
~ALKIN GÖZO 

tlALK 1 N KULAGI 
~ALKIN ..., 

!;ne 9 ·- No. 3062 Yazı işleri telefonu: 20203 PERŞEMBE 9 - ŞUBAT 1939 

Partinin gösterdiği meb'us 
namzdeleri arasında on sekiz 
kadın namzed bulunacak 

Ankara 8 (Telefonla) - Meb'us 18· 

çUnı dolayısile hazırlanan defterler 
her vilayette tefti~ heyetlerine tevdi 
0Iu.nnıuştur. Defterler üzerinde tet -
kikıer başlamıştır. Bir kaç güne ka· 
dar bu tetkikler tamamlanaca.Jt, ve 

hangi vilAyetlerln bu seçimde fazla 

meb'UIJ çıkaracak.lan anlaşılacaktır. 

Şimdiden tebeyyün eden vaziyete glS

re fazla meb'uı çıkaracak vilAyetler 

arasında An.kara "~ Malatya vardır • 

Bu iti vilAyet birer meb'us fazla 9l • 
karacak.lardır. 

Ankara 8 (Telefonla) - Meb'\1$ ıe· 
çimin.de Partinin göatereceği namzed· 
ler arasında evvelki Meclııtt olduğu 
gibi 18 kadın namzed bulunacaktır. 

........... 

T r a lil'Vay···ve-·Tüilöilli""S8ii-i18iiil-a···mük"8VB"i8i'öf i""''dü'H'"i"iiiZ818ildl 

Nafia Vekili bir nutuk 
söyledi, ayrıca gazetecilere 
mühim beyanatta bulundu 

f~ •• Nutuktan bir parça 
imtiyazlı ·şirketlerin ve kapitüldsyon

lo!'ın siyasi manada ger( kalmış milletlerin 
iizerinde tatbik edilen usullerden o/dutu 
tarihen sabittir. Türk ·milleti ve Türk 

Beyanattan · bir parça 
"Tramvay CJe Tüne! i,letm•lerini 5 sene 
zarfında tertemiz fJe lstanbul için feyizli 
iki varidat membaı olarak hazırlamış 
olduıumuz halde lslanbul Belediyesine 

devreder sele bahtiyar olacaıız. ,, 

Hükilmete devir ve uı lfm edi!n Trmrwav Şlrlcetl Cdareıinde~ faaliyete bi,. bakıt 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı a kuruş 

Bir günde üç evladını 
istiyenlere dağıtan ana 
" Onları alınız... Göturunozl Buyoyonce 

sizlerden geri istemiyeceğime 
söz veriyorum. Tek karınları doysun ! ,, 

Silivrikapıdaki harab kulübenin kapısı dün otomobil· 
lerle dolu idi. Gelenler çocukları paylaşamıyorlardı. 

Zavallı ana göz yaşlan içinde evlidlanndan ayrıldı 
I>Qn.k!i gazetel~!'o 

deu birinde çıkan 

küçük bir illn büyü]$ 
bir facianın i1.ç sa .. 
tırda. hülasası idi. 
Bir ana zaruret yü 
zün.den 3 çocuğunu 
da evl.ldlık vermeli 
ist.iyornıu,. <>n, se .. 
kiı; be' yaşlarında o
lan miniminileri be,s. 
lemekten Acizmiş. 

Onlan görmeğe ka · 
rar verdim. 

Silivrlkapıda kıır-

pma çıkan mahalle Dün analanndan aynlan yavrular 00. tltill 
bekçiSine, Alayiınamı ıokağında oturan 
Bayan Semihayı sorunca adamcağız bu· 
run ifrazatmın yaldızladılı bıyıklarını 

J:>urarak: 

- Sizden evvel de kaç kişi bu kadını 
aradı.. ne var ki? .. diye sordu. 

Evvela arıyanlann meslekdaf olmaları 
ihtimali beni biraz endişeye düşürdü. Li
kin bekçi ekserisinin kadın olduğunu ıöy. 

l leyi'rı~e dfürunc.em renk değiştirdi 
Bayan Sernlhanın bir buçuk katlı, ev 

karikatürü kulübesinin önün~ geldiğim 
zaman bir kaç ki§iyi kapı önünde bekler 
buldum. 

Elli altnuf yaşlarında temis giy:iıımif 
bir zat. yirmisinde ya var, ya yok ıevimll 
ve zarif bir genç kız, babayani kılıklı Jki 
ihtiyar kadın. bir genç kadın daha, bir 
de orta yaşlı gözlüklü bir bayan .•• 

(Devamı 11 inci sayfada.) Beclbah.t a.na, ayrıldığı iiçündl 11cnm.ı.&ile 

Maarif Şlirası için 
yapllan hazırllklar v Ankara 8 (Husust) - İstanbul tram beri devam eden aatm alına müzakeNf mı.na Nafıa Vekili Ali Çetink.aya, şir • 

~ay Ve tünel şirketleri mümessilleri ile !eri bitm\4, mukaveleler bugün (dün) ketler namına da M. S~yal ta.rafın .. 
... atıa Vekaieti arasında Ü"' haftadan • Nafıa Vekaleti salonunda hükfunet na- (Devamı 11 mci ıayfada.) f ki . . .. - . .. . .. . 

.......... ..., ·-·· ......................................................... u ... - stanbulda lıselenn mudurlerı dun maarıf mudu"ru··n ·· ............................. - ................... _. ..... _____ ..... ı , un 

~adrid müdafileri F ranko 1 ltalya Trablusa riyase~nde top~a~arak mü~r~dat. pr~~~a~ıannda 
ile müzakereye giriştiler yenid~n 30,000 vucude getınlecek yenılıklen goruştuler 
l<.ata!onya hükUI!1eti aZfiS~ da ~ün F ra.n~a ya iltica asker yo 11ad1 

ettıler Başvekıl Negrın ıle Cumhurreısı Azana 
arasınd~ harbe devam meselesinde ihtilaf çıkb 

C"Jlatis 8 (Hususi) - Katalonyadaki 
ı:~huriyetçi İspanya kıtaatının ric'atini 
fı~n eden iki cümhuriyetçi mun~~zam 
q.. llln da Fransız topraklarına Utıca e-

"Qe ~ • q
0

• gı haber verilmiştir. Gece yarı.sına 
la~~u bu fırkaların hududu geçme!e ba19 

la.r1 bildirilmiştir. 
l}· 

~atıığer taraftan cümhuriyet ordusu r.-
Yi.iıt lha.rbiye 1reisi General Rogo, diğe:r 
ile ~:k asked erkAn ve başvekil Negrin 
/'t :Şı-1tlikte .bugün Fransız hududunu geç
rı ke':· General Roğo ve maiyeti erkanı, 
eti lllerasiınle karşılanmışlardır. 

Roma 8 (A.A.) - RByter ajansının mu· 
habiri bildiriyor: 

Haber verildiğine göre, İtalya son haf
talar içinde TrablU5 ve Bingaziye yeni 
asker! kıt'alar göndermiştir. Bu haber 
resrnt mehafilce tek.zib edilmiyor. 

İtalyanın bunu Büyük Britanyaya, İn· 
gili2 - İtalyan anlaşması mucibince iki 
memleket arasında yapılacak askert ma
lfımat teatisi sıralarında bildireceği öğ

renilmiştir. (Devamı l1 inci sayfada.) 

Dünkil toplantıdan bir mtıba 
itı. aşvekiı Negrin, halen Fransız top • 

\a~:r~da bulunan hariciye nazırı Del
k~~ tile görüşmüştür. Hilkfunetin, mer• 
r, r \r 8Panyada harbe devam etmeğe ka-

erd'ğ· li l ı anlaşılmaktadır. 

~,~~ ~sus~a, cümhurrt:!isi Azana ile ba§
tı:\~CIJ.d egrın arasında ciddi bir ihtılaf 

dur. 

Bir tabak makarna 
garib bir davaya 

sebeb oldu Maarif Şfirası içi.n yapılan hazırlıklar dilat yapılıp yapılmam.ası lazım gelece ~' 
devam etmektedir. Maarif Vekaleti, mek- toplantının esas mevzuunu teşkil etmek

Diln Sultanahmed 1 inci sulh ceza mah· teb müdürlerinden bu hususta mütalea • tedir. Liseyi bitiren gençler Üniverı:i " 
keme.sine garib bir belediye suçu, inti .. lanru sormu:ştur. Dün lise müdürleri tahsilini takib etm9dikleri takdırde ha -
kal etmiştir. Maarif Müdürü Tevfik Kutun reisliği al- yatta muvaffak olabilmeleri için, mek -

Sirk-eclde, Eskişehir otelinden, o ci • tında Galatasaray lisesinde toplanmışlar. teblerde lazım gelen malU:matla techi.z e
varda bulunan qçı Ömerden bir poı:si • uzun boylu bir görüşme yapılmıştır. Top- dileceklerdir. 
yon makarna istenmt.ştir. Ömer, kendi ye lantılara devam edilecektir. Liselerde bilhassa lisan tedrisatına bil· 

(Devamı 11 inci sayfada.) (Devama 1l inci ıa31/adtı) Liselerin müfredat programlarında ta- yük ehemmiyet verilecektir. . 
• 



1 Sayfa SON POSTA 

Her gün l ---==-~--:~~~-------------------------------------------1-'----------------~ Realmll Makale: • Hakiki do.st, hakı"kı" du"ıman • .. Sözün kısası 

Diiviz derdimizin ' 
Halli çareleri 

Yazan: Mülttla Biri• 

•ı k.tllladi kuvveUeri zayıf, buna muka-
bil kalkınma ihtiyaçları büyük olan 

Türkiyenin döviz derdi. eskidır. Fakcıt. 
bu derd son devirde, bilhassa 928 buh -
ranındanberi müteım.diyen artmış ve son 
ıene içinde en yüksek haddlni bulmllf • 
tur. Klering esası üzerine yapılan haricl 
ticaretimiz, memleketm bütün ihtiyaç • 
lannı temine kafi gelmiyor. Takas su -
retile yapılan harici mübadele de günden 
güne daralmakta ve ayni zamanda bir 
kısım idhalat eşyasının günden güne pa
halıya malolmasını ntaç eden prim rlk
aelme hareketi artmaktadır. 

.. 
Bir gün esk:ı YunanJstanm en büyük trajediyenleri.nde.11 

biri olan •Euripld> • bir adamın ger~ekten akıl ve muha • 
keme sahibi olup olmadığını nasıl anladığını sormuşlardı, 
fU revabı verdi: 

- Methiyeden hoflanıp ho§lanmadılma bakarım. hoşla
nıyor~a sathi görü11üdür, hoşlanmıyorsa hakiki menfaatini 
daha müdrıktir, cevabını verdi. 

Her hangi birisi aızi methetti mi yüzde aouan dokuz ih· 
timal ile derhal hükmediniz ki sbJden bir bekled;.ii menfut 
vardır. Hoşunuza gidip onu temine çalışmaktadır. Bu adamı 
m büyük düşmanınız addedebil.ininiz. Çünkil gözlerinizi 
siy:ıh bir perde lle kapayıp hakikati görmemze mlnl ol • 
maktadır. Sizin dostunuz sizi tenkid eaen. hatalarınm &ö
n.ip gösteren, sızi iyi yola götürendir. 

-···--
Et meselesi 

K 
E. Talu J 

aıç gündür, tatanbulda bir cet 
meselesiıt dir gidiyor. lıin if 

yüzü nenin nesidir? Bilmiyorum am:rnll4 
zihir dişe dokunur olduğu için herkesi 

bununla meşgul görüyor ve binnetice b~ 
de bigane kalamıyorum. 

Galiba bütün dava toptancılarla pera • 
kendeciler arasında. Onlar bir türlü söf• 
lüyor, berikiler bir türlü. Böyle giderse. 
kendiliklerinden anlaşacaklannı pek zan
netmem. Ve onlara kalsa kabağı. her zao 
manki gibi müstehliklerin başın& patla. 
tırlar gibi gelir. 

i;aten, .geçenlerde bir istatistik neşrt4 
dilmişti. İstanbulda, senevi adam başın& 
galiba iki pirzola kadar bir şey dUşUyor" 
du. Bu kadar az yediğimize göre, hiç ye
mesek te olacak. O vakit işte dava kökün• 
den halledilmiş olur. Hepimiz mahallel& 
rlııiizi değiştirir cEtyemez> e nakli ban• 
ederiz. 

İktısadi ve mali muhitlerımiz, bir za -
mandanberi, bu derde bir deva aramakh 
meşguldürler. Bir gün gelip mutlaka hal
ledilmesi zaruretile karşılaşacağımız bu 
muammayı halletmek kolay değildir. Her 
ıeyden evvel şurası mu.lıakkaktır ki Tür
ltiyenin döviz derdini halledecek tek bir 
tedbir yoktur; bizce, her şeyi bir anda 
halledecek bir tedbir aramak, Lokman he-

~:§~;~~§y::::::t::: t~§~~~E::~:sf 
di halledecek gibi görlnen ve bu ış1er1e Düğiln luvaletl~rinde r-................................... ·-····--··'\ Hasta ha•ta davalarsı sair kısımları insanlar arasına nifak sok-
meşgu1 zihinleri kendilerin~ doğru çeken y enı 61 d = H 0 b. f k · maz, camianın temelini sarsmazlar. 
bir kaç tedbire bir göz atalım: r mo a i erg n ır 1 ra Bakan halı im Nihayet, kavgacılar pek ileriye gider .. 

1 - Memleketin döviz ihtiyacını izale lerse, valimiz buradadır. Muhterem dok-
etmek için dövize mukabil ihracatı artır- Aşırırken go""zlerı"mle tor Kırdar, öyle etliye, sütlüye kanı::n>l< 
mak lüzumunda ittifak edenlerin b ir kıs- :ı-mı. bu işi, Türk parasını düşürmek su • görmüştüm yan, peynir gemisini iddia ile yürüten ta· 

retile temin etmek !sterler. Bir kaç muharrir, yeni çıkan tr:r kımdan değildir. İstanbul hemşehrisinin 
Fakat. Türk parasını düşürmek, bütün eser hakkında konuşuyorlardı; içle - zararına olan hareketlen müsamaha ile. 

memleketin iktısadi hayatını sarsmak, r,inden biri: lAkaydt ile karşılamıyacağım daha işi 
Jıalk tasarrufatını yıkmak, memlekette _ Bu eser :fildncanın '°" çıkan Jc.ı- baılarken. sarahaten ima etmedi mi? 
teessüs etmiı olan iktuadl tevazün v~ "fi• tabından intihaldir, dedi. ~ fimdilik seyrediyor ve dinliyor. LA• 
tikran bozmak demek olduğu için bu Yanında bulunanlar ıordular- kin sırası gelince elbette müdahale edeı 
tedbir tatbik edilemez. Bundan on dört --'- haksız t af p ' ,_ - Demek okudunuz, ,,e· mtihal ol· \;SA ve ar a: c es.> dedirtecc.,. 
1e11e evvel ben böyle bir fikrin hararetli tir B "t'b ı- ka ·· 1 · d .. ;;..n.u anladın.ız, öule m!? · u ı ı ar-. vganın muzmin eşec& 
taraftarı idim ve bir kaç defa da yazdım. "'1f.. 

11 

· -. Hayır okumadım, fakat o kita1'· ğine ihtimal vermem. Ve belki de bir gil4 
O zaman böyle bir şey yapılmış olsayaı, 
bundan pek çok faydaiar hisıl olur ve j dan intihal olduğuna kanaatim var. olur ki, valimizin himmettle cEtyemeP 
belki de döviz milşkülltı bugünkü de • 

1 
Çünkü muharrirhıi kitabı benim pcıl- den c Yah.nikapanı. a taşınırız. 

receye varmazdı. Şimdi zaman geçınlştfr. tomun cebinden Gf\Tı1'1cen gozlerimle Varsın, toptancılar da. perakendecileı 
2 - Paranın dahili kıymetıni değ!ştk - : görnı.ü.§tüm. Müthiş bir 10ğuk algınlıiuıa tutulan de öfkelerini alsınlar. Elbette, ilk hız gB' 

meksizin haricl kıymeti, ihracata prim ı ~-·-.. - .... - _J İngiliz hAkimMrinden biri evinden mah- çer geçmez. onlar da i§l: 
yermek suretile ve dolayısile düşürmek Geçenlerde Londrada evıenen Du gfi- 5000 liraya kem~e kadar olan 20 metrellt mesa- - Vann halledin.. eti sizin, kemiği bi" 
fikri de, birinci fikrin daha mutedil bir zel ve ciei telin. düğün elbisesini yepye- feyi otomobil ile btetmif, bilhUI& ıntı· zim!. 
,ekli olmak üzere, bu i,ıe meşguı olanlar ni bir gekilde yaptı.rı:mJtır. Resimde gör- Alınamıyan bir lır.dl lan salonda. davalara kalın boyun atkı- Diyerek belediyeye tevd' ed kl ... .._ 
tarafından ileri aüriilUyor. Ancak, böyle düğünüz gibi, ağır satenden olan tuvale- tngilterede, 20 1.aına bürünmüş, dizine büyilk bir bat· 

1 
ece eruu• 

bir ıdyasetln, bizim bütçemizi hangi feda- ti, boyuna kadar dtllmelidir, ve gayet muhtelif müsaba • taniye almlf olduğu halde bakmlftır. Hl- ~ .,-. 
kırlıklara kadar sürükliyeceğini hesab 7.arif bir yaba vardır. kada af1I1piyonluk kim.in on bet .dakika içinde 70 defa ak- '- / ~ 
etmek güçtür. Esasen, böyle bir hal ştok- kazanan bu kediyi sürdüğüne dikkat ed.ilmiftir. -..c"'41ıa 
lik, sade dbütkçe bakımını dan de~iJ: me'lllke. lahana şeker hasta/ıılfına beş bin lira vere. • ........................................... ~ ........ .. 

et için e azanç arın tevazunu ve a • 5 rek satın almak is.- 2''> / k h 
zanç adaleti bakımm.:ıan da müta1ea ean- iyi geliyormuş! ~ yı ocasının apisten Pamuk ipliği fiatları yükseldi 
meje deter bir mes~ledir; filhakika, A· tiyen bir Ameri • çıkmasını bekleyen 
nadolu ortasından buğdayı beş kuruşa a- İngflterede yapılım bazı tecrtlbelerden kalı, bütün arzu • k Son zamanlarda piyasada pamuk ipll

ğ! fiatlarının yükselmesi üzerine alaka " 
darlar tarafından tetkikler yapılmakta" 

San Fran.siskoda bir amele nümayişi dır. Aldığımız malfunata göre parn~ 
esnasında patlıyan bombalan atmak su- ipliği fiatlarının yükselmesi §U sebebl~ 
çile yakalanan. masum olduğu halde 22 den ileri gelmektedir: 

hp faraza Yunanistan sularında 3.5 ku • sonra. bildiğimiz fU mfitevazı lMıananın, lanna rağmen, adınının sukutu ha.lJa/i 
nııa satmak üzere :nilli bütçeden feda • daha doğrusu lAhana suyunun şeker ha.tı· hayvan sahibinm 
tırlık etmelt, memleketin fıat politikası talığına msillin kadar yaradığı Rlaşd- gönlünü yapama • 
lıakımından yanlış ve adaletsiz bir hare- m&Ştır. Bu yeni llhana müstahzaratı, ga- dıın Amerikayı 

ket olur. yet kolay yutulabilecek bir şekilde ha- dönrr.ek mecburiyetinde kalmıştır. sene hapiste yattıktan sonra, nihayet be- Dünya pamuk fiaUan bizim pamuklM 
3 - Bu iki tedbi!" haricinde. bir takım zırlanabllmektedir. Halbuki ensülin an

ilctısadl siyaset tedbirleri diişünenler je cak siringa auretile iatimal olunmaktadır. 
•ardır. Meseli. gümrükleri indirmek, da-
Jıildelti eşya fiatlannı bir anda ucuzlat - 50 b l l k h 
mat. ithalatı ve ihracatı dövizle yap • in ira l ta lisige 
mak ve bu esnada döviz ithalıni artıra - motörü 
cak ikinci derecede bazı yardımcı teıibir • L" ll bir İngiliz k d ı .. 
almak. Bu, bir kelime ile, klering siste- ıverpo u a mı. ngıliz 
nUn.i tamamen yıkmak demek olur. tahlisiye idaresine 150 bin lira değerinde 

Bu da, akibeti çok meçhul bir sergilzeş- bir tahlisiye mot~rtı hediye etmiştir. Bu 
te atılmaktan bqka bir şey değildir. Bü- vesile ile de terefj.ne bflyük şenlikler ya.
tiln. umurlan kmam hesab edilmesi Jm- pılmıftır. 

/ngiliz tacı Okyanusu 
aşacak 

İngiltere kral ve kraliçesi ilkbaharda 
Kanadaya yapacaklan seyahatte, taçlan· 
m da yanlannda götüreceklerdir. Bu su
retle tarihte ilk defa olarak İngili:t tacı 
Atlas Okyanusunu aşacaktır. 

Viskinin tarihçesi 

raet eden, Amerikalı mefhur amele li· nınıza nazaran ucuzdur. Eskiden Alına.O"' 
derlerinden Tom Mun.i. hapisten çıkar ya ve İtalya ile yapılan ticaret anla~ 
çıkmaz; 22 yıldır kendisini engin bir ıa- larında bu memleketlere muayyen ı~ 
bırla bekliyen, ona bakan kanaından bo- lar altında pamuk ihracatı yapıl.mat' 
şanmak için mahkemeye müracaat f't· kararlaştırılmıştı. Halbukı bu mukave * 
miştir. Kansı şöyle demektedir: leler yapıldığı zaman pamuk rekolt~ 

yüksek tahmin edilmiş ve sonralan nrrı!• 
c- Yaşım 61. 1916 danberl, yani koca· dild·~· · b tt k · ih 1i :~-. e ı6ı nıs e e pamu ıst sa mu-• 

mın tevkif edildiği gilndenberl, onu bek- 1-n. 1 şt B . il _..-Aun o amamı ı. u vazıyet zerine eo-· 
!emekteyim. Hapisten kurtulunca artık 1 uklar uk 1 .. "-"'.._ ~ sen az o an pam m ave e bUAu.ı--
rahat edeceğiz. Bütün kederlerimizi unu- 1 ri dahili d hari - d 11 ..,;r,;..+ı --tol 

Bundan altmış sen.~ evvel. Londra ve e n e ce gon er~ ... r. ~ 

tam olmıyan bu tarzda bır oyuna abl
maktaki mahzurlan izaha bile lüzum gör
mtıyoruz. 

renubi İngilterede İskoç viskisinin narrıı tacağız diyordum. Halbuki, §imdi bakı- fiatlarla stok yapılan pamukiar da bit ' 
7 gaşında bir san' at kar anılmız, herkes brandi içerdi. MJster Sa- mz, kocam neler düşiinilyort Beni bu ka- tikten sonra pamuk ipliği imal eden falılf 

muel Grinles isminde bir İngiliz 0 za _ dar seneden sonra yüzilatil bırakmaya rikalar pamuk fiatlannın fazla ilıracal * Parl!in en ileri gelen siiJTealist ta • manlar kraliçe Viktoryanm kızil; evlPn· ~!.::=· =!: ne -:::. ~alblmln yüzünden yükselmesi ilzeriııe ipllt fiatı 
Ben. bu zikrettiğim tarzlarda tek bJr irlerinden ve san'atklrlarmdan 7 yaş • mi§ olan Marki Lorn'un şerefine adlan- tedia Zir &&&&& ~pa .it lr kud- lannı da yiikseltmtılerdir. 

larm.ı..1-: Çinli bir ........ ,.. Parisin d rd,.. Lo . k" . . . ret r. a onu seVtyorum.> ...... ·--·--·-....... ··--...... 
tedbir ile bu derdin halledilebileceğine ucuu. ~~ IOll ı ı5• m vıs ısını pıyasaya çıkann -
tanı olanlarotn değilim. Bence bu dava. moda )rumqlannm desenlerini yap • ca, zevk ehli İngilizle't', artık her yerde, Amele lideri, bu hususta henüz bir teY T A K V 1 M 
ancak, muayyen bir zaman içinde, tedrl- mıştır. San'atkflr çocuk bir Çin diplo. sosyetede, meyhanelerde viski, soda iç • söyliyecek vaziyette olmadıtmı blldlr-
cen. tatbik edilecek bir takım tedbirlerın matının o~ludur. meğe başlamışlardır. miştir. 
bir araya gelmesi suretile halledilebiUr. 

Bu tedbirlerin hepsi de en evvel bir Ra· 
)'leyi göz önünde tutmalıdır: 

cTllrkiyenin ihraç edebilece(fi her nevi 
iptida! madde ve toprak mahsullerinin 
fiatlannı dilnya piy!lsalarında, diğer em-
181I mahsullerle rekabet edebilecek bir 
hadde kadar dilfftrmek.> 
Buğday, arpa. pamuk, fındık. tütün, kö

mür, krom. bakır, hülba, Türkiye, ne 
ftıraç edebilirse bunlann fiatlan tedrt • 
cen. dünya piyasalarındaki rakib madde
ı.ı.. ~re ucuzlamahdır. l'akaı. bunu ya-

(bnatnı JO uncu 1111/fadaJ 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Memurlara verilecek harcırahlar hakkmd:ı yeni bir k:ı

nun projesi haz:rıandı, şimdi Millet Meclisinin kürsüsün -
dedir. yeni mE-C:iia seçilip toplandığı zama:ı müzakere edi
lecektr. 
cAlınan malUmata göre yeni proje ayne.1 kabul e .ıi!ecek 

o!ursa memleketı::ı içinde veya dışında to;Jlanacak b<.>yr.ı-J. 

milel kongrelere göndereceğimiz murahhas!ara verilecek 
harcırah günde ibnderilecek murahhasın !:alısın ı ve mev -

iSTER iNAN, 

kilne göre 30 ile 60 lira arasında tahavvtll edecektır. Bu 
mikrlar çok mudur. az mı? Verilecek cevab temsil va • 
zifesinin memleket içinde, yahud dı§lllda yapıldığına göre 
scğişebilir. F'akat mutedil görülle bile vaziyet gene mem
nuniyeti rnucibdir, çünkü yakın bir zamanda harice giden
lc·r için verilen harcırah bu mikdann bir mislinden de faz
laydı, günde 50 il.e 150 lira arasında deltflıorclu.• 

iSTER iNANMA! 

-J.•MÜa•ıı• 
27 
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9 Şubat 

• 
lngiltere F ranko ile 
anlaşmak üzere ! 

Cümhuriyetçilerin elindeki Minork adasını ltalyanın 
zaptedeceği endişesi İngiltereyi bilhassa işgal ediyor, 

adaya bir İngiliz kruvazörü gitti 

Londra 8 {Hususi) - Kabine, bu sa- gösterdiği hususunda teminat almıştır. 
bah başvekil Çemberlayn'in riyaseti Binaenaleyh, bütün İngiliz - İtalyan 
altında haftalık mutad t<>plantısını yap konuşmalarında müteaddid defalar te
rnıştır. Toplantıda, bilhassa İspanya me yid olunduğu üzere İtalyan gönü11üle • 
llelesi üzerindP görüşülmüş ve bu hu - ri General Frankonun askeri zaferin • 
8U.Sta hariciye nezaretine gelen iki ra· den sonra tamamile çekileceklerdir. 
Por tetkik edilmistir. Minork adası meselesi 

i
. Bl! raporlardan· biT tanesi, nasyona -
ıst Ispanyol makamlarının telakkileri Londra 8 ( A.A.) - İspanyol cüm -
lıakkında hariciye nezareti Garbi Av • hurlyctcilerinin elinde bulunmakta o • 
m-?pa Şefi Mounseyin raporudur. Bu te lan Minorque adası meselesi, bahri me 
1akkiler, dün akşam Frankonun Lon - hafili şiddetle alakadar etmektedir. 
dradaki ajanı Dük de Albe tarafından Bu mehafil, İtalyanların Minorque 
~ounseye Ui'Un uzadıya anlatılmıştır. adasına yer1eşmemelerine büyük bire-

İk:nci rapor da. İngiliz maslahatgü - hemmiyet atfetmektedirler. Maamafih 
2ar1 Stephan~on'un dün akşam Delva • ayni mehafil, bu adanın ecne'bi unsur • 
~o iJe yaptığı görüşmeler hakkında lannın girmemesi hakkında General 
reroignandan gönderdiği rapordur. Franko tı:ırafından teminat verilmesi 

:Negrinin sulh şartlan üç tanedir: Ya şartile Frnnkistlerln bu adayı işgal et ' 
banrıfann İspanyadan dışarı çıkması, melerinde bir mahzur görmemektedir· 
lethiş ve mukabele bilmisil yapılma - ler. 
tna~· ulebi-;1t yapılması. Öğrenildiğine göre İngiltere hariciye 
b H:.lrbin nihayetlcnmesini: müteakib nezareti ile Burgos. Paris ve Cümhu • 
:ll'"n derhı-11 yabancılann geri gönde- riyetçi İspanyol hükt"unetlerl arasında 

t'ılrrı0si bahsinde hemfikir olan Fran • bu mesele hakkında esasen müzakere • 
~o, bu teminatı, Diik de Albe vasıta - lere girişi1mi~ olup bu müzakerelerin 
ııııe veniden Londra hükftmeti nezdin , neticelenmesi takdirinde İngiltere, 
tle te\·id ~ylemiştir. Tethiş ve muka • Frankist kıtaatın adaya nakli için bir 
beıe bilmisiJ harekatı hakkında temin İngiliz harb gc."llisini Fral\konun em • 
ıolunduğuna göre, Franko, siyast değil rine Amade kılmağa hazırdır. 

SON POSTA 

Tayyareler 2320 den 
5500 e, federal ordu 
mevcudü 40 binden 205 

bine çıkarılacak 

Vaşington 8 - Meb'uı:an meclisinin 
ordu encümeni milli müdafaaya aid Ruz. 
velt tarafından teklif edilen kanun pro -
jesini dün tasvib etmiştir. Pıoje 376 

milyon dolarlık bir kredi derpiş etmek • 
tedir. Bunun 300 milyonu ordu tayya -
relerinin mikdannı 2320 den 5500 e ibl&.ğ 
için ve otuz iki buçuk milyon dolan ise 

Paris 8 (Hususi) - Strazburg beledi· 
ye meclisi azası ve Alsas muhtariyet par
tisi şeflerinden Roos'un tevkifinden baş
ka, bugün ayni partiye mensub üç kişi 

daha tevkif edilmiştir. 
Bunlardan birinin sık sık Almanyay:ı 

gidip geldiği tesbit ediimıştir. 

