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lnönünün kömür havzasinda tetkiklerij 
-

·Milli Şef arnelenin s ıhhi ····cii;h~;·i·y;ı;·~---y~;;--
:ve içtimai vaziyetlerile çok 
yakından meşgul oldular 

Sayın İsmet İnönü Amasra, Bartın ve 
Zonguldakta mühim tetkikler yaptılar 
Bartında gemi inşaat işinin dörtte bire indiğini haber alan Sayın Cüm~urreisi 

lnönü bu i~in etrafında alakalılardan dün 2enis izahat aldılar 

bir eseri daha 
Erzincan haH1 dün 
işletmeye açiidi 

Nafia Vekili nutkunda: " Hatların yekOnu 
yedi bin kilometreye varmaktad1r, dedi 

r- GENERAL ALPDOGANIN NUTKUNDAN ' 
Tilrk milleti Cümhuriyet hükümetine gelinciye kadar 116 devlet kurmut" ı 
tur. Tarih, esf'fie sö)"lüyorum ki, bu devletlerin hepsinin battığnıı byde· 
diyor. Bu devletler neden hattı! Yolsuzluktaıı. Cümhuriyet nedaı ebecii-

yen 78Jıyac:aktır. Yolluluktan. ..• 

Erzincan, 1 1 (Husust) - Erzincan lerce halk ve bütün okullar talebeleri
hattının açılma töreni bugün Milli Mü· nin ~tirakile yapıldı. 
dafaa, Hariciye, Nafıa, Maarif Vekille- Dördüncü Umum Müfettişi General 
rimiıle birinci ve üçüncü ordu müfet • Alpdoğanın nutku ve İstiklal marşile 
tişleri, üçüncü, dördüncü umuın müfet- tören başlA·iı. Müfettiş Abdullah Alp
tişler, yüksek rütbeli komutanlar, elli doğan nutkunda ezcümle de~i ki: 
kadar saylav. Dahiliye müsteşan, Ve- c-Sizleri bu meydana getıren .§U va
kiletler Umum Müdürleri, Belediyeler sıta. Atatürkün inkılablannın anası ve 
Bankası, Evkaf Müdiri umumileri ve esası olan Türk Cümhuriyet hükume -
salr yüzlerce zevatın huzurlarile bin • (DetJQma ll "nci scıyfado) 

-Bundan tam 24 yıl önce 
iJ ııııvaı. ınöna """'"' -a- _ ...... ...ıa " ... "~.:.. ________ .. _____ :- , ·······- - Çanakkalede bir gece 
ltÖnÜ bugün Karabükte Tramvay, . tünel ve . Mustafa Kemal Erkanı Harbiye Reisinin çadınnda, 
ietk . '-l . b l k otobu .. s sorv·lslert· küçük bir kandilin cılız ışığı albnda taarruz emrini lK erıne QŞ lgQCQ ü -not ettirecekti. Verilen emir üzerine çadıra girdim. 
(CUrnhurreisinin beraberinde bulunan arkadaş1m1z bildiriyor) b•l rle şti• r·ll.lyor Beni tepeden tımağa kadar dikkatle süzdü 
)'eZo·n~ldak ll (Telefonla) - Sabah hava biraz bozuk olduğundan Cid~ ANLATAN: CEVAD ABBAS 
re. g{dilnıekten sarfı nazar edildi. Cümhurreisi İnönü sabah sekizde Amas· 

ta çıktılar. Sahillerde binlerce halk toplanmıştı. ·Devamı 3 ünc:ü sayfada) Tramvay, Tünel ve Havagazı şirketle-

Havzada kömlii-" TSii"hsaıAtiôi -arttırmak için ~~~n~!7ı:~:,~~:,;!.en milZakere · 
1 1 k 1 ? 

Haber &ldı§ımıza göre yakında Spesi-ne gibi tedbir er a ma az1m. yalin riyaseti altında Belçikadan t~ıu sa· 
lahıyetli bir heyet gelecek, tramvay ve 

Milli Şef Zonguldakfa (D•••m>~linci••Yf•d4J 

alikadarları dinlediler Yugoslavyada 

Sayın lnönilnün ıetkıkerfnaen bi1 intı.bcı 
(Yazuı ll Inci nyfad&l 

intihabat 
Hükumet partisi büyük 
bir ekseriyet kazandı 

Belgrad lt -
Bugün m(>mle -
ketin her tıırafm .. 
da umumi tf'şrli 

intihabat yapıl • 
maktadır. lntiha -

. bat, 35 intihab da· 
iresinde yapila • 
caktır. tntihab e • 
dilecek aza mik .. 
darı 368 dir. 

İntihabat. mem • 
leketin her rara • Stoyadinoviç 
fında sükunet ve intizamla ve tanı ~ır , 
serbestlikle yapılmaktadır. [ 

(Devamı 3 ncü BayfadtıJ Atatürk ve c~vad Abbas (Ya zısmı 8 inct sayfada oolacaksııuz) 



2 Sayfa 

•• u 
Istanbul belediyesinin 
En büyük derdi 

* 
İstanbul Belediyesinin esas derd: bQ • 

yüktür. Evvel&. bu şehrin şehir alerak 
lst;klali yoktur. Vilfıyetin saHihiyeti ne
rede başlar? Şehrin salahiyeti nerPde bi
ter? Bunlar tamam ve vazıh bir şeki!de 
na.,ıl ayt"ılmak lazımdır? Bu mPs~leler 
henüz halledilmiş değildir. İkinci -ierece
C:E' İstanbul Belediyesinin va:ıiie ve sa -
lAhiyetlerl cevletin vazife ve saliihıyet 
lerile ötedenberi tedahül edegelmic;tir. 

Bunlan ayırmadıkça. Allahın h kkını 
Allaha ve Kayserin hakkını Kaysfc're ver 
rneclikçe fstanbulda muvaffakiyetic tat
bik edilE'btlecek hiç bir imar planınca"l 
bahsedilem('ı. 

Üçüncü derecede bizzat belediye ma -
kinesi baştanbaşa ıslaha muhtaçtır. Be -
lediyen:n her şubesinin vazife \'e saJA -
hiyetlerini vazıh ve rasyonel bir ŞPk:lde 
tayin ve tesbit etmek, bunlar arasında 

Ahenktar bir elbirli~i vücude getirrnek 
ve her şubenin başına aleUıde oürokrnt
Jar değıl, kuvvetli insanlar getinnPk ve 
nih:ıyet bunlara haklar ve salahiyetlcı 
verip mukabilinde onları kontrol ve mes 
ulivet cıltında tutmak Jazımdır. 

Belediye makinemiz bugüne kadar 
haştnnb:;ı!'la bürokrat bir mnkinedir Hiç 
bir şub(' kendi işini saUı.hiyet ve mnsu -
liyet duygulan ile üzerine almış ve o SU· 

r<.!tle götürmüş değildir. İşleri ndeta in -
snnlar değil masalar ve ka~ıdlar görür
ler. 

Bu an'al'leyJ temizlemedikçe, şehre me
drmi bir şekilde isler bir belediye mnki . 
nesi \"CrmE'd"kçe Belediye Reisiertnin ve 
rnuavinlcrinin. şnhsen sarfedecekleri ~ay 

Resimli Makale: $ Kazanç içki gibidir .. 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER 1 NA .NMA 1 

Devlet Reisimiz tetkik ve teftiş seyahati esnasında her 
· mesele üzerinde durduğu gibi J.-öylünün ucuz fiata gıyinebil
mesi meselesi üzennde de durdu. Bir terzi ile konuşuyordu. 
Terzi şunu söyledi: 

- Bir vak;tler erkek için ucuz fiatlı kostüm yapılmıştı. 

Fakat satılmıyordu. Sebebi &şağısından çalıyorlardı, kolun
i dan çalıyorlardı, düdük gıbi bir şey oluyordu. Kadın elbıse-

ISTER INA N, 

sine gE"lince, kadınlarımız yerli dokuma giyerler. Fakat ls
tanbulda ba~ tüccarlar türedi, yerli dokumanın daha aşağı 
cinsini yaptırttılar, koyliıyü zarnrn soktular .. ~ 

Kastamonulu ıerzinin devlet reisi buzurunda müb.ıtlağa 

etmiyeceğine emin olciuğuır.uz için bazı sahalarda tüc~arla
rımızın iyi bir yol tutmadıkJanna biz inanıyoruz. lakat ey 
okuyucu sen: 

ISTER lNAN MA 1 

Sözün Kı s ası 

Aman, doktor!. 

8 

12 
Rumf ııenc 

Oglo Ikiedi Aqam 

s. o. s. D. ~-
o. 

12 os 14 2;i 16 41 
1 27 9 47 1 ı:.ı 



12 Birincik!ınun Sayfa 3 

Tu .. st d ün e İtalyaya 1 Amerika Hariciye 
karşı. n·· mayişler yapıldı Nazırı beklenen 

Paris sokaklar1na 
hayatta olan kimsenin 

ismi verilmiyecek 
Paris ll (A.A.) -Paris Belediy~ mEc 

Fsı hadiselerin tevlid edebileceğı mah -
zurları hertaraf etmek üzere Paris so -
kaklarına bundan sonra hayatta olıu~ ze
v·llın ısimlerini koymamağa karar ver
nı.iştir. Paris sokaklarına yalnız ölümle
ri üzerinden beş sene geçmiş olan reva
tın ısimlerı konabileccktir. 

Japonya Çinde i~tısadi 
istilô.ya başladı 

e Cümhuriyelcİ 
lspantJadon İngiltere_ge 
bir SU'lf 

Bir Çek gazetesi: "Fransa T un usta Fransızdan ziyade 
İtalyan bulunduğunu teslim etmelidir, diyor 

Scssa- Tunus 11 (A.A.) - 4000 ki§i bu
rada :talyanların metalibatma itar§ı nü
ttıayişlcrde bulunmuştur. Nümayişcüer 
katıesi önde Fransız ve Tunus bajrek -
!Qrı olduğu halde, İtalyan konsoloc;hat1e
s~ne YÜr.imüşler, fakat oraya giden bü -
lun Yollar polis müfrezeleri tarnF1ndan 
hıtulnıuş olduğundan geri dömilmü~tür. 
Bunun üzerine nümayişciler 1 tnlyan 
llll:'.ktebinin önüne gelmişler ve duvarla -
~ında Fransız bayragının renkleri oJan 
ırrnızı ve mavi mürekkeple dolu şışelc-

r· .<ırmışlardır. 
Buradan da geri atılan nümayişci!er 

~ehrin büyük caddelcrinde vatanperve -
~~ne §arkıhır söyliyerek ve İtalyan hü -
~ urnet :-cisine kar§ı hasmane sözler ba -
tlrarak dolaşmışlardır. 
~u nümayişler esnasında müessif hfi -

ler olmamıştır. • 
Bir Çek gnzefesi İtalyanlara hak 
p veriyor 

.. rag 10 (A.A.) - cCeske Slovo. ga -

.. etesi •ıaı T .. · ' k' t ... y;mın unus uzerın-~ ı me a • 

libatını mcvzuubahs ederek ezC"1mle di -
yo: !<i: 

Fransa, ıesmen Münihte Çekoslovak~·a c 
kalliyetler:nin hakkını tanımış oldu~..ın -
dan bu prensibi yalnız birkaç memlcke
tc inhisar ettiremez. Fransa. Ttmusta 
Fransızdan zlyade İtalyan bulundu~u • 
nu teslim etmelidir. 

İtalyan gazetelerinin mütalcalan 

Roma ll (A.A.) - Giomale d'İb • 
lia'nın Pazar nüshasını teşkil eden Vocc 
d'İtaiia, !talyan talebleri karşısınd'l Fran 
sanın hattı hareketini tenkid eden b:ı yn 
zısında <:zcümle diyor ki: 

Çekoslovak buhranının teşkıl etınHi 

lazım gelen ders şimdiden unutnlmu~ 
gözüküyor. Evvelden kararlaştırılmış bir 
mümanaat, bir darbeyi· önleyemez. Bu. 
darbeyi c..ncak daha ziyade kuvvet1i bir 
hale getirir, bilhassa bu darbe, mesuli -
yetini müdrik olan ve hedeflerine bü -
tün vasıtalarla varmakta tereddıld elrr.i
yecek bulunan bir devletten gelirs~. 

Ukra yanın isfk ali iç ·n 
mücadele başladı 

Pragdan verilen malumala göre Ukranya p{)/is 
leşkilatını Almanlar idare etmekte imişler 

<li ı:-ag 11 (A.A.) - Havas muhabirı bil-ı lım bu diplomat, Karpat Ukr.anya<a b9Ş· 
11Yor: vekili Volozin'i ziyaret etmiş ve baş -

. Azct ~azetesi, cBüyük Ukranyanı'l is- vekile ~Kücük fakat ümidieric dolu b!r 
~ltıiı.li mücacielesi başlamıştır ve bu,\ de,•letinız var. demekten çekinmemi~ -
ocı. Lüdenciorf muharebesinden bcrı t:r. 
~kuu gelen en büyük mücadeleyi teş - Diğer taraftan §Urasını da kayeletmek 
il edecektir. diyor. icab eder ki Almanya, Karpat Ukranya-
Bütü ç ,_ 

1 
k fk" . d sı hükfunet! nezdine bir askeri müşahid 

t n er.os ova e anumumıvPs, e, .. d . b k yfi 
ımıarnıı b . fik . ded ~ Fil g<.ın ermış ve u c ıyet, ne Almanya 

h e u gazetenın rın ır. -
llkikn b' ' f k bi t ft R tarafından ne de Karpat Ukranva!:ı ta -· ır tara tan ~ışa r ara an o~ . ~ ma B rafından ıesmen tekzıb olunmamıstır. 

&uı - erlin miliverinin Akdenizde mE:~ Karpat Ukranyasının hüktiınet m~rkPzi 
}· olrnasına rağmen, Karpatlar Ukran· olan Chust'e şimdiden bir çok Almı:n 
asında hAd, ı d d b' b. · t kı, ~ a ıse er urma an ır ırını a- gelmiştir. İyi membalardan alman ha • 
1' .Ylernektcdir. beriere göre, vücude getirilmiş olan Uk 

di : 0~Yo dahi Karpatlar üzerinde ken - ranya pol;s teşkilatını, az çok açık bir 
s~:ı g~ste>.rmiş ve buraya Moskova BJ- f;Urette Almanlar idare etmektedir. 
de Elç:lği sekreteri Kato"ıokn'vı gön - •Sitck~ ıınmı altında vücude gctirılen ya 
ı: rnı,~ur. Çckoslovakyanın Şark mınta- n askeri Ukranya teşkilatı da gene Al • 

">ında bir tetkik seyahati yapmaktd O· manların idaresindedir. 

Rusya ile Polonya 
arasında yeni ticaret 
tnuahedeleri yapılıyor 

sı Varşova 11 (A.A.) - Polanya ajan
/'~~n teyid ettiğine göre, 1939 sene -l': e Polonya ilc Sovyetler arasında 
lll_Pılacak ticaret mübadelelerinin hac
h ıni tesba için !kl taraf arasında sene
c~'ndan evvel müzakerelere başlana
lta lır. ~kdi derp;ş edilen ticaret mu • 
1a. \'elcsıle iki memleketin şimdiye ka
na: k~rşılıkh o!an ticaret mübadeleleri 
t1r. tnı tnü~ını derecede arttırılacak -

~ir 1 ·ı· l . . d ngı ız petro S!'emısın e 
iştial oldu 

!lar· 
bul 18 ll (A.A.) - Marsilyada lımand2 
ı:ı Unan 7000 tonluk bir İngiliz Ma,.yaae 

~l'Ql geın;sinde bir iştial olmuştıır. Çı-

Manisalılar Vali Lfıtfi 
Kırdar şerefine ziyafet 

verdiler 
Manisa ll (Hususi) - İstanbul Valisi 

Li'ttfi Kırdar şerefine öğretmenler tata
f.ndan b:r veda ziyafeti verllmışt:r. 
Halk Doktor L(Hfi Kırdarın Manisadan 
ayrılışı cola~-ısile çok müteessırdir. Va
li yarın (bugün) İstanbula hareke~ ede-
cek, harc.retle uğurlanacaktır. 

fngilterede Almanlar Ya
hudileri tazyik ediyorlarmış 

Londra ll (A.A.) - Sunday Times ga
zete~inin bildirdiğine göre, ış nazırı 

Brown, Perşembe günü Avam Kanıara-

suıda söyliycceği nutukta, Alman hük1· 
mctinin Ynhudi aleyhtarlığı propaganda
sını Ingiltereye ve diğer memlckctlere 
d~ teşmıl ettiğini bildirecektir. İngilte -

nu k unu dün söyledi 
lJrr.a ll - Limada toplanan Amerikan Binaenalf:yh bir çok kimseler ta ~Jim-

devletleri konferansı dün 21 Am~>rik&ll dan yapılan teklife rağmen Pari..,tn lıiç 
milletinin iştirakile ilk eelsesini altdel - b ır sokağı Çemberlayn ismini taşıyamı
rr.iştir. yacaktır. 

Bu toplantıda Amerika hariciye nazı- ---------
rı Hull c.şağıdnki büyük nutkunu söyle -
miş ve ezcümle demiştir ki: 

cHep:n:iz bütün dünya milletlerile 
sulh ıçuıde yaşamayı hararetle arz•J e -
diyoruz. Ancak, diinyanın hiç bir yerin
de en ufak bir §Üphe kalmamalıdır ki A
merikan m;lletleri kendi kıt'niarına her
hangi b:r devletin silah kuvvetıle veya 
devletlerarası bir tertilıle istiltida t-u -
lunmaln•·mn asla müsaade etmeme~<: n 
mcylemişlerdır. 

Bugün bir defa daha insanlık fılemi 

feci bir tarzda iki şıktan birini i~tıh:;b 
e~rr.ek mecburiyetinde bulunuyor: Hür
rıyet \'C esarct, nizarn veya anarşı, terak
k; veya t~denni, medeniyet veya vahşct. 

Hayale kapılmıyalım. Bu şıklar bu -
gUn bir hakikattır ve tehdid edıcı kuv • 
vetlerin lıa~gösterdiği memleketlere mü
cavir olan dünya kısmında bu şıklar mü3 
het blrer mahiyet almaktadır. Bunlar:n 
1:-unaltıcı gölgesi bizzat bizim kıt'nmıza 

kadar uzanmaktadır. 
Bu tehlike karşısında gerek bizzat kı:n 

dirniz gPrek bütün bcş.erlyet için e11 mü
h~m vazıfc kendi müesseselerimm h.ı -
Jelden masun bulundurmak ve müessese
lerin müstenid bulunduğu kanaat]Prı i -
dame eylemektir. » 

Siive~uş kanalı 
Meselesi 
Kah i re, J 1 (A.A.) - Resmen tasr.h c

dildiğ 'ne göre, Süveyş kanalı meselesi 
bugüne kadar İtalya tarafından resnıc!l 
ileri «tılmış değildir. İngiliz - ltalyan 
paktının mer.iyete girmesi üzerine İta!ya 
ilc Mısır arasında da bir iyi komşuluk 

muahedes'nin akdi için yakında yapıla
cak olan müzakerelerin ruznamcsinc1e 
Süvcyş 1mnnlı meselesi yoktur. 

Amerik':\da 6 haydud 
idam edildi 

Nevyork ll ( A.A.) - Jorjiya'da 
kain Reidsville hap·sanesinde cinayet -
le ithnın edilen 6 haydud elektrikli 
!'anda!yeye oturlularak idam cdil . 
miştir. İdRm hükmünün infazı yetmiş 
da~dka siirmüştiir. 

······························································ 
Hahcıoğlu srrtlarrnda 

bir cesed bulundu 
Dün öğl ... :len sonra Halıcıoğlu sırt • 

larında başının muhtelif yerlerinden 
varalanmalt suretne öldürülmüş oldu
ğu anlaŞllan hir cesed bulunmuştur. 

Cesedi ilk defa gören ve zabıtayı ha· 
berdar eden Karaağaç mezbahcsınc'ia 

krsici Hasan isminde biridir. 
Hasan, cün sabah avianmak rnaksa

dil<' Okmeydam, Sütlüce, Halıcıoğlu 
s1rtlarına çıkmış ve sabahtan öğleye 
kadar buralarda dolaşmıştır. Hasan, 
suların tesiri!~ oyulmuş bir çukuru a
ı;arken bir ~ahsın yatma'kta olduğunu 
gönnüş ve yanına yaklaştığı zaman 30 
vaşlannda tahmin olunan bir adamın 
başının muht~lif yerlerinde kan leke
leri ve derin yaralar olduğunu gör
müştür. 

inönü ~ugün K~.rabükte 
telkikierine başlıyacak 

( Ba§tarafı 1 inci sayfadrı) 

Sayın İnönü alkışlar, yaşa, varol ses
leri arasmda sahile ayak bastılar. A -
masranın görülecek yerlerini gezdiler, 
halkla iemasie.r yaptılar. 

Cümhurrcisi, bu arada Bartından 
gelen bir heyeti kabul ettiler. Heyetin 
ısrarlı ric:ılarını kırmıyarak derhal 
Bartma gitrneğe karar verdiler. Oto -
mobillerle 45 dakikada Bartma varıl
dı. 

Kaza merkezi bayraklarla, defne 
dallarıle süslenmiş, Büyük Misafiri 
ka11ılama~a haz!rlanmıştı. 
Savın İnönü halkın al'kışları, yaşa, 

varoİ sesl<'l i arasında kaymakamlık 
dairesmi şereflendirdiler. Halkla te -
mas ederek ihtiyaçları ve dileklerini 
dinlediler. 

Gemi inşaatı 
Sayın İnönü, bilhassa, gemi inşaat i

şinin son zamanlarda azalmasının se· 
bebleri üzerinde durdular. Gemi inşa· 
atında kullanılan kereste resmi hak • 
kında'IC l>ir teklifi noflanna geçirdi· 
ler. 

Derenin açı!ması, temizlenmesi. bu 
suretle seyrüseferin çoğalacağı, kolay· 
1aş:.ıcağı etrafındaki mütalealan din • 
le iiler. Dere hakkında tam bir fikir 
eJinmek için rnotörle Bağaza kadar 
ı!itmek kararını verdiler ve yata Bo -
~azın önüne gelmesi emrini verdirdi· 
ler. 

Bartınlı1ar, MHli Şefin bu yüksek a· 
Utkası ka11ısında sevinç ve minnet 
duygularım izhar ettiler. 

Bartından hareket 
Cümhurrcisi öğleyin halkın coşkun 

tezahiiratı arasmda motörle Boğaza 
hareket buyurdular. Motör, bir saatte 
BoC1aza vardı. Yal görününeiye kadar 
btırada mulıafc.z~ memurluğu binasın
da kısa 'l)ir müddet istirahat buyurdu
lar. 

Cümhurreisinin motörü muayven sa· 
aıt~ diğer rnotörlerin refakatinde yata 
yaklaştı • 

Zonıruldakta 
Deniz biraz coskundu. Saat 14 e doğ· 

ru yat Zonıtuldalia yoUandı ve saat 
16 buruk~a Zonguldağa varıldı. Bir~ok 
rootörler Ciimhurreisini tii acıklardan 
ic;tikbal ettiler. Bütün Zonguldak hal
kı rıhtımı ve ,caddeleri doldurmuştu. 
Savm Cümhurrcisi burada muaz1.am, 
cr)şkun tezahi.iratla ka11ılandılar. Hal
km arasından yava olarak, sürekli al· 
kısiar arasınd& hükumet konağına ka· 
dar ilerlec1iİer. Buradan tekrar ~eri 
dHncrek parktc.n ~ectiler ve hükumet 
konaP'ına arka kap!dan girdiler. Bura· 
da hükumet memurlannı, ileri gelen
leri kabul ettiler. 

Mccdi Sadreddin 
Karabiikte 

Yazan: Selim Rngıp Emeç 

JN... skeri istiladan sonra Çinin 

~ Japonlar tarafından iktısat:t 
fp•h i başlamışhr. Vaktile HindlsLanın 

ı n ve terakkisinde büyük rol oyna
mı~ olan meşhur Hindistan şirketine ben

ziycn yeni Japon - Çin şirketleri me!lllc.>
ketin tabii servet kaynaklarından istifa· 

de etmek iç!n faaliyete koyulmuşlarnır. 
Japonlar daha şimd:dcn demiryollar, ne
lıir yolları, posta işleri, gümrükleı gıbi 

bir memleketin canlı hayat damarlarına 
\·az'ıyed etmişlerdir. Kısa zaman sonra 
da hemen bütün Çin bankalarını knntrol
l:m altına elacaklan ümid olunuyor. Ja
ponlar, memleketin bılhassa iç kısımla
rında vaziyeti ele aldıkları için sanille:e 

inhisar ecen ecnebi imtiyazları ve imti· 
yazlı :nınt:ı.kaları. gelir kaynaklnruıın 

kuruması yüzünden yakın bir atıde büs
bütün söneceğe benzemektedir. Japor.l!ı· 
rm iktısadi taarruzu o kadar hızlı ilerle
mektedir ki. bunu, Japon parası olan yene 
bağlı ve büti!n Çinde tedavül edecek ye
nt bir Çin parası ile tahkim etmeyi ta· 
s~rlamaktadırlar. Alınan bütün be ted:. 
birler sayesrnde Japon sanayicıleri ve 

tüccarları, yeni bir Arzımev'ud ele geç
miş gibi Çine hücum etmektedirler. Bil· 
yiik bir gelir imkanına malik oulunan 

Çin sahillerinin balıkçılığı da yakın bir a
tide Japonlarm eline geçecek gibidır. Çın 
Hler elbette ki bu vaziyetten· gayri mem-

nundurlar. F'akat kuvvet Japonlarcb ol
duğundan ve vaziycte de onlar hfıkım 

bulunduklarından Çinli yurddaş ısterniye 
istcm:ye Japonlarla te..,<ıriki mesaıye me~-

bur oluyor. Japonya asıl şimdi Çinin ısti
lasına başlamı§tır. Eğer parası ve kuv
veti buna knfi gelebilirsc. 

* Cümhuriyetçi İspanyol kuvvet1eriııe 
karşı yeni ve şiddetli bir taarruı haz!r-

--------. !amakta olan Fran 
Bir &ual ve 
bir cevab 

ko kıt'aları bu ta· 
arruzdan evvel 

1--------· hasımlannın ma-
neviyatını bozmak için muazzam bi!" ha
va ni:mayişi yaptılar. Frankocu ispanya
dan gele-n beş yüz tayyare, muhasım ıs
panyol .:.rnzisinde dehşet veren oir uçuş 
yaptı. Esasen son günlerde hava bombar
dımanlarının fazlaca sıklaşması yüzun
dt!r. bir lhnyli zarar gören Madrid ve Va
lcnsiya hükumetleri. İngiltereye müra
ceatla taaddüd eden bu hava hücumbn· 
na karşı ne yapılmak lazım geldi~ini so-
Il'UŞ ve Yaziyeti izah etmişlerdir Bu 
müracaı:ta İngiliz hükumetinin v~difi 

cevsb malum değilse de düşmanın sıln
hına ayni siiabla mukabele etmek lazım 
geldiğini söylememiş olmasına jhtlm:ıl 
Yerilemez. Binacnaleyh Madrid ve Va
lcnsiya hükfunetleri bu hususta başka
sından nasihat istiyeceklerine kendi fi-

kir ve reylerile hareket etseler daha müs
bet bir neticeye varırlardı, demek lazım 
geliyor. - Selim Ragıp Emeç 

Vugoslavyada intihabat 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

Belgrad ll (A.A.) - Seçimin Belın-ad 
~hrindekl kat'i neticesi gece yarısı::ıP 

doğru tesbit edilmiştir. Bu netice ;;udur: 

}3 Yangın süratle söndürülmüştür. 
len~u geın~ bundan bir müddet evvel V:.ı 

'>l'\ta r 
ltıanıf ımanında yaphan bombarda -

, lllde n hasara u~ramış ve 26 Teşrinfsa -
aJ....,11 b~raya •gelmişti. Tayfalardan ikisi 

ıştur. 

isveçte Ya lıudiler için 

rede oturau Almanlar, imkan nisbPtindc 
Y:ı.lıudllerc eziyet vermek emrini almı~

lerdır. Evvelemirde İngilteredc b•ılur.nn 
bütün Alman firmalanna, 1 Knnunusa -
niden itibaren bütün Yahudi memurl:ı.. -
rım çıkarmaJan lüzumu hakkında tah 
rirat ırönderilmiştir. 

Hasanın zabıtaya ihbarı üzerine der
hal tahkikata baslanrnıştır. Aldığı ya
r:ı1arın tesirile ölmüş olduğu anl~ılan 
c~edin, ceket ve pantatonu alınmış ve 
c:ırtmda bir gömlekle kısa bir don bıra· 
kılmıştır. 

Zabıta cesedin hüviyetini tesbit için 
l)irçok kimseleri eelbederek te~his e
-:liJmcsini 1emi:ıe uğrasmış ise de mak· 
tı..ılü tanıyAn bulunmamıştır. 

Zon~ldnk ı 1 (Hususi) - Sayın 
Cümhurreisi hükumet konaemda geç 
vakte kad~ıı· mE'ş~ul olduktan sonra 
kendisini doycı doya .f!Örmek ve alkış· 
l:ımak için bütün caddeleri dolduran 
halkın ara~mdan yava olarak ırccerek 
istasvonu şereflendirdiler. HükUmet 
konağından istasvona kadar uzayan bu 
uzun yolu yürüyerek kateden Büyük 
İnönü halkın cok coşkun tez:ı.hürat ve 
cYaşa', varol Yavuz İsmet!• sadaları 
arasında hususi trenlerine binerek Ka· 
r:;büke hareket ettiler. Milli Şef Kara
bükte demir ve celik fabrikalan etTa -
fında telk'klerde bulunacaklardır. 

Yugoslav Radika! Birliği: 48,277 
Birleşik rr.uhalefet: 13,340 
Şurasını da kaydetmek ıcab erler ld 

Stoyadinoviç listesi, bütün Hıristiyan 
mıntakasındn kahir bir ekseriyet almış · 
tır. 

Son vaziyet 

Belgrad ll (A.A.) - Şimdiye kadar a• 
lman ııeticejere göre General Jaivkoviç 
ve sabık başvekil Yevtiç, seçilmemiştir. 

~ırp ve Demokrat Partisi Reisi Davido • 
,·iç'in seçilmiş olduğu §Ophclidir. 

