
''Bögle bir millet her kime ve hangi 
·stikame e olurs olsun 
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Reisicümhurun 
teşekkürleri 

Ankara, 18 (A.A.) - Riyaseti • 
cümhur Umumi kiıtibliğinden: 

Dokuzuncu ulusal ekonomi ve ar· 
tırn1a haftası rnünasebetile Reisi • 
cümhur İsme•. İnönü yurdun her ta· 
rafında bulunan vatandaşlardan ve 

(Devamı l l inci sayfada) 
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itler yen· ene 

Londra J 8 (A.A.) - cSunday Dis· 
patch» gazetec;i büyük başlıklarla Hit
ler'in yeni SE'ne için bir sürpriz hazır-

Mussolini hctka hiıab ederken 'Jadığını yazıyor(Devamı 11 inci sayfadıc 
Y:, a ••••••• ••••• • •• • •••••••••• •••••••••••• ••••••••••••••••••• • •••• 

~ <ıtıs 18 {Hususi) _ Sinyor Mussclini- ınutuk b11rada büyük akisler uyandır • '~J·G MAÇLAR/ 
bugün Sardunya adasında söylediği mıştır. (Devamı 11 inci sayfada) 4 
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l\1eb'usan meclisi 2 ınilyar 674 milyon franga baliğ 
olan bahriye ve 5 milyar 800 milyon franga varan 

harbiye b ütcelerini kabul etti 
btans 18 - Matin gazetesinin istih· Preydenberg'n teknüde sevki üzerine 
1 ~Ula nazaran nn9. vatanda müstem • ilga edilmiştir. Buna mukabil şark hu-
~etleri kumandanlığı General (Devamı ll inci sayfada) 
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aş ası ara e e ı ı 

