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J!~xar1n nutk1le aç!JIYOf Ziraat Vekileti on beş 
Seçimi müteakib geni Genel Başkan fabrika tesis edecek 

mülıim bir lıitabede bulunacak 
KURULTAY A YEDI V ALl IŞTIRAK EDIYOR 

l'zmlr valiBi Emmım tHılW JCcut4tnoOiltı Nll.ri 4tftbr& oau.t 
Fczlı Giileg Hapm lıcu AVIIli l)olaa Nevı:ol. T~aa 

Uzak vilayetlerden 
delegeler yola çıktılar 

l<urultaya iştirak edecek valiler arasında Ankara, 
İzmir ve Edirne valileri de var 

----····· ...................... , __ _ 
Dr. Şaht Alman 
Yahudileri için 
plan teklif etti 

Londra 20 (Husust) - Geçen hafta 
1 t\nkara 20 (Hususi) - Cümhuriyct Bu nutukta fevkalide toplantıya vesHe Londrada devlet bankası wnwn müdü-
ı!<ı.lk Partisi büyük kurultayının fevka - teşkil eden sebeb izah olunacak. Parti • rü Montegü Nonnan beynelmilel mu
cl de ~oplantısı Pazartesi günü saat on- nin banisi Ebedi Şef Atatürkün yüksf'k hacirin komitesi rei;i Lord Vinterton 
t" Buyük Millet Meclisi binasında Par- hatırası derin bir saygı ile anılacaktır. (Devamı 11 inci sayfada) 
~ gqneı ba~kan vekili Celal Bayann irad Kurultay ilk i§ olarak iki başkan ve • 
~i mühım bir nutukla açılacaktır. (Devamı 11 inci sayfadlı) 

Katiller yakalandı 
Okmeydanı cinayetinin esran: Maktul, Arab Murad 
Ve Kör Hasan isimli arkadaşlan tarafından 52 lira 
~ar ası için öldürülmüş, elbiseleri alınarak cesedi 

Okmeydanında bir çukura ahlmısbr 

Hatayhlar, Torkiye ile 
aralarindaki hudud 

direklerini kald1rm1şlar 

Şam ıe- Arabajansının Hataydan a
lıp ne§rettiği malümata göre Türkiye ile 
Hatay arasında artık bir hudud kalmamış 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Ziraat kalkınma kongresinden sonra Ziraat V ekaJetinde 
değişiklikler olacak, Vekaletin ismi de değişecek 

Aym yjnnl yedilinde Ankarada top -
lanacak olan birinci köy ve ziraat kal -
kınına k~ngresinde müliim kararlAr ve
rileceif anla§llmaktadır. Kongrede iki ay 
evvel meınleketimize celbedilmit o1an 
Ccmiyeti Akvam zirai tedrisat komisyonu 
reisi ve Belçika ziraat müste§arı profe -
sör Van der Varenin Vekilete verdifı ra
por da müzakere edilecektir. Kongreyi 
müteakib Ziraat Vekaletinde mühim de
ğişiklikler yapılacatı muhakkak gibidir. 
Bu meyanda ziraat, ziraat sanayii, 0"'"· 
mancılık teŞkil etmek üzere bir banka 
tesis olunacaktır. Bankanın ismi (Ak • 
bank) olarak tesbit edilm~tir. Bu iEim, 
Agrikültür kalkınma bankası kelim~leri· 
nin ilk harflerinden alınmı§tır. 

(Devam& 11 inci aayfa.d4) . Ziraat Vekili Faik Ku.rdo~lu. 

Çırağan sarayı modern 
bir otel olacak 

Vali konservatuarla beraber modern tiyatro binasının, 
stadyomun ve diğer eğlence yerlerinin Taksirole 

Harbiye arasında yapılmasını muvafık buldu 

Atatürkün zaman zaman gülerek 
naklettiği bir ticaret hikayesi 

~·· ··················-·~···············································-·································-········ .... , 
Mütarekede vatan işlerile uğraşırken maişet derdinden uzak olmak lb1mdı. i 

Ankara 20 (Hususi) - Bugün Parti Bunu söyliyen arkadaş çaresini de göster.miştL Atatürk. Fethi Okyar ve ben i 
grupu toplantısını rnüteakib İcra Ve • meşhur bir tüccarm sermayesine para ekliyecek, bunun gelirile geçinecE"ktik. i 

Vekiller Heyeti 
Toplandı 

ı killeri Heyeti Büyük Millet Meclisinde Paralar ödünç bulunarak kondu, fakat değil kar, bunlardan bir daha i 
bir toplantı yapmı§tır. haber bile çıkmadı. " i 

1
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·'---······································································-····················· .. ···-·-··----·-Anlatan : Cevad Abbas · ıstanbulun 50 ·sene evvelki 
. eğlence alemi 

a 

Ercümend Ekrem Talunun 
Yıı~cq,da l:atiller, 4§ağıda cinayet masası komiserleri maktı.ı.Hln elbiselerini bul • SOD romanı .• 
v ~k için Topkapıdaki kuyu da ta1ıaniyaı yaptınrtarken T k k 1• •1 . ş h 

•ı,. ~eJd~nı cinayeti on gündenoerı fa- İlk safhasmda büyük bir mübheıni • 8 e 1me 1 8. a 8S8r 
~i: ız b:r şuıette yapılan tahkikat ve tet- yet arzeden cinayet, zabıtanın ve bilhas- Yakında u Son Posta da 
~h~~ tıetice "nde nihayet dün bıilün vu- sa cinayet masası memurlarının gE>ccli " •• 

e avnır.Jotılmıştır. (Devamı H inci ıayfad4) 
Ebedi Şef ve Fethi Okyar· 

(Yazısını 8 inci sayfada bulacaksınız) 



H •• r 
Ziraat kongresi ve 
Kalkınma programı 

\.. Yaz.an: 1\luhittfn Bi~ B ir k ç gün sonra Ankarada bir 
köy ve ziraat kongresi toolanı -

yor. Bu kongreye iştirak için bana cla .. gön· 
derılen bir davetnameden anladıgıma 
gore. bu defaki kongre. bundan evvelki 
ko ede olduğu g bi umumi bir konu~
n a ga) f.>S ni ıstihdaf etmiyor. Bir koope
ı at fçı olarak ıştirak ettiğim ılk krngıe
de, mC'mleketın köy ve ziraat ışlerinin 
kalkıı•ması mevzuu etrafında herkes bır 
~C'Y ~ovlemiş. fakat, hükfunet, Ziraat ve 
İk ı~ d Vekfıletleri hiç bir f kir ileri sür· 
meır •şti. Koyler. köylüler ve köycülu-, 
gC'l " gü e bır çok şeyler söylüyorlardı. 
S tern z b' r fıkir gürültüsü bütün sa -
lcnl rdan t.asıp dökulmüş ve neticede u
f k b r tortu bile bırakmadan, bir rluman 
h ı nd f-ıH ev dağılıp gıtmi ti. 

Halbuk', bu defa öyle değ 1. Köy mese
lt>!erı etr fında muhtelif zümrelere söz 
vere<: k an kongrede her şe,den eV\'Pl 
sozu hükumet almış. Zıraat Vekılının ağ
zile. daha kongre toplanmazdan e' vel, 
bır takım mühim fıkirleri ortaya atmıştır. 
Dem k oluyor ki bu defaki kongre, u • 
mumiyat içınde s stemsız bir konuşma 
olmıyacak, belki de hududu iyi çi,.ilıniş 
bıT saha ıçmde konkret bir istişare ma
hiyetini alııcaktır. 

* 

SON POSTA 

Resimli Büyük adam olmak için .•. Sözün 
Ciimhuriyet 
Halk Partisi 

ısa sı 

'- E. Talu 

C Umhuriyet Halk Partisi ha a • 

yın yirmi altısında Ankarada 

umumi kongresini toplıyacaktır. Bu nıü
nasebctle Parlimizin, on ~ yıllık meı:n
leket tarihinde oynamış olduğu mutlu ve 
öcemli rolü gözden geçirmek laydalıdJr. 
Cümhuriyet Halk Partisi, kurtuluş inin
Iabında emsalsiz hizmetleri sebkedPn (.A. 

nadolu ve Rumeli Müdafaai H~-uk Cc
miyeti) nJn cümhuriyetin teessüsünü mU. 
teskib rumJ§ olduğu ünvandır. 

Gazi Mustafa Kemal, Sevr muan si 
nirt parçalamağa karar verdiği ve ana 
vatanı kurtarmak için milli bir .ımv1/etB 
dayanmak istediği zaman o Müdafaaı HG
kuk Cem:yetıni vücude getirmış. rrıpml~ 
ketin hamiyet erbabını o mukad ~n· 

van altında bır araya toplamıştı. 
Yurdu kurtaran. büyük ve eşsiz inkılfıbcı Atatürkü ço .. Büyük adam olmak lçm zengin bır all içmde, .k:uvveUi Osmanlı saltanatı tamamen mün'ad!ın 

cukluğunda küçük bir me.sJeğe tahsis ediyorlardL Al.mı:ın- bir muhitte yetişmek. aömn idare etmek için yetiJUrilmek olur olmaz. yurdun her bakımdan ıs~ih • 
yaya eski azametini veren HiUeri Öir memur yapacaklardı. p.rt değildir. Zenginlik ve faldrll bahsinde tabiatle mazi.- lasını gaye edmen cemiyet Büyük Mil • 
halyaya ıarihinde tanımadığı kadar büyük bir kuvvet bah- nin yaptığı .zaruri müsavat~ızlıkları insanın kendi cevheri let MecJı~indeki ekseriyeti eline aldı. O 
§eden Mussolini ise avukat olacaktı. düzeltebiıır. Mesele ona mnlik olmaktadır. gilıı bugündür, gerek o ilk ünvan aıtmda, 

================================================== ve gerek sonradan, Atatürkün tensibi ile 

Çekoslovakgadan 

takındığı (Cümhuriyet Halk Part si) iS· 
mıle, onun memlekete ifa eylediğı müs • 
b~t ve hayli'lı hizmetler sayısız ve ölÇÜ• 
süzdür. r-········· .. ·········~··--···--······----, Radın masonları Partimizin, altı okla temsil edilen ınu· 

Herg n . fl i::: Büyük üstadı kaddes umdelerini hep biliyoruz. Bunlat'. 
Türkiye cümhuriyetinin ana yasasma dı 

Ha•ırlardadır k ' Faik Kurdoğlu Ziraat Seçildi 
S· h • k t • geçmiş, dev !etin ve milletin sarsılmaz tc--

Ve kaletme geürılQi sıralarda ya7dı • IZ IÇ mera e meytn nıelleri bu urodelerin üzerine kurulın~-

Ayrılan son 
Fransız Generali 

r, mız bazı makalelerde. ziraat işlerinin Ueşrut:iyeti miitecıkib türeyen ti -

tPlmısven bürokratl.ınn elinden alınarnk yatrolardan oorinde yeni b f1' piı:es t~.imhuriyet Halk Partisi bu umd"ıerf 
bır ıktısadcı eline verilmiş olduğuna işa- sahneye konula.caktı. Piyeste vak'a, tahakkuk cttirmek için. on §U kadar yıl• 
ret etmi.ş ve bununla Celal Bayann di • Sıbiryada geçiyordu. Rejisör aktôrlc- danberidir bütün gayretlerini sarfetrni~ 
l: T s:ıhalarda tatbik etmiş olduğu cshsma Te tembih etti: gecesini .gündüzüne katmı§. yurdun ve 
usullerın· Zıraat Vekalctinc, de saknuya - Hepmiz 'L.~--- ,.~rkzr., palto, ya - dd ı f d g" 

ur;r .. , ~ .... • yur aş ann ne 'in en gayri hiç bır .... 
kr.rar vermiş olac:a~ı mütalensında bu - hud birer ki.i.rk teda:ztJk etmelisiniZ. ye. gütmiyerek, milli terakki, taaii ve jn· 
lunmuştuk. 1ı1alt1m ya. vak'a soğuk w memle - kişafı her §Cyden üstün tutarak, ortaY' 
Şimdi görüyoruz ki bu i§lerc. kendi • kette geçiyor. (milli vahdet) gibi, kıyınetine paha bi • 

sınden beklemekte çok haklı olduğumuz Temsil ak.§amı tiyatroya ilk gelen ı çilmiyen bir eser koymuştur. 
bir livakatle el koyan genç Ziraat Vekili aktörün 1-.."ilrkü, kü.Tldii. palt.osıı olma- Filhaltika Partimizin, sevinçle \e kı • 
me'llll"k~·.., k~y iktısadiyatmı yeni te • dıktan b~ka arkasındaki ceket tl! çok vançla müşahede edilmiye değer Pn bii· 
meller üzerine oturtmak gayesini esas ince idi. Rejisör onu bu halde gmr yük eseri bu (milli vabdet) tir. Bugün 
olarak nhp mükemmel bir faaliyet görmez bağlrd~: Türkiye devletinin hariçte, dosta ve dut 
programı hazırlamı~ır. - Ben size l'ci.i.rk giyecekaiııiz, de • mana kar~ arzettiği kuvvetli m:ınzara. 

Teferriı tı üzerinde burada uzun uzn- mcmiş miydim? Siz bu.raya zemheri bütün o kuvvetini şuna borçludur· Tell 
dr\·a ta 1 yapmak imkanını görrıı.edi~- zürafesi gibi gelmi§siniz. ~[nuııet. tek parti, tek ideal! 
mb; bu programın. anladığırmza göre, Aktör cevab verdi: Ev~t. içimizde • göğsümüzü gere gere 
ruhu şuradadır: Deı.l~tin g'rişti~ di~cr , - Siz hiç merak etmeyin, ben içi - ilfın edebiliriz ki • Cümhuriyet Halk par-
bütün iktısadi teşkitlt i§lerinde ol~:uğu mc üstüste üç tane kalın yün Janile Jtisinin: prensiplerini benimsemiyen te~ 
gib bu !!de de faaliyeti bir bankanm et- giydim. bir ferd yoktur. Nasıl olsun ki, CümhUI1" 
raunda toplamak. Ziraat Bankası, Sümer- \. yet Halk Partisi siyasi ihtiraslar takib e-
bank. E ibank gıbi müesseselere benzf- ·--·-·-·-·-·-~········ ... --··---J den alelade bir siyasal zümre değil. va .. 
y(.n diğer bir Bank - bu defa Akbank • Yirmi yıldır Çek ordusunda çalışan, Bir fener bekçisini tanın temelini kuran, sonra da binasılll 
devletin köy sahasındaki kalkınma faa- son Çekoslovakya buhranında. Fransız Kurlarmuk için tekmilliyen urodelerin muşabbas bır tırn-
1iveti hareketini, tanzim ve tac.P içbı harbiye nezaretinden aldığı müsclade fle, ... u bayan, rngı1terede kadın masonlar salicir. 
sarfedece~i faaliyete istinad noktası teş- ç k d . Ge 1 F gösterilen çesaret cemiyetinin büyük üstadlığına aeçilmi§- Lakin, Partimizin başarmış olduğn iJlef 
kıl ~>decektı' r • t. or usuna gıren nera OŞE' ve d . , h de< 

~ 9 gündür siya- t'r. İsmi madam Se.ton Çalendir. Yıllar- sa eec sJyası sa aya münhasır kalmış 
D ~er tnraftan. öteki i§lerde oldı•ğu gi- Fransız askE'rl heyeti, Çekoslovakyadan tikten mnztarı'b ~ ltildir. Türkiye cümh. urlyetinin sosvn. 1 dll 

aynlınıc:lardır General Çek aske t ce~ ~ ..,... dır masonlukta çalışmı§ ve hayıt iflerin-
bi bu işte dt' devletin ehemmıyet verdi- :.- · r Y •• larak, muhafaza- rumu dn. bugünkü şeklini. varlıJ;nı. ta • 
ır., cihet. halkm kendi vasıtalarile öte • ~er!ne veds ederken: cie büyük ba~rılar göstermiştir. '] b ı d y dd il · bJ"' 
b sına memur bu· mamı e ona orç u ur. ur a. erı ı;' 

denberi vaptıJtı, yapmıva alıc:tığı i§lerl c- Sırası geldi~ zaman beni bir Çe lunduğu deniz fe- reket narnma ne varsa; muharrikı Jis 
gene halk~ bırakmak. Buna mukabil ye- .ıskeri olarak tclAkk.i etmenizi rica ede- nerinde mahsur " Güzel Siizan ., adlı bir Partisidir. Medeniyet yolunda attıgtıııı' 
ni olarak yapılacak veni ·eni ısle.d de rim» demiştir. kalan, ve müthiş dolandırıcı erkek aranıyor adımla."'lll. Halk Partisi daima rehberi ff 
devletin (-}•ne vermek. Mesela, :menılc.- ===============" 1 dalgalar yuzun- nfu:ımı olmuştur. 
ket fçin standardize bir pamuk kalitesi inkılabın nk adımı olacak demektir. Sak- den, fenerin yakı· Fbm.s:ız polisi arkadaşlan arasınria Gü- On beş yıllık rejim tarihi:mizde b~ 
yapmak. vabud, henüz k:urulm.amı O!Bn u ·arak ve pııogramın tatbikat sahasın • na kayık yaklaşa- zel Süzan. diye anılan kurbanlannca da dığımız barikulade işler meydandad~ 
bn.,ı zıraat sanaviini kurmak g bi te • daki tecellilerini görmeden hüküm ver- madığından. yar- ,madam Tidat diye bili:nt!n. haddi utında Bunları iftiharla seyrederken, şu hald " 
ş.:-bhüsler bu kabildt<ndir. mekte acele etmek doğru olmadığını bi- dım ümidleri de me nur otomobil hırsızı, dolandırıcı Şvin- kati gözönünde tutmamız gerektir ki, ei-

Bu programın. devlet elinde bıılurun liriz. Bununla beraber programa halcim kesilen, fener bek- penhamınerden b ka birisi olmıyan 29 karı umumiyeyi ve umumt enerjıyı be-' 
diğer iktısadt teş fiat ve teşebhijsıer!~ clan esas fikirlerin çok hoşumuza gıtti • çısını kurtp.rmak raş!annda azılı bir sabıkalı fellik fellik men hemen kül halinde nefsinde ceıDerletı 
hemahenk bir faaliyet esac:ı teskil -:attıltl- ğini söylemek b:r vazifedir. için başka b:r ça- aramaktadır. Halk Pcırsinin programlı, şuurlu ve ,_ • 
ne ruph~ yoktur Devletçilil!i. b'r l'ıanka Temenni ederiz ki, Ziraat Vekilim·.·z, re dü..,-ınen bir 1n- tan sevgisile, vatan endişesile mütellsll! 

'1"" Sabıkah, sarışındır ve tıpkı bir kadm ıı-
tesekkülti etrabnda toplam.:ı fkri. za~- koydu~ esa~lan tatbik ederken. evdı:ki giliz kaptanı, ka- çaltşrn.alan olmasaydı biz bu eserlerin ° 

d aln Tü kf d - --._ b g:bii iyirunekte, peru.ka takmakta. tırnak d - d b' · · - d d .... ne ersem. Y ız r e e gonıwn ir he,qabla çarşı arasmda farklar ola~ıJe • yığın yak1Pşabile- a. yuz c ınnı vucu e gtiremez >.r·· 
yeniliktir e bunun mucidi de CelAl Ba - '--eğini ancak mahdud hadiselerde görsün ceği noktadan fe- larma manikür yapmaktadır. Gözüne Tek parti. tek millet, tek ideal! :f3tJ 
yardır. Buı savede işler nihai surette dev- ve nazari hesablannı hayata geçinnekte, nere kadar yiiz-- '-'.ııtırdıı:"l otomobillerin sahibierine bin dUsturumuru beğenen yabancı ınille~te-o 
lerin kontrolü ve idaresi altında o~run • şimdiye Jtadar olduğu g 'bi, daima muvaf- meyi ve beline sardığı raketio bu Stıretle naz ve işv n yanaşmaltta. onlan kan- ri.n ileri gıtrnek için bizden bu htıS~ 
malda beraber SC'rbC'~t calısmak ıst ven fak olsun. binaya ula§tırmayı teklif ~- dm:pkta. sarhoş ettikten sonra otom~ err:ek. almış olduklarını da meınnuniretie 
iktısadi faaliyeti bürokrasi pen esı P düs- Muhittin Birgen Re.c:inıde teklifi yapan kaptan görülüyor. b!Herir.J çall:nalrtadır. kaydetmeliyiz. 
m1e~bue~uri~a:~~~~mri~deg~-~=~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5~~~~~~~~~~~----··-~.~~~~~-~ m Lunuvor. "'-C'lAl Ba nn ·cad e ti.i'!ı 1 
bu sistem, işt b d a Fat Kut'do~l:ı ( S T E R J N A N 1 1 S T E R J N A J T A K V M 
eli ziraat köy s:ıbasma da soktrl'.l • ·n [_! 1 R ı N C 1 KA N U N uç beş yıl evvel bir Romanya seyahati yanTru~tık. Bü'kreş - Belediyenin ada.ıt kazanlı bir kaç tane otomobili var-yo . r---ıı 

~tasyonundan bindi!imiz: o"ooob'l bizi ince ::ciz otelden dtr. bunlar şehri ınmıyyen mmtakalara taksim etmislerdir. 

* Umun'l bir -zıe bakU bu crrıgrn-
mı eğer b raz da tenkid etmek ıa~'t 
sunu sövrveb'lirir Pto!!rairtlll naz.:ıri ol
maktan ba,lrn hiç bir kusuru ycl:ttrrt 

B-yle bir kalkınma pr m:ammın Lı -

ruri surette nazari olacağını b'lır:ez de • 
filiz. Binaenaleyh, şimd'ki ha'de k.ttsur 
programın yalnız naz:ıriliğindedil: ki bu 
da bir kusur de ild!l' veyahud cCO~ n:ı
?ari olan~ bir surdur. Eğer tatbikat 
bu nanırl kusuru ortad'an kaldırrrsa ye
nt z.lraat kongresi. köy iktısadivabmıı.da 
tahakkuk edecek baştan başa mühim btr 

~IDI ~~~ 21 2C, 2f metre oızakta bıraktı; şoför: vazifeleri mıntakı.larma jc.abet eden her sokaktan hiç dP - ~64 
- B·r su borusu pa•·:ım~ k prmn önünü göl halinı:> g • 

t.ıriil!Ş ~n • ökm~Ier. ro1 bozt.Jt, di~ ordu. O Iden g !di

lu. b vu1laı:ıınmı alrll!ar b' e iraz dinlentiıkten sC'm & 

s w-:! çıktık. Sokak gerçelı:trn b uktu. Fakat o gece geç 

va!tit döncıiğ:um:üz Zll!IllUl m r altında bir sürü P!'"fle
lenin tam~ ~ile e§gU! ol u~ gördük. ertesi saban yoi 
ter cn::ız a al U. • lnız ü e .. · d"' yüriinmemcsi için P. r • 

fımı ip ge.rmı:~Ierei &şta g:ı~oc'!ik var, merak etierek 
sorduk· 

ğ Ise haftada cir ada fi mek ve anza varsa durarak b.i
yümesine mcyrlan k::ıhru.dar önüne geçme mr. dediler 

Dün öğrendik ki, bel~ .:-enin :fen he~eti toplanmış, bo'Puk 
s "'kaklarm t;.mirı mı':' c t trafında bir görüşme yaprr.ı~. 
İnşaallah iyi kararlar w stir, verd;ği karariann isahE>tF 
nldl.lğunu da y::ı kınd:ı b •brte~ekfr. Kencü hesabnruzn 
b z komşu belea yC'' '!'in bu sah: da n :.ısıl çalışbklarına b.•· 
ltarak para~ızhğımıza ra men bu meselenin kolaylıkla h~
Iedilc~lecek nı;ıbyette o'duğuna inanıyoruz. fakat ey oku

-Res "lll ı~a~ Kas :u ı uıcıidiııuıı 

=---~~~=1~9~3~8~~---4~= 
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21 Birincikinmı SON POSTA 

Gümrüklerde 
Yolcu/ara 

R d 4 b·· ··k d 1 t• jÇek- Macar hududunda Kolaylık o a a u yu e V e ı ! 1 b. Id M~~:::~ y!~c~~!) yenı ~ıı~:~~~~=:: e Son Macar kabine 
buhranının verdigi netice ı Ak d d b.. .. <an 1 If çarpişma o u llzere 'vapurlard" n trenlerde yapılan baRaJ 

a a a ar e en Utun Budapeşte 20 (A.A.) _Macar ajaı~sı muayenelerı esnnsında gtlmrüte tAbi ola -
- rak beyan edecekleri eşyadan gümrük re3-

Yazan: Selim Rngıp Em~ 

tebli~ ediyor: ml tutan 50 UrayP kadar olanlarını mua - IE5) undan birkaç hafta evvel M:ı• 

ı •• " •• ı Macar - Çek hududunda Çekler tara- yene memurlan ta.bsU edeceklerdir. Bu au - lg) car kabinesi bir buhran geçir· mese e er goruşu ece fından Macar toprakları ihlal edilMiştir. rctıe yapılacak taruııtıta mansus olmak ü- E 1 zere yenı tıp makbuz ve tahakkuk varaka- di. Olabilir ya! diyeceksiniz. ~et o n
Çekoslovakyada kalan Nagyszalan mınta- l:ı.rı da bs.stırılnuf ve gthnriiklere ·gönderll- bilir. Memlekete birlik getinneı;i lb.ım 

Al ·ı 1 • ·rt F d kasında yapılan nahiye intihabatında ek- miştır gelen bir mes'ud hadisenin bu buhrıınıı . .manya, 1 a ya, IOQI er~ _ve . ransa ~rastn ~ seriyeti Macarlann kazanması üzerine aı~;~;::3:a~~~:~::nv!ıı;::;~~\~~~~~r~u: sebeb olmasıdır ki vaziyetin gRrabe~inl 
IStrş~ri bir ademi tecavüz lllafıtmza edılecekmiŞ !~:~:d:~!,~;m~:~ h~~~/::h~~~~;; ~~~e~:ı~ur~~~~ ~~~:m ve~~~!~~ ~~::~n~d~:;~ıs'::en!:i~:ı:ard:~~::;: 

hududun hemen üzerinden ateş ac;tıkla- gümrük bürolnnna müracaat etmek zahme- hayretin sebeb ve hikmeti bundan iierl 
nndnn hudud karakollanndan bir Macar tınden ve vaktt kaybetmekten kurtulmuR o- ı Londra 20 (A.A.) - Romadan DaHy 1 rasimi ihüva etmektedir. 

ttaıı gazetesıne bildirildiğine göre Çem· Bunlardan birini İngiliz devlet adam • 
rer!aynin ziyareti esnasında Almanya_ larının .geldikleri günün akşamı Vene • 
talya. İngiltere ve Fransa arasında ısti- dik sarayında verHecek olan resmi bir 

larj bir ademi tecavüz itilafı imza erule- ziyafet teşkil etmektedir. Ertesi günü 
~ktir. İtilaf Hitler ve Daladyeni.n tetki- ö~leden evvel İngiliz nazırlan vatan nuh
b Ine ı>rzedilmek üzere prensip ıtibarlle r::ıbına bir çelenk koyacaklar ve bundan 
aıU'lanını~tır. sonra Vatikana giderek Papa tarafından 
Bu gazetenin muhabiri, bu ziyarPt es • kabul edlleceklerdir. Misafirler Papalık 

lh~nda !talya ile Fransa ve Almanya ilc nezdinde İngiliz sefirinin verece~ öğ!e 
n~ıltere arasındaki bütün meselPlerln yemeğine i§tirak edeceklerdir. Ö~lea'en 

:tizakere edilece[tini tahmin eylemelcte- sonra İngiliz ve İtalyan nazırlan uzun 
ır. bir fikir leati.sinde bulunacaklardır Ak· 
Londra 20 (A.A.) - Romadan Times şam misafirler Kont Ciano tarafından ŞE'

~tesine bildirildiğine göre Çember - reflerine tertib edilecek bir kabul res -
~n ve Lord Halifaks tarafından Romn- mine l§tirak edecekler ve operanın cala 

Yapılacak ziyaretin programı üç me- temsılfnde hazır bulunacaklardır. 

Avr a e anlarda 
oğ tan 3 ş· öld .. 

Moskovada derece slf1r1n alt1nda 58 e düştü 
Soğuk dalgası cenuba doğru iniyor, Fransa sahille

rinde fırbnadan iki gemi bath 
1.ondra 20 (Hususi) - Avrupanml Belgrad 20- İki günden~i Yugos

llınalinde ani surette başgöstermi~ olan Iavyanın her tarafında kar yağmakta -
~ddetU soğuk dalgası ve kar tipisi, git· dır. 
~e cenuba ve §arka doğru yayılmak- Cenubi Sırbistanın bazı mıntakala -

t-~~ nnda kann yüksekliği 70 saııtimetreyi 
\JOguk, bugün şiddetini daha ziyade bulmuştur. 
ırrnıştır. Niş'te termometre sıfınn altında 1 3 

ttı Londra mabaltelerinin ekserisine dereceye kadar dü~ü~. Kar fırh • 
C ~b~uı miktarda kar yağmıştır. Pas de nası dalayısile birkaç köy hemen ta -
~ a aıs boğazında so~ukla beraber fırtına mamile tecrid edilıniJ bir vaziyette 
~ hüküm sürmektedir. Ostende. de kalm:ı.ştır. 
b· Pura binmiş olan 120 yolcu, vapura BuJgaristmıda 
~llrfikleri andan itibaren 19 saat son- Sofya 20 (A.A.) _ Bul~rlstanda 2 
~ knraya çıkmadan evvel üç defa bo-
laa;o1 geçmek mecbutiyetinde kalmış - kişinin soğuktan ölmü~ olduğu haber 
lti l'~ı~·· İki snat içerisinde soğuktan iki verllmi~tir. Memleketin her tarafında 

t. Şının Ölmüş olduğu haber verilmiş _ son derece şidde~li kar yağmaktadır. 
ır. . Kar, bazı da~lık mıntakalarda sekiz 
Şi d 2, J kadem boyuna çıkmı.,tır. 

bu1ınnı iye kadar ölenlerin sayısı Varşova 20 (A.A.) _ Biltün Po • 

uştur. Fr da lonyada soğuk dalgası devarı'l etmekte-

transanın muh~:;:; şehirlerinde de dir. Vasatt sü~unet derecesi sı~ınn al
kar vağm - kta 7 kişi ölmüş- tında 16 santigraddrr. Wilno cıvann -
lUı-. ış ve sogu n da termometre 30 dan a~ğı düşmüş -

r.:ransız sahillerinde hüküm silren tOr. Vistnl nehri kısmen donmuştur. 
~ detıi fırtınadan dolayı da Br.est li · Karadenizde 
lil lltnda iki geminin battığı haber ve- Sinob 20 (A.A.) - Karadenizde dün 
~:ktedir. başlayıp sabaha kadar devam eden şid· 

lta 1ıgcr tarafta:t Moskova baştanbaşa dctli bir fırtına olmuştur. Bu yüzden 
ltısr arıa örtülmüştür. Tennametre na- İstanbuldan kalkan Karadeniz vapu -

58 dereceye kadRr düşmüştür. ru Ineboluyu tutamamış ve Trabzon -
n ftalyada dan fstanbııl:ı dönen Güneysu vapuru 

İhldonıa 20 (A.A.) - İtalyanın ~ • da Samsund"l i' yapamamış, her iki va· 
ble:Jte Ve ortasında soğuklar hüküm sür- pur da Slnob Jimanına iltica etmiştir. 
~l tedir. Venedik kanalında buz par- İneho'lu yollcuJan kamıya çıkanlmı.ş, 
fta~aıık YÜzmelcte:iir. Milan'da kar bir· Saınsunı ya1cuları ~ ecl.U:mi§ -

adeın irtifaındadır. tir. 

Çe abines·nde ,.,. 
y pılaca eg 

l(&binede bulunan liberal azanın ve bu arada 
ffarbiye Nazırının istifa etmeleri isteniyor 

l 
toıı dra 20 (Hususi) - Yılbaşından fdarlanndan mühlın bir kısmının hfıkft-
~ğ abinede bazı değişiklikler yapıla- nıette değişOOik fStedikleı(ini başvekilc 
~ . dair çıkan şayialar, şimdi de gaze- blldlrmi§tir. 'll: Uünnna aksetmiş bulunmaktadır. Londra 20 (A.A.) - Bazı gazetelerin 
~tii es gazetesi müstesna olmak ü1ero, bUdirdi~ine göre denizaşırı memleke~ • 
i!ıftll ' sabah gazeteleri, dün akşam Lon- lerin Oç har.biye, müstemlekAt ve tica • 
~ıı.~ bazı mahfellerinden alınan ma - ret müsteşarı, harbiye nazın Belisha'yı 
lUat a ntfen İngiltere kabinesindeki ih· istifaya davet etmesi için başvekili tsz • 
'al'ıs bükltında intişar eden haberı bir yik etmektedirler. Harbiye nazın silah-
bıı.t~on olarak kaydetmcktedirler. lanma programının tatbikinde kafi nıik-
~t l' 'l'elegraph gazetesine göre, ticaret dorda enerji gösterememekle itha.m edil

e§arı Hudson. hükumet bloku tara- mektcdlr. 

,.. ge .yor. 
te~men ağır surette yaralanmış ve bir lncnklardır. Münih konferansı münnsebetUe Çekos-

Ayni zamnnda bu tarihten itibaren yol - ı k 
Macar eskeri de ölmüştür. eniarın beraberlerinde getirdikleri 1nhlsara Iovakyadan bazı arazi parça annın om-

ttı~! maddel~re ald tnhlsa.r resimlerının de §uları arasmda taksimi takarrür etti~i 
gümrük memurhrınca tahsll edUrnek au - zaman Macarların hissesine de eski top. 
ratlle kendileri İnhl.c;ar İdarelerine mürn - raklanndan bir kısmı isabet etmişti. 
cao.t külfetındcn kurtnrılmıştır . ,. Bu topraklar tesellüm edilince Macar 

Bu tecavüz hareketi karşısında Macar 
hudud kıtaatı bütün hudud boyunca a -
sayişi .ıade etmiştir. 

aşve il izmir Belediye 
Reis ·ni <abul etti 

Ankara 20 (A.A.) - Başvekıl Celal 
Bııyar bugün İzmir belediye rei::.ı doktor 
Behçet Uzu kabul etmiş ve kendJsile ge
rek İzmirln imarına ve gerek saır husı.;
sata ııid işleri hakkında görüşmüştur. 

Behçet Uz ö[tle yemeğini Ba~eldlle 

birhkte yemi§tir. 

