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• 
Fransa ltalyaya karşi Rasathanenin verdiği 

fena haber: Soğuk 
dalgasi bize geliyor 

-
. kendini gösteriyor 

150 milyon marklık 
kredi müzakereleri 

Ankara 21 (Husual) - Parti bü
yük lrurultayının fevkalAde torlan
tıaına 875 Partili meb'ua ve 214 de-
lege olmak üzere cem'an ~89 ua 
iftirak edecektir. 

Genel bqbıı vekiU B&fVeldl Ce
lll Bayar lrurultay aı:alarma Pa • 
urtesi aqamı Ankarapaluta btr 
çay ziyalett verecektir. 

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

Casuslara 
karş1 harb 

İspanyada esrarengiz 
dipiQmatik bir hidise 

Ingiliz konsolosunun diplomatik evrak çantasında 
habersizce konulan bir paket bulundu 

Londra 21 (Husu.st) - Nasyonalist Diğer taraftan Sansebastiyendeki İn 
İspanyacia General Frankoya karşı is • giliz viskonsolosu Gudınen'in diploma
yan çıktığına dair verilen haberler, tik evrak çantasından çıkanlan paket 
Burgos makamlan tarafından tekz.ib e- meselesi de, esrarengiz bir mahiyet al-
dllmektedir. mıştır. 

Maahaza Sansebastiyen'de 200 ki~ Viskonsolos Gudmen, Sen· Jan- dö-
Jngiltere, Fransa ve Am eri- tevkif edi~tlr. Bunlann para kaçak- lüzde İngiliz sefirine mülaki olduktan 
ka beraber hareket etmiye çılı~ yapmakta olduğu bildirilmekte • sonra, dün tekrar vazifesi başına dö -

dir. (Devamı 11 incj ıayfada) 
karar verdiler ~===-==:::::=ıı=-===---======-s::z:::::::::ıı:========-::s 

Macarİstanın talebleri İngtUz gazetelerinin verdikleri mald • 
mata gtsre İngilter-. Fransa ve Amerika 
hilktllnetleri gizli tefkillt mümeailleri 

Pariste yaptıklan bir toplantıda. bUtüıı Havas aı· anSI Macaristan matalibatinin Romanya 
(Dtvcımı 11 inoı ıaJifada) 

Kont Ciano ................................................... 

Evliya sandukasmdan 
çıkan öküz kemikleri 

Eski Şehremini operatör 
Ce mil Topuzlunun 

hatıraları 

/)u §D,vanı d:kkat yazıyı bugün 
1 nci saylada okuyunuz/ 
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Herrüa 
-····-

Işlerde devam 
Ve payidarlık 

Yazan: Muhittin Blr«ea 

iınktl gazetelerde bir navadis o

~udum: İstanbulun yeni beledi- . 

ye rejsi, elde :mevcud bazı proıe1eri te\
kık ederken, bunların tarihini münaırib 
görmüş. Ilatta, eğer gazetelerın yazdık
lan ao~ ıse, Lfıtfi Kırdar, evvelce Di
reklerarasında yapılması "kararlaşhrılmıJ 
olan konservatuvar ve tiyatro bınasının 
orada yapılmasını münasib görmemi§. bu 
bınalar iÇ1..n başka bir yer araınıya karnr 
vermı§. HattA. belediye reisimizin gazc -
tecilere vaki beyanatından anlad1ğımıza 
göre. bu bmanın pUınlannı ikmal eden 
B:.ıy .1\rif Hikmet te - meğerse! -bu b; -
nalann orada yapılmalarmı .mııvaf1k gör
müyormuş. 

Halbuki, eski belediye reisi Üstünda~ 
zamımında bu işler 'balle<fılip oitmişti. 
Kendis le aradı:ı sırada konu§tukça Üs -
tilndağ, bu meselenin cemaziyülevvelin
den b:ışlar, cemaziyüllihirine kadar iza -
hat verir, rıihayet istlmlak işlerine baş
landı~ından, islimlak yapıldığından v~
saire vesl!irt-de:n uzun uzachya bahseder
dı. Dernek oluyor ki şimdi bu proje dura
cak. bu pllın de~işccek ve istimlak edilen 
yer de bir başka :işe tahsis edilecek. 

Henüz kat'i surette ikararlaşmış bir §t'Y 

olmadığına göre, belki de _y:apılacak tet
kıklerdcn :sonra gene eski yerde karar 
kılmak mümkündür. Fakat, iş hurada 
dE'ğıl. Beilr. Ostündağ çok hak1ıydı. balld 
de I.lıtfi Kırdar daha çok haklıdır. Me -
s"' lA, bir başkasına sorulsa. henüz n1uht~ 
h. stalanm yatmp tedavi -edecek h~sta -
neleri tamam olmıyan bir şehirde oır ko·ı
ııervatuv.aT ve tiyatro binası a:rmıya 

kalkmanm do~ru olmadığı cevabın, al -
mak ta kabildir. 
Hattı. clı.hası var: Mesela, bir gün be

nı beledive reisi yapsalar, ben bu binayı 
vr> binaları Okmeydanında yapmayı b;le 
du§ÜnebHirim ve ckendimce> bunun için 
bir hayli sebeb gösterebilirim. 

* Evet, mesele burada değil, bizim iş 
görme usuli\müzdcdir. Bir bc1caiye r·i
si, şehrin bir meselesini halletıne}l: üzere 
serı<>lerce zıônini mesgul etmiş. Pr 'jeler, 
planlar yaptırmış. Belc:>diye makinC'sı bu 
1~ üzerinde uzun uzun işlemiş, bu iş için 
falan ve fillın Almanyaya gönderılir tet
kıkler ynptınlmış. nihayet kat'i -,]ara~ 
bir ,eye ikar.ar verilmiş. Fakat, o tŞP. te
mel atılmadan o Teis de~işmiş, yerı·ıc~ bir 
di~e-ri gelmiş. Yeni reıs, bu mE"Selev: tet
klk ederken evvelkinin fikrini hos bul -
mamış clursa bütün o zamana kad~r ya
pılan Işler geri döner. mcsele veniden 
ele alınır ve yeniden bir hayli tPtkikat 
yapılarak, belediye mak'nesi çalıştırıla
rak veni bir proje me ·dana gefrılir E -
ğer bele:iiyenin reisi bu arada değ şme
miş olursa bu defa proje tatbik olunur 
ve eser meydana g('lir. F.akat. .arai;ı bir 
değ şme ·vukua gelirse. bütün o iki defa 
yapılm!!: Olan amervatJn bir kerP daha 
tekrar edilmesi kadar tabii bir şey ola -
maz. N'c·n? Pek tabii bir sebeb için: 
Bizde beled velcr yoktur; beledive re's -
leri vardır. Bunlar değiştikçe belediye -
lenn fikir:eri, hesablan, zevkleri ve gö
rüşleri de de~işir. Bütün Osmanlı i!lıpa
ratorlu~nun devamınca, bu memlekette 
limT'an narnına hiç bir şey yapılAma"llH! 

olma nı kolaylikla :zah eden bu gayt-t 
taoü Sf'beb ortadan büsbütün kalkroadıkça 
helcdiycler "iicude gelip belediye reısle
ri yalnız 1b'r isim, b'r merasim ve bir m"
nm .!'.ahs.ivet ve bir ehir otoriteSI -eklin 
l'llmadıkça bu hal devam edeceld·r. 

Bu meselevi. hakiki cehresile bövlc iizah 
ederken ne Vstündağın ıprojesmi :müda -

Sözün Kısası 

E. Ta1o 
eynelmilel münasebatta ıki türlü 

mümessil vardır: Biri, devletler 

arasında cari olan resmi münasebatı tan• 
%im idare ve idameye memur, resmi ıti· 
madnameyi haiz elçilerle diplomtalar. di
~er.i .:Se, mensub bulundukları mıllct~~ 
sosyal. ekonomik. endüstriyel ve kjıtu: 
re1 propagandasını yapmak, o nıillctı 
sevdirnıek, piyasadaki rakibierine kar~ı 
muvaffakiyetini, üstünlüğünü ternın ey· 
lemekle mükellef bulunan kimselerdir. 

Zengin, ekonomisi ve ndüstİisı ilerle
miş milletler için, kendi memleketlerin· 
de muattal kalmağa mahkUm önemli ser• 
mayelere, içeride sürüm bularnıyan veya 
fazla gelen mamulfıt ve mnsnuata, bnşka 
yerlerde mahreç aramak bir zarurettir. 

.Maddt 'kıymetlerde ölçil terazi, manev1 kıyınetlerde tatif
ham ~aretidir. 

Her hangi bir i§e 'karar vermeden önce. kendi kandınc Bu mahrec: ararken, onu aramağG ınc--
ntçiıı ve neden yaptığını sor. mur edilen kimselerin, gidecekleri yer~ 

lerde .kendilerini antipatik göstermiyeceit 
hatta bilak!s sevdirecek, kendilerınP kar .. 
şı itimad telkin edecek evsafı haiz bulun· 
maları şarttır. Her memleket az çok. 

Kadınların (' .. -........ ·--·· .... --·-.. -..... ··-···:1 Ingiliz ve Alman · 
Açılllılı yasağına ~ Hergün b1r f1kra ~ Bankaları mlldilrle~l 

kendi arazisinde iş görmeğ gelen yabancı 
sermayeye hüsnükabul gösterir. O şaıi" 
la ki bu sermaye makul bir şekilde intifa 
etmekle beraber, i§lemeğe geldiğı yuı<!U 
istısmara değil, imara, ve o yurdun eftn• 
dma her manasile hizmet etmek maksa~ 
dına tahsis edilmiş olsun. 

Karsı tedbirleri ~ Galatasaray_ Slavya ~ Bir arada 
...,..-~·----==::-::== 1 maçı 

Bizim meşhur futbolculardan bi~i
nin IJcansı meşhur futbolcunun daitna 
futbo1dan bcımetmerinden çok müş
tekidır. Geçende gene meghur futbol- • 
cu; jutboldan, -maçtnn bahsederken 
hiddetlenmiş: 

- Sen de bunlardan ibaşlca bir şey 
Cfıi§ünmez, 'bir rev bl1mezsin; demi~ti. 
Eminim ki evlendiğimiz tarihi bile 
bilmiyorsundu,.. 
Meşhur ju.tbolcu. bi,. atı d.l1§ünmU,. 

til: 
- .Neye bilmtyecegim, dedi, gayet 

iui biliyorum. O gün Sla.,ya. <takımi
le, GaZatMaray takımı Taksim ıta.d
:~omunda bi,. m4Ç yapmı§lar, Galata-

v . gt .. · ·ı . ekt-r~u-guw· ta $aray Slavyayı üçe kafJ1 beş golle 
aşın on unıver!l esı r o ı , - . . 

. d yenmıştL lebe balosunda genç kızların, oE>le kn ar 

açık dekolttı tuvalet giymelerini uıenetti- '--·-················-········-·······-···--..,/ 
~inden. talebe cemiyetinin açıkgöz ve G •b b• \.1 

zeki ıd\tibesi. resimde gördüğünu:r gibi, ari Ir agaç 
erttek aslusından bir atkı vücude getire
rek. genç kızlann gene istedikleri tuva
letle baloya gidebilmelerini temin eyle
mış. bu icad kariJsında rektörlü~iin a~zı 
açık 'kalmlttır. 

Oğluna güzel görünmek 
istegen bir ana 

Londra hastanelerinden blrinde yatan 
bir kadı.D. uzaklarda bulunan oğlunun 
kcndis ni ziyarete geleceğini haber alır 

almaz. tıastabalocısma, allık ıve pudi~ 

aldırtmış. sürünmüştür. Sebebini soran
hra: 
~- Oğluma çirkin ve pörsük suratls 

görünme..lt istemiyorum. demiştir. 

Lord Roçildin vasi.lJeti 
İngiltercde yerleşmiJ olan RoçiJd a:ıe

sinın reisi Lord Roçild. İngiltered+> Tr~ 
parh-taki .malikanesi ile 300 dönümlük a
raz;s·ni. Binti~ Müzeuma bağ~lamıştır. 

Malikilnede 2 milyon tane eşierine na
dir rastlanan 'kelebek ve di~er böcekler, 
şlmdi nesli mürikeriz bulmuş. yahan eş~
Ai cinsınden lcuvaga hayvanı vardır. Ro
çıld v;lesinin şimdi tek biT evı kalmı~ır. 
Onda rla kendileri oturmaktadıriar. 

Bundan yirmi 
be§ sene evvel, 
bir ağaca baş"ka 
bir ~ı a§11anmış, 
ve bu ağac, re -
sirnde gördüğü

nüz şekilde bü • 
yürn ~tür. Lo n • 
<:~rada ziraat mü -
esseselerinden hi• 
rinde teşhir edil • 
mektedir. Bu a
ğacın boyu 2 met 
re 20 santimdir. 
Yapraklan defne
sri andınnakta .. 
dır. v~ yaz ye~ • 
üdir. Şimdi, aynj 
ağaçtan elde -edil
mek için yeniden 
bazı ağaçlara aşı 
'f a p ı lmaktadır. 
Ancak aşı tesirini 
azun senelerden 
sonra gösterdiği 

ve :ağaç çok geç 
büyüdüğü cihet -
le ayni fidandan 
birkaç tane daha 
elde etmek için uzun müddet bekle-

Ajanslar Almanya bankası müdürü 
Dr. Şahtın, Ingiltere bankası müdürü ve 

(Esrarengiz direktör} l.Akabı ile .maruf 
olan Mister Montagünftn daveti ilzerine 

I.ondraya gittilüıi, orada bir hAfta kal
dığını haber -.erdller. Resmimis maliye 

Biz, bu evsafı haiz yabancı sermaye~ 
dn.ma hürmet göstermiş, dürüst bır :mil· 
lctiz. Ltıkin, bize gelen her yabancı ser· 
mayenin de bize ayni dürüstlükle nı•1ka· 
belc etmiş olduğunu iddia eylemek biraz 
güçtür. Bunun da sebebi, o scrmP.yeciar· 
larm bize gönderdikleri gayri resmi elçt• 
leri seçmek hususunda layıkile titı7. aav~ 
ranmamış olmalandır. Filhaldka bu ın~
messillerin çoğu, yeni Türkiyedeki degı• 
§ikliklcrin farkında olmaksızın, hfıJ}! ıtıı~ 
pitülasyon devrinin devam etmekte ol· 
duğunu zumederek. buraya, bir müsteın· 
lckeye gelir gibi gelmekte, Tür~ efkfırt 
umumiyesini, Türk ınlzamlarını Tiırk. 
varlığını (kabili ihmal bir kemmiyet -:-:::: 
kantite negl'jabl) addederek ı§ görmde 
yeltenmektediiler. Halbuki bizım yepye· 
ni zihniyetimiz anlaşılmadıkça ve ona 
bilakayıd ve §Sit hürmet göstenlmf'dik~ 
çe, bizimle iş görrneğe imkan yoktur BıZ. 

aleminin iki ibiByük .simasmı bir arada ve blzzat ciddiyeti ve dürüstlüğü her §eydeıı 
dostça konllfUI'ken gösteriyor. üstün tuttuğum.uzdan, karşımızaakıler

den de ciddiyet ve dürüstlük hususunda 
ayni hassasiyeti be'kleriz. Kadın hem denize, hem Je 

denizçige benzermiş 1 
Osmanlı devrinde. bu memlekette bel~ 

ki dalavere çevirmek, kaşkariko oyna: 

İngiliz am!rallerinden Gardon Cam- mak mümkündü. Türkiye Cümhurh•ctı 
pel, Londrada modern tozlar cemiye _ bu kelimel~ri de. medh1llerini de, o Jc~h· 

· k k ~ · 1 b. likt ta-ıhe tinde yapf:ılı bir müsahabede .,yle de- ııc 'c 0 muş 'Uevır e ır e • 
~...+· • gömdü. Şimdi, bunlan tekrardan yaşat· 

m~.ır. mağa kalkışanları bihaldnn lhanetle ıt~ 
c- Bir denizci, bir tayfa ile btr genç ham ve kendilerini aramızdan isti.._t.rJ 

kız arasında müşterek vasıfiar bulu ~ ediyoruz. 
ruı. Bu genç kız ister am olsun, ister Şimdi, istediğimiz, bu hali hazır ziJıni
eski kafalı olsun, bu 'V8Slflar be:r za - yctimizin hariçte layıkilc idrnk olunt1la~ 
man için kendisini gösterir. sıdır. İfte o zaman, bizimle :iş görme!~ is-• 

Dir kadın veya bir tayfa, yahud bir tıyen yabancı sermayenin bize göndere• 
denizci kan\rsızdır. Ekseriy.a da man - ce~ gayri resmi elçilerini daha hass:lB 
tıksız, densiz olur. \'C daha itinakar olması lüzumu anlaftlıf· 

Sonra kadın He deniz de birbirine Böyleleri. Türkiye Cümhuriycti al§· 
beıızer. Zira her ikisi de rnütemadiyen kaaar makamlarının hüsnükabulündell• 
değişir. Bakarzımz ki, kadın bir an i - ciddiyetinden, dürüstlüğünden . d~iJ11~ 
çin uysal, iyidir. Derken, tıpkı deniz memnun kalmışlardır ve onun içındır l<lı 
gibı gittikçe 8ertleşir, 9er.fleşir, sonun _ her tnraftan, hükfımetimize, kredi ;a~rna 

te>klifleri vaki olıruıktndır. 
da müthiş bir fı.rtma, kasırga kesilir -
ler.» Her millet, seyyanen burada iş yaP • 
=============-=== ma~a gelebilir. Fakat mümessillerinl se
rnek icab edece"ktir . .Af1 ilk yapıldığı 
zs man muvaffakiyetli netice verecegı 

ümid edilMediginden yalnız bir ağaca 
ta+ hik edilmişti. 

çerken, modern, Kemalist Türkiyeyı bi• 
··r

hr.kkın ~lamış, onun prensiplenne hU la 
met etmeyi şiar edinmiş insanlan tercl 

(Dıwamı 14 üncü sayJacla) _.. 
faa etmek. ne de iş baş:ına yen· ırelen ve (' 
bütün hultlı!l~ çalısan Li'ıtf Kıtaarın f k
rıne itiraz etmek m ksadile hareket et
miyorum Bu vesileden istifade derek mi\. 

1 ST ER 1 NA N~ 1 ST ER INANMAl 
Gazc>telerin söyledıklerine balo.laca'k olursa İstanbul be-

1ediyesi Taksimden Harbıyeye 'kndar uzanan boş sahayı k~· 
laylıkla imar t-d 1lmiye müsaid bulmuJ. 

yapılacaktı, bu maksadla lbir ço'k yerler sabn alınmıştı. ha· 
zırlıldar yapılmılitı, biitan bunlar yapılırken de esasen kAfi 
derecede hayat merkezi olan Beyoflu semtine mukabil da
ha kesif bir Türk kütlffile mesldin olan !stanbul semtinde 
ikinci bir l1ayat merkezinın yaratılması düşüncesi takib 
edılmi§ti. 

·································-························ 
TAKVIM 

BIRINCIKANUlal 
him bir m·lli mese1emi7 üzerine dı]l-knti 

celbetmnk arzu ettim. 

* Beni bu ;:rzuya sevkeden de bir dostum 
oldu. Dün trnmvnvda beni yakalıvaıı bu 
dostum diyordu ki: 

c- ı~tanbulun asil blr kütlesile mes -
kun olan bir sahayı bırakıp da bu bina -
lan Taksirnl" götürmenin ne manası Yar? 
Oroları kafi derecede mamurdur. Biı:ı2' 
da bu eski fstanbulu şenlendirmek VE: 

l-•t 'Üniversite mahallesini imar etmek fe
' .mı oluyordu.? Allah aşkına, bunu yaz!., 

Ben de ~na d~dim ki: 
(Deoomi 10 uncu ıayjado) 

Kendisile tamamen hemfikinz. Saha evvelA hükumet:n 
elındedir, sonra da şehrin en parlak semti sayılır, parıltısı 

kolaylıkla arttırılabilir. Yalnız bu :ıpaksadla kullamlacak 
vas:ıalnnn mahiyeti iizerindc biraz durmak lfızımdlr_ 

Gene gazetelerin '-erdıklen malumata bakılacak olu:s:ı 
belediye konservatuvarı, tiy&troyu ~esair eğlence ve urrıu 'ni 
üıydı:ı kaynaklarını Toıksimdc yapmayı düşünüyor ve bun
ları Taksirnde yapmayı T~ksimin imnn için lkolay biT ra
sıta olarak telAkki ediyormu§. 

Bizim bıldiği.mJ:z.e iÖre konservatuvar !stanbul semtinde 

ISTER JNAN, 

Seçilen yer, J::cğemlen mıntalt1 fena olabilir, İshmbul 
sımtinde. hatta Beyoğlu ı:emtinde bir di~eri. daha iyı.'li bu. 
lunabilir, yalnız biz elımizcie jkinci bir hayat merkezi, irfan 
merkezi, e~lence merkezi yaratmalt imkAnı varken, esasen 
kendili~inden parlamakla clan, bir mıntakayı daha ziyade 
parlatmanın do~ old$na manmıyoru.z. fakat ey oltu,yu
cu sen: 

1STER INANMAl 

ao.:u .. i ııeae 
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22 BirincıKAnun 

Ingiliz kabinesinde 
ihtilaflar genişleyor 

lliJyter ajansı bazı genç Nazıriarın da istifa 
etmeleri ihtimalini Ileri sürüyor 

Londra 21 (A.A.) - Bazı nazırıann bu- edilecek olursa. bunun bir ehemmiyeti 
lUnlerde istifa edeceklerine ve yakında haiz olmadığı mü§ahede edilebilir. 
lltnumt intihabat yapılması ihtimali ol • ParlAmentonun toplanacağı tarih olan 
lukuna dair ısrarla dola§an şayialar hak- 31 Sonkanundan biraz evvel bazı neza • 
kında Röyter ajansının parlamento mu· retlerde de~işiklikler yapılması km·vet
habtrt §U maliİnıatı veriyor: le muhtemeldir. Esasen çoktanberi baş • 

Çemberlayn, bazı genç nazırlar tara • veldl böyle bir de~işiklitf arzu etmek.te 
fından yapılan teşebbüsleri tetkik etmi~ idl. Bu arada Maughau Runciman ile 
tir. Gelecek tatil devresinden evvf>l bat- I..ord Winterton'un çekilmeleri de mev -
ka şeylerden bahsedildiğinin i§itilmeci zuu bahsolmaktadır. Bununla berab~r 
Pek az muhtemeldir. başveldlin yapaca~ araştırınalar neti • 
Di~er cfhetten kabinenin bazı azaııı Ro- cesinde genç nazırlar tarafından yapı • 

IUa ziyaretinin lüzumundan ve fay.iasın- lıın f!klyetlerin muhllt olmach~ı kanrsa • 
l!an §Ophe etmektedir. Bütün bu fhtflAf. tine varılması ImkAnı da mevcuddıır. Bu 
ı.r siyasi bir kararsızlık havası yaratmıt- takdirde bu nazırıarın da istifa edenlerin 
Olınakla beraber mesele yakından tetktk ll&teaine yazılmalan tabiidir. 

Mısır ve Süveyş meselesi 
Başvekil Mahmud Paşa 1 u Vazigetimiz 

Ingilterenin vaziuetl lle bir değildir, diyor 

SON Pf)STA 

Reisicümhurun 
telgraflan 

Ankara 21 (A.A.) - Dokuzuncu 
Arttırma ve Yerli Malı haftası mür..a
scbetile Reisicümhur İsmet İnönü ile 
Kurum Genel sekreteri Rahnü KöKen 
arasmda aşalıdaki telgraflar teati o
lunmuştur: 

İsmet İnönü 
Cümhurreisi 

Bugün başlıyan dokuzuncu arttır

ma ve yerli malı hastası münase~t> 
tile ekonomik savaşta dokuz şanh yı" 
lın gururu ve daha şanh geleceklerin 
inanile mübarek elinizle kurduğunuz 
kurumumuzun sarsılmaz bağlılığıaıı 
sunarken sağlık ve dirlikle b~ımız • 
dan eksik olmamanızı dileriz. 
Ulusal Ekonomi ve Artıınnn Kurumu 

Oeuel Sekreteri İzmir &ylnvı 
Rahmi Köken 

Rahmi Köken 
İzmir saylavı ulusal ekonomi ve 
arttınna kurumu genel sekreterı 

Ankara 
Dokuzuncu ulusal ekonomi ve art

tırma haftası münasebetile göndf>rdi
tiniz telgrafa sevgi ile teşekkür edt.ır 
ve devamlı başarılar dilerim. 

Reislcümhur 
İsmet inönü 

bırt bildiriyor): miştir: l ) 
Kahtre 21 - (Stefanl aja'nsının muhe.-1 zetecllere M&hmud Paşa fU cevabı veı- • 

Gazeteellerle yaptı~ bir müllkat e. V . ti . t-ute . . til ---.--.-

1
---d--h-----' 

lltst . - . c uıye mız .o.ues renın vanye e lngl tere e nda başvekıl, Suveyş meselesme ~ bır 1lelildir.~ aVa 
nıas ederek demiştir ki: 

cHükfunet bu hususta vazifesini yap • !talya ilt' yapılacak müzakereler hak- hücumlarına karşf 
hlı§tır. Henüz tetkik edilmekte olım bu kında da Mahmud Pa~a şöyle demiştir: 

~esele hakkında size fazla bir &ey söy - c.Ben müzakerelerin Kahirede cerey.ın yeni tedbirler alınıyor 
'~Yemem.,. etmesini tercih ederim. Bununla Of'rAber 

Bu ıneselenin Avam karnarasında mü· nıüıakerelerln nerede cereyan edf'!ceği 
llakaşa edilmiş olduğunu hatırlatan ga - henüz kat'.iyetle taayyün etmemıştir.• 

Le hislanda 
Atatürk günü 

] Devlet ŞUrası 
Kanunu 

Varşova 21 (A.A.) - Vilno'da bü - Ankara 21 (Hususi) - Meclis Devlet 
YUk kurucu Kemal Atatürk için büyük Şılrası kanun lAyiliası üzerinde görüşme
~lr toplantı yapılmıştır. Bu top1anb.da lerini tamamlamıştır. Ştiranın tevhidi iç 

Olonya, Türkiye ve Büyük Türk Ku· tihad karan vermek hakkı tanınıp ta • 
l'tıcusu hakkında konferanslar veril • nınmaması üzerinde çok hararetli müza· 
tnlştir. kereler olmuş. neticede şuraya bu hıtkktn 

Demir çimentCJ 
Fabrikası 
Ankara 21 (A.A.) - Yakındu faaU • 

~ete geçecek olan Karabük demır fal) • 
~krısında artacak olan demir cünıfun • 
ilan çimento istihsali suretile istifa~e et
:k maksadile Sümerbank Karabükte 
~11 demir çimento fabrikası kurac-Rktır. 

Ugünkü projeye göre fabrikada gfmde 
150 ton deınJr çimentosu istihsal edile • 
f!elttlr. İleride bu mikdann günde 80'1 to
Ila !blağı için fabrikanın tevsii mümkün 
Olacaktır. 

\•erilmesine dair bütçe encümcninin tE-k
lifi kabul edilmiştir. 

Çan-K~y-Şek, nihai 
zafer Çinindir, diyor 
Şunking 2l (A.A.) -Çin ajansı bil

diriyor: 
Çin başkumandanı Mareşal Çan -

Kıı.y- Şek, ordu yüksek sübaylannı ve 
hükumet ricalini toplıyarak kendileri
ne aşağıdairi beyanatta bulunmuştur: 

Mukavemet harbinin dördüncü dev
r~inin arifesinde sübaylanmızm ve 
erlerimizin sadakati ve ita.ati sayesinde 
ayni zamanna Çiniilezin lehinde olan 
topografik vazi ret sebebile düşman, 

bütün cepbelerde daimi surette mağ • 
lup edilmi~t~ir. 

Halkın korunması için 
milyonlar tahsis edilecek 

Londra 21 (Hususi) - Avam kamara • 
sının bugrınkü toplantısında beyanatta 
bulunan ınuhrühas lordu Sir John An • 

der.son, hava hücumlarına karşı sivil hal
kın müdafaasını temin hususunda hü'kü
meUn yeni bir plan hazırlamış oldusunu 
b~~dirmh:tir. 

Bu plfuıa göre zemin katlarmda mah • 
zeni olan büyük binalar, mahzen tavıın
ıarına çe1ik kaplamak suretne sığıMk ha
line !Irağ edileceklerdir. Mahzeni olmı
yan binalarda ise, temel duvarlarmın hi
tişiğinde tekrar çelikle kaplanmış sığı -
naklar vücude getirilecektir. 

Bütün bu tertibata aid masraf hükO -
met tarafından yapılacaktlr. Masraf vir
m\ milyon İngiliz lirası olacaktır. Bı; sı
ğnaklarda yirmi milyon kişi barmabile
cck1ir. 

Bunlardan başka umumi sığmakl&r da 
inşa edilet'cktir. 

Amerika dünya 
meselelerile alakadar 
Londraya denen Eden 
innbalarını anlatıyor 

Filistinde ~ulh lehinde 
yeni bir hareket 

l(udüs 21 (A.A) - Cenin şehrinin 
helediye reisi bugün sulh lehinde ye -
Ili bir Arab hareketi tertib etmiştir. 
~u zat, refakatinde Arab eşrafından 20 
ltişi bulunduğu halde İngiliz valisini 
~Yaret ederek Seyşel adalannda mev
b lf bulurun beş Arab reisinin serbest 
•-ır kılması dolay1sile kendisine teşek

Şimdi, askeri faaliyetimi'zin yeni bir I d 21 (A.A ) Q M 
fh 

· · b 
1 

.-on ra . - ucen ary va • 
sa asma gınnış u unuvoruz. . 
M·ıı t, "t 'd b' h ld t k .1 purılc AmErıkadan avdet eden Arıtho:::ıi 

! e mu esanı ır a e c mı - , 
Ü 

·d ı· b -ı k Id k ih A .r E ;len bu Eabah Plymouth ta karaya çık • 
J ea ıne ag ı a ı ça. n aı za.ıer t 
h kkak tt Ç

. . d ' mıcı ır. 
mu a • • sure e ının ır. .. . . Eden, Roytef aJansının muhabırme be-

Rumen Haric~ye Nazırı 
istifa etti 

.:ü~ etmiştir. Hey'et, bundan sonra A - Bükreş 21 (A.A.) - cD. N. B .• Harı -
~~l . .ıın sulh ve asayişin teessüsüne yar ciye nazırı Comnene istifa etm ş. ye:-i:ıe 
ı.ut ctmeğP. hazır bulunduklannı be • ır.üste~ar Ganferco tayin edilmı§ ir. 

ynnatta bulunarak Arnerikaya yaptı~ 

seyahatin resmi mahiyette almadığın~ ve 
bu seyahatin propaganda maksadile ya
pılmadı~nı bildirdikten sonra de:ni§tir 
ki: 

:t>tı etmiştir. Bülı~ 21 (A.A.) - Ra d or ajansı bı ı -
dinyor: 

.. \lmanyada Yahudiler 
• • • 
ıçın sınema 

...., ı· i r ın 21 (A.A.) - Alman makam -
Yahudiler için hususi bir sinema 

~· k üzere Yahudi kültür birliğine mü· 
lıı Brie vermiştir. Almanyanın dığer şe • 
rı r erinde de Yahudiler için husmıt al -

e "l''alar açılacaktır. 

tı!'iicr taraftan Kasselde Yahudiler için 
flur Usi mağazalar vücude getirilmiştir. Bu 
t etıe, t>konomi bakırndan ariler fle 
:rı i'ıriler arasındaki ayrılş tam o!~ 

teceıu edecektir. 

Yeni lıariciye nazırı Gafenco i.tral hu -
zurunda yemin etmiş ve vazifesine baş • 
lıımıştır. 

Gafenco. 1892 de doğmu~ ve Paris üni
\'ersitesinden hukuk doktorlu~ rtlrnış -
tır. Kendisi, çok kıymetli bir gazeU>ci -
dir. 

Adli evrakın posta 
vasıtasile tebliği 

Ankara 21 (Hususi) - Adli evrakın 
posta ve telgraf idaresi vasrtasite tebli
ğine dair lAY:iha meclil rumamesine a· 
lındı. 

r Fakat Arrıerikalılarla İngilizJerjn mii
tckabil noktai nazarlanm bilıneJerir.in 

büyük bir ehemmiyeti haiz olduğunu dü
~ündüm. Memleketimizin bazı şahsiyet -
lerinin :tranaati hilafına ()larak Arneri • 
kan efkru, umumiyesi sureU wnUil"J)'ecle 
dünya meselelerine ve bilhassa Uzakşark 
meselelerine karşı büyük bir alaka gös
termektdir. 

İsviçre hududunda casusluk 
Montreux 21 (AA.) - İsviçre polisi, 
dün Fransız hududu yakininde bü • 
yük bir casusluk hareketi meydana 
çı.'l{armıştır. 

Yukan Savoie'yı geçmek isteyen bir 
çok ccnebi!f'r tevkif edi~, bir çok 
vesaik ele geçiri~. 

Japonya ile Amerika 
ve ingiltere aras1nda 

gerginlik gittikçe art1yor 

Sayfa 3 

Almanya ile Amerika 
arasında miras 

meselesi 
1 

Tokyo 21 (A.A.) -Japon matbuatı ha· Va~fngton 21 (A.A.) -Alman masla _. 
ricıye nazın Aritanm geçen gün eencbf hatgüzan hariciye nazın muavinine ver
gazetecilere yaptılı beyanatın hançte U• di~ bir notada. Alman mirasına ltonan 
yandırdığı akislerl tetkik ederek bugün- Amer:kalıların bu mirasın tamamını el • 
kü §erait altında İngiltere ve Amerika de edebileceklerint dair teminatta bu .. 
tarafından Çine açılan kredilerin .Ta~'On- lunmuştur. 

ya üzerinde tazyik yapmak suretinrle te· Şimdiye kadar Alman mirasına konan 
lakki edilmek lazım geldi~ini kaydeyll - Amerikalılar ancak ayda 200 mark alabi
yor. llyorlardL Bundan böyle mirasın tama • 

Asahi Şimbon gazetesi Uzaqarkta Ja- nunı toptc;n ve dolar olarak Alman karn
pooya ıle İngiltere ve Amerika arasınd• blyo sandıb. vasıtuile alabilecelderdir. 
gerginliğin önüne geçilmez bir mahiyet Almanyayı bu Ilmetle harekete sevke-
aldığım yazıyor. den cınet Amerikan minwna kona:-ı AI

Safranbolu - Karabük 
yolunda bir kamyonet 

devrildi 

manlara da ayni surette Amerika tara -
fından muamele edileceAf tehdididlr. 