• 
tane toplanıyor 

Stok h 
h~ 0lın ll (A.A.) - Bütün lsveç 
httaı!eskopo~lan bugün İsveç h:ı!kına 
l' .. ı. n neşrettikleri bir beyanname ile 

"-'IIJd· 
latı_ i ı nn.!hacirleri için toplanmakta o-

tltr. atıeye işlirake halkı davet etmişler-

60~ bin Yahudi Filistin e 
gidecekmiş 

Kudüs ll (A.A.) -Yahudi mathuatı, 

60tl bin Yahudinin Filistine hlcreti hak _ 
kır.da 10 Eenelik bir plnn neşrelrnekte -
dir. Bu planı tahakkuk ettirmek iç:ın 1!>3 
milyon Ingiliz lirasma ihtiyaç olduğu an 
laşılmı§tır. 

Vak'adan müddeiumumilik ve adli
..,e tababet~ haberdar edilmiş ve tah'ki· 
'<ata başlanmıştır. 

Bu sabaha kadar devam eden tahki
"ata rağmen gere~< maktulün hüviyeti 
ve gerekse cinayeti işiiyenler hakkında 
bir iz rney4laııa çıkanlamaml§tır. 

Nobel mükafat1an 
StokJıolm ll (A.A.) - Kral m~tad 

nıerasimle Nobel edebivat ınükiHatını 
'Bııybuck'a ve fizik mükafatmı da İtal -
yan profesörü Fermi'ye tevdi etnıişth·. 

Sen :nuvnkkat neticelere göre, büku -
mct listesi, meclise 300 ila 310 meb'us -
luk, bütün muhalefet ise 70 kadar mcb -
us~uk kazanm~tır. 



Şehir yolları bir an evvell Tasarruf haftası 
yapılmış olacak bugün başladı 

Belediyenin beş yıllık yol programı da tadil edilecek 
yeni Vali bugün Manisadan dönüyor 

Celal Bayar bugün saat 
19,30 vereceği nutukla 

Tasarruf Haftasını açıyor 
İstanbul Vali ve Belediye Reiıi Lut-ı dilatı tesbi~ edecektir. Yeni yol inşaa - Dokuzuncu yerli mallar ve arttırm:t 

fi Kırdar, bugün Manisadan dönecek· tnda .şehircilik mütehoosısı Prost'un haftası bugünden itibaren ba~lamış ola
tir. Liıtfi Kırdar, !stanbulun yol derdi- haıırlamı~ olduğu imar planının esas • caktır. Hafta içinde büyük matem mü . 

-le yakından meşgul olmaktadır. En ev- lanna riayet olunacaktır. nasebetile mekteblerde temsil ve müsa
· vcl yapılması iktiza eden yollar ön pla- imar şubesi İstanbulun ana caddele· mere verılmiyecektir. Başvekil Ce!Rl B:ı 
-na alınacaktır. Yeni Vali, ak§am ve sa- r:ni çizmektedir. Ana caddelerin hari· yar bugün saat 17 de Ankara Halkevır. . 
. bahlan İstanbulun muhtelif .semt1e • talan çizilirkım istimlak işleri de e • ·de vereceği bir nutukla haftayı açacak . 
,r:nde vukua gelen izdiahmı önliyecek hemmiyetlP gözönünde tutulmaktadır. trr. Saat 19,10· da Ankara radyosunda 
~edbirler alacaktır. Bu bakımdan hele- HPr türlü kazalarm önüne geçmek için Maarıf Veknleti talim ve terbiye hl:!yCtJ 
diyenin lx-ş senelik yol progamında ana caddeler hazırlanırken seyrüsefer Reisı İhsan Sungu bir nutuk söyliyecek-
tadilAt yapılacaktır. işi c:i.e ihm:tl olunmıyacaktır. tir. Yarın saat 18,30 da Ziraat Vekili Fa-

Seyrüsefer kesafetinin merkez sık • Vali Lutti Kırdar, şehir üzerindeki ik Kurdotlıı, Çarşamba günü saat 18.30 
leti dağıtılacaktır. Bu münasebetle fen tetkiklerine tekrar başlıyacak, icab da Milli Müdafaa Vekili ve Ulusal Eko -
heıyet:i yol programında yapılacak ta • eden direktiileri verecektir. r.omi ve Arttırma Kurumu Başkan1 Ge -

iskanderiye seferleri 
yeniden ihdas edilecek 
Öğ.rendiğimir.e göre Denizbank 19 35 

U>nberi gemileTimizin dahili kabol,1jı 
dahi tamamen teminden aciz bir vazi -
yette olma:·ı dalayısile tatil edilmiş o· 
Inn İskendPriye vapur seferlerini tek -
rar açınağa karar vermiştir. 

Son ıam.ınlsrda Romanya hükumeti 
Seyrisefain İdaresi Köstence- İskend~ 
riye hattı için Danimarkada 8 er bin 
tonluk ve 20 milden fazla süratli 
Transilvanya ve Besarabya adlı iki ge
mi yaptırmıştı. Bu yeni ve süratli ge -
miler Köstence, İstanbul ve İskende • 
riye arasında muntazam ve lülo! posta 
soferleri yapmaktadırlar. 

Bu vaziyct karşısında Romanya Sey
risefain İdaresilc reevcud vapurlan -
mızla rekabet etmeğe imkan olmadı • 
~mı gören Denizbank bir taraftan da 
işi gecikt)rmemek endişesile, Almanya
da· yapılmakta ve İngilterede yaptırı -
lacak olan gemilerin bitmesini bekle • 
meden az kullanılmış ve süratli iki ge· 
mi almak için teşebbüslere başlamı~ -
tır. Verile~ bir habere göre, Kanadada 
bir vapur acenta~ı Denizbanka satmak 
üzere iki gemi teklif etmiştir. Bu ge -
miler beş sene evvel inşa edilmiş 6500 
ton büyüklü~ündedir. Süratleri de is· 
tenilene çok yakındır. 

Maamafih bank& diğer dünya liman
larında da tetkikler yaptırarak süratli 
ve çok az kullanılmış gemi1er aran • 
ma ktadır. 

Vapurlan.mız, !skenderiyeye ~efer 
yaptıkları sıralarda Mısırdan şehrimi
ze mühim miktarda seyyah gelmekte 
idi. Sefer!"r tatil edilince Mısırlı sey· 
yahlar hayli. azal~ıştır. İskenderiye se
f~rleri başlayınca memlekete milhim 
m"Jdarda döviz girmesine vesile olan 
M:srrdan ~yyah ce1bi işi de halledU • 
miş olacaktır. 

Pollat•ı 

Bir hırsrz çrıldıGı eşyayı satmaaa 
g~tOrOrken yakalandr 

Dfin, mfiteaddld elbise, pantaıon n palto 
ııe ştlpheli hlr vaziyette gitmekte olan Ce -
mııl isminde biri, Emniyet Ikinci şube sirkat 
mMası memurlan taratından yakalanmış, 

yapılan tahkikattn, Beşlktaşta Tuzbabada 
blr evi ıoydc!nı anlaşılm~tır. 

Suçlu hakkında tahkikat devam etmek -
tedir. 
Iki ki'i tramvaydan atlarken yaralandı 

&ı.ınatyadn İmrahor caddesinde oturan 
rodori, Yedikule .trnmvay durak mahalıtn -
de dnnnadan geçen tramnydan yere atla
mak ı.steml,, mllvnzeneslni kaybederek dü
fÜJl yaralanmıştır. 

ıft Şehrcm!ulnde Vatan caddesinde otu -
ran İhsan dR, tramvay durmadan atlamak 
istemiş, mOvazenesinl taybederek dll~üş
tt\r. 

P.er tkl y~ralının da 1lk teda.'f'llerl yapıl
mıştır. 

Bir yangrn ba,ıangıct 

Evvelki ak~1.m Bakırköyde Sakıza{tacında 
Küçükyalı sok:ı!;ında 80 numaralı evin bac:ı
sır..dald kurtımlar tutuşmuş !se de, evde 
bulunanlar tara!mdan söndQrillmllşr. 

GarOnmez kaza 

Bir kadın yüzünden Uç 
kişi birbirine girdi 

Evvelki gün, bir kadın yüzünden üç 
kişi gırtlak gırtlağa geldikten sonra, 
kavga birinin diğerini ağır surette ya· 
ralamasile neticelenmiştir. 
Kumkapıda Nişanca mahallesinde o

turan Şamil, bir kadınla tanışmakta
dır. Muhirld1n isminde biri de ayni ka· 
dınla alak?dar olmakta ve bu yüzden 
Şıımille Muhiddin arasında münaferet 
girmiş bulunmaktadır. 

Evvelki gün, Muhiddin, Kazım is • 
minde bir Arkadaşını da yanına alarak 
doğru Şamilin Nişanca mahallesinde • 
ki evine gelerek kapı önünde ağız kav
gası etmeğe başlamışlardır. 

Si1le, tok:\t birbirine giren üç kişi, 

bir hayli dövüştükten sonra, Şamil ne· 
tirede iki kişi ile başedemiyeceğini ve 
dayak yiyeceğhı! anlayınca, nasılsa e • 
line geçirdiği bir demir parçasını Mu
hiddinin kafasına indirmiştir. 

Muhidd\n kafasma inen demirin acı· 
sile kendi=ıdcn geçerek yere yıkılmış, 
1-:aşmdan kanlar akmağa başlamıştır. 

Vak'a mahalline yet~n zabıta me· 
murları Şamili yakalamışlardır. 
Ağır surette yaralanan Muhiddin 

Cerrahpaşa hastanesine kaldırllmış, 
suçlu hakkında tahkikata başlanmış • 
tır. 

Iki cocuk anası 
Bir kadın kal/ıb 
Şehremininde Arpaemini mahallesin • 

de Bostan soka~ında 16 numaralı evde o
turan Şirketi Hayriye memurlanndan 
NPcdetin karısı Naciye. bundan yirmi 
~n Pvvel akrabalarını ziyaret etmek ü
zere evden çıkmış fakat bir dP..ha eve 
dönmemiştir. 

EpE'y bir müddettenberi sinir hq~talı -
Aına müptela olan Naciyenin iki de ço • 
cu~u vardır. 

,Yolda has1alandı~ veya bir kaıR ge -
t;irmi~ olması ihtimaline binaen n<~stana
lerde yapılan bütün araştırmalara ra~ -
men bir netice elde edilememiştir. 

Zabıta VE' ailesi kadını aramakta de -
vam etmektedir. 

Mate(errlk: 
Kazanç vergisinin Ikinci taksiti 

Kazanç vergisinin ikinci taksit öde
me zamam gelmiştir. Maliye şubeleri, 
bu ay zarfında vergi borçlarını öde -
meleri için vergi mükellef1erine teb • 
ligat yapma~a başlamışlardır. 

Iki sarhof arasında 
Evvelki gece, Bahçekapıda Necib va 

HııUd isminde iki lSarho~ btrblrlerini döv -
me~e b~:ıdıtlan görülerek ya.k1ılanm14 -
la,.dır. 

Her iki suçlu hakkında tahkikat yapı -
larak mahkemeye verllmişlerdir. 

Bir tramvay otomobille çarprştı 
Vatman Raufun idaresindeki Blrkeci -

Topkapı tramvay arabası, Şehremini tram
vay durntmtian hareket etti~ aırada, Saray-

Diin, Balıkhaneye ba~Iı bulunan motör - meydanı C.."~ddestnden gelen şoför Şerefed
lerden blrinc!e tayfalık yap n, motörden is- dintn idare.!lnde 1599 numaralı otomobll lle 
keleye çıkarken uya~ı kayıp yere düşmü~. çarpışmıştır. 
ba~ından alır surett~ yaralanm~tır. Müsademe netleesinde otomobllln Himba-

Yarnlı, berayi tedavi cerrahpaşa ııa.sıa - lan ve çamurluklan zedelenmiştir. Kaza 
neslne kaldırılml§tır. hakionra tahkikata ba§lanmıştır. 

neral KAzım Özalp, Perşembe gürıli s:ıat 
22 de Türkiye Ziraat Bankası Uınum 

Müdür Muavini Cezmi Erçin, Cuma gi.i -
nü saat 20.30 da Hariciye Vekili Şükrü 

Saraçoğlu, Cumartesi günü saat 18.~0 rta 
Sümerbank Umum Müdürü Nurullsh Sü 
mer, Pazar günü saat 19,30 aa Ekonomi 
Bakanı Şakir Kesebir Ankara radyosun
de millt ekonomi ve arttırma hakkında 
birer konferans vereceklerdir. 

Mekteplerde bir hafta içinde muhtelif 
konferanslar verilecek, muallimler dtrrs
lerini ekonomi ve arttırma mevzuuna 
h asredeeeklerdir. 

Büyük Ölünün hatırasına hürıneten 
vitrin müsnbakası, yaş yemiş mü~abaka
sı programdan çıkanlmıştır. Meıdepler
de gUzel yazı müsabakası yapılacaktır. 

Üniversite İktısad Fakültesi1a Milli Ta 
sarruf ve İktısad Cemiyeti tarafından Ü
nıversite konferans salonunda bir tcplan
tı yapılacaktır. Cuma günü yapılacak o
lan bu toplantıyı Profesör Doktor Ömer 
Celal Sarç açacak, müteakiben Profesör 
Noym:ırk ve talebeler birer konferans 
vereceklerdir. 

~Istanbul sokaklarının 
Temizliğine 
EhemmiyPt veriliyor 
İstanbulun temizlik işlerine büyük ehenı 

m:yet verilmektedir. Belediye teo:nizlik 
işleri müdürü ile sıhhiyeden bir dotttor 
geeeli gündüzlü teftişler yapmaktadır. 
Bu iki zat Valiye bir haftadanberi yap -
rrıakta oldukları teftişlerinin netkesini 
bildireceklerdir. Vali, icap ederse temiz
lik kadrosunda bazı değişiklikler yapa -
caktır. Mevcud temizlik i~leri kadrosunu 
şehri daha iyi temizlemek için tevsı et -
rnek :Azım gelirse bütceden mü•ıak:ıle 
suretile para tedarikine lüzum ~örül.! • 
cektır. Yeni Vali, hariçten para tedarik 
etmeden İstanbulu temizlemek gayesbi 
tensip etmektedir. 

Belediye, kış günlerinde sokaklar: te • 
mizlemek içın de tedbir alacaktır. 

Köprü alttnda bir 
Deniz kazası oldu 
Evvelki gece Galata köprüsü önün -

de bir deniz kazası olmuştur. 
Ayancık Jimanına bağlı Deniz Asla

nı ismindeki motör evvelki gece Köp
rü gözündC'n içeri girerken Hüseyine a
id bir sanrla b bindirerek sandalı ba -
tırmış, bu sırada sandalda bulunan Ce· 
ı:ıı ve RcM.-:! adınd:ı iki kişi denize düş
müşlerdir. Celal ve Remzi Denizhan • 
kın su motörü v~ diğer sandallar tara
fından kurtanlmıştır. 

Deniz ticareti Müdürlüğü kaza hak
kında tahkikata başlamıştır. 

Llmanda: 
Şirketi Hayriye araba vapuru 

Şirketi Hayriye, araba vapurlarile 
Boğaziçinin iki yakasına yapılmakta 
olan nakliyatın son senelerde fevkal~ -
de artmakta olmasından, mevcud va -
purlara ilaveten Şirket fabrikasında 
yeni ve büyük bir araba vapuru daha 
yeptırmağı kararla~tııını.ş ve hazırlık -
lığa başlamıştır. 

Şirket, bn hususta görüşülmek üze· 
re hissedarlar umumf heyetini fevkala
de içtimaa davet etmiştir. 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetİn hülisasJ 
Hafta içinde piyasa hararetli oldu ve bazı mailann 

fiatlarında mahsüs bir tezayüd görüldü 

Ckçen hafta içinde IPiyasada hayli 1 satışlar olmuştur. Bu satışlar fiatlar ii" 
hararetli muameleler olmuştur. Son l zerinde müessir olmamıştır. ihracatın 
bir hafta içinde piyasamıza 3424 ton ltısmı azamının Almanyaya yapılı:Jlaktli 
buğday , 500 ton arpa, 117 ton mısır, . 

1 
maırıasJ 

165 t d 68 t t ·ft·k 177 t olması ve basKa alıcılar bu un 
on çav ar, on ı ı , on . . • . . . muhafaı• 

yapak gelmiştir. dolayısıle. pıy:Sa vazıyetını . hilı 
BUGDAY : Bu hafta buğday piya - etmektedır. Oglak 130-135, Esk~ 

1
,, 

.:;:ısı hararetli geçmiş ve tedricen yükse· Kütahya, Karahisar ~yarı mallar 1
1 3 

• 
len fiatlar müstahsili memnun etmiştir. 118, Ankllra, Polatl: ayan matlar 1 

1 
e 

Buna sebeb havaların soğuması ve pi- 11 5 Kastamonu Safranbolu 115· 1 ' 
yasaya kafi mikdarda yum~ak beyaz s; . ll ' 95-1 02 deri rrıalljl!f 
· b ·a 1 1 ·d· Sert b - vas ova ma arı , cıns ug ay ann ge mesı ır. ug· 

daylar üzerine dış piyasalardan taleb 70•80 kuruş arasındadır. }eb" 
artmıştır. 1-2çavdarlı Polatlı malları YAPAK : Haricten vukubulan ta Ü" 
5,37-6,05, .C-5 çavdarlı Ankara, Yerköy lP.rin devamı ve yerli fabrikaların~ 
malları 5,28-5,35, 6-7 çav'darh sıra b~ıyaata devamlan piyasanın sağla il 

Anadolu sertleri 5,01-5,03 ve 9-10 çav· ğmı temin etmektedir. Yerli fabriktl t 
d~rlı Trakya sertleri 5-5,08 arasında lar daha ziyade ince cins manara t 8d

8 muamele görmüştür. tl rın 
ARPA : Hafta iptidalannda arpa ü- bet etmekte ve bu malların fia a dir 

h .. b. . t ··a .... lmekte ' zerine hararetli satışlar olmuş ve mü - ma sus ır ezayu goru , 
veridatın artmasi1e fiatlarda 3 para ka- Bursa, Karacabe! malları 65-68• ~:z, 
dar bir gerileme husule gelmiştir. Haf· n:ıl{kale, tzmir, !zmit malları 60 ştı 
ta sonu piyasa sakin olarak kapanmış· Karahic;ar, Kütahya, Eskişehir AY n~ 
tır. mallar 53-55. besi mallan 48*52, yıkB • 

.Anadolu malları dö'kme Hayd'arpa- ; klJrUŞ 
mı~ yün 70-77, kirli yün H-5 · 

~a teslimi 4,07-4,09, Marmara ve · 

Trakya mallan çuvaBı iskele te~imi ~.~:.: ................................................... ,....., 
4.22-4.26 kuruştur. 

MISffi : Karadeniz ve havalisi gibi 
mısır istih]ak eden rnıntakalarda stok
lar azalmış olduğundan hafta içinde 
mezkO.r limanlara külliyetli partiler ih· 
raç edilmiştir. Piyasa sağlamdır. Ban
dırma, Karabiğa malları -4,32-4,35, A -
dapazarı malları çuvallı Haydarp~a 

teslimi 4, ı 3-4,16, beyaz 4,1 G-4,13 ku -
ruştur. 

ÇAVDAR : Son günlerde piyasaya 
fazla mal J!elmekte olduğundan çav -
d;ı.r fiatlannda hafif bir gerileme var· 
dır. 

Anadolu malı Haydarpaşa teslimi 
4,()2-4.05 kuruştur. 
PİRİNÇ : Piyasa sağlamlığını mu -

hataza etmektedir. Büyük partiler ha· 
linde İzmire sevklyat devam etmekte
dir. Tosva birinci mallar 22-23, ikinci 
mallar 20-2 ı, Adana ve Antalya mal -
ları 2 ı -22, Bursa birinci mallar 24-2 5 
kuruştur. 

CEVİZ : Stok azalmakta ve talebler 
devam etmekte olduğundan piyasa 
c;a~lamdır. İç ceviz Samsun malları 
49-50, Safranbol'l malları 51-52 ku • 
ntştur. Kabuklu ceviz ihracatı yapıl • 
mamıştır. 

Tb*rtK : Piyasada mühim mikdarda 

Iliiiiiliiiiiii 

ILI 
lllllllll 

ŞEHİR TlY ATROSU 
latilı.ıll caddeli 

Komedi Krsmr 
Bu ak,ıı.m 11at 70,!10 da 

DAMA ÇlKMlŞ 
BIR GOZEL 

ERTUGRUL SAOI TEK 
TIYATROSU 

Tabimda bureca 

( Erkekler kırkandan 
sonra azarlar ) 

'Yodvil 3 perde. Yakıda: 

Insan MAbut 

Bir küçOk az kalsın tramvaY 
altında parçalrınacaktı O" 

nındil 
Sehzadeb-ı.•nnda Letafet apartuna ıti 0~ "' 

tuı-an Allnin 8 yaşında Rıza ısmındea geQ "' 
lu. tromvny raddestnden karşı taraf sındt "' 
m~k isterken, vatmcın Halldin tda.rt trarı1 "' 
ki 42 numar~lı Edirnekapı - Slrkecl bıışJtl'" 
vay arabaEı ktndlslne çarpmış, Rıza 
dan harıtçe yaralanmıştlr. h&lt "' 
Yaraltnın müdavatı yapılmı~. suçlu 

kını:fa tahktk'l~a b:işlanmı~tır. dJrfl 
Yatai ta sigara içerken uyuyan 8 .. 

71 nu 
Halıcıoğlunda Ahdüssel~ sokak ıltl gece 

maralı evde oturan Dursun, evve den dÖ" 
yatakta siga .. :ı. Içerken uyumuş, elln 
~~n sigara, yat:ı~ını tutuşturmuştur. ef" 

ıınıeden. 
Ateş, büyümesine meydan ver ü !UJ11{i.Ş ' 

di! bulunanlar tarafından söndı r 
tür. 

Bir hrrsız suç OstO yakalandı i"1Jl" 
d kale '!>' 

Evvelki ~l~r., Rumellhlsarın a .ı .. 
dık Jll de oturan Mehmedln evine hırsı ~ _ ,. 
{lStU r 

sadlle giren Ahmed, ev. içinde suÇ 
kalanmıştır. tıf 

ınt.Ş • 
Suçlu hakkında taldbata b~Ian d; 

ralatr1 
Zaç yaGından bir amele ya ~ 1911' 

KazlıçeşMede Caml soltatında debba esıı• " 
r1kasında çahiı.n Mehmed yaşar, ~aıan " 
sında aya~ına zaçyagı dökülerek Y ıııe ıJI' 
mı~tır. Yaralı Balıklı Rum butant.S 
dırılmıştır. --) 

HALK OPE~~~f 
Bıı aqam pat E 
·Iç IÇ • 

s- ~k operet 
R •. ~yuRa • it Rıı•_, 
eJıaor . }...-

Mü%ilc : Serfettın SiirlJTI 
Yano: Yuauf Jale 
Orlıe.tr•·~ 

-------------------------------------~ ~os~ 
TURAN TIYATJ'·d 

f'leŞ' • 
•a•'•tlc~r birletiJ"I 

Cemal Sabır zAOe • 
LOKMAN • , .• rf' 

vodvil • P. Meı!{,.Jfl;l>•,o 
te1i okuyueu y•' 

L ı 100 her 
oca er . 1oı: ~ paradı~ 

Jacques Tbibaad'all 
YARIN AKŞAM 

S A R A V sinemasanda 
vereceği KEMAN RES11'AL1'nin R' 

Son ve kat't programı: Sonate de Ctısar Franck - Concerto en_ 
Majeur de Mozart, Cadence d~ .Joachım, Poeme de Cbausson 

Brahıns : Valse Wıenawski : Polonaise en la 

20 nci Asrın Sinema Harikas• 

VAL T o·s EY'in . 
Şimdiye kadar vücuda getirdiği filmierin en tavkaladeSI 

PAMUK P ENSES 
ve7 CüCE 
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K,-,. -o-ca-e~l~i ~k-0-. y~k-a~l-k-ın_m_a_s---:-ı-C-an-ktr-td....:a =-bi=r g::en=ci=-

ınkişaf etmeye başladı b~:~~!!n~~~~o~~~~~z~!:~ 
(( ta nahiyesinin Bastak köyünde bir kız 
b Ocaeli köylerinde 100 eğitmen okulunun inşasına yiizünden blr cinayet çıkmıştır. Hadise 
aşlandı. Gelecek senelerde kurslar devam edecek §öyl~ olmuştur: Köyden Yakub ismin· 

ve her köy bir eğitmene malik olacak de bir de:ikanlı ayni köyden Ömer A· 
ğanın kızınq göz koyuyor. Kızla konuş-
mak ve anlaşmak fırsatını ararken 
kendisine daiır.a mani olan Ağanın kö· 
l peğini ölcii!rmeğe karar veriyor. Kö -
peği bir usulle bahçeden alarak dereye 

1 götiirüyor 've orada bıçaklıyor. 
Ömer Ağa hadiseden haberdar olun· 

ca Yakubıı'll evine koşuyor. Orada Ya· 
kubun anasını yakalıyor, dövmeğe baş· 
lıyor. 

Sajfa 1 

Gemliğin Umurbey köyünde köy 
çalişmalan hızla devam ediyor 

Dört yılda ikmal edilmek üzere bir köy planı hazır-
landı. Köy kanalizasyonlan da yapılıyor . 

Bu sırada Yakubun kardeşi Ya· 
şar hadise yerine geliyor ve an· 
nesini Ömer Ağanm elinden kur· 
tarmak Istiyor. Aralarında bir çe
kişme başlayınca hadise yerine gelen 
Ömer Ağanın oğlu İsmail bıçağım çe-
kiyor ve zavall1 genci vücudünün muh· CTmurbey köyünün uem lik tepelerindenkl görilnü.~ü 
telif yerlerinden bıçakhyarak öldütii- Gemlik (Hususi) - Başvekilimiz ziraat işlerile olduğu kadar a~am, 

t . lZ?ntt vıuıyer: pcranlı.ğıncUı köylü için ha:.1rlanan meyva fidanlan yor. İsmail yakalanmış ve Adliyeye ve- Celal Bayann içinde doğduğu köy o- mevaşi ve kümes hayvanlan yetiştirnıe 
ltıı~1~.~Hususi) -Vilayet mıntaka - köylere kadar gönderilen tohum ıslah rilmi~tir. lan Umur~ey köyü hakkında ilk ma - lıususlanna da ehemmiyet vermekt& 
'-ıı_ in:r kalkınmasıı, hergün daha mPkineleri ile temizlenmekte, hasta - lumatı geçen mektubumda vermiştim. dirler. 
~en .Şa( etmektedir. Bu kalkınma- lıktan kurtanımakta ve ıslah edilmiş Edirne yavuz Du mektubumda da Umurbey köyü • Köyde umumi refah derecesi: çok 
~'llıtıad dıkkate şayan kısmı zirai kal - olarak iaJe edilmektedir. Sporun kongresi nün suyu, sokakları, ve geçim vasıta • ileridir. 
ıiraat .. .. .. ~ .. .. .. . .. S ıhhi faaliyet lan hakkındaki malfunatı bildiriyorum. Köylüler; umumi ahlak vasıflan iti· 

llıılltak mudurlugu buyuk bır meyva Koylerde her ay 20 gün gezmeğe Edirne (Hu • Köyün suyu barile, uyanık, cana yakın ve misafir • 
R~l'nlek~~ı ~lan Kocaelinde ve:iml~ işler n:~?.u~. tutulan sıhhat memurlan da susi) - Yavuz • Umurbey köyü vaktile gelişi güzel sever insanlardır. 
l'ılt'da ·=d .. r. Meyva ve zeytın agaçla· koylunun hayatını yakından kontrol spor klübü yıllık sulardan istifade etmekte imiş, geçen -----------
:~ ıı.,1~~ru~eo hastalıkl":rl'a mücadele ennekt~dl~: Bu_nlar, gezdiklari köy • kongre:ıini Hal • yıl Celil Bayann yardımlarile dağdan Kırklareli belediye 
:r ÇaJ m7 ve ıkı yıl suren devamlı, lerde gord•ıklerıni her ay bir rapor ha· lkevinde yapt \ bir memb:ı suyu köyün üstbaşına isale Seçimi fecdld Pdildl 

lıtıı:tadışına ıle korkunç bir şekil .almak linde v.ilayet makamına arzetmekte 150 ye yakın spoı edilmiş ve oradı:t büyük bir su deposu }{ırklareli (llu
susi) - İkinciteş
rinin birinci gü • 
nü şehrimizde ya• 
pılan belediye se
çimi, geçen salı 
günü tecdid edil· 
miş, belediye re
isliğine bakkal ve 
yağhaneci! Ha • 
şim Peksöz seçil· 
miş ve vazifeye 
'baş 1 am.ıçtır. 