Işçi ücretleri e 
konan haciz er 

Ankara 20 <Husus!> - İş kanununun 
mcr'lyetlndcn önce lşçl ücretlerine konulan 
h.<tclzlertn eskisi gtbl devıı.m ettırllerck bu 
kanunda tesbıt olunan muanyet mlktannm 
göıönfinde bulundurulmadııtı ve iş dairele -
rının Işçi hakkında verdikleri malfunat na -
zara o.Iınmıyartr.k t~ kanununun tatbik edU
m,.kte oldu~u yerlerde çalışan işçilerin üc
rotlerln1n haczcd!ldijtl haber ?e.rllmek.te -

İzmir belediye reisi Ankaradaki ik& - dir. 

kabinesinin çerçevesini de geni§letmek 
lazım geldL Çünkü, bu işgal ile Macar 
hakimiyeti altına bir hayli Slovak geç
miş bulunuyordu. Maaar başvekili ka
bınesine yeniden beş aza aldL Bunlardan 
eski Çek meclisinde Macar ekalliyetini 
temsıl edenlerden bir mebus ta, Macar 
bükörnetinin epey zamandanberı yap
mayı dü§iindüğü arazi ıslahatı işlerinin 

başına getirildi. Bu suretle de cir kızııca 
kıyamettir koptu. Çünkü, Macar arazi 
reJimi, ötedenberi birçok Avrup:ı m.::m
leketlerinde ynpılagelen arazi ıslahatın

dan hiç birıne tabi olmaksızın ,levam c
dct:elmiştir. Geniş hektarları ihtiva eden 
hususi t>~ııs malikanelerini, §!mdi, bir 
kaç dönümlük küçük tarlalar ve mah
dı:d satıhlı çiftlikler haline getiımck. c-. 
sasen pek çoğu bu araziyi ipotek yapa
rak geçinen Macar toprak sahibierinın 

hiçbir suret1e işine gelmemiştir. Bundan 
ötürücür ki mevcudu 245 kişıyi bulan 
Macar meclisinde hükümet taraftariarım 
birdenbire >iiz bire dü§iirmüş ve bu hA
dise derhal kabinenin istifasını icab et
miştir. Meclisin ant bir feveranı mahl· 
yetlni ı:;rzeden bu hareketin bu şek!ldo 
tczahürü beklenınediği gibi araz! ısiaha
ttnın zarureti de ötedenberi kabul edi!
miş bir zaruret telakki ediliyordu. Nit~ 
kim meclis, G gün doksan dört reye karşı 
yüz on beş rey ile hükfunetin nattt hnre: 
ketini ve tasavvurlannı reddetmt>kle kal
mamış, bunların rnerdudiyetini dahi te • 
barliz ettirrnişti. Bu vaziyet karşısında 

yapacak bir şey kalmamı§tı. Başvek:l 

İmredi · kabinesinin istifasını verdi. Fa
kal <1ev~et naibi Horti bu istifayı kabul 
etmedi. Kabineyi mevkünde ipka etti ve 
bununla hükO.metin. bazı hususatta me~ 
listl'n ayrı düşüneeye sahlb bulundu~nu 
gösterdi. Fakat hariciye nazın dö Kanya 
nclctai uazarında ısrar etti. Şimdı, bir ta
rafta hükümetin arazi ıslahatma mntuf 
tedbirlerini benlmsemiyen bir meclis, ö
bür tarafta ca bu tedbirleri, icabında par· 
Iamento harici kararlarla almaya ez -
metmlş bir hükfunet karşı karşıya bulu
nuyor. Fakat her iki taraf ta vaziyt>tJ 
bozmak istemediklerinden dolayıdır ltl 
mevcud .statüko devam edip gidiyor. 

nıetinden ıstifade ederek. muhtelif ve .ı Adllye. Müddeiumumlllklere yaptıı:tı bir 
kaletlerle 1zmiri alakadar ~den mııhte • tchll~de iş kanununun mer'iyetı tarihinden 

t 1 d b J Itibaren hükmü c:lri olmnsı lt\zım ~ldiği ve 
llf i~ler hakkında emas ar n u una - ücretının ho.czt mevzuu bahsolan işçilerin 
caktır. vnziyetl ve ücreti hakkında 1cra ve lflft.s ka

Gençlik hakk1nda 
Baş e aletin tamimi 

Ankara 20 (Hususi) - BaşvekiH~t. a
lakadar vekaletlere gönderdiği oir ta -
mimde fÖyle demektedir: 

c Yeni kurulan beden terblyesi gpnel 
direktörlü&ıünün Türk .gençliğin! idt'a~ 

bir şekilde yetiştirrneğe matuf olan vazi
fesinde vekfiletinizi alakadar eden hu -
suslnrda kolaylık ve yardım gösterilme -
sini dilerim.» 

Meclisin 
Kış tatili 
Ankara 20 (Hususi) - Büyük Mmet 

Meclisi İkincikanunun on beşinde bir bu
çuk Eylık bir kış devresi tatiline dRhil o
lacaktır. 

Istanbul - Edirne 
asfalt yolu 

Ankara 20 (A.A.) - Geçen sene 160 ın
cı kilometresine kadar in~ası ikmal e
dilmiş olan İstanbul - Edirne A vrupıl as
falt yolundaki inşaat hayli ilerlemiştir. 

Önümüzdeki in~aat mevsiminde 198 inci 
kilometreye varılacak ve geri kalan 48 
kilome~relik kısmının da önümüzelekı Sl'· 

ne içinde ihalesi yapılacaktır. 

Türk parasını koruma 
kararnamesi 

Ankara 20 (Hususi) - Türk parası 

kıymetini koruma hakkındaki kararna • 
menin bir maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kararname Heyeli Vekilece t:ıs
dık edilmiştir. 

--------
Saylav doktor Hakkı 

Şinasi hastalandı 
Ankara 20 (Husust) - Saylav Gene::ll 

doktor Hakkı Şinasi blr damar rahat -
sızlığı .geçirmektedir. Bugün Niimune 
hastanesine kaldırılmı§ ve tedavi altına 
a.iınmıştır. Hastaneden geç vakıt aldılım 
ır.alümatıı göre sıhht ahvali nonnal bi!' 
seyir takib etmektedir. 

Orgeneral Salih Omurtak 
Ankarada 

Ankara 20 (Hususi) - Kolordu komu
tanlarından Orgeneral Salih Omurtak bu 
sabah şehrimize gelmiştir. 

Üçüncü Umumi Müfettiş 
Ankara 20 (Husus!) - Üçüncü umunü 

müfettiş Tahsin Uzer bu ak§amki t.rcnJe 
İstanbula hareket etnıijtir. 

nunu lle bu kanuna göre yapılacak tetkl -
kat esnnsınıla Iş dairelerinden bu hususta 
v~rllecek mnlumatın da gözönünde bulun
durulmnsını üıtemekrettlr. 

Kayseride 
Atatürk ~ünü 
Kayseri 20 {A.A.) - Ebedi Şefimiz A

tatürkün Kayseriye ilk ayak bastı~ı gü • 
nrm 19 uncu yıldönümü, cAtatürk gü • 
nü. resmi, husust teşekküllerin, okulla
rm ve kalabalık bir halk kütlesinin iş -
tirakile Cümhuriyet alanında kuttnmh. 
Alanda heyecanlı söylevlerden sonra 
yurddaşlar Ebedi Şeflerine, rejimP ve 
Onun izinde yürüyen Milli Şef lsmct İn
önüne bağlılıklarmı bir kere daha tek -
rarladılar. Bugünün onuruna Halkevin -
de aynca tören yapıldı. Atatürkün h~yııt 
ve eserleri hakkmda konferanslar veril
di. 

IRTIHAL 
Hava ınüsteşarlığından mütekaıd Ge • 

neral Cemal Karabekirle eczacı Hulusi 
Knrabekirin valideleri Fatma Karabekir 
düçar olduğu hastalıktan kurtulamıya • 
rak irtihal eylemi~tlr. Cenazesi Çemberiı
taş civarında Piyerloü caddesindeki 
40 ve 44 numaralı haneden Perşembe gli· 
nü saat ll de kaldırılarak Beyazın ca -
miinde namazı kılındıktan sonra Bıı.kır • 
kö),indeki aile kabri.stanına defnedile • 
cektir. Selim Ragıp Emeç .............................................................................................................................. 

Sabahtan sabaha: 

Fikir kırıntıları 
Fransız inkıHibına ve inkılAbdan sonra hemen bütün Avrupa devlet re . 

~imlerınin kanunianna esas olan Hukuku Be~er beyannamesi hürriyeti şöyle 
tarif eder: 

c- Hürriyet başkalarının hürriyetine tecavüz etmemek şartile herkesin 
hareketinde serbest obnasıdır.~ 

R.ağıd üzerinde ve hattA kanun sayfalarında pek samlmt ve munis bir ifade 
şekli bulan hürriyet hiç bir zaman ve hiç bir devirde IO.gatteki manasını bul
mndığına göre kelimenin cazibesine tutulup mestolma~a imkAn yoktur. Belki 
insanlarda ihtiras ve Juskançlılt hisleri olmasa hakild hürriyet te olabilır. 
Hnlbuki hürriyetl tahdid eden yalnı~ ihtlras ve loskançlık değildir ki! Korku, 
vchim, hodbinlik. kalepderllk. tenperverlik gibi beşert anzalar da insanın 
hürriyetini elinden alır. Realist olmak hoş bir şeydir, fakat resliteleri Ifade 
edebilmek sırasına göre kahramanlık, fedakarlık sayılır. Hele fikir ve vicdan 
hürriyetini ka yı d altına alan ne mR nevi. hattA maddt vehimler veyahud 
tehlikeler vardır ki insan bütün gıcıklnnmasına rağmen gözünü yumar, a~ 
zını kapar ve dudaklarına kadar gelen kaskatı. zehir gibi kelimeleri gene 
çiğneyip yutar ve pekAlA hazmeder. 

Gene Fransız inkılabının kadm kahramanlarmdan Madnm Rolan kafıışı 

kesilmek için giyotine giderken şöyle ba~ırmıştı: 
- Ey hürriyet, senin namına ne cmayetler irtikab ediliyor! 
Kadıncağız bu feryad içinde can verdi. Hürriyet için ölenlerin teselli~ va~ 

dı. Onlar bir aşk kahramanı git-i ölümü sevenlerdir. Hürriyet narnma ba~ır
makta her zaman ölüm tehlikE'si oldu~ muhakkak. Fakat ba~amamak ıztı
rabı ncaba ölümden daha mı az acıdır? 
Dağıtmak ta her halde zevkli bir şey ki vaktile rahatça bağırabilmek için 

Volter lngiltereye, Ruso lsviçreye kadar gitmcğe mecbur olmuşlardı. İnsan 
garib bir mahlılktur vesselAm. Bilrhan Cahid 



4 Sayfa 

Vali dün sabah üsküdar ve kadiköy 1 

semtlerinde tetkikat yapti ve maarifin 
Validabaği sanatoryumunu gezdi 

Vali Üsküdarda bir çok caddelerin bozuk ve kaldınm
sız olduğunu görerek bu havalinin imar planının bir 

an evvel hazırlanmasını istedi 

fcıUde~ı JCJNJtoryomvnun açılıfından bir m.bcı 

Vali ve belediye rebi Uıtti KırdaT, be-l bitiren vali tekrar İstanbula dönmli§. geç 
raberinde aıhhiye müdürü Ali Rııa ve vakte kadar belediyede meşgul olrnn§tur. 
nafia müdürü Zeki olduğu halde dfın ö~
lcden evvel Ü'sküdar ve Kadıköyünde tet
kikler yapmı§tır. Üsküdann cacfdelerlni 
tetkik eden vali, bu hususta nafia müdü· 
ründen ııahat alrnıştlr. Bu gezinti esna -
s!nda Üsküdarın ternizlik işleri de göz
den geçirılmi§tir. 

Usküdar kazası imar iflerinde en ihmal 
edılmış bir kazadıT. Bir çok caddeıer bo
~uk ve kaldırımsızdır. Vali, Üski\darm 
1\arab olan caddelerini görmüş, yeniden 
açılmak ıstenilen yollar hakkında naf•ıı 
ır.üdürünün verdi~i izahalı dinlemiştir. 

Şehircılik mütehassısı Prost, Osküciıır 
•e Ka~:lıköyün plAnı ile meşgul olmak -
ta idi. Valı Lutfi Kırdar bu havalinin 
yollannın bir an evvel tanzim edilmesini 
Istemiş oldu~ndan §imdiki halde Prost 
Kı:ıdıköy ve Üsküdann yollarına airl pla
nı hazırlamaktadır. Kadıköyün an.ı yol
larının projesi tamamlanmış ve tAli yol
larla meigul olunma~a başlanmıştır. Bu 
iJ bitirildikt~n sonra Üaküdarın yol pro
jesi tanzim edilecektir. Vali, bu hususta 
dünkü tetkikleri esnasında kifi rnaiu -
mat elde etrni§ bulundu~ndan, Prostun 
hazırlamakta olduğu projeyi tetkik et • 
tikten sonra icab eden tadilatı yaptıra-
caktır. . 

'tisküdardan sonra Kadıköyüne geçil· 
mif, Kadıköyünddki caddelerin mUbim 
bir kısmı gezilmiş. ternizlik işleri tetldk 
edilmiştir. Bundan sonra vali, kayma -

kamlık binasına gitmiş. kaymakamla Ka
~ıköyün ternizlik işleri, yol vesaır ih • 
tiyaçlaı ı etrafında uzun boylu görüşmüş. 

notlar almıştır. Bu esnada nafia mfııiürü 
Zeki, Kadıköyün yol ihtiyacı etrafında 

iıahat venn:fÜI'. 
Kadıkhöy ve Üsküdardaki tetk.iklerini 

Validcbağı sanatoryomunda 
Valideba§ındakl prevantoryom saha· 

sında Maarif Vekaleti tarafından yaptı -
rhan sanatoryom binasının elli yataklı 
kısmı tamamlanmış ve dün hastalara a • 
çılmıştır. Bu münasebetle vali ve bele -
diye reisi Lutfi Kırdar, Maarif Vekfıleti 
hıfzıssıhha başmüfettişi Celal Otkan, 
maarif müdürü Tevfik Kut, sanatoryo -
mun projesini yapan Güzel San'atlar A
kademisi profesörlerinden Arif Hikmet, 
sanatoryom doktor ve memurları sana -
tcıryomu gezmişler ve şereflerine ve-ilPn 
ö~le yemeğinde bulunrnuşlardır. Valı, sa
natoryomdan başka o civardaki Maarif 
Vekalctine aid prevantoryomu gezrnl§ 
tetk;kler yapmıştır. Bağlarbaşındaltİ bu 
saha. prevantoryom ve sanatoryom mm
takası olarak aynlmıştır. Maarif Vekfı -
lctıne aid sanatoryom 240 yataklı olacak. 
prevantoryoma yeniden yüz yatak ilAve 
olunacaktır. Maarif Vekaletinin bu sa -
hada geniş arazisi vardır. Arazinin ctra· 
fı vaktile duvarla çevrilmiştir. MiHehns· 
sısların yapmı§ olduklan tetkiklere gere 
Bnğlarba§ı. vererne müsaid olanlann, ve
rt>mlilertn. tedavi ile şifabahş hale gt-ti • 
rilmeleri için en müsaid sahadır. ŞimııJ 
rüzgarıarına maruz de~ildir ve daıma ıhk 
rüzgLrlarla yalanmaktadır. 

İstanbul vilayeti için bir sanatoryom 
lnşas: dü~nülmilş ve İstanbul nafia mü
dürlü~U tarafından vaktile proje mey -
dana ~etirilmişti. Vali ve belediye rei!l 
Lt\t!i Kırdar. nafia müdürüne vilAyet !;&• 

natoryomu projesinin tekrar tetkilt edil
mesini ve yeniden bir proje hazırlanması
nı bildlrm!~tfr. VilAyet sanatoryomu da 
sanatocyom mıntaltası olarak ayrılar. 

(Devamı 10 uncu scı1Jfa.da) 

Milh Mudafaa Vekili don şehrimize geldi 

Milli Mü&ıfaa Vekili K'ftı:ım Öı:alp. c:111n sabah Ankaradan şehrim.ize gelmif. 
Haydarpa§r.da vali ve beledi~ rem Lt1tf! Kırdar, İstanbul komutanı Htlbı Bı • 
yı.lday, generaller ve dostları tarafından karşılanmı§tır. ' 

Resmimiz Kazun Özalpı Haydarpaşa istasyonunda göstermektedir. 

SON POSTA 

Hakh şikayetler 

Tadil edilmesi laztmgelen 
bir vapu r tarifesi 

Son günlerde Adalarda oturan ba
:aı okuyuculnnmızdan, vapur tarifele
rinin ihtiyaca gi:ire tanzim edUmedi
line dair §lkdyet mektubları alıyo -
ruz. Oönderllen mektublar, umumi -
yetle ~u ınealde bulunuyor: 
Denizhankın Adalar için yaptı{I• 

ıon kış tarifesinde Pazar günleri 
akşam üzeri köprüden 18,45 de A
dalara bir vapur hareket ettirili -
yor. Bundan sonra 20,15 d.e, yani 
tam bir buçuk saat sonra son vap-ur 
1ınreket ediyor. 18,45 de hareket e
den vapur hiç bir suretle ihtiı;aca 

tekabül edememektedir. Çünkü Şe· 

hir Tiyatrosu ve bütün sinemala -
Tl"l matineleri 18,30 da hitam bu -
luyor. Eğlenceye inen Adalılann 

bir ~·eyrek saat 80nra hareket eden 
18,45 postasına yetişmek imkanı 

bulunmadığından konforu bulun -
mıyan iskelede saatlerce beklemek 
zaruretı hcisıl oluyor. Bu seb~ble 
18,45 de 1ıareket ettirilen vaDtırı~n 
saat 19 da veya 19,10 da hareket et
tirilmesi btt kt§ günlerinde bir c;nk 
yolcuları intizardan kurtaract:ı'-tır. 

AIA.k:ıdarların nazarı dikkatını cel
bederls. 

.............................................................. 
Toplantılar: 

Emln8n0 Ha'kevinde temsil 

F..mlnönn Hnlltevlnden: Blrlnclkft.nunun 
22 nci perşembe. 23 üncfı cuma ve 24 üncü 
cıımart~l nkşamlan cataıo~Jundakl salo -
nunda gösteril şnbemlz tarafından (Vazife) 
plytsl tem!Jl edılecektir. 

* Fatih Hal!tevlndcn: Cumartesi akıınmı 21 
de, pazar gilnü 14,30 da temsil şubesi tara
fından CZehlrU Kucakl p!ye.-;l t.emsU edile
cektir. 
······················································-····· 

VEFAT 

Birincikanun 

Ceyhan bölgesinde pamuk rekoltesi 
bu yıl az oldu 

Ceyhan (Hususi) - Ceyhan kazası, 15000 hektarlık sahaya da klevlaiY 
Çukurovanm en münbit ve mahsul • ekilmişti. Q38 için ise J 0,650 hektarl 
dar topraklanna sahib ve ayni zaman· lık sahaya yerli koza Ye 24,850 hektal' 
da en kalabalık bir kasabadır. Yetiş - lık sahaya d2 keza .klevlant zeredil• 
tirdiği her türlü mahsulaltan senede mişti. 
milyonlarcR. kilo iç ve dış pazarlara Bu rakamlardan da anl~ılacağı ,eÇ" 

sevkedilir. hil~ bölgemizd~ seneden .seneye kleV • 
Ceyhan çiftçisinin yetiştirdikleri baş ]ant ekimi artmaktadır. 

hca mahsu11er arpa, buğday, yulaf, su- Fakat bir afet neticesi elde edi~e~ ':! 
sam, mercimP.k, no hud. mısır darısı, muk rekoltesi 93 7 den 14 ton gıbı b~ 
kumdan, fa~ulyc. yerli ko?.a ve klev - küçük fark vermiştir. 
lant kütlüsüdür. Ceyhan 1'icaret ve Endilstri Qda:.ırı• 

938 yılı mahsulatının diğer senelerc }ll" 
nisbeten dah:ı bereketli olacağı umul _ dan alınan bu istatistiklerden de arı 38 ~ı1acağı üzerf" Ceyhan bölgesinde ~ 
makta iken, gerek hububat ve gerekse ·et 
p2muk mahsulünün idraki sırasında yılında yetişen pamuk rökoltesi di8dU 
ya~an mevsimsiz yağmur ve dolular- senelere nisbeten ekim itibarile çok ·,.6 
dan ve gerekse tohum ekildiği sırada .şüktür. Zaten <:lftçilcrim',dr( beli • 
hüküm siirerı kuraklık dalayısile umu- doğrultacak ve borçlarım ödiyecek 

0 

lan netice elde edilememiştir. lan yegane güvendikleri pamuk Ill~~· 
Mahsulatı zarara uğrayan ve Ziraat sulü de hem verimsiz, hem de fiat 

1
tr' 

Bankasma borçlu bulunan çiftçilerin, barile düşüktür. 
borçlan gelecel· seneye iecil edilere- Ceyhanda halihazırda pamuğun }d; 
ğine dair r,.a~telerde haberler çılk r losu 30 ~ 32 kuruşndır. Çivitli kozatıl, 
mışsa da, h~nüz bankaca tecil muame- kilosu ise 8 kuruşa yükselmiştir. BU 
l~sine başl3nmadığından çiftçiler sız - nun yegane sebebi çivitten yağ çıkara; 
lanmaktadırlar. fabrikalar fazla miktarda çivit elde ~ 

Geçen 937 senesi için bölgemizde ı debilmeleri için kozanın fiatını artır 
39,452 hektarlı'k sahaya yerli koza, malarıdır. ~ 

Şeh7.ndehaşı Gedikpaşa "' 

FE RAH - AZAK 
Şchrimizin 2 büyOk sinemasında 

bugün matinelerden itibaren 

AŞ KON 
GÖZ YAŞLARI 

TDr,tÇe söziO arapea •arkıh 
Taksim sinemasında 4 ha.tadan
beri gösterilen ve 25 seneden· 
beri lstanbula gelen bütün Ulm· 
lerln hasılat ve muvaffakiyat rö-

kt..runu kıran büyük film. 

Yar1n Akşam 

SARAY 
.............................................................. Sinemasında 

TESEKKOR 
' 

Dtiçar oldu~um hastalıktan beni kurtaran 
Otuhane hasttınesi 1lnekolo~ profesör dok
tor All Esada alenen teşekkürlertml bildir -
meAi bir borç blllrim. Barbara Dake3 .............................................................. 

DUnya muharrirlerinden tercOmeler 
serisi: 28 

Maksim Gorki 

AŞK RÜYASI 
Ruscadan çeviren : ... 

Hasan Ali Ediz 
Fi: 50 Kr. 

L REMZI KiTABEVI ) 

CLARK GABLE 
MIRNA LOY 

SPENCER TRACY 

YARALl 
KART AL 

Fransızca söziO a•k va ihtiras filmi 

BIR KADlNA IKI AŞlK ••• 
Senenin en büyük qk filmi 

BU 
AKSAM MELEK 

~ Sineması ÇOCUK HA'FT ASlNA BAŞLIYOP 
2 Büyük vo Nefls Fılm bird3n 

1-SHiRLEY TEMPLE
tarafından Fraıısrwa sözlll olurak yarııblnn görnl 

memiş derecede gllzel bir fılm 
V 

KIR ÇiÇEGi 
2 - MIKt MA VSLARIN BABASI ve MUCiDI 

WALT DiSNBY·in 
Battan nlhayete kadar renkli olarak yarattıGa 

fen va harikuiAde güzel 

MiKt'nin 1938 Şen Haftası 
ÇOCUKLAR lÇlN HUSUSl 'l'ENZ1LAT VARDLR 



Marsinde m· ni m· · 'leri yetiştiren 
faydali bir müessese : ls yuva 

Bu yuvada 3 yaşından 6 yaşına kadar 140 yavru 
terbiye ediliyor, yuvanın daha fazla tekamülü 

ıçın resmi bir yardıma ihtiyacı var 
b~.ersın (Husus!) - Mersinde büyük 

ıhtiyacı karşılayan 3 yaşla 6 yaş a
::Stndaki min minileri tekamüle hazır
tı~an Isıyuva 930 da Çapa mezunla -
dıı rf~ n B n. Swıer tarafından tesis e -
da 'l'ı tır. Ankara, İstanbul ve Manisa· 
!'et ll1uhtelıf vazifeler alan değerli öğ -
\> te'1 9 34 de M ersine gelerek bu mu 
'Ila. fak oca~ı kurmuş ve ilk üç yılı sa -

Sız nı , . tl . . . d . dik · anrumıye er ıçensın e geçır -
b~ ltn sonra 9 3 7 de şimdiki modern 
b jav'l naklctm!ştir. 934 de altmışı 
bu m \'an tııl('br mevcudu 938 de 140 a 
alı;, ol t n·· ··• tm t fıtıd .muş ur. ort ogre en ara -

Gç 1~ıı ıdare edilmekte ve çocuk başına 
ır-n alınmaktadır. 

13"ı " bı 11 un bu güzel hareketler yanında 

Isıyuva çocuklanndan u~ 

Toroğlunun dikkatli nazarianna arze -
diyoruz. 

Sivas - Malatya treninde bir 
çocuk doğdu 

tt~ d~ ~~ı taraf var ki, insanı derin de· 
ltı! ch c;undürür. Tc:ıvuva . her türlü res
dı v:ı"dımdnn mahrum bulunmakta • 
~ \~<-irt öqretmen, iki haclcme, bir a~
~j.,. ır ~apıcının aylıkları, kira ve ver -
~k t, hizumlu bütün masraflar, 140 ço 
ltı ~an elde edilen 420 lira ile öden -
ıs:~(>, dört ay süren tatil müddetince 
M u rnuayyen sarfiyatın aynen ya -
~ ltınsına mukabil beş kuruş varidat 
h: ll'lın edilememektedir. Şu halde, Isı 
r~·rının, ancak müessisinin feragat ve 
lık•ak1,.1ığı ile yaşavabildiğini kolay • 
hib a tahmin edebilirsiniz. Ancak: sa -
dak~e :nahst:s böyle bir feragat ve fe· 
~ıı:rlı~.ın nihavet bir haddi bulunaca
'lak a ~UPhP yoh"'tur. Nitekim, yuva ne 
~.it alı bulunan13r, rnevcud maddi im· 
~"nsızlıklar dohwıc:ile bugün dahı en _ Malatyadan yazılıyor: Bu ayın 11 in-

~ içerisindedirler. d~ 1606 No. lu Sıvas - Malatya trenin-

~e~ç bir resmi yardım göımedii{ı hal- de bir doğum vak'ası olmuştur. Hasan 
d~rt U ~uvaffakiyeıe varan Isıyuva, Çelebi istasyonu şefi Osmanın eşi Şük· 
o:ı; tatıı ayını telafi edecek niı;bette riye, tren Malatyaya yaklaştığı sırada 
l'tı~n bir alaknya mazhar edildiği gün doğurma alametleri göstermiş. O sıra
daı akkak ki, muhite ve mernlekete da trende bulunan ve İstanbuldan Ma· 
~tr:ı~ faydalı olabilrnek fırsatını elde latyaya dönen Maiatya Doğum Evi 
~ij~~~. bulunacaktır. Bu ciheti değerli doktoru Etemin müdahalesile bir er
~e ~r Bak:ınımız Saffet Ankanın ve kek çocuk dünyaya gelmiştir. Çocuğun 
~,;ı~i~ çalışkan Valisi Rükneddin ve anasının sıhhatleri yerindedir. Ço
-......._tıhıoglu ve Belediye Reisi Midhat C!.lğa Etem DJ!mirel ismi konmuştur. 

I<ırklarelinde büyük bir Halkevi binası yapılıyor 
cıı~klareli, (Hu .. 
·~ 1 

- Birçok uğ
&ı: ~~lar neticesin .. 
~:1 \,~Yet Kırklar • 
htr ılayeti modern 
~ lial.kevinc ka • 
Ila lıYor. Ankara .. 
~ gelen plan ü • 
h~ . ne Halkevi bi • 
:-<~Sı • 
lallnıınşasına baş • 