Stoyadinoviç'in 
· yeni kabİnesi 

Karabük 21 (Hususi) _ Bu sabııh Saf- Belgrad 21 (A.A.) - Avala ajansı 
ranbolu • Karabük yolu üzerinde bir kam bildiriyor: 
yonet kazası olmuştur. Şoför Basri ida • Başvekil ve Hariciye Nazın Dr. Mi
resindeki kamyonet dağ eteğinde dev • lan Stoyadinoviç bugün ögle üzeri kral 
rilmiş. içinde bulunan 16 yolcu arahanın sa..-.ıyına giderek kral naibi Prens Pa· 
altmtia kclmiStır. Yolculardan birinin ba- ul tarafından sureti hususiyede kabul 
ca~! kırılmıştır. Diğer iki yolcu da ba- edilmiştir. Meb'usan meclisi seçimin • 
cağından V(' başından zedelenmiştır. den sonra parlamento teamülünden ol· 

Kaza etrafJnda müddeiumumılık tara • duğu vechilP Dr. Stoyadinoviç, kabi • 
fından tahk'kat yapılmaktadır. nerJn kollektif i~ifasını takdim etmiş· 

tir. Fakat Dr. Stoyadinoviç listesinin 

Irak Krah tayv,. re 
kullanmak istiyor 

seçim mıntakalarının iki sülüsünde 
mutlak bir ekseriyet kazandığından ve 
37' meb'us1uktan 304 meb'usluğu el -
de ettiğindPn, Kral natbi Prens Paul, 
yeni kabirıeyi kurmağa yeniden Dr. 

P:ıris 21 (Hususi) - Irakın genç kY-.ıh Stoyadinoviçi memur etm~tir. 
Birınci Gazi, İngiltereden ke"ldisinc Belgrad politik mahfelleri, yeni Sto
~ahsus bır spor tayyaresi getirtmıştir. yıdinov1ç kabines!nin hemen bugün 
Yirmi sltı yasında olan kral. bu tayya • içinde kurulmasını beklemektedir. Y~ 
reyi bizzat idare etmek niyetind~ir. ni knbinede bazı ~ahsi değişiklikler o -

HültCımet erkanı. kralın arzulanna kar- lacak. hükumetin umum! politikası ay· 
Şt en derin bir hürmet beslemekle b~"ra • ni kalacakttr. 
ber. hayatı için tehlikeli olabilecek M~- Belgrad 21 (ı\ A.l - Anla af ansı bndlrl -
le '!>ir teşebbüsten vazgeçmesini kraldan yor: 
r~ca <.>tmişlerdir. Yenf Yogoslu tablnesf a.tafıdakt tarzda 

~kkül etml§t!r. 

11 l • f L ••d :Raşvekll ve Harlrlye Nazır:ı: Stoyadtnoviç. 
lJ8 l eHall e Münaknlfıt nazırı: Mehmed Spnho, Adll-

Sev/7ef"ifiUOr yenazın stanırov.ç, Maarif nazın: UJundzlc, 
... B<n<oHup, Sosyal yardım ru.zır:ı: Drnglşn Svet 

Ankara 2 1 (Hususi) _ On bir vali • kovlç, Orman ve Mtı.adln Nazın: Dobrovfye 
ni!l tekaüde sevkedilee -. h b ril· Stokovlç .. Mıülye nazırı: Letıtza Duşa.n, Na-

. egı a er ve tla nnzır:ı: Moho Krek. Harbiye ve bahrlye 
mektedır. Nnv.ın: Mtlutın Ncdlç, Tlcnret ve endüstri 

Tavukçuluk çiftliği 
. tesis ediliyor 

Ankara 21 (A.A.) - Ziraat V eka le • 
ti tarafındo:ı::ı Orta Anadolu çiftçi ve 
köylüleri için damızltk cins horoz ve 
tavuk ile kuluçkalık yumurta yetiştir
mek maksadile Orman çiftliğinde bO • 
yük bir tavuk çiftliği tesi! edilmekte • 
dir. 

İ~aatı h:ıyli ilerlemiş olan bu çift -
lilrle f 000 hayvan ile çalışılınağa baş • 

nazın· Nlkola Kaballn, Beden terbtye.sl na
zın. Mastroviç, P~ teleton nazırı: Panta 
YOTanovfç. Dahitlye nazırı: Mllan Açlmovic;, 
Devlet nazırlan : Va11slav Coe, Devlet na -
zırlnn: Cafer Kulenovfç, Devlet nazırlan: 
Frımz Suoy;ı. 

Yeni kabine u~ eski tablne arasındald 
en mühim fark dah111ye nazırı Koroşechı 

çıeJdlmlf olma&ıdır .• 
Yeni dahllly~ nazırı, kabineye glnneden 

evvel Belgrad polis prefest ldl. 

Firavunların medeni 
Kanunları bulundu 

lanacak ve program mucibince bu mHt· Kahire 21 (A.A.) _ Mısır profesör-
d.ır beş bin~ çıkarılacaktır. lerinden Snni Habin, Hennopoliır 

Vekalet mı:rmleketimizde tavşanc.ılı· Magno yakininde This makberesinde 
ğı da yaymak maksadile çiftlikte ay - Fıravunlar zamanındaki Mısıra aid ka· 
rıcı:ı bir şube açarak damızlık cim tav- nun1ann b1r ko11eksiyonunu v~ bilhas
Ş3rılar yet~tirilmesini temin edecek - sa F'ıravunlann kanunu medenHerini 

!!~:....................... meydana Ç!karmıştır. ····································--·························· .. -· .. ··························· 
Sabahten sabaha : 

Mücrim çocıık 
Kücük yaşta cürüm i§liyenler için yeni Polis Müdürüroüzün bir fıkri var. 

Mücrim çocuklar kanunt cezalarını gördükten sonra bunlara birer lf bulup 
hayatlarmı .kurtarmak istiyor. Prensip itibarile iyi bir düş{lncedir. Yalnız 

nıneli bir fayda temin edeceki mutlak surette kestirlleme.z. Kü~k mücrim
ler meEelesi Avrupada çok nıüt.ehas5ıslan meşgul etmiştir. İçtimat bir dava 

olarak üzerinde işlenmiştir. Hattl Iki yıl evvel büyük bir Fransız garetc!d 
bu mesele için bir anket te açtru~ı. Vanlan netioe fU oldu: 

- llimayesiz, sefil çocukları cürüm işlemiye alıştınnadan onlan hi • 
maye etmek, ruhları bozulmadan, mücrim mevkiine dü§tDeden onlan il 
güç sahibi etmek. 

Bu s;stem fÜphesiz ki cüriım i§ledlkten tıonra çocu~ i§ .gü~ sahibi etmektE-n 
daha faydalıdır. Fransada deJenere, yani ruhan, ahiakan bozuk ve sefil ~o • 
cuklar içjn açılmıt §efkat müesseseleri pek çok oldu~ halde gene mücrim 
çocuklann arkası alınamıyor. Bunlar arasında hattA tefkat müesseselerinden 
kaçıp cürüm i§liyenler de var. Bunlarm tamamile ruhan nıalftl, mariı; mah· 
lılklar olduğu muhakkaktır. Bizdekı mücrim çocuklann ailevf bozukluktan 
ziyade mahrumiyet. açlık. sefafet kurbanları olduğunu kabul etmeliyiz.. Şu 

halde rtıhan masum oldukları halde muhitle,r;Jlin tesiri veyahud açlı~ın, se. 
faletin ıztıran ile fenalt~a temayül eden bu mahlukları mücrim sandalyasına 
otunnadan ellerinden tutmak daha dC'ğru olmaz mı? 

ıİyi i~ler yapaca~ anlaşılan Polis Müdürüroüzden teşkilAtı, vesaiti ile 
adedieri pek te çok olmıyan so1-:ak çoçuklanm ellerinden tutması her halde 
idari b1r muvaffakiyet olduğu kadar v!cdani bir merhamet ve şefkat eseri 
olacaktır. Bilrhan Cahid 
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Dün katiliere Okmeydanmda 
cinayetin tatbikatı yaptınldı 

Grip salgını 
Mekteblerde talebenin yüz
de kırk nisbetinde hasta 

olduklan tesbit edildi 

Petrol 
hızla 

arama tetkikleri 
devam ediyor 

-
Bugün her iki katil Topkapıya götürülerek maktulün 
elbiselerini atbklan kuyularda araştırma yapılacak 

Hermiste yapılan sondajlarda yüz ınetreden itibaren 
petrol emarelerine rastlandı 

Grib salgını devam etmektedir. is -
tanbul mekteblerinde tetkikat yapan 
m üfett!Jler çocuklann yüzde kırk nis
betinde hasta olduklannı tesbit etmiş -
lerdir. 

Vali dün konsoloslar1 
kabul etti 

Petrol arama idaresi tarafından bir 
müddet evvel Mardin ve Siird ınınta

kalarında başlanan petrol arama tet -
kikierine ehemmiyetle devam olun -
mak ta dır. 

Mardin ve Siird viltıyetleri bölgesin
de yapılan incelemeler sonunda pet -
rol bulunma ihtimali görülmüştür. Bu 
mmtakadaki Bashiri n kuy usu 132 7 
metre derinliğe getirildİkten sonra ku-Vali, dUn sabah Eminönünde meşgul 

! yu terkedilmiş ve sondaj makineleri , olmuş; kaymakamlık binasma giderek 
Gercüşün, Hermis köyü civarına nak -

ı 
kR)'lTlakamıa konuşmuştur. Eminönü 
meydanmd-'i Yenicami kemeri ile eski !edilmiştir. 

Basbirin"dp yapılan ilk sondaj neti -mP.lt11 Cemal gişesi arasındaki binalar 
ces:nde yalnız biraz kurumuş asfalt ile 

bir haftaya kadar tamamen yıkılacak- suya tesadüf edilmişti. İkinci sondaj 
tır. Meydanın birinci planda gösterilen noktası olan Hermiste ise yüz metre -
kısımlan iki aya kadar yıkılmış olacak- den itibaren müteaddid gaz, asfalt ve 

ttrDiln sabah Lutfi Kırdar v·ı.. petrol emareler;nf' rastlanmıştır. 
ı ayette Her ne kadar Hermis kuyusunda ik-

tehrimızde bulunan otuz üç ecnebi 
tıSPdi bir vaziyet tebellür etmemic:se 

Kat~ i6tic vcıb ctfili,-bn konsolosunn kabul etmi.J, şereflerine de, Mardin ve Siird mm takasma veri-
Okmeydanı cinayetinin failieri ol • idare eden müddeh:!mumt Feridun Ba· çay vermiştir. 1e11 ehemmiyetin boş olmadığı ve bu 

duklan zabıtanın tahkikatı ve kendi - ğana taraflanndan suçlulann isticvab- M ll l ef l'rrlh : mıntakada strüktürlerden birinin, mü-
lerinin itirAflarile sabit olan katil A • lan ve ayni zamanda cesedin bulundu- said şartlan, içinde daha iyi toplıyarak 
rab Murad ve K~r Hasan, evvelki gün ~ yerde cinayet tatbikatı yaptınlarak OçOncD Umumi MOfetti, memleketi'ı ihtiyacına kafi ve ihraç 
zabıta nezaretinde Topkapıya bahçı - İhsanın kafasın· ezdikleri kanlı taşlar ,ehrimize geldi mPtaı olacak bir petrol mikdarı vere -
van Rızanın bostanına götürUlerek, aranıp bulunmu~ur. Cinayeti bu su • Bir müddettenberi mezunen Anka • ceği ihtim"~l' artrr.ı.~ bulunmaktadır. 
maktulün dbiselerini bir taşa bat"layıp retle ve mahallinde tatbikat ile de iti- rada bulunmakta olan üçüncü umumi Easbirin, ve Hermis kuyulannın 
atmış olduklannı söyledikleri bostan raf eden suçlulardan Arab Murad, mak müfettiş Tahsir. Uzer, dün sabah Anka- me.ktalan mühim bir petrol romtakası 
kuyulannda taharriyat yapılmışsa da tul İhsamn elbisesini atmış olduğu ku- . . . . . olan Bahrcyr· adnsı kuyula..nnmkine 
maktul İhsımın elbiseleri bulunama - vuc3an kendi eli~ çıkaraca~nı söyle - rada~ ş:hn:ı~e gelmıştr':j Ta~sı~ U · benzemekterHr. He:rmiste iyi mayi pet-
mt,tı. ~iş, kuyulard1 yapılan aramada bulun zer ugun n ara vapurı e ra zona rol akıntısı da ~örülmüştür. 

Vaktin ~ikmesi üzerine aramaya ıngmasının sebebini de, elbiseyi kuyu - hareket edecek ve oradan Erzuruma Petrol ar:ıma idaresi, Hermisten baş· 
diln de devRm edilmesi mukarı-erken va attıktan sonra bostanda mevcud vazifesi ba~ına hareket eyliyecektir. ka Marnin ve S iird mmtakac:mda Ker-
katil1etin, elbiseyi attık1annı söyledik- ~olozlan kamilen kuvuva, elbisenin ü- Karrard ve aşc ı kur s ! rı iç in bent, Ramal, Ruba;kale ve Beşiri strük 
leri kuyularm başka başka oluşu her zerine vığdıkları §eklinde izah ~tmiş - elli genç mürac aat etti tlirlerinde sondaj ~mellyeleri yapma~a 
Iki katilin suç delillerini ele geçh-t - tir. • Denizbank tarafından açılacak ka - karar vermiştir. Bu hususta yakında 
memek için bu ~ekilde hareket ederek Cinayet yerindeki keşif ve tatbikat marot, aş"ı ve metrdotel kurslanna faa,ivPte l"cc:ilecektir. 
zabıta ve adliyeyi vak'anın t~biti için bu suretle nihavet bulduktan sonra ginnek üzerf' şimdiye kadar elliden Finlandiyahlarla fcarf 
knsden müıs~ü1 mcvkie sokmak !.ste - suçlulann her ücü geç vakit Beyo~lu fazla genç bankaya müracaat etmiştir. 
d;'klerl anlac:ılmış ve bilAhare inkArla • er.ıniyet Amir i ~ine getirilerek tahki - Kurslarda de rs verecek olan rnüte • IP,maslar yap1hyor 
nna mahal kalmamak üıere suçlular k·:üın son safhasının ikmaline başlan • hassıs ecnchi muallimler yakında şeh- Finlandiyıı hilkumeti, Türkiye ile 
dün cinayet mahalline götürülerek m•stır. timize geleceklt>rdir. doiirudan do~ruya ikti~adi münasebat 
su'!h hAkimi Vf' mUddeJumumt önünde Bugün suçlular zabıta ve müddeiu • AvrupadA mütehassıs kamarot ve tesic; etmelt üzere hük11metimizle te -
dirfimleri itiraf ettlrilm~ir. Bundan tl'umt nezaretinde Topkapıya götürü ; metrdotel aşcı yetiştirilme ine çok e - m,slara başlam1ştır. 
10nra vak'a yerlnde keşif raporu ve iti· lef'ekler ve cinayetin sübut delili olan hemmiyet verilmektedir. Bizde de bu Finlandiya ile memleketimiz arasın
raf zaptı tnn:ıı.:im ed1lıniştlr. elbiseyi giıledlkleri kuyuyu göstere - yeni teşebbüsle en iyi aşcı, kamarot ve daki iktısadf müna~ebatın inkişafını te 

Dün vak'a mahalline giden Galata rck bir an evvel bulunmasını temin e • m~trdotel yetiştirilmesi temin edile • rnh Için yer.i tedbirler ittihaz oluna -
m lh ceza hAkimi Nü~ret ve tahkikatı deceklerdtr. cektir. caktır. Halihazırda memleketimizden 

Denizbank kur!larda muvaffak olan- Finlandiyayrı tütün, kuru meyva, buğ· 
lann terfih ve istikballerini temin ede- da~1 gönderilmekte ve bunlara muka -
cektir. bi! kAğ;d, pamuklu memmcat, lAstik a· 

Mekteblerde çocuk bahçeleri Bir hademe talebenln KIJlfD:r /fl[erl: ,. yakkabıları ve krema makineleri id -
yapılacek pa'tosunu çaldı ~ hal olunmaktadır. 

Şehrfiı muhtelif yerlerinde yeniden Bec:iktaşta Şem.'lilmekatib mektPbinde İncir ve üzümlerimiz bu sene Fin -
'S" Beyoftlu Halkevi kitab aerolsi açıyor 

ilt imlAkler yapılmak suretne çocuk sofracı Mustafa Etem, evvelki gün ay::ıi landiyada büviik bir rağbet kazanmış 
Halka kitao ihtiyacını anlatmak ve bahçeleri vücudc getirilecekti. Yeni va nıektebin talebesinden Rasihe aıd olup ve m üh1m mikdarda ih rac olunmuştur. 

kitab sevgisini ve okuma zevkini aşı -li bu hususu tet ltik etm~ ve i§e rnek • taşlıkta asılı duran bir pardesüY:.i ça!ıp Snraplarım1z da yavaş yavaş bu mem-
teb bah~ı.rinln UJlahı ile b~lanma - kaçarken yakalannuştır. lamak üzer~ Beyoğlu Halkevi bir kitab lekette mü~teri bulmab başlamıştır. 

ı ta '-· 1 M "f M "· d ·· I" M ...... bil se:-gı"si açma~ı karar altına almıştır. F" 1 d" ll b"lh b 1 anı s n""t aan u ur u6~... - Bir yclcu trarr vaydan inerken ın an ıyR ı ar ı assa u yı mem-
d!rm'f!Ur. dO,Op yaralandı Beyoğlu Halkevi geçen yıl da bir sergi leketimizden külliyetli mikdarda iyi 

Maarif VekAleti mUfetti~lerl, çocuk Gedlkp~ada oturan Osman, tramvayla tertib etmiş ve bir yıl içindeki ncşriya- cİ"''!i buQday ~atın almak istemektedir -
bahçesi haltne ifra~ olunacak mekteb Aksaraydan gelmekte iken, Türbe d:.ı • tı bir aray;l getirerek btiyiik bir al~ka ler. Bu hususta Flnlandiyalılarla An -
~hçeleıini ettld edecek. hangi me~te?- ra~ında lramvaydan inmek istem!~. bu toplamıştı. k~rada yapılm<'kta olan müzakereler 
)erin ba~ç;l~rind~ çocu_k bahçelen vil- sırada biletçinin hemen zil çekerek tram- Sergi yılbaşında açılacak ve 15 gün bıı!!i)nlerdı:> neticeJenecektlr. 
cude getırıl~"Ce~inı tesbtt ederek Bele • vayın hareket etmesi yüzünden yerP. d:.i- devam t>decektir. Maden kömUrU yakilacak 
dJye Reisli~lne verecekt1r. şerck muhtelif yerlerinden yaralanmı~ - , l l mı n1akalar tesb1"t edi.II.JOr 

Imar pllnı t etktk edild i tır. .ı op an lı ar: 
Prc:llt'tın plAn! hakkında Nafia VekA- Yaralının müdavatı yapılmış. suçlu bi- Etibank, mahrukat kanunu muci -

1~._ tt· f h 'eti Pr t't Em~nBnO Halkevnide konfe r .,na_ bı""'ce mad<>.!l ko··murü yakılacak yerle -c!ııuu ırazı en ey ve os an letci ynkalanarak takibata baş1anmı§tır. _ ' · -
~- lın _,_ B 1 d" ~Hği t Emlnonü Halkevlnden: Perşembe gunü ri tesbit etıııel: fizere Karadeniz ve Ak· .u..ıu.ı:· a ar;:1A e e ıye ara • Iki r andevucu kzdın yakalandı akşamı saat (20,30) da Ca~alo~lundakl Mer- . . .. 
fından tetkik olunmuştur. Yakında S İ k:z .ııalonun~a 1İniverslte doçentlerinden denız havalıc;il~ Orta Anadoluya mu -
tekrar Anka'"aya gönderil~ektir. irkecide Hocapaşada bnikemal cad- Bay Sabri .f'.snt Siyavuşgll blr konferans ve- tehassıslar göndermiştir. 

1 desinde oturan Neclanın gizli fuhuş yap- recektlr. Bu müt~hassıslar tarafından tesbit 
atimiik proJes i tetklk edildl tırmakta oldu"'u zabıta tarafından hab~r 

6 Sıhhat ve kültür filmleri olunacak mmtakalar Ekonomi Bakan -
Atatürk köprüsünön iki tarafında alınmış. bır arama yapılmış ve Nesrın is- Şlşll Halkevinden: Türkçe izahatlı .ıııhhnt hğının telkikinden geçtikten sonra i -

y~ açmak için hazırlanan i~timlAk pro- mlnde bir kadın ile bir erkek bulunmuş- ve kültur filmleri 23 Blrtnclkt\nuıı cuma ak- IAn olunacaktır. 
jesi belediy~ daimi encümenj tarafın - tur. ,amı saat 21 de Halkevi ~ıonunda gösteri - E b 
dft tkJk ı y k ti ank, ucu1. maden kömürü tipi 

n te o unmuştur. a ında mena- Suçlu ev sahibi hakkında takibata baş- !~~:~~~:: ................................................... bulmak ve sobalar yaptınp memleke • 

tin her tarafmda satmak üzere tetk~M 
ve temaslar:ı. başhimıştır. 

Memleketteki bütün kömür şirketlr 
rinin Etibank tarafından satın alı~ 

' sı kararlaştırılmıştır. Bu hususta ya 
kında faaliyete geçilecektir. t 

Gelecek yıldan itibaren mahrUlcl 
kanununun her yerde tatbikine geÇU' 
miş olncaktır. 

Ziraat ve köy kalkınmasi. 
kongresi hazrrhklar1 bitirildı 
Önümüzdeki Salı günü Ankaradi 

toplanacak olan büyük ziraat v~. ~ 
ka!kınması kongresine aid olmak uz , 
şehrirnizde yapılan hazırlıklar biti.rl1 

miştir. 

Dün Milli Sanayi Birliği tarafındail 
kongre um•ımi kiitibliğine deri, keteıt: 
kendir. pamuk, yün, süt, süt tozu, Jcll , 
zein. palamut, nebatat hülflsası, kOP , 
trplak ve kereste gibi maddeler ha~, 
kıı;.da hazırlanan 1 1 rapor göndert 
mi~tir. , 

Bundan h~~ka Ticaret ve Sanayi O_ 
dast tarafından yapılan tetkikler SO~ 
nunda hazırlanmı~ olan raporlar 
k~mgreye gönderilmiştir. al 
ŞehrimizdPn kongreye 1 O murahb 

iş• irak ed~cektir. Bu murahhaslar J": 
zartesi günii Ankaraya hareket ede 
ceklerdi r. .--

l\~~1 
biçak1arı 

ve J 1 LE T 
tra~ makine
leri i ki ay n par-

çadn. Bunlar 
birleo~meyince, 
mükemmeliye 

temin oluna• 
maz • 
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Vindeorun Şen K11d•" 
eefi 

İftiklil eaddu i Koırı 

aqam s. 20 30 aı-' 
Dama Çakmı' 8~ 

ERTU~ftUL SADUI ~ 
TIYATROS 

Tabirnde bu ır-;) 
(0Ç0ZLE 

Vodvil 3 perdÔii bl' 
Yakında: Buyük ın bllt 

eııer lnaan M~ 

HALK OPERe:fl 
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Bu ak1am halk ıoce•l ) 

t emt il ( i Ç 1 Ç e: •• ı-• 
uıb.- J 

Cuma alttamından f 1 

yeal operet Rahmet !ı€ 
Biiyük Maa..-~"' 

oS" 
TURAN TIYATR.ı f ııl 

Sau' atkir Natit •. c_aırı 
birle , ıJ1 1 

Yete• 
Meıey var lll 

Zekiyenin '-' 
Kcım.,dl 3 of:r 

SOLO D ,~ 
fil umumiy.t> karanalınması için Vekll- lanmı,tır. MEVLODO ŞERIF 
ler Heyetine arzedilecektir. * .............................................................. 

Tak.r.irndP. Olga Boka~ında oturan Gey
veli E1Pninin evini randevu evi halil"c 
koydu~ zabıta tarafından haber alına
rak yapılan aramada Vahide, Nerınıan, 

Mükerrem ve Viktorya adlarında dört 
kadın ve üç erkek bulunmuştur. Randc -
vuou Eleni hakkında tahkikata ba§lan • 
mıştır. 

Eski Darbhane müdürü merhum Haf.ı 

İhsanın eşi Bayan Fatma Fermetin ruhuna 
ithaf edilmek üzere önümüzdeki Cu:n:ır

tesi günü öğle namazını müteakib Ak:;a. 

DOn Akşam . 

SÜMER ve TAKSIM DDnya muharrtrlerinden tercomeler 
seriBi : 28 

Maksim Gorki 

AŞK RÜYASI 
Rusoadan çeyiren : 

Hasan Ali Ediz 
Fl: GO Kr. 

R~MZI KITABEVI 

Bir m•nltacı yakalandı 

Bir kaç gün içinde üç kişinin paraları
nı manitacılık ıruretile dolandıran, sa • 
bıkah topal İ•maJl, dtin zabıta tarafından 
yakalanarak hakkında takibata biiilan • 

ıstır. 

rayda Valıde camiinde mavlud okuna- Sinemalarında olSaterilen ve binlerce ki'i tarafı ndan seyrediferl 

~:k~r~u ~~:~~=~;.:::~~7~ rı~::·~~:~:: PA M U K P RE N SE S 
Geçen ayın 17 s1nde vefat ~n esld Kadı -

köy beleotye müdürü Sadık Paşazade Kemal ve yE D.- c o c e: ÖZ<!emlrtn ruhun:ı Ithat edilmek üzere önü-
müzdeki 26 K(ı.nunuevvel Pazartesi günü 
B!ıyoitlunda Agacamllnde ötJe namazını m ü- gı 
teakib Mev1Mu,er1t okutuıacaktır. Akraba Waıt Dieney'in Fransızca sözlü vo şarkılı si.ıeına harikasının kazandı 
ve dOftlarının bulunmaları merhumun aev - ~--• M ff k• d' 
cesl ve otıu taratından rica edilmektedir, " uv a ıyet ve gördüğü rağbet emsalsiz ır. 
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22 Birincikiiııua 

Gemliğin güzel bir 
:. 

köyü: Karaçalhköy 
De niz kenannda yalı tarzında 140 evi olan köyün 

halkı uyanık, temiz ve misafirperverdir 
. ~mlik ( Husu • 
Gı) - Gemliğin tak· 
liben altı klemetre 
Otesınde deniz kıyı· 
sında kurulmuş o • 
lan Ka raçallı köyü, 
Çevrede hıristiyan • 
ların bulunduğu 
Zamanlardan beri 

tarnamile Tiirklerle 
llı~skun idi. Bu kö
~iin h~essüsü bugün 
ıçin ka tiyetle tesbit 
edUmemekle bera -
her SelçukHerden 

l<.ıiıç Aslanın İznik 
h~imi bulunduğu 
ıarnanlarda kurul • 
~Uş olması ihtima · 
' Çok muhtemeldir. 
l<.ö~ Gemlik kör· Karaçallı köyhUeriTıden bir gru:11 

~ezi~i te~kil <'den garbi ~imali yönün- hassa Karaçallınm, Kaysi ve Çelebi 
eki kısmın bir kenarnnda kurulmuş zeytinleri pek rneşhurdur. Zeytincilik

Oıtıp evler ek.,crivetle deniz kıyısında ten bahsederken bir kaç yıldır fenni 
k~~ı .-eklindı:o ve kısmen de içeridedir. bakımdan bakımsız kalan ve bu yüzden 
~Y islilada tamamen yakılmış ve bu- de harabe doğru yüz tutan Gemlik ve 

~~n.kü hali1e yeniden yeniye teessüs havalisi zeytinciliğilrin yürekler acısı 
e~i~tir. Köyde üç dershaneli bir ilk hali hiç şüphesiz Karaçallı zeytincili • 
~ U] 140 ev, üç bakkal, üç kahve var • ğine de müessirdir. Köylüler: cEskiden 
o:r. ~Köyde çevredeki bütün köylerde bir yıl zeytin bol olursa, ikinci yıl da-

dugu gibi fırın yoktur. Köylüler ek· ha az o!ur ve fakat rnüteakib yıllar 
~kli'>rini ev bahçelerinde· yaptıklan fı· LJeyt:in istih~alimi?J yuiuındadır. Fakat 
lta larda çeker!er. köy sokaklan kısmen kar yağmadı, kış olmadı mı zeytin de 
a ldırımlıdır. Kiiyde beş pınar vardır. yıllarca voktur.• Gerçi bu işi ben anla 
~ Pınarların bir kısmı sahibi hayır ta· mam amın.A herhalde erbabı fen halle
~fından yaptırıJrnış, yalnız Büy\ik dc>rler diye um u yorum. 
tıı rş_ı çeşmesi suyunu köylüler .~etirt • Ki;y cğlence1eri 
h iştır. Sular gayet nefis ve gur olup Üç kahvesi olan Karaçallı köyünde 
~~~i dağdar iner. Evler ikişer kat ü- kahvelerden birinde ihtiyarlar topla • 
lG 11.~e vapı!mış, dJmları kireınitıe örtü- nıp kendi halletinde konuşurlar, harb 
ha dur. Ahırlar bazı evlerin dahilinde rnenkıbeleri, ve istilA hatıralan, Ç€te -

ç Zısının dR haricte yapılmıştır. Köy cilik günlerini anlatırlar. İki '-:e üçün
~\ı-esinde Narlı. Ercuva. Küçük Kurn· ci.i kahvelerde de gençler toplanırlar. 
~.So~uksu köyleri vardır. Ercuva ile GençlE:'rin bilhassa bu kış günlerinde 
ğ gukc;u kövün::!e mekteb yoktur. Di- ki toplantılım pek zevkli olur. 
'i~tlerinde llÇ('r dershaneli mektebler Köyli.i, temiz, uyanık, birbirlle an • 
'l'dır. Iasmış ve k:wnaşmış. rnisafire düşkün 

Ge~im vasıtası iş!erinde olduğu kadar zevklerine de 
ll\ l\araçallı köyünde ahalinin iş duru· bağlı incıanl~rdır. 
dau Çok mütenevvidir, bunların başın· --------
~.· "evtincilik, kozacılık, oduncuıuk, Dr·rdii de kör olarak 
tıı{'kçılık gelir, esnsıı meslek olarak tu Dogv an ~ardet;ler 
de anlar arasında. tavuk, koyun, inek 
~d· becılenir. Ve bunlardan da istihsal Bıgadiç (Hususi) - Buraya bağlı K~
ltı 1~n yumurta. süt, yağ yoğurt kıs • yalıdere köyünden Halilin altı çocı:ğu 
~:: kendi ihtiyaçlarına sarfolu • \'ardır ve bunlardan dördü anadar. kiir 
lta · kısnır•n de ehirde satılır . olarak doğmuşlardır. Çocuklar kör olarcık 
ltı l"acaııının b:r sahil kövü ol- yaşnmnkta devam ediyorlar. 

du~ı . itibarile balıkcıhii"ı . da ol - 1 
hıı ç~ ıleridir. Köv sahillerinden Bar- neboluda Ziraat bankasınKI 
~ı~~vo:ı. ıur~r. u·kumru ve emsali ha • köy!Uye yard1m1 
\>e a,. f'ıkarıld,;·,ı gibi palamut. torik ineboluda zırnat b:>.nkası mübayaa ettı~ı 
ta~ ~tncıali balıklar da çıkar. Köylüler v~ etmekte oldu~ı. mısırları maliyet tlati ü
ltı~afır,dan <>hemmivetli ve esaslı bir zt-rlnden, bed(.li de hiç masrafsız bir .sene 
~ 81E'k olarak tutu'lan odunculuk ve sonra ödenmek üzere kaza köylü halkına 
~Okul\ mütemrııimi ol.ıan kömürcülük t~nl etmek suretlle yardımda bulunmak -
~ 'f'~idir. Daha fazla Elmacıkdere, tndır. 

tıc· r'. k . 
!).lll ınınar ormanlarından esılen 
~tı tı, odun ol:ı .. nk olduğu gibi mahal· 
~tıdc:ırfedili:- ve kömür de vapılar.ak 
~tl ı kayık'arı vasıtasile İstanbul pa -

a .... n l!u a cıevkolunur. 
~lık ı~d~ oduııculukla boraber kavık -
~I)J'd ta ıleri bir sanat haline ıtelmiştir. 
~,. <' zeytincilik te bütün Marmara 
~~ac;ında oldu~ gibi birinci dereee

l geçim var·;ıt:ılan arasındadır. Bil-

lzmir spor işleri 
İ?.mir (Iiususi) - Dahiliye Vekiıle

tind€'n vilay~>te gelen bir emırde, İzmir 
beledivesın i rı beden terbiyesi işleri i -
çın 9 ~9 vılı bü!çesine bütçen;n yüzde 
dör tü nisbetind~ tahsisat koyması bil
d:rilmıştir. Bu suretle İzmir belediye
si spor işlerine 80,000 lira ayırmakla 
müke Id olacaktır. 

SON POSTA. 

İzmirde çavuş 
eğitmenler 

işlerine başladılar 
İzmir (Hususi) - Kültür Bakanlı· 

ğı Kızılçullu köy öğretmen enstitüsün
de bir kadın eğitmenler kursu açrnağa 
karar vermiştir. Büyük bir hamle olan 
bu mühim t~ebbüs, sırf köy kadınlan· 
nı ve kızlarını köyleri içinde çalışma -
ğa,yeni Türk köyü içinde ictimai ha -
yatı canlandırmağa matuftur. 

Geçen sene ve bu sene köy öğretmen 
kurslannda ev idaresi ve biçki-dikiş 
dersleri görere~'- mezun olan 28 kadın 
ve KÖy kızı eğitmenler kursunun mu
allimleri olacaktır. 
Diğer tnraft!ln erkek eğitmenler kur

sundan bu sene mezun olan Çavuş e· 
ğitmenler, tayin edildikleri 73 köyün 
mcktebinde muallimlik vazifesine baş
lamışlardrr. Ziraat Vekaleti ça~ eğit
roeniere biTPr pulluk vermiştir. 

Orhangazide bir 
/{öylü feci bir şekilde 
Öldürüldü 
Orhangazi (Hususi) - Evvelki gece 

Orhangazinin Gürlei Cedid köyünde 
bir cinayet ol • 
muştur. 

Köyde ötekinin 
berikinin para iş· 

lerini yapan Ö • 

mer oğlu Habil 
isminde bir de !i · 
kanlı gece köy 

kahvesine çıkmış, 
kahve ocağının 

yanında bir müd· 

det durup gra • 
mofon çaldıktan 

sonra birdenbi • 
re tabancasını 

çekmiş ve o sıra· 

da bir köşede ar· 

karlaşlarile otur • 

makta olan Ö · 
mer oğlu Osrna • 
nın üzerine bo • 
şaltmıştır. Çıkan 

kurşun Osmanın Maktul Habil 
yanağından girmiş, ağzının içinde ka1-
mıştır. Osman da o anda yerinden fır· 
lıyarak Hahilin üzerine atılmış, taban
casını kafa tasına ateşlemiştir. Habilin 
beyni patlamış ve derhal düşüp ölmüş
tür. 

Katil Osman bununla da kalmamış, 
şuursuz bir h:ılde dı~arıya fırlıyarak 

bira?: ileridPki kahveve dalmış, orada 
o!uranJarın Üzprine dört el ateş açmış· 
tı•-. Fakat çıkan kurşunlardan hiç biri 
kahvedekilerr isabet. etmemiştir. 

Bilahare katıl Oı:man Mehmed ismin
de bir 1--nvli' tarafından yakalanmış, 
mi" ddeiumuMililt hadiseye el koymuş
tur. 

Cinavetin bir kadın yüzlinden çıktı· 
fp tahmin cdılm('ktedir. 

K1rseh.rde veni bir orta . ., 
ok11l aç1ld1 

Kırşehir - İlk büyük zelzelede ha
rab olan şehrimiz orta okul binası ye
rinde hükfımetimizin acil tedbirlerile 
yaptırdığı yeni okul bugiin törenle açıl
mış, ilk ders vali tarafından verilmiş· 

tir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

~~~kliasan Bey, gıut>tde::-
Uduın. 