Sayfa 1 

a 

O 
ç ve dış siyasi vaziyeti oldukça gara. 
bet arzeden orta Avrupa memleketle

rinden biri de Macaristandır. Uzun za • 
man muhtelif temayüllerin tesiri altında 
kalan Macaristan son aylar içinde 
Berlin - Roma mihverine iltihak etti. Bu 
yüzden Sovyet Rusya ile siyasi rnünase-

K · • Ü h d betleri kesildi. O suretle ki Macaristan om r avzasın a Sovyet Rusyada şimdilik Japonya mari· 

a ' 1 e s lı e ek fetile temsil olunuyor. Sovyet Rusya me-me ey ıca j\ y m nafiini Macaristanda müdafaa edecek · ı w b ı d olan devlet ise henüz taayyün etmiş de-
Verı m~ge aş :n 1 ğildir. Berlin - Roma mihverine iltihak 

1 eden ve bu iltihakile dahilde müfrit bir 
Zonguldak (Hususi) - Milli Şef smet 

sağcı siyasete yol açan Macaristan, bu 
İnönünün kömür havzasında yaptığı son hattı hareketine rağmen nasyonal sos • 
tetkik seyahatinde ameleye sıcak yemek yalizmden itina ile uzak bulunmıya ça
yedirilmesi için verdiği direktifler yeri- lışıyor. Fakat bu vadide aldığı tedbirle • 
ne getirilmiş ve muhtelif şirket ve mü • 

kadar arttırılmasını ve Panama kanalı esseselere mensub amele sıcak yemek ye-

hususi sanayii harb levazımı istihsaline 
sevkedecek cterbiyetkar siparişler. için
dir. Proje bundan başka federal ordu 
mevcudunun 40 binden takriben 205 b!ne rin kafi gelmediğim görmüş, şimdi, bü

tün Macar topraklarında örfi idare ilan 
edilmiştir. Bu idarentn ilanına selıeb her 
nevi tedhiş hareketine mani olmak mev
cud nizamı bozacak hareketler; önlemek 

müdafaasının takviyesi iç~n zaruri vasıta meğe başlamışlardır. 
lann teminini ihtiva etmektedir. Bu 552 

milyon dolarlık cRuzveltin milli müda - Muhtemel bir harbde Londranın 
faa hususi programııt na aid kanun pro • 
jelerinin ilkidir. müdafaası 

ve siyasi toplantıların önüne geçmek, hu
susi eşhas üzerinde tazyık yapılmasını 

Veni Rumen kabinesi 
bir beyann me neşreJti 

Londra 8 (A.A.) - Harbıye nazırı Hore menetmektir. Macar hükılmetL.'li örft 
Balisha Londranın müdafaasının en bü- idare ilanına icbar eden en son hadise ;se 
yük itinalarla hazırlandığını dün bild;r. Budapeşte musevi sinagonuna karşı ya
miştir. İki yeni alay Londrada daimi su- ı pılan tecavüzdür. Bundan başka Peşt~de 
rette kalacaktır. çıkan nasyonal sosyalistlerin tercümanı 

Eyl'Cll ayındaki buhrandan sonra İn - efkarı gazete kapatıldığı gibı, Macar 
giliz payitahtının müdafaası hazırlıkla- nr.syonal sosyalist partisinin ltığvı hak • 

kında da bazı tasavvurlar beslendiği ha-
rını tenkid eden ve 100 toptan bahsede!l b .1 k d B 

er verı me te ir. ir taraftan Berlin -
gazeteler şimdi Londranın, hava hücum· Roma mihverine iltihak ederek harici si-~kat yalnız adi cürümlerden suçlu o • Londra s ( A.A.) - İngiliz s.~yasi m~-

an ıarı mahkemeye vermeği kabul ede- hafilinden aiman malfunata ~ore, İngı· 
~ek1 ir. Franko, yalnız plebisiti kat'iyen liz .. Devonshire• kruvazörü Minork a • 
tecld()vlemektedir. dasınm merkezi olan Portmahon lima· 

l&rına karşı koymak için en yeni tipte yasette faşist devletlerle teşriki mesaili 
Bükreş 8 (A.A.) _ Rador ajansı, ge • 400 topa malik olduğunu tebarüz ettir • kabul eden Macanstanın iç siyasada fa-

çenlerde teş~kkül etmiş olan Romanya mektedir. şist tesirlerden azade kalmıya çalışması 

Romanya, Tuna havzası ve 
E a kanlardaki dostlarile 

ittif aklan na sadık kalacak 

Bazı hükumet mahfeUerine göre, mü nına g~lmiştir. Bu kruvazör daha bu • 
take~eler umumiyetle sanıldığından gün veya y~nn adadan aynlacaktır. Ne 
Çok daha ile,.leıniş bulunmaktadır. Maa reye gideceği de bilinmiyor. 

kabinesinin memlekete hitaben bir be • telüi kabil oimıyan iki zıd hattı hareket-
Ecnebi tebaası Yahudiler tir. Macaristan için Yugoslavyada oldu-

";afih bu n;kbin düşünceler henüz le • Ancak İngiltercnin, Cümhuriyetçi • 
tid ~dilmenıektedir. lerin elinde bulunan mezkur adaya kar 

İtalyan gönüllüleri meselesi sı Frankocular tarafından hücum edil-
İspanyadaki İtalyan kuvvetlerinin ~esine mani olmak için iki taraf ara • 

lncak siyasi zaferden sonra çekileceği- sında tavassutta bulunduğu ve bir İn • 
~e dair Gayda'nın makalesi üzerine giliz harb gemisinin bu adaya bir Fran 
a ont Cianonun nazarı dikkatini celbe- ko delegesi göt~ireceği hakkındaki şa· 
~n İngilte::-eııin Roma büyük elçisi yialarla şimdi lngiliz kruvazörünün o-

rd Perth, mezkCtr makalenin münha raya gitmiş olması arasında bir müna • 
rıu-an makale sahibinin noktai nazannı sebet görülmektedir. 

Ekrem König'in Londrada 
olduğu haber alındı 

V anındaki kızıl saçlı genç kadının da fotoğrafı 

yanname neşretmiş olduğunu haber ver
mektedir. Bu beyannamede ezcümle şöy
le denilmektedir: 

cRomanya, beynelmilel hayatın şeni • 
yetlerini, derslerini ve eski ve sadakatli 
dostluklarını hesaba katmak suretile sulh 
siyasetine devam etmektedir. Romanya, 
şarki Avrupa, Tuna havzası ve Balkan -
lardaki dostları ile mevcud ittifaklarına 
olan imanında sebat edecektir. Romanya, 
Macaristan ile daha mükemmel bir anlaş· 
ma yapmağa gayret etmektedir. 

Romanya, Bulgaristan ile itimad esa • 
sına müstcnid münasebetler tesisine ça • 
lışmaktadır. Romanya, Sovyet Rusya ile 
muslihane ve iyi komşuluk münasebetle-
rini muhafaza etmek emelindedir.> 

158 Halkevi daha 
aç,hyor teksir edilerek Avrupa zabıtasına gönderilecek 

lı"llugünlerde An.karada silah kaçakçı- , lacak ki, bu 'bayan ':kocasından aynla • 
b~ı .~avası başlamak üzeredir. Fakat rak Ekrem König'le birlikte Fransa • Ankara 8 (Hususi) - Önümüzdeki Pn· 
tı güne kadar bu işde en mühim rolü dan ayrılarak fngiltereye geçmiştir. zar günü yurdumuzda 158 Halkevi daha 

~nıış bulunan Ekrem König'in ya- Ekrem König'in izini bulmak için 
bu ~nınası için yapılan bütün teşeb • bu kadımn İstanbuldaki ailesine müra 
~ ser akim kalmış, Fransada bulundu- caat edilerek Lond.radan yolladığı 
a~1 kuvvetle tahmin edilen maznunun rnektubların zabıtaya verilmesi iste -
ba. . ay evvel Fransız hududlarından nilmiştir. Bu talebin müsbet bir neti -
~ce çıktığı tesbit edilmiştir. ceye vardığı hakkında kat'i bir malU • 

lli .~ vaziyet karşısında Ek.rem Kö • mat elde edilememekle beraber Ekrem 
"eg ın fotografı teksir edilerek Avrupa König'in yakalanmasını kolaylaştırmak 
tön~lllerikaya gönderilmiştir. Ekrem için, onun refakatinde bulunduğu söy
~aınıg hakkında resmi araştırmalar de- lenilen bu kadının da elde edilen fo -
t.111d ed~rken son günlerde onun ya - tog-raflan teksir edilmiş ve evvelce 
~ a kızıl saçlı, genç ve güzel bir ka- Ekrem Köni!!'in resimlerinin gönde • 
~t'1~~duğu halde Lorxi!rada yaşadığı rildiği memle.'i{etler zabıtasına yollan. -
· l...ınıştir. l!:k mışt·r. 
<l.ını reın Rönig'in refakatindeki ka - Bu haber tahakkuk ettiğ'i takdirde 

açılacaktır. Bu münasebeti~ ayni glin 
Başvekil ve Parti Genel Başkan vekıJi 
doktor Refik Saydam Halkevinde bir nu
tuk söyliyecektir. 

---------
Alm anyada 
1906 - 1907 iller 
Ta lime çağırıldılar 
Berlin 8 (A.A.) - Ordunun yüksek 

kumanda heyeti, §imdiye ktıdar askeri 
:mükellefiyetlerden kurtulnıuJ olan Avus 
turyada doğmuş bulunanlar da dahil ol
duğu halde 1906-1907 de doğmuş k'mse
lC'ri bir devre için talime davet etmiştir. 
Bu devre, 28 Marttan 31 Mayısa kadar 

~a~ beraber lüks bir hayat geçirdiği. Ekrem König'in de ergec vakalanarak 
taçı ızea ve İngilizce 'bilen bu kızıl Türk zabıtasına teslim edileceği ve 'bu 
&ıer·1 ~~ç kadının da bir Türk olduğu suretle silah kaçakçılığı işinde belli 

ı SllrüJm .. t.. devam edecektir. 
13· uş ur. başlı rolü oynadığı muhakkak görülen ----------------

~lln~t sabah gazetesinin yazdığına ~öre bu adamm da sorguya çekilerek hadi-
~g'· nıuttali olan zabıta, Ekrem Kö - senin mahiyetinin etraflıca avdınlat»
lt.ın~n Yanındaki kadının hüviyeti hak- lacağı muhakkak görülmektedir. 

ı············· ········· · ·· · ···· ······ ·· ······ ······· ··· ····'lııı. 

Hırsızlık ansikloped isi1 
taııb~ tahkikata girişmiş ve ibunun, İs-
ltııı lnw tanınmış ailelerinden birinin Kaym biraderini yarı canh ~ireç Türkiyede ve dünyadaki hırsı:r.-

Q,, : ~gu neticesine varmıştır. d b" ~ ·ı ld l l ,- .. r t kuyusun a yakan ı r atı ası 1 ık arın nevileri, me~hur hır•ız • 
liuıun s anbulda oturan bir zatla evli -ı b larla yankesiciler, bunlara karşı 
~-- b 

1 
u kadın, kocasile bhlikte Pa- Trabzon 8 (A.A.) - Kayın birade - k 1 ·"' U u orunma çare eri 

~. nurken Ekrem König'le ta • rini balta ıle yaralayıp yarı cnnl kireç 
~~uş ve ?T~1armda bir münasebet kuyusunda yakr.n Oflu Mehn ed hak - [Bu ~ayanı dikkat yazı serisine bu-

~tı tn:tınıştır. kındaki idam hükmü bu gece Belediye i gün 9 uncu sayfamızda başladık.] 
unasebet bir hayli ilerlemiş o- , meydanında yerine getiribniştir. \. ........................................................ ,, 

B 1 · d k 1 1 ğu gibi harici münasebatında umumt 
U garıstan an ÇI arı ıyor ar dostluk esaslarını gözeterek hareket et-

Sofya 8 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil • mek mümkün görünen bır vaziyetti. Bu 
diriyor: vaziyetten inhiraf ettikten sonra dahilde 

Polis 6000 den fazla ecnebi tebaası Ya- daha ziyade şiddet kesbeden, nasyonal 
sosyalist propagandasına karşı bır takım 

hudiye ikamet tezkerelerinin ancak iki 
hnfta temdid edilebileceğinı ihtar etmış
tir. 

Filistin Arab ları ile an laşma 
yap ı lamıyo r 

muvakkat tedbirlerle karşı gelmenin ko
lay olmıyacağını elbette ki anlamıya baş
lamıştır. Bu sebebden ötürü !mredi ka • 
binesinin vaziyeti oldukça sıkıntılıdı::-. 
Macaristan, şimdi, 4 kendi kendine siyasi 
bir muhasebe yapmakla meşguldür. Eğer 
bu muhasebe neticesinde nasyonal sos • 

Londra 8 (A.A.) - Maıcoln Macdonald yalizme kaçmadan dahilde mutedil bir 
mutedil denilen Filistin Arablan mü • iç siyasa takib edip müvazene kurabilir
messillcrile, kendilerinin konferansa iş • se, değme memleketin tahakkuk ettire • 
tirakleri mevzuu üzerinde, dün akşam miyeceği bir mucize yaratmış clacakt1r. 
yeni bir mülakatta bulunmuştur. Hiç bir Bu sebebledir ki Macaristanın dahilt ah • 

. vali, orta Avrupa işlerıne ehemını'yet 
netıceyc varılmaksızın saat 23 de kesilen • .. . ve-

- .. ren butun memleketlerın yakın dıkkatinl 
konuşmalara bugun oğleden sonra tekrar celbedivor ve alakalı bekl l - eme erıne se • 
başlanmıştır. beb oluyor. - SeHm RagıtJ Emeç 
.......................................................... ·-·······························································-

Sabahtan sabaha: 

Paravan yıkıldı 
Büyük Harbe girmediğinin ırukadder cezası olacak. Ispanya iki yıl kendJ 

kendisile harbetti. ~aranfil bahçeleı i kafa taslarile doldu. Kırmızı şallı boğa 
güreşçileri birbirlerıle vuruştular. Parmakları kastinetli Karm~nler bile kılıç 
kullandılar. Çiçeıt, musikı ve dans memleketi İspanya kan ve ateş içinı:Ia 

yandı, yıkıldı. harab oldu. Başında znfer çelenkleri ile bıı haroıbeler üzerinde 
düşmanlarının ölüm raşelerini seyreden galib kuman::1an mağrur olmakta 
haklıdır. Çünkü tarih kılıcın hakkını hiç bir zaman irJtAr etmemiştir, 

Fakat İspanya kurtulmuş mudur? 
Fransa cümhurreisi muhterem bir adamdır, §efkatli bir babadır, temiz bir 

Fransızdır. Geçen gün dünyanın vaziyetinden bahsederken dedı kı: 

c- Şimdiye kadar hak kanunu )'Ürüyordu. Faşist devletler bunun yerine bir 
kuvvet kanunu kovmarl: istiyorlar. Adalet ve hak namına kuvvete gene kuv
vetle karşı koymağ..ı mecburuz.> 

1870 de Alman orduları Fransaya yayılırken Bismark ta bunun aksini id· 
dia etmiş: 

- Hak, kuvvettir! diye bağınmştı. 
Ferdlerden milletlere kadar hasmını yere seren hangi kuvvet hakkı inkdr 

etti? Her galib. hakkın timsali olduğunu iddia eder. Fakat her galebe yeni 
bir hak yaratır. İlk insandan bugüne adar devam eden mücadelenin hareket 
noktası budur. 

Fransa cümhurre'sinin bahsettiği hak kanunu Avrupayı yalnız kuvvetlilere 
maleden kanun de/til miydi" 

Her gal b h1kkı knlknr. diye kullanmış ve her mağlUb hakkını almak iç'n 
kuvvetlenm·ye çaıı~mışhr. 
İspanyada çarpışan yabancı kuvvetler hangi hak için kan döktüklerini iddia 

edebilirler? 
Partiyi kaybeden taraf bır paravangibi yıkıldı. Fakat asıl facıa kahraman • 

ları henüz ayaktadll'lar. Bilrhan. Cahid 



' la SON POST~ 

Denizbanktaki 
tetkikat bitti 

luı.t • 

Kadıköy ve Beyoğlunda birer mıntaka hali açılarak 
ve müstahsile muhtaç bulunduğu 

Den.lzbankta tetkik ve teftiıler yap - Memleketimizde veteriner işleri, beslenen hayvanlar, bilahare köy!ere 
makta olan müfettiıler talışmalanna. de- muntazam bir ıekilde ilerlemekte ve taksım edilmektedir. Köylerde damız• 
vam etmektedirler. Müfettitler Satie çok iyi neticeler alınmaktadır. Her se. lık olarak kullanılan boz ırk boğalar" 
binuı ifi etrafındaki tetkiklerini bitir • ne Mart, Nisan ve Mayıs aylannda tet· dan büyük faydalar temin edilmekte • 
mişler ve raporlannı tktısad Vekllefüıe kikat yapmak üzere, Trakya ve Ana • dir. kredi temin edilerek ucuzluk teminine çalışılacak 

. " . . . M" göndermişlerdir. Binanın nafiaca alın • dolu mıntakalarına giden ilınl heyet • Baytarlar bu üçer aylık seyahatıed 
t t:dat ~ilde -yyar satıcılık orta • taka hallerı vucude getırılecektır. us • .. t ı b d h" M rt · t"dal ' P,. feıı. .... • . d ması ııı ktısad ve Nafia VekAletleri au- er, u sene a ı a ayı ıp ı arın- esnasında avncn muhtelif mıntakalar • 

dan kalktıktlll .onra kenar semtlere seb- tahsil bilhassa kabzımallardan zıya • • da tad h t . k k1 d · . '.. . . . . sında halledilecektir. İngiltereye 11 va • mu seya a c çı aca ar ır. da vukua gel~n hayvan hastalıklari!• 
R " meyva nakliyatı güçleşmiştir, hal- sıle muştekıdır. Mahsul .. yetış~ırme z:ı - pur ıipariıi etrafındaki tetkikler de biti· Bu heyetler afalannın hayvanları • de esaslı 8Urette meşgul olmaktadır • 
de ı k bzımallar beledıyeye mü- manlannda borçlanan mustahs~ı. satış es- · tl · ·· rin.d t t 

ça lf&n 8 
. rilmiştir. Denizbankın diğer muamelAtı ü mızın en son vazıye en uze e e • lar. Bilhassa şarbon hastalığı için bet 

teaddf.d müracaatlar yapmış. eyyar satı- nasında hattı hareketinı kabzımala uy • kikat ü-;n '""""mleket dahı"lı"nde yapmak- 1 d 1 ze · d ki t tk:'-I b ·· ı d b·ı· ·ı ·T-· un;; sene muayyen zaman ar a aşı ar ya • -' ı..,. tekrar lad~inl ~emı•lerdtr. Vali durmaktadır. Kabzımal, sebze ve meyva- rın e e lA er ugun er e 1 ırı e • ta ldukl h h tl d nnlr •• 
uuı15~ :r • cekı· o arı n seya a er en ..,v.n mus. pılmaktadır 
Te Belediye Reisi L11tfl Kırdar bu flkA. - 'ları istediği fiat üzerinden satabılmekte, ır. bet ııeticeler elde edilmektedir. · 
,etlerle yakından mefgul olmuş, muhte1ff müstahsilden satış için ayrıc:-a komisyım Trakya ve Anadolu rnıntakalarında SPnenin her üç ayı, yapılan bu se • 
tıetkıikler yaptırmıştır. Bugünkü şekli!e almaktadır. Mahsul yetiştırme zamanın. İn•ııisarlar Ve'-ilİ dolaşan baytarlarımız, her köye uğn • yah:ıtten dönen baytarların verecek " 
kenar semtlere sebze ve meyva nakliyatı da paraya ihtiyacı olan müstahsil, mec- yarak hayvanların muhtelif durumları leri rapora göre bir istatistik tanzim e-
gftçleşmif olduğundan fiatlar pahalıbış • hurt olarak kabzımala borçlanmaktadır. dun An!<aradan geldi üzerinde meşgul olmaktadırlar. Bu me- dilmekte, .. bnn~a umu~t hayvan du -
mıt. perakende flatlarla toptan fiatlar Belediye müstahsile para temin etmek yanda, damızhğa "1.ver!şU olınıymı rumu gosterılmekt~r. Bu me " 
erumda büyük bir fark ba, göstermiştir. için başka çareler bulacak, bu suretle Gümrük ve İnhi11rlar Vekili Ali RAnl hayvanlar burulmakte ve ayrı<"& boz yanda, eygır VP bogalardan ne mik-
Yapılan tetkiklerden ıonra seyyar ıa • malını satış esnasında serbest kalmuı- Tarhan, dün sabah ekspresle Ankara • ırk boğalardHn doğan yavruların mev· tar ~avro alındığı da tesbit edil_;reİ 

tıcılılm tekrar iadesine Hizum görülme- nı temine çalışacaktır. dan ıehrimize gelmiştir. İnhısarlar Ve - eudü tesbit edilmektedir. Birinci de • vetenn.er işleri umum müdül"lüğün' 
mektedlr. İstanbul belediyeı! perakende Belediye mıntaka hallerinde esnafa U· kili Haydarpaşa istasyorıunda gümrük ve recede görillen boz ırk boğalan t.e, göndenlmektedir. 
flatlarla toptan flatlar arasındaki farkı cuzca kiralanabilecek yerler yapacak, inhisarlar erkanı tarafından karşılan • k~y veya husust idare büt.çesinin tah· Her yıl, on beş Nisanda, memleketliı 
ualtmak, halka ucuz sebze vı meyva merkez halinden 'buralara kadar sebze ve mıştır. Vekil Haydarpaşadan doğruca ıisatile satın alınarak Silivrldekl bo • mizin 1 O muhtelif mıntakasında oıınali 
Jed.!rmek için batlta tedbirlere bq vu· meyvayı ucuzca nülettirecektir. Bu ted- inhisarlar idaresine gelerek tetkiklere ğa deposuna gönderilmektedir. üzere açılan hayvan sergilerinin bu d' 
ncaktır. birlerin meyva ve sebzelerin ucuzlama • başlamış. muhtelif işler hakkında İnhi· Bir buçuk, i'ki yaşına kadar bu de • ne dahi muayyen zamanında açılma81 
Şimdtkt hal, merkez hali olarak knla • sında amil olacağı muhakkak ziirülmek· sarlar Umum müdürü Mithat Yenelden poda, muntazam şerait altında bakılıp takarrür etmiştir. 

eak. Kadıköy, Beyoğlu semtlerinde mın- tedir. izahat almıştır. 

Cenlz işleri: 
Vali ve Belediye Reisi Lt1tfl Kırdar öğ- ~-· 

leden ıonra İnhisarlar Umum Müdürlü • 
ğüne gelerek Vekili ziyaret etmiştir. 

Birkaç r o ' Daha YALNIZ İ P E K'te ~ 
Jllte/errllt ı 

Tramvay amelesinin teıvDn aı.r.dı~ı liman kc.ml~y ru ''"n de I' 1 
Nafia Veklletlne devredilecek top[z ntı yertı 

lına Karadenizde in~a edilecek olan bil -
Bu ay sonuna kadar nihayet bu -

1 
tramvay ve yük limanın Ereğli veya Çatalağzı li · 

• kararlaştınJ:m1ş = ve teslim fa • manlanndan hangisinde yapı1rnasının 
tOnel ıpirketlerinin muvafık olacağın1 tetkik etmekte olan 
alı.,etf devam etmektedir. 'K:888· ~nka komisyon, dün de öğleden evvel ve öğ
'ft depô mevcudlanmn tesbiti netıce • leden sonra Deniz Ticareti Müdürlü • 
tenmek (lzeredir. ğünde toplaııarak çalışmalanna devam 

İRh.'isarlar Vekili ıehrimizde bir kaç 
gün kalarak gümrük ve inhısarlar idare
lerinde muhtelif tetkiklerd-ı bulunacak
tır. 

Vali LOtfi Kırdar 
emniyet mudurluğunde Şimdiye kadar J•pmn filmleria en ,ezeli 

Tramvay amelesinin, şh1tet zama • etmiştır. Kom~yon yann ~ya Cumar
nmda mevcud olan teavün w tasamıf tesi günü çalışmalarını bitirecek, ra • 
.-ndılmm ela btltiln mevrduatUe birlı"lc· porunu Vekile!e gönderecektir. 

Valf ve Belediye Reisi Lt1tfi Kırdar 
~n~led~soonEm~y~Mü~rlilPM ~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-.~~~~~~~~~ 
gelerek bir müddet Emniyet Müdürü Sad Arzuyu umumi uzenne 

te Nafıaya devir ye teslimi tekaniir 
.tmiftlr. Sandık, eakl tek1ini tamamen Gümrllklertle: 
muhafaza edecektir. . 

ri Aka ile ıgörüşmü' ve müdüriyetin bü • ş 1 K 
tün fUbelerini gezerek tetkikler yapmış
tır. 

sinemada 
De 1 .... ld loNa ..tthnam f On t•• gOmrDk ldareal llClvPdl lyor Valf ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, 

n QO "'" n Güınrtık ve İnhisarlar Vekaleti Ağ • bu hu.msta kendisile görü§en gazetecile-
Dftn btr gazet.!, Denizbank vapurla • va, Sile, Edeköy, Malkoçlar, Çalıdere, re: 

Memlek~Un en çok •ndlll TORKÇE 8ÔZL0, ARABCA ŞARKIU 

AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
mıa ,.esıl fon takıldtktan mnra, eski Midye, Enez, Gelibolu, Kefken, Up • 
~m ortasında ay • yıtdız bu seki, Erdek, Marmara, Karabiga, Ta -
bman fkt çapadan mt1teşe1ddl f<>m.ınun vaklı ~ Kanıefl'bey gümrük idareleri· 
YUDll!t ftrmalanndan bJıine utııdılı • ni is olmadığından, Mart ayı başından 

filmi deTam ediyor. 
c- Şimdiye kadar Polis Müdüriyetine ----------------------------

111 yaz:m1Ştı. itibaren IUvetmeRe karar vermiş ve 
· nk h fil·-.ı- ·~·M keyfiveti alAkndarlara bildirmiştir. Denizba me a luıueu u15a ... uul5a • • 

gelememiş idim. Bugün, bu maksadla zi. 
yarette bulundum. He: yeri temiz ve gü
zel buldum. Bina, en muntazam resmi hır 
dairemiz binasıdır. Bütün dairelerimizi 
bu derecei mülremmeliyete getirebilsek.~ 

Demiftir. 
m1ze gere, bn haber yanlııfbr. Eski J)e.. lntihab tefti• heyeti tcp'ardı 
afzyoflen fOl'!U hiç btr rntieılıMmeye sa.. İntihab teftiş heyeti dün de toplan • Denizde bu'unan kadın ceaedlnln 
tlhn1• ~dtr ve esasen bu fon bey • mış, kazalardan gelen intibah defter - hrviyetl .anı,.,,,, ı 
nelmflel fn~z I.oytdine t.etl ettiril. 1.erlni E!'fSıden geçirmiştir. Tetkikat Cu· Dün, Yenikapıda Çakır Mehmedin 
ad' de &fı1dtr. martesi akşamına kadar ikmal edfle • gazinosu altınd:ı bir kadın cesedinin 

lettmllk bedeH ... ı &denecek cektir. Bu suretle İltanbulun katı nü • bulunduğunu yazmıştık. Zabıta tahki • 
Be~ hıttmllk edeceği btnalan fusu da mevdana ~kmış bulunacak ve katında bu cesedin, Ulelide Şair Fik • 

bfr sene f~nde satın almış buhm.acak· çıkacak meb'm adedi anlaşılacaktır. ret sokağuıd11 oturan 1322 doğumlu 
trr. 1'1:r çıt>\t bfnalann istimllklert mu • Be, yDa seyy2h cellyor FatmA Zekiyeye aid olduğu anlaşılmış-
•,-,.en mOddct zarfında, tamaml&nm1' Kont Disava vapuru Şubatın 19 un. tır. Kadının knlaen denize düşüp öl • 
otmacfılmdan tfklyet edilıne4rtedlr. Va da beş yfiz teyyahla limanımıza gele • düğü anlaşılmıştır. 
a "V'8 Belediye M8I Lfttfi Xırdar 1939 cektir. Mevsimin ilk seyyah kafilesi HaskByde bir duvar yıkıldı 
~ eski lltfmllk becWJeı1nl ö • için beledi~ turimı şubeat. müdürlüğü 
~ miktarda tabslut koydura • llzım gelen hazırlıkları tamamlamıt • Hasköyde Eskici sokağında Hatice • 
caktD. tır. nln evinin arkasındaki k!rgir duvar 

Don toplanan esnaf cemiyetleri 

A~akka~ top! aa.tı Jwı~tıda 

~gacdar ve Ayallibunlar IUlfyet. teWk etm1f1er .,. ,.t SdaN ~ tnu-
1.ı 11mumt heyetleri dün JJmiııantl Halk- habl Jllpmlllerdu. S. iki temi1'8tbl de 
eviDdıl ayakkabıcılar kooperatifinde top- ulr.i .._,. heyetıt ...ıanadaa 7mundan 
lan•.& bir yıllık çalıfmA ve heaabları fM1uı ,_kim MQlkritaJaNV 

yıkılmıt ve kalan kısmı da çatlamıştır. 
Ev tahliye ettirilmlftir. Nüfusca zayi • 
at yoktur. -... ·······-·----·-·-··-··---·-·--·---

fEHIR TiYATROSU 
Tepeltllf' Dram 
•lr..- s. 20.'° 

Bir MiAfir Geldi 
letıwaı eadde.I Komecll 

Alqam S. 20.'° 
Y•nllfhkl•r Komedyaaı 

HALK OPl!:REJj 
e. altf•m ' ele .. ıeıı operot 

MODERN KIZLAR 
Yua11 : Malıımud YM&ri 

Pek 7aloıada Maoar yıldıalan 
Yaaı w blyülr bale ı..,eti 

TURAN 
TIYAT· 
RO&U 
Bu.q.. 

lrtı.tnl Sadi 
Tekw 

arlııecbtları 
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• Sayfa s 

Konyada eski ve tarihi 
eserler tamir ediliyor 

Biga belediyesi 
radyo neşriyatını 
nasıl meneder1 

Adanada okul mevcudu 
ihtiyacı karşılamıyor 

Köylerde okuma çağında olanların yüzde yirmisi 
şehirde yüzde altmış albsı okuyabiliyor 

Ayrıca 150 bin lira sarfile Konyada İrfaniye çarşı~mda 
bir as i l~a•yo ve t- a l'lam yaptırılacak 

ld I<on~a, (Hususi) - Şehri~lz ~vkaf 
~resı şehir ve kıızalar dahılındek:. va

akar ve arsalar üzerinde tetkıkler 
~Pllıağa .. başlamıştır. Bu a_:ada ~onyada 

Blgadan yazılıyor: Belediye dükkln -
farda hoparlör ile radyo ve plat ça -
:iınmnsını menetmiş ve hoparlör koyan 
radyu Ucarethanel 1ı ' hakkında taki
bat yapmağa b~lamıştır. 