~r~~rı~nı gösteren hastalık önlenmiş ve herhan "i bulası cı bir hastalık zu • cunun bulundu • \'Ücude getirilerek suyun bu Mktada 
·•ıakt - • ~ Ib k d .\~.; adır. hurunda siravetine mevdan bırakıl • gu u ongre ' biriktirilmesi mümkün kılınmıştır. Bu 

~ ~ ı l{:razca kövünde elma fidanlı- madan önlenmektedir. w klübün adı (Al · depodan su köye akıtılmakta ve her 
~rıı ~ edilmiş, vilayetıte}Gi Nümune Halkevimizde açılan poliklinik te köy tıok) a, rengi de mahalleye ve sokak başıanna konulan 
~~ ıt0..,~1• tevsi ve ıslah edilerek halka iülerimiz için bir şifa yurdu olmustur. kırmnzn beyaza pınariara verilmektedir. Bu su nefis, 
\~tıı tlye aşılı cins meyva fidanlan Muayene ve tedavi edilen köylülere çevrilmiştir. mevaddı uzviyeden ari, temiz bulun -
la J.rııh~\~tır. parasız ilaç da tedarik edilmektedir. Yeni idare he- du~u gibi haiz olduğu evsafı tabiiyesi 
. v .. e~ ıf meyva ve bilh~ssa. bağcılı- , . . ~ eteriner faaliyeti yeti reisliğine sıt itibarile d~ civarındaki suların hepsi n· 

~'tet nı~eılıga daha genış bır ehem· Şenrımızm meşhur veteriner direk • .ma mücadelesi den yüksektir. Köyde elektrik tesisatı 
~· ~~~er•Jm.i~. bunların inkişafı çare- tö!"Ü Ziya 1an. her köyde hayvan me- baf:<:an~ Dr. İz • Nazmi Ayd nç da vardır. On yedi beyıtir kuvvetinde-
~lltıi a bal~~. u~~lleri. dej!.iştıir.nmiş, zarlıgı tesisi fikri ile geniş bir şöhrete zf-t, umumt katibliğe Niyazi A...:.alkın, ki bir motörle köy sokaklan, resmt me-
ll),~ tnbaıaJ mustahsıle gösterılerek cıaJ.ıibtir. Vete.riner direktötiimüzün bu umumi kaptanlığa da kıymetli futbol· hani ve köy evlerinin heyeti umumi • 

~n h\~·~?ilmh:tir. Ayni zamanda orijinal filtri bugün tahakkuk sahası • cümüz Nazmi Aydinç seçilmişlerdir. yesi tenvi't' E'dilmektedir. 
~\ O'a "l ın senelerdir şikavetini mu- na dahil olmuş ve her kö:rde birer hay· Nazmi Aydinç klübün teknik işlerine Köy sokaklan 
-..ıiv" ~~ kabzımal derdi de faydalı bir van mezarlığı kurulmuştur. Şap, an • ba~acaktır. Umurbey köyünün her sokağı !kaldı-
) l.tırıt ~ halledilmiş bulunmaktadır. traks. ruam gibi bulaşıcı hayvan has- Kongre münnsebetile büyüklerimi • nmlıdır, fakat bütün çalışmalara rağ
.. ~l'd,,.,a ada, gelecek seneler içinne, talıkları ile mücadele devam etmek _ ze tazim VP bağlılık telgraflan çekil • men sokaklan:ı temizliiti temin edile -
~ ••;ı en leziz, cins meyvalan istih • tedir. miş ve klüLü•ı hami başkanlığına da memektedir. Bu işle ':neşgııl olacok 

:ır-, ete\, bunların hariç piyasalara Havvan nE'slinin ısHıhı için İzmit ve- Umumi Müfettiş General Kazım Dirik adam için köy büdcesinden ancak, 180 
t ... " .. : ttıümkün olabilecektir. terinerliği ciddi bir emek sarfetmiştir. SE'Çilmiştir. lira ayrılmıstır. Halbuki çok geniş olan 
~~~~ 'tcılı~ın k&kten ve esaslı bir şe- Kiiltiir faaliyeti 7. df l köyti.n Ul'l"umi temizliğini bu dar para 
~Uttı11 ..,;hı. ıçin miistahsile ai d vilayet Manrif müdürlüğünün kövcülük da· UTfl U ll Br ile görecek adam bulunmamakta imiş. 
b· af\ ''llı fıdanlı~mda Balıcıvan kursu vasında gördünü vazife iftlhar verici Vali Lıil/i Kırdsrı Bu böyle olmakla beraber bazı ev sa· 
~~- t .. '-n~!ır. Bu kurs, daha etrafh bir mahivette.dir. Fahri hemeeri yaptılar hiblerinin .de iti?a. et~el~ri lazım g.e -

ıtt,. • ol ile mın!aka mıntaka açıla- Arifive·le açılan eğitmenler kursunu ~ len umumı temı1.lik ışlenne Pf'k bıga-
"~if vilavetin fedakar öğretmenleri ve Turgudlu (Husu.si) - Turgud1u!ular ne kalışları ~okakların temiz tutulama· 

ı., l) ·"'ı· •~e fo hum ıslah istasyonu genç külfir elemanları büyük bir di· kaznlarında yaptı~ı ümran eserlPrile masında funil olmaktadır. Kendi mev-
~~.;ı tıu R~.:t.?n Arifiye tohum ıslah ravetle idare etmişler ve Cümhuriyet kendisine yi.iksek muhabbet ve saygı ile zuunda çok büyük işler başaran Umur-

~ t_ • •. U un yurda yaydı~ı cCiim- TürkiyesinE' hizmet etmekten zevk ve bağlı bulundukları doktor Lıitfi Ktrdara, bey muhtarı ittihaz edeceği idarl ve 
~11 A ıs,mli bu~day tohumundan ~urur duvduklannı bir defa daha gös- şükran duygularını ifade etmek üzt>re beldi tedabir ile bn mahzurlu durumu 
~~d ~akova adlı yeni bir cins buğday tcrm:~ledir. Şehir Me~lisi karan ile fahri hemşerilik pek çabuk önliyebllir. 

Yeni reis, mem· 
leketin ilk naza~ 
da en mübrem Haşim Peksöz 
ihtiyacı olan su, elektrik ve yol işlerini 
b;rinci planda görmektedir. 

Vilayetimiz nuntakasında yeni bu -
lunan büyük bir su membaı vardır. Bu 
suyun içilmeğt. elverişli olup olmadı~ 
aniaşılmak içirı tahlil ettinnek maksa· 
d;Ie bu sucart bir miktar İstanbula 
gönderilmişti!". Gelecek müsbet rapora 
göre derhal faaliyete geçilerek memle
ketin su ihtiyacı tamamen temin edil· 
miş olacaktır. Yeni başkana hakikaten 
çok mühim olan bu işleri lbaşarması 

yolunda muvaffakiyeller dileriz. 

Belediye eııcümen azalığına da ka -
ğ-dcı B:ıy Ahmedle tütüncü Reşid se
çilmişlerdir. .... ~k v bulmustur. Geçen seneki ve bu ~eneki kurslar • ünvanını vtrmiş. ayni zamanda Turgud- Diğer taraftan rlört yılda ikmal edil

~~d,.. .~ :,ur.dav cinsinin Cümhurivet d!tn mE'zun olan 1 on eğitmen viHtyetin lun un ana cad d eler'nden birinı cl.ıitfi rnek üzere hazırlanan programa göre, 
Oldıı.; 1'~~;nden daha randıman - muhtelif mıntakalarındaki kövlerde Kırdnra caddesi tesmiye etmiştir. Keyr- yeni 'köv planına, köy kanalizasyonu da lzmitte de define hikAyesi 
~ İ<'ıhu haber verilmektedir. Bu veni vazife başına ko~muşlardır. Ve Kocaeli yetı kendisine bildirmek ve Manisad:\ idhal ediJmjstir. llıtıı~tı urrıdan 'köylüye tevziata baş • kiivlerinde 100 eiTitmen okulunun in • mezunen bulunan Belediye Reisı eeıde- Gecim vasıtalan İzmit (Hususi) - Bahçecik nahiye-

t. sasına ra~lanı·lmmır. Gellecek sene .... tc mülliki olmak üzere kaymakam Sala- Bütiin muhitte olduğu ,(!ibi Umurbev sinde definl' aramak ve mücevher çı • 
lt;i l{o h.i .. Pulluklarla ziraat lPrde eaitmenler kursu devam edecek haddin Kipçak, Encümen azasından De • köylinde de 7Cvtincilik birinci derecede karmak üzere yapılan bir ihbar üze-
~ haşf11 kara sanandan kurtarmak ve her köy bir eğitmenc malik olun • led:ye Heis Vekili Hasan Şevki Özert:'n, en ileri ~ecir.1 Yasıtalarından birisidir. rine, araştnına yapılmış ve fakat defi-
~~~111, t~nıflan çalısmalar da. hayli caya kadar kurs açık bulunacaktır. Pnrti Reisi Zühtü Akıncı. Halkevi Rc>isi Köylüler bundan başka bağcılık, sair neden eser bulunamamıştır. 

teV:· ır. Mıntakadaki çiftçilere pul- Arifiyede muanam bir ei!itmen okulu Nuri GürE'lli, Orta okul Direktörü z.ya 
l!ıt~ ~ edilmektedir. binası yaoıimıştır. Bu bina ileride köy \'e Doktor Seyfi Poyrazdan ibaret bir 
~an eski buğday tohumları öğretmen okulu olacaktır. heyet Man•saya hareket etmiştir. 

Haber aldığıma göre heyet Doktor 

lpsala fidanhğı çok güzel hale geldi 

Maraşta güzel bir park yap1hyor Ltttfi Kırdarı İstanbula avdetinde Ban • l 
dırmaya 'J.:adar teşyi edecektir. l 

~~~~\I~ususi) - Çalııkan belediye mizin ıchirdeki faaliyetlerinden biri 
ıı_ bırJikt 1?nsının inşaatına aid bir resim göndermiştim. Belediye bu bina 
~lt:rı is~, bır de Maraşhlara çok lüz 'Jmu olan bir park yaptırmaktadır. Bu 
t~ılara •Batı park• konmuştur. Bir kaç aya kadar ikmal edilecek ve Ma-

lt!trrıektaç~:acaktır. ~Resim c BatJı park»m kurulmakta olduğu salıayı 
•Cd ır. 

Mudanvada bir mUtareke 
abidesi yap1hyor 

Mudanyada, Mudanya mütarekE'sinin 
imzalandığı binanın önünde Mudanya 
belediyesi tarafından cMudanya mfita -
rekesi nbidesi» yapılacaktır. Abidenin 
projesini Güzel San'atlar Akademisi hey
keltraşları hazırlıyacaktır. 

lzmir fuar• haz1rhklar1 
İzmir (Hususi) - İzmir fuan ha -

zırlıklarına devam edilmektedir. 939 
fuarı, 420,000 metre murabbalık bir 
sahada meydana getirileceği için yeni 
bir fuar pliını hazırlanmış ve faaliye
tc geçilmiştir. Devrim müzesinin te • 
melleri atılrrnştır. 

İpsaladatı. yazılıyor: İpsala bugün ta m manasite modern bır fidanlığa ma -
liktir. Burada Trakya topraklannda yetişen envai çeşid meyvalar mevcud -
dllr. Gene:-al Kazım Diriğin ve çalışkan iş adamı kaymakam Belicet Tümsava
şm yardım!le güzel bir bina, tavuk ve tavşan istasyonu yapılmıştır. 

Fidanlar suianmak için de her zaman bol bol suyu buiunan bir kuyu mey· 
dana getirilmiştir. Su buharlı motörle çıkarılmaktadır. Resimler fidanlık • ':! 
tavuk ve tavşan istasyonunu gösteriyor. 
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1 HtdUder KaJ11ımda 1 

IBDLMECELER 
- Ortaya çıkma ezilirsin, k'ft'larda 

Chırma başına tq düşer ... 
- Bildim. Eminönü meydanı. 

* - Az gittik, uz gittik, dere tepe düz 
gittik.. bir de arkaımza baktık ki bir i~
na boyu yer gitmişiz. .. 

- Altı kaval, iistü §i§hane ... 
- İatanbul otobüsleri. 

* - Slcakta küçillür, ,;otuJcta DO.yür ... 
- Kömürcünün burnu. 

* - Açıba kapayamusın, kapalıysa 

- Ankara caddesinin asfaltlan.ması. açamazsın ... 

* - Traınvay kapılan. 

-Kendi gelmeden, düdü~ duyulur .. 
-Tren. * - Pazusuna J(lvenen borazancı l)qı 

- Bilemedin .. Ankara radyosu. olur ... 

* 
- Edebiyd mesleJi. 

- GündOz gelir, gece gider ... 
- Terkos suyu. * - Her ammda rastlarsın; alacaklı 4e-

* 
gı1dir amma yakana sarılır ... 

- Komşunun tavu~ komşuya kaz 
gelir ... 

- Bu dal1bı mesel. 

- İstanbul dilencilert 

* - Evden kovulur, dilkklndan &nvu -

- Hayır bilmece ... 
- Bilemedim, sen söyle .. 
- Ecnebi mütehaSSls. 

lur, sokakta barınır .. 
- Pjsllk. 

lırrı.et Hutari 

C Bunları biliyor mu idiniz ? =ı 
LAstik vocudiD adamlar 1 Oaktilo yazısile yapılan resim 

Ulaıanyalılar lr 
Ukranya

hlar dansta çok 
mahirdirler. Bun
ların arasındel bir 
insan boyu havaya 
sıçrayıp ve tıavada 
S:en vücudlerine 
en elastikt vücud
lüleri bile f&şır -
tacak kadar değişik §ekiller verenler 
mevcuddur. 

* Siyah gDI olur mu? 
OOnyada her 

renk çiçek var • 
t1ır. Yalnız siyah 
Çiçek yoktur. Si
yah gül bile ha • 
kt1tatte siyah de
~ gayeW koyu 
tmnızıdır. 

* Gol rökoru kıran bir Ingiliz 
futbolcDsD 

HotBpur futbol takımının sa~ iç!, Vili 
dal. Manchester'de Iriandaya karşı ya -
pılan bir maçta 5 gol atmak suretile bir 
beynelmHel gol atma rökoru yaomı~ -
tır. Oyuncu. bu gollerden üçünü, üç da -

kikada kaydetmiştir. 

* Hindistanda evlilik çag1 

E.!P. Smith :is
mincleki Çarfiis • 
tıon1u bir daktilo 
yukandaki por • 
treyi yazı maki • 
nesiıle iliştbtli -
ği bir kağı<:la ya· 
zı makinesi harf· 
4J.erinden istifade 
ederek yapmış -
tır. 

* Deniz suları 
Denizlerin su - - -

yu bütün kim· 
yev1 madde1eri 
haizdir. Fakat 
lezzetini bu kim
yevi maddelere 
nisbet itibarile galib olan tuzun lezze
tini alıruştır. 

* 
Vahşilere göre sevgi teiahDrU 

Pasifik adalannın bir çoğunda vahşi 

insanlar yaşar. Bunlar arasında msan e
ti yiyenler de vardır. Fakat en dikkate 
şayan olanlan Barabu'lardır. Bar;ı.bu -
larda sevJlf'n şahıs ancak yenilen ye -
rr.cklerde kendi vücudUnden bir parça 
bulunanlardır. Barabu kadınları kocala· 
rı olünce onların vücudlerini lokma lok
rna doğrarlr.r ve her gün yiyecekleri ye-

Hlndıstanda evlilik delikanlılıkta de - rrıeklerin içine katarlar. 

Rtl. çocuklukta başlar. Bir erkek çocuk da ~zevce .alınır. 

SON POSTA 

~ 
Çocuğunuz neler 

ye~elidir? 

Vitaminin çocuk yiyeceğinde ne mü· 
him rolü olduğunu annelerin çoğu bi· 
lir: Ancak hangi yiyeceklerde hangi vi· 
taminin bulunduğunu ve bu vitamin· 
lE'rin her bi.rinJn nelere yaradığını da 
bilmelidir ki çocuğa ona göre bir yiye
cek verilsm. 

a.) Vitaminin bir kısmı büy~ye 
yardım eder. Blnaenaleyh çocuklara 
son derece lazımdır. 

B. · _:, . .=.-un 12 
ırmCJADU ~ 

Sinema yıldızlarının 
başlıca lıususigetleri 

* « ~ ~ 
Harry Baur'u kadıniann büyük bir kısmı yüz~~~n 
buruşukluklaniçin severler, Loretta Joung'un buhl11 

güzelliği gözlerinde toplanır 

Salata, fasulya ve ıspanak gibi ye
şil sebzedc bu türlü vitamin vardır. 

Süt kaymağı ile tereyağında da ayni Harry Baur Loretta Young 
işt' 

pek cazib gösteren mağmuınluk vitaminden bulunur. Si:nema san'atk~ı eev<:U.ren, 
b.) İkinci vitamin: ( 1) sinir sistemini meşhur kılan yalnız gilıellikleri, san -

tanzim eder ve (2) temessüle yardım attaki kudretleri değil, her birinin ken· 
e-der. Şu halde bu da çocuklar için pek dine has olan hususiyetleridir. Bunla· 
lüzumludıır. rm bazılarını okuyucularıını.za anlata-

bundan ncş'et eylernekte imiş.·· ., ı 

Joan Craw/ord'an manalı tl~ ,, 
· baY~' 

J oan Crav.oford'un ağzının bır 
büyük olduğu mah1mdur. n ~ Hububat özünde, buğdayın kepeğin· lım: 

de, pirincin kabuğundaki vitamin bun• 
dandır. 

HtDTy Baur'rm yiiziinBn 
baruruklakları 

ttıy .. 
Bu yıldız rnodayı ve §ehir :ın~·r }(a-

jını hükmü altına almış sayıian 1 

dmdrr. ğ~ c.) Üçüncü nevi vitamin bugün artık 
büyüklerde bui.unınıyan fakat çocuk .. 
larda rastlanabilen bir hasta lığa man i 
olur. Bu hastalığa tutulan çocuğun diş 
etleri kanar, rengi saranr, uyur gibi 
dalar durur. Böyle bir çocuk c vitamini 
verılir verilmez derhal iyileşir. 

Bu vitamin yaş meyva1ann bilhassa 
limonla portakalın suyunda bulunur. 
~ d. Bu sonuncu vitamin Morina balı· 
ğınm ciğerinden alınmaktadır. Çocuğa 
balıkyağı halinde içirilir. Kemik has • 
talığının önünil alan vitamin budur. 

Görüyoruz ki dört cins vitaminin 
dördü de çocuğun hayatile alakadar • 
dır. Hiçbirini ihm~le, hatta eksiltmeğe 
gelmez. 

Harry Baur•un yüzünün buruşukluk· 
lan son haddine varml.!ltır. Qnun ka • 
dar yüzü buru.şuk san'atkar yoktur, 
denilebilir. 
Kadınlardan bir kısmı onun buru • 

şukluklanndan iğrenir, diğer bir kısmı 
ise hayran olur ... 

Bugün çok büyük bir şöhret edinmiş 
o!an güzel bir kadm san'atlclr etrafın· 
d:ı pervane gi.bi dolaşan gençlere ehem· 
miyet bile vermezdi. Derdi günü hep 
(Harry B:mr) idi. 

Birçok kadınlar ağızlannı o~ıın ;ınıa 
zına benzetrneğe yeltenmişlerdırd 8 bllş
ona bcnziyPbilmi~ler midir? O 

8 

ka bir mesele... tatıl 

Joan Crawfor~•un y~zu. dai~~e gfr' 
mfına~ile derin bır makiyaJın iç ~~ 
mülmllştttr. Gözlerini sırf ağ~J1~951tt" 
simasma uydurmak için cerrah " 
larla büyütmilştür. ..,. 

Carole LombaTd'ın viiccıJiira" 
güzelliği ,,,}fJ" 

feV~''" 
Harry Baur, stüdyolarda film çevir· Carole Lombard•ın endaı:ıı. aratall 

mekte olduğu sıralarda kadın yanın • d<:dir. Onun ccinsi cazibe:D sını Ju ]'lle~· 
dan hiç aynlmazdı. Onu «tam erkek• ve arttıran hep bu endarnıdır. .. ~;c:\1• 

· ürUY .. ~ 
arldederdi. hur sinema yıldızı endarnıle ! ull b1J 

Gelelim (Harry Baur) un kendisi • nP. öyle bir ahf'nk vermiştir kı, oP }tadı11 
ne: hm::usta seviyesine yetişebilecek 

Bu meşhur san'atk§.r sırf buruşuk • zor bulunur. ntJ!I 
luklarında~ dolayı sevgi yarattJğına Me~hur san'atkar Clark Gable,k~Jtı " 
çok kızar, e-l'an kendisine teklif edilen bu hususivetlerine karşı bigane .....tl d' 
roBerin pek yaşlı adam ro11eri olma • .. d'"'· Jı~..- _.ı. 
masına çok dikkat eder. Kendisini el'an madı. Senelerdenberi sev ıgı,. terc:-

dokuz yıışına bastı~ zaman mükemmel Kız 11, erkek 14 yaşına bastığı zaman 

Şunu da bilmek lazım: Yalnız a ve d 
vitaminleri 60 derere ateşte kaynatıl· 
salar da tesirlerini kaybetmezler. Ö -
bürleri, yani b, c vitaminleri ancak çiy 
şeylerde bnlunu!lar. İşte bunun için 
sütü uzunuzadıya ve kuvvetli ateşte 
kaynatmak doğru de{tildir. Beş dakika 
hafif hafif kaynattıktan ~nra üç kere 
kabardı m1 hemen ateşten indirmeli -

ge~ç ve dinç te1akki edenlere karşı bü- çılgınca sevdiği kadını onun içın ı-oııı· 
yi\k bir sevgi duyar... dÜdSÜZ SUTPtte terketti ve Carole 

bard'ın pcrestişkan oldu. b!r 'koca nddcdilir ve kendisine 6 yaşın - bazan baba bile oldukları vfıkidir. 

Okuyucularıma 
Cevabiarım 
Ralıke~iTden D. D. D. rumuzile 

tnektup yazGa okuyucuma: 

Birincı çocu~nuza gösterdieın'z 

sevgıyi iJrJnci çocuğunuz için de gös -
terebileceAiniz ve her iki çocuğıı ayni 
zamanda ayni ihtimarola büyütece~i
nfze emmim. 

Bu vszjyet ana baba sevgisinin ta • 
bit bir neticesldir. Bundan sonrası için 
evvelden mflteyakkız davranmanız i . 
cap eder. 

* · AnkaTo, Ymi§ehir .M. M.» e: 

Onu bu heveslerinden vazgeçirece-. 
ğlne ve evine baAlayaca~na emın de
ğilsen bu mese1eyi bir avukata anlat. 

* P. T. nımuzile mektup yazan oku • 
yucu.nıa: 

İçinde daima. bir şüphe, ve daıma 
ona karşı itimadsızlık besleyeceğine 

bu işten va~eçmen ve kısmetini ba~-

ka taraflarda araman hayırlıdır 

* F. O. nun mektubu §Udur: 
·Güzel bir kızla sinemada tamştım. 

Maceramız hayli ilerledi. Bana evlen· 
rnek teklifinde bulunuyor. Fakat beni 
ilk defa sinemada gördü~ an gfılen 
bir kız benden evvel bir kaçına iaha 
gülmemiş midir acaba? 

İşte öyle mfiphem bir sual ki böyle 
müphem bir suale nasıl cevap verile • 
bHir. Bir kere o~lurn sen kim.c;in: ne 
iş görürsün, kaç ya§ın'<iasın?.. Sine • 
mada tanıştı~ın kimdir, kimin ner,ı -
dir. Yaşı ne kadardır? Bütün bunlar 
bilinmeden sana ezbere nasıl cevap ve 
r~biJirim? 

* Karabükte A. ~. 1. Ş. ye: 
Evli kadın daima kocasile betaher 

yaşar. Ve kocasının gittiği yere glder. 
Buna muhalif arzu gösterenler evli -
lik ve kan koca münasebeti ne dem~k 
olduğunu bilmiyenlerdir. İkinci bir 
şey: EvJenen bir kadına kocas,nöan 
ıbaşka hiç kimsenin karışmağa hakkı 

yoktur. Sen bu meseleyi tanıdığın bir 
kAtibi &dnle de konuı. TEYZE 

dir. Yoksa vitamininden eser kalmaz. 
Sebzeyi de mümkünse buğuda başla

rncı lıdırlar. 

Her kadrn bilmelidir 
Kumaşların renklerini canlandırmak 

için üzerler:ne amonvaa.a batırılmış 
bir bez koyup kuruyuncaya kadar ütü· 
leyiniz. 

* Yüzüklerinizi parlatmak için amon • 
yağa batırıp lrrçalaymız. Sonra da gü
deri ile oğunuz. 

* Kollarınıda veya görünür bir tara • 
fınızda bir tazyik neticesinde hasıl o
lan morluğu gide.rrnek için leke yerine 
amonyağa b:ıtınlrnış pamuk sürünüz. 

Loretta Young'un harikuliide 1 
gözleri Joan Crawford şarkall bir fi 

111 

Bu güzel sinema yıldızı çok sofu o • 
larak tanınm1ştır. çevirecek... ...,ford 
Meşhur san'atkar Spencer Tracy, bu Meşhur sinema yıldızı Jaon. ~raJjlr1lde 

yıldızı sırf sofuluğundan, dindarlığın· geçen sene çevirmiş olduğu ıki 
dan dolayı senelerce sevrn~ir. Fakat birer şarkı söylemişti. it" 
onunla bir türl;i evlenememiştir. M G M ru·d h bına son çe<Jgi1• 

• • • • -r. • s yosu esa btl 
Loretta '\:oung, vaktıle evlenmış, bu miş olduğu cİce follies. filminde ıtl'., 

izdivaçta bedbaht olarak boşanmıştır. ' 1 Id hemen ··ı adiyetl ~ Mi ze yı ızın mu em etldır 
Şimdi hiristiyar. dininde boşanma ka - .. 1 ••• • w nınde lt 
b 1 d·ı-~d·~· d Id ik' . soy.edıgını duyacagız. Bu f . u e ıu!JÇ ıgın en, yı ız ıncı , A 1 ıardıf· 
defa izdiv:ıç edememektedir. Spencer ile rol alan san atknr ar şun 
Tracy'yi o da çılgınca sevrnektedir.Fa· J n m es Stewart - Lew Ayres. ·ıd selle
kat hiristiya!'l dininin ahk§.mmdan bir Joan Crawford muntazaınan 1 

0110gJl 

tilrlü sıyrılamamaktadır. denb('ıi şan dersleri almakt~dJr. )3 il' 
Güzcl ytldızın götleı:ıind~ kendisini böyle hep şarkılı filmler çcvirece1ct · 

1 Bacaksrzın maskaralrklar1: KorkİiJ 

s 



ll Birinc;k&nım SON POS'fA 

~Cümhurreisinin inebolu ve havalisindeki tetkikleri-

Say i •• ü öylü ve 
s af a arş1 karş1 a 

''Kô.ğıdın mı var, ne gazılı onda?, 

il i Şef diyor ki: .. 
Örüyorsunuz ki köylüler güzel konuşuyor1ar, derdlerını 

. anlatıyor1ar. Madenişleri burada ferahlık yapacak 

[~ . 
~ 'tılıtırteift fsmet fnönüniln tetkik-
~ ,;'ıQttennde kendılerinin f'efakatin
ltııı ~ltırıa:rı. arkadaşımırın int1batan
b~t ir. kısmını dün neŞT"etmiştiJ( Geç 
Ilk <!lırııize geçen bu telgraflar, ·ma
""ee~:ii 
tıı'ftı 1, bazı tertib hatalarile çık-
~~~ litınun için sayın 1nöntiniın tct
~tlti~ tıi anlatan tclgraflan dün neş
lıeıı 'n{::: kısımla bif'likte bugün ay
~ <ıio§tya koyuyoruz:] 

