ruya 

panyanın tama?1iy:t!ni v: binnetice rnubayaat y~ptıracaktır. Bu arada ü • 
ile başlıyan ve General Frankoyu zafe -
rinin semerelerinden mahrum bırakmayı 
istihdaf eden bu manevranın en küçük 
muvaffakiyet ihtimalı yoktur. Pyrenees 
hududlanna erişen ve düşmanlarının ha
riçle bütün muvasalasını kesen General 
Franko şimdi bir mütareke akdine veya 
suhl müzakerelerine girişmeğe kapılmı -
yacaktır. 

Harb vaziyeti 

Barselon 7 (A.A.) - Umurnt karargfi
hın bildirdiğine gör~. Olot düşmüştür. 

Ripol düşmek ilzeredır. Frankıst kuvvet
ler Fibuuressa on yedi kilometre kadar 
yaklaşmışlardır. 

Fransanın emnıyetmı tehdıd etmesine _ . . . A • 

müsaade edem zum. ıncır ve fındık lthalatını, Reıcııss. 
• v ez. tellye üzE:rine alacaktır. 

Dıger taraftım Saraut'nun da söyle-
diği Ribi hükumet. bir yabancı hfikfı -
metin Fransız arazisi içinde faaliyetine Arifiye istasyonurıdaki yangm 
devamma müsaade etmiyecektir. Adapazarı (Hususi) - Bundan ev " 

İngiltere ve Amerika Birl~ik dev - vel Arifiyp tohum istasyonunda ç killi 
letlerile münasebetler hiçbir zaman bir yangını b'1dirmiştim. Bu yangıJl, 
bugünki.i kadar iyi olmamıştır. F&kat . . 
b d tl kı h

. b" 1•• • • h senelerdenberı bır kenarda duran °" 
u os u ar ıç ır ~ımse 1çın er - . . . . . . 

hangi bir tehdid mahiyetini haiz bu - dıkkatsız bır amclenm yanar bır sıg~ 
lunmamakt~dır. atmac:ile tutu an taneleri alınmış biıjıo 

Bone, bilAhare politik emni~ etten ve day saplarından başka b rşey değil • 
enternasvonal iş •bir1iğinden bahset • dir. Bunlann miktarı da bin kiloyu 
miş, Milletler Cemiyetinin geçirdiği 1 bulmaktadır. 
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" Sıı Pasta ,, llD Hikayesi 11 Berlinde 3 sene kalemi ile 
Meşhur a V C 1 geçinen bir Türk kadını 

Onejim namuslu bir aite reisidır. Yal
ıuz m kusuru '\'ar: Afrikada yaptığını 
söylediği maceralı &eyahlltlcrini, av hi
k!yelerinl mübalAğalı surette anlatırdı. 
Fakat o doğduğu Ruen ~hrinden başka 
bir yeri görnıü' delildi, bir kere cPa
risıt e ıitmiş ve orada az bır müddet 
kaldıktan sonra yirmi senedenberi cce
naze defJn müteahhidliğ:ni> yaptıjı Trin
to kasabasından çıkmamıştı. 

Onejimin avcılık palavralan ise dt-de
smin dedelerinden birfr.=,1 malüm olmı
ynn bir tarihte, Afrikay:- yaptığı bir se
yahat esnasında her na51lı;1 b:r ıld vahşi 
hayvan öldürmü~ olmasından ileri geli
ycrdu. Binaenaleyh kahraman dedesinin, 
halefi olmasını pek tabit görürdü. 

Bir gün cTrinto> ya l:/r sirk çıkage~d!. 
Sirk, kasabanın haricin~e konakladı. 0-
nejim. tek bir numara hilP. kaçırmış de
lildi. - Ta.bil karşısın:iak• lMine de, 
cmevsuk. malQmatına binaen bu dört ı
yaklı muhtelif hayvanl:ı!" hakkındaki bil-
cıerini anlatmak fırsatım da ka~ırmadı -
Ojenlm. bir Cumartesi akşamı dnstları
nın toplanmakta oldukları kahveye git
mişti. Oradakilerinl pek müteessir, pek 
düşünceli gördü: 

- Ne var? diye sordu. 

Mütekaid sulh hakimi Kornison ona 
feci bir havadis verdi. 

Yabani bir ayı sirkte!\ kaçmış, bütün 
araştırmalara rağmen bulunamamıştı. A
yıyı Trintonun haric!nı1!? mağara 1a bı-n
zer bir civarda gördükler!nı bırkaç kişi 

k~dia etmiş jseler de zabıtanın yardımı 
da olduğu halde es~slı bir iz elde edile
memişti. Sanki yer açıl~h da ayı csır> ol
du. 

Acaba nereye gidebilirdi? Şimdi şu dı\
k,kada nerede bulunabilirdi Allah bilir 
kaç zavallı, bu vahşi hey'lanın korkunç 
tunaklan arasına rlüşmek talihsizliğine 

uğramışlardı. 

Onejlm sulh h~k!mi Kornisonun ver
miş olduğu bu izah'ltı r!inlerken korku
sundan tüyleri diken .diken oluyordu. Ni

hayet Kornison ıe~k kendi ve gerek o
nda bulunanlar namına yardımını eJ;ir
ıememesini Onejimden rıca etti. Çünkü 
bu it ancak Dir cmütthassıs. m yardımı 
ile baUedilebilirclt. 

Zavallı Onejim, kendi~inden medet u
mar ~akışlar karp11nda bır gurura kapıl
dı. f Jice ,cUlşilnmeden, ayıyı bulmak ve 
tutmak üzere artea gün harekete geçe
ceğini kemali lftiharıa Hldirdi ve göl· 
aünü kat>artarak tıııllan illve etti: 

Ve bunu derdemez, gözlerini deh -
şetl~ açıp, ayak ucunda sessiz duran 
kansına baktı. Bu bakış, o kadına karşı 
bütün nefret!ni h:ıykmyordu. Bu onun, 
ölmeden, bir tek intikamı idi. 

O zarn?n anladım ki, Namık beyin 
karısına aşk1 zakkum kesilmiş, sadece 
derin bir kiıı olmuştu. Halbuki bu ta -
lihsiz koca, daha pek yakın zamanda, 
içinin zehirini göz yaslarile bana dök
tüğü geceye kadar hala o kadmı sevi -
yorum sanıvordu. Fakat sonunda bu 
sevgisini cKarımdan korkuyorum• sö
z;le bağlarken asıl hakikati haykırma
mış mıydı? Nasıl olmuş da o gece bu
nu anlamamıştlm? 

* Nilıave+ bugü11 akşama doğru kendi
ni kavbetti ve bir mum gibi eriyerek 
söndü. N<>ciyc hanıma teselli verenlere 
er,drm. Ciinldi ölümün dehşeti karşı

sında asıl kendileri teselliye muhtactı
lar. Hele ablamla annemin. Süheyl& 
kadar sürekli gCiz vaslan döküşleri ... 
SüheyJanın o ızt1rabda bile ayn bir 

r. 
- Bu vesile ile eski g-.inlerimı hatırlı- ğüm ben sana vahşi hayvanlardan kork

yacağım. Hey gidi sün!er hey! Ben ne. madığımı iıbat edeceğim. 
vahşi hayvanları iıılerinjen çıkartmışım- Ve ayıya doğru hamle ederek elindeki 
dır. Ellinden kaçar mı h~ç! . bastoncağızını salladı ve bağırdı: 

Arkadaşları alkışlac.lılar. Hemen kah- - Demek bana meydan okuyorsun ... 
venin çırağile sirk kumpany<ı!!ı direktö- Benim kim olduğumu bi.lmiyoriun .. ben 
rüne haber göndererek musterih olll'a"ı- ki aenden daha vahşi bir memlekette doğ
nı, zira hayvanın bulunmcı.sını b:zzat O- muş ve senden on misli daha vahşi hay
nejimin deruhte ettiğ:n! ve ertC'si sabah vanlar arasınd.a büyüdüm. Şimdi beni 
faaliyete geçeceği cihet!e öğ'eye kadar uslu uslu takib et. Aksi takdırde mahvol-
ayıyı kafesinde bulacağını bildird!!er. dutun ,Undür. 

* Onejim, arkadaşların~an ayrıldığı 7.a-
ruan düşünceye daldı ve çol: pişman oldu. 

Ayıyı kulağından tuttuğu gibi çekti. 
İlkin hayvan biraz mukavemet gösterdi 
ise de bilahare ona itaat etmekte gecik-
medi. Efendisinin arkasından giden bir 
köpek gibi Onejimi ta?tib ettL 

(BCJ.fta.rafı S inci sayfada) le Berline ıidip, babamın mezanm ziy• 
Babaın otuz üç sene profesörlük etmiş- ret edemedim ve henüz onun cenazesini. 

ti amma bu hak sayılmıyormuş. Baremin ondan geri kalan ne varsa bütün bu teY• 
tıı.tbik.inden galiba iki sene sonra profe- leri İstanbula naklettiremedim. 
sörlük tekaüdiyesine hak kazanırmış!... * 
Otuz üç senelik emek berhava olmuştu. Almanca çıkan romanımın Pe§tede ma-
Babam evvelden askeri doktordu. Bal- carca intifar ettiğini 1stanbula geldikten 
kan harbinden aonra gözlen rahatsız ol- sonra öğrendim ve o romana aid son pa· 
dufu için binb&Jılıktan tebüde sevkedil- rayı İstanbul& geldikten biraz sonra al
mişti. İşte babamın ailesmin istihkakı an- dım. 
cak bu eski tekaQdiyeden bağlanacak pa- Bir daha Avrupa ne hiçbir allkam 
ra imiş. Annemin ufak Iradı, yeti§tlliyor- kalmadı. Yazılanmın neşredilip edilme
.du. Henüz lise tahsilini bitirme"H olım .. .., diğini takib edemejim. Bir Alman ajan• 
erkek kardeşimin başına bir aile yükünü sında da bütün yazılarım kaldı. Orada• 
bırakarak, yeniden beynelmilel şöhret a- her ay muayyen bir para alırdım. Ben 
vına çıkmak için bende ne heves, ne de fstanbula geldikten sonra bir daha bana 
cesaret vardı. ne para yolladılar, ne de haber! - Derdsiz başımı derde soktum, diye 

söylendi, neme lazım l an3 Alemin avı

ları, aman yarabbim nasıl oldu da ağzı~
dan böyle bir şey çıkt:! Yarın gitmc!ı mi
yim, gitmemeli miyim? 