Kanunusanide imza edilecek olan anlaşma 
hakk nda Menemencioğlunun beyana 1 

~~~ra 113 (Hususi) - B ir müddet • 
~tn .1 Ankarada cereyan eden T ürk
l'eıee:ıkn:ı ticaret anlaşması müzake .. 
~azı~ lllusbet bir surette neticelenmi.ş, 
tSi, ~an~~ proje bugün Türk heyeti re· 
tt~ arıcıy\~ Umumi Katibi Nurnan 

lllıı~eınL'llcioğlunun evinde, tarafeyn 
ı- f ahhasıarı arasında saat 11 ,5 ta pa-

e ~dilrnic:;t'r M •. 
t ı;neınencio ·ı u anlaşma hakkında 

nu t a 'm~« istiven Anadolu Ajan· 
şu be\,m tta , lunmuştur: 

~::n ka B " rle~ık hük(unetlerile 
~rı .. irt • r-nb ri bu itilatı müzakere 

1
" k:du_k. Ru"un parafe ettik. Bu mı:

~ık P 
1 hukurnc-ı tarafından tasvib edil

~ 1~ sor.rn ve ancak kanunusani için-
'~'n editecekbr. 

fDf'tıamı ll incı sayfada) Nurnan Mencmcncioğlu 

'Galatasaray - Süleymaniye maçından 
heyecanlı bir saflıa 

(Yaf'mura ve sof'uğa raı;men lig maçları 
diin üç rnuhtclif :ı:ahada d evam e tti. Bu 
m!lçbrın resim ve tafslliitını 9 nci sayfanuz-

!!·~ .. ~!!!~.~~!:~!!! !: ~ ...................................... . 

Yarın başhyoruz 
Aş klar 
Yolunun 
Yolcula .1 

Büyükadanın romanı 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
Adanın baş J öndürücü hava
sı içinde geçen bir yaztrı ve 
bir aşkın hikayesi... A~k r• 
ihtiras rüzgarları içinde bit 

b:r cemiyetin resmic:cçidi. 

Senenin en güzel 
edebi romanı 

ar1n başhyoruz 

Bugün 16 sayfa j 

• 
şer re ce 

Milli Şef Üniversitede eksiklerin tamamlanması içiı 
mümkün olan herşeyin yapılacağını vad buyurdulaı 
Bir haftadanberi Ankarada i:mlunnn j pıı::r.ıı--...,~-,.,....,..~~9"1'!1!!!"""'"'"" 

Üniversite Rektörü Cernil Bilsel §ehr. • 
mize dönmüştür. 

Ankarad2n harekctiruien evvel S~.fln 

Reisicümhurumuz tarafından kabul cdı -
lc?n Hektör gazeteınize §U beyanatta bu
lunmuştur: 

- Reis1cümhur İsmet İnönü beni Kül
tür Bakanı Saffet Arıkanla beraber knbul 
buyurdular. Kendilerine İstanbul Univer
sitesinin tebriklerini ve tazimlerini Ar • 
zettim. Çok duygulandılar. Teşekk5rle -
rlııin ve sevgilerinin ulaştırılınasına be
nı nıcmur buyurdular. 

Hükümetin başında Cümhuriyetin il -
me dayandığını ilan etmiş olan Büyük 
İnönünün kendi elile kurulmuş olan lt -
niversitemizin nasıl çalıştığı, kuruluşun

dımberi ne kadar inkişaf ettiğini, ne gı -
bi cksikler; bulunduğunu da arzettim 

Üniversitenin çalışmalarını ve inki~n
fını en yakın bir ilgi ve güven ile takıb 
cttiklerıni beyan buyurdular. Eksıklerin 
tamamlanması için mümkün olan her şe 

(Devamı 11 inci sayfada) llnitıersite Rektörü Cemil Bllsel 

ce 
rtırma haftas1n1n son günü münasebetile ik 1sad 
Vekili radyoda mühim bir hitabede bu:undu 

"Tasarruf hesablan yekununun her yıl kaydettiğ· 
artışlarda istikbalimizin teminah müjdesini buluyoruz, 

Di:n Dokuzuncu Yerli Mallar ve n:tır- ra!ından mühim bir konferans vcrllmı-ı 
ma haftasının son .günü idi. Bu münase - tir. Ş kır Kesebir konferansında de 
bctle dün akşam saat 19,35 de Ankara rad rr..iştır ki: 
yosunda İktısad Vekili Şakir Kesebir ta-l (Devamı 11 inci sayfada) 

e 
Kar tipisinden Çanakkale boğazında bir vapur 
- karaya ·oturdu, beklenen ap url ar gelmediler 
Karadenize sefer yapacak vapurlar fırtına yüzünden 
yollarına devam edemiyerek Büyükclerede demiriediler 

Ankaradu mev simin Wc kan 

Birkaç gündenberi fırtınalı ve yağışlı ı ra\: şiddet kesbetmiş, sühunet 2 deı ....... 
giden havalar dün biraz daha soğuya- ( Deunmı 11 ınci sayfada) 
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Milli Müdafaanın 
/çtimai tarafı 

- Yazan: Muhittin Birgen 

rı===\\ ünyanın yeni bir mı.icadeley~ 

lb:::V doğru gittığini gösteren ali!m~t

lcr ne kadar çoksa, milletler arasmda 
makul b r anlaşma ve medeniyet içi.n hu
zur ve refah teminine doğru çal~nn ii -
mıll r dE' o kadar az görimüyor. Fer şe
yi bır tarafa bıraksak, muhtelıf devlet -
1 t"ln yenı sene harb bütcelcri ıçin h:ıZJr
ı d ki. n h sablar hakkında bir vakıc -
t nb r ııeşrE.'dilen hab~rler zıhinlt-re 

d "t VC'rtneğe kM dur. Türkıyenin hiı -
tun butr<' min ıki ve hatta üç nıislın! 
~· lnız mılli müdafaa tahsisatı olarak n
yır n m mlcketl<'rın sayısı az değildir. 
Şu h loc, her millet için milli müJafa:ı 

me elesi en mühim bir hayat dav;ıı:;ı olu
yc:ır ve her şeyden evvel bu ciheti dü • 
şünmek, her millet ve hatta ner milli 
ferd için günlük bir vazife şeklini alıyor. 

Bu <.ırada. Türkıye ,gibi coğrafi vaz;yeti 
it barıle b.r kısım dünya yolları üzerin -
de bır köprü, ve b'r kısım milletle" ara
sında bır ıttisal unsuru olan memleket • 
ler ıçin ın ili müdofaa kaygusunu11. e • 
hl'mmıyetı elbet daha büyüktür. Bu ha -
kikatı da, yukardaki mülahazalara ay -
rıca ılave etmemiz lazım. 

* Zamanımııda milletierin müdafaa vn -
sıta!.arı yalnız silühtan ibaret dl!ğıl~ir. 

Onun kadar ve belkı de ondan daha kuv
vcUı ol r k millt mürlafanda rol sahibi 
unsurlar ve arnıller vardır. 

Bu arnıllerin bır tancsınden çoktanbe -
ri bahs dı d ği için onu pek iyı 'b lıyo • 
ruz. !ldı adi müdafaa. Her millet, kcn -
d s ne ını.ik mmel t kılatlı bır ord 1 vü
cudc getirmeğe mecbur oldu ,u knd ır 
ınukernmel leşkılatlı bır lktısad makınc

Il tes s r. de muht çdır. Bunu yc1uma -
cjı mı n ull .ka mağiCıp olacaktır. 

Fakat, ın m mudafaa bahsinde sılah ı 
kadar, :ktısad kadar mühim bac:ka bir 
unsur vard r ki bunu biz henüz biitün 1 
kuvvetile ölçmüş ve tanımış değ Uz. Bu 
unsur öa f>udur: Bir milli camia içınde yaı\ 
nı • m l1i bir heyecandan ilham alın bir 
vatan E'ver l k değil. belki de bu mılJi cst
~anın but..ın temellerini teşkil eıien iç· 
tımai .n tl e esclerde sa V lam bır pavhinr
lık hak m olmak lazımdır. 

Heyecan halindeki vatnnseverlık, bü • 
tün heyecanlar gibi, çabuk parlayan, ;n
f•lak dakikasında çok iş yapan, fpk.ııt, 

infılakın kudreti geçtiği zaman yavaş ya
vaş sone-bılen bir şeydır. Halbuki. bir r,.e.l 
mJy('rn {emellerinde yaşayan mukıwe -ı 
met kuvveti böyle değildir. Bu kuvvet, 
m llf:'ti her zaman heyecan halinde tu • 
tar. Başka b r iftıde ile şunu söyliyf'yim: 
Efs ne ruhu, kahramanlık heyecanı yu
kan ve yüksek bir duygudur. Bu, her ce 
mıyette, ve her millette, kendisını za -
man zaman göst('rir. Fakat, içtimai te • 
mell n s, 'am kurulmuş olan b ' r cPmi
y€'t ı~ rıd k ruh kuvv<'ti, o cemıyet i~~ 
d ma he-. can kaynaP,l olur. 

* 
Bıraz d .. ha izah edeyim: Vatan sevgı-

sı, sade göniillere göklerin ilham Ptliği 

ilahi bir duygudan ibaret değildir. Bu 
ta,.zdnki duvgular, yukardan ilham gel
mro ği zam n, büs'IXitün çürümesl" bile 
uykuya dal hıl r. Vatan sevgisi, yerdE:n. 
vatanın t ~ından, toprağından, bava~ın

dan ve nihayet ferd ile cemiyet ve va • 

tan arasınd-ıki münase-betlerden çıktı ğı 
zamandır ki kuvvetli olur ve gönüllerde 
her zamrn heyecan uyandırır. !şte, bu _ 
günkü milletler için bu tarzda bir va • 
tan sevg'si her vakitten zivade liiz.lT'dır. 

Mesel!\, c'han harbinde Rusyayı vık~ıı 
kuvvet, sade Alman ordulan de~ılıiı. o 
gcnfş memJ ket. vaktıle daha büyük n~ _ 

keri fstilôl ra göğüs vermic;ti. Cihan har
binde bunu y pamadıysa bunun sebt>bi 
Çadık Rı· vasının içtimai temellerinı~ 
çiırümfi buıu m id. Ko oca Çin kıt 

nkü y k I ını da ayni sı>lıeb-
r rr: z..rndır. İlk Yunanıstan ve 

büyük R vı Y ka kuvvetler de bun-
lardan ib rPtti. 

* Ş'md· i ·n daha konkret if desine ge • 
lı>lim: 

Dir cer ·yetin ve b'r milli cami<ının 
s.:~lam bir temel üzerıne oturması ve va
•~ d everlı- öuvgu ... unun daimi bir h eye _ 

' kavn. ~ndan kuvvet alması ıçin blı· 
kaç eart ı.:nmdır. Bunlar da şunlıll'dır: 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

SON POSTA 

Makale: s Önüne geçilmeyen hasta:zk .. 

İnsanı insanlıktan çıkaran başlıca kusurlardan bahaeder
ken: 

İçki ıptilası nnsıl hir tek kadehle başlarsa, sefahetın mu
knddcmesinde nasıl masum bir eğlence görülürse, kumarın 
ilk adımında da basit bır talih oyununa tesadüf edılir. Bu, 
evvela adı b' le mcvcud clınıyan adi bir kağıd, bir zar. bir 
bilya oyunudur, fakat Hğıd, zDr ve bilya çok geçmeden po
ker, bakara v~ya rulet baline gelir ve öyle bir iptilll halını 
alır ki artık önüne geçilmeFı mümkün değildir. Polist.e, nıah
kemede ve mezar ta~ında nihayet bulur. Talih oyununa baş
lamamak her znman için msanın elindedir. Fakat başlaclık
t:ın sonra önüne gcçebılecek kuvvet henüz icad edilrrıerr.ış

tir. 

- İçki, sefahet, kumar, diyE' sayılır, ve bu üç kusur 'Jirer 
hacalet damgası olmakta yekd yerine müsavi görülür. Haki
katte aralarında buyük farklar vardır. 

İçki gerçekten fenadır, insanı ölüme kadar sürükhyebılir, 
fakat azılı ayyaşların arasında vazgeçenler de görülmüştür, 
nitekim ev bark sahibi olduktan sonra model hayat yaşıyan 
eski sefıhleri de tanırız, fakat kumar için ayni şey söylE'r.e
mez, başlangıç tarıhini bıliriz, hitam tarihini ancak öliım 

kaydeder. 

l aşındaıı b ·r l:oı·a 
Soğuk su dökülecek 
Olan Siy&mlı (iPlin 

Bu genç kız 22 yaşındadır. Siyamlı -
dır. Yakında eski Siyam Kralının evlAd-

lığı ile cvlenecektir. Eski Brehmen a -
dE'tlerine uyularak ta dü~n günii, bn • 
şından bir kova soğuk su dökülE>ccıktir. 

Gelinierin başından su dökmek. enikah

ta saadeb manasını ifade edermış! 

Danzigde ilk defa iki 
kadın idam edildi 

Danzigde iki kadın. muhtelif cinayet 

Fuçlarından dolayı başlan balta ıle kesi
lerek ıdam olunmuşlardır. Şimdiye ka-

dar Danzıgde bir kadının idam edildıği 

görülmemi~ti. 

i Ao••••••""""'""''"'"" .. "''"''"'"'''""'"'"'""'''''• .. 

ıf Ler ·• ir fı!{ra ' 
ı~ Peyniri kavanozundan 

ı::=.~ yalayan 
B'r mediste hasis bir adamdan beth

scdiyorla1 dı. Hasis adamı iyi tam yan· 
la rdan bı ri: 

- O ı.•e•.nıiri kat•anozundan ııalnı;mı 
cinsh.deııdır. 

Dedı, fakat bunu söyler söylemcz 
tam 1'arftsında oturanla gözgôze gel
diler. Kar§tStnda oturan cUı ha.<rıSligile 
me§hurdu. Pot kırdığını farke tti. 'l'c-

- vıte kalktı: Hasis adama bakarak: 

f: 

- Gcrçı sizin için de muktesıd det"-
lcr amma, nihayet onun gibi değilsi-
1ıizdir. 

Hasis adam cevab verdi: 
-- Tabii değilim, hiçbir zaman pey

niri kavanorundan 11alamam. Çünkü 
11a1ana yalana nihayet kavanoz da in
celir, erir! 

. . . . . . . . 
'-. ...................................................... .J 
Kedi yerine 
Aslan b~sleyen hız 

Eski Çekoslovakyanın en güzel kızı, 

Mile Reymenova şimdi Londrada buhm
maktadır. Genç kız. kedi köpek bt!sliye
ce~ine iri bir aslan beslemektedir. Hny-

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER 

13 yaşındaki 
Krala karşı 
Suihasd teşebbiisü 

Tahta geÇ'11lclt üzere mektebten alı· 

nar!, memleketine dönerken de yolda 
k('r.disine suikasd yapılacağı anlaşılan 
Siyamın on üç yaşındaki çocuk kralı, 
Ananda, izci elbisesile, Bobgkok'ta mil 
li stadyernda kız atletlerinin geçid res· 
minde bulunmuştur. 

vanlar kralı da salıibesine pek mutıclır. 
Onun peşinden aynlmaz. Genç kızı gölge 
gibi takib eder. 

INANMAl 
Bir meslektaşımız st!nelerdenberi tahayyül etmekte ol':t:ı

ğumuz büyük turıstik otomobil yollarının nihayet başanldı
~ın ı farzetmiş, yazdığı bir yazıdn: 

- AHi, iıla! .. Asfalt ı3zPrinde kayacağız. Her ndırnda b!r 
torihi hadise geçen bu maceralı topraklan dolaşacağız, öt2-
de bcrıde tarihi harabelere de .rnstlıyacağız.. fakat nereye 
gidıyoruz? Işte <>zeli bir mescle: Nerede ,geceliyeceğiz, hatta 

öğle yerne~imizi nerede yiyeceğiz, diyor. 

raf kapalıydı. Küçükçekmece, Büyükçekmece derken uzarı
dıkça uzandık, deniz kenarında bir lokanta arıyorduk. Uzun
ca bir seyahatten sonra sıcak. temiz bir yer peşindPydit, 
köyleri loknntasız, küçük şehirleri de denize sırt dönmiiş va
zıyette bulduk, deniz kenannda nasibimiz yokmuş, bira1. da 
karaya dönelim. dedik. Yol bız1 evvelfı Çorluya, sonra Llile
burgaza götiirdü. Öğle yemeğini sahanda pişmiş ikişer yu
murta halinde temiz, faknt kimsesiz. sokak içi bir lokantada 
yedik. 

Geceye doğru İstanbula dönmüştük, sıcak bir odaya ka
vuşunca gündüz okuyamadığırnız gazetelere bir göz ııtır.ak 
istedık. Gözümüze mcslekta~ımızın az evvel nakletti~m sa
tırlan ilıŞti ve asfalt yolun bugimkü vaziyette iktısadi hayat 
için çok faydalı olmakla beraber turizm cereyanlannı uyan
dırmaya yeti§mediğine inandık. fakat ey okuyucu sen: 

* Dün Pazardı, biraz öır.lenmey~ düşünürken sabahleyin er-
ke~den bir arkadaş küçük c~omobiline binmiş, geldi: 

- Yağmur, so~uk, ~oelki de kr.rlıyacak bir havada bt" kır 
gezintisi, deniz kenarında bir öğle yeme~i hoşuna gitme., mı? 
dedi. Teklif cazibdi, çıktık. Evvela Floryadan geçtik. Her ta-

iSTER IN AN, ISTER INANMAl 

Birincikanun 19 

Sözün Kısa sı 

Azizlik 

E. Tıılu 

~ zizlik, oldum olası hoşlandı .. 
~ ~ım, .zevk duyduğum bir şeY'" 

d!r. Ancak, ho~a gı.decek azizliğ 'n de ~:ır.o 
tı, şurtu vardır. Evvela nezih olmalı, sa'" 
n•yC'n kimr:enin zararını mucib, haysiyC'" 
tini kırıcı mahiyette olmamalıdır. 

Eskiden. nzizlik sevenler çoktu. Gali• 
ha, harbc1en önceki hayatın kolaylığı. b3'" 
si!l ğ;, gönü11erin o zamanki ternlılı~ı, 
insanlara czizlik dÜ!':Ünecek ve azizlik e· 
dip tc bol bol, doya doya gülecek vakit 
ve f1rsat bırakıyordu. 

Herhalde, !renklerin cp:nce sans rire' 
dedikleri - ciddiyeti elden koroayan • eS• 
ziz• ler zümresinin son yıllarda gitlikÇ8 

azaldığını görmekle esef ediyordum. :l\1~ 
ğer. o çeşi.d kimseler hala varmış. Geçen 
gün clime geçen, epeyce ciddi bir ınec• 
rımada, şahsan pek sevdiğim ve ilınin8 

ve olgunluğuna karşı saygı besiedi~iJX14 
mektcb arkadaşım Sedad Zeki Örsün btJ 
knbildcn bir azizliğine rastlad\m; hatıt" 
hdıkça gülüyorum. 

Azizliğin, demin zikretmeyi unutttı .. 
ğum üçüncü bir §artı da, ona maruz ıta• 
lan! ann· jşi ei d di telakki edip, tt. biri amf• 
yar..esi1e faka basmalarıdır Sedadın, şilll'" 
di arzedeceğim azizliğinde bu şs.rt ta bl• 
sıl olmuştur. 

İşte, ben~ de, sair okuyanlaa da, sotı' 
suz bir kahkaba krizine düçar eden nziz· 
lik! Dikkatle dinleyin: 

cl938 Ankarası. - Yeni Ankaranın 
manzar<ısı. ki oraya ahiren avde: ettı.Ol
epeyce bÜren bir gaybub~tten sonra. rtı• 
humda uynndırdı bu şehrin ilk gördl• 
ğümde bende hfısıl ettiği tesirin hatır:ı• 
sını, fevkalade keskin ve plastik bir ba• 
ya1ct halinde, bir nevi miraj kuvvetiJe .. • 

c .. Bu oldu ruhumda ilk defa canlandı
ran bir iıad:se muazzam teşebbüsiinü ır
kınun .. ve ırktaş muasırlarımın ki çaıışı• 
yorlardı. atr~li ve dahi bir inkılfıbcınııı 
irşad ve ~ ı t:'tile bu yorgun dıyarın tA 
göbeğindL kurmak yolunda mo:lcrn tele• 
niğ!n bir kalcsini..• 

Şimdi, karilerim, siz de beni, hfı;.... a• 
lay ediyorum, azizlik ediyorum sıuıırSl'" 
nız, değil mi? Valiahi değil~ Ben bu sa'" 

tırları Yücel mecmuasının İlkkanun 918 

tarihli sayısının 199 uncu sayfasındııJl 
harfiyen iktibas ediyorum. 

Bu garib edebiyat (!) ın başında şöY18 
hülnsa edilebilen bir de muknddeme ,a'f" 

dır: cOsınanlı nahvi, türkçenir ba~ırı' 
medrese sarığı gibi bir beladır .. o.nun )~: 
~nden Türk edebiyatı neslrdc. son ': 
!ara kadar hiçbir şöhret vcı.:omemic;tı; 
Rımdi nahvimizi, nümunesi yuktirıda g 
ı.ilen mantıki (!) kalıblara dökF.rek .ııııı: 
nayı, anlaşılır - Allah için! • b 'r hale }cO" 

yarsak, bu eksiğimizi telafi ederiı!~ 
Sedad Zekj Örsü tanıdığım ıçin, onıı!l 

bu çoluk çocuğa azizlik ettiğine, ~mlaı1t1 
da kemali safiyetıc bu tuza~n di.ıştük!e
rlne hemen hemen inanç getiriyofll~ 
Yoksa. - haydi ben de yeni nahvc go 
söyliyeyim ·_o sözler ki yazılmıştıt' :ıık:~ 
rıda yeni Titrk nahvine olsun ıçın orJl , 
ve hanjya benzerler çok deli saçması.Jl. 
ki dinler hergün Bakırköydeki gnrdiY11Jl 
lar. telakki edilseler ciddi, gülerter btl"; 
1ara yedi iklim dört köşenin en ~}ılle 
adıımları! 

İlahi Se(iad Örs! İlahilerle güveY gir~' 
sin, e ıni?. 

-··············=········································· 
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A e a n 
··y··k ı 

-----------------------
Atiantik denizinde yapılacak manevralara 140 harb 

gemisi ve 600 tayyare iştirak edecek 
Va§tngton 18 (A.A.) - Bahriye neza- 1 ralan yapacaktır. Bu manevralar donan· 

t eti tarafından bildirildiğine göre 140 manın kısmı küllisi P anama kanalından 
lıarb gemisile 600 deniz harb tayyarE'.s; Atıantik deniz:ne geçer geçmez başlıya
Pek yakında yapılacak olan deniz ma - c.ıktır. Manevralar sahası K üçük Anhl 
nevralarına iştirak edecektir. erialarının şarkı ile K uvatrün cenubu -
Beş senedenberi Atiantik denizinde ilk' dttr. Manevralar Haziran ayına Kadar de 

de(n olarakdır ki, Amerika d t niz manev-I vam edecektir. 

Fra k mütareke istemiyor ve nihai 
arar sil8hlanndır, diyor 

Papa veya Amerikan devletleri tarafından yapılacak 
her hangi bir tavassuta red cevabı verilecek 

Burgos 18 (AA.) - İspanyol dahili ı miş d~ğildir. Ne mütıl(eke ne de he: • 
Btılh kornıtf.'sinin Papaya ve Limada top hnngı mütavassıt sureti hal mevzuu ba
lanınış bulunan Amerikan devletleri kon hıs olamaz. Nihai karar silahlarındır. E
fcıansına müracaat ederek Noel dolayı -
Sile bir ayl k bir mütareke akdini teklif &er Papa veya Amerikan devletleri bu 
C!trnelerıni ısfyeceğine dair olan haber _ t~klifı tahakkuk ettirrnek için tavassut -
leı· burruk. lıayretle karşılanmıştıı· Çi.ın- ta ·)ulunrnı:.k isterlerse kendilerine nazi
k:ı, l•'rankonun vaziyeti kat'iyen değış - k:.ne red cevabı verilecektir. 

"(ugoslavyada 
lntihabatdan 
Sonra vaziget 
'Belgrad 18 (AA.) - Avala Ajansı 

b ldiriyor: 
Vreme gazetesi, cintıhabattan son -

R omanyadan 
150 bin Yahudi 
ıkarılacak 

Bukre~ 18 (A.A.) - Rumen mııkı.m • 
brı buyük harbten sonra Rom~myada 
yerleşen Ynhudilerin muhacereti hatt -

ta başlı~ı aıtında yazdığı bir makale· kında hükCımet tarafından tanzim e3ilen 
elf\ diyor ki: projenin tntbikme geçmek üzere Hnm·m

yadakı Yahudi cemaatlerile müzakı.>reye 
g•rışrruşlerdir. Bu projeye göre üç s~>nc i· 

Başhen demokrasi mem~eketlerınde 
0urlamentodA nisbi bir ekserivet hü -
k··-n 1 idare için kaf. gcl'r. Bınaena -
1 • h. Yu o~laV) ada da Stoyad·novıç r ııdc 151).000 Yahud nin mernleketı tPr • 
h ketm<> ı liızırn gelmektedir. Söylend;~i -
ıkumC't'nin kızandı V ı de>ğil, öyle n is-

b·. fakat mutlak ek~eriyet k nd ine Pe göre bu muhaceret için Rumcn ma • 
tr ·ınlc'·ctı id&re imkimını temin eyle - ramları Yahüdi teşekküllerine lÔ.ZI'l' ge
lh-.ktdir. len nakdi muavenetlerde bulunacRktHr .. 

ı ı ilkkanun ın•ihrbatile Yu o,\wya dır. 
rr·a<'tı Maçek'in federa1 hükfıme :-:is· 
t ni c: i\ ase:ı \'(' nna va anın tadi!i te
~"bbu ı c·· P lC'"I-ı rı d · r~\ 'E' rm i~ • Ar· 

Uoınanyanın tek partisi 

l . ... 
~. ikı tMaf aracında bir an1a1ma te -

Biıkreş 18 (A.A.) - eMiili Rcnes::ı 1;) 

c phesiıt ismini alan Roırtanyanır tek 
p"rtı . dün ilk defa olarak toplanmı~tır. 

ın·ninın mü'lll::ün o!up cı:imadıP. nı a -
t t b 1 h d' P ıı tı ı ı zı. nınames'nin tanzimi için d-:>:-t 
1
_ ını iliriz. Biz öy e la min e ıyoruz 

"'. Maçek ve taraftarları bu memleke· az d n rnı.irekkE'b bir komisyon te~,.h • 
t· hiç de(i-ils<> kendi doğdukları toprak h--ül Nmiştır. Gelecek hafta aza kay•l na 
t~ak itibarile scvmektedir. B.naena· b:ı lanacak ,.e bütün Romanyada prl1pa
.~,·h , şerefli bir suretı hal ara~tırmak ganda toplcmtıları tertib edilecektir. n.). 
ltı-ıkanlan mevcuddur. la~an b"r ~yiaya göre Kral Karol btı par 
Ç - tırin iahri riyasetini deruhte ede~<>k ve 

ek~slovakyada ~ntihabatl dnhiliye nazırı Calinesco partinın umu -
Bratı.ı:;lav 18 ( A.A.) - Ilk Slovakya mi .-ı:at.ibliğıne tayin edilecektir. 

~eb'usan meclic::i intihabatı bugün hfi· 1\" • ta .1-
•t es· 1 lk · t'h b ıncarıs nuu 
t • ızce yapılmı~tır. fa ın ın ı a a-
} •Ştirak ni ·bcti fevkalade mühimdir. Budapeı;t( 18 (A.A.) - Dun ılle defa 
hlaik, her tnrnft<l başta mızıka oldu~ olarak Budapcştenin bazı mağazaJaı·ııun 
alde kütle halinde intihab dairelerine vitrinlcr nde halka müessese sahibin;n 

g:~erek hep hükumet lehinde rey ver- iiri olduğunu bildiren le\'halar kond•ığıı 
trı.~tir. görülmüştür. 

~ ~~~~~====~~==~~==~======~=== r ra ' "yet ongresil 

" 

4~kara Parti vılayet kongresının mesaisinı oıtfrdıgini ve azatar şerefine 
q~~len z_iyafet te Ba~vekil Ave Vekiller~ bulunduk.lannı yazmıştı!k. .. Yukarı -
gö resım, Başvekıl Celal Bayan zıyafet esnasında azalarla gorüsürken 

stenııck t edir. • 

SON POSTA 

Lahler Çekierin takib 
ett:kleri siyaseti 

şiddetle tenkid ediyorlar 
Leh ve Çek Cürnhurreisleri 

yakında buluşuyorlar 

Budapeşte 18 (AA.) - cEsti Ujsag• 
gazetesinin ôğrendığine göre Çek devle
tinin yeni reisi Hacha, Noel yortusu es -
nasında Tatra romtakasında Polor.ya 
Cümhurrei~i Moscicki lle buluşacaktıı. 
Varşova 18 (AA.) - cPat ajansı bil • 

diliyor:• 
Yarı :resmi cİnformation Politique l'o· 

lonai:;e. gazetesi diyor ki: 

cAlman aleyhtaı-lığı siyaseti ifla-> et -
tiktcn sonra bazı Çek mahfclleri yen· ha 
yaliere kapıJnuşlardır. Bu mahfeller bu 
sefer de Çekoslovakyayı, Sovyetler B';
ligınin, Romanyanın, Polonyanın, Maca
risıanın ve Şimali Slovakyanın zarıırın:ı 
olarak bir Ukranya devleti vücude ge -
tirilmesine rnüsaid bir merkez naline ge 
tiı-mek istemektedirler. Çekoslovakya sı
yasctinin tf.kib edeceği yoldan meı;'u~ o
lar. cievJet .-damlarının btı gibi temayül
lerio devletı nereye sürükliyeceğinı dü -
§Unrnelcri lazırndır. Çek milleti başına 

g0len felaketten sonra hakikatlerı :Yav -
radığını ı•österm!ştir. 

Polonye efkarı umumiyesi ise bu dPv
letm işlerinin yolunda .gitmesini arlu et
nıektedir.:ıo 

3 bin Alman ailesi 
italyantn Sornalide 
terkettiği toprağa 

yerleştiler 
Londı a 18 (A.A.) - cReynole Ncws• 

gdZ€te~•nın istihbarına göre, 3000 P. ~rr.an 
aı1esi ıtalyan Somalisinde Kismaju'ya 
yerleşmiştir'. 

1'Ialum oldugu üzere bu toprağı ingil
ten: 1925 de İtalyaya terketmiştı . Şimdı 
Llınnn 'habe:rlerde İtalya da bu toprağı 
ı~undan bıı sene evvel Almanyaya teı -
kctrniştir. 

l itvanya Memel'i 
A:manyaya terk 

etrniyeceğ ~ni bildiriyor 
Varşova 18 (A.A.) - c:Wieezor War 

zawskh eazetesi yeni Litvanya seiiri 
Urbsızys ile yaptığı bir mülfıkatı neşret
mP.ktedir 

Seiir Litvanya siyasetinin tarnumöJe 
rnüstakil clduğunu · tebarüz ettir.iiktt•n 
sonra memleketinin Meme! halkının muh 
tnriyet taleblerini Memel statıis;inü.ı 

ç-erçevesi ıçinde tetk:k etrncğe bazı ı- bu • 
lı.ı:-ıduğunu beyan etmiştir. Litvanyamn 
yeni Berlin sefiri Skirpa. bu hususta mü
zakcrf?lere gırişecektir. 

Scfir Memelin Almanyaya devredıle -
c~ği ve Almanya ile Litvanyanın arasmda 
bh· gümrült ittihadı vücude getirıle--:e~i 
hakkında dolaşan şayiaları katiyctle tck 
zip etmi~ ve 'demiştir ki: 

clVIemel meselesi har iç olmak ÜZP"e Li
t-.·anya ile Almanya arasın"Ciaki münase
betler ınemnuniyete şaya.ndır. Almanya 
ile iyı kom~uluk münasebetleri idı:ııne 
etmek Litvanya siyasetinin hedeflerin -
den biridir. 

Amerika F ranl<onun 
m haribfik haklartntn 
taninmasına muarız 
Vaşington 16 (A.A.) - tspanıyada 

General Franko'nun muhariblik hakla
rının tanınm~sına Amerikan .diploma .. 
ı;ıt mehafili hiç de taraftar gözükmü -
yor. Buradn temin olunduğuna göre, 
Amerika büklımeti muhariblik hakla
n:ıın Gener:ı 1 Franko'ya tanınmasına 
muarız olduğunu açıkça Lon:ira ve Paris 
hükiıme1 lerine b:ildirmi:ştir. Çünkü, 
aı;\eri ve bah,.i miitehassıslar bu hak -
km tanınması Franko'nun zaferini ko· 
laylaştıracaktır. Halbuki Amerika her 
hanr,i bir surette olursa olsun muanz 
taraflardan hiçbirinin zaferine yardım 
etmek niyetinde değildir. 

Kazrm l{arabel<ir 
Cüm urreisimizi 

ziyaret etti 

Sayfa 3 

e Fransa v e Suriye 
muahedesi 

Yanın: Selim Ra!,!ıp Emeç 

ran~ada halk cephes•ııin 

ğılmasının bir neı:cesi 

da-

de 

Fransız - Suriye muahedesinin ~k.hethıi 
tek:·ar rnevzuu bahsettirmeye ba§lamıs· 

tır. Mllliyetperver geçinen bazı Fran~:.z 

,,.,zctelerinc göre Fransız mebuscın mer· 
: ... bu ınuahedeyi tasdik etmivecektır 

Bılfıkjs, mukabil siyasi akide sahibi b<ı

lunan rnatbi.ıat ise böyle bir ihtılT'a~. ka 
bu! elmiye:ek muahedcn:n tast:iK edıl-

mt>ıı;inin "gecikmesinden iş başınc1akı 7.~
vatı rnes ul addetmcktedirler. Mes uliyet 

istf'r ııu tarafta, isterse beri tarafta olsun; 
bı.:gün göze çarpan hakikat şııdur ki, 
Frcnsada bu muahedenin mer'iyE'• ~~~~\·-

k~me girmemes:ni istiyen kimselemi b r 
hrlyli artmı~ olmasıdır. Bunların kanan

tince haik cephesine mensub Fransız hü
kumetleri Suriyeye istiklal valietmekle 

bir eseri zat göstermişlerdir. İtalyanın 
Tunus iızerinde hak iddia etmes:nir bu 

laftan cesaret aldığını iddia edenler. bi!

haı:,'Sa bu zümrenin mensublnrıdtr. Mna

mafih resmi Fransanın henüz bu bahic; t 
zerinde kııt'i kanaatı belli olmadığı gıbi 

bir takıın beynelrnilel rnevzulnrla al;ıka

dar ol.ın bu muahedeyı bir taraflı olara~ 

arnelden iskat edeıniyeceği de kuvvetli 
bir ihtimal olarak nazarı d kko.te atını-

yor. Ahvt>lin inkişaiı karşısında Fran ıı • 
~·uriye mu~hedesinin tatbık edilıuernu:l 

iı:in gösterilen gayretiere bakılaca:t Qlur
sa bu hususta üzerinde bir hayli Çı>t;n ~e--

k'şrne1ere şahid olunacağını mul•akkak 
s:ıymak lazımdır. Manmafih bngünkü 
Fransız hükurnetinin. İngiltereden ilhaın 

alnrnk, Suı iyenin bir kısmını ttP!V3 lle 
lleride yapılacak pazarlıklarda hlr an· 
l<ı.~rna matal gibi sakla.-lığını kı:ıvıle::ten-

ler de yok değildir. Fakat İngilterrnin 
Şarki Akdeniz ernn;yetine olan baP,Jılığı 

cbşüni.ilerek olursa, böyle bir .htını:ıl;n 

mevıuu b;ıhsolabilecC'ğini sanm ık h tv· 
Ankaradan bildirildiğine göre, eski 

mcb'uslardan emekli general Kazım cır. Mümkündür ki ahvalin ilcaatı altın-
Karabekir. diin refikasile birlikte An- da. F'n:nsa hükumeti bu rnunhC'devi tas
karada Cümhurreisi İsmet İnönünü zi- dik Ptme.k ıcin bazı tereddüdler ~eçirsin. 
yaret clmiştir. Cümhurreisimiz eski F·ıkat 1ngilteren·n de muvafııkah i:e tu 

O Ciano eştede s'lah arkadaşı olan emekli generali ye- toprakları bir başkasına pnsk :; ÇC'kme
meğe a1ıkoyrrıuşlardır. s.ne ihtimal verilemC'Z. Zira bu top .. nkl<ır 

•• •• k? Haber aldığımıza göre general Ka - nıhayet Fransanın malı değildir ve unu-
ne er gOfUŞeCe • zım Karabekır münhal bulunan m-eb • tul:namak l&zımdır ki bu d~vlct. Su:--iyE>-

. us1uk1ardan birirıe namzed gösterile • d~ kı' rn"vcudiv. eti nı· Cemiyet ı· A • ............. dr.n 
Roma 18 (A.A.) - !talya Hariciye ccktir. - "' :-.vcuu ~ 

Nozırı Kont Ciano bu sabah Buda • Diğer taraftan şimdiye kadar Mısır- aldığı ınandaterliğe medyundur. Eğeı· bu 
pt'Ştcye hareket etmiştir. Kendisine, da hu1unup bir kaç gün evvel Ankara- \'ekfMi ni inkar edecek olursa. o zama.,, 
Macaristanın Roma orta elç ile Hari· ya giderek p:.ırti genel sekreteri ve Da- bu devletin de, diğerlerine atfedegcl~iiTi 
ciye Nezaretınin birçok erkimı ve bir- hiliye Vekili doktor Saydam ile gö - 1-ı~.d.ud tanımaz emperyalistlik hırc:: na s'l
çok da gazeteci refakat etmektedir.Kont ı ü~müş olan eski meb'uslardan doktor ı i b hul•ınduğunu kabul etmesi lAzımdır 
Ciano Budapeştedc Macar devlet a - Rıza Nururı da keza münhal meb'us -
damlarile müzakerelerde bulunacak - lu\lardan birine namzedliği konula • 
b~ ~kb~ 

ve binn,~tice şimdiye kadar verılim t<'l

kinlerın hep o mahud salkuru yutmak 
iç:n yapı!mı~ olduğu zehabı hiısıl olur 

erGiarnale d'İtalia• bu ziyaret mü - Bu meyanda Londra sefiri Fethi 
b t ·ı d • b' ı; ı d b lci Fra:mının böyle yanlıc:: b'r hnrPkette ne"e e ı e yaz ıgı ır mar..a e e u se- Okyar ile Hüseyin Cahidin de ayni su- v 

yahat.n bir doc::tiuk tezahürü olarak te- rctıe meb'u~lukiDra namzed f!Ö terıle _ bulunaca~:na ihtimal verilemez. 

Ul\ki dilmf>si lazım ge1d'fni ve an - cei!i kuvvetle tahmin edilmektedir. SeLim Raqıp ~1•ıcç 
c 'lle bu miiı1nsebetle Ko nt C ian o 'nun ·············•·•······•········ ·•·•··············•········•••········ ·•· ···•·•·••··•·· ············ ·•••···••· ·••··••···••·•••• 
Ml:\raristanın dah:li ve harici siyaset - Sabahtan sabaha : 
lPrini alakadar eden mec;ek1r hakkın· 
da müzakerelerde bulu.,acailını ehem
miyetle kaydey1err:ektf'dir. 

1\JnC'arlar m emnun 

Budapeşte 18 (A.A.)- PeştE-r Loyid 

ı 
gazetesi Kont Ciano'nun Budapeşteye 
yapacağı ziyareti memnum) etle tef· 
sir ederek diyor ki: 

c Macarisüm Berlin · Roma mihve
rinin b:ılik ve beraberl'fiini yalnız Av
rupa politikrlo.;ının ve kendi milli sıya-

1 setinin tınsudan olarak deVl.l, ayni 
1 zamanda Macarİstanın sadıkane teşri
ki mesai cdPceği bir gaye olarak gör
mektedir.» 

İngilterenin Çine 
ma i yardımı 

Londra 18 ( A.A.) - cSunday Tı -
mPS» gazetesini;ı yazdığına göre, İngil
tere Çine yapacağı mali ve iktısadi yar
dım cümlesinden olmak üzere Çin ile 
muvac::alavı Birmanya tarikile .... kurmak 
f'krindedir. Binnenaleyh Çin ile Bir· 
manyayı birleştiren yolun önümüzde· 
ki sene tcımnm1anacağı ümid ediliyor. 

ltı kaval üstü şi ş hane 
'l'abır biraz hafiftir amma an•at<!,:.ığım vak'ava göre tam yerind dir M,•a

rif Vekfıleti yeni bir emirle mue.lirrı Jrad,nl,mn mektebde ve dışarıda boy n
mnlarımn doğru olmadı~nı arılatmış M:.italenda isabet aşikardır. Gerçi 
bugünun kadınlığı için h"'>yan'l"la da bir hiinerdır Boyıınmasını bılmek te bir 

marifettir. Hele kendine yakıc;aıı. ~eçcbilınek iıdeta keskın bır zekaya al~ • 
rncttir Buna rağmen gençligin terbiyesin üzE'r;ne alan meslek sahihi bir 
kadının allanıp pullanması dnnru gö~ühniyebilır. 

Yalnız kız olsun, erkE'k olsu:ı mekteb talebe~ ne iyi örnek gösterecek mu
allimlerin boyadan. tuvaictten zı~ nde dikkat edecekleri pek mühiın noktal;;r 
olsa gerek. Yalnız ihtısnsına at~ dNı: verip ~:ırkac;ını giyerek mektı>bd('n 

ayrıJan muallimi vazifesini tarnarrilf' yapmış sayalıilir miyiz? Onun talı>bC'· 

sınE' öğı E!teceği başka şeyler yok mudur? 
Bam.ı öyle geliyor ki, hutta li en·n sen smıilar.na kadnr yükselebilen genç

lerın ü.dk tarafları ilmi bilgider z:yade mPdeni bilg dedir. Bugünün çocuk· 
larına memleketin siyasi ve ı~:t:m'li spv'yeo:inı> göre medeni bir muaşeret 

tc:rbiyHi vermek lazımdır. oır li..ıe talebesi L~plas nazariycsini bilrnesP acı 

zarar ) ok. Fakat oturup kalkmasını. ::...onuşmao:ını, hatta yürümesini bilnıezs~ 

ayıptır. Bir genç kızın Arşimedı ta nı maması tffedilir. Fakat medeni bır 

kadın gibi yemek yemesini bilıı.ezse ayıplanır. Bu noktada ma-arifçilerle bel
ki dE' "yrılıyoruz. Fakat unutmama!ı ki bugünün hayatına hazırlanan gençler 

yeni 'l'ürk cemiyetintn temel taşları olacaklardır. Tabiatin ve hayatın sevki 
ilc Klark Gableyi, Gretn Garbnyu t<ınıynn neslin medeni bir cemiyet r.izam 
ve kaidclerine de aşina olması lü.~:ı:ndır. !)aha pratik ve daha makul ol.alım. 

Bür1ıaıı Cahid 
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B:rçok yol ve sokaklar açıldı ve aj!açlandırzldı, çok güzel 
~ir umumi vark, bir Cümhuriget megdanı bir sinema 

ve tiyatro binası yapıldı 

SON POSTA 

Vurdda umumi meclis 
azahğ1 seçimi 

Antalya (Hususi) - Antalya ve rnül • 
hakatında umumi meclis seçimi yı>.pı! • 
mıştır. Alınan neticeler şunlardır: 

Antalyadan Ahmed Zaman, Osman Ye 
r~baknn, Ali Olcay, Tevfik Berberoslıı, 
Serık Y.azEısından Ali Oğuz, Ali Kc1ya, 
Aksc>ki kazasından Halil Yazan, H~san 

Gökmusa, Gani Kaplan, Korkudeli kaza
sından Mustafa Korkud, Mehmed K:>. -
vuncu, Alanyadan ŞükrU Ulusoy, Ccl~! 

Yaşıkan, Zihni Açıkalın, FinikedPn da

va vekili Hüseyin Özkaya, Hayriye M~

cid, Elmalıoan dava vekili İbrahim Yaz
g·m, davr vekili Talat Süzen, Kaştan 
anva vekili Avni Erdem. Rıza Akıncı, 

Gündoğmuş kazasından Fuad Yürük. 

Manavgattan Kazım Uzun, İbrahim Ü -
nal. 

Altsarayda 
Aksaray (Hususi) - Aksarayda umu

mi meclıs üyesi intihabı ikmal edilmiş ve 

neticede C. H. Partisi namzedleri Bııyan 

Dildar Arıhaş. Ali Naci Gürün, Nc1zif 

Çiftçi, Hadi Aksoy, Sabir Ecemiş ittı!ak

la Aksaray azalıklanna seçilmışlerdir. 

Sayfa 5 
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Çukurovada senenin ancak 45 günü kapalı geçer. 
Anadolunun her tarafında karakış hüküm süreı ke11 

Çukurovada bir bahar hayatı vardır 
Adana, (Hususi)

Çukurovaya, To -
ros dağlarına turi~t 

lÖzile bakacak clur
sak bunlan b:ltün 
ruhi ve maddi ihti -
yaçları tatmin ede · 
cek meziyctlerle du
lu bir halde bıılı.ı -
ruz. 

Tarih kadar eski 
olan eserleri ve To -
rosların keskin u~u -
rumlu cteklerill' Sey. 
han vilayeti turı:; -
tik hareketlere en 
müsaid bir yerdir. 

Çukurova, Tiirki -
yenin en sıc· ' 
bölgesidir. Kışı miWi 
yim, tatlıdır. Yazm 

Çul:urova yaylManndan bir köşe 

üç ayı ise biraz ağır şartlarla devem e
der. 

A-danada <:n çok sıcak g9lgede 44, en 
çok soğuk 8 dir. 936 • 937 yılları vac;11ti -
sinde Adananın vasati hararet derece · 

tebahhürata mani olduğu için en sıcak 
aylarda bu tebahhürat 810 mıl metr~yi 

ge~memektedir. Mevsimlere göre \asati 
siıhunet kısın 12, ilkbahar 21, yaz 29, son 
bahnr 20 dir. 

Ürgiipte si 18,6 dır. Ayni sene vasatisine göre, b'r İşte böyle müstesna bir iklim ki. Çu -
kurovanın turistık kabiliyellerinin en Ürgüp (Hı.susi) - C. H. Parti kon- y:lın 144 g:inü açık, 176 günü, bulutlu ve 
b ısında gelmektedir. 

Tarsustan umumi bir g5rün vş t1e K.aımıakam Mehmed Ali Oran 

1: larsus (Hususi) - Türkiyede ikinci ılılda çalışmıll ve bu çalışmalar T<ı."susa 
" uk kaza merkezi olan Tarsus 15 Cüm- bir çok yen: ve güzel eserler kaz:md•r • 
~rıyet yılında hemen her sahada büyük mı~:r. Mchmed Ali Oran köy işi"lc de 

terakk ve · 'Kişafa matnar o]'TIUŞ -
l ~. • ın . lfıvik olduğu ehemmiyeti vermiş ve Tar-
:/ le:ııtür sahasında eriştiği mertebenı:ı w • .. • •• • • • _ , 

"ıtsek] ~. b .. 47 k" k 1 a sah:b sus koylerınden uçte ıkısınde koy ;(a:ıu-
eı~ gı ı..gun oy 

0 
u un · n:.ınun tntbikini temin etmiştir. Bütün lts 'lsı~!a. sabittir. Merkezde ta"? ve na.-

gresi bit.tiktPn sonr::ı kaza meclisi umu

mi intihabı d&. yapıldı. Yeni meclisi u • 

mumi üye1iJderine: Kasım Özer, Mus -

tafa Taşer, yedek azalıklara da: İsma -

il Akıllı, Rıza Tuğcu, Hüsnü Akyol se-
çilmişlerdir 

------------~-------..... 

Aksarayda bir otomobil devrildi 

4:i günü kapalı ve yağmurlu olarak ge · 
çer .. 

Yağmur mikdarı her sene tnhavvül et
mektedir. 937 de 997 milimetreyi bul • 
nı uştur. 

Havanın rütubet derecesine gPl:nce, 
l\brttan İkineiteşrin başına kadar 50 ;le 
70 arasındadır. Ccnup rüzgarları fazla 

ş;mdi Anadolunun hemen her yerin -
ne kur yağ;.rken, burada bir bahar ha -
vası var. Güneşli, ılık bir hava ... Oval;:r 
~ eşıl, dağlar yeşil, ağaçlar yeşil. 

Bu eşsiz iklim ve güzelliği beynclmilel 
bir şöhret hnline getirmek için, Çukuro -
vada bır te~kilat kurmak pek yerinde 
bir iş olacaktır. 

<\ 1!'ş;ulutlı beş ilk. bir orta oKula, bı.r Tarsus muhitinin hakiki sevgi ve ssıygı-
):er kon kolleji ve üç biçki ve dık"ş larını üzerınde toplıyan değerli Kayma
ha.;..ıu Vardır. Kasabalı ve köylü bütün karnın takdire şayan mesaisi, Tarsusa ya
'·~ kın tahsile karşı gösterdikleri sevgi 

6 gene k1z yaralandi Bur.ı:a Halk Partisi Bir çocuk 
Yanarak öldii 

-q'lf kmda büsbütün güzel ve .modern bir çelı-
~ olunmaz şekilde yüksektir. '1\ırsuıı: 
~~lu lermin mühim bir kısmının mıın - r~ vcrrniş Glacaktır. 
lt~.ını~n g- 2ete takib ettiklerini o;öyler -
ı tt"ı~balag~ya saptığımız zanncdilmc • Denizli Orduevi vandj 
'l' Denizli, (Hususi) - Soba borusun -

t;ıh iltsus eskiden hastalığı en bol bir ka- dan tavan arasına sıçrıyan bir kıvıl -
~ a ık:r::ı. bagün umumi sıhhatı garan•i cımdan kazaen ateş alan Ordu Evi bü
l. ll "asıtalardan pek ço<Tuna malı K iLri 

• o tün gayretiere rağmen söndürülem.i ~ liı ~ehirdir. Elli yat<ıklı memleket l>~s - k t 
· y"~e • amamPn yanmıştır. 

Aksaray, (Hususi) - Tüccar Halil 
A~aç~ınıın oğlu Ne.ş'eıt.~ Nevşehirden 
gelen gelin alma merasimine çıkanlan 
harnil Niğdeli Hasan Hüseyinin oto • 
mC'bili kasabanın medhalinde Koçtaşı 
mevkiinde:r. yuvarlanmış ve bu yuvar
la:ıma neti~inde makinenin karosc
ri kamilcn harab olmuş ve içinde bu -
ltınan avukat Musanın kızı ile diğer bir 
genç kız ağır ve diğer 4 ~enç kız da ha
fif yaralarumştardır. Nüfusça 7Jıyiat 
yoktur. l' ~· ~uh t'n ihtivacına tamam<'n ce\·ab ~· 

~ L~~İkbsadidurum~~Uew~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~-) 
:>ı ~~~ektedir. Senede vasati dort ll'1i:. L ardin Halkevi çalişmalari 

>~lo Pflmuk istihsal edilmekte ve is- -
tı~'cl ·~tın dertte üçü Tarsus faorıkola -
~· ~ ;Stihlük olunmaktadır. Nafıa Ve -
tır 1 tıınce yaptmlmnkta olan su kar.alla-
~t b· hıtarn:nı müteak"b umumi ıstihsa-

'1' :rkaç m·ı:li artmış olacaktır. 
~ Ust~ göze en çok çarpan şev im< r 

et::lir. 130 b n liralık bir büt<·cv~ 
~ b . • 

u unan Tarsus b lediyesi 15 Ciirn-
t ~·· 'l'da e1ektrik tC'sisatını tad 1 \'C 

tt ı ' c'·lemıs, vol \ <' sokaklırı 
' ~on c d dı' ni p:ırke ve k ::ıl -

rı. ı b ton d· nı· , nğaçla'l'ış. 
'l' •nı s na crdırmek üzere b ılun-
.• 

1
"' \ de b"r c ne daha ra"'t'e:ı • 

'~ ı· <' u:rıumi bir p'lrk, Cünıhu
l k : nı. b"r hayvnn pnarı ve b'r 

~ / t ·, evi m·s, modl'rn oir . h r 
• '), ~ 0 ~ rcma b'nası kurmuş, miıte -

tr n .. 
. ı u \c men frzlcr inşa \)1 .ın -

~ 1 '~a Yü ve temizlik kndrosu mü•c • 
1 ır 1 <ıle sokulmu tur. 

~~1 te {''hazının cidden en kıymetli u -

Mardin, (Hususi) - Doktor Beledi· diyor. Kitab mevcudü 3,500 ü bulmuş
ye reisi Aziı tfrasın riyaseti altında tur. 

tırıcı çalıc;an Halk~vi, gayesi yolunda mu -
an b ri si olan Tarsus Ka v ma -

~t .• t:k 1€-hnıcd Ali Oran, şehri gü 7;l'l'ş _ vaffakiyctle yürümekted r. 

>~ ... tı;t V.:! umumi ihtiyaçları gider:nci~ Gönderdiğim retim, ki.ab sarayının 
cı buyÜk bir feragat ve Iedakfır • 1 o'l{ı.ımn salonundan bir kö::eyi tesbit e-

Mardin Halkevi, Aziz Urasın himmet 

ve gayretile yurdumuzun ileri bir kül

tiir müesseseı::i haüne gelrneğe nam -

zeddir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... Şimdi de bayanlar sıf~r 
rumara ile saçlarını kestır

rnek scvdasına dü§mi.ışlr>r •.• 

... Ayni zamanda bunun 
sıhhat için de faydalı olduğu 
kanaatinde imişlcr. 

Hasan Bey - Onu hi'lm""m 
amma içtimai faydası nrdı:-. 

-Ne g:bi Hasan Bey? 
- Artık, birbirlerıle saç. 

ıaça gelemezler de! 

Kongre.~ i 
Bursa, (Hususi) - Cümhuriyct Halk Bursa (Husust)- Karamanlar köyün· 

Partisi Bursa il kongresi dün saat 10 da ı de çok feci bir vak'a ~lmuştur. Döt-t 
belediye salonunda, Vali ve Parti baş- yaşında Mürnın oğlu IbTahim adında 
kanı Şefik Soyer tarafından açıldı. bir çocuk ateşte yanmıştır. Derhal 
Parti ilyörıknrul üyeleri, kongre delc- şehrimiz hastanesine get rilmış.>e de 
g<"ıeri, vilayet Prkfmı ve daimi encü - kurtanlamıyarak ölmüştür. 
men azaları, diğer Parti mensublan ha- Cümhuıiyet Müddeiumumi muavin
zır bulunuyordu. Kocaeli saylavı Ra - leri.ndcn Edib Ürınl, hastanede yapı!an 
gıb Akçay da müşahid sıfatile hazır • otopside bulunmuş, çocuğun bır ateş 
dı. üz ı ine düşcrf''< bütün vüeudünün yan-

Birinc-i b:.ı~kanlJğa Bursa delegesi a- masının ölüme sebeb n'duğu anlasıl-
vu1·at Sndtk Tah~n Arsal, ikinci ha~ - m~tır. Tahkikata devam edilmekte ~ 
k;ınlığa Karaca\ ev delepesi Hılmi Er- d" 

ır. 

tan ve Burso ci lev.elcrinden Fahri Ba- ····························································-
tıca ilc İsmRil Hakk1 Karaca sekreterli-
ğe seçilmişlerdir. 

BliyüklHimize tazim telgrafı teklifi 
krbul ~rl'iJMiş, müteakıbenl Mudanya 
delegesi Kemal Köksa!lı11ı te'klifi üze
ri!le Büyük Hialaskarımız A f 'ürkün 
rul.ıuna hi.trmeten üç dakika ayakta 
durulmuştur. 

Bundan sonra encümenler seçilmiş. 
~Pçcn sencV.i rnno" ol<unmuş, rnüzake
rata devam ed lrn'c,tir. 

Aksara 'da) u~uz bir 1 öpek 
yedi k'ş'yi IS'rd1 

Aksaray (Hmusi) - Son günlerde 
Akc>araydn kuduz bir köpek 7 kişivi ı

sırmış ve bac;ka bır zarar iknına mahal 
kalmadan z:ıh•tanın takibile öldürül -
mÜ!itÜr. Bu kuduz köpeğin ısırdığı 71 
kişi hüktımr>t tababetince Konya ku -
duz hnc;tanec:ine scvkedilmisler ve ora· Lüleburgaz (Hususi) - Kazanın en 
da teda,·i a itın:ı alınmışlardır. mu him ıhtı) acı olan ı:.u meselesmi i"n: -

Hac;~anede hn~ta]arın kanlanndan letınc:k maksadile belediyemiz yeni b•r 
tavşanln:·a ıışı yapılmış ve bu tavşan • 'ist kraz ynpmağa knrar vermiş ve dı>r -
lar kuduz d~ırni göc:terdiklerinden has- hal teşebbüse gırişilm:ştir. 

taı~r muntazam şekilde teduvi edilmiş- 20,000 l!ra mikdarında olacak oiaıı ıJu 
lcrdir. 

Evvelce: de bildirdi~im j!ibi Aksa _ pr ra •le mc\ cud bir artezıyenden rNaün 
rayda köpek pek fnzladır. Fakat hele- k.:ı:;nbanın muhtelif yerlcı.ne da1 ıa üç ar
dive bunlar1n mücadeleye henüz baş- tcziyPn ~çıl&cak ve bundan s-. ... ra d~p"l 'l.r 
I::ımamıştıı·. Bu köpckle:- imha edilmez- ve ~anallar yapılarak kasabanın her y~ 
se bu kabil kuôız vak'aJarının çoğala- r.!'"lc modern ve müht>mınel çeşmelrr :ı~a 
cağı şüphesizd:r. C'd l<'cekt r 

Nevsehirde o~un, kömür • 
pahah!ıg1 

Nevşehir (Hususi) - Neşvehirde bu 
s<>rıe cms:lli göriilmemiş bir pahalılık 

göze ~arpmnktadır. 
Her sene bir merkeb yükü odun 30-40 

kuru~a sablırken, bu sene bir yiik odun 
100-120 kuruştur. Kömürün kilosu da 
1,5-2 kun!§tan S kuru.şa çıkmı§tır. 

Bundan m a k b nı>l dıc;arıc; nda 
nıiın <;•b rzoriıl<'l! k b 1'" yer 'e me\ a'i ll 
Müc;'eile d<>posu ~ p•ırılma::.ı da dü üro iı
nı.-ıktedir. 

Belediyf' meclisi son toplnntısında Be

l<:!d,yeler Bankasından yapılmasına kaı:u 

verHen ist•kraz için reis İrfan Süntııra sa
l&hiyet verm:ştir. 

l"<E'sim Me.stanlı köyünde yapılan 1 Nu. 

h aı·te~yeni &Öiteriyor. 
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Hidiaeler 1 
•• unun konuşma ar• ~/ Nasıl ve niçin 

•• 

- Çağırılınadan ıgelen misafir kıjı o
C!unla kar§ılarız! 

Dediler. Ceva.'b verdim: 
- Çağınlmadan gelen bütün müıafir

iel'i de odunla karmlamak ild.et. olsavdı. 

Kılıbık erkeğe: 

- Kar geli:yor! 
Dedılcr .. 

* 

- Kan geliyor diyeceksin zannetmt~ 
te k::ork:m uşt um! 

Dedi. 

* Erkek kansına: 
- Beni yaktın ne ise .. şimdi de so'bayı 

yak ta 1:-iraz ısınayım! 

* - Düşmez kalkmaz bir Allah, bir de 
termo:nctre olacak değil ya! 

* , Kadın erkeğe gözile işaret etti, erkek 
bu işareti b r el işareti ile cevabladı: 

Görenlerden biri: 
- İ~retıeşlyorlar, dedi, herkesin ya-

nında dn ay:ıb değıl mi? 
tşi."l asl•nı bilen izah etti: 
- Karı kocadırlar. 

- Ne diye işaretleşiyorlar?.. Ivlaflem 
ki kan kocadırlar, açık açık Konu~un
lar. 

-Hayır. 
- Sizin mahalleli ald~unu neredP.n 

bil dm? 
- Nerleli! .• 
- ?!?!? 
-Biz, bütün biT mahalle nezlcye tu-

tulduk ta!. .. ı4 

* Evli erke~e sordular: 
- Yazm, kan koca 'kavga eder misı· 

nu? 
- F..deri~ dedi, yail:ık Y\izünden. 
-Ya kışın? 
- Kışın da kavga ederiz. Kısltk -yü· 

zü:ıdcn. 
- Kavga etmedi~niz zaman yok mn

dur? 
- İlkbahnrla, sonbaharda kavga et

m\yeceğiz amma, ilkbaharla, sonbahan 
görmüyoruz ki! 

* 

ı 
4 

şişmanlamalı? 

Moda olan zayıflık def:il, inoollktir. 
Nasıl §işmanların bir an evvel faz~a kilo
ı:ınndan kurtulmaları lazımsa ö~·le de 
zayıflarm -eksik kilolarını tamamlaınala-

- Kış! rı icab eder. Çünkü güzellik bakımından 
- Kış. In~!.. §İ~manlık ne ise zayıflık ta odur. Yani 
- Neye kış kış diyorsun? ikisi de bir kusurdur. Modanın ve güzel· 
- Anlamıyor mucnın. çabuk gitsin di- liğ"n :Sted ":.·ııi yanlış anlamıyalım. İnce 

y~. k1şt, icışt. diye kovuyonım. 1 bir siluct mukemmel... Fakat xuru vücud 

* 861a ... 
Kürklü hayvanlar §ehrin sınırlarına Nasıl şişman1amalı? Şişmanlamak, zn-

geldiler: yıflamaktan daha zordur. Ondan driha sı-

Eski fil lerde hasılat 
rökoru 

bir film: 

• ve yenı 
''Süveyş, 

·--···-·-··-···-········ Y aza.n ···········-······················~ 
ı MAE Wc:ST ! 
-...-........... ..._ ...... ·-······························-······················· .. 

- Biz de gireccl{iz! lu ve ~varnlı bir rejim ister. Mnamafih 
- Nar;ıl 1<-onuşabilirler. İkisinin de nez- Şehirliler munı oldula~ bu rejım hiç te usanç veren bir şey ol-

leden see.-leri kısılmış. _ Siz giremezsiniz? nındığı için ne· kadar uzun sürse ehemmi-* Kürklü hayvanlar hiddetlendller. ycti yoktur. 
Bir bdın geçiyordu. Görenlerden bid: Kürklü bdınlan gösterdiler: Dikkat eciinız. çok zayıf bır dostunuz 
- Bizım mahalleli o1acak! - Madem ki biz şehre girem\yon:ız, birkaç kilo .alsın. derhal yüzüne bir can-
Dedi. Ötekiler sordular: bunlar da §C'hirden çıkmalıdırlar. lılık, tenıne renk ve tazelik gelir. A:icta 

T 
1ı1ae West 

- anı'Vor musun? lmıet Hvhüıi birkaç yıış gcnçle~ir. Tıpkı fazla şı§Illan 1 1 ~========================~~~~~~~msmınn~~~wna~~~~ TI~~mh~J~~~rl~~~~~ Büy~w~~~~~mfi-

c B 1 b 
•1• • d • • 

11 
=ı lc~tiğı, güzellcştığı gibi... Bu canlı!: k uzun değildir. Doğduktan hemen biraz me .çekmekle ~Cihret ilcızanmış ~ ol bit un art 1 llYOr mu ( tnl z ~. yalnız görünüşte kalmaz. Umumi ı>&ğlık- sonra ölüverırler. Bunu çok tabii gör- Darryl Zannuck, bu defa çok agır 

ta da bır iyilik kendmi göstenr. Deme..lt melidir. Eski hasılat rökoru da bu ya - i~e gırişmiştir. 
ki zayıflığın sağlık ve güzellik Ü~>tiındeki kınlarda taribe kanşmak üzeredir. fSüveyş) filmi bu tarzdaki filınıe; 
muzır tes·rı şişmanlığın aynidir. İkisi. de Bu yıl teşrinisani .ni~ayetind~ (~a.- rin Na.<ıatisinden yü'kısektedır. Es3 

e\l' Makineden mide Ingilizler ve portakal 
lngilterede en .fazla yenen meyva por· 

takaldtr. Portakal di~er meyvalardan da
ha fazla ol&rak ithal edilir. Ülkede çıkan 
veya dışarıdan getirilen elma ikinci ~e
recede sarfedilen yemişlerdendir. 

yaşlı gösterır. İkisi de bır takım rahat- muk prenses ve ~'€dı <:uceler) fılmının bu ölçü vak'arun sahneye vaz'ının Jll 
sızlıklara on verir. Kat kat çene. fazla Avrupadaki hasılatı Walt Disncy'in vaffakiyeti üzerine 8lçul.mektedir· 
tombul yanaklar, dolgun. taşkın gbğüs bankasına yatmldığı vakit vaktile (De- (s·· U'1:) filminde Zobah·hah rtııl ' 
ve kalça:iar insanda nasıl biçunacn eser li ~ar~ıcı) filmini_:ı kaza~ı~ ol~uğu ve l vaffa~~;~;]c başarılmış•ır. Turone 1'0 ~ 
bırokmazlarsa deynek gibi bir viıcudle mı"thış sayılan rokor hıçe ırumş ola • wer meşhur Ferdinand de ı..esc;~p~t 
kupkuru hir yüz de upkı öyle. bir çok mo caktır. . .. .. . . temsil cylemic:ti:. Filmde- h" -~'i cı~"' * delleri gıymekten insanı mahrum edl•r Du cskı rekorlar uzerınde bıraz ma - de Lec:seps'in Imparatoriçe öjeııl 

1
,-. 

Oünyanm en çok yemiş ve vaktinden evvel kırışık. buruşuk brr ltımat verelim: kan~ı olan hissiyah aşikancsi ne teJ'I'let' 
hal alır. Esns olan herkesın kendi bO) u-· (Deli şarlocı) .filmi 6,400,000 Tiirk erli~rniştir. İmparatoriçcyi güzel ı..or 

İngilterede, bir un değirmeninde, yiyen milleti na uygun kiloyu bulması ve onda kal- lirası temin eylcmişti. ta Young teıo.::il eylemiştir. 
munzzam makineler, bir insan midesi - Dünyada en çok yemiş yiyen millet~~- maSldır. · .f'l:lm" - dil'• nın. tı~ b-tü· ··w-tm h ·~-yıf b - d te · k Apocalypse'in dört süvarisı "f' 

1 Filrnde Annabella da görülmekte., .. 
yap gı u n ogu e, azım ame- gUizlerdir. Son Pıkan i~atistiklerc r-öre. LH1 mısınız. ugun e. n. zı. yo · o•· .. 

li 
. . kt d :r b U k ı k ıı... 5,600.000 1'ürk lirası. Bu yıldız Franı:.adan hemşerisi Sirtı. ol• 

yesını yapma a ır. İngilizler, di"'er milletierin heosmdPn a. y unuzu mut a uır ınUzall" nt••:1a 

1 00 
"f d kk b 6 ı N d d Benhur filmi 4,800,000 Türk lirası Simon'un intikammı alınağa geırnıŞ .•• 

ÇI t ans aya a ISI f&zta mıktarda. taze ve konserve yem:§ a ınız. e yapıp yapıp gece e en az o- ~·ı t:ı"' 

k 
ithal etmektedirler. 

1 

kuz saat uyuyunuz. ge~irmişti. mn lı. Onun k-.dar kıyınettar dcgt .. 
Ullanan yıldız ,. . . b. Akşamları erkenden (me•ela sa&! Fakat bütijn bunlara !<arşı [l'amuk de Annabella zararsızca inr,ilizc•:ıııı· 

Meşhur sinema yıldızı Eleanor Povelin evve.1a annesı gıyer. açar; ondan sonra da dokuzda) yatınız. Bu suretle uyku saati- prenses ve yedi ciiceler) filmi muhak· riişmektedir Vf' gi.izel bir surette ·ıJ'I'lde 
yüz çift raks ayakkabısı vardır. Bunları artist ayaklarına geçirerek salıneye çıkar. nizi tamamlamak için sabah geç kalkmak kak ki 8,000,000 Türk lirasından fazla !larak. ?lmektedir. ~sasen . bu fıe'fl'lif 
··-···············································································································~·········· para tcmı·n edecekt1·r. kendısınden haşkr-ı b1r şey ıstrnll'l .. 

11
4 mecbur!yeti olmaz. Esasen sabah •ıykusu r r-"' insanı nkşamınki kadar dınlendırıne:~. Bu filmin getirdiği paraya şimdilik ti. (Süveys) fılminin senaryosu o.~ 

Bir kırık hayatın 
Hikayesi 
Adını, hatta inisyal olarak dahi 

yaznuya lüzum görrnediğim bir er
kek okuyucur.n gö~erünin önüne 
ha1li epeyce zor bir muaddele koyu
yor. Mcsele şudur: 

- Bir kaç çocuk annesi bir genç 
kadın ahlaksız bır erkeğin tath söz· 
~erine lkaprldı, on m~ a münasebete 
giıişti ve bugün evıni terkederek o 
adaının yanına kaçtı. 

Erkek hadiseyi kanuni yollardan 
takib edecekti. fakat İskandaldan 
çekindi, etmedi. Aradan da bir kaç 
ay geçti. 
Şimdi kadıın ha~sından nadJm, 

mf'ktub üzerin~ mcktub göndererek 
af dileyor. Bedbaht koca perişan bir 
vaziyette, şaşkın, ne yaprnaSl lazım 
geleceğini düşünüyor. 

Rigorist geçinen moralciler vardır: 
- AhHik inhina kabul etmez, der· 

ler. Bu muadeleyi onlara götürse -
niz: 

- Vazo kırılmıştı.r,'tamir kabul 
etmez. parçalannı bir araya getirip 
yekdiğermf' ekliyememiniz, cevabı· 
nı alaca$nız muhakkak-tır. Fakat ben 
bu dakikn-la meşhur Fransız muhar
rirlerinden Hanri Batay'in cManan 
Kolib'"i:ıı adı altmda yazmış olduğu 
bir piyesiıı teferrüatım hatırlamak
la nwşgulüll! Vak'a orada da bura • 
dakinin takriben ayni'dir: 

- Kadın kendisinden genç bir er
kekle Afrikaya kaçar, birlikte ya -
şarlar. Fakat genç erkek bir müddet 
sonra kadından bıkar, diğerlerinin 

peşine düşf'r. Kadın o zaman içinde 
bir yara, a!"kada bıraktığı yuvayı 

düşüıımiye başlar. Ve bir gün Afri-

kayı bırakar:ık Parise döner, koca -
sının değil, fakat artık ev bark sa • 
hibi olmuş olan büyiik oğlunun evi
ne gider. Onu bir hizmetci karşıla· 
mıştır .. 

- Kinu haber vermeliyim? diye 
sorar. 

- İhtiyar anneyi, cevabını verir. 
Biraz sonra kadının kocasını da gö • 
rürüz, omuzlan dfişınüş, saçlan be
yaz, oğluna soruyor: 

- İçeride kim var? 
- Annem.. kendisini görmek is· 

temez misiniz? 
ihtiyar adam ona şefkatle mua • 

mcle edilmesini tavsiye eder, fakat 
içeriye girmiyerek omuzlan biraz 
daha düşük, kapıdan dışan çıkar. 

* 
Aziz okuyucum, vaziyetin acıdır, 

sana acıyorum, çocuklann h"Üçiik 
yaştndırlar, annelerini onlara gön • 
derip ken~iP derdinle bir kenarda da 
kalamaz.cnn, belki tekrar seveceğin, 
hürmet edeccğin bir kadın olarak 
değil, fakat çocuklann için bir cdadı• 
sıfatile onu tekrar evine alamaz mı-
mn? TEY2E 

c. Rejim müddetince haftada bır defo- eri.şecek fılm yolrtur sayılabilir. uyandırıcıdır. , 
dan fazla uzak bır yere g<Amey:ınıt. Du. • Filmin çevrilmesine ~lince zobıtl1, 
vnı<.ıa birçokları için güç bır k<ırard:r. Fİ ... d · · t n dıl uSÜVEYŞn Ll\u hah sahnesin en geynsı va a ı 
Fakat ~ şmanlamayı istiyenlerın gö.. al
ınnsı şarttır. Rejim zamanını ona gö··e Darrvl Zannuck'un bu filmi (San nundadtr. }1~ 
seçmeli, h ç değılse haftada ıkiden fazla Francısko' ve (Şikago vangını) film- Bu vak'anın kahramanı. filmi 1'

9 
rı' 

soknğa çıkınamalıdır. leri tertibindedir. Birinci "nde müthiş lı ya çıkaran 7 aPnuck r1e w il, 'f)'fl ci!' 
d. Yataktan kalkar kalkmaz ııık bir bir zelzele, ikıncisinde müthiş bir yan- Power"dir. Bu san'atkfır (A' e'\:8~11et' duş ... {Sıcak su ile yıkanmamalıdır Za- gm görülmektedir. Bizi alakadar eden Bund), (Llovd~) ve (Marie Anto ol' 

Ytf1 atır.) D .. ..tan sonra bir havlu yı' irinc bu filmrle ise müthiş bir (Zobah • Hah) saye....;nde ~· ~ te) filmlerinde ki rolleri .>.e 

ya bir kasık deniz tuzu katılmış ılıkça vardır. 
suya ya da kolonya suyuna batırıp bütün Zobah - hah da nedir di~klere irr.a yükselen bir istidaddır. . r.ıf 

fu kum f t T.urone Powcr'e cHolivud'un bit eJ 
vücudü bilhassa arka ve bel ken.iğini söyliveyim ki bu tay n ve ır ı- "' f!1" 
oğmak ... Suyu geceden yatak odanı7.tı :ılır nıısı 'ile 'kan.~ılt bir siklondur. rnr.ralı parlak ümidi• sıfatım ,,e 
sanız odanın derecesine uyar. Ertesi gün Sırf bu Zobah. hah dostumuz Darryl doğrudur jt 
istt?nilen derecede hazır bulursunuz. Zannuck'a aşağı yukan 340,000 Türk Tam man~~ne olgun bir san'~~~ , 

c. Basıt ve yorucu olmıyan nürckctlPr- lirasına mal 01muştur. değildir. Fakat eski bir nktör san 
9 -~ 

den ibaret az bir J"imnastik. Mesela: Bir ol yr 
S.. k ı n açılması Lesseps'e na malı"kt:ır· . Onun yanında iyi r · 

kaç ııefes alıp verme, kol, bacak harc.. uveyş ana.ım 
kctlcri... Hepsi de tela~sız, ağır ağır, ken- daha pahalıya mal olduğundan dola • Joseph scbitO ' 
dıni yarmadan yapılacaktır. Terleyip za- y• dostumuz Zannuck mütcselli olma· 

(Devamı 10 uncu sayfada) lıdır. 

iki ah bab çavuşlar: 

.. /(AN 

, f'AKLi .. 

lll. 



...., t• Birinrikb~ 

japonya Çini neden 
istila etmek istiyor? 

Çin topraklarının baştanbaşa hakiıniyeti alhna geçtiği 
tiin, Japonya, davasının halledildiğini değil, büsbütün 

sarpa sardığını görecektir 
{ Uzakşarka gidip gelen bir Ingiliz i~tisatcısı yazıyor) 

lrcı1ltotıda btr bombar&m:ından sonra enkaz altında kalanlar çıkanlırken 
huJaPonya Asyada ne yapmak i~tiyor ve tam bir ıta&t ve inkıyad havası içinde ye
t:ık~Pt>ryal.zm siyaseti nerelere vara- tiştirilen bu yavrucuklar dün~anır: ~n. az 
tı:<. :Bu rn<>selcleri halle yarıyac3k en iıc:ct alan, en başı yumuşak ışçıler.dır. 
~ıın lpucL& ancak, bu memleketin içti- Işte .ıapon pamuğunun dünya piy!lsa
td ı·e ei{onomik bünyesini telltıkle elde sına hakim oluşunun sebebi ve işte Ja-
~leb lir. pon arnelesinin kendini çalıştırall sınıfa 
~ atı::ınya iıC'r ne kadar 1868 mk.labın- o mutlak baş eğişindeki esrar ••• 
lteı. Eonrr. rrı<>dcrn bir devlet hahne gir- * 
dq !Q Öfiılliiyorsa da ekonomik blkım- Köy!üden sonra en kalabalık sınıfı: PS· 

tıı~ feoda:izmi asla ortadan kr.ldının:f:- nafı, ktiçük tüccar ~ ufak san'at .;ahib • 
\td~ır. Japon halkının bugün yarısı köy- lerinden müteşekkil orta halk 1abakası 
tt~Ur Ve bu köylünün çoğu, sayısı t:ık- teşkıl eder. Bunlar köylüden pek az üs
~tı bir milyonu bulan ctoprak sahib- tündür. Işierini büyütememlşlerdir. Bu
~' lldcn toprağı kira ile tutar ve o:ı- na sebeb kısmen yerli piyasanın darlığı
~ d lle to!: um, ne alet, ne biraz sermaye, dır. Fakat asıl sebeb: her kar getiren şe
·~d: ha·.ıa teknik malumat nevinden bir yin yalnız Mitsuiler. Mitsubishiler, Ya-
~ ~ görür. surlalar, Surnimetolar gibi birlrnç ailenin 

~~l'ltnynda toprak sahibi, tıpkı orta el:'ide olu~udur. Bunlann sayıian p:ır
~; at_da olduğu gibi. köylünün ç:ıkardığı makla göste-rilecek kadar azdır. Fakat 
tl -~Cin Yüzde elli, yüzde altmışını almı- kurduklc.rı tröstler müthiştir. 
tı.t11 aldı bir tufeylidir. Henüz modem Hepsinin başmda gelen Mitsuilcr, hep 
lll~ at Usııllerinden hiç birini öğreneme- baflkcr \'e sıgortacıdırlar. Japon maden
~lltiLI~n köylü ise en koyu bir sefalet lermin en büyü~ ve kimya sanayi: fab
~laedır. Ekscriyeti toprağı hala orta rik:ıları bunlarmdır. Memlekettı>ki batün 
' l't!an kalma aletlerle eker, vP tama- ufak ntölye ve fabrikalara bükülrnüş ipek 
li 0

. devrin hayat şartları içitıde yaşar. veren de Lunlardır. 
laprar:çt+'n gC'tirilen kimyevi gübre ile Ufak san'atkarlar tröstün avucu için • 
~rı:ğın l:uvvetlendirilmesi, mahsul~; c1c.::ır. Bır makine almak isteseler, bi-aı 
~lt .... ı:ı hesabına nazaran oldukcıı yı.ik- l~rc·diye ihtiyaç duysalar mutlaka .,.liS ... 
~ltın e dt" bu miktar. çalışan çiftç.! sa- (tröst) e gitmeye mecburdurlar. 

SON POST~ 

·va ku 
1 - Roz. Sils ve 

Robert bir ikraz 
müessesesinin sahi
bidirler. Bir cu
martesi günü hatta 
tatiline başlamak 

üzere büroaan çı

kacakları rırada 

Roz arkadaşlarına 

§UDlan söyJedı: 
- Biraz e\'Ve1 

Lord Ferrers tc!le
fon etti. Paray~ ih
tiyacı varmış 500~ 

İngiliz lirası ı.c;t!yor 
Yakut kolleksiyo
nunu da rehin ve
riyor. Yalnız. büro
da veyahud Şf'hır. 

de bizimle kcnuş

maktan çekinıyor. 

Ona. benim sa yfi. 

\ 

ar1 

dE:ki evimi teklü emın. S!rir ve bizim için de münasibcUl\ 
dedım. Bu gece saat sekizdE> orada bize müüıki olacak. 

Roz masada oruran zattır. Sils topalldığı için. elindeki has
tona dayanmak mecburiyetindP.dir, Robert te onun yanında 
duruyor. 

3 - Saat 7.55 te Sils kapıyı açtı. Sofaya girdi. Girmt!Sile 
. " de içeriden Robert l:oşarak geldi, ve ona: 

- Bak Sils! ciye heyecanla haber verdi ... Birkaç daldka 

evvel i~eriye girmce. Lord Ferrers'i yerde ölü yatıyor bul

dum. Gidip polis çağırayım. Ben senden daha çabuk davra· 
nırım. •• 

Sayfa 1 

2 - Sayliyedeki ev Roza aid bulunmakla beraber, ort:ık• 
larının her ıkisinde de a}Tl ayn anahtarlar vardı. Lord Fer
rers saat '1,15 te eve geldiji zaman d.q kaoıyı aralık bnldu, 
içeri girdi. Etraf1nı a
raştırdı. Fakat bir ka· 
pı arab~ndan kendisi

ne tevcih edilmiş olan 

bir tabanca namlusu

nun farkında olamadı.. 

4- Beş dakika sonra da Ro7 geldi. Sil.s ona olan biteni ha· 
ber verdi. Roz hemen ıçerıye ôalarak. dehşetle cesede bııktı. 
Evı ve odayı §iiyle bir kolısçan ettikten sonra: 

- Eve hırsız gırmiş. bakın. bütün odalar karmakarışık ol
mıış. dedi. 

!tı:ı ,rı ~bro•ıe pek azdır. Japon:'faıuıı i:.t İhracat piyasasını da tröstler kontr?) 
~ııft· 1nrd. ki vasnti pirinç hası~atnıı ve ederler. Japonyada ufak müstahsilin ne 
t~a ntı ist:~.lak edilmek üzere ınsan lıa- halde olduğunu anlamak için hükumetin 
'ııı~&ent>dt' ne kadar düştüğünü ele alır- bırkaç re:ne evvel neşrettiği bir beyanna
~ cıi l:arı. koca, çoluk çocuk - bü:ün meye göz atmak kfifidir. Bunda. kü~ük 
~~:lı tçı anenin hep birden çal•ştıkıarı iş ve sanayi sahibierinin terfibi için ken- 6 _Müfettiş. her ~ç ortağın da ifadelerini aldı ve sa;ıt sc-
~~ r:ı~: r.ncak üç nileye yetebilcre~ ka- cii~erine )Üzde on beş nisbetinde istikraz kizde burada topranmaya karar vermiş olduklarını ötrendi. 
)ltı tın~ c-ıkarabild"klerini göriirsiinüz. yr.pılması ciişünülmüştü. Lord Ferrers, müfettışe işe yarıyacak bir şey bildıremı>di. 

~~ •• .'ı:naı~yh topraktan, ölmıyecek ka- Japonya; hakiki orta sınıf halkı olmı- 5 R b ~f t' 1 b' l'k d'" ~.:: Mü!' J Zira sofaya ~irdiği zaman kimseye rastlamış değildı. lo"'akat ••a· k • - o ert ınu et ış e ır ı te eve onuu. ettiş, sc: 
1' ı~ ba a ıılamıynn köylü ancak bn}kn yan bir memlekettir. Yılda 120 İn~iliz li- bır incelemeden sonra: yakutları cebinden ça!Jnmış buiunuyordu. 

~~·ı"'" _ulıırsa yaşıyabilir. Bu yüzden :ki rasından fazla geliri olan herk~ cirad Müfettiş. lorddan randevu sekızde olduğuna göre niçin ~e-
vıın.. - Hayır dostla!"ım, dedi. Lord ölmüş değildir, bayılrmşltt'. k · d" L d d' b ev bı~l:!ç! «n fazla aile reisi ipek?ücekçilık- \'erg:si. vermeye mecbur tutulduğu hal- at 7,1Ş te eve gel:iiğini öğrenme ıste ı. or a una c a-

,"')ı ot~t.·:vr~ çabalamaktadır. Ipeğ':ı mü- c!e, 1931 de bu vergiye tabi olanların sa- Filvaki kendisine si!ah atılmış amma, kurşun yalnı1. k:ıfa- · ben, 
0 

gün ilk telefon konuşmasından sonra kendisiM bir 
~ Ço~ t:~~ını Arnerikaya ihraç eu•!ir. Fa- ~,sı anrak yarım milyon idi. Halbul:i di- tasını SJyırmış .. ev sahıblermden ikisi lordu misafir vrla5ına kere daha telefon edildi~ini, ve evde saat 8 de değil de 7,11) te 

'ttar e<efn bu bile köylüyü açlıktan ğ('r taraftan senede 100,000, 200.000. ii•t,;;;aş:.;;ı.;,;d;;.;ıl,;;;;ar;;.;. _____________________ .;;b;.-;u~Iuş~u~la~c;;.;a;~;;ın.;.ı;.s~ö.;;y.l•ed•i•k•le.r.in•i-b.i!d-ir•d•i.--------~ ~a atlıan-aktadır. 300.000 İngiliz liralık varidatı olanlar 
l .. ~ k .. ] .... - d .., 
~rllt , oy usunun, kızlarını bü)..:.ik var ır . .uu memlekette fakirlikle zcngin-'b ~l~ta adeta köle gibi yollamasmrı Jik işte bö)le hududsuz bir tezad teşkil 
~tlalt~' budur. Burada kadın o !<ncla: ediyor \'C bu. son c!erece göze çarpan içti-
~, 11d·ıs-lll"ette bir eşya mahiyetmd~ ka- ma i ~'irklara se lx-b oluyor. 

1 ır k' b b K"' ı-ı.._ ltı 8. . ' 1 a ası veya vasisi onu: eKı- oy u; ailesini geçindirmek içın rnuh-
'1\" '?:ın um. d "k' - b ·h t ·d V • V· k' ı· d .._" S:llı l~· unuz a ı ı, uç. ec; a ... aç oı ugu yıyC'regı çe ıp e ın en alan 
~~ eıı. ~acogını ve çalıştığı m ·ı-· .:letçe topr:ık s:ıhibinden ne~ret etmektedir. 
"1 ı l's· k b" k ~ •aahh· "' ır rahatsızlık vermiyeceğı- Halbu i timurniyetle toprak sah'bi de 
t; ~iraı tıd <'derim. diye bir mukavclı:! ~opr:ı~ına sahib değildir, onu bankaya 
~lt arnrık veya satmak hak;:•na sa- tt•rh n etmiştir. Ufak tüccar ve mi!stah-
~ . 

h_-ll ın siJlerse, ded "ğim gibi, büyük tröstJeri:ı 
ı;t ı.., .. i.lkavete köylü, toprak sahib!, a- inhisan önünde elleri, kolları bağlı bir 
~ı bi~~~ıdan rnühürlenince lnzcağız hal::ledirler. 
~den • ık hayvanı gibi çalışmak üzere Toprak sahibieri köylüye boyuna: eBu 
~ aıcı. Uıaklaştırılır. Hatta borcıı '~-ın- s:kıntıyı lize verdiğiniz kiradan değ:J; 
~tın:·t. _Parayı ödiyemiyen k['iylüler, ':> rrız. ekt:ğiniz toprağı kuvvetlendirme!t 
•• lt!tln 

1 
kaç sene için değil. bat ii n ö- iljir.., ctröstler inhisarb ndan k" m}' evi 