Şahıs uzerinde kalmış boyle bır takım 
~sa \re akar bulunmuştu!". 20 tanesi is
tu-dad edilerek 17 bin liraya sattırılmış· 
) · Bu Para Evkaf Bank~ı serrnaye3ine 
..... ~dırn olmak üzere Ankaraya gönder!l· 
"llŞtir. 

) biğer taraftan arsası F;vkafın olan ev 
esair b" . . d l ğ b ınalann kıraıan a top anma a 

IU.~larnıştır. Geçen ayın sonuna kadar bu 
tvr:tıe toplanan 15 bin lira da Ankaraya, 

Soaf B~nkasına gönderilmiştir. 
\aıı n g\lnlerde sond'ijlarla meydana çı
k,fala~ maden kömürlerinin yerleri Ev
So() ~d olduğundan buralardan da gene 
'h bın lira alınank Evkaf Bankasına 
~lrnıştır. Bu paralardan bir kısrnilE> di! 
l'ııı taka mıntaka Evkaf binalarının ima-
~1~alışılacaktır. 

l>ılac ayet. makamile Evkaf ~rasında ya-, 
da1tı ak hır anlaşma ile Irfanıye çarşısın
ı~ b~ıra. dükkanları yıktırarak yerine 
!tıa ın lıra ııarfile bir asri banyo ve h::
lto tn Yapmak tasavvurunciadırlar. Ç:inkü 
e.1 ~Yadaki türbe, mahkeme, Ahmedefen
de e Sultan hamamlan he:rr köhne, her.ı 
ltıa=~hate muzır bir haldedir. Asri ha
% arın inşasile Konya temiz su ile te
tır. Yerde yıkanmağ:.l kavuşmuş olacak-

!)·~ 
~ ~ er taraftan metruk ve kapalı cami 
l'ah~~idler Maarif VekalP.ti mimarı İb
' ta:a!ından tetkik olunmakta, bun-
1eab·ı taıihı kıymetleri olup olmadıkları 

Medeni bir neşir vasıtası olan radyo 
llc neşriy:ıL yapmak ve halkı hopar -
lörlerle Ankara radyosu neşriyatın -
dan istifade ett.irmek istiyen radyo 
ticarethanelerine karşı belediyenin bu 
kararı yer.cız görülmektedir. 
Komşu vt!Ayet ve kruJabalar beledl -

yenlıt umumi mahallere, meydanlık
Jara radyo koyarak halkı lst.ifadelen
<lırdikler1 halde Biga belediyesine dü
şen bu vazifenin ticarethaneler tara
fından yapılmasına belediyenin mlni 
olması doj1ru sayılmaz sanırız. 

1 Şidcpe!ll kış giizünden 
r.ı Dıranaz dağı yolu 

~ ~ Kapandı 
~ I Boyabat, (Hususi) - Sinob ile Bo-

' yabat yolu arasında bulunan Dıranaz 
dağı kardan kapanmış, Vali Fehmi 
Vuralın ilçemize verdikleri kat'i bir 
emir~e yollara amelei mükellefe çıka-

Beyhekim mescidi mi1ırabı rılarak 24 saat içinde hiçbir teahhu -

İlk olarak tamirine başlanan esk; ve rata mahal vermeden yolu açtırmış ve 
kıymetli eser, İplikçi camisidir. HükO- bu yol üzerinde mütemadi amele bu -
met konağına oldukça yakın olan bu bi· lun<lurmak suretile kapanma tehlike -
na Selçukiler tarafından ilk defa kubbe sini izale eylemiştir. Yollarda amele 

tarzında yapılmıştı-:-. Kubbeleri yatıkça verdiği emri yerine getirip getir • 
fakat çok san'atkaranedir. Filozof ve şa- rnediğini günü gününe takib etmekte 
ir Mevlana Cel8.leddini Rumi burada bulunan Valimiz Fehmi Vuraldan 

. ..L.;...ii--JL.; 
·~ ' -; ' 

I .. ..._, ; -· . .,, ; r 

Yeni açılan Güne§h ilk mektebinin Tesml kü1adı. günü 

Adana (Hususi) - Önümüzdeki ni- na on sekizer muallim ilav• etmek u,. 
sanın beşinci günü Adanada bir eğit- rureti içindedir. 
men kursu açılacaktır. Buna aid mah1- Bugün, bu zarureti karşılamak için 
mat Maarif Vekaletinden Adana Maa- bir çok mekteblerde çifte tedrisat ya • 
rif müdürlüğüne bildirilmiştir. Bu pılm2kta i~ de, bu, hem talim terbiye. 
kursa vilayetimiz köylerinden 50 ve di- yi zayıflatmakta, hem de randımaıu 
ğer vilayetlerden dC' 50 olmak üzere düşürmektedir. 
100 eğitmen iştirak edecektir. 
Eğitmen kursuna gireceklerin çiftçi

likle meşgul okur yazar köylülerden 
olma:,;ı şart tutulmuştur. Bunun için 
şimdiden aitı mıntakaya ayrılmıştır. 

Bu mıntakalarda maarif müfettişleri 
tedkikata başlamışlardır. 
Eğitmen kursunun yetiştireceği eğit

menlerle mektebsiz köylerde de mek
tebler açılması temin edilecektir. 

Kırklareli temiz içme 
suyuna kavuşuyor 

mesnevi okutmuştur. Kök mermerden halk çok memnundur. 

bir mihrabı vardır. 

Adana maarif müdürlüğü, dört se • 
· nelik bir maarif programı hazırlamış 

Abbas Hilmi Paşa Bursa ticaret bulunuyor. 
Ad:mada iki lise, iki orta okul, bir ti- ı l.t~ edilmektedir. 

)''ltla mart ve tarüıi kıymeti haiz olmı- Bergama (Hususi) - Burada tertib 
!litri r satılacak, olanların ise derhal t:ı- edilen deve güreşleri çok eğlenceli ol -

'h n~ başlanacaktır. 
~llnd muştur. Birinci çıkan develerden Kara 

Bergamada deve güreşleri mahkemesindeki davasmı caret okulu, iki kısımlı bir enstitü, bir 
kaybetti muallim mektebi olmak üzere yedi ta· 

A • • • ne orta tedrisat müessesesi mevcuttur 
Bursa (Hususı) - Şehrımız tıcaret B 1 169 öğretmeni 3745 talebes\ 

tlrkinJ' an başka yeni valimiz Konyaya 
ı_tı b ık veren ve tarihi değeri olmadık· oğullarının devesi!e Deveci Alinin Tü-
\l'ııla ~§ka işe yaramıyan binaları da yık- lüsü be~bere kalmışlar, ikinciliği ise 

ga karar vermiştir. Deveci Hamzanın Tülüsü kazanmıştır. 