İsviçreye değil, ailemin bulunduğu İşte benim Avrupada yazı yazmak V9 

Kahraman hatırından şunları reçiri- kendi memleketime döndüm. beynelmilel bir muharrir olmak isteği'l• 
yordu. Ve işte o tariohtenberi erkek kardeşim- den dolan üç senelik Berlin maceram da 

Onejim, böyle derin bi~ d~şüncede i
ken ansızın arkasından b'::-lni.'1 dürttüğü
nü hissetti. Arkasına d3nd;i ve az evvel 
ayrıldığı kahvenin sah!bi Teri olduğunu 
gördü. 

- Size söyliyeceklerim va': Onejlm, di
y~ mınldan.dı. Bilinıniı k~ ben cdobra> 
bir insanını. Bir ta!t~m münasebetsizlerın 
sizin gibi ciddi bir zatı eğ!er.ce mevzuu 
yapmalarına gönlüm rnı olmaz. Şunu 

söyliyeyim ki arkada§lannız size bir mu
zlblik hazırlıyorlar. Vergi tahsildarı Pol 
arkadaşlarile anlaştı. Karnavallar ıcın 

evinde sakladığı bir ayı p!>!'tunıı gtyi~e
rek vahşi hayvanı aramaya gidecPğinız 

yolu kesecek ve sizi korkutacak .. 
Onejim, az kalsın Teri alT'cavı kuC'ak

hyacak ve öpecekti. Te!"; amca ·hızır g 'bi 
imdadına yetişm;ş ,,e onu büyült bir sı

kıntıdan kurtarmıstt. P~wıınsız sevincini 
belli etmemek için dedi ki: 

- Adam sen de. Ha'dki ayı da olsa be
ni hiçbir zaman korkutamaz. Maamafih 
hakkımda gÖS1erdiğin nezaket ve ciddi
yetinden dolayı sana teşekkür ederJm 
Teri amca. Yalnız sen hakiki bir dostsun. 

* 
Ertesi gün Onejim yalnı:7. bastonunu 

almakla iktifa etmiş. gezmeğe gidermiş 
gibi pürneş'e yola çıktı. 

Epeyce yol almış buiunuyordu, birden
bire, büyük bir ağacın arkasmd-1 bir ayı
nın homurdanmakta olduğunn gördü: 

- Bravo muvaffakivet t2.m' Görüyo
rum ki Pol rolünü pek güzel ifa ediyor. 
Hakik! ayıdan farketmek güç' 

Hayvan yavaş yavq kendisıne doğru 
yaklaştı. İki ayafı üzerinde tfik durdu ve 
homurdanarak kesltln dişler ni gösterdi. 

- Zaran yok. Rol icaba. Fakat Polcü-

- Dostumuz rolünü i!a etmekte de- le beraber tatilsiz çalışıyoru;r.. böyle ~itti. 
vam ediyor .. ne mutlu bgna. Ben!m için O zamandanberi de henüz bir kere bi- / Suad Deroif 
f~~~e~rrek~~ÇDn~şehrinb~li=====-~=~==~====--~-------~=~=~~ 
başlı caddelerinden geç·receğımı bilmi- Hayatım : Bir seyahaıı·n hı.k"yesı· 
yor. Bundan daha 1 yi reklam mı olur ve • 

fakat sevgili Polciiıf.im seni hakiki hay- (lJ 1 aştarafı 1 inci ıayfada) Bu benim İstanbulclan uzakta ovnadı-
vanlar arasına götürünce ne yapacaksın kı G k ld ~-hele! aımaz. eç a ığından dolayı fazla lım ilk oyun ve biliiıtisna bütün taklid· 

ücret isteniyordu. Ne ise ihtililf halloldu. lere çıktıtım ilk fasıldır. Bu yaz temsil 
Biz vapura girdik. Artık ensedeyiz. Arka vermek üzere Bursaya Çelikpalasa gitti
kamarada bir sofra kuruldu. Mükemmel ğimiz zaman yıllarca evvel, genç yaşta 
içkiler, envaı türlü meze .. biz o neş'e ile yaptığım bu seyahat! hatırladım. Ayni 

Trinto caddelerinden geçtikieri zaman 
Onejime yapılan tezahüratı tahmin ede· 
bilirsiniz. Bu harikulade mürebbiyi te
maşa etmek, takdir etmek arzusunu ye
nemiyen halk, çoluk ı;ocuk, kadın sokağa 

dökülüyordu. Peşinde kosan çocuklar a
ymın daha fazla homurdanmı:sına sebeb 
oluyor ve Onejim de hayvana çıkışmaya 
fırsat buluyordu. Nihayet sirke vardılar. 
Yerli cambazlar ellerinde uzun demir 
çubuklarla ayıyı kafese sokmaya koşuş
tular. Bir taraftan sirk sahib! Onejimi 
hararetle tebr"k ediyordu. 

Etrafını saran kalabalık hayre! ve tak
dirle: 

- Bravo! Bravo diye bağırıyorlardı. 
Onejim karşıdan Folun koşarak geldi· 

ğini gördü. Birdenbire s1osarı kesildi: 
- Sen misin Pol. 
- Tabii benim işte ... 

- Peki amma ne çabuk kafesten çık-

tın. 

- Kafeste ne işim vardı. 
- Ayı sen değil mi idin'! 

- Dün gece ben hasta!andım. Şimdi 

bile ayakta duracak halim yok... Ayıyı 

tuttufunu haber alınca dayanamadım. 

Muvaffakiyetini tebrik etmeğe koştum. 

Onejim hakiki bir ayı tuttuğunun far
kına vannca soğuk bir ter döktü. Atlat
tığı büyük tehlikeden sağ salim kurtul-

hafızın duası bitince, gözlerimi güneş
ten parlayan fsa tepesi çamlıklanna 
çevirdim ve bir lahze uzaktan bu çam 
lıklara baktım. Sonra Dile karşı olan 
yolun başındaki bir sıraselviye gözle • 
rim ilişti. O serviler ne kadar bu me • 
zarlıktaki servilerden baska türlü ı?Ö -

rünüyolardı!. Kim bllir, şimdiye kadar, 
onlann dihinde, Aşıklar yolundan, yu. 

bir giriştik. Yalnız memurun: tazeliğile hafızamda yaşıyordu. Aradaki 
- Köprü! farka şaşmaktan kendimı alamadım. Fa-
D~!e .~ağır.dığını biliyorum. kat chey gidi günler hey!> demedim. Zi· 
.K?pruye. çıktık. Baktık para fHan yok.. ra o zamanlar bugün benim için bir gaye 

Zahır bu ış teberrüken yapılmış dedik. idi. 
Yürüd?k. Fakat ressam Muazzez on adı:!d ı (A 1·ka..n var) 
~lırayı =makta kusur etmemiş. Yazan: Nusret Safa Coşkun 

l ~., .. _ ....... . • ... .- . .-. • -

ile f!A AH, O~LE ve AKŞAM 
Hf"" vemekten sonra munt zama~ 

.duğuna şükretti. Bıyığını kıvırarak ora-1 mi vldederim. İsterseniz fimdi de anlı .. 
da bulunanlara baktı: ta9ilirim. 

- Ayının bu akıbeti bana karşı hiç 
mukavemet göste"!'lemesi ve onu yola 
gl!tirmek için başka vası~ıılara müracaa
time lüzum bırakmamış olmasındandır. 

Yoksa leşini getirmek ica?:> edecekti. Bu 
hal bana başka bir ayı avı vak'asını ha
tırlattı. İlerde size bunu hikAye edeceği-

değildi. Babasını mezara bırakan bir 
klzın bindiği araba idi bu ... 

Evet, hayat hep böyle! Bir taraftan 
neş'eyi, öbür taraftan ıztırabı taşıyor. 

Değişen ne arabc:lar, ne içindekiler ... 
Değişen, yalnız, ayni müşterilerin tatlı 
veya Acı hayat saatleri. .• 

Ah arabaiar! ... 
v 

San'atklr Alfred 
Çeviren: tbrahitıa Hoyi 

malt ki i~inden ayrıca üzüldüğünü his
settim Yalnız hiç bir şey demeden yü
züme hazin hazin bakmakla iktifa etti. 
Zavallı kız ıztırabından o kadar bitkiJl 
ve solgundu ki ona daha fazla azab ver
mek istemezdim. Bunun için Süheyla• 

Y .uan: Halid F altri OZ11n-"y karıya çıksın kaç sevdalı dinlenmişti! 
B d k" ·ı · d'b' d Zavallı Namık Bey! Hayatını ve al • 

ya t"n ufak telmihle bile anasının bu hı 
reketindı-ki manasızlığı tenkidden ve 
en ufak bir dudak bükü.şile, cEuna se • 
beb ne?• diyen hir bakışla bu muam .. 
mayı sormaktan çekindim. Hele bir 
müddet daha geçsin dedim. Şamında yazıyorum. Namık beyi ögw le- ura a ı Sf'rvı enn ı ın e ise, son - kl b d f t nını karartana bir sıkıntı vermeden, 

den sonra gömdük. Cenazesine İstan - aş ar ve a1.an a son ne re çarnın -
tısı duran kalble d' len· d Fakat sessiz sadasız nöc.tü gı"tti. O kadını san-

buldan bir kaç eski dostu, Adadan da r ın ıyor u . F. bu dı'nlen·ı~ ~ad.nce bı"r çu··ru··vu'"c:::tu" ki ha~ta dö~ğinin başında fazla dikil -
bir kaç kişi gelmişti. Sonra başta ba- -?ı ·' " • " • 

D .. ·· t s··h lA a h .. miş görmek bi!e on<ı dehşet verecekti. 
bam olmak üzere, ~cuklardan, Dadı- onus e u ey ayı. a a cenaze go-
dan ve hizmetçilerden maada, kadın mülmeden aşağıya, İskeleye koştur • Çünkü öliimünd~n evvel o zalim yüze 
erkek büt:irı bizimkiler... Daver ağa- du~muz bir havırsever gencin acele son nefre-t bakıc:::ından içinin ne kadar 
beyim İstanbulıı inmemiş, Nüzhet bile, getirdiği arabalardan birisile yokuşlar- zehirle dol1ı olduğunu anlamıştım. Sim
topa!hyan bacağını Cami mahallesin - dan indirdik ve yokuslardan çıkardık. di ise üstüm• toprak örtüleli bir haftayı 
deki dik yo!cuşurı başına kadar sürük- Yoksa muhakkak ki yolda onu da öldü- geçti ve art•k o bedbaht ömrlin bu dün 
]emiş ve ancak oradan, annemin ısrari- rürdük. Orıun arabasında, benden baş- yada ne 'kini, ne nefreti, ne göz yaşları 
le ver; dönmüştii. ka. ablam ve Naciye vardı. Naciye ha- kaldı. Ka an sadece bu toprak yığını -

CarnidP cenaze namazı kılınırken, 1ft vaş akmıyan gözlerini yalandan men dır ve korkar1m ki bu mezarın 11stüne 
biz, dı arda. Daver ağabeyimle bera - dilile kuruluyor, SüheylA ise ikisinin a- karısı bir taş bile dikmiyecek! 
ber, Siihey13nın yanından hiç aynl - rasında baygın gibi yatıyordu. SühevJRvı bu hafta ancak iki kere e

madık. Ağlamaktan tıkanır gibi olu • Hayat hep tezad dolu idi. İşte araba- vinde e-örebildim. Çünkü teessüründen 
yor, ara ~mı ürperiyor, buhranlar ge - lar~mız fskE-le civanndan •. Ka~ıyorana hiç dışan çıkmıyordu. Fakat bilmem ne 
Çiriyordu. Annem de hiç durmadan ona dorrru çık..,.,.ken kızgın guneşh asfalt 

h .... _ • den anası her iki zivaretimde de beni 
kolonya koklatıyor, şakaklarını oğu - yolda. başları fi.ılarlı ve şık pijamalı bir~z c:::üphı:>li ve hattA soğuk diyebile • 
yordu. başka kızlar ı!illüşüyor1aroı. Bunlar. w, .. • - • 

* 
He}'hat! .. İşte bu akşam, çok bekle .. 

meden, her şeyi anlamış bulunuyo • 
rum. 