~;a. lO (Sureti mııhsusada giden 
~ k'at nıl2dan) - Bu satırları Savaro
·~ ~arif bir köşesinde birkı:ıç sa
~~ Aınasrada telıgrafhaneye ver

~~~itn ete Yaııyor~m. Zira derhal söy1_:
~·itır ltı sayın Inönü Son Posta mu
, ,.-~· ın bu paha biçilmez kıymet ve 
~ ~~ d . ~titıd e tetkik seyahatlerın e mnı-
1«~tıu e~ Yola devama müsaade etme~ 
~ gosterıni§lerdir. 

'~ b~orıu vilayeti birkaç gündür cm
~lld ır &evinç havası içinde Milli Şefin 

l..'a toplanmış, Ona bir ağabey gi
ı..'t'lııl varsa derdini, kederi varsa ke

~ıc::a~etin i. isteğini açmakta. içini 
(ale~dır. İnönü, elinde sade Lir kur

Ço)t ve Yaprağı bol not defter~. sa
~ad erkeninden akşamın kqranlJ. 

1 ~la:r her sınıf yurdda~ın bulundu
tl \>e tılarda onlarla sade bir insan 

\ı'Ll ltır ~nnıımiyetile konuşmalar yap
~~tn~· k ~rduğu suallere evveldPn ha
.,"'~~ati:ı t lı§e halinde cevablar gib1, 
~t~tı a kendisini almaktadır. Aksini 
(etı 'Veya en ufak şüphesini rnucib 

h:te sfnirlendiğini gizlenıe -
~ (la. :~ bunu izhar etmektedir. Mc
~ t~~Uccarı da, köylüsü de, esnafı 
~ gfbi de Ona hadiseleri, va.,ıyt'ti 
b tad atılatınaktan derin bir zevk 
tııltltı· ırıar. 

'~n~aırıtı?a §Udur ki, İnönü yurdun 
ftı.4' &es rı. ınsanından gelen vP. gc!e
~t \re kte bir hakikat aramaıtta. ona 

1 
;q 'Ulak vermektedir. 

\:'~ lııı Yoluna giren yurdun bu gı
~ :ttı~rnı:k için büyük tedhirlerb 

( tedbı anı ihtiyaçları karşılıyacak 
1 "~errnrlere de ayni der~ede ehem-

~lttir. ek zarureti asla ihmal edil· 

alist ~ 
<\~cla;n.r'k~yenin )'eni Milli Şefi 

Intikal eden mukaddes c-

Milli Şefin tetkiklerine aid bir fnhba 

maneti aynı kudretle idame ettirmek için 
kollarını sıvamı~ i1 başına sıhhat, iyi ni
yet ve yenflmez bir irade ile ızeç:ruş bu
lunmaktadır. 

Küre'de 
Bundan evvel Kastamonunun iki kaza

sında tetkikler yapan İnönü bugıin saat 
dokuz buçukta Küre kaymakamlık dai
resinde basit bir masanın başına geçt>rek 
yE'rlileri dinledi. Karşısına oturttuJtu bi
rinci vatandaş bir rençper oldu. Ona ge
çim vasıtaları, ziraat vasıtaları. arAzi ve 
hayvan mjktarı hakkında mütead,id su
aller sordu. 

- Neden kağnı yerine dört ıekerlekll 
araba kullanmıyorsun? 

Su aline: 
- Arazımız sarptır, atar, cevabını aldı. 
Bu yıl elma mahsulünün ve ekınin bu-

mda :yı olmadığını öğrendi. 
1nön0 sordu: 
- Sizin köyde gurbete çıkarlar rıı? 
Rençper: cÇıkarlar:. cevabını verdi Be-

nim de bir oğlum fstanbulda bir otelde 
çalışıyor. Bir senedir orada.. 

- Evli midir? 
- Gelince evlendireceğim. 
- Para gönderiyor mu? 
- fstediğim zarnan gönderiyor. 
- N'e kazanıyor? 
- Yeme. içmeden sonra ayda cebine 

10 lira giriyor. 
- O halde sana senede 50, 60 lira gön

derebilecek mi? 
-Daha şimdiden bir miktar para gön

derdi. 
Sayın 1nönü memnun oldu: 
- Çok iyi. mükemmel. cevabını verdi 

ve son bir sual sordu: 
- Bir feY ister misin? 
- :Koylüler madenierin işletılmeslni 

istiyorlar. Madenden iş ümid ediyorlar. 
Milli Şef bu cevabı alınca tekrar sordu· 
- Bakır bulacağımızı ümid ediyo: mu-

mn? 
Köylü cevab verdi: 
- Konuşuluyor ki var_ 
Köylü bundan sonra 400 nüfuslıt kö-

yünde mekteb çağında 82 çocuğun mek
tcb beklediğini işaret etti. 

•Sen de sağ ol• 
Bunun Qzerine Vali Avni Do~an söz 

alarak burasının eğitıneni olmıyan kaza 
oldu~u i!ade ettL 

ı 

Müteakiben sayın İnönü köylüve te
§ekkür etti: cSağ ok cevabını alınca· 

- Sen de sa~ oL çocuklanna '>~lam 
söyle, iltifatında bulundular. 

a.."le yazılı onda. 
Cümhurreisi. müteaklben, kaza mer

kezine iki saat mesafede Karadönü kö • 
vünden Meluned Aliyi karşısına aldı. 

Köylü elinde bir kağıd tutuyordu. 
İnönü sordu: 

- Kağıdın mı var, ne yazılı onıia? 
Milli Şe! kfığıdı köylüden aldı. Oıtu-

mağ:ı başladı. 

Kağıdda, orman kanunu dolayıı;ılP köy
lünün kerestesiziikten zarurette kaldı~ 
tebarüz ettiriliyordu. Köylü ilave E't~i: 

- Bir tüccara orman veriliyor di\ bize 
verilmiyor. Biz o tüccann emrinde 87 pa
rn ile çalı'Şmağa mecbur kalıyoruz. 
Sayın İnönü istidayı okuduktan sonra 

vaUye verdi: 
- Kanun hükümlerine göre i§i takib 

('diniz, dedi ve köylüye soyadını sordu. 
Köylü durakladı: 

- AH oğlu Mehmed Ali deyip durdu, 
soyadını söyliyemedl. 

Cümhurreisi köylüden aile vaziyE'ti 
hakkıncia iu.hat aldı ve: 

- Benden ne istersin, diye sordu 
Köylü c<>vab verdi: 
- Sağlığını. sen başımızda kaldıkta iş 

te, refah ta olur. 

Odun sıkıntısı 
SenJik köyünden Hüseyin Yılmaz. kö

yünün odundan başka sıkıntısı olmP.dığı
m, her ~eyjn odunla olduğunu söylPdi. 
İnönü cevab verdi: 

- Kanun müsaid, sizlere ucuz odun 
vermelen lnzım. 

Vali - Odunu sırf mahrukat ıçin isti-
yorlar, .satmak için değil. Bu kazanın fE'n 
mE'muru yok Diğer kazalardan yardımr.ı 
memur gönderiyoruz. Sıkıntı bundan ile· 
rl geliyor, dedi ve İnönünden mesaha ta
yin işinin vniilere verilmesini isteciL 

Orman işleri 
Güney köyünden Raşid Yılmaz. arazi

;erinin fena olduğunu, ekin ocağı olmadı
ğını, hayvandan kazandıklarile geçındik
lerini tebariiz ettirdi 
Sayın İnönü sordu: 
- Peynir yapıyor musunuz? 

(Devamı 11 inci sayfadu) 

SaTfa 7 

Tarihi Tetkikler: 

a 
* *----------------~ Cezayiri alan Fran•ızlar Tanusa Ja göz koymutlardı. f?iğer taraltan 

ltalyanltu da burayı utiyorlctrdı. Hatta 1880 enelerınde lttılyan 
parlamentosunda fÖyle haykrTtlmı .~tı: ((ltalya geniflemei ihtiyacın• 

dada. Banun için Tana.tan baJka oçık kapı kalmamıflıT.)) 

Yazan: Kadircan Kafla 
-2 

Şarlken Tunus kalesine ve şehrine yak-ı 
laştığı sırada Barbaros Hayreddin Bon 
lunanındaki Türk reislerine: 

_ GemıleriDizi hemen batınnız! 

Diye emir gönderdL Onların düşman 
el•ne geçmesini istemiyordu. Reisler bu 
emri derhal yaptılar. Gemiler bmandakl 
sulara gömüldü. 
Şarklen evveli Halkulvad kalesine t~al

dırdı. Burnnın bir tarafı göl. diğer tarafı 
deniz, üçüncü cephesi de su ile dolnurul· 
muş olan geniş bir hendekti. Ters~ ne. ~e 
liman iki kulenin ortasında ve ıçerıae 

kalıyordu. Barbaros burarun müdalaası
na Sin:ı.n Reisi bırakını§tı. Sinan Rr!s 
kendinden birkaç defa büyük düşman 
kuvvellerinc kahramanca kar~ı koydu. 
Şarlken yüksek bordalı beş ge~i~j ~~le 
c!uvarla.rına yaklaştırmış. geeeli gunauz-
lu gülle yağdırıyordu. Türkler üç. defh Franıanın Tunu.ılu aıkerleri 
kaiedcn fırlıyarak düşman ordugahına ve çocukların bileziklerini almak için 
atıldılar, içlE!rinde pek meşhur kuman- kolları, yüzüklerini almak için parrr.ak
danlann da bulunduklan altı bın kişiyi ları, iterdanlığını çıkarmak için de bo
yere serd!ler. Bu hal bir ay sürdü, İ.:;pan- yunlan kesiliyordu. Sırtlarında yawız 
yollar kınlmakla bitmiyorlardı. Kalede b;r gömlek taşıyan erkekler bile ölilm· 
ise erzak kalmıyordu. Sinan Reıs son bir cien kurtulaınıyorlardı. Böylece otu-ı bın 
çıkış yaparak düşman saflarını yardl, 14 kişi öldürüldü; on bin kişi de esır etiıl~ 
Temınuzda Tunusa geldi. rek zinc!re vuruldu. Tunusulular Tiir~· 

Mulay Hasan yanında epeyce asker ol- lere ihanet ettiklerine çoktan pişman ol· 
duğu halde Şnrlkenin çadırına gelmiş, rcuşlardı, fakat iş işten geçmıştı. 
ayaklarına kapanınıştı. İmparator ona ıl- Bu sırada Barbaros Hayreddin 011 beş 
tlfat etmişti. Yedilerden. başka kuvvflt- kadırga Ue Bondan aynldı. dosdağrtı Ct-
ler yetişıyor, binlerce deove yükü erıak zayire gittL Orada kansı ve çoc•ıklıırile 
ta getırıliyordu. görüştü. Birkaç gün içinde Murad .n.'=''s:.n 

Barbaros Tunusa yakla~an düsmanı a- dokuz kadırgası donatıldığı gibi Cezayir
tıkta kar~Jamayı, meydan muharebe~i lilerin de işe yarar sekiz kadırgalan se
vermeyi kararlaştırmıştı, fakat kaleden !ere çıkacak hale kondu. Tunustan ay;:•J• 
çıkmadan önce Tunuslu askerlere ve ele- ?ığının on beş.inci gü~ü o~uz iki ge"'lldPn 
başıl.'U'a yemin ettirdi. Çünkü Mulay .~1&- ıbar.et J.·uv~etlı ve çevık bır donanma Ak-
sanın onlara rnektub göndererek 'l'ürk- denıze açıııyordu. . 
ler aleyhine Juşk.ırttığmı .öğrE'r.mi.şti. Şarlken artık Barbarasun b ır daha be
Türklerin dörtte biri kadar olan yerll!er linı <!oğrultamı:yaca,ğmı sanıyoı:d!.l .. Bn
de onunla birlikte kaleden çıktılar. Bar- l ılun ıçin Avrupanın her. t.arafına g0noC: 

fl demirden duvar halinde rilen mek!ublarda kendısıni ve zaferJnı 
barosun sa an b 'ld ·~· · . · t ' B b M yo ka · · h d · d kımıldaınıyo'"- ala ı ıgıne Şl§ırmış ı. ar ares a r J!erlıyor. ya u yenn en · kal d 
du Dü an bu duvara saldınp parçala- adası ~çık larından geçerken e ~n. şe~-

. i;" b d binlerce ölü vE' ya- lik toplan atıldığını duydu. Yolda ikı bu-
~~r10~İe ;lu ::Iu~arlken nerede iı-e ge- yük l~panyol gemisi. ya~aladı, bunlarrla 

y · · kti Laki" Tı• buldugu '1\ınuslu esırlerı kurtardL ri çekilme emrını vereee · -- . 
1
· 

1 
lb · 

h b me danını bıraktı- Sonra levendlerıne spanyo e ısesı 
r.uslular tınsızın ar Y . d d . ~ · ·b· d ~ d 1 an ol bayr~ 
. r ürkek bir sürü halinde kaleye kaçtı- gıy ır .ıgı gı ı ıreg~ e sp y -
ıa ' H dd" p harb esnasında Ce- ğı çektı. Dosdoğru Minorka adasının mCJ-
lar ayre ın aşa .. · ·· ··d ·· · · ı aNh kuvvetlerı de kczi olan Mahon uzerıne yuru u. 
zay:~er:neg~:~a: kal:.ı çekilmeyE" m~c- Kale~ekiler gelen donanınayı ~üyidr; 
bera r bir sevınçle karşıladılar. Demek kı Şarl· 
b•1r oldu. kenin kullllındasında büyük Tunus za!e 

O gece topların yarleştirilmesi. yeni rini kazanatı yiğitler bunlardı! 
bir cıkı' içjn hazırlıkla geçti. Ertesi gün İki Portekiz gemisi korsanları tanıcıı. 
eıkendE'n eskerierin bir kısmını ilt!ri sü.r- lar ve lim&ndan kaçmak istediler, lal~in 
dü; fıOnra kendisi de çıktL Şehirdeki ye- kaleden şer.lik topları atılınca yanıldık· 
di bin kadar esirin başmda pek 87 kimse larını ı>andılar ve geri döndüler. 
bırakmış, onlara kumanda etmeK i§ini Barbaros hiç aldırmıyor, bunları sük:U· 
de Firenk Cafer Ağaya havale etmışti, bu netle teyrediyordu. Kıyıdan gemilere 
&dam bir dönme idi. yaklaşan r;andalları iyi karşıladı, ı~ınde-

Ansızın kalede bir uğultu duyuldu, ka- k.ler güverteye çıkar çıkmaz zıncırc vu 
ı~nin mazgallannda yırtık elbiseli, saç- ruldular. Iki Türk kadırgası bıra?. önct 
ları ttakalları birbirine kanşmış e!lirle-r limanın ağzından dönen iki Portekil ge
ı;örüldü. Bunlar toplan dolduruy,r.ar: misine gönderildi ve kendilerini Barba· 
Şarlk<'nin ordusuna doğru kollannı sal- rosun çağırdığı söylendi. Heriller afSJ.· 
Iıyarak dostluk gösteriyordu. Gchm h:)- ladılar ve <>ller havaya kalktı. Yüz kadar 
ber ma!hi~ti: Kalede bırakılan yerlı as- esır kurtarıldı. 
kerler kaçmışlar, Firenk Cafer Ağa da e- Barbaros birkaç gün içinde Mayorka a
Sil'leri salıvermişti Barbaros kaleye dö- da!'ı ~ıyllannı da altüst ediyor; gemile
nerek onian yola getirmek istedi, lakin rine altı cin esir daldurarak Cezayire dö
kapılar :oçc>riden kapandı. §imdi açıkta ve nüyordu. Şarlkenin gönderdiği zafer ha
Şarlkenle lullenin arasında kalmıştı. berierinin henüz geldiği sırada Barba-

Bnrbarosun açıkta ham yapma$ mn- rosun yaptığı işler o zaferi gülılnç ya
sız olurdu Bunun için ister istemez p:yordu. 

(Beldü!ünnap = Bon) kalesine doğru Şarlken fena halde bozulmuştu An
~ekilmeğe başladı. Yanında bulunan Si- driya ?orys kumandasında kırk büyük 
~an Reisle Aydın Reisin ona büyük yar- gemiyi denize çıkardı. Barbarasun tutul-
cımı oluyordu. masını cmretti. 
Şarlken, Barbarasun Cezayire gidec~- Kış yaklaşıyor, Akdenizin dalg&~arı 

ğlni f.anmı§, Buji kalesinde bulunan İs- büyüyor, köpükler gittikçe çoğalıyord•J. 
panyol kumandanına yolu kesmesın• hiı- Barbaros 15 Birinciteşrinde lstanbula 
dirmişti. Yerlilerin de yardımi~e bu iş doğru ye~ken açtı . 
mükemmel :surette yapılmış. lakin za!l- Mulay Hasan hükümdar oldu. Fak:ıt 
met boşa gitmişti. halk isyan etti, oğlu onun gözlerine m:ı 

Barbaros evvelce hatırılmasını emrct- çekti. Ha~an Şarlkene gitti, yüz oulama
tiği gem•lerin §imdi de yüzdürtilmcleri!li cit, sürüne ı.ürüne öldü. 
istedi. Türk denizcileri hernen bu enıri 1569 da Tunuslular Kılıç Ali Paşa~"l 
de yerine getirdiler. Limandaki sularuı çağırdılar; Tunus zaptedildi. Fakat kör
üstüne en beş kadırga fışkırdı. fez;n &ğzında bulunan Golet kalP.s; fs-
Şarlkenın ordusu Tunus şehrindE' ta- pnr.yoUarda kaldı. 

rihin en korkunç ve iğrenç yağmasım 1574 te Sinan ve Kılıç Ali Paşlllar ku
yaptılar. I~vlerin kilerlerine, hatta :cuyu- mandasmdaki Türk ordusu kırk :.i~ sene-
lara \•ann<'ıya kadar aratıyordu. K:ıdın (Devamı 10 u ncu sayfada) 
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üN HATIRATI 
Kastamonuya giden Osman Bey derhal tevkif edilmiş, 

fakat l-- iraz sonra o da valiyi tevkif etmişti 

-25-
Padişahın bu beyannamesinin, efkarı 

millette ha.sıl edeceğiıle şüphe olmıyan 
rnenfi tesiratın bir dereceye kadar önüne 
geçebUrnek için rnezkur beyanname muh
teviyatını tekzib ve iiPtale medar olacak 
tarzda padişaha bir cevab yazınağı ve 
bunu memlekette neşir ve tamim ederc-k 
cıkutturmağı yegane çare düşüneluk ve 
öyle yaptık. 

Muhtelif rnanialar 

SON POSTA: Birineikinun 12; 

Atatürkle 24 sen~ 

Bundan tam 24 gıl önce 
Çanakkalede bir gece yarıst 
Mustafa Kemal, Erkan1 Harbiye Reisinin çad1r1nda, küçük bir kand~lil1 
c1hz 1şağ1 altında taarruz emrini not ettirecekti. Verilen emir uzer•116 

çadıra girdim. Beni tepeden tırnağa kadar dikkatle süzdü 

Anlatan: C ev ad Abbas 



SOJf POSTA 

( LiG MAÇLARI ) 

Fenerbahçe dün lig d~ 
üçüncülüğe yükseldi 
Beşiktaş liderliğini muhafa~a 
ediyor. V efa dördüncü oldu 

ı 

G. Saray T opkap1y1, Beşiktaş ist. Sporu, Süleymaniye 
HiiAii yendi. Vefa Beykozla berabere kaldt 

Galatuarııy • Topkapı mcr çından h«ı~ecanlı bir ICiht~e 

İkinci devreye Galatasaraylılar uç go· 
lü kifi görmüş gibi bir haleti runiye ile 

çıktıJar. Bu devrede Topkapılılu haki • 

katen güzel denecek bir tarzda Gals.ta • o 
1 

saray kalesine inmeğe başladılar. Oyun 
tatsız ve zevksiz bir cereyan aldı. Vazi • 
yetin vahaınetini kavrayan Sarı • Kırm!· 
zılılar hücuma geçtiler. 28 inci dakikar!~ 

Befiktqh Hakkı top peşincüı 

İstanbul U, pınpiyonuı ikinci IAevre 
ltıaçlannın ikinci haftası oyunlar. dört 
atadda birden yapılmıftn'. 

lfattıının en mühim maçı olan Vefa -
~Yltoz erasındaki oyunun 3-3 beraber~ 
b~trrıiş olması, Fenerbahçenin ligde.ıti va
liyetini düzeltmiştir. 

ll 1'eşki1Attan çekilen Güneşin dün Fe -
erbahçe ile yapılması lazım gelen m:ı -

~ı Yapılmadılından Fenerbahçe bu mn~ 
olayısile üç sayı birden kazanmıştır. 

Taksim stad1nda: 
GALATASARAY 1- TOPKAPI O 

1 
Oyuna rüzgArı lehine alan Topkaı ılı -

bar başladı. Galatasaray forvetleri hemen 
~7rn. ~al~ine indiler. Fakat mühacim • 
tt n DıJhassa Salimin bozuk oyunn ne • 

J 
ce Yerrnıyor. ll inci dakikada Topkap: 
8 . ' S ı içine kadar inen Galatasaraylı1ar 

tHeYnıanın 10 metreden çektili sıh bir 
liir · ., ie ılk gollerini yaptılar. Topkapılılar 

u IOlden yılmıyarak hemen Gallltasa • 

;~Y kalesine indiler. Fakat bugün çek 
uıe1 bir oyun çıkaran :MUJa bu ak1n!a-

tın ıtıüabet bir semere vermesinP. JTJani 

:lt•Yor. 28 inct dakikada karışan T"pka· 
~ kalesine Süleyman çok yakında!l bir 

t Çekti. Top kalenin üst direğini sıyı -

;:•k dı§anya kaçtı. .. Hemen ak&bin<le 
.t lrnın attılı sıkı bir kafa vuruşunu Ab 

Ulkadir gllıel bir plonjonla yakaladı. 
la Birkaç dakika sonra Necdet saha or\a· 
bırından Yakaladı!~ topla aşaiıya kadar 

di. On Rkiz çizgisi bizalannda Salune 

~~ ~erdı. Ondan Süleymana gelen top 
... l'i defa olarak Topkapı kalesin~> gir,., a· . 
!b. ırmct devrenin bundan sonralr\ kıs-
llı GalataaarayWann n.isbt hakimiyeti 
.. tında geçti. 4 üncll dakikada geM Nec· 
,.~t sÜ 
Stı ratıe Topkapı kalesine indi. Top 
bt eyrnanda. Kale &ıleri karlftl. Ve ni • 
-")et Necdet çok yakmdan çekt~i bır 
W'Alle r...:: 
teıı -.runcü golü yaptı. V e devre bu su-

e bitti. 

Galatasaray yakınlannda duran Bedii -

cen bir pas alan Bülend bütün Topkapı 
müdafaasını geçtikten sonra dörclüncü 
ı;olü yaptı. Birkaç dakika sonra Necde • 
tin :hücumü esnasında Topkapı sol mü -
dafii topa elile vurdu. Verilen penaltıyı 
Salim güzel bir vuruşla gole tahviJ ~?Hi. 

Oyunun bundan sonraki kısmı Galat:l~a
rayltların tehlikeli akınları altında g2Ç· 

i. Bilhassa Eşfak ve Süleyman bu l:~.ki
uiyetin yegane arnilieri oldular. 

Şeref stadmda: 

Feneryılmaz maçı, Feneryı.lnıazm daha •••••••••••••••••••••••••••••••··--··-···----· .. ···• 

ma~a ba~Jadı. Oyunun bitmesine on :ia -
k:ka kala Hakkının gayretile hasım ka
lesine ınen Siyah • Beyazlılar Şerefin a· 
yağıle cördüncü gollerini kazandılar. 

Birkaç dakika sonra ıgene Hakkı bütfm 
İstanbulspor defansını geçerek ()(')mba 

gibi bir §Ütle 5 inci golü yaptı ve oyun 
bu şekilde Beşiktaşın 5 - 3 galibiyetile 
bitti. 

Beşiktaş: M. Ali- Hüsnü. Feyzi. Rıfat, 
Osınan, l''u&d, Hayati, Hakkı, Nazım Şe· 
rd, Eşref. · 

İst. Spor: Saim- Hayri, Faruk. Kazım. 
Seyfi, Tarık. Bahri, Rıdvan, Orhan, Ka· 
dir, İsmet. 

Hakem: Tarık (Süleymaniye) 

Fener stadmda: 
VEio'A 3 • BEYKOZ 3 

Oyuna Beykoz başladı . İlk anlar Vers
lılar çok canlı oynuyorlar. Beyko'7lulcır 

ise çok sert bir oyun tutturdular. Daki -
kalar ilerledikçe Vefa hücumu dahA faz-
la artıyor. Onuncu dakikada yapılan sı -
k• b1r hücumda Vefa Sulhinin ayağile 
ilk golünü yaptı. Bundan birkaç dakika 
sonra gene bir Vefa hücumunda Beykoz-

lular kalelerine gelen topu ancak kl"rnc
re atmakla kurtardılar. Çekilen korne -
rl Mehmed güzel bir vuruşla içeri sok -
tu. Beykozlular bu golden sonra gı:ıyrete 

~elerek yan sert, yarı düzgün bir oyun • 

la Vefa kalesine inme~e başladılar. M ın 

cı dakikada Vetalılar bir Beykoz 1'-ücu -
munu hatah bir şekilde durdurdular. Pe 

naltıyı Bahadır çekti ve Beykozun ilk go 
lünü yaptı. Gene Babadır 31 ınci daki • 

kada saha ortalannda olan bir favtilden 
ıstifade ederek Beykozu berabere vezi • 
yete getirdi. Bu golden sonra Vefalılar 

açıldılar. 43 üncü dakikada Muhteşm bir 
korner &tıı:;ından istifade ederek güzl'l 
bir kafa ile üçüncü Vefa golünü yaptı. 

Birinci devre bu şekilde bitti. İkinci 

cbvrede gene Vefa hakim ... Beykoz rua~

lubiyetten kurtubnak için, Vefa ise ga • 
libiyeti .si~ortalamak için çok çalıştılar. 

Fakat neticeden Beykozlular kArlı çıktı. 
Ve .]ahabın güzel bir ini§inden ıstifade 

ederek (lyunun bitmesine bir dakika ka· 
la üçüncü golil yaptılar ve biraz sonra da 
oyun 3 • 3 berabere bitti. 

Süleymaniye stadmda: 
Süleymaniye stadında yapılan tJrincl 

küme maçJan ümid edilen bir tekilde 
güzel ve heyecanlı eereyan etmiştir. 

B. takı.mlı.rı arasındaki KaragümrOk -
~eneryılmaz maçı iki takımın gayretine 
rağmen 2-2 berabere bitmiştir. 

g5zel oynamaama ratmen Anadoluluaa -
rın 1-0 galibiyetile bitmi§tir. 

Hususi maçlar: 
ŞİŞLİ BEYOOLUSPOIUA 

1 • 1 BERABERE 

Taksim stadı liginde karşılaşan Pera • 
Şışli takımları 1-1 berabere kaldılar. Ta· 
raltarları arasında büyük heyecanli ta -
kib edilen bu sabah maçı. sahaya be' 
binden fazla bir seyirci toplamıştı. 

Hakem Adnan Akının idare ettıf! bu 
rnnç her iki takımın çok seri akınlarile 

başladı. Peralılar soldan yaptıklan a • 
k:nlarda epeyce tehlike yaratıyorlardı. 

İlk dakikalar geçtikten sonra oyun müte
\'azin bir şekil aldı. Pera takımında İn • 
giliz olduğu söylenen sa~ açık oırkaç fır 
Sdt kaçırınasma rağmen güzel oynuy(jr. 

N'hayet 22 inci dakikada Şişli takımm
dan Diran, l:;eklerin tereddüdünden isti . 
fade ederek takımına ilk golü kaTan -
Ülrdı. Bu gol oyuna ve seyircilere aza -
mt ;ıeyecanı vermekte gecikmedi. Bırin
ci devre bu netice ile ve seyircilerın hiç 
eksi1miyen bağırışmalan arasında bittı. 

İkinci devre, başından sonuna kadar 
Pera takımının hakimiyeti ile geçti. O • 
yunun gene 22 inci dakikasında AT'gelı· 
disin kaleye yolladığı şütü kafa ıle kar -
şılamak isteyen Şişli beki Vlastradıs fal
solu bir vuruşla topu geri kaçırdı. Top, 
ileri çıkmış bulunan Şişli kalecisının ü -
zerinden aş&rak ağlara takıldı. 

Vaziyet tamamile hakim olan Penu • 
lar, Baınbino vasıtasile iki güzel fıl'l!at 

kaçırdılar. Şişli kalecisi de bir çok kur • 
hrışlarla Perahiara galibiyet gol~nti bı· 
ıakmadı. Ve oyun bu şekilde, Peralıların 
daiml hAkimiyeti arasında 1-1 bittı. 

BARUTGÜCÜ MAÇLARI 
Dün de Barutgücü sahasında muhtc -

lif maçlar yapılınıftır. Barutgücü - Be • 
yazıdspor C. takımlan 2-2. B. takımları 
ise 1-1 berabere kalmışlar, A. takunl:ırı 

arasındaki maç 2-0 Barutgücünün gali -
blyetile bitmiltir. 

G:ı~t::::: :::::.~ki ::::::ii::.~ 1 Pi~~zJı 
galibiyetne sona ermiştir. j ......... .....;;.=-..:;.;..;;=.;.;.;;;;..o.......::ı......:. ....... .....;...;....:'..._;:_:...:.....~ 

A. taJumları arasındaki Anadoluhiaar - Galatcuarııylı Ulffl koprken 

Sporda disiplini 
gok etmigelim 1 
T ekirdağlı··· Manisada 

amatör milli takım 
güreşçisi Adnanla 

güreşmiş 1 
Dün Manisadan bir spor Jdibünün 

başkanı olan bir olaıyuc1110111 bbe 
telefon ettl Uülisa olarak ftrditl ha
ber şudur: 

İki giire~ orıaniza.töri Man.lsüa •ır 
takmı serbnt &iireııler tertib etmiş. 
Türkiye ikincisi Halil Dhıarh Bam • 
diyi. K:ara .'\li de Manyasli İbrahiml 
yenmiş. Üçüncü ~olmak üzere de 
Türkiye başpehlivanı Teklrdalh Bü
seyinle amatör milli &alum rireııçile· 

rioden Adnan ortaya ~·kmqlar. GÜ· 
reşmi~er, 35 dakika sonra profesyo
nel ıür~çlmiz Hüseyin, amatör ıü -
rqçimizi yenmi,! Elde bir spor ni -
zamnamesi vardır Id. biçbir zaman 
bir amatörün bir profesyonel De ıü· 
reşmesine müsaade etınes. 

O halde! Memlekette sporun ni -
zamsız, dJsipllntdz bir bale cliişürül

mesinl ml lstlyoruzT F~yon 
nazan dıkkatini ~ekeriz. 

····························································-
Finlandiya olimpiyad1na 

60 millet davet edildi 
1940 senesinde Finlandiyada yaf)ı • 

lacak olimpiyad oyunlarına 19 Teşrinl• 
evveldc resmen karar verilmiş, keyfi • 
yet Finlandiya olimpiyad komitesine 
bildirilmi~tir. 

Organizasyon komitesi reisliğine se
çilen M. J. W. Rangell 60 millete hita• 
ben yazılan davetnameleri imzalamış .. 
tır. 

Dav~t edilen milletler şunlardır: 
Efgrınistan, Cenubt Afrika, Almanya, 

Arjantin, Avustralya, Belçika, Ber
mudes adalan, Bolivie, Brezilya, 
Bulgaristan, Kanada, Seyelan, Şi~ 
Çin, Kolomhia, Casta Rica, Küba, Da.
nimarka, Mısır, İspanya, Estonya, Şi • 
mal! Amerika, Fransa, İngiltere, Y~ 
nanis~ın, Guademala, Hayti, Holanda, 
Macaristan, Hindistan, lrlanda, İtalya, 
İslande, Jamaique, Japonya, Letonya, 
J .. itvanya, Lüksenburg, Malta, Meksi • 
ka, MonakC', Nicargua, Norveç. Yeni 
Zelanda, Filistin. Paraguay, Peru. Fili• 
pin, Polonya, Portekiz. Romanya, İs • 
vcç, İsviçre, Salvador, Çekoslovakya, 
Tiirkiye, Unıgvay, Veneziela, Yugos .. 
lavya.. · 

Ankara lig maçlari 
Ankara ll (Telefonla) - Liıg maçla • 

rına bugün de devam edildi. İlk ml:l(' Ana 
karagücü - Güneş maçı idi. NeticedE' A,,_ 
karagücü 2-0 galib geldi. 

İkinci ve mühi.m olan m~ Muhafız -
gtıcü • Gen~lerbirlili maçı idi. Bu maçı 
Gençlerbirlifi 3-2 kazanmıştır. 

B. takımları maçlannda da Galatasa • 
ray • Ankaragücünü 2-0, Muhafızgiic'ü de 
Gençlerbirlilini 5-2 yendiler. 



Sayfa 

Ta yare Piyangos 
26 ncı tertihin ikinci keşidesi bugün bitti 

ııı.&.&o~••u.•• numaralan aşağıdaki sütunlarda bulacaksınız 

45,0000 lira kazanan 

3 
( 31 ) numaralarla nıhayetıe

bütün biletler onda bir hesabıle 
şer lira. kazanmışlardır. 

15,000 lira kazanan 

2 
( 62 ) numaralarla nihayetle

bütün biletler onda ıbir hesabı}~ 

ser !ira kazanmışlardır. 

12,000 lira kazanan 

13962 
10,000 lira kazanan 
ı 445 

3,000 lira kazananlar 
23383 

I,OfiO lira kazananlar 
24597 38275 11550 

12788 17161 33934 9838 27008 11842 
20956 33953 14928 39875 3954 3626:! 
35995 31872 16614 14732 1777 3?77~ 

20101 2369 37655 29142 16156 ~1~1 

22992 557 30378 37654 35128 20~~6 
11701 36624 17618 39470 23258 26609 
38414 28813 39669 21339 8863 2821 

631Jo 26993 597 34981 10346 12e 
35616 31922 28735 37060 3889~ 30519 
3671 26913 2692 38942 33223 11573 

16517 18401 22643 21961 25369 30416 
38~7 20540 16489 11633 1834~ 23~7 

17217 16689 381,,8 22628 39072 10~36 

34549 29572 2150 28798 31481 2~726 

32010 34868 11104 1060 28793 3i3~G 

14414 6060 33671 37633 10704 35241 
1SJG33 19317 15989 36146 33007 2~·)9 

19262 3466 406A 4238 5134 21390 
21725 35886 17772 7088 26R99 20HCJ 
~06~ 24457 8315 31970 352~0 6017 

10975 