b IJtır. 
lias~g()rli Valimiz 
~~~ 1b· Roylan, bu 
~tl(~ ızzat çok ya • 
la .. kn alakadar o - t;; .~~;;,;;ıL-. ~-
ııı'~ binanın bi:- an evvel inşasını te-
~ e~ekle meşguldür. 

14ı~sun, 4 mttre derinlikte atılan te
Rilst e Yüze yc.kın arnelenin faaliyetini 
}'~ el'rnektedir. Binanın toprak sevi -
ql1 tıe k~ıdar olan inşası bu kış devresi 

•nda ikmal edilecek, esas faaliyete 

ilkt.ahnrda geç;ıecektir. 
Kasabanın en iyi bir yeri olan par -

kın üst tarafında yapılmakta olan bu 
bina mevcu1 bına'ann en büyüğü ve 
en güzeli olnraktır. Dört metre derin· 
l.iktekı temelde tayyare hücu.rnl.nnna 
ka~ı büyük b•r s!ğlnak da bulunacaktır 

POSTA 

Muş ve h~ valisinde 
postaların teahhürü 

!Uuştaıı ya.zıhyor: vua:ret1.mJs ve 
mülbaltatındıı luşm en büyük tesiri
ne utrnynn şey po.,.taclır. Postalar bu 
ayl~r Içinde fıdeta muattal blr hale 
geliyorlar. Sonteşrin &iiıı.i ancak bu 
ayın ll tarihli gazetelerinl ~ bu
lunuyorıız ki 16 ı-ündür ~hrimize 

posta gelnıemi~ oluyor. Ortada hiçbir 
mfmi yok lkPn postataTdaki bu inti -
zamsıılıtm derlı al önüne geçümesl i
çin vııa,·ettPn alak.adarbra emirler 
verilıni1, fRk:ıt bir netice alınamamllj· 
tır. Bu fnLi:taınsızlı~uı sehelıleri a -
r:ıştırıl:ıca!< olursa şu netice çıkar: 

:\lu!j - Uitlis &ra~ı poc;t:ı.Jarı Bitlis 
posta ldart'"ince müteahıhidine Ihale 
edilmiş, Cal::ıt ekc;iltme üzerinde bir 
taktın icldiıılar ileri sftrüldüt'ü için 
nıüteııhh!d l'}t' başlayama.ınış, bo yüz

den tP'ahbürler b~göster~tlr. Hal
buki 1\lq po!>ta idaresince de ayni hal 

mncud Iken 1\fnş postalan muayyen 
gününde J'J'Ükeffel memurlar1a çık.a

nlmakta, l't1w;a ald postalar Loıe eel -
memektedir. 

Urtada şoförlük 

Sa,.ta 5 

C Yurddan Resimli Haberler =ı 

Maraş (Hususi) -C. H. Panısı 11 - sabla.rına bakıldı, büyük kurnitaya üç 
yön km;ub dün, mülhak kazalardan delege seçildi, başkanın, İlyönkurul i -
gelen delegelerle, belediye salonunda dııre heyetine, eski heyetin intihabı 
yıllık kongresini açtı. Mutad merasim- hakkındaki tekiili -kabul olundu ve 
dt>n ve Cümhuriyet müessisinin müba: kongre nihayetlendi. 
rek hatırasını tazimen ayakta üç daki-
ka sükut edildikten sonra merkez ve Büyük Kurultaya merkezden Ali Rı-
mülhakat delegelerinin, temsil ettikle- za Çuhadar, Andrin kazası delegele -
ri yerler namma, iki sene evvel serdet- rinden Abdu~lah Yağcı, Göksünden 

Urfa şoförlerine göre mem- miş oldukl.:ın dilekler bu defa da tek - Harndi Dereli seçildiler. Resimler par-
• • •• • rarlandı ve bunlara, yeni ihtiyaçlara ti ve vilayet erkanını bir arada göster· 

leketın en mahır şoforlerı a:d temenniler eklendi. Geçen yılın he mektedir. 

kendileridir Doğu sayiaviarı Erzincanda 
Urfadan yaz:lıyor: Denilebilir ki Ur· 

fa memleketin en mahir şoförlerinin 
bulundui;,ru bir memlekettir. Bu maba
r€t de Urfa ile kaza ve vilayetler ara • 
sındaki bozuk yollarda otomobil ve 
kamyon sürebilmekten ileri gelir. 

Urfa şoförleri Vana kadar, Urfadan 
Mersine, Diyarbakıra, Siverğe, Akçe -
kaleye, A~tebe, Sürüçe, Heveğe, Yay
lağa, Bireciğe, Kilis, Viranşehir ve Ma· 
r:ışa kadar yolcıı ta~ır. İçlerinde on se
kiz, yirmi sene şoförlük yapmış, Ana
dolu bozkırlarında otomobil ve kam • 
yon koştunnuş adamlar vardır. 

Urfalı şoförlerin bütün seyrüsefcr 
mmtakalannda yollar hakikaten çok 
hozuk ve yorucudur. 
Urfanın en düzgün ve arızasız yolu 

53 kilometrederı ibaret olan Akçekale 
yoludur. Bu yol çok muntazam bir şe
kilde yapılmıştır. 

Karamanda tutun ve 
sigara buhram 

Karaman (Hususi) - Uzun müd • 
df'!ttenberi halk sigara ve tütün buh -
ranından müştekidir. Bayilere göre 
bura inhisar memurluğu ambarında 
muhtelif sigara çeşidleri bulundur • 
maktan çekinrnekte imiş 

Hakikat şudur ki bugün Karamanda 
(En a1a), (Baframaden), '(6,5 IJjuk 
Halk), (beş buçukluk Köylü) sigara ne
vi!eri yoktur. Bu nevi sigaralam alışan 
hnlk bu yüzden sıkıntı çekmektedirler. 

Konyada bir bataklık tamamen 
kurutu'du 

Konya (Husuı::i) - Konyanın Aksa
ray kazası merkezinden geçerek gelişi 
güzel etrafa yay:lan ve civar köylü i -
çi':ı sıtma kayna~ı olan Uluırmak ba -
taklığının kurutulması için ırmağın 
mecrac;ındnn Tuz gölüne kadar ı O bin 
rnetreye ya'i{ın bir mesafede kanal a • 
çıtınış ve bu suretle bin hektarlık bir 
bataklık tamamen kurutulrnuştur. 

Saylavlar Er zincan istasyonunda 

Erzincan (Hususi) -Erzincan hat - tanenin bazı ihtiyaçlannı tesbıt ve not 
tmın açılma törenine iştirak etmiş o • eylemişierdir. 
lan Erzurum, Erzincan, Gümüşhane Resimd~ de görüleceği üzere ge • 
saylavları törenden iki gün evvel mem· len saylavlarımız şunlardır: 
leketimizi teşri! etmişler ve .şehre yir· Erzurum saylavlan: General Pertev 
mi beş kilometre mesafede bulunp.n Demirel, Zeki Soydemir, Fuad Sil • 
Girlcvik şelalesilc on be.ş kilometre u • men, Nafiz Dumlu, İsparta saylavı Ge· 
zakhktaki Nörkah bataklıklannın ku • neral Kemı:tl Ünal, Edirne saylavı: Ba· 
rutulmasmı gezrrıJşlerdir. Saylavlan • yan Doktor Fatma Mimik, Diyarbakır 
mız burada kaldıkları rnüddetce şehrin saylavı: Bayan Huriye Önin, Gümüş .. 
muhtelif semtlerini de dolaşmış ve hü- hane saylavlan: Hasan Fehmi Ataç, 
kurnet part: belediye ve halkevini ziya-
ret etmişlerdir. Şevket Erdoğan, Durak Sakarya, Edip 

Edirne saylavı. Doktor Fatma Mimik· Servet Tör, Erzincan saylavları: Ab • 
le Erz.inca:ı say!avı Hikmet Işık mem - dülbak Fırat, Aziz Samih İlter, Hik -
leltet hastanEos~ni ziyaret etmi!jler, has met Işık. 

Ceyhan Cümhuriyet ilk olculu 1 KarabUkte genç bir arnelenin 
tamir ettirildi kolu ve bacag1 kırıldi 

Ceyhan (Hususi) - On, on iki sene Karabük CHususi) - Demircilik fnbrl-
evvc vap, ıııian ve tamire muhtaç ol · kalan'lda bitmek üzere bulunan ko k 
du~u halde ma~lesef hiç bir suretle ta· ı fırınlan b~casmda çalışmakta olan işçi. 
m:r görmiyPn Cümhuriyet ilk okulu bi- Tevfik Bo:r.kurdoğlu Cem Bozkurd mü-, 
nası baştanbaşa tamir ettirilmiştir. Bi- vazem•sin! kaybederek 2S metre irti· 
nanın içi ve dışı kül rengi sabit bada - fa~aki bacadan içeri düşmüş ve de .. 
nı:ı ile badanalattmlmıs ve kınk cam - • rinlik boyunca sıralanmış bulunan is· 
lan ile binanın üzerinde kırık ve çürük kelelere çarpmak suretile yerdeki 
k~remitler de tamamen değişt~rilmiş - muhtelif demir inşaatı molozlanna da 
tir. çarparak sakatlanmıştır. Sol kol ve ba-

Pazar Ola Bey Diyor ki: Mektebın avlusu dar oldu~ndan bi· cağı kırıla., kaz3zedenin alnında da bir 
nanın gerek arka:;ındaki. gerek önün - bere açılmış bulunmaktadır. 

te"':' Balık bolluğu herkesi 
\>ı nd· ırdi Hasan Ber. 

... Evvelki gün, d~n her
kes evine palamut taşıdı. 

... Bugün öyle mi bilmi • 
yorum. 

Hasan Bey - Bugün de 
öyle. 

- Gazeteden mi okudun 
Hasan Bey? 

Hasan Bey - Hayır, ka
sabların yüzünden oıtunu
yor. 

deki boş nrsalar da sahiblerindf'n is . Ka7n<:~zedc fabrika tabibi doktor ope
timlak edilerek dört bir tarafı duvarla rntör Kemal Barenın tedavisile ölüm • 
çevrilerektir. Bir metre yüksekliğinde den kurtaıılmıştır. 
kaldınlaca·l{ olan bu avlu duvannın Ve bu vazife kurbanı genç kol ve ba· 
üzerine de dı::mir parmaklık yapıla - c:>ğının ataletinden ziyade kendisinden 
caktır. Mnddi yardım beklemekte olan memle-

ketteki annesi ile İstanbulda tahsilde 
Kültür i~yarımız Nedim bu işle bil· bulunan kardeşinin düçar kalacaklan 

hassa meşr.ııl olmaktadır. maddi buhranları düşünmektedir. 

Bursada grip salgtm 
Bursa (Hususi) - Şehrimizde grip 

hastalığı hemen salgın haline gelmek· 
tedir. Çarşı, pazar, hükılmet dairelerin
de bu derdde:ı. kurtulmuş kimse gör • 
rnek mümkün değildir. Mekteblerde de 
yarıya yakın talebe hastadır 

Murathda kalb sekıesinden 
bir adam öldü 

Çorlu (Hususi) - Çorlunun Süley
manlı köyünden olup Muradlıda ot\1· 
ran (70) yaşında Ramazan yolda dü .. 
şüp şektei kalbtcn ölmüştür. 



6 Sayfa .. 

ı Ke.r,ı~mda 

SES 
Tuvalet eşyası 

- Sessizlik iyi şey değildir! ram yoksa tramvatıa g1demlyeoek ae- -
• Derler. Benim bu hususta bir fikrim ğilim ya! 
yoktu. İyi şey değil diyenler ekseriyet Diyerek parayı bozmaya iebar et,. 
olduklan için onlara inanır, sesimi tim. 
~e:.rınayı sessiz durmaya tercih eder- Para borulmadı~ için aramızda: 

- Eksik verdin! 
Evvelki gün, terli terli kuranda kal- - Tamam verdim. Hesab bilmiyor-

ö.ıın. Bunun ooticesi sesim kısıldı. Bir- san öğren! 
kaç saat sonra da tamamile kesildi. Münakaşası da olmadı. Genç oldukça 
Hiç konuşanuyor, sesimi çı.karaınıyo - da güzel bir kııdmla, kondüktör arn
rum. smda bir mevkifte durmak mese.lesi yü 

Sessizliğin iyi mi, fena rm olduğunu zünden birR% sert bir konuşma olınuş
~ahsmıda tecrilbe etmek fırsatmı bul- tu. Kondüktör haksız, kadın haklı :fdi. 
muştum. Başka zaman da olsaydı, kondüktö _ · ,üzellik malzemelerinizden bir çoğu-, * re: nu kendiniz yapabilir veya kendi elinızle 

Dün evden çılmıam:ıştun. Evde gü - _ Sen sus, baksız.mı! yaphrabilirslniz. Terkiblnf bflmel: itlba-
nüm?z ~ok sakin ge~ Ben hi:metçi • Diye bağınroım. Fakd sesim çık _ rile bu. herhangi rastgele hazırını almak-
ye hıçbı~y i~"hı em•,. ver.m~~- tan daha iyidir. Üstelik daha da 1"dareıı·-

•• ~~- ~ • ~ • =..u..&u., ve madığı için b3ğırnmad.ı.m. Bu da fena 
bu yuz~en .hizmetçı hiçbır aksilik gö9- olmadı.. Tramvaydan indi-· zaman dir. . .. -
ıtennedi. Bır aralık kaynanarn yanıma arkamdan: grm Fazla tenn onUnu '8lan, serl.nletici 
ı;-elm:işti. Birşeyler öyleıneğe hazır - _ Züppe .. el kadm h .. .. _ 1osyon: 
lanmı.ş oldu~ belli idi. Bermutad ara- rnek iç" ,dgu:-~f ,.,~ oş gonın Bu losyon tamamen zararsızdır. Cilde 

d .. aka k m on an wu." a '.r'-"-.. ı. h1 b" B"lAk . mız a mun şa çı acaktı. Söze başla- .. .. .. _ . . ç ır zarar vermez. ı a is terlıyen yer-
dı. Bitkaç ima!ı eümle söyledi.. Ben Sozunun soylenmesıne mahal bırak- lere tatlı bir serinlik verir. Cildi kLıvvet-
ibu cfimlelcri siikfrtla karşılayınca, 0 - mamıştım. _ lendirir ve nemliliğinl giderır. (Tabii 
muz silkti, odadan dışan çıktı. Tramvay, Ala!köskune yaklaştığı yalnız boyun, ense. omuz gibi çok terli-
~ce misafirler geldiler. Konuştu - zaman an sahanlıga çıkmıştım. Vatrna- yen yerlere sürülecektir.) 

na: iar .. Kimisi saçmaladı, kimisi yüksek· Teinture de benjoin 70 gr. 
\en attı. Ben sessiz sessiz dinledim. - Burada durdur! Eau de Cologne 
Yüksekten atanların yüksekten attık- Diyecekfm. Diyemedim; kolunun ha- Essence de romarin 

350 gr. 
2() gr. 
20 gr. 
80 gr. 

larmı yüzlerine vunnadım.. Saçmalı _ reketine mani olunım endi<zes:ile de Essence de sauge 
yaniara sa·çzmladmız; demedim. Misa- ko1unu dürtemedim. Tranıvay Alay - Borax 
tfirler kalktılar. köşkünün önündeki mevkifte dunna : * 

- Rahatsız olmc.yın! dL Hatta park kapısında da durmadı. Ayni maksada yanyan, fazla olarak 
Diyerek beni odacbn Çl)karmad.Jl!.ar. Ancak Ayasafyada durdu. Ben de in - cildi yumuşathğı için pürüzlü der!Jilerln 

Onlan kaptyQ lutdar teşyi eden kanm, dim. Bu yüzden de, kondüktörün: daha çok fayda göreceği bir başka 1os-
kiöndüğil zaman: - Bir kişi için de burada durulur yon: 

- Mjsa:firler kapı önünde senin fev- mu? Eau de roses 100 gr. 
!ka1Ade nezak tinden bahsettiler: Vatrnanın: Acideborique 2 gr. 

Dedi. - Bey, kapısının önünde insin diye, Essence d'ambre 5 goutte.s * koskoca tramvayı durdur. Biz de bu M:cı 10 gr. 
Bugün snb~ Çlktım. C7ıvete katlamılım. Bu maddeler birer birer kanştırıla ka-
Birine çarparsam, birinin kaza ile Sözlerini söyleme1erine meydan ver- rışt!rıla eriUlmeli, şişeye koydu'kt.cm ~en-

ayağına ba.saraam: rn"-dim. ra da iyice çalkanmalıdır. 
- Affedenrinlz. Matbaay;f gelmi~im. Telefon çalın - * 
Diyemiyeoekirn için çok dikkatli yü- dı. Telefonu açan arkadaşım: Cilde gE-nçlik, tazclik, canlılık veren 

:rüyordum. Bu sayede ne ben kimseye: -Seni isth·orlar! tatlı kokulu bir su: 
- Affeöersiniz! DedL Telefonda konuşmam imkan- Esscnce d"ecorces d'orange 50 gr. 
Dedim; ne dE bana: sızdı. EssC'nce d"ecorces de citron 20 gr. 
- Gözün kl5r mü be adam? - Ydk dETSin! Essence de bergamote 20 gr 
-Ağzını açacağına biraz da gözünü Arkada ım: Essence de gcranium-rosat 6 gr. 

aç! - Yt>k! Essence de ncroli 2 gr. 
Diyenler oldu. Dedi ve telefonu kapadı. Bu da 1y:f Eau de fieurs d'oranger 2fi0 gr. 
Gidece~irn yerl tnımvayda kondük • oldu. Kimbilir: belki can sıkıcı bir ha· Eau de roses 100 gr. 

töre söyliyemlyeceğim için, yanıma ber alabı1irdim. Belki de ·azılanm • ~ Alcool iı 750 ı litre 
bozult para almı.ştun. K.ondüktöre, ye- daa birinin bir kelime~ine alınmış bir Heps:ni bir ara a katar, bir ;ıy bekle 
di buçuğu verdim .• Gittiği yere kadar, insan a~zına geleni söyler. beni sinir - tirsiniz. Mükemmel bir tuvalet ~ıytıouz 
mAnasına gf'len bir el işareti yaptım. lcndirebilircli. olur. 
Bu yiizden de ne o bana: * 

- Biz sa:r:r-s!- mıyız, para bozama- Bütün bunla!"ı düşünüyorum da ken-
yız! di kendime; 

Dedi, ne de ben onu: -Sessizlik hiç de fena birşey değil-
- Bozacaksın efendim, bozuk pa - m•~! diyorum. İSI\IET IIUJ .. ÜSf 

bi iyor mu idi • z art 
Putlu ve ayh sembol 

Hristiyan
lıktan 3 bin sene 
önce hrıstiyanlar 

putlannı, .mfuılü -
manlar da ay an • 
nı kabul ctmede!l 
evvel, bu mukad -
des işaret Mısırlı • 
lann dini sembolü idi. 

Kör bir harita mütehassıs1 
Fransız kontu -=~~m.. 

Blaise Francoi5 b;r 
muharebede iki 
gözünü birdPıı kay 
betti. Fakat ısmi 

istihkam. harit.: -
cılık ve astrono~i 
mütehassısı olarak 
tarihe geçti. 

* Pttdranızın çabucak çıkmama-:ı için 
yaptıracagı~ız ilaç: 

Pudra, yüzünüzde bile, binbır itinanı 

za rajimen, ne kadar güç duruyl•r d('~il 

mi? Ya hele bir akşam tuvaleti givdiJr
ntz vakit cmuzlarınıza, bovnunuza. kol
larımza sürünce adE'ta sünülm~ıie uç
ması bir olur. İşte bu tertib, müstesna 
secelerde pudranızı dekoltcnizin r.rı'k bı

raktığı her yerinize iyice içireb lmcnız 
içindir. 

J.ait d'rur.nndcs ameres 100 gr. 
Eau de roces 100 gr. 
Teinturf> d<' bcnjoin ı gr. 
Cilcinize iyice sürer. yaydıktan sonra 

Jmdralanır;:ınız. Pudranın fazla:sını - ·ü
?.:inüze yaptığınız gibi - yumusak !üylü 
bir fırça :ıe alırsınız. 

Ayni şeyde şu losyonu da ku;l~nabilir-
siniz. . 

F.au distillee 
Acidebor:que 
Eau de ı·oses 
Glycerine 
Bu, daha hafiftir. ·Yağlı 

ründen daha iyi gelir. 

50 gr. 
5 gr. 

50 gr 
3 gr. 

cildiere öbü. 

Ark daşmm baş1m koparan katirn 
cezaya ehryeti ol d ul an Şlld 

Define aramağa giderken arkadaşını öldürerek başını 
vücudünden ayıran Osman cezai takibatta n kurtuldu 

Bir müddet evvel Bakırköye tAbi A-j . ~~akeme, diğer bazı şahidierin eeJ. 
vas köyü civannda çok feci, feci oldu- bı ıçın, başka bir güne bırakılmıştır. 

~u kadar d~ gari~ bir_ cin~yet işlenmiş- Fabrikadan kumaş çalanlar 
t1. Cinayetin faili Hüseyın oğlu Os • • . • 
m•m, Avas köyü yakınlannda birlı1cte teVkif ed1ld1Jer 
dcfine aramağa çıktıklan Mehmed is- Karamürsel mensucat fabrikasır dan 
~inde~ arkadaşının başını ~ıçak1a 4 top kumaş çalan Hasan Koytak. lJÜ."' 
govdesınde:rt ayırnuş, sonra kesık ba .. seyin Jssız, Mustafa Güneş, Hasar Gül 
şı koliuğunun altına alarak saatlerce ve İbrahim dün Adliyeye teslim ıdil'" 
yellarda dolaşmış ve: mişlerdir. 

c- Bu adam. benim peygamberim - Suçlular, Müddeiumumilikte yapılan 
di. Onu, niçin öldürdüm?» diye bağır- sorgulan sırasında, kendilerinin fab "' 
mıştı. rika içerisine girınediklerini, aldıkla1'1 

. kumaşlann, başkası tarafından sokağa 
Yakal~n~rak Adliyeye teslim edılen atılmış olduğunu, iddia etmiştir. 

suçlu. hakım h~zurunda y~pı:an sor - Suçlulardan İbrahimden maadası, ı 
gusunda, maktul Me?medı bır pey : nci sorgu hakimi Muhiddinin kararil# 
gamber olarak tanıdıgını, onun kendı· teYkif edilmişlerdir 
s;ne define bulacağını vadettiğini, fa- • • • . 
kat bir hayH parasını bu uğuroa har - Bır tht1las suçlusu sorgu 
canmak ü:zere Mehmede verdiği hal- hAkimliğine verildi 
de, bir türiii defineye kavuşamadığıru Alt b" d" .. li "h T .•. ·dı. 
anlatmıştır. diasil:, ~~,;'k~f ı :~~en r;~n~a~ı e~~~ .. 

Sorgu hakim li ği ncı: ı:.akkı~~a ilk .. tah hanesi memurlarından Şadi, 7 nci sor
kikat açılan suclu, gorulen luzum uze- gu hakimliğine verilerek, hakkında j~ 
rine Tıbbı Adlive ve oradan da Bakır- tahkikat açılmıştır. 
köv emraZl akliye hastanesine kaldı - _....:....._.::..._ _____ _ 
n1arak müşahede altına alınmıştı. PolfB(fJ: 

Uzun müddet devam eden mtişahede 
sırasında suçlu daima bezeyanlarda 
bnlunmu~ ve kendisine yapılan ruhi 
tesirler neticesinde, akli müvazenesini 
kavbettiği anlaşılmıştır. 

Ha~tane tarafınd<ın .Müddeiumumi • 
life ırönderilen anorrla bu vaziyet an
latıl<ır:~ k. Ocrrnanın ehliyeti ceza i yesi 
o]madıiTı bildirilmi~r. 

Bu Sltr~tıP c"zai talr;b:ıttan kurtıılan 
katil. iyilı:-•dnr-evP ~~nar h::ıstanede te
davi aıt,nd<' h1ılundurulacaktır. 

Bir adamın tren a'tında kolu kesildi 
Samatyadan tren yolunu takibell 

Yenikapıya gitmekte olan ŞehremiJliıl-'" 
de Melekhatmı malıaılesinde oturall 
Salahaddin, Davudpaşa köprüsüne gel-' 
diği sırada, Sirkeci ellietinden süratle 
ye!mekte olan trenden kaçmak istedi" 
ği sırada düşmü.ş, ve bir kolu vagonlfl" 
nn alunda kalarak kesilmiştir. 

Yaral• ber:ıyi tedavi Gümüşsuyıl 
hastanesine kaldırılmış, tahkikata bDŞi' 
la nmıştır. 

Arn?vndköy ciravetinin 
muhakemesine devam edildi 

Sabıkalı iki hırsız yakalandı 
Hasköyde Arahacılar sokağında o " 

turan Hentotun, evde bulunmadığı btt' 
Dir müddd evvel Amavudköyünde sırada kapısının kilidi kınlmak sureti" 

A'•ı:ızma volunda. kahw•ci Mehmedi ta· le içeri girilmiş ve sandığında bulunatı 
b;lnca ile öldüren ı.az Mustafanın mu- baz1 eşyalarile birlikte bir miktar pB" 
ha',emc~ine A~ırcezada. dün devam e- :msı çalınmıştır. 
di1mistir. Hadisenin sebebi Mustafanın Vak'adnn haberdar edilen zabıta ts'" 
E'cni isminde bir kızla nişanlı olması ranndan yap!lnn tahkikat neticesi~ 
V"" maktül Mehmedin ise, bu kızla gö- Nisim Levi ve Aram isminde iki 
rüc-mes"ne mürnanaat etmesiydi. ~va ile biı-lik~e yakalarunışlardır. 0 Z:ıbıtaya verdiqi ifadesinde maktel· Bir kadının öiDmD şüpheli görOld 
d .. bulunan ~apka ile kundura1ann ka- Lalelide tramvay caddesinde :NI~: 
ti1 Mustnf:ıyg aid oldui!unu söy'liyen fanm apartımanında oturan İfakat, 
sahidlerd€n Koco, mahkemede ise: labanağa mahallesinde Ahmedfail{ _;:: 

k il k d 1 ka ğın da 2 7 numara h evin merdiveıı; 
- Ben. bu şan 8 e un urn ann rini çıkarken birdenbire düşu··p ölJllıır 

5uc1uvn aH ohıo olmadığını bilmiyo -
rum. Evve1ce bövle birsey de söyledi- tUr. . ·B" 
ğ"mi hahr!amıyorum. demiştir. Belediye tarafından yapılan rr.ı:ua)~ 

nesinde ölüm şekli şüpheli görulet tl 
Bunun üzerine. mahkeme poliste cesed Morga kaldınlmıştır. TahkilC9 

zaptı imzal•yan mrmurların eelbedile • 
rck methkemede Koco ile muvacehe e- başlanmıştır. d• 
di1melerine karar vermiştir. Bir hırsez baker çalerken yakalan tt 

Tophane'le Rıhtım caddesinde li~ 
Diin, muvacehe yapılmış. zabıta me- zın kahvesind~ yatıp kalkan, s?b.1_....t1l 

murlanndan İsmail, zabıtta bulunan o~man Nuri, evvelki akşam Beşıkw;o~ 
mallımatm doğru olduğunu, Naci ise, Yıldız caddesinde Halil aparttmanı _ıd 
zabıt tanıim edUdiği sırada hazır bu - açık bulun·m kapısmdan girerek zerı;. 
lunmarlığını sö:vlemişHr. katta kapıcı Ramazana aid bakır ve 

Fcı.kat, şalıid Koço, mahkemede i1eri ire çalarkf'n suç üstü yakalanınıştıı'~ ~ 
sürdüaü ikinci iddiasında ısrar etmiş- Suçlu hakkında takibata başlnn:rııı; 
tir. tır. -;/ 

Bir imzas1z 
Mehtub meselesi .. 

bun sıraladığı ithamlar da yav~ 
yavaş bende bir üzüntü uyandırma· 
ğa başlad.L 

sacaksrz·ın rnaskaralıklar1: Küçük aşczlar 

Bir erkek okuyucwnun yolladığı 
mektubun bazı klsımlannı hülasa e
deceğım. Diyor ki: 

- Bir gün altında cBir dosb im
ıasını taşıyan bir mcktub aldım. İlk 
satırları merak uyandırdı, istemeye 
istemeye okudum, kanının bana iha
net etmekte olduğunu söylüyordu. 
Yırtıp attım. Bir hafta geçmeden i · 
kincisi, üçüncüsü, dördüncüsü gelr 
di. Hala da gelmekte devam ediyor. 
Karıma birşey söylemedim. Fakat 

mektubda karJmın evden çıkıp eve 
girişine, gittiği yerlere, konuştuğu 
anelere aid o kadar tafsilat var, ve 
bu 1afsiHit benim de bildiğim haki • 
katıere o kadar uyuyor ki, mektu ,. 

Bu gidişle puslayı elden kaçıra· 
cağım, ne yapayım!» 

Okuyucuma şunlan söyliyeceğim: 
- İlk işiniz tabli inanmamakta 

devanı etmek, ikinci işiniz ise inan .. 
madığın.zı ehe.mmiyetle kaydederek 
vak'ayı kanmza söylem.ektir. 

Bu, bir düşmanlık es.ma ı. Ya ka· 
nnızı, ya sizi çekemiyen birisinin e
seridir. Kafa kafaya vererek en çok 
konuştuğunuz kirru;eleDin ikarakte!'" 
lerini gözden geçirecek, sonra me -
seleyi polise haber vereceksiniz. 

Sonunou vazifeniz de, artık bu 
mektublan okumağa lüzmn görmi· 
yerek geldikleri dakikada yırtıp at-
maktan ibarettir. TEYZE 

• 
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SON POSTA 

me te 
yada yepyeni dört 
• • Lider mektebleri 

Bu mekteblerde memleketin dört bucağından gelen seçkin talebeler 
i erde bunlarin en kabiliyeliileri lider olacaklardir okuyacak, 

CMESELELER=:J 
İstanbulda balıktan 

geçilmiyor, fakat halk 
gene balık yi yemiyor! 

l~~onal sosyalizm rejimi; genç lider
"'UU. yarının Führerlerini yetiştirmek 
~adUe Almanyanın dört köşesinde 
~Ust şekilde dört mekteb kuruyor. Bu 
. ktebler Pomeraniada CroessinsPl şch· 
~de, Eüelde (Belçika hududuna 10 ki· 
~tllt!tre ınE'safede) Vogelsan.g şehrinde, 
~ <lVi.erada Sonthooen şehrinde, Şarkt 
l"U~Yada Marienburg şehrindedir. 

te~'ltnşu memleketler bu ~eçişi . ask~d 
~blere atfediyorlar. Nazı partısı ıse 
~ • o.l Alınanyanın halk taksimatile izah 
dı,·or ,... .k"" · • b' b' tin J • .ı.1ıe..--nleketin dört oşesın.ın. ır_ ı-

t den çok farklı olduğunu ve bır gun 
;arcyi ele alacaklann ülkenin şımal ce
~b. §ark, garb her yanını ve her tara· 
d.i~~a. Y~~yan halkı tanunaları lazım gel-
~nı söy:iüyor. 

Alman gençleri 

minci asırda tekrar canlandığı fikri:ıi 
veren bu şid-det var. Bayraklada don:m
mıs bir avlunun ortasındaki hevuzoan 

:ı; 

ıki taştan kartal uzakları seyrediyor. 
Bunlar ae<iba imparator Barbarossan:n 
kartallannı mı temsil ediyor? İlk Jcr
rnen haşmetinin ana vatana döt'lü!f.inün 
tir sembolü mü? Yoksa daha uzaklara 
havalnnmay1 mı tahayyül ediyorlar? 

Beton tav~nı muazzam sütunlara daya
nan geniş yemekhanenin pencerE'leri or
manların çevrelediği araziye ve göll<-'r 
şeridine bakıyor. Bunun üstü, içinde sı
rasına göre konser ve temsll de verileb\
lecek büyük bir okuma salonu. Talebe; 
umumi koridordan yalnız bir perde ıle 

ayrılmış, bücremsi odalarda, çifter çifter 
yatıp kalkacak. Çünkü: Burası bır hayır 
cE'Vİıt değil, içinde pek te rahatlık bulun. 
nuyan bir yatı mektebidir. Bütiin muhi
tile adeta bir orta çağ manastırıdır. Yas
sı, süssüz, bir örnek mekteb binalarınm 
ortasında yükselen dört köşe kuie bu 
yerlerdeki ruhun ifadesidir. 

Her kışın kapısında tazelenen mahru
kat derdi gibi. bu mevsimde dt-: günün ı 
meselesi olan bir balık hiklyesı vardır. 
İc:tanbul denizin kuşaıtılı bir §ehirdJr. 
Bo~aziçi en nadide, en çeşidli balıkiann 
teşhır olundu~u bir vitrine benzer: en 
bol, en lezzetli balıkların vatanı suları· 
mızdır. Buna mukabilİstanbul daima ta· 
ze: ve ucuz balığın hasretini çeker. Çok 
defa taze ve ucuzunun de~il. hızzat ken
disinin de kıtlığına uğradığı vakidlr. 

Birkaç gilndenberi. Karadenizde §id
detli fırtına ve so~klardan dolayı Bo
ğıızdnn limnnımıza doğru bir balık akını 
başlamış bulunmaktadır. Adeta balıklar 
İstanbulu ıstila etmiş olduğu halde fial
lan gene eskisi gibidir. HattA bu bolluk 
yüzünden bir kısmı tekrar geldikleri ye
re ıade ,cd:lmekte, yani denize dökül
nıektedirler. 

İstanbullu ötedenberi balığa hasrettir. 
İstanbulda doya doya veyahud sizi cezbe
decek bir fiata balık yemek mümkün de
ğildir. Zira size türlü esbab zikrederek. 
bundan aşağı fiatm kurtarmadığını söy
liyP.ceklerdir. 

Bir çok sahilZeT balık dolu ıandallarla 
kaplı 

~~rtl ıdaresi, tam rnanasile güvenebl
~tt· gi genç l~rleri; nasyonal sosyaliz
~- tktidnn ele almadan önce kereale 
'% ~ bulunanlar arasından seçmek iste
h d·ğı anlaşılıyor. Bütün cmnıy~ti.nı da· 
~ gençlere bağlamış. onlan tamamile 
~di :Prensiplerine uygun ve kendisinin 
t~ı~a~ele ettiği her türlü tesirden uzak 
lşlitırınekie son derece titiz davranıyor. 

"adJ.te cAdelf Hitler mekteblerh bu mak
~ kurulmakta... Bu mekteblerde 
le k_leketin dört bucağın<fan gelPn en 
bı lı.n. talebeler okuyacak. ve ileride 
!at n arın en kabiliyetlileri lider olaca!r· 
~ llu.gün idareyi ellerinde tutanlar ö
leb iktıdarsızlık, rejime hiyanet gibi 
~ ebıerle birer birer eksildikçe yerleıi· 
~1 tıasronaı sosyalizmin bu dört c lman 
~1• nden yemşenler tutacak. v~ yarın 
tekı:nYall)n hakim sınıfını teşltiJ ede-

istikbal erasındaki bu ba~ kuvvetlen
dirmek içJn eskiden cTotonik nıerkezit 
olan Marienburgda kurulmaktadır. 

·vogelsang'daki mektebe 1934 te baş
lanmıştı, 1943 te bitmiş olacak ve o va
kit senede 1080 talebe alacak. }"'akat in
saat o kadar hızla ilerliyor ki tesısatın 

eahn şimdiden yarısı bitmiş gibi... Geçen 
yıl 500 de mezun çıkardı. 

Yarının genç liderleri burada dört 
mektcb yılının ikincisini geçirecE>klerdır. 
(Birinci yıl Croessinsel'o'e, üçüncü yıl 

Sothoven'de, dördüncüsü de Marien
hurg'da geçecektir.) 

Köprü üstünde, nhtım boylannda sıra 
sıra dizilerek. balıkların adeta kendile
rile istihza ettiğini, sandalların birbirine 
çarparak bunları toplamağa çalıştı~mı 

gören İstanbullu için balığın nPden dola
yı ateş pahasına olduğu daima çözülmez 
bir muamma olarak kalmı~ır. 

riair. Uskwnru ile istavrid ise, İstanbulu 
kendilerine hasret çektirmiyecek kadar 
gönülleri gani iki çeşid balıktırlar. Her 
zaman mebzulen tutulurlar. 

r, 
ll u 
~ rıasyonal sosyalizm kalelerınin ku-
~·r sı fikri şuradan çıkmış bulunuyor. 
~ i11n Hitler; ellerine partinin mu~ ad
llleatı teslim edilebilecek ve tam nıana
~~ RUvenilecek genç liderlerin yoklu
~ an cndi§e izhar eder. cİşçi cenhe.5h 

doktor Robert Ley, rejimin gPleceği 
~rı~llkası olan bu hayati meselenin üs
llttı e bir hayli kafa yorar ve sonunda 
'silr~re böyle bir mektob tesisi fıkrini 

~!\~ikrin tohumunu eken hiç ~phe 
~b 1 ~azı filozofu doktor Allred Ro
)'aıı1 ergdir. Bu adam bugün Şarki Prus· 
\>ll/\ b~lunduğu ve vaktile cTotonik şö
~ne erı:ı. nin en ateşli mücadelelerine 
~/ 0lınuş olan Baltık sahillerinde doA

•ur. Mekteblerden biri de maı.i ile 

So11 ... 
rostnnın crlebi romanı: 2 

a 
~ Dunku kısmın hüUisası 

Eifel,ın akak, serin, dik teplE>ri ara
smda ufacık Urf nehri akar. Bunlar şim· 
di bir sedle, uzunlu~u meyıilleri bul~n 

ctar ':>ir gol şeridi haline kıonulmuş Coğu 
kayalann ıçinde kurulmuş mekteb bina
ı.ırı: tE'peleroen birinin bütün yaroacını 
kaplıyacak. Eski ormanm yerinde yeni 
bir orman yükseltiliyor. Gölün bırinın 

yanı başında bir yüzme yeri ve (!eni~ bir 
:imnazyom yapılmakta. Tepenin üstünde 
bir tayyare istasyonu yapılacak. Kolejli
lcrle. inşaatçılann barınması için o ya
kınlarda bir de köy kurulacak. 

"Sütün bunların tesisinde kullanılan 

bam madde bile yarınki genç liderlerin 
zihinlerinde cebedi Almanya. fikrini bir 
kat daha derinleştirmeyi d'ilşünerek se
çilmiş. Eifel'in ormanı, taşı. ardtl\'azı bir
leşip ortaya hakı'katen topraktan yapıl

ma bir şehir yaratmış. Topraktan, her 
Almanın k~ndini ebediyen ve ayr:lma7 
şekilde bir parçası saydı~ o güzel Alman 
toprağında n ... 

Her yerde orta çağ Almanyasının yır-

Yazan: Halid Fahri Ozanıcoy 
- Sıcaktan dün gece iyi uyuyamtım!ş

tıM .. belki ondan, Naciye! 
Karısı, bu sefer hiddetini .gizliyemedi: 

Mekt.ebc, partiye müracaat edenlerden 
veya p&rti tarafından seçilenlerden bir 
tn kı m mP-cburi deneme geçidierinde mu
vaffak olanlar girebilir. Bu geçid!ern 
helki de en sıkıcısı aileden aynlmakt·r. 
Ço~u evli bulunan, yahud tahsil sırasın· 
da evlenecek olan bu yirmi beş yaşındaki 
delikanlılar tam dört sene evlerinden u
zakta kalmnya mecburdurlar. Yalnız bü
yük bayramlarda serbesttirler. Bu tatil 
müddetinin hepsi senede iki ayı ge~mez. 
Bu müoddet içinde gerek kendilerinin, 
gerek kendileri yokken ailelerinin ihti
ya~lanna ~·etecek kadar aylık alırlar. 

D:ğer taraftan mütemadi bir kuvvet 
ve cesaret iıntihanına tabi tutulurlar. 
Mesela: Her talebe daha ilk uçuşunda 

tayyareden paraşfitle atlamak. yüzmE' 
bilsin bilmesin otuz aya.k yükseklikten 
suya dalmak meaburiyetindedir. Talebe
nın tam bir sporcu gibi yetişmesini! bü-
yük bir ehr:mmiyet verilmektedir. Yüz
me, ısknm, ata binme, ski, dağa t1rman
ma vesaire ... her tiirHi fizik faaliyetlere 
iştirak etmeleri, şoförlük. pilotluk öğren
meleri ~arttır. 

( D"'a"" 10 uncu sayfada) 

stz gibi l;elimeler fısıldayarak ytirüdi.ik 
ve onlardan bahçe kapılarının önünde 
ayrıldım. Ayrılırken hasta tam bir ı;:ı

ınimiyetle ve kadın sun'i bir ne?:aketle 
bana teşekkür etti. 

İşte Namık Bey ailesile tanışınam bu 
suretle oldu. 

II 

~~&.nın kahramanı kalabalık blr anenın 
~ll dtır. Gürültüden hiç boşlanmaz. itnl· 
~ otu teıeu henüz bir sene olmuştur. Ada· 
\l-.ı11 tınaktadır. Köşk kalabalıktır ve sa
~t~J'clınlı~nd:ın gece yanıanna kadar 

lıt: Patırtı Pkslk olmuyor. 
~1! aabab Aşıklar yolunda bir genç kızın: 
~~ du lt oş, baba ın fenalnştılıı diye b~ırdı
b a~a{UYor, yerinden fırlıyor. Bu sırada 
~ tacı 1 ÇaıniıkLan genç blr erkek Ue güzel 
"'ttı:ı-or~ Çıku:::-ak sesin geldiltl tarafa doıtru 

- Uykusuzluğu bahane etme... Sana 
bin defa söylüyorum, Namık, sen yam
mızda iken evaen bu kadar uzaklaşınıya
lım diye ... Sakat adamsın ... Fakat aııJI\
mıyorsun ki... 

\' at. 
~ ()lun 

İktısad ve tasarruf haftasındayız. Her 
tarafa afişler yapışmııı: c Vatandas balık 
y~.. beynin, kemiklerin sa~lam olur.-. 
Amenna. bu binbir meziyetli mahluku, 
tavsiyeye uyarak yiyelim. Yiyelim am
ma. tazesin! ve ucuzunu neredeı bula
lır.ı? 

fstnnbulun balık hficumuna u~adıgı 
su günlerde kula~ımızı halka vererek bu 
mesele üzerinde durma~ faydalı bulduk. 

Balık en lüzumlu ve en kuvvetlı gıda
lardan birıdir. Ucuz olduğu zaman ise bir 
kısım vatandaşların yegane gıdasını te~
kil eder. Bütün bunlara rağmen İstanbul
da ucuz ve taze balık bulunmaz. Niçin?. 
Üşenmezseniz beraberce bu niçlne ce

vab arıyalım. 
Bugün tesbit ettiğimiz. halkın en çok 

aldıı!ı balıkların fiatı şöyledir: 

Torik: 35-40 kuruş. 
Uskumru: 35 kuruş. 
!stavr!d: 15-20 kunl§. 
Diğer balıkların fia~lan ftzerinde dur

muyoruz. Zira nisbi ucuzlukları itibarıle 
halkın tercih ettikleri bunlardır. 

Torik sularımızın en sadık bir misafi-

denlerile bile!). muhakkak, kendi tAbiri 
üzere ahiret kardeşi olacaktır. Bu it!yad 
on.ia, yirmi beş yıl bir yastıkta kocadığı 
merhum kocabı zamanında, lt'atihteki 
mahalle hayatından yadigAr kalmı~tır ve 
senelerdir bizim yanımızda da bu huyun
dan vazgeçememiştir. Bazı hanımlar ha
lamın l.ıu gökten inme zoraki dostlu~n
dan tabii bir görüşle hoşlansalar bile be
nim de tanıdığım diğer bir kısmı onun 
bu haline eminim ki için için gülerler, 
fakat halamın içinden taşan ~ adE'ta 
kendisince bir mani haline gelmiş olan 
bu samimiyeti karşısında. gene çok geç
nıeden onu bizim kadar, bizim evdekiler 
kadar severler. Nasıl ki ben de, ailem~

zin en münzevi ruhlusu, ben de halanıa 
düşkünümdür. Bu saf ve içi temiz kadın 
her zaman kalbirnde sıcak bir yer tut
muştur. Bunun içindir ki, onun fazJa ge
vezeli~in1, çaçaronluğunu, hattA hi7tl.et· 
çi:ere kızdığı zaman ba~np çağırmasını 
bile ekseriya hoş görürüm. 

Bu üç nevi balık fizerinde konuşalım: 
lstanbullunun bunları yukarıdaki fiata 
yemesi cidden şaşılacak bir şeydir. 
Bız bu merakımızın tatmimini dün ba

lıkhaneden istedik. Balıkhane müdü9 lü-
ğünden salahiyettar bir zat §U izahatı 

verdi: 
c- Bu aralık en ziyade torik nıcbzuJ

dür. Çifti 23 ile 40 kuruş arasıncıa verildi. 
İtalyanlar, Bulgarlar ve Yunanlılar aldı
lar. '9u meyanda iki gün devam Pde:ı ,ll!· 

kumru ve ıstavrid mebzulluğu da kayda 
değer. Uskumru 18 ile 40, istavrid fiatlan 
ise 5 ile 10 kuruş arasında tehalü'! etti. 
Balıkların denize döküldüğü rivayeti a
sılsızdır. Zira alıcı vardır. Çok çıksa on
la!"a verece~iz. Bugün ancak 400 çift to
rik tutulabildi. Çünkü hava gayri müsa
iddır. On beş gün zarfında 20 ıie eBi bin 
çift arasında torik geliyordu. Buna İtal
yan, Yunan ve Bulgarlar talib olduklan 
için ihraç ediliyordu. Bunlara rağmen 

İstanbulda balık fiatları yüksek addedi· 
lemez.• 

- İstanbulun günlük balık ıhtiyacı ne 
kaıiardır!. 

c- Torik için azami 2000 çift. Ufak b:ı
hklar vasatı olara)t 10, 15 bin kilo ara

(Dev.uaı ll uncu sayfada) 

ma habamdan çekindiği için hep onun 
•uyuna göre gider. Zaten ben de haln
mm Namık Beyleri tanıdığını sofrada 
:Sğrcnmedim ki ... 

Yemek zamanı kö§ke girerken, hB.larnı. 
bahçede oyunlarını ve gürültülerini bı

takmak lstemiyen çocukları azarlarken 
'uldum. Kim bilir çehrem ne müteessir 
oir manzara almış! Halarn o sinırli ha
..ınde bile benim bu teessürümü s~zdi: 

-Ne o? ... Rahatsız mısın?- Y<.ıksa gü. 
neş mi -çarptı sana oğlum! 

Dedi. 
- Yool Hayır. 
Diye cevab verdim. 
- Ne bileyim!.. Kaşların çatık ... Ad"

tA başın li~ıyormuş gibi ... 
- Orası öyle .. demin Aşıklar Yolunda 

~ir adam fenalık geçirdi. Ben de bunu 
görünce ... 

- A .. sakın şu aşağıki köşktekı Namılt 
Bey olmasın? Hani etiice canlı ca, asl1Ul
lar gibi bir de karısı var. 

~ <1 bir kenannda boğulncıık:mış gibi 
~lll aı.erın nefes ıüıın, 45 y~Iannda bir a
\a a~1nı sedr'e daynmış yatıyor. Hepsi 
~ ~tı,. n baFına toplanıyorlnr. Kolanya 
):ı:Ul<lır Otlar. Adam sar'nlıdır. Kadın sol;uk
'b.~ t:'"veİ ~l!nmnıor Ismindeki gence: ııİkl 
"'lll~'• <1J.blr otomobil kazasında b:ı~ını çnrp-
lta_, Yor. 

'lll'J 
a 8enç pek teklifsiz görünilyorlar. 

<nonıan devam ediyor) 

~ ~tı d"·.. MNW 

~ r ba.:.ru§tince ile bir ona, bir deJikanlıya, 
~tli gınlık geçiren adama bakıyordum. 