~~~~ıl t'e satarlar. Hem de bir fabrilta- giıbre almak yüzünden. biraz da tariala -
\.~ıtıiıı ll~reye isterse oraya! rınızın ufaklığından çekiyorsunuz. E~er 
~ 't {ltrı bunların netioes"ndP., bugün Asyada geniş yerler alabilirsen herk(>sın 
~afttı~~E:·sinin yarısını, erkek sahible- kendi 1.:ırıası olur,. deyip duruyorhr. 

~~tl· "rı satılımş genç kızl:ır te,kil Bunun gibi, oğulları zabit olanla-r <la 
lrl<:r. Bir fabrika ko~usunda kuçük burJuva sınıfına: cEDAP ruoitU\'a 

)·aniım ederseniz ve Japon istil.ası mu
vuff~kiy<>tl~ biterse, herkesin ha.'ll r.ı:ıc!

desi, herkesin piyasada yeri olaca'<, her
kes bolluga kavuşacakı. demektcdırler. 

* Bugünün gösterdiği hakikat ise bam-
b~şka.:ur. Japonya Mançuriyi alalı yed! 
sP.neye yalnndır. Bu müddet içinde C\!'a
ra hicret eden Japon köylü ailesı bP.ş. al
tı biri geçmez. Öyle ki, nüfusu kalaLı-lık 
clınıyan bu mıntaka, Japon köylüsi.mü 
hiç ~e geni§E: çıkaracağa benzemıynr. 
Diğer toraftan, Mançuri zaptetiilirsc 

1:-ol ve ucuz ham maddeye kavusl\rağı 
~öy!cnen ufak müstahsil; Japonyadıı me
sela kömürü kontrolü altında tutan tröst
lC'rin ayni şeyi Mançuride de inhisarları
na aldıklarını ve ayni !iatla sattık larını 
görüyor. 

Köylünün Mançuriye muhacereti hiç 
hir vakit yoluna giremedi. Sebeb b-:a.;i!. 
Çünl~ü: Bu masrafı karşılıyacak p.:ıra 

yok. Trcist!er; paralarını işletmek için 
köyli.inün :ınklinden çok daha karlı s..ıha
lar bulmuşlar. Orduya satmak üzere yap
tıkları hıırb malzemesini gittikçe artt:rı
yorlar ve bunları satın alabilmc!~t iç•n 
hük!'unete yüksek faizlerle istikrazlarda 
bulunuyoriar. Çin, Kora, Formo~ bun
ların kendi ekim sahalan~. mac!en """ 
caklarını ve sanayi merkezlerini geniş
letmelerine ve işeiyi Japonyadan daha u
cuz ı;alıştırmalarına imkiın veren mlis
temlel:eler olacaktır. 

Eınae:ı~Jeyh. Japonyanın nüfn.c;nnun 
kesafetincJen dolayı ettiği şikayet ister 
hnklı, iSler haksız olsun (çünkü: Nüfus 
kesafeti .;zafi bir tabirdir) herhaldP dava 

bugün tuttuğu siyasetle halledilemiye
cektir. Biliikis Asyada ne kadar yeni ye:r 
zaptediliree Japon halkının vaziyeti de o 
nisbette kötüleşecektir. Vergiler art-v·ı:ık, 

hayat pahcıhlaşacak, Çin işçisini Japon 
işçisinden daha ucuza çalıştırmak ıçin gı
r;şilecek ucuzluk yarışı; Japonyadaki a
rr.eleyi bugünkünden daha fena oir hale 
koyacakhr. 

Çeviren: K. Neyyır 
······························································ 

n:alb Sf>.ktcsinden bir öJüm 

Küçükpazarda Atıomacami sokağın
da oturan Mustafa Salih, evvelki gün 
Kliçükpazarda kahveye gitmekte iken 
birdenbire dü~üp ölmüştür. 
Yapılan muayenesinde kalb sekte • 

sinren öldüğü aniasılarak defnine ruh
sat verilmiştir. 
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8 Sayfa 

Biz, yeni kabine ile ~tilaf z~mini ararken dama d Şerif 
Paşa, çoktan milletı tesmıme başlamış bulunuyordu 

_ 32 _ landığı zaman da mecliste ~~le ~ir te~
k lata ve kudreti milliyeye guvenır mer
küre sahibi bir grup isbatı mt!vcudiyet 
edcmcmişkcn, her ne suretle olursa olsun 
hükumet teşkiline veya teşekkül ececek 
hükümete oahil olmağa heves etmek el
bette doğru olamazdı. Bu tarzı harekr.t.e, 
n emleket ve millet menafiinc hizmet c
meHnden zıyade, §ahsi hırs ve menfaat 
veya biç o1mazsa cehalet atfetmckte, iti
kndımca asla isabetsizlik olmaz. 

İstitrat kabilinden küçük bir malumat 
arzedcceğim. Hcyetirniz, bütün meıaıe -
kete, müşterek arzuyi milli icabını, tat -
bık ettirmeğc çalıştığı sırada, tahtı işgal
~e bulunan hmire de. doğrudan dC\ğruya 
tebliğatta bulunuyordu. Ali Rıza Paşa 
kab!nesile anlaşmakta olduğumuz 7 Teş
rinievvcl 335 tarihinde, İzmire de şu tcl
gr~.fı veriyorduk: 

Müstaceld;r Shır.s 

7 Teşrinievvel 35 
lzmir Vilayeti Aliyesine 

Şimdiye kadar, vaki olan tcbliğa~ VP 

ış'aratımızın vasıl olup icabatının yrıpıl
nıakta oldui%unun, vasıl olmamış i~o es • 
babı ~aniasının sürati iş•arı mercndur. 

Anadolu t·e Rumeli Müdafaai Hukuk 
Cemıyeti Hey'elti Temsiliyesi namına 

Mustafa Kema~ 

· Ancak, ko.binenin şekil ve tHkibi ''C 
ricalinin k;ymet ve hüviyeti ne ı>lursa ol
sun, mec1iste taazzuv etmiş siyasi bir 
grupun en müessir azayı aliyesiııin, dal
ma meclis içinde nafiz ve miı:rakıl:: kal
n'ası, en mühim bir hadisei muvaffakiyet 
ve ~lzemıittı.tbik bir karar addoiunamaz. 