24126 

6417 8451 
4041 14151 

114~9 34441 

4172 29192 31902 
4689 24723 81~3 

30 rra kazananlar 
32903 17328 29332 38591 1498P 32110 
36332 9578 32350 10818 19952 32?7 
28045 18522 26661 38089 3970'l 251117 
25173 1960 30239 5R83 22nsn sı~~1 

19248 S218S 13'n6 15851 1772? 28:!45 
28~8 26011 5229 3~9 310~4 12~6 

3107 35448 8R97 3?.020 11152 5400 
26718 ~231 1r660 13271 24531 2HJIO 
21127 29679 38846 22427 8133 15Zg2 
15967 633 2r.659 31263 9636 314'5 
29594 2~~90 15927 27284 1188 20009 
26434 37301 13134 19016 7055 2~209 

36670 2~940 24863 24252 29022 31~~3 

14264 26959 31068 11709 8678 25~74 500 lira kazananlar 6728 19460 39266 32361 4614 12905 
17853 27028 8068 5135 6181 6691 25024 E~47 

20851 21244 38207 !1597 26684 33969 23202 25172 
14232 34246 3220 ?.8~91 30899 4800 5870 31190 
37714 J9055 24166 J886 22353 27907 39055 l~l4i 

27199 
20074 
31085 
12818 

7163 
37587 
12276 
37898 

37661 
32418 
8730 

39247 

200 lira azananlar 
1751 7365 3020 28411 5021 1151 

6357 38455 29674 23779 23j~6 

1526 34374 14730 14619 3~513 

13279 17293 10996 35517 18Ş24 

~902 34191 33845 35762 5710 

100 lira kazananlar 
532~ 17901 6793 6565 254PO 

~4800 17452 26562 35442 23535 
4504 25603 27817 5326 165:i3 

28628 10938 8132 7357 7873 
5sı; 39687 7195 14115 32059 37e4o 

27910 27495 33451 12967 33G09 
28508 347 4142 22759 14967 

50 lira kazananlar 
18146 6244 

24123 15985 32992 35571 31652 23frn6 
6937 33971 5498 32668 19826 ~~~orı 

15206 4772 1356 1504 14641 ~Q403 

14919 34750 38465 28702 6613 27210 

20,000 lirahk mükafat 
kazananlar 

550 31392 21212 11870 1187 19ü98 
9381 ısuı;; 12295 16031 22sı2 2;09 

34327 6690 4225 4951 787 28nt8 
8493 5705 21972 31571 5559 57~~ 

29~36 ııı19 37346 25199 34910 ~o~~~ 

12475 22308 9232 6972 22449 3510~ 

21234 37789 32580 14043 
İlıarnıyelerin hepsi çekildikten sonrs 

numara dolabmdan (40) numara da'hı:ı 

çekilmiı; ,.e yukandaki numaralar on~a 
b"r hesabile 50 şer lira kazanmışlardır. 

10,000 lirahk mükafat 

SON POSTA 

Atat·:rkle 
24 sene 

(Baştarafa 8 inci sayfada, 

lan da ihr:-ı-:: edilen düşman kütleleri, 
baskmlarla bir hamlede hiç etmişlerdi. 

Anafartalara çıkmış olan düşmanın 
hedefleri küçük ve büyük Anafartalar, 
Kav.ıktepe ve Kireçtepe istikametinde 
yürüyerek Turııunköy vadisile Boğaza 
inmek ise, bu \'aziyet, bizim için çok 
tehlikeli idi. YahudAnzak vadisile Ko
caçimen ve Conk bayın istikametin -
den taarruza geçerler ve şayed bu ta -
arruzda da muvaffak olurlarsa, ilk tah
minimizdeki tehlike gene aynen, hatta 
fazlasile v:ırid idi. 

Çüııkü, her L'lti istikametin birinden 
muvaffakiy~tıc ileriiyen düşman için, 
şimal grupu ile cenup grupu orduları
ml71 esir etmek işden bile değildi. 
Düşmapır, muvuffakiy~ti halinde yal 

n!Z Boğaz di.işmüyordu. Istanbul da el
den gitmiş oluyordu. 
Menıleket için, büyük fecaatler ya • 

r::ıtacnk kabi!iyette olan bu hareketin 
önün~ ancak ve ancak Mustafa Kemal 
gcçebilirdi. Zaten O, Anafartalar gru
pu kumandanlığını da vatan için kalbi 
titreyen bir Türk çocuğu sıfatile al • 
mıştı. 

İşte, bu derin kritikli ve ümidsizlik
ler yaratan gecenin yarısında, Mustafa 
Kemal, vazifesi başına gelmiş bulunu • 
yordu. 

Onu görmekle rnüsterih olan kalb -
lerirr.iz, M•ıstafa Kemale tamamen bağ 
lanmı~tı. Zira, ernrile, şafak vakti ya
pılan taarrt:zda memleketin ilk haHi.s 
ümid!erinin belirmeğe başladığını gö -
yo:-duk. 

Hiç unutmam: Gecenin koyu karan
lığı içinde idik. Atatürk, erkanıharbi
ye reisimiz Davudpaşalı binbaşı Hay • 
ri beyin ç:ırlırında taarruz emrini not 
e~lirecekti. 

Fakat, Ebedi Sef, bizler gibi çadır dı
şında kal"Y''ış ufak rütbeli znbitlerden 
de düşman hakkında malı1mat istedi. 
İşte, onun bu emrini yerine getirmek 
iı;in çadırn pirdiğim zaman, karanlığı 

yırtmağa çalışan küçük bir kandilin cı
h7 ış:ğı a!tında Atatürk benimle, ben 
de Atatürlde yüzyüze geldik. Bu hai -
levi~ dekor içinde birbirimizi gönnüş 
olduk ... Dlişman hakkmda bildiklerimi 
huzur'..arınca arzederken, Mustafa Ke
mal, beni, tepeden tırnağa kadar süzü
yordu ... 

At&türk. benden başka sınıf arkada
şım cmülazım Ne~'et» den de -şimdi 
crkanıharb albaylığından rnütekaid • 
dir- rnnlfımat almıştı. Bu zat, o za -
man. ordunun 16 ncı kok>rdu nezdin ~ 
de irtrbat zabiti idi. 

Atatürk, düşmana aid olmak üzere, 
bizle!"in verdiğimiz yarım yamalak ha
berler iizerine, yahud 16 ncı kolordu
nun erkfmıharb!ye reisi Fortrak ile bir 
likte harı:ket etmiş sayılamaz. O, ordu-3122~ 35700 

31432 5175 
27732 16274 
20022 22301 

31628 
11396 
35383 
18926 

17129 21885 3504 rlan. kolorduda'1 v~ bizlerden aldı~ı 
9154 313!33 Dolabdan en son çekilen bu numara on- malltmat :t~ planını çizmiş değildir. 
7116 12235 d;ı bir ~esabile bin lira kazanmıştır. Mus!da Kemal. aylardanberi, havayı 

!===========::================~~== nesimisi teneffüs edilemivecek kadnr 

T A R İ H İ T E T K İ K L E R ağırlaşan ATıburnunda düşmanla. kar -
sı 'ka!"Şıva !:ıarb etmiş; düsrnanın bü -

Birineikinun 12 

C. ZiRAAT BA KA SI 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en sı 
SO lırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a. ile aşağıdaki 
göre ikrantiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 , 500 .. 2,000 .. 
4 • 250 • l,OJO . ,. 

40 .. 100 • 4,000 .. 
100 , 50 • 5,000 .. 
ı 20 " 40 " 4,800 " 
160 , 20 u 3,200 " 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasite verilecektir .• 

Kur'nlar senede 4 defa, 1 EylUl. ı Birinci kfinun, ı 1\hrt ve 1 HaziraD 
tarihlerinde çekilecektir. 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa V ekRietinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Akköprü ile Orman çiftli~i yolıı üze; 

rinde yapılacak Tavukçuluk Enstitüsü binaları in§aatıdır. Kcşü bedeli 48.G9 

lira ~6 kuruştur. , 
2 - Eksiitme 20/12/938 Salı günü saat 16 da Nafıa Vekfıleti Yapı İşleri Eksilt~ 

me Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. . 
3 - Eksiitme şartnamesi ve buna müteferri evrak 245 kuruş bedel ınukabt• 

linde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 
4 - Eksiltıneye girebilmek için isteklilerin 3652 lira 28 kuruşluk muvak};a~ 

teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet ves!kası gösterllleler 
lazımdır. Bu vesika eksiitmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel iS ; 

teklilerin bir istida ile Nafıa VekaletinP müracaatlan ve istidalarma en az ot 
kalemde 25.000 lira kıymetinde bu i~e benzer iş yaptığına dair işi yaptıratı 
idarelerden alınmış vesika iliştirmelen muktezidir. 

5 - lstekHler teklif mektublarını ihale günü olan 20/12/938 Salı günü 68:~ 
15 e kadar Yapı işleri Eksiitme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde tc 

Jim edeceklerdir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c4943• c8790~ --------

fBaştl•Tafı 7 inci sayfada) içın adeta k!şkırttı. 24 Nisan 1881 de hu-
tün hareketlerini bir an gözünden ka-~~ 
çırmamıştı. Nihayet, yukarıda söyledi· 
ğim gibi yeni ihrnc ordusunun Anafar
tnlara çıkacağım daha evvelce #!Örmüş 
ve daha o zamandan ne yapacağını ka

Soa Posta~ İspanyollann kuvvetlennirdikk._ dudda çıkan alelade ve ehernmiyetsiz btr 
ri kalcvı kırk gün~e zaptetti. Beş bin düş- hadiseyi bahane ederek (23.000) kişi ilc 
man o!:keri öldürülmü~ iki bin esir ve Tuııusa girdiler. 12 Mayısta Tunus önüne 
beş yüz top alın~c:tı. Halkulval'i kalesi. celdiler. Vali Sadık Paşa ile FrP.nsızlar rarlaştırmıştı. 
otuz 'erine açılan lağımlarla havttycı u- arüsında Bardo muahedesi yapıl·h. Bu ( ATkası. ''aT) 
~uruluu. Diğer kaleler de zaptedilerch nıunhedeye göre, o sırada mevcuCI dost- Yazan: Sabih Alaçnm 
bütün Tunus Türk idaresine geçti. luk, :lcarct ve sulh şartları devam ede- ================ 

Tunus bir müddet beyleı:ıbeyiler tara- cek; asayişın muhafazası için bir kısım yE:rll halk günden güne zayıf ve faKir dii
fından :dare edildi. 1590 senesinden son- yerleri Fransız askerleri işgal edecek ve ~ürülmekte, ezilmektedir. Bu haikın ara
ra buranın valileri (Dayı) adını alr!ılar. ikı taraf Iüzumsuzluğuna kani O!ciıtkıa:-ı sınöa birkaç yüz bin k4şinin de orada 307 
Avrupa .her hususta ilerledi, fakat Ttırus zaman çek:Jecektir. Tunus beyi muhtsç !if"ne iıakirn yaşıyan Türk soyundan oJ
eski c"nresini muhafaza etti. Yan müs- olunca Jt'rnnsa yardımda bulunacak; d..ığu mulıakkaktır. 
takil bır devlet halinde kaldı. J.'ransa bir sefir gönderecek; Tunus b~yi Dünya klırulalıdanbcri Tunusa §U nf l· 
Cezav~ri almış olan Fransızlar T-muS"J Fransayı uız.! etmeden önce başka d v- lct1er ı:ıttiler: P~nikeliler, Romalıinr, 

da ele geçirmek istediler. Fakat 1H71 de let!erle munhede yapamıyacak: Tunus V!lndallnr. B!zasnlılar, Arablar, lspan.ro!
Almanlara karşı fena halde mağh.\b ol- b~yi kendi memleketine silnh gırmesi"lı ldr, TürklPı-. Fransızlar ... 
mahırı bu maksadı geciktirdi. o s:rada, yasak <·elecek! Birisini:ı evine zorla yahud kurnaz -
Babıa.l•. Tımus val"si Mehmed Sadık Pa- Abdülhamidin. İzmir Fransız konso:n. hkia girE>rek bir müddet oturmak. o e\'e 

ı. b d ğ ı ~ tnsarruf ıddiasına hak verirse bu mPln-
şaya. \Ja a ıın o u a geçmek uzere bey- !l!.ınun kendisine sığınan Mithat P.ş\yı 
lik •· Fr .. 1 b + lim luin hepsi de haklı demektir. Asıl ev sa-

Vl'rctı. ansı:ı:.ıar unu iyi karşılama- ~ etmesi şartile Tunusu bağışlcıdı~ı 
d.ılar rıvrıyef ~dilir. lııb~ olan Serberilerin isimleri anılmıycr 

Diger t.cıraftan İtalyanlar da Tunus3 Tunusta bir iki ısyan daha çıktı; J<'ran- b.Je ... 
tı··z ko m• 1 d o k d ki 18 F&lkat anı!sa ne .... ıkar? Dünyada, hak ao · Y ~ş ar ı. a ar 80 sene- sızlar orc&ya büsb:itün yerleştiler. ır 
ı · d ı· ıaı la yoktur, (ha~ etmek) vardır. 
erın " yan par mentosunda şöyle Bugtin Tunus beyi bir kukladan ibn-
haykırılmıştı: rettir. Ecnebiler ve Yahudiler hiç vcr~i 

- 1talys. genişlernek ihtiyacmdadır. vonnczler. Mahkernelerdc, hastancıerJP, 
Bcnun için Tunustan başka açık kapı mclrteblt>rdc Tunuslutarn yer yvkttı". 
kalmamıştır. En zengin çiftlikler vakit vakit VP uc;.ız 

Bu hal Fransayı daha çabuk hareket fıatla r.lınarak Fransızlara dagıtılMakla, 

............................................................... 
Babalar <ıher doğan ~ocuğa bir 
kumbaran ve her kumbarl'ya 
her gün biraz para.... Çiir.kü 
kumbara: En emin .igorlaJır. 

SELANiK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

ISTANBUL (Galata ve Yenlcami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananittand ak i ŞabP.leri: 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

--- --- ---~ 
Dr. H AF IZ CEMAL 

(Lokman Hekim) 

Dahiliye mfotehaıısısı: P11zardan maada . 
t..er~n 12 - f) D1vat110l11 nu.-nara 1~ " ıe-

ı.ıunı.a 223aa - ııo.t 

Yerebatan. Çatalçeşme sokak. Z5 

-···- te.sl Yevml. 81ya.sl, Havaai.a ve Halk pıe 
İSTANBUL --

Gazetemizde çıkan yazı 
1 
":ı 

resimlerin bütün h~k ;it. 
mahfuz ve gazete;nızc aıd 

ABONE-·FIATLA~ 
1 

1 6 3 AY 
Eene Ay AY ·Kr 

Kr. ~.r. Kr. ~ 
1-__. ıvv 

TttıtKtYE 1400 75U 4(}() 270 
YUNANİSTAN 2a-!U ı2:W 710 gOO 
ECNEBİ 27 J ı ' ..ı rı 1 soO ;.;;;;:::; 

Abone bedeli peşindi:-. }.dres 
değiştirmek 25 kuruştur· 

Gelen evrak .... geri veribn: 
Ilanlardan mu'uliyel alınm_.~ 

10 kLirııŞlW" Cevab için ınektublara 
Pul ilavesi lazımdJr. ····~ ············· . (•··;;~;;;;·;:~;;:;;;·;·~~·1 lstanbul j 

• t • 
E Telgraf : Son P(ls a j 
i Telefon : 20203 ··········-····•J' .J 
~-···························· ~ 
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SON POSTA Sayfa 

Havzada kömür istihsalattm arttumak Cümhuriyetin yeni Cümhurreisinin inebolu 
ve ha valisindeki tetkikleri Için ne gibi tedbirler almak la Jim? bir eseri daha 

Zonguldak, 11 (Telefonla) - Cüm· 
btı~isi İsmet İnönü, hükUmet kona· 
~'·nda valinin odasında yanında Zon • 
rtlldak Va1ü:i ve Zonguldak meb'usla
~-alduğu halde kömür havzasının baş
cq nıevzulnrile ciddi surette meşgul 
0~UŞ1ur. Deştiği meseleler hülasa e
<lLecek olursa şu mevzular toplanmış 
O}Ur, 

Kastamonu Vall.sl Ami Dopn İzmirde 
Pflrtl rel.s1 tkE'n b!r tecrübesine i.şare\ etmiş 

Te if uamata gelen blr ameleyi derhal do -
yurmnk ve oııa iş bulmak için teşkilfı.t kur
mak ihtiyarını lleriye sürmüştür. 

Zonguldak meb'usu Ragıb, arnelenin ınh
ht işlerlle \ase lıılnin devletleştlrllmesl lüzu
mıınu ithar etın!ştlr. 

(Ba.ştarafı 1 iftd sayJcıdtı) • 
tinin size ve Türk milletine yapmı.ş ol· (Ba§tarafı 7 inci sayfada) c:varoı. diye yürekten haykırıyorldrdı. 

- Yapamavız, bilmeyiz, cevabmı a!~ı. ı· -boluda Ol'lJ •• inal L!- .&-:L duğu hediye ve arnıağanın en büyüğü· :.or .... uu ~ 

d .. Raşıd cvvelce keresteleri oldut!nu, inebolu bir gelin gibi süslenmişti. Yir· ur. 
GetirdiPiniz bu annağarun kıymeti· şimdi menedildiğinden darda bulunduk- miden :fazla tak kurulmuştu. Kayıkçı c&o 

ne paha biçemiyoru:z. Türk milletine larını söyleyince vali söze karıştı: miyeti sahilde orijinal bir tak vücurie ge-
bu hediyeyi verdiğinizden dolayı cvar - Ormandan evvelce para abnmazdı. tirmişti. İstiklal harbinde mühim bir rol 
olunuz• diye bağırıyoııım. Keser dururlardı. bir fabrika vardı. O cı- alan ve zafere yardım eden bir kayığı ta}( 

ATkadaşlar, tohumundan, suyundan vardaki ormanı bitirm~r. deöi. üzerine oturtmuşlardı. İçinde .karanlıX 

1 - Havzada kömür istihsali gayri· 
~dir, arttırnıak için ne gibi tedbirler 
'-lmak lb.ımdır? 

Bundan sonra arnele meb'u.slardan Esad 
ve Hasan d'nlcnmlştlr. Esad elde kazmacı 
talmad~tnı, tedblr alınmazaa gelecek sene 
daha da a7a':u~a~nı söylem}§ ve amelemi -
zin yüıt.iek randıman ta.blllyetln! teba.ı-m et
tirmtşUr. 

v~ soyınıdan geldiğimiz Türk milleti, Yerli esnafla karp karpya günlerc:ie Anadoluya taşınan cephanenm 

huzurlanm!a selAm durduğumuz Cüın· Sayın İnönü, müteakiben, yerli ~nafla sandıklan görülüyordu. 
huriyet hükf.tmetine gelinciye kadar, görü~ek arzusunu izhar etti ve bn .sıra-1 Limıın ~rlc.:esi takına: cDeniz ticaıetl 
1 16 devlet kurmuştur. Tarih, esefle da odada bulunanlara dedi ki: ı yllce eserındır. yazılmıştı. 

2 - Havzada arnelenin vaziyeti na· 
11~ ıslah olunabilir? 
'- 3 - Kö"llür fiatlan nasıl tenzil edi
~bilir? 

Meb'Us Şern.9eddln ~irketlerin çok masraf 
yaptıklannt ve bu masranann t.~thoıal mas
rafına ilAve ed!ldiltlnl ve bundan dolay!slle 
arnele yevr.ılyelerlnln az oldu~unu söylemlıı
t!r. 

söyliıyorum ki, bu devletlerin hepsi • -Görüyorsunuz ki köylüler güzel ko- Liman ihtiyacı 
nin battığını kaydediyor. Bu devletler nuşuyorlar. basit olarak derdierini anla- İnönü doğruca Halkevine gelerek Du• 
neden battı? Yolsuz.luktan. tıyorlar. Maden işlerse burada Ie"ahlık rada kazanın ileri gelenlerini kaiml etti. 

b Cilmhurreisi bu esaslar hakkn:da 
~Vzadn çalışan mi111 şirketlerin mu -

dth rler:ıni, nmele birliği operatörünü ve 
8\'Za müdürünü dinlemiş ve mütea· 
~ben Zonguldak arnele meb'us1annın 
tnGtaıealannı sormuştur. 

Sayın İsmPt İnl5nfi, meselenln cldden mu~
lak <ıldu~unu. fakat pratik bir hal suretine 
b:ıhemehal ba!;lanaca~ını beyan etmiştir. 

Atnasrada 

Cümhuriyet neden ebediyen ya~ya· ynpacak. Asıl marifet şudur: Tetldklerine ba§byarak evve:ıa H1.1kevl 
caktır. Yolluluktan... Burada geçim vasıtalannda ~idi tE'- rcısi Feth:yı dinledi. Fethi liman ve ye· 
Bakın şu dağlara 1 16 Türk devleti • min etmelidir. Ufak kazanç getiren evler miş nitacı fidanı ihtiyacını anlattı. Ma.. 

n :n çoğunnn ordulan bu dağiann üze- yar~~mak lazım. denlerin ışletilmesi, köylerde mekl'!bleı: 
rnden yürümüştür. Siyast, harst, sanat ~~re merkez. kazasında çab~ ~e. de- açılması cı.rzularmı tebarüz ettirdi. Va "' 
ve zaferlerile Türk milletinin namını . mırcı olan Halil kazanın 6 demırcı.;ı ol- pur seferlerinin ineboluyu tatmin etme-o 
tarihe kaydetmiştir. Fakat gene bat - duğunu, a.~miri. ineboludan alarak çalı~- diğini işaret etti. Kazanın halini §()yle 
mıştır. Çünkü bu yerlere ne biT kazma t.lkla_n?ı soyledı. hülasa l:tti: 

fnona hPr ilç esas hakkında alfıkalılara 
)ertnde pek ~ok .!llaller sormu~ ve bu mev
~arın hnl tarzını en ınsa bir zamanda 
: llallnı. usullere ba~ıamat zaruretini ışa-

t etnıı,ur. 

Zonguldak, 11 (Sureti mahsusada giden 
a~"tndaşımızc!ıml - Amasrada İsmet İnönü 
evveH'ı Denlzbnnk acentasını d1nlemlşUr. 
l{f'ndi51nder. buradaki liman vaziyeti etra
flr.da lza.hat almıştır. Acenta. Karadenız 1-
çln Ere~U 1!r beraber Amasranm da geml
l('re melce teşkll edebUeceklerinl söylemiş
tır. 

vurmuş. "" de yol yapmıştır. İşte 'bu • Mıllı Şef sordu: cİspanyay~ yumurta ihraç edemiyo-ı 
nun için baımıştır. - Ne kömürü yakarsınız? ruz. Elmalarunın Almanya almıyor. ke-

Erzincanm, Tuncelinin çocuklan, bu - Ağaç kömfirü yakarız. reste için m~külat vardır. K.azamız mah .. 
Arnelenin ictimai vaziyeti 

~le Blrll~ operatörü arnelenin !çtlmaı 
btr ını V" gıda meselesini oldukça bedbin 
lo llsanla nnlatmı"tır Birilk operatörü ge
)e. n aıneıentn köyüne dönerken daha zayıf
h. tnıı, olarak döndültünü, arnelenin havzaw 
tn geJdl~l andnn ıtıbaren kendlsile derhal 
~ ~1 olm<ık lft.zım geldi~in! tebarüz ettı-

l'ek tteıntşt\.. ki: 

Sayın İnönü, Ama.mının palıt lstlhsal! 1-
şl'e de alft.kadar olmuş, Amitç merkez muh
tan Hasan Tuş lle konuŞm~tur. Hastm, 
kendlslne Amasrada balıkçılı~ın kısmen b!r 
geçlm vnsıtnsı oldu{tunu söylemiştir ve ila
ve etmiştir: 

r,ördüğün"1z Mtmzurdağınm sin~sin .- - Ne için maden kömürü yakn"azsı- sul ile ancak 3 ay meşguldür.~ 
mz? Saym İnönü burada tekrar kereste i§i-4 

den şelaleler akıvor, bu sudan ateş · 
- Yok burada zaten. ne temas edildiğini görünce derhal cevalt 

nur ve kuv•1et çıkannız. vcrdı.· 
- Daha karlı olmaz mı? 

Demiryolunun büyük bfmisi Cüm • A w k- ·· ·· "b" h ı·c:e geln e1. - Kereste irin sakat bir daire irindeo-
burreisi tsrnet İnönünün de namını - gaç omuru gı ı er '$ ı ·• :ı :r 

mcseHi balta çeliği olmaz. yiz. Köyleröe gördüm. Orman bitmit. 
zikrederek sözlerime nihavet veriyo • D · Ormaıu muhafaza edecek makul bır .. ~-~~ emırci Halil bakır madeninin işletil- ...... \U 
rum. 

11 •- Kömürele çnlJsmıık için buraya gelen 
b lllete kabında dışarıda çalışıyor ve günfın 
raıiı1ııde aç ne ocn~ giriyor, yevm!yelerlnl al
'ta ak_ lçJn blr müddet bekliyor ve bundan son-
1\ dır~ knl'!'lını doyunnak 'f'asıtası olan pa
'te~ 1enıtn etmlıs oluyor. Amelen!n sıhhl ve 
«ı,~ı Va?Jyetinl kuvvetlendirmek lazım -

- Sahil köylülerımız balıkçılık etm.ezl~'r, 

zl.ra lUllele olurlar. Takım hazırlayıp balık
çılık Işine s~rılmazlar. Bu, biraz da sermaye 
ı,id!r. 

ClimhurlvPtln yeni blr validen aonra da 
- ŞP.hir na.."llına ortaokul yardirektörü Halil 

Vural söyledi. Hallc heyecanla d!nledl, de -
di kt: 

Sayın İnörıi\ kendisine .sormuştur : 
- Karadenizin birçok yerıertnde yok 

tur. İnktşafı ternın !çin ne yapmalıyız? 
- Konscn·ı- fabrikaları yapılmalıdır. 
İnönü c.cvnb vermiştir: 

mcsi tcmennisile beraber odun kömürü bulmazsa:it ilerimiz tehlikeye girer. Ufak( 
ihtıyacma temas etti. makul, pratik usuller bulmazsak sonu D8 

Vali Avn1 Doğan yaş çarnın san'atkfir
lara oc:iun brifesi üzerinden verilmesi li:

oıur? 

Çeşid mahsul 

"Yevmiye meselesi 
~?ıa mMtırl\ Zonguldaıta 200 !lA 300 
'ı en ameıe geldl~nl söyllyerek a.sı1 da
tlrı Olarak nmelP.ye verilen yevm!ye mesele
~ lSlah:ı muhtaç oldu~unu tebarüz etUr-

\'e ~emiıştir ki: 

- EvvelA. h; rnemlekf't balık yem~e ahş
tırmahya vt> buna aart mahalU bulmalı -
yız. 

Şahköyden Me.bmed, köyünden bir çok 
kimselerin Zongulda~a madende çalışma{ta 
gt tıklerini .söyleyince İnönü bu mevzu lle 
aıt\kndar oliruş ve 7-<>nguldakta ne için da
lrnt arnele olarak kalmadıklarını kendisin
den sormu~tur: 

Mehmed Ş\• cevabı vermiştir: 
- Bl.rkaç ay çalışır, dönerim. Çoluk ço

cuk burada. Onların ihtiyaçlarını temin e -
derim ve blra:s dinlenlrlm. 

- Neden gidip Zonguldaıta yerleşmlyor-

~ Anıelelik bir meslek haUne gelmiş de -
~ · :Su Işi ı..'!lah lç~n içtimal yardımı kö
tı. tt5ttırmek lAzımdır. ve sonra ameleyi da
'baı.~edenı va.sıtalnrla ve sevgi baıt ne ~e 
!ft...~ak ve alf\knlandırmak Hı.zımdır. A -
-..... 8\U.? 
tı eanının ocaklarda heder edUmesine ra- - Ben vedet olarak çalışırım. Küfecnık 
lt~lırı.a.ı.. Bugün 17 bin kü.sur anıelemiz var. e:'erlm. YciMI§, aeksen kuru~ gündeBir nlı· 
ıı...-··tlr lstihsallni nrttmnak mevzuu babso -
-~ bu m!lttnr 25 blnt> çıkacaktır. rım Senede sekiz, dokuz ayım orada ge -

ç~r. Faıluına vücudüm tahammül etmez. 
~lt: Yii'Z bin kişinin davası ~asıra dii'lenmek lAzım. Buranın havası 
~ bir arnele dörder nüfustan aile sahibi blua iyi gelir. 
~ta.t olursa yüz bin ki~nln dnva.~ ile 
11,:::-~ Cümhurre!c;!, Mehmedden madende neka-«lt catı!. Yefltllyeyl arttırmak lAzım- dnr masraf ett1~'n! sormuş, ve orada ayrı 
ıtı.:..._ Anıelenin bugün ,attı~ yerler fenadır. b' 

.\:"..~ml ın dlyebUı>eeğlm yerde yatar. pun sarfedeıek gıdasını temin ettı~in.l ö~-
~~ rE'nlnce arnelenın behmehal toplu b!r hal-
)etı YÜade onu ~Irketlerin hazırladıklan d" yt>meklcr!nl ternın etmeleri lüzumunu 
~11 erde yatnrlar. Ekserlsln!n yed!kle.ri köy- c'lnlandırarak bunun hem daha ucuz, hem 
~den ge~!rdiklerl ve sa!redlr. Havznda bu daha !yl olaca~ını .eöylem!şt!r. 
~ letıh.saltn artması ıstentyordu. Bugiine 
(l~ buna· engel olarak arnele buhranı ne Bartmda rernl ınsaat işinin dörtte bl.re 
ı;:~ \etnını zahmeU gö.sterlllyordu. Bu yıl indiğini habeı nlan Cümhurrelsl bu lş!n et
Ge ~ ınahzur bertaraf edUmiş oldu~u hal- ntında al!ıkıı.lılardan geniş izahat alml.'Jtır. 
'U i4ı!lıaaıın arttırılmasma muvntfak!yet hlı- B~rtınlılnr elvarda bulunan kömür maden
t.L 'Olrnannştır. Geçen yıllar havzaya 12 _ 13 lerının Işletumesi temennlsinde de bulun -
"lll~ el muşlardır. 
~l ele ge1j\ftt halde bu yıl 1'7 bln am e M d. S dreddi 
~nmuştur. cc ı a n 

l ram vay, tünel ve otobüs servisleri birleştiriliyor 
tt, (BaştaTajı 1 inci. sayfada) fcılar tramvay şirketine taahhüdünü ifa 

1 
ll~} §irketlerinin satın alma mü7!akerc- etmesini bildirmiş. fakat cevap alama • 

t~de bulunmak üzere Ankaraya g;dt>- mıstı. Sirketin satın alınması kararhş -
"'1ir. mtş olduğundan şirket sıkıştırılmanııştı. 

~afı V 
1 

~ f Nafın Vekaletinin talebi her iki şirket 
<1 a E>ktıletinin satın ama e•ra m· . .w. . 

altJ ta) h. . . d h''d" tı-rafmdan kabul edılmedıgı takdırrl~ ta-
tt~ı;ı· e ı Belçıka merkezıne c 1

' 
1 ahhüdlerini ifaya mecbur tutulacaklı:ır 

~r. 
1 

k vc> bu suretle şirketler müşkül mPvkie 
\... ya . Belçikada toplanaca mer - k 1 kl d 

"'< b~ 
1 

. 1 k so u aca :ır ır. 
"tııı. \.. Yet erinin son direktifinı a ara N f V 1 • 1 t" h "k" · k ı· ı. •ut•tye e . a ıa f' ta e ı. er ı ı şır e ı ya~ın 

lfaı Y gelmış olacaktJr. • bir zamanda satın almış olacaktır. Tram-
ti:-ltetıa Veltaleti, ilk teklifini~ mezk~~r yay ve tünel şirketlerinin idaresi İ.stan • 
llı ~ler tarafmdan kabul edılmıyeceg- bul belediyesine verilecektir. İstanbul 
~&ııla~den bildiği ~In Ankaradaki te - Belc>öivesi tramvay ve tünel idarelerini 
~· rdn bulunm::ık ve İstanbul Be - otobüs işletmesile tevhid edecek ve ls -
• 

1
Yesini k · · h t k -~~ere . n no taı nazarını ıza e ~e hnbulda muazzam bir seyrusefer şebP • 

~lt gıden İstanbul Belediye hE'yPtıne k esi , ücude getirilecektir. Tramvay ıc -
tn{:~~ ~:ığırıncıya kadar İstanbula dön - ll'tilemfyen yerler otobüslerle doldurı~ -

l'tlr:ını bildirmişti. Vekalet, lüzum gö- hcak. Büyükdereden Fatihe gitmPk ıs • 
ter lstanbuJ Belediyesinin heyetini tek teyen, otobüs ve tramvaylarda ikame o • 
lı-ıııtıça4ıracRktır. İstanbul Belediyesi hmacak eıktnrma biletlerden istifadelcn
ltrı· \lay ve tünel şirketlerinin ml'kave- d:rilecektir. 

~e :hangi. taraflarına riayet etmediğini İstanbul tlalkı, otobüs ve tramvayiiU' 
li ~ Ukaveıe a:hkamına riayet edPbilme- sayesinde her tarafa ayni kolaylık ve U· 

tlr~ Y~nıden ne gibi tesisat vücnde ge- cı..:zlukla gidebilecektir. 
tlilc!ı li~ı. tesbit etmiş. Nafıa Ve kaletine Üsküdar tramvaylan da bu şebekeye 
~~ llni§tı. Ayni tetkikat Nafıa VPkaleti idhal «>dilE>cektir. Üsküdar tramvay iş -
~ .. ~ndan bir müddet evvel İst.;mbula lctmesi kurulduıı. ... tarihten itibaren za -.. "efiı 6U 
h~ ik en heyet tarafından yapılmış, r~r etmekte oldu~ndan karşı tarafa o -