Ben, onların köşkü karşısında, bir çt 
mm dibindıa oturmuştum ve köşkün ne 
açık bir penceresinde, ne öndeki bal .. 
konunda bir saattir ne Süheylayı, ne a
nasını görmüştüm. Beslemeleri de me1 
danda yoktu ve kösk adeta boşalmış• 
benziyordu. Bu sebcbten, derin bir en
dişe ile içim içime sığmıyordu. 
Nih~yet toprak yokuştan bir ara.hl 

gürültüsü it:ittim ve önce biT kere da .. 
ha bu yoku~tan onlann ara·ba ile çıkı~ 
larını ~ördüğüm günü hatırlayarak, h1~ 
bir mıntığa sığrnıvan, yalnız hisle ka" .. 
ranan bir kat'ivetle crnuhakkak onıar .. 
dtr!» dedim. Hakikat.en onları da .. Sil .. 
heylfı, anası ve yanlannda beslemele .. 
ri ... 

güzellik a~an çehresi. .. 
Bı.ı !evhanın azab siirini 

dukça unuüımıvacaın.m. 

Nihayet namaz bitti ve cenaze tekrar Yörükalide öğleden sonraya kadar plaj cegım bır ş:kıld~ karşıladı ~ yanımız
yola koyuldıt. Simdi hep yokuş yuka • da kalan kızlardı ve daha şimdi kendi· dan .bir ?,Rkıka ihlle uz~ldaşmadı. Maa.: 
n çıkıvorduk. Bilhassa Tepeköyüne çı- arabalarından jnmhder, yakındaki ev - mafih SuheylA, annemın hastalık ve O

kan ikinci yokuşta Sttheyll büsbütün lerine gidiyorlardı.· Süheyll da daha lüm ~a~ıs:.nd~ gösterdiği ~e~ecan ve 
fenalaştı ve bir iki kere )'lkılacak gibi henüz ikı üç gün evveline kadar o plaj teessüril gordilkten sonra, bı.mn bah • 
oldu. Artık yüriimeğa takati kalmam~- dan bu saatlerde böyle dönerdi. Fakat çedekt o soğuk baş sellmım çoktan u -

ömrüm ol- tL Onu, Daver ağabeyimle koUanna gi- o, çaınlıklann içinden, Aşıklar Yolunu nutmuşa benziyordu ve anasına da bun 
rerek yukandaki mezarlıia güçlilkle geçerek geliyordu. Halbuki bugün bu dan evvel~ hiç bahsetmedili muhak. 
çıkarabildik. saatte onun da bindiA'f bir anha hiç o kaktı. Öyle iken bu defa an.uuım bana 

Tuhaf şey! Daha bir hafta evvel içirt' 
den bir ölü çıkan köşkün önünde, ara" 
hadan, sanki bir düğüne hazırlanıvor • 
I.arınış gibi üçü de ellerinde paketleri• 

* 
indiler. 

Şimdi bu satırları ertesi günün ak- Cenaze ıömülüp te lnwm• "lıüiraç net'eH Jmlann. bindldarl arabalardan k.aqı takındalı vaziyetin faıtmıda ol • 
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Yazan: ZIYA ŞA.KlR 

Yeşil gözlü 
~ Aı-tık, son derecede ihtiyatlı bulun· ı 
ta.ıy a karar vermiştim. Onun için1 tek· 
b·~ Bevoğluna avdet etmeyi, aklımdan 
'Ilı ~ geçirmedim. Ağır ağır yürüyerek 
..._.e ek Sırtlarından sahile indim. Tenha 

genç kız 

uır k"· 
bekı 0?ede oturarak sabah olmasını 
ıa edun. Ortalık ağanr ağarmaz, bir 
in~~ala binerek, doğruca Kumkapıya 
ta nı ... Artık İstanbul yakasında otu· 
tr~~k, mümkün olduğu kadar kendimi 
<ıe~~ devletleri ıabıwından gizliye -

un. 
d İstanbul tsrafını çok iyi bilmiyor 
k.Urn. Fakat, iyi Rumca bildiğim jçin, 
<ii U~kapı ve Samatya taraflarında ken
d' rnı ÇOk iyi saklıvabileceğimi ümid e
t'Yordurn. Bu düşünce ile Kumkapıdan 
~Şlıyarak kendime bir ikametgah ara· 
ıya kovuldum 

ıni'a~arladığım plan mucibince, kendi· 

gô t elektrik fabrikasında gece işçisi Karşımda teyzem Madam Evranya vardı. 
h~ erecektim. Böylece, ikametgah sa-
g 1 nin nazarı dikkatini celbetmeden, tını ki, a!t kattan şen şakrak bir takım - Hadi beni özlemedin. Ya bunu .. 
c ~elen i~tediğim saatte çıkıp gezebile- sesler, parlak ve neş'eli kahkahalar i - Elisyaviyi de göreceğin gelmedi mi? .. 
e ·· ve, nthat rahat iş görecektim. şittim. Diye, yanındaki genç kızı gösteriyor. 

«·:Epeyce dolaştıktan sıonre., Kumkapı Sıcacık yatakta, sabah keyfile işitti • du. 
~~a~cası..nda, ihtiyar bir marangozun ğim bu seı::ler ve kahkahalar bana o ka- Henüz on altı yaslarında bulunan bu 
b 

1
tnn ıflstilnde istediğim gibi 'bir oda dar cazib geldi ki, derhal giyindim. Ve, yeşil gözlü ve harikulade güzel kızı, 

ti~ abildim. Ve bu marangozun da vak· alt kata indim. gözüm ı~ınvordu. Fakat. bu garib tesa· 
()}de Giridden tstanbula gelen bir rum Küçiik taşlıkta ev sahibi kadın beni düfle zihnim altüst olduğu için. bana 