... Yeni konservatuvcır b:
nası. Şehir Tiyatros~t bi • 
nası ..• 

... Ve bunlara oenzPr in
şaat Beyo~lu tarafında ya
pılacakmı~. Halbuki eski 
IstanbUl .•• 

Hasan Bey - Na.file çe
nem yoruyorsun dostum, 
eskiye ra~bet olsaydı Bit 
ooazarına nur yatardı. 

Sayfa S 

Kaşta büyük bir medeniyelin yaşadığı 
Harabeler: Kasantos-Kınık harabeleri 
Kalkan nahiyesine bağlı Kınık köyünde bulunan bu 

harabeleri her yıl mütehassıslar tetkike geliyorlar 
Kaş (Hususi) -

Bugünkü Kaşın Kal 
kan nahiyesine bağ· 
lı Kınık köyünde, 
beynelmilel değeri 

olan tarihi Kasan • 
tos • Kınık medeni· 
yeti yaşam~ ve u • 
zun müddet hüküm 
sürmüştür. 

Tarihi üzerinde 
yapılan inceleme • 
ler göstenniştir ki; 
bu büyük medeni • 
yet, eski devirlerde, 
yapıcılıktaki üs • 
tünlükleri ve poli • 
tika hayatındaki ye-
nilikleri ve teşkilat- Kcuantoı - Kınık ha.rabeleriflde bir anıt 

çılığı i!e temayüz etmiştir. 1 kikler yapmaktadırlar. 
Kadırn Yunan m~deniyetinin en rneş- Harabeler arasındaki bir sütunda, 

hur tarihçisi Heredot'un yazdıklarına Londranın tanınrnıı:: arkeoloğlanndan 
göre, tarihi Kasantos medeniyeti, inşa· birisinin şöyle bir ~yazısı görülmüştür: 
atta cihan medeniyetinin ve politik c - Allah bana Kınıkı göstermeden 
bakımdan d?. cihan tarihinin en ehern· canımı alrnası!'l.• 
miyetli va!"lıklanndan biri olmuştur. B g·· · • f d ı ki d B.. .. u un, yermae un a ı ar mey a· 
. · u yuk. Yunan kumandanı Harpağ, na o e Imiş olan tarihi Kınık harabele-
ımı:eryalıst gayelerinin tahakkuku için ri, ~k kıymetli eserlerile bir tarih ya· 
a~agı An.adolu topraklarına çıkardığı şamakta ve çok dağdağalı bir maziden 
bır ordu ıle Kasantos-Kınık'ı zaptetmek b · d" b" k h b . sonra urası, şım ı, yorgun ır a ra· 
ve u parlak rnedenıyet merkezini E- man gibi y~tmaktadır. 
len hudurlları içine almak istemiş ve o 
devirde rnüdafaasile meşhur olan Ka -
santos kalcc::i, aylarca süren çetin ve 
şanlı bir miidafaa yapmıştı. 
Meşhur Roma ile Kartacaldar ara -

sındaki üçüncü Pon muharebesinin bir 
benzeri addedilen bu muharebede ev-

' ve!den bütür. noksanlan ikmal edilmiş, 
aylarca askeri besliyebilecek yiyecek· 
leri, su depohm ve sahnnçlan ile Ka
santos kalc.c::i, Harpağın faik ordusuna 
karşı mukavemEt göstermiş ve nihayet 
kuvvetin karşısında fazla duramıyarak 
yı kılmıştır. 

Stndırgır a bir köylü 
Öldüriildü 
Sındırgı (Hususi) - Sındırgınm Ko 

cabey köyünden sabık muhtar Emırı Yıl. 
dız ayni köyden berber Ali adında bırisi 
tarafından Karaağaç köyünde Şakirirı & 

vinde hıçakla öldürülmüştür. Hadiı-e E· 
min Yıldızın katil Alinin karısile gayri 
meşru mün~sebette bulunmasından ilerı 

gelmiştir. 
-------

Ceyhanda bir avukatla bir 
nahiye müdürü arasmda geçen 
hadise m' hkerr.eye intikal etti 

Zaman geçtikçe kuvvetlenen milliyet 
cereyanları, nihayet, Kasantosun istik
la1ini geri almasile neticelenmiştir. Fa
kat hariçten gelen istila selleri, bu 
mernleketi, mütemadiyen iz'aç etmek- Ceyhan (Hususi) - Ceyhanda, bir 
te devam eylemiştir. avukatla bir nahiye müdürü arasında· 

Bir devirrle, İranlı Keyhüsrev'in kül ki telefon rnuhaveresi dil kavgası ile 
liyetli askerine karşı şanlı bir muka ·ı sona ermiş ve nahiye müdürüne vazife
vernet ni.iıntınesi veren Kasantoslular, si başında sövmek suretrle hakarette 
İskenderi Kebirin bu civan istilAsına bulunan avuke~ mahkemeye verilmiş· 
kadar, İranlıların hükmü altında yaşa· t:r. Dava merakla beklenmektedir. 
mışlardır. İranbların çekilmesi üzerine 
tel~rar faaliyetE' geçilmiş ve asıl itilA 
devri bund?.;ı sonra başlamıştır. 

* Kasantoslular devrinden kalma Abi· 
dcler ve eserler üzerinde görülen ga -
yct san'atkarane işlenmiş hatlar ced • 
lerimizin sanattaki kudret ve bngisine 
v~ 1.amanmın fen volundaki ilerleyı"si-

~ ~ 

ne canlı hiN'r mic::al teşkil etmektedir. 
Burada, kılıç, mızrak. gürz ve rnan

cınık gibi vcsaiti tahribiyeye, uzun mu· 
lıasara'lara davanabilmek jçıin, i~erle
miş olan medPniyetlerinden istifade 
ctmeği bilen Kasantosluların, her şeyi 
düı:ündükleti ve her tedbire müracaat 
ettikleri görülüyor. 

Milli \·~hrleti sarsan harici tesirierin 
gelird"P'i korku ile vatanlannı tahkim 1 
e~ek düşurı~ini tarihe maleden Ka-j 
SA!ltoslular, geniş rnahzenler, suyu bin
lE.'rce kiı:;h•c yetecek sahrınçlar, çeşme
ler ve bu':!ünün milletlerinde çok eh
emmivetli 'bir müdafaa rolü oynıyan 
yeraltı dehlizl('ri yapmışlar ve dağla
nll yarnaclarında müdafaa hatlan teş
kil etmişlerdir 

Bütün bunların ve müttefik bir hü
kumetin me~rdana getirilmesinden son
ra Kasantoslular, medeniyete olan hiz
metlerini b;hakkin yaprnağa muvaffak 
olmuşlardır. 

Eskidenb~>ri hududlarımız içinde ya
şamış ve topraklarımızın derinliklerin· 
de benliklerini bJrakmış olan bu bil -
yük medeniyetin şimdi gözle görlllebi
lerı eserleri, üzerinden asırlann a~ 
baskılan ~eçmiş olduğu için, yıpranmış 
veziyettedir. Fakat toprak altında ya
pacağımız araştırmalar, bize çok şeyler 
kazandıracaktır . 

Kasantos harabeleri, beynelmilel bir 
şehir harabesi olduğu için, vakit vakit, 
ecnebi bilginler, buraya gelerek ted -

····e:~:z~·~canda···il·i·r···i<itaii .... 
saray• yap1hyor 

trzıncanın Sipyatağı köyünete yapılan 
eğitmen okulu. 

.r:rzincan (Hususi) - Kültür Direk 
törü Bedri Ahıshalımın çalışmalan sa· 
yesmde memleket modern bir kütüb · 
haneye de kavu~acaktır. Bunun içir. 
şimdiden hazırlıklor başlamıştır. Be · 
lcdiyeden teberru edilen arsa üzerin~ 

yaptınlacak kitabsarayın pliınlan gel· 
miş ve dördlineli umum müiettiş bu bi· 
na için de rnühim mikdarda bir para · 
nın yardım ~uretiie müfettişlikten v~ 

rilcceğini kültür direktörüne vadet 
mi~tir. 

!~ültür sahasında göc::terilen çalışma· 
lara bir delil de otuz köyde yapılmaku 
olan eğitmen mektebleridir. Bu rnek • 
teblerin bir kıc;mı bitmiş, bir kısmı da 
bitmek üzeredir. 
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1 }Üdi.eler K.,tıeıacM }, 

Seslendikten sonra 
- 'İhlA:mur iç! 
Dediler, ıhliı.mur içtim. 
-Süt iç:' 

'

• biri sanşuıdt, btri ltumral, birl kınnızı 
saçlı, biri de sfyah saçlı:! 

Dediler, süt içtiın. 
- Bir ceviz büyiiklüğUnde ya~ yut! 
Dediler, bir ceviz büyüklüğünde yağ 

yuttum. Bir doktor, reçete yazdı: 
- Bu reçeteyi yaphr. Bir şişe içinde 

h!r mayldir. Bir tas sıcak suya bu ma
yiden yinni damla damlatırsın; boğu· 
sınıu teneffüs edersin! 

Dedi. Reçeteyi yaptırdıın. Bir tas 
sıcak suya yi.nni damla damlattım. Bo
~u tent-fftis ettim. Ya hepsi bir -
den, yahud da içlerinden biri iyi geldi. 
İki gündür çıkınıyan sesim çıkt1. Gene 
btraz pörüzlüdür amma, karşımdakine 
mcramımı anlata biliyorum. 

* Balıkpazanndan balık alacaktım.. 
her zaman balık aldığım bir dükkana 
gittim. Tenekeler içindeki balıkiara 
şöyle, göz gezdirdim: 

- Bundan bir kilo tart. 
O tartarken ben söylüyordum: 

· - Hep SE>ndcn balık alınamın sebe • 
bl, senin ö ekilerden bazılan gibi ba -
yat balık ıatmamandır. 
Aldığım balıklan eve getirdim. Ak • 

şam yeme~de balık yoktu. K':arıma 
sordum: 
-Balıklar ne oldu? 
- Getirdiğin balıklan mı soruyor • 

sun? Onlar kokmuştu. 
Kokmuş balıh aldığıma canım sıkıl

mamıştı. amma, kendi dilirole balıkcı
ya kendimi eğlence ettiğime sıkılmış· 
tım. 

- Sen bPyat balık satınadığın için 
senden 'balık alıyorum. 
Dediğim için ben, dükkfmından biraz 

uza)daşır uzaklaşmaz arkarndan kimbi
lir ne kadar gülmüştü ..• 

* Btr dosturnun evine gitmiştim. Dos -
turnun c.rkekli, kadınlı bir çok misafir· 
leri vardı. Bir arahk söz rnodaya, tuva
lete. boyays intikal etti. Bu rnevzula 
en çok alAkadar olan bilhassa kadın -
laniı. Saç boyama bahsi açıhnca biraz 
daha al~kadar oldular. Onlara baktım. 

-Bana aorarsaım, dedim. Kadınla
nn saçlannı boyamalann3 tamamlle 
aleyhdarnn. Bakın biriniz kumralsınız, 
biriniz siys h, biriniz sarı, biriniz de 
kımuzı saçll!ınız. Saçlarmızın bu tabi! 
güzel renklerini bozmanız sizi daha mı 
güzelleştirir?... m~ zannetmiyorum. 

Onlar söziiın6 cevabslz b1raldılar. 
K-endi aralRrnlda konuşmaya başladı -
lar ... 

San saçlı: 
- Ben saçlanını oksijenle açtım! 
Dedi, kızıl saçlı: 
- Ben soğan kB.buğile boyayonım. 
Dedi, kunıral: 
- Ben papatya suyu kullanırım. 
Dedi. Siyah saçlı: 
- Rastfide alyalilatıyorum. 
Dedi. 
Onlann sövletlfklerini duyduğum za

man, kendi sözümle kendimi ne gü -
lünç vaziyete koyduğumu anladım. 

* Matbada bir kaç arkadaş tiyatrodan 
bahsediyorlardı. Tiyatrodan bahsetme
leri alakarnı celbetti, aralanna girdim; 
beni görünce: 

- Sen söyle bir memlekette tiyatro 
nedir? 

Ben söyledim: 
- Bir mem1ekette tiyatro o memle

ket-te yaşavanlann~ duygulannın, dü • 
şiincelerin:n, z.<>vklerinin sahnede ifa· 
desidir. 

İçlerinden b!ri: 
- Evet, dedi, bizim sahneden hiç ek

silmeyen Şekspir eserleri duyguları -
mızın, düşuncelermizin, zevklerimizin 
sahnede ifadesidir ... 

Cevab vennedim. Arkadaşıanın gü -
}erek yüzüme baktılar. 

* Daha buna benzer ve benzemez bir 
çok yerlerde bir çok sözler söyledim. 
Ve sonradan söylediğime söyliyeceği • 
me pişman oldum. 
Meğer scc;sızlik ne iyi şeymiş! 

İsmet HulOsi 

C Bunla~ı biliyor mu idiniz? =ı. 
Canh bua 4 sene kullamlan balyoz 

IOM POB'fA 

~ 
Bluz modelleri 

Yukarıda: Çizgili .kumaşın önüne - yu
karısı 'C!ar, aşağısı geniş - düz renk bır 
parça konulmuş. Sentürü de ayni şekiıdc 
düz parça ile süslü. Bu parçanın ı ki ya:ı
larına uıacık düğmeler sıralanmış. 

Altta: Eınpr.meden. robalı, dcvrilt ya
kalı. koıları kapaklı bir bluz. Robanı:1 

önü sivri dilimler halinde öne doğru ini
yor. 

Yemek bahsi: 

Avni Bayar aleyhine yeni 
bir dava ikame edildi 

Davacı, Avni Bayar1a beraber mahkum olan Recai 
Nüzhet, evine girilerek tehdid olunduğunu iddia etti 

üç aylık bir mahkfuniyet kararının !eler ınutfakt:ı yemek pişirmekle J1leŞ" 
infazı için aranmakta olan ve Arahis - gul iken, bohçacılık yapan Hatice -yıl• 
tanda bulunduğu söylenilen diş tabibi maz adında bir kadın girerek konsolu11 
Avni Bayer aleyhine yeni bir dava a • gözünde bulunan 16SO kuruşu ça}rllıf 
çılmıştır. ve oradan savuşmak üzere iken,. 
Davanın açılması için, müddeiumu - bıta tarafmdan. yakalanmıştır. ?uU! 

miliğe milracaat eden, kendisile birlik: c~za m~hk~es~ce duruşması n ~tıc~ 
te hapse mahkCım edilmiş olan Recaı sı~de .c~u sabıt olan bohçacı, tcv 
Nüzhet Babandır. edılmiştır. 

Recai Niı-,het Babanın iddla:ı~~ gö - Da vi di yarallyan lsak tevkif Jdildi 
re, Avni Bayer, bir gece kendısının n· g· k "d D .d . . d b" . biç' 

lm d 
· gı·rm·s ve «&eni öl _ ır ecı e avı ısının e ınn, 

zac;ı o a ıuı evıne ı t ka b. ka d b akl' 
d

.. .:r.· d" ,_ t hdı"d etınic;tir en çı n ır vga sırasın a, ıç 
ureceı;ım• ıyereA, e · · .. . il 4 

S 
1 

R · · · anında bir ar- yaralıyan Isak, du n adlıyeye \ eı 

k
udç u, daecabıunlıunndevıugu_ne hyalde gı·bn;.:tir mi§tir. J. 
a aşı • ""j • •• • • • ··nev 
Recai Nüzhet, suçlunun tecziyesini, Mudd;ı~.umılı~, . suçluyu 4 u • 

ve 1000 lira tazrninat vermesini iste • sorgu h~ Samının huzuruna çı 4 

mektedir. kaz:t.ınış, Isa~ı? yapılan so~gu~u . n eti 
üddetumurnilikçe 8çı1an tahkikat, cesınde tevkifıne karar verilmıştır. 

tckemmül ederek. ~liller toplanmış 
ve hadise sor~u hakimliğine intikal et- Bursa da bir dolandırıcı 
mic:tir. 

Fakat, Avni Bttyer el'an bulunnma -
d1mndan, henüz sorguya çekilemeroiş· 
tir. 

7..abıtar.a. Avni Bayerin aranmasına 
ckv~m Pni m<>k edir. 

Sevdiiji k•z1 yaralıyan Jtenc 
üç sene hapse mahkOm edildi 
Dün, Ağırcezada bir öldünneğe te • 

şebbüs davac;ı. netioelenmiıştir. 

aramyor 
Bursa (Hususi) - Şehrinlizde b,.r 

maruf kimse)er meçhul bir şahıs t~~ 
fından doiandmlmıştır. Adının RaJJ'lvo 
olduğunu söyliyen bir genç, kendis~ 
Ankara Cümhuriyet müddeiuJlluıı-' 
muavini sü~ünü vererek bu işi yapJ1llf 

tır. Keyfiyetten haberdar olan adli~ 
miz. telgrafla Ankara dan, böyle 
müddeiumumi muavini olup oıınadı~ 

Suçlu Nazif o~lu Aziz, Şilenin Ağva 
Yoğurtlu bittek k~vüncle, Hamide isminde sevdiği ye 

Dana ve sığırın bel kemiği altında'ki evlt-nmek istediğ-ı bir kızı, tabanca ile 
lop etle koyunun münasib yerleri"lden !'Öb€'ğ"inden ağır sure~te . .Yara~a~ıştır. 
kPmiksiz eti alıp bir parmak kalınbğında ı İrld""v~ göre, suçlu, bır P"un evım~ ya: 
parr:ılara ~yırınız. Et tahtası ustiirdc l n~ndakı bahçede mes~lken H~ıde • 
tokmakla yavaş yavaş dövüp etnıfında nın yanma sokularak, bu cünnu ı~l~ 
taşmış yerleri <de düzcltt·kten sonrn sın r miştir. :Sebeb eY>, ~enç kızın kendısıne 
ve deriler"ni alınız. İki tarafına tu... bi- varmaması ve Ferhat isminde bir baş
bl!r sürüp tavada kızgın sadeyağındı.ı iki k~ sile evlenmec:tdir. Tahkikat netice -
t:.rlflı kızartmız. si.,ne. -=meta. katil kasdi görülmüş ve 

sormuş ve riıcnfi cevab aJ]111Ş 
Bunun üzerine hakkında tevkif karst' 
verilmişse rle ortadan kaybolan Rab~ 
n::n aranmasına ba~lanmıştır. 

Nohudu tatlı suda bir gece ısiatın erte
~i giin gene tatlı suda haşlayınız. Kab~k
larını çıkar.nız. Havanda macun oluncc.-

mnhkemeve ~vkedilm~tir. 

Bursada bir adam sokakta 
düşüp öldü 

Bursa (Husust) - Bugün öğle ~-:. 
Kükürtlü kaplıcası civanndan geçın 11 
te olan otuz yaşlarmda çakıcı 1\~~s~ 
nam:le marl'f bir adam düşerek olrfl 
tür. Vak·a mahalline ko~an polis. ~; 
diye hekimliğini ve müddeiurnurnı •, 

Amerikanın taı- fJ YfJ kadar dövünüz. Birkaç tanE' de pniı!· 
runmış y:ıldlıla ... c j fi 4 arı-... a e tcsi haşlny!p yarı yarıya non u d ma"Unth 
rmdan Jan Lo • birlikte hamur g·b yoğurunuz. B"ftck1e-

A;,1rceza mahkr>mesi, yapılan duruş
ma sonunda. hadiseyi sabit görerek. 
Azizin tahfifen 3 sene müddetle hap • 

Bir ka~m tıovucUiük suçundan 
sorguya çekildi 

haberdar etmi~tir. Tahkikata de,·~ tl 
di!mektedir. Bu adamın Cumalı J{ır • 
kövüden olrlug~u kendisinin MudanY' 

• ' • • 1 
- Bu balyoz. 4 sene mütemadiyen kul • r n iriJ"~inde ve kurabiye gibi sadeyağın-

ren'in istedigi an lanıla kullanıla gördügu--nüz hale gel • öa kızartınız. Düz bir tabağın kcnnrına 
da kıvnlan, bü • 
k 

. mic:tir. ., bır bırtek ve bir bun-dan dizip or,!as n:;. 
ülen parlak ti.iy· ==:.-============= lü bir kö,peği lamakta, uzaktan görenler, bunun can· da kaJan et suyunu dökünüz. Tavnda k~y-

ııatınız. Bifteklerin üstüne de sarlrrısaklı 
vardır. Artisı ca- h olduğuna asla ihtimal vennemekte, 
nı çektiği za - bir bua sanmaktadırlar. yoğurt ve başlanmış ynğ gezdirıniz. Sı

manlar, 'bu köpe- ArtiBt, Avrupa gümrüklerinden iki 
ğini boynuna do· defa bu şekilde geçmiştir. 

__. .... -................................................................................................................ . 

Kadın ile erkek 
Arasında yaş farkı •• 
Faıihtt Bay cMehmed:. e: 

- Kadın lle erkek arasında yarı ya
nya ya§ tarlo olmalıdır, diyorsunuz. 
müsaade edeneniz bu düşüncenin do~
ru olmadıAını eöyliyeceğim. 2\l nci asır 
tıb tennı kadın ile erkek arasında ya§ 

hatn·latmak isterim. Bence hiç mnna 
ifade etmiyenler en güzel olanldrdır. 

* Kütahyada Bay cL. Ş. D.,, a: 

Anlattığınız vaziyette evlenmenizi 
doğru bulmuyonım. Hem yaşımı kü • 
cük, hem kazancınız azdır. Bıraz daha 
beklemeniz lazım. 

+ 
Bay (08man A.) ya: 

c:tk iken yiymiz. 

Bakiava 
Bir kilo eyi un içine sekiz yumurta S3· 

rısı. iki yumurta akı, iki tatlı kaşığt kar
bonat ve &ldığı kadar su koyup yoğ:rı-ıı
nuz. Hamur özlendikten sonra ufak p'lr
~alara ayırıp bir müddet bırakınız. Snn. 
ra yedi yüz elli gram nişasta ile parçalan 
t<:ker teker açınız. Diğer tarafta 750 gram 
CC\ izi iyice dö~.inüz. EvveUı 4, sonr.t 6, 
sonra 8 kat yufka üzer·ne bir kat cevtz 
do~cyiniz. En üste gelen 14 kat yufka a
r.a:ıına hiç ceviz konmaz. Bunun ü.,erine 
bir kilo ~anmış tereyağı haşlayını.,. Bak
IaYa şeklinde kesip üzerine kalın hir k:i
~ıd örterek fırına sokunuz. Tepsi ! nnann 
çıkınca üç kilo şekerden kaynatılmış tat
lıyı üstüne dökünüz. Yalnız hamur sır::ık 
iken tntlı soğuk. hamur soğuk iken tatlı 
sıcak <'lmalıdır. Bunu unutmayım'!. 

Dlin Marika isminde bir kadın, bü -
yiicülük suçundan yakalanarak, adli -
yeve- verilmiştir. 

Suçlu kadın, okuyup, üflüyerek, has· 
talnrı iyi etrne;{e başlamış. Yeşilköyde
ki evinde zabıta tarafından ciinnü -
rneshud halinde yakalanını~tır. 

DUn asliyP 4 üncü cezada yapılan du 
ruşmasmda Marika cürmünü tevil et • 
mic::.·evinde bulunan Rumca bazı ki -
tablarm ehlivukuf marifetila, tetkiki 
ic·n. duruş..-rı..a talik edilmiştir. 

Nişanlisim tehdid eden gencin 
6 ay hapsine karar verildi 

OrtaköyJe nişanlısı Şabriyeyi bıçak 

çekerek, tehdid etmekten suçlu Hali -
lin A~ırcez.nda yapılan du~sı, ne
ticelenerek, 6 ay müddetle, hapsine ka 
rar verilmiı:tir. 

H1rs1z~ak yapan bir bohçacı 
kadm tevkif edildi 

Kartalda, İstasyon caddesinde mual· 
lim Tahsin Ağırbaşın evine gündüz ai-

farkını azamt 5 olarak kabul eder. Ka. 
dınm rayıf nılhif.. erkeğin gtiçlü kuv· 
vetli olması halinde bu farkı (10) a 
kadar çıkarabilirsiniz, fakat artık bu 
(10) adedi üzerinde durmak iazımdır. 

- Aniattığınız vaziyete bakarok kı 
zı iyi terbi e almış, namuslu bir kı~ 
olarak görüyorum. Hareket şekli ta . 
mamen r..onnaldir. 

iki ah bab çavuşlar: 

Gelelim ikinci sualinize: 
Ansi kelimesinin türkçede bir mana 

lfade edip etmediğini öğrenmeK isti "' 
yorsunuz. ben bilmiyordum, cdü üle
masmdan. bir kaç ki~iye sordum. der• 
bal kestiremediler. 
Maamaf"ıh bu arada ben habrladım: 

J\nsi bizim prk gayri müslımlerinin 
cAnna, olarak kullanmakta oldukıarı 
küçük adın macarcasıdır, sonra bu 
lsl.mde İsviçrenin Vaude kantonuna bi· 
Uşik bir Fransız gölü vardır. 

Fakat afle isimlerinin bir ma:na ifa 
de etmelerinin mecburi olmadığwı da 

Bir nşk ilanı karşısında: 
.Babama söylemelisiniz:. cüml~i Uc 

mı1kabele eden genç kızlara çok tesn· 
dfıf edemezsiniz, iyi bir intihab yap • 
mışsınız, Jıizi tebrik ederim. Maamıı • 
fih eğer gönlü olmasaydı derhal red 
ceynbı verebilirdi. Nişanl.anmad.ım, da. 
ha do~ruıu ntk!hlanmadan önce ai . 
zından: 

- Sevi'yonım, kelimesini çıkartml • 
ya çalışmayınız, fena hareket etmiş o
lursunuz. 

TEYU 

da kestane kavurup sattığı tahmın 
dilmektedir. 

Karamanda yakacak buhraP1 

Karaman (Hususi) - Geçen yıl:. 
duğu gibi bu y~l da halkımız odun. }tti" 

mür tedarikinde çok sıkıntı çek.Jlle lt' 
dirler. Kazaımzın ekser köyleri~ 
ve kömürcülük~ maişe-tlerini t ~ 
çalıştıklan halde her nedense b~ ttJ 
kcylere ruhsat verilmemiştir. 8 ,ıt 
tapulu ara7.isi içinde kurumuş a~aÇ~ 1 

kesip yakacak ihtiyaçlanm teJ111Il 1 

rnek istiyen1ere de alakadarlar ttı:' 
fından müşkii.lat ihdas cdilmektedil'· 

Kasaba demjryolu üzerinde o~ 
na rağmen ihtiyacı karşılayacak ııi5 , 
bette maden kömürü de gelıneırıe~ 
dir. ilerdeki yıllarda 20 kuıı.ışa al ,ol 
bir merkeb yükü odun şimdi 90· • , 

kuruştur. Gene evvelce üç liraYEl 
9 ~· 

nan bir araba edu n şimdi 1 o urıı ~.., ··e9' 
Ve bu hal hayat pahalılığına mu 
olmaktadır. 
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SON POSTA 

( Eski Şehremini operatör Cem il Topuzlunun hat1ralar1 

Evliyanın sandukasından 
çıkan öküz kemikleri 

llayabmtn ilk mühim vak'as1 nedir, biliyor musuuuz; Ttbbiyeyi bitirmeme 
daha iki sene varken hocam1n emrile yaptiğim ameliyat 

Operaı~ Cemi1 Topuzlu, 51 ıene evvel cu~ 7\bMyeden mezun olduğu zaman sınıf af'kada§lan ile bir af'a.da 

- ı - Artık kararıını iyiden iyiye venniş· 

~ki Nafıa Nazın ve eski Şehremlııi 
~tor Cemil Topuzlu: 
~ Size hayatıırun enteresan hatıra • 
lı~ -·1 anlatmak için biraz düşünmek • 
~e müsaade edıniz, dedi Çünkü, 
~luk çRğlar:ımdan vazgeçsek bile, 
~ Yanm asrı aşan uzun bir zama· 
~ llisyanından hafı2amı ku:rtannak 

8.'\~:ı. ·~özleri söyledikten sonra, biraz 
~hdü: 
~....._ liayabmın ilk 'büyük vak'ası ne-

, biliyor musunuz? dedi 
~\'ai> verdim: 
....._ Anlatırsanız, bileceğim! 

ltayatımm ilk büyük vak'ası 
~tnil Topuz güldü: 
~ ....... O halde an\at1yonım... 1885 tari· 
~tJe idi, ynni bundan tam 5 3 sene 
~ ~. Daha t.rbhiyeden çimlama ikı 

tim. Mutlaka ce.rrah olacaktım. 
İşte, bu küçük muvıaffakiyetimin 

fiili semere.si ile, yani ilk yaptığım a • 
mPliyat ile cerrahhğa • kendi icadım 
vechile söyliyeyim, operatörlüğe· ilk 
adımımı atmış bulundum. Aradan se
neler geçti. Yarım asın geçen uzun ça· ' 
lışma yıllan içinde yüzlerce hastaya 
ameliyat yapt.un. Bun:larıın arasında 
emirler:, prensler, sultanlar bile vardı. 
Fakat, bu hadiseler, daima ilaç koku • 
lan ve hast&lann ıztırab jestlerile de
korlandığı için onlan size anlatmıya • 
cağım. 

- O halr!e siyasi ve idari hatıralan· 
nızı not etmeğ~ hazırlamyorum. 