~~~~rı:.daın biraz kendine geln,işti ve 
d,'· ~ 1 açıp karısına gülümsüy"ı' g;bi 
"~~ldı: llra hafif. yorgun. bir sesle mml-

Bu anda, bir hıçkınk işittim. Döniip 
baktım: Hastanın kızı, iki adım öted~. 
iki elini gözlerine kapamış. san huk'eli 
saçlan sarsıla sarsıla ağ'lıyordu. Srmra 
ynkuş yukarı ko~mağa başladı. Fakat hıç
kırığını ihtimal yalnız ben işitmiş, ağlt!.
dığını yalnız ben gönnüştüm. Anası, an
cak, tozlu yolda koşuşan ayak SP.o:ılc.rile 
başını çevirdi ve kızın uzaktaştığını gör
ctü. 

- SühE'yla .. dur! .. Ne telaş ediyorcrun? .. 
Bız de köşkc gideceğiz. 

Süheyla cevab vermedi ve yokuşun 

yukansında kayboldu. Biz, iki delikanlı, 
hastanın koluna girdik ve artık hiçbir 
şey dE'meden, kolundaki gri keten ~:ı.nta
yı sallıya sallıya yola koyulan ol,€7ı.ın ,~ 

güzel kadının peşine takıldık. Köşkleri 
Haskalfa sokağının başında imiş. Oraya 
kadar, sadece. tektük ve eksensi mana-

Mrğer Jlamık Beyin ailesile Şadan ha
lam benden evvel tanışmış, oızimk••eri 

de tzınıştırmı~ ta benim haberim bile 
yokmuş! Fakat ben de tuhafım, ne diye 
şaşıyorum buna? Hiç Şadan halam, bir 
mı:ıhallede, fazla değil, üç gün i~in bir 
~atı altına gırsin de bütün mahalle ha
nımlarile ne yapıp yapıp canciğPr kar
de~ olmasın kabil midir? Kimisi iJP ''3· 

purda, yolda, çayırda ahbablık peycia e
der, kimisinin kapı önünde aynıyan ço
cuklarını okşamakla işe başilar, kimisi 
ile .. Bir gün evvel fena et yolladın':. d:ye 
çatmak için hizmetçinin peşisıra gitt=~i 

kasabda veya bunun gibi bir sebeNc bak
kıılda tanışır, hiçbir çare bularnazsa köşk
lerin kapılarını çalar, cBizim tekir kedı 
siz•n bahçeye mi kaçtı?ıt b::ıhanesiie hiz
n~etçileri ıstintaktan başbynrak söru u
zatır ve bahçenin. yahud evin dört buoa
~ını aleme aralırken de nasıl olsa içeri
deki bayanlardan birisile karşıla~ağa 

fırsat bulur, mesele de zaten odur. Bir 
Jrere bir kadınla iki lakırdı etti mi, artık 
merakını gidermiş ve kafasının i~indeki 
sayısız tandıklar silsilesine filan veya 
falnn hanımı da ilave etmiştir. Artık on
dan ötesi çorap söküğü gibi gidecek ve 
yeni tanıştığı ailelerin ziyaretlence ge
len diğer haruml.arla da (hattA en moıı-

t~ıe Namık Beyin karısı NaC'lye ha
nıma da. benden evvel o tanııımış. hatt! 
annerne hasta adamca~ızın acrkh halın

den bahsetmiş te nasılsa ben bu hikaye
de hazır bulunmamışım. Esasen evdP. dai
ma odnma çekildi~m ve herkes gib~ ha
lamla da ancak bizim kalabalık aile sof
ramızda yüzyüze geldiğim cihttle onun 
hikuyelerini dinlemekten ekseriya mah
rum kalırım! Sofrada ise babam yalıı.z 
tatlı şeyler aniatılmasını ister, öyle has
talık gibi, ölüm gibi ve bilhassa halamın 
ayrıca bir merakını teşkil eden bıiyü ve 
peri efsaneleri gibi bahislerin açıL--nasına 
hiç tahammül edemez. Herkese icabmda 
kafa tutan halamsa, neden bilmem, dai-

-Evet.. zevcinin ismi Namık BP.yrniş! 
- · Hakkın var, oğlum .. çok içler acısı .. 

ilk gördüğüm giın annene de söyiedim:H. 
Bu konu~madan sonra içeriye gird:.k. 

Sofrada annem beklemekten titizlC'nıyo:, 
babam da c Nerede kaldınız yahu! . , diy~ 
büyüğümüze, küçü~ümüzc söyleniyordu. 
Bunun için halarn la aramızda geçen ~ a
mık Bey bahsi de tabiatile bahcede ko
nuştuğumuzlR kaldı. Fakat neden bil
mem, halıımla bu bahsi tekrar tl'\zelıye
ceğimi hıssediyorum. Hasta adama şüp. 
hesiz ki acımıştım, hem iki cepheden: 
Bin hastalJğmdan dolayı, biri karıemın 
ve o beyaz pantalonlu deli'kanlının yu-
zünden... (Arkuı tur, 



1 Sayfa 

HA TIRATI 
Memleketin her tarafında, teşkilalı milliyenin tevsi ve 
tarsini faaliyetine devam ediyorduk. Ayni zamanda 

meb'usan intihabını temin ve tesrie çalışıyorduk 
34 - tit diye bir heyeti fesadiye türemiştı. Bu 

SON POSTA BirincikAnun 

Atatürkle ·24 sene ~ 

A tatürkün zaman zaman gülerek 
naklettiği bir ticaret hikQgesi Murahhasunız Cemal Paşa. bizim, ka- hcye~ in o zamanki malumata nazaran re

bir.e hakkında, hüsnüzan ve itinıadımızı sikarında bulunanlar, Kiraz Hamdt Pa
tahsil ıçin her çareye ba~ vurmaktan ge- şa. hırsızlıktan dolayı matrud, erkAnı
ri dumıuyor Ahmed !zzet Paşaya da. harb ınıralayı Refik Bey [1], sab

1
k ha

hb:neyi tez.kiye ettirerek mevcutliyeti- l ı:ı.sk§.r grupundan binbaşı Kemal Bey, 
mizin silinmesi lüzumuna dair nıuıayih F.andırma sabık sevkiyat reisi topı;n bın
vcrciirıyordu . başılarından Hakkı efendi [2] ve h('nfiz 

[Kabınc erkanı, Müşür Ahmed !zzet hu ccmıyetl<' kat'ı rabıta edip etmed:~i 
Paşaya müıacaat ediyorlar. Büyük Ha· malum olmıyan matnıd erkanıiıarb bin
la<:ıkara hitaben bazı vesayayı havi o!- başılarından NE>vres Bey [3] ~ibi sey ·ı
::nak üzere. harbiye nazırı Cemal Paşıını:1 atları ~-üzünden ordudan tardolunnı!XŞ 
§ifresıle bir telgraf çektiriyorlar. Bun- veya tekaüde sevkedilmiş kesan ile. ah· 
dan bahseden Büyü'k Şef, bu babdaki llıksızlıklarile tanınmış mahdudülmikt:ır 

Mütarekede vatan işlerile uğraşırken maişet derdinden uzak olmak lazımdı. Buııd 
s~yliyen arkadaş çaresini de göstermişti. Atatürk, Fethi Okyar ve ben meşhur \)it 
tuccarın sermayesine para ekliyecek, bunun gelirile geçinecektik. Paralar ödÜIIq 

bulunarak kondu, fakat değil kar, bunlardan bir daha haber bile çıkmadı 

Anlatan: Cevad Abba~ 
-1- ı ı 

mütalealarını şöylece söylüyorlar:] e~hastan ibaret bulunmakta idi. 
- Ahmed tzzet Paşanın yazdı~ı nasi· İşte. bu cemiyet; İkdam gazete,.;inin 23 

hatname bır hatıraını ihya etti. Nazarı eylul 335 tarih ve 8123 numaralı niio;hn~ 
nııllette ve tarihte mazbut kalması için sında bir muhtıra nc!'lretmişti. Bu cemi
onu du Eöy1<'miş olayım: yet. bu muhıtrıısile. kendilerine. vatzın 

Şişlideki eve geçilmişti. Bay Ali Rı·/ 
zR merhumun bu pek çok itimadla ta · 
nıttığı zat Şişl!ye de azametli kır atlı 
arnhasile birkaç defa daha taşınmış ve 
Bly Fethi Okyarla da tanışmıştı. 

İkinci ayın bitmesine bir ~y kalın: 
mıştı. Hepimizde de az çok şüpheler ıı}t 
y~nınıştı. En nihayet benim telef~ 
vaziyeti ticariyemizi sonnam te ~ 
buyuruldu.. sordum. İncir ve ilzÜfl'l pJıı 
saire birinci nyda İstanbula gelJniŞ. 0 ~ 
yasa düşkünlüğünden satılama:mış, r4' 
desaya gônderilmiş. Odesa Kızıl 0 Ol 
tarafından i~gal edildiğinden oraY9 

.1 , 
çıkanlamamış, Köstenoeye gönder\~ 
miş olduğu söylendi Ve chaınd01ı;ııı' 
h1ç bir zarara uğramadığımız tefl'l rd' 
edildi.Ücüncii ,,e dördüncü ayla 1' 
Karade~iz üzerinde c!olaşan se~~ , 
ve karımızm biıe hiç bir şey ~-gel 
yeceği artık anlaşıldı. Bu meyandB 

Ali Rıza Paşa. bir gün, Ahmed İzzct \'e milletin nigE>hbanı süsünü verrrıek is
Paşayı ziyaret eder; esnayı sohbf'ttC a- ttyordu. Cevad Paşanın harbiye nPıar<'ti 
leyhimde bir takım tefevvühatta bulu- zamanında. bu cemiyet hakkında, takı
nur ve )u tefevvühata mfihim oi•· Keşfi- bata ba~lnnılmıştı . Tebeddülattan dolayı 
ni de :lavc eder: cCümhuriyet yapacak- arkası kE'S•Jdi. 
br, Cümhuriyet!• diye bağırır. Doğru- Bu remivetin mevcudiveti ve faallyı-ti 
.sunu 'sterseniz; Makedonyada Osmtl'\lı im ordu mensublarınm asahivetini tahr•k r
p:aratorluğunun garb orduları başkuman- d:·,ordu. Heyeti temslliyeye müracaatlaf 

danı Ali Rıza Paşanın aslanlardım mü- ba~lamı$1-t. 
12 '!'p!rrınievvel 335 tarihinde. h aro•:•e 

nazırı CPma ı Paşadan. k<'ndi muvaffa kl
vrti noktai nazarındıın. bu membat fesa-

r('kkeb. koskoca Türk ordularını. mahiv 
ve pcriş<ı.n cttirdikten ve kıymetli Ma
kf'dorrya topra'klarını, düşmaniara terk 

Bay Fethi Okyar, Atatürkün en 
mP.hremi ve güvendiği sevgili arkada· 
şı idi. Bu münasebetle mütarekenin 
karanlık günlerini ekseriya Atatürkle 
bi~likte geçirirdi. Çok zaman halas ça· 
relerini beraber mütalea ederlerdi.Ge
rek Atatürkün ve gerekse Fethi Ok • 
yarın bu zat:i kerşı itimad ve teveccüh· 
leri uyanmı~tı. Buna rağmen kendisin· 
den şüphe ettikleri zamanlar da olu • 
yordu. 

ma yemiz de gltmişti. . 1 • 
Üçüncü ordu müf€ttişliğine tayıfl ~ 

dilen Atatürklin hareketinden bi:,~~ 
evvel Köprüdc bu şirket direlttO ~ 
bulmuş ye kendi pararndan dört~ 
i.ira tahsil edebiimiş ve müteb

9 
tJ • 

ve tebPrrü ettikten sonra; devlet.in en dın kök\.\ndt>n sökülüp atılmasım ve 
müşkül anında. Vahdeddinin hadinıi n- rrıt>nsub1armın şediden tt>czivelerin: ve 
mali olmak için, icab eden evsafı iktisal;, 
eylemiş olduğuna ve bu meşhur ordular 
başkumandnnının, bu defa kendine en 
mn h ir muavin olarak. eski erkanıh:ıı bi ye 
rcisini, harbiye nezaretine getirmE'~ : dü
şüneceğine, tabii nazarile bakılabilirdi. 
F akat teşE'bbüsatı milliyenin, ciimhur;
yeti ıstihdaf ettiğini, bu kadar c;ür"t ve 
sühulctle ihtisas ve idrak eyliyeceğlr~ 
takdirhan olmamak mümkün değildir. 

icrmıtın ordu va tamimini rica ettl ııı . 
Ce"Tlal Pasadan 14 te:rrinievvelrle al .. 

dır ım . bu. kat'i. mukarrerdir• kıs!l ve 
kıt'i trlqrafını 15 Ternnievvelde bütfln 
cırduva sureti hususiyede ibla~ ettım. 

Fakat bütün ~üpheleri gidermek için 
bay Ali Rız;mm ona karşı beslemekte 
olduğu itimadın sE>vkile sövlenmiş bir 
kaç müdafaa cümlesinin kafi geldiğini 
görüyordum t 'cthi Okyann zevcesi ve çocuklarile tahsil icin aileme bırakmıştını. ~ 6" 

beraber çekilmiş eski bir resmi türk ve Fethi Okyar için de anca ~ 

Fakat, Cemal Paşanın bu kat't karnrı
rıı" hicbir vakit tatbik olunduğunn ha
tırl·vı:ıJl'ıvorum. 

Bir gün bay Ali Rıza yalnız gelmi~. 
benim de daml olduğum bir sohbete 
vesile vennişti. Dereden, tepeden ko • 
nuı::uluyordn. Bir aralık bay Ali Rıza 
kısa bir sualle üçümüzü de düşündür-

. . diinç bularak koyduklan sermaYe. . 
ımz muvat':akat etmiştik. Üzüntümüz darları için bir~r sened alabilıntştiftl ' 
şimdi yalmz şundan ibaretti: Büvük Arlam· kıymetli bir dersb~ Y ~ ' nP"' 

a ~arayı bulamazsak? ne olan sofrasında zaman z.a~ 9uf 
Atatilrk: cAnnemde para olacak, bir müşterek ticaretimiıi gülerek anl 

yoklayayım• dedi. Fethi Okyar ödünç ve kısc;adan hisse dağıtırdı. Küçük Damad Paşanin 
siyaset i 

müştil: 

Bana bu malumatı veren hikavE'vi blz. 
zat İzzet Paşanın a~ından işit~n: çok 
rr.uhterem ve içimizde hazır bir arka
daştır. 

Heyeti temsil iyenin bazı 
hakh talebleri 

c Peki bütün bu işlerin başaniması 
iç;n her ~eyden evvel siz!erin maiset 
derdinden u7.ak kalmamz lfızımdıT. Pa· 
ranız var mı?!. Ha~:atınızın idamesini 
temin edecelr: paranız yokı;:a rahat bir 
kafa ile çalı~amazsınız. • dedi. 

Atatürk ve Fethi Okyar cevab ver
d;1er: 

o1P.r~~ Y:~arik edecekti. Ben bu arada (Arkası " a:! ••• ~ 
ç<·k uzuluyordum. Para bulmak ihti • • .......... ....... ................ ................ ··: 

mC\li karşısında b u1unmuyordum. Mü _ N ,. d • 1 y1n 
tareke hengamında şahst iki binek a - a 18 a yeni a 
tıMı satmıştım. Dört yüz liraya bali~ t ,., 
o~~m bu satış bedeli her ihtimale karşı ve er 1 er ., 
aıle hayatımızın bir ihtiyat ak~esi idi. Ankara <Husu .. cıtl _ Fen ınetıebl ~ 

- Cemal Paşa 9 Teşrinievvel 335 ta
rihli bir şifre ile, heyeti temsiliye ile ya
londen tenııtı:: etmek üzere, bahrive na
zırı Salih Paşanın, hareketinin te'1rlb e
dilmekte o)du~nu bildirdi. Fakııt, Sa~ 
lih Paşa, biraz rahatsız olduğu için ma
halli müHikatın mümkün mertche vakın 
olması ve İstanbuldan bahren har~ketı
nln münasibi teemmül edildiği ta5rih e
di1dikten sonra heyeti temsiliyeden kim
lerle ve nerelerde mülAkatları tasavvur 
olundu~unu sordu. 

1ngilizler. Merzifon ve müte1kibcn 
S::ırnsunu, tahliye eylemişlerdi. B1J mü
r.nseh!'tle ve FE>rid Paşa kabinesınin su
kutu üzerine. Sivas ahalisi fener ala}, 
yaptı. tezshüratta bulundu. 'Bir taıtınl 
nutııklnr verildi. Bu sırada halk ta ekah
rolsun i~~ah diye bağırdılar. Sivast:ı 
lT'tinteşir f.,.adei Milliye gazetesi, hu hA
d S('yi olduğu gibi yazdı. Dahiliye nnırı 
danıad Serif Paşa. bu gazetenin isttl"ıba
rPlırıa atfen. Sivas vilayetine yaptı~ hir 
tfbliğrle ~kahrolsun işgah tarzındaki ya
zılar. l:ükfımetin hali hazır siyaı::etıne 
~ayri muvr.fıktır; diyordu. 

Geri.oııini, y.;mi 600 lirayı bulmanın be· zunlarından Mustafa Boykal olresuıı rıetı4' 
cParamız olmarnakla beraber bugüne nim için pel{ güç olacağını tahmin edi· le!' fen memurıu~tına, Yüksek 1d~ Stf. 

ka·.1ar bövl-' bir- şev düşünınedik .• yordum. Maamafih geniş kAr düşünce- mcktebl mezunla~ından MuhUs B~: r~ 
Bay Ali Rıza· eBu dom del'ildir. si para bulmak ümidimin k 1 han su Işleri muhendisU~ine, saı rll ~ . ırı masına Aydın su l§lerl mühendlsll~ne, .AJ1ltll,,.. J' 

Her şeyden evvııl bulundueunuz pozi~- manı oluyordu. fın Müdürü Muammer çavuşo~lu 400 lı>rıJ' ; 
yonun icabatını yanmak sizre zanıri - Bay Ali Rıza bu teklifinden sonra lık ücretle yapı işleri umum mildür :~ 
dir. Geçim havc.tım7ın temin;ne medar bize S€rmaye bulmak fırsatını kazan • vtnU~lne, Mrrlç su Işleri fen melXl~etı'~ 
o"acak ve si7i mi.lsterih yaşatacak pa • dırmak için ertesi günü tekrar ayni sa· diın H§.mld ErPr Aydın su işleri fen 19rıtlo;. 
ravı bE'n bulman-a çalışacağım. Ancak atte görüşınPk üzere yanımızdan a 1- ıuıtnna, Aydın su işleri fen ıne:ınur eıflııtl ~ 

Bu ne demektir, efendiler? Hükfımet, 
işP,ali, ~ayRnı takbih bulmıyan b'r siya
set mi takib ediyordu? Yoksa, kahrolsun 
işgal dcdikçe. memleketi daha ziyade iş
gale mi sebebiyet verilecekti? İ~gal ve 
tecavi:iz karsısında, milletin muhafazai 
S"'!kut ve sükOnet etmesi, işgalden müte
hassis clmu~ görünmesi mi muvafıkı akıl 
VE' sivaset idi? 

d yn N~cati Tani u Mer!ç .su lşlerl fen ~ıildt)t ..-
bir arkadı:ıc;,mı bu i~de bi7lf'r<" yardıma ı. ~·ma, müfettııı Aılz Torun Nafıa .P'•r•"' 
ima le etmeHvim. Maamafih bu ı:tibi i~· Üçümüz yalnız ka1dığ1mız zaman hifii vazlfe.r.lni d" görmek üzere Atı!ıııt ~ 
le; onun için ehemmiyetsizdir. Zen~n sermaye bulma\ endişesinden başka rlncı sımf mühen~ı.sıı~ıne, İktncl t1~" 1~ 
bir zattır. Aydan aya koyacamnız bir b ir şey konu~madık Be h b' !ettişUk nafıa muşavlr muavini o cl ~ b ' • .,. • • n er ay ın mfmakali\t ldar~si fen heyeti birifl ı,r" .. 
sermayeyi iııletir ve gelirini size ver • lıra geU~cek olsn bın lirayı bulmak mfıhendl.sH~lne, Erzincan fen ıneıtıfı,~ 
tnC'sini ternin için var kuvvetimiıle ça· amıile müsaade aldım ve evime gel - dan cem Knzbek Manısa fen ıneınuru~ ~ 
hsınz. Benim d~ sizlere karşı nacb: bir dim. E~asen birinci ay sıkıntı çekecek- tarlfe ve tıc:ıret müş:ıviri lsmaU ı<il~ett.lşll.,_ 
h\zmetim ol .. un• rnukabelesinde bu • tim. İkinci av sermave sahibierine ö • nafıa şirket ve müesseseleri b~'!ııuıe~ 

u . • 0 aca 1· sı::larınd~n Rüçhnn lklncl adı ıeçe ~!Y, 

10 'rcşrini.evvelde verdiğimiz Cf"VabC:J: 
mahalli mülakat olarak Amasyayı t :s bit 
etlik. Görüsmek üzere, heyeti temsill:-re
den benimle beraber Rauf ve BE-kir Sa
mi Beyler gidecekti. Bunu da biıclird!k. 

Sallh Pasanın İstanbuldan han~i gün h:ı
fE'ket edeceğinin ve Amasyaya hanır gün 

Bilvlc .sakim ve hayvanca bir dü!':Ünc-', 
iımıhlnl vt. inkıraz uçurumuna kaa:ır 

zamaııUc tckmelenmiı:ı bir devleti kurtarabil,.celt -,asıl olı:ıbilecc~:nin vakit ve 

lur.du. Atatürk ve Fethi Bey su"'k ... ·tla • denecek k~m serm~ayem 1 kt ~Ini!, tnrlfe ve tıcaret müşavlrllıi n ~ 
rile tasdik c0er gibi oldu1ar. Sonra O gece evi, e~i dostu, bildikleri yok~ mü.'>av!rll~!ne 'terflan, Yüksek 1Jil rP .ııi cNnsılıo dive rordular. la hrn zorladım, bir ayda ödenmek ü • mekteb1 mezunlarından Ahmed ırefi~ııer;, 

•Evet mose13 bir liranız ayda bir ll· zere kendi mevcudum kadar ancak bu· ıaty~. su ı,ı~d mUhendlslltıne. se;,ı.~ 
ra e1-ctirebilir çünkü ban9etfimm zat la biliyordum. O halde sekiz yüz lira i- müdurü Saa~ ~er.?'~er tercüm1e. ~ .;e ~.i 1ş'arını rica ettik. 

Memleketin her tarafında. tPşk ılatı 

milliyenin te~si ve tarsini faaliyetine de
vam edivorduk. Ayni zamanda mPbus-:ın 
tntlhabını tem;n ve tcsrie çalışıvur ve bu 
husustaki noktai nazarlarımızı da icab 
edt'nlere ıblağ edivor ve bazı zevatı tav
siye dahi cdiyorduk. Ancak cemıvet nn· 
mına, namzed vazetmemeği prensip k~
l:illl etmekle beraber, mebus olmnk ıe

şcbbüsünde bulunanların, cAnadolu \'C 

Rumeli Müda!aai Hukuk Cemiyetiı e
saslarını ve mukarrcratını htisnükabul 
etmis 1evattan olmasını, pek z;yadc> atzu 
Pdiyor ve bu gibi zevatın, kendiliklı>rin
dPn l~emiyet namına namzedliklerini va· 
zetmeleri lüzumunu da !lan ediynrduk. 

Arnali mrlliyeye hadim memurlar, b;
ı·er !'Uretle, nakil ve tahvil olunmak, a
mali mllliyeye muhalefetlerinden dola
y:, miUet tarafından kovulan memurla
ran sıfatı memuriyetlerini muhRfazada 
devam olu~mak yüzünden bazı ycrle"
den. yeni kabine ile manayı itilfifımı~ 
anlnc;ılamadı~ı tarzında tarizler gf'lmeğt' 
başla:iı. Bu hususu. ll Teşrınıevveldc, 
('('mal Paşaya yazarak, kabinenin naza
rı dikatini celbetmek istedik. 

Nigehban cemiyeti 
İstanbuida cAskeri Nigehban Cemiye-

ı:ı iyoscte esaı:: olabilir miydi? 
İşte, bu rnünasebetle, 13 Teşrınievvel 

3~5 •e. harbiye nazırı Cemal Paşaya. yaz
dı~ım bir telgrafta; cvatanın kısmen tah
liyes:ni idrak eyliyen milletin. bu tarz
da, hatta daha bariz bir surette, izharı 
h:ssivat etrr.es:ni pek muvafık ve makul 
rördüğümüriiıt ve cmilletin hissiyah ha
kixiyes;ne müsteniden bükilmetin bu 
haksız işgalleri, lisanı resmii sıyasi lle 
re1 ve .mütareke ahkAmına mugayir. bu
güne kadar vukubulrnuş müdahalfıtı. pro
testo ve tam;rıerini taleb eyliyPce!tlne 
intizar eylemekteyiz, dedikten sonra, 
.bu vesile ıle hükUınetin takib etti~ siva
setıc, heyeti temsiliyece, henüz ma!Om 
olmnmış cihetler varsa tenvirinf:. rica et
tim. 
'Murahhasımız ve harbiye nazırı C<'mııl 

Pa.1anın cevabı, çok enteresandır. 18 Teş
rinievvel 335 tarihli olan bu cevabda; şu 
cümleterin ihtiva eyledikleri maam. p-
yanı dikkattir. 

(Arkası va,.) 

P] Romanyada, .sefalet içinde oon ver -
miştir. · 

(2] M~hur (Çopuı- Hakkı). 

( 3] Umu:nl harbte. Suriye cephesinden 
Mısıra firar edert'k İnglllzlere cuualuk eden 
(Manav otıu Nuri), 

o .,. 

1 
b . k . . . ı..sbtlc;Uk ıniıdu,.lu~üne, Zat şler ıC".M 

İzmirle zevtin ya~t, incir, üzi.im üze • e u ştr etP gırenm, dedım. MPdiirlüğü tahakkuk mmuru Nlyaıi 4ot'"', ri~de geni~ bir mlkyasta 1~ yapmakta· Atatürk validesinden temin etmiş, dc~an novıet Havayollan umuın >'
0

uı~ dır. Ve her aY bir devir yapabilmek • Fethi Okyar dr beş bin lira tedarik ey~ ~rı avntyat m\ıha.~bH~ine, fen ıııex:eıı ,_ 
ter ir. Bu devi-r için€ gı'recek sermaye· lem~ idi. Ben de noksanından dolayı rından Niyazi Basaran Balıkesir iJa.Ş ct•" -~ h b' v • .. • murlul'tnna. Tunçeli fen memurıarııı ~ ; 
ni1 de sizlerP. h~r ay yüzde yüz kar ve- ma ~u ıyet duyduguın sekız yuz lıra • ya-ı:! KOtahya fen memurlu~una. Jl' 
rir. Binaenaleyh geçinmeniz için hiç Y~ b~~ zarfa koyarak ilikli oebimde gö· N'\fta müdürü Muhtar Çaltar AJT\~rl ~ 
blr endişe ve sıkıntınız kalmaz... tbrdum. fı~ Mfidürlü~üne, Kastamonu yapı 1~1 ıJ" 

Yu'"ksek ı'nsan• u... askeri ahlAk Hep beraber Ali Rızanın tavsiyesi m:ı.rlnrından İsmet Özbek sınob f9 r<tiJ· 
1 

V"'<;; « mlmarlıjtına nakil ve tayin edllJT\ışıe 
ve kAmil insanhk ve insaniyet tim· vechile bir ~irket direktörn olan arka· 
sa!lerl olara~ salAbetlerl bozulımyan daşının yazıhanesine kınk bir otomo -

bu iki arkadaş, Ali Rıza Beyin ahbabı· bUle gidiyorduk. 
na ka~ı besledi~i itimada iştirak e t-- Büro sahibi bize dondunna ikram et· 
tner. Ben de, tabit onların yürüyece _ tikten sonra vakurane ve Alicenabane 
ği yoldan harice 'çılonağı hatınma bi • bi:- tavır alarak Ali Rıza Beyin delale • 
le getirmedim. tinden bahsetti. Mü51.ağni bir eda ile 

Atatürkle Fethi Okyann teklifte du· paralarıımzı alıp açık bulunan kasa • 
sına attı. 

rulması lbrm geldiği kanaatine vasıl Artık pa~lar bizim değildi. 
olduklannı yekdi~erlmize bakışmala • Bir gün iadeleri zaruri olan parala _ 
rımızdan anladım. Yalnız hepimiZİn i- nn kar~ılığına bedel birer sened dahi 
ç!r.de bir tereddüdümüz vardı. Parayı almaktan bizi meneden şey bu tatlı 
nerden bulacaktık ve ne mikdar ola - dillere geni' itimadıınız oldu. 
caktı? Bereket versin onu da Bay Ali Aynldık. 
Rıza aydınlattı: Artık geçim hayatımız bizce müem-
cPaşam sen beş on bin lira, Fethi bey rnendi. • 

de arzu ederse bir o kadar, Cevad da Günler geçti. Ayın dolmasına bir §ey 
bin l:ira koyarsanıız. ben arkada ı. ka lma dı. 
~ımın gönlürı~ yapanm .. dedi. Do!an ayı müteakib kArı sormayı ne-

Mikdar m~killatımızı balletu. Hepi- zakete muhalif bulduk. 

Zehirli gaz kursısr~, 
ıtr ' 

Hava hücumlarından korunlflll ıııtı' 
yonu dün vali muavini Hüdai J{a~AI 'ı" il•··"' , nın riyasE>ti altında toplanmış, ın .. e ~ 
rarlar vE>rmi~tir. Bu kararlara go~ıır'1f 
çen sene açılmış olan zehirli gaz b:'şııı
rına bu kış ta Kanunusaninin oflştr1'~l~ 1 

den itibaren b<tşlanacaktır. . )tıtı~ 
kurslar Beyo~lu, Eminönü. :.atıh 111'. ı'~ 
lJ.ırında beşer, Beşiktaş. Üskudar f(i!ı ~ 
dıköyünde ikişer ve diğer kazala 
rcr tane olacaktır. "f'~ 

Hüdai Karataban kursların ne d9 -çi 
itiare olunacağı hakkında toplantı ıılit, 
lunan kaymakamlara izahat v~:8reıe 1 

Ayrıca posta ve telgraf, telefon J ; }l~ ~ 
rile temas edilecek, tesisatın ııav·ctiY' 
eurouna kar~ı takviye edilmesini 

1
" 

cektir. 
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Milyonlarca insanın 
öldüğü topraklarda .• 

Clark Gable, Carol Lombard 
ile evlenmek üzere! 