urrunu öğrendim. karşıladı: yabancı gelmiyen bu sevimli ve cazibe-

:ıs~~o~::·~ı~~~ ~":1~;':u~ ~::s~ tı~ ~f~~ı!'."fç:r:d::n~e u~:;:ı;~::c~ ~a~~o~~ı. hatıralarım, bir türlü uya · 
~~~·yaşının epeyce olmasına rağmen • hemşerile: var. İhtimal ki bu sersemfütim, devam e. 
~~az Ve nkırdak bir şeydi. Meselenin Diye, bağırdı. dip gidecPkti. Fakai, sehhar gözleri, 
ih~· hoşa giden ciheti fUTRSldır ki, hem Boş bulundum. Birdenbire içeri dal- durgun bi .. denizin derinliklerine ben -
tlk 1Y~r marangoz. hem de kansı, daha dım. Ve kapıdan ilk ad•mınıı atar at - ziyen Elicıavi, f•kırdak bir gülüşle: 
ha günden itibaren benden son derece maz, hayretim<len donakaldım. - Sarafim ağabey .. galiba. beni ta -

ııet,,_· ı ~ı myamadın? .. 
"11~ em . Karşımda. teyzem Madam Evranya 

~k Buraya yerleştiğin iyi oldu. Bir vardı. o da beni görilr görmez, fena Devince. &klrm başıma geldi... Bu, 
ler hemşertler bize misafir gelir - halde şaşnlamış: vak tile. Taı laba~mdaki o mahud (ha • 

·.Onlarla da tanışır, görüşilrsün. A A ne) de daima omuzlanma tırmanan ve bi b -~-ı... . .. Pedakimu... b 
ler~ Ye, P-ni memnun etmek istemiş - Diye bağırarak kalktı, boynuma sa • ütün çocukluk ovunlannı benimle 
lit rıldı. ncı.vlac;an, küçük E!isavi.. teyzemin kı-

a~ ~lbuki ben, mümkiln olduğu kadar zı idi. 
•·ıykınıse il"' tanısın. _,_ve ~o··ru"smek ı's· Senelerdenberi yüzünü görmediğim 0 .... ,_ 1 .. b 
, ~ :.. llA 1'ı - b w kucu,., o cı ız .. o, yuzü ir avuc içi 
""'eOrdu-. Hat~*, '--:.....ı· a.ı·le deği<"-+ı·r- u kadın, hiç degişmemişti. Yalnız, yü- k d ·ı·k 1 "'l ..... " l.ll r:ıuı..... v 'j• a ar cı ı ve mana~ız o an arsız ve va-
J~ :ın""bur olmu.,.+um. zünde derin çizgiler belirmişti k h. d b" k d b'" .. 
;;ı --~ j• ramaz JZ. ır en ıre ne a ar uvu -
~ arhoş bahriyelileri bol bol soydu- Ev ~ahibleri, bu tanışmamızı alelade müş .. ne kadar değişmiş .. ne kadar gü • 
~ rıı. 1.aınan, çUrilk dişlerimi iyice ta· bir ahbabhk sanmışlnrdı. Fakat, çenesi zellesmi'Şti. 
Çi~~ttinn~, bazılarına da koron ge - bir dikiş makinesi gibi işleyen teyze • Herkes hayatımı merak edivordu. Ve 
~ "nışt· min: -13 ım. hepsi de bunu bir an evvel öğrenmek 

diş Undan dolayı da kendime, (Altın - Bu, benim yeğenimdir. istiyordu. 
.,...

1
1fehmed) adını vermi.ı.:tim. Beni bu- Dive vcrdii!i izahatı dinleyince, hay· 

'" a d """ tl · · d k ı ı d Tabii, taktiir edersiniz ki: hakiki ma. 
h>- ~ a hiç kim!'le tanımadığı için, bu re er ıçm e a mış ar: ı. . 
··'<ls~ cerama aid hiç bir sey sövlivemezdim. 
tklan e. altında, hüviyetimin uzun za· Ci.inkü ev sahiblerim, o dakikava ka- Fakat. zabıt::ı ve adl;ve karşısında ya • 

gız11 kalacağını ürnid etmiştim. dar beni Giridli bir müs1üman ve Türk ]an sövlemeğe o kadar alı m1stım ki: 
l\fEŞ'UM fKt TESADÜF olarak tanıyorlardı. Bimdi. adımın Sa- hiç falso etmeden, hayatıma dair der • 

lst rafim olduğunu öğrenince adeta şaşır - hal me?"akJı bir roman uvduruve~dim. 
)et, t~bul yakası. büyük bir rnahrumi- mıs1ardı. f Sarafim) adını derriştirerek ( Altındiş 
11.ndeÇinde ~asıp kavruluyordu. ~e?l~ • Tevzcm. kendisinden avnlôıi'iım gi.in- Mehmed) ismini almamın sebebini de, 
~~ }:)ek çok para bulunmak umıdı1e nen itibaren, ha 'atıma dair hiç bir şey umumi ha,.bte bir aralık ı:!Önüllü ola • 
~ese:e kemrdiklerimin cilr.danlann~'. bilmivordu. rak askerrk ettiğim için hasıl olan mec 
~llde rint aşırdığım zaman, bunların ı·_ - 'Ben c:ı>ni. Giride .ız"ttin, zannPdi - burivete atfettim. 
~~ n bent ttthnin edecek kadar bir vordum .. . Mademki burada idin. Nicin Bu masalıma herkeı:: inandı. Ve hep. 

l3 Çıkmıyordu. ben; tekra .. P"elip bu1madın .. sinin çehresinde de derin bir havret u-
~tUraYa yerle~ti~, bin kere neda· Dive. ii~fi.istc bir çok sualler soruyor- vandı. 
d~\7] etınt~tirn. Fakat ne çare ki, itilaf du Ve ı::nrıra= ( Arkas~ vnr) 
~'Ya~tleri tabıtasmm korkusundan, kar ===-=ıı::::ıı::::::ıc=========:==:============~~~~ 

l3e aya ayak basacak halde dei1ildim. 1 L A N 
du. noğlu Alemleri, gözOmde ti.\tüvor
ttl'a ele, ~n !ev~ilim (Caklr Katina) 

13 n bile hayalimden .!i1inmiyordu. 

targ:eket versin ki, ev ııahiblerim za -
balla blıısanlardı. Hemseıilik gavretile. 
~~ndiı!ı'Vil'k bir a11'ka g&teriyorlardı. 
iıletı ni ~k .!ık rlyarete gElen Girld 
l~cee kbeni tanı~ırmalıc: istiyorlar; ef! -
'°ı>ıa. ahfihıden yapbklan ufak tefek 

OSMANLI BANKASI: Memlekette t&sarruf hareketinin inkişafıns h" t 
arzusunda olan OSMANLT BANf:ASI, A le Sandığı (Tasarruf Cüuianı) hP ızmb e 

d . l kt . k "d • ·1 sa ına tev ıat yapan ara 1:- a ·cşı esı suretı e aşağıdaki ikramiyeleri tevzıe karar 
vermiştir. 

Keşideler 25 Mart ve '.!5 EyHH tar:hlerinde icra olunacak ve her keşidedc a-
ğıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır: aş 

1 adet T. L. 1000.- Türk lira ık 
4 > > 250.- > 
5 > > 100.-

t5 • • 50.- • 
50 • • 25.-

~:ılant be!!i de da'V'et edivorlardı. 
~l'd~ bu davetleri kabule mecbur olu-
~ ltı · ÇUnıra, kadın ihtiyacı ile kıv. Yani cem'an 
~~; f!.Qce"Jrrrn kıYranıyoırdum. Birkaç ke
'tıııJıı:aPa 1eıi el ayak çekildikten sonra, 
~ .IMn-..ftı ~prö.stı yolundan Beyoğlu • 

-----
8:'> adet T. L. 5000.- Türk lirahk ikt-am{ytr. 

b'-!rır~k i.stem•_.trn 
.fl&.tt "'?' • 

e.~l'ak 4 btr defa~ıncfs, her şeyi göziirne 

Aile Sandığı hesahındak1 me\'Ouatı kur'anın keşide ed'ildiğı tarihe takaddüm 
eden altı ay zarfında: 
T. L. 50.- Türk lirasından aşağı düşnıeaniı olan her mudi bu keşidelere i§tirak 

edecektir. 

Sayfa 13 

Son Poste'nın tefrikası: 23 

• 
1 

Oda musikisi çok tatlıdır. Hoşa gitmeyen yarım tonlar
dan mütevellid yeknasaklıgı bir kusur addedilirse de 

bir nevi hüznaver ifadesi oldugu inkar edilemez 
Bu teferrüata giri.şrnemin memnuni· I onlarda sırbazlık daima son ~ereceye va

yetle karşılanacağını ümid ederim. Çün- rır ve daima caiz telakki olunur - bu ak· 
kil bir milletin ahlAk ve Adatı hakkında törler maharetlerini yalnız evlerde, dü
hakiki bir tablo teşkil etmektedirler. ğün yahud başka hususi eğlence için ça-

Bir.birinden kırk kadem mesafede iki ğınldıkları zaman, ibraz ederler. Bu f1di 
direğin üst uclarından bir ip gerilmişti. truplar .daima yalnız erkeklerden, yahud 
Bu ıpe sicimler bağlanmıştı. Sicimlerin yalnız kadınlardan terekküb et.mektedir
üzerinde, ziya ile temsil ve irae edilecek ler. Kadın trupları hnremlerc!e bu §:mdi 
şeylere uygun fasılalarla kandiller bu1u- bahsettiğimiz komedyacılan aynı perva
nuyordu. Padişahın arması, gemis:nin sızlık ve ayni adilik ile temı:il ederler. 
resmini Kur'andan alınmış ve mevzua Fakat mutad eğlence musikidir. Türkle
uygun kelimeler burasını eğlencenin de- rin en alışık oldukları eğlene~ budur. 
vam ettiğı üç gün zarfında tezyin ettiler. Türklerin harb rnusikisı en barbar ne-

'Bir taxaita da ip cambazlan, Yahudi vid ndır. Bir nevi birer \OlMk ile vuru
komedyacılar<lan ve rakkaseleroen mü- lan kocaman davullara zurnalar refa
rekkeb ibir grup seyircileri gece yanla:ı- kat eder, küçük darbukaların keskin ve 
na kadar eğlen.dırmekten h5.li kalmadı- ince sesleri de munzam olur. Tasavvur 
lar. Bu ıtablonun bencıe en meraklı tarafı, edilemiyecek en ahenksiz bir partiyi son 
kazıklar üzerinde yükseltilmiş yirmi ka- dereceye çıkarmak için tonları ifrata 
dar demir mangal içinde, katranlı paçav- vr.r.dınrlar. 
ralar ve çam ağa<=ı ile kızıl bir alev «ı-min 
ecülrnesi idi. 

Bu hüzünlü rneşaleler daire şeklinde 

dikilerek ortadaki çardakları ve Murad 
Molla için dıkılmiş çadırları tenvir edi
yorlardı Davetliler hazır bulunan seyir
ci kalabalığı dle birlikte büyük bir kavis 
vücude getirmişlerdi. Halk kadınlan bu 
kavsin bır ;pa11Çasını teşkil ediyorlardı. 

Bu son dairenin haricinde tertib edilmiş 
olan ten~irat şenliğin bir tabelAsı de
mekti. En kıymettar parça komedya idi. 

Oda musikisi ise bilak5s goyet tatlıdır. 
Bunun iptida hoşa gitmjy<.?rı yarım ton
lardan mütevellid yeknes&kl•ğı hır kusur 
addedilebilirse de bir nevi hüzunfıver i· 
fadesi olduğu inkar olunnmaz. Türkler 
bundan derin surette mütehassis olurlar. 
Üç k"rışli bir keman, kendılerıne intıbak 
ettirmiş oldukları c-Viole d'alTlôur», der
vış flavtası [ney?]. uzun saplı ve ma
den telli bir nevi mandolin olan tanbur, 
kaval yahud fhlte de Pan, ölçüyü daha 
mahsus hale sokmağa hizm~t eden tef bu 
orkestrayı teşkil eder. 

Üç kadem murabbaında ve altı kadem 
irtifaında bir nevi kafese bir ı>erde sar
mışlardı. Bu bir evi temsil ~diyordu. Ka- Orkestra bir dairenin tô. nlhayctınde 
dm kıyafetinde giyinmis Yahudi aktör- mevki alır. Musıkişinasl&r orııda ökçcle
lerden biri bu evin içinde idi. Genç bir rinin üzerine çömelerek yazıl• b r şey ol
T'..irk kıyaıfetindc başka b;r Yahudi evde- madan ahenkli yahud caniı havalar ça
ki kadına aşıh'iı. Pek hoş bir surette kaba larlar. Fakat daima hep biı den çalarlar. 
b"r hizmetçi: kadın kıyafeti~e ve miite- Hazır bulunan, büyük bir sükfuı lÇinde, 
vassıt rolünü oynıyan başka bir Yahudi, rehavetli bir şevk ve heyecan ile, çubuk· 
aldatılan bir koca; nihayet her tarafta Lınn dumanından ve birkaç afyon hapın. 
görülen bir takım eşhas dışan tarafı iş- dan sarhoş olurlar. 
gal ediyor ve piyesi vücude getirivordu. Türklerin içinde kend!lerıni afyon isti-

Fakat anlaşılmıyan şey hatimedir. Her maline ölçüsüz terkedenleM bu zehinn 
şey sahnenin üzerindedir. Hiçbir şey se· uzun bir müddet sonra hu-mle getirdiği 
yirdlerin muhavyelesine terkedilmemiş- bir nevi raşitiz.mden farketmek kabildir. 
tir. Bu arada müezzinin sesi (l) işitilirse Bu adamlar ancak bir nevı sıırhcşluk i· 
müslümanlar Mekke tarafına dönüyorlar. çinde zevkli bir hayat sürmPf!C alıştıkı 
Aktörler ise rollerine devam ediyorlar. lan için, İstanbulun tiryaki çarşısı deni· 
Tnrifi müşkül olan bu tablonun tersimi len bir mevkiin.de top!andıklı:ı.rı zaman, 
dclıa zor olduğu düşünülürse ant sofuluk bilhassa görülrneğe ıaya':1.dırJar. 
ile daimi münasebetsizlikten mürekkeb Orada, akşama doğru Sillf')'maniyeye 
bu garib beyeti mecmua hakkında kafi çıkan bütün sokaklardan bu mcraklıla 
derecede izahat vermiş olduğum teslim nn sökün ettikleri görülür. Soluk ve hü· 
edilir. zünlü çehreleri insana ancı:ılt merhame1 

Maharetsiz ip cambazlan, beceriksiz telkin edebilir. Fakat bu u7.amış boyun. 
pehlivanlar, kaba birkaç ı.oytarı ve rak- lar, sağa sola çevrilmiş ba~lar, çarpılmıı 
kaseler komedyalar arasıllliaki fasılaları belkemiği.:_)tµlağa kadsr yükc;elmiş bir 
dolduruyorlardı. Bu rakkaCJelerin mezi- muz ve hastalıklanndan tevellüd eden 
yetleri ne adımlarının zarafetinde, ne daha birçok vaziyetler C'av t ·-r· 
. l i . l t f . d . . o • e gu unç ve 
3est er nın e a etın edır. Bunlar kendı- eğlendirici bir levha arzcttiM · • 
1 

. . · .. . 6 • ıçııı mer 
~rı ıç~n m~.meyy~ vasıf teskil eden hü- hamete yer kalmıyor, 
nerlerıle Turklerın ho!:una gidiyorlardı. 

;ı- CamUn inşa edilmi ld - d Aralarında on on iki yaşında bır genç kız . t 0 ugıt mey anın 
göze çarpıyordu ki çevikliği ilerde bü- e~~~~ını ~evıren ~uvarların birine küçük 
yük bir kabiliyet vadediyordu. Her dans- ~ıçu~ bır sıra dukk!n dayanmıştır. Bir
tan sonra, ~det veçhile, elinde daire (2). bırl~ıne ~n bir çardak bu dükkfınla
herkese gösterdiği hoş hünerlerin kıyrne- r~ golge .~erır_. Çardağın nltıT\a her dük· 
tini nakden toplamak için .dolaşıyordu. k~ncı muşterılenni oturtmak üzere bir 

mınder yerleştirir. 
Murad Mollanın davetlıleri arasındaki 

Türk kibarları onu ortaya çıkarıyor

lar, bir taraftan da, Hltüfkarlıklarını ie
bat için, alnına altın (jequin] yapıftın
yorlardı (3). Çehresinde hiçbir mümtazi
yet eseri görlilmiyen bu oarlyenin fiatı 

on iki keseye ( 4) kadar çıktL İhtiyar 

Molla mesele çıkarmaktan ünıJdınl kesti
ği fikirlerini idame edebilmek gibi azim 
bir zevk temin etmek için bu parayı ta
cire verdi. 

Umumi eğlenceler iatil'na ed.tllrle • Jı1 

O) MlnareıılL yulran.undan namaııa da'M 
eden adaar.. 

(2) ÖI9üyü 1,a.rete ya.raya.n Tamboıs de 
basque. 

(Arkası var) 

·-.. ·······--······-·-··················--······· 
ilan Tarif em iz 

Tek ıütun antlml 

Birinci .altile 400 lıııruı 
llrinci ealaile 250 » 
V çiiıtoil Mılaile 100 » 
DlJrJBncil ealaüe l 00 )> 

IQ .alaileler 80 » 
Son .alaile 40 » 