Cemil Topuzlu gene güldü: 
- Peki, o halde ilk şehremiliğim • 

den işe başlıyalım, cevabını verdi. 
-2-

Evliya turbesinden ç1kan 
öküz kemikleri e \>ardı 

~~~ gün.· Zoiros paşanın -mektebi tıb- Cemil l'opuzlunım genç U~ remıı Cem il Topuzlu tane tane anlatması· 
.reı k d h ·li f Hemen: na devam etti: ~ as eriye seriryatı a 1 ye pro e- - Bundan 25 sene evvel, ilk defa 

~~1 ~~;~~~~~;~:;:,l~;ı~:J:!~ c~?~~~~~;~~~:iıe sordum: şehremini olmuştum. Şehrin iman için 
~CUnda idi. Beni görür görmez, te- - Alının mı dediniz? Şimdiye kadar tanzim ettirdigim krokiler, projelerle 

<a: böyle bir ameliyat yapmadığımz hal- gece yarılarına kadar uğraşıyordum. 
~ Geı, gel Ccmil efendi, dedi. de, Zoiros paşaya müsbet bir cevab Fakat, kanunen verilen vazife ve men· 
~ atakta, karnında su toplanmış btr venneğe nasıl cesaret ettiniz? faatlerin birbirine kanşınış bulunma • 
ı....~e Ya. tıyordu. Adam.cağız, .fersiz göz. _ Hoca m Hayreddin paşa, digv er bir sm dan dolayı, iki resmi daire ile ara· 
""fll h b rd ı k mızda rn-iitemadiyen ihtilaflar çıkıyor-
lı;ıhığa: ıze bakıyor, iltıde ı c, so u hasta \lze~inde ayni ameliyatı yapar • du. Bunlar evkaf ile vilayet idl. Bu va· 

......_ A ken, bem yanında bulundunnuştu. . f .. " geçmek için çare arama· 
'ı)'o ınan beni kurtann, feryadını ba· Hayreddin paşanın nefes almasına va· zıye ın onuneA ll rd b" 

tdu. . . ğa basladutı. z sonra enge e en ı • 
toı· nncaya kadar, her hareketine dıkkat . . bert !lf etmegv e- muvaffak oldum. 

tos pa~a· tm" t • O d ld V ·ıh il rını ar ....._ e· ·. · ? e ış ım. n ~n .8 .ıgım ı am . e ce- Bana ehrcminliği ile beraber vali ve-
s...... ır bak bakalım, ne bulaca'ksın. s!lret ve hevesımı bır araya getırince . ş. d" B tl bel-..:ı· 
'1li. . . . ' kaletını ver ıler. u sure e t:Uıye 
ltıs . benım yenmde SIZ de olsanız, peki der .1 r}~ u•t" şahsırnda toplayınca her iki 
~ a bır mnaveneden sonra az evvel ·di i , ıP \1 a)"' ı 
ıZ~~(fiğim (fib: hastanın ka~mda su 

1 
n z. dairenin işleri arasında ayrılık kalma· 

~n..ıı w ~ 1
' Pa verdi". - Siz de pek' dedlniı:, sonra? mı ş idi Fakat gelgelelim ev kafa me -

'llgtnı anladım. şa, gım · · 
atı dı"nl d"kt - Hastanın başucuna gı'ttim Truva- ram anlatamıyordum. Hele vaktın e ı en sonra: · . 

'lcara ciğeri ne halde dedi. karı elime aldım. Ne de olsa, hafif bir şeyhislamı Hayrı efendi, ~vka~ nezare-
~ l<üçülmüş cevabını' verdim. heyecan duyuyordum. Fakat, bu heye- tini de üst:ine alınca, ben}m içın şehre-

lk~eğer Zo" ' be · l"!'lgır.. • canın verdim tereddild çok sünnedS. manetinde çalışmak imkanı kalmamış· 
'<il(t , 1roS pasamn, m ır- d' hi ~ .. ı · · 
~ an ınaksadı ,_,s~ış. Kendi mua • Ancak bir, iki saniye ... Hemen kendi- tı. Hele Hnyri efen ı, ~ r "'i ennı. ev· 
~ tnirahy doktor Civan Anamyan& mi topladım. Truvakan ·bir nevi boru- kaf nezaretine raptebnek ve meşıh.at 
~hastanın karnındaki suyu almasını hastanın kaı-nına soktum. Hele şükür! makamının vesayet! a~~~a da a!mak ıs· 
)a•1etniş. Fakat Civan Anamyan tere Su boşalıyordu. Zoiros paşa, baştan a· .teyince, mesele, busbutun çıgınn?an 
~tıdıın kıl çeker ızibi: ' şafh dik~a.~ kesflmiş, yapbklarımın hiç çıKnıış oldu. Çok ge~ed~~ Hayn e-

lk. n"'nı· .,_ ·· ·· •· ~ b·rı·ni gozunden kaçınnıyordu Ameli· fendi ile aranuz geregı gıbı açılmıştL 
~ " ~ ..• azı.•::- gorun paşam, yure5 .- .. .. _ · . . • 
)\~ (iflkunuyor, cevabile ameliyattan yat~ ~nunda, yuzunun çizgılennde Merhum, her yaptı~ıın işde karşuna çt 
~&.sını sıyırrnak istemiş. banz bır mezı:nuntyet olduğu halde: kty~rdu.. • 
~nun Ü?~rine Zoiros paşa da: _ Aferin oglum! dedi, sırtum o~a- Sıze cıddPn güldUrüctl bir misal anla 

~'.ı; ~u ku··çu··k ,..._ ·1 f nd. dı tayım da okuyuculannızın hoşuna git-
tll.ı;ıtı \.A"'mı e e ı var a, onu . 
~~ d.n, ameliyatı yapsın. Sen de sey- Hasta derin derin, doya doya nefes sin. 
~t f>tnişl alıyordu. Birdenbire yerinden hafifce 
'~ bu sı:;beble Zoiros paşanın kar- d,ğruldu, elimi şappadak öptü! Ben de 
l\ arzı enclam etmü;im. apıştım kaldım' Zo.iros paşanın can ve 

~İEı a, hasta ile biraz daha meşgul <ll· gönülden takdiri, babam yaşındaki has-
' ~ SOnra, bana döndü: Uınm elimi öprnesi, beni o kadar sevin-

~ll\'> u basttmın karnındaki sUYu al!r Clir:mlşti ki artık yerlınde duramıyor-
. dedi. d um. 

(Devamı 10 uTtCtL Bayfada) 
Yazan: Sabih A1açam ························································· ..... 

r Aş1klar yolunun yolculari 
Yeni romanımızı bu gDnden 
itibaren 12 Inci sayfamızda 

bulacaksınız 

Sayfa , 

Anne va babatarla mülakat 
İhtiyar bahçıvan: " Çocuklanını okutmadım diye bizi 
cühela sınıfından sanma sakın... Babam okumuş 
adamdı. Mahallenin imamı idi... Ben ona çekmedİm 

benimkiler de benden beter çıkhlar l , dedi 
-1-

Sokaklarda kendi kendilerine dolaşa

rak rnektebe başlıyabilmek yaşlarını sa
brrsızlıkla bekliyen yavrularm &Melexl
le, babalarile konuştum ... 

cÇocuklarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz? 

Onlara ö~eıunenin. okumanın. kitdbın 
ne derecede kıymetli olduğunu hangi 
yollardan ilham ediyorsunuz. diye sor
dum. 
Aldı~ım cevablan sırasile yazıyorum: 

Bay Ahmed Özütok (bakkal): 
- Üç çocu~ var. İkisini mektebe 

verdim, en küçükleri henüz altı yaşında. 
Küçük yararnazı çok severim. Her sabah 
evden çıkarken birer defa bizimkine 
tembih ederim. Onu üzmemesinı. he.r de
diğini yapmasını, kırmamasını söyl~rim. 

Ötekiler kız, bu erkek. Dünyada erkek 
evladın tadı başka oluyor. Onu ömriimün 
sonuna kadar okutacakım. Şimdiden ban
kaya para koydum. gözlerimi kapasam 
bılc gözüro arkada olmıyacak. 

Yalnız kızlan fazla okutmıyıııcağırn, 
ilkmcktcblerini bitirdiler mi alacağım on

• 

• 
ları, biçki, di~ yurduna verece~lnı. Ev .•.rıncılikle geçiyor. Sade titiz Dır çocuk· 
k:.dını olsunlar. alacak adamdan beddua tur. Her akşam eve gidince daha mindere 
bckliyemem. Büyük ku hani çok akıllı- oturmadan onun şikayeUerini dinlerim: 
dır, oğlandan zeki. Bu sene dördüncü sı- cBaba, Ahmed defterlerimi karaladı, kı· 
mfa devam ediyor. İlk sınıftanberi heı; tablarımı yırttı. lbtiğimi attb deyip du-

rur. Ben cvarsın yapsın, diye cevao ver-

j 
dı mi de büsbütün öfkelenir, hE'pimize 
darılır, bir kenara çekilir, oturur. 

Ahmed de artık memnun memnun giı-
lfimsiyerek kucağıma gelir. Cebill"i karış
tırır, benden c5• kuruş ister. Akşam beş. 
sabah beş günde clO. kuruş kad9r ufak 
bir tahsisatı vardır. 

Erkek çocuğun hali başka oluyor. Kız
lanın bir tarafa, oğlum bir tarafa. aııJ1P
lerl de bana inad olsun diye ortaneayı 
çok sever ... 

* Baycm Sabiha (Ak$aray): 

- Dört senedenberi yalnızım, ik• ço
cuAum için durmadan didiniyoru m Zev
cimin ölümü beni mnnen çok sarstı Ko
lay de~iL ıki çocuAumla kime val"'lb•li· 
rim. Çok ~ükür bugüne kadnr da kim· 
seden bir kuruş ödünç istemedim. Rah
metliden bizi geçindirecek ka-dar para 
kaldı. 

O~lum bu sene orta mektebe gıdıyor, 
kızım daha beş yaşında. Tabii vakti ge-
lince o da gidecek. A~abeyimin ondan 

ı bir ya~ büyük bir kızı var. Onunla pek 
&hbabdırlar. Evlerimiz yakın olduğun
dan berumki onlara, onlarınki bize geHr. 
Birlikte oynarlar. Arasıra onlan kapının 

(Devamı 13 ndi sayfada) ··························-................................................................................................ .. 

Şehir tiyatrosu 
Ariisileri san'at için 
Çalışmıyorlar mı? 
Doktor Asım Süzen imzasile rnek· 

tub yazan bir okuyucumuz İstanbul 
Şehir ti~atrosundan fikayet ediyor. 
Maaş ve tekaüdlyeleri temlıı edilıniş 
san'atkarlann, artık san'at için değil, 
maaş için çalışan kimseler haline 
geldiklerini, bu yüzden de Şehir ti· 
yatrosunun, kendinden beklenen 
san'at eserlerini vennediğini iddia 
ediyor. Bu iddiayı kaydetmekle ik • 
tifa ediyoruz. 

* l\fecidiyeköylü1er yeni valimizden 
ışık ve yol bekliyorlar 

Meddiyeköyünde oturan bir arka
daşımız anlattr 

- Anadoluda bir çok kazalanmı· 
zın ışığa kavuştuğu bir zamanda İs· 
tanbulun en parlak bir semti olan 
Şişli ile Meddiyeköyü arasındaki 

büyük ana caddeye halA bir tek fe. 
ner konmamıştır. Yolun gayet bo -
zuk ve çamurlu olmasile çekilen 
müşkülat yetmiyormuş gibi bir de 
etrn.fm karanlığı insana buranın kuM 
runu vüsta memleketlerinden biri 
olduğu hissini veriyor. 

Ayazağacia kurulan süvari rnekte
binin yolu Mec!diyeköyünden geçe
ceği gibi buranın ayni zamanda bir 
spor sitesi de olmıya namzed oldu • 
ğunu hatırlatmalıyız. Köyde oturan 
kalabalık halkı da gözönüne koya· 
rak Ş~li·Mecldiyeköyü ana yolunun 
bir an evvel ,ı ışıklandınlmasıru ve 
temiz bir hale konmasını yeni vali· 
mizden bekleriz. 

* Olruyurulanmıza cevnblanmız 
Bc!lo§lunda Hüsnü Akyıldız: Sordu

ğutıuz cclrcs şudur: 
T R. H. lord Muffield. member of 

the House of Lords. 
London 

Eng.and 



1 Sayfa 

Rıza Paşa kabinesi ve o kabİnede Harbiye Nazırı olan 
zat, vatanı işgal eden ecanibi, misafir kabul ediyor ve 

onlara mülayimane harekette ızhrar görüyordu! 

- i1i-
cAmalı milliye dairesinde ted-

virı umur mes'uliyetini tahammül e
den hükumeti merkeziye, harekat ve ic
raatında icabatı siyasiyeyi kollamak. eca
nJoe karşı daha mihmannüvazane vt> miı
layimane hareket eylemek ızt,rarın

da .. dır. 
Rıza Paşa kabinesi ve o kabinede, har

b~ye nazırı olan zat; aziz vatanımızı işgal 
eden, ı.üngülerini milletin kalbgahına 
saplıyan ecanibi. misafir kabul ediyo:
ve onlara mihmannüvazane ve mülayi
rnane harekette ıztırar görüyor! BL• ne 
mutaleadır, bu ne kafadır? Amali. millı
ye bu mu idi? 

Harbiye nazırı; chususile teşebbüsatı 

m ıliiye suitefsiratına - dair - i aa liyetic
ri n henüz kuvvetten dü~medi~i şu zJ
r.ıanlarda i -ıret eylediğim ıhtiyatki'trlık
ların nabemahal olmadı~ı tasdik buyuru
lur.. itikadmda olduğunu söyliyerf'k. te
şebbüsatı milliyen·n irası zarar eyıem:ş 
olduğunu ıma ediyor ve bu yüzden hfısıl 
Cllan !enalığı tamir için tedbirlermin nn
br>mahal olmadığını bize de tastik ettır
mck meharetini gösterrneğe çalışıyClr. 

Harbiye nazırı, telgrafnarnesını şu 

c:irr.Ie ;}c ıkmal ediyor: cİsbatı asarı 
rüşteylE'.miş olan milleti necibcnın hmzi 
itımadı bulunan, hükümeti hazıra, icrı.

a~ı vakıasında azade ser kaldıkça, ha·rıce 
karşı daha fazla ismaı keHim eyliyel He
ceği bedıhıyatına karşı heyeti mnhtere
mei temsiliycden, icraatı hük\ımeti dal-o 
ziyade mürevvickar bulunmalannı r'cn 
ederim.» 

Cemal Pıışa, hakikaten rnühim nokta
lara temas t•diyor: Evvela, milletin isbatı 
rüştettiğini söyliyerek bizim, mılle~ na
mtna delalet ve irşadımıza ihtiyac olm't-
'dığını ima ediyor ve bununla, hızı nı Uet 
ind;nde füzult bir takım müdahalecih•r 
telakki ediyor. Saniycn: b;zim, h;iku
n:cti azade ser bırakmadığımıLI ve bu 
yüzden harice karsı ismaı kelama. m5ni 
teşki~ eylediğimizi ifade ediyor. 

MiJleti necibemizin. rüştünü ishl\t c
rlPn asar; Erzurum, Sivas kongreJPrı ve 
bu kongrelerde ittihaz eylediği rnukarre-

rat ve bu mukarrcratın tatbikine çalış

mak sayesinde vahdet ve tesanüd keslıet
m~~e başlaması ve Sfvas konın-esini va· 
panlan Jmhaya kalkışan Ferid P.ışa ka
binesini ~skat gibi ef'al ve harekat ve 
teyakkuzdu. 

Ierin de hissiyat ve maneviyatı üzerinde 
hüsnütesir yaptı. Her tarafta, rüesnyı 

ır.cmurini mülkiye ve askeriye başta o:
mak üzE>re, teşkilata genn! verildi. 

Ali Fuad Paşa, garb vilayetlermin he
men katfesile alakadar oldu. Bizzat, Es· 
kişehir, Bilecek ve bilfıhare Bursa htwa
lisinde dolaşmak ve icab edenlerlp mu
habere eylemek suretile çalışıyorrln. 

Balıkesirde bulunan miralay Kazım 

Bey [1], o havalide milU teşkılAt ve as
keri tcrtibat ile aHikadar ve meşguı idL 

Bursada miralay Bekir Sami Bey, 8 
'l'eşrinievvelde, Ferid Paşanın adamı o
lan valiyi İstanbula göndererek. k"ngre 
nıukarreratını tatbike başlatmış ve bir 
heveti merkeziye teşkil ettirmişti. 

Teşkilatı milliye ile uğraşıldığı k-:ıdar, 

intihabı mE>busan ile de büyük alaira ile 
uğrnc::ılı vordu. 
M~mlekette. bilcümle teşkilatı millf

venin, ayni ünvan altında. heyeti t~msi
l"v<>ye rnerbuUyeti esası takib olunuyor
du. Eskisehir, Kütahya, Afyonkarahi..:arı 
haval:sinde teşkilatın tarsini ve Aydın, 
Kr•nya. Bursa Karesi mınıakalarının sü
htı1Pti irt;bt!tı noktai nazarından tedhir:er 
alınıyordu. Garb cepheleri hakkında ha:r
bive l1E'7.areti tenvire ve hükiimetce ne 
gib" ıcraat ve tertibat düşUnüldüğii de so
rulaı·ak, hükümetin alakasını ısticlaba, 

ça!ışıhyordu. 

Efeler tarafından idare olunan Ayiın 
cephesi aksamma bir kumandan gonder
mek hususu düşünülmeğe başlandı. 14 
Teşr!nievv~lde işgal altındaki mahall'9r
de. hafi teşkilatı milliye yapılması için 
ruad Paşaya ve Afyonkarahisarında yir
m; 5çüncü fırka kumandanı Ömer Lütfi 
Bcye yazıldı. Maahaza, bu tarıhler•lf', 

henüz bazı yerlerde, maksadın tamaıPen 
arılac:ıbm1dığ! görülüyordu. Mese1a, 
reddilihak heyetlerinin, kendi namhrı
ııa. ıebligatta bulunmakta olduğu ve 10 
Tr>srinievvel 335 tarihinde, reddiilhak 
cemıyeti reisi imzasile, Teşrın evvelin 
yırmic:inde, bir büyük kongre içtima ede
ceği ve bu kongreye iki rnurahhas izarnı 
''ilayetlcrden taleb ed"liyor ve bir .taKım 
tedbirler icrası bildiriliyordu. 
Bır taraftan. karakol cerniyetiııir. de, 

İsta:ıbuldan maada, Bursa havalisinde de 
fa:;ıl•yette bulunduğu anlaşıldı [2]. 

Bu teşebbüsün önüne geçmek için icııh 
edeıı tedbirler alındı. Bilhassa, Ali Fı.:ad 
Paşaya, Balıkesirde Kazım Paşaya. Bur
sada Bekir Sami Beye. Bursa heyet! 
n·erkeziyesıne icabı gibi yazıldı. 

İtilaf ve Hürriyet Cemiyeti de c!üş-

vazifei vicdaniyesinden sarfınazar ede- manlarla beraber Anadoluda muka!"ııl 
rek. hUk(ımeti azadc ser bırakab•lmck. teşk·Jiıt yapmak üzere yetmiş beş k1ş. ka
ancak bir s2rtla mümkün olabilirdi. Q dar göndermiş. bu haber alındı. Knlord•t
ca; azade ~Pr olma~a liyakati tahakkuk ııa~ın nazarı dikka_ti celbolundu. 
edecek, roil1et meclis'ne müstenıd mill: l:.tanbulda, hafı çalışınağa karqr ve
bir kabinen·n. mukadderatı memleket rıld: T.-akyaya teşkilatın tevsii içın Ca-

Du kadarla iktifa etmek, bütün hu ha
rP-kat ve faaliyette olduğu gib bur.da"l 
sonra da, millete rehberlikte bulunl"'ı"k 

'll ı· b'h kk t k ff""l cttı""'rı k:ı !er Tayyar Bey vasıtasile tahmat ver!1rli. 
\'C mı e ı ı a ın e e u ~~ .c . -
n3at idi. Milletin, ckahrolsun işgah aV't• Yeni meclis azahğl 
zei ~ıkAyetini boğmağa çalıc;an, b hi.: ve Mebusların int:habına çalışırkeT!, bir 
idrak insanlardan rnürekkeb, hayvan ve taraftan da meclisi mcbusanın, nerede 
terkibinde h&in bulunan bir heyetin, eb- toplanabileceği fıkri, dimağımızı işgnl e
Iehane ve echelfmc ve miskinane narek('!-1 aiyordu. Ben, meclisin İstanbulda toplan
lerinin sey;rcisi kalmak. erbabı akı! ve ması kadar, mantıksız ve maksadsız bir 
ft'an ve ham·yetten taleb olunabilir miy- hareket tasavvur edemiyordum. Ancalt, 
d ?!. bu hususta saltıhiyettar olanlan ve efkarı 

Bir de; Cemal Paşa. ,Mılletin haizi iti- unıumiyeyi, bu hakikate imale etrncdık· 
r.ıadı buhımm hükumeti hazıra,. çe f.krimizin hayyizi fiile gelmesı mürn
pek büyük ve alf'nt bir yalan irtikab eı:f:. kün değildi. !stanbulda içtimaın, rnaha· 
yordu. Milletin hükCımEte itimadı hcrıiiz zirinı. tabii bir surette, tebellür ettir'Tiek 
tahakkuk etmemişti. Bu söz, ancak ve hiç icab ediyordu. Bu rnaksadla, maltasidi 
olmaZ5a, millet meclisi huzurunda kab·- rr.illiyeyi Rum ve ecnebilere karşı lnris
ne itimad reyi aldıktan sonra telaffuz tiyanlar aleyhinde göstermek hususunda, 
olunabilirdi. Halbuki henüz millet rncc- Ali Kemal ve Mehmed Ali Beylerm faa
lisinin azalan bile intihab olunmuş de- liyeti, Ermeni patrikhanesin'de akdob
jildi. nan 1çtimalar ve Hürriyet ve İtilAf br-

Harbiye nazırı, bu sözü telaffu?. ettiği k:ısının teşebbüsatı üzerine har:biy~ na
dakikada. yalnız bir zatın haıti it:rna:h zırı vasıtasile. hükfuneti merkeziyenin 
bulunuyorlardı. O zat ta, -devlet ryase- nazarı dikkatini celbettik. 
tini telvis etmekte bulunan hain Vahded- 13 Teşrinievvel 335 tarihinde, mcclı!rl 
din idi. mebusanın küşadından sonra, Müdafaai 

Heyeti teımiliycnin, kendilerile itiUıfa Hukuk Cemiyetinin nasıl bir vaziyeti si
lüzum görmüc; olması, millet namına ih· yas:ye alması fikrinde bulunduğun•ı, Cc
razı itimad gibi telakki etmek istıyor ve mal Paşa vasıtasile hükumetten ist!mzaç 
maksudları bu idiyse, milletin kenrlilc- ederken, meclisi mebusanın Dersaadet-te 
rine vasıtai itimadı olan bu heyeti aradan ictimaında ne gibi teminatı siyasıye is-
çıkarma~a çahşma~a ihtiyaç nedt>ndı? tilısalinin dü~ünüldüğünU de sorduk. 

Anadoluda yeni (Arkası vor) 

vaziyatler 
Ferıd Paşa tıükllmetinln sukutu, nıem

lekette bazı mütercddid görünen mahal-

(1 J MUII Müdafaa Ve kUl KAzım özaıp. 
(2] Jandarma blnb~ılı~ından miltekald 

Mehıned All Bey isminde bir zat, Bursa ve 
havallsinde DU cemlyeU tamlme 9alı.şıyordu. 
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• 
/talya, mahzurlu sevkülcegş duru-

munu, vücuda getirdiği hava 
kuvvetleri sayesinde, nasıl düzeltti? 

Yazan : General H. Emir Erkilet 
~ ugün İtalyanın silAhlanmış bir J 

lg) millet haline geldiğine ve bi\ yük 

1 bir kara ordusundan ba~ka kuvvetli bi
rer hava ve deniz oonanmasına maLik bu
lunduğuna şüphe yoktur. -

Onun kar& smırlan. yüksek dağ silsH~ 
lerinden teşekkül etmiş ve yeni usııller1e 
tahkim edilmiş olduklan için yukarı İ
talya sanayi havzası iyice mahfuz sayılır. 
Fakat hemen hemen 2000 Km. uzunlu
ğundaki, tab:i mildafaadan mahrum. sa
hilleri İtalyanın denizden müdafaasmı 
fevkaiade güçleştirir. İtalyanın, yakın za
mflnlara kadar, Akdenize hakim devlet
lerin siyasetlerine daima tabi olması ve 
hatta Büyük Hnrbde, müttefikleri aleyhl
nc. ~tilaf devletleri tarafında harbe gjr· 
mesi kısmen bu yüzdendir. 

Filhakika Apenin yarımadasının ~ev

kulceyşi co~rafya durumu. Romayı. Adrl-
yatikle Akdenize hakim olmadığı zaman, . •rtitaı1lda 
dmma malıkurniyete sevketmiştir. o hal- , Üç motörlü Savoi Marchetti S. 1SJ bombar dı~~mtı tayy~re~ (4000 nı.etre • 
de. eski Roma imparatorluğunu k tırmak saatte 430 kılometre .rurate mal.ıktır) , 

'c> 7ayıf. bir İt~lyadan cihangir bir de~l~t harbi esnasında iyice göstermışlerdi. Ka- leri dairesi.nde iş görecek. mücer~e~ı
çıkarma.ıc azmınde olan Bay Mus.c;olınl- ra ordusu da, ayni harb esnasında, Av- damlar tayın etmekle orduyu kenrl dlı 
nın her §eyden evvel bu denızlere hük- rupa ve Afrikada ehemmiyetli bir varlık tikasına kuvvetli bir alet haline g~t~aıl: 
met~e~ ısternesi ~k tabii idi. Fa_k_at bu- oldu~nu isbat etmiş ve Ha beş harb:ni It~lya_ ordusu, barış zama~n, ana ~ 8 ~ 
nun .çın kuvvetlı, hem de İngılız ve muvaffakiyetle 10na erdirebilmışti. o dakı I. ıla XIII. korlarla Libyadalc dBl• 
Fr.:ınsız donanınalarma meydan okuya- zaman. 193ti yılı sonunda. İtalyada sil§.h ve XXI korlardan; bunlar da, 4 ordU dSI 
cak kadar muazzam bir donanma lazım- altında tutulan kuvvet takriben 500,0tl0 resine inkisam eden, 29 piyade ve 5 6rı11 
cı, ki bu, vasıtaları mahdud, İtalya için ve Afrikadaki yuvarlak hesab 90.000 k , (Alpini) tümeni (fırkası) ile 3 ınot e 4 
nıuhal ıle birdi. cem'an, 600,000 kişi olan bu kuvvet tak- ve 3 seri ki, cem'an 40 tümenden 

11 
tıtr 

O hald~ B. Mussolini ne yapmalı idi? r'ba İtalyanın 1915 harb ordusuna mua- zırhlı alaydan mürekkebdir. Ayrıca J1ltJ• 
Pek pahalı olan harb gemisinin yerine di18ir. de, 20.000 adam kuvvctinde, hudurl }-M 

geçecek ve onun işini yapabilecek daha İtalya öyle diğerleri gibi zen~in!iklerP. hafaza koru vardır. Bunlardan. bl!;ll)( 
ucuz ne olabilird;?! Uçak mı?! Evet uçak malik bir memleket olmamakla berab~r tabiatile süvari, Bersagliyeri (bısı~ıel<Afl' 
ile Balbo onun yardımına koşmuslardı. onun büyük ölçülerde kara. hava ve r.e- topçu, zırhlı muharebc aı;abası, istıl~ıcelı. 

Filhakika. takriba 3 milyon Türk 1!- niz ordu ve donanmaları vücude getir- ve muhabere birliklerinden ınUrC pıl 
rası ile, en hızlı 6 ayda inşa olunahilecek rnek için, memleketin bütün vasıte ve kuvvetli kor, ordu ve ordular grıı 
bir kruvazör yerine ayni para ile bır ay- kuvvet kaynaklarından istifade yolunda kıt'aları varöır. ,,s• 
da 100 bombardırnan uçağı yapmak ka- sarfettiği gayret şüphesiz bUyüktür ve On iki adalardaki zayıf tümen aTl~ 
bilöi; ve, bu 100 bomhacı uçak, UE'ğil bir tasarlı ciddi bir çalışma ile bütün mUş· tan Clrdusundandır. tılf 
kruvazörü, hatta zorlu bir deniz filosıınu küllere galebe çalmarak büyük i'!Pr gör- Ana vatanda bir de milis denile~al~ 
ürkiitebilirdi. Şimdi fikrinin. lutfen be- menin daima mümkün olduğuna bır mi- ordu vardır ki barış zamanındaKi J3ıl 

ı d k da~ıt· nlm.-ıle birlikte biraz yorunuz vP sayı- saldir. mevcu u ancak 10,000 adam a '}(J:;:Ulı 
ları yü1.lerden binlere çıkacak bıı b~rn- İtalyan askeri kuvvetlerinin ttmP.lini o:du bir harbde 500,000 kişiden tere erıl" 
bardırnan uçaklarının saatte 400 Ha 500 gençlik terbiyesi teşkil ve bu 8 yaştan eder, seyyar ordunun üzerinden .~ııtt 
Km. gibi başdöndürücU bir hızla ve 2000 silah altına girme zamanına kadar dt-vam leketin hava ve sahil muhafaza ytı )\.,.. 
i 15. 3000 kilogram a~ırlığında bir hornba eder. Bu hazırlık terbiye devresinde kendi üzerıne alır ve orduyu batbE' el l' 
yükile vasati 1000 Km. lik mesafı>lc-re gençler askeri dilşünceye, memi~ketin rişli kıt'alar (siyah gömlekli taburlar 
öört saatte gidip gelebildiklerini ve 4000 müdafaası için her an hazır olmaya alış- takviye eder. \1\'etııı• 
metre ve daha yükseklerden ucahıldık- tınlır ve onlara cRoma ıdonna• yani bü- Bunlara bir de 28,000 adam k~ tol'ıı 
leri için saklandıklan bulutlar ara~ından yük hedef, ataların büyük yurdunu ye- c!eki gümrük muhafaza kıt'nlarile . tO~ 
en büyük harb gernilerine kütle halinde niden kurmak ve cihangir olmak redefi! 50,000 kişi tutan karabinyeri (yanı .;1 

baskınla saldırdıklarını tasavvur buyu- uğurunda cgredere, abbadire, cambat- fekli polis) leri. sahra jandari11851~~~ 
runuz ve bütün bunlara, İtalya yaı ıma- ten•:.. yani İnanmak, itaat etmek ve dö- askeri polisleri katmak icab ederj ço dsfY 
Örsının, adalar ve Libya sahillerıle bir- ı.-'..işmek lazım olduğu alcddevam telkin bu teşkilat. İtalyada, eski bir ıaı:n~: ıııt 
likte, Akdenizin ortasında, bu dPniıin t'dilerek öğretillr. lıeri muhafaza edegeldikleri busu=> ıııı• 
hemen her tarafına, bomhacıların ı yar.ı Esk ı bir Bersagliyeri olan B. Mussolıni itahara maliktir ler. O halde tıaıyarı~tı>'' 
bombardırnan uçaklarının) bir günd~ bir de, harbiye, bahriye ve hava na7ırı ve gün anavatandave bundan rnadud ,dt" 
kaç se[er yapabilecekleri, yakın mesafe- başkumandan sıfatıarBe orduların t:ılim ile 12 adalarda silah altında buluıtduoi!Jtl 
Ie:de bulunduğunu da katınız: s•zin de ve terbiyesine bizzat istikamet vernıek- ğu kuvvetlerin sayısı takriben şöyle djJll 

bunlardan çıkaracağınız netice, süpcıesiz t.:>n hali kalmamıştır: cİtalyan ordusu ~ 
İtalyanın kendi mahzurlu sevkulcey~ du- sert dövüşrnek ve daima taarruz etmek 
r~~mu::ıu, uçak ve Mareşal Balbo saye- his ve kudretile yetiştirilmelidir; halyan Muvazzaf ordu (18,000 sübay da- z:;o.ffl' 
sinde, faydalı bir hale çevirmeye mu- askerinin talim ve terbiye esaslan itaat, h "1) '·asati .............................. zO.~ 
vaffak olduğu kaziyesinden başka bi: ŞE'Y C.is~:plin ve asked sertlik olmalıdır; ce- Hudud muhafaza koru ............ 1n.uı.:ı 
olamaz. saret ve her an fedaUrlı~a hazır olma MiJis ordu barış daimi mevcudU· 2s.O~~" 

Bugün 3000 tane harbe elverı~li ucak hassaları, askere, daha barış zamanı ta- Gümrük muhafaza koru ........... . 
ile çok gen.iş bir yedek pilot, makini st lim ve terbiyesinde, aşılanmalıdır; V.S ... Kıırabinyerller ..................... ) 51! ri/J 
ve sa ir lüzumlu personelden mürekkeb. V.S .... :. S ah ra jandar maları ............. ·· ) 
iyi ve sağlam teşkilatlı İtalyan hava filo- B. MussoHni, işte bu suretle, ordunun Askeri poliEler ..................... ) ~ 
su. İtalyan harb deniz donanması He bir- t.ıkib edeceği hedefleri açık olarak tes- 35rl.oeG 
likte "ıuymet, fayda ve tesirlerint Habc1 bit ve onun başına, ken'Cli irade ve fikir- YckQn .......... .............. takriba .0;( 

Buna bir de şunlan ilave etı:nelı 
Libya mü.stemleke kuvveti ıs.oef 
(4000 beyaz) ........................... .Illi 

Doju Afrika mü.stemleke kuvveti 60,IJII" 
(20,000 beyaz) .................. ~ .•..•... ~ 

ı;5.0 
Y~lt"tn .•. · · · · · tfıs' Tl l~ • • • • • •• • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • }c ,., 

Bir harb halinde, İtalyanın. pE' 0rıı•;ı# 
}....... g •gl 

bir müddette, tamam ta h•· i ı;ıt 
1,500,000 ki§iyi (odoğu Afrikada~1111ıcı; lt' lım hariç) seferber edebilece~ı Jliiftls' 
yor • ki ana vatandaki 43 ınilY?:u~~dt:, 
niBbet • bundan ba~ka. sınai ve 1 

df'tl b~ 
!erberlik için, daha banş vaktin .ııes !~ 
tün hazırlık tedbirleri alınrnıştı~r· 5efe 

bl lll' 
rakamlara göre ise İtalyanın ih'or> 1 
berlikte, hizmete elverişli 9 ın ı.."1 .;tııı 1 

'"k 1>. 

• sanı vardır ve bunların büyu JacJ.cı) 
ltalytın hafif knıua.ıörlerind.cn Lu&glTadorona ( ~acııte 81-40 kilometre riircıt.ind~dir) (Devamı 10 uncu saY 
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2Z Birincikiunm 

- EceHM JUıadın goUbG, karımın ka.
pu~ın arkaıı"cftı bem beklediği iııiç ok
lt,.a gelmectı D1 

c Hoş Sözler ) 
Memnundum 

Erl:ek hasta idi. Kanm bqucunda otu
IU.ycrdu. Erkek yata~da do~ulrlu: 

- Kancıtun, dedi seni hayatımd:ı ev
~~~c pişman etmedim yL. 

- BilAldı kocacıtım-. evlilik hayatın
«.n o kadar memmındum ti.. sen ölür öl
~ tekrar evlenecetfm. 

* Yann 
Mahkeme :rebi. kadın mMdeiye sordu: 
- Kaç Y&Jllldaaınıd 
- K.ırkla otuz arası. 
- Otuza mı yakın. kırk& mı. 
kadın kwtrdı. İJltilir ifitilmez bir aes

.. cevab verdi: 
- .Kırka yalan. 
- Ne vakit lurk YMJll& ,ıreceğinizı de 

IIOracağım. 