Aradan 20 - yıl geçtiği halde büyük harbin 
döküntüleri hali kaldınlamıyor 1 

Umumt Harbin dö
küntülerl, bugün ıt • 

radan yirmi yı 1 geç
tikten sonra hAlA top-
lanmalda tükenme • 
mektedir. ~~ıdakJ 
resimlerde görlllece
!1 veçhlle billiassa 
Fransanın §imal kıs· 
mında yüzlerce ame
le, ölüm saçmak için 
lrullanılmı§. la.kat bu 
korkunç vazileRini ifa 
edememiş kurşun, o-

San' atkir şimdiki karısından ayrılmak 
için 600.000 dolar verdi, kadın razı 

• büs vesalreyi topla • 

olmayınca mahkemeye müracaat etti makla ve bunlan!l 
' içerisinden henüz i.§e 
yarıyabilecekleri a
yırd etmekle sene • 
lerdenberi meşgul ol
maktadırlar. 

Clark Gable 
ltollywOO<Man geıen bir haber bütün 

llneına meraklılarını allkalandırmıştır. 
Bu habere aöre Amerfbnııı maruf sine· 

!t.a san'atk.lrlanndaıı Clark Gable pek 
>'lkında me§hur linema yıldızı Carolo 
Lo!Qbard ile evlenecektfr. 

Clark Gable §İnldl otuz yedi ya§lnda
dır. İki defa evlenıniştir. İlk karısının 
18~i J ozefin Dillon idi. Onunla bir müd

d~t yaşadıktan sonra bo§anmıştır. 1931 
Benesinde Kaliforniyada Santa M.:ıtıica-

da şimdiki karısı olan Rea Larıgham ile 
evıenmiştir. 1935 senesinde araltırında 
derın bir anlaşamamazlık husule geldi· 

linden karı koca ayn yaşamağa başla
b'ıt§lardır. 

..-
( \ ( 

İşte bir 42 lik mer
mi ve gene işte bir 
yıfın prapnel. Öte • 
de zehirli gaz ihtiva 
eden patlamamıf bir 
güllenin, masum el • 
lerde bir kazaya se • 
bebiyet vermemesi 
için Imhasına çıılı§an 
iki amele. Daha öte • 
de bir demiryolunun 
iki tarafında da~lar 

te§kll eden mermf 
kovanları; harbin ah 
üst etti~ toprağ ı n al .. 
tından çıkanlım 77 
lik Alman topları; 
deste deste dikenli 

teller ve nihayet bir 
süvari fırkasının son 

bergüzan: Tanazlar 
gibi yıtılmı§ at nal
ları . 

Fransa h ük u" .ı 
Carole Lombard bunlaı:aı ayaklamakla 

.Madam C1ark Gabıe kocası taranndan doğmu§tur. Bir müdd@t sinema atüdyo- bitirememektedlr. A- Da~lar gibi yı!1ılı m.ermi kovanları 
vaki olan bütün boşanma taleblerini hep larında f4lüranlık yaptıktan sonra 1934 caba hAdisat bunların üstüne ayni cın~ maddelerden yeni bir tabaka örtecek mi? 
reddeylemiştir. senesinde çevrilmi§ olan (Yirminci asır) 

Serbestisini bir an evvel elde eylc!mek nciındaki filmde iyi bir rol almış vt ke:ı
Uzere geçen sene Clark Gable karısına disini t&m manasile göstermi§tir. 
tam 600.000 dolar teklü eylemi§ ise de William Powell ile evlenmif ve bir 
kadın bu parayı ve bu talebi de kabul 
eylememi§tir. 

Birkaç senedenberi Carole 

müddet sonra boşanmıştır. 

Lombard Bu giizel sinema yıldızının da Clark 
Gable'a kar9ı biglne kalmadı~ı muhak· ilc çok sıkı ve samiml bir arkadaşlık ra

bıtası tesıs ettiği görülen Clark Gable knktır. O da cO:t nu çok, pek çok sevmak-
bu rabıtanın cevlenme:t ye müncer olma- tedir. 
s: için çırpınıp durmaktadır. Clark Gahle'in boşanma davası son saf-

Carole Lambarda gelince: Bu sevimli haya plrmiştir. Bir aya kadar bitama e
ve büyük sinema yıldızının asıl ismi Ca
role Yune Peterstir. Amerikada Indiann
da Fort Wyne §Chrinde 1909 senesinde 

recektir. Bundan sonra da sevgilisi ııe 

evlenmek için lazım gelen müracaattn 
bulunacaktır. 

Şaraımel milketZerinden teı>eler 

Bir sigara kumpanyası 
Gary Cooperi dava etti 

Holivud ytld1zlar1 
senede 1.400.000 lirahk 
çorap kullanıyorlarL. 

At Mllan wınlar. 

Uü\ ük Amerikan sigara kumpanyala· 
l'ından biri meşhur sinema san'atkarı 
Cary Cooper aleyhine bir dava açmı§ • 
tır. Davanın 1ebebi §Udur: Bundan b.rkaç 
ay evvel bu kumpanya ile bir mukavele-

ll&rnc akteyliyen san'atklr yapılacak o
lan ılAnlarda (Gary Cooper yalnız ... si-

g&r<tlarmı iç.mektedir) cümlesınin yazıl
Illasına razı olmuştur. Bu i1lın Arcıerikan 
gazetelerinde mebzulen intişar eylemiş
tir. Aınerikan radyoları bile giinlerce, 

hartaıarca bu ilfmı tekrarlayıp durmuş
lardır. 

Bundan takriben iki ay kadar evvel bir 
Arnerikan gazetecisi lle g{Srü§en Gary 
Cooper ona hayatını açıkça alllntmıştır. 
~u beyanatı sırasında evinde pipo içti· 
~!nı, sigaraya gelince ancak kendi eli ile 
:rrnış oldu~ sigaralardan hoşlandığım 

80.Yle-·or+• .. ,ı~wr. 

Gary Cooperfn bu beyanatı tabıatile 
b• 

·rçok Amerikan gazete ve mecmualann. 
12~ Çıkmış, Amerikan radyolarında okwı
lnuştur. Beyanat Arnerikada bizim tasav-
"ur d . ~ e emfyece~lmiz ,ekilde protestoları 
~·u .b rı olmu§tur. Halk aigara kumpanyı:ı-

: aleyhine adetA kıyam etmiş, mükcm
eı bir boykotaj y~tu. Kumpanya 

Gary Cooper 

hakikaten hapı yutmuştur. ŞilT'di Gary 

Coopcre karşı 250.000 .dolarlık bir zarar 

ve ziyan davası açmış bulunmaktadır! 

Mahkemenin ilk eelsesi aktedllmiştır. 

Tahkikatın tevsii için celse baı;ıka bir ta
rıhe talik edilmiştir. Halkın mahkemeye 
dolması görülecek derece)'i bulmu§turl 

Hollywoodun en me~hur tuhafiye tüc
carlarından biri olan Willy de Mondun 
beyanatma nazaran Hollywooddak. sin ~
ma yıldızları bir sene içinde tam 1 400.000 
Türk liralık çorap kullaıunaktadırl:ıt . 

Stüdyoların sinema yıldızları için aldık
lan çoraplann bedeli bu miktara dal. , ı 
ise de bunun tutan ancak 80.000 Tü ı k 
ı:rasmı bulmaktadır. 

1.320.000 Türk lirası dokrudan do~uya 
sinema yıldızları taralından çorııp için 
sarfedilen parayı teşkil eylemektedir. 

Willy de Mondun ba~ıca muşterileri 
olan yıldızlar şunlardır: 

Marlene Dietrich, Claudette Colbert, 
Carole Lombard, Martha Raye, Joan 
Crawford. Gail Patrick. 

Marlene Dietrich çorapları ıçın ~ır le
nede 6.000 Türk lirasından fazla para 
sarletmektedir. 

Gall Patrlck'in sarltyatı 4.000 lirad:r . 
Hollywooddun en güzel hacaklarına sa- Eiki Sam. cepherinde Alber fehri eiı•arında bir toplama merkezi 

hlb~d~u~~ecl~n~relMu~aR~e =B=u=~=r=b=18=5=l=~=n=e~~=d=e=H=in=~=i=~=r=in~~=-==F=d=a=t=m=e=~=l=~~-e=n=h=a~b~~=d=a=r=o=l=a=n=H=.=in=. 
günde iki defa çorap değiştirmektedir. giltereye kar§ı vaki isyanlannın en mü - distan askeri makamları bu filmin !ngı • 
sarfiyatı •enede ~.200 Urayı bulmaktadır. him ve en kanlı bir safhasını teşkil ey • lizler ile Hındlilerin arasını açacağını, 

lcmiştir. müessif hddiselere meydan verebtlcc~ -
Bundan bir ay kadar evvel oüyiik bir ğini ileri sürerek bunun çekilmesme rrı U· 

çekmek yasak 1 İngiliz film kumpanyası bu harbin filnıe m&nant edilmesini taleb cylemlşlr>rdir. 
Lucknow harbi İngiltere tarıhinde bü- çekilmesine karar vermiş ve bu nusuata Bunun üzer:ne filrnin çekilmesi ya3ak e· 

Hind isyanlarına dair film 

yük bir 7er .i§gal &tm.i§ bulunmaktadır. ciddi hazırlıklara bile girişmiştir. d.ilmiştir. 
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Almanyada yepyeni dört rnektop ]Vali don sabah üsk~dar 
('Baştarafı 1 inci sayf-ada-,--zar-=-ye-yi-anaı"§l say>yor ... demokrat r•· ve Kadıköy semtlerınde 

~eıı tedrisat kısmında en fazla biyolo- jimleri eğlenerek tenkid ediyor. Ona gö· 18\kikat yapİI 
~Iye - hılhassa ırk meselesine - cnasyonal re devletin temel direği olan parti: şah-
6osya:izm felsefesh ne. Cermen tarihınc sın tahsil ve terbiyesini klare ve h3-
\•e Nazi ccrcyanına kıymct verilmekte· yattaki vazıfesini dikte eder. Çünkü U• 

~Ur. Yabancı dillerle edebiyatın, felsefe- rrumun menfaatini yalnız parti bilir. 
Ilin hiçbir yeri yoktur. Yani bütün memleket idaresim ba~tan 
• Bu tahsll ve terbiye sistemindE'll üç aya~a hep parti kontrol edElıl' ve onu biraz 
gaye r,üdü1mcktcdir: Her türlü yorgun- da orta ça~ feodalite sosyetcsi ıarzında 
luRa ciayanabilecek vücudler yeti~tir- kendisi yürütür. Bunun için de oarti ken
mek, '>unların zihinlerine nasyoanl sos- di nüfuz ve salahiyetini ellerine vcrece
yalizm dünyasınm ruhu demek olan bü- ğı kimseleri topluluğun içinden bizzat 
Uın fikirleri aşılıımak. ve bu genç lider- seçer. 
leri yarın ellerine verilen her meseleJl Topluluğa gelince: O, aııı kovanma 
düşünce ile değil hisle, sevki tabiile hıü- benzer bir ırk birliği teşkil edecektir. 
le alıştırmak ..• Serbest talim ve terbiye Rejimin so:ı.J>alist meyilleri işte b:.ırıu)an 
nev'nden bjçbir şey görmiyece1dP.rdir. çıkıyor. Ne asalet. ne zenginlik, ne de 
Gaye bütün talebeyi askeri bir kı!hba t:ıhsil yeni Almanya yurddaşlarıne balr
~kmak ve onlarda girccck.Ieri ht>: işte şu sız imtiyaz)ar veremez. On yaşından itı
ur!u ~üşüncelerin yerini tutaca'!t refleks- barcn herkes önce eRitler gençlıljh tP~· 
ler yaratmaktır. kiltıtının muhtelif sınıflarına, sonra cış-

Tcşkilatı tamamlanmak üzere olan kü- cılik kamplan. na, daha sonra askeri klŞ· 
tübhane 3500 kitab alabilecek. Bun!ann laiara. en nihayet te muhtelif nasycnal 
arasmda Leninle sosyalist başwktl Rat- sosyalizm teşekküllerinden birine girme
henau'nun dn eserleri bulunmaktadır. ye ınecburdur. 
Fakat kütübhane mcktcbin biçbir manıı- Ferd, :;e~kin bir şahsiyet sahibi olm:ık
öa fikir merkezini teşkil etmiyor. Çnnkü: tan vazgeçecek. topluluğa karısıp Nı
Bütün §'abst etüdler: koleje meno;ub pro- et?.sciıc'·n dediği gibi csürüden bır;,. oln
fesl5rlerin kurslarile talooeye bayatta caktır. İstisnasız herkes. ideal bir ccll"i
muhtaç olacaklan fikir kolleksiyonunu yetin bir uzvu olacak şekilde umut!'J lŞ· 
vermek üzere hariçten çağınlan öğret- lere karılacaktır ve bu cemiyetın lidc-r
men!erin tahirlerine nazaran ıkınci de- leri sırf kanları temiz, vücudleri sc..ğla'll, 
recede tutuluyor. ınısyonnl sosyalimıe ateşli bir ımanla 

İşte Vogelo;ang'da okuyanların tabi bu- bağlı olanlar arasın<Pan seçileceklcrdlr. 
lunduldan günlük program: Vogelsang'da yeni Almanyanın bir b:lŞ· 

Saat 
'tJyruıma, sabah egzer!lzt 8 
O!rtnmc 6,115 
Yokloma, bayrat me.~ kahTaltı 7 
Urnuml çalışma 8-9,30 
Ders ıo 
Yoklama ve ötue yeme~ 12,15 
S:>or 2,30 
Umumi çalışma 6-6.30 
Yokla.ma, oqam yeme~ '1 
Yabna 10 

Umum~ çalışma, ehirlik evleri. şcr:e
tindcn birnin nczareti altında yapılır. 

Talcbenin epey boş vakti vardır. Bilhassa 
akşam yemeği ile yatma vakti arasında 
istedikleri gibi eoğlencbilirler, yar.i kC\llej 
binalarının d'ısında ve tamamen onların 
tarzında yapılmış otele kadar gidebillr, 
o yakınlarda gezmeve çıkabilirler. 

VorTf'}se.ng direktörlerinin, üstünde en 
Ht~z davrandıklan mesele, en şiddetle 

öurdukları şey: taleb('nin bu sıkı yaşayı
p dayanrnnlan, yfnni beşinden yimti do
kuzuna dört yıl tabii zevk ve faaliyetıer
Cien vazgeçmek fedakarlı~ına katlanma
larıdır. 

* Nasional Sosinlist organizasyontın bel
!i başlı karakteristiği; şahsı, devlet ve 
amme menfaatlerinin tamamen dımunda 
tutmak, ham manasile sosyal bir mnsa
vat kabul etmek. yeni bir imanın h:zme-

tlnc hasredilmiş yeni bir manastır niz!l
'II'Il l aratmaktır. Üçüncü Reich şal'ısf hür
rtyet nazariyesini kabul etmiyor. Bu na-

lı.a karaktePisti~ine de çıok çok ehcmmi
yi!t veriliyor: Kollcj hayatında dinin ye
ri yok. Alınonyada din meselesine lemns 
etmek ıstemiyorum. Fakat Voı!Plsang'da 
muhakkak yalnız üçüncü (Re i ch) e tapı
hyor. Kollejin ruh merkezi kulenln ıçin
dE'ki küç:ik kilisedir. Bayraklarh dona!ı 
uzun bir koridorun ucunda basık tavan
lı. dört köşe, ufak bir ibadet yeri. Cnn:
lım renkli pencerelerinden giren aycın
I·ğa §amdan]ar, nereden geldiği helli ol
mıyan JŞJklar katılmış. 

Umumi antrenin karşısmda ideal Al
manı temsil eden nefis bir çıplak ada:n 
hcykeli var. Üstünde durduğu kaidede 
cburadayım~ sözü yazılı. Sağ ve s:>lunda
k, duvarlarda ilk Nazi mücadclesınde ö
len on altı parti azas1nın adlan kazılı. 

Vogelsang'da her talebe Nazi h:ırekt>

tlnde ölcnierden birini temsil eder. Yo~
lamada bu ölülerin isimleri anılır Mfı

messsillcri olan talebe: cOnun yerine biz 
buradayıZ» cevabını verir. 

Bu &iman ka!esi. mensubları her yok
bmanın vt: bayram merasiminin yapıldı
Aa geçid meydanında toptandıklan vakit 
tıpkı bir kilise askerlerini andırmkatadır
lar. Hakikaten <te bir nevi manastırm a
~aları demek değiller mi? Bundan b~yJt
bc manastırdan her yıl cyeni Almanya
nın şövalyeleri-. olacak misyonerler ye
ti~ecek. 

Fransı% membalarından tercüme eden 
K. NeyyiT 

Meseleler: fstanbulda balıktan geçilmi
yor, fakat halk yine balık yiyemiyor ! 

(Baştarafı 7 inci sayfada) ı larında da İstanbullunun yüzünü gü ldl
Bında sarfoluyor. Şurasını da işaret e- recek bir tenzilat yapmak mün:kündür. 
deyim ki, İstanbulda balık fiatlan zanneo- ·Malın bir~ok mütevassıt ellerden geçe-

(Baştarafı 4 Uncü sayfada) 
Bağlarbaşında olacaktır. Şehireilik nı\l • 
tehassısı Prost, Bağlarbaşının vererne 
müstaid olanlara ve veremiilere ayrılması 
üzerine bir sanatoryom ve prevant.oryom 
mahallesi projesi tanzim edecektir. G~ • 
ni~ bir arazi üzerinde yeniden blnal:ır 
yapılacak, hastaların her türlü istirabeti 
temin olunac&k, sinema. tiyatro vesı'li:- e~
leııce mahalleri hazırlanacaktır. 

Ayni zamanda Bağlarbaşına giden yol
lar tanzim olunacak ve yeni yollar ya -
pılacaktır. Belediye fen beyeti yoJlann 
derhal yapılmasını temin edeceKtir. Prc
vantoryomdı. İstanbul vilayeti hesabır.a 
yatırılacak çocuklar için bütçeye üç bin 
lira konmuşıu. Bu mikdar şimdiden bit
miş olduğundan çocuklann müesseseC:"n 
çıkanlması tehlikesi baş göstermıştir. 
Y<ıli. l>artiye bağlı olarak teşkil olunan 
fakir çocuklara himaye cemiye.tintn yar
dımda hulunmasını temin etmiş ve bu 
iş~ ı::arfolunmak üzere bütçeden be~ hin 
lira verileccğini bildirmiştir. 

l{arlal istasyonunda 
feci bir kaza oldu 

Bir jandarma eri tren altmda 
parçalanaTah öldü 

Dün sabah saat 8,45 de Kartal istas • 
yt)nunda bir şimcndifer kazası olmuş. A
dana postasını yapan tren Kartal Jandar
ıra karakolu erstından Dursunu çi~~ • 
yerck ölümüne sebebiyet vermi§tır 

Dursun kendisine lAzım olan bir şeyi 
almak üzere istasyon ellietine gitnıl~ ve 
dilnüşte köprüden gcçrniyerek arad:ı bu
lunan istasyon kapısı üzerinden atlamı~ 
ve bu suretle istasyondan geçmekte olan 
tı·enin altında kalmıştır. 

Makinist Sükrü ateşçinin ikazı üzerıne 
vak'a mahallinden ıso metre me.5afe:3e 
treni durdurabilmiştir. 

Dursunun her iki aya~ı diz kapağın • 
dan kopmuş ve başı da par.ça parça oı -
ro uştur. 

ynk'aya Knrtal sulh ceza hakiını A -
laeddin K;rman el koymuş ve hadise et -
rsfında tah1dkata başlamı§tır. 
Makinisı Şükrü tevkif edilmiştir. ............................ .. . 

TESEKKOR • 
11-12-938 dekt 1606 numaralı trende eşi

min geeedenberi devam eden nıtrısından 

muztarih blr halde Malatyay:a götfırürken 
a7Jll trende bulunan ve İstanbuldan m~>zu
n,yetten nvde\ eden Malatya ~um Evi 
doktoru Bay F.tern tarafından lhtlmamla 
bnkllarak M:ılatrnya ya:klaştı,l~ıımzda bir 
erkek çocuk dünyaya getiren cşlmle. çocu
~>'Umun hnyatlanm muhakkak olan bir ö -
lUrnden kurtardı~ icin kendisine alenen te
ş~>l~kürii bir borç blldl~imden rnuhterem ga-
7:etcn1z vasıta..o,U~ ilimını say,gılnnmla rica 
ederim. 

SıvM - Malatya hattı Hasançelebi 
Istasyon şefi Osman Acar ................................................................ 

İstanhu1 As'liye "'çür.ı:U Hukuk 

1\falıkemcsindcn: 

öildiği kadar pahalı de~ildir. Eskiden çok 
aaha yüksekti.-. 

Bunlar balıkhanE'nin söyledikleri. 
Buna mukabil balıkçılar da diyorlar ki: 
c- fstanbulda balık daha ucuza sah-

rck kıymetJPnmesini önlemek. ıralıyenin 
aldı~ı yüzde on iki resmi indinr.ek. an
cak şehrin ihtiyacı temin edildikten son
ra ihracat yapmak bu tedbirler arasında 
akla gelecilir. 

Eski Salıpazarında Refet ve Hayreddin B. 
apartımanında 2 savılı dalresinde Necatinin 
v!\nında mnkim Şazlyc tarafından Göztepe, 
Ta!ımekteb sokak:, 8 ~ayıda oturnn CclM a
leyhine nçılan boşanma dava.c;ından dola -
yı gıyaben ıcra kılınan tahkikat ve muha -
keme sonunda; mi\ddeaaleyhe kocasının da
tma sarhoş olarak eve geldiğinden ve mü -
mızaa çıkanlarak miişterek hayatı çekllmez 
btr hale cettrecek derecede flddeUt geçlm -
sirlik ihdns etl.~r.den ve bu ıttbarla kaba
hatın müddenaleybte oldu~u dlnlenen şahld
lerin şehndr.tlle s:ıb!t ve kananti muhake
mf- dah\ hfı!l'll oımuı, bulundn~undan kann
nu medeninin 134, 138, 142 net maddeleri 
mnclblnco tnrnfl:ı.nn boşanmnıarına ve 
mOddeanleyna ecumn 1 sene müddetle evlen 
memesine vP krıyflyetin tesçlllne ve Nejad 
Ismindeki çocu~o dahi vcUıyetlnl lfa etmek 
ü .. ere ana yanında lpknsına. dair 7-11-938 
tulhlnde verilen hükme havl 938-1212 sa -
yılı n~m mbddeaaleyh CeU\Un mezlrlir lka
mctgnhım terketmesine ve yenJslnln de meç 
hul bulunm'\Sın1! mebnl hukuk usulü mu
h;ıkemeleri konununun 141 lncl maddesine 
tevflknn ilfi.nen tebll~l tenslb kılınmış ve bir 
sureti de muh&keme divanhanesine tnllk e
dilmiş oldu!';und!ln tarihi UAndon Itibaren 
on beıt gün zarfında mfiddeanleyh Celiilln 
tcmylzl dava edcbllece~l tebllt makamına 
katm olmak Uzcrc 1lftn olunur. 

labil"r. I..akin biz balıkhaneye uymak 
mecburfyetindeyiz. Biz ni ayet piyasacia 
balığın al~~ı kıymete dükkAn kirasını. 

kAn iiave eder satanz. Maliyenin aldı~ı 
yüzde on iki vergi indirilse halk dalıa 

ucuza balık yiyebUir. • 
Aliikadarlnrın ve satıcılann söyledik -

lerini buraya kaydettikten sonra hız de 
düşüncemizi şöyle hülasa ediyoruz: 

Et meselesinde olduğu gibi halık fiat-

Söylenilen rakama drkkat ettiniz mi?. 
İstanbul dört bin torik. 10 b!n kilo da 

uf:ık balık yiyormuş. 

800 bin nüfuslu bir şehirde bu rakam
lar insanı ters taraftan hayrett' düşüre
bilir. 
Halkı balik yemeğe teşvik ederken, o

no ucuz ve taze balık temini yollannı 

ara§tırmağı da unutmıyalım. 
Nu. - Sa. - Co. 

ıl Devlet Demiryollari ve limanlari işletmesi Um um idaresi ilaniarif 
Muhamme.."l beqeli 60.000 lira olan Avrupa hattı lokomotiflerine aid yedE:'k 2k

sam 6/Şubat/1939 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İd :-c binasında satın alınacaktır. 

Du işe girmek istiyenlerin 4250 liralık muvakkat teminat ile kanunu!l toyin 

etti~i vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Re:Sliğıne 
vermeleri Uızımdır. 
Şartnameler 300 kuroşa Ankara ve ;Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(9164) 938/1454 

Öksüre·nlere: K A RAN HAKKI EKREM 
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Halk Maskeleri Sat1ş1 
Türkiye Kızılay 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Cemiyetirniz tarafından saym halkmuzı zehirli f!azlerden ko:nmı.ak için 
yaptınlan halk maskeleri 1/121936 tarihinden itibaren satışa ar:zedi1 -

· miştir. 
Kafi malfunatı havi prospetüslerile birlikte ayn ayn kutular içinde bu· 

lunan bu maskelerden edinmek istiyeınlerin Ankarada Umumi Merkezi
mize, İstanbulda Yenipostane civarında Kızılay hanında depomuz direk • 
törlüğüne müracaatleri rica olunur. 

Yukanda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan ya bizzat mü
racaat ederek satın almak istiyenlere veya memleketimizin herhangi bir 
yerinden parasını göndermek suretile sipariş yap<:ıcaklar:a ambalaj ve pos
ta masarifi Cemiyetirnize aid olmak i.tzere beher maske altı liraya verilir . .J 

Satış tıanı 
İstanbul dördüncü icra memurluğundan: 

Ahmed Yaşar tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 25216 ikraz No. sile borÇ 
alınan paraya mukabil birinci derecede- jpotek gösterilmiş olup borcun & 1enme
n~esinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamma ehlivukuf taroiındaıı 
(1640) lira kıymet takdir edilmi§ olan &~ikta~ Ekmekçib~ı mahallesının Ak• 
tar sokağında eski 5 yeni ll kapı No. lı bir tarafı vek"ilhar:ç Mehmed menzil ve 
bahçesi bir tarafı Harndi verescleri menzil bahçeleri bir tarafı Zühtü :menzi1 ve 
bahçesi tarofı rabii Aktar sokağı ile çevrili bir &hpp evin evsaf ve mesabası 

aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Bir mutfaktır. 
Birinci kat: Bir mutfak. taş d~~li koridor üzerinde ayn ayrı olmak ijzeJ"e 

iki hel!. bir çamaşırlık. bir ıruyu. bir s:ır:ııçtır. 

11..-inci kat: İki oda bir sofa. bir musluk ve bir helMır. 

Vçilncü kat: İki oda, bir sofa. bir hela, bir musluk., bir yük delabmdan roiirek· 
kebdir. 

llördüncü kat: Tavan arasıdır. 
B!na umumiyet itibarilc muh~cı tamir olup doğrnma aksarnı ve tavanlar bo

yasızdır. İçinde elektrik tesisatı mevcuddur. 
McsaJıası: Umumu 65 metre nıurabbaı olup bunun 35 metre murabbaı bina~ 

30 metre murabbaı da evin önündeki bab.çedir. İçinde bir incir ağao vardır. 

Yukarıda hudud evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün tamamı açıK arttı'" 
maya :konmuştur. 

ı - Işbu gayri menkul ün artırma şart namesi 25/!2/938 tarihinden itibareD 
938il74 No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen numarasında herke
sin görebilmesi :için açıktır. İianda yazılı olanlardan fazla maltlmat almak ~ 
yenler işbu şartnameye ve 938/174 dosya No. sile memuriyetimize müraCL"at et
melidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı ~ıymetin % 7,5 nisbetinde pey -ve
ya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 12~). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla dl~er alakadarlan ve irtifak hakkı sahiblcrl
ıım gay:i menkul üzerindeki haklarını hususıle faiz ve masrafa dair ohıı iddJ
alarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile blr· 
likte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde baklan tapu sıcili ile 
sabit olmadıkça satll bedelinin raylaşmasmdan hariç kalırlar. 

4 - GösterHen günde artınnayn i§tirak edenler artırma prtnamesini o'kwııUf 
ve lüzumlu malfuna.t almış ve bunlan tamamen kabul etmi§ ad ve itibar olu· 
nurlar. 

5 - Gayri menkul 25/1/939 tarihinde Çarşamba günü saat 14 den 16 ya pdar 
!stanbul dördüncü icra memurlu~unda üç defa bağırıldıktan sonra en tok al'
tmına ihale edilir. Ancak artırrn~ bedeti muhammen kıymetin % 75 ~in! bul· 
maz veya satış isıiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta be
del bunlann bu gayri menkul llt- temin edilmiş alacaklarının mecmuundan faz.. 
!aya çıkınazsa en çok artıran~n taahhüdü baki kalm&k üzere artırma 15 gün daba 
temdid edilerek 9/2/939 tarihinde Per~embe günü saat 14 den 16 ya kadar ~stan· 
bul dördüncü fcra memurluğu odasında artırma bedeli satış istiyenin alacagu'l• 
rü-;hanı olan diğer alacakların bu r.ayri menkul ile temin edilmi§ alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak ~ıırtile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir b& 
del elde edUmezse ihale yapıl.mı\z ve satış talebi düşer. 
6- Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen ınühle' 

içinde parayı vermezs ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzetmiş clduğu bedelle alma~a razı olursa ona, razı ol· 
maz veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çnk artı• 
ra.'la ihale edilir. İki ihale arasındaki iıtrk ve geçen günler için yüzde 5 den be
sap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın mcmuriye
timizcc alıcıdan tahsil olunur. (M&dde 133). 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fera~ harcının yirmi se
nel!k vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını verrneğe mecburdur. Müte!8'" 

kim vergiler tenvirat ve tanzifat ve teılaliye resminden mütevellid beled!ye ~~~ 
sumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid olmayıp artırma bedelinden tew-v 
olunur. 
İşbu gayri menkul yukanda gösterilen tarıhte !stanbul dördüncü icra ıneınu;: 

luğu odasında işbu ilin ve gösterilen artırma şartnamesi dairesinde sat:le.c8ı>" 
Ufın olunur. (9258) 

Haliç Vapurlan lşletmesinden: 
31.12.!138 tarihinde kunturat miıddefleri bitecek olan Kasımpaşa ve Fener ff'" 

kelclerimizdeki büfelerin yeniden bir sene müddetle artırma ve ihaleleri 2i.tZ.933 

Perşembe günü saat ll de idare merkezimizde müdürlük komitesi huzuriyle ys· 
pılacağından iskelcierin daha evvel şartp arnelerini görmek üzere Galatada }.'te!ı• 
nıelalipaşa hanında 51 numaralı idare merkezimiz bürosuna gelmeleri. ___..,... 

Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı İstanbul 
Salınalma Komisyoı u ıd an 

alınacak 360 ton lavamarin kömürünün 6/1/B39 
ı - Deniz vnsıtalan için satın 

Cuma saat ll de eksiltınesi yapıiacaktır. 
ı 

2 _ Evsaf ve şartnamesi komisyondadtr. Görülebilir. 
3 - Tahmlni tutan 4950 lira ve ;lk teminatı 3il lira 25 kunıştur; 
4 _ 1steklilerin gün ve 1>aatinde \lk teminat makbuzları ve kanuni 

Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri • 
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Katiller yakalandı 
'(BCf taratı ı inci sa.yfcıda.) 

«ündüzlü gösterdikleri faaliyet ve isa -
betıı görü~lerle ortaya çıkanlmıştır. 

'Vak'a, ayın on birinci Pazar günü Has
köy1e Kalaycıbaşı deresi ile, Telcrlz ls • 
tasyonu arasında avianmak üzere ieılaş
lnakta olan bır avcı tarafından dere içm
de bir cesed görülerek zabıtaya haber ve
r.ılrnesile ortaya çıkmış.ır. Vı:ık'a rnah:ıl
lı'lc gelen zabıta memurlan, başı taşla e
~ıtınek suretne kafatası parçalanarak öi-

diırülnıüş bir cesed ile karşılnşillıilai • 
dır. Ceserun elbiselerı soyulmu§ ve a"l
cak bir don ve bir gömlek ile bırakılmış 
<ıldu~ gibi üzerinde hüviyetini ısbat e
decek ~n ufak bir delil bile mevcun de • 
tildi. Maktulü muayene eden adiiye ta -
bihi, cinayetin on, on b"ş gün evvel vu
ku bulınuş olduğunu bildirmiştL 

Cesedin ayak ucunda az kullanılmı~ b!r 
Çift yemeni mevcuddu. Cinayetin tahkik 
ve failierinın takibine memur edılPn cm
n!yet müdürlüğü ikinci şube cinayet ma
sası rnen ırlnrı bu vcmenileri yegane ve 
fakat ümidsiz bir i; ucu olarak tahkıka
ta esas ıttihaz edip çalışmıya başlnmış
lardır. Kısa bir zaman içinde bu yellle • 
Ililer istanbulda mevcud bilfımum ye -
llleni ustalnnna gösterilmiş. nerede ve 
hc.ngi usta tarafından yapıldı~ tahkik C· 

dilnıiş ve bu iz üzerindeki çalışma ha • 
ltıkl\ten miısbet neticenin elde edilii'e -
alne vasıta olmuştur. 

duğunu ve kalkıp gittiklerini söylt>II'j~tir. 
Bundan sonra Arab Murad aranarak. Top 
kapıda bahçıvan Rızpnın bostanında Kör 
Hasan ve Remzi adında iki kişi ile bcra -
ber olduğu görülmü1 ve her üçü de ya • 

kalanmışlardır. Yapılan isticvabları neti· 
ccsinde bunlardan Remzinin Okıneydam 
c~varında anasının evi olduğu öğrE>nil • 
m'ş ve cinayetin vuku bulduğu ~eec F.em 

zi. Kör Haso.n ve Arab Muradın yarla • 
nna İhsam alarat OkmeydPnına, RPm • 
zinin evine ve oradan da bir randevu e-

vine gitmek bahanesile yola çıktıkları an
laşılmıştır. Şimdi hikAyeyi katillerden el
de edilen malfımaUa tekmilliyelim · 

Dört ~rkadaş yanlarına birer şişe rakı 
alarak içe, içe yoUanna devam dmişler 
ve Okmeydanına geldikleri zaman da gt:ri 

kalan rakılan içmek üzere Kalaycı bah • 
çesine> gitmişlerdir. Bu sırada Aralı Mu
rad, İhsnnla hiç yoktan bir münaz~a çı -

kararak yerMn koca bir taş alıp zaten çok 
sa,.hoş ola:ı ihsnmn kafasına vurmuş ve 
İh"anın yere yuvarlanması üzerine Ki~r 
Hasım 'le Arab Murad hemen lhsanın ü
Z"'r'ne rı:uJlanarak taşla vura, vura kafa -
sını tıarçalayıp öldürmüşlerdir. 