Cidden hakimiyeti milliye esası üze
rinde tedvır olunan medeni de-vletlerde, 
kcıbul cd:Im·ş ve fiilen cari bul• natı esas; 
mılletin ı:mali umumiyesini a7.anıi tem-
sil eden ve bu amalin taallfık etdği me-

fzmirin ve İzmir Valisinin ne hal ve nafi ve ıcabatı, en yüksek kudretle ve 
şeTait ôahilinde bulunduğu. şüphesi7., salfıhiyeıle yapabilecek zümrei siyasiye
mnlfımumuz idi. Tebliğatımızı alıp ala - r.ln, umııru devlet:n idaresini deruhte 
rnıya<"ağı meşkuk olmakla beraber. tat - c!nıesi v«:> bunu en yüksek liderinin duş!t 
bik cdemn.·eceği tabii idi. Fakat, bi~. bü- mcs'uliyedne tevdi etmesi, prensipinden 
tün memleket mukadderatile mesgul ve ibrettir. 

işı:ral tanımıyan bir kuvvet merkezi cıl - Zat<'n tıu şeraiti ihraz edemi~cn bır 
du~urıu düsmanlarımıza da bildirnıekte hükiımet ıfoyı vaz'fe edemez. Hiikume-
fayda görüyorduk. tin, kuvvetli grup azası meyannıcan ve 

Büyük Şefin dahiyana fakat birinci derecede olmıyartlarındnn 
zayıf bir hiikfimet yapmak ve onu fırka

ve feragatkarane hisleri nın birincı liderlerinin talimat ve nesa-

lMebusan meclisinin toplanması için 
hazırlıklar görülürken bazı zevatın (nıe

bus olduktan sonra bir veç'hile hüküme>
tc karışmıyara.k daima meclisi millideki 
grupun baş:nda nafiz) kalması lıakk~~da 
kendılcrıne tavsiyede bulunmaları uzc
riııc, Büyük Şef miz şöylece mütaleatta 
bulunuyorlar:] 

c- Her şeyden evvel. memlekette, mil
letin mevcudiyet ve iradesini tel.ıarüz et
tirmek ve bunu sarsılmaz bır tarzda, 
m<>clısı miilide temsil etmek lazımdır. 

nu da, mE'mlekette milli bir mt:fklıre et
rafında. Jı:uvvetli bi.r teşkilat yapnısk ve 
bu ~eşk'lata müstenid, mecliste bir gruo, 
bulundurmakla mümkündür. En zinüfuz 
zevatın gayesi; bu olmalıdır. Halbukl, 
şimdiye kadar görüldüğüne nazaran, asıl 
olan bu cihete ehemmiyct verilırıeksizın. 
aT., çok kendinde liyakat görenl('r, hemen 
hükumete geçmek hevesine, bırsına ka
p;lıyorlar. Bu gibi insanların teşkil etti
ğ' hiikCımetlerin mesnedleri, milli teşki
Hıta mcrbut, mecliste kavi bir grup ola
ma,·ınca ualnız saltanat ve bilLfet m:l-. ' , 
karnı kalıyor. Bu yüzden, milli nıeclisler. 
scref ve kudreti milliyeyi temsıl cdemi
)·cr . .:ırzuyu milli tecelli edemiyor ve ica
batı ~atbik olunamıyor. Binaenalevb bi
z·m için ilk ve en esaslı prensıp; evvE':a. 
rnemlPkt'tte teşkiliitı milliyeyi vücude 
getirmf'k, sonra da, bu teşkilattan kuv
vet alan bir grupun başında, meclıste ç.ı
l:şnıak olm&lıdır. Hükumet teşkıline ve
va tcsekkiıl edecek herhangi bir hükü· 
~Pte dahil olmağa kalkışmakta fayda 
yoktur. Çünkü bu mahiyette im hükiı
mct, vatana ve millete hiçbir eı;;ıc:Jı hiz
met :fa edemeden, derakab düsmeğe ve 
yahud pad;şaha dayanarak meclise karşı 
ve dolnyısile millete karşı vazıyet alma
lta mecbuı· olacaktır, ki birincisinde, i~

tikrarsızlık gibi büyük bir mahzur teva
H edecek: ikincis'ndc de, hakimıyetı rnil
liycnin, b ttedriç madum hükmüne r,t>ti
r lnıesine hizmet edilmiş olacaldıı.» Ni
tekim, meşmulu ıttılaımz olduğu ve fıi

len de sübut bulduğu veçhile, bı;. evvel~ 
nıemlekette teşkilatı milliye yaptık Son
ra meclisi topladık. Evvcla meclis hüku
meti yaptık. Ondan sonra da hükumet 
yaptık. 

Bundan başka, münasebet düştükçe, 
kabineyc g:rilmiyeceği ve yüks~k m::ı

kam ve memuriy~tler kabul olunmıyac:ı
ğı hakkında ve esasen büyük ve milli ~a
yedcn bac:ka hiçbir maksad takib etmedi
~·mize ve en büyük hissei faalivetimizin, 
kuvayi mılliyenin, şimdiye kadar oldu~u 
gibi, bundan sonra da, tevzinine hasrı 
mc.sni etmekten ibaret bulunduğuna da~r 
millete karşı beyanat ve tebliğat.mız vu
k.tbulmuı;tu. 

Vatan ve milletin halası mevzuu 
b:ıhsolduğu bir devirde ve ben'nı izah et
t!ğim veçhilf! henüz, memleketk hiçbir 
teşkilat ve meclis yok iken ve meclis top. 

yihile ~:Urütmeğe kolkışmak fikri b:tta
b: dllgru dt:ğildir. Bunun feci netayici 
biihassa 0.-;manlı devletinin son günlc
r r1de görülmüş ür. 

Ittihad ve Ter~ki rücsasının elinde 
baziçe olan sadrazamlardan ve onlann 
h:iküıneılerinden, millete gelen z::ırarjar 
sayılanııv:::.cak kadar çok değil midir'' 

Mecliste, h{ıkim olan fırkanın, bükO
rnet teşkilini, muhalif ve ckalliyctte bu
lunan bir fırkaya terketmesi ise as!a 
ınevzuu bahsolamaz. 

Kaideten ve usulen milletin ekseriyc-

1 
tini temsil eden ve gayei mabsuı;ası bariz 
olan fırka, hükümeti teşkil mes'uliyctini 
üzerine alır ve kendi gaye ve prensiple
r:ni memlekette tatbik eder. 

Zaten cümlenin malfımu olan ve o yol
da hareket edilmekte bulunan lıır ha
kikati, burada tavzihten maksadım: va-j 
tnnperver!ik, ulüvvii ahlak, it~auı ka
millik ve buna mürnasil bir takım evsafı 
güzide icabı gibi gösterilmek i<>tenilen 
safsatalanı karşı, milletin ve nesli atinin 
nazarı dikkat ve intibabını celbAtmcktir. 

Gene kabine meselesine 
dönüş 

Ali Rıza Paşa kab 'nesil e başJaciığımız 

temas noktasına gelelim: 1 
Arzetmiştim, ki hükfunet, bize beyan- 1 

namesini neşrinden evvel vermediğı için, 1 

b ız de. millete olan beyannan:.~mizı, ı~_:ı- 'ı 
kl4metin mütaleasını alınağa luzum gor
rc~eden n('şretmiştik. 

Bunun üzerine, hükumet. Cemal Paşa 
vasıtasile daha dört maddenin vesaiti 
nıuhtellfe ile tamimini lüzumlu görmek
te olduğunu, 9 Teşrinievvelde bildird:. 
Bu maddeler, şunlardı: 

1) İttıhadcılıkla rnünasebet bulunma
dıJ,ı, 

2) Devleti Osmaniyenin harhi umumi
ye karışmacı doğru olmadığı ve müc:eb
bibleri aleyhinde tayini esami suretile 
bazı ncşriyat icrası ve haklarında taki
bat ve mücazatı kanuniyenin t~rtibi, 

3) Harb esnasında yapılan her nevi ci
nayat taill('rinin cezayı kanuniden kur
tulmıyar.akları, 

4} 1ntihabatın serbest cereyan edeceği. 
Cemal Pr.şn, bu maddeleri saydıktan 

sonra, bunların tavzih ve tamımi, dalıilen 
ve haricen bir takım suiteUıkkiyatın önü
ne geçeceğinden bahisle, memleketi.ı me
naf:: aliyesi icabı olarak sureti ~ahsusa
da hüsnü telakkisini rica ediyordu. 

Ali Rıza Paşa .kabinesinin, ne k~dar za
yıf ve :ıahif düşündüğünü ve hakikati 
gönnektcki kasrı basarını anlamak için, 
bu ınaödeler adeta bir miyardır. Devle
tin, içine düştüğü girivei izmıhJJH:n 
umk ve dehşetini görmekten aciz olaıı 
zavalhlar, bittabi ciddi ve hakıki çcıreyi 
görmemek için gözlerini yumarlar. Çün
kü, o ciddi ve hakiki çare, keııdilcrini, 
daha çok tedhi~ eder. 

(Arkası var) 

SON POSTA Birincik(lı'lun 1~ 
-======'-:; 

En üstriferi tayyarele e 
karşı· nasıl korumalı? 

• 
Korunma şartları birçok memleketlerde ihm~l edil_iyor, ~anayi mer· 
kezlerinin selam et ve emniyeti bir tek bombanin Jsabet1ne bag h bulunuyor 

Y A Z A N ........................................................... :=. 

!""" .............................. (;~~~;~[ H. Emir Erki/et . 
: ..................................................................................................................... . ~ ....................................... . 
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nu husustaki birinci yazımızua, en
dust ~inin, hava• bombardımanlıırından 
korunınası için sahillerden ve huıludlar
dan uzaklaştınlmaları tc~birinof'n b:lh
seımi~ ve bunun bugün, ancak Sov~et 
flt.ı!'ya ve Şimali Amerika devletler ?ıt· 
liği gibi geni§ toprakları olan devletı~r
de müessir bir vasıta olabileceğim b•l
d!rnıiştim. Kezalik İng'ltere ve Fransa 
gibi geni~ ve uzak kolonilere malik dev
letler için, bir Avrupa harbi noktasın~&n, 
ba1:ı çok mühim endüstrilerini bı~ra.sr:l 
,ranı Kanada ve Afrikaya uzaklaştırmak 
iırkfmları da, nazari olarak mevcudılur. e" 

bomb d . k ...... t" de uçar~ Yoksa arazisi, bugünkü ar ıman Ingiliz bombardıman tayyarelerind~n bır i Coventry qıvazorıt us un . 

tayyarelermin büyük sürat ve seyir ge- kt-zleştirmenin faydaları yerine iklime 0 • cia tatb:ki hemen tamamile ?a?'~~~~Jl j}t 

nişliklerine göre, endüstriye mesafe va - h.:nabilecek diğer birçok ekonomik mc- Zırh, taş. toprak v~ der~nrli ir ıtııidt' 
sıtasıle his:bir himaye temin edf!miy~n t<'dlar bulunabilir. Bahusus endüstrinın tahaffuz, askeri .. fenn~ daımi b .. faltllt( 
Avrupa devletlerinde, uzaklaştırma tcd- emniyeti mevzuubahstir. si dır. Bunlar şuphe~ pahalıdıt • bar .:il' 
bıri ancak 1918 senesine doğru müessir Ekseri fabrikalarda umumi yani müş- ask('ri veya sınai bır varlığı ~v!llir ,.e 
l;ir koNnma vasıtası teşkil ediyordu. Bu- terek servisler, etüd ve edevat servisleri man altında korumak için muess 
gün !se, artık bombardıman sefer!e_rinin var:iır. Bu takdirde bu müşterek servis- kıymetli vasıtalardır. ııs8o' 
randımanlarını azaltan yarım tedbırden leri toplu tutmak ve imalat atôlyelerini Ancak mahfuz fabrikalar inşaat J1lıısıı· 
başka •bir §ey değildir. Fakat bu azaltma birçok kilometrelere dağıtmak mümkün rifini çoğaltmamak ve bu sayeae ~~rı 
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g:ttıkçe azalmaktadır. Bahusus yarının, olur. Maamafih bu dağıtmanın müessir lün taanun~münü ternin etmek ıç preıı• 
D:osel veyahud bir saatte bir beygirlik olması için bazı kaidelere tebaiyet etm~k r.ayi kurmakta takib olunan ~şaat ıxıdı!• 
k•ıvvet başına yalnız 160 gram mahru- iktiza eder. Mesela bir fabrikamn müte- sıplC'rini kökünden değiştirmeK ıazı ıı:ıl"' 
kat Yakan vasıtasız injcctionlu motörlti, acidid kilometrelik bir sahaya dağıtıla- En ucuz tertibat, her türlü haV·~ \or 
t•çakları için birkaç yüz Kım. fazla veya cnk kısımlannın beherinde, bir neviden ı•Jzlarına ınukavemet edebilecek ~ır bit 
eksık almak hiçbir fark ve tesir yapamaz. olan işleri toplamak hata olur. Faraza rak .~;ıhaJl~r.e malik, kfıfi yiikse~l~k:~ blJ• 

Sımayii hava bombardımanlarmdan tav işinı, pres işini ilh ... birer grupta te- sağrının içinE' kazılacak tüneldır ~ ı~itl' 
vasıtasız korumak için ikinci bir nevi merküz ettirerek bunları biribirinden ki- nlın mahreçierı yı:ınlarda, tünelı~ 
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t··..lb'ır de bunları memleketin sathına da- k b 
1 

d ı· 
1 

h 
1 

b 1 n do1:1l 
"
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lomE>trelerce dağıttığımızı a u c c L-n; den cıkan rnoloz i e usu u a crtl' 
-....-.....-,.........,...,.........,--__ .,...... _______ 1 ou bombardımanda, gruplardan birlsi- üzerinde ııihayetlenir. İşte bu. Mtı :seıı 

nin harab o~ması bütün imalatı durdura- leketlerde, bazı askeri tesisatı. fl'l 19rı· bilir. Onun için, dağıtılacak g:-upJnrın mazot parkl;.rını ve mühimmat. deP1~1111ıı 
her b! rinde imalat, tav vesaire atölyelerı nı mu ha tat.a )çin kabul ve tat bı!< 0 

bulunmak 1cab eder ki her bir grup rli- b•r usuldiir. . ı-ıı:• 
ğerinden müstakil olarak istihsaliıtına Bu }ıu$tısta takib olunacak bidnCl rilB 
devam ~debilsin. Bu hususu daha iy~ an- d~. tünelin yalnız mühim tesisata ~~:ııııı
l.ıtab;lmek için mesela Fransada bızzat diğerlerinin dolmuş araz' de yer lı~ :rıq!C' 
görtiüğüm citroen ve hakkında malfımat r:dır. ~olmu~ yerler, bilhassa b:Jtun 1111 ıı• 
sı.Idığım Amerikanın meşhur Foı J otomo- !iyat tesisatma yarar. Tünel içmP. ~ bit 

' bıl fabrikalarını ele alalım: Her ık: mu- cak atölyejer için, öyle tek ve uztı çıerf 
azzam :fabrika, yekdiğerinrlen yüzlerce ti!ne[ tipi inşa etmek yerine rnahrc:ı ıil• 
Km uzaklerda, muhtelif parçalara yani doimada nlhayetlenen bir takırn kt~jjrfC" 
inıal!thanelere aynlmıştır. Fakat bu i- neller ~.erisı kabul etmek daha 11 ' ı.li
malathanclerin her biri, umumi istilıı:a- cahtır. Y. abrikanın muhtaç oldı.t!tll ııeP 
latın muayyen branşını, yani mesela. b:. mür, itok, kereste ''e eski m 1ı~me re ıO• 
ri karoseriyi. diğeri motörü, öb:.irü tav dışarıda, dalmalarda yer bulurıar ;ıeı11e 
ve dökümü ilh ... yaparken bu inıala~ - neL·crde yalnız çok kıymetli ma tiY"I"' 
hanelerden herhangi birisinin tab!'ibi hıfzoJuı.ur. Kczalik, fabrikanın ve~ııfıı ' 
bütün fabrikayı muattal eder. o haldı:? leri, yıkanma yerleri ilh .. gibi mı.ı oı;''l 
dağıtmada esas olan şey bir fabrikayı zatarı (•Jzem olmıyan kısımları da 
her şeyi cami gruplara ayırarak b·Jnl&rı rıda bırakılubilir. 8ıışı· 
kilomctrelerce dağltmaktır. İkinci bir kaide de, fabrikalar~'\111 W 

Jıliz bombardıman tayyarelerin.den 
biri bir denizaltı üstünde 

~ıtmaktır. Ateşten korunmak iç.n da~ıl
mak .ıskeriik fenninin en belli ve esaslı 
bir i<aidesıdir. Fakat bu, sanayiJ~ lazımı 
gibi tatbik yeri bulamamıştır. Her ne
deııse, Avrupada bile, halA devasa, gös
t~ri~li fabrıkalar yapılınaktadır ve bun
ların her biri, ·şüphesiz askeri birer dı
la:et fserıdir. 

Bununla beraber imalatı bir tek fabr1-
knda temerküz ettirmek, maliyeti in • 
dirrnek ıçin en çok müracaat oluna:ı un
surlardan biridir. Fakat, bu da ço!c tet
kike değer bır mevzudur. Maliy~t mC'se
les·ndc esas olan her illetin ve her bir 

işc:nin tam i5 görmesi ve boş zall'an ge
çinnemesic1ir. Şüphesizdir ki, bir fabrı

ka:ım mesela on presi için aleddC\·anı iş. 

olduğu takdirde, bu preslerin c:lrrıles:nin 
bir tck bina içinde çalışmaları ile me.ı;e~a 
ikiş~r :kişer birer binada çalıştınlmal:ırı 
snısında, maliyet cihetile 'bir fark hüsıl 
olmamak !ktıza eder. Bundan başka meı-

Yüksek fırınlarda randıman btmların hn ınutad cb'adını küçültcrek bL•t rslr 
hacimleri ve az gaz sarfeden motörlerde s sa!ı muhafaza imkanını buınıaktır· 9~ıll' de bunların kudretleri nisbetinde artar. rika inşaatında kaide tck kat 01(.'1uııı· 
Kezalik mesela büyük, zırh hadde silin- rağmen umumiyetle imalathaneıc:sıcti~ 1 
dirleri tir fabrikada taaddüd ettlrile- mundan fc:ı?la büyük, yüksek ve ~o ıı'<Jl 

ı .. f ı jçıfl• t' l mcz. Fakat hiç olmazsa, yukst-k ırın a- H olartık in~a olunur lar. Bunu~ .. t ~e 
rm, az gaz sarfeden büyük kudretli mo- işin mutad olandan on ve hatta Y'~111 gfı' 
törlerin ve büyu"k zırh hadde silindirle- dtıha kücük bir yerde ayni rahatl~ t 

- ue· r rinin hep bir arada bi binada bulun - r:.ilebıleceğini hatırlamak icab e. 0ııl' mcmaları i.stenebilir. Filhak:ka öyle yapılar vardır kt 1;ıerd' Eskiden vücud bulmu~ fabrikalar ma. da .!<csafet şartı en önde gelir. Ge~ot:f• 
zur olabilirler; fakat, yeni yaptlmakt:ı ve '1ilhassa harb gemilerinde. ıo~if· f:l' 
olan endüstrilerde dağıtma kaidesinf' ri- lerde ve otomobillerde hal böyle. Jl1oıor 
ayet, korunmak için bugün mühım b;r vaki buhar makineleri, inf:Jak1!.·rıii'Jet• 

"rlı sı-ı· ~:ırt teşkil eder. Buna rağmen ve herr..r-ıı l~re nazaran daha kalabalıklı ~o ~ )11.1 ~ 
h:itün memleketlerde bu şartın en dik- Çünkü, on!arın eb'adını azaı-tnıı:ı 1~ıı11', kate şnvan bir surette ihmal edHdi~ini suııa matörlerde olduğu kadar çıı J;iflesi 
gôrmek • kabildir. Mesel~ Sovy~t R~~y~, n~ıştır ,.: he:rhalde bir buhar. 1 ~ııı.ıdl~ 
birkaç sene evvel, alomınyom sanayun:n nın, motore nazaran, daha genıŞ beb 
en büyük kısmını Dnieper havzasında da olmamu icab ettirecek Dır 5~;c·Jlotl 
mt>rke71le~tirdiği gibi bu sanayii bcs!i- mamalıdır. Bugün bir hnrb g~ ~sı~ 
yen bütün elektrik kuvvetini vücude ge- modern makine tesisatının. Y8? Jtı.l'" e If 
tircn şey de, selamet ve emniyeti bir tek tiirbin, V. S. nin, her 25 beygır .. ıııtı5 • 
bombanın iı,.abetine bağlı, bir tek b~n::f içın yalnız bir metre mikab~ );~v-''cl1~ 
(harrage) den ibarettir. Kezalik, harbde o!ı.:nduğtına göre, 5000 beygır jçitl• 11 e 
(carburarıt) ile beslenmesi hayati bir dr bir tahtelarz ihtiyat santralı ini iit.t'~ 
mc.ı:ele o~an Almanya, bunu \erkıb su- tık, yedn üstünde mutad oldtı~cce· Z ııi 
retile ıst;hsal için, az zaman evvel, mil- 1(...000 metrf:' mikablık değil. sa 18rtı 1111, yonlarca bra sarfile, batı huduelları ya- metre m!kfıbında bir tünel Y9~1c1 ; oltl 
kınında devasa fabrika grupları ın~a et- yüz dı'fn daha küçük bir yer ta ~ ~ 
mişti. Hülasa, bu hususta anlaşılamamaz- mak iıttiza eder. riıl as'0r, 
lık umumi gibidir. Hülasa, işgal olunacak her .Y~ bir dC tl' 

Bir endüstri müessesesini, bir bombar- b;r hac? de indirilmesi prensıpı kSi! t.l5 it 
dlm3n tıçağmın bombalarından, doğ:-u- kabul olunursa görülür ki: b~ t:erııı teS 
dan doğruya muhafaza etmek, uçuncü lü, randım:ln üzerinde hıçbır 

1 
.. dıı) ["] Birincı yazı Son Postanın 13 Birinci- aY .. 

kAnun tarlhll nUshasında çıkmıştır. bir vasıtasız korunma usulüdür ki bunun (Devamı 10 uncu s 
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19 BfrlncikinUD SON POSTA 

Ve/cı kateclsi topu önlemeğe çatı.§ırken: GoL .• 

üNKü iG MAÇLARI 
Üç muhtelif sahada 

değil, çamurla 
takımlar topla 
oynadılar 

Dün yağmora ve soğuğa rağmen bütün oyunlarda tam 
22 gol atıldı. Beşiktaş - T opkapı, Fenerbahçe - V efa 

takımları arasındaki maçlar çok sert cereyan etti 

Beşiktaş lig liderligini muhafaza ediyor 
Dün havanın çok berbad, yağmurlu ve 

çamurlu olmasına rağmen lig maçıarına 
üç ınuhtelif sahada devarn edildi. İı:tan
bul sporcuları senelerdenberi alıştıkları 
çamur deryaları içinde rnütcvekkillme 
top peşinde koşup durdular. Maça ba~ -
lndıktan on dakika sonra sporcu kıya -
fetlerini kaybedip herbad bir hale gir • 
dil<'r. 

Dün üç muhtelif sahadaki bu hRli gö
ren spor meraklılarının bütün timldleri 
Yeni Valimiz Lutfi Kırdardadır. İstan -
bulu yola, ternizliğe. tiyatro binnsına, 
terniz su ve süte kavuşturacağını vllde -
den Valimiz bir şehir stadının lüzumunu 
da elbet +e düşünecektir. 

Fen er stadmda: 
FF..ı'JERBAIIÇE 4- VEFA t 

nünkü maçların en mühimrni Fenerle 
vefa arasındaki maçtı. Oyun başl:ır baş
lamaz, rüzgar altına düşen Fenerliler ilk 
akını yaptılar. Ve!alılar bu akını haf hat 
lar:nda kestiler, mukabil akma g<>çtiler. 
'rop ortalarda dolaştıktan sonra Fenerli
l<'r soldan Şaban vasıtasile akınlara baş
ladılar. 

İyi bir gününde olan Şaban Vefa ka -
lesi için tehlikeli oluyor. Bunu. gören Ve 
falılar Şabamı sert çıkışlar yapıyorlar. 

1-Iakem VE'fa aleyhine favül verdi. Ş:ı
ba::ı çekti. Fakat Fenerliler ofSB.yde düş -
tüklerinden bu fırsatı kaçırdılar. Vefa · 
lılar vaziyetin ciddiyetini anladıkların -
dan mukabil bir hücuma geçtiler. Bunu 
da Fenerliler lrestiler. 

Vefa yavaş yavaş açılıyor. Fener ka -
lesı sıkışıyor .. Nitekim bu akınlardan bi
risinde Fenerbahçe kalecisi Hüsamed -
din iyi bir müdahale ile kalesini tehli -
k eden kurtardı. Oyun bir müdd<!t o ı ta -
larda devarn ettikten sonra FenerliJe:r ya 
Vaş yavll§ oyuna hakim olmağa beşladı
lar. Bu arada Fikret. önü boş oldu[;u hal· 
de topu •yi kullanamadı .. avuta gıtti. 

Bu tehlikeyi savuşturan Vefaiılar ekı
na geçtilerse de Fener haf hattından geri 
döndürüldüJer. Fenerliler artık hakim 
Vaziyetteler. Vefalılar pek seyrek akın -
lar yapıyorlar. Fenerlilerin birkaç hücu-
nıu ofsaydle durduruldu. Bu arada lü -
zumsuz ofsaydler de veriliyordu. Vefa • 
lılar Fenerin tazyikinden kurtulur kur -
tulmaz soldan bir akın yaptılar. Top Fe
ner kalesi önl~rinde rnüsaid vaz:yette 
duran Vefalı Abdüşe geldi. Fakat Ç('kt!
ği ŞÜt avuta gitti. Artık Fenerliler vazi-
Yete seyirci oldular. Vcfalılar sık sık a -
kınlar yapıyorlar. 

F'enere sık sık korner oluyor, fakat is
tifade edilmediğinden bir netice al·na -
lnıyor. Oyun gene ortalarda.. Akmlar 
knr§ılıklı devam ediyor. 

Her iki takım bir çok fırsatlar ka~:ırı-

'V"efa - Fenerbahçe mühacimlerinin sa7ıaortalannda sert çar
pışmatartndan heyecanlı bir safha· San · LaciverdLi Ali Rıza L:::::=~:e::~~.....l 

tcıpu Vefalılardan sökmeğe çalışıyor. 

yorlar. Oyun yavaş yavaş sertleşiyor, ba- bir şütle sağ köşeden üçüncü golü attı. 
zı oyuncular noksanlarını sertliklerile te- Artık Fenerbahçe vaziyete hakim. 
lafiye çalışıyorlar. Bu karışık vaziyel ne· Top onada dolaşırken birinci devre 
t•cesini vermekte gec"kmedi. Fenerli E - 3-0 Fenerin lehine bitti. 
sad bir tekme yiyerek oyundan çıkmak tkinci devre 
mecburiyetinde kaldı. Hakem Vefaya 
fnvul verdi. Müteakiben Fenerliler Vefa 1kinci devreye Vefalılann sağdan akı· 

nile başlandı Fenerl"ler de bu akını fakalesinc indiler. Kale önlerinde gayet 
vulle <turdurdular. Lutfi favulü çekti. 

m~saicl bir vaziyette olmasına ra~~en Fener ~alecisi Hüsarneddin topun dışa -
Alı Rıza topu dışarı atarak fırsatın ı<a - "d v. • k ··d h 1 t d" . rı gı ecegını sanara mu a a e e me ı, 

cırılrnasına sebeb oldu. Esad oyuna gı:er- halbuki top kalenin sağ üst köşesır.den 
ken Ve!alılar yeniden sıkı akınlara baş· Fener <.ğlnrına takıldı. Vaziyet 3 - 1 Fe
s.dılar. Fener kalesi sıkışıyor .. V~fdlılar ner jehinde. Bu gol Fenerlileri h3rekete 
isabetsiz hareketlerile ellerine gecP.n f1r- get,rdi, sıkı akınlarla Vefa kalesini taz • 
satları kaçırıyorlar. Fenerliler Vefa taz- yike başladılar. Vefalılar da fırsat bul • 
yıkinden kurtulduktan sonra sağdan a - dukça Fener kalesine iniyorlar, fakı;ıt her 
kma geçtiler. 31 inci dakikada top Vefa iki taraf ta ellerine geçen fırsatlardan 
knlesi yakınlarında Ali Rızaya geçt!. O istifade edemiyorlar. 
da küçük Fikrete gönderdi, küçük Fık - Bir Fener akınında Nacl ile Sulhi kar
ret topu ırurerek Vefa kalesine sokuldu. ~ılaştılar. Naci yere düştü. Topu bacak -
V<·fa kaleelsinin ve beklertn müdahale - ları arasına aldı. Sulhi Naciye tekme at
sine raııtnen sıkı bir şütle sağ köşeden tı. Naci mukabele etmek istedi. Hakem 
F<'nerin ilk golünü attı. hPr ik~sini de dışarı çıkardı. Her iki ta • 

Yenıden c;kına geçen Vefalılar Fenrr raf ta on kişi. 
haf hattından geri çevrildiler. Top gene Oyun yeniden Fenerin hAkimıyetine 
K. Fikrette:. Gene Vefa kalesine sokul • geçti. Fenerliler fırsat kaçırrnakta bir • 
du, fakat topu kalecinin eline attı. blrlerile yarış ediyorlar ... 

Vefalılar bu akma soldt- bir akınl:ı Vefalılar artık pek seyrek a-kınlar ya-
mnkabele ettiler. Fener kalesinın önü pıyorlar. ~5 ine! dakikada San • Laci • 
karıştı. Korner. Vdalılar bundan ı'!tif~
de edemediler. Fenerliler yen"den sıkı a-
kınlarla Vefa kalesini tazyik ediylırlaı· .. 
Fikret. E~ad. birer fırsat kaçırdılar O -
yun mütcvazin cereyan ediyor. 

37 inci dakikada Fenerliler sağdan bir 
akın yaptılar. 

v~!dliler soldan Vefa kalesine indiler. 
Top Fikrete geldi, Fikret topu biraz sür
dü, sıkı bir §iitle Fenerin dördüncü go • 
limü attı. Fenerliler gol sayısını çoğalt • 
nıak ~çin çalışıyorlar ... For hattımn ka -
le önünde topu ayaklarında ezmeleri ne
tice almalarına rnani oluyor. Fenerin btı. 
t$1zyiki yava~ yavaş gev§edi. Vefalılar a· 

K. Fıkrel ayağına geçirdiği topıı Vefa kınlara başladılar. Fenerlilerin gevşe _ 
kalesi önüne kadar sürdü, beklerin ka • mesi Veralıların oyuna hakim olmaları
leeinin müdahalesine rağmen ikinci defa 
sağ köşeden Vefa ağiarına taktı. Oyun 
yeniden ~ertleşti. 40 ınct dakikada Vefa -
lılar M. P.e§ada favul yaptılar. Reşad 

çekti. Top N aciye geldi, o da l<'ikrete 
gönderdi, Fikret te durdurmadan sıkı 

nı temin ediyor. Fakat netice yok Oyu
nun bundan sonraki kısmı karşılıklı ve 
neticesiz hücumlarla geçti. Bu arada ge
rek 1·'cner kalesi ve gerek Vefa kalesi bir 
kaç tehlike atlattı. 

Oyun son yapılan Fener akınında Sa. 

Say fn 9 

igde k üplerin puvan v z'y • 
1 : 

Oyun Galibiyet Berııbcre Mafrlübiyet Attıtı Yedifri Puvan 

Be§iktaş 9 7 2 37 11 25 
Galatasaray 9 7 1 1 29 10 24 
Fenerbahçe 9 6 2 1 H 6 23 
Vefa 9 s 2 2 18 16 21 

Beykoz 9· 3 ' 3 24 15 18 
İstaı/bulspor 9 2 1 6 13 22 14 
Süleymaniye 9 1 3 s 7 18 14 
Topkapı 9 2 7 7 ~. 13 
Hnaı 9 1 7 12 12 

rı _ LAciverdlilerin çektikleri bir favül -~ 
den sonra 4- 1 Fenerin galibiyetıle bitti. 

Takunlar şu §ekilde sahaya çıkmış • 
!ardı: . 

Fener: Hüsameddin • Yaşar. ~bib · ı 
Naci, Aytan, Reşad - Fikret, Ali Rıza, 
Fikret, Esaa, Şaban. 

Vefa: Ahmed- Orhan, Süleyman - Ke
nan, Lutfi, Şükrü - Adnan, Abd'i§. Hil
mi, Zühtü, Hüseyin. 

Hakem: Ahmed .A.dem 
Niyazi Aydın 

Taksim stadmda: 
GALATASARAY 4 ~ 

S ÜLEYMANIYE o 
Yirmi dört saat devam eden bir yal • 

nmrun Taksim stadını ne hale IOkacafı
nı tahmin etmek sahayı bilenler için ko
lny, bilmıyenler için de pek güç de~ıl • 
dir, 

Doksan dakika fasılasız yağan ya~rnur 
altında klüplerinin renkleri için her şe

ye katıanan iki taraf oyuncuları, gık de
mı:den tertemiz girdikleri sahadan müm
kün olduğu kadar ıslanm~ ve camura 
bulanmış bir halde aynldılar. 