~~~at' ;zahkapunns kadar gitmiştim. 
"<ll'(ta ·~ rciker otelindıe, muhtelif poz • 
~~i ıı:;,tnıı alan ln.g1111:1er:ln, bu re
''IC~thı· tal'fttı! neşir ~ tamim et • 

--::~---------------~------------ (3) Sequln o kada.r hant blr altm GkUdlr 

Mua1)'811 bir müddet zarfında 
fulaoa mikdarda ilin yaptu·acak· 
lar ll)"l'ıca temilltlı tarifemizden 
iltifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayrı 
bir ıarlte derpif edilmi§tir. 

'13 l ~re.k= 
~l>a~ bu sefer olstm, ~ytana uy -

biye bu 
' 1etebbthıten vazgeçmiştim. 

~İl' 8&b * alı henüz uykı\ldan uyanmış • .JIOtün •in ve sızalara kar$1 en mO.Salr ve mllt•ktmlt JJq• 

k1 alna ya.p14tınlınca btt mtıddet orada da -
rur. Türkler rakkaselerin çel'itıttıne bu su
retle mükAfat '\'erirler. 

C4) TfuJ[ «ke.wıh bet yftz lıN1QIJ bymett 
halzdlr. ı~ «liVre• e telmblU etmek :r&mm
dır. Fakat psdifahın ~ ~ böyle l:IQ
mutaye.seye Dl:kln bırakma&. Ttcuet f6n31 
kıymet! fO]tt&nberi J1}1lde y1rmt beşe, otum 
bıdirınıotk. Bu da kUlla.nıl&n maddelenn 
hadd!l zatmda heJz oldukları ~tin ..ı,. 
JUlndeıı dab& tiıStin<itır. 

Son POlta'nın ticari ilanlarına 

aid ifler için fU adrese müracaat 
edilmellc:Urı 

İliııcllık Kollektll 61rkeU 
lü.bnmanzade Ban 

Ankara caddesi 
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Uludağdaki kagak Deniz Şeytanı 

Karıncalara karşı harb teşvik müsabakaları 
Müsabakalar baştan sona kadar gtizel oldu. Mukave ..... 

Kampa avdet ettiği zaman kendis~·ıv~ bay~ltı<ı k~kular ha.vayi nesimiyi iş- dı. İki ka~~n ve onların bayanı, ara. yanşını 23 kayakcı arasında bir köylü çocuk kaz~ 
de dayak yemiş bir hal vardı, çok mu- ba halı™! getırmektedır. lannda mutekabilen memnuniyeti mu Bursa, (Hususi) - Beden Terbiyesi u. 
teessir görünüyordu. Bu hldi.seden sonra O vakit gece, hakikaten crayihadar cib bir anlaşma yapmışlardı ve bizim mum Müdürlüğü Dağcılık FedL•rasyonu 
Piperl:nin ? ir daha ~a:tiler ~aı~:. bir gece> olm~kta ve insanın koltlam~ bildiğimize göre de aralarında hiç bir tarafından tertib edilen ilk kayak teıvik 
sine ugradıgı veya o ıstıkamete .. gıtt!~ d.u~gusu, z.eng~n. ve ağır kokuların tesı- suretle nahoş bir hadise cereyan etmiş müsabakaları kurban bayramında Ulu-
görülmemişti. O, cesaret ve cur'e;ı~ n ıle, faalıy_et~ı a:tt~ktadır. . w. de~ldi dağda yapıldı. Müsabakalara memleke-
geceleri domuz takibine hasretmıştı. Gece kralıçesı çıçeğinın neşrettıgı tin muhtelif köşelerin.den kayakçılar gel-

ı..- ı ih ı k kus lm k Maamaf.h ei?er onlar kılıçla, Hindi.s-Bu işi garib hav1ama ve ulumalarla ya· ıuöŞ ıca ray· a vani ya o u o a - mişti. Da~da yanalar esnasında vukuu 
1 k ·· tan ceviz:Je vevahud da sivri mercan 6 ~ pıfurdu. Bi7:im Amerikalı esirlerin, ge- la beraber onunla mümteziç o ara sun muhtemel kazalara karp her türlü sıhhi 

b ··1 hl b M · w. h ı t Parcalarile biz:m tronik gölcüğümüzün mi kazaya uğradığı zaman, kemali itina u , sa e otu, ayıs çıçegı, e yo • tedbirler alınmış ve iki doktor ile klfi 
1) d d 1-.: b "b' · ekl · kokul d · ı· sahilinrle şö,·le bir düeUo yapmış olsa-lle kurtarthkları Opossum ( ; a a aıu ro gı ı çıç erın an a ın ışar miktarda sıhhiye memurlan vazifelen· 

yaşayışından pek memnun olmuş ,. .. ~- etmektedir. lardı, cıizP anlatmakta bu1unduğum hi- dirilmişlerdir. 
rıüyordu. O. her gece yemek salonumu- Yerde tatlı kokulu rüzgarlar eser. kayenin biraz daha uzamasını temin Bayramın ikinci günü havanın tipili 
u gelerek lisanı hal ile bizden su isti- ken, yukanda, hattıüstüva semasında etmiş bulunacaklarına şüphe yoktu. olmasına raamen programla illn edilen 
yordu. da küme küme yıldızlann ve muhte - Üç Kanakas, kendilerinin iyi adam • mukavemet yanşı muvaffakiyetle yapıl-

Yeni yıırdumuzda yalnız, etlerinden şem ke.?ke~anın panld.a~ığı gorunur, lar olduklar,nı, dürüst hareketlerile, is. mıştır. 14 kilometrelik mesafe dahilinde 
ve yumurtalarından istifade edilen ufkun uzerınde asılı gıbı duran da çok bat etmislerdı. Onlann bu adadaki mev inişli çıkışlı ·olarak yapılan bu yarışa 23 
havvanlar de;;il, pek çok da faydasız meşhur cCenub salibi» dir. cudiyetlerinden, bazı hususlarda, bir kayak~ı iştirak etmiş. birinciHlf Bul'la 
ve çok muzrr mahluklar da mevcuddu. XXV havli de jc:tifade cvlernıstik. Biz on - Dağcılık klübünden Mustah Güçlil adın-
Çeşidleri binlere balii't olan haşarat HAYDI TEKRAR BASKINA larla yarım vamal~k koTiuc:ulan İn~ - da bir köylü çocuğu kazanmıştır. (Bu ço-
her yerde görülebilirdi. Eğer gece yan- GİDELİM Uzce ile anlac:ıvorduk. B;lphare bun • cuk geçen sene Ult!dağja donan Süley· 
sı susayıp da kalkar ve elinizi su bar- cTebaalanm•, birbirlerine karşı 0 • lat'dan bıri Almancayı öl!renir gibi ol- man adındaki Kilisköylü bir kayakçmm 
dağına uzatırsanız bardağın içinde su· lan hareketlerinde umumi dostluk ka· muştu. kıırdeşidir). İkinciliği Ankara Gençler
dan ziyac!e hamam böcek~ri bulurdu- idelerine riaye~ etme~en ~~ aynlını- Kamnırnızın tam ortasında bir nevi birliğ;nden Nazım. üçüncillüğü Bursa 
nuz. Sabc.hl~yin yatağınızdan kalktı • Y?:ıardı. Amenkalı ~sırlerını~z, '?aşve - plaza vücurle J?etirmiştik. Seeadler'in Dağcılık klübünden Sallhattin ka • 
ğınıı zamruı kanncalann diş fırçanızı k.ılım Leud_emann ~hle kendıl~n~e ve- batarvaları onun tenvirini temin edi - zanmışlardır. 
diriltmiş olduklarını müşahede eyler • ~len eva:nır ve tahmatıma ıstı~~asız vordu Her ~e burada toplanırdık. Bayramın üçüncü günil tipi şiddetini 
dı'nı'z nayet ed•yorlar ve Seeadler gemısınde · "kl" 'den artırdığından yarıc:lar yapılamamıştır. Mwaoak41anla bW '""le •ıcı1"Hlar ~ •· . k d h- .. 1 Zaotolunan şamoanva vu u 0emı ':t lr- ,, ··,. ıken bu a ar usnu muame eve maz- • · ~· D" d" ·· - - -~1 d 1 k kl ~ı.. d b' L __ ,,.. Bilhassa bu kanncalar, her şeyi istilA • . . kalma dalıa bir çok şampanya ve kon- or uncu gunu o" e en evve. er e er Cihadlcı ranıa ~ ... ._ e en "' uv.~ 
-..:ı hl-'1.1• 1 d B' bunlara ka'T'!:IJ har olduKlanna bınaen bu kolonıde w arasın.da 1800 metrelik .niş müsabaltam bı'tır' erek birincili' • ·ııw kazanan Bursa rJll 
ııcuen ma UA ar ı. ız "" d b' d .b k h"k"' 1 vag1mız vardı a• 11 
kendimizi ancak masalanmızın, san • e ~z en ~ş a~~ın u u~n ° ma- • · (Arkan var) yapılmıştır. Bu müsabakaya 35 kayakçı cılık klübünden Oihaddır. Mesafeyi!__.,, 
ctalyalanmızm ve sairemiz1n ayak1an· sını ıstemedıklennı beyan edıyorlar • iştirak etmiş: arıza~ı ve ormanlar a~a~ın- kika 9 saniyede almıftır. İkincll~_li ~ 
n1 su dolu bir takım kahlar içine kov - dan geçen bır arazıden yapılan bu ınışte Dağcılık klübünden Muhlis. ilçii.ncUJ~ 