Bundan sorıra Arab Murad ve Kör Ha
s n İhsnnın cebindeki ~ iki lirayı aln • 
rak eibiselerini savmuşlar ve bu sırretle 
zabıtayı şaŞJrtarak izlerinin bulunruPma-

sını lcmine çalışmışlardir. Katiller bir 
den ve bir gömlekle kalan thsanın ces~ · 
d ni sfırükliyerek derenin içine ve ktm • 

sanin göremiyeccği bir şekilde saklamış -
lardır. Cinayeti müteakıb katiller ihsa • 
nın c·lbiselerile birlikte Topkapıya öönc-

rE'k çalışmakta oldukları Rızanın bos -
tamna gelip elbiseyi bir çıkın yapara1: 

SON POSTA 

Boyuk Kurultay Celal 
Bayar1n nutkile açlltyor 

(BO{ tarafı 1 inci ıayfada) 
kili ile 6 sekreter seçecek ve bunu talciben 
nizarnname komisyonunu teşkil edecek o
Ir,n 15 üyenin seçimi yapılacaktır. Btı ko
misyon nızamnamede yapılması mevzuu
bahs değişikl'kleri tesbit edecek .ve ta~il 
projesini kurultay umumi heyetme taıt

dinı edecektir. 
Nizamnrunc tadilUı müzakere ve ka -

hul olunduktan sonra Cümhuriyet Halk 
Part~inin yeni genel başkanı seçilecek • 
tiı·. Yenı genel başkanın seçimi müteakib 
büyük kurultay bUL-uruna çıkarak bır bi
tabe irad edeceği muhakkak addolun • 
maktadır. 

Ayni toplantıda genyön kurul iç\n 16 
aza seçilecek ve kurultay fevkalade top· 
lantısı bu suretle nihayet bulacaktır. 
Kurultaya iştirak edecek olan valileı-

Kurultaya iştirak edecek uzak vılô!
yetler delegelerinin yola çıktıkları httk -
kmdn buraya mal'lımat gelmıştir. Ku -
rultnya her vilayet valisinin Parti başka
nı sıfat.ile iştirak etmesine maddeten im
kim görüle.mediğinden yurdun her rom
takasından bir valinin gelmesi karar al· 
tına alınmı~ır. 

Vilayet Parti başkanı sıfatile kurulta
ya iştirak edecek olan yedi valinın isim· 
lerini bildiriyorum: 

Ankara vali ve belediye reisi Nevzad 
Tandoğan, Kastamonu valisi Avni Do -
ğım, İzmir vali.c;i Fazlı Güle~. Samsun va
lisi Fund Tuğsal. Erzurum valisi Haşim 
İ~can, Edirne val~si Nevzad Margen. Mer
sin valisı Rükneddin Nasuhoğlu. 

1\leb'us namzcdi 
Ankara 20 (Hususi) - Kısmi seçimde 

Parti t:rrafmdan gösterilecek namzcd!er 
arasında sabık meb'us Reşid Safietin de 

Aialumatlarına müracaat edilen 1sta:ı
bulda mevcud yemenici ustalan bn ye -
l)ı(!.'l11E.'rin el dikişi olduğunda birloşerek 
bu i~in uzun senelerdcnbri 1stanbulda :;-al 
nıı bir usta tarafından yapılmakta oldu • 

~U.nu ve bunun da. Topkapıda tranıvay 
taddesinde Tekirdağlı namile anılm1ş Orı
llik ısminde bir yt"menicl ustası olduğ:ı • 
tıu ınusırran söylemişlerdir. Zabıt~. tah-

kocaman bir taşı da elb'seyle birliktE' bir bulunması ihtimalinden bahscdnlmekte-

ltikatın bu safhasında, derhal tarıf cd; -
len Onn:~i bularak bu yemenilerin ki -
tııın tarafından :}:~ıldığını sormııştur. 
0nnik ise, kendi mamulatını derhaJ ta· 
tııl'arak: 

k(mcrle bağladıktan sonra bostan1n bü
'1.' ve derin kuyusu içine atmı§lardır. 

Bütün bu kanlı işler gece yarısı gcrü
lerek ikmal edilmiş .ve katiller arbk ya
kDlannınlnrına kat'iyyen ihtimal mcv • 
cud olmadı~ı kanaatile evlerine da~ılmış-

dir. 

italya Hariciye azırı 
Be~grada da g ·diyor 

Belgrad 20 (Hususi) - Gazeteler, 1 -
- Bunu ben yaptım, demiş, ancqk nı> lnrci:r. talya hariciye nazırı Kont Cianontın 
~an ve kime yapmış olduğunu derhııl Bu korkunç ve feci cinayeti en ince te- Peşte seyahatine ve Macar ricalile yap -
atır!ıynmıynrak bir gece müsaade ı~te- ferrüatına kadar böylece dtiraf ecien ka • makta oldı.ığu temasıara hususi bir e • 

rııı~ir. O geceyi bu yemeninin sılhirf:-ıi til Arab Murnd ilc Kör Hasan, bostan hemmiyet ntfetmektedirler. 
atıŞ\inmekle geçiren Onnik, ertesi eurü lmvusuna atmış oldukları elbiselerın. l:u- Kont Cianonun kısa bir müddel sonra 
~;ıhıtaya müracaat ederek vemenilPr' k;. yudan çıkarılması için dün zabıta nl"zare- l3elgradı da ziyaret edeceği söylenmek -
ltıe ve ne zaman yaptığını ·hatırlamtş cl- t!!ıdc Topkapıda bahçıvan Rızanın bos - tedir. 
d"l'..- 1 . tıı.nına "Ötürülınüşler, tarif ettikiPrı kıt· B d te 20 (AA) İtalya haricı'ye '<e;unu bildirmiş ve şöyle söy emı§t•r: n u ape~ · · -

- Dir kaç ay evveldi, Topkapıda inek- yıu1a itfaiye tarafından arama yapılmış- nazırı Kont Ciano, dün öğleden sonra 
~ İbrahimin yanında uşaklık eden Da • tır. Macaristan başvekili lmredi ve hıırıriye 
aylı İhsana 2,5 liraya yaptım. Hntta 0 • Evvela. Kör Hasanın tarif ettiği susut. nazırı Kont Csaki ile takr'ben ıkı saat 
~la bcrııber Ahmed adında biri de>, bır ve kör bir bostan kuyusu içine g5rıp nı:ık- süren bir mülakat yapmıştır. 
~ft Y~'mPni ısmarlamıştı. Lakin o. gelıp tulün elbiselerini araştıran itfaiye, n!oloz 
'1t:nadı. İhsan ise 2,5 lırayı vererek aldt. ı y:~ınlnrmdıın başka bir şey bulamıyarnk 
d{:rnışr çıkınca, Arab Murad, elbiseleri bu ku -

'l'ah:k· t · ı t'l \k · kç' Ibrahim yuya değil, daha ileride ve içinde sn bu-i • a .genış e ı ere "lE" ı - 1 L 

'~levab d'lmi İh d d k' ucıalh _ unan !luyuya atmış olduklannı söyle -
lı e ı ş, san a m a ı ~ o:ı • ı· n· k d 
ın )'i-..• yi . b gu- el h;zm~ _ mıs ır. ır aç akika için, iki canwnr 

tl • •u ı, rm ı eş n evv , - ,. d .. . . . 
lıden alakasını keserek 52 lira birikmiş a. asın a munazaa başlamış ve her ık1sı 

Jlar . . • _ başka, başka lmyular tarif etmişlPrdır. 
asını nldığını ve çıkıp gittığını soyJe- . 

tlıışıır, Et ft 1 t hk'k t netice- Znbıta bu va:z.ıyet karşısında her ıkı -
'inde n_ ra an kyapı _ a~.,.. ~;ın; 1 8 

k d 1 s: nin söy I ediği kuyularda arama yaptır -
ınsanın sı ı goru~.u6... ar a aş a-

tındnn . . . . n:ıya başlamıştır. Bu aramalar iki bu • 
la Kopuk Ahmed ısmınde bırı yaktı· çuk saat kad d · k 

rı:ır k 1 
1 

ar. evam etmış ve ~ıyu • 
t a hsanın nerede olduğu sorn r.ı:.ış- lara bu"vu"k k ı k t 1m • t ılr. ~ anca ar sar ı ı ış ıse ae a • 
~ mıc:o olduklarını söyledikleri elbiselere tc-

dı <ıpuk Ahmed. İlısanı epey bir zamP.n· sadüf olunamamıştır. Neticede suç de -
11} kendisJ de aradığı halde göremeei - Iilierini imha ·,.·n k till · • t 
~Illi s" 

1 
l 

1 
k • ı;ı-ı a cnn zaoı ayı şa· 

g~ oy emiş ve fakat, hsan ı e sı • sı.ı<: şdmalcta olduklan anlaşılmış ve ha\'a 

Hatayhlar, Türk·ye ile 
aralarmdaki hudud 

direklerini kaldrrmışlar 
(Baş tarafı 1 inci ıayfad.a) 

tır. Bu hususta ötedenberi kullanılan hu
dud işaretleri Hatay halkının verdiği bir 
~rar .:ı ortadan kaldırılmış, fakat. buna 
mukabil Hatayla Suriye arasında mevcud 
olan hudud çizgisi muhtelif yerlere ko -
nulan işaretlerle tesbit dilmişt•r. Sur•ye 
gszetelc.ri bu hadiseden dolayı §tkfı) et 
ve tazallum ediyorlar. 

Ayn · aj<ınsın verdiği malumata gö:-e 
Hataydaki Fransız mümessili mıralay 

Colletnin vazife müddet! nihayete ern.iş
tir. Bu zatm yerine bir diğerinin gelme -
sinden bahsedilmekte ise de bunun sala-

~ii~~ ve hattA İhsanı müteaddid d.<>fala~ ka~annc:ıya kadar bu taharriyata devam 
b:kpazar ve Aksaray semtlerındeltJ edılmiş •se de cürüm emaresi olan elb'sc 
ta ı-andevu evlerine götüren Arab Mu- bulunamamıştır. hiyetlerinin neden ibaret olacağı hP.miz 

lı~ is_ınınde birini tanıdığını ve tahn'i - Vaktin gecikerek. havanın tamamen mallım cieğildir. 
lrıa Yirıni gün kadar evvel Topkapıeta İs· kararması üzerine arama faaliyetine ni _ ---------
ıU:lin kahvesinde Arab Murad ile bır - hayet verilmi~ ve katiller tekrar emniyet Dr. Şaht Alman Yahudileri 
tıa e_ l?sanı otururlarken görüp yanları- müdürlü~ine getirilmişlerdir. Bu arama- için plan teklif etti 
~e €ıttı~ı sırada Muradm İhsana bir ran· y~ daha genış surette bugün dahi devam 
~ne gitmek için teklille oulun • o:unacaktır. 

Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

kra iyes .. 
(5 • o ) liradir. 
AYrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 

~-Ooo, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000ve 100.000) 
ır~lık Iki adet mOkAfat vardır ... 

1 'kKetide Yılbaşi gecesi yapılacaktır. Biletler - (2,5) • (5) ve (10) Ura· 
ı tır ... Vakit kaybetmeden hemen biletinizi ahmz. 

(BCl§ tarafı 1 inci sayfada) 

ve diğer bazı zevatla temaslarda bu -
lunmuş olan Rayşbank umum müdürü 
Dr. Şaht'ın yapmış olduğu müzakere
lerin mahiyeti arılaillmı§tır. 

Dr. Şaht, Alrr.anyadaki Yahudilerin 
milhacereti için bir plAn teklif etm~
tir. Bu pltma göre Almanyadan uzak
la~tınlacak olan Yahudilere, beraber -
lerinde daha fazla para gölünnelerine 
müsaade edilecektir. Fakat buna mu • 
kabil, bu Yahudilerin iskA.n edilecekle
ri mem~kctler Almanyadan fam mal 
almalıdırlar. 

Dr. Şaht'm bu teklifi allkadarlar 
tarafından hapetle ~. 

Gelecek ay, muhaceret işlerile alA • 
kadar olan bir İngiliz mü:rnessill.nin 
Beriine giderek, yeni temas ve müza
kerelerde bulunacağı haber alınmıt • 
tu-. 

Sayfa ll 

Çırağan sarayı modern 
b· r otel olacak 

(Bel§ taratı 1 inci saytada) 
projesinin tanzimi Güzel San'atlar A • 
kademisi profesörlerinden Arif Hikmete 
bırakılmıştı. Bu sahada modern bır d~ ti
yatro binası inşa edilmek ısteııi! • 
di~inden konservatuvar için istimlak edi
l~n sahada yeniden yüz bin liralık istim· 
lak yapılmıştı. Arif Hikmet tarafmöan 
hazırlanan proje tasdik edilmek üzere 
Nafia Vekaletine gönderilecektı. Vali 
Lfı.t!i Kırdar projeyi görmüş, fen heyc • 
tinden ve projeyi yapan profesörden iza -
hat almıştır. 

Arif Hikmetin projesinin tasdik edil -
rnek üzere Nafia Vektıletine gönderilme
sinden sariı nazar edilmiş, konservatuvar 
binasının Şehzadebaşında inşası mu\. afık 
görülmemiştir. Modern konservatuv<tr bi
nasının Taksim ile Harbiye arasındaki sa· 
bada yapılması daha muvafık olacağı ka
nantine varılm!.§tır. 

Taksim stadının bulunduğu sannda et
ra!ındaki kışlalar yıkılmak suretilc sergi 
binası yapılmak istenilmiş ve ıs+ımlnk 
işleri için bir milyon iki yüz bin liranın 
biikOrnet tarafından belediyeye verilmesi 
kararlaşmıştı. İktısad Vekaleti sergı bi
nasının Taksirnde yapılmasından sarfı mı
zar etmiş bulunduğundan konservatuvar 
binasının burada inşa edilmesi ıçin tel -
kiklcr yapılmağa başlanmıştır. Bu tot -
kıkler yapılırken Harbiye ilc Taksim a • 
rasında do. başka münasib bir yer aran· 
maktadır. Vali ve belediye reisi Lutfı Kır
dar, konse:vatuvarla beraber, modE>rn ti
yatro b;nasının, stadyarnun ve dığer mo
dern E"ğ1ence bina ve yerlerinin TaksiroJe 
Harbiye arasında yapılmasını muvafık 
bulmuştur. 

lerinin de bu gezinti mahallinde bulun • 
masının çok muvafık olacağı tesbit dU. 
miştir. 

Konservatuvar yapılmak için Ş~>hzn • 
deba~ında isiimialt edilen yerden bcle • 
dıye başka suretle istifade edecektir. 

Çıragan sarayı modern bir otel 
haline getirilccek 

Uzaktan bakılınca !sto.nbulun güzel bfr 
manzara arzetmesi için her türlü yeni t~ 
sisat vücude getirilecek ve lüzumlu gö 4 

rülen tndilat yapılacaktır. Bu meya.nda 
harap \'e yıkık surlar yıkılacak, Boğazi
çinde harap bina bırakılmıyacaktır. Bat
vekil Celal Bayar, Dolmabahçe ile Orta .. 
köy arasındaki sahaya yakından nlaka 
göstermektedir. 

Ortaköyde Feriye saraylan tarihi bl .. 
rcr kültür müessesesi oldu~ halde maa-. 
lescf bakımsızlık yüzünden harab olma~a 
yüz tutmuştur. Bir kısmı kömür depoıa .. 
rının erasında kalmış, bir kısmından tU• 
tün deposu, mekteb vesnire yapılmai 

surE>tile istifade temin edilmiştir. Maarif 
Vckaleti,Feriye saraylarının tekrar nıeyı. 
dana çıkarılmasını, her türlü tamiratın 
restöre esaslanna göre yapılmasını iste· .. 
mişti. Bu arada harap bir halde bul,man 
Çırağan sarayından ne şekilde istihde ()o 

l•ınacağını tesbit etmek üzere bir komis
yon viicude getirilmişti. Komisyonun ra .. 
poru Maarif Veka1eti tarafından tetkik ~ 
d ilmi ş ve Çırağan sarayından istifade o
lunmosı kararlaşmışh. İstanbul beledi • 
y<:si ise harap sarayın yıkılmasını Uerl 
sünnüştü. 

Bao:vekiılet, Çmığan sarayından istifa
de olunması esasını kabul etmiş ve bu • 
ranın modern bir otel binası haline so • 
kulmasını muvafık }lulmuştur. 

Şehireilik mütehassısı Prost, Istanbu • Vali ve belediye reisi Lfıtfi Kırd;ı.r, bu 
lun ana cacldelerinin projelerinı kı.smnı hususta tetkikler yapmaktadır. Yeniden 
ikmal etmiş bulunmaktadır. Bu o roj ~ye bir komisyon teşkil edilecek, harap sa .. 
göre ana raddeler Taksim ile Harbıye a- rnyın tamiri ve modern otel binası ha .. 
rasında topJanmakta, Gümüşsuyu ile Be- linf' ifrağ olunması için ne kadar para 
şiktaş arasında Harbiye ve Maçkanın al- harcanacağı tesbit olunacaktır. Bu i~ için 
tından geçmek üzere kav'sli genış bir yol Avrupadaki modern etellerin projP!erhı.
Y9P11ması iste~m~ktedir: Prost. bu mın - den istifade olunacaktır. Ayni zamanda 
takayı b~ vesıl~ ıle gezınti mahaiH da • Feriye :.arayları da restore esaslarına gö. 
rak tahsıs e~mış bulunmaktadır. Kon • re tamir f:dilecek, meydana çıkarılaesk • 
servatuvar, tıyatro ve diğer eğlence yer- tır. 

Köy iktisadiyalında inkll8blara doğru 
(Baş t~raf~ 1 inci sa~fada) ı mevzuu bahsolmaktadır. Ziraat kongre • 

Banka, b:.ıgunkü devlet zıraat islt-tr.ıc- sinden sonra bu ismin kat'ileşeceği ısrAI"t 
l~ile, orman işletmesini de tevhid et - la .söylenmektdir. 
mi~ olacaktır. 

Bankanın ziraat kısmı, vasi mikyasta • 
pamuk, jüt, virjinya tütünü, soya ziraati, 
meyvacılık. yüncülük. sebzecilik, bay • 
vancılık, seleksiyon tohwn yetiştirip da· 
ğıtmak :şlerıle de uğraşacaktır. 

15 fabrika kunılacak 
VPkalet. bilhassa, yeni fabrikalarııı ku

rulması işlerini süratıe intaç edet'Cktır. 

Memleketimizde çuvala olan ibtiy~cımızı 
nazarı itıbara alan Vekalet bu ihtıyacı 

karşılıyacak olan jüt fabrikasını dE>rhal 
tesis edecektir. 

Bundan başka Vekalet, ordunun ihti -
yncı ve ıhracat için et, konserve fabrika
sının, memleket ziraat filetleri fabrıkası

nın da kurulması için çalışmaktadır. 
Ayrıca meyva ve sebze istihsal nıer -

kezlerimizde ambalaj, muhafaza, vP se,rk, 
domates, üzüm, portakal usareleri ~ıka:-
ma istasyonlarının tes'sieri de dahil ol 
mak üzere 15 fabrika daha kurulması için 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Küçük köy bankalan 
Ziraat Vekaleti ayrıca, ll"emleketin 

muhtelif ınıntakalarmda topraksız köy
Hıye nrazi temini yollarını da araştırmak
tadır. Ayni zamanda toprağı bölünmiiş, 

parça parça araziye sahib köylüye esash 
ze!"iyat yapabilmesi için yekpare arazi 
temin edilecektir. 

Akbank kurulduktan sonra küçük koy 
bankalan, köy kredileri ve zirai sigorta 
da ihdas Pdilecektir. 

Vek:Alet memurlan için de tatbikat 
kurslan açılacaktır. 

Ziraat Vekôletinin ismi 
deği~tirilecek mi? 

Ankara 20 (Hususi) - Ziraat Vekaleti 
faaliyeti aramıda ziraat, boytar, orman 
i§leri bir arada tedvir edilmekte idi. Bıı 
fubelerin ihtiva ettikleri mana ve faa -
Uyetlerin aınıf iddialarına yol açtığı dü
şünlilerek Ziraat VekAletintn ismini (Ag
rıkülUlı VekAleti) §eklinde de~iştirmek 

Zir~ at V t>ldJinin ziyafeti 
Ankara 20 (Hususi) - Ziraat Vekllt 

Faik Kurdoğlu bugün Anadolu kl;Jbünde 
profesör Va.'l der Varcn şerefine bir öğ'le 
ziyafetı vermiştir. Ziyniette zıraatçi 
meb'uslar ve Vekalet crkfuu bulunmuş. 
tur. 

Van der Varen, nutkunda, yeni TUr , 
kiye hakkındaki intıbnları ve hayret ve 
~akdirleri üzerinde bilhassa durmuş v• 
kongre hazırlıkları dolayısile §ahid ol .. 
duğu faalıyet ve fikirlerio ve hazırlan • 
rnış projelerin teknik, isabeUi, üstlin ka
rakterlerini bilhassa kayıd ve ctraflı bil 
§ekilde göröüğü yeni nltına tamanıen . -
ve takdirle iştirak eylediğini ifade etmi~, 
ziyafet, Ziraat Vekilinin ve Belçika mas-. 
Hihatgüzarının dostane nutuklarıle hi .. 
tam bulmuştur. 

Sözün kısası : CUmhuriyet 
Halk Partisi 

(Baş tarafı 12 inci sayfada) 

Onun içindir ki, umumi kongrenin Baş 
~birde toplanmak üzere bulundn~u §U 

sırada, yirminci asrın en mükemmel s~ 
yasi ve [,Osyal kurumlarından biri ohn ve 
mukaddes vr.tanımıza kuvvet, emniyet ve 
refah getiren Cümhuriyct Halk Partisi " 
nin, Partımizin sayın varlığı önünde SCV'o 

gı ile, saygı ile ve şükranla e~ilmeyi 'VR)t 

tani ve milli bi borç biliriz. 

E. Ta1u 

Bir balıkçı kızkP.rdeşini yaraladı 

Feı.-iköyünde İkincibaruthane caddeıı 
sinde 44 nurnarada oturan balıkçı İs .. 
mpil, kızkardeşi Bedriye ile kavgaya 
tutuşmuş, ve Bedriyeyi sustah çakı ile 
yüzünden yaralamıştır. 

Yaralı Şişli Etfal hastanesine kaldı .. 
nlmış, suçlu hakkında takibata ba~ "' 
larunıştır. 
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Levazım ve Mübayaal Şubesindeki alun komisyonunda yapılacaktır. M:mar Dimitri Osipovi!S Vaksin. ~ aY:·ıri kovmağa çalıştığı nisbette, onlar daha 
-:am bulunouğu bir spiritizma hndısesı- kuvvetle canlanıyorlardı.. adeta lc.ork
~in tnıe ıntıbaları altında, şehirden, ı.ay- mağa taşladı .. 
fiyedeki evine döndü. cHay Allah belasını versin!. Adeta kü-

Vaksin soyunarak boş yata~ına girdi. çfık bir çocuk gibi korkuyorum!:. 
(M&dam Vaksin evde yoktu; Troltsa'ya eTik-tak .. tik-tak .. tik-tak .. :. Duvarın 
gitmiştı). Gayri ihtiyari bu akşam geçen ötesinden saatin tik-taklan duyuluyor
hadıc:eleri diişünmeğe başladı .. aslına b:ı- yordu. Birdenbire, uzaklardan bir yerden 
karsanız herhangi bir spiritizma vak'ası bir bekci düdüğü kulağına çalınch Dü
falan oimamı.ş, sadece spiritizma hakkın- dük sesi, n~ır. ürkütücü ve korku'lçtu. 
da bir yığın korkunç şeyler anlal1lmıştı. Vaksinin ensesinde ve sırtında soğuk ka
'l'oplaııtıda hazır bulunan genç kızlar- rınc3lar dolaştı .. 
darı bır tanesi, insanın aklından g.-çen Başı ucunda birisinin ağır a~ır nefes 
şeylerı keşfetmekten söz açmış; derken, almakta olduğunu zannetti.. adeta am
bahis. ruhJnra intikal etmiş; ruhlardan cası çerçc,·eden çıkmış. başı ucuna ge!
hayalctlcre, canlı canlı gömülen in.san- mişti.. Vaksinl müthiş bir korku alciı. 
}arn geçilmiş .. gene orada hazır bulunan- Korkudan dişleri kilidlendi .. nefesi tıkan
lardan birisi, mezarında b 'r yandan öte dı .. ıııhayet a~ık olan penceresinden bır 
yana dönen bir ölünün hikayesinı an· mayıs böceğ: içeri girerek başı ııcunch 
latmıs .. Bizzat mimar Vaksin de. orada cırlama~a başladığı zaman kendini tuta
hazır ·bulunan kızlara, ruhlarla nasıl ko- ma dı ve zili çaldı. 
nuşmak icab edeceğini izah etmiş; hatta Bir dakika sonra kapının dışınd ın trü-
bu aradı:ı merhum amcasının ruhunu da- rebbiyenin sesi duyuldu: 
vet ederek onunla konu§ma tecrühelerı- -Dimitri Oslpiç, was wollen S'ie ["]? 
r.e girişmişti.. Vaksin sevjnerek: 

Vaksin. yorganı başına çekerek düşiın· - Ah sız misiniz, Rozali Karlovna! 
rneğe başladı: cTabiatte esrarengtz ve Siz niçin rahatsız oldunuz?. Gavrit gel
korkunç birçok şeyler var .. fakat kor- seydi olmaz mıydı?. 
kunç olan ölüler de~il, meçhulathr.• - Şehre gitmesi için Gavril'e ı;iz izin 

S~rt, gecenin birini çaldı .. Vaksin ya- vermiştinizL Glafira da dün gececienbcri 
tQğında. bir yanından öte yanına iöndü.. bir yere misafirliğe gitti.. evde b~n1e!l 
yorganının altından, köşede yanmakta o- hgşka kimseler yok.. Was wotlcu sie 
lan Meryem ana kandiline baktı. Kanriıl doch [+*l? .. 
donuk bir ışıkla yanıyor ve mimarın bıı- -- Ber. ıni~ .. Ben bak ne söylemek ıstı-
§ı ucundaki merhum amcasının resmıd ş f k · k yorum... ey.. a. at sız sa ıln.ayınız, 

hayal meyal tenvlr ediyordu.. iccri giriniz!. İçerisi karanlıktır. 
Vaksinin kafasına birdenbire su fıkır Vaksin'in yatak odasına kınnızı yan~k-

geldı: eYa bu yan karanlığın içinde am- lı ş şman Rozali Karlovna girdi .. ve ~ek
camın hayali peyda olu:verirse?. Fakat lcme vazıyeti aldı. 
h.ııyır, bu mümkün değil!.» - Oturunuz rica ederim .. bakınız ben 

Hayalôt, batıl itikadlar, cahil ve inki sizi niçin çağırdım? 
şaf etmemiş kafaların mahsulüdıir. Fc.
kat huna rağmen Vaksin başını iyıce yor
ganın altına soktu .. sıkı sıkıya gözlcr•n ı 
yumdu. Hayalinde. mezarda bir yanclı•n 
dicer yanma dönen ölü canlandı. Mer
hum kayrvmasının ve diğer bazı öliilcrin 
haynlledni görür gibi oldu.. bu aracta, 
gözlerı önüne, suda boğulmuş tarııdı?ı 

bir kız geldi. 

\·akı;in: ~Acaba ona ne sorsam?,. dıve 
düo:ündü ve yanyana amcasının duvarda
ki resmine baktı .. soğukkanlılığının av
det etmekte olduğunu hissederek sözi.ınc 
devam etti: 

- Bakınız, sizden şunu rica etmr>k is
tiyorum: Yarın sabahleyin biri.;ı şehre 

giderken bana .... şey... f~ek almaları m 

Vaksin, kafasındaki bu korkunç fudr- (*] •:Se lstiyorsuuuzT• demektlr. 
leri kovmağn çalıştı .. fakat o bu fikirle- [**] «Faht siz ne Istiyorsunuz?». 

Şatoda davetliler varken; kontes a • 
§ağıdan sesleniyordu: 

- Torik! 
O da, yukanda 

merd:iven ba.şın • 
dan, basıyorrlu 
kantarhyıl 

Ve kontes de, 
misafirleri de 
gülmeden kırılı • 
yorlardı. run bir sürpriz ha • 

tembih etmeği unutmayınız!. Otuı-sa-

nıza ... 
- Fişe lt?. İyi.. W a8 wolle.ç si e 

nnch ( *"'* J ! .. 
-· İch will ( .... ]. .• Hayır, hayır baş-

ka hiçbir ~ey istemiyorum.. rica ederim 
oturunuz!. Belki hatırıma daha başka 

~eyler de gelir .. · 
- Bir kızın, yalnız bir erke~n orlas n· 

da oturması muvafık değil... Görüyoı·urn 
ki siz çok şcıkacısınız!. Bir fişek ıçı!' i:ı

sanı yatağından kaldınnazlar .. ben anlt
yo:-um ... 

Rozali Karlovna, gerisin gerıye döne
rek odadan dışan çıktı .. mürebbiye He 
konuşmaktan biraz sükunet buları ve 
kendi korkaklığından utanan Vaksin yor
ganı başına çekerek gözlerini kaoadı. On 
clo.kika ko.daı kımıldamaksızın ynttı. F:ı

krıt sonrd gene ayni manasız fikirler k"
fasına hücum ettiler .. el yordamile kibri
ti bularak mumu yaktı .. fakat ısığın d~ 

bir faydası olmadı .. ürkm~ olını Vak
sin'e, köşeden birisi bakıyqr, amca-:ı göz
lerini oynat!yor gibi geldi. 

- Tekrar zil' çalar mürebbiyeyi ~ağı
rırım, öiye dü§ündü. Hasta oldıığumu 

söyler, ondan bir iliiç isterim. 
Vaksin zi)i çaldı. Fakat hiçbir cevF.D 

alamack B;r defa daha zili çaldı. Zile ct"
,·ab olarak. u7.aklarda gene bekcınil1 k ır. 
kunç düdüğü öttü .. 
Müthiş hir korkuya kapılan Vııks:r., 

istavroz cıkararak. ve korkaklı~ na küf
r derE>k, don-paca. yalınayak oda~·n~an 

f•rhldı \"P mürebbiyenin kapısı ör.une 
g:tti .. ;nürt-bbiyenin kapısını yumrukh
ynı ak korkudan titriyen bir ses lt"· 

- Rozali Karlovna. Rozali K'lrlovn'\, 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şpbeden alınabilir. 
· V - Eksiltıneye :ştirak etmek istiyenlerin fiatsız Ienni teklif mektublarını 

ihale gününden bir hafta evveline kadar lnhisarlar Umum J.:!üdürlüğü tütün 
fabrikalan şubesine vermeleri tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika alma· 
ları lazımdır. 

Vf - Mühürlü tekiif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı veı 
sika ve t.~ 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiYa 
edecek olan kapalı zarfların eksiitme günü en geç saat 14 de kadar yukanda adı 
ıeçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde Yerilmesi lazımdır. (8633) 

1/fNW 

Cinsi Mikdım Muahnmmen bedeli % 7.5 Ekslltmeniıı 

Be ıeri Tutan teminat saati 
Lıra K. Lira K. Lira K. 

• -
Ollz tıeynz al'd· 250 kilo 1.70 sir 4-6.- at.t)8 1-' 
miııyurıı kA.gıdı. 

u. so Basklll c 500 6 adet 300.- 1500.- 112.50 

kiloluk • 

I - İdaremizin Cibali Tütün Fabrikası için 250 kilo 36 X 60 eb'adında düt 
Leyaz alemmyum kağıdı ile Çamaltı tuzlası ~çin 500 kilo tartma kabiliyetindc 5 
aded haskül şartnameleri mucibınct.• ayn &.yrı açık eksiltme usuliyle satın aıına
caktır. 

Il - Muhammen bedelleriyle muvakk at teminatları bizalarında gösterilnıiştir. 
~ll - Eksiitme 20/I/939 tarihine rastlı y1:m Cuma günü bizalannda gösterilen 

sııatlerde Kclbataşta Levazım ve Müı:a yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
y~pılacaktır. 

V! - Şartnameler parasız olarak h:?r g\.in sözü geçen şubeden alınabilece~ gi
bi aleminyum kağıdı nümuneleri de gcir üJcb!lir. 

V - Eksiltıneye iştirak etmek istıy,mlerm düz beyaz aleminyum kağıdına aıd 
fen ni teklif ve nümunelerini tetkik etm ei-: üzere ı hale gününden bir hafta eV''e-

linc kad:ır İnbisarlar Umum Müdurlüğii Tütün Fabrikalar Şubesine ve 5 baskiile 
a.d fiatsız tcklif ve katalokları eksıltme r,imünden 5 gün evveline kadar Inhl• 
sarlar 'l'uz Fen Şubesine vermelerı \'e tekliflerinir. kabulünü mutazanunın vt
sika almaları lazımdır. 

VI - Jsteklilerin eksiitme için tayın E'd ilt·n gün ve saatlerde % 7,5 g-avenmc pıt· 
rabriyle birlikte yukarıda adı geçen kom s.r•ına gelmeleri ilan olunur. c927J, 

uvuy(•!" muı:unuz?. dive söylcnmcğe b:tc;·ı-lıiloo-....o:..~ 

h dı.. bf'n. .. şey... hastayım.. bın a b ·r P:!'.i::::~m;x:;~~~:!:JC:::~5!:~~--?~~!'IJ:t:r'",~ı;v.E~ 
ilftc veriniz'. 

\'aks n t 'çbir cevab alamadı. Ortalıkta 
h it· ölü ~ii k un u vardı .. 

- Size çok rica edrrim... Anlamıyo:
mu!;unuz?. Rica ediyorum. H('m C3nır:ı 

bu çekingenlik ne oluyor? Hastayım has
ta ... Bu yııc:t& bu kadar naz olur nııı:. 

(Devamı 15 ind sayfada) 

[***] "Daba llf' fo;tl~·or ıınu7.!o demektir. 
[****] t•Ben istiyorum ... 

Boş, Diş, Ne zle, Grip, Rsmaliznza, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal k~ 

- lcabn.:Ja günde 3 kaşe alın 1bilir. - ~ 

SON DOST ANlN 
EDEI?l QOMAN\ 

YAZAN: t:rcümend Ekrem Tana 

şan çıktı. 

ml\halle kahvesincie söz ebeliği bU~ : 
dan sonra kendisini! teveccüh ed:ce i1Ş 
ti. Dünyayı gezmiş, memleket gor:n , 
o1mak, emsali nadir bulunan bir ıtn 
tiyazdı. 

- Bir gül!, İspanyada... • 
Diyerek lafa ba~ladığı zaman. 0~ • 

lık •tıs!• ol:>cak, bütün nazarJar, edıJ • 
tün kulaklnr kendisine teveccüh ;oı 
cekti. Bunun hazzınt şimdiden duYIJ 

Toriğin şöhre • zırlamakta oldu • ~--... -----~~~~-----~~--~--._ ... Takvor derin bir 
nefes aldı, ve: 

gibiydi. tt& 
İfak~lt hanıma gelince, o da ~aY~yfl 

boyunun ölçiisünü a1mL~tı. J)üTlY da! 
gcldiğindcnberidir, altmış bu ]ca ... 

1 
, 

ta•· 

ti bütün Marsil • 
yayı tutmuştu. Sade Marsilyayı mı ya? Pa 
risin l'n meşhur kabarderinde en nı~m
dar sarkıcıların ağzından, Kontes dö 
Mefes'le do.c;tu Tor:ik hakkında tanzim 
edilmiş şarkılar söyleniyordu. Bu su • 
retıe, Torik Nccmi, Parisin vödcr (göz 
ağrısı) lerinden biri olmuştu. Kandia, 
Grenguvar, Jösiiyipartu gibi bir takım 
saçma sapan gazetelerin birinci sayfa
larında hep onun ve kartaloz metresi -
nin menkıbeleri okunuvordu. Fransa, 
kendi öz cvUidlaı;ndan h('r şeyi k1s -
sır anan Fransa, Torik gibi bir adama, 
bcrmutad, şöhrctin kapılannı ardına 
kıırar açm!ştı. 