~k 1 1arafın hazırladıklan raporlar tobüs servisleri ikame olunmamakta • 
t~1 ~lununca arada bir fark olmadı~: dır. Belediye, işletme işlerini tamıı.me.n 
~Jınuştür. eline ddıktan sonra Üsküdar, Kadıköy 

ediye, bundan evvel müteaddid de- ellietinde de otobüs i§letilecektir. 

- Yollar kapandı ı:özünfi et>hrln diUnden 
artık ebedlven s1Unm~tlr. Ctlmhnrtyetin fe
ylzll ve demirden eli bu )'Urdda neler yapı· 
lnhildi~nl bize cot lyt anlattı. Sizler mnıe -
tııe beraber daima sa~ olunuz, var olunuz. 
İşletme nnmına söylenen nutuktan 110nra 

N~fıa Vekilimiz All Cetınkaya heyeeanh btr 
nntuk !rnd etti ve alkışlar tnfam Içinde tür
silden !ndi. B~t Slradll filmler <:eklldl ft kor
d'!lt\yı Milli Müdafaa Veklllmhı Klmm Özalp 
k~stl Miltf>Pltıben istasyondaki bUfede bft
r:ik mlsaflrlPı imiıe 1:>:az, lkram edUdl. Yüzü 
mUtecaviz 1ı:uroan kesildi. 

''eklllerlrıl" Mlct'lmet, belt>dlye, mftfetttıs
llk, Halk P?Ttf.c;lnl 71yal't't ettiler. Şerefleri
ne Halkevi"l~e be~ yüz k\ıı\11'11: bir ziyafet ve
rl!c'l Fe.,.,ıor alayları tertlb ~dUel"fk mUU 
ovtlnlsrlıı pj'llencelf'r yapıldı. 

zumumı t('barüz ettirdi. 
Sayın İnönü - Ağaç kömürüne yük

lenmek doğru değil. Maden kömürü kul
lanmak mümkün <ie~il ml, diye işaret 
e ttı. 

Vali - 'l'ecriibe için san'atkarlara p:ı
rm:ız ma1en kömürünün tevziini tekli{ 
etti. 

MiHi Sef, bakırcılara, demircUer~ bu 
tecrübenin tatbik edilmesini tasvib ey
ledi. 

Demirci esnafından Şaban, kasahımm 
etrafının dar oldu~unu, İ§ · kalmadığını 
söyledi. Doktor ve banka işleri için 1ne
ıboluya gitmek lAzım geldi~i ilave etti. 
Kasabanın tek nalbandı Mehmed Öz· 

demir yalnız haftada bir pazar kuruldu
~u zaman i§ yapabiJditJni söyledi ve: 

FındJktan çok ümidim yoktur. Çefla 
mahsule bakmalı. Diğer ınıntakalanla 
satılınıyan fındık o yıl için bir ME>t olu
yor. Erikte ümidim var. Tedbir aldıraca
ğım. Çalışacağım. vakit kaybetmerlen. •• 

Diğer dilekler 
Kereste ve maden müteahhidi Adll 

meyva yeti~tirme ve liman hakkınaald 
dü§ünceler.ni anlattı, Ticaret Odası reisi 
Mehmed G<>lmen vapur vaziyetini :i.zaA 
ettikten sonra Almanların ekşi ve ar.l eı.. 
rna ıstediklerini, bu mıntakada isP tatlı 
e1ma yerlştirildiğini, arıuıan eıvsattak:l 

yemişin ~·etiştirilmesi lüzumuna i§aret 
e ttı. 
Manıfatnracı Mehmed Aydın köylüle

rin üç yıldJr sıkıntı Içinde olduktarım 
anlattı. 

F..rzlnca:nlıl"rın • sinelerinde konu'k olan 
bfiyüklerlm'ı halkın eandan ba~lıhtlannı 
tRzlm ve s:ı~gılannı Büytlk İsmet İnönftne 
sıınac.aklsuı vadlle bu geee kalkan trenler
I~' çok memnun .şehrimlzdt>n aynlmJ4}ıır -
dır. 

- So!tuk nal yaparım. Babamdan ö~- Keten isi 
rendim, evvelce kazada kerestecilik var- Sayın İnönü keten işi. hakkında salem-
dı. Ren~r hayvanlarını nakliyede kul- da bulunanlardan izahat aldı ve elma 

Nafia Vekilinin nutku ı b' hakkında tetkiklerin derı"nleL"f1 .,.1·~--A1• anır, ıze iş çıkardı. Şimdi yok... :i• .u.a~a~ 
Erzincan 11 - Erzincan ıstasYonunun a - Sayın lnönü sordu: Uzumuna işaret etti ve dedi ki: 

çılış tılrenl'1de N:ı.fın Vekiıt All Çetınkaya _ Kanun çerçevesi dahilindeki keres- - Zira biriniz Kalifomiya elMnlan-
ırad ettı~ı nutukta ezcümle M.mlştlT t.ı: t l"k . 1 nın elmaiarımıza rakib olduğunu s:Jyle-

- Cümhur!yettn başardı~ btrçok feyizll ecı ı mı yapı mıyor, kanun dışında ka- d" B h Im 
t>!t'rler nravında vftcude gelmiş olan Erzln· bn mı? ı. en u e alan gördüm. Man1ua~ 
can hattı mi!letımtzin kendı param, kendi Vali cevab verdi: Kanun dahilindeki ambah:jı güzel. Fakat lezzet itibarile u-
'lıtlp;lsl vf! ke::ıdl emeıtııe muvnffnk oldn{tu kerestecıliği beğenJ1liyorlar. la .-ekabet kabiliyetinde de~ildir. lspirto 
parlnk bir f'St>rdtr. Hattm gftzergtıhınd& Çal- yapmn'k !f'klifi de yersizdir. Mevrud ». 

ı d At !dı Cümhurreisi düşüncesini JıOyle hülasa 
t.ı ve Fırnt .sı.Ian boy ann n Vt> mageç vv p!rto istihsalimiz sarfedilemiyor. 
ü:zl'rlnde gördU~ftmüz köprO, tftnel gtb! fen etti: * 
VI! san'at e'"erlerl millettmlzin ve fen adam- - Kanun tatbik edilmezse, usulünde B 
ıanmızın gurur n ittihanna şaya.ndır. hareket E>diltnezse beş sene sonra orman undan sonra bakaya vergiler mese-

,_ lcsı uzun görüşmelere mevzu oldu. B~ 
Mllll tarthtmlzin vf! mU11 ltaderin ne garlb ,;:almaz. Korkumuz bundandır. ht.k 

bir tecelll.!!d!r l"J hemen bir a.•mdanberl 08- Yollarda a im ilavesiJe burada müretteb bi.r a-
r.ıa.nlı devletinin esas bftnyM!nde garb mA - ğ.rce~a mahkemesi teşkili istendi. 
nn.c;ında hlı.;blr ı.~!ahat b~rılmıyarak.. ııults- Sayın İnönü alkışlar arasında Kürcöen S~yın İnönü ilk fırsatta tekrar geJmeır_ 
tl!naJlere ~anılmı~ ve a~ır ~rtıu altmda ec- ayrıldı. Yollarda köylüler tarafınd~ ku- snhıJ hza ve köylerini gezmek vadila 
nebltı~rf' ımtiyazlar vererek demiryolu yap- rulmuş taltlar vardı. Köy erkeklerı. ka- Ineboludan ayrıldı. 
t•rmak heve~!ne dti'P!lil.ş olan ealtanat tda - d1nları, çocukları yol kenarlamnda di- Savaronaya Zafer torpidosu refakat M-
re .. ! nihayet kencUslnl ~ etmek ıırtı - zilrnişler, Milli Şefi candan alkıc:hyorl:ır, k d" 
y~n emperyalist devletlerle beraber BftyUk '$ me te ır. Mecdi Sadreddin 
Hn~dri~m~nbW~~~r~~~~-~====~~=========~==~==========~~=• 
ticede gene. ta1.e, c:alıskan, muharlb bir mU- nubu ~arklytt doRı"u hat.ıarımwn inpsına 
lM.ln blrUIUn~ ve eskı Tfırk .sec}Joeslndeki ı- devam et:nf'kteyla. 
rade kuvvP.t!nln eanlanmaınna dotrtı blr Bugünden 1Ubaren DiyarbakırdlUl öteye 
vmtln ve ımkrut h118Ule seldl. Ttirt mıne - r'ly fer~lyatına ba§landı~ını da teb~r ede

bUirlm. tl'lln kabll\yet ve va . .c;ıflanna en lyl teşhi-

si koyan Fbedl Şef Atatürltiin yarattı~ı ln
kılft.b ve Kemalizm rejimine Mudanya -re 
Lozandan tor.ra ynrdu demir a~Jarla örmek 
suretne mıııt blrll:tl ~e slya.sl, iktısadt ~e 
askeri büUlnl!i~ü vücude getiren Cümhurrel· 
s1miz Mllıt Şef Biiyük i~met tnönftnfin ~
mnz programına ve azım Ye iradesine borç
luyuz. 

300 küsur milyon lira 
Cümhurıvet hazinesinden .ııon 12 Cümhu

r!yet yılındıı <'t>mlryol l~na sarfedilen pa
r:ının yekftnu soo tUaur milyon liraya ba -
ll~ olmu~tur. 

Ecnebl Idarelerinden .saım alınan tmt1 -
yazlı d~ryollannın bede~rlntn yet6nu 
dahi 200 knAur mUJ()ll liradır. 

Kendi yaptı!ımı• hatlarla ecnebl flrte\ -
lerden satln aldı~mız batıann ~nu '1 
b!n kllometrcye nrmaktadır. Bundan böy
le dahi demiryolu iD§uma dnam edeoe -
~iz. 

Önümüzdel"J 1939 senesinin Ortalannda 
Emncan hattının ~ruma nmıaın mu -
kıdderdir. DlyarbatırdaJı dahi tarla .,. ce-

Yolcu adedi 
Pek yakı:1da kom~ı. ve dost memleketlerln 

d!'mlryolları Ue blrleşHmesl bir emrlvAtıdlr. 
Mcmleketlmiz ve halkın azaını menfaatine 
<ıl~rak işle~mekteyiz. Beş .sene evvel senede 
~ milyon raddeslnde olan yolcu aded! bu 
~ene 20 milyonu a~mış ve .senede 2 mllyon 
ton olan eljya nakliyatı bu sene 3 mllyon to
na yaklaşmıştır . 

Ecnebi ş!rl:t>tlerden satın aldı~ırnız de -
m'ryollannın tarifelerini halkın lçtlmal n 
lJrt;ısadl şartıanna hayat ve malşeL dereee
lerine tıyg•m olarak tanzim ediyoruz. 

Cümhurlyt>t Ilk 1923 yılıneta demiryolu 
bt!tçemizln varldatı blr milyon 179 bin lira 
l!ren 1937 ıs~'nt>sl varidatmm 36 mlJyon llra
Y2 kadar yükseld!~ln! Utlharla söyllyebl -
ll.rim. 

Erzincan hattının lrı.,asında himnetlerı 

aetkeden ft'n adamlarımıza, meınurlıırımıaa, 
mUteahhld ve l§çllert> yüksek huıurunuzda 
bir daha ve ruenen teşekkür ederim. 

Hatlarımızın mllietlml?..e ve komşu mil -
ıetıere ve yüksek ınsanlık llemine hayırlı 

ve mübarek olmnsını dller, tızlerl de can ~ 
dl\n tebrlk ederim. 

Milli Möadafaa Vekilinin lntıbalan 
Erzincan ll CHususJ) - Geoe, Balkevin .. 

de yapılan aamlmt toplantıda llllll Mldai
bıı Veklll General KAıım Özalp, intıbalaoo 
nı şu cfimle!Prle ifade etmiştir: 

Memleket ırın en faydalı bir if yapmlf o
luyoruE. Cümhurlyetln bu büyük eserint 
mMnlekete kı:tlamnkla ifUhnr ediyoruz: Tab
sin U zer dedl iı:i: •- Cümhurlyet eserlerlnlll 
~n büyüklerinden b!rt olan demiryolunun 
buPün Erztncana varışı, yarın Erzurum& 
vıım1ası, d:ı~ diyarının çehresini dctfşti

reeek'Ur. Çok yakın bir zamanda medeni -
ytUn sonsuz minnetıerlne kawşacakUJ' .. 

Ö~rendi~im!ze göre, Munzurda~ımn a4ı 
de~işt!rllecektır. 

Diyarbakır - Cizre- - V an ve 

temdidi df'miryolu 
Diyarbakır ll ·- Diyarbakır - Clzrj!.- Van 

ve temdidl demiryolunun Uk kısmında bu -
gfın on Nnleree halkın !şUrakUe ~e bilyüll 
bl.r törenle Ilk ray terfiyatı yapıldı. İlk ra
yın vldası, Nafıa Vekili adına Birinci Genel 
Mi•fettiş Abidin Özmen tarafından sıkış -
tın ldı. 

Bu mUnasrbetle 
bır .söylev verdi. 

Genel Müfettiş Özmen 
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1111111-llll~ j İstaı bul Belediyesi Uanları ] "' A R 1 Karaa~aç buz fabrikasına lüzumu ola'l ve 1100 Ur" kıyınet tahmin olun~n bi!' 

~ tane Nahküler cihazı yaptırılması açık eksiltıneye konulmuştur. Şartnamesi Le~ 
• vazım :Müdürlüğünde görülebilir. lsteldiler 2490 &ayılı kanunda yazılı vesikl ve 
=: 82 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz vııya mektubile beraber 14/12/938 çar~ 

Çeviren: Faik Beremen .AJI .. IIH~ famba günü saat 14 buçukta Daımi Encürnende bulı.;nmalıdırlar. (8644) 

Sabık lostromo Jakson Paper evıniu 

bfrinci katındaki odasında kederli kt>derli 
oturuyordu. Denizden çekileli epek mü-1-
det geçıi~i halde bir türlü umdu~ raba
ta kavuşamamıştı. Denizin hasretini tt k· 
rar auym:ığa başlıyordu. Böyle dalmış 
dü~nürkeıı merdivenlerden paldır kü!
dür inen ayak seslerini duyunca iç! hop 
etti. Az sonra odadan içeri kırmızı surat
ll, yusyuvaı-lak, şişman bir kadın girdi 
ve saal zembere~i gibi boşaldı: 

- · Bu çektiğim nedir senden b~ııim .. 
her Allahın günü evi temizler, çiçek gib! 
yaparım; sen hiç insaf etmeden ön:lne 
gelen yere tahtadan, yahud kağıddan 

yaptığın gemileri atıyorsun! EvliPk .. en
den çok uzak. Benim yerimde başka bir 
kadın olsaydı çoktan aynlırdı senden .. 
senden bıktım. 

- Merak etme, bP.n de senden .. 
- Ya eyle mi? Hain, alçak, nankör!. 

Ab. ~imdi iU oturd.uğun koltukta rahmet
li ~ocam olsaydı ne kadar bahtiyar sayar
dım kendimJ .. 

- N~rede o günler!. Keşki gelse dE> ben 
de yakam1 kurtarsam; hem kim bilir bi
linmez: bazan hattı diye bildiğimiz bir 
çok adarnlar senelerden sonra sapsağlam 
bir .halde ortaya çıkıyorlar. Belki kocan 
da sağdır. 

- Ne demek istiyorsun! 
- Ölümden kurtulmuş bile olsa gelip 

seni bulacağını hiç ummuyorum. 
Jakson son cümlesini söyledikten son

ra odadan fırlayıp ikinci kata çıktı Mü
teveffanın odasına girdi. Burası rahmet
linin resimlerile doluydu. Jakson resion
leri gözden geçirerek içini çekti: cBazı 

kitabiarda okumuştum. Öldü diye bilinen 
adamlar scnelerce sonra bulunup çıkı
yo.,.larmış. Amma bende o talih nerede?. 
Bu sırada ks.rısının sesi yükseldi: 

- Hey, Jakson, ben dışarı çıkıyorum .. 
zıkkımlnnacaksan .gel!. 

Ccvab vermedi. 
Aradan b;rkaç dakika geçince sokak 

kapısının şiddetle kapandığını d:ıydu. 

Ansızın &klına bir şey gelmiş gibi acele 
acele mer.divenleri indi. Do~ru iststsyona 
koşarak LoDdraya kalkan ilk trene llt
lndı. 

LAkin, ne~de? Sen bunu ta'kdir ede
cek yapıda değilsin. Sen tangodan, bu-

- Merak etme, ben de senden bıktım. 
Londraya varınca hemen bir otobüs~ 

bindi. 
Sade, mütevazı bir evin kapısın. çal

dığı zaman kar.şısına çıkan hizmetçiyc: 
- Kaptan Krippen burada mı? d'ye 

sordu. 
Biraz sonra Jakson yanık yüzlü. uzun 

boylu, .geniş omuzlu şakallı, eski bir d~
niz .:turdunun karşısında idi. 

-Ey, Jakson nereden çıktın böyle-? Ne 
var, ne yok? Kazık yutmuş gibi snratın 
neye asık? Hangi rü2ıgar seni buraya at
tı? Anlatsana yahu? Bayan nasıl? 

-- Allah belasını versin .. hergün cnnı
mı biraz daha çıkarmaktan başka bir iş 
yaptı~ı yok. 

- Hala eskisi gibi mi? Anlaşılan ka
bahat sende. 

- Senden akıl sormağa geldim. Halim 
harab .. karı, boyuna eski kocasından bah
sediyor. Kurtulmam için bir tek çarl' 
vnr .. eski kocasını bulmak. 

- Ölmüş bir adamı nereden bulup çı
karacaksın! 

- Onu arıyacak değilim. Adamın re
simlerine bakılırsa tıpkı sana benz~yor. 
Aşa~ı yukc:rı yaşı da senin kadar. 

Kaptan bir şey anlamadan hayretle ba
kıyordu. Jakson sözüne devam et+i: 

- Beni kurtaracak yegane insan sizsi-
niz! KarJmın kaybolan eski kocası imi~ 
gibi bize gelirsin; seni görünce benim ya
kamı hemencecik bırakır. 

- Nasıl olur? Ya kadın farkına varır· 
sa. 

- Varma7 .. varmaz. Kaç aylardır eski 
kocasına aid o kadar çok şeyler anlattı, 
ki hPpsini not ettim. İşte notlar: .. Karı· 
nun adı Martadır. Bunu yaparsan beni 
büyük bi:::- sıkıntıdan kurtarmış olacak· 
sıni 

-·Yok, yapamam dostum. imkanı yllk. 
- Mükemmel yaparsın .. 
- F'arzedelim ki kabul ettim. Scn!n 

yakanı k~rtardıktan sonra ben kadını ne 
yapncağım? 

- Ortadan kaybolursun! 
- Bakalım, biraz düşüneyim. 
- Düşünecek ne var ki .. hem eğlc:lce-

lı, lhem de hayırlı bir iş .. 
Lostromo nihayet kaptanı razı etti ve: 

içi ferahlamış bir halde evine döndü. 

* Aradan iki gün geçmişti. Jakson bir 
yerlere sığamıyordu. Evin içi dar geli
yordu. 

Üçüncü gün mütereddid bir elin kapı
(Devamı 13 .ilnc'.i sayfada) 
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Keşif bedeli 583 lira 42 kuruş olau Yn lova kaymakamlık konağının noksan ve 

lm.c:urlu yerlerinin ik.mal ve ıslahı mütenhhid nam ve hesabına aid eks:ıtnıe 
19/12/938 Fıtzartesi gününe uzatılmıştır. Keşıf evrakile şartnamesi Levazım Mü· 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı :r.anunda yazılı vesikadan başka en 
az beş yüz liralık bu işe benzer iş yap!ığına dair Nafıa Müdürlüğünden eksill-o 
ır.eden sekiz gün evvel alacakları fen eh liyet ve 938 yılına aid Ticaret Odası ve-
sikalarile 43 lira 76 kuruşluk ilk teminat rnekbuz veya mektubile beraber yuka· 
rıda yazılı günde saat 14 buçukta Daimi Encüm<'nde bulunmalıdırlar. (8915) 

~ 

Senelik muhammen kirası 120 lıra olan Büyükadada Altınordu caddesi a;oka· 
l!ında 389 Mct. murabbaı a·rsa bir srııe müddetle kiraya verilmek üzere açı~ 
artırma gününde is tekiisi bulunmadığ·n dan pazarlığa çevrilmiştir. ŞartnaıneSl 
ı.evazım Miidürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 9 lira ilk teminnt malcl'ıuz -.-e 
ya mektubile beraber 22/12/1938 Per)t:!mbe günü saat 14,30 da Daimi Encunıeıı· 
d~ bulurunalıdırlar. (8913) (B.) 

Baş, U iş, lVt zle, Gr ip, Romalizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal k~ 

- lcaLında günde 3 kaşe alınabilir. - _.... 

Devlet Demiryollari ve limanları işletmesi Um um idaresi ilan ları' 
Muhammen bedeli 80400 lira olan 1 ad ed tarak dubası ve şalanları 13/2/19

39 

Pazartesi günü saat 15,30 da kapalt zar! usulü ile Ankarada İdare binasında sa· 
t~n ıthnacnktır. . 

Bu işe sırrnek istiyenlerin 5270 halık muvakkat teminat ile kanunun ıayftı 
ettiği V('Sikalan ve tekliflerini ayııı g.in saat 14,30 a kadar Komisyon Reıslijill' 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 402 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(8998) 

~ 

Muhammen bedeli 576009,93 lira olan 100 kilome-trelik takriben 8000 ton raf 
25/1/939 Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdP~ bi .. 

nasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 26790,40 Hr<ıi k muvakkat teminat ile kanunun til" 

yın ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kad'ar Komisyon Reis .. 

ve Haydarpaşa veznelerinde satılınald"dlt· 
(&S~ 

lığıne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 2880 kuruşa Ankara 

1I J(<lt 
sızıyordu. Meydan, Zormanla 3 ş 

129 - h amma, Takvorla Misis Fulblöd'e. b_o, 
'kalmıştı. Bunlar, ikişer ikişer ve b~~ e
birlerinden uzak, geminin tenha ]töŞ 
l~rinde gezinivorlardı. , 

İ ~ · tan fakat hanım Zormana, Macarıs d!Jl 

buzdan, larnbet 
voktan ağnarsın . 
Hicazdan bahse • 
decek olsam, A -
rı:ıbistandaki rnem 
leket sanırsın. 

Bestenigar de -
sem, kan ismidir ______________ _..._...;;tı...:..__Y_AZAN ___ :_Er_c_ü_m_e_n_d_Ekr_e_m_'I_'_aı_u _____ _ 

da ettiklerini çabuk bağışlamıştı. J{8 ~y· 
:~ısmı, hele biraz geçkin de olunca ~~ 
ledir: Kaçarı kovalar .. eziyet, baka bit' 
e~ene iki elle sarılır. Bir iki naıda.Jlll 

dersin. Nevanın bu sualleri her iki~ 
ancak soğuğu • sinin de bakışların • .. --------------ıı=ill-~--ıu.o-------

içerisindeki iksir de .k~ç sitem~en sonra, eskisinden 
o mertebe kıyak ve sıkı. daha ca nciğer olmuşlardı.. lu , 
lezzetli olur. Temiz Zorman bu işde nyrı bir çeşnı btl ptl' 
şişe içindeki taze yordu. Ko:akarının bu defa parası zÖI· 
şarap adama mide l•ı mevzuubahs değildi ve oıama da 
bulantısı verir, ka • Yüzünde, halinde, cazib bir nok~, 
faya vurur, baş ağ· yoktu. Böyle iken, ruhan hasta de :ıŞ , 

rısı yapar. Kalbe lı bu yaşlı başlı kadın enkazını~di· 
kuvvet, rutıa neş'e kından marazi bir haz duymakta 1 te • 
veren, köhne şişe - Takvor da, Amerikalı kadın gaı~e , 
nin eski şarabıdır. cinin bo7.Uk maneviyatı ve rnu~~ Js.' 

nu bilirsin. Tam- dan sezdi. Kendi 
bur, fikrinde davul tecessüm ettirir. kendine hazırlamış 
Zerem kelimelerin rnanalanru Fran - olduğu esbabı mu • 
sızcaya çel{meğe alımıışsındır. Lavta - cibeyi şöylesine 
nın ebc doktoi"'J olduğunu bilirsin de, serdetti: 
muzlım alet: olduğunu söyleseler, şa - - Vakıa arkadaş, 
ş~rsın. Biz, vaktimizde saz diğner idik; rneslekdaş arasında 
sizler caz diğneorsunuz. İlıtirnal ki kaza ne bir kötü düşün • 
daha yakın olduğundandır. cc, ne de fenalık o~ 

Bu vadide sözü daha da uzatacaktı. labilir. Lakin halk 
Zormanın şahsında, yeni nl'silden, ak· acayiptir. Dedikodu 
lı sıı-a hıncını çıknnyordu. Fakat, bil· yaparlar. Onun için, 
mem c;iz de benim fikrimde misiniz? düşündüm ki, Mös • 
İnsan bu gibi fiil ve hareketlerin haz • yö Kaşerin yaşı ba
zını duyabilmek icin, o fiil ve hareket· Ş! böyle çirkin zan· 
lcrin muhatab üzerinde aksülamelle- lara sebebiyet vermez. Halbuki 
rini müşahade etmelidir. Onun içindir siz, Mösyö Zo!111an, gençsiniz. Sizinle 
ki adam dövmek bazan zevkli, lakin ayni karnara-da ka1acak olursarn, ge -
halt dövrnek her zaman zevksizdir. Kı· 

mine bin türlü rivayetlere, iftiralara 

nündc şah8i istirahat mevzuubahs ola
maz! Onların emirleri istir :ıfsız, tem ~ 

yizsiz mahkeme kararlan · r. Centil • 
menlik bu kararlan itira7 z kabul et~ 

- Hakkınız var, m<>Si üzerinde bir «yenilik» tesırı altlll 
azizim! pıyordu. Bütün dünyayı dola~tıın• 

Zorman bu son ::ıeçen serı::~riyane ömründe, her ır klet" 
sözleri, içine sindi - l)f:!r millet1Pn. her rnezhebde~. er;enerl' 
re sindirc dinledi. ıe düşüp kalktı~ı halde, henuz ·eti. 
Geldiği gibi, ses • ne bir ermen!nin kaydi düşmertll~ bbtfl 

sizce döndiı. Ve ancak yan yolda, Her iki çiftin de muaşakalıırı,ecli)'ot"' 
kendi kendine şöyle söylendi: ~flatuni de~iği şekilde devarn tdtJ~ 

ıiu. Ve bu vniyet, her zaman ° 8ıev· 
- Tozlu ş~~.. eski şarap.. ruha ~ıbi aradaki sevgiyi 'körükleyor. 

ne~'e .. öyle mi? .. Hay kerata, hay! Bana 1 d' . .ı .Je 

yol açarız. Haklı değil miyim? 
en ırıvor"u. .• 11e u 

rneyi emreCler .. cevabını ' rmişti. güzel bir ders verdi. Haydi, öyle ise Bu halden ne Guı·abi ~fendı; ınııcC" mıldanmıyan. camld cisimler adamı, ne 
kadar harardli olsa, bir lahzada soğu· 
tuverir. Ta'kvor icin de aynen böyle 
olmuştu. İçini dökmüş olmak da, kup -
kuru bir tec;elliden başka bir şey sayı • 
lamazdı. 

7...orman, bunun üzerin orada daha ben de tozlu şişeme, eski şarabıma ka· Torik habC"rd~1· değillcrdı. Esi rfl'ları· 
na karşılık da Takvorun gururu okşan- ziyade duramadı. Selam v ip, uzaklaş· vuşayun!. rPya rağmen. İfakat hanımı~ :

0

8r J<O" 
la sıkı fıkı düsüp kalkması, 1bt~Y .,8rı ' 

mıştı. Kurnaz tilki, Misis Fulblöd'ün tı. - 40 - d hı tJv 

Zorman fena halde bozulmuştu. Bu· 

Biraz evvel kamtırasına kadar gitmiş 
o'an mic;is Fulblöd iki arkadaşın yanına 
t<>k rar dönmüştü. İlk sözü, Zonnana 
hi tabla: 
- Karnarota söyledim: Eşyanızı Mös· 

yö Kac:erin •erine eötürecck. Bu gece 
siz orada yatmız .. demek oldu. 

Zorrı•an da, Takvor da bu haber kar· 
şısınd.ı şaşınp kaldılar. Bu mübadele
ye "" li.izum vnrdı? Ve, bakalım Tak
var bu işe razı olacak mı idi? Kadın, 

Biraz sonra, unuttugw u Jiposunu al· casında en uf~k bir şUphe a z~nf!itt 
ari kararında amil olan ihtiyarlığı ol· Deniz yolculuğu gayet iyi geçmişti. dırmıyord•t. Torik de, sonrada~ döl< , 
madığım biliyordu. Bilakis bu ihtiyar· mak için tekrar geldiği :le, Takvorla Bu havalide fırtına eksik olmazken, ta olan her ferd gibi işi hodganılı~aıe ııl~' 
lığa rağmen, sözlerile, sohbetile, ol • karıyı, arknlar güvertey! dönük, de • Marsilyaya kadar deniz yağ gibi idi. mUş, etrafında olup biten şeyler 
guntuğu ile onun üzerinde delikanlı • nize karşı, küpeşteye dayanmış, başba· Gurabi efendi arada sırada romatiz • kaıiar olmuyordu. ıslıırdı· 
dan fazla tes!r yaptığını anlamıştı. Zor· şa konuşuyor buldu. O ı~adar dalgın i- malarından şikayet ediyordu; lakin Marsilyaya gece vakti çık:\,erıdi , 
manın, son bir ümidle: diler ki, Zorm::ının geldiğini duymadı· geminin doktoru kendisine bir ilAc tat· Bu kozmopolit l:menda, he~:ı tal<trıı; 

K d T k rd lerini önleyen hamal, ça d'teııcil 
-Nasıl, bay Takvor? Bu şekle razı lar. a m, a .vora sonıyo u: bik etmiş, ağrılarını hafifletmişti. İçin- otel çıihrtl:anlan, simsarlar,k ~ir bO ' 

mısınız? Rahatınızı bozmak işinize ge· - Ne diyordunuz, Mösyö Kaşer? de, galiba afyon vardı. Bu Hacı alıp, bo· her dilden konuşarak. mutla dilerine 
liyor mu? - Deordum ki, Bayan: Aşk, eski §a· yuna uyuyordu. Torik Necmiye gelin· ihıntunun bütün nef'ini keıı 

Suatine karşılık, Fransızca olarak: rap gibidir. Kabı, yaniya ki §işesi ne ce, o da vapurun şaraplannı zevkine hasretmek için çırpınıyorlardı. ,arJ 
- Hay, hay! Bayaniann arZulan ö- kadar tozlu, örUmoekll, fersude olursa, pek uygun bulm~, kafayı çekip, çekip (ArkDS' 
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SARKA AlD KAYNAK~ARI. 
YuıaaıJ~'f>idott_ TtrCü•e edea: :JIIlJttJ.At~t. f!a/tit :Jaff)Uf. 

1913 te, Balkan harbi esnas1nda Vunanhlar1n, 
Yazal\: Ziya Şaklı Sisama, Sakaza ve Midirliye yerleşmeleri 

Davus'un gizli dolab1 Burası Yahudilere verilecektı. Gen~ 
Türkler de sonra ayni meseleyi 
kabul eıtiler. Çünkü Filistinde bir ltar
gasalık c;ıkrnasmdan ve Yahudi aleyhtarı 
hir hareket vücude ge1mesinden ltorku
yorl~rdı. 

daş!arı Türkler tarafından miıteaddld 
defalar mezalime maruz kaldılar, hatta 
17'70 tarihirıcie İzmirde katliam bile vu· 
kua .!d di. (•) 1821 deki Rum isyanı t-sna
sında ıztırablan bir kat daha arttı. Patrık 
leri İstanbulda asıldı. Ephese ve tznik 
metropolitleri öldürüldü. Ayvalıkta ve 
İzmirde yeni ve müthiş kıtaller yapıliL 
Buna ra~men, 22 Mart 1829 tarihli Lon. 
dra ptotokolu Anadolu Rumlarmı ana 
vatana yerleştirmedi. Onlara yalmz mu
haceret ha k kı tanıdı. Er menller kadar 
talihli çıkmadılar. Berlin kongresi de 
k~ndilt>rini unuttu. Her şeyden evvc!, or
todoks patl'ıklik teşkilltında Yunan rüh· 
han heyetinin yerine Rus dühban heyeti 
ni ikame !le meşgul olan Rusyanın Yu • 
JJanlılara müzaheret gösteremiyece~ı ta• 
bıi !di. 

l'a ~ğı yukan, paws da bir hayli pa
l _kaybetmişti. Öteki oyuncu)ar, yüz -
:;n~_e büyük bir kazanç sevinci ile bi-

koşeye çekilmişlerdi. 
lll Cevad beyin rengi, limon gibi sarar· 
~ı. Derin bir teessUr ifade eden göz
ka iiç saat zarfında, adeta çukura 

Çınıştı. 

tk.t.~Yus, koluma girdi. Cevad beye i · 
•''lltecek b~r surette: 
.... ::-- Adamakıllı soyulduk. Haydi, gi -
~ırn. 

bed ı. 
~~Vad, yanımıza geldi. İngilizce ola· 

~- Evet .. hepimiz, adamakıllı soyul -
dis~· Hatta, sizin madmazel bile ... Ken
~d~n bir mikdar para ödünç aldım. 
bi' i, derhal onu ödemek için dü~ü -
:ıyo.rum 
~.· 
ba\'Us, g11yet tabi! bir ifade ile sordu: 

b' ...... ~aaa .. bizim saf İspanyol dilberi -
~ltı .sı :ı-e ikraz edecek kadar parası var 

1 ınıi~? .. 
'Evet.. 

...._ ....... Herhalde, pek ehemmiyet.J l,ir 
" 1 olacak. 

' Bilakic, oldukça mühim. 
....... Ne kadar!.. 
b Bin beş yüz lira ... 

rıi avus, o kadar maharetle bir hayret 
~erdi ki, buna ben bile şaşakaldım. 
~ Nasıl, na.s1l, nasıl? .. Bin beş yüz 

llıı? .. 
' MaalE>sef, evet. 
' Su hak:ıe .. ciddt bir vazivettesiniz. 
~' _liem de, pek ciddf... Bu parayı, 
~~~ dört saat zarfında ödeyemezsem, 
b har edeceğim. 