Trakya tavuk Uretme ve tohum temizleme istasyonları 
...... ~.,,---

t ~~~-·-~---~__:_, __ __.;..~~--~"-""',.__,__ __ 
'- t>saıa 

tar.tı<l Cliusust) - Trakyanın her 
'°e ltoyı a. ol?uğu gibi merkezi kaza 
'ta aid ~rırnızde birçdk tesisat ve inşa
~liy0 ışlerin 2 aded fotoğrafını gön-
~U ~

~~~ cunı}eden olarak 60 tavuk alabi
l'ef.'tıe ge~işlikte inşa olunan tavuk ü -

ıstasyonuna yumurrta verimi 

noktasından muhitimiz için üretilme -
si en lüzumlu Legorn cinsinden damız
lık tavuk ve horoz getirilmekte ve tav
şan kümesi için de damızlık tavşan a· 
lınmak üz'?re bulunmaktadır. 
Gönderdiğim resimlerden biri yeni 

vapılan birlik fidanlık binasile tohum 
temizleme evi binasını gösteriyor. 

mahkeme.~inde 40 bin liralık bi:r alacak und arın • 
. d'I . t" B k 1 var ır. davası ıntac e ı mış ır. ursa ap ıca • Ge en vıl'ki merkez ilk okullannın' 

lan Türk Anonim şirketine 100 bin li- mezu~ 541 ;.ısı 121 3 tür. Bunlardan an_/ 
ralık hisı;edar bulunan sabık Mısır Hi- cak yedi yüzü orta tedrisat okullanna 1 
divi Abbas Hilmi Paşa ktrk bin lira - kaydediLın.işleroir. Şu gösi.,riyor ki, Kırklareh, (Hususi) - Vilayetın 
smı ödemiş bulunuyordu. Hissedarlık- orta ted.r~sattak~ ka~.ro darlığı ilk ted- suya çok ihtiyacı vardır. Belediye rei: 
t eçı·-· . il . .. e ek kırk bin risatı bıtırenlenn yuzde altmı~ını an- simiz, evvelce bildiTdiğim gfüi yenı 
~n vaz~ ı~ı~ı. en ~urbr k dl cak k~bul imkanındadır. Önümüzdeki keşfolunan suvun müsbet raporu~u al-
lıranın ıadesını ıstemış, u ma sa a b"lh , k k 1" · ·1 ta kul ~ . l 
. . . yıl ı a::;sa er e ısesı ı e or o . - mıştır. Memba euyunun bır an evve 
şırket aleyhın~ bır dava -~çmıştır. Malı- lar, ihtivacı asla kat'Ş'llayaı_nıy~cak b~r şehre geliııilmesi düşi.~lülınektff:ir. 
keme bu talebı haksız gorerek reddet· halde bulunuyor. E~ek lısesmde _b:r Bir yandan da arteziyen arama ameli -
miştir. paviyon. orta okul bınalarında tadılat . 1 lmaktadır Vilavetin Kı -

h 1 ·ıt:. . 1.. b" et yesıne ça L~ı • "' 
ile ?ers ~ne er ı avesı umu ır zarur zılcıkderE' köyündeki arteziyeninde 84 

Samsunda bir kartal bir 
kediyi kaptl 

halmdedır: metre derinJiğinde güzel bir su bu'un
İlk tedrısadt k!_drosu kuda hertl"cbe?hed - muş, fakat köy, ova bir yerde olduöu 

den pek dar ır. ounun vve ı ır e- . . · t"f de~ı· az görülmüştür Lüzum . . . k"" 1 . d ıçın ıs ı a . · . Samsun <Hususi) - Samsunun Atar hlı şu rak~amlardır, Adana oy enn e üzerine daha bol su bulmak içın daha 
cık mıntakası Musa köyünde havada okuma cagında bulunan çocukların sa- d · l'kl ·nı"Jmı"stı" r 105 metre de • 

~ 7 4 3 .. erın ı ere ı -:ı; • 
garib bir çarpışma olmuştur. O köyde- vısı 37,569 dur. Bunun ancak 7, u · l·- · :1dı"öı" hald"' el'an su bulunma-- . k - d 1 rın ıge ın. o <..; • 
ki Bilal Dayının kedisi bahçede serçe okuvor. Sehtrde 0 uma çagın a 0 an • t n~,..;m ~hrimiz içinde kurulan 

5 115 d B 1 o 881 · mış ır. ~... • 1 - · 
avlarken bir kartal kediyi tavşan zan - ların sayısı 1 · ur ... unu~ '. . 1 arteziyen makinesini göstermektedir 
nederek kapmış ve 150 metre kadar okumakUldır. Şu hale gore, koylenmız- ___ _ 

Gümrük sandah kayafara 
çarpıp hatti 

yükselmiş, köylülerin tuhafına giden de okuma nisbeti yüzde yirmi. şehirde 
bu hal 1; dakika kadar devam etmiş - yüzde altmış altıdır. İlk okulların 9 38. 
tir. Neticede kedi yere düşmek sureti - 939 ders yılında, geçen seneye nazaran 
le kartalm pençesinden kurtulmuştur. merkezlerde 1085 talebesi artmıştır. 

rt ·· Ad Kaş (Hususi) - Bir hafta evvelki Kedinin ku.vrug-u kopmuş, derisi delik Kövlerde de 771. Bu a ışa gore, ana 
· k" d h 1" "ki şiddetli fırtınada, gümrük sandalı ka -deşik hir hal\! aelmistir. Hayvan kor - maarifi her yıl se ızer ers ane ı ı 

~ ~ k ·· • tmen kadrosu yalara düşerek parçalanmıştır. 
kumndano~k~~n~na~lm~~-=~=ı=tl=y=ç~t=ım=ı=a~v·e=o=g=re~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
tadır. ) 

( Kırklareli gündüz elektriğine de kavuşuyor Bir çocu~ ateşe dUşUp yandı '
Kırklareli ( Hu • 

Kaş (Hususi) - Kazamızın Akörü susi ) _Şehrimiz .. 
köyünde, Beldibinde, küçük bir çocuk de mevcud olan 80 
ateşe düşmüş ve yanarak ölmüştür. beygir kuvvetinde • 

Pazar l'la Hasan Bey Diyor ki: ki elektrik motörü 
ihtiyacı karşılaya · 
mamaktadır. Bir çok 
aboneler kaydedi • 
lemeyip sıra bekle • 
mektedirler. Senr> 
lerdenberi ikinci 
motörün getirilme • 

~' liasa B 
d hir ~ecn· . e~ g.eçenlerde 
'··· hs.nın ıçtimaın • 

Pelediye Reisı İstan
bulun derdlerini sayarken .. 

... Yalnız kaldınmlan • 
· nın yapılması için 43 mil

yon liraya ihtiyaç olduğu
nu söyledi.-

Hasan Bey - cİstanbu· -
lun taşı, toprağı altından. 

• .sözü kaldırımlar yapıldığı 

' takdirde hakikat olacak 
desene •.• 

si için yapılan te • 
şebbüsler neticesiz 
kalmıştı. Yeni be .. ~ 
lediye reisimiz Ha • 
sim bey evvelce bildirdiğim gibi 
~lektrik işini büyük bic muvafiakiyet· 
le halletmiştir. 

Ankarada mümessili bulunan Çekas
lovakyanın C.K.D. kumpanyasına 

2 7600 liraya ihale olunan 200 beygir 

kuvvetindeki motör 11 ay sonra te~et .. 
lüm olunacak ve 15 gün sonra muka -
vele yapılacaktır. Eski motör gündüz 
işletilerek şehrin gündüz elektrik ih · 
tiyacı temin edilecektir. Resim bele ' · 
ye dairesini göstermektedir. 
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D~VDNÖZ S~N ~' 
Pratik bir manto 

- Sersem de değilim.. artık fazla. 
- Seninki fazla değil mf, andavallı. 

Dünkü gazetelerden birinde okudu -
ğum bir fıkradan şu satırları alıyorum: 

c Sen• diye hitab edenlere: - Andavallı mı dediniz.. hayır fazla 
Sevgilisini öldüren ihtiyar aşık 12 

sene ağır hapse mahkUm edildi - Böyle hitab etmeyiniz.. Siz de -
meklc mükellefsiniz! .. Sesini yükselt -
meliyiz ... ~ 

Muharrir arkadaşımın fikrini hiç te 
doğru bulmadım. Tavsiyesine riayet et 
mek değil ya, böyle bir şeyi tecrübe et-
mekten bile korkarım. 

MeseHi bana: 
-Sen! 
Diyene dikkatl! dikkatli bakıp: 
- Sen derneğe hakkınız yoktur. 
Dediğim zaman. 
- Ya ne diyeceğiz vay uka!A dümbe

leği vay. 
Derse hen ne ccvab veririm. 
Haydi ona da cevab verdiğimi farze

deyim: 
. - Affedersiniz, ukalB dümbeleği de-

ğil . ' ım. 

O, bu sö~e karşı süklit edecek mi, hiç 
zannetmem. Aramızda bir münakaşa 
açılmış olacaktır. 

- UkaJA dümbeleği değil de nesin, 
sersem. 

ileri gidiyo.rsunuz. 
- İleri gittiysem ne olur, sen kim ~ 

luyorsun kabak. 

- Vallahi bir ff!Y .olduğum yak am
ma, ka'bak da olmadım. 

- Ke~e kabak olsaydın, hiç ol· 
mazsa işe yarardın, susak. 

- Ben BUsak değilim! 
- Artık Ç<'lk oldun, baş belAsı! 
- Hayır efendim, rica ederim. Bq • 

belD.s\ demeyiniz. 
-Enayi! 
- Enayi de demeyiniz. 
Eğer insafa gelir de daha nızıa ııerl 

gitmez de: 
- Ya ne diyeyim? 
Diyecek olursa çarnaçar: 
- Her şeyden vazgeçtim, siz gene 

eskisi gibı bana; sen, deyiniz. 
Deyıp i~in içinden çıkmaktan başka 

çare kalmaz. 
ismet HulQ.d 

ı_ Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Arablar da otomobil icad 

etmişlerdir 
Otomobili ipti -

dai şekilde Avru
palılar gfui Arab
lar da yapmışlar .. 
iır. 656 yılından 

evvel ~bl ibni Zi 
fad isminde bir 
~b bir makine 
icad etmiş, deveye binmiş gibi dolaş • 
mış ve Arabları hayretlere garketmiş· 
tir. Bu yüzden kendisine cmakine SÜ -
varili> ismi verilmiştir. 

* Paraşütle athyanlarm 
hissettikleri sarsmtı 

~ 

1 Kediler .loşlukta insanlardan 
daha iyi görürler 

Bir kedınin lot-

lukta glirOs kuv • : :;·~ 
v~ti b!r insanın gll iJ ı 
r:ı~ kuvvetinden .., 9 ~ , 
otuz doku:r. defa - ~ 
daha yüksektir. 

* Sihirbazlarm 
18 inci asırda 

Avrupada sihir - ' 
bazların diri diri 
yakılarak cezalan
dırılması adeti 
\Tard.L Bunun için 
de bükıimetler ay ~ 
.ı ayn kanunlar ,....,.,_ 
ve emirnameler çıkarırlardı. Mesel!: 
Bavyerada neşredJlen bir ceza kanu • 
nuna sihirbazlara aid şu hüküm kon • 
muştu: 

cSihirhazlar, şeytan ile birleşenler 
veya vürucilerine şeytan girip yer tu -
tanlar ve şeytana tapanlar diri diri ya
kllmak suretile cezalandınlırlar.• 

* Tutun Avrupaya nasıl geldi? 

Gene kareli kumaş. Ne de sade bir mo
del. İki iri cep. Dümdüz kollar. Ooldukça 
bol bir ön ve arka fakat tamamen düz. 
Kastor bir yaka hem ısıtıyor, hem şık
laştırıyor. Öndeki düğmeler de kürkün 
rengine uy.gun. 

Bu pratik mantoyu kışın kürk yaka
slle, bahar gelince de yakasız veya düz 
kumaştan bir yaka ile kullanabilirsiniz. 
İki ihtiyacınızı birden görür. 

Katil sevdiği kadının yanındaki iki erkeğin kendisiJ1e 
hücum ettiğini iddia eylemesine rağmen kurtulamadı 
Bundan bir ll}Üddet. evvel Pangaltı - Duruşma gümrük ve inhisarlar ~ 

da vukubulan feci bir cinayetin, Ağır- müfettişliği rarafından suiistimalin ~ 
cezada görülen muhakemesi, dün ne - letin yarım milyon lira zaranru ınll 
ticeye varmlflır. olduğuna dair rapor verildiği bal 

Katil Ropen, bir akşam üstü evine ehlivukufun bunun aksini ileri sil~ 
dönmek ilzere olan Roza Anjel ismin- si üzerine, iki tarafın iknrşılaştınlfll9 

deki sevdiği kadmm peşine takılmış, sına ka1m1ştı. Fakat, başmüf~~ 
Rozanın: tiş Ali Kemale tebliğat yapılamadı 1 

c- Beni, niçin takib ediyorsun?• dan, dünkü celseye gelememiş, mub' 
diyerek, bir küfür savurması üzerine, keme talik edilmiştir. 

bıçağ~ çekerek, genç kadını m~?t:?r Vali Müddeiumumiyi ziyaret el~ 
yerlerınden yaralamak suretne, oldur- .. . .. . . ıi 
müştür. Bundan sonra da civardaki b~r Vali Lulfi Kırd~r, d_un Adlıye~ ~ 
karakola giderek, kendini teslim ve cı- yaret ederek, Muddeıumumt Hı1' 
nayet işlediğini itiraf etmiştr. Suçlu, Onatla bir müddet görüşmüştür. 
mahkemede yapılan sorgusunda ve Müddiumumilige davet 
muhtelif ifadelerinde, Anjelin yanın - ~ 
da ·bulunan iki şahsın bıçakla üzerine C. l\liiddcinmu~liğindcn: Halen 
hilcum ettiklerini ve !'Onra kendisinin tan'bulda bulundugu anlaşılan Erıı2A 
ne yaptığını bilmediğini, ısrarla, söy - rum hakim namzedi Şuayib Kord

119 

lemişti. acele memuriyetimize müracaatı. 
Ancak, bu cihet duruşma sonunda 

delUlerle tesbit edilemediğinden, ihti - Poliste: 
yar &şığın bu yoldaki müdafaası, gay· 
rivarid g6r0.lmüşlür. Betan sandaldan denize dl5kDI•~ 

Mahkeme, dün verdiği kararla, Ro - beş kişi kurtarıldı 
peni ceza kanununun 448 inci madde • Dün limanda bir deniz kazası olfll~ 
sine göre, tahfifen, 12 sene müdd~tle bir !kayık batmıştır. Ortaköy köıJl 
ağır hapse ve müeb'beden Amme hız - deposundan kömür alaral{ hareke~ ~ 
metlerinden mahkômiyete mahkfun et den Ortaköyiü Kazım idaresindekı,; 
miştir. kayık, Armı\-udköyünden geçer ~ 

Bir katil on sene on ay, iki ~nsit olarak Akdenize gitmekte 
0~ 

• • bır Rus vapunmun dalgasına dayııll 
yalanCI şahıd de Uç ve hır mıyarak batmıştır. ıJ 
sene hapse mahkOm edHdiler ?Ju sırada aenize düş~n Kazım. ~eJ" 

Dınçer, Yasef Tarı, Artın Topuz. ?>;J 
Galata~.a, evvelce aralannda geçen med Tekı adlarmda beş kişi Denizb~ 

bir münakaşanın doğurduğu iğbirarla deniz enuıiyet vasıtalan tarafında~ g,fJ 
Abdullah ismiPde birini kasten öl • tanlmışlardır. Kazazedeler tedavı 
dilrmekten mazT'Un Mustafamn Ağır • na alınmışlardır. ; 
cezada nakzen görü1en duruşması, dün Oç kr vgecı ve d6rt esrar tirY3~1 

netic:ele™?rek, suçlu katilden ceza ka - y2kalandı 
nunmıun 441' inci maddesinin evvelce Beyoğlun<la Bursa sokağında işk~Ô 
cari ahkrunına göre. 1 O sene müddetle 

kfun edilm · muhar _ beci Periklinin dükkanında Sefer. / 
ağır ~.apse ~ah ış, mer ve Nuri kavı;a ed<!rek merkeıe tJ 
ref nufus cuzdanı kullanmak !n!ÇU da t" ··1 .. , rd' B lard" Nurı·nill M 

10 10 .. uru muş.e ır. un un ti" 
buna inzunam ile cezası sene gu- tünde esrar zuhur etmiş ve ba1'k1 

ne c1kanlmıştır. . bu suctan da takibata başlamnışt11'· 
H k d b"I l"d Dava sırasında ketmı şahadetten G d"' M . kıra t . de çı 

er a 1n 1 me 1 İr maznun Ali ile Mustafanın üçer, Zeki- eŞ~'k ,:1~1 erkıç d aİbanaehsı.ınrn 'fOf 
K ı h . 1 . k ve şan u r.ı ı c ar. a aşı r """,! 

ıznrtı mış patatese tuz ~et'pilirse nin de. bir sene apıs enne arar - esrar i~rlerken tutulmuşlardır. P.,4 
hepsi birden tmf anma.,. Paklteslen'n 'lmı"..dir y .,.ıJI' ... rı "H • dan başka Gnlatadn sabıkalı u~:. 

Paraşütle yue atlıyan bır insanır~ hfs. 
settlği sarsıntı iki metre yükseklikten at
lıyan bir insanın hissettiği sarsıntının 
aynidir. 

hepsini ayni derecede tuzlavabilmek Mahkemelcr~n teftişi devam üzerinde de esrar bulunmuştur. Sın 
Tütünün Avrupada taammümü o ka - için, tuzu bir kağıd keseye koyunuz. ed"ıyor lar hakkında takibata başlanmıştır· -

dar eski değildir. Avrupalı keşişlerden Üstüne de patatesleri doldurunuz, bir D vrilen Y•~ tıvnı bir çocuO" 
biri, Çinde dola§Irken, yerlileri bir nevi elinizle ağwıı büzüp d iğer elinizle de Adlivede rnah'kemelerin teftişine bııcakhırını yaktı 
yaprakları güneşte kurutarak lüle halin- a.ltmdan tutunuz. Bır kaç defa kuvvet- devam' edilmekt:dir. Müf~ttiş Arif. Y_a- Kadirgada Liman caddesinde otlı * Eski seyahatler 
de ağızlanna götürerek atcşlediklerinı ve lıce sallayımz. zar tarafından d~n. de As~ı!e 1 incı ti - Didarın mangal üze.rinde bıraktığı J 

On ikind asırda seyahat çok güç ve o dumanlarını havaya üflediklerini görmüş. * caret mahkemesının teftışme başlan - tavası devrilmiş ve s yaşındaki J 
n~bette uzun günlere mütevakkıfdı. merak ederek kendisi de ayni şeyi tek • Evlere musallat olan hamam böcek· C"'. 

mıştır. Muallanın üstüne dökülmüştür. 
MeselA 1188 de Romadan hareket eden rar etmiş; ziyadesile memnun kalmış, e- leri önü ahnmazsa az zamanda ürer, LAstik hırsız' bir ay ğun bac~klan yanmış ve tedavi ~ 
bir Papalık murahhası İngilterenin Jinde daima taşıdığı bastonunun içine coğaiırlar. Buna karşı şu tedbiri yapı- h . t k mek üzere Haseki hastanesine 11911-" 
Canterbury tchrine ancak 28 günde sakladığı bu kıymetli zevk vasıtasını Av- nız: ap S ya aca 
gidebilmiştir. rupaya getirmiştir. . 1 / 3 un, 113 toz ~eker, 1 / 3 dövülmüş dilmi~ir . 
..... - ................................................................................................................ _.. Boraxı karıştıno kücük kablara doldu· sırkecide Ziya isminde birine aid o- Bir firari mahi Om yakalandı 

runuz. e\'İn muhtelif yerlerine koyu • tomobilden bir Uıstik çalan Mehmed, 930 senesinde gümrük halı ant b 

Okuyucularıma 
Cevablarım 
Bay cF. M.- e: 
- İtalyanların Pirandello :ismin • 

de bir muharrirleri vardı, cmuhtelif 
hakikatlerin muhtelif şahıslara göre 
değiştiğini> nazariye üzerinde isba • 
ta çalışırdı. Ayni manzarayı iki ki .. 
şinin ayni şekilde göremiyeceği id .. 
dlasında bazı ressamlarla birleşerek 
ortaya cidden enteresan tetkik sü -
jeleri çıkarırdı. 4 sayfa tutan mek • 
tubunuz bana 'bu muharriri hatırlat· 
tL İddianız sizin ağzınızdan dinle • 
nirse doğrudur, fakat diğerleri tara
fından ortaya atılacak iddiaların süz 
gecinden geçirild'kten sonra neman 
zar.1 arzeder? bHcmem. 

* Bay aB. l.:ıı ye: 
- Kağıda tevdi edilecek kelime • 

ler insanın hissettiği duyguları tn • 

mamen ifade edemez. Geleyim, de.rd 
ierimi şifahen anlatayım, diyorsu -
nuz. 

Fakat çocuğum, bu takdirde bü -
tün vaktimi okuyucularımla derd -
leşmeye hasrctmekliğim lfızım ge • 
lecek, mazur gör. 

Bayan (Bclkis) e: 
- Erkekle manikür pek iyi bir 

karaktere delalet etmez, diyorsu -
nuz. Ve manikürden saça, giyinme 
şekillerine geçerek muayyen bir tip 
erkek hakkında fikirlerimi soruyor
sunuz. Doğrusu kendisini görmeden, 
bir müddet dinlemeden kat'i bir hü .. 
küm vermek mümkün değildir. Man 
mafih tırnaklarına manikür yaptı • 
ran erkek tipi hakkındaki fikirleri • 
nize iştirak etmekte biraz tereddüd 
ettiğimı söyliyeceğim. Hepsi de öy -
ie midir, müstesnaları yok mudur? 
Bir hayli şüpheli mesele .. 

TEYZE 

nuz. Bunu yeyince ölürler. Sul'anahmed 1 inci sulh oeza mahke • su .kesedan Aliyi öldürmeğe teşe * mesinde yapılan duruşması 90nunda su eden ve 7 sene hapis cezasına malt 
Has1ahk ve sair sebebler yüzünden 

saçlarmm U?Un zaman yıkamamıya 
mecbur kfllırC'anız yaitlanmaması için 
tara ·mızı alkole veva 90 derece kolon
vav~ ba•ıranak taranınız. Bövlelikle 
onları uzun hir zaman tertemiz ~aklıya
bilirsiniz. 

çu sabit olarak, 1 ay müddetle hapse, olup iki buçuk senedir hali firar03 

mahkftm edilmiştir. lunan Küçükpazarda Filyokuşundıt <-

. · 1 d b k ld turnn Halilin sahte nüfus kttğıdi1e 
Bir suiıstıma avasma a 1 1 lfıyetıerde dolaştığı tesbit edtınıiş~ 
Takas suiistimali davasına, Asliye Kaçak mahkfun, kıyafet deği t 
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~algın. - Şimdi aklıma geldi, ben bu. ay 1'ergi tak.sitinf 
0 demeyi ıunutmu.ştum.. 

SON POSTA 

- Emin ol karıcığım, yazıhanemde me§ guıüm, 
•an telefonu daktiloma vereyim, ona sor. 

inanmaz· 

Sayfa 7 

Adliye koridorlarında neler gördüm ? 

aı·ı ı r 
Rengi yemyeşildi, yerinde sallan~y?r v~ hınçkırıklı bir 
sesle bağırıyordu: "Onu canım gıbı sevıyordum. insan 

bu kar çok sevdiği erkeği öldürür mü? ,, 
Yazan: Su ad DeTVİf 

Ağırceza mahkemesinin kapısı önünde, ı d_ım s.ev~ insanı lil~~rmeğe sevkedebl• 
mahkCunlann oturduğu sırada. jandar- 1 lir mıydi? Gece kendı.sı odada ıken kapı 
malann nezareti altında oturuyordu. Üs- vurulmuştu. O da kapıyı açmıştı. Kapı· 
tünde siyah bir manto_ başında çenesi· nın önünde genç adamı görmüştü. Rengi 
nin altından sıkılınıf bağlanmış siyah san, adeta yemyeşildi ve yerinde salla
başörtü vardı. Siyah mantonun önü açık. nıyordu. Emine Nedime onun çok sarhoı 
içinden mercan rengi yün örme bir blu olduğunu zannetmişti. Onu tutmak. !'.;eri 
görünüyordu. almak istemişti. Fakat tam bu ~rada 

Siyah saçlan örtüden ayrılmış sıkı. Sl· genç adam yere yuvarlanmıştL Nesı vaı 
kı yana doğru taranmıştı. İri kara göz- diye yere eğildiği zaman kanı görmüştü, 
leri, esmer uzunca bir çehresi, kalınca Onu. kim bilir kim öldürmüilü? K'm 
fakat muntazam kaşları, iri ve dolgun bHir niçin öldürmüşlerdi? 

~-S-ı.-zı-.--s-e_v_m_e_s_e_y_d_ı·m----,---------------------1--d--l-k ______ dudaklı. iyi çizilmiş bir ağzı vardı. Emine Nedime hıçkırıklarla titreyen 
na Cl l Parmoklan arasında bir sigara tutu- bir sesle: 

Cenç kız, kendisıne nanı aşkeden erke- Bir inadcıdan bahsediyorlardı: yordu. Erkeklerin elinde kelepçe vardı. - Onu çok sevdiğimi hepsi söyHiyor· 
ğin sevgisine iti- - İki iki dört eder, derseniz, o muhak- Onun bilekleri serbestti. Yanındaki maz- lar! diye inliyerek yerınden :fırhvodu 
mad edemiyordu: kak üç eder; der. nunlardan genç bir delikanlile gülerek, İnsan çok sevdiğini öldürür mü? Ben <> 

_ Sevdiğine na- - Bazan ina-dından vazgeçermiş. şakalaşarak konuşuyordu. na bakıyordum. Çalışıyordum. Varımı, 
aıl inanayım? - Evet, fakat o zaman da iki kere ikl· Orada bulunan gazeteci arkadaşlardan yoğumu ona veriyordum. Onu canım gl 

Dedi, erkek dil- nin beş olduğunu iddia eder, hiçbir za· birine: bi seviyordum ... 
§Ündü: rr.an dört olduğunu kabul etmez. _Kimdir bu kadın? diye sordum. Heyeti hakime, uzun tecrübelerlle, de-

- Seni inandır- '(.. _ Tanımıyor musunuz dedı. Valide ha- rin anlayışile bu işlerdekı ihtısasile kim 
tnak için bir tek ıey söyliyeccğim, serti Felaket nında aşıkım bıçakla öldürmüş olan E- bilir şahidlerin üadesinden neler anla-

60Vınemtş olsaj1dun; biraz evvel yanımı~ Kadın derd yandı: mine Nedime!... mıştı. 
!:lt K Onun resmini gazetelerde <rördüğümü Ben yalnız onları dinlerken bir hfıkim 
'lan ge ·ı - l"" · - ocam kayıb, ikı senedir ölctu mü, ~ çen san saçıı, yeşı goz u. narın hatırladım. Resminde çok daha yaşlı ve olmanın büyük mes'uliyetiru düşünüyor-
:t1icudl sağ mı bir haber alamıyorum. 

ü kadına bir kere olsun dönüp ba· _ Felaket. bilhassa çok daha çirkhı görünüyordu. dum. Bir şahidin üadesi diğer şahidin i-
kardım. F l'k Halbukı" şrm· eli aene gu-zel olmamak:a fadesine benzemiyordu. Maktulü öldü-- e a ·et ya, bu yüzden evlenemiyo- ,., * rum oda. beraber cazibeli. idi ve eski mes'ud lspan- ren bıçağın bulunduğu yer hakkında hep 

Moda + yanın eski mes'ud kontitalnrını hatırla- beraber onu bulmuş olan insanlann ifa· 

!{adın peçete alacaktı. mağaza tezgah

h.ptırdık, 

tarı peçeteler çı

kardı. Kadın be
ğenmedı: 

- Bu peçeteler 
moda değiL 

- Nasıl moda 
değil bayan yeni 

ae:- Ne diye beni aldatmaya knlkarsınız. 
:moda olan peÇt?teleri bilmiyor mu~ 

hın? .. Bizim komşularda var. Her bi.ri

llı:n üzerinde ayn bir otelin ismi yazılı? 

* 
Hatta 

- Kanının bir resmini yapar mısınız? 
- Hay hay ya-

payım. 

- Yalnız ıunu 

da söyliyeyim .. ka
rımın ağz? çok bü
yüktür. Bıraz kü
çük yapabilir mi--

- Say hay yaparım hatta .• 

- Hatta? 
~: isterseniz resimde hiç ağız göı· 

* Daha evvel 
- Evlenmeye karar vermeden iyi dü-

t'it şün kızım. daha 
f}ıı?Ş, siz nişanlanalı on 

beş gün oldu. Bu 
kadnr zamanda 
birbirinizi iyi ta
nımarnışsınızdır. 

l\a - Bız nişanla· 

~1 on beı gün oldu amma, nişanlım on 

~ gün evveline gelindy~ kadar arka

~ llll Neclanın nişanlısı idi. Hem altı ay 

8U.n blı kaldılar .. dah!. onlar nişanlandığı 
den~ onu tanıyorum. 

- Benim zavallı kocacarinr., ,,.alıalle
deki dedikodu.lan anlatamadan gıtti. 

- Sizinle yaptığım bu danstan sonra 
bir b<l§ka.!tnı arzu etmiyecek misiniz? 
- Evet, fakaı Q bu aJqam. gelmemiş. 

- Karıcığım bana, birisi pencereye tıT"· 
manıyor gibi gflliyor. 
- Abdal •en de, sabaJıleyin pcn.cenı
nm altına ıarma1tk diktiğin:. unuttun 
mu? Tırmanan odur. 

{ 
~ 

- !{adın §apkaları öteki dairede ba.yan, burası abajur datruidir, 

ı tan bir çehresi vardı. desi birbirinden ayn ve ayktn idi. 
tir-ız - Ne kadar tasasız! diye hayret ettim. Emine Nedime bağıra, bağıra: 

n:ri anlatıyordu: Sevdiği bir erkeği öldürmüş olan. hem - Ben masumum .. ben masumum: 
- Şa;r Andre Şenier, giyotine götü • de kıskançlık yüzünden bıçakla vurmuş Derken, ben bütün varlığımla. onıın 

rülürken, elini alnına vurarak cburada bulunan bir kadındı. Hakim karşısına bu- masum olmasını ve bunu isbat edebilme-
b"r şey vardI> demişt:. gün çıkacak, bugün fBhidler dinlene- sini temenni ediyordum. 

Her söze itiraz etmeyi ftiyad edinmiş cekti. Ne tuhaf1 Tanıdığımız, hatta bir kere 
olan atıldı: Emine Nedimenin daha evvelden bir bile gördüğümüz insanların bir başka 

- Ben de duymuştum amma, giyotfne 
rrö•ü rülürken değil. giyotinden geri ge
tirilirken bu sözü sövlemişti. 

JI.. 

raı çan 
- Tramvay kadına benzer. 
- Ne münasebet? 
- Münasebeti var ki ~öylüyorum. Her 

"kisi de çan çan ederler. .. 
Arabcar'an 

- Zatürreeye tutuldum. 

bıçak aldığını. sarho~ olup şunun. bunun insanı öldürmüş olmasına inanamıyoruz, 
yanında: cBen onu öldiireceğim~ dediği· buna gönlümüz razı olmuyor. Adam öl· 
ni, velhasıl bu cinayeti tehevvürle değil, dürmek o kadar menfur bir şey ki, onu 
taammüden yaptığım söyliyenler de var- yapanın bizim gözlerimızin görebildiği 
dı. sahalara kadar yaklaşmamasını temenni 

Biraz sonra adalet karşısına hayatının ediyoruz ve her rasgeldiğimlz. tesadüfen 
mevzuu bahsolduğu bir davanın görül- her yolumuza çıkmış olan insanın böyle 
rrıesi için çıkacak ... Üstünde böyle ağır bir şey yapmış olmasını istemiyoruz. 
bir suç bulunan Emine Nedimenin nasıl * 
olup ta bu kadar soğukkanlı durabildi- İri kemikU, uzun boylu, siyah çarşaflı 
ğine hayret ediyordum. peçesiz. yahud peçesi açık bir kadındL * O da Ağırceza mahkemesinin kapısı f. 

Emine Nedime bu soğukkanlığını ve nündeki sırada oturuyordu. - Bu nereden geldi? 
- Ben de h'.igatte aradım buldum, a- bu tasasız gülüşünü mahkeme salonunda Fakat diğer maznunların ne yanında. 

suçlulara mahsus yerde bir jandarmanın ne de yakınınd11. idi Sıramn bir köşesine 
önünde oturup şahidleri dinlemeğe baş- büzüJmüş. başım duvara doğru çevirmıı 
ladığı zaman tamamile kavbetmis bulu- gal"ba. kendisini göstermek istemiyordu. 
nuyordu. Gözleri büyümüs, yüzünün Uzun çehreli, uzun burunlu, yemyeşil 
biraz evvel gergin olan bütün çizgileri tc-nli ve görünüşü insana dehşet veıen 

gevşemiş, birdenbire yirmi yaş ihtivar- bir kadındı. Ellerini mütemadiyen büvi.ik 
lamış gibi idi. Rengi solmuştu; km r.:ngi bir süratle uğuşturan ve boynunu r,e_vet 
beniz neye derler, ben o gün bunu bu biçimsiz bir şekilde tutup duvara doğru 
bedbaht kadının teninde öğrendim. M~n- bakmakta inad eden bu bedbaht kadının 
dilini avuçlan içinde sıkıyor, parçalıyo~. muhakkak akll müvazenesi yerinde de
alnından aşağıya sızan terleri gene o ğildi. 

rabcadan gelmiş. .. 
Neye yarar 

- Baba bu ağaçlar ne ağacı? 
- Ihlamur ağacı. 
- Bunlar neye yarar? 
- Keserler, biçerler, ve ince ince çam 

tahtaları elde edip satarlar. .. 
Sa~lam ka 1ır mı? 

Ev sahibi antika va:ı:olarını, antika ta
baklarını misafirlerine gösterdi: 

Otuz senedir bunla!1. biriktirdim. derli. 
Misafirlerden biri yanındakinin l"Ula

ğına eğildi: 

- Kibar insanlar değiL 
- Nereden anladın? 

bumburuşuk mendllile ailiyordu. Esasen işlediği cinayet te bir kan g-Jt. 
Çok perişan görünüyordu. menin neticesi idi. Bu kadın hissiyatına 
Her an bayılacak, oraya yıkılacak gibi mağlCib olmuş, babasının ve en sonra er· 

bir hali vardı. Şahidlerfn hiçbiri bu ka- kek kardeşinin kanile eli boyanmı~ olan 
dının fışıkını vurdu~unu görmemişledı. bir adamın günlerce yolunu beklemiş ve 
Hepsi cinayet ~lendikten sonra maktulü onu öldürmüştü. 
da hanın koridorunda gllrmüşlerclı. ElT'J- Bu kadın anne idi. Bu kadın bir aile 

- Kibar insan olsalardı. evlerinde h:ı:- ne Nedime şahidlerin kendi aleyhinde kadını idi. Emine Ne<iıme gibı köfteci 
metçi bulundururlardı .. 

- Hizmetçileri yok mu? 
- Olmuş olsaydı. bunlar sağlam kı:ılır 

mıydı? .. 

sövledikleri sözlerin hepsini red ve inU.r dükkanı işleten, kazandığı para ile içki 
ediyordu. içen ve nihayet belki de kıskançlık yü. 

O maktulü çok seviyordu. Beraber ya- zünden bir cinayet yapan çılgın bir k:ı
şıyorlardı. Ufaktefek kavgalar, bir b- dm değildi. ınevemı 10 uncu sayfada) 

( Şikagonun yedi metre uzunluğundaki meşhur yılanı ha~ıa andlT 

Şilfago Hqnnat bahçatntn. en gözde yılanlanndan b1:ri ola bu hayvan has tadır. Boyu tam yedi metredır. K!ndi
sine htr g(1n muhtelll seromlar ya.pılmaktadır. Fakat bunun igilı de ıı tanı ıüçlü, kuvvetli delikanlı, yılanı Hayvnnat 
bahçem bqtan fllJDguml JBpınc:ıqa luıdaı't r-eıimde ~ lfb! iP'D.lıkı tutmaktadırlar, 



SON POSTA 

C RADYO HABERLERİ ~ 
Spikerler 

erkek mi 
kadın mı, 
olmalı? 

Çok hoş bir gece 
lngilizler kadın spiker kullanmamağa karar vermeyi 

düşünüyorlar, İtalyanlar ise kadın spikerlere 
daha fazla itibar ediyorlar 

r································· .................................................................................................................................................... , 
Oyundan sonra bir Yahudinin pan!.İ:Jonunda ist.rahate çekildik, nıeğer o akşam 
orada düğıin varmış, gelinle güvey ve çeılgıcılar yotmış,ar ... Arkadaşlar rakı 
ve çalgı bulunca uyku uyurlar mı? Fasıl başlayınca uykudan kalkan aramıza 
katıldı. Gelin ve gövey de geldiler, derken sokaktan geçen polis, bekçi ve 

,, ............................ ~~-~~!!.E.~!.:~ ... ~~.'::..~~.':!.~~~ .... ?..~~!.?.~~-~~.':.: .... '!..?.!!..~~~~---~~~-~~~ ... ~.~~-~~---....................... ./ 
- ıs -

(Meşrutiyeti Osmani tiyatrosu) pek lo
ıa süren bir faaliyet devresinden ıonra 
dağıldı. Bundan sonra Müfid Ratib tara
fından teşkil edilen heyate bazı ıan'at
lirln.r ve genç amatör arkadaşlarla dahil 
olduk. Merhum Müvahhid de bizimle be· 
raberdi. Bu heyetin de ömril diğeri ka
dar kısa oldu. 

Bir aralık Şadi ile birlikte Bakırköy 
Belediye tiyatrosunda Zor nikAh, "Mas
keli adam gibi piyesler ve komediler oy
nadık. Şadinin çok yüksek bir komedi 
nn'atkAn olduğunu burada bir kere da· 
ha tekrar etmeliyim. Şadi, Türk salınc
ıinfn yetiştirdiği nadir ve iftihar edilme
ğe layık bir san'a•ldtrdır. Onunla birlik
te oynadığım zamanları hiç unutmıyaca
fım. Onun ibda ettiği bir (Bican efendi). 
bir (Habib Neccar) tipi dnima ~mek tu
tulacaktır. Nitekim (Hissei ıayia) ve 
(Sekizinci) komedilerine çıkanlar esf'r· 
deki tipi değil. Şadiyi taklid edlyorlır. 

Sahnei Heves 
Nihayet Şehzadeba§ında timdiki Millt 

sinemanın bulunduğu yerdeki yanan ti· 
ya,roda (Sahnei Heves) teşkil edildi. Bu 
heyete san'atkAr Behzad, ressam Muaz· 
zez, Benllyan, Yağlıkçı lzzet ve Rozıtll 

dahildiler. 
(Sahnei Heves) te bir heves olarak kal

dı. Kısa bir müddet içinde dağıldı. Da
fılmasmın hemen akabinde Cemal Bey 

M ürşide hanım, !inirli sinirli 

.:evab verdi: 
- Aman! Alın başımdan piçi! Benim 

kendime bakacak hallın yok. Bir de 
çocukla uğraşmak canımdan usandın· 
yor. Üstelik masraflı da. Dayanılır gi· 
bi değil! Ben, tek başıma iken nasılsa 
oluyordum. Tenceresinde kaynatıp 
kapağında yiyordum. Elin emanet ev· 
lAdı gelin~ iş değişti. Vebal altında 
kalmayım d iye ayrıca sütnene, etine, 
şekerine, yemişine para harcayorum. 
Kolay mı? Ben bir dul kadınım. Ko -
camönn kalRn 80 kuruş aylığımla ev 
çeviriyorum .. siz benim gibi misiniz? 
Memursunuz. Mollasınız. Devlet kapı· 
Slllda'l geliriniz vardır. Madam'ki ya· 
hancı da de~ilmişsiniz .. hanımınıza da, 
rahmetli, adeh~ vasivet etmiş .. Hürmilz, 
sizden iyi yer m1 bulacak? Alın, bun· 
dan sonra st>vab1 sizin olsun. 

Beberuhi daha Heri gitmevip bu nok· 
tada durmaVl miinasib gördü. 

- Ha si1de kalmış, ha bize gelmiş. 
hepsi bir. dedi. Siz de onun bir teyzesi 
değil misinh ? Anc~. bir defa bizim
kine danışayırr.. Belki bir müddet de 
biz yanımıza ahnz. Bu suretle siz din· 
lenmiş olursunuz. Henüz İstanbula 
yerleşemedik de .. 

Mürside hanım ba~ını yana eğdi: 
- PekL Sız bilırsiniz. 
Beberlıh1, oradan koptu,ğu gibi ı?eri· 

ııin geriye, ''akit kavbetmeden Benli • 
nin evine koştu; Ranaya müjde götür
dü. 

- Sultanım! Emrini ifa eyledim. Ço· 
cufru buldum. Gözlerin aydın! 

Rana helecanla sordu: 
- Neredelermiş? Nasıl görebildiniz 

ml'? 
- Tey, Bevazıd civarında .. Koskada, 

akrabalanndan bir hatunun evine sı· 

ğınmış. Maşallah nurlopu gibi. Kande 
tse yürilyecek. emekliyor. 

- Babası orada mı idi? Sizi görünce 
ne dedi? Bir şey sezmedi ya? 

Beberftht kısa bir tereddüd geçirdi. 

MüsaJı.ibza.4e Cel4l 

tarabndan yeni bir trup meyıdana geti
rildi. Kemal Emin, Behzad, ressam Mu
azzez, Kadıköylü Refik. Binemeçyan, 
madam Binemeçyan, Eliza Binemeçyan 
hep beraber bu heyette idik. 

ı Bu heyetle çalıştığım zamana aid bir 
hatıram vardır. Anlatayım: 

Çok eğlenceli bir gece 
Oyun payıdos olduktan sonra Ortaköy

d~ Dereboyunda Yüdaci isminde bir Ya
hudinin evinde kalıyorduk. Burası pansi
yonu.ınsu. otelimsi bir yerdi, Hatta ev
leri düğüne müsaid olmıyan fakir Yahu
dilerin düğünleri burada yapılıyordu. 

Temiz. derli toplu. konak yavrusu bir bi
na idi. Bir akşam oyunu müteakib sab:ıh
larnağa gene buraya gelmiştik. Binemeç· 

1 
yan, kansı ve kızile beraber bir odaya 
çekildi. Bize de yukarıdaki büyük sofa-

1 ya. Sıra ile yataklar yapmışlnrdı. İsimle
( rini saydığım bütün arkadaşlar, yatalt-
1 lanmıza uzandık. Lnkin bu kadar snn'at-
kiır bir araya gelir de, ya+ar uyurlar mı?. 
Sofa leylt mekteb yatakhanesine, biz de 
çocuklara benziyorduk. Kimi köpek tak
lidi yapıyor, havlıyor. kimi kedi tak1idi 
yapıyor, miyavlıyor, türlü taklidlerle bir 
hayhuydur gidiyordu. Zavallı Binemeç· 
yan altımızdaki odada sağdan sola, sol· 
dan sağa döner, kendi lisanilr. cLahavle!:t 
çekermiş. 

- Susalım, uyuyacağız! 

Diye bağıranlar .. 
Ortaköy tiyatrosunda oynuyorduk. Bu- Uyumağa kalkanları sürükliyenler, bir 

rada cMurad or:ta:11, cTensikat:t, cBeyi- kıyamet ki, sormayın!. 
min tiyatroya merakı,. vesaire g:b; pl-: Derken bir aralık, Kafüköylil Refik, 
yeslerde mühim roller almıştım. Bu rol· ressam Muazzez. sarhoş Cemaı aşağı ini
ler beni şöhretin ilk basamak!arına tır - yorlar. Maksad malfun.. rakı arayacak-
rnandırmıştı. lar. (Devamı 10 uncıı sayfada) 

Alman radyomnun kadın spikerlerinden ikisi 
1ngilterede yapılan tecrübeler netice

sinde kadın spiker kullanılmamasına ka· 
rar verilmek üzeredir. 

Dominyonlarda yapılan anket te ka
dınlar aleyhinde neticelenmiştir. İngil
tere radyosunda kadınlara harb ilan edi
ledursun İtalyada kadın spikerler büyük 
bir şöhret kazanmaktadırlar. Hele Roma 
ve Milano istasyonlarmdaki kadın spi
kerlerinin tatlı sesleri her taraft!it derin 
bir zevk uyandırmaktadır. 

Bükreş ·n yeni istasyonu 
Bükreşin yeni tecrübe istasyonu neş

riyata başlamıştır. 11 lle 13 arasında; 19 
ile 22 arasında 31 metre :izerinden tec
rübe neşriyatları yapmaktadır. 

Radyo i'anlarm~an vergi 
Arjantin hükumeti radyo ile yapılacak 

ilanlardan kelime başına beş santim ver
gi ılmağa karar vermiştir. 

Fasta radyo 
Fastakl radyo dinleyicilerinin sayısı 

37.52'2 yi bulmuştur. Bunlann 30.948 i 
Avrupalılara, 4.660 ı müslümanlara, 
1914 ü Yahudilere aid bulunmaktadır. 

Yeni bir icad 
1939 senesi içinde radyo tekniğini altüst 

edecek bir icaddan bahsedilmeğe başlan-

mıştır. Henüz mahiyeti bilinmemekle be-o 
raber bu icadın makine lambalarına aid 
olduğu tahmin edilmektedir. 

lngileterede televizyon 
Son alınan haber!ere göre 1939 senesi 

içinde İngilterede dört yeni televizyoı1 
istasyonu açılacaktır. Bu istasyonlar ş\1 
şehirlerde bulunacaktır: 

Birmingahm, Manchester, Glasco\'f'• 
Leeds. 

Bunlar Londra merkez istasyonun• 
merbut bulunacaklardır, Londra ile Bil"" 
mingham arasında inşaat başlamıştıt• 

Yalnız bu iki şehir arasındak: kablonuıı 
masrafı 200.000 İngıliz lırasıdır! 

Atmanyada televizyon 
Televizyonun en fazla inkişaf eyledi• 

ği memleketlerin başında Aımanya gtl• 
mektedir. Alman televızyonculuğu t.11· 
gün mühim bir mevki edinmiştir. So1l 
olarak Almanlar telefon-televizyon :mı• 

kinesi icad eylemişlerdır. Alınan haber
lere nazaran Alman hükumet! general 
Frankoya bu makinelerden 'bir tanesınl 
hediye eylemiştir. Makınenin kıymeti 
10.000 İngiliz lirasıdır. Du makınenir. bit 
eşi Berlin ile Leipzig nrasında rnuvaffa• 
kiyetle işlemektedir. İspanyada bu ın•• 
kine Burgosta kurulacaktır. 

Son Posta'nın Romanı: 42 c;izink! kadar tatlı. münis bir hitab' 
uğramadım. Nezdinizde, insan olduğ\l
mu, bayağı hissediyorum. "Ah ne baygın bakışın var, 

~.~ ti f J UP [f!1 rw gıır~JJ#. fi fJt.!.U I· ;~o~~o 
fs:'JsLu~ 8 b8}f8Z Ş8mSIJ8lll,, e::~~ . 

- Hepimizin hamuru bir değil rni1 
- Amenna! Velakin hamurla iş bit" 

miyor ki sultanım. O hamura şekil veı; 
mek için içerisine katılan maya yo 
rnu? Bütün mesele onda. Kiminin rn~ 
vası bozuk oluveriyor .. o zaman iş df' 
ğişiyor. 

- Osman efendi.. 
dedi.. şey.. Allah 
sizlere ömürle ver .. 
sin! 
Rananın kal·bine 

hafif bir acı çöktü: 
- Ya?! Vah, za • 

vallı! Dayanamadı • 
Ben ettim. Sebeb o
lanların gözü kör ol• 
sun! 

Kam bur bu ooz • 
lerden hiç bir teY 
anlamamış gibi dav• 
ranaralJc, devam et • 
ti: 

aefalet, gene açlık - Şimdi, beni dinleyin. Sizin nas! ' 
baş gösterecekti.. 

hatinize muhtacım. 
Ak.şama, Talat ge. 

lecekti. Ona açılsa, - İraoe buyurun. Anrak şunu arı" 
himayesini istese.. deyim ki, fak:rin revimle amil oldu~ 
acaba nasıl talfıldd nuz takdirde. sonu çapan o i'lu çık1!1,..a. 
edilebilirdi? Maa • ihtimaU galibtir. Zira ben kendi fi~1 --
mafih bir gece ev • mi be~enirim amma. eloğlu beğennles. 
vel, Talat bizzat, Benim favsive edeceğim tedabir, ~~ 
kendisine evlenme • nin taUikkisine ekseriya uygun deği 
yi teklü etmişti. O dir. 
~eklifi tekrar ettir • - Benim size itimadım var. 
menin yolunu bul • Beberuhi temenna:ı,'1 çaktı... ul 

mak lazımdı. - Allı:ıh ömrünüzü müzdad eyıeslP' 
Bu hayattan, ha .. Bu da bir iltifat. 

ldkatte, nefret duy· - Şimdi, Hürmüzü ben yanıma al ' 
- Evet. Hamam- mağa başlamıştı . mak istiyorum. O çocuğu ben do~r ~ 

cı rahmeti rahmana Dost bir elin yardı· madım .. üveyimdi. Fakat ona, kendı 
1 

kavuşmuş. Çocuğu mile bu mezbeleden ev!adımmış gibi gönül bağladım. pi 
da mezbure hatun kurtulacak olsa b rı~ • yebilirim ki o minimini mahlUk e-J.İ 
yanına alını.,. Bira • . · . normal hayata ne hayatımna da kalbimde de en bilY ... 
zıcık kendisini deş • Marpu Hanım ıhltrlı ımfrh cevab v•rdi samimt bir tehalük. b' bosluğu d~ldurdu 
tim. Anladım ki bu yeti.mm idarestn • imiş gibi canı çekiyordu. Onu, mutlaka le avdet edecekti~ ır 

01 
b"l' 

1 
· 1 p k t biidl" 

d • · d' Jmak 1 ğın .1.L.....1: Beb AhA k d 1 bir d.. .. - a ı ır, e masım.. e a ı11 en acız ır... yanına a , varı ı ona Vö.IU~p, eru ı, a ının nası uşunce· t 
1 

b" "b' 1 . . 1 · W" 
- Kocamın parası, malı ne olmuş? ondan da karşılık teselli bulmak isti • ye dalmış bulunduğunu hissetti. Ve nsan arın ın ır eı;~ı sevme erı 
- Hiç bahsetmedi. Bilakis fakri ha· yordu. Fakat nereye alacaktı? O ma • buna hürmet göstererek sustu. Yüksek kan rabıtası şart degıldir. .. ~ 

!inden, taayyüş zahmetinden dem vu .. sum çocuğu bu zehirli muhite mi ata • bir zatın huzurunda imiş gibi el pençe - Öyle. İşte ben de Hürmüztt 1ı4 
rarak, çocuktsm kurtulursa memnun o- cakt1 ? Haycii, şimdi küçüktü. Ukin divan duruyor yere bakıyordu. Gene sevdim. Onu, şimdi hakiki bir e\' )J 
lacağını ihsas eyledi. Ben de, belki ya· günlerin ıeri seyrine uyarak çabucak söze başlıyan RanA oldu: gibi büyütmek arzusundayım. HalbtJ 
nımıza alırız diye bir nebze üınid ver .. büyüyecekti. O zaman, kendisini bu - İzzf't efendi! dedi. Siz, gün gör • benim buqünkü sıfat~m. ... ~ çr 
dim. fuhuş ve levis kaynağından uzaklaştır- mil§, tecrUbeli, akıllı, uslu bir adamsı· Bur~da durdu. Kelımeyı agzındn? , 

- Şaz.imend diye bir kızcağız daha mak ne suretle mlimkün olacaktı? Son.. nız. karaınıyordu. Beberfıhi, zarafetle i1l1 
vardı. Onu görmediniz mi? ra, bakalım, Benli, bu eve bir çocuğun - Estağfrullah ıultanım! İltifat edi. dadına yetişti: ~ 

- ~'akire ijyJe bir kimsenin mevcu· girmesine müsaade edecek mi idi? ,Y()rsunuz. - Sıfatınız üveyliktir amma. s o 
diyetini ıhsas buyurmadınız, veliyye • Biraz parası vardı. Bir iki parça da - Sonra ıizi kendime de yakın bulu· gönlünüzün duygusuna bakın. Alt? IJ 
tünnaam. Eğer demif ol.aydınız, onu elması. Buna güvenerek, acaba bu ha • ronım. çocukcağızı. Sizin cenahı şefkatirıı~ 
da tahkik eylerdim. yattan aynlu, töbelli olup bir köşeye - Kölenizim, efendiciğim. Nice ya· büyüsün, yetişsin. Yann öbürgün 

RAnA cevab vermedi. Derin bir dl1 .. ~kilM mi idi? O zaman da, hazır p&ra kininiz olmayım ki, imanları yekdiğe ·ıdua eder. t#J 
şünceye dalm.Jştı. Hünnüzü, öz evllcb na kadar dayanabilirdi? Sonunda gene rine tatb dil rapteder. Fakir, ömrümde, ~Arkası 
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İyi bir mide, iyi bir hazım, sıhhat 
ve nct'e demektir. 

Mide ve barıaklan boşaltır •• 
HAZIMSIZLIK VE EKŞILIGI 

Kiderir ve vücuda ferahlık verir. 

SABAHLARI AÇ KARNINA 
bir kahve kqığı alınırsa 

Mazon MEYVA tuzu 
Hiçbir mOmBsll mnstahzarla kıyas 

kabul etmez mnkemmeliyetini tak
dir edecek ve arkadaşlarınıza tav· 

MİDE VE HAZMINlZI 

zo 
MEYVA TUZU 

almakla dDzeltilir. 

Midenin 
EKŞILlK ve YANMALARINI 

ve B ARSAKLARI 
yakan zehirleri giderir. 

KABIZLIÖ 1 
defeder. Bugünden bir fite 

MAZON MEYVA TUZU 
siye edeceksiniz. 

MAZON ismine HOROZ 
alınız. markasına dikkat. 

Hayat'm: Çok hoş bir gece ~erqun: ~öviz . Askerlik bahisleri: Büyük harb sonunda 
derdımızın halh çarelerı . .. .. 

(B~ta.rc;tı 8 inci ııayt:ıd.J.J 

Meğerse gündüz de orada bir Yahudi 
aügünü yapılmış, geç vakit bitmiş. gelin
le damad da odalarına çekilmişler. Bu 
yüzden bir parça rakı kalmlf Masanın 
üzerine de Loncalılar teflerini. udlarını. 
kemanlanm bırakmışlar, uykuya çekil· 
~lcr birer tarafa .. 
Aşağıda hafiften bir ud, buna karışan 

bir şarla, bir parça sonra keman sesi du
yulmağa başl dı. 

!Bunu duyan, birer ikişer sıvışıyordu 
sofadan. 

Me ~erse bizimkiler masanm başına 

geçmişler, Loncalılar da uyanmşı, sabah 
nasıl olacak! Vur patlasın! .. 

!Biz ininciye kadar rakı da suyunu çek· 
mişti. Yüdaci: 

- Yapmayın, etmeyin. içerde gelin gü
vey yatıyor! 
Demişse de. söz geçiremiyeceğini anla

yınca susmağı tercih etmi.J. Ben inmek 
istemiyordum. Yorgundum, uyuyacak.
tun. Lakin karga tulumba beni de yaka
layıp don gömlek indirdiler. O hale gel
dik ki. gelinle güvey de uyandı; onlar da 
bize katışmasınlar mı?. Bir vur patlasın 
gidiyor ki. kapıdan geçen devriye polis
ler bile bu aleme katışmaktan kendileri
ni alamıyorlar. Sa:n.a'tllilann eğlence
leri başkalarına benzemez. Bır takım hu· 
susiyetleri vardır. İşte bu hususiyetler 
ve samimiyettir ki. o gece sabaha kadar 
etrafta en ufak bir şikayete sebeb olma· 
aı. Kapıdan başını uzatan içen daldı. Şa
fak atmış, sabahlar olmuştu. Kapıdan gp. 
çen salepçi Arnavud, her zaman bu ka
aar müşteriyi bir arada bulamıyacağını 
kestirince içeri dalmıştı. Fakat çalınan 

~rnavud havasını duyup, şişman Refiğin 
oynadığı oyunu da görüne~. memleketınl 
hatırlamış olacak. hır coştu, bir coştu. 
güğümü bir tarafa bırakıp aramıza ka· 
nştı: 

- İçin rnore. dive bağırıyordu. Anıı
mın ak sütü gibi heliil olsun. para filan 
istemem vallahi. billahis ..• 

Hususi orta oyunları 
Bir taraftan temsillere devam ederken 

Ciğer taraf tan da umumi ve hususi orta 
oyunlarına iştirak etmekte idim. Husu· 
si orta oyunu heyetıcrinı memleketin 
tanınmış, mevkii içtimai sahib. zatlar 
teşkil ederlerdi. Bunlar kend: san'at ar
zularını tatmin için aralannda toplantı
iar yaparlar, orta oyunu oynarlardı. Bü
yük tiyatro müellifi İbnırrefik Ahmed 
Nuri, pişekar; ressam Muazzez. kavuklu; 
aeğerli temaşa muharriri Müsahibzade 
Celal, koca karı, merhum Beylerbeyli 
Fuad, bestekar merhum Kaptanzade Rı· 
za, Nured'tlin Şefkati, Müvahhid, zenne; 
Darülbedayiın müess ::ıi Reşad Rıdvan da 
çelebi vazifesini yaparlardı. Kadıköylü 

Refikle ben de taklide çıkardık. 
Mü hibznde Celal ile. ilk defa mu?1a

sebat müdürü umum si merhum Hacı 

Fahreddin Bey·n Tatlıkuyudakı konağın
aa tanıştık. Hacı Fahreddin Bey evleni
yordu. Beni de davet etmişlerdi. Gt>çmiş 
gün, bilmiyorum ne g bi bir sebeb, yahud 
mazeretle bu davete icabet edememiş· 
tim. Araştırmışlar, benim gelmediğimi 

anlayınca kapı çuhadan Ömer Efendinin 
yanına iki kanun - şimdiki inzıbat • ka
tarak göndermişler. Ben de yatmıştım. 

Ka1dmp düğün evine götürdüler. Bırkaç 
monoloğ söyledim. Orta oyunu arzu e
<!ildi. Lakin ne pişrkar, ne de kavuklu 
var. Bu yüzden tam bir orta oyunu oyna-

mağa imkan yok. Kaptanzade Rıza Bey 
kalem efendisi oldu, ben dl? Arapkirli o
dacı. Muhavere şeklinde küçük bir ko
medi oynadık. Başka bfr şey yapmakh
ğırnız için ı rar edil yordu. İşte Müsa
hipz de eeı:ı ile bu esnada tanıştık ve 
kend ·1e ilk defa bursda oynadık. Müsa
bibzade pi ek"ır, Kaptanzade Rıza zenne, 
ben de Sürp kdudu rolünü aldım. Ka
wklusuz, yan orta oyunu, yarı kcımedi 
~eklinde bir buçuk saat süren bir fası1 

yaptık. Üçümüz de düğün halkını kırıp 
geçirmiştik. 

Haçik ile SUrpigin hikayesi 
Bu Sürpikdudu benim §imdi en beğe .. 

nilen oyunlarımdan (Haçik: ile Sürpik) 
komedısinin iptidai §eklıdir. 

İlk defa burada onu bir komed1 yap
mak aklıma geldi. 

İfte Müsahibzade ile dostluğumut bu· 
radan başlar. 

Ortaköyde temsiller verdiğimiz heyet 
te çok tutunamadı. MilH sahne teşckkiil 
etti. Nureddin Şefkati. Müvahhicl, Ce

mal, Hekimyan. Kınar ve daha seçilmiş 
bazı artistlerle beraber Beyoğlunda Ha
leb çarşısındaki tiyatroda - şimd'k• Fr:ın
sız tiyatrosu - temsillere basladık. 

Hüseyin Suad Beyin (Hülleci) kome
disinde Kabakçı Ferhad, İbnirrefik Ah
med Nuri beyin (HO§kadem gebe) kome
disinde (Hoşkadem bacı) rollerini oyna· 

parken, unu=hm~::!u~CS::iru, Garb cebhesmde neler gordum? 
bugun beş kuruş eden buğdayını iki ku· 

" .. d (Ba.şttırafı 9 uncıı sayfada) 
ruşa almıya başladığımız zaman. üstun e . f 

oturmakta olduğumuz dalı kesmekten ~a~anp ~ Meuse nehrı; _70 .1?etre 
başka bir şey yapacak değiliz. şu halde g~nışli~~~e, ~ort beı metr: der~nlığinde
bunu yapabilmek için köye de şekeri. dil'. Buyuk girdablarla, gurleyıp akan 
kahveyi, petrolu pamuklu mensucatı ve- sular. koca ağaç gövdelerini blr saniye
saireyi ayni nisbette veyahud ona ya .. de bir metre süratle sürüklüyor. Uzerin
kın bir derecede ucuz vermeğe mecbu .. deki köprü ve geçidler tahrib edilm;ş, 
ruz. Eğer bu iki ucuzluğu bırden temin hararet sıfırın altında 6 derece. Kesif bir 
edersek mesele kalmaz. sis karşı sahilde her şeyi içine gömmUı. 

Böyle bir ucuzlatma hareketina- girl - Tayyare, topçu ve tanklardan hiçbır yar
şebilir miyiz? Tedrid surette evet. An .. dım umulmuyor. :b'iihkfım lata'lan talih 
cak böyle bir harekete girişmek için eli- ve ~esa~üfe güvenerek işe girişmek mec
mizde kuvvetli bir konjontur malılmatı burıyetınde. 

kıtaatı taciz ve mania ateşine devam edi
yor, istihkam efradı köprüyü JruvvetJ81>" 
diriyorlar. 

11 Teşrinievvel şafak söküyor. ~ 
leyin kolordudan telefonla bir emir ab
nıyor. Bunda yeni emır verilinciye kadar 
cephedeki kıtaatın hiçbir hareket yap
maması ve bunun kıtasta gayet mahrt" 
mane tebliği bildiriliyor. 

Nihayet saat 11. Borozanlar s·perJerl• 
üstüne çıkıyor. cAteş kes!> borusu kulak· 
lan çınlatıyor. Az sonra bunu cAyaJ• 
kalk!», sHazır ol!> emirlen takib ediyOI'· 

dun. 

buluıunalı ve memleket sanayiinin ve Harekatta muva!fakiyet hemen hemen 
dün de söylediğim gibi, bütün devleti imkansız gibi. Kıt'a kumandanları vazi

Harb bitti. Fransız siperlerinden Ma~ 
seyyez sesleri yükseliyor, Aımanlar; mil
ferlerini tüfeklerinin ucuna takıp yuta
n kaldırıyor ve cyaşasın cümhuriyet!• 
diye bağırıyorlar. 

Artık gittikçe tanınıyor ve seviliyor- mahiyeti haiz iktısadt teşekkülleri salA • yeti mafevklerine bildiriyorlar. Fakat e
dum. Aranıyordum, ismim her tarafta hiyetli bir mürakabe heyeti il• kuvvetli mir gene tekid ediliyor: Meuse nehri, ne 
söyleniyordu. Bu faaliyet devreleri şöh- koordinasyon hareketine sahih olmamız pahasına olursa olsun mutlaka geçilecek. 
retimin süratle artmağa başladığı za- lazımdır. Böyle bir iktısadi siyaset, kon .. Düşmanın kabul etmekte tereddüd etti ........................................ ·-········-·-

manlardır. jonktursuz, mürakabesiz ve koordinas - ğ: mütareke de ona bağlı. [~~~:~~~~~~J~~~~~:~~:~~~ ~] yonsuz tatbık edilemez. Zaten ilme mu .. Geçid teşebbüsü başlıyor ve bütün ü- /N..~ ~ y ~~ ~ 
Canh karanöz kumpaoyast vafık bir çalışma, bu ıartlara mutlaka mi~ ve intizarın hilafına muvaffakiyetP. ~ lb::/J 

Bir müddet sonra canlı kaargöz kum· muhtaçtır. enyor: 9/10 Teşrlinevvel gec0sı, istih-

'!'ü!-ldye radyo difiizyon postalan 

Ankara radyosu 

DALGA UZUNLUCU l 
1839 m. 181 Kca. llO ıtw. 

.A Q. 19 74 m. 15195 Kca. 20 Kw. 
P. 31.70 nı. 9485 Kca. 20 Kw. 

panyası teşkil edildi. Buraya iltihak et- Bu usul ile harekete geçtiğımiz zaman, kum kıta'ları civardaki harabelerde bul. 
tim. Heyetin sermayedarı abanı fabrikası her yeni ucuzlatılan bir madde, diğer bır dukları fJçı, tahta ve halatlarla. zavıf sa1-
sahibi Şahin Beydi. Müdirı mes'ul de maddenin kendiliğinden ucuzlamasını te- lar yapmağa. sedlerin ve yıkık köprü1e
(Karagöz) gazetesi sahibı Ali Fuad Bey!.. rnin edecek ve her şey birbirini ucuzl:ıt- rin enkazı üzerinde dar köprüler tes

1
s et .. 

İlk temsilimiz (Şüpheli çocuk) tur. Ka- tıkça yavaş yavaş bir takım fiatları dü - miye muvaffak oldular. 10 Teı:ınn·evvel 
ragöz gazetesinin başmuharrirı Mahmud ştlrmek te mümkün olacaktıf'. Fiatlar düş- sabahı: dördüncü ordunun birçok tabur. 
Nedim Bey tarafın:lan yazılmışb. (Süp- tukçe, bizim sana']i teşebbüslerimiz de lan: bu; d~rme, çatma geçidlerden karşı 
heli çocuk) operetti. Bunun irın..;e Kara- bundan. rasyonalizasyon bakımından sahıle gcçtıler ve Almanlar tarafından 
gözle Hacivad canlı olarak görünüyor- mutlaka istifade edecektir. Bugün bızim ~~kim ve işgal edilmiş olan Nouvion ve PERŞE!\IBE _ t/!/!9 
lardı. devlet fabrıkalarımız israf ile çalışırlar- ngne mevkileri yakınında muvakkaten 12.30: Pro~rnrn, 1~.35: Türk mllzlği - pL 

(Arkası var) ken, mesela, iplık ve pamuklu mensucat yerleştiler. 13: Memleket sant ft.yan, ajans ve meteoro-
işlcrinde, ecnebi sermaycsib çalışan b'r Tenvir f'şek1erinin bile avdınlatamı • lojl haberleri. 13.10 - 14: 'Müzik ('Uvertürld 

Yazan: Nusret Safa Co kun - bl k t 35· takım hususi Iabr kalar yüksek paralar yacağı kesif sis her ~eyi gizliyor. nehrin ve r onser o) pi. 18.30: Proğram, ıs. . 
d d h Mıizlk (Hatif şarkılar - pl.), 19: K.onuşınA 

A·"liye kcridorlr r·n a 
neler görrum ? 

(BQ.f tarafı 7 inci 3ayfttda) 

Şüphesiz bu biçare kadını arka arkaya 
uğradığı felaketler yıldırtmıştı. Bir fikri 
sabit, bir cinnetten başka nedir? .. 

Sanki adalet yokmuş, sanki mahkeme 
yokmuş. sanki cemiyetin kanuni mev
zuatı yokmuş gibi bir suç i~lemiş ... Evet 
müthiş b'r suç işlemiş, bir adam öldür
müş. Dökülen kanların intikamını kendi 
elile almak yoluna gitmişti. 
Eğer medeni bir insan gibi sinirlerine 

hakim olarak hareket etmiş bulunsaydı, 
eğer öldürmeğe kalkışmasaydı muhak
kak ki onu bugün davacı yerinde göre
cek. merhametli ve dürüst gözlerle onu 
saracak, onu mazur buldu~umuz için se
vecektık. 

Halbuki jandarmaların muhafazası al
tında elleri kelepçeli bedbah4 insan1ar a
rasında oturan, bakışlarını herkesin göz
lerinden kaçıran, vahşi bır hayvan gibi 
bir tarafa büzülen ve bu cemiyet için çok 
menfur bir ckatll> hüviyetinı taşıyan bir 
b'çare olduğunu idrak etmenin yesile 
kıvranan b'r mahlt1ktu. 

Ona acırken bile içimizde bir istikrıUı 
duyuyorduk. Şüphesiz bu zavallı kad:n 
bu cinayeti işleyinciye kadar ne büyük 
ıztırablar çekmiş, ölenin gaddarlığile yı
kılan sevgililerinin acısı içinde nasıl kıv
ranmış ve nasıl akll müvazenesini kay
betmişti! 

Fakat öldürmek! 
Bir vahşete ayni vahşetle mukabele et

mek! 
Hayır! ... 
Yirminci asır Türkiyesi bu kabil hue

ketleri anlamıyor! •. Bunlardan nefret e
diyor. 

kazanıyorlar. Bizim mensucat fabrikalan- urma an omurdayan sesı. geçen kıt'a· czıraat saati), 10.15: Türk müziği (ince sal 
mız, meselfı kaput bezini 12-13 kuruşa sa- ların sessizliğini bıraz daha boğuyor. fasıl takımı: KürdlllhicazkA.r fo&ı), saflY" 
tab imek üzere çalışmıya mecburdurlar. Kendilerini büyllk bir manlin gerisinde Tokayın 1ştlratlle. 20: Ajana, meteoroloji ha· 
Himayeyi bugünkü derecede geniş tut- çok emnf ette sayan <füşman nöbetçile::i berıerı, ziraat borsası {(lat), 20.15: Türk ıntl· 
tukça onları rasyonel ve ekonomik ça - gevsemiş. derin uykular kinde. Geç·d zlği. Okuyanhr: Necmi Rıza, Semahat Ö'J h kA denses. Çalanlnr· Vecihe, Fahlre Fersan, ~ 
lısmıya icbar edemeyiz. Fiat daralmalı • are atı muvaffakiyetle neticeleniyor. fik Fersan, Cevdet Ça~a. ı - 06man bey · 
dır ki onlar da kendilerinı toplamıya ınec- Sedan ile MezierPs arasmdn Gen rsl Uşak peşrevi. 2 - All efendi - Şarkı: :osJıl 
bur olsunlar. (Guro) nun emri ve General (Buvaşo)- seni ~:ı nrnnm. 3 - M. oeIAleddln pt. - şal * nun cesurane gayret.ile başarılan bu ge- kı: N:ın firka+ şulep&.1. 4 - Şevki bey Ut • 

Bu bahse aı'd teferru-atın burada ı·zahı çid harekatı, mnteşebbısJerine - haklı bfr şak - Şarkı: Tutuldu da.mı ztıınyare. 5 
-. . Suphl Ziya - Uşşak şarkı: Gücendi biraz er--

uzun sürer. Söylemek istediğimiz şeyleri şan ve şeref getıren - sılahla kaznnılmış lerlme. e - Fahire Fersan - Kemençe tak • 
hülôsa edelim: Döviz dcrd mizi hallet _ zaforlerden daha aşağı değildi. Fnzla o- slml. 7 - Ret!k Fersan - mcaz şe.rln: Oöl " 
mek demek. tabii şekli ile, dahili ve ha- larak, harbin tekrar başlaması ihtimaline sOmden kaçıp glttın. 8 - Reflk Fersnn - ın· 
rıci piyasa fiatları arasında bir teaaül te- karsı Fransız ordusuna sevkulceyş! bü caz şarkı: Ev benim gonca g{llum. g - TiiJ" 

yük bir üstünlük te temin ediyordu. • kü - ............... : İndlm yarin bahçesin• 
min eylemek demek olduğuna göre bü - 10 - ......... - &.ız sema1s1 21: Memleket tJ/11' 

tün gayretimizi bu hedefe vermeliyiz. Bir * at Ay:ırı. 21: Konuşma. 21 15: Esham, tah 
hamlede klering sisteminden çıkamayız. Alınan veliahd ordusu kıta'lan; Fran- vUM, tamblvo - nukut borsası mat), 21 SO 
Muayyen bır plana tevfıkan. hem 0 sı's· sız k t' 1 . ..ı.. d Müzllı: <saksafon soloları - Şükrü Sarıpına1 ı a arının ~~ ve erme çatma vat;ı- tarafından> 21.40: Muzlk (Melodiler p].}, 22: 
tem içınde durmakta devam ederek. hem ta1arla vapılmış köprünün emniyetsizJi. Mütlk (Xtiçfit orkestra _ ~f: Neclb Aştın) 
de memleket içinde yeni bır fiat ölçüsü ği yüzünden bocaladıkian bir lllrada ta- 1 - L1ncke - Eğlenceli 1JUU'f. 2 - Y'?ain • 
kurmak üzere iç ve dış piyasalar arasın- arruza geçmekte gecikmcdil'!l'. FransıF. sDudalrJann ... • operetinden potpuri. 1 -
da bir teadül ve ahenk teminine a:d tcd· kıta'lannın irtibatı pek fena, henüz nt Pachemegg - Vlyanın cazibesi <Vala), 4 -
birleri alarak, memleket n serbest do"·.·ı·z. b. t l f :ı.. k ç Lf'uschner - Mazurka - Fantal. 5 - Ros.St .. . ır e e on ııattı çe ilmemşi. Kıt'alardan nl _ «Hırsız snltsa~an. komik openwnm ~ • 
le ihraç kuvvetini artırmak lazımdır. bazı1an yollarını şaşırmış. bazıları bir- vertür ı. 6 - l.lnclte • Ventla - Vala. 23: M4'" 

Bütün bu faaliyet esnasında ıu iki şeyi bir'ne karışmış, yürüyüş kollan çapra:z- zlk (Dan.'! müz!m>. 23.45 - 24: Son ajans lJI.'" 
hiç unutamıyacağız: laşıyor. sis hiç eksilm;yor. Askerler, ne berleri ve yarınki proğro.m. 

1 - Devlet siyaseti masrafsız yapamaz. kendilerini ateşlerile himaye eden rnıt- ........................................................... ~ 
Askeri müdafaa nasıl bir takım masraf- ralvöz mevzilerini, ne de verilen hedef- " 
)ara malolursa iktısadi müdafaa da. o de- leri göremiyorlar. Karşı sahilr> geÇJl"İŞ s o D p o s ta 
rece yüks!k olmamakla beraber, gene b:r bulunan kıta'lar pek faik bır düşmanla l===-=======ıı::::::::====:::==ıı'l-
takım masrafları mucibdir. Esaslı bir karşı karşıva bulunuyorıar. Gerçi taar- Yevml, Siyasi, Bavadla n Halt ıazetell 
pHina göre yapılac'ik böyle bir faaliyet ruza geçen Alman kıt'alan da maddeten 
için, ben bir Türk mükellefi sıfatile, her ve manen yıpranmış b1r haldeler. Onlar 
nevi masrafı şimd den kabul ederim da mütarekeyi bekEyorlar. 

2 - Bütün bu tedbırJerin tatbikı za • Onlann taburlan da Fransızlannk· r..i· 
mana ve iyi hazırlanmak şartile hic oi- bl onda birini kaybetmiş amma her Rf>ye 
mazsa üç seneye muhtaçtır. Bu zamanı da ra~en cesaretle yaptıkları bir harbden 
zarurS olarak kabul edece~iz ve hedefe mühim tecrübeler ed;nen bu Prusya mu
tabii yollarla gitmek üzere aceleden vaz- hafız kıta'larının birçok otomatik sflAh-
geçeceğiz. lan var. 

3 - Şuna iman P.tmeliyız ki, bu derdi Araziye gelişi güıel serpilmiş Fransız 

Yerebatan, Ça~e'1!le sokak, 21 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklarl 
mahfuz ve gazetemize &iddir. 

--··---ABONE FIATLARI 
1 6 3 .. 

Fene Ay Ay AY 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

ı~~~~~~~~ı---ı~· 
1400 750 4ıJO uv 

234J 12~0 710 270 

tek bir ilnçla halletmek mümkün oldu • kata'larının yanlarını çeviren, derel:-r
ğunu iddia edenler, tabib değil, müte _ den kayarak sokulan düşman bir aralık 
tabbibdirler. İktısadi hayat, ancak bir kül bu kıta'lan çekilmeye mecbur ediyorlar 

Suad Derviş halinde mütalea edilmek lazımdır. Cephanesi yanın yamalak bırakılmış. ar-
.......................... ·-----·-····················· kası taşmış bir nehirle tıkalı bulunan pi-

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ ' ı> 800 :JO~ 

D · 1 t"ft"k k Muhittın Birgen d iŞ pıyasa ara 1 1 ve yapa --·-····---············· .. ········-··-······- ya e takımlarının vaziyetleri gittikçe 
"h t ld T' t Od 1· . 1 müşkülle~yor. Buna rağmen öğleden 
1 raca 1 yapı 1 ıcare ası mec ısı top andı sonra düşman mukabil taarruzları tarde-

Son günlerde İngiltere ve Almanyaya Ticaret ve Sanayi Odası meclisi dün diliyor. Harb sahasında sü~net başlıvor. 
tütik ve y pak ihracatı artmaktadır. öğleden sonra :birinci reis vekili Ahmed Akşam ortalık karanyor. 183 Onc'J fı:ka 

Dün İngiltere için borsada kilosu 116 Karanın başkanlığında toplanmıştır. Top- tek başına nehrin sal ıahiltnde tutunu
kuruştan 570 balye tiftik ve 73-76 kuruı- lantıda yeni İdare heyeti azalarının in • yor. General Boichut geçid va11talarının 
tan 100 balye den malı tiftik satllmıştır. tihabı ve 938 yılı kat1 hesablan tetkik ıslahı içiJı yeniden amirler veriyor. 11112 

Almanya için de kilosu 52-53 kuruştan ve tasdik edllmif, azadan biriline iki ay Teşrinievvel gecesi bir köprü kurulmasını 
400 balye ~ızıl yapak satışı olmuştur. mezuniyet verilmtı ve Murad l"ortonun istiyor. 10/11 Teırtnievvel geceli dağınık 
Yerli fabrıkalar yen,den yapak müba • Jda.re heyeti reisliğine ıeçilınesi tasdik e- gruplar derlenip toparlanmaya çalışır
yaatına başlllilll§lardır. dilmiftr. ten piyade efradı btras dtn1eniyoır. Topçu 

Abone bedeli peşmdır. Adres 
değiştirmek 25 kurıştur. 

Gelen euralır. geri verilmdo 
ilanlardan meı'uliyet alınmaSo 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilAvesi lAzımdır. 
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·~ Hırsızlık ~ ·l2' 
L:~<~.\ Ansiklopedisi~ ' 

C Askerlik bahisleri =:=J 
Büyük Harb sona erdiği 

dakikalarda Garb 
cephesinde neler gördüm 

Yazan : Fransız Albayı A. Grosset 

Yankesicilik ve yankesiciler 
Kaç turlu yankesicilik vardır, yankesiciler nerelerde ve nasıl 

çahşırlar, bunlardan korunmak için neler yapmah?. 

İstanb ulun en meşhur yankesıcilerinden btf taneai 
lzmirU AU Rıza David Osman Nuri Şakir om Abdullah 

-·-Son Posta okuyucularına şayanı dik-
kat bir ansiklopedi hazı:rladım. Bunda 
ne meşhur adamların tereümei halleri· 
n· i ı, .ne tariht, coğrafi malU.mat, ne de 
hnın, felsefenin ana hatlarını bula • 
~aksınız. Benim ansiklopedim, cHırsız· 
ık ansiklopedishdir 1 7 fasılda bite -

Cektir: 
Sıra la yorum: 
1 - Yankesicilik, 
2 - Kaldırımcılık, 
3 - Karmanyolacılık.. 
4 - Kapkaç, 
~ - Otel, p1lj, hınu:lılı. 
6 - Tırnakçılık, 
7 - AsıkÇllık, 
8 - Muslukçuluk, 
9 - Söğilşçillük. 
1 O - Dolandıncılılc, 
11 - Manitacılık, 
12 - Zarfçılık, 
l 3 - Tavcılık 

' 14 - Definecilik, 
1 S - Dızdlzcı1ık, 
1 5 - Papelcilik, 
l7 - Kumar ... 

1 
Ii1rsızMt ansiklopedisini takib eden

ler, yalnız enteresan bir yazı okumak-
a kalmıyaeaklar, ayn.i ı:amanda vuka
~·da .. nevileri birer birer gösteril~n 17 
~rln hU~ erbabmdan yakalaını kur
A.. l'rnanın US\lllerini de 6ğrenecek1erdir. 
b Yni zamanda bu kabn meslek erba -
ının kimler olduklarını.. kendilerine 

lnahsus usullerim, meşhur vak'a1arıru 

~ani kitaba geçmi' sabıkalarım, hattA 
b~Ynelm.Uel bir vaziyete gelenlerini de 
ıle<'clclerdlr 

Yankesicilik 
lr YankesiciHk ne demektir? Uvanık 
,.. r adamdan maharetle parasını çal -
·••ak. 

'Yanke!icilik altı nevidir.: 

gj 1 -Tramvay, tren, vapur ve sinem3 
~~~l:nnde, giriş yerlerlnde ye1eğfo iç 
?ıt ı ıle ceketin iç cebinin veya üstleri-