- Yarml 

* Teşvik eden 
RırsıD, bakkaldan tıereyafı çaluken 

hkalamı~lnrdı. Karakolda: 
- Kabahat benim deıtl. dedi, oeni bu 

~trmzlı~a te§Vik eden Yar. 
-Kimdir? 
- Doktorum. 
- Doktonm mu! 
- Evet. pbahlan tereyalı yememi 

""•iye ehnifti 

* 
Müşkülpesent 

Ma~aza aahibi, kasada otururdu. Tez
Ithtarlardan birinin yaııdıRı .fişe dik
~tli d1kkatl1 baktıktan 110ma tezgahıarı 
tliırdı: 
-Bu ne yandır.~ üç rakaıoına 

'-kın. befe o kadar bemiyor ki. 
- Fakat patron bu beftir. 
- Beş mi. dediD, öyı. Me gene ü~ 

btrııiyOI'. 

* lstintak 
:Btr ma~uadan bir kutu mendil çaldık

tan sonra yakalanan bınnJ karakolda is
tlhtak ediliyordu. Komiser: 

- Sen bu kutu mendUt çalarken mn
hıada ıwn.e yokmuf. kua da açıkmı§. 
kasadaki paraya dokunmamıŞ. yalnız 
~nleri ~a.lmıpm.. 

llıraız içfnl çekti: 
- Bunu sis de teıı:rar etmeyin bay ko

lltlser .. bu yilzdeıı kanm esuen bana de· 
~ilini barakmadı. 

- Eskisi gibi eburadan kuş çıknr:r.b 
dıyc beni aldatamazsınız.. artık bii.yü
düm. 

- Kızım, kocan nerede? 
- Seni o kadar çok sevi.yor ki anı•e; 
tıeıle olmuş, bugün senin geltıceğini 
duyar duymaz, tek nezlesi sana geç· 
mesin dıye bir odaya kapandı. dt§arı 
s,-ıkmıyor. 

- Benim karım cıa keman çalar. 
- Talihiisiniz. 
- ? ? ? ? ? 
- Tahammül ederniyecek hale ge-
lır.ce, elinden kapar,..pencerP.den a§a· 
§ı ataoil;rsiniz ... 

Erkek - Bugün hiç dalgın değilim, 
bnk şemsiyemi bir yerde unutmad1m. 

Kamı- Şemsiyeni mi unutmadın; 
sen ıabahleyin evden çıkarken ş~m
siycni alnıaml§tın ki! .• 

l (Resimli Fıkralar) 
Üzüntü 

Otomobilli erkek. ~gilisile bir oto
mdbil gezintisine 
çıkmışlardı. Yolu 
ortasında otomobil--.._,. 
durdu. erkek: 

- Eyvah, dE>di, 
benzin almayı u- ~~~....ı 
nutmuşum. 

BirlJkte otomobilden indiler. Kı• ö
.ıüntülüyöü: 

-Neye üzülüyorsun? 
·- Neye üzülmiyeyiın, erkekler hep 

böylesinizdir .. bana. seninle beraber d(in.. 
yanın öbür ucuna kadar giderim; dPnint 
sonra yüz kilometre gider gitmez, b.ın.

zin yok, aiye durursuni 

* 
Tebrik 

Erkek hapşırdı, 

kayddı. Erkek kız
dı: 

- Bir ker~ nPn 
var diye sorsana. 

- Nen var? 
- Başım, b:-y-

nim ağrıyor, daha 
nem olacak'! 

- Tebrik ederim. 
- Tebrik mi ediyorsun? 

karısı ll-

..... ""'~""" 

:- Evet, çünkü senin bir başın, bır de 
beynin o!duğunu şimdi öğreniyorum da .. 

* 
Haksızlık 

Korı kcca konuşuyorlardı. Erkek· 

- Ben haks•:?'· 
lıktan hoşlannıaın. 

Dedi, kadııı: 

-Ben de, dedi, ,~,_~.__.. 

hatta hayatımda 
bir kere sana karşı ..,........._.,.. 
haksızlık etmi~-

tim. O bile beni her zaman üzer. 
- Bana karşı haksızlık mı etmi~tin'! 
- l' .. vet, seni güzel. iyi addetmi~, se-

nınle c.v]eıımiştim. 

* Üç sene 
Kadın, yolda doktora rastladı: 

- Doktor, bil
rn€m hatırlat" mı

sınız, üç sen!:! ev
vel bir kere size 
muayeneye gel
miştim .. 

- Neniz vardı 

beyan? 
- Romatizma.m vardı. Bana rütııbet

tt>n sakınınarnı tavsiye etmi~iniz .. 
- Evet hatırladım. 
- Ştındi bir şey soracaktım; o zaman-

da!lberi romatizma ağrıları hissetmiyo
rum. Artık yıkanabilir miyim? 

* Yalan söyleme 
Erkek traş olacaktı. Yüzünü sııbunla-

dı, usturasını aldı. Yüzüne sürdU: 
- Bu ustura kesmiyor. 
Karısı hnyretle kocasına baktı: 
- Yalan söyleme, usturan çok ıyi ke

ser .. senin sakalın !konserve kutusunun 
kupağından daha sert değil ya. Dün ak
~arr. .. ustura ile onu bile kestim. 

._ Baı,ı bu akfam yemek hanr ol· 
dugu zaman, ı,ıemek p{fti mı? .. df· 
1Jeyım.. yok.$a, ı,ıcımek ha.nr mı? 

- Ayağının kırıldığını ~erinden kımıldanama

dığını duydum; sana: Abdal, sersem, miskin, 
budala demek için· evin e geldim. 

- Işte bu ferıa? 
-Ne oldu! 
- Daha ne olacak, anahtarları tı• 

- Dan akfamki gibi oluna.; ve· 
tnek Jlandı/ dem... nuttum; gece geç zaman ıave dJ

tLCTsem nasıl gireceğVm.? •• 

Sayfa 9 

~~ -. .... ,.. . .. . .....-, - .. 
' . JX- . . • :ı-

- lt" ... ·- ··· ; ••• ~l': ~- } -t.~ •. :: ·-(",. . , .. •· .:,\ .. • , .. ~, ·. ' ' • ~ .--:r· : -: .,~) .\~. \ .. . } .· .. 1 ...... \ . .... ,-- .. ·~~ 
.. ... ....... - ri • •• · ·- ... • •• 

Türk pamukçuluğunun 
bugünkü vazigeti 

....... 
Deuld, gerelı alıcı meınlelr.tlerin ue gerek milli dokuma •anayii
mizin ihtiyacını her veçhilc lıarfllı)'Qcak lıemmiyet ue lıeyliyeltc 
pamai yetiflirmeil ~y. edinmittlr. Pamukçuluğumuzun buıünlıü 
v~y«j ba ıay.y. pele lrua biT samanda alcqacağımuı ıö•teriyor. 

Yazan: Tararnman 
-1-

Resmen derlenmq olan bir eserde JÖ-
1 züme ilişen aşakıdaki malümatı, Tiirk 
pamukçuluğunun bugünkü durumunu 
en güzel bir şekilde toplamlf olmatı iti
aarile okuyucularıınııa nakletmekten 
kendimi alamadım: 

cPamuk, petrol gibi dünya yüıi\nde e
hemmiyeti gün geçtikçe artan bir mah
suldür. Sulh zamanında pamuk, bct§ta gi
yim olmak üzere innnların birçok ihtl· 
yaçlarını karşıladı~ı gibi, ha.rbde de en 
müthiş infilak maddelerinin yapılmasın
da ılkel maddeyi teşkil etmekte ve b'r 
taraftan pamukla meydana gelen yara. 
!ar. öbür tarafta gene pamukla sarılmak-
tadır. Pamuk, gene petrol gibi .istihsali 
mahdud memleketlere n ellere mfinha
str kalmış bir mahsuldür. Memleketimi1. 
bu bakımdan haizi rüchan olan müstah· 
siller arasındadır. 

c Pnmu~un Türkiye iktısadiyatuıda ve 
sanayiinde oynıyacağı rolü çok iyi tak
dir eden ciimhuriyet hilkQmett; gerek 
kurmakta oldu~ yerli dokuma •~nayti
ne lüzumlu ve gerekse muhtelif mahr~ç
lerin ihtiyar gösterdi~ :rekolteyı el~e et· 
rnek için es:ıslı adımalr atlruf bulunmak
tadır. 

Son be-ş yılda pamu~n yurdumw:da 
rna7.har olduğu inki~af üç bakımdım mü
tslca edilf'bilir: 

1 - Pamuk mah.tulü.ntl" arn,t.: A4a~ı
daki rakamlarda yurdumurun pamuk j~ 
tilısalinin gün geçtikçe ehemmıyet!~ ıd~ 
b~tl<erde arttltı bariz bir ,ekilde görül
mektedir: 

Ekilen Alıııaa 
Seneler aaba 1932 ya mahırul 1U2 ya 

bektıtr ul8het1 ııi•betl ton 

1932 158116 100 20209 ]()() 

1933 162140 103 28052 138 
1934 197060 124 34865 172 
1935 209945 133 6m7 ~ 
1936 255636 160 ~1779 2M 
1937 2:-J0581 145 64736 320 

Bu rakamlardan 932 ye nanran elde 
olunan vasati mahsulüın gitgide arttılı 

nn1arı dikkati celbetmektedir: Randıma-
nın bu suretle artması bilhassa yUhü 
vergili ncvilerin ziraat çevresine aoknl· 
masından ve gittikçe daha ruyon~ı b'r 
ziraat s:steminin tatbikinden ilerl ael
mektedir .• 

2 - Pamuk kalite!ini" ıılahı: Bu ba
histe 1yi b 'r fikir edinebilmek içın yerli, 
iane ve gün geçtikçe memleketinu.,de ıi
rnatinirl artmasına çalışılan yüksek ka
liteli nevilerin vasıflannı kısaca gözden 
geçirmek kab eder; 

a) Yerli kapalı koza tipi pamukların 

liflerinin uzunlu~ Seyhan bölgesinde 
16-20; Ege bölgesinde 18-22 millmetre a
rasındadır. Bu pamuklar.la 16 nurnaraya 
kadar iplik yapılabilir. 

b) İane denilen Amerikan Upland tipi 
pamuklarda ise lif vasatı 20-30 millmet
redlr. Zirai ve ııınat randımanı dıl~ktür. 
Tecanüsü bozuktur. 24 nurnaraya kadar 
iplik rmaline elverlşlidir. 

Yurd ıçindeki bütün dokuma fclbri.ı{a

ları tam faaliyetle çalıştıklan vakıt yılda 
24-30 milimetre uzunlu~nda 18293 ton: 
\'e 24 milimetreden aşa~ı uzunlukta 7-ı44 
ton pamuğa ihtiyacı olacaktır. 

Zıraat VekAleti işte bu ihtiyaçları göıö
ntinde tutarak bet aenelik bir programla 
• yabancı memleketlerden pamuk Jthall
ne zaruret kalmadan • bu miktar ve ka-

lltede pamuk yetiftlrmeğ'e çalışmaktaoır1 
Pamuk çiftçiiinin, hükfunetin yaymaya 
9«lıştı~ı yüksek randımanlı nevilere ne 
kadar ra~bet ettiğini aşağıdaki rakamlar 
pek vazılı olarak göstermektedır: 

Seyhan bölgesinde açık koza ekhninm. 
umumi ekim sahasına nisbetle arh§ı şöy ... 
ledir: 

935 de 
936 da 
937 de 

% 25.1 

% 32.7 
% 38.8 

935 senesine nazaran ekim sahasının 

gcnı§lemf' nısbeti ise §Öyledir: 

f,. 

935 
936 
937 

Aç• k · 'er lı Umumi ekim 
lr.ou kon fnJ.,Jıtının rıil!beb 

r,. 100 
,. 160 
• 213 

ro 100 
• lll 
lt 114 

% 100 
~ 123 
• 139 

Pamuk kalitesinin ıslahile n~ kazanç 
elde edildiği de aşa~ıdaki rakamlardtn' 
kolayca anlaşılmaktadır. Yeni çeşidlc:ır 
eskilerine nazaran randıman VP. kalito 
yükseklikleri ve kilo ba§ınn daha fnzla 
bir fiatla satılmaları dolayısile geçen yıl 
tarımmanlarınuza 2-2,5 ~Iyon liralık 

daha fazla bir gelir temin et.miştir, hal
buki hükümetin bu çeşidleri sokmak ve 
tiretmek içln ihtiyar ettiği hakik1 :rnaı

raflar yekQnu son dört yıl zarfmda an-. 
cak 637,527 liraya varmıştır .• 

(Arkası gelecek ya.:ıd 1) 
Terzi Bay Muharrem: 
Araıud a~larıoda cördütünü.ıı o hasta .. 

hta c.Memell pan derler. İleride talsUitnıJ 
)'S&UlDl. 

TarLmman 

······~suih·····a'imasi·············~ 

• ından kırk sene evvel Sörcent Habi~ 
,ıomde Parisli bir kuyumcu, her renkte 

elmas taplamaya başlamış ve şeametile 
meıhur .emin elmasını. satın aldıktaa 

bır müddet sonra da, bütün dünyaya Sin· 
gapur elvarında bir gemi kazasında bo
tuldu~u haberi yayılmış, ve elmasın şea· 
metine bir kere daha inanılmı§tı. Halbu· 
ki, bu adam sağ~ır. Şimdi Londrada bu-. 
lunmaktadır. cSulh elmas~:& i.!mlnı ver
dl~i 12 kırstlık bir taşı 1500 İngiliz lira• 
Rına, İngıltere elmas mütchaSS1sı Knl
Hnse satmıştır. Elması görüyor~unuz. 

A lman.qada -hiz;;;etçi , 
buhranz 

İngilterc-:Ie çalışan Alman tebaası 
kq•hn hizm('tçiler, garsonlar Almanya· 
Y'i dönmektedirler. Bu da Alman hü -
k'Ometi tara:!ındnn Almanyada başgös· 
teı-en hizm€'tçı buhranma karşı alınan 
tedbirlerin ve 4 yıllık planın netice • 
si dir. 

tngilterede 12 bin Alman hizmetçi 
çalışmaktadır. 
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~ otoğra~ tahlilleri EskiŞehremini operatör 
Cemil Topuzlunun 

hatıralari 

İtalyan ordusu 
-------

Baz1 hallerini yumuşaklikia 1 ZekAsi ile güzelligini takviye 
degiştirmesi lazimgelen bir tip eden bir tip 

(Ba,tarafı 8 inci ıayfada) 1 da§ topçu taburu, ) Bunlar ah-
veya çok talim görmüştür. Ana vatanda 1 milis (Siyah gömlek- ) vald göre 
43 milyon, Libyada 704,100. doğu Afnka- ll) tabur. ) 

(Baştarafı 1 inci ıayf4d4) · da 12.000.000 ve on iki adalarda da 118,000 Malfundur ki 12 veya 16 taburlu. ild Merzifonda.n E- ~nkcmıdmı Il. 
Gülhane parkını yaptırdığım sırada, ki cem'an. takriba 56,000.000 nüfusu bu· tu~lu (livalı) eski fırkalar yerine üçer 

Ayasofya meydanmdan parkın kapısı· lunduğuna göre bu 9 milyon umum n~- taburlu üç piya-de alaylı piyade tümeni 
na ve oradan da Köprüye kadar uza· fusa nisbetle yüzde 14 ten fazla yapar. tipini Hk evvelA biz, meşrutiyette kabul 
mak üzere 20 metrelik bir cadde açma- İtalyan ordusunun mürekkeb oldu~u ve tatbik etmi§ti'k. Avrupa devletleri ise 
ğa başladım. O vskitler, Ayasofya mey· sililli 5ınıflan diğer asrt Avrupa ordula- bu te§kilAtı bizden sonra tedricen tatbik 
darundan parkın önüne !nen aıdde rında olduğu gibi olup kralları gene. har- etmişlerdi. 

lfUb, a§k ve istik- Vretm kanıktcri-
balini soruyor: ni soruyor: 
Sevginın ş!.idete GüzeliiRt tani-. 

ve Md'dete pek t.:ı.. ye eden :zela\yl iyi 
bammülü yoktur, .kullanmakta saygı 
bu takdirde sevgi tel.kiııi artabilir. 

dört, beş met-re genişliğinde idi ve yol- bm bütün zahmet ve yüklerini üzerine İtalyan korl ü t-,-'beld ü l-ve heyecsnm yerı- Derli toplu hare-o 
l __ ı - - - - il Id arı, m s CiA e. çer, 

dan tek tramvny hattı geçiyordu. a an ''a. z.aıeri sungusunun ucu ~ e e kili tümenden mürekkeb ve kor kıt'all ııi korku alır. Haya ketlerde tertib w 
Ayasofy.ıı meydanma yakın olan bi· e~cn, pıyadedir. ~ağa a_lı~k ve inzıbatlı olarak ta birer hafif makineli tabura ma· 

nalan istimlak ettim. Fakat daha aşa- b~r ter~iye!e s:ınıb Alpınil~le §<!~kaları lik olacaklardır. 
tm bazı hfıdisel~- tanzim kaıdelerllt 
rlne karşı küskün · alikalanmayı da-

• d 1 t fta bulunan büyük me • bırer tuy ile suslü serl (bısıklelli) Ber- İ 1 rd . b ve pervasız davranmak ta istikbal endi- vet eder. Bütün bunlara iave ecfilecek 
plerini daha zorluklara .evkedıebıUr. ııq'e ı. hayatm uzamMina yardım eJe-

gı a, so ara sa li eriler bu . adenin birer hususf ta yan o usu içtn ugün söylenilen 
zarh~ bir kısmını da caddeye katmak g Y • • pıy şaylerin hülasası şudur: Teşkilatı seri 

+-- k ld k, şub(')erıdir. 

* Vakarh bir tip 
Kilisten Me'h-

med karakterini 
ıoruyor: 

Kendisme ehem-
miyet verilmes·ni 
ister, zorluklara 
kar§ı gözü pek ve 
vakarlı d$\vranır. 

Methedil· 

ınektcn ho~lanır. 

* ltaati seven bir tip 
Mardinden Ah • 

med Fidan, karak
terini soruyor: 

Büyüklerıne kar 
§1 itaatten haz du
yar, itiraz hakla • 
rını az kullanır ve 
bu sayede kendini 

sevdirir ve işleri -
ni gordürür. 

* Dikkatli bir tip 
Ankaradan En • 

ver karakterini so
ruyor: 

Çekingen hallP· 
rile hayatını hadi
sesiz geçirmek i~ 
ter. bedeni işle.-e 

pek alaka gbster· 
mez. Okuma ve an
lama mesele3'Ulde 
dikkatli davranır. 

* Çevik bir tip 
Bursadan Tahir, 

kara terint soru
yor: 

Eline. ayağına 

çabuk ve çevik ol
duğu kadar da ir 
lerinde sakatlık 

yapmıyorsa acelE:'
yi sürntc karıştır

ınaını~ sayılır. Ç:ı

buk işiiyen zek§
sını iaydalı işlere ba~Iamakla da muvaf
fakiyet ihtimallerini çoğaltmlf oL1bili.r. 

* Gözü pek bir tıp 
Düz ce de, M tı.S· 

tafa Kdmil karak. 
terini soruyor: 
Hayatın zorluk. 

ianna mukavemet 
etmek ıster, pek 
gözlü hareke-tıerila 
Be rnhatma pe-k 
düşkünlük göster· 
mez. Menfaatlefi. 
ne karşı mücadele· 
cl ve becerikil olur. 

* Becerikli ve hoş sohbet bir tip 
Ankaradan M. 

O. Ç. karaktcrini 
soruyor: 

Ol un ve ağır 

başlı hareketler le 
kendı ·ni saydınr, 

Konuşması sık· 

maz. bimenbiro 
p:ırlnmaz. başka· 

lan n n kedcrlE'rl 
karsısında lakayd 
kaln1nz. • 

bilia. 

* Şakaca bir tio 
Utll:apamndn 

H ayı-eddin karaJc.. 
ıeriR4 aonıyor: 

Arkadaşlari1e 

nefell ve alayh 
hareketlerde bu. 
lunur. Birc!enbfre 
açılmu. Şahsına 

aid işlerde idareci 
ve mUsamahacı ol· 
mala yeltenir. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

lll 

t . • -- • 
ıaım • • • • • • • 

Adres . . . . . . " . 
DİKKAT 

f'Qtograf tablllliçln bu kuponlardan 
6 adedlnln ,onderllmesl aart.tır. 

··········He·rgun··:··-ışierde········· 
devam ve payidarlık 

(Baş tarafı #2 inci sayfada) 

lAzım geliyordu. ~ başlıyaca o u lt 1 k _. ğ .. ~ d ı·l bir seferberli~e elverişlidlr. TaUm ve . ıktı, der ayanın as en co r~1 a urumu e 
gene Hayri ~endi karş~ ç • İtalyan mantalitcsi. yeni bir eseri neti- torbiyesi, İtalyanın son zamanlardt yap-
hal inşaata nihayet verdirdi. ce harbi. nazariyesi doğurmuştur ki bu- tı~ harblerin toplanan tecrübelennt- gö-

Bereket versin merkez kumandanı nun esaslarını. büyük bir hareket kabi- re idare edilmektedir ki, bu bilhassa or
Cemal beye fBcıhriye nazırı Cem~l p~- Iıyeti ile beraber baskın, şiddetli bir mii- dunun alE'cdevam harbe hazırlığını te
şa) . . . onun 11immetile, bir gece ıçen· saderne kudreti ve müteharrik bir ateş min etmektedir. Habeş harbi ile İtalyaı' 
sinde, evkafa sormaksızın mezarlık du· kuvveti tec:kil eder· ve heyeti umumıye- kıta'larının İspanyada yaptıkları muh•· 

Bö. ı Alemdar ~ • 
vannı yıktırdım. Y ece si de taarruzdan ibarettir. rcbeler İtalyan ordusunun nasıl bir de-
Mustafa paşanın mezan ile diğer me- İtalyan sevk ve idare tallmnames! hE'r recede olduğunu gösterdiler. Ordunur si· 
zarlar sokak ortasında kalmış oldular. ne kadar .h.arbe baskınla başlamayı ta,·- 18hlan moderndir; memleket sanayiinin 
Onlan geriv~ a1dırdım. ""Ozerlerlne ye- siye ediyorsa da bugünkü silillilarm ate§ son yüksek inkişafının müsaadesi nisbi
ni taşlarını koydurdum. . . tesirlerini de do#ru bir surette hesaba tinde, aleddevam, iyileştirilip yenilefdı-

Fakat iş bununla da bıtmı.ş olınu • katarak düşmamn daha bidayette mü- rilınektedir. Generaller, üssübayl"r ,,. 
yordu. Köşe başında meşhur bir adak him bjr mukavemetine rastlanıtca~ını sübaylara gelince bunlar da harblerde ve 
yeri, yani içinde evliya yatan bir türbe dikkate alır. Onun için, İtalyan kavrayı- çok çetin mesai ile dolu barış zamant ça· 
vardı. Onu da yolun ortasından kaldır- şma göre, ilk .mü~emeler bir y.anna sa- lı~malannda tecrübe edilmiş olup ordoa 
mak icab eniyordu. Polis komiserini, vaşı knra~terıni haız olacak ve ounlarda yu Düçenin irade ve talimatına göre ltal
imamı, bekçiyt, muhtan aldım. 'Dürbeyi muvaffakıyet şu esaslara ba~lı kalacakM yan milletinin menafii uğuronda lstimıı· 
yıktırdım. Sıra evliyanın sandukasına tır: _ _ le hazır olduklarında şüphe yoktur. 
gelmişti. İmam, evliya çarpma~ın diye 21. :1urckt ~e suklratle hki~li:e~let: d H. E. Erkild 
t ekbir getirrneğe başlamıştı. Bız bu sı· . J.\ er ezı sı et te~ . . ı e ner şey en 
r ada sandukayı açtık İçinden orada cv•!el topçu ateş tesırının kat't netice 
m edfun bulunduğu iddia edilen evli • noktalannda ~oplanm.ası ve muharebe a-

k 
·kı . · ne çıksa beğe- rabalannın kütle halınde kullanılması. 

yanın emı • en yerıne 3. Tak.ibde bütün kuvvetlerin en son 
n irsiniz? Kocaman kocaman öküz ke-

. . .,· hadlt"rde istimali. Yarım tedbirlerden ve 
mıklen. k d ld rt bilhassa şematik hareketlerden tevakk!. 

Hemen bir zabıt vara ası 0 u . • İtalyan ordusu bu maksadlan lstihs:ıl 
tum ve ertesi sabah evkaf nezaretıne edecek surette taarruzt silahlarla t~chb: 
gönderttim! edilmiş ve bunun için büyük ölçülerde 

( Arkl18\ t-ar) 
................................................. ·-·········· makinelE!§tirildti~i gfbi bilhassa pi)-·ade 

muknvves muharriki silAhlarla. bol bır 

(Gelecek makalede: 
Frans1z ordusu) ...................................................... ---

Bursa da ipek koza rekoltesi 
Bursa (Husus!)- Bu yıl ipek koza re 

koltesi kemmiyet ve .keyfiyet itiba:ıile 
geçen senelere nazaran çok iyidir. Bil" 
hnssa Bursa, Diyarbakır, Edirne hava" 

Ceyhan belediyesi bir yangm 
lis:nin kozalan çok mebzul olmuştur· 
Nallıhandan da çok mikd.arda stok var 

surette. donanmıştır. dır. 
İtalyan eseri netice harbh nazariyE.'si 

c- Bu sekilde bir dava müdafaa et • 
mem. Çünkü ben de ayni tarzda ınai b·r 
ınütaleada buluronut olurum. Bn gi.bi 
imar işleri. şehrin hal ve istikbalhe aiö motörU satm ald1 Stokların kabarık olmasına sebeb o-

k . af iht" 11 ·nı c:ehirlt gö- C h (H ") Ce han belediy"" ayni zamanda üçer veya dörder tRhurlu 
btr takım in 1§ _ ıma. en ~ ey an, ususı - Y .. - iki i ade nla lı ve bir bomhacı taburlu larak Fransızlann mal almadıklan gös-
zile görüp buna gore bır pltm yapmıya si. kasahada vukua gelen yangınlan der- ~ Y. y · · ·· · terilmektedir. Bununla beraber az çok 

una ehirce karar verrneğe mthı:ı • hal önlemek maksadile itfniye teşkila- yenı_ bır iırka tipının vucu~e gelmesmi 
~:k~tır. § İstanbulda ise şehir, belediye tım guvv€:tlcndirmek lüzumunu hisset- ll'Ucıb o~ uştur. O halde b~r m~c;takbel Fransa ya mal sevkedilmiştir. Yalnı.S 
ve bilhassa ,ehirli yoktur; şu halde hele- miş. küçük dört tekerlekli el ile çekilır harbde bır ~talyan piyade tu~enı şu su· koza yetiştiren diğer memleketlerin 

. .k b · 1 · görüc:ı ~ k b· ı· . . al b. t •· retle te§ekkül edecek demektır: kC\zaları dalıP ucuz olduğundan FraJl• diye reisieri de~ı§ü çe u ış erın . . s ve her yeN! e a ı ı ıstım ır mo or ge- . 
tarilarının öe~işmeai de gayet tabu o • tırtmiştir. Bu motör 1000 liraya .satın a- Fırka kumandanlık erkanı ile fırka sızlarca tercih edilmekte olduğu söyl~ 
ıur.ı. lınmış ve yspılan tecrübeler müsbeL ne- kıt'aları, niyor. Maahza bu sene gerek F.ransaJS 

- •.• Yani!• ticeler vernıi.ştir. Motör maznU:ı çalıştı- 3 piyade alayı (3-4 taburlu), Vt" gerek İsviçreye mühiın mikdard• 
c- ••• Yani. bis tehirlilerin şehir hak- ğından saatte bir litre mazot yakm:ık· ı bomhacı tabur, mal sevkedilınesı ihtimali de mevztıU" 

kında bir fikrimiz olmazsa. bizim beie - tscur. ı hafif topçu alayı. bahstır. 
diyeınizin de ayni mevzu üzerinde muay- ===== =====:::::::::::=:::::::::::=:::::::::::=::=::::::::::::::::::::::=:::::::::::=:::=:::::;:::::::==:==:::::::::::=:=::::::::::=::::::::::=::::::::::=::::::::::::::::::::=:::::::::::=:::::::::::=:::::::::::=:::::::::::=:=::::::::::=::::::::::=::::::::::::::::::::=:=:::::::::========== ... 
yen fikirleri bulunınazsa. elbet iş beled:
ye reisierinin fikirlerine kalır ve insan
larm fikir:'!tı de her insana göre, gay~t 
tabit ve be§erl olarak de~işir. Bunun ne· 
sine itiraz edeyimT• 

* Evet. Beyo~lu ve Tak!iın kafi derece· 
de mamure1ur; biraz da Beyazıd ve Şeh
zadebaşını şenlendirmek fik.Ti fena b ir 
fikir de~ildir; ancak. nasıl birincisi bir 
indi :fikirse. ikincisi de indi bir fik1rdir. 
Şehrin ıstikbale aid hayatı hakkın(h be· 
lediyemizde ne gibi fikirler vardır? Ev • 
vell bunu bilmeliyiz. Mesela lstanbulu 
tedricen tahliye edip şehri karşıya nak
lctmek. esas bir fikir olursa o zam~n ti
yatroyu VP. konservatuvarı karşıda yap
mak gayet güzel bir fikir olur. Burada e
sas fikri bilmiyorum ki • ve bunu bilen 
hiç kimse de yoktur! - konkret bir şey 
söyUyebileyi.m. Böyle gayri şahsi ve mu
ayyen bir ölçüye göre söz söylerneğe im
kin bulunmıayınca da tabii olarak :fik.r· 
le: belediye reisierine göre deği§ır. Btm
dan dolavı ne Üstünda~ı muahaze edcbi
lirdik. n~ de L\ltfi Kırdarı muahazeyc j 
.takkımıı vardır. E~er muahaze etmek ı 
muUaka lazımsa, kendi kendimıze hitah ı 
etmeliyiz. Bize aid olan bu şehir hakkm
da bizim hiç bir toplu. müştereK ve U· i 

mumt fikrimiz olmazsa. e~er dün Üstün-I 
dr.ğın projesıne imza koymuş olan mü
tehassıs bugün Lütfi Kırdann fikrinı ll'Ü·I 
nasib bul ursa. bu mütemadi değişme) er- · 
den. devam ve payidarlık noksanınclan 1 
kimi muahaze edebiliriz? 

Muhittin Birgen 

Btr yangın başlangıcı s8nd0r0'd0 
Fmdıklıda Akarsu Çıkmaz sokHğında 

oturan Alinin odasında yaktı~ı sobaöan 
baoa kurumlan tutuşmuş. ate§in büyü -~ 
mesine meydan verilmeden söndürülmü~ 
tür. 

• KASI'n1n 
939 KU B RA iKRAMIYE PLA 1 
32,000 LiRA MÜ KAFA T 
Kuralar: ı Şubat, 1 May1s, 26 Ağustos, 1 Eylul, 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 
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T.lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talibinizi de denemiş olursunuz. 



.... ,, 

Yerli bir film menedildi 
til (BCJ§tarafı. 1 inci .ayfada) 1 sırile geliyor, afitlerde filmin ismini gö-
"- tttittınek terefini taşıyan ilk komedi-~ remeyince, soreyor ve geri dönüyor ... 

• 'Yalnız lstanbul.da değil, Şehir Ti • DiAer taraftan Aynaroz Kadısını ya -
~BUnun turncierde ayağını. bCJ8tı{Jt zan Müsahibzade Celali.tı gerek bn men 
If 1 nıemlekette gönn."11en katmamı.,tır. hnd.isesi, gerekse film hakkında ya7.ılan· 
flt atbudur da Merak cden~er alq> oktı • lar için neler düşün-düğünü mera'k ettik. 
~ lLfkırdır. Film haPine gelince Beyoğlu. - O dn diyor ki: 
• rı en 'ltıÜ§teri&i mebzul iki sinemasın- •- Sizin bu hususta-ki malümatınız, be
~ iki haftayı mütecaviz bir zaman gijs- nimkinden fazladır. Bilmiyorum. hab~rim 
tq 1i~i, Y ~ılanlar mı tesinim gösterdi, yok .. Ben eserlerimden üç tanesmi filme 
~~ tetkık e~n ~ey~t müsaade. v~r • ç~kilm:k üzere Ertu~~ Mubsine ver • 
~ e lıata ettığmı nı.ı anladı, bılmıyo- dım. Pıyesim matbu. Musaadesi alırıır.ı~. 

eieı • Yalnız fılmin dün 1stanouı tarafın- On senedenberi oynanıyor. Ne g1bi se -
~iki ~n:mada birden göırterilmesi beblerle nıenedildi~ni bilmiyorum ki sı-

edılmt§tır.:. ze ~öyliyeyiın. Maamatth. betrlm gözlP-
~l:rn niçln menedildi, bunu anlamak rim çok zayıf görüyor; filmde hos gö • 

lk. rüiJmiyecek bir taraf var:sa bilmem Fs-

Fransa italyaya karş1 
kendini gösteriyor 

( Btlf tarafı 1 inci ıtıyfado.J 

Daladye'nin Tunus, Konı.ika seyahatl 
J our gazetesinin yaı:dığına göre, bat a 

vekll Dalcdye 2 KAnunusanide Foş knı· 
VliZÖrü ile Koraikaya bir tefti§ sey&ba -
tine çıkacaktır. 

Fo§ kruvazörüne Algeri ve Berttn bu· 
vazörleri ve keza bir torpito lilotillblle 
bir deniz tayyaresi fllosu refakat e.fUye
cektir. 

Deniz .kurmay reinle bir ha<Va ve bir 
de kara generali Fransız bqvekillne re
fakat ececek zevat arasında bulunacak • 
tır. Bahriye nazırı Fransız baŞveldllni 
Korsikada karşılıyacaktır. 