makla müdafaa etmiş oluyorduk. Ge- eı·r doktorun gunıul. birinciliği İstanbul Dağcılık klübünden de Uludal oteli milstahdemininden ~ 
celerl kemP sıçanlannm bir teviye l\ ~ahmud, !kincililf B~~ Dağcılık kl5· mal adında küçük bir köylü çocuğU .,, 
yaptıklan patırdılardan dolayı güç u-

1 
.J bünden ~ı~a~. üçünculuğ(l de Ankara zanmışlardır. 

yuyabiliyorduk. Bu. çok terbiyesiz ve 1 2 3 4 6 6 7 b 9 10 not arınt an Gençlerbırlığinden Nazım kazanmışlar- Müsabakalar bittikten ıoııra kay~ 
ilrsız: mahluklar çadırlanmızın tepele- dır. Öğleden ionra teknik ~üsa?~a ohm lar kafileler halinde Bursaya inmi~ 
rinde koşu,up dururlar ermeleşke oy- 1 Bog~maca IJJıs:·r:ig~ Ü slalam yanşı yapılmış. bırınciliği İstan· dir. Bu müsabakalan tertib ve idaTe 

1 dı ' 2 bul Dağcılık klübünden Ekrem Karay, . . . 
nar ar • . Ş~ll ve Njı;antaş tarafiarında az çot 'ki ·ı · ~· B D ;ıı. 1 k kl-b" d c· Dağcılık Federasyonu reıs vekıli 8 ı ncı ı6ı ursa a6cı ı u un en ı- . . 

Bir aralık P!nt"rle bı.mlaT aleyh;ne b<>Amaca vak'c1laı:1 gorülmektedlr. Bot - had, üçüncülüğü ıde Bursa Dağcılık klü- phrimize gelmiı ve Uludağcıa bulunıı> 
tıarb açmıc:tı. Fakat galebe ihtimali 4 mnranın nasıl seldJğl yanı sarı olmakla tur 

., beraber rnil<robıınun ne olduğu henüz b~nden Adnan Er.geneli kazanvuşlardır. · · 
yokf.u. Bu musibetin önüne gıecmek ve 6 malfım de~lldir. B:'.'l~macada uzvi bir te - Akşama doğru bayanla!' arasında iniı Müsabakalarda hakemlik yapanlar • .Jt 
bu belaya bir son vermek için P iperle 6 gayyür de goriılememektedlr. Krizlerin müsabakası yapılmış bu müsabaka karın zevattır: Ankaradan Dağcılık 1J' 
cinsinden bir alay köpeğe ihtiyaç vardı. 7 haıicı zamanlarda çocuk aşağı yukan sertleşmiş olması doİayısilc? kısa bir me- Namık. Mülkiye mektebı mual~ 

normal bir btıldcdir. Birden nefes boru- li ı · d_.. Fuad Pora Gazı' Terbır Günesin i1tima!arile panldayaın cen- 8 safeye inhisar ettirilmiştir. BirinciJi,.i m e.r_ın_ ...... _ •. dl# Jannda ve hanc:ert"de başlayan btr Lspaz- 5 Ens M d M H kkı ~·".' 
lıet kuş!an palmiyeden palmi • 9 moruk hal b:>lmaca tablo.runu meydana İstanbul Dağcılık klübünden Hikmet, i· tıtu~ u ur u.avı~ı a . .. 'Jtl 
reve uçu~rlar, yeşil ve san ıo gettrmektec!lr. &~acanın müddeti mu- kinciliği Ankaradan Meliha Sevgican, O- dağ, Gazı Beden Terbıyesı Enstıtusil Jll' 
HÖğüslü b;r Mvi lltif kuşla • anen detlldır. Herhalde lk1 üç ay kadar .çüncülüğü de Bursa Dağcılık klübünden tehassısı Her Daynas. İstanbuldan J} 
un da dallar arasında cıvıldaştıklan SOLDAN &AÖA: vaaatı devam eder. Fakat sirayet devresi Mahmur Ataea kazanmışlardır. met Üstündağ, Bursadan Musa Ataft '1 

. ·1· h . .ıw "' • d 1 - Bir ne.Ti tiifet. nihayet bir buçuk ay kadardır. Ondan Bayramın be•ı"ncı' gu-nü Bu•sa Belodf· tif Osman, Saim Altıok, İhsan Celil, , görülür ve i~·tı ır, er çıçe5ın uzenn e sonra öksürük mevcud olmakla beraber " ' .. İlh f. 
büyu"k bir kelebek bulunur. Zaten bil • 2 - Saati dlizeltme - Fakat. sirayet tehllkcsl zail olmn•tur. Bo""-a _ yesinin tertib ettiği ilk Bursa şehri yarışı luda.n Turan •. K.astamonudan anı ..11 

s - Rıza gösteren - 'Ö'ye.si. ..... "'"' ~ıra d S 1 ht H k l b fV' ttin ada bu gibi lltif kelebeklerle dolu 4 _ Tefrika _ Hatırlamak. canın Jtat1 bir ııacı yoktur. iıt zaman -ı yapılmıştır. Bu yarış diğer bütün yarı'- s ır en a ı ır. a em er a~an ' 
!tıti. Yeşil, mor ve kıı:m1zı kanadlannı 5 _Kırmızıya benzer renk. lan te~hls konur konmaz Neo - Dmetls !ardan heyecanlı ve zevkli olmustur. Ku- rın altında 14 dereceye kadar duşen 1f' 
çırparak uçuşları görülmeğe değer ll • 8 - Tütünu meşhur bir yer - inmek mu- ampullerlnden cocuklara zerketmet IA. - Şllklıkaya denilen 2300 metre irtifaındakı ğuğa rağmen bulunduklan yerde Jc~ 
"1 t bir manzara teşkı"l -.ıı-rdi. da.rından tmı1 fall. zımdır. Yüzde yüz kat1 olmamakla .be - t d d' dik b' . . 1 ıeoo tr rak vazifelerini bilyük bir itina ile , .. 
• , ~ cuc 7 - Su - Kurtulut. raber hastalığın fiddetl tizerlnde ve de - epe en ım ır ınış e me eye 

8 _ Çocu.t ııaanmda teamek _ İyi. nmı üzerinde muhakkak hüsnn tes1r1 o- kadar inen bir meyil iizerınde yapılan bu mışlardır. .~ Bir defa, bir gece yansı, küçük, kes
kin ve dev,mlı -nik, nik; ııak- sada· 
!arile uyanmıştım. Bu sesler tropikal 
çiçeklerin açılması sadalan idi. Dışan 
çıktığ11nda, hattıüstüva semasında pe • 
nldayan yıldızlann ışığile açılmakta 
bulunan latif bir cGece k1'81içesi» çi • 
~ği gC.rmüştüm. Bunlar, her biri sekiz
on pus ~işliğinde muazr.am ve muh
teşem çiçeklerdi. Bunlardan ctvarunız· 
da binler ve binlerce mevcuddu. 

cGece kraliçesi» denilen bu muhte -
şem çiçeğin açıldığı esnada neşrettiği 
çok lltif kokuyu massetmek ister gibi 
bildiklerimizden daha parlak bir su • 
rette ziyadar ateş böcekleri sibiller ha· 
1inde bu çiçekler üzerinde uçuşuyor • 
tardı. Ateş böceklerinin neşrettikleri 
bu ~ıklarla çiçekleri garmek benim 
için mümldln olmuyordu. Her tarafta 
ve her bil' çiçeğin üzerinde kümeler ha 
linde uçuşan ve inkişaf e1mekte bulu• 
nan muhteşem çiçekleri aydınlatan bu 
ziyadar böceklerin görlllmeie değer 
olan IMif manzaras1, imanda ytızleıft 
mAmbanm dans ettiği hissini husule ge
tiriyOTdu. 

Yalnız bu mehib ışıklar ~en çok 
garib olan, bir nevi ay aydınlı~ gibi, 

9 _ Dünya _ g,tl aaatlerln üzerlerlnde lan bir llA.çtır. Dahilen aethon yanı yanşa İstanbul ve Bursa Dağcılık klüp- Önümüzdeki sömestr tatilınde ün~ 
bulunnn ışıt aUater. CEton> da damın halinde verilir ve iyi !erinden müsabıklar girmişlerdir. Anka- site talebesi arasında da kayak mil.,1/ 

10 - Yalvarmak - YOZ1rUD 1D&anın alnın • gelir. FakD.t dedlğlmlz gtbl bütfln bu te- ralılar o sabah hareket ettiklerinden bu kalan yapılacaktır. 
d dölttıl daTllere mtmen bir çot ~acalar var- 1'_ 

an en. dır ti gene şiddet w atırlıt devresin! müsabakaya yetişememiılerdir. Şehrimize Ankaradan Gazi Beden -:-" 
YUKARDAN AIAÖI: gösterir. Botmacaya, aaf hava iyi gelir. Bursa şehri adına yapılan bu Yllrlf es- biyesi Enstitüsü talebeleri de gel!llll"j 
1 - Otuyan - Vetil Qocutıan ilşlltmemek p.rtlle gndirmet nasında her kayakçı kendi tekniğini iste- ve Uludağa çık:mıJlardır. Aynca Y~ 
2 - Ayakkabı aat.aıı. mun.tıktır. Botmacada çocutun tayla • diği gibi ku11an.makta serbest bırakılmı1- Ziraat Enstitüsü talebeleri de BUl'P": 
ı - Rısa c;tilıeren - canm altmdatı. nna ratmen tapddlJI ula ihmal etme- y b" d- ed aff ki tl 1 ki d' 
, _ Bal yapan böcekler • Ananın ..ı. 11 melldlr. Qocut 18111 d(lfmemelldlr. Sonra tır. anşı ıç UfD1 en muv a ye e ge ece er ır. 