n kesilmesi 

lte~ - Ka~abalılt yerleroe yelek ve ce
lttak~eblerınden s!at veya cüzdan al • 

t i} 
3 

- Y0lda giderken çarpmak sure -
~ Çalmak. 
4 

b
. - D&lgın dalgın bir yeri, mesela 
ır \tit •~ riT1i seyreden adamdan öteberi 
'11llnak. 

lıas - Pantalon v' cmt ceblerine ko
~ Pııra ve saireyi aşırnıak. 

'f - •Babacı1'brn:. usulile çalmak. 

ankesiciligin en mUşkU I tara'ı 
th.'Y ankesiciliğin en fula maharete ih

,,ac g .. l>l.troa Osttren kısm1, tramvayda, va • 
\>e 'Ve! sair kalabalık yerlerde yelek 

Caket ...,.hl . • :ı.. "lm . !rıakt """" ennın Aesı esıle yapıl • 
bira a olanıdır. Bu nevi yankesicilik 
ııe ~n faıla adamla yani cşeriki cürm:. 
\tayı aşanlabtlir ve ekseriyetle tram • 
~~k~l":!n arlta sahanlıkları buna sahne 
la<iıkl eder. Yankesiciler, tramvaya at-
4:r ban zaman, şöyle etraflarına ba -
•nıartkınaz, paranın kimde olduğunu 
oı.n ar! Neden? Çünkü, cebleri dolu 

' eskiden kalına bir itiyad i~ ikide 

Yankesici Muzaffer 

birde, (belki yankesici gelmiştir) dü -
şüncesile, ceb1erini yoklar .. yoklar! 

İşte, dünyalık sahibi zatın bu hare • 
ket4eri y?nkesicilerin etrafı kolaçan e
den gözlerinden kaçmamıştır. Hemen, 
tavşanı kıstıran bir tazı gibi tertibat 
alırlar. Biri, para sahibinin önüne ge -
çer. Diğeri de arkasına. Tramvay vi -
rajlardan dönerken arkaya gelen, ö • 
nündeki adamı kızdıracak ve rahatsız 
edecek derecede tazyik eder. Bu hare
ketlerin teken-ürü ayni zamanda mu -
hatabda bir ~üphe de doğurmuştur. A -
damcağız. hiddetle arkasında bulunan 
şüpheli şahsP döner, ters ters bakar, 
hatta söyJenir ve tehdid makamında da 
gözlerini onun üstünden ayırmaz. İşte, 
ne olacaksa bu sırada olur. Önde bulu-
nan ince san'atkar meydanı tamamen 
boş bulmuştur. Karş1sındaki adamca -
ğız, onun n.c iş ile uğraştıf,rını farket -
mez bile. Böylece yeleır;n iç cebi kesil
miş, para tar sahibini değiştirmiş olur. 