Tu~o~dlu ortaoku~unda çalişmalar 

bt ~n için film:i ilan eden sinemalardan kat g-1nlerdenberi Beyo~lunda göster;! • 
~rıtn müdürile göriiıtük. Şunları söy- di. Bir mahzuru olsaydı o zaman ı§aN't 

edilirdb 

Daladyenin Korsikada büyük btr styas! 
nutuk söyliyece~i ve oradan da Tarıuaa 
gidecP~i zannedilJyor. Orta okul labora tııvar1arı.nclan biri 

~ İçi~de eski devre aid bizi bug~n FHmin sahibi İpekçi karde~enn ifa • 
~ mevkie düşürecek kısımlar var • delerıne göre, film Ankaradan istenmiş 
'esı Bundan dolayı menettiler. :Bu y:.iz- ve İhsan İpt-kçi filmi alıp götürmii .. tür. 
~ bir hnylt zarara uğramış bulunuyo- Kendısinden gelen telgrafa göre filmin 
~ · Zira. günlerdenberi reklam y.ıı.pı - memlE>ket dahilinde gösterilmesinde hiç 

Tunustaki Fransız kuvvetleri Turgutludan ya.zılıyor: rilmesi kararlaşmıştır. Derslere ya.kıni' 
Roma 21 (A.A.) - Paristen SteWrl Şehrimiz orta okulu çok iyi raDd:ı - da başlanacakt!.r. Türkce öğretmenieti 

ainns:ına bildiriliyor: man vermektedir. Okul direktörü Hil- Hayri ve Galib temsil kolunu idarele"' 
Gazeteler, Fransanm Tunustakl aalter:l mi Ziya Apak çok çalışmakta ve bu ça· rine almışlardır. 

teski~tın kuvvet ve satvetini metheı - lışmalarile muhite kendisini sevdir - Mektebde bir de tarih kolu, teşek " 
ırekte berdevamdırlar. mekte ve takdir ettirmektedir. kül etmiştir. Bu yıl gene direktörün t&. ~Görüyorsunuz, halk ilfınm te - b:r mahzur yoktur. 

Rasadhanenin verdiği fena haber: 
dalgast bize de geliyor 

Paris Soir, hall hazırda Gabes mmta - Bu yıl orta okul talebe mevcudu dört şebbüsile mektebde izci teşkilatı kl.li'U)o 
kasında ve Tunus Ue Trablusgarb ara - yüze yakmdtr. Direktörün teşebbUsile muştur. 

Soğuk sındaki hudud boyundıa 100,000 kışinin okulda bir talebe kooperatifi teşekkül İzci teşkilatı her gün biraz daha in "' 
iştirakile manevralar yapılmakta old11 - e~miş ve hemen faaliyete başlamıştır. Jdşaf etmektedir. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) az rastlanan fırtına "e soğukla karşıla~-
\> l:>ün ~ehnmızde hava sakin geçmiştir. mıştır. Bu soğuk dalgasınm memleketı
tı~~ılköy r.ıeteoloji istasyonunun ver • mizi rahatsız etmemesine imkAn yoktu:-. 
ltOc in~lfımı:ıta ~~znran. hava Tr;\kya, Eir kaç gün sonra bizim de şiddetlı 8 , • 

)e ae}j ve Ege bölgelerinde kapalı ve yr.T ğuklı>rla karşılaşmamız pek uzak bir ih
._ r Yağışlı .geçmiştir. Karadeniz ve orta tirnal değHdir.:. 

~unu haber vennektedir. Bu manPvra - Kooperatifin kazaneile okulda bir çok Okulda mevcud nizaın, zabıt, rabıt, 
lann gaye~ı. Tunusu İtalyanlann Treb- hııy.ırlı şeyler yapılacaktır. Okul göste- kuvvetli disipli.."l, tekfunül civar kaza " 
lusgarbdan ve Sicilyadan yapmalan muh :r!t kolu, talebeden teşekkül etro~tir. ların da takciirini celbet~tir. Okula 
:temel bir taarru.za karşı hbnayeye matuf Pek yakında İstiklal piyesini temsil e • bu yıl haneten otorayla ~alebe gel P! 

sLc::temi ~tmam etmektedir. decelderoir. mektedir. Yalmz Turgutludan Ala§e • 
1ntransigeant gazetesi, Chobka mınta- Öğretmenler çok iyi çalışmaktadır - bire kadar oto:ayda ayakta giden tal& 

kasındn her tür1ü taarruz teşebbü5'1nft 
8

• lar. Bu yıl orta okul müzik öğretmen· be1er büyük bi; sıkıntı çekmektedirleıı. 
kamete u~ratacak derecede kuvvetli bir liğine tayin edilen Uşak eski müzik Okul direktörü bu vazi.' · nazaıı 
siperler ~ebekesl vücude getirilmiş ol _ öğretmeni Rlfat okulda koro heyeti vü· dikkate almıştır. Devlet derrüryo11an " 
duğunu flAve etmektedir. cude getinniştir. Okulda öğrenicilere sekizinci işletme müdürlüğünün bu hco 

b~ado}~~a ~n keza !kapalı ve yağı~lıöır. TN>nlcr geç geliyor 
lıı er bolgelerde umumiyetle çok bulut- ,Şiddetli kar fırtınaları yüzünden Av • 
tadur. Rüı!!lrlar, Trakya ve Kocaeli, or- rupa katarlan taahhürle gelmekt~dir. 
dı~ .4.nadolu bölgelerinde şark. cenub , t- L-ün sürat katan saat ll de, konvansıyo • 
tc. e: Y " rde 'mnl istikametinde e; - nel 13 de Sirkeciye gelebilmişlerdir . 
• :~: Doğu ve orta Anadoluda hafif, d!- . Fır~a hafifledi 

Franl'ız gazetelerine göre 

Paris 20 (A.A.) - İtalyan matbuatı 
hakkında, Petit Parbrien ddyor ki: 

bolgelL>rde ise orta kuvvettedir. Karadcnızde Şiddetle :hüküm I'Ürmekte 
latanbulda dün hava ka alı . " olm fırtına hafiflemiştir. Fıırtına yüzün-

Fransa ile İtalya arasında ne bir Tu • 
nus. ne de bir Korsika. Nia ve Savua me
selesi vardır. Bu gibi meseleler ortaya a· 
tılma.kla çıkmaz. Her halde İtalya psiko
lojik bir hataya düşmüştür. 

•nr ~imal . t'k t' d p ~cçmı~, r~z- den yollarına devam edemiyerek s:ivük-
tıı ıs ı ame ın en sanıyede 2 ıle dere önünd b kl k · 

~,~re. n:a~ nda esmiştir. Saat 14 de ha- dün Karade:ize\:::ette ~~:"ı vd~purl:ır 
t 8.ıvık1 7' ı 1 süb t ... ,,_ d e~ .. '"'9 er ır. Ta -
~e 

2 
w " • • une en yuıcsP.._a. e- rife mucibince evveJk' .. B rtın t 

9,0 E'n düsük 4,9 santigraddır ~ ı gun a Vi'! rrı • 
.4.vru nd · .. • roz!lan gelmeleri icab eden Anafarta ve 

Çcmberlaynin Roma seyahati ·lnkbn
da Petit Journal vöyle yazıyor: 

:1deut:O;u~;~~\~~ı:;a t::~:!;an:n ~ayyar vapurlan da birer gün Tötarla dün 
:~lt için rasadhane müdürü Ba F :. - oğled:n sonra gelmi§lerdir. Salı ~nü Ka
,llltac . '*"' v a ıne radenızden gelmesi icab eden Günevsu va. 
tııı aat ettık. ustad da ba\•aların nzizlı· puru da bugu-n g ı cekt' Fır · -

Çemberlayn, bugün her zamandall zi -
yade bir dörtler paldına taraftar gözü • 
küyor. Bu. dört büyük Avrupa hükillne 
ti reisieri arasında ~bs! temaslan art • 
tırmak imkanını verecektir. 

e u~ra . 
1 

• e e ır. tına yu _ 
kl"ı mış. grıp o muştu. Evınden dı • ninden bozulan va u ef . . . 
"· ~kamıvan rasadhane müdü .. A . . . P r s erlen ıntızama 
"'~tıırı ru vru- gırmı§tır. 
~n ~en.edir görm.emiş ~lduğu bu ~o-

Epoque gaı:etesi, §imdiki İngiltz n 
Fransız siyasetini tenkit ederek diyor ki: 

"'-liıı ll .. hızı de tehdıd ed p etmıyeceği 
, e soyle cevab verdi: 
~et. Avrupa son yıllarda eşıne pt> k 

150 milyon markhk 
kredi müzakereleri 

"ı (Baştanıb 1 İnci sayfada) 
~ ı.ene-mencioğlunun riyasetindekj he· 
~ :uu aksam semplon ekspresile Berli
.,_\utı ire~e:. etmiftir. Ziraat Bankast u • 
~. ınudur muavini Cezmi, Maliye Vc
a..1;1 :n.~kid işleri uınum müdürü CeHH 
~'lic· Türkofisi başkan mua,>jni Celal, 
~ ~ 1Y" Vekilieti memurlarından Ct.>vdet 
''l"ı adiden miiteşekkil beyetimiz Sirkeci 
~, nda, Alman sefareti erkanı, ikıısa:ti 
~ fı:ıa]f müe-sseseler ve bankalar mü':iü:-
~~~ Ve kalnbalık bir halk kütlesi tarafın-
li llğurlıınmışlardır. 

~ heYet reisi Nurnan Rifat MenemPnciQg 
~lt areketinden evvel kenılisile görü§"n 
~uhanirimize şunları söylemişttr: 
~· Alm:ınyanm memle.ketimıze açtı/!: 
~~~ tnüzakerelerinde bulunmak üzere 
' er. hareket ediyoruz. Kredi ı:ırılaş -
'-ler lll ı zakerelerinin iyi ve hayırlı neti
tı~ "ereceği ni flmid ediyorum. SPyaha-

n ne kadar süreceği belli deirldtr .• 

.\tı Gümrüklerde fihrist 
~~~·kara 21 (A.A.) - Gümrük rıua -
~feın: ınütealllk hükümler gümriik ve 
tt~ad anunları ve hususi kanunla ile pek 
tı;h1, e dağılmış olduğundan Gıimr:ük ve 
'ttrlar VekAletince bunlan tatbilı: e • 
~ ~oı:l'rnurlarla .~lakalıların tetkik!eri
"-~ U Ylaştırmak uzerc her birinin nıev
' e taallük ettiği kanunun .isim ve 
~ :ufll:Jnı gösterir bir fihrist nazıdana-

F lllrüklere gönderilmiştir. 

-\ıık oto sergisi açılıyor 
~ctür~~a h 21 (A.A.) - Matbuat unıum 
~~~" tru tarafından Sergievinde ha • 
ı... '4Qlan Tü ~-· 
·q~ltk ~ rıı.ıye tarih, güzellik ve iş 
l'ıı(i~d k~tı :»adlı Ikinci foto sergisi. önü-

e ı Cumartesi günü açılacaktır. 

Bir '·apor hattı 
Xiel 21 (A.A.) - fngili'Z bandırab 

cJeanne:. vapuru Öresund'un ş1mal 
mcthalinde batrnıstır . . 

Macaristan1n yeni 
talebleri 

'E~er yann veya önümüzdeki ilkbahar
da Almanya imparatorlu~nu daba 40 v .. 
ya 50 milyon insanla büyüJtecek ve fllr'k
ta ikendisıne mukavemet ede<-ek 'kuvvet
lt!ri ortadan kaldıracak olursa bızım •ır
tırnızdan !talyaya kar§l yaptı~ı borcun 
ödenmesini bizden isterse ne suretle ten
disine chayır:. cevabını verebilinz? 

(Baş tarafı !1 inci ıayfrıda' T1musta tevkifler 
Av partisi 

Peşte 21 (Husuc:) _ Naib Horti hJcru-n Roma 21 (A.A) - Tunustan bildirili • 

K 
n yor: 

ont Ciano §erefine bir av partisi tertıb 
etmi~tir. Bu av partisine, Macar harici- «İ§ten sonra. ismindeki İtalvan teşek· 
ye nazırmdan başka Almanya, !talya ve külünün reisi Ubaldo Rey, 8 İlkkAnun • 
Lehistan sef rleri de iştirak etmışle.rdır. da evvelce menedilmi§ olan bir ntimayifi 

Tezahürat tertib ve halkı -clrklar aleyhinde kinr.. 

Budnpeşte 21 - (Stefani ajansı ndan): teşvik etmek töhmetile Tunus mahkenıe
Kont Cıano, dün saat 18 de İtalyan sc- since üç ay hapse ve 500 frank pal'll ce -

f~rethanesine gitmi§tir. Budapeştede mu- za,.ına mahkıim edilmistir. 
kım İtalyanlar, derin rabıtalarını kentjj. Mahkemenin bu kararını tamamUf' hak 
sine nrzctmek için Kontu .orada :Oekliyor- mz hulan Tunustaki İtalyan ko1onısi bu 
]ardı. hükmü infialle kar~lamı~tır. 

Sefarl'thıınenin salonlarında Komun Fransanın diğ~r müstemlekelerlncle 
şerefine tezahürat yapılmakta oldıığu sı- tedbirler 
ırada, Ellerinde Mus!!olininin, la§ist ltal - Tckyo 21 (A.A.) - Hanoiden bildirll;:= ve Kont Cianonun medbini m•ıtn • diğir.e göre, Annarndaki Fransız maka • 
• 

1 
ın yazılar yazılı levhalar tA~ıyan nı3tı Hanofden '800 kilometre cennb:3a 

~r.er!anlı1~rın dahil bulundu~ Macnr • 1 C'amrnn körfezinde tahkimat yaparık 0 • 

.. • .. n mure'kkeb bir kütle sefarethane rada Kuvvetli bir üssü bahrl vücude- ge 
onunde toplanmı~lardır. tirm~e karar venni~1erdir. -

Yugoslavyanın nüfusu Havas ajaıwnın tebliği 
Belgrad 21 (A.A.) _ Bir istatistiğe Paris 21 (A.A.) - Havaa ajansının tas-

ınazaran Yugoslavyaınn nüfusu rih etti~ine göre, bazı gazete haberJerj _ 
15 630. 129 za baliğ olmuştur. 193 7 nin aksine olarak, başvekil Dalariyenin 
ne~ bidayetmde memleketin nü! se- Korsika :tt'! Tunusa yapaca~ı seyahatin 
15.400.' 77 idi. osu daha ne yapacakt gün, M de tefemiab 

kat'iyetle tesbit edilmit de~ldir. 

Sovyet - Japon ihtilafı Başve1dl bu RJahate parlAmenıomm 
Tokyo 21 (A.A.) - Domei ıajansının 1939 bütçHini kabulden aonra bu içti • 

verdi~i })malfunata göre, Litvmof ilt> Ja- ma devresine 'llftıayet ~ maı.a _ 
panyanın Moskova büyük elçisi Togo a- kib çıkacaktır. 
r~sında dün yapılan ıgörüşmt de ntüsbet Ba§Vekil Daladyeııiıı Ttmu88 :ımwa • 
bır neticeye varmaınışt.ır. watmda yapılacak ıeremoniye Ftanmz 

Halk sandıklan donanmuına menmb bazı gemııert" tt-
tiraki muhtemel w de bu babiste nrfieıı 

:A.nkara 21 (Husus!) - Halk Bankas.ı haberler mevsiıuizdtr. 
yenı yılda, ba§ta İzmir ol:mak üzere, ba· Başvekll Daladyeniil ctemıtte CelaJlt'-
zı yerlerde Halk Sandıkları açacakttr. den geçmesi pek muhtemeldir 

avrıca keman ve mandolin dersleri ve- susta alakac:ı beklenmektedir. 

is9anyada esr~rengiz 1 Avrupada soğuktan 
ölenlerin say1s1 arliyor diplomatik bir hadise 

(IJa~rafı 1 inci sayfada) 
nüyordu. Fransız • İspanya hududun -
daki Franko muhafızları, Viskonsolo • 
sun diplomatik evrak çantasını araştır· 
mak istern~lerdir. Konsolos da buna 
miisaade etmiştir. 

Çanta araştırıldığı esnada içinden, 
Viskonsolosun da haberi olmadığı bir 
paket çıkmıştır. Paket, Franko muha • 
fı1lan tarafından rnüsadere edilmiştir. 

Bir rivaye-te göre- paket, yeni bir u -
rn1ımt taarnızun planlanru ihtiva edi • 
yordu. Diğer bir rivayete göre de, pa • 
kctte Franko erkanı harbiyesine aid 
a!keri haritalar bulunuyordu. 

Bu mesele ile alakadar olarak, Bur • 
gosta ve Sansebastivende bir çok Fran· 
kirt sübayl:-ırın tevkif edildiği haber 
verilmektedir. 

İngiliz Viskonsolosunun mese1ede 
hiç bir alakası olmadığı anlaşılmıştır. 

Casuslara karşt harb 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

kuvvetlerini seferber ederek A vn1pa ,.~ 
Amerikada faaliyette bulunan casus §C • 

b~kelerini yakalamıya, meydana çıknr
mıya karar ''ermişlerdir. Üç devlet ıııü§
tcrekcn bir siyah kitab neşredeceklerdir. 
Bu kit..,bda ismi geçecek olan ca~usıar, 

daima ııPzaret altında bulundurulacaklrr. 

85 yaşmda bir ihtiyar Uç oğlu 
i'e bi~likte yandı 

( Ba~ tarafı. 1 inci sayfada) 
Fransa ile İngiltere arasındaki babıf 

münakalfıt, kısmen felce u~amıstır. 
Rüzgarın Saint Nazaire sahiline atmlJ 

olduğu üç romorkör batmıştır . 
Londra 21 (A.A.) - Armcntieres b~ 

lanndan birinde soğuktan 10,000 bira ~ 
şesi patlallhştır. 

Fransanın muhtelif yerlerinde o;oğui • 
tan 11J kişi ölrnü§tür. Parisliler 1879 dan,. 
bel"i bu kadar fena bir hava gönnenikl• 
rini beyan etmektedirler. 

Maginot .hattından Parise dönmelde o
lan ac;kerler, nakliyat inkitaa uğradıJı 

için yarı yolda kalmışlardır. 
Cenovatia termometre sıfırın altında D 

dPreceye inmi§tir. Akdenizde hüküm 6 
ren fırtına yüzünden irsalat tehir edil • 
miştir. Sabah saat 7 denberi Londracia 
kar yağmaktadır. Şehir ve civarı kalın 
bir kar tabaknsilc örtülmüştilr. 

Buzlnr seyrüseferi ağırlaştırınakta 

ve fazla olarak ta kazalara sebebıyet Vfa\o 
me'ktedir. 

Meteorolojik raporlara göre Alman,... 
da soğuk devresi sona ermek üzeredir. 

Münih rasadhancsi cenubdan sıca'lt ra. 
garlın- gelmekte olduğunu haber vel'1lliJ
tir. 

Paris 21 (A.A.) - Somme nehri don • 
muştur. Şimal departmanındaki knnal • 
I n la Nan ey llmaru da tamamile donmUf
tur. 

Moselle, Saone nehirleri de bir Çflk • 
nPdenberi ilk defa olarak donmnpm 
Seine nehrir.in ancak bir kısmı iiıerla • 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) de münaka,at yapılabilmektedir. 
H~dise şöyle olmuştur: 250 bin nmele işsiz kaldı 
Köyden 85 yaşında Etem Özkan gerC' .. Londra 21 (A.A.) - Gazetelerin bU cı 

leyın ~bdest almak üzere dışarı çıkmts ve dirdiğine göre tngiıterede hüküm snrea 
e1•ndPki )•anmış çırayı evin avlusunda u· S!.'ğuklar yüzünden yapı işlerinde k"Ulla • 
nutmuc:tur. Çıra bir müddet yanrtıktan Tıtlan 250,000 arnele işsiz kalmıştır. Dea. 
sonra kondu~u tahtaları tutuşturmuş v~ dolavısile bazı büyük inşaat şirketleri if
ev ateş aJmı~ır. Bir anda dört tar::ıf• sa· lerıni tatil etmişlerdir. So~uktan 1!5 ~ 
ran alevler arasında evle birlikte at~~i daha donmu§tur. 
söndünn~k için geri dönen Etem, 12 y;:. Lehistanda 
şındaki oğlu Mehmed, 8 yaşındaki oğln Varşova 21 (A.A.) - Memleketin he 
Mustafa, 3 yaşındaki küçük oğlu Halil t&rafında soğukları takib eden mildhi'J 
İbrahim de yanmışlardır. knr fırtınaları münakalatı felcc uğrat • 

Etemin karuıı Ayşe ile kızı Haticf' c:m- mıstır. 
lannı güçlükle kurtarmışlardır. Trenler, büyük taabhürlerle scf~rle • 

Gemlikte sun'i ipek fabria r!ni yapmaktadırlar. 
kasmda inşaat lpsalada ziraat işleri 

.. fpsala (Hususi) - Bu yıl havalarm 
Gemlik (Hususi) - Sumerbank sun'i ıhk ve günec:lı' gı'bnes· · tenil 

i k fabrika .. ı ve ıs eD 
pe . ~ının yapılmakta bulu~an mevsimde yr::ğmurlann bol bol yağmao-
kan~n bma!ı tamamlanmıştır. Fabrıka sı dolayısile çiftçi ekim işlerini vakt!Jlr 
bu bınada yıl başından itibaren me- d,.. bitı'rrrıic: ''e d'. ı . - . ···~ ıger sene ere nazaran 
mur ve amelelenne yemek salonlan a- da~a fazla tohum toprağa ekcbilmif 
çacak ve muayyen zamanlarda konfe - bulunduğundrın çok meınn d B 
ranslar tertib edecek ve sinema göste - itibarla çift,.ilerimi ha un ur. u 
Tecektir ~ z rman zamam • 

nı büyük ümidlerle beklemektedir. 



SON POSTA 

''Son Posta, nın Hikayesi 

( 
11111111111 IIP.. Yazan : inci 

Adnau, ruyordu. Bu doldurulmamış bir bl"şluk 

Bu seferki seyahatinden tekrar evme tatmin edilemcmiş bir arzu olarak daL-na 
döndüğün zaman kapının önünde seııı kalacaktı. 

Bu şiddetli sevginin içimde kopardtğ: !ır· 
tıııa bem çılgına döndürdü. Onu görmc
ğc git tim Adnan! 

gülC'r yüzle karşıtıyan sevgili karını ar- Bir akşam sen hiç haberin olmadan bu 
tık bulamıyacaksm. Şüphe ve yeıs başını yarayı deştin. Bay Orbanın kansı tara
döndür('cek ve belki hissiyatın ~eni hak- fıP.Jan feci ve gülünç bir surette slnatıl
sız kararlara scvkedecek. Dinle Af\nan! d:ğını gülerek hikaye ediyordun. BPn 
Benin1 yüksek kalbli hayat ark;ui .. şım, yumuşak sedirde canım gibi sevdiğim 

ben şimdi sana ihanet etmiş bul•ır.uyo- kiiçük Gökselimle oynuyordum. He~uz 

rum. Hiddet iradcni sarsmasın. bıı rnek- 2 yaşındaki yavrunun bile bu sözleri du· 
tubu p rça parça yırtıp ayaklarının altın yar duymaz kalb"min bütün varlığını 

c!a ezıne. Beni dinle Adnan! Gunahları· sarsan ıhtizezlarını belki duymuştcr. 
mı örtmeğ( ve kendimi müdafaaya klll· Orhaııı kımsı aldatmıştı. Demek bu 
k:ıc::ıÇ:ımı zannetme. Kendı kendıni mah- süs kadını bu mağrur erkeğin gururu ile 
kum etmiş b r insanın ne müdafa~sı oh- oynamıştı öyle mi? Titriyen ellen:ni ve 
til i· ki? .. . Sadece olanları hikaye edcce- sabitlcş<'n bnkışlarımı sana göstermekten 
ğ•JTl, "en ona göre hükmünü ver. cekinerek kendimi toplamağa çalı~tlm. 

Ben ~enlnle evlenmeden önce evi: b ir Br>ska şeylerle meşgul olmağa başhıciım. 
atiarnı (Orhanı) sevmiştim. Bu ecnç a- l5-20 gii>"J sonra artık bu vak'ayı tama

dam cı-k iyi görüştüğümüz bir ailen.n re- milc unutmU!; görünüyordum. Hayatınıız 
isı~ d . K:ırısı iri vücudlü, alımlı bir k<ı- gere c.c;k ısi gibi o masum neş'e saatll"rile 
dandL. i~akat onların görünüşlerinrle bile doluyordu. Sen. ben ve çocuğum biribi
uymı ·aJı, kaynaşmıyan birçok şey göze rimize •b:ığlı biribirimizin olmaktan 
çarpıyordu. mes'udcuk. Beni sana bağlıyan hislerın 

~· nelerce bu adamı sade içimde sev- ,-;'lt olup olmadığında tereddüd E>rliy~ r· 
dim. O beni seviyor muydu? Bilnııyor- dum. Fakat b :r karı kocayı aşktan bac:ka 
dum. Fakat hissediyordum ki son ıaman· hangi his bu kadar biribirine yakl::ışt:ı·a
lard::ı benden mümkün olduğu kada,· u- bilirdi. Fakat ynnılmışım Adnan. Diin 
zaklaşınnğa başlıyordu. Bana bakınağa gece bunu bütün acılığiyle anladıtr . R·r 
b 1le korkuyordu. Çünkü mağrur ve dü ctin evvel beni ziyarete gelen dolrtNlJ 
r.ist bir erkekti. Karısının b'r siis yı~ı-ı karısı Orhandan bahsettiler. O bu \ırk iıı 
n.ndan fb2ret varlığı onun ruhunu dol- ihanettım sonra buraya dönmüstii. n k
di.lrmasa da bu genç kadının gurı•rum.ı tor ı:;in ' rleri harab olan bu adamın cpoy. 
çiğnemek, onu aldatmanın ne tami:- ka· cc si!ır hasta olduğunu sövlüvordu. fcim. 
bil olmaz bir yıkılış. ne seri bir aile ci· dı> toplanan ıztırabı boğmağa cah;ar'ik 
rıayeti olaca~ını fazlasile idrak etmış bu- lfıkayd sordum: 
lunuyordu. - Yalnız mı, bakan kimsesi yok mu? 

Işte Admın seninle evlenen oir bal-to.r - Kimsesi yok . ..esasen o kimseyı is+ '· 
kadar taze. neş'eli genç kız kalb"nın de· mi~or. Yalnıı eski bir emektar olduğu•ıu 

rinlikler;nde bu acı hatıranın izlerinı ta- tc;hmin (•ttığim yaşlı bir kadın ona ba
ş.yordu. Sen gençtin, güzeldin, zengındin kıyor. 

ve beni fazJnsile scviyordun. Bir !nc: ,:ın İçimden bir ses: 

hayattan başka ne bekliyebil rdi? fııs:ın· - Ne duruyorsun d 1yordu. Ölrnek ü-
ların mes'ud olmak için bazan birını ka- Zf"te olan bu zavallı adama son oiı· zivn
fi gördüklerini zannettiğim bunlar beni ret yapmalısın. Kimsesiz. yalnı7., has}" 
de elbet mes'ud edeceklerdi. Seni ciaıma bir adamın eski bir aile dostuna '>imdi ne 
yaıumda bulmak. sesini duymak beni büyük :htiyacı vardır. Bu bir insani vol
sonsuz bir saadete boğuyordu. Fak~>t hu zifedir. 

saadet miydi bilmem? Ben buna saadet Ben l:end; kendimi aldatıyordum Brıı 
d 'yordum. Kalbirnde şüphE>siz senın ete sadece ıçimde tahlile muktedir olmacı
genış bir yerin vardı. Fakat onun msh- ğım mukavemet edilmez bir hissın beni 
rem bir köşesi henüz el sürülmemiş du- ona doğru sürüklediğini duyuy~rtb:n. 

Son Postanın edebi romanı: 3 

Evvelki gUnkU ve dünkü 
kısmm hülasası 

Romanın kahrnmanı kalabalık bir ailenin 
çoruiudur. Gür\ıltUden hiç hoşlanmaz. İtal
Y>Jdan geleli henüz blr sene olmuştur. Adıı
da ot.urmaktadır. Köşk kalab:ıhktı.r ve sa
bahın aydınlığından gece yarıJarına kadar 
gUruıtn, patırtı Pkslk olmuyor. 

Bir ljabah Aşıklar yolunda bir genç kızın: 
a:Anııe, koş, baba•n fenalnştı!:t diye ba~ırdı
ğını duyuyor, y~rlndcn fırlıyor. Bu sırada 
tse aşağı çamlıkLıın genç bir erkek lle güzel 
bir kadın çıka::ak .sesJn geldiği tarara doğru 
kcşuyorınr. 

Yolun bir kennrında bot"Ulacııkmı' gibi 
dı:rln derln nefes nlnn, 45 yaşlarında bir a
dam sırtını sedc'e daynmış yatıyor. Hepsi 
de adamın ba,ına toplanıyorlar. Kolonya 
koklntıyoriAr. Adnm sar'alıdır. Kadın so~uk
ka:ılıdır. Mı!amm~r Ismindeki gence: cİkl 
yıl evvel bir oto:r.obU kazasında b~ını çarp
mıstı ı • d Iy !'Ir, 
Kadın bu alli adama karşı çok ltlkayd • 

dır. Kl"dlslnl s•rtıayıp götürüyorlar ve ro -
manın karramnrıı dd Naclye Ismindeki bu 
güzel kadınla tnrıı~ırıış oluyor. 

Kahramanmuz eve döndüğü zaman yor -
gun tılr halded!r. Bu Şadan halasının bile 
nazarı dlkkaUııf ceıbedfyor. Soruyor, o da 
vak'nyı anlatıyor. Şadan halası herkesle 
çabuk tanışan, kendJ~Inl çabuk sevdiren bir 
kadındır. Alil a laır.ın Namık bey lsmlnde 
b!rl olduf,unu soylüyor. Yemeğe oturduklan 
zanınn lc.ıe ktıhr ınnnımızı düşündüren iki 
mP ele b::ı.şe-JstC'rlyor: Bunlardan biri Nacl -
ye hamının o bcynz p:ıntalonlu gençte tek -
lifsiz hall .. 

(Roman devam ediyor) 
~ 

F.lkat öyle sanıyorum ki bu fazla 
alakaında, o güzel yuzunu el!erilc 
kapıyıırak \'e sarı bukleli saçları allında 
hıçkırarak uzakl~şan genç iuzın da b!r 

Yazan: H al id F ahri Ozan~o)' 
hissesi var. Hani sahiden öyle ise, yarın 
kendi lıissıme kendim şaşacağım. Bcr. ki 
bugüne, yirmi altı yaşıma kadar ci rldi 
hıçbir gönül ba~ı duymuş değihm' Yok
sa değiştim mi? 

III 

Bana sors1lar: Sen ki ressamsın. ftnl
yada senclerce atölyelerde çalışmış. s·m
rn dağlara çıkmış. kıyılara inmıs. üstaa
larının reıık verdiği fırçanla tabiatir. gü
ze~liklcrinı tuvalinde canlandırmağa ça· 
lışmışsın, öyle iken tabiatin ıçınôe ya. 
ş:yan en giizcl mahllıka, kadına karsı. 

nao:;ıl olur da kuvvetli bir inc:zap lıissel· 
nıt>zsin? Sen ki san'atkarsın, haydi ciiye
lıın ki o uzun saçlı ve dağınık siyah kra
vatlı ressamlarla benzerliğin yok. fakat 
nasıl olur da onların her şeyden PVV( 1 
göntil ürper:şlcrinde ilham arıyan zat':l 
~cnde eks:k? Ve niçin ş'mdiye kader 
maddi zevkler dışında, binbir güze! çelı

r~ye ve narin hayale rastlamısken. bu
giin böyle, ilk defa olarak, Aşıklar Yolun
da fenrılık geçiren zavallı bır baban:n, 
sarı :,ukleli saçları altında yüzünü elleri
le kapavıp hıçkıran ve hıçkıra hıçku a u
zaklnı;an k!zına karşı masallardak; gibi 
bir özlt:>yiş ve kim bilir belki de bir sev
ca bı:ı.,langıcı, evet sevdaya benzer bu 
alfıka duyuyorsun? Evet, şüphesiz ki sev
da ilk anlarında böyle tatlı bir ruh ürp~
ı·;.şidir ve ancak sonradan alev kesilen 

bir bek~eyiş, için için bir eehirleniştir. 
Korkuyoum. hülyaya ve uzlete düşkiın
lüğüm bana da nihayet bu oyunu oyna
masın diye ... 

Dün niçin öyle idim? Bugün. hüznü 

Onu kurtarmak istiyordum. istiyordum 
ki bu adam yaşasın. Onun hayatta ulması 
bPniın yaşayışımda hiçbir şeyi değiştır· 

m ezdi. Nasıl ki şimdiye kadar değiştire
n emişti. Sadece onun da nefes aldığını. 
cnun da bu topraklar üstünde hiır:;ettiği· 
ni, giildüğünü. ağladığını duym&nın be
n:m için ne büyük bir saadet olduğunu 
şimdi ı:.nlıycrdum. 

İhtiyar bır kadın beni hastanın od<!sı
na aldı. Beyaz örtüler arasında kumr:ıl 

ba.:iını gördüğüm bu insan ıztırab izlPriie 
ç!zgilcnmiş çehresile bana daha ~Ü7el gö
ründü. Adnan belki sen ondan gü1.rldin. 
Fakat seviltn b ir çchrenin güzellıği ham
başka, büsbütün başkadır. 
Yatağın yanına geldim. Ayak se:ıler · ni 

duyar duymaz gözlerini açtı. Herhalde 
riıya gördüğünü sanmıştı. Gözlerını dur· 
madan kırpıyor. tekrar tekrar ban~ ba
kıyordu. 

- Orhan bey beni tanımadınız mı~ 
Sarı çehı·esi hafif bir kan dalgaı-ile kı

zardı: 

- Emel! 