..-~ ......... ...., ...... ...., 
et.sik. göpste saflJet hnlerl peJl(la olur. Bu da 1. . . 

5 
ı·k 

1 - Afiş. ciddi bir tuyidi 1at1lsam eder. Mtlhim - Bogw aziçi ısef ının saat 1 maçtan SOfT 1 - Gllçleftlrınet • OenJtllk, dlr. 

~ = =:-ı:::~:ı~tm~en '"elti ___ Ce_ftb_lstly ___ --11JU11)arnnm---...,.---- Ankararlaki maçları tem=n e~ilen galibiyet 
KAdıköJ &l'Ul n.purlan ldareal - Pa- pal• reDamalannı rtea ederla. Abl tü- dl' 
n. dinle lltMlerl makabelem h••blllr. ... Ankara (Hususi) - Tatillerini Anka- İngiltere kral kupası maçlarının 

ı - Birine TUl'IDat • t.tlfbam Dldaaı. l., 1 rada geçirmiye karar veren Boğaziçi li - düncü turu için karşıia§8.D iluneı. ligdi l. 
10 - Abide - Bat. leli sporculan burada, muhtelif spor te· kizincl olan Tottenham ile ayni I.ıgdf 

ı 

2 
8 

' 
6 ., 
8 
9 

10 

t t r 4 1\ ~ 7 8 1 ti ........ ........ .... .. ................ _ maslan yapmI§lardır. İlk karşılaşma fut- kuzuncu olan West Ham takımJatl 
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Nöbetçi eczaneler 
-·--

bol olmUf ve Gazi lisesi futbol takımile maçta 1-1 berabere kalmışlardı. ~ 
yapılan maçta Boğaziçi takımı dört bir Bu maç W est Hamın sahan olan " 
mağldb olmuftur. İkinci karıılaşmalan· Parkta yapılmış. 42, 718 kifi bu1wuıı11f 
nı Mülkiye mektebi voleybol takımile ya 19 bin lira hasılat olmuıtur. 

a. rece nö~ e1aa .......... - pan Boğaziçliler. pek az farkla rakiblen- İkinci maç Tottenham aahuında 
~al elhetlndeldlel': nl yenmişler, fakat iki mekteb pingponk- pılmış. 50,798 kifi bulunıntış. 21 bbl 

At.saraJ<Lı <Ziya Nuri>, Alemdarda çularının karplaşmasında Mülkiye takı- hasılat olmuştur. _.,,, 
(Bsad>, Beyazıdda (Aaador), 8amatya • mı bet sıfır gibi çok iyi bır netice ile ga- Maç 2-2 berabere bitmış. yanın pP" 

da CTeofllOI), Emtn6ntlnde <.Amhıuya), lib gelmiftir. Boğaziçi futboldlleri ikinci zatıldığı halde netice değişmemlftlt· 
JIJW>de (Arif Betlr>, Fenerde (llltıaamed- karplapnalannı gene 19 Mayıs stadyo • tl'çüncQ karşılaşm:ı Arsenal klO 
din), fehramtnlnd• afamm>, lelnade • munda Ankara l1seti futbol takıınile yap- meşhur stadı Hıghburyda oynaımıJlr 
bqmda et Haktı>, Karag11mı&te <Su-

beyaz, güvez, saftr mavisi ft menekşe .lvwlki bulmaccmaa halleclilmif ıekU 
moru gibi 'tabi! olarak ulvt renklerinin ı--------------
ruhant nevanslarile panldayan rayt • Bir eaklcl, kunduNcı bıçaltl• birini 
badar çiçek yapraklan idi. C.ub de - ,.. ...... 

ad>, ıtl1çiikpuarda (HJ!nnet Olmll), Ba- mışlardır. 1-1 berabere bitmit. yanm saat u 
ıartöyilnde ci:atepan>, Neticede Boğaziçi takımı rakibini fiç mış, bu müddetin 21 incf dak 

Be1otl• elhetlndekD•: iki mağlQb etmiftir. Ayni gün Maltepe West Ham bir gol daha atmış. bu 
t.twll CMldealnde <oaıat.uarq, O&- askeri 1ilell futbol takmıı, Harbiye mek· le iki takım altı gftn içinde ilç def• 

rlh), O&latad& <JDda.J9t>. Kanwutta teb' talrrmlle bir brşılapna yapDUf. ne. ıılaşmıştır. West Hamı zafere ga~ 
Dizlerinde çiçekler göndttsterl, giine • 
tin parlak şualan altında o kadar ra • LlJelicil l"ethfber caddesinde otu • 
yiha n~tmiyorlar. Fakat gecelen ve raa bek9i laman, ayni mahalde bhw
bllhaS98 ~ düştükten tonra çok lltif de yatan İhsan-la lmyp etımJf ft 1h. 

cu Amerlbda bubmup ,.mllRID1I ar - aaıu tunduraa blÇ8JI fte arkumdan 
mndaJd bir nm tart.da ta...,.n ...,,.._ yaralamlftır. lupa tlıtulmaftur. 

~=':;:=. <l'eJzl), Wllllf - ticede Harbiye 6-1 &alib plmlftir. Diler yı beı ıaat 21 dakika sonra yap 
taraftan MW:kiye mektebi byakçılan ka· Bu maçta 50,488 kifi bulunmıJI, ~ Kadıklr .,. ............ : 

'ÖBlduda <8ellmlJe>, lt.nıwdıt (Ol
man>, ~ ca»M, Rlfa1), 
BD7tlbdada (Balt), ~· <lfalt). 

yırk sporu yapmak tlzere bu sabah Ayq- beş bin lira hasılat olmuştur. 
beline 111f:mitler, net'ell btr gQn geçir • 'Oç muhtelif sahada yapı' an 1"' 
di ten .aonra aqam mekteblerine dön • ·143,982 kifi seyretmif, 65 bhı lira 
m- lerdlr. lelba Teama oJmqtv. 



~ubat 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ANKARA: 

1 
- Kurumumuz talebe ve müstahdeminin lO Şubat 939 dan 31 Mayıs nihaye

tine kadar aşağıda gösterildiği üzere 6 grupta ayrı. ayrı ve hizaı.arında 
gösterilen şekilde bir 'ltısmı kapalı. zarfla

1 
bi.r kısmı da açık eksiltmeye ko-

2 tıulmuştur. 

- İha!eler her grup hizasında yazılı gün ve .saatlerde Yüksek Zir:ıat Enstitü· 

3 sü rektörlük binasında müteşekkil komısyon tarafından yapılaoa&tır. 

4 .... Muvakkat teminat % 7.5 tur. 
- 'l'eminatlan ihale saatinaen bir salt evveline kadar komisyona teslim edi-

a lecektir. 
- D:ıha fazla izahat ve parasız şartname almak istiy~nlerin Enstittl Talebe 

Yura amirliğine müracaatları. (240) (494) 

Cınsf Mikdarı Mu~ammen 'l'eminatı İhale güna ve sa&U 
fıatı 

45000 kilo 9.75 Kr. 

Sadeyöğ 
Z.-yı·n . ıt. z Yc5 
eytiıı tanesi 
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2500 takım 
1200 adet 
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1000 

20000 
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80 
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ıe ·ı 13 şı salata ve marul 7000 adeı 5 > 

ı alk<lbağı 1000 k;lo 10 .. 
l\il<ı.nak 2000 > 15 » 