Eğer, hedef yelek değil de ceket ise, 
o da ayni şekilde kazaya uğrar. 

Her iki yankesici, artık, tramvay ara
basında durmağı tabii ihtiyata ~uva • 

fık bulmazlar. Acele acele aşağı at -
Jarl~r. 

Fakat, bu atlavış:ın da kendine mah
sus bir U')Ulü vardır. Durak yerinde 
inilmez, tramvay son sür'atle giderken 
inilir. 

Parası calınan adamın hiç bir !;ey 
nazarı dikkatıni celbetmemiştir. Eğer, 

tramvavnan koşu müsabakası yapar 
gibi inen ve kaçan iki adamı farketmiş 
ise ve bunları fotograflarından tanıya
biJmiş ise. çok geçmeden, paracıkları
na kavuşabilir. Polis müdürlüğünün 

dosvası, onun eşkal tarifi ve fotoımıf 
te&hisi ile .cgaibden haber:. verebilir. 
Fakat mllğdnr, bu izahatı veremezse 
paralnr kaynar, gider mi dersiniz? Ha
yır! Yalnız polis müdüriveti memurları 
biraz' daha fazla yorulmuş olurlar, o 
kadar! 

Gişe önrerinde 

~k saatin veyahud cüzdanın ele ~· 
rılmesinin c Adab w erkB.nı :t vardır: 
~eselA, kalebalık arasına düşmemek 
ıçın, sırayı kaybetmemek için ileri doğ. 
~ Utahlan bir kol veya bir gazete, ne 
guzel işe yara,r, bilseniz! Çünkü, bu 
suretle göze kestirilen adam, kendi ce
bini göremiyecek bir vazivete sokul • 
muş, bir kol veya bir gazet~ ile gözleri
ne adeta bir kara perde çekilmiştir. 

Sonrası malU.m: Ver elini portföy, altm 
saat, hatta kordon da beraber ... 

Ondan sonra da, yankesicilere haberi 
olmadan ziyafet çeken zatı muhterem 
feryadı verir tabi\... 

Yolda, acele bir işiniz yüzünden hızlı 1918 yılı Ağustosu sonunda Marepl .teleyi tetkik eden mütehassısların kana· 
hızlı giderken de ceblerinizin kazaya (Fo~) katı muzafferiyetin Meuae nehri il atl.1• töre nehrin cebren geçilmesi, ge· 
uğraması itimal dahilindedir. Bu nevi zerinde istihsal edileceğini tahmin edi- çJd harekltımn gayet iyi hazırlanması· 
yankesiciliğin erbeblan çarşı, pazar yordu. Fransız topraldanndak1 Alman ııa, bu hareklta i§tirak edecek piyade, 
gibi kalabalık olan pivasa yerlerini orduları, geniş bir torb!ya girmlı vul- topçu, istihk!m ve hava kuvvetlerinın 
kollarlar. Satıcıların, yük arabalarının yette idiler ve büti1n muvasala hatlan di\pnana faik olmasına. geçid noktalan• 
ve halkın üstüste geldiği bir sırada, siz Verdun !le Holanda hududu arasından nın evv&~den teabit olunmasın~, harekatı 
de kendinize bir yol bulup gitmek i~ti- geçiyordu. İki yüz fırkadan ibaret olan b?yilk bir cephede yaparak duşmanı çe• 
yorsanız, ayni maksadı ~ilden, fakat ordunun harek~t hatları nehrin iizerinde kilmeğe mecbur bırakmaya veya . bo~
aksi i~tikametten gelen adamla müsa- bulunuyordu. Genişliği 250 kilometreyi bardımanlarla en kuvvetli mevzılerınl 
deme etmeniz muhakkaktır! Tel§~ için· bulamıyan 'bu saba, etraftan sıkııtınldık- düşürmeye bağlıydı. 

Kalabarıktan istifade 
Gcırb ~ıinde bir Noel geceıiu münha.m' kalan mütcıre1ce devresi 

de, olan bihmden haberiniz olmaz bile! ça. Kayzer ordulannın ~eri hatlan ve 9 Teşrinievvel akşamı 163 üncü fırka· 
Fakat az ileride elinizi cebinize ıatar- kaçma istikametleri tehlikeye girecekti. ya nehri geçmek emri verildiği zaman 

sanız, paracıklarınızın yerinde yeller Fransı'l büvük erkAnıharbiye karargl- bu şartlardan hiçbiri tahakkuk ettirilme. 
estiğini görürsünüz! hında EylOl sonunda yapılmas1 karar~Rf- mi§ti. Kıt'alar buraya gelinciye kajar 

Vitrin ön'erinde tınlan harekAt: Mezi~res umumt istika- bozulınu§ yollarda, yıkılmış geçid ve 
rr•etinde. mfü:terek merkezli bir taarrm: köprülerde, ormanlık mıntakalardn d<>v· 

Ayni 1.amanda, kalabalık caddelerde şeklinde olacaktı. Mareşal (l"c<'.h) a g~re. rilmiş ağaç manileri arasında yürü ·erek 
vitrin ~evretmeğe de pek heveslenme- sevkulce~t neticevi, Meuse nehrı boyun- oldukça sıkıntılı günler geçirmişlerdi. 
yiniz. Varsın gözleriniz, ya tarihi bir ca, sol vanını Gen~ral Guro ordusuna da- Dü~an mitralyl5zlerinin ölüm saçan 
tabloyu, ya güzel bi!" kumaşı eksilt gör· yayan Amerika ordulan elde edecekler- huzmeleri altında yol alan piyade kıt'a· 
sün. Hele sizin gibi meraklılar da oraya di. lan erimi§ ve çok azalmıştı. Topçu; ke· 
toplanmı ·lar i~e doi!ru yolunuza gidin. Halbuki. Fransız askerlerinin ve on- sif sis tabakaları içinde ne kendine. nı 
Yoksa c doğru yoldan avnlanlar :.ın farla birlikte İtilAf devietleri ordularının de nehrin 4imalindeki düşmana aid ara• 
c;errine uüramanız yüzde yüzdür. Kala- atılganlığı, kahramanlığı vüzünden, ha- ziyi tetkik etmişti. Daha doğrusu atış ha
b::ılığa girerken, \'eva vıtrin sevnının • disat başka tilrlü çıktı. 26 Eylölden iti- zırlığı yapmaya bile vakit bulamamıştı. 
dan vazreçip de aradan sıvnlmai!a ça. baren baslıyan taarruzlar vaziv~t; de- İstihkam kıt'alan - nehrin öbür sahi· 
]ıc;ırken kilocr defü.1, fakat yükce ha • ~ic;tirdi. Merkezdeki ordular yanlarda- lindeki dü~an topçu ateşı müsaid olsa 
fiflemeniz mukadderdir! kinden daha çabuk ilerle':!i. Bununla be- bile - ellerinde kalnn çok az mal7.eme ile 

rıtber İlkteşrin başlarınd:t Meuse nehrj yıkılmış olan köprü ve geçidleri tam'r e· 
Pantalon ve ceket ceblerine konan hal~ Fransız - Alman ordularının ileri dccek, sallar yapaca~ vaziyett~ deg~ı.ldı' . 

büvük kıy!'Ylette paralan da" hatırdan harekatına bir engel teskil edivordu. Al- Her şeyden sarfınazar; Mcuse nehri-
cıkarmamak lazım. Bunun da ekseri • m"n velı"aht ordıılan da btı büvu"k rnan1- • tl "k" · " nın geçileceği kimin aklına gelirdi: A!-

1 

~ nıanya mutareke teklif etmemiş miydi? ve e ı ı çaresı vardır: Dalgın olma • anın gerisine çekilmı•, kendini tam bir " 
.,. .. u are e şart arını abul etmiyeceğinl nıa ~. akc;am1arı fazla kaçırmamak. "'mnı·vette •avıvordu. M""t k ı k 

Yoksa trnmvavda ayakta kalmış iseniz Nehrin Tesrinievve1de General (Cas- kim düşünebilirdi? 
yanınızdaki veya tramvav bagamağına tclnau) nun emri altındaki ordular qnt· 
asılan şahıs boş durmayabilir. Sizin pu tarafından (Lorraine) e yapılacıık ta
dalgınhğınızın bir köşesine onunki de arruzdan daha evvel geçilmesi icab edf

Harekatta faaliyetile temayüz eden 
General Boichut bile hususi ve yeni bir 
tedbir alınadan Meuse nehri geçilemez 
dememiş miydi? Herkes 163 üncü fırka· 
nın Meuse nehri solundaki harekatını 

bitmiş sayıyordu. 

ıreliverirse, bazan eller, cebleri şaşıra- yordu. 
bilir. 

" Babacığım , amcacıg·m ,, usulU 
cBabacığım, amcacığım• mulüne 

~elince: İnsan insana kavuş -
maz, dağ dağa kavuşur, der -
ler. Senelerdir görmediğiniz bir ar
kadac:, bir akraba, hatta bir hernc:eri ~i
zinle burun buruna gelebilir. Eğer bi-

raz safca iseniz, karşınızdaki hasret -
zedeni ·: cBabacığım, amcacığım:. di· 
ye safiyane bir maksadla boy-
nunuza sarılı verir. Onun için, 
benden okuyucularıma, dostuma 

Hal böyle iken dördüncü ordu kar.ır
gahından kimsenin beklemediği bir za
manda 9 Teşrinievvel saat 18 de, herke· 
sin kalbi harbin bittiği ve terhis başlıya. 
cağı ümidile neş'elenirken Meuse nehri· 
nin geçilınesi için emir geldi. 

7 Tesrinievvelde Alman murahhas h~ 
veti mütareke şartlat'ını görüsmı>k için 
Fransız hatlarım gectiiti zaman dördün· 
cü ordu kuvvetleri Stenav ile !.f fai•\tes 
arasında Meuse nehri sa~llerine gelmiş
ti Üc kolordusu birinci hatta. 9 uncu 
kolordu sağda, Selian öniinde Ame .. ika 
ordusile temasa ~elmi~ti 14 üncü k0'or
dunun 136. ıncı fırkısı (Domle . l\fomm. 
Nouvion ve Fl"zede, 11. inci kolordu Ml-- Mareşal Foş: telefonlu şu emri veri-

yordu: 
ziere ilerisinde soldA !5. inci ordu ile haJi .. • 
irtibatta· eski Cham a<Yn "d d Al- cMutemadı taarruzlarımızla perişan o-

' P n••e or usu a 1 d'" b'" .. h 
man vcliahd ordubn ırrupumm bilha!:sa an uşman utun cep ede çekiliyor. Pe. 

bir tavsiye: Allah, hepimizi cemeksiz 
ev lad• la:rtfan korusun! 

Vapur, tren gişelerinde vesair kala
balı'k yer~erde yapılan yankesiciliğe ge
lince, bu iş tek adam ile de olabilir, 
çift şahıs ile de. Yalını, cebden aşırıla- \ 

Sabih Alaçam 

(Arkan """' 

Von Einem idaresindeki üçüncil ordu şini bırakmamak, ve harekatımızı tacil 
karşısında idi. etmek çok mühimdir. Kaza?'..mış olduğu• 

muz muzafferiyetleri sona erdirmek için 
Bir nehri; onu müdafaa etmeğe azmet- bütün bqkumandanların cesaretle haı·e

miş bir düşman önünde geçmek daima kete geçmelerini isterim.. 
nazik ve tehlikeli bir hareket ıayılır. Me- <DeT.um 11 unca aaJfada) 



SON POSTA Sayfa ti 

Bir günde üç evlidını 
istiyenlere dağıtan ana 

Madrid müdafileri 
Franko ile 

müzakereye giriştiler 

Tramvay ve Tünelin satrnalma 
mukaveleleri dün imzalandl 

(BQ.§tarafı 1 inci ıayfada) 
Anneleri ebegümecı toplamağa gitmii·· 

bunu çocukların en büyüğü, küçük S:ı • 
ıan söylüyor. 

Evvelkiler benim çocuklara talib bir 
kiınae olmadığımı anlayınca rahat nefes 
aldılar. Zira hepsi çocukları evliidlık e • 
dinmeğe gelmişler .. 

Daha şimdiden çocuklar paylaşılmış 
bile.. paylaşılıruyacak gibi de değil :ki.. 
üçü de öyle sevimli, öyle cana yakın, öy-

le .zeki şeyler ki. yt.izlerinde üstleri baş
ları kadar yırtık bir tebessüm, mahzu::ı 
nıahzun hepimizin ayn ayn yüzlerine 
bakıyorlar. 

Maçkadan, amcası i~m e:r: büyüğünü 
alınağa geldiğini söyliycn genç ve zarif 
bayan bu işde ağır basaca.r: gibi gör:i -
nüyor. Zira küçük Suzan pl!k zevk sahi-

bi olacak ki, bayanın yanından aynlmı .• 
Yor, ona sıcak bir sempati gösteriyor. 

Lakin biçare Suzanm talih: bir değllcı. 
Yaşlı bay ile gözlüklü orta yaşlı bayan d:ı 
ona göz koymuşlardı. Kızcağı1. görücüye 
çıkını§ gibi en ince tetkiklerden geçlyor
du. Fakat onun bütün kılı kırk yaran, ti· 
tiz tecessüslerden muvaffaklyetle çıktığı 
nıuhakkaktı. Allahım üçiı de ne zeki, ne 
feker ıeyler .. hele bir küçüğü görseniz .. 
1.:>en çok sevimli çocukla...- gördüm, fakat 
küçük Melahat kadar yüzünde çocuklu· 
Run masum hatlarını bu derece bari2: ta
fıyan, uslu, kanı sıcak ve .. fevkaiade gü
ıel bir çocuğa tesadüf etmedim. 

Küçük Suzan bir aralık yanıma yak • 
laştı: 

- Beni siz mi alacaksınız? .. 
Yumuk yanaklarını, koyu siyah saçla-

rını okşadım; iri, parlak gözlerini gozle
rınıe dikerek sordu: 

- Beni alırsanız, bağırır mısınız, dö -
\'er misiniz? .. 

Yarabbi, ne kada:- ahenktar sesi var .. 
belki bu yürekler acısı vaziyetleri bana 
her hallerini böyle gösteriyor. 
Farkında olmadan kirpiklerim arasın

dan süzülüveren yaşı etraftakilere gö.s -
termeınek için gözlüğümü düzeltirken: 

- Hayır yavrum, dedim.. seni kimse 
a~vmıyecek, sana kimse bağırmıyacak! 

Bu sırada çocuklar: 
- İşte geliyor! 
Diye bağırıştılar. BüyUk bir küfeyi o • 

:rnuzlamış .genç bir kadınla genç bir erkek 
görünmüşlerdi. Kaiabaıığı görünce kadın 
küfeyi erkeğe bırakarak koştu: 

- Buyursunlar! .. 
ltapısı önünde böyie kalabalık bir talib 

kafilesi görmek onu memnun etmişe ben
%iyo~u. 

Hep beraber, içinde teldolaptan, ~il~e
)'e, yıkanmış çamaşırdan. su küpüne va
l'ıneıya kadar evin bütün varı yo~u bu -
lunan basık tavanlı odaya girdik. Oda bi
li gilç istiab etti .. hen katlanmış yatak 
lilteleri üzerine dü~tüm. 
Bahtsız ana göz yaşları içinde bize şun

ları anlattı: 
- Ben anayım .. analık ne demektir, 

hepfni:z bilirsiniz? .. Müşkül mevkide kal 
ltıasaydım, ciğerparelerimi dağıtır mıy -
d~rıı.? Sefalet yaptmvor. Sattım. yedir • 
dırıı., çalıştım yedirdim. Onlara bir istik -
haI yıpamıyacağımı anlayınca mecbur ol-

duın evladlık vermeğe. hangi ana evlR • 
dtnı gözü önünden uzaklaştırmak ister? 
Onlar gidince gözlerim kör oluncıya h
dar ağlıyacajtım. Lnkin ne çare .. karın -
larının doyduğunu, sıcak bir odada bu -
lunduklarını hatırlıyarak müteselli ola· 
''A'ını! Üç gündür açtırlar. . 

Odada bulunanlarm hemen hepsi ağ -
lı~orlardı. Çocuklar herkesin gözlerinin 
lçıne bakıyor, bütün bunlardan gene en 

Çok bağırları yanacak kımdilerinin oldu
luııu hissetmiş g'bi meltıi, mnhzun, bo -
~~ları bükük, ebedi yetimliğin kapısı e-

glllde bekleşiyorlardı. 
Ana devam ediyordu: • 

be-: Bedbaht oldum .. '!,;"bam üç çocukla 
nı kaldırıp attı. Kendisi ambar memu • 

~~· Erkek kardcş:ın bir fabrikada jyi 
\id lştedir. Eniştem de yüksek bir mev
l'a.b edir. Soyum sopum çok temizdir. Ak
ciirı31arıından bir çokları iyi vaziyette • 

er. Fakat ben, işsiz kalan yeni ko • 

~&lnla çok geceler aç yatıyoruz. Bütün 
aa:ılar Yilzümüze kapalı .. nereye uzan -
\inı taş oluyor. Ebegümeci toplayıp ge • 
detı·Yoruz. Çocukları olsun kurtM'ayım, 

~~· v:~çmü·ğşıü· 40 y8aşındad bir a1~ama ~v1 • '1~ ım. • onun a po ıa zor· e 
uru kurtardım! 

Ana susunca ilk sözü genç kız aldı: 
- Biz Maçka-da oturuyoruz. Büyük kı

zı amcam için istiyorum. Evde hanımın· 
dan başka kimse yoktur. Onu evlAd edi· 
neceğiz. 

Büyükle ortancayı evleri yan yana o-
lan iki aile istiyorlardı. Birl felsefe ho • 
cası Cemil Senanın refikası, diğer! de, 
yaşlıca zat. Düyunu umumiyeden müte • 
kaid Bay Sadeddin.. iki aile de Lalelide 
oturuyorlar. 
Evladlık borsası teşekkül etmişti. 
Cemil Senanın refikası: 
- On beş yaşında bir kızım, on ya -

şında b'r oğlum var, diyordu .. onu bi -
zimkilerin arasına koyacağım. İyi baka • 
cağıma .söz veririm.. 

Bay Sadeddin de şöyle söylüyordu: 
- Biz evde üç ihtiyarız. tlçümü:dn de 

b"r ayağı çukurda .. öldüğümüz zaman va
nmıza yoğumu1.a da varis olacaktır!.. 

Küçük MeHlhatı alanlar rakibsizrii. 
Çünkü küçüğe talib olan baC'kcı hiç kim
se yoktu. 

Bir kayınvalide onu gelini lle bağrına 
basmıştı. Kü~k Melahat ölen kızına tı
patıp benziyormuş.. gelin. kaynana bir 
hayli ağladılar. Gelin kayınvali<!esini te· 
selli ediyordu: 

- Ağlama hanımanne.. Allah birini 
aldı ise, diğerini verdi. Tıpkı rahmetli .. 
Bu aile de Lalelide oturuyor. Melah:ıt, 
bir subayın kızı olacak! tlç çocuk ta ayni 
semte taksim edilmiş oluyorlardı. 

Ana son sözünü söyledi· 
- EvJadlarıma iyi bakınız, onlara nfz

metci muamelesi yapmayınız! Arada sıra 
da görmeme, bağrıma basmama müsaade 
ediniz. başka bir şey istemem'. .. Siw on
lar vetiştiği zaman geri istemiyeceğime 
d(: söz veririm! 

Bay Sadeddin: 
- Bu iş oldu, btttf, dedi.. bizim evleri· 

miz yanvana.. çocuklar da birbirlerini 
daima görürler. 

Suzan genç bayan tarafından alınmak 
istiyordu. Gözü ondaydı. LAkin kızcağız 
amcasını yanına !llmadan gelmek ihti -
yatsızlığında bulunduğu için evladlık pi
yasasında itibarını kaybetmişti. 

O Suzana, Suzan ona baktı. Eskiden • 
beri tanışan, sevişen ik. dost gibi yekdi -
ğerlerinden müşkülAtlıt ayrıldılar. 

Ayrılırken genç kız Suzanı yanakların
dan öptü: 

- Kısmet ise. bize gelirsin Siızan! de
di.. sana ben iyi bir abla olurum. Beni .. , sever mısın ... 

Suzan minimini kollarını onun boy -
nuna doladı: 

- Çok severim abla! .. 
Analan hıçkırıyordu: 

- Birinci kocam tüccardı, iflb etU. 
İkinci kocam Denizyol!annda kamarot • 
tu, çıkarıldı. B"n çah~tım, bakamadım. 
Allah sonlarını hhyır eylesin! .. 

Minimini. bir atkıya sarıldı. Gelın kay
nana kucakladılar. Diğerlerim de yaşlı 

zatla, Cemil Senanın refikası aldı. Ben 
<lışan fırladım. Ana ile ('ocukların avrı • 
lışlanna dayanamıyacağımı hissetmiş • 
tim. Kapıdan çıkarken bir hususi otomo
bil ve bir taksi kapıda durdular: 

- Evladlık çocuk veriyorlarmış! 

(BCLJtarajı 1 inci ıayfadcı) 
İyi mallimat almakta olan bir memba· 

dan öğrenildiğine göre Azana, Negrin hü
kumetinin İspanyada harbe devam et -
meğe karar vermesi takdirinde, rei!icüm
hurluktan istifa edecektir. 
Zannolunduğuna göre Azana, cümhu -

riyetçi İspanyanın muzaffer olmak için 
güvenmekte olduğu demokrasilerin yar· 
dmıına artık itiınad edemiyeceği cihetle 
bu andan itibaren mücadeleye devamın 
"faydasız olduğıı kanaatindedir. Binaena· 
leyh reisicüınhur artık beyhude yere 
kan dökülmemeti mütaleasmda bulun • 
maktadır. 

Halbuki, Fransız gazetecilerine beya
natta bulunan hariciye nazın Delvayo ez
cümle demiştir ki: 

cMemleketin iradesinin muhassalm o
lan hükiimet, sonuna kadar mücadeleye 
devam etmeğe karar vermiştir. Merke?.t 
mıntakada elimizde bulunan vesait mü
cadeleyi aylarca idame etmemize ~Qaaid 
dir. Vaziyetin vahametine rağmen nihai 
neticeye itimadımız vardır, zira bütün 
millet bizi takib etmektedir.> 

Cümhuriyetçiler harb malzemelerini 
de Fransaya getiriyorlar 

Cerbere 8 (A.A.) - İspanyol cümhuri· 
yetçi ordusu malzemesinin en mühim kıs
mı, sahil yolundan Fransaya gelmek -
tedir. Dün gece. buraya altmış vagon da· 
bilinde muhtelif toplar, ağır makineli ttı
fekler ve mühJm miktarda obüs gelmif· 
tir. 

(BQ.§tarafı 1 inci sayfada) 

dan imza edilmiştir. 
Yapılan müzakere ve muhase~ ne • 

ticesinde bütün imtiyaz haklarile be • 
raber tramvRy şirketi bilcümle tesisat 
ve her türlü malzeme ve binaları, a -
telye ve ambarlarında mevcud 300 bin 
liralık malze~si dahil olduğu halde 
1.5 70.000 liraya satın alınmıştır. 
Şirketin personeJinin lehine tesis e • 

dilmiş olan muhtelif teavün sandıkla -
n mevcudatı mahfuz tutulmuştur. 

Bundan bAşka tünel şirketinin imti· 
yaz haklarının tünel ve tesisatının ma· 
ğazalann<ia mevcud malzemenin bü • 
yük Metro hanı ve diğer menkullerinin 
tamamı 175.000 liraya alınmıştır. 

Tünel işlebnec:i memurları lehinde 
tesis edilmiş olan teavün sandıklan 
mevcudu mahfuz tutulmuştur. 

Mukaveleler imza edilmeden evvel 
Nafia Ve'kili Ali Çetinkaya şi.rıket mü • 
messil:lerinin, Nafia erkanının ve gaze
tecilerin de hazır bulunduklan büyük 
.salonda sirket mümessillerine hitaben 
şu sözleri söylemiştir: 

B. Spesial, 
cBelçikada Sofina şirketinin mümes· 

sili ve İstanbul tramvay ve tünel şir • 
ketlerinin murahhası olarak sizleri hür 
metle selamlanın. Sizinle Nafia Veka
letinin bu salommda iki imtiyazl'ı. şir • 
ketin mukavelesini imzalamak üzere 
ve ikinci defadır ki, karşılıklı bulunu -
yonız. 

İmtiyaıiı şirketlerin ve kapitülAs -
yonlann dünyada siyast manada geri 

Cerbere istasyonunda tahliye için bek· 'kalmış milletlerin ve idarelerin ü:erin
leyen 200 kadar harb maızemesi vaaoau de tat'bik edilen usullerden oldugu ta· 
vardır. rihen sabittir. 

Türk milleti ve Türk idaresi bu dev-
Madridde vaziyet reyi geçirmiştir. Biz bugün iddia ede • 

Madrld 8 (A.A.) - Başvekil Negrlnin biliriz ki, dünyanın terakki ve sulhün· 
son beyanatı halltı hükfımetin hattı ha • de Amil olan en çalışkan bir mi11et mev 
reketi hususunda tatmin etmiştir. Mad - kiine gelmişizdir. Arhk modern terak
rid sükt1netle müdafaa iÇL'l çalışmakta - ki.yatı. modern işleri kendi vasıtamız • 
dır. Katalonya endüstri merkezinin elden la kendi elemanlarımızla insanlığın ve 
gitmesi üzerine ortaya çıkan meseleleri milletimizin menfaatine olarak takib et 
karşılamak için icab eden tedbirlere te- mek istiyonı:ı. Belçika hükCımetinin 
vessül edilmiştir. Madrid müdafü Sigiı- kıymetli bir müessesesi olan Sofinanm 
mondo Casado. halka hitaben bu yolda bunu takdir ederek her iki müzakerede 
bir beyanname neıretmiştir. de gösterdiği hümü niyetten dolayı te-

S · t şekkür ederim. Hassaten B. Spescialin 
on vazıye bu müzakerelerde gösterdiği hüsnü ni-

Paris 8 - Parltmento koridarlannda yetin hatırasını muhafaza edeceğim. 
Leon Berard ile cörüşen meb"uslann llÖY· Kendilerine teşekkür eder ve imzala • 
lediklerine göre: dığım1z mukavelenin her iki memle • 

Harbin. çabuk surette nihayetlenmesi ketin hayrına ve menfaatine olmasını 
için araya giren bazı e§has vasıtuile dilerim.> 
Franko genel kurmayile Miyaha genel Şirket miimessilinin cevabı 
kurmayı arasında müzakereler yapü • B. Spescial aşağıdaki nutukla oevab 
makta olduğu tahmin edilmekteclir. Bar- venniştir: 
selonun dü~emnden ve Katalonyaıım cSl5z1eriıne başlarken şahsım hakkın 
hybedilmesinden ıonra, İspanyo.ı. dhn· da kullanmış olduğunuz teveccühklr 
huriyetçi hükt1metintn otoritesi zayıfla- ll!ana bilhassa teşekkür ederim. Çok 
mış olduğundan general Mıyaha hllen iyi bir şekilde bana hatırlattınız ki; bu 
muhasım tarana mOzakerı edebilecek bir gün ikinci defa bir mukavele a'kdi için 
vaziyete girmiştir. Diğer taraftan, ftal • bu salonda toplanmış bulunuyoruz. 
yan nüfuzu yalnu Falanjist mahfıllmle Bu salonda uzun münakaşalar yap -
kendini göstermektedir. Halbuki, nuyo- tık. Ve çok iyi neticeler elde ettik. Bu 

Ankara borsası 

nalist kumandanlar ve zimamdarlar to- -A •k •ıAhl 
taliter sistemden ztyade krallık sistemin• merı a, Si a arı 
mütemayil bulunmaktadırlar hd•d • ·; ........... -........................... :........ ta ı elmayı 

teklife hazırlanıyor 
Kendilerine muamelenin bittiği cevabı -·- Vaşington 8 (A.A.) - Ayan azasınfüın 

verildi .. çocuklar belki bir daha yüzünü >rıh•· kapanq fiatla"l 8 • 2 • 939 King, yarın Ayan meciisine bir takrir ve· 
göremiyecekleri sefil, fakat ıefkatli ku • 1-----Ç_l:_K_,ı_~_z_a ____ _. rerek teslihatın tahdidi meselesini tetkik 
lübeye veda ediyorlardı. A~ılaJ Jtapı'llı etmek üzere bütün memleketlerin işti • 

Semiha kadının çocuk\an artık aç yat· Lead" · li.9' s,tS rak edeceği bir konferans toplanması için 
mıyacaklar, soğukta titre~miyecekler, on lfeT-Y~ "6 64 126,H Ruzvelte müsaade verilmesıni teklif ede-
lann sabahı başlarken dışarıda da akşam Partıl :-.31 3,Si cektir. 
oluyordu. WAae t 

6671 
"·

6176 Ruzvelt'in fikrini a .. ık söylemesi oeaan• ;s,66 18,61 3 

Aın.tMrdae ES.~ 68 26 isteniyor 
BerUn 00,77 so,77 Vaşington 8 (A.A.) - Geçen hafta ha-

Nusret Safa Co§ku-rı 

ltalya, Trablusa yeniden BrftUll a, 871 U,S87S ricl siyasete müteallik h~diseler yUzün -
..... l,08.4Ci l.0136 den tahaddüs etmiş olan heyecan ve hu· 

30,000 asker yolladı =-~· ( !:~ !:~ zursuzluk ne siyasi mehafilde, ne de mat-
(Baştarafı 1 inci sayfada) Madrtd r;.n l,fl buatta sükUnet bulmuı değildır. 