ta~VUs, gene beni havretler i~inde bı· 
n bir so~kkanhllkla cevab verdi: 
~ İntthar etmek için, pek acele et -
,.iniz. Belki, onu kırk sekiz saat bek· 
,11 

1Y~ ikna edebilirim... isterseniz, 
~\gidelim. 
~ evad, acı acı gülerek başını salladı. 
~b. 'narcılığm girdabına kapılanların 

-·~liği ile: 
'~ Siz, buyurun. Bana müsaade edin. 
bı '1. daha burada kalacağım. 
b Ye mırıldandı. 

'l't avus Be sokağa çıktığımız zaman, 
~ tneydanda hiç kimse kalmamıştı. 
tıtı . Ve güzel adam, koluma ~irdi. O 
~1'1~ 'karanhk içinde, bozÜk kaldırım • 
' ~~rinde beni sürüklerken kulağı • 

e~ıldi: 

)~ '8ra~ .. rolünüzü, çok muvaffaki • 
~~ OYJıadınız. Cevad, şimdi sizin 
~rizderlir. Kendisine her şeyi yap
~~rsiniz. 
So ı. 

~"du m· ' . ~'Ona, ne i~ yaptıracağım Abdullah ... 
~~ ~unu siıe belki yann, belki öbür 
~ soyliyf"Ceğim ... Şimdi, şu cad d eye 
),r 1' Çıkmaz, scrbestsiniz ... İstediğiniz 
tı~ g!debilirsiniz. 
tı1\'~ eev~ h verdi. 

~~t~lbukı ben, karanmı vermiştim . 
o·<\lta bu adamın hakild ikametgahı· 
~ !ttenecek .. orada, belki de bazı mü
~d Şeyler elde ede-cektim. Onun için, 
,~llbire şa~alam~ gibi görünerek: 
)~~~asıl? .. Beni serbest mi bırakı • 
\; llUz?. Fakat ben, bu saatten sonra 
tı~~ gidebilirim?. 
tı '~ltn. 

~: il\'usla aramızda ~u muhavere geç-

~~hereye gideceksiniz. Doğruca ika· 
, ıt ınıza. 
'~ Atürnkun de4'fl... Pansiyon sahibi 
~~ ltadın, o kadar aksi tebiatlidir ki, 
~. ~t~~sım bir dakika geçtikten son· 
, ·~ bır müşterisine kapı açmaz. 
, C) ~u halde .. bir otele gidersiniz? .. 
])ı • teı rni?. Ooo. Abdullah bey .. be-
~~i g~nç bir kız.ın bu saatte otele 
)~lı ~k çirkin bfr şey olmaz mı? .. 
'ıl~· ~k tehlikesine maruz kalabi • 

~ll-ı tın için, doğrusu buna cesaret 
~{'lll. 

rı11şa konuşa, Tepebaşı caddesine 

çıkmıştık. Ta."ll köşı=deki fenerin altın- ledL Sünneyi çekti. Elindeki fenerin 
da bulunuyorduk ... Genç ve güzel a - ışığını merdivene doğru çevirerek iler
dam, hiç şüphesiz ki bu sözlerimden ledi: 
kendi heS3bına bir mana çıkardı . Du- - Bu saatte, hizmeteimi uyandınnak 
daklannda alaycı Ye iştjhalı bir tebes· adetim değildir. Onun için, siz de ses • 
siimle dik d~k yüziline baktı. sizce beni takib ediniz. 

- Haklısıruz ... Fakat, sabahlara ka- Dedi. 
dar da so'kakta do1nşamayız. Şu h~lde Muşamba dö.~li bir merdivenden 
yapılacak tek bir şey kalıyor. çıktık. Cam1ı bir ka}'ıdan, tam İngiliz 

- Nedir? usulü ile döşenmiş bir odaya girdik. 
- Benil"l ik~metgahıma gitmek. Ortadaki masanın üzerinde, bronz 
-Sizi rahatsız etmiş olmaz rnıyım?. b!r petrol lambası duruyordu. Bunun 
Her güzel erkek gibi. küstah bir .gu- sağında ve solunda da mumlan yanya 

rurla, adeta şahlanır gibi cevab verdi: kadar yanmış, ikişer kollu iki şamdan 
- Siz rnhatsız olmayınız da... bulunuvordu. 
Bu cevabdan o kadar büyük bir se • Davus, bn şamdanlardan birini yak· 

vinç ve hcvecana kapıldım ki, az kal - tı. Sonra. manalı bir tebessümle yüzü
suı. hislerimi on:l anlataca:l$m ... Fa • me bakarak: 
kat, benim çevirdiğim bu mahirane - Vel. .. İşte, evimdesiniz ... Bekar 
m::ı.nevrayı idralt eC.e:miyecek kadar bu· bir erkeğin evinde bulunmak sizi ko~ 
dalaca zehablara kapılan bu genç ve kutmuyor mu?. 
giizel adam. mesleğinin ihtiyat ve in- Diye mırıldandı. 
eelikierini unutacak kadar hülyalam Derhal, büyük bir ağırlıkla ka~lanmı 
d.::ıldı. Koluma. daha sıkı sanlarak beni çattım. 
~deta koşturmaya başladı. - Hafifme~reb bir kız olmadığım 

Peraoalasır.. yanındaki ~okaktan in~ i<'ln, :})ir erkekle basbaışa kalmaktan hiç 
dik. Sola sap tık. Küçük, iki katlı bir bir zaman korkmadım ... Bahusus biz, 
evin önünde durduk. si1inle iş arkada!!ıyız. Kalbime. en kü • 

Davus. pantalonunun arka cebinden cijk bir şüphe bile girmediQinden ta -
zincire baC11 ı bir anahtar çıkardı. Ka- mamile emin olabilirsiniz .. · Yalnız, siz· 
pıyı açtı. içeri girdik. Sessizce kapıvı don bir şey ri:::a edeceğim. Son derece-
1mpaclı. Gf'ne arka cebinden, küçük fa- de yorgun ve istirahata rnuhtacım. Lut
kat çok kuvvetli bir elelktrik feneri çı" f~n bana bir battaniye verebilir misi-
kardı Kapıyı iç taraftan dikkatle kilid· niz? (Arkası t:ar > 

HiKAYE Kurtoluş çaresi 
(Baş tarafı 12 inci sayfada) ı İstasyon şe!i düdüğü ağzına götiirdüğü 

yı ~aldığı görüldü. Açılan kapının ~şiği:ı- v:ıkit kaptan vagonlardan birine atiadı . 
de kaptan Krıppen olanca heybetıle gö- Fakat koşa koşa gelen yolcunun kafasını 
riindü ve: Marta! diye bağırdı. çıkarıp kadının astikarnetine baktığını 
Kadının ne bale uğradığını va!'ın siz gören ıstasyon şefi: 

tasavvur edın artık! Hemen o d~ Jim, - Üzülmeyiniz bayıın. Bayanı da bek-
Jim diy~rek atıldı ve kaptanın boynuna l~iz. 
sanldı: * - Nerede idin? Yarabbi! Gözlerıme 

inanamıyorum. 

-Ancak gelebildim; başıma nel~: gei
dı neler! .. Vah§'ilerin eline geçtim. Otuz 
senedir onların arasında idim. Fakat da~
rna seni dü~ndüm .. 

- Ya, ben. ya ben! Otuz senedir sa~
dın da neye bana haber vermedin? 

-- Senin öldüğünü işittim. Onun i~ın 
sesim çıkmadı. Fakat sonra ne olursa ol
sun deyip ıge!dim. 

- Ne olurdu, dört ay evvel geleydin 
de beni şu musibet herifin karısı olmak
tan kurtaraydın! 

Onöan sonra ne oldu malfun değ:!. 

Lostromo işin farkına varmıştı. Der\ıı de
rin içini çekti. Müthiş canı sıkılmıştı. 

Meseleyi çakan ve lostromonun kar:.sın

dan neler çektiğini bilen istasyon şefi o
ııa yaklaşarak tatlı ve teselli edicı bır 
sesle: 

- Karmızın yüzünü bir daha görenı~
yeceksiniz artık, dedi. Aldımıayıni 

I.ostromonun canı büsbütün sı 'kıldı; 

ker.dini tutamıyarak: 
- Haydı oradan sersem, dedi, 

tım zannediyorsun değil mi? 
iş yap-

Maamafih, siycnist faaliyeti, büyük 
Yahudi cemiyerleri mümessillerinin cö
mc:rdll~ine hassas olmaktan geri ltslım
yan Türk yalilerinin suç ortaklığı saye
s;nde. 1stanbulım emirlerine rağmen, de
vam etmekten hali kalmadı. Yahudi ko
:kmileri öyle inkişaf etti ki 1912 tarihinde 
kırk köyleri ve kırk bin hek.tar arazileri 
oimuştu. Bir arazinin yüzde yetmiş beşi 
zerediliyordu. Adıedieri 65 bini bulan sı
yonist kolonları Judee, Samarie, Galilee 
ve Maverayı Erdün mıntakaların~ a}Tıl
mışlardı. Fransanın, İngilterenin ve Al
manvanın muhtelif Yahudi teşk:latları 
tarafından müza-heret görüyorlardt. cAl
Hance universelle. mektebleri fransıı:

cı:ıyı neşir ve tamim ediyorlardı. cHilfs • 
verein• mekteblerinde de Alman kfıltürü 
redr!s olunuyordu. Diğer taraftan cFree 
Unıon for the İnte rest of Orthodox 
Jcwry-. de talmud ve thora ile ıbranice 
okunuyordu. 

Cihan harbinin arifesinde, siycnimıin 
istikb:ıli hen~z meşkf.ık bulunuyordu. A
razi satın alınması ve Yahudilerin müte
rnadi surette hicret etmeleri Fılistın aha
lisinin korkuısunu tahrik ediyordu. Bun
lnr şiddetli surette protestoya başlamış
lardı. Diğer taraftan, Almanya müstesna 
olmak üzere, Avrupa devletleri rneseleyle 
hemen hemen -hiç alakadar olmuyor gibiy 
diler. Bilhassa Büyük Britanya, siyoniz -
.ı:ı.in kendi §ark emperyalizmi için ne kud
retli b ir yardımcı olacağını henüz tah • 
mın etmemışti. 

* Anadolu ve civardaki Ege adaları Rum-
ları 1stanbulun Türkler tarafından zaptın 
danberi Osmanlı tebaası olmuşlardı. Fa
k~t eski Yunanistanı unutrnuyorlardı. 

Troie muharebesinin masallara kanşmış 
devrini, büyük İskenderin fütuhatını, Bi
zansın ~anlı zamanlarını hatırlıyorlardı. 

cOecumenique:. patrikin otontt-sl al
tında bir Rum milleti halinde birleşnıiş 
ojan Rumlar Marmara denizi ~hilinde 
Panormos't:ın Makrı körfezine ve Ca • 
sellorizo &dcsına doğru gi~n bir hattın 
garbında büyük miktarda olarak sakın 
bulunuyorlardı. Bir ·kısım Rumlar da 
Karadeniz kıyılannda, bilhassa Sinob ile 
Baturn arasında sakin bulurıuyıorlardı. 

Bursa, Sivas ve Konya viliyetlerile To
rosun yük~k vadilerinde yaşıyan Rum
lar da vardı. Mütebakisi küçük Asyanın 
cer:ubu garbt kıyıları boyunca ve Dere
kanez ile Kıbrı.s adalarına eta~~ ıdiler. 

Anadolu Rumları ve Avrupadaki din-

- Sen de biraz daha bekliyebilirüm 
Marta! 

-Ne olursa olsun gene senin karıuım! 

Sab h, öğle ve akşam her yemekten sonra 
dişleri niçin fırçalamak lazımdır ? 

Ölsem artık ayrıimam senden. 
- Tabii, tabii... 
- Senden ayrılamam, bir dakika bi!e. 

Senelerdir hasretini çekiyorum. Sana lra· 
vu§tum ayrılınama imkan yok. Şu hPl'if<? 
gelince ısrnrlarına dayanamadım. Söyle 
bakayım Pepper kaç defa beni isted~? 

- Ne oileyim, unuttum bile. 
- Bil;yorsun, ki seni hiçbir zaman sev-

rnedim. Inkar edemezsin ya .. 
- Yoo, n~ münasebet? Dünyayı bana 

hararn ettin .. 
Epey oturup çene çaldılar. SonrA i~in 

bir'lz sarpa saracağını kestiren iki ark:ı
rlnş birbirierine bakıştılar. Nihayet kap
tan: 

- Martacığım, müsaade et te şoyle 
b'raz dı~arı çıkıp hava alayım, dedi. 

- Beraber gideriz, dur, şapkam, ala
yım. 

Şapkasını almağa giden kadının yok
luğundan istifade eden lostromo: 

- 1stasyonn gidersiniz: tren kalkacağı 
zamtın sen atlarsın; o nasıl olsa şi~man
dır, sana yetişmesine imkan yok; dedi. 
Karı koca kolkola girerek çıktılH. 
Lostromo rahat bir nefes alarak gerin

di. Sonra o da arkaisemdan istasyona 
yollandı. Bir yeri siper alarak seyretıne
~e başladı. Tam tren kalkacağı zaman 
kaptan göründü. Yüz elli metre gerisin
den nefes nefese madam geliyoıdu. 

Çünkü ~elem ağrı gudPelerinin yemeklerden sonra ve herhalde .bol 
Urazatile dişler ve diş etleri dolm~ • bol «BADYOLİN• ile fırçalamak ve 
tur. Çünkü yemekler, sigara ve kahve ~mizlemek şarttır. Bu sayede difle
gene ayni tesiri yapmıştır. Binaena • rin de, ağzın da sağlığı ve sağlamlı~ı 
leyh di§leri her gün 3 kere, bilhassa garanti edilmi4 olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Maarnafih, M. Venizelos, 1912 de, J)e

re!<a'lez adaları meselesini aynen ortaya 
koydu. Yedinci babda gördü!ürnü1 veç
hile, devletler bu adalardan •azılarJJlJı, 

İtalyanlar tarafından tahliye edildikten 
sonra, Yunsnistana vermek niyr.tinie 
idiler. Sonra, 1913 te, Balkan lıarhi es
r.asında. Yunanlılar Sisama, Sakıza ve 
Midilliye yerleştiler. Artık Anadoludalll 
Rum ahaliyi ana vatana ba«lamakta ge• 
cikmiyccekleri zannolunuyordu. 

Fakat bu emeller şarka doj'ru panjcr· 
manist plana bir engel teşkil ediy(ırl.ır. 

dı. Binaenaleyh, Şansölye :Bethman • 
Hollweg. 1914 te, Korfuda, M. Venizelosu 
Almanyanın Yunanistana adalan daimi 
surette ışgal ettirmiyeceğini işrab etti. 
Almanlar Tiirklere gizlice bütün Rum 
tebaalarını Marmara ve Akdeniz adalarJ 
kıyılarından uzaklaştırmayı tavsiye et
ti1Pr. 1914 baharından sonra, Anadoluya 
Makedonyadan gelen Türk muhacirlerl· 
n~ yerleştirmek bahanesile, İstanhul hü
ktımeti Rumları Erzurum ve Chaldee vi
layetlerine kendi arzularile nakletmeleri 
lazım gelet'eğine ikna etmeğe b-ıışladı. 

Ayni zamanda, rnahallt memurlar Rum~ 
ları "alanlarını terk için icab ederse ceb· 
re müracaat için şifahi emirler aldılar. 

Cihan harbi bu tehcir işlerini tacil cde· 
cek ve vahim bir şekle sokarak birçok 
Rumların telef olmalarına sebeb olacaktı, 

* 1~61 deki teşkilat Lübnanda feodal re-
jimi kaldırrnıştı. Halbuki bu rejim asır· 
lardanberi Lübnan ahalisinin hürrıyet 

ve dinini himayeye hizmet etmişti. O ta• 
rihte. memleket muhtar rnutasarrıflık ha
line ifrağ edildi. Ba§lD.da, vaz.ıı iiil7.a dev· 
letlerin tasvibile Babıili tarafından bet 
sene müddetle tayin edilmiş bir vRH bu· 
lunuyordu. Buna halk tarafından mün· 
tahab bir idare meclisi yardım edıyordu. 
Asayişin muhafazası yerli janıdarmq kuv· 
vetine tevdi olunmuştu. Fakat Türk~ye 
taahhüdlerıne riayet etmedi ve L'ibnan· 
lılann ımtiyazlarını yavll§ yavaş kaldır
dı. Binaenaleyh, Lübnanlılar teşkilatl.ı· 
rmı ıslah için bir takım ısiahat taleb edi· 
yodardı. Bilhassa, 1840 tarihin-en evvel
ki hududları istiyorlardı. 1861 t~şkilatı 
kalerne alınırken bu talebi Lord Dufferi 
hertaraf ettirrnişti. Halbuki Akkar ve BC!· 
kaa ovalarile Berut, Trablus ve Sayda li
manlarının cCebeh e ilhakı Lübnan içiıı 
hayati bir mesele idi. Çünkü Lühnanın 
iktısadi vaziyeti gittikçe fenala§ıyıırdu. 
1908 inkılaıbı LübnanWarı büyük ümıd· 
lere düşürdü. Fakat genç Türkler Abdül
hamid zamanında cari usulleri çarçabuk 
tekrar ele &ldılar. Lübnanlılara pek e
ıhernmiyetsiı: müsaadeler gösterdiler. 
Bunlar idare me<!liıtinin teşekkülüne. 

maliye ve adiiye teşkH~ı ile jandarma
san kaydına aid şeylerdi. Maaruafıli 
Djounich ve Beniyunus limanlarının açıl 
nıuına da müsaade eylediler. 

Genç 'l'ürklerin müfrit rnerkezıyetç. po 
laikalarından tevellüd eden idari tazyi.k
ler, gerek müslüman, gerek hıristiyan. 

bütün Surlyelileri Lübnanın rnuhtciriye
tine benzer bir muhtariyet isterneğe sev
kettiler. Bunlar 1913 te rnuhtariyete yak
Iatacak derE"Cede geniş bir ademi merke
zıyet abkAmını müdafaa eden bır prog
rarn hazırladılar. Maamafih, bu pro2::-am 
Türk. hAkimiyetine gayet riayetkar idi. 

(Arkası var) 

[•] Tekrar hatırlatalım ki müterclm 'bü· 
tftn bu üstadle.&a kartı tefrlltanın balında 
müelllfe klplu blr cevab ftl"DlltU, 



14 Sayfa 

Denizde 
Bu, bendim. Bittabi tanımadığım biz- f 

metci kıza kartımı verdim, içeriye gö -
tiirdii. Sesin\ pek iyi tammadığım ih -
tiyar cen!ilmenin sözlerini işitiyorum: 

- Deniz teğmeni Felix Luchner mi? 
Bizim adımızı taşıyan böyle bir adam 
yokL Maamafih al içeri onu! 

Ginyorum ve selamlıyorum: 
-Günaydın baba! 

·Dedim ve ilav~ ettim: 
- Umarım ki imparatorun deniz ü

nd:ormasıru ~ercfie giyeceğim hakkın
<ia vermiş o!duğınn sözü tuumı~ olu • 
yorum. 

Babam bu gayri memul vaziyet kar
şısında bana hiç b:r ~ey söylerneğe 
muktedir olamıyarak boğuk bir sesle 
annerne scslenmi.~ti. 

SON POST.hı. 

•Son Postaıt nın denb romanı: 33 

firkçeye Çf'flnaı: IL Siirena DDmeu 

ç1rp1nan adam 

IAnnem merdiven leri inerek gelmiş 
VP bir an bana bakarak, duçar olduğu 
'derin hayret yüzünden kapının eşiğine 
yığılıverıni~ti ve son ra ağlamağa baş - c- 1.-uchner, diyordu m, hiç uğraşmal Bütün bunları hiç öğrenemiyeceluin .• 

lamış ve derhal bana k~.şara~ ~anlm~ mıştını. Onu kendimden önce suyun 
~·.o aralık babam da gazlerının yaşıru s.ıthına çıkarabilmek kaygusile kendi 
süıyordu. üzerimde yuh.n doğru itiyordum. Fa-

Nerelere gitrni~ti~? Neler yapmış • kat suyun sathına çıkar çıkmaz adam-
tım? .. Sualler o kaoar çok ve 0 kadar cagwız kollarile hacakla ·ı b .. 1 
b. b' · · t k'ı.. ~.J· d k' h · · • n e ana oy e ır ırmı ~:ı~ t"""..ııVOT U ı angısıne bir s:ınlLŞ sarıldı ki m"mk" d vil • 

b 
V. • B. u un eg su 

oeva verecegımı şaşırmıştıım. ıraz yun yüzünE' çıkaır.ıyordum. Bu hare -
sonıa babamın aklı tamamen başına ketile be:ıi dibe dognıw ıT rd Art k 

!.1 k f h.. b 1 t ıyo u. ı 
ge cr~ te a ure. a~ ~~ış 1• . . . gözlerim kararınağa başlamıştı. Şiddet· 

- Ben 52na daım~ soylernez mı ıdı.m, le silYJndi'll ve b!.r an suyun thı • 
d. C. • k - L h d. sa na çı 

hıyor deu, ab~lZ ·an~ıınmk.. .. 0 uc . n.er ır.. karak deri n bir nefes aldıktan sonra 
erhal ır şev o.a('a onun ıçın me- tekrar daldım ve ona tekra · ı· 

rak ~ ı G" d" .. h klı d vil · r enş ım. c~me. or un mu a eg mı .,. ~k· . 
· · · b' L h rd' ı :utt ın bu esnada akınh ıle suyun ana-
ınuştrn .. o ır uc ne ır. f w b' 1 . ld v . . ku 

1 
or yaptıgı ır vere ge mış o u~umuz-. 

Hemşırelere, bıraderlere, zen ere, d d' I d w· 'd' d k Berek an ıp ere ogru gı ıyor u . et-
amcalara, halahtra. teyzelere, telgraf- . k rt k 'sted··· d b 
ı .. d 'Jd' B' k - . · d . v~rnn u arma ı ıgım a am a-ar gon en ı. ır aç gun ıçın e evı· 1 b .. 

· b" "k b' .1 t 1 '"' h yı mıştı, ana kene gıbı sanlamıyordtL 
mız uyw ır aı e op anusına sa ne B k . d . . .. 

lm şt B h k t f d 
u ta dır e satha çıkmak ıçın rnucado-

o u u. en er es ara ın an ço • 1 . b 
cuk 

'b' ·ı· k d <'m nıs et .. n kolaylaşmışh. Suyun sat-
gı ı sevı ıp o ~anıyor um. h k -k-__ı. ı...:_,.kte ~.,_·ı _ ına çı m ca yu Um!e u u ıı • sanı e 

X doğru yüzüyordum. Tam iskeleye yak-
DOMUZ AITIRI TANZİFATCI - laşrnı~ım ki t~bü takatim kesilmişti. 

LICHNDAN KI\VZERİN BRvılmı~rn. iskelede bulunanlar bo~ 
MAHl\fTLİGİI\TE lar. adamı dışan çıkarmışlardı. Ben ise 

Tahsil v~ te•ctbii, sonra gene tahsil -iddia olunduğuna göre-ihtiyar bir zat 
ve tetctbü! Sanki bundan hiç kurtula- tarafınian şemsiye ile yakalanarak sa· 
mıyacağım eib! ~eliyordu bana!. İki hile çıkarılmışttm. 
yıldanberi Hambur1!·Amerikan Layn Bir haft." sonra dahlisiye madalyası» 

r:lfından d~vet edilmi~tirn. Fakat böy
le bir rnadnlyaya nail olabilmekliğim 
için can kurtardığıma şahid ikam~ ey· 
lemekliğim. fonnalite iooblar:ından 
iı-r.iş. Bu yolJa şahid tedariki ve sair 
formalitelerin ifası için kendimi üzrne
ğe vaktim o1rnadığını bildirdim ve bi -
naenaleyh böyle bir mük8.fata nailiyet
(en kendi~i ıncilrum etmiş oldum. 

Sonraları boğuı'lrnak üzere bu~uoon 
daha üç kisiyi ve bkaz sonra da bir be
c;ir.clyi kurtarma 1t rnukadder imiş. So
nuncu adamı kurtarmaklığım 1911 yı· 

lının noe?ine tt>sadüf etmişti. O geeevi 
Hamburgda, davetli buiunduğum bir 
sosyetede tes'iJ ettikten sonra geç va
kit, o zamanlar çalışmakta bulundu • 
frurn MetP.:ır gemisine dönüyordum. İs· 
k<>leye gelmiş ve beni gemiye götüre
cek olan mikayı 'beklemekte bulun • 

muştum. İskele üzerinde benden baş -
ka bir gümrük memuru da bulunuyor-

du. Eava insanı donduracak derecede 
soğuktu. İşte bu esnada ve ölgün bir 
ışık altında iskeleden epeyce ileride bir 
adamın su içinde çırpınmakta olduğunu 
gördüm. 