Ateş gibi avuçları içinde ellerinin yan
dığını duydum. O bana ilk defa ıstrı:ır.Je 

hitab ediyordu. İradesini kaybetmı~. yal
nız h islerinın sevkile bunları yapıyordu. 
Aı·.ımızda hiçbir sexgi kelimesi gec;mc':!i
ği halde ·~te şimdi tamamile nnnyor ve 
görüyordum k i bu adam beni sevmişt! ve 
seviyordu. Be1ki ölümle karşı karsıya o
lan bu vürurldeki ruh içimdeki sırrı daha 
{&zla giılivememişti. Sana ağlıvaralr it;
ı af ede\·ım k; Adnan, orada seni, dünya
yı. her şeyi unuttum. Ölüme doğru yürü
yen bu erkek • teessüfle söylüyorum ki • 
~C'n ·n ve sevg•nin bana vcremed ·ğ ha
k ki saadcti hayatının son sözle.ri ilc bah. 
~~·tmiş üldu. Saadeti ve ıztırabı b ı· arada 
onun başı ucunda tanıdım. Bu \'al'lık sb· 
ntıyorciıı. Avuçlarımda kımıldan· rı eli 
hara:-t>tin: yıwaş yavaş kaybcd'yordu. 

lhtiyar dadı yanı başımda sE>ssıl iiy lc 
kalmı~tı. 

- Doktor dedim doktor çağırmrılıyız, 
gal ıba bir kriz geçirecek. 

' Orhtın titriyen dudaklarile bır ş~yler 

nisbetinde çok basit bir hayat te~adüfıJe 
niçin böylE>y m? Bilmem. ruhumu deşn 
deşe bunu belki bir derece anlı~·cıbılecek 
m\yim? Fak&t bunun için hayatımı ve 

nılem urasındaki ilk terbiycmdeıı b~.,iı

yarak ı:afl1a safha bugüne eren rı:h ô~

ğişıkliklerimi tahl11 etmeliy:m! Eğe~ t.ıh
lil t!debilirı:em ... 

Ben, baba tarafıından, Bedestenli meş
hur Şahin Beyin torunuyum. P~.l< kU -
çüklüğümde ölen büyük babamı huval
meyal hatırlıyorum ve gözleriıniıı ö~ıün
de onun yağız çehreli, kalın kaşlı ve u
zun bıyıkları altında parıl parıi yanan 
tam ve ııağlam dişli etlice ağzı bazaıı c~n
lanır ~ıbi oluyor. Bir de pehlivan yapılı 
cüssesi... Gözleri ne renkti? .. Yeşii ııı? .. 
Sıyah mı? .. Belki ikisinin karısı~ı olan 
sihirli hir rf"nk ... Herhalde çok ydkışık~ı 

adamdı. Zaten onun sık sık kıyınr.ıtl ~al· 
hr :<;atm ağa çağınldığı Abdü laziz.n so
rı-ı yında en körpe saraylılar .ırasınc!a 

Ş alcı Güzeli diye çağırıldığını. büyü k 
babamdan çok sonralara kadar yaşayan 
Sl ksenlik büyük anamdan da ışitrnıştım. 
Rabarn Sadullah Bey işte o aslan yapılı 
ad&mın oğludur ve Çarşı İçinde. Bedes
tene yakın en zengin mücevhercı mPğa
z<>larından birinin sahibidir. Babası bir 
Rl?'desten dolabından bir servet birıktir -
mişti. B:ıbam da babasının o~lu olau[;u
nu daha onun sağlığında başladığı vP git
tikçe ıler.ye götürdüğü bu Bedesten mti
ccvherciliğ 'nde gösterdi. Bunun ıçin ana
mm talihi vnrmış derim. 

Anaın .. ah anam .. eski bir kazaskı>r kı
zı o 1 • • Vaktile gün görmüş, safa sürmüş 
bir atlC'den ... Fakat babamla evlenrlik -
leri tarihde, yani bundan otuz iki ctu~ 
uç sene evvel, kazasker efendi mazul ve 
borç ıç'nce imiş. Çünkü o aralık İstan
bulun büyük yangınlarından birinde Zev 
rekteki konağı da yanmış. Ailesmi Fatih
de dört odalı küçük bir kira evine sı -
kıştırmış. İşte bu sefalet içinde babam 
annemi adEt~ çeyizsiz gibi almı~. Hen 
bunları Şadan halarndan ö~rendim ve 
babamın bir gün o Fatihdeki evin önün
den gççerken annemi bir lAhza kafc:>~i 

Birincikanun 2Z 

Nafıa Vekaleti Istanbul Elektrik 
Işleri Umum Müdürlüğünden 

Eksiitme lıanı 
1 - Muhammen bedeli 1925 lira tutan muhteHf çeşitte 750.000 aded makbuz 

hpalı zarf usulile satın alınacaktır. 
2 - 1: k:>iltme 29/12/938 Perşembe gü~ü sa:ıt j6 da İdarenin Tünelbaşında M et· 

ro han binasının 6 cı katında tcıplı:ınacak arttırma eksiitme komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Bu işe- aid şartnameler İdarenın Levazım Müdürlüğünde parasız olarıık 

tevzı edilmektedir. 

4 - .Muvakkat teminat (144.38) ytiı kırk dört lira otuz sekiz kuruştur. 
5 -· Tekli! mektublannm 2490 numaralı ksnun ahkamına uygun olarak ~.<~ilt. 

meden en az bir saat evvel ıtom.syon reisliğine verilmiş bulunması lazı-nctır. 
(9118) 

Eoş, uiş, '"' zte, \irlp, ı<.omalızma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağnlarınızı derhal keser. 

lcabıoda günele 3 kaşe alınabilir. - -

sC:~lemek istedi. söyliyemedi. 
ihtiyara: 
-- Siz durunuz, ben doktor çağırmaıı

yım. dedim ve ellerimi çektim. Orhan 
halinden umulmıyan seri bir hareketle 
elierj ıni tu tt u . Yatakta biraz doğrulmuş· 
tL•. Bir hırıltı halinde dudaklarındıın son 

söz olarak ismim dökülmi.iştü: 
-Emel-... 

Ve sonra o bir külçe halinde yastıklar•'l 
üstüne yıkıldı. Ölmüştü. İhtiyar dadının 
t'ığlığı bE>ni sarstı. Acı hak'kat gözlPrimin 
(\r,iinde ~allandı ve oraya yığıldım. Göule

rimi gene cnun yanı başında açi'T'ıstını. 

Buz kesilen ellerini son defa öptiim E
vin kapısından çıkarken boğuk hıçkırık
larım ara~ında mırıldanyordum: 

- Doktor yetişseydi belki kurtarırdı. 
Derin bir sabır ve ıztırab içindP susan 

kadın cevab verdi: 

- B'>Ş yavrum, hepsi boş, esasen dok
tcır kurtuluş olmadığını söylemişti 

fste Adnan hikavem burada hitiyor . . 
Si·ndi evimdeyim. Sevgili Gökselım k:i
<;ük karyolasında mışıl mışıl uyuyor. Ona 
cl uzatmağa, onu sevrneğe artık haıtkım 
yok değ;) mi Adnan? Senin onu bel"dc·ı 

kaldırıp p<'rıcerenin önünü yıkarken gör
dü~ünü; görür görmez çok beğendiğini 

ve hemen o hafta zarfında görücü yol1a
y:p Allahın emrile istettiğini de oııdun 
isitt'm. iht:mal. son senelerde, baharrın 
Taksirnde yaptırdığı muhteşem apartı

mann'l dairesınde bile annemin o e~ki ka· 
zaskC'r kızı ruhu taşıyışında vaktil'! ge -

çirdiği bu hayatın bir tesiri olsa gerek! 

Maamafih eniştem bakteriyolo~ Fuad 
Bcy:n teşviki ile kaç senedir yatılı ola
rak Am&vudköyündeki Kolejde okuyan 

en kücük kardeşim Necla annemi rahat 
bırakmıyor ki ... Muhakkak annemin el
biselerini de en yeni model iıstüne en 
pahalı terzilere diktirtecek! Annem Nec-

15ya öyle düşkün ki peki demekten ba~
ka çare bulamıyor. Babamsa, babası gibi 
za!cn eski hovarda ... bu hallerden hoş· 
lı:ınıyur. Fakat ben, ellisini doldu ·alı iki 
yılı geçen ~namm bu yaşta böyle, Adan·n 

hu yıl pek gözüme batan bazı geekin ha
rıımlarındak! .göz alıcı kıyafetle dn!aşm::
sır.a hiç tahammül edemiyorum. Hem 
onlar gibi bu kılıkiarı kendisine y~kışlı· 
nımıyor da! Daha yedi sekiz yıl evveline 

kadar oaşmdan başörtüsünü ve .sırtından 
sıyah yeldirmeye benzer mantosunu at
mıyan bu dört yetişmiş evHid allasının 

bu gülünçlü hali, eminim. arkadaşlal'l • 
ının bile ıstihzasına uğrayor. Ne çare ki 
ağzım var, dilim yok. Bir iki kere hafif

ce şakadan itiraz edecek oldum, herkes· 
ten, bilhassn annemden evvel, bizım Nec
la ağzımı kapattı. üstelik terb:yesizle"l
di de ... Hani doğrusu yı:ı, liseyi bitil'ip üç 
yıl için Avrupaya .g " ttiğiın ı;P.r.clcrde bu 
l;::z. c;ck fena arkadaşlarla çok fena huy· 
lar. peydahlamış! Ona sorarsanız buna A
ır.erikan terbiyesi diyor. Fakat valı;ur v~ 
yüksek Türk terbiyesini unutan bu z:s
Vl!llı kız bilmiyor ki, asıl Amerikan ter
biyesi, herlıc.lde bu dil ebeliği, bu :ıtıl

grınlık ve büyük tanımamak değildır. Du, 
yalnız, ecnebi mekteblerinde okuyan k!z
larımız içinde bazılarının serbesttiği yan
lış tellkkilerinden doğan acınacak bir 
netice! Böyı.lerl Necll gibi iyJ kalplihk· 

daha !yi yetiştireceğine eminim. Fakat 
içimde zavallı bir anne kalbi ınzlıyot. 

Allaha ;,smarladık sevgili Adnan 
Emel 

* 
Elektrik fenerlerinin yarı aydıniatt!~ 

caddede bir gölge gibi sessiz adımlarla 
yürüyen kadın, köşeyi dönerken bır aıı 
durdu. !şıklı pencereye son bir defa 
bn!ttı: 

- Her ~ey bitti. 
Kö~eyi dönmüş. gözden kaybolmııştu. 

YARINRİ NÜSfUL~ZDA: 

Yegane mumessil 
Çeviren: lsmet Hultl8i 

~·-----------------.............................................................. 
Bir çocuk bahçe duvarından dOftO 
Kumkapıda Cami sokal:ında 4 numa · 

ralı evde oturan Mehmedin 8 yaşlann 
daki oğlu Orhan, Mazlum isminde di~er 
kardeşile bahçe duvarı üzerinde oyna · 
makta ıken birdenb:re düşerek başından 
yaralanmı§tır. 

Itrıni kaybetmeseler de asıl incetikJe·. 
rinden g~ne çok şeyler kaybediyorınr 
Hele biziınki Adaya geldik geleli öyle a· 
ç:!dı, ıskelede ba~ıra ba~ıra ve eUeriı~ 
i~aretler ede ede kalabalığın alayc• ııa• 
z:trlarını üstüne öyle çekrneğe b~şı:ıdı 
l:i ... Valiahi bu kız bu hoppalık ve şuna .. 
rıklığile beni deli edecek! Ne yapsad\t 
dövsem mi, sövsem mi? Hayır, hiç blri:tt 
yapamam, sadece bir müddet çamlııctsld 
münzevi dolaşmalartını bırakıp alt'~!lrtl .. 
ları rınun peşisıra iskeleye inmc1i}.;ııı. 
Bu, benim için bir fedakarlık amma b"'. 
ka ç-are de göremiyorum. Çünkü e-.rlJS 

içinde herkes n gözleri ·kapalı! Daver •· 
ğubl·yim kP.ndi işinde ve kendi havastD· 
d!l: K2fası kızroadıkça dünya yıkıJsa u; 
murunda d 1! Ma:ımafih işine s.ıdılt 
Fed:ıkar da! Babamın son sene zarfın~~ 
romutizınalan fazla rahatsızlık verd~! 
için haftada ancak bir iki kere mebıtrl'&· 
mağazaya hergün erken erken yalnıZ ' 
iniyor, mağazaya ve mağazadaki birJcll9 

..-a· menıuruınuzc. o nezaret ediyor. Heın J 

rım kalmış bir orta mckteb tahsiline r:ıJ· 
men, babamın himmeti ve biraz da )tr.tt· 

<iı .. çıkgözlülüğü. işgüzarlığı sayPSirıd~ 
e!mas ıdışver"şinin bütün dalavere.erııı 
ö~renmiş! O derecede ki, bazan, baba~ 
b ile, Jfttif~ sırasında: - Daver beni geÇ' 
t i. diyor, benim yüze aldığımı ellıye, bC: 
yü7e satac:ığımı bine okutuyor!• faleli 
bankadaki bu kadar paramız, Takisınd~ 
ki ııpal'tımr>nımız, İstanbul tarafınelli 

• y ıi
C\' ve dükk5nlarımız. Boğaziçinde "' 

1 
.. 

köy rlcki yalimız ve Adada bu yıl sat!Jl 8 
.. 

d ~ğımız ve henüz tam re vakit ol!1arı~.81 
dığıınız bu tahini boyalı köşk.. b•itıJ:. 
bunlar benim için pek övünecek kt)'lfl\ 
ler ceğil! Dtğişen h ayat içinde bP.O Y~. 
nız servl"ti ve ihtişamı kafi görm~ycırtJ ııJl 
Büsbütün ba:-ka bir iç alemi, hanı dnY - sı .. 
bir •nsanı yuvasına daha yakınlıK ve ·ıı 
caklıkla bağlıyacak olan derin. çok de!"~e 
bir alem yok mu, işte ben, ailem ıçl~ ll 

hiçbir zaman bulmadığım ve belki dat~ıı 
hasrc•tini çekeceğim böyle bir yoklll~ 
ıztırabını toaşıyorum. 

(Arkası vcır} 
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1 k Türk kadın casusu 
Tua": Ziya Saldr 

Denizden firiayan tahtelbahir 
. ~çimdeki en küçük, eıı cılız; şüphe de 

sı!uunişti. Demek ki, çok ıeçmeden av- · 
~t edecektik. 

Aradan, beş dakika kadar daha sü -
kUr ile geçti. A~ır a~ kürek çekmek
t~ d~vam eden Nlzameddinin sesi i§i -
til di: 

b - Matmazel!.. Hiç yakından tahtel-
ahır gördünüz mü?.. 

.. Bir anda, titredfm. Sanki, gözlerimin 
0~Ünden, kalın bir perdenin ka1ktığıru 
h ssettim ... Fakat, heyecanımı hissettir
İllflden silklınetle ccvab verdim: 

- Hayır, mister Nizam ... Nerede gö
receğim. 

- Şu halde, biraz sonra, çok entere
san bir sahne karşısında bulunacaksı
nız. 

-Ne gibi?. 
- Bir tahtelbahir ile karşılaşacaksı· 

tıız. 

- Yaaa? .. 
-Evet ... 
- Hiç gönnedi~1m bir ~yi bana gös-

~~eceğinizden dolayı ai.Ee teşekkür e -
derim, mister Nizam. 

- Tahtelbahirin, su yüzüne çıkma· 
s~, epeyce korkunç bir ~eydir. Size, pe
Çtl') haber verivorum. Bize hiç bir za • 
tan dokunınak ihtimali olmıyan bu 
korkunç manzaradan ürkmeyiniz. 

- Hayı.r, hayır mister Nizam .. meta
~tirnden. tamamile emin olabilirsiniz. 
fı Gene, derin bir sükOt.. gene, fışır 
Şır kürek sesleri ... 
:Sa ş ımı, h~tfifce arkama çevirdim ... 

A "•ık, Ada lar!n tek bir ışığı bile görün
~~Yordu. Yalnız, o derin zulmet için· :e. simsiyah bir kOtle farkedilebiliyor-
u. 

t Sanki fllrrim! anlam~ gibi, Nizamed· 
~hı de kO:rek1ere asılmasınil gev.şetti 
?şını ileri uzetıp karanlıklara bakı • 

lUrken· 
ı 

-Eh.. artık, kAfi. Daha fazla açıl -
ll'ıaınıza lüzum yok. 

b edi. 
b· Itürekleri b•rakh. Cebinden, küçük 

t 
lt elektrik feneri çıkardı. Bana uzat
ı: 

l' - Matmazel Friza!.. Şimdi bana bl
:tz yardım edeceksiniz. Evvela, lutfen 

flı feneri tutAr mısmız! 
biye, mınldımdı. 

1 .li'enerin ~~. uzaktan görünmemek 
~ll, ucundRlti objektif, koyu renkli bir 
d z ile kapanmıştı. Yalnız, küçük bir 
~ el:k açılmıştı. Bu delikten sızan in -

1 etık ziya altında Nizameddin san da -
~ ortasına çllmele:rek yeni bir iş gör-

:Ye başladı. 
1\'ı~Vvel~, kablo telinin bir ucunu akü
~ tıl!töre ye::-l~tirdi.. 90nra, ka fes jçin
d ki büyülr ampulü, telin ucundaki 
'tı~Y'a geçir-di. Daha sonra, ampulü de -
~Ze sarkıth. Knblo telini, bir kaç ku
a-..ç kadar bıraktı. Akümülatörü açtı. O 
"··da, denizin derinliklerinde, bir ışık 
""r1aclı. 
'i :r-ıırarneddin, a~r a~ teli koyuveri· 
t'~-l'du. Ve dt-nizin içindeki ısık da, git-
1"Çe derin1eşivordu. 
~'le ben, heiretle bu ameliyatı seyre
'!t'"k en, o kesik kesik söyleniyordu: 
d- Na~ı matmaz&l .. bu bu1uşa ne 

11 
~tsiniz?.. Öyl~ tahmin ediyorum ki, 

,~ Yapmak istedi~mi ~iı de anlıyor • 

1~ tıuz. Bir taraftan, muharebe meydan 
t/1llda toplar. tüfeklar, cehennemi a
~~1~e harb devam ederken, diğer ta
~ tan da imıanlann :rekAlan çarpı~ -
h~l' ... Zaten hayat, durup dinlenmeden 

111 
mücadeleden ibaret de~il mi? .. Ta

le arn .. 'imdi. burada durup beklemek -
tn !l başka, yapacak hiç bir Şmiz kal • 

&dı. 

biyordu. 
~a~ayatımın htç b1r hAdbest, beni bu 
da ar memnun etmemi~ti... Topların -
ll tı, tüfeklerinden, tanklanndan, drft
lı~~lQı:ndan başka zekA ve cür'etkAr -
t:h-ı 8lile de bidm varlı~mı:da harbe 
la~ Ştniş ola11 bu adamların biitün sır
te n~ en ince teferrilatına kadar öğ -
da~~k:en. sonra, artık: onlara kahir bir 
~ ındırmek zevk!, beni adettı ser • 
~st etmi~ti. 

Yaı:aş yava; denizin yüzüne çıkan tahttlbahir, $itııSiyah bir canavam benziyonlu. 

İçimden, katıla katıla gülüyordum: Birdenbire gemiden biır ses geldi: 
- Ah Nizameddin.. görüyorum ki, - Durunuz .. parola!... 

şu ana kadar bize galebe çalan zekanız Tatlı ve basık bir İngilizce ile gelen 
v~ şeytanlıklarınızla pek mağrur ve bu sese, Nizameddin derhal cevab ver
müftehirsin ... Fakat acele etme. Yarın, di: 
iş değişecek. Şu anda dudaklanna müs- - Büyük Beritanya ... 
tehzi bir tebessüm veren gurur, birden - Numaranız?. 
bi·e sönüverecek. O zaman seninle bir - 27 ... 
daha karşıla~acağım.. sen ve arkadaş- - Gelebilirsiniz. 
ların hepiniz mağlCtbiyetin acısı ile kıv- Nizameddin geniş gentş soluyarak 
ranırken, içimde muvaffakiyetİn en küreklere asıldı. Bir kaç hamleden son
büyük zevl.o: ve heyecanını duyacağım. ra sandal, geminin çelik sathına çarptı 

Diye dü.şünüyordum. ve yanaştı. 
Nizameddin, susrnuştu. Başını mü • Geminin balık sırtına benziyen gü-

temadiyen etrafa çeviriyor, karlanlı.k~ vertesine, zabitler ve neferler sıralan-
ları dinliyordu. mışlaroı. Soluklan kulaklanınıza çar-

Birdenbirf' elini ileri doğru uzattı. pacak kadar derin nefes alıyorlar .. te-
- İşte .. buradan çıkıyor. miz havaya kavuştuklan için ınınltı -
Diye. mmldandı. larla söylencrek birbirleriles şakala~1-
Hakikaten gösterdiği tarafta. sular yorlardı. 

kavnaşmıyn ve deniz köpürmeve baş - Karanlıkt~. bunlann çehreleri 1Ay1 -
ladı. O deril"\ zulmet içinde, hakikaten kile farkednemiyordu. Nizame<idin: 
çok korkunç ve çok heybe'tli bir man • - KapiteP Frayzer! 
zara canland!. Diye, seslenıniye mecbur olmuştu. 
Yavaş yavaş denizin yüzüne çıkan Kapiten Frayzer olması lazım gelen 

tahtelbahir. simsiyah bir canavara ben· bir zabit cevab verdi: 
ziyordu. O siyah canavarın etrafında - Burada ... 
kabaran, kaynaşan, biıbirlerile çarpı- (Arka.~ va.,.) .............................................................. 
~an dalgala,. yavaş yava~ genişliyerek 
bize kadar ({P.Jiyordu. 

Nizameddin, denizdeki ampulü çar -.. 
çabuk sandala aldıktan sonra, derhal 
küreklere oturdu. 

Artık bizf' kadar yaklaşan dalgalar 
arasında devrilmernek için manevralar 
yapıyor, dalgalan başa alıyordu. 

'I'ahtelbahi!in etrafında korkunç ses· 
lerle girdah gibi kaynaşan denizin sü
kun bulması için, on dakikadan fazla 
bekledik. Onda'1 sonra yavaş yavaş o 
çe1ik canav3ra takarrüb ettik. 

Size, o andak' hissiyatımı tasvir ede
bi~mek için kelime bulmaktan acizim ... 
Heyecandan boğulaca.k hale gelmiştim. 
Bunda da, hak~ız değildim. Çok emin 
idim ki, şu andaki vaziyet ve hareke -
timle. casusluk tarihinde emsalsiz bir 
muvaffakiy-et ka7::tnmış oluyordum. Ve 
yarın, bu vazi;•eti Enver paşaya anla
tırken, onda hasıl olacak heyecan ve 
hnyreti, daha şimdiden gözlerimle gö
rüyordum. 

. 
Ilan T arifemiz 

Tek sütun santlml 

tahile 
•ahil e 
ıahile 

Dördüncü ıahile 
Iç ıahileleT 
Son ıahile 

400 
250 
200 
100 

60 
40 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir mlidde, zarfında 

faclaza mikdarda ilan yaptıracak. 

lar ayrıca tenzilatlı t:ırifemizden 

istifade edeceklerdir. ':"am, yarım 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarife derpiş edilm!§tir. 
Son Posta'nın ticari ilanianna 

aid işler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlincılık Kollektif Şirketa 
Kahramanzade Dau 

Ankara caddesi 

1 Istanbul Belediyesi Ilinları 1 
Zeynepkamil hastanesine lüzumu olan ve hepsine 1033 lira 40 kuruş bedt>l tah

min edılen 46 kalem ecza, pamuk, gaz iJrofll vesaire açık eksiltıneye konul
rı•uştur. Listesile şartnarnesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 

sayı!ı kanunda yazılı vesika ve 77 Jira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 27/12/938 Salı günü saat 14 buçukta Daimi Enetimende bu-
lu:ırnalıdırlar. (İ.) (3063) 

ADEMI İKTIDAR 
Ve BELGEVŞEKLI~INE KARŞI 

OR OBiN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

( Posta kutusu 1255 Hormobln ) Galata, Istanbul 

• Sayfa 13 

Çocuklarımız nas11 yetişiyorlar? 
(Baştarafı 7 ınci sayfad4) cuklarla dolaşıyor, onlardan olmıyacali 

Önflne ÇJkannm. Fakat çocuk df'~illet §eyler bğreniyor. 
mi? Bazan birdenbire gözlerimızin öntin- * 
den kayboluverirler. Öteki mahallenin J!alil (bahçıvan): 
ç.>cuklan arasına kan§ırlar. Ben do~rusu - Nasıl yetiştirecekmişim çocukları· 

oralara gitmelerine ve o çocuklarla oyna- mı? .. İşte birer birer kendi kendilerine 
malanna razı değilim. Türlü ahlAkstzhk· yetiştiler, yetişiyorlar. Maşallah sayısını 

lar atrenecekler diye korkarım. Allah E:ksiltrnesin, sekiz tanedirler .. Ce· 
Çeşid ~e§id oyuncaklar aldım. Amma n«bıhak verdiğinin rızkını da beraber ilı· 

artık kannnyor! Bir kere sokağın tadını sen Ediyor. Ne kadar fıkAr.a isem de apa· 
aldılar ... Biraz bebek oynamasını sevi- çık kalmadılar. 

ryor. Evde oturdu mu artık ortalık altü'!t Buyükleri §imdi üç Ç'OCUk Sl\hil:'idiF. 
oluyor, ne dikiş kutumdan, ne de yama Torunlarırn var. İki kızımı gelin (>ttırn. 
bohçamdan hayır kalıyor. İğne iplik bu· Birısi kunduracıda, öteki kahvecid~. o~ 
hca~ım diye her tarafı karmakarı~ık e- lurnun biri şoför. O en çapkınları ha! •• 
diyor. Makas eline geçince parçaları kırp- Artık bostanımıza u~adığı yok. Bır ka· 
mağa başlıyor, yerler kırpıntıdan gt!çil- rıya tutulmuş ... Gençlik .. bayramda ya. 
mez bir hale geliyor. rım yamalak bir uğradı gitti. Kı7.lardan 

Okumak diyorsunuz tabii daha çok biri daha gelinlik çağa geldi. O anflsına 
küçük. Sade akşamlan bazan ağsbeysi yardım Ecer. Ev işlerine bakar. 
cgcl sana harfleri ö~eteyim:. diynr. Ço- Geriye üç küçük kalıyor değil mi? Biri 
cuk i~ihalı .. amma büyük te !azla sini:- kncakta kız. Diğeri beşinde oğlan. Bir kı· 
1:. !stiyor ki bir defada kardeşi her söy- zım tl.:ıha var, henüz sekiz yaşında. Am· 
lediğini papağan gibi ezberlesin. Onu a- ma ben bunların hiç birini okutarnam. 
zarlıyıor. Çocuğa captah diye bağırıyor Hepsinı birer defa rnektebe yazdırmışsal\ 
Jalenin bu tarzda hareket eden öıtretme- da haylazlara kalem, defter, kitab parası 
nine canı sıkılıyor, tabii kaıvgaya tutu- yetiştirernedim. Kendilerinin de okuma· 
şuynrlar, bir boğuşmadır gidiyor. J1u se- ğa gönüJleri yokmuş. Hepsi yarım bırak· 
fer ben de hırslanıyorurn, küçü~ı.i alıp tılar. Ben de hani sıkrnadırn, iyı .ni et-
yata~ına götürüyorum. tim, kötü mü bilmiyorum. * Bunları ben böyle söyledikçe bizı ctl• 

Bayan Behire (Eu ka.d4nı): hela soyundansanma sakın ... Babam çoW 
- Beş çocukluyum. En büyü~ mOhcn- okumuş bir adamdı. Mahallenin imaını 

dis, ik1nc;si doktor fakültesinde henü,; idi. Ben ona çekmedim, benimkiler beııo
tah.silde. Üçiincü nwnaralısı bu sene li· den de beter çıktılar. Ben hiç alnıazsa 
seyi bitirdi, iktısad okuyor. Dördüncii k1- namaz kılacak kadar birkaç sure oku.. 
zım orta mektebde. En küçüğümüz Fa- durn, öğrendim. Bunlar bu kadarını da 
ruk daha o ana yavrusudur. bilmiyorlar. Bismillah çektiremiyorum 