Oyuna ndetleri olduğu vechile müda -
faa halinde başıarnıyan Süleymaniye, 
illt dakikalarda Galatasaray hücum 
ha ~tım karşılarmda gördükleri zaman 
işin ehemmiyetini anlamı~ oldular. 

Merkez muavindc oynıyan Musanın 
her fırsatta kah sağa, kah sola isabetli 
yardımlan Si.ileymaniye kalcıQ için üst
üs!e tehlike olmağa başladı. 

Süleymaniyenin zaman zaman yap -
tığı ferdi akm!:-ır hertaraf edilirse o -
yunu tamamilc Galatasaray oynadı di
yebiliriz. 

Çamurdan topu söküp çıkannak 

mümkün olmadığı için kale yakınla • 
nnda kaçan fırsatlar birbirini takib et
ti, durdu. Mu~nın ortaladığı topu eli1e 
kesen Süleymaniye müdafii yüzünden 
Salim penaltıdan 33 üncü dakikada 
birinci golü yaptı. 

Oyunun başlamasile Necdetten pas 
alan Billendi:rı ikinci sayısı arasında 1 
dakikadan faz1a zaman geçrnedi. 

Bata, çıka oynanan ilk devre 2 - O 
G<ılatac;arayın lehinde bitti. 

İkinci devrede Süleymaniye belki de 
daha fazla müdaCaa kasdile sert oyna· 
mağa başladı. 

E~fakla, Salime sallanan telaneler 
ço~ şükür ki isabet etmedi. 

Bir aralık topu değil, müt.emadiyen 
Salimi kovalıyan Dani~in çok ileri git
tiğlni gören hakem Adnan Akın bu o • 
yuncuyu sa hRdan çıkannakla ciddi sa
kat~ıkların önüne geçti. 

Keklik gibi sıçnya S1Çnya oynama -
ğa mecbur kalan Galatasaray hücum 
hattı, 53 üncü dakikada Eşfağın güzel 
bir şüti1e üçüncü sayıyı kazandı. 

Her sayıyı biraz daha genişiiyen sert
lik takib Etdiyor, hakem de haklı mü -
dahalelerle işin önüne geçiyordu. 

Büyük çamura rağmen sahada cıva 
g:hi yer değiştiren Salim, 73 üncü da · 

Dünkü iki maçın iki mühim oyu1'..CUB?L 

Hakkı ve Fikret 

Dünkü maçlardan ik.i enstantane 

kLltada sol açık yerinden dördüncü g<>" 
Iii yaptı. 

Son on beş dakikaya futbol deme~ 
giiçtür. 
Yağmur bir yandan, çamur bir yan • 

dn'l kimsenin hacağında dennan bırak·. 
rnamış, tabii bu hay huy içinde netice 
de değişmeden 4 • O gibi bir vaziyette 
Galatasaray sahadan galib olarak çık· 
mıştır. 

Galatasaray: Fazı) - Lfıtfi, Adnan • 
Ekrem, Sühıl, Celal - Necdet, Salim, 
M ~h med Yılmaz, E~fak. Bülend. 

Süleymaniye: Muvaffak • Ruhi, Bür· 
han • İbrahim. Martayan. Etem - Daniş, 
Nizameddin, Nedret, Vedad, Diran. 

Hakem: Adnan Akın (İstanbulspor). 

Seref stadmda : • 
BEŞİK'l'AŞ 5 - TOPKAPI O 

Yağmur ve çamur Şeref stadını da 
bir hayli kanştırdı. İlk fırsatta galibi • 
yeti temin etmek maksadile sıkı hücu· 
ma ba§lıyan Beşiktaş hemen Topkapı 

kalesine inmekte müşkülat çekmcdi. 
Topkapı miida.faasın::ı nefes aldırmı• 

yan Beşiktaş 16 ncı dakikada uğursuz. 
luğu çözmüş oldu. 

Bu sayıyı 32 nci dakikada Sabrinin 
ikinci golü takib etti. Beşiktaş lehine 
verilen penaltıyı Hakkı fena bir vu • 
ruş yüzünden kaçırdı. Devre 2 - O Be
şiktaşın lehinrle bitti. 
Beşiktaş ikinci devreye ayni sıkı hü· 

cumlarla başladı. Birbiri üzerine ya • 
pılan bu hücumların 6 ncı dakikasında 
Sa b ri 3 üncü sayıyt yaptı. Ovun göze 
g0rünür bir sertlik aldığı bir sırada 
Topkapılılara ikinci bir penaltı veril· 
di. Hakkı gerile ,:!erile şüt çektiği hal· 
de bunu da kaçırdı. 

Buna rağm<!n Beşiktaş tamamile o .. 
yuna hakim olmuştu. · 

Devrenin sonlarına doğru Şeref dör-
düncü 40 ncı dakikada Hakkı beşinci 

' s:ıyıyı yaptı. 

Beşiktaş: Mehmed Ali • Taci, Hiris • 
to - Feyzi, Omıan. Rifat - Fuad. Se 
ref, Sabri, Hakkı. Hayati. 

Topkapı: Abdiilkadir - Semih, Hiris• 
to - ~sim, Sabcıhaddin . Yunus • Tah· 
sin. Hamid. Tahc;in. Kamil. Yunus. 

Hakem: H~lid Galib (TTil;l\ 

BEYKOZ 7 - HİLAL 1 

Beykoz taknnımn hakimiyetile baş • 
lıyan oyun daha ilk dakikada Hilalin 
bir gol ycmec;ine mal oldu. 

Bu sayıdan bir hayli sarsılnn Hilal, 
kendini tophyacağı yerde işi hPmen 
gcvşetmiş, Beykoz da bu vnziyetten 
mümkiın olduğu kDdar istüadeyc kalk· 
mıştır. 

Hilal müdafaasmda cerevan eden o 
yun, uzun müddet tehlikeli olmaktan 
kurtulamadığı için Hilal üstüste iki gol 
daha yedi. 

(Devamı 10 ttncu sayfada) 



tO 5nyfa SON POSTA 

Hergün: Milli Müdataanın içtimai tarafı Endüstrileri tayyarelere 
(BOJ Uırafı 12 ind .. !lfada) ı prensipierin temini Ue meşgul ohnaiı ve karşı nasıl korumalı? 

ı -Cemiyetin içinde fazilet hakim ol- bunu ~·~parken milletin kütlcsile birlık· (BCl§taTafı 8 inci sayfada) 
mak lazımdır. Hangi sahada olursa ul - te. onunla anlaşarak çalışmalıdır. yapınadık-tan başka. bir harbde mütema-
sun, riyakfıriığın, yalancılığın, fiilı>nin Bu şartlan dolduran milletler kuvvet- di sBahbaşı1ar yüzünden iş ink-.taıan::ı:ı 
para ctı;j~i b:r cemiyette payidarlıK ola - li ve doldurııuyanlar da zayıf olurlar. man\ olacak yer altmda muhafaza usum-
cnaz * nan tamimıni kolaylaştıracağt cihetle 

2 -- Bir cemiyet, kendi içinde cerPyan Bugünkü Türkiye silahianma yarışına bir memleket endüstrisinin harbde d3hi 
eden her hadisenin herkes için ıniis~\i elindeki bütün imkanlarla iştirak t>di • en büyük randımantarla işlemesinı temin 
b!r adalet olçusile ölçüldüğünü görınE:li yor. İktısadi cihazını mükemmel bir ha- eden b:r iı::r.il olur. 
:ve buna kani olmalı. le getirmek için sarfedilen emekler de Bundan başka azami bir teks:f saye-

3 - Bir millet, kendi işlerine ferclle -
r'in ve ferdi ihtırnsların değil yalnız 

milli bir menfaat duygusunun hiıkim oJ. 
duğuna emin olmab. 

4 - Büyük zenginliklerle ihtiyaç lçtn
ö.cki ururetler arasında büyük m~safe 
aynhklnn ve uçurumlar teşekkül etm(Lo 
nıelidir. 

l'.z değildir. Fakat, unutnuyalım: Bugün sinde in§aal ve tesisat masarifi, tün"'l u
kü Türkiye. dünkü çürük Osmanlı r:emı- suiünde. ~çık usule nazaran. fazh olmait 
yetinin bir takım fenalıklarının it"i.ndPn şnyle olsun. belki de aşağı dü~cektir. 
çıkmış bir memlekettir. Onu. bu i~tirr,ai Bahusus dağlık olan memleketicrde sa
pr~~sipler içinde sağlam temelli bi~ ce _ r.ayi l"ıenuz yeni inkişafa başladığı tak
rniyet haline getirmek için pek büyük dirde Lilhassa harb endüstrisinın tün~t
gayretler sarfetrneğe mecburuz. lerde tesisi, daha çok kolaylık aneder. 

Günden güne karışan dünya sarllar: Bununla c:raber her üç vasıtasız kc:-run
içindc bu istikamete doğru ne kadar Ç'O~ mn usulünun. uzakla~ırma, dağıtma ve 

5 - Ferdlcr'n. kendilerini cemiyPtin çalışırsak milli müdafaamızda 0 b::lar IYJuhafazanm, sırasına göre tatbiki fay-
emniyet ölçüleri içinde evveıa hür ve sa- l:uvvetlenmiş olacağız. Göstereceğımiz dalı. ve liızım olur. 
n~yen müreffeh hissetmeleri lAzımdır. ihmalin de 0 nisbette feci neticeler VE'r • 13ız bu ~:azılarla ortaya ancak bir fikir 
6- Bir milletin bütün içtimat ku~et- mekte bir amil teşkil edebileceğini unut- atmı~ C'juyoruz. Bunun üzerinde en son 

lerinin ve hayat nizarnının idaresini e - mıyalım! tefE>rTiiat.a kadar etüdler yaparu kat'i 
linde tutan devlet de mittemadiyen b:ı Muhittin Birgen neticeler eldE' etmek alakadar makamlar-
~=~~=~====~~~==~========~==~~~~ lıalfik~ar ~d~~ m~e~~~n~ 
inabo~udan çıra ihracati' Dünkü Lig maçları p~k mühim vazifeleridir. H. E. Erkilet 

inebolu (Hususi) - Orman koru.ıruı (Baştarafı 9 uncu sayfada) 

Fotoğraf tahlilleri .-.....--..... 
Işe yarar duygusunu veren 

bir tip 
Kccyıeriderı şa. 

ban fotografnıu 

tahlilini istiy()T: 
KendisinE' veri. 

len işi başarmak 

için teşebbüslerde 
bulunur. Zorluk
lar karşısında aciz 
kalmaz ve işe ya .. 
rar duygusunu~ 
kin eder. 

* Muvaffakiyeti, becerikti olmasma 
bağlı bir tip? 

Antalyaden Se· 
lim, mııv..ı.ffak o .. 
lu:p alamıyacağını 

ıonı.yor. 

Muva.ff?kiyeti, 
kendi kendine o
lur, kabul etnıe~ 

beyhude bir bek
leyiş olur. Becerik
li ve girgın olmasJ 
lazımdır. 

Daha uysal olmas1 
bir li, 

Yalovadaoq Sil
teyman Ramazan 
kaTakterini SOTU
yor: 

Karşı.laştıEJ hll
diselere idared 
mukabelelerden zi 
yade içındeıı gel· 
diği gibt h2rcket 
eder. Daha uysal 
olması lazımdır. 

* 

beklenen 

Bedeni zorluklara mukavemet 
etmesini bilen bir tip 

Feriköydeıı Hü
aeyin kara.ktemıi 

ıontyor: 

kanunu mucibince orman mahsulleri a. Bu vatiyete bir golle mukabele eden N ası) ve ni çi n 
2erinden dınan rüsum pek cüz'i oldu~u I:E.ılal, akabıncl& bir gol daha yedig·i i _ 
halde PVVPlce üç liraya temin edilen o- d • } } ? * çı~ ~vreyi 4 ~ 1 mağlub bitirmi.ştir. şışman ama ı . 
dun, bugün dokuz. on liraya temin edi - İ!nnc':. devreye Beykoz hücumia, Hilal Oldugu gibi görünen bir lip 

Seri ve bllzan da 
acul hareketleri 
vardır. R3batına 
pek düşkunlük 

göstermez. beden! 
zorluklara taham
mül göstermes"ni 
bilir. tuhaflıklarll 

a.lA.kadar olur. 

Jebiliyor. de mudafaa· ile bas1adı (Ba~ tarafı 6 ncı sayfada) Ha.vıadan ı.Iuı-
Bu vaziyet karşmnda bilhassa fakir İlk d k"k • · yıflamamak için (bu jimnastiği yapar- taf,. knrakt.ermı' 

Son Posta 
• a _ı alarda birkaç sayı kaçıran ... .. ~ 

halk yakacak tedarikinde çok müşkülat &.vkoz, uç gol daha yaparak netı"cede ken) pek az şey giyinilmiş olacaktır. 80 • 
"'t'kiyor. 7 

1 
f S · d' d · k nıyor. 

f otograf tahlili kuponu 
lsim • • • • • • • 

Adres 
.-~ - gibi bir sayı ile sahadan galib çık-

5
· Lbırha ?ımh ı 

1 
e yıyece tek: 

1
. .. 'L! işlerine bile Te 

Etibank kömür işleri servisinden sıı _ t a a ~a va bsı: Bol şe er ı sut. nır . ~-
lfıh"y tt b' t h · ı . f d t ·· - bol • ı ı nya -nştırmaz. • • • 

DİKKAT 

• • • 
ı e ar ır za şe nmizde resmi ve Beykoz: Kandilli • Bahadır,· Halı"d • ra a an yumur a. ustune tereyagı ı e Id ğ .b. ..rü 

lıususi d · t kkü' 1 I b 1 - -ım- ·ki dilim k 
0 

u u gı ı go • a.re ve eşe I erin senelik o - Sadeddin, Mustafa, Cahid ~ Kazım Ca· Br~ed vey:ı . a suru uş 1 , e-Mne · ı nür. Kendisıne 
dun sarfiyatını ve kok kömürü ternın C· hid, Şahab, Muzaffer, Ali. ' ı:. e ~-emı~.. . 1 mahsus sakın ve 
dilirse ne mikdar sarfiyaUarı olacağını Hilal: Suad ~ Akif; Selçuk -·Mustafa, Ögle yemeğı: Çorba. ct. harnur işi, seb- yumuşak bır hall 

Fotoı:raf tahllll için bu kuponlardan 
L adecilnin göndernmesı §arttır. 

tesbit ctmC'ktcdir. z ze. meYva. (Elına veya portakal). Iste- d ... eynel,_ ~uh~ - İlhan, Rauf, Naiın, var ır 
Bu zat, t:;ıı'lli zamanda mıntakarnızrlan Fahir, Inavet. nil:iği kadar da ekmek. • 

~rnilirn~tım~~n~upolm~ığ~~a Hk ·
1
· · M ~~~m~~~~~~~sı~-==============================~ 

a ·em: zzet uhiddin (Galatasa -
tahkik etmektedir. ) smda bir bnrdak süt te içilirse daha iyi rav. 

Çıra, :mmtakamız ormanlannda meb- 1 • olur. (Sanı onda). 
zuldür ve ihracı her mevsimde mümkün- zmıtte gru~ birincilik maçlari Akşam yemeği: Çorba. et (bu sefcrki 
dür. İzmit, (Hususi) - GTl.l1J birincilik ızkara et) ve meyva. 

Önümiizdeki senelerde yakacnk husu- maçlar,n::ı bugün de devam edilmi~tir. g. Mümkün olduğu kadar açık havada 
sunda bir kolaylık ve ucuzluk olacatı Bursa, Uşağı 7 • 4, Eskişehir, İzrniti bulunmak. 
tahmin olunuyor. 2 - O yendiler. Eski-ı~le Bursa finale h. Her şeyi hoş görmeye. ~rlenm~-

Nevşehirde bu yıl koru UzOm kaldılar. meye ~aıışmak. 
Ankara lig maçlari i. Hızlı yürümeınek. 

çok bereketli i: Öğle yemeğinden sonra hiç defilse 
Nevşehir (Hususi) _ Bu yıl kaza _ Ankara 18 (Telefonla) - İlk karşı- bir saat sırtüstü yatıp dinlenmek. 

m·zda ümidin fevkinde fazla üzüm ve ~şmayı Ankı:ıragücü ile Harbiye ta - k. Fazla konuşmamak. Çünkü ~ok ko-

Devlet Demiryolları ve limaniart işletmesi U mu m idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 80400 lira olan 1 aded tarak c!ubası ve şalanları 13/ı/1939 
P~zartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ıle Ankarada idare binasında sa• 
t:n &lınacaktır. 

Bu işe gırmek isliyenierin 5270 }iralık muvakkat teminat ile kanunun taY•!l 

ettiği v('Sikalan ve teklillerini aynı (in saat 14,30 a kadar Komisyon Rcısli~ıne 
vermeleri lılıımdır. 
Şartnameler 402 kuruia Ankara n Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(8998} 

zerdali yetişmiştir. Üzümün kilosu 1 0- mlan yaptılar. Oyun 3 - 2 Ankara - nuşmak enerji sarfını icab ettirir. 
1 J, çekirdPkli zerdalinin kilosu 

9 
• 

10 
gücünün gaJebesilc neticelendi. İkinci Bu !ej'mle ilk ay bir kilo, ikinci -ıy iki Muhammen bedeli 60.000 lira o1ım Avrupa hattı lokomotiflerine aid yedE-k ek· 

çekirdeksiz zerda!i ise 17-18 kuru~ ıtarşılaş:ma Dem.:irspor • rknçlerbirliği :kilo kazanılır. Boyunuza uygun ki •oya srun 6,'Şubat/l939 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
ka&r satılmaktadır. Dış piyasalam :~~ı.idi. Oyunu 3 • 2 Demirspor ka gclrliniz mi hamur işlerini, ekmeği t-iraz İdare binasında satın alınacaktır. _, 
zcrdali ve " .. k" t M eksiltirsiniz, fakat birdenbi e 0-ı- Bu işe girmek istiyenlerin 4250 liralık muvakkat teminat ile kanunu!'\ ıayın 

uzuın sev ıya ı ersin ta - .......... ~ .. ····················-·· .. ••••·••• ......... :.;.::· .. h k r u t•n re-
r.ik 1e yap · lmaktadır. Sevklyat elyevm ~ Jımi ıra rnııya kalkışmazsınız. Böyle bir ettiği vesikalan ve teklillerini ayni giln saat 14 e kadar Komisyon Re:Sli~..ne 
dPvam etti~i için mikdan henüz tesbit Ankara borsası ~ene kend!nize itina edersiniz, yalnı7. nor- \'ermeleri lazımdır. 
cd'lememic:tir. Bu yı1 inhisar idaresi de -···- mal kilonuzu nlmakla kalmaz. ınükeın· Şartnameler 300 kuroşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

~M~-b~~~~:-D·W:~~~~-8&Em•••••••••••••••m.m~m••••~'•gı•6•4~), 
j l Tütün bey'iye ikramiyesi yoklamaları 
/___ ----- - .\ 

ÜskOdar Askerlik Şubeslnden: ŞubemJzde 
k:ı~'ldlı yedcı... sübaylardan 940 senesln~ Av
ru9ıtda mühen:Usllk tahslllne gitmek üzere 
t:ıllb olanların 10-12-938 akşamına kadar 
şnbcmlze müracaat ederet 1shnlerlnl kay -
dettırmelcrt nin olunur. 

ilan T arifemiz 
Tek sütun santımı 

Birinci .ahile 400 krırıı1 
1 kinci ıahile 250 >> 
Oçüncii ıahile 200 >> 
Dördüncü •ahi/e 100 >> 
Iç sahileler 60 » 
Son sahile 40 >> 

Muayyen bir müd.Iet zarfında 
faclaza mikdarda ilan yaptıracak. 
lar ayrıca tenzilatlı taritemizden 
istifade edeceklerdir. ~am, yanm 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarifc derp!ş edılrn!ştir. 

Son Posta'nın ticari ilaniarına 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

iıancıhlı: Kollektif Şirketi 

• 
ı ge 

Cemiyeti Umumi Merkezinden: 
Cemiyetirniz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlerden korumak içiil 

yaptınlan halk maskeleri 1/121938 tarihinden itibaren satı§a arzedU ' 

miştir. 
Kafi malUmatı havi prospetüslerile birlikte ayn ayrı kutular içinde b~· 

!unan bu maskelerden edinmek istiyt>nlerin Ankarada Umumi Merkeı.ı· 
rnize, İstanbulda Yenipostane civannda Kızılay hanmda depomuz direk .. 
törlüğüne müracaatleri rica olunur. 
Yukarıda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan ya bizzat rn~· 

Taeaat ederek satın almak istiyenlere veya memleketimizin herhangi btf 

yerinden parasmı göndermek suretile sipari~ yapP.caklara ambalaj ve pas· 
ta masari!i Cemiyelimize aid olmak fizere beher maske altı liraya verilir· ., 

SÜMER BA K 
Karabük Demir ve Çelik fabrikalarından; 

F abrikamız için lazım olan 40,000 ton kireç taıının lrmak .. 

Filyos hattı üzerinde Balıkısık istasyonu yakınından ihracı . ve 

Balıkuıkta vagona tahmili bir müteahhide ihale edilecektir. 1.
teklilerin tafsilatı öğrenmek ve ~.arlnameyi almak üzere 20.12.93

5 

tarihinden evvel Karabük Bürosu Müdürlüğüne müracaat etrrıe· 



SON POSTA Sayfa 11 

Sanayi istihsa1at1m1zm kiymeti 300 
,,. .................................................. -.. , 
~ Reisicümhurun 
! teşekl<ürleri . 

İtalya ı ye • 
ı ta le e • 

ı 

(BaştaTafı 1 inci sayfada) m'ly ra c .. ede ek 
(BO§ tarafı 1 inci stıyfad4) 

Geçirdiğimiz sene 

di!". Yeni planın tatbikile bugünkü ma
den istihsalfltımızın kıymeti iki misli
ne çıkacak ve sanayi istih:ııalatının kıy
meti de 300 milyon lirayı geçecektir. 

- (Baş tarafı 1 inci sayfaiUı.) Mussolini'nin nutkundaki: cBöyle bır 

kurumlardan yüksek ve samimi millet her kime olursa olsun ve hangı is· 
hislere tercüman olan birçok tel- t:knmette clursa olsun gözlerini kll'p -

ölümümUzün istendiği hnykırılıyor. Btı 

na duymazsak aptallık ctmış olurnz. Filc 
hakika çok liberal olmakla ölüme doğnı 
gıdiyoruz. Bundan böyle hükumetin, ge· 
rck matbuatm vazücsi imparatorluğun 

h!ç bir parçası hakkıntia İtalyanlarla 
münakaşa etmemek ve herhangi bir ra .. 
rckete dcrhal mukabelede bulunmak .. 
tır.~ 

Muhtercm dinlcyicilerim: 
graflar almıştır. • madan bakabilir.:. cümlesi bir ima ma -

Bugün dokuzuncu arttırma ve yerli 
Inn haftası nthayct buluyor. Sayın Bnş 
Veklliın, memleketimizin ekonomi du -
rumu ve buna göre hükumc:tin görüş ve 
Polıtikasını, milli ekonom'yi ve finnnsı 
al~r..adar eden ehemmiyetli mevrulnrı 
açılış nutuklari!e bel'~ bir surett~ izah 
huyurmuşlardı. Sırasilc Ankara radyo -
&Unda verilen konferanslarda ve hafta 
ıarfında intic:ar eden yazılarda is~ ta -
sarruf hareketinin ehem.miyeti. taraü. 
bugünkü v2.zlycti, istikbali ve milli en
düstrisi ınkişafı gibi, esaslı fikirler bfı -
'YÜk snHih:yetlerle tetkik ve tahlil cdil -
llliş bulunuyor. 

Bundan pel~ mütehassis olan İs _ hiyetinde telakki edilmektedir. 

: rnet İnönii sevgı ve teşekkürlerile Mussolininin nutku 

Ben Iktısac' VEkili sıf"tile, gecirrWı -
~iz senenin milli ikbsad bakımınd"'n 

llıühim ı('röı.i~m b'rkaç noktasına te -
ll'ıas ile ikHfa ed 'm . 

t'e J rıs limiz n'~r

rnraı ve P. ç n s n dah i · vılab• -
lir. Bazı .. ;r.,i m h ull r·rr;z g "n se -
:rıcye nisbctle 1938 yılı da b'r m kd r f z 
lalık, bazıları da noksaıılLlt g" t rm'< l~'t'
dır. 

Mad. n istfhsalinde <'Üz'i bir artı:; r.ö -
rü,·oruz. HE>niiz 91R ~.,P in'n t m r "T'"' 

hrı el'm';ı:de olm m !TJ her lx>r 37 'c 
sa sen{':crinc aid ayn' d 
)'esesi. tahmfnimi7j t~v·1 "• 

İki misli istihsal 

B,ı rakamları arzederken, son on se
ne içinde maden w sanayi sahasında 
umumiyetle ikı misli istihsalat yapıl
makta oldu~nu, Cümhuriyctin büyük 
b'r feyiz ve muvaffakiyeti olarak mcm
nuni etle ve ift!harla işaret etmek is
terim. 

Az.iz dinlev;C'qer, 
'I'asarnıf h3reke~ıerlne atfettlrpmi7 

büyük dikk'it milli istihsalatın artınl
Yr'ası davamızia çok sıkı alakalıd.r. 

Çünkü, medeni manasındaki. tac;arruf 
vnlnız ~ah 'b:..,;r. kendisine aid bir ih -
t yacı okırak kalmaz. F5ham ve tahvi -
ı·~ ve mE'vduat yollaril13 devlet, ban
kalar. 'rkPtler ve hatta b'X'!at sahib • 
1 r' E>1 '!'Cir veni iı::fihsa1in mahrek kuv· 

Bn şekfldel-':i rnHanm<>dan 
m .. E'\· ı ·d T"H'nfaa tler de telcrar ta -
!:: ı' hf c:ablanna ve orada tekrar is -

·ı. rı c:ah larına in'"ik.al eder. 

stikbalin m'ijdcsi 

T!::te 'rnır ve kal'r.nrna ic:i mııhtnç 
ol~ ıvumuz nıilli sermaveve kıC'din'n 
~., 1 ., kavn., w'1 ve tac;arrnf hcc;ab1an 
(ll 'I w un if ndır ki tasa!TUf hesabla.., 
' ı A"' "'Un h~r vıl kavdettiitl artıs1a'l"-
4 ·~ · ..,~ ic;tikbalimizin teminatı müj

AYl'ıca bt• scnP z rf .,d clt•mir 
1sti!1Ba15:ma da b la'1m' t r. 

c vh r: ,ı ·n· l- ı .. n"""UZ. 

Har· ei ticaretimiz 

: iyi dileklerini biklinneğe Anadolu 
: Ajansını memur etmiştir. 
~ . 
.... • • ••••••••••••••• · ··-·-••••••·•-•••••••••••••••••••• .ır 

Karaden·z, .. 
Eg e f r 1. 

armara ve 
şi d endi 

(B~ tarafı 1 inci sayfada) 

ceye kadar düşmüştür. 
ŞE'hrimizc (TelPn ha rlere göre Ka

radenizde Marmara ve Ege denizle • 
ri:-cie fn tına şiddetle devam etmekte -
dır. Fırtmrı yüzünden vapur scferle -
rirıde bazı akc;aklık olmuş, vapurlar ya-

y,, d ·Iarnn. kıl'\ Fmanlar;ı iltica etmek mecburi -
.,., '91 8 cen"'c;' har· c~ ticaretimiz ~ccen i Endü t 1 mamul tı 

~'·ndUı::tn' maı'"lla nda ar ı~ "ft"fı ·. . yefir.de ku:mıslardır. Ereğli, Zongul -
'l'~h,nfnt he<:abl"r·mmt !";:. e. n ,.,...,r .. lJE> .. "l l ~e hik' bir inkişaf ~c>vri tak.ıb tbk, Trabzon Umanlarında vapurlar 
aa nras•ndnk' nrtıs mikdan 7-8 milyon e·~· ti ..... Ancak bu .ren: ihracat ve ıt- kara ile irtıhat yapamamaktndır1ar. 
Uroyı buhnuştur. hn at muvazencnrlzın bıraz alevhtE' ka- Fırtına yü?i.inden Karadenizde ba • 

Bu mal(ımat pı:-c'rd'~imiz senenin ı~ • panrn 1 muhtemeldir. Fakat bu hPl de zı kazalar oldufru tahmin edilmekle 
tl' b'T ıffirpriz olmnma1ıchr İhracatımız -u:aı vaıı, C'tind n JT'Pmnun olmnklı ·ı -
l'r.ı.zı haklı gü trrebil'r. Ancak unutır-n _ cı ÇE'n vıldan fazladır. İthalat.ım.ız da 
l'r.aJıy1z ki, urotırniyetle ist'hsalim;T. d'i· madeni mamu!at, makineler ve fenn1 
!-ı a1 At. n kil vacı,talan pibi istikba1i ha -a pek cok nrttırmava mecburuz Dü"l ,.. 
:to 'Düva7 e,.re:inde her milletin brık u zı .. lnrna;;.n, ü;tihsali ar4..rma.i"a vanya-
~Prfnt anr ..._ kuvvcıti ve istlh~al k•ıdr"- cal{ mevadd•n muvakkaten çoğalması 
t· t t :rı· ·bt>t'ndE' rrtmıc:;tır. Avnca, bu arh~ın 1 yfn •1e muhafnz3 edrr. ~ih!:ı''ni Prı 
k !-· ~ılıifı Türk Ma11arı ihracına tnhcis 
Q~~~ır::,;:n~:ıı::~:k v~~::!~~rıka·~~~ erlllmck ilze>!'f' rr. C M~rkez Banka -
at ll'lenfaatine uygun milli bir vazifedir. ror.daki klering hesablarına geçmiş bu

}ur.uvor. 
İstihsali nrtrrmak için Müvazeneli b1r harici ticaret politi-

bevJf'tce mütMnadiyi'n istihsali arttır- k2m1ıdan asl:ı inlıjraf etmeksizin istih. 
ltlak ve kı~'Jnetlendinnek için 'Veni m • salimi7.1' ve ihrac.atınuzı munt-azaman 
lt&nıar ve kolaylıklar haZll'lamayn bô - ar+n·rnak ve mPm1eketimizin normal ha 
dtnı tedbirler alınıyor, tasarnıfu koru • V"t·nı tazvilt "tmiverek imar ve kal -
lnak, krediyi genişlE't.mek, faizi ot'uzlnt-ı kmma ve milli korunma icablanna 
l'llak. ı;-örgü w• bilgiyi arttınrak, m .. Ji fe en UVI!ttn bir !::Pkilde ithalatl istika -
dal(fırhklar pahasına tesvik ve himaye - j mf"tlE>ndirJllE·k d!kkatimizin esasını teş· 
1~'rde bulunmak. yol. ı man ve su işlC'T' ı kil etmt>ktedir. 
:ta:oınak, te kiJiıtlanma, i:vt fintlar1a ı Ticaret ımiaşmaJan 
•:ıtJsı temin etmek yolundaki fnahyctl r Tic=re• anla~alarnnda klering, ta-
l"t)~Ydand dır. kas ve tediye nisbetleri tesisi usulleri 

Çiftçi, madenci, sana·vicl, iş salıib= ve- rnüvaz<'nc pren~ipleri~izin zaruri tat
~a İŞe gibi her m s] wc ve ist·hs:ıl rub"- bik şekilleri olmuştur. Serbest müba-
8111e nıenc;up vatandaşlarımdan tam b'T dP!e ve tediyenin mümkün olabilecek 
C!tr.niyetıe vr? milli mcnfaate de h'rmc• bı .. devrenin hulfılüne kadar hem ha
:~tiklerın· diisiinme-nin vereceği h.uçı• i ricl ti~aret rnüvazenemizi ko~mak ':.<: 
], r evk VE' gavretltt da'ma daha ıvı. ın. hem ıhracat mallarırnıza ternın ettır,ı 

1 a Ucuz ve ctaha fazla iq+'hsale çalı 'na- yül{sck fiatlardan müstahsilimizi isti -
arını rıca cder'm. fade ettirme'{ kabiliyetini ırösteren bu 

}J ... d f .. tl b'l 1 • . U!::ulleri., idarne!::ine mecburuz. " (' (' sura c varn ı Jne.: ıçın E . . ,. 
En . ,\ vclce akdPdılmış olup mer ıyetle· 

d ıl rı VE' E?n refahlı mılJC't olmak ~P- • b d d d b" t" t' 
~'fi h r. u SE'ne e evam e en u un ıca -

ne surntle varabilmE'k için devletcc ret anlac;malrırına ilaveten bu sene zar 

bP:aber dün ak~ama kadar limana kaza 
vukuuna dair bir haber gelrn""miştlr. 