şirketinde kaptan mu:ıvini olarak çalv verilrnek üzere aid olduğu makarn ta- (Arkası var) 
şıyordum ve kantanlık şahadetname-o ============================~~ 
s:I'J istihs:ı! edebilll'e'k için de imtiha· 
na hazırlilnmış bt:lunuvordum. Daha 
fazla riyaziye, d~ha çok kozmografya, 
'daha ziyaele m;h:mık çalışıyor, çalışı
yordum. T~hsil ve tetPtbü benim için 
hoş bir şey değildi. fakat mecburiyet 
vardı. Nihayet imt;hana hazı:rlanrnış
fım. Bunu;ıla bPrnber hazırlığı kusur
suz ikmal etm!ş olmak için bir okula 
(ia gihniştim. Ondan sonra girdiğim 

imtihanda~ memnunivetbahş bir mu • 
v:ıffakiyet!e çıkm,C'tım. 

Bu mu\·affokiyetten sonra gurur 
Ciuymamak benim için mümkün değil
öi Fakat ayni zamanda memnun idim 
ki bundan böy~e tahsil olmıyaca1dı. 
Kr.ptanlık diplomnsı almak için seçil • 
miştim. Artık tahsP ile kazanılacak be
him için bundan başka büyük bir rütbe 
var mı idi? 

Hambur!:t - Arnerikan Layn kum -
panyasında 1911 senesine kadar biz -
met etmiştim. 
Almanyn~.a bulunduğum sıralarda 

ekseriya öğleden sonra bir çok arka • 
aa§larımla Neurnnehlen kasabası civa
ıımda Elbe nehrinin aşağı lkısırnlannda 
bir yelkenli ile teferrüç yapmakla va· 
kit geçirirrlim. Bir ~n böyle bir nehir 
gczintisi esnasırıda küçük bir yelkenli 
sandal görrnüştük. Bunun içinde bir 
ki.,.cü vardı. Aciamın sandal kullanışın • 
dan anlaşılc!ığma göre bu işde meleke
si değil bilgisi bi;e yoktu. Bu adam akıl 
ve zckiid:ın ziyade büvük bir cesarete 
malik olan Kolonyalı bir tacirdi. 

Bir aral1k sandalın bir haston darbesi 
biçareyi suya dü<jümıüştü. Yelken kul
ianaınad•iı gibi yüzrnek de bilmediği 
anlaşılmıştı. Ç;:inkü gözden kaybolup 
sular.1 gömülmüştü. 
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Soldan sa.fa ve Yakaradau aşatl: 
1 - Şekerelnin sattı~ı. 
2 - Blr kıı.dın Lmıi-yıl. 
3 - İcar-lUraf. 

• 
-

ll 

4- cEn çc-t.un zıddı-bedlye etme. 
5 - Bir nota - arzu et. 
6 - • Fena mı? • nın ı:ıdd.ı. 
7 - •Yenllit. ın zıddı - 1ld barftn orta

sında bit cU• oJ.saydı tutanda ınsan
ları Vt' hayvanlan gemlslne alıp bo
lul'tlsktan kurtaran. 

8 - Yaraya aürülen-uzun buton. 
9 - Sonunda blr cb oLsaydı en baya~ -

beşer. 

10 - Efrad-cv. 
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Bu anda insanlık ödevile karşılaşmış 
bulunuyordum Binaenaleyh hemen 
suya atıadım ve yüzerek adamcağızın 
Clald1ğı yfre geldim ve dald.ım. Yakala· Zovelki bulmacanın halleelilmiJ ıekli 

r- DALGA UZUNI ... UGU 

1 1639 m. 183 Kt"-'!1. 120 Kflw 

1 
T.A.Q. 19,74 ın. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes. 20 Kw . 

PAZARTESt l!jl%/938 

12,30 Mnzı~ (bir vlrtüozun pli\klan), 13,00 
sanı ayarı Te haberler, 13.10-1~ Llüzlk (ka
bare). 

18,00 Müzik Cdıın.! saati>, 18,30 Konuşma 
Cdoktorun 81\tıtı>, 18,45 Müılk <n~·eıı pllik· 
lar), 19,15 eaat ayan ve haberler, 19,25 Mü
zik Cvtolon.sC'l - Edlb Sezen tonsert). 

11,40 Temsil - hnflf bir komedi - {Kuyum
cuda> yazan es. Moray), 20.00 Müzik Con do
kuzuncu runrda Türk bestekArlarından bir
kaçı). 21,00 Saat ııyarı ve araben söylev. 
21.10 Müzik Clnccsaz fa.'llı), 22,00 Konuşma, 
22.20 Müzik (küçük orkestra), 23.ı5 Müztk 
(sinema meJodlsl), 23,45-24 Son haberler ve 
yarmtı progrnm. 

Nöbetci eczaneler 
Ba rece nöbdçi olan eczaneler tunlar
dD': 

İslaııbal ribt'ttnd~kDtr. 
Aksn.rayda: (Sarım), Alemdarda: (Sırrı 
Asnnl, Eeyazıdda: CAsador), Samatya
da: (Erofllosl, Emlnönünde: (Sallh Ne
ca tl), EyübJe: <Arif Bellr), Fenerde: 
(VItall', Şehremlnlnde: (Nazım), Şehza
deba~nct:ı = <Ün! ver& te>, Karagümrük te: 
CKe::ıa!J, Kfiçükpa.zarda: (Yorgü, Ba
kırköyünde: (H!lfı.J). 

Beyolla clhetlndckiler: 
Ttinelbnşın<!a: CMatkov1ç>, Yük.sekkaldı
rnndoı: CVl:tlt)l)uloJ, Oalatada: (:Merkez) • 
Taltslmd~: CKemal - RebüJ), Şişllde: 
(Pertev>, Beşlklafta: (All Rıza). 
Blttazlçf, Kadıköy ve Adalardaklter: 
Üskü~sı. .. d!': <İmrahor>, Sarıyerde: (A
san, Kndıköyünde: (Baadet,'Osman Hu
IO.SU, Düy{ikadada: (Halk), HeJbellde: 
(Halk), 

Birineikinun 

26 ikinciteşrin tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

3 ,. d• 
26 İkinc5teşrin tarihli bilmecemizde j Tanık, ist:ınbul blrtncl ilk okul sınıf ·ırıu•· 

kazananlan aşağıya yazıyoruz İstan· 528 Esin, Bl\hkesır tapu sıcıı muhııfız oeıeo· 
bulda b 1 tal'hl' k" "k ·ku v.lni Sabri k:m Seclde, istanbul Fatih. ı.aobul 

u unan 1 1 uçu 0 yucu- bevi orta oku!u 1-B de 136 Said, ıs 
larımızın Pazartesi, Perşembe günleri 45 tncı okul sınd 3-A da 391 seınlhll· 
öğleden sonra hediyelerini bizzat ida· 
:rehanemizce!1 almalan I.fızımdır. Taşra 
okuyucularırnızm hediyeleri posta ile 
adreslerine gönderilir. 

Bir masa saati 
Fatih Gelenbev1 orta mekteb 2-A dan llS 

Fethi Koca. 

Bir aylak "Son Posta, abonesi 
Uşak orta mektcb sınıf 2JC den 34 Meh

med Akar. 

Bir masa saati 
t<ıtanbul 40 ıncı mekteb 5/A dan 228 Ya

kub Odancı. 
1\ftJHTTRA DEFTt::ıd 

(Son Posta hatırah) 

İı;tanbul 35 lneı mekteb 1/A dan E. Assloy, 
bıtanbul Şehreınln! M1llet cad~! No. 367 de 
Ahmed, Esltl Foça merkez okulu talebesin -
dt-n 2!'0 Rezan, İstanbul erkek llsesinden 
591 Ömer, Mudanya merkez Uk okulu sınıf 4 
talf'be!ıln.den Feyyaz, İmllt askerilk ~besi 
reisi yarbıı.y Süleyman ~In Tunçer. 
YLTVARLAK DÜNYA KAJ ... EMTRAŞ 

(Son Po~a ba.tır.ılı) 

İstanbul Slrktc\ kilçük 1cnna11pa.şa han No. 
1 de Kurtnlm;, f..tanbul Ca~alo~lu erkek or
ta okul ~nıf 1-B de B İbrahim, İstanbul oe
lenbev! orta okulu sınıf ~-B de 548 Muzaffer, 
İstıınbnl 44 nncü okul .'lınıf 4-B de 80 Adnan, 
i~tanbul Fatıh Barıgüzel caddesi No. 'll de 
Ftyyaz. 

DİS FJRCASI 
(Son Posta batıralı) 

Kayser1 IL~csı sınıf 2-E de 856 Müzeyyen 
OökhRn, iıı;t:ınbııl Kumkapı orta okuln sınıf 
S-F. .1! '113 Klzlm. i'~tanbul Bey~lu 17 ncl 
oıcuı sı:uf ~ te 190 İhsan, İstanbul Haydar
pnşa ll..!e_,l sınıf 2-A da 2694 Arif, Konya er
k~k llsesi sınıf 3-A da 836 AdU. 

MÜREKKEBLI KALEM 
<~n Posta hatıralll 

Istanbul Vef:ı erkek ll.se.slnden 386 Kadrt, 
Kü~ütq:a.,nr Atınma caddesi No. 92 de Kadlr, 
Dlyarbı:.ltır Birincı Umumt Müfettişlik şofö· 
rft MP.vlM k'l'!l Ayten, İstanbul Cihangir &
malımf:'scld sokr.k No. 8 da LeylA., Konya ce· 
dikil orta olr\lhı 141 Hldayet. 

ALOMİNYOM BARDAK 
(Son Posta hatı:ralı) 

İstanbu! .Ankara caddesi No. 80 de Hamdl, 
İcıtanb'll Kocamustafapaşa Ök.süzcaml sokak 
No. 17 de Ec:ad, İstanbul CJball orta okulun
dar 1!4 Nerlman, İstanbul Gedllı:pa~a Fenl 
ottul sokak No. 11 dt. Murad, Şehremını Me
lel:hatun mahalle.!~ Dlngtl sokak No. 13 te 
cevdet. 

KOKULU SABUN 
İstAnbul 44 üneü okul sınıf 5-A da Müj

gin, İ:;tanbul kız l~t-.slnden 210 Nimet. İs
tanbul Hayrlve llsesinden 633 Handan, İs· 
tanbul Dolr.ııı"!>ahçe Karaahalı sokak No. 6 da 
Vnhnb, İsf.ımbul 44 üncii okuldan 128 Sil -
hey lA.. 

IL 

AYNA 
(Son Posta hatıralı) r:ef· 

İ.st~nbıtl Eı-:\lr~l\n orta okulundan :ı ı·' 
zad, Is~an~u' Cn~ııloğlu orta okulU esitıdeıı 
de 1:.0 Mu."ısln, istanbul Hayriye us oJdJll 
231 Ncja1, İst:ınbul FnUh ıı ınci ilk ot 
20 All. 

KİTAB ,. dtı. 
Eskişehir Sakary~ Uk okulu sınıf 2:! .,.o 

103 Nalme, A!lk"rn İnönü flk okUlU st
11
4.13 t6 

tslPbes!.ndcn Halis, Malatya ııse sınıf u~· 
420 numnrnlt Muzaffer, Diyarbakır J{ :r.ter• 
culnrda ku;rumcu İlyas o~ıu İbrnhiıtl~erııtıl• 
s.ln Kurtıııu, okulu .sınır 3 te 168 r.-f. ırııller' 
Ar. kara Ga:zt It<;eı;t 3-D de 1105 r,oııı. ,_IS' o• 
Konya llsP. sı!lıf 3 t~ 562 CelAl. izrnlr tst~ll• 
cak Ahl~nlz .sokak No. 10 da şnırranicıı.t ~o. 
bul Taks':n Sırasl'~er Hocazade so .. ,,1 f· 
23 tc Me'hmPrl, İstanbul BeykOZ ~ıw
s-ıka~s. bayırı No. S4 te Sevlnı. 

RESİ1\ILİ ELIŞİ MODEıJ iY 
Rolu Ilo;e orta kısım S-D de 952 ~~ufll 

mit Ja!ldnrma komntanlı~ hesnb rnhtıberf 
Neşet oğlu Şebc.b, Konya ıstasyon Jl\U ~J 
memu:-u O:man o~lu Yaşar, Ankara lJO~ıı. 
f<ıhr1k:ı.3ı hesall memuru Cemll o~ıu J{ıtıııtı> 
Ödemiş Bel cd il t: caddesi No. 15 te ıtrt• 
M".nlsa Oa:ı:l okulu sınıf 5 te 120 JWI't(ıt1• 
Zile orta. okul sınır 2-B de 199 yunu.<. f{.-'11' 
serı P.skl postnne knrşısı No. 2 de Zl~· puı· 
~eri İstanbul c:ıdrlesi No. 47 de KirkO '13ıı!S' 
ce hükftm .. ~ sokak No. 24 te MfiJgA11

• t11\'l"e' 
Yf:'şll cad:le~ Aziz sokak No. ı de er~eJ 
Zl!e orta okul sınıf 2-B de Ali. Bur~a ,.ııııs.t\ 
llsesi su.ıf 4-F de 392 Suphl, tstanbıt 11 1.t' 
mektebi talebesinden Semra. Kırkı.s.re 
la caddesi N<'. 38 da Cellil Akgiln· 

KART ıııfllıı 
Afyon emniyet komlser muavin! olttıtd 11ıJ 

~lu İzzct, ic;tanbul Beyo~ıu 45 ınci oltlll t
15 

24 Ferda, İEtanbul Göztepe 5 ınci nb"r sO' 
namlde, fııtanbtıi Amavudk6Y Sekb3

16;n )~ 
kı\lr No. 24 ~ Rer.an, ZDe orta okU GS~dıit 
Tevfik, İ.!:tnnbul BP.ylerbeyi çııtnltC~ ~dd~ 
No. !iB de 8adlye. Borsa CUmhuriYe uJtl Jl' 

No. 296 d:ı Al' Batp, İzmit Akçakoea 1~ o~ n•f 5 te 1!9 Orh:ı.n, Edirne erkek 1 ve~~~ 
kıstm 1-A d?.. 40 Renan. İstanbul usslt of" 
42 Inci o\ul talPbeslnden 46 Ferlh2l· fstS.~'b'J' 
ta okul hlcbeslnden 339 Metmıed.it artt' lY 

9 ncı okuld!\n 188 Ayhan. TeJdrd~ul !C'~ 
kul sınıf 3-A 1a 911 Sedad. tsıant nbtıl • 
ta, er:ı::c~ l'se~lnden 268 Adnan. is ~:ılte• ı;:, 
navudk3y tfrlncl cadde No. 90 da ef fst161 I•kf'Slr ll!:e ~ınıf 4-A da 527 MOşertc;:e~!tt·cıc • 
bul 14 üncü okuldan 268 Necdet. nbıJ} ~ .. 
Ilk oku!u aımf 5 te 225 Necll. İs~ çtıııe1, ~azıçt ııscelndc:l 1pq Şehlm Kf"10 ;bıJl tf' tıJ 
köy 28 Ine! okuldım 58 Saadet, 5~dll1· Ql!;ıı. 
dRn>Ma ıı~estntfen 1590 Sabahıı. 1s tt ,, 
Kömfirpazarı fabrikalar kar.ıısı :·d, St~1ıı 
Gemlik Xnvah.tn mahallesi No. ·h~ ed s1 
h~t. Teklrr! .. ~ polis memuru ~e :ı s de 
KPmal As!ım, Çorlu orta okulu sı.n ,.... 
Avnl. ... ~ _. .... 
············································ lt oJ of 

(Scm POF.ta batıralı) ErJ kadını! Enıap Jolabı f)S;,rre 
Trabzon uc~ orta kısım sınıf 3-A da 88'7 kilerini Je Jü•ün. Her tr'e Atti~· 

ALBÜM 

Kem:ıleLt!n, Bl!PCilt Küplü Ilk okul sınıf 3 te " ha""' 
l'l9 Ce~det, İrtanbnl Ikinci Ilk okul sınır 5-A !(Öre ret;el rJe şaraplarını laJ' etJ

6 

dıı 640 KAmil, E.'!klııehlr H~nudiye Sötmen kiler;nJe reçel rJe ıurup 0 

s:)kak Nil. ıo da Hikmet Recan ~lu Vedad. hallalık girmez. ıııJ ~ 
İstAnbul KaragümrlHı: Kara.ta§ Melekhoca gtto1\o ıı 
caddesi No. 43 te Fehml. musaı ...... ıı. ı'~ 

BOYA KALEMİ Arttı~ .Af~ 
İzmir bölı;f' can•at okulu sınıf 4 te Xem:ıl ._ __________ _ 

Beyoğlu Vak1flar DirektöriUgü ilanlari 

Ada Parsel Akarat 

284 36 144 d~lelc~; 
Şahkulu mahallesinin eski Ester yeni Yörnk cıkrnazında 2 numaralı tt';bı 

Evkaf Kanununun 44 üncü maddesi mucibince kadastroca evka! narrı~1e '~' 
yapılmıştır. Bu gayri menkulde tAsarruf iddia f'denle:rin aleltlsul ınab 
Evkala ınüracaatları ilin olunur. (9035) 

SÜMERBANK 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarından: 

bO" 
Fabrikamız için lizım olan 6000 ton dolomitin Bartın suf" dıJJc 

gazmda Boğazköyü civanndan ihracı, deniz tarikile Zoıı,U·~şl~ 
veya Filyoaa nakli ve vagona talımili İ§i bir müteahhide 

1 ş1ı 
edilecektir. lctddilerin tafaila tı öğrenmek ve prtnaıneYi ~~., 
üzere 20.12.938 tarihinden evvel Karabük Bürosu Müdiii'lu 

muracaat etmeleri ilan olunur. 
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Çünkü ASPIRIN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve a~.a 

nlara karşı tesiri şaşmaz .bir il!ÇJ 

olduğunu isbat etmiştir. 

AS P i R i N in tesirinden emin olmak Için 

liitlen ffi markasına dikkal ediniz. ~ 

.. ~ 

İstanbul Jandarma satın alma komisyonundan 
~ . 
tkdarı Cinsi Tahmın bedeli İlk terninatı 

Lira Ku. Lira Ku. 
~ 
1 600 'l.;ç rnuhtP.lif boyda ambalaj sandığı 810 00 60 75 

- Cınsi, mikdarı, t11hmin bedeli vQ ilk teminatı yukarıda gösterilen eb'ad 
Ve cvsafı şartnamesinde yazılı (600) ambalaj sandığı 17/12/938 Cumartesi 
günü saat ll de İst&nbulda Gedikpaşadaki Jandaı'na satın alma komis-

2 Yonunca açık eksıltmc ile satın alınacaktır. 

- Şartname hergün adı geçen ko mis yon da görillebilir veya parasız aldırıla
a bilir. 

- 2490 sayılı kanun şeraıt;ni haiz Jsteklilerin ılk temmatlarile belli gün ve 
~tte komisyonda bulunmaları. c8727:. 

A ba kitab evi 
lt ller dılden kitab, gazete, mecmua, 
~t!ktE:b kitabiarının ve kırtasiyenin 
~·tıkara satış yeridi.r. l!ndervud ma-
ll:ıesinin acentasıdır. 

Gaz hakimi 

Dr. Murad Ra mi Ayd1n 
Taksim - Talimbane. Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa apt. 

Tel: 41553 

SON POSTA 

AÖARAN 
SACLARA 

KUMRAL ve SIYAH 
renkte sıhlıt saç boyalarıdır. 
INGILIZ KANZUl{ ECZANESI 
BEYOGLU - ffiTANBUL 

Doktor 

lbrahim Zatl Öget 
Belediye lcarşısında, Piyerlotl 
cııddesind3 21 nurnaradı h&rlUJI 
ugleden sonr.s bastalarıru kablll 

~c:::ii:Z:::Z:&m.. eel er. 

Sayfa l .. 

• 

nhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Yavpn tuzlasına getirilecek tatlı suyun tuzlaya isal~.;ı için 

§artnamesi mucibince satın alınacağı ve 19/X/938 tarihinde ihale edilecf'ği ilan 

edilen ve ebiitmeden kaldmlnn 25.000 metre inşaat tulünde 60 M/M kulrunda 
font ve listesinde müfredatı yazılı hususi aksaırıına aid şartnamede tadiHıt ya. 

pıl~Itmdan yeniden kapalı mrf usulile eMJltmeye konnıu§tur. 

n - Muhammen bedeli ıif Haydarpaşa 25000 lira ve muvakkat temiılatı 1875 
liradır. 

m - Eksiitme 4/1/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de Kabataş
ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Abm Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Muaddel prtnameler parasız olarak hergün İnhisarlar Umum !o-lüdtirlü
Jii Levazun ve Mübayaat Şubesile Ankara ve İzmir BaşmüdürlüiİÜnden alına
bilir. 

V - Eksittmeye iştirak etmek istiyen finnalann fiatsız teklif ve kataloklan .. 

nı ihale gününden 7 gün evveline kaaar İnhisarlnr Umum Müdürlü~ tuz fen 

§Ube.sine vermeleri ve teklifierinin kabulünü mutazammın vesika almaları lA· 
mndır. Bu vesikayı haiz olmıyanlar mü:ıakasaya iştirak edemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 nci maddede yazılı tuz 

ft>n ~besinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme parrı.sı 

makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan knpalı zarflarının 
eksiitme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu bas· 

kanlıima makbuz mukabilinde verilmesı lazımdır. (8499) 

~ 

Cinsi Mikdan Muhammen B. "7,5 te- Ek silt-
beherı tutan m inat me nin 
L. K. ı.. K. Lira Ku saati 

Mnhnr kurşunu 1500 kilo 3') - .... 480.- 36.- 14 
Araginal 400 litre ı. 50 600.- 45.- 14,30 

I - NUmunesi cvsafında 1500 kilo mühür kurşunu ile şartnarnesi mucibinee 
400 litre Araginal açık eksiitme usulü lle satın alınacaktır. 

II - Muharnmen bedellerilc muvakkat teminatları hizalannda gösterilmiştir. 
lU - Eksiitme 14/XJI/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü bizalarında yazılı 

saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım konıisyonunda )'!L'a 

pılacaktır. 

IV - Şartnarneler parıısız olarak hergün sözü geçen §Ubeden alınabileceği gi· 
bi nürnunelcr de görUlebilir. 

V - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenm.e 
paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8634) 

~ 

I - İdaremizin kutu fabrikasında halen mevcud olanlarla b!rlikte mayıs 939 
gayesine kadar birikeceii tahmin edilen 20,000 kılo düz kapak tahtası açık art
tırma usulile satılacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 3,66 kuruş hesabile 732 lira ve % 15 te. 
minatı 110.80 liradır. 

III - Arttırma 15/Xll/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 16 da Ka
batr.şta levazım ve mübaynat şubesinde müteşekkil satış komisyonunda yapı • 
lacaktır. 

IV - Nümuneler Cibalide kutu fabrikasında görülebilir. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminatlarile 

birlıkte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8664) 

~ 

1 - İdarernizin Paşabahçe fabrıkasında yaptırılacağı, 21/11/938 tarihinde ihale 
edıleceb'i ve bilAhare eksiitmeden kaldırılacağı ilan edilen betonanne döşeme • 
lerle, sair müteferrik işlerin şartnameleri tadil ed:ldiğinden yeniden kapalt zarf 
usulile eksiltıneye konulmuştur. 

II - Heyeti umumiyesinin keşif bPdeli 15,202 l:ra 40 ku~ ve muvnkkat temi
natı 1140,18 liradır. 

III - Eksiitme 26/12/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de Kaba
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname, keşif ve projeler 76 kuruş bedel mukabilinde inhisnrlar u-

murn müdürlüğü levazım ve mübayaat §Ubesile Ankara ve İzmir başmüdürlük
lerinden almabilir. 

V - Eksiltıneye i§tirak etmek istiyenlerin diplomalı yüksek mühendı:; veya 
yüksek mımar olmalı; olmadıkları takdirde aynJ evsafı haiz bir mütehnssı.s in
§3ntın sonuna kadar daimt olarak iş başında ~ulunduracaklarını noterlikten 
musaddak bir taahhüd kağıdı ıle temin etmeleri ve bundan başka asgari 10000 

liralık bu gibi in§aat yapmış olduklarına dıür f-ennt evrak ve vesaiki ıhale gü -
nünden sekiz gün evveline kadar İnhisarlnr urnum müdürlüğü inşaat ş-ubt>sine 
ibraz ederek ayrıca bir fcnnt ehliyet vesikası nlmaları lazırnchr. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşinci maddede yazılı 

inşaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve 9C 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu, ihtiva edecek olan kapalı zarflarm eksiltmc gü~ 
nU en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu başkanlığına 

makbuz mukabilinde verilmesi l~zımdır. c8928» 

SÜMER BA K 
Karabük Demir ve Çelik fabrikalarindan ; 

Fabrikamız için liizım olan 40,000 ton kireç ta§ınm lrmak -

Filyos hattı üzerinde Balıkısık istasyonu yakınından ibracı ve 

Balıkıaıkta vagona tahmili bir nıüteahhide ihale edilecektir. la
teklilerin tafailab öğrenmek ve ~nrlnameyi almak üzere 20.12.938 
taribinden evvel Karabük Bürosu Müdürlüğüne müracaat etme· 

Istanbul Jandarma Sahn alma Komisyonundan: 
Uç muhtelif boyda 600 nded ambalaj sandığı eksiitmesine dair SON POSrA 

gazetesinin 2 ve 7 BirincikAnun 938 tarihli nüslıalarında yazılı ilanlarda eksıltme 
günü sehven Pazartesi yazılmıştır. 17/B. Kfınun/1938 Curnartesiyc tesadüf etti· 
ğinden 600 aded ambalaj sandığına d&ir olan cksiltmenin 17/12/1938 Cumartesi 
saat ll de yapılaca~ı. 



Aile Saadeti, Sıhhatle Kaimdir. Sağlık En Büyük Zenginliktir. 

· Şu resimde gördüğünüz aile hep zevk, sıhhat ve neş'e içinde. Bu milyonlar değer saadetin esası nedir biliyor 
musunuz? .. Yemeklerden evvel seve seve içtikleri (FOSFARSOL) kan, kuvvet, ve iştiha §urubudur. Muhlerem • 
doktorlanmız;.n binlerce vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri bu yüksek tesirli D E V A kanı tazeleyip kuvvet-

FOSFARSOL 
FOSFARSOL 

lendirir, iştihayı arttırır, vücuda dinçlik ve çalı.şkanlık verir, 
muannid inkıbazlan geçirir, sinirleri tamarnile yatıştırır, uyku
suzluğu, fena d~ünceleri giderir. İnsanı tam manasile azirn ve 
irade sahibi eder. 

Kuvvet şurubu insan makinesine lazım olan bütün kalari 
ve enerjiyi verir, zekayı, hafızayı yükseltir, güneş gibi gird iği 
yuvalAra daima sıhhat ve saadet saçar. 

Sıhhat Vckale tinin resmi ruhsatını haizdir. Her cn;anede bulunur. 
·• . ' :. . . . .. ... . -.. . ·"',~ --.: . ' 
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NEVRALJI 
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NEZLE - KlRlKLlK 
BAŞ ve DIŞ AGRILARI 

Soğuk algınlıkları- Kırgınlık ve bütün ağnlara karşı 

E ç 

İstanbul Is Bankası Karşısında 
·-

Bu defa da i ki büyük ikramiyeyi vermekle gene birinci of muştur. 
. 3631 numaralı bilet sahibi İzmirde Bayan Vida Bahar 45,00 lira kazan

mıştır, 21762 numaralı bilet sahibi Cihangirde Bav Kazım 
15,000 lira kazanmıştır. 

Y1lbaş1 biletlerini uğurlu gişemden alanlar daima 
talihlidir. Taşr;ı siparişleri sür'atle gönderilir. 

Memlekette 11ğzımn tac!ım biJen herkes 

HACI BEKIR Müessesesinin müşterisidir. 

Erıısalı arfi<'I ıd ı <· ı gCız Jl ve şı !\ 

MobHyalır sutun 

(ESKl HAYI>f;N ı Yeni 

BAKER Mağazaları 

Birincfklnua tJ 

KIŞ GELIYOR ••• 
Ufak bir Utlitme baftnıZa bUyük bir hastalık çıkarabilir. 

Bunun için derhal bir 

ÜşUtmUtt~ ... 
Bir 

Selalla 
aldı 

bir ~eyi kalmadı 

, 
Uykusuz uk -
Sinir ağ ılan .. 
Asabi öksü
rükler - Bay· 

gı ı k 

iYi EDER 
TA1ll B .. R 
UYKU 
TEMiN EDER 

ROMATIZMA 
LUMBAGO 
SİVATlK 

En çabuk 
ve en emin 
bir surette 

tedavi eder. 

-

, 

AliDIZ 

L. U 
• 
1 

Ziyaret ed niz. SALON, YEMEK ve 
Y A'I'AK Ul>ASJ htkımlıtrıııın zen· 
gin çeşid.eri her yerden iyi şartlar 
ve ucu.l fuıtlari.n bulursunuz. 

Dr. Bes&m Ruşen Son Posta Matbaası &~ 
Cerrahpaşa Hıtstanesi Dahili e Neşrıyat Müdürü: Selim RagıP 

Merkezi: Bahçekapt, Şubeleri: Beyoölu, Kara köy, Kadtköy Mntehassı<>ı Çıır,ıl,npı 1raınvuy SAHİPLERİ: S. Ragıp EME~J{J)c.il/1 
Dllrnk. Aluııı Ap. A. Ekrem US ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~='• 

Be4i de yedi ayitic dotmuşlar ve aag-dırlar. fakat 

ırayet narin ve :ıayıftırlar. Bu kadar nazik ve ince 

cildierine nuıl itina etmeli? Hangi aabunla yıkamalı? 

Mütehaaaıalar diyor ki : S.ıf zeytin yatı ve yalnız 

Palmolivo aabunu kullanmala. 

Çünki, Palmorive'in terkibinde zeytin ya2J vardır. 

Hiçbir hayvan yatı ve aun'i boya yoktur. Bunun için

dir lci Palmolive'in yatlı köpü~ yumuşatıcı ve mini 

ınioilerin cildi için pyet faydalıdır. Sizin ve çocuk· 

lannazın gilzellifi için Palmolive'i kullanınız. 