I,ondra 8 (A.A.) - Avam kamarasıncta YartOft 1 ~.Q()26 IJ,9015 EfUn umumiye, Ruzveltin Amerika -
İtalyanın Libyaya göndereceği askerle- ·--~ ~5• 106 26·106 nm milli menfaatinin Avrupa demokra· 
rin mikdan hakkında sorulan bir suale :.-::. ~~Ol ~=- allerine müzaherette olduğu suretinde 
cevab veren Çemberlayn, İtalyan hükU- Yobh•eA ~4 63 u 8 sık mk tekrar etmekte olduğu tezi kabul 
metinden aldığı malumata göre Libyaya Mc*lMıllD 30.~ "'°·" etmif görünmektedir. 
gönderilen İtalyan askerleri mikdarının Ma.IEon ~.8716 2J,171a Fakat reisicümhurun alenen ve açıkça 
30 bini bulduğunu bildirmiştir. 1---,~.-T~İ-K_a_A __ Z_L_A _____ _. fikrini beyan etmesi zamanının hul\11 et-

1--------.--------1 mif olduğu iddia edilmektedir. 
onrt kumarbaz yakalandı 

Namık Kemal caddesinde Süleyına • 
nm kahvesinde iskambil ile kumar oy· 
nayan Recai, Nuri, Muammer, Selim 
suç üstünde tutulmuşlardır 

1'lııtl llllOlft 1 .... 
• • u • 
• • 1 wdeU 

~ Kap•• Ruzveltin Cuma günü harici siyaset 

19 311 

..ı 

hakkında yapmıf olduğu dört noktadan 
ibaret tarif, mil.phem addedilmektedir. 
. Pittrnan da dahil olduğu halde bir çok 
Ayin azası, ordu encümeninin hafi celse· 

münakaşa!ar aramızda çıkan beş Senlll 
lik ihtilafa nihayet verdi. Bu memle .. 
ket hakkında ve bu memleketi bu hale 
getirmiş olanlara karşı hayranlığımm 

ne derece yüksek olduğunu 'bilirsiniz. 
Tütkiyenin sulh yolundaki siyaseti 

Belçikamn sulh yolundaki siyasetinlıl 
aynıdır. Öyle zannediyorum ki, bütilıl 
vatandaşlarınız bilhassa İstanbullulaw 
büyük bir sevinçle bugün bu mukave • 
lenin imzalandığını anlayacaklar ve 
herhalde Bay Vekili tebrik edecekler " 
dir. Şahsıma taalllık eden hususi biıı 
ümid izhar edeceğim ki, o da imzala~ 
ğımız mukavelelerin tatbikinin her ild 
taraf için de faydalı olmasıdır. 
Sayın Vekile temin ederim ki bendf 

bıraktığı samimi hatırayı dalına muha.; 
faza edeceğim. 

İmza 
Bunu müteakib her iki taraflı knrp : 

lıklı fransızca ve türkçe ikişer nüsha h .. 
zırlanan şirketlerin s•tınalma mukave 4 

lelerini imza etmişlerdir. 
Nafia Vekili Ali Çetinkaya mümessll: 

ler şerefine bu akşam !st~syon gazino • 
sunda bir ziyafet vermiştrr. Mümc!'iSillf9 
yann akşam Belçikaya gitmek üzere ıe!il 
bedelini hüklimete aynen iade edecektta 

A!i Çetinkayanın beyanatı 
Nafia Vekili Ali Çetinkaya mukavel .. 

!erin imzasından sonra gazetecileri kab,. 
ederek şu beyanatta bulunmuştur: 

c- Tünel şirketini ihtilaflı vergi borç
lanndan ibra ettik. Buna mukabil şirket 
Değirmenciyan ve Hayman hanlarile h. 
zet Paşa hanını hük1lınete devretti. Bun
lardan İzzetpaşa hanı LA.zaro Frankoya 
satılmış olduğundan şirket bu hanın satıf 
bedelini hüldimete aynen iadecektir. 
Değirmenclyan hanı Satie şirketinm 

ve Hayman hanı da bu grupun elinde b114 
lunmaktadır. 

Bu suretle Tünelin satış bedeli olan 1'18 
bin lira dahil olmak üzere bu ikı hanı bf. 
labedel almak hususunda sonradan mu,. 
tabık kalmış bulunuyoruz. 

Yeni alınan iki şirketin elektrik ida • 
resinde olduğu gibi beş sene müddetlıl 

Nafia Vekaleti tarafından idare edilme • 
sini, senelik taksitlerin hükUmetin kef.,. 
leti altında bulunm!lsını, işletmenin tan
zim ve ıslahı bakımından zaruri gördnW.. 
Esasen İstanbul belediyesi de bu husu• 
ta, yani Tramvay ve Tünel şirketlerinin 
muayyen bir müddet için Nafia Vekaleti 
tarafından idare edilmesi hususunda blo 
zimle ayni fikirdedir. Tramvay ve 'Tüne) 
işletmelerini 5 sene müddet zarfında ter• 
temiz ve İstanbul için feyizli iki varidat 
membaı olarak hazırlamış olduğumuı 

halde İ.!tanbul belediyesine devre mu • 
vaffak olursak bahtiyar olacağız. 

Takdir edersiniz ki, uzun zaman ecnebi 
imtiyazı olan tramvay işlerinin Nafl11 
VekAleti tarafından tanzim edilmesini. 
yukarıda da söylediğim gibi, bir zanı • 
ret telakki etmekteyiz. Nafia VekAletl 
bütün vasıtalarını kullanarak bunu tan,
zim etmele çalışacaktır .• 

Bir tabak makarna 
garib bir davaya 

sebeb oldu 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

rneğl bitmiş olduğundan, makarnay, kom 
şusu diğer Ömerin lokantasından alrmf
tır. Fakat, makarna kokmuş olduğundan. 
hAdise şikAyet üzerine polise intikal et
miş, oradan da mahkemeye gelmiştir. 
Lokantacı Ömer, makarnayı komşu • 

sundan aldığını söylemekte, diğer Ömer 
ise, kendisinin kokmuş makarna verme
diğini ileri sürmektedir. Filhakika, be • 
lediye tabibi tarafından yapılan rnuaye. 
ne neticesinde de, gönderılen makama 
bozuk olduğu halde, dükkandakinin hiç 
bozulmamış olduğu görülmüştür. 

İşte, bu karışık hadisen· n iç yüzü şim
di mahkemede anlaşılacaktır. 

iki Fransız harb gemisi çarpıştı 
Lorient 8 (A.A.) - Gcorges Le) 1ueı 

kruvazörü ile Bison torpito muhribı mü
sademe etmiştir. Hasaratın mühım ol 
duğu söylenmektedir. İki kişinin ölm~ 
olduğu haber veriliyor. 

sine aid mazbatanın, askeri malurnota mil 
teallik noktaları müstesna olmak üzere. 
neşredilmesi lehindedırler. 
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i Sanatkar Alfred i 
lstanbul Vaklflar DirektörlügO ilAnları 

Muhammen 
Aylığı 

Lira Kr. = ~ iimı .. nmnnnr~~HDl .. llllllllllllmıl Çeviren: lbrahlm Hogl .•• nm .. mrra 
Semti ve mahallesi 

Gedikpap. Divan Alı 
Davutpaşa, Hekimoğlu 

Ali paşa 

Cadde veya sokağı 

Gedikpaşa 

Cami içinde 

No.su 

65 

Cinsi 

Dnkkan 20 00 
KUtOpbane 6 00 

Alfred.in perisi hesabdan hiç mi hoş
l3nmamış, edebiyattan yaka silkmişti. 
Tarih dersinden hep sıfır almı§, coğrai
yaya gelince, bütün bil_gisi, çocukluğun
da oturdukları Londranın şark kısmında 
kalmıştı. Onun için de ne ilkmektebde, 
ne de ortada dikiş tutturamadı. Buna 
rağmen zavallı, ingilizce, hesab, tarih. 
edebiyat, coğrafya falan fiUn öğrenme· 
ğe savaştı ise de bir türlü. kafası işleme
di. Fakat elleri her işe yatıyordu. Asıl 
garibi de etrafındakiler: bravo! ... Ne gü
zel de beceriyorsun! ... diye on•ı teşvik 
ediyor, cesaretleii:iiriyorlardı. Oyma i· 
şinde, madeni eşya işinde bizim şu man
kafa, Alfreıdimiz tamamile değişiyor, 

bambaşka bir insan, mesleğinde mahir 
bir usta oluyordu. 

Alfred, marangozluk şubesine girdi 
mi adeta kendinden geçiyor, tutkal, ta· 
laş, rendelenmiş kereste kokulanna ba
yılıyo~du. Fakat o daha ziyade demirci
llic şubesinde çalışmak istiyordu. 

Alfred, Şekspirden bir mısra bile oku· 
yamaz, anlıyamazdı amma, parmakları, 

dtmirin soğuk ciddiyetınl bilir ve sever
di. Gözleri ve elleri bakırın yumuşaklı· 
ğını ve sıcaklığını çoktan tatmıştı ... 

Kendi aletlerini kendisi yapmıştı. De
mirci çekicini nasıl kullanırlar, kor ha
line gelmiş demir nasıl tutulur, nasıl dö· 
vülür, öu demire ne suretle şekil verilir. 
hepsini öğrenmişti. Gitgidı:ı bu aletlere o 
kadar alıştı kı, sanki kırk yıllık demirci 
imiş gibi işler çıkarmaya başladı. 
Masasında oturmuş, kendisini seyreden 

hocası, Alfred dostumuztL-ı beyninin ka
fasında. değil de ellerinde olduğunu an
ladı ve ona bütün bildiklerini öğretti. 

Alfredin babası şöyle, böyle kıt kana
at geçinen ve devamlı i~i olmıyan bir a
damdı. Alired de, 6 kardeşten en büyü
ğü ... Alfredin babası, oğlundaki bu isti
dadı, kabiliyeti görünce sevindi: 

- Şu oğlan bir mektebı bitirse de işe 
girse, bana ya11dımı dokunur. Ot yok, o
cak yok. Benim gibi bir adamın yedi ca
na bakması kolay değil.. amma, sabre!
mek gerek. Oğlan 14 yaşını bitirinciye 
kadar okuyacak... O zaman:. kadar dişi· 
mi sıkmalıyım ... diye düşündü. 

* Alfredin 14 yaşına basmasına iki ay 
kala, belediye binasında bir sergi açıldı. 
Burada, mektebde talebenm yaptığı el 
işleri gösterildi. Alfred de kendi el e
meklerini burada görmekle bahti.yo.r, 
mes'ud oldu. 

Aliredin mektebe girdiği andan yaptı
ğı, demirden maşalat', mandallar, kapı 

So• Postama edebt romuu: 49 

hal.kalan, kapı -levhaları, avlu fener1e
Ii, tokmaklar ve dövülmü§ bakırdan 
kibrit kutulan. numaralar, kilidler pe
çete halkaları, kül tablaları. sigara taba· 
kalan ve kaselerin üzerine birer etiket ya 
pıştınlmış, bu etikeltere de ismı ile ya
pıldığı tarihler yazılmıştı. Alfred, baba
sına sergiyi gezdirdi. Adamcağı:ı iftiha
rmdan kızardı. Alfred ise b~sbütün gu· 

l 
Alfred, nasıl olur da babam bana bir 

iş bulabilir? Gümüşçü sergide benim i~i
mi görmüş, beğenmi.ş, mÜ'<iüre yazmış. 

Babam ne hakla işe burnwıu sokuyor? .. 
diye aklından geçirdi. 

* Babası meseleyi anlattı: 
- Qğlum. biraz ilerimizde bir fabrika 

var ya ... İşte bu fabrikanın ustabaşısı ile 
gevezelik ediyorduk. Senden bahsettim. 
Yaptığın işleri söyledim. Ustabaşı, pek 
memnun oldu. Bizim fabrikada iyi bir çı
rağa, eli çabuk, kendisı atik bir çırağa 
her zaman ihtiyaç vardır, dedi ve ne za
man gelebileceğini sordu. Uyuştuk. Şim
di on dört yaşına basar basmaz, fabrika· 
ya devam edersin oğlum ... 

Alfred, şaşkın bir halde asabi asabi gü
lümsedi. Annesi, bu gülümsemeyi hayra 
yordu: 

- Oh ne ala oğlum, ne a.rn. Fena mı. 
beş lira haftalık alacaksın. Gene bir yar
dımdır bize ... Hiç olmazsa, baZ) eksikle
rimizi tamamlarız ... diye söylend:. 

Sonra döndü onu kucakbdJ. Alfred ba-
rurlandı. şını annesinin omuzuna dayayarak mı. 

Sergi komiserliğini yapan hocası. Al- rıldandı: 
fredin vücuıde getirdiği eşyanın pek bü· - Öyle anneciğim, bu suretle size yar
yük bir takdir topladığını gördü ve bu dımım dokunacak ... dedi. 
müşahedesini çocuğa söyliyerek mane- Ve ruhunda kaynayan benı unutma 
viyatını bir kat daha yükseltti.. diye haykıran san'at iştiyakmı ebediyen 

Serginin açılışından birkaç gün sonra, kalbinin derinliklerine gömdü. 
şehrin tanınmış gümüşçülerinden bırısi, * 
Alfredin okuduğu mektebin müdürüne Alfreıd, şimdi o fabrikanın beş yüz a-
hir mektub göndererek: 

1 
melcsinden biridir. İşi, kuş kafesi yap-

- Talebenizden Alfredin yaptığı işleri maktır. Bunlardan o kadar çok yapmış
sergiıde gördüm. Çok beğendim. Bu ço- tır ki, elleri artık bir makine kayıdsız
cukta müthiş bir istidad ve uyanıklık se· liğile işlemektedir. 

ziyorum. Dolayısile, talebenizin mektehi Bundan ötürü de, Alfred her yaptığı 
bitirir bitirmez, yamm;:ı gelir ve çalışır- kafesin arasından bir san'atkar ruhunun 
sa ziyadesile memnun olurum. Tabiati:e, kanadlandığını farkedememektedir. 
ilk zamanlar kendis~ne fazla bir aylık r -------------°"" 
verecek değilim. Lak!n pişecek, tecrübe- ı l'.A&IM&I Jrti'ARAMIZDA: 
si artacak, işe eli daha fazlz.. yatacak. İle- Al Aı t 
ride de piyasanın en arsnılan bir ustası . O 10. 
olacaktır ... Bu teklifimı çocuğun ai:esine Çeviren: 1smet Hulusi 
bildirmenizi dilerim.. dedi. "-._ _) 

Müd:ir, Alfredi çağırdı ve meseleyi an- ••.•.•••••••••••••• 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lattı. Alfred sevincinderı uçar gibi evine 
koştu ve mutfağa girerken babası dudak
larında bir gülümseme çevrelenerek or.a 
baktı. Sonra: 

- Sana güzel bir müjdem var oğlum!.. 
dedi. 

Alfred olduğu yerde donakal'dı. Babası 
nereden haber almış olabilirdi. Yoksa 
gümüşçü ona da mı yazmıştı? .. 

Annesi gülümsedi: c Yavrum. dedi. Ba
ban sana bir iş buldu. Mektebi bitirir bl· 
tirmez başlıyacaksın .. > 

Manisa belediyc~ · n:n f·v' a ade 
b. r toprr n~ısı 

Manisa (lfoc::usi) - Şehrimiz bele
diyesi geçen Pe~embe günü fevkala • 
de bir topltıntı yaparak yeni kararlar 
ittihaz etmiştir. Bu toplantıda Vali 
Osman Şahinbaş ta bulunmuştur. 

Meb'us seçimi için hazırlıklara başla • 
nıJması sonunda yapılan bıı toplantıyı 
müteakıb derhal icab eden tedhirler a
lınmış VP. faaliyete geçilmiştir. 

Kumkapı, Çadırcı AJı.. 
met Çelebi 

Cami 7 Bodrum 1 00 

• • • 9 • t 00 
Yukarıdaki mahaller 939 senesi Mayıs sonuna kadar pazarlıkla kirttya 

verileceğinden istekliler 14/Şubat/939 Salı gUnU saat 15 e kadar Çemberlitaş
ta İstanbul Vakıflı:ır BaşmüdUrlüğUnde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri.. 

(790) 

Emlak ve Eytam Bankası İstanbul Şubesinden 
Hesap No. Gayrimenkulün yeri. Nev'i. 

B. 1 Uııkapanı lbni Meddas mahalles\ Bahçeli bir ev. 
Eski Bıçakçı yeni Kani Paşa so
kağında eski 1 yeni ı, 3 No. lu 

icra dosya N. 

204/938 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul Dördnncn İcra memurluğunca yukRnda 
numarası yuzılı dosya ile 3/3/939 Cuma gUnQ açık arttırma ile eııblacak 

ol:ın gayrınıenkulU alanlar arzu ederlerse, Banka bu gaynınenkuller muka
bilinde mevzuatı dahilinde kendilerine para ikraz edebilir. ( 639) 

------
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
- - İcabında günde 3 kqe alınabilir. - -

uevlet DemiryoUarı ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 

Muhammen bedeli 38000 lira olan muh t~lif vagon ve lokomatillere aid 98 ka· 
lem yay, susta ve susta kasaları 24/3/1939 Cuma günü saat 15,30 da bpah zarf 
usulü ile Ankarada ıdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2850 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisycm. ReWiğine 
rermeleri lazundır. 
Şartnameler 190 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpafa vemeleri.nde sa-

tılmaktadır. (742) 

Na'"ıa Veka!etinden: 
11-3-93~ Cumartesi günü saat 11 de Ank:ır:ıda Nafia Vek8.leti binası tçİnde 

malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonund.ı 275.980 
lira muhammen bedeli 126, adet basit 4 adet İngiiiz muzaaf makas ile 3 adel 
ray inbisat tertibatının kapalı zart usulıle eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme ıart-
r.amcsi ve teferrüatı 13 lira 80 kuruş b~d~lle m'Jzeme müdürlüğünden alınabi
lir. Muveıkkat teminat 14789 lira 20 kuruşt:ır İsteklilerin teklif mektublarını 
n:uvakkaı teminat ve şartnamesind~ yı:ız1lı \"esa:klc birlikte ayni gün saat 10 na 
kadar mezkı1r komisyona mıkbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(242) (496) 

- Cevab bekliyor mu? benimıe görüşmeğe geliyorlardı, Fakat lar. Galiba içlerinden biri de alayla 
«- Sizin baya geçmiş olsun, fakat doğ
rusu hem onu ayıbladık, hem de bira· 
derinizi!» demiş. Arkasından: c- Hiç 
öyle ga7inoda eniştelerinin kafasına 
şişe atılır mı?ı. diye de tafsilitile hAdi
seyi anlatmış. 

Y tUal'.: Halid Fahri Ozamıf1y 

- Hayır ... İçinde ne yazdıysa... hiç biri hoşuma gjdecek bir haber ge--
Kız gitti ve ben hemen odama çıka- tirmiyordu. 

rak kağıdı okudum. Bir kurııun kalemi Bir müddet annemin yüzüne baktım. 
ile, acele şu 8atırlar yazılı idi: Nasıl ve nereden başlıyacağını kesti • 

c Gece, annem yattı'ktan sonra, si - remiyordu. Nihayet kararım verdi: 
zinle görii:m~em lfmm.,. Fakat belki - Mesele eniştenin halleri ... Bili • 
geç vatar. Bu sebebten siz beni gece yorsun ya, hiç evine, kansına sadık bir 
yarı;mdan bir saat sonra Aşıklar Yolu- p.daın değil... 
nun basında bekleyin!. Annemin 'Pu başlangıcında bilhassa 

Şa~mnıştım: 

- Demek bu hadise bu kadar şüyu 
bulmuş ha! 

Süheyta bu cBıliyorsnn ya» kelimesi dikkatime 
SüheylA, beni gorunce, solgun 1 diye tekrarladı. Süheyla evlenecek .. o- Bir defh~r kağıdına yazılı olan bu çarpmıştı. Demek benim bildiğim bazı - Ada yavrum burası ... Dilde öksür-

yüzünde uyanan bir şaşkınlık ve tered-' nun için ... Beni kör mü sandınız? Fa~ satırlan, uzu 11 uzun öptüm ve göz yaş. şeyleri kendisinden ve ablamdan sak- sen İskelede duyarlar ... • Yalnız duy • 
düdle, geniş hasır şapkası altında ha • kat bu kadarına ben de ihtimal verme- larımla ıslattım. Süheyla beni unut - ladığımın farkmda idL Sabırsızlıkla: makla da kalmazlar, kulaktan kulağa 
fifçe başını eğerek selamladı. Ben he - miştim! mamıştı, Siihey1a beni seviyordu! öte- - Sözü uzatma, anne, dedim. Şimdi böyle ortalığa yayarlar! 
nüz <lah:.l buna mana veremezken, ana- - Neye ihtimal vermemiştiniz? si, anasını~ı tehdidleri, Süheylanın ev- ne oldu? Onu söyl("! Hissediyordum, annem bunları sÖY· 
sınm da. kızının selam verdiği tarafa - Bilmiyorum. Sizinle fazla konu- IeneceP'ini söylemesi. hiç biri umurum- - Olacağı bu .. ablan aynlmağa ka· !erken dernı.etıi üzü1üyordu. Kadınca" 
dönüp y?.mnçta beni görmesile elindeki şamam. da değildj. Mademki Süheyıa beni gör- rar verdi... Zaten, ben, ne zamandır ğ1za biraz teselli vermem lbımdı: 
pakf'tleri hizmetçinin zaten dolu olan Bunu söyliyerek hiddetle çekildi mek istiyordu, gene benimdi o ... Jiiç bundan korkuyordum. - Merak etme, anne, dedim. Ben ab-
kollan arasma bırakması bir oldu. Şim gitti. Ben, arkasından, dilim tutulmuş kimse onu elimden alamıyacak.tı. Böy- - Ya babam? O ne düşünüyor? lamia görüşür, bu meseleyi örbnesini 
di Süheyıa ile beslem~ içeriye, köşkün gibi, tek kelime söliyemedim. Bu kadı- le, birdenbire ümidsizlikten ümide, ka- - O m•J? Dünden hazır! Ne zaman- ve o fikrinden vazgeçmesini rica ede -
bal • ..,r;ine gfrmişler, fakat Naciye ha - na olan hıncımı, bütün hıncımı ona ba- ranlıktan aydınlığa çıkan ruhumla bil- dır ayırtmak fikrinde idi, fakat ben ma- rim. Enişteme gelince ... 
nım çamlığa çıkan dar patikadan be - ğıramadım. mem ne kadar odamda kapalı kalmışım. ni oluyordum. Şimdi ise, ablan.·· Annem sözümü kesti: 
nim vamma µeliyordu. Bir müddet sonra, sendeliyerek eve Nihayet 'kapımın vurulduğunıu duy - - Peki, bir şey mi işittiniz'? Yoksa _ Eni~iene gelince hiç uslanaca~nı 

Derhal ayağa kalktım ve mühim bir dönerken bütün kfönatım yıkılmış, dum ve annemin sesi: evde benim bilmediğim yeni br kavga umma, oğlum. Hatta öyle sanıyonrı:n. 
an içinde olduğumu hissettim. dünyanın üstünden bütün insanları öl- - Tuğrul, dedi, hasta mısın? Akşam mı oldu? galiba şu Naciye hanımla da araların· 

Yanmı:ı yaklasınca: düren bir afet geçmiş ve ben, o düşün- akşam odana kapanmışsın! - Yoo! Evde kavga falan değil, sa. da bir şeyler geçmiş! 
- Hamm efendi, dedim, bir emriniz düğüm, özlediğim uzlette, Süheylasız, Hemen kapıyı açtım. Annem içeriye dece o meyhane vak'ası ... Ablan onu Hiddetle: 

mi var? tek .ba~ıma tek insan kalmışım sanıyor- gı·rdı·· duymuc::ı ._, · ". - BuP-u da kim çıkardı? 
Tombul kolunu, beline dayıyarak ce- dum. - Merak ettim, niçin aşağıya inmi - - Demek Daver ağabeyim anlattı 

vab verdi: Bir saat sonra, ortalık kararırken, yorsun diye ... Hem seninle enişten bunu?. Öyle ise çok fena etmiş! DiyP. ayağa kalktım. 
- Kısf'C!l sunu sövlemr-ğe geldim. bahçede, çardağın a1tında Süheylanın hakkında görüşmeğe geldim. - Hayır, Dav0r ağabeyinin. günahı· - Sus .. sinirlenme .. sena btr şey da' 

Sühcvlilnm p<'sini bırakınız! besi emesi ile karşıla-;tım. Meyus, yalnız - Eni~tem hakkında mi . Yaa! .. o ~ na girme. Senin gibi o da sonuna kadar ha söyliyeceğim amma.·· 
Se<::i dik ve sert çıkıyordu. başımı:ı. oturduğum çardağa bir gölge tur bakalım, anne! bunu bizden sak1adı. Fakat bugün ab • - Söyle .. ne biliyorsan? .. 
Gözlerim kararır gibi oldu. Kulak - gibi sessiz sokulmuştu. Heyecanla sor- - Hele şu kapıyı kapat Hizmetçiler lan Madende Nazan hanımlara gitmiş· - Yalnız, dediğim gibi, bağırıp ça~ 

larım uğuld1'yor, kelimeleri bulamı - dum: işitmesin? ti. Alı, keşki gitmese kit. otada söyle- ğırmak yok. 
yordum: - Ne var, kızım? Kapıyı kaparken, az çok hlsseder gi.. mişlerl Sersemlemiştim. Annem daha nelet 

- Yani?. Ne gibi?. Anlamadım. Etrafına bakındıktan sonra, önlüğü. bi olduğum can sıkıcı yeni bir hA.dise - Kim söylemiş? . ortaya atacaktı? 
n:vebi!dirrı. nün cebinden bükülü bir kAğıd çıkardı: 'karşısında olduğumu düşünüyordum. - Kim olacak? Hemen bütün m.b&- - Ah anneciğim! diye boynuna sa~ 
Müstehzi bir gülüsten sonra: - Bunu küçük hanım gön.derdi, dedi, Bu akşam SüheylAnın anası da, benim fi).- hanımlar, sö2de kendt kocala.rmı nldım. Ben o kadar Asi miyim sana? 
- Anlamışsınızdır .. anlamışsınızdır .. fakat annesinden gizli... anam da sanki sö~itlar gibi hep da ana sürerek bu sözl1 c:riaya atmıf - (A,.ka.ıı "or) 



9 Şuhat SON POSTA 
·~"l Posta) nm macıera romanı: 31 

Yazaru ZIYA ŞAKlB 

Meşum bir tesadüf 

Sayfa 13 

Son Poata'nm tefrikası: 24 

Ragıb Paşa her şeyde cinas yapmayı severdi, bu fena 
vadide onun hala birçok nükteleri zikrediliyar 

Türkleri hemen umumi surette abdal
laştıran biltün o batıl fik!rlerden zihn: .. 
nin nazart kuvveti sayesinde kendisini 
kurtarım§ olan bu vezir en müthiş ve 
vahşi şeylerde bile bir eğlence vasıtası 
bultll"ciu. HattA müslümanlık ile bile eğ
lenirdi. Bir gün Babıaliye bir Avrupalı 
geldi. Sözlerinden ziyade tavır ve hare· 
ketile Türk olmak istediği hakkında bir 
zan hasıl etti. Bu bir Almandı. Maksadı .. 
m anlamak için birini çağırmak zarureti 
vardı. Fakat bir Avrupalının hıristiyanlı· 
ğ:ı terkedebllmesi için muahedenameler 
mucibince bir tercümanın hazır bulun .. 
ması lazımdı. Almanya sefaretine men~ 
sub bir tercüman buldular ve sadrazamın 
huzuruna getiı'ldiler. 

(Arkası var) 

--············-···-······--·· ... ·····-····--·--·--

ilan Tarifemiz 
Tek sütun santımı 

Birinci Mllile 400 kuruı 
ikinci sahile 250 » 
Üçüneil sahile 200 >> 
DördünciJ «ıhile 100 » 
iç .a.laileler 60 » 
Son aahil~ 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilfuı yaptıracak-

lar ayrıca tenzilatlı tad!emizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa il!ıılar için ayrı 
bir ta.rl!e derplf edilmiştir. 

Son Posta'nın ticart ilanları.'la 

aid ijler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

b.hcılık Kollektif ŞirkeU 
Xalı.ra.mall2adfl 11.a.n 

Ankua caddesi 
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......................... 89 

Deniz Şeytanı 
ftrqQe ............. .,,. ...... 