-41-
Gw·nbi efendi. otelin kanıcısı vasıta

sile "'•1esajeri MarHim kumoanyasının 
Orcnok vapuru'1da üç tane ikinci mev
k! VP.r ayırtmıştı. O pazar akşamı saat 
altıda vapur harekE.'I edecek ve bir haf· 
ta sonra, İstanbul !imanına vasıl ola . 
caktı. 

Torığin tavsivcsi vechile, üç yüz If -
ranın artan kıc.;mile, İfakat hanıma ve 
Gurabi efendiye öteberi alınmıştı. İh -
tivar. nP. oltır ne olmaz diye de cebin· 
d b r kaç kuru~ ayırmıştı. Bununla 
vapur içeric;indE;>l<i masraf görülecek, 
sonra da, htanbulda hamal, araba, va· 
pur oı:ırası öcienecekti. 

B'ifün mesele, şimdi, Takvorun A • 
mf'~·ı alı gaıctcci kandan ayrılmasın • 
dn idi. O, huna muvaffak alamıyordu. 
KPndisine hiç b!r sey sezdirmemeğe 
ça'ıştığı ha!de, kurnaz kadın, 'Fakvo • 

ğunu fa.rketmişti. 
Buna binaen de, 

ona her vakitkin • 
den fazla yapı~
tı. Yarundan ayrıl • 
mıyor, onu adeta 
göz hapsinde tutu • 
yordu. Takvor bu 
vaziyette ne yapa .. 
cağını bilmiyordu. 
Ona bir takım ma • 
sallar okuyarak, kı· 
sa bir müddet için 
Parise kadar uzan • 
nıayı teklif etmişti. 

Fakat kurnaz kadın 
buna katiyen ya • 
naşmamıştı. 

- Oh! dedi; §Ü 

kür, kurtuldum! Bu 
yaştan sorarn insan 
dediğin romatizma • 
ya tutulur, kanya 
tutulmaz. Her bir 
şey mefsiminde ge -
rektir. İrahmetlik 
valide der idi ki: 
cKarpuz kışın da 
vardır amma, yenir
se basur yapar!» 
Sevda da tıpkı kar
puz gibidir. Kırka 

kadar, tesiri kalbe, 
kırktan sorarn doğ • 
rudan barsaklara • Orenok, masmavi denizi yma ya re. gar1ca doğru. yoluna devam etti. 

-Sen nereye gi • . dtr. Ben bunu hu te· 
dE'rsen, ben de seninle beraber oraya ı Çifte hacalarından kesif bir duman ku·ı fa, bir kerct daha tecrübe etmişim! 
giderim .. diyordu. suyor, dunnada'3 işleyen maçunalan i· Gurabi efendi zavallısı da bir nevi 

Nihayet Takvor, Gurabi efendinin le rıhtımdaki eşya denklerini ambar • inşn·ah duyuyordu ama, onunki baş· 
vermiş olduğu aklı mev:kü tatbike koy· lanna dolduruyordu. ka idi. O, bu Avrupa yolculuğuna baş· 
mağa karar verdi. Odasında yalnız kal- Gurabi efendi ile İfakat hanım, asma ka maksod, başka emellerle çıkmıştı. 
mak fırsatını buldukça eşyasını topla· mE.>rdivcndcn çıkıp vapura girdiler. Bütün ömründe gaye edindiği romatiz
yıp, usulla Gurabi efendinin dairesine Takvorla lVIisis Fulblöd de guya ken • masını tedavi ettirmeğe muvaffak ola· 
nakletti. Böylece, hareket gününe ha - di!erini teşyi için peşleri sıra güverte • mamıştı. Fakat, bu seyahat esnasında 
zır oldu. ye tırmandılar. Vapurun kalkmasına duyduğu türlü türlü heyecan, ona ağ • 

Pazar gtinü, Misis Fulblödü, Gurabi bir çeyrek vardı. Takvor, allern etti, rılannı, sızılannı da unutturmu.ştu. 
efendi ve İfakat hanım namlarına, öğ· kallem etti, Orenok rıhtırndan pala • Toriğin kafileden ayn~ olması, 
leyin bir veda ziyafetine çağırdı. Ken· marlarını çözerken, Amerikalı gazete- yüreğini hafifce sızlatıyordu. Bunun 
disine, bol bol, baş döndürücü şarap • ci kadını dışanya çıkardı, ve kendi içe- da tesellisini, oğlanın belki de istikba· 
bır, likörler sundu. İyice sersem ettik· ride kaldı. linl temin eyliyeceği ümidinde bulma· 
ten sonra da, akşama doğru, arkad.aş • Gemi rıhtımdan aynlıyordu. Faka ğa çalışıyordu. 
larını teşyi etmek bahanestl.e limana basmış bulunan Misis Fulblöd'ün hay· Az zamanda epey yer dolaşnuştı. Bu 
indi. kumaları arasında, uzaklaştıkça uzak· da kendisini memnun eden bir keyfi· 

Orenok harekete ltazır Wlunuyordu. la~tı, ve nihayet limanın ağzından dı. • yettL İstanbula vannca, akşamlan, 

s~ne, yaşamflnm tadını almıyan.~ evf 
b k d b. d b' dut1Y mıyan u . a ın, ır en ıre. . flli~, 

hazların e~~iz alemine dalmak ıste Jtıı· 
fakat bu alemin kapısını, kendisine pÇ' 

pa1ı bulmu'it'l. Simdi, heder olat; ge ~tl 
d 

.. ··nuvorv 
liırine vanıvordu. Acı acı uşu eli· 

' • • .. ce 
ki. so!'l fırsat. bundan otuz yıl onf (efl' 

ne geçmiş olc:ayuı. bucrün. Gurab d~rıe • 
di memlekctP ihtimal ki yaınıı 0 

cel~ti. ıAtB 
"~"da bir gözl<>rini yumup h8Y

8 

"'~rdu.. eıerirtl 
Otaman, Zormanın sıcak buS .19tı 

hatırlrvor, vefasızlıl'ını bir türlÜ 
1 

dB• 
J sonıJO 

VE.' affedemiyordu. Fakat en 
gene: ,..,ııt' 

d ı..~yıe OJ.J·· - Ah! Gf>nÇ olsay ım, uv 

dı va? 
Deyip hakikate rücu ediyordU· yflrB 
Orenc.k, masmavi c ,izi yara J{ıtP" 

şnrka doğru voluna devamda idi. Gıl" 
tanla çarçabı;k ah bab olan Tak~r, Jtefl' 
rabi efendi ile karısını bütün gun 

8
rsP" 

di hallerine terkederek, boyuna ş 
la kafa tütsiiliiyordu. klaştıW 

Vapur Korsika kıyılarına ~· tel' 
e~'1ada, telsi1 memuru elinde tr 
grafla güverlece göriind~. f vıırf 

- Mösyö Gurabi'ye bır ıelgl11 
deei. M rsilYıı • 

Telgrafı Takvor .~ldı. ~~. : 'forl~itl 
dan çekiliyordu. Turkçe ıdı, 
imzasını taşıyordu. ada' 

f Dt!t'amı 15 itld ıayf 

.. 
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SARKA AlD 1 . 
fuuıJ~Pi~{Qfl_ T..-cüaıe eden: :J.//t!f~jl.lı_ f?a/tit 'fjaff)Uf. 

Türkiyenin Orta Avrupa devletlerinin yanisara har
be girmesi ve savaş1n yak1n şarka sirayet etmesi 

aran 1klar içindek· esrar Anadoluda, Suriyede ve Filistinde Ba
bıaliden muttasıl yeni liman, yahud şi

mendifer imtiyazları istiyordu. Dairr.a 
Osmanlı ekalliyetlerinin hamisi vazıye

tini alıyordu. 

erkanıharbiye reislerile Baren Von Wan• 
&enheim, büyük bankerler, şilrıemh1er 

direktörleri ve Alman sanayii direktirle
ri hazır bulundular. İmparator harh için 
hazırlanmak üzere maliyecilere iki hafta 

O zaman balıkçı, gene ihtiyat göste· 
l'erck başını ona doğru eğdi. Kesik ke
sik cümlelerle cevab verdi: 

- İyilik güzcli.ik pasam.. baska bir 
8~r yok... Dün gece, sabaha karsı çok 
~01?stım ... Gelen giden, olmadı. Amma 
u F.ece, bilmem.. belki gelecek. belki 

gelıniyecek .. 
.. ~izameddin ihtiyar balıkçının sö • 

Zu:-ıu kesti. Parmağının ucu ile kulü· 
benin bir köşesini göstererek: 

-Aç şurayL 
Dt.!di. 

İhtiyar balıkçı, derhal küçük bir kü
rek aldı. Nizameddinin gösterdiği yer
deki kumları bir kenara çekıniye baş -
hrlı. 

.. Biraz sonra, orada bir sandık kapa· 
ID belirdi. İhtiyar balıkcı, bir kenara 
Ç~'kildi. 

. Nizameddin, cebinden halkaya geçi
~lrniş bir kaç anahtar çıkardı. Bunlar
d an birini, l~.mbanm sanmtırak ışığın· 

a seçerek. onunla, sandığın kapağını 
~Çtı. Büyücek kıt'ada bir akümülatör 
~e bir kangal kablo tel ve etrafı tel ka
d:sıe sarılrtu~ büyücek bir ampul çıkar-

O bu işleri görürken, ben kendimi 
~n derecede Jakayid gösteriyordum. 
t e ~uv.arlardaki ağlarm örgülerini 
<Yikık etmekle meşgul görünüyordum. 

l-rizameddin kısa kısa emirler veri -
Yordu. 

- Köpe~ dışarı koyuverdin mi?. 
-Evet, pasam ... 
- Sen dP. şöyle etrafa bir bakıver. 
- Pek iYi pasam ... 

t İhtiyar b~Jıkçı, başını kapıdan çıka· 
1Yor. Sahili ve denizi gözden geçiri -
~or: 

t.·- Denizdeki bo1uklardan baska, 
ıınsecikler yok, pasam ... 

.~.- Yavaş yavaş, sandalı denize in -
\lll'. 

- Peki pasam ... 

1 ~izameddin, IAmbanın solgun ışık -
ta~ altında, sigara kağıdı gibi ince bir 

1 a 1.~ kağıdJan ayrı ayn zarflara yer· 
s~hrırken dışarıda, denize indirilen 
• ~lldalın altında ezilen kumların hı • 
ı tısı İ§itiliyord:.ı. 

tü ~Ümknn olduğu kadar kayıdsız gö
~ nrnekle beraber, etrafımda cereyan 
g··en hareket ve hadiselerin hiç birini 
Ozden kaçınnıyorduın. 

ll}ı ~tık ne benim için ve ne de hükt'i
ll'ı:t için halledilemiyecek derecede 
b·~ı~!ın, hiç bir nokta kalmamıştı. Bu 
l'tUYuk casus şebekesinin bütün esra -
til en ince delillerine, i,batlanna. cü -
...... ~ vasıtalanna, ikametgahlanna, 
d n büyük reisieri olan (mister Klu) 
~~ Boğazkesende berberlik eden Boş
h gaz Vahramlanna 'kadar- bütün eş· 
~~sına kadar kAmilen anla~ılmıştı. Hü· 
h..Utnet, si\ratli bir hareketle. avni za -
··•a • 
~ü ~.da umumf bir baskın yaparsa, en 
tn Çuk bir delil bile kavbolmadan. bu 
~ 'll1 ıı.zzam casus şebekesi~i bir anda ya-
a 1Yacaktı. 
Se · ~a Vınçten, boğuJacak kadar heye -
~ duyuvomum. V~: 

ıP; Artık, daktorun avdetini de bek -
tıp ıye~ğim ... Yann, doğruca Harb·ye 
l>!\:.aretine koşar.ağım. Bizz.at Enver 
~~nın huzuruna çıkacağım . Bütün 
~a· flrnatımı nnlntacağım. Bu ihanet o· 
~~{~nı bir anda söndürmekle, memle -
ğ1~~e büyük bir hizmette bulunaca • 

giYe, dü,Hnü:tordum. 
hi .. muz bacnmcla, hararetli bir nefes 
\'e Settirn. Ve. Nizameddinin, o sakin 

lllunis sesini işittim: 
....._ MatmRztıl! .. Hadi bakalım ... 
....... ~ereve? .. 
....... 'Denize açılacsğu. 
....... Ya ... 
....... 11:v t lt e ... 

ısa bir sükOt. .. 
....... n . d 

~el? enız en korkar mısınız, matma-... 
~i'; lfıç bir şeyden korkmam, Mister 

arn~dd· ın ... 
....... '\r·· 

.ı: U7""'~• b·1· . • . ? --.: ı ır mısınız._ 

2 - İtalya Trablusgarbi zaptetmişli On 
iki adayı işgalde devam ediyor ve Ana
dolu üzerindeki hırs ve emellerini gızlc
miyordu. 
3 -· Rusya Türkiyenin irsi düşmanı idi 
Politikasının en başlı gayesi istanbula, 
Boğazlara, Ermenistana, İskenderuna ve 
Kudüse yerleşmekti. 

4. - ingiltereye gelince, o artık 190'1 de 
Rusyaya y.ıklaştıktan sonra, Moskof e
rnellerine karşı Osmanlı İmparatorlu~
nun tabii hbmisi olmak mf'vkiinden çıl:· 
nuştı. M1sın işgal altında bulunduruyor, 
:Fırat ve Dicle vadilerini gayet kıslr:anç 

bır surP.tte gözönünde tutuyor, B..ısra 

körfezlle Al~ebe körfezine hakinı bulu-
nuyor ve Arabların ayrılık temayülleri
ni el ClJtından teşvik ediyordu. Balkan 

nıühlet vererek rahat rahat Nonreç sa
hillerinde gemi ile blr ten:ızühe çıktı. 

Fakat bu M . Poincare'ye Rusya seyaha
tine çıkması için bir göster~ idı. 22 Tcm
ır.uzda. Poincare, Cronstadt'dan ayrrhr 
nyrılmaz. Avusturya ve Macarist!ma b1r 
i.iltimatom yolluyordu (1]. Ayı"l :n inde, 
Sırbistana karşı har b ila, edec-ekf. Al
msnya da 1 Ağustosta Rusya ıle ve 3 ...... 
ğustosta Fransa ile münnsebetlerıni kesi.: 
yordu. ~ Ağustosta, İtalya bitaraf!ığmı 
bildiriyordu. Fakat 4 Ağustosta, Alnıan
ya tarafmdnn Belçika bitaraflığmın ih· 
laHnden sonra, İngiltere resmen li'ı·ansa 
ve Rusya tarafında mevki alıyorciu . 

Nizameddin sii.kılnetce kih-ekleri ald~ 
• devletlerı lehine Rumelinin parçalanma-

Bu sırada, Enver Bey ile sadrazam Ss· 
id Halim, Istanbul kabinesinin diğer Da• 
zırlannın maltımatı olmadan, 2 Ağustos
ta Almanya ile bir itilafname ımzalıya· 

-Bir balık gibi. Jiştiği zaman, içimde bazı şüpheler ve 
- Kürek çeker misiniz?.. vesveseler uyandıran Nizameddin ka • 
- Mükemmel. rada, o ıssı7 yerde, o tenha kulübede 
- Aıa .. çok ala... b:ma kar~ı en küçük bir taşkın1ık ese· 
İhtiyar balıkçı, kulübeye girdi. Ka - ri bile göstcrmemişti. Ve şimdi de an -

pıııın arkasınd:ı dayalı olan kürekleri lıyordum ki. ciddi bir surette, vazife 
omuzuna yük1enirken: hislerile mütehassisti. Bunun en büyük 

- Sandal hazır, pasam... delili de, büyük bir itina ile sandaim 
Dedi. ortasına ycr]cştirdiği akümülatör iJe, 
Nizameddin, kablo telinin kan(!ah i- kablo telinin kangal ve tel kafesli am-

le ampulü bana uzattı. Akümülatörü de pulden ibretti. Hiç şüphesiz ki bunlar -
kendi aldı: la denizde miih:m bir iş görülecckti. 
-Ben~ tnkib ediniz. matmazel. Bu iş, ne olabilirdi? .. 

Dive. mırıldandı. Buna, henüz akıl erdiremiyordum. 
Zifiri kar:mlı1< bir gece idi. Deniz. Frkat. bu casu~ şebekesinin memleket 

son derecerl~ sakindi. hnrici ilc miinasebet ve muhabere va -
Nizameddin, evvela beni sandala bin sr•ac;ına teınns ctm€ye gittiğimizi his -

dirdi. Kendisi de binerken, ihtiyar ba· sediyordum. 

lıkcıva son eınr·ni ve"~"-di: - Runu da ö~rendieim takdirde. ar· 
- Bu gece, yardımcım var. Sen, bu· tılr, mechul kalan en küçük bır nokta 

rada kal. bil(' bulunmıvacaktır. 
Dedi. Dive. dü~ünüyordum. 
İhtiyar b;ıhkçı, bütün kuvvetile san- Karadan ayrıJalı. yirmi dakikadan 

dı:ı!a dayandı. Sandal, karadan aynlır fazla olmuştu. Niz;ımeddin daha hala 
avrılmaz, sakin deniz üzerinde ok gibi b;,. tek ~öz ~öylemiyordu. 

kaydı. - Mister Nizarrıeddin, .yoruldunuz. 
Nizameddin, kürekleri aklı. En kü - İc;terseniz, biraz da ben kürek çeke • 

çük bir şıpırtı bile husule getirme - yim. 
den. sessizce cekrneğe başladı. Nizameddin, gen~ o halim ve rnunis 

Bu derin zulmet içinde kayıp ı!idi - seı;i ile cewı h verdi: 
yorduk. Vr.. ikimiz de, susuvorduk. -Hayır. mntmazel. Henüz yorulma-

Artık feM ihtirnaller. zihnimden biis d:'l1. Maamafi"P. isterseniz avdette de 
bü '.ün silinmişıi. Gözleri gözlerime i - küreğe siz geçersiniz. (Arkası vnr > 

aliye V ekiletinden : 
1 - 31/Kanunuevvel/937 tarihinde i.lii n Pdildiği ii zere eski Bronz beş kuruş

luklar la yüz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar :H klınunuevvel 1938 akşamın • 
dan itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kanunuevvel 1938 akşamına kadar 
bilümum rnalsandıklarile Cümhuriyet :\!erkez ve Ziraat Bankalanna mürnca<ıt 
ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 2257 numaralı kanunun sekizin· 
ci maddesi mucibince 1 kanunusani 19~9 tarihinden itibaren bir sene zarfında 
ancak malsandıklarına ve CümhuriyPt Merkez Bankasına yapılacak tediyatta 
kullanılabilecektir. c4964» c8806. 

Şü. heli ve kireçli sular t~sfiye cihaz~ar1 

E 

Ki,.eçli ve acı 

ları ve tesisatı. 
sular tasfiye cihaz· 

Şüpheli ve mikroplu sular ıçın por
tatif ve sabit filtreler. 

Kireçli sudan saçı ve cildi muhafaza 
eder. Banyo için hususi duş aparatı 

Be ne ga ti - ediyatta kolaylak 

iSViÇREDE .. ~EBOLiTE, A. G. Türkiye ve Şarkt karib Vekili 

i D • Ş i . 
M rkezla Galata Billur sokak No. 7/9 - Telefon: 44507 

P. K. No. 1094 
Şu belarli Ankara Bankalar cad. No. 22 ·Telefon: 2681 

P. K. No. 45 
lzmir. Saman iskelesi Mimıtr Kemaleddln cad. No. 15 ·Tel. 2365 P. K. No. 72 

sına manı olmamıştı. r:ık Osmanlı imparatorluğunun mukaci· 
Halbuki bütün Avrupa milletleri için- deratını Orta Avrupa devletlerinin mu

de, o zam<ına kadar, yalnız Alll'anya 
' kadderatıl'la bağlamışlardı. Maamaftk Osmanlı İmparatorluğuna karşı hiç ce-

'l'ürk hiikurr:.eti hnrbe dcrhal girmı>k lik
ğil~e zahir<·n, aleyhte menfaat takib et- rinde değildi. Muvakkaten, ihtiyatkfira. 
mez görünmüştü. Devletler tarafından 

ne bir bitarı:ıflık vaziyetinde kalmay: terGirid ve Makedonya meseleleri hakkın· 
cih ediyordu. Zaten, 2 Al{ustosta, Berlin da kabul ve tatbik edilen tazyik tedbirle-

rınc ıştirak etmemişti. Hatta, birçok ah
\·alde Türkiye ta•afını bile iltizaııı eyle
mışti. Almanya pek kudretli ve herkes
ten hürmet görür bir devletti. Türkiyc
n ·n mukadderatına hakim olanlar Al-

erkanıharbiyei umumiyesi Osmanlı orıiu. 
~unun fiili yardımı olmadan da galıb ge. 
lcbileceği kanaatinde idi. Çünkü 1n • 
gilterenin bitaraflığını tahmin e<.Byordu. 
Türkiyeden yalnız Boğazları kapamasını 
ve Rus kuvvetlerini Kafkas hududu!ıda r.ıanya kenclilerine tekrar Mısın, Trah

lusgarb' Tunusu ele geçirebilecPkleri ıi- ahkoyac~k bir seferberlik yapmasını bek-
lıyordu. ıoidini telkin ederse ve malıkurniyet :ıl-

tındaki kuvvetlerin istiklal emellerini :::>iğer taraftan, müttefik devıetler de 
kan .çincie boğmak imkanını verirse bu Türk ~:eferberli,ğine, Boğazların hemen 
teşvikiere nasıl mukavemet edebilırleı. hemen tamamen kapanmasına. GooP.n 
c:? ve Rreslau gemilerinin Çanakkaleye mu-

ikinci Guillaume'un o sırada İstanbul- vasalatma rağmen, gizli Alman - Türk 
da pek miihim bir mümessili de vardı: nıuahedPnamesinden haberdar olmadık
Baran Von Wangenheim. Bu zat 1912 de ları !çin. Avrupa harbinin Yakınşarka bi· 
Marshall von Bilerstein'in yerine kaim .rayet etmıyeceği ümidini epeyce uzun 
o:muştu. Yeni sefir Enver Beyde ken~i- ( Devamı 15 inci saYfada ) 
s!ııin sözlerini dinliyecek bir istiaad hu-
luyordu. 1913 senesi nihayetinde, her [1] Malfım olduA-u üzere, bu illtımatomun 
ıkısi de yeni bir Alman askeri ht!vet• tr. tP.vdll M. Von Jagov'un Avusturya harlclye 

J •• na,.,ırına gönderd.iCl mesajdan dolayı bir saa.• 
1 af md an Osmanlı ordusunu tanzim ve geclkmlştir. Bu mt'sajda M. Polncare'ııln 
tensik ettirmeğe karar verdiler. Fakat ermu tadt'tan tam hangi saatte va,ura 
bu defa, uzun müddet von der Goltz'un b!ndl~lnl haber veriyordu. Filhaklka Oılt.& 
kumanda etmiş olduğu gibi, İngil:z bah- Avrupa devlPtieri Fransa ııe Rusyayı mütte-

rıık hareketıerini lı:ararlaştınnaktan rneBe~ 
riye nezaretinin Osman1ı bahriyesini mPk ı~ın Fran!;tZ Cümhurrelslnln azlmetınt 
t~nsik i~in amiral Limpus ile beraber bekledller. 

göndermiş olduğu gibi. sadece talim za- ·····························································• 
bitleri Jnevzuubahs değildi. Osmanlı or- ~ ""' ~ 
dusunda mareşallığa terfi edilen ve Kay- A ka a b 
?.erin ~şahsi mümessili. sıfatını haiz bu- n r orsasi 

-···--lur.nn Lim&.n von Sanders Bo~az1arın Açıht· kapanıt fiatları 20. 12. 9!8 
lıc\kimıyNini elde tutmak için birinci 
kolordu kumandanlığını ibraz ede<:ekti. 
İtilaf aevletlerinin protestoları vakı3 bu 
tasavvuru ekim bıraktı ise de Liman von Lond,. 

S;:ındcrs Osmanlı ordularının umumi mü- Hn· Yotl 
Part. fetti~i oldu. 

General Bronsart von Schellendnrf er- Cennre 

kfinıharbiyei umumiye riyasetine getı- Am.eterd~ 
rild .. Eirc·ok Alman zabitlerine ga~·t>t :;~:~~ 
ınühim kumandanlık vazifeleri verild!. Atina 

ı I.iman von Sanders Osmanlı kuvvetl~rj. 8oty& 

'nP ıstediği gıbi sahib bulunuyordu Bur.- Prac 

1arı büyük harbi düşünerek ona ~i're ten- Madrkt 

MUlno 

t.• VarfC)'fa 
s!k edecekti. Diğer taraftan, Baron Von Budapette 

Bükret 
&eıeı ad 
Yokohama 
Stokbolm 

ı.\ angenheım Mısır hidivi Abbas Hilmi 
P ayı da kendine celbedecek, Osmanlı 
t ~ 'lSı Rumları Ege sahillerinden Çlkar
' acak ve Cermen emellerinin .muvaffa. Me»kOYa 
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kiyetini temin için elzem bulunan büFjn 
siyasi t .. dbirleri ittihaz eyliyecckti. E 8 HA M 

~------------.-----.......... ____ 11 

.:!8 Haziran 1914 te, Serajevo'da Avu~
turya veliahti Arşidük François F'erdi
nand'ın ketli vukuatı tacil ettı. 1kincı 
Guilleıumc Sırbistanın Adriyatik ve Ak
ct>nizde~i emellerinden endişe ertiğini 
hildi~i Ingilterenin ve İtalyanın bitaraf 
~alacaklarını ümid ederek, bu suikastten 
sonra, Fransa ve Rusyaya karsı bir te
cavüzi hareket için Sırhistan münasebt.>
tilP derhal bir vesile çıkannağa kalktı. 
Fransız - Rus blokuna istediklerini ka
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bul ettikten sonra Büyük Britanyaya hü- 1-
cum etmeyi düşünüyordu. Bu kar~ırını 5 
'Ic'mmuzda Potsdamda mahrem surette 
toplanan imparatorluk şurası dll tast!!< 
etti. Bu içtimada ordunun ve bahriy<'nın "1111 .. .._ _____________ _, 



. 
14 Sayfa 

Birineikinun Jl SON POSTA 

cSon Posta• nın deniz romanı: 42 

Deniz Şeytan•· 

Yanke yelkenlisinin sergüzeşti 
Fakat elbette ki bu sözleri söyliye ·ı 

Ankara lig maçlarının 
bu haftaki neticeleri 

Ankaragücü Harbiyeyi ve Demirspor Gençlerbirliğini 
3 • 2 yendiler. Muhafızgücü - Galatasaray maçını 

Galatasaraylılar bükmen kazandılar 
mezdım, şu cevabı venniştiın: 

- Evet, amiralim! Benim için bun· 
iian daha alil hiç bir şey olamaz! 

Bedeni mhbatim ve daimi ne.ş'e ve 
tıetaret içinde bulunuşuın, nefsime karw 
§l hududsuz bir itimad beslerneme se
beb oluyordu. Ben, şahsun itibarile bir 
~relken gemisile bir şey - ne olursa ol· 
sun en aşnğı bir şey • yapılabilcceğine 
t..ııvvetle inanan bir adamım. 

Amiral, b•1 büyük bir cür'ete ~ 
nefi~ feragatine ihtiyac olan iş için 
benim seçilmiş bulunmamın sebcbini, 
'Alman donanmasında yelkenden yeti· 
şen biricik zabi~ olduğumu söylemişti. 

Pek güzeL h-:vdi abluka hattmın a· 
msından çıkıp Oh-anusa açıldık. On • 
nan ötesi ne olacaktı, ne olabilirdi? 
~elade bir yelken gemisile John Bul
lun ve müttefik}.e.""inin muazzam deniz 
kuvvetlerine karşı ne yapılabilirdi? 
Muazzam tran~ntlantik gemileri. zırhlı 
kruvazör1er. miithi~ süratli destroyer • 
ller devdnde J eTiicıoe ve Beatlynin 
ınubtelit süper dr!•not kuvvetleri kar
~ısında romantik bir yelkenli ne gibi 
bir ~ansa malik olabilirdi?. Şairane bir 
yelkenlinin, lw.Wi alelade, derbeder bir 
buh.ıJlı g.emi a!1eyhinde ıne dereceye 
~aöar muv~ffakiyetle hareket edebil
iirdi? 

Evet, böyle bir hareketi babis mev· 
zuu olarak ileri si.:nnek bile delilik di· 
ye telakki olunahi:Hrdi. Fakat deniz ti· 
caret yollan, har'!:> zamanlannda, hat
ta b;r küçül( •elkenli ile de rahnedar 
ed!lebilirdi. Maamafih şu anda ileri sü
rülmüş bulunan bu fikir, tster makul 
'Olsun, ister delilik bulunsun, ben bu 
!ıarcketi :mı mevkiine getirmek için 
~iddetli bir aTZU duyuyor ve mutlaka 
bir şeycikler yapmağa hazır bulunu • 
yordum. 

Amiral sontvordu: 
- Eb .. b::ıbta havale edilerek girişi .. 

~ecek olan bu i~in büvük önemi hakkm

Bir Ingiliz ıcruvaz6ril ba.calanndan. Pceıif dumanlar 8C1Çtırak ı,rol alıyordu 
kan yelkenlisini önleyen bu kruvazö - - Bab, diyordu, işte görüyorsunuz 
rün ifrat derecede ihtiyatkar olan ku - ki gemimdeki yük, müttefikleriniz olan 
mandanı, artık bu sularda bir bitaraf Ruslara götürülmekte bulunan bir 
gemi hakkında şüphe etmekte haklı bir yüktür. Siz, ablukacılar ise beni Kirk • 
vaziyet olmamasına rağmen tekneyi ge wall'e gitrneğe mecbur ediyorsunuz.. 
ri çevirtti ve arama istasyonu olan ne saçma bir hareket bu?.. Bir defa 
Orkneys adalannda kain Kirkwa1lli • ri:zgar bana karşı esiyor .. Scapa Flow· 
mAnına rota almasım emretti. (*) ya ve Orkncys adalanna varahilrnek • 

Bu emir ve tavsiyeye karşı kaptan liğim için üç hafta ıazım.. Demek ki 
Scott: yükümü teslim etmekte bir ay gecik • 

miş bulunaccğım muhakkak. .. Siz Al • 
lah aşkına, muharebeyi kazanmak mı 
istiyorsunuz yoksa kaybetmek mi? 

(•l Lloyd deniz sigorta ~ket.lnln 1917-1918 
yıUıAında Pass of Balmaba gemisi hakkında 
en malftmat kayıdlı bulunmaktadır: Çelik 
gP"Dl {Zaptolunarak euxhaven llmanına Isal 
erıUmJ4Ur l 1888 de Glascow'da R. Duncan -
and tarafından Inşa olunmuştur. Gros 
tonaıı 1571, uzunlu~u 245 kadem 4 pus: ge -
nlşll~ 38 kadem ı pus; derln~i 22,5 ka -
demdlr. 

Büyük harbin bn!Jlangıcma kadar blr İn • 
g!.Uzln . \alı ldl. Esir oluncaya k:ı.dnr do. No -
vıı Seotı . .'lı kaptan Dlck Lee'ye ald bwu -

nuyordu. 

Buna kanıı John Bull cevab veriyor: 
- Zaran yok, diyor, size ne söyleni· 

yorsa onu Y"pmak mecburiyetindesi -
niz! 
Knıvazör kumandanı bu emri ver • 

miş olmakla beraber bir zabit kuman
dıı~ında nltı d<!niz askerinden mürek • 
kcb bir kıt'acığı da Am~rikan gemisi • 
nin güvertesine çıkartmıştı. (Arkası va,. 

r 
Bir doktorun gunlük 

Ankara (Hususi) - Lig maçlarının blrln- l'.Iuhafızgücü: Muzaffer • Haştm, Fetııi "' 
cl devresi, Ankaragücü, Harbiye, Demlrspor, L~Uı, Celtıl, Ahmed - Atıf, İbrahim. RP 
Gençlerblrll~ karşılaşmııslle bitmiştir. Bu Şahln, Nacl. 
ı:ıaçlarda Ankaragücü Harblyeyl S - 2, De- M:ıçın ilk dakikalan karşılıklı, mOsavi ~ 
mlrspor Gençlerbl.rll~lnl gene 3 - 2 ycnml!J- kınlarla ve takımlarm kendllerlnl ç!YLt:" fll' 
lerdlr. Bu suretle evveıce tahmin ederek h:ı.ya nlıştırm:ıl:ırlle geçlvot", OOJatıasarJ,. 
bllıtirmlş oldu{tum netice tahakkuk etmiş ve blrlncl golü Rifata favullü çıkış yapan ~ 
blrlncl devreyi Demirspor blrlncl, Ankara - med kazandırdı. Sa~dnn çekilen bU <ı: cıJ. 
gücü de Udncl olarak bltlnnlşlerdlr. vuruşunu Gündiz kafa lle kaleye gönder 

Birinci oyun ıq mayıs stadyomunda. An· Mnz:ıfferln elinden kaçan topa yetişen oilıY 
karagücü - Harbiye takunları arasında oy- dıiz Muhafız ağıarına taktı. Muhafızdan ~ 
n:ındı. Takımlar ~ kadro lle dizlldller: lô.l penaıtıyı go!e tahvil ederek beraber! l" 

Ankaragücü: N:ıtık - Kıı.rtal, Enver - Nus- temin etti. Galatasarayn iklncl golünil ıJ 
ret., Scmlh, Abdül - Hamdl, Fikret, Muzaf- şim nerıs blr şütle temin etti. Devre sonl"' 
fer, Rıza, H:ımdl. nna do~ru Rıza. Cahldln hatasından ısıır-; 

Harbiye: Fethi - Şükril, AbdUrrahman - de ederek beraberll~l temin etti, devre 1)6
1 

Şerif, Muhterem, Necati, Mücahid, Clhad, !ere blttl. 
Zeki, Hablb, Fazı!. İklncl devrenın ilk dakikalannda ~~ 

Oyuna Harbiyelllerin vuruşu lle b::ı.şlan - Muhafızın üçüncü golünü attı, 12 ncl da;!. 
dı ve Harbiye knlesl Uk dakikalarda epey kada Galatasaray, Rlfat vasıtnslle blt 
tehlike geçirdi. Beşinet dakikada Harbiye aw atarak beraberll~l temin etti. Bundan serı: 
Jeyhlne çekilen ce-za vuruşunu Fethi çok Iki takım· da gallblyet golünü çıkarmak ~ 
güzel kurtardı. Devrenin ortalanna do~ru ço'lt u~raştııar, bu arnda Muhafızlılar ı)Jf 
Giiç sat açı~ H:ımdl ilerlerken topu Rıza- blr oyun sıstemı takib etıneğte bQ4Ul-d : 
ya gönderdi. All Rıza da voıe bir Qütle Gii· 18 lncl dakiknda ayaltından sakatıanan !IJ~ 
cün ilk golünü attı. Kırkıncı dakikada Mü - şi.M biraz sonra do. yedl~l tekme ne oytıl 1l 
cahld, şahs1 gayretlle kalentn sol znvlyesin- yamıyacak blr hale gelen Gtlndüz, ııatı• 
den beraberilk sayısını yaptı. Devre böylece terketti. Fethi lle Nlhad ısa:katıanınW~ 
ı - ı beraberllkle blttl. İldncl devre Güçlü- da o vaziyette oynuyorlardı. Dokuz Jd4l 
lerln vuruşlle başladı. Bu devrede iki to.raf l:ın Galatasaraylılar, maçın husust oıdulıJ" 
gnllbiyet golünü çıkarmak 1çln çok çalıştılar. n•J düşünerek takımlarına !ki oyuncu ~ 
İlk anlarda Güçlüler netlee üzerinde çok rak kadronun ll e çıkmasını Istediler. 11; 
müesslr görünüyorlardı. Dördüncü dakika- hııfızlılar Lı;e resm1 maç olarak saydıkları ttS• 
da Güç sa~ açı~ı • .soldan gelen güzel bir paa oyuna Oalata.omrayın oyuncu almasına el 
aldı, Uerledi, karşı t.arnt beki onu hatalı bir raz ettiler. Daha evvel Galatasarayı bU~ ll 
~kllde durduttu. Verilen penaıtıyı Rıza go- gi\Ub sayan hakem de oyunu bitmeden ~ 
le çevlrdL Yedi dakika sonra Harbiye pe • etU. 
naıtı vuruşunu gole çevirerek 2 - 2 berabe-
re vaztyete geldi. Ylrmlncl dakikada Güç sol 
açı~ı Hamdlntn Uerleyişlnl lüzurnsuz yere 
favulle kesen hafın hatası Harblyeye bir 
gole maloldu, serbt>.st V\ll"\.1Ştan sonra Ab
dürrahmanın ay:ı.jpna gelen top, falso yapa
rak ağıara takıldı ve bu suretle maçı 3 - 2 
Ankaragücü ~zandL 

GünUn lklncl maçı olan Demirspor - Genç
lerbirliği oyununu da Muzaffer Ertu~ idare 
ettl. Takımlar: 

Demlrspor, İsmall - Gazi, Nurt • Kiı.mll, 
İbrahim, Şenıst - Zeki, Fethi, Orhan. Arif, 
Zekeriya. 