Çocuklanm birbirleri arkasından ye- gavurun çocuklarına ... 
tişirler. Daima küçükleri büyükler.ndcn Yazan: Neriman Hılcmet 

~~~t~:~~\~~~~f~~f~i~f~ -~ 
ğun tahsil çağı yedi yaşından sonra baş- Türkiye radyo difüzyon postalan : 
lamıyor. mu? .. Devlet bile bu yaşı rlcıldur- Ankara radyosu 
mayanı okumağa başlamaktan menedi-
yor. Ben dt! o ça~a gelinciye kAdı-r ço- ,.....- DALGA UZUNLU~U ~-
cukl::ırımı kendi hallerine bırakıyorum . 1639 m. 183 Kes. 120 Xw. 
Mesleklerini de kendileri seçer ler, hiç-bir T .A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
şr.ylerine karışmam. Yalnız ahlakları ü- T.A.P. 31•70 m. 9465 Kc.s. 20 Kw. 

zerinde çok titi7.lik ederim. Bana haber PERŞE~mE 22-12-938 

vermeden bir yerde gecikmez! er, e~!e!l- 12,30 Türk müzi~i (şarkılar), 13,00 saa• 
rnezler. Evimizin önu açıklılrtır. Pazar ayatı ve h&beıler, 13,10 - 14 Müzik (dana 
günleri burada mahallenin bütün Çlı<:Uk- plllkları>. 
!art toplanırlar, top oynarlar. Bu kadarı- 113,30 Türk mUzltı (ınce.saz fulı), 18,51! Ko-

nu~ma (zıraat aaatl), 19,15 saat ayarı n :ııa..' 
na da şüphesiz müsaade etmernek çocu~u ~rler, 19,25 Türk mfiziiıl (lncesaz faslı de-
isyankAr olma~a teşvik eder. vnm>. 20,00 Müzik (küçük orkestra gala. "" * 11). 

Bay Niyazi (memur): 21,00 Sı&.at ayan ve para, kambiyo ve \oi): 
- Çocuklanmdan. analarından avrıl- rak mah<Jullerl borsuı, 21,1& Tem,U (Fa~ 

dı~ırn için uzağırn. Onları yanıma alwak lunım mahkemede - koımdl), 21,30 Tlıd& 
mtızi~l < tarkılar ve au eserleri), 22,15 Ko-' 

istiyorum. Kanm benden nafaka dnva nuşma, 2!,30 Müzik (bir operanın tamamı), 
etti, bundan dolayı ben de para verme· 23,45 - 24 Son haberler ve yanntı pro~ ... 
rneğe yemin ettim. Hangi işte çalıştıAı- ram. 
mı ikide bir keşfediyorlar, memurlar ge- ························••••••••••••••••••••••••············-

Ankara borsasi 
lıyor diye duramıyorurn, mernuriyetimı ~ 
bırakıyorum. tam dört defa oldu, itimı 

terkedeli. Bakalım çok f{ikür daha bu 
yt>nisini keşfedemediler. Açıbt • kapanıtfi;ti;n 21 • 12 - 958 

Benim çocuklarım çok terbiyehdirler ç E K L E B 
B~nim yavrulanm olduklarından olacak t------=---y---------1 
sanki, her ~eyi onlara birisi tembih edi
yor, öğretiyer gibi.. yanımda otıırurlar

ken daima korkarlar benden. Hurmetten 
, olacak benden çekinir bir halleri VI\I'dır. 
Dört çocuğurnun ikisi o~ lan, ikiai kız ... 
Ağ:zları vardır, dilleri yoktur. HPr za
man için benden uzak bulunduklarmdan 
onlan mPktebe veremedik. 

* Bayan Ziibeych (çamaşırcı): 

- Üç çocukluyum. İkisi kız, en kü
çükleri erkek. Kızlattıını olrutamadım. 

Büyüğü bana yardımı olsun diye bir iab
rikaya verdim. Günde 25 ku~ kazanı
yor yavrucuğurn. Bununla bana yardım 
ediyor, kendine cihaz hazırlama~a çalıtı
yor, bir de sözde üstbaş düzüyor. Tabit 
o da gen-ç, süslenmek idtiyor. Bu klf için
de 17 sine girecek. 

Öteki dokuzunda. o da evimizin i§leri
ne bakıyor. Söztim ona ne bakmak ya' .. 

Fakat ne yapayım onun elindeyız. Ne pi
şirirse. ne ederse razıyız. Terzi s(1kül:li
nü dikemez derler, ben de çamasıra, tah· 
taya giderim. Kendi çamaşırımı yılımına. 
~a. tahtalarımı silrneğe vakit bulamıyo

rum. Amma inşallah o~lumu okutaca~ım. 
Onun büyük adam olmasına çalısaca~ıro. 
Hiç olmazsa beni ahar vaktfmde rahat 
ettirir... Eh ettinnezse de gönlüm rahılı 
öllirüm; onu okuttwn, adam ettim diye. 

Ah babasız çocuk hele oglan çocu~u 

çok güç oluyor. Altı Y8flnda aöz dJnlemi
yor, uzak uzak gidiyor, büyök erkek ço-

Açıh) 

Loadn 6,87 
Mn-Yotlt :211,0626 
Putıl 3,316 
MUIDO 6,6S 
C.nene 18,4626 
AıllMerdaıa 68,605 
BftUD 60,6375 
Briıbel u,:H 
AUna 1,07 
Botra ı.Mö 

Praı 4,315 
M&drld fi·B7 
Vt.lfOft 23-785 
Buda.,.._ 1.4,716 
Bllkr .. 0,90 
Btllr&d 2,80711 
'l'olrobeıne. J4.~7 
StokholiD S0.22:Ki 
Uoekcrta 23,7176 
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14 Sayfa SON POSTA Birineikinun Jl 

·~on PO!Itat nın denlı romaru: 43 

Deniz Şeytan• 
Tirlı:çe)"e ~: IL Bilnna DO.me• 

ingilizler için] meş'um bir gemi 
ingiltere lig maçlannın on dokuzunc~ 
haftasi beklenilmiyen neticeler verdi 

Ondan sonra da abluka hattı üzerin
dekı vazifesine deVIalll etınelt isttyen 
bu İngiliz kruvazörii hacalanndan ke
sit dumanlar saçarak Şimal denizi isti
kametinde sür,atle yol a1mağa başla

Lig lideriMiddelsburoug Derby,karşısında büyük ınaf 
lubiyete uğradı. Lig ikincisi de aynı derece ile yeniidi 

mıştL 

Pass of Ba lma ha yelkenlisi prova -
sım Scapa Flow ve Kirkwall'a çevirdi
ği zaman, İngiPz kıt'asının kumandanı, 
Amerikan bayrnğmm indirilerek İngi
liz handıras,mn cekilmesini emret • 
~ti. Bu tek1if karsısında kabaran ve 
kabalaşan kaptan Scott: 

- Cehennemin alevlerine gidin! 
Divt:-rek bu su!'etle hareket etmEi'l 

reddt:-tmişti. SükUnetle: 
- Rayt o! 
Dh·rn İngi,iz zabiti ise askerlerine 

verd"ı!ı bir t:-m'lrle ),ldızlı ve u!1d çu -

İngiltere lig maçlarının on dokuzun· 
cu h3ftası oyunlan lig lideri Derby ile 
Cdnci vaziyette olan Evertan takım • 
larının müt.hiş surette mağltibiyetleri
le geçmiştir. 

Haftalardanberi kazandıklan devam 
h galibiyetten dolayı elde etlikleri bü
yük puvan farkını bu mağltibiyete rağ
men muhafaza etme~edirler. 

Aston Villa 2- Leeds ı 
Oyunun üçüncü dakikasında sağ açık 

Broome'dE'n tam yerinde pas alan O' • 
donnell uzaklardan çektiği bir şütle 
Aston Villanın ilk sayısını yapmıştır. 

buklu Amerikan bayrağını indirterek 
yerine İngiliz bayrağını çektirmişti. 

Bu durum karşısında zavallı Yankee Kaptan Scott, muavınmfn leuranına fı81ldama.Jcta gecfkmelll. 

kaptanı: yatacağım .. Şu cebiınde bir bomba var.l üzerine kaptan Scott ilk Alınan nefe -

Müthiş bir mücadele halinde geçen 
ilk devre 1-0 Leeds takımının aleyhin
de bitmiştir. 

İkinci devrede her iki taraf birer sa
yı yapmışlardır. Maçta Aston Villa mu 
avin hattı hankulade güzel oynamış ve 
takımın galibiyetinde mühim rol ayna
mışlardır. 

_ Allahf.nn dilerim ki AlmanlAra G<-ce yatarken öyle tertibat a1acağun rinc: 
rastlayalım! ki kamaramızm kapısı açılmak isten -

diği takdirde derhal infilak eyliyecek!. 
Demekle öfkesini izhar etmişti ve er-

tesi sabah ta onun arzusu vechile, ken- Tabiidir ki kaptan Scott, muavininin 
ıli gemisine yarnn mil uzaklıkta bir Al· kulağına fısıldamakta gecikm~mişti: 

- Gel arkadaş, demişti, sen bu ge -
mide şüpheli bazı ~eyler bulunduğu -
nu sezinsem~tin değil mi? Peki.. şim • 
di sana bunu göstemıenin sırası gel -

Leeds takımı ligde sekizinci, Açton 
Villa on birinci vaziyettedir. 

man denizaltı gemisi suyun satluna çı- - Ambar kapaklannı iyice kapayıp 
kı\'ermişti! Bu yeni vaziyet üzerine bağlayın! .. İngilizlerin çıkmasına mey
kaptan Scott İngilizin yüzüne saka - da'\ verrr.eyL"l .. aksi takdirde kaz.unız 
hnı sallıyarak: pi5ffiiş demektir.. kendilerine de bir 

d
., 
ı. 

Diyerek ambar kapağını açtınnış ve 
yukan çıkmalan için 1ngilizlE1fC ses -
lenmişti. 

Maçta 25,000 kişi bulunmuştur. 
Arsenal 4 - Stoke City ı 

İngiltere milU takımının sa~ açığı 
Stoke Cityli meşhur Matthews ile, ge
ne milli takımın sol müdafii Arsenal -
den Hapgood arasında ciddt bir düello 
halinde geçen bu maç Highbury stadı· 
m heyecandan heyecana sürüklemiş -
tir . 

- Haydi bakalım, demişti, ayıklayın Ş<\f söylemeyin 'ki başımız belaya gir • 
pirincin taşını! Orada yıldızlı ve çu - mesin! Alman hileyi sezm~ gibi görii -
buldu bayrak olsaydı kimse bizi böyle nüyor!. 

Ambar ağzından bir gözü yumuk, bir 
gözü de monokollu olduğu halde ilk 
başını uzatan ( donanınai krali) sine 
mensup uzun boylu zabit olmuş ve: 

- Bana baksana. demişti, şimdi ne -
relerde bulunuyoruz? 

rahatsız etmiyecekti .. İşte şbndi herif- Bu surctlP İngiliz askeri kıtası am -
ler bize Almanyanın yolunu tuttursun- barda kapahlmış bulunuyordu. İki gün 
lar da görürsünüz o vakit gününüzil! .. sonra Cuxhaven liman medhalinde bir 
~ sizler için bu andan itibaren savaş Alman kıt'ası gemiye çıkmıştı. Bunun (Arkaaı var) 

MattheW" oyun esnasında birkaç de
fa yer değiştirmi~ ve ekseriyetle mer -
kez muhacinı yerinde oynamıştır. ~Wdcme~~~~~dm~mıMro~ ~~~~=~~~~~~~~~~~===~~=~~~~~==~ 

:;::.~~~~::;~~n~nc7:ıı:. k::::; ~ 1 
B
• d k 

1 
2 3 üncü dakikada kırk yardalık me-

t.u. Şimdi o. harbin sonuna kadar bir 
Prusya mahpesinde geçirece~ günleri 
tahayyUl etmeğe başlamıştı. İngiliz. ü
r:erinde bulunduğu yüksek yerden in -
ın~ğe müsnraat eylemiş ve kendiBini 
~emali ttevn:ru ·ve teslimiyet ile kaptan 
Scott'un eline tevdi etmişti. HalA Yan
kef''den vaziyıeti kurtanna~ çalışma -
sım rica ediyordu. 

-Sizin esir olmanız benim um urum
da değil! .. Yalnıı ben gemimden olrna
malıyım.. Haydi, çabuk topla askerini 
ve aşağıdaki ambara girin de gizlenin .. 
03en de kenrlı bayrağıını a~nl yerine çe
keyim. Belki heriiler sizinkini görme
rnişlerdirl. 

Biraz sonra denizaltı gemisi yelken -
tiye yanaşmış ve zabitlerden biri gn -
~erteye tırmanmıştı. Almanlar, yel • 
ttenlinin dire~inde İn~liz bayra~ının 
Halgalandığmı pek al! görmüşlerdi. 
~alnız onlann görmedikleri bunun in
ıt1rllmesi idi. Güverteye çıkanlar şim
idi kendilerini, direğinde Amerikan bay 
ırağı uçuşan bir gemide buluyor ve bir 
muamma ile karŞllnşmış oluyordu. Al
man zabiti: 

- Bu ne demek? Biraz evvel İngiliz 
bandırasını gördük, şimdi de Ameıi -
kan? diyor ve Amerikalı kaptan: 
-Yanlış olmalısınız zabit efendi. 
Diye cewtb veriyor ve ilAve ediyor -

au· 
- Bu geminin İngilizle bir münase -

tieti yok ki bayrağını çekmif olsun! 
Zabit ltdeta şaşımıış ve şOphesi art • 

mıştı. Binaenaleyh Pass of Balmaha'ya 
Hamburg istikametinde bir rota ver -
mesini crnretrnişti, güvertede silAhlı 
bir nefer bırakmış ve denizaltı gemisi
nin yelkenlinin ardından gelece~iru 
beyan etmişti. Şüphe yok 1d bu söz bir 
lahayyiizden ibaretti ve biraz sonra den;z 
altı gemisi gözden kaybolmuştu. 

Alman neferi bu gemide cldden pek 
illzülüyordu, geminin tekin olmadığı 
irt~i kendisinde uyanmıştı. Eğer gemt
ae yedi İngiliz bulunduğunu bilmt~ ol
ısaydı üzüntüsünün daha 90k artmış 
bulunacağı"la şüphe yoktu! 

- Kaptan, diyordu, gündfizün sfrln 
yanınızda lıulunacağım, gece ise gene 
lizin kamar3nızda yani sizinle beraber 
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Ir o torun gün Uk safeden topn çok müsaid bir şekilde 
yakalıyan Matthews merkez muhacim 

notlarından Steele verdiği güzel bir pasla takımı • 
1===============1 nın yegane sayısını yaptırl'lllŞtır. 
Sarılık hastalığı: 2 Arsenal, 41 inci dakikada Bastinln 

güzel bir hilcumu neticesinde merkez 
Sanlıkta hastanın ilk duyaeatı veya. - milhacimleri vasıtasile beraberlik sa • 

hud duydu~u ln:ı.z hazurunzlıktır. Bulan-
tı oi.1k1nllk, kannda gerglnllk, inkıbaz 'Ye yısını yapmıştır . 
iltahsızlık ve sıkıntı bu Arazın başlıcası- Arsenal ikinci devrede mUdafassının 
dır. İdrar. blrdenb~ koyu renk alır. Ma- pek parlak oyunu sayesinde güzel oy -
nır tabirlle koyu çay rengini tktt!ab e - nrunış ve son on ~ dakika içinde üç 
der. Blllı.Jds büyük aptesin rengi de be· gol yaparak maçı kazanmıştır. 
yazdır. Köpek plsli~ glbldlr. Büyük ap - ArSenal dokuzuncu, Sto'ke City on 
tesln bu renginin daha do{trusu bu n!nk· beşincidir . 
sizll~inln .aebebi barsaklara satra alana-
maaıdır. İdıann koyu rengi de safranın Maçta 33:000 ki~ bulunm~. 
kana karışması Te tuımen ldrar yollle Middelsburoug 4 • Derby ı 

Soldan Sata: harice çıkmasıdır. 
1 - Pındık tabutuna gtrmJyen o kapıdan Haftalardanberi lig llderli~l muha· 

girer. Blnaenalcyh sarılıp tutulanlarda dik- faza eden Derby takımı ilk devreyi 1-0 
kat edlleeelr en büyük esa., fUdur: 

2 - Tetrıta-lı:ırmıD ftllk bir tat. idrann rengi açılmalı, büyük aptesin mağhibiyet!P bitlrmi~tir. 
S - Köpfiklü b!r içlı:kllr.-blber ylyene eo- rengi :toyul~ıılıdır. Ancak 0 za- İkinCi devred:! çok güzel bir oyun tut 
~~ • rd k ' - Blr ne11 kalın palto-.sanat-onu yapa- man safra yollarının açıldılı 'Ye nttha - turan Middels nç ~ayı bt en yapara 
yım derkon göz çıkaran da. olur. bın geçtı~ı anlaşılır ve hasta lifaya dot- bu meşhur takımı perl~an bir halde bı· 

a - Nota-sayı-ananın bqında ~Ail&l yo'lt. ru yol alır. B'ı mevzua devam edecetız. rakmıştır. 
e- Temata. 1-cna--b-u-ı-•• -.-.-o-k-wy-.-.-aJA.nau---.. --... -._-1 Derby Ug lideri, MLddelıı beşinci va-
T - Çabuk yanan bir cın.s a~aç kabotu- , ... reli&Jidlanaı rtea ..s....ı. • .l.lı:ll &U· ziyettedir. 

bir dereden ayrılan bir su akıntısı. cHe a.teldwl •wlı:altelellls kalabW.. 18 000 'kı bul ştur 
8 - Birl h:ı.vaya düşer, blri suya düşer, blrl Maçta . ı~ unmu . 

taraya düşer. Her üçü de kardeştir- Charlton 4 - Everton 1 
ter. Ayni soyadını tqırlar. Taze ol- .................................................... ·-······· Lig liderini aylardanberi bilyük bir 
mıyan. 

9 - Köpe~ln ayakta dur114u-11art ı~hlkası. ısrarla takib eden Evertan ilk devreyi 
10- İstmlerden sıtat yapmak Için ısım - Nöbetci eczaneler 1-0 mağlup bitirmiştir. 

lerin sonuna konur-memlekete gldl.t: İkinci devrede bir sayı yapan Ever • 
Yukarıdan AşafJ: Ba pce n~~bn-ec-zaneler fUD. _ ton üç gol yemi' ve fena bir mağlftbl • 
1 - Zarlf-lrar?U doymamı.t. lardır: ye te ugw ramıs.tır. 
2- En sonra-tamın mutarmdan emr1 ı azır. stanb;ıl dhetlndekller: Evertan ikinci, Charlton altıncıdır. 
! - Yfiz kuru'!-doldunnak. Altsarayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: Maçta 1 ~.000 ki~ bulunmuştur. 

(Esad). peyazıdda: (Aaador) , Sa.matya-
4 - Göz rengl-!ylrı dotru. da: (Teotuos), Emlnönünöe: (Amlna.s _ İKİNCİ LİG MAÇLARI 
5 - Rabıt edat!-dtipna.nbk. ya), .Eyilbde (Arif Be41r>. Fenerde: (B - Manchester 4- Norwich 1 
1 - Atar getiren. 
'r _ Mu danyaya ıtllJ'8Il btr remının adı. mtlyadl>. Şehreminlnde: (Nazım). Şeh - Birinci ligden i 'kinci lige dü~en Man-
8 -Az aıeak~ :u.deba§lndl': <tinlvemte>, Karagftmrilt- chcster takmu birkaç hafta evveline 
9 - Altın'ian .m yürütenler va.r-hükD.mdar te: <Buad), Küçükpazarda: <Bltmıet ce.. kadar çok milşkül vaziyette idi. Son 

10 n k tannd •-• tall. mm, Bakırköyünôe: (Merkez). - ışma maa a.n .14Uu haftalada üstüste galibiyetle bulayan 
1 2 a .. 6 ~> 7 8 9 0 Beyolla cih~tlndeldler: -ı 
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v .,. " 1 Menchester bu maçta -4-1 lrlbl .. Fın,. .... k 
htiklA.I es.ddesinde: <Kanwuk). Gala - ~· :1 ~ç; 

tada: clsmet>. Taksimde: (Nlzamed _ bir galibiyct elde etmiştir. 
din), Kurtuluşta: (Necdet), Yenıteııirde: Manchester dokuzuncu, Norwich yir 
<Parunakyan), Bo.stanb&.flnda: (İttl - mincidir. Maçta, 20.000 kip bulunmuş-
had). tur. 

Botazlçl, Kadıköy '" AdalardaJdler: Bla kb 4 Pl uth O 
.:Ostüdıırda: (Selimlye), Banyerde: r um • ymo 

<Osman), Kadıköyilnde: <Sıhha.t, Rıtatl, Lig lideri Blackbum ilk devreyi 1-0 
Bilyükadada: (Halk), Heybellde: (Halk), bitirmiş, ikil'ci devrede üç gol daha 

yaprm~tır. Plymouth on dördüncüdilr. 

N G A L B A IS 1 
ft R • A t D A 1.!. 
1_ A R • M A L A 
A M • s E L • 1~ R ~ ~ E K E M 1]_ 
ii s ~ B A T • Ji 
M T K A N [w s ı 
A L E T • c E M ····---·············--··················· .... ··········- Maçta 10.000 kişi bulunmuştur. 

L • M • s E N E 
A • E R ı M E K 

Nevşehirde zelzele 
Ne~ehir - 16/12/938 gecesi burada 

~ı1vel1Gi bulmacanın halledUmil fekU • 
hafif bir yer aarsıntm kaydedilıniftir. 

Romanya takımı geliyor 
İkisi İstan'bulda, biri Ankarada ol -

mak üzere üç maç yapacak olan Ro -

menya karı~ık takımı Cuma günil gl' 
lecektir. ~ 

İstanbuldı:ı yapılacak maçlar hstt' 
çinde oynanacaktır. 

Bölgeler arası futbol birinci!~~ 
İzmit 21 (AA.) - Cumartesi gw. 

altı bölge arasında başlamış olan !a~.ıt 
caeli futbol grup birinciliği müsabllV" p 
dün bitmiştir. Finale kalan Bursa <~t ııı" 
ki~ehir takımları arasında yapıian .... tt , 
Eskişehir şampiyon takımın " 2/0 i;ı
b!yetile neticelenerek ~sl1 r ıa ııt· 
Kocaeli grupu birinciliğini kazanmıŞ f-1 

Adana 21 (A.A.) - Bölgeler arası ~ 
bol 'l'ürkiye birinciliği Seyhan gru~~:, 
sahakaları bitti. Seyhan bölgesi fJ"~JG~ 
yonu· Adana İdınanyurdu Seyhan ır~;., 
bi:-incisi olarak bugün "Ankaraya b,ıv 

:::~: .............................................. ./ 
Sözün K1sas1 : 

Gayrıresmi elçiler 
(Baş tarafı 2 inci sayfada) ıd' 

etmesi ~arttır. Bunun aksine harek~t f 
cek olursa. hAlA pürüzlerini teıniJll ır 
miyen 1stanbul Elektrik Şirketı ııe. Jıl' 
tanbuilulann rahatını. hatta hayattJI.I tiP' 
çe sayan Tramvay Şirketinin' aıotıe 1' 
uğrar kı. bu akıbetten Belçika seraı~_., 
sinin gördü~ mad.dl ve manevi pr 
işte meydandadır. 

Japonya ile Kore 
arasındaki tünel 

Tokyo 21 (AA.) - MünakaiAt ~ 
Japonyayı Koreye raptedecek tüne11J1 • 
şası için denizin dibinde yapıiaca~ IJl 
§aata başlanılmasını emretmiştir. 1 • 

'lünelin uzunluğu 80 milden Iaıl' 
lacak ve Fusau -Kore- ile Karatl" tt' 
sında inşa edilecektir. ~ 

İnşaat; 4 sene sürecek olup bir 
milyar yene malolacaktır . 

Bir kahvenin becıssındekl 
kurumler tutu,tu · 

Fındıklıda Meb'usan yokuşunda ~ • 
tafanın kahvesinde yanan aobadaO f' 
cadaki kurumlar tutuşınu§. ateşin ::,ı 
mesine meydan bırakılınadan sönd 

müştür. Zabıta tahkikata b8§laın~ 

Ucu Kablll arar 

WAHL 
EVERSHARP 

IIOrekkepll Kalelllinin 

bazinesi teffaf •• 
fazla mürekkep alma 
kabiliyetJndedir. 
Wahl·EYenbarp ka• 
lemi. kabili ayar aeu 
seyeaıade ya&anıaıa 

~~ cios ve tekline r)re 
ayar edebiliranis • 

A y D 1 tekilde · " 
keadi keodioe dolaıı 

Yutl EVERSHAIP 

KurtuD Kalemleri ._g 
nrdır. Kalemla dibioett; 
kapatı parmaA"ınuıla t>-•~~.,J 
Tam yaımanız için nıu ,r 
ınunlukda yeni kalenı ..,,._. 
dana çılı:er. Bir biri.~~~ ...ı.t 
kullaoacaA"ınız bu .~• 
alb ay devam eder. 
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iye CUmhuriyet erkez Bankasi 
1'1 - Birincihlinlln - 1938 Yazigeti 

AKTIF 

~: 

Alııa: swı tnocram 17:ısiB 
bAJnmar 
tJpAK:ı.m: 

~deki Muhahirler : 
'!'iirt l1rua 

lfllliçteki Muha ir1e.r: 

4.ltuı.; Saft kllograın 9.054.614. 

Altına tabvlll kabtJ ı;eıbe.tt 
dö11ı!er 

t>tter dövizler ve Borçlu :tılılnı 
batıYer m 
liıtaiııe Tahvilleri: 
~ cdllen eovrakı nakdlye 
ka 

lta:ıunun 8 - 8 1nc1 m'lddele
l'ine tevtlkan hazine tar=lllnd.m 
l'A.Jct tedlyat 

Sttıedat Cüzdanı: 
!t\zil-;E BONOtARI 
'riCARi BENEDAT 

14haın ve Tahvilat Cüzdanı: 
<Dcruhde ~dllen evrakı nak

l- !diyenin tarşıu~ E.sham ve 
li (Tahvildt ltıbari kıymetle) 
a - Ser~est esham ve tah\1111' 
'~lar: 

~eye kısa vAdeli avans 
"tin 1'e Dödz ilurina 
~thvtılt üzerıne 
.. llsednrlar: 
~1lbtelif: 

511.792,2! 

12.736.038 33 

10.092,66 

1.277 984,38 

158.. 748 563,-

l'i715 ı:.l,-

78.94.311,23 ı 
41.830 951 95 

6 768.611 ,40 

45!H 500,-
184.451,58 

7.808.722,-

Lira 
8eı-ye: 
batiyat Ak$eıri : 
Adi .,. fntallde 
Hu.rus! 

PA St F 

Tedavüldekl Bantmotıar: 561.792,Ql 

20024.115,37 

De.ruhde edtlen eTralu natd!Je 
Kanunun 8 - 8 1nc1 maddeleri 
ııe tevfltan hu1ne tarafından 
ri.t:ı tedlyat 
Deruhde edilen nrakı natdlye 
bakiye~! 

Ku,ııı~ı tamamen al tın olarat 
1liveten tedav\ile ~azedllen 
Reeskont muk:ıbill ll.heten teda. 
vazed. 

Türk Liraorr Mevduatı : 
1.o!3 032.712, _ Dö,iz tıınlı 'ıüdatı : 

Altına tahvUl kabil dov!zler 
D~er dövizler ve al.ıı:ntıı lt1Jr1nr 
bakiyelerı 

18 694.311,23 Muhtelif: 

tı8.599 .563,35 

l2 544 673,58 
4.500.000..-

12-'\BS 4.29,86 

.. T112H.ll 
1.000.000,-

~8.748.513,---

lS.'715.851 ,-

143.032.712,-

19.000.000,-

38-.000 000 -

3.361,42' 

:>-6 187 5tt4,94 

Lira 
u -..o.-

8. 71S.23t,ll 

!MlO.m.m.-

2l.M.958,01 

~.190j)25,36 

91.34().898,32 
Hayret! 

Bu nefis sabun o 
kadar idarelidir 

Sıhhi sabunların en meşhuru ols.n 
CAOUM sabununu kullananlar, aynı 
zamanda en ekonomik bir sabun 
olduOunu söyliyecekleı-dir. Cildi mü· 
kemmelen temızler, yumuşatır ve 
canlandıı-rr. L{Hif kokusu, fazla l<öpü• 

y ch ün r--3._6_2_56_7_.7_2a_,s_o 
362.567.726,80 

t}ü son parçasına kadar devarn eder. 
MilyoniP.ırca kedınrn istifade etti~! 
sıhhat ve taravet kaynaOıdır. 

1 Temmuz 1938 tarih:nden itibaren: 
Iskonto hnddi % 4 Altın üzerine avans % 3 

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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· TEMEliDiR 

Istanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
İdare bendiye ihtiyacı için beş bin lcilo çubuk hur~n alımı açık eksiltıneye 

konulmuştur. Eksiitme 3/1/939 ta'~'ıh inde Sr,lJ günü saat 15 te Büyük Postahane 
binası b'rinci katta P. T. T. Müdürlüğünde müteşekkil alım satım komısyonun.
da yapılacaktır. Beher kilosunun muhummen bedeF 32 kuruş. hepsinin 16•JO llraı 
mm akkat teminat 120 liradır. İsteklılerin olb bd k' şartnamelerini gönnek ve 
muvakkat teminatlarını yatırmak i.tıe!"~ me>zkiır rni!dürlük idari kalem levazun 
kısmına, eksiitme gün ve saatind~ de Ticaret odası vesikası ve teminat mak-
buzıle b'rhkte komisyona müracaatlan. c9l95ı. 

istanbul İkinci İflas Mcmurluğwıdan: 1 
Mililis Koço ve Niko masalarına mü- r 

Özgavret apartımanı 4 üncü katmda • 

ZIRA~ 
T. C, 

BANKA S 

racaat eden Beyoğlunda Parmakkapı 1 s o D po st a 
Annanın istediği J 2 763 lira ile Bakır 

köyünde Huban sokağında 6 No: da 
Katinanı=ı istediği. 9 3 7 3 lira alacakla -
rın müstenicli olan vesaike nazaran ka· 
yıd ve kabule kafi görülmediğinden 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 

Yevmt, Blyas1, Havaals ve Halk ııa:ıetuı 
İSTANBUL 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

her iki kayırl talebile Sami Danon ve -
kili avukat M. Zekinin istediği 1745 li
m 44 kuruş alacak ise taraflar arasın-

istanbul İkil'~i iflas Memurlujımdan: dj:\ bir c;ulh vaki olduğu mübrez tediye 
makbuzlanndan anlaşılınasına ve müf
lis,er bu borcun sulhan ödendiğini id • 

Müflis Koço Canbezdi masasına mü -
racaat eden Yedikule Kubçeşmede Bak-

Miktarı Muhammen bedeli 
Behcri Tutan 

% 7,5 teminat 
Lira Kr. 

Eksiltone kal sokak 25 No. lu evde İstati Tapmidi- d~n etmelerine nazaran alacağın ihti -
Hiflı olmasında!l alacaklının dava ika -Santi 

~ Li Kı·. Li. Kr. 

\ a. dolabı 3 aded 150 - 450 - 33 75 15 
{a ~nlemi 22 kalem - - 400 - 30 - 15.30 
~' ~da!Cmizin Yavşan tuzlası için §artnamesi mucibince yaptınlacak 3 aded 
~da ~olabı He Tekirdağ Şarap Fabrikası için satın alınaca!ı ve 20/10/938 tarf. 
~ e !hale edileceği ilan edilen 22 kale:u boya levazımının müfredat listesi tav-
lt edUerek yeniden açık eksıltmE>ye kanmu~tur. 
ltı-Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan bizalannda gC'ıısterılm~ıtir. 
~ - Eksiitme 6/I/939 tarihine rastlıyan Cuma günü hizalannda yazılı saat
._tt~ İtabataşta Levnzım ve M"tibayaat Şubesindeki Abm Kom.ayonund& yapıJa· lt 
ll' 

sin istediği 1200 Hra ve Yenicami cadde • mesinde muht:ı& olmak üzere kayıd ve 
sinde 20/1 No. da Odesya Moraitmisin is- kabule imkan görülemeyen talebinin 
tediği 2000 lira ve Beyazıd Yen~rfler reddine idar~:::e karar verildiği ilan o -
caddesi 120 No. da köseleci İstefan Mar- lu nur. ( 13 tO 1) 
kor o§lunun isted.ifi 1410 lira 46 kuru§ -------------

iflas ıdaresince yapılan tetlrlkat net:ce-
sinde 6 nc:ı lll'aya kabul edilerek ara 
defteri bu mretle tuhih ed:lldiji ilin 
olunur. (13100) 

Bcykoz Nfifus 1\feımurlniuııdan: 
Beykoz kazasının Anadolu ·avak ma -

hallesi Dolay sokakJ 16 1/46 hanesı üze · 

rinde nUfusça kayıdlı bulunan 1\aime 
Meşgule, Üsküdar hukuk hAkimli~in!n 

Gazetemizde çıkan yazı ft 

resimlerin büti.in haklan 
mahfuz ve gazetc.mızc aid.clk. 

-···....__. 
ABONE FIATLARI 

1 6 
Sene Ay 

l<r. Kr. 

3 
Ay 
l:r. 

ı---
TÜRK!YE 14.00 750 400 
YUN.o\NİSTAN, 23.4J 1220 710 
ECNEB1 2.-; JJ t 400 SOO 

Abone bedeli peşindi:-. Adres 
de~ştinnck 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

100 
270 
aoo 

Gelen evrak eeri verilnYz. ~ 
Ilanlardan mes"uliy.et aluımcu. • 
Cevab için mektublara 10 kl&I'U§luk 

Pul ilavesi liızımclır. 

t' ... p~~;~·;;~;~;:·;·~:ı·i·i~~~~lı~i···-, ı( . . 
i 'I'elgraf : Son Posta E 
! Telefon : 20203 : " - Şartname ve listeler parasız t)}ıtrnk lw-gün aazn geçea şubeden ahnabılir 

''İsteklilerin eksiitme için. tayin e=tlen 8tin ve saatlerde % 7,5 güvenme pa. 
1le birlikte yukanda adı seçen kom~yona &elmelm 1lh olw:uır. c930b 

• 20/12/938 tarih ve 1531 sayılı kararile is· 
Dr. Besam Ruşe§:J mini Naime Me§kfue olarak tashih et .. 

Cerrahpaşa Bastaıteı~J Dahlllye tirmiş oldu~undan kanunu m~deninin 
MQteba~~tsı Çarşıkapı Tramvay 126 ncı maddesi mucibince l:eyliyet fl5n ... 

.... _. Durak. Alnııı Ap- allllllll'. 
'··············································_; 

• 
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Sıbbat ve ayatıalzı r kındaa alikadar · eden meselalerde 
llzumuDdaa lazla bassas olmaaız lAzımdır 1 

"Gri pin, kaşelerinin soğuk algınlığına, nezleye 

gripe, bronşite, yüzde yüz kat'i tesiri vardır. 

"Gri pin, kaşelerinin baş ve diş ağrılarına, maf

sal ağrılarına yüzde yüz kat'i tesiri vardır 

"Gripin, kaşeleri en saf ve en kuvvetli kimyevi maddelerden 
yapılmıştır. Ender bir formül, derin bir ihtisas ve itina mahsulü
dür. Bütün ağn ve rahatsızlıklara karşı sür'atle müessir olmasına 
rağmen kalbe, böbreklere hiç zarar vermez ve mideyi kat'iyyen 
yonnaz. 

"Gripin, kaşeleri Fransa, Ingiltere, Almanya, Amerika, ltalY~' 
Ispanya, Ste. Nazer, Milano, Londra, Paris, Liyej, Nis de dah?l 
olmak Üzere dünyanın bütün beynelmilel sergilerinden otuz sekiı 
fevkalade diploma, 120 altın madalya ve binlerce takdirnaıııe 
kazanmışbr. 

Her yerde 1srarla GR. P i isteyiniz ve G R i P i N yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddedin;z. 
~· .r . . . • .· ....... ""- : 4!',~·-..(:· :· J ,-., ....... ·--· -/ ,.,~· • 

·ı, l • ~ . ... ;. ••• !~· .• ·! • h~· ~:,-· ... ·~~;..-ı-- ··-~~:~1 
J ~ .. , 

Aile Saadeti, Sıhhatle Kaimdir. Sağlık En Büyük Zenginliktir 
Şu resimde gördüğünüz aile hep zevk, sıhhat ve ne1'e içinde. Bu milyonlar değer saadetin esası nedir hiliyor 

musunllZ? .. Yemeklerden evvel seve :seve içtikleri (FOSFABSOL) kan, kuvvet, ve iştiha şurubudur. Muhterem 
doktorlarımızın binlerce vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri bu yüksek Wsirli D E VA kanı tazeleyip kuvvet-

A 
5ıhhat 

lendi.rir, i~tihayı arttınr, vücude dinçlik vo çal.ı.şkanlık verir, 
muannid inkıbazlan geçirir, sinirleri tamarnile yatJ.ttınr, uyku· 
suzluğu, fena d~ünceleri giderir. İnsanı tam minasile .aziın ve 
irade sahibi eder. 

L Kuvvet şurubu insan makinesine )azım olan bütün kalori 
ve enerjiyi verir, ze'kayı, hafızayı yükseltir, güneş gibi girdiği 
yuval~a daima sıhhat ve saadet snçar. 

Vekile tinin resmi ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 
- - - - - ~ ç ~ll' • ~- ,.. ' • ··~ ·~ .• 

' "' ! '* ~ ,. ..., · ·· ~- '.P' • ~:t;f ' ı · • :41$ '- · "'1-:~',A.r·. ·;.~1. · '-t'"'. • : • . 1'-

En rahat çelik aomyelerile şık, metin ve ucuz ... 

KARYOLALARI m~b~! 
HALIL SEZER 

Karyola Ye madeni eşya fabrikası salonlarındaki 
m•therlnde görebillral n · z. 

~--. Sirkecf, Sa.lkımsotnt, Demirkapı caddeai No. 7 Tel: 21632 ~-r 

~-.. Yerli Malı Buna Derler ~--.. 
TOrk K~yiOaOnOn yetiştirdiiii pancarı Türk Fabrikaları feker yapı· 

yor. Türk fabrikalarının şekerlerini HACI BEKIR Halis TOrk ifcilerinin 
elile LOKUM YAPlYO . sıl y rli ah b na dar. er 

..l 

• ······························································ 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
'' Sirop Pectoral ,, 
Eaki ve yeni bütün öksürükleri 
geçirir, balgam söktürür, bro~lan 
temizler, nezle ve gripten korur, 
göğüsleri zayıf olanlara bilhassa 

~~yanı tavsiyedir. 

INGILiz KANZUK ECZANESI 
BeyoOiu Istanbul 

Uykusuzluk -
Sinir ağrıları -
Asabi öksü
riik ·er - Bay· 

guılık 

iYi EDER 
TATLI BiR 
UYKU 
TEMiN EDER 

• 
' Baş dönmeSI."' 

Çarpıntı ve SI"' 

nirden ileri ge"' 
len bütiin r~"' 

hatsız :ık ları 

iYi EDER 
TATU B~ 

uyı<ll 
TEMIN EDt:~ 

Her Eczanede bulunur. 

Pertev çocuk pudruı; timdiye kadar hiçbir benzeri tarafıoıd•JJ 
taklid edilmemi~tir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilb~sa .Atfr 
cuk cildieri için hazırlanmış olması Ye terkibinde tahriş edicı biY 
madde bulunmamuıdır. 

PERTEY ÇOCUK PUDRASU\11 
Şitman vncudlü ya~lı kimaeler de kullanmaktadırlar. Vüc::: 

lltivalarında ve koltuk altlannın pişiklerine ka111 bundan 
müesair bir pudra henüz kqfedilmemittir. 

1 Son Post. Matoouı Onu diğer adi (- Talk Pudra ) lar• ile 
Mer~ezf: Bahçe kapı, Şubeleri : Beyoljlu, Karak6y, Kadak6y Ne§l"ıyat Müdürü: s.ıım Ragıp Emto karaştlrmayanaz. 

.SABlPLERt: ·i =.E:k.ı~ ~------llll!liillllıil.i ___________ ...,..., 