Karndenize sefer y~pacak olan ba -
zı vapurlar il? fırtına 'i.izünd<'n yolla • 
rı=ıa r!0varr edcrniyerek. Biiyükdere 
ö•,.:jnde beklemektedirler. 

Evı:E'lki pün Cid"den }imanımıza 
g"lmesi icab eden AntaJva v~puru an
calr dün ak~am (1.t>]ebilmiştir CTE>ne dün 
öi!'eüzeri Karadenizden gelmesi bek -
lE'Tlen Ankarı:ı vnpuru da fırt·na yü -
zi;nden ~elemem~tir. Dün 1stanbulda 
h"~\'3 kapalı geçmis, va11ınur1ar. sağa -
nal( halinde akı?ama kadar devam et • 
mic;tfr. 
Yeşilköy metroroloii istasvonıundan 

a1 ~1ihmız malfımaia PÖre, son 24 saat 
zarfında yağan yağmurun metre mu • 
rnbbaına bıraktıf'-ı su miktan 3,1 kilo
grnın olarak ölrülrnf st ür. 

Rüzgar şim:ı lden sanivede 6 - 8 met
re hızla esmic:tir. Saat 14 te hava taz· 
v:ki 765,6 mmmPtre idi. 

Bir vapur karava oturdu 
Çanakkale 18 ffiu'5nc;l) - İstanbula 

fttmekte olan Romanva bandıralı bi ... 
vapur, kar tip1sinden önünü f'ÖT"Cmiye
rel( Doğana~landa karaya oturmu~ur. 
Geminin kurtarılması için Alemdar 
tar,isi .. e gemisi limanımızdan hareket 
etmiştir. 

l.chi~tandn 

Vaı-şova 18 (A.A.) - So<'ruklar git· 
t'l·çE> artmaktad1r. Sarkt 1Karpat1arcfa 
kcıvdE'dilen ha,·a sühun.P inin <>n alçak 
drre<>csi sıfınn altında 30 dur. Bir çok 
ııelı;rler buzl::ırla örtülmü~tiir ~ehiT

ler üzerinde gemiler işliyememekte -
dir . 

~~fşlJen ftıaliyctler her fırsatta izalı e - f .,..dı , rrni'enrnic; olan İsvec. Roman va, 
o; trıl~tır Tamamlanması çok yaklaşmış Cr'-<:O!::lovakvtı. İngiltere, Almanya, İ .. 
l'ıı aıı birine: beş senelık sanavi orcr.ra - tal"n. nnla~aıa .. ı har:ci ticaretimizin 
(f.,ıtrıız ınaifımdur. Bu pror,ramı bitirme - an:ıinı nde f<'~vdalı olmuşlardır. Üç gün 
d n gecen sene iiç senelık ikinci bir ma- evvel Atinaila ımzalanan Yunan ve bu
.. ('n Pronramı ve mütE'akiben bu ikinci 
• ad .;un Ankara"fa parafe edilen Amerikan Sirket 11apunı knrnya oturdu 
b en proırr&mını da ihata etmek üzere 

1.1 .. anlaşır.alarının da ayni faydalı tesiri Ffn.relki ak!:am, 17 45 seferini yapan 
~ ~ene dört Ytl.lık üçüncü bir plfuı k~- göstE'recekleri ümid edilebilir. 1 

\'e Uan edildi. Sirket i Ha:vriyenin 6 7 numaralı vapu· 
8inıd Sevgili dfnl~~·icHerim, ru, Rumelik2vni!ı iskelesine yanaşır -~,,: i bir iaraftm" birine; hE'c: sE'ne - l Atatü .. k r~ı'imı· Türkiy""'yı· ekonomi k tu 

"J, Pro .t: '" • " rn karaya oturmus r. 
di~ l"ramın ikm'l'l'n€ <1'4 ıc: C.-r.nkta, hecfeflerine d~i!ru yapıcı ve yaratıcı ha İçinde yolcu bulunmıyan vapur, bir 
1 ~fbir taraftn'1 )'C'n · 4 ~f'nelik pl!a'lm r""ketlerile hC' .. yıl biraz daha yaklaştı- 1 b' b 
<tt, kı:n.a b ı..ı... ... saat sonra ıte en ır aşka vnpur ta -
"·r. aşlanmış uu:Junulmaktı· nvor. Artırm2 ve yerlı' malı haftala - f d k ı 
'l.l ra m an rurtarı mıştır:. 

Dc;rt st>nelik plan 

1a~fr1nci bE>ş senelik proın-amın tam 
biııakkuku 107 milyon liraya mal ola
ııC:eektir. Yeni dört senelik plfm baş
tih l'nodern Vf' lüzumlu bazı sanayi is-
ti\:~:1.4tının arbrılınnsını, iktısadi is -
l-u • Uınizi ve mi11i müdafaamızı ko -
.,_;

1 
acak yeni sanay; müesseseleri tesi-

1raıİ limanlar ve büyük elektrik san -
~u <trının inşasmı, deniz ticaret filo -
ları~un ve tersnncmizin ihyasmı, bun
~ a irtibatı olan birçok küçük büyük 
~ Y.apnl.llli<lsm:ı lııtihdaf ıeflmekte-

rında mmet~ bu yaklaşınayı görerek =============== 
taze bir kuıi:n;t ve gavret bulmaktayız. 
Güç olan ba~'angıç devresi geçirilmiş· 
ti!'. Fakat önümüzdeki senelerin meç -
hul ı::eraiti kars-ısında milletimizi en 
müreffah ve yuTciumuzu en ileri bir se
v'vcye yükseltmek ve iktısadi istik -
lal ve v.arbğımız.ı looruma için vakit 
kavbetmeksizin daha pek çok çalı§ma· 
ya· ve bütün güçlükleri iktiham ettirc
cel{ bir şevk ile hazırlanınağa lüzum 
vardır. 

Ekonomi savaşı 

nerjisi bunu da basaracaktır. Savaşlar 
kazanmayı bilen Büvük Cümhurreisf • 
miz İnönü başımızdadır. Bütün mem -
leketle karşı ka~ıya bulunduğum bu 
sırada hürmet ve tazimle Büyük Milli 
Şefimizi selAmlamayı, iktısadi kalkın
ma savaşını bir mi111 cephe işi göre -
rek daima takviye ve teşvik etmiş o1an 
matbuatımıza teşekkür etmeği ve :re
jirnimizin fktısadi hedeflerine inanmış 
ve davamıza bağlanmı~ olan vatandaş· 
lar1ma en derin saygıla:rım.ı arzetmeği 

Ekonoml savaşı içindeyiz. Türk e • bir vazife 'bilirim. 

Paris lH (Husus1) - Gazetelerin İtal
yan taleblerine karşı şiddetli neşriyatı 
devam etmektedir. Repuplique gazetesi 
yazdığı bir makalede şöyle demektcdır: 

Alplerin ötetarafından hergün bizim 

Hitler yeni se ıe 
içi b. r s ür riz 
hazırtıyormuş 

Süveyş kanalı 

Bir Çek gazetesinin mütaleası 

Prag 18 (A.A.) - Mebus Charles Kut 
Nedeimiliste gazetesinde Tunus h~.k.km
da mühim bir makale neş.retmiştir. Mu
harrir, Tunusun Fransanın cSüdP.t ının• 
takas~» olduğunu iddia etmekte ve v:.ık
tile Mare§al Lyautey'in Fransızlara bır 
ihtarda bulunarak: eŞimali A(rikqya 
Fransızları yerleştirmczsek orasını kny
b ... der.z.~ dedığini hatırlatmakladır. 

Fransa Şark 
h u u un yt~n· den 

taltviye ediyor 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) (Bct§ tarafı 1 inci sayfada) 

B ga t .. H·tı- b' . 1 ~'L.- dudlarının müdafaası için yeni bir as-ı u ze eyr- gore, ı n::r ır sı tu.l1)tZ· • • 
' 1 k~rı rnıntaka teşkil olunacak ve Straz .. 

lanma konferansının toplanmasını tek- bu::g olmak üzere veni bir kolordu ih· 
lif edecektir. Hitler, Fran.c:a, İngiltere das edilecektir. B~ kolordu kumanda· 
ve İtalyaya, Alman silahianma proğ - nı ayni zamanda Strazburg askeri va • 
ramında bulunan bütün silahiara şa • Hl;ğini yapacakbr. (a.a.) 
mil olmak üzere silfıhlanma progrn - ımm miidafna bütçesi 
mının tahdidini mutazammın bir dört- Paris 18 (A.A.) - Meb'usan meclis]., 
ler paktı tcklifinde bulunacaktır. Al _ dün gece, iki milyar 674 mılyon fran• 
rnanya bu meyanda hava siH'ihlannın ga baliğ olan bahriye, 'i m 'lynr 800 
da tahdidini istiyecektir. milyon franga bali~ olan harbiye büt· 

celerile bir milyar 800 milyon franklık 
dı>llizaşırı müdafaası tahsisatını kabul 
ett:kten sonra Başvek'lin izahatını din· 
lE'miş ve Buşvekil m'lli müdafaa mes~ 
lesi hakkında meb'usan mE'c''sinin ka 
nunusanide umumi müzakeı lere da 
vet olunacağır.ı bildirmiştir. 

Bazı na yonal soc:yalist !iderleri, şar
ki A vrupad:ı yeni bır sergüzeşte atıl • 
mak emelinde ise d~ Hitler daha evvel 
Fransayı ve İngiltereyi yoklamak is -

tiyor ve her şeyden e\n.rE'l İngiliz si -
la~ların•n tecavüzi değ'il, tedafüi oldu
ğuna kanaat get;nnek emelindedir. 

İşte bunun içindir ki, kanunusani 
başlarında Londraya gelecek olan yüz-

başı Wiednıann, böyle bir Alman tek -
lifinin nasıl mukabele göreceğini araş· 
tıracaktır. 

Tür -Ameril{an ticaret 
anlaşmasi parafe edil i 

(Bc.starafı 1 tnci sayfada) 

Size şimdilik şunları söyliyebilirim: 
Bu itilaf ile her iki taraf yekdiğerine 
birçok tarife tenzilfıtı yapmışlardır. 

İtiHifın esası en ziyade mazhan mü • 
saade devlet muame]esidir. Türkiye A· 

m<>n'kadan ithal edeceği eşyaya muka
b:l azami bir had ile mukayyed olmak 
şartile serbec:;t döviz tevziatı yapacak
tır. Bundan da anlaşılacağı gibi yeni 
itHafta klering esası yoktur. Bilfıkis her 
iki taraf yekdiğerine karşı olan tedi • 
yatı serbest döviz1e yapınağı kabul et
mişlerdir. 

Daha fazla tafsilatın ancak imzadan 
sonra verilmPSi kabil olan bu itiltı.f, her 
iki memleket ticari mübadelesini ar • 
tınnağa hizmet edecektir, ümidinde -
yim.:t 

Fransız Bnşlmmandanı Afrikayn 
~diyor 

Paris 18 (A.A.) - Tcmps g~zctesi 

Fransız orduları başkumandam Gcnera 
Gameli:ı ile donanma kumundanı Alnı 
ral Darla'nın önümüzdeki av Afrıluıd• 

b•r tetkik ~eyahat•ne çıkacaklarını ha . 
h"r vermektedir. 

Aıniral Darlanın Garbi Afrikaya •,rfl 

belki de Antilles adalarına da gidecek . 

Bursanrn en islek caddesi 
genişletiliyor 

Bursa (Hususi) - Şehrirnizin en ic:;
lek caddelerinden biri olan cAltıpar • 
mnk:ıı gcnişletilmeğe başlanmıştır. Ö -
ni.imi.izdcki Hkbahnra kadar ikmal e • 
dilmiş olacaktır. B~r çok evler istimJale 
edilmiş, yıktırılmış olmakla beraber 
birkaç evle Havra istimlakinden baş .. 
ka pürüzlii bir iş kalmamıştır. Beledi· 
ye bu bina sahiblerile de görüşerek, 
muamelalın tebir sebeblerinin izalesi 
için tedbirlPr almı~tır. Musevilere aid 
olan Havranın hemen bugünlerde yık· 
tırılmasına başlanacaktır . 

Bu caddenin Zafer meydanına doğ • 
ru uzanan kısmı, gelecek sene bütcE'si· 
ne konulac;\k tnhsisatla istimlfık edile -
cektir. Altıp:ırmaktrıki köprü de yeni 
caddenin vaziyetine göre büyıültüle -
cek tir. 
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Keşıf bedeli 3075 lira 32 kuruş oları Heybeliadacia İ§'güzar sokağı §Ose inŞdS1 
pazarlı~a konulmuştur. Keşif evrnkile şartı.amesi Levazım Müdürlüğünde görü
lebilir. Is~ekliler 2490 sayılı kanımda yazılı vesıkadan başka Fen İşleri Müdür· 
lüğünden r.lacakları fen ehliyet vesikasİ le 230 lira 65 kuruşluk ilk temınPt nı ak· 
buz veya mektubile beraber 26/12/938 ?~zartesi ızlınil saat 14 buçukta Daimi En-

Jan başını kaldırıp Elyana sert 
baktıktan sonra sordu: 

sert \"Ücudünle ve her şeyinle benim olmr.nı radı~ım bu sukutu hayali unutamıyacl· c!:mende nulunmalıdırlar. (B.) (89 86) 

- Niçin bana inanmak istemiyorsun ~ 
Kadın ba~ını öbür tarafa çevirdi ve 

yorgun yorgun cevab verdi: 
- Ah, ne iyi olacaktı? 
- Ne demek istiyorsun? 
- Bana ~şktan bahsetmeden seııinle 

bir sa.at geçirebilseydim ne kadar bahti
yar olacaktırol 

- Elyan, açık konuşalım. Sen aşktan 
değil. t>onım aş'kımdan bıkmışsın! 
-Hayır küçük Janım. neye böyie yan

lış d li üniıyorsun? 

-- Ben senin için daima küçük .ı~nıın. 
NP :c:özlerı ve ne de hareketleri cıdd ye 
alınınıyan kiıçük bir çocuk. Evet, sc,., is
ted ğin kadar gülümsel Ben sence kra
vatı h~uksi\ düzeltilecek, bir yerı aC'ırs:ı 

yar. ğı ok<: makla geçecek küçüK bir ço· 
cu um. Dı ,er erkeklere baktığın gibi ba
na b:ıkmıyersun? LanJettayin o ir şekil

de koluma yasıanıyor ve beni histen 
mahrum zanncd yorsun? 

-- Jan. rı ca ederim sus! 
- H ) ır susmıyacağım! Uzun zaman

dır ıztmıb crk'yorum. Artık dayc.ınnmı
yorum; duyduğum acı tahammüliin f v
kın e. li r şeyi öğrcn de bana kar~ı zu· 
lum yapmaktan vazgeç! Seni, ev"nirı. ö
ni:ııe gctırd ğ'm akşamlar titriyen elııı.le 
cl:ni sık.ırl:en u~radığım hallerı ıı: ... b.r 
va'<it ani rnadın! Kaç geceler uylruo:uz, 
scnı dü i.inmekten bıtkin bir hnldP sa
baha kadar dolaştım; evinin etrafnıda 
gı>z ndjm. Belki bu söylediklerimi pek r'>
rn:.ntik bulacaksın; ve ihtimal ben•mle 
' Jy aa edeceksin; fakat §Unu bil, ki ac::lı. 

ne zemin ve ne de zaman ister! Her scy· 
Iemck :stedıkçe br çocuk gibi ağzıma vu
rarak: .Sus Jan, bu sözler sana yakı§mı
yor!• diye beni susturdun. Laki'l artık 
s:tbrım tnştı. 

Bir Iah:ra sustu. Karşısında dimdit{ onu 
d :n !~yen k nd ına baktı: sesine tatlı bir :ı

hen k vererek devam etti: 

-Duymuyor musun Elyan? Bu k:rın· 
tılarla :ktıfa edemiyeceğimi anlamıyor 
musun? Seni sev·yorum Elyan! llerhan
ki olgun br erkeğin derin aşkile sen: sP· 
vıyorum Elyeın! Seni istiyorum. kalbinle, 

-Yok. Yann gönderecek. 
- Haydi bakayım! Sağlıcağla kal. 

Para gelincez gö· 
rüşürüz .. 

- Kuzurn Tak
var efendi! Vapu

. :ru tahkik edi -
ver. 

- Edemem! Li
mandan yana gi • 
deoek olursam, 
bizimkisi kuşku -
lanır. 

- Ya. ne-vopacafuz? Ben yalnız ba
şıma bir ~ev b ceremem. 

- O un da car s·ne bakanz. Ben 
k..ıpuruya t mh'rat ede ımj Öryenir 
cenab a l , bar eder. 

- U u 11"1, ama! 

- Ur.u•m<ım Ka avet etme. Simdik 
beni koyuvt-r, 'd y;m; kan fesfeselen
m c.ın. 

Kn~ktı, ve1a edip gitti 

-40-

Torirritıki hcık;katen tuhaf bir mace
ra olmuştu. Bcıc·kanın asil bır ailesine 
mt:'nsub. kon 4 es Van dö Püt dö Mefes, 
kırkındon sorıra azıp, bir şehvet volka· 
nı ~ibi coşarı ve kuduran gönlünü 
m<'mleket rnPm'eket dolaştırarak, ser -
güze~tten ~erf"iizeııte koşan kadınlar fa· 
sPe~indendi. On dokuz yaısmda gelm 
olmuştu. l<C'ndisine koca diye seçilen 
kont dö MP~'es o zamanlar elli y~c:ını 
buımuş, eııki bir hovarda idi. Genç k1zı. 
suvunu crk'l"'ek üzere bulunan serveti· 
ne e ki :ı? TY"f' ini iade etmek maksadi
le almıştı. Oııun getirdi~ iki buçuk 
m ıVI)!!. P. k1 k dr~homanın yi.izii su
y hürrrıe n<>. dü w ün ırecesi müc:ahedc 
ey' d'wi h'r t:ıl·•m fizyolojik noksanla
ra .ah· p··? vurnmuş, renç kızdan. be· 
kA~tinin h ('..,h "t sonnamak pişkinli· 
ğir tfös• P,.rıı '-c;ti. EP, er sormuş olaydı, 
fh•·mal ki kontec: ~izlemeiie kalk1şacak. 
yahud ki. d~hrt ilk pörüste sevmediği 
bu kocanın yiizüne hakikati haykınp 

ıstiyorum! ğım. 

Ansızın Elynnın yanına çöktü ve l{örpc Elyan delikanlının bu heyecanınd.ın 

yüzünü ona e~erek: j miıte~s~i: olmu§t~. Tam onu~ ~w~lları~a 
- Ba§kahm da seni sevdiler Elyan. de- kendı.nı o rnkaoagı zaman çızdıgı h&.tı 

di. B'liyorum; faknt hiçbiri benim kadar hareket ı..khna geldi; ve durdu. cHayır 

s<mi sevemez. Sen benim ilk aşk msın' bunu yapnuyadaktı .• Tekrar ıçin! çe
Bu dı.ıygularımı yersiz bir laka~'di ilc kcrek: 
boğma; vazıktır Elyan, ;yazık! Sen d~ be- -Aman Jan, ne kadar sert söylüyor-
n' tC\"'Jl~~e uğra§! sun, c~di. Bereket versin, ki eherr.n-:iyct 
Kndın hiizünlü bir tebessümle dı>l kan- verınıyorum sözlerine .. , çoktan ıtidalini 

lıya bakarak avuçlarile Janm titriyerı nğ- ·kaybettin. Bayağı beni tahkir ed1yors!.!n; 
1

- tt fak:ıt haksızsın! zın: r.apa ı: 

_ Bu ş;ddet benim her vakit uıılu bi!- Jan soguk bir tavırla eğilerek onu seo-
ciğim kücük Jana yakışmıyor; beni kor
kutuyorsıın! 

- Rica ederim Elyan, alayı oir tarafa 
bırak; belki acemiyim, kalbine nüfuz e
decek kelimelf"ri bulamıyorum. 

- Boyle> söyleme Jan; seni anl1yorum 
ve mtite>essir oluyorum. 

lfımladı ,·c: 
- lsütün sözlerime rağmen madcrr .. ki 

hiilfı bl:'ni çocuk teHikki ediyorsun, d<.>dl, 
mevcudiye>tım herhalde sizi fazla ~laka

dclr <,tmc·s'"' gerek. Müsaadenizle .. 
F.lyan vüzünü buruşt.urdu: 
- Demek sozlerimi böyle telakk1 Pdi-

~ 

s~nelik muhammen kirası tık teminall -Kadıköy halinde 45 numaralı dilkkfın 90,00 6.7.> 
~ ~ 47 • » 90.00 6,75 

Yukarıda semti, senelik muhammcn ki raları yazılı olan mahaller teslim tari
hinden itioaı·en birer sene müddetll• k1raya verılmek üzere ayrı ayrı açık artır· 
maya konulmuştur. Şartnameleri LeYaznn Mü:iür!üğünde görülebilir. İstekl;lcr 
hiz:.ların.:ia gösterilen ilk teminat makbuz veya mE'ktubile beraber 30/12/938 
<:um:ı günü .saat 14 buçukta Daımi Encümcnde buıunmalıdırlar. (B.) (9114) 

- Bakışların ve hareketlerin bu sözü
nü hiç te teyid etmiyor. 

yorsun... R . 
-Baska türlü nasıl telakki edebilıriın. Boş, UlŞ, 1Vıt. Zle, liri'p, omatızma, 

Allıılın ısmarladık Elyan! h 1 k 
- IInidkaten kadınları hiç tanı.,ıyor

sun .•an. Z· ıın<-d(>r m:sin, ki onlar heve-
Dı:>lik,nh onun b"r şeyler söyleme>s'ni Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı der a eser. 

c~n]arı ne> k d r biiyük ve de>rin olUrsa 
olsun l•<.>mcn mukabı:>le ederler. K:tdın 

boklcdi. F, l.at genç kadının sustlığımu ,..,-...--~ İ cal 10 ~a günde 3 kaşe alm:ıbilir. L..J'-'41ıliil 
göruncf" c k l'p gıt i. Elyan yalnız b.ın-
c:ı. b"raz C'n{'lk' :akayd'sini muhafaza e
demıycrck gözyaşlarını lutamad. fıirat<>n crkfğe nazaran daha mahcubdur. .. Ka ıköy Vakıflar üdürlüğünde • • Ely-ıl"ın bu sözl<-ri delikanlıya ümid 

verdi. Sevir:cle sevgilisinin ellrrinı tu;tu· 
- Affet b"ni :Elyan, aylardanberi iimid 

'·erici b'r tek sözünü bekliyorum; ne 1)-

Doktor Bernardan Jana: ı _ Alemdağında Ta§delcn mevkiinde yeniden inşa olunacak ke§iflcri yekün~ 
(12704' lira (44) kurus olan müdıir ve makinist. revir, müstahdemın bı· 

<Bayım. 
1 ~ ·ı 

-:1ah-.n inşaatı maa müştemila: to;Hm götürü olarak kapalı zarf usulı e 
Daos sanatoryonıu, 

lur f.Ö~·Ie.. Ma ~n m Elyan Serve'nin vasiyeti m:t-
Genç kadın Janın saçlarını okıd•aralc c•b:ncc.:, ölümünden b rkaç saat evvel ba
- Ş mdi deP,il. dedi, fakat birkaç gün ra teslım etmiş olduğu mektubu sıze gtin

sol"ra belki .. aylarca sabrettin, bi.·a1 öa- 1 deriyorum. Hiç sıkıntı çekm<-den h1.1zur 
ha beklivemez misin? icsinde ve sizin isminizi tekrarlıyarak öl

Bunun üzerine Jan sapsan kesiM'· 'l:lır- dü. Dcfninden evvel ölümünden hiç kim-

9/12/938 den 29/12/938 tarihine k:ıdaı eks.ltmeğc konulmu§tur. 
2 - Bu insaata aid projeler. Fennt ve hususi şartname ile eksiitme şartMmesi 

ve m~kavele projesi parasız o'2.rak Ankarada Vakıflar Umum müdüdü~Ü 
insaet müdürlüğünden İstanbulda Vakıflar Başm:marlığından, İzmıroc 
Vakıflar Müdürlüğünden alınnbi!~r. 

denbire ı.yrığa kalkıp: seyi .ıab rdar etmemem:zi sıkı sık· tenı-
- KUi. kafi, dedi. Ne istediği"' a:ı~:- b~h ettiğınden üç saattenberi eo .. ca isti

yorum. Sen de her kadın gibi z::ılim ve rahate bıraktığımız Daos knb!'istanını:ı, 
hrfi!mPşrebsin! Erkek kalbi ile oynama- cnu, bı:-n ve hnstabakıcısı götürdüt.' Mer
s:nı seviyorsun. Kim bilir benim sıkıl- humeye verdiğim sözü yerine gctırdiğiıni 
banlığımla ne kadnr eğlenmişsindh .. \'f.' bi!dirır, saygılarımı sunıı.rım .• 

3 _ Eksıltme 29/12/938 tarihine r~t!ıyan Per~embe günü saat (14) de Kadı· 
köy Vakıflar Müdürlüğü binas. dahilinde komisyonda yapılacaktır. Mu • 
vnkkat teminat (952) lira (83) kuruştur. 

4 _ Bu eksiltıniye girecek olan mimar \'e mühendisler 938 senesine airl Ti • 

caret odası vesikası ve gene bu yıla aid olarak Nafia Müdürlüğünd'en alın· 
mış on bin liralık tek bir bina inş-ıa~ını yapmış ve muvaffak olmuş oldu· 

hiı!a benimle eğleniyorsun! * ~unu bildiren yapı müteahhitliği vesikasını göstermesi lazımdır. .. 
5 _ 'feklif mektubları 29/12/938 Perşeınhe günü saat (13) c kadar Kad~ko_Y 

Vakıflar Müdürlüğü Komisyon rei s li ğın e makbuz mukabilinde verılrn.ıŞ 

clacaktır. 

-,lan ... E!y:ından Jnnn: 
- Sus. sus bir kelime bile söyleme .. 

saatlarca sana iç!mi döktüm; hıslerımi 
anlattım. Beni avutmağa çalışma!. Her 
~eyı öldürdün; içimde neler öldüt·düğünü 
bir bilsen .. bir bilsen .. hiçbir zamar.. uğ-

cŞu b r iki satırı güçlükle yazıyorum 
Jan! Çünkü çok bitabım, ve hayatırn:n 
sönmcsinE; pek az bir müddet kalı.lı. Ka
lemı tutmak bile bana pek büyük bir 

6 _ Kapalı zarfların ihzannda teklif nıektubunun yazılı§ından ve bu zarfla· 
rın tevdiinde, posta ile göndcri'!.n1eo;inde taliblerin (2090) sayılı kanunun 
32, 33, 34 üncü maddelerineo harfiyyen riayet etmeleri lüzumu ilan olu-

(Devamı 15 in::i sayfada.) 
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babasının at uşağı Dünyanın her bu -
il.<J geçmiş, epey ka- cağından bu limana 
dim bir maceranın dökülen macerape -
bütün safha!arını ~~ rest ınsanlar arasın-
hikaye edecekti. ' ~...:.. da, bırsını tatmin e-
Kont dö Mefc- ka· ~ .... de~k orijinal bir tip 

rısın n drahomasını ~ arıyordu. İstediği 
yeme 1e vakit bu la - . IQ)~ adam, onun o vaktc 
madan, kırk yıllık kadar içinde yaşa • 
suiistımallerinin kur dığı muhitin men • 
bam olup, gunun ·suplarından bam • 
birınde nüzul isa - b<.şka, adi taVlf'lı, 
betile öldıi. bozuk ağızlı, kabn, 

Yirmi iki yaşında haşin, adabımuaşe -
dul kalan kontes, retten bihaber, her 
resmi matem müd - manasile bir cko • 
detinin hitamını pukı. olacaktı. 
müteakip sefahat Bir gece, yanında 
hayatına atıldı. O dalkavuklarile, Mar 
esnada Brükselin si!yanın, eski liman 
mcşhu~ Skalasında civanndaki gemic! 
keman çalan, kara gözlü, çikolata yüz-ı la vetini kaybettik-çe tomturaklı adın ı barlarından bırinde oturuyordu. Karşı 
Iii bir çingenP~ i sevdi. Dört yıl bu ada- yeni aşıklar bulmakta çok faydalı ola - masada da, bır tanesi yabancı simalı 
ma metreslik €tti. Bu çirkin hadise ü- cağını düşündü ve yeniden: Madam la· iki kişi oturmuş, içiyorlardı. 
zerine, babası onu evlatlıktan tardettı. A- kontes Van dö Püt dö Mefes oldu. Kontes, o yabancının şahsını antere
nası kahrınd~n öldü. Kontes hiç birine Esusen, memleketini büsbütün terk san buldu. Altın saph gözlüğünün ar
al'~ırmadı. Babasının vasiyetnamesini etmiş, ora ile her türlü alakasını kese· kasından onu ısrarla süzmeğe koyuldu. 
ıptal ettirdi. Tükenmez bir servete kondu. rek, Fransaya gelip yerleşmişti. Akde- Ayni zamanda, ruuhaverelerine de ku· 
Ondı.ın sonra kucaktan kucağa, sergüze~t- n;z sahilind~ Jüanlepende bir şatosu, lak veriyor ''f' konuştuklan dili taac • 
t~n sergüzcşte dolaştı. Yüksek niıi~zlu P_ariste B~lvar Sez:ıjeı:mend~ müke~~ef cüble dinliyordu. Bir aralık dayanama
kımseler, onu bu hayattan vaz geçır - b.r konagı vardı. Ingılterenın en yuk· dı. Beraberinde oturan baron Danyo 
nu'k, kendi sev'yesinde bir koca bulup se!c ve en pahalı fabrikasının markası· 
ev'end,irmek iç;n çok uğraştılar. Gerek' nı taşıyan otomobilile bütün Avrupada 
babasının ve gerek zevcinin akrabası h<'r sene uzun seyahatlerde bulunuyor, 
m~hkemeden karar alıp, asalet ünva - yazın, Akdenizde, zevk ve safaya diiş· 
nile soyadların: taşımaktan onu me - kt!n bir alay davet!i ile Kamasutra a -
ncttirdiler. Gençliği, güzelliği dev-am dmdaki yatınm içinde geziler yapıyor
e~+ikce bu kRrarn mutavaat gösterdi. du. 
Lakin, ihtiyarlad.ıkca ve taravetini, ha· K<>ntes, Marsilyayı çok seviyordu. 

ile dansa kalktı, ve yabancılann masa· 
sının yanından geçerken, kasten bir 
kaceh devirdi. Bunun üzerine, mahcub 
olr.1uş gibi durdu ve en tatlı tebessü • 
m ile: 

-Oh! Pardon! dedi. 
Devrilen kadeh dolu idi; ve içindeki 

şarap da yere dökülmüştü. Kontes, g~r
so!lu çağırdı ve bu masaya bir şışe 
şampanya getirmesini söyledi. Şarn : 
par.ya gelince de, zarif bir taVlr1a, keil 
dine de bir kadeh doldurup: . 

- Beni affetmeniz için, şcrefinize içı~ 
yorum, mösyöler! 

Diyerek, birden, kadehi ağzına ?<' 
1
: 

şalttı. Bu, ahbabll{;ın mukaddcmcsı 0 

m'JŞ, artık masalar birleşmi'şti. Koııt~: 
gözüne kestirdiği adamı, Frans1zca b_ı 
med i 1i cihetlP., arkadaşı vasıtnsile istJc
vab etti: 

ı .. ? - smınız. 