Gençlerblrll~: Rablm - Nuri, Keşfi, Ha -
san. Münlr, Edip, Sellm, Sadık. All, Reşad. 

Selim Tet:~11 

Ankara Güneş kiUbU de 
kapamyor mu ? 

.Ank~uia. (Hususil' - SQylendt~ne C:: 
buradaki Güne~ klilbii de faallyctınl tat 1811 .. 
dccektlr. Meseleyl Güneş klübil neri g~ııı•· 
lerinden tahkik ettim. Bunun doAru 

0 
nd., 

dı~ını .ııöyledlkr. Bazı tekzlblerln arltSS~ ,. 
hakikatler saklı olduğunu da unutınattı 
dır. "' 

Temennlmlz, haberin yanlış olıırtık "ıo· 
yıldığıdır. B!ı Gü:ıe~ı Ankara sporu ıç~, • 
zuınlu buluyor ve faaliyetine devam e 
sını temennl ediyoruz.. 

Ankara at yartşları .. da ne düşünilvoiTunuz? 
- Baht açık!ıih! 
- Pekala, dedi. o halde Pass of Bal· 

rnahnyı al! Bu gemi halen bizim için 
Ingiliz esirleri getirmiş bir teh-nedir .. 
Madem ki bu gemi bizim için bir defa 
uğurlu olmuştu, müstakbelen de uğur· 

1 'j t- 9 10 
Oyuna Demirsporun hücumu lle ba~lan • 

1================1 dı. Devrenın ilk dakikalannda Demlrspo -
run vazlyet& h~ldın olac~ lZ{l.nnedllirken 

notlarından Ankara. (Husust> - Bu sene fazla ı:! "' 
bt't bulan sonbahar at. yar~an önU~rı st" 
d~kl pazar günü sona erecekttr. seş b ,eJI' 
ra müklfat.ıı Gazi koşusunun da yapıldldel 
son hafta ıctn hazırlıklara daha şl;dl~ 
ba.şl.anmışbr. HaTa gftzel a'ldutnı tt ',dil " 
seyirci rökorunun kınlacalı taıunJ.ıl 
mektedlr. 

ıı.u olabillr. 
Bnhrive nezareti erkamnın. bu cür 

etkarane ve talih~ bağlı te~ebbüs için 
Pass of Balma!ıa velkenlisini seçmiş 
bulunma1armın seb~,Pi, geminin sağ • 
lam ve denize davanıklı bir tekne ol • 
masından ileri J!eliyordu. Gemi esasen 
:Ameriknlılarn ait! olup Glascow'da in· 
p olunmuştu. Kezalik diğer bir sebeb 
ıte bu geminin hıç memul edilmedi~ 
bir zamanda bir takım İngiliz esirleri
ni ham'llen, bir nevi hediye getirir gi· 
bi, bir Alman limanına muvasalat et • 
ml~ bulunması idi. 

Biz gemiciler, umumiyet1e, tyi veya 
fena tefaüllerc inanan insanlanzdır 
ve bunda tamamen de haklıyızdır. Bi • 
zc göre bazı {!emiledn tatibi açık, bazı. 
larının da kare> ve kapalı olur. İlk gir-
diğimiz v;emide siıin için talih açıklı • 
ğına delalet edebilecek herhangi bir 
"ildise ile ka~ılasırsanız o gemide ka· 
hnız! Denize aC'lrlığınız zaman ctalih 
pPrisb nin sizirle beraber bulunma • 
sına dikkat eylemek gerektir. 

Şimdi, miisaadenizle, size bu, bir Al· 
mnn akın gemisi haline ifrağ olunma -
sı mukadder olan Yankee yelkenlisinin 
yakın bir mazide siciline kaydettiği va· 
kıayı anlatmahyım: 
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Soldansata n yukandan a.plı: 
ı - K%4 giinünün lllezan. 
2 - Tekdir - Bir ceml,ete muayyen za

manda azanın ödedikleri muanen 
para. 

~ - Göz - Bir duvareı llet.l. 
4 - Kllonun blnde blrl - O gider, kum 

italır. 
5 - Böböböyle kokonUfan. 
6 - Bir ııota - Cayma.mak. 
7 - Evslz barksız - Blr nota. 
e - Hnk gözeterek 1ş görmek. 
g - Atlo yaptıkları bir nevi kuma§ - Ye

nlslnln gelmesine on gün var. 
ıo - vermek - Sulplı:en mııyl olmak. 
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E ı. M A K A B UGU 
L A t N • M t s A L 
M t s A F ı R • L A 
A N A F o R 1~ D ı ş 

K • F o L .~ ~ A z A 
A M ı R • ii \ti M • M 

B 1 R • K • ~ A ~ A 

u s • D AM A D I .M 
c A L ı z ıt!" K I N A 

u L A ş AM A M A K 

Pass of Balmaha yelkcnlisi, pamuk 
hamulesile New • York'dan Arkanje1e 
gidiyordu. Ge:mini"l kaptanı, yeni İn -
giJterenin yeni Amerikanm ünlü gemi 
eüvnrilerinden geni~ yürekli, çalı sa • Evvelki bulmacanın hallediltniJ fekli 
kal~ı, pek kırmızı vüz1ü bir adamdı. • ••••••••.•..••.••••••••....•••.•••••..••...•.•.•••••••••••••. 

Norveç sahilı acık1annHa rastlanan 
bir İngiliz kruva7örü kendisini dur -

HAZIM GIŞESI ~ 
öurttu. O sır~da Amerika henüz harbe Yılbaşı biletierinizi Hazırnın gişe-
karışmış dei!!ldi. Müttefiklerin tatbik sindewn alınız. Beyoğlu. :armakknpı 
ettikleri ablukanın ise sıkılaşbğı ve İn- d~rn~ı kuşısındadır. Mutevazı bır 
gilizlerin -bitaraf ta olsa- herkesten, du~aı:dır .. H:men oraya . koşun 
her şeyden ve hatta kendilerinden bile l Çünkü talih sızi orada bekliyor. 

şiiphelendikleri bir zamandı. Arneri • .... 1 

Sarılık 
Bugünlerde pek garib olarak sık sık s:ı

rılık vak'alarına phld oluyoruz. Acaba. 
bunun mevsim lle veyahud bu sırada çok 
münteşlr olan gt'lblerle alAkası var mı -
dır? Bu suale kolay kolay ınUsbet veya
hud menft bir ctvab ferllemez. Bu, tet -
klk edllecel:. tıbbi bir meseledlr. 

Sarılık bu sırada şlddetll araz lle kay, 
gasyan, lnkıbaz ve ateş lle başlamatta -
dır. Bir hatl:\ içinde gördü~üz dört 
vak'a da aynlle böyle başlam~tır. 

Sarılık safra yollannın nezlesi daha 
do~u llt1habıdır. Hall tabiide karacl • 
terin Uraz ve imal etti~ safra yollan va
sıtııslle barsaklııra akar. Bu cereyan bil
hassa hazım sonlanna do~ru azıımı de
recesini bulur. Günde bir buçuk kilo ka
c!ar safra ırraz eder. i.,te bu safra yolla
rında blr bozukluk bir tıkanıklık olursa 
o zaman safrıı. barsaklara akamaz, kana 
kanşır ve insan sarılık olur. Yarın de -

oyun yavaş, yavaa Gençlerblrll~nln tazyild 
altına geçti, ve bu ilstünlük on dakikadan 
fazla sürdü, on beııtncl daktkada Gençler 
forvctlerlnl hep birden hUcumda gördük. Blr 
aralık pas alan All, an! bir tüt. çekip, top ka.
lecl ismamn eline geldi, fakat kaçarak aıt -
ıara taklldı. 25 inci dakikada Demirspor -
lular kalelerini açık bir vaziyet~ bıraktı -
lar. 

:Rundan lst1fa~e e~n Sadık, Gençlerin 
tkinci golün\l yaptı, nihayet Demlrsporlular 
açılmaAa ba,ıadılar. ~5 lncl dakikada Fethi 
ll!t gollerını yartı. Birkaç dakika sonra İb -
rahlm, Demırsporun tktncl golünft yapınca 
-mzlyet 2 - 2 berabf!re oldu ve devre böyle
ce bitt1. İkinci devreye takımlar canlı bir 
şckUde başladılar. 18 ncı dakiknda Orhan 
topu aldı, llerlde ve kaleye yaklaşarak topu 
Zeldyo geçirdi. O da güzel blr kafa vuruşu 
lle Demirsporun gallblyet sayısını çıkardı. 

Birinci oyunda Bemth, Enver, Hamdl, Fet
ht, Mücahit Hdnc~ oyunda ise Orhan, Zeki, 
Zekeriya., Nact, Müntr, Reşad bilhassa iyi oy-t----------------1 nndılar. Rlrlncl devre- sonunda takımıann 

vam edece~lz. 

cnab ırte••n okuJucuıarımunı ,o.ıa puvan vazlyetlerl şbyledlr: 
•ul• :r•lia!ldlarsos rica Herlıı. Alul &alı· 

b 
Maç Ga. Maıt. Ber. Pu 

41rde bteldetl m•k.a alMiıı k.alabWı. 

······························································ 

Nöbetci eczaneler 
--····--

Bu lf'.Ce nöhet.çl olan eczaneler tun -
lardır: 

istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (Pertev), Alcmdarda (E~ -

ref Neşet', neyazıdda <Cemll), samat -
yada <ErJfilos>, Eminönünde (Mehmed 
KAzım), EyübCe (Hikmet Atıamaz), Fe
nerde (Vi tam, Şehremininde <Ha mdD, 
Şehzadeba.şıııda <Asaf>, Knragümrük -
te (Fund>, Küçükpazarda (HuiOsl>, Ba,.. 
kırköyde (Hill\!). 
Beyoğlu clbetindekDer: 
İstlklfı.I cndde.slnde (Galatasaray, Ga

rlh>, Galatada (Hldayet), Kurtuluşt.a 
(Kurtuluş), Maçkada (Feyn), Be§lktaşta 
(All Rıza). 

Bofaziçl, Kndıköy 'Ve Adalardaldler: 
Usküdarda <İmrahor), Sarıyerde ( A

san, Kadıkoyde (Büyük, Üçler>. Büyük
adada C Şinasi Rıza), Heybellde (Ta -
n~). 

Demirspor 6 5 ı O ı6 
Ankarngüctı 8 4 ı ı 15 
Muhafızgücü 6 2 2 2 12 
Gençlerbir ll~ 6 ı 2 3 ı ı 
Harbiye 6 ı 2 3 ll 
Güneş 8 2 S ı ll 
Galatasaray 8 ı 5 O 8 
Söylendl~lnc gl:ire, Ikinci devre Ug maçla· 

nna önümüzdeki hafta başlanamıyacaktır. 
Çünkü 25-12-938 pazar günü Ankaraya gel· 
me.sl beklenen Bfikreş muhtelltl maçıarına 
hazırlık olmak fizere yarından Itibaren muh
tellt takım çalışmalarına baı,lanacaktır. 

Galatasaray - Muhafızgücii. maçı 

Cumartesi günkU Galatasaray • Muha -
fıg maçını Galatasaray nülanen kazanmı~ -
tır. Bu iki takım arasında yapılan husust 
maç Ise üç üç beraberllkle sona erml!jtir. 
Muhafızın bükmen ma~ftb sayılmasına se
beb sahaya 14,15 te çıkmalan l~zıın gelirken 
45 dakika teahhurla 15 te gelmelerldlr. 14,15 
te sahaya çıkan Galatasarayillar bir hayll 

ı 
bekledikleri halde Mu hatızlılar gelmemlşler, 
hakem İhsan Türemen yaptırdıRı seromonı 
lle Galatasarayı gallb saymıştır. 
Yapılan husus\ maçta, takımlar şu kadro 

Uc oynuyorlardı: 
Galatasaray: Cahld • Cemll, Fuad - Ni -

hıı.d, Halid, Ahmod • RUa.t, O~. Gündilz, 
Hıuılm, Fethi. 

Ikinci kır koşusu ~ 
Ankara (Husus1> - Atletiztn aja~ &ı"' 

küçük ve büyükler arasında otmak use ,ı " 
tt~ ettlğt kır ko5ulannın lkinclsi paztı~ "' " 
ni"\ li~leden evvel yapıldı. 4800 metr61 <1'· 6J 
yükler arasındaki ko~uda Mustafa ıJIP.,ı. 
blrlncl (18.41.1 dakika), All (M. OJ 

6 
~ 

HaW (D.S.l üçüncü, All (M.GJ d ;ı,, 
oldular. 2500 metrelik kOçilkler ar ~ " 
k04uda Remzt lA.O.l blrlncl (8.59·11 ) t" 
ta.), İsınail (D.S.) lklncl, M ahir (/~.0· 
çüncü, Naslh (A.G.> dördüncn oldulat'· 

------------------------. ·ı 
Almanyaya gidecek heyetl~e' 

Evvelce Ankarada parafe tl' 
Türk - Alman ticaret anlaştna~ıcr 
ferrüatını tesbit edecek ve esas of/e' 
ve!eyi imzalıyacak olan Harici.~et fS' 
kaleti Umumi Katibi Nurnan ~ı ~e~ 
ncmenci<>ğlunun riyasettndeld gel • 
dün sabah Ankaradan ~ehrirrıiz~.,",f 
miştir. ;Heyet, bu akşam AJ!lUV"" 
hareket edecektir. di 

.ctıl • 
Açık sigara satılması ya~~k ~ 
Tütün ve sigara satan dukl< ~ 

dan bazılan şimdiye kada~ ucuz~ 
sigaralan perakende suretUe ııı 
ye vermekt~ .idiler. .~ r<Je ga-r 

İnhisarlar Idaresi, son gunled ,ç~ 
diiğü lüzum üzerine bu ~ek.i1 1~öf-f' 
sigara satışını menetmiş ve e. 
lara biİdirmiştir. . t etz11l • 

İnhisarlann bu emrine rıaye J1l ed~ 
yen ve açık sigarn satışına ?eva~ c' 
dükkan sahibierinden ~o ura P / 
za~ı alınacaktlr. • •••.•••••••• lJ 
··········································· rRos Iliiiiiiifiiiii ŞEHiR TIV,\ s. ~o. ~o tt 

Tepeb~• Dreııı t( dtrıll 

ı ı 
Vindsorun şen ; S· 1j 
l..tikliil caddesi J:(oın til 

Çocuk Tiyatro 1 m s. 20. o 0oı' 
Dama Çıkmıf sır lllllllll 

...... 
ıı~ec 
lTı u~ 
huruı 
b ane 
'abit 
tısırıı 



Birincikanun 

HiKAYE: Sinir bozokiuğu 
(Baş tarafı 12 inci sayfada) 

b- Rarınız geldi~ zaman hepsıni söy
Yeceğünı. Namuslu bir kıza ne diye 

~usaııat oluyorsunuz?. Baron Antsig'de 
h tılundu~um zaman, baron da kibrit ba
·anes le odama girmek istemişti.. ben 
~it maksadını anlamıştım .. her şeyı ka-
ıaına söylecim .. ben namuslu bir kızıru .. 
h- Senın narnusundan bana ne?. Ben 

r <ısta:vun diyorum, sana... Sizden c!amla 
&tıy orum, anlıyor musunuz? 
k- Sizın kannız namuslu ve as·ı bir 
tıadındır. Siz onu sevmelisiniz!. Ben ka-
nızın dlişm:mlığını kazanmak istemem .. 

ııı- Siz budalanın birlsiniz!. Anlamıyor 
~sun~z?. İşte o kadar: Budala .. 

t ıl aksın duvara dayandı. Ellerini çııı-'
~ aına bağlıyarak. kendi odasına :iön
~k Için, korkusunun geçmesıni bck!t>
tebt~ başladı .. fakat böyle don-paça, mü
lll 'Yenın kapısı önünde durmanm da 
~Vafık olmıyacağını idrak ediyordu. 

\o ~at IJ"cenln ikisini çaldı.. Vaksin'in 
ltı r Usu hüHi geçmiyor, bir türlü nzal
k ~Yordu.. koridor zindan gibi ıd i.. hPr 
b~ıeden bir takım başlar uzanıyor ve ona 
dô 1~0rlardı.. Vaksin, yüzünıi dııvnra 
dllldu. Paknt bu esnada birisi onu arka-i <>rnuzundan dürter gibi oldu .. 

aksin k('ndini tutamadı, havkırdı. 
-....'h • 

.ııozali Karlovna!. 

litıSesıenişlne hiçbir cevab alamadı .. Vak
'trıa:av~şç~. kapının tokmağını tuttu. Tck
bir ~ondu Kapı açıldı. Mimar odayn 
hat goz attı. Alman mürebbiye rahat ra~ 
l'ııu llYuyordu .. bir gece kandili, sıhhatH 
ti ;b~iyeyi aydınlatıyordu. Vak.:;ın !çe
Pıctı tdı .. h::ısırdan örme sandığın üstüne 
~rdu.. uyumakta olan bu c~ınlı 

insanın yanında kendini biraz daha iyi 
hissetti_ 

c- Pis karı varsm uyusun. dıye dü
şündü. Ortalık ışıyınca derhal odanıa dO
nerim .. bu mevsimde §afak erken söker.ı~ 

Vnksin. şa:fa~ın sökmesine intlzart>n 
sandı~ ilzerin uzandı. Elini başının al
tına koyarak düşüncelere daldı: 

cŞu sin!r meselesi de amma kbtü ha!. 
Münevver, okum~ bir insanım amma ... 
Ne fena bııya~ı kendimden utanıyorum.t 

Rezalinin muntazam ve sakin nefes a
lışlarını dinliye dinliye tamamen sükU
net buldu ... 

* 
Sabalıın saat altısında Troitsa•dan dö

nen madam Vaksin, kocasını odasın~a 

bulamayınca, kapıda b$Jemelcte olan 
nrabacıya verilecek ufak parayı isternek 
üzere mürebbiyenin odasına girdi. 

Madam Vaksin mürebbiyenin odasında 
şöyle bir manzara ile karşılaştı: Knryo
lnda, sıcaktan tamamen açılmış olan Ro
zali K <>r}O\•na yatıyordu; ondan bir mPt
re mesafede. örme sandı~n üzerinde, bir 
çörek gibi bvrılmış bir halde koc.ıSı u
yuyordu .. 
Kadının kocasına neler söyledi~ini, ve 

kocanın bu vaziyetten ne kadar ~aşırdığ:
nı tahmin etme~ olruyuculanmıza bıra. 
kı.vorum.. ' 

Yazan: A. Çehov 

YARINK:t NÜSHAMIZDA: 

Veda mektubu 
Yazan: lnci (Jzkurt 

Gurabi Efendi Avrupada --------c (Baştarafı 12 inci sa11fada) 

h;ıh~~bi efendinin eviadı mancvisi 
,b gına diyordu ki: 
~ep· . 

~~at· ınıze hayırlı yolcu'uklar! Senin 
~lı~ 1~n1anr inşaallah geçmiştir. 
bı~ anun da ayağına göre pabuç 
'tı~ j.hır. GavuroJİluna da yeni bir 
\,h· ılerim. Benim rahatım, yerin • 
~l Jı lnerak etmeyin. Hemşerilere bol 
c aını. 

~lığ~~bi efendinin gözleri yaşlanclı. 
~~'E!lt: anan gözlüklerini mendilile si • 

~~tJ\h! dedi; kaiir oğlan! Bizimle be· 
'h 

01snvdı Y"'? te ı . n. 

"~tdi~tafı okumuş olan Takvor, oevab 

~~n~1rtlk! DE>likanlıdır .. vat"Sln, eğ -
~trtı;. F'renkterin rnenşur bir kel8mı 
~. I\. Sey.ahatler gençliği terbiye e • 
~~~~ kı bütün bu zahmetleri Torik 
~ zın terbiyesi için ehtiyar etmi • 

oldu. Takvor, onu, elinin bir işaretile 
su ı;turdu: 

V k' d . - ·o . edi. Insan, kader denilen 
mü~tebid hükümdann elinde yesirdir. 
İrahmetlik pedcrim Civan ağanın la -
fını kulağı:ıdn kiipe edersin: 

lnç kıdar caht eylesen mek muradP. 
Nasip c;ıllar mtıkatterden zit}acie!.. 

SON 
······························································ 

Samsun İcra Memurluğundan: 
Samsundn otu!'lln Kndı~lu Nazlte 650 

llra borçlu Samsunun Çiftılk mahallesinden 
Ruşen o"'lu Abmedin mahalli tkametg!\hı 
m~çhul ol1u~und:ın kendlslne Uı-bllgatı ka -
nuniye ynpıln.mamı~ olduAlından nrmen teb 
Ugat ıcrasına karar verilmiş olduğundan 
borçlunun 15 gün zarfında 1kametgfıhını 
bUdlrmesi ve on gün zarfında borcunu ıc
rnya ödemesi ve gene bu müddet zarfında 
kn:mnt b!r ltırazı varsa bUd~ lüzumu, 
akl:l tnkdlrde bu müddeller geçtikten sonra 
tera takib.ne devsm olunacatı ilAn olunur. 

938/723 .............................................................. 
bıı· .-------·-----

1YCll- b ll d Yurddalj! 
~ '- ~ ' aşı m sa a ı.. Türk köylüsü Jurdamuzon eıpb ınahsnl-
J>lıcaı et. Lakin hiç değilse sulara, lerJnl senin Jçln yeti.ttlriyor. Onları bol, 
~ara kadar gitseydik de, ben şu bol ye ki, kllytimiin yiizii rüısün. 

llldan kurtulsaydım!· diyecek.._ ____________ __. 

SON POSTA Sayfa 1 -

KIŞ GELDi! ... 
Grip - N ez le - Bronşit - Baş- Diş - Romatizma 

ve üşütmekten husule gelen bütün ağr1lara karşı 
en kuvvetli ilaç 

Lüzumunda günde üç tane alınabi ir. 
i e ve kalbi yormaz, t sir_i anidir 

Taklidlerinden sakınınız. Israrla SEF ALlN isteyiniz. 
vard1r. 1 lik ve 12 lik ambalajlar• 

SEF ALİN'i bir kere tecrübe Pden on u ısr'.r:a istemektedir. Siz de alınız. 

Türkiye radyo difüzyon postaları 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLUCU _,l 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T.A.Q. 19,74 ın. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

ÇARŞAMBA 21-1%-938 
12,30 l\Hizlk (İ.skoç havo.lan ve lendler -

le:-), 13,00 Saa.t &.yan "?e haberler, 13,10 - 14 
'l'ilrk mUz!~i (şarkılar - Pl). 

18,30 Tlirk m üzi~ Clncesaz faslı), 19.15 88.
at. Ryarı ~t. haberler, 19,25 Ttlrk m~ (ln
ccsoz faslı devam), 20,00 Konuşma - 20,1ll 
Müzik <RJyaset!cümhur ibandosu - Şef: İh
san Küuçer), 

21,00 Sa.ıt ayan "fe para, kambiyo "Ye topralt 
m'l.hsullen borsası. 21,10 Türk müz1lt1 Caaz 
eserlerı ve şarkılar}, 22,00 Konuşm& (mlzah 
san tl), 22,15 Müz!k (küçUk orkestra.). 23,15 
M•ı:rlk (hafif uvertürler), 23,45 - 24 Son 
haberler ve yannkl pr~. 

ERTUGRUL SADI TEK 
TiYAmosu 

Tabirnde bu gece 
(SEKIZINCI) 

komedi 4 perde 
Yakında: Büyülr mUU bir 

- Insan MAbut 

TURAN TiYATROSU 
Bu ırıcce 

Yavrunun Gecesi 
Su kraliQ'!•i Harniyet Yüee 
ee• "Ye erkadaşlan, .. n'"tkir 

Na~it, Cemal Sahir 
birle,ij!"i 

B ATAKHANE 
Komedi 3' P. 

HALK OPERETI 
Bu aleşam 

·Iç IÇE. 
Pertembe Halk ıreeeal 

Rejı. R. Raa 
Müzık : S. Aaal 

Büyük Macar baleal 

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

Soo Posta 
Yerebatıı.n, Çatalçe~me sokak. 25 

Ycvmı. Slynsi, Havaals ve Halk gnzetesı 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıitan yazı ve 
resimlerin bütlin hakları 

mahfuz ve gazete:nızc aiddır. 

ABONE FIATLARI 

TfiRKtYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 6 
Sene Ay 
Kr. kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
de~iştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evreılı geri verilmez.. 
lianlaTdan me•'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara lO kuru§luk 

Pul ilavesi lAzımdır • 
, •... -......................................... ,\. 

1 Poıta kutu.nı : 741 İstanbul •

1 1 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 j 

\ ~ ............................... _ ................. ~ 

' 1 • • t c ' . • 

Başka kim 
GENÇLEŞMEK 

iSTiYO ? 
Bayan Marcllla, uasıl ıo yaş daha 

geaçleltllllal salatıyor 

Bayan Marcilla'nın yü .. 
zündeki §ayanı hayret 
güzellik tebeddülünü 
gösteren f.>tografları 

Siz de böyle muvaffak olabilirsiniz 
Lıltlea baaları okayaauz 

Cild unsuru olan 
pembe renktekil 

Biocel'li Tokalon 

60 - 70 yqlarındaki kadınların boru
fUklukları altı hafta zarfmda zail olmuş
tur. İ§te, hastanelerde tecrübesi yapılan 
ve bir Viyana Tıb mecmuası tarafından 
ilan edilen şayanı hayret neticeler ... Cil
din BİOCEL cevheri ile beslenmiş olma· 
sıdır. Bu kıymetli cevher, pembe renk
teki Tokalon kreminin terkibinde vardır. 

İşte bu kremi kullanan ve yüZ:.indekf 
şayanı hayret güzellik tebeddüliıtını yu
karıdaki fotograflannda görülen Pariste 
Bayan MARCİLLA'nın tecrübeı;ini anla
tan ~ mektubu okuyunuz: 

eBu, benim için bir harika oldu. Tak
riben iki ay oluyor; alnımda ve gözle
rimle ağzınun etrafında buruşukluklar 

vardı. Bugün ise bütün arkadaşlarım 

kadife gibi yumuşak ve buruşukluklar
dan Ari olan yüzürne takdirle bakıyor· 
lar. Hepsine ne yaptı~ı söyledim. 

Kremini kullandı~ımı anlattım. Bir çok4 

lan bana güldüler, fakat bizzat tecrübe 
edip şayanı hayret semeresini görünce, 
hepsi de hak verdiler ve memnun kaldı
lar. Geceleri yatmazdnn evvel pembe 
renkteki Biocelli Tokalen krcmini kulla
nınız. Siz uyurken cildinizi besler ve 
canlandırır. 

Her sabah biraz daha gençleşmit kal
kacaksınız. Gündüzleri de beyaz renktP.k:i 
Tokalen kremini kullanınız. Bu suretle 
cildiniz yumuşamış ve beyazlaşmıJ olur
Bütün siyah noktaları eritip açık mesa
meleri sıklaştınr. Binlerce ahvalde görü .. 
len tesiri ıruvvetli bir garantidir. Hemen 
bugünden itibaren her iki krernden bire:t 
vaıo alarak tecrüqe ediniz. Birkaç hatta 
znrfında faydalı tesirini görmediliniZ 
takdirde bayiinize iade ederek parayı gerf 
alabilirsiniz., 

İç ve dlş basur mernelerinde, bnsur 
memelerinin Iber türlü iltihablarmda 
cerahatlenıniş fistüllcrde, kanayan ba
sur memeleriınfn tedavisinde 



HAVALARA G 
•• 

ENMEYİNİZI 
Hafif bir üşütme, mühim hastalıklara kapı açabilir 

Halbuki alacağınız bir tek kaşe -

Vücudü bütün bu tehlikeler
den sıyanetle Gripi tedavi 

ve ağrJiarı izale eder 

N GR p • 
1 

• 
1 

Gripin, soğuk algmllğı ve nezlenin, bütün 
ağn ve SIZiların kat'i devas1d1r. 

Tesiri anldir. Terklblndekl hususiyet dolayısUe 
kalbe, böbreklere, mideye hiç zarar verme~ 

Her yerde ••rarla Gripin lsteylnlz ve Gripin 

Ltlzumunda günde S kaşe alınabilir. 
batka bir marka \'erlrlerse 'iddetle reddedlnlz. 

Kansırlık, kemik hastalıklan, dimağ yorgunlu'dan ile 
vitaminsiziikten doğma bütün zayıfhklara kar1ı 

81\R.UIIi 

KUVVET ŞU RUBU 

L • T • 
1 

Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet şurubudur. Çocuk· 
brİnıza Vitalin kuvvet turubu vermekle onlan sağlam, gür

biiz ve neş' eli yetiştirirsiniz. 

V iT ALi N KUVVET ŞU RUBU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlanıı 

hayatl kudret ve kuvvetlerini artırır. 

lNGlLtz KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU- lSTANEUL 

Hilesiz Tah·n Helvas1 
ALi CI uwn . 

1 
E KiR 

Merk"ezi: Bahçe kapı, Şubeleri: BeyoOiu, Karak6y. Kadtk6y 

l\~~T 
biçakla n 

ve J 1 LE T 
traş makine
leri iki ayn par-

çadlr. Bunlar 
birleşmeyince 
m ükemmeliyet 

temin oluna• 
maz • 

87 SENELİK 1\fEVCUDİYETİ 
esnasında old~u gibi daima iyi cll'l8 
malları her yerden milsaid 4artıar ve 
ucuıı fintlarla satma~a devam edecek-
tir. 

1.'rençkotlarımız, Koverkortlarımız, 

Renkontlarımız ve Gabardlnlerimiz bl

çim, clns, ve ~ıklılt itibarlle emsalslzdlr

ler. Bey~lu BAKER ma~azaları 

ilan T arifeın:2 
Tek sütun sııntımı 

Birinci ıahile 400 kuruf 
J kinci ıahile 250 )) 
OçüncU ıahile 200 >> 

Dördüncü ıahile 100 u 
Iç ıahileler 60 >> 

Son ıahile 40 n 

Muayyen bir rnüdılet zarfında 

faclaza mikdarda ilan yaptıracak· 

lar ayrıca tenzilatlı tarHemizden 
istifade edeceklerdir. ~arn, yanm 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarife derpiş edilmiştir. 
Son Posta'nın ticari ilantat'ına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlinetlık KoJiektlf ŞlrketJ 
t JU.hramanzade BaD 
1 __ -. __ !n~ı:! ~d!eş! __ 
.,.....~~~ 

Son Posta Matbaıası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emec 
• S. Ragıp BMEÇ 

&ABIPLEBl: A. l:krea UŞAKUGIL; 

Fikir biraz cür'etkarane görü·lebi,ir ..• 

Fakat neticeleri şayanı hayrettlr. 

FEM .1 
L ve B A C 1 kadın olmanın yegane 

' mahzurunu uııutturur. 

• ve B A C 1 icad edilince, kadın Inanıhnıyacııir f E M J L derecede büyük bir serbestiye ve emsalsız b 
' ralıılta kavuştu. 

ve B A C 1 her ay tekerrür eden mOşkOl ~e OZ~ 
F E M i L cü günlerde kadını bütün dUşQnce ve ezıyeUetJ 

' d~n kurtardı. Hayatını ve aile saadetini sigorta et • 
. ~~ 

FEM 
.
1 

ve B Ali 1 en ince elbise ve en dar banyo ~-
yolnrı altında sezllmez, kullanan kadın bile oıe 

' cudiyetini kat'iyy en farketmez. 
n· 

• ve B A C 1 mikrob lu bezlerio ve pamuk tanıp~ııı f E M J L , ların kadınlann bntun hayatıarına mal olan rabl 
ve tenasO.li ıstırttblnrını ortadan kaldırır. 

ve B A C 1 kanı emici ve muhafaza edioi beY~. F E M i L ve kırmızı hu"usi iki c ıns pamuktan kimya b8 
' kalarile mikrobsuz bir şe -ilde yapılmıştır. 

E M ·• L ve B A C 1 bayunların (aylı!< temidiklorinde) eD F ' birinci yardımcısı lır. Sıhhııtini seven her kadUJ, 

V 

ve G 
f11'd· 

Kullanmalıdır. FE~1İL küçük n yuma,ak olduğıındıın el çantaruzda bUe ia 

Der eczane n ticarethanelerde bulunur. 

'fÜRKIYE 
~ ..~· 

Pamuklu Dokuma ve Pamuk Ipligt 
Fabrikaları Anonim Şirketinden : 

Pamuk ipl iği sat1ş1 : 
12 No. Paket 415 l{urllf 

Kayseri Bez Fabrikası ma h 16 , , 480 " 

NaziU Basma Fabrikası , 24 , , 580 , 

Ereğli Bez Fabrikası , 24 , , 580 " ııı 
bfklerit1 

Fiathı.rla fabrikada teslim ş.ırtiyle sutılınnktııdır: Iplik ~nstce ı lbtiyııv 
yukard'\ ya1.ılı tabrikalara gönderecekleri bedellerı mukabıllnd ·nce fO 

ları nisbeti~tde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 nu~narnd~Il 1
d6 lll' 

muhtelif makstıtlara yaraya b ılecek pamuk i pli~i mUsteblık~erı~ın de bile' 
tiyaçlıırını yine ayrı şartlada yalnız Er{'gli Fabrikaswa sıparış 6 

cekleri nan olunur. 