Bir deniz baskını 
BinaeıalP.yh akşam. serinlikle • tik ve bir güzel de doyadık. Filika esa· rettebatımdan hepsi bu sefere fştirak 

rinde bu hattıüstüva mm.taka • sen iyi vaziyette değildi Üzerinde bu etmek istiyorlardı. Fakat bu tekne ile 
sının Potsdammer Platz1m kenarmda kadar ça1ışm1Ş olduğumuz halde su al- azamt altı kişi gidebilecekti. Binaena • 
oturuyor ve BerUndeki Adlon ot.elin • makta devam ediyordu. Bu takdirde leyh o esnada sağlık bakımından en 
~eki şarap v~ir i~ki bardaklarile yu· bizim de devamlı olarak sandaldan su· dinç bulunanlardan flllllan seçmiştim: 1 

öum yudum ıçkimızi alıyorduk. yu kova kova boşaltmamız !Azım geli· Muavinim Leudemann deniz yüzbaşı· 
Piprı tütünümüz de çoktu. Hele dok· yordu. Hatti sakin havalarda bile gün- sı Kircbeiss, makine mÜbendist. KraU18, 

tor Pietsch kazazede geniliıinden külli· de kırk kova su boşalttığımız olmuştu. porsuk Parmien ve sillbendazlardan 
J"11i miktar<la püro sigarası kurtarma· Sandalın seyrini temin edecek şey • Erdmann. Atölde terkedilen koloni ise 
la ehemmiyet vermişti. LAtif rO.zgA.r leri tesbit ettikten sonra yarım düzüne yüzbaşı Kling'in kumandasına bınkıl· 
eser, yıldızlar panldarken orltestramız adama uzun müddet devam edebilecek mıştı. 
münavebe ile operadan Abnan klAsik • bir deniı seyahatinde ihtiyaçlan olan Haddinden fazla yükletilmiş olan 
!e~ni ~e eslci zamanın Amerikan me • komanyayı itina ile yerleştirmiştik. gemimiz, altı kişiden ibaret kaptan ve 
!odılenni çalardı. Ah, evet, bir vakit. Sandalımız on sekiz kadem uzunlukta mürettebatile büyük harbin en küç(1k 
ler Maver1yi Epharda muhteşem Al • idi. Sudan yükt"ekliği -vasatta- yal· bir muavin kruvazörü olmuştu. Küçük 
manya imparatorlu~nun bu son par· nız on dört pus kadardı. İşte bu kadar teknemizi kruvazör addederek denize 
çacığı -küçük olmakla beraber- hiç genişlikte veya daha do~su darlıkta açılan bizlerin maksadı, münuib bir 
te fena bir cennet değildi. Biz kaza • bulunan teknemize su, komanya, maki- . t k b 1 eri 
zedeler Cerıub den!zterinin bu ısSlzlığı neli ve piyade tüfeklerimiz, el bomba- Mgemı 1~ap etmd .. e .. vdie 11- unu~_ada 1g yeda, 
1 ind k di · · -0em•..ı Ara t d 1 . d . . . ope ıa ya onup 6 ,..r arAG ş an ç e en mızı un ra a • an, rt'>vo.verler epo etmiştık. Kendı - 1 k ki i "bi d · b kınl 
tında oturan Nuh ve ailesi gı"'bi- dün· miz için lüks olarak birkaç teneke et a arak es s gı . tllenız ,._ as tınan~ 
v ...Aık • J gibi h" di k ..: il b"" .. k b" j ve orsanca gezın ere \R:vam e ~..-"anm ye6 a11C ınsan an ısse yo~ onserve31 e uyuce ır ampon par . 
iduk. çası ve bır ele akcm:iiyon almıştık. t~: Koc~ ?kyan~sun ucsuz bucaksız 

lnğiltere lig maçları 
hararetle devam ediyor 
H~lardanberi lig liderliğini muhafaza eden Derbf 
bir beraberlik yüzünden liderliği Evertona bırakmıt' 

mecbur kaldı. Everton yeni bir sıalibivet kazandı 

FakRt 'b11 -Havvasız- Aden bağın· Aldı~mız bu musiki Aleti, ne kadar fush~h _ıçınde bır gemi bulmak ve onu 
(ia ÜÇ haftRlık bir y&şayıştan 901'\ra {\ • Uzayacağını kimsenin tahmin edemiye- ŞU kuçuk .tekne ~le .«almak> O~dukça 1 
2erimize çöken monotoni Asabımız üıe- ceği bu deniz yolculuğunda bizim bi • meşldik hır kazıye ıdi. Fakat hıç ol • 
rinde fena tesir etmeğe başlamıştı. Ger ricik baisi sürur ve tesellimiz olacak • mazsa çokça meskfuı olmıyan ve mu· 
ç1 A. B. Johnson süvarisinin czevce tı. En mühim ve büyük olan mesele, hafazasına o kadar itina edilmiyen . 
·(!) .. si vardı. Fakat o, o kadar m~gul zarif teknemizin fırtınaya tahammül adalardan birine giderek orada demir .M~ blı.ctnia ~ • bir Atlarıf' ~ fll4M okmı!ID" 
idi ki geriye kalan bizlerle allkadar ol· edip edemiyeceği idi. Her ne olursa ol- üzerinde bulacağımız bir gemiye gece- İngiltere lig maçlanmıı yirmi yedhı· nal bir gol vaziyeti yablamıpa da Ilı' 
mağa vakti yoktu. sun, o, denize açılacak ve yelken aça .. leyin bir baskın yapıp onu elde ede- ci haft.uı oyunları, lig lideri De.rb,- Co. sablı ve kuvvetli bir müdafaa karflll" 

Biz Cenuh denizlerindeki adalan ko- caktı. Biıim için bu da bir şeydi. Ge • rek iWihaz edeceğimiz h:atb hareke.- unty takımmm beraben blmut ne • da netice alamamıştır. 
ıotlize etmek için bilhassa g6nderpmtş mimize -provasına veya kıç tarafına ti bu suretle mütalea ettikten sonra her 1 ti~ aylardanberi mnhafaq ettiti I> Araenal yedinci, Sunderlan.d oıa 1: 
ve binaenaleyh ona göre hazırlanmış, boya He YazD\IŞ olmamakla beraber- şeyden evvel Cook=Kuk adalannı zi. derlığt Evertıca tüımma ~ ni· çftndldür. Maçta 48.000 kifi ~ 
i:ltinyanın buralannda hayatı kolaylaş • Kronprinzessi Cecillie adını vermiştik yaret etmeği ilk plAna koymuştuk. hayete ermifttr. muştur. 
tıracaıc vasıtalarla mftcehhez bir ımıı:> Muhakkak ii zabitlerimden ve mü- (Arkat Mr) Lig maç1an OD bet maç m niha • Portınnouth O. Astan VDJa O 
&eğildik. Binaenaleyh tekrar lrorsanva yetleneceği için ~ar n;mtad. oldu" Oyun tahmin!n fevkinde hey~ 
rı harekAia geçilebilecek yollan aY"aş • Bulge.r A. S. 23 111 i1zere ~tlenrnıf, ~lig maç- olmuş, &ton Villa sat açıkları~ 
lırm~k_ lü~umu~u hissediyorduk. Bu • 1armda bile MYird adedi fevkalade yüzünden üç mühim fırsat ka~ 
nun ıçın bıttabı her şeyden evvel bt • yarın geliyor art=. Yapılan bütün gayretlere rağmen iıılf 
tim, mercan rifi üzerinde kazık1anmış lig takımlarmdan Newcutl " sıfır sıfıra bitmiştir. , 
bir halde bulunan bedbaht ftç d'ire'kli 1 2 8 4 6 6 7 8 9 tO Bulprlatamu bl - Couentry maçında. hakem suratma ge- Aston Villa on dördündl, ~ 
ıemimizin yerini tutabilecek bir tek • 1 rlncl .sınıf futbol len kuvvetli bir şiltle nak~~t olmuş mouth yiımincidir. Maçta 2S biıı ;,i 
tıeye ihtivacınıız vardı. 2 klüplerlnden A. 8. 21 ve yapılan Sol yan hakanımın kararile bul ...... _ • eum.. eünl aat 10 kabul edilnrlftlr unmu~Luı-. 

Kanakaslann bize saylediklerlne gö- 8 da KonftDliJOneDe • Manchellter t • Preston t 
re bir Fransız yelkenlisi her yıl, ken • ' tehı1nılm ceıecet ,.. Bu ma~'l Couentry 

4
-0 kazanmlftır. Oyunun ilk d vresl ı .o Prest.on t' 

tiilerinin hazırladıktan kaplumbağa et fi Cum&rtell lbl bl. Maçta 
46

·
000 ldfl bulunmuştur. k:ımı ate hin bi~mi 

!erini almak üzere adaya uğruyordu r1nd ma9ını lllM E'ffrt. 3 • 1Jn1pool O tkinct ~~~bir 1'' 
~aptıkları en iyi tahmine gl\re bl\yle ~ 1uo da 11111 n., ı - t1r:t takımın bugünkii kuvveti onların parak beraberliği temin eımı:t:! 
bir geminin muvasalatı için daha altı 

8 
t1nol mac;ım Pazu cKral kupul> finali için Wembley'de Mancheste!' ftdnd, Preston o0 ti 

ayın geçmesi lAzım geliyordu. Demek gtınl aba.hı .u ıı karp:laşmalan thtimalini kuvvetlaıdir- ştnct VRzi etie: 
ki, altı ay daha sabn:tti~iz takdirde 9 de BeJOlilJIPOI' ile mektedtr. Maçta :o.ooo ktşi bulunmuştur. 
bir gemi elde edecektık. Bu wretle ha· 10 ~. Oyun 90lı: gftzel, fakat o nisbette sert 
ıreket etmekten başka çare yok gibi idi. m~asor:n: eereyan etmişttr. Ayni tarzda birbirle- Stoke Clty 8 • Chelsea 1 . _,, 
~tı ay, aman yarabbi, ne uzun bir ~Sar~~ qa.tı: va91.Jett.e bulunan.,. rine mukabele eden ild. takım da bd • İlk devreyi 3-0 galib bitiren SIP"" 
müddet bu!.. Halbuki bu miıddet zar· ı _ Tembelllt-1'&11de. r•n hafta Buica. tün hücumlarm1 açıklan vasıtasile yap- City ikinci devrede üç ayı daha 1"' 
lfında harb kazanılır \l'eya kaybec:Ule-bi· ı _ Pifman-aaha. rSatanm. meoıım 8ekls ...,., "-' • mıştır. mağa muvaffak olmuştur. 
!lrdi. Rotasını şaş1rm1, bfr Reminin ise t - Yilltset-itlraf. Le?8kl talmnıaı t-1 nelmllel o1aa al Everton müdafaası hücumları daha Stoke City dlSrdüncll, Chelsea oO _. 
bu sulsra ne vakit u~yacağını Allah • ı - Pala batmak. libl açıt bir •11 IMlk Bal&qlJef kolaylıkla kesmeğe muvaffak obnuş • kizincidir. 
tan başka kim bilirdi? Bu vaziyet hepi· • - Orta.sında blr es. o1A kifaret et - fartllt malldb eden.&. 8. 11 t&twnJnde. Bal· tur. Everton takımı on d6rdiincf1 da:ki· Maçta 30'000 kişi bulunmuştur. 
Ulizi sıkıyordu, sabır ve tahammilltı • T _ :ıe~t.:::pmat. IW .nıt &atmıındaa 1edl 07UDft bulmı - kada kornerden ilk Solil yapmıştır. ikinci lig maçları 
miiz gittikçe azalıyordu. 1 _ mmJ-bır cLat.ıa lllat. maktadır. C>Junctılar emıJaıdır: Devre bu suretle bitmiftir. 

Tropfk mıntakanın en küçük btr ada· 9 - Hatırlıyarat mıt Kaleci: Teodar DermomtS 15 defa beJ - İngiltere merkez muhaclmi Lawton Bladdtum S • ~ 1 ıJ 
amda bilh:ıssa Mopella gibi ki1çBk bir 10 Taraf • J1lz l8De. nelmilel, MI bet: YOl'll ~f 8 defa 16 ncı dakikada ikinci sayıyı gene kor Lig lideri Blackbum ilk devre1i 
atfüd~ kürek mahktmılan gibi yaşa .. ı ? r ı 1\ f' ' 8 1 ti =:~~-=~:~ ~ nerden aldığı pasla ya~ bitirmiş, ildııd devı-ede iki gol 
mağı glSze alabile~k gemictlerim ara· a haf: lmıa1l Buaef, sat aoıt: Vlaıdo Teo. Üçüncü gol 8011 dakikada Lawton'un ya~. 
eında birkaç kişiden başka kimse yok· 1 dorof. T c!efa beynelmllel, •I st: L6bomiT şahsi bfr hilcumfle ylıpllmıftır. Mıllwall ligde OD altmcıdır. 
tu. Tekrar denize açılmak ~u 2 Ancelof 40 defa beynelmilel, santrfor: Yor • EVerton 38 puvanla lig lid~ Liver- Maçta 15.000 kişi bulunmuştut• 
-ıddetle his ve izhar ediyorduk, bilhas- 8 11 Paçaçjyef 7 defa beJD,elmllel, IOl 19: Ben- pool altmcıdır. FaDmm 

2 
• Maneheets 

1 
"A ' Jamen .Astrusof 1 defa beynelmilel, IOl açıt: . . tık devre 2-0 bi+--f• :ikinci d 
sa ben, her ne olursa olsun, bir hareket Vuçto Yordenof 15 defa beyneJmllel. Maçta 66 bin kifı buhmmuştur. ..........,, 
ve faaliyet göstermek ihtiyacını her • fi Tatnnla birlikte aynca 

10 
UıttJ&t 1k1 Blaekpool 2 • Derby 1 Mancheater kendi kendine bir gol 

kesten ziya<le duyuyordum. Çok geç .. 6 tdarect geımettedlr. .,. Bir buçuk saat hticum ve müdafaa mıştır. ,ı1 
meden hattıiistüva güneşi, tenbelAne _ .............. - ..... -.......... --- ile geçen maç ild tarafın da güzel oyu.. · ':11ham beşinci, Manchester 00 
ıeçmekte olan hayat;· askerlerlmhı e .. · '1 nile devam etmiştir. rincid1r. 
berji kaynaklarını kurutmuş, her tilrlil s Nöbetçı· eczaneler tık devre ı.ı berabere bitmiştir. Maçta 2s.ooo tffi bulumnuştuf· 
kabiliyetlerinin tereddiye u~ bu • 9 ikinci 4evrenfn bqmda bir gol yt .. ....'.; ... lunınasım intaç edecekti. Bu takd1ıde 10 ~ yen Everton oyunun aonlanna doA'nı lstanhu'sporlulartn konp 
onlar artık atölün g61gelik1erlnde kol- EvveUd b1ılmacaa• haDediZmif fekli ~ llAetel .._ ecsanel• .- • beraberlilt tmıbı etmifttr. fstant.aıspor Klfthl Baılbıabl~ 
larım, bacaklarını uzatarak yatan birer • ..---- .. • ..... ____ lstanbal eDıetlndeldler: Bu glizel maç, haklı '*" netb !le '°'" Klübiimftzün mutad senelftc kdllrD 

1 tenbel insan olmuş bulunacaklardı. 1 yeni neıriyat 1 Abar&Jda. (Şeref), Alemdarda: <Ab- na ermiştir. si 18 Şubat 1939 Cmnartetd gftlll ~ 
Gemimizin fllikalan hA1l elimizde _ dtllkadlr), Beyuldda: ceemıı>, BamM _ Derby ikinci, ~~kpool on altıncıdır. 1 S de tıüp lokalinde yapılacaJIP""' 

bulunuyorlardı. Ve Okyanus1ara mah· IWtilr denlerl _ .bınlıt.,. JabaDcı otuı- 7ada: CRıdT&D), l!:m1nön11ntt.: <aena • Maçta 1 S.000 kişı bulunmuştur. azanın t.eşrlflerl rica olunur. ',A 
ws müthiş boralann mnlimi heniıs ıar ıttn yazılan ba tıtab ~er 1Vdmı IOD), Jlflbde: (RllJnel Atıaıus>, re - Anenal 2. Smderlan• O ......... -·--·-....... -~~ 
hüHll etmi1 değildi. Binaenaleyh ne· CllDIJ9U taratmdan ~- nenı.: Mtan>, 1Jebrem1nlnde: <Hamdi>, Hlgbury stadında yapılan bum~ da Bir •m•I• çahtırken have•ısftP"" ' 
aen onlardan yani filikalardan btrlni BallUP -Yl.l'bq Büta Raif tarafmdan febzadebqında: (Aaaf}, KaradmrOtte: ha ziyade Arsenal lehinde ~an e • 81dl (.Artf), lttlfb.puard&: <lfeoMa>. ~ -~-J .. 
&nize ~ekte tereddild etmeliydik,. ~ıbnlu. tıom.tu IDlllllülıUer llll'fa1ııJJı betin- kGJIDd•: <Bflll>. den bir oyun olarak devam etmiştir. Balıklı Rum hastanesinin ıstiıl' r 
lJu tereddudü bertaraf ettikten I01ll"& cJaldJr. BeJoll* elhrilndekllerı İki aydanberl ihtiyat timde oynayan . JO ~ 

1 ittihazı llzım gelecek tedbirleri dilştln- ~ - Qocat aı1ı..- Kurumunun omr- lsutıAl oaddea1rıde: <Kansak), a.ı.tt.- on dört bin İngiliz liralık oyuncu Jo - zanlaıım temızleyen ameJed~ 
meğe başladık. d1l1 ba oocut _.·mm * o.nctı -.ym da: dsmet>, Tablmdıl: <M191medd!n>, nes btr milddetttr sakat olan sol a-"" şm~ Omer havaazl*taıı -~•-,c.ı• 

. . . d 111"'11P"'· z:-........ ,...-.... , __ .__.. ' ~ ...... HAdiM haklcnda tahkikat ._..Tl,._ 
Filikalarımız ıçbı e • • .ıven.ıt BaftCllık .. •- _ m IDll -,,,.. ·~··· -----: , __ ' .&~: <Pa- Basthl n. parlak bir OJUD g&termlf • d 

ot bfrlni . rdıkta b - ---- ruııatyan), Boatanbqmda: cttlmad>. t1 ır 
1 an seçıp ayı n sonra una etmJ,ftlr. Bllf):tafta: <Nail B'altııl). r. ·• rt be tutllfl'~ 
7apacağmuı. direk, anna, btı,ak bu. Y..ı Tlrk - ft mel..,_ A~ ..,_ Bolllmll'ı. Kad.lk~ ,. .,.,._,,Hlerı Buthl devnınbı IOft daldblarmda •P• ım11nın ca• ~ 
\on, ana seren, rende yellmnialn ftst olard tntl4U' *'""· '0*6darc!a: < tmı.bql >. ~: penaltı çlzpt içinde yakaladılı topu Nlpntafında J:mltk ~ 
preni, istralya ve ona ye?keni vesair llü B11P1 Bablltlll - • .. .._ 9*- OfmO, KadıtGJbde: <llo4&. llAıbl >, kuvvetli bir f(ttle allan talrm*ttll'. 1. kis apertımamıım bacMı 
levazım.mı onun bfty{ıkltigd ne mfttena m::; _ .bbn4& _. .,. edeblJM meo- ~: <llnul Rıiı&), llıııjtN!ld6: kfııcl ckıvıenhl llk'stnd da!dbsmc1a İtfaiye gelinciyP kadar a1ılf 
tlb bir surette hazırlaı1ren tekneyi mil· llUI"""" 111111.,.. _. JUlllıl& imi- <Tallaf>. Arsenal mertu muhaotmi Lewta i1dııcl milf ft yangmın çıkan kJ.v:IJollll"""' 
irmımeı bir raspadan geçir1p blıfat _.. ..., etm•ttıa . golil J9P11ıt w 'ba IRJadlm ...,. Ane • ileri '81diği anlaplmıftJr • 

• 



• Şubat SON POSTA Sayfa 

Meşhur Alman Güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. W 1 N T E R 

•• TARAFINDAN 
Formülü yapılan VEN US KREMi 

terkib, teıir ve cild güzelliği bakımından dOnyada mevcut kremlerin muhakkak ki en lyisiıllr. Mubıtl!galı reklamlara hacet yoktur. Bir tecrnbe ve 
mukayese katidir. Deposu: Nurettin Evliyezade müessesesi istanbul. 

Türkiye CDmhuriyet Merkez Bankası 
!JO - lkincikiinıın - 1939 Vaziyeti 

AK Tf F 

Altın. Safi kllogram: 17.159JJ86 
BANKNOT 
UFAKLIK 

l>ah.iıdeki Muhabirler: 

Tilrt llra.sı 
llariçteki Muhabirler: 

Altın: Safi kll~grom 9.05-r.o14 
Altına tıı.hvlll tabu seıbelt 
dövtzıer 
Dtter dövlr.ler n Bor$1U kllrlnı 
bakiyelert 

Bazine Tahvilleri : 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
ka?'fılığı 
kanunun 6 _ 8 1ncı maddeıe
rtne te"r. lkan haıine tara fındo 
'ttkl tedlyat 

8enedat Cüzdanı : 
'l1cARt SENEDAT 

Lı.am ve Tahvilat Cüzdanı : 
CDeruhde Pdllen evrakı nat-

4 - (<üyenin .karşılığı Esham ve 

24.136.893,11 
11.433.684,-

1.194.869,48 

438,655 

12.736.038,33 

9.539,38 

10.037 .403,53 

158.748.563,-

16.285.632,-

85.166.214,02 

CTahvila.t itibari kıymetle) <lQ.914.088,39 
8 - Serbest esham n tahvlllı 7.543.044.27 
Avaıısıar: 

Altuı n Döviz O.Zerine 
t'ahvUlt üzerine 

lli11edarlar : 
lıluhtellf : 

.. 
20.159,61 

7.897.877,75 

Yeldla 

PASİI' 
Lira 

Sermaye: 
İhtiyat Akçesi : 

36 
Adi '"' fevtallde 

.765.~,59 Hususi 

438.6SSr- Tedavüldeki Banknotlar : 
Derubde edilen eTT'l.kı nakdiye 
Kanunun 8 - 8 ıneı maddeleri 
ne tevtıtan Jıuin• tarafından 

v6.tı tedlyat • 
Deruhde edllen nratı natdlJt 
baldyeı1 

22.782.981,24 Karfıııtı ı.artıamen altın olarak 
llAveten teduüle nzedUen 
Reeskont mukablll lllveten teda. 
vazed. 

Türk Lirası Mevdu.atı: 
H2.~2.93lr- Döviz taah.hüdata : 

Altına tahTill tabll döTIZler 
Diğer döTl.2ler ve &li.r.aklı kllrlnı 
baldyelerl 

85.166.214,02 Muhtelif: 

48.457 .182,M 

8. 139.037,3@ 
4.500.000,-

10.592.694,22 

359.305.092,09 

1.712.234,11 
6.000.000,-

168.748.563r-

111.285.632,-

l~.462.931,-

19.000.000,-

37.000 000,-

4.625,89 

23.309.366,88 

Yeich 

1Temmuz1938 tarihinden itibaren: 

Lira 
15.000.000,-

8.'llUM.11 

198.4M.9111,-

21...220.179,62 

23.31Uw.l,7'1 
n.586.754,59 

359.306.o92,09 

İıkonto haddi % 4 Altın üzerine avanı o/o 3 

lktisad Vekaletinden : 
1. - Avrupa dericilik, yünlü mensucat ve pamuklu mensucat meslek mekte& 

!erinde tahsil ettirmek üzer~ müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu talebeleri.il 
clO> u dericilik. clOıo u yünlü mensucat ve clO> u da pamuklu mensucat tahaill_ 
yapacaktır. 

2. - isteklilerin aşağıdaki şartlan haiz bulunmaları lazımdır. 
A - Türk olmak. 

B - Sıhhati tam ve tahsil edeceği sa n'at şubesinde çalışmağa milsaid olmaW. 
C - En çok 25 yaşında olmak ve ask erliğini yapmış bulunmak. 
D - Maarif Vekaletı Bölge San'at Okulları tesviye ve elektrik şubeıerinde:d 

mezun bulunmak ve mektebi bitirdikten sonra en az iki sene san'atında çalıtı 
DUŞ bulunmak. 

3. - İmtihanlar 15/3/939 tarihinde Bölge San'at Okulları müfredat program1ıı1 
:na göre aşağıdaki dersle:den olmak üzere Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmiı 
Bölge San'at Okullarında yapılacaktır. 

Matematik 
Mekanik 
Makine ve rnotör 
Meslek teknolojisi ve malzeme 
Lisan cAlmanca veya Fransızca> 

4. - Kabul ed'len asgari vasatiden fazla not alarak imtihanda muvaffak olanc 
!ardan muvfiakiyct sırasile 30 namzed ayrılacaktır. Bu namzedlcr üç grupa tef. 
rik edilerek mesleklerine göre 31/12/Dl'S tarihine kadar Sümer Bankın Beyko3-
Feshane, Hereke ve Kayseri Fabrikabrında staj görecek ve mesleki fabrika 
kurslarına devam edeceklerdir. Staj müdetince kendilerine ayda 5() şer lira v .. 
rllecektir. 

5. - Staj müddetinın sonunda fabrıkalarda yapılacak kurs imtihanlarında V9 
umumi çalışmalarında muvailakiyct gösteren" ve ahlakan mazbut olduklanna 
kanaat getirilen namzedler Avrupaya gönderileceklerdir. Bu imtihanlarda mll'o 
vaffak olaınıyanlar serbest kalırlar ve hiç bir hak talebinde bulunamazlar. İlDI 
tihanda muvaffak olarak Avrupaya gönderilecek talebe, Sümer Bankın idare ve 
nezareti altında olmak üzere Eylfil 1940 tarihine kadar lisan kurslarına devam 
edecek ve 1940 senesi kış sömesterinde meslek tahsiline başlıyacaktır. 

6. - Avrupaya gönderilecek talebe Sümer Bank fabrikalarındaki staj ve Av
rupadaki tahsil müdıietlerinin bir mi.sli fazlasile !ktısad Vekaletinin gösterecelf 
işlerde usta, ustabaşı veya fen memuru olarak çalışacaklardır. Bu mükellefiyeU 
tevsik etmek üzere Avrupaya gönderilecek her talebe bir taahhüdname vere
cek ve muteber bir kefil gösterecektir. 

1 

7. - Talihler en geç 1/3/939 tarihine kadar ikinci maddenin üçüncü :fıkı·asın
da yazılı Bölge San'at Okullarından hangisinde imtihana gireceklerini gösteren 
bir istida ile aşağıdaki vesikaları İktısad Vekaleti Sanayi Umum Müdilrlüfüne 
göndereceklerdir. 

A - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
B - Askerlik vesikası. 
C - Mekteb şehadetnamesi. 
D - Hüsnühal varakası. 

E - Çalışacağı san'ata mütehammil bulunduğunu gösteren resmen tasdi]( &c 

dllmi§ sıhhat vesikası. 

F - San'at Okulunu bitirdikten sonra çalıştığı yerlerden aldığı bonservisle~ 
G - Altı aded vesikalık fotograf. 

8. - Fazla izahat almak istiyenler !ktı sad Vekaleti Sanayi Umum Müdürlfifü,. 
ne müracaat etmelidirier. c407» c7 93> 

1 İstanbul F elediyesi İlinları 1 
Kadıköy kaymakamlığına lüzumu olan ve beher metre mikfıbına 230 kuruş be .. 

del tahmin edilen 300 metre mikab kaldı nm taşı açık eksiltmeye konulmus ı:-.. 
Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2 30 
sayılı kanunda yuılı vesika ve 51 lira 7~ kuruşluk ilk teminat makbuz v •ya 
mektublle beraber 11/2/939 Cumartesi günü saat 11 de Daimi Encümende bu• 
lumabdJrlar. (608) 
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BANKA 

KOMERÇiVALA 
ITALYANA 

Tamamen tediye edl.lm1f sermaye.si: 

700.000.000 ltalyan Lireti 

Merkezi : MİLANO 
Bbtfln İtalyada , 1stanbul, İmılr, Lond.ra 

n New-York'ta Şubele.rl vardır. 

Jlarlçteld Bablı:alarunn: 
BANCA COMMERCİALB trALİANA 

CFro.nce> Pari.s, Marseme, TouloUM, Nice, 
Mınoon, Monaoo, Montecarlo, Ca.nnes, Juan
les - Piruı, VWefra.nche - ıur - Mer, Cuab
lanca CMaroe). 

•ANCA COMMERCİALB İTALİANA B RO
MENA: Bucare.st, Arad, Bn.tla, Bra.90T, Cluj, 
Crutanza. Galaz. Slblu, Tlmlchoara. 

SPORCULAR! 
Daima yaralanmaya mahkOmau. 
nuz. DOttOnllz, ve bir yeriniz 
sıyrlldt mı biraz 

ViROZA PATI 
aOrOnOz. 

Mikrobun yaşamasına, Qremealne 
kat'ı ve muhakkak mani olur. 

blr aiizellik kremi deiildir, mtUehaHıa kimyagerler tarafmdan 
fennt Ye aıbhJ bir nrette imal edilen bir merhemdir. 

Her ecz•nede bulunur. 
BANCA OOMMERCİALE İTALİANA B 

BULGARA. Bo~a. BurgM,PlOTfilT,Vuna.. ~ .................................................. .. 

A-..... 

ÜSTÜNLÜK İNTİ/.-IABI 
MECBUR EDER 

Gi/)ID BAŞKA MARKA llADYOLATl 
CöREBilillSINiZ FAKAT ~11"'4 

CtJZcJNi.iZ 

MAllKONİ 
IUJPYOJ.ARJNOA l<AUICAKTIR 

VERESİYE 
SATIŞ 

SAHiBiNiN SESi 302 IJTİKLAL tAD 
aEYOtLU VE ACENTELER.İNDE 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
'' Sirop Pectoral ,~ 
Eski ve yeni bütün ökaürükleri 
geçirir, balgam aöktüriir, bronşlan 
temizler, nezle ve gripten korur, 
göğüsleri zayıf olanlara bilhaıaa 

ıayanı tavsiyedir. 

INOILIZ KANZUK ECZANESi 
BeyoAlu lstanbul 

BANCA COMMERCİALll trALİA.NA Pl!!R 
L'EGITI'O, Alexandrle d'Egypte, Elkahlre, 
Port - Said. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA W 
GREC'lA, .\t~na, PJre, Sellntk. 

lJANCA COMMERCİALE trALİ.ANA 
TRUST COMPANY, Pihlladelphla. 

BANCA OOMMERCİALE İTALİANA 
TRUST COMPANY - New-York. 

Müşterek Bankalar 
Banque França!.se et İtallenne pour l'ame
rtque du sud, Paris. 

Ar.antJude: Buenos-Alres, Rosarıo de 
Santa fe. 
BRESİLYA,da: Sao-Paulo Te başlıca şeblr

lerlr:de ~ubeler. 
CHİLİ'de: Santlago, Valpanı.lso. 
COLOMBİA'da: Bogot.e., Barranquilln, Me-

dellln. 
URUOUAY'da: Montevtdeo. 
B.~CA DELLA SVIZZF.RA iTALtANA: 
Lugan", Belllnzona, Chlasso, Locarno. 
7.urlch, Mendrt.~lo. 
JHNCA. UNGARO - iTALİANA S. A. 
Pf'f:te n ba.flıca Şehirlerde Şubeler: 

HRVATSKA BANK D. D. 
Zagreb. Susak. 

B~CA tTALİANO - LIMA 
Uma <Perou) da b&f}ıca Şehirlerde Şube

ler: 
BUICA İTALl&NO • GUAYAQUIL 

Guayaqull. 
btanbaJ Merkezi: 
Gı.lata. Voyvoda Caddeal, Karaköy Palu. 

Telefon 44845. 
İstanbul Büronu 
Alalemcla"?. Han. Telefon 22900 /3/11/12/15 
BfoJothı Bürosu: 
İııtikl!l C&ddesi No. 247. Telefon: 41Gd. • 
Kualar tcan: İtalya ve Macaristo.n tçln 

ve Tourlstlque çekleri n B. O. 1 TRA VEL-
1.ER'S çekleri. 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 

AHiP İ S. Ragıp EMEÇ 
S LER: A. Ekrem UŞAKLIG1L 

Bayanlara mahsuı elmaslı ve pırlantalı Singer ıaatlerinln yeni 
modelleri gelmiştir. F1atlan 75 lira lll noo liradır. 

- EMSALLERi GiBi ON BEŞ SENE GARANTILlolR -
Taşrtt lan talep vukuunda yeni katsloğ gOnderUtr. 

S1NGER SAAT MAGAZALARI - 1.tanbul Tel: 21964 
latimlAk dolayısile mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunmuştur. 

tra~ bıçaklan en ıert sakalı bile 
yener ye cildi yumupbr. 

Her yerde 

Poker traş bıçaklarını 

OKADAR KOLAY ... 
Her akşam bu şekilde bir 
kaç dakika içinde yapa
cağınız ufak bir Masaj 
size gençliğinizi kazan-

dıracaktır . 

Yarım a1ırlık ıöhreti beyhude 
değildir. 

ısrarla i•teginlz. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank ŞubeaJ 

Merkezi: Bedin 

Türkiye ıubelerit 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: 1st. Tütün Gümrüğfl 

* Her türla banka iti * 

Dr. A. KUTiEl-
Oalat• Topçular Caddea1 No. AS 