- To ri k Necmi? 
- İtalyan mJsınız? 
-Havır; e::;tağfurullah! Türküm! 
-Türk?. Övle mi?! 
Bu suali sorarken konte~i~ bakışla~: 

tu'uşmm ~ibi parlamıc;tı. Bırden ne 
10 

lc.-en dudaklPrı ağzındaki altın u_c 
siuarayı ı<;latmı.~. söndürmü~tü. Zı~~ 
onun indinde> 'J'tırk sıfatının ıfade eY ii· 
diği bir çok manan:n he>oc;i de onda rı· 
m~d kapıları açıvordu. Muhavere, b~ 
dan sonra ~u :şekilde devam etmiştı. 

.. .. . .•. ? 
_Ne iş ı!Orursunuz. rrı 
- Ben mi? Hemen hiçbir iş görrrıc 

gi'"'i.. mcmlekett"'. kahveeilik edcriJ'll-
- Buraya niçin geldiniz? ) 
- Tesadüf. Gezivorum. (Gülerelc 

Buramn kadınlarını medhettiler. . 1 
·n•ı· - Ya! Kadmları cok mu seversı , 

- Horoz olur da tavuktan hoştan 
maz mı? Sord-:.ı~una hak! 

- Kaç karını~ \'ar? . e 
. '? H .. d'' u<'! e,·ın _ }3(>nım mı. en uz un'; de-

l::"innedim dec:;em, inanmazsm. Kart C' 

diğin, zamanım~zda cok pahalı bir ıı:sı 
ta oldu. Bizirrı gibi fnkir fukara kısrrııo~ 
otlakçıbkla ~eçinmeyi daha karlı btl 

yoruz. ·zirıle 
- Ben sizdPn çok hoşlandlm. Sı 

ahbab olmak isterim. od 
Torik bu imayı ya anlamrunış, y:ıh 

ki anlamamazlıktan gelmişti. di 
- t~te, alıbablık ediyoruz ya? d)e 

(Ar kast var 

ll 
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·!i:nn Pt~sı&• n.uı macera romınu: 

Gerek Mığırdıç ve gerek Dikran tev· 
kif edilerek şiddetli bir isticvab altına 
~lındıkları takdirde, hiç şüphesiz ki 
ıhanetierini itirafta bulunacaklardır. 

Bcrbcr Vahram, bana söylediklerini 
inkara kalkı~sa bile, tesirli bir isticvab 
altında, o da bildlklerini söylemiye 
mecbur kalacaktır. 

DAVUSHN Tı\HMİL ETTİGİ 
ACIKI.I BfR VAZİFE 

Davusun evindeki keşiflerim.. B~>r -
her Vahrnmdan işittiklerim.. madam 
Despinanın evinde gördüklerim, artık 
benim maneviyatımı o kadar kuvvet -
lendirmişti ki; hiç tereddüd etmeden 
derhal bir kapa;ı arabaya bindirn. Doğ
~ca doktorun munyenehanesine git -
tım. Merdivenlerden çıkarken, memnun 
bir tebessümlc gülüyordum.. coktorla 
karşılaştığımız anda: 

- Azizim! .. Tamamile muzaffer o • 
luyoruz. 

Diye bnğırmamın onun üzerinde hu
suıe getireceği tesiri düşünüyordum. 

kalbirn çarpa çarpa kapının zilini 
~alchrn. Kapr açılır açJJrnaz hizmetci 
ızın şu sözleri}~ karşı1aştım.: 
a- Efendim .. doktor bey. bu sabah 

Ursaya gittiler. 
- Yaaa ... Çok kalacaklar mı? ... 
- Belli değil. Fakat, bir haftadan 

evvel gelemiyeceklerini söylediler. 
- Bir hafta mı? 
- Evet efendim. 
- Giderk~n adres bıraktı mı?. 
- Hayır efendim. 

~·Artık sözii uzatmıya Iüzum görme -
ırn. Fena halde canım sıkılarak mer -

(jivenleri indim. Köşe başında bekli -
j'en arabaya bindim. 

Doktorun bu vakitsiz seyahati, bütün 
:eş'emi altüo;t etmişti. Derhal zihnim-
e Şu korkunç sua l belirmişti: 

k - K~dimi büyük tehl~kelere atarak 

ı.aı:andıgım bu muvaffakıyetlerin de -
ılJe · d k ~ n, o torun avdetine kadar muh • 

0 
lif sebeblcrJe ortadan kalk~ bilir ... 
Ulman ben ne ynpanrn?. 

b· Bu sualin dehşeti karşısında, manevi 

t.ır hissin ilhamile kendimi teselli et
ıın: 