rasa 2000 > 10 .... 
ta.ııan' 3000 8 • 
l\ere .. · > lJ vl:S 2000 > 17 > 

t;\>uç 2000 > 8 » 
l) ~on 10000 a;iet 5 > 

'tf ~el)tu 1000 demet 2 > 
;.. aydanoz 3000 » 2 , 
hoıı 1000 kilo 15 ~ 

~lttıa 2000 » 25 > 
So~akaı (80) lik 10000 adet 6 > 

li·hn 4000 kilo 7 1Yar > 
'l'a~ 1000 adet 5 ~ 
~ bakla 1000 kilo 15 > 

~~lye 1000 > 20 > 

~ fföı.ar 2000 > 25 • 

~~~Sak 100 > 25 > 

'l'~ · ura yaprak 500 > 25 > 

~l'tı Yaprak 1000 > 20 > 

330 9/2/939 Perşembe günü 
saat 10 da açık eksiltme 

9/2/939 Perşembe günü 
442,50 saat 11 de kapalı zarf 

412,50 9/2/939 Perşembe günü 
saat 12 de kapalı zarf 

358,65 
9/2/939 Perşembe gü
nü saat l4 de açık ek
siltme. 

727,40 9/2/939 Perşembe gi\
nu saat 15 de kapalı 

zar 

'l30 lira 9/2/939 Perşembe gü· 
n~ saat 16 da kapalı 

zar" 

lbahar 1500 .. 20 > 

ınııı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111u111111111n111a 
Türk Hava Kurumu ~ 

üY iY GOSU 1 
~ Dördüncü Keşide 11/Şubat/939 dadır. 5-~==-
l 8ii1Jfik ikramiye: 50.000 Liradır ••• 
~ ltrl~undaa baıka : 15.000, 12.0Ja, 10.0~ liralık ikramiye· ~ 
~ B ( 20.000 •• 10.000) liralık iki aded müklfat •ardır... ~ 
~ Qı~ • u. tertibden bir bilet alarak iftirak etmeyi ihmal et• 5§ 
~ ıi~ın~ Siz de piy•DiODUD me.a'ud 't'e bahtiyarlan aruına ~ 
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SON POSTA 

SELANİK BANKASI 
Tesis tarilıi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyecleki Şubeleriı 

İSTANBUL (Galata ve YenicamJ) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniıtandaki ŞubP.leri: 

SELANİK - ATİNA 

• fier nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

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

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Hnvadis ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
IS TAN BUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve ıtazetemize ıüddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

fen~ Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

----
TÜRKIYE 140v 71:>\J 4UO 100 
YUNANİSTAN ıa.!J 12.!lJ 710 270 
ECNEBİ _7) 140) 800 aoo 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kur-ıitur. 

Gelen evrak geTi verilmez. 
llanlarclan me•'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazım;lır. 
"., .............................................. \ 

·.; Posta kutusu : 74 ı İstanbul -1 

• Telgraf : Son Posta • 
! Telefon : 20203 i 
;, ............................................... ~ 

Öksürenlere: K A 

Sayfa l 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin İzmir tütün fabrikası için (6) adet elektrik motörü şartname

si mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
ll - Muhammen bedeli beheri (100) lira hesabile (600) lira muvakkat temi

natı (45) liradır. 
m - Eksiltme 20/2/939 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14 de Kabatas-

ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyQnunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin !.iatsız teklif ve kataloğlarını tetkik 

edilmek üzere ıhale gününden 10 gün evvellne kadar İnhisarlar umum müdür-

lüğü tütün fabr'kalan şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazam • 
mın vesika almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para
larile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c86> 

Mikdarı 

Dekovil malzemesi 3 kalem Sif. H. Paşa 
Muh. mürek.keb ve 2200 kilo 
vernik 
Baskül clOO Ki.> 
Eczayi tıbbiye 

1 adet sif 
75 kai~m 

Muharr.rnen be- % 7,5 temı- Eksiltmenh• 
deli Lira Kr. nat Lira Kr. Şekli 111U 

4600 
2190 

803 
643 

345 Açık 14 
164 25 > 14,30 

60 > 15 
48 23 > 15,30 

I - Cinsleriyle mikdarlan yukanda y.mlı ma~zeme açık eksil~mr! usuliyle 
satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedeller yfo muvak:tat teminatları hizalarında g3sterilmiştir. 
llI - Eksiltme 16/2/939 tc:ırihinc rastlıyan Per~embe günü hizaıannda 3•azılı 

saatlerde Kabataşta Levazım ve Müba~ aat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapı!acaMır. 

IV - Şartnamelerle listele: parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı • 
nl\bilir. 

V - Dekovil malzemesi eksiltJTı.eye g:rmek istiyen firmanın fiatsı~ teklifJe
nni, verEcekleri malzemeni.1 profillerini, ôetay resimlerini, eksiltme gününden 
bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz fen şubesine ver .. 
rneleri ve eksiltmeye girebilmek için teklülerinin kabulünü mutazammır. b~ 
vesika almaları lazımdır. c625> 

1 İstanbul Felediyesi İlanları 1 
Kısıklıda Bulgurlu caddes:ıtde 16 sayılı evin beden duvarlan şakulünden in

hiraf etmi~ ve çatm çökmüş olduğu ve hissedarlarının da meçhul bulunduğu 

verilen rapordan anl.a~lmış olduğundan tebliğ tarihinden itibgren 15 gün zar

fında mahzurun 7zalesı, aksi takdirde Yapı ve Yollar kanununun 44 üncü mad

desine tevfikan muamc:e ifa edileceği tebligat makamına kaiın olmak üzere ilin 

olunur. c759> 

RAN HAKKI EKREM 
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K•••mlc, kemik 
Ylta•luizliktea 

lautalıklan, dimağ yorpnluldan ile 
dojma bittin uyıflıldara karp 

KUVVET ŞURUBU 

TAL N • 
1 v • 

1 
Hw annenin wı..ı icü edea bir lmvYet ıurubadur. Çocuk· 
lanmza Vitalia kuvvet f11111bu Yenaelde ..ıan •ilam, ıtır" 

biz Ye Def' eli Jetiftirir.Iİllİz. 

VITALIN KUVVET ŞURUBU 
Mektep çajadald p.çlerle emzikli kadla Y•J• llatiyarlana 

laarall bclret ve k11vYetlerini artırır. 

INGlf .iZ KANZUK ECZANESi 
BEYOOLU • lsTANBUL 

lstanbul Janclarma Sabnalma Komisyonundan: 
Cinsi ve mikdan Tahmin tık ihale gOnll 

( Altıytiz bin) adet tapanı, ( ~ 1lz bin) 
çttt a"8talı kaptlGI, (yaz ytrmi) kilo 
çiriş, ()'e4l yQı dok .. a lki) kilo monta 
çivisi, (dlrt Jb Hl•• kanpl) atao 
çivi, (Jt\z yirmi) tile çelik çemlter, (iki 
bin yed! yt1z altıaış) kilo kabara çiTisf, 
(iki blıı) metre sı•p•r• kllulı, (dört 
ytıı ohlz iki) kUo lkçe perçia çivisi, 
(ytlz MtıMl) kilo ıtce takviye çivisL 

bedeli teminab ve aaati 
Lira Ku Lira Ku 

2988 00 m 10 ~- Şubat-939 

Perşembe 

ıaat 11 

tü kilo 9. katlı ketea iplik :J 2102 .O 157 68 23- Şubat- 989 
216 • S. • • • Perşembe saat 14 
Nalça. 2•500 (Jir•l tlOrt ıtln bet 73000 5518 28- Şubat-939 
ynz) çift Perşembe saat t5 

1 - Cinsi. mlk.dan tahmin hedelleri ve ilk teminatları yukanda yazılı 13 (on 
üç) kalem kundura malzemesi yazLı gün ve saatlerde açık eksiltmelerle 
Gi?dikpaşadaki İstanbul Jandarma satmalma komisyonunca alınacaktır. 

2 ·-Şartnameleri bedeı.siz olarak adı geçen komiqondan alınabilir veya her 
gün görülebilir. 

3 - 2f90 sayılı kanun prtlarmı haiz isteklilerin ilk temfnatlarile yuıh giin ve 
saatlerde komisyona 11elmelerl. (7'73) 

10 Tane Yalnız 16 Kuruf 

Cild unsuru olan 

B 
,. 
1 

tesiri şayanı hayret 
OlduQunu bayan 

Marcllla 

cU1or ı 

Bir kat IÜD zarfında yüzilmdeld kil· 
çük bunqukluklarım ve çizsilerim 
kayitolm.ağa başladığını gördüm ve 
birkaç hafta aonra 10 yq daha ıenç 
ı•rün•üm. 

•iecel, büyijk bir Viyana Profesö-
riiıaün ketfidir. Pembe renkteki Toka
l• kreminin terkibinde Biocel var•ır. 
lil• aqam yatmazdan evvel bu kre
mi ve sabahlan da beyu renkteki To
kalon kremini kullanınız. Bu suretle 
ea emıer ve en sert bir cilde çabucak 
bir ıençlik parlakhlt ve canlı bir taze 
lik vererek yumuşatacak ve beyazlata
caktu. 

iŞ ADAMLARININ 
% 80 1 

SINIRLIDIRLER 

Sinir atnlan, atabt GttOrllkler, 
Bat dönmesi, B11ygınlık, Çarpın-

h, ve 81 N 1 R O E N Uerl gelen 
botnn rahataızlıklan iYi EDER 

Dr. A. KUTIEL 
a.ııla Te"ulr O.~~- Ne. 43 

Hayatın esaMım tetkil eden 

ın Mlktan 
Sağlam hir insanda (milyarlarca kırmızı ve beyaz )'UVarlaatlll' 

can mür~kkeb olmak üzere) takriben vücud sikletinin 11 de biridir. Vul· 
fesi. vücudü tetkil eden her hilceyreye lbun olan ııdayı derhal götllrmek 
ve ölmüt hüceyrelerin enkazlarını da sürükleyip harice atmaktır. Aynca da 
vücudün lüzum g&terdiği mıntakalarda yenl uzvi inplar yapmak kud:retial 

haiz kıınyevi madblerle yeni hüceJi"eleri ihtiva eder. Demek hir inaaa ..ı-
tanatmın bütün azamet ve §e\'ketiyle yaşaması için bu milyarlarca muha

fız ve imarcı ordusunu iyiCe koruyup bakması ve dalına tazeleyip 91'.>laltmall 
lhım4ır. Bunun için: 

Kan, Kuvvet ve i•tih• 9urubunu 
tavsiye ederiz. 

FOSF ARSOL, Umum Dünp Delrterlanaıa müttefikan takdir 
Ye ailyenlaraa Tatanclap ttimaclla taniye ettikleri en mfik ...... 
l»ir Myat ekabWir. Daima kanı taczel9Fi• colaltır, kırmızı J1lftl"' 
lacıldan arttırır, tath bir lfliha temia ..ler, ricude ıençlik " diD9-
lik verir, zeka ft hafızayı Jii)uoltir " parlatır. Si.ir .., ad.w.l 
Jruyyetlendirerek uykuauzluju ve f•a tlütünceleri ıiderir, Grip; 
Nezle ve Enflüenza sibi haatalıklartlan kenar. Vticutl makine.ine 
lizım olan bütün enerji Ye kuYYeti vererek inlalll tlaima azim w 
iratle sahibi eder, Mide ft Barsak ten'bellifinden ileri ıelen ma
amaid kabızlan ıeçirir. Bel ıevıekliii ve atlemi iktidarda pek 
ehemmiyetli fay.lalar temin eder. 

FDSFAUOL'u tQer bfltün kuvvet iliçlannduı ·~ ......... ı..., 
4evaıah bir ıurette kan, kuvvet ve İftiha temin rtmesi ve aumt iç ıtlll 
için4e \ir mudze ciW tesirini göstermeaitlir. Tlfe; rrip; zatürree; •tma 
ve 1ID"'P' bwlık ve h.alsidikle netieelmen tehlikeli hutalıldana neb
hat llevirleriaü pyam hayret fa1dalar temin etler. 

Sıllhat Vetllettnln reemt mQsaadeıinl balzdir. Her Eczanede bulunur. 

ROMA T 1 Z M A, 
LUMBAGO, 
ARKA-BEL-DiZ, 
KALÇA A~RILARI 
ve SIYATIK'e 

karp 

yalnız 2 ÇARE YARDIR 
I •BURSA ve YALOVA 

KAPLICALARJ 

Z· BiR TüP 

Ba..ıt aH1Ua eu gGRI n pt 
Mobilyalar satan 

(BUi HAYDEN) Yeni 

BAKER Majazalan 
Ziyaret edJDJ,a. 8.lLOM, YEMEK n 
YATil ODASI takımlanmn zen.. 
pı oetl.ıeri Mı yerden IJI tartlar 
n ucuz ftatlarla bulurıunm. 

MERHEMi 

Dr. lı.- Sami 
18TAFILOKOK A,191 
lstafllekeklardan moteveWd (et' 

cenllk, kın çıbanı, koltuk alb ÇI" 
bam, arpacık) ve bOton cild ...--
lıklıı ına karşı pek teıirll bir aşııtlf· 

Soa Peıııta Matbaua 

Nefl'ıyat Müclüril: Selim .Ragıp ,,,,,,, 

sautrıat: S. Ragap EMBÇ __ • .iıfl: ... ] ... ~· · 
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