tı- Ne yapalım?. Mukadderatın önü
~ e .Reçmiye im kA-ı yok ... Doktor gelin
~~~ kadar, ne yapıp yaparak şu Ada
li kı muhabere merkezini de hallede -
h lll. Artık kendisine, tam bir tekmil 
aberi veririm 
Dedim. 

* 
tı··l?ansiyona gelir gelmez sordum. He-
Uı; beni arayan, soran olmamış ... 

\' "Yorgunlukt&n, bitkin bir halde idim. 
d ernek yemiye lüzum bile görmeden. 
k <!thal yatağı ma girdim. ErtPsi sabaha 
lldar deliksi:r. bir uyku çektim. 

ll Sabahleyin erkenden (Luna) geldi. 
h·~~ coşkun ruhhı kız, bugün mutadı 

ı afına olarak, tamam'ile sakindi. 
h lier zaman saatlerce odamda kaldığı 
d <ılde bugün, bel? on dakikadan fazla 
a~l1nadı. ~iddeW bir baş ağnsından ve 
lu~arnn kadar yapılacak işlerinin çok • 
~Undan bahsetti: 
~~ Tam saat ikide, Kroker otelinde, 

ı!:ter Nizameddini göreceksin. 
ıtıtbınr.ini tetlliğ ettikten sonra, çıkıp 
~ı tt. 
l'l Artık siz buna zekA deyin, ilham de
d l'l, ne derseniz deyin.. bu kızın bu 
tırgun halinden: 

taÇ' Acaba benden şüphelendiler de, b? tni ettiler. 
~:ve, icime bir kurd girdi. 

bu1 ~er şüphelf"ndiler, ve takib ettilerse. 
~tın. emeklerim ve :t'edakanlıklarım 
'' .a gıdecekti. Bu casus sürüsüne kar· 
~ 0.Ynarnak istediğim oyun, belki de 
~m aleyhime neticelenecekti. 

<lQv aamaffh, ne olursa olsun, metin 
ğu~tanmıya ve hadisatı büyük bir so • 
<li kanlılıkla karsılamıva karar ver • 

nı s . -
~kı' ".abırsızlıkb, saatin iki olmasını 

ed ını 
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ll bir vazife 
Tam saat ikide. Kroker otelinde Ni -1 .[!f'7dirirken konuşmakta devam elmiyc 

za:neddin ile karşılaştığırnız zaman başladı: 

hP- şeyden evvel onun çehresini tedkik - Bu akşam saat beşte Ada vapuru 
e•tim. Fakat, sükunet ve tabiilikten isk('1esinde hazır bulunacaksınız. Si -
başka bir şey göremedim. zjyıle. Aday:ı gideceğiz. 

1\'izameddi"l, ateşli göz1erini bana çe- Kendimi son derecede cebretmem' 
v:rdi. Sakin bir eôa ile küçük yazı ma· rağmen. bir türlü hevecanımı zabte -
sn<;ını bösterdi. demedim. Adeta boğulur gibi bir ses -

- Lütfen <lturunuz. le: 
Dedi. Ve sonra. önüme Franr:;ızca va- - Adaya mı'!. 

zılmıo; bir mektub uzatarak iıtı.ve etti: Dedim. 
- Bunu, imz<ı edeceksiniz. Nizameddin güWmsedi. 
Mektuba. sür'ntle göz gezdirdim. Bir - Nicin. bu kadar havret ettiniz 

h:ı-,ılede. su sat:rlan okuyabildim: y,..ksa, benirnle p.itmekte bir mah-
(Cevad bey1 zur mu tcıc::~wuur edivorsunuz?. 
MP~'um bir talihc;izlik eseri olarak. D!ve, mukı:ıbele etti. 

o ızcce kumarcla bütün paralannızı kav- fhti• •cıt~ııtıö-ım1 tcımir etmek isiedim: 
b!'+ti~iniz esnad;t. size borc olarak ver- - Mazur l!Örlinüz. Henüz bu havata 
d'ö-im bin beş vi1z liravı. varın aksama aııc::amadıi1·m için, içimde hafif bir ür· 
kndar iade etmenizi kat'fvetle rica edi· kiintü hissettim. 
yorum. Sayert buna imkfın hulamazsa- · 1\izameddin. kayıdsızca omuzlarını 
n,7, size bu mektubumu takdim eden k~ldırdı. 
zı:ıım sifahen Sİ71' arzndf'ceiii mec::ele • 
l~>r ÜZ!"''inrle koncllc::i ile uvu<;rrınr<ı r" 11· 

c;ı:ıı7. Aranı7da huc::ul bul:ı,..,k iPltıf 

b"rcunuzun tesviyesine kafi ppıp,.ol< • 
tir.) 

1\.fektuhu nkurrıuc:: ve antamıc:: olmak
la benıber. bi ... irrıti'hı:tndan 11eeirilmek 
ihtipı.,ıin<> b;..,.,,., b::ıc::ımı kı:ılrlırchm . 

-· Ürki.intü hisS€decelk ne var? .. 
TTC'rhalde artık yavas yavaş anlıYorsu • 
mıı. nu m~>c;lel.;: n kadar .tuhaftır ki. 
tıpl{ı ortic;Perin hayatı cibi. insanCl çok 
zrıman cinsiveUni, cinsiyetinin hisleri
n: unutturur. 

DaYusun P~ndP vattığım RE'f'evi ha
ttrıma r:ıetirdirn. Öni.ime bakarak !:YÜ -

liiTPsedim. Hafif bir ~esle cevab ver • 

Sayfa 13 
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SARKA AlD KAYNAKL 
YuaaıJf11U1PiefQ11_ Ttraiaıe edena J/f:leu~ r?a/tit ';jafŞUt 

Denizlere hakimiyeti Ingilizierin elinden alm1ya 
haz1rlanan Almanya mazot temini ile uğraş1yor 

ve gözlerini Mezopotamyaya dikiyor 

28 Mart 1901 de, İngiliz tebaahı Avus-,1909 senesinden sonra, başka m\lJetlere 
!uryalı bir mühendis, William F'uox mensub kim~eler Mczopotarnynda matlen· 
d'Arcy, ~nhtnn, altmış sene miıddetle, iji1etme hakkını istüısal etmtşlerdı. Bun
İran petrollarının işletilmesi imtı.yazını Jarın arasıncia d'Arcy'ın Anglo-Persian 
elde ediyordu. Yalnız ~imaldeki be~ vi- grupunun mümessilleri ile Royal, Dutch. 
l.'lyet. A7.crbaycan, Ghilan, Aswrabad, Shell ıniimessilleri ve İngiliz maliyecile· 
Hazmdcran ve Khorassan bu ımtiyaz ri:.in hakimiyeti altındaki Türkiye milli 
~mdudlarından hariç bırakılmıştı, D' Arcy bankası mümessilleri de vardı. 
T:.irk • İran hududlarında sondcıjlarma Maamafih, 1912 de, Bağdad şımendifer 
lıaş!ıyarak Hankin kurbunda Kasrışirin- Y.umpanyasını temsil eden Deutsche Banli 
de mebzul bir tabaka buldu. Maamafih Londrada Alman hisselerini T!.irkiya 
ııdt tabakalarını denizden ayıran mcsa- Milli Bankasının hisselerile ve Royal 
fc•;ıin çoklupu yüzünden, bunun işletil- Dutch-Shell'in şubesi olan Angl::>-Saxeın 
m~sine teşebtüs olunmadı. Bunun ÜzE<riııe Company'in hisselerile birleştirerek Turw 
d'Arcy c.ra.ştırmalarını cenuba doğru u- kısh Petroleuro Cornpany'ı kurmağa ınu• 
7atarak Ahwaz ile Chouster arasında. vaffak oldu. İngiliz tebaası bir Erment 
Karoun boyunca, birincisi kadar mühim obn Gulbf"nkian bu işin tesviyesi için 
yeni bir tı baka neft buldu. Buraya yer- mütt!vassıt rolünü ifa etmişti. 
I:lf>r pek doğru olarak c Ynğ vadist:. adı· 

Sennayenin taksimi şu suretle vukua 
nı \'el'mişlerdi. 

. gP.ldi: 
Bir lngıJiz sendikası işi derhal eline 

aldı. Bu sendika biraz sonra Hindistan
dııkı Burmah-Oil tirketinin iştirakini te
min cdcrd<, 1904 te Anglo-Persıan Com
pany'yı tesis etti. Bunun üzerine kuyı.:· 

bnn s;oğunun bulunduğu Karoun vadi
s nde büyül~ inşaata geçildi. Bilhass:ı zen
gin olnn Chouster havalisini Şattulôrab 
ağnna yakın Abadnn adasında yapılan 

tu.<:ıfiyehanelere ra pt için n ehrin bo.fun. 
C':l bir cpipe-Iine:a tesis edildi. Maınnafih, 
o sırnda şirketin daha birçok noksanları 
vardı. 

Bu, bahri devletlerin harb zuhıırunda 

- Deutsche Bank: Yüzde 33,33, 
- Anglo-Saxon Company (Royal 

Dutch-Shell): Yüzde 33.33. 

-- Türkiye Milli Bankası: Yüzde 33,33~ 
1913 te, büyük bir müşkülat zuhür et~ 

ti Türk -İran hududunu tahdid eoden ko· 
misyon, Hankinin şarkmda, d'Arcy'nin 

Anglo-Persian imtiyaz ınıntakasma aid 
İran petrolu havalisinin bir kısmını Tür. 
kıyeye verdi. Ayni zamanda, ikinci G~ıil4 
lıw .. n ı.ultandan Nissibin'i Kürrlü&tan 

- M;c::ter Nizameddin! .. İrnz~ M""P· 
iYi "li. bu k:ıp., :ipı muhteviyatını bilmek 
hııldnm deği1 mi?. dim: Hizım olan rnazotu temin için çal'f>Jer a-

t.srıkile B:ığdada bağlıyacak yeni. bir de
miryolu ımtiyazı ile Sarnarradan Hanki
rıe '>ir dem.ryolu şubesi inşası imtiyazını 
aldı. Alman koropanyası bütün batların 
iki tarafında yirmi kilometrelik bir kı· 
sım dahilindeki bütün madenlcrir: işlet. 

n:e :mtıyazına sahib olduğu içın, İran ta
rafınd<m ~imdi Türkiyeye terkedilerı ara 
zi üzer5nde kain damarların imtiyazını 

da otomatik surette elde ediyordu. Çün· 
kil bu yeni arazi ahiren Almanlara vc
ri!miş olan yolların iki tarafında inhis~:r 
altında bulunan ınıntakaya ithal edile· 
c~klerdı. 

Ded'm. 
Aramızda. şu k•sa muhavere cereyan 

e tt: 
- Ovudunnz. F.o11.(i anlarsın,z. 

- Fakött, mümkün de;il ... Ne kadar 
az Frı:ınc;ızra bilcH1Y;me vakıfsınız. 

- Şu halde. verilen emre ibı.t edi
n>z ... Şuna em;n oJ~bilirsiniz ki. şı:ıh

SE'"l size zarıln dokunmıyacak bir şey
dir. 

-Size itimad edivorum. 
Derhal katemi hokkava batırdım . 

itic:lal ve sükünetle (Friza) imzasını at· 
tım. 

l\~izameddirı mektubu aldı. İmzanın 
yac; mürekkebi üzerine sünrı:er kaf!ıdım 

-ı:.Ja'k~ınız var. ramağa başladıkları devre idi. Onun i-
- Onun icin. iclni7de e., kücük bir ~in. 1913 ôe, İngiltere bahriye nezareti 

c:ii "' h" bne bı:u:lemPviniz. Sadece. vazifP nmiral Sladc'ı, Anglo-Persian Cornpımy
r'c-lr>r!ni7e rhPTI11Ylh·-et veriniz ... Adada nın ıdaresine hükiımetin iştirakı ir.-:kfırı
«nr 'ill"CP'k mnh;rrı bir ic:lmiz var. Siz larını mahaiJinde tedkik etmeğe ll'emur 
h!'l'la vard!'n ı::d,..ce~t"lni;;ı:. Ya1mı. dik·l eyledi. İngıJizler o zaman, bir hlrb tak
kpt edilmf'si 1~7 ım rtPl en bazı noktal:-ı.,.ı dirinde, c!onanmalarınm şüphesız -'\kde
urutrnavııı.ı7. Mf'c:pla buı a~c::am. hiç ııize hakim olacağını ve İran petrrlünün 
k~m~nirı n.~ .. ., .. ı dikkati"li cPlbetmive • nnldinı terr.ın edebileceğini düşür.üyor

<'E'k deN>C'Pd€" b~ı:jt Vf' rrave+ ı-ovu renk· laraı. Cünkü Süveyş tnrikile nakliyat 
li bir ('lbic;e Piyecel{c::iniz. hke1E>de ve muvakkat bir zaman için sekteye uğrasa 
vcınurd:t. b::ıtıı\ ac::irıalık rröc::tennh·ecek- bile onlara o büyük Okyanus yoju her 
siniz. Vapurrhnı cıı..t,ı..tan sonra dıı vir- zarran cıçık bulunuyordu. 1914 t~. Slade 
mi adım kadar geriden beni takib ede- lıty~tinin tetkikatı neticesinde, Londra 

k · · kabinesi Anglo-Persian'ın adi tahvilli-ce smız ... 
(Arkası Vt.ı'l') h:-dnn elli milyonunun ve beş milyon 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ obH~asyonunun iştirası için 2.000.000 Iırn 

Hakiki dostun tavsiyasi hudur 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Vurdda ittifak haline gelen bu kanaari 
tesise niçin ve nasıl muvaffak oldu? 

ÇOnkU c Radyolin • in terkibi yUk- dı[:ı için mUlemadiyen taze plya· 
sek bir kimya şaheseridlr. saya çıkar. 

Çllnkn bUtUn • Radyolin • kuUa· Çilnkll • Radyolin • di~er macun-
di i t · lar ı nazaran çok ucuzdur. 

nanların ş er em ız, sa~Janı ve Aı tık bUtUn bunlardan sonra 
gnzeldir. « R!idyolin • kullanan on binlerce 

ÇOnkn « Radyolin • emsalsiz rn~- kişinin ne kadar haklı oldu~unu 
beti dalayısile biç stok yapma· anlama!{ kolaylaşır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

tahsis etti ve biraz sonra bu miktar 
5.000.000 a s:ıkarıldı. 

Artık mali endi~elerden kurtulan şir

ket dcrhal yeraltından kanalizasyon ile 
yenı 1 asfiyehaneler yapmağa başladı. 

Maaınafih, Britanya hükümetmin f, an 
petrollurını i§letme işine müessir ~e faik 
bir surette iştiraki Petersburg hükume
tının protestosunu davet ediyorou. Çün
!'lı Karoun petrol damarları 1907 itiHHı

nm tesbit ettiği b'taraf mıntakaaa bulu
nuyorlardı. Fakat. Ruslar petroJ husu
sı·ndn p,:ıyet zengin oldukları için, Tibet 
\'ı: Efganistan hududlarında bazı taviza
t ~ :nu kabil, bitaraf ınıntakanın bu kıs

mını Ingiltereye bırakınağa hAzır idiler. 
Yukarıda, İngilizlerle Ruslar arasındaki 
ihtil: flnrı ietkı k eder kım, umumi harbin 
arifesinde mesekmin halledilmt!k üzere 
olduğunu. 1907 itilafının tadilı için açı
lan müznkerPlerin neticeye iktiran cje. 
cek hale geldiğini görmüştük. 

* Dcn:zlcrc hakimiyeti İngilizleriıı e -
linden rılmağa hazırlanan Almanya d:ı 
mazot temini meselesi ile meşgulcü. Fa
kat. Büvıik Britanya dikkatini Irana tev
c!h ettiği Slrada Almanlar gözlerını Me
.zopotamyaya dikiyorlardı. 

fi fart HI03 te, Bağdad şimeııdiferinin 
imtiyazı AJman kumpanyasına yolun 
her iki tarafında yirmi kilometrelik me
S3fedeki madenierin işletilmesi hakkını 

da verdi. 1904 te, şirket R3ğ • 
dad ve Musul vilayetlerinin her tarafın
da petrol tarlalarını istikşaf için de iki 
sene müddelte bir hakkı hıyar elde etti. 
Oral&"a bir tetkfk heyeti gönderildi. D:ı 
sayede Alman mühendisleri Musuı kur
bunda Dicle boyunca mebzul damarlar 
J.-eşfettiklerl g'bi Zahko, Kerkük, Kifri 
Hankin vE Mendeli cihetlerinde de pet
rol ke~fettiler. 

Maamafiiı, şurasını da kaydetmek jcab 
eyler ki, ertesi senelerde ve oill-ıass:ı 

Fakat o devirde, Büyük Britar.ya is. 
t~mbul hükümetile gümrük zammı mcse• 
!esini müzakere ediyordu. Binaenaleylı 

Anglo-PersHm Company'in lıukukuna 

riayeti ternin için iyi bir vazıyette bu· 
lunuyordu. 

19 Mıtrt 1914 te, bir uzlaşma net:cesin· 
de, Türkiye Milli Bankasının h.issesi 
d'Arcy'nin Anglo-Persian grupuna inti· 
kal etti. Bu grup artık Turkish Petro· 
lE'um'un yüzde elli nisbetinde hisse sc• 
nedine malik bulunuvordu. Şirketin mü. 
dürünü de o tayin edecekti. Bu müdür 
İngıliz olacaktı. Diğer iki grup. yani An
gh-Snxon grupu ilc Deutsche B:mk gru
pu hisselerjnin yüzde yirmi b(>Şİ nisbe
tinde tesbi! edilmiş olduğunu gördüler. 

(Arkası var) 

·····························································. 

Resimli zabıta 
hikayemizin 

hal şekli 
Bu clnayeLin keşflnl temin eden şey 

Robert'In verdiğı ipucu oldu. 5 numaralı ~
resimde Si!s'iı• hastonuna dayandıAını 
görüyorsunuz. Hıılbukt Robert, Şil.s'in eve 
geldiği ımınan cilnde baston bulunmadı-
ğını hatırlaını.ştı. (3 numaralı resme ba-
kınız> Blnaenaleyh bundan şu netlee çı
kardı ki: Şil.s, Robertten önce eve gelml§, J 
tekrar dışarı çıkııu~. çıkarken bastonu -
nu orada bırakmıştı. Fllvaki h!idlse de 
şu şekilde ccreyan ebnlştı: 

SUs Lorrt Ferer'e telefon etmiş ve ran
devuyu saaı. 7,15 e tebdll etmişti. Lord o 
saatte eve varınca da ona ateş etmiş, 
yakutları çalnıış, ve eve hırsız girdili sfı
siınü vermek Için de odaları karı~ı.rmış, 
fakat bu hengAmede evden uı:ıklaşırken, 
bastonunu, port mantodn. unutmuştu. 1 

(2 numaralı reslm)Robert'Jn geldl~lnl 

görünce de, so.nli:l eve daha yeni varmış 
gibi hareket eUnlş, ve Robert polis getlr
me~e gidince hastonunu almıştı. (4 nu • 
m11.ro.lı resimde port man toda baston 
yoktur). 

Sils'in hastonunu unutuşu ve Lord Fe
rer'ln de ölme_ylp, randevu saatının de -
~iştlrlldl~l:ıl hUdirmesi usta hırsızı ele 
verınlş oldu. 
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14 Snyf& SON POSTA Birincikilnun 19 

•Son Po5ta• nın deniz romant: 40 

Deniz Şeytan~ 3 Birineikinun · tarihli 
bilmecemizde kazananlar • 

Türkçeye çf'fll'en: M. Süre)')'& DilmeD 

• Güzel per1 prensesi 
3 Birincikanu!'l tarihli bilmecemizde 

kazananlar~ aşağıya yazıyoruz. İstan· 
bulda bulunan talihli küçük okuyucu
la:-unızın Pazartesi, Perşembe günleri 
öğ'eden sonra hediyelerini bizzat ida
rchanemizden aL'Tlaları lazımdır. Taşra 
okuyucularıınızın hediyeleri posta ile 
adreslerine gönderilir. 

Fikrel, istanb•Jl Vefa ıısesı sınıf 4-E de 10
31 

All Rı7a, istanhul Şişli Samanyolu sokak rı:; 
G da Sclmln, İstanbul Haydarpaşa ıısesl 25 
İlhan. Öbür tar:ıftan İngilizler ise, bütün o 1 O, herhangi bir fani için çok sevimli 

h:ıvalide dola5ar.a tkaret yapan Ha - değil mi? 
uı:sa kabil~ı::ini, bu gemilerin İngiliz ge İşte böyle garib hayallerin derinlik -
mileri oln!J Almanlara muvakkaten ve leri içinde bulunuyorum ve bu tahay
riimiş bulunduğuna dair iğfal etmişler yEller bana hüzün, keder ve tevekkül 

ve bu propaeandayı bu vasıta ile bü - iTharn edivordu. Ak~am olunca mes'ud 
ti.in Kamcrun"da yaymakta bulunmtL'i- ve daha ~k mağmum bir halde gemiye 
marcı. av'iet ettim. 

.Po!nthe.r kruva7.Örünün havuztatıl - Ayni gece «Royal İ~panvol klübü:D 
ması, makinelerinin gözden geçirilme- azasını ve d('lst1annı gemide bir dineye 
si zamanı gelmi~ti. Binaenaleyh Al - davet etmişti~. Bunlardan bazıl;ırı Vf'· 

mnnya:va avdctimiz iktiza ediyordu. mPğe iştirak etmişler, bir çokları da 
Hareket ettik Ye şımal istikametinde yemekten sonra gelmislerdi. Yemek 
yol alma~a başlad k. cok neş'eli gecmişti. Yemekten sonra 

Taze kumanva ve su almak üzere ilk da bütün misafirlerimizi izaz eylemek· 

uğ"ak yerimi7 Kanarya takım adalan· li~miz ve onlara ho~ca bir vakit geçirt
nı teşkil eden cezirelerden biri olan mckliğimiz ]azım gelivordu. Bu işin 
Fucrteventura adası idi. Burası, tatil mühim bir kıc;mı da uhdeme verilmis
mevsimini geçirmek istiyen zenginle· ti. Zaten gemicilik hayatımda da bu 

rin uğradık'an çok Hitif ve sağlık veri· gibi vazifeler bana verilirdi. Avustra1-

ci bir yerdi. vrıda, fakirler kumpanyasında çalışır· 
Du ad:wa yaklaştığımız sıralarda kc'l öğrendiğirn bir çok hileleri, mari -

b"n, taras .. ud mahallinde idim. Evvela fet1eri hala unutmc:.mış ve bilfıkis bun· 

ufuh.1.a bir btmek belirmi~ti. Bu, rota • lar üzerinde işliyerek daha ziyade ıslah 
mmn iizerinri~ bulunan Fuerteventura etmiş bulunuyordum. Bugüne kadar da 
ad"'sı idi O, koca Atlantiğin üzerinde bu gibi clcabuklufu hünerlerinin aşağı 
gayet Y€~~ı bir toprak parçası idi. Dür- yukarı mahir bir üstadıyun. 
bül"ü"mle haf"fce d~lgalanan papatvala· 
n, yeşil pancurlu beyaz evleri, kırmızı O gece bir sarldı elbisesi giyerek bn-
damların· fc:rkedebiliyordum. İçimde c:ı~a da bir Hind.~i sanğ'ı sardım. Ka • 

mr.ırun "'Üneşi ec:asen çehremin rene-in
miiphem . ...,:-ıvri mahdud hisler kalbimi 

de bir havli değ!şiklikler yanmış oldu
hoplatıyordu! 

ğund~ yüzümü boyarnağa lüzum yok· 
- I.uchner, diye düşünüyordum, o, 

tu. Fakirlerdel" temkin ve vakarlı, mis· 
sen;n NiobP ye1kenlisinde kamarot bu· 

tik evza ve etvar ö~renmiştim, onlar 
lur.duğun nıman gördüğün adadır .. ha· 

tığrm zaman k!yafe! ve tavır ve hare • 
ket bakımından bir Hindliden hiç ayırd 
cdilememiştim. Rolürri.i mükemmelen 
ifa ettiğimi anl.Jyordum. 

Birer .. Gengel kitab1 , 

HüUisa, miı::afirlerimizin hoş bir va
kS~ gPçirmel~rini temin için, hünerle
rimi ifaya başladım ve bunlardan bir 
çof;unu da muvaifakiyetle başardım. 

1.. ·· ·r Bursa bölge san'at mektebl sınıf 2/A dan 
Nihayet, iki ucu, muavinim ro unu 1 a 357 Mehmed Durmaz, Beyo~lu 45 ıncl ilk· 
cı-1ı"n bir arkadaş tarafından tutulan mekteb 4/A da 24 Ferda, Trabzon lise orta 
bir kamışa yüzlik geçinne hünerini ya- kısımJa 3/A dan R87 Kemaleddin Taluy. 
parken m!s~fir1erimizin arasına iki ki· 1\fUHTJRA DEFTERi 
~;nin <iaha katıldJğı gözüme çarpmıştı. CSon Posta hatıraltı 

b Tosy:ı Fevzipa§a okulu 235 Mehmed, Zon· 
Eun:larıın salona girdikleri kapı ana g•ılrlak rınmı'ı:kem:ıl Ilk okulu talebesinden 
çel< yakın olrinğn jçin kendilerini iyice 238 cevdet, İstanbul Beyo~lu 17 nci okuldan 
görebilmiştim. 100 İh.s:ı.r., M:.>1atya lise birincı devre sınıf 

_ Luchner, di:ve düşündüm, kaçın- 3-A ıla 7 Mv?afrer, istanbul Beşiktaş Vallde
ç:.>~me Arm:ı.ğ~n sokak No. 15 de Seyfi, İstan-

y;;,r musun yoksa? bıtl üçiincü okuldan 510 z. Altındll. 
Phelax, işte o! Senin peri prensesini YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 
Yeni e;elenlerin biri genç bir kızdı (Son Posta hatırah) 

ve gösterişli bir zatın kolunda bulunu· İstanbul -ı; inci nt okuldan 391 Semihn, 
yordu. Gülgül" dudaklan, kücük, zarif i"t'ln'Jul SlrkPcl küçfik İsmailpaşa han No. 
bir burnu, çocuklar gibi masum bakıs-ı ı rl~ K•ı:-!:_n!uş, tstanbul 44 üncü okuldan 128 
ları tam benim v1llardanberi tahayyül SühGyli\, Istanbul ~umkapı ort~ okulu sınıf 

' w 3-A da 372 M•.ırad, Istanbul 44 uncü okul sı-
e~tie-im eibi ?.ımgin lepiska saçları var- mf 4-A da 367 Nermin. 
dı. Bunla.r bana yakın bir yere otur • MÜR.EBKEBI..İ KALEM 
tulmuşlardı. Kız bana, gösterdiğim el· cson Posta hatırah) 
çabukluklarına il~i ve biraz da korku Mnl:lty:ı orta okul sınıf 2-B de 1105 Halil, 
ifar'e eden nnarlarla bakıyordu. Son· İstonbtıl Ca~!llo~!u kız orta okulu sınıf ı de 

4!'i Ncrmtn, İstsmbul Haydarpaşa llsesinden 
railan öiirendif{ime ıtöre o, beni hakika- 1715 Hüsnü, istanbul Alemdar cnddesi No. 
te'l bir Hindli sanmı~tı. 35 da Nezahet, Antalya Use 4/B den 002 

Kendi kendime: 
- Phelax, dedim, bu kız sana geli -

yor .. senin peri prensesin .. o biliyor ki 
sen onun adilc;mdasın .. ve işte o da gel· 

Sa ',tıb. 
DTS FffiÇASI 

(Son Posta batıralı) 

COYA KALEMİ 
Mardin gfım:iik taburu satın nlmn kO!Jlri~ 

yon reisi Halil kızı Fahriye. A?kara UlUS 
111

• 
otu lu sımf 4-C de 202 Naile, Ist!lnbul cO ıtıl 
hn:lyet t:ız !!ses~ 588 Ferdnne, Istanbul o
llseslnd'!n 924 Meleksima. İstanbul birinci 
k.ul sınıf 1-:R de 161 Muammer. 

AYNA 
CSon Posta hatırııh) 

İstanb·ıl erkek lisesinden 632 M. Ylltır; 
İstanbul posta telgraf memuru Süreyya 0e.S1 
h• ömer, irtnnbul Fatih Sarıgüzel cadd bl 
No. 71 de Fevyaz. istanbul tıcaret mekte 
sınıf 1-B de 1324 Nusret. 

KİTAB e-
Kony'l ııse orta k~m sınır 3-A da 784 rı.o. 

cnti, Esldşchir Hoşnudiye Sökmen sokn.k b· 
10 da Necdrt, Hozat da~ nlayı komutanı ~· 
mail kızı Şülwm. Balıkesir Aygören nuıl1bııl 
Icsl Asınalı ~okak No. 2 de Nevln, tstarı de 
ortakö7 Mahmud bey apartımanı No. 2 dt 
Kayahal', inegöl merkez okulu sınıf S-~ cd 
193 Müzen::n Erten, Çorlu bakkal .AhJ1I d· 
Kft<Jlf kızı Nı::zahet. Teklrdajt Soğukkuyu en. tt' 
des' No. 16 da Snhavet Eryüz, Akht.cııı.r 0~ 
oknlu sınıf 1-B dr 346 Necdet, Balıkesir 1 

memur mua~nl kızı Cnnan. 
RESİl\ti..İ ELİŞİ MODELİ 1 ı49 

Ralıkesi· \Le::~ orta kısım sınıf 3-E de f'• 

ni şu tahayyiıl ettiğim peri prensesinin gih" aheste aheste hareket edebiliyor· 
dum. Şurasını iHive etmeliyim ki ge • 

adösı! mi deki misafirlerimizin huzuruna çık- (Arkası var) 
~~.buada,owkU~ün&n~ç·=================~============== 

miş bulunuyor!. 

Yoz~ad crta okul sınır 2-A talebesln~en 
657 Turan Erti"ırk. Ha!:anknle askerlik ~ubest 
ba .. ~nnı b!nbaşı Asım o~lu Orhnn. istanbul 
44 üncll <'k•ıl talebesinden 412 Sabahat, İs· 
ta..,bııl B~yoğ!u orta okul sınıf 1-B de 645 
J'T"rın. İst:mbu! erkek llsesi sınıf 4-E de 544 
K('r:.al. 

Şemsi, İst~nbul Galatasaray lisesi idare ıılıl 
mirl Nurl o~lu ihsan, Tekirdağ orta 0:eıs1 
s•nıf 3-A d'\ 911 Sedad, Adapazarı şube )1-
Fettah 1roı NC'cibe, İstanbul Haydarpıış!ı ııı 
srslnden G9!! l.::elM, Eskişehir M!Uizafer ~ııı 
oknlu sıntf 1 dı:. 165 Fikret, İstanbul BeY0 rf 
Boslanb:ışı c:ıcdesl No. 20 de Emel, Anıtıı.r., 
DPvrl:n ı:k okulu sınıf 5-A da 748 :Must:ır
Esri Foça gümrük memuru Hüseyin ıtızı ı:ıçL 
sen, Muğla yüzb:ışı Hilmi kızı özden ııtı• 
ic;tanbul kız lisesi 886 Emine. 1s 2o' 
bu! BeyoıtJıı 31 ınci ilk okuldan 1 • 
Mustnfn, İstanbul 24 üncü Ilk o~o.· 
dnn Sel:r.n, İs~anbul 42 ınci okuldan 206 ~~ 
şar, istanbul Sütlüc€' Karaaıl;aç caddesi 

ti~im :ıdanın ta kendisi idi! Hanzam 
bcrıi :ıldatmıyordu. O vakit cennetten 
b:r parça 0lan adanın bende husule ge
ti•·ciği his!erin tesirile dimağımda yap 
tığı intıba o kadar vazıh idi ki şimdi, 
on yedi 5E:'tıP cn•el, küpeşteye dayana
rak gözü 3Çtk rncs'ud bir :rüya görür -
ken nazarlı:ınmı ok~ayan evleri birer 
birer ta!rvabiliyordum. 

- Luchner, dedim, tekrar Phelax ol· 
dun .. seni coomuz» diye çağınyarlar 
v~ sen domuzları ve eczaneleri temiz
liyorsun! 

İşte ada! .. Gözlerini dört aç!.. Bak o 
sevimli Ye Hitif değil mi? 

Evet, ada Niobenin küpeştesinden 

gördüifüm zamanki kadar güzel ve la· 
tiei. Evlcr. şimdi de -o vakitki kadar • 
ca1.ib ve 1emizcliler. EvJerin zümrüd 
gil-ıi yeşil bahçeicri, taraçalan ve ev • 
ler arasında etrafı palmiyelerle mü -
ZPyyen brvaz yollar mevcuddu. 

- Phelax, diye düşündfun, bUJ'ası 
hakikaten bir peri prensesinin vatanı 

't">hnağa lavi~ bir yer! Ve muhakkak ki 
onun vatanıdır da .. senin bunca yıllar 
dır tahavyül ettiğin deniz güzcli, altın 
saçlı kız burada olmalıdır! 

LimanR girdik. Bu esnada vazifele • 
rimle me"rrul ve zihnen dalp,ın bulunu· 
yordum. Bu hal;m diğer sübay arka· 
d~c;lanmın dikkatini çekmiş olmalı ki 
neden bu derece dalgın bulunduğumu 
so"1.lyorlardı. Beıı de onJann sualine 
içden ve kendi kendime: 

- Ha \"di bakalım Phelax, diyordum, 
şirr..di dişan gitmeli, adayı bir iyice 
gözden f'eçirmelisinl Belki de tahayyül 
ettiğin kızı burada bulabilirsini 

Yalnız olar~k adaya çıktım ve bütün 
bir gün ada üzerinde tur yaptım. Bu • 
rası Hitif tcpelerile, bol yeşilliklerile 
insanın ıtönlünü açan küçük bir ada 
idi. Her nereye gitseniz, her ne tarafa 
baksanız çiç-eklerle ka:rşılaşıyordunuz. 
O kadar bol çiçek vardı, hani •Çiçek 
adast:D d(>nilmeğe lfıyik bir ada idi bu. 

O gün adanın çiçek kokan vadilerin· 
aen geçtim, SPri'l rüzgarlann ok.şadığı 
tej"'('lerine ttrmand1m, tahayyül Okya· 
nuslarına dalrlırrı, mazideki hayatırom 
hatıraları içinde kayboldum, bir nevi 
hipno1izmavfl tutuimuş gibiydim. 

- Phelax, diye düşünüyordum, tabii 
sen taha~·yül ettiğin peri prensesini gö
remiyorsun! .• O, çiçeklerin mavcrasm
da saklanmıst1r ve saklı kalacaktır. Hiç 
o Phcıax'a, adi bir gemiciyc gelir mi? 
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TURAN TiYATR03U 
Şehzadeba•ı Naşit, Cemal 

Sahir birle'i~i, Mezcy 
varyetesi 

Ba akşam 

VAN GÖLO 
3. P. 

ERTUGRUL SADI TEK 
TiYATROSU 

Tabirnde hugece 

(SEKIZINCI) 
komedi 4 perde 

r akıoda: Büyük milli bir 

esor Insan Mlbut 

ı 
Bir do torun günlüx 

notlar1n::ao 
Ktztl 
Vak'rları 
Şehrln Muht€'1lf semtlerinde kızıl vak'a
lan gene görfılmektedir. Pek endcr ola
rak diftcri de mevcuddur. Bunlar salgın 
halde dcğlld!r. Fakat bilhassa kızıl bir 
nydo.nberl muhtelif mıntnkalarda mer
ki'zi ve mcm~aları gene mektebler olmak 
üzere devam etmektedir. Kızıl şiddetli 

ateş ve :mj~:- lle yani bo~az a~ısı ne 
başlar. Dil ve boğaz çilek renglndedlr. 
Bademcikler ~şer, kızarır ve üzerlerinde 
heyaz ~utıır peyda olur. Hemen ylrml 
dört s:ıo.t sor.ra bütün vficudü yekpare 
blr k:zı!lık l:aplar. Bu kızıllı~ın üzerinde 
yer y~r d:ı~a koyu renkte mor şarabt 

renkte tander görüHir. İşte kızıhn umu
mt aran bundan Ibarettir. Böyle karışık 
.mevslml~rde bütün analar, babalar, ve
Iller şlddrtU ateş ve anjln vak'alarında 
vücııdü hergfı'l ayrıca tetklk etmeleri ve 
lı:ızılhlı: mevrud olup olmndı~ını araştır
T:lalıdı:-lar. Bazı hafif vak"alar vardır ki 
çar•uk i~11r~ir kızıl oldu~u sonradan böb· 
rcklcrde vryahurl baska mühlm uzuvlar
cla lhtnll.t raptığı zaman anlaşılır, o za
man d:ı 'lrhk maalesef lhtlldtlar baş gös
tPrmı~tır. Tedavi gücleşlr ve vazlyet te 
tehl!ltcli bir gidiş alnblllr. 

Cenıb l•tt:•en okuyueularımı:ı:ın poah 
IUlht r•Jöcmalarını rfea ~derf:ı:. Abi taJı. •lrd• 1Jtelde1l makabeiMb ltal&bllU. 

~~----------------JJ 
Nöbetci eczaneler 

Bu gece nöbetcl olan eczaneler fUD}ar· 
dır: 

istanbııJ clhetlndekUer: 
Auarayda: <Şeref>, Alemdarda: CAb· 
dülkadlr>. Beyazıd{!a: (Haydar), Samat
yadn: <Tcof!los), Emlnönünde: CHüseyln 
IIüsnü), Eyübde: (Hikmet Atlamazı, Fe
nerde: <Em!.!yad!l, Şehremlnln{!e: (Ham
dil, ŞehzRdebs.şmda: (İ. HıılUl, Kara
gümrükte: (Arifl. KüÇükpazarda: <Ne
('Bti Ahr!!r~J. Bakırköyünde: <Merkez). 
B•yo!l;lu cihetindekller: 
Tünelbaşında: <Ma tkovlçl, Yüksekknldı
rım~:ı: <Vingopulol, Galatada: <Merkez), 
Takslmrte: (Kemal. Rebull, Şişllde: CPer
tevl, Deştktaşta: (Süleyman Recebl. 
Bot:u.içl, ICadıköy ~ Adalardakller: 
Üsküdard9: CSelimtye), Sarıyerde: CO.s
manl, Ka<.lıköyünde: CModa, Merkez>, 
B~yükndaC.!l: (Şinasi Rıza), Heybellde: 
<Tnn:ııJ). 

65 te U.mh. 
KART 

OİS MACUNU 
~eo· 

İstanl:ı.:l Fatlh 13 üncü okuldan 117 ı&! 
İst:ın!.ı~ıl Ku'T.kapı orta okulundan 713 K~- det. İst.:ınbul Kacıköy 7 ncı okuldan ~ 

zım Kemal, İtt:mbul Küçük Ayasofya Kaleel H'lsar., Sarru·ıın crta okuldan 410 li ro.· 
s-,knk :ıo. ı de Ncbahat, Konya IstaSyon mu- Yo1gnd nrt.a okulu sınıf 3 te 133 KP.mal. rı• 
tıııbere memuru Osman oğlu Yaşar, istanbul rn.s gümrük memurlarından Esııd kızı 5~~ 
Kıı.clıköy 37 'llCI okul sınıf 2 de KMıran, E· istıınbul yü~,.~ 1ktısad mektebl ortn ıc ~ 
d!rne 1 lse t=tl"bP~Inden 174 Hücıevln. 130!1 Ahm~"ct Çorlu ortn okulundan 88 "1{!\" 

AI.OMİNYOM BARDAK Bnrs:ı b!rlnr.l ort:> okul .sınıf 1-E de 889 1.ı' 
(Son Posta hattralı) san, İstnnbııl ı.nıcıı Tnyyare apartımanı s' 

İc;t:mbul Fatih 40 ıncı okul sınıf 5-A da 341 te Yüksel, To:-t-alı lik okul talebesinden ııııı 
Orhnn, istanbul Fatıh orta okulundan 215 Ahmed, İst:ınhul Sarıyer 14 üncü okUl t\11ıf 
Bıhaed:ll!! Bayraktar, İstanbul Aksaray Ha- 3-P. de ~'I'", Malatya lise orta kısıın s ıp• 
sek! cartdesl No. ].t te Mlhriban, istanbul er- 2-A da 168 N'ez.ihe, Adana Gazi okulu aSS r.flı' 
kelı: llseslnrt~n 1770 Fikret, İstanbul Kabata, ceddln, Konyn lise sınıf 3-A da 836 Adil· ce • 
Erkek ll.cıe.:ıi sınıf 4_0 de 268 Adnan. latya hususl muhasebe tahsil müfettişi 0ıııl 

KOKULU SABUN m!l kızı Rıfklyr. İstanbul Fatıh 40 ın~ı11111,smır 5-A d:ı ?17 Kamıı. Çanakkale cU or~ 
İstanbnl Nlşantaıı Güzelbahçe sokak No. rl:~"t 01ml•ı .ı;ınıf 5 te 187 İsmnll. çankırı ıı sı· 

20 de HüseYin, Galatada Artıstler kahvesln- otul •nmf 3_A da 137 Haydar, Manlsa tııPt!l~ 
de Baıt·lZar, İstanbul Fatıh 40 ıncı okuldan h d ,,. ıı 
319 Fahrnddln, ıs· tanbul Çemberlitn.. Peyk- cU rnuhafı-:ı Sadeddin oğlu Ni a , ırıde 

" ....., Mı>rlı.ez Cümhurlyt okulu sınıf 5 talebCS ge-
hane sokak No. 23 AlAeddln, Kadıköy 1 tncl 230 İlhn!!. Yozg!ld sulh hfıklml Arif ttıılıerlıı' 
orta okuldan Sacld. vlm, Edirne fsmetpaş11 nk okulu talebe ~ 

ALBÜM den 125 Rettıan. B&lıkeslr llse 4-A dO.Itııt" 
(Son Posta hatrrah) M'Ü$err~f. !stanbul Fatıh orta okul ~._t 

Diyarb:ıl:ır orta okul sınıf 2-C de 26 Sa- c;inden 282 Hnlide. Şlle köy işleri ın 
bit, B:ılıke,ır IL~ orta kısım sınıf 3-D de 952 Zlva yanı.,ch Hürmtız. 

ı __ ln_h_i_s._ar_l_ar_U_._M_iı_· d_iı_· r_J u_· ğ_iı_· n_d_e_n_~ if 

I - İdaremizin Cih;ıli fabrikası ıçin kadranlı ve otomatık tartan cinste be
aded 500, bir aded 30v ve bir aded 200 kilogramı tartabılecek kabiliyette .~ı!· 
man 3 aded haskül ~artnamesi mucib"nce açık eksiitme usulıle satın nlınacııı-dıt• 

ll - Hepsinin muhanunen bedeli 2500 lira ve muvakkat teıninatı 187.50 urııbll' 
III - Eksıltrne 30/XU/938 tarihine r:ıstlıyan Perşembe günü saat 14 de ~8 

taşta Levazım ve Mübavaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktı!· 
IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir· ııJ 

V - Eksıltmeye iştirak etmek istiycnlerin fiatsız fenni tekiıf ve katalokııır;tl, 
eksiitme gü'lür cien rir hafta evveline kadar İnhisarlar tütün fabrikalar şu })es 
vermeleri ve tekliflecin kabulün!i mutazammın vesıka almsları lazımdır. p" 

VI - İsteklıler'n e:Csiltme için tayin edilen gıin ve saatte % 7,5 güvenJ1le60, 
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelme!eri :li\n olunur. ~81 

SÜMERBANK 
Karabük Demir ve Çelik F abrikalarindan: 

F abrikamız için lazım olan 6000 ton dolomitin Bartın suyu bO" 

gazında Boğazköyü civanndan ihracı, deniz tarİkile ZonguJd~'-" 
veya Filyoıa nakli ve vagona tahmili İJİ bir müteahhide j]ıııle 
~dilecektir. Istekliterin tafsila tı öğrenmek ve tartnarneyi atmııl' 

.. ·ııe 
üzere 20.12.938 tarihindf'n evvel Karabük Büroau MüdürlügU 
müracaat etmeleri ilan olunur. 
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(Ba~ taratı 12 inci sayfada) hergün hayattan biraz daha uzaklaştığı·' 
.•orgunluk veriyor. Halbuki ölümümdE-n mı ıörüyor ve anlıyorum. İki aydanberi ı 
'Dnrn lıaııramdan nefret etmemen :çin de şezlonga oturamıyorum. Daı:na ya
tana hakıkati yazınam lazım. Altı ay cv- taktoyım. Ateşim devam ediyor ve mü
\'e} aşkına mukabele etmemi söylediğin temadiyen kan tükürüyorum. Ölürnf.im 
".arnan, tEdavisı gayri kabıl derecede ilcr- yaklaştı. Yapayalnız ve kimsesiz ölcce
l';!rniş bir hastalığa müptela olduğumu b!- , m. Bir işaretirole koşup buralara gelc
l Yordum. Znfiyet daha o vakit b;ış!a- ceğıni bıliyorum. Fakat istiyorum, kı ha
l'ı ıştı. Beraber dola§tığımız sıralarda ar~- flzanda olan genç ve taze Elyan yerin<', 
sıra koluna dayanıp ,dinlendimse. bu. solu!:, bır deri, bir kemik Elyan kaim ol-
1"nde bir takım hisler uyandırmak iı;ıl' masın! 
d~ğı), b"tüblığımdandı. Yolunu~ üzcrin- Biliy'>rum: ileride beni unutacaks.n; 
en çekılm yi, kalb nde bir aşıt peri ·ı kalb n b 'b.~ları işgal edecek. Fnkat mu

fıla<ak ) er nlmamr · için çok ca b bdım; h kkak l}lım:k emin bulunduğum bir §CY ı 
t kat ) pnm, dım bunu Jan! Affet. H::ı- var"a o da. pek genç yaşta' ölerı benim 
~atırnın imt dadınca herkcısten şe>fkat \C ıc; n kalb"ndc bir köşe ayıracağınd1: Ya
truhabbet pören ben, bu sıcak atmosfcre Za<'ıık çok ş<>ylerim var Jan, faka~ taku· 
~1 sık oldu um için. hastalığa t..ıtuldu- ti'Tl kllmadı. Nemli ellcrım kalem: tuts
Ctunu VE:' , s nra biıtun bu güzel Ş"')ı r m::ız ol1u .. gözlerim bulanık ... D~ha nc-

1 "ed.ı etmem Iiizım geldiğıni an.aJığım ler yazmak. neler .. yazmak istiyorum 
\akit biraz hodgfımlık göstermekten ken- sana .. seni seviyorum Jan! Allaha ısmnr
~ llıı damadım. Maswn a kın. ümid,iz- ladık ... » 

kle yan rı kalbime b r melhem o!:l..:. * 
~aYatımın "On günlerinde senden uzak- On sent'denberi her hafta Daos kabr;s-
a§acağı'11 < klıma geldıkçe hatıra na ilti- tan·nda, ağaçların gölgelediği bembeyaz 

ea ediyordum. ve sade bir mezann başı taze wı güzd 
l(ollannın arasına düşmernek ve vü- kokulu bir gül demetile bezenmekLedir. 

CUciürn5 j. cmın•n bu mikro bu senin taze 
\anına g('Çırnıemck için ne kadar miıca- f 'IARINKİ NÜ HA:\DZDA: 

:eıe ettigi~· o vakit anıamamıştııı: fa- Dağlarm se~i 
at şirncii beni anlıyacağını samyorum 

Ş_u satt!"ları yazarken hiç sevmedi~im 
§Uphelı tebessiimün dudaklarmda .. I:ıkin 
Sözlerime ınan Jan! Bu haldeki bir ins-.n 
;alan söylemez değil mi? Şayed sar.a ız-' 
ırab verdim ve üzdümsc emin ol ki bu-
~un ıgünı:ıhını bir, bir ödedim. Sen gitt k
b~ sonra çckt"ğim sıkıntıyı ve eiemı blr 
b Isen .. bcndf'n ayrıldıktan iki giın sonra 

ao a r. Id m. İşte o zamandanh('rı bu
radayım. Hergun biraz da'ha erid"gim:. 

Yazan: Muazzez Tahsin Berkanil 

'-~~~~--~~~J 
1-IAZIM GIŞESi 

Yıibaşı b"letlf'rinizi Hazırnın g ŞE'
sinden nlınız. Beyoğlu, Parmakkapı 
dur V, k~r ı ndadır. Mütevazı bıı 

dükkandır. Hemen oraya koşun 

Çiı ku talır sizı orada bekl y.ır. 

1 1 

Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.0CO, 70.000, 60.000, 50.000, 
ao 000, 20.<l00, 15.000 Liralık ı r ~iyelerle (400.000ve 100.000) 
tiralı iki adet mUkSlat ""rc.ır ... 

K şide Yılbaşı gecesi yapılc..caktır. Bil tlcr • (2,5) , (5) ve (10) lira
lıktır ... Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

' ur 1 t, 01, 
şr· lerin ı . • 

If 

i V E L E R : mnmıınnnnmmınmnnmnnmm11mnınmmınmınınmını ~ 
-

~ı111ıı111ı i K R A 
= 1 Adet 2000 lirah - 2.000 ira ~ 

~ 5 " o o " - 5.000 " ~ 
s 8 " 500 " - 4.00 " s 
~ 16 " 250 " - .o o " ~ 
~ 60 " 00 " = 6.000 " § = 95 " 50 ,, = .750 " s = 25 " 25 " = 6.250 " ~ 
s 435 32.000 ~ - -
~lll ll 11111111111111111111111111111 Hllllllllllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ll llllll rW 

T. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda tal.hinizi de denemiş olursunuz. 

tesiri şayan1 hayre 
Olduğunu bayan 

M areilla 

diyor: 

Bir kaç gün zarfınüa yüztimdeki kü
çük buruşukluklarım ve çizgilerim 
kaybolmağn başladığını gördüm ve 
birkaç hafta sonra 10 yaş dahn genç 
göründüm. 

Biocel, büyük bir Viyana Profesö
rünün keşfidir. Pembe renkteki Tokn
Ion kreminin terkibinde Bioccl vardır. 
Her akşam yatmazdan evvel bu kre
mi ve sabahları da beyaz Tenkteki To
kalon krcmini kullanınız. Bu suretle 
en esmer ve en sert bir cilde çabucak 
bir gençlik parl~klığı ve canlı bir taze 
lik vererek yumuşatacak ve beyazlata· 
caktır. 

Her banyodan sonra saçınız 

Bu şekle girerse 
1 

onları düzeltmeyi temin eder. 

Doktor 

ı ibrahim Zatl Öget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada herzUa 
u~leden sonra hastaları.u kabul 

._ ___ :tP eder. 

V 

A 

ve SIYAH 
renkte sıhbt saç boyalarıdır. 
lNGlLlZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU - ffiTANBUL 

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

Yerebat~&n, Çııtnlçeşme sokak, 25 

Yevml, Siyasi, Hnvadls ve Halk gazetesı 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütiin hakları 
mahfuz ve gazetemızc aiddir. 

E 

TÜ'RKtYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
.Kr. }~. Kr. Kr. 

J 400 750 4uO 150 
2JılJ 1220 710 270 
27llJ 14 ı SOO llOO 

Abone bedeli peşindi:. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul iW.vcsi lazundır. 
, ..............................................• 

{ Posta kutusu : 741 İstanbul \ . . 
: Telgra.J : Son Pvsta : . . 
i Telefon : 20203 : . . 
~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tı ... 
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Doktorlarimiz tasd· eder er 1 i h stalıklarım z n ço V u ruh'dir. 
Zaaftan, cesaretsizlikten, korkudan, melankoliden, ümitsizlikten doğar. Mensei ise kansızlığı meyda· 

na getirdiği durgunluk dediğimiz heyecansız.lık ve neşesizlikt~r. BuBiin has1aneleri bo§altacnk yegane 
ilaç da budur! Heyecan ve ne§e ... 

• • Bir hastaneye gidirıiz, hastaların elemlerin:, endişelerini güler bir yüz ve ilimadla kaldırınız, yanı 
durgun ve yorgun kanlarını harekete eetirini:z; derhal yataklarından kalkarlar, evlerine ko§arlar. ]ıte 
insan makinesine maddi ve manevi bu kudretleri vermek hayatı saadetlcrle geçirmek, her te§ebbü41 ııe 
azimde mavallak olmak demektir. Bu da mevsim değiftirmelerind<· kanu. kırmızı yuvarlacıklarmı ta· , 
zcley:p çoğaltmak ve tabii bir şek ilde harekete getirmekle olur. Bu yüksek lluclreti sizlere, ancak; 

Kan, l(Uvvet, ittah turubu temin eder. Fosfarsol; tatlı bir ittah veıir. Kanı, kuvveti, çoğaltır. Zeka 
ve hafızayı parlatır. Görruek, korkmak, İ§İtmek hassalarını arttırır. Sinir ve ndaleyi sağiarniattırarak 
uykusuı:luğu ve fena dü!Ünceleri giderir. Mide ve barsağı tenbih ederek, mu:ınnid inkihazları geçirir. 
Bel gev§ekliği ve ademi iktidarda büyük rol oynar. Velhasıf, insan makinesine lazım olan bütün kalori 
ve enerjiyi vererek, hayatı neşe ve heyecan içinde yaşatır. 

FOSF ARSOL'u diğer mukavvi ila!r-Jardan ayıran başlıca hassa: Dcvan:h bir r.urette kan, kuvvet ve işt:ha temin etmesi ve ilk kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini 
gödermesidir. Yüce sağlık vekiii-::tinıizin n·..smi müsnades(ni h.aiı:dir. Her e:czanede bulunur. 

Cil d güzellik alimi profesör doktor E. WiNTER tarafından formülü yaptlan { 

Tcrkib'ndeki husuc;t road
del ll3) ali~ e dolayısile cıldi 
besler, taravetini arttı rır. 
Yenı bir ten ynratu. Venos 
li re mı ı srl kadın gozew~i
nm tJir tıhıııı ıdır. 

~on modn ve gayet cnzip 
re ı J, ıcri.e lmllannnları hay
ret o dO~tlrOr. Dudnklarda 
24 sr nt s, bit kalır. ŞıK ve 

kibnr familyttiann kullan

dıklan yegAne rujdur. 

Baştaki kE:'pekleri izale E:'der. 
Saçları parlak tuta:-. Dökülme
sıne m nı olur ve kıvırcı~~ ya· 
par. Saç meraklıları ve gençJ~ 
rın hayat arkadaşıoır. 

•• e 
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Terkıbi rutın krcmil 
24 saat hav lanttııılıııış 

revkııltld · ince ve hafif Ve
nOs J udrasıJe luvtılet gören 
bir (·ılt dOnyanın en lnra
vetli ı Oze1L,;tini ıfnde eder. 

Limon Çiçeği 
KOLONYASI 

Hususi bir tiptir. 90 derece· 
dir. O kadar ki en büyük zevk 
ehlini ve müşkülpesend olmak, 
la tanınmış kimselerı bile hay. 
ran bırakmaktadır. 

Her eildin ren<Jıne göre 
çcşıdıerı mevcu ldur. Ynza 
snrOldO~Onde c lde revka
lnde tL. bil bir ren< verır: te-

KıRPiK 
• 
) 

Asln yayılmaz ve p.özl"re 
ZEırnr vermez. V ntlc; sOrnıe

sile tuvıılet gören ldrpıK.er 

bOyOr ve gOzeJle<;-erek kttıb

lere ok gıbı suı)Juntr. 

Çam 
KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirkri bo. 

zuk olanların kalbıne fernhlı!< 

verir. Ve gönlünü açar. Ada 
çamlannın latif ve sıhhi koku
ları VENÜS çam kolonyc.ısınaa 
mcvcuddur. 

Deposu: Nu reddin Evliya zade müessesesi Istanbul 

e en: 
1 - 31/Künunuevvel/937 tarihinde ila n edildiği üzere eski Bronz beş kuruş

luklarla y~z paralıklar ve n 'k el bir kuruşluklar 31 kimunuevvel 1938 akşam ın -
Jan itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kanunuevvel 1938 akşamına kadar 
bilCunum maısandıklarile Cümhuriyet i.Ierkez ve Ziraat Bankalarına müracaat 
ederek mübadele ettirmelidirler. 

Göz hakimi 

Dr. Murad Ra mi Ayd1n 
'l'aksiın - 'l alıınhttııe. 'l'arlubnşı 

caddesi No. 10 urra HJ''· 
Tel: 41553 

Son Posta 1\'latbaası 
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ROMATIZMA 
LUMBAGO 

i V T i K 

ve 
I<ALyA AGRILARINI 

V ni ç1kan 

TESliN ve iZALE EDER 
bir de:a tecrübe edınlzl 

TRABZONLU HÜSEYIN OlLAVER 

No. - J~sdı Ziglına n ~ı - Kenıe .ç3 lle 
- ÜzddOrd lm filik ı nı - Ke.ı.eııço ile 

i 

ERZURUMLU HAYDAR 
- U ~nk şurkı - Esmer d Or. gece 

O. - Hoseynl taksim - K<>man ue 
GAZIANTEBLI HASAN HÜSEYiN 
- Gtızinnteb lıavusı - Ne kadar meıh edeyim 

O. - Muhnsın ş 1r ıı,ı - A vı1tabın taşınrı da 
0RGÜPL0 AHMED ÇAVUŞ 'o. - H ıık şnrıusı - H •r ~eı cr v ıktinde 

- Ha k şıır\ısı - Soı1"uk su başında 

HiÇ BIR 
e • 

ır Şek e 
l i • 
1 1 

mu 

Cl EKi 
Merkezi: Bahçe kapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıkay 

ur. 2 - Teda\ ülden kaldırılan bu nevi paralar 2257 numaralı kanunun seki zin· 
ci maddesı mucibince 1 kanunusani 1939 tarihinden itibaren bir sene zarfında 
ancak malsandıklarına ve Cüm'lıuriyet Merkez Bankasına yapılacak tediyatta 

Neşrıyat Müdürü: Selim Ra gıp Emeç (Lokman He \tim) 
Dahiliye miitehassısı: Pszaı:dan maacıa 

• Dr. Besim Ruşen J 
Cerrahpaşıı Hastanesi DablliY~ 
Mlltehassısı Çar~ıkapı Tran1VO\ 

Durak. Ahun Ap. ...,. kullanılabilecektir. c4964. c8806ıı 
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SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ tlerailn c2 - 1> DlvaD)'olu nu.:nara lOt. n ı.-
A. Ekrem UŞ.dKLIGlL &etonu ı23G8 - llDM 

PALMOLI c 

OlON NE BEŞIZLER sevinçl e 5 cl 

Bu eaz p beşi% kulanD yüıleri ,.. bdao 
tn~ ore •• k odar raeldorler 1 Resımltrıae 

ba~tttnında o denıce ınemouD k.alın • Id 
adeta teftlc-nıuo «'JZ.eJh~lfte Jrlpt• eder11nn 

Bttu la b-enhf:'t c•ldıoıı d.Ju oabnold 
k:atiar ruı•J o. , V •IDfl ıeytiay•t'• .... tınal 
edılmıt oaların ••hu PALMOUVE -ı 
bilanmaarı Ic f u 

Ken<fı y...ıdı ıh ••di odıln bu 

tJkte..a ~nr• oalanokuuira t&ba daha e ı OH k 
olan oma cılılıAb lçıo ıle elvuıılı ola<AtJ 
aşıkirdır Tuval«tını&de •• b .. Jonuıda 
PAl MOUVE"ı kullanıaıı. Hem~• baguad• 
ruıellık ma!ıemoaıaı \edarik ediDII, IIÇ PAL 
MOUVE .. tıa alıau 

? 
• Asırl•nfno beri 

ı.cytınyotı gü· 
ı.clle$tıneı ha· 
aasları ıle ma• 

ruldur • 
